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 1#پارت 

 

بود و سرما بیداد مي كرد. خورشید در  زمستان

 جایگاه بعد از ظهر قرار داشت.  

 

اینكه خیلي مي خواست قدرت نمایي كند و حضور   با 

خود را در پهنه آسمان اعالم دارد. ولي هرچه بیشتر  

 سعي مي كرد كمتر موفق مي شد. 

 

برف سفیدي كه سراسر زمین را پوشانده بود اشعه  

هاي كم رمق خورشید را هم كه به سختي خود را به  

زمین رسانده بودند منعكس مي كرد و به صاحبش  

 ي فرستاد.  پس م 

 

اینكه خورشید در آسمان بود اما گرمي و حرارتي  با 

احساس نمي شد و همین موضوع رفت و آمد را تا  

 حد زیادي كاهش داده بود. 

 



از اتوبوس پیاده شد هرچند تا منزل راه زیادي    شقایق

در پیش داشت ولي دلش مي خواست در خلوت  

خیابان و كوچه ها قدم بزند و به این طریق  

 حتیهاي درونش را تسلي دهد. نارا

 

ناراحتیهایي كه هر روز دامنگیرش بود و در نظر او   

هیچ وقت تمامي نداشت امروز صبح نیز با همین 

 وضع منزل را ترك كرده و به دانشگاه رفته بود.  

 

هم كه در دانشگاه بود با اینكه به علت   مدتي

مشغولیت درس كمي اوضاع را فراموش مي كرد ولي  

 اندوه در اعماق روحش آزارش مي داد.   باز غم و

 

همانطور در كوچه هاي پوشیده از برف قدم برمي  او

 داشت و بي آنكه خود متوجه باشد پیش مي رفت.  

 

چیزي كه اجازه نمي داد او از محیط اطرافش   تنها 

غافل بماند سوز سردي بود كه به صورتش مي خورد  

 و تا مغز استخوانش نفوذ مي كرد  



 

 كه رفت به خم كوچه اي رسید.....  دیگر كمي

                

 

 

 

 2#پارت 

 

هنوز چند قدم بیشتر مسیر كوچه را طي نكرده بود   اما 

كه پایش روي یخي سر خورد و او را محكم به زمین  

زد، به طوري كه تمام كتابهایش از الي كالسور به 

 روي زمین افتاد. 

 

به مدت چند ثانیه توان انجام دادن هیچ كاري را   

نداشت و حركتي هم نتوانست بكند، تا اینكه كم كم به  

 .  خود آمد

 



شدیدي در پایش مي پیچید. با یك دست مچ پایش    درد

را گرفته بود و مالش مي داد و با دست دیگر  

 كتابهایش را از روي زمین جمع مي كرد. 

 

گیج مي رفت و احساس ضعف مي كرد. از    سرش

 صبح كه بیدار شده بود لب به غذا نزده بود. 

 

كه داشت دنبال یكي از كتابهایش مي گشت،  همانطور

ضور شخصي را در كنار خود احساس كرد. نگاهش ح

را به همان طرف سوق داد. اما جرأت نگاه كردن به  

 آن شخص را نداشت.  

 

اینكه در آن محیط خلوت كسي خواسته   ترس

 مزاحمش شود وجودش را فراگرفت. 

 

چند ثانیه بیشتر نگذشت كه صدایي آرام و مردانه به  

 گوشش رسید: دنبال این مي گردید؟!

 



آرام آرام سرش را باال آورد، جوان خوش    قایقش

سیمایي را مقابل خود دید كه كتاب او را در دست  

 گرفته بود. 

 

بعد از نگاهي به آن جوان كتاب را كه به طرفش   

گرفته شده بود از دست او گرفت و در همان حال با  

 صداي آرام و ضعیفي گفت: بله، از كمكتون ممنونم. 

 

ایش را الي كالسور  از این حرف كتابه بعد

گذاشت،وقتي خواست از جایش بلند شود درد پایش  

 شدت پیدا كرد.  

 

زیاد به روي خود نیاورد تا اینكه دوباره آن جوان   اما 

 گفت: به كمك احتیاج ندارید؟  

 

بدون اینكه به او نگاه كند گفت: نه، شما    شقایق

 بفرمائید برید. 

 



جوان همانجا   از جایش بلند شد و به راه افتاد. آن پس

 ایستاده بود و او را نظاره مي كرد. 

كمي كه رفت طاقت از كف داد. همان مقدار را    شقایق

هم به زحمت قدم برداشته بود او كه احساس ضعف  

شدیدي وجودش را فرا گرفته بود دستش را به دیوار  

 گرفت و از رفتن باز ایستاد.  

 

صالً  چند قدم به او نزدیك شد و گفت: حال شما ا  جوان

 خوب به نظر نمي رسه اجازه بدید كمكتون كنم. 

 

به او نگاه كرد و گفت: یكبار كه گفتم به كمك    شقایق

 كسي نیاز ندارم. خواهش مي كنم برید و مزاحم نشید.  

 

دوباره به راه افتاد اما بیش از دو قدم برنداشته  او

 بود كه باز نقش زمین شد.  

 

همین هنگام باز هم حضور او را در كنار خود   در

 حس كرد. 
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ه  جوان در نزدیكي او زانو زد و در حالي ك آن

كتابهاي او را جمع مي کرد گفت: خودتونم مي دونید  

ما تو همین كوچه  یكه حالتون خوب نیست، خونه 

است خواهش مي كنم بیایید بریم اونجا، حالتون كه 

 بهتر شد ... 

 

كه دیگر نمي خواست حرفهاي او را بشنود به    شقایق

او نگاه كرد و با صداي دردآلودي به تندي گفت: یك  

بگم. من حالم خوبه و به كمك   د یربا حرف را چندبا 

كسي احتیاج ندارم. خواهش مي كنم از اینجا برید و  

 راحتم بذارید.  

 

جوان كه انتظار چنین برخوردي را نداشت دست   آن

 از كار كشید و به شقایق خیره شد. 



 

شقایق كه تحمل نگاههاي طوالني او را نداشت،   

  نگاهش را به زمین دوخت و گفت: اگه قصد كمك

 كردن دارید بهترین راهش اینه كه منو تنها بذارید. 

 

از جا بلند شد و در حالي كه از برخورد شقایق   جوان

 ناراحت شده بود گفت: بسیار خوب، هرطور میلتونه. 

 

از این حرف شقایق را ترك كرد و به فاصله دو   بعد

 خانه آن طرف تر وارد خانه اي شد.  

 

از رفتن او شقایق به فكر فرو رفت. از اینكه  بعد

ناراحتیهایش را آن طور بر سر آن جوان خالي كرده 

 بود پشیمان شد. 

 

از طرف دیگر درد پا و سرگیجه نیز آزارش مي داد.   

 كمك او را پذیرفته بودم.  با خود مي گفت كه اي كاش 

 



نمي دانست این همه راه را تا منزل چگونه طي   حاال

 كند. 

 

نتیجه این فكرها و ناراحتیها این بود كه اشك از   

چشمان او جاري شد. اصالً توان این را نداشت كه از  

جا برخیزد همانجا سرش را به دیوار تكیه داد و آرام  

 و بي صدا اشك ریخت. 

 

اینكه كسي او را در این حال ببیند واهمه اي   از

همین  شد ی نداشت با خود فكر مي كرد كه اي كاش م

روي این برفها بمیرم و از این همه رنج و  جا 

 ناراحتي خالص شوم. 

 

در همین فكرها بود كه صداي قدمهایي را كه به  او

سویش مي آمدند شنید. زود اشكهایش را پاك كرد و  

 به طرف صدا نگاه كرد. 

 

زن و یك دخترجوان در حال نزدیك شدن به او   یك

 بودند 



 

را نیز   شقایق خود را جمع و جور كرد، وسایلش 

جمع كرد. در همان زمان آن دو نفر به كنارش  

 رسیدند.

 

زن كه معلوم بود مادر دختر است رو به شقایق  

گفت: چي شده دخترم؟ چرا اینجا نشستي. رنگت هم  

 كه پریده بلند شو بریم خونه ما. 

 

گفت: نه ممنونم فكر كنم پام رگ به رگ شده    شقایق

ت خودتون  كمي كه  نشستم خوب مي شه نیازي نیس

 رو به زحمت بندازید.
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گفت: اگه همینطوري اینجا بشیني كه از سرما یخ   زن

مي زني. ببین، لباسات هم كامالً خیس شده تعارف را 

 بذار كنار و بلند شو بریم.  

 

ر خودش گفت: مهتاب كمكش كن  رو به دخت  سپس

بلند شه. اصالً درست نیست این دختر با این حالش  

 اینجا بمونه.  

 

از این حرفها مهتاب و مادرش به شقایق كمك   بعد

 كردند تا بلند شود و او را به طرف خانه خود بردند. 

 

وقتي به جلوي در خانه رسیدند، شقایق متوجه شد   

ن به داخلش رفت،  این همان خانه اي است كه آن جوا

 بنابراین ایستاد و از داخل شدن به خانه امتناع كرد.  

 

مهتاب دلیل توقف او را پرسید گفت: از كمكتون   وقتي

ممنونم. ولي راضي به زحمتتون نیستم. حالم بهتره،  

 خودمون.  یمي تونم برم به خونه 

 



اما مادر مهتاب حرف او را نپذیرفت و به اجبار او را  

 به داخل برد.  

 

را   قی که توجه شقا   یزیچ  ن یوارد خانه شدن اول  وقتي

بود که   اطیدر کنار ح یکوچکبه خود جلب کرد باغچه 

 شده بود   ده ینرگس پوش یاز گلها

 

گلهایي كه فضاي خانه را آكنده از عطر دل انگیز   

خود كرده بودند، در طرف دیگر حیاط نیز باغچه 

 بزرگتري بود كه تعدادي درخت در آن وجود داشت.  

 

جلوي باغچه هم حوض كوچك و آبي رنگي به  در

قرمز در آن شنا مي چشم مي خورد كه چند ماهي 

 كردند.  

 

جلوتر از حوض آب نیز سه پله وجود داشت كه   كمي

به ایوان و اتاق ها منتهي مي شد. روي هم رفته  

حیاط كوچك و زیبایي بود و البته برفي كه روي 



زمین، درختان و لبه هاي حوض نشسته بود منظره  

 حیاط را زیباتر ساخته بود. 

 

تن از پله ها و ایوان  شقایق و همراهانش بعد از گذش 

به داخل اتاق رفتند بعد از ورود به اتاق خانم ساالري  

 شقایق را به كنار شوفاژ برد.

 

شوفاژ كه به بدن شقایق رسید حال او را بهتر   حرارت 

 كرد.  

 این حال هنوز احساس سرما مي كرد  با 

 

مهتاب و مادرش هر كدام به سمتي رفتند، بعد از چند   

و در حالي كه مانتویي را كه   لحظه مهتاب برگشت،

معلوم بود متعلق به خودش است به شقایق مي داد 

گفت: بهتر مانتوت رو عوض كني چون كامالً خیس  

 شده. 

 

پاسخ داد: نه ممنون، كمي كه بگذره خشك مي    شقایق

 شه.  



 

همان حال خانم ساالري با یك لیوان شیر داغ به  در

این حرفها   آنها پیوست و به جاي مهتاب گفت: دخترم

را بذار كنار اگه بخواي پیوسته تعارف كني آخر سرما  

 مي خوري.  

 

مهتاب رو بگیر بپوش تا لباس خودت خشك   لباس 

 بشه. این رو هم بگیر بخور حالت رو جا میاره. 
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كه انتظار دیدن این همه محبت را از دو فرد    شقایق

غریبه نداشت در حالي كه رطوبت اشك را بر چهره  

خود حس مي كرد، گفت: واقعاً از شما متشكرم. ولي 

 باور كنید دوست ندارم به خاطر من به زحمت بیفتید.  



 

بعد حال شقایق كامالً عادي شده بود، وقتي كه   مدتي

ه طرف مبلي راهنمایي حسابي گرم شد مهتاب او را ب

 و دعوت به نشستن كرد.  

 

از اینكه خودش هم نشست شقایق گفت: ظاهراً   بعد

ولي مثل اینكه من مزاحمتون   دیرفت یجایي م  دیداشت

 شدم. 

 

پاسخ داد: نه، جایي نمي رفتیم. شهاب كه   مهتاب

اومد خونه، منظورم برادرمه  وقتي اومد موضوع  

شما را برامون گفت به همین خاطر ما هم اومدیم تو  

 كوچه ببینیم چه خبره.

 

رسه شما مال این اطراف باشید.مي تونم  ینظر نم به

 بپرسم تو این هوا كجا مي رفتید؟  

 

ه اینجا نزدیك نیست. منم   گفت: خونه ما زیاد ب  شقایق

شد كه   یاز دانشگاه برمي گشتم، اما نمي دونم چ



یكدفعه روي یخها سر خوردم و این اوضاع پیش  

اومد. از شما و مادرتون هم كه در حقم محبت كردید  

 واقعاً متشكرم. 

 

از جایش بلند شد و ادامه داد خوب دیگه،  سپس

ه تون  بیشتر از این وقتتون رو نمي گیرم و با اجاز

 زحمتو كم مي كنم. 

 

مهتاب چیزي نگفته بود كه خانم ساالري از   هنوز

آشپزخانه بیرون آمد و با اصرار خواست شقایق را از  

 رفتن منصرف كند ولي شقایق تقاضاي او را نپذیرفت  

 

در ادامه حرفش گفت: مشكل من فقط لباس    سپس

 دخترتونه كه...

 

ه چیز  حرف او را قطع كرد و گفت: این ك  مهتاب

مهمي نیست و با لبخندي ادامه داد در ضمن این 

مانتو به شما بیشتر مي آد تا به من. پس با اینكه 

 قابلي نداره اون رو از طرف من بپذیرید.



 

و من واقعاً    د یممنونم، شما نسبت به من محبت دار -

از شما متشكرم. قول مي دم همین فردا اون رو به 

 شما برگردونم.

 

تاق را ترك كند خانم ساالري گفت:  چون خواست ا و

 حداقل صبر كن به شهاب بگم با ماشین برسوندت. 

 

كه در خود توان این را نمي دید كه بار دیگر    شقایق

شهاب را ببیند در حالي كه صدایش مي لرزید گفت:  

نه، خودم میرم، تا همین جا هم كه باعث زحمتتون  

 جبران كنم.  یدونم چه جور   یشدم رو نم
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ساالري بي توجه به این حرف شقایق در حالي   خانم

كه از پله ها باال مي رفت گفت: بس كن دیگه دخترم.  

 !  ؟یکن یچقد تعارف م 

 

خانم ساالري به سراغ شهاب رفت، مهتاب كه    وقتي

ا در فكر دید گفت: تو كه مي گي خونتون از  شقایق ر

اینجا دوره، پس بهتره با ماشین بري. در ضمن من  

 هم همرات مي آم تا تنها نباشي. 

 

اي بعد خانم ساالري تنها برگشت و گفت: كمي  لحظه

 صبر كن االن مي آد. 

 

هم بعد از اینكه به مادرش گفت كه شقایق را    مهتاب

 تا حاضر شود.  همراهي مي كند به اتاقش رفت 

 

 ساالري هم به كنار شقایق رفت و گفت:   خانم



حتماً تا  حاال پدر و مادرت نگران شدند. اگر مي   -

تلفن اونجاست. اینجا را  ،یخواهي بهشان زنگ بزن

 خودت بدون و راحت باش.   یخونه 

 

نه، نیازي نیست، این مورد نگراني ها اصالً تو   -

 خونواده ما مطرح نیست. 

 

الري كه از پاسخ تعجب كرده بود در حالي كه  سا  خانم

به طرف آشپزخانه مي رفت گفت: بسیار خوب،  

 هرطور خودت مي دوني.

 

كه بار دیگر اندوه به سراغش آمده بود چیزي    شقایق

 نگفت و از پشت شیشه به تماشاي بیرون پرداخت

 

همانطور كه در افكار دور و دراز خود غرق بود   

سید كه گفت: اگه صداي آشنایي به گوشش ر 

 منتظرتون گذاشتم، معذرت مي خوام.  

 



آرام نگاهش را چرخاند و چون شهاب را در    شقایق

كنار پله ها دید به زمین چشم دوخت و در پاسخ او  

 فقط گفت: سالم. 

 

كه تا حدودي احساس او را درك مي كرد گفت:    شهاب

امیدوارم این دفعه از اینكه كمكتون مي كنم از دستم 

عصباني نشید. چون این بار فقط به درخواست مادرم  

 عمل مي كنم. 

 

كه از شنیدن این حرف تا حد زیادي شرمگین   شقایق

شده بود آرام گفت: من قصد مزاحمت نداشتم،  

ال هم ممنون مي شم اگه منو  مادرتون اصرار كردند حا 

 برسونید.  

 

چون پاسخي متناسب با حرفش دریافت كرد    شهاب

 دیی. پس بفرما کنمی گفت: خواهش م

 

بعد شهاب و مهتاب و شقایق هر سه در ماشین   مدتي

 بودند  



 

با راهنمایي شقایق مسیري را كه باید مي رفت    شهاب

 طي مي كرد. 

 

ر مي گذاشتند  كه آنها آخرین خیابان را پشت س  وقتي

شقایق خطاب به شهاب با لحني شرم آگین گفت: از  

اینكه امروز به تندي با شما برخورد كردم واقعاً 

 متأسفم، امیدورام از دستم ناراحت نباشید. 

 

راستش رو بخواید من نمي توانم به افراد غریبه  

 اعتماد كنم. دلیل رفتار امروزم هم فقط همین بود.

 

همانطور كه مقابلش را زیر نظر داشت گفت:    شهاب

با اینكه از رفتارتون كمي جا خوردم ولي حق را به 

 شما مي دم.  

 

امیدوارم تا االن این اعتمادي را كه در موردش   فقط

 نسبت به ما به دست آورده باشید.  دیزن یحرف م

 



اگه به شما اعتماد نداشتم االن داخل ماشینتون   -

 نبودم. 

 

تظار شنیدن چنین پاسخي را نداشت دیگر  كه ان  شهاب

 چیزي نگفت. 

 

زماني كه شقایق قصد داشت از ماشین پیاده شود   

مهتاب از او پرسید: راستي مي تونم بپرسم اسمتون  

ما رو مي دانید ولي ما   یچیه؟ آخه شما اسم هر دو 

هنوز نمي دونیم چه كسي تا به حال هم صحبت مون  

 بوده .  

 

ماشین را باز مي كرد گفت:   همانطور كه در  شقایق

معذرت مي خوام كه تا حاال نگفتم. شقایق هستم.  

 شقایق رضواني.
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روز بعد شقایق قبل از اینكه به دانشگاه برود   صبح

 براي پس دادن مانتو به خانه خانم ساالري رفت

 

همزمان با رسیدن او به جلوي خانه صداي باز شدن   

در به گوشش رسید و متعاقب آن شهاب در جلوي در  

 نمایان شد.  

 

كه انتظار نداشت شهاب را ببیند با كمي لكنت    شقایق

 زبان گفت: 

معذرت مي خوام كه مزاحم شدم، اومدم  سالم،  

 مانتوي خواهرتون رو پس بدم. 

 

 

هم كه از دیدن دوباره شقایق تعجب کرده بود    شهاب

 گفت:  



 . مهتاب تو اتاقهبفرمائید

 

و به دنبال این حرف از همانجا مهتاب را صدا زد،    

 سپس از خانه بیرون آمد و ادامه داد

 د تو. من باید برم دانشگاه، شما بفرمایی 

 

 بعد از این حرف خداحافظي كرد و رفت.   

شقایق براي دومین بار وارد آن خانه شد. ابتدا    وقتي

 كمي ایستاد و به تماشاي حیاط خانه پرداخت. 

 

آن خانه در چشم شقایق چند برابر بود. آن   یهاي یزیبا  

زمین  انیگوشه از حیاط كه گلهاي نرگس زیبا در م 

كردند در نظر شقایق   پوشیده از برف خود نمایي مي

 تكه اي از بهشت مي نمود.

 

هر زمان كه به آن رنگهاي لطیف و روشن نگاه مي  

كرد، انگار وجودش لبریز از امید و روشنایي مي 

 شد. 



 

همانطور كه او به گلها خیره شده بود مهتاب به او   

 نزدیك شد و بعد از سالم و احوالپرسي با لبخند، گفت: 

ز این گال خوشت اومده. نه؟ مي مثل اینكه خیلي ا -

 بینم هیچ جوري چشم از شون برنمي داري. 

 

من   یطوره، راستش رو بخوا نیگفت: هم ق یشقا  

 بودم .  دهیند  ینجوریوقت گل نرگس رو ا چیه

شما چطور این همه گل را اینقدر خوب پرورش  

 دادید. 

هركس كه این گلها   ی هم گفت: تو درست مي گ  مهتاب

 را مي بینه نمي تونه ازش تعریف نكنه. 

رو بخواي همه  اینا دست پرورده شهابه. او    راستش

تو گال، گل نرگس رو از همه گلي بیشتر دوست  داره. 

دو تا   میبعد  هم گل سرخ رو. تو باغچه ي اونور

 درخت گل سرخ كاشته.

 

 



واست  بعد از اینكه مانتو را به مهتاب داد خ  شقایق

 برود اما دلش نمي آمد تا اینكه مهتاب گفت:  

خواهش كنم  بازم هر وقت  فرصت كردي به ما   اگه

 سر بزني قبول مي كني؟ 

 

 شقایق كه از این پیشنهاد خوشحال شده بود گفت:   

فكر مي كني مزاحمتون نیستم سعي مي كنم به  اگر

دیدنتون بیام. از اینكه همصحبت و دوستي مثل تو  

 شم، واقعاً خوشحال مي شم. داشته با 

 

 

هم با سرحالي گفت: منم همینطور. من زیاد   مهتاب

نمي رم و بیشتر تو خونه هستم. اگه لطف كني   رونیب

و گاهي به ما سر بزني كلي منواز تنهایي بیرون مي  

 آري. 
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حرفها و قرارها شقایق از آن خانه  نیبعد از ا خالصه

 بیرون آمد و به راهش ادامه داد. 

 

از آن لحظه به بعد روحیه شقایق زمین تا آسمان   

فرق كرد، روشنایي امیدي كه در آن خانه وجودش را  

 فراگرفته بود هر لحظه شعله ورتر مي شد.  

 

به ناراحتیهایي كه در منزل گریبانگیرش مي شد   دیگر

 فكر نمي كرد. 

كه به یاد مي آورد پدر و مادرش چطور با    زماني

روحش را آزاد مي دهند اندوه   حرفها و كردارهایشان

 قلبش را مي فشرد 

 

اما با به یاد آوردن مهتاب و گلهاي نرگس شادي   

 جاي اندوه را مي گرفت. 



 

 او دختري از یك خانواده نسبتاً ثروتمند بود،   

داشت به نام پرستو كه چهار سال از خودش   خواهري

كوچكتر بود ولي در نظر شقایق پدر و مادرش پرستو 

 را چهل برابر بشتر از او دوست مي داشتند، 

 

این موضوع بارها و بارها براي شقایق ثابت شده   

بود ولي هرچه فكر مي كرد دلیلش را نمي توانست  

 بیابد.  

 

خواهرش برخالف دختري بود آرام و خونگرم. اما  او

 او دختري شلوغ و حاضر جواب، 

چه فكر مي كرد برتري اي در خواهرش نمي دید   هر

ولي چرا پدر و مادرش به پرستو بیشتر توجه مي 

 كردند. 

 

پدرش در بعضي از صحبتهایش دلیل آن را كوچكتر  

 بودن پرستو بیان كرده بود. 

 



 .  شقایق هم مجبور بود این دلیل غیرمنطقي را بپذیرد  

 

روز وقتي از دانشگاه به منزل برگشت با صحنه   همان

اي غیر منتظره روبرو شد خانه به طرز زیبایي آذین  

بندي شده بود هر چه فكر كرد دلیل این كار را  

 نفهمید. 

 

خواست به سراغ پرستو برود و دلیل آن را از او   

 بپرسد كه ناگهان چیزي به خاطرش آمد.  

 

ود. و همین موضوع دلیل روز، روز تولد پرستو ب  آن

 خوبي براي این كارها بود. 

 

بعد از متوجه شدن موضوع به اتاق خودش    شقایق

 رفت.  

 

موضوع فکر کرد که چرا   نیتخت نشست و به ا روي 

او گرفته نشده و نخواهد  یبرا  یتا به حال جشن تولد 



  یجشن مفصل  شیشد بر خالف پرستو که هر سال برا

 .شود یگرفته م

 

و شور و غوغا و شادي فضاي خانه  فرا رسید  شب

 را در بر گرفته بود. 

 

اما شقایق این نشاط و شادي را در وجودش احساس  

نمي كرد. پاسي از شب گذشته بود كه او مجلس را  

ترك كرد و به اتاق خودش رفت و با اندوهي زیاد و  

گلویي فشرده از بغض به مطالعه درس هایش  

 پرداخت. 

 

اي كاش در آن لحظه در كنار  در دل آرزو مي كرد كه  

 مهتاب بود.  

 

دو مالقات باعث شده بود كه او شدیداً به مهتاب    آن

 عالقمند شود. 



دختري بود كه كمبود محبت داشت بنابراین با   او

محبتي كه مهتاب در حقش كرده بود تا حد زیادي او  

 را به خود جذب كرده بود. 

 

داشت االن با مهتاب كنار باغچه گلهاي نرگس    دوست

مي نشست و صحبتهاي دلنشین او را مي شنید و با  

 او گفتگو مي كرد. 

 

ن زمان چنین  اما همه ي اینها خیاالت بود و در آ 

 چیزي امكان نداشت. 

 

بعد شقایق باز به دیدن مهتاب رفت. آن روز   روز 

مهتاب در را به رویش گشود به دلیل بارش مجدد  

برف زمین هنوز لباس سفید بر تن داشت و بهشت  

 كوچك شقایق كوچكترین تغییري نكرده بود. 

 

وقتي شقایق وارد اتاق شد بعد از احوالپرسي با خانم   

 و رفتن او به آشپزخانه به مهتاب گفت:  ساالري 



تونم بپرسم پدرت چكاره اند؟ چون طي چند باري   مي

 كه به منزلتون اومدم هنوز ایشون رو ندیدم. 
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 ل یل غم آلود پاسخ داد: پدرم به د یبا صدای  مهتاب

 ما رفت.  نیاز ب شیسرطان چند سال پ یماریب

 

 

از حرفي كه زده بود پشیمان شد و معذرت   شقایق

 خواهي كرد.  

 

هم گفت: اشكالي نداره خودت رو ناراحت نكن.    مهتاب

درسته كه من از داشتن  پدر محرومم ولي برادري  

دارم كه محبتش در حق من كمتر از محبت پدرم نیست  



اي خالي پدرم را زیاد حس نمي به همین دلیل من ج

 كنم.

 

به حالت، من كه هیچكدوم رو ندارم. نه برادر    خوش

 دارم و نه پدرم در حقم محبت مي كنه.

 

كه از شنیدن این حرف اندوهگین شده بود    مهتاب

 گفت: جدي مي گي، یعني پدرت با تو مهربون نیست؟ 

  

حرفم شوخي بود. شاید درست نباشه من این  كاش 

حرفا رو بزنم، ولي راستش رو بخواي نه پدرم، نه  

 مادرم هیچ كدوم با من مهربون نیستند. 

همیشه فكر مي كنم در بین اونا غریبه ام و اونا منو   

 دوست  ندارند.

 

 

مي كني شقایق. همه پدر و مادرا بچه هاشونو     اشتباه

بچه ها اینو متوجه نمي  دوست دارن اما بعضي از

 شن. 



 

 

حرف تو درست باشه ولي مي شه كه رفتار اونا   شاید 

با خواهرم با رفتاري كه با من دارن فرق داشته باشه. 

 اون وقت من بازم فكر كنم اونا منودوست دارن. 

 

امیدوارم تو دیگه مثل پدر و مادرم به من نگي  

 حسود. 

حسود نیستم فقط مي خوام ذره اي هم كه شده تو  من

دل اونا جایي داشته باشم. آخه من دخترشونم . حق  

 دارم كه از اونا محبت بخوام.

باور مي كني اگه بگم براي یه بارم دست نوازش    

از   ی زیاونا رو حس نكردم و یا كالم محبت ام

 زبونشون نشنیدم.

 

 

ود چشمانش  كه دوباره دچار احساسات شده ب  شقایق

 پر از اشك شد و دیگر ادامه نداد.  



هم چون درخشش اشك را در چشمان زیباي او   مهتاب

دید پي برد كه دل شقایق بیش از آنچه كه او فكر مي  

كند خون است و حرفهاي او چون شعله هاي آتش  

است كه از دل داغدار و آتشینش بر مي خیزد و 

 آنگونه روح او را نیز آتش مي زند 

 

او دانست كه دل شقایق به راستي داغدار محبت آري  

و مهرباني است. او دست شقایق را در دست گرفت و  

 گفت: 

 ی حرفات واقعاً عجیبه اما من اونا رو باور مي كنم.ول  

شقایق تو باید صبر داشته باشي. مطمئن باش اونا  

روزي از این رفتارشون پشیمون مي شن و درصدد  

 امیدوار باشي. جبران آن بر مي آن. تو باید
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آن هنگام خانم ساالري با سیني چاي وارد شد و با    در

گفتن تو این هواي سرد چاي داغ حسابي مي چسبه 

 به گفتگوي 

 پایان داد.  آنها 

 

 

دقیقه بعد شقایق و مهتاب در حیاط پر برف قدم   چند

 مي زدند. در آن زمان شقایق گفت:

مهتاب اگه بگم این مقدار درد و دلي كه با تو كردم   

تا حاال با هیچ كس دیگه نكردم باور مي كني، به خدا  

 نمي دوني كه چقدر سبك شدم.  

 

 ً از این بابت خوشحالم كه یه نفر مثل تو منو   واقعا

كنه و حرفام رو نه تنها گوش مي كنه، بلكه   درك مي

اونا را كامالً مي فهمه. باور كن قبل از اینكه به خونه  

شما بیام این قدر آرامش نداشتم. من واقعاً از تو 

 ممنونم.

 

 



كه در مورد من این طور فكر مي كني خیلي  خوشحالم

 دوست دارم یه جوري مشكلت رو حل كنم.  

ري از دست من ساخته خودتم مي دوني كه كا اما 

نیست. فقط مي تونم بگم هر وقت كه احساس  دلتنگي 

اینجا . من با آغوش باز پذیراي توام و   ا یكردي ب

آماده ام تا با شنیدن درد  دالي غم انگیزت براي یه  

 ذره هم كه شده از بار غم وغصه ات کم کنم.

اگه مي دوني با گفتن این حرفا آرومتر مي شي  

این كارو بكن و با این كار غم و  خواهش مي كنم 

 غصه هات رو با من تقسیم كن . 

 

شقایق تشكر كرد و مهتاب ادامه داد: راستي شقایق   

اگه از تو بخوام هر روز بعد از دانشگاه اول به خونه 

 ما بیایي قبول مي كني.

 

شقایق خواست حرف مهتاب را رد كند كه او ادامه   

 داد:  

ته از دانشگاه بر مي  من مطمئنم اگه تو وقتي خس 

گردي به جاي اینكه به خونه ي خودتون كه محیطش  



برات درد آوره بري، به اینجا بیایي و خستگي راه را  

در اینجا از تنت دور كني و بعد با آرامش  بیشتري به  

منزل خودتون بري بهتر مي توني در برابر  

مقاومت كني  ادیم شیناراحتیایي كه تو خونه برات پ

خیلي بیشتر مي شه. به نظر من این راه  و تحملت 

 نظر خودت چیه؟ هیخوب

 

 

حرفهاي تو درسته و من از تو متشكرم ولي   مطمئنم 

فكر  نكنم درست باشه كه من هر روز مزاحم شما  

 بشم. 

 

 

چه حرفیه كه مي زني، تو هر روز به اینجا بیا،   این

من قول مي دم نه مثل یه مهمون بلكه مثل یه خواهر  

تار كنم، مطمئنم مادرمم از این موضوع با تو رف

 خوشحال مي شه. 

. شهاب هم كه هیچ   میتو خونه ا شتریمن و مادرم ب  

                وقت این موقع به خونه نمیاد.  
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 اول هم كه تو را تو كوچه دیده بود استثناء بود.  دفعه

با این حساب تو با خیال راحت مي توني بیایي اینجا.   

رو مي تونیم با هم  یحداقل تا اومدن شهاب یه ساعت

 باشیم.  

 

 

. به خدا نمي دونم با چه زبوني  از ت تشكر  ممنون

 كنم.

 

 

كه كاري نمي كنم. خودت بیشتر به زحمت مي  من

ما به نظر من این زحمت هم به نفع تو هه  هم  افتي. ا

 به نفع من. 



 

شقایق بعد از پذیرفتن این موضوع حرف را عوض   

 كرد و گفت:  

اگه دخالت مي كنم معذرت مي خوام ولي مي   راستي 

تونم بپرسم شما مخارج زندگیتونو چطور تأمین مي 

كنید. مخصوصاً خرج دانشگاه خودت و برادرت رو. 

ت نشي ولي این را با توجه به نبودن  امیدوارم ناراح 

 پدرت مي گم. 

 

 

مي فهمم. ولي من  دانشگاه نمي رم. دلیلش  منظورتو

هم اینه كه نمي خوام مادرم توخونه تنها بمونه. فقط  

شهاب به دانشگاه مي ره. او صبح ها به كالس مي 

 ره بعد از ظهرها هم مي ره سر كار.

 

هر ماه پدرم  مادرمم خیاطي مي كنه. در ضمن حقوق  

هم هست. شهاب و مادرم خیلي اصرار داشتند كه منم 

 به درسم ادامه بدم اما خودم قبول نكردم.  

 



در اینجا حرفش را عوض كرد و گفت: خوب    مهتاب

بگذریم. حاال بگو ببینم من هر روز ساعت چند 

 منتظرت باشم. 

 

 

ساعتي كه امروز اومدم. ولي جداً تو مي خواي   همین

 یام اینجا. من هر روز ب 

 

 

 كه مي خوام.  البته

 

 

آن روز به بعد زندگي شقایق رنگ دیگري به خود   از

گرفت. راهي كه مهتاب پیش پاي شقایق گذاشته بود  

 بیش از اندازه براي شقایق مثمر ثمر بود.  

 

مانند گلي بود كه زیر نور پر محبت مهتاب    شقایق

زندگي مي كرد. اگرچه روزي یك ساعت بیشتر با  



مهتاب نبود ولي همین یك ساعت براي او غنیمت  

 بود. 

 

او دختري ناراحت و افسرده بود در محل درس هم   

این خصوصیتش مانع از این مي شد كه در جمع  

 دیگران باشد و همیشه منزوي و گوشه گیر بود. 

 

او در رویاهایش خود را مثل گل شقایق مي دید كه   

در دشتي تاریك به تنهایي روییده، در جایي كه نه 

اثري از دیگر گلها است و نه اثري از روشنایي و  

 زیبایي.

 

اما ناگهان بعد از مدتها نور مهتاب بر سرش مي تابد   

و او با آن كه در آن محیط وحشتناك و دردآور زندگي  

همان مقدار نوري كه از جانب مهتاب بر  مي كرد ولي  

او مي تابید وجودش را گرم و به زندگي امیدوارش  

 مي كرد.  
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این رویاهاي او شهاب هم همیشه نقش یك شهاب   در

آسماني را داشت كه گاهي اوقات به سرعت از باالي  

سرش مي گذشت و براي چند لحظه روشنایي دشت را 

بیشتر مي كرد. از آن زمان كه رفت و آمد هر روز  

شقایق به منزل خانم ساالري آغاز شد اندوه و 

مادرش   وناراحتي هاي او از رفتار و گفتار پدر  

بسیار كمتر شده بود. او تمام حركات آنها را تحمل  

مي كرد و سخني بر زبان نمي آورد. دیگر كارهاي  

آنها براي او بي معني بود. او كه همیشه از نداشتن  

یاري مهربان كه او را دوشت داشته باشد و دلداري  

اش دهد در تنهایي اشك مي ریخت با آمدن مهتاب  

شده بود. وقتي از زخم  نهگا دیگر با گریه كردن بی

زبان هاي مادر و پدر ناراحت مي شد به اتاقش پناه 

مي برد اما به جاي اینكه با ریختن اشك درد خود را  

تسكین دهد، یاد مهتاب را در دلش زنده مي كرد. و  

شبها به این امید كه فردا نیز به دیدن او خواهد رفت  

حتي  ق ایبه خواب آرامي فرو مي رفت. با این حال شق



یك كلمه از مهتاب براي پدر و مادرش و حتي 

خواهرش هم نگفته بود. یك ساعت تأخیر او نیز هیچ  

سؤالي را براي پدر و مادرش ایجاد نكرده بود یا به  

عبارتي آنها اصالً به این موضوع توجهي نشان  

 ندادند. 

دو هفته بود كه شقایق به منزل خانم ساالري    نزدیك

روزهاي دیگر شقایق بعد از    مي رفت آن روز همچون

دانشگاه در منزل خانم ساالري بود. زمین هنوز لباس 

سفید خود را بر تن داشت. شقایق و مهتاب باز هم در  

حیاط بودند و طبق معمول مشغول قدم زدن و گفتگو  

گلهاي نرگس رسیدند   باغچهو درد دل. وقتي به كنار 

ر  شقایق گفت: خوش به حالت مهتاب اگه بدوني چقد

آرزو دارم یه همچنین باغچه اي تو خانه ما هم باشه.  

البته تو خونه ما هم باغچه و گل و درخت هست اما  

. گلهایي كه تو خونه ما هستند همه ییباینه به این ز

در فصل بهار باز مي شوند و البته هیچكدام این 

 و این عطر خوش را ندارند. زیبایي

را بچین و با   خیلي دوست داري یك دسته از آنها اگر

 خودت ببر.



اگر من آنها را بچینم فقط دو سه روز عمر مي   نه،

 كنند اما این طوري هم بیشتر مي مانند و هم زیباترند.  

 ندارد هر وقت پژمرده شدند دوباره بچین ببر.  اشكالي 

من حاضر نیستم به خاطر دل خودم زیبایي اینجا  نه،

بار بخواهم  را از بین ببرم. اگر من هر دو سه روز یك

گلهاي این باغچه را بچینم دیگر چیزي براي خودتان  

 ماند. یباقي نم

خندید و گفت: خیلي خوب هر چه تو بگویي.    مهتاب

 ولي یكبار که اشكال ندارد؟ دارد؟ 

                

 

 

 

 13#پارت 

 

ین گلها براي برادرته ممكن او تو مي گفتي ا اما 

 ناراحت بشه. 



شهاب از این جور اخالقا نداره. مطمئن باش او   نه،

آدمي نیست كه به خاطر چند شاخه گل از دست كسي  

ناراحت بشه. اونم تو كه هم دوست و هم خواهر من  

 هستي. 

این ترتیب مهتاب، شقایق را راضي كرد تا هر   به

لي كه شقایق مشغول چقدر گل مي خواهد بچیند. در حا 

انتخاب و چیدن گلها از درون باغچه بود مهتاب گفت:  

تا تو گل مي چیني من هم مي رم یه لیوان آب بیارم تا  

تو آب . و به دنبال این حرف به اتاق   ی اونا را بذار

 برگشت.

یك دسته از گل هاي نرگس را چیده بود كه   شقایق

ناگهان چیزي روي یك شاخه گل كه درون باغچه بود 

توجه او را به خود جلب كرد همان زمان با شنیدن  

شد در حالي كه  یصداي پاي مهتاب كه نزدیك م

نگاهش به آن چیز به خصوص بود گفت: مهتاب بیا 

 اینجا ببین این چیه!

به عقب بر مي گرداند و  در حالي كه نگاهش را  سپس

دستش را كه شاخه هاي گل در آن بود دراز كرده بود  

 گفت: لطفاً این گال را بگیر تا من... 



ناگهان در جایش خشك شد او كه در آن لحظه  اما 

تصور مي كرد مهتاب به كنارش مي آید با دیدن  

شهاب شوكه شد زماني كه كلمه سالم را از دهان 

مد و در آن لحظه بود كه  شهاب شنید كمي به خود آ

متوجه خود شد. یكدفعه انگشتان دستش نیرویشان را  

آن گلهاي   باز دست دادند و از هم باز شدند و متعاق 

زیبایي كه در دستش بود رها شدند و بر روي برف  

 تمیز حیاط ریخته شدند. 

كه چنین دید گفت: دسته گل زیبایي بود، چرا    شهاب

 رهاش كردید؟ 

داشت حال عادي خود را باز مي كه كم كم   شقایق

یافت از جایش بلند شد و گفت: متأسفم، من به مهتاب 

گفتم ممكنه شما از چیدن این گلها ناراحت بشید ولي  

 او قبول نكرد باور كنید نمي خواستم اونا رو...

حرف شقایق را قطع كرد و گفت: من چه موقع    شهاب

  گفتم از چیدن گلها ناراحت شدم. سپس نشست و در

حالي كه شاخه هاي گل را از روي برفهاي سرد بر  

مي داشت ادامه داد من از اینكه كسي این گلها را  

بچینه ناراحت نمي شم ولي از اینكه ببینم گلهاي به 



خیلي ناراحت مي  داین زیبایي روبه روي زمین بریزن

 شم.اما خوشبختانه االن زمین پوشیده از برفه.
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كه به اشتباه خودش پي برده بود روبروي    شقایق

شهاب نشست و همانطور كه به جمع كردن شاخه 

هاي گل پرداخت گفت: واقعاً معذرت مي خوام باور  

كنید عمداً این كارو نكردم. مهتاب رفته یه لیوان آب  

 ر كردم شما... بیاره من هم فك

كه منظور او را فهمیده بود به او نگاه كرد و    شهاب

گفت: متوجه منظورتون هستم امروز كالس آخر  

استاد نداشتیم آخه این برف با تمام زیبایي اي كه داره  

مشكالتي را هم به همراه خود مي آره از قرار معلوم  

حال استادمان زیاد خوب نبوده. به خاطر همین زودتر  

 به خونه برگشتم. 



هاي گل را به شقایق داد و گفت: مهتاب    شاخه  سپس

به من گفته كه شما تا چه اندازه به این گلها عالقه 

دارید. خوشحالم از اینكه مي بینم شما هم یكي از  

مي  ویدوستداران این گل هستید. راستي شما چ

خواستید به مهتاب نشون بدید؟ مي شه منم اونو  

گفت:  كرد و  بببینم؟ شقایق گلها را در دستش مرت

نمي دونم چیه. هنوز درست نگاش نكردم. و بعد جاي  

آن را به شهاب نشان داد. شهاب بعد از دیدن آن  

گفت: اینكه پیله پروانه هست  اما فكر نمي كنم تو این  

 هواي سرد پروانه اش بیرون بیاد. 

جاي گرمتر ببریم؟ البته كه مي   هی نمي شه اونو  به  

 خودتون ببرید؟   اونو به خونه دیخوا  یشه ببینم م

اگه اجازه بدید خوشحال مي شم. من تو اتاقم دو سه   

تا گلدون گل دارم مي تونم اونو تو یكي از اونا نگه 

دارم تا پروانه اش بیرون بیاد. قول مي دم وقتي  

 پروانه بیرون اومد اونو به همین جا برگردونم. 

 گفت: فكر خوبیه   شهاب

ه دست شقایق  سپس پیله را از شاخه گل جدا كرد و ب 

داد. در آن هنگام صداي مهتاب كه از پله ها پایین مي  



آمد آن دو را متوجه خود كرد که گفت: مي شه منم 

 اونوببینم.

شهاب و شقایق هر دو از جا بلند شدند شقایق پیله  

را نشان مهتاب داد و او بعد از دیدن آن گفت: واقعاً  

ه كه او  كه این پروانه بیچاره چه مادر بي فكري داشت

را تو این هواي سرد رها كرده. سپس به شهاب نگاه  

كرد و از او پرسید كه چرا آن روز آن قدر زود آمده  

به او آن دو را ترك كرد و به   پاسخ.شهاب هم بعد از 

اتاق رفت. شقایق هم كه از صحبت كردن با شهاب  

تمام بدنش داغ شده بود، با رفتن او دوباره سردي  

قایق و مهتاب مدتي دیگر نیز در  هوا را حس كرد. ش 

حیاط ماندند. بعد از آن شقایق عزم رفتن كرد. وقتي 

  یزيمهتاب از تصمیم او آگاه شد گفت: هنوز كه چ

 اینجا. كجا مي خواي بري؟  یوقت نیست اومد

نه بیشتر از این مزاحمت نمي شم. برادرت اومده   

 شاید با تو كار داشته باشه. 
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با من كار نداره. فعالً رفته سراغ كتاباش. تو هم   نه

بیا بریم تو اتاق. هنوز خیلي زوده كه برگردي. بیا  

بریم، مي خوام پارچه اي رو كه برا لباس عید خریدم 

 نشونت بدم.  

دست شقایق را گرفت و او را به داخل    سپس

ساختمان برد. شقایق روي مبلي نشست. مهتاب هم  

چند لحظه بعد با پارچه اي كه در دستش بود برگشت  

 و در كنار او نشست.

سرگرم گفتگو در مورد پارچه و مدل لباس بودند    آنها 

كه خانم ساالري نیز به آنها پیوست. دقایقي دیگر  

ساالري گفت: خوب شقایق جان،  گذشت تا اینكه خانم  

از خونه چه خبر؟ ببینم رفتار پدر و مادرت با تو بهتر  

نشده؟ شقایق كه با به یاد آوردن اوضاع منزل دچار  

اندوه شده بود گفت: من مطمئنم این رفتار اونا هیچ 

كه من به یاد دارم یعني  یوقت تغییر نمي كنه. از وقت

اونا همین طور  تقریباً از سن پنج شش سالگي رفتار 

بوده و تا به حال جز این كه بدتر بشه هیچ تغییري 

نكرده. همین دیشب بود كه پدرم به خاطر موضوع  



  فقطساده اي سیلي محكمي به صورتم زد و دلیلش  

این بود كه چرا حاضر نشدم براي پرستو انشاء  

بنویسم. البته من همیشه این كارو برا پرستو مي 

م زیاد بودبه حرفش گوش  كردم اما دیشب چون درسا 

ندادم و بعد هم به دنبال یه جر و بحث كوتاه اون شد  

 كه گفتم و در آخر مجبور شدم انشاء رو بنویسم. 

آن هنگام صداي شهاب به گوش شقایق رسید كه    در

رحمند. شقایق وقتي  یگفت: یعني اونا تا این حد ب

شهاب را دید از اینكه او حرفهایش را شنیده بود  

شد خانم ساالري به شهاب گفت: این چه طرز  ناراحت 

صحبت كردنه؟ فكر نمي كني شقایق از این حرف تو  

ناراحت بشه؟ شهاب گفت: شقایق خانم از شنیدن 

چیزي كه حقیقت داره ناراحت نمي شن و خطاب به 

خود شقایق گفت: درست نمي گم؟ شقایق پاسخ داد:  

واس  شاید اینطور باشه ولي باور كنید خیلي دلم مي خ 

پدر و مادرم رو از زبونتون   یبه جاي این حرف خوب

مي شنیدم ولي در حال حاضر چنین چیزي امكان  

 نداره. 

نزدیكتر آمد و گفت: اما در مورد خواهرتون    شهاب

 ممكنه. درسته؟



كه درسته. اونا از هیچ محبتي نسبت به پرستو   البته

دریغ نمي كنن من خودم بارها شاهد این موضوع   

 بودم. 
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از شما   ینظر خودتون خواهرتون تو چه مورد  به

 برتري داره؟  

بپرسید نه از  یباید این سؤال رو از كس دیگه ا شما 

 خود من. 

به جاي شقایق گفت: اگه از من بپرسي با    مهتاب

ا هرگز ندیدم ولي مي گم كه او هیچ اینكه پرستو ر

نداره جز اینكه فرزند كوچك خونوادهه و   یبرتري ا

به نظر من این دلیل براي نحوه رفتار پدر و مادر  

 شقایق كافیه. 



گفت: اگه اینطوره پس چرا پدر و مادر ما   شهاب

رفتار نمي كردن. در حال حاضرم مامان   یاینطور

قایق در پاسخ هیچ فرقي بین من و تو نمي ذاره. ش

كه هر دو   نهیاین حرف شهاب گفت:  حتماً به خاطر ا

شما دختر نیستید. و بعد رو به خانم ساالري گفت:  

: اشتباه مي د درست نمي گم؟ خانم ساالري پاسخ دا

. من حاضرم قسم بخورم كه اگه هر دو اینا  زمیكني عز

دختر و یا هر دو پسر بودند بازم من و پدرشون كه  

نه هیچ تفاوتي بینشون نمي ذاشتیم خدا رحمتش ك 

 درست مثل االن. 

با اندوهي عمیق گفت: پس چرا پدر و مادر    شقایق

من اینطوري اند. و به دنبال این حرف چشمانش پر  

 از اشك شد. 

موضوع از چشم شهاب که تقریباً روبروي او   این

ایستاده بود پنهان نماند. او پس از سكوتي كوتاه در  

پاسخ شقایق گفت: من مطمئنم این رفتار اونا بدون  

 دلیل نیست و شما باید دنبال اون دلیل بگردین. 

در حالي كه قطرات اشك بر روي چهره اش    شقایق

مهري اونا را  جاري شده بود گفت: یعني دلیلي كه بي 

توجیه كنه و اثبات كنه كه اونا حق دارن با من این  



طوري رفتار كنن. درسته؟ شما مي خواین من دنبال  

مي خواین من به اونا حق بدم   یعنیاین دلیل بگردم. 

... ولي من نمي خوام  نن؟كه با من این طوري رفتار ك 

پیدا كنم   ی دنبال چنین دلیلي بگردم. من نمي خوام دلیل 

حق رو به اونا بده. چون اونا به هیچ وجه  چنین كه 

حقي ندارن. مگه من دختر اونا نیستم؟ مگه اونا پدر  

و مادر من نیستن. پس دیگه این دلیلي كه شما مي 

 گید چه معني اي مي تونه داشته باشه؟ 

بعد از گفتن این حرفها سرش را پایین گرفت و   او

ا به درد  آرام گریست. گریه اي كه قلب اطرافیانش ر

 آورد.  
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 و مادرش نگاهي سرزنش بار به شهاب كردند   مهتاب



او كه دید حرفش تا چه اندازه شقایق را ناراحت   

ساخته براي جبران آن گفت: من اصالً قصد ناراحت  

شتم منظورم این بود كه اگه دلیلي  كردن شما رو ندا 

هست اونو بر طرف كنید تا دیگر اونا بهانه اي براي  

این رفتار سردشون نداشته باشن. باور كنین من  

 قصدي جز این نداشتم.

 

آرامتر شد و گفت:ولي من كه چنین دلیلي به   شقایق

 ذهنم نمي رسه.  

 

از آرام شدن شقایق خوشحال شد و گفت: شما    شهاب

 حق دارین ولي بهتره كمي در موردش فكر كنید. 

شما باید به اونچه كه در منزلتون میگذره توجه  

به تمام گفته ها و حرفهایي كه   ن یبیشتري نشون بد

ه مي شه با دقت بیشتري  زد تونیدر محیط خانوادگ

دسترسي پیدا  یشاید به موضوع جدید   نیگوش بد

 كنید.

 



كه از حرفهاي شهاب تعجب كرده بود گفت:    شقایق

بسیار خوب، من حاضرم این كارها رو بکنم، ولي  

 میگذره.   یدر ذهن شما چ  نیممكنه بگ

شما طوري صحبت مي كنین انگار از موضوعي  

 اطالع دارین كه من ندارم. 

 

از این حرف شقایق جا خورد و گفت: نه اصالً    هابش

این طور نیست من هیچ اطالعي از زندگي شما و  

 خانوادتون ندارم.  

 

براي اینكه ذهن شقایق را منحرف كند گفت: به   سپس

احتمال زیاد مشكل شما همون حرفیه كه مهتاب زد و  

دلیل فرق گذاشتن بین شما و خواهرتون همون 

 .كوچكتر بودن ایشونه

 

این همه تبعیض به خاطر یك چنین دلیل ساده اي   یعني

 ؟ به نظر شما این درسته؟  

 



كه درست نیست. ولي متأسفانه این چیزي هست   البته

كه شما با اون مواجه هستین و فكر نمي كنم براي  

 رهایي از اون راه حل مناسبي وجود داشته باشه.

 

آهي كشید و گفت: مي دونستم این موضوع    شقایق

كه چاره اي نیست و   شهی میشه به همین جا ختم مه

 من باید تحمل كنم.

 

سپس خود را شادابتر نشان داد و ادامه داد: واقعاً   

متأسفم. من با حرفام ناراحتیهاي خودم رو به شما هم  

سرایت دادم. اصالً بگذریم، تا حاال كه این وضع رو  

 تحمل كردم بقیش رو هم همین طوري سپري مي كنم.  

ندارم ناراحتیهاي خانواده خودم رو به خانواده    تدوس

 شما هم انتقال بدم. 

 

ساالري گفت: این چه حرفیه دخترم. درسته كه   خانم

ولي همدردي كه   می كاري برات انجام بد میما نمي تون

 بکنیم.  میمي تون
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 از این گفتگو شقایق خداحافظي كرد و رفت. بعد

 

بعد از رفتن او شهاب روي مبلي نشست و به فكر   

 فرو رفت.  

 

مهتاب از او پرسید كه به چه فكر مي كند گفت:   وقتي

 به دلیل رفتار پدر و مادر شقایق.  

 نظر من رفتار اونا بیش از اندازه مشكوكه  به

 

اینكه شقایق گفت تو از چیزي اطالع داري كه او   ببینم

 نمي دونه درسته. آره؟

 



مهتاب ؟ مگه چنین چیزي ممكنه؟ من فقط   یگیم یچ

یه حدس مي زنم كه البته امیدوارم واقعیت نداشته 

 باشه.  

 

 مهتاب متعجب گفت: چه حدسي؟  

 

 بهتره. فقط دعا كن درست نباشه.   یندون

 

  شی ه مهتاب جلوخواست به اتاقش برود ك  شهاب

ایستاد و گفت: شهاب خواهش مي كنم به من بگو در 

 قول مي دم به شقایق چیزي نگم. گذره یم یذهنت چ

 

كن ببینم خود شقایق چیزي دستگیرش مي شه   صبر

 یا نه، نمي خوام بي جهت پشت سرش حرف بزنیم.

 

با این حرفهات نگراني منو بیشتر كردي. خواهش   تو

 صبر و تحمل ندارم. مي كنم به من بگو، من 

 



لبخندي زد و در حالي كه به اتاق خودش مي    شهاب

رفت گفت: عیبي نداره حاال فرصت خوبیه كه تمرین  

كني تا صبر و تحملت زیاد بشه و به سرعت از پله ها 

 باال رفت. 

 

روز شقایق خیلي در مورد حرفهاي شهاب فكر    آن

  كرد همان طور كه شهاب گفته بود به گفته هاي پدر و

مادرش به دقت گوش مي داد اما كوچكترین چیزي به  

 دست نیاورد. 

 

روز بعد همین موضوع را به مهتاب گفت سپس در   

ادامه حرفش گفت: من كه نفهمیدم آقا. شهاب دنبال  

مي گرده ببینم دیروز چیزي در این مورد به تو   یچ

 نگفت؟ 

 

چیزي نگفت، خودم هم ازش پرسیدم ولي جواب   نه

 م نداد.درستي به سوال 

 



  یآهي كشید و گفت: شاید اگه مي دونستم او چ  شقایق

 . دم یرسی رو  مي خواد بدونه زودتر به نتیجه م

تنها چیزي كه برام مسلمه اینه كه او چیزهایي رو   

 حدس زده و حاال مي خواد اثباتش كنه.  

 كاش مي گفت چه حدسي مي زنه.  اما 
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 از كجا این قدر مطمئني؟ تو

 

الً مشخص بود كه دنبال  نحوه صحبت كردنش كام  از

 دونم. ینم یچیز بخصوصیه ولي چ

 



اینجا بمون   گردهیتا موقعي كه از دانشگاه بر م  خوب،

 و ازش بخواه كه بگه.

 

مطمئنم چیزي نمیگه اگه مي خواست بگه همون   

 دیروز گفته بود.  

 

روز مهتاب صحبتهاي شقایق را براي شهاب    آن

افكارش را به  بازگو كرد و بار دیگر از او خواست كه

 او نیز بگوید. 

 

شهاب چون جریان صحبتهاي شقایق را شنید گفت:   

این طور كه پیداس او دختر باهوشیه مي ترسم  

 خودش متوجه موضوع بشه.

 

مهتاب با تعجب گفت: خوب مگه چه اشكالي داره؟ تو  

. حداقل خودش بفهمه طوري كه نمي یكه به او نمیگ

 شه.  

 



خوب معلومه كه طوري  هم عجب دختري هستي،  تو

 مي شه.

من نمي تونم بگم، چون هنوز مطمئن نیستم. یعني  

 هیچ دلیل محكمي براي حدسم پیدا نكردم. 

خوام بفهمه چون مي ترسم تحملش رو    یخودشم نم 

 نداشته باشه. 

 

. خوب یك  ارمیمن كه از حرفهاي تو چیزي سر در نم 

 فكر مي كني. یكلمه بگو به چ

 

به جاي پاسخ سؤال او گفت: بببینم تو شقایق    شهاب

یا   هی به نظر تو او دختر صبور ؟ینیب ی را چطور م

 نه؟

منظورم اینه كه آیا طاقت شنیدن واقعیتهاي تلخ رو   

 داره یا نه؟

 

كه مطمئنم هست. اما در مورد جمله دومت    صبور

 مطمئن نیستم.

 



من هم از همین مي ترسم. مي ترسم زندگي او با یك   

واقعیت تلخ همراه باشه كه او در مورد اون چیزي  

دونه و اگر یكدفعه از اون آگاه بشه عكس العمل   ینم

 ناخواسته و خطرناكي از خودش نشان بده.  

 

حرف بزن ببینم. تو   با نگراني گفت: درست  مهتاب

 شهاب؟  یبگ ی مي خوا یچ

 چیه؟  یاین واقعیت تلخ كه میگ 

 

در حالي كه تردید داشت گفت: به تو گفتم   شهاب

افكارم فقط حدس و گمانه و هیچ اطمیناني در مورد  

هست در مورد گذشته شقایقه.   یاون ندارم. اما هر چ 

 ؟یدر این مورد چیزي به شقایق نگ یببینم قول مید 

 

با حیرت گفت: البته كه قول میدم فقط خواهش    تابمه

 مي كنم زودتر بگو. 

 

بعد از سكوتي كوتاه ادامه داد: به نظر من    شهاب

رفتار پدر و مادر شقایق كه تا حد زیادي در مورد او  



تونه داشته  یو خواهرش فرق مي كنه هیچ دلیلي نم

 باشه جز اینكه... 

 شقایق دختر اونا نیست.  
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كه از فرط تعجب چشمانش گرد شده بود گفت:    مهتاب

 شهاب این چه حرفیه كه تو مي زني؟  

 اگه شقایق بفهمه تا چه حد ناراحت میشه؟   یدون  مي

 

قرار نیست شقایق از گفتگوي ما با خبر بشه،   ولي 

 نكنه به این زودي قولت رو فراموش كردي؟  

 

كمي به خود آمد و گفت: نه یادم نرفته، ولي    مهتاب

   ؟یداري میگ یچ  یتو مي دون



تو كه نمي  ه؟یشقایق دختر اونا نیست پس دختر ک اگه

 اونو از پرورشگاه گرفتن. آره؟  یبگ  یخوا

 

 امكانش هست.  دونم. اما   نمي

چیزي كه در این مورد عجیبه اینه كه اگه اونها   ولي 

خودشون شقایق رو به فرزندي قبول كردن پس چرا  

 این رفتار رو باهاش دارن؟ 

 

با توعه. اما خدا كنه حدسي كه مي زني اشتباه   حق

باشه من كه فكر نمي كنم شقایق تحمل شنیدن این  

ه نمي حرف رو داشته باشه، هركس دیگه هم باش

 تونه تحمل كنه.  

 

همین طور فكر مي كنم. اما باید فكر همه جا رو   منم

كرد،كاش میشد یه جوري شقایق رو براي شنیدن این 

 جور حرفها آماده كنیم.  

 



شهاب و مهتاب تا مدتي دیگر ادامه داشت    صحبتهاي

و در آخر بدون اینكه راه حلي پیدا كنند هر یك  

 رفتند.ناامیدانه به دنبال كار خود 

 

روز گذشت اما شقایق به چیز قابل توجهي دست   چند

نیافت این موضوع داشت او را كالفه مي كرد مهتاب  

هم از حال او آگاه بود اما نمي توانست افكار خود و  

 شهاب را به او بگوید 

 یعني جرأت نداشت كه بگوید.   

 

روز شقایق با ناراحتي به مهتاب گفت: مهتاب به    آن

. حرفهاي برادرت منو گیج و  شمیونه مخدا دارم دیو 

كار كنم كاش   یسرگردون كرده، اصالً نمي دونم چ 

 كمي واضحتر صحبت كرده بود. 

 

مهتاب كه نمي توانست شقایق را با این حال ببیند  

گفت: شقایق من فكر مي كنم منظور شهاب اینه كه تو  

 باید در مورد گذشته ات تحقیق كني.

 



 ؟ یاي چگفت: گذشته ام؟ بر  شقایق

 

دونم، من فقط حدس مي زنم كه منظور شهاب   نمي

 این باشه مطمئن نیستم. 

 

 این حرف مهتاب، شقایق را به فكر فرو برد  

او با اینكه در حضور مهتاب و مادرش خود را نسبت   

به این موضوع بي تفاوت نشان مي داد اما در حقیقت 

 تمام فكر و ذكرش متوجه حرفهاي مهتاب بود. 

 

 خالصه زمان خداحافظي فرا رسید.  

در آن هنگام شقایق به سراغ گلهاي نرگس رفت و   

یك شاخه از آن گل ها چید و گفت: واقعاً باعث تأسفه  

كه ما گلها رو به خاطر اینكه زیبا هستن از شاخه جدا  

مي كنیم و با این كار عمر اونا رو به پایان مي  

 . میرسون

 

لبخندي زد و گفت: اشكال نداره تقصیر    مهتاب

 خودشونه.  



این گلها در همه خونه ها بودن اون وقت  اگه  اما 

بعضي ها كه مثل تو از داشتن اونا محرومن و اونا  

رو دوست دارن مجبور نمي شدن براي داشتنشون  

 و از پرورشگاهشون جدا کنن.   ننیاونها رو بچ

 

شقایق گفت: حق با توعه. مانند پدر و مادرهایي كه   

از   از داشتن فرزند محروم هستن و به همین دلیل 

 .  رنیپرورشگاه بچه  مي گ

آره همین طوره مثل یه پرورشگاه و یه خانواده بي  

 فرزند. 
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 كه آن لحظه هم به كلمه ي گذشته فكر مي كرد   شقایق



نش ایجاد شد با گفتن این حرف انگار جرقه اي در ذه  

 و تمام وجودش را روشن ساخت  

 

این روشنایي براي او از تاریكي هم وحشتناك تر   اما 

 بود. 

به ناگاه رنگ از چهره اش پرید. چندین بار زیر لب   

 كلمه ›پرورشگاه‹ و ›گذشته ي من‹ را تكرار کرد.  

 

هم با شنیدن آن حرف شقایق و نیز دیدن این    مهتاب

ا گرفت و توان سخن  حال او ترس وجودش را فر

 گفتن را از دست داد. 

 

را هر دو در این حال به سر بردند تا اینكه   مدتي

شقایق كمي به حالت عادي برگشت، سپس رو به 

مهتاب كه نزدیك بود پس بیفتد كرد و گفت: دیگه باید  

 برم. 

 از اینكه مزاحمت شدم معذرت مي خوام. خداحافظ،

 



شقایق چنین   خواست مانع رفتن او شود ولي  مهتاب

فرصتي به او نداد و با حالي دگرگون آنجا را ترك  

 كرد.  

 

که هنوز سردرگم و نگران بود به داخل اتاق    مهتاب

رفت و منتظر شد تا شهاب بیاید و او را از این وضع  

 نجات دهد، نیم ساعت بعد شهاب آمد. 

 

كه از پنجره اتاقش آمدن او را نظاره كرد به   مهتاب

سرعت به استقبالش رفت و جسته و گریخته موضوع  

 را براي او گفت. 

 

كه از حرفهاي مهتاب جز نگراني چیزي   شهاب

مهتاب درست   یمیگ یدستگیرش نشده بود گفت: چ

 حرف بزن ببینم امروز چه اتفاقي افتاده؟ 

 

قایق آرامتر شد و سپس گفت: شهاب، ش   مهتاب

چقدر   یموضوع پرورشگاه رو فهمید. اگه بدون 



وحشت زده شده بود بعد هم بدون اینكه چیزي بگه 

 رفت. 

 

با تعجب گفت: مگه ممكنه به همین راحتي   شهاب

 گفتي؟  یبفهمه؟ تو به اون چ 

 

 فقط گفتم در مورد گذشته اش تحقیق كنه چ،یه

 به اون نگفتم.  یكن جز این چیز دیگه ا  باور 

 

گفت: تو فكر مي كني چیز   ادیز یناراحتشهاب با  

 ؟ یمهمي به او نگفت

مگه قرار نشد در مورد حرفهاي من یك كلمه هم به  

من كه به تو گفته بودم این كار رو نكني  ؟یاون نگ 

 پس چرا...؟ 

 

كه شهاب را از دست خود ناراحت دید حرف    مهتاب

كنم؟ تو با    کاریاو را قطع كرد و با گریه گفت: من چ

یي كه اون روز زدي ذهن او رو آشفته كردي و حرفها 



نداره بعد از    یفرستادیش دنبال چیزي كه هیچ نشون

 اون روز كه دیگه او رو ندیدي. 

باور كن بیشتر از این دلم نیومد چهره پرسشگر و   

 نگرانش رو مشاهده كنم. 

دنبال کار   یو بعد رفت  ی و سرگردون کرد  جیتو اونو گ 

 خودت. 

نجات   یاونو از  سردرگم  یکم من فقط خواستم خب

 بدم. 

زود متوجه موضوع  نقدر یا  دونستمیچه م  گهید 

 .  شهیم
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با دیدن این حال مهتاب گفت: خیلي خوب، من    شهاب

 مقصرم حاال آروم بگیر.

 

مهتاب آرامتر شد و گفت: در ضمن اینكه اون    

متوجه كلمه پرورشگاه شد نیز تقصیر همین گلهاي  

 نرگس توست. 

 

زده    رتیمهتاب بعد از این حرف چون شهاب را ح 

 کرد.   فی او تعر یماجرا را برا دید

 شده بود به فکر فرو رفت. جیکه گ  شهاب

 

 م؟یباید کن کاریبا نگراني گفت: حاال چ  مهتاب

 

منتظر باشیم، اگه موضوع پرورشگاه  میمي تون قطف

  ید یحقیقت داشته باشه شقایق با بحران جد

 روبروست.  

 



فكري كرد و ادامه داد: ببینم مهتاب تو شماره   سپس

 تلفن  اونا رو  داري؟

 

 متأسفانه نه. شقایق تماس تلفني رو دوست نداره.   

  موقعیتي كه او تو خانواده اش داره من به او حق با 

 مي دم. 

 

پس ناچاریم تا فردا بعد از ظهر صبر كنیم فقط وقتي   

 اومد به او بگو بمونه تا من از كالس برگردم. 

 

آن طرف وقتي شقایق از منزل آنها بیرون رفت در   از

تمام طول راه به گل نرگس نگاه مي كرد و نام  

 پرورشگاه را بر زبان مي آورد. 

 

كشیدن را  كه راه گلویش را بسته بود نفس   بغضي

برایش دشوار كرده بود و به سختي تعادل خود را  

 حفظ مي كرد. 

 



چندین بار نزدیك بود نقش زمین شود اما خود را   

كنترل مي كرد با خود مي گفت: حاال مي فهمم چرا  

 شهاب اون  حرفها رو مي زد. 

او مي گفت به صحبتهاي پدر و مادرم توجه كنم تا   

 نوم.  چنین موضوعي رو از زبانشون بش

هم این موضوع را مي دونست یعني ممكنه   مهتاب

حدسي كه اونا مي زنن واقعیت داشته باشه و من یه  

 دختر پرورشگاهي باشم؟ 

 

با این وجود این زن و مرد پدر و مادر من نیستن.   

 به خاطر همین منو دوست ندارن.  

 

پس دلیلي كه شهاب مي گفت اونا حق دارن به من   

 ؟... محبت نكنن اینه آره 

 

همین طور با خود حرف مي زد، داشت دیوانه   شقایق

 مي شد 

در این افكار غوطه ور شده بود كه گریه كردن   آنقدر 

 را از یاد برده بود  



 

به خانه رسید آرام و خونسرد به اتاقش رفت   وقتي

شاخه گل نرگس را در لیوان آبي گذاشت و آن را كنار 

پنجره قرار داد سپس روي تختش نشست و دوباره با  

خود شروع به حرف زدن كرد و گفت: اگه اونها  

خودشون منو از پرورشگاه گرفتن پس چرا این  

 طوري با من رفتار مي كنن؟  

شتباه كرده باشم؟ ولي شهاب چه؟  ممكنه من ا یعني

 یعني او هم اشتباه كرده؟ 

 

 شب شقایق با هزار كابوس گذشت   آن

او طي آن روز جرأت این را پیدا نكرده بود كه در   

 مورد این موضوع با پدر و مادرش صحبت كند.  

 

روز بعد براي رفتن به دانشگاه از منزل خارج   صبح

 پارك رفت   شد ولي به جاي رفتن به دانشگاه به یك

پارك خلوت بود و جز صداي دو سه كالغ كه   محیط

روي درختهاي پوشیده از برف نشسته بودند صداي  

 دیگري به گوش نمي رسید.  



 

همان طور كه در بین درختان و بر روي زمین    شقایق

 پر برف قدم مي زد در افكار خود غرق بود. 

 

او تا ظهر در همان پارك بود، گاهي قدم مي زد و   

هي روي نیمكت مي نشست و موقعي هم كه ظهر  گا 

 شد مستقیم به منزل برگشت 

 

او تصمیم گرفته بود تا همان روز با پدر و مادرش   

در مورد گذشته خود حرف بزند و در مورد چگونگي 

 این كار نیز از افكارش در پارك كمك گرفت. 
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 آن روز به سراغ پدرش رفت عصر 



در آن هنگام آقاي رضواني مشغول خواندن روزنامه  

 بود 

 

شقایق در حالي كه مي ترسید پدرش با او تندي كند   

روي مبلي در كنار او نشست و گفت: پدر مي تونم 

 چند دقیقه با شما صحبت كنم؟  

 

رضواني چون صداي شقایق را شنید به او نگاه   آقاي 

 ؟یبگ ی مي خوا یكرد و گفت: چ

 

شقایق گفت: اگه از شما خواهش كنم در مورد یه  

 این كار رو مي كنین؟ ن یموضوع برام توضیح بد

 

چرا   ؟یآقاي رضواني با تعجب گفت: در مورد چ 

 درست صحبت نمي كني؟

 

شقایق با اینكه كم كم داشت از كارش پشیمان مي شد  

 ولي گفت: در مورد گذشته من. 



 

یزي را هم نمي رضواني كه فكر شنیدن چنین چ آقاي 

 كرد متعجب گفت: منظورت چیه؟

 

شقایق با ترس بیش از اندازه گفت: مي خوام بدونم  

ممكنه در مورد گذشته من مطلب خاصي وجود داشته  

 باشه كه من از اون بي اطالع باشم. 

 

خارج شدن این حرف از دهان شقایق آقاي   با 

رضواني دچار حالتي شد كه شقایق را به مقصدش  

 كرد  نزدیكتر 

آقاي رضواني خود را كنترل كرد و گفت: این   ولي 

باعث   یحرفها چیه كه مي زني؟ چه مطلبي؟ ببینم چ

 ؟ یدر مورد گذشتت بدون   یشده كه تو بخوا

 

شقایق پاسخ داد: پدر خواهش مي كنم اگه مطلبي  

من مي خوام بدونم گذشتم چطور   نیهست به من بگ

 بوده.  

 



چه چیز مي  رضواني عصباني شد و گفت:  آقاي 

مگه فكر مي كني گذشتت چطور بوده؟   ؟ یبدون  یخوا

خوب مثل همه بچه ها. اصالً هیچ معلومه امروز چه 

 اتفاقي برات افتاده؟ نكنه به سرت ضربه خورده؟

 

كه از قبل خود را براي چنین برخوردي آماده    شقایق

كرده بود گفت: نه پدر، سرم ضربه نخورده فقط مي  

 خوام بدونم من... 

 

رضواني نگذاشت او بیش از این ادامه دهد،   قاي آ

دستش را باال برد و گفت: بس كن دیگه اگه یك كلمه  

دیدي از چشم خودت دیدي،   یدیگه حرف بزني هر چ

 گفتم.   یفهمیدي چ

 

كه این عكس العمل پدر خود را دید سرش را    شقایق

 پایین گرفت و با بغض در گلو گفت: بله پدر فهمیدم.  

 



بلند شد و به اتاقش رفت. روي تخت   از جایش سپس

نشست و آنگاه بود كه قطرات اشك از چشمش جاري  

 شد 

او كه تا آن زمان به خود امید مي داد كه افكارش   

اشتباه است حاال با دیدن رفتار پدرش مطمئن شد كه  

اشتباهي در كار نیست و در گذشته او نكته مجهولي  

 وجود دارد كه او از آن بي اطالع است. 

 

قطرات اشكي كه بر روي گونه هاي شقایق جاري   

شده بود هر لحظه شدت مي یافت و همراه با آن امید  

 نیز ذره ذره از دل پر درد او خارج مي شد. 
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تا اینكه شب فرا  آنقدر در اتاقش ماند و اشك ریخت او

 رسید 

 

شب را نیز از اتاق خارج نشد، گاهگاهي به گل   

نرگس نگاه مي كرد و حرفهاي مهتاب و شهاب را به  

 یاد مي آورد  

كلمه ›گذشته‹ و ›پرورشگاه‹ براي یك لحظه هم    دو

 از ذهن او خارج نمي شد.  

 

آن طرف چون مهتاب هرچه منتظر نشست و اثري  از

 شد.  از شقایق ندید نگران

 

 او به شهاب هم انتقال یافت.   یساعتي بعد نگران 

 

 بروند قیداد که به منزل شقا شنهادیپ  مهتاب

صبر  گرید یو بهتر دانست مدت رفتیشهاب نپذ  یول 

 کنند.  

 



 سه روز گذشت،  نکهیا تا 

 

ساعت نه و نیم شب بود، آن شب باز برف شدیدي   

باریدن گرفته بود. هوا آنقدر سرد بود كه كسي جرأت 

 خارج شدن از خانه را نداشت.  

 

 و مادرش در حال تماشاي تلویزیون بودند.    مهتاب

 

هم در طبقه باال در اتاق خودش مشغول    شهاب

 مطالعه بود.  

 

همان هنگام زنگ در خانه به صدا در آمد و هر   در

 سه را در شگفتي فرو برد.  

 

هیچ كدام فكر نمي كردند كسي در این برف و در   چون

 این وقت شب به منزل آنها بیاید.  

 



بلند شد تا برود و ببیند چه كسي پشت در   مهتاب

است، كه در همان زمان شهاب نیز كه صداي زنگ 

ه ها پایین آمد و رو به مهتاب  در را شنیده بود از پل 

 .    رونیب یخواد تو بر یگفت: هواي بیرون سرده نم

 

بعد از گفتن این حرف كاپشنش را پوشید و به  او

 طرف حیاط راه افتاد 

 

كه روي زمین نشسته بود و سوز سرد هوا   برفي

مانع از این مي شد كه بتواند خود را سریع به در  

 خانه برساند 

رسید و در را باز كرد ابتدا كسي را  وقتي به پشت در   

 ندید  

قدم به داخل كوچه رفت و همان زمان بود كه در   یك

زیر نور چراغهاي كوچه شقایق را شناخت كه به 

 دیوار تكیه داده بود و آرام گریه مي كرد  

 

 ی چ د؟ییخانم شما  قیزده خطاب به او گفت:شقا  حیرت

 مي كنین؟ کاریشده؟ شما این وقت شب اینجا چ



 

شقایق چون متوجه حضور شهاب شد نگاهش را به  

او دوخت صداي گریه اش آرامتر شد سپس با صدایي 

 كه قلب شهاب را به آتش كشید گفت: ............. 
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خواد منزل شما  ب یپناه یوقت شب فرد ب نیدر ا اگه

   ن؟یدیرو پناهگاه خود قرار بده پناهش م

 

در   ی بود از جلو  ده یرا فهم قیکه منظور شقا  شهاب

 .  نییبفرما  میکن یکنار رفت و گفت: البته،خواهش م 

 

 اطیکرد پا به داخل ح افتی که اجازه ورود در  قیشقا 

 گذاشت 



که   ی برد در حال  ادیشد شهاب را از  اطیوارد ح یوقت

 .  د یبود به طرف اتاق دو افتهیاش دوباره شدت  هیگر

 

شده  جیکامال گ  قیشقا  ی که از حرکات و حرفها   شهاب

  نیزم  یرو  ق یشقا  د یبود در خانه را بست و چون د

بلند خطاب به او   یدود با صدا  یزده و پر برف م  خی

 زده هست.   خی نیزم  نیخانم مواظب باش قیگفت:شقا 

 

 د یبه حرف او توجه نکرد و هم چنان دو قیاما شقا  

سر خورد و به   شیپا  اطیح  ی از پله ها  یکی یاما رو  

 افتاد.   نیزم ی شدت به رو

 

و هم زمان مهتاب و مادرش   دیدو  شیشهاب به سو  

 را صدا زد. 

 

آمده   وانیا یکه چند لحظه قبل به رو زیآن دو ن 

 به طرف او رفتند،   قیحال شقا  نیا  دنی بودند با د

از   دی چیپ یکه درد در تمام بدنش م  یدر حال  قیشقا 

 بلند و نشست.  شیجا 



 

و مهتاب به داخل اتاق    یسپس به کمک خانم ساالر 

 رفتند.  

 

مهتاب در کنار او   خت،یر یهنوز هم اشک م  قیشقا 

تا او را آرام   کرد یم  یکاناپه نشسته بود و سع ی رو

 کند

 

  یاز آن بود که مهتاب فکر متر  شان یپر  قیاما شقا  

 کرد. 

 

  ریرا ز قیبود و شقا ستادهیکنار مهتاب ا زیشهاب ن 

 نظر داشت. 

 

  یز یهم به آشپزخانه رفته بود تا چ یخانم ساالر  

 را بهتر کند  ق یکه حال شقا   اورد یب

کنان  هی که گر  دیرا شن  قیشقا   یو در همان حال صدا 

من پدر و مادر   میگفت:مهتاب من دختر بدبخت یم

 ندارم.  



 کس رو ندارم.  چیه یبزرگ نیبه ا  یا یدن نیتو ا من

 

 کسو ندارم. چیمهتاب؟ من ه   شهیباورت م 
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 ش ی بغض به گلو قی شقا  یحرف ها نی که با ا  مهتاب

   ق؟ یشقا  یگیم یگفت:چ یبود به سخت افتهی راه 

 

 داره؟  ت یموضوع پرورشگاه واقع یعنی

 

که صورتش را با دستانش پوشانده   یدر حال ق یشقا  

  ی داشت،ول  قت یگفت:کاش حق ستیگر ی بود و بلند م

 نداره.  قت یحق

 



 بودم....  یدختر پرورشگاه  هیکاش  یا

 باشه؟  یطور نیا  د یمن با  یزندگ چرا

 کردم؟   یمن چه گناه مگه

 

شد   یم  وونهی که از فرط تعجب داشت د  شهاب

 ه؟یگفت:منظورتون چ

 ن؟ یزن یحرف رو م نی افتاده که ا یچه اتفاق  مگه

 

صورتش برداشت،به  یرا از رو   شیدست ها   قیشقا 

کنان گفت:آقا شهاب شما   هیکرد و گر  یشهاب نگاه

 بودن دردناکه، نه؟ یپرورشگاه  نیکن یفکر م 

 ه شدن چه؟فروخت یول 

 

نظر شما فروخته شدن توسط پدر و مادر دردناک   به

 . ستیتر ن

 

را    قیشقا   ی افتاده بود شانه ها  هیکه به گر  مهتاب

 ؟یگیم ی دار  یچ قی گرفت و گفت:شقا 



 . یکن یاشتباه م  یمطمئنم تو دار  من

 

 یبه او نگاه کرد و گفت:نه مهتاب اشتباه نم  قیشقا 

 کنم. یکه مطمئنم اشتباه نم هیتنها دفعه ا نیکنم،ا

  ؟اونا یکن یپدر و مادرم مرا فروختن باور م   مهتاب

 چرا؟  ی منو فروختن،ول 

 

کار رو با من کردن مگه من فرزندشون   ن یچرا اونا ا 

 نبودم. 

 

حرف ها خود را در آغوش   نیبه دنبال ا  قیشقا 

شانه او گذاشت و تا   یمهتاب انداخت،سرش را رو 

 .ست یآنجا که قدرت داشت گر

 

 یم هیفشرد و گر  یاو را در آغوش خود م  زین  مهتاب

 کرد. 

 



نبات داغ به آنها   وانیل  کیهم که با   یساالر خانم

 افتاد.  هیبه گر قیشقا   یحرف ها  دن یبود با شن وستهیپ

 

 پوشانده بود  ز یشهاب را ن اشک چشمان  قطرات 

  قیبه حال شقا  گران یخواست همانند د یم ز یاو ن 

  یبر احساس خود غلبه م  یبه سخت یول   زدیاشک بر

 کرد. 
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کرد و با   یم  هیهمانطور در آغوش مهتاب گر  قیشقا 

و   نیآتش از دل خون  یکه چون شعله ها  ییحرفها 

را به   انشیشد قلب و روح اطراف ی پردردش خارج م

 د ی کش یآتش م 

 



کار رو کردن؟ چرا منو به   نیچرا؟ چرا اونا ا  مهتاب

   ختن؟ی انداختن و خودشون گر یآتش نامهربون 

 

ن؟ مگه من دختر اونا  اونا  پدر و مادر من نبود مگه

نبودم؟ چرا حق منو از من گرفتن؟ چرا منو تنها 

مثل اون زن و مرد   ییگذاشتن؟ چرا منو به آدما 

 فروختن؟ 

 

  نیا یعن یکار رو کردن؟  ن یفقط به خاطر پول ا یعنی 

 ارزش بودم که با پول معاملم کنن؟ ی قدر ب

 

  یموضوع رو ندارم. من نم  نیمهتاب من تاب تحمل ا 

 رو تحمل کنم. یبدبخت نیتونم ا

 

 ق یدردآور شقا   یسؤالها  نیو مهتاب در برابر ا 

تو    قیکن شقا  هی: گر نکهیجز ا د ینداشت بگو  یزیچ

کن و قلب شکسته ات رو    هیگر  یکن هیگر  یحق دار

 بده.   نیتسک



دلت رو خاموش   شیاز آت یاشک کم یقطره ها بذار

 کنه. 

 کردن فقط حق توعه.  هیکن که گر  هیگر آره، 

 

  یم هیگر  ز یگفت و خود ن یحرفها را م نیا  مهتاب

 کرد. 

 

  شتری آن دو هر لحظه ب هی شدت گر  دید  یکه م  شهاب

 شود به مادرش نگاه کرد و گفت:  یم

 ن یدو با ا نیا نیبکن  یکار هیکنم  ی مامان خواهش م 

 . ندازنی کردن خودشون رو از پا م هیگر

 

حرف شهاب به خود آمد   نیبا ا یساالر خانم

و مهتاب   قیرا پاک کرد به طرف شقا   شی اشکها 

 رفت.  

  ی را از آغوش مهتاب جدا کرد با دست اشکها   قیشقا 

 او را پاک کرد و گفت: آروم باش دخترم.  

با توست. خدا   شهی. خدا هم یستیوقت تنها ن چیه تو

 دل شکسته هست.    ی و همراه آدما   اری



لحظه   میذاریباش نم مطمئن  م،یدر ضمن مگه ما مرد 

 .  یکن  ییاحساس تنها  یا

 

  یچه کس   ؟یدیتو از کجا موضوع رو فهم  زمیعز ی ول 

 به تو گفت که پدر و مادرت اون کار رو با تو کردن؟ 

 

  یسؤال خانم ساالر  نیپاسخ به ا یبه جا   قیشقا 

گفت: زهرا خانم، چرا   هیو با گر   ختیدوباره اشک ر

 پدر و مادر من مثل شما نبودن؟ 

 

اگه نه؟   ن؟ی فروشی م یه شما مهتاب رو به کسمگ 

 پس چرا پدر و مادر من منو فروختن.  

 کار رو کردن؟   نیمگه من جنس و کاال هستم که ا 

 

منو   نیاونا مثل شما که بچه هاتون رو دوست دار چرا

 دوست نداشتن؟  

 کار رو با من بکنن؟   نی چطور دلشون اومد ا اونا 

 محروم کردن؟   هایبه خاطر پول منو از همه خوش چرا



 اونا منو بدبخت کردن؟ چرا؟  چرا

 

را در دست گرفت و در   قی شقا  یدستها  یساالر خانم

  نی قدر با ا نیا  زم یگفت: عز خت یر یکه اشک م  یحال 

 نکن.   شتریدلت رو ب شیحرفها آت

 چطور تمام دست و صورتت داغ شده   نیبب

 

 ن یگفت: ا یبا ناراحتبه شهاب نگاه کرد و  سپس

سوزه تمام بدنش مثل کوره آتش   یدختر داره از تب م

 م؟یکن کارش یچ یگیداغ داغه م

 

دونم هر کار خودتون   یگفت: نم  یبا نگران  شهاب

   ن،یدون  یصالح م

 دکتر؟  مشیببر نیخوا یم

 

 قدم از قدم برداشت.  شهیهوا که نم  نیدکتر؟ تو ا کدوم 

 



  مشیبر ی جا استراحت کنه، فردا م نیامشبو هم بهتره

 دکتر. 

                

 

 

 

 28#پارت 

 

برداشت و از   زیم ی نبات داغ را از رو وانیل  سپس

 خواست که از آن بنوشد.    قیشقا 

 

را کنار زد و از    یدست خانم ساالر  قیشقا  ی ول 

 ع کرد.  خوردن امتنا 

 

به چهره برافروخته و تبدار او   یبا نگاه  یساالر خانم

  یرو نم نی. اگه ای ندار یگفت: دخترم تو حال خوب

  مینکن. اصالً بلند شو بر هی قدر گر نیحداقل ا ،ی خور

 به اتاق مهتاب استراحت کن تا حالت بهتر بشه،  



 

 هی . گرریرو به مهتاب گفت: تو هم آروم بگ   سپس

  یرمق  نیهم نکهیجز ا کنهیدوا نم  رو یکردن که درد 

پاشو کمک  رهیمونده ازش بگ قی رو هم که تو تن شقا 

 . میکن اونو به اتاقت ببر

 

 یگفت: نه زهرا خانم. من حالم خوبه نم قیشقا اما 

 کنم.   جادیخوام برا شما مزاحمت ا

 

تعادلش به هم خورد و    ی بلند شد ول  ش یاز جا  پس

او را گرفت و گفت:   یکه خانم ساالر فتدی بود ب کینزد

 . ستیدخترم؟ تو اصالً حالت خوب ن  یگیم یچ

 

را    قیبلند شد و با مادرش شقا   شیمهتاب هم از جا  

 به اتاق طبقه دوم که در کنار اتاق شهاب بود بردند. 

 

ساعت بعد در کنارش بودند.   کیمهتاب و مادرش تا  

  انیپا توانش به  نکهیکرد تا ا  هیآن قدر گر  قیشقا 



و حال نامساعدش باعث شد که خواب به   د یرس

 خواب آرام. کیاما نه    دی سراغش آ

 

گفت   یم  ان یکه داشت مرتبا هذ یاو براساس تب 

چندان  ی آورد ول یم ی آرامش به او رو یگاهگاه 

 شد.   یم شان یکه دوباره آشفته و پر  دینکش یطول 

 

که گذشت مهتاب از مادرش خواست که برود   یمدت

 ماند.  قیشقا  شیبخوابد و خود پ

 

 .  دیبه اتاق خودش رفت و خواب یخانم ساالر  

 

 توانست بخوابد.  یمهتاب نم  اما 

 و سرگذشت او بود.    قیبه فکر شقا  وستهیاو پ 

 

 بود. داریشب بود اما مهتاب هنوز هم ب یها  مهین

 

 گفت.  یم ن ایهمچنان تب داشت و هذ ق یشقا  



  سیبار دستمال را با آب سرد خ نی چندم  یمهتاب برا 

 او گذاشت.  یشانیپ ی کرد و رو

 

کنارش ماند. بعد از آن چون   گرید  یسپس مدت 

آرامتر شده بود مهتاب از اتاق خارج  یاندک  قیشقا 

 شد. 

  

 یفکر نم یخواست با شهاب صحبت کند ول یم  دلش

ن از  باشد چو  داریکرد در آن موقع شب شهاب ب

  دیآمد و چراغ اتاق شهاب را روشن د  رونیاتاقش ب

 به داخل اتاق او رفت 

 

  یبرف شه یبود و از پشت ش ستادهی کنار پنجره ا  شهاب

 کرد.   یتماشا م دی بار یامان و به شدت م  یرا که ب 

را گرداند و    ش یرو  دیباز شدن در را شن  یصدا  چون

   ؟یدار یمهتاب گفت: تو هنوز ب دن یبا د

 

 تونم بخوابم.   یاصالً نم  آره، 

 . ذارهیراحتم نم   قیشقا  فکر
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 بهتر نشده؟    حالش

 

 ان یهذ ی دونم. تبش که هنوز قطع نشده ول  ینم

گفتنش کمتر شده. خدا کنه تا صبح حالش خوب  

   ؟یدیتو چرا نخواب یبشه.راست

 

دوباره از پنجره به بارش برف نگاه کرد و    شهاب

 . یدیکه تو نخواب ل یگفت: به همون دل 

  یم  ییو بعد اضافه کرد ما رو بگو که چه فکرها  

 .  میکرد

 داشته باشه.   قتیحق قی شقا  یحرفها شهینم باورم 

 



 !گه؟ی اون دروغ م یگیم  یعنیبا تعجب گفت:   مهتاب

 

من چه موقع گفتم اون   ؟ی زن یکه م هیچه حرف نیا 

 که حاال دفعه دومم باشه   گهیدروغ م

  یکه باور نم نهیمنظورم ا  شهیباورم نم  گمیم  یوقت

 بزنن.  یکار  نی پدر و مادر دست به چن کیکنم 

 

 نیچن قیر و مادر شقا پد یو چه نکن یچه باور کن اما 

 دونم.  یچرا؟ نم یکردن ول ی کار

 

 طوره.   نیگفت: هم  یبا ناراحت  شهاب

   د؟یموضوع رو فهم  نی چطور ا قیشقا  ی ول 

بهش   یسه روز چ  نیخواد بدونم تو ا  یدلم م یل یخ

 گذشته؟ 

 

اما شهاب به   شهیفعالً نم  یخوام بدونم ول  یهم م من

بوده،   ی چه جور قیسرگذشت شقا  میبدون نکهیفرض ا 

  شه؟ یم ی بعد چ



 شه؟ یم یچ  قیکه سرنوشت شقا  نهیا منظورم

پدر و مادر   نیا ردست یطور ز  نیهم  د یاو با  یعنی

اوضاع رو تحمل   نیطور ا نیبمونه و هم  نی دروغ

 کنه؟

 

 . ادیم شیپ  یچ می نیتا بب  میصبر کن دیدونم، با ینم 

 . قیشقا   شیپ ی بهتره برگرد گه،یخوب د 

  یسراغم. چون فکر نم ا یب یداشت ی هم با من کار اگه

 کنم حاالحاالها خوابم ببره.  

 

وگرنه فردا   یبخواب یکن ی به نظر من بهتره سع ی ول 

 .یسر کالس درس شرکت کن یتون ینم

در   یرفته فردا جمعه هست و کالس  ادتی نکهیمثل ا 

 . ستیکار ن

 

  داریب یخوا یم ی حساب هرچ ن یحق با توهه. با ا 

 بمون.  

 



حرف شهاب را ترک کرد و   نی بعد از گفتن ا  مهتاب

 . قیشقا   شیبرگشت پ

 دو ساعت بعد هم به خواب رفت.  یکی

 

 اما شهاب همچنان در فکر بود.  

شد و او هم به خواب   نیسنگ زیاو ن یپلکها باالخره 

 رفت. 

 

 . دیروز بعد فرا رس صبح

ابر   یلکه ها  ی بارش برف متوقف شده بود ول 

 خورد  یهمچنان در آسمان به چشم م

برف و باد و بوران آرامش   نیبعد از آن بارش سنگ 

  یزیبر فضا حاکم شده بود و تنها چ یبی و سکوت عج

مانده بود   یشب گذشته باق  شانیپر یکه از آن هوا 

تمام سطوح  یبود که بر رو  یزیو تم  دیبرف سف

 نشسته

از هرگونه  یو عار دیسف یرا به دشت  نیزم  و 

 کرده بود    لیتبد ی آلودگ

 



 بهتر شده بود  شیاز شب پ قیشقا   حال
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ً یتقر  ساعت  ینیبا س یشش صبح بود که خانم ساالر  با

 قیلش بود به سراغ شقاداخ  یساده ا   ی که غذا یا

 رفت.  

 

 تخت نشسته بود   ی رو  قیشقا 

 هم کنار او بود    مهتاب

 

 شد.   کی نزد قی به شقا  یساالر خانم

را به دستش  ر ی ش وانی او گذاشت و ل  یرا جلو  ینیس

 داد و از او خواست بخورد. 

 



خواستند در مورد   ینم یمهتاب و نه خانم ساالر  نه

کار باز باعث   ن یبزنند و با ا  یحرف  قیشقا   یزندگ

 او شوند.   یناراحت

 

لحظه بعد مهتاب رو به مادرش گفت: مامان   چند

 شهاب هنوز خوابه؟ 

 

پشت بام برفها رو پارو کنه. او بعد از   یباال نه،رفته

گذاشت و    قیشقا   یشانیپ ی حرف دستش را رو نیا

  ، یتب ندار گهیگفت: خدا رو شکر حالت بهتر شده د

 تیتا سالمت ی ز رو هم کامل استراحت کنبهتره امرو

 برگرده.

 

شد  یم  دهیشن  یکه به سخت یی هم با صدا ق یشقا  

من قصد ندارم   یگفت: از لطفتون ممنونم ول

 مزاحمتون باشم. 

 

مطمئن باش   یچه؟ تو مثل دختر من هست یعنیمزاحم  

 .  یاز جات بلند ش  دمیتا حالت خوب نشه اجازه نم



 

شدن چند ضربه کوتاه در اتاق    دهیشن یبعد در پ  یمدت

از   یکه دسته ا یباز شد و متعاقب آن شهاب در حال

 نرگس در دستش بود وارد اتاق شد.    یگلها 

 

  ریگفت: صبح به خ  قیقدم جلو آمد و رو به شقا  چند

بهتر   شیحالتون از شب پ نکهیخانم، مثل ا  قیشقا 

 شده. 

 

  شیپا  ی را از رو ین یشهاب س دنیبا د ق یشقا  

 و کنار گذاشت. برداشت 

سپس در جواب او آهسته گفت: ممنون به لطف  

 مادرتون حالم خوبه. 

  جادیشما ا یطور برا  نیواقعاً متأسفم که ا من

 مزاحمت کردم.  

 

رفت.   زیحرف به طرف م نیا  دنیبعد از شن  شهاب

 را از آب پر کرد    وانیل 



قرار   وانی گل را درون ل  یهمانطور که شاخه ها   سپس

 .نیستیشما اصالً مزاحم ن ی ل داد گفت: و یم

 

 از ین نیکن  یسپس روبه مادرش گفت: اگه فکر م 

 . میبر نیبهتره حاضر ش نه یرو بب شونیهست دکتر ا

 

  یجان چ قیدونم تا خود شقا یگفت: نم  یساالر خانم

 بخواد. 

 

  شتریگفت: من که گفتم حالم خوبه، به خدا ب ق یشقا  

 . ستمیبه زحمتتون ن  یراض  نیاز ا

 

 . یخوا  یخوب هر طور خودت م  یل یمهتاب گفت: خ 

 خدا رو شکر فعالً که حالت خوبه.  
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  رونیب  یهوا  یرو به شهاب گفت: راست  سپس

 چطوره؟  

 

  جادیکه برف ا ییبا یحال ز  نیدلت بخواد سرده. با ا تا 

 .  شتره یکرده ب

 

و گفت:   د یبه طرف پنجره رفت پرده را کنار کش سپس

پرده    نیرو پشت ا ییبا یهمه ز نی ا ادینم فتونی شما ح

 . ن یپنهون کرد

 

گفت: شهاب جان پرده رو کنار نکش،    یساالر خانم

 قیحال شقا ینیب یداخل ، مگه نم  ادیسرد م  یهوا

 هنوز خوب نشده، 

 

نداره زهرا خانم. من  یبیخجالت زده گفت: ع ق یشقا  

 . ستیسردم ن 



 

گفت: آقا خودش رفته  دیخند یکه م  یمهتاب در حال 

 ی جا  نهی تونه بب یسرما رو حس کرده حاال نم  رونیب

 ما گرم باشه. 

 

  یبر م  زی م یگل را رو وانیکه ل یشهاب در حال 

زد و   یداشت تا آن را کنار پنجره قرار دهد لبخند 

خانم هم با   ق ی. مطمئنم شقا ستمیکه مثل تو ن گفت: من 

  یسرما رو حس نم  گهید ییبا یز  نیمنظره به ا دن ید

 . شهیکنن و حالشون زودتر خوب م

 .  ستنیذوق ن یکه مثل تو ب  شون یا

 

و گفت: واقعاً که چه با احساس حرف    دیخند  مهتاب

از ذوق و   ی مهندس میدی. ما که تا حاال نشن یزن یم

حرفها از آجر   نیا یبه جا   د یحرف بزنه. تو با  ییبا یز

چقدر   یو مثالً بگ ی صحبت کن واریو در و د مانیو س

 ساختمان بادوامه نیمصالح ا

 نکهینه ا خته یفرو نر ین یسنگ  نیبرف به ا ر یز که

 .یو چه مناظر قشنگ ییبا یچه برف ز یبگ



 حرفها.  نیمهندس رو چه به ا 

 

  یتون یخوب مهتاب خانم. تا م  یل یشهاب گفت: خ 

  نیبا ا ستی. قرار نی کور خوند یمسخره کن ول

 حرفها ذوق من کور بشه.  

 

خانم همه   قی شقا  نی نیب یگفت: م   قیروبه شقا   سپس

 خواهر دارن من هم خواهر دارم.  

 

  یم ی زد و گفت: مهتاب شوخ یلبخند کمرنگ  قیشقا 

 یمهندس نم ریکه مهندس و غ ییبا ی کنه ذوق و ز

 شناسه.  

  هیتو وجود همه هست فقط کاف یدوست ییبا یحس ز 

 به اون توجه کنن. 

 

  کیگفت: درست مثل   قیشقا  ی در ادامه حرفها   شهاب

اون رو شکوفا کنن و اگه   د یاستعداد نهفته که با 

از مهتاب   یا گهینمونه د  شهینخوان شکوفاش کنن م



  ها ییبایز یخانم که دوست داره چشمش رو به رو 

 کار مسخره کنه،   نی به خاطر ا زیرو ن گران یببنده ود

 نه؟  ا ی گمیدرست م 

 

کنم   ی. خواهش م ممیخوب من تسل   یل یگفت: خ  مهتاب

توان مقابله با   نیاز ا شیکه ب  دیادامه ند  گهید

 مثل شما رو ندارم.   یانیدانشجو

 

 نیگفت: امان از دست شما دو تا. تو ا  یساالر خانم

 ن؟ یدار  یبر نم یهم دست از شوخ  تیموقع

 

  انیگفتگو سر حال آمده بود با پا  نیکه از ا   قیشقا 

آن اندوه به سراغش آمد و گفت: خوش به  افتنی

 . نیهست یحالتون شما خانواده خوشبخت

. من که شانس  نیطور بمون نیهم  شهی هم دوارمیام 

 داشتم و نه دارم.  را نه   یزیچ نیچن

  گرانیحال د  قیحرف از دهان شقا  نیخارج شدن ا با 

 کرد  رییتغ زین

 



 نیشما ا  دیکن یشهاب در پاسخ او گفت: اشتباه م 

 کردن.   غیاون رو از شما در  یول نیشانس رو داشت

طوره   نیدونم چرا. اما مطمئنم که هم  ینم نکهیا با 

دوباره اون رو به  دیبتون د یشا   دیکن ی حاال اگه سع

 . نیاریدست ب 
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  دواریام یشهاب اندک  یحرفها  دنیکه با شن  قیشقا 

امکان   نیا دیکن ی شما فکر م یعنیشده بود گفت: 

 رو بچشم.  یطعم خوش  یوجود داره که من هم روز

 

رو از دست    دتونی ام دیالبته که امکان داره شما نبا  

 .  نیبد



 

ممکن باشه اگه   یز یچ ننیکنم چ یمن فکر نم ی ول 

 دمیشن  شبی اونچه رو که من د

 . نیدادیبه من حق م  ن یدیشن  یهم م  شما 

 

 ن؟یدیشن  یچ نیگیما نم یبرا

 

. نجا یموضوع اومدم ا نیهم ی. من براگمیکه م البته

  دیرو ندارم. پس نبا  یا گهیمن که جز شماها کس د

از    ریغ یکه حرفهام رو به کس   نیانتظار داشته باش

 شما بگم.  

 

قدر به خودت  ن یهم گفت: خوشحالم که ما رو ا  مهتاب

برات   یکار  میبتون دوارمی. فقط امینیب یم کینزد

 . میانجام بد

 

  یحالتون برا  نینیب یشهاب گفت: خوب پس اگه م 

 . نی جور حرفها مساعده شروع کن نی گفتن ا



 

 دونم از کجا شروع کنم. یحالم که خوبه فقط نم 

 

که نه به خونه  شیشهاب گفت از همون سه روز پ 

 . نیو نه به دانشگاه رفت نیما اومد 

 

من به   نیدون  یمتعجب گفت: شما از کجا م ق یشقا  

 دانشگاه نرفتم.

 

  یوقت ی: راستش رو بخواشهاب گفت  یمهتاب به جا 

من و   نی. به خاطر هممی نگرانت شد نجا یا یومدین

متوجه   یول  می نیبه دانشگاهت تا تو رو بب میشهاب رفت

که تو هم اون روز و هم روز قبلش به دانشگاه   میشد

 . ینرفت

 

از زبان مهتاب  ییحرفها  نیچن دنیبا شن  قیشقا 

هستند که   ی کسان د ید یم نکهیوجودش گرم شد از ا

 کرد.  دایپ یشوند. احساس خوش  ینگران او م

 



جان ما   قیگفت: شقا   د یمهتاب که او را ساکت د 

  ؟ یبزن ی حرف ی خوا ی . نممی منتظر

 

  نیبدون نیخوا یخوب. حاال که م ار یگفت: بس  قیشقا 

 .گمیبراتون م

 

رو که   شی او رو به مهتاب ادامه داد: سه روز پ 

و بعد    میکرد  ینرگس صحبت م ی در مورد گلها  ادتهی

 .  م یاون موضوع رو به پرورشگاه ربط داد

همون لحظه چون در مورد گذشته هم برام گفته   

باشم از ذهنم   یدختر پرورشگاه  هی د یشا   نکهیا  یبود

 گذشت. 

از اون  اون روز به سراغ پدرم رفتم و  ی فردا  

 خواستم در مورد گذشته ام برام بگه. 

  یحالت بخصوص هیسؤال من  نیا دنیاون با شن ی ول 

 کرد که من متوجه شدم فکرهام درسته دایپ

  اد یجوابم را بده بر سرم فر نکهیا  یپدرم به جا  یول 

 حرف نزنم.    گهیکرد تا د دم یو تهد  دیکش

 



رو پنهان   یز یهم که از برخورد او مطمئن شدم چ من

رو از زبان    قتیرفتم تا حق یکنه به دنبال راه حل  یم

 اون و مادرم بفهمم. 

 

 ی تونستم فکرمو رو یهم نم  یذره ا  گهیکه د من

رفتن به دانشگاه به پارک    یدرس متمرکز کنم به جا 

  دایکنم و باالخره هم پ دایپ یرفتم تا راه چاره ا یم

 کردم  

 

سکوت او   ن یسکوت کرد. ا  دیکه رس نجا یبه ا  قیشقا 

حال  نیشهاب و مهتاب آزار دهنده بود با ا   یبرا

 نگفتند  یزیچ

 

از   یکه پرده ا  ی و در حال  دیکش  یآه یقیشقا  نکهیتا ا 

 میاشک چشمانش را پوشانده بود ادامه داد: من تصم

خواستم   ی گرفته بودم توسط پرستو به اونچه که م

 برسم. 
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برگشتم خونه چون   یهمون روز وقت ل یدل  نی هم به

 پرستو هنوز مدرسه بود، آهسته رفتم به اتاقش.  

 

رو   یمتیو گرون ق با یز  روز تولد پرستو انگشتر  پدرم

اون رو دوست  یل یداده بود که پرستو خ  هیبه اون هد

 داشت.  یم

 

رفت اون رو    یبه مدرسه م یکه فقط وقت یبه طور 

به خونه  یو دوباره وقت  اورد یم  رونیاز انگشتش ب 

 کرد.  یفوراً اون رو به انگشتش م   ومدیم

 

گرفتم   میدونستم تصم یموضوع رو م  نیهم که ا من

کار رو   نینگشتر رو بردارم و پنهان کنم و هماون ا

 کردم 



 

پرستو برگشت طبق معمول به اتاقش   یعصر وقت 

رفت تا لباسهاش رو عوض کنه من در اون موقع  

 طوفان.   کی داخل اتاقم بودم و منتظر شروع 

 

 ی در آشپزخانه بود و پدرم در حال تماشا   مادرم

 . ونیزیتلو

 

که از  دمیپرستو رو شن یدر همون زمان بود که صدا 

 گرفت.  یپدر و مادر سراغ انگشترش رو م

 

موضوع نگران شده   ن یا دنیآن دو هم که با شن 

بودن، ابتدا به اتاق پرستو رفتن و با هم اونجا رو  

اومدن سراغ   افتنین یزیچون چ   یجستجو کردن ول 

 من. 

 

  ی م بودم ول من هم که ظاهراً مشغول مطالعه درسها 

بشه، با   یکردم که نقشه ام عمل یدعا م  قتیدر حق



  یخودم رو ب ی اومدن اونا به اتاقم خوشحال شدم ول 

 تفاوت نشون دادم. 

 

در اون هنگام پدرم از من سراغ انگشتر پرستو رو   

   ؟ یدی تو انگشتر پرستو رو ند قی گرفت و گفت: شقا 

 

ونم  د  یو من م  دمی هم بنابر نقشه ام گفتم: چرا د من

 کجاست. 

 

شد.   انیدر چهره هر سه نفرشان نما  یآثار خوشحال 

 بعد از اون مادرم گفت: خوب کجاست؟ 

 

 به اونها ندادم.   یمن پاسخ یول 

 

. گهیکجاست بگو د  ی دون یاگه م  قیگفت: شقا   پرستو

   ؟یزن یپس چرا حرف نم

 



تونم بگم   یهم در جواب اون گفتم: متأسفم نم من

 کجاست.  

 

 درسته؟     یگفت: تو اون رو برداشت  دوباره   پرستو

 زود اون رو به من پس بده.  ؟یکار رو کرد  نیا چرا

 

زمان قطرات اشک از چشمش   نیکه در ا   قیشقا 

  یاز من م  وستهیشده بود ادامه داد: اونا پ  ی جار

من قصد نداشتم به اون   ی خواستن انگشتر رو بدم ول 

 اون کار رو انجام دم.  یزود 

 

کنم به خاطر   یبود که اونا رو عصبان ن یهدف من ا 

 کردم.   یبه حرفشون نم یگفتن توجه یهر چه م نیهم

 

بود که اون طور در برابر   یدفعه ا نیاول نکهیبا ا 

موضوع برام   نیکردم و ا  یم یخواستشون نافرمان 

 باز مقاومت کردم.  ی از اندازه مشکل بود ول  شیب

 



طور  نی و هم شن یم یدونستم که اونا زود عصبان یم 

 هم شد. 
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از اون   شی سرخ شده بود ب تیکه از عصبان پدرم

و    ختیو شروع کرد به جستجو و ر  اوردیطاقت ن 

 پاش کردن اتاق. 

 

کرد وسط اتاق و  یپرت م دیرس یهرچه دم دستش م  

 گفت.  یهمراه با اون به من ناسزا م

 

نمونده بود که کنترلم رو از دست بدم و    یزیچ  گهید 

باز تحمل کردم و خونسرد کنار تختم   ی کنم ول  هیگر



خودتون رو   خودیو خطاب به پدرم گفتم ب ستادم یا

 نیکن  دایپ یز یکارها چ نیبا ا ستی . قرار ندیخسته نکن

 

 تیعصبان ش یطرز حرف زدنم آت نیخواستم با ا یم

 کنم.   شتریپدر رو ب

  یل یطور هم شد ناگهان به طرفم حمله کرد. س نیهم

  یبه صورتم زد و بعد هم به شدت منو رو یمحکم 

 شد  ری تخت انداخت در اون هنگام بود که اشکم سراز

 

 ینم ی ودن و حرفب  ی پرستو و مادر هم فقط تماشاچ 

 زدن.  

دونستم که اشکهام   یم د یکش ادی باز بر سرم فر پدرم

 .  ذاره ینم  یریبر او تأث

 

  شیادهایکردم در جواب فر یم هیطور که گر  همان

 گمیهستم و از کجا اومدم نم یمن ک  ن یگفتم: تا نگ

 انگشتر کجاست. 

 



داد. در نظرم   رییتغ یحرف من حال پدر را کم نیا 

خواستم به  یرو نم نی من ا ی آرامتر شده بود. ول

  تیخوشبختانه عصبان ینگران شدم ول نیخاطر هم

 پدرم فروکش نکرد 

 

نثارم کرد او گفت: دختره    یگرید  ی بار حرفها   ن یو ا 

  نیها ا یچرا تازگ  ؟یگیم یمعلومه چ  چی. هوونه ید

   ؟یقدر عوض شد 

 . یکن ی م یدزد  و هم  یزن ی وار م  وونهید  ی حرفها  هم

 

حرفها باز هم از من خواست تا    نیاو بعد از گفتن ا 

 نداشت یحرفهاش اثر   یانگشتر رو بگم. ول  یجا 

من مطمئن بودم او به خاطر انگشتر هم که شده   

 رسونه  یبه من نم  یبیآس

 

  وستهیو پ زمیآروم اشک بر نکهیجز ا لیدل  نیبه هم 

  ینم یبخوام حرف  حیاز اون در مورد گذشته ام توض

 زدم. 

 



 رفتار من اون رو تا سر حد جنون کشوند  نیا 

شده بود و طاقت   یمادر هم که از دست من عصبان  

 یپرستو رو نداشت منو سرزنش م یناله ها  دنیشن

 کرد.  

 

 ینم گهیسکوت کرد د  دیکه رس نجا یبه ا  قیشقا 

 . رهیاشکهاش رو بگ ی تونست جلو 

 

  دنشید نیاون و همچن یحرفها  دنیکه از شن  مهتاب

 در اون حال بغض کرده بود کنارش نشست.  

 

 یبگ یخوا  یاو را در دست گرفت و گفت:نم  یدستها

 شد؟  ی بعد چ

 

شده بود رو به مهتاب گفت:   نیشهاب هم که اندوهگ 

  هیراحتشون بذار مهتاب، اجازه بده آرومتر شن بعد بق

 رو بگن. 

 



را پاک کرد و گفت: ممنون که به  شیاشکها ق یشقا  

  نیاز ا شتریخوام ب  ینم ی. ولنیفکر من هست

 منتظرتون بذارم. 

 

سپس ادامه داد. خالصه اون قدر در مقابل پدر   

رفهام بر اعصابش  کردم و اون قدر با ح یپافشار 

 رو گفت.  قتیباالخره حق نکهیفشار آوردم تا ا
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گفت:   یافتاد شهاب با ناراحت هیدوباره به گر  قیشقا 

 گفتن؟   یخوب، چ

 

  گفت:  ستی گر یبلند م یکه با صدا  یدر حال  قیشقا 

  لیترسناک تبد ی تو چشم من به موجود  گهیاون که د



بلند شروع کرد به حرف زدن، اون   یشده بود با صدا

 !  یی هم چه حرفا 

 

خوب برات    ؟یهست یک ی بدون ی خوا ی گفت: م اون

 . گمیم

 .  یستیدختر ما ن یهست یهر کس تو

  یو اون هم پرستو هست. م  م یدختر دار هیفقط   ما 

 دختر ما فقط پرستو هست   ؟یفهم

 

. پدر و  یتو در عوض پول پا به خانه ما گذاشته ا 

کاش من احمق تو   ی مادرت تو رو به ما فروختن اما ا

 کردم.   یرو قبول نم

 

. تو  ی خور یزدم که تو به درد ما نم یحدس م دیبا  

 .  یندار یارزش نیاصالً کوچکتر

شدن تو   یپدر و مادرت حاضر نم ی ارزشمند بود اگه

مادر پرستو هست   ر یتقص نهایرو از دست بدن. همه ا

رو داد وگرنه من هرگز دست به   شنهادیکه اون پ

 زدم.  ینم ی کار نیچن



 

نسبت   چیو ه یستیدختر ما ن ید یحاال که فهم  خوب

انگشتر رو نشون بده.   یجا یهم با ما ندار یا گهید

وسط    ندازمیزود بگو کجاست وگرنه جنازه ات رو م

 کوچه.  

 

  نیمار تو آست  دمیچقدر احمق بودم که نفهم من

 دم...  ی پرورش م

 

  یحرفها رو برا نیکرد و ا یم هیبلند بلند گر  قیشقا 

 کرد.  یبازگو م  انشیاطراف

 

  یسر راه ی. ارزش تو از بچه هایستیدختر ما ن تو

 ه هم کمتر

 

. دختر ما فقط  یدختر ما باش یندار  اقتی تو اصالً ل  

 پرستو هه فقط پرستو ... 

 



حال او را نداشت به   نیا دنیکه طاقت د  یساالر خانم

. آروم باش  گهی نوازش او پرداخت و گفت: بسه د

 .  یافتاد یبه چه حال  نیبب  زم یعز

 

  تیقدر خودت رو اذ  ن ی. اریکنم آروم بگ ی م خواهش

 .شهیدرست م  زیهمه چ نکن. من مطمئنم

 

 آرام تر شد.   قیشقا 

کرد او   یدوا نم قیرا از شقا  یحرفها درد  نیا ی ول 

را   ییلب حرفها  ری و ز ختیر یهمان طور اشک م 

  یکدام از آن سه نفر نم چیکرد که ه  یزمزمه م

 .دند یشن

 

چندان خوب   قیکه متوجه شد حال شقا  یخانم ساالر  

خواباند گفت:  ی م شی که او را در جا  یدر حال  ستین

کنم   ی خواهش م  یدار  از یدخترم تو به استراحت ن

 قدر خودت رو آزار نده   ن یبخواب و ا

 



 میرا از دست داده بود تسل  شیرویهم که ن ق یشقا  

که سر بر بالش گذاشت   نیشد و هم  یخانم ساالر

 چشمان خسته و سوزانش بسته شدند. 

 

که چشمانش پر از    ی در حال   یبعد از آن خانم ساالر 

را   ق یصورت شقا   ی اشک شده بود با دست اشکها 

پاک کرد و در همان حال گفت: خدا لعنتشون کنه که  

 انداختن.   یماریدختر نازو تو بستر ب  نیطور ا نیا

 

دفعه حالش بدتر بشه   ه یگفت: مامان نکنه   مهتاب

 دکتر.   مشیببر نیخوا ینم

 

 دونم.  ی پاسخ داد، نم یساالر خانم

و چه   هییتونم بفهمم  درونش چه غوغا  یکه نم من

 داره.   یدرد

 

بشه هم فکر  نکنم   داریب یوقت دهیهم که خواب حاال

 دکتر بره.   شیبشه پ  یراض
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کم کم   یتا دو سه ساعت بعد خواب بود وقت  قیشقا 

را   یکس  ست یچشمانش را گشود و به اطرافش نگر

 نشست،   شی بلند شد و در جا  دیند

 

تخت بلند شد   یبهتر از قبل بود از رو یل یخ  حالش

کنار   قبل از آن به یخواست از اتاق خارج شود ول

 پنجره رفت، 

 

داده بود او را   نتیکه همه جا را ز یدیبرف سپ دنید 

  وانینرگس داخل ل   یسر حال آورد بعد از آن به گلها 

اتاق را پر کرده بود و    ی نگاه کرد عطر گلها فضا 

 دیبخش  یآرامش م  قیموضوع به روح شقا  نیهم

 



به گلها نگاه کرد از اتاق خارج   یمدت نکهیبعد از ا 

کرد مهتاب که او   یم یپله ها را ط نی آخر یشد وقت 

بود جلو آمد و چون متوجه شد حال او بهتر   ده یرا د

 شده خوشحال شد 

 

 قیبعد هر دو در اتاق نشسته بودند که شقا ی مدت  

مدت    نیگفت: مهتاب من از شما واقعاً ممنونم که تو ا

و به من محبت  نیل کرد حضور منو تو خونتون تحم

مزاحم شما   ستمین یراض نیاز ا  شیب ی. ولن یکرد

 بشم. 

. 

  یدرسته که کار ق؟یشقا  هیچه حرف نیگفت: ا   مهتاب

باور کن   ی ول   میتا برات انجام بد اد یاز دست ما بر نم

دونم   ی. نممیخواد به تو کمک کن یدلمون م  یل یخ

.  یستیتو اصالً مزاحم ما ن یچطور برات بگم ول

ما ناراحت    یبمون نجا یمطمئن باش هر چقدر هم ا

 .میشینم

 



خود من   ی از محبت شماست ول  نیپاسخ داد: ا ق یشقا  

  یم نیبه خاطر هم  ستمین یراض  تی وضع  نیاصالً از ا

 خوام برگردم به منزل خودمون.  

 

گفت: تو   یتوأم با تعجب و ناراحت یبا حالت  مهتاب

 .یکار رو بکن نیا  یخوا  یم یمطمئن 

چطور   ستیهم حالت خوب ن  یطور نیتو هم  ق یشقا  

با اون وضع که تو خانوادتون به وجود   یخوا یم

 .یکن یاومده اونجا زندگ

 

 ندارم.  ی چاره ا نیجز ا  یدونم. ول ینم

 

توجمع خانوادشون  گهیاگه اونا نخوان تو د نمیبب

   ؟یکن  یم کار یچه؟ اون وقت چ  یباش

 

فکر   نیو گفت: خودم هم دارم به هم  دیکش یآه  قیشقا 

 کنم. یم

از تلفنتون   ی د یکرد و ادامه داد: اجازه م یاو مکث 

 استفاده کنم؟ 



 

 . یزنگ بزن یخوا  یبه کجا م  ی . ول البته

 

 منزل خودمون.   به

 

خوام    ی داد: م ادامه دی زده د  رتی چون مهتاب را ح و

 اگه بشه با پرستو صحبت کنم. 

 

دنبالم     رون یکنون از خونه زدم ب هیگر  یوقت شب ید 

کرد که از اونجا نرم   یو به من التماس م دی دو یم

 من به حرفهاش توجه نکردم  ی ول 

 

خواهان   ی مطمئنم در اون خانه اگه قرار باشه کس 

 حضور من باشه اون شخص فقط پرستو هه. 
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 .میبا هم نداشت  یخوب ادیرابطه ز نیچه قبل از ا اگر

رو خواهر  گریکدیباشه ما دو تا به حال  یهر چ یول 

رو که همه خواهرها تو    یو احساس می دونست  یهم م

 .میغم و اندوه نسبت به هم دارن ما هم دار 

 

بفرما   یتلفن کن ی خوا یحق با توعه. خوب اگه م 

 تلفن اونجاست.  

 

 شماره تلفن منزلشان را گرفت.   قیبعد شقا  یا لحظه

  یرا داد به مهتاب و گفت: خواهش م   ی گوش  سپس

از دوستان  یکیکنم اگه پدر و مادرم بودن بگو 

 رو بده به من.    یبعد گوش  یتو هستپرس

 

 کار را کرد.  نیهم هم  مهتاب



را برداشت مهتاب به او   ی گوش ی رضوان ی آقا   یوقت 

را   ی گفت که با پرستو کار دارد و چون پرستو گوش

 با او شروع به صحبت کرد   قیگرفت شقا 

 

است   قیپرستو متوجه شد طرف مقابلش شقا   یوقت 

گفت:   قیشقا بزند که  یتعجب کرد و خواست حرف 

کنم اجازه نده پدر و مادر بفهمن   ی پرستو خواهش م

 که من هستم، باشه. 

 

خود را آرام نشان داد   دیحرف را شن نیپرستو چون ا 

دور از او   یکه به پدرش که در فاصله ا  ی و در حال 

خواند نگاه   ی نشسته بود و روزنامه م یمبل یبر رو 

 . ییتو کجا  ق یکرد آهسته گفت: شقا  یم

 

 . مینگرانت شده بود  یل یخ 

 

 پدر و مادر هم نگران بودن.  ا ی  ی تو نگران بود فقط

 



نگران بودن مخصوصاً پدر،   یل یکن اونها هم خ باور 

   ؟یکجا هست نمیحاال بگو بب

 

 خوام برگردم خونه.   یم  یاز دوستام. ول  یکی منزل

اگه من به خونه برگردم   یکن یپرستو تو فکر م نمیبب

 . رنیپذ  یپدر و مادر منو م

 

کنم برگرد من اونا رو   ی خواهش م  یول  ستمیمطمئن ن 

 کنم. یم  یراض

 پدر رو بفرستم دنبالت.  یخوا یاصالً م 

 

 بکنه.  ی کار نیکنم پدر چن یمن فکر نم ی ول 

 

دنبالت    ادیکنم اگه قبول نکرد ب یباهاش صحبت م من

 .  دمیبه تو خبر م

 

آدرس و شماره تلفن اونجا رو به من بده تا بتونم  فقط

 .  رمیبا تو تماس بگ



 

به مهتاب نگاه کرد و گفت: مهتاب اجازه دارم    قیشقا 

 نه؟ ایآدرس و شماره تلفن منزلتون رو به پرستو بدم 

 

 .ی البته که اجازه دار 

 

بعد تماسش   یاز مهتاب تشکر کرد و لحظه ا  قیشقا 

که   ید از آن تماس تا مدت را با پرستو قطع نمود. بع

ً یتقر و مهتاب در   قی شقا  دیدو ساعت طول کش   با

 انتظار نشستند 

 

که شهاب در منزل    ی خالصه دو ساعت بعد در حال   

 همراه با پرستو به آنجا آمدند. یرضوان  ینبود آقا 
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از موضوع   شیپ قهی که چند دق زین  یساالر خانم

کرده بود به استقبال آنها رفت و در مورد   دایاطالع پ

او    یماریدر رابطه با ب ی مطالب  نکهیهم جز ا  قیشقا 

 نگفت.  یزیچ دیآنها بگو  یبرا

 

  ی برخورد ساده و عاد کیجز   زین یرضوان   یآقا 

هم   شبید ینزد و در مورد ماجرا  گریحرف د 

 نزد.  یحرف نیکوچکتر

 فتاده، ین یاتفاق ییرفتار کرد که گو   یو طور 

 

و    اوردیبر زبان ن ی هم در تمام آن مدت سخن ق یشقا  

در آخر به همراه پرستو و پدرش از مهتاب و خانم  

 کرد  یخداحافظ یساالر 

 

 یکه وجود مهتاب و مادرش را نگران یدر حال 

 را گرفته بود ف  یودلواپس



به   قی کنند که شقا  ی توانستند خود را راض یآنها نم 

از دستشان ساخته نبود و    یکار ی برگردد ول  طیآن مح

 . رفتندیپذ  یموضوع را م نی ا ستیبا  یناچاراً م

 

 ی. وقتدیشهاب از راه رس  قیبعد از رفتن شقا  یمدت

سراغ او را    قیشقا  بتیوارد اتاق شد با توجه به غ 

 گرفت  

 

بمونه  میاصرار کرد یل یدر جواب او گفت: خ  مهتاب

 رفت.   نجا یقبول نکرد و از ا ی ول 

 

رو   یی: کجا رفت؟ اون که جا دیزده پرس  رتیح  شهاب

 نداره. 

 

و گفت: رفت خومه خودشون.    دیکش یآه  مهتاب

بعد هم پدرش   نجاستیاطالع داد که ا  یخودش تلفن

 اومد دنبالش. 

 



تفاوت   یچقدر خونسرد و ب یدی د یو م ی کاش بود 

افتاده.  ی کرد انگار نه انگار که اتفاق یبرخورد م

 نداره  قت یحق  قیشقا   یلحظه فکر کردم حرفها  هی یبرا

  دمیکرد فهم  یبه اون م ی که پنهان ییاز نگاهها  ی ول 

 . ستیدر کار ن ی دروغ

 

  نی بود گفت: مگه چنشده   شتریکه تعجبش ب  شهاب

او بره. با اون   نیممکنه، چرا اجازه داد  یزیچ

که تو خانوادشون به وجود اومده مگه  یاوضاع 

 کنه؟  یتونه اونجا زندگ  یم  قیشقا 

 

  قیاز خود شقا  دیبا  گه یرو د نها یگفت: ا   یساالر خانم

 .  ی بپرس

 بمونه. میکن ی اونو راض مینتونست  میکه هر کار کرد ما 

 نجا یا فیداشت بالتکل  یقرار معلوم دوست نم از

 بمونه.

 

  یزیچ  گریحرف مادرش درست است د  دیکه د  شهاب

رفت   یکه به اتاق خودش م  ی نگفت فقط در حال 



کار رو   نیا دی اون نبا  یلب زمزمه کرد: ول  ریآهسته ز

 کرد.  یم

 

 حاکم بود.   یگر یوضع د زین یرضوان یدر منزل آقا 

به اتاق خودش   می مستق د یبه خانه رس  قیشقا   یوقت

  ینداشتند ول یبا او کار  یرفت. آقا و خانم رضوان

عوض شده بود به    قینسبت به شقا  دشیپرستو که د

 اتاق او رفت.  

 

  یسوخت م  یم قی شقا  یدلش برا   یکه به گونه ا او

 با او برقرار کند.  یا مانهیخواست رابطه صم
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روح آشفته و  ش یکرد با حرفها  یم ی سع نیبنابرا

دانست   یکه م قیاو را آرامش بخشد. اما شقا  شان یپر

 ی دلدار  یسوزاند به حرفها  ی دل م شیپرستو برا

 کرد.  یدهنده او توجه نم

 

 تیپدر اهم  یبه حرفها  دیتو نبا   قیپرستو گفت: شقا  

هم چون پدر    شبی. اونا تو رو دوست دارن دیبد

 بود اون طور با تو برخورد کرد.   یعصبان 

 

. هر چه بوده مال  ی از حرفهاش ناراحت بش دینبا  تو

و   میخانواده هست کیگذشته بوده حاال که ما با هم 

 . میندار گهید  یبا خانواده ها  یفرق چیه

 

از   م یما دو نفر همان طور که تا حاال خواهر هم بود 

  نیخودت رو به خاطر ا دیتو نبا  م،یبه بعد هم هست نیا

 . یموضوع ناراحت کن

 



من   یفهم  یدر پاسخ او گفت: تو که نم  قیشقا  ی ول 

  یتونم تو خانواده ا  یدارم. من چطور م  یچه حال

 با اونا ندارم.  ینسبت چیکنم که ه  یزندگ

 ی تونم مثل تو فکر کنم. کاش م یمن نم  پرستو

 .  گمیم یمن چ ید یفهم

 

  خوامی هستم و از کجا اومدم. م یخوام بدونم ک  ی م من

خوام بدونم    ی هستن. م یبدونم پدر و مادرم چه کسان

 بوده. یحاضر شدن منو بفروشن چ  نکهیا ل یدل 

 

  یکار رو نکردن. من م نیا ل یدل   یمن مطمئنم اونا ب 

 اونا،  شیخوام برگردم پ

 

  یکردم م یزنگ زدم فکر م  نجا یامروز صبح که به ا 

 چیکنم و فکر کنم که ه یتونم مثل گذشته با شما زندگ 

 فتاده ین ی دیاتفاق جد

اصالً برام امکان  یزیچ نیچن  نمیب  یحاال م یول 

کنم من که    یزندگ نجا یتونم ا ینداره. پرستو من نم

 شما بمونم؟    شیپ دیبا خودم پدر و مادر دارم چرا 



 

کنم پدر و مادر  یمن فکر نم ی. ولقیشقا   ی دار  توحق

به پدر   یوقت  ی دید ی. اگه میبر نجا یقبول کنن تو از ا

چقدر خوشحال شد منظورم   ییدونم تو کجا  یگفتم م 

 .  ید یفهم ی رو م

 

 یاونا نم یول  یستیدرسته که تو فرزند اونها ن  قیشقا 

 خوان تو رو از دست بدن.  

 

  یهم به من ندارن برا یعالقه ا نیاونا که کمتر چرا؟

 ذارن برم؟  ینم یچ

 کنن.   یمن مطمئنم اگه به اونا بگم قبول م 

 

 طور باشه    نیکنم ا یمن فکر نم ی ول 

 .یامتحان کن یتون ی م شهیباورت نم اگه

 حاال نه. یکنم ول  یکار رو هم م نیهم

 



رفت   یرضوان ی به سراغ آقا  قیهمان روز شقا   عصر 

به چشمان او نگاه کند با   دیترس یکه م ی و در حال 

  ستمیمن دختر شما ن دی گفت شبی آرام گفت: شما د یلحن

 درسته

 هستم؟  یپس فرزند ک  ستم یخوب اگه فرزند شما ن 

 پدر و مادر من االن کجا هستند؟   

 

مورد   ن یداشت در ا یدوست نم چی که ه ی رضوان ی آقا 

بهتره   ی ول   یصحبت کند گفت: باز هم که شروع کرد

 درباره اونا ندارم.    یمن اطالع  یبدون

که   ستی چون قرار ن یضمن بهتره به اونا فکر نکن  در

 . ششونیپ یبرگرد 
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 کنم. یزندگ نجا یخوام ا  ین نمم ی ول 

 پدر ومادر خودم.  شیخوام برگردم پ یمن م  

 

  ششون،یپ یخواستن برگرد  یو مادر خودت اگه م  پدر

 فروختن یتو رو نم

 

 د یهم با   شو یبق ی کرد  یخونه زندگ  نیتو ا یتو از بچگ 

 . یکن یجا زندگ نیهم

 بشنوم.   یزیمورد چ  ن یخوام در ا یهم نم  گهید 

اونم رو که  ،یبدون تویزندگ  تیحق یخواست   یم تو

  خودیب یقرار نشد فکر ها گهیبرات گفتم. د  شب ید

 .یکن

 

با شما   دیچرا با  ستمیمن دختر شما ن یوقت  خوب

 کنم.    یزندگ

رسه به حضور من   یضمن شما هم که به نظر نم  در

 د یعالقمند باش



 یمن برم. چرا نم نیاجازه بد ن یخوا یپس چرا نم 

 د؟ یون رو از شر من خالص کنخودت  نیخوا

 

تونم بگم تو اجازه   یبه خودم مربوطه فقط م  لشیدل 

 ؟ی دیفهم یبر  یندار

 

 . نیاگه اجازه ند یرم. حت   یمن م ی ول 

 

.  یسر باش  رهیقدر خ نیکردم که ا  یفکرش رو م 

  شیپ ی طور نیا ی خوا ی خوب حاال که تو م  یل یخ

 به روش خودم عمل کنم.  شمیمن هم مجبور م یبر

 

خونه  نیاز ا  ییتنها یبه بعد تو حق ندار  ن یاز ا 

   ؟ی دی. فهمیبر  رونیب

 

رو نداشت   یپاسخ نیچن دنیکه انتظار شن  قیشقا 

  نیمنو تو ا  نیخوا  یم یعن یو ناراحت گفت:  ریمتح

طور  نی با من ا نیشما حق ندار یول دیکن یخانه زندان

 .  دیرفتار کن



 

و من   یحق دارم چون تو تو خونه من بزرگ شد  چرا

  یمسئول و سرپرست تو هستم. پس هر کار بخوام م

 تونم انجام بدم.  

 

دور شد و او را با    قیحرف از کنار شقا   نیبعد از ا او

 دگرگون تنها گذاشت   یحال 

 

را از ذهن خود   یرضوان ی آقا  یحرفها  قیشقا   یوقت 

د خود را مالمت  به خانه برگشته بو نکهیعبور داد از ا

 کرد.  یم

به او   یل یتما  چیکه آنها ه ی کرد وقت یبا خود فکر م 

 رود  رون یخواهند او از منزلشان ب یندارند چرا نم

 

که به خاطر او از دست داده  ی فقط به خاطر پول  یعنی 

 کار را بکنند.  نیخواهند ا یاند نم

 



او را سخت   افت یراه   قیحدس به ذهن شقا  نی ا چون

 یوقت نم  چیصورت او ه نیدر ا راید ز ناراحت کر 

 توانست از آنجا برود. 

 

تر از قبل به اتاقش   نیافکار او اندوهگ نیبعد از ا 

  یبه بعد آزاد نیکرد که از ا یتصور م ی برگشت. وقت

 . ختیر  یاز دست خواهد داد قلبش فرو م زیاش را ن

 

  رون یتنها از خانه ب گریبود که او د نیاگر قرار بر ا  

 ممکن نبود. گرید زیمهتاب ن  شینرود رفتن به پ
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داد. رفتن به  یاز همه آزارش م شیموضوع ب نیا

 کنار گذاشته بود.   گریدانشگاه را که د



 

 یذهنش به او فرصت درس خواندن نم ی چون آشفتگ 

اش از دست دادن مهتاب   یتنها ناراحت نیداد بنابرا

 بود 

 

که در   ی گل  ی از گلدانها  یک یبه کنار  یاو بعد از مدت 

که شهاب به او داده   یپروانه ا لهیاتاقش بود رفت پ

 گل قرار داشت  ی از برگها  یکی یبود رو 

 

کرد با خود   یهمان طور که به آن نگاه م ق یشقا  

 ینتونم به اون  خونه برم پس نم گهیگفت: اگه من د

 تونم به قولم عمل کنم.  

 

به شهاب قول دادم پروانه رو برگردونم همونجا.   من

 . ادین رون یپروانه حاالحاالها ب نیخدا کنه ا

 

 نکهیشهاب افتاد از ا اد یحرفها به  ن یاو بعد از ا 

از او منزلشان را ترک کرده بود   یافظبدون خداح

 ناراحت بود. 



  یاز گلها  یآورد که او چگونه با دسته ا  ادیبه   یوقت 

بر زبان  ینیدلنش یآمد و چه حرفها دنشینرگس به د

 شد   یآورد وجودش گرم م یم

 کردیم  دایو تپش قلبش شدت پ 

 

نرگس را با   یکاش گلها  یکرد که ا  یبا خود فکر م 

ذهن   یفکر کردن. به شهاب تا مدتخود آورده بود. 

 را به خود مشغول کرد   قیشقا 

 

  ادش ی از  یتا حد  ش یها یکار باعث شد  ناراحت نیا 

موضوع از ذهنش گذشت که  نیا یوقت ی برود. ول 

 نه گرید

و نه مهتاب را، اشک از   ندیتواند شهاب را بب یم 

 شد.    یچشمانش جار

 

 افکار به خواب رفت،   نی با هم ق یشب شقا   آن

 روز گذشت.  چند

هم از خانه خارج   یلحظه ا یبرا  قیمدت شقا  ن یدر ا 

نشده بود. دانشگاه را که خودش رها کرده بود. در  



خواست به حرف    یچون نم زین  گرید ی مورد جاها 

رفتن از خود   رون یبه ب یلیعمل کند تما  ی رضوان ی آقا 

 داد. ینشان نم

 

که   یاز تنها کسان یدر دلش به خاطر دور  یول 

 بر پا بود.   یداشت آتش  ی دوستشان م

با شهاب و مهتاب، محبت آنها   ش ی برخوردها   نیآخر

  یم  شتریساخته بود و هرچه ب  شتریرا در دلش ب

 سوزاند.   یم شتریگذشت آتش محبت آنها قلبش را ب

 

 ی نبود. ب قیبهتر از شقا  زیمهتاب و شهاب ن حال

 داد.   یاز اندازه آزار م  شیآن دو را ب  قیاز شقا  یخبر

 

خواست به سراغ او برود و   ی بار م نیچند  شهاب

کار را   نیتوان انجام ا یاز او بدست آورد ول  یخبر

 . دید  یدر خود نم

 



  نی آنها کوچکتر نکهیپنج روز گذشته بود بدون ا 

در دست داشته باشند اضطراب   قیاز شقا  یخبر

 از مهتاب و مادرش بود.   شتریشهاب ب

 

که او هر روز بعد از برگشتن از دانشگاه و   ییسؤالها

  یموضوع را برا  نی ا دیپرس یمحل کارش از مهتاب م

 مهتاب کامالً روشن ساخته بود.  

 

از آن تحمل آن اوضاع دردناک و آن   شی ب زین  قیشقا 

 اشت.  و غربت را ند  ییهمه تنها 

 

  ریکه در قفس اس  دید ی م یخود را مثل پرنده ا او

 یافتنیدست ن  یا ی رو  شی است و پرواز در آسمان برا

 است.  

 نرفت.  رونیمدت اصالً از خانه ب نیدر ا  او
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 نیاز اندازه ناراحت و اندوهگ  ش یب قیروز شقا   آن

 بود 

جر و بحث  یرضوان   یصبح همان روز باز هم با آقا 

 بود   دهینرس یا جهیکرده بود و باز به نت

اوضاع را تحمل   نی از آن طاقت نداشت ا شیب  گرید

 میاش تصم یعاد  یآن مدت با رفتارها یکند او که ط

را به خود جلب کند و او   ی رضوان  یداشت اعتماد آقا 

 مطمئن کند که قصد فرار ندارد.  را

 

مانده و او همچنان بر   جهی نت یب  شیکارها  دید  یوقت 

نرود(   رونیتنها از خانه ب  قیسر حرف خود ) که شقا 

 شد. دیکار ناام  نیهست از ا

 

با    د یاز ظهر همان روز چون خانه را خلوت د بعد

  دنیخواست با شن یسوزان به سراغ تلفن رفت م  یقلب



روح خود را  ی از دردها  یآرام بخش مهتاب کم   یصدا

 بخشد.   امیالت

 

شماره تلفن    دی لرز یکه دستانش م   یدر حال  نیبنابرا

خواهد به  یمهم نبود که چه م شیآنجا را گرفت برا

 او را بشنود.  یبود که صدا نیمهم ا  دیمهتاب بگو

 

آنطرف شهاب قصد رفتن به محل کارش را داشت  از

 لند شد.  زنگ تلفن ب یکه صدا

که به فکرش    یبه طرف تلفن رفت و در حال  نیبنابرا

که روح   یپشت خط باشد با لحن  قیشقا   دی رس یهم نم

 .نییرا به تالطم واداشت گفت: بله، بفرما   قیشقا 

 

کرد شهاب در آن موقع منزل   ی چون فکر م  قیشقا 

  یو برا ختیاو قلبش فرو ر یصدا  دنیبا شن ستین

 بر زبان آورد   یچند لحظه نتوانست کالم

 

  ن؟یهست یگفت:شما ک دیآ  ینم یپاسخ  د یشهاب که د 

 ن؟ یدیچرا جواب نم 



 

لرزان   یسکوت با صدا  یبعد از لحظه ا قیو شقا 

 : سالم آقا شهاب. دیفقط توانست بگو

 

دچار احساسات    قیشقا   یصدا  دنیکه از شن  شهاب

خانم  قی گوناگون شده بود شگفت زده گفت: شقا 

 ! حالتون خوبه؟ن؟ییشما 

 

 شهیفرو خورده گفت خوبم.ممنون م یبا بغض   قیشقا 

 به مهتاب.  نی رو بد ی خواهش کنم گوش

 

رو داشت گفت:   یحرف  نیچن دنیکه انتظار شن  شهاب

 خدمتتون  ی البته، گوش

 

را   یتاب گوشهنوز حرف او تمام نشده بود که مه ی ول 

  قیاز دست او گرفت و خود شروع به صحبت با شقا 

 کرد.  

 



خواست   یدلش م  یل ی. خستاد یهم همانجا ا  شهاب

را بشنود   ق یشقا  ی را فشار دهد. تا صدا فون ی دکمه آ

 دانست.  یکار را دور از ادب م نیا ی ول 

 

کرد خود دکمه   یاما مهتاب که حال شهاب را درک م 

 را فشار داد. 

 

تلفن آمد و به  یبه پا   زین یبعد خانم ساالر  یلحظه ا 

  رونیشهاب از آن حالت غرور و شرم ب قیطر  نیا

 آمد. 

 گوش سپرد.  قی شقا  یآسوده به حرفها الیو با خ  
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چند روزه را   نیکه ا  دیپرس  قیمهتاب از شقا  یوقت

که تا هنگام خود را    قیکرده، شقا  یکجا بوده و چه م

 افتاد  هیآرام نشان داده بود به گر

 

اش قلب شهاب را به درد  هی گر یکه صدا   یو در حال  

تونم تحمل   ینم گهیآورد گفت: مهتاب به خدا د یم

 شهیروز به روز داره بدتر م نجا یکنم. اوضاع ا

 

طرف    هیکه اون روز براتون گفتم  ییحرفها  یهمه   

 طرف.   هیهم  ی آقا رضوان ری اخ یرفتارها 

 

 یرفت  یگفت: کاش از خونه ما نم یبا ناراحت  مهتاب

 ه؟یاون آقا چ ریاخ ی منظورت در مورد رفتارها  یول 

 کرده؟  رییمگه رفتارش تغ

 

  یاز وقت ،یدون  یبا همان حال گفت: تو که نم ق یشقا  

 نذاشتم.   رونیپا از خانه ب  گهیاز منزل شما برگشتم د

 برم.  رونیاز خونه ب  ییگفته حق ندارم تنها  اون



 

شد و گفت: مهتاب   دتریاش شد  هیگر  یصدا  سپس

ترسه من   ی دست خودش کرده اون م ر ی اون منو اس

 کنم. فرار 

 نظر داره.  ریهمه کارهام روز نیهم  یبرا 

 

  نی با ا ی. ولشتیپ امیخواستم ب یم یل یمدت خ ن یدر ا 

بتونم  گهیکنم د یو فکر نم امیتونستم ب یاوضاع نم

 .امیب

 

طور  نیبکنم. اگه هم  دیبا  کاریدونم چ ینم  گهید 

 . شمیم وونهیبره واقعاً د شیپ

 

حال و  دن یو از شن قی شقا  یمهتاب که از حرفها 

جان   قیاش گرفته بود گفت: شقا  هیاوضاع او گر

 .  شهی درست م زیتحمل کن من مطمئنم همه چ

 



ادامه   زین گرید  یو مهتاب تا لحظه ا قی شقا  یحرفها

  قیشقا   ،یرضوان  یداشت و سرانجام با آمدن آقا 

 مجبور شد تماسش را با مهتاب قطع کند.  

 

گذاشت. سپس در   ن یرا زم ی هم به ناچار گوش  مهتاب

کرد به شهاب   یرا پاک م  شی که اشک ها   یحال 

 . ستینگر

 

شهاب همان طور که به   دید   یبزند ول یخواست حرف  

داده در بحر افکار خود غرق است و   هیتک وارید

 اصالً در آنجا حضور ندارد.  ییگو

 

خواست رشته افکار او را پاره کند   یمهتاب که نم 

 . دیا یچند لحظه سکوت کرد تا او به خودش ب 

 

توانست آن سکوت را   یکه نم یخانم ساالر یول 

. چه نیقدر ساکت ن یتحمل کند گفت: چرا شما دو تا ا

 دیکن یقدر خودتون رو ناراحت م نیکه ا ده یفا 



 میدختر بدبخت بکن  نیا یبرا  یکار  میتون یما که نم 

مبارزه   شهیهم  که نم ریبوده، با تقد  نی هم رشیتقد

 کرد. 

 

بغض آلود در جواب مادرش گفت:   ییبا صدا   مهتاب

انصاف   نیبه خدا ا  ست،یکه درست ن  نی مامان ا ی ول 

هم براش    ی زجر بکشه و کس نقدر یکه اون ا  ستین

 نکنه.  ی کار

 

راه افتاد و در    رونیآن هنگام شهاب به طرف ب  در

  دمیمن اجازه نم یلب زمزمه کرد: ول ریهمان حال ز

 رو آزار بده.   قیشقا نیاز ا  شیاون نامرد ب

 

سرگردان به دنبال او   دیکه حرف شهاب را شن  مهتاب

  یراه متوقف کرد و گفت: شهاب م انیو او را م د یدو

 ؟یکن  کاریچ  یخوا

 ؟ ی ر ی م یکجا دار 
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نگاه اندوه بارش را به مهتاب دوخت و گفت:    شهاب

 به کمک داره. درسته؟  اجیاحت  قیشقا 

 کار رو بکنم. منیخوام ه   یمنم م خوب

 

 ؟ یبکن یتون یم  کاریتو چ  ؟ی چطور یول 

 

کنم با   ی هم گفت: شهاب خواهش م یخانم ساالر  

 .رینگ میعجله تصم

دخالت    گرانید یتو زندگ  میباشه ما اجازه ندار ادت ی

 . میکن

 

گفت: مامان   یبه مادرش نگاه کرد و با ناراحت  شهاب

با ما   ینسبت ق یچون شقا  یعنی ن؟یگیم نیدار  یچ



خواست بر  ییاون مرد هر باال  میبذار  د ینداره، ما با 

   اره؟ یش بسر 

 

و   میکه از درد او باخبر  میهست  ی ما تنها کسان یوقت

  ادیرو نداره چطور دلتون م یا گهیاون جز ما کس د

و فقط به حال او   میدست بذار   یطور دست رو نیهم

 .میتأسف بخور

 

 ختنیو اشک ر  یبا دلسوز  قیمشکل شقا  دیباور کن 

 .  شهیبه حالش حل نم

 . می براش کن یکار  هی  د یبا  ما 

  ازینداره بلکه به کمک ما ن ازیما ن  یبه دلسوز  او

 داره. 

 

  م؟یاون بکن یبرا میتون یم  کاریما چ ؟یچه کمک آخه

 

که دعا   نهیا د یانجام بد دیتون یکه شما م  یکار نیبهتر

 من موفق بشم.   دیکن



 

  یخوا  یکار م یگفت: مگه چ یبا نگران یساالر خانم

  ؟یبکن

 

حرف   نمیوجدان بب  یاون مرد ب خوام برم سراغ  یم

 ه؟ی حسابش چ

 

 ؟یگیم  یچ یدار  یفهم یم  شهاب

  یکن یاش دخالت م   یتو تو زندگ نه یاون اگه بب 

 . ارهیسرت م   ییبال هیو حتماً  شهیم یعصبان 

 

 . گهی مهتاب هم گفت: شهاب مامان درست م 

 باشه.   یراه خوب نیکنم ا  ینم فکر

 

 رسه.    یبه ذهنت م  یراه بهتر تو

 

 کنه. یذهنم کار نم گهی من که د نه،

 



راه اقدام   نیاز هم دیبا  ستین یا گه یراه د یپس وقت 

 . میکن

 

کرد و از اتاق   یحرف خداحافظ  نیبعد از گفتن ا او

  قیخارج شد در راه که بود تمام فکرش متوجه شقا 

 بود  

 

 ی را ط ق یمنزل شقا  ری مس کباریفقط  نکهیاو با ا  

که   یداشت. زمان  ادیآن راه را خوب به  ی کرده بود ول

  یمدت نیبعد از متوقف کردن ماش دیبه مقصد رس

 همانجا پشت فرمان نشست و به فکر فرو رفت.

 

  یرضوان   یروبه رو شدن با آقا  یخواست برا یم 

شد.    اده یپ ن یخود را آماده کند. چند لحظه بعد از ماش

چند   نکهیخورد، با ا ی سوز سرد هوا به صورتش م

 هوا همچنان سرد بود. ی بود ول  امدهیبرف ن ریروز اخ 

 



تا سرما را   دیکاپشنش را باالتر کش ی  قهیشهاب  

رفت و   شیکمتر حس کند سپس به طرف در منزل پ

 بعد زنگ منزل را به صدا در آورد.  

 

خود   شی. پدیبه گوشش رس  فنیآ  یبعد صدا یا لحظه

 پرستو باشد.  دیبا   ی حدس زد که شخص پشت گوش
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را صدا  ی رضوان  یاز او خواست که آقا   شهاب

 آمد.  یرضوان   یبعد آقا  یقیکند.دقا

 

 ؟  ی رضوان  یگفت :سالم آقا  دی چون او را د  شهاب

 

 .  ن ییخودمم، بفرما  بله



 

تمام گفت: من  تیعزمش را جزم کرد و با قاطع  شهاب

با شما   یخوام در مورد موضوع  یهستم م یساالر 

 صحبت کنم. 

 

 ؟ یمتعجب گفت :چه موضوع  ی رضوان ی آقا 

 

 داخل بهتره    امیب نیاجازه بد اگه

 . ستین انشیب یبرا یمناسب یجا نجا ی ا چون

 

  یلیداشت گفت:خ د یکه ترد یدر حال ی رضوان ی آقا 

 داخل. نیی خوب بفرما 

 

شهاب همراه او به داخل ساختمان    قیطر نیا به

 رفتند.  

 

شهاب را دعوت به نشستن کرد.شهاب   ی رضوان ی آقا 

به اطرافش   یمبل چون کم یهم بعد از نشستن رو



برد که در اتاق   ی پ دیند  قیاز شقا  یتوجه کرد و اثر

 خودش است.  

 

  یلحظه ا ز یبود.او ن ستادهیپرستو کنار سالن ا ی ول 

کرد به آشپزخانه  شیصدا یبعد چون خانم رضوان

 رفت. 

 

و شهاب تنها شدند شهاب گفت:با  ی رضوان  یآقا  یوقت

  یالزم م یول   نیممکنه از حرفهام ناراحت بش  نکهیا

 تون. دونم با شما صحبت کنم، اون هم در مورد دختر

 

 گفت:در مورد دخترم؟  دیبا ترد  ی رضوان ی آقا 

حرفها  ن یو منظورتون از ا نیهست  یاصالً شما ک نمیبب

 ه؟یچ

 

هستم    ی که من چه کس نیبا آرامش تمام گفت:ا  شهاب

 ق یخوام در مورد شقا   یکه م نهی.مهم استیمهم ن اد یز

 خانم با شما صحبت کنم. 

 



 د؟ یشناس یرو از کجا م   قیشما شقا  ق؟یشقا 

 

 ل یدل  نیخانم دوسته و من به هم  قیمن با شقا  خواهر 

خانم  قیاز قرار معلوم شقا  یشناسم ول یرو م  شون یا

 درسته؟   ستنی دختر شما ن

 

  امده یحرف شهاب خوشش ن نیکه از ا ی رضوان ی آقا 

 شما مهمه.  یموضوع برا  ن یبود گفت: ا

 

ت:اگه  دارد گف   یدانست او چه احساس  یکه م  شهاب

خود  یمهم نباشه برا   گرانیشما و من و د   یبرا

 خانم مهمه.    قیشقا 

  شون یبه احساس ا  ی شما توجه نکهیمثل ا ی ول 

 . نیندار

 

موضوع به شما چه  نیا  یول  نیشما درست بگ د یشا 

 داره؟   یربط

 



  یآن هنگام پرستو که از داخل آشپزخانه حرفها  در

آمد و قصد رفتن   رونیداد از آنجا ب یآنها را گوش م

خود را   عیخواست سر یرا کرد . م  قی به سراغ شقا 

پدرش   دی که در د یتا زمان   ی برساند ول  ق یبه اتاق شقا 

 و شهاب قرار داشت آرام و خونسرد قدم برداشت

 

کرد با سرعت   یاز پله ها را ط یمیکه ن یو هنگام 

اقش بر در داخل ات قی . شقا د یدو قی به طرف اتاق شقا 

بود و در افکار خود غرق   دهیتخت دراز کش ی رو

در بزند با شتاب وارد اتاق   نکهیبود. پرستو بدون ا

 شد. 

 

او در آن حال با عجله از جا برخاست   دن یبا د  قیشقا 

 شده پرستو.   یتخت نشست و گفت: چ ی و رو

 ؟ ی زده ا  جانی ه نقدر یا چرا

 

  یمن بود یآمد و گفت:اگه تو هم جا کترینزد  پرستو

 . یشد  یزده م   جانیه
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  ینفر اومده داره با پدر در مورد تو صحبت م هی آخه

 .  یستیدونه تو دختر پدر و مادر ن ی اون م قیکنه. شقا 

 

  یپرستو،چه کس  یگیم ی گفت: چ زده  رتیح  قیشقا 

 نجا؟یاومده ا 

 مرد.  ا یهست  زن

 ام اومده باشن دنبالم.   یمادر واقع ا ی ممکنه پدر  یعنی

 کنم واضحتر صحبت کن.   ی م خواهش

 

که   نطوریگفت:نه ا دیرا در آن حال د قیکه شقا  پرستو

پسر جوون وخوش    هیکه آمده  یکس  ستین یگیتو م

 تونه پدر تو باشه. یو مطمئن باش نم پهیت

 گفت:برادر دوست توهه.   یم دمیکه من شن ییجا  تا 



 

 .  فتدیبود پس ب  کیجمله نزد  نیا دنیبا شن  قیشقا 

  رتیشهاب افتاد و در بهت و ح  ادیلحظه به   همان

 فرو رفت. 

 

 نمیرا مشاهده کرد گفت:بب  قیکه سکوت شقا   پرستو

 ه؟یاون ک یدون  یتو م  قیشقا 

 

اون   نم یبرادر مهتاب باشه بب دیبا  یگیکه تو م رنطویا

 االن کجاست؟

 

  یزنه. م یسالن نشسته. داره با پدر حرف م   داخل

 ن؟ییپا یبر  یخوا

 

 رم.   ینم نیی،پا  نه

 

حرف همراه پرستو از اتاق خارج شد    نیبعد از ا او

و از   ستادیا قیشقا   دی به پا گرد پله ها رس  ی.وقت



  یچشم دوخت .از آنجا کامالً م نییهمانجا به پا 

  دنی .وبا د ندیرا بب یرضوان  یتوانست شهاب و آقا 

  دی به دلش تاب  یدیشهاب قلبش به تپش افتاد و نور ام

 که وجودش را گرم کرد. 

 

مادرش از   یصدا  دنیبعد پرستو با شن یا لحظه

که   یق یهمانجا ماند و به طر قیجدا شد اما شقا   قیشقا 

را  یرضوان  ینشود حرفها و حرکات شهاب و آقا  ده ید

 نظر گرفت.   ریز

 

بار که   کی به شهاب گفت: گری بار د ی رضوان ی آقا 

از خانواده ماست و شما حق   یعضو  قیگفتم شقا 

 .  د یما دخالت کن یدر امور خانوادگ  نیندار

 

 ی عضو خانواده رفتار نم هیشما با او مثل   ی ول 

 .  نیحرف رو بزن نیا نیتون ی .پس چطور منیکن

 

من مثل عضو خانواده ام با او   دیدون یاز کجا م  شما 

 کنم  یرفتار نم



که به خودتون   دیدون یم ی ما چ ی شما از زندگ  اصالً 

 د؟یدر اون دخالت کن د یاجازه داد
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 دونم. ینم  یزی شما چ  یندگاز ز من

خانم کامالً مطلع   قیاز نحوه رفتار شما با شقا  اما 

اجازه   شونیدونم که به ا یم ز یرو ن  نیهستم و ا

 نیبرن و از اونجا که ا رونیتنها از خونه ب نیدینم

هست    یانسان ریغ  یرفتار شما با   اون دختر،رفتار

 دخالت کنم.   تونیخود رو موظف دونستم تو زندگ

 

شده بود   یکه از دست شهاب عصبان  ی رضوان ی آقا 

با تو رابطه داره   قیشقا   داستیکه پ نطوریگفت:پس ا

 .درسته؟



 

 کنم .  کاری دونم باهاش چ یصفت. م طان یش  دختره

 

حرف او به شدت ناراحت شده بود   نیکه از ا   شهاب

 .  نی در اشتباه هستآقا ،شما کامالً  ریگفت:خ 

رفته به شما گفتم با خواهرم دوسته    ادتونی نکهیا مثل

  دمیدونم از زبان خواهرم شن یپس من هر چه رو م

 .  قینه از زبان شقا 

 

به او   یبیآس نیکوچکتر  نیضمن اگه بخوا  در

فوراً گزارش تمام کاراتون رو به مقامات   نی برسون

 .  دمیم یی قضا 

  یزندگ  یاگه مقامات مربوطه از چگونگ ن یباش مطمئن

  یو بدون شک پا   ننیشیآگاه بشن ساکت نم  قیشقا 

 کشونن.  ی شما را به دادگاه م

 .  ن یبهتره مواظب حرفها و حرکاتتون باش 

 



عالوه بر  دیحرفها را شن نیچون ا ی رضوان ی آقا 

 زین  تشیترس در وجودش رخنه کرد عصبان نکهیا

 کرد. دایشدت پ 

  یم ییبلند شد و گفت:عجب حرفها  شیاز جا  نیبنابرا

تو   یکنم که اومد تیمن از تو شکا نکهی ا ؟عوضیزن

  یکن یم زین  دمیتهد  میخونم و عالوه بر دخالت تو زندگ

 .  یکن ت یاز من شکا  یخوا  یتو م

  یچ ید ی.فهم  رونیبلند شو و از خونه من برو ب فوراً 

 نه؟ ایگفتم 

 

شده بود از   یاو عصبان ی که از حرفها  زیشهاب ن 

 ریدخترو اس  نیچرا ا نیبلند شد و گفت:تا نگ  شیجا 

. اگه  رمینم رونیخونه ب نیاز ا نی دست خودتون کرد

. به هر جا که نیی بفرما  نیکن ت یشکا   نیخوا  یهم م

  نجا یمنو از ا انیب نیو بگ نیزنگ بزن نیخوا یم

 کنن  رونیب

خودتون   نیکار رو بکن نیاگه ا  نیبهتره بدون یول 

 نیشیمگرفتار  

 و البته بدتر از من ،  



 

انسان و بعد   کی د یدونم خر یکه من م  ییتا جا  چون

  ن یبابتش پول داد نکهیا لیآزار رسوندن به اون به دل

  گهیقانون ما نوشته نشده .حاال د  ی کجا  چ یدر ه

 .  نیدون  یخودتون م

 

 زین  قیو شقا  یحال پرستو و خانم رضوان نی هم در

 ختهیکه اوضاع را در هم ر  قیشاهد ماجرا بودند .شقا 

 یاز اندازه نگران شهاب شد .چون م شیب د ید یم

تواند   یکس نم  چیشود ،ه یدانست اگر پدرش عصبان

 . ردیرا بگ  شی جلو

 

توانست   ینم یگری تماشاگر باشد کار د نکهیجز ا اما 

آن دو اشک  یحرفها دن یانجام دهد فقط در اثر شن

 شانده بود. صورتش را پو

 

حرف شهاب   نیکه قادر نبود به ا ی رضوان ی آقا 

خورد   ی بود و حرص م ستادهیبدهد همچنان ا ی پاسخ

 قرمز شده بود .  تیصورتش از شدت عصبان



 

گفت :به نظر من بهتره   دی چون او را ساکت د  شهاب

  نیکه تا ا ن،شما یخودتون درد سر درست نکن  یبرا

کردن   یحاضر به زندان یکه حت دیمتنفر  قیحد از شقا 

خودتون رو از دست اون   نیخوا یچرا نم  د یاو هم شد

 . نیخالص کن

 

  ینم نیکه در برابرش داد ی فقط به خاطر پول  یعنی

 . نیکار رو بکن نیا  نیخوا

چرا از   نیداشت یرا دوست نم  ق یشما که شقا   اصالً 

کار هم او را  ن یو با ا نیاو گرفت دیبه خر میابتدا تصم

 .  نیو هم پول خودتون رو از دست داد  ن یبدبخت کرد

 

   ن؟یکار رو کرد نیا  یچ یبرا  آره 

 

  نیاز حد گفت:ا شیب تیبا عصبان ی رضوان ی آقا 

 نداره  یموضوع اصالً به تو ربط
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  نینداره.ا یدونم که به من ربط   یپاسخ داد:م  شهاب

  یحال من م ن یبا ا د یهم گفت گهیموضوع را چند بار د

 خوام بدونم. 

 

دختر رو زجر   نیجهت ا یب یچ  یضمن شما برا  در

  یکامالً ب   ن یشد  مونیکه شما از کارتون پش  نی.ا نیدیم

  دی که از دست داد یپول ستیهست چون قرار ن ده یفا 

 دوباره برگرده ، 

 

و   نیرفتار دور از عقلتون رو کنار بذار  ن یلطفاً ا پس

آزاد باشه و به دنبال پدر ومادرش   قیشقا   دیاجازه بد

 بره. 

 



  دهیبه جنون رس تشیعصبان گریکه د  یرضوان   یآقا 

کلمه »رفتار دور از عقل«از دهان   دنیبود با شن

  .وونهی د یگی زد:خفه شو احمق ،به من م اد یشهاب فر

 .   رونیگم شو از خونه من برو ب

 گم شو.   برو

 

خواستم   یگفت:اگه م دیکه او را در آن حال د  شهاب

 ینم نجا یبرم اصالً به ا نجا یاز ا  یا جهی نت چیبدون ه 

 .نیصداتون رو بلند نکن  خودیاومدم پس ب

 

 یتمام بدنش م تیکه از شدت عصبان ی رضوان ی آقا 

را برداشت و به   زی م یرو ینیخم شد ظرف چ  دی لرز

 طرف صورت شهاب پرتاب کرد 

 

مانع از برخورد ظرف   عیحرکت سر کیاما شهاب با  

به شدت به  ینیکار او ظرف چ نیبا صورتش شد با ا 

 ستون خورد. 

 



از آن به سمت صورتش   یاما بعد از شکستن تکه ا 

را   یق یآن خراش نسبتاً عم  زیت یبرخورد کرد و لبه  

 شد .  ی که خون از آن جار کرد   جادیاو ا یبر گونه 

 

 خت یفرو ر قیصحنه قلب شقا نیبا رخ دادن ا همزمان

 بلند شد .  شیخفه از گلو  یاد ی و فر

 

که به شهاب   ی بعد از آن کار در حال  ی رضوان ی آقا 

که   یگفت به طرف او حمله کرد و در حال یناسزا م

  یخوا  یم جهیگفت:نت یم  وستهیپ  فشردیاو را م ی گلو

 باشه . 

 یم  جهیمن هم تو رو به نت یخوا یم  جهیتکه ن حاال

 ؟  وونه،آره ید یگیرسونم.به من م

 

تر از   وونهیدختر د هیکه به دنبال  یخودت  وونه ید

 .  یخودت اومد

 

توانست نفس بکشد و از   یم  یکه به سخت  شهاب

  یداد سع یآزارش م زیصورتش ن یزخم رو  یطرف



کرد خود را از دست آن مجنون رها کند .باالخره   یم

خود جدا و او را   یدستان او را از گلو  اد یز یبا  سع 

 به عقب پرتاب کرد .

 

  زیبه شدت با م یرضوان   یکار شهاب آقا نیاثر ا در

به همراه   زی م یرو ل یوسط برخورد کرد و تمام وسا 

 در کف اتاق پخش شد  زی خود م

 

بود و خانم  دهیسبپرستو از ترس به مادرش چ 

خشکش زده بود   شی هم وحشت زده سر جا  یرضوان 

. 

 

 خت یر یبود و اشک م ستادهیا ش یسر جا  زین  قیشقا 

آورد و    یشهاب در آن حال قلب او را به درد م  دن ید

  ی از چهره اش جار  یشتری قطرات اشک را با شدت ب

 ساخت .  یم

 

توان مبارزه با   د یکه د ی رضوان  یآن طرف آقا  از

که چشمانش به رنگ خون   ی شهاب را ندارد در حال 



دختره   نکهیزد گفت:مثل ا یدر آمده بود ونفس نفس م 

دونسته که تو رو    یدر مورد تو م ییزایچ هینابکار  

 فرستاده .  نجا یبه ا

 

من اونو رها    دیهم تو و هم اون بهتره بدون ی ول 

اش کجا   یدونستم پدر و مادر لعنت ی،اگه م  کنم ینم

و بال   دم یکش ی م رونیهستن .پولم رو از حلقومشون ب

 دادم  یتحفه را بهشون پس م  نیفاصله ا

 

کنم   یکار رو نم نینکردم ا  دایاونا رو پ یتا وقت یول 

 ؟  ید یفهم

 

به نفس نفس   جانیو ه یکه از فرط خستگ زین  شهاب

افتاده بود گفت:پس حدسم درست بود شما ناراحت  

 درسته؟  نیپولتون هست

 

  یچقدر بوده که به خاطرش زندگ فیپول کث نیا حاال

 د؟ یدختر رو تباه کرد کی

 



سر داد و گفت:حتماً   انهیوحش  یخنده ا یرضوان   یآقا 

 یچقدر بوده تا اون رو پرداخت کن یبدون یخوا یم

 آره ؟ 

 

.مطمئن باش پول یکار رو بکن نیا یتون یتو نم ی ول 

کس به خاطر   چی.در ضمن من مطمئنم ه  ستین یکم

 بره  ینم بیدختر دست به ج نیا

 

چقد   نی.فقط بگ نی کار نداشته باش زایچ  نیبه ا شما 

 ن؟یخوا یم

 

 یباشه تو اگه تونست یخوا یم نطوریحاال که تو ا   

 نیمن هم ا  ی بد لیتومان نقدا به من تحو ونی ل یم12

که  یکنم به هر قبرستون یرو رها م یدختر لعنت

 خواست بره. 

 

رو که  ی تمام اطالعات دیگفت :عالوه بر اون با   شهاب

  نیبه من بد  ن یاز گذشته و پدر و مادر او در دست دار

 رمیپذ یمنم شرطتون رو م  نیریپذ  یرو هم م نی،اگه ا



 

 گفت :باشه قبول.  یرضوان   یآقا 

  نیاز ا شیگم کن که ب نجا یبرو و گورت رو از ا حاال

 رو ندارم.   دنتیتحمل د 

 

چه تحمل داشته   یزد و گفت :ول یلبخند تلخ  شهاب

  دیبنابر قرارمون باز هم با  نیچه نداشته باش  نیباش

 نینی منو بب

 

کنم   یم هیپول رو ته نیچون برخالف فکر تون من ا 

. 

 ،  نیباش دنمیمنتظر د پس

 

 نینزن  قیبه شقا  یصدمه ا  نیضمن مواظب باش  در

 ستین  یصورت از پول خبر نیا ر ی،چون در غ
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پول   یو گفت:برا دیوار خند وانهید ی رضوان ی آقا 

 ی کرد دایپ  یبخو ی ندادن بهانه 

 

راحت باشه مطمئن باش من به    التیخوب خ  یل یخ 

زنم .حاال برو از جلو چشمم   یدختر دست هم نم نیا

 دور شو. 

 

پر   یمطمئن شد با ذهن ق یچون از بابت شقا   شهاب

 رفت .  رون یمشغله از آن خانه ب

  ی از آن جلو شیخواست ب یهم که نم ی رضوان ی آقا 

 چشم همسر و دخترش باشد به اتاق خودش پناه برد . 

 



  ل یمشغول جمع کردن وسا   زیو پرستو ن ی رضوان خانم

 شدند .  نیزم  یشده رو ختهیر

 

اشکبار به سرعت از   یبا چشمان  قیآن حال شقا   در

آمد و رفت تا خود را به شهاب برساند   نییپله ها پا 

که قصد دارد    دیدر خانه را باز کرد شهاب را د یوقت

 شود .   نیسوار ماش

 

لرزان گفت:آقا شهاب    یبود با صدا ستادهیکه ا همانجا

 .  دیکنم صبر کن ی خواهش م

 

شد   خکوبیم  شیدر جا  قی شقا  یصدا  دنیبا شن  شهاب

روح   ق یشقا  دن ی.نگاهش را به طرف او گرداند .با د

 .  افتیشهاب آرامش   شانیآشفته و پر

 

از اشک او نگاه کرد و گفت:شما   سی چهره خ به

 حالتون خوبه ؟

 



او را نداشت   نیصورت خون  دنی چون تحمل د  قیشقا 

 یم هیکه گر  ی دوخت و در حال  نینگاهش را به زم

 ن؟ یکار رو کرد  نیکرد گفت:آقا شهاب چرا ا

 ن؟یاومد نجا یبه ا یچ  یبرا

 

 نکهیا یکرد گفت:برا یکه حال او را درک م   شهاب

اومدم .من هر چه رو بتونم تحمل کنم  یم  دیبا 

 کنم . یرو اصالً تحمل نم گرانیبه د یی،زورگو

 

به شهاب نگاه کرد و با همان حال گفت:به خدا    قیشقا 

درد دل و گفتگو با مهتاب به منزلتون  یمن فقط برا

 زنگ زدم 

بکشونم و   نجا یقصد نداشتم شما رو به ا  دیباور کن 

 باعث آزارتون بشم.  نطوریا

 

مکان   نیدونستم که با اون تلفن شما رو به ا یم اگه

 زدم.  یکشونم هرگز به منزلتون تلفن نم یم  یلعنت

 



من از   یهم به چشمان او نگاه کرد و گفت:ول  شهاب

و من   ن یبابت متأسفم که چرا شما زودتر تلفن نزد نیا

 .  ومدمین نجا یزودتر به ا

 

با  ی آقا   نیخواست ا  یدلم م یل یخ  نیبر ا  عالوه

 مالقات کنم .  کی رو از نزد تیشخص

 

از دست او و   یبه زود  ن یحال مطمئن باش  نیا با 

ناراحت   گهی.پس بهتره د نیشیرفتار هاش راحت م

 .  ن ینباش

 

شهاب آرامتر شده بود گفت:من    یکه با حرفها   قیشقا 

از شما تشکر کنم  یدونم با چه زبان  یهم نم نجا یتا هم

. 

خودتون رو به دردسر   نیاز ا  شیکنم ب ی م هشخوا

 . نیاندازین

 

.من اصالً از شما   ستین  یپول کم  ونیل یم دوازده 

 نیکن هیهمه پول رو ته  نیانتظار ندارم که ا



 ه یمشکل  یل یدونم کار خ یچون م 

 

  

 

من اگه   نیکن یشهاب هم گفت :شما اشتباه م 

دم که   یکنم و به شما قول م یکار رو م  نیبخوام،ا

 کنم .  هیاونو ته

 .نیموضوع فکر نکن نیبه ا گهیپس د 
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حداقل   نیا یب رون ی ب نجا یاز ا  نیتون یضمن اگه نم  در

نو در  و او نیرو با مهتاب قطع نکن تونیتماس تلفن



نگران   وستهی.اون پنیاوضاع و احوالتون بذار  انیجر

 شماست . 

 

 ی م شیبا یکه قطرات اشک در چشمان ز  قیشقا 

گفت :به خدا    دیلرز ی م شیکه صدا ی در حال  دی درخش

 دونم چطور از شما تشکر کنم .  ینم

 

و من    نیکن یاز اندازه در حق من محبت م شی ب شما 

شما رو جبران   ی محبتها  نیتونم ا  ینم یق یطر چیبه ه

 کنم . 

 

در آن بود دراز   ید یدستش را که دستمال سف  سپس

  نویکرد و گفت:به خاطر صورتتون هم واقعاً متأسفم .ا

 روش  ن یبذار نیریبگ

 

بشه اخالقش مثل  یهر وقت عصبان ی رضوان ی آقا 

رو    شی تونه جلو ینم زیچ چیو ه شهی ها م وونه ید

 رهیبگ

 



  ستیه به دست او نگرچند لحظ  نکهیبعد از ا  شهاب

چند قدم به جلو رفت .دستمال را گرفت و 

 . ستین یمهم زیگفت:متشکرم چ

 

ادامه داد: به مهتاب و مادرتون سالم    قیشقا 

  یول  نمشونیخواد بب یدلم م یلیخ نیبگ ن،ی برسون

 کار بشم.  نیموفق به ا گهیکنم د یفکر نم

 

که تا چند   دمیمن به شما قول م ن ینباش  دیناام نقدر یا 

.اون وقت  نیکن  یم دا یوضع نجات پ نیاز ا گهی روز د

و هم به دنبال پدر و   نینیمهتاب رو بب نیتون  یهم م

 .  ن یبر تونیمادر واقع

 

 داخل .   نیکنم بر یخواهش م حاال

برم .مواظب خودتون   دیبا  گهیسرده.من د  یل یخ هوا

 . نیباش

 

 یکه دلش نم  یحرفها در حال  نی بعد از گفتن ا  شهاب

کرد .سوار   یرا تنها بگذارد از او خداحافظ قیآمد شقا 



بعد جلو چشمان شهال و پر   یشد و لحظه ا  نیماش

 دور شد .   قیاشک شقا 

 

و پر  نی بعد از رفتن شهاب با قلب آتش زین  قیشقا 

 تپش از گفتگو با او به داخل منزل رفت.  

 

منزلشان رسید، مهتاب به كه شهاب به   زماني

استقبالش رفت. شهاب دستمال را بر روي زخم 

 نباشد   دایصورتش گرفته بود تا پ

 

مهتاب وقتي دستمال را دید بیشتر نگران شد. او  ولي 

پیوسته از شهاب مي خواست ماجرا را تعریف كند،  

ولي شهاب اصالً حال این را نداشت كه به سؤالهاي  

 او پاسخ دهد 

 

كه مهتاب هم همراهش بود به داخل اتاق    او در حالي 

رفت. فكرش آن قدر آشفته بود كه حال و حوصله 

 صحبت كردن با هیچ كس را نداشت. 

 



كار   یخانم ساالري چون او را دید با نگراني گفت: چ 

 كردي؟ صورتت چي شده؟ اونجا چه اتفاقي افتاد؟

 

با ناراحتي پاسخ داد: اتفاقي نیفتاده، بي جهت    شهاب

 ون رو ناراحت نكنین خودت

 

مي خوام برم به اتاقم و تنها   ن یاگه اجازه بد حاال

 باشم. 
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از این حرف خواست از پله ها باال برود اما خانم   بعد

بي   ساالري سر راهش ایستاد و گفت: من هیچ وقت



جهت نگران نمیشم. تو آن شهابي نیستي كه یه  

 ساعت پیش خونه رو ترك كردي.  

 

كردي.    کاریمي كنم همین جا بشین و بگو چ خواهش

این دستمال رو هم از روي صورتت بردار ببینم اون  

 نامرد چه بالیي بر سرت آورده 

 

برم.  نی شهاب گفت: مامان خواهش مي كنم اجازه بد 

 بعداً همه چیز رو براتون تعریف مي كنم

 باور كنید االن حالم اصالً مساعد نیست.  

 

در آن هنگام مهتاب جلو آمد و گفت: شهاب خواهش   

شده؟ شقایق چطور بود؟ به خدا تا   یبگو چ  مي كنم

االن رو هم به زور صبر كردیم باور كن بیشتر از این  

 تحمل كنیم.   مینمي تون

 

ساالري نیز در ادامه حرف او گفت: اگه حالت   خانم

 تنها باشي؟ یخوب نیست پس براي چه مي خوا

 



سپس دست شهاب را از روي صورتش كنار برد آن   

 ش از حد ناراحت شدند.  دو با دیدن زخم بی

 

ساالري با ناراحتي گفت: چقدرگفتم به اونجا   خانم

 نرو؟ ببین صورتت رو به چه روزي انداخته؟

لعنتش كنه كه یك ذره رحم و مروت سرش   خدا

 نمیشه.

 

باور كنید چیز مهمي نیست خواهش مي كنم    مامان 

 برم به اتاقم.  نیاجازه بد

 

كرد او را روي  خانم ساالري به حرف او توجه ن اما 

مبلي نشاند و گفت: بس كن دیگه. كور كه نیستم  

 خودم دارم مي بینم چیز مهمي هست یا نه.

 همین جا بشین تا من برگردم.  

 

خانم ساالري رفت شهاب رو به مهتاب گفت:    وقتي

مي بیني؟ مامان فكر مي كنه من بچه ام كه این طور  

 باهام رفتار مي كنه. 



 

نظر منو بخواي میگم حق داره صورتت بد جوري  اگه

 زخمي شده  

كردي، شقایق رو دیدي یا   كار یتعریف كن ببینم چ حاال

 نه؟

 

واني  دیدمش، حالش خوب بود ولي این آقاي رض  آره 

واقعاً مرد وحشتناكیه، مخصوصاً زماني كه عصباني 

 میشه

 شقایق كه زیردست اون افتاده.   بیچاره

 

در آن هنگام خانم ساالري با یك سري وسایل   

برگشت. كنار شهاب نشست  و همان طور كه زخم 

صورت او را با ماده ضدعفوني كننده مي شست گفت:  

یچ نتیجه  حاال این طور خودت رو به خطر انداختي ه

 اي هم به دست آوردي یا نه؟

 



شهاب در حالي كه سوزش زخم اذیتش مي کرد گفت:   

نتیجه كه چه عرض كنم. فقط مي تونم بگم اون مرد  

 پست ترین مردیه كه تا به حال دیدم. 
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 هم فقط پوله اون هم دوازده میلیون .    دردش 

واقع تمام این رفتارهاي وحشیانه اون به خاطر    در

 پولیه كه بابت شقایق از دست داده.  

 

گفت زماني شقایق رو رها مي كنه كه این پول رو  مي

 دریافت كنه.  

 



با حالتي از تعجب و ناراحتي گفت: دوازده    مهتاب

میلیون تومان؟ شقایق چطور مي تونه این همه پول  

 ؟ رو تهیه كنه و به اون بده

 

گفت: معلومه كه نمي تونه. این شقایق نیست    شهاب

 كه باید این پول رو تهیه كنه. بلكه ما هستیم.

 

ساالري براي لحظه اي دست از كار كشید و  خانم

 میگي شهاب؟  یگفت: چ

این كار  میمگه چنین چیزي ممكنه؟ ما چطور مي تون 

 رو بكنیم. 

 

یم مهتاب هم گفت: حق با مامانه ما هرگز نمي تون 

 این همه پول تهیه كنیم.

 

شهاب گفت: ولي من به شقایق قول دادم كه این كار  

 رو مي كنم. 

. وقتي تنها راه نجات اون كنمیبه قولم هم عمل م 

 همینه پس ما باید این كار رو بكنیم.  



 

ساالري گفت: تو نباید بیخود اون دختر رو   خانم

 .  امیدوار مي كردي. تهیه این پول كار هركسي نیست

 

هم پاسخ داد: ولي من این پول رو تهیه مي   شهاب

كنم. شما كه ندیدین تا چه حد ناامید شده بود و چطور  

 اشك مي ریخت. 

 

 با ناراحتي گفت: مگه باز هم گریه مي كرد؟    مهتاب

 

پاسخ داد: به نظر تو اون جز گریه كردن    شهاب

 مي تونه بكنه؟  كاریچ

 

خانم ساالري حرف را عوض كرد و از شهاب   

  یعن یپرسید: حاال این موضوع به كنار، بگو ببینم 

پول بابت  نهمهیا شیسال پ  ستیب ی رضوان ی آقا 

 داده؟   قیشقا 

 



مبلغ رو بر  نیطور باشه مطمئنا ا  نیا کنمیفکر نم نه

 کرده.   نییکه در اون زمان داده تع یاساس ارزش پول 

 

کار   نیا یساالري آهي كشید و گفت: درست میگ خانم

 . ستین دیاز اون بع

 

گفت وگو شهاب به اتاقش رفت . روي   نیبعد از ا 

تخت دراز كشید و به فکر فرو رفت. او به  قولي كه  

 به شقایق داده بود فكر مي كرد 

 

تهیه دوازده میلیون تومان پول كار آساني نبود. با   

كر آن را از سر بیرن  این حال شهاب نمي توانست ف

كند آن شب براي شهاب شب بدي بود گریه هاي  

شقایق براي لحظه اي هم از جلوي چشمش دور نمي 

 شد. 

 

وقتي این فكر به مغزش خطور مي كرد كه اگر نتواند   

آن پول را تهیه كند و به قولش عمل كند چه اتفاقي  



مي افتد و سرنوشت شقایق چه مي شود وحشت  

 گرفت  وجودش را فرا مي 

 

او براي تهیه این پول به وقت زیادي احتیاج داشت   

اما با اوضاعي كه شقایق داشت وقت زیاد براي  

 شهاب به معناي از دست دادن شقایق بود 

 

با اینكه آقاي رضواني زمان خاصي را براي پرداخت   

پول معین نكرده بود ولي شهاب مي دانست كه شقایق  

دت زیادي در آن  تحمل زیادي ندارد و نمي تواند م

 وضع بماند.  

 

شهاب هم نمي توانست تا آن حد صبر كند. پس   خود

 باید راهي مي یافت كه مستلزم وقت زیاد نباشد. 

 

اما هرچه مي كرد چنین راهي به خاطرش نمي  

 رسید. 
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روز بعد را نیز به همین صورت گذراند. آن    شهاب

روز ظهر مهتاب به اتاق او رفت شهاب در آن وقت  

 مشغول مطالعه درسهایش بود  

 

هم كه او را غرق در مطالعه دید به كنارش    مهتاب

فكر   ی یا به چیز دیگر یرفت و گفت: درس مي خون

 مي كني؟  

 

ت كه چون متوجه حضور او شد گفت: خود  شهاب

 داري مي بیني، پس چرا مي پرسي؟  

 



لبخندي زد و گفت: آخه فكر كردم حواست جاي   مهتاب

دیگه هست، به نظر من تو این روزها زیاد به  

 درسهات توجه نمي كني

خوب   یمي ترسم این آخرین سال تحصیلت رو نتون 

 .  یپشت سر بذار

 

كه منظور او را فهمیده بود با حالت خاصي    شهاب

شما اشتباه مي كني درسته كه من دنبال  گفت: ولي 

راهي مي گردم تا پولي رو كه آقاي رضواني خواسته  

 فراهم كنم

 

ولي این موضوع هیچ ربطي به درسهام نداره و   

 قرار نیست به اونا لطمه اي وارد بشه 

 پس خواهش مي كنم بیخود نگران من نباش.  

 

 زد  و گفت: امیدوارم همین طور باشه  یلبخند  مهتاب

 من كه از خدامه تو تو درسهات موفق باشي،   

 ً  .  یكه سال آخر رو مي گذرون مخصوصا



 

حرف را عوض كرد و گفت: ببینم هنوز راهي    سپس

 به نظرت نرسیده؟  

 كني؟  كاریچ یمي خوا  آخه

 

فكر مي   یشهاب آهي كشید و گفت: نمي دونم، هر چ 

 كنم به جایي نمي رسم. 

 

ون وقت با فروش  یه چیز گران قیمتي داشتیم ا كاش 

 اون مي تونستیم این پول رو تهیه كنیم. 

 

 چي؟  مثالً 

 

بعد از گفتن این حرف از جایش بلند شد به   شهاب

طرف پنجره رفت، نگاهش را به بیرون سوق داد و  

از دوازده   شتریچیز تو این خونه ب  کیگفت: فقط 

 میلیون تومان ارزش داره 

 



؟من  یگ  یرو م یهم به كنار او آمد و گفت: چ  مهتاب

 می كه فكر نمي كنم چنین چیزي داشته باش

 اون هم چیزي كه مورد نیاز خودمون نباشه  

 

از حیاط را نشان مهتاب داد و   یبا دست قسمت  شهاب

 گفت: اونجا رو ببین تا بفهمي.  

 

شتاب زده به آن قسمت نگاه كرد اما    مهتاب

نگاههایش همراه با ابهام بود تا جایي كه گفت: اونجا  

 كه جز ماشین چیز دیگه اي وجود نداره 

 

شهاب گفت: معلومه كه جز ماشین چیز دیگه اي   

 وجود نداره 

 خوب منظور من هم همونه 

 

مهتاب كه از تعجب نزدیك بود پس بیفتد گفت: تو   

 . یجدي نمیگ

 ماشین رو بفروشي؟  یواقعاً مي خوا  نيیع



 

                

 

 

 

 54#پارت 

 ماشین یادگار پدره   این

یادت رفته، درست هفت سال پیش بود كه پدر   مگه

 اون رو به اسم تو خرید،  

 بفروشي؟اون رو  یچطور مي خوا  حاال

 

ي این حرف از دهان مهتاب خارج شد، شادي  وقت 

شهاب به اندوه تبدیل شد، به طوري كه با ناراحتي 

گفت: حق با توعه. نمي دونم چرا این موضوع رو  

 فراموش كرده بودم. 

 



نفس راحتي كشید و گفت: خوشحالم كه یادت    مهتاب

اومد اگه این ماشین یادگار پدر نبود، من خودم  

 پیشنهاد فروشش رو مي دادم. 

 

مهتاب بعد از گفتن این حرف از اتاق بیرون رفت و   

 شهاب را با افكاري در هم ریخته تنها گذاشت.  

 

همان طور که به ماشین نگاه مي كرد، روزي   شهاب

آن را برایش خریده بود و نیز شادي  را كه پدرش 

رنگ  در آن روز به یاد   دیخود را از دیدن آن پژو سف 

 مي آورد 

 

او بیش از اندازه به آن ماشین عالقه داشت با خود  

فكر مي كرد كه چرا براي یك لحظه همه اینها را از  

 یاد برده بود 

 

باورش نمي شد عشق شقایق تا آن حد وجودش را   

كه باعث شود آن ماشین در نظرش   فرا گرفته باشد

 آن قدر بي ارزش شود. 



 

او مدتي بعد از اتاق خارج شد و به حیاط رفت با   

اینكه هوا سرد بود ولي روي لبه حوض نشست  و به  

ماشین چشم دوخت اگر او مي توانست آن را بفروشد  

 به راحتي قادر بود شقایق را از آن وضع نجات دهد 

 

دن آن این موضوع امكان  ولي با وجود یادگار بو 

 نداشت 

 

شهاب از ناراحتي نمي دانست چه كند. او از همانجا  

به پژو نگاه مي كرد و گاهي هم  ی كه نشسته بود گاه

 به گلهاي نرگس. 

 

گلهاي نرگس براي او یادآور شقایق بودند و ماشین   

نیز یادگاري پدرش، و او مي بایست از میان آن دو  

ا شقایق را و یا یادگار  یكي را انتخاب مي كرد، ی

 پدرش را.  

 



از این افكار تصمیم گرفت برود سر خاك پدرش.   بعد

با این فكر از جا بلند شد و به طرف ماشین رفت و  

 لحظه اي بعد راه افتاد. 

 

دسته گلي را كه تهیه كرده بود بر   د یبه آنجا رس یوقت

روي قبر گذاشت و بعد از خواندن فاتحه با او شروع  

 رد گفتگویش با پدر به طول انجامید.  به صحبت ك

 

با لحني آرام و آهسته در مورد شقایق و زندگي او   او

براي پدرش حرف مي زد. بعد از آن هم به خاطر  

اینكه براي لحظه اي قصد فروش یادگار او را كرده  

 بود از او معذرت  خواست. 

 

آخر صحبتهایش هم در حالي كه قطرات اشك   در

بود گفت: پدر كاش زنده بودي   چشمانش را پوشانده

 و در این وضعیت كمكم مي كردي. 

 

اگه خودت بودي فوراً اون ماشین رو مي  مطمئنم 

 فروختي 



 اگه تو بودي من به یادگاري ات نیاز نداشتم. اصالً 
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 خود تو رو داشتم چون

اما حاال كه خودت رو ندارم حداقل مي خوام یادگاري   

 ات رو داشته باشم.  

 

كنم؟ تو اگه جاي من بودي    کاریشقایق رو چ اما 

 مي كردي؟    كاریچ

اجازه مي دادي اون همان طور زیردست اون   یعني

 نامرد زجر بكشه.  

 



پدر مطمئنم اگه بودي دلت راضي نمي شد شقایق   نه

 اون وضع رها كني.  رو تو 

هم همین حال رو دارم. اما به جز فروش این   من

 ماشین راه دیگري براي كمك به شقایق وجود نداره... 

 

تا لحظاتي دیگر نیز آنجا ماند و با پدرش حرف    شهاب

زد. در آخر اشكهایش را پاك كرد و از جایش بلند شد 

و بعد از آن گفتگوي یك طرفه روحش آرامتر شده  

 بود.  

 

همان هنگام با خود گفت: من مطمئنم روح پدر از  در

این كار شاد مي شه او همیشه سعي مي كرد به 

دیگران كمك كنه، خوب من هم مي خوام همین كار  

 رو بکنم. 

 

شهاب بعد از گفتن این جمالت راه خانه را در پیش   

گرفت. زماني كه وارد اتاق شد و خانم ساالري از او  

 خ داد: رفته بودم سر خاك پدر. پرسید كجا بوده، پاس

 



 .میما رو خبر نكردي؟ تا با هم بر  چرا

 

مي  نیاین بابت متأسفم. ولي راستش رو بخوا از

 خواستم تنها با پدر حرف بزنم. 

 

 ساالري متعجب پرسید: در مورد چي؟   خانم

 

روي مبلي نشست و گفت: مهتاب چیزي به   شهاب

 شما نگفته؟

 

 نگفته. نه

 

 ن؟ یبگم ناراحت نمیش اگه

 

 باید ناراحت بشم. یچ  براي

 .یمیگ  یدرست حرف بزن ببینم چ 

 



كشید و گفت: مي خوام ماشین   ی شهاب نفس عمیق 

 رو بفروشم. 

 

مي  کاریبیش از حد گفت: چ یخانم ساالري با ناراحت 

 رو بفروشي؟ براي چه؟    بكني؟ ماشین  یخوا

 

كه انتظار چنین برخوردي را از مادرش داشت    شهاب

 گفت: براي تهیه پولي كه نیاز داریم.  

 

ساالري كه از این حرف شهاب هم ناراحت شده   خانم

 بود و هم عصباني گفت: ولي این ماشین هدیه پدرته  

 دلت میاد این كار رو بكني؟  چطور

 

من هم   ،ی رو نجات بدمي دانم كه مي خواهي شقایق   

 دوست دارم اون از این وضع خالص بشه.

 

 اما نه به قیمت فروش این ماشین  

 هر چه رو بخواي بفروشي، مي توني 



 اما این یكي رو من اجازه نمي دم.   

 

این ماشین تا این حد برات بي ارزش شده كه   یعني

   ؟ی مي خواي اون رو به همین راحتي از دست بد

 

 گفت:   با ناراحتي  شهاب

 

نیستم،   نیبه خدا من خودم هم راضي به فروش ماش 

 . میبکن میتون ینم یا  گهیکار د ن،یولي غیر از ا
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ساالري هم گفت: شهاب واقعاً از تو انتظار   خانم

 شنیدن چنین حرفي رو نداشتم



به همین راحتي یادگار پدرت رو بر   ییعني مي خوا 

 ؟ یباد بد 

 

نه من اصالً با این كار موافق نیستم و این اجازه رو   

 به تو نمیدم.  

 

با حالتي التماس آمیز گفت: مامان خواهش مي   شهاب

 نمي تونیم بكنیم  یار دیگه اكنم. ما جز این كار، ك

 

مطمئنم روح پدر از این موضوع شاد میشه. شما   من

كه پدر رو بهتر مي شناختین مي دونید كه اون چقدر  

 در پي این بود كه مشكالت دیگران رو حل كنه

 

 خوب من هم مي خوام همین كار رو بکنم.  

مامان باور كنید براي خودم هم سخته كه هدیه پدر   

بدم ولي اگه این كار رو نكنیم نمي تونیم  رو از دست

 شقایق رو از دست اون دیوونه آزاد كنیم. 

 



مي   یساالري در پاسخ شهاب گفت: مي دونم چ خانم

 . یخواي بگ

 

شهاب چرا نمي خواي قبول كني؟ نجات دادن   ولي 

 شقایق از عهده ما خارجه

 ؟ یتو تا چه موقع مي خواي به این وضع ادامه بد  

 

اصالً من نمي خوام تو به اون دختر كمك كني، این از  

صورتت كه به این وضع در آوردیش، این هم از  

 فكرهاي امروزت. 

 

این ماشین   دم یاما بهتره بدوني من به تو اجازه نم 

 رو بفروشي. 

 

خانم ساالري لحظه اي سكوت كرد و سپس ادامه   

داد: شهاب من واقعاً از تو ناامید شدم فكر نمي كردم  

روزي به خاطر یه دختر تازه وارد محبتهاي پدرت رو 

 فراموش كني.  

 



 . باورم نمیشه تو تا این حد تغییر كرده باشي  من

 

بعد از گفتن این حرفها اتاق را به قصد آشپزخانه  او

 ترك كرد.  

 

هم جز اینكه با التماس بگوید ›مامان‹ چیز   شهاب

دیگري نتوانست بر زبان آورد و سپس به اتاق  

 خودش پناه برد 

 

دیگر نمي دانست چه كند از همه طرف راهها را به   

  روي خود بسته مي دید قولي كه به شقایق داده بود

یك طرف، فروش هدیه پدرش و ناراحتي مادرش نیز 

 از طرف دیگر.  

 

كه به سختي خود را راضي به فروش ماشین كرده   او

بود حاال نمي دانست چطور مادرش را راضي كند.  

چون بدون رضایت او هرگز نمي توانست و نمي 

 خواست كه آن پژو را بفروشد.  

 



دل   حرفهایي كه مادرش در برابرش گفت او را اما 

شكسته تر كرد. از اینكه مي دید مادرش در موردش  

کند كه او محبت  یفكرهاي دیگري مي كند و گمان م 

 پدر را از یاد برده قلبش به درد آمد. 

 

این موضوع از تمام چیزهاي دیگر برایش دردناكتر   

بود او كه به شقایق گفته بود ناامید نباشد حال  

 خودش با تمام وجود ناامید شده بود. 

 

منزل آقاي رضواني شقایق در حالتي بین امید و   در

 ناامیدي زندگي مي كرد 
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طي آن مدت اصالً با آقاي رضواني هم صحبت   او

 نشده بود 

 

اما آن روز ظهر سر میز ناهار آقاي رضواني در   

حالي كه با حالتي تمسخر آمیز به او نگاه مي كرد  

 ! یگفت: مثل اینكه این روزها آرومتر شد

   ؟یحقوق بشر نشست  ینكنه به امید اون حام  ببینم

 

منتظري اون با دست پر به اینجا بیاد كامالً در   اگه

 یاشتباه 

و   ییدم جز قهرمان باز چون اونچه كه من از اون د 

 وحشي گري چیز دیگه اي نبود. 

 

شقایق كه تحمل نداشت آن حرفها را بشنود گفت:   

 شما اشتباه مي كنین او به هیچ وجه وحشي نیست 

 این شما بودین كه به طرف اون حمله كردین.  

 

 هم فقط از خودش دفاع كرد  او



نظر من این اصالً به معناي وحشي بودن نیست.   به

رد این هم كه به امید اون نشستم یا نه، به در مو

 خودم مربوطه نه به كس دیگه. 

 

رضواني پوزخندي زد و گفت: چه خوب از او   آقاي 

دفاع مي كني فكر نمي كردم تا این حد خاطر اونو  

 بخواي كه آشكارا ازش دفاع كني. 

 

دونستم اون پسر احمق تا به این اندازه تو رو   نمي

 گستاخ كرده. 

 

بیش از آن تحمل نكرد، دستهایش را بر روي    شقایق

 میز كوبید و گفت: بس كنین دیگه.  

   ن؟یچه موقع مي خواین به این حرفهاتون ادامه بد تا 

 

از جایش بلند شد و گریه كنان به اتاقش رفت.   سپس

خود را روي تخت انداخت و با صداي بلند به حال  

 خود گریست. 

 



آتش قلب او  حرفهاي آقاي رضواني در مورد شهاب   

 را بیشتر مي كرد 

همان طور كه مي گریست یاد شهاب و حرفهاي او   

 را نیز در دل خود زنده مي كرد.  

 

با اینكه تهیه آن همه پول را آن هم توسط شهاب   او

غیرممكن مي دانست با این حال به قول او اطمینان 

 داشت  

 

نمي دانست تا چه موقع باید صبر كند. به هر حال   اما 

 گریه كرد تا به خواب رفت.  آنقدر 

 

بعد به دلیل خارشي كه روي صورتش   ساعتي

احساس كرد از خواب بیدار شد همان طور كه آرام  

چشمهایش را باز كرد چیز زیبایي را جلوي چشم خود  

 مشاهده كرد 

 

وقتي كمي به آن نگاه كرد متوجه شد پروانه زیبایي  

 روي گونه اش نشسته است 



با دیدن آن پروانه احساس شادي وجوش را فرا   

مان حال پروانه از روي صورت او پرید  گرفت. در ه

 و به طرف گلدانهاي شمعداني رفت. 

 

شقایق از جایش بلند شد و به آن موجود زیبا چشم   

دوخت از اینكه باالخره آن پروانه از پیله اش بیرون  

 آمده بود خیلي خوشحال بود 

 

اما در آن هنگام به یاد قولي افتاد كه به شهاب داده   

د وقتي پروانه از پیله اش بیرون  بود او كه گفته بو

آمد او را به همان خانه خواهد برد، حاال با بودن  

 چنین وضع چطور مي توانست این كار را بكند.  

 

فكر غم و اندوه را جایگزین شادي چند لحظه اي   این

 او كرد. 
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شب ساعت كمي از هفت گذشته بود، كه شهاب   همان

 در حالي كه  

بدون خداحافظي از مادرش خانه را به قصد محل   ظهر

 كار ترك كرده بود به منزل برگشت 

 

بعد از اینكه جواب سالم مهتاب را داد گفت: مامان   او

 كجاست؟  

 

 پاسخ داد: داخل آشپزخانه هست.    مهتاب

 

اضافه كرد: شهاب مامان خیلي از دست تو  سپس

ناراحته، مگه قرار نشد فكر فروش ماشین رو از  

 سرت بیرون كني؟

 



پس چرا باز رفتي با مامان درباره این موضوع  

 صحبت كردي؟

 

شهاب با ناراحتي گفت: خواهش مي كنم تو دیگه با   

 این حرفها به زخمم نمك نپاش.  

 

 از این حرف به سراغ مادرش رفت.  بعد

 

ساالري كه مشغول تهیه شام بود متوجه حضور   خانم

 او نشد.  

 

چون چنین دید با لحني غم آلود گفت: یعني تا    شهاب

  این حد از دستم ناراحتید كه دیگه به حضورم هم

 د؟یاهمیت نمید

 

خیلي خوب. من اشتباه كردم كه گفتم مي خوام   

 ماشین رو بفروشم.  

 میدم دیگه در این باره حرفي نزنم.  قول



 

 براي تهیه اون پول هم دنبال راه دیگه اي مي گردم.   

 خواهش مي كنم منو ببخشین.  حاال

 به خدا اصالً قصد نداشتم شما رو ناراحت كنم.   

 

ا شنیدن صداي شهاب نگاهش را به ساالري كه ب خانم

او دوخته بود بعد از تمام شدن حرفهاي او گفت:  

 پسرم من هیچ وقت از دست تو ناراحت نمیشم. 

 

مي   یمي دونم كه تو بنابر قولي كه به شقایق داد  من

 خواي هر چه زودتر این پول رو فراهم كني 

 

باور كن نمي تونم قبول كنم كه تنها یادگار پدرت   ولي 

 بفروشي.  رو

 پدرت تو رو خیلي دوست مي داشت  شهاب، 

منم  مي خوام تو هم همین احساس رو نسبت به اون   

 داشته باشي 



مي خوام تو با نگه داشتن یادگار اون این رو برام   

 ثابت كني.

 

حرف خانم ساالري شهاب را دگرگون كرد.  این

خواست بگوید: یعني شما فكر مي كنین اگه من اون  

روشم به معناي اینه كه پدرم رو دوست  ماشین رو بف 

 ندارم.  

 

خود را كنترل كرد و چنین حرفي را بر زبان  اما 

 نیاورد. فقط گفت: خیلي خوب مامان.  

 كه گفتم دیگه قصد فروش اونو ندارم.   من

 

ساالري گفت: خوشحالم كه این حرف رو از   خانم

 دهانت مي شنوم.  

 

 مورد شقایق هم زیاد ناراحت نباش خدا بزرگه   در

 همه چیز رو درست میکنه.  خودش 

 



 آهي كشید و گفت: امیدوارم.    شهاب

 

  یاز آن خانم ساالري گفت: حاال برو بشین، یه چای بعد

 بیارم بخوري خستگي ات در بره.  

 

قتي هر سه نفر دور هم نشسته و مشغول  بعد و  دقایقي 

 نوشیدن چاي بودند، صداي زنگ تلفن بلند شد، 

 

كه به تلفن نزدیكتر بود بلند شد و گوشي را    شهاب

برداشت چون صداي شقایق را از پشت گوشي شنید  

به مهتاب نگاه كرد و خطاب به شقایق گفت: شمایید  

 شقایق خانم؟ 

 

                

 

 

 

 59#پارت 



 

 اینكه به گفته ام عمل كردین ممنونم.  از

 امیدوارم باز اتفاق بدي نیفتاده باشه.  فقط

 

 پاسخ داد نه، فعالً كه اوضاع عادیه   شقایق

 اینكه این موقع شب مزاحمتون شدم عذر مي خوام.    از

 پیش نیومد   موقعیت بهتري برام متأسفانه

 

هم در حالي كه به مهتاب كه دكمه آیفن را    شهاب

فشار مي داد نگاه مي كرد گفت: مهتاب همین جاست  

 گوشي رو میدم به اون. 

 

 چند لحظه صبر كنید. نه

 

 متعجب و نگران گفت: بفرمایین گوشي دستمه.   شهاب

 

خوام وقتتون رو بگیرم ولي خواستم   یاینكه نم با 

 بدونین كه اون پروانه امروز از پیله اش بیرون اومد 



 

قولي كه دادم خیلي دلم مي خواد اونو برگردونم   بنابر

 دونم چطور این كار رو کنم.   ی به منزلتون. ولي نم

 در حال حاضر اجازه ندارم از خونه خارج بشم.   چون

 

ندي زد و گفت: این  چون از نگراني در آمد لبخ  شهاب

 كه چیز مهمي نیست اصالً باشه پیش خودتون. 

فكر نمي كنم تا این حد واجب باشه كه خودتون رو   

 به خاطرش ناراحت كنین

 

گفت: نه آقا شهاب، همون طور كه   یشقایق با ناراحت 

من هم به قولم اهمیت  ن،یشما به قولتون اهمیت مید

 میدم. 

 

شهاب چون در مورد قول و قرار از زبان شقایق   

 شنید به یاد قول خودش افتاد.  

 



حالي كه باز دچار اندوه شده بود گفت: حاال كه این   در

طور شد اون پروانه رو نگه دارین تا زماني كه 

خودتون از اونجا آزاد شدین اون وقت اونو هم به 

 و آزادش كنین.    نیاینجا بیار

 

 نمیشه ممكنه تا اون وقت بمیره.   این طوري كه ولي 

 

باشین من اجازه نمیدم این موضوع اونقدر   مطمئن

 طول بكشه كه اون پروانه بمیره.  

 

هنوز سر قولم هستم و باز به شما قول میدم قبل   من

از اینكه زمان مرگ اون پروانه فرا برسه شما رو از  

 اون وضع رها كنم. 

 

هتاب اون حاال با اجازتون گوشي رو میدم به م 

 منتظره.  

 

به دنبال این حرف گوشي را به مهتاب داد و    شهاب

 خودش با حالي متشنج به سرعت از پله ها باال رفت. 



 

آن شب شهاب آن قدر ناراحت بود كه سر میز شام   

 هم حاضر نشد 

او با اینكه مادرش را از خود راضي كرده بود ولي با   

این كار تنها راه كمك به شقایق را نیز از دست داده  

 بود  

 

اخیرش با شقایق نیز حال او را دگرگون تر   گفتگوي

 كرده بود 

او براي اینكه اندكي فكر آشفته خود را آرامش دهد  

 به سراغ كتابهاي درسي اش رفت.  

 

سطر نتوانست بخواند. فكر شقایق  بیشتر از چند  اما 

 لحظه اي هم او را آرام نمي گذاشت. 

 

از اینكه نتوانسته بود تصمیمش را در مورد فروش   

ماشین اجرا كند از دست خود كالفه بود حرفهاي  

مادرش را نیز وقتي به یاد مي آورد پریشاني حالش  

 بیشتر مي شد.  



 

رش  در میان حرفهاي مادرش آنچه كه بیشتر آزا  اما 

مي داد همان جمله اي بود كه در مورد نگهداري  

 ماشین براي اثبات دوست داشتن پدرش زده بود. 
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جمله آخرین موضوعي بود كه آن شب ذهن شهاب  آن

چشمان او جاري را اسیر خود كرده و آخر اشك را از 

 ساخت 

 

او كه ارزش زیادي براي پدرش قائل بود وقتي دید   

مادرش طور دیگري در موردش فكر مي كند عالوه  

 بر اینكه دلش شكست غرورش نیز خدشه دار شد. 



 

برایش دردناك بود كه با چشماني اشك آلود   آنقدر 

خطاب به عكس پدرش گفت: پدر به خدا این انصاف  

 ورد من این طوري فكر كنهنیست كه مامان در م 

 

مامان مي خواد بگه من فقط در صورت داشتن  

ماشین شما رو دوست دارم و اگه اون رو بفروشم به  

 اینه كه شعله محبت شما در دلم خاموش شده   یمعن

 

 پدر چرا مامان در مورد من تا این حد بدبینه ولي 

 

من از وقتي شما این ماشین رو برام خریدین به  مگه

شما عالقه پیدا كردم كه با فروش اون این عالقه ام از   

 بین بره.  

 

خدا من هیچ وقت تا این حد از حرفهاي مامان   به

 مي تونم بهش بگم.   ینرنجیده بودم. ولي چ 

 



  كاریاینها رو براش بگم كه دلش مي شكنه. پس چ اگه

 كنم؟  

 

بفهمونم كه من بدون این ماشین هم   به اون   چطور

 شما رو دوست دارم.

 

كه فكر مي كردم با این كاري كه مي خوام  نیمنو بگ 

 روح شما میشم.  یكنم باعث شاد 

 

 مثل اینكه اشتباه مي كردم  اما 

ببینم پدر، شما هم در مورد من مثل مامان فكر مي  

 كنین؟

 

ر  شهاب بعد از گفتن این حرفها با چشماني غرق د 

اشك و قلبي كه هم زخم خورده بود و هم از همه جا  

 ناامید بود به خواب رفت. 

 



روز بعد شهاب تازه نمازش را خوانده بود كه   صبح

 خانم ساالري به اتاق او آمد  

 

 بادیدن مادرش گفت: اتفاقي افتاده مامان؟   شهاب

 این قدر ناراحتین؟   چرا

 

شهاب  ساالري بدون اینكه حرفي بزند به طرف   خانم

رفت كنار او روي تخت نشست دست او را در دست  

گرفت و با چشماني گریان گفت: شهاب! یه چیزي از  

 یتو مي پرسم مي خوام راستش رو بگ

 

 ؟یحقیقت رو بگ یببینم قول مید  

 

شهاب متعجب از حالت و حرفهاي مادرش گفت: نمي  

 دونم چه اتفاقي براي شما افتاده 

روغ نمیگم، این را ولي من هیچ موقع به شما د 

 مطمئن باشین 

 



ساالري كه صداي گریه اش بلند شده بود گفت:   خانم

شهاب! راستش رو بگو، من دیروز دل تو رو  

 شكستم؟

 آره یا نه؟ 

 ؟ی گفت یخواهش مي كنم بگو. دیشب به پدرت چ  

 

 از فرط حیرت نتوانست كالمي بر زبان آورد    شهاب

 

ساالري ادامه داد: شهاب به خدا من نمي  خانم

 خواستم با حرفهام دل تو رو بشكنم

 

من فكر مي كردم دارم كار درستي مي كنم. فكر نمي   

  یكردم حرفهام تا اون حد تو رو دل شكسته كنه كه بر

 پیش پدرت از من شكایت كني.
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 تا به حال دل كسي رو نشكستم.   من

 پدرت مي گفت دل تو رو شكستم. چرا شهاب؟   اما 

 از من به پدرت شكایت كردي؟   چرا

 به خودم نگفتي؟  چرا

 

كه بعد از مدتها مجبور شده به  یچي به او گفت تو

 خوابم بیاد اون هم با چهره اي ناراحت. 

 

 خواهش مي كنم برام بگو.   

   ؟یگفت  یدیشب به پدرت چ بگو

 

حیرت زده و اندوهگین به مادرش و به    شهاب

 چشمهاي او مي نگریست 

بعد از شنیدن حرفهاي مادرش گفت: مامان شما  

 ن؟یمیگ یدارین چ



 

خواهش مي  ن؟یچه كسي گفته شما دل منو شكست 

 كنم این طور گریه نكنین، چي شده كه شما... 

 

ساالري حرف او را قطع كرد و گفت: به من   خانم

 دروغ نگو شهاب. 

ببینم چون گفتم ماشین رو نفروشي دلت رو شكستم  

 یا حرف دیگري زدم كه خودم نمي دونم.  

 

دوخت و    ساالري نگاهش را به عكس شوهرش خانم

همان طور كه گریه مي كرد گفت: تو داري دروغ  

 شهاب.  یمیگ

 دیشب اومد به خوابم.    پدرت

مي دیدي چقدر از دست من ناراحت بود این طور  اگه

 حرف نمي زدي

 

 دیشب پدرت براي اولین بار منو سرزنش كرد  

 گفت من دل تو رو شكستم اون



  یمي گفت: چرا اجازه ندادم كاري رو كه مي خوا 

 .  یانجام بد

و رفتي پیش اون از من   یگفت تو از من رنجید مي

 . یشكایت كرد

 

 به شهاب نگاه كرد و ادامه داد:چرا شهاب؟   سپس

 من حرف بدي به تو زدم.  مگه

 من فقط به تو گفتم كه تنها یادگار پدرت رو نفروشي  

 

 اما چرا پدرت از این حرف من ناراحت شده؟  

 

پر از اشك شده بود   شهاب در حالي كه چشمانش 

دست مادرش را فشرد و گفت: مامان خواهش مي كنم  

آرام باشین من هیچ وقت پیش پدر از شما شكایت 

 نمي كنم.  

 

هم فقط كمي با پدر حرف زدم. البته بیشتر   دیشب 

 وقتها این كار رو مي كنم. 



پول لعنتي تا حدي   نیدیشب چون به خاطر تهیه ا اما 

 هم گفتم  یه اناراحت بودم چیزهاي دیگ 

 

ولي به خدا اگه مي دونستم پدر این طور به خوابتون   

 میاد هرگز چنین كاري نمي كردم. 

 

من فقط به پدر گفتم كه چرا شما فكر مي كنین من   

 دیگه اونو دوست ندارم. 

كه چون من مي خوام ماشین   نیگفتم چرا شما میگ 

 رو بفروشم پس پدر رو  فراموش كردم. 

 

مطمئنم پدر به همین خاطر اومده به خوابتون و اون  

 حرفها رو زده 

چون هركس ندونه اون خوب مي دونه كه تا چه حد   

 دوستش داشتم و دارم. 

 

مامان باور كنین من بیشتر از شما پدر رو دوست   

 دارم. 



ون هیچ راه دیگري نداشتم به در مورد ماشین هم چ 

 زحمت خود رو راضي به فروش اون كردم.  

 

كه من هم پدر رو دوست دارم و هم تنها   درسته

 یادگار و هدیه اونو.  

چیزي كه مهمتره اینه كه این هدیه پدر مي تونه  اما 

 زندگي یك نفر دیگر رو نجات بده. 
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 هم به همین دلیل تصمیم گرفتم اون رو بفروشم.  من

به خدا اگه به پول اون نیاز نداشتم اصالً فكر   

 فروشش رو هم نمي كردم.

 



با همه اینها باور كنین وقتي شما گفتین راضي به  

 فروش اون نیستین، من هم از تصمیمم منصرف شدم. 

 

 تا شما اجازه ندین چنین كاري نمي كنم.  هنوز هم 

 

خانم ساالري بعد از شنیدن حرفهاي شهاب اشكهایش   

 را پاك كرد و گفت: نه من دیگه حرفي ندارم. 

 

وقتي خود پدرت راضي به این كاره، دیگه من  

 چكارم؟ 

 

اما شهاب خواهش مي كنم از این به بعد اگه از دستم   

 ناراحت شدي مستقیم به خودم بگو.  

 

بخواي همون رو انجام بدم.فقط   یمي دم هر چ قول

 شكایتم رو پیش پدر نبر. 

 

 باور كن دیدن چهره ناراحت اون خیلي عذابم میده.   



خودت   یانجام بد ی بعد از این هر كار مي خوا اصالً 

 اختیار دار هستي.  

 ... هم جواني، هم عاقلي و هم كاردان.  الحمدا

 

با پول ماشین به شقایق كمك كني، این   ی مي خوا اگه

 كار رو بكن.  

 

 حق با توست.   اصالً 

  ی وقتي ببینه هدیه اونو در راه خیر به كار برد  پدرت

 من هم همین رو مي خوام.  شه،ی حتماً روحش شاد م

 

گه رو مي خوام از زبانت بشنوم و  یك چیز دی فقط

 اون اینه كه بدونم دیگه از دست من ناراحت نیستي.  

 

شهاب جان مادرت رو مي بخشي. خدا مي دونه   ببینم

 من تا به حال دل كسي رو نشكستم 

 



نمیشه كه با چند جمله دل پسر خودم رو   باورم 

 شكسته باشم. 

 

ت نیز اشكهایش را پاك كرد و گفت: من هیچ وق  شهاب

 از دست شما ناراحت نمیشم،  

هم فقط كمي احساساتي شده بودم و یك    دیشب 

چیزهایي گفتم كه از قرار معلوم پدر اونا رو جدي  

 گرفته

 

 ولي به خدا قصدم ناراحت كردن شما نبود.   

 هم این شما هستین كه باید منو ببخشین نه من.  حاال

 

بلند شد و گفت: با اینكه از   شی ساالري از جا  خانم

دستم ناراحت بود ولي همین كه دیدمش برام كافي  

 بود. 

 

شهاب هم از جایش بلند شد و گفت: مامان به خدا   

من از شما معذرت مي خوام. در مورد فروش ماشین  

 من این كار رو نمي كنم.  نیهم تا شما رضایت كامل ند 



 

ساالري لبخندي زد و گفت: اون كساني كه باید   خانم

راضي به این كار باشن یكي خودت هستي و دیگري  

 پدرت، 

 نفرتون راضي هستینكه خوشبختانه هر دو  

 

هم فقط براي اینكه خیال تو رو راحت كنم میگم  من

 كه راضي هستم

خوب دیگه من میرم پایین صبحانه رو حاضر كنم. تو  

 هم زود بیا. 

 

از رفتن خانم ساالري شهاب كه از شادي در   بعد

پوست خودش نمي گنجید به طرف عكس پدرش رفت  

كار   یدستي روي عكس كشید و گفت: پدر شما چ

 كردین؟ 
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اینكه خیلي از شما ممنونم. ولي كاش طور دیگري   با 

 مادر رو راضي مي كردین. 

 

 هر حال خوشحالم كه شما هم با من موافقین  به

 ت. دیگه مطمئنم كاري كه مي كنم اشتباه نیس 

 

آن روز شهاب موضوع فروش ماشین را با صمیمي  

ترین دوستش كه مهران نام داشت در میان گذاشت و  

 از او در آن رابطه نظر خواست. 

 

متعجب گفت: باورم نمیشه كه بخواي یادگار    مهران 

 پدرت رو بفروشي، چي شده كه به این فكر افتادي؟ 

 



این موضوع كار نداشته باش فقط بگو كسي رو   به

راغ داري كه حاضر باشه  اونو بخره البته آشنا  س

 باشه 

 به پول خیلي احتیاج دارم.   من

 

كني؟ مي بینم این   كار یمگه مي خواي چ ؟یچ  براي

روزها حال و حوصله درست و حسابي نداري. پس  

 بگو خبرهایي هست. 

 

به این پول احتیاج داري تا من    یحاال بگو براي چ 

 هم یك فكري برات كنم. 

 

ببین مهران من اصالً حوصله شوخي ندارم. اگه   

 كسي رو مي شناسي بگو و منو راحت كن 

م كني چون مي  من به این دلیل از تو مي خوام كمك 

دونم پدرت بنگاه معامالتي داره و تو بهترین كسي  

 هستي كه مي توني به من كمك كني.  

 



اینكه به پول این ماشین احتیاج دارم ولي نمي خوام   با 

 بفروشم.   بهیاونو به غر

 

اگه حاضر نیستي کمکم كني بگو تا فكر دیگه اي  حاال

 بكنم. 

 

 ؟ یخوب چرا ناراحت میش خیلي

البته که حاضرم به تو كمك كنم. فقط امروز بعد از   

 مي تونم برات بكنم.  کاریدانشگاه همرام بیا تا ببینم چ

 

به پول   یبراي چ  یاما به شرطي كه بعداً برام بگ 

 احتیاج داري، قبوله؟ 

 

 پیش میاد.  یباشه تا ببینم چ  حاال

 

 شب مهران به شهاب تلفن زد    آن

م مي خواي ماشینت رو  گفت: ببینم شهاب، هنوز ه و

 بفروشي یا نه؟  



 

پاسخ داد: البته كه مي خوام. ولي هنوز هم    شهاب

 روي آشنا بودن طرف پابرجا هستم.  

 

خندید و گفت: پس خوش به حالت كه این قدر   مهران 

 خوش شانسي.

 

  یم یعن یشهاب كه از این حرف تعجب كرده بود گفت: 

 !  ؟ یکرد دایپ  یمشتر ی زود نیبه ا یبگ  یخوا

 

 ؟یکنیبگم آره باور م اگه

 

 ؟ یکار رو کرد  نیا ی کنم تو چطور یکه باور نم نه

 سرعت.  نیهم به ا اون

 

مهران در پاسخ او گفت: چطوري اش دیگه به خودم   

 مربوطه



تو فقط فردا ماشین رو بیار بنگاه پدرم تا مشتري   

 ببینه 

 

اگه پسندید كه مطمئنم مي پسنده همونجا كار رو تمام   

 مي كنیم. 

 

خیلي خوب، همین كار رو مي كنم فقط بگو ببینم اون   

 كي هست؟ من مي شناسمش یا نه؟

 

 عموي منه.   

 

   ؟یبا خوشحالي وصف ناپذیري گفت: جدي میگ  شهاب

 عموي تو مي خواد اونو بخره.  یعني
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كه از شادي شهاب خوشحال شده بود گفت:    مهران 

آره، مگه تو نمي خواستي ماشینت دست غریبه 

 نیفته؟ 

 

 من هم كاري كردم با خرید اون موافقت كنه. خوب

فقط مونده ماشینت رو ببینه، اون وقت اگه پذیرفت   

   یت شانس آوردتو از هر جه 

 

كه از خوشحالي در پوست خود نمي گنجید    شهاب

گفت: واقعاً از تو ممنونم، باور كن كمك بزرگي به من 

 كردي تا عمر دارم این محبتت رو فراموش نمي كنم. 

 

شهاب اون شب از شدت هیجان به خواب نرفت، از   

اینكه مي دید كسي كه مي خواهد یادگار پدرش را  

 بخرد زیاد غریبه نیست بیش از حد خوشحال بود  

 



همچنین به دست آوردن پولي كه خیلي به آن نیاز   و

 داشت نیز از طرف دیگر بر شادي اش مي افزود. 

 

آقاي   روز بعد وقتي شهاب ماشین را به بنگاه 

سهرابي برد و عموي مهران آن را دید به خرید آن  

 رضایت داد. 

 قرار شد شهاب صبح روز بعد پول را دریافت كند.  و

 

بعد شهاب به بنگاه آقاي سهرابي رفت و بعد از   روز 

دریافت پول نقد كه تمامش در ساكي گذاشته شده بود  

 به منزل بازگشت.  

 

قایق برود  دلش مي خواست مستقیم به دنبال ش خیلي

ولي از آنجا كه آن روز امتحان داشت نمي توانست  

 كالسش را تعطیل كند

 

به همین دلیل ساك پول را به مادرش سپرد و بعد از   

 آن راهي دانشگاه شد 



در دانشگاه بعد از آن كه امتحانش را پشت سر   

 گذاشت مهران به سراغش آمد

 

و بعد از گفتگو در مورد درس و امتحان به شهاب   

 گفت: آقا شهاب قرارمون كه یادت نرفته؟ 

 

 قراري؟   چه

 

 شما درد نكنه.   دست

 به همین زودي یادت رفت.   یعني

 

مگه قرار نشد بعد از حل شدن مشكلت به من   ببینم

 مي خواستي؟   یاون همه پول رو براي چ یبگ

 

كه نمي خواست در مورد شقایق چیزي به او    شهاب

ضوع رو فراموش  گفت: حاال نمیشه این مو   دیبگو

 كني؟

 



مهران لبخندي زد و گفت: اگه فراموش شدني بود  

كه تو هم فراموشش مي كردي و به خاطرش تا اون 

حد ناراحتي نمي كشیدي. پس بدون نمي تونم 

 فراموشش كنم.

 حاال خواهش مي كنم بگو،   

 دلم مي خواد بدونم تو چه مشكلي داشتي.  خیلي

 

پاسخ داد حاال كه تا این حد مي خواي بدوني   شهاب

 من هم برات میگم

 

شهاب مكثي كرد و سپس ادامه داد: موضوع از این   

قراره كه یه مرد بي وجدان، فردي رو به اسارت  

گرفته و جز در برابر دریافت پول هنگفت حاضر به 

 آزاد كردن اون نیست. 

 

 قصد منم آزاد كردن اون فرده   

 دیگه، من باید برم تا فردا خداحافظ.    خوب

 



بعد از گفتن این جمالت خواست از مهران جدا    شهاب

 شود كه مهران دست او را گرفت 
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ین دیگه چه جور حرف زدن  : چیو خداحافظ؟ اگفت

 بود؟  

 

  یاز تو خواستم درست و حسابي برام توضیح بد من

 . ینه اینكه یك سري جمالت اسرارآمیز تحویلم بد

  

اینكه موضوع جالبتر از اونه كه من فكر مي  مثل

 كردم. 

   یدیگه تا كامل برام توضیح ند حاال



 بري.   ذارمینم

 

خود   كه نمي دانست چطور مهران را از سر   شهاب

باز كند گفت: اصل موضوع رو كه برات گفتم پس  

 مي خواي بدوني؟ یدیگه چ

 

 خوام بدونم چه كسي در دست چه كسي اسیره؟   مي

البته اون كیه كه تو مي خواي در برابرش این همه  و

 ؟ یپول بد 

 

متأسفانه این رو نمي تونم بگم.حاال خواهش مي كنم   

 اجازه بده برم. 

 

خوب حداقل بگو اسمش چیه؟ مي خوام ببینم مي   

 شناسمش یا نه.  

 

 خودت رو به زحمت ننداز  بیخود

 تو اونو نمي شناسي.   



 بذار برم كه خیلي كار دارم.   حاال

 

خود را ناراحت نشان داد و گفت: خیلي خوب    مهران 

 هاب. آقا ش

دیگه موضوع به این مهمي رو از من پنهون مي  حاال

 كني

 

یعني من تا این حد غریبه شدم كه نباید بدونم تو مي   

 خواي به چه كسي كمك كني؟  

 

با اینكه از دست او كالفه بود ولي نمي خواست    شهاب

ناراحتش كند به همین دلیل گفت: ببین مهران اگه 

ست برداشت  بخوام فقط اسمش رو بگم مطمئنم در 

 نمي كني،  

 

هم بخوام تمام ماجرا رو برات بگم وقت زیادي   اگه

 مي بره،  

 خاطر همین فعالً نمي تونم برات تعریف كنم،  به



 

قصد دارم همین االن برم پول رو تحویل بدم و   چون

 این موضوع رو تمام كنم

 

تو هم صبر كن قول میدم بعداً تمام ماجرا رو برات   

 تعریف كنم

 برم؟  یحاال اجازه مید ببینم   

 

مهران كه به نظر مي رسید قانع شده باشد گفت: مثل   

 اینكه چاره دیگه ندارم، 

 سوار شو تا برسونمت.    میخوب حاال بیا بر 

 

كه انتظار نداشت مهران هم بخواهد با او بیایید    شهاب

 بیاي؟  ی گفت: مگه تو هم مي خوا

 

مهران كه تا اندازه اي حال او را درك مي كرد   

 لبخندي زد و گفت: نترس.  

 خوام مزاحم كارت بشم.   نمي



 

تو ماشین نداري با ماشین من راه مي افتیم بعد   چون

ین رو بر  من دم منزل خودمون پیاده میشم و تو ماش

 دنبال كارت.  یمي داري میر 

 

 .  میحاال تا دیرت نشده بیا بر 

 

 گفت: نه، مزاحم تو نمیشم.  شهاب

 آژانش كه هست با آژانس میرم. 
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كه آقا  در حالي كه مي خندید گفت: مي دونم   مهران 

اون قدرها پول دارن كه محتاج من نیستنن ولي با این  



كه من   نیو اجازه بد ن یحال مي خوام افتخار بد

 ماشینم رو در اختیارتون بذارم. 

 

و   نی حاال خواهش مي كنم تعارف رو كنار بذار 

 بفرمایین بریم.

 

شهاب كه از حرفها و حركات او خوشش آمده بود با   

سیار خوب، حاال كه این قدر  حالتي همانند او گفت: ب

 اصرار دارین من هم این افتخار رو به شما میدم، 

و زودتر راه   ن یپس بیش از این منو منتظر نذار 

 بیفتین. 

 

از گفتن این جمالت در حالي كه هر دو مي   بعد

خندیدند شهاب دست مهران را فشرد و گفت: از  

 محبتت بي نهایت ممنونم. 

 رو جبران كنم. امیدوارم روزي بتونم لطفت 

 

مهران هم گفت: نیازي به این كار نیست خوشحال   

 میشم بتونم كاري برات انجام بدم.  



 

 از این حرفها هر دو به سمت ماشین راه افتادند  بعد

 

مدتي بعد زماني كه مهران به نزدیكیهاي منزل   

خودشان رسید رو به شهاب گفت: ببینم شهاب ، اون  

كمكش كني یه دختره، مگه  یكسي رو كه مي خوا 

 نه؟ 

 

كه از این حرف او جا خورده بود گفت: چرا    شهاب

 فكر مي كني اون دختره؟  

 

رو از حرفهاي خودت برداشت كردم. حاال بگو   این

 م درسته یا نه؟ ببینم حدس

 

  ؟یمیگ  یبگم درست نیست چ اگه

 

 .  یمیگم داري دروغ میگ هیچ،

 



حالت حق به جانب به خود گرفت و گفت: یعني   شهاب

 تو فكر مي كني من آدم دروغگویي هستم؟ 

 

مهران لبخندي زد و گفت: در این گونه موارد از تو   

 بعید نیست كه دروغ بگي

 

 ا نه؟ حاال راستش رو بگو اون دختره ی 

 

براي اینكه به تو ثابت كنم دروغگو نیستم میگم آره،   

 دختره. 

 

كه به پاسخش رسیده بود لبخندي زد و گفت:    مهران 

 مي دونستم كه حدسم درسته 

 

بقیه ماجرا رو نمي تونم حدس بزنم. خیلي دلم   ولي 

مي خواد بدونم اون در دست چه كسي اسیره و البته 

اونو از كجا مي   به چه دلیل و همچنین اینكه تو

 كمكش كني؟   یشناسي و چرا مي خوا



 

تبسمي بر لب آورد و گفت: این سؤالها را پیش    شهاب

خودت نگه دار تا هر وقت خودم الزم دونستم به 

 تمامشون پاسخ بدم

 

 فعالً همین كه فهمیدي اون دختره  

 برات كافیه.   

 

آن هنگام مهران ماشین را جلوي منزل خودشان    در

نگه داشت و همان طور كه مي خندید گفت: حیف كه 

دیگه باید پیاده بشم و گرنه همین االن پاسخ همه 

 سؤالهام رو از زیر زبونت مي كشیدم بیرون.  

 

بعد از این حرف ماشین را به شهاب سپرد و   او

 خودش به داخل خانه رفت. 

 

مان نشست و به طرف منزل  سپس شهاب پشت فر 

 خودشان راه افتاد 
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كه مهتاب او را دید گفت: چرا این قدر دیر    زماني

 كردي؟ 

ببینم   ، یمنو بگو كه فكر مي كردم امروز زودتر میا  

 سراغ شقایق؟  یبر  یحاال چه موقع مي خوا

 

خانم ساالري گفت: تو چقدر عجولي دختر! بذار از  

راه برسه خستگي اش كه در رفت، بعد از خونه 

 بیرونش كن. 

 

رو به شهاب ادامه داد: اول ناهار مي خوریم،    سپس

 .  ن یبعد از ناهار هر جا خواستین بر



 

فت: ببینم مگه پذیرفت ومهتاب با نگراني گ  شهاب

 قراره من هم بیام؟

 

شهاب گفت: مگه نمي خواي هر چه زودتر شقایق   

 رو ببیني؟  

 

پاسخ داد: البته كه مي خوام ولي مي ترسم به    مهتاب

 اون خانه برم. 

 

خندید و گفت:مطمئن باش دیگه قرار نیست    شهاب

و شقایق رو از   میپول رو مید  میبیفته فقط میر   یاتفاق

 اسارت رها مي كنیم.  

 

 این حال من باز هم مي ترسم.  با 

 

داخل خونه  ايیخوب تو بیا، اگه نخواستي ب خیلي

 همونجا تو ماشین بشین. 



 

 كدوم ماشین؟   

 كه دیگه ماشیني نداریم.   ما 

 

 از این بابت نگران نباش.   تو

 مهران دستمه  ماشین

 

خواهش مي كنم   ناهار بخوریم،   نیحاال اگه مي خوا 

عجله كنین چون اگه شما كاري ندارین من عالوه بر  

 رفتن به شركت درس هم دارم. 

 

بعد شهاب و مهتاب سوار ماشین شدند و به  مدتي

که   یطرف منزل آقاي رضواني راه افتادند.بعد از مدت

مهتاب   امدن یاز ن نکهیشهاب بعد از ا  دندی به آنجا رس

 شد.     ادهیپ  نیمطمئن شد با ساک پول از ماش

    



چند لحظه بعد پرستو از طریق آیفن شهاب را به  

داخل دعوت كرد، بعد از آن هم رفت تا آمدن او را به  

 شقایق اطالع دهد.  

 

كه با شنیدن این خبر دچار دو احساس شادي    شقایق

و اضطراب شده بود از اتاقش خارج شد تا برود و از  

 نزدیك شاهد ماجرا باشد 

 

نداشت شهاب به آن زودي پول را تهیه او كه انتظار  

كند فكر مي كرد آمدن او دلیل دیگري دارد بنابراین  

 رفت تا ببیند موضوع از چه قرار است.  

 

زماني كه از باالي پله ها آن ساك را در دست   اما 

 شهاب دید قلبش لرزید

باور نمي كرد كه شهاب توانسته باشد آن همه پول   

 را تهیه كند. 

 مي توقف از پله ها پایین آمد.  او بعد از ك 

 



روي یكي از مبلها نشست و منتظر بود تا آقاي    شهاب

 رضواني بیاید.  

 

كه شهاب را تنها و در فكر دید همان طور كه    شقایق

همراه پرستو از پله ها پایین مي آمد با لحني آرام و  

 گرم خطاب به او گفت: سالم آقا شهاب. 

 

با شنیدن صداي شقایق به او نگاه كرد و   شهاب

 درحالي كه از جایش بلند مي شد پاسخ سالم او را داد 

 

حالتون   و سپس گفت: خوشحالم از اینكه مي بینم 

 خوبه.  

 

شقایق همونجا كنار پله ها ایستاد و گفت: ممنونم  

 فكر نمي كردم به این زودي به اینجا بیاین. 
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آن هنگام آقاي رضواني به آنجا آمد و به گفتگوي    در

 داد  آن دو پایان  

 

با دیدن شهاب گفت: ببینم نظرتون عوض شده كه   او

به این زودي تشریف آوردین یا اینكه براي چانه زدن  

 ن؟یاومد

 

شهاب كه دید او از همان ابتدا ستیزه جویانه رفتار   

 مي كند گفت: نخیر آقا. 

 نه نظرم عوض شده و نه براي چانه زدن اومدم.   

 

زمین برداشت    از این حرف ساك پول را از روي بعد

 و روي میز گذاشت 



سپس گفت: من وقتي حرفي بزنم تا آخرش هستم،  

 این هم تمام پولي كه خواسته بودین.  

 

رضواني كه از فرط تعجب چشمانش گرد شده   آقاي 

 بود نتوانست پاسخي به شهاب بدهد.  

 

كه او را ساكت دید ادامه داد: خوب، همین   شهاب

طور كه مي بینید من به قولم عمل كردم حاال نوبت  

 شماست كه به قولتون عمل كنید 

 

و عالوه بر آزاد گذاشتن شقایق خانم، هرچه در   

 .  نیبگ دیمورد پدر و مادرشون مي دون

 

رضواني بدون اینكه پاسخي به این حرف شهاب   آقاي 

 بدهد ساك را برداشت و داخل آن را نگاه كرد. 

 

شهاب هم كه او را در آن حال دید گفت: اگه فكر مي   

كنید كمتر از مبلغ تعیین شده هست ایرادي نداره، مي  

 تونین بشمارین. 



 

رضواني گفت: در این كه این پولها دوازده   آقاي 

 شه هیچ شكي نیست میلیون تومان با 

هرچند من بیست سال پیش دوازده میلیون تومان   

بابت شقایق ندادم و این مبلغ رو بنابر ارزش پول  

 پرداختي در اون زمان تعیین كردم 

 

ولي اگه قرار باشه شقایق براي همیشه اینجا رو   

ترك كنه و دیگه ما رو به عنوان پدر و مادر خود  

نش رو به ما ادا  نشناسه پس باید به طور كامل دی

 كنه.

 

هرچه باشه ما نزدیك به بیست سال از او نگهداري   

 م یكرد

با این حساب این مقدار پول تا حدودي كم هست،   

 درست نمیگم؟ 

 

چون این حرف دور از هرگونه عاطفه را شنید    شقایق

اشك به چشمانش دوید. عالوه بر این از اینكه مي دید  



شهاب را آزار دهد    آقاي رضواني این گونه قصد دارد

و جلوي پاي او سنگ بیاندازد بیش از اندازه ناراحت  

 شد.  

 

لحظه اي بعد حرف شهاب او را از آن حال خارج   ولي 

 كرد و در شگفتي قرار داد. 

 

 زماني كه گفت: واقعاً كه چه اتفاق نظري!   

من هم به چنین موضوعي فكر كرده بودم و   چون

شقایق رو از   نیبگ خودم قصد داشتم بدون اینكه شما

 زیر هرگونه دیني آزاد كنم.  

 

اگه شما ذره اي در حق او محبت مي كردین نه   البته

 من و نه خود شقایق قادر به اداي این دین نبودیم

 

ولي متأسفانه یا بهتره بگم خوشبختانه شقایق زیر   

 چنین دیني نیست. 

چون فكر نمي كنم شما جز اینكه نیازهاي مادي اونو  

 كنید محبتي در حقش كرده باشین.   برطرف



 

همین دلیل الزم هست بدونین كه این پول بیشتر از   به

و فكر مي كنم براي    ن یمبلغي هست كه شما تعیین كرد

 خارج شدن از زیر این دین كافي باشه. 
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رضواني چون این حرف را شنید بعد از كمي  آقاي 

سكوت در حالي كه لحنش آهنگ تحقیر در برداشت  

گفت: یعني شقایق تا این حد براتون ارزش داره كه  

 ن؟ یبه خاطرش این همه پول بد  ن یحاضر شد

 

شهاب و شقایق هر دو از این حرف آقاي رضواني   

 منقلب شدند.  



 

سخ او گفت: اینكه خود شقایق  این حال شهاب در پا با 

خانم چقدر ارزش دارن مهم نیست. مهم اینه كه 

بیش از همه این پولها مي ارزه و اگه   شون یزندگي ا

قرار باشه با این مقدار پول، او از قید و بند یك چنین 

 زندگي دردآوري رها بشه،  

مطمئن باشین بیش از آنچه كه شما فكر  كنید مي  پس

 ارزه.  

 

انه شما نمي تونین این موضوع رو درك  متأسف  اما 

كنید و تنها به این دلیل كه پول زیادي رو به خاطر او  

حاضر شدین اونو از چشیدن طعم   نیاز دست داد

 زندگي شیرین محروم كنید. 

 

شما با اینكه خودتون مرتكب اشتباه شدین و اونو از   

پدر و مادرش خریدین ولي تصمیم گرفتید تقاص این  

 از خود شقایق بگیریناشتباه رو 

 



و این در حالیه كه اون كوچتكرین  تقصیري در این  

 رابطه نداشته.  

 

 نیو بگ نیهم اگه ممكنه این حرفها رو كنار بذار حاال

چرا ابتدا شقایق رو از پدر و مادرش جدا كردین و  

 بعد اونو مورد بي مهري خودتون قرار دادین 

 

داشتین چرا  شما كه هیچ گونه محبتي نسبت به او ن 

 و اونو بزرگ كنین؟ نیحاضر شدین این همه پول بد

 

رضواني گفت: مطمئن باش براي این كارام دلیل   آقاي 

هایي دارم كه اگه براي تو قابل قبول نیست براي  

 خودم هست 

 

تا برات   نیحاال اگه خیلي مشتاق شنیدن هستي، بش  

 بگم.

 

او بعد از این حرف روي مبلي نشست شهاب هم   

. اما شقایق و پرستو و خانم رضواني هر كدام  نشست 



در گوشه اي ایستاده بودند و از همانجا به صحبتهاي  

 آن دو گوش مي دادند،

 

آقاي رضواني بعد از مدتي سكوت شروع به گفتن   

 ماجرا كرد و این جمالت را بر زبان آورد.

 

سال پیش یعني  نیموضوع شقایق برمي گرده به چند 

زماني كه هشت سال از ازدواج من و همسرم گذشته  

 بود ولي ما هنوز صاحب فرزند نشده بودیم.  

 

ا  موقع ها بود كه با پدر و مادر شقایق آشن  همان

شدیم. اونها زن و مرد فقیري بودند و با تنها  

به  كیفرزندشون كه شقایق بود در یك اتاق كوچ

 صورت اجاره اي زندگي مي كردن 

 

از قرار معلوم اون شب كه به خانه ما آمدند صاحب   

 خانه بیرونشون كرده بود. 

 



نمي دونم چه موضوعي باعث شده بود كه به در   

ر رو به رویشون باز  منزل ما بیان. وقتي همسرم د

كرد با مردي كه نوزادي رو در بغل داشت و نیز یه  

 زن بیمار مواجه شد.  

 

شب بارون شدیدي هم مي بارید به طوري كه   اون

 اونا كامالً خیس شده بودن.
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و همسرم هم كه تحت تأثیر دیدن نوزاد اونها قرار   من

گرفته بودیم اونارو به داخل دعوت كردیم و به  

 حالشون رسیدگي نمودیم. 

 



بعد از مدتي كه حالشون مساعد شد خواستم تا  

 جریانشون رو برامون تعریف كنن 

 

اونها هم شرح بدبختي خودشون رو براي ما بازگو   

 كردن.  

 خل منزلمون نگه داشتیم.شب ما اونا رو دا   آن

 

همسرم كه از دیدن فرزند اونا سرشوق اومده بود و   

به او دلبستگي پیدا كرده بود همان شب به من  

پیشنهاد كرد تا فرزندشون رو از اونا بگیرم و در 

كه بتونن به زندگي خودشون   میعوض اون، پولي بد 

 سروسامون بدن.  

 

ابتدا با این پیشنهاد او مخالف بودم ولي در اثر  من

اصرار زیاد همسرم ناچار تصمیم گرفتم موضوع رو  

 با پدر شقایق در میون بذارم.  

 

صبح شد و من تصمیمم رو به مرحله اجرا   خالصه

 گذاشتم.  



 

به او گفتم كه با وضع زندگي اي كه دارن   وقتي

تونن  فرزندشون دست و پا گیرشون میشه و اونا مي 

 میبا پولي كه ما در عوض فرزندشون بهشون مید 

 زندگي راحتي رو شروع كنن ابتدا ناراحت شد 

 

ولي وقتي اونو در جریان بي فرزندي خودمون  

گذاشتم و بهش گفتم كه اونا این شانس رو دارن كه  

 دوباره بچه دار بشن به فكر فرو رفت. 

 

از قیافه اش مي شد خواند كه مرد غیرتمند و   

 مي نیست، مصم

معلوم بود كه خیلي از وضع زندگیش ناراضیه كه   

 هیچ عكس العمل ناخوشایندي از خودش نشون نمیده. 

 

 با این حال به من گفت باید با همسرش صحبت كنه 

اونا اون روز رو هم در منزل ما گذروندن تا پاسخ   

 قطعي خودشون رو به ما بدن. 

 



 ه اومد بعد از مدتي پدر شقایق براي اعالم نتیج  

از حرفهاش معلوم بود كه همسرش با این موضوع   

 شدیداً مخالفه ولي خودش زیاد ناراضي نبود.  

 

 اون مي گفت مي تونه همسرش رو راضي كنه البته

 اما همسر من خودش تصمیم گرفت این كار رو بكنه.  

 

و بیان اون نفوذ زیادي داشت. اون به مادر   كالم

فرزندشون براي اونا  شقایق گفته بود كه بزرگ كردن

دشواره و هر زمان ممكنه فرزندشون به دلیل فقر و  

 سوء تغذیه بمیره.  

 

اون حرفهایي از این قبیل رو زیاد در گوش   خالصه

مادر شقایق خوند. اما اون هنوز پاسخ درستي نمي 

 داد.  

 

این حال مشخص بود كه حرفهاي همسرم اونو در  با 

 مورد فرزندش نگران ساخته.



 

ر مورد كار هم قول دادم كار مناسبي براي اون  و د 

 مرد دست و پا كنم.  

 

اونا از ما چند روز فرصت خواستن و در   خالصه

پایان بعد از یك هفته حاضر شدن شقایق رو به ما  

 بفروشن. 
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این یك هفته خود من براي اونا منزلي اجاره كردم   در

تا مكان ثابتي براي زندگي داشته باشن و از طرفي 

 خودمم بتونم طي این مدت با اونا رابطه داشته باشم. 

 



همان روز آخر كه شقایق را به ما تحویل دادن اسم   

او روهم به ما گفتن و خواستن كه این اسم رو تغییر 

ا هم كه از این اسم بدمون نمي اومد  . م میند

پیشنهادشون رو پذیرفتیم و بعد از آن ماجرا رابطه ما 

با اونا قطع شد و دیگه از شون خبري در دست  

 نداشتیم.

 

 

 به هر حال چهار سال گذشت.  

 

این مدت با اینكه اعضاي فامیل، ما رو به خاطر   طي

این كار سرزنش مي كردن ولي ما شقایق رو دوست  

 تیم و به حرفهاي اونا توجهي نمي كردیمداش

 

تا اینكه خدا پرستو رو به ما داد با اومدن پرستو   

 اوضاع كامالً فرق كرد. 

 

پرستو تونست در مدت كوتاهي جاي شقایق رو   

بگیره و البته با حرفها و سرزنشهاي فامیل به خاطر  



خرید شقایق این موضوع زودتر از اونچه که بتوان  

 فاق افتاد.  فكرش رو كرد ات

 

این حال ما حق داشتیم چون از دست دادن اون   با 

همه پول به خاطر یه بچه غریبه كار عاقالنه اي به 

نظر نمي رسید و این موضوع بعد از به دنیا آمدن  

 پرستو براي ما روشنتر شد 

 

از آن زمان چون وضع مالي ام نیز تا حدي خراب   

مادرش  شده بود تصمیم گرفتم شقایق رو به پدر و 

برگردونم وتا هر وقت هم كه شده پولم رو از اونا پس  

 بگیرم.

 

ولي تاكنون موفق به انجام  این كار نشدم، چون  

. البته من  ارمیاصالً نتونستم نشاني از اونا به دست ب

هیچ وقت قصد نداشتم در این باره با خود شقایق  

صحبت كنم، چون مي ترسیدم او از اینجا بره بدون  

 پولم رو از پدر و مادرش پس بگیرم. اینكه من

 



آقاي رضواني وقتي به اینجا رسید ساكت شد و به   

 شقایق كه آرام گریه مي كرد نگاه كرد 

 

 دوباره به شهاب چشم دوخت و ادامه داد: 

 

 اما حاال او آزاده به هرجا كه مي خواد بره.   

 

كه از شنیدن حرفهاي آقاي رضواني متأثر شده    شهاب

 بود گفت: 

 

یعني این پول تااین حد براتون ارزش داشت كه به  

خاطرش حاضر شدین این همه سال شقایق رو آزار  

و در مورد پدر و مادر واقعیش چیزي به او   نیبد

 ین؟ینگ

 

خوب، وقتي كه من دختري از خون خودم تو خانه  

داره كه در برابر اون همه  دارم دیگه چه فایده اي

 پول دختر غریبه اي رو نیز نگه دارم؟! 



 

 شهاب كه ناراحت شده بود گفت:   

 

شما خودتون مرتكب چنین اشتباهي شدین در   ولي 

واقع شما باعث شدین پدر و مادر شقایق او رو 

 بفروشن. 

 

شما اونا رو مجبور كردین فرزندشون رو در برابر   

 پول به شما بدن. 
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توجه به اون همه اصراري كه شما كردین اونا   با 

مطمئن شدن كه دخترشون رو به افراد با عاطفه اي  

 تحویل دادن 

 

اما شما درست  برعكس افكار اونا عمل كردین. اونم   

 به شما داد.  یند دیگه ابه خاطر اینكه خدا فرز

 

مطمئناً خدا مي خواسته با این كار شما رو امتحان   

كنه ولي متأسفانه شما نتونستین از این امتحان  

 سربلند بیرون بیایین.

 

شما مي تونستین با تقسیم كردن محبت بین شقایق و   

و هم    نیدختر خودتون هم موجب خشنودي خدا بش

 خشنودي شقایق.ولي این كار رو نكردین. 

 

 شهاب از جایش بلند شد و ادامه داد:  

 



 نی. حاال لطف کندههیخوب، این حرفها دیگه بي فا  

ما    دیشا  ن یرو بد  قیپدر مادر شقا  یوآدرس محل زندگ 

 . میکن دایاونا روپ میبتون

 

 زد وگفت  یپوز خند ی رضوان ی آقا 

ولي چون قول دادم اون   دهه یفا  ی ب نکاریا نکهیبا ا 

رو به شما مي دم. سپس آدرس را روي كاغذي  

 نوشت  و به دست شهاب داد ودر همان حال گفت: 

 

ولي با این حال باز هم زندگي شقایق فرقي نمي كنه.  

من آزاد شده ولي از این پس   درسته كه او از دست 

در دست شما گرفتاره.و شما صاحب اختیار او 

هستین. چون شما هم با پولي كه دادین اونواز من  

 خریدید.درست مي گم یا نه؟ 

 

 

شهاب كه از شنیدن این حرف تمام بدنش داغ شده   

 بود از شدت ناراحتي و عصبانیت سرخ شد. 

 



مي كرد همان  اما شقایق كه حال او را كامالً درك  

 طور كه اشك مي ریخت به آقاي رضواني گفت:  

 

اشتباه مي كنید درسته كه باز هم فردي بابت من   شما 

پول مي ده و منو مي خره اما براي من خیلي فرق  

 مي كنه كه چه كسي منو بخره.  

 

ترجیح مي دم توسط افرادي مانند آقاي ساالري   من

از عاطفه و  خریداري شم تا افرادي مثل شما كه بویي 

و تنها چیزي كه براتون اهمیت    دیمهرباني نبرده ا

 داره پولتونه.  

 

حرف شقایق شهاب را تا حدودي آرام كرد اما به   این

همان اندازه آقاي رضواني را ناراحت و عصبي 

 ساخت. 

 

شهاب در ادامه حرفهاي شقایق روبه آقاي رضواني  

 گفت: 

 



با دادن این    شاید شما و شقایق خانم فكر كنید كه من 

پول ایشون رو خریده ام ولي الزمه بدونید من چنین 

 قصدي نداشتم و ندارم.

 

شقایق خانم از این به بعد خودشون اختیار زندگي   

 خودشون رو در دست دارن

به هرجا بخوان مي تونن برن و هر كار هم خواستن   

 مي تونن انجام بدن. 
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 به شقایق نگاه كرد و ادامه داد:  سپس

 



ما همیشه به روي    یفقط این رو بدونید كه در خونه  

اب و مادرم با آغوش باز پذیراي شما شما بازه و مهت

هستن دیگه خودتون مي دونید. همین االن هم مهتاب 

 بیرون از اینجا منتظرتونه. 

 

در حالي كه اشكهایش را پاك مي كرد متعجب   شقایق

 گفت:  

 

 مهتاب این همه مدت بیرون از خونه مونده ؟  یعني

 

شهاب پاسخ داد: من به او گفتم بیاد تو، ولي خودش  

 واست. نخ

حاال شما چه مي كنید؟ مي خواین با مهتاب همراه   

 یا نه؟ نیش

 

شقایق نگاهي به آقاي رضواني كرد و سپس روبه   

 شهاب گفت: 

 چند لحظه صبر مي كنید؟ باید حاضر شم.  



 

 

 بفرمایین.  البته،

 

که   یبه سرعت از پله ها باال رفت. در حال   قیشقا 

شدت    به شهاب به  وستن یو پ یقلبش از شوق آزاد 

 به دنبال او رفتند.  زیپرستو و مادرش ن  دی تپ یم

 

 گفت:   یپرستو با ناراحت دندی به اتاق رس  یوقت 

 

 شهیهم یما رو برا  یخوا  یم یراست یراست ق،یشقا 

 ؟یترک کن

 

  یرا داخل چمدان م  ش یهمان طور که لباسها  ق یشقا  

 گذاشت گفت:  

پدر و   شیپ یهمان طور که تو دوست دار  پرستو

منم دوست دارم با پدر و مادر   ،یمادر خودت باش

 کنم.  یخودم زندگ



 

از   ییبا شما عادت کردم و جدا  یبه زندگ نکهیبا ا 

 نجا یتونم ا ینم نیاز ا شیب  ی شما برام سخته ول 

 باشم،  

 

مخالفه پس   نجا یضمن پدر هم که با بودن من در ا  در

 که برم.  نهیکار ا نیبهتر

 

شهاب    یداشت حرفها   یگریحال د یاما خانم رضوان 

بر   شهیهم  یبرا ششان یاز پ  قیرفتن شقا نیو همچن

 گذاشته بود  ی ناراحت کننده ا ر یاو تأث ی رو

 

 که چشمانش پر از اشک بود گفت:    یاو در حال  

با ما برات اصالً لذت   یدونم زندگ یم نکهیبا ا  قیشقا 

 ینم یول م یبخش نبوده و ما در حق تو ظلم کرده ا

رو   نجا یا  ی به دل دار نهیکه از ما ک ی خوام در حال 

 .یترک کن

 



کار رو   نیا  یاگر از تو بخوام من و پدرت رو ببخش 

اگر چه تا به حال با تو مهربان نبودم و   ؟یکن یم

  یجا همه سال ن یاز من که ا ی مطمئناً تو دل خوش

شه تو از  ینم  یدلم راض یول  یمادرت بودم ندار

 .  یبر نجا یا

 

  یباور کن نم  ی نداره ول  یریحرفم تأث نیدانم که ا یم

 نکهیمن تو دلت باشه و از ا نهیخوام تا آخر عمر ک

 . یبرات نبودم از من متنفر باش  یمادر خوب

 

 

لحظات خوب   نیآخر نیاو را در ا ی که حرفها   قیشقا 

داشت به   یحال  نیچن ز یخودش ن یو از طرف  دیفهم یم

 افتاد و گفت:   هیگر

 

  یاز همان ابتدا مرا از پدر و مادرم جدا نم کاش 

  تیموقع نیمجبور نبودم تو چن گهی . اون وقت دن یکرد

 .رمیقرار بگ یدردآور 
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حرف در   ن یآماده رفتن بود بعد از ا گریکه د  قیشقا 

داشت چند قدم به جلو رفت به چشمان   د یکه ترد  یحال 

چشم دوخت  یخانم رضوان  شان یاشک آلود و چهره پر

 و ادامه داد:  

 

 

وقت  چی. گرچه هنیبر گردن من دار یحق مادر  شما 

  یول ن یباش ده یبر سرم کش ی ندارم دست نوازش  ادیبه 

 گفت:    ی طور که پدر م نیا

 



اگه   لی دل  نیبودم به هم زیسال اول براتون عز   چهار 

موقع   چیاز شما به دل داشتم که البته ه یا نهیهم ک

 کنم  یم لینداشتم اون را به محبت تبد

 

 کار رو بکنم.  نیتونم ا یدر مورد پدر نم ی ول 

  ینتونه جا  یا نهیکه ک  هیشما تو قلبم تا حد محبت

تو دلم   یمحبت چیدر مورد پدر  ه  ی ول  رهیاون رو بگ

 . ستین

 

 یکه او رو ببخشم چون اصالً نم  نیپس از من نخوا 

 کارو بکنم. نیتونم ا

 

کرد بر   یم هیکه گر  یحرفها را در حال  ن یکه ا ق یشقا  

بار هم که  کی  یخواست برا یآورد دلش م یزبان م 

اما   اندازدیخود ب یشده خود را در آغوش مادر ظاهر

 د، ید یکار را در خود نم  نیقدرت ا 

 

حال او داشت   هیشب ی هم که حال  یخانم رضوان  

 کنان گفت: هیاو را در دست گرفت و گر یدستها



 

سالها   نی. من و همسرم تمام اقیمن اشتباه کردم شقا 

اشتباه رو   نیم طعم ا. اما من حاال دارمیرو اشتباه کرد 

 دم.  یچشم و تقاص اون را پس م  یم

 

شه   یجان اگه بگم با رفتنت دلم برات تنگ م ق یشقا  

   ؟یکن یباور م

 

 هم پاسخ داد:    قیشقا 

شما تنگ  یطور مامان. من هم دلم برا  نیهم هم من

 شه.   یم

 

او را در   ق، یحرف شقا  نیبعد از ا ی رضوان خانم

 .ست یو گر  دیآغوش خود کش

 

از هم بپاشد.   قیبود قلب شقا  کی کار او نزد ن یاز ا 

 را در آغوش فشرد.  ی خانم رضوان  زیاو ن

 



توأماً وجود آنها را فرا گرفته بود.   یاندوه و شاد  

  جادیا انشانیکه تازه م یبه خاطر عشق و محبت  یشاد

که  ییقلبها  ییشده بود و غم و اندوه به خاطر جدا 

  وندیرشته محبت آنها را به هم پ  شی لحظه پ کی نیهم

 داده بود.  

 

  قیشقا   یحال ماندند. وقت نیدو تا چند لحظه در هم  آن

 گفت:   هیدر آغوش گرفت، پرستو با گر  زیپرستو را ن

 

  یافتاد تا ما به محبت هم پ یم یاتفاق  نیچن دیبا  یعنی 

 م؟یببر

 یرو حس نم یمحبت نیچن  یهمه سال کس نی چرا ا 

 کرد؟ 

که   میدینفهم  میهمه مدت که با هم بود نی ا یچرا ما ط 

 م؟ یهمو دوست دار

 

  دیبا ییلحظه جدا  نیهمه سال در ا نیچرا بعد از ا 

 یکه نم میکه اون قدر به وجود هم وابسته ا میبفهم

 م؟ یاز هم رو تحمل کن ی دور میتون



 

 آخه چرا؟  

                

 

[11 /16 /2021  3:36  PM] 

 

 75#پارت 

 

که سخت    یدر حال  قی شقا  نی از آن وداع آتش بعد

  رونیبود همراه آن دو از اتاقش ب شانیو پر  ان یگر

 آمد.  

 

اشک آلود   یچهره ها دنیبا د  یرضوان ی و آقا   شهاب

 .دند یرا فهم قیشقا  ریآن سه نفر علت تأخ

 

  ی گذاشت در حال  یسر مپله ها را پشت   قیشقا   یوقت 

بود روبه   ی که قطرات اشک هنوز از چشمش جار

 شهاب گفت: 



 

 من آماده ام.  ن یبر نیخوا یاگه م  

 

 مهتاب منتظرتونه.  ن،ییشهاب هم گفت: بفرما  

 

به پرستو و   ینگاه دیحرف را شن نیچون ا ق یشقا  

کرد وهمان طور   ی رضوان ی مادرش و در آخر به آقا 

 تنها کلمه خت یر یکه اشک م

 

 »خدانگهدار« 

 

 شهیهم یرا بر زبان آورد و سپس راه افتاد که برا 

 آن خانه را ترک کند. 

 

 کرد و به دنبال او راه افتاد.  یخداحافظ  زیشهاب ن 

در خانه را باز کرد دو قدم به  قیکه شقا  ی زمان 

  ستادهیا نی که کنار ماش د یگذاشت مهتاب را د  ابانیخ

 است.  



 

در نگاهش را متوجه  یصدا  دنیکه با شن زین  مهتاب

 خوشحال شد    قیشقا   دنی آن طرف کرده بود با د

اش به اندوه   یخوشحال دید ان یاو را گر یوقت  اما 

 شد  لیتبد

 

آن هم با آن وضع اشک  قیدوباره شقا دنیاو که از د 

راه افتاد    قیبود به طرف شقا  دهیبه چشمانش دو

 .د یاو دو ی به سو انیگر زین  قیشقا 

 

 ده یرا در آغوش کش گریکدی که  یبعد درحال یلحظه ا 

 . ختندیر یبودند به شدت اشک م

 

شد و   کی که شاهد آن اوضاع بود به آن دو نزد  شهاب

 گفت: 

 

  یجا  نجا یا یکنم ول  یحال هر دو نفرتون رو درک م 

 .  ن ی بهتره زودتر سوار ش ست،ین یمناسب



 

شهاب به خود آمد. خود را از   یصدا  دنیبا شن  قیشقا 

 را پاک کرد و گفت:   ش یمهتاب جدا کرد اشکها 

 متأسفم، اصالً دست خودم نبود .   

 

 را باز کرد و گفت: نیدر عقب ماش   شهاب

 .  می تا بر ن ی نداره حاال لطفاً سوار ش ی رادیا

 

 ق یراه افتادند اما شقا   نیو مهتاب به سمت ماش  قیشقا 

 و روبه مهتاب گفت:   ستادیراه ا انهیدر م

خودتون   نی! پس ماشستیشما ن  نیماش نکهی ا یول 

 کجاست؟ 

 

 به شهاب نگاه کرد.   قیپاسخ به شقا  یمهتاب به جا 

است   رگاهیدر تعم ن یکه ماش دیشهاب خواست بگو  

باالخره موضوع را    قیدانست شقا  یاز آنجا که م ی ول 

 فهمد گفت:   یم

 



 .  نیفعالً بهتر ه سوار ش ادهیحرفها ز نی ا یبرا وقت

 

حرف   ن یتا آن حد باهوش بود که با ا قیشقا اما 

 شهاب بفهمد موضوع از چه قرار است 

 

که شهاب آن پولها را با   دیبه فکرش رس   یوقت 

کرده پشتش به لرزه در آمد و   هی ته نشیفروش ماش

 چشمانش را پوشاند.دوباره اشک  
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غرق در اشک   یکه او را متفکر و با چشمان  شهاب

 حال گفت:  نی با ا ستیسکوت او چ ل یکه دل  دیفهم دید

 



   ن؟ یسوار ش  نیخوا ینم 

 

 چشمانش را به او دوخت و با بغض گفت:   قیشقا 

 

 ن؟ یکار رو کرد  نی چرا ا 

  ن؟ یرو از دست داد نتونیچرا به خاطر من ماش 

  نتونیدونستم اون پولها رو با فروش ماش یم اگه

  یذاشتم اونا  رو به آقا یهرگز نم  د یکرد هیته

 ... دیشما نبا  ن،یبد یرضوان 

 

 

 حرف او را قطع کرد و گفت:   شهاب

 

موضوع رو تموم   نیکنم ا ی خانم، خواهش م ق یشقا  

کنم   هی. من به شما قول داده بودم اون پول رو تهنیکن

  نیا ی قیبه چه طر نکهیا  گهیکارو هم کردم د  نیو ا

 ستیکار رو انجام دادم مهم ن

 



 

 با همان حال گفت:   ق یشقا  

تونم قبول کنم که شما به خاطر    یمهمه، من نم چرا

  ازتونیمورد ن یادیخودتون رو که تا حد ز  نیمن ماش

   نیهست از دست بد

شما آزاد   نیاز دست رفتن ماش متیخوام به ق ینم من

 شم. 

 

کرد برگشت تا به خانه  یم هیکه گر یسپس در حال 

 برود.  ی رضوان ی آقا 

 

 او را صدا زد و گفت:    د ید نیشهاب که چن 

 

 بدم.   حیتا براتون توض دیخانم صبر کن  قیشقا 

 

 و شهاب ادامه داد:   ستادیا  قیشقا 

اون رو به  یرو فروختم ول نمیدرسته  که من ماش 

 تونم از او بخرم.   ی فروختم که دوباره م یکس



 

  ر یالزم بود. چون در غ نیفروش اون ماش دیباور کن 

 تونستم به قولم عمل کنم.  یصورت هرگز نم  نیا

که قولم رو   ستمین ی که من کس دیدون یخودتون هم م  

  یو ب  نیکنم سوار ش یپا بذارم پس خواهش م  ریز

 .نیجهت خودتونو ناراحت نکن

 

 که آرامتر شده بود به شهاب نگاه کرد و گفت:   قیشقا 

 

فکر   ؟یمهتاب و مادرتون چ ینظر شماست ول  نیا 

 کار موافقن؟  نیاونا هم با ا  دیکن یم

 

راحت   التونیشهاب پاسخ داد: از طرف اون دو خ 

مورد از اونا سؤال   نیدر ا  نیتون یباشه خودتون م

 نیکن

 

 گفت: قی روبه شقا  دیگونه د   نی. مهتاب که وضع را ا

 



مورده اگه من و مامان موافق   یتو ب  ینگران ق یشقا  

 کرد.  ینم ی کار نیشهاب هرگز چن م،ینبود

 

 در پاسخ او گفت:    قیشقا 

حال باز   نی. با ایرو گفته باش تی واقع دوارمیام

  یکار  نی متأسفم که شما به خاطر من دست به چن

 . د یزد

 

شد که همراه آن دو  ی راض ق یشقا  ق یطر نیبه ا 

 شود.   نیسوار ماش
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  ها یرا از آن ناراحت قی شقا  نکهیا یبعد شهاب برا  یمدت

 آورد خطاب به او گفت:    رونیب

 

  ن؟یکرد کارش یخانم، اون پروانه رو چ  قیشقا   یراست

 نه؟   ا ی  نیبا خودتون آورد

 

 .فمهیآوردمش، تو ک بله

 

 مهتاب متعجب گفت: 

 ره؟ یوقت نم هی ف؟یتو ک یگذاشت اون رو  یچطور  

 

 پاسخ داد:   قی شقا  یشهاب به جا 

  هیخوب، مطمئناً اونو تو  ؟یکن یکه م هی چه سؤال  نیا

 . رهیگذاشتن که نم  یزیچ

 

 موضوع گفتگو را عوض کرد و گفت:   مهتاب

پدر و مادر   ی خوا ی تو چطور م ق یشقا  ی راست 

 ؟ یاز اونا دار ینشون چی. اصالً ه یکن دایرو پ ت یواقع



 

 و گفت:   دیکش یآه ق یشقا  

دونم. البته   یاگه بگم خودمم هنوز نم  یکن یباور م  

 ی رضوان  یاونا رو از آقا  یآقا شهاب آدرس محل زندگ 

 داشته باشه. یا  ده یکنم فا  یفکر نم ی گرفتن ول 

گفت: اونا   یم یرضوان  یطور که آقا  نیچون ا 

 مدتهاست که اونجا رو ترک کردن. 

 

 گفت:   قیشهاب در پاسخ حرف شقا  

 

. ما تمام  نی نباش دیقدر ناام نیخانم قرار شد ا ق یشقا  

و مطمئناً اگه خدا بخواد   میکن یتالشمون رو م

 . میکن  یم داشونیپ

 

دم خودتون رو   یاجازه نم نیاز ا شیآقا شهاب. ب نه

دونم   یجا هم نم ن یتا هم. به خدا نیبه زحمت بنداز

که منو از  نیچطور زحماتتون رو جبران کنم. هم

از شما   تی نها  یب  نیآزاد کرد ی رضوان  یدست آقا 

 ... یجور  هی رو خودم  نیبعد از ا گهیسپاسگزارم. د 



 

 

  نیخوا  یم یعن یحرف او را قطع کرد و گفت:   شهاب

 .  نیخودتون تنها به دنبال پدر و مادرتون بگرد

از عهده   ییبه تنها  نیکن  یخوب اگه فکر م  اریبس

 ندارم.  یمن حرف  نیا یبر م ی کار نیچن

 

  ریامر امکان پذ نیدونم ا یکه من م  ییتا جا  یول 

 . ستین

 

 نیکه چن قیکرد. شقا  دییحرف شهاب را تأ  زیمهتاب ن 

 گفت:  ی دیبا ناام دید

 

خوام   ینم نیباور کن ی ول  نیشما درست بگ   دیشا  

ون بشم. شما خودتون هزار جور مزاحمت  نیاز ا شیب

  ی که منم هر روز مشکل  ستیانصاف ن ن، یمشکل دار

 به مشکالتتون اضافه کنم

 



آخه من   ن یبه فکر من هم باش  د یشما با   ی. از طرف

همه محبت و زحمت شما رو    نیتونم ا یچطور م

 جبران کنم.

 

 شهاب پاسخ داد:   

ما  یکه کارها   میآد از شما خواسته باش  ینم ادمی من

احساس ما   نیحرفتون دار ن ی. شما با ادیرو جبران کن 

 .  نیبر یسؤال م ر یرو ز

 

جبران   یبرا ا یگرفتن پاداش و   یوقت برا چیه من

 دم.  یانجام ندادم و نم یکس یبرا ی کار  ،ی کار

هم که به شما   ییدر برابر کمکها د یمطمئن باش پس

از شما دارم و نه مادرم   یانتظار چ ینه من ه میکن یم

 و مهتاب. 

 

                

 

[11 /16 /2021  3:36  PM] 



 

 78#پارت 

 

کردن پدرو مادرتون هم امروز رو صبر   دایمورد پ در

  یکه از آقا  ی به همون آدرس میتا فردا بر  دیکن

 .میگرفته ا یرضوان 

 

تا به   میکن یپرس و جو م   انیاگر هم نبودند از اطراف 

بر   دیرو بذار زی. اصالً شما همه چمیبرس  ییجا  هی

 دیشما خودتان رو خسته کن  ستین یازیعهده من، ن

از اونا به   ی گردم دنبالشون، هر موقع خبر یمن م  

ذارم. به نظر    یم انیدست آوردم شما رو هم در جر

 بهتره.  ی طور ن یمن ا

 

به شهاب بدهد   یتوانست پاسخ  ینم گریکه د  قیشقا 

 بغض کرده بود گفت:  جان یکه از شدت ه یدر حال

که گفت چون شما   ی رضوان  یخوب، اصالً آقا  ار یبس 

دار من    اریخودتون اخت  گهیپس د نیبابت من پول داد

 ن یانجام بد  نیخوا  یهرکار م نیبنابرا نیهست



 کنم. یعمل م نیهم همون طور که شما بخوا من

 

حرف به شدت ناراحت شده   نیا  دنیشهاب که از شن 

 بود گفت: 

 

من   یاز حرف ها یعنیخانم. قیشقا  دیانصاف یب یل یخ

  یحرف نیدونستم چن ی. اگه منی برداشت کرد نطوریا

کردم تا   یاز همون جا رهاتون م نیزن  یدر موردم م

 دنبال سرنوشتتون.   نیبر

 

من شما رو   دیکن ینشده اگه فکر م ریاالن هم د لبتها

 .  نیش   ادهیپ  نیجا از ماش ن یام بهتره هم  دهیبا پول خر

 

 گفت:  یبا ناراحت  مهتاب

 ؟ یگ ی م یدار  یمعلومه چ چیشهاب ه 

 

 واقعاً خجالت آوره.   

 



خانم زدن خجالت    قیکه شقا  یبه نظر من حرف  ی ول 

 آورتره.

 هیرضوان ی اخالق منم مثل آقا  شونیچون طبق گفته ا 

قصد دارم خواسته هام   یرضوان   یمثل آقا زیو من ن

 کنم لیتحم  شون یرو بر ا 

 خانم؟ قی گم شقا  یدرست نم 

 

پاسخ    د یکه شهاب را از دست خود ناراحت د ق یشقا  

 داد: 

 

 نبود، من فقط...  نیبه خدا منظور من ا 

 

 نیخوام من اشتباه کردم چن یاصالً از شما معذرت م 

 . نیکنم منو ببخش یزدم خواهش م  یحرف

 

 و گفت:  د یکش ی قیشهاب نفس عم 

 

 . نیحرف رو از ته دل گفته  باش ن یا دوارمیام 



 

را مقابل منزل خودشان   ن یبعد شهاب ماش یلحظه ا 

قدم به آن خانه  گریبار د قی شقا  یپارک کرد وقت 

نرگس بود  یکه نگاهش به گلها  یلگذاشت در حا

 گفت:  

 

. نمیگلها رو بب  نیبتونم ا  گهیبار د هیکردم  ینم فکر

تا  استی رو کی هیشب شتریمن ب یاتفاق برا  نیا

 .  ت یواقع

 

 زد و گفت:   یلبخند  مهتاب

. خوب حاال موقعشه اون  ستین ایباش رو مطمئن

 . یپروانه روآزادش کن 

 

 

را از داخل    یحرف جعبه کوچک ن یا دنیبا شن ق یشقا  

بعد با باز کردن در آن   یآورد و لحظه ا  رونیب  فشیک

در برابر چشمان هر سه نفرشان به  ییبا یپروانه ز

 پرواز در آمد. 



 

 

 ییبا یگل ز ینرگس رفت، رو  یسپس به طرف گلها 

بعد از چند روز که از تولدش   بیترت نینشست و به ا 

آزاد    ی و پرواز در هوا یگذشته بود باالخره طعم آزاد 

 . دی را چش
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 پروانه گفت:  دن یبا د  شهاب

 

 حد.  ن ینه تا ا ی باشه ول  ییبا یکردم پروانه ز یفکر م  

 

 ادامه داد:   قیسپس روبه شقا  



 نجا یو او رو به ا نی ممنونم که به قولتون عمل کرد 

 . نیبرگردوند

 

 پاسخ داد:   ق یشقا  

 

  نینه از من. چون ا نیاز خودتون ممنون باش دیبا 

پروانه رو از اسارت   نیکه هم من و هم ا  نیشما بود

 . نیرها کرد

 

 زد و گفت: یشهاب لبخند  

موقع از خودم ممنون نبودم که حاال   چ ین هم  یول 

 باشم. 

 

 

گفتگو هر سه به داخل اتاق رفتند خانم   نیاز ا بعد

آورد  یکه بر زبان م  ینیدلنش ی با حرفها   زین یساالر 

  قیبه عمل آورد که به شقا   قیاز شقا  یاستقبال گرم 

 .د یآرامش بخش



 

پس   زیرفتن به شرکت و ن یبعد شهاب برا   یمدت 

 مهران از جمع آنها جدا شد.   ن یدادن ماش

 

  شی غذا نکهیاز ا شتریب  قیشام شقا  زیشب سر م  آن

دانست آن  یم  نکهیکرد با ا  یم یرا بخورد با آن باز 

ورزند   ینم غ ینسبت به او در یلطف  چی سه نفر از ه

 کرد.  یم یبیآنها احساس غر  انیباز در م  ی ول 

 

شهاب و مهتاب  بود در کنار  شی از خدا نکهیاو با ا  

  یکرد که در جمع خانوادگ یتصور م یوقت  یباشد ول 

هم که نتواند  ی و تا زمان ستین شیب یا بهیآنها غر

خواهد بود    ز یکند سربار آنها ن دا یپدر و مادرش را پ

خواست هرچه زودتر   یشد و م  یم زاریاز خودش ب

 از آنجا برود. 

 

 

ذهن او را آشفته کرده بود که به او  ی افکار طور نیا 

 داد.  یاجازه غذا خوردن نم



 

 لیصبح روز بعد شهاب قصد داشت کالسش را تعط 

  ی برود ول  قیکند و به سراغ آدرس پدر و مادر شقا 

و از او خواهش کرد   رفتیموضوع را نپذ نیا  قیشقا 

 که بعد از کالسش به دنبال آنها برود. 

 

 

شهاب هم ناچار حرف او را قبول کرد. او ظهر به   

به منزل برگردد همراه با مهران به همان   نکهی ا یجا 

 آدرس رفت.  

 

 

 دایگفته بود پ  یرضوان ی را که آقا  یدو، خانه ا   آن

  یگریافراد د قیپدر و مادر شقا  یبه جا  ی کردند ول 

  یاز محل زندگ یاطالع چیآنجا ساکن بودند و البته ه

 نداشتند.  قیپدر و مادر شقا 

 

که در آن    ی گرفت از کسان میشهاب تصم نیبنابرا 

 .ردیکردند سراغ آن دو را بگ ی م یزندگ  ها یکینزد



 

. سرانجام بدون  دینرس  ییراه هم به جا   نیاز ا یول 

خانه   یبرسد همراه با مهران راه یا جهیبه نت نکهیا

 شدند. 

 

  قیشقا   یزندگ  یاز ماجرا ی مهران تا حدود  نکهیبا ا 

در ذهنش   یاد یز یهنوز سؤالها  ی مطلع شده بود ول 

بود که دوست داشت پاسخش را از زبان شهاب 

 بشنود. 

 

  یرا بطور کامل برا  انیشهاب قصد نداشت جر  یول 

ن شهاب را در  که مهرا یحال زمان نیکند با ا ان یاو ب

 گفت:  دی فکر د

 

 دایطور که پ نیا ؟ یچکار کن یخوا  یخوب، حاال م  

اونا   یاز محل زندگ  شون یها  هیکدوم از همسا  چی بود ه

 ندارن.  یاطالع 
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 .میکن دایاون دو رو پ میکنم بتون یکه فکر نم من

 

 آمده بود گفت:   رون ی شهاب که از افکار خود ب 

آد   یبه نظر م یکردن اونا کار دشوار دایکه پ درسته

  نی. چون اگه ما امیخودمون رو بکن یسع  دیما با  ی ول 

 شه. یدست به کار م  قیخود شقا  م، یکار رو نکن

 

 

از دست   یچکار نمیبگو بب یموضوع درست. ول نیا

 گهیآدرس، آدرس د  نیما ساخته است؟ ما که جز  ا

دنبالشون  میتون یپس کجا م  م،یدر دست ندار یا

 م؟یبگرد

 



و   میکن دایاونا رو پ دیدونم که با   یدونم فقط م ینم 

 کشم.  ینکنم کنار نم دایالبته من تا اونا رو پ 

 

 گفت:   دیمهران که شهاب را مصمم د 

 

  یم ه،یحد قطع نیتا ا  متیخوب، حاال که تصم  یل یخ 

  ی ادی کار ز نکهی. با ایکمک منم حساب کن یرو یتون

تونم   یم  نیاز طرف ماش یتونم انجام بدم ول  ینم

 رو راحت کنم.   التیخ

 

من قصد ندارم تو رو به   یمحبتت ممنونم، ول  از

 زحمت بندازم. 

 

  تیموقع  نیکه تو ا یدون ی. خودتم مگهیکن د بس

حرفها رو   نی. پس ای دار  از ین نی از حد به ماش شیب

 گم قبول کن.    یمن م یبذار کنار و هرچ

 

 



 زد و گفت:   یلبخند  شهاب

  نیترسم تو با ا یم ی کنم ول  یخوب قبول م   اریبس

 . یمنو پررو کن تیبخشندگ

 

 و گفت:   دیمهران هم خند 

تونم به اندازه تو بخشنده  یوقت نم چیاوالً که من ه 

 شم.  

 

ً یثان شناسم. مطمئنم  ی من تو رو بهتر از خودت م ا

 .یکن ینم دایپ یاخالق نیوقت چن چیه

 

کرد  ادهیمنزلشان پ یبعد مهران، شهاب را جلو   یمدت 

 و رفت.

 

با مهران در خانه را باز کرد   یشهاب بعد از خداحافظ 

 و داخل شد. 

 



به منزل   یخبر چیبه ه  افتنیبدون دست  نکهیاز ا 

حال    نیبرگشته بود از دست خودش ناراحت بود با ا

 به طرف اتاق راه افتاد. 

 

نشسته و   یمبل  ی که رو دیرا د  قیوارد شد شقا   یوقت 

 اصالً متوجه حضور او نشده است

 

مهتاب و مادرش هم از آشپزخانه به گوش   ی صدا 

 که در حال گفت و شنود بودند  دیرس  یم

 

رفت و   کرینزد  دیرا در آن حال د  قیشهاب چون شقا  

 گفت:  

 

تو سکوت و   نیکن  یفکر نم د؟یتنها نشست یچ  یبرا

 نشستن خسته کننده باشه؟   ییتنها 

 

بلند    شیبرد از جا   ی چون به حضور شهاب پ ق یشقا  

 شد و در پاسخ او گفت: 



 

 خسته کننده تره.  دن یبه نظر من انتظار کش 

 

با   دیحرف فهم  نی را از ا  قیشهاب که منظور شقا  

 گفت:   یناراحت

 

انتظار  نیا یکه وقت  نهیاما بدتر ا  نیگ یدرست م   شما 

 مونه. یتو تن آدم م یباشه خستگ جهی نت یب

 

 

شده بود با   گنیحرف شهاب اندوه نیکه از ا   قیشقا 

 گفت:  اد یز یدیناام

 ن؟ ی اوردیبه دست ن یخبر چیه ینعی 

 

 تر کند گفت:  دیرا ناام  قیخواست شقا  یشهاب که نم 

باالخره   ستین یدیناام  یجا  یتا حاال که نه. ول 

 .میکن  یم داشوننیپ
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  یاز قبل حدس زده بود که شهاب دست خال نکهیبا ا 

  یداده بود ول دی باز به خودش ام یگردد ول   یبر م

نماند و اندوه بر وجودش   یباق  شیبرا یدیام گرید

 شد.  یمستول

 

آمد و با    رونیدر آن هنگام مهتاب از آشپرخانه ب 

 شهاب سر صحبت را باز کرد. 

 

 

  االتیبود فکر و خ قیشقا یبرا یشب، شب بد  آن

 کرد  ی او را رها نم یناگون لحظه اگو

 



بود که خود   نیداد ا ی آزارش م شتریکه ب  یموضوع 

 دانست.  یرا مزاحم و سربار آن خانواده م 

 

 نیتوانست خود را نسبت به ا   یکرد نم یهرچه م 

در محبت آن   نکهیتفاوت نشان دهد با ا یموضوع ب

قابل    شیباز برا یخانواده به خود شک نداشت ول

 کند.    یقبول نبود که با آنها زندگ

 

از ذهنش   یفکر کی شب بود حدود ساعت  یها  مهین

 گذشت و مصمم شد که آن را به انجام برساند 

 

  شی بود آهسته از جا  دهیاو که در کنار مهتاب خواب 

را    شیوبلند شد و در نور کمرنگ چراغ خواب مانت

  د، یپوش

 

از اتاق بود  یبه طرف چمدانش که در گوشه ا  سپس

 رفت.   ش یدر اتاق پ  کیرفت آن را برداشت و تا نزد

 



نگاهش را برگرداند و به مهتاب که در   ستاد، یا  دوباره 

 .  ستیبرد نگر یبه سر م یخواب آرام

 

او را ترک کند برگشت و    یطور  نیآمد هم ینم دلش

 تاق بود رفت که کنار ا یز یبه طرف م

برداشت و بعد از نوشتن چند جمله   ی کاغذ و خودکار 

 . ردیمهتاب قرار بگ دیگذاشت که در د ییآن را جا 

 

شفاف از اشک آنها  ی که پرده ا یبعد از آن با چشمان 

 را پوشانده بود از اتاق خارج شد. 

 

  یبه در اتاق شهاب کرد و سپس با قلب ی نگاه 

 محزون و غم گرفته آنجا را ترک کرد.

 ی گذاشت سوز سرد و استخوان سوز اطیپا که به ح 

 به صورتش خورد. به آسمان نگاه کرد. 

 

با   دو یدرخش یآسمان م  انهیقرص کامل ماه در م  

  یرا نقره ا  نیسطح زم  شیبا یکمرنگ و ز یپرتوها

 رنگ کرده بود 



 

واقع شد.   ق یشقا  ت یبودن هوا موجب رضا  ی. مهتاب 

را   یتوانست راه ینور مهتاب راحتتر م  ر یچون در ز

 کند.  ی گرفته بود ط شیکه در پ

 

نرگس   ی بعد از آن نگاهش را به سمت باغچه گلها  

رنگ مهتاب   دینور سف  ریسوق داد آن شب در ز

کرده   دایپ  یگرید  ییبا ینرگس درخشش و ز   یگلها 

 بودند. 

 

  یبه گلها نگاه کرد برا  یمدت نکهیاز ابعد  ق یشقا  

اتاق مهتاب و   یبار نگاهش را به پنجره    نیآخر

 شهاب دوخت 

 

از چشمان   د ی مروار یقطرات اشک چون دانه ها  

کاش   یکرد که ا  یشد و در دل آرزو م  یجار شیبا یز

شدند و او را از   یم داریشهاب و مهتاب از خواب ب

 داشتند.   یرفتن باز م

 



خواست به اتاق برگردد و فکر رفتن   یلحظه ا  یبرا 

 زد.  بیبعد به خود نه  یکند ول رونیرا از سر ب

 

سرد و   یرا پاک کرد. سپس در هوا شیاشکها 

نامعلوم به  یصدا به طرف مقصد   یآرام و ب خبندانی

 راه افتاد. 
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 .  دیاز راه رس شیروز بعد با تمام سوز و سرما  صبح

 

نماز صبح از جا   یزنگ ساعت برا یبا صدا   مهتاب

فکر کرد که او   دی را در اتاق ند  قیبلند شد چون شقا 



به سراغ   دیهم او را ند نییدر پا  یوقت  یاست ول نییپا 

 را گرفت.   قیرفت و از او سراغ شقا مادرش 

 

نمود   یاطالع یهم اظهار ب یکه خانم ساالر ی زمان 

را به   انیبه اتاق شهاب رفت تا جر یمهتاب با نگران

 . دیاو بگو 

 

بود  شیشهاب که در آن وقت مشغول مطالعه  درسها  

 با وارد شدن مهتاب گفت: 

 

 جا؟ نیا  یاومد  یزود   نیشده که صبح به ا یچ 

 

 گفت:   یبا ناراحت  مهتاب

 کجاست؟   قیشقا   ی دون یتو نم  شهاب

 رفته.  نجا یانگار از ا 

 

حرف هم نگران شده بود و   نیا  دنیکه با شن  شهاب

 هم ناراحت گفت:  



 

بود چطور از او خبر   دهیکه  تو اتاق تو خواب او

 ؟ یندار

 

 .  ستین دمی شدم د  داریب  یوقت ی دونم ول  یم 

 

 ت؟سیهم ن لش یچه؟ وسا  لشیوسا 

 

 دونم،درست نگاه نکردم.  ینم 

 

 گفت:  یبلند شد و با ناراحت زشیشهاب از پشت م 

  ری . فقط خدا کنه نرفته باشه در غم ینیبب میبر ا یب

 .  ستین یکردنش کار آسون دایپ نصورتیا

 

حرف هر دو به اتاق مهتاب رفتند. مهتاب   نیاز ا بعد

چمدانش را گذاشته بود نگاه   قی که شقا  ییبه آن جا 

 گفت:  یکرد و با ناراحت

 



 چرا؟  یرفته. ول نکهیمثل ا 

 

ناراحتتر از   یچون مهتاب و حت  ی شهاب هم که حال  

 او داشت گفت:

 

  ییکه کجا رفته. او که جا  نهیمهم ا ستی چراش مهم ن 

 رو نداره بره.

 

افتاد    زیم یدر همان هنگام چشم مهتاب به کاغذ رو  

 رفت و کاغذ را برداشت.  کترینزد

 

هم به کنارش رفت و چون مهتاب را در حال    شهاب

 متوجه موضوع شد و گفت:  دیخواندن د

 

 نوشته؟ مهتاب کاغذ را به دست او داد و گفت:  یچ 

خودت   ریرفته. بگ نجا یاز ا شهیهم یبرا نکهیمثل ا 

 بخوان. 

 



 جمالت را خواند:  نیشهاب کاغذ را گرفت و ا 

 

کنم از دستم   یخبر ترکتان م یب  نکهیاز ا  دوارمیام 

و  ی عملم را به حساب قدر نشناس  نیوا د یناراحت نشو

در   یاد یدانم که شما لطف ز  ی. مد یمن نگذار یناسپاس 

از آن   شیلطف و محبت شما به من ب  دی حقم کرده ا

 است که من بتوانم بر زبان آورم. 
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خواهم سربارتان باشم   ینم  نیاز ا  شیب دی باور کن ی ول 

دانم محبتتان نسبت به من آنقدر   ی از آنجا که م

  یترکتان کنم مجبورم ب دی ده یکه اجازه نم اداستیز

 خبر بروم. 

 



  یمحبتها  یا یدانم تشکر من در برابر در یم نکهیبا ا 

  شیب یشما و مخصوصاً زحمات آقا شهاب قطره ا

 باز از شما سپاسگذارم.  ی ول   ستین

است  نی خواهش از شما دارم و آن ا کیدر اخر فقط   

تنها به  دیو اجازه ده  دیمن نپرداز  یکه به جستجو

 دنبال سرنوشتم بروم.  

 

 نوشته بود:   انیپا  در

 

  یشما را فراموش نم   یکه تا عمر دارد محبتها   ی»کس

   ق«یکند. شقا 

 

 یمهتاب با ناراحت دی رس انیخواندن نوشته به پا   یوقت

 گفت:  

 

کجا رفته؟ اصالً چرا او خود رو   یکن  یفکر م تو

 دونه؟   یسربار ما م

 



 در پاسخ مهتاب با اندوه گفت:   شهاب

 

نکرد    یدونم که کار درست ی رو م  نیدونم فقط ا ینم 

 رفت اون هم شبانه.  نجا یاز ا

 

که کاغذ در دستش بود به    یحرف در حال  نیاز ا بعد

 از اتاق راه افتاد.   رونیطرف ب 

 

 گفت:  یبا نگران  مهتاب

 

 ؟یکن  کاریچ یخوا  یحاال م  

 

 فت:رفت گ یشهاب همانطور که م 

 

 رم دنبالش.   یم  

 

 کجاست.   ی دون یتو که نم ؟یچطور 



 

حرف مهتاب نداد و به اتاق   نیبه ا یشهاب پاسخ  

نوشته  گر یبار د دیخودش رفت کاپشنش را پوش

 ب یرا خواند و سپس آن را تا کرد و در ج  قیشقا 

 کاپشنش گذاشت. 

 

  انیمهتاب هم به سراغ مادرش رفته و با گفتن جر 

  میخود و شهاب سه ی در ناراحت زیاو را ن  قیرفتن شقا 

 کرد 

 

خانم    یآمد وقت نیی همان موقع شهاب از پله ها پا  

قصد دارد   ی متوجه شد که او صبح به آن زود یساالر 

 خواست مانعش شود.  قیبرود دنبال شقا 

 

و چشمان   نیچشمش به چهره اندوهگ یوقت یول 

برد واز کارش  ینگران شهاب افتاد به راز درون او پ

 منصرف شد 

 



به طرف تلفن رفت  رون یبرود ب نکهیشهاب قبل از ا 

   ردیو خواست شماره آژانس را بگ

که معلوم   قی شقا  یجستجو  یمتوجه شد که برا ی ول 

 تواند حساب کند  یآژانس نم  یکجاست رو   ستین

 

 نیا  یبرا ی گریحل د تفکر راه  یبعد از کم نیبنابرا 

 کرد.   دایمشکل پ

 

به راه   ادهیکرد و پ یمادرش و مهتاب خداحافظ از

 افتاد . 

 

  ی گذاشت متوجه سوز و سرما  اط یکه قدم در ح نیهم

 هوا شد. 

 

 با خودگفت:   

  رونیهوا ب نیچطور تونسته تو ا قیدونم شقا  ینم

  فتادهیبراش ن یشب. خدا کنه اتفاق  مهیبره. اونم  ن

 باشه. 



 

تند   یی کوچه شد و با قدمها  یفکر راه  نیو بعد از ا 

 در امتداد کوچه شروع به حرکت کرد. 
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که ستاره   ی بود به طور ره یآسمان ت یسرد و آب  هوا

 کرده بود.   هنوز درخشش خود را حفظ یصبحگاه

 

پرنده هم پر   ییکامالً خلوت بود گو ابانیو خ  کوچه

 زد. ینم

  د یشهاب همچنان به راهش ادامه داد قرص خورش 

هنوز کامل نشده بود که شهاب زنگ در خانه مهران  

 را به صدا در آورد.  

 



مزاحم او   ی خواست صبح به آن زود یقلبا نم نکهیا با 

 نداشت.  یچاره ا  نیجز ا یشود ول 

 

بعد مهران در را باز کرد بعد از سالم و  ی قیدقا  

چون از آمدن شهاب تعجب کرده بود   یاحوالپرس

 گفت: 

 

  یمجبور شد  یزود   نیافتاده که صبح به ا یچه اتفاق 

 .نجا یا ییا یب

 

 

به کمکت  یگفت: متأسفم که مزاحمت شدم ول  شهاب

 دارم  اجیاحت

 

ادامه  یو ناراحت د یکرد و سپس با ترد یشهاب مکث  

 داد: 

 



  نتیو ماش یاگه محبت کن یدونم چطور بگم ول ینم 

 . یبه من کرده ا   یکمک بزرگ ی بذار ارمیرو در اخت

 

دانست که   ی مهران که با اخالق شهاب آشنا بود و م 

است که به طور واضح از  نیاو چقدر سنگ یبرا

  یموضوع مهم   دیدرخواست کمک کند فهم گران ید

از او درخواست   ی طور نیاب اآمده که شه شیپ

 کند.   یم  نیماش

 

 در آورد و گفت:   بشیرا از ج نیماش  چی سوئ بالفاصله

 

 بود  یرو بده کاف  نیماش  چیسوئ ی گفت یکالم م هیاگه  

ها با من   بهیشهاب باور کن دوست ندارم مثل غر 

 یرفتار کن

 

را به دست شهاب داد و در ادامه  چیاو سوئ 

 گفت:  شی حرفها 

 



 .   ارتهیمن در اخت نیماش  یتو هر لحظه اراده کن 

 

نداشتم  اجیگفت: متشکرم. باور کن اگه احت  شهاب

  یراستش رو بخوا  یشدم ول  یهرگز مزاحمت نم

کار   نی ا نیکنم. اما بدون ماش داشیپ دیرفته با  قیشقا 

 از عهده ام خارجه. 

 

 زده گفت:   رت یمهران ح 

چه موقع   نمیرو نداره بره! بب ییرفته؟ او که جا  کجا 

 رفته؟

 

رفته البته   میکه ما خواب بود یاز قرار معلوم موقع  

  ی داشت بره رفتنش مهم نبود ول   یمشخص یاگه جا

 رو نداره.   یکه او کس یدون  یخودت هم م

 

  ی. هرچفتهیبراش ب ی ترسم اتفاق یم لیدل  نیبه هم 

 .  ستین شتریدختر تنها ب هیباشه او 

نداده بودم برام   رییرو تغ  شیزندگ  ریاگه خودم مس 

من بودم  نیا ی کرد که االن کجاست ول  ینم یفرق اد یز



  نیجدا کردم و اون رو به ا شیکه اونو از محل زندگ

 فتهیبراش ب یاگه اتفاق ل یدل  نی وضع کشوندم به هم

  یکه من نم هی در حال   نیشم و ا یمن مقصر شناخته م

 بشه.  نطوریخوام ا
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 کرد گفت:  یکه حال او را درک  م  مهران 

 

  دایتو پ دوارمیعمل کن. ام لتهیبا توعه هر طور م حق

  داستیطور که پ  نی. در ضمن ایکردنش موفق بش

 درسته؟  ی ش یامروز سرکالس حاضر نم 

 

 



بعداً  ستیمهم ن اد یز  ی طوره ول  نیمتأسفانه هم 

 کنم یجبران م

 

 داد گفت:  یرا به مهران م چیکه سوئ یسپس در حال 

 

  یممنونت م  یاریب  رونیرو ب نیو ماش  ی اگه لطف کن 

 شم.  

 

است   نگیداخل پارک ن یآمد ماش ادشیکه   مهران 

 را گرفت و گفت:  چیسوئ

 

  ارمشیصبر کن االن م  یمتأسفم حواسم نبود کم 

 . رونیب

 

داخل کوچه بود شهاب که کنار   ن یلحظه بعد ماش چند

 بود گفت:  ستاده یا  نیماش

 



دست من   یتا ک  نتیماش  ستیمهران معلوم ن ی راست 

   ؟ یشیبابت که ناراحت نم نیباشه از ا

 

 یحرفها رو کنار بذار   نیا یخوا  یچه موقع م  تو

  یبگم منم دلم م دیبا   ی ش یشهاب اگه ناراحت نم نیبب 

 کمک کنم قی خواد به شقا 

تو تا   اریدر اخت نمیپس اجازه بده با گذاشتن ماش 

 خواسته ام برسم.   نیبه ا ی حدود 

رو   قیکه شقا  یمونه تا وقت  یم شتیهم پ نیماش نیا

 . حاال هم زود باش برو. یکن دایپ

 

شد.    نیتشکر کرد و سوار ماش گری د  شهاب بار 

که حرکت کند   نیرا روشن کرد اما قبل از ا  نیماش

 مهران را صدا زد 

 

 آمد شهاب گفت:  ن یمهران به کنار پنجره ماش  یوقت 

دونم که جز کمک   یکنم و م یحرفهات راو درک م  

تونم  یباور کن بازم نم  یول ی ندار یا گهیقصد د

 تفاوت باشم.   یموضوع ب  نینسبت به ا



اش رو هم   هیبق ریرو بگ نیکنم ا یخواهش م پس

 کنم.  یبعداً حساب م 

 

حرف چند اسکناس   نیشهاب همزمان با گفتن ا 

درشت را درون دست مهران که متعجب مانده بود  

داد و بعد از گفتن خداحافظ به سرعت از کنار او    یجا 

 دور شد. 

 

 شیب  د یمهران چون اسکناس ها را در دست خود د 

 شد  ی از اندازه ناراحت و عصب

  ی توانست کار یشهاب رفته بود و او فعالً نم  یول 

تنها به گفتن پسره لجباز   لیدل  نیانجام دهد به هم

 نیفکر که حتماً ا   نیکرد و به خانه رفت با ا  ت یکفا 

 پول را به شهاب برخواهد گرداند. 

 

 یکرد اما نم یرانندگ یرا در سرگردان ی شهاب  مدت 

 کجا را بگردد و از کجا شروع کند.دانست 

 



واقعاً مشکل بود   ینشان  چی بدون ه قیکردن شقا  دایپ 

 کند.   دایشهاب مصمم بود او را پ ی ول 

 

اطراف را   یگرفت پارک ها  میتصم  یبعد از مدت 

بود که   دهیشن  قیجستجو کند چون از زبان خود شقا 

را از    شیپارک عالقه دارد جستجو طیاو به مح

  ی پارک ها به منزل خودشان آغاز کرد ول  نیکترینزد

 در بر نداشت.   یا جهیکارش نت نیا
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  نیاو هنوز کوچکتر یصبح بود ول 10 کینزد  ساعت

 نکرده بود   دایپ قیاز شقا  یاثر

 



به آنجا   قیامکان داشت شقاکه  ییاو به تمام جاها  

  یبرود سرزد. کتابخانه ها، مسجدها و حت

  یآن اطراف را هم جستجو کرد ول ی مارستانها یب

 .  دیرس یم جهیگشت کمتر به نت یم شتریهرچه ب

 

ساعتش را   یاز اندازه خسته شده بود وقت شیب  شهاب

نگاه کرد تازه متوجه شد که دو ساعت از ظهر گذشته  

 جستجو است.  طور در  منیو او ه 

 

 یاز آن طرف مهتاب و مادرش تمام مدت در نگران 

شهاب آن   زیو ن  قیاز شقا  یخبر  یبردند ب یبه سر م

 و اضطراب کرده بود.  یدو را دچار سردرگم

 

  شانیدایناهار هم پ یآن دو برا  دند یهم که د ی زمان 

 اشان دو چندان شد.  ینشد نگران

 

ً یساعت تقر  بود که زنگ در خانه به صدا   می دو و ن  با

 گفت:  ی در آمد مهتاب با خوشحال 

 



 رم در رو باز کنم    یاومدن من م نکهیمثل ا 

 

 گفت:  یخانم ساالر اما 

 

 کنم او باشه. یداره فکر نم دی شهاب که کل  

 

 شد گفت:   یکه از اتاق خارج م یمهتاب در حال 

 ً  رو جا گذاشته.  د یکل  مطمئنا

 

که   یو در حال  دیانه دواو به سرعت به طرف در خ 

 به نفس نفس افتاده بود در را باز کرد. 

 

بزند چشمش به مهران   یکه خواست حرف  نیهم اما 

 بود  ستادهیافتاد که پشت در ا

 نگفت.    یزیزبانش بند آمد و چ 

 

  یم  شیکرد شهاب در را به رو یکه فکر م  مهران 

 مهتاب گفت:  دن یبا د  دی گشا 



 

 اد؟ یب نیممکنه به شهاب بگ دیببخش 

 

 گهیصبح که رفته د ستیمتأسفم شهاب منزل ن 

 .  ومده ین

 

 متعجب گفت:   مهران 

 

 نکرده؟   دایخانم رو پ  قیهنوز شقا  یعنی 

 

با خبر    قیکرد او از موضوع شقا   یمهتاب که فکر نم 

 شد و گفت:  ریباشد متح

 

  یاصالً شما ک ن؟یباخبر قی شقا  یمگه شما از ماجرا  

 ن؟یهست

 

خانم هم   قیهستم، دوست شهاب. در مورد شقا  مهران 

کرده حاال هم باهاش   فیبرام تعر ییزایچ هیشهاب  



 نیاز ا  شیب ستیمنزل ن نیگ یکار داشتم اما چون م

 شم.   یمزاحم نم

 

 

خواست برود که مهتاب با عجله گفت: شما امروز   او

 د؟ یاز او ندار  یخبر تازه ا   د؟ یدیچه موقع شهاب رو د
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 برگشت و گفت:  مهران 

 

  قیخواست بره دنبال شقا  ی تازه م دمشی صبح زود د 

 از او ندارم. یخبر  نی خانم. متأسفانه جز ا

 



را که شهاب به او داده بود را به    یهنگام پول   ن یا در

 طرف مهتاب گرفت وگفت 

 

 .  نیروبه شهاب بد  نیتونم خواهش کنم ا یم 

 

 پول را گرفت و در همان حال  گفت:  مهتاب

 

 ه؟ یپول در برابر چ نیا ی البته ول  

 

از شهاب قرض گرفته بودم حاال هم اومده بودم   صبح

 یخواهش م ستیچون خودش ن یبه او پس بدم ول

 .ن ی. و از طرف من از او تشکر کننیکنم شما به او بد

 

و   ق یاز آمدن شقا  دیمهران رفت و مهتاب هم ناام 

 شهاب به داخل خانه رفت. 

 

شهاب  ی ساعت از سه بعداز ظهر گذشته بود ول 

 نشده بود.  قیکردن شقا  دایپهنوز موفق به 



 

را که به فکرش   ییشد. هر جا  یم دیکم داشت ناام کم

 بود گشته بود.   دهیرس

 

 . دیرا در کجا بجو قیدانست چه کند و شقا  ینم  گرید 

گذشت همان طور که پشت فرمان نشسته   گرید  یمدت 

افتاد که   ییکرد چشمش به تابلو  یم یبود و رانندگ

 . دادیم یدر آن حوال  ارتگاهیز  کینشان از وجود 

 

فکر به طرف   ن یبگردد با ا ز یگرفت آنجا را ن میتصم 

از امامزاده ها بود حرکت   یکیکه متعلق به   ارتگاهیز

 کرد. 

 

بعد به   یشد، لحظه ا اده یپ ن یاز ماش ارتگاهیز  ی جلو

شد که چند   ی نسبتا بزرگ اطیداخل رفت ابتدا وارد ح

 مجنون در آنجا وجود داشت.  دیت بدرخ

 



خود را نثار   یکه با شروع فصل خزان برگها یدرختان 

خود را همراه با از دست   ییبا یکرده بودندو ز  نیزم

 از دست داده بودند  شانیدادن برگها 

 

قرار   ییمکتها یاز درختان هم ن یبعض  ری در ز 

به چشم  ییبا یحوض ز  زین اطیداشت.در وسط ح

 . خوردیم

 

در آنجا حضور نداشتند و    یادیحال افراد ز  نیا با 

 از چهار پنج نفر نبود.  شتریتعدادشان ب

 

  یجستجو  ینگاهش را برا نکهیشهاب بعد از ا 

از او   یگرداند و اثر ارتگاهیز اطیبه اطراف ح  قیشقا 

  حیکه ضر یوارد ساختمان کوچک  دانهیناام دیند

 امامزاده در آن قرار داشت شد. 

 

حضور نداشت    یگریدو زن کس د  در آنجا هم به جز 

  شیبرا یتوان یدی و ناام  یشهاب که از فرط خستگ

 رفت.  ح یضر کینمانده بود به نزد
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را در دست گرفت و در دل با   حیضر  یها  پنجره

 به گفتگو پرداخت   ح،یصاحب آن ضر

 

انداخت و نذر کرد که اگر    حیرا داخل ضر  یسپس پول  

به آن   ز ین یگریکند مقدار د  دایرا پ  قیبتواند شقا 

 اضافه کند

 

به ضلع  یپرداخت اما وقت  حیاز آن به طواف ضر بعد

  دیبه گوشش رس  یآرام هیگر  یصدا  د یرس  حیسوم ضر

 آشنا بود.  شیبرا یاد ی که تا حد ز

 



که در   دیرا د قیچون به جانب صدا نگاه کرد شقا 

نقره  ینشسته و سرش را به پنجره ها حیکنار ضر

 . زد یر یداده بود و آرام اشک م هی تک حیضر  یا

 

که وجود شهاب را   یمفرط یخستگ قی شقا  دنیبا د 

 ر بست.  از جانش رخت ب  کبارهیفراگرفته بود به 

 

را متوجه حضور    قیشقا  نکهیقبل از ا ستاد یا همانجا

 خود کند نذر خود را به امامزاده ادا کرد  

 

آرام و   یاز آن چند قدم جلوتر رفت سپس با لحن بعد

 گفت:  قیخطاب به شقا  ن یدلنش

 

  نیمطمئن باش نیجا طلب کن نیهم نیدار یهر حاجت 

 ذارن.  یجواب نم یاشکهاتون رو ب

 

پر راز خود  یایرا که در دن ق یشهاب شقا  ی صدا 

 غرق بود به خود آورد 



 

شهاب    یصدا  دهیرا که شن یی شد صدا یباورش نم  

 باشد. 

 

آرام گرفت اما  دیچند لحظه چشمه اشکش خشک  یبرا

غلتان و درخشان    یدها ی قطرات اشک چون مروار

 کردند.   یم ییچهره اش خودنما  ی هنوز بر رو

 

 

نگاهش با نگاه   نکهی آورد تا اآرام آرام سرش را باال  

 شهاب گره خورد 

 

صورت گذشت شهاب که چشمان   نیبه ا یلحظات  

 ادامه داد:  دی را متوجه خود د  قیشقا   یبا یز

 

  یزندگ  یعنیاون هم  شبانه.  ن؟یچرا ما رو ترک کرد 

حد براتون سخته که منزلمون رو ترک  نیبا ما تا ا

 . نی پناه آورد نجا یکرده و به ا



 

 

نگاهش را از شهاب   دیحرفها را شن نی چون ا  قیشقا 

 بر گرفت و گفت: 

 

. من  نیفکر کن یطور  نیانتظار نداشتم در موردم ا 

کنم   یکارم ر براتون نوشته بودم و فکر نم نیا ل یدل 

 .  دیاطالع باش یشما از اون ب

 

 کرد گفت:   یرا درک م  قیکه احساس شقا   شهاب

 

شما    لیدل  ادمهی تا اونجا که   یول  نیگ یشما درست م 

 ما قابل قبول نبود.  یبرا

 

شاهد کمک ما   نیخانم شما چرا دوست ندار  ق یشقا  

با   می ما قصد ندار ن یباورکن نینسبت به خودتون باش

 . میکمک هامون بر شما منت بذار

 



تا  هیما، شما فقط کاف شیپ  ن یکنم برگرد ی م خواهش

تو خونه ما رو تحمل   یشدن پدر و مادرتون زندگ دایپ

 نیبر نیبعد از آن هر جا خواست  نیکن

 

و در برابر   میش یمزاحمتون نم نیمطمئن باش 

از شما و پدر و   ی انتظار چیه  زمونمیناچ یکمکها

 . می مادرتون ندار
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  ریسراز قی از چشم شقا  گر یبار د دیمروار یها دانه

 دوخت و گفت:  نییشد. نگاهش را به پا 

 



حرفها منو در برابر  نیبا ا  دنیآقا شهاب شما دار 

 . نی د یجلوه م لیخودتون خوار و ذل 

 

 

چشمان غرق در اشکش را به چشمان    گریبار د او

  هیگم شما  یم یشهاب دوخت و گفت: چرا من هرچ

 .نیکن یبرداشت م  گهیجور د

 نیبه من کمک کرد  یکاف  یآقا شهاب شما به اندازه   

 ینم نیاز ا شتریبه شما بگم که ب یمن با چه زبون

 خوام برا شما مشکل ساز باشم 

ندارم   یدیام گهیدر مورد پدر و مادرم هم که د 

  نیخوا یوجود چرا از من م  ن یکنم. با ا داشونیپ

وقت نتونم اونا رو   چ یمن ه د یبرگردم منزل شما. شا 

در منزل شما   نیکنم. اون وقت بازم انتظار دار دایپ

 بمونم.

 

که   یگرفت ودر حال نییسرش را پا  گری بار د ق یشقا  

ادامه  ردیج اشکش را بگخرو  ی توانست جلو ینم

 داد:  



 

 ن یخوا یچرا نم ن؟یمنو درک کن  ن یخوا یشما نم چرا

باشم.   گرانیکه من دوست ندارم سربار د نیقبول کن

چه   یبرا  ن؟ی اصالً چرا به تنها خواهش من عمل نکرد

شرمنده ام    نیاز ا شتریتا ب نیاومد ن؟ی به دنبالم اومد

شما رو   ی تونم کمکها   یزمان نم چیمن که ه  د؟یکن

 جبران کنم.

 

با کم کردن شر خودم از   نی پس حداقل اجازه بد 

مزاحمت نکنم. آقا   جادیبراتون ا نیاز ا شیسرتون ب

 ی. خواهش منیبر نجا یکنم از ا ی شهاب خواهش م

  نی. شما که در حق من ان یو منو  تنها بذار نیکنم بر

 گهیکار د هی نیکنم ا ی خواهش م  نیهمه محبت کرد

 . نیرو  بکن

 

 حیحرفها سرش را به ضر  نی بعد از گفتن ا  قیشقا 

 ست یداد و گر  هیتک

 



سکوت کرد   یمدت  قی شقا  یشهاب در پاسخ صحبتها  

سپس دو قدم جلو رفت، کنار   ستیو فقط به او نگر

 زانو زد و گفت:    قیشقا 

 

  داتونیپ یصبح تا حاال  دنبالتون نگشتم که وقت  من

 کردم باز تنها برگردم خونه. 

 

  یم  نیخانم شما تو اون کاغذ نوشته بود ق یشقا  

 ن یتنها به دنبال سرنوشتتون بر  نیخوا

 

بر  دانهیناام یو حرف ها نینشست نجا یحاال ا یول 

کنم منظورتون از نوشتن اون   ی. فکر نمنیاریزبان م 

 ه یو گر دینیبنش نجا یبوده  که تمام مدت ا نیجمله ا

 .نیکن

 

  یکار  نیتون ینم ییکه تنها  دیدون یهم م  خودتون

 ن یانجام بد

 



و   نیداشت یزندگ  یبرا  یمشخص   یاگه جا  دیباور کن 

  نیدار یخطر  یراحت و ب یمطمئن بودم که زندگ 

 یرو خدشه دار نم تونییهرگز با حضور خودم تنها 

 کردم. 

 

وجود    یزیچ نیکه فعالً چن دیدون  یخودتون هم م ی ول 

 نداره 

 

در مورد تنها    یحرف  نیاز ا شیکنم ب یپس خواهش م 

 منزل ما.  میبرگرد نیا یو ب دیبودن نزن
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کنم  لیخدا من قصد ندارم حرفام رو بر شما تحم به

  یطور  نیتونم اجازه بدم ا  ینم دی باور کن ی ول 

 نیسرگردون بمون

 

شما رو از هم   یمن بودم که زندگ  نیخانم ا  ق یشقا  

 .  دم یپاش

از جهت   ی از محبت بود ول  ی شما خال  یزندگ  نکهیا با 

و هم    دیوضعتان خوب بود هم سر پناه داشت یاقتصاد 

باز مواظبتون   ی عاطفه بودند ول  یکه هرچند ب  ی کسان

بودند و حضورشون به عنوان پدر و مادر مانع از  

  یمزاحمتون بشن و مشکل  گرانیشد که د یم نیا

 کنن.    جادیبراتون ا

 

من باعث شدم اونا رو   ستیطور ن  نیا گهیاالن د ی ول 

کردم به شما   یخودم فکر م لا یبه خ ن یاز دست بد

 کنم.  یکمک م

دونستم با آزاد شدن از اون خونه  یبه خدا اگه م  

 یهرگز اون کار رو نم ن یش یوضع م  نیگرفتار ا

 کردم. 



 

تا از اونچه    دینکن یکنم کار ی خانم خواهش م ق یشقا  

 بشم.   مانیکردم پش

 

مهتاب و مادرم منتظرتون هستن.   م یبر نی ش بلند

اونا شرمنده   شیمن پ  نی اجازه ندکنم  ی خواهش م

 شم. 

 

 یبا همان حال گفت: نه آقا شهاب من بر نم ق یشقا  

 یکمک ن یبزرگتر نیکه شما کرد یگردم در ضمن کار 

اون   د یکردم و مطمئن باش  افتی در میبود که تو زندگ

 االن من نداره.   تیبه وضع  یربط چ یموضوع ه

 

  نیخودم ا نیندار  ینقش  چیمن ه  تیموقع نیتو ا شما 

خودم   فتهیهم برام ب  یراه رو انتخاب کردم. هر اتفاق

 مقصرم نه شما. 

 



طور   نیشما خودتون ا د یشا  نیکن یشما اشتباه م 

اونا هم مثل  نیکن ی فکر م ؟یچ هیبق یول دیفکر  کن

 کنن  ی شما فکر م

 

شما    یبرا  یاگه اتفاق دیخانم مطمئن باش  قینه شقا  

  نیشه منم و ا یکه مقصر شناخته م یتنها کس  فتهیب

حد واضحه که خودم هم اون رو قبول  نی موضوع تا ا

 دارم 

 

هم که شده دست از   لی دل  نیکنم به ا یپس خواهش م 

 .  نیایو همراه من ب نیحرفها بردار نیا

 

نگاهش را به شهاب دوخت و   گریبار د  قیشقا 

 گفت:  ختیر یهمانطور که اشک م

 

آقا شهاب شما   ی شما درست باشه ول  یحرفها  دیشا  

 ؟ یپس من چ نیهمش خودتان رو در نظر دار

شما   ی خوام سربار خونواده  یمن چه کار کنم که نم 

 ن؟یکرد ی چه کار م نی من بود یباشم. اگه خودتون جا 



 

 دیمنو هم درک کن کنم حال  یآقا شهاب خواهش م 

خودم غرور دارم منم مثل همه   یآخه منم آدمم منم برا

 بره.  ن یاز ب تمیدوست ندارم شخص گهید  ی آدما 

 

تو خونه ما تا   یزندگ  یعن یگفت:  یشهاب با ناراحت 

 نیزن  یحرفا رو م نیحد براتون دردآوره که ا نیا

شه   یکردن با ما باعث م   یزندگ  نیکن ی فکر م یعنی 

 شه.  مالیشما پا   تیغرور و شخص
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به رفتن کند   یخواست شهاب را راض  یکه م  قیشقا 

 گفت: 

 



 .  نیبر نجا یکنم از ا یدرسته حاال خواهش م 

 

از اندازه ناراحت   شیب قیحرف شقا نیکه از ا   شهاب

 شده بود گفت: 

 

  نیا ی ول   د،یفکر کن نیخوب هر طور دوست دار  یل یخ 

  تیبا ما فقط غرور و شخص یکه اگه زندگ دیرو بدون

تو کوچه و   یبره با سرگردان یم نیشما رو از ب

 یممکنه اتفاقات کریدر و پ یشهر ب نیا ی ابونها یخ

 اد یب شیبراتون پ نیبدتر از ا

 

در   تیشدن غرور و شخص  مالیکه پا  یاتفاقات 

وجود من حاضر   ن یره. با ا یبه شمار م چی برابرش ه

 تنها بذارم  نجا یشما رو  ا ستمین

 

  نیجا بمون ن ینداره هم یاشکال  می برگرد  نیآ یاگه نم 

من هم   نیهست نجا یشما ا  یتا وقت دیبهتره بدون ی ول 

  چیکه مادرم و مهتاب ه هی در حال   ن یمونم و ا یم نجا یا

از من و شما ندارن و مطمئناً تمام روزشون    یخبر



  یخودتون م  گهی به سر بردن حاال د یرو در نگران

 د یدون

 

 گردم.  یمن بدون شما به منزل بر نم 

 

بلند شد و به    شیحرفها از جا  نیشهاب بعد از گفتن ا  

 رفت   رونیب

 

تا   ی او را سخت ناراحت کرده بود ول  قی شقا  یحرفها 

 داد  یحق را به او م ی حدود 

 

 یکی  یقدم زد رو  ارتگاه یز  اطیدر ح یکم نکهیاز ا بعد

و    قیشقا   ینشست و فکر خود را رو  مکتها یاز ن

 او متمرکز کرد   یحرفها

 

  یراض  قیو چه کار کند که شقا  دیدانست چه بگو ینم

  ینم  کردیشود به منزلشان برگردد هرچه فکر م

  یکند انگار سرد دایمشکل پ  نیا یبرا  یتوانست راه 

 هوا فکرش را منجمد کرده بود 



 

  قی شقا  دیکه شهاب نشسته بود درست در د   ییجا  

 .ندیرخ شهاب را بب  میتوانست ن  یقرار داشت و او م

 

به شهاب نگاه   یاز همانجا که نشسته بود گاه ق یشقا  

  یم حینگاهش را به داخل ضر یکرد و گاه یم

 ختیر یاشک م  وستهیانداخت و پ

 

  یکند و نم  یشهاب او را رها نم  دید یم نکهیاز ا 

 رود هم خوشحال بود و هم ناراحت. 

 

قصد   گر یبود چون او د شتریاش ب یاما ناراحت 

 نداشت برگردد به آن خانه 

 

  یخواست که شهاب در آن هوا  یدلش نم نیبنابرا 

 تظر او بماندجهت من یسرد ب 

 



خواست همراه   یداد م  ی به حرف دلش گوش م  یوقت 

کار   نیبعد عقلش او را از ا یلحظه ا  یشهاب برود ول 

 کرد.  یمنع م

 

داخل امامزاده به  یاز زن ها یکیحال   نی هم در

 شد کنار او نشست و گفت: کینزد  قیشقا 

 

از   ؟یکن یم هیقدر گر نی شده دخترجان؟ چرا ا یچ 

  ی دار  کسره ی هستم  نجا یتا حاال که ا شیساعت پ کی

بتونم کمکت   د یشده شا  یبه من بگو چ ؟یکن یم هیگر

 کنم.  

 

به  ی خواست پاسخ یدلش نم یآرامتر شد ول  قیشقا 

در سکوت به اشک  نیآن زن بدهد بنابرا  یحرفها

 ادامه داد.  ختنیر
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  گریرا مالحظه کرد بار د قیزن که سکوت شقا   آن

 سؤالش را تکرار کرد. 

 

را پاک کرد و   شیبار در پاسخ او اشکها نیا ق یشقا  

 گفت: 

 

 . ستین یمهم زیچ 

 

 ؟یبگ  یزیبه من چ یخواه ینم 

 

 با سکوت خود پاسخ او را داد.  ق یشقا  

 

 کنجکاو شده بود ادامه داد:  یلیآن زن که خ 

 

نشسته ناراحتت کرده؟   رون یکه ب یاون جوون نمیبب 

 ه؟یاو ک ی گ یبه من م



 

آن زن    یبه سؤالها  یدانست چه جواب یکه نم ق یشقا  

 سکوت گفت:  یبدهد بعد از کم 

 

 یکه  نم هیا  گهید ز یهم چ میناراحت لی او برادرمه.  دل  

.  نیکنم تنهام بذار یتونم  براتون بگم. حاال خواهش م 

  ست،یگفتگو باشما مساعد ن ی حالم برا نیباور کن

 . نیبگم که شما  ناراحت ش  یزیممکنه چ

 

 

خونه ما    ینشست نجا یا  یچ یبرا  ستیحالت خوب ن اگه

اونجا. حالت که بهتر شد با   میبر ا یب هیکینزد نیهم

 برادرت برگرد خونه. 

 

آن زن را   ی خواست گفته ها   یکه اصالً نم  قیشقا 

 کند گفت:   یعمل 

 

 تونمیم  ستیبد ن اد یاز محبتتون ممنونم. حالم ز 

 برگردم منزل خودمون. 



 

با اصرار آن زن  نیاز ا شتری ب نکهیا یسپس برا 

 بلند شد و گفت:   شی مواجه نشود از جا 

 

برم   دیبا  گهی با شما خوشحال شدم د یهمصحبت  از

 برادرم منتظرمه

 

به آن   نکهیا ینزد و برا  یحرف  نیاز ا شیب ق یشقا  

زن هم فرصت صحبت ندهد چمدانش را برداشت و به 

 راه افتاد،   اطیطرف ح

 

کنار  دیهاب رس ش کیآرام قدم برداشت تا به نزد آرام

 گذاشت   نیو چمدانش را زم ستاد یا مکت ین

 

است   گرید  یشهاب نگاهش متوجه نقطه ا  دیچون د 

به  اد یز  هیگر ل یآرام و غم آلود که به دل  یبا لحن 

 شد گفت:   یم  دهیشن  یسخت

 



 منزل.   نیبرگرد نیخوا ینم  شما 

 

نگاهش را به او   دی را شن  قیشقا   یچون صدا  شهاب

 سکوت گفت:   یدوخت و بعد از لحظه ا

 

 بدون شما نه. 

 

 

چشمانش را از چشمان شهاب برداشت    قیشقا 

 بزند که شهاب ادامه داد  یخواست حرف 

 

  ن؟ یا یب ن یخوا یهنوز هم نم 

 

 دوخته شده بود گفت:   نیکه نگاهش به زم  قیشقا 

 

دونم  یرو م  ن یبگم. فقط ا ی دونم در جوابتون چ ینم 

شم به  یبمونم مجبور م  نجا یا  نیاز ا شتریکه اگه ب



کار   نی خواد ا  یبرم که البته دلم نم یا گهیمنزل فرد د

 رو بکنم. 

 

 ه؟یشهاب متعجب و ناراحت گفت: منظورتون منزل ک 
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 به شهاب نگاه کرد و گفت  گریبار د  قیشقا 

 

 چون من قصد ندارم به اونجا برم.   ستی مهم ن 

 

شده بود   دواریام ق یحرف زدن شقا  نیکه از ا   شهاب

 گفت: 

 منزل ما. درسته؟  میگرد یصورت بر م  ن یدر ا 



 

 یاومدن شرط یبرا  نیگفت: اگه اجازه بد ق یشقا  

 دارم  

 

  دی ا تردکند ب دیخواست خود را ناام  یکه نم  شهاب

 گفت: 

 

 .ن یقرار ند یشرط مشکل   دوارمیام 

 

وجود   اطیح  ی که در آن سو دیبه درختان ب ق یشقا  

 داشت نگاه کرد و گفت: 

 

باور   ی خوام شما رو به دردسر بندازم ول  ینم نکهیا با 

رو بر دوش    میتونم بار زندگ ینم یراحت  نیبه هم دیکن

 شما و مادرتون بندازم. شما... 

 

 حرف او را قطع کرد و گفت:   شهاب

 



  ی خانم. شما طور ق یشقا  ن یزن یکه م هیچه حرف نیا 

رسه با حضورتون   یکه به نظر م نیکن  یصحبت م

 . ما که...نیرو بر دوش ما انداخت  ا یدن یتمام زحمتها 

 

 و گفت:   دیحرف شهاب دو انیهم به م ق یشقا  

 

  یحرفها سع  نیکنم با ا ی نه آقا شهاب خواهش م 

که از  دیدون یخودتون هم م   دیمنو قانع کن نینکن

براتون   یمن پا به منزلتون گذاشتم چه مشکالت یوقت

 کردم.   جادیا

 

بود   افتهیراه   شی بغض به گلو گریکه بار د  قیشقا 

 به شهاب نگاه کند گفت:  نکهیبدون ا 

 

کردن کالس   لیپدرتون... تعط ادگار یفروش  

 درستون... نرفتن به محل کار. 

 

چشمان پر از اشکش را به چشمان شهاب   قیشقا 

 دوخت و ادامه داد: 



 

شما چطور   هیکم یزها یچ نا یا دیکن ی شما فکر م 

تفاوت باشم.   ی موارد ب نیمن نسبت به ا  نیانتظار دار

  بگذرم و به نا یاز کنار ا ال یخ یب  نیچطور انتظار دار

و خرج     امیدادن به اونا ب انیپا  ا یجبران و  یجا 

 ام رو هم رو دوش شما بذارم.   یزندگ

 

که نتونم  نیکنم به من حق بد یشهاب خواهش م   آقا 

 رو تحمل کنم...  ییزها یچ نیچن

 

چشمان غرق در   دن ی از آن تحمل د شیشهاب که ب 

 را نداشت نگاه از او برگرفت و گفت:   قیاشک شقا 

 

باشه حق رو    یخواد ول  یدلم نم نکهیخوب با ا ار یبس 

و   نیریکنم آروم بگ یدم حاال خواهش م یبه شما م

 نیشرطتون رو بگ

 

 اشک را از چشمانش سترد و گفت:   ق یشقا  



که  نهیآم و اون ا  یشرط با شما م کیفقط به  من

 . بر عهده شما نباشه م یمخارج زندگ

 

پدر و   ها ی زود نیتونم به ا یاز قرار معلوم من نم 

مدت موندنم در منزل شما   نیکنم بنابرا دا یمادرم رو پ

خودم   نی اگه اجازه بد ل یدل  نیبه هم ستیهم مشخص ن

در منزل شما برام  یرو درآرم زندگ  میخرج زندگ

 شه. یراحتتر م
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 متعجب گفت:   شهاب

 



  نیکن یکه از اون صحبت م یتونم بپرسم خرج یم 

  یکه من م یی شه؟ چون تا جا  یم  ی شامل چه موارد

كه البته اونم    نیندار یدونم شما جز غذا خرج دیگه ا

اون قدر نیست كه شما بخواین به خاطرش خودتون  

 رو ناراحت كنید 

 

حداقل اگه دانشگاه رو رها نمي كردین و به درستان   

ادامه مي دادین تا حدودي مي شد از خرج و مخارج  

صحبت كرد ولي حاال که چنین موردي وجود نداره  

 پس این حرف شما بي مورده. 

 

 

دي مي پذیرم ولي به نظر شما  حرفهاتون رو تا حدو  

 زندگي بدون خرج امكان داره؟  

 ً هم مي   ینه. درسته كه با مخارج كم نیمي گ مطمئنا

شه زندگي كرد ولي كم و زیاد بودنش مهم نیست مهم 

 اینه كه هر زندگي اي خرج داره 

با این حساب زندگي من هم خرج داره و من قصد   

 دارم كه این خرج روخودم در آرم.  



 

.  نیزن  یم یی لبخندي زد و گفت: عجب حرفا   بشها 

از  نیبسیار خوب هر طور كه میلتونه. حاال ممكنه بگ

 ن؟ یكارو انجام بد نیا نیخوایچه راهي م

 

شقایق كه نگاهش به شهاب بود با شنیدن این حرف   

 او چشمانش را به زمین دوخت و گفت: 

 

 اگه بگم نمي دونم كه مسخره ام نمي كنید؟   

 

ل شقایق را درك مي كرد همانطور كه به كه حا   شهاب

 او نگاه مي كرد گفت: 

 

امان از دست این غرور كه هیچ جوري ول كن شما   

نیست. خوب در این صورت قضیه كمي پیچیده مي 

  كاریشه. به این ترتیب تكلیف چیه؟ شما مي خواین چ 

 كنید؟

 



شقایق كه شرم زده شده بود همچنان كه نگاهش به   

 فت: بود آرام گ نیزم

 

 شما كمكم مي كنید؟ 

 

شهاب تبسمي كرد و گفت: من كه خیلي مي خوام به   

شما كمك كنم ولي تا جایي كه مي دونم غرور شما  

 چنین اجازه اي به من نمي ده.  

نظر من بهتر همینه كه نسبت به موضوع خرج و   به

 مخارج بي تفاوت باشین و ... 

 

 

شقایق سرش را باال آورد و در میان حرف شهاب   

 گفت:  

 

این نوع كمك را بیش از اندازه در حقم كرده اید و  نه،

من بیشتر از این نمي تونم اون رو بپذیرم. خواهش  

 مي كنم به جاي این حرفها راهي پیش پام بذارین 



 

با اینكه مي دونم درخواست زیادیه ولي اگه این كمك  

ن بكنین تا عمر دارم منو مدیون  دیگه رو هم به م

 . نی خودتون کرد
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بعد از شنیدن حرفهاي شقایق مدتي سكوت كرد    شهاب

 ولي چون او را منتظر دید گفت:  

 

  باشه سعي خودم رو مي ن یكه این طور مي خوا حاال

 كنم ولي نه به این خاطر كه شما رو مدیون خودم كنم 

 



سپس از روي نیمكت بلند شد و به شقایق چشم   

 دوخت و گفت:  

 

تا من   م یكه خواهان كمك من هستین بفرمایین بر حاال

 كمي بیشتر در این باره فكر كنم. 

 

نه آقا شهاب من تا تكلیفم روشن نشه از اینجا بیرون   

 نمیام.

 

 او ناراحت شد و گفت:  شهاب از حرف 

 

مثل اینكه به من اطمینان ندارین كه این حرف رو مي  

زنین ولي مطمئن باشین من قصد ندارم شما رو به  

 زور به منزلمون ببرم. 

به این دلیله كه اینجا نمي شه به  میاینكه مي گم بر 

این موضوع فكر كرد شما كه انتظار ندارین من به 

 تون پیدا كنم درسته؟این سرعت راه حلي برا مشكل 

 



شقایق از حرفي كه زده بود پشیمان شد و خجالت   

 زده گفت:  

 ولي...  البته

بفرمایین امروز به اندازه كافي تو هواي سرد   پس

 موندیم. درست نیست بیش از این اینجا بایستیم.

 

شقایق چمدان را از روي زمین برداشت و با لحني  

 كه شهاب تردید را در آن حس مي کرد گفت: 

 

 .نیشما بگ ی هرچ 

 

از اینكه سرانجام شقایق را با خود همراه   شهاب

خوشحال شد ولي    ساخته بود بیش از اندازه

خوشحالي خود را ظاهر نساخت و همگام با شقایق به  

 طرف بیرون از امامزاده راه افتادند. 

 

شقایق قبل از اینكه از در امامزاده خارج شود بار   

 دیگر نگاهش را به ضریح امامزاده انداخت



 

اما به جاي ضریح نگاهش به نگاه آن زني كه با او   

 همصحبت شده بود افتاد. 

 

ون آن زن درست در جلوي ضریح ایستاده بود و  چ 

 رفتن شهاب و شقایق را نظاره مي كرد. 

 

بعد هر دو سوار ماشین شدند.  شهاب از همان   مدتي

لحظه كه ماشین را روشن كرد و راه افتاد فكرش را  

 روي حرفهاي شقایق و خواسته او متمركز كرد. 

 

 

شقایق هم كه  روي صندلي عقب نشسته بود ساكت   

ود و چون مي دانست كه فكر شهاب مشغول است  ب

 حرفي بر زبان نمي آورد. 

 

شهاب تا مدتي در سكوت رانندگي كرد تا اینكه بعد از  

 چند دقیقه لب به سخن باز كرد و گفت: 



 

شقایق خانم، اگه قبول كنین راه حلي پیدا كردم كه به  

نظر خودم بهترین راهه و تو این موقعیتي كه شما   

 تر از ... بیش نیدار

 

 

كه از حرف شهاب بیش از اندازه خوشحال    شقایق

شده بود اجازه نداد شهاب حرفش را ادامه دهد او با  

 خوشحالي گفت:  

 

باشه قبول كنم حاال خواهش مي  یمي دم هرچ قول

 كنم زودتر بگین.
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كه از خوشحالي شقایق هم حیرت زده شده بود    شهاب

 و هم خشنود، 

 لبخند رضایت بر لبانش نقش بست.  

 

همان طور كه در آینه به چهره ذوق زده شقایق نگاه   

مي كرد گفت: امیدوارم بعد از شنیدن پیشنهادم  

 مونه.خوشحالیتون همچنان پابرجا ب

 

سپس لحنش را جدي تر كرد و گفت: ببینم شما با   

نه؟ منظورم اینه كه از   ا ی نیسر وکار دار  یاطیخ

 خیاطي چیزي مي دونید یا نه؟  

 

كه تا حدودي منظور شهاب را فهمیده بود    شقایق

 پاسخ داد: 

 

تا حدودي بله، اما نه اون قدر كه به تنهایي بتونم   

 این كار روانجام بدم. 



 

لبخندي زد و گفت: همین كه تا حدودي با آن    شهاب

آشنا هستین كافیه. خوب حاال نظرتون در مورد اینكه 

 تو این كار به مادرم كمك كنید چیه؟  

 

كه دچار احساسات متفاوتي شده بود با تردید    شقایق

 گفت: 

 

ولي فكر نمي كنم مادرتون به كمك من احتیاج داشته   

، بیشتر ایشون  باشن. در ضمن مي ترسم به جاي كمك

 رو به دردسر بندازم.  

 

خندید و گفت: نه، من مطمئنم این طور كه شما    شهاب

مي گین نمي شه به نظر من االن كه نزدیك عیده و  

مشتریهاي مادرم زیاد شدن شما مي تونین كمك خوبي 

 براي او باشید. 

 



اگه شما این كار رو قبول كنید هم به خواسته  

ه مجبور نیستین از خونه خودتون رسیدین و هم اینك

 بیرون برین. 

 

 شقایق كه با حرفهاي شهاب امیدوار شده بود گفت:  

 

حاال كه این طور مي گین من حاضرم قبول كنم ولي   

 فكر مي كنید ایشون قبول کنن من...  ؟ یمادرتون چ

 

 

 حرف او را قطع كرد و گفت:   شهاب

 

از این جهت مطمئن باشید من مادرم رو خوب مي  

شناسم در این مورد هم خودم با او صحبت مي كنم 

مطمئن باشید كه این موضوع خیلي خوشحالش مي 

 كنه .

 



كه لحظه به لحظه بر خوشحالي اش افزوده    شقایق

مي شد در پاسخ این حرف شهاب تبسمي بر لب آورد  

 و گفت:  

 

 ً مي دم تا جایي كه بتونم به   از شما ممنونم، قول واقعا

 مادرتون كمك كنم

 

 شهاب نیم نگاهي به شقایق كرد و گفت:  

 

اینكه مي بینم این موضوع باعث شد براي اولین   از

 بار شما را شاد ببینم واقعاً خوشحالم. 

كاش مهتاب هم اینجا بود و مي دید كه شما هم مي   

آدما  خوشحال باشید،  فقط كافیه  هیتونین مثل بق

 شرایطش براتون ایجاد شه.

 

از اولین بار كه شما را دیده ایم تا   دیهیچ مي دون 

 االن هرگز خوشحالي واقعي را تو چهره تون ندیدیم؟ 

 



شقایق نفس عمیقي كشید و گفت: متوجه منظورتون   

هستم مي دونم كه حضورم تو خونواده شما جز اینكه 

  در بر یباعث اندوه و ناراحتي بشه نتیجه دیگه ا

 نداشته

 

ولي خودتون كه وضع منو بهتر مي دونید موقعیتي  

كه من دارم به من اجازه نمیده تا شاد و سرحال باشم  

 و شادي ام رو به دیگران هم انتقال بدم. 
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  نیهم این خود شما بودید كه مرا خوشحال كرد االن

وگرنه زندگي من چیزي نداره كه من بخوام به  

 خاطرش خوشحال باشم. 

 



درسته كه زندگي خیلي به شما بد كرده و جز رنج و   

اندوه چیز دیگري براتون همراه نداشته ولي شما به 

جاي اینكه تسلیم اون بشین و   خنده را از روي لبان  

 ین باید با اون مبارزه كنینخود محو كن

 

كه مي گن:  بخند تا زندگي به  ن یحتما این رو شنید 

روت بخنده. با این حساب شما باید به جاي غم و  

غصه خوردن  در همه حال سرحال و بي تفاوت 

 ن یباش

 

  یمطمئن باشید با این روش زندگي به كامتون م 

 چرخه. 

 

لبخندي زد و گفت: سعي مي كنم گفته هاتون    شقایق

رو اجرا كنم هر چندفكر نمي كنم زیاد برام امكان  

 داشته باشه. 

 

شهاب ماشین را مقابل منزل خودشون نگه داشت و   

 گفت:  



مطمئنم كه امكان داره. فقط كافیه به خودتون   من

تلقین كنید كه در این موقعیت هم مي تونین شاد 

و مادرتون هم زیاد ناامید نباشید   باشین، در مورد پدر 

با اینكه ممكنه پیدا كردنشون مدتي طول بكشه ولي  

 باالخره پیدا مي شن. 

 

 نباید امیدتون رو از دست بدید.  شما 

 

بعد از اینكه هر دو از ماشین پیاده شدند، شهاب   

 خواست با كلید در خانه را باز كند كه شقایق گفت: 

 

 صبر كنید آقا شهاب.   

 

به او نگاه كرد و منتظر شد تا او حرفش را    شهاب

 ادامه دهد  

 

سرش را به زیر انداخت و گفت: نمي دونم    شقایق

چطور براتون بگم ولي باور كنید نمي تونم به صورت 

 مهتاب و مادرتون نگاه كنم. 



كه من كردم از   یفكر نمي كنید اونا به خاطر كار  

 دستم ناراحت باشند و دیگه نخوان منو ببینن

 

 شهاب كه مي دانست شقایق چه حالي دارد گفت:   

این طور نیست. اونا حال شما رو درك مي كنند و   نه،

 هیچ موقع از دستتان ناراحت نمي شن 

حاال هم حاضرم به شما قول بدم كه سخت در انتظار  

دیدنتون هستند. اگه باور نمي كنید مي تونم براتون  

 ثابت كنم

 

شهاب بعد از این حرف به جاي باز كردن در، زنگ  

 خانه را به صدا درآورد بعد از آن به شقایق گفت:  

 

مي كنم كنار بایستین و چند لحظه سكوت   خواهش

 كنید

 

شقایق بدون اینكه حرفي بزند گفته شهاب را اجرا   

 كرد  



 

اي بعد مهتاب در را به روي آنها باز كرد او كه   لحظه

در خانه را باز كرده بود وقتي نگاهش  با هزار امید 

به چهره اندوهگین شهاب افتاد ناامید شد و با  

 ناراحتي گفت:

 

 چرا تنها برگشتي؟ یعني نتونستي پیداش كني؟  
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 اد و گفت:  هم خود را ناراحتتر نشان د  شهاب

 گشتم بي فایده بود    هرچه

 



كه دلش نمي خواست به همین راحتي رفتن    مهتاب

 شقایق را قبول كند گفت: 

 

همه جا را گشتي خواهش مي كنم بیشتر   یمطمئن  

 بگرد. من مطمئنم مي توني پیداش كني.

 

او نو ببینیم. حاال اجازه   میبتون گهینه، فكر نمي كنم د 

 مي دي بیام تو؟ 

 

كه دید این همه انتظارش بي نتیجه مانده   مهتاب  

 است، بغض كرد و گفت:  

 

 من باور نمي كنم من مطمئنم شقایق بر مي گرده   نه

 

كه بیش از این نمي خواست او را آزار دهد    شهاب

 لبخندي بر لب آورد وگفت: 

 

 كه بر مي گردن.  البته



 

 سپس به شقایق نگاه كرد و گفت:   

 

اینكه منتظرتون گذاشتم معذرت مي خوام. بفرمایید   از

 تو. 

 

مهتاب كه از این رفتار و حرفهاي شهاب بهت زده   

شده بود با ظاهر شدن شقایق در آستانه در از حالت  

 بهت خارج شد و فریادي از خوشحالي كشید. 

 

 : شقایق كه اشك چشمانش را پوشانده بود گفت 

 

اینكه باعث ناراحتي ات شدم متأسفم امیدوارم منو   از

 ببخشي.

 

 مهتاب او را در آغوش گرفت و ذوق زده گفت:  

 

 اینكه دوباره مي بینمت واقعاً خوشحالم.  از



 

 شهاب خطاب به مهتاب گفت:  

نمي خواهي دعوتشون كني تو. تو كه قصد نداري   

 ایشون را تمام مدت اینجا نگه داري. 

 

به حال عادي خود  دی ون صداي شهاب را شنچ  مهتاب

 بازگشت، 

 

از آغوش شقایق جدا شد، نگاهي سرزنش بار به   

 شهاب كرد و گفت: 

 

معرفت، به تو هم مي گن برادر. خوبه  خودت مي   یب

دوني من چقدر منتظر اومدن شقایق بودم، اون وقت  

 مي آي این طور منو اذیت مي كني؟ 

 

شهاب خندید و گفت: خواهش مي كنم از دستم   

ناراحت نشو. من فقط مي خواستم به شقایق خانم  

ثابت كنم كه تا چه حد مشتاق بازگشتنشون هستي،  

 باور كن قصدي جز این نداشتم. 



 

شقایق در ادامه حرف شهاب گفت: آقا شهاب درست   

 مي گن باعث این موضوع من بودم. 

 

آن دو راضي شده بود   مهتاب كه با شنیدن حرفهاي 

 لبخندي زد و گفت:  

 

دفعه را مي بخشمتون، ولي شقایق خواهش مي  این

كنم زیاد با شهاب هم صدا نشو. من همین طوري هم  

 هی نکهیبه حال ا یوا گهیازدست او درعذابم د 

کنه شهاب كه از این حرف مهتاب زیاد    دایپ میهمراه

 خوشش نیامده بود گفت: 

 

زیاده روي نكن. خودت هم مي  خواهش مي كنم دیگه 

دوني كه حرفهات درست نیست، پس لطفاً بیش از این 

 سعي نكن منو بدجلوه دهي. 
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آن هنگام خانم ساالري هم به آنها پیوست و با    در

استقبال گرمي كه از شقایق به عمل آورد او را از  

 كاري كه كرده بود جداً پشیمان ساخت.  

 

بعد هر چهار نفر وارد اتاق شدند با اینكه ساعت   مدتي

از چهار بعداز ظهر گذشته بود ولي هیچ كدام از آنها  

 غذایي نخورده بودند 

 

باعث ناراحتي شقایق شد ولي شهاب و   این موضوع  

مهتاب با حرفهایشان او را از ناراحتي بیرون آوردند  

بعد از خوردن ناهار شهاب از سر میز بلند شد و 

 گفت: 

 

 خوب، اگه با من كاري ندارین مي خوام برم بیرون.  

 



خانم ساالري گفت: كجا مي خواي بري؟ مگه نمي  

 خواي استراحت كني؟

 

ماشین مهران را به او برگردونم. بعد    نه، باید برم  

 هم باید برم شركت. 

 

مهتاب چون نام مهران را شنید گفت: راستي یادم   

رفته بود برات بگم مهران اومده بود اینجا پولي را  

 كه به او قرض داده بودي برگردوند. 

 

 كه از شنیدن حرف مهتاب تعجب كرده بود گفت  شهاب

 

 كدوم پول؟ من كه به او پول قرض نداده بودم 

 

ز چه  که موضوع ا   دیحرف بالفاصله فهم نیا ی در پ 

 قرار است با ناراحتي گفت:  

 

 تو اون پول رو گرفتي؟ ببینم



 

 آره، مگه نباید مي گرفتم؟  

 

 گفت:    دیشهاب كه خود را شکست خورده د 

 نباید مي گرفتي.  نه،

 

سپس بدون اینكه كسي را مخاطب خود قرار دهد   

 گفت: 

 

نمي دونستم این پسر تا این حد یكدنده هست منو  

 مي تونم حریف او شم.   بگو كه فكر مي كردم 

 

 كه از حرفهاي شهاب سر در نمي آورد گفت:    مهتاب

 شده شهاب؟ اتفاقي افتاده؟  چي

 

نه، هیچ اتفاقي نیفتاده. خوب دیگه من رفتم  

 خداحافظ.

 



 

بعد شهاب زنگ منزل آقاي سهرابي را به صدا   مدتي

 در آورد، مهران در را به روي او گشود.  

 

 : سالم، مزاحم كه نشدم.  چون او را دید گفت  شهاب

 

 در پاسخ او اخمي كرد و گفت:   مهران 

 

 بگم سالم و زهرمار یا نه؟   

 

لبخندي زد و گفت: تو كه كار خودت رو كردي    شهاب

 عصباني هستي؟  یدیگه براي چ 

 

براي اینكه مي بینم حرفهاي من اصالً براي تو  

 اهمیت نداره.  

سه ساعت تمام براي تو در مورد اینكه مي خوام   من

 به شقایق  كمك كنم حرف مي زنم 



انگار نه انگار كه حرفهاي مرا شنیده اي مي آیي  اما 

 و پول مي ذاري كف دستم. 

 

حیف كه چندین ساله با هم رفیقیم و گرنه االن یك  

 . ی ك مفصل از من نوش جان مي كردكت

 

شهاب كه از عصبانیت مهران خنده اش گرفته بود   

 گفت: 

بیخود دوستیمون رو بهانه نكن چون مي دوني  

 حریف من نیستي این حرف رو مي زني.

 

 واقعاً این طور فكر مي كني؟ مي خواي نشونت بدم؟  

 

همان طور كه خنده بر لب داشت دستش را    شهاب

 گفت: جلو آورد و 

 

نه، خواهش مي كنم فعالً خودت رو كنترل كن. چون   

 باید برم شركت. دعوا باشه برا بعد.  



 

از این حرف سوئیچ ماشین را به مهران داد و   بعد

 گفت: در ضمن از كمكت ممنونم.
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آن را گرفت و گفت: چه فایده؟ توكه با كارهات    مهران 

 ارزشي براي كمكهاي من باقي نمي ذاري  

 بگو ببینم شقایق رو پیدا كردي یا نه؟  حاال

 

آره، پیداش كردم ولي اگه ماشین تو نبود هرگز نمي  

تونستم پیداش كنم ضمناً از اینكه باعث ناراحتیت شدم 

ه خاطر من به متأسفم ولي باور كن دوست ندارم ب 

 زحمت بیفتي.

 



مهران با ناراحتي گفت: اگه بگم نه به خاطر تو بلكه   

فقط به خاطر خود شقایق مي خوام به او كمك كنم 

 ؟ یراضي مي ش 

اصالً تو مرا بذار جاي خودت خوب همان طور كه تو   

مي خواي به او كمك كني، من هم دوست دارم این كار  

د سر این موضوع با  رو بكنم. آخه من تا چه موقع بای

تو بحث كنم؟ چرا تو نمي خواهي حرفهاي مرا  

 بفهمي؟  

 

 

كه مي فهمید او چه مي گوید در پاسخش گفت:    شهاب

مهران باور كن من در مورد كمك تو به شقایق حرفي  

ندارم. ولي هیچ فكر كردي پدر و مادرت با این كار تو  

كه  موافقند یا نه؟ اصالً شاید اونا با این موضوع هم 

تو ماشینت رو در اختیار من مي ذاري مخالف باشن  

 آن وقت چطور... 

 

 

 حرف شهاب را قطع كرد و گفت:   مهران 



 

اوالً كه این ماشین متلعق به خود منه و اختیارش هم   

دست خودمه پس مي تونم اون رو به هركس كه 

بخوام بدم. ثانیاً همون طور كه مادر تو با این  

در منم موافقن با این حساب  موضوع موافقه، پدر و ما

 تو دیگه بهانه اي نداري درسته؟ 

 

شهاب لبخندي زد و گفت: خیلي خوب، من تسلیمم.  

برم  دیمن با  گهیهر طور مي خواي عمل كن. خوب د

 بیشتر از این وقت ندارم اینجا بایستم. 

 

 اگه این طور ه برو سوار شو، خودم مي رسونمت.   

 

ه را بست. شهاب بعد از این حرف در خان  مهران 

 گفت: 

 اگه بگم نمي خوام مزاحمت شم كه ناراحت نمي شي؟   

 

دست او را گرفت و در حالي كه او را به طرف    مهران 

 ماشین مي برد گفت:  



 

مي گي؟    یبگم دوست دارم تو رو برسونم چ اگه

خواهش مي كنم سوار شو و این قدر با این حرفها  

 اعصاب منو داغون نكن.  

 

هر دو سوار ماشین شدند و مهران ماشین را به   وقتي

 راه انداخت روبه شهاب گفت:

 

ببین شهاب، من مي دونم تو چه احساسي داري مي  

دونم چون همیشه یه ماشین زیر پات بوده و تو  

نیازي به كمك دیگران نداشتي حاال برات سخته كه از  

 دیگران درخواست كمك كني. 
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به همین دلیله كه مي خوام هر وقت احتیاج  منم

 داشتي ماشین رو در اختیارت بذارم

 

باور كن دوست ندارم ببینم كه تو از كمبود ماشین  

رنج مي بري. نمي خوام ببینم روش زندگیت با قبل  

 فرق كرده .  

 

مي دوني از وقتي ماشینت رو فروختي رفتارت   هیچ

با من تا چه حد فرق كرده؟ طوري با من حرف مي 

 زني انگار در حضور من راحت نیستي. 

 

ین رفتارت رو كنار  به تو التماس مي كنم كه ا  شهاب

بذار و اجازه بده من به عنوان یه برادر تو این  

 گرفتاریا همرات باشم. 

 

 

شهاب كه نمي دانست در پاسخ صحبتهاي مهران چه  

 بگوید مدتي سكوت اختیار كرد، 

 



خودش هم مي دانست كه حرفهاي مهران درست   

است ولي نمي توانست این موضوع را به خود  

 بقبوالند. 

 

 ه شهاب را در فكر دید گفت: مهران ك 

 

از حرفام ناراحت شدي؟ متأسفم قصد نداشتم ناراحتت  

كنم فقط نمي تونم تحمل كنم كه تو مثل یه غریبه با 

 من رفتار كني.

 

 

ناراحت نشدم. اینكه من تو این موقعیت به كمك   نه،

تو احتیاج دارم كامالً براي خودم روشنه ولي باور كن  

 شه،یدلم به این كار راضي نم  خودم هم نمي دونم چرا

 

اصالً مي دوني چیه؟ فكر مي كنم رفتار شقایق باعث   

تغییر رفتار من شده چون او هم همین رفتاري رو كه  

من با تو دارم با من داره و به سختي راضي مي شه  

 كمك منو قبول كنه.



 

 

لبخندي زد و گفت: خوب، پس بگو این    مهران 

رفتارت از كجا آب مي خوره. مي دونستم تو بي جهت  

 تا این حد رفتارت رو با من تغییر نمي دي، 

 

ولي شهاب موقعیت او با تو با موقعیت ما دو نفر   

خیلي فرق مي كنه اوحق داره كه نتونه به راحتي 

 كمكهاي تو رو قبول كنه ولي تو نه.

 

تهاست با هم دوستیم. پس نباید در  من و تو مد 

بینمون از این حرفا پیش بیاد بنابراین خواهش مي 

كنم كاري نكن تا برم  و عقده هام رو سر شقایق خالي  

 كنم.  

 

 خندید و گفت:    شهاب

هم كه امروز با همه دعوا داري. خیلي خوب من   تو

باید بگم كه دست از   یكه یه بار گفتم تسلیمم، دیگه چ

 ري. سرم بردا



 

مهران نفس عمیقي كشید و گفت: هیچ، فقط   

امیدوارم این آخرین دفعه اي باشه كه با تو سر 

 موضوع كمك به شقایق بحث مي كنم،

حاال از این حرفها بگذریم نمي خواي بگویي شقایق   

 رو كجا پیدا كردي؟ 

 

مهران با این حرف رشته سخن را عوض كرد   

و مفید    وشهاب هم در پاسخ او جریان را مختصر

 تعریف كرد. 
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بعد،در نبود شهاب شقایق ابتدا همراه مهتاب   روز 

 مشغول تمیز كردن منزل شد،

 

مهتاب سعي كرد مانع این كار او شود ولي شقایق  

است و كمتر  اظهار كرد كه این طوري راحتتر

 احساس غریبي مي كند 

 

مهتاب هم چون این قبیل حرفها را از زبان او شنید   

 راضي شد و با هم سرگرم نظافت شدند. 

 

بعد از اینكه كارشان تمام شد، مهتاب سه استكان   

چاي آماده كرد و با شقایق رفتند به سراغ خانم 

 ساالري كه در اتاق پشت میز خیاطي نشسته بود. 

 

مهتاب بعد از اینكه چایش را خورد لباسي را   

 برداشت و سرگرم دوختن دكمه هاي آن شد. 

 

دلش    اما شقایق در تردید به سر مي برد از یك طرف 

نمي خواست بیكار بنشیند و آنها را تماشا كند و از  



طرف دیگر در خود این توان را نمي دید كه از آنها  

 درخواست كند در كارشان او را شركت دهند. 

 

تردید بیش از اندازه آزارش مي داد و دلیلش هم این  

بود كه او هنوز خود را در آن خانه غریبه مي 

 دانست.

 

وجه حال غیرعادي او شده بود  ساالري كه مت خانم

 گفت: 

 چیزي شده شقایق جان؟ به نظرم ناراحتي؟  

 

شقایق به خود تكاني داد و گفت: نه، اصالً این طور   

 نیست

 

 سپس دل را به دریا زد و ادامه داد  

 فقط یه خواهش از شما دارم  

 



خانم ساالري ساكت ماند تا شقایق سخنش را تمام   

 كند

 

 ر دید با حالتي خاضعانه گفت: شقایق هم كه این طو 

 

اجازه مي دین من هم كمكتون كنم؟ منظورم تو  

 خیاطیه؟  

 

ساالري لبخندي زد و گفت كار نیك و پرسش.   خانم

 البته كه اجازه مي دم

اگه تا چند دقیقه دیگه نمي گفتي خودم این   

 درخواست رو از تو مي كردم 

 

اري و  اتفاقاً تو بیشتر از مهتاب نیاز به سرگرمي د 

 البته به نظر من این كار سرگرمي خوبي براي توست. 

 من هم خوشحال مي شم كمكم كني. 

 



كه انتظار شنیدن چنین حرفهایي آن هم با این    شقایق

همه صداقت و مهرباني را نداشت خوشحال شد و  

 گفت: 

 

 پس خواهش مي كنم یه كاري بدین انجام دم.  

 

به این ترتیب شقایق هم مانند آنها مشغول شد، آن   

سه تا ساعاتي بعد در كنار هم نشستند و عالوه بر  

شادي را در اتاق  كار با حرفها و خنده هایشان محیط 

 ایجاد كردند كه در نظر شقایق جلوه اي دیگر داشت 

 

صفا و صمیمیت و همدلي كه در جمع آنها به وجود   

 آمده بود شقایق را بیش از حد تحت تأثیر قرار داد 

 

به طوري كه آرزو مي كرد آن لحظه هاي خوش   

هرگز به پایان نرسد و او بتواند روح خود را بیش از  

 آشنا كند.  پیش با شادي 

 



شادي اي كه سالها در حسرت احساس اندكي از آن   

زندگي كرد و تا به آن زمان نتوانسته بود آن را 

 دریابد. 
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اكنون در كنار مهتاب و خانم ساالري روح  ولي 

ه محبت او در حال جذب كردن قطرات  افسرده و تشن

زالل شادي و نیز بیرون راندن ویروسهاي اندوه و  

 ناراحتي بود. 

 

 بود  یك ساعت از ظهر گذشته 

خانم ساالري و مهتاب و شقایق دور هم نشسته و   

سرگرم گفتگو و نیز تماشاي تلویزیون بودند كه 

 شهاب وارد اتاق شد 



 

ع آنها پیوست و  بعد از سالم و خسته نباشي به جم 

 روي مبلي روبروي شقایق نشست.  

 

ساالري براي آوردن چاي به آشپزخانه رفت بعد   خانم

 از رفتن او شهاب خطاب به مهتاب و شقایق گفت:  

 

 چه خبر؟    خوب

 

پاسخ داد: تو صبح تا حاال بیرون بوده اي،    مهتاب

 اون وقت از ما مي پرسي چه خبر؟  

 

خندید و گفت: طوري حرف مي زني انگار من    شهاب

كجا بودم. مگه تو دانشگاه جز درس و كالس خبر 

 دیگري هم هست؟ 

 



در آن هنگام خانم ساالري برگشت، استكان چایي را  

د و همان  كه براي شهاب آورده بود به دست او دا

 طور كه در جایش مي نشست خطاب به او گفت:

 

راستي تا یادم نرفته بگم، دو ساعت پیش یه خانمي  

زنگ زد و با تو كار داشت، ببینم تو منتظر تلفن كسي  

 هستي؟ 

 

شهاب كه از حرفهاي مادرش به فكر فرورفته بود   

 گفت: 

 نه،گفتین خانم بود؟  

 

ار داره نگفت.  آره، هرچه اصرار كردم بگه با تو چك 

 گفت فقط باید به خودت بگه.

 

 مهتاب لبخند موزیانه اي بر لب آورد و گفت:  

 



هست و به ما نمي  یچیه شهاب؟ مثل اینكه خبرای 

 گي؟  

 

 اخمي كرد و گفت:   شهاب

من اصالً از این شوخیها خوشم نمي آد پس لطفاً   

 ساكت. 

 

 ساالري روبه مهتاب گفت:   خانم

حت نكن. صداي اون زن  جهت شهاب رو نارا بي

پس افكار تو   د،یباالتر از چهل سال به نظر مي رس 

 نمي تونه درست باشه.  

 

كه دلش نمي خواست بیش از این در مورد این   شهاب

موضوع صحبت شود مشغول نوشیدن چاي شد و  

 گفت: 

 

اصالً هركه مي خواد باشه، اگه كار مهمي داشته   

 باشه دوباره زنگ مي زنه. 



 

ا عوض كرد و ادامه داد: راستي مامان  سپس حرف ر 

اگه اجازه مي دین در مدتي كه شقایق خانم مهمان ما  

هستن تو کار خیاطي به شما کمک كنن، البته من این  

 گم وگرنه...    یرو به درخواست خودشون م

 

 ساالري حرف او را قطع كرد و با لبخند گفت:  خانم

چون شقایق از امروز   ست،ینیازي به گفتن تو ن  

صبح كارش رو شروع كرده و خیلي هم خوب پیش  

 رفته 

 

با  نطوریگفت:که ا قی زد و رو به شقا  یشهاب لبخند  

 بگم. یز یمن چ ستین یازین گهیحساب د  نیا

 

را برداشت   ی آن هنگام تلفن زنگ زد. مهتاب گوش  در

است که   یو چون متوجه شد فرد پشت خط همان خانم

 را به شهاب داد.  یگوش  گفتیمادرش م

 

 



 لحظه اي بعد شهاب با او شروع به صحبت کرد.  و

 

که نگاهش به شهاب بود از چهره شاد و    قیشقا 

هیجان زده شهاب و همچنین نگاه هاي او به خود  

 است متوجه شد كه خبر خوشحال كننده اي در پیش

 

با این حال زیاد خود را امیدوار نكرد و همان طور   

 شهاب با آن خانم شد.   یشاهد گفتگوي تلفن
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 کرد و  انیب ز یجمالت را ن  نیکم شهاب آخر کم

 گوشي را قطع نمود.   سپس



 

شده بود با خوشحالي    جانیاز حد دچار ه شیکه ب  او

 روبه شقایق گفت: 

نگفتم باالخره   ن؟یشقایق خانم یادتونه گفتم ناامید نش  

 پیداشون مي كنیم؟

 

شقایق مات و مبهوت ایستاده بود و قادر نبود در   

برابر این حرف شهاب عكس العملي از خود نشان  

گي  مي  یدهد، ولي خانم ساالري به جاي او پرسید چ

 شهاب؟ چه كسي پشت خط بود؟ 

 

 شهاب آرامتر شد و گفت:  

خونه  یاون خانمي كه مي گفتین یكي از همسایه ها  

هس كه پدر و مادر شقایق خانم سابقاً در اون   یا

 زندگي مي كردن، 

 

او مي گفت در مورد پدر و مادرشون اطالعاتي  داره   

 كه خیلي به دردمون مي خوره.  

 



با خوشحالي گفت: این كه خیلي عالیه، ولي تو   مهتاب

كه رفته بودي اونجا، چرا همون روز این موضوع رو  

 به تو نگفته؟

 

از قرار معلوم او اون روزي كه من به سراغشون   

را بعداً از    انیجررفته بودم خونه نبوده و این 

شوهرش شنیده، شماره تلفن را هم كه خودم به اونا  

داده بودم ولي فكر نمي كردم این كار فایده اي داشته  

 باشه.  

 

بعد از شنیدن حرفهاي شهاب به سوي شقایق    مهتاب

رفت، دستهاي او را به گرمي فشرد و با شادي زیادي  

 گفت: 

 

وشحالم،  مي گه؟ واقعاً برات خ ی مي فهمي شهاب چ 

باورت مي شه به همین زودي اونا رو پیدا كني؟ من  

 كه اصالً نمي تونم باور كنم.

 



این حرفهاي مهتاب تپش قلب شقایق را تندتر مي  

چهره   یكرد، اشك در عمق چشمانش جوشید و بر رو 

 اش روان شد 

 

سرش را پایین گرفت و در پاسخ مهتاب فقط اشك   

 ریخت. 

وق زیاد بود. این حالت  كه تنها دلیلش شوروش  اشكي

شقایق براي هر سه نفري كه در حضور او بودند  

 دیدني بود. 

 

بعد از لحظه اي سكوت مهتاب سر او را باال گرفت و   

گریه مي كني؟ یعني   یبا حالتي خاص گفت: براي چ

 باورت نمي شه؟

 

 شقایق پاسخي به او نداد اما شهاب گفت:  

ایشون بودي  راحتشون بذار مهتاب. اگه خودتم جاي  

 همین حال رو داشتي.

 



شهاب بعد از این حرف به سمت پله ها راه افتاد.   

 خانم ساالري از او پرسید: 

 

چكار مي خواهي بكني؟ شهاب همان طور كه از پله   

 ها باال مي رفت پاسخ داد: 

 

مي خوام برم خونه اون خانم. باید برم اونجا تا  

 موضوع را برام بگه.

 

سپس به سرعت به اتاقش رفت كاپشنش را كه   

 انداخته بود روي تخت برداشت و دوباره برگشت.  

 

همان حال كه از پله ها پایین مي آمد كاپشنش را   در

 نیز پوشید سپس چون دید شقایق آرام گرفته گفت: 

 

 شما هم مي آیین بریم یا اینكه منتظر مي مونین؟ 
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ر نمي كرد در حالي كه هنوز موضوع را باو  شقایق

 كه صدایش مي لرزید پاسخ داد: 

 

نه، هنوز كه چیزي معلوم نیست. با اجازه تون تو   

 خونه مي مونم.

 

این قدر تردید به خودتون راه ندین من مطمئنم همه   

 .  نیچیز همون طوره كه شما مي خوا

 

 ساالري كه شهاب را عازم رفتن دید گفت:  خانم

نم الزم باشه این قدر ک  یصبر كن ببینم ، فكر نم 

عجله كني تو كه معلوم نیست چه موقع برگردي،  

 حداقل ناهارت رو بخور بعد برو.  



 

مامان، زیاد گرسنه ام نیست. در ضمن نمي تونم تا  نه

 اون وقت صبر كنم. پس اجازه بدین برم. 

 

ساالري كه نمي خواست شهاب گرسنه از خانه  خانم

درست نیست  بیرون برود گفت: االن سر ظهره.  

 مزاحم مردم بشي. 

 

شقایق كه دید خانم ساالري زیاد راضي به رفتن   

 شهاب نیست روبه شهاب گفت: 

 

بهتره گفته مادرتون رو اجرا كنین، دوست ندارم این  

 موضوع باعث ناراحتي ایشون بشه.  

 

متعجب گفت: شما كه باید بیشتر از من براي    شهاب

دونستن موضوع عجله داشته باشین، پس براي چه  

 این حرف رو مي زنین؟  

 



 نگاهش را به میز دوخت و گفت:  شقایق

 

 تون مهمترهشما درست مي گین ولي رضایت مادر 

 

شهاب لبخندي زد و گفت: بسیارخوب حاال كه شما   

این طور مي خواین منم صبر مي كنم ولي نه زیاد.  

حاال اگه مي خواین غذا بخورین خواهش مي كنم  

 زودتر. من مثل شماها صبور نیستم.

 

بعد از این گفتگو هر چهار نفر سر میز نشستند و   

آرامش كامل  مشغول خوردن غذا شدند اما هیچ كدام 

نداشتن مخصوصاً شهاب و شقایق. فكر شقایق كامالً  

مي رفت   ینیآشفته بود و غذا به سختي از گلویش پا 

خانم ساالري كه حال او را درك مي كرد چون دید او  

گفت: شقایق جان   او غذایش را درست نمي خورد به 

راحت باش و غذات رو بخور. انشاا... همه چیز 

 ادرت پیدا مي شن. درست مي شه و پدر و م

 



شقایق دیگر نتوانست به خوردن ادامه دهد این   

حرفهاي خانم ساالري دوباره اشك را به چشمانش  

 دواند. 

 

از جایش بلند شد و گفت: معذرت مي خوام .باور   

 كنین دست خودم نیست 

 

سپس در حالي كه آرام گریه مي كرد به طرف اتاق   

 ب نیز بلند شد. مهتاب راه افتاد. با رفتن شقایق، شها 
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 ساالري كه این طور دید گفت:  خانم

 



 كجا میخواي بري؟ تو كه هنوز چیزي نخوردي.  

 

بیش از این نمي تونم صبر كنم. در ضمن شقایق   

 ناراحته، درست نیست زیاد منتظرش بذاریم.  

 

بعد از این حرف به سمت تلفن رفت و جریان    شهاب

را به مهران اطالع داد و از او خواهش كرد به  

 دنبالش بیاید. 

 

مهران هم خوشحال شد و قول داد سریع خود را  

 برساند.

 

ان را با هم قطع كردند شهاب  بعد از اینكه تماسش  

 راهي كوچه شد تا كمي از راه را پیاده برود. 

 

هنوز به انتهاي كوچه نرسیده بود كه ماشین مهران   

 جلوي او ایستاد وقتي شهاب سوار شد مهران گفت:  

 



از اینكه باالخره با من سرآشتي رو باز  خوشحالم

 كردي.  

 

تو قهر  لبخندي بر لب آورد و گفت: مگه من با   شهاب

 بودم كه حاال بخوام آشتي كنم.

 

اونن رفتاري كه تو با من داشتي برام از قهر كردن   

 هم بدتر بود. 

 بگذریم، ببینم چرا خود شقایق نیومد.  

 

ترجیح مي ده منتظر بمونه. مي گفت هنوز چیزي   

 مشخص نیست به خاطر همین نیومد. 

 

مهران خنده كوتاهي كرد و گفت: پس این طور كه   

 .م یاست من و تو از او مشتاق ترپید

 

اشتباه مي كني. اگه اشكاي او رو مي دیدي به  تو

بردي. مطمئن باش من و تو   یمیزان اشتیاقش پي م



هرچقدر هم مشتاق باشیم اشتیاقمان به پاي او نمي 

 رسد. 

 

 کردم من مطمئنم که حق با توهه. یگفت:شوخ  مهران 

 

 د یحرف چون شهاب را در فکر د  نیبعد از ا او

 کرد  اریسکوت اخت

 

مدتي دیگه گذشت تا اینكه مهران ماشین را مقابل در   

 آپارتمان پارك كرد و هر دو از ماشین پیاده شدند  

 

اي بعد شهاب زنگ در را به صدا در آورد،چند   لحظه

مهربان داشت   ی که چهره ا یانسال یلحظه بعد خانم م

آمد و آنها را به داخل    شوازشانیبه پ یی با گشاده رو

 منزل دعوت کرد 

 

لحظه اي بعد شهاب و مهران با آقاي سعادت یعني  

شوهر آن خانم روبرو شدند بعد از اینكه كار پذیرایي  

 پایان یافت



 

شهاب كه بي اندازه منتظر بود تا خانم سعادت برود   

 سر اصل مطلب، بیش از آن تحمل نكرد و گفت:

 

ز روز مزاحمتون شدیم واقعا  از اینكه در این موقع ا 

در   یمعذرت مي خوایم. حاال اگه محبت كنین  و هرچ

مورد آقا و خانم محسني مي دونین به ما بگین ضمن  

 تشكر از شما زودتر رفع زحمت مي كنیم.

 

 آقاي سعادت در پاسخ شهاب گفت:    

 

زحمتي آقاي ساالري؟ این ما هستیم كه شما را به   چه

زحمت انداختیم. متأسفانه من از جریان آقاي محسني  

و خانمش بي اطالع بودم وگرنه همان روز كه اومده  

 بودین شما رو مطلع مي كردم 

 

اما وقتي موضوع را به همسرم گفتم و به او اطالع   

و  دادم كه موضوع در مورد دختر اوناست همه چیز ر

 برام تعریف كرد. 
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شوهرش گفت: البته  یسعادت در ادامه حرفها خانم

تواین محل من تنها كسي هستم كه از محل زندگي 

اون زن و مرد اطالع دارم و دلیل اینكه این موضوع  

مسرم هم نگفتم اینه كه به خانم محسني  رو حتي به ه

 قول دادم چیزي به كسي نگم.  

 

این پنهان كاري هم مربوط مي شه به آقاي   علت 

 رضواني،  

مي كنم شما آقاي رضواني را بشناسید، درست   فكر

 نمي گم؟

 



شهاب پاسخ داد: البته و مطمئناً دلیل پنهان كاریتون   

حم آقاي  اینه كه اون آقا براي پس گرفتن پول مزا

 محسني نشه درسته؟

 

بله حرفتون كامالً درسته .خانم محسني و شوهرش   

چند روز بعد از تحویل دادن دخترشون و دریافت پول 

 از اینجا رفتن 

 

و در مورد محل زندگیشون به كسي جز من چیزي   

 بود كه گفتین،    نینگفتن، دلیلشون هم هم

 

كه مي دونستن دیگه نمي تونن پول آقاي   اونا 

رضواني رو برگردونن، از اونجا كه حدس مي زدن  

آقا و خانم رضواني نظرشون عوض شه بهتر دیدن از  

 زندگي كنن.  یاینجا برن و در محل دیگه ا 

 

  ً   حدسشون كامالً درست از آب دراومد. اتفاقا

 



تقریباً چهار پنج سال بعد گذر آقاي رضواني به این   

اطراف افتاد البته من از طرز برخورد و صحبتهاش  

متوجه شدم كه او چه قصدي داره ولي به روي خودم  

نیاوردم و بنابر قولي كه به خانم محسني داده بودم  

 دادم. هیچ خبري از اونا دراختیارش قرار ن

 

مهران كه تا به حال سكوت کرده بود و فقط گوش   

 مي داد به حرف آمد و گفت:

 

به خاطر پول،خودشون رو   دیولي به نظر من اونا نبا  

از دیدن دخترشون محروم مي كردن، در مورد  

 دخترشونم همین طور. 

 

 

حرف شما تا حدودي درسته. ولي اون زن و   این

 شوهرم هم تا حدودي حق داشتن 

 

ون وقتي آقاي رضواني پولش را از اونا طلب مي  چ 

كرد، اونا هیچ چاره اي جز پرداخت پول نداشتن و  



این در حالي بود كه اونا تمام پول و یا حداكثر اون  

 رو خرج زندگیشون كرده بودن. 

 

آقاي رضواني هم كه معلوم بود از اون آدمایي نیست   

ن این كه چندسال صبر كنه تا پولش تهیه بشه. البته م

طور فكر مي كنم ولي اگه از این دید به موضوع نگاه  

 كنیم، باید حق را به اونا بدیم. 

 

شهاب كه حوصله اش از این بحث سر رفته بود   

 گفت: 

معذرت مي خوام ولي به نظر من این موضوع زیاد   

مهم نیست، چون هرچه بوده گذشته، فعالً مهم اینه كه 

ن. چون دخترشون  ما بدونیم اونا  كجا زندگي مي كن

 شدیداً در انتظار دیدن اوناست.  

 

نباشید آقاي ساالري، سر فرصت آدرس    نگران

منزلشون رو در اختیارتون مي ذارم ولي قبل از آن  

 ی رضوان  یآقا   یباعث شده به جا    یمي خوام بدونم چ

 شما  دنبال منزل آقاي محسني بگردین.
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تا جایي كه من مي دونم دختر آقاي محسني با   چون

آقاي رضواني زندگي مي كنه و از طرفي به نظر نمي 

 آد آقاي رضواني شما را فرستاده باشه، 

 

چون او بعد از آخرین باري كه اومد و خبري به  

، اونقدر ناامید و كالفه بود كه ما مطمئن دست نیاورد

 شدیم دیگه این طرفها پیداش نمي شه .

 

شما درست مي گین آقاي رضواني دیگه هیچ امیدي   

به پیدا كردن آقاي محسني نداره و حتي فكرش رو هم  

 نمي كنه،



 

در مورد اون دختر هم فقط مي گم كه دیگه با آقاي   

 رضواني زندگي نمي كنه،

 

راي اینكه شما را مطمئن كنیم ما از جانب  در ضمن ب 

آقاي رضواني نیومدیم به اطالعتان مي رسونم كه 

موضوع اون پول كامالً حل شده و دیگه الزم نیست  

 در مورد اون و آقاي رضواني نگران باشین 

 

به این ترتیب خواهش مي كنم با خیال راحت آدرس   

ن اونا را در اختیارمون بذارید تا هرچه زودتر ای

 موضوع رو تموم كنیم.  

 

سعادت كه از شنیدن حرفهاي شهاب اندكي   خانم

 تعجب كرده بود گفت: 

 

با اینكه در مورد حل شدن موضوع پول درست   

متوجه منظورتون نمي شم ولي همین قدر برام  

 و قصدتون خیره  د یروشنه كه شما  حرفاتون صادق



 

همون طور كه مي خواین من آدرس و  شمار تلفن   

 ا رو به شما مي دم. اونج

 

البته منزل اونا از اینجا دوره و چون ممكنه وقتي  

مي رین اونا منزل نباشن بهتره قبل از رفتن با اونجا  

تماس بگیرین و اومدنتون رو به اطالعشون  

 برسونین. 

 

خانم سعادت بعد از گفتن این حرفها، آدرس و شماره   

ال  تلفن را به شهاب داد و شهاب و مهران هم خوشح

از اینكه عاقبت به نتیجه دلخواهشان رسیده اند بعد از  

تشكر فراوان از خانم سعادت و همسرش آنجا را ترك  

 كردند در ماشین كه بودند مهران از شهاب پرسید:

 

 خوب حاال برنامه چیه؟ چكار مي خواهي بكني؟ 

 



طبق گفته هاي خانم سعادت باید اول با منزل اونا   

تماس بگیریم، وقتي با اونا صحبت كردیم معلوم مي  

 شه چكار باید بكنیم. 

 

سریعتر برو، مطمئنم شقایق   کنمیخواهش م حاال

 بدجوري در انتظار به سر مي بره 

 

. مهران كمي به سرعتش افزود و در همان حال 

 گفت: 

م وقتي شقایق آدرس منزل  خیلي دلم مي خواد بدون 

 پدر و مادرش رو مي بینه چه حالي پیدا مي كنه

 

موضوع زندگي او بیش از اندازه حس ماجراجویي   ،

منو برانگیخته. نمي دوني چقدر دلم مي خواد به 

 پایان این ماجرا برسیم و نتیجه اش رو ببینم. 
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 لبخندي زد و گفت:    شهاب

هم مي دونم،چون خود من بیشتر از تو مشتاق    خوب

 این ماجرا هستم.  

 

خندید و گفت: و مشتاق تر از تو هم شقایق.    مهران 

 درسته؟

 

مهران بعد از این حرف ماشین را جلوي خانه نگه  

 داشت، 

 

 هم در پاسخ او گفت:    شهاب

كه دیگه پرسیدن نداره معلومه كه او از همه  این

مشتاق تره. حاال لطفاً ماشین رو خاموش كن و پیاده 

 شو. 



 

 

 چه پیاده شم؟ اگر كاري داري همین جا بگو.   براي

 

مگه نگفتي دوست داري بدوني شقایق با دیدن   

آدرس چه حالي پیدا مي كنه؟ خوب بیا بریم تو تا 

 ببیني.  

 

گفتم، هنوز هم مي گم با این حال حاضر نیستم   چرا

 بي دلیل مزاحم شم. 

 

دستش را جلو برد خودش ماشین را خاموش    شهاب

 كرد و در همان حال گفت: 

 

یا بریم پایین تا  گفته بي دلیل مزاحم مي شي، ب یک 

 من دالیلش رو بگم.

 



اگه راست مي گي همین جا بگو. خیلي خوب مي گم،  

 خوب گوش كن تا بعداً گله نكني... 

 

من اونقدر كه تو فكر مي كني احمق نیستم با اینكه  

خودت تا به حال چیزي نگفتي ولي خوب مي دونم  

چقدردلت مي خواد بدوني داري به چه كسي كمك مي  

 و چطور دختریه. هی ن شقایق ككني و ای

 

این كه اولین دلیلم. دلیل دوم هم اینه كه چون   خوب

مي خوام همین االن با منزل آقاي محسني تماس  

 بگیرم دوست دارم تو هم در جریان ماجرا باشي، 

 

منظورم اینه همون طور كه تا به حال تو این ماجرا   

با  همراه و كمك كارم بودي، مي خوام بقیه راه را هم 

 من باشي.

 در واقع این یك نوع تشكره.  

 

دلیل سومم را وقتي پیاده شدي مي گم.  مهران   اما 

 خندید و گفت:



 

تو هم عجب دلیالیي مي آري ولي راستش رو بخواي  

از دلیل دومت بیشتر خوشم اومد چون همونه كه من  

 مي خوام.

 

هم خندید و در حالي كه از ماشین پیاده مي شد    شهاب

 گفت:  

حاال كه این طوره پیاده شو تا دلیل سومم را هم    بخو

 برات بگم. مطمئنم از اون یكي بیشتر خوشت مي آد. 

 

بعد از اینكه هر دو از ماشین پیاده شدند مهران  

 سومین دلیلم بگو دیگه. دنیگفت: خوب من آماده شن
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در حالي كه به طرف در خانه مي رفت تا آن را    شهاب

 باز كند گفت:  

 

نظر من همون قدر كه تو دوست داري به شقایق   به

كمك كني او هم دلش مي خواد در مقابل كمكهاي تو  

 از تو تشكر كنه.

ین موقعیت را  بنابراین بهتره با اومدنت به منزل ما ا 

 در اختیار او بذاري. 

 

به  یازیمهران كه كمي جاخورده بود گفت: ولي من ن  

 . نمیب یتشکر نم

 

 

مي گي. با این حال درست نیست نسبت   یفهمم چ مي

 به احساسات شقایق بي تفاوت باشي. 

 



 رکانهیبعد از شنیدن این حرف شهاب لبخند ز  مهران 

 پنهان نماند.  اي بر لب آورد كه البته از دید شهاب 

 

 طوري كه گفت: چیه؟ حرف خنده داري زدم؟  به

 

مهران با همان حال گفت: خنده ام به خاطر زیركي   

 توست نه به خاطر حرفت. 

 

 شهاب به او خیره شد و گفت: منظور؟  

 

مهران حال عادي به خود گرفت و گفت: منظور  

خاصي ندارم فقط بهتر بود به جاي این همه دلیل و  

ن یك كالم مي گفتي پاي خواسته شقایق  منطق آورد 

 در میونه  و من باید خواسته او رو برآورده كنم.  

وقت من زودتر موضوع را درك مي كردم و    اون

 راضي به اومدن مي شدم.  

 



كه كنایه مهران را درك كرد نگاه از نگاه او    شهاب

 برداشت. 

 

بر لب آورد و سپس گفت: بیخود   یلبخند کمرنگ 

 براي خودت فلسفه چیني نكن هیچم این طور نیست  

 

بعد از این حرف مهران را به داخل دعوت كرد.   او

مهران هم بعد از اعالم ورود همراه با شهاب به داخل  

 رفت.  

 

وارد اتاق شدند خانم ساالري به استقبالشان آمد   وقتي

ران خطاب به او  و بعد از سالم و احوالپرسي با مه 

 گفت: 

 

مهران، شهاب از خوبیهاي شما خیلي تعریف   آقا 

كرده. شما واقعاً در حق او برادري مي كنین و من از  

 شما ممنونم.

 



در ضمن از اینكه این مدت دائم باعث زحمت شما   

 شده واقعاً از شما عذر مي خوام. 

 

 مهران در پاسخ خانم ساالري گفت:  

 

نكردم شهاب بیش از   خواهش مي كنم. من كاري 

 اینها در حق من محبت كرده.  

 

همان زمان صداي شقایق به گوش مهران رسید   در

 كه گفت:  

 

من هستم كه باعث زحمت شما شده ام نه آقا   این

 شهاب و واقعاً از این بابت متأسفم.  

 

چون به جانب صدا نگاه كرد شقایق را دید كه    مهران 

ي از پله ها پایین  همراه مهتاب با وقار و متانت خاص

 مي آمد 

 



آنجا كه مهتاب را قبالً دیده بود توانست شقایق را   از

 بشناسد او بعد از مكثي كوتاه در پاسخ شقایق گفت: 

 

من به خانم ساالري هم گفتم من هر كار كردم به  

خاطر رفاقتم با شهاب بوده و البته هیچ زحمتي را  

 متحمل نشده ام. 
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 پله ها رسید ایستاد و گفت:  نیهم چون به پای  شقایق

 

در هر صورت من این رو وظیفه خودم مي دونم كه   

 از شما تشكر كنم پس لطفاً سپاسگزاري منو بپذیرین. 

 



كه تا آن زمان ساكت مانده بود روبه شهاب    مهتاب

 گفت: 

شهاب    ن؟ینمي خواي بگي چه خبري به دست آورد 

 گفت: البته كه مي گم 

 

از این حرف كاغذي را كه خانم سعادت آدرس و   بعد

شماره تلفن آقاي محسني را در آن نوشته بود از 

 جیب كاپشنش بیرون آورد  

 

بعد از اینكه چند قدم به شقایق نزدیك شد آن را مقابل   

 او گرفت و گفت: 

 

اگه حرفهاي اون خانم درست باشه شما تا مدتي  

ر و مادرتون  دیگه كه فكر نمي كنم زیاد باشه به پد

 رسین.   یم

 

حرف شهاب قلب شقایق را فروریخت و براي   این

 لحظه اي او را مبهوت ساخت. 

 



به طوري كه نگاهش در نگاه شهاب گره خورد و   

 ثابت ماند.  

 

كه او را بهت زده دید تبسمي بر لب آورد و    شهاب

 گفت: 

اگه باور نمي كنین مي تونین نوشته روي كاغذ رو   

 بخونین.

 

بار در حالي كه نمي  ن یق كمي به خود آمد اشقای 

توانست مانع لرزش دستش شود كاغذ را از دست  

شهاب گرفت و به آدرسي كه روي آن نوشته شده بود  

 چشم دوخت 

 

باورش نمي شد كه به همین راحتي و البته این قدر   

 زود به پدرو مادرش برسد. 

 

افكار هیجان انگیز روحش را به تالطم واداشت،   

س خوشایندي وجودش را فرا گرفت و لحظه اي  احسا

 بعد اشك شوق از چشمان زیبایش جاري شد.



 

شهاب كه او را در آن حال دید با لحني كه آرامش را   

 براي شقایق به ارمغان مي آورد گفت: 

 

دوران تلخ زندگي شما دیگه به پایان رسیده، پس   

نیازي نیست بیش از این اندوه و اضطراب رو به 

 وجودتان راه بدین.  

 

كه هنوز چشمش به روي كاغذ بود با دست    شقایق

اشك چشمانش را سترد اما باز قطرات اشك از میان 

انگشتانش راه به بیرون باز مي كردند و بر روي  

 اري مي شدند گونه هاي لرزانش ج 

 

اندكي بعد سرش را باال آورد و در حالي كه همه  

اطرافیانش را مورد خطاب قرار مي داد با صدایي كه  

 از شدت خوشحالي مي لرزید آرام گفت: 

 

من از همه شما ممنونم، شماها واقعاً مرا مدیون   

 خودتون كردین. 



 

مهتاب هیجان زده كاغذ را از دست شقایق گرفت و   

 گفت: 

 

حرفها چیه كه مي زني؟ ما به وظیفه مون عمل  این 

 كردیم 
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بعد از اینكه آدرس روي كاغذ را خواند روبه  او

 شهاب گفت: 

 

مثل اینكه خونه اونا از اینجا خیلي دور ه، خوب، چه  

 اونجا.  ن یاین برموقع مي خو



 

طوري كه نمي شه رفت، باید اول به اونجا تلفن   همین

كنیم ببینیم خونه هستن یا نه، براي رفتن به اونجا  

 هم... 

 

 

حرف شهاب را قطع كرد و گفت: در مورد    مهران 

حاضرم در خدمتتون   نیرفتن به اونجا اگه اجازه بد

 باشم. 

 

شقایق به مهران نگاه كرد و چیزي نگفت اما شهاب   

 گفت: 

ممنون. مي دونستم  در این مورد هم مي تونم روي  

 تو حساب كنم.

 حاال فقط باید اونا رو از اومدن خودمون مطلع كنیم. 

 

 



خانم ساالري هم گفت: اگه این طوره پس زودتر این  

 كار رو بكن. 

 

و كاغذ را به  مهتاب نیز حرف مادرش را تأیید كرد  

 شهاب برگرداند.  

 

هم بعد از اینكه مهران را دعوت به نشستن   شهاب

 كرد خود به سراغ تلفن رفت

 

 خانم ساالري هم درصدد پذیرایي از مهران برآمد.  

شقایق و مهتاب هم همانجا ایستادند و نگاهشان را   

به شهاب دوختند. چند ثانیه بعد از اینكه شهاب شماره  

 گوشي تلفن را برداشت را گرفت مردي 

 

شهاب ابتدا فكر مي كرد كه این مرد باید خود آقاي   

محسني باشد ولي وقتي او گفت: آقاي محسني  

 همسایه ما هستند

 



شهاب متوجه شد كه خانم سعادت شماره تلفن   

 همسایشان را به آنها داده است 

به هر حال وقتي سراغ آقاي محسني را از آن مرد   

 گرفت او گفت:

 

شون فعالً منزل نیستن. اگه باهاشون كار دارین مي  ای 

 تونین سه چهار روز دیگه تماس بگیرین.

 

وقتي شهاب سراغ همسر او را نیز گرفت او پاسخ   

داد كه آقاي محسني به همراه همسر و دخترش به 

شهرستان رفته اند و تا سه چهار روز دیگر بر نمي 

 گردند. 

 

دش را آماده  به این ترتیب شهاب كه از قبل خو  

شنیدن چنین حرفهایي كرده بود با آن مرد خداحافظي  

 كرد و گوشي را قطع نمود. 

 

 در پاسخ نگاههاي منتظر اطرافیانش گفت:   سپس



همون طور كه خانم سعادت گفته بود اونا فعالً خونه  

نیستن از قرار معلوم رفتن شهرستان و تا سه روز  

 دیگه بر نمي گردن. 

 

خانم ساالري كه همان هنگام با یك سیني چاي وارد   

 اتاق شده بود گفت: 

 

كه اونا رو پیدا كردیم فعالً كافیه انشاا... وقتي    نیهم 

 برگشتن شقایق رو مي بریم پیششون.  

 

خطاب به خود شقایق ادامه داد: شقایق جان،    سپس

تو كه تا االن صبر كرده اي این چند روز دیگه رو هم  

مئن باش عاقبت صبر و تحملت خیر است  صبر كن مط

 و تو به آرزویت مي رسي. 
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هم گفت: البته حرف شما درسته در ضمن این   شهاب

موقعیت خوبیه كه شقایق خانم چند روز رو هم با  

 ما باشن،  آسودگي خیال مهمون 

فرصت مناسبیه كه غم و اندوه را فراموش   همچنین

كنن و با روحیه بهتري با پدر و مادرشون روبر 

 بشن. 

 

مهتاب در پاسخ این حرف شهاب گفت: گفتنش آسانه  

ولي فكر نمي كنم اگه خودت جاي شقایق بودي این 

قدر راحت در مورد این چیزا حرف مي زدي. یعني تو 

 این مدت چه انتظاري باید بكشه؟ نمي دوني شقایق تو  

 

شقایق كه از گفتگوي تلفني شهاب با آن مرد تا   

حدودي ناامید شده بود درحالي كه سعي مي كرد حال  

 خود را عادي نشان دهد گفت:  

 



حاضرم این چند روز رو هم صبر كنم اما در آخر  من

 به اونچه مي خوام برسم. 

 

ا از داخل  مهران هم که در آن هنگام استكان چاي ر 

سیني اي كه خانم ساالري جلویش گرفته بود بر مي  

 داشت بعد از تشكر از او گفت:  

 

هم با شهاب موافقم. شما مي تونین تو این چند  من

 روز خودتونو براي دیدن پدر و مادرتون آماده كنین.

  

 شهاب كنار مهران نشست وخطاب به شقایق گفت:  

هاي اون آقا  در ضمن تا یادم نرفته بگم طبق حرف 

عالوه بر دیدار پدر و مادرتون به دیدار خواهرتون  

 نیز نائل مي شین. 

 

 شقایق حیرت زده به شهاب نگاه كرد و گفت:  

 

 یعني من خواهرم دارم؟   



 

لبخندي زد و گفت: اون مرد که این طور گفت،    شهاب

حاال اگه دوست دارین حرفهاي خانم سعادت رو هم به  

طور كامل براتون بگم بفرمایین بشینین، چون ایستاده  

 خسته مي شین. 

 

خانم ساالري هم حرف شهاب را تأیید كرد و از   

 شقایق و مهتاب خواست كه آنها نیز بنشینند.

 

شنیدن حرفهاي شهاب بودند در   آن دو نیز كه مشتاق 

 جمع نشستند.

بعد از آن شهاب جریان گفتگویش با خانم سعادت را  

 براي شقایق بازگو كرد. 

 

وقتي صحبتهاي شهاب به پایان رسید مهران از   

 جایش بلند شد و عزم رفتن كرد. 

 



بنابراین بعد از اینكه خداحافظي كرد به طرف بیرون   

بدرقه او همراهش رفت.در  راه افتاد. شهاب نیز براي 

 آن هنگام مهران گفت

به نظر من حاال که  هی دختر فوق العاده ا ق یشقا  

 د ینبا  نیاز ا شتریب یکن دایپدر و مادرش رو پ یتونست

 .یوقت رو تلف کن

 

 بر لب آورد و گفت:  یا  رکانهیلبخند ز  سپس

 

مطمئن باش اگه دیر بجنبي او رو از چنگت در مي   

 آرن. 

 

 بود گفت:  امدهیشهاب كه از این حرف او خوشش ن 

الزم نكرده به فكر من باشي. خودم مي دونم چكار   

 باید بكنم. 

 

 مهران از دیدن شهاب در آن حال خندید و گفت: 

 ناراحت نشو، فقط خواستم یادآوري كنم. 



از خداحافظي شهاب را  سوار ماشین شد و بعد  سپس

 ترك كرد. 
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بعد زماني كه شهاب از دانشگاه برگشت مهتاب   روز 

و شقایق را دید كه كنار هم نشسته اند و همراه با  

 تماشاي تلویزیون با هم حرف مي زنند.

 

او هم رفت و بعد از اینكه نشست خواست سرگفتگو   

 را باز كند اما همان زمان خانم ساالري از  

 بیرون آمد و خطاب به او گفت  آشپزخانه

 دقیقه بیا  كارت دارم.  شهاب چند 

 



وقتي شهاب از جایش بلند شد و خواست برود   

 مهتاب با نگاه پرسشگرانه اي به او گفت:

 چیه؟ خبري شده؟  

 

 شهاب شانه هایش را باال انداخت و گفت: 

 نمي دونم! باید از مامان بپرسي.  

 

 مهتاب به مادرش نگاه كرد و خانم ساالري هم گفت:   

 

 فهمید به شما هم مي گه.  كن وقتي شهاب  صبر

 

از این گفتگوي كوتاه شهاب و خانم ساالري به  بعد

آشپزخانه رفتند. مهتاب كه خیلي كنجكاو شده بود  

 روبه شقایق گفت:  

 

 فكر مي كني مامان با شهاب چكار داره  تو

 

 شقایق نیز اظهار بي اطالعي كرد و گفت:   



 دونم باید صبر كنیم تا بفهمیم.  ینم

 

از آن طرف خانم ساالري بعد از اینكه یك استكان   

 چاي براي شهاب ریخت در جواب حرف او که گفت 

 

 سرا پا گوشم.  نییخوب بفرما  

 

 استكان چاي را به دستش داد و آهسته گفت:  

 

موضوع در مورد مهتابه قراره خواستگار براش   

 بیاد. 

 

شهاب با شنیدن این حرف لبخند پرمعنایي بر لب   

 گفت:   آورد و 

 مباركه، حاال طرف كیه؟ غریبه هست یا آشنا؟  خوب

 

غریبه هست صبح مادر پسره زنگ زد و اجازه   

 خواست با پسرش براي خواستگاري بیان. 



 

 شهاب مقداري از چایش را خورد و گفت:  

 شما چه گفتید؟   

 

  یشماره تلفنش رو گرفتم. گفتم بعداً خبرتون م هیچي

 کنم.

 

 هتاب هنوز خبر نداره درسته؟ م  داستی که پ نطوریا 

 

جرأت نكردم بهش بگم یادت نیست دفعه قبل كه  

براش خواستگار اومده بود چه گریه و زاري به راه  

 انداخته بود. 

 

شهاب خندید و گفت: اون كه مال شش ماه پیش بود  

 فكر  نكنم دیگه از این كارا بكنه.

 



  به هرحال من نمي تونم به او بگم به خاطر همین مي 

خوام تو كمكم كني او حرف تو رو بیشتر قبول مي  

 كنه.

 

 شما بگین.    یبسیار خوب هرچ 

 

از این گفتگو شهاب از آشپزخانه بیرون رفت و   بعد

خانم ساالري هم مشغول كار خود شد وقتي مهتاب  

 شهاب را دید مشتاقانه گفت: 

 

 گفت؟   یخوب چي شد؟ مامان به تو چ 

 

شهاب در حالي كه روي مبل مي نشست در پاسخ او   

 گفت: خودت حدس بزن. 
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 با تردید گفت   مهتاب

 در مورد شقایقه؟   

 

 به شقایق نگاهي كرد و گفت:   شهاب

نه، در مورد ایشون نیست. اتفاقاً در مورد خود تو   

 هست 

 

 مهتاب كه متوجه منظور او نمي شد گفت:  

 ه؟ی در مورد من؟ منظورت چ 

 

 شهاب لبخندي زد و گفت: 

 كر كن شاید خودت بتوني حدس بزني.ف 

 

 گفت: اگه مي تونستم كه تا حاال گفته بودم.    مهتاب



 

رو به شقایق كه ساكت بود و به گفتگوي آنها    شهاب

 گوش مي داد گفت:  

 شقایق خانم. شما مي تونین حدس بزنین یچ  شما 

 

. شقایق كه انتظار نداشت شهاب از او نظر بخواهد  

 گفت: 

و مهتابو راحت كنین چون   نیبهتره خودتون بگ 

ممكنه حدس من اشتباه باشه و موجب ناراحتي او  

 بشه. 

 

 

تبسمي بر لب آورد و گفت: این طور كه   شهاب

پیداست شما متوجه موضوع شدید پس بگین تا  

 مهتاب هم بفهمه.

 

رف مي زنین و با توجه به رفتار  این طور كه شما ح  

مادرتون فقط یه موضوع به ذهن مي رسه اما اجازه  

 بدین من چیزي نگم چون ممكنه مهتاب ناراحت بشه. 



 

مهتاب كه خیلي مشتاق شده بود گفت: ولي من كه از   

حرفهاي شهاب چیزي نفهمیدم. تو چه طور متوجه 

 منظورش شدي.  

 

 ی خندید و گفت: اگه تو هم كمي بیشتر دقت کن  شهاب

متوجه مي شي حاال مي خواي من بگم چه خبره؟ یا  

 شقایق خانم؟  

 

روبه شقایق كرد و گفت: ترجیح مي دم شقایق    مهتاب

 بگه.

 

 شهاب هم با لبخند خطاب به شقایق گفت:   

شنیدین شقایق خانم حاال كه خودش مي خواد به او   

 . نیبگ

 

 ز كمي تردید داشت به مهتاب گفت:  كه هنو   شقایق

 از حرفم ناراحت نشي.  امیدوارم



 

سپس نگاهش را متوجه شهاب كرد و خطاب به  

 مهتاب ادامه داد  

من مطمئن نیستم ولي انچه از حرفاي آقا شهاب   البته

به ذهن من رسیده چیزي در رابطه با موضوع  

 خواستگاري است. 

 

 !ق یشقا 

 

را گفت و با   نیا  مهتاب با لحن اعتراض آمیزي  

نگراني به شهاب نگاه كرد تا شاید او حرف شقایق را  

 رد كند. 

 

 برخالف میل او شهاب به شقایق گفت:  اما 

هوشیاري شما قابل تحسینه، چون موضوع درست   

 كه شما گفتین.   نهیهم

 



مي گي شهاب؟ خواهش   ی مهتاب با ناراحتي گفت: چ 

 مي كنم با من از این شوخیها نكن.  

 

همان هنگام خانم ساالري هم كه دورادور حرفهاي   در

 آنها را مي شنید نزدیك آمد و خطاب به مهتاب گفت: 

عزیزم شهاب شوخي نمي كنه اگه اجازه مي دي بگم  

 بیان. 

 

سال داره   28طور كه اون خانم مي گفت: پسرش  این

مي گي موافقي دعوتشون   یه حاال چو كارمند بانك 

 كنیم بیان. 
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كه از شدت ناراحتي قادر به تكلم نبود بعد از    مهتاب

 لحظه اي سكوت نگاهش را به مادرش دوخت و گفت:  

 

بگم؟ من نمي خوام  من چندبار باید به شما   مامان 

ازدواج كنم اصالً هم كار ندارم ببینم طرف چه كاره  

هست و چند سال داره؟ با این حساب خواهش مي كنم 

 دیگه در مورد این موضوع با من حرف نزنین. 

 

او بعد از گفتن این حرفها بدون اینكه مهلت حرف   

زدن به دیگران بدهد از جایش بلند شد و گریه كنان  

ش رفت. با رفتن او خانم ساالري خطاب  به اتاق خود 

 به شهاب گفت:  

 

بیا و درستش كن درست همون كاري رو كرد كه  حاال

دفعه پیش کرده بود. من كه نمي تونم حریف او بشم.  

خودت هر كاري مي دوني بكن. نمي شه هر  

 .  می خواستگاري كه اومد بي جهت ردش كن

 

 كه مادرش را ناراحت دید گفت:   شهاب



 

فكر مي كنه كه این حرفا رو مي    یم مهتاب چدون نمي

مطمئن باشید این دفعه اونو     ستیزنه. ولي مهم ن

 راضي مي كنم.  

 

نیز كه از وضع پیش آمده ناراحت شده بود و    شقایق

از طرفي حضور خود را در بین آن دو زیادي مي 

 دانست بلند شد و گفت:  

 دید من برم پیش مهتاب.   ی اجازه م اگه

 

ساالري گفت: تو دیگه چرا ناراحت شدي شقایق   خانم

 جان؟ 

 

شقایق گفت: كاش مي دونستم مهتاب روي این   

ز به خودم اجازه نمي  موضوع حساسه اون وقت هرگ 

 دادم با گفتن اون حرف او رو ناراحت كنم.  

 

گفت: بیخود خودتون رو ناراحت نكنین، اگه   شهاب

شما هم نمي گفتین من خودم مي گفتم و آخر مهتاب  



 ن یمتوجه مي شد در ضمن حاال كه دارین مي ر

سراغش بهتره كمي با هاش صحبت كنین شاید شما  

 فتن این موضوع كنین.اونو راضي به پذیر نیبتون

 

ولي مي ترسم با این كار او رو بیشتر از خودم   

 برنجونم. به نظرم بهتره خودتون باهاش صحبت كنین  

 

لبخندي زد و گفت: نگرانیتون بي  مورده تا    شهاب

جایي كه من مهتاب رو مي شناسم بعید مي دونم از  

 دست شما رنجیده باشه  

ت بشه از دست  باشید او از دست هركس ناراح مطمئن

 شما نمي شه. 

 

 شقایق هم لبخند كم رنگي بر لب آورد و گفت:   

کند حرفتون درست باشه پس با اجازه تون من   خدا

 مي رم سراغش.  

 

شقایق رفت خانم ساالري روبروي شهاب   وقتي

نشست و  گفت: امیدوارم شقایق بتونه او رو سر  



  عقل بیاره مي ترسم مهتاب آخر با این كاراش آینده

 خودش رو خراب كنه.

 

شهاب هم گفت: اگه شقایق نتونست خودم باهاش   

صحبت مي كنم شما نگران نباشین هر اتفاقي هم 

 بیفته من اجازه نمي دم آینده خواهرم خراب شه. 

 

رد کنه  ادیرو که ب  ی اگه مهتاب هر خواستگار ی ول 

 ؟یبکن یتونی م کاریاونوقت تو چ
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طور كه شما فكرمي كنین نیست. مطمئن باشین   این

به زودي خودش از این زندگي یه نواخت خسته مي  

 شه.  

 

ساالري با استفاده از این حرف شهاب لبخند   خانم

 معناداري زد و گفت:  

 

خودت از این زندگي یكنواخت خسته  ؟یچ  خودت 

 نشدي؟ 

 

شهاب كه منظور مادرش را درك كرد چهره اش را   

 گرفته نشان داد و گفت: 

 

منظورتون چیه.خوب اگه فكر مي كنین دیگه نیازي   

ز سرتون كم  تا شر خودم را ا  نیبه حضورم ندارین بگ

 كنم

البته با این كه برخالف میلمه ولي به خاطر اینكه  

 . گردمیبرنم گه یشما راضي باشین مي رم و د

 



خانم ساالري كه انتظار شنیدن چنین پاسخي را   

 گفت:  ینداشت با ناراحت

 

زدم   ی حرف نیهمچ  یمي گي؟ من ک یهیچ معلومه چ 

م  من اجازه نمي د یمطمئن باش اگه خودتم بخواي بر 

؟ اصالً من بدون تو نمي توانم زندگي كنم. پس  

 خواهش مي كنم دیگه از این حرفا نزن. 

 

كه دید با حرفهایش بیش از اندازه مادرش را    شهاب

 ناراحت كرده خنده كوتاهي كرد و گفت: 

مي گید مامان؟ باور كنید  شوخي كردم. من هیچ  یچ 

وقت از پیش شما نمي رم حتي اگه بخواین به زور  

 ونم كنید.بیر

 

خانم ساالري چون خنده شهاب را دید آرامش یافت.   

اشكي را كه در چشمانش حلقه زده بود پاك كرد و با  

 خنده گفت: 

 



اي شیطون منو دست میندازي با این حال نمي توني  

منو گول بزني چون باالخره ازدواج مي كني و از 

 پیشم مي ري. 

 

وجه  خودتم نخواي بري همسر آیندت به هیچ اگه

 حاضر نمي شه با مادر شوهرش زندگي كنه. 

 

كه نمي خواست بار دیگر حرفي بزند كه   شهاب

مادرش را ناراحت كند لبخندي زد و گفت: شما اشتباه  

مي كنید مطمئن باشید من اگه قرار باشه ازدواج كنم  

همسري انتخاب مي كنم كه با جان و دل پذیراي شما  

 باشه.  

 

ساالري كه از این حرف شهاب خوشحال شده   خانم

 بود با در نظر گرفتن شقایق گفت: 

ببینم مگه تو هنوز همسر آینده ات رو انتخاب  

 نكردي؟

 



با شنیدن این حرف مادرش شوكه شد ولي   شهاب

 خود را به ناداني زد و گفت:

 

 ه؟یمنظورتون چ 

 

خانم ساالري كه متوجه تغییر حالت شهاب شد   

 گفت:   زد و  یلبخند

 

منظور خاصي ندارم. فقط براي یه لحظه فكر كردم تو   

 همسر آیندت رو انتخاب كردي 

 

 او بعد از این حرف از جایش بلند شد و گفت:  

خوب دیگه هرچه حرف زدیم كافیه. مطمئناً خیلي  

گرسنه اي تا من غذا را آماده مي كنم تو هم پاشو برو  

رسید.بعد  سراغ مهتاب و شقایق ببین كارشون به كجا 

 هم بگو بیان پایین.

 

 



بعد از گفتن این حرفها به آشپزخانه رفت و شهاب  او

 را با افكارش تنها گذاشت 
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شهاب تنها شد فكرش را متوجه آخرین جمالت   وقتي

 مادرش كرد 

 

به این موضوع رسید كه مادرش از اسرار دل  وقتي   

 او باخبر است تمام بدنش داغ  شد 

ولي لحظه اي بعد خود را به بي خیالي زد و در دل   

به سادگي خودش كه فكر مي كرد مي تواند  

احساساتش را از مادرش پنهان كند خندید و بعد از آن  

 راهي اتاق مهتاب شد. 



 

كه تا حد زیادي ناراحت شده بود داخل اتاقش    مهتاب

روي تخت نشسته بود و گریه مي كرد شقایق هم كه  

از ناراحتي او اندوهگین شده بود كنارش نششسته  

 بود و سعي در آرام كردن و راضي ساختن او داشت 

 

اما هرچه شقایق مي گفت مهتاب حرفهاي قبلش را   

نشان   تكرار مي كرد و اصالً روي خوش به موضوع 

نمي داد تا اینكه شهاب بعد از كوبیدن ضربه آهسته  

 اي به در، وارد اتاق شد 

 

شقایق با دیدن او دیگر چیزي نگفت. ولي مهتاب   

 همچنان گریه مي كرد  

 

 ق یشقا  ی خواست ول   حیشهاب با نگاه از شقایق توض 

 فقط به مهتاب نگاه كرد و چیزي نگفت 

 

شهاب هم که با دیدن مهتاب در آن حال به جوابش   

 رسیده بود نزدیكتر آمد و خطاب به مهتاب گفت:



چیه مهتاب؟ این كارا چیه كه مي كني؟ فكر مي كني  

 شده كه این طور گریه مي كني؟   یچ

 

مهتاب در پاسخ او عكس العملي از خود نشان   ولي 

 نداد و همچنان به گریه كردن ادامه داد. 

 

كه اوضاع را بدتر از آنچه فكر مي كرد دید   شهاب  

كنار او نشست دستهاي او را از روي صورتش كنار  

 برد و گفت: 

 

این بچه بازیها چیه كه از خودت در مي آري؟ مرا  

 بگو كه فكر مي كردم تو بزرگ شدي و ... 

 

مهتاب در حالي كه صداي گریه اش بلندتر مي شد   

 فت: حرف شهاب را قطع كرد و با گریه گ

خیلي بي معرفتي شهاب تو با مامان دست به یكي   

 كردین تا منو از این خونه بیرون كنین



ولي كور خوندي، من هیچ وقت از این خونه بیرون   

نمي رم. حاال هم برو و تنهام بذار چون دیگه نمي 

 خوام با تو هم صحبت شم. 

 

كه انتظار نداشت مهتاب چنین فكرهایي در    شهاب

ت او را كه در دستش بود فشار داد  موردش بكند دس

 و با ناراحتي گفت: 

 

من بي معرفتم یا تو كه در موردم این طور فكر مي   

كني. باورم نمي شه تو داري این حرفا رو به من مي  

زني خوب دیگه چه فكري در موردم مي كني بگو  

 برام جالبه بدونم خواهرم در موردم چه افكاري داره. 

 

ت: همین قدر برات كافیه حاال  با همان حال گف  مهتاب

 برو بذار راحت باشم. 

 

شهاب هم پاسخ داد از قرار معلوم تو بیشتر از دست   

 من ناراحتي تا از اومدن خواستگار درسته؟
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كه از دست شهاب كالفه شده بود با عصبانیت   مهتاب

 گفت: 

خواهش مي كنم برو بیرون. نذار جلوي شقایق  

 اونچه را كه نباید بگم، بگم.

 

 

مهتاب خون به   یجمله   ن یا دنی از شن  شهاب

 سکوت کرد.   یلحظه ا ی برا دی صورتش دو

 

 بلند شد و گفت:   شیاز جا  قی هنگام شقا  نی هم در

 . رونیب رم ی اجازه تون من م با 



که   یبرنداشته بود که شهاب در حال یاما هنوز قدم  

خطاب به او   ی داد با لحن خاص یآزارش م دیترد

 گفت: 

 

. مهتاب  نیستین بهیخانم. شما غر قی شقا  نینیبش 

 تونه بگه. یهرچه بخواد م

 

شد    یکه م  یسپس خطاب به مهتاب و با لحن 

 را از آن خواند گفت:  تیعصبان

 

 یبگ  دیکه با  هیبگو. اگه حرف یخوا  یم  یآره هرچ 

  شتریبشنون تا شناختشون نسبت به تو ب شونمی بذار ا

 بشه

 

مهتاب که دستش در دست شهاب گرفتار بود در  

 کرد آن را آزاد کند با خشونت گفت:  یم ی که سع  یحال 

 

 گم.   یم یخوب حاال که خودت خواست   یل یخ 



برم.  رونیخونه ب نیخوام ازا  یرا نمچ یدون یم 

  یدونم به محض رفتن من تو دست هر دختر یچون م 

  یشون  یم  ی آر  یو اونو م   یری گ یم یرو که بخوا

 من یجا 

بدم   یا گهیخوام جام رو به کس د  یاما من نم 

 . ید یفهم

 

از دهان مهتاب انگار   یحرف  نیچن دنیشهاب با شن 

لحظه خواست   کی  یتمام وجودش آتش گرفت. برا

چون در حضور   یبه صورت او بزند ول یمحکم یل یس

خود را کنترل کرد دست مهتاب    یبود به سخت  قیشقا 

رها کرد و به دنبال آن   یرا که در دستش بود به تند

 گفت:  

 

.  یزن  یم دی جد ی. حرفایکرد شرفت یپ یل یجداً خ نه

  نیتو ا  ارمیرو ب  یمن اگه بخوام کس یبهتره بدون ی ول 

نبودن تو ندارم و در هر  ا یبه بودن  ی خونه، کار

 دم . یصورت کارمو انجام م



خونه   نی.اونقد تو ایکن یاصالً به درک که ازدواج نم 

جهتم مطمئن باش که من  نی. از ا یبمون تا بپوس 

 تو صبر کنم. یپا ستی قرار ن

  چیکنم به تو هم ه ی اس مهر وقت هر کار دلم خو 

 نداره.  یربط

 

از جا بلند   دی گو یمتوجه نبود چه م گری شهاب که د 

  شیدر جا   رانیکه ح قی بار خطاب به شقا  ن یشد ا

خانم دوستتونو    قیشقا  نییبود گفت: بفرما  ستاده یا

   شونیا یحماقت و نادان دوارمی. فقط امنیریبگ لیتحو

احمقانه اشون   ینذاره چون حرفا ریشما تأث  ی رو

 واقعاً نفوذ کننده است

 

حرف اتاق مهتاب را ترک کرد. مهتاب    نیا یو در پ 

بود   دهیاز شهاب ند یبرخورد تند نیکه تا به حال چن

و مات و   دیاو چشمه اشکش خشک ی حرفها  دنیبا شن

 شد.  رهیمبهوت به در اتاق خ 
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 نیاز حال او نداشت با ا یهم دست کم  قیشقا   حال

حال دوباره کنار مهتاب نشست و از آنجا که  

خود را از شهاب نشان دهد   یطرفدار  خواستینم

 گفت: 

 برادرت ناراحت نشو.  ی از حرفا  -

با تو رفتار    یطورنیکه ا  شهیم مون یبعداً خودش پش 

 کرده. 

 

  قی مهتاب که از حالت بهت خارج شده بود به شقا  

 توجه به حرف او با اندوه گفت:  ینگاه کرد و ب 

باورم   زد، یبه من نم یی حرفا  نیهمچ وقتچیشهاب ه -

 حد از حرفم ناراحت شده باشه.   نیتا ا شهینم



حد از   نی زدم که شهاب تا ا ی حرف بد یکنیتو فکر م 

 ؟ دستم ناراحت شد 

 

 در پاسخ او گفت:  ق یشقا  

  یگفتیبه من م ادتهی  ،یشناسیتو که برادرت رو م -

  طورنیخوب اگه ا ده یم تیاهم یلیاون به غرورش خ

خرد کردن غرور اون   یبرا  یکه تو زد  یباشه حرف

  یبرا  یخوب  لی دل  تونهیموضوع م  نیو هم هیکاف

 ناراحت شدنش باشه.

 ؟ ید یپس تو حق رو بهش م -

 

 نگاهش را از او گرفت و گفت:  ق یشقا  

برات گفتم البته  دمیرو که فهم ی زیمن فقط اون چ -

 .کنهیهم باشه مثل من فکر م  گهیهرکس د

 

 به مهتاب نگاه کرد و ادامه داد: گری بار د ق یشقا  

مدت برادرت رو   ن یمهتاب اونطور که من تو ا نیبب -

اون بدخواه تو باشه. در واقع   کنمیشناختم فکر نم



 ی که بخواد خواهرش رو فدا  ستین ی برادر چیه

 خودش کنه.  یها خواسته

 ر یکه هم برادرت و هم مادرت هر دو خ یبدون دی تو با  

  یگفتی. اصالً مگه خودت نم خوانیو صالح تو رو م

  ی خال  ی جا  یبعد از مرگ پدرت، برادرت تونسته تا حد 

 اون رو برات پر کنه؟

  یکه سع  اون انقدر تو رو دوست داره یخوب وقت 

و آرامش تو کرده چطور   یراحت یخودش رو برا 

فکر باشه که تو رو از سر راهش   نیتو ا تونهیم

 کنه؟ رونتیخونه ب نیبرداره و به قول خودت از ا

تر فکر موضوع عاقالنه نینسبت به ا  دی مهتاب تو با  

حرفشون   یازدواج کن خوانیها از تو ماون یوقت یکن

مخصوصاً   ستین یکنیکه تو فکر م یمعن نیبه ا

.  خوان یتو رو م  یمادرت. باور کن اونا خوشبخت

  نیتو در موردش ا نهیبیم  یخوب آقا شهاب هم وقت

داره از دستت    قح ،یزنیحرف م  یانصاف یطور با ب

 ناراحت بشه. 

 

خوشش   قیشقا   دهیسنج ی ها حرف نیمهتاب که از ا 

 بود گفت:  رفتهیها را پذآن ی قیآمده بود و به طر



 تونمیحرفات رو قبول دارم اما باور کن بازم نم -

 به ازدواج کنم.  یخودم رو راض
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 بر لب آورد و گفت: یلبخند  قیشقا 

که به آقا    یحرف شهیپس معلوم م طورهنیاگه ا  -

بهونه درست و   هیس اونم بهونه کیفقط  ی ب زدشها 

فرار تو از ازدواج  یبرا  یراه خوب  تونهیکه م ی حساب

 گم؟یباشه، درست نم

 

 سکوت گفت:  یامهتاب بعد از لحظه 

 .یتو درست بگ دیشا دونمینم -



زن داداش   هی خوادیوقتا واقعاً دلم م  یچون بعض 

موضوع   یخوب و مهربون داشته باشم اما وقت

نظرم   دفههیچرا   دونمینم  ادیم شیازدواج خودم پ

 .شهیعوض م

 

از جمالت مهتاب   یبعض دنیکه در اثر شن  ق یشقا  

  کردیم یکه سع  ی در حال   افتییتپش قلبش شدت م

 آرامش کامل خود را حفظ کند در جواب مهتاب گفت: 

صد درصد بگم  تونمیم یگیم  یطورنیحاال که ا -

  یس چون هر خواهر بهونه هیفقط  ی رو که زد  یحرف

 .نهیبرادرش رو بب ی آرزو داره عروس

  ی خودیب یفکرا نیپس ا یاستثناء باش  یتونیتو نم 

رو کنار بذار و اجازه بده مادرت اونا رو دعوت کنه 

و    یدیاونا رو د یوقت د یشا   انیفعال اجازه بده ب

 نظرت عوض شد. ید یحرفاشون رو شن

بگو شهاب رو   کنمیولش کن، خواهش م   نویا -

 چکارش کنم؟

امکان   گهیکه اون از حرفم ناراحت شده د یطورنیا 

 خوش بهم نشون بده.  ینداره رو



مشکلت حل   یخواه معذرت هینداره با  یکه کار  نیا -

در مورد اومدن   شنهادشونیکه پ  یهم بگ یوقت شهیم

مطمئناً زودتر تو رو   یخواستگار رو قبول کرد

 . بخشهیم

تا تو   نییپا  رمینشده بلند شو برو منم م ریحاال تا د 

 . یا یب

 

 بلند شد و گفت:  شی از جا   مهتاب

  یبهتره، تو باش  ی اگر تو باش رمینه، من تنها نم -

 .شهیم  یزودتر راض

که من  اد یاون خوشش ن دی شا   یندارم ول   یمن حرف -

 . نمیباشم و برخورداتون رو بب یطیتو هر شرا

 

 کرد و گفت: یا مهتاب خنده 

 ی خواستیم یداشت وقت  یاخالق  نیاگه شهاب همچ -

که   دادیبهت دستور نم رونیب یاز اتاق من بر 

 .  سرجات ی نیبنش

برم سراغش،   کنمیجرأت نم  ییضمن باور کن تنها   در

 تره. راحت  المیخ  یاگه تو باش



 

به آمدن کرد.   یرا راض ق یمهتاب، شقا  بیترت نیا به

هر دو به اتاق شهاب رفتند متوجه شدند که او   یوقت

هم چون   ق یدر اتاقش حضور ندارد مهتاب و شقا 

د  او برآمدن یجودر جست  ستیاو در اتاقش ن دندید

مهتاب آهسته به  آمدندیم  نییها پا داشتند از پله یوقت

 گفت:   قیشقا 

  یمامان نرفته باشه و حرفا  شی شهاب پ  دوارمیام -

 . کنهیمنو بهش نگفته باشه وگرنه مامان پوستم رو م
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 هم آهسته گفت:   قیشقا 



مادرت   ی طور نیباشه چون ا یطور  نی فکر نکنم ا -

  می به نظر من بهتره بر اومد،یسراغمون م   دیبا 

 احتمال داره آقا شهاب اونجا باشه. اط،یح

 

 یاصدا به گونه یگفتگو هر دو آرام و ب نیبعد از ا 

را    شانیکه در آشپزخانه بود صدا یکه خانم ساالر

 رفتند.  اطیود به حنشن

که  دندیگذاشتند، شهاب را د  اطیکه پا به ح  نیهم 

شهاب متوجه   دیپله نشسته است. مهتاب که فهم ی رو

شد کنارش   کیحضورشان نشده است آرام به او نزد

که شهاب را تکان دهد    یبه طور کدفعهینشست و 

 گفت: 

 . خوامیمعذرت م -

 

حرکت مهتاب رشته افکارش پاره   نیشهاب که با ا  

که هنوز از دست او دلخور بود به  ی شده بود در حال 

 او نگاه کرد و گفت: 

 چه طرز اومدنه؟  نیا -

 ؟ یاومد  یچ  یاصالً برا 



 

 گفت:  د یمهتاب که چهره ناراحت او را د 

 که زدم معذرت بخوام.  یاومدم به خاطر حرف -

 

 زد و گفت:  یشهاب لبخند تلخ 

 . یاز دهنت در اومد به من گفت یهر چ قی شقا  یجلو  -

 ؟ یمعذرت خواه   یاومد یراحت  نیحاال به ا 

 

 گفت:  یمهتاب با ناراحت 

 ؟ یبخشیمنو نم  یعنی -

 

 توجه به حرف او گفت: یشهاب ب 

پس   یبا من همکالم بش  یخواینم  گهید ی تو که گفت -

  یبا کس خوامینم  گهیبرو، چون منم د نجا یلطفاً از ا

 صحبت بشم.  در موردم داره هم  ی که افکار بد

 

  اشیشهاب بر ناراحت  یها حرف  دنیمهتاب که از شن 

 افزوده شد گفت: 



زدم   ی که حرف بد  دونمیمن که معذرت خواستم، م  -

 . دیاز دهنم پر ی طورنیباور کن هم ی ول 

 

او را  یهاحرف یراحت نیبه ا توانستیشهاب که نم 

 فراموش کند گفت: 

بلند شو برو چون اصالً حوصله  کنمیخواهش م -

 حرفات رو ندارم.   دنیشن

 

حد از حرفش   نی شهاب تا ا  کردیمهتاب که فکر نم 

 باشد گفت:  ده یرنج

  قیشقا   یول  ،یمنو ببخش یشینم ی که راض دونمیم -

 . یبخشیگفت که من رو م

مدن اون  اگر به تو بگم که او گفتیدر ضمن اون م 

ها رو قبول کردم، تو زودتر از اشتباه من چشم  مهمون

 . یپوش یم

 

  یتازگ شیآخر مهتاب برا یدو جمله ن یشهاب که ا 

 داشت به او نگاه کرد و گفت: 

 ان؟ یاونا ب ی مگه قبول کرد -



  

  دوارشیام ی حالت شهاب تا حدود ریی که تغ  مهتاب

 کرد گفت: 

صورت   نیا  ر یدر غ کنمیقبول م   یاگه من رو ببخش -

 نه. 

 

 بر لب آورد و گفت:   یزیلبخند تمسخر آم  شهاب

 ؟ی چ یزدیکه م ییپس اون حرفا  -

 رونتیب خوامیرفت که من م ادتی یزود  نیبه هم 

 کنم؟ نتیگزیرو جا  یاگهیکنم و کس د
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سر    شود،ینم یراض ی جور چیشهاب ه  دیکه د  مهتاب

 در گوش او نهاد و نجوا کرد: 

  ومدمی ن نجا یا  ییمواظب حرف زدنت باش، من تنها  -

 . یش   مونی نزن که بعداً پش یپس حرف

 

مهتاب تنها به   کرد یشهاب که تا به حال فکر م  

لحنش را   قیبردن به حضور شقا یا پسراغش آمده ب

 عوض کرد و گفت: 

 خوب.  ی ل یخ -

  ی اومدن خواستگارها رو قبول کرد یگیحاال که م 

  ی داد  لمیرو که تحو یحرف یحاضرم تو رو ببخشم ول

 .کنمیهرگز فراموش نم 

 

بود جلوتر آمد   ستادهیکه تا آن موقع ساکت ا ق یشقا  

 و گفت:

باعث   نکهیکه مهتاب زد با ا ی به نظر من حرف -

  یحداقل باعث شد مهتاب راض یشما شد ول یناراحت

 ها بشه. به اومدن مهمون



موضوع رو   نیو ا دیریسخت نگ اد یپس شما هم ز 

 . دی فراموش کن

 

به او نگاه کرد و   دی را شن  قیشقا   یشهاب چون صدا 

 گفت: 

بدونم خود مهتاب   خوام یم ی حرف شما درسته ول  -

راحت موضوع رو فراموش   قدر نی من بود ا یاگه جا

 نه؟  ا ی کرد یم

 

  یراحت شده بود لبخند  الشیخ ی مهتاب که تا حدود  

 زد و گفت: 

که  یدونیخودت م ،ی تو که با اخالق من آشنا هست -

تو که مثل   یول دمتیبخشیتو بودم هرگز نم یاگه جا

 ؟ یستیمن ن

  نیاز من بهتر بوده و هست پس ا شهیتو هم  اخالق

 موضوع رو ثابت کن و از گناه من بگذر.  نیدفعه هم ا

 



حرف مهتاب   نیا یبرا  ی شهاب که نتوانست پاسخ 

که از حرف او لبخند بر لبانش ظاهر   یکند در حال دایپ

 شده بود گفت: 

 دختر!   یدار  ی واقعا که چه زبون -

 منگنه. یال  ی ذاریآدم رو م یحساب  

 

 گفت:  ی با خوشحال مهتاب  

 ؟یستیاز دستم دلخور ن گهیپس د -

  یدی اجازه رو بهم م نیا یزنیکه م ییمگه با حرفا -

 که از دستت دلخور باشم؟ 

و   بخشمتیم  یکه گذاشت ی به خاطر شرط شتریاما ب 

مامان از  دونمی. چون مکنمیهات رو فراموش مگفته

 . شهی خوشحال م ی موضوع حساب نیا  دنیشن

 

 آسوده شده بود گفت:  الش یخ گری مهتاب که د 

 ی درباره حرفا  یزیچ کنمیممنونم، فقط خواهش م  -

 من به مامان نگو، باشه؟ 

 



 بلند شد و گفت:  شیشهاب از جا  

 .میحاال بلند شو بر گم،یخوب نم ی ل یخ -

 

که   یهر سه نفر وارد اتاق شدند خانم ساالر   یوقت 

 بود گفت:  زیم  دنیمشغول چ

 ن؟ یها باال نبودمگه شما  -

 ن؟ ی سر در آورد اطیاز ح یچطور  
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 هم پاسخ داد:   شهاب

صحبت  شهیآزاد بهتر م یتو هوا م یگفت ،ی طورنیهم -

 کرد. 



 

 گفت: یخانم ساالر  

 شد؟ یچ  جهیخوب نت -

 

 زد و پاسخ داد:  یشهاب لبخند  

 سرکار خانوم قبول کردن.  یچیه -

 

 رو به مهتاب گفت: یبا خوشحال یخانم ساالر  

 نه؟  ا یحرف شهاب رو باور کنم  -

 

 دوخت و گفت:  نیمهتاب نگاهش را به زم 

درباره    یول  نیها رو دعوت کنمن موافقم که اون -

 . دمیبهتون نم یقول چی پاسخ مثبت دادن ه

 

 شهاب گفت:  

اومدن   یوقت  بندمیشرط م ،یگیم یطور نیاالن ا  -

 . یباالفاصله بله رو بگ 



 مهتاب هم گفت:  

 .ینیپس صبر کن تا بب  -

 

 راحت شده بود گفت:   الشیخ گریکه د  یخانم ساالر  

  فتادهی بسه. حاال تا غذا از دهن ن گه،یخوب د ی ل یخ -

 داخل.  نیا یب

  

با خانم   ینتماس تلف کی  یط یشب خانم ساالر   آن

 کبختیرا به اطالع او رساند خانم ن  انی جر کبختین

اجازه گرفت   یخانم ساالر  ی ها حرف دنی هم بعد از شن

.  ندیا یتا روز بعد با شوهر و پسرش به منزل آنها ب

 . رفتی او را پذ شنهاد یهم پ  یخانم ساالر

 

 مهتاب نبود. یبرا  یآن شب، شب خوب  

خواب را با چشمانش آشنا کند    کرد یم  یسع  هرچه

فردا چطور خواهد گذشت   نکهی . فکر اشد یموفق نم

 . گذاشتیلحظه هم آرامش نم کی

  دی تا شا  گشت یپهلو به آن پهلو م  ن یاز ا وستهیپ

 بود.  دهیفا یب کرد یهرچه م  ی خوابش ببرد ول 



  دهیکه در کنارش خواب ق یکالفه شد، به شقا   عاقبت

 بود نگاه کرد و گفت:

 ؟ یداریب ق،ی شقا  -

 

  داریبود و متوجه ب  داریکه تمام آن مدت ب زین ق یشقا  

 بود در پاسخ او آهسته گفت:  زیبودن مهتاب ن 

 . دارمیآره، هنوز ب  -

 درسته؟  ،یبخواب یتونیتو امشب نم  نکهیمثل ا نمیبب

 

و   دی کش ینشست، آه  ش یمهتاب بلند شد و در جا  

 گفت: 

 گهید  برهیخوابم نم کنمیم یچرا هرکار دونمینم -

 . شمیدارم کالفه م

 

 هم بلند شد و گفت:   قیشقا 

 مگه نه؟ ذاره یفکر فردا راحتت نم -

 . طوره نیهم یراستش رو بخوا -



بازم    یول  دمیمطمئنم بهشون جواب مثبت نم نکهیا با 

 تفاوت باشم.  یموضوع ب نینسبت به ا  تونمینم

 

 زد و گفت: یلبخند  ق یشقا  

 نیتو بود هم یهم جا  گهیدهرکس   ،یتو حق دار  -

 حال رو داشت. 

 ؟یدیتو چرا نخواب یراست -

 وضع رو دارم.  نیمن که هر شب هم -

 نه. ای رسم یآخر به پدر و مادرم م دونمینم 

موقع    نیاز ا یها حتشب ی اگه بگم بعض یکنیباور م  

 بره؟ یخوابم م رتریهم د
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 متعجب گفت:   مهتاب

ممکنه؟ من که فقط   ی زیچ نیمگه همچ ؟یگیم ی جد -

 وونهیمخمصه شدم دارم د نیشب گرفتار ا هی نیهم

موضوع   نی هر شب ا یوقت تو چطور  اون شم، یم

 ؟یکنیرو تحمل م

 

 ا اندوه بر لب آورد و گفت: توأم ب یتبسم ق یشقا  

برام  گهیچون د   ست،یسخت ن   ادیتحملش برام ز -

در انتظارم باشه  یشده فقط خدا کنه عاقبت خوب  یعاد

که   دهیام  نیفقط به ا کنمیرو تحمل م یچون من هر چ

تو   نمی بگو بب  یبرسم. راست خوامیکه م ی زیبه اون چ

 ؟ یفردا رو رد کن یخواستگارها  ی دار میجداً تصم

 

 آره، باور کن اومدنشون رو هم به زور قبول کردم.  -

 

به   ؟یریگیم میبا عجله تصم یدار  یکن یفکر نم -

 میتصم یدیها رو داون نکهینظر من بهتره بعد از ا

 .یریبگ



  یل یاز نظر سن و کار که خ  گمی م یاز من بپرس اگه

 مونهینداره، فقط م یمشکل چ یمناسبه و ه

هم بعداً روشن   نیش که او چهره یاخالق  اتیخصوص

و بعد   یپس بهتره توام تا اون موقع صبر کن  شه،یم

باشه و تو    یچون ممکنه جوون خوب ینظرت رو بگ 

 . یاون رو از دست بد جهتیب

 

 کرد و گفت: یا مهتاب خنده 

از   ترک یالبته خواهر کوچ ،یاگه تو خواهرم بود -

توام مثل   گفتمیجواب حرفات م یوقت برا خودم، اون

  یمن رو از سر راه خودت کنار ببر یخوایشهاب م

و   کنمینم ی فکر نیخوشبختانه درباره تو همچ ی ول 

 .کنمیقبول م حتیهات رو به عنوان نصتمام حرف

به خاطر   ،یتر باشه تو دو سال از من بزرگ ی هرچ 

تونستم نظرم  دیشا  مکنیهات فکر محرف ی رو نمیهم

 رو عوض کنم.

 ؟ینیپس هنوز هم در مورد برادرت بدب -

 

 تفکر گفت:   یمهتاب بعد از اندک 



که من   یز یاما مطمئنم اگه طبق اون چ دونمینم -

 دور.  زمیر یطرز فکر رو م نیعمل کنه، ا خوامیم

 

 متوجه منظور مهتاب نشده بود گفت:  ادیکه ز ق یشقا  

 ه؟ی منظورت چ -

به  خوامیرو که من م  یاون کس نهیمنظورم ا -

بهش   ینیبدب نکیانتخاب کنه وگرنه باز با ع یهمسر 

 .کنمینگاه م 

 

داغ شده   ش یها حرف مهتاب گونه نیکه از ا ق یشقا  

 بر لب آورد و گفت:  یبود به زور لبخند

 خودخواه! یا -

خواسته خودت رو به برادرت  یخوایپس تو م 

 آره؟  ،یکن لیتحم

 

 و گفت:  دیمهتاب خند 

 خوام؟ یم  طور نی که من ا ده یچه فا  -

 طبق خواسته من عمل کنه. ستیکه قرار ن اون



 تونهینم  کسچی انجام بده، ه ی اون اگه بخواد کار 

 . ید یمانعش بشه خودت که حرفاش رو شن
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قدر  اون کنمیحال فکر نم ن یبا ا دم، یاره شن -

نده.   تیباشه که به نظر تو و مادرت اهم انصافیب

که بخواد بکنه با شما هم مشورت   یمطمئناً هرکار 

 .کنهیم

 

شبانه خسته شده بود، دوباره   یمهتاب که از گفتگو  

 و گفت:  دیخواب شی سرجا 

حرفت رو قبول دارم، البته من و مامان به شهاب   -

رو بدون فکر انجام   ی کار میدونیو م میدار نانیاطم



  کاریقراره چ م یدونیاما در مورد ازدواجش نم   ده،ینم

 .زنهیاصالً حرف نم نیکنه. خودشم درباره ا

 

 و گفت:  دیخواب شیتاب در جا به دنبال مه زین ق یشقا  

  یطور نیدرموردش ا  دیتو نبا  طوره نیخوب اگه ا -

 .ی قضاوت کن

 

 و گفت:   دیکش یاازهیمهتاب خم 

  ه؟یمن چ یحرف اصل  یدونیاما م یگیتو درست م -

در مورد مامان   میمن از نگران یباور کن تمام حرفا

. از اونجا که مطمئنم شهاب قرار  رهیگیسرچشمه م

  یامامان رو تنها بذاره و همسرش رو به خونه  ستین

  ی همسرش با مامان سر ناسازگار ترسم یجدا ببره، م

  گمیم نیخاطر هم  هبشه ب شیبذاره و باعث ناراحت

 ازدواج کنه. خوام یکه من م  یبا اون کس دیبا 

 

  ستی مهتاب چ یها حرف  ل یدل  دی که تازه فهم ق یشقا  

 گفت: 

 .یگیم  یچ فهممیحاال م -



  یمطمئن  یگیمهتاب، تو که م ی ول   یالبته حق هم دار  

  نیاز ا دی پس با   ذارهیبرادرت، مادرت رو تنها نم 

که   ارهیرو هم نم  یکه اون کس یطرف هم مطمئن باش

باشه مادر تو،   یمادرت بشه. هرچ ی باعث ناراحت

 یکنیکه تو فکر م  ی زیمادر اونم هست و به اون چ

 .کنهیاونم فکر م

 حق با توعه. -

فکر نکرده بودم،    قیعم  قدرنیچرا خودم ا  دونمینم 

 چون از طرف خود شهاب کامالً مطمئنم.

 

 رسد یم  جهیدارد به نت  شیگفتگوها  د یکه د ق یشقا  

 گفت: 

و  مونهینم یتو باق  ینگران یبرا ییجا  گهیپس د -

فردا رو جواب   یتو خواستگارها ستین ازین گهید

 درسته؟  ،یکن

 

 خسته شده بود گفت:   یحساب گری مهتاب که د 



رو از بابت  الم ی تو با حرفات واقعاً خ دونم،ینم -

حساب بهتر   نیبا ا  ،یشهاب و مامان راحت کرد 

 .رمیبگ میدرباره فردا تصم تونمیم

تر از دو سال از من بزرگ شتری تو که ب ق، یشقا  نمیبب

برابر فکر من کار   نیفکرت چند  یپس چطور ،یستین

 کنه؟یم

 

 زد و گفت: یلبخند  ق یشقا  

 ؟یکنیمسخرم م -

 ؟ یبرداشت کرد یطور نیگفتم که تو ا  یمن چ مگه

 

پاسخ   دنیحرف منتظر شن  نیبعد از گفتن ا  ق یشقا  

برد که او به  یپ  دینشن یچون جواب یمهتاب شد، ول

 رفته است.   خواب
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  یبا او راض شیگفتگو جهیکه از نت یدرحال  نیبنابرا

  زیبر لب آورد و چشمانش را بست. او ن یبود لبخند

بعد   یاخسته شده بود لحظه ادیکه در اثر حرف زدن ز

 فرو رفت.  یمبه خواب آرا

 

به زور مهتاب را از خواب   قیصبح روز بعد شقا  

خودش را از   ی مهتاب به سخت نکهیکرد. بعد از ا داریب

 ق یو به شقا  دیکش  یاازهیخواب جدا کرد خمرخت

 گفت: 

مگه خودت خوابت  ؟یهست  یچطور آدم  گهیتو د -

 اد؟ ینم

 

 و گفت:  دی تخت نشسته بود، خند یکه رو  ق یشقا  

تو که قراره امروز برات    ا یهستم  یمن چطور آدم -

 ست؟ ین التیخ نیاما ع  ادیخواستگار ب



  یل ی باور کن خ یول ،یتو بگ ی خوب، هرچ ی ل یخ -

 . ادیخوابم م

 

تخت بلندش کرد  یدست او را گرفت و از رو  ق یشقا  

 و گفت:

 اد؟ یکه خوابم م یچ  یعنی -

 ؟یبخواب  یخوایوقت ماون  ، یامروز هزار تا کار دار 

خواب از   یصبحانه رو که خورد ن،ییپا   میبلند شو بر 

 . پرهیسرت م

 

 کرد و گفت:  قیبه شقا  ق یعم ی مهتاب نگاه 

 ق؟ یشده شقا   یچ -

  وقتچیشده، تا حاال ه بیعج یلیامروز رفتارت خ 

بودمت. راستش رو بگو به  ده یسرحال ند  یطور نیا

ر  به خاط ا ی یشاد   قدرنیا یخاطر موضوع خواستگار 

 پدر و مادرت؟  

 

 زد و گفت:  یلبخند  قیشقا 



نداره، بخاطر هر دو. حاال   دنیپرس گهیکه د نیا -

 .  نییپا  میبر ایرو بذار کنار و ب یپرحرف

 

آلود  از اندازه خواب شیصبحانه هم مهتاب ب زی م سر

 که اصالً حال غذاخوردن نداشت.  ی بود، به طور

 با خنده گفت:  دیشهاب که او را در آن حال د 

 مهتاب؟ هیچ -

به  ی دوباره برگرد خوادیدلت م  یل ی خ نکهیمثل ا 

  ؟یخواب شد خوش قدرنیشده ا یچ  نمیخواب! ببرخت

 ! یطور نبود  نیتو که ا 

 

 مهتاب که حال حرف زدن هم نداشت گفت:  

تا    شب یمن د یدونست یاگه م دیشا  ، یتو که خبر ندار -

مسخرم   رطونیبودم ا داریصبح ب  یها یکینزد

 . یکردینم

 

 و گفت:  دیشهاب خند 

 و منم باور کردم!  یتو گفت -



از ساعت    رتر ید وقت چیتو ه  دمیتا اونجا که من د 

  تیبگو که با واقع  یزیپس لطفاً چ یدینخواب ازدهی

 . ادیجور درب

 

 گفت:  دیشهاب را شن یهاکه صحبت ق یشقا  

  الی. فکر و خگهینه آقا شهاب، مهتاب راست م -

 داشته باشه. یامروز اجازه نداد خواب راحت

 

 گفت:   شهاب

 د؟ یدونیشما از کجا م ی حرفتون قبول. ول  -

 د؟ یبود داریشما هم ب  مگه
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 پاسخ داد:  قی شقا  یبه جا   مهتاب

اون   ی بپرس نکهیبوده. حاال قبل از ا داریآره، اونم ب -

 گهیرو م قتیکه حق یو دوباره نظر بد  دهیچرا نخواب

  یبه ساعتت بنداز، چون اگه بخوا ینگاه هینه،  ا ی

به  کنمیفکر نم یبه حرف زدن ادامه بد  یطور نیهم

 . یهات برسکدوم از کالس چیه

 

 به ساعتش نگاه کرد گفت:  نکهیشهاب بعد از ا 

  رتریتو نگران نباش امروز کالسم دو ساعت د -

حرف زدن وقت    ی پس حاالحاالها برا شهیشروع م

 دارم. 

 

 و گفت:   دیکش یمهتاب آه 

کلک گوشمون رو   گه یبه حال ما! امروز د یپس وا -

 .یکنیم

 

 و گفت:  دیشهاب خند 



 .  رمیکردم، االن م ینترس، شوخ -

 

 گفت:  شد یبلند م زیکه از پشت م یدر حال  سپس

بعد از ظهر که   یهات رو هم نگه دار براگوش -

 . انیخواستگارها م

 

 کرد و گفت:   یمهتاب اخم 

ها تا  اون اریدر اخت ذارمیگوشم رو م یاگه فکر کرد -

شد   طورنی. حاال که ایخواستن بگن کور خوند  یهرچ

 .دمیاصالً خودم رو نشونشون هم نم

 

حرفش   نیمهتاب به ا خواستیکه نم یخانم ساالر  

 عمل کند خطاب به شهاب گفت: 

اوضاع رو به   کنمیشهاب. خواهش م  گهیبس کن د -

 . زیهم نر

 

مهتاب همچنان خنده   یاخمو افهیق دن یشهاب که از د 

 بر لب داشت گفت: 



 نبود.   نیمنظور من ا کنه،یمامان مهتاب اشتباه م -

 

حرف به طرف در اتاق رفت و    نیاو بعد از گفتن ا 

 ادامه داد: 

گوش    یعروس ب یخواستگار  چی که ه نهیمنظورم ا -

گفتم مهتاب   نیبه خاطر هم کنه،یرو قبول نم

 هاش رو نگه داره. گوش

 ن رفتم خداحافظ.م گه،ید   خوب

 

  دونستیبعد از رفتن شهاب، مهتاب که از حرص نم 

 کنه گفت:   کاریچ

. هربار اومدم  کنهیم  وونهیشهاب آخر من رو د   نیا -

 حالم رو گرفت.   یش کنم حساببزنم که درمونده  یحرف

 

 زد و گفت:  یلبخند یخانم ساالر  

چرا سربه   ،یشینم فش یحر یدون یخوب تو که م -

 ؟ یذار یسرش م

  



 هم گفت:   قیشقا 

آقا شهاب خواب رو از سر   ی ها حرف نیا  یول  -

 مهتاب پروند، مگه نه مهتاب؟  

 بود.  نیهم شدهی آره، تنها فا  -

 

 گفت: زین  یساالر خانم

 یل یکه خ د یتون رو بخورزود صبحانه گه،یخوب د -

 .میکار دار 

 

 

آن روز بعد از تمام شدن کالس، مهران خطاب به  

 شهاب گفت: 

سر کتابخونه  هیامروز  خواستمیشهاب م یراست -

 م؟ ی بر یا یبرم و بعد برم خونه، توام م

 .تونمیاما امروز نم  ام،یب خواد یدلم م  ی ل یخ -

 . ی ندار ی تو که فعالً کار ؟یتونینم یچ ی برا -
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 هم کار دارم.  یل یاتفاقا خ 

 تره؟که از رفتن به کتابخونه مهم هیچه کار   نیا -

 

 زد و گفت:  یلبخند  شهاب

 گم؟یدروغ م  یکنیفکر م  ه؟یچ -

 

 مهران پاسخ داد:  

 بدونم چه خبر شده.  خوامینه، فقط م -

 زد و با خنده گفت:  یسپس چشمک 

 خانومه؟  قیراستش رو بگو، درباره شقا  -

 ؟یبزن یستیبلد ن یاگهیتو حرف د نمیبب -



رو   ق یتو زود حرف شقا  م،یدو کالم حرف بزن میا یم تا 

 . یکشیم شیپ

 

 و گفت:  دیمهران خند 

. حاال به رسهیبه ذهنم نم یاگهید زیکنم چ کاریچ -

سوار شو، بگو چه   میبر ا یب یناراحت بش نکهی ا یجا 

 خبره. 

 کتابخونه؟ یبر  یخوایمگه نم -

.  میر یروز با هم م هیباشه  ده،یمزه نم یینه تنها  -

 بگو چه خبره.  میبر ا یحاال ب

سر راه دو   د یبا  یندارم ول   یمن حرف طورهنیاگه ا  -

 خوام یرو که م  ییزایتا من چ یسه جا نگه دار

 .رمیبگ

 

  ن یشدند مهران ماش  نیهر دو سوار ماش نکهیبعد از ا 

 را راه انداخت و گفت:

 کنمیتوام، فقط خواهش م اریمن دربست در اخت -

 . گذرهیم یبگو تو سرت چ



فقط قراره برامون مهمون   گذرهینم یز یتو سرم چ -

 . ادیب

 ن؟یفقط هم -

ها  مهمون  نی. خوب حاال استین یمهم زیکه چ نیا 

 .. هستن که.  یک

 

 شهاب حرف او را قطع کرد و گفت:  

  یبرا  یبه نظر تو مهم نباشه ول دی شا  ،یتو حق دار  -

 مهمن.   یلیخ انی خواهرم م یمن که به خواستگار 

 

را قبول کند   ی موضوع نیچن خواستیکه نم  مهران 

 : دیپرس

 مهتاب خانومه؟  یمنظورت برا  -

 هم دارم؟  ی اگه یمگه من جز اون خواهر د  -

کارت درومده،   یحساب گهیپس د ،یخوب به سالمت -

 نه؟

وجود داره   یاد ی چون احتمال ز ست،یهنوز معلوم ن -

 که مهتاب قبول نکنه.



 

 گفت:  آوردیحرف شهاب سر در نم نیمهران که از ا 

   د؟یمگه قرارهاتون رو نذاشت  ؟یچ ی برا -

هستن و   یاونا چه شکل م یدونینه بابا، ما هنوز نم -

 .هی شون چاسم و رسم 

موضوع   هیبق م،یما هم قبول کرد ان یخواستن ب  ها اون

 .شهیامروز روشن م

 ؟ یدیپسره رو هم ند  یعنی -

 کنه؟یم  یو کجا زندگ  هیک یحدس بزن  یتون ینم

 

 زد و گفت: یشهاب لبخند  

با   هیک دمیفهم نکهی. صبر کن، بعد از اتونمینه نم -

 میتا بفهم میاریرو در م  شی زندگ ی ته و تو میریهم م

 .هیچطور آدم

کنار نگه دار تا من   نیهم کنمیحاال خواهش م 

 مادرم رو انجام بدم.  ی هاسفارش
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زمان   یعنی میبه ساعت چهار و ن یقیاز ظهر دقا  بعد

به   قیآمدن خواستگارها مانده بود که مهتاب و شقا 

ها ورود مهمان  یرا برا زیهمه چ  یهمراه خانم ساالر

ها بودند. شهاب هم بعد  آماده کرده و منتظر آمدن آن

آمد و    رونیلباسش را عوض کرد از اتاقش ب نکهیاز ا

شد   کیها نزدبه آن ی. وقتوستیها پبه جمع آن

افتاد که درون گلدان   یچشمش به دسته گل نرگس

گذاشته شده   ییرایپذ زیم ی بر رو ییبایز یا شهیش

 بود. 

زد و خطاب به مهتاب گفت: مثل    یآن لبخند دن ید با 

 نظرت درباره خواستگارها عوض شده، آره؟  نکهیا

 نینظرم عوض نشده. شما از کجا همچ ر،ینخ -

 د؟ یکرد یبرداشت 

 



 فت:و گ   دیشهاب خند 

. اگه هنوز تو جواب  یدروغ بگ  یتونیبه من نم -

پس چرا واسه جلب توجهشون   یها مصممکردن اون

 ؟ ینرگس کمک گرفت ی هاگل  نیاز ا

 

 کرد و گفت:  یاخم  مهتاب

نکن، من هنوز   ییواسه خودت داستان سرا خودیب -

 نه من. قه یها هم کار شقا گل  نیسر حرفم هستم. ا

 آزار دهد ادامه داد: شهاب را  نکهیا یسپس برا 

 نکهیتو از ا ه،یبدونم دردت چ کنمیدر ضمن فکر م -

چون   ی ول  یناراحت شد  ده یها رو چگل  قیشقا 

رو سر من   شیتالف  یخوایم یبه خودش بگ یتون ینم

  شیها رو پبحث مهمون نمی. به خاطر همیار یدر ب

 ...  یخوایو م  یکش یم

 

نشست و حرف مهتاب را قطع کرد   یمبل  ی رو  شهاب

 و گفت:

خودت نگه  ی افکارت رو برا هیخوب، لطفاً بق ی ل یخ -

 ندارم.  فیاراج  نی ا دنیبه شن  ی ازیدار، چون من ن



 نگاه کرد و ادامه داد:  قیو سپس به شقا  

افکار تو   نی که ا دوننیخانوم هم م قی مطمئناً شقا  -

هم مثل   شون یچون ا خوره یفقط به درد خودت م 

ها  گل  دنیاز چ وقتچیکه من ه دوننیخودت م

 . شمیناراحت نم

 دوباره به مهتاب نگاه کرد و گفت: 

  یبا اون حرف خوش ذوق  خواستمیدر ضمن من م -

 نیخوشبختانه ا ا یتو رو مطرح کنم که متأسفانه 

خانوم، چون فکر   قی به شقا  گرده یموضوع برم

 بوده نه تو!  شونیها فکر اگل ن یاستفاده از ا

 ی ترنگاه کرد و با لحن آرام  قیباز به شقا   شهاب

 گفت: 

  د،یمهتاب رو باور نکرده باش ی ها حرف دوارمیام -

 زیم  یها رو گل نی چون من جداً فکر کردم گذاشتن ا

 کار اونه.
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 بر لب آورد و گفت: یتبسم  قیشقا 

متوجه منظورتون هستم، البته مهتاب هم حق داره   -

 شیهاتون بصحبت کنه چون شما با حرف یطورنیا

 .دیکنیم یاز اندازه اون رو عصب

 

 و گفت:   دیشهاب هم خند 

من قصد ناراحت کردن اون رو ندارم،   دیباور کن -

ئنم خود مهتاب هم  مطم گهید  زینه چ هیقصد من شوخ

 .دونهیرو م نیا

 

 هم گفت:  یخانم ساالر  

دو تا نگاه نکن که دم   نیجان. به ظاهر ا  قیآره شقا  -

  قدرنیبه نظر من ا کننیبا هم جر و بحث م قهیبه دق

رو دارن و به هم   گهیدهم یدو تا هوا  نیکه ا

 هم رو ندارن.   یهوا  یخواهر و برادر  چی ان، هوابسته



 

ها را از جا بلند زنگ خانه آن یزمان صدا  نیدر هم  

 کرد. 

رفت.   رونیباز کردن در از اتاق ب یبرا  یخانم ساالر  

 به کنار مهتاب رفت و گفت:  زین  قیشقا 

ها  مهمون دوارمیباال. ام رمیخوب مهتاب جان، من م -

 . یخوایباشن که تو م یطوراون

 

 گفت:  یمهتاب با ناراحت 

 جلو؟  یا یب  یخوایتو نم  یعنی -

 

 فشرد و گفت:  یمهتاب را به گرم  یها دست ق یشقا  

جمع درست باشه    نیحضور من تو ا کنمیفکر نم -

تا   مونمیبهتره که خودم رو نشون ندم. باال منتظر م

 خوش، باشه؟   ی برن البته منتظر خبرها 

 

ها باال  ها خواست از پلهحرف نیبعد از گفتن ا  ق یشقا  

 برود که شهاب گفت:



.  دیبمون نییبهتره پا گمیخانوم من هم م  قیشقا   یول  -

داره ضمنا ما   یترشیب یمهتاب دلگرم   د یشما که باش

و از   دی احساس کن بهیشما خودتون رو غر میخواینم

 . دیر یما کناره بگ

 

 به شهاب نگاه کرد و گفت:   قیشقا 

و مهتاب و مادرتون بارها   آقا شهاب محبت شما  -

که حرفتون دور از   دونمیمن اثبات شده و م یبرا

ترم،  راحت یطور نیمن ا دی باور کن ی تعارفه ول   یهرچ

به من نداره پس با   ی ازیمهتاب هم با حضور شما ن

و اصالً فکر من  دیهاتون برس راحت به مهمون الیخ

 . دیرو نکن

حاال که   یول  میشما رو تنها بذار میخواینم نکهیبا ا -

 . ستین ی حرف د یخوایم  طورنیخودتون ا

 

 زد و گفت: یلبخند  ق یشقا  

 . رمی ممنون. پس با اجازه شما من م -

 

 ها باال رفت. از پله عیحرف سر  نیبعد از گفتن ا او



 و گفت:  دیکش  یبا رفتن او مهتاب آه 

کنارم    قیشقا   کردم یشد، من رو بگو که فکر م  ف یح -

 .مونهیم

ناراحت بود   یتا حدود قی شهاب هم که از رفتن شقا  

 گفت: 

ها  گفت، حاال تا مهمون یچ ی دیخودت که شن -

 برو تو آشپزخونه. ومدن ین
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زن و مرد   کیها که شامل  لحظه بعد، مهمان چند

در دست   یپسر جوان که دسته گل کیو  سالانیم

مشتاق   یل یداشت، بودند وارد اتاق شدند. شهاب که خ

رو و  خوش یکه جوان دی او را د یداماد بود وقت دن ید



را   نی ا یاست از او خوشش آمد ول ریسر به ز

 . ندظاهر قضاوت ک ی از رو دیکه نبا   دانستیم

دسته گل را از او گرفت   نکهیبه هر حال بعد از ا  

باز  یضمن تشکر از او، پدر و مادرش را با رو

ها را دعوت به نشستن کرد. خانم  و آن رفت یپذ

 . کرد یفروگذار نم ی تعارف  چیهم از ه یساالر 

 

که چند   هیو تعارفات اول  ی بعد از احوالپرس باالخره 

  یاز خانم ساالر  کبختین ی آقا   د یطول کش یاقهیدق

  نیچرا در چن نکهیگرفت و اسراغ شوهرش را  

حرف او تا   نیپدر عروس شرکت ندارد. ا ی مجلس

اندوه را به سراغ شهاب و مادرش آورد، با   یا اندازه

پنج سال   شحال شهاب در پاسخ او گفت که پدر  نیا

 رفته است.   ایاز دن  یماریبر اثر ب  شیپ

را   یزیچ نیچن دنیخانواده داماد که انتظار شن 

غم و اندوه خود را اظهار  یجمالت انینداشتند با ب

 ی هم بعد از تشکر از همدرد   یکردند. خانم ساالر

 ها گفت: آن

کار بذارم و    ن یا انیالبته قرار بود برادرم رو در جر -

تر تو مجلسمون حضور ازش بخوام به عنوان بزرگ



  ستیمعلوم ن  یزیبا خودم گفتم تا چ یداشته باشه ول 

مجلس    دیدونیطور که مشم، چون همونمزاحمش ن

  یو شناخته. انشاا... وقت  ییآشنا یاالن فقط برا

 میرو بزن  یاصل  یها حرف  یمراسم بعد  یتو میخواست

دخترم پر کنه.  یپدر رو برا  یتا جا ادیبرادرم هم م

دارن حاال   ییدا  هیمن فقط   یها باشه بچه یآخه هرچ

 . دیدونیهر طور خودتون صالح م گهید

 هم گفت:  کبختین مخان

  یمجلس باشه برا نیا دییفرمایشما درست م -

 گهیبار د  هی . انشاا... اگه قسمت باشه یی آشنا 

 . میشیمزاحمتون م

 

صحبت  کبختیبا خانم ن یکه خانم ساالر  یتمام مدت در

شهاب به داماد که مادرش او را سهراب   کرد،یم

  خواستیکرده بود چشم دوخته بود. او م  یمعرف

  یطرفش چطور آدم ندیسهراب را بهتر بشناسد و بب

  کرد، یهم که سهراب به شهاب نگاه م  یاست. گاه

 . داشتیشهاب فوراً چشم از او برم 



از  خواستیداشت که م یاد یدر ذهنش سؤاالت ز او

به او بزند که فعالً   یی ها خود سهراب بپرسد و حرف

 . آوردیش را به دست نمفرصت گفتن

 

                

 

[11 /16 /2021  3:37  PM] 

 

 133#پارت 

 

متوجه شهاب بود و درهمان مدت کوتاه   زین سهراب 

  یا آدم ساده اشندهیبود که برادر خانم آ افته یدر

کامالً مواظب رفتار و گفتار خود بود  نی. بنابراستین

بزند که نظر شهاب را    یکند و حرف  یتا مبادا کار

 نسبت به خود برگرداند. 

هر حال شهاب در افکار خود غرق بود که ناگهان  به

بر زبان آورد قلبش را لرزاند   کبختیکه خانم ن  یحرف

 و او را مبهوت کرد. 



 اظهار داشت:  کبختین خانم

اما من خودم کم و    میاومد  ییآشنا  یدرسته که ما برا 

رو   شونی بار ا هیبا عروس خانوم آشنا هستم و  شیب

 امامزاده مالقات کردم.   یتو

 

شهاب و خانم   یها نگاه کبختیحرف خانم ن نیا

باور  خواستیت. شهاب که نمرا به هم دوخ یساالر 

 یکه به سخت  یدر حال  دیگو یرا م  قیکند آن خانم شقا 

 گفت:  کرد یآرامش خود را حفظ م

 د؟یدی او رو د یبپرسم چه موقع  تونمیم -

 

  شیچهار روز پ کنمیگفت فکر م کبختیخانم ن  یوقت 

بود روح از تن شهاب خارج شود. خانم    کیبود، نزد

تا حد   زیرک کرد و خود نکه حال پسرش را د  یساالر 

به  دن یآرامش بخش یناراحت شده بود، برا   ی ادیز

 گفت:  کبختیشهاب رو به خانم ن

به من نگفته البته   یزیمورد چ  ن یدخترم در ا  یول  -

بگم اون فعال قصد ازدواج  دیبا  دیشیاگه ناراحت نم

او  میبا شما آشنا بش  مینداره اما چون ما اصرار داشت



  میدواریام لی دل  نیبه هم میکرد یرو به اومدنتون راض 

 . دیاو ناراحت نش یاز جواب منف 

 

تا   یخانم ساالر یها که از حرف کبخت یخانم ن  

 شده بود گفت:   دیناام ی حدود 

فه چون دختر طور باشه واقعاً باعث تأس  نیاگه ا  -

ها دنبالش  هستش که من مدت  یشما همون عروس

 . گشتمیم

البته آقا پسر شما هم جوون   د،یشما لطف دار-

  نی چن ادیهستن و ما بدمون نم یمحجوب و خوب

 هیقسمت چ م ینیبب دیبا  ی ول   میداشته باش ی داماد 

 . شهیقسمت باشه همون م   یبله، هرچ -

بار   ه یتا  انیعروس خانوم ب نیحاال اگه اجازه بد 

  دید ی. خدا رو چه دمیشیممنون م نمشون،یبب گهید

و باهاش هم صحبت شدن   دن ی پسر ما رو د یوقت د یشا 

 نظرشون عوض شد.

 

 بر لب آورد و گفت:  یلبخند مصنوع یخانم ساالر  



تا برم   دیصبر کن  قهیما که از خدامونه فقط چند دق -

 صداش کنم. 

 

در درونش    یها انقالبحرف نیا  دنیشهاب که از شن 

حالش بدتر    گذشتیبرپا شده بود و هر لحظه که م

 .ندیتحمل نداشت در آن مجلس بنش  گرید شد، یم
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به سهراب نگاه    نیکه تا آن زمان با چشم تحس او

 بود.  زاریاکنون با تمام وجود از او ب کرد یم

  نیرا از ا قیخواست برود شقا   یخانم ساالر  یوقت

بلند شد و    شیبا خبر کند شهاب زودتر از جا   انیجر



نکند  یرییآهنگ کالمش تغ کرد یم  یکه سع یدر حال

 گفت: 

 . رمیمن م دیشما بمون -

 زیانگ رت یح شیحرف شهاب برا  نیکه ا  یساالر خانم

خود را به او فهماند. شهاب که  ریبود با نگاه، تح

مادرش از احساسات او آگاه است و   دانستیخوب م 

از آن   شیبود ب  افتهی در ز یمفهوم نگاه او را ن

متعجب او را تحمل کند و از اتاق   یها نتوانست نگاه

 خارج شد. 

 

بلند شد و   شی هم ازجا  یالراز رفتن او، خانم سا  بعد

بود   ستادهیا ی به آشپزخانه رفت و به مهتاب که کنار

 گفت:  کرد یها فکر م و به مهمان

 شد! یچ  میکردیفکر م یچ -

 د؟ یشده؟ چرا ناراحت یمگه چ -

 

ها  داخل فنجان ی که چا   یدر حال  یخانم ساالر  

 گفت: ختیریم



  یاومدن خواستگار ها نی بشه؟ ا یخواستیم  یچ -

 . قیشقا 

 

 مهتاب که از تعجب چشمانش گرد شده بود گفت:  

  یزیچ نیمگه همچ ق؟یشقا   یاومدن به خواستگار -

 ممکنه؟

رو که من    یزیچ  قیحاال که شده فقط خدا کنه شقا  -

 گفتم بگه.

 

بکند  توانست یموضوع را هم نم  نیمهتاب که فکر ا 

 گفت: 

رو   قیقراره شقا چه خبره؟ مگه نجا یمعلومه ا  چیه -

خبر نداره شما   انی اصالً اون که از جر نن؟یبب

 چطور... 

 حرف او را قطع کرد و گفت:   یساالر خانم

درباره    یزیچ دونمینم ق،یشهاب رفته سراغ شقا  -

 نه. ا ی گهی بهش م نیا

 



 گفت:  شد یمهتاب که هر لحظه بر تعجبش افزوده م  

 ق یها از شقا اون قبول کرده اون یعن یشهاب؟  -

 نیاون همچ کردمیکنن؟ واقعاً که فکر نم  ی خواستگار

 باشه.  یآدم

 

را برداشت،    یچا   ی ها فنجان ین یس یخانم ساالر  

 گفت: یکرد و با ناراحت یاخم

تو دل   یدونیتو از کجا م ؟یگیم یمعلومه چ  چیه -

چطور رنگ از   یدی دیو م  یاگه بود گذره؟یم  یاو چ

 . ی زدیحرف نم یطور نیبود ا دهی تش پرصور

. تو هم اگه  برمیرو م ییمن خودم چا  گه،یخوب د 

 هی ا،تا یب قیصبر کن بعد از اومدن شقا ی ا یب یخوایم

که مادرش پسند    یعروس یوقت داماد تو رو به جا 

 . رهینگ یکرده اشتباه 

 

 گفت: دیمهتاب که منظور مادرش را فهم  

 ن؟یناراحت قدرنیخوب، حاال چرا ا ی ل یخ -
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 سرش را حرکت داد و گفت:  یساالر خانم

 خوشحال باشم؟  یانتظار دار  ه؟یچ -

 حرف آشپزخانه را ترک کرد.  نیبعد از گفتن ا او

 

  یاآمد لحظه رون یب ییرای تاق پذکه شهاب از ا  یزمان

شود.   وانهیبود د کینزد یاز شدت ناراحت ستاد، یا

که برود موضوع را به   رفتهیخودش پذ  کرد یباور نم

 . دیبگو  قیشقا 

  کرد یم  یسع  رفتیها م طور که به طرف پلههمان 

  نیخود را به دست آورد اما قادر به انجام ا یحال عاد

 ز یتپش قلبش ن رفت،یکه باالتر م یاکار نبود. هر پله

 . شد یتندتر م



 دانست یبود که نم نیا داد یآزارش م شتریکه ب ی زیچ 

 ی ها حرف نکهی. با ادهد یها م به آن یچه پاسخ  قیشقا 

را   نیا ی کرده بود ول  دوارشیام یمادرش کم

ها را از طرف خودش ادرش آن حرفکه م  دانستیم

 ده ینشن  قیها را از زبان خود شقا زمان آن چیگفته و ه

 یهمچنان که در اضطراب و سردرگم نیاست. بنابرا

 . دیکرد و به طبقه دوم رس یها را طپله  بردیبه سر م

  گری. دستادیا د،ی به پشت در اتاق مهتاب رس یوقت

 نکهیجلوتر برود. از ا  توانستیو نم  خواستینم

به شدت   د یبگو ق یخودش داوطلب شده بود به شقا 

 شده بود.  مان یپش

به سر برد، سرانجام   دیرا در ترد یمدت نکهیبعد از ا 

.  د یزد و چند ضربه آهسته به درکوب  ایدل را به در

آلبوم   ی نشسته و سرگرم تماشا   زیکه پشت م  قیشقا 

چون در   در تعجب کرد ی صدا دن یمهتاب بود، با شن

ها حضور داشتند و امکان  آن زمان هنوز مهمان

 ی . اما وقتندیا یب او شهاب به سراغ   اینداشت مهتاب و 

داخل اتاق نشد، مطمئن  یدر کس   یبه دنبال صدا دید

بلند    شیفوراً از جا  نیشد شهاب پشت در است بنابرا

 شد و در اتاق را باز کرد.  



بود با   دهستایتر از در اکه چند قدم آن طرف  شهاب

  یباز شدن در، بند دلش پاره شد. وقت  یصدا  دنیشن

هول برش   شتریگرداند ب قینگاهش را به سمت شقا

خود   یبه رو کردیم ی که سع  یداشت اما در حال 

 گفت:   اورد ین

 مزاحم که نشدم؟  -

 د؟ یدار   یبا من کار کنم،یخواهش م -

 

برداشت تا  قیشهاب نگاهش را از چشمان شقا 

 تر بتواند صحبت کند و در پاسخ او گفت: راحت

 با شما کار دارن. نییندارم، پا ی من کار -

 

 : دیکه متوجه منظور شهاب نشده بود پرس  قیشقا 

 با من کار داره؟  یک ه؟یمنظورتون چ -

 

شهاب که حرارت بدنش لحظه به لحظه باالتر   

 برگرداند و گفت:   نگاهش را رفت یم

 .د یفهمیخودتون م  نییپا  دیرفت یوقت دونم،ینم -
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ندارد و   یکه متوجه شده بود شهاب حال عاد  قیشقا 

 فرق کرده گفت:  شهی آهنگ کالمش با هم

 .دیناراحت رسهیهاب؟ به نظر مافتاده آقا ش  یاتفاق  -

 

ببرد، بعد   یبه حال او پ قیشقا خواستیکه نم  شهاب

به نظر   یخود را تحت فشار قرار داد تا عاد نکهیاز ا

 برسد گفت: 

  دیببر فینشده تشر  ریحاال تا د  فتاده،ین ی نه اتفاق -

 .نییپا 

موضوع را درک کند در   توانست یکه اصالً نم  قیشقا 

 اتاق را بست و گفت:



 . رمیخوب م اریبس -

 

چند قدم از شهاب دور شد، شهاب که    قیشقا   یوقت

 است گفت:  یدر چه حال دیفهمینم گرید

 از شما بکنم؟ یخواهش  تونمیخانوم، م  قی شقا  -

 نگاهش را برگرداند و گفت:  ستاد،یا ق یشقا  

 .دییبفرما -

 

 ق یچشمش به چشمان شقا  گریشهاب چون بار د 

 ی الحظه   یشد، برا مانیافتاد از گفتن حرفش پش

 و گفت:   دیکش یقیچشمانش را بست نفس عم

 . دی فراموشش کن ،یچیه -

 گفت:   شد یاضافه م  اشیکه هر لحظه بر نگران  قیشقا 

  د،یناراحت  یزیاز چ نکهیآقا شهاب؟ مثل ا شدهیچ -

 شده.   یچ دیبه من بگ کنمیخواهش م

 . دیبر دییشما بفرما   ستین یزینه چ -

 



که اصال از   ی نگفت و در حال   یزیچ  گرید  قیشقا 

 به راهش ادامه داد.  آوردیموضوع سر در نم

 ی نمانده بود درحال  یباق  شیبرا ید یام گریکه د  شهاب

و   دیکش  یآه کرد ینگاه م  ق یکه با حسرت به رفتن شقا 

 گفت: 

 دونست؟ یمهران از کجا م -

 

 نکهیشد، با ا دیاز نظرش ناپد   قیشقا  نکهیبعد از ا 

خود را   یشاهد ماجرا باشد ول  خواستیدلش نم

  ییرای وارد اتاق پذ  قیشقا   یبه رفتن کرد. وقت  یراض

متعجب شد،    دیمهتاب را در جمع ند نکهیشد اول از ا

 . ستاد یحال سالم کرد و همانجا ا  نیبا ا

خوشحال شد    قیدوباره شقا  دن یکه از د کبخت یخانم ن  

طور مشتاقانه به او نگاه کرد. شوهر و پسرش  همان

خانم   قهی بودند در دل به سل  دهیرا د  قیهم که تازه شقا 

چهره   دن ی که از د یگفتند. خانم ساالر  نیآفر کبختین

به او نگفته خطاب به   یزی متوجه شد شهاب چ  قیشقا 

 او گفت:

 کار دارم. باهات  نیبش  نجا یا ا یجان، ب قی شقا  -



 که کنارش بود اشاره کرد.  یبه مبل  و

را اجرا   یبود، گفته خانم ساالر   جیکه هنوز گ  قیشقا 

شهاب خواست وارد اتاق   یکرد. از آن طرف وقت 

زد.   شیشود، همان زمان مهتاب آهسته صدا ییرایپذ

 و گفت:  ستادیشهاب ا

 ؟ی دار  کارمیچ ه؟یچ -

 :د یمهتاب پرس 

 ها. مهمون  شیرفت پ قی شقا  -
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بشنود،   یمورد حرف  نیدرا خواستیکه دلش نم   شهاب

 گفت: 

 آره رفت، منظور؟  -



 مهتاب جلوترآمد و گفت:  

 اومدن؟   قیشقا   ی ها خواستگارجداً اون یعنیشهاب  -

موضوع هم روحش را آشفته   ن یا دنیکه شن  شهاب

 گفت:  کرد یم

اگه هم   ؟ی پرسیم یواسه چ  یدونیتو که م  -

 اتاق.  ا یخودت ب ی مطمئن ش یخوایم

 

حرف وارد اتاق شد و مهتاب هم پشت   نیاز ا بعد

بعد شهاب و مهتاب هم   یاسرش وارد شد. لحظه

گونه آمدن مهتاب   نیاز ا قی نشستند. شقا  شانی سرجا 

متعجب شد و    دادیبه آمدن عروس نم یشباهت  چیکه ه

 چهره گرفته شهاب هم بر تعجبش افزود. 

 شیرا برا انیجر  یساکت نشسته بود تا خانم ساالر او

از   شیب خواستیهم که نم یروشن کند، خانم ساالر

 آهسته به او گفت:  ندیبب  رانیرا ح قیآن شقا

 بهت نگفت؟  ی زیشهاب چ زم، یعز نمیبب -

حاال   د یبا من کار دار نییپا   امینه، فقط گفتن ب -

 د؟ی دار کارمیبپرسم چ تونمیم

 



هم    قیکه از گفتن موضوع به شقا  یخانم ساالر  

 گفت:  د، یهراس داشت و هم ترد

 نه؟ ا ی ید یخانم رو قبال د نیبدونم تو ا خوامیم -

 

که تا به آن زمان به صورت آن خانم با دقت    قیشقا 

دوباره به  ینگاه نکرده بود و او را نشناخته بود، وقت

  ی ها او را شناخت از نگاه نکهیاو نگاه کرد عالوه بر ا

و نگاهش را از او   دیجذاب و براق او قلبش لرز 

که موضوع از چه قرار   دیفهمیبرگرفت. تازه داشت م

  شیها باور کند. دست را  آن  خواستینم یاست ول 

داغ داغ شد، به    شی ها آشکارا به لرزش افتاد و گونه 

هم  گرانیآن به د یکه احساس کرد گرم  یطور

 کرده است.  ت یسرا

به حرفش نداد،   ی پاسخ  قیشقا   دیکه د  یساالر خانم

 : دیدوباره پرس

 ؟یاون رو شناخت -

با  اوردیکه قدرت نداشت نگاهش را باال ب ق یشقا  

و پاسخ مثبت داد. بعد از آن آهسته  حرکت سر به ا

 گفت: 



  یبرا ی ول   دمشون یاون روز رفته بودم امامزاده د -

 نجا؟ یاومدن ا یچ

قصد اومدنشون   یول  یاز حرفم ناراحت نش دوارمیام -

نه مهتاب، حاال هم منتظر پاسخ تو   یتو بود نجا یبه ا

  یبراشون گفتم ول یی زها یچ  هیهستن البته من 

 پاسخ آخر رو از زبون خودت بشنون. خوانیم

 

  یدرحال شد یکه هر لحظه بر اندوهش افزوده م   قیشقا 

از زبان خانم   شنود یآنچه م شد یکه باورش نم

بلند   خواستیدارد دلش م  قتیاست و حق یساالر 

را در    یقدرت نیچن ی ن جمع خارج شود ولشود و از آ 

 .کرد یخود احساس نم
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قرمزش انگار آتش   یها گونه د،یلرزیم  شیهادست

 ن یبا ا سوزاند یچشمان او را م اشیگرفته بود و گرم

 . اورد یبر زبان ن یاکت بود و کالم حال او همچنان س 

آن دو    یصدایب یکه شاهد گفتگو  کبختین خانواده

را   ق یدارد شقا  یکه خانم ساالر  الیخ  نیبودند به ا

  قیشقا   کردند یساکت بودند و خدا خدا م  کندیم  یراض

مادرش را قبول کند. مهتاب هم که نگران   یها حرف

به  یگاه کرد ینگاه م   قیبه شقا  یاوضاع بود گاه

نبود در دلش چه  علومهم به شهاب که م  ی داماد و گاه

 برپاست.  ییغوغا 

ها شهاب را سرحال و  که تا قبل از آمدن مهمان او

که   دیحال دگرگون او فهم دن یبود حاال با د ده یخندان د

آمده ناراحت است.   شی پ انیه از جراو تا چه انداز 

بود با    قیمادرش با شقا  ی شهاب هم که ناظر گفتگو

مجلس هرچه زودتر به  نیکه ا کرد یتمام وجود دعا م

 صحنه خالص شود.  نیدن ایبرسد و او از د انیپا 

 

گفته بود،   قیرا به شقا  شی ها که حرف  یساالر خانم

او سکوت کرده و نگاهش را هم باال  دید  یوقت



سکوت او عالمت  نیا  د یترسیکه م  یدر حال   آوردینم

  کردیباشد برخالف قبل که آهسته صحبت م ت یرضا 

 بلند گفت: 

 ؟یبزن یحرف یخوایجان نم قی شقا  -

حرف متوجه شد  نیا  دنیکه با شن کبختین خانم

 گفت:  افته ی انی آن دو  پا  یگفتگو 

  می اشن ما که تا االن صبر کردراحت ب  دیاجازه بد -

. البته بله گفتن  میصبر کن میتونیهم م  گهید قهی چند دق

 . ارزهیم  ها نیاز ا شتریخانم ب  قیشقا 

 

کلمات را بشنود    نیا خواستینم گری که د ق یشقا  

که لحن   یی بود با صدا  نییهمچنان که نگاهش پا 

 غمناک آن کامالً مشخص بود گفت: 

بگم من فعالً قصد   دیبا  د یخوایاگه نظر من رو م  -

 .کنمیقبول م د یخوایاگه شما م  یندارم ازدواج کنم ول

 

پاسخ   نیا دن یو همسر و پسرش از شن کبختین خانم

ها شهاب  آن ی برابر خوشحال  نیخوشحال شدند اما چند



حرف    خواست یکه نم یخاطر شد. خانم ساالر شان یپر

 را قبول کند گفت:   قیشقا 

خانوم   ا یشما، منم  یگیم  نکهیمنظورت از ا -

 کبخت؟ ین

 

نکرده   انیمنظورش را درست ب دیکه فهم ق یشقا  

 مشکل شده بود گفت:  شیکه حرف زدن برا ی درحال 

 من هم قبول دارم.  دیشما بگ ی. هرچدییمنظورم شما -
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 آسوده شد گفت:  الشیخ ی ا که تا اندازه  یساالر خانم

.  یتا نظر خودت رو بگ   یا یب میما خواست زم،یعز -

که تو طبق خواسته ما نظرت   خوادیمن اصالً دلم نم



ظر  ما رو در ن نکهیبدون ا کنمیخواهش م  ،یرو بگ 

 جواب بده.  یریبگ

پس من سر حرفم هستم. من قصد   طورهنیاگه ا  -

 ازدواج ندارم. 

 

 ی شد آب سرد  انیتمام ب تی که با جد قیحرف شقا نیا

 شان یشد و روح پر ختهیشهاب ر  نیبود که بر دل آتش

که از پاسخ   کبخت ی. خانم ن دیبخش  نیتسک یاو را اندک

 ناراحت شده بود گفت:   قیشقا 

ما تا هرموقع   ر،ینگ میبا عجله تصم درق نیا زم،یعز -

. فقط خواهش  یتا فکر کن  میدیبه تو فرصت م یبخوا

 زود ما رو جواب نکن.  قدر نیا کنمیم

  خوامیشدم معذرت م تونیباعث ناراحت نکهیاز ا -

 . کنمیرو عوض نم ممیمن تصم  ی ول 

  یپس ک  ، یاگه االن قصد ازدواج ندار ؟یچ ی برا -

  یدخترم تو االن هم جوون  نیبب ؟یازدواج کن  یخوایم

  ،یفرصت رو از دست بد  نیا دینبا  با،یو هم ز 

 فکر کن.  شتریما ب شنهادیپ یرو  کنمیخواهش م

 



اعصابش   کبخت یخانم ن  ی ها حرف نیکه از ا   شهاب

  ادیبر سر او فر خواستیتحت فشار قرار گرفته بود م

  یکند ول رون یرا از خانه ب  انشیبزند و او و همراه

  ی که او حق دخالت ندارد و تنها کار  دانستیخودش م

 بکند نشستن و تحمل کردن است.  تواندیکه م

 گفت:  کبختیدر پاسخ خانم ن گریبار د  قیشقا 

خواهش   یممنونم ول دیبه فکر من هست نکهیاز ا -

چون من اصالً قصد   دیاصرار نکن نیاز ا شتریب کنمیم

 رو عوض کنم. ندارم نظرم

 

 عقب بکشد گفت:  خواستیکه نم کبختین خانم

هم صبر   گهیسال د هیتا   میما حاضر زم، یعز نیبب -

 ...کنمیپس خواهش م  میکن

  دادیداشت کنترلش رو از دست م گهیکه د  قیشقا 

 حرف او را قطع کرد و گفت: 

خانوم، من که گفتم قصد ازدواج ندارم. خواهش   -

  دیدید  یتو من چ دونمی. نمدیاصرار نکن قدر نیا کنمیم

من نظرم رو   یول د یشینم یراض  یقیطر چیکه به ه

 .کنمیعوض نم



اوضاع را  نیا توانست یاز آن نم شیکه ب  قیشقا 

 بلند شد و گفت: شیتحمل کند از جا 

شدم واقعاً متأسفم و   تونیباعث ناراحت نکهیاز ا -

 .خوامیمعذرت م
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حرف راه افتاد که برود اما قبل از    نیبعد از گفتن ا او

  ی رفتن چشمش به شهاب افتاد. او که تا آن زمان جلو

که چشمانش به  نیخروج اشکش را گرفته بود هم

شد و    ریاش سرازچشمان شهاب افتاد اشک از چهره

  یها نگاه ین یاز آن سنگ  شیرفت تا ب رون یتاق باز ا

 . کندخود احساس ن یرا رو نی حاضر

  یخاص ریتأث  نیهرکدام از حاضر ی رو  قیشقا   رفتار 

  جهینت یدیکه جز ناام کبختیگذاشت. خانواده ن

  قیکه شقا  ن یهم از ا ینگرفتند. خانم ساالر ی گرید



حرف او را بر زبان آورده بود و به خواستگارها  

داده بود خوشحال بود، مهتاب هم همانند   یجواب منف

آنها فرق    مهکه شهاب داشت با ه ی مادرش. اما حال 

  ی جار  قیکه لحظه آخر از چهره شقا  ی. اشک کرد یم

 وارد کرد.  گرید  یشد بر قلب دردناک شهاب زخم

پاسخ آخر از   دنیبا شن کبخت یهرحال خانواده ن به

و ناراحت از جا بلند شدند. خانم   د یناام ق،یشقا 

از   وستهیدارند پ  یها چه حال آن  دانستیکه م یساالر 

 .  کرد یو اظهار تأسف م  خواستیآنها معذرت م 

ها راه افتادند که بروند، شهاب و مادرش  هرحال آن به

که خانم   ی ها را تا دم در بدرقه کردند. موقعآن زین

از خانه خارج شود به خانم   خواستیم کبختین

 گفت: یساالر 

  یدخترتون جواب آخر رو به ما دادن ول  نکهیبا ا -

 دیبتون  د یشا   دیحرف بزن شونیباز با ا کنمیخواهش م

اون رو   ادیدلم نم دی . باور کندینظرشون رو عوض کن

 از دست بدم. 

 

ها را  حرف ن یا دنی طاقت شن نیاز ا  شیاب که بشه 

 نداشت گفت: 



باور    یول  میکنیخانوم ما احساس شما رو درک م -

پس شما هم   کنه،ینظرش رو عوض نم قیشقا  دیکن

.  دیبر یاگهیو به سراغ دختر د دیاون رو رها کن

مناسب   یدختر  دی تونیهم م گهید  یجا   د یمطمئن باش

 .دیکن دایپ تونقهیبا سل 

 

دست خانم  یرا رو  ی آب پاک قیطر نیبه ا  شهاب

  تواندینم گریو او مطمئن شد که د ختیر کبختین

 باشد.  دوار یام

ها شهاب در خانه را بست، پشت در  از رفتن آن بعد

. خانم  دیکش یچشمانش را بست و نفس راحت ستاد، یا

به او   یز یدارد چ  یاو چه احساس دیفهمیکه م یساالر 

 هید. شهاب هم بعد از چند ثاناتاق ش  ینگفت و راه 

  قی چشمانش را باز کرد اما ناگهان نگاهش به شقا 

پرده را کنار  ستاده،یا  ابافتاد که پشت پنجره اتاق مهت

 قیگرفته و نگاه پراشکش را به او دوخته، اما شقا

پرده را رها کرد   دینگاه شهاب را متوجه خود د  یوقت

 و از پشت پنجره کنار رفت.
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  ی که هنوز اندوه ناش  یاو درحال دنیهم بعد از د  شهاب

به طرف اتاق راه   فشردیقلبش را م ری اخ انی از جر

 افتاد. 

در    یکه شهاب به اتاق برگشت خانم ساالر  یزمان

بود،   ییرا یپذ زیمشغول جمع کردن م ییرایاتاق پذ 

رفته بود. شهاب چون    قیبه سراغ شقا  زیمهتاب ن

مبل انداخت و نشست،   یخودش را رو   دیرا ند  یکس

درد گرفته  ی حساب یسرش را که بر اثر فشار عصب

خانم    یتداد و چشمانش را بست. وق هیبود به مبل تک

حال  آمد و او را در آن  رون یب ییرای از اتاق پذ یساالر 

شد، او را به    مانیبعد پش ی بزند ول  یخواست حرف دید

بعد   قهی حال خود گذاشت و به آشپزخانه رفت. چند دق

نگران شد،   دی طور دبرگشت و باز او را همان یوقت

 رفت و گفت:  ترکینزد

 شهاب، تو حالت خوبه؟ نمیبب -



 

که تازه حضور مادرش را احساس کرد، درست    شهاب

 نشست و گفت:  شیسر جا 

 آره خوبم. -

 . گهیم ی اگه ید  زیچ تافهیق  یول  -

 ارم؟ یآب قند برات ب وانیل هی یخوایم

 حالم خوبه.    ست،ین  یازینه، ن -

 و گفت:  دیکش  یآه  یساالر خانم

  یشد، حساب  داشونیاز کجا پ گهی د  ها نیا دونمینم -

رو هم که دراوردن.    قیگرفتن، اشک شقا حالمون رو 

خوشحال شده مهتابه که  کنمیکه فکر م یفقط تنها کس 

 به هم خورد.  شی خواستگار

 

 آمد و گفت:   نییها پا هنگام مهتاب از پله نی هم در

که   د؟درستهیزنیپشت سر من حرف م  د یدار ه؟یچ -

منم  ی من از بابت به هم خوردن اوضاع خوشحالم ول 

 ناراحتم. قیمثل شماها دل دارم و به خاطر شقا 



چطوره؟  قیشقا  نمی. حاال بگو ببدیخوب، ببخش ی ل یخ -

 ؟ یآرومش کن  یتونست

  یغم بغل گرفته. هرچ یتخت نشسته و زانو  ی رو -

 هیبه   دهیکالم جواب نم   هی زنمیهم باهاش حرف م

 . کندیم هیشده و گر   رهینقطه خ

 

 م،ین یدختر رو شاد بب نیز ارو هیما   ننینتونستن بب -

 خدا من رو مرگ بده که دعوتشون کردم. 

مامان؟ شما که از   یزنیکه م هیچه حرف  نیا -

 .ی موضوع خبر نداشت

 

حرف مهتاب    نیبه ا یپاسخ نکهیبدون ا یساالر خانم

 لب زمزمه کرد:  ری ها رفت و زبدهد به طرف پله

 .کنهیم یدر مورد ما چه فکر قی شقا  دونهیخدا م -

 

  قیوارد اتاق مهتاب شد و شقا   یکه خانم ساالر  یزمان

 تخت نشست و گفت:  ی کنار او رو د یرا در آن وضع د

  نیکه ا یجان؟ از دست من ناراحت  قیشقا  هیچ -

باور کن من   زمیعز   ؟یز یریاشک م  یطور



  نجا،یا انیب خوانیبه قصد تو م ها نیا دونستمینم

  دوندی. خدا مکردمیدعوتشون نم وقتچیوگرنه ه

  یتو اومدن حساب  ی خواستگار  یبرا  دمیفهم یوقت

  زتو اتاق من ا  ی ا یتو ب نکهیناراحت شدم. قبل از ا

  ی ها گفتم که تو قصد ازدواج ندارطرف خودم به اون

 .ننیها قبول نکردن و خواستن خودت رو بباون ی ول 
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 زیرا ن  یخانم ساالر  ی ها حرف خواستیکه نم  قیشقا 

به او نگاه کند،   نکهیجواب بگذارد بدون ا یب

 گفت: ختیریطور که اشک مهمان

  ی. شما برا شمیاز دست شما ناراحت نم وقت چیمن ه  -

از مادرم شما رو   شتریب یحت دیونمیمن، مثل مادرم م

هنوز از   دمیکه از شما د ییها دوست دارم چون محبت

 . دمیمادرم ند



  یگیاز من که م ؟یناراحت قدرنیا یچ  یپس برا -

 گهیخواستگارها هم که رفتن پس د یستیناراحت ن

   ؟یکنیم هیگر  یچ  یبرا

 

  شد یبلند م اشهی طور که هق هق گرهمان  قیشقا 

 گفت: 

  یچرا آقا شهاب موضوع رو بهم نگفتن؟ چرا وقت -

اومدن؟   یچ  یبرا ها نیاومدن دنبالم به من نگفتن ا 

 خبریب زیکه از همه چ ی چرا اجازه دادن من درحال 

مگه من حق نداشتم قبل از    ؟ییرای بودم برم تو اتاق پذ

ها از موضوع با خبر باشم؟  مهمون شیبرم پ نکهیا

و نشستم بفهمم   شدموارد اتاق   ی وقت دیچرا با 

 موضوع از چه قراره؟ 

 

باور کند تمام   توانستیم  یکه به سخت  یساالر خانم

  ی موضوع باشد در حال  نیبه خاطر ا  قی شقا  یناراحت

 گفت:  دادیکه اکنون حق را به او م

  یری شهاب هم تقص ی ول   زم یعز یگیتو درست م -

 بزنه.   یمورد حرف  ن ینتونسته در ا د ینداره شا 



 تر شده بود گفت: که دوباره آرام  قیشقا 

 اومدن دنبالم؟   یچ یبگن برا  تونستنیاگه نم -

 

 است گفت:   قیحق با شقا   دیکه د  یساالر خانم

به   زمی عز  یول   ،یاز خودش بپرس دیبا  گه یرو د  نیا -

که   نیبا ا یاو رو مقصر بدون دیهر حال تو نبا 

رو به تو بگم  نی من ا خواد یشهاب دلش نم  دونمیم

  یلیخ دیموضوع رو فهم  یباور کن اونم وقت ی ول 

 ناراحت شد. 

  ی خوب حق هم دارن ناراحت بشن چون خواستگار -

  نی ا یتالف دینبا  ی خواهرشون به هم خورده بود ول

مگه  اوردن،یسر من در م  یطورموضوع رو اون

مهتاب    ی ها به خواستگارمن بود که اون  ریتقص

 بودن؟  ومده ین

 

است که   قیشقا نیا  کرد یکه باور نم یخانم ساالر  

 گفت:  زندیطور در مورد شهاب حرف م نیدارد ا



فکر  یطور نیتو واقعاً در مورد شهاب ا  یعنی -

  ی اگه بفهمه تو به خاطر اون دار یدونیم ؟یکنیم

 شه؟ یچقدر ناراحت م یکنیم هیگر  یطور نیا

  یل یکه آقا شهاب به خاطر من خ  دونمیمن م  -

از   شیکه ب دانمیخودشون رو به دردسر انداختن، م

به گردن من حق   ی ل یاندازه در حقم محبت کردن و خ

 ی طور ن یمن درموردشون ا  ستیدارن و درست ن

من رو   ی تا حدود د یبا  ها نیبا همه ا یصحبت کنم ول

 ... نکهینه ا کردن یاز موضوع مطلع م 
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نتوانست ادامه دهد و در ادامه  نیاز ا شیب  قیشقا 

  دیکه د  یکرد. خانم ساالر هیفقط گر شیها حرف

آرام   کندیتر از آن است که او فکر م ناراحت  قیشقا 

 زمزمه کرد: 



تو که از دل   ،یحرف بزن یطور نیا  ی حق دار -

 . یشهاب من خبر ندار 

 بلند شد و گفت:  شی از جا  سپس

بگم، فقط خود شهاب    یچ دونمینم گهیمن که د -

 هات رو بده. جواب حرف تونهیم

 

حرف از اتاق خارج شد و برگشت   نی از گفتن ا بعد

اوضاع شد خانم   یا یشهاب جو یشهاب. وقت شیپ

 و گفت:  د یکش ی آه یساالر 

حاالحاالها آروم   کنهیم  هیگر که اون   یطور  نیا -

. حاال هم اگه حالت خوبه و حوصله حرف زدن  شهینم

 . یباهاش صحبت کن یبر  دیبا  ی دار

  د،ی آرومش کن دیچرا من؟ شما و مهتاب نتونست -

 کار رو بکنم؟  نیمن ا دیوقت چطور انتظار داراون

  گفتیطور که اون م نیحرف زدم، ا ق یمن با شقا  -

ناراحت نشده چون به   ی چندان از موضوع خواستگار

که باعث   یزی هر حال ردشون کرد رفتن. در اصل چ

که باعث شده اون  ی بهتره بگم کس ایشده   شیناراحت

 ! یکنه... تو هست هیحد ناراحت بشه و گر   نیتا ا



ناراحته که چرا از همه جا   ن یاز ا یرو بخوا  راستش

 یرفت یچرا وقت گهیها. ممهمون شیرفته پ خبریب

خودش   الیاون به خ  ،یرو براش نگفت ان یدنبالش جر

مهتاب   یتو از به هم خوردن خواستگار کنهیفکر م 

 .یکن  یتالف ی خواست ی طورنیو ا  یناراحت شد

 

رو   یی ها حرف نیچن دنیکه اصالً انتظار شن  شهاب

که غم و اندوهش دو چندان شده بود   ینداشت درحال

  دیکه او را ساکت د یبه فکر فرو رفت. خانم ساالر

 ادامه داد: 

اما   کنهیدر مورد تو اشتباه م قیکه شقا  دونمیمن م  -

اونم   یراستش رو بخوا ی گفتم قبول نکرد ول ی هر چ

  دی فهم یحق داره از دستت ناراحت بشه چون وقت

جا  یون اومدن حساباز ا  یخواستگار  یها برا مهمون

حال رو   نیاون بود هم یهم جا  یخورد البته هر دختر 

 .  کرد یم دایپ

 

 بلند شد و گفت:  شی از جا   شهاب

 باال؟ میبر  یا یباهام م -



 ندارم.  یمن حرف  امیب یخوایاگه خودت م -

 

  یابتدا خانم ساالر دند، یکه به اتاق مهتاب رس  یزمان

  یسرش را رو   قیشقا   دیوارد اتاق شد و چون د

به شهاب   کند یم ه یگذاشته و همچنان گر شی زانوها 

 و آهسته گفت:  دی کش یکه کنارش بود نگاه کرد، آه 

 ؟ینیبیم -

و در پاسخ   کردینگاه م قیشهاب فقط به شقا  اما 

 نگفت.  ی زیمادرش چ

جلوتر رفت و در   ستادیهمانجا ا ی الحظه  نکهیاز ا بعد

به درد آمده بود   ی که قلبش از شدت ناراحت  یحال 

 گفت: 

 د؟ یکن هی گر یطور  نیمن باعث شدم شما ا  یعنی -
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در پاسخ   ی شهاب جا خورد ول  یصدا  دنیبا شن  قیشقا 

 ت: گف  انیاو سرش را باال آورد و گر

چرا جوابم رو   شده،یچ  دمیمن چند دفعه از شما پرس -

  قدرنیا یعنی د؟یرو برام نگفت  انیچرا جر د؟ ینداد

 گذره؟ یم ینداشت که به من چ تیبراتون اهم

 

چشمانش را بست، اندوهش را فرو  یالحظه  شهاب

  دادیکه نشان از دل پر دردش م یقیخورد، نفس عم

 و سپس گفت:   دیکش

نداشتم هر چند شما   یمن اصال منظور بد   یول  -

  گفتمیرو به شما م  انی جر دیو من با  دیگیدرست م

حد شما   نیموضوع تا ا نیا  دونستمینم دی باور کن ی ول 

. حاال گفتمیوگرنه هرجور بود م کنهیرو ناراحت م

 . خوامیهم جدا از شما معذرت م

 

که   یدر حال  قی سکوت کرد. شقا  یالحظه  شهاب

او آن هم در   یدر پاسخ معذرت خواه   تدانسینم

 گفت:  د یحضور مادرش چه بگو



هر چند به شما حق   کنمیفکر نم طورنیمن ا  یول  -

مهتاب ناراحت   یکه از به هم خوردن خواستگار دمیم

من رو به   تیکه شخص شهینم لیدل   نیاما ا دیشده باش

 و...   دیریبگ یباز

 

اندازه بر   شیب قیشقا  یها حرف  نیکه ا  شهاب

  شتریاو را ب یو ناراحت کردیاعصابش فشار وارد م

 حرف او را قطع کرد و گفت:  کرد یم

 ار یبس د؟ یکنیفکر م   طور نی واقعا شما در مورد من ا -

که  کنهینم یفرق  چی من ه ی ندارم برا یخب من حرف 

چون به هرحال اگه   دیبدون یرفتارم رو چ لیشما دل

  یها قصد دارن برا مهمون نیا دونستمیم

 یحت دادم یاجازه نم ان یب نجا یاز شما به ا ی خواستگار

  نکهیبرسه به ا چه گهیپاشون رو تو خونه بذارن د

هم   ی شون رو مطرح کنن و روش پافشارخواسته

 داشته باشن.  

فقط تنها   دیبکن دیخوایم یریشما هر تعب حاال

خرج    به یکه بزرگوار  نهی که از شما دارم ا یخواهش 

از   ترشیو ب  دیمن رو قبول کن یو معذرت خواه  دیبد

که من مرتکب شدم خودتون   یبه خاطر اشتباه  نیا



 نی. هر چند انتظار نداشتم همچد یرو آزار ند

 . نمیاز شما بب ی العمل عکس

 

 :دیکه آرام گرفته بود متعجب پرس  یدر حال  قیشقا 

 ه؟یمنظورتون چ -

 به چشمان او کرد و گفت:   قیعم  ینگاه  شهاب

  دی باش عاطفهیحد ب نی تا ا کردمیفقط فکر نم ،یچیه -

 . دیقضاوت کن انتونیدر مورد اطراف یسادگ نیو به ا

 

و بهت زده    رهیحرف چون تحمل نگاه خ نیاز ا بعد

دگرگون از اتاق خارج شد.    یرا نداشت با حال   قیشقا 

ا به  ر  قیشقا   دی د نیهم که اوضاع را چن  یخانم ساالر

 حال خود گذاشت و رفت. 
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به پا شد که  یآشوب قیها در وجود شقارفتن آن با 

اتاق  یهوا  گری. دگذاشتیلحظه هم او را آرام نم کی

راه   نیبنابرا دانست ینم یکاف  دنینفس کش  یرا برا 

 گرفت.   شیرا در پ اطیح

به غروب بود،   کینزد دی آن موقع از روز خورش  در

بعد   دیخورش  ی ها بود و امتداد اشعه یابر مهیآسمان ن

  یخاص ییبا یآسمان ز گرید  یاز عبور از ابرها در سو

که سوز سرد هوا   ی را به وجود آورده بود به طور

 گ کند.را کمرن  ها ییبا یز نی ا توانستینم زین

 قیعم  ینفس ستاد یگذاشت، ا اطیپا به ح  قیشقا   یوقت

  یبه آسمان کرد بعد از آن به حوض آب  ی و نگاه  دیکش

داخل آن چشم دوخت و در آخر    یها یرنگ و ماه

و   با ینرگس که همچنان ز ی ها گل ی نگاهش را رو

 پابرجا بودند متمرکز کرد.  

پله نشست و همان طور که به گلها  یجا روهمان او

جمالت آخر شهاب را از ذهن گذراند و    کرد ینگاه م 

و   دیبرد، بغضش ترک  یاشتباهش پ یچون به بزرگ 

 ختیر یکه او م یشد. اشک  ی اش جاراشک بر چهره

چرا ندانسته  نکهیو ندامت بود، از ا یمانی پش یاز رو 



شهاب را متهم کرده، چرا احساسات پاک او را  

  لیها را با دال مورد حمله قرار داده و آن رحمانهیب

  ختیریخود برابر دانسته. او اشک م دهیپوچ و نسنج

 .  کرد یو خود را سرزنش م 

 : گفتیخود م با 

مگه اون چند  ه؟یرفتارش چ لیدل دمیچرا من نفهم -

طور  کرده که من در موردش اون  ی بار در حق من بد

به خاطر من    قضاوت کردم؟ مگه اون ی انصاف یبا ب

پدرش رو نفروخت؟ پس چرا من احمق در    ادگاری

 حرف زدم؟   یطورنیموردش ا

 

را که در دلش برافروخته  ی ها آتش حرف  نیبا ا  قیشقا 

  کرد یو آنگاه با خود فکرد م  ساختیورتر مبود شعله

شهاب را نسبت   دیکه زده، د  ییها که مطمئنا با حرف

 :کرد یلب زمزمه م ری به خود عوض کرده است ز

ها خودم رو از چشم شهاب انداختم.  حرف نیمن با ا -

. حتماً باخودش کنهیمثل قبل به من نگاه نم  گهیاون د

همه  نیکرده که به خاطر من ا یچه اشتباه گهیم

خودش رو به زحمت انداخته. چرا من در حقش  

بدبختم؟ چرا بعد   قدرنیچرا من ا ایکردم؟ خدا یناسپاس 



  دایبه من محبت پ نسبتنفر  هی همه مدت که   نیاز ا

او را از خودم دور کردم؟ چرا   یرحمیکرده، من با ب 

باور رسوندم که تو عشقش دچار   نیاون رو به ا

عشق خودم   ی اشتباه شده؟ چرا خودم باعث نابود

 برام ارزش داشت. قدرنیکه ا ی شدم؟ اونم عشق
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و با سوز   کردیلب زمزمه م ریطور ز  نیهم  قیشقا 

آنقدر که   سوزاند،یدل خود را م  شیها حرف

بر دل داغدارش   یمرحم توانستندیهم نم شیها اشک

 بگذارند و اندكي تسكینش دهند. 

گذشت، شقایق كم كم آرام شد اما قلبش   گرید  یمدت

همچنان داغدار بود. از جایش بلند شد، به طرف  

  یبه رو یحوض آب رفت، با اینكه هوا سرد بود ول



خود نیاورد. دستش را درون آب سرد و زالل حوض  

  یآب به صورت خود ریخت. سرد یفرو كرد و مشت

 حال پریشانش را آرامش بخشید.  یآب اندك 

لند شد خواست به اتاق برود اما دوباره  از آن ب بعد

نرگس افتاد. از رفتن به اتاق   ی هانگاهش به گل

نرگس رفت. كنار   یها پشیمان شد و به طرف گل

ها چشم  باغچه كوچك و زیبا نشست و با حسرت به گل

دوخت و دوباره اشک در چشمش جمع شد. دستش را  

 ها كشید و با خود گفت: گل  یآرام بر رو 

بگم؟   یبرم و ازش معذرت بخوام اما چ  دشیكاش م -

   دم؟یچطور بهش بگم كه به اشتباهم رو فهم

 

کرد  یسع ی سخت بود ول   شیبرا نکهیبعد با ا یالحظه

خود را به دست آورد، بعد از آن    ی آرامش و حال عاد

به طرف اتاق رفت.   داشتیكه آرام قدم برم یدر حال

انه و مهتاب در آشپزخ  یدر آن زمان خانم ساالر

 مشغول تهیه شام بودند.  

چون خود را تنها دید ابتدا خواست به اتاق    شقایق

مهتاب برود و در آنجا با خود خلوت كند اما بعد 



كمک به  یآن تصمیم گرفت برا یپشیمان شد و به جا 

 آن دو به آشپزخانه برود.  

كه شقایق در كنار مهتاب بود، مهتاب    یتمام مدت در

جز چند دفعه كه خودش او را به حرف واداشت از  

غم را    توانستینشنید. او به وضوح م  یشقایق حرف

در چشمان شقایق ببیند اما این موضوع را اظهار  

دارد    یكه خود شقایق هم سع  دیدینكرد و چون م

دا تا مبا   نگوید  یاندوهش را پنهان كند بهتر دید چیز

 او را بیشتر ناراحت كند. 

 

ها شهاب به جمع آن  یشام وقت زیشب سر م  آن

 رو به او گفت:  ق یشقا  وست یپ

  دیدیزحمت کش یلیآقا شهاب، شما در حق من خ -

من اصال حق ندارم که از دست شما ناراحت   نیبنابرا

باشه پس خواهش   خوادیکه م ی ل یشم. حاال به هر دل 

و من رو  دیریبگ دهیمن رو نشن یها حرف کنمیم

 .  دیببخش

 

گرفت و    قیسکوت نگاه از شقا  یابعد از لحظه  شهاب

 با اندوه گفت:   نشتیم زی که پشت م یدر حال



 نکهی بهتر بود تا ا د یکردینم یاگه معذرت خواه یول  -

  یفهیوظ  نی. در ضمن ادیبد  لمیتحو ییها حرف نیهمچ

 کنم نه شما.  ی منه که عذر خواه
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سر   یبا ناراحت دیچه بگو  دانستینم گریکه د  قیشقا 

 نشست.    شیجا 

خانم   نکهیتا ا بردندیهمه در سکوت به سر م یمدت  تا 

در غم   ی ها سکوت و چهره نیکه اصال از ا یساالر 

 گفت:   قیرو به شقا   آمدیفرورفته خوشش نم 

 ازت بپرسم؟  ییه چیز تونمیشقایق جان م -

 بفرمایید.  كنم،یخواهش م -



با به یاد آوردن اون موضوع تو   خوام یباور كن نم -

  خوامیحاال كه دور هم هستیم م  یرو ناراحت كنم ول 

 ؟ ی با آن خانم آشنا شد یبگم كه چطور 

 

بزرگتر از آن موضوع به سراغش   یها كه غم  شقایق

آمده بود بدون اینكه از این سؤال خانم ساالري  

 ناراحت شود فقط با لحني توأم با شرم گفت:  

اومد سراغم و   یتو امامزاده بودم همین طور ی وقت -

دلیل گریه كردنم رو پرسید اما من    كردم یچون گریه م

اصالً حوصله صحبت  یبهش ندادم، یعن یجواب درست

 ن با اون رو نداشتم.  كرد 

اون مالقات كوتاه به   كردمیكنید اصالً فكر نم باور 

 اینجاها برسه. 

به تو نگفت؟ مثالً آدرس   یببینم اون چیز بخصوص -

 و یا شماره تلفن اینجا رو از تو نخواست؟ 

 ی چ ینه اصالً، فقط اصرار داشت كه بفهمه من برا -

 .  كنمیگریه م

داخل   یهش را به غذابه اینجا که رسید نگا   شقایق

 بشقاب دوخت و گفت:



البته اون چون آقا شهاب رو با من دیده بود از من   -

با من دارن و آیا  یپرسید كه آقا شهاب چه نسبت

 من شدن یا نه؟   یایشون باعث ناراحت

 

حرف شقایق، شهاب مشتاقانه منتظر شنیدن    نیا با 

شقایق شد. اما شقایق از گفتن همان   یهابقیه حرف

جمله هم پشیمان شده بود بنابراین قصد نداشت  

 حرفش را ادامه دهد.  

 كه انتظار این سكوت را نداشت گفت:   شهاب

 بهش دادید؟  یشما چه جواب دیبگ خوایدینم -

 

ر نگاه او غیر از  به شهاب نگاه كرد و چون د  شقایق

 چیز دیگري ندید گفت:  یكنجكاو 

   گفتم؟یباید م یاجز نه چیز دیگه -

 هم كه كنجكاو شده بود گفت:   مهتاب

همون كه گفت   ؟ یجواب داد  ی سؤال اولش رو چ -

 با تو داره؟   یشهاب چه نسبت

 



  یبه این سؤال پاسخ دهد وقت خواستیكه نم  شقایق

تند نگاهش را  دید همه منتظر شنیدن پاسخ او هس

 پایین انداخت و به ناچار گفت: 

تمام جریان رو براش تعریف كنم   تونستمیمن كه نم -

اي بهش  اینكه جواب قانع كننده یبه خاطر همین برا 

 بدم گفتم كه آقا شهاب برادرم هستن.

 

 چون این حرف شقایق را شنید گفت:   یساالر خانم

به خودش اجازه داده   نیپس به خاطر هم -

 تو بیاد!  ی تگارخواس
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این جمله را بیان كرد كه    یطور  یساالر خانم

  نی هر سه نفر را متوجه خود كرد، به هم یهانگاه



ها را منحرف كرد  دیگر ذهن آن  یادلیل فوراً با جمله

 و گفت:

 كه آدرس رو هم از تو نگرفت؟  ی گفت یراست -

كه زد این بود كه   یانه نگرفت، تنها حرف دیگه -

حال من زیاد خوب نیست دعوت كرد   كرد یچون فكر م

ها بود برم كه البته من  به خونشون كه همون نزدیكي

 دعوتش رو قبول نکردم.  

 

 فكر كرد و گفت:   یكم  شهاب

پس اینكه اون روز گفتید اگه با من نیاید مجبور   -

  ها نیمربوط به هم د،یبر  یاخونه كس دیگه  دیشیم

 بود درسته؟ 

 د.  بله، منظورم همین خانم بو -

 گفت:   ی طبق موضوع خواستگار  شهاب

پس خوب شد دعوتش رو رد كردید چون اگه به  -

 دیگه امكان نداشت خونه ما بیاید. رفتیدیجا ماون

 

بیان شد قلب شقایق    یحرف شهاب كه همین طور این

شهاب    كردیرا به درد آورد. او كه همچنان فكر م



دیگر از او بیزار شده با شنیدن این حرف از زبان او،  

كرد و به این طریق برایش   یكنایه تلق   یآن را نوع

ندارد.  ی ثابت شد كه دیگر در نزد شهاب جایگاه

در اشک بود    رقكه چشمانش غ   یبنابراین در حال 

 شهاب نگاه كرد و گفت:  

رو داشته   ی آقا شهاب من ممكنه که هر خصلت بد -

 ی نیستم كه محبت یاین رو مطمئن باشید كس یم ول باش

رو كه در حقم كردن فراموش كنم... آقا شهاب من  

 نیستم.   وفایباشم ب   یهرچ

 

بعد از گفتن این حرف از پشت میز بلند شد و    شقایق

 گفت:  یخواست برود كه خانم ساالر

ناراحت نشو، شهاب   كنمیشقایق جان، خواهش م -

 شین غذات رو تموم كن.  نداشت لطفا بن یقصد بد 

 

 اشک چشمانش را پاک كرد و گفت:   شقایق

فكر    یآقا شهاب حق دارن در مورد من این طور -

  یبرا  یدیگه اشتهای  ی كنند، من ناراحت نشدم ول 

 باال.    رومیتون مخوردن ندارم، با اجازه



 

هم كه اصالً انتظار نداشت شقایق تا این حد از    شهاب

دانست  انده بود و نميحرفش ناراحت شود حیران م

  یچه بگوید تا اینكه بعد از رفتن شقایق، مهتاب نگاه

 بار به او كرد و گفت:  سرزنش

ساعت پیش تو را فراموش    ی شقایق هنوز رفتار قبل  -

هات اشک اون رو  وقت تو باز با حرفنكرده، اون

 سرت اومده؟   یهیچ معلومه امروز چه بالی ؟یدراورد 

 ساالري گفت:  خانم

كن دیگه مهتاب، این چه طرز حرف زدنه؟  بس   -

 گفت:  یمهتاب با ناراحت

 نه به من.  دیاین رو باید به شهاب بگ -
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كه تا به حال مبهوت و ساكت در جایش نشسته   شهاب

 بود به حرف آمد و فقط گفت: 

 من قصد نداشتم شقایق رو ناراحت كنم.  یول  -

 

را   قیهاي شقا سرد شهاب سر میز شام تمام شك  رفتار 

مبدل به یقین كرد و یك ذره امیدي را هم كه داشت به 

یأس تبدیل نمود. این ناامیدي تا حدي بود كه اگر  

ها در میان پیش پدر و مادرش و رسیدن به آنرفتن 

 كرد. نبود براي خودش آرزوي مرگ مي

اکنون که   کرد یكه این اواخر با دو امید زندگي م او

  دیدل به ام   دیدیرا برباد رفته م شیدهایاز ام یکی

کردن   یبست و به انتظار تحقق آن قدرت زندگ گرید

امید از  را در وجود خود تقویت كرد اما باز در سوگ 

 اش اشك حسرت ریخت.دست رفته

 

هایي كه  ها و ناراحتيروز و آن شب با تمام غم  آن

همراه داشت گذشت و با طلوع خورشید، صبحي دیگر  

اي به خود تازه یطلوع كرد و زندگي رنگ و بو



اي  گرفت. آن روز صبح بدون اینكه هیچ اتفاق تازه

بیفتد، شهاب راهي دانشگاه شد. وقتي رسید، مهران  

. با دیدن او به  دشیكدر حیاط دانشگاه انتظارش را مي

سویش رفت، مدتي كه گذشت همان طور كه به طرف  

 رفتند مهران پرسید:كالس مي

دعوت   یداري؟ ببینم ک  یخوب، خبرهاي تازه چ -

 داریم بیایم عروسي؟

 برو بابا تو هم دلت زیادي خوشه.   -

 

كه سخت نگران نتیجه خواستگاري دیروز بود   مهران 

 ت: با این حرف شهاب متحیر شد و گف

 اي در كار نیست؟ منظورت چیه؟ یعني عروسي -

که ما فكر  یزی نه كه نیست، اصالً موضوع با اون چ -

 كلي فرق داشت.  میكرد مي

 

 آورد گفت: هاي شهاب سر در نميمهران كه از حرف 

كني؟ خواهش  چرا درست صحبت نمي  ؟ییعني چ -

 میگي.  یتر صحبت كن من بفهمم چكنم واضحمي

 



دانست مهران تا ته و توي ماجرا را در  كه مي  شهاب

او   یبرا دینیاورد ول كن نیست ماجرا را مختصر و مف

شهاب مهران  ی ها کرد. بعد از تمام شدن حرف فیتعر

 زد و گفت:  یلبخند

حاال به حرف من رسیدي؟ نگفتم اگه دیر بجنبي اون   -

که   یحال شانس آورد  نیرو از چنگت درمیارن؟ با ا 

 ردشون کرد.   قیشقا 

 

 و گفت؛   دیکش یقینفس عم  شهاب

 .ی تو بگ ستیالزم ن دونمیخودم م -
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 شب موقع صرف شام شقایق از شهاب پرسید:    آن



  كاریو چ  هیتونم بپرسم برنامه فردا چ آقا شهاب مي -

 قراره بكنید؟

با مهران قرار گذاشتم. ساعت دو بیاید دنبالمون.   -

كه   میالبته باید دوباره تماس بگیریم و مطمئن بش

پدرو مادرتون به خونه برگشتن یا نه. چون ممكنه 

 باشن و رفتنمون بیهوده باشه.    ومدهیهنوز ن 

دونید درسته عمل كنید من  بسیار خوب، هر طور مي -

لبته اگه فردا كالس نداشتیم صبح راه  مخالفتي ندارم. ا

میفتادیم ولي متأسفانه این طور نیست و باید تا ظهر  

 صبر كنید.  

_ مهم نیست، من كه تا حاال صبر كردم این مدت رو  

 تونم صبر كنم، شما به كالستان برسید.هم مي

 

ظهر روز بعد وقتي شهاب به خانه برگشت با همان   

شماره تلفن تماس گرفت و طي آن مشخص شد كه آقا 

و خانم محسني در منزل حضور دارند. بعد از آن  

در جریان   شهاب با مهران تماس گرفت و او را نیز 

 گذاشت.  

نزدیك به دو بود كه خانم ساالري از شقایق و    ساعت

آید  مهتاب خواست حاضر شوند تا وقتي مهران مي



دنبالشان معطل نشود. مهتاب هم از خدا خواسته دست 

شقایق را گرفت و با اشتیاق او را به اتاق خودش  

 برد.  

كه از شدت هیجان و افكار گوناگون قادر به   شقایق

زدن نبود بدون اینكه كالمي بر زبان آورد حرف  

همراه مهتاب رفت و مشغول لباس پوشیدن شدند.  

  قیبود زودتر از شقا   دهیمهتاب که با عجله لباس پوش

در حال    الیخیآرام و ب قی شقا  دیحاضر شد و چون د 

 رنگش است گفت:   یمانتو مشک  دنیپوش

 كنم عجله كن.  شقایق خواهش مي -

بست  هاي مانتویش را ميكمههمانطور كه د  شقایق

 گفت: 

 هنوز كه خیلي وقت داریم.  ؟ یبراي چ  -

 مقنعه شقایق را به دستش داد و گفت:   مهتاب

  یشیكردم تو زودتر از من حاضر ماما من فكر مي -

 ولي مثل اینكه اصالً عجله نداري. 

 

 بعد از این كه حاضر شد آهي كشید و گفت :   شقایق



س. راستش رو بخواي  تنها چیزي كه ندارم عجله -

ترسم جریان  گرفتار دلهره و اضطراب شدم. مي

 طور كه ما انتظار داریم پیش نره. اون

 

دارد براي    ی دانست او چه حال كه مي  مهتاب

 اش گفت: دلداري

نگرانیت بي مورده، مطمئن باش همه چیز به خیر   -

و خوشي تموم میشه. فقط تنها موضوعي كه من رو  

ه كه بعد از این مشكل بتونیم كنه اینناراحت مي

نزدیك   یقدرنیرو ببینیم، چون راهمون ا گهیدهم

 . مینیرو بب گهید  نیست كه بتونیم هر روز ما هم
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 كه به اینجا رسید با لحني اندوهگین ادامه داد:   مهتاب



دونم چطور  وقتي تو بري من باز هم تنها میشم. نمي -

تونم جاي تو رو تحمل كنم، باور كن خیلي دلم  مي

 برات تنگ میشه.  

 

 هم كه از این موضوع ناراحت بود گفت:   شقایق

من هم همین طور. این مدت كه تو خونه شما بودم   -

ي زندگیم رو گذروندم. این جدایي براي  بهترین روزها

من هم سخته ولي از قرار معلوم تو یه خواهر هم  

جاي من رو برات پر  تونهیداري. بعد چند وقت اون م 

 كنه ولي در مورد من این طور نیست.  

 

از این حرف مهتاب كه با لحني غم آلود بیان    شقایق

 شد چشمانش پر از اشك شد و گفت: 

تو اشتباه مي!كني مهتاب. مطمئن باش هیچ كس  -

وقت  تونه جاي تو رو براي من پر كنه. من هیچنمي

كنم. این رو بهت قول  هاي تو رو فراموش نميمحبت

كنم در مورد من این طوري  میدم. پس خواهش مي

 .  فكر نكن

 كه دید شقایق را ناراحت كرده گفت:  مهتاب



 كنم من رو ببخش.  خوام. خواهش ميمعذرت مي -

 لبخندي بر لب آورد و گفت:   سپس

كنم. به جاي  مي كاریمن دیوونه رو بگو كه دارم چ -

اینكه كاري كنم تو تو این لحظه شاد و سرحال باشي  

 هام اشكت رو در میارم.  با حرف

 

ف كاپشن كرمي رنگ شقایق را  بعد از این حر او

داد  برداشت و در حالي كه آن را به دست شقایق مي

بري یا گفت: راستي شقایق چمدونت رو هم مي

 اینكه...

پوشید  كاپشنش را گرفت همانطور كه آن را مي  قیشقا 

 گفت: 

اون یه  یبه بهانه دینه، اجازه بده فعالً باشه، شا  -

نم كه دارم با پرویي  دوبار دیگه بتونم بیام اینجا. مي

تونم زنم ولي باور كن به همین راحتي نميحرف مي

 از اینجا دل بكنم.  

 كه از این حرف خوشحال شده بود گفت:   مهتاب

دونم چرا خودم اون رو مطرح اتفاقا فكر خوبیه نمي -

 نكردم.  



 

 نگاهي به ساعت كرد و گفت:    مهتاب

 . ادیبهتره دیگه بریم وگرنه داد مامان در م  -

 

چادرش را به سر كرد شقایق هم كیفش را    مهتاب

 برداشت و هر دو از اتاق بیرون رفتند.  

آن طرف خانم ساالري و شهاب هم مدتي بود كه   از

حاضر شده و در پایین منتظر نشسته بودند وقتي 

ها پیوستند شهاب چون  شقایق و مهتاب هم به آن

 چمدان شقایق را همراهش ندید گفت: 

یا اینكه   د یم چمدونتون رو فراموش كردشقایق خانو -

 . دیعمداً اون رو نیاورد 
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كه این حرف شهاب مانند خنجري در قلبش    شقایق

فرو رفت، آن را دلیل بر این دانست كه شهاب دیگر  

در آن خانه ببیند خواست پاسخ او را خواهد او را نمي

 بدهد كه مهتاب پیش دستي كرد و گفت:

خواست اون رو بیاره ولي من گفتم فعالً شقایق مي -

اي باشه براي اینكه دوباره بتونیم اون بمونه تا بهونه

 رو ببینیم.

 

، شهاب  در آن موقع صداي زنگ در خانه بلند شد 

 شد گفت: همان طور كه از جایش بلند مي

 . میبفرمایید بر گهیهر طور میلتونه. خوب د -

 خودش راه افتاد.  و

 

شده بود    مانی كه از نیاوردن چمدانش پش  شقایق

 آهسته به مهتاب گفت : 

 فكر كنم بهتره برگردم چمدونم رو بیارم.  -

مهتاب دست او را گرفت و در حالي كه او را به  اما 

 برد گفت: سمت در حیاط مي



كنم این كار رو نكن بذار براي دل  نه،خواهش مي -

 خوشي من فعالً اینجا باشه. 

 

او به این طریق شقایق را راضي كرد و بعد از آن   

شهاب كه زودتر از همه   همگي از خانه بیرون رفتند.

 رفته بود بیرون خطاب به مهران گفت: 

ببینم ناراحت نیستي از اینكه تاكسي سرویس   -

 خانواده ما شدي؟ اون هم بدون كرایه...     

       

 خندید و گفت:  مهران 

شم كه تا من هستم بري  من فقط از این ناراحت مي -

 ماشین كرایه كني، فقط همین. 

 

ق و مهتاب و خانم ساالري هم به همین موقع شقای  در

آنها پیوستند و بعد از سالم و تعارفاتي كه بین خانم  

ساالري و مهران رد و بدل شد همگي سوار ماشین  

 رفتند آغاز كردند.  شدند و راهي را كه باید مي

تمام مدتي كه در راه بودند كساني كه بیشتر رشته   در

و   سخن را در دست داشتند خانم ساالري و شهاب 



مهران بودند كه در مورد موضوعات مختلف صحبت 

كردند. شقایق و مهتاب هم كه كنار خانم ساالري  مي

دادند و یا  هاي آنها گوش مينشسته بودند یا به حرف

زدند. اما  حرف مي راینكه خودشان آهسته با یكدیگ

داد كه حرف نزند. او كه آن  شقایق بیشتر ترجیح مي

جان انگیزترین لحظات  ترین و هیزمان را حساس

دانست در وجودش شور و غوغایي بر  اش ميزندگي

رغم اینكه برایش لذت بخش بود پا بود كه علي

 داد.  آزارش نیز مي

آورد او در  هر حال اگر مهتاب حرفي بر زبان نمي به

زد و خود را در  تمام طول راه یك كلمه هم حرف نمي

 ساخت. افكار سرگردان غرق مي
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بعد مهران طبق همان آدرسي كه  یهر حال مدت به

اي توقف  شهاب گفته بود مقابل ساختمان دو طبقه

 از ماشین پیاده شدند.  یكرد، بعد از آن همگ 

شهاب كه آدرس را در دست داشت به طرف   

ت و بعد از آنكه پالك ساختمان را با پالك  ساختمان رف 

نوشته شده روي كاغذ مقایسه كرد و مطمئن شد كه  

 درست آمده به نزد بقیه برگشت و گفت: 

 جاست البته طبقه دوم.  آدرس متعلق به همین  -

 خانم ساالري گفت: 

 خیلي خوب، اگه این طوره پس راه بیفتید. -

 گفت :   مهران 

مونم. وقتي نگاه  جا منتظر ميشما برید من همین -

 همه را متوجه خود دید ادامه داد: 

كنم اومدن من لزومي داشته باشه بهتره  فكر نمي -

 جا بمونم.  همین

 

 گفت :    شهاب

 مونم. بسیار خوب پس من هم مي -



 و گفت: رو به مادرش كرد   سپس

مامان بقیه كارها به عهده خودتون. مطمئنم   -

 بكنید. كاریدونید باید چخودتون مي

دونم ولي اینجا كه سرده ما هم معلوم نیست  آره مي -

 جا بمونیم بهتره شما دو تا هم بیاید بریم. اون یتا ک

ولي به نظر من حق با مهرانه ما نباشیم بهتره. شما  -

جهت مزاحم پس ما بيدونید كه همه چیز رو مي

. حاال هم درست نیست بیشتر از این شقایق  شیمینم

كنم برید به  خانوم را منتظر نگه دارید. خواهش مي

 فكر ما هم نباشید.  

خواید من  طور ميخیلي خوب حاال كه خودتون این -

حرفي ندارم فقط اگه به حضورتون احتیاج بود مهتاب  

 فرستم دنبالتون.  رو مي

 

ین گفتگو به طرف ساختمان رفتند و زنگ از ا بعد

طبقه دوم را به صدا در آوردند و چند لحظه بعد وارد  

ساختمان شدند. وقتي آنها رفتند مهران به شهاب  

 گفت: 



رفتي چون خودت  به نظر من بهتر بود تو هم مي -

 تونستي اوضاع رو شرح بدي. بهتر مي

اینجا معرفتم كه تو رو  قدر بياگه فكر كردي من این -

ها هم كني. در مورد اونذارم اشتباه ميتنها مي

نگران نباش مادر من تو این كارها وارده البته اگه 

دونم، میان خبرمون  مشكلي پیش اومد كه بعید مي

 كنن.  مي

 

 لبخندي زد و گفت :   مهران 

طوره پس بشین تو ماشین تا  خیلي خوب حاال كه این -

ت بیفته مادرت من  سرما نخوري. چون اگر اتفاقي برا 

 دونه. رو مقصر مي

 خندید و گفت:  شهاب

ترسم خودم سرما  بیخود من رو بهانه نكن. بگو مي -

 بخورم. 

 

جا  از این حرف هر دو دوباره سوار شدند و همان بعد

 آید. منتظر ماندند تا ببینند چه پیش مي
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آن طرف خانم ساالري و شقایق و مهتاب بعد از   از

اینكه وارد ساختمان شدند با مردي روبرو شدند كه 

 پیدا بود همان آقاي محسني و پدر شقایق است. 

شقایق كه اصالً حال عادي نداشت به سختي  

توانست خود را در برابر این جریان كنترل كند تنها  مي

مهتاب    اش این بود كه خانم ساالري ودل گرمي

كنارش بودند و به همین جهت آرام و ساكت بود و  

 همه چیز را به دست خانم ساالري سپرد. 

خانم ساالري بعد از اینكه متوجه شد آن مرد همان   

آقاي محسني است با گفتن اگر اجازه بدهید براي امر  

ایم، به او فهماند كه باید  مهمي خدمتتان رسیده

 دعوتشان كند داخل. 



هم خانمش را صدا زد و هر دو با اینكه  آقاي محسني 

ها را دعوت به شناختند آنهایشان را نميمهمان

 نشستن كردند. 

تر از آن بود كه شقایق و  منزل آقاي محسني ساده 

كردند. آنجا خالي از هرگونه  همراهانش فكر مي

مبلمان و میز و صندلي بود. اما در عین سادگي تمیز  

همان نگاه اول به دل   و مرتب بود به طوري كه در 

 داد. و احساس آرامش به انسان دست مي  نشستیم

هم با اینكه انتظار دیدن چنین منزلي را نداشت    شقایق

جا محبت كرد از در و دیوار آنبا این حال احساس مي

ها براي شقایق كه بارد و البته همینو صداقت مي

لي با  كرد. او كه قبالً در منزتشنه محبت بود كفایت مي

تجهیزات عالي اما بدون آرامش زندگي كرده بود  

را در برابر آن خانه بهشت  اده اكنون این منزل س

ها در  دانست و مطمئن بود كه آنچه را كه سالمي

 انتظارش بود در اینجا به دست خواهد آورد.  

هر حال وقتي با مادرش نیز كه زن خوشرو و  به

است خود خوخوش برخوردي بود روبرو شد دلش مي

ها بود  را در آغوش او جاي دهد و عطشي را كه مدت



دانست كه تا  سوزاند فرو بنشاند. اما ميجانش را مي

 مدتي دیگر نیز باید صبر كند.  

كه به   یمحسني مهمانانش را به اتاق مرتب خانم

اي بعد  عنوان اتاق پذیرایي بود دعوت كرد و لحظه

پتویي كه  خانم ساالري و مهتاب و شقایق بر روي 

كنار اتاق پهن بود نشستند و با یك نگاه اطراف خود 

را از نظر گذراندند. خانم و آقاي محسني هم روبروي  

 . دآنها در سمت دیگر اتاق نشستن

 خانم ساالري براي اینكه چیزي گفته باشد گفت :  

 دخترتون خونه نیستن؟  -

دانستند منظور او چیست  آنها نیز در حالي كه نمي و

كردند كه دخترشان در منزل است و تا دقایقي  اظهار  

 شود. دیگر در جمع حاضر مي
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دانست در دل شقایق چه ساالري با اینكه مي خانم

خواست خواهر گذرد ولي عالوه بر اینكه ميمي

شقایق نیز حضور یابد قصد داشت از این فرصت  

 براي آمادگي خود استفاده كند. 

هایي كه همین طوري  خالصه بعد از بیان شدن حرف 

ها نیز با در دست  شود دختر آنبر زبان آورده مي

از چاي وارد شد و پس از پذیرایي در  يایداشتن سین

كنار پدر و مادرش نشست. دیدن این صحنه نزدیك  

بود اشك را بر دیدگان شقایق جاري كند اما  

باقي  الخونسردي خود را حفظ كرد و در همان ح

 ماند. 

شهاب و مهران كه همچنان داخل ماشین نشسته  

كشیدند قصد داشتند با حرف زدن  بودند و انتظار مي

 ین انتظار را براي خود كوتاه كنند. ا

 كه گذشت مهران به شهاب گفت:  مدتي

ببینم تو حیفت نیومد كه خودت رو از دیدن   -

 ترین صحنه محروم كردي؟ جالب

 لبخندي زد و گفت:   شهاب



چرا، راستش خیلي هم حیفم اومد اما همین كه  -

 میشه.  میبینم تو هم با من همدردي باعث دلگرممي

من هنوز هم میگم تو باید   ی ، ول این درست  -

رفتي. مطمئناً پدر و مادر شقایق خیلي  همراهشون مي

ها  دخترشون رو به اون  یخواد بدونن کدلشون مي

 برگردونده. 

اوالً اینكه من به تنهایي این كار رو نكردم در واقع   -

تونستم كاري بكنم. ثانیاً  بدون كمك تو من زیاد نمي

 و ببینن خودشون میان پایین.  ها خواستن ما راگه اون

 

 خنده كوتاهي كرد و گفت:   مهران 

خیلي خوب، حاال كه این طوره من دیگه حرفي   -

تره خودت هم  دونم رفتن تو از من مهمندارم فقط مي

 دوني.  این رو خوب مي

 یها دعا كن هرچول كن دیگه به جاي این حرف -

 زودتر یه خبري برامون بیارن. 

 قدر انتظار كشیدي؟  چیه؟ خسته شدي این -



زده شهاب  همان هنگام مشاهده كرد نگاه حیرت   در

متوجه در ساختمان است بنابراین او هم به همان 

 سمت نگاه كرد و با تعجب گفت: 

 چرا این طوري؟   ی این كه شقایقه ول  -

از این حرف هر دو از ماشین پیاده شدند و از   بعد

هایش را دو طرف صورتش  همانجا به شقایق كه دست

كرد و با آن وضع در گذاشته بود و به شدت گریه مي

دوید چشم دوختند. مهران كه از  رو ميداد پیادهامت

 تعجب نزدیك بود پس بیفتد به شهاب گفت:

 كني چه اتفاقي افتاده؟  فكر مي -

نیز كه حالي همانند او داشت در حالي كه   شهاب

 كرد گفت: نگاهش همچنان شقایق را دنبال مي

 دونم.  نمي -

 به مهران نگاه كرد و گفت:  سپس

جا منتظر بمون  كنم تو اینهش ميمن باید برم خوا -

 تا مادر و مهتاب هم بیان. 
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بعد از گفتن این حرف به دنبال شقایق دوید و به   او

حرف مهران كه گفت صبر كن شهاب، شما دو نفر  

 هم پاسخي نداد. روید كجا دارید مي

در همان لحظه مهتاب هم سراسیمه از ساختمان   

اي كه حیرت و شگفتي را به  بیرون آمد اما با چهره

شد در آن دید. او چون اثري از شهاب ندید وضوح مي

 : به مهران گفت

 پس شهاب و شقایق كجا رفتن؟  -

 

ها در حال رفتن با دست مسیري را كه آن  مهران 

 فت: بودند نشان داد و گ

 شقایق خانوم رفتن، شهاب هم دنبالشون.   -

 



چون آن دو را از دور دید خواست پشت    مهتاب

 سرشان برود كه مهران گفت:  

 خواید صبر كنید تا مادرتون هم بیان؟  نمي -

 چون مهتاب را سردرگم دید گفت:  بعد

ریم  صبر كنید مادرتون كه اومدن با ماشین مي -

 دنبالشون.  

که دور   قیطور که نگاهشان به شهاب و شقا همان بعد

 :دیبود، مهران پرس  شدندیو دورتر م

 كردن؟ چه اتفاقي افتاده؟ چرا شقایق خانوم گریه مي -

مهتاب كه او نیز تحت تأثیر حال شقایق اشك در   

ذرا به چهره مهران  چشمانش جمع شده بود نگاهي گ 

 كرد و گفت: 

 ها پدر و مادر شقایق نیستند. این -

  

این لحظه خانم ساالري هم به آن دو پیوست و   در

مهران را كه سخت بهت زده شده بود كمي به خود  

 آورد.  



اي اندوهگین و حیران  ساالري هم كه چهره خانم

داشت بعد از اینكه متوجه شد شهاب و شقایق كجا  

 به مهران و مهتاب گفت:   هستند خطاب

دونم این چه نمي شمیمن كه دارم دیوانه م -

 سرنوشتیه كه این دختر بدبخت داره.  

كه خیلي عجله داشت برود دنبال شهاب و    مهران 

 شقایق گفت: 

من كه هنوز از موضوع سر در نیاوردم. با این حال   -

جا  تا بریم دنبال اون دوتا، این دیبهتره سوار ش

 اي نداره. دهفای  سادنیوا

 در عقب را باز كرد و گفت:  بعد

 كنم بفرمایید.  خواهش مي -

اي بعد  ساالري و مهتاب هم سوار شدند و لحظه خانم

مهران ماشین را به راه انداخت و راهي را كه شهاب  

رفته بودند در پیش گرفت و در همان حال   قیو شقا 

 از خانم ساالري پرسید:

ومش نبودن كه مگه همین آقاي محسني و خان -

شقایق خانوم رو به آقاي رضواني دادن و در عوض  



پول گرفتن؟ پس چطور ممكنه شقایق خانوم دختر  

 ها نباشه؟ اون

  

شهاب خود را به شقایق رساند در حالي كه در   وقتي

 داشت گفت: كنارش قدم بر مي

اصالً  د؟یصبر كنید شقایق خانوم. شما كجا دارید میر -

 چه اتفاقي افتاده؟  

كرد و پاسخي به حرف  شقایق همچنان گریه مي اما 

 داد.شهاب نمي
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دانست  خواست از همه چیز فرار كند اما نميمي  انگار

كرد به كجا باید برود. شهاب هم در حالي كه سعي مي



كرد  رفت و تالش ميبا او همگام باشد همراهش مي

كرد  او را به حرف بیاورد. او از شقایق خواهش مي

كه برایش بگوید موضوع چیست. ولي شقایق زیر بار 

مداوم او فقط گریه  هايرفت و در برابر سؤالنمي

كرد. شهاب كه از بس اصرار كرده بود خسته شده مي

بود مقابل شقایق ایستاد و چون او را از رفتن  

 بازداشت گفت:

چه اتفاقي شما   شده؟یچ دیكنم به من بگخواهش مي -

خواستید به پدر  رو به این حال انداخته؟ مگه شما نمي

اي  عنيو مادرتون برسید؟ پس دیگه این كارها چه م

 .  دیكنم به من بگ. خواهش ميفهممیکه من نم دهیم

 

 كه هنوز گریه مي كرد گفت:   شقایق

كنار دیگه  دیكنم از سر راهم برخواهش مي -

خوام چیزي بشنوم. همین قدر برام كافیه برید  نمي

برم. بذارید برم   دیبذارید به حال خودم باشم. اجازه بد

در باید بدبخت باشم.  ق شاید بتونم بفهمم كه چرا من این

 چرا سرنوشت من باید این طوري باشه چرا...؟  

 به میان حرف او دوید و با التماس گفت:   شهاب



كنم به من  زنید؟ خواهش ميها چیه كه مياین حرف -

 شاید بتونم كمكتون كنم.   دیبگ  شده؟یچ دیبگ

 

 تر كرد و گفت: اش را آرامصداي گریه  شقایق

تونید كاري از پیش ما هم نمينه آقا شهاب، دیگه ش -

تر از اونم كه كسي بتونه كاري برام ببرید. من بدبخت

 .  دیكنم برید و تنهام بذار بکنه. خواهش مي

 

 كه داشت دیوانه میشد گفت:   شهاب

رو به    انیكنم جرشقایق خانوم از شما خواهش مي -

تونم صبر كنم.  باور كنید بیشتر از این نمي د،یمن بگ

كنم اجازه ندید بیشتر خواهش مي  شده؟یچ حداقل بگید

 از این گیج و سردرگم بمونم. 

 

چشمان غرق در اشكش را به شهاب دوخت و    شقایق

 كرد گفت: در حالي كه به شدت گریه مي

ها هیچ نسبتي با  ها پدر و مادر من نیستن. اوناون -

 كنم برید كنار.  من ندارن. حاال خواهش مي



هایي را باور كند  حرف توانست چنینكه نمي  شهاب

 حیرت زده گفت: 

ها بابت شما از آقاي رضواني پول  مگه ممكنه؟ اون -

 گرفتن مگه ممكنه پدر و مادر شما نباشن؟
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ها بابت من پول گرفتن اما من  درسته، اون -

ها صحیح و سالم  خترشون نبوم و نیستم. دختر اوند

ها من رو فروختن بدون  كنه. اونكنارشون زندگي مي

ها من  . اوننیهستم و پدر و مادرم ک یاینكه بدونن ك 

ها من رو رو به جاي دختر خودشون فروختند. اون

بدبخت كردن تا زندگي خودشون رو سرو سامون  

ها بشم؟ مگه ي اونبدن. اما چرا؟ چرا من باید قربان

هستم؟ چرا هیچ   یمن حق زندگي ندارم؟ اصالً من ك

کنه كه پدر و مادر منه؟ چرا من باید  كس قبول نمي



ها باشم؟ مگه من پدر و مادر  بازیچه دست این آدم

ها كجان؟ چرا سراغي از من  ندارم؟ پس اون

گیرن؟ چرا من رو ول کردن؟ چرا اجازه دادن من  نمي

ده آدم بي احساس؟ چرا براي اینكه بیفتم دست یه ع

خوشبخت بشن من باید بدبخت بشم؟ آخه چرا؟   هیبق

 قدر بدبختم؟ چرا آقا شهاب؟ چرا من این

 

با بیان هركدام از این جمالت آن هم با لحني   شقایق

اش بیشتر  زد شدت گریهكه آتش به جان شهاب مي

به طوري كه در نظر شهاب او دیگر هیچ زمان   شدیم

 گرفت.آرام نمي

ها چون شهاب را ساكت  بعد از بیان این حرف  شقایق

و بهت زده دید گریه كنان از كنارش گذشت و به 

 راهش ادامه داد.  

هاي شقایق آرامش  كه به سختي در برابر حرف  شهاب

خود را حفظ كرده بود بعد از رفتن او، چند لحظه با  

نگاه او را دنبال كرد و چون به خود آمد به سویش  

 دوید.  

 دیگر در مقابل او ایستاد و گفت:   بار



باید بگم   یدونم براي دلداري دادنتون چبا اینكه نمي -

شما باید صبر داشته  دونم كه ولي همین قدر مي

باشید. مطمئن باشید قرار نیست همیشه همین طور  

بمونه. باالخره همه چیز درست میشه شما نباید ناامید  

 . دیبش

باید در عذاب باشم؟ اصالً مگه   ی دیگه تا كي؟ تا ک -

دیگه امیدي برام باقي مونده كه من بخوام امیداور  

ر كنید تونم. باو باشم؟ نه آقا شهاب. من دیگه نمي

تونم این اوضاع رو تحمل كنم. خواهش  دیگه نمي

 برم. دیكنم اجازه بدمي

خواید برید؟ اون هم با این حال خواهش  كجا مي -

دیگه صبر كنید. شما كه تا االن رو تحمل   کمیكنم مي

دیگه رو هم به اون اضافه كنید من مطمئنم  کمی د یكرد

 . شهی همه چیز درست م

هاي اون مرد رو  شهاب اگه حرفكنید آقا  اشتباه مي -

 كردید. شنیدید این طوري صحبت نميمي

  

تمام مدتي كه شهاب با شقایق بود مهران نیز   در

كرد كه همراه با آن دو  ماشین را طوري هدایت مي

 باشد. 
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دید شقایق سعي كه شاهد اوضاع بود وقتي مي  ابمهت

دارد به راهش ادامه دهد و قصد ندارد همراه شهاب  

 بیاید داخل ماشین گفت: 

كنم بهتره من برم سراغ شقایق. شهاب كه  فكر مي -

 تونه آرومش كنه.  هیچ جوري نمي

 خانم ساالري گفت:  اما 

فهمه اگر قرار باشه به حرف  نمي یشقایق االن هیچ -

كسي گوش بده اون فقط شهابه. فعالً صبر كن ببینم  

مطمئن باش اگه شهاب نتونه اون رو   شهیم یچ

 راضي كنه از دست ما هم كاري ساخته نیست. 

 



 مهران كه تا حدودي از جریان باخبر شده بود گفت:  

ولي شقایق خانوم هم حق داره، من كه اصالً انتظار   -

م نیست از  شنیدن چنین چیزهایي رو نداشتم. معلو

كردن باالخره پدر و مادرشون رو پیدا  اینكه فكر مي

هاي آقاي كردن تا چه حد خوشحال بودن. حرف

محسني شوك شدیدي به ایشون وارد كرده، مطمئناً 

 .  رگردن كشه تا به حال عادي بطول مي کمی

 

 ساالري آهي كشید و گفت:  خانم

دونم  سوزه نميحق با شماست. اما دلم براش مي -

را این دختر شانس نداره یه روز كامل شاد باشه. چ

 یااصالً انگار تو تقدیرش جز غم و اندوه چیز دیگه

 نوشته نشده. 

 

خواست آرام از آن طرف شهاب پیوسته از شقایق مي 

بگیرد و برود سوار ماشین شود اما شقایق قبول  

داد.  كرد و همچنان بي هدف به راهش ادامه مينمي

رفت تا شاید بتواند  ه دنبالش ميشهاب هم ناچار ب

اش كند، اما با حالي كه شقایق داشت این را  راضي



بود و   مراهشدانست ولي به هر حال ه بعید مي

 كرد. تالشش را مي

 كرد.  مهران هم همچنان با سرعت كم همراهیشان مي 

دیگر كه رفتند شقایق بنابر حالي كه داشت و   مدتي

همچنین به خاطر سردي هوا پاهایش كم كم سست شد  

و بیش از آن نتوانست به راهش ادامه دهد. بنابراین 

رو ایستاد و به دیوار تكیه داد و همچنان    ادهیكنار پ

 گریست.  

 هم مقابلش ایستاد و گفت:   شهاب

این خودتون  كنم بیشتر از شقایق خانم خواهش مي -

راپو آزار ندید بیاید بریم تو ماشین. اگه بخواید همین 

. شما حالتون خوب  دیفتیطوري ادامه بدید آخر از پا م

کنم نیست ممكنه اتفاق بدي براتون بیفته. خواهش مي

 بریم.  دیبیا 

 هم گفت:   شقایق

بیام كجا؟ حتماً باز باید برگردم خونه شما، اما تا   -

شماها    ین وضع خسته شدم تا کباور كنید از ای ؟یک

 باید تقاص بدبختي من رو پس بدید؟ 
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اش  هاي شقایق بر ناراحتي كه با این حرف  شهاب

 افزوده شده بود گفت: 

خواید  خواید به خونه ما بیاید پس كجا مياگه نمي -

اوضاع رو بدتر از این نكنید.  كنمیبرید؟ خواهش م

دونید كه دیگه امیدي نیست؟  اصالً شما از كجا مي

هاي آقاي محسني گوش  ببینم اصالً به تمام حرف

ها نیستید پس از كجا  گه شما دختر اونخوب ا   د؟یداد

بفروشنتون؟ مسلماً چیزهاي   ا ت دیها افتاد به دست اون

اي هم در رابطه با این موضوع وجود داره كه دیگه

 دونید.  شما نمي

 با پریشان حالي گفت:   شقایق



هم هست، و آقاي محسني هم اون  یاآره چیز دیگه -

راه پیدا رو گفت، آره، اون گفت كه من رو از سر 

 امیدوار بود؟   شهیكرده، خوب به نظر شما باز هم م

 

 گفت:  شد یافزوده م اشیکه هر لحظه بر ناراحت  شهاب

جا تنها بذاریم  به هر حال ما قرار نیست شما رو این -

دیگه رو هم تحمل   کمیكنم و بریم. پس خواهش مي

كنم اجازه  كنید و بیاید برگردیم خونه ما. خواهش مي

ان بیشتر از این منتظر بمونه. شما بیاید بریم  ندید مهر

وقتي رسیدیم خونه و حالتون بهتر شد سر فرصت  

 .میزنیم  رفدرباره این موضوع ح

اي نداره. شما هم اگر  نه، این كارها دیگه فایده -

. تا همین جا هم كه در حق من  دیبهتره بر د یخسته شد

لطف كردید از سرم زیاده برید. مطمئن باشید من  

تونید فكر كنید من رو به پدر و  . ميشمیناراحت نم

مادرم رسوندید و حاال با خیال راحت برگردید  

 خونتون. 

من اگه میگم بیاید بریم فقط به خاطر خودتون میگم  -

و مهران كه منتظرمونه وگرنه حاضرم تا هرجا كه 

میرید همراهتون بیام. قبالً هم به شما گفتم كسي كه  



شما رو به هم زده منم به خاطر    جریان عادي زندگي

همین انتظار نداشته باشید همین طوري ولتون كنم.  

رفت من بدون  و مي  مونداگه مهران منتظر ما نمي

همراهتون   قدرنیهیچ حرفي دنبالتون میومدم و ا

و بخواید برگردید ولي  دیمیومدم تا خودتون خسته بش

با این    .رهیمهران هم نم میجاست كه تا ما نر مشكل این

 كنم بیاید بریم. حساب خواهش مي

 

ها را جدي بیان دانست شهاب این حرفشقایق كه مي 

چه کند. شهاب   دانستینم گریكند سکوت کرد. د مي

بزند نگاهش را به  یحرف نکهیبدون ا دی د نی كه چن

بفهمد با   قیآنکه شقا  یمهران دوخت و ب  نیماش

اشاره به مادرش فهماند که حاال نوبت اوست در  

  ادهیپ نیاشو مهتاب از م  یهمان لحظه خانم ساالر

  کردندیم ی که سع  یشدند و چند لحظه بعد در حال 

  نیدهند همراه با او سوار ماش  یرا دلدار  قیشقا 

 شدند. 
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بعد از  دانست یو در حالي كه نم دی کش یآه زین  شهاب

چه پیش خواهد آمد خودش نیز سوار شد. چند  نیا

لحظه اول كسي حرفي نزد تا اینكه خانم ساالري كه  

در كنار شقایق بود وقتي دید شقایق باز دارد گریه 

 هاي او را در دست گرفت و گفت: كند دستمي

آروم باش عزیزم. باالخره همه چیز درست میشه.   -

رو چه  قدر خودت رو عذاب بدي. خداتو نباید این

ت  بیشتر صبر كني آینده یدیدي؟ شاید هرچ

 تر میشه.  درخشان

ریخت و حرفي بر زبان  شقایق باز اشك مي اما 

 آورد.  نمي

خواستند امیدوار باشد اما او  اینكه همه از او مي با 

اي هم امید نداشت دیگر همه چیز را تمام  دیگر ذره

  هايشد بعد از شنیدن حرفدید. باورش نميشده مي

دردآور آقاي محسني هنوز هم زنده است و نفس  



كشد. او سرش را پایین گرفته بود و آرام گریه مي

بیهوده بود. گاهي هم  مكرد. تالش خانم ساالري همي

هایشان او را  كردند با حرفمهتاب و مهران سعي مي

اي نداشت. شهاب هم كه تحمل دلداري دهند، اما فایده

بود بدون اینكه حرفي آن اوضاع برایش خیلي سخت 

بزند به فكر فرو رفته بود. او به صندلي تكیه داده بود 

و در حالي كه نگاهش به جاده بود گوش به صداي  

گریه شقایق سپرده بود. او نه صداي مادرش را 

شنید و نه صداي مهران و مهتاب را. تنها صدایي  مي

هاي مظلومانه شقایق  شنید همان صداي گریهرا كه مي

 كشید.  كه قلبش را به آتش ميبود 

هاي شقایق را نیز كه برخاسته از قلب و  حرف  وقتي

آورد بیشتر در  ي او بود به یاد ميروح درد كشیده

باعث   تواندینم  دیدیم نکهیرفت. از اخود فرو مي

 .   آمدیخاطر او شود از خودش بدش م  یتسل 

هایش به شقایق  كه تا به حال سعي داشت با حرف او

 د بدهد اكنون خودش ناامیدتر از همیشه بود.  امی

دیگر نیز به همین وضع گذشت شقایق كه از   مدتي

بس گریه كرده بود دیگر رمقي برایش نمانده بود  

سرش را به صندلي تكیه داد و در حالي كه به بیرون  



چشم دوخته بود آنقدر اشك ریخت تا اینكه چشمان كم  

دست دادند و  فروغ و غرق در اشكش قدرتشان را از  

. آرام گرفتن شدند آرام آرام بر روي همه چیز بسته 

 شقایق شهاب را نیز اندكي آرام كرد.  

 ساالري گفت:  خانم

گریه كرد تا از حال رفت   قدر نیبمیرم الهي. ا -

 ترسم این دختر آخر از غصه دق كنه. مي

 گفت:   مهران 

خدا نكنه شقایق خانوم دختر صبوریه، انشاا... به   -

 همه چیز درست میشه. زودي  
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 به شهاب نگاه كرد و گفت:  سپس



كني ببینم به فكر مي یخیلي ساكتي شهاب، به چ -

 نظر تو بازم میشه امیدوار بود؟  

 در همان حال آهي كشید و گفت:   شهاب

دونم من كه دیگه دارم دیوونه میشم. فقط موندم  نمي -

ها باید سر شقایق بیاد. مگه كه چرا همه این بدبختي

 اون چه گناهي كرده كه نباید رنگ خوشي رو ببیند. 

 

 ساالري گفت:  خانم

اون هیچ گناهي نكرده این رو همه ما پسرم  -

دونیم اما چه میشه كرد؟ این هم یه جور بازي  مي

 سرنوشته. ما فقط باید دعا كنیم عاقبتش خوب باشه.  

 

 نیم نگاهي به مادرش كرد و گفت:   شهاب

مامان خونه آقاي محسني چه اتفاقي افتاد؟ شما   -

ها حقیقت رو به شما گفتن؟ شاید از یه  مطمئنید اون

ترسن و به خاطر همین مجبور شدن بگن  چیزي مي

 كه شقایق دخترشون نیست. 

 هم در ادامه حرف شهاب گفت:   مهران 



خوبه تا شقایق خانوم بیدار نشدن جریان رو براي   -

 حق با شهاب باشه. ما تعریف كنید شاید  

 ساالري گفت:  خانم

ولي مطمئنم این طور كه   گمیخیلي خوب براتون م -

كنید نیست. چون كامالً مشخص بود كه  شما فكر مي

 ها حقیقت رو میگن. اون

 

از این شروع به گفتن ماجرا كرد و این طور  بعد

 گفت: 

من براي اینكه آروم آروم موضوع رو براي آقاي   -

ها بفهمونم  بگم و كم كم به اونمحسني و خانومش  

كه شقایق دخترشونه یه سري مقدمه چیني كردم كه  

به گفتنش نیازي نیست فقط وقتي این رو گفتم كه  

شقایق همون دختر شماست كه به خاطر فقر مجبور 

 نفرشون شدید اون رو بفروشید رنگ صورت هر دو 

هاشون تغییر كرد و به شقایق خیره شدن. من از قیافه

زدم كه ممكنه از آقاي رضواني این طور حدس  

گفتم كه مشكل آقاي   نیترسیده باشن براي هم

اي نیست.  رضواني دیگه حل شده و اون دیگه كاره

البته اول این حرف من رو باور نكردن اما چون  



از اون   بعدبیشتر براشون توضیح دادم راضي شدن 

خانوم محسني روبروي شقایق نشست. دستي روي  

ق كشید و گفت باورم نمیشه كه تو  صورت شقای

قدر بزرگ و زیبا شده باشي. یعني تو همون دختر  این

كوچولوي بیست سال پیش هستي؟ ما كه فكر  

و صورتش   کنهیكردیم االن اون شقایق رو بغل ممي

خونسرد این  رقدکنه از اینكه اینرو غرق بوسه مي

زد حسابي تعجب كردیم. طفلك خود  ها رو ميحرف

ق هم كه گیج و حیرون مونده بود، به صورت  شقای

 گفت. اون خانوم خیره شده بود و چیزي نمي
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اونم از اون رفتار عجیب حیرت كرده بود. آقاي   انگار

نیاوردیم  محسني كه فهمیده بود ما از موضوع سر در 

دختر خانوم از    نیا یما به جا دیگگفت این كه شما مي



آقاي رضواني پول گرفتیم حقیقت داره اما در واقع  

این دختر، دختر ما نیست. اون موقع كه آقاي  

رضواني از ما خواسته بود دخترمون رو به اون  

باید بكنیم.  كاریدرمونده بودیم كه چ  یل ی بفروشیم ما خ

پول وسط بود كه  یاد یدار زاز یه طرف پاي مق

تونست زندگي ما رو به كلي عوض كنه و از طرف  مي

  گرمونی دیگه جنس مورد معامله دخترمون و پاره ج

بود. ما كه دچار تردید و دودلي شدیدي شده بودیم تو  

مدتي كه آقاي رضواني به ما وقت داده بود خوب فكر  

نه از تونیم از پول بگذریم و كردیم و آخر دیدیم نه مي

مون  دونم شانس در خانهدخترمون. به هر حال نمي

خواست ما بیشتر از اون  رو زد و یا اینكه خدا نمي

زجر بكشیم شب آخري كه فرداش با آقاي رضواني 

قرار داشتیم من براي اینكه بهتر بتونم فكر كنم راهي 

كوچه و خیابون شدم تو کل راه از بیچارگي و بدبختي 

 ریختم.      كردم و اشك ميميخودم به خدا شكایت 

  رفتمیصبح همون طور راه م  یها یکیشب تا نزد  اون

شمال   یهابه قسمت دم ی رس نکهیرفتم تا ا قدر نیا

خسته شده بودم که توان راه رفتن   قدر نیا گهیشهر، د

  یبود و رو  یکی که آن نزد ینداشتم. رفتم تو پارک 

جا  همون ینشستم. از شدت خستگ ها مکتیاز ن یکی



رو بستم اما   هامو چشم دمیدراز کش  مکتین ی رو

به گوشم   یآروم یبودم که صدا دهیهنوز درست نخواب

بودم   دهیبود من که اول ترس کینزد یل ی. صدا خ د یرس

خوب اطرافم رو نگاه کردم   ی. وقتدمیاز جا پر عیسر

 تمکیپارک چشمم افتاد به پشت ن   ی ها نور چراغ ریز

نوزاد   هی دمیدفعه د کیگل سرخ.  یها درخت  ر یو ز

گل   یهادرخت نیمثل ساک ب یزیچ هیتو   کیکوچ

 دایکه کامالً پ یگذاشته شده طور نیزم  یسرخ رو

بودم مربوط به همون بچه بود  دهیکه شن  یی نبود. صدا

  یشده بود، اون گاه  رهیسرش خ  یکه به چراغ باال

 ن یریش  یکه صدا یو در حال  بردیهاش رو باال مدست

چراغ   کرد یم  ی سع ومد یم رون یاز گلوش ب یاکودکانه

دوباره دستش رو   شد یاما چون خسته م رهیرو بگ

اون موجود کوچک و   دنی. من که از دبردیم نییپا 

هم وحشت کرده بودم و هم شگفت  طیتو اون مح با یز

بهش   رهیو خ سادم ی همون طور وا کمیزده شده بودم  

 نگاه کردم. 
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 میمثل برق از ذهنم گذشت و تصم یاز اون فکر بعد

دختر   یگرفتم اون بچه رو با خودم ببرم و به جا 

خودم اون رو بفروشم. خالصه بچه رو برداشتم و با 

  دمیکه رس یگرفتم. موقع  ش یعجله راه برگشت رو پ

قدرت حرف زدن نداشتم  یاز خستگ گر یبه خونه د

که اون   یدتهمسرم و بعد از م یبچه رو گذاشتم جلو 

رو براش    انیگذاشتم جر یرو تو تعجب و شگفت

بال   میداشت یالکردم. هر دو نفرمون از خوشح  فیتعر

با  ی جور هیبه هر حال تا صبح رو   م یاوردیدر م

. صبح هم که شد دختر خودمون رو  میگذروند   رتیح

و   می داد یرضوان ی و اون بچه رو به آقا  میکرد میقا 

  انیاون از جر نکهیا یبرا. بعد هم میپول رو هم گرفت

دنبالمون، خونمون رو به   ادی باخبر نشه و نتونه ب

.  میرو شروع کرد یراحت  یو زندگ میدادانتقال  نجا یا

 چیرو تا حاال به ه  انیجر نیالبته من و همسرم ا 

ما رو از    الیو اگه شما االن خ  مینگفته بود یاحد

  یزیهنوز هم چ دیکردیراحت نم ی رضوان  یطرف آقا 



حل شده   یرضوان یحاال که موضوع آقا ی ول  میگفتینم

  نیکردن پدر و مادر ا دایو شما هم هدفتون پ

 راز رو فاش کنم.    نیا دمیدخترخانومه الزم د

 

 گفت:  دیکه رس نجا یبه ا یساالر خانم

 فیرو تعر   انیجر  نیکه اون مرد ا یتو تمام مدت  -

اما   کشه،یم یچه زجر  قیمعلوم نبود شقا  کرد یم

جا ننشست. از  اون گهیاو که تموم شد د  یها حرف

جا رفت. بعد از  از اون کنونهیجاش بلند شد و گر

 یو خداحافظ می رفتن او من و مهتاب هم بلند شد

 .  رونیب میو اومد   میکرد

 

را تمام و کمال زده بود    شی ها که حرف  یساالر خانم

 کرد.   ارینگفت و سکوت اخت  یزیچ  نیاز ا شیب

 گفت:   مهران 

شانس آورده بودن که   یل یها خواقعاً جالبه اون -

دختر   یکنن و اون رو به جا  دایپ یتونستن نوزاد

رو از    یزی چ نکهیخودشون بفروشن بعد هم بدون ا



خودشون دست و پا   یبرا یراحت یدست بدن زندگ

 کنن و خوشبخت بشن.  

 

 گفت:  یبا ناراحت  شهاب

به   ؟یمت یبه چه ق یها خوشبخت شدن، ولآره اون -

انصافه که   نی. خودت بگو اقیشقا   دنیزجر کش  متیق

 ها بشه؟  اون یخوشبخت یفدا  قیشقا 

 

شهاب   یکه متوجه شد حرفش باعث ناراحت  مهران 

 شده گفت: 

  هیخانوم  قیشهاب به هر حال شقا  ی البته که نه. ول  -

  داشیهم پ  یمحسن یبوده. اگه آقا  یبچه سر راه 

و معلوم   کردیم دایاون رو پ یاگهیکس د کردینم

. به نظر من به  ومدیم رش ی گ ینبود باز چه سرنوشت

  یدختر خوشبخت  تونستیخانوم نم ق یهرحال شقا 

 باشه. 
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 گفت:   مهتاب

ه، درسته که طور باش  نیا کنمیمن فکر نم  یول  -

  یاما اگه آقا هیدختر سر راه کیدر واقع   قیشقا 

  دایکه قصد فروش اون رو داشت اون رو پ یمحسن

  دایاون رو پ یاگهیممکن بود زن و مرد د کرد،ینم

بدونن و حداقل مثل بچه  شتریکنن که قدرش رو ب

 صورت خودشون بهش محبت کنن. مطمئناً در اون  

و   د یکشینم کشهیرو که االن م  یزجر نیا  قیشقا 

 تر از االن بود. خوشبخت

 

 گفت:   مهران 

 هم حق با شما باشه.  دیشا دانم،ینم -

 

 گفت:   یساالر خانم



مربوط   ها نینداره همه ا یادهیفا  گهیها، دحرف  نیا -

که به هر حال گذشته و تموم شده   قهیشقا به گذشته

 .  میبکن دی با  کاریاالن چ مینیبب د یها با حرف  نیا یبه جا 

 

 گفت:   شهاب

  خوادینم قی که شقا  نهیکه از همه مهمتره ا یز یچ -

سربار ما باشه، موضوع پدر و مادرش    نیاز ا شتریب

مزاحم  نهی بیم نکهیو ا  دهیطرف عذابش م  هیاز 

و    د یکش ی . شهاب آهگهیماست از طرف د  یزندگ

 ادامه داد: 

 رون یفکر رو از سرش ب نی ا یجور هی  شدیکاش م -

 . میکن

 

  یرا به فکر فرو برد و برا  گرانیحرف شهاب د نیا

  یسکوت بر جمعشان حاکم شد همه آنها برا  یمدت

راه به  کیکه شهاب بر زبان آورده بود فقط   یحرف

بود که شهاب هرچه   نیو آن هم ا  دیرسیذهنشان م

او   قی طر نیکند و به ا یخواستگار  قیزودتر از شقا

 .  سازد خارج   ی کس یو ب  یبیرا از آن حالت غر



برخالف افکار آنها شهاب مطرح کردن موضوع   اما 

اصالً درست   تیازدواج را آن هم در آن موقع

ممکن است   کردیطرف فکر م کیاز  دانستینم

 نیتن به ا یدرماندگ  یناخواسته و از رو   قیشقا 

  قی شقا  دیترس یهم م گریازدواج بدهد و از طرف د

خود را   نکهیو ا یدلسوز   یها از رو فکر کند که آن

را  ی شنهادیپ نیچن دانندیاو مسئول م یبرابر زندگ  در

در آن    خواست یاصالً دلش نم نیاند. بنابرا مطرح کرده

. به هر حال  دی آ انیازدواج به م از یحرف  طیشرا

هرکدام از آنها غرق در افکار مخصوص خود بودند 

که به  یچشمانش را باز کرد. اما تا وقت  قیکه شقا

در   ی. گاهاوردیکلمه هم بر زبان ن کی  دندیمنزل رس

و به   شد یآرام م یو گاه ختیریسکوت اشک م

 . کردیسرنوشت نامعلومش فکر م
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به   یکار کردند یهم که حال او را درک م  گران ید

 .  زدند ینم یکارش نداشتند و حرف 

را مقابل منزل خانم    ن یشب مهران ماش ل یاوا سرانجام

شدند، خانم    ادهیمتوقف کرد و مسافرانش پ یساالر 

از او دعوت کردند که داخل شود اما  و شهاب  یساالر 

چشم آنها   ی از جلو  یو بعد از خداحافظ  رفتیاو نپذ

دور شد. بعد از رفتن او شهاب در خانه را باز کرد و  

وارد   نیواندوهگ شان یپر  ییهر چهار نفر با خاطرها 

اش  که هنوز اثرات اشک بر چهره  قیمنزل شدند. شقا 

. شهاب که  رفتیو جلو م   داشتیبود آرام قدم بر م

  دانستیو م  دانستیآهسته راه رفتن او را م  نیا ل یدل 

  یدر منزل آنها زندگ  خواهدیدلش نم گرید قیکه شقا

  ر بزند و او را از آن فکر د یحرف  خواستیکند م

که مورد قبول او    دیچه بگو دانستینم ی آورد، ول 

بزند خودش   یحرف نکهیبدون ا نیواقع شود. بنابرا

اتاقش شد.   یجلوتر از همه به داخل رفت و سپس راه 

هم خواست همراه مهتاب برود باال،   قیکه شقا  یزمان

 گفت:   یخانم ساالر



برات   یخوریم  رداغیش   وانی ل  هیجان،  قی شقا  -

   ارم؟یب

 هم پاسخ داد:    قیشقا 

قرص مسکن به  هیو   دینه ممونم. فقط اگه لطف کن -

   .شمیممنون م دیمن بد

 با اندوه گفت:  یساالر خانم

 . یحال انداخت  نیخودت رو به ا یکرد  هیاز بس گر -

 

به  زین  قیبه آشپزخانه رفت و شقا  یساالر خانم

  یقرص را از خانم ساالر  قی شقا  نکهیدنبالش. بعد از ا

 گفت: یگرفت و خورد خانم ساالر 

تا حالت بهتر بشه. اگه هم   ی استراحت کن  ی بهتره بر -

 زیبه موضوع فکر نکن. انشاا... همه چ اد یز یتونیم

 .  شهیدرست م

در پاسخ او فقط تشکر کرد و سپس همراه    قیشقا 

 مهتاب به طبقه دوم رفت.  

کدامشان حرف   چیبا مهتاب تنها بودند ه یوقت

حال حرف زدن داشت و نه مهتاب   قینه شقا  زدندینم

 یآنقدر خسته و ب  قی. شقا دیوکه چه بگ  دانستیم



را هم عوض نکرد، همان    شی ها حال بود که لباس

تخت نشست و به فکر فرو رفت. اما   یطور رو

را عوض کرد و سپس چون   شیهامهتاب لباس

 دارد گفت:  ییبه تنها  اجیاحت قیشقا   دانستیم

خودت رو    قدر نیبخواب و ا ری بگ کنمیخواهش م -

من هم   یدار   اجیاحت ناراحت نکن. تو به استراحت

 .  یتر باش تا راحت رون یب رمیم

 

حرف مهتاب نداد. نگاهش را   نیبه ا ی پاسخ  قیشقا 

دوخته بود و به فکر فرو رفته بود   یبه نقطه نامعلوم

  یزیچ گری د کرد یمهتاب هم که حال او را درک م

 رفت.   رونینگفت و از اتاق ب
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  د یتخت دراز کش یبر رو   قیبعد از رفتن او شقا  یمدت

  یهاو دوباره اشک در چشمانش جمع شد و از گوشه

  چیه گریکه د  قیباز کرد. شقا  رونیچشمش راه به ب

کردن پدر و مادرش نداشت از زنده   دایبه پ  یدیام

  کرد یفکر م  نکهیمخصوصاً ا برد، یبودن خود رنج م

ناراحت است او   هاز حضور او در آن خان  زیشهاب ن

بود و تمام   دیاز طرف شهاب ناام یکه تا حدود

  تیو حس مسئول  یاو را براساس دلسوز  یها حرف

 با خود گفت:  دانستیم

من از خونشون برم   خوادیکه شهاب نم ی ل یتنها دل  -

چون   کنهیکه در قبال من م ه یتیهمون احساس مسئول 

جدا   ی شهاب بود که من رو از خانواده رضوان نیا

بوده فقط   یکار چ  ن یهدف اون از ا  ستیکرد. معلوم ن

  یکار  نی دست به چن ل یدل  یکه ب نهیکه روشنه ا  یزیچ

 نزده. 

 

لب زمزمه   ریز  ختیریهمان طور که اشک م  قیشقا 

 کرد: 



که به من داشته  یا عالقه ی مطمئنا اون زمان از رو -

پدرش بوده    ادگاریرو که   ینیحاضر شده ماش

 گهید کنهیمن م یکه االن برا  ییبفروشه. اما کارها 

ترحمه  ی تمامش از رو ستیعشق و عالقه ن ل یبه دل 

رو ندارم که   یاگهید  یمن جا  دونهیم نکهیا ل یبه دل 

  کاری آخرش چ ؟ ی ک ا اما ت کنهیبرم به من محبت م

که کرده  ی بکنه؟ مسلماً اون هم از کار خوادیم

. کاش من اون روز باهاش اون طور رفتار  مونهیپش

اون رو   یها صحبت  لیکاش اون موقع دل  کردمینم

. اگه از احساسش خبر داشتم هرگز به دونستمیم

در موردش   ییها حرفچنان   دادم یخودم اجازه نم

بودم االن که از همه جا   کرده کار رو ن  نیبزنم. اگه ا

باشه اما حاال   دمیتنها ام تونست یهستم اون م  دیناام

 ی دیکه هم از طرف پدر و مادرم و هم از طرف اون ام

تا حاال  خوره؟ یم یمن به چه درد  یزندگ گهید  ستین

طر  کردم فقط به خا   یبه شهاب زندگ دیهم که بدون ام

اما   کنمیم داشونیپ  کردم یپدر و مادرم بود که فکر م 

  دواریام تونمیم ی زیبه چه چ گهیحاال د ؟یحاال چ

 کنم؟  ی زندگ تونمیم  یدیباشم؟ به چه ام

 



ها را با خود تکرار کرد و  حرف نیآنقدر ا   قیشقا 

خود   ریعاقبت قرص مسکن تأث نکهیتا ا  ختیاشک ر

  زیرا گذاشت و او را از آن حال خارج کرد. شهاب ن

  دیدیم نکهیداشت از ا گرید یدر اتاق خودش حال

انجام دهد سخت    قیشقا   یبرا ی کار تواندینم گرید

افکار دور و   رنشسته بود و د  زی ناراحت بود. پشت م

 غرق بود.   یدراز 
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شام حاضر شد و نه    زیسر م  قیشب نه شقا   آن

حضور   لیو مهتاب هم به دل یشهاب. خانم ساالر 

بعد آنها   ینخوردند و ساعت یادیز  زینداشتن آن دو چ

که آن شب خواب به   یهم رفتند که بخوابند. تنها کس

شهاب بود. او تا اواخر شب همچنان   امدیچشمش ن



هم   کرشتمام ف کردینشسته بود و فکر م زیپشت م 

بر زبان آورده  یمحسن یبود که آقا  ییها متوجه حرف

  یرا در البال  قیبود مخصوصاً آنجا که گفته بود شقا 

را آنجا   قیشقا   یکرده و طور دایگل سرخ پ یها بوته

 نبوده است.   دای گذاشته بودند که درست پ

فکر ذهن شهاب را کامالً به خود مشغول کرده   نیا

موضوع    نیاز ا توانستیکه م یاجهیبود، تنها نت

او   خواستندینم قیآن بود که پدر و مادر شقا  ردیبگ

  د یکار ترد نیدر ا نکهیا ا یرا سر راه بگذارند و 

  دی به شهاب ام ی تا حدود  نکهیفکر با ا نیداشتند ا

نداشت چون به هرحال    یادهیچندان فا یول داد، یم

 ی دیها از آن موضوع گذشته و درهر صورت امسال

طرف   کینبود. از   قیکردن پدر و مادر شقا  دایبه پ

و از طرف   داد یافکار اجازه خواب به شهاب نم نیا

در    خواهدیدلش نم گرید قیشقا دانستیچون م   گرید

ثل دفعه قبل  بود که نکند م نی ها بماند نگران امنزل آن

 ها را ترک کند.  شبانه منزل آن اهد بخو

دو موضوع فکر خواب را از سر  نی هرحال ا به

که از سر   قیکرده بود. از آن طرف شقا  رونیشهاب ب

شب کم کم از  مهین لیشب به خواب رفته بود اوا

مهتاب درکنارش خواب    دید یشد، وقت  داریخواب ب



ب به سر  را در خوا  یادیاست متوجه شد که مدت ز 

را  یتنشست. مد شی برده به هر حال بلند شد و در جا 

کرد افکار گوناگون سخت   یدر همان وضع سپر 

و او بعد   شودیسرنوشتش چه م نکهیا داد یآزارش م

چگونه بگذراند مثل خوره به   خواهدیاز آن را م

تخت بلند   ی صدا از رو ی جانش افتاده بود. آرام و ب

باز شدن در شهاب   یآمد. صدا  رونیشد و از اتاق ب

بود از جا   دهیکشتخت دراز  ی رو  یطور نیرا که هم

آنجا را ترک  خواهدیباز م قیشقا  نکهیپراند. فکر ا

شد  خوب گوش داد و متوجه   یکند قلبش را لرزاند وقت

در اتاق او گذشته به سمت در رفت،   یاز جلو   قیشقا 

  یهارا با لباس  قیآن را آهسته باز کرد چون شقا 

  دیخوب نگاه کرد د ی نگران شد اما وقت د ید  رونشیب

. به شک افتاد به  ستیهمراهش ن فشیکه چمدان و ک 

برود   نییها پا از پله قیشقا  نکهیقبل از ا لیدل  نیهم

 گفت: 

 خانوم؟  قیشقا  اومده شیپ یمشکل  -
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پراند و او را   قیشهاب رنگ را از چهره شقا   یصدا

 کرد.   خکوب ی م شیدر جا 

دو سه قدم جلوتر رفت   دیاز او نشن یشهاب که پاسخ 

 و گفت:

 شما حالتون خوبه؟  -

که به خود آمده بود نگاهش را برگرداند و    قیشقا 

ببرد با   یشهاب به موضوع پ خواستیکه نم ی درحال 

 شهاب مشهود بود گفت:  یلرزان که کامالً برا  یی صدا

 آب بخورم.    وانی ل  هیمن خوبم... فقط خواستم... برم  -

 

 که هنوز قانع نشده بود گفت:   شهاب

  د یقصد دار رسهین خوبه؟ به نظر محالتو دیمطمئن -

 . رون یب دیبر



او شک کرده   یها شهاب به لباس دیکه فهم ق یشقا  

 گفت: 

ها رو هم از  لباس  نی... ارونیبرم ب  خوامینه، نم -

. مطمئن  م اوردین رون یب میکه به خانه برگشت یوقت

برم آب بخورم.   خوامیقصد ندارم برم. فقط م دیباش

 . دیدیالبته اگه شما اجازه م

 

 یباعث ناراحت اشیشهاب که متوجه شد کنجکاو 

 شده گفت:   قیشقا 

که  خوامی. معذرت مدییبفرما  کنم،یخواهش م -

 مزاحمتون شدم.  

 

  د یکه هنوز ترد  یحرف در حال  نی بعد از گفتن ا  شهاب

داشت به اتاق خودش برگشت و در را بست. اما هنوز  

آزارش   یبیراحت نشده بود و دلشوره عج لش ا یخ

 . دادیم

خود بسته   یتمام درها را به رو  گریکه د  قیشقا 

داشت خود را از آن وضع خالص کند   میتصم  دیدیم

بود   دهیکه قبالً د یبه سراغ بسته قرص  ل یدل  نی به هم



که   ینیکجا گذاشته، رفت و در ح  یخانم ساالر

  آوردیم  ن رویاش بازبسته یکی یکیها را قرص

  یجاراش چهره  یبر رو  امانیب زیقطرات اشک ن

 .  شدندیم

ها را مقابل خود  ها را در آورد آنهمه قرص یوقت

لب زمزمه   ریز  ختیریگرفت و همان طور که اشک م

 کرد: 

ندارم،   یادامه زندگ یبرا یدیام چیه گهیمن که د -

به   دیزنده باشم؟ من از اول هم نبا   دیبا  ی چ یپس برا

برام بسه   گهی اما حاال که اومدم د ومدمیم ا یدن

  نیاز ا شتریمن تحمل ب هیبرام کاف  دمیکه کش ییزجرها

  زیچ چی ه گهیزنده بمونم د  خوام ینم گهی رو ندارم. د

 .  خوامینم

 ها ادامه داد: جمالتش را خطاب به قرص هیبق

من   دی تونیکه م دییتنها شما دییشما  دمیاالن تنها ام  -

من رو   گهیپس شما د د یوضع نجات بد نیرو از ا 

 . دینکن دیناام

حرفها دستش را باال برد تا   نی بعد از گفتن ا  قیشقا 

داخل دهانش اما در همان لحظه   زدیها را بر قرص

 شهاب قلبش را لرزاند.   یصدا



 . دیکار رو نکن نیا کنمینه، خواهش م -
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حرکت ماند. شهاب داخل    یب شیدر جا   قیشقا 

  یآشپزخانه شد و چراغ را روشن کرد چون چهره

حالش دگرگون شد او با   دیرا د قیاز اشک شقا سیخ

  قیکه در نظر شقا  یو بالحن  زیالتماس آم  ینگاه

 بود گفت:   یآهنگ زندگ

 کنمیخواهش م  د؟یکنیم دیدار  کاریخانوم چ قی شقا  -

 .  دیدست نگه دار 

 



آورد  نیی دستش را پا   د یچون شهاب را د  قیشقا 

. شهاب جلوتر ست یدوخت و گر نینگاهش را به زم

 رفت و گفت: 

 یعنی.  دیبزن  یکار نیشما دست به چن شهیباورم نم -

 د؟یشد ری س  تونیحد از زندگ  نیتا ا

 

 گفت:  کردیم هیهمان طور که گر ق یشقا  

  نیا دیکنیشما فکر م ؟ یزندگ دیگیم یشما به چ -

چه   نیا ؟ی طور  نیکه من دارم؟ پس چرا ا هیزندگ

. من خوامیرو نم یزندگ نیاصال من ا  ه؟یایجور زندگ

  خوامیو غمه نم  یدیرو که تمامش ناام یا یزندگ

 . خوامیرو نم یزندگ  نی آقا شهاب؟ من ا دیفهمیم

  

که هنوز   یدر حال  دیگویاو چه م  دیفهم  یکه م  شهاب

 ها در دست او وحشت داشت گفت: از وجود قرص

  دی. شما نبا دیحرف رو نزن  نیا کنمیخواهش م -

 کنمیخواهش م  د،ی نگاه کن یبه زندگ دانهیناام قدر نیا

 . زیم یرو  دیزی ها رو براون قرص

 سرش را تکان داد و گفت:  قیشقا 



 کنمی. از شما هم خواهش م کنمیکار رو نم نینه، ا  -

از   شتریب دی خودم رو راحت کنم. باور کن دیبذار دیبر

 اوضاع رو تحمل کنم.   نیا تونمینم نیا

 

  قی از زبان شقا  یی ها حرف نیچن دنیکه شن  شهاب

او در   دن یکه از د ی در حال   آورد،یقلبش را به درد م

بود و   افتهیراه   شی به گلو ینیآن وضع بغض سنگ

 گفت:  فشردیرا م ش ی گلو

کار رو   نیا دیشما نبا  یول د یگیم یچ فهممیم -

ها  و قرص دیبه حرفم گوش کن کنمی. خواهش مدیبکن

 کنمیخانوم خواهش م ق ی. شقا زیم یرو  دیزی رو بر

. اگه شما دینکن مونیکه کردم پش  یمن رو از کار 

که   شمیمن مقصر شناخته م دیبزن  یکار نیدست به چن

به خاطر   کنمیم ش. خواه دم یرو از هم پاش  تونیزندگ

 . دیکار رو نکن نی موضوع هم که شده ا نیا
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 گفت:  کرد یم  هیدت گرکه به ش یدر حال  قیشقا 

کار رو   نیا  د یموضوع با  نیاتفاقاً من به خاطر هم -

شما    یمزاحم زندگ گهیکار رو بکنم د   نیبکنم. اگه ا

به خاطر احساس   دیستیشما مجبور ن گهی. دستمین

کار   نیمن با ا دیحضور من رو تحمل کن تی مسئول 

رو   التونیو خ  دارمیشما رو از دوشتون بر م  فهیوظ

به من  د یتونستیمکه   یی. شما تا جا کنمیراحت م

خودتون رو   ستین  یازین  نیاز ا شتریب د، یکمک کرد

که   یاز کار   دونمیم  نکهیبا ا  دیبه خاطر من عذاب بد

هم از شما   جا نیاما من تا هم دیشد مون یپش د یکرد

  ییروزها  نیمن هم یزندگ  یروزها  نی ممنونم. بهتر

سربارتون   خوام ینم گهی بود که خونه شما بودم. د

شاهد عذاب وجدان شما باشم.   خوامینم گهیباشم، د

پس   دیبرام انجام بد یکار  دیتون ینم  گهیشما که د

 ن یبا خالص کردن خودم شما رو هم از ا  دیبذار

 .  رونیب دیبر کنمینجات بدم. خواهش م یسرگردون

 



  مشیاز تصم قصد ندارد قیشقا   دیدیکه م  شهاب

او چشمانش   ی ها که از حرف یمنصرف شود درحال 

 پر از اشک شده بود گفت: 

خانوم. واقعاً انتظار نداشتم   قیشقا هیانصاف یب  نیا -

من   دیکنیفکر م یعنی  دیدر موردم بزن ییها حرف نیچن

  ی که شما رو از دست آقا  ن یشدم از ا مونیپش

که به   یتیاز مسئول  دیکنینجات دادم؟ فکر م یرضوان 

  قدر نی من ا دیکنیدوشم افتاده خسته شدم؟ شما فکر م

خسته بشم؟    یزود   نیهستم که به ا  ارادهیسست و ب

 ی مگه از من چ د؟یکنیفکرها رو در موردم م نیچرا ا

   د؟یزنیحرف م  یطور  نیکه ا دیدید

در برابر من   دیگیکه م  نیاما هم دمیند یزیچ-

حرفتون   نیاز هم هیکاف دیکنیم  تیاحساس مسئول 

موضوع    نیمشخصه که شما تا حاال هم به خاطر ا

 هی همون موضوع نیو ا دی حضور من رو تحمل کرد

جا به شما   نیکه من ازش متنفرم. آقا شهاب من هم

  شما شما در قبال من تموم شده،    تیکه مسئول  گمیم

حاال که  یول دیکن  دایپدر و مادرم رو پ دیخواستیم

شما   گهید میکن دایها رو پکه اون ستین یدیاصالً ام

راهم   د یخودم با  نیبعد از ا  د، یبر عهده ندار یتی مسئول 

 ندارم.  نیجز ا  یرو انتخاب کنم و البته راه 



 

دارد قطرات    یچه حال  د یفهمینم  گهیشهاب که د  -

 اشک را از چشمش پاک کرد و گفت:

درسته که من   د،یکنیخانوم شما اشتباه م قینه شقا  -

 ی ول  کنمیم تی به شما گفتم در قبالتون احساس مسئول 

نگه داشتن شما تو خونمون   یبرا لمی نگفتم که تنها دل 

به زبون آوردم   یحرف  نیمن چن  دی. خودتون بگنهیهم

 نه؟  ا ی

 

چشمان پر اشکش را به شهاب دوخت و در    قیشقا 

 . ختیپاسخ او فقط اشک ر
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را در آن   قیاز آن تحمل نداشت شقا شیکه ب  شهاب

که دوباره اشک به چشمش    ی در حال  ندیوضع بب

 بود گفت:  دهیدو

  یز یچ نیمن چن  دیگیچرا نم د؟یزنیحرف نمچرا   -

نه چون من هرگز نگفتم  دیبگ دینه؟ مطمئنا با  ایگفتم 

شما از   دمیاجازه نم  تیکه فقط بخاطر احساس مسئول 

موضوع اشاره کردم تا   نی. من فقط به ادیبر جا نیا

من   دیشما رو از رفتن منصرف کنم..... مطمئن باش

  ستمیکنم که قادر ن کاریچ  ا هم دارم ام یاگهی د ل یدل 

کلمه  نیبگم ا تونمیکنم که نم کار یاون رو بگم. چ

نگه داشتن  یس برا بهونه هیفقط   تیاحساس مسئول 

 دایبه پ یدیام گهی که د دونمیخانوم م  قیشما. شقا 

  نیچرا شما فقط به ا یول د یشدن پدر و مادرتون ندار

که   دیار ند یاگهید دیام چیه یعنی  د؟ یدل بسته بود دیام

موضوع   چیه یعنیبشه؟  تونیبتونه باعث دلگرم

کنه؟   دواریام یشما رو به زندگ  تونهینم یاگهید

  یب  انتونینسبت به اطراف قدرنیاصالً چرا شما ا

  د یکه شا  دیکنیموضوع فکر نم  نیچرا به ا د؟یتوجه

ادامه بدن؟ چرا   ی نتونن بدون شما به زندگ گران ید

 گهی وحشتناک دل فرد د  کار نی که با ا دیستیمتوجه ن

چرا شما فقط به خودتون فکر   د؟یشکنیرو م یا



  یبرا یدیام گهیخاطر که د نیچرا فقط به ا د؟یکنیم

  یرو هم از زندگ  گرانید نیخوایم  دیندار  یزندگ

رو   دیشدن ام  دیشما که طعم تلخ ناام  د؟یکن  دیناام

 هی دیبردن خودتون ام نیبا از ب نیخوایچرا م  د یدیچش

 دیکنیچرا شما فکر م د؟یکن دیرو هم ناام گهید  فرن

 گهید  ی پدر ومادرتون بودن؟ مگه آدما   دتونیتنها ام 

باشن؟ اصالً چرا   یادامه زندگ  یبرا  ید یام توننینم

 دیکنیچرا فکر نم د؟ یکنیفکر نم گهیشما به افراد د

 د؟ یها خود شما باشونا  یزندگ  دیام دیکه شا 

  

 نیشهاب است که دارد ا  ن یا کردیکه باور نم  قیشقا 

دوخته  نیچشمانش را به زم دیگویها را به او محرف

  یشهاب ساکت شد در حال  دید ی. وقتستیگریبود و م

که در قفس گرفتار شده و   یاکه قلبش چون پرنده

به شدت  کوبدیقفس م واریخودش را به در و د 

اشک شهاب   در نگاهش را به چشمان غرق   د یتپیم

را که به زحمت از چشم    یقطره اشک  یدوخت. وقت

تمام    د یگونه شهاب د یشهاب رها شده بود بر رو 

 . دیوجودش لرز 
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 دوخت و آرام زمزمه کرد: نینگاهش را به زم  دوباره 

  یزندگ  دیام هیآقا شهاب. من فقط به  دیکن یاشتباه م -

من عالوه بر پدر و مادرم به شخص   کردمینم

از پدر و   ریداشتم آره، من به غ دیهم ام یاگهید

هم داشتم اما در نظر من   یاگهید  یبا یز دیمادرم ام

 نیخودم اون رو از ب یعنیرفت   نیهم از ب دمیاون ام 

 بردم.  

 

  ستیکجاست، در حضور ک  دیفهمینم گریکه د  شهاب

 با همان حال گفت:   دیگویو چه م 



اون   دیکنیچرا فکر م  د؟یکنیم ی فکر نیچرا همچ -

کرده که شما    کاریرفته؟ مگه او چ نیاز ب دتونیام

   د؟ یشد دیازش ناام

هم که حال شهاب را داشت همان طور که   قیشقا 

 گفت: ختیریبود و اشک م  نییسرش پا 

  نیرو از ب  دمینکرده، گفتم که خودم ام ینه، او کار  -

 بردم.  

 

 کرد و سپس ادامه داد:  یمکث  قیشقا 

  یتو اون روز که اون خواستگار  نکهیمگه نه ا -

دل   مدهینسنج یها اومد من احمق با حرف شیپ یلعنت

ها او رو  با اون حرف نکهیاو رو شکستم؟ مگه نه ا

موضوع او   نیکردم؟ مگه به خاطر هم دیاز خودم ناام

از دست من ناراحت نشد؟ مگه رفتار سرد و خشک  

  از گهیباشه که او د نیا لی دل  تونهیاو با من نم

چرا چمدونتون   گهیم یمگه وقت  زاره؟یحضور من ب

  یمن هرچ خوادیکه م ستین نیا ل یدل   دی اوردیرو ن

  نیچشمش دور بشم؟ به نظر شما ا یزودتر از جلو 

که من به    ذارهیمن به جا م یبرا یدیام گهید  زها یچ

که اگه من به   گهیاو به من م  یاون دلگرم باشم؟ وقت



  ومدمینم نجا یبه ا گهید  رفتمیم یاگهیخونه کس د

 خواد یم  قیطر نیباشه که اون به ا نیا  ل یدل  تونهینم

  یارزش گهی هستم و د محبتیبه من ثابت کنه که ب

 ی من کاف دیشدن ام  دیناام یبرا  لیدال  نیبراش ندارم؟ ا

نتونم به  گهیکه د دیوجود به من حق بد ن یبا ا ست؟ ین

شما   کنمیمن فکر م  یداشته باشم. وقت دیام  یزندگ

من   ی فقط به خاطر مسئول بودن در قبال زندگ

نخوام  گهیحق دارم که د دیمن رو تحمل کن دیمجبور

 زنده باشم. 

 

کرد. شهاب   هینگفت و فقط گر  یزیچ  گرید  قیشقا 

در سکوت به   یمدت دیرا شن قی شقا  یهاچون حرف

 ها فکر کرد و در آخر گفت:  آن

 د؟ یکردیفکر م طورنیشما واقعاً در مورد من ا  یعنی -

خودتون به کار   هی عل  زدمیرو که م یهر حرف  یعنی

   د؟یبردیم

 

حرف شهاب نداد و هچنان   نیبه ا ی پاسخ  قیشقا 

 .ست یگر
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  دیبه پاسخ خود رس قیسکوت شقا  نی که با ا  شهاب

 گفت: 

  دیفکر کن   یطور  نیا دیخوب، شما حق داشت ی ل یخ -

مدت در   نیاگه حاال او به شما بگه که تو تمام ا ی ول 

  شیاگه بگه ناراحت ؟یچ  د یکردیموردش اشتباه م

اگه او بگه که  ؟یشما بوده چ یتنها به خاطر ناراحت

حال بازم   نیبا ا ؟یچ  دیشما همچنان تو قلبش جا دار

باز هم   د؟یرو بخور ینتلع  یها قرص  نیا دیخوایم

   د؟یکن  ریس  یاو رو مثل خودتون از زندگ دیقصد دار

 

شهاب به اشتباه خودش   یقبل  یها حرف یکه ط  قیشقا 

ها همان طور که حرف  نیا دنیبرده بود، با شن یپ

  شتریب شد یظه بر تپش قلبش افزوده ملحظه به لح



حال   نیبا ا کرده،یمطمئن شد که در مورد او اشتباه م

سکوت چون شهاب را منتظر پاسخ خود  یبعد از کم

 گفت:   یبه سخت دید

 بگم.  یچ دونمینم -

 

از چشمش   یاز آن اجازه نداد قطره اشک شیب  شهاب

چشمش را پاک کرد و چون   یهاخارج شود، اشک

به خود آمد جلو رفت، دستش را دراز کرد و   یکم

 گفت:  

هام رو باور  اگه حرف دیبگ یز یچ ستین یاز ین -

 من.   دی ها رو بدقرص د یکرد

 

خروج اشکش   یجلو توانستیکه هنوز هم نم  قیشقا 

آرام    د یدست شهاب را مقابل خود د یوقت   ردیرا بگ

ها را داخل دست او  دستش را باال آورد و قرص

 . ختیر

 آسوده شد مشتش را بست و گفت:  الشیکه خ  شهاب

 ممنونم.   -

 



نگاهش را باال آورد و به چهره شهاب نگاه   قیشقا 

 گفت:  زندینم یاو حرف  دیکرد. شهاب که د

  ییکارها  نیدست به همچ گهی مطمئن باشم که د -

   د؟ی زنینم

 دوخت و گفت:  نیدوباره چشمانش را به زم  قیشقا 

هستم که   یمن دختر احمق دیکنیفکر م   دیشا  -

  ستیطور ن نی کار برنم، اما ا نیدست به ا خواستمیم

 بود.    ی دیکردم از شدت ناام ی هر کار دیباور کن

 

 گفت:  کرد یکه او را درک م  شهاب

و    دیریآروم بگ کنمیخواهش م کنم،حاالیباور م -

 به اتاقتون.   دی برگرد

 

را پاک کرد، شهاب هم چون او را    شیها اشک  قیشقا 

  اورد یب رونیاو را از آن حال ب نکهیا ی برا دیآرام د

 گفت: 

جا که من فکر  در مورد پدر و مادرتون هم تا اون -

هست، من فردا دوباره    ی دواریام یکردم هنوز جا



هم   یاگهید ی ها حرف دیشا  یمحسن یخونه آقا رمیم

 بوده که اون به شما نگفته.  

 

ها جا خورده بود  حرف نیا  دنیکه از شن  قیشقا 

 چشمانش را به شهاب دوخت و گفت: 

 ؟ ییها چه حرف -
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  در  یگری د دیچون متوجه شد توانسته جوانه ام  شهاب

 حال گفت:  نیبکارد خوشحال شد با ا  قیدل شقا

  دیاستراحت کن نیو هم من بر دیااالن هم شما خسته -

 . گمیفردا براتون م 

 گفت:  دی با ترد  قیشقا 

 د؟ یزنیحرف رو نم   نیکردن من که ا دواریام ی برا -



 گهید کنمیکار رو کردم فکر نم نینه، چون قبالً ا -

 کار باشه.   نیبه ا  یازین

 

چشمانش را از    دیکه منظور شهاب را فهم  قیشقا 

  نیچشمان او برداشت از شرم نگاهش را به زم

نگفت. شهاب هم بعد از گفتن   ی زیچ گر یدوخت و د

  رون یاز آشپزخانه ب دیاستراحت کن دیبر گهیبهتره د

تخت   یآمد و به اتاق خودش رفت و خود را رو 

 مشیرا از تصم قیشقا  نکهیانداخت در دل از ا

  کردیفکر م یکرده بود خوشحال بود اما وقت  رفمنص

و چطور تمام    کردهیم ییاو در موردش چه فکرها

 دانستهیخودش م هی او را بر عل  ی ها حرکات و حرف

 . رفتیبه فکر فرو م ی حساب

  یکه سع یهم به اتاق مهتاب برگشت و در حال  قیشقا 

را    شیها شود لباس  دارینکند که او ب  یکار کرد یم

  یل یدفعه خ نیاما ا دیخواب شیعوض کرد و در جا 

عشق    یها شهاب الله  یها تر از قبل بود، حرفآسوده

بود. احساس محبت به شهاب   انده ی را در وجودش رو

روح سرد و  د یام یهاتر شده و شعلهدر قلبش پررنگ 

بود.   ده یدلچسب بخش ییاش را گرما بسته خی



  یپرمحبت و برخاسته از دل شهاب که گواه یها حرف

او   نیآخر  یهاطرف و جمله کی بر عشق او بود از 

  یادیتا حد ز گریدر مورد پدر و مادرش از طرف د 

 یبار با قلب نیبازگرداند و ا قیرا به شقا   یزندگ دیام

 فرو رفت.    ی عشق به خواب آرام ز و مملو ا دوار یام

 

نور   د یاز راه رس  شیها ییبا یروز بعد با تمام ز صبح

از پشت   یزمستان دی کمرنگ و گرمابخش خورش

  یکه او برا  دیتابیبه اتاق شهاب م  یتور  یهاپرده

رفتن به سر کالس حاضر شد   زیخوردن صبحانه و ن

از اتاق خارج شد.   اشیدست  فی و بعد از برداشتن ک

رساند   زی سر م  بهو خود را   کرد یم  یها را طپله یوقت

  دیحاضر د زیچون فقط مادرش و مهتاب را سر م

 گفت: 

 خوره؟ یکجاست؟ مگه اون صبحانه نم  قیپس شقا  -

 مهتاب گفت:  

 االن هم...   خوره، یالبته که م -

کالم مهتاب را قطع و   قی شقا  یزمان صدا  نی هم در

 شهاب را متوجه خود کرد: 



 آقا شهاب.  ریصبح بخ -
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را گفت.   نی آمده بود ا رونیکه از آشپزخانه ب  قیشقا 

بود نگاهش را برگرداند و   ستادهیا زیشهاب که کنار م

جا که  افتاد از آن ق یچون چشمانش به چشمان شقا 

مانند قبل به چشمان او نگاه کند   توانستینم گرید

 دوخت و گفت:  نیش را به زمنگاه

صبحانه  ی. فکر کردم براریصبح شما هم بخ -

 .  نییپا  نیومدین

 گفت:   یساالر خانم

 ی بهتره برا یلیامروز خ قیحال شقا  شبیبرخالف د -

  نکهیهم از ا   شب یصبحانه بخوره. د دینبا  یچ



ناراحت   یل یخ  نیشام حاضر نشد زیسر م کدومتون چیه

بهتره    گهینخواستم مزاحمتون بشم، خوب د یبودم ول 

 .  د ینیبنش

سر   قیشهاب و شقا   یحرف خانم ساالر  نیا با 

 نشستند.   شانیجا 

  دنیکه سخت منتظر شن قیکه گذشت شقا یمدت

شهاب در مورد پدر و مادرش بود به    یها حرف

داده   ی که مشخص نشود شهاب قبال به او قول   یطور

 نگاهش را به او کرد و گفت: 

شدن پدر   دایبه پ یدیام گهی شهاب به نظر شما د  آقا  -

 ....  نکهیا  ا ی و مادر من هست 

تمام گذاشت و متظر پاسخ  مهیحرفش را ن  قیشقا 

تازه بخواهد در مورد   نکهیشهاب شد. شهاب هم مثل ا 

 موضوع صحبت کند گفت:  نیا

که تا   ده ی به فکرم رس ییزها یچ هی  یول  ستمیمطمئن ن -

  یمن سع   میباش دوار یها امبه اون میتونیم ی حدود 

برم و از   یمحسن ی امروز دوباره به خونه آقا  کنمیم

بعد از    ن یبخوام. اگه اجازه بد یاگهید حاتیاون توض

مورد   نی تر در اجا برگشتم مطمئناز اون نکهیا

 .کنمیصحبت م



 

 دوخت و گفت:  نیی نگاهش را به پا   قیشقا 

 بود درسته؟  دواریام شهینم اد یپس ز -

 . ادیم ش یپ یچ  نمیتا بب دیشما فعالً صبر کن دونمینم -

 

 به شهاب گفت:  مهتاب

  یبرا میتا حداقل بدون ده یبه فکرت رس یحاال بگو چ -

 . یهمه راه رو بر  نیدوباره ا  یخوایم یچ

 

 به او نگاه کرد و گفت:   شهاب

  جهتیب خوامیخاطره که نم نیبه ا گمیمن اگه نم -

کنم و اگه حدسم درست از   دوار ی خانوم رو ام  قیشقا 

 بشم.   شونیباعث ناراحت ومدیآب در ن

 زد و گفت:  یلبخند  مهتاب

.  ادیاشتباه از آب در نم  وقتچی تو ه ی هانترس حدس -

هم نگران نباش او صبورتر از اونه  قیدر مورد شقا 

 .یکنیکه تو فکر م

 هم گفت:   یساالر خانم



بود   دواریبهش ام شهیهست که م  یزیشهاب اگه چ -

 تره.راحت  المونیخ یطور نیا  میبگو تا ما هم بدون
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 نگاه کرد و گفت:   قیبه شقا  شهاب

  ا ی دیبدون نیخوایخانوم؟ شما هم م قیشقا  یشما چ -

 نکنم؟ دوارتونیام یخودیب  دیدیم حیکه ترج نیا

 . شمیممنون م نیاگه بگ -

 گمیم  دیبدون  نیخوایخوب حاال که شما هم م اریبس -

  دینباش دواریهم به اون ام یل یخ کنمیخواهش م ی ول 

  دهیفا  نکهیا ا یو   ادیچون ممکنه اشتباه از آب درب

که فکر من    یزینداشته باشه. به هر حال چ یچندان

گفته شما رو   یمحسن یکه آقا نه یرو مشغول کرده ا



کرده، با   دایپ مکتین  تگل سرخ و پش یهادرخت نیب

که پدر و مادرتون شما   ییجا  دیکنیحساب فکر نم نیا

به پنهان کردن شباهت داره تا سر   شتریرو گذاشتن ب

 راه گذاشتن؟  

 

  را به فکر فرو  قیشقا  یالحظه یحرف شهاب برا  نیا

  یچشمانش از خوشحال  کهی برد بعد از آن در حال 

 به شهاب نگاه کرد و گفت:  دیدرخشیم

من رو سر   خواستنیها نمکه اون نهیمنظورتون ا  -

  یبوده که من رو مخف   نیراه بذارن و قصدشون ا

 کنن، درسته؟ 

 

از اندازه   شیب ق یشقا  ی خوشحال  دنیکه د  شهاب

 ارزش داشت گفت:  شیبرا

  خوامیم نیبه خاطر هم کنمیطور فکر م  نی من ا -

تا اگه ممکنه  یمحسن یدوباره برم سراغ آقا

 رابطه بده.   نیدر ا یشتریب حاتیتوض

 گفت:   ی با خوشحال   مهتاب

 بود؟  دوار یام شهیهنوز هم م  یعنی -



 

 پاسخ داد:   شهاب

 آره.  ی تا حدود -

را برداشت و به  فش یبلند شد، ک زیاز پشت م سپس

 مادرش گفت: 

چون ممکنه بعد از   د یکردم نگران نش ریگه امروز د ا -

 .  یمحسن یبرم سراغ آقا میکالس مستق

 ؟ یناهار بخور یخوایمگه نم -

 رفت و گفت:  اطیشهاب به طرف در ح 

وعده غذا نخوردن   هیبا   کسچیه د،ینگران نباش  -

 . رهیمینم

    

با شهاب   نکهیاز ا شتریروز در دانشگاه مهران ب  آن

دو   نیکه در ساعت ب یحرف بزند در فکر بود. زمان

 رییدانشگاه رفتند شهاب که متوجه تغ اطیکالس به ح

حالت او شده بود همان طور که در کنارش قدم 

 گفت:   داشتیبرم

  یاتفاق  یستیمهران؟ امروز اصالً سرحال ن هیچ -

 افتاده؟ 



ه چ  قیاز شقا  نمی بگو بب  ی. راستفتادهین ی نه اتفاق -

 ناراحته نه؟ روزیخبر؟ حتماً هنوز هم بابت د 

کردم. فقط    دوارشیناراحت که هست اما دوباره ام -

 خدا کنه اشتباه نکرده باشم.   

 هست؟  یدیمگه بازم ام ؟ ی کرد  دوارشیام یبه چ -
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مهران   یگفته بود برا قیشقا یآنچه را که برا  ابشه 

بازگو کرد. مهران که متوجه شد حق با شهاب است  

 گفت: 

  یمحسن یآقا  کنمیفکر نم یول ،یگیتو درست م -

گفتن داشته باشه. از قرار معلوم    یبرا ی اگه یحرف د 

کرده، بعد هم اون رو   دایرو پ  قی اون فقط شقا 

 برداشته و با خود برده.  



که  گهیته دلم م یزیچ هی یول دونمیرو م  نیا -

 ن یعالوه بر ا شه، یجا ختم نم نیموضوع به هم

 کرده.  دایرو کجا پ  قیبدونم اون شقا  خوامیم

 ؟ یبر  یخوایم یبه کنار، حاال ک  نیا -

. البته، نگران  رمیگفتم بعد از کالس م  قیبه شقا  -

نباش، قصد ندارم دوباره مزاحم تو بشم، خودم تنها  

 .رمیم

تنها   یخوایباز هم م ؟ی چ امیاگه خودم بخوام ب -

 ؟ یبر

 

حرف را به خاطر او   نیمهران ا دانست یکه م  شهاب

 او را منصرف کند گفت:  نکهیا یبرا  زندیم

ترم. الزم راحت  ییتنها برم، تنها  خوامیآره باز هم م -

 .  یا یتو هم ب ستین

 

 و گفت:  ستادیشهاب ا  ی رو در رو  مهران 

. چون امروز  ام یمن م یچه نخوا  ،یچه بخوا  یول  -

 باهات کار دارم.  

 متعجب گفت:   شهاب



 ؟ یچه کار 

 

 مهران به راهش ادامه داد و گفت:   

موقع برگشت به خونه برات بگم اما    خواستمیم -

  یمحسن ی خونه آقا  ام یراهت مهم یریحاال که خونه نم

 .گمیو همون موقع م

 

 گفت:   رفتیکه همراهش م   یهم در حال   شهاب

اون همه راه رو   ی خوب، حاال بگو که مجبور نش -

 . یا یهمراهم ب

بتونم  نکهیا ی باشه برا یابهونه خوام ینه م -

 . امیهمراهت ب

 

  یکه کنجکاو شده بود بداند مهران چه کار   شهاب

 باهاش دارد گفت: 

  ی ول  ا یب یا یب  یخوایخوب، حاال که خودت م ی ل یخ -

 .  یدار   کارمیاالن بگو چ نیهم

 



  یلبخند دیحرف را از زبان شهاب شن  نیکه ا  مهران 

 زد و گفت: 

 باهات ندارم.   ی کار گهید  امیب یحاال که اجازه داد  -

مهران او را سر کار گذاشته است   دیکه فهم   شهاب

 گفت: 

به   یا یتو ب خوامینم گمیمن چه، من اگه م اصالً به -

  ،یهدر بد ی خودیوقتت رو ب  خوامیکه نم نهیخاطر ا 

نداره،   یبه من ربط  یحاال اگه خودت اصرار دار 

  یباشه اگه بخوا ادت ی بکن. فقط  یخوایهرکار م

از خوردن ناهار صرف نظر   دیبا  یهمراه من باش 

 . ا ین یخوایم  ا،یب یخوای. م یخود دان گهیحاال د ،یکن

شام هم   یاگر تو بخوا ست، ین یزیناهار که چ -

 . امیهمراهت ب خوامیفقط م خورمینم

خوب هر   یلی. خدمیتو ند  یوونگیبه د  ی هرگز آدم -

  ادتیندارم فقط   یحرف  گهی. من دیخوایطور خودت م 

 . یباشه به پدر و مادرت خبر بد
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 و گفت:  دیخند  مهران 

مهندس حتماً خبرشون   یآقا  دیشما بگ یهرچ  -

 بر لب آورد و گفت:  ی. شهاب لبخند کنمیم

من بگم؟   یهرچ  رسهیکه م نجا ی. به ا یزرنگ  ی ل یخ -

قبول   یا یب خوام ینم گمی ساعته دارم م  هیپس چرا 

 ؟ یکن ینم

شهاب،   یموضوع کار نداشته باش. راست نیتو به ا -

  کارینشن تو چ  دایهرگز پ قیاگر پدر و مادر شقا 

  ی طور نیهم  قیشقا   یخوایم یتا ک  ؟یبکن یخوایم

 کنه؟ یتو خونتون زندگ

  ا ی شهیم رمیدستگ ی زیامروز چ نم یبب دیبا دونم،ینم -

 .کنمیم یکار  هیهم خدا بزرگه باالخره   شهینه، بق

 ؟ یذاریاز خونتون بره، م قیشقا   یذاریتو که نم -

 به ساعتش کرد و گفت:   ینگاه  شهاب



 ؟ ی پرسیچرا م گهید   یدونیرو که م یز یچ -

 ادامه داد:  سپس

 به شروع کالس نمونده.  یزیچ میبهتره برگرد -

 

ن  که کالس درسشان تمام شد مهران بعد از تلف ظهر

که همراه شهاب به طرف   ی زدن به منزلشان درحال 

 گفت:  رفت یم  نیماش

کنم، بهتره   یشهاب من حوصله ندارم رانندگ  یراست -

 پشت فرمون. ی نیخودت بنش

 ،یکنیکه قبول نم ی ا یتو ب خوامینم گمیم یهرچ  -

برو خونه مطمئن  ی ا یب یحاال اگه واقعاً حوصله ندار 

 . شمیباش از دستت دلخور نم

گفتم حوصله    ام؟یگفتم حوصله ندارم ب یمن ک  -

 ندارم.   یرانندگ

 ن یکه حتماً با ماش نهیخوب، اگه اصرارت به ا  ی ل یخ -

تو برم باشه فقط اجازه بده خودت رو برسونم خونه 

 . یا یهمه راه رو ن  ن یا یخودیتا ب

 

 که کالفه شده بود گفت:   مهران 



  یندگاما حوصله ران امیب خوام یچندبار بگم، من م  -

اعصاب من رو   نیاز ا شتریب ،کنمی ندارم. خواهش م

 خرد نکن و برو سوار شو. 

 

  زندیمهران باز حرف خودش را م  دیکه د  شهاب

 را باال انداخت و گفت: شیهاشانه

باشه   ادت یفقط  یدونیخوب، هرطور خودت م ی ل یخ -

 رو گفتم.  ها یمن گفتن

 

شدند، چند    نیگفتگو هر دو سوار ماش نیاز ا بعد

بار   یرا روشن کرد و برا نیلحظه بعد شهاب ماش 

  یگرفت. مسافت  ش یرا در پ یمحسن  یدوم راه منزل آقا

مهران ساکت    دیدیکردند شهاب که م یاز راه را که ط

 است گفت: 

 ؟ یباعث شده تو حرف زدن رو فراموش کن یچ -

 داره که ساکت باشم؟   یمگه اشکال  ،یچیه -
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  یندارد لبخند ی بود مهران حال عاد دهیکه فهم   شهاب

 زد و گفت: 

 هیمن مطمئنم تو امروز   ینداره، ول ی نه اشکال  -

 هست.  تیزیچ

 ندارم.   ی مشکل  چیمن ه یکن یاشتباه م -

رو   یرانندگ  ل یدل  یکه ب  دونمیبه من دروغ نگو. م -

  یزیچ  هیدر مورد   یخوایتو م ، یبه عهده من نذاشت

حواست پرت   نکهیا یبرا نیبه خاطر هم یحرف بزن

پشت فرمون. خوب، من حاضرم   ی نشه من رو نشوند 

 شروع کن. کنمیهات رو بشنوم. خواهش محرف

. حاال ی دوزیو م یبریخودت م  یبرا ی طور ن یهم -

  نیبه ا یچه ربط گهیکن د یبار گفتم تو رانندگ  هیمن 

رو نگه  نیماش  یها داره. اصالً اگه خسته شد حرف

 .میدار تا جامون رو عوض کن



  کاریگو با من چحرف رو عوض نکن، ب خودیب -

. من اگه بعد از چند سال رفاقت تو رو نشناسم  ی دار

حرفت رو   کنمی. خواهش م خورمینم  ی درد چیبه ه

برات انجام   ادیاز دستم برب یهرکار دمیبزن، قول م

 بدم. 

 

 شده بود گفت:  میکه تسل  مهران 

خوب حق با توعه.   ی ل یخ ؟ی هست یک گهیتو د -

بذارم، اما   ونیرو با تو درم یموضوع  خواستمیم

 . میگردیکه بر م یاالن نه. باشه موقع 

 

 خودش خوشحال شده بود گفت:  تیکه از موفق  شهاب

  نیچون ا ،یاالن بگ نیهم دیبا  یبگ یخوایاگه م  -

 تونمیمطمئنم نم  یکه تو فکرم رو مشغول کرد   یطور

  یزیتوجه کنم و به چ  یمحسن  یآقا ی ها خوب به حرف

هست   یهرچ کنمیبرسم، پس خواهش م  خوامیکه م

 حاال بگو.  نیهم

 



  یقینفس عم دیچه بگو  دانستینم گریکه د  مهران 

 و گفت:   دیکش

تر  وقت راحتاون ینبود کی به من نزد قدرنیکاش ا -

 حرف بزنم.   تونستمیم

 

 و گفت:  دیخند  شهاب

برم دورتر حتماً    تونستمیمتأسفم باور کن اگه م -

  نیکار رو بکنم از ماش نیمتأسفانه اگه ا یول رفتمیم

 .  رونیب فتمیم

 

 زد و گفت:  یلبخند  مهران 

 مون. مسخره! منظورم رفاقتمونه نه فاصله -

 

 گفت:  دیخندیکه همچنان م   شهاب

که   یبگ یخوایم یمگه چ نمیبگو بب دونم،حاالیم -

 مون مانعت شده؟ بودن رابطه کینزد

زود اون رو    ومدیاگه از حرفم خوشت ن یدیقول م -

 ؟ یو از دستم ناراحت نش یفراموش کن 
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 شد و گفت:  تر یجد  شهاب

حرف   ی طور نیمهران؟ چرا ا هی موضوع چ -

 ؟یبگ یخوایم یتو چ  ؟یزنیم

تو قول بده که به هر حال رفاقتمون سرجاشه تا من   -

 بگم.

  یحرف  چیه کنمیفکر نم ؟یزنیکه م هیچه حرف  نیا -

بتونه رفاقت ما رو به هم بزنه، مطمئن باش اگه تو  

. کنمیم رو با تو قطع نمرابطه وقتچیمن ه یهم بخوا

 .گمیم  یرو کامالً جد نیا

  

به جاده   راحت شده بود  الشیخ یکه اندک   مهران 

 مقابلشان چشم دوخت و گفت:



  نیا ی حرف من باز هم رو دنیبعد از شن دوارمیام -

 .یپابرجا بمون تدهیعق

 و ادامه داد:   دیکش یقینفس عم سپس

 کنم؟ یاز خواهرت خواستگار  یدیاجازه م -

 

  انیحرف مهران لبخند را بر لبان شهاب نما  نیا

را   یحرف ننیچ دنیساخت. او که اصالً انتظار شن

موضوع خوشحال    نیا دنیکه از شن ینداشت درحال

شده بود به مهران که جرأت نگاه کردن به او را 

 نداشت نگاه کرد و گفت: 

ساعته که من رو سر   هیموضوع   نیپس به خاطر ا -

راستش رو بگو تو جداً فکر   یآره؟ ول یکار گذاشت

  یاریرو به زبون ب ی حرف نیاگه همچ یکرد یم

  خوره؟ یه هم مرفاقتمون ب

 

  یاز ناراحت یبه شهاب نگاه کرد و چون اثر  مهران 

 گفت:  دیدر چهره او ند

 ؟ یدی کار رو به من م نیاجازه ا   یعنی -

 



 با همان حال گفت:   شهاب

.  یبکن یخوایچرا اجازه ندم؟ کار خالف شرع که نم -

که به درد تو   هیمهتاب همون کس یکن یاگه فکر م

نداره. هر موقع   ی اشکال  چیاز نظر من ه خورهیم

در نظر داشته باش   یچشم ول ی قدمت رو  یاومد

رد   ی قبل  یممکنه مهتاب تو رو هم مثل خواستگارها

بود از   یاگه جوابش منف کنمیکنه. پس خواهش م 

 یکنیشرط رو قبول م  نیدست من ناراحت نشو. اگه ا

 ندارم.  یمن حرف

 

 بود بال در آورد گفت:   کینزد  یکه از خوشحال   مهران 

  ،یقبول کرده باش یراحت نیکه به هم شهیباورم نم -

 . کردم یم ییمن رو بگو که چه فکرها 

  ییمشخصه که چه فکرها   تیقبل  ی ها ازحرف -

عجله  قدرنیا ی چ یبرا نمیبگو بب ی ول  یکرد یم

موضوع فکر   نیدر مورد ا  شتری ب ستیبهتر ن  ؟ی دار

 ؟یکن

 

 نگاهش را از شهاب گرفت و گفت:   ران مه



 ممیهست که فکرهام رو کردم و تصم یمن چند وقت -

که تو   تیموقع  نیکه تو ا دونمیرو گرفتم البته م

  دینبا  قهیکردن پدر و مادر شقا دایفکرت مشغول پ

باور کن   ی رو مطرح کنم ول   یموضوع نیهمچ

 صبر کنم.  نیاز ا شتریب ترسمیم
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 با تعجب گفت:  شهاب

 ؟ یترسیم یاز چ ه؟ی منظورت چ -

 

 گفت:   مهران 



  ی رو که اون خانواده به خواستگار ی اگه روز -

منظور من رو   یاریب اد یاومده بودن به   قیشقا 

 .  یفهمیم

 

   کرد و گفت: یتبسم  شهاب

کالم بگو   کیرو وسط نکش.   قیشقا   ی پا  خودیب -

و اون رو از   ادیب یاگهیبجنبم کس د ر ید ترسمیم

 . اره یچنگم درب

 

 زد و گفت:  یلبخند  مهران 

آره به  یول ؟ یدیخودم م لیحرف خودم رو تحو -

 .  ترسمیم نیخاطر هم

به  ی ول  هیقطع  متیتصم  داستی طور که پ نیپس ا  -

مهتاب رو   د یطور که با نظر من تو هنوز اون

 .  یعجله نکن  ادیبهتره ز  ،یشناسینم

که  نیاو رو بشناسم. هم نیاز ا شتریب ستین یاز ین -

 بهتره.  یاوخواهر توعه برام از هر شناخت دونمیم

 

 و گفت:  دیخند  شهاب



ندارم. فقط  یحرف گهی من د ،یمطمئن قدرنیحاال که ا -

خونه ما البته با پدر و   یایب یدارقصد   ی بهم بگو ک

 مادرت؟

 هروقت مطمئن شدم که جواب خواهرت مثبته.  -

خوب، پس منتظر باش تا من خبرش رو برات  ی ل یخ -

. فقط دعا کن مثل دفعه قبل رفتار نکنه که اصالً  ارمیب

 ش رو ندارم.  حوصله

 

 کرد یموضوع هم ناراحتش م نیکه فکر ا  مهران 

 گفت:  

 هیمنظورت از رفتار دفعه قبل چ  دونمینم نکهیبا ا -

 اد ین شیپ یموضوع نیهمچ  دوارمیبه هر حال ام ی ول 

ازش   خوامیرو که من م یجواب یو تو راحت بتون

   .یریبگ

 

 گفت:   خواندیرا از چهره مهران م یکه نگران  شهاب

خودم رو بکنم تا او   ی سع دم ینگران نباش. قول م -

موضوع رو از   نیا یکنم. باور کن وقت یرو راض



خوشحال شدم. مطمئن باش به هر   یکل   دمیزبونت شن

 .  کنمیاو رو جلب م تیکه شده رضا  یمتیق

 

شهاب لبخند   ی ها حرف نیا  دنیکه از شن  مهران 

اش ظاهر شده بود  توأم با شرم به چهره یخوشحال 

 گفت: 

 یکنیم  شنهادمیاز پ ی استقبال  نیهمچ دونستمیاگه م  -

و همون روز اول حرف   کردمیهمه مدت صبر نم نیا

 .  گفتمیدلم رو برات م

 

 و گفت:  دیخند  شهاب

.  یندار نانیخودته که به من اطم ریتقص گهید   نیا -

 نیبخوام که هم یمحسن  یاگه از آقا منیحاال بگو بب

کرده نشونمون بده   دایرو پ  قی که شقا  ییامروز جا 

 م؟ یبر یا یم

 در پاسخ او گفت:   مهران 

هم   ا یآره، مطمئن باش تا اون سر دن  یاگه تو بخوا  -

 .ام یهمراهت م
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 که حرف مهران به دلش نشسته بود گفت:   شهاب

  دیخدا کنه مهتاب درخواست تو رو قبول کنه، شا -

رو که تو   یی ها اون محبت قیبتونم از طر یطور نیا

 جبران کنم.  ی تا حدود  یمدت در حقم کرد نیا

مطمئن  یشهاب، ول یشیعوض نم  وقتچی تو ه -

هم باشه من باز تو رو تنها    یباش اگه جواب اون منف

رو   نی هم از تو ندارم. ا یانتظار چ ی. هذارمینم

 مطمئن باش. 

 

 کرد و گفت: یشهاب تبسم 

. من واقعاً  یکنیمن رو شرمنده خودت م شهیتو هم -

 از تو ممنونم.  



 

را   ن یگذشت و بعد از آن شهاب ماش زین گرید  یمدت

 متوقف کرد.    یمحسن یمنزل آقا   ی جلو

  شانی در را به رو  یمحسن یآقا  یبعد وقت قهی دق چند

  شناسد یها را نماو آن دانست یباز کرد شهاب که م

است و مهران هم دوستش   یگفت که پسرخانم ساالر

 است.   قیو آمدنشان هم به خاطر شقا  باشدیم

  

از   ییها حرف دنیبعد از شن یمحسن یهر حال آقا به

آن دو را به داخل منزلش دعوت کرد. بعد از   لیقب نیا

  یکه روز قبل خانم ساالر  یهر سه در همان اتاق   نکهیا

نشسته بودند نشستند و خانم   قیو مهتاب و شقا 

 . وستیبه جمعشان پ زین یمحسن

  یمحسن ی شهاب شروع به صحبت کرد و از آقا  

به مادرش   روزیکه د ییها خواست که در مورد حرف

 دهد.  حیتوض شتریگفته ب

 در پاسخ شهاب گفت:  یمحسن  یآقا 

 ی شتریب حیاز من توض یچ ی برا دونمیمن نم -

رو  انیکه تمام جر  دونمیاندازه م  نیهم ی ول  دیخوایم



که   یحرف  گهیمادرتون گفتم و د یبرا  روزیهمون د

به شما بکنه ندارم که براتون بگم. فقط   یبتونه کمک

رو بگم در   انشیوقت نشد جر  روزیکه د  یزیچ هی

  ادیموضوع ز نیا کنمیالبته فکر نم قهیمورد اسم شقا 

اون    یاز ماجرا یچون اون هم جزئ یمهم باشه ول

 . دیبدون  ستیزمانه بد ن

 

نگفتند   یزی و مهران که کنجکاو شده بودند چ  شهاب

  یمحسن یآقا  دیرا بگو انیدتر جرزو  یمحسن ی تا آقا

 گفت:  د یهم که آن دو را منتظر د

اون   یاسم اصل   قیکه شقا  دیتا حاال فکر کرد  دیشا  -

  یزیچ نی. البته طبق سرگذشت اون همچستیدختر ن

اون   یاسم اصل  ق یشقا  قت یدرحق ی ول   ستین  بیعج

هم که   یاونه. اون مطلب یاصل یدختر و تنها مشخصه

بود که اون زمان   نینتونستم به مادرتون بگم ا  روزید

کردم و اون رو به خونه  دایرو تو پارک پ قیکه شقا

اون رو به همسرم دادم   نکهیخودم آوردم، بعد از ا

شد که به گردن اون بچه   یهمسرم متوجه گردنبند

 بود. 
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پالک طالست   هی دمی خوب اون رو نگاه کردم د  یوقت

  خواستمیاون حک شده. اول م یرو  ق یکه اسم شقا 

بدم   لیتحو یرضوان   یبچه رو با همون پالک به آقا

 نهیتر اکار عاقالنه  دمیخوب فکر کردم فهم یاما وقت 

 ان یکه گردنبند رو باز کنم، چون همون طور که در جر

به   یکه چنان پالک میودما اون قدر پولدار نب  دیهست

 .  میاندازیگردن فرزندمون ب

و خانمش اون رو گردن   ی رضوان  یاگه آقا  نیبنابرا

به خاطر   کردن یمطمئناً به ما شک م   دن یدیبچه م

 همون شب پالک رو از گردن بچه باز کردم.   نیهم

  لیتحو یرضوان   یکه بچه رو به آقا  یوقتهم صبح

  یرو بر رو  قیدادم از او خواهش کردم که اسم شقا 

اسم خوشش   نیاون بذاره. اون هم که معلوم بود از ا



 نیاومده فوراً قبول کرد و به من قول داد که به هم

 . رهیشناسنامه بگ قیشقا یاسم برا

 

 گفت:  یمحسن یآقا   یها حرف دن یشهاب بعد از شن 

 بپرسم اون پالک االن کجاست؟   تونمیم -

 

را از   یسؤال نیچن دنیکه انتظار شن  یمحسن ی آقا 

 شهاب داشت گفت:  

ما بوده و   یبرا یزیعز  ادگاریالبته، اون پالک  -

  م،یاون دختر هست ون یرو مد  مونیهست. ما خوشبخت

پالک رو به  نیها اسال  نیتو تمام ا ل یدل  نی به هم

  شهیتا هم  میاز اون بچه نگه داشت یادگار یعنوان  

فالکت بار   یاز زندگ  میباشه که چطور تونست ادمون ی

 . میکن  دایاون زمان نجات پ

رو از دست   ی ادگار ی  نیا خواهمینم نکهیهم با ا االن

برمال شده بهتره اون پالک   زیحاال که همه چ یبدم ول

 رو هم به صاحبش برگردونم.  

 



جمالت با نگاه از   نیاهمزمان با گفتن   یمحسن ی آقا 

 نی. بنابرا اورد یهمسرش خواست که آن پالک را ب

بلند شد و از اتاق خارج    شیهم از جا   یخانم محسن

شد. بعد از چند لحظه به اتاق بازگشت و پالک را به 

به  نکهیهم بعد از ا یمحسن یدست همسرش داد. آقا 

 داد یکه آن را به دست شهاب م یآن نگاه کرد در حال

 گفت: 

از   شیخانوم ب  قیشقا   روزیطور که معلوم بود د   نیا -

من ناراحت شدن پس خواهش   ی ها اندازه از حرف

که من چون   دیو بگ  دیپالک رو بهش بد نیا کنمیم

اون هستم حاضرم  ونیم رو مدخودم و خانواده  یزندگ

 از ما بخوان براشون انجام بدم.  یهرکار 

 

شهاب که آن گردنبند کوچک را کف دستش گذاشته  

 گفت:  کرد یبود و به آن نگاه م 

 . رسونمیرو م غامتونیحتماً پ -
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 نگاه کرد و ادامه داد:  یمحسن ی به آقا  سپس

نشونه  چی پالک ه نیجز ا که د یحاال شما مطمئن -

که به ما کمک کنه پدر و مادر  یزیچ دیندار  یاگهید

در انتظار  داً یشد   قیچون شقا  میکن دا یرو پ  قیشقا 

 ی موضوع چیه نیجز ا  کنمیهاست. فکر نماون دن ید

اگه  کنمیبتونه او رو خوشحال کنه پس خواهش م 

تا  دیکمک کن دی او انجام بد یبرا  یکار  نیخوایم

 .میاریاز پدر و مادرش به دست ب ی نشون

 

 گفت:   یمحسن ی آقا 

دلم   یل یخ دیباور کن کنمیمنظورتون رو کامالً درک م -

پالک   نیجز ا یمورد کمکتون کنم ول نی در ا خوادیم

 بذارم.   ارتونیدر اخت تونمینم یاگهید زیچ

 

 که تا به حال ساکت مانده بود گفت:   مهران 



به  دیامروز ما رو ببر  نیهم دیتونیشما م  نمیبب -

 د؟ یکرد  دایرو پ  قی که شقا  ییهمون جا 

 

 گفت:   یمحسن ی آقا 

  ده یکار فا  نیا دیکنی. اما شما فکر متونمیالبته که م -

 داره؟ 

 

 گفت:   شهاب

اون مکان   دنیبا د خوام یم ی ول   دونمیکه نم ده یفا  -

قصد   قیمطمئن بشم که پدر و مادر شقا  کی از نزد

طور که  نه. چون اون ا یکنن   یداشتن اون رو مخف 

گذاشته بودن که درست   ییرو جا ق یشقا  د یگفتیشما م 

 نبوده.   دایپ

 

 فکر کرد و سپس گفت:  یکم  یمحسن ی آقا 

حق با شماست. چون من بعد از جستجو در اون   -

دس شما  اگه ح یکنم ول دایرو پ  قی اطراف تونستم شقا 

درست باشه و پدر و مادرش قصد پنهان کردن اون  

 شدم.  ی رو داشتن من مرتکب اشتباه بزرگ



 

 شهاب گفت:   

طوره البته هنوز کامالً مشخص   نیمتأسفانه هم -

بوده و ممکنه  یچ ق یکه هدف پدر و مادر شقا   ستین

اگه  کنمیحال خواهش م نی من اشتباه کرده باشم. با ا

 دایرو پ  قی که شقا  یما رو به اون مکان دیندار ی کار

 .  دیببر د یکرد

دوره   یل یجا خراه اون نکهیا نبا یهرطور شما بخوا -

شماره   کنمیمن حاضرم اما قبل از اون خواهش م ی ول 

به   یتا اگه خبر دیمن بذار اریتلفن خونتون رو در اخت

 شما رو مطلع کنم.    دیدستم رس

 

پسندش قرار   مورد   یمحسن یحرف آقا   نیکه ا  شهاب

کاغذ نوشت و به او   یگرفته بود شماره تلفن را رو

داد. بعد از آن هم هر سه نفر بلند شدند و آماده رفتن  

 شدند.  

دفعه هم شهاب پشت فرمان نشست. مهران هم   نیا

 ی داد و خودش در صندل  یمحسن ی خود را به آقا  یجا 

گرفتند  ش یرا در پ یراه  بیترت نیعقب نشست و به ا



کرده    یآن را ط شی سال پ نیچند یمحسن یکه آقا

 بود. 
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  یمحسن یآقا  ییشهاب با راهنما   یاز گذشت مدت بعد

نگه داشت و سپس هر  یرا مقابل پارک بزرگ  نیماش

 شدند.   ادهیپ نیسه نفر از ماش

 آن پارک گفت:   دنیبا د یمحسن  یآقا 

که   ییجا کرده خدا کنه بتونم اون رییتغ ی ل یخ جا نیا -

 کرده بودم نشونتون بدم.   دایبچه رو پ

 

 گفت:    شهاب



 رییها بدون تغسال  نیتو ا  جا نیکامالً مشخصه که ا -

  یشما سع کنمیم  وجود خواهش  نیبا ا ینمونده ول

 . دیخودتون رو بکن

 

 هم گفت:   یمحسن ی آقا 

 . کنمیکار رو م ن یهم دیمطمئن باش -

 

دنبالش.   زیحرف به راه افتاد و آن دو ن ن یاو بعد از ا 

کرد تمام حواس خود را به کار   یسع  یمحسن ی آقا 

  ادیرفته بود به   شیسال پ نیرا که چند  یتا راه ردیگ

 آورد.  

تمرکز او را به هم   نکهیا یو شهاب هم برا  مهران 

نگفتند و همچنان پشت سر او حرکت    یزینزنند چ

 . کردندیم

  ده یکه پوش  دندیرس ییبه جا  قهیبعد از گذشت چند دق  

گل سرخ بود شهاب و مهران حدس زدند   یها از بوته

هم   یجا باشد وقت  نیهم دیکه محل مورد نظرشان با

طمئن شدند که  آنجا توقف کرد م  یمحسن ی آقا 



نگفتند تا خود   یز یحدسشان درست است اما باز چ

 حرف بزند.   یمحسن ی آقا 

در آن اطراف قدم زد و آنجا را   ی کم یمحسن  یآقا 

 یمجنون دیخوب از نظر گذراند بعد از آن کنار درخت ب

سال عمر کرده و در کنار  نیکه معلوم بود چند

 و گفت:   ستاد ی گل سرخ قرار داشت ا یها درخت

اما   ادمهیدرخت رو هنوز   نیجا باشه. ا نیهم  دیبا  -

 بود. نجا یهم ا مکتین  هیاون زمان 

 

 گل اشاره کرد و گفت:  یها بوته ریسپس به ز 

کردم البته  دای ها پدرخت نی ا ریمن اون دختر رو ز -

پنهون   دیبود بچه رو کامالً از د  جا نیهم که ا ی مکتین

 کرد،یم

 و به شهاب ادامه داد: کرد و ر یسپس مکث 

 نجا یبچه رو ا نیحدس شما کامالً درسته هرکس ا - 

گذاشته بوده صد در صد قصد پنهون کردن اون رو  

 . ستیمعلوم ن ل،یبه چه دل  ی داشته ول 

 

 گفت:   مهران 



شما بچه رو برداشته   نکهیممکنه بعد از ا  یعنی -

 پدر و مادرش اومده باشن دنبالش.  دیبود

 باشه،   طورنیا دیشا دونمینم -

 

 گفت:    شهاب

بوده  مطمئناً   قی اگه قصد اونا پنهون کردن شقا  -

حساب اونا  نی اومده باشن سراغش. با ا دیدوباره با 

هنوزم دنبالش   دیها دنبالش گشته  باشن. شا مدت دیبا 

 .  گردنیم

 

 گفت:   مهران 

من   ی باشه اونا هم وضع ما رو دارن. ول  نطوریاگه ا  -

همه سال هنوز درحال   نیبعد از ا   کنمیفکر نم

  دیکردن اون ناام دایجستجو باشن. مطمئناً تا حاال از پ

 شدن. 
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 گفت:    یمحسن ی آقا 

مجبور   میاوریها بدست ناز اون  یما هم اگه نشون -

 .  میدست از جستجو بردار میشیم

 

 گفت:   شهاب

. حاال که  میعقب بکش یراحت نیبه هم دینه نبا  -

رو هم    شهیمطمئناً بق میبرس جا نی تا ا میتونست

 .میدنبال کن می تونیم

 

 مهران گفت:  

  م،یاز اونا ندار ینشون  چیما که ه ؟یآخه چطور  -

 م؟یکن دا یاونا رو پ می تونیچطور م



.  میکن داشون یپ دیکه با  دونمیفقط م دونمینم -

رسه اونا هم درحال   یمخصوصاً حاال که به نظر م

 . میکار رو بکن  نیا دیهستن با قیشقا   یجستجو

 

 گفت:   یمحسن یحرف به آقا  نی بعد از گفتن ا  شهاب

. حاال دیکرد مونیهمراه جا نیکه تا ا میاز شما ممنون -

به  شتریب کنمی. فقط خواهش ممیبهتره برگرد گهید

 کیهرچند کوچ  ینشون  دیبتون د یشا  دیگذشته فکر کن 

 . دیار یاز اونا به دست ب

 

 گفت:   یمحسن ی آقا 

خودم رو بکنم. اگه  یتمام سع  دمیبه شما قول م -

شد حتماً با شما تماس   رمیدستگ یز یانشاا... چ

 .  رمیگیم

 

  شیها هر سه راه برگشت را در پحرف نیاز ا بعد

را به منزل رساندند    یمحسن یکه آقا  یگرفتند تا زمان 

او   نکهیباز هم شهاب پشت فرمان بود اما بعد از ا



شهاب خسته شده    کردیشد مهران که احساس م  ادهیپ

 کرد.   یراه را رانندگ هیخودش بق

را   ییکردند شهاب پالک طال  یز راه را که طا یمسافت 

آورد    رونیب بشیبه او داده بود از ج یمحسن یکه آقا

آن را کف دستش گذاشت و نگاهش را به آن دوخت. 

 به آن انداخت گفت:   ینگاه نکهیمهران هم بعد از ا

   ه؟یپالک نشونه چ نیا یدونیم -

 

 و گفت:  دیکش  یسکوت آه یبعد از کم  شهاب

 نشون ثروته.   دونم، یآره م  -

 

 هم گفت:    مهران 

اون   رخوارهیبچه ش هیگردن  یپالک نیانداختن همچ -

.  کنهیم تیحکا   ی ادیها از ثروت زهم تو اون سال

  نیباشه که همچ یاز خانواده ثروتمند دیبا   قیشقا 

 گردنش بوده.  یمتیو گرون ق با یپالک ز 

 

 گفت:  یشهاب با ناراحت 



 طور نباشه.  نیکاش ا یحق با توعه ول -

 

 گفت:  کندیشهاب به چه فکر م   دیفهمیمهران که م 

تو   ی باشه کار برا ونیپول و ثروت در م یاگه پا  -

به  نیاز ا شتریبه نظر من بهتره ب  شهیمشکل م

چون ممکنه به ضررت  یها ادامه نداون یجستجو

 تموم بشه. 

 

 گفت:   شهاب

هم  یطورنیها رو نزن همحرف نیا کنمیخواهش م -

ها رو  حرف نیا یشدم اگه تو هم بخوا د یدچار ترد

 ممکنه جداً دست از جستجو بردارم.  یبزن

فکر    ؟یکن دایها رو پاون ی هنوز هم قصد دار  یعنی -

خوب   کنمیخواهش م ؟ی بش مونیبعداً پش یکن ینم

رو از دست  قی نکن شقا  یفکرهات رو بکن. کار

 . یبد
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  یقیرا بست نفس عم  شیها چشم ی الحظه  یبرا  شهاب

 و گفت:   دیکش

کمال    نیامکان داره، اما ا  یزیچ نیکه چن دونمیم -

که به خاطر خودم دست از جستجو   هیخودخواه

که   دوارهیاو هنوز ام شهیم یچ  قیبردارم. پس شقا 

به   تونمیبتونه به پدر و مادرش برسه. من چطور م

که هنوز کامالً در موردش مطمئن  یخاطر موضوع

 .مکن دیو به خاطر خودم او رو ناام ستمین

 

 مهران گفت:  

  د یبا  ا ی . یریگ یقرار م یصورت سر دو راه نی در ا -

خواسته خودت   ا ی یریرو در نظر بگ قی خواسته شقا 

 رو. 

  

 گفت:   دادیافکار آزارش م  نیکه ا  شهاب



  دی شا  ستیمعلوم ن یزیاصالً ولش نکن، هنوز که چ -

طور    نینباشه تازه اگه ا میکنیطور که ما فکر م نیا

 هست.  ی دواریام  یهم باشه باز جا 

 باشه  یدیام کنمیمن که فکر نم  ؟یدیچه ام -

 

  دانستیم نکهیو ا قیخود شقا  دشیکه تنها ام  شهاب

 بود، گفت:    داردیاو دوستش م 

  دوارمیفکر کن در هر صورت من ام یطور  نی تو ا -

 .  دمیجستجو ادامه م نیو به ا

 

 گفت:    مهران 

  یمن هم حرف یخوایطور م ن یحاال که خودت ا -

هات  همه مدت تالش نیبعد از ا  دوارمیندارم. فقط ام

 . یبرس  یخوایکه م  یزیبر باد نره و به اون چ

 

حرف مهران نداد. پالک را در   نیبه ا یشهاب پاسخ  

داد و به  هیتک یمشتش فشرد و سرش را به صندل 

 فکر فرو رفت.



نگفت و او را به حال خود   یزیچ گریمهران هم د 

 گذاشت.  

  یرمنزل خانم ساال یها یکیکه مهران به نزد  یزمان

را متوقف    نیماش  یشده بود. وقت کیهوا تار   د یرس

 کرد به شهاب گفت: 

گذاشتم که  ونیرو که باهات در م ی شهاب موضوع -

 نرفته؟   ادت ی

 

فکر کرده بود   نده یو آ  قیکه از بس به شقا   شهاب

 مهران را کامالً فراموش کرده بود  یها حرف

 گفت:   

 ؟ یچه موضوع  -

 

مهران هم که انتظار نداشت شهاب موضوع به آن   

 را فراموش کند گفت:   یمهم

اون موضوع   یعنیدست شما درد نکنه آقا شهاب  -

فراموش    یزود   نیکه به ا تهی اهمیبرات ب قدر نیا

 ؟ ی کرد

 



مهران از   یخواستگار  ادیدفعه به  کیشهاب که  

 زد و گفت:   یمهتاب افتاد لبخند

رفته  ادم ی ی م باور کن به کل خوا  یواقعاً معذرت م -

 بود. 
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 گفت:   مهران 

فکر تو رو    قدرنیخانوم ا   قیشقا   نیا گهیمعلومه د -

فکر کردن درباره    یبرا ی وقت گهیمشغول کرده که د

حال حق رو به تو    نیتو جا نذاشته.  با ا یبرا هیبق

به  دیمن نبا  یکه تو دار ی با اوضاع  دونمی. م دمیم

  کمی کنمیوجود خواهش م نی با ا یفکر خودم باشم ول

 یکار رو بکن نی. اگه اکناز وقتت رو هم صرف من  

 . شمیممنونت م



  دمیخودت رو لوس نکن قول م  گهیخوب، د ی ل یخ -

ون بگم و فردا خبرت  امشب موضوع رو براش  نیهم

 کنم.  

 

کرد و از   یحرف از مهران خداحافظ نی از گفتن ا بعد

که افکار گوناگون    یشد، سپس در حال   ادهیپ  نیماش

 اش کرده بودند در خانه را باز کرد و وارد شد. دوره

 

مهتاب و مادرش را    یوارد اتاق شد چون صدا  یوقت 

  قیبه آنجا رفت. شقا   میمستق دیاز طرف آشپزخانه شن

بلند شد و قبل از   ش ینشسته بود از جا   زیکه پشت م

 همه به او سالم کرد.  

را از تن   یخستگ نکهیعالوه بر ا  قیسالم شقا   یگرم

. شهاب بعد  دیدوباره بخش دیشهاب دور کرد به او ام

نشست و در   یصندل  یها رفت رو از پاسخ به سالم آن

  ،یبود ناهار خورد ده یکه پرس  یپاسخ خانم ساالر

 گفت:  

 م نشد. نه، راستش رو بخواین اصالً گرسنه -

 



خانم ساالري یك استكان چاي جلوي او گذاشت و   

 گفت: 

مگه میشه گرسنه نشده باشي از غذاي ظهر هنوز   -

 رمش كنم بخوري؟ خواي گمونده مي

 

 شهاب استكان چاي را برداشت و گفت:  

كنم كنم. حاال خواهش مينه، تا موقع شام صبر مي -

 شقایق خانوم جواب بدم.  یاجازه بدین به سؤاال

 

 مهتاب گفت:  

 شقایق كه سؤالي نپرسیده!  -

 

 و سپس گفت:   د یمقداري از چاي را نوش  شهاب

 حتماً كه نباید بپرسن.  -

دانست شقایق منتظر است به او نگاه چون مي  سپس

 كرد و گفت: 

با آقاي محسني رفتیم همون پاركي كه گفته بود،   -

جا كامالً پنهون و  طور كه حدس زده بودم اونهمون



شما رو   نكهیدور از چشم هركسي بوده و امكان ا

 جا پنهون كرده باشن خیلي زیاده اون

 دستگیرمون نشد.  ی اولي متأسفانه چیز دیگه  

آقاي محسني گفت به شما بگم كه چون اون   لبتها

زندگي و خوشبختیش رو مدیون شماست، شدیداً از  

شما ممنونه و حاضره هر كاري از اون بخواین 

كنه تا بتونه براتون انجام بده و تمام تالشش رو مي

 تو پیدا كردن پدر و مادرتون به ما كمك كنه.
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به اینجا كه رسید استكان چاي را روي میز   شهاب

گذاشت، گردنبند را از جیبش بیرون آورد آن را روي  

 میز، مقابل شقایق گذاشت و گفت:



گفت وقتي شما رو  این رو هم داد كه به شما بدم مي -

پیدا كرده این پالك به گردنتون بوده اما قبل از اینكه 

 ش یشما رو به آقاي رضواني بده اون رو برداشته و پ

 خودش نگه داشته.  

كرده نام اصلي شما جا كه این پالك مشخص مياون از

  شقایقه اون هم از آقاي رضواني خواسته كه همین

 اسم رو روي شما نگه داره. 

 

هاي شهاب گوش  طور كه به حرفشقایق همان 

داد گردنبند را از روي میز برداشت و به آن خیره  مي

 شد. 

مهتاب هم به كنارش رفت و به آن پالك نگاه كرد و   

 گفت: 

 این گردنبند طالست، مگه نه؟  -

 

 گفت:   شهاب

 درسته طالست.  -

 د: و بعد از مكث كوتاهي ادامه دا 



تونستیم اطالعات بیشتري  شد اگه ميخیلي خوب مي -

اما تنها چیزي رو كه   میار یاز روي اون به دست ب

كنه همین اسم شقایق خانومه كه از اول  آشكار مي

 همین بوده. 

 

خانم ساالري هم كه به كنار شقایق رفته بود به  

 گردنبند نگاه كرد و گفت: 

ي این چیزها  رسه ول فعالً که این طور به نظر مي -

 ها رو پیدا كنیم. مهم نیست مهم اینه كه بتونیم اون

 

 گفت:   شقایق

رسه چون  چیزي ممكن به نظر نمي نیولي همچ -

 ها تو دستمون نداریم.  نشوني از اون ترینكیكوچ

 

 گفت:   شهاب

تونه كنیم تا ببینم آقاي محسني ميفعالً صبر مي -

دا بزرگه  ش هم خاي پیدا كنه یا نه؟ بقیهنشونه

 كنیم.باالخره پیداشون مي

 



شهاب بعد از گفتن این حرف از جایش بلند شد و   

 گفت: 

 اتاقم. اگه كارم داشتید صدام كنید. رمیمن م  -

 

 ساالري گفت:  خانم

 خواي چیزي بخوري؟مطمئني حاال نمي -

 پاسخ داد:   شهاب

 كنم.گفتم كه تا موقع شام صبر مي -

 

شهاب چون به اتاقش رفت بعد از اینكه كاپشنش را  

بیرون آورد از فرط خستگي خودش را روي تخت  

كرد آقاي  انداخت و دراز كشید. در دلش دعا مي

اي به دست آورد و او  محسني هرچه زودتر خبر تازه

گذشت كه ممكن  را مطلع كند اما وقتي از ذهنش مي

تمام   شاست پیدا شدن پدر و مادر شقایق به ضرر 

شود و او شقایق را براي همیشه از دست بدهد از  

 شد. این فكر پشیمان مي

 



شهاب بعد از این فكرها از جایش بلند شد و به كنار   

پنجره رفت و به آسمان پوشیده از ابر نگاه كرد. ماه  

اي چون  را دید كه در میان ابرها جاي گرفته و هاله

زیبایي رنگین كمان اطراف آن را احاطه كرده و  

 به آن بخشیده است.  یگیرچشم
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طور به ماه خیره شد دیدن آن صحنه همان مدتي

گرداند و او را به آینده  آرامش را به شهاب باز مي

 كرد.  امیدوار مي

از خود غرق بود كه صداي  در افكار دور و در  شهاب

 مادرش او را به خود آورد، 

 جا وایسي؟ خواي اینمي ی تا ک  -



 

 شهاب به مادرش نگاه كرد لبخندي زد و گفت:   

 ش واقعاً دیدنیه.كردم منظرهداشتم ماه رو تماشا مي -

 

 خانم ساالري به ماه نگاه كرد و گفت:  

آره خیلي زیباست ولي حیف كه این زیباییش  -

 ي نیست.  همیشگ

اي دوام نداره و باالخره  این كه مشخصه هیچ زیبایي -

 روز از بین میره.  هی

 

ناراحت است    زيیخانم ساالري كه معلوم بود از چ 

 آهي كشید و گفت: 

مثل روزهاي خوشي كه باالخره تموم میشه، مگه  -

 نه؟ 

 به حرف مادرش دقیق شد و گفت:  شهاب

 بگین؟   نیخوامي  یچ -

 

 گفت:  یبا ناراحت یساالر خانم



شهاب من نگرانم. ببینم تو مطمئن هستي این  -

 گردنبندي كه به شقایق دادي حقیقتاً مال خود اونه؟

 

 شهاب كه متوجه شد منظور مادرش چیست گفت:  

این موضوع كامالً روشنه مگه ندیدید اسم خود   -

شقایق روي اون حك شده پس دیگه جاي تردید باقي  

 مونه.نمي

 

 ساالري به چشمان شهاب نگاه كرد و گفت:  خانم

حرف رو بزني.    نیقدر راحت اتوني اینچطور مي -

دوني اگه اون گردنبند واقعاً مال خود شقایق باشه  مي

دوني گیره؟ ميه ما قرار ميچه مشكل بزرگي سر را

دوني كنه؟ مياین گردنبند از یه ثروت زیاد حكایت مي

قدر هایي كه تو ایناگه پدر و مادر شقایق یعني همون

صاحب ثروت زیادي باشن    گردي ميداري دنبالشون 

 ممكنه بعداً دلت رو بشكنن و آرزوت رو به باد بدن؟  

تفاوت  قدر بياین یدوني و دار ها رو ميتو این ببینم

كني یا اینكه اصالً به این چیزها فكر هم  رفتار مي

 نكردي؟  



 

نگاه از نگاه مادرش برداشت از پنجره به   شهاب

 بیرون نگاه كرد و گفت:  

كه  یدونم از همون وقتها رو ميآره مامان همه این -

گردنبند رو دیدم تا آخر ماجرا رو خوندم در  

هاي  كه تموم حرفدونم  موردشون فكر هم كردم مي

 شما امكان واقعیت داشتن رو دارن... 
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 دوباره به مادرش نگاه كرد و ادامه داد:   شهاب

تونم كه به خاطر این تونم بكنم، نميمي كاریاما چ  -

پدر و مادر اون بردارم.   حدسیات دست از جستجوي

خودتون قضاوت كنید این انصافه كه به خاطر  



خودمون، شقایق رو از دیدن پدر و مادرش محروم  

كنید این كار درستیه من حرفي كنیم؟ اگه فكر مي

 گهیبدم و د هندارم. حاضرم همینجا به جستجوم خاتم

دونید كه چنین دنبال اونا نگردم ولي خودتون هم مي

رحمیه كه به واهي محضه این واقعاً بيكاري خودخ

مورد زندگي رو به كام هاي بيخاطر یه سري حدس

طور  شقایق تلخ كنیم در حالي كه ممكنه موضوع اون

كنیم نباشه. اصالً از كجا معلوم این  كه ما فكر مي

گردنبند هدیه نباشه ما كه مطمئن نیستیم پدر و  

ره  مادرش اون رو براش خریدن پس چه دلیلي دا

 . میقدر زود تسلیم ماجرا بشاین

 

هاي شهاب را قبول داشت با  خانم ساالري كه حرف 

 ناراحتي گفت:

تو درست میگي اما در نظر داشته باش این  -

كنیم تونه بدتر از اون باشه كه ما فكر ميموضوع مي

  ی كني. كارمي كاریكنم بدون داري چ پس خواهش مي

 و بخوري. نكن كه بعداً افسوس این روزها ر

 



دانست اگر مادرش بیشتر از این در این  شهاب كه مي 

مورد حرف بزند ممكن است باعث تجدید نظر او  

 درمورد پیدا كردن پدر و مادر شقایق شود گفت: 

ها تو دستمون ما كه هنوز هیچ نشوني از اون -

نداریم تنها امیدمون آقاي محسنیه كه اونم معلوم  

یا نه. پس این  ارهینیست بتونه خبري به دست ب

ها رو بذارید براي وقتي كه نشوني از اونا پیدا  حرف

 كردیم. 

 

 خانم ساالري آهي كشید و گفت: 

زني یا اینكه تظاهر دونم داري حرف دلت رو مينمي -

دونم كه خودم واقعاً سر كني فقط این رو ميمي

خوام دعا كنم دوراهي قرار گرفتم. از یه طرف مي

هرچه زودتر پدر و مادر شقایق رو پیدا كني و از  

ترسم برآورده شدن دعام به ضرر تو  طرف دیگه مي

دعایي نكنم و بذارم   الً كنم بهتره اص تموم بشه. فكر مي

 خواد بشود.  مي  یهرچ

 



ولي به نظر من بهتره دعا كنید بتونیم پدر و مادر   -

شقایق رو پیدا كنیم مطمئن باشید اگه دعاتون به  

 كنه.صالحمون نباشه خدا اون رو برآورده نمي

 

خانم ساالري كه این حرف شهاب كمي آرامش كرده   

 بود لبخندي زد و گفت: 

راي خودش حرفیه خیلي خوب اگر تو واقعاً  این هم ب -

كني من هم حرفي ندارم. حاال بیا  این طور فكر مي

 شام حاضره.  نیپای میبر
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 گفت:   شهاب

حاال كه اومدین باال اجازه بدید موضوعي را كه  -

 زمه بدونید باهاتون در میون بذارم.  ال



 

 ساالري گفت:  خانم

 چه موضوعي؟  -

در مورد مهتابه اگه اجازه بدین و مهتاب هم قبول  -

 كنه مهران قصد داره بیاد خواستگاري. 

 

اش چون  ساالري كه با شنیدن این حرف چهره خانم

 گل باز شد گفت: 

 كني؟  مهران؟ ببینم شوخي كه نمي -

 

 گفت:   خندید و  شهاب

 چیه؟ مثل اینكه خیلي خوشحال شدید.   -

شه به این سرعت به دوني؟ باورم نميتو كه نمي -

 خواد بیاد؟  مي یآرزوم رسیده باشم. حاال بگو ببینم ک

 

كه دید مادرش بیش از اندازه خوشحال شده    شهاب

 لبخندي زد و گفت: 



اگه مهتاب هم به اندازه شما از شنیدن این موضوع   -

شه جا حاضر ميبشه مهران بالفاصله اینخوشحال 

 ولي متأسفانه شك دارم مهتاب قبول كنه.  

 

 همان زمان مهتاب وارد اتاق شد و گفت:  در

مامان مثالً شما اومده بودید دنبال شهاب اما مثل  -

جا موندگار شدید. خواهش  اینكه خودتون هم این

 هاتون رو سر میز شام بزنید.  كنم بقیه حرفمي

 

 ساالري گفت:  خانم

 خیلي خوب داریم میایم. -

بعد از این حرف هر سه از اتاق خارج شدند و براي   

 خوردن شام به پایین رفتند. 

 

بعد زماني كه خوردن شام به پایان رسید مهتاب   يمدت

ها را جمع كند كه شهاب  از جایش بلند شد تا ظرف

 گفت: 

 بشین باهات كار دارم.   -



 ها رو جمع كنم بعد بگو.صبر كن ظرف -

كنم خوام همین االن بگم حاال خواهش مينه مي -

 بنشین.

  

 سرجایش نشست و گفت:   مهتاب

شینم. حاال لطفاً  واجبه مي  قدرخیلي خوب اگه این -

 زودتر بگو.

 

شهاب نگاهي به مادرش كرد و بعد از آن رو به  

 مهتاب گفت: 

خوام درست و حسابي  پرسم ميیه سؤالي ازت مي -

 بهم جواب بدي.  

 

 گفت:    مهتاب

 در مورد چي؟   -

 كرد و گفت:   یمكث  شهاب

 نظرت در مورد اومدن خواستگار چیه؟   -

 



كرد و با   یرین سخن رنگش تغبا شنیدن ای  مهتاب

 ناراحتي گفت:

كني؟ نكنه باز برنامه دو روز  این چه سؤالیه كه مي -

 پیش در میونه؟

 

 گفت:   شهاب

كنم جواب سؤالم رو  نه این طور نیست. خواهش مي -

 بده. 

 نظرم همونه كه قبالً بوده، من قصد ازدواج ندارم.  -
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دهد  دانست مهتاب چنین پاسخي ميكه مي  شهاب

 گفت: 



گم درست و حسابي جوابم رو بده  وقتي به تو مي -

ابم رو بده نه اینكه همین یعني اول فكر كن و بعد جو 

 رسه سر زبونت بگو.مي  یطوري هرچ

ها رو بذار  كنم این بچه بازيببین مهتاب خواهش مي 

   ی كنار، قصد ازدواج ندارم كه نشد حرف تا ک

هاي خوب زندگي  خواي با گفتن این جمله موقعیتمي

 رو از دست بدي. 

 

خواست شهاب این طوري باهاش  مهتاب كه نمي 

 با ناراحتي گفت: صحبت كند

گم  به هیچ وجه هم بچه بازي در نمیارم، وقتي مي -

قصد ازدواج ندارم یعني قصد ازدواج ندارم در ضمن  

اگه من با گفتن این حرف بچه بازي در میارم پس  

شقایق هم مثل منه. چون او هم تو جواب  

 خواستگارهاي قبلي همین رو گفت. 

 

رد اما چیزي این حرف مهتاب شقایق را در خود فروب 

 نگفت و نگاهش را به میز دوخت. 



شهاب كه حال او را درك كرد در پاسخ مهتاب نفس   

 عمیقي كشید و گفت:

اي دستت دادن  خوبه شقایق خانوم همچین بهونه -

نداشتي بدي با این وجود خودت هم  یوگرنه االن جواب

دوني كه موقعیت شقایق خانوم با تو كامالً فرق  مي

 باید خودت رو با ایشون مقایسه كني.  كنه و تو نمي

 

ساالري كه تا به حال ساکت بود رو به شهاب   خانم

 گفت: 

خواستگارش كیه؟ شاید  یخواي بهش بگ  ینم -

 نظرش رو عوض كنه.

 

شهاب كه از برخورد مهتاب حسابي ناراحت شده بود   

 گفت: 

این طور كه این خانوم دارن پیش میرن همون بهتر  -

رو نگم چون این طوري حداقل  كه اسم اون شخص 

 شخصیت او رو جلوي ایشون پایین نمیارم.  

 



اش برانگیخته شده بود  كه حس كنجكاوي  مهتاب

 گفت: 

قدر براي  هستن كه شخصیتشون این یحاال این آقا ك -

 تو مهمه؟  

 

كه از این طرز حرف زدن مهتاب خوشش    شهاب

 نیامده بود گفت: 

خواي  مي  یوقتي قرار نیست قبول كني براي چ -

 بدوني؟ 

 

اش را آشكار كند  خواست كنجكاويمهتاب كه نمي 

 گفت: 

خیلي خوب حاال كه نمي خواي بگي من هم اصرار   -

 كنم.نمي

 بعد از این حرف دوباره بلند شد.  

 

كه به مهران داده بود افتاد  شهاب كه به یاد قولي  

 گفت: 



هستي اما   ی شقمن به مهران گفتم كه تو دختر كله -

اون اصرار داشت كه این موضوع رو با تو درمیون  

 بذارم و جوابت رو براش ببرم.  

 

كه از شنیدن نام مهران در جایش میخكوب    مهتاب

اي نتوانست حرفي بر زبان آورد  شده بود براي لحظه

 ا كنترل كرد. اما زود خود ر
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جلوي رویش را جمع كرد و بدون اینكه  هايظرف

 پاسخي به حرف شهاب بدهد به آشپزخانه رفت. 

 

 بعد از رفتن مهتاب خانم ساالري گفت:  



خواد سر عقل بیاد.  نه، مثل اینكه این دختر نمي -

 زنه.باز حرف خودش رو مي میگمي  یهرچ

 

 گفت:   شقایق

 بهتره در این مورد بیشتر باهاش صحبت كنید.   -

 از جایش بلند شد و گفت:    شهاب

به مهران قول دادم كه این كار رو بكنم ولي خدا كنه  -

 اي داشته باشه. فایده

 

او بعد از گفتن این حرف به سراغ مهتاب رفت.   

وقتي مهتاب را دید كه بیكار ایستاده و در فكر است  

 گفت: 

 خواهي تصمیمت رو عوض كني؟ نمي -

 

مهتاب به شهاب نگاه كرد، مانده بود چه پاسخي به  

 او بدهد كه شهاب جلوتر آمد و گفت: 

خوام تو رو مجبور كنم كه ببین مهتاب من نمي -

دوني كه  برخالف میلت عمل كني ولي خودت هم مي



كنم سرنوشت  كني. خواهش ميداري زیاده روي مي

خودت رو به بازي نگیر. تو تا هر وقت بخواهي 

قدر بي  كنم اینفكر كردن داري. خواهش مي فرصت 

به  اگهرحمانه درخواست مهران رو رد نكن، باور كن  

در میون بود من هیچ   یاجاي مهران پاي كس دیگه

كردم، ولي چه بخوایم چه نخوایم اصراري نمي

دوني من  طور هم كه ميطرفمون مهرانه. همون

چندین ساله باهاش رابطه دارم و با خصوصیات و  

 اخالق و رفتارش كامالً آشنا هستم.  

عبارتي اون كامالً مورد اطمینانه و من حاضرم به   به

تو قول بدم كه توانایي خوشبخت كردن تو رو داره و  

 کمیخوام كنه. عالوه بر این ميحتماً این كار رو مي

طور كه قبالً  هم موقعیت من رو در نظر بگیري همون

یه غریبه بود   گفتم اگه این خواستگاري از طرف

اشكالي نداشت ولي خودت   چجواب منفي دادن تو هی

دوني كه من هر روز با مهران تماس مستقیم  هم مي

دارم و كمتر روزي وجود داره كه اون رو نبینم به 

خاطر همین برام سخته بعد از این همه محبتي كه در 

حقم كرده به تنها درخواستش جواب منفي بدم و  

 ناامیدش كنم.

 



 

اب به اینجا كه رسید ساكت شد تا پاسخ مهتاب را شه 

بشنود. مهتاب كه نگاهش را به زمین دوخته بود  

 گفت: 

 خواي كه من بهش جواب مثبت بدم؟ یعني تو مي -

 

شهاب كه آثار رضایت را در حالت مهتاب مشاهده   

 كرد لبخند بر چهره نشاند و گفت:  

نكني به خوام، البته امیدوارم فكر من كه این طور مي-

دونم  زنم. من چون ميخاطر خودم این حرف رو مي

تونم تو رو بهش  ترین كسیه كه ميكه مهران مطمئن

خوام پیشنهادش رو قبول كني. اگه تو بسپارم مي

هم آینده خودت رو   یازدواج با مهران رو قبول کن

تضمین كردي و هم اینكه خیال من و مامان رو از  

ها رو  كن این حرف جانب خودت راحت كردي، باور

 ها ندارم. و هیچ شكي هم به اون گمیصادقانه م
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 در پاسخ شهاب به همان حال گفت:    مهتاب

  یمن رو فدا  یشوقت حاضر نميدونم كه تو هیچمي -

پس خیالت راحت باشه كه   هاي خودت كنيخواسته

 كنم.هات رو تمام و كمال باور ميحرف

 

 مهتاب كمي سكوت كرد و سپس ادامه داد:  

  یاگه بگم حاضرم درخواستت رو قبول كنم چ -

 میگي؟

 

شهاب كه از شنیدن این حرف مهتاب بیش از انداره   

خوشحال شده بود با خوشحالي كه براي مهتاب  

 نمود گفت: عجیب مي

فقط میگم بهترین تصمیم رو تو زندگیت  ،یهیچ -

 گرفتي. 

 



كه قلباً به مهران عالقه پیدا كرده بود چون    مهتاب

اسرار قلبي خود را آشكار كند بعد از   خواستینم

 اینكه نگاه گذرایي به شهاب كرد گفت: 

 من هم حرفي ندارم.   د،یاگه تو و مامان موافق -

 شهاب گفت:  

 یعني به مهران بگم كه جوابت مثبته؟  -

 

 هایش گلرنگ شده بود گفت:  مهتاب که گونه  

كنم.  من هم قبول مي  د یگفتم كه اگه تو و مامان موافق -

كني در ضمن وقتي تو این همه از مهران تعریف مي

عقل باشم كه قبول نكنم. فقط خواهش  بي  ليیمن باید خ

در موردش    رشتیبه من فرصت بده تا ب کمیكنم مي

 فكر كنم. 

 

 اش رسیده بود گفت: شهاب كه به خواسته 

قبالً كه گفتم تا هر وقت بخواي فرصت فكر كردن   -

داري خوشبختانه خودت اون رو دیدي و تا حدودي  

توني  تر ميدر موردش اطالع داري پس راحت

 تصمیمت رو بگیري. 



 

 

آن طرف بعد از اینكه شهاب به سراغ مهتاب رفت   از

 ساالري به شقایق گفت: خانم

مهران پسر خوبیه خدا كنه شهاب بتونه مهتاب رو   -

 راضي به ازدواج با اون كنه.  

 

 گفت:   شقایق

كنم راضي كردن مهتاب براي آقا شهاب كار  فكر نمي -

كنم حاال كه پاي آقا  مشكلي باشه، در ضمن من فكر مي

مهران در میونه مهتاب زودتر راضي بشه چون  

 یك آقا مهران رو دیده. خودش از نزد 

 

هاي شقایق امیدوارش كرده  خانم ساالري كه حرف 

 بود گفت: 

طور كه  خداكنه همین طور باشه كه تو میگي اون -

من مهران رو شناختم پسر خوش برخورد و متینیه 

رفتارش خیلي به دلم نشسته. االن چند ساله كه با  

شهاب دوست هستن در واقع از زماني كه شهاب به  



 یشگاه رفت با اون همراه شد اما من به جز وقتدان

كه تو مراسم فوت همسرم اون رو دیدم تا این چند  

روز كه دوباره دیدمش دیگه باهاش مالقات نداشتم.  

تو اون زمان واقعاً در حق شهاب برادري كرد. اگه 

بدوني شهاب بعد از مرگ پدرش به چه حالي افتاده  

كرد ولي نه به قراري ميبود، البته مهتاب هم بي

 اندازه شهاب. 
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خواست با مرگ پدرش كنار  به هیچ طریقي نمي  شهاب

بیاد، از صبح تا شب كارش فقط شده بود گریه. اصالً  

خورد نه غذا. این  از اتاقش بیرون نمیومد نه آب مي

مهران بود كه تونست اون رو به زندگي عادي  

دونم  برگردونه. هر روز میومد سراغش با اینكه نمي



دونم كه اون  يم درگفت ولي همین قمي  یبه شهاب چ

شهاب رو به زندگي امیدوار كرد و به اون فهموند كه 

 تونه زندگي كنه. بدون پدرش هم مي

بعد از دو هفته اون تونست شهاب رو راضي   خالصه

كنه كه برگرده سر كالس درسش. از اون روز به بعد 

روحیه شهاب كم كم برگشت سرجاش. با این حال  

كم نشده و هنوز   اش به پدرشاي از شدت عالقهذره

 عاشق اونه.

 

 

هاي خانم ساالري تحت  شقایق كه از شنیدن حرف 

 تأثیر قرار گرفته بود با اندوه گفت: 

تحمل از دست دادن عزیزترین فرد زندگي واقعاً   -

سخته هرچند هم كه به خاطر مرور زمان سنگیني 

اون مصیبت كم كم از یاد میره و اوضاع به حال 

گرده ولي خاطره تلخ اون همیشه براي  عادي بر مي

 مونه.انسان باقي مي

  



هایش شقایق را  ساالري كه دید با حرف خانم

 جبران آن گفت: اندوهگین كرده براي 

خواستم ناراحتت كنم. اصالً ما كه حرفمون سر  نمي -

دونم چطور به اینجاها كشید.  مهران و مهتاب بود نمي

ببینم شهاب كاري از پیش برده یا   میحاال بلند شو بر

 نه.

 

بعد از این حرف هر دو از سر میز بلند شدند،   

هاي روي میز را برداشتند و قصد رفتن به ظرف

 نه را كردند كه شهاب به جمعشان بازگشت.  آشپزخا

 ساالري با دیدن او گفت:   خانم

 خوب چكار كردي؟ راضي شد یا نه؟ -

 

بارید لبخندي زد  اش ميشهاب كه خوشحالي از چهره 

 و گفت:

بیشتر فكر كنه. البته این   کمیفعال وقت خواسته كه  -

 اي در كار نیست. طور كه پیداست جواب منفي

 



هاب خوشحالي را براي خانم ساالري و  این حرف ش  

شقایق به ارمغان آورد. خانم ساالري با خوشحالي  

 گفت:  

 یعني قبول كرد؟  -

 

شهاب هم كه از خوشحالي مادرش به وجد آمده بود   

 گفت:  

 كنید برید از خودش بپرسید. اگه باور نمي-

 ادامه داد:  سپس

زود   من میرم اتاقم اگه احیاناً آقاي محسني تلفن كرد -

 خبرم كنید.

 

شهاب بعد از گفتن این حرف به اتاق خودش رفت و  

خسته بود آن شب زود به خواب رفت، و   یل یچون خ 

  یشتریاز آنجا که فردا هم کالس نداشت با آرامش ب

اما تا زماني كه بیدار بود منتظر تلفن آقاي  دیخواب

نتیجه ماند و از آقاي  محسني بود ولي انتظارش بي

 نشد. محسني خبري
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ساالري و مهتاب و شقایق هم كه حال و هواي   خانم

خود را داشتند تا یكي دو ساعت بعد با هم مشغول  

گفتگو و اظهار نظر در مورد مهران بودند اما خانم  

ساالري با اینكه از جانب مهتاب خوشحال و راضي  

كه در مورد شقایق و شهاب   یبود ولي نگران

  اشيشحال داد خو گیرش شده بود اجازه نميگریبان

 كامل باشد.  

 

 

اي تازه از خواب بیدار  روز بعد همگي با روحیه  صبح

 هایش آغاز كردند.  شدند و زندگي را به امید خوشي

كه هر چهار نفر سر میز صبحانه نشسته بودند    زماني

صداي زنگ تلفن بلند شد و شهاب رفت تا به آن 

پاسخ دهد. وقتي فهمید فرد پشت خط آقاي محسني 



ي وجودش را فرا گرفت. به هر حال  است خوشحال

 آقاي محسني شروع به صحبت كرد و گفت:

خواستم صبح به این زودي مزاحمتون  با اینكه نمي -

بشم ولي چون قول داده بودم اگه خبري به دست  

آوردم شما رو سریعاً در جریان بذارم تصمیم گرفتم تا  

 دیر نشده با شما تماس بگیرم. 

 

 او ادامه داد:  از او تشكر كرد و   شهاب

هاي صبح خیلي فكر كردم اما تنها  دیشب تا نزدیكي -

این بود كه دو   ارمیمطلب جدیدي كه تونستم به یاد ب

سه روز بعد از اینكه ما شقایق رو به آقاي رضواني  

تحویل دادیم تو محل كارم از یكي از همكاران كه 

كرد شنیدم كه گفت تو یه داشت با رفیقش صحبت مي

خونده كه چند شب پیش یه نوزاد تو یكي از  روزنامه 

اش در  هاي شمال شهر ناپدید شده و خانوادهپارك

هاي اون  جستجوي اون هستن. من كه اتفاقي حرف

رو شنیدم كنجكاو شدم بقیه جریان رو هم از اون 

بشنوم ولي متأسفانه همون موقع به دفتر رئیس 

  احضار شدم و بیشتر از این نتونستم چیزي بشنوم.



بعد از اون روز هم این موضوع كم كم از خاطرم رفت  

 و فراموش كردم در مورد اون تحقیق كنم. 

 

 كه اندكي امیدوار شده بود گفت:   شهاب

یعني شما از اون فرد نپرسیدید كه این خبر تو كدوم   -

 روزنامه نوشته شده بود تا برید اون رو تهیه كنید؟  

راموشم شد متأسفم، گفتم كه این موضوع به كلي ف -

 و دیگه به اون فكر هم نكردم. 

ولي كاش اون روزنامه رو تهیه كرده بودید چون   -

وقتي خبر گم شدن نوزاد در روزنامه چاپ شده 

مطمئناً آدرسي هم كنار اون درج شده تا اگه كسي  

خبري به دست آورد با اون آدرس تماس بگیره ولي 

  دی ندیدگید اصالً اون روزنامه رو این طور كه شما مي

 درسته؟

حق با شماست و به خاطر این موضوع واقعاً   -

تونه دونم موضوعي كه گفتم نميمتأسفم. البته مي

كمكي به شما بكنه با این وجود بهتر دیدم شما از اون  

حاضرم   ادیمطلع باشید. حاال هم اگه كاري از دستم برب

 براتون انجام بدم. 
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اي به یادش  تشكر كرد و سپس چون چیز تازه  شهاب

 آمد گفت: 

تونید با اون همكارتون تماس بگیرید و از  شما نمي -

اون در این مورد سؤال كنید شاید اون هنوز روزنامه  

 رو داشته باشه و یا اینكه...

فكر كردم ولي متأسفانه خودم هم به این موضوع  -

امكانش نیست چون اون چند سال پیش كارش رو ول 

 رفت.  یاكرد و به شهر دیگه

 

بعد از این گفتگو شهاب بار دیگر از تماس او تشكر   

 كرد و سپس گوشي را گذاشت. 

 



 

هاي  وقتي برگشت سر میز جریان را براي نگاه 

 اش كرده بودند تعریف كرد.  منتظري كه احاطه

 هایش شقایق گفت: از تمام شدن حرف بعد

كنید بشه كاري كرد یا  با این وجود شما فكر مي -

 اینكه چون اثري از اون روزنامه نیست...

 

 شقایق حرفش را ادامه نداد و شهاب گفت:   

 . رسهیکار مشکل بنظر م نیادونم، نمي -

 

خواست بیش از این شاهد به زحمت  شقایق كه نمي 

 افتادن شهاب باشد در حالي كه تردید داشت گفت: 

كنید دیگه نمیشه كاري كرد و دیگه خب اگه فكر مي -

امیدي به پیدا شدن پدر و مادر من نیست بهتره بیشتر  

 . دیاز این خودتون رو به زحمت ننداز

كردم تالش  كه من فكر مي ی زیشما بیشتر از چ 

نتیجه باشه  هاتون بيكردید، اما حاال كه قراره تالش

د. باور كنید  جا موضوع رو رها كنیبهتره از همین

 خوام بیشتر از این به خاطر من به دردسر بیفتید. نمي



 

 پاسخ داد:   شهاب

دونم امكان كمي وجود داره كه تو این كار  گرچه مي -

موفق بشم اما كاري رو كه شروع كردم نیمه تموم  

كنم حداقل تا موقعي  ذارم. از شما هم خواهش مينمي

ندید. من   كه من ناامید نشدم امیدتون رو از دست

 رسیم. مطمئنم باالخره به هدفمون مي

 

شهاب بعد از گفتن این حرف كاپشنش را پوشید و از  

 اتاق بیرون رفت.  

 

 گفت:   مهتاب

 كجا رفت؟ اون كه امروز كالس نداره.   -

 

 ساالري در پاسخ او گفت:  خانم

 دونم، شاید رفته این اطراف قدم بزنه.نمي -

 



د قبل از اینكه از خانه  زماني كه شهاب وارد حیاط ش 

هاي نرگس رفت بعد از اینكه بیرون برود به سراغ گل

ها زینت داد یك  اي نگاهش را با زیبایي آن گللحظه

 ها را چید.  شاخه از آن

جا ماند و فكرش را متوجه مدتي دیگر همان  سپس

 هاي آقاي محسني كرد. حرف
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هاي نرگس خیره شده بود  طور كه به گلهمان او

شاخه گلي را كه در دستش بود به صورتش نزدیك  

 كرد و آن را بویید. 

مثل برق از ذهنش گذشت  یهمین زمان فكر  در

سرعت  هاي امیدي كه در دلش كاشته بود به جوانه



رشد كردند و بر علف هرز ناامیدي كه هر لحظه 

رفت تا جان بگیرد غالب گشتند، به طوري كه تمام مي

 وجودش از نور امید لبریز شد. 

اش ظاهر  لبخندي از رضایت و خوشحالي بر چهره 

 شد و به دنبال آن سریع به اتاق برگشت. 

 

و مهتاب كه مشغول جمع كردن میز صبحانه   شقایق

 برگشتن شهاب متعجب شدند. بودند از 

خانم ساالري هم كه به آشپزخانه رفته بود و آنجا   

 حضور نداشت. مهتاب پرسید: 

 برگشتي؟ اونم با عجله؟  یبراي چ -

 

شهاب به جاي پاسخ به مهتاب هیجان زده از شقایق   

 پرسید: 

 شقایق خانوم شما دقیقاً چند سالتونه؟  -

 

بود به جاي   شقایق كه از این سؤال شهاب جاخورده  

پاسخ دادن مات و مبهوت به او چشم دوخت. مهتاب  

 پرسید: 



كه   هیاین چه سؤال  ؟یداري میگ یهیچ معلومه چ -

 پرسي؟  مي

 

 كه دید شقایق ساكت است گفت:   شهاب

  ه؟یمنظورم اینه كه تاریخ تولدتون ک  -

 

 كه كمي به حال خود بازگشته بود گفت:   شقایق

ن دقیق باشه چون آقاي  تاریخ تولد م كنمیفكر نم -

رضواني زماني براي من شناسنامه تهیه كرده كه  

 سرپرستي من رو به عهده گرفته.

خوام، حاال خواهش  دونم، من هم همین رو ميمي -

 .دیكنم زودتر بگمي

 

فهمید شهاب چه منظوري دارد بعد از شقایق كه نمي 

 اینكه تاریخ تولدش را گفت پرسید: 

  ییخ تولد من رو براي چتونم بپرسم تار مي -

 خواید؟  مي

 



همان طور كه تاریخ تولد شقایق را روي كاغذ    شهاب

 كرد جواب داد: یادداشت مي

 صبر كنید براتون میگم.  کمی -

 

بعد از گفتن این حرف به سراغ تلفن رفت و   

اي را گرفت. در همان زمان خانم ساالري هم  شماره

به جمع آنها پیوست، خواست از شهاب چیزي بپرسد 

كه شهاب شروع به صحبت با فرد پشت خط كه 

 مشخص بود مهران است كرد. 

هاي شهاب دستگیر تنها چیزي كه از صحبت 

مهران خواست بیاید   حاضرین شد این بود كه او از

 دنبالش تا به یك محل خاص بروند. 

لحظه بعد گفتگوي تلفني شهاب به پایان رسید،   چند

 وقتي او گوشي را سرجایش گذاشت مهتاب گفت: 

 شده؟  یچ یتو كه ما رو كشتي، چرا نمیگ -

 

شهاب شاخه گلي را كه در دستش بود به مهتاب داد  

 و گفت:



زي رو از شما پنهون  نگران نباشید قرار نیست چی -

كنم برید حاضر شید چون به كمك هر  كنم، خواهش مي

 دو نفرتون احتیاج دارم. 
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از روي عمد گل را به دست شقایق داد و    مهتاب

 خطاب به شهاب گفت:

 زني؟ ت حرف نميچه كمكي؟ چرا درس -

 

شهاب كه از دیدن گل در دست شقایق منقلب شد به  

 جاي پاسخ به مهتاب رو به مادرش گفت: 

متأسفم كه باید تنهاتون بذاریم، باور كنید اگه جایي  -

براي شما خسته كننده نبود حتماً از شما هم   ریمیكه م

جا اصالً براي شما جاي  خواستم كه بیاید، ولي اونمي

 نیست.   مناسبي 



نگران من نباش. وقتي به حضورم نیازي نیست،   -

خواي  كنم بگو ميدلیلي نداره كه بیام فقط خواهش مي

 كني؟  كاریكجا بري و چ

اجازه بدید مهتاب و شقایق خانوم حاضر بشن بعد   -

 اگه وقت بود براتون میگم.

 

سپس به آن دو كه در سرجایشان ایستاده بودند نگاه  

 كرد و گفت: 

كنم خواهش مي  ستید؟ی جا واخواید اینمي ی تا ک  -

 .  دیزودتر حاضر ش

 

دو نیز در حالي كه هنوز در حالت سردرگمي به   آن

 بقه دوم رفتند.بردند به طسر مي

شهاب هم بعد از رفتن آن دو دوباره گوشي تلفن را   

برداشت، این دفعه شماره محل دیگري را گرفت و بعد  

خواست از آنجا دریافت  از اینكه اطالعاتي را كه مي

كرد و آدرسي را روي كاغذ نوشت گوشي را قطع 

 كرد. 

 



اي بعد شقایق و مهتاب هم در حالي كه  لحظه 

ها پایین هاي بیرونشان را پوشیده بودند از پلهلباس

 آمدند، وقتي رسیدند پایین مهتاب گفت: 

 خواي ما رو منتظر بذاري؟ مي ی تا ک  -

اي كه آدرسش رو گرفتم.  باید بریم به كتابخونه  -

 . خوایم برسیمكه مي  یزیتونیم به چجا ميمطمئنم اون

 

این لحظه زنگ در خانه هم به صدا در آمد شهاب   در

 گفت: 

 دونستم كه زود میاد.  اینم از مهران مي -

 

 ساالري گفت:  خانم

سرعت پیداش   نیزدي كه به ا  شیش رو آتمگه مو -

 شد؟  

 

 خندید و گفت:    شهاب

 دونم، شاید.  نمي -

 رو به مهتاب و شقایق ادامه داد:   سپس



 راه بیفتید. كنمخوب، خواهش مي -

 

مهتاب كه فكر رفتن با مهران بدنش را داغ كرده بود   

 گفت: 

 اگه قراره با مهران بریم من یكي نمیام. -

 

 فهمید او چه احساسي دارد گفت: كه مي  شهاب

كنم احساساتي رفتار نكن. گفتم كه به خواهش مي -

 كمكتون احتیاج دارم.  

 به طرف بیرون راه افتاد و ادامه داد:  سپس

 كنم شما هم زود بیاید.من جلوتر میرم خواهش مي -
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ها از اتاق خارج شد.  بعد از گفتن این حرف  شهاب

 زماني كه پا به كوچه گذاشت مهران جلو آمد و گفت:  

 خوب بگو ببینم چیشده كه دوباره آماده باش دادي؟  -

خوام كه صبح به این زودي مزاحمت  معذرت مي -

كنم بتونیم شدم. باور كن نتونستم صبر كنم، فكر مي

 . اریمیست بآدرس پدر و مادر شقایق رو به د 

كنم زودتر  این رو كه خودم فهمیدم. حاال خواهش مي -

سوار شو و بگو باید كجا بریم. چون من هم بیشتر از 

 تونم صبركنم. این نمي

خیلي خوب، ولي صبر كن شقایق و مهتاب هم بیان   -

 .  میبعد میر

 

 شوكه شد و گفت:   مهران 

 مگر قراره اون دوتا هم بیان؟   -

 

 پاسخ داد:   شهاب

 رسیم.  ها زودتر به نتیجه ميآره میان؛ با بودن اون -



كاغذي را كه آدرس را روي آن نوشته بود به    سپس

 دست مهران داد و گفت: 

 این هم جایي كه باید بریم.   -

 

 كاغذ را گرفت و گفت:  مهران 

كنم خودمون دو نفر بریم كافي ولي من فكر مي -

 باشه. 

 

راه خانم در همین لحظه مهتاب و شقایق به هم 

 ساالري از خانه بیرون آمدند. 

بعد از سالم و احوالپرسي مختصر و آمیخته با   مهران 

شرم كه با مهتاب و خانم ساالري كرد با شقایق نیز 

حال و احوال كرد. بعد از آن خانم ساالري رو به 

 مهران گفت: 

واقعاً باید ببخشید كه ما این طور مزاحم شما   -

هاتون رو جبران  تونیم محبتشیم امیدوارم آینده بمي

 كنیم.

 



این حرف خانم ساالري كه عرق شرم را بر چهره   

مهران نشاند تا حدودي او را نسبت به پاسخ مهتاب  

 امیدوار كرد، با این حال در جواب خانم ساالري گفت: 

من كه كاري نكردم. من هم خیلي  كنم،یخواهش م -

پیدا   خواد شقایق خانوم پدر و مادرشون رو دلم مي

 كنن. 

 

بیشتر از این صبر كند رو به   خواستیشهاب كه نم 

 شقایق و مهتاب گفت:

 بفرمایید سوار شین.   -

 روبه مادرش ادامه داد:   سپس

  یاگه دیر كردیم نگران نشیدچون معلوم نیست ک -

 برگردیم. 

 

ها هر چهار نفر از خانم ساالري  بعد از این حرف 

 كردند و سوار ماشین شدند.  یخداحافظ

اي كه آدرسش  اي بعد مهران به طرف كتابخانهلحظه 

 را در دست داشت راه افتاد. 



طول راه مهران از شهاب خواست كه جریان را   در

 بیشتر برایش توضیح دهد. 

اي محسني را  هم بعد از اینكه ماجراي تلفن آق   شهاب

 براي او تعریف كرد ادامه داد: 

گفت آگهي گم شدن  این طور كه آقاي محسني مي -

شقایق خانوم تو روزنامه چاپ شده بوده. با اینكه 

اون گفت اسم روزنامه رو به یاد نداره ولي همین كه  

ها چاپ  اطمینان داشت اون آگهي تو یكي از روزنامه

 شده براي ما كافیه. 
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تر  كنم واضحمتوجه منظورت نمیشم، خواهش مي -

 صحبت كن. 



كنم از این موضوع اطالع  بسیار خوب، فكر مي -

اي كه چاپ شده حداقل داشته باشي كه از هر روزنامه

تي مثالً یه سال دارن و چون مدیه نمونه رو نگه مي

هاي بزرگي در  ها رو به صورت كتابگذشت اون

میارن و به عنوان اسناد و مدارك تاریخي بایگاني  

 كنن، درسته؟  مي

دونم. حاال فهمیدم این آره، یه چیزهایي مي -

اي كه ما داریم  تو این كتابخونه  یهایي كه میگكتاب

ها جستجو خواي در بین اونموجوده و تو مي میمیر

كني تا به آگهي گم شدن شقایق خانوم برسي، درست 

 گفتم؟  

 

 لبخندي زد و گفت:   شهاب

 یدونستیم اسم اون روزنامه چكامالً، فقط اگر مي -

 شد.  تر ميبوده كارمون خیلي راحت

 

زدند  تمام مدتي كه شهاب و مهران با هم حرف مي در

امه راه مهتاب و شقایق ساكت بودند و  و نیز در اد

 دادند.هاي آن دو گوش ميفقط به حرف



هاي شهاب بیش از اندازه موجب خوشحالي  حرف 

شقایق شده بود به طوري كه یقین كرد به زودي پدر  

 و مادرش را خواهید دید.  

این حال خوشحالي خود را ظاهر نساخت و متانت و   با 

هم كه حالي همانند  آرامش خود را حفظ كرد. مهتاب  

او داشت آرام و ساكت نشسته بود و كالمي بر زبان  

 نمي آورد. 

 

سكوت شقایق و مهتاب، شهاب و مهران را نیز بر  

ها  آن داشت كه در حضور آن دو پر حرفي نكنند و آن

 نیز طریق سكوت پیش گیرند.  

 

 

اي پارك كرد  بعد مهران ماشین را مقابل كتابخانه مدتي

و هر چهار نفر از ماشین پیاده شدند، شهاب به سمت  

كتابخانه راه افتاد، بقیه نیز به دنبالش راه افتادند و  

بعد وارد ساختمان شدند. شهاب رو به  یالحظه

 شقایق و مهتاب گفت:



  تونممي كار یجا بمانید تا من ببینم چشماها همین -

 بكنم.

 

آن دو نیز بدون اینكه حرفي بزنند گفته او را اجرا   

كردند شهاب هم همراه با مهران به طرف میز مسئول  

كتابخانه رفتند. بعد از رفتن آن دو، مهتاب نفس  

 راحتي كشید و گفت:  

خوب شد این دو تا رفتن خسته شدم از بس كه  -

 ساكت موندم. 

 

 لبخندي زد و گفت:   شقایق

ه هر موقع مهران حضور داره تو یه كلمه  اگه قرار -

خواي یه عمر باهاش  هم حرف نزني پس چطور مي

 زندگي كني؟
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 شرمزده گفت:   مهتاب

 حاال كو تا اون موقع، هنوز كه خبري نیست.  -

 

 عوض كرد و گفت:  موضوع را   سپس

هاي شهاب واقعیت داشته  راستي شقایق اگه حرف -

كنم دیگه جاي نگراني باشه عالي میشه، فكر مي

 توني به پدر و مادرت برسي. نیست و تو به زودي مي

رسه فقط خدا كنه مشكل  فعالً كه این طور به نظر مي -

 پیش نیاد.   یادیگه

خودمونیم  من مطمئنم، دیگه مشكلي پیش نمیاد ولي -

خواد بفهمم این موضوع جستجوي  دلم مي ليیخ

ها چطوري به ذهن شهاب رسید، من كه روزنامه

 دیگه اصالً امیدي نداشتم. 

درست مثل من. اما این طور كه پیداست آقا شهاب   -

تونستیم مثل اون شه اگه ما هم ميوقت ناامید نميهیچ

 شد. باشیم خیلي خوب مي



  

ه آن دو اشاره كرد كه بروند  لحظه بعد شهاب ب چند

جلو. بعد از اینكه شقایق و مهتاب هم به كنار شهاب  

هاي قطور و بزرگي  و مهران رسیدند شهاب به كتاب

كه روي میز گذاشته بودند اشاره كرد و رو به شقایق  

 و مهتاب گفت:

ها هستن ما باید داخل  گفتم اینهایي رو كه ميكتاب -

كنم هر  حاال خواهش مي ها رو به دقت بگردیم، این

كدومتون یكي بردارید و بیاید بریم سر میز اون  

 قسمت. 

 با دست به قسمتي از سالن اشاره كرد.   و

  

هاي بزرگي ندیده بود  كه تا به حال چنان كتاب  مهتاب

 متعجب گفت: 

 قدر بزرگن؟ حتماً خیلي هم سنگینن.  ها اینچرا این -

داري؟ فقط باید داخلش رو    زها یبه این چ  كاریتو چ  -

 جستجو كني. 

 

 مهران در پاسخ سؤال مهتاب گفت:  اما 



كنن و به شكل  ها رو جمع ميچون همون روزنامه -

شون زیاد تغییري ایجاد  كتاب در میارن تو اندازه

 كه از ظاهرشون پیداست.  شون همنمیشه سنگیني

 

 سپس رو به شهاب ادامه داد:   

 ها رو ببریم سر میز. بهتره خودمون این -

 

هاي مهران در شهاب كه از این حاالت و حرف 

حضور مهتاب خوشش آمده بود لبخندي بر لب آورد  

 و گفت:  

 شما بگید، من حرفي ندارم.  یهرچ  -

 

 سپس به مهتاب و شقایق گفت:   

 رمایید سر میز تا ما هم بیایم.  شماها بف    -

 به این طریق آن دو را جلوتر فرستاد.  و

 

ها را  خودش با مهران تنها شد دو تا از كتاب  وقتي

 زد و گفت:   یارکانهیبرداشت، لبخند ز



  ادتی ی ول  یمهتاب رو دار   ی خوشم اومد، خوب هوا -

  یپات رو تو کفش من کن  یادیز یباشه اگه بخوا

 .ستمیم یت واجلو  یدرست و حساب
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 و گفت:    دیخند  مهران 

کردم؟ فقط جواب سؤالش رو دادم. تو    کاریمگه چ -

باهاش   نمیبگو بب ی ... راستی حسود نبود قدرنیکه ا

   ؟ی صحبت کرد

مورد با تو حرف   نیگفته فعال در ا نکهیآره، با ا -

 منتظرت بذارم.  نیاز ا شتریب ادیدلم نم ینزنم ول

 

 مهران مشتاقانه گفت: 

 خوب بگو.   -



 

 گفت:  کرد یاو را درک م اقیکه اشت   شهاب

در   یز یو چ ی اریخودت ن ی به رو یقول بد دیفقط با  -

 .گمیم یکنیشرط رو قبول م  نیاگه ا  یمورد نگ  نیا

 

 گفت:  د یفهمیحال خود رو نم  گهی مهران که د 

مورد حرف   نیکالم در ا  هی دمیخوب، قول م  ی ل یخ -

 بگو.  کنمینزنم حاال خواهش م 

 

 که لبخند بر لب داشت گفت:  یشهاب در حال 

به تو قول   ی هنوز جواب آخر رو نداده ول  نکهیبا ا -

صد در صد  یکه از اون کرد  یهوادار نیکه با ا دمیم

 .  یریبله رو بگ

 تونمینکن. فقط بگو م  یشوخ کنمیخواهش م -

 نه؟  ا یباشم  دوار یام

  یها طور که از حرف نیا کنمینم یباور کن شوخ -

  التیحاال اگه خ گه،ی مطمئنم نه نم دم،یفهم شبشید

  نیاز ا شتریب ستی. درست ن میبر  ا یراحت شد ب

 .  میمنتظرشون بذار



 

 دیگنجیدر پوست خود نم   یکه از خوشحال   مهران 

 گفت:  

 باشم؟   دواریام تونمیم  یعنی -

 

 اش گرفته بود گفت:  او خنده یکه از خوشحال   شهاب

خودت  ی خونسرد  کنمیحاال خواهش م ،یتونیآره م  -

رو به    ها نیرو حفظ کن چون اگه مهتاب بفهمد من ا

کف   ذاره یحساب من رو م نکهیتو گفتم عالوه بر ا

دستم ممکنه نظرش رو هم در مورد تو عوض کنه 

 . میبر ا یپس لطفاً آروم باش و ب

 

را برداشت و دنبال شهاب   گریمهران هم دو کتاب د 

 راه افتاد و گفت: 

که به  کنمینم یاز طرف من مطمئن باش، چون کار  -

 ضرر خودم تموم بشه.  

 ؟ی خودخواه، پس من چ یا -

 



 و گفت:    دیمهران خند 

مطمئن باش اگه سرم بره   ،یخود دار ی که جا تو  -

 .  یفتیکه تو به دردسر ب کنمینم ی کار

حرف رو   نی نبود باز هم ا ونیمهتاب در م یاگر پا  -

   ؟یزد یم

 

 ناراحت شد و گفت:   مهران 

  یطور  نی به خاطر خواهرت ا یکنیفکر م   یعنی -

   زنم؟یحرف م

 

 زد و گفت:   یلبخند  شهاب

  دونمیدارم و م  نانیکردم، من به تو اطم ینه شوخ -

 .یکنیم انیهات رو صادقانه بکه حرف

 

و مهتاب   قیشقا کیدر آن هنگام چون به نزد 

نگفت. پس همراه با مهران    یزیچ  گرید دند یرس

 گذاشتند.   زیم یها را رو کتاب
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  یهم جلو ی کیو   قیشقا   ی کتاب جلو ک یاز آن  بعد

 مهتاب گذاشت و گفت:

  نیو با دقت صفحات ا دینیبش  کنمیخواهش م -

ها متعلق به روزنامه  ن ی. ادی ها رو بگردروزنامه

خانوم متولد شده اما   قیکه شقا  هیهمون سال 

دقت و   کنمیفقط خواهش م  کنه،یهاشون فرق ماسم

  نی چون ممکنه با کمتر دیرو فراموش نکن ی نیزبیت

 بمونه. جه ینتیکارمون ب  یتوجهیب

 

 گفت:    مهران 

هات  راحت باشه حاال اگه گفته الت یبابت خ نی از ا -

 . می تموم شد شروع کن

 



 هم در پاسخ او گفت:  شهاب

  نی الزم بود ا یحرف زدم ول ی ادیکه ز مدونیم -

کار رو انجام   نیا  یشتریرو بگم تا با دقت ب  زها یچ

 . دیو شروع کن دینیبش دیتونیم گهی. خوب دمیبد

 

شهاب هر چهار نفر   یهابعد از تمام شدن حرف 

و شهاب   زیطرف م  کیو مهتاب در  قینشستند، شقا

آن دو نشستند.   یروبرو گریو مهران هم در طرف د

  یدی مقابلشان را باز کردند و هرکدام با ام یهاکتاب

را آغاز   شان یشده بود جستجو  جادی که در وجودشان ا

 کردند. 

 

بر زبان آورند صفحات   یکالم نکهیآن لحظه بدون ا از

چشمان خود عبور    ی از جلو یکی یکیها را  روزنامه

 .  کردند یها نگاه مآن ی ترها یبا دقت به تدادند و 

چهار نفر آنقدر غرق در کار خود بودند که نه  هر

و نه حضور    کردند یگذشت زمان را احساس م

حکم فرما شده    نشانیرا که ب   یرا و نه سکوت گریکدی

که فکرشان را به خود مشغول کرده   یز یبود. تنها چ

  گمشده بود. هر زمان که  ی کردن آگه دایبود پ



  یچشمشان به کلمه درشت و پررنگ گمشده بر رو 

و   افتییتپش قلبشان شدت م افتادیم یاصفحه

که آن را   نیاما هم  گرفت یوجودشان را فرا م  ی شور

شدند مربوط به آنچه که آنها   یو متوجه م خواندندیم

و  گشتندیباز م یبه حال عاد ست، ین گردندیدنبالش م

 .پرداختندیدوباره به جستجو م

به حرف زدن نداشتند و   یل ی از آنها تما  کدامچیه 

همچنان حفظ شود اما   نشانیسکوت ب  دادندیم حیترج

ها  آن یبه چهار ساعت از جستجو  کیچون نزد

 به ساعتش کرد و گفت:   یگذشت شهاب نگاه

  میبرد ادیکه زمان رو کامالً از  می سرگرم شد قدرنیا -

نگران شده. شماها   یمطمئناً مامان تا االن حساب 

 به خونه بزنم.   یزنگ هی تا من   د یمشغول باش

 

بدون حضور شهاب کنار   خواستیکه نم  مهران 

 بماند گفت:  قیمهتاب و شقا 

و هم به   زنمیهم به خونه شما زنگ م رمیمن م - 

 خونه خودمون. 

 



 ی فرصت پاسخ نکهیلند شد و بدون ا ب شی سپس از جا  

مسئول کتابخانه رفت و    زیبه شهاب بدهد به سمت م

  یبعد از اجازه گرفتن از او، اول به خانه خانم ساالر

 و بعد به منزل خودشان تلفن زد. 
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نشست در پاسخ   نکهیبعد از ا ش،ی برگشت سرجا  یوقت

 چه خبر شهاب گفت:

فقط سفارش شد خوردن ناهار رو   ،یچیخبرکه ه -

 .  میکه البته فراموش هم کرده بود میفراموش نکن

کارمون رو    ادیمن که دلم نم م؟یخوب حاال چکار کن  -

 شماها چطور؟  م،یتموم بذار  مهین



  یها چ خانوم مینیبب دیالبته با طور،  نیمن هم هم  -

 .  گنیم

 

 گفت:    قیشقا 

وجود   نیبه غذا ندارم با ا یل یمن که اصالً م -

 باعث آزار شماها بشم.   خوامینم

 

 در پاسخ او گفت:    شهاب

از بابت  التونیخ ی ول  دیکنیتعارف م  شهیشما که هم -

در کار   یآزار  چی ه دیما راحت باشه، مطمئن باش

 . ستین

 

 ه مهتاب گفت:  سپس رو ب 

 مهتاب؟   یگیم یتو چ  -

 هم گفت:   مهتاب

به خاطر خوردن ناهار کارمون رو   فهیبه نظر من ح -

تا    میکار رو شروع کرد  نیبهتره حاال که ا میرها کن

 .میآخرش بمون



 .  میحاال که همه موافقن بهتره ادامه بد -

 

حرف شهاب اوضاع را به حال اول برگرداند و   نیا

  ی جستجوگر هر چهار نفر رو یهادوباره نگاه

شد، از آنجا که ضخامت    قیها دقصفحات روزنامه

بودند،    ادی نازک و ز  زیبود و صفحات ن ادیها زکتاب

 .   رفتیم شیپ یها به کندکار آن

  ر یجستجو در آن صفحات بزرگ بر د  نیبر ا  عالوه

مشکالت آنها   نی . با تمام اافزود یار مرفتن ک شیپ

به خودشان راه دهند همچنان به    یخستگ نکهیبدون ا 

 کارشان ادامه دادند.

 

  قیناگهان چشمان شقا  گریاز گذشت دو ساعت د بعد

که خبر از  یاز روزنامه ثابت ماند قسمت  یقسمت ی رو

که از شدت    قیشقا   داد، یدر پارک م  یگمشدن نوزاد 

که   یدر حال   فتدیبود قلبش از کار ب کینزد  جانیه

آقا   د،ینگاهش به روزنامه بود فقط توانست بگو

 شهاب! 

و مهران و مهتاب هر سه نگاهشان را به   شهاب

 دوختند،   قیشقا  ده یچهره رنگ پر



ها را به خود جلب کرد  توجه آن نکهیبعد از ا  قیشقا 

نشسته بود نگاه کرد و در   شیبه شهاب که روبرو

 ن کالمش دچار لرزش شده بود گفت: که لح  یحال 

 کردم.   داش یپ کنمیفکر م  -

 

به  دیشن ق یحرف را از زبان شقا  نی چون ا  شهاب

بلند شد و به کنار او رفت کتاب را   شیسرعت از جا 

 : دیزده پرس  جانیبه جلو خود کشاند و ه یکم

 کجاست؟  -

 

گمشده گذاشت و   یآگه ی انگشتش را رو ق یشقا  

 آن آرام کرد.  دن یبه د چشمان مشتاق شهاب را 
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چهره    دیشد. مهران که د یمشغول خواندن آگه   شهاب

از جا بلند شد، به   شودیاو لحظه به لحظه بازتر م 

 کنارش رفت و گفت:

 .  میبلندتر بخون تا ما هم بشنو -

 

  نیکرد و ا یاز اول شروع به خواندن آگه  شهاب

 جمالت را بر زبان آورد: 

در پارک... واقع در    یا....نوزاد پنج ماهه خیدر تار -

  دهیشمال شهر تهران مفقود شده است به گزارش رس

از نام او   یدارد که حاکبر گردن طفل وجود   یگردنبند 

کودک تقاضا    ابندهیاز  باشدیاست م قیکه شقا

  یامراجعه کرده خانواده ر یفوراً به آدرس ز شودیم

 .  ردآو  رونیب یرا از نگران

 

خواند    زیجمالت آدرس را ن نیبعد از خواندن ا  شهاب

  قیخطاب به شقا  یزائد الوصف   یو سپس با خوشحال 

 گفت: 

بود. بعداز   یکارتون واقعا عال خانوم،  قی شقا  نی آفر -

گذاشته بود   بشیرا که در ج  یحرف کاغذ نی گفتن ا



کاغذ   ی را که رو قیتولد شقا  خیآورد، ابتدا تار   رونیب

  سهی نوشته شده در روزنامه مقا  خینوشته بود با تار

 کرد و سپس گفت: 

روزنامه فرق    خیتولد شما فقط دو روز با تار خی تار -

  نیکه ا مونهینم یباق  یشک گهیحساب د  نیداره با ا

 .  دیکودک خود شما هست

 

کرد، مهران هم   یآگه  ادداشتیاز آن شروع به   بعد

 گفت:  

بهتره متن   یاندازیرو از قلم ن ی زیمواظب باش چ -

 دایپ اجیتا اگه بعدا بهش احت یسیرو کامالً بنو  یآگه

 تو دسترسمون باشه.   میکرد

 

 در پاسخ او گفت:   هابش

 . کنمیکار رو م ن یخوب، هم اریبس -

 

شد. برخالف شهاب و   یسپس مشغول نوشتن آگه  

در پوست خودشان    یو مهتاب که از خوشحال   قیشقا 

وجود مهران را فرا گرفته    ی اندوه بزرگ  دند،یگنجینم



فقط    زد یم ی خوشحال  یاز رو یبود، او اگر هم حرف 

 اندوه خود را آشکار کند.  خواستیتظاهر بود و نم

ها  کار شهاب تمام شد، کتاب نکهیبه هر حال بعد از ا  

دادن به مسئول کتابخانه و   لیرا بستند بعد از تحو

 جا را ترک کردند.  تشکر از او آن

 

ساختمان گذاشتند مهران به   رونیپا به محوطه ب یوقت

و مهتاب متوجه نشوند به شهاب   قیکه شقا  یطور

 گفت: 

رو جور   طش یتنها با تو صحبت کنم شرا وامخیم -

   ؟یکنیم

 ؟ یدر مورد چ  -

 . شهیدو نفر نم  نیبا وجود ا یول گم، یبرات م -

 

تر از آن  و مهتاب که عقب  قیبه شقا  ستاد،یشهاب ا 

 دو بودند نگاه کرد و خطاب به مهتاب گفت:  

ما هم االن  ن،یکنار ماش  دیخانوم بر  قیتو و شقا  -

 .  میا یم

 



  نیا لیدل دانستندیکه نم یمهتاب هم در حال و  قیشقا 

بزنند گفته او   یحرف نکهیبدون ا   ستیحرف شهاب چ

 را اجرا کردند و به راهشان ادامه دادند. 
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 از رفتن آن دو شهاب گفت:   بعد

   شده؟ یخوب، حاال بگو چ -

 

 گفت:   مهران 

  یول  یش یاز حرفم ناراحت م دونمیم نکهیبا ا -

 . نمیساکت بش تونمینم

 



 شهاب که نگران شده بود گفت:  

 شده؟یچ  نمیدرست حرف بزن بب -

از  یرو روش نوشت ی که آگه ی کاغذ کنمیخواهش م-

اون رو  ترقیدق گهیبار د  هی و   اریب  رونیب بتیج

 بخون. 

کار باشه چون تمام   نیبه ا یاز ین کنمیفکر نم  -

 جمالتش رو از حفظم. 

 گهیبار د هی کنمیوجود باز هم خواهش م نی با ا -

 اون رو بخون.  

 

که دوست داشت هرچه زودتر منظور مهران    شهاب

آن را   گریآورد و بار د رون یرا بفهمد کاغذ را ب

 آن به مهران گفت:   خواند، بعد از 

هم اون رو خوندم، حاال  گهیبار د  هیکه  ی د یخوب، د -

 ه؟یزودتر بگو منظورت چ  کنمیخواهش م

 

 و گفت:    دیکش یمهران آه 

 یفهمینم یچیه گهیکه د ی زده شد جانیه قدرنیا -

به موضوع نگاه کن.   تریجد  کنمیشهاب خواهش م



که به قول خودت از حفظ   ی آدرس نیا ی دونیم چیه

مربوط به کجاست؟ شهاب باور کن به خاطر    یهست

.  شناسمیآدرس رو خوب م نیا ی من جا  گمیخودت م

جا خانواده متوسط هم اون هیحاضرم قسم بخورم که 

و مدرنه   کیجا ش اون یها . تموم خونهکنه ینم  یزندگ

  یاگهیو ثروتمند کس د  دارهی سرما   یهاو جز آدم

اگه  کنمی. به تو التماس مکنه ینم  یدگجا زناون

تموم   جا نیموضوع رو هم  نیا یهست  قی خواهان شقا 

 به جستجوت ادامه نده.  نیاز ا شتریکن و ب

 

مهران تمام   یها حرف  دنیشهاب که از شن 

 شده بود گفت:   ل یبه اندوه تبد  اش یخوشحال 

حد به  نی مهران، من از تو ممنونم که تا ا نیبب -

هات رو  حرف نیمن قبالً جواب ا  ی ول   یفکرم هست

تا آخر   خوامیداده بودم. هنوز هم سر حرفم هستم و م

رفتم و   شیپ جا نیبرم. حاال هم که تا ا شیماجرا پ نیا

به گفته   تونمیقدم تا هدفم فاصله دارم اصالً نم هیفقط 

 کنمیکار بکشم پس خواهش ماز  ست تو عمل کنم و د 

 .میبر ا یمورد نزن و ب   ن یدر ا  یحرف  نیاز ا شتریب

 



که   ی شهاب به راهش ادامه داد، مهران هم در حال  

 گفت:   یبا ناراحت رفت یپشت سرش م

  چیتو ه داستیکه پ  طور نیخوب پس ا ی ل یخ -

و از دست دادن اون هم    یندار  قیبه شقا  یا عالقه

 . ستیاصالً برات مهم ن

 

به مهران نگاه   یو با ناراحت ستاد یشهاب دوباره ا 

 کرد و گفت:  

ها احساسات  حرف ن ینکن با ا یسع  کنمیخواهش م -

است و   دهیفایکارت ب نیچون ا یکن کیمن رو تحر

 خواسته تو بشم.  میها تسلحرف ن یمن قصد ندارم با ا
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 گفت:   مهران 



و   یصورت بهتره هرچه زودتر ازش دل بکن نی در ا -

 .یدر موردش فکر نکن گهید

 

مهران  ی ها حرف دنیتحمل شن نیاز ا  شیشهاب که ب 

خود  تیبر عصبان کردیم یکه سع   ی را نداشت در حال 

 غالب شود گفت: 

مورد حرف نزن چون   نیدر ا گهید کنمیخواهش م -

  یدلت بخواد به من بگ یهرچ نیاز ا شتریاگه ب

  یزی من چ ی هرچ شم یم یاز دستت عصبان یبدجور 

صبر و تحمل من هم   یکنیتو بدتر م گمیبه تو نم

 داره.    یحد

 ً به پدر و مادرش رو تو   دنی رس ق یحاال که شقا   ضمنا

  شهیم یابه چه بهونه گهید  نهیبیخودش م یقدم کی

و اون رو هم    د یجستجو دست کش  نیاز ادامه ا

هات  در مورد حرف کمی کنمیمنصرف کرد؟ خواهش م

 بگو. یخوایم  یفکر کن بعد هرچ

 

ها نگاهش را از مهران  حرف نی بعد از گفتن ا  شهاب

کتابخانه راه افتاد. مهران هم   رون یگرفت و به طرف ب

 ی دنبالش رفت، اما وقت  دیچه بگو  دانستینم گریکه د



  دنیشهاب با د دند یبه کنار در بزرگ کتابخانه رس

 یجزئ  زیو مهتاب ن  قیکه شقا   ابانیصحنه آن طرف خ

 شد.  خکوب ی م شی از آن بودند در جا 

و مهتاب افتاد از    قیمهران هم که نگاهش به شقا  

در کنار آن دو تعجب کرد و   بهیغر جوان کی دن ید

 گفت:  

 جا چه خبره؟شهاب، اون -

 

العمل شهاب شد، اما شهاب  منتظر عکس نیبعد از ا 

آن   یبزند آرام و خونسرد راه یحرف نکهیبدون ا 

از   دیآن سه رس  یبه چند قدم  یشد وقت   ابانیطرف خ

و مهتاب   قیشد. شقا   کینزد بهیپشت به آن جوان غر

وحشت   یهاشهاب شدند نگاهکه متوجه حضور  

 دن ی اشان را به او دوختند اما شهاب که از دزده

به موضوع برده بود با اشاره    ی آن دو پ یها چهره

 ها را دعوت به سکوت کرد. آن

بعد از   دی درست به پشت سر آن جوان رس  یوقت 

او گوش سپرد، دستش   ی ها به حرف ی الحظه  نکهیا

شانه او گذاشت او را به طرف خود چرخاند   یرا رو 



به چهره   دیجهیاز آن م رتیکه آتش غ  یو با چشمان

 آن جوان هرزه نگاه کرد و گفت: 

به من بگو   یها کار دار خانوم نیاگه با ا -

 بزرگترشون منم.   

         

جوان که از ترس صورتش به رنگ گچ درآمده   آن

ود بردارد  شانه خ یبود خواست دست شهاب را از رو 

به  یمحکم   ی ل یکه شهاب س ردیگ  شیو راه فرار در پ

او هنوز قصد دارد از   دیصورتش زد. سپس چون د 

بار   نیرا محکم گرفت و ا شیدستش فرار کند بازو 

او  ینیببه صورتش زد که بالفاصله خون را از    یمشت

 کرد.   ی جار
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مهران اعصابش به هم   یها که به خاطر حرف  شهاب

  تریآن صحنه عصبان  دنیو ناراحت بود با د ختهیر

به باد کتک  یکه آن جوان را حساب  ی شده بود به طور

 گرفت و او را مورد شماتت قرار داد.  

 

ابتدا خواست اجازه دهد شهاب هر کار    مهران 

  یرو  اده ی او دارد ز د یچون د ی انجام دهد ول  خواهدیم

 به زور او را از جوان ولگرد جدا کرد.   کندیم

او را رها  خواستیبود و نم شانی اما شهاب هنوز پر 

آن پسر در دستش بود و اجازه   یکند. هنوز بازو

 که او از دستش فرار کند.  داد ینم

آرام  یبرا کرد یکه حال شهاب را درک م  مهران  

 نمودن او گفت:  

 ی اون رو به سزا  یبه اندازه کاف یکن یفکر نم -

  ،یاون رو بکش یخوایتو که نم ؟ یعملش رسوند

  نیبذار گورش رو گم کنه. مطمئنم بعد از ا ؟یخوایم

 نیبشه.  بب کینزد یدختر چیبه ه کنه یجرأت نم

موش    نیکن بره، ا ولش  لرزهیچطور داره از ترس م



کتک بخوره   و ارزش نداره که از دست ت   قدرنیترسو ا 

 . رهیو بم

 

 ی ها حرف ریتر شده بود تحت تأثآرام یشهاب که اندک 

مهران قرار گرفت و آن جوان را با ضرب به گوشه  

او  یدنیرو انداخت و سپس به نظاره فرار د  ادهیپ

 مهران گفت:  ان یجر ن یپرداخت. بعد از ا

اون رو  یواقعا داشت یول ی د یخوب حسابش رو رس -

 .  یکشتیم

 

 و گفت:    دیکش  شانشیپر یبه موها یدست  شهاب

ش خفه  دی. در واقع با فیکث وون یحقش بود، ح -

 .  کردمیم

 

وحشت زده و چشمان غرق در    ی ها به چهره سپس

 نگاه کرد و گفت:  قیاشک مهتاب و شقا 

 ؟  شماها که حالتون خوبه -

 



با حرکت سر به شهاب پاسخ مثبت دادند،   زیدو ن  آن

 گفت:  کرد یشهاب که حال آن دو را درک م

 .  میتا زودتر برگرد دی بود تموم شد، سوار ش یهرچ  -

 

شدند   نی و مهتاب سوار ماش  قیشقا   نکهیاز ا بعد

بود نگاه کرد و   ستادهیشهاب به مهران که همچنان ا

 گفت:  

 ؟ یسوار ش  یخوایتو نم  -

 

 سؤال او گفت:  نیپاسخ به ا یمهران به جا 

 ی ول  یکرد  یهات رو سر اون جوون خالخوب عقده -

من  یها باز هم در مورد حرف کنمیشهاب خواهش م

 فکر کن.  

 

رو   یی ها حرف نیچن دنیحوصله شن گهیکه د  شهاب

 نداشت گفت: 

بگو تا خودم برم. اصال تمومش  ،ی شیاگه سوار نم -

توعه اگه من رو تو کتابخونه معطل    ریتقص

 . افتادینم  یاتفاق نیاصال چن ،یکردینم



زودتر سوار شو تا    یدیکارت رو د جهیهم که نت حاال

 خونه. می برگرد
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ندارد از  یشهاب هنوز حال عاد دیکه فهم   مهران 

 کرد و گفت:  ی ادامه بحث با او خوددار

 .گمینم  یزیچ گهی. من دیتو بگ ی خوب، هرچ ی ل یخ -

 

شدند و راه    نیگفتگو هر دو سوار ماش نیبعد از ا 

کدامشان    چیگرفتند در طول راه ه شیخانه را در پ

 و در سکوت به سر بردند.   اوردند یبر زبان ن  یکالم

ها در کارشان موفق شده بودند و توانسته آن نکهیا با 

  یبه دست آوردند ول خواستندیرا که م  یبودند آدرس



  دهید  یاز خوشحال  یکدام اثر  چیه ی ها در چهره

 .شد ینم

 

را   نیمهران ماش یبه هرحال بعد از گذشت مدت 

  ادهیمتوقف کرد بعد از پ  یمنزل خانم ساالر  ی جلو

کرد و   یو مهتاب، خداحافظ قیشدن شهاب و شقا 

که هنوز فکرش در اطراف شهاب و   ی رفت، در حال 

 .  کرد یم ر یکه در انتظار او بود س ی اندهیآ

ناراحت و    یهم بعد از باز کردن در با اعصاب  شهاب

و مهتاب وارد شد و به   قیجلوتر از شقا ختهیبه هم ر

 طرف اتاق راه افتاد. 

 ر یاز اتفاق اخ ی او را ناش یناراحت که  زیآن دو ن 

باره بر   ن یدر ا  یو حرف  دادندیبه او حق م دانستندیم

 . اوردند ی زبان ن

که متوجه ورود آنها شده    یاز آن طرف خانم ساالر 

گرفته وارد   یاکه با چهره دیشهاب را د یبود وقت

کردن آدرس موفق    دایاتاق شد، فکر کرد که او در پ

 بعد از پاسخ سالم او گفت:  نینشده است. بنابرا

 نه؟ ا ی یکن دایآدرس رو پ یتونست -



 

  رفتیکه به طرف اتاق خودش م یشهاب در حال 

 گفت: 

 کرد.   دایاون رو پ قیآره، خود شقا  -

 

 گفت:  آوردیکه از موضوع سر در نم  یساالر خانم

 ؟یطوره پس چرا ناراحت نیاگه ا  -

 

 پاسخ داد:   رفتیها باال م شهاب همانطور که از پله 

 خسته شدم.   کمی فقط  ستمیناراحت ن -

 

ها باال رفت و خانم  از پله عیحرف سر نی از گفتن ا بعد

 نتوانست با او صحبت کند.  نیاز ا  شیب یساالر 

وارد شدند و   زیو مهتاب ن  قی در همان لحظه شقا  

ها مبل ی خسته بودند بالفاصله رو  یچون حساب

 نشستند،  

ماجرا بود   دن یهم که مشتاق شن  یساالر خانم

کردن  دایپ انیجر نکهیمقابلشان نشست و بعد از ا



نمود   یاظهار خوشحال  دیآدرس را از زبان آن دو شن 

 :  دیو سپس پرس

 چرا شهاب ناراحته؟ دیدونیشما نم یراست -

 

 و گفت:  د یکش ی قیمهتاب نفس عم 

ولگرده که اوضاعمون  وونهیاون د ریتمومش تقص -

 .  ختیرو به هم ر

 

شهاب با او را    یری آن جوان و درگ یماجرا   مهتاب

 کرد.  فیمادرش تعر  یبرا زین
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چند ضربه آهسته به   دنیبعد مهتاب بعد از کوب یساعت

که   د یدر اتاق شهاب در را باز کرد و چون شهاب را د

که آدرس را   ی تختش نشسته و به همان کاغذ ی رو

 ز یاز غم ن یاشده و هاله  رهی نوشته بود خ  ش یرو

که او متوجه   دیاش را پوشانده است فهمچهره

 حضورش نشده،  

و شاهد اوضاع   ستادهیتر از مهتاب اکه عقب  قیشقا 

با حضورش مزاحم شهاب شود   خواستیبود چون نم

 آهسته گفت: 

 . دیا یتا شما هم ب نییپا  رمیمن م  -

 

 مهتاب دست او را گرفت و زمزمه کرد: اما 

 .  میصبر کن با هم بر -

 

را مورد  حرف از همانجا شهاب  نی از گفتن ا بعد

 خطاب قرار داد و گفت:  

حد به   نینوشته شده که تو رو تا ا یتو اون کاغذ چ -

 فکر فرو برده؟  

 



مهتاب سرش را باال آورد و   یصدا  دنیبا شن  شهاب

جا خورد و   ی ا تا اندازه دیرا همراه او د   قیچون شقا 

 به حرف مهتاب نداد.   ی پاسخ

 گفت:    د یکه او را ساکت د  مهتاب

 ؟ی ناراحت قدر نیا اشده؟ چر  یچ -

 

 شهاب به خود آمد و گفت:   

که  کردم یموضوع فکر م نینشده، داشتم به ا یز یچ -

 خانوم.   ق یسراغ پدر و مادر شقا  میبر یک

 

 بلند شد، حرف را عوض کرد و گفت:  شی از جا  سپس

 ؟ ی جواب مهران رو بد یخوایم یتو ک  یراست -

 .  یاون رو منتظر بذار  ل یدل  یب ستیدرست ن

 

را   یسؤال نیچن دنیکه در آن موقع انتظار شن  مهتاب

 دوخت و گفت:  نینداشت نگاهش را به زم

  میناهارمون رو بخور نییپا  میبر ا یفعالً ب دونم،ینم -

 تا...  



 

 حرف او را قطع کرد و گفت:   شهاب

مهتاب خواهش   ن یجواب سؤال من نبود. بب  نیا -

  یبته زودتر بگو چون من برااگه جوابت مث کنمیم

 یها هم بستگکردم و تموم اون  ی زیکارهام برنامه ر

 کنمیبه موضوع تو و مهران داره.  پس خواهش م 

 ما رو معطل نکن.  یخودیب

اول تو بگو منظورت از   یسراغت ول  ومدمیکاش نم -

 تا من جواب سؤالت رو بدم.   هیچ  یزیبرنامه ر

 

 گفت:   شهاب

در   یول چ،یباشه که ه  یاگه جوابت به مهران منف -

خانوم اجازه بدن   ق یکه مثبت باشه اگه شقا  یصورت 

و مشخص شدن   یقصد دارم بعد از مراسم خواستگار 

برم و از   شونی وضع تو و مهران سراغ پدر و مادر ا

منتظر بذارم  ادیخانوم رو ز  قیشقا   خوامیجا که نماون

  یرو به ما بد راگه تو هرچه زودتر جواب آخ

 . شهیزودتر مشخص م  فمونیتکل 
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 : دیپرس  مهتاب

   ؟یدیرو زودتر انجام نم قیکار شقا  یچ  یحاال برا -

 

پاسخ سؤال مهتاب را بدهد به  خواستیکه نم  شهاب

 و گفت:  نگاه کرد    قیشقا 

  داریاز اندازه مشتاق د  شیشما ب  دونمیم نکهیبا ا-

کار رو به  نیا  دمیم حیترج ی ول  دیپدر و مادرتون هست

 بعد موکول کنم.  

 

 هم گفت:    قیشقا 

  دیدونیندارم، هر طور صالح م  یمن حرف -

  یبرا یقابل قبول  ل یمطمئناً دل  د،یطور عمل کنهمون

صورت من هم طبق برنامه    نی. در ادیکارتون دار نیا



صبر   دیو تا هر موقع بخوا رمیم شی شما پ  یزیر

 . کنمیم

 

از او تشکر کرد و سپس رو به مهتاب ادامه   شهاب

 داد:  

خانوم هم با نظر من موافقن بهتره   قیحاال که شقا -

ما   فیو زودتر تکل  یمعطل نکن  نیاز ا شتریتو هم ب

 .  یرو روشن کن

 

 گفت:  دیطور د  نیکه ا  مهتاب

من هم    دیخوایطور م نیخوب. حاال که شما ا اریبس -

 . ذارم یمنتظرتون نم   نیاز ا شتریب

 

 دوخت و گفت:  نیسپس نگاهش را به زم 

باشه که امروز   نیاگه ظاهر و باطن آقا مهران هم  -

 . مونمیم یدادم باق   شبیکه د  یسر همون جواب   دمید

 

 بر لب آورد و گفت:   یشهاب لبخند کمرنگ 



حساب اجازه   ن ی. با ایهست  یدختر عاقل   دونستمیم -

دارم جواب مثبت تو رو به اطالع مهران برسونم،  

 درسته؟

 

 بود گفت:  نییمهتاب که هنوز نگاهش پا 

جواب آخرم    دی. من فقط با یدونیهرطور خودت م -

 ودت. کارها به عهده خ هیکه دادم بق دادم یرو م

 

 به شهاب نگاه کرد و ادامه داد:  سپس

تو  اد یز  قیاجازه نده شقا  کنمیفقط خواهش م  -

 بمونه. یانتظار باق

 

 گفت:   قیشهاب، شقا  یبه جا 

عجله ندارم راستش رو   اد ینگران من نباش من ز -

تا   یمحسن ی دفعه قبل و موضوع آقا  اناتیجر یبخوا

 گهیبرده، د نیمن رو از ب جانیشور و ه  یادیحد ز

 کنهینم  یدفعه قبل رو ندارم و چندان برام فرق اق یاشت

 . نمیها رو بباون  یکه ک

 



 گفت:   شهاب

به شما قول   ی از بابت اون دفعه واقعاً متأسفم. ول  -

بدم   انیبه انتظارتون پا  گهیحداکثر تا سه روز د دمیم

 روشن بشه.   زیو همه چ

 

صرف ناهار   ی هر سه برا گفتگو  ن یاز تمام شدن ا بعد

 . نییرفتند پا 

خوردن غذا، شهاب پاسخ مثبت مهتاب را به  نیدر ح 

خوشحال کرد. اما    تینها یمادرش خبر داد و او را ب

از بابت مهتاب و مهران   نکهیخود شهاب با ا

فکر  قیخودش و شقا  ندهیچون به آ ی خوشحال بود ول 

 برد.  ادیرا از  یخوشحال نیا کرد یم
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را متوجه   ی بود که کس  ن یدر ا  اشیحال سع  نیا با 

هم موفق شد.  ی خود نکند و البته تا حدود یناراحت

شهاب را ناراحت کرده بود او    داً یمهران شد یها حرف

  خواهدیندارد فقط م  ی که مهران مقصود بد  دانستیم

آماده کند. خودش    یتلخ شامد یهرگونه پ یاو را برا

داشتن    قتیحق نکه امکا   دانستیخوب م زین

حال   نیوجود دارد با ا  یادیمهران تا حد ز یها حرف

کند که به خاطر خودش    یخود را راض توانستینم

 بردارد.   قیکردن پدر و مادر شقا   دایپدست از 

 

افکار   نی که هنوز ا یبعد در حال یهر حال مدت به

ذهنش را مشغول کرده بود به سراغ تلفن رفت و  

را   یشماره مهران را گرفت و چون خود مهران گوش 

پاسخ مهتاب را به اطالع او   نکهیبرداشت بعد از ا

 رساند گفت:  

بر رو به تو بدم  خ ن یفردا سر کالس ا  خواستمیم -

  دم یبهتر د ستیبه گفتنشون ن یازیکه ن ی ل یبه دال ی ول 

زودتر    یدار یمیامروز خبرت کنم تا هر تصم نیهم

به   یخوایکه اگه م نهی. منظورم ا یانجام بد



فرصت اقدام   نی بهتره تو اول  یا یمهتاب ب  ی خواستگار

 .  یکن

حاضرم   دیندارم، اگه اجازه بد یمورد حرف  نی در ا -

  یفردا با پدر و مادرم خدمتتون برسم. ول نیهم

   ؟ یعجله دار  قدر نی بپرسم چرا ا تونمیم

با  شتری فردا ب ی باره نپرس  ن یدر ا  یزیبهتره فعالً چ -

کارم رو   نی ا لی مطمئن باش دل  م،یکنیهم صحبت م

 .  دمیم  حیبرات توض

 

 حرف را عوض کرد و گفت:   سپس

امشب با پدر و مادرت مشورت کن و   نیو همپس ت  -

 .  اریمن ب ی فردا خبرش رو برا

 

  یو بعد از خداحافظ  رفتیهم گفته او را پذ  مهران 

 تماسشان را قطع کردند.  

 

  دیا یبعد مهران در دانشگاه منتظر بود تا شهاب ب روز 

که شهاب را از دور   یو به سؤاالتش پاسخ دهد زمان



را در   ی به طرفش رفت و چون نشاط و سرحال  دید

 :  دیچهره او مشاهده نکرد پرس

 .ی رسیشهاب؟ سرحال به نظر نم هیچ -

 

 پاسخ داد:    شهاب

برخالف من تو   ینتونستم خوب بخوابم ول شبید -

   ست؟یطور ن نیا ی سرحال هست  یل یخ

 

 زد و گفت:  یلبخند  مهران 

قولت  به  نکهیاز لطف توعه که من سرحالم. از ا -

 از تو متشکرم.  ی عمل کرد

 

 بر لب آورد و گفت:   یهم تبسم  شهاب

حال خوشحالم که مهتاب   نینکردم با ا یمن که کار  -

قراره    ی. خوب حاال چه خبر؟ ک رفتیدرخواستت رو پذ

 منزل ما؟  د یاریب ف یتشر
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 نگاهش را از شهاب گرفت و گفت:   مهران 

  نینداشته باشه هم یاگه اشکال یچون تو عجله دار  -

 امروز عصر.  

 .  میهم خوبه پس منتظرتون هست ی ل یخ -

 ه؟یچ  یت براعجله یبگ  یخوایممنونم، حاال نم -

  فیبعد از روشن شدن تکل  خوام یم  قهیبه خاطر شقا  -

 تو و مهتاب برم دنبال پدر و مادرش. 

حاال منظورت رو   ؟یخودت رو گرفت میپس تصم -

  شیکه پ  یاوضاع  یدونیچون خودت هم م فهممیم

تا   یباشه قصد دار لتیمطابق م  تونهینم یرو دار 

  یکن کسرهیو اوضاع آرومه کار ما رو   فتادهین  یاتفاق

 درسته؟  

 

 و گفت:   دیکش یقینفس عم  شهاب



 آره، کامالً درسته.  -

 

 گفت:  یمهران با ناراحت 

 ق یکه به فکر من و خواهرت و شقا   قدرنیاگه ا  -

درست    زیهمه چ یبه فکر خودت هم بود  یهست

 . شد یم

 . شهیم یطور هیباالخره   الش،یخ  یب -

 . شهیم یکه چ نهی مهم ا ی که مسلمه ول  نیا -

 

سکوت کرد سپس انگار   یحرف کم  نیبعد از ا  مهران 

 آمده باشد گفت:  ادشی ی اتازه زیچ

 . یبکن یتونیهم م  گهیکار د هیشهاب  یراست -

 

به او نگاه کرد و منتظر ادامه حرفش شد.    شهاب

 مهران ادامه داد: 

به دنبال پدر و مادر   نکهیبه نظر من بهتره قبل از ا -

و اگه بشه  یکن  ی خواستگار ق یاز شقا  یبر  قیشقا 



اونا رو در برابر عمل انجام   یطور  نیو  ا ینعقدش ک

 .  ی شده قرار بد

 

 زد و گفت:  یشهاب لبخند تلخ 

 نکهی. اوالً ایگیکه تو م هیسادگ نیبه هم ی فکرکرد -

  دنی شن یخودم رو برا  دی کار رو انجام بدم با  نیاگه ا

آماده کنم که واقعاً   هیو کنا   شیهزار جور طعنه و ن

ً یمشکله ثان   لیبخوان به م قیاگه خانواده شقا  ا

  یهم که باشه سع  یخودشون عمل کنن در هر زمان

تر  از من جدا کنن و مهم رو تا او  کننیخودشون رو م

حاضر بشه   قیخود شقا  یکنیفکر م  نکهیاز همه ا

 کار تن بده.  نیبدون حضور پدر و مادرش به ا

  

ها آتش دلش را شعله ورتر  فحر  نیکه ا  شهاب

 و گفت:  د یکش ی آه ساختیم

فکر   کمی یزنیکه م  یدر مورد حرف کنمیخواهش م -

 کن.  

 ناراحتت کنم.   خواستمیواقعاً متأسفم نم -



به  خوامیدر ضمن نم  الش،ی خیگفتم که ب  ستیمهم ن -

. پس یکن  لیتبد یرو به ناراحت تیخاطر من خوشحال 

شو و فقط به   الیخیموضوع ب  نیتو هم نسبت به ا

 امروز بعد از ظهر فکر کن.

خدا  افتهیم یچه اتفاق  ندهیبگه در آ تونهینم  کسچیه 

موضوع درست بر عکس افکار ما   د یشا   ی دیرو چه د

  مینیتا بب میمنتظر باش  دیام نیباشه پس بهتره به هم

 . ادیم شیپ یچ
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 و گفت:   دیکش یآه  مهران 

 . یگیطور باشه که تو م نیهم  دوارمیام -

 



کرد در برابر مهران   یگفتگو شهاب سع  نیاز ا بعد

خود را شاد و سرحال نشان دهد تا آن روز را، که هم 

و   یماندن ادیمهران روز به   یخودش و هم برا  یبرا

به کام خودش و او تلخ    ل یدل یبود ب  یزیانگجانیه

نکند و به خاطر مهران و مهتاب هم که شده فعالً خود 

 نشان دهد.  الیخیب ندهیرا نسبت به آ 

 

  یتماس تلفن  یط یز خانم ساالر همان رو  صبح

ماجرا گذاشت و از   انیرا در جر یمی کر یبرادرش آقا

تر در مراسم  او خواست که به عنوان بزرگ

شرکت کند. چون او تنها برادر خانم    ی خواستگار

منزلش فاصله  نکهیبود، به هر حال با ا یساالر 

ً داشت قبول کرد که حتم یتا منزل خانم ساالر   ی ادیز   ا

ً یشرکت کند و دق  در مراسم ساعت قبل از آمدن   مین قا

 ها خودش را به منزل خواهرش رساند. مهمان

و حضور    قیشقا   یاو که تا آن زمان خبر از ماجرا 

او در آنجا   دنیاو در منزل خواهرش نداشت از د

  یمختصر حاتیبا توض یتعجب کرد. اما خانم ساالر 

 برد.   نیکه در مورد او داد تعجب او را از ب

 



و مهتاب   قیاز شهاب و شقا کدامچیاز آن چون ه بعد

 زد و گفت: یلبخند یمی کر یکنارشان نبودند، آقا

مهتاب   یبعد از عروس   داستی طور که پ نیپس ا  -

شهاب آماده    یعروس  یخودمون رو برا  دیبالفاصله با 

 درسته؟   میکن

 

 و گفت:  دیکش  یآه  یساالر خانم

اوضاع  کنمیاما فکر نم منه  یآرزو  نیا دونهیخدا م -

 بره.   شیما پ لیمطابق م

 

که منظور خواهرش را متوجه نشده بود   یمیکر ی آقا 

زنگ   ی حرف او را بپرسد اما صدا نیخواست علت ا

اجازه را به او نداد در آن موقع شهاب   نیدر خانه ا

زنگ از   یداخل اتاق خودش بود اما با بلند شدن صدا

 ی آمد و به قصد باز کردن در به رو رون یاتاق ب

 رفت.   اطیها به حمهمان

در آشپزخانه بود چون با    قیهم که همراه شقا   مهتاب

  شد یافزوده م  جانشیها هر لحظه بر هحضور مهمان

 گفت:   قی خود را آرام کند به شقا  یکم نکهیا یبرا



  شیپ یا یدفعه که همراه من م ن یا ق،ی شقا  یراست -

 ها؟ مهمون

 

 پاسخ داد:  ق یشقا  

من خبر نداشت  یزندگ  انیاگه آقا مهران از جر -

رو در مورد من   زیحاال که او همه چ ی . ول ومدمینم

  ل یکه دل   دوننیو مسلماً پدر و مادرش هم م دونهیم

تو   تونمیتر م راحت هی و خونه شما چحضور من ت

 . امیم  یتو رفت نکهیجمعشون حاضر بشم فقط بعد از ا
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با استقبال گرم   نکهیمهران و پدر و مادرش بعد از ا 

و سپس مورد   شهاب روبرو شدند به داخل خانه آمدند

 و برادرش قرار گرفتند.  یاستقبال خانم ساالر 



آن طور که دوست دارد  خواستیدلش م  یل یخ  شهاب

موجود به او حکم   طیشرا  یبا مهران صحبت کند ول

  یکه در کمال ادب و احترام رفتار کند. اما وقت کرد یم

ها گذشت از آنجا که در کنار  از حضور مهمان یمدت

 مهران نشسته بود مهران آهسته به او گفت: 

رفتار   یبا من رسم  یدار  یاد یز یکن یفکر نم -

 .  شمیکم کم دارم از دستت خسته م ؟یکنیم

 

 گفت:  یزد و به همان آهستگ یلبخند  شهاب

 خونه ما.   یایبه عنوان داماد ن ی خواستیحقته، م -

 

 و همراه با تبسم گفت:  زیآم التماس یابه گونه  مهران 

اگه با من    یحاال که کار از کار گذشته و اومدم ول  -

عنوان به   نیبه ا نیبعد از ا  دمیقول م یرفتار کن  یعاد

 نرم.  یخونه کس

 

 شهاب چشمانش را به چشمان او دوخت و گفت:   

 برو!   ینه، اگه جرأت دار  -



 

 و گفت:    دیخند  مهران 

بودم   دهیرو با اون پسره ند  روزتیار داگه رفت -

حاال نه، باور کن اصالً جرأت   یجرأتش رو داشتم ول

 ندارم.  

 

 گفت:  دیخندیکه م  یهم در حال   شهاب

 ی از شوخ یول  خوامیرو م  نیبهتر، من هم هم -

  ؟ یکنیم ،یکنیبا مهتاب نم  یکار نیتو که چن م،یبگذر

 

رو از زبون   یحرف  نیچن دنیکه انتظار شن  مهران 

 شهاب نداشت گفت: 

بهتره   ی ول  یدار  نانیبه من اطم  قدرنیممنونم که ا -

با   یکار  نیچن  یبه همون اندازه که تو حاضر  یبدون

کار رو با خواهرت   نیمن هم حاضرم ا یکن  قیشقا 

 کنم.  

 

که از پاسخ مهران صورتش داغ شد نگاه از    شهاب

 او گرفت و گفت: 



 ینیبیکه م  نیهم یستید نبل  یاگهیتو هم که حرف د -

 .  یکشیرو وسط م  قیشقا   ی پا  یار یقراره کم ب

 

 زد و گفت:  یلبخند  مهران 

 نیو فقط از هم نهینقطه ضعف تو هم  دونمیچون م -

 تو رو ادب کرد...   شهی راه م

ادب شدم حاال خواهش   ی خوب، به حد کاف ی ل یخ -

بحث خاتمه بده وگرنه باز هم مثل قبل   نیبه ا کنمیم

 .  کنمیبا تو رفتار م تیدر کمال رسم 

حرف رو نزن.   نیا کنمیخوب، خواهش م اریبس -

 داش یپ نجاها یا  قیچرا شقا  نمی بگو بب  میاصالً بگذر

 ست؟ ین

مهتاب اومد، اون هم   یوقت کنمیمهتابه فکر م   شیپ -

 . ادیب
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از شهاب بپرسد که  یگر یخواست سؤال د  مهران 

 پدرش با خنده گفت:  

  دیبگ دیصحبت کن دیتون یاگه در حضور ما راحت نم -

 گهیدچند روزه هم نمی. ببمینیبش گهید یجا میتا ما بر

 د؟ یگفتن دار یحرف برا قدر نیکه ا دیدیرو ند

 

 شد و گفت: نیشهاب شرمگ  

گفتگومون شما    کردم یفکر نم خوامیواقعاً معذرت م -

 رو خسته کنه.

 

 پدر مهران گفت:   

  دم یمن چون د هیچه حرف نیا کنمیخواهش م -

طور   نیخودمون تموم شده اما شما هم یها حرف

هاتون رو از حرف کمی دمیبهتر د  دیزنیحرف م  دیدار

 .  دیبدبه ما قرض 

 



طور سر به سر آنها   نیپدرش ا  دیکه د  مهران 

 گفت:  گذاردیم

که انگار ما چند ساعته که  دیزنیحرف م یطور  -

که خودتون هم   یدر صورت  م،یزنیحرف م  میدار

 . ستیطور ن  نیا دیدونیم

 

 و گفت:   دیخند یسهراب  یآقا 

  ،یتو که ماشاا... انگار نه انگار داماد مجلس هست -

راحت مشغول بگو و بخند با آقا    الیتا حاال که با خ 

حاال هم که صاف و پوست کنده جواب    ، یشهاب بود

 .  یدیمن رو م یها حرف

 

جمع عرق    ی حرف آن هم جلو ن یا دنی از شن  مهران 

نگفت و    یزیچ  گریاش نشست، دشرم بر چهره

 دوخت.   نینگاهش را به زم

 گفت:  ییهم با خوشرو  یساالر خانم

  قدرنیدو نفر ا نی راحت باشن رفاقت ا  دیاجازه بد -

تو   یرییتغ تونهیهم نم یمسائل نیکه چن ادهیز



موضوع واقعاً قابل   نی کنه و ا جادیشون ا رابطه

 .نه یتحس

 

  نیاز ا شتریکه ب یخانم سهراب یعنیمهران  مادر 

 تحمل کند گفت:  توانستینم

  ارنیب  فیاگه عروس خانم تشر یحق با شماست ول -

 .کنهیفرق م کمیاوضاع 

 

 یاکرد و لحظه دییحرف را تأ  نیا  زین یسهراب  یآقا 

 . ونددیبه جمعشان بپ  زیبعد قرارـشد که مهتاب ن

درهمان زمان شهاب آهسته به مهران که ساکت   

 نشسته بود گفت: 

را هم گم نکن، ثابت   تیخونسرد باش، دست و پا  -

 رییاوضاع ما را تغ تواندیکن که آمدن عروس هم نم

 دهد.  

 گفت:    مهران 

ت عمل کنم چون قلبم  به گفته تونمیمتأسفم، نم  -

 .  تپه یداره م یبدجور 

 



 و گفت:  دیخند  شهاب

باشه بهتر از   یطوره بذار بتپه، هرچ  نیحاال که ا -

 .فتهیکه از کار ب نهیا

 

اش حرف شهاب لبخند به چهره نیمهران که از ا 

 نشسته بود گفت: 

قرار   یتیموقع  نیکاش هرچه زودتر تو هم تو چن -

 بدم.  لت یتحو ییها حرف نیچن هیو من بتونم  یریبگ
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حرف مهران خنده را از لبان شهاب محو کرد و   نیا

 او گفت:  

 ها ندارم. شانس  نیراحت باشه من از ا التیخ -



 

  یزیحالت او شد خواست چ  رییمهران که متوجه تغ 

شروع به صحبت   یسهراب  یاما شهاب با آقا   دیبگو

 اجازه را به او نداد.   نیکرد و ا 

 ی چا  یهافنجان ینیکه س یبعد مهتاب در حال یالحظه

به  نکهیرا در دست داشت به داخل اتاق آمد و بعد از ا

 پرداخت.  ی ها سالم کرد به تعارف کردن چا مهمان

 

  اش ندهی عروس آ  داری مهران که در انتظار د مادر 

بر   تی مهتاب لبخند رضا  دنیبا د کردیم ی لحظه شمار 

 اش نقش بست. چهره

به مقابل شهاب   نکهیرا تعارف کرد تا ا  یمهتاب چا  

  داشتیرا برم  ی شهاب همان طور که فنجان چا   د یرس

 : دیآهسته پرس

 ومد؟ یکجاست؟ چرا همراه تو ن قی شقا  -

 هم به همان صورت پاسخ داد:   مهتاب

 بشه.    داشیپ  دیبا  گهیس االن دتو آشپزخانه - 

 



  زی م یرا رو ین یحرف س نی بعد از گفتن ا  مهتاب

 ادرش نشست.  کنار م یمبل یگذاشت و خودش رو 

خانم  یوقت وست، یبه جمعشان پ قی همان زمان شقا  در

  یکرد خانم سهراب  یها معرفاو را به مهمان یساالر 

 گفت: 

 .  میدیرو از زبون مهران شن رشونیبله، قبالً ذکر خ -

 

  ستادهی راه ا انهیکه در م ق یخطاب به خود شقا   سپس

 بود گفت: 

و   مین یبب کی شما رو از نزد  خواستیدلمون م ی ل یخ -

 . میبا شما آشنا بش

 

 هم در پاسخ او اظهار داشت:  ق یشقا  

با شما باعث افتخار   ییاز محبتتون ممنونم، آشنا -

 منه. 

 

دعوت کرد   قیاز شقا  یتعارفات خانم ساالر نیاز ا بعد

مانده بود و آن هم در   یکه باق   یتنها مبل  یکه رو 

 .ندیشهاب قرار داشت بنش یکینزد



  یدر کنار هم برا   قیشهاب و شقا   دنی د  نکهیبا ا 

  یبود اما برا  یندیو خوشا  با یجمع، صحنه ز تیاکثر

 توأم با اندوه بود.  یمهران و خانم ساالر 

باره نزدند و به بحث در   نیدر ا  یحال حرف ن یبا ا 

که مهران و مهتاب بودند    ی مورد موضوع اصل 

که در آن جمع ساکت بودند   ی پرداختند. تنها کسان

 و مهتاب بودند.    قیشقا 

 

ها و گذاشته شدن هر حال بعد از تمام شدن حرف به

بحث شهاب از جا بلند شد تا با   انی قرارها و پا 

 کند.  ییرایها پذاز مهمان ینیریش

نفر از مادر مهران شروع کرد   نیبه عنوان اول   یوقت 

 گفت:   ینیریاو بعد از برداشتن ش 

شما رو    ی عروس ینی ریبرسه که ش یان شاا... موقع -

 .میبخور

                

 

[11 /16 /2021  3:39  PM] 

 



 221#پارت 

 

بر   یگریدر پاسخ او فقط تشکر کرد و حرف د  شهاب

 .  اوردی زبان ن

که پدر مهران بود در ادامه حرف همسرش   یبعد  نفر

 و همراه با خنده گفت:  یبه شوخ

  یعروس  جهیتا نت کننیمطمئناً آقا شهاب صبر م  -

وقت اگه از وضع مهران  اون نن،یمهران رو بب

 .  شن یخوششون اومد دست به کار م

 

 خطاب به خود شهاب گفت:   سپس

 آقا شهاب؟  گمیدرست نم -

 

  شیها غم و اندوه را براحرف نی ا دنیه شن شهاب ک 

برلب آورد و   یبه ارمغان آورده بود لبخند کمرنگ

 گفت: 

 طور باشه.   ن یا دیشا  دونم،ینم -

 



 لبخند بر لب گفت:   یسهراب خانم

مهران و    یطور باشه پس بعد از عروس نیاگه ا  -

چون    اد، یم ش یموضوع پ  نیمهتاب خانم بالفاصله ا

 حال و روز مهران از االن کامالً مشخصه.

 

که از حال شهاب خبر داشت و   یخانم ساالر  

به اندوه دل   نکهیها جز احرف نیکه ا  دانستیم

  یدر او ندارد برا   یگرید ریپسرش دامن بزند تأث 

 دهد گفت:   انیبحث پا  نیبه ا نکهیا

نداره، موقعش که شد در  یا شهاب فعالً عجله -

که  یایما هم بهتره به عروس  کنه،یمموردش فکر 

و اون رو به حال خودش  میبپرداز  م یرو دار شیپ

 . میبذار

 

 هم گفت:   یمیکر ی آقا 

 .  م یازش غافل بش دیهم نبا ی ادیز ی که درست ول  نیا -

 

 هم گفت:   یسهراب ی آقا 



موضوع   ن ی ان شاا... ا ی من هم با شما موافقم ول  -

 . شهیمطرح م  یهم به زود 

 

  قیرا مقابل شقا  ینیر یکه در آن موقع ظرف ش  شهاب

ها در برابر حرف نیا دنیکه از شن  یگرفته بود درحال 

 ق یبه او تعارف کرد. اما شقا  دیتپیاو قلبش به شدت م 

  یلیم یحال او را داشت اظهار ب یاهم که تا اندازه

 کرد.  

در برابر او را   ستادنیاز آن توان ا شتریکه ب  شهاب

با   یخانم ساالر یاو دور شود ول  نداشت خواست از 

مهتاب    یعروس ینیری که ش  ق، یجمله به شقا  نی گفتن ا

  شیشهاب را در جا  نکهیرد کند عالوه بر ا د یرا نبا 

  بیترغ ینیریبه برداشتن ش   زیرا ن  قینگه داشت، شقا 

 کرد. 

 

که مورد تعارف شهاب واقع   ی نفر نیبه هر حال آخر 

برداشت   ینی ریاو هم ش نکهیشد مهران بود، بعد از ا

  شیگذاشت و سپس سرجا   زیم یشهاب ظرف را رو 

 نشست.



از   کردینم یدر آن جمع احساس راحت گریاو که د 

 داً یشده بود شد ینیریخودش مسئول پخش ش  نکهیا

تمام وجودش   کرد یبود و خود را سرزنش م مان یپش

اندوه داغ شده بود و در آن جمع احساس   از غم و

 .کرد یم  یخفگ

  زانیکه از م قیها در حضور شقاآن حرف دن یشن 

نامعلوم و   نده یطرف و آ  کیعشق او خبر داشت از 

 . آورد یبر او فشار م گریاز طرف د  زین  زشیغم انگ
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 نبرد.   ی پ شیبه ناراحت یکس کرد یم یحال سع  نیا با 

  یمبل نشست، آقا یرو  نکهیهر حال بعد از ا به

 به او گفت: ینیریزد و با اشاره به ش  یلبخند یسهراب



  دیآقا شهاب، نگران نباش دی خودتون هم بردار -

 .رسهیشما هم فرا م ینیریباالخره زمان خوردن ش

  

بهانه به دست   نیاز ا شتریب خواستیکه نم  شهاب

 ها بدهد گفت: آن

از   شتریب کنمیفقط خواهش م  دارمیخوب برم اریبس -

به نفرات    دی و بپرداز دیدر مورد من صحبت نکن نیا

 . یاصل 

 

 یبرداشت، اما شدت ناراحت یاینیریاز آن ش بعد

  کرد یاحساس م  دادیاجازه خوردن آن را به او نم

است که خفه   کیو نزد  فشارد یرا م ش ی گلو  یزیچ

 شود. 

 

ها را به خود جلب  باز توجه مهمان خواستیاو که نم 

کرد تا با خوردن آن    کیرا به دهانش نزد ینیری کند ش

از آن   شترینشان دهد اما ب یحال خود را عاد

لب شود با دست سردش  غا اشینتوانست بر ناراحت

را گذاشت   ینیریچون آتشش را مالش داد و ش  ی گلو



بلند شد و بعد    شیسپس از جا  ز،یم ی داخل بشقاب رو

 رفت. رونیاز اتاق ب خوام یاز گفتن چند لحظه عذر م 

 

و    رمنتظرهیغ  نیحاضر یحرکت شهاب برا نیا 

 آور جلوه کرد.تعجب

 گفت:   یمادر مهران رو به خانم ساالر 

  یزیاز چ  نکهیمثل ا ستیبه نظر حالشون خوب ن  -

 ناراحت شدن. 

 

 بلند شد و گفت:  شیاز جا  یخانم ساالر  

دنبالش تا شما از خودتون   رمیتون من مبااجازه -

 . گردمیبرم دیکن ییرایپذ

 

آهسته از    یسهراب  یآقا   یبعد از رفتن خانم ساالر 

 : دیمهران پرس

 شهاب شد؟  یما باعث ناراحت یها حرف یکنیفکر م -

 

 گفت:  یبا ناراحت  مهران 



  یرو ادهیبلکه مطمئنم، شما واقعاً ز  کنمیفکر نم -

 . د یکرد

 .  مینزد  یما که حرف بد  یول  -

چون در مورد اون   د، یفکر کن یطور نیا  دیحق دار -

 .  دیدونینم  یزیچ

 

  ریخود را به آشپزخانه و کنار شآن طرف شهاب   از

چند مشت آب به   ختنیبا ر نکهیآب رساند، بعد از ا

پشت   یصندل  یرو  افتیباز ی صورتش حال خود را کم

گرفت و   شیها دست انینشست، سرش را در م زیم

 چشمانش را بست تا حالش بهتر شود.  

به سراغش آمد و چون   یهمان زمان خانم ساالر  در

 با اندوه گفت:   د یاو را در آن حال د

برات   ی ندار اجیاحت  یزیشهاب تو حالت خوبه؟ چ -

   ارم؟یب

 

چشمانش را باز کرد نگاهش را به مادرش    شهاب

 دوخت و گفت:



ها، درست  مهمون شیپ د ینه؛ حالم خوبه شما برگرد -

 . دی تنهاشون بذار ستین
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سخت   شیشهاب برا یکه تحمل ناراحت  یساالر خانم

 بود گفت: 

  نیهم تونمینگران تو هستم نم یول  دونم،یم - 

 ولت کنم.   یطور

 

 گفت:  کرد یمادرش را درک م یشهاب که نگران 

 دیخودتون رو نگران نکن ی خودیب کنمیخواهش م -

  گهید قهی تا چند دق دمیقول م د،یمن حالم خوبه شما بر

 .  شتونیبرگردم پ



مواظب خودت   کنمیفقط خواهش م  رمیخوب م ی ل یخ -

خودت رو تحت فشار قرار نده،  قدرنیباش و ا

 .  فتهیبرات ب ینکرده اتفاق  ییخدا ترسمیم

ها  ونبه مهم دیبر کنمیخوب، حاال خواهش م اریبس -

 . دیبرس

 

  آمدیدلش نم نکهیبا ا یخانم ساالر بیترت نیا به

به ناچار خواسته او را    ی شهاب را تنها بگذارد ول 

جمله  نی و با گفتن ا ییرایو برگشت به اتاق پذ رفت یپذ

را از   ینگران گردد؛یاالن برم  ستین ی مهم زیکه چ

 جمع برطرف کرد. 

 

به سر برد   ییرا در تنها  یهم چون مدت   شهاب

برگردد   خواست یحال نم نیبا ا افت،یآرامشش را باز

  دانستیکار را دور از ادب م نیاما چون ا ه؛یبق  شیپ

 خود را مجبور به رفتن کرد.  

در   یبه اتاق برگشت بعد از معذرت خواه یوقت

ها  دوباره بحث مهمان نکهیا مینشست اما ب شی سرجا 

ها مهمان ی ول   داد، یدر موردش شروع شود آزارش م

کردند    ی برده بودند سع انیبه جر  یکه از ظاهر امر پ



او شود. فقط   ینزنند که موجب ناراحت  یحرف  گرید

 : د یمهران آهسته از او پرس

   ؟یهاشون ناراحت شد شد شهاب؟ از حرف  یچ -

 

باره بشنود   نیدر ا  یحرف  خواستینم گریکه د  شهاب

 گفت: 

  ی نگو به اندازه کاف  یزیچ گهیتو د کنمیخواهش م -

  دنیحال و حوصله شن گهیباور کن د دم یشن هیاز بق

 تو رو ندارم.   یها حرف

 

از  نکهیبدون ا کرد یکه حال او را درک م   مهران 

 گفت:  ردیبه دل بگ یاو رنجش  یها حرف

 گهیخوب د   یل یخ ،یحرف رو بزن نیا  ی حق دار -

 . زنم َیحرف نم

 

کرد و تا   اریختحرف سکوت ا نی بعد از گفتن ا  مهران 

 زد و نه شهاب.  ینه او حرف گریآخر مجلس د 

 



شد که ده روز   ن یهم ا  ی مجلس خواستگار  جهینت

 یمجلس جشن ندهیروز پنج شنبه هفته آ یعنی  گرید

دهند و بعد از مراسم عقد ازدواج، مهتاب در   بیترت

که درس مهران تمام   ی منزل مادرش بماند تا زمان

آن دو به منزل  یارتی سفر ز کی یوقت در پ شود و آن

 خودشان بروند.  

بود که از طرف   یسهراب یمتعلق به آقا  شنهادیپ نیا

 .رفتندیشد و همه آن را پذ دییهم تأ  گران ید
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همه قرارها گذاشته شد و   نکهیهر حال بعد از ا به

  ق، یاز مهتاب و شقا   ریها عزم رفتن کردند به غمهمان

 ها را تا دم در خانه بدرقه کردند.  مهمان هیبق



اتاق تا در خانه از آنجا که مهران و   نیفاصله ب در

جهت که مهران متوجه  نیشهاب همگام بودند و از ا

 شهاب شده بود گفت:  یحال و ناراحت رییتغ

تو شد   یباعث ناراحت نجا یاومدنمون به ا نکهیاز ا -

از دست ما   ادیز   دوارمیام خوام،یواقعاً معذرت م

 .  ی ناراحت نباش

 

ناراحت منزل    ی مهران با خاطر خواستیکه نم  شهاب

 بر لب آورد و گفت:   یها را ترک کند لبخندآن

از دست   تونمیمگه م ؟یزنیکه م هیچه حرف  نیا -

 شما ناراحت باشم. 

 ییهمه اونا ،یکن  ی من نقش باز یالزم نکرده برا -

 تو شدن.  یکه تو اتاق بودند متوجه ناراحت

  یکس  ریمن تقص یناراحت ی بابت متأسفم، ول  نی از ا -

اون   دنیخودم بودم که تحمل شن نینبود در واقع ا

 ی حرف بد یها رو نداشتم وگرنه از جانب کس حرف

 نشد.   انیب

 



به مهران نگاه کرد و با  دیکه رس نجا یبه ا  شهاب

 که بر لب داشت گفت: یلبخند

در ضمن مطمئن باش اگه از دست تو و پدر و   -

جشن    یبرا دادم یمادرت ناراحت بودم هرگز اجازه نم

 .د یقرار بذار یعروس 

 

 بر لب نشاند و گفت:  یحرف او لبخند ن یمهران از ا 

  نیبا ا ،یگیاست م مطمئنم که ر  گهیرو د یکی  نیا -

باور کن پدر و مادرم   خوامیحال باز از تو معذرت م

رفته  ادشونی قهی چند دق  ینداشتن فقط برا یقصد بد 

 بود که داماد من هستم نه تو.  

 

 کرد و گفت:   یخنده کوتاه  شهاب

توعه که نقش داماد رو خوب   ریتقص گهیهم د  نیا -

 .  کردند ینم یاشتباه  نیها چنوگرنه اون ی نکرد فا یا

 

گفتند   دار ی د دیها به امگذشت مهمان گری د یمدت چون

 را که آمده بودند برگشتند. یو راه 



به اتاق خودش رفت   میبعد از رفتن آنها شهاب مستق 

 ییرایپذ ل یوسا  ی و مهتاب هم بعد از جمع آور  قیشقا 

 به آشپزخانه رفتند.  

  شستندیها را م ظرف رگیکدیکه به کمک   یزمان

 مهتاب گفت: 

  یری حداکثر پس فردا م  ا ی تو که فردا   قیشقا  نمیبب -

  یا یدوباره م  یعروس  یپدر و مادرت، برا شیپ

 . جا نیا
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 زد و گفت:  یلبخند  قیشقا 

 . امیصد درصد م یاگه دعوتم کن -



باور کن   یمونیمن درست مثل خواهرم م یتو برا -

کاش اصالً از   یول   شمیناراحت م یحساب یا یاگه ن

به  خوادیدلم م یل یخ  نکهیبا ا یرفتیما نم شیپ

باور   یول یکن دایو پدر و مادرت رو پ  ی آزروت برس

به   یمدت بدجور  ن یرو ندارم تو ا تیکن تحمل دور

بدون تو   ردا از ف  دونمیجودت عادت کردم و نم و

 بکنم.   دیبا   کاریچ

معلوم   یزیهنوز که چ  یمن هم به تو عادت کردم ول  -

  شیاز کجا معلوم که باز اوضاع دفعه قبل پ ستین

 . ادین

درست  زیهمه چ گهیدفعه د  نینه من مطمئنم ا -

  یپدر و مادرت. راست شیپ یگردیو تو برم  شهیم

 ؟ی ریفردا خودت هم همراه شهاب م نمیبب

  هیبرگشتم برام کاف دی بار که رفتم و ناام هی نه همون  -

کردم به   دایها رو پتا مطمئن نشم که اون گهید

حال آقا   داستیطور که پ نیا ی . ول رمیسراغشون نم

برن   توننیفردا م دونمینم ست، ی خوب ن اد یشهاب ز

 نه.   ایدنبال ماجرا 

 باشه.    طیشرا  نیاگه تو بدتر یحت  ره،یمطمئن باش م -

 



 

شهاب بود او فردا را روز   یبرا یشب؛ شب بد  آن

فکر   دانستیماجرا م ان یسرنوشت خودش و پا  نییتع

از او دور  شهیهم یبرا  قیفردا چگونه شقا  نکهیا

و قلبش را به درد   دادیسخت آزارش م  شودیم

 . آوردیم

کند و به   دایپ یاکه بهانه  افتادیفکر م  نیبه ا  ی گاه 

پدر و مادرش   داریرا از د   قیکه شده شقا  یقیهر طر 

و    زدیم بیبعد به خود نه  یامنصرف کند اما لحظه

به   شانیافکار پر نیا کرد، یفکر را از سر دور م نیا

سرانجام خواب   نکهیتا ا کردیاو را رها نم قیطر چیه

 . دیبه سراغش آمد و او را از آن حال نجات بخش 

 

حرف از رفتن   یصبحانه وقت زیصبح روز بعد سر م  

  میآمد و شهاب از تصم شیشهاب به آن آدرس پ 

برود آگاه شد اظهار نمود    خواست یکه فعالً نم  قیشقا 

که بعد از کالس همراه مهران به همان مکان  

  گرانیزم رفتن کرد و د. به هر حال شهاب عروندیم

انتظار   هخوش از همان لحظه ب  ی خبرها  دیبه ام زین

 نشستند.  



 

در مورد   د یکه شهاب در دانشگاه مهران را د  یزمان

که   دانستیداد و چون م   حیاو توض یبرا  مشیتصم

مهران طبق معمول همراه او خواهد آمد از او  

 رفتن آماده باشد.   یخواست که بعد از کالس برا
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شهاب را از رفتن  خواستیابتدا م نکهیهم با ا   مهران 

  ده یفا یاز آنجا که خبر داشت تالشش ب ی باز دارد ول 

خود شهاب   اریرا به اخت زیگرفت همه چ میاست تصم

 .  اوردیباره بر زبان ن نیدر ا  یبگذارد و حرف 

 



دو با هزار  هر  د یکه کالس آن روز به اتمام رس  یزمان

و   یدیتوأم با ناام  ی آزاردهنده و با حال  الیفکرو خ

 رفتند. دادیکه آن آدرس نشان م یبه محل  دیترد

که   یاو به دنبال خانه  دندی که به آن مکان رس ی زمان 

گشتند به مقابل ساختمان بزرگ و  داد یآدرس نشان م

صاحب خانه    یاز ثروتمند تیکه حکا  دند یرس  یکیش

 .  کرد یم

  رتیآن خانه چشمانش از فرط ح دنیکه با د   مهران 

خانه نگاه   رونیب یگرد شده بود همان طور که به نما 

 خطاب به شهاب گفت:  کرد یم

 . ستیما ن یجا  نجا یا م، یشهاب به نظرم بهتره برگرد -

 

 کرده بود گفت:   رتیهم که درحد مهران حشهاب  

حد.   نیثروتمند باشند اما نه تا ا ی ل یخ کردمیفکر م -

کار خودمون    د یما با  کنهینم یما فرق یحال برا  نیبا ا

 .م یرو انجام بد

 

 و گفت:   دیکش یمهران آه 



اگه خود   یحت گهیشدم د  دیاالن ناام نیمن که از هم -

.  یت برس به خواسته یتونیهم بخواد تو نم  قیشقا 

 ی خونه بش نیوارد ا  نکهیقبل از ا کنمیپس خواهش م

 رو از صفحه دلت پاک کن.   قیاسم شقا 

  

مهران بدهد   ی ها به حرف یپاسخ نکهیبدون ا   شهاب

 راه افتاد که برود و در همان حال گفت: 

 هات رو تو راه بگو. حرف هیبق  م؛یبر ا یب -

 

به  یتوجه نیوجه شد شهاب کمترمهران که مت 

 گفت:    رفتیکه دنبالش م  ی نکرده در حال  شیها حرف

  ی حاال کجا دار نمیبب  ،یدیتو که گوش نم ده یچه فا  -

 در خونه که اون طرفه. ؟ یریم

 هی  شونهیاول از همسا  خوامیم یول دونمیم -

 ی طور ن یبپرسم بعد برم سراغ خودشون، ا یسؤاالت

 بهتره. 

 

سخت در انتظار    یو مهتاب و خانم ساالر ق یشقا  

  دیجد  ی بودند تا هرچه زودتر شهاب برگردد و خبرها 



و مهتاب   ق یانتظار شقا  نکهیبا ا اورد، یب شانیرا برا

به شدت   یبود اما خانم ساالر یتوأم با خوشحال 

  آورد یخود نم یروبه  نکهینگران شهاب بود.او با ا

زد و آزارش  یموج م یدر وجودش ناراحت ی ول 

 . دادیم

 ق یشقا  ی خود را در خوشحال   کرد یم  یحال سع ن یبا ا 

 کند.  می و مهتاب سه

 

باره بر زبان    ن یدر ا  یحرف  نکهیهم با ا ق یشقا  

پدر و مادرش   داریاز د  ی ناش جان یه ی ول  آوردینم

  گذشتیتمام وجودش را فرا گرفته و هر لحظه که م

 . شدیم شتریشدت آن ب
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که در مورد مهران و   ی عالوه بر افکار زین  مهتاب

  جانیه   داریو د قیدر ذهن داشت فکر شقا   ندهیهفته آ

 . پروراندیدر سر م  زیاو با پدر و مادرش را ن زیانگ

 چیکه از افکار ناراحت کننده مادرش و شهاب ه او

رابطه به  نیدر ا  یفکر نینداشت و کوچکتر یاطالع 

  یااز اندازه شیب ی بود با خوشحال  افتهیذهنش راه ن

 منتظر برگشتن شهاب بود. 

 

  قیآن دو مخصوصاً شقا  دانست یکه م  یساالر خانم

  شانیانتظار تا چه حد برا نیهستند و ا  یدر چه حال 

ها گرفت با مشغول کردن آن میخسته کننده است تصم

  قیطر نیبه ا  دیسرگرمشان کند، شا  یاطیبه کار خ

 گذشت زمان را کمتر احساس کنند. 

 

مدت   نیکار پرداختند در طول ا نیآنها تا عصر به ا 

 فیکه تعر ییها فهیو لط  زدیکه م یی ها مهتاب با حرف

را به جمعشان مهمان کرده بود. اما   ی شاد کرد یم

خسته شده بود    دن یاز انتظار کش گریکه د  یزمان

 خطاب به مادرش گفت: 



کرده؟ من که از بس   ر یشهاب د دیکنیمامان فکر نم -

 صبر کردم خسته شدم. 

بگه... در   یچ قیپس شقا یبگ  یطور  نیه تو ااگ -

درست نکن هرجا هست به  یجهت نگران یضمن ب 

 .   شهیم  داشیپ  یزود 

  دونمیصبر کنم نم تونمینم نیاز ا شتریمن ب  یول  -

 صبور باشه.  قدرنیا تونهیچطور م  قیشقا 

 

 بر لب آورد و گفت:  یلبخند  ق یشقا  

صبور   شهیمگه م ستیجز صبر ن یا چاره ی وقت -

  د یبا تو ندارم. اصالً شا  یفرق  چی نبود. باور کن من ه

تر باشم اما مجبورم صبرکنم و  از تو هم کم تحمل

آقا شهاب   خوادیدلم م  یل یانتظار بکشم االن هم خ

 . ارنیاز پدر و مادرم ب  یزودتر برگردن و خبر

 

باز شدن در راهرو به گوش   یهنگام صدا نیدر هم  

سکوت بر جمعشان   یالحظه هنکیبعد از ا دیها رسآن

از جا بلند شد و رو به   یحاکم شد مهتاب با خوشحال 

 گفت:   قیشقا 



 بلند شو که انتظارمون به سر اومد.   -

 

حد    نیکه ضربان قلبش به آخر  یهم در حال   قیشقا 

هم   یبود از جا بلند شد. خانم ساالر ده یخود رس

 گفت:   نکهیبرخاست و بعد از ا

 خودت.  دیبه ام ایخدا -

 

  دنی رفت با د  رونیاز اتاق ب قیمهتاب و شقا   همراه

و به او که از    ستادندی ا شانی شهاب هر سه در جا 

 خورده بود چشم دوختند.  جا  دنشانید

 

 قبل از همه به حرف آمد و گفت:    یساالر خانم

خوش    ی پسرم انشاءا... که با خبرها  یخسته نباش  -

 . یبرگشت 
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چهره شهاب را در غم فرو   یحرف خانم ساالر نیا

بر زبان آورد به طرف    یکالم نکهیبرد و او بدون ا

 ها دور شد.  چشم آن  ی اتاق خودش راه افتاد و از جلو

 

آن سه    رتیموجب ح یحرکت شهاب که تا حدود نیا

ها ارمغان آورد،  را به وجود آن ینفر شده بود نگران

 سرشار از تعجب گفت:  یمهتاب با لحن 

 کرد؟   یطور نیچرا شهاب ا شده؟یچ  یعنی -

 

 همانند او گفت:  یهم با حال   یساالر خانم

از   یافتاده ناراحت یاتفاق  نکهیمثل ا دونمینم -

 .  دیباریاش مچهره

 

 شتریاز اندازه نگران شده بود چون ب شیکه ب  قیشقا 

بزند  یحرف  نکهیتحمل نداشت صبر کند بدون ا  نیاز ا



ها رفت و با سرعت راه اتاق  به طرف پله مهیسراس

به پشت در اتاق او   یگرفت وقت  شیشهاب را در پ 

 آنکه اعالم ورود کند در اتاق را باز کرد. یب د یرس

 

در    تخت نشسته و  سرش را یشهاب رو  دید  یوقت

از غم به دلش نشست   یگرفته موج شیها دست انیم

  دیباز شدن در اتاقش را شن  یشهاب چون صدا

  یکه با چشمان  قیشقا   دنیسرش را باال آورد با د

بود قلبش فرو   ستادهینگران در آستانه در اتاق ا

 . ستیو مبهوت به او نگر  ختیر

 

که شهاب لرزش آن را کامالً   ییبا صدا ق یشقا  

 گفت:  کرد یاحساس م

 د؟ یکن دا یها رو پاون دیآقا شهاب؟.... تونست شدهیچ -

 

 ی پاسخ سؤال او را بدهد از رو نکهیا یشهاب به جا 

  رونیتخت بلند شد و به کنار پنجره رفت، به منظره ب

 نگفت.  ی زیچشم دوخت و چ



چند قدم   داد یکه سکوت شهاب آزارش م  قیشقا 

در   ی بود خبر خوش بردهیلوتر آمد و از آنجا که پج

 گفت: زی لرزان و التماس آم یبا لحن ستیکار ن

 .  دیبه من بگ کنمیشده؟ خواهش م یآقا شهاب چ  -

 

به آنجا آمدند    زیو مهتاب ن  یآن هنگام خانم ساالر  در

 اما شهاب همچنان ساکت بود.  

از آن تحمل سکوت شهاب را نداشت   شیکه ب  قیشقا 

  یمطمئن شده بود شهاب حامل خبر تلخ یاز طرفو 

 گفت:  فشردیرا م  شیکه بغض گلو ی است در حال 

عذابم    نیاز ا شتریب کنمیآقا شهاب خواهش م -

افتاده   ی چه اتفاق دیبه من بگ کنمی.... خواهش مدیند

...اگه اون آدرس مربوط به پدر و مادر من نبود به 

  دیکن دا یها رو پاون دی... اگه باز هم نتونستدیمن بگ

رو دارم. ...خواهش    دنشی.... من تحمل شندیبگ

....  دینذار  جوابیرو ب   هاملسؤا   نیاز ا شتریب کنمیم

  یایچه معن تونیسکوت طوالن نیا دیبه من بگ

 .دیبگ یزیچ هی کنمیاب خواهش م.... آقا شهدهیم
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 ی هااز آن شاهد التماس شیب توانستیکه نم  شهاب

بود نفس   رونیکه نگاهش به ب ی باشد در حال   قیشقا 

آکنده از غم و اندوه   یو سپس با لحن  د یکش ی قیعم

 گفت: 

آدرس کامالً درست بود... اون خونه متعلق به پدر   -

 ...  یو مادر شما بوده ول

 

 نیدوباره سکوت کرد در ا   دیکه رس نجا یبه ا  شهاب

خودش   یبه سخت ی که از شدت ناراحت ق یفرصت شقا 

 گفت:  دهیبر دهی بر کردیرا کنترل م

شهاب ... شما    آقا   ست؟ ی... االن ... ن  ی عنیبوده...  -

   د؟یبگ دیخوایم یچ



 

 قیهنگام شهاب نگاهش را به طرف شقا  ن یا در

برگرداند و به چشمان منتظر و نگران او چشم  

قطرات اشک را در چشمان   قیکه شقا  ی دوخت. زمان

بزرگ را  یدلش آتش گرفت و آغاز اندوه  دیشهاب د

 کرد.   ینیبشی خود پ  یبرا

غرق در اشک   ینشست و با چشمان شی بغض به گلو 

شهاب شد و شهاب به انتظار   یها حرف  دنیمنتظر شن

 که گفت:    یداد زمان انی دردآور او پا 

چطور براتون بگم...   دونمیمن واقعاً متأسفم.... نم -

با   ی خبر تلخ نبودم،..... ول  نیکاش من حامل ا یا

منم   نی به عهده منه.... و ا تیمسئول  نی کمال تأسف ا

 خبر...... مرگ پدر و مادرتون رو بهتون بدم.   د یبا  که

 

  یجمالت که از زبان شهاب خارج شد خانم ساالر نیا

. آه از نهاد مهتاب  دیدستش را به صورت خود کوب

  قیسر شقا   ی بر رو اشیبا تمام بزرگ  ایبرآمد و دن

 خراب شد.  

 



تار شده بود و   دگانشیدر برابر د ا ی که دن ق یشقا  

در لحظات اول   دیچرخیور سرش مو زمان د  نیزم

همان طور مات و مبهوت به چشمان غرق در اشک  

 . کرد یشهاب نگاه م 

 

  

و نشاط در   یاو که تمام طول آن روز را با شاد  

که   یخوش گذرانده بود با حرف یخبرها دن یانتظار رس

بزرگ بر   ی باره غم کیشهاب بر زبان آورد به 

را با  نیری شد و آن انتظار ش  یوجودش مستول 

 رساند.  ان یتلخ و دردناک به پا  یاجه ینت
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دگرگون شد . به   قیاز گذشت چند لحظه حال شقا  بعد

 ره یبود خ ستاده یو مقابلش ا یشهاب که در چند قدم

را که چونان    یکه قطرات اشک ی شد و در حال 

  رونیغلتان از چشمخانه چشمش ب  ی دها ی مروار

زبان به سخن گشود و با    کردینثار او م آمدندیم

به   شروع  شد یآرام که کم کم بلند و بلند تر م  یلحن

 حرف زدن کرد و گفت: 

ها  امکان نداره. پدر و مادر من نمردن. اون نینه، ا  -

تا من رو  ها منتظرنزندن من مطمئنم که زندن... اون

پخش کردن.   یشدن من آگه دایپ یها برا. اونننیبب

...چطور   د؟یحرف رو بزن   نیا دیتونی...شما چطور م

ها مردن؟ ...شما اشتباه  که اون دیبه من بگ دی تونیم

 .  کنمیشما رو باور نم  رف. من ح دیکنیم

 

  شیکه لحظه به لحظه حالش بدتر و صدا  قیشقا 

جمالت قلب شهاب را به  نیبا گفتن ا  شد یبلندتر م

 کشاند.  یآتش م 

.... خودتون  دیداده بود  دیشما خودتون به من ام -

.  دیرسونیکه من رو به پدر و مادرم م د یگفته بود

ها رو  اون تونمیکه من م دی...خودتون گفته بود



... چرا   د؟یزنیحرف رو م  نی.... پس چرا حاال انمیبب

که پدر و مادر ندارم. ...چرا   دیبه من بگ دیخوایم

 .  نمیها رو بباون تونمیمکه من ن دیبگ دیخوایم

 

کنان به شهاب   هیبه حالت التماس در آمد و گر سپس

  ختیریدوخته بود و اشک م نیکه نگاهش را به زم

 گفت:  

 دیبگ نمکیآقا شهاب.... خواهش م  کنمیخواهش م -

  نیا دیبگ کنمی.... خواهش م دمیکه من اشتباه شن

که پدر و مادرم االن   دینداره... بگ  قتیموضوع حق

ها  که اون  دیمنتظرن تا من برم سراغشون....بگ

من رو   کنمی. ...خواهش مکشنیانتظار من رو م

ها رو  بار اون هیفقط  دیها. اجازه بداون شیپ دیببر

 بار ...  هیآقا شهاب فقط  کنمی. خواهش منمیبب

 

در برابر چشمان   ستدیپا با  یاز آن نتوانست رو  شیب

 کنان ادامه داد  هیشهاب زانو زدوگر

    



که خبر مرگ  دمیهمه انتظار نکش  نیشهاب من ا  آقا 

 یهمه صبر نکردم که آخر خبر ب ن یها رو بشنوم ااون

از   دیتونیخودم رو بشنوم. ...شما چطور م یکس

ها رو  اون خوامی.... من مدیمن بگ یها برامرگ اون

....  من پدر و مادرم  دی. شما به من قول داده بودنمیبب

و مادرم رو از شما    ر... من پدخوامیرو م

 کنم آقا شهاب  ی....خواهش مخوامیم
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حال   نیشاهد ا توانست یاز آن نم شیکه ب  شهاب

که   یرا از او گرداند و در حال   شیباشد رو  قیشقا 

 خته یدرهم  آم  قیشقا  هیگر  یبا صدا اشهیگر  یصدا

 بلند خطاب به مادرش گفت:   یبود با صدا

...  رونیب دشیببر جا نیاز ا کنمیمامان خواهش م  -

 وضع رو ندارم.   ن یا دنی تحمل د نیاز ا شتریمن ب



 

داد سرش را   هیرا به لبه پنجره تک شیهادست  سپس

 .  ستی انداخت و به شدت گر نییپا 

 

  شی حرکت در جا  ی که همراه مهتاب ب  یساالر خانم

  دنیبا شن ختیریاشک م ق یبود و به حال شقا  ستاده یا

رفت.   قیحرف شهاب به خود آمد و به سمت شقا

دهد    یکرد او را دلدار  یاو را گرفت و سع  یبازوها

و همچنان به  دیشنیاو را نم ی ها حرف قیاما شقا

 . کردیشهاب التماس م

آقا شهاب پدر و مادرم رو به من   کنمیخواهش م -

به خدا من تحمل   کنم،ی. به شما التماس مدینشون بد

 ها نمردن.  که اون دی بگ کنمیم ندارم خواهش

 

دهد فقط   یاو پاسخ ی ها آنکه به حرف  ی شهاب ب اما 

 .  کرد یم هیگر

را از    قیهمراه مهتاب شقا   یبعد خانم ساالر یالحظه

و او را به اتاق مهتاب بردند. بعد   رون یاتاق شهاب ب



تخت نشاند از مهتاب خواست که   یاو را رو  نکهیاز ا

 رفت.    رونیکنار او بماند و سپس خودش از اتاق ب 

در   کند یم ه یطور گر نیهم  قیشقا   دیدیکه م  مهتاب

تخت کنار او   یرو   کردیم هیکه خودش گر  یحال 

گرفت و همان   شیها دست ان ینشست دست او را در م

 گفت:  کرد یم هیطور که او گر

 هیگر   قدرنیا کنمیمخواهش  ق،یآروم باش شقا  -

  ی. ول یکشیم یدار  یکه چه زجر  دونمینکن، م

حال تو   ن یخودت رو آزار نده ا قدرنیا کنمیخواهش م

 .کنهیرو دوا نم  یکه درد 

 

دستش را از دست مهتاب خارج کرد،    قیشقا 

 کنان گفت:   هیپوشاند و گر شی ها صورتش را با دست

پدر و   یرو دیبدبختم؟ چرا من نبا  قدرنیچرا من ا -

 ن یا دیکردم که با  یمگه من چه گناه نم؟یمادرم رو بب

 طور عذاب بکشم؟  

 

 تر شد و گفت: آرام  دوباره 



مطمئناً آقا شهاب   کنمیخبر رو باور نم  نینه، من ا -

دارم    دیاشتباه کرده آره اون اشتباه کرده... اصالً شا 

 .  الهیاب و خخو ها نی. آره تمام انم یبیخواب م

 

 به او گفت:  ان یبه مهتاب نگاه کرد و گر  قیشقا 

تو هم   کنمیخوابه خواهش م  ها نیآره مهتاب تمام ا -

  ها نی. بگو مهتاب بگو که انمیبیبگو که من خواب م 

 .  الهیخواب و خ

 

 گفت:  شد یم شتریب اش هیها گرحرف نی که با ا  مهتاب

ش همه  صبر داشته با  ر،یآروم بگ کنمیخواهش م -

خودت رو   قدر نیا کنمی. خواهش مشهی درست م زیچ

 نکن.  تیاذ
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به اتاق برگشت و در طرف   یآن هنگام خانم ساالر  در

  نیبه ا قیشقا   دانستینشست. او که م  قیشقا   گرید

قرص   آوردیخود را به دست نم  یحال عاد ها یزود 

را با هزار مکافات به او خوراند و بعد از    یبخشآرام

او آورده بود به   یرا که برا  یآب قند وانیآن ل 

 خوردش داد. 

 : گفتیو م   دادیم یرا دلدار  قیحال شقا  نی هم در

قول   یمونیتنها نم وقتچیتو ه  زم یآروم باش عز -

  یو ب ییتو احساس تنها  اجازه ندم وقت چیه  دمیم

تو مثل دختر   میدر کنارت هست شهی. ما همیکن یکس

  نیا ذارمیتو رو تنها نم وقتچیمن ه یمونیخودم م

 .  دمیرو به تو قول م

 

همچنان   کردینم  یها توجهحرف نیبه ا قیشقا اما 

  کرد یلب زمزمه م ر یرا ز یی ها و حرف  کرد یم هیگر

حال خانم   نی. با ا زدی م یکه آتش به جان خانم ساالر

 .  دادیم یباز هم او را دلدار یساالر 



 

و    هینبود، گر قیبهتر از حال شقا  زیشهاب ن  حال

کرده بود. او   شان یپر ی او را به کل  قیشقا   یها التماس

از    ختیرینشسته بود و همچنان اشک م زشیپشت م 

داده بود در   د یام قی خودش که آن همه به شقا   نکهیا

را به او بدهد   زانشی آخر مجبور شده خبر مرگ عز

بود و   زاریب دشبود. او از خو شانیآشفته و پر

که چرا در برابر  کرد یخود را سرزنش م وستهیپ

  یاز مرگ پدر و مادرش سخن گفته است وقت  قیشقا 

نظر  را در  قیشقا  زی پراشک و التماس آم یهانگاه

افکار که  نی. اگرفتیدلش آتش م کرد یخود مجسم م 

  فشردیدر خود م ش یاز پ شیقلب و روح شهاب را ب

لحظه   کی قیشقا  یها هیگر کرد یاو را رها نم یالحظه

 .  شد یچشمش دور نم  ی هم از جلو

بلند  شی چنان تحت فشار قرار گرفته بود که از جا  او

از کرد.  هوا ب یشد پنجره اتاقش را با وجود سرد 

تر  آرام یسوز سرد هوا به صورتش خورد کم  یوقت

  شد یخارج نم شیاز گلو ییصدا گرید نکهیشد با ا 

چشمه اشکش همچنان جوشان و پرآب بود،   ی ول 

اشک  تو در سکو   ستادی همانجا کنار پنجره ا یمدت

 . ختیر



 تواندیدارد و چگونه م یچه حال  قیشقا   نکهیا

  رد یخبر تلخ و جانگذار را بر خود بپذ  نیا ین یسنگ

از آن باخبر باشد  خواستیبود که شهاب م  یموضوع

برود را نداشت و  قیبه نزد خود شقا  نکهیطاقت ا ی ول 

برود،   رون یاز اتاقش ب خواستیاصالً دلش نم

و   ستادیا رهرا همان طور کنار پنج یمدت  نیبنابرا

 دارد.   کار باز نیهوا هم نتوانست او را از ا   یسرد
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 نکهیصورت گذشت تا ا نیبه هم زین  گرید ی لحظات

شهاب در آن حال   دنیوارد اتاق شد. با د  یخانم ساالر

حال به کنارش رفت    نیبرد با ا یاو پ  یبه اوج ناراحت

 و گفت:



اتاقت   یهوا  ؟یپنجره رو باز گذاشت ستیسردت ن -

 کامالً سرد شده.  

 

 ی هاکه در آن هنگام نگاه پراشکش به گل  شهاب

توجه به سؤال مادرش    ی نرگس درون باغچه بود ب

 گفت: 

 قدر نیسنگدل باشم، ا  قدر نیا کردم یفکر نم وقتچیه -

  یرگ پدر و مادرباشم که حاضر بشم خبر م رحمیب

چقدر انتظار   ستیرو به فرزندشون بدم. معلوم ن

بود تا من با خبرخوش برگردم اما من در کمال    ده یکش

 دلش رو شکستم.   یرحمیب

 

شهاب را نداشت   یناراحت دن ی که تحمل د  یساالر خانم

 غرق در اشک گفت:  یبا چشمان

  طورنیا  ی پسرم، تو اگه سنگدل بود یگیم  یچ -

به خاطر کس   یبود  رحمیاگه ب ،یتخیریاشک نم

پس خواهش   ی دادیخودت رو عذاب نم  طور نیا گهید

خودت رو سرزنش نکن  قدر نیو ا ریآروم بگ کنمیم

 د یکه با   ی رو کرد یکار  ،یندار  یر یتقص چیتو ه

  یاگهیکس د یگفتیاگه تو هم بهش نم یکرد یم



باخبر   ت یاز واقع دیبا   قی. به هر حال شقا گفت یم

  یفرق  چیخبر رو بهش بده ه  نیا یک  نکهیا  شد یم

پنجره رو ببند صورتت   کنمی. حاال خواهش مکردینم

هوا ممکنه سرما   یسرد  نیشده، با ا  سیاز اشک خ

 .  ی بخور

 

نشست،   زی از پنجره دور شد و رفت پشت م  شهاب

نگاه کرد و   بستیسپس به مادرش که پنجره را م

 گفت: 

 نیدر کار نبود، به خدا ا   یخبر نیکاش همچ  یول  -

که بعد از اون همه انتظار و اون همه   ستیانصاف ن

تحمل کرد با خبر مرگ پدر   قیکه شقا  ی رنج و اندوه

  قیو مادرش روبرو بشه. اصالً چرا سرنوشت شقا 

  دیپر از غم و اندوه باشه؟  چرا او با   طور نیا دیبا 

 زجر بکشه؟   قدر نیا

 

  شیها دست  انیسرش را م  دیکه رس نجا یبه ا  شهاب

 . ست یگرفت و باز گر

حال او قرار گرفته بود   ریکه تحت تأث  یساالر خانم

 گفت: 



ها داغ دلت رو  حرف نیبا ا قدر نیآروم باش پسرم ا -

در   د یتو با   یفکر کن یطورنیا د ینکن، تو نبا  شتریب

  یرو برا   روتیو ن  یمحکم باش انات یجر نیبرابر ا

از هر   شتریب قیشقا   ینگه دار  قیدادن به شقا  دیام

  یداره اگه تو بخوا اجیبه کمک تو احت ی اگه یزمان د 

  کاری پس اون چ یروبرو بش   انیجر نیبا ا  یطورنیا

  نیدارتره؟ باور کن اگه تو رو تو ا  کنه که از تو داغ

داره   اجیاحت ی اون االن به کس ادی از پا در م نهیحال بب

که   یبهش بده نه کس  یزندگ دیامبده که  شیکه دلدار

  شیکه پ تهیموقع نیباشه. ا دتریاز خودش هم ناام

رو قبول   ونا  دیبا  میچه نخوا میاومده و ما چه بخوا

رفتار کن که باعث   ی طور کنمیپس خواهش م  میکن

 شدنش.  ترشونینه باعث پر  یباش  قی شقا  یدلگرم 
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را پاک کرد و گفت: حاال   شیها تر شد اشکآرام  شهاب

 نه؟  ا یتر از قبل شده حالش چطوره؟ آروم

 

 و گفت:  دیکش  یآه  یساالر خانم

 گهیکه د کنهیبگم. تازه داره باور م  یتر که چآروم -

  ی لحظه شمار  دنشونید دینداره که به ام  یپدر و مادر 

 کنه. 

 

 نامعلوم دوخت و گفت: یانگاهش را به نقطه  شهاب

همه انتظار آخر نتونست پدر و مادرش    نیبعد از ا -

که   نهیبش یدر سوگ پدر و مادر   دیاون با  نه،یرو بب

و نه طعم محبتشون رو   ده یها رو دبار اون هینه 

موضوع چقدر مشکله اون   نیمل اکه تح  ی. وا ده یچش

 . قیمثل شقا  یدختر یهم برا 

 

 گفت:   یساالر خانم

که اون رو  هی در صورت نیا ی ول  یگیتو درست م -

 .  میتنها و به حال خود بذار

 



 به مادرش نگاه کرد و او ادامه داد:   شهاب

اوضاع   نیا تونهیتر ماون راحت یاگه تو کمکش کن  -

که   یکس  هیهمدرد خوب و   هیرو تحمل کنه، حضور 

نقش    دونهیم کیاز ته دل خودش رو تو غم آدم شر 

 به آدم داغدار داره.   دنیبخش دیتو ام  یمهم

تو   یبد یزندگ دیام ق یبه شقا  یتونیهم تنها تو م االن

که تنهاش   یو به او بفهمون یبا او صحبت کن دیبا 

  ،یهست کیه تو غمش شر ک یبه او بگ  دیبا  یذار ینم

به آخر   ا یباور کنه که با مرگ پدر و مادرش دن  د یاو با 

  دواریام ی به زندگ تونهیو او هنوز هم م ده ینرس

  یکه او از زندگ یاجازه نداد  الباشه، تو که تا به ح

  دیبا  یکار رو بکن  نیهم د یدفعه هم با  ن یبشه ا دیناام

 .  یو باهاش حرف برن یبر

 

 و گفت:   دیکش یآه  شهاب

  کنمیفکر نم ستیدفعات قبل ن یدفعه به راحت نی اما ا -

 به زبون آورد.  دیاز ام یبشه حرف گهید

دفعه با دفعات قبل   نیهرچند که ا  ستیطور ن نینه، ا  -

حرف زد،   دیاز ام شهیباز هم م یول کنهیکامالً فرق م

برو   کنمیپس خواهش م شهیکه م یدونیخودت هم م



او رو   ی طور نیهم یباهاش صحبت کن، اگه بخوا

 .  ادیغم از پا در م نی بار ا ر یمطمئن باش ز یرها کن

  یبکنم؟ اصالً چ  تونمیم  کاریمن چ یول دونمیم -

 بشه؟ شی بهش بگم که باعث دلگرم تونمیم

که باهاش   نهیمهم ا یگیم ی که بهش چ  ستیمهم ن -

 کیش شر تو تو غم  نهیکه بب  نیاو هم یحرف بزن

که   یارزش داره. اصالً هر حرف  ا یدن هیبراش    یهست

 شهیس او همکننده دوار یاز زبون تو بشنوه براش ام

پس بدون   شه، یم دوار یام  یتو به زندگ ی ها با حرف

  دی بهش ام اتهدفعه هم منتظره تا تو با حرف نیا

 . یبد
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 و گفت:    دیکش یقینفس عم  شهاب

برم سراغش،   تونمیفعالً نم ی بگم ول  یچ دونمینم -

رو به زبون    شی قبل  یها اگه برم باز حرف ترسمیم

هاش رو  التماس دن یتحمل شن گهید دی. باور کنارهیب

 سراغش.   رمیتر شد م ندارم هروقت آروم

 

 گفت:   یساالر خانم

 یبگ  یخوایندارم حاال نم یخوب، من حرف ی ل یخ -

رو برات گفت؟ اصالً   قیپدر و مادر شقا انیجر  یک

 بود؟  یها چ مرگ اون ل یدل 

 

 آلود گفت: غم یبا لحن   شهاب

مورد حرف بزنم.   نیدر ا تونمیاالن نم دیباور کن -

رو   زیبعداً همه چ دم یقول م هیطوالن یلیاش خ هیقض

 کنم.  فیبراتون تعر

 

 هم گفت:   یساالر خانم

من    گهیخوب د کنم،یمن اصرار نم یهر طور راحت -

کن آرامش خودت رو   یتو هم سع  قیشقا  شیپ رمیم



برات   قی شقا  یکه تحمل ناراحت دونمیم ،یحفظ کن

کن   ین هم که شده سعبه خاطر خود او  ی سخته ول 

 .  یمحکم باش

 

بعد   یابه حرف مادرش نداد و لحظه ی پاسخ  شهاب

 رفت.    رونیاز اتاق او ب یخانم ساالر

كم كم باور كرده بود كه دیگر پدر و مادر   شقایق

كرد ولي تا حدودي ندارد با اینكه هنوز گریه مي

هایي كه قبال  تر از قبل شده بود. بر خالف حرفآرام

آورده بود دیگر یك كلمه هم حرف نمیزد،   بر زبان

 ریخت.  تخت نشسته بود و اشک ماتم مي ی رو

تر از او نشسته بود  هم كه كمي آن طرف  مهتاب

كرد حرفي ریخت. گاهي سعي ميهمراه با او اشك مي

شقایق   ی بزند كه شقایق را از آن حال خارج كند ول 

شنود،  هاي او را ميانگار نه انگار كه حرف

كرد. مهتاب هم چون  ترین توجهي به او نميكوچك

كرد مي ارهایش تأثیري ندارد سكوت اختیدید حرفمي

توانست انجام دهد و آن هم  و فقط به تنها كاري كه مي

 پرداخت.  گریه كردن بود مي

 



خانم ساالري وارد اتاق شد و آن دو را در آن    وقتي

،  حال دید آهي كشید و با ناراحتي سرش را تكان داد

 سپس به كنار شقایق رفت پهلویش نشست و گفت: 

قدر گریه نكن ببین چه به كنم اینعزیزم خواهش مي -

روز خودت آوردي، دیگه رنگ به صورت نداري  

كه  به فكر خودت باش تو  کمیكنم خواهش مي

 خواي؟ مي ،یخواي خودت رو از پا در بیار نمي

 

هاي خانم ساالري را  به جاي اینكه پاسخ حرف  شقایق

بدهد بدون اینكه به او نگاه كند در حالي كه آرام گریه  

 كرد گفت: مي

زهرا خانوم دیدید عاقبت اون همه انتظاري كه  -

شد؟ دیدید اون همه صبر و تحّمل من به  یكشیدم چ

بیشتر   یگفتید هر چ د؟ یادتون هست ميكجا ختم ش 

گفتید  تره؟ یادتون هست ميصبر كنم آیندم درخشان

 سرانجام اون همه درد و رنج خیره؟ 
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به خانم ساالري نگاه كرد و درحالي كه    شقایق

 شد گفت: دیدتر مياش شگریه

غمي بزرگتر   نکهیطور نشد؟ چرا جز اپس چرا این -

گیرم بشه خیري نصیبم نشد؟ چرا جز تاریكي و  گریبان

قدر بدبختم ظلمت نوري وارد زندگیم نشد؟ چرا من این

چرا زندگي من تمامش تاریكي و غم است؟ چرا زهرا  

 خانم؟ چرا؟  

 

ساالري كه دوباره اشك به چشمانش دویده بود   خانم

شقایق را در آغوش گرفت و در حالي كه هم صدا با  

 كرد گفت: او گریه مي

آروم باش عزیزم هر كس قسمتي داره، قسمت تو   -

هم این بوده . اما دخترم تو باید صبور باشي نباید  

 ها  تو رو از زندگي سیر كنن. اجازه بدي این غم

 



طور كه صورتش را روي شانه خانم  همان  شقایق

 ریخت گفت: ساالري گذاشته بود و اشك مي

دیگه چه فایده كه صبر كنم كاش حداقل یه بار   -

ها رو دیده بودم، كاش یه بار دست محبتشون رو اون

روي سرم حس كرده بودم، كاش یه بار صداي گرم و 

مهربونشون رو شنیده بودم، ولي من این شانس رو  

این شانس رو نداشتم كه طعم محبت پدر و  نداشتم من 

طور باشه؟  این  ید مادرم رو بچشم چرا سرنوشت من با 

 چرا زهرا خانم؟  

 

ساالري دستش را روي سر شقایق كشید و با   خانم

 همان حال گفت:  

تونستم حرفي بزنم كه تو رو به جواب  كاش مي  -

هات برسونم، ولي چه كنم كه من هم مثل تو از  سؤال

تونم به خبرم، چه كنم كه نمياي سرنوشت بيه بازي

دونم كه این  هات جواب بدم. فقط این رو ميسؤال

كه خدا براي تو رقم زده مطمئن باش اون   هیسرنوشت

كنه، آره تمام    امتحانها تو رو خواد با این غممي

زندگي تو یه امتحانه پس تو سعي كن تو این امتحان  



ها  ین غمسعي كن نشون بدي كه ا  یموفق بش

 .  ارهیتونه تو رو از پا دربنمي

 

 خود را از آغوش او جدا كرد و گفت:   شقایق

هاي سخت  تونم، من تحمل این امتحانولي من نمي -

 رو ندارم.  

 

ساالري با اینكه صورت خودش پر از اشك بود   خانم

 هاي صورت شقایق را با دست پاك كرد و گفت: اشك

دونسته تو مي  طور نیست دخترم، خدا چوناین -

ها رو سر راهت  ها رو داري اونتحمل این سختي

 توني تحمل كني.قرار داده پس تو هم ثابت كن كه مي
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دوباره به تخت تكیه داد آه عمیقي كشید و    شقایق

 :گریه كنان گفت

فهمم من پدر و مادرم  ها رو نميولي من این حرف -

خوام مثل همه دخترهایي كه  خوام. من هم ميرو مي

کنن با پدر و مادرم  كنار پدر و مادرشون زندگي مي

ها رو بچشم این حق من  زندگي كنم و طعم محبت اون

بوده و هست پس چرا خدا نخواست من به این حقم  

 ببینم؟   روها  چرا نذاشت من اون  برسم؟

 

ساالري كه متوجه شد حرف زدن با شقایق  خانم

ها آرام  فایده است و او قرار نیست به این زوديبي

 شود آهي كشید و زیر لب زمزمه كرد: 

دونم این چه سرنوشتیه كه خدا صبرت بده دختر نمي -

 .  یتو دار 

 

 آن هنگام شقایق گفت:   در

خوام تنها باشم اگه لطف كنید و تنهام بذارید  مي -

 شم.  ممنونتون مي



 

 خواست او را تنها بگذارد گفت: ساالري كه نمي خانم

من حرفي ندارم اگه تو بخواي میرم بیرون، ولي   -

نكرده   ییترسم خدااجازه بده مهتاب پیشت بمونه مي

 اتفاقي برات بیفته و حالت بد بشه. 

 

 از خانم ساالري گرفت و گفت: نگاهش را   شقایق

اگه قرار بود اتفاقي براي من بیفته تا حاال افتاده   -

 تنها باشم.  دیكنم اجازه بدبود پس خواهش مي

 

بعد از گفتن این حرف سكوت اختیار كرد و    شقایق

 دیگر چیزي نگفت.  

ساالري هم با اینكه قلبا راضي نبود ولي   خانم

بنابراین بعد از   نخواست بر خالف میل او عمل كند،

اینكه به مهتاب اشاره كرد هر دو از جا بلند شدند و  

 او را تنها گذاشتند.  

 

دیگر كه گذشت خانم ساالري به سراغ شهاب   مدتي

رفت و به او اطالع داد كه مهران پشت خط تلفن با او  



اي پیش چشمه اشكش  كار دارد شهاب هم كه لحظه

یق بود از  خشكیده ولي دلش هنوز داغدار داغ شقا

اتاقش بیرون آمد و رفت تا جواب مهران را بدهد.  

مهران سالم   با گوشي را برداشت بعد از اینكه  یوقت

علیكي كرد، مهران كه از آهنگ صداي او تا حدودي  

 متوجه وضع او شد با اندوه گفت:

 گریه كردي؟ صدات بدجوري تغییر كرده.  -

 

 به دیوار تكیه داد وگفت:   شهاب

کنه مخصوصاً چه فایده؟ گریه كه دردي رو دوا نمي -

گردونه نه براي شقایق، نه پدرش رو بهش برمي

 مادرش رو.  

 

خواستم  كه پي به ناراحتي او برد گفت: نمي  مهران 

خواستم بدونم موضوع رو به  مزاحمت بشم، فقط مي

شقایق گفتي یا نه؟ راستش رو بخواي نگران  

 العمل اون بودم، ببینم راحت قبول کرد؟ عكس
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 آهي كشید وگفت:   شهاب

دیدي كه به چه حالي  راحت؟ باید اینجا بودي و مي -

كرد كه من حقیقت رو میگم البته حق  افتاد؛ باور نمي

هم داشت، با هزار امید و آرزو به انتظار نشسته بود  

تا من با خبري خوش از پدر و مادرش برگردم اما من  

ح اون رو  با بدترین خبر ممكن برگشتم و قلب و رو 

 هدف قرار دادم. 

 

كه با گفتن این جمالت دوباره چشمانش پر از    شهاب

 اشك شده بود ادامه داد: 

كاش تو به جاي من این خبر رو بهش داده بودي   -

دوني چقدر برام سخت بود كه تو یه لحظه نمي

 آرزوش رو به باد بدم.  

  

 كرد گفت: حال شهاب را درك مي كه كامالً   مهران 



دونستم كه این كار برات سخته واقعاً متأسفم، مي -

توان انجام این كار رو تو  ولي باور كن من اصالً 

دیدم وگرنه همراهت میومدم و یه جوري  يخودم نم

 گفتم. بهش مي

 

اشكي كه در چشمش حلقه زده بود را پاك كرد   شهاب

 و گفت:  

موضوع    نیحاال كه دیگه گذشت فقط خدا كنه بتونه ا -

رو تحمل کنه وگرنه معلوم نیست چه اتفاقي براش  

 بیفته.

  انشاء هللا اتفاقي نمیوفته ولي اگه طوري شد فوراً  -

با كمال میل   اد ین رو خبر كن اگه كاري از دستم بربم

 برات انجام میدم. 

 

بعد از این حرف مهران خداحافظي كرد. شهاب هم   

گوشي را گذاشت   یتشکر کرد و بعد از خداحافظ

سرجایش، بعد از آن به مادرش كه از آشپزخانه 

 بیرون آمد نگاه كرد و گفت:

 نه؟    ایشقایق چطوره؟آروم شده  -



 

 ساالري در پاسخ او گفت:  خانم

كنم حاال حاالها آروم بشه تا وقتي كنارش  فكر نمي -

ریخت بعد از اون رو دیگه طور اشك ميبودم كه همین

خوام  گفت ميدونم. اجازه نداد كنارش بمونیم، مينمي

 تنها باشم.  

 

 با اندوهي عمیق گفت:    شهاب

دتر  اي نداره جز اینكه باعث بتنها بودنش كه فایده -

 شدن حالش بشه. 

 

 گفتم قبول نكرد.  ی دونم ولي هر چمي 

    

چون این حرف را شنید تصمیم گرفت خودش   شهاب

 ها رفت.   برود پیش او بنابراین به طرف پله

 ساالري گفت:  خانم

 خواي بري سراغش؟   مي -

 



گذاشت  همان طور كه روي اولین پله قدم مي  شهاب

 گفت: 

 م زیاد مفید نیست. دونم رفتنآره، هر چند مي -
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لحظه بعد شهاب چند ضربه آهسته به در اتاق زد  چند

اي بعد در را باز كرد؛ شقایق را دید كه سرش  و لحظه

اش چون  را روي زانویش گذاشته و صداي آرام گریه

 آهنگي غمناك فضاي اتاق را در خود فرو برده است.  

این صحنه بر اندوه شهاب افزود به طوري كه   دیدن 

اضافه شد. با این هاي روحش  زخمي دیگر بر زخم

حال از همان جا كه ایستاده بود شقایق را مورد  

 خطاب قرار داد و گفت: 

 اجازه دارم بیام تو؟    -



 

چون صداي شهاب را شنید سرش را باال آورد    شقایق

حال و خیس از اشكش را به او دوخت. اما  و چهره بي

شهاب كه طاقت نداشت او را با آن حال ببیند نگاهش 

 رفت و گفت: را از او گ

پس از من به عنوان پیك  نیاز ا دونمیم نکهیبا ا -

ترین خبر زندگیتون بوده یاد شومي كه حامل تلخ

كنید ولي دوست دارم بدونید به همون اندازه كه مي

شنیدن اون خبر براي شما سخت و دردناك بود  

 گفتنش هم براي من دشوار بود. 

  

د و به دانست شهاب چه احساسي داركه مي  شقایق

زند در حالي كه سعي ها را مياین حرف یچه دلیل

صدا باشد نگاهش را به مقابل  اش بيكرد گریهمي

 دوخت و گفت:

ترین خبر زندگیم بود و من  درسته كه این خبر تلخ -

قدر عقل  از اون موضوع ناراحت شدم ولي هنوز این

یه خبر ربطي به آورنده   ی دارم كه تشخیص بدم تلخ

دونم كه هر حرفي كه  . این رو هم مياون نداره

تره پس  شنیدنش سخته گفتنش چندین برابر سخت



بدونید نه تنها از شما گله و شكایتي ندارم بلكه  

ممنونتون هم هستم كه تمام تالشتون رو كردید و تا  

رفتید با اینكه پایان ماجرا اون طور    شیآخر ماجرا پ

زوم برسم  كه من انتظار داشتم نبود و نتونستم به آر

من محفوظه و   شیولي با این حال ارزش كار شما پ

مطمئن باشید كه هیچ وقت زحماتتون رو فراموش  

 كنم.  نمي

 

هاي شقایق اندوهي عمیق كه از شنیدن حرف  شهاب

به وجودش راه یافته بود به كنار پنجره رفت به 

 منظره بیرون نگاه كرد و گفت: 

ن رو راضي  دونم تو این موقعیت چطور خودتو نمي -

كنید ولي كاش این  مي یی ها به گفتن چنین حرف

كنید به كه شما از اون صحبت مي ییها زحمت

تر  وقت من راحتاي خوشایند ختم شده بود اوننتیجه 

شما سربلند كنم. اما    یتونستم در برابر تشكرها مي

اظهار   جزمتأسفانه این آرزویي بیش نیست و من 

تونم انجام بدم. با این حال  نمي یاشرمندگي كار دیگه

خواد كه ما رو هم تو غم خودتون شریك  دلم مي

بدونید و فكر نكنید كه باید به تنهایي این مصیبت رو  



. شما درست مثل عضوي از خانواده ما  دیتحمل کن

شادیتون، شادي ما و غم و اندوهتون، غم و   هستید؛ 

با تمام وجود تو این غم   بدونیداندوه ماست. پس 

 بزرگ با شما شریك هستیم. 
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هاي صادقانه شهاب كه با  در برابر این حرف  شقایق

ار از غم و چشماني غرق در اشك بیان  لحني سرش

 شد گفت:  مي

دونم كه این  من به صداقت شما ایمان دارم و مي -

كنید. اما آقا شهاب باور ها رو صادقانه بیان ميحرف

همه   نیكنید تحمل این موضوع برام سخته كه ببینم ا

كه   ادیانتظارم سرانجام به اینجا ختم شد. وقتي یادم م

ها عالوه بر زحماتي كه بر عهده  نبه خاطر دیدار او



هایي تو سرم داشتم و  چه خیال  دمشما انداختم خو

كردم دلم  ها لحظه شماري ميچطور براي دیدار اون

ها  گیره. باور كنید قصد ندارم با این حرفآتش مي

تونم قبول  كنم نمي كاریباعث ناراحتي شما بشم ولي چ

نیست.   كنم كه دیگه امیدي به دیدن پدر و مادرم

رفت و   دتونم قبول كنم كه تمام آرزوهام بر بانمي

 ها رو ببینم.  تونم اوندیگه هرگز نمي

 

توانست آرام گریه كند دوباره  كه دیگر نمي  شقایق

سرش را روي زانوهایش گذاشت و با تمام وجود  

اي تلخ كه قلب شهاب را به درد آورد و  گریه گریست،

 اش جاري كرد.  اشك را از چهره

 به شقایق نگاه كرد و گفت:  یالحظه  شهاب

دونم تحمل این مصیبت چقدر براتون دشواره این مي -

 زنم چون خودم هم طعم اون رو چشیدم.  حرف رو مي

 

بیرون خیره شد و با چشماني  دوباره به منظره  شهاب

 اشك بار ادامه داد: 



آره من هم طعم تلخ از دست دادن عزیزترین كسم   -

دونم كه تحمل اون چقدر سخته.  رو چشیدم و مي

درست پنج سال پیش بود كه پدرم رو از دست دادم.  

پدري رو كه با جون و دل دوستش داشتم. هرگز فكر 

م بدون حضور اون به زندگي ادامه كردم كه بتوننمي

بدم. شقایق خانوم شما االن به سوگ پدر و مادري  

و نه طعم محبتشون رو   دشونیكه نه دید دینشست

چشیدید. اما من چندین سال با پدرم زندگي كرده بودم.  

چندین سال طعم محبتش رو چشیده و دست محبتش  

رو روي سرم احساس كرده بودم، روزي نبود كه  

بخش او  هربونش رو نبینم و صداي آرامشچهره م

با او انس گرفته بودم كه زندگي   قدر نی رو نشنوم. ا

ها به  دونستم. با همه اینبدون او رو غیر ممكن مي

 خاطر یه بیماري لعنتي او رو از دست دادم. 
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هاي  داد كنارش بودم و نفسكه جون مي ايلحظه

كردم، اون لحظات رو كامالً به آخرش رو نظاره مي

یاد دارم دست سردش رو تو دستام گرفته بودم و  

رمقش رو  هاي خسته و بي. گاهي چشمكردم یگریه م

كرد اما زیاد ام نگاه ميو به چهره کرد یباز م

رو    هاشچشمنه و زود تونست تو این حالت بمو نمي

 بست.  مي

ریخت،  بست قلبم فرو ميهاش رو ميبار كه چشم هر

كردم كه دیگه شد و گمون ميام بیشتر ميشدت گریه

كنه. به همین دلیل ملتمسانه هاش رو باز نميچشم

هاش  خواستم كه چشمكردم و از اون ميصداش مي

  رو باز كنه اون هم با تموم ناتوانیش این كار رو

رو بست دیگه   هاشكرد اما آخرین بار كه چشممي

فایده  كردم بيصداش مي ی ها رو باز نكرد هر چاون

 بود. 

فهمیدم كه اون براي همیشه از پیشم رفته دنیا   وقتي

پیش چشمم تار شد بعد از اون با تمام وجود فریاد  

هاش  خواستم چشمكردم و از اون ميزدم گریه ميمي



شنید. اون  دیگه فریادهام رو نمي  رو باز كنه ولي اون 

هاش رو برام  محبتاز پیشم رفت و تنها یاد و خاطره 

 باقي گذاشت. 

 

 مدتي در سكوت اشك ریخت و سپس ادامه داد:   شهاب

خواستم زنده بمونم زندگي بعد از مرگ او دیگه نمي -

معني بود. دیگه نه معني خوشي رو بدون اون برام بي

زیبایي رو. همه چیز پیش  فهمیدم و نه معني مي

از زندگي   قدر نیارزش شده بود، اچشمم خوار و بي

خودم   ی بیزار شده بودم كه روزي هزار بار برا

 كردم.  آرزوي مرگ مي

گذروندم و از همه و روزم رو تو تنهایي مي  شب

از مرگ پدرم   یاد یكردم. با اینكهمدت زدوري مي

گذشته بود ولي من همچنان تو غم از دست دادن اون  

ریختم. درس و كالس رو هم كالً رها كرده  اشك مي

بودم. تو اون مدت عالوه بر مادرم به تنها كسي كه 

بود و اون بود   راندادم وارد اتاقم بشه مهاجازه مي

اش باعث شد من دوباره  هاي امیدوار كنندهكه با حرف

 ي عادي برگردم.  به زندگ

 



 به اینجا كه رسید ساكت شد.  شهاب
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هاي او قرار گرفته بود از  كه تحت تأثیر حرف  شقایق

هایش نگاه گریانش را به او  همان ابتداي صحبت

ریخت اشك  دوخته و در حالي كه خودش اشك مي

 كرد.  ریختن شهاب را نظاره مي

خالصة جریان مرگ پدر شهاب را از  با اینكه قبالً  او

زبان خانم ساالري شنیده بود ولي شنیدن ماجرا از  

خود شهاب برایش معناي دیگري داشت، اینكه زبان 

ها  دید شهاب هم تا حدودي همدرد اوست و مدتمي

پیش حالي همانند حال امروز او داشته قلب دردمندش  

 داد.  را اندكي تسكین مي



نیز كه از به یاد آوردن خاطرات تلخ گذشته   شهاب

قلبش ماالمال از اندوه شده بود بعد از اینكه مدتي را  

هایش را  ت به یاد آن روزها اشك ریخت، اشكدر سكو

 پاك كرد به شقایق نگاه كرد و گفت: 

شقایق خانوم درسته كه مصیبت شما دو برابر  -

مصیبتیه كه من تحمل كردم ولي باور كنید غم من تو  

اون روزها كمتر از غم و اندوه شما تو این لحظات  

ید ها رو میگم كه بدونید شما تنها كسي نیستنبود. این

همان طور كه من   دیكه دچار چنین مصیبت تلخي شد

زندگي همه وجود داره   توهم نبودم، این اتفاقات تلخ  

اینكه  شن،یها دیر یا زود به اون مبتال مو همه آدم

و چه موقع مشخص نیست ولي باألخره   یچجور 

 هست و هیچ كس در این مورد استثنا نیست.  

 

میز نشست  بعد از این حرف روي صندلي پشت  شهاب

و به شقایق كه نگاهش را پایین دوخته بود و  

 كرد نگاه كرد و گفت: همچنان گریه مي

خواست این دفعه ها خیلي دلم ميبا همه این حرف -

هم مثل دفعات قبل حرفي بزنم كه باعث امیدواري و  

دلگرمي شما بشه اما متأسفانه با این وضعي كه پیش  



ود نداره. فقط تنها  اومده امكان گفتن چنین حرفي وج

تونم بگم اینه كه شما باید همون طور كه  چیزي كه مي

تا امروز صبر كردید بعد از این هم در برابر این  

كنم اجازه ندید این غم  جریان صبور باشید خواهش مي

 كنه. ریو اندوه به شما غلبه و شما رو از زندگي س

 

همان طور كه نگاهش پایین بود گفت: گفتن    شقایق

تونم  ن حرف آسونه اما آقا شهاب باور كنید كه نميای

خوام كه به صبر و تحمل فكر كنم حتي از  و نمي

شنیدن اسم صبر هم بیزار شدم با این وجود چطور  

تونم صبر كنم اصالً بعد از این صبر و تحمل من  مي

 چه مفهومي داره.  

 

 گفت:   شهاب

  طوري حرف نزنید شما تو این مدت بارها نشون این -

كنم دادید كه دختر صبوري هستید پس خواهش مي

 این دفعه هم سعي خودتون رو بكنید. 
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كنم طوري رفتار كنید كه وقتي سر خاك  مي خواهش

اد  ها از دیدنتون ش روح اون دیریپدر و مادرتون م

ها به این باور برسن كه بشه، اجازه بدید اون

رحمي و  دخترشون صبورتر از اونه كه به خاطر بي

 . اد یجفاي روزگار و زیر بار غم و اندوه دنیا از پا در ب

 

چون این حرف را از زبان شهاب شنید    شقایق

چشمانش را به او دوخت و انگار كه تازه یادش آمده  

 باشد با لحن خاصي گفت: 

 برم سر خاكشون؟   تونمیر خاكشون؟ یعني من مس  -

 

كرد این موضوع تا این حد باعث  كه فكر نمي  شهاب

تغییر حال شقایق شود که او در یك لحظه گریه را  

 فراموش كند گفت:  



 كردید كه ...  تونید. مگه فكر ميالبته كه مي -

 

 حرف او را قطع كرد و گفت:   شقایق

 ها كجاست؟  دونید قبر اونیعني شما مي -

 

 گفت:   شهاب

دونستم این موضوع تا  دونم. در ضمن اگه ميبله مي-

وقت رو هدر   شهی این حد باعث تغییر روحیه شما م

 بردم.  جا ميدادم و همون ابتدا شما رو به اوننمي

 

 هایش را پاك كرد و گفت: با دست اشك  شقایق

 بریم.  تونیم خوب االن هم مي -

 

 از پنجره به آسمان نگاه كرد و گفت:   شهاب

تر از اونه كه بشه به قبرستان  متأسفم، هوا تاریك -

 رفت، باید تا فردا صبر كنید. 

 

 آهي كشید و گفت:   شقایق



دونم چرا تمام زندگي من باید تو  نميباز هم صبر  -

 صبر و انتظار سپري بشه.  

 

ي صندلي بلند  كرد از روكه حال او را درك مي  شهاب

 شد و گفت:

فهمم چه حالي دارید. باور كنید خیلي دلم  مي -

خواد همین االن شما رو ببرم اون جا ولي  مي

 متأسفانه تاریكي هوا این اجازه رو نمیده.  

 

 : كه دیگر آرام گرفته بود گفت  شقایق

 كنم. بسیار خوب تا فردا صبر ميمتوجه هستم  -

و آرامش از دست رفته را  نیز كه با آرام شدن ا   شهاب

دانست  باز یافته بود با اینكه خود جواب سؤالش را مي

 از او پرسید: 

 د؟ یمونجا ميمیاید بریم پایین یا اینكه همین -
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 نگاهش را پایین آورد و گفت:   شقایق

 جا بمونم.  اگه اشكال نداشته باشه ترجیح میدم همین -

 هم گفت:   شهاب

شم فقط  هر طور راحتید بیش از این مزاحمتون نمي -

 كنم زیاد خودتون رو آزار ندید. خواهش مي

 

چون پاسخي از شقایق نشنید از اتاق بیرون رفت  پس

 و شقایق را به حال خود گذاشت.  

ها  از آن براي اینكه آبي به صورتش بزند از پله بعد

 پایین رفت.  

 

هاي بعد از رفتن شهاب دیگر گریه نكرد. حرف  شقایق

شهاب آنقدر ذهنش را مشغول كرده بود كه گریه را  

به كلي از یاد برده بود. او تا پاسي از شب همان طور  



در رختخواب نشست و خود را با افكار گوناگوني 

در آخر هم در حالي كه سرش را روي   سرگرم كرد

 .  فتزانوهایش گذاشته بود به خواب ر

 

روز بعد شهاب در حالي كه آماده رفتن به  صبح

 دانشگاه بود خطاب به مادرش گفت: 

برمش سر خاك پدر و  به شقایق گفتم امروز مي -

مادرش، براي همین ساعت ده و نیم تا یازده آماده  

 باشید میام دنبالتون. 

 

 ساالري گفت:  نمخا 

 مگه نباید سركالس حاضر بشي؟  -

 

هایش  در اتاق را باز كرد و همان طور كه كفش  شهاب

 پوشید گفت: را مي

چرا ولي مهم نیست، نمیرم سر كالس اگه ساعت   -

رفتم، به هر  اول هم كالس مهمي نداشتم دانشگاه نمي

 گردم.  ساعت ده و نیم حتماً برمي دیحال به شقایق بگ

 



ها، از مادرش خداحافظي بعد از گفتن این حرف  بشها 

 كرد و راهي دانشگاه شد.  

آنجا بعد از گفتن چگونگي حال و روز شقایق به   در

مهران و نیز اینكه قصد دارد كالس ساعت دوم را  

تعطیل كند از او خواست تا ماشینش را در اختیارش  

بگذارد. مهران هم ضمن قبول درخواست او تمایل  

 كه او نیز همراهشان برود.   نشان داد 

 

هر حال آن دو بعد از پایان كالسشان راهي منزل   به

شدند و دقایقي از ساعت ده و نیم گذشته بود كه به 

خانه رسیدند. شقایق كه دیگر موضوع را پذیرفته بود 

اش رفتن به سر خاك پدر و مادرش  و تنها دلخوشي

ب هم  بود در اتاق مهتاب منتظر آمدن شهاب بود. شها

كرد كه به داخل خانه  عوتبعد از اینكه از مهران د 

بیاید چون با پاسخ منفي او روبرو شد خودش به 

 تنهایي وارد شد. 
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كه وارد اتاق شد و مادرش و مهتاب را دید    زماني

سراغ شقایق را گرفت وقتي متوجه شد او در اتاق  

مهتاب است مهتاب را به دنبالش فرستاد و خودش  

 دوباره به حیاط رفت.

ها را در هاي نرگس را چید و آنشاخه از گل چند

دستش مرتب كرد، بعد از آن چون سایرین نیز به 

یق رفت بعد از پاسخ دادن به  حیاط آمدند به سمت شقا 

 ها را به سمتش گرفت و گفت:سالم او گل

با خودم گفتم شاید دلتون نخواد دست خالي به  -

 جا برید.  اون

 

ها را از او گرفت  كه منظور شهاب را فهمید گل  شقایق

 و با لحني غمناك و گرفته گفت: 

ها رو به تونستم این گلممنونم ولي كاش مي -

 نه اینكه روي قبرشون بذارم.  دستشون بدم 



 

چون این حرف را از زبان او شنید با اندوه    شهاب

 گفت: 

 خواستم ناراحتتون كنم.  متأسفم نمي -

 

 اشك چشمش را پاك كرد و گفت:   شقایق

نه طوري نیست دیگه عادت كردم از شما هم   -

 متشكرم كه این موضوع رو مطرح كردید.  

 آهي كشید و گفت:    شهاب

م بود، خوب دیگه بهتره  كنم وظیفهميخواهش  -

 .  میبر

 

از آن هر چهار نفر راه افتادند كه بروند مهران   بعد

ها بعد از اینكه سالم و احوالپرسي نیز با دیدن آن

اي بعد  تسلیت گفت و لحظه  قیكوتاهي كرد به شقا

همگي سوار ماشین شدند و راه قبرستان را در پیش 

 گرفتند. 

 



زدند شقایق هم  امشان حرفي نميطول راه هیچ كد  در

هاي نرگس كه در دستش بود خیره  ساكت بود و به گل

شده بود، گاهي هم قطره اشكي را كه بر روي  

 ستُرد.  افتاد با سر انگشت ميها ميهاي آنگلبرگ

هم كه كنار او نشسته بود با اینكه شاهد حال    مهتاب

ا  حرفي نزند و خلوت او ر داد یاو بود ولي ترجیح م

 دار نكند.  خدشه

 

بعد چون به مقصد رسیدند مهران ماشین را   یساعت

در جاي مناسبي پارك كرد و سپس همگي از ماشین  

پیاده شدند بعد از آن شهاب و مهران جلوتر راه  

افتادند و بقیه پشت سرشان، بعد از اینكه مدتي در  

بین درختان راه رفتند و قبرهاي كوچك و بزرگ 

سنگي  براشتند به نزدیك دو ق زیادي را پشت سرگذ

 گفت:  قیو رو به شقا ستاد یبزرگ رسیدند شهاب ا

 هر دو کنار هم دفن شدن.   جاست نیهم -
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اش  كه در چند قدمي یچون مطمئن شد دو قبر  قیشقا 

وجود دارد متعلق به پدر و مادرش است آرام قدم 

 برداشت  

بین دو قبر و پایین پاي پدر و مادرش ایستاد.   در

اي از اشك چشمانش را  سپس در حالي كه پرده

هاي روي قبرها را  پوشانده بود سعي كرد نوشته

بخواند، بعد از آن در حالي كه نزدیك بود مرغ روحش 

جا نشست مدتي به قبرها  نش آزاد شود هماناز قفس ت

را دو    رگس خیره شد و اشك ریخت سپس دسته گل ن 

قسمت كرد تعدادي را بر روي قبر پدرش گذاشت و  

هاي  بقیه را بر روي قبر مادرش، بعد از آن دست

 لرزانش را روي قبرها مالید و اشك ریخت. 

 

نیز كه تحت تأثیر حال او قرار گرفته بودند   دیگران 

چار اندوه شدند. خانم ساالري و مهتاب در حالي كه  د



چشمانشان پر از اشك شده بود كنار او نشستند،  

آن   یبرا یفاتحه ا نکهیشهاب و مهران هم بعد از ا 

جا ایستادند و اشك دو خواندنداز جا بلند شدند و همان

هایش همراه  ریختن شقایق را كه با تكان خوردن لب

 بود نظاره كردند.  

ریخت با صدایي صدا اشك ميطور كه بيهمان  شقایق

آرام و لحني غمناك با پدر و مادرش شروع به صحبت 

 كرد:

شقایق...  ...منم،   د؟یشناسپدر! مادر! من رو مي -

دخترتون،... همون دختري كه دنبالش بودید. ...مگه  

گشتید خوب من اومدم... پس چرا  شما دنبال من نمي

  د،یریگین رو تو آغوش نمگید،... چرا مچیزي نمي

هاي  هیچ پدر و مادري طاقت دیدن اشك گنیمگه نم 

هاي من  فرزند خودش رو نداره ...پس چرا شما اشك

هاي  كنید؟... چرا با دستبینید و توجهي نميرو مي

كنید؟  گرم و مهربونتون اشك چشم من رو پاك نمي

  د؟ یدهاي دلنشینتون به من امید نمي...چرا با حرف

دونستید كه  جا اومدید؟ مگه نمياصالً چرا به این...

  جا ندونستید كه ایجا دیار خاموشانه؟... مگه نمياین

جا منتظر تونید با من حرف بزنید؟ پس چطور ایننمي

كردم بعد از اون همه  ..... هرگز فكر نميد؟یمن موند



رو مالقات كنیم...  گهیدجا و به این شكل همدوري این

هاتون  دم باید به جاي دیدن چهرهكرفكر نمي

هاي روي قبرتون رو بخونم،... اصالً چرا  نوشته

تنها گذاشتید؟ ...چرا منتظرم   و رفتید؟... چرا من ر 

نموندید؟ چرا كاري كردید بعد از این همه سال به 

جاي خودتون با سنگ قبرتون حرف بزنم؟... آخه 

من   د یهام جواب بدكنم به حرفچرا؟... خواهش مي

این همه راه نیومدم كه شاهد سكوتتون باشم... 

 كنم اجازه بدید صداتون رو بشنوم.  خواهش مي

 

اش روان بود رو به قبر كه سیل اشك از چهره  شقایق

 مادرش كرد و ادامه داد: 

كنم اجازه بده  مامان تو یه چیزي بگو... خواهش مي -

ت رو بشنوم... خواهش  صداي مهربون و مادرانه

هام جواب بده... مگه تو مادر من  ه درد دلكنم بمي

نیستي؟... پس چرا جوابم رو نمیدي؟... چطور دلت  

هاي من رو بي جواب بذاري؟... خواهش  میاد حرف

كنم مامان... به دخترت رحم كن... نذار من بیشتر مي

 از این زجر بكشم... به خدا بیشتر از این طاقت ندارم. 
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هاي پرسوز و گداز كه دل  بعد از این حرف  شقایق

اطرافیانش را به آتش كشیده بود قبر مادرش را در  

 بغل گرفت و سخت گریست.  

 

كه بیش از آن تحمل نداشت آنجا بایستد و    شهاب

اش را  اشك چهرهگر او باشد در حالي كه قطرات نظاره

 پوشانده بود از آنجا دور شد.  

ساالري و مهتاب هم همان طور كه گریه  خانم

كردند به طریقي شقایق را آرام كنند  كردند سعي ميمي

طور كه سرش  فایده بود. شقایق هماناما تالششان بي

گریست به مادرش  را روي قبر گذاشته بود و مي

اما دریغ از بیان  كرد كه با او حرف بزند التماس مي

كرد كه یك كلمه. او از مادري تقاضاي حرف زدن مي



هاي سال با كسي هم صحبت نشده بود از مادري  سال

ها پیش هم  خواست در آغوشش بكشد كه از سالمي

خواست دست  آغوش خاك شده بود. از مادري مي

نوازش بر سرش بكشد كه دستانش با خاك یكسان  

زد كه در زیر خروارها  ميشده بود او مادري را صدا 

هاي او را  ها و ضّجهخاك خفته و هیچ یك از ناله

كرد و به  شنید. اما او همچنان التماس مينمي

ترین توّجهي  هاي مهتاب و خانم ساالري كوچكحرف

 كرد.  نمي

توانست شاهد آن نیز كه بیشتر از این نمي  مهران 

  وضع باشد تصمیم گرفت به شهاب بپیوندد. چون او

اي نه چندان دور به درختي تكیه را دید كه در فاصله

داده است به سراغش رفت وقتي به نزدیكیش رسید  

به چهره در غم فرو رفته و اشك آلود او نگاه كرد و  

 با اندوه گفت: 

-  ً كردم روزي شاهد  غم انگیزه، هیچ فكر نمي واقعا

 چنین صحنه دردناكي باشم.  

 

 اه كند گفت:بدون اینكه به مهران نگ  شهاب



طور از  دونستم با دیدن قبر پدر و مادرش ایناگه مي -

جا، من رو  شه هرگز نمیاوردمش اینخود بیخود مي

كردم دیگه همه چیز رو پذیرفته و سعي  بگو كه فكر م

 کنه خودش رو با وضع پیش اومده وفق بده. مي

 

 گفت:   مهران 

طوري ادامه بده  ولي شهاب اگه اون بخواد همین -

ممکنه از حال بره؛ طوري قبر مادرش رو تو بغل  

تونن اون رو جدا  گرفته كه مهتاب و مادرت هم نمي

 كنن، به نظرم بهتره خودت یه جوري آرومش كني.  

 

 با صدایي غم گرفته گفت:   شهاب

تونم این كار رو بكنم اون که دیگه براش  چطور مي 

كنه اون  داره باهاش صحبت مي  یكنه  كقي نميفر

 صداي پدر و مادرش رو بشنوه.  خواد یفقط م 
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 گفت:   مهران 

طوري رهاش كنیم اصالً بهتره  شه كه همینولي نمي -

برگردیم خونه، با این حالي كه اون داره درست نیست  

 بیشتر از این اینجا بمونیم.

 

گفتگو هر دو راه برگشت    نیو بعد از ا رفت یپذ  شهاب

 را در پیش گرفتند.

مانده بود به بقیه برسند كه مهتاب   یهنوز چند متر 

 ریه كنان رو به شهاب فریاد زد: از جایش بلند شد و گ

 شهاب بیا. شقایق از دست رفت.   -

 

حرف مهتاب قلب شهاب را لرزاند و او را به  این

سرعت به طرف شقایق كشاند مهران نیز سریع خود  

 را به آنها رساند. 



طور كه قبر مادرش را در بغل داشت از شقایق همان 

ه ریخت و نه نال حال رفته بود، دیگر نه اشك مي

كرد چشمانش را بسته بود و صورت رنگ  مي

 اش را روي قبر گذاشته بود. باخته 

 

خانم ساالري هم با چشمان غرق در اشك سعي   

كرد او را به هوش آورد اما هر چه او را تكان  مي

 فایده بود.  داد بيمي

چون این اوضاع را مشاهده كرد ترس از دست    شهاب

بار دیگر  دادن شقایق بر وجودش مستولي شد و  

چشمانش پر از اشك شد كنار مادرش نشست و در  

 حالي كه لحن التماس آمیزي داشت گفت:

كنید، نكنه دیگه به  یكنم یه كار مامان خواهش مي -

 هوش نیاد.  

 

ساالري كه این حرف شهاب بر وحشتش افزوده   خانم

 بود گفت:  

 گي، خدا نكنه.مي یهیچ معلومه چ -

  



بعد از این حرف شقایق را از روي قبر بلند كرد او   او

را در آغوش گرفت و سپس سعي كرد با ضربات  

زد او را به هوش آورد اما  سیلي كه به صورت او مي

زد  كرد و او را صدا ميهر چه این كار را تكرار مي

 فاید بود. بي

 

كه كنار مادرش نشسته بود با دیدن این وضع    شهاب

یزد و به مادرش التماس كند كار جز اینكه اشك بر

 توانست انجام دهد.  دیگري نمي

ها رفته و به این موضوع كه شقایق از پیش آن فكر

پدر ومادرش پیوسته دنیا را در برابر چشمش تیره و  

هاي بسته شقایق  تار كرده بود، دیگر به غیر از چشم

 دید.چیزي نمي

 گفت:  كرد و ميپیوسته به مادرش التماس مي 

كنم كاري  مامان تو رو خدا بیدارش كن خواهش مي -

هاش رو باز كنه خواهش  كن به هوش بیاد، بگو چشم

 كنم مامان نذار از دستمون بره.مي
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نان كه  كرد همچساالري كه خودش نیز گریه مي خانم

كرد  داد و سعي ميهاي شهاب گوش ميبه التماس

شقایق را به هوش بیاورد با صداي بلند و لبریز از  

 خطاب به مهران و مهتاب گفت:  ینگران

یه كدومتون برید آب بیارید این طوري به هوش   -

 نمیاد.  

 

هاي وحشت زده ناظر  و مهتاب كه با چهره  مهران 

االري به تكاپو  جریان بودند با این حرف خانم س

 افتادند. 

 با حالي سراسیمه رو به مهتاب گفت:  مهران 

 بدید كه آب رو بیارم.  یمن میرم فقط یه چیز -

 



آورد و به  رون ی ب فشیرا از داخل ک  ی وانیمهتاب ل  

را گرفت و به سرعت به  وانیمهران داد، مهران هم ل 

 طرف شیر آبي كه در آن نزدیكي قرار داشت رفت.  

ي نیز همچنان به صورت شقایق سیلي ساالر خانم

 زد تا او را به هوش آورد.  مي

مهران آمد و لیوان آب را به دست خانم   باألخره 

 ساالري داد. 

ساالري هم كمي از آن را داخل مشتش ریخت و   خانم

 سپس به صورت شقایق پاشاند.  

كه متوجه حال شهاب شده بود كنار او زانو زد    مهران 

و گذاشت آن را فشرد و آرام در  دستش را روي شانه ا

 گوش او گفت:

كنم آروم باش پسر، االن به هوش میاد خواهش مي -

 خودت رو كنترل كن. 

 

هایش را به تحت تأثیر حرف مهران دست  شهاب

هایش را پاك كرد، اما دوباره  صورتش كشید و اشك

 شد.  اش جاري مياشك بر چهره

 



شقایق آرام آرام چشمانش را باز كرد و با   سرانجام

 این كار نور امید را به دل شهاب تاباند.  

ساالري كه با باز شدن چشمان او خوشحالي  خانم

وصف ناپذیري وجودش را فرا گرفته بود خطاب به او  

 حال بود گفت:  كه هنوز بي

 شنوي؟ حالت خوبه عزیزم صداي من رو مي-

 

فهمید، از میان افرادي كه  شقایق هنوز چیزي نمي اما 

دورش نشسته بودند فقط چهره اشك آلود شهاب را  

 دید. مي

كرد نیرویي از جانب او، او را  احساس مي اینكه با 

كند ولي هنوز  مجبور به باز نگه داشتن چشمانش مي

 كه او شهاب است.    دانستینم

قدر كم رمق و ناتوان شده بود كه به سختي  آن

داشت حتي قدرت نداشت  چشمانش را باز نگه مي

توانست انجام  سرش را تكان دهد، تنها كاري كه مي

چشمان خسته و بي فروغش را با  دهد این بود كه 

 اش باز نگه دارد. تمام ناتواني
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كه با باز شدن چشمان او، انگار تمام دنیا را    شهاب

به دست آورده بود با اینكه آرام گرفته بود و دیگر 

توانست جلوي خروج  گفت ولي هنوز نميچیزي نمي

قطرات اشكش را بگیرد همانطور نشسته بود و به  

 حال و رنگ پریده شقایق چشم دوخته بود.  چهره بي

 

نیز كه حال شقایق را زیر نظر داشت رو به    مهران 

 خانم ساالري گفت: 

بهتر نیست ببریمشون پیش دكتر، این طور كه  -

 ت.  خوب نیس پیداست حالشون اصالً 

 



كرد او را به ساالري هم در حالي كه سعي مي خانم

 حال عادي برگرداند گفت:

رمق  اون كه اصالً  ،ی شما درست میگي ولي چطور -

 نداره قدم برداره.  

 

 گفت:    مهتاب

 كه بهتر شد ببریمش.   کمیصبر كنید  -

 

هاي شقایق نزدیك  ساالري لیوان آب را به لب خانم

 اي از آب را به او نوشانید گفت: كرد و چون جرعه

جا اون هم به این ما نباید اون رو میاوردیم این -

کار رو   نی ذاشتیم مدتي بگذره بعد ازودي باید مي

 .  میکرد یم

 

ها اندوهش را بیشتر كه شنیدن این حرف  شهاب

انداخت و در حالي كه سعي  كرد سرش را پایین مي

كرد جلوي سیل اشكي را كه از چشمش روان بود  مي

 بگیرد گفت:  



تمومش تقصیر من بود. این من بودم كه در مورد   -

ها به  جا براش حرف زدم وگرنه اون به این زودياین

یاد چنین جایي نمي افتاد كاش الل شده بودم و در این  

 زدم.  باره حرفي بهش نمي

 

 اي دلداري شهاب گفت:  بر  مهران 

به خودت مسلّط باش شهاب، حاال كه چیزي نشده   -

كنیم اگه بهتر شدن كه هیچ چند دقیقه دیگه صبر مي

كنم . خواهش ميمارستان یبریمشون باگه هم نه مي

 قدر خودت رو عذاب نده.  این

 

ساالري كه دوباره مشغول حرف زدن با شقایق   خانم

در او ندارد و او    هایش اثريبود وقتي دید حرف

 همچنان بي حال است گفت:

شنوه، نكنه خداي  هاي من رو نميانگار اصالً حرف -

 نكرده به مغزش آسیبي رسیده باشه.

  

چون این حرف را شنید با حركتي سریع سرش    شهاب

 را باال آورد و وحشت زده گفت: 



 نه. امکان نداره. اون حالش خوبه.  -

 

طوري آنجا اشت همینچون بیش از آن تحمل ند  سپس

بنشیند به چشمان نیمه باز شقایق نگاه كرد او را  

 مخاطب قرار داد و با آهنگي محكم گفت:  

شنوید سرتون رو  شقایق خانوم اگه صدام رو مي -

كنم شقایق خانوم سرتون رو  تکون بدید. خواهش مي

 تكون بدید تا به مادرم ثابت بشه كه حالتون خوبه.
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كرد همانطور  ترین حركتي نميشقایق كوچك اما 

 كرد. حال به شهاب نگاه ميبي

 



 مهران با ناراحتي گفت:  

كنه ببین چطور به تو خیره  بي فایدس حركتي نمي -

 شناسه.شده انگار اصالً تو رو نمي

  

كرد با حالتي  كه فكر این موضوع را هم نمي  شهاب

 آمیخته با ترس و نگراني به شقایق گفت: 

توني كنم یه حركتي كن، اگه نميشقایق خواهش مي -

كنم كاري كن  هات رو باز و بسته كن خواهش ميچشم

 فهمي.  هاي من رو ميكه معلوم بشه حرف

 شقایق همچنان بي حركت بود.  اما 

 

 فهمید گفت:  حال خود را نمي كه دیگر  شهاب

شناسي شناسي یا نه. اگه ميحداقل بگو منو مي -

توني انجام  دستت رو تكون بده این كار رو كه مي

 .  یبد

 

اي كه دوباره  چون باز حركتي از او ندید با چهره و

 میزبان قطرات اشك شده بود گفت:  



 شناسي؟ مگه  ممكنه؟یعني منو هم نمي -

 

كه نگاهش به شقایق بود خطاب به طور همان  شهاب

 مهران گفت:  

مهران برو ماشین رو روشن كن باید هر چه زودتر   -

 ببریمش بیمارستان.  

 

با نگراني از جایش بلند شد و شهاب رو به   مهران 

 مادرش ادامه داد:

كنم بلندش كنید نباید بیشتر از  مامان خواهش مي -

 این وقت رو هدر بدیم.

 

ودش هم با چشماني غرق در اشك  از این حرف خ بعد

 بلند شد.

  

بعد مهتاب و خانم ساالري زیر بازوهاي   ايلحظه

جان  شقایق را گرفتند و او را كه چون موجودي بي

 بردند.    نیبود به طرف ماش



ترین هم جلوتر رفت تا ماشین را به نزدیك  مهران 

 مكان ممكن بیاورد.  

 

هم با روحي پریشان و بیمناك از آینده پشت    شهاب

داشت وقتي فكر  ميسر مادرش و مهتاب قدم بر

اش را از  كرد كه شقایق قدرت تشخیص و حافظهمي

 دست داده تمام وجودش به لرزه در میامد.  

 

هاي  همگي با چهرههر حال بعد ازگذشت مدتي  به

نگران سوار ماشین شدند و مهران نیز به درخواست  

ترین  شهاب با سرعتي نه چندان كم راهي نزدیك

 بیمارستان آن اطراف شد. 
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را مورد معاینه  قیکه دکتر شقا  ی بیمارستان زمان در

شهاب و مهران بیرون از اتاق منتظر    داد، یقرار م 

 بودند. 

 

كرد اشكي بر  كه در آن محیط سعي مي  شهاب

اش جاري نشود با قلب و روحي كه سرشار از  چهره

اندوه بود به دیوار تكیه داده و سخت در انتظار بود تا 

 خبري از شقایق برایش بیاورند.  

فهمید او چه احساسي دارد  كه خوب مي هم  مهران 

 گفت. كنارش ایستاده بود و چیزي نمي

شهاب به شقایق   او كه تا آن زمان از عشق و عالقه 

امان بر هایي كه بيخبر داشت امروز با دیدن اشك

  شدند به میزان عشق او پيروي چهره او جاري مي

باز  برد و فهمید اگر اتفاقي براي شقایق بیفتد او باید 

شاهد حال و روز پنج سال پیش شهاب یعني زمان  

 مرگ پدرش باشد. 

 

كه بعد از مرگ آقاي ساالري هرگز شاهد چنین   او

حالي در شهاب نبود و به غیر از آن زمان دیگر ندیده 

تاب و پریشان شود متوجه شد  بود كه شهاب آنقدر بي



كه همان عشقي كه شهاب به پدرش داشته االن به 

چه بسا بیشتر از آن نسبت به شقایق به همان شدت و 

كنترل خودش   اینطوروجود آمده و باعث شده شهاب 

 را از دست بدهد و اشك بریزد.  

 

مهران سرگرم فكر كردن به این چیزها بود كه  خالصه

دكتر و به دنبال او خانم ساالري از اتاق بیرون آمدند،  

 جا كنار شقایق مانده بود. مهتاب هم همان

هاي رفتن دكتر شهاب در انتظار شنیدن حرفبعد از  

 كرد.  مادرش ثانیه شماري مي

 ساالري با در نظر داشتن حال شهاب گفت:  خانم

البته دکتر گفت ممکنه   ستین یمهم زیخداروشکر چ -

 ینگران یبمونه اما جا  یحال باق نی چند روز تو ا

  یل یفقط چون بدنش خ شهی خوب م ی و به زود  ستین

 بشه. یبستر نجا یا دیبا   یشده تا مدت فیضع

     

  هایش تمام شد نسخهساالري بعد از اینكه حرف خانم

دكتر را به دست شهاب داد و از او خواست داروهاي  

 شقایق را تهیه كند.  



شهاب و مهران سوار ماشین شدند تا به   وقتي

ترین داروخانه بروند مهران كه شهاب را ساكت  نزدیك

 حال خارج كند گفت:   دید براي اینكه او را از آن

 خوب شد زود اونو رسوندیم بیمارستان.  -

 

 شهاب با لحني سرشار از بغض و پشیماني گفت:  

زدم، من احمقو بگو كه كاش دیشب حرفي بهش نمي -

كردم با بردن اون سر قبر پدر و مادرش باعث  فكر مي

 بهتر شدن حالش میشم. 

با قبر  كردم وقتي به جاي پدر و مادرش  هیچ فكر نمي 

 اونا روبرو بشه دچار چنین وضعي بشه 

کارو  نیجا مطمئنا اگه ااون  بردمیکاش اونو نم  

 .وفتاد یحال نم نیاون به ا کردمینم

 

اش  این حال قطره اشكي از چشمش بر روي گونه در

 افتاد و با اندوهي عمیق گفت:  

اگه اون حالش خوب نشه من هرگز خودمو   -

 بخشم. نمي
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 با ناراحتي گفت:   مهران 

زني مگه نشنیدي مادرت گفت  این چه حرفیه كه مي -

كنم از  دكتر گفته جاي نگراني نیست پس خواهش مي

 هاي ناامید كننده نزن. این حرف

 

آن دو بعد از اینكه داروهاي شقایق را گرفتند و به  

ها را به خانم ساالري كه چند بیمارستان بردند آن

 دند. برد دااي در انتظارشان به سر ميدقیقه

بعد از آن هم قرار شد خانم ساالري پیش شقایق  

 بماند و بقیه برگردند منزل. 

 



شهاب وقتي همراه مهتاب وارد خانه شد بدون اینكه  

 كالمي بر زبان آورد مستقیم به اتاق خودش رفت.  

حدس بزند او چه حالي دارد   توانستیهم كه م  مهتاب

بي آنكه   اندازه ناراحت بود در حالي كه خودش نیز بي

بخواهد مزاحم شهاب شود به دنبال كارهاي خودش  

 رفت. 

 

هر حال چون مدتي دیگر گذشت مهتاب تصمیم  به

چند ضربه به در   نیگرفت به سراغ شهاب برود بنابرا 

اتاق او زد شهاب كه متوجه حضور او شد قبل از  

هایش را پاك كرد و سعي كرد  اینكه او وارد شود اشك

 او روبرو شود.  با خونسردي كامل با 

كه مهتاب وارد شد در همان نگاه اول به حال    زماني

 شهاب پي برد اما به روي خود نیاورد و گفت: 

خواي بریم بیمارستان باید زودتر ناهار  اگه مي -

بخوریم، امیدوارم نگي اشتها ندارم چون اگه تو 

خورم و این بر خالف  چیزي نخوري من هم نمي

 سفارشات مامانه.  

 



 كرد گفت: كه منظور مهتاب را درك مي  شهاب

 خیلي خوب، تو برو من هم االن میام.   -

 

 

موقعي كه هر دو سر میز مشغول خوردن ناهار   

از سكوتي كه بینشان حاكم شده   بودند مهتاب كه اصالً 

 آمد گفت:بود خوشش نمي

جا  كرد كه موضوع شقایق به اینفكرش رو مي یک -

ندگي چیزي جز گریه و غم  بكشه، بیچاره شقایق از ز

هاي دنیا رو اون  و اندوه نصیبش نشد انگار همه غم

شده و  ی باید تحمل كنه حاال هم که دچار فراموش

 تو این حال بمونه. ی معلوم نیست تا ک

دوني موقعي كه روي قبر مادرش از هوش رفت  نمي 

كردم در برابر اون همه التماس  چقدر ترسیدم فكر مي

مادرش هم اون  ه به مادرش كرد، و گریه و زاري ك

رو برد پیش خودش تا بیشتر از اون شاهد  

 هاي دخترش نباشه ... التماس
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هاي كه بیش از آن تحمل شنیدن چنین حرف  شهاب

درد آوري را نداشت نگاهش را به مهتاب دوخت و با 

 چشماني غرق در اشك به او گفت:  

 كنم دیگه ادامه نده. بسه خواهش مي -

 

هاي خیره مهتاب را بعد از این حرف چون تحمل نگاه 

 نداشت قاشق غذا را  گذاشت و از سر میز بلند شد. 

  

ها پشیمان شده بود براي  ز بیان آن حرفکه ا  مهتاب

 ها گفت:جبران آن

باور كن قصد نداشتم خوام شهاب، معذرت مي -

 حرف زده باشم.   کمیخواستم ناراحتت كنم فقط مي

 



نداد و به حیاط رفت.   یشهاب به حرف او پاسخ ولي 

بعد از رفتن او مهتاب نیز غذایش را رها كرد و با  

 گفت: ناراحتي خطاب به خودش 

 ها هم حرف بود كه جلوي او زدي.  دیوونه، آخه این -

از جایش بلند شد و مشغول جمع كردن   سپس

 هاي غذا شد.  ظرف

 

ها را تمام كرد  بعد چون كار شستن ظرف مدتي

هاي بیرونش را پوشید و با اینكه تا آمدن مهران  لباس

 مدتي باقي مانده بود به حیاط رفت.

 

هاي حیاط نشسته رفت وي پلهشهاب را دید كه ر  وقتي

 كنارش نشست و گفت: 

 از دستم ناراحت شدي؟  -

 

 شهاب چیزي نگفت و مهتاب ادامه داد: 

ها رو به راحت اون حرف  قدرنیدونم نباید امي -

خواستم احساس  زبون میاوردم ولي باور كن فقط مي

 خودم رو برات بگم.



 

 بدون اینكه به او نگاه كند گفت:   شهاب

 . یخودتو ناراحت کن ستیالزم ن دونمیم -

 

مهتاب از جایش بلند شد و در حیاط شروع به قدم   

 زدن كرد. 

برد.  هم ساكت بود و در افكار خود به سر مي  شهاب

هاي نرگس نگاه كرد و  چند لحظه بعد مهتاب به گل

 گفت:

ها رو بچینم  چند شاخه از این گل  ستیشهاب بهتر ن -

 و براي شقایق ببرم؟ 

 

 شهاب با همان حال گفت:  

 این كه پرسیدن نداره.   -

 

چون این حرف را شنید كنار باغچه نشست و    مهتاب

كرد  هاي زیباتر را انتخاب ميان طور كه شاخههم

 گفت:



ها عالقه داره این رو از  شقایق خیلي به این گل -

همون روزهاي اولي كه به خونه ما اومد فهمیدم. یه  

بار چنان غرق تماشا شده بود كه اصالً متوجه حضور  

ها رو براش  كنم اگه این گلمن نشد. حاال هم فكر مي

طوري  . ببینم شهاب تو اینشهی ببرم زودتر خوب م

 كني؟فكر نمي

 

 حوصلگي گفت:  شهاب با بي 

 طور باشه كه خیلي خوبهدونم اگه ایننمي -

 

همان زمان صداي زنگ در خانه به گوششان   در

 رسید و آن دو را از جا بلند كرد. 
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بعد شهاب در خانه را باز كرد و همراه   ايلحظه

مهتاب بیرون رفت مهتاب وقتي دید كه مهران به 

ها كه از ماشین پیاده  همراه پدر و مادرش است با آن

شده بودند سالم و احوالپرسي گرم و تؤام با شرمي  

 نمود.   

از آن همگي سوار ماشین شدند و به طرف   بعد

 راه افتادند.   بیمارستان

راه كه بودند حرف بخصوصي بینشان رد و بدل    در

نشد مدتي دیگر كه گذشت مهران ماشین را جلوي  

بیمارستان پارك كرد و همگي به طرف در ورودي  

بیمارستان راه افتادند، بعد از گذشت دقایقي وارد  

 اتاقي كه شقایق در آن بستري بود شدند.  

نم ساالري متوجه از سالم و احوالپرسي با خا  بعد

فروغ  هاي باز ولي خسته و بيشقایق شدند كه با چشم

 كرد.  ترین حركتي نميروي تخت خوابیده بود و كوچك

هاي بازش را هم مدیون ِسرمي بود كه به  چشم همین

شد تا  دستش وصل بود و قطره قطره وارد بدنش مي

 نیروي از دست رفته او را اندكي باز گرداند.  

 



هاي  در آن حال غم و اندوه را به چهره  شقایق  دیدن 

 حاضرین مهمان كرد. 

نیز كه با امید اینكه حال شقایق بهتر از قبل    شهاب

شده باشد وارد بیمارستان شده بود وقتي دید  

شود آه  ترین تغییري در حال او مشاهده نميكوچك

و همراه با آن امیدهایش به یأس تبدیل    دیسردي کش

 شد. 

از آنجا كه تحمل نداشت شقایق را با آن حال و روز   

برود ولي چون   خواست از اتاق بیرونببیند مي

دوست نداشت دیگران متوجه احساساتش شوند  

روحي را   جا بماند و این شكنجهتصمیم گرفت همان

 تحمل كند.  

كه مادر مهران از خانم ساالري جویاي حال    زماني

   شقایق شد خانم ساالري با اندوه تمام گفت:

كنم باهاش صحبت مي  یبگم هرچ یدونم چنمي -

زنه نه حركتي یه كلمه حرف ميانگار نه انگار، نه 

كنه كنه تنها كاري كه ميكنه و نه حتي گریه ميمي

و تا چند ساعت تو   شهیاینه كه به یه نقطه خیره م

 مونه.  همون حال مي

 



هایش توأم با بغضي سنگین ساالري كه حرف خانم

 بود ادامه داد: 

كنم كه  زنم و التماسش ميباهاش حرف مي یهر چ -

وقت  اي نداره انگار تا به حال هیچفایده یه چیزي بگه

 حرف نزده.   

 

هاي خانم ساالري اندوه حاضرین را بیشتر حرف این

 كرد و شهاب را نیز ناامیدتر از قبل ساخت. 
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یق رفته بود با شنیدن  نیز كه به كنار شقا   مهتاب

هاي مادرش اشك به چشمش دوید دست شقایق حرف

طور كه به چهره رنگ را در دست گرفت و همان



آرام با او به حرف زدن پرداخت   کردیاو نگاه م دهیپر

  یزی چ شیها که در جواب حرف  خواستیو از او م

کار   نی گفته بود ا یاما همانطور که خانم ساالر   دیبگو

 حرکت بود.  یهمچنان ساکت و ب  قید و شقا بو ده یفا یب

آنقدر ساکت که مهتاب به این اطمینان رسید كه بعد   

از این هرگز صداي او را نخواهد شنید و همین  

 آرام او را به گوش حاضرین رساند.  موضوع گریه

 

بعد از آن خانم ساالري و مادر مهران به كنار او   

 كردند به مهتاب امیدواري بدهند.   ی رفتند و سع

ب بودند و هیچ كدام مشغول دلداري دادن به مهتا هاآن

هاي ناامیدي و  خبر از دل آتشین شهاب كه در شعله

 غم در حال سوختن بود نداشتند. 

 

مالقات لحظه به لحظه رو به پایان بود و   ساعات 

كردند مالقات كنندگان همچنان در غم و اندوه سیر مي

هاي آخر مادر مهران با صداي آهسته به خانم  لحظه

 ساالري گفت:



ي كه ایجاد شده بهتره مراسم عروسي با شرایط -

 مهتاب و مهران رو مدتي به عقب بندازیم. 

 

خانم ساالري بعد از اینكه از همدردي او تشكر كرد  

   گفت:

 اگه طبق گفته شهیم  یكنیم تا ببینیم چصبر ميفعالً  -

دكتر بیماري شقایق یكي دو روز بیشتر طول نكشه  

باید منتظر  . اما در غیر این صورت ستیمشكلي ن

 اتفاقات جدید باشیم. 

 

هایي كه ساعت مالقات به پایان رسید و همان باألخره 

یك ساعت پیش براي دیدار شقایق آمده بودند با  

 اندوهي دو برابر به خانه بازگشتند.  

تر و  ها ظلمانيشب در نظر شهاب از تمام شب  آن

تر بود به طوري كه او با نگاه به آسمان  محزون

 شد. تاریك حزن و اندوهش بیشتر مي

روح شقایق  و رفته و سرد و بيدر سكوت فر  چهره 

 شد. یك لحظه هم جلوي چشمان شهاب دور نمي



دانست  كه خود را در برابر این جریانات مقصر مي او

بیمناك بود كه مبادا به خاطر اشتباهي كه كرده شقایق  

را از دست بدهد و مجبور شود یك عمر در آتش  

 اشتباه خود بسوزد. 

روح شهاب نفوذ  و ترس شدیدي كه در قلب و  نگراني

اي آرامش داشته داد او لحظه كرده بود اجازه نمي

اش را به آتش  باشد. زماني اندوه و فغان چنان سینه

كشاند كه اگر قطرات زالل اشك براي فرونشاندن  مي

شد بدون شك تمام آن از چشمانش جاري نمي

 شد. مي  وبهاي سوزان این آتش ذوجودش در شعله
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شقایق از یك طرف و زنده شدن داغ پدرش از   اندوه 

طرف دیگر باعث شده بود كامالً از خود بیخود شود  



كرد جلوي خروج به طوري كه اصالً سعي نمي

هایش را بگیرد. اوهمچنان در سكوت و تنهایي اشك

تا اینكه مهتاب به سراغش آمد و او را   خترییاشك م 

 از خلوت شبانگاهي بیرون آورد.  

نیز كه چند دقیقه قبل از آمدن به اتاق شهاب    مهتاب

شهاب متوجه شد كه    گریه كرده بود با دیدن چهره

  قیشقا   یكند براشهاب بیش از آنچه كه او فكر مي

که در    یو سکوت ییناراحت است او که از تنها 

حکم فرما شده بود دچار دلهره شده بود  منزلشان 

اضطراب رها   نآمده بود اتاق شهاب تا خود را از آ

بعد از اینكه وارد اتاق شهاب شد و روي تخت  سازد 

نشست خطاب به شهاب كه همچنان به تاریكي بیرون  

 چشم دوخته بود گفت: 

كني سر كار فكر نمي یریشهاب تو چند روزه كه نم -

 پیش بیاد؟برات  ی بعداً مشكل 

 

 شهاب در پاسخ او فقط گفت:  

به مدیر شركت گفتم این چند روز برام مرخصي رد   -

 كنه.



خواي؟ چون تو  مرخصي مي یببینم نگفت براي چ  -

ً هیچ براش   وقت دنبال مرخصي گرفتن نبودي، حتما

  یها رو براي چ سؤال ایجاد شده كه این مرخصي

 خواي.  مي

اصالً چه اشكالي داره   تا امروز كه چیزي نپرسیده؛  -

این همه مدت بدون گرفتن مرخصي كار كردم حاال  

 خوام یه جا تالفي كنم.  مي

به  ی اومدن شقایق به خونه ما پیشامدهاي جدید -

وجود آورده مثالً همین مرخصي گرفتن تو یا به 

سابقه نداشت حاال هم حضور دانشگاه نرفتنت كه قبالً 

   نداشتن مامان و تنها بودن ما.

 

 بي آنكه خود متوجه باشد آهي كشید و گفت:    شهاب

هاست فقط  ارزش شقایق خیلي بیشتر از این حرف -

 كاش االن روي تخت بیمارستان نبود. 

 

 كرد گفت:  مهتاب كه حال شهاب را درك مي 



حق با توعه من كه جاي خالیش رو كامالً احساس   -

قدر كردم تو نبودش اینكنم هیچ وقت فكر نميمي

 لتنگ بشم.  د

 

كه از بس روي پا ایستاده بود خسته شده بود    شهاب

رفت روي صندلي نشست و در حالي كه خودش به  

 هایش اطمینان نداشت براي دلداري مهتاب گفت: حرف

شه و  ناراحت نباش، به زودي حالش خوب مي -

 پیشت.  گردهیبرم
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 با اندوه گفت:   مهتاب



كنم ولي اینطور كه من امروز اون رو دیدم فكر نمي -

ها خوب بشه طوري به من خیره شده  به این زودي

دید. باورم  بود كه انگار دفعه اول بود كه من رو مي

با من صمیمي بود حاال اصالً من   قدر نیشد او كه انمي

 هام رو هم نده. رو نشناسه و جواب حرف

 

 شهاب آهي كشید و گفت:  

هوشي شد كه بعد از اون بيمن هم باورم نمي -

قدر تغییر كنه ولي متأسفانه این اتفاق افتاده و ما  این

تونیم بكنیم با این حال جاي نگراني هم كاري نمي

گفته این حالت شقایق   طور كه دكترنیست چون اون

 گرده به حال عادیش.  زود گذره و اون به زودي برمي

 

ها هم  كرد با بیان این حرفبا اینكه سعي مي  شهاب

مهتاب را از ناراحتي بیرون آورد و هم خودش را بي  

دانست در تفاوت و خونسرد نشان دهد ولي مهتاب مي

ي  گذرد، اثرات اشكي كه روي چهرهقلب او چه مي

هاي عمیق كه گاه و بي شد و نیز آهاب دیده ميشه 

كشید براي مهتاب از  گاه از آتشفشان قلب او شعله مي

بیان هر حرفي گویاتر بود او اگر هم تا دیروز در  



میزان عشق و عالقه شهاب به شقایق تردید داشت با 

حالتي كه در قبرستان و همچنین در خانه از او دیده  

اب بیش از آنچه كه به بود یقین حاصل كرد كه شه

فكر برسد شیفته شقایق است و عشقي كه وجود او را 

فرا گرفته عمیق تر از آن است كه او در برابر این 

 جریانات بتواند آن را پنهان كند.  

 چون او را در فكر فرو رفته دید گفت:  شهاب

 ساكت شدي؟  یچیه؟ براي چ -

 

 مهتاب به خود آمد و گفت:  

كردم فردا كه تو میري  ه این فكر ميهیچي، داشتم ب -

 كنم.  كاریدانشگاه تنهایي چ

نگران نباش، فردا كالس ندارم اگه هم داشتم،  -

 رفتم.  نمي

خیالم راحت شد چون با این وضع كه شقایق و   -

مامان تو خونه حضور ندارن اگه تو هم نباشي 

دوني من چقدر از  شم خودت هم كه ميحسابي تنها مي

 رم. تنهایي بیزا



دونم، اما من فقط فردا رو نمیرم دانشگاه  آره مي -

بكني چون معلوم   یخوامي كاریروزها رو چ بقیه

بستري باشه و البته تا اون تو   ینیست شقایق تا ک

 گرده. بیمارستان باشه مامان هم به خونه برنمي

 

 كمي فكر كرد و گفت:   مهتاب

ه رفتیم كنم فردا ك  كاریدونم چحق با توعه ولي مي -

كنم و خودم پیش مالقاتي جام رو با مامان عوض مي

تونه برگرده  طوري مامان هم ميمونم اینشقایق مي

 خونه و خستگي این دو روز رو از تن بیرون كنه.
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از آن مهتاب که خسته شده بود براي خواب به  بعد

 اتاق خودش رفت  

هم با اینكه حسابي خسته بود ولي از ناراحتي   شهاب

 آمد. خواب به چشمش نمي

 

بعد نیز با همان غم و اندوه قبل از راه رسید.   روز 

هاي ظهر بود كه مهتاب با بیمارستان تماس  نزدیكي

د، زماني كه گرفت و حال شقایق را از مادرش جویا ش

متوجه شد هنوز تغییري در حال شقایق به وجود  

نیامده با مادرش قرار گذاشت كه جایشان را با هم  

دنبالشان آمد تا به  هعوض كنند آن روز نیز مهران ب

 بیمارستان بروند. 

  

به بیمارستان رسیدند و به اتاق شقایق رفتند  وقتي

دند.  همان وضعي را مشاهده كردند كه دیروز دیده بو

ها از روي صندلي كنار تخت  خانم ساالري با دیدن آن

بلند شد و بعد از اینكه پاسخ سالم شهاب و مهتاب را  

داد با مهران احوالپرسي كرد و سپس حال پدر و مادر 

 او را جویا شد.  

 



كرد  كه خانم ساالري با مهران صحبت مي ینیح در

  هاي آن دو پایین تخت شقایقتوجه به حرفشهاب بي

ایستاده بود و با اندوهي عمیق به چهره شقایق و  

كرد. زماني كه مهتاب از  چشمان بسته او نگاه مي

طوري  شقایق خواب است یا اینكه همینمادرش پرسید 

هایش را بسته، خانم ساالري با ناراحتي پاسخ  چشم

 داد: 

كنم فرقي داشته باشه، چون  دونم ولي فكر نمينمي -

 رار نیست حرفي بزنه. اگه هم بیدار باشه ق 

 

 گفت:   مهران 

اي نزده؟ نگفته حالشون بهتر شده  دكتر حرف تازه -

 یا نه؟  

 

 ساالري هم گفت:  خانم

اینكه بگه بهتر شده كه نه، ولي میگه  به زودي   -

 شه.  خوب مي

 



هاي مادرش گوش سپرده بود  كه به حرف  شهاب

بدون اینكه به مادرش نگاه كند با صدایي غم گرفته  

 گفت: 

  هیاون كه فقط همین رو میگه ولي آخه این زود کِ  -

 رسه. وقت از راه نميكه هیچ

 

 كرد گفت: ساالري كه حال او را درك مي خانم

نگذشته،  شتریصبر داشته باش هنوز دو روز ب -

 .  شهیباألخره خوب م

 

 زیر لب زمزمه كرد:   شهاب

اي كه شقایق از اون بیزار بود  صبر، همون واژه -

خواستم اون رو به كار  ولي من پیوسته از اون مي

حاال خودم هم مجبورم صبر كنم. شاید شقایق   ره،یبگ

انتقام اون   خواد از من انتقام بگیره،به این طریق مي

همه صبري كه بي دلیل اون رو بهش دعوت كرده  

 رو.   نتیجهبيبودم. انتقام اون همه صبر 

 

 گفت:   یساالر خانم



مونه طوري باقي نميمطمئن باش اوضاع این -

 كنم تحمل داشته باش. خواهش مي
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 به مادرش نگاه كرد و با لحن خاصي گفت:  شهاب

مثل اون زماني كه صبر كردم تا  درست  دونم، مي -

 حال پدر خوب بشه، مگه نه؟

 

این حرف شهاب قلب خانم ساالري را به آتش كشاند  

 و او دیگر نتوانست حرفي به زبان آورد.

هم دیگر چیزي نگفت و به كنار پنجره رفت،    شهاب

هایش را خیلي سعي كرد تا توانست جلوي خروج اشك

 بگیرد و بر خودش مسلط شود.  



 

ساالري و مهران و مهتاب نیز كه با حرف  خانم

شهاب با غم و اندوه قرین شده بودند قادر نبودند  

براي دلداري او حرفي بزنند،  در آن هنگام بود كه 

ها را از آن حال  هایش را باز كرد و آنشقایق چشم

 بیرون آورد.  

 

شهاب متوجه این موضوع شد به كنار تخت    وقتي

هاي مهتاب تأثیري در حال  د حرفرفت بعد از اینكه دی

زند شقایق  چه مهتاب حرف ميشقایق ندارد و هر

 گوید خطاب به او گفت: چیزي نمي

ساكت باشید؟ خواهش    دیخوامي یشقایق خانوم تا ک  -

هاي مهتاب  حداقل جواب حرف دیكنم یه چیزي بگمي

ولي حرف كه    دیشناس یرو بدید. درسته كه ما رو نم

 د.  تونید بزنیمي

 

هاي شهاب نگاهش را به به دنبال شنیدن حرف  شقایق

 او دوخت.  



اي سكوت كرد تا شاید حرفي از زبان او  لحظه  شهاب

تفاوت پاسخ دیگري از  بشنود ولي وقتي جز نگاه بي

كرد احساسات  او دریافت نكرد، در حالي كه سعي مي

   خود را كنترل كند با اندوه ادامه داد:

خودتون رو بكنید شما   كنم سعيخواهش مي -

تونید حرف بزنید فقط كافیه اراده كنید هر چند ما  مي

شنوید  هامون رو كه ميرو از یاد بردید ولي حرف

شنوید جوابمون رو هم بدید  طور كه ميپس همون

كنم شقایق  خواهش مي ارید،یحداقل یه كلمه به زبون ب

 خانوم فقط یه كلمه.  

 

ید شقایق بي آنكه شهاب كه به اینجا رس  هايحرف

هاي او كند چشمانش را  ترین توجهي به التماسكم

 بست و نگاهش را گرداند. 

این حركت او ضربه شدیدي بر روح زخم خورده   

شهاب وارد كرد و چشمان او را پر از اشك نمود او  

اي با این حال به شقایق نگریست با بعد از اینكه لحظه 

 ناامیدي تمام به طرف بیرون از اتاق راه افتاد. 

 ساالري كه از اندوه او آگاه بود گفت:   خانم



ه هنوز تموم  كجا میري شهاب؟ ساعت مالقات ك -

 نشده.  

 

دم در اتاق ایستاد و بدون اینكه به او نگاه كند    شهاب

 پاسخ داد: 

سپري   یجور وقتي قراره تموم وقت مالقات این -

بشه، همون بهتر كه زودتر تموم بشه شماها اگه 

 خواید بمونید ولي من میرم. مي
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خواست همراه او  از رفتن شهاب، مهران كه مي بعد

   برود به خانم ساالري نگاه كرد و گفت:



كنید بهتر باشه ما هم بریم حال شهاب  فكر نمي -

 چندان مساعد نیست، صالح نیست تنهاش بذاریم.  

 

 ساالري هم گفت:  خانم

 من هم اآلن میام.  دنبالش  د یحق با شماست شما بر -

 

مهران هم از اتاق خارج شد خانم ساالري رو به  وقتي

 مهتاب گفت: 

تا اآلن شك داشتم كه شقایق رو بذارم و برم ولي با   -

تونم اي كه از شهاب دیدم دیگه نمياین حال و روحیه 

كردم تا این اندازه ناراحت  جا بمونم. هیچ فكر نمياین

 و ناامید بشه. 

 

 گفت:  مهتاب

حق داره، مخصوصاً اینكه خاطره مرگ پدر هم   -

براش زنده شده، خوب دیگه بهتره زودتر برید از  

مواظبش   جانب شقایق هم نگران نباشید من كامالً 

 هستم.  

 



مهران خودش را به شهاب رساند، شهاب به او   وقتي

 گفت: 

خواستي بموني تا همراه  اومدي؟ نمي یبراي چ -

 مامان بیاي؟  

 

 در پاسخ او گفت:   مهران 

اگه فكر كردي اجازه میدم تنها برگردي اشتباه   -

موني دلیلي  كردي، مادرت هم اآلن میاد وقتي تو نمي

 نداره ما بمونیم.  

 

پاسخي به مهران نداد و هر دو از بیمارستان    شهاب

خارج شدند. بعد از آن در كنار ماشین ایستادند و  

 منتظر آمدن خانم ساالري شدند. 

به ماشین تكیه داده و در اقیانوسي از غم    شهاب

 غوطه ور بود.  

 

دانست دلیل سكوت او چیست كنارش  كه مي  مهران 

 ایستاد و گفت: 



كني زیادي ناراحتي؟ نكنه حرف دكتر رو  فكر نمي -

قبول نداري كه گفته جاي ناامیدي نیست و اون زود  

 شه؟ خوب مي

 

   سخ داد:شهاب با لحني كه آكنده از غم بود پا 

طور میگن، بیخودي آدم رو  دكترها همیشه همین -

كنن، مگه یادت نیست در مورد حال پدرم  امیدوار مي

هایي تحویلمون دادن و گفتن میشه هم یه چنین حرف

امیدوار بود كه اون خوب بشه ولي خودت كه دیدي  

 عاقبت این امیدواري ما به كجا رسید.  

شقایق رو با وضع  چرا یادمه ولي تو نباید وضع  -

دوني كه حال پدرت  پدرت مقایسه كني. خودت هم مي

  شیتر از حال شقایق بود. شقایق كه طور خیلي وخیم

قدر نگراني، مطمئن باش قرار  جهت ایننیست، تو بي

 نیست سرنوشت اون هم مثل سرنوشت پدرت بشه. 

اي ولم  دونم، ولي فكرهاي آشفته لحظه این رو مي -

 كنه.نمي

یر خودت نیست، چون یه دفعه شاهد چنین  تقص -

ها نداري  خوبي هم از اون هایي بودي و خاطرهصحنه

 . ی طور دچار اضطراب و ناراحتي شدحاال این
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نم  هایش را ادامه دهد كه خا خواست حرف  مهران 

ساالري هم از بیمارستان بیرون آمد و لحظه بعد هر  

 سه سوار ماشین شدند و به خانه برگشتنند. 

  

تر  آن روز را نیز مثل روز قبل و چه بسا سخت  شهاب

از آن سپري كرد. خانم ساالري هم جز اینكه در برابر  

حال دگرگون او تأسف بخورد و آه بكشد كار دیگري  

 توانست انجام دهد.  نمي

خواست سر صحبت را با او باز كند  وقت مي ره

كرد و مجال صحبت شهاب به طریقي از او دوري مي



كرد زیاد جلوي چشم مادرش  داد و سعي ميبه او نمي

 نباشد. 

 

درس به اتاق خودش پناه برده   یك بار كه به بهانه 

بود، خانم ساالري با یك استكان چاي به سراغش  

 ارد اتاق او شد.  رفت و بدون اینكه در بزند و

كه انتظار داشت شهاب را در حال مطالعه ببیند   او

وقتي دید او پشت میز نشسته، كتابش را بسته و  

هایش گذاشته است انگار تمام  سرش را روي دست

هاي دنیا را در دلش ریختند، آهي از دل بر كشید و غم

بي آنكه حرفي بزند به كنار او رفت سیني را روي  

ودش نیز روي صندلي مقابل او میز گذاشت و خ

 نشست و گفت:

اي و حال درس خوندن نداري  بیني خستهاگه مي -

 بهتره بري بخوابي. 

 

شهاب با شنیدن صداي مادرش از عالمي كه در آن   

غرق بود بیرون آمد، سرش را بلند كرد و همان طور  

 كه دوباره كتابش را باز كرد با اندوه گفت: 



نه، خوابم نمیاد، فقط از بس خوندم و چیزي  -

كنم دونم چرا هر كاري ميكالفه شدم، نمي دمینفهم

 تونم فكرم رو روي مطالب كتاب متمركز كنم. نمي

 

 خانم ساالري در پاسخ او گفت:  

خوب معلومه دیگه، وقتي فكرت جاي دیگه مشغول   -

خوني كه مي یزی توني روي چباشه مسلّمه كه نمي

 تمركز داشته باشي.  

 

 ه داد: چیزي نگفت و خانم ساالري ادام   شهاب

تو بیش از حد نگران شقایق هستي و این موضوع  -

دكتر اطمینان   اصالً به صالحت نیست. اگه به گفته

كردي و بیخود فكر و خیال ناراحت كننده به ذهنت  مي

 خونم.  مي یفهمم چ نميگفتي دادي اآلن نميراه نمي

 

 به صندلي تكیه داد و در كمال ناراحتي گفت:   شهاب

گید ولي وقتي دست خودم نیست  يشما درست م -

ترین اثري  تونم بكنم، در ضمن وقتي كوچكمي  كاریچ

شه من چطور از بهبودي تو حال شقایق مشاهده نمي



موضوع   نیبه ا یوقت دیباشم؟ باور کن دواریام تونمیم

  یحال نی که من باعث شدم اون به چن کنمیفکر م 

 تونمیچطور م  وجود   نیبا ا  شم،یدچار وحشت م فتهیب

 باشم و به درس و کالس خودم فکر کنم. الیخیب
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   ساالري گفت: خانم

ولي تو نباید خودت رو به خاطر   گيیم یفهمم چمي -

این موضوع سرزنش كني از كجا معلوم كه اگه 

بردي به وضع  سر خاك پدر و مادرش نميشقایق رو  

بدتري نمي افتاد. چون به هر حال اون باید این غم  

كرد و چه بسا از شدت غصه به سنگین رو تحمل مي

خدا رو شكر    باید حالي بدتر از حال اآلنش میوفتاد تو 



همین كه امیدي به  كني كه حال او چندان وخیم نیست،

 خوب شدن او هست جاي شكر داره. 

 

 سرشار از ناامیدي گفت: یشهاب با لحن 

كنم حالي بدتر از حال اآلن اون  ولي من فكر نمي -

 وجود داشته باشه.  

 

 ساالري براي اینكه كمي او را تسكین دهد گفت:  خانم

طور كه تو میگي نیست فكرش رو بكن اگه اون  این -

بعد از اینكه تو قبرستون از هوش رفت دیگه 

تر بود تا كرد چقدر برات دردناكهاش رو باز نميچشم

اآلن كه روي تخت بیمارستانه. پس بدون كه اون  

تونست به وضعي بدتر از اآلن دچار بشه، به مي

كه فعالً   اعي كنم به این اوضخاطر همین خواهش مي

قدر خودت رو عذاب نده. داریم راضي باش و این

ها به عروسي مهتاب و  اصالً به جاي این فكر و خیال

شه هیچ ران فكر كن كه چند روز دیگه برگزار ميمه

دوني تو باید بیشتر از همه به خاطر این موضوع  مي

خواهرت با بهترین   یخوشحال باشي چون عروس

كني اون دوتا از اینكه تو  نمي ردوستته با این حال فك



طور گرفته و اندوهگین آستانه ازدواجشون تو رو این

ر گفته شقایق خوب  ببینن ناراحت میشن. وقتي دكت

ها  جهت هم خودت و هم اونشه تو نباید بيمي

 .  یروناراحت کن

 

كرد  درك مي  هاي مادرش را كامالً كه حرف  شهاب

طور بازیچه او این  ی ها دید كه بر خالف گفته وقتي مي

ها  اي از اشك آنغم و اندوه شده با چشماني كه پرده

را پوشانده بود و با لحني كه شنیدنش براي خانم  

   ساالري دردناك و غم آور بود گفت:

كنید كه شما فكر مي ی زیمامان باور كنید بیشتر از چ -

دونم كه اآلن دارم  براي اون دونفر خوشحال بودم مي

قصد    یكنم ولي به خدا از رو در حقشون كوتاهي مي

  نیدر برابر ا کنمیم  ی سع ی هر چ  کنم،یکار رو نم نیا

  کردمیفکر م شهی. همتونمیمحکم باشم نم  قیحال شقا 

چند روز   نیچرا ا دونمینم ی دارم ول   یاراده قو

دچار    یشدم و به سادگ اراده یسست و ب طورنیا

وضع خسته  ن ی. به خدا خودم هم از اشمیاحساسات م

م از خودم  شد فیحد ضع نی تا ا نمیبیکه م نیشدم از ا

كنم كه اختیارم رو از  كاریکنم، چ  کاریچ  ی ول  ادیبدم م



  یم ورتاحساس ص ی دست دادم وتموم  کارام از رو

 .    رهیگ
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ها براي اینكه مادرش  بعد از گفتن این حرف  شهاب

هایش نباشد از پشت میز بیش از آن شاهد ریزش اشك

 بلند شد و به كنار پنجره رفت. 

خانم ساالري هم كه به عمق اندوه او پي برده بود از   

   جا بلند شد، به كنارش رفت و با لحني مهربان گفت:

ه كني پسرم، تو نه ضعیف هستي و ن اشتباه مي -

اراده. درسته كه این مدت بیش از هر زمان  بي

كني ولي این احساسات  با احساس رفتار مي یاگهید

از شعله پاكي كه وجودت رو فرا گرفته سرچشمه 



ها رو هم ذوب  اي كه سخت ترین ارادهگیره، شعلهمي

در   تونيكنه و تو هر قدر هم محكم باشي نميمي

د این گناه نیست  برابر اون مقاومت كني. با این وجو

عزیزم عشق   ؛یكه تو در برابر اون شكست خورد 

اس هدیه اي از جانب خدا كه گناه نیست بلكه یه هدیه

گیره. تو آالیش تعلق ميهاي پاك و بيفقط به قلب

نباید خودت رو سرزنش كني كه چرا گرفتار اون  

افتخار كني كه لیاقت دریافت   ت شدي بلكه باید به خود

رو داشتي. شاید باور نكني، ولي من    ايچنین هدیه

جّداً به خاطر این موضوع خوشحالم مخصوصاً اینكه 

بینم كسي كه عشقش تو رو از خود بیخود كرده  مي

  یجور این ارزش رو داره كه تو به خاطرش این

 آشفته و پریشون بشي.  

 

هاي مادرش تمام وجودش  كه از شنیدن حرف  شهاب

نگاه كردن به او را   گرم شده بود در حالي كه توان

طور كه نگاه پر اشكش به منظره بیرون  نداشت همان

 دوخته شده بود با لحني آرام و شرمگین گفت: 

ولي اگه   ن،یهاي آرامش بخشي به زبون میار حرف -

اي كنید نتیجهكه شما در موردش صحبت مي  یزیچ



خوام برسم  که مي ی زینداشته باشه و من نتونم به چ

كنید باز هم باید به خاطر  ت فكر ميدر این صور  ؟یچ

گیرم شده و به خاطر این سستي  این وضعي كه گریبان

هاي شما در  حرف شم؟ ارادگي خودم خوشحال با و بي

تونه باعث افتخار و خوشحالي باشه كه  صورتي مي

من به عاقبت این اوضاع امیدوار باشم و بدونم كه  

م این  رسم نه اینكه بدونم ميباالخره به خواسته

كنید جز  اي كه شما در موردش صحبت ميشعله

برام نداره و فقط تو رؤیا   یاسوختن نتیجه دیگه

 .  برسم تونم به هدفم مي

 

ساالري كه قصد داشت گفتگویشان را به نتیجه  خانم

برساند در حالي كه منظور شهاب را درك كرده بود  

 گفت: 

 كنيتو حق داري این حرف رو بزني، ولي فكر نمي -

حاال كه شقایق از داشتن پدر و مادر محرومه امید 

 بیشتري وجود داره كه تو به او برسي؟ 
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 كه دیگر آرام گرفته بود پاسخ داد:   شهاب

و   درسته كه اون پدر و مادري نداره، ولي فامیل -

ها جاي پدر و  خویشاوند كه داره از كجا معلوم كه اون

 مادر اون رو نگیرن.

 

 خانم ساالري هم گفت:  

  ها بتونن به اندازهكنم اوناین درست، ولي فكر نمي -

پدر و مادرش تو این كار دخالت كنن و سخت بگیرن  

 مخصوصاً اینكه خود شقایق هم به این امر راضیه.  

 

   رفت گفت:در حالي كه به سمت میز مي  شهاب

ها بیشتر از پدر و  شما كه خبر ندارین شاید اون -

   گیري كنن.مادر شقایق سخت

 



 سرجایش نشست و با ناراحتي ادامه داد:  سپس

تونیم بكنیم جز اینكه به مي  كاریوقت ما چاون -

 سادگي خودمون رو كنار بكشیم. 

 

 خانم ساالري هم گفت: 

طور باشه به نظر من تنها  كنم اینولي من فكر نمي -

تونستن جلوي ما رو بگیرن پدر و مادر  كساني كه مي

خوام در قید حیات نیستن. نميشقایق بودن كه اآلن  

 ی زیخوام چبگم كه از این موضوع خوشحالم فقط مي

این فكرهاي رو كه واقعیت داره بگم. پس تو هم همه 

ناراحت كننده رو بذار كنار و با امید بیشتري به آینده  

 .شهینگاه كن من مطمئنم در آخر شقایق مال ما م

 

كي دلگرم  ها اندشهاب با اینكه از شنیدن این حرف 

توانست قبول كند كه موضوع به شده بود ولي باز نمي

 این سادگي باشد بنابراین گفت: 

كنم به همین راحتي باشه كه شما  ولي من فكر نمي -

چون از یه طرف حال نامساعد شقایق پیش   نیگمي

رومونه كه معلوم نیست به كجا ختم بشه و از طرف  



صد در صد میدم    العمل اقوام اون كه امكاندیگه عكس

ها  كنن. مطمئن باشید اونمطابق میل ما رفتار نمي

ثروتي كه از پدر و   مهاجازه نمیدن شقایق با اون ه

بره سهم ما بشه با این وجود باز  مادرش به ارث مي

 هم انتظار دارید من امیدوار باشم.  

 

 آهي كشید و ادامه داد:   شهاب

برام    ولي این موضوع مهم نیست. چیزي كه فعالً  -

اهمیت داره اینه كه شقایق به حال عادي برگرده،  

هاي چون در صورت بهبود نیافتن اون تمام این حرف

اي در  . اصالً بدون او آیندهشهیفایده مما پوچ و بي

كار نیست كه ما به اون امیدوار باشیم و یا از اون  

 هراس داشته باشیم. 

 

و دیگر  شهاب به اینجا كه رسید سكوت اختیار كرد  

چیزي نگفت، خانم ساالري هم كه او را ساكت دید  

 گفت: 

ولي بر خالف تو من به آینده امیدوارم، نگراني من  -

فقط از جانب پدر و مادر شقایق بود كه اون هم  

مونه حال بد شقایق كه اون هم برطرف شده فقط مي



شه بنابراین باز هم  اطمینان دارم به زودي خوب مي

ایق متعلق به ماست و هیچ كس  به تو میگم كه شق 

 تونه اونو از ما بگیره. نمي

 

                

 

[11 /16 /2021  3:39  PM] 

 

 266#پارت 

 

هایش ادامه دهد اما  خواست به حرفساالري مي خانم

چون صداي زنگ تلفن را از پایین شنید با گفتن »تو 

هایت  هم اینقدر فكر و خیال نكن و آسوده به درس

 هایش خاتمه داد و اتاق را ترك كرد.  به گفتهبرس« 

 

از رفتن او شهاب باز به فكر فرو رفت خیلي دلش  بعد

رش امیدوار باشد ولي  هاي مادخواست به حرفمي



شد و باز هم اندوه و  كرد موفق نميهر چه سعي مي

 ناراحتي به وجودش راه یافت. 

 

بعد هم در سر كالس شهاب همین وضع را داشت   روز 

به طوري كه مهران آثار ناراحتي را به وضوح در  

دانست  كرد با این حال چون ميچهره او مشاهده مي

با هیچ حرفي    فایده است وحرف زدن با او بي

شد و او را  توان او را دلداري داد مزاحمش نمينمي

 گذاشت.  به حال خود مي

 

نیز كه در بیمارستان و در كنار شقایق بود    مهتاب

 كرد. اوقاتش را با غم و ناراحتي سپري مي

نشست  تمام مدت روي صندلي كنار تخت شقایق مي او

یزد  دوخت گاهي هم با او حرف مو به شقایق چشم مي

هایش دهد اما هر چه تا شاید شقایق پاسخي به حرف

 شنید.  كشید كمتر پاسخي از او ميبیشتر انتظار مي

 

كه ساعتي از ظهر گذشت مهتاب متوجه شد    زماني

هاي نرگس كه داخل  مدتي است كه نگاه شقایق به گل



لیوان روي میز كنار تخت بود دوخته شده است. این 

ازگي داشت بنابراین چون  حالت شقایق براي مهتاب ت 

ها خیره شده تصمیم گرفت باز با  دید شقایق به آن گل

طور كه روي   اناو حرف بزند به همین دلیل هم

 صندلي و كنار او نشسته بود خطاب به او گفت:  

ها رو به یاد میاري،  مثل اینكه كم كم داري این گل -

كنم خوب در موردشون فكر كن ببین خواهش مي

ها یادت میاد؟ تو همیشه از این رد اونچیزي در مو

ها عالقه ها خوشت میومد، یادته چقدر به اینگل

 داشتي؟  

 

ها را  بعد از گفتن این جمالت یك شاخه از گل  مهتاب

از داخل لیوان برداشت و از آنجا كه بارها از شهاب  

دهد،  شنیده بود بوي گل نرگس به انسان آرامش مي

ك كرد و همزمان با این گل را به صورت شقایق نزدی

 كار گفت: 

بیني چه بوي خوبي  كني؟ ميبوش رو احساس مي -

  داره؟ این بوي گل نرگسه. همون گلي كه مورد عالقه

كنم تو و شهابه. شهاب رو كه یادت میاد؟ خواهش مي



در مورد این اسم فكر كن. مطمئنم تو هر كس رو به  

 یاد نیاري شهاب رو به خاطر میاري. 
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بعد از گفتن این حرفها سكوت اختیار كرد تا    مهتاب

 ببیند پاسخي از شقایق مي شنود یا نه.  

 

كه چشمانش همان طور متوجه گلهاي نرگس    شقایق

 بود و از طرفي بوي گلي را 

اب بود احساس مي كرد از میان  كه در دست مهت هم

تمام جمالت و كلماتي كه مهتاب بر زبان آورده بود  

تنها دو كلمه برایش آشنا آمد و فكر او را به خود  

 مشغول كرد. 



 

بنابراین بعد از مدتي سكوت كه در نظر مهتاب چندین  

ساعت طول كشید با صدایي كه به آساني شنیده نمي 

زبان آورد گل نرگس   شد آن دو كلمه را با فاصله بر

 ...شهاب!  

 

كه مهتاب این دو كلمه را از زبان شقایق شنید    زماني

در حالي كه به شدت هیجان زده شده بود و از شدت  

هیجان صدایش مي لرزید با شادي وصف ناپذیري  

آره شهاب، همون كسي كه اگه بفهمه تو حرف  - گفت: 

دونستم كه اون  از خوشحالي بال در میاره. مي ی زد

باز هم فكر كن   كنمرو به یاد میاري حاال خواهش مي

 هم یادت میاد یا نه. یاببین چیزهاي دیگه

رسه برام بگو  خواهش مي كنم هر چه به فكرت مي 

 دوست دارم صدات رو بیشتر بشنوم.  

 

 

شقایق بیش از آن حرفي نزد. هر چه مهتاب با او   اما 

 حرف زد او دیگر پاسخي نداد. 



به طوري كه مهتاب یقین حاصل كرد او دیگر حرفي   

بان نمي آورد بنابراین خوشحالي اش كم كم از  بر ز

 بین رفت.  

 

ها همانطور سپري مي شد ولي شقایق همچنان    دقیقه

ساكت بود و نگاهش نیز مانند قبل به گلها دوخته 

 شده بود. 

 

مهتاب نیز از بس با او حرف زده و پاسخي نشنیده   

در بر   بود با حالتي كه خستگي و نا امیدي را توأم

 كرد و دیگر چیزي نگفت.   داشت سكوت

 

نزدیك به یك ساعت گذشت تا اینكه صداي آرام   

شقایق براي دومین بار خوشحالي را به وجود مهتاب  

 هدیه كرد. 

 

او در حالي كه صدایش تا حدودي بلندتر از دفعه قبل   

 شده بود با حالتي سؤال گونه پرسید:  

 این گلها رو آقا شهاب آورده؟ -



 

ار احساسات قبل شده بود و  مهتاب كه دوباره دچ 

حتي بیشتر از قبل خوشحال شده بود، از آنجا كه مي  

خواست احساس او را بیشتر تحریك كند بر خالف  

 واقعیت گفت:  

 آره، شهاب آورده. -

 

پاسخ را شنید لحظه اي سكوت كرد   نی چون ا  شقایق

سپس درحالي كه آرامش عجیبي وجودش را در  

نگاهش را از  شده،   برگرفته و گویي دوباره متولد

مهتاب،  -گلها گرفت به مهتاب چشم دوخت و گفت: 

 اینجا كجاست؟ چه اتفاقي برام افتاده؟ 
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كه از خوشحالي چشمانش پر از اشك شده بود    مهتاب

گرفت و درحالي كه نمي   دست شقایق را در دست

 توانست جلوي گریه اش را بگیرد در پاسخي او گفت:

حالت بد شد آوردیمت اینجا، ولي  اینجا بیمارستانه، -

دیگه تموم شد خوشحالم از اینكه دوباره صدات رو  

 شنوم.  مي

 

   به چهره اشك آلود مهتاب نگاه كرد و گفت:  شقایق

شدم كه   تی مثل اینكه خیلي باعث ناراحتمتأسفم، -

 كني.اینطور گریه مي

 

 د و گفت:  مهتاب اشكهایش را پاك كرد، لبخندي ز 

شه که دوباره به حال عادي برگشته  باورم نمي-

 . كنهیباشي، مطمئنم شهاب هم باور نم

 

کنم حالم اون قدر بد بوده كه فكر نمي ؟یبراي چ-

خوب شدنم باور نكردني باشه، به نظرم داري اغراق  

 كني.  مي



 

کنم، وقتي یك ساعت دیگه شهاب و  نه اغراق نمي-

شي كه من حقیقت رو  ه ميمامان هم اومدند متوج

 گم.  مي

دو روز كامل همه چیز و همه كس رو از یاد برده   تو

 نه مامان و شهاب رو. شناختي ،بودي، نه من رو مي

زدي، باور كن از نگراني داشتیم حرف هم كه نمي 

 شدیم.دیوونه مي

البته من كه دیگه نگرانیم تموم شد ولي اونا هنوز   

به خاطر همین هنوز تو   ،یخبر ندارن كه تو خوب شد 

 نگراني هستن.

 

كه هنوز به خاطر نیاورده بود براي چه در    شقایق

 بیمارستان بستري شده گفت:

كنم  بگو من اینجام؟  خواهش مي یاصالً براي چ -

چه اتفاقي من رو به اینجا كشونده خودم كه چیزي به  

یاد نمیارم حداقل تو برام بگو چه خبر شده كه اینقدر  

 حتي ایجاد كردم؟نارا

 



مهتاب كه نمي خواست موضوع مرگ پدر و مادر   

شقایق را برایش بازگو كند، از این سؤال او دچار  

اندوه و دلهره شد ولي چون مي دانست كه آخر باید  

این موضوع را به او بگوید بعد از كمي سكوت در  

حالي كه سعي مي كرد آرام آرام جریان را بگوید  

 گفت: 

خوام دوباره باعث ناراحتیت بشم ولي  ميبا اینكه ن-

گم،  ماجرا چیه برات مي یخواي بدون چون خودت مي

کنم آرامش خودت رو حفظ كن و  ولي خواهش مي

 كاري نكن كه دوباره حالت بد شه. 

 

 مهتاب مكثي كرد و سپس ادامه داد:  

موضوع پدر ومادرت یادت میاد؟ یادته رفتیم سر   -

 خاكشون؟ 

ر گریه كردي تا از حال رفتي. وقتي به قد  اونجا اون 

هوش اومدي دیگه مثل سابق نبودي، هر چه كه 

زدي  زدن نه حرف ميمامان و شهاب باهات حرف مي

 دوني چقدر ترسیده بودیم؛  نمي یكرد  ینه حركت



شنویم.  دیگه صدات رو نمي نیكردیم بعد از امي فكر

به هر حال به خاطر همین موضوع آوردیمت 

 بیمارستان. 

 

شقایق  به اینجا كه رسید ساكت شد و به چهره   مهتاب

 كه در غم فرو رفته بود چشم دوخت. 
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بود كه نكند شقایق باز در سوگ پدر   نیا  نگران

 ومادرش بي قراري كند و حالش بد شود.  

 



وقتي او را آرام وساكت دید كمي از نگراني اش   اما 

بر طرف شد با این حال چون دید او حرفي نمي زند  

 گفت: 

دونم که به خاطر پدر ومادرت ناراحت هستي  مي -

این شرایط  کنم سعي كن خودت رو با ولي خواهش مي

غم و ناراحتي تو جز اینكه باعث بد شدن   ،یوفق بد 

برات نداره پس خواهش   یادیگهحالت بشه فایده 

 كنم بي جهت خودت رو آزار نده.  مي

 

 بعد از شنیدن حرفهاي مهتاب با ناراحتي گفت:    شقایق

تا این حد   میكردم اوضاع زندگهیچ وقت فكر نمي-

تن این موضوع كه عذاب آور بشه، از یك طرف دونس

دیگه پدر ومادري ندارم كه به دیدنشون دلخوش باشم  

و از طرف دیگه ایجاد دردسر و ناراحتي براي  

 شما. خانواده 

  تونیكه طي این دو روز خیلي باعث ناراحت دونممي

شدم و خیلي شما رو به درد سر انداختم به خاطر  

 خوام.  معذرت ميهمین واقعاً 

 



شقایق موضوع مرگ پدر و   كه متوجه شد   مهتاب

مادرش را پذیرفته و دیگر قرار نیست به حال قبلي  

 اش برگردد گفت: 

درسته حال بد تو باعث  زني، این چه حرفیه كه مي -

ولي ناراحتي ما شد و تا حد زیادي ما رو نگران كرد، 

دردسر و مشكلي تو كار نبود خدا رو شكر حالت رو  

مونه نه باقي نمي به بهبوده پس دیگه جاي ناراحتي

 براي ما و نه براي تو. 

در مورد پدر و مادرتم زیاد خودت رو ناراحت نكن،   

در  مادر توعه،  توني فرض كني مادر من،اصالً مي

مورد پدرت هم فكر كن همان زمان كه من و شهاب  

پدرمون رو از دست دادیم تو هم همون موقع پدرت  

 . یرو از دست داده ا 

 

 د و گفت: شقایق آهي كشی 

تونستم این چیزها رو به خودم بقبولونم  اگه مي -

كنم بتونم این كار رو انجام  شد ولي فكر نميخوب مي

 بدم.  

 



   گفت:  مهتاب

توني پس مي یتو كه هرگز پدر و مادرت رو ندید-

 این كار رو بكني.  

شه اگر اون رو به باش مادرم خوشحال مي مطمئن

ر كن اونم به اندازه  جاي مادر خودت حساب كني باو 

تونه شاهد ناراحتي تو  داره و نميتو رو دوست  من

 باشه. 
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با اینكه غم و اندوه از چهره اش مي بارید    شقایق

 لبخند كمرنگي بر لب آورد و گفت:

محبت شماها بارها براي من ثابت شده و من از این   -

 بابت از همه شما ممنونم.



من سعي  خواي بسیار خوب، حاال كه تو اینطور مي 

كنم البته كار زیاد مشكلي هم نیست چون  خودم رو مي

شما زندگي كردم مادرت،  خونه  در این مدتي كه تو

مادري رو در حقم تمام كردن و طوري با من رفتار  

 كردم. كردن كه من هرگز فكرش رو نمي

 

 مهتاب لبخندي زد و گفت: 

  شنوم،خوشحالم كه این حرفها رو از زبونت مي -

باور كن هم من، هم مادرم و هم شهاب راحتي تو رو  

ون احساس غریبي و دوست نداریم تو  بینم میخوامي

 كني.  

 

راه    رونیبعد از گفتن این حرف به طرف ب   مهتاب

 افتاد و ادامه داد: 

خوب دیگه بهتره تا یادم نرفته خبر خوب شدنت رو  -

 . انیبهشون بدم تا از نگراني درب

 

منصرف شد و برگشت   مشیاما بالفاصله از تصم 

 شقایق كه از این حركت او تعجب كرده بود گفت:  



 خواستي خبرشون كني؟  مگه نمي ؟ی گشتچرا بر-

 

   لبخندي بر لب آورد و گفت:  مهتاب

چیزي به ساعت مالقات نمونده بهتره صبر كنیم تا -

هاي  خودشون بیان و تو رو ببینن، دوست دارم قیافه

 شهاب رو .هیجان زده شون رو ببینم، مخصوصاً 

 

   سپس سر جایش نشست و ادامه داد: 

كني بیشتر  ر نگرانت بود باور نمياگه برات بگم چقد -

ناراحتیش هم به خاطر این بود كه خودش رو در 

گفت اگه تو  دونست، ميبرابر این حال تو مقصر مي

برد هرگز این اتفاق  رو به سر خاك پدر و مادرت نمي

 افتاد. نمي

حاال اگه بیاد اینجا و ببینه حال تو خوب شده كلي   

تو دیگه  کنهیفكر ماینكه  شه، مخصوصاً خوشحال مي

 .ی شخوب نمي

 



شقایق كه از شنیدن این حرفها از زبان مهتاب   

شرمگین شده بود در حالي كه سعي مي كرد احساس  

 خود را بروز ندهد گفت:  

ولي به نظر من بهتره همین اآلن خبرشون كني -

 دوست ندارم بي جهت نگران من باشند.  

 

 هم گفت:   مهتاب

 هینه اگه این كار رو بكنم خودمون رو از دیدن -

صحنه جالب محروم كردم در ضمن اگه اآلن خبر  

خوب شدنت رو بهشون  بدم براشون بدتره چون در  

صورت دونستن این موضوع تا شروع شدن وقت  

مالقات طاقت نمیارن و از شوق دیدنت یه بالیي 

 سرشون میاد. 
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كه از این شوخي مهتاب لبخند مهمان لبانش    شقایق

 شده بود دیگر چیزي نگفت و تسلیم خواسته او شد.  

 

هم كه او را ساكت دید گویي تازه یادش آمده    مهتاب

 باشد با لحن خاصي گفت: 

واي به كلي یادم رفته بود دكتر سفارش كرده بود   -

رشون كنم ولي  زدي خب یاگه حالت تغییر كرد و حرف 

كنم كمي صبر كن من  من فراموش كردم خواهش مي

 گردم.  اآلن بر مي

 

از رفتن مهتاب شقایق به فكر فرو رفت از یك   بعد

طرف به پدر و مادري كه هرگز ندیده بودشان فكر مي  

كرد و از طرفي دیگر به شهاب كه قرار بود تا ساعتي 

 دیگر به آنجا بیاید.  

د زیادي باعث آرامش شقایق  كردن به شهاب تا ح فكر

مي شد به طوري كه غم نداشتن پدر و مادر را از یاد  

 مي برد و امید به زندگي را جایگزین آن مي كرد. 



 

درهمین زمان كه شقایق با افكار خود سرگرم بود در   

منزل خانم ساالري نیز شهاب با افكار ناراحت كننده  

 دست و پنجه نرم مي كرد.  

 

ل تلویزیون نشسته بود و به روي مبلي مقاب  او

سرودي كه همراه با تصاویري زیبا از دریا و غروب 

 خورشید از تلویزیون پخش مي شد گوش مي داد. 

 

 شد    ا یچشمم چو در  هیزگر

 تو تنها شد  یدر من ب  یکس

 

  ایچون خصلت در یپاک  تو

 غربت دل را  یدان  یم تو

 

 ییتو فردا  یباشد ب کجا 

 ییا یدر ی شبها  نیو ا من

 



 در شب ساحل  ییآوا نه

 غربت مانده ام با دل   ن یا در

 

هنگام خانم ساالري با خاموش كردن   نی در ا  

 تلویزیون شهاب را از حال و هواي خود بیرون آورد.  

 

 هم گفت:   شهاب

 .دم ید یداشتم م چرا خاموش كردین؟  -

 

ساالري استكان خالي روي میز را برداشت و   خانم

 گفت: 

شیني سرود غم  داري كه ميخودت كم غم و غصه -

 كني؟انگیز هم گوش مي

به جاي اینكه بیخودي اینجا بنشیني بلند شو حاضر   

 شو تا وقتي مهران میاد دنبالمون معطل نشه. 

 

 شهاب در پاسخ حرف مادرش گفت:  

 .  دیمن امروز نمیام خودتون همراه مهران بر -



 

 ساالري از این حرف او تعجب كرد و گفت:   خانم

 شقایق رو ببیني؟  یخوامگه نمي ؟ییعني چ-

 

   شهاب از جایش بلند شد و گفت: 

ما كه قرار نیست حالش رو خوب كنه فعالً با   دن ید

 ترم. حالي كه اون داره نبینمش راحت

 

او بعد ازگفتن این حرف به آشپزخانه رفت خانم   

   و در همان حال گفت:ساالري هم دنبالش رفت  

حرفهایي از تو بشنوم یعني جداً  نیکردم همچفكر نمي-

  ؟یبیا  یخوانمي
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در حالي كه پارچ آب را از داخل یخچال بیرون   شهاب

   مي آورد گفت:

نداره جز اینكه باعث شكنجه  یا اومدن من كه فایده-

ام بشه باور كنید دیدن شقایق تو اون حال جز اینكه  

 برام نداره.  یادیگه کنه فایده شتریعذاب وجدانمو ب

من  به منم كاري نداشته باشید  ن، یشما و مهران بر 

 ترم.  خونه بمونم راحت تو

 

 

شهاب  ساالري كه نمي خواست طبق خواسته  خانم

 عمل كند گفت: 

خواي خودت رو مقصر بدوني؟ چرا  مي  یتو تا ک -

 خواي قبول كني كه تو تقصیري نداري؟  نمي

ضمن از كجا معلوم كه شقایق تا اآلن به حال   در

عادي برنگشته باشه؟ در این صورت اگه تو نیایي 

 كنه.   ی م نیست درموردت چه فكرمعلو

 



جرعه اي از آبي را كه داخل لیوان ریخته بود    شهاب

 نوشید و در پاسخ مادرش گفت:

ً  اوالً  -   اگه حال شقایق خوب شده باشه مهتاب حتما

ً خبرمون مي شما دعا كنید شقایق به حال    کنه، ثانیا

دم هر فكري در موردم بکنه عادي برگرده من قول مي

وجه ناراحت نشم از این بابت خیالتون راحت   به هیچ

 باشه. 

 

خانم ساالري كه دیگر نمي دانست چه بگوید تسلیم   

 خواسته او شد و گفت: 

خیلي خوب، حاال كه تصمیمت تا این حد قطعیه من   -

از نیومدنت   كنم فقط امیدوارم بعداً دیگه اصرار نمي

 پشیمون نشي.

 

آشپزخانه  خانم ساالري این حرف را گفت و از 

 بیرون رفت.  

هم همانجا پشت میز نشست و به فكر فرو   شهاب

 رفت. 

 



دقایقي بعد زماني كه مهران زنگ منزل آنها را به   

صدا در آورد خانم ساالري بعد از خداحافظي با شهاب  

از خانه خارج شد، وقتي مهران سراغ شهاب را  

گرفت و خانم ساالري نیز جریان را برایش بازگو كرد 

   :گفت

كنه اگه بزرگ مي ی ادی شهاب داره موضوع رو ز-

من باهاش  صحبت كنم شاید بتونم   نیاجازه بد

 راضیش كنم كه بیاد.  

 

   ساالري هم گفت: خانم

کنم از حرفش برگرده، ولي حاال كه  من كه فكر نمي-

 حرفي ندارم، بفرمایید.  نیخواخودتون مي

ینجا مي  اومدم تو آشپزخانه بود، من  همكه مي وقتي

 . اینیمونم تا ب

 

مهران بعد از گرفتن اجازه وارد خانه شد وقتي به  

آشپزخانه رسید و شهاب را پشت میز دید با انگشت  

 به در ضربه اي زد و گفت:  

 ؟ یخوایا بیدار؟ مزاحم نمي یخواب-



 

 شهاب به او نگاه كرد و گفت: 

بري   یخواتو كه هنوز اینجایي مگه نمي -

 بیمارستان؟ 
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 از همان جا كه ایستاده بود گفت:  مهران 

پا شو حاضر شو كه مادرت بیرون  بدون تو نه،  -

 منتظره.  

 

 كه حوصله نداشت با مهران بحث كند گفت:    شهاب



چند بار باید   کنم تو دیگه شروع نكن،خواهش مي-

 بگم كه نمیام؟ 

  میخواخودتون ميكار دارین؟  ی اصالً شما با من چ 

 برید ... برید. 

خواي بي خودي وقتت رو هدر ندي  هم اگه مي حاال

 زودتر برو چون من قصد ندارم بیام. 

 

 مهران هم گفت:  

مخصوصاً من دلیلي نداره كه ما بریم  یوقتي تو نیا -

رم پس  كه فقط به خاطر اینكه تو همراهم هستي مي

 ها رو بگذار كنار و بلند شو بریم.  این حرف

 

 گفت:  یاز پشت میز بلند شد و با ناراحت  شهاب

اول مامانم حاال هم تو، من به چند نفر باید جواب   -

 پس بدم؟ 

بهانه  خودینمیام دیگه، تو هم ب وقتي گفتم نمیام، 

 . ارین

 



هاب بعد از گفتن این حرف خواست از آشپزخانه ش  

خارج شود كه مهران دستش را به چارچوب در گرفت  

 و مانع خروج او شد سپس گفت:

خیلي خوب، من دارم بهانه میارم ولي اگه شقایق به   -

اون   ؟یچ  ومدي ی هوش بیاد و ببینه تو به دیدنش ن

شه و مطمئن وقته كه بي معرفتي تو براش ثابت مي

كرده اشتباه  در موردت فكر مي یشه که هر چمي

 بوده. 

 خواي؟ ببینم تو این رو مي 

 

 بعد از لحظه اي سكوت گفت:  شهاب

ود به هوش بیاد تا به حال اومده بود  اگه قرار ب -

ساعت كه من   کیمطمئن باش قرار نیست تو این 

 نیستم حالش خوب بشه. 

 

بعد از گفتن این حرف دست مهران را پایین آورد و   

از آشپزخانه خارج شد مهران هم به دنبالش رفت  

چون دید شهاب دارد از پله ها باال مي رود خود را به 



فت، او را از رفتن باز داشت و  او رساند دستش را گر

 گفت: 

ببین شهاب، درسته شقایق با حالي كه داره متوجه   -

شه كه تو اون  شه ولي این دلیل نميحضور ما نمي

رو به حال خودش رها كني و تنهاش بذاري. خواهش  

 كنم لجبازي رو بذار كنار و همراه من بیا. مي

 

ه  نگاهش را برگرداند، به چشمان مهران نگا   شهاب

 كرد و با اندوه گفت: 

داشت؟   ی امگه این دو روز كه اومدم چه فایده-

و صورت بي   ستمیش جز این بود كه بي كار با فایده

 روحش  رو ببینم؟

اگه دیدن شقایق شي مهران؟ چرا متوجه منظورم نمي 

تو اون وضع براي تو خوشاینده براي من نیست  

 فهمي؟ مي

حال ببینم تحمل   نی اباور كن تحمل ندارم اون رو تو  

ندارم شاهد ناتواني خودم در برابر حال بد اون باشم  

 گم؟ مي یمي فهمي چ

 تحمل ندارم دست روي دست بزارم و فقط نگاش كنم. 
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كه پر از اشك    به اینجا كه رسید چشمانش را  شهاب

شده بود از نگاه مهران گرفت، دستش را از دست او  

 بیرون آورد و گفت: 

از اینجا  یخواي بیشتر از این عذابم بدحاال اگه نمي -

 كنم برو.  برو، برو و راحتم بذار خواهش مي

 

به سرعت از پله ها باال رفت و خودش را از   سپس

 برابر نگاه متحیر و ناراحت مهران دور كرد. 

 

مهران نیز كه تحت تأثیر حرف هاي او قرار گرفته  

 بود با ناامیدي و اندوه به طرف بیرون راه افتاد. 



 

زماني كه خانم ساالري او را تنها و ناراحت دید   

 گفت:  

 قبول نكرد نه؟-

 

گفتم راضي نشد  اوضاعش بدجوري به هم   یهر چ -

تا این حد تحت تأثیر حال شقایق    كردم یریخته فكر نم 

 خانم قرار بگیره.  

 

گم قرار  دونم چكارش كنم، هر چه بهش مينمي-

نیست شقایق تا ابد اینطوري بمونه به خرجش  

کنه آخر کار  ره، مي ترسم از بس فكر و خیال مينمي

 دست خودش بده. 

 

خودتون رو نگران نكنید انشاء هللا شقایق خانم  زیاد   -

 ده. شه و به این اوضاع خاتمه ميبه زودي خوب مي

 

سپس هر دو سوار ماشین شدند و به طرف   

 بیمارستان حركت كردند.  



 

بیمارستان مهتاب و شقایق سخت در انتظار آمدن   در

آنها بودند زماني كه مهتاب اطراف شقایق را مرتب  

   به او گفت:مي كرد شقایق 

امروز   دهیمهتاب؛ فكر مي.كني دكتر اجازه م-

 مرخص بشم؟ 

 

 در پاسخ او گفت:   مهتاب

 دونم،  نمي-

 

كیسه سرم را كه به دست شقایق وصل بود    سپس

 نگاه كرد و گفت: 

 ولي فكر كنم بعد از تموم شدن ِسرم  اجازه بدن.  -

 

 شقایق هم به سرم دستش نگاه كرد و گفت:   

ور باشه كه خوبه چون چیز زیادي ازش  اگه اینط-

 باقي نمونده. 

 



در همین زمان بود كه خانم ساالري و پشت سر او   

مهران وارد اتاق شدند مهتاب با اینكه از آمدن آن دو  

بدون شهاب تعجب كرده بود با این فكر كه او چند 

لحظه دیگر مي آید با مادرش و مهران احوالپرسي  

 كرد.  

 

ن دید آنها هنوز متوجه حال شقایق  از این كار چو بعد

با شقایق هم   دیخوانمي- نشده اند لبخندي زد و گفـت:

 حال و احوال كنید؟

 

خانم ساالري و مهران كه از شنیدن این حرف حیرت   

زده شده بودند به شقایق چشم دوختند. شقایق چون  

نگاه آن دو را متوجه خود دید با اینكه از نیامدن 

ه بود ولي در پاسخ نگاه آنها  شهاب اندوهگین شد 

 گفت:  

از   ن،ی سالم زهرا خانم ممنونم از اینكه به دیدنم اومد-

 شما هم متشكرم آقا مهران. 
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ساالري كه از فرط شادي نزدیك بود سكته كند   خانم

 جلو آمد و با خوشحالي گفت: 

كه  ییعني این خودت شه شقایق جان،باورم نمي -

 زني؟داري حرف مي

 

شقایق كه از دیدن خوشحالي خانم ساالري شرم زده   

شده بود سعي كرد در جایش بنشیند تا راحتتر بتواند 

 مانع او شد و گفت:  با او حرف بزند اما خانم ساالري

راحت باش عزیزم، همین قدر كه صدات رو شنیدم   -

از خدا ممنونم الزم نیست از جات بلند شي و خودت  

 رو خسته كني.  

 



در جایش آرام گرفت، به چهره ذوق زده خانم   شقایق

 ساالري نگاه كرد و گفت: 

از اینكه طي این مدت باعث ناراحتي همتون شدم   -

وام حضور من جز درد سر چیزي  خواقعاً معذرت مي

 براي شما نداشت. 

 

خانم ساالري كه هر چه بیشتر صداي شقایق را مي  

شنید خوشحالي اش بیشتر مي شد دست او را در  

 میان دستهاي خودش گرفت و گفت: 

تو كجا و درد سر كجا؟   ؟یزناین چه حرفیه كه مي -

گردي  دونستم همین روزها به حال اولت بر ميمي

 نتظار نداشتم اینطوري غافلگیر بشم. ولي ا

 

 هم گفت:   شقایق

به  نیخوام راستش رو بخوااز این بابت معذرت مي -

مهتاب گفتم خبرتون كنه تا بیخود نگران نباشید ولي   

 ترجیح داد غافلگیرتون كنه. 

 

 مهتاب در ادامه حرف شقایق گفت:  



كه البته خیلي خوب این كار رو انجام دادم ولي از   -

ببینم چرا شهاب همراهتون نیست؟  نیها بگذریم بگاین

 مگه نیومده؟  

 

 ساالري گفت:  خانم

نه، متأسفانه نیومده ولي تقصیر خودته اگه  -

 اومد. خبرمون كرده بودي حتماً مي

 

 مهتاب با ناراحتي گفت:  

شهاب    نییاآلن كه شما اینجا  دیبگ نیخوایعني مي -

  ؟یتو خونه ست؟ آخه براي چ 

 

 گفت:   مهران 

زیاد خوب نبود به خاطر همین نتونست بیاد    حالش

ولي مطمئنم اگه از خوب شدن شقایق خانم اطالع  

 داشت هر طوري بود میومد. 

 

 مهتاب با نا امیدي گفت:  



مثل اینكه كار اشتباهي كردم كه به خونه زنگ   -

موضوع رو بفهمه    نزدم، مطمئناً شهاب هم اگه این

 كنه.سرزنشم مي

 

 خانم ساالري گفت: 

نگران نباش، هنوز دیر نشده همین اآلن باهاش   -

باشه اگه اآلن   یهرچتماس بگیر و جریان رو  بگو 

بفهمه بهتر از اینه كه بعد از تموم شدن ساعت  

دونستي  تا چه حد  مالقات با خبر بشه. تو كه مي

 كردي.نگرانه، نباید این كار رو مي
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كه لحظه به لحظه بر ناراحتي اش افزوده مي   مهتاب

 شد گفت:  

دونستم نگرانه  فكر غافلگیر چون مي همین دیگه،-

خواستم این  كردنش رو  کردم وگرنه بي دلیل كه نمي

اآلن باهاش تماس   نیگكنم ولي اینكه ميكار رو ب

خواین خودتون خبرش کنم اگه ميبگیرم رو قبول نمي

 كنید.

 

 مهران گفت:  

این كار رو بذارید به عهده من، مطمئن باشید   -

 گم كه از دست شما دلگیر نشه. طوري جریان رو  مي

 

رفت اما هر چه تلفن كرد   رونیمهران از اتاق ب 

به اتاق برگشت و   یاشت وقتشهاب گوشي را بر ند

 خبر را به خانم ساالري داد او گفت: نیا

 کجا رفته؟  یعنی اون كه خونه بود  -

 

 مهران هم گفت:   



تو اتاقش خوابه چون آخرین باري كه  دیشا دونمینم-

 دیدمش رفت به اتاقش. 

 

شقایق نیز با اینكه از اوضاع پیش آمده ناراحت   

ونگران شده بود سعي مي كرد نگراني خود را آشكار 

نسازد به همین دلیل جز اینكه به حرفهاي اطرافیانش  

 گوش فرا دهد حرفي به زبان نمي آورد.  

 

 كه تماس تلفني را بي نتیجه دید گفت:   مهران 

سفانه تا  رفتم دنبالش ولي متأ اگه وقت داشتیم مي -

بیام برگردم و در جریانش بذارم و دوباره  برگردیم 

 شه. ساعت مالقات تمام مي

 

 خانم ساالري گفت: 

همین قدر   نیالزم نیست خودتون رو به زحمت بنداز -

 كه به فكرش هستین از شما ممنونم.  

 

لحظه بعد مهران كه خود را در جمع آنها زیادي   چند

زاحم آنها مي دید  احساس مي كرد و حضور خود را م



به بهانه خرید شیریني به مناسبت خوب شدن حال  

 شقایق آنها را تنها گذاشت. 

 

در مدتي كه او نبود مهتاب و خانم ساالري هم با   

شقایق به گفتگو پرداختند، بیشتر بحث شان هم در  

 مورد پدر و مادر شقایق بود.  

 

هر حال چند دقیقه بعد مهران دوباره برگشت جعبه  به

یریني را روي میز مقابل شقایق گذاشت و در پاسخ ش

 خانم ساالري كه گفت: 

 راضي به زحمت شما نبودیم.-

 

   به شوخي گفت: 

چه زحمتي من این كار رو به نیابت از شهاب انجام -

 كنم.  باهاش حساب مي دادم مطمئن باشید بعداً 

 

 ساالري خندید و گفت:   خانم

 یم.  به هر حال از زحماتتون متشكر-



 

از گفتن این حرف به طرف جعبه شیریني رفت تا   بعد

در آن را باز كند اما در همان هنگام چشمش به در  

اتاق خیره ماند و با گفتن این جمله نگاه هاي دیگران  

 را نیز متوجه آن قسمت كرد. 

 

شد تصمیمت رو عوض  یکردم بیایي چفكر نمي -

 كردي؟ 

 

                

 

[11 /16 /2021  3:40  PM] 

 

 277#پارت 

 

كه پشتش به در بود نگاهش را برگرداند و به    مهران 

در دستش بود و در    ی شهاب كه دسته گل نرگس



آستانه در ایستاده بود نگاه كرد. شهاب در پاسخ 

   حرف مادرش گفت:

 ه بشینم. هیچ چي، فقط نتونستم بیخودي تو خون-

 

   مهران هم به شوخي گفت: 

 خواستم همراه شما بیام.بگو نمينیار  بهانه

 

همان طور كه به داخل اتاق مي آمد با بي   شهاب

   حوصلگي گفت:

خواي شوخي كني بذار براي یه وقت دیگه، اگه مي-

 حوصله ندارم.  چون اآلن اصالً 

 

بعد از گفتن این حرف به طرف تخت شقایق رفت   

ایي را كه در دستش بود به طرف مهتاب كه آن  گله 

 سوي تخت ایستاده بود گرفت و گفت: 

امروز خودت نبودي كه گل بیاري من به جاي تو   -

 ً  بذارشون تو لیوان.  آوردم لطفا

 



مهتاب كه از دیدن شهاب جا خورده بود همان   ولي 

طور در جایش ایستاده بود و به گلهاي نرگس كه به 

 ود نگاه مي كرد. طرفش گرفته شده ب

 

شهاب كه دید او گلها را نمي گیرد و فقط نگاه مي  

 كند گفت:  

 کني؟ بگیر دیگه.چرا اینطوري نگاه مي-

 

اما مهتاب به جاي گرفتن گلها به شقایق كه در   

سكوت به شهاب مي نگریست نگاه كرد. شهاب نیز 

كه از حركات مهتاب گیج شده بود نگاه او را دنبال و  

نگاهش به نگاه شقایق افتاد  ینگاه كرد وقتبه شقایق 

 شقایق با لحن آرام و همیشگي اش گفت: 

 سالم آقا شهاب.   -

 

بعد از آن همه  نگراني و    قیسالم شقا   نیدلنش نیطن

 کرد.  خودی شهاب را از خود ب  اینقدر غیر منتظره،

 



حس شد و  گلهاي نرگس كه در   ی انگشتان دستش ب  

دستش رها شد و در برابر   ارازیاخت یدستش بود ب 

 . ختیدیدگان شقایق  بر روي تخت ر

 

نگاهش چنان در نگاه شقایق گره خورده بود كه  

كه نمي  قی روح شقایق را  به تالطم وا داشت. شقا 

زده   جانیتوانست بیش از آن شاهد نگاه جذاب وه

ي خواست در حضور او  شهاب باشد و از طرفي نم

خوابیده باشد درحالي كه هنوز سرگیجه داشت و ِسرم  

 .نشیندنیز به دستش وصل بود سعي كرد در جایش ب
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 كه او را در آن حال دید گفت:    مهتاب



 ن تو نباید از جات بلند شي.راحت باش شقایق جا -

 

انقالبي در  ولي شقایق كه از دیدن شهاب در آن حال  

درونش بر پا شده بود همان طور كه در جایش مي 

 نشست گفت: 

 تونم بشینم. حالم خوبه مي  -

 

كه هنوز نمي توانست باور كند كه آن كسي كه    شهاب

در حضورش نشسته و حرف مي زند شقایق است  

و بي حركت ایستاده بود و نگاهش مي همچنان ساكت 

 كرد.  

 

كه دید شهاب هنوز حال خود را باز نیافته و    شقایق

همچنان به او خیره شده نگاهش را به گلهاي نرگس  

كه در برابرش ریخته بود دوخت و خطاب به شهاب  

 گفت: 

-  ً   از اینكه بازم براتون درد سر ایجاد كردم واقعا

 خوام.  معذرت مي

 



شد تا پاسخي از شهاب بشنود ولي   ساكت  شقایق

شهاب همچنان سكوت اختیار كرده بود، گویي توان  

حرف زدن را از دست داده بود. مهران كه دید شهاب  

چیزي نمي گوید دستي به شانه او زد و در حالي كه  

 لبخند بر لب داشت گفت: 

زدن، حاال نوبت تو  تا امروز شقایق خانم حرف نمي -

 ؟ یه چیزي بگو دیگه. یزده شد شد. چیه اینقدر بهت  

 

این برخورد مهران شهاب را به خود آورد با این   

حال قادر به حرف زدن نبود اما زماني كه دید شقایق  

است    ش یرو  ی مشغول برداشتن گلهاي نرگس از جلو

دستش را جلو برد  دو شاخه گلي را كه دورتر از  

گلهاي دیگر افتاده بود برداشت به طرف شقایق گرفت  

 :  گفتكه از شوق مي لرزید   یبا صدای و

 مثل اینكه باید باور كنم حالتون خوب شده .  -

 

بعد از اینكه لحظه اي به گلهاي در دست او    شقایق

نگاه كرد آنها را گرفت و در همان حال با لحن شرم  

 آگیني كه خاص خودش بود گفت: 



از اینكه بي جهت نگرانتون كردم متأسفم باور كنید  -

كه به خاطر پدر و مادرم   ی ادیخواستم با غم زنمي

گریبان گیرم شده این اوضاع رو به وجود بیارم و  

 باعث ناراحتي شما بشم.  

 

كه هر چه بیشتر صداي شقایق را مي شنید    شهاب

آرامش بیشتري وجودش را فرا مي گرفت در پاسخ  

 او گفت: این حرف 

تقصیر شما نیست كه این اوضاع به وجود اومده   -

ناراحتي شما براي ما قابل دركه حاال هم خوشحالم از 

 حالتون خوبه. نمیب یم  نکهیا

 

شقایق هم كه متوجه شده بود كه این دو روز تا چه  

حد باعث ناراحتي شهاب شده نگاهش را به او دوخت  

 و گفت:

این از لطف شماست كه هر دردسري رو كه براتون  -

گیرید، با این حال به شما قول  نادیده مي کنمیدرست م

 دم بیشتر از این مشكلي براتون به وجود نیارم. مي
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 هم گفت:    شهاب

اگه منظورتون اینه كه دیگه قرار نیست اندوه و -

ناراحتي رو تو چهره تون ببینم از قولي كه دادید  

 متشكرم. 

 

شقایق لبخند كم رنگي بر لب آورد نگاهش را به  

 گلها دوخت و گفت: 

تمام   نیخوابسیار خوب، حاال كه شما اینطور مي-

 کنم تا دیگه من رو ناراحت نبینید.  تالشم رو مي

 

 كه از پاسخ او احساس رضایت مي كرد گفت:   شهاب



اگه این كار رو بكنید سالمتي خودتون رو تضمین -

 .  د یكرد

 

همین هنگام خانم ساالري كه تا به حال ساكت   در

نگاه مي كرد جعبه شیریني ایستاده بود و به صحنه 

   را برداشت، به طرف شقایق آمد و گفت:

با غم و غصه   ستیراه درستشم همینه حاال كه قرارن -

خوردن كاري درست بشه پس همون بهتر كه ناراحتي 

و سعي كني خودت رو با   یرو از خودت دور كن 

 اومده وفق بدي.شرایط پیش

 

ت و  سپس جعبه شیریني را در مقابل شقایق گرف  

 ادامه داد: 

حاال هم براي اینكه از یه جایي شروع كرده باشي  -

ها رو  ها و ناراحتيدهنت رو شیرین كن و همه تلخي

 بریز دور.  

 

 



در پاسخ او تشكر كرده و شیریني برداشت    شقایق

وقتي نوبت شهاب شد كه شیریني بردارد او هم زمان  

   با برداشتن شیریني گفت:

به حال عادي برگشتن كه شیریني  یشقایق خانم ک   -

 د؟یهم گرفت

 

 خانم ساالري گفت: 

شه شیریني هم آقا مهران زحمتش  دو ساعتي مي -

 تن.  رو كشیدن و قبل از اومدنت گرف

 

چون این را شنید به مهتاب نگاه كرد و با لحن    شهاب

 خاصي گفت: 

شد به ما اطالع بدي؟ پس   یمگه قرار نبود هر خبر-

 شد؟ یچ

 

مهتاب كه از ابتدا منتظر همین سؤال شهاب بود   

 گفت: 

 خواستم غافلگیرتون كنم. قصد بدي نداشتم، فقط مي-



 

بحث آن دو  ساالري كه نمي خواست شاهد جر و  خانم

 باشد گفت: 

بجاي اون یه نفرتون بره  این حرفها رو بذارید كنار، -

شقایق باید اینجا باشه چون   ی از دكتر بپرسه تا ک

 اینطور كه پیداست حال شقایق جون خوبه.

 

شهاب كه از خدایش بود شقایق هر چه زودتر از   

 بیمارستان مرخص شود گفت: 

تونیم ترتیب مياگه خود شقایق خانم بخوان  -

کنم دكتر دلیلي براي  فكر نمي میمرخصیشون رو بد

 نگه داشتنشون  داشته باشه.

 

 شقایق هم گفت:  

از   شتریشم چون باگه این كار رو بكنید ممنون مي-

 خوام اینجا باشم. این نمي

 

 شهاب در پاسخ او گفت:  



 خوب پس صبر كنید تا برگردم.  -

 

 اق بیرون رفت. او بعد از گفتن این حرف از ات 
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 هم پشت سرش رفت    مهران 

در راهروي بیمارستان خود را به او رساند  وقتي

 گفت:

 گم. تبریك مي -

 

 : شهاب نگاهي به او كرد و پرسید  

 خوب شدن شقایق رو؟ -



 

 مهران پاسخ داد:  

 آره، انتظار نداشتي به این زودي خوب بشه، نه؟   -

 

 تبسمي كرد و گفت:   شهاب

   گي؟مي یباور نكردم چ  ًاگه بگم هنوز كامال -

 

   خندید و گفت:  مهران 

گم حق داري، چون خود من هم به سختي باورم  مي-

 شد. 

 

  یبرگشتن شقایق به منزل و بهبودي او، روح زندگ 

خانم ساالري برگرداند و حزن و اندوهي  را به خانه 

را كه چند روز در آنجا مسكن گزیده بود از بین برد،  

مهتاب كه از شوق حضور دوباره شقایق در منزلشان  

سر از پا نمي شناخت مثل پروانه اطراف او مي  

او مي كرد و با   هاياز چرخید و سعي در برآوردن نی

 خود مي ساخت. این كار شقایق را شرمنده 



 

شقایق كه پي برده بود در این دو روز كه در   

بیمارستان بستري بوده تا چه حد باعث نگراني شده،  

تصمیم گرفت غم واندوه را از وجود خودش دور كند  

و بیش از آن موجب ناراحتي آنها نشود او با اینكه 

هتاب خیلي اصرار مي كردند از  خانم ساالري و م

خود را خوب    الورزید و ح  یاستراحت كردن امتناع م

 بیان مي كرد. 

 

ساالري هم كه دید به هیچ طریق نمي تواند او   خانم

را راضي به استراحت كند، از اصرار دست برداشت و  

فقط از او قول گرفت كه مصرف داروهایش را ادامه  

 دهد. 

 

آن شب زماني كه شهاب در اتاق خودش مشغول   

مطالعه بود، مهتاب و شقایق و خانم ساالري دور هم  

نشسته بودند و با هم گفتگو مي کردند وقتي موضوع  

گفتگویشان به چگونگي مرگ پدر ومادر شقایق  

 رسید مهتاب گفت:  



جریان رو برامون تعریف كنه   ادیشهاب ب میبهتره بگ-

خواد بدونم روزي كه به اون آدرس رفت  خیلي دلم مي

 شنیده.  یدیده و چ  یچ

 

 خانم ساالري گفت:   

ازش خواستم این موضوع رو برام بگه ولي   من قبالً -

اون موقع اصالً حوصله حرف زدن نداشت و این كار  

كنم حاال بهترین زمانه را به بعد موكول كرد فكر مي

 جریان رو بگه.  میكه ازش بخوا

 

بعد از این حرف مهتاب راهي اتاق شهاب شد و چند   

 بازگشت.   دی آ یخبر که االن م نیلحظه بعد با ا

 

طول نكشید كه شقایق و مهتاب، شهاب را دیدند   زیاد 

كه از پله ها پایین مي آمد شهاب چون نگاه شقایق را  

ب به متوجه خود دید همان طور كه جلو مي آمد خطا 

 او گفت:

كردین به نفع خودتون  كنید اگه استراحت ميفكر نمي -

 بود؟ 
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 روي مبلي روبروي او نشست و ادامه داد:  سپس

براي شنیدن خبرهاي غم انگیز همیشه وقت هست   -

كردید خیلي بهتر  استراحت مي  اگه فعالً به نظر من 

 بود. 

 

 شقایق در پاسخ شهاب گفت:   

  بینم، چون حالم كامالً ولي من نیازي به این كار نمي-

 . دی خوبه از شما هم ممنونم كه به فكرم هست

 

شهاب چایي را كه مادرش جلویش گذاشته بود   

 برداشت و گفت:  



كه به جاي   خوام دوباره به حالي بیفتینمن فقط نمي-

پاسخ به حرفام از من رو بگردونید و چشماتون رو  

وگرنه قصد ندارم بي جهت شما رو  ببندید فقط همین، 

 مجبور به استراحت كنم.  

 

كه از شنیدن این حرف شهاب حیرت كرده بود    شقایق

 : به او خیره شد و گفت

برخوردي از من   نیهمچ منظورتون چیه؟ مگه قبالً  -

 دیدید؟  

 

 لبخندي زد و گفت:   شهاب

 فراموشش كنید هر چه بوده تمام شده. -

 

   اما مهتاب در پاسخ شقایق به شوخي گفت: 

شهاب امروز به بیمارستان   یپس فكر كردي براي چ-

نیومد؟ خوب، وقتي دیروز هر چه با تو حرف زد تو  

 محلش نذاشتي از دستت دلخور شد و ...  

 



 

   ناراحتي گفت:حرف او را قطع كرد و با    شهاب

اونم   ،ییتو شمیتنها كسي كه من از دستش دلخور م-

معني كه به زبون میاري پس  به خاطر حرفهاي بي

من   نصورت یا ریلطفاً ساكت باش و حرف نزن در غ

 اتاقم.   گردم یبرم

 

ساالري كه نمي خواست شهاب به گفته اش عمل   خانم

 كند گفت: 

 كنه.مهتاب شوخي مي ناراحت نشو شهاب، -

 

 سپس رو به شقایق ادامه داد:  

شهاب  هاي مهتاب رو جدي نگیر،شقایق جان حرف -

اون قدر عاقل هست كه بدونه تو به چه دلیل به  

حرفاش جواب ندادي حاال هم به جاي این حرفها  

 بهتره بریم سر موضوع اصلي.  

 

   گفت:  شقایق



 .نیشما بگ یهر چ بسیار خوب، -

 

 ن دوخت و ادامه داد:سپس نگاهش را به پایی  

دونم به خاطر رفتاري كه طي این دو  فقط الزم مي -

روز ندونسته از من سرزده و باعث ناراحتي شما  

شده ازتون معذرت بخوام هر چند خودم چیزي به 

 . ارمیخاطر نم

 

 شهاب خطاب به مهتاب گفت:  

 كشوني. ببین با یك حرف بي ربط كار رو به كجا مي -

 

 دامه داد: و رو به شقایق ا 

شما كه با اخالق مهتاب آشنا هستید پس این  -

كه در   یزیموضوع رو فراموش كنید تا من هم چ

كه   یمورد پدر و مادرتون شنیدم بگم فقط تنها خواهش 

از شما دارم اینه كه سعي كنید آرامشتون رو از دست  

این كار رو بکنید همین اآلن   دی توناگر هم نمي دیند

ر این مورد نزنم چون اصالً تا من حرفي د  دیبگ



دوست ندارم دوباره باعث شم كه اتفاقي براتون  

 بیفته.
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چون این حرفها را شنید خود را آرام و    شقایق

 خونسرد نشان داد و گفت:

مطمئن  نیدونید برام بگمي یكنم هر چخواهش مي -

 افته. باشید دیگه اتفاقي برام نمي

 

 نفس عمیقي كشید و گفت:   شهاب

 امیدوارم اینطور باشه.  -

 



سپس دوباره شروع به او چند لحظه سكوت كرد،  

را اینطور براي شقایق تعریف  صحبت نمود و ماجرا 

 كرد: 

 

دونستن این موضوع كه پدر و مادرتون   کنمیفكر م -

هاي تهران بودند براتون  یكي از ثروتمندترین خانواده

جالب باشه البته این ثروت هنوز هم در جاي خود  

کنم به كسي غیر از شما تعلق داشته  باقیه و گمان نمي

 ان دیدیم.باشه مخصوصاً اون خونه كه من و مهر

باور نكنید ولي حاضرم با اطمینان بگم كه اون   شاید 

میلیارد تومان ارزش داره. من و مهران   نیخونه چند

حسابي جا خورده بودیم صالح   كه از دیدن  خونه

ندیدیم بالفاصله به  اونجا بریم و در مورد شما بگیم، 

اي كه  به همین دلیل قبل از رفتن به اونجا رفتیم خونه

داشت و متأسفانه همانجا بود كه  ارمسایگیش قرتو ه

 شنیدیم پدر و مادرتون دیگه در قید حیات نیستند.  

 

 بعد از مكثي كوتاه ادامه داد:  شهاب

اینكه تا چه مدت از شنیدن این خبر شوکه شده  -

خبري   نیانتظار شنیدن همچ  بودیم بماند چون اصالً 



م از  گذشت تا كم ك یرو نداشتیم، به هر حال مدت

بعد از آن   میا یشوكي كه دچارش شده بودیم بیرون ب

چون از مرد همسایه شنیده بودیم كه جز سرایدار  

كنه زندگي نمي  شما تو منزل پدر و مادر  ی اكسي دیگه 

تصمیم گرفتیم به آنجا هم سري بزنیم تا اطالعات  

كه   ییها زیو در مورد اون چ میاریبیشتري به دست ب

صه وقتي سرایدار در رو به  . خالم یشنیدیم مطمئن ش

رومون باز كرد بعد از اینكه اعتمادش رو جلب كردیم  

و به طور سر بسته مطالبي در مورد شما براش گفتیم  

در مورد پدر و مادرتون   یكه هر چ واستیمازش خ

 دونه برامون بگه.  مي

 

كه مشخص بود از شنیدن نام شما و دیگر  اونم

زده شده ما رو كلي شگفت    م یکه داد ییها نشانه

دعوت كرد بریم به اتاقي كه محل زندگیش بود، بعد از  

آن شروع به گفتن ماجرایي کرد كه شنیدنش براي من 

 ً  حیرت انگیز بود.   و مهران واقعا

 

به اینجا كه رسید سكوت اختیار كرد با اینكه   شهاب

مي دانست اطرافیانش سخت در انتظار بقیه ماجرا  



ه هاي آن سرایدار را بار  هستند ولي مي خواست گفت

دیگر از ذهن خود عبور دهد تا با تسلط كامل آن را  

 بازگو كند

 مهتاب كه تحمل سكوت او را نداشت عجوالنه پرسید  

 بقیش رو بگو.   ؟ی چرا ساكت شد -
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   به او نگاه كرد و گفت:  شهاب

 گم.  خیلي خوب مي-

 

   به شقایق نگاه كرد و گفت: سپس



فقط امیدوارم شما با همین آرامشي كه تا اآلن داشتید -

 . دیبه بقیه جریان گوش بد

 

 ماجرا بود گفت:  شقایق كه مشتاق شنیدن ادامه 

 ید.   به شما گفتم از طرف من مطمئن باش ًمن كه قبال-

 

با اینكه از این بابت زیاد مطمئن نبود شروع    شهاب

 ماجرا كرد و گفت: به گفتن ادامه 

تو زمان حیات پدر  آن طور كه سرایدار براي ما گفت-

ها  بوده كه بعد از  از مستخدم یو مادرتون یك 

براي زندگي نداشته به  ی امرگشون چون جاي دیگه 

عنوان سرایدار، همونجا مونده و به همین دلیل  

 . دونستیاطالعات دقیقي از زندگي پدر و مادرتون م

براي اینكه جریان مرگ پدر و مادرتون رو براي ما    

جایي شروع به گفتن كرد كه به طور كامل بگه از اون

پدر بزرگ پدري شما یعني آقاي شیدا كه ثروت  

 در  اختیار داشته،  دو تا  همسر داشته. فراواني

 

   آنچه كه آن سرایدار مي گفت: طبق



آقاي شیدا همسر اول خودش رو كه یك پسر داشته -

بنا به دالیلي طالق داده و بعد از جدا شدن از اون با  

یا بهتره بگم با مادر بزرگتون ازدواج  یافرد دیگه

ر و دو  این ازدواج  صاحب دو پسكرده كه در نتیجه 

 دختر شدند. 

شند و هر كدوم براي  ها  بزرگ ميبه هر حال بچه 

دن .از آنجا كه پدر شما  خودشون خانواده تشكیل مي

فرزند آخر خانواده بوده و چون عالقه و وابستگي 

بیشتري به پدر و مادرش داشته بر خالف خواهرها و 

زندگي انتخاب  برادر بزرگش كه اروپا رو براي ادامه 

و با همسر و تنها فرزندش   همونند تو ایران ميکنمي

 كنه.كه شما بودید در كنار پدر ومادرش زندگي مي

از گذشت مدت زماني نه چندان زیاد پدر بزرگ   بعد

چهار فرزندش   انیثروتش رو م رهیگیم میشما تصم

 تقسیم کنه. 

چون  این بین موضوعي كه از همه مهمتره اینه كه  تو

بیشتري داشته و اون رو براي   به پدر شما اطمینان

كه   یزیدونسته عالوه بر چتر ميدریافت ارث شایسته

از   یاگیره بخش دیگهرسیده تصمیم ميبهش ارث مي

تولد شما به نام شما ثبت  ثروتش رو  به عنوان هدیه



بزرگتر پدرتون هم چون از   هايبرادر و خواهركنه، 

الفتي نكردند  اخالق پدرشون آگاه بودند با این كار مخ 

و از طرف دیگه ثروتي كه به ارث برده بودند اون  

قدر زیاد بوده كه  راضیشون كنه تا چشم به ثروت  

 شما نداشته باشند. 

به هر حال پدر بزرگ شما بدون هیچ گله و شكایت و  

و مدتي بعد در   ده یم مشكلي كار تقسیم ارث رو انجام

مرگ مادر  البته بعد از  ره یاثر بیماري از دنیا م 

 بزرگتون. 
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چون تا اینجاي ماجرا را شنید در حالي كه    شقایق

 سعي مي كرد لحن صدایش عادي باشد گفت: 



 درسته؟    یعني من پدربزرگ و مادر بزرگ هم ندارم، -

 

كه ناراحتي او را درك مي كرد براي دلداري او    شهاب

 گفت: 

 از طرف پدرتون نه ولي از جانب مادرتون دارید. -

 

نگفت شهاب هم در  شقایق آهي كشید و دیگر چیزي   

حالي كه نگران حال او بود گفته هایش را اینطوري  

 ادامه داد:  

شه كه به   یپخش م ییمرگ پدربزرگتون تا اونجا  خبر

رسه و این موضوع باعث  گوش همسر اولش مي

شه تا او همراه پسرش براي دریافت ارث به منزل  مي

پدر بزرگتون برن اما بر خالف انتظارشون مشخص  

پدر بزرگتون چیزي براي اونا به ارث   كه  شهیم

  بشه،نذاشته و همین موضوع باعث آنچه كه نباید 

 شه. مي

کنند تا حق خودشون رو و پسر دست به یكي مي مادر 

ها بگیرند و متأسفانه  به زور هم كه شده از بازمانده

ها و عموتون  خارج از كشور به دلیل اینكه عمه



بهشون دسترسي تونستند کردند و نميزندگي مي

گیرن حسابشون رو فقط با پدر داشته باشند تصمیم مي

هر دو راه منزل شما   ل شما تصفیه كنند به همین دلی

گیرند و در برابر پدرتون ادعاي ارث  رو در پیش مي

 كنند.و میراث مي

 

پدرتون هم كه از وجود آنها اطالع داشت بنا به در   

ه شر آن خواست همسرش یعني مادر شما براي اینك

دو رو از سر خود كم كنند و اجازه ندن آرامش  

شن یك قطعه از  زندگیشون خدشه دار بشه راضي مي

زمینهایي رو كه از پدرش به ارث برده بود به نام  

كنه، با این  برادر ناتني خود كند و همین كار هم مي

شه اما یك ماه بعد حس  كار تا مدتي اوضاع آروم مي

شه و از اونجا  ر انگیخته ميطمعكاري مادر و پسر ب

زیادي از ارث   كه متوجه این  شده بودند كه شما بهره

زنه تا به منزل شما برگردند باز به سرشون مي  نیبرد

و به خاطر كم بودن ارثي كه  بهشون رسیده جار و  

راه بندازند. اما پدر شما كه پي به بد طینتي   جالجن

ده و  آنها نمي  هها برده بود این دفعه تن به خواستاون

اي وارد  ها از راه دیگه شه تا اونهمین كار باعث مي

رو كه به شما ارث   ی زیبشن، مخصوصاً اینكه اون چ



دونستند. به هر حال  رسیده بوده رو حق خودشون مي

پسر آن خانم با یكي دو نفر از   نبعد از این جریا 

كه هیچ كدوم آدمهاي درستي نبودند همراه   هاشقیرف

 کنند.و با هم نقشه شومي رو طرح مي شن مي
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 مكثي كرد و سپس با لحني غمناك ادامه داد:   شهاب

گفت شبي كه پدر و مادرتون این طور كه سرایدار مي-

همراه با شما براي قدم زدن به پارك رفته بودند اونم  

 همراهشون بوده. 

فرسته دنبال  مدتي كه مي گذره پدرتون اون رو مي 

گرفتن دو فنجان قهوه و خودش همراه با مادرتون  

و   نندیشیپارک م  ی ها مکتیاز ن یکی  ی همونجا رو



  گردهیکه مستخدم برم یزمان شنیگو ممشغول گفت

  نهیبیتو چهره پدر و مادرتون ترس و وحشت رو م 

  یهافنجان درتونبزنه پ یبخواد حرف نکهیاما قبل از ا

فوراً ساكي رو   گهیو به او م رهیگیقهوه رو ازش م

كاري   نکهیكه شما داخل اون بودید برداره و بدون ا

 ا بره. كنه دیگران بهش مشكوك بشن از اونج

 

اي جز انجام دستور نداشت  آن مستخدم كه چاره 

اما چون به قسمت دیگري از  كنه همین كار رو مي

رسه دلش طاقت نمیاره، شما رو همونجایي پارك مي

كه آقاي محسني پیداتون كرده، پنهان مي کنه و  

گرده پیش پدر و مادرتون و از  خودش بر مي

 . رهیگيیر نظر مها رو زاي نه چندان دور اونفاصله

 

از پدر و   یاتو فاصله نهیبكنه ميوقتي خوب نگاه مي 

برادر ناتني پدرتون همراه با دو نفر دیگه  مادر شما، 

گاهي به پدر و   گهیایستادند و عالوه بر گفتگو با هم د

 كنند. مادر شما نگاه مي

از قرار معلوم پدر و مادرتون به حضورشون و    

افكار پلیدشون پي برده بودند، به خاطر همین چون  



تونستند  محل رو ترك كنند سعي خودشون نمي

كنند حداقل شما رو از اون صحنه بیرون ببرن و  مي

 . دنیهمین كار رو هم انجام م

 

بینه  گذره مستخدم ميبه هر حال مدتي دیگه که مي 

و پدر   رند ین سه جوان طرف پدر و مادر شما مكه او

ها از روي نیمكت بلند  و مادرتون هم با اومدن اون

شن بعد از آن اون شاهد گفتگوي پدرتون با برادر مي

شه اما چون فاصله از آنها دور بوده  مي شیناتن

فقط به   کنند،یصحبت م یچ تونه بفهمه در مورد نمي

گوشه لباسش رو  گفته خودش یكي از اون سه نفر  

گیره و چیزي رو كه از قرار معلوم یك  كمي باال مي

اي  ده و لحظهاسلحه بوده به پدر و مادرتون نشون مي

 .افتندیم بعد از این كار هر پنج نفر راه
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سکوت کرد و چون مخاطبانش را   یباز هم لخت  شهاب

 ادامه داد:   دیدر انتظار د

اون با اینكه فكرش مشغول شما بوده ولي با این   -

  گرده سراغتون،برمي امید كه جاي شما امنه و بعداً 

و   فتهیبه دنبال پدر و مادرتون و اون سه نفر راه م

گذره به محل  که مي یکم کنه،یم  بشونیبي صدا تعق

و همونجا   رسنیهمون پارك م ی خلوت و تاریكي تو

کنند ولي این  حرف زدن مي بهو باز شروع  ستندیایم

 بار با خشونت. 

ها از پدرتون  شه اونمعلوم مي اینطور كه بعداً  

خواستند تا تمامي سندهایي رو كه به نام شما بوده  مي

بینن پدرتون  بهشون تحویل بده اما وقتي مي

کنند، که با اسلحه تهدید ميبول نميخواستشون رو ق

به همین دلیل پدرتون مجبور به پذیرفتن خواسته  

به خودش و   آسیبيشه به این شرط كه ها مياون

 همسرش نرسونن. 



خواستند قبول  سه نفر هم كه چیزي جز این نمي  اون

ذارند كه مادرتون رو به عنوان  كنند فقط قرار ميمي

 ها برگرده.تون بره و با سندگروگان  نگه دارند تا پدر

چون   یشه ول پدرتون  اول راضي به این كار نمي 

ها  چاره.اي جز این نداشته ناچار تن به خواسته اون

 ده. مي

 

در همین حین كه  مشغول گفتگو بودند،  مستخدمم   

بي صدا   نهیبیتلفن رو م چون تو همون اطراف باجه

 ده. به پلیس اطالع مي

بینه كه كنه ميو تمام مياین كار ربعد از این كه  

پدرتون همراه با یكي از اون دو نفري كه مسلح بودند  

گردن، به شن و راه رفته رو بر مياز بقیه جدا مي

اما  افته، خاطر همین اونم  پشت سرشون  راه مي

هنوز مسافت زیادي رو طي نكرده بودند كه فریاد 

به گوششون  نام صدا زد    بهمادرتون كه پدرتون رو 

کرد به طوري   و پدرتون رو از رفتن منصرف  د یرس

 برگرده.  رهیگكه تصمیم مي

کنه مانع برگشتنش  سعي مي ی اون مرد هم هر چ 

 . گردهیبرم عی شه و پدرتون سربشه موفق نمي



 

بینه كه به دیوار تكیه  وقتي مي رسه مادرتون رو مي 

 . اون دو نفر هم در برابرش كنهیداده و گریه م

ایستادن و با زور اسلحه و چاقویي كه تو دست  

ساكت باشه اما مادرتون وقتي  خوان یداشتند ازش م

به حرفشون   گهیبینه بلند بهش مپدرتون رو مي

قصد دارند   ونگوش نكنه و سندها رو بهشون نده، چ

به   یبعد از گرفتن سندها جفتشون رو بکشن و شاهد

 جا نزارن. 
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حرف از دهان مادرتون اون   نی بعد از تموم شدن ا-

دو نفر كه از به وجود اومدن اون وضع دچار 

كنند مادرتون رو انكار مي ی اضطراب شده بودن حرفا 



 کننیها رو درخواست مو  دوباره از پدرتون سند

ولي پدرتون كه دیگه بهشون اطمینان نداشته به 

  ینطوريها هم كه اکنه، اونحرفاشون توجه نمي

و   رند یگبینند اسلحه رو به سمت مادرتون ميمي

کنن که اگه كاري رو كه گفتند  پدرتون رو تهدید مي

 انجام نده همسرش رو خواهند كشت.  

 

بر خالف حرفشون مادرتون پیوسته به پدرتون   اما 

ها رو نپذیره. به وجود  اون  کرد كه خواستهالتماس مي

كنه چون  آمدن این اوضاع پدرتون رو سرگردون مي

در هر دو صورت جان خودش و مادرتون رو در خطر  

ها  مطابق میل اون  رهیگیم میبا این حال تصم دید،مي

بنابراین بدون   اره، یرو ب اعمل کنه وخواست که سنده 

كنه به هاي مادرتون قصد برگشتن ميتوجه به التماس

راه نجاتي پیدا كنه اما چند قدم بیشتر این امید كه بعداً 

  داره كه فریاد دلخراش مادرتون به گوششبر نمي

 نهیب یگردونه موقتي نگاهش رو بر مي رسه،مي

تا دسته  بوده چاقویي كه تو دست یكي از اون  دو نفر 

 مادرتون فرو رفته. ی در پهلو 

 



شهاب به اینجا كه رسید به چشمان غرق در اشك   

 شقایق نگاه كرد، آهي كشید و گفت: 

ش رو تعریف نكنم،  م اجازه بدید بقیهكنخواهش مي -

 باور كنید گفتن این جریانات برام سخته.

 

اما شقایق كه مي خواست تمام ماجرا را از زبان او   

بشنود در حالي كه سعي مي كرد بر بغضي كه راه  

 گلویش را بسته بود غلبه كند با صدایي لرزان گفت:  

 خوام باعث ناراحتي شما بشم وليبا اینكه نمي-

كنم تا  خواهش مي  نیحاالکه تا اینجا رو تعریف كرد

خوام بدونم به چه طریق پدر و  مي نیآخرش ادامه بد

 مادرم رو از دست دادم. 

 

   مهتاب هم گفت: 

بقیش   ،یآره شهاب، تو كه تا اینجا رو تعریف كرد-

 رو هم بگو.  

 

 نفس عمیقي كشید و گفت:  شهاب



گم هر چند ن ميخوایدبسیار خوب حاال كه شماها مي -

 خیلي برام سخته. 

 

 بعد از سكوتي كوتاه ماجرا را ادامه داد و گفت:  او

زده و  از قرار معلوم چون مادرتون پیوسته فریاد مي-

خواسته كه به حرفشون گوش نده به  از پدرتون مي

و به این   شهیخاطر همین اون پست فطرت كالفه م

 كنه.طریق ایشون رو ساكت مي

 

کنه كه از دستگیري توسط پلیس اعتراف مياما بعد  

او فقط قصد ترسوندن مادرتون رو داشته اما به دلیل  

ره  حركت ناگهاني مادرتون چاقو به پهلوشون فرو مي

 شه. و باعث زخمي شدنشون مي
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هر حال پدرتون كه از دیدن این وضع همه چیز به -

با عصبانیت فراوان به طرفشون   نه یبرو تموم شده مي

شه كه چندین کنه و باهاشون درگیر ميحمله مي

. تو همین زمانه كه  خوره یضربه چاقو به بدنش م

شن و به راهنمایي نیروهاي پلیس وارد صحنه مي

 شن. يم  برها با خاتفاق یاون مستخدم از همه

 

سه نفر هم با دیدن پلیس وحشت زده راه فرار    اون

گیرند، اما چون این كار رو بي فایده  رو در پیش مي

یكي از   كنن كه اتفاقاً شروع به تیر اندازي مي نن یبمي

اون مستخدم كه باالي سر پدر شما   نهیتیرها به س

نشسته بوده و سعي به كمك كردن بهش رو داشته  

 شه. زمین مي  نقشکنه و اون هم  اصابت مي

 

شه هر سه نفر  با این وجود سرانجام پلیس موفق مي 

پدر و مادرتون و اون مستخدم رو  رو دستگیر كنه، 

  كنند، متأسفانه مادرتون همونبه بیمارستان منتقل مي

ده، پدرتون هم به  لحظات اول جونش رو از دست مي



علت ضربات متعدد چاقو و خونریزي شدید یك روز  

اون مستخدم كه جان   مونهره. فقط ميبعد از دنیا مي

بره اما چون اونم  یك روز كامل   سالم به در مي

تونسته محل اختفاي شما رو به بیهوش بوده نمي

دلیل شما تو اون  افراد فامیل اطالع بده، به همین

تا اینكه همون شب آقاي محسني   دیمونمكان باقي مي

 بره.  کنه و شما رو همراه خودش ميپیداتون مي

 

این وجود اقوامتون به كمك مستخدم اون آگهي رو   با 

كنند تا به این در مورد شما تو روزنامه چاپ مي

گذره  طریق شاید شما رو پیدا كنند ولي چون مدتي مي

گیرند ناامیدانه دست از  نمي یان كار نتیجه و از ای

 دارند . جستجو بر مي

 

هاي سرایدار او ما را به بعد از تموم شدن حرف 

قبرستان برد و محل دفن پدر و مادرتون رو هم  

 نشونمون داد.

بود که   نیازش حرف زد ا  داریکه سرا گهیمهم د نکته

رو که به  ینتونسته اسناد و مدارک یتا به امروز کس

 کنه. داینام شما بوده پ



 

 

شهاب چون گفته هایش را به پایان رساند به شقایق   

كه در سكوت نگاهش را به میز دوخته بود چشم  

دوخت وقتي قطرات اشك را كه در البه الي مژگان او  

   مي درخشید دید پي به حال اندوه بار او برد و گفت:

 ما حالتون خوبه؟شقایق خانم ش-

 

شقایق نگاهش را متوجه او كرد، خواست لبهایش را   

باز كند تا حرفي بر زبان آورد اما گریه امانش نداد،  

بنابراین با دست جلوي دهانش را گرفت و گریه كنان  

به طرف آشپزخانه دوید و پشت میز نشست سرش را 

 روي میز گذاشت و به شدت گریست. 
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به مبل تكیه رفتن او شهاب آهي از دل بر كشید،  با 

   داد و گفت:

 دونستم تحمل شنیدن این چیزها رو نداره. مي-

 

مهتاب هم با ناراحتي از جایش بلند شد و در حالي   

 :كه قصد رفتن به آشپزخانه را داشت گفت 

افتاد، بود زودتر از این به گریه مي یاهر كس دیگه -

تر از این  شقایق خیلي خودش رو كنترل كرد، اما بیش

 طاقت نیاورد.  

 

به سراغ شقایق رفت و خانم ساالري خطاب به   مهتاب

 شهاب گفت: 

بیچاره پدر و مادرش كه با اون وضع دلخراش  -

 ً اون زمان خیلي  جونشون رو از دست دادند، مطمئنا

جوان بودن چون شقایق چند ماه بیشتر نداشته كه 

 اونا كشته شدند. 

 



 با اندوه گفت:   شهاب

همینطوره ولي از این جریان چندین سال مي گذره،   -

م وغصه  كه غ نهیچیزي كه فعالً ناراحت كننده است ا

  شه كه اصالً مي شتریشقایق از شنیدن این اتفاقات ب

براي حالش خوب نیست، به خاطر همین خواهش  

تر از این گریه سراغش و نذارید بیش دیكنم برمي

 كنه. 

 

 ساالري نیز از جایش بلند شد و گفت:  خانم

رم ولي دلم براش  حق با توعه، بسیار خوب مي-

ه غم دست و پنجه نرم  سوزه كه باید با این هممي

 كنه. 

 

این ترتیب خانم ساالري هم به آشپزخانه رفت و   به

شهاب را با افكار غم انگیز و پر پیچ و خم خود تنها  

 گذاشت.

 



خانم ساالري و مهتاب كه به سراغ شقایق رفته  

بودند سعي مي كردند با حرفهایشان او را تسلي دهند  

 و آرامش كنند. 

 

د دقیقه چون نمي خواست بیش  شقایق نیز بعد از چن 

از آن موجب ناراحتي آنها شود اشكهایش را پاك كرد  

و آرام گرفت اما دلش هنوز داغدار بود و آرام و قرار  

 نداشت.  

 

حرفهاي شهاب و با خبر شدن از چگونگي   شنیدن

مرگ پدر و مادرش و اطالع یافتن از كشته شدن آن  

عمیق راه   دو قلبش را به درد مي آورد او با اندوهي

 اتاق مهتاب را در پیش گرفت. 

 

شهاب هم همان طور كه نشسته بود رفتن او را  

نظاره كرد. شقایق چون مدتي را در اتاق مهتاب  

گذراند به طرف پنجره رفت آن شب هوا باراني بود و  

پنجره قطرات باران با سرعت نه چندان كم به شیشه 

اره اشك  برخورد مي كردند دیدن قطره هاي باران دوب

با این خیال كه   ورا از چشمان شقایق جاري كرد و ا



آسمان نیز به حالش اشك مي ریزد بار دیگر هم نوا با  

 او گریست.  

 

 

از اینكه چند لحظه كنار پنجره ایستاد و بارش   بعد

باران را نظاره كرد عزم رفتن به حیاط را كرد به 

را پوشید و از اتاق خارج شد    شیهمین دلیل پالتو

قتي به پایین پله ها رسید، شهاب كه كنار در  و

آشپزخانه ایستاده بود و با مادرش صحبت مي كرد  

 : رسید چون او را دید كه پالتو پوشیده پ

 بیرون؟  دیتو این هوا بر   نیخوایشما كه نم -

 

شقایق كه هنوز اثرات اشك بر روي چهره اش به  

 چشم مي خورد گفت:

 گردم داخل. بر ميكمي هوا بخورم زود  خوامیم -

 

 او بعد از گفتن این حرف راه حیاط را در پیش گرفت.  
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 رو به مادرش گفت:  شهاب

به نظرم بهتره مهتاب هم همراهش بره با حالي كه   -

 تنهاش بذاریم.  دی اون داره نبا 

 

شهاب را اجرا كند ولي خانم  مهتاب خواست گفته 

 ساالري مانع او شد و گفت:

تنها باشه و با خودش خلوت كنه  ینه بذارید کم  -

 اینطوري براش بهتره.  

 

 به طرف اتاق خودش راه افتاد و گفت:    شهاب

پس حداقل دورا دور مواظبش باشید تا دوباره اتفاقي  -

 براش نیفته.



 

شقایق كه به حیاط رفته بود زیر سقف ایوان و كنار   

نرده ایستاده بود و به بارش باران نگاه مي كرد و  

همراه با آن آرام گریه مي كرد او كه دوباره داغ دلش  

 ریخت. تازه شده بود به یاد پدر و مادرش اشك مي

 

  ع یافتن از چگونگي مرگ پدر و مادرش شدیداً اطال 

آزرد به طوري كه فكر مي كرد هر  ی روحش را م

کند اما همین كه مي رفت   ی لحظه ممكن است قالب ته

تا این افكار را در ذهن خود تقویت كند یاد شهاب در  

 دلش زنده مي شد.  

 

خوب مي دانست تنها چیزي كه باعث شده    شقایق

ه داشته باشد و امید به زندگي  هنوز تپش قلبش ادام

در وجودش شعله ور باشد عشقي است كه از جانب  

 شهاب تاروپود وجودش را فرا گرفته است. 

 

هر دفعه كه مي خواست با مرگ و ناامیدي رابطه  

شد و   ی شهاب درنظرش مجسم م ی برقرار کند چهره 



او را از افكار پریشان دور مي كرد. شقایق در این 

 فكرها بود كه صداي شهاب او را به خود آورد: 

 شدم متاسفم.  تونیباعث ناراحت نکهیاز ا -

 

چون صداي او را شنید اشكهایش را پاك كرد،    شقایق

نگاهي گذرا به او كرد و گفت ـ نه اشکال نداره خودم  

از شما هم ممنونم که همه رو بدونم .   انیخواستم جر

 . د یکرد  فیتعر زویچ

 

   كه به كنار نرده آمده بود آهي كشید و گفت:  شهاب

اون ماجرا   دن یشن  نکهیمثل ا یکنم .ول  ی خواهش م -

 تحمل محیط اتاق رو براتون سخت كرده. 

 

سپس به شقایق كه چشمش به آسمان ابري دوخته  

 شده بود نگاه كرد و پرسید: 

 گم؟ درست نمي -
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كه دلش مي خواست باز هم گریه كند بدون    شقایق

آلود و اینكه به شهاب نگاه كند با چشماني اشك 

 صدایي لرزان گفت: 

دونم كه دلم خیلي گرفته درست  فقط مي دونم،نمي -

مثل این آسمون باز خوشا به حال آسمون چون اون  

گریه كنه   یهر چند هم گرفته باشه وقتي این جور

ریزه و بعد از اون  هاي فرو خوردش  بیرون ميعقده

شه  دلش پاك ميهم ابرهاي تیره و تاریك از صفحه 

و    ستی اون گرفته ن  زا من با اینكه دلم كمتر اام

هاي اون نیست  هام هم كمتر از عقدهها و اندوهعقده

تونم غم رو از  ولي هر چقدر هم كه اشك بریزم نمي

 دلم بیرون كنم.

اگر هم كمي تو این كار موفق بشم بازم غمي بزرگتر   

شه و تمام این چیزها گویاي این  گریبان گیرم مي



ره من از زندگي فقط غم واندوهه نه چیز  هستن كه به

 دیگه.

 

بعد از این حرفها كه از عمق دل شقایق بر زبان او   

کرده بود صداي    شانیجاري گشته و شهاب را هم پر

او به گوش شهاب رسید و او را در دریایي از  گریه 

 غم فرو برد. 

 

شهاب همانطور كه در فاصله نزدیكي از شقایق  

ش نیز به آب داخل حوض كه ایستاده بود و نگاه

قطرات باران موجهاي كوچكي روي آن ایجاد مي 

 كردند بود خطاب به شقایق گفت: 

کنید درسته كه تا به  نه شقایق خانم، شما اشتباه مي-

و همیشه با غم و    نیحال از زندگي روي خوش ندید

ولي قرار نیست زندگیتون تا ابد   نی اندوه همنشین بود

ه، مطمئن باشید همون طور كه  به این شكل پیش بر 

رن و جاي  این ابرهاي تیره از صفحه آسمان كنار مي

ابرهاي غم و اندوه   دنخودشون رو به خورشید مي

  یروزها  رن، یم  رون یروز از زندگي شما ب  هیهم 



شه و خوشبختي جایگزینش   یتموم م  یسخت زندگ

 . شهیم

داشته باشید چون هیچ  مانیباید به این موضوع ا  شما 

 ره.  و بدون شك روزي از بین مي  ستیغمي پایدار ن

 

 بدون آنكه به شهاب نگاه كند گفت:   شقایق

منم به همین امید اآلن زنده ام وگرنه اون قدر  -

توانایي ندارم كه زیر بار این همه اندوه به زندگي  

ادامه بدم، تمام امیدم اینه كه آسمون زندگي منم 

تونم رنگ آفتاب   یشه و من  م یروزي آفتابي م

 خوشبختي رو ببینم.

 

شهاب كه حدس مي زد شقایق بر چه اساس این   

 با اینكه اطمینان نداشت ولي گفت:حرفها را مي زند 

غم و اندوه رو   نیکه دار  ی پس به احترام همین امید -

ها روحیه از دلتون بیرون كنید و اجازه ندید این غصه

ببره و از زندگي سیرتون كنه چون   نیشما رو از ب

 ن،یزندگي رو باخت نی اگه بخواین تسلیم این غم ها بش



شما    ارهیا روي بطوري كه اگه خوشبختي هم به شم

 .دیکنتونید احساسش  نمي
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نفس عمیقي كشید و  اشكهایش را پاك كرد،   شقایق

 بعد از لحظه اي سكوت گفت: 

دم  این اتفاق بیفته اجازه نمي دمیولي من اجازه نم-

 زندگیم بیشتر از این تباه بشه.  

 

كه از شنیدن این جمالت از زبان شقایق به   شهاب

 احساس خوبي دست یافته بود گفت: 



از آن شماست این   اگه با همین روحیه پیش برید بُرد-

دم. حاال اگه فكر مي كنید آرومتر رو بهتون قول مي

 بهتره برگردیم به اتاق .  ن یشد

 

   شقایق به شهاب نگاه كرد و گفت: 

داخل در    میخوام قبل از اینكه برمي نی اگه اجازه بد-

 مورد موضوعي با هاتون صحبت كنم. 

 

 .  نیی کنم .بفرما  ی خواهش م -

 

ناسبي براي بیان این حرف نباشه  شاید اآلن موقع م -

خواد بدونم چه  ولي راستش رو بخواین خیلي دلم مي

بالیي سر  اون سندها اومده منظورم همون اسنادیه 

 كه خودتون درموردش صحبت مي كردید. 

 

 شهاب گفت:  

در این مورد با شما صحبت كنم    قصد داشتم بعداً  -

ولي حاال كه خودتون پیشقدم شدید موضوع فرق 

دونم اینه  كه  با این حال تنها چیزي كه من ميکنه يم



بعد از كشته شدن پدر و مادرتون و ناپدید شدن شما  

جستجو كردند نتونستند اثري از   یاقوامتون هر چ

 اون سندها پیدا كنند. 

 

هاي منزل  اون سرایدار اونا تمام گوشه و كنار گفته به

ه پدرتان  رو كه ممكن بود  یاپدرتون و هر جاي دیگه

سندها رو اونجا پنهان كنه جستجو كردند اما  

 كوچكترین نشاني به دست نیاوردند.  

به نظر خودتون چه اتفاقي ممكنه براي اون  حاال

 سندها افتاده باشه؟ 

 

 شقایق با لحن خاصي گفت: 

دونید موضوع زنید انگار شما ميطوري حرف مي -

 از چه قراره. 

 

 شهاب لبخندي زد و گفت:   

 نه كامالً. -

 



كه به واقعیت   نیزد  يیپس طبق معمول یك حدسها  -

 گم؟ نزدیكه، درست نمي

 

بسیار خوب، حق با شماست ولي اینها جواب سؤال   -

 من نبود.  

 

به بارش باران  شقایق نگاهش را از شهاب گرفت، -

 نگاه كرد، تبسمي بر لب آورد و گفت: 

من رو   ی خواین ضریب هوشبا این حساب مي -

 نه؟ بسنجید،

 

این كار رو كه قبالً چندین بار انجام دادم و به پاسخ   -

كه به فكر   یزیخوام بدونم چدلخواهم  رسیدم فقط مي

 یا نه؟   دهیم رسمن رسیده به فكر شما ه

اطمینان ندارم   شیچون من هنوز به صحت و درست 

با این حال اگر شما هم مثل من فكر كنید با اطمینان  

 تونم ماجرا را دنبال كنم.بیشتري مي

 



فهمم، ولي تا اآلن چیزي به ذهنم  منظورتون رو مي-

نرسیده كه بتونم اون رو به شما بگم  بنابراین بهتره  

گذره و البته من خیلي  ذهنتون ميهمون چیزي كه تو  

رو دنبال كنید، چون با   هیخواد بدونم چ دلم مي

دونم حدستون اشتباه  شناختي كه از شما دارم بعید مي

 باشه. 

 

از اطمیناني كه به من دارید  ممنونم حاال هم با   -

خوام منتظرتون بذارم ولي دوست دارم اینكه نمي

 براي سرگرمي. بیشتر در این مورد فكر كنید، حداقل

 

كنم كمي راهنماییم بسیار خوب، فقط خواهش مي -

 تونم به جایي برسم. چون اینطوري اصالً نمي  كنید،
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 كمي فكر كرد و سپس گفت:   شهاب

کردم  فكر كنید  فیکه براتون تعر یانیاگه به جر -

خوام زیادي  رسید. اما چون نميراحتتر به نتیجه مي

 کنم. یم  ی ادآوریخودم شما رو گیج كنم، 

 

شقایق به شهاب نگاه كرد و دقت كرد تا ببیند او چه   

مي خواهد بگوید. شهاب هم به چشمان مشتاق او  

 نگاه كرد و گفت: 

رتون متوجه حضور  یادتونه گفتم وقتي پدر و ماد -

اون سه نفر تو پارك شدند از مستخدم خواستند كه  

 شما رو از اون محل دور كنه؟ 

شما رو  كنار خود نگه دارند چون    تونستندیم  ها اون

ها كشته  دونستند كه قراره به دست اوننميمسلماً 

بشن بنابراین دلیلي نداشته شما رو از خود دور كنند  

 گم؟ اون هم با  شتاب زدگي و اضطراب، درست نمي

 



شقایق كه كامالً متوجه منظور شهاب شده بود   

   متعجب گفت:

  یاون ساک جا ساز منظورتون اینه كه سندها تو -

خواسته آنها رو از دسترس دور  شده بوده و پدرم مي

 درسته؟   كنه،

 

 گفت:    شهاب

كنید مي  ی فكر  ؟ یكنم،  شما چمن اینطور فكر مي-

 امكان چنین چیزي هست یا نه؟ 

 

با این چیزهایي كه شما گفتید البته كه امكانش هست   -

پدرم  داخل ساك؟ منظورم اینه چرا باید  ی ولي براي چ

اون سندها رو داخل ساك بذاره و اون رو با خودش  

 به همه جا ببره؟  

 

خوب با اون شرایطي كه اون موقع وجود داشته -

مطمئناً پدرتون دنبال جاي امني براي پنهان كردن  

گشته  بنابراین در آن زمان بهترین جا رو داخل  مي

  رفتنیساك شما دونسته، چون با این كار هر جا م



و  بدون اینكه كسي متوجه بشه همراه خود  ها رسند

 .  ما البته در كنار خود شبردند، مي

 

 حق با شماست، خوب حاال ما چكار باید بكنیم؟-

 

تنها كاري كه باید بكنیم اینه كه اون ساك رو به  -

 . میاریدست ب 

 

دونیم اون  خب، چطوري این كار را بكنیم ما كه نمي -

 ساك اآلن كجاست؟ 

ا معلوم كه بعد از این همه سال از بین اصالً از كج 

 نرفته باشه؟ 

 

گیرم و در مورد این  فردا با آقاي محسني تماس مي -

مطمئنم اون بهترین   كنمیموضوع باهاش صحبت م

 تونه در این مورد به ما كمك كنه. كسیه كه مي

 



در این هنگام خانم ساالري به حیاط آمد و از آن دو   

ن در هواي سرد نمانند و  خواهش كرد كه بیشتر از آ

برگردند داخل اتاق. آن دو نیز گفته او را اجرا كردند  

و به اتاق رفتند. صبح روز بعد طي تماسي كه شهاب 

با آقاي محسني یعني همان كسي كه شقایق را در  

متوجه شد كه آقاي محسني   فتپارك پیدا كرده بود گر

 داده است.  یساك را همراه شقایق تحویل آقاي رضوان 
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شهاب از او پرسید كه آیا به جز شقایق چیز   وقتي

دیگري داخل آن ساك بوده یا نه، آقاي محسني پاسخ  

 منفي داد. 

 



شهاب هم بدون اینكه حرفي از سندها بزند تماسش   

را با او قطع كرد. بعد از اینكه جریان گفتگویشان را  

 براي بقیه نیز تعریف كرد از شقایق پرسید:  

كه تو منزل آقاي   ین سالهایشقایق خانم، شما طي ای-

هیچ وقت متوجه وجود اون   نیزندگي كرد یرضوان 

 ن؟ یساك نشد

 

 شقایق هم در حالي كه مطمئن نبود گفت:  

شاید دیده باشم اما اآلن چیزي یادم نمیاد.  دونم،نمي-

ساك چه شكلي و یا   نیدونم ادر ضمن من اصالً نمي

لتون پاسخ تونم به سؤا چه رنگي بوده پس مسلماً نمي

 بدم. 

 

در   یحق با شماست ولي كاش پاي آقاي رضوان -

در كار بود   ی اگه یمیان نبود اگر به جاي اون كس د 

یا اینكه در   میاون ساك رو پیدا كن میتونستراحتتر مي

 . می اریب ری موردش خبري گ

 

 مهتاب در پاسخ این حرف شهاب گفت: 



گم كاري به اون ساك اگه نظر من رو بپرسید كه مي -

کنم به درد سرش و سنده نداشته باشید، چون فكر نمي

 بیرزه. 

زودتر شقایق راپو با   یبه جاي این كار بهتره هر چ 

 اقوامش روبرو كنیم .  

 

ولي به نظر من ما باید قبل از هر كاري اون سندها -

ناد زودتر چون با وجود اون اس   میاریرو به دست ب 

تونیم به اقوام شقایق خانم ثابت كنیم كه ایشون  مي

همون گمشده بیست سال پیشه، در غیر این صورت  

  یپذیرن، هر چها این موضوع رو به راحتي نمياون

خانمه به همین  قایقباشه ثروت زیادي تو انتظار ش 

ها تا جایي كه بتونن تو شناسایي شقایق  دلیل اون

 کنند. و ميخانم احتیاط كامل ر 

موضوع تا   ننیاما اگه سندها رو همراه خودشون بب 

 كنه.حد زیادي فرق مي

 

 

 نگاهي به ساعتش كرد و رو به شقایق گفت:    شهاب



باید برم شما هم بهتره تا وقتي من بر   من فعالً -

خوب فكر كنید ببینید چیزي یادتون میاد یا   گردمیم

 نه؟ 

هیچ، در غیر  یادتون اومد اون ساك كجاست كه اگر

این صورت ظهر دوباره با آقاي محسني تماس  

 پرسم.گیرم و مشخصات ساك رو ميمي

 

 كنم.بسیار خوب، من سعي خودم رو مي -

  

ظهر موقع برگشتن از دانشگاه جریان سند را    شهاب

براي مهران تعریف كرد و سپس از مهران دعوت  

كرد به منزلشان بیاید تا با هم موضوع را پیگیري  

 كنند.

 

مهران هم دعوت او را پذیرفت و همراه او به خانه  

 اشان رفت.  

  قیکه وارد خانه شدند و شهاب متوجه شد شقا   یزمان

دوباره با منزل آقاي محسني   دهینرس یا جهیبه نت



از او    تماس گرفت و بعد از عرض معذرت خواهي،

 خواست نشاني هاي آن ساك را بیان كند. 
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محسني بعد از كمي تفكر اظهار كرد كه ساكي كه   آقاي 

شكل بوده   یضیل آن بوده یك ساك دستي بشقایق داخ

و رنگش هم تا جایي كه او به یاد دارد صورتي 

از عروسك هم روي آن   یهایكمرنگ بوده كه نقش

 وجود داشته است.  

 

شهاب گوشي را قطع  هر حال بعد از پایان گفتگو،  به

كرد و روي مبل در كنار بقیه نشست و خطاب به 

 حسني را بیان كرد. شقایق و دیگران حرفهاي آقاي م



شهاب گفت كه رنگ آن ساك صورتي بوده،    وقتي

چیزي مثل برق از ذهن شقایق گذشت به طوري كه  

توجه او را به خود جلب كرد بنابراین بیش از آن  همه 

 صحبت نداد و گفت:به شهاب اجازه 

منظورتون صورتي كمرنگه که نقش عروسک هم   -

 داره نه؟

 

 شهاب خوشحال شد و گفت:   

 نه؟ ن،ید یرو داز قرار معلوم ساک-

 

  نیزم ریبله، همین یك سال پیش بود كه داخل ز  -

رنگ صورتي   منزل آقاي رضواني دیدم و چون اصوالً 

پسندم خیلي ازش  رو از رنگهاي دیگه بیشتر مي

اون موقع با خودم فكر كردم شاید ساك   خوشم اومد،

نم  هاي پرستو باشه اما حاال مطمئمتعلق به بچگي

اگه هم تا   دیم، گرهمون ساكیه كه داریم دنبالش مي

به این دلیل بود كه همیشه اون   آوردمیاآلن  به یاد نم

 دونستم. رو متعلق به پرستو مي

 



حاال فقط خوشحالم كه ساک رو به یاد آوردین،  -

رو از آقاي رضواني پس    مونه كه بریم و اونمي

 بگیریم.

 

اي رضواني راضي به آق كنمیولي چطوري؟ فكر نم 

 ً اگه بفهمه ما دنبال  سندها   این كار بشه مخصوصا

 .میگرد یم

 

 مهران که تا بحال ساكت بود گفت:  

كنیم نباید بذاریم كسي  حق با شماست، ما هر كار مي -

 متوجه وجود احتمالي اون سندها داخل ساک بشه.  

 

 هم گفت:   شهاب

 ، فكر اونجا رو هم كردم. نگران نباشید -

 

 مهتاب متعجب گفت:  

 چه فكري؟ -



چشم دیدن تو رو نداره اون وقت  اصالً  یآقاي رضوان  

 خواي بري و ساك رو ازش بگیري؟ تو چطوري مي

 

 لبخندي زد و گفت:   شهاب

دونم، به همین دلیل از قبل فكرش خودم این رو مي -

 رو كردم.  

 

 مكثي كرد و سپس ادامه داد:  او

انجام این كار با همكاري شقایق خانم زیاد سخت   -

نیست به این ترتیب كه ایشون باید با پرستو تماس  

چیزي به پدر و   نکهیبگیرند و ازش بخوان بدون ا

 ا بذاره. مادرش بگه اون ساك رو دراختیار م
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 گفت:   شقایق

فكر خوبیه فقط باید مثل دفعه قبل ابتدا مهتاب به  -

اونجا زنگ بزنه و اظهار كنه دوست پرستوعه بعد از 

هاي شما اون وقتي پرستو گوشي رو گرفت من گفته

 كنم.بیان مي رو

 

 شهاب در پاسخ او گفت: 

 كنیم. بسیار خوب همین كار رو مي -

 

   رو به مهتاب ادامه داد:  سپس

با این حساب اولین نفري كه باید شروع كنه تو  -

خوب اگه حرفي نداري بلند شو برو سراغ   هستي،

 تلفن. 

 

 مهتاب از جایش بلند شد و گفت:  

 د شماره رو بگیره. فقط خود شقایق بای من حاضرم، -

 



به این ترتیب شقایق هم بلند شد و به دنبال او شهاب   

و مهران نیز از جا برخاستند خانم ساالري هم مشغول 

جمع كردن استكانهاي چاي شد بعد از اینكه هر چهار 

نفر به سمت تلفن رفتند مهتاب گوشي را برداشت و  

شقایق نیز شماره را گرفت شهاب و مهران هم در  

 ایستادند.  چند قدمي آن دو به نظاره 

 

لحظه گذشت تا اینكه آقاي رضواني گوشي را  چند

جواب داد و مهتاب را تا حدودي دچار دلهره كرد ولي  

 یمهتاب خونسردي اش را حفظ كرد و از آقاي رضوان

خواست گوشي را بدهد به پرستو بعد از اینكه مدتي 

گذشت و پرستو گوشي را برداشت مهتاب خطاب به 

 او گفت:

تو خانم من مهتابم اگه پدرتون اون  سالم پرس -

تا گوشي رو بدم به شقایق اون   دینزدیكي نیست بگ

 خواد با شما صحبت كنه.  مي

 

كه از شنیدن این موضوع خوشحال شده بود    پرستو

   آهسته گفت:



هیچ   خیالتون راحت باشه پدرم رفت داخل آشپزخانه،-

كنم گوشي  ها نیست حاال خواهش ميكس این نزدیكي

خواد باهاش صحبت بدید به شقایق خیلي دلم مي رو

 كنم.  

 

با پرستو    قیداد و شقا   قیرا به شقا   ی گوش  مهتاب

شروع به صحبت کرد بعد از اینكه سالم و حوالپرسي  

اشان به پایان رسید پرستو خواست در مورد پدر و  

مادر شقایق از او سؤال كند اما شقایق كه مي دانست 

بر او پیش دستي كرد و   اآلن وقت این حرفها نیست

 گفت: 

 دي؟  برام انجام ميپرستو یك كاري ازت بخوام،  -

 

 مشتاقانه گفت:   پرستو

 دم. باشه انجام مي ی بگو، هر چ-

 

و ساك صورتي   نی زم ری مي خوام بري داخل ز -

 كني.   دایرنگي رو كه اونجاست برام پ

 



چیزي تو   نیمنظورت چه ساكیه؟ من كه تا حاال همچ-

 ندیدم.  نیم ز ریز

 

راستش رو   كني،یتو برو بگرد، مطمئنم پیداش م -

حاال هم اون رو بخواي اون ساك مال بچگي خودمه، 

که داره پدر و مادرم   ییهاخوام تا از روي نشانهمي

كنم بدون اینكه رو پیدا كنم به خاطر همین خواهش مي

در این باره با پدر و مادر صحبت كني اون رو برام  

 احتیاج دارم.  ش چون به وجود پیدا كن 
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ولي چطوري  این كار رو مي كنم، خیلي خوب، -

 از اینجا ببریش؟   یخوامي



 گي پدر و مادر نباید بفهمند.تو كه مي 

 

دید شهاب از  شقایق به شهاب نگاه كرد و چون مي 

طریق آیفن شاهد گفتگوي آنهاست از او پاسخ  

 خواست. 

 

 شهاب هم در پاسخ نگاه او گفت:  

هر موقع  پیداش كردند با ما تماس بگیرند تا   دیبگ-

طرف    بریم دنبالش فقط موقعي این كار رو بكنند كه از 

 پدر و مادرشون با مشكل رو به رو نشیم. 

 

بعد از تمام شدن حرف شهاب، شقایق به پرستو   

 گفت: 

 خودت شنیدي یا منم بگم؟  -

 

نیازي نیست خودم شنیدم باشه همین كار رو  نه،  -

اگه كاري نداري گوشي  كنم. خوب پدر داره میاد، مي

 رو قطع كنم. 



 

ت شدم معذرت  از اینكه مزاحمنه كاري ندارم،  -

 خوام فعالً خداحافظ.  مي

 

 گوشي را سر جایش گذاشت و شهاب گفت:    شقایق

تا حاال كه خوب پیش رفتیم امیدوارم بقیش هم  خوب،-

 به همین راحتي انجام بشه. 

 

 هم گفت:   مهران 

 م؟یباید منتظر تلفن بمون ی کني تا کفكر مي-

 

كنم زیاد طول بكشه، تو هم اگه دونم اما فكر نمينمي -

همینجا بموني اگر هم زیاد  كاري نداري بهتره فعالً 

ناهار رو پیش خودمون طول كشید مهم نیست، 

البته در صورتي كه بخواي همراه ما به  یمونمي

 منزل آقاي رضواني بیاي. 

 



مدت  خوام تو این یولي نمجا رو كه حتماً میام، اون -

 مزاحمتون شم.  

 

 ساالري گفت:  خانم

ما كه با هم این حرفها رو  این چه حرفیه پسرم،  -

شیم ناهار  اینجا منزل خودتونه خوشحال مينداریم، 

 مهمون ما باشید. 

 

 مهران هم تشكر كرد و دعوت آنها را پذیرفت.   

 

 از این حرفها مهتاب گفت:  بعد

كنم ما نباید اون ساك رو  من فكر مي ولي شهاب، -

به  آقاي رضواني بیاریم بیرون، یپنهاني از خانه

 نظرم این كارمون شبیه دزدیه.

 

كنم صاحب اصلي اون ساك  ولي من اینطور فكر نمي -

شقایق خانومن نه آقاي رضواني پس هیچ اشكالي  

نداره كه ایشون بخوان چیزي رو كه متعلق به  

 دشونه پس بگیرند. خو



باال  در ضمن ما كه قرار نیست از دیوار خونه شون  

ریم  و ساك رو از پرستو  بریم خیلي معمولي مي

گیریم حاال خودت بگو كجاي این كار به تحویل مي

 دزدي شباهت داره؟  

 

شاید حق با تو باشه با این حال من بازم  دونم، نمي-

 نگرانم.
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 براي راضي كردن مهتاب گفت:   مهران 

دونیم كه  به نظر من هم حق با شهابه وقتي ما مي -

اون ساك متعلق به خود شقایق خانمه دلیلي نداره به  

خاطر به دست آوردنش موضوع روبه آقاي رضواني 



نگ جلوي پاي خودمون بندازیم  بگیم و با این كار س 

 ً  اینكه با اخالق آقاي رضواني آشنا هستیم.  مخصوصا

پس بهترین كار همینه كه بدون اطالع او این كار رو  

در ضمن با شركت داشتن پرستو خانم تو   م،یانجام بد

تونه نام دزدي روي كارمون  این كار هیچ كس نمي

 بذاره. 

 

   گفت:مهتاب كه خود را مخاطب مهران دید  

خیلي خوب حاال كه شما هم با شهاب هم عقیده  -

دونید هر كار صالح مي منم دیگه حرفي ندارم، نیهست

 . نیانجام بد

 

 

به این ترتیب گفتگوي آنها در این مورد به پایان   

بعد از آن شهاب و مهران رفتند سر جایشان  رسید، 

 نشستند و منتظر تلفن پرستو شدند. 

مراه خانم ساالري به آشپزخانه شقایق و مهتاب هم ه 

رفتند مدتي دیگر كه گذشت چون از تلفن خبري نشد  

 میز ناهار را آماده كردند و غذا را دور هم خوردند. 



 

نمانده بود   ی به هر حال چیز زیادي از غذایشان باق 

كه صداي زنگ تلفن بلند شد شهاب بالفاصله به 

ق  سراغ آن رفت  و چون صداي پرستو را شنید شقای

 را به پاي تلفن خواند. 

 

وقتي شقایق گوشي را گرفت و از پرستو پرسید كه   

 پرستو پاسخ داد:  آیا ساك را پیدا كرده و یا نه، 

 آره پیداش كردم كمي خاك گرفته ولي هنوز سالمه. -

 

ممنونم كه پیداش كردي، حاال بگو ببینم پدر و مادر  -

 كجا هستند؟ 

 بگیریم یا نه؟  میكني اآلن موقع خوبیه كه بیایفكر مي 

 

مامان كه داخل  آره به خاطر همین زنگ زدم،  -

آشپزخونست  پدر هم داخل اتاقش خوابیده به نظرم  

 اآلن بهترین موقع است.  دیبیای  نیخوایاگه م

 



 اب نگاه كرد و شهاب هم گفت: شقایق به شه  

دیگه خودمون رو  تا چند دقیقه منتظر باشه   دیبگ -

 .رسونیمیم

 

پرستو هم كه صداي شهاب را شنیده بود خطاب به  

 شقایق گفت:  

 پس من منتظرم؛  بسیار خوب، -

زودتر بیایید چون ممكنه  ی كنم هر چخواهش مي فقط

 اوضاع تغییر كنه.

 

یرفت و سپس گوشي را قطع  شقایق گفته او را پذ  

 كرد. 

بعد از آن مهتاب نیز كه به كنار آنها آمده بود به  

 شهاب گفت:

 کنید؟یخوب حاال چكار م -

 

 شهاب پاسخ داد:  



ریم اونجا و ساك  با هم مياین كه پرسیدن نداره،  -

گیریم حاال هم بهتره تو و شقایق خانم  رو تحویل مي

 ع. البته خیلي سری نیبرین حاضر ش 
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بعد هر چهار نفر سوار ماشین شدند و راه خانه   مدتي

را در پیش گرفتند در حالي كه خانم   ی آقاي رضوان

ساالري سخت نگران بود كه مبادا اتفاقي برایشان  

 بیفتد.

 

زماني كه مسافتي از راه را طي كردند مهران رو به   

 شهاب گفت:  



درست نباشه كه شقایق  یکنببینم شهاب فكر نمي-

 خانم ساك رو تحویل بگیرن؟

 

 شهاب در پاسخ او گفت:  

كنم به خاطر همین قرار نیست  البته كه فكر مي-

ره  وقتي رسیدیم مهتاب مي ایشون این كار رو بكنند،

اینطوري اگرم احیاناً   رهیگو ساك رو از پرستو مي

آقاي رضواني و یا خانمش در رو باز كردند به مشكل  

 . میخور ینم

 

مدتي بعد مهران به درخواست شهاب ماشین را كمي   

دورتر از خانه آقاي رضواني پارك كرد و به دنبال این 

 كار مهتاب از ماشین پیاده شد.  

 

 از اینكه در ماشین را ببندد شهاب به او گفت: قبل

در رو باز كرد   یاكسي دیگهاگر غیر از پرستو  -

با پرستو   یگ بدون اینكه دست و پات رو گم كني مي

 متوجه شدي؟  كار دارم،

 



 مهتاب هم در حالي كه اضطراب داشت گفت:  

كنم با این حال دعا كنید خود  باشه، همین كار رو مي-

 پرستو در رو باز كنه.

 

بعد از این حرف در ماشین را بست و راه افتاد.  

شقایق هم با اینكه خیلي مشتاق دیدن پرستو بود ولي  

ران داخل ماشین ماند و بي آنكه همراه با شهاب و مه

 حرفي بزند منتظر ماند.  

 

لحظه كه گذشت پرستو در را به روي مهتاب باز   چند

كرد و چون انتظار داشت شقایق را ببیند تا حدودي جا  

 خورد.  

این حال بعد از سالم علیك مختصري كه بینشان رد   با 

ساك را به دست مهتاب داد، مهتاب هم  و بدل شد 

 و خواست برود كه پرستو گفت:   تشكر كرد

تونم بپرسم شقایق كجاست؟ شما كه تنها  مي-

   ن؟ینیومد

 

 پاسخ داد:   مهتاب



 تنها نیومدم شقایق هم اومده اآلنم تو ماشینه. نه -

 

سپس با دست به ماشین اشاره كرد. پرستو چند قدم   

به داخل كوچه آمد و به جهت دست مهتاب نگاه كرد  

 دید.  و ماشین مهران را 

 

هم كه او را دید در حالي كه تردید داشت رو    شقایق

 به شهاب گفت:

دم زود  قول ميچند لحظه برم پیشش،  نیداجازه مي -

 برگردم.

 

 شهاب كه اشتیاق او را درك مي كرد گفت:  

 كنم احتیاط كنید.  البته، ولي خواهش مي-

 

از   كه از پاسخ شهاب خوشحال شده بود فوراً   شقایق

 ماشین پیاده شد و به طرف پرستو راه افتاد. 

 



پرستو هم كه او را در حال آمدن دید ذوق زده به  

پرده اي از  وقتي به یكدیگر رسیدند سویش دوید، 

  یزیاشك چشمان هر دو نفرشان را پوشانده بود و چ

 نگذشت که یكدیگر را در آغوش گرفتند. 
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کردند   یم از یراز و ن گری کدیمدتي كه آن دو با  در

مهران و شهاب نیز از داخل ماشین آنها را زیر نظر 

 داشتند. 

 

همانطور كه نگاهش به آن دو بود به شهاب    مهران 

 گفت: 



كني كار درستي انجام دادي كه این دو تا رو  فكر مي -

 از هم جدا كردي؟  

 

كه خودش به همین موضوع فکر مي كرد    شهاب

   گفت:

 کني؟سرزنشم مي-

 

 مهران به او نگاه كرد و گفت:  

 پرسم.  نه واقعیت رو مي-

 

 آهي كشید و گفت:   شهاب

دونم. فقط این رو مطمئنم كه به خواسته شقایق  نمي -

خواست از این خونه چون او  واقعاً مي عمل كردم 

 . ادیبیرون ب

 

چند لحظه دیگر كه گذشت شقایق با اینكه دلش نمي  

خواست ولي خود را از پرستو جدا كرد و قصد 

 برگشتن نمود. در آن هنگام پرستو به شقایق گفت:



دوني چقدر دلم برات تنگ شده بود جاي خالیت  نمي -

كردم اگه كنم. هیچ وقت فكر نميرو همیشه حس مي

 كنم. اینقدر احساس دلتنگي   یاز پیشم بر

 

با اینكه شه، گي، من هم دلم تنگ ميمي فهمم چه مي-

توني این  برام مشكله به اینجا تلفن كنم ولي تو كه مي

پس هر وقت احساس تنهایي و دلتنگي  كار رو بكني،

كردي به منزل خانم ساالري زنگ بزن و من رو هم  

 از دلتنگي بیرون بیار.  

 

از تحمل دوریت  كنم ولي بخیلي خوب، این كار رو مي-

 برام سخته. 

 

   اشكهایش را پاك كرد و گفت:  شقایق

کرد باید تحمل   شهینم یکار  یول   نطوریمن هم هم-

ترسم اگه بیشتر از  كنیم، خوب دیگه من باید برم مي

این اینجا بمونم برات دردسر درست كنم پس به امید  

 دیدار.  

 



بعد از گفتن این حرفها همراه با مهتاب از    شقایق

 برابر دیدگان اشك آلود و پر حسرت پرستو دور شد.  

 

از اینكه سوار ماشین شدند و مهران ماشین را   بعد

 روشن كرد شقایق گفت:

متأسفم از اینكه منتظرتون گذاشتم امیدوارم زیاد دیر  -

 نكرده باشم. 

 

 شهاب نیم نگاهي به او كرد و گفت:  

بستگي دونستم تا این حد به پرستو خانم دل اگه مي-

شما رو ازش جدا كنم    شدم یدارید هرگز راضي نم

 ولي متأسفانه از این موضوع اطالع نداشتم. 

 

شقایق كه نمي خواست شهاب از كاري كه كرده   

 پشیمان شود گفت: 

نه اینطور نیست، كاري كه شما انجام دادید خواسته  -

 خود من بود و من واقعاً از شما متشكرم. 

وقتي در كنار هم بودیم   در ضمن من و پرستو تا  

اینقدر به هم دلبسته باشیم. این  کردیمیفكر نماصالً 



جدایي باعث شد كه ما نسبت به یكدیگر احساس  

دلتنگي كنیم و تازه بفهمیم چقدر به وجود هم  

 عالقمندیم. 
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در حالي كه از شنیدن این حرفها تا حدودي    شهاب

 احساس سبكي مي كرد گفت: 

گفتید كه بعضي خوب، اگه اینطوره باید بهش مي -

مواقع براي دیدنتون به منزل ما بیاد و یا اگر  

تر باشید یك جایي قرار بذارید و با هم  راحت نیخوایم

 گهی د  ستیمالقات كنید. اگه این كار رو بكنید الزم ن

 دوري هم رو تحمل كنید.

 

   شقایق آه نامحسوسي كشید و گفت: 



كه به تلفن  ه فكرمون هستید ممنونم. فعالً از اینكه ب-

ولي تمام اینها تقصیر   میخودمون رو راضي كرد

خودمونه ما داریم تقاص روزهایي رو كه در كنار هم  

 دیم. بودیم و قدر ندونستیم پس مي

 

شهاب كه نمي خواست به خاطر این موضوع شقایق   

 را بیشتر از این ناراحت كند گفت: 

در و مادرتون چیزي بهش گفتید  راستي در مورد پ -

 یا نه؟ 

 

   شقایق نفس بلندي كشید و گفت: 

خوام این خبر به گوش آقاي رضواني برسه  نه، نمي-

 و از ناكامي من خوشحال بشه.  

 

 كه این حرف را شنید گفت:  مهران 

کنید  اینقدر سنگدله كه از شنیدن خبر  یعني فكر مي -

 مرگ والدین شما خوشحال بشه؟ 

 



 ق هم گفت: شقای 

 . رسهیهم به نظر نم د یبع یدونم، ول نمي -

 

مهتاب كه دلش مي خواست موضوع بحث را عوض  

 كند گفت:

چون غیر از ناراحتي  این حرفها رو بذارید كنار، -

كه   یاون میبهتره ببین به همراه نداره، یاچیز دیگه

 داخل  ساك هست یا نه.   میخوامي

 

   گفت:  شهاب

داخلش رو جستجو   تونيیودته مساك كه دست خ-

 كني.  

حس    یا خوب لمسش كن ببین چیزي غیر عادي پس

 کني یا نه. مي

 

مهتاب كاري را كه شهاب از او خواست انجام داد و  

 لحظه بعد پاسخ داد: 

 چیز غیر عادي وجود نداره.  نه اصالً -



 

شهاب كه نمي خواست به این زودي نا امید شود   

 گفت:

 بهتره بیشتر امتحان كني.   -

 

همان طور كه به جستجویش ادامه مي داد    مهتاب

 گفت: 

 اي نداره.  كنم اما فایدهدارم همین كار رو مي-

 

   ساك را جلوي شقایق گذاشت و گفت:  سپس

 كني.ببین چیزي حس ميتو هم بیا امتحان كن، -

 

شقایق هم این كار را كرد و چون به نتیجه اي نرسید   

 گفت: 

 .  ستین یفایده است داخل این ساك هیچ چیزنه بي -

 

آن هنگام مهران ماشین را مقابل منزل خانم    در

 ساالري متوقف كرد و گفت: 



 یعني ممكنه حدس شهاب اشتباه باشه؟  -

 

   شهاب پاسخ داد: 

  میبر دی حاال بیای میممكن كه هست ولي باید مطمئن ش-

 تو خونه تا موضوع روشن بشه. 

 

از گفتن این حرف از ماشین پیاده شد و بقیه نیز  بعد

 به دنبالش پیاده شدند.
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از اینكه وارد خانه شدند و به سؤاالت خانم  بعد

ساالري پاسخ دادند شهاب ساك را از مهتاب گرفت،  



روي میز ناهار خوري گذاشت و خوب جوانبش    آن را

 را بررسي كرد.  

 

و بقیه نیز كنارش بودند و حركات او را زیر    مهران 

نظر داشتند. مهتاب كه دید شهاب همان كاري را مي  

 كند كه او و شقایق كرده اند گفت:

پس   م،یمن و شقایق كه چند بار این كار رو كرد  -

 نیازي نیست تو اینقدر  تكرار كني. 

 

 یبا همه-نگاه خاصي به مهتاب كرد و گفت:   شهاب

اینها شما یك جاي ساك رو نتونستید لمس كنید و اونم  

 ته ساك و ابر روشه.  یقسمت بین مقوا

 

 

 مهتاب متعجب گفت:  

كه ابر و مقوا ته ساك وجود   ی دونتو از كجا مي-

 داره؟  

 



   پاسخ داد:  شهاب

فهمیدن این موضوع كار مشكلي نیست چون ته ساك  -

 محكمه و داخلش نرمه.  

اگه شقایق خانم اجازه بدن ته ساك رو پاره كنیم   حاال

 شه. تر ميموضوع روشن

 

شقایق كه مشتاق بود موضوع هر چه زودتر روشن   

   شود گفت:

 .  نیدونید الزمه انجام بدم، هر كار ميمن حرفي ندار-

 

   هم گفت:  شهاب

 پس بهتره بریم آشپزخونه.-

 

بعد از آن همگي به آشپزخانه رفتند شهاب چاقویي   

را  برداشت و به كنار میز رفت ساك را روي میز 

گذاشت و در برابر نگاههاي حاضرین شروع به پاره 

 كردن ته ساك كرد. 

 



تكي ته ساك را شكافت و آن را  بعد از اینكه الیه پالس 

  زیباز كرد به قسمت ابري ساك رسید ابر ته ساك را ن

که آن را از هم باز کرد چشمش به   نیشکافت هم

بسته اي كاغذي افتاد، بقیه هم كه شاهد جریان بودند  

 از دیدن آن هم خوشحال شدند و هم حیرت زده. 

 

مهران كه كنار شهاب ایستاده بود لبخندي زد و   

 : گفت

گم، این دفعه هم حدست درست از آب  تبریك مي -

درومد به نظر من تو با این هوشي كه داري باید بري  

 نه مهندس.   یكارآگاه بش

 

پاكت داخل ساك را بیرون آورد و در پاسخ او    شهاب

 گفت:

كنم فعال اجازه بده  فكر مي راجع به پیشنهادت بعداً -

جایي  نیببینم این پاكت چقدر ارزش داره كه همچ

 پنهان كردند. 

 



شهاب همزمان با گفتن این حرف پاكت را باز كرد و   

 سندهاي داخل آن را بیرون آورد.

 

سپس یكي یكي آنها را از نظر خود و مهران گذراند.   

شقایق و مهتاب و خانم ساالري هم منتظر ماندند تا  

 ببینند آنها چه مي گویند.

 

 چند لحظه بعد شهاب به شقایق نگاه كرد و گفت:  

گفت  موضوع درست همون طوره كه  سرایدار مي-

 تمامي این اسناد به نام شماست. 
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 گفت:    مهتاب



 حاال این سندها مال کجاست؟ زمینه یا خونه؟  -

 

   گفت:  شهاب

تمامش زمینه، البته اینها زمینهاییه كه از پدر  -

كه  هیو جدا از امالك و دارای نیبزرگتون به ارث برد

 رسه. ياز پدرتون به شما م 

 

 مهتاب حیرت زده گفت:  

 اینها متعلق به شقایقه؟   یتو مطمئني همه -

 

 سندها را به دست مهتاب داد و گفت:   شهاب

 خودت نگاه كن. كني، اگه باور نمي-

 

مهتاب سندها را گرفت و چون نام شقایق را روي   

  آنها مشاهده كرد گفت: همه

ه. حاال به نظرت  اینها به نام شقایقحق با توعه همه -

 هر كدوم از این زمینها چقدر قیمت داره؟  

 



 پاسخ داد:   شهاب

 ولي مطمئن باش قیمتشون كم نیست. دونم، نمي-

 

 خانم ساالري گفت:  

هست مبارك صاحبش باشه، انشاء هللا  یهر چ -

 خیرش رو ببینه.

 

مهتاب سندها را به دست شقایق داد و چون او را   

 ساكت و در فكر فرو رفته دید گفت:

شه كه تو صاحب اینها  چیه شقایق؟ نكنه باورت نمي -

 هستي؟ 

 

در حالي كه نگاهش به سندهاي در دستش بود   شقایق

 با لحني غمناك گفت: 

این سندها براي من هیچ ارزشي نداره. این چند  -

ث شد كه من پدر و مادرم رو از دست ورق كاغذ باع

 بدم و گرفتار اون همه بدبختي بشم.  

 



این   آره،-با چشماني اشك آلود ادامه داد:  سپس

ها سند بدبختي منه و من هیچ احساسي نسبت  كاغذ

 بهشون ندارم جز اینكه از همشون متنفرم. 

 

بعد از گفتن این حرفها كه همه را متعجب و    شقایق

بود در حالي كه سندها را در دست   اندوهگین كرده

داشت به طرف اجاق گاز رفت سپس تمامي آن اسناد  

روشن گاز نزدیك كرد چیزي نمانده بود   را به شعله

آتش به كاغذها سرایت كند كه شهاب دستش را جلو 

 برد و شیر گاز را بست. 

 

غمگین و اشك آلود شقایق نگاه  بعد از آن به چهره  

 كرد و گفت: 

 كنید شقایق خانم؟  مي چكار  -

 شما به این سندها بستگي داره.   آینده

 خواین نابودشون كنید؟اون وقت به همین راحتي مي 

 

كه گریه اش گرفته بود به شهاب چشم دوخت    شقایق

 و گفت:



من به این سندها بستگي داره من  اگه آینده  -

وقتي پدر و مادرم نیستند این   خوامش. اصالً نمي

همه مدت رو    نیخوره؟ من اه درد من ميچیزها به چ

تحمل كردم تا خودشون رو پیدا كنم نه اینكه ثروتي  

. مخصوصاً ارمیرو كه ازشون به جا مونده به دست ب

  و بدبختي من شده، هاثروتي كه باعث كشته شدن اون

رو كه باعث تمام    یزیمن حق دارم كه بخوام چ

 هاي زندگیمه نابود كنم. بدبختي 
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 كه حال او را درك مي كرد گفت:   شهاب

 نیاین كار رو انجام ند   خوام یولي من از شما م  -

و متوجه نیستید چكار     ن یشما اآلن اسیر احساسات شد

وقتي حالتون   دیکنم صبر کنخواهش مي کنید،مي



ببینید   دیعادي شد بشینید خوب در این مورد فكر کن

 كه این سندها رو بسوزونید یا نه ؟  هیاكار عاقالنه

 

شقایق كه نمي خواست حرفهاي شهاب را بپذیرد   

 همان طور كه گریه مي كرد گفت: 

 نه؟   هیار من بي عقل این ك نیبگ نیخوامي-

هر برداشتي در موردم بكنید برام  عیبي نداره،   خوب

دونم كه هیچ آدم عاقلي این كار رو  مهم نیست مي

 كنم.  كنه ولي من مينمي

سندها مسبب مرگ پدر و مادر من هستند و من   این

كنار   نیكنم برپس خواهش ميباید از بین ببرمشون، 

 .ن یو مانعم نش

 

شقایق ناراحت تر از آن است كه او   شهاب كه دید  

 گفت:فكر مي كند 

حاال كه اینقدر در انجام این كار مصمم  بسیار خوب،  -

 شم. هستین من دیگه مزاحمتون نمي

 



اجاق را  او بعد از گفتن این حرف دوباره شعله 

 روشن كرد وسپس رو به شقایق گفت:

ا  این سنده نیخواین انجام بدبفرمائید هر كار مي-

تونید به  مي  نیمتعلق به خودتونه پس هر بالیي بخوا

سرشون بیارید. فقط این رو در نظر داشته باشید كه  

پدر و مادرتون براي نگه داشتن این سندها خیلي  

سختي كشیدند و در آخر هم جونشون رو به خاطر  

 ها از دست دادند.  اون

كار رو كردند تا آینده شما رو تضمین كرده باشند.   این

و   نیخواین زحماتشون رو بر باد بدحاال اگه شما مي

دلیل ریخته شدن خونشون رو كه براشون خیلي 

من حرفي ندارم، هر   دیارزش داشته از ارزش بنداز

 . نی خواد انجام بدكار دلتون مي

 

شقایق كه نمي خواست تسلیم گفته هاي شهاب شود  

خود را نسبت به حرفهاي او بي توجه نشان داد و  

ره سندها را به شعله نزدیك كرد اما هر چه كرد  دوبا

نتوانست حرفهاي او را نشنیده بگیرد بنابراین گرفتار  

 تردید شد.  

 



كه امیدوار بود حرفهایش تأثیر خود را بر   شهاب

چند قدم آن طرفتر ایستاد و بي آنكه  روي او بگذارند،

 حرفي بزند او را نظاره مي كرد.  

ه شقایق دچار تردید شده، به این موضوع پي برد ك او

 خانم ساالري نیز 

دلیل براي رها كردن   نیاین موضوع شد به هم متوجه

او از این تردید به كنارش رفت و با لحني مهربان  

 خطاب به او گفت: 

خواي با این كار روح پدر و مادرت  عزیزم تو كه نمي-

ها خیلي تالش كردند تا این  رو دچار عذاب كني، اون

نام تو باقي بمونه و تو بتوني ازشون   سندها به

كنم زحماتشون رو هدر  استفاده كني پس خواهش مي

 نده و آینده خودت رو خراب نكن.
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كه بیش از آن توان نداشت آن حرفها را    شقایق

بشنود و نسبت به آنها بي توجه باشد دستش را پایین  

آورد و در حالي كه چهره اش از اشك خیس شده بود  

سندها را رها كرد روي زمین سپس همان طور كه  

 ایستاده بود چشمانش را به زمین دوخت و گریست. 

 

 

زاند و انتقام  اینكه نتوانسته بود آن سندها را بسو  از

  نیناراحت بود و هم خود را از آنها بگیرد شدیداً 

 داد.عذابش مي

 

خانم ساالري كه او را در آن حال دید دست او را در   

 دست گرفت و گفت: 

كاري   نیدونستم دختر عاقلي مثل تو دست به همچمي-

دونم كه اون سندها داغ دلت رو تازه  زنه، مينمي

بهشون احتیاج داري،  کنه ولي عزیزم تو مي

 ً اینكه باید از طریقش خودت رو به اقوامت   مخصوصا

 معرفي كني. 



 

   شقایق همانطور كه اشك مي ریخت گفت: 

ولي من نه كار به اقوامم دارم و نه ثروتي كه به -

 خواستم.  ناممه. من فقط پدر و مادرم رو مي

سالها تو خونه آقاي رضواني زندگي كردم و طعم   من

بودن رو چشیدم اما تا جایي كه به یاد دارم   ثروتمند

از محبت اثري ندیدم. شاید با پول و ثروت بشه هر  

شه  چیزي رو خرید و به دست آورد اما محبت رو نمي

این رو مطمئنم. به همین خاطر این با پول خرید، 

خوره چون من فقط خریدار  ثروت به درد من نمي

فایده كه هیچ  محبتم اونم محبت پدر و مادرم ولي چه

 .  ارمیتونم اون رو  به دست بوقت نمي

 

ساالري كه به عمق اندوه شقایق پي برده بود او   خانم

را در آغوش گرفت و سعي كرد با حرفهایش به او  

 دلداري دهد. 

 

شهاب هم سندها را از روي زمین برداشت و سپس   

در حالي كه تحمل دیدن آن صحنه و اشك ریختن 



مراه با مهران از آشپزخانه بیرون  شقایق را نداشت ه 

 رفت.  

 

از اینكه هر دو روي مبلي كنار هم نشستند مهران   بعد

 گفت:

-  ً كردم  فكر نمي دختر عجیبیه، اصالً  شقایق واقعا

 كاري بزنه. نیبخواد دست به همچ

 

 شهاب گفت:  

كارهاي اون براي ما عجیبه چون از درد و داغ دلش -

خبریم وگرنه اگه ما هم جاي او بودیم بعید نبود  بي

 مثل او رفتار كنیم.

 

 مهران گفت:  

دونم شاید اینطور باشه ولي از این موضوع  نمي -

خواستي شقایق این سندها رو  بگذریم، تو واقعاً نمي

 شدي؟ ببره یا اینكه همینطوري مانعش    نیاز ب

 



شهاب با اینكه حدس مي زد منظور او چیست  

 پرسید: 

 ؟یبگ یخوامي  یچ -

 

 مهران گفت:  

دادي شقایق این خوام بگم بهتر نبود اجازه ميمي -

سندها را از بین ببره و با این كار مانع بزرگي رو از  

 جلوي پات  برداره 

 

 شهاب گفت:  

 ؟ یگ یم یفهمي چ هستي؟ خودت مي یتو دیگه ك -
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   گفت:  مهران 

اي به این آره مي فهمم، وقتي خود شقایق هیچ عالقه-

پس دلیلي نداره ما مجبورش كنیم كه اون   ثروت نداره

رو بپذیره و با این كار خودمون رو با مشكل روبرو  

 كنیم.

 

 گفت:    شهاب

یك كالم بگو از احساسات   یدچرا اینقدر طولش مي-

لي بهتره بدوني من  و  شقایق سوء استفاده كنیم،

 كاري بکنم.  نیحاضر نیستم همچ

 

بعد از این حرف بلند شد و رفت سراغ تلفن،    شهاب

روي مبل كنار تلفن نشست گوشي را برداشت و  

 شماره اي را كه سرایدار به او داده بود گرفت. 

مهران كه نمي دانست او به كجا مي خواهد زنگ  

 بزند پرسید:  

 گیري؟  با كجا تماس مي-

 



 هم همان طور كه منتظر پاسخ تلفن بود گفت:    شهاب

 صبر كن خودت مي فهمي. -

 

از آن با فرد پشت خط كه مهران بعد متوجه شد   بعد

 همان سرایدار است شروع به صحبت كرد. 

در مدتي كه شهاب با سرایدار صحبت مي كرد مهران   

هم سعي مي كرد از گفته هاي یك طرفه شهاب سر در 

بنابراین در جایش نشسته بود و به حرفهاي او بیاورد 

 گوش مي داد.  

لحظه بعد مهتاب و خانم ساالري و شقایق نیز از   چند

آشپزخانه بیرون آمدند شقایق با اینكه آرام بود ولي  

 اشك در چهره اش دیده مي شد.   اثرات

 

با دیدن آنها از جایش بلند شد و در جواب    مهران 

خانم ساالري كه پرسید شهاب با چه كسي صحبت مي 

 كند گفت: 

فكر كنم با همون سرایداري كه در موردش براتون  -

 زنه.گفته حرف مي

 



 خانم ساالري هم گفت: 

 .  بفرمایید بشینید ن؟یحاال شما چرا ایستاد -

 

كافي نشستم، شهاب كه تلفنش  ممنون، به اندازه -

 كنم.  تموم شد منم رفع زحمت مي

 

حرف مهران تمام نشده بود كه شهاب گوشي را   هنوز

ولي زمین گذاشت و نگاه ها را متوجه خود كرد، 

شهاب در پاسخ همه آن نگاهها فقط به شقایق چشم  

 دوخت. 

 

                

 

[11 /16 /2021  3:40  PM] 

 

 307#پارت 

 



كه با كاري كه انجام داده بود در برابر شهاب    شقایق

احساس شرمندگي مي كرد نگاهش را از او گرفت و 

 به زمین خیره شد. 

 

شهاب هم از جایش بلند شد و در پاسخ مهران كه  

 پرسید:

ي حرف م  یدر مورد چ یبرامون بگ  یخوانمي -

 زدي؟ 

 

 گفت:  شهاب

در مورد روبرو كردن شقایق خانم با اقوامشون،   -

 البته اگه خود شقایق خانم تمایل داشته باشن.  

 

از گفتن این حرف منتظر پاسخ شقایق شد. شقایق  بعد

 هم كه اینطور دید بي آنكه به شهاب نگاه كند گفت: 

كنه، ولي از  ها براي من فرقي نميدیدن یا ندیدن اون-

 اونجا كه این كار باید صورت بگیره من حرفي ندارم.  

 



 

 گفت:   شهاب

بسیار خوب، پس طبق قراري كه با سرایدار گذاشتم  -

ذاره و بعد به اون تا فردا اقوامتون رو در جریان مي

 ده چكار باید بكنیم. ما اطالع مي

 

 

تي بحث در این مورد به پایان رسید  هر حال وق  به

 مهران خداحافظي كرد و به منزل خودشان رفت.  

هم خسته از آن همه ماجرا به اتاق مهتاب پناه    شقایق

شهاب هم مي خواست به برد و به استراحت پرداخت، 

   اتاق خودش برود كه خانم ساالري گفت:

 خوام باهات صحبت كنم. صبر كن شهاب، مي-

 بفرمایید. -تن منصرف شد و گفت: از رف  شهاب

 

   ساالري چند قدم به او نزدیك شد و گفت: خانم

شهاب دو روز دیگه قراره تو این خونه مراسم   ببین

  عروسي برگزار بشه، اما انگار این موضوع اصالً 



خوام بگم كار بدي انجام  براي تو مهم نیست. نمي

  دوني كه تمام فکر و ذكرتدي ولي خودت هم ميمي

 شده شقایق. 

من نباید از تو توقع زیادي داشته باشم ولي   دونممي

پدر  باشه مهتاب تنها خواهرته و چون سایه  ی هر چ

باالي سرش نیست همه امیدش به توعه پس خواهش  

کنم این چند روز بیشتر به وضع خودمون توجه  مي

 كن. 

خوام بگم كه دست از دنبال كردن ماجراي شقایق  نمي 

خوام همونطور كه به وضع  از تو مي ی بردار ول 

و هم در  عروسي مهتاب رکني، شقایق رسیدگي مي

 . ینظر داشته باش

كارها  تونم از عهدهباور كن بدون كمك تو نمي 

 . امیبرب

 

 در پاسخ مادرش گفت:   شهاب

مثل اینكه این مدت خیلي باعث ناراحتي شما شدم و  -

خوام در مورد عروسي  از این بابت از شما معذرت مي

چكار باید بكنم   دیمهتاب هم فقط كافیه به من بگ



هر كاري الزم باشه با كمال میل انجام    مطمئن باشید 

 دم، حاال خیالتون راحت شد؟ مي
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 ساالري لبخندي از رضایت بر لب نشاند و گفت: خانم

  یشالبته كه خیالم راحت شد، حاال اگه ناراحت نمي -

 خوام بگم. یك چیز دیگم مي

 

شهاب چیزي نگفت و منتظر شد مادرش حرفش را   

 ادامه دهد.  

ساالري هم كه او را ساكت دید صدایش را  خانم

 آهسته تر كرد و گفت:



زودتر از شقایق خواستگاري   ی بهتر نیست هر چ -

 كني؟  

 

نتظار چنین سوالي را نداشت  ا كه اصالً   شهاب

 چشمانش را از نگاه مادرش گرفت و محکم گفت: 

   نه.-

 

ساالري كه مي خواست هر چه زودتر این  خانم

 موضوع را تمام كند گفت:

االن بهترین موقع براي این كاره اگه  ؟یبراي چ -

 اجازه بده من بگم.  یتوني بهش بگ خودت نمي

 

نبود دوباره به  كه با چنین كاري موافق   شهاب

 مادرش نگاه كرد و با قاطعیت گفت:

کنم اصرار نكنید باور كنید  خواهش ميگفتم كه نه،  -

 ی ااآلن وقت این كار نیست. حاال اگه حرف دیگه 

 خوام برم اتاقم.  ندارید مي

 



 ساالري دست او را گرفت و گفت:  خانم

کنیم ببین شهاب حال شقایق اون قدر كه ما فكر مي -

نیست، بدجوري نگران آینده و سرنوشت   خوب

زودتر این كار انجام بشه براش   ی خودشه. پس هر چ

کنم اجازه نده بیشتر از این  بهتره. خواهش مي

یك كالم با او حرف بزن و تكلیفش  سردرگم بمونه، 

 رو روشن كن.  

 

كه دید مادرش سعي دارد با این حرفها او را    شهاب

 راضي كند با ناراحتي گفت:

اون كسي كه باید تكلیف شقایق رو روشن كنه من   -

کنه در ضمن این كار تكلیف او رو روشن نمينیستم، 

به یك امید واهي دلخوش کنه،   شهیبلكه فقط باعث م

بوده به حالي بدتر از   نتیجهیبعد هم كه دید امیدش ب

 حال اآلن میفته.

حرفي در این   با این حساب بهترین كار اینه كه فعالً  

 مورد زده نشه.  

 



بعد از گفتن این حرفها دستش را از دست   شهاب

مادرش جدا كرد و سریع از پله ها باال رفت تا بیش  

از آن مجبور نباشد نگاه اندوه بار و دلسوزانه او را  

 تحمل كند. 

آن شب نزدیك ساعت نه سرایدار طي تماس تلفني به  

در   شهاب اطالع داد كه فردا بعد از ظهر اقوام شقایق

 منزل پدر او جمع خواهند شد تا او را ببینند. 

قرار شد كه شقایق نیز در همان موقع آنجا  بنابراین

 حضور یابد.  

 

شهاب این موضوع را با مادرش در میان نهاد    وقتي

 خانم ساالري گفت:

 میخرید عروسي بر  یولي ما كه قراره فردا برا  -

 بازار. 
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   گفت:  شهاب

 دونم مشكل منم همینه. مي-

 

 

   كه شاهد گفتگوي آن دو بود با ناراحتي گفت:  مهتاب

 با ما بیایي؟ یتون یعني نمي-

 

 شهاب به او نگاه كرد و گفت:  

اي ناراحتي اینطوري كه پیداست نه، با این حال ج -

نیست چون از این به بعد مهران جاي من رو برات پر 

 کنه.مي

 

 مهتاب كه نمي خواست حرف او را بپذیرد گفت:  

ولي مطمئنم مهران هم از شنیدن این موضوع   -

 شه.  ناراحت مي

 



کنه پس تو هم بهتره  نه مهران موضوع ر و درك مي-

 همین كار رو بكني. 

 

 

   ساالري گفت: خانم

 یکنا این حساب فقط تو، شقایق رو همراهي ميب-

 درسته؟  

 

البته قصد داشتم شما رو هم به اونجا ببرم تا   بله،-

شقایق با آرامش بیشتري با اقوامش روبرو بشه اما  

 مهتاب بیشتر به حضورتون احتیاج داره.  

 

 به چهره ناراحت مهتاب نگاه كرد و ادامه داد:    شهاب

  یتو هم بهتره اخمات رو باز كني و بر گه،یخوب د-

. در ضمن اگه شقایق بفهمه  یجریان رو به شقایق بگ

ممكنه از   یتو از شركت نداشتن من تو  خرید ناراحت

دیدن اقوامش صرف نظر كنه. پس مواظب باش تو  

 رو ناراحت نبینه.

 



 ایش را باال انداخت و گفت:شانه ه   مهتاب

نیست ولي این رو   ی امثل اینكه چارهبسیار خوب،  -

پذیرم  بدون كه فقط به خاطر شقایق نیومدن تو رو مي

وسط بود هرگز   یاو اگه غیر از اون پاي دختر دیگه

من رو رها كني و به دنبال كار اون   دادم یاجازه نم

 بري.  

 

بگوید از جمله  كه مي دانست او چه مي خواهد  شهاب

 او لبخند كمرنگي بر لب آورد و گفت:زیركانه 

هاي تو همیشه  همینطوري بوده و  دلیل و منطق -

فكر نكنم هیچ وقت عوض بشه درست مثل خودت كه  

 . یشیهیچ وقت عوض نم

 این حال همین كه راضي هستي براي من كافیه.  با 

 

به   بعد از گفتن این حرفها از آنها جدا شد و   شهاب

 دنبال كار خود رفت.  

بعد شهاب موضوع را به مهران نیز گفت،   روز 

مهران هم با اینكه انتظار شنیدن آن را نداشت ولي به 

 هر حال پذیرفت. 



 

بعد از ظهر بود كه شهاب و شقایق براي رفتن   

حاضر شدند. شهاب در حالي كه سندها را داخل كیفش  

  له یام وسبا كدمي گذاشت در جواب مادرش كه پرسید 

 مي خواهید بروید گفت: 

 آژانس، شما نگران وسیله نباشید چیزي كه زیاده  -

فقط دعا كنین اقوام شقایق خانم زیاد سخت گیري   

 بپذیرن.  شونوینكنن و  راحت ا
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 گفت: ساالري   خانم



از اونا باشه   یخیلي هم دلشون بخواد كه شقایق جزئ-

در ضمن شما كه سندهاي به اون مهمي رو دارید 

 دیگه نباید نگران این جور چیزها باشید. 

هم اگه نخواستند قبول كنن هیچ جاي ناراحتي  بعد

گردوني همینجا، خودمون  رو بر مي  قینیست شقا 

ون هم پول و ثروتش  م یدارروي چشم نگهش مي

 پیشكش خودشون. 

 

 به شقایق نگاه كرد و گفت:  سپس

 مگه نه شقایق جان؟  -

 

كه از شنیدن این حرفها شرم زده شده بود    شقایق

 نگاهش را به پایین دوخت و چیزي نگفت.  

 

 هم كه حال او را درك مي كرد به مادرش گفت:    شهاب

گم دعا كنید راحت شقایق خانم رو  من به شما مي-

 . دیزنحرفها مي نیقبول کنن اون وقت شما از ا

 



 سپس رو به شقایق گفت:  

قرار نیست   حرفهاي مادرم رو جدي نگیرید اصالً -

 اتفاقي بیفته . نیهمچ

 

  اورد یبراي اینكه او را از آن حال بیرون ب سپس

 موضوع را عوض كرد و گفت: 

خواستم بگم اون گردنبند رو هم همراه  يضمنا م -

ً  دی خودتون بیار بهش احتیاج پیدا كردیم   تا اگر احیانا

 در دسترس باشه.  

 

 

   به او نگاه كرد و گفت:  شقایق

خودم هم به این موضوع فكر كرده بودم به خاطر  -

 همین با خودم آوردمش . 

 

 

 هم گفت:   شهاب



باشیم  مدارك بیشتري  داشته   یخوبه چون هر چ-

 .  میاری رضایتشون رو زودتر به دست م

 

بعد از این حرف خواست به سراغ تلفن برود و    شهاب

شماره آژانس را بگیرد كه زنگ در خانه به صدا در  

 آمد.  

 

براي باز كردن در از اتاق بیرون رفت وقتي در   او

خانه را بازكرد و مهران را پشت در دید لبخندي زد و  

 گفت:

فكر نمي كردم اینقدر مشتاق رفتن به بازار باشي كه  -

تو خوندن ساعت شصت دقیقه اشتباه كني هنوز یك  

 وقت تو...   ساعت به قرارتون مونده اون

 

 گفت: حرف او را قطع كرد و   مهران 

من رو مسخره كني  ی گرد تو هم كه دنبال بهونه مي -

 اینقدر زود اومدم.   یبراي چ  گمیاگه اجازه بدي م

 

 سوئیچ ماشینش را مقابل شهاب گرفت و گفت:  سپس



اي براي خرید دارم و نه ساعت رو  من نه عجله -

اشتباه خوندم فقط اومدم تا ماشین رو در اختیارت  

 بزارم و برم.  

 

 بازار؟  د یخواین برمگه نمي ؟یپس خودتون چ-
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 و گفت:  لبخندي زد   مهران 

تو نگران ما نباش ماشین پدرم هست. چون دیدم یه -

ماشین براي رفتنمون كافیه بهتر دیدم ماشین خودم  

رو بدم به تو، حاال سوئیچ رو بگیر و زودتر راه بیفت 

 تا دیر نرسي. 

 



بسیار خوب،  - سوئیچ را از او گرفت و گفت:  شهاب

داخل   از اینكه به فكر من بودي ممنونم. حاال بیا بریم

 و منتظر باش تا پدر و مادرت هم بیان.  

 

آن هنگام خانم ساالري هم كه متوجه حضور   در

مهران شده بود دم در آمد و او را به داخل دعوت  

 كرد. 

اما مهران قصد نداشت بدون حضور شهاب به داخل   

برود. به هر حال آنها مشغول همین حرفها بودند كه  

ي خانم ساالري  ماشین پدر مهران نیز جلوي خانه 

توقف كرد و بدین ترتیب پدر و مادر مهران زودتر از  

موعد مقرر به آنجا آمدند و بعد از گفتگوهایي كه 

دقیقه زودتر به   چندبینشان رد و بدل شد قرار شد 

 بازار بروند. 

 

بعد از پایان یافتن حرفهایشان خانم ساالري   

مهمانهایش را به داخل خانه برد. لحظه اي بعد از  

وارد شدن آن ها شهاب و شقایق خداحافظي كردند و  

 از اتاق بیرون رفتند. 



و مهتاب نیز آن دو را تا دم در همراهي   مهران 

 كردند. 

 

شهاب كمي از راه را پشت سر گذاشت شقایق    چون

   سكوت بینشان را شكست و گفت:

تو خرید عروسي   دیمتأسفم از اینكه باعث شدم نتون-

 مهتاب شركت كنید.  

 

كه فكرش در اطراف موضوعات دیگر چرخ    هابش

 مي زد گفت:

چیزي كه مهمه مراسم عروسیه كه فردا برگزار   -

شه خرید موضوع مهمي نیست كه به خاطر شركت  مي

 نداشتن توش ناراحت باشم.  

 

ولي من اگه جاي شما بودم به خاطر این موضوع  -

هم جاي   یاشدم، به نظر من هر كس دیگهناراحت مي

شما بود دوست  داشت تو این خرید شركت كنه 

 . اینكه فقط یك خواهر داشته باشه مخصوصاً 

 



 شهاب لبخندي زد و گفت: 

  ولي من فعالً  شما خانمها مهمه،  یبرا  زها یچ  نیا -

زودتر با اقوام شما روبرو بشم و   یعالقمندم هر چ

 ها رو از نزدیك ببینم. اون
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 نفس بلندي كشید و گفت:   شقایق

اي ندارم. چون تا حدودي  عالقه نیولي من که همچ -

 ند.  هست  ییها زنم چطور آدمحدس مي

 

 .  دیمن هم بگ ی ممكنه حدستون رو برا -

 



كافیه ثروتشون رو در نظر بگیرید تا متوجه حدس   -

. تنها آرزویي كه دارم اینه كه آنها عالوه بر  دیمن بش 

هم توجه داشته باشند   یاپول به چیزهاي دیگه

 مثل عاطفه و محبت .   یچیزهای

 

كه دید شقایق باز هم از محبت حرف مي زند    شهاب

 گفت: 

آرزوهاي شما به محبت  یاینطور كه پیداست همه-

ها بر خالف شه. با این وجود من مطمئنم اونختم مي

تونید  شما خیلي مشتاق دیدارتون هستند و شما مي

و به   دیها بیاباون نیاش هستید ب  ی محبتي رو كه در پ

 آرزوتون برسید.  

 

برآورده شدن آرزوم نیست چون این مدت كه    مسأله

در منزل شما بودم به آرزوم رسیدم و این رو مدیون  

 شما هستم.  

كه باید انتظار محبت   ی خواد از كساندلم مي ولي 

 داشته باشم محبت ببینم.

 



 شهاب لبخندي زد و گفت:   

بسیار خوب، حاال كه اینطوره امیدوارم به خواستتون -

محبتهایي رو هم كه در منزل ما    برسید. اون قدر كه

 از یاد ببرید.   نیدید

 

 از شیشه به بیرون نگاه كرد و گفت:   شقایق

كنم حتي اگه بخوامم  ولي من این كار رو نمي -

تونم. عالوه بر این مطمئنم كسي نیست كه بتونه نمي

 در بذل محبت از خانواده شما پیشي بگیره. 

 

و زماني این موضوع   دیکناغراق مي گه یاین رو د-

كنم كه برخورد اقوامتون رو از  رو براتون ثابت مي

سبت به خودتون پي ها ن نزدیك ببینید و به عالقه اون

 ببرید.  

 

 تبسمي بر لب آورد وگفت:  شقایق

شاید تا حدودي حق با شما باشه ولي شما كه از   -

احساس من خبر ندارید. چون من  باید تشخیص بدم 

 كدوم مورد مطابق میلم بوده.  



 

 كوتاهي كرد و گفت:خنده   شهاب

كنید، با این  كم كم دارید موضوع رو پیچیده مي -

البته به  هیهتره صبر كنیم ببینیم حق با چه کسحساب ب

 شرط اینكه شما حقیقت رو بیان كنید.  

 

 هم لبخندي زد و گفت:   شقایق

كنیم اما همینجا به همین كار رو ميبسیار خوب، -

گم نیازي به این كار نیست و موضوع كامالً  شما مي

 روشنه.
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 شه. خوب. موقع برگشتن همه چیز معلوم مي ار یبس-



 

كه گذشت شهاب ماشین را مقابل همان   گریمدتي د 

 ساختمان گران قیمت پارك كرد. 

هر دو از ماشین پیاده شدند شقایق كه نمي  وقتي

توانست باور كند خانه اي كه مقابل اوست متعلق به  

 پدر او بوده حیرت زده به آن خیره شد. 

شهاب كه مي فهمید او چه حالي دارد چند قدم به او   

 نزدیك شد وگفت: 

 نه؟  منزل زیباییه،  -

 

همانطور كه به نماي ساختمان نگاه مي كرد    شقایق

 گفت:  

 د؟یکنبله زیباست اما شما مطمئنید كه اشتباه نمي-

 

 سپس به شهاب نگاه كرد و گفت:  

 ن؟ یمنظورم اینه كه مطمئنید آدرس رو درست اومد -

  



آدرس را از جیبش بیرون آورد  آن را مقابل    شهاب

من كه مطمئنم، اما  - شقایق گرفت و با لبخند گفت:

ون آدرس  تونید خودتاگر به سواد من شك دارید مي

 رو بخونید.  

 

 شرم زده گفت:  شقایق

 ولي منظور من این نبود فقط...  -

 

 با همان لبخند حرف اورا قطع کرد و گفت:   شهاب

 . نیبخونید تا مطمئن بش- 

 

  كه این كار را درست نمي دانست ولي ناچاراً   شقایق

آدرس را از شهاب گرفت و خواند وقتي پالك آدرس  

ساختمان مقایسه كرد و دید هر نوشته شده را با پالك 

   دو پالك یكي است کاغذ را به شهاب پس داد و گفت:

حق با شماست آدرس همینه اما باور كردنش براي  -

 من سخته.

  



 كه دیدن حالت شقایق برایش جالب بود گفت:   شهاب

شه،  اشكالي نداره وقتي رفتیم داخل باورتون مي -

تظرشون بذاریم  خواین بیشتر از این منحاال اگه نمي

 بیایید بریم.  

 

كه احساسات گوناگوني گریبانگیرش شده بود    شقایق

بیش از آن چیزي نگفت و همراه با شهاب به طرف  

در ساختمان پیش رفتند بعد از آن شهاب زنگ را به  

 صدا در آورد.
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این فاصله قلب شقایق چنان مي تپید كه تصور مي   در

 كرد اآلن است قلبش از هم پاشیده شود. 



 

 شهاب كه نگراني را از چشمان او مي خواند گفت   

 ره.  ی م شیخوب پ زی.همه چدینباش  نگران

 وگفت    دیکش یقینفس عم  قیشقا 

 . ستیدست خودم ن   ی.ول دوارمیام

شهاب دلش مي خواست تا به طریقي به او آرامش   

دهد اما چون مي دانست توان چنین كاري را ندارد او 

 را به حال خود گذاشت.  

 

چند لحظه گذشت تا اینكه سرایدار در را به رویشان   

 باز كرد.

 

بعد از سالم با شهاب نگاهش را به شقایق دوخت و   

قایق را  براي لحظه اي بهت زده شد اما چون سالم ش

شنید به آن پاسخ داد و سپس آن دو را دعوت كرد كه  

 داخل شوند.  

 



شدن به آن خانه هیجان را براي شهاب و شقایق   وارد 

به ارمغان آورد، مخصوصاً براي شقایق كه دفعه 

اولش بود قدم در آن مكان مي گذاشت آن دو همان  

طور كه با قدمهایي آرام به دنبال سرایدار راه مي 

با نگاه هاي گذرا اطرافشان را نیز از نظر مي  رفتند 

 گذراندند. 

 

ساختمان، كف  ستونهاي گچ بري و آینه كاري شده  

گلدانهاي بزرگ پوشیده از سنگ مرمر و براق زمین، 

و سرسبزي كه در هر گوشه و كنار به چشم مي 

و لوسترهاي   متی تابلوهاي بزرگ و گران قخورد، 

یون دیدني آن خانه هر  بسیار زیبا همراه با دكوراس

 چشمي را به سوي خود خیره مي كرد. 

 

شقایق كه از دیدن این همه زیبایي و شكوه شگفت   

   زده شده بود با صدایي كه فقط شهاب بشنود گفت:

 اینجا بیشتر به قصر شباهت داره تا به خونه.-

 

 شهاب هم در پاسخ او به همان آهستگي گفت: 



 یپس هر اسم هست متعلق به شماست یهر چ -

 تونید روش بذارید.  مي نیبخوا

 

كه فكر این موضوع هم به مغزش فشار وارد    شقایق

   مي كرد با لحني اندوهناك گفت:

به این همه تجمالت ندارم از این   ی ازیولي من هیچ ن-

 مطمئنم.  جهت كامالً 

 

اما   خواست پاسخي به این حرف شقایق بدهد،  شهاب

شكوهتر از آنچه كه تا به   با وارد شدن به سالني با 

حال دیده بودند نتوانست چیزي بگوید مخصوصاً اینكه 

زماني كه شهاب و  جمعي را در آنجا حاضر دید، 

وارد آن سالن شدند عده اي   گریکدیهمگام با   قیشقا 

زن و مرد با لباسهاي فاخر، در برابرشان از روي  

 .  نگاه ها به آن دو دوخته شد  مبلها بلند شدند و همه

 

كه تحمل آن همه نگاه حیرت زده را نداشت    شقایق

چشمانش را به زمین دوخت، براي چند لحظه سكوت  



مطلق سالن را فراگرفت طوري كه شقایق صداي 

 ضربان قلب خود را مي شنید. 
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شهاب صالبت و متانت خود را در برابر آن جمع  اما 

حفظ كرد و با خونسردي تمام منتظر شد تا حیرت و  

 شگفتي آنها كه دالیل بسیاري داشت به پایان برسد. 

 

مدت زیادي نگذشت تا اینكه یكي از مردهاي جمع به  

 حرف آمد و آن دو را دعوت به نشستن كرد. 

گاهي به شقایق كرد و هر  شهاب هم بعد از تشكر ن 

دو به طرف جمع راه افتادند و همراه با بقیه روي  

 مبلها نشستند.



 

نگاهها هنوز محو تماشاي شقایق بود كه یكي از   

 زنها لب به سخن باز كرد و گفت:

 یعني شباهت تا این حد هم ممكنه؟ -

 

 و زن دیگري گفت:  

 شبیه شهالست.   این دختر كه كامالً -

 

   ي گفت:فرد دیگر 

ولي اگر این دختر خانم همون فرزند گمشده شهال و -

 فرهمند باشه این شباهت زیاد تعجب آور نیست. 

 

در آن میان مردي كه وكیل حقوقي و خانوادگي پدر و   

این موضوع به زودي  -مادر شقایق بود گفت: 

البته بعد از دیدن سندهایي كه طي  شه، مشخص مي

 این همه سال مفقود بودند. 

 

 شهاب كه نگاه او را متوجه خود دید گفت: 



 ها رو تقدیم كنم. تا اون نیالبته، چند لحظه اجازه بد -

 

از این حرف به شقایق كه سخت در خود فرو   بعد

سپس سندها را از داخل كیف   رفته بود نگاهي كرد،

 خود بیرون آورد و به دست آن وكیل داد. 

خطاب مي  آن وكیل هم كه همه او را آقاي محقق 

كردند سندها را یكي یكي از نظر گذراند و سپس  

خطاب به جمع كه منتظر شنیدن صحبتهاي او بودند   

 گفت:

سال    ستیهمون اسناد گمشده ب   نها یكامالً درسته، ا- 

 و هیچ شكي تو این موضوع نیست.   شهیپ

 

آن هنگام خانم مسني كه در آن جمع بود و    در

مشخص بود مادر بزرگ شقایق است با خوشحالي  

 گفت:

 پس این دختر همون شقایق خودمونه درسته؟  -

 

 آقاي محقق گفت:   



به دختر شما    شون یشباهت ا اینطور كه پیداست بله، -

 کنه.و پیدا شدن  اسناد این موضوع رو كامالً بیان مي

 

 

ایق بعد از شنیدن این حرف از دهان  بزرگ شق  مادر 

آقاي محقق از جایش بلند شد و به طرف شقایق راه 

 افتاد.  

چون او را در نزدیكي خود مشاهده كرد در    شقایق

حالي كه قلبش به شدت مي تپید به احترام او از روي  

مادر بزرگش در یك قدمي او و  مبل بلند شد، 

اه كرد و  خوب به چهره شقایق نگروبرویش ایستاد، 

چون هر لحظه كه مي گذشت یاد و خاطره دخترش  

 بیشتر در ذهنش زنده مي شد 
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 چشماني پر از اشك گفت:  با 

شه تو اینقدر به اون شباهت داشته باورم نمي -

دلم رو تازه كرده و  جگرم رو  باشي. دیدن تو داغ  

تونم چهره  سوزونه اما باز خوشحالم كه دوباره ميمي

دونه چقدر دوستش  زیباي اون رو ببینم. خدا مي

جگرم بود كه تو  داشتم او آخرین فرزندم و پاره 

 به قتل رسید.   كارها ابتداي جووني توسط اون جنایت

از اندازه برام سخت بود   داغ اون بیش تحمل

 صوصاً اینكه تو رو هم از دست داده بودیم. مخ

دوني نميتنها یادگاري اون دو جوان تو بودي،  چون

 .میها چقدر دنبالت گشتطي این سال

 

شقایق كه از شنیدن این حرفها گریه اش گرفته بود   

خواست حرفي بر    مادر بزرگش نگاه كرد،به چهره 

 زبان آورد اما نتوانست. 

 



نگاهش را پایین انداخت و گریست.   بنابراین دوباره 

او بیشتر گریه اش گرفته مادر بزرگش هم كه از گریه 

   بود، دستي به صورت او كشید و ادامه داد:

گریه كردنت هم شبیه مادرته انگار خدا دوباره شهال  -

 رو به من داده. 

 

بعد از این حرف شقایق را در آغوش گرفت و با   

 را غرق بوسه كرد.   چشماني اشك بار سر و روي او 

هم كه احساس مي كرد او بوي مادرش را مي    شقایق

دهد خود را بیشتر در آغوشش جاي مي داد و به 

 شدت مي گریست.  

بعد از آن همه مدت مادرش را پیدا كرده است،   گویي

مادري كه براي یك لحظه دیدنش مدتها لحظه شماري  

كرده بود و در حسرت چشیدن محبتش سالها سوخته 

 بود.  

 

حاالت شقایق و مادربزرگش سایر خانمهاي  این

حاضر در جمع را نیز تحت تأثیر قرار داد، لحظه اي  



شدند و او را چون   بعد چندین نفر اطراف شقایق جمع

 نگیني در میان گرفتند. 

 

از دیدار   ی در حیني كه هر كدام از آنها به طریق 

شقایق ابراز احساسات مي كردند و شقایق نیز تحت 

تأثیر آن همه محبت اشك شوق مي ریخت و همچنین  

از نبودن پدر و مادرش در بین آنها افسوس مي 

اینكه  خورد آقاي محقق از شهاب در مورد سند ها و

شهاب هم    د،آنها این همه مدت كجا بوده اند پرسی

ماجرا را  به طور مختصر براي او و چند نفري كه  

 سرجایشان نشسته بودند تعریف كرد.  

 

هم گفته هاي او را با آنچه كه خود مي دانستند  آنها 

مطابق مي دیدند بي هیچ تردیدي حرفهایش را  

 پذیرفتند. 

كامران   پایان رساند وقتي شهاب صحبتهایش را به 

كه اطراف   یخان كه دایي بزرگ شقایق بود از جمع

شقایق حلقه زده بودند درخواست كرد كه سرجایشان  

بنشینند و آرامش و سكوت را به مجلس برگردانند تا  

 به این طریق بهتر بتوانند صحبت كنند. 
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نیز ناچاراً شقایق را به حال خود گذاشتند و   آنها 

 برگشتند سرجایشان. 

این كارشان مدتي طول كشید، در آخر شقایق هم   اما 

 اشكهایش را پاك كرد و سرجایش نشست.  

اي بعد كساني كه در جمع حضور داشتند توسط   لحظه

ه شد كه كامران خان معرفي شدند و شقایق متوج

 داراي دو خاله و دو دایي است.  

بر این فهمید كه همه حاضرین از خانواده    عالوه

مادرش هستند و كسي از خانواده پدرش در آنجا 

 حضور ندارد. 

 



شهاب هم كه این موضوع برایش سوال ایجاد كرده  

بود در این مورد از كامران خان پرسید، او هم پاسخ 

عمو دارد كه هر سه با  دو عمه و یك داد كه شقایق 

 خانواده هایشان در خارج از كشور زندگي مي كنند.  

دیگر براي دیدن شقایق به  قرار شده تا یك هفته  اما 

ایران برگردند. پدر بزرگ شقایق هم كه در آن جمع 

   شركت داشت گفت:

وقتي اونا هم اومدن باید به مناسبت پیدا شدن شقایق  -

تمام فامیل و آشناها   جشن با شكوهي برگزار كنیم و

 رو دعوت كنیم.  

 

 بزرگ شقایق هم گفت:  خانم یعني خاله  پروین

پیدا شدن شقایق اتفاق   من هم با این كار موافقم، -

كوچكي نیست كه بخوایم اون رو نادیده بگیریم و هیچ 

 .مینشان ند  ی عكس العمل 

 

حرفهاي آن جمع ذوق زده در مورد مراسم    وقتي

جشن به پایان رسید، مادر بزرگ شقایق به شهاب  

   نگاه كرد و گفت:



هستین؟ چطوري با شقایق آشنا   یشما ك یراست -

 شدین؟ 

 

 شهاب هم در پاسخ او گفت: 

با   می شهاب ساالري، در مورد آشنایمن ساالریم  -

ون توضیح تا حدودي براي آقای شقایق خانم هم قبالً 

 دادم. 

 

خود مي دانست در مورد شهاب  شقایق كه وظیفه  

 حرف شهاب گفت: براي آنها بگوید در ادامه 

آقاي ساالري و خانوادشون بیش از اندازه در حق  -

ایشون نبود    ی ها من محبت كردند و در واقع اگر كمك

هستم و به كجا تعلق   یتونستم بفهمم كمن هرگز نمي

 دارم. 

ایشون بود كه من   اد یاین به دلیل زحمات زعالوه بر  

 ی تونستم شما رو پیدا كنم و واقعیت اینه كه من هر چ

هاشون  دارم مدیون ایشان هستم و به خاطر محبت

 ازشون متشكرم. واقعاً 

 



 شهاب هم در برابر این جمالت شقایق گفت:   

- ً هر كس   اما من فقط انجام وظیفه كردم و مطمئنا

 کرد. بود همین كار رو ميدیگه هم جاي من 

 

از این حرفها تشكرات صمیمانه حاضرین بود كه  بعد

از هر طرف به جانب شهاب روي مي آورد زماني كه 

دوباره سكوت بر مجلس حاكم شد شقایق از فرصت  

   استفاده كرد و گفت:

اگه امكان داره دوست دارم عكسي از پدر و مادرم  -

خواد براي یك بار هم كه  ببینم باور كنید خیلي دلم مي

 شون رو ببینم. شده چهره  
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از این حرف شقایق، خاله دیگر او یعني سیمین  بعد

سپس از  خانم عكسي را از داخل كیفش بیرون آورد 

جایش بلند شد به طرف شقایق آمد عكس را به طرف  

 او گرفت و گفت:

امروز عمداً این عكس رو با خودم  بیا عزیزم،  -

آوردم تا اگه بهش احتیاجي بود در دسترسمون باشه،  

 این عكس متعلق به اوایل ازدواج پدر و مادرته.  

 

عكس را از دست او گرفت و بعد از تشكر    شقایق

 چشمان مشتاقش را روي آن متمركز كرد.

 سیمین خانم چون شقایق را ساكت دید گفت: 

 مي بیني مادرت چقدر شبیه خودت بوده؟ -

 

اما شقایق پاسخي به او نداد، او با چشماني غرق در   

 اشك به عكس خیره شده بود.  

خانم كه اشك را در چشمان او مشاهده كرد با   سیمین

   اندوه گفت:

 درسته؟ شون،ینیاونا رو بب خواستیخیلي دلت م -

 



شقایق باز هم نتوانست به او پاسخ دهد بنابراین   

 عكس را روي صورتش گرفت و گریست.  

حال شقایق اندوه را به جمع حاكم كرد هیچ كس   این

توان این را در خود نمي دید كه شقایق را آرام كند،  

خانم هم ناراحت و غمزده در جایش ایستاده   مینیس

 بود و به او نگاه مي كرد. 

 

ي خواست بیش از آن شاهد این اوضاع  كه نم  شهاب

 باشد با لحني آرام خطاب به شقایق گفت: 

دونم كه كنم آروم باشید ميشقایق خانم خواهش مي-

دیدن این عكس داغ دلتون رو تازه كرده، اما اگر  

گریه كنید ممكنه هم حال خودتون    دیبیشتر از این بخوا

 شه. بد بشه و هم اینكه عكس پدر و مادرتون خراب ب

 د یکنم خودتون رو كنترل كنید و اجازه ند ی م خواهش

 خوشحالي اقوامتون رو از بین ببره. این ناراحتي، 

 

شقایق با شنیدن حرفهاي شهاب عكس را پایین   

گرفت سپس با دستمالي كه در دست داشت قطرات  

اشكي كه روي عكس ریخته شده بود را پاك كرد و  



كه كنارش ایستاده  آرامتر شد، بعد از آن به خاله اش  

 بود نگاه كرد و گفت:

 این عكس پیش من بمونه؟   نیداجازه مي -

 

خانم هم كه تا حدودي حال او را درك مي كرد   سیمین

   گفت:

دونستم تا این حد به عكسشون  اگه مي زم،یالبته عز-

ها رو میاوردم و نشونت  ، آلبوم عکسعالقه داري

ً دادم اما عیبي نداره تو فرصت  مي این كار   بعدي حتما

 كنم.  رو مي

 

   تشكر كرد و شهاب گفت:  شقایق

کردیم پدر و مادر  واقعیت اینه كه ما چون فكر مي-

شقایق خانم در قید حیات هستند مدت زیادي دنبالشون  

اما متأسفانه در آخر با خبر مرگشون روبرو    میگشت

به شقایق خانم   یشدید شدیم و همین موضوع ضربه 

به طوري كه ایشون چند روز تو بیمارستان وارد كرد 

 بستري شدند. 



تا بدونید شقایق خانم   گمیدلیل م  نیاین حرفها را به ا 

 تا چه حد مشتاق دیدار پدر و مادرشون بودند.  

كه به عكسشون   دیاین وجود باید به ایشون حق بد با 

 هم عالقمند باشند. 
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 خان گفت:  كامران 

متوجه منظورتون هستیم، غم از دست دادن پدر و   -

مادر شقایق وخود اون مدتها گریبانگیر خود ما هم  

تونیم تصور كنیم كه شقایق از  بود به خاطر همین مي

 كشیده.  یشنیدن خبر مرگ پدر مادرش چ



تونیم دنیم هیچ كدوممون نميبا این حال با اینكه مي 

یم ولي حاضریم  جاي خالیشون رو براي شقایق پر كن

 با کمال میل اون رو  میان خودمون بپذیریم. 

 او باشم.   یرایخود من حاضرم در منزلم پذاصالً  

 

این حرف كه از دهان كامران خان خارج شد دایي  

 كوچكتر شقایق كه سامان نام داشت گفت:

درست    دمیقول م   اد یبه منزل ما ب دینه، شقایق با  -

 مثل دختر خودم باهاش رفتار کنم. 

بود که هر کدام   قیشقا   یها از او نوبت خاله بعد

رو به منزل خود ببرند، كم كم    قیشقا   خواستندیم

بحث میان آنها باال گرفت و مسابقه اي میان آنها  

 شروع شد كه معلوم نبود چه موقع به پایان مي رسد. 

ش مي اما بر خالف حرفهاي آنها نه شهاب دل 

خواست شقایق را به آنها بسپارد و خودش تنها  

  برگردد و نه خود شقایق میل به چنین كاري داشت،

 آن هم به این زودي. 

شقایق از سر و صداي جمع استفاده كرد و  بنابراین

 آهسته به شهاب كه در نزدیكي اش بود گفت:



  كنم یه كاري بکنید من اصالً آقا شهاب خواهش مي -

خوام كه به این زودي وارد زندگیشون و نميتونم نمي

 بشم.  

 

ً   شهاب از شنیدن این حرف خوشحال شده بود   كه قلبا

بي آنكه خوشحالي اش را ظاهر سازد به همان 

 آهستگي گفت: 

بهتره مؤدبانه درخواستشون   دیبمون نیخوااگه نمي-

كه چمدونتون رو منزل ما جا   دیرو رد كنید و بگ

 دیبهانه کن دیتونتاب رو هم ميعروسي مه ن،ی گذاشت

 كنم از این راه بتونید راضیشون كنید. فكر مي

 

كه راهنمایي شهاب را مطابق میل خود دید    شقایق

 گفت:

درخواستشون رو رد كنم و به   نیدپس اجازه مي -

 منزل شما برگردم؟ 

 

شهاب كه نمي خواست چنین حرفي را از زبان  

 شقایق بشنود با لحن خاصي گفت:  



من بود اگه پاسخگویي به دعوتشون به عهده -

حیف كه در   دم یا نه،دادم كه اجازه مينشونتون مي

خوان وگرنه با یك جمله این مورد از من نظر نمي

 كردم.  همشون رو از موندن شما ناامید مي

 

 كه این حرف شهاب به دلش نشسته بود گفت:  شقایق

ها از  ز طرف اونمن اها كار نداشته باشید، به اون -

اي رو  خوام، با این حساب همون جملهشما نظر مي

 . نیبه خود من بگ دیبهشون بگ  نیخواكه مي
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 به او نگاه كرد و گفت:   شهاب



كنید یاوه  نكنه به حرفم شك دارید یا اینكه فكر مي -

 كنم؟گویي مي

 

 شقایق لبخندي زد و گفت: 

خوام از  كنم فقط ميمن هرگز چنین جسارتي نمينه،  -

نظر شما آگاه بشم و اگه امكان داشته باشه خودم  

 بهشون بگم.

 

 شهاب كه این حرف را شنید گفت:  

 گم،. بهتون مي  بسیار خوب، حاال كه اینطوره -

 

 سپس نگاهش را از شقایق گرفت و ادامه داد: 

شما تا به حال با ما زندگي    گمیاگه از من بپرسند م -

 پس بقیش رو هم باید با ما زندگي كنید. نیکرد مي

 

این جمله را چنان با قاطعیت بیان كرد كه   شهاب

شقایق حس كرد باید آن را اجرا كند بنابراین با سر  

 فت: گ  ی خوش



دم تا جایي  قول مي ن،یبسیار خوب هر چه شما بگ-

 كه بتونم دستورتون رو اجرا كنم. 

 

جا خورده بود  دستور«»شهاب كه از شنیدن كلمه 

چشمانش را به شقایق دوخت اما شقایق تبسمي بر  

 لب آورد و نگاه از او گرفت.  

 

 از آن خطاب به جمع حاضر گفت: بعد

 مطلبي رو بیان كنم.  م خوایم  نیاگه اجازه بد -

 

این حرف شقایق سكوت را بر جمع حاكم كرد و او   

 ادامه داد: 

از اینكه تا این حد نسبت به من محبت دارید از همه  -

تونم نميشما متشكرم ولي با عرض معذرت فعالً 

خوام باعث  ، با اینكه نميدعوت شما رو بپذیرم

من بنا به  نیناراحتي شما بشم ولي اگر اجازه بد

 دالیلي باید به منزل آقاي ساالري برگردم. 

 

 



 خان گفت:  كامران 

به چه دلیل؟ زماني كه ما هستیم چه نیازیه تو به -

 جا برگردي و زندگي كني؟  اون

 

خوبي مثل    ی ها مي دونم كه از این به بعد پشتیبان-

اما من   شماها دارم و واقعاً از این بابت خوشحالم،

وسایلم رو در منزل آقاي ساالري جا گذاشتم و باید به 

 اونجا برگردم. 

 

فرستیم تا  یك نفر رو مياین كه چیز مهمي نیست،  -

 وسایلت رو بیاره. 

 

چون مادر و  نینه فقط این نیست، راستش رو بخوا -

بیش از اندازه در حق من لطف  خواهر آقاي ساالري 

كردند، من دلم نمیاد و در واقع دور از ادبه كه بدون  

 خداحافظي و قدرشناسي  تركشون كنم و به اینجا بیام. 

عالوه بر این فردا عروسي مهتاب یعني  خواهر آقاي   

ساالریه و من  قول دادم كه تو مراسم عروسي شركت  



اونجا بمونم  فعالً  نیكنم اجازه بدكنم پس خواهش مي

 تا بعد. 
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در مجلس كه گفته هاي شقایق آنها را به  حاضرین

فكر واداشته بود براي چند لحظه سكوت كردند،  

 شقایق هم كه آنها را در فكر دید گفت: 

كه مشخص بشه من از این به بعد در ضمن تا زماني  -

 جا بمونم.  كجا باید زندگي كنم بهتره همون

 

 خان گفت: كامران 

ما  یبسیار خوب، حاال كه خودت اینطور دوست دار -

 هم حرفي نداریم. 



 

   در این میان یكي از حاضرین گفت: 

حاال كه اینطوره بهتره شقایق تا زمان برگشت عمو  -

رو در مورد محل   هاش كه آخرین تصمیمو عمه

 زندگیش خواهند گرفت تو منزل آقاي ساالري بمونه

 

 خان هم گفت:   سامان

 هیاگه قرار به موندن شقایق تو منزل آقاي ساالر -

پس بهتره تا روز برگزاري جشن اونجا باشه و بعد با  

ها به ارمغان  آمدنش هیجان و شادي رو براي مهمون

 بیاره. 

مهموني جلوه    بگیره، به نظر من اگه این كار صورت  

 . رهیگو شكوه دیگري رو به خودش مي

 

 مادر بزرگ شقایق گفت:   

منظورت اینه كه تو این مدت شقایق رو از خودمون -

 دور نگه داریم؟

 



 او پاسخ داد:   و

بله منظورم همینه عالوه بر این شباهتي كه شقایق  -

ها رو به شگفتي وا  به مادرش شهال داره مهمون

ها براي رونق دادن به جشن موارد  داره و همه اینمي

 خوبي هستند. 

 

بعد از مدتي گفتگو و مشورت، نظرات دایي شقایق   

 پذیرفته شد. بعد از آن پروین خانم گفت:

ود شقایق مهمه باید ببینیم  با همه اینها نظر خ  -

 گه.  مي یخودش چ

 

   كه به خواسته خودش رسیده بود گفت:  شقایق

من حرفي ندارم هر تصمیمي بگیرید با كمال میل  -

 پذیرم.  مي

 

گفتگوهاي دیگري نیز   قیاز این حرف شقا بعد

صورت گرفت و سر انجام مدتي بعد شهاب از جا بلند 

 شد و عزم رفتن كرد.  



بلند شد و با اینكه اقوامش نمي خواستند  نیز   شقایق

به این زودي از او جدا شوند، با آنها خداحافظي كرد  

 و همراه با شهاب منزل پدر خود را ترك نمود.  

 

از اینكه هر دو سوار ماشین شدند، شهاب   بعد

   همانطور كه ماشین را روشن مي كرد گفت:

 نه؟ مجلس جالبي بود،-

 

 شقایق هم پاسخ داد:   

   تا حدودي آره.-

 

 ماشین را به راه انداخت و گفت:  شهاب

 چرا تا حدودي؟  -

 

زیاد برام  یچون حرفاشون در مورد جشن و مهمون -

 خوشایند نبود. 

 

 اگه اینطوره چرا پیشنهادشون رو رد نكردید؟ -



 

کردم ممكن بود اجازه ندن به اگه این كار رو مي -

 منزل شما بیام. 
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 :لبخندي زد و گفت  شهاب

شما شدند اما مثل اینكه  ها كه بد جوري شیفتهاون -

  ن،ی پیدا نكرد احساسي نسبت بهشون نیشما همچ

 درسته؟

 

ها  دونم كه به این زوديفقط این رو مي دونم،ینم-

با این   یایتونم باهاشون زندگي كنم، اونم زندگ نمي



همه تجمالت. باور كنید لحظات اول كه وارد اونجا  

 كردم.  احساس خفگي مي شدم كامالً 

 

ها بگذریم شانس آوردیم كه چهره  حرف  ولي از این-

در غیر اینصورت   ادرتون شباهت داره،شما به م

ممكن نبود به همین راحتي موضوع رو بپذیرند و  

 ً  دادند.تحقیقات بیشتري انجام مي مطمئنا

 

كردند بالفاصله از اگه كوچكترین شكي در موردم مي -

اومدم، چون اصالً دوست ندارم كه   اونجا بیرون مي

  فكر كنند به خاطر ثروتشون قصد دارم خودم رو

 عضوي ازشون معرفي كنم. 

 

من هم اگه جاي شما بودم  د،یگمي یفهمم چمي -

 موضوعي رو نداشتم.   نیتحمل چن

 

دیگر چیزي نگفت عكس پدر و مادرش را از    شقایق

داخل كیفش بیرون آورد و با اندوه به آن دو خیره  

 شد. 



 

شهاب هم چون او را در آن حال دید سكوت اختیار   

شقایق با اینكه در پاسخ شهاب  كرد، چند لحظه گذشت 

 تردید داشت گفت:

 از شما بكنم قبول مي كنید؟   یاگه خواهش آقا شهاب، -

 

 نیم نگاهي به او كرد و گفت:  شهاب

 البته، شما بفرمایید.   -

 

 لحظه اي سكوت كرد و سپس گفت:  شقایق

 برید سر خاك پدر و مادرم؟ من رو مي -

 

 كه خاطره خوشي از دفعه قبل نداشت گفت:   شهاب

 خواد به خواستتون عمل كنم اما ....  دلم مي-

 

 كه مي دانست او چه مي خواهد بگوید گفت:   شقایق

دم كاري نكنم قول مي د،یکنم من رو ببرخواهش مي-

 كه دوباره باعث دردسرتون بشم.  



 

 ه دلش به این كار راضي نمي شد گفت: ك  شهاب

کنم اینطوري حرف نزنید، من فقط  خواهش مي-

 دفعهحادثه  دیخوام اتفاقي براتون بیفته باور كننمي

قبل هنوز جلوي چشممه دوست ندارم دوباره كاري  

 كنم که بعد پشیمون بشم.  

از خواستتون صرف نظر   كنم فعالً خواهش مي پس

دم چند هم بگذره به شما قول ميكنید تا مدتي دیگه 

 ً ببرمتون البته همراه مادرم و مهتاب   روز دیگه حتما

 ً  بیشتر از این اصرار نكنید.  پس لطفا
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قبل چقدر  كه تا حدودي پي برده بود دفعه   شقایق

عث عذاب شهاب شده به او حق داد كه چنین با 

پاسخي به خواسته اش بدهد. بنابراین با ناامیدي  

 گفت:

دونید دیگه هر طور شما صالح مي بسیار خوب، -

 کنم.اصرار نمي

 

 شهاب كه از این موضوع راضي بود گفت:  

 کنید. دونستم موضوع رو درك ميممنونم، مي -

 

داد و دوباره به عكس  دیگر پاسخي به شهاب ن  شقایق

خواست حاال كه همه چیز را  خیره شد خیلي دلش مي

در مورد پدر و مادرش مي داند به سر خاكشان برود 

و با آنها درد دل كند اما دوست نداشت بر خالف میل 

 شهاب عمل كند و باعث ناراحتي او شود.

پدر و  بنابراین با قلبي ماالمال از اندوه به چهره  

شد و سعي كرد از خروج اشكهایش  مادرش خیره  

 جلوگیري كند تا مبادا شهاب به حال درونش پي ببرد. 



اما شهاب با روحیات او كامالً آشنا بود و متوجه بود  

كه او چه حالي دارد و تا چه حد اندوهگین است، با  

اینكه تحمل این موضوع براي شهاب سخت بود ولي  

سعي مي  سالمتي شقایق برایش مهمتر بود بنابراین 

كرد خود را نسبت به این حال شقایق بي تفاوت نگه 

 دارد. 

 

  قیكرد از طرلحظه اي بعد همانطور كه رانندگي مي 

جمع شده    قیکه در چشمان شقا  یمتوجه اشک نهیآ

نگاهي به او كرد، در همان   مین لیدل  نیبود شد به هم

لحظه قطره اي از اشك بر روي گونه شقایق جاري  

 شد.  

 

بعد   یقیاین صحنه شهاب را منقلب كرد، دقا دیدن 

ماشین را كنار خیابان پارك كرد و سپس به شقایق  

   نگاهي كرد و گفت:

 چند لحظه بمونید تا من برگردم. -

 



م كه از  بعد از این حرف از ماشین پیاده شد شقایق ه 

توقف نابهنگام او تعجب كرده بود بي آنكه چیزي  

 بگوید خروج او را از ماشین نظاره كرد. 

 

زیادي نگذشت كه شهاب به داخل ماشین برگشت   مدت

  وقتي سرجایش نشست كمي به طرف شقایق چرخید،

چهار شاخه گل گالیل صورتي را كه در دست داشت  

 : به طرف او گرفت و با لحني اندوهگین گفت

كنم مواظب  فقط خواهش مي م،یربسیار خوب مي -

 خودتون باشید. 

 

شقایق كه از دیدن گلها و نیز حرف شهاب حیرت   

 كرده بود بدون اینكه حرفي بزند به او خیره شد.

 شهاب هم كه اینطور دید گفت: 

خواستم ناراحتتون كنم باور كنید هر  نميمتأسفم،  -

ینكه دوست ندارم  گفتم به خاطر خودتون بود و ا یچ

  ها نیخیال همه ااتفاقي براتون بیفته. حاال هم بي

 برمتون، ان شاءهللا هیچ اتفاقي نمیفته.مي
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 گلها رو هم بگیرین تا براشون ببریم. این

 

حرفهاي شهاب چشمانش پر از    شقایق كه از شنیدن 

   اشك شده بود گلها را از دست او گرفت و گفت:

دم كوچكترین مشكلي براتون  ممنونم، به شما قول مي-

 ایجاد نكنم.  

 

 گفت:  شهاب

حاال اگه اجازه بدین   کنم،روي قولتون حساب مي -

 دوست دارم نگاهي به اون عكس بندازم. 

 



 شقایق عكس را به او داد و گفت: 

 بفرمایید.  خواهش میكنم، -

 

شهاب بعد از اینكه چند لحظه متحیر به عكس نگاه   

   كرد آن را به شقایق برگرداند و گفت:

شبیه شماست.   حق با اقوامتونه این عكس كامالً -

 ها حق داشتند از دیدنتون تا اون حد حیرت كنند. اون

 

 و گفت: شقایق عكس را گرفت  

كنم با این وجود باید خدا  خودم هم همینطور فكر مي-

تونم جایي رو شكر كنم كه به این دلیل هم كه شده مي

تو دلشون براي خود باز كنم در غیر این صورت 

 معلوم نبود  چطوري با من رفتار کنند. 

 

بعد از اینكه درست سر جایش نشست، ماشین    شهاب

 را روشن كرد و گفت: 

ینطور هم نیست چون شما عالوه بر این شباهت نه ا-

باعث   تونهیخصوصیات ممتاز دیگه هم دارید كه م

 ها عزیز باشید. بشه پیش اون



 

شقایق در حالي كه به گلهاي گالیل نگاه مي كرد   

 گفت: 

 امیدوارم اینطور باشه.   -

 

دیگر كه گذشت به قبرستان رسیدند، شهاب كه   مدتي

گرفت آهي  یاز دیدن آن مكان بیش از اندازه دلش م 

كشید و بي آنكه چیزي بگوید به طرف قبر پدر و مادر 

 شقایق راه افتاد. 

وقتي به كنار قبرها رسیدند شقایق همانجایي نشست   

 كه دفعه قبل نشسته بود یعني بین دو قبر. 

نكه فاتحه اي براي آن دو خواند از  هم بعد از ای  شهاب

آنجا دور شد تا شقایق راحت تر باشد، اما باز  

دورادور او را زیر نظر داشت ترس اینكه اتفاق دفعه  

 ً اینكه اینبار   قبل تكرار شود آزارش مي داد مخصوصا

 مادرش و مهتاب نیز نبودند.

 

اما چون مدتي گذشت و دید شقایق همچنان آرام و   

 قبرها نشسته اندكي خیالش راحت شد.   بي صدا كنار 



 

لحظاتي بعد به دلیل نزدیك شدن غروب خورشید و   

نیز فزوني یافتن سردي هوا شهاب به پیش شقایق  

 برگشت، كنار یكي از قبرها نشست و گفت:

از اینكه مجبورم خلوتتون رو به هم بزنم متأسفم،   -

 ولي چیزي به تاریكي هوا نمونده باید برگردیم.  

 

چون صداي شهاب را شنید اشكهایش را پاك    ایقشق 

كرد از جایش بلند شد نگاهي به اطرافش كرد و چون  

جز خودشان كسي را در قبرستان ندید رو به شهاب  

 كه بلند شده بود گفت: 

از اینكه تا این وقت منتظرتون گذاشتم معذرت  -

 متوجه گذشت زمان نشدم.  خوام باور كنید اصالً مي

 

 ل او را درك مي كرد گفت:شهاب كه حا 

همین كه به قولتون عمل كردین برام  مهم نیست،  -

 كافیه و از شما متشكرم. 
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از تاریك شدن هوا گذشته بود كه شهاب و   مدتي

شقایق به منزل رسیدند بعد از اینكه شهاب در خانه را 

 باز كرد و هر دو وارد خانه شدند. 

 

مهتاب و خانم ساالري كه دقایقي پیش به منزل  

برگشته بودند به استقبالشان آمدند و تا پاسي از شب  

  دور هم نشستند و به شرح ماجراهایي كه برایشان

 پیش آمده بود پرداختند .

 

آخر وقتي شهاب در مورد مراسم جشن و مهماني    در

كه اقوام شقایق از آن حرف زده بودند صحبت كرد،  

 مهتاب به شوخي گفت: 

کنند یا اینكه ما رو هم به این جشن دعوت مي-

 دن؟ ها رو راه نميغریبه



 

 شقایق گفت:  

دارم فقط  جشن زیاد خبر ن یها باور كن من از نقشه-

دونم كه اگه شما رو دعوت نكردند منم  این رو مي

 رم. نمي

 

 خانم ساالري گفت:  

این چه حرفیه مي زني عزیزم اگه تو نري دیگه -

داره. نیازي   یاجشن و مهماني گرفتنشون چه معني

ها رو به هم بریزي  هاي اوننیست به خاطر ما برنامه

ناراحت   باور كن اگر ما رو هم دعوت نكردن اصالً 

 .میاها غریبههر چه باشه میان اون میشنمي

 

 ولي شهاب بر خالف گفته هاي مادرش گفت: 

حاال كه موضوع به اینجا كشیده شد محض اطالع   -

گم كه اگه هم كسي ما رو به این جشن  شقایق خانم مي

 کنیم.دعوت كند با کمال احترام دعوتش رو رد مي

 

   مهتاب گفت: 



سرشكسته   زني كه بعداً رف رو مي؟ این ح  هیچ-

 ؟ ینش

 

شقایق كه از حرف شهاب اندوهگین شده بود چیزي   

 نگفت تا پاسخ او را بشنود. 

 شهاب هم در پاسخ مهتاب گفت:  

 کنه.تو اینطوري فكر كن براي من فرقي نمي -

 

خانم ساالري هم كه از حرف شهاب تعجب كرده بود   

 گفت: 

 کینده اون همینطوري  تیبه حرف مهتاب اهم -

گه فقط بگو به چه دلیل دعوتشون رو رد  مي  یزیچ

 ؟یكنمي

 

 شهاب گفت:  

امیدوارم شقایق خانم از حرفم ناراحت نشن با اینكه -

دونم این حرفها رو باید موقعي بیان كنم كه با  مي

كنه با همه وتشون روبرو شدیم ولي فرقي نميدع

چون عالوه بر  میگم نمیا اینها من به این دلیل مي



اینكه حوصله تشریفات بازي اونا رو ندارم هیچ 

باعث برگشتن  هك ییدوست ندارم به عنوان كسا 

شقایق خانم پیش اقوامشون شدن تو جمع حضور  

ا  هاون یداشته باشیم و پیوسته شاهد تشكرات بیجا 

 باشیم. 
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   گفت:  شقایق

ها بي جا  تشكرات اون د یدونولي خودتون هم مي-

نیست شما خواسته چندین سالشون رو برآورده 

 و  حق دارن از شما تشكر كنند.  ن یكرد

 

 شهاب گفت: 



جاست چون من  گم تشكرشون بيبازم ميولي من  -

ها دست به این  به خاطر برآورده شدن آرزوي اون

خواستم شما رو به آرزوتون  كار نزدم، من فقط مي

برسونم كه متأسفانه موفق نشدم پس دیگه جاي 

مونه نه براي شما و نه براي  تشكري باقي نمي

 اقوامتون.  

 

و    به اینجا كه رسید آه نامحسوسي كشید  شهاب

 طوري كه انگار با خودش حرف مي زند گفت: 

-  ً از ما متشكرند یا نه در آینده   در ضمن اینكه  واقعا

 شه. معلوم مي

 

از این حرف از جایش بلند شد و خواست برود که   بعد

 گفت:  قیشقا 

 ه؟یمنظورتون از آینده چه زمان -

 

شهاب كه مي دانست شقایق نمي تواند حدس بزند در   

   مي گذرد به او نگاهي كرد و گفت:ذهن او چه 

 مدتي پس از اومدن عموتون به ایران. -



 

شهاب این حرف را گفت و چون بیشتر از آن نمي  

شقایق   توانست شاهد نگاه هاي در ابهام فرو رفته

 باشد آنجا را ترك كرد و به اتاق خودش رفت.  

 

   از رفتن او مهتاب گفت: بعد

ها من كه اصالً  زنهمي یاین شهاب هم عجب حرفهای-

 گه. مي یفهمم چنمي

 

خانم ساالري هم كه تنها فردي بود كه متوجه منظور   

 شهاب شده بود خود را به ناداني زد و گفت: 

بود بقیه   یولي به غیر از حرف آخرش كه نفمیدم چ -

 هاش منطقي بود. حرف

 

سپس براي اینكه شقایق را از فكر بیرون بیاورد   

 گفت: 

 ؟ یهاش ناراحت نشدتو که از حرف -

 



 و گفت:   به خود آمد ق یشقا  

ناراحتم که شما تو جشن شرکت   ن ینه اصالً، فقط از ا-

 . دی کنینم

 

 بر لب آورد و گفت:  یلبخند یخانم ساالر  

این موضوع مهمي نیست كه به خاطرش خودت رو  -

 ناراحت كني. 

در ضمن تا اون موقع خیلي مونده و ممكنه هزار   

افته، شاید تا اون موقع نظر شهاب  جور اتفاق بي

 . عوض شد 

 

 شقایق با اندوه گفت:  

من كه از خدامه ولي اینطور كه آقا شهاب حرف   -

حاال هر  دونم نظرشون عوض بشه، زدن بعید ميمي

 خواد بیفته.اتفاقي مي

 

روز بعد كه زمان برگزاري مراسم عروسي مهران و   

 مهتاب بود سراسر پر از تالش و جنب و جوش بود.
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و مهران هیچ كدام به دانشگاه نرفتند و به   شهاب

 جاي آن مشغول تدارك مراسم بودند.  

 

مي كرد   یبا اینكه ته دلش غم بزرگي سنگین   شهاب

آنقدر سر    ولي به هیچ وجه به روي خود نمي آورد،

حال و با نشاط بود كه خانم ساالري را نیز به شك  

 انداخته بود. 

 

شقایق نیز بي آنكه در منزل آنها احساس غربت كند  

پا به پایشان كار مي كرد، درست مثل اینكه یكي از  

 آنها باشد. اعضاي خانواده 



حاالت و رفتار او راضي بود  خانم ساالري هم كه از   

 سعي نمي كرد مانعش شود.   اصالً 

بعد از ظهر زماني كه مدت زیادي تا شروع مراسم   

نمانده بود اتاق عقد به سلیقه شقایق و همكاري دو  

سه نفر از دختران و خانم هاي فامیل به نحو زیبایي  

 آراسته شد.  

پایان كار شهاب و مهران براي تماشاي كار آنها   در

ارد اتاق شدند بعد از تعریف و تمجید و نیز تشكر از و

 آنها شهاب از شقایق پرسید:

 شما چیده نشده؟  مگه این سفره به سلیقه  -

 

 پاسخ داد:   قیشقا 

 چطور مگه؟   تا حدودي چرا، -

 

اگه اینطوره  پس چرا یك  شهاب با لحن خاصي گفت:-

 چیزش كمه؟ 

 

خندي زد و  شقایق كه متوجه منظور او شده بود لب 

   گفت:



 منظورتون گل نرگسه؟ -

 

 دونستید چرا اقدام نكردید؟ آره شما كه مي- 

 

دیگه بیشتر نمونده دلم نیومد  چون دیدم چند شاخه - 

بچینمشون، به خاطر همین منتظر موندم تا خودتون  

 . نیاجازه بد

 

 رم سراغشون. بسیار خوب پس خودم مي -

 

 شهاب خواست برود كه مهران گفت:  

كنم نیازي باشه  چیزي كه اینجا زیاده گله فكر نمي -

 هاي نرگس رو بچیني.گل

 

 رفت گفت:   یم  رونیشهاب در حالي كه از اتاق ب 

در ضمن دلم    هیاگهید زی گل نرگس چ  ی درسته ول -

 به کار ببرم.  نجا یامسال رو ا  یگلها نی آخر خوادیم

 



حرف از اتاق خارج شد شقایق هم در   نیبعد از ا 

تهیه گلدان بر آمد تا گلهایي را كه شهاب مي  صدد 

 آورد داخلش بگذارد. 

 

گلها را به طرف  زماني كه شهاب به اتاق برگشت،  

 شقایق گرفت و گفت: 

یه دونه  رو هم  به خاطر شما جا گذاشتم البته هنوز  -

 باز نشده بود.   كامالً 

 

لبخند شرمگیني  بر لب نشاند و تشكر كرد    شقایق

را جلو برد و گلها را از دست شهاب  سپس دستش 

گرفت، در همین لحظه نوري كه متعلق به فالش  

 دوربین بود نگاه او و شهاب را متوجه خود كرد.  

دیدند مهران با دوربین رو به آنها ایستاده، از   وقتي

 شرم تمام وجودشان داغ شد و در جا میخكوب شدند. 
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كه آتش خشم و غیرت را در چشمان شهاب    مهران 

 مشاهده كرد براي فرونشاندن آن لبخندي زد و گفت: 

خواستم امتحان  فیلم داخلش نیست فقط مينترس،  -

 کنه یا نه.  كنم ببینم درست كار مي

 

حرف مهران با اینكه شهاب را آرامتر كرد ولي او   این

انتظار   هنوز از دستش عصباني بود. شقایق كه اصالً 

چنین صحنه اي را نداشت در حالي كه گونه هایش از 

تپید به مي شرم گلگون شده بود و قلبش به شدت

 دنبال كار خود رفت.  

 

هنگام خانم ساالري وارد اتاق شد و خطاب به    همان

 به دنبال مهتاب برود.  دیمهران اطالع داد که با 

 



شهاب كه خیال انتقام در سر داشت از اینكه مي  اما 

دید نمي تواند در آن جمع حساب مهران را كف 

 دستش بگذارد به شدت حرص مي خورد. 

هران از كنار او عبور كرد شهاب بازوي  زماني كه م 

 او را گرفت و آهسته گفت: 

 خدمتت برسم دیوانه. منتظر باش تا بعداً  -

 

مهران هم در حالي كه از عصبانیت او خنده بر   

 لبانش نقش بسته بود به شوخي گفت: 

كنم خدمت از ماست خواهش مي خیلي ممنون،-

 .  نیخودتون رو به زحمت ننداز

 

او بعد از گفتن این حرف كه عصبانیت شهاب را  

 دامن زد از اتاق خارج شد. 

به در  شهاب هم بعد از اینكه لحظه اي گیج و مبهوت   

اتاق خیره شد از اتاق بیرون رفت تا بیش از آن  

 جلوي چشم شقایق نباشد. 

 



دو سه ساعت بعد وقتي كه مدتي از جاري شدن   

خطبه عقد گذشت و زمان هدیه دادن به عروس و  

داماد فرا رسید شهاب به كنار مهتاب كه چون نگیني 

وسط جمعیت مي درخشید رفت، انگشتري را بیرون  

 آورد و گفت: 

با اینكه قیمت زیادي نداره ولي براي یادگاري بد   -

 نیست.  

 

كنار مهران نشسته بود   یكه با جلوه خاص  مهتاب

همان طور كه شهاب انگشتر را به دستش مي كرد  

 گفت: 

مطمئن باش ارزش هدیه تو برام از همه ممنونم،  -

 دیگه بیشتره.  یهاهدیه

 

 ب گفت:سپس صدایش را آهسته تر كرد و لبخند بر ل 

تو بهره   هی امیدوارم به زودي شقایق هم از این هد -

 مند بشه.  

 



كه هنوز كار مهران را از یاد نبرده بود با   شهاب

شنیدن این حرف مهتاب به شدت عصبي شد اما خود  

   را كنترل كرد و در پاسخ او گفت:

 . ریحاال كه اینطوره پس بقیش رو هم بگ-

 

مهتاب را كه  به دنبال این حرف چهار انگشت   

انگشتر داخلشان بود به یكدیگر فشار داد ولي همین 

 ضعیف مهتاب به گوشش رسید  كه ناله
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 او را رها كرد و گفت: دست



و دوستت دارم وگرنه چنان   ی حیف كه خواهرم -

دادم كه تا مدتها جاي انگشتر  انگشتت رو فشار مي

 روش باقي بمونه.

 

 مهران كه شاهد این جریان بود با خنده گفت:  

تونم امیدوار باشم كه اگه یه وقت از  یعني من مي -

دست من ناراحت شدي عقده ات رو سر مهتاب خالي  

 نكني؟

 

 ه مهتاب گفت:شهاب به جاي پاسخ به او رو ب  

-  ً به همسر گرامیت بگو با من حرف نزنه كه    لطفا

 چشم دیدنش رو ندارم.  اصالً 

 

مهتاب كه از ماجراي دوربین خبر نداشت متعجب   

   گفت:

 چرا؟ مگه اتفاقي افتاده؟  -

 

 خندید و گفت:   مهران 



 .کنهینشده شهاب شوخي م یهیچنه، -

 

   خطاب به خود شهاب گفت: 

 اب؟  مگه نه شه -

 

 هم گفت:  شهاب

در ضمن تا یادم نرفته بگم یك  آره شوخي كردم،  -

هدیه مخصوص هم برات در نظر گرفتم كه سر فرصت  

كنم.  خوب با اجازتون من دیگه باید برم  تقدیمت مي

ولي این رو در نظر داشته باشید كه كم كم دارید  

درست مثل  كنید،عروسیتون رو براي من زهر مي

 گاري. مراسم خواست 

 

شهاب بعد از گفتن این حرف از آنها جدا شد و از   

اتاق عقد بیرون رفت و با این كار مهران و مهتاب را 

 از رفتار و گفتارشان پشیمان كرد. 

هر حال مراسم عروسي تا پاسي از شب ادامه  به

 یافت و سرانجام به پایان رسید. 



در آخرین لحظه هنگامي كه مهران و پدر و مادرش   

رفتن به منزل خودشان را داشتند مهران چون  قصد  

بزرگترها را مشغول گفتگو دید به طرف شهاب رفت  

 و گفت:

 هنوز از دست من دلخوري؟- 

 

 شهاب بي توجه به این حرف او گفت:  

ولي مهم  از اینكه نتونستم به قولم عمل كنم متأسفم،  -

نیست مطمئن باش فردا در اولین فرصت این كار رو  

 .كنممي

 

 مهران خود را به ناداني زد و با لبخند گفت:  

اگر هم دادي  ولي من یادم نمیاد قولي داده باشي، -

 مهم نیست فراموشش كن. 

 

که   ی شهاب كه هنوز از دست او ناراحت بود در حال  

او کالفه شده بود آهسته و به  یحاضر جواب  نیاز ا

 که دیگران نشنوند گفت:   یطور



خواد یك نفر تو رو تو اون حال دیده فقط دلم مي-

 باشه، اون وقت ببین چه بالیي سرت میارم. 

 

از این جهت مطمئن باش، حواسم به اطراف بود  - 

باور كن هیچ كس متوجه موضوع نشد در ضمن قبالً  

هم گفتم كه  دوربین خالي بود پس الزم نیست اینقدر  

 باشي.عصباني 
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 باشه به نفع خودته.   یگامیدوارم، اگه اینطور كه مي -

 

با این حساب دیگه باید خیالم راحت باشه چون   -

 موضوع همین بود كه گفتم. 



 

خداحافظي مهران بعد از این حرف دستش را براي  

جلو آورد شهاب كه موقعیت را مناسب دید دستش را 

جلو برد و دست او را فشرد اما طوري كه فریاد 

مهران را به گوش دیگران كه سرگرم آخرین گفتگوها  

 بودند رساند و نگاه آنها را متوجه خود كرد.  

 

 پدر مهران پرسید:  وقتي

 شده؟ اتفاقي افتاده؟   یچ-

 

 اسخ داد: به جاي مهران پ  شهاب

 نه نگران نباشید هیچ اتفاقي نیفتاده.  -

 

 آقاي سهرابي متعجب شد و پرسید:  

 پس مهران بیخودي فریاد كشید؟ -

شهاب به مهران كه از درد چهره اش گرفته شده بود   

 نگاهي كرد و گفت: 



به خاطر دستش بود راستش رو بخواید یك نه،  -

ساعت پیش دستش مانده بود الي در، به خاطر همین 

دوباره درد   م یخواست با هم دست بدحاال كه مي

 گرفت. 

 

 خانم ساالري با ناراحتي گفت:  

این اتفاق افتاد؟ پس چرا چیزي به    یخدا مرگم بده ک -

 ما نگفتید؟  

 

همچنان كه با دست دیگرش محل درد را مالش    مهران 

مي داد خواست پاسخي به او بدهد كه شهاب پیش  

 دستي كرد و گفت: 

ولي خود مهران اجازه   من خواستم به شما بگم -

 گفت چیز مهمي نیست.  مي نداد،

 

هم ناچار گفته او را تأیید كرد. شهاب براي    مهران 

ران چشمكي ظاهر سازي بیشتر و نیز آزار بیشتر مه

 به او زد و گفت: 



خواي برم پماد بیارم تا بمالي روي دستت؟ شاید  مي -

 دردش رو کمتر كنه. 

 

مهران كه چیزي نمانده بود از حرفهاي او دیوانه  

شود همانطور كه دستش را مي مالید با لحن كنایه 

 آمیزي كه فقط خود شهاب متوجه شد گفت: 

 شه. نه، ممنون خودش خوب مي-

 

هر حال وقتي لحظه اي بعد همه چیز به حال به  

عادي خود برگشت شهاب در حالي كه لبخند 

   پیروزمندانه اي بر لب داشت به مهران گفت:

 آره؟  خیلي درد گرفت،-

 

 هم پاسخ داد:    مهران 

باره  این آتش انتقامي كه از چشمات مي دونستمیم-

ریزي ولي  و تو زهرت رو مي رهیگآخر دامنم رو مي

 كالي نداره، همین كه دلت خنك شد خوبه. اش

 



 هم خندید و گفت:   شهاب

آره ، باور كن تا حاال هیچ وقت دلم به این اندازه  -

 خنك نشده بود.  

 

   هم كه شكست خود را پذیرفته بود گفت:  مهران 

 نیست بگي از قیافت پیداست.  الزم
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از این گفتگو خداحافظي صورت گرفت و دو   بعد

خانواده از هم جدا شدند اما مهران موقع خروج از  

شاد شهاب نگاه  منزل خانم ساالري بار دیگر به قیافه

 كرد، لبخندي تحویل او داد و زیر لب زمزمه كرد:



اینها من از تو   یخیلي زرنگي شهاب ولي با همه-

زرنگترم، اگر باور نداري صبر كن تا عكس قشنگي 

 رو كه گرفتم نشونت بدم. 

 

روز از مراسم عروسي مهران و مهتاب گذشت.    دو

طي این دو روز مهران به مدت چند ساعت به منزل  

اومد و مدتي از وقتش را در آنجا خانم ساالري مي

 گذراند. مي

اما بعد از آن دو روز، نوبت به مهتاب رسید كه به  

دعوت مادر مهران ناهار مهمان آنها شود. بنابراین  

نزدیكیهاي ظهر زماني كه شهاب و مهران دانشگاه  

مادر مهران از  یبودند مهتاب بعد از تماس تلفن

مادرش و شقایق خداحافظي كرد و راهي منزل آنها  

گردد او آنجا   برميشد تا زماني كه مهران به خانه 

 باشد.  

 

از رفتن مهتاب شقایق كه از نبود او دلش گرفته  بعد

كرد سرگردان مانده بود  بود و احساس تنهایي مي

چكاركند كه خانم ساالري با آگاه بودن از روحیه  او  



سعي كرد بیش از پیش خود را به او نزدیك كند و او  

 را از تنهایي بیرون آورد.  

 

اینكه همراه با او به دنبال تهیه ي   بعد از بنابراین

ناهار رفت و كارشان در آشپزخانه تمام شد او را با  

خود به اتاق كارش برد و با خیاطي سرگرمش كرد و  

در حین این كار با تعریف نمودن ماجراهایي از گذشته  

ي خود او را از آن حال بیرون آورد و شقایق كم كم  

 به دست آورد.   اروحیه ي شاد خود ر

    

هر حال یك ساعت از ظهر گذشته بود كه شهاب به   به

 خانه آمد. 

او بعد از اینكه سالمش را از همان داخل هال نثار   

مادرش نمود و پاسخ گرم او را نیز دریافت كرد روي 

مبلي نشست و بي آنكه حرفي بزند مشغول مطالعه ي  

 برگه هایي شد كه در دستش بود.  

 

ز همانجایي كه نشسته بود  بعد خانم ساالري که ا مدتي

 مي توانست او را ببیند خطاب به شقایق گفت: 



مثل اینكه سرش خیلي گرمه، طوري غرق اون   -

ها شده كه انگار اصالً اینجا نیست مطمئنم اگه برگه

 شه. صداش هم کنم متوجه نمي

 

 با اینكه شهاب را نمي دید تبسمي كرد و گفت:   شقایق

حتماً حواسشون به کنم اینطور باشه، فكر نمي -

 اطراف هست. 

 

 خانم ساالري لبخندي زد و گفت:   

 كني پاشو امتحان كن. اگه باور نمي-
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 پرسید:   شقایق

 چطوري؟  -

 

 ساالري با همان حال گفت:  خانم

كاري نداره، یك استكان چاي بذار جلوش، ببین   -

 یا نه.    شهیمتوجه م

 

كه مي خواست از زیر انجام این كار شانه   شقایق

 خالي كند گفت:  

ولي به نظر من بهتره این كار رو نكنیم ممكنه -

 تمرکزشون به هم بخوره. 

 

ید و  اما خانم ساالري روي خواسته اش اصرار ورز 

 شقایق ناچار از جایش بلند شد. 

 

 خانم ساالري لبخند بر لب گفت: 

 برو منم از همین جا هوات رو دارم.  -

 



شقایق كه متوجه شده بود تنها هدفي كه خانم   

ساالري از این كار دارد این است كه برخالف همیشه،  

او براي شهاب چاي ببرد و به این طریق عكس العمل  

كند دیگر چیزي نگفت و ناچار  شهاب را نیز مشاهده 

 تسلیم خواسته او شد.  

 

لحظه اي به كه شقایق از اتاق بیرون آمد،   زماني

شهاب نگاه كرد و چون دید حق با خانم ساالري است  

و شهاب غرق در مطالعه است بي آنكه چیزي بگوید 

 راهي آشپزخانه  شد. 

. 

مدتي كه شقایق در آشپزخانه بود خانم ساالري   طي

طور كه پشت میز كارش نشسته بود همچنان به   همان

شهاب نگاه مي كرد و تمام حرفهایي را كه در مورد  

 شقایق از زبان او شنیده بود از ذهنش مي گذراند. 

 

از اینكه مي دید دختري كه قلب شهاب را تسخیر   

كرده مورد پسند خودش هم هست واقعاً خوشحال بود.  

نگراني شهاب  فقط تنها چیزي كه ناراحتش مي كرد 

از طرف اقوام شقایق بود، برخالف شهاب او  



كوچكترین شكي در مورد آینده نداشت و مطمئن بود  

با ارزشي كه شهاب میان اقوام شقایق پیدا كرده و نیز  

سر راه   یعالقه ي خود شقایق به شهاب دیگر مشكل

 آنها نخواهد بود.  

 

 ً اینكه اقوام شقایق با ماندن شقایق در منزل  مخصوصا

آنها موافقت كرده بودند. این موارد بیش از پیش خانم  

ساالري را امیدوار مي كرد و او با همین امیدها سعي 

داشت هر چه زودتر شهاب را به آرزویش برساند اما  

مشكل اینجا بود كه شهاب اجازه ي این كار را به او  

د دست روي دست بگذارد تا  بو جبورنمي داد و او م

 ببیند خود شهاب چه مي كند. 

 

خانم ساالري در این فكرها بود كه شقایق استكان   

 چاي را روي میز مقابل شهاب گذاشت.  

كه منتظر بود شهاب نگاهش را از روي برگه    شقایق

ها بردارد و به او نگاه كند وقتي دید او كوچكترین  

انم ساالري كه از  عكس العملي از خود نشان نداد به خ

 دور نگاهشان مي كرد چشم دوخت.
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از آن خواست برگردد پیش خانم ساالري كه  بعد

صداي شهاب مانع او شد و او را در جا میخكوب 

 كرد، زماني كه گفت: 

 ممنون ...  -

 لطفاً  تلویزیون رو هم خاموش كن.  

 

شقایق كه اصالً انتظار شنیدن چنین حرفي را از زبان  

شهاب نداشت به او خیره شد براي یك لحظه فكر كرد 

ولي وقتي به شهاب نگاه كرد و مشاهد  اشتباه شنیده، 

كرد چشمان او هنوز مشغول گردش روي صفحات  

 كاغذ است متوجه شد اوضاع از چه قرار است. 



بنابراین بدون اینكه چیزي بگوید بعد از نگاهي  

همراه با لبخند به خانم ساالري به طرف تلویزیون راه  

 افتاد آن را خاموش كرد سپس همانجا ایستاد و گفت:  

 نیست؟ یامر دیگه ا-

 

 شهاب هم با همان حال پاسخ داد: 

 نه ، فقط اگه ناهار حاضره....  -

 

ي حرف در دهانش ماند و ناگهان سكوت اختیار  بقیه

كرد بعد از آن در حالي كه دچار دلهره شده بود آرام  

سرش را باال آورد با دیدن شقایق نزدیك بود روح از  

كر مي كرد طرف  تنش خارج شود او كه تا به حال ف

مقابلش مهتاب است وقتي شقایق را كنار تلویزیون و  

او خیره شد و با همان    بهمقابل خود دید بهت زده 

 حال گفت:  

 شما ... پس مهتاب كجاست؟ -

 

شقایق كه مي دانست او چه حالي دارد با همان   

 تبسمي كه بر لب داشت گفت:



صبح مادر آقا مهران زنگ زدن و  براي ناهار   -

 وتش كردن منزل خودشون االنم اونجاست. دع

 

بعد از گفتن این حرف راه افتاد كه برود اما    شقایق

شهاب بعد از نگاهي كه به استكان چاي مقابلش كرد 

در حالي كه حسابي گیج شده بود او را صدا زد و  

 گفت: 

 شقایق خانم!   -

 

 ایستاد و به او نگاه كرد. شهاب ادامه داد:    شقایق

خوام باور كنید قصد  واقعاً از شما معذرت مي من

 ا توهین به شما رو نداشتم.  جسارت و ی

 

 لبخندي زد و گفت:   شقایق

فكري نكردم   نیكنم، من اصالً همچخواهش مي -

درضمن ناهار هم حاضره؛ تا شما چایتون رو میل 

 شه.  کنید میز غذا هم آماده مي

 



این حرف را گفت و سپس از جلوي چشمان    شقایق

 شهاب دور شد و برگشت پیش خانم ساالري. 

تن او شهاب كه هنوز گیج بود تا چند لحظه  بعد از رف 

به فكر فرو رفت و جمالتي را كه خطاب به شقایق 

 گفته بود بار دیگر از ذهن گذراند. 

این فكرها تمام بدنش را داغ كرد و او را دچار عذاب   

وجدان نمود. در آخر چون از بي دقتي خودش حسابي 

ناراحت شده بود مشتي به پیشاني خودش زد و زیر  

 ب خطاب به خود زمزمه كرد:  ل 

 پسره ي احمق! هر اتفاقي برات بیفته حقته.-
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نظر داشت در   ری ساالري كه همچنان او را ز خانم

حالي كه از حالت او خنده اش گرفته بود از همانجا به  

 گفت: او

 یر یگینزن پسرم، خداي نکرده سردرد م -

 

. شهاب چون صداي مادرش را شنید به او نگاه كرد  

از جایش بلند شد وسایلش را برداشت و سپس رو به  

 او گفت:

 .رمیبه درك، همون بهتر كه سردرد بگ -

 

بعد از این حرف به طرف پله ها راه افتاد. خانم  

 ساالري بلند گفت:  

 . یرو نخورد  تیو كه هنوز چایت  ؟ یركجا مي-

 

 شهاب هم همان طور كه از پله ها باال مي رفت گفت:   

 گردم.  تا كمي سرد بشه بر مي-

 



از این جریان خانم ساالري به شقایق نگاه كرد و   بعد

 با خنده گفت: 

 شه؟  دیدي حق با من بود؛ نگفتم متوجه نمي -

 

 هم لبخندي زد و گفت:    شقایق

متوجه كه شدند فقط اشتباه گرفتند، پس نه حرف من  -

 درست از آب دراومد نه حرف شما.

 

خانم ساالري از پشت میزش بلند شد و در حالي كه  

 مي خندید گفت:

بد    سوزه یخیلي خوب حق با توعه ولي دلم براش م -

 جوري حالش رو گرفتي.  

 

 رو بكنم خودتون گفتید.  این كار   خواستمیمن كه نم -

 

سراغ   میدونم، ولي اشكالي نداره حاال بیا بر  یم -

 ست.  ناهار كه شهاب حسابي گرسنه

 



 

میز غذا شهاب بدجوري در خودش فرو رفته بود  سر

 به طوري كه اصالً حرفي بر زبان نمي آورد. 

خانم ساالري و شقایق كه دلیل سكوت او را مي  

و را از آن حال بیرون  دانستند دلشان مي خواست ا

 بیاورند.

 

 بنابراین بعد از مدتي خانم ساالري گفت: 

 چیه شهاب؟ از چیزي ناراحتي؟  -

 

   به او نگاه كرد و گفت:  شهاب

ترسم شقایق خانم از دستم ناراحت  فقط مي نه،-

 باشند.  

 

 ساالري لبخندي زد و گفت: خانم

 مگه چكار كردي؟   -

 

   از اینكه شهاب پاسخي بدهد شقایق گفت: قبل



  ن،یشهاب شما این موضوع رو زیادي بزرگ كرد  آقا 

 باور كنید من اصال ً ناراحت نشدم. 

 

 سپس لبخندي بر لب نشاند و ادامه داد:  

فقط فكر كردم از بس تو خونه تون زندگي كردم   -

 حضورم براتون عادي شده، همین.

 

 شهاب به او خیره شد و گفت: 

   د؟یكنید یا اینكه جداً اینطور فكر كردشوخي مي -

 

 با همان حال گفت:    شقایق

  ینه، از همون اول متوجه شدم که من رو به جا-

اگه یادتون باشه خود من هم   نیمهتاب اشتباه گرفت

 اشتباهي كرده بودم.  نیقبالً همچ
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 نفس عمیقي كشید و گفت:   شهاب

خواد بي ادبي من رو آره یادمه، با این وجود دلم مي -

گرده به مهتاب كه اینها بر مي یببخشید اصالً همه

 بود و نبودش براي من دردسره.  

 

 ساالري گفت:  خانم

شت سر دخترم از این حرفها نزن كه آهاي! پ -

 شم.ناراحت مي

 

 شهاب لبخندي زد و گفت: 

 خوام.  بسیار خوب معذرت مي  -

 

   هم گفت:  شقایق



ها بود نه مهتاب،  ولي به نظر من تقصیر اون برگه-

بودند كه شما رو اونقدر   یها چ اون دیشه بگحاال مي

 به خود جذب كرده بودند؟  

 

 لحظه اي سكوت كرد و سپس پاسخ داد:   شهاب

مربوط به پایان نامه ام هستند كه تا چند ماه دیگه  -

 باید تحویلشون بدم. 

 

 حرف را عوض كرد و گفت:   سپس

خواین درستون رو  نمي کنید؟راستي شما چكار مي -

    ن؟یادامه بد

 

زیاد در موردش فكر نكردم ولي با این  دونم،نمي -

اي كه این مدت داشتم مشكله بخوام این  غیبت طوالني

 كار رو بكنم.  

 

 



کنم براي شما زیاد سخت باشه. حاال كه تا  فكر نمي -

حدودي فكرتون آسوده شده بهتره برگردید سر كالس  

تونید از  هم، مي یدرس  یها براي جبران عقب افتادگي

 استفاده كنید.    تعطیالت نوروز

 

 ساالري هم گفت:   خانم

 یتونآره عزیزم، در ضمن روي كمك شهاب هم مي-

 حساب كني.  

 

 گفت:   شقایق

شم،  نه، در این مورد دیگه مزاحم آقا شهاب نمي-

كافي کار دارند این  یایشون خودشون به اندازه

 انصاف نیست كه منم ......  

 

 حرف او را قطع كرد و گفت:   شهاب

ن حرفي ندارم و با كمال میل حاضرم كمكتون كنم  م -

 ی اما فقط در دروس عمومي، چون با دروس تخصص

 .  ستمیشما اصالً آشنا ن

 



 هم پاسخ داد:    قیشقا 

و به   ستیمن سخت ن  یبرا اد یز اتیادب یرشته-

اگه   نهایبا همه ا ام،یاز عهده اش بر ب تونمیم  ییتنها 

و ادامه بدم  قرار باشه برگردم سر کالس و درسم ر 

  جادیاونم بدون ا کنمیکار رو م  نیا التیبعد از تعط

 شما.    یمزاحمت برا 

 

 

روز بعد نزدیك ظهر بود كه زنگ منزل خانم   دو

مهتاب براي باز كردن در    ساالري به صدا در آمد،

 بیرون رفت و مدتي بعد برگشت و به شقایق گفت: 

 كنم یكي از اقوامته.با تو كار دارند، فكر مي -
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كه فكر نمي كرد در این مدت آنها به سراغش    شقایق

 بیایند خواست چیزي بگوید كه خانم ساالري گفت: 

چرا دعوتشون نكردي بیان داخل؟ اصالً مرده یا   -

 زن؟  

 

 هم پاسخ داد:   مهتاب

یه خانم شیك پوش با یه ماشین مدل باال، دعوتشون    -

حاال هم   كردم ولي ترجیح داد شقایق بره پیششون 

 منتظرن.  

 

بعد از شنیدن این حرفها به خانم ساالري نگاه    شقایق

 كرد و گفت: 

 رم ببینم چكارم دارند.  پس با اجازتون من مي -

 

 از اتاق بیرون رفت و مهتاب به مادرش گفت:   شقایق

 دارن؟   كارشییعني چ -

 



رو ببره   قیدونم، فقط خدا كنه نیومده باشه شقا نمي -

اگه اینطور باشه شهاب حسابي پیش خودش، چون 

 .  شه یناراحت م

 

قدر معطل   نیحق با شماست، ولي تقصیر خودشه ا  -

گم خودتون  کنه تا همه چیز خراب بشه من كه ميمي

چون اگه شقایق از اینجا بره   نیباید دست به كار بش

 شه. كارمون خیلي مشكلتر مي

 

دونم ولي تا خود شهاب اجازه نده  خودم این رو مي -

تونم حرفي در این باره بزنم؛ نه به شقایق نه به نمي

 اقوامش. 

 

من كه سر در نمیارم چرا شهاب نباید اجازه بده؟  - 

زودتر    یاون كه باید از خداش باشه این موضوع هرچ

 مطرح بشه. 

 

  



ساالري كه نمي خواست اسرار شهاب را بر مال   خانم

 كند گفت: 

ما كه از دلش خبر نداریم حتماً دلیلي داره كه به این  -

 ده. كار رضایت نمي

 

از این حرف چادرش را به سر كرد و در پاسخ   بعد

 سوال مهتاب كه پرسید: 

   د؟یركجا مي -

 

 :  گفت

 رم ببینم چه خبره. شقایق دیر كرد مي-

 

ساالري رفت پیش آن دو بعد از سالم و   خانم  وقتي

ي كوچك شقایق یعني احوالپرسي با آن خانم كه خاله

 همان سیمین خانم بود، او را دعوت كرد داخل خانه.

 

 اما او گفت:  



تشكر، اومدم دنبال شقایق تا براي ناهار بریم بیرون   -

 باید از شما اجازه بگیره، درسته؟  گهیالبته شقایق م 

 

   ري در پاسخ او گفت:خانم ساال 

- ً منظورش این بوده كه این موضوع رو به من    حتما

مونه ولي بگه با اینكه شقایق مثل دختر خودم مي

.  اگه خودش بخواد  اختیار كاراش دست خودشه

 همراهتون بیاد من حرفي ندارم.  

 

 خانم هم گفت:   سیمین

خواد فقط اصرار داشت از شما هم  خودش كه مي-

 ذاره. قرار معلوم خیلي به شما احترام ميبپرسه، از 
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 ساالري لبخندي زد و گفت:  خانم

خوبیه   یل یذاره، او دختر خشقایق به همه احترام مي-

و من واقعا دوستش دارم حاال هم بهتره تا او حاضر  

شم دعوتمو قبول  یشه شما بیاید داخل.خوشحال م مي

 .دیکن

 

سیمین خانم خواست دعوت او را رد كند كه شقایق   

   گفت:

گم بهتره بیایید داخل چون حاضر شدن من من هم مي-

 . نیکشه و ممكنه شما خسته شطول مي

 

سیمین خانم راضي شد كه به   این حرف شقایق با 

داخل برود. وقتي او وارد شد و به اتاق پذیرایي رفت 

خانم ساالري نیز به آشپزخانه رفت تا تدارك پذیرایي 

 ببیند. 

 

در این بین سیمین خانم اطرافش را خوب از نظر  

گذراند و هنگامي كه خانم ساالري برگشت و با  



تشكر   شیریني و شربت از او پذیرایي كرد بعد از

 گفت:

با اینكه منزلتون زیاد بزرگ نیست ولي خیلي جمع  -

و جور و قشنگه خوشحالم از اینكه شقایق جاي زیاد  

 . راستي شوهرتون چكاره هستند؟ کنهیبدي زندگي نم 

 

 خانم ساالري هم پاسخ داد:  

پنج سال پیش از دنیا رفت، ولي قبل از اون كارمند  -

 بود.  

 

 تي كرد و گفت: خانم اظهار ناراح سیمین

با این حساب خرج زندگیتون از كجا تامین  متاسفم، -

 شه؟مي

 

خوشبختانه -خانم ساالري روي مبلي نشست و گفت:  

در این مورد مشكلي نداریم چون درآمدي كه پسرم  

داره برامون كافیه تو  شركتي كه متعلق به یكي از  

 .کنهیدوستان پدرشه کار م



ن عالوه بر كار درس هم  البته كارش نیمه وقته چو 

 .   کنمیم یاطیخونه ، عالوه بر این خودمم خمي

 

 خانم هم گفت:  سیمین

اگه اینطور باشه كه خوبه البته پسرتون رو هم قبالً   -

رسن شقایق تا حدودي   یبه نظر م یقیدیدم. جوان ال

  ن یدر مورد محبتهایي كه ایشون و شما در حقش كرد

برامون گفته از اینكه كمك كردید تا اون دوباره به 

 جمع ما برگرده از شما متشكریم.  

 

ساالري كه از برخورد خوب سیمین خانم   خانم

 احساس رضایت مي كرد گفت: 

كنم، ما فقط به وظیفمون عمل كردیم خواهش مي -

تونست برگرده به    قین هم واقعاً خوشحالیم كه شقا اال

 جایي كه بهش تعلق داره. 

 

ساالري در حال بیان این حرفها بود كه شقایق و   خانم

مهتاب به آن دو پیوستند و سیمین خانم هم از جایش  

 بلند شد.



 

از خانه شقایق از خانم ساالري خدا   رونیزماني كه ب 

 حافظي كرد، او گفت:

برو عزیزم، این گردش براي روحیت خیلي خوبه  -

 كنم مواظب خودت باش. فقط خواهش مي
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ه خانم ساالري  بعد از تشكر و اطمینان دادن ب  شقایق

همراه با خاله اش سوار ماشین شد و از برابر  

 چشمان خانم ساالري و مهتاب دور شد.

 

چند لحظه بعد از اینكه راه افتادند سیمین خانم خطاب  

 به شقایق گفت:  



کنه که انگار  این زهرا خانم طوري با تو رفتار مي-

مادرته از قرار معلوم خیلي بهت عالقه داره، حتماً تو  

 درسته؟    ،یهم او رو دوست دار

 

   گفت:  شقایق

آره دوستشون دارم چون واقعاً در حقم مادري -

كردند، من این مدت كه تو منزل ایشون زندگي كردم  

 ً  کردم؛ هنوز هم همینطوره. احساس راحتي مي واقعا

ي  تونم با خانوادهدونن من ميایشون با اینكه مي 

با من رفتار   خودم زندگي كنم ولي هنوز مثل قبل

کنن. رفتارشون طوریه كه من اصالً احساس مي

 تو منزلشون غریبه هستم.  كنمینم

 

 خانم گفت:   سیمین

كه اینطور! ولي بگو ببینم توچند وقته  كه اینجا  -

كني. اصالً قبل از آشنایي با این خانواده  زندگي مي

 ؟ی بود ا یپیش ک

 



ه اي این سوال سیمین خانم باعث شد كه شقایق گوش 

از زندگي گذشته اش را تعریف كند. البته طوري  

تعریف كرد كه خاله اش نسبت به خانواده آقاي  

 .   ردیكینه اي به دل نگ یرضوان 

 

كه شهاب به منزل بازگشت چون شقایق را در    زماني

كنار مهتاب و مادرش ندید سراغ او را از آنها گرفت  

 و گفت:

 پس شقایق كجاست؟   -

 

مثل اینكه - او لبخندي زد و گفت:در پاسخ   مهتاب

خونه او رو هم ببیني    یعادت كردي هر وقت میا

ولي متاسفانه امروز اینجا نیست، خاله اش اومد  

 دنبالش و اون رو با خودش برد. 

 

شهاب كه از شنیدن این موضوع انگار همه ي   

غمهاي دنیا را در دلش ریختند ناراحت و پریشان  

 گفت:  



كجا برد؟ مگه قرار نبود تا روز جشن اینجا باشه  -

 ... ی پس براي چ

 

خانم ساالري كه به حال او پي برد حرف او را قطع  

 كرد و گفت:

رو با خودش   قینگران نباش فقط براي ناهار شقا  -

 گرده. رد تا یكي دو ساعت دیگه هم بر ميب

 

   شهاب كه هنوز بي قرار بود گفت: 

گفت، شما مطمئنید  یاولي مهتاب طور دیگه-

   گرده؟یبرم

 

 ساالري گفت: خانم

 آره كه مطمئنم، منظور مهتاب هم همین بود.   -

 

 در ادامه حرف مادرش گفت:  مهتاب



 ی توني برياگه باور نمیکني چمدونش داخل اتاقه م -

ببیني در ضمن مطمئن باش شقایق بدون خداحافظي 

 ره.از تو از اینجا نمي
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كه اندكي خیالش آسوده شده بود بعد از گفتن    شهاب

 امیدوارم اینطور باشه به اتاق خودش رفت. 

 

 مدتي بعد سرمیز ناهار مهتاب گفت:  

جاي شقایق واقعاً خالیه من كه به حضورش عادت   -

 كردم كاش هر چه زودتر برگرده. 

 



ساالري در حالي كه نگاهش به شهاب بود،   خانم

 خطاب به مهتاب گفت:  

هم عادت كردم ولي اگه شهاب بخواد همینطوري   من-

پیش بره و كاري انجام نده باید عادتمون رو ترك  

 كنیم. 

 

 كه دوست نداشت در این باره حرف بزند گفت:    شهاب

بیخود پاي من رو وسط نكشید چون این موضوع به -

 من هیچ ربطي نداره.  

 

تا حرفهاي    ساالري كه دنبال فرصتي مي گشت خانم

دلش را بر زبان آورد از این موقعیت استفاده كرد و  

 گفت: 

 ربط داره؟ یاگه به تو ربطي نداره پس به ک -

 یحرفا بردار و هر چ نیكنم دست از اخواهش مي 

 وضوع رو تموم كن. زودتر م

 

 شهاب كه ناراحت شده بود گفت:   



کنم بیشتر از این در این باره چیزي  منم خواهش مي-

چون نه من حوصله شنیدن دارم و نه االن وقت   دینگ

 این حرفاست. 

 

تا من میام حرفي    یگتو كه همیشه همین رو مي -

گي وقتش نیست، اصالً معلومه تو منتظر چه بزنم مي

 هستي؟ 

 

كه بیش از آن تحمل شنیدن نداشت به مادرش    ابشه 

 چشم دوخت و با لحن محكمي گفت:

 مامان من از شما خواهش كردم.   -

 

ساالري لحظه اي ساكت شد و به چهره ي  خانم

 ناراحت او نگاه كرد و سپس ادامه داد:

توني باید صبر كنیم این رو كه مي یحداقل بگو تا ک -

 بگي.

 

 د شد و با ناراحتي گفت: شهاب از پشت میز بلن 



مثل اینكه حتماً باید از جلوي چشمتون دور شم تا   -

دیگه چیزي در این مورد نشنوم. خیلي خوب مي رم،  

 شما هم راحت غذاتون رو بخورید.  

 

ساالري نیز كه ناراحت شده بود قاشق غذایش   خانم

 را زمین گذاشت و گفت: 

گم به  زني، به خدا هر چه مياین چه حرفیه كه مي -

خاطر خودته هر چه باشه من مادرتم و حق دارم این 

 ها رو بدونم.  چیز

 

 گفت:    شهاب

ولي به شرط اینكه   نیگبسیارخوب، شما درست مي-

من پاسخي براي حرفها و سواالتون داشته باشم نه 

کنم مامان باور  کاری اینكه خودم هم ندونم كه قراره چ

باید   یو تا ک هستم    یدونم منتظر چخودمم  نمي نیكن

كنم به این وضع ادامه بدم با این حساب خواهش مي

 من نپرسید. ازدیگه در این مورد چیزي  
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 بعد از گفتن این حرفها اتاق را ترك كرد.   شهاب

 

 ساالري هم با ناراحتي گفت:   خانم

 شه.  آخه اینطوري كه نمي-

 

 به مهتاب نگاه كرد و گفت:  سپس

یا   شیتوني برگردونبلند شو برو دنبالش، ببین مي -

 نه؟

 

 مهتاب از جایش بلند شد و گفت:  

کنم برگرده شما حسابي  رم ولي فكر نميمي -

 احتش كردین.نار



 

شهاب روي حیاط بود كه مهتاب خود را به او رساند   

 و گفت:

صبركن شهاب تو نباید از حرفهاي مامان ناراحت   -

 خواد.... اون كه قصد بدي نداره فقط نمي یبش

 

شهاب همانطور كه به طرف در خانه مي رفت حرف   

مهتاب را قطع كرد و طوري كه انگار با خود حرف  

 مي زند گفت: 

کنه من عمداً این كارها رو انجام  مامان فكر مي -

موضوع به این  دونهیدم در حالي كه خودش هم ممي

شه همینطوري پا  کنه نیست و نميسادگي كه فكر مي

 پیش گذاشت. 

 

 گفت:   مهتاب

 صبر كني؟  خوايیم  یولي اونم حق داره آخه تا ک -

 

شهاب در حالیكه در خانه را باز مي كرد با همان   

 ن ناراحت گفت:  لح



 دونم تا هر وقت كه الزم باشه. نمي-

 

بعد از این حرف در را باز كرد تا از خانه خارج شود  

اما با دیدن شقایق در پشت در براي لحظه اي در  

 جایش میخكوب شد. 

شهاب با آن حال جا خورده   دنیشقایق نیز كه از د 

بود فقط توانست كلمه ي سالم را بر زبان آورد،  

شهاب كه هر لحظه بر پریشاني و آشفتگي اش  

اینكه پاسخ سالم او را بدهد در   افزوده مي شد بدون 

حالیكه حسابي گیج شده بود و نمي دانست چه كند  

ببخشید(   مرادستي به موهایش كشید و بعد از گفتن ) 

آنجا را ترك كرد در حالیكه نگاه هاي بهت زده و  

 نگران شقایق بدرقه ي راهش بود.

 

بعد از رفتن او شقایق كه نگران شده بود به مهتاب   

 گفت:  نگاه كرد و

 اتفاقي افتاده؟  -

 

 مهتاب در پاسخ او گفت:   



 نه هیچ اتفاقي نیفتاده، بیا تو. -

 

 شقایق وارد خانه شد و گفت:  

 ولي انگار آقا شهاب از چیزي ناراحت بودند.  -

 

 مهتاب پاسخ داد:   

 چیز مهمي نبود. -

 

 سپس بحث را عوض كرد و گفت:  

 خوب بگو ببینم گردش چطور بود خوش گذشت؟   -

 

با اینكه هنوز ذهنش اطراف شهاب دور مي   شقایق

 گشت لبخندي زد و گفت: 

 نیتره تا اینكه به همچكنار تو باشم برام لذت بخش -

 گردشهایي برم.  

 

 خندید و گفت:    مهتاب



تونم امیدوار باشم كه به خاطر اقوامت  پس مي-

 رابطت رو با من قطع نكني آره؟ 
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 گفت:   شقایق

من هرگز یار و همدم روزهاي بي كسیم رو از یاد   -

كنم، مگه اینكه برم و رابطم رو باهاش قطع نمينمي

 خودش بخواد. 

 

دست او را گرفت و همچنان كه به طرف اتاق    مهتاب

 مي رفتند با خنده گفت: 

با این حال خوشحالم از   ،یزنیکه م هیچه حرف  نیا -

 مثل تو دارم. یاینكه دوست وفادار 



 

آن شب وقتي شهاب به خانه بازگشت هنوز آثار   

اندوه و ناراحتي در چهره اش به چشم مي خورد با  

را پنهان سازد   شیاین حال سعي مي كرد ناراحت

 مخصوصاً در برابر شقایق. 

این وجود تمام هوش و حواس شقایق پیش او بود.   با 

او مطمئن بود كه شهاب از چیزي ناراحت است اما  

 . ستیس بزند موضوع چنمي توانست حد

آن شب جز سر میز شام دیگر موفق نشد    شقایق

شهاب را ببیند اما در همان مدت كوتاه هم سكوت و  

بي میلي او به غذا و   كم حرفي شهاب و مخصوصاً 

 ترك كردن میز، شقایق را بیش از پیش نگران كرد.  

دلش مي خواست بداند در غیبت او چه اتفاقي   خیلي

ث شده شهاب تا این حد دگرگون  پیش آمده كه باع

شود، اما توان این را نداشت كه در این مورد سوالي 

بپرسد بنابراین به ناچار سعي مي كرد خود را بي 

 تفاوت نشان دهد. 

دو روز از این جریان گذشت، تا نزدیك شدن فصل   

باقي نمانده بود.   یاد یبهار و شروع سال نو  مدت ز



و نور مالیم خورشید  هوا كم كم رو به گرمي مي رفت  

 طبیعت یخ زده را جاني تازه مي بخشید. 

 

سرماي اسفند ماه با این كه هنوز پا برجا بود و نام   

زمستان را حفظ مي كرد ولي دیگر نیروي زیادي  

نداشت و آرام مي رفت تا جاي خود را به گرماي لذت 

 بخش و دلچسب فصل بهار بدهد.  

 

یدن موسم خانه  شدن نشانه هاي بهار فرا رس  پدیدار

تكاني را یادآور مي شد و همین موضوع تالش و  

 تكاپوي پرشوري را در خانه ها به راه انداخته بود.  

 

هنوز هم در منزل خانم ساالري بود و به همین    شقایق

دلیل در انجام همه ي كارها با آنها همراه بود. آن  

روز زماني كه شهاب از دانشگاه به خانه بر مي 

در حیاط گذاشت شقایق را دید كه   گشت چون قدم

خسته از شست و شوي فرش روي لبه ي حوض  

نشسته و چشمانش را به تنها گل نرگس كه در باغچه  

 كوچك كنار حیاط باقیمانده بود دوخته است. 



 

چون او را تنها و در عالم دیگري احساس كرد به  

 كنارش رفت، وقتي به نزدیكش رسید گفت:  

كه چشم از   كنیدیزیبایي سیر م به نظر میاد تو عالم-

 دارید. گل نرگس بر نمي
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چون صداي شهاب را شنید نگاهش را به او    شقایق

دوخت خواست به احترام او از جایش بلند شود اما  

قبل از اینكه این كار را بكند شهاب در فاصله ي 

 نزدیكي از او روي لبه ي حوض نشست و گفت: 

ولي   خسته نباشید مثل اینكه حسابي مشغول بودید،-

 ن؟ تنها هستید؟ پس مهتاب و مادرم كجا یچ  یبرا



 

 خود را جمع و جور كرد و در پاسخ او گفت:    شقایق

مهتاب تا االن اینجا بود چون كارمون تموم شد رفت  -

 چاي بیاره. مادرتون هم براي خرید رفتن بیرون 

 

 سپس حرف را عوض كرد و گفت:  

حتماً كالس    نیامروز زودتر از روزهاي قبل اومد -

 نداشتید درسته؟

 

آخر سال كمتر كالس  این روزهاي   همینطوره،  -

 .  شهیتشكیل م

 

راستي از اقوامتون چه خبر؟ دیگه كسي به اینجا  -

 نیومده؟  

 

كسي كه نیومده، ولي خاله سیمین صبح تلفن زد و   -

 گفت: 



فردا بعد از ظهر  ران،یهام میان اامشب عمو و عمه -

 کنند.هم جشنشون رو برگزار مي

 

خورد    اندوهي را كه به سراغش آمده بود فرو  شهاب

 و گفت:

 آره؟ دیرپس اینطور كه پیداست فردا از اینجا مي -

 

شقایق نیز كه از این موضوع ناراحت بود و از فكر   

 كردن به آن هم دلش مي گرفت گفت:  

درسته، با این كه بهترین روزهاي زندگیم رو  اینجا -

گذروندم و خاطرات خوبي از اینجا دارم ولي خودتون  

باشه با بودن اقوامم   یبرم. هرچ  که باید دیدونیهم م

 از این مزاحم شما باشم.  شتریدرست نیست ب

 

در آن هنگام صداي مهتاب به گوششان رسید كه  

 گفت: 

تو هیچ وقت مزاحم ما نبودي و نخواهي بود، با   -

 ً ولي همین كه  میناراحت میش  اینكه از رفتنت واقعا

 قراره جاي مناسبي زندگي كني خیالمون راحته.



 

به مهتاب كه سیني استكانهاي چاي را در    شقایق

دست گرفته بود و مقابلش ایستاده بود نگاه كرد، یك  

   كر گفت:استكان چاي برداشت و بعد از تش

باید زندگي    ایولي هنوز معلوم نیست كه من پیش ک-

 كنم.

 

شهاب هم بعد از اینكه یك استكان چاي برداشت،   

 گفت: 

کنه چون اون طور كه من  با این حال زیاد فرق نمي -

اقوامتون به شما عالقه دارند و عالوه بر   یدیدم همه

این از لحاظ اقتصادي هم وضع همشون خوبه پس  

 شما نباید نگران این موضوع باشید. 
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 با لحن آرامي گفت:    شقایق

منزل شما   ی زیبا و ساده ي اینها من طبیعتبا همه-

ً رو به اون همه زرق و برق ترجیح مي   دم مخصوصا

و    شهیاینكه به زودي شكوفه هاي درختها  باز م

تونم  این  . ولي حیف كه من نميشهیاینجا زیباتر م

 . نمیها روببزیبایي

 

 مهتاب لبخندي زد و گفت: 

زني، مطمئن باش جایي تو هم عجب حرفهایي مي -

ري خیلي زیباتر از اینجاست اون قدر كه كه تو مي

 کني.  زود اینجا رو فراموش مي

 

دستش را داخل آب زالل حوض كه ماهي هاي    شقایق

قرمز داخلش شنا مي كردند فرو كرد و همان طور كه 

موجهاي كوچكي روي آب ایجاد مي كرد با لحني غم  

 آلود گفت: 



چون این حوض كوچك و   کني؛یولي تو اشتباه م -

هاي زیباش و اون گلهاي نرگس كه فقط یكیش  يماه

هایي كه از االن جوانه زدن   باقي مونده و شكوفه

چیزهایي نیستند كه من به راحتي بتونم فراموششون  

 كنم.  

 

اشكي را كه در چشمش حلقه زده بود پاك كرد    شقایق

 و گفت:

خوام كه این چیزها رو  تونم و نميمن واقعاً نمي -

ها متعلق به جایي این زیبایيفراموش كنم چون 

هستند كه من از ساكنانش چیزي جز محبت ندیدم،  

گشتم پس  یعني همون چیزي كه سالها به دنبالش مي

انتظار نداشته باشید كه به راحتي بتونم از اینجا دل  

 بكنم.   

 

كنار شقایق نشست دست او را در دست خود    مهتاب

 فشرد و گفت:

بگم،   یاین حرفهاي تو چدر جواب  دونمیمن كه نم -

دونم كه تو هر وقت دلت خواست  فقط این رو مي



توني بیایي اینجا پس نیازي نیست كه از اینجا دل مي

 بكني. 

 

همین هنگام كه مهتاب این حرفها را بر زبان مي   در

آورد، خانم ساالري نیز با سبدي در دست وارد خانه  

ید از  شد شقایق كه زودتر از شهاب و مهتاب او را د

جایش بلند شد و بعد از سالم و خسته نباشید گفتن به 

او، به طرفش رفت و سبد پر و سنگین را از دست او 

 گرفت و گفت:

اینطور كه پیداست خیلي خسته شدید، كاش اجازه   -

 داده بودید من یا مهتاب همراهتون بیاییم.  

 

 ساالري لبخندي زد و گفت:   خانم

كردم یكي از شما تنها  اگه این كار رو مي نه عزیزم،-

درضمن شما دو تا كه بیكار نبودید با این    نیموندمي

كه كردید مطمئنم از من هم خسته   ییهمه شست و شو

 . نیتر شد

 

 شقایق تبسمي كرد و گفت: 



ولي ما دو نفر بودیم پس كمتر خستگي رو احساس   -

 كردیم. 
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بعد از این حرف به طرف اتاق راه افتاد و    شقایق

 گفت:  

ها رو بذارم داخل آشپزخانه رم اینبا اجازتون مي-

 . گردمیزود برم

 

بعد از رفتن شقایق، خانم ساالري به شهاب نگاه كرد   

 و گفت:  

   اومدي؟ یتو  ک -

 



 هم گفت:    شهاب

 چند دقیقه قبل از شما اومدم.   ستین ی  اد یمدت  ز-

 

 خانم ساالري نگاه عمیقي به او كرد و گفت:   

 ره؟خبر داري كه شقایق فردا از اینجا مي-

 

 شهاب گفت:   

 آره خبر دارم، از خودش شنیدم. -

 

خانم ساالري چون این لحن بي تفاوت شهاب را شنید   

 گفت:  

  یشكردم از شنیدن این خبر ناراحت ميمن فكر مي-

دونم  كنه. نميولي مثل اینكه زیاد برات فرقي نمي

دوني با این کارات چقدر باعث عذاب  خودت مي

 یا نه؟    یشیشقایق م

در هر صورت بهتره بدوني كه داري بهش ظلم   ولي 

کني، اون دختر بدبخت  گناهي نداره که تو اینطور  مي

 کني.  با احساساتش بازي مي



 

نین حرفهایي از  انتظار نداشت چ كه اصالً   شهاب

 مادرش بشنود با ناراحتي گفت: 

شما با این حرفها دارید اتهام بزرگي به من نسبت   -

» ظلم كردن به شقایق و بازي با احساسات   ن یدمي

 او«  

کردم در موردم اینطور فكر كنید. با  فكر نمي هرگز 

خواد از بقیه  افكارتون هم مطلع  اینكه خیلي دلم مي

نیست چون هر لحظه ممكنه  بشم ولي االن امكانش

 دیكنم دیگه چیزي نگشقایق برگرده پس خواهش مي

 هاتون رو بذارید براي بعد. و ادامه حرف

 

 خانم ساالري كه متوجه شد او را ناراحت كرده گفت:   

خواستم كمي هم به خواستم ناراحتت كنم فقط مينمي-

خواسته دل شقایق توجه كني شاید به خاطر دل اونم   

 هاي بیهوده برداري. ه دست از این فكر و خیالكه شد

 



و از آنجا   ستیشهاب كه دید مادرش دست بر دار ن 

كه برگشتن شقایق را نزدیك مي دید از جایش بلند شد  

 و با ناراحتي گفت:  

واقعاً متاسفم، چون تمام سعي و تالش من اینه كه به -

 خواسته دل توجه نكنم؛ 

تونم به یق. فقط ميبه دل خودم و نه به دل شقا  نه

کنه فعالً باید  حرف عقلم گوش كنم كه اونم  حكم مي

صبر كنم پس لطفاً شما هم همین كار رو بکنید و  

شهاب   دیبیشتر از این روي این موضوع اصرار نکن

 راه افتاد كه برود ولي قبل از آن گفت:  

  نمونیدر ضمن دوست ندارم شقایق از گفتگوي ب-

 باخبر بشه.  

 

از گفتن این حرف با قدمهایي سریع راه   بعد  شهاب

اتاق را در پیش گرفت وقتي مي خواست از پله هاي  

ایوان باال برود شقایق را دید كه قدم در حیاط گذاشت  

با این حال چیزي نگفت و با قلبي ماالمال از اندوه از  

 كنار او گذشت و وارد اتاق شد. 

 



                

 

[11 /16 /2021  3:41  PM] 

 

 345#پارت 

 

كه در این چند روز چنین حاالتي را زیاد در    شقایق

شهاب دیده بود بعد از اینكه رفتن او را نظاره كرد به  

 طرف خانم ساالري و مهتاب راه افتاد. 

 

وقتي به كنار آنها رسید استكان چاي را كه براي   

او گرفت و بعد از پاسخ   خانم ساالري آورده بود مقابل

 به تشكر او گفت: 

اینطور كه پیداست آقا شهاب این روزها از چیزي   -

اي در میان  ناراحتند امیدوارم موضوع نگران كننده

 . نباشه

 

 خانم ساالري روي لبه حوض نشست و گفت:   



نه عزیزم، بي جهت خودت رو نگران نكن اصالً چیز  -

 مهمي نیست.  

 

خواست با این حرف شقایق را از   یساالري م خانم

نگراني در آورد، ولي شقایق مي دانست كه شهاب بي 

دلیل ناراحت نمي شود و مطمئناً موضوعي پیش آمده  

 كه باعث شده حال و روحیه او تا این حد تغییر كند.  

ي، این سوالي بود كه شقایق بارها از  چه موضوع اما 

خود مي پرسید اما هر چه فكر مي كرد نمي توانست  

 پاسخي براي آن پیدا كند. 

صبح روز بعد سامان خان یعني همان دایي شقایق به   

منزل خانم ساالري تلفن كرد و با شهاب مشغول 

گفتگو شد بعد از اینكه ساعت شروع جشن را به 

و خواست كه رأس ساعت  اطالع شهاب رساند از ا

معین شقایق را در آنجا حاضر كند در ضمن از او  

به   ایقدعوت كرد كه به همراه مادر و خواهرش با شق 

آنجا بیایند تا عالوه بر اینكه مهمانان را با آنها آشنا  

كنند، مراتب سپاسگزاري از آنها را نیز به جا  

 بیاورند.  

 



ر یابد  شهاب كه قصد نداشت در جشن آنها حضو اما 

كار را بهانه قرار داد و به نحوي كه او رنجیده نشود  

دعوتش را رد كرد. با این حال به او قول داد كه سر 

 موقع شقایق را به آنجا ببرد. 

 

بعد از قطع تماس وقتي شهاب جریان را براي آنها   

بازگو كرد و موضوع رد كردن دعوت را نیز به آنها  

  گفت، شقایق با اندوهي زیاد گفت:

ولي   دیکردم تا امروز نظرتون رو عوض کنفكر مي-

 کردم. مثل اینكه اشتباه مي

 

 شهاب گفت:   

کنم شما   یمن که گفته بودم دعوتشون رو قبول نم -

 . نی کردنباید بي جهت خودتون رو امیدوار مي

 

 كشید و گفت: ی آه نامحسوس  شقایق

با این حساب باید تنهایي تو جمعشون حاضر بشم   -

ر كنید این كار خیلي برام سخته، مخصوصاً  اما باو 



اینكه دفعه قبل هم تنها نبودم و خود شما همراهم  

 بودید. 

 

 شهاب كه او را درك مي كرد گفت:  

تونه اگه موضوع تنهایي شما باشه مهتاب مي -

 همراهتون بیاد. 
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كه از شنیدن این موضوع خوشحال شده بود    مهتاب

 گفت:  

حاال كه اینطوره مامان هم بیاد به نظرم اینطوري  -

 خیلي بهتره.   

 



 ساالري گفت:   خانم

دوني كه شهاب دعوت آقا سامان  نه، خودت هم مي-

 رو رد كرده پس درست نیست كه من بیام.  

 

 گفت:   شهاب

حق با مامانه با این حساب ساعت چهار بعد از ظهر  -

 . میحاضر باشید تا بر

 

 مهتاب گفت:  

 یا با ماشین مهران؟  میرژانس ميبا آ -

 

 شهاب در حالي كه از پله ها باال مي رفت گفت: 

 كنم آژانس بگیرم.  با بودن مهران مگه جرأت مي -

 

هر حال زمان حركت فرا رسید، ترك كردن منزل   به

خانم ساالري واقعا ً براي شقایق دشوار بود و شقایق  

تنها به این امید كه باز به همینجا بر مي گردد خود را 

 راضي به رفتن مي كرد.  



قبل از رفتن به سراغ باغچه گل هاي نرگس    شقایق

رفت كنار باغچه كوچك و سرسبز نشست به تنها  

شاخه گلي كه چهار گل كوچك بر سر آن خودنمایي  

   كرد چشم دوخت و با چشماني غرق در اشك گفت:مي

تنهایي این گل تو این باغچه من رو به یاد تنهایي  -

دونم افراد  يكه تو انتظارمه با اینكه م  ندازهیخودم م

گیرند ولي هیچ كدامشون  زیادي دورم رو مي

 جاي شما رو براي من پر كنند.  تونندینم

 

   شقایق از جایش بلند شد و رو به خانم ساالري گفت: 

 غ یشما طي این مدت از هیچ محبتي نسبت به من در-

از شما   ی دونم با چه زبونو من واقعاً نمي د ینکرد

ها و  دوارم مزاحمتتشكر كنم با این حال امی

دردسرهایي رو كه براتون ایجاد كردم به بزرگي 

 خودتون ببخشید و از من رنجیده خاطر نباشید. 

 

    

 ساالري دست شقایق را در دست گرفت و گفت:  خانم



زني عزیزم، باور كن اگه ها چیه كه مياین حرف -

دادم از  اختیار رفتن تو دست من بود هرگز اجازه نمي

تونیم ولي متاسفانه هیچ كدام از ما نمي پیشمون بري 

در این مورد تصمیم بگیریم و ناچار باید رفتن تو رو  

 .میبپذیر

با این وجود تنها خواهشي كه از تو دارم اینه كه ما   

به دیدنمون بیاي چون   یتونرو فراموش نكني و تا مي

 شه.  دلمون واقعاً برات تنگ مي

 

چشماني اشك   شقایق را در آغوش گرفت و با   سپس

 آلود با او خداحافظي كرد. 
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این صحنه بر اندوه دل شهاب دامن زد و او را   دیدن 

 بیش از پیش با غم و ناراحتي قرین ساخت.  

هر حال چند لحظه بعد شهاب و شقایق و مهتاب   به

سوار ماشین شدند و از برابر چشمان نگران خانم 

 ساالري دور شدند. 

طول راه كسي كه بیشترحرف مي زد مهتاب بود   در

حالت سكوت بیرون مي   كه با حرفهایش شقایق را از

آورد، اما شهاب گویي اصالً در جمع آن دو حضور 

نداشت چنان در افكار خود غرق بود كه وقتي مهتاب  

صدایش مي زد و از او در مورد چیزي نظر مي 

شد و مهتاب باید دو سه بار  متوجه نمي خواست اصالً 

صدایش مي كرد تا او را به خود آورد و بعد سوال  

كند تا شهاب با بي حوصلگي پاسخي    خود را تكرار

 كوتاه به آن بدهد. 

 

شقایق هم تا حدي حال شهاب را داشت اما به دلیل   

 مهتاب نمي توانست به فكر و خیال بپردازد.   یحرفها

 

بعد شهاب ماشین را نزدیك منزل پدر شقایق   مدتي

 پارك كرد وقتي هر سه از  



دیدن    پیاده شدند بعد از حرفهاي مهتاب كه از  ماشین

آن خانه مجلل بر زبانش جاري شده بود شهاب  

نگاهي به ماشین هاي پارك شده در آن محل كرد و  

 گفت: 

مثل اینكه همه اومدن و منتظر حضور شما هستن   -

 داخل.    د یپس زیاد منتظرشون نذارید و بر

 

 گفت:    مهتاب

ولي اول باید چمدون شقایق رو   میریخیلي خوب م -

 بدي. 

 

   یق كرد و گفت:شهاب رو به شقا  

 خوام به كلي فراموش كرده بودم. معذرت مي-

 

بعد از این حرف چمدان را از صندوق عقب بیرون   

 آورد آن را به دست شقایق داد و گفت: 

امیدوارم محل زندگي جدید مطابق میلتون باشه و   -

 برسید.  نیخوابه هر چه مي نجا یدر ا



 

 شقایق در پاسخ او با اندوه گفت:  

اگه هم باشه مثل   كنم اینطور باشه،ن فكر نميولي م -

 شه این رو مطمئنم.  منزل شما نمي

 

 بعد از مكث كوتاهي ادامه داد:   شقایق

من تو این مدت شما رو بیشتر از همه به زحمت   -

انداختم، با این حال تمام زندگیم رو مدیون شما هستم  

 كنم. و هرگز این رو فراموش نمي

 

 لبخند كمرنگي بر لب آورد و گفت:  شهاب

من هم دختري رو كه بعد از این همه مدت هنوز   -

 كنم. دست از تعارف برنداشته هرگزفراموش نمي

 

با شنیدن این حرف نگاهش را به نگاه شهاب    شقایق

 گره زد و با چشماني كه از نم اشك مي درخشید گفت:  

دونید كه كنم، خودتون هم ميولي من تعارف نمي-

 مدیونتونم. 



 

 شهاب نگاهش را از او گرفت و گفت:  

هاي شما  دست بردارید شقایق خانم، این حرف -

ده در حالي  من رو آزار مي یابیشتر از هر چیز دیگه

 كه من اصالً تحملش رو ندارم. 
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كه راه گلویش را بسته بود فرو خورد    یبغض  شقایق

 و گفت:  

خوام من اصالً قصد ندارم   یبسیار خوب معذرت م-

 باعث رنجش شما بشم. 

 



نمي توانست به این گفتگو ادامه دهد  گری که دشهاب  

با حالي دگرگون از شقایق فاصله گرفت و به طرف  

ماشین رفت، درحالي كه در ماشین را باز مي كرد رو  

 به مهتاب گفت:  

 دنبالت.   امیمنتظرم باش، دو سه ساعت دیگه م-

 

 نگاهي به شقایق كرد و گفت: سپس

 فعالً خدا نگهدار.   -

 

سوار ماشین شد و لحظه اي بعد از آنجا دور    شهاب

 شد. 

شقایق و مهتاب تا لحظاتي همان طور ایستادند و   

 رفتن او را نظاره كردند.  

 

آخر مهتاب به طرف شقایق رفت بازوي او را   در

 گرفت و گفت:

 داخل.    میبهتره هر چه زودتر بر -

 



كه همچنان به انتهاي خیابان چشم دوخته بود    شقایق

با شنیدن صداي مهتاب قطره اشكي را كه بر روي  

گونه اش جاري شده بود پاك كرد و درحالي كه سعي  

كرد آرامش خود را به دست آورد در پاسخ او  مي

 گفت:  

 خوام كه معطل شدي.باشه، معذرت مي-

 

آمد و    در همان هنگام سیمین خانم از در خانه بیرون 

  چون نگاه هاي منتظرش متوجه حضور شقایق شد،

خوشحال به سوي او دوید و چند لحظه بعد او و  

 مهتاب را همراه خود به داخل خانه برد.  

  

تمام مدتي كه شقایق و مهتاب در جشن حضور   در

 داشتند شهاب بي هدف در خیابانها مي گشت. 

  از بس كه در خیاالت گوناگون غرق شده بود خودش 

هم نمي دانست كجا مي رود. اما مدتي كه گذشت خود 

را در همان جایي دید كه شقایق و مهتاب از ماشین  

پیاده شده بودند یعني نزدیك همان خانه اي كه  

 داد. آرزوهاي او را بر باد رفته نشان مي



او همانجا ماشین را خاموش كرد اما به جاي اینكه  

چشم دوخت   پیاده شود سرجایش نشست و به آن خانه 

هر چه بیشتر به آن نگاه مي كرد دست یافتن به 

 شقایق را غیر ممكن تر میدید. 

 

با این حال باز به آن نگاه مي كرد و چشم از آن بر   

 نمي داشت.  

با خود فكر مي كرد كه این همه ثروت را نادیده   گاهي

بگیرد و با یك جمله شقایق را از اقوامش 

 خواستگاري كند. 

پاسخ آنها فكر مي كرد قلبش به درد مي   اما وقتي به 

آمد. او از اینكه درخواستش را مطرح كند بیمي 

نداشت، از این مي ترسید كه در پاسخش چیزي  

بگویند كه غرور و شخصیتش را در یك لحظه خرد  

 كند. 
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از پاسخ منفي آنها وحشت داشت و همین باعث   او

مي شد كه توان انجام این كار را در خود نداشته 

 باشد. 

شهاب نزدیك به سه ساعت در همین حال باقي ماند،   

با اینكه بیش از حد خسته شده بود ولي ترجیح مي 

 داد همانجا منتظر بماند.  

ي كردن به این موضوع كه فقط یك بار دیگر م فكر

تواند شقایق را ببیند تمام غمهاي عالم را برایش به  

ارمغان مي آورد. اما باز خود را امید مي داد كه 

شقایق در روزهاي آینده حتماً به دیدارشان خواهد  

 آمد.  

مدتي دیگر را نیز به این وضع گذراند سپس    شهاب

چون متوجه تاریكي هوا شد نگاهي به ساعتش كرد،  

بعد از آن از ماشین پیاده شد و به طرف آن خانه 

 رفت.  



بعد از اینكه زنگ را به صدا در آورد یكي از   مدتي

مستخدم ها در را به رویش باز كرد. شهاب هم از او  

ه او آمده دنبالش، آن خواست تا به مهتاب خبر دهد ك 

 مستخدم هم براي اجراي خواسته او به داخل برگشت.  

 

از رفتن او شهاب به ستون كنار در تكیه داد و به  بعد

آسمان تاریك چشم دوخت. مدتي كه گذشت صداي  

 شقایق او را به خود آورد كه گفت: 

 هنوز هم قصد ندارید بیایین داخل؟-

 

 شهاب به او نگاه كرد و گفت:  

 ممنون دیگه دیر وقته باید برگردیم.  -

 

شقایق كه نمي خواست به این زودي شاهد رفتن آنها   

 باشد گفت: 

كنم حداقل براي صرف شام هم كه شده خواهش مي -

درست    د،یشما این همه راه رو تا اینجا اومد د،یبیای

 نیست همین طوري برگردین. 

 



 شهاب در پاسخ او گفت:   

هم اینه كه باید شما رو اینجا این چیزها مهم نیست م-

دونم این كار درستیه رها كنیم و بریم درحالي كه نمي

 یا نه.  

 

نگران من نباشید، با اینكه اینجا احساس تنهایي  -

شما   یكنم ولي همون طور كه به زندگي تو خونهمي

 كنم.  عادت كردم به اینجا هم عادت مي

 

 

كه باعث بشه امیدوارم اینطور باشه ولي نه اون قدر -

 ما رو فراموش كنید.  

 

 چشمان پر اشکش را به شهاب دوخت و گفت:  شقایق

تونم بكنم، كنم یعني نميكار رو نمي نی من هرگز ا -

 حتي اگر در بهترین شرایط باشم.  

 

 كه تا به حال ساكت بود گفت:   مهتاب



خوب دیگه هوا سرده درست نیست بیشتر از این   -

 یم.شقایق رو بیرون نگه دار
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 رو به شقایق كرد و ادامه داد:   او

اي  با اینكه جدایي ازت برام خیلي سخته ولي چاره-

 نیست و باید قبولش کنم

كنم تا جایي كه برات . با این وجود خواهش مي

 ممکنه به دیدنمون بیا، من همیشه منتظرتم.  

 

 هم كه اشك از چشمانش جاري شده بود گفت:   شقایق

من این طاقت رو ندارم كه شاهد پایان  لحظات  -

اشتم باشم. پس مطمئن باش به هر خوشي كه با تو د



این رو به تو قول  امیطریقي كه شده به دیدنت م

 دم. مي

 

آن دو بعد از این حرفها یكدیگر را در آغوش گرفتند   

 و بعد از وداعي غم انگیز از یكدیگر جدا شدند. 

خداحافظي با شهاب براي شقایق بسیار سخت تر از   

مان چشمان  خداحافظي با مهتاب بود، بنابراین با ه

 اشك آلود به او نگاه كرد و گفت:

دونم از تشكر خوشتون نمیاد  آقا شهاب با اینكه مي -

ولي دوست دارم براي یك بار هم كه شده به خاطر  

تمام لحظات خوب و خاطره انگیز زندگیم كه شما 

 باعث و بانیش بودید با تمام وجود از شما تشكر كنم.  

 یتونه پاسخگونميكه یك تشكر خشك و خالي  درسته

اون همه گذشت و محبت شما باشه ولي خودتون هم  

دونید كه این تنها كاریه كه من قادر به انجامش  مي

هستم، پس خواهش مي كنم تشكر صادقانه من رو  

 بپذیرید.

 



شهاب كه هر چه بیشتر به لحظه جدایي نزدیك مي  

   شد دلش بیشتر مي گرفت با اندوه گفت:

مطابق میلم نیست و   این حرفها اصالً با اینكه شنیدن -

دوست ندارم پاسخ بدم ولي چون دلم نمیاد تو این  

تفاوت باشم براي لحظه آخر نسبت به خواهشتون بي

  پذیرم،آرامش خاطرتون هم كه شده تشكرتون رو مي

به این امید كه دیگه احساس نكنید به من مدیون  

 هستین.

 

شمانش به شهاب كه تحت تأثیر اشكهاي شقایق چ 

اشك نشسته بود نگاهش را از چشمان او گرفت و  

   گفت:

ریم البته اگه اجازه  خوب دیگه با اجازتون ما مي-

به جاي كلمه »خداحافظ« از»به امید دیدار«   نیبد

 استفاده كنم،

 

بعد از این حرف براي لحظه اي به شقایق نگاه كرد   

 و گفت:  

 پس به امید دیدار. -



 

ثر شنیدن حرفهاي او قلبش  شقایق هم كه در ا 

ماالمال از عشق شده بود چشمانش را به زمین  

 دوخت و گفت:  

 گم به امید دیدار.حاال كه اینطوره منم مي-

 

با تمام شدن حرف شقایق، شهاب به طرف ماشین   

راه افتاد و كم كم از نظر شقایق دور شد. لحظه اي  

بعد مهتاب هم بار دیگر شقایق را در آغوش گرفت  

سپس مانند شهاب به امید دیداري گفت و از او جدا  

 شد. 
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و مهتاب با چشماني كه از وجود قطرات اشك    شهاب

كه لبریز   ییدرخشش زیبایي به خود گرفته و با قلبها 

از درد و داغ جدایي بودند سوار ماشین شدند و 

چیزي نگذشت كه از برابر دیدگان پر اشك شقایق دور  

 شدند. 

 

شقایق به سختي مي توانست باور كند كه از این پس   

باید دور از آنها زندگي كند. او تا مدتي همانجا ایستاد  

و در سكوت و خلوت به اشك ریختن پرداخت تا جایي 

یبتش براي اهل خانه طوالني شد و سیمین خانم  كه غ

 براي پیدا كردنش از خانه بیرون آمد. 

 

 وقتي او را در آن حال دید به كنارش رفت و گفت:   

این همه آدم رو رها كردي و داري تو تنهایي وقت  -

 گذروني؟ مي

 

شقایق چون متوجه حضور او شد اشكهایش را پاك   

 كرد و گفت:  

 اومده بودم بدرقش.  ه،خواست برمهتاب مي-



 

سیمین خانم كه از آمدن شهاب اطالعي نداشت   

 پرسید: 

  كسي اومده بود دنبالش یا خودش تنها رفت؟ -

 

نفس عمیقي كشید تا آرامش خود را بازیابد و    شقایق

 سپس گفت: 

 آقا شهاب اومده بود دنبالش با هم رفتند.   -

 

 ت:  خانم از شنیدن این حرف ناراحت شد و گف سیمین

كاش ما رو از اومدنش با خبر كرده بودي، حیف شد  -

بردیمش داخل  دونستیم دوباره میاد حتماً مياگه مي

 خوان باهاش آشنا بشن. خیلیا مي

 

   آهي كشید و گفت:  شقایق

بینید هر دو نفرشون رفتن  پس دیگه حاال كه مي-

 شه كاري كرد.  نمي

 



خانم با توجه به چهره اشك آلود و لحن  سیمین

 اندوهناك شقایق گفت:

 از رفتنشون ناراحتي؟  -

 

 شقایق به طرف داخل خانه راه افتاد و گفت:   

دونستید تا چه حد به حضورشون عادت كردم   اگه مي-

 كه از رفتنشون ناراحت بشم. دادید به من حق مي

 

شقایق بعد از گفتن این حرف وارد خانه شد و   

سیمین خانم هم به دنبالش رفت. شهاب و مهتاب بعد  

از جدایي از شقایق تا مدتي كالمي بر زبان نمي 

 آوردند. 

 

مهتاب كه اصالً نمي توانست در برابر این جریان   

م  خودش را كنترل كند آرام اشك مي ریخت. شهاب ه 

كه سعي مي كرد بر احساسات خود غلبه كند با شنیدن  

 صداي گریه او این كار برایش سخت تر مي شد.  

 



بعد از گذشت مدتي به او كه در كنارش   بنابراین

 نشسته بود نگاهي كرد و گفت: 

خواي تمام طول راه رو گریه كني،  تو كه نمي -

 ؟ یخوامي

 

و  با دستمال اشكهاي صورتش را پاك كرد   مهتاب

 گفت:  

کنم باور كن دست خودم نیست، وقتي به این فكر مي-

خود به  م یریكه شقایق رو تنها گذاشتیم و داریم م

  سوزهیدوني چقدر دلم براش منمي  .ادیخود اشكم درم

با اینكه اون همه آدم اطرافش هستند ولي  بازم  

 تنهاست. 
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 كه مي فهمید او چه مي گوید گفت:   شهاب

حق با توهه، تا بیاد با اون همه غریبه آشنا بشه و  -

بره ولي  به زندگي باهاشون عادت كنه مدتي وقت مي

مهم نیست، همین كه اقوامش بهش عالقه دارند و  

 ذارند باید خدا رو شكر كنیم. تنهاش نمي

 

 تاب آهي كشید و گفت:  مه 

ولي این چیزها كه جاي خالي اون   یگتو درست مي-

 کنه؟كنه، مي رو براي ما پر نمي

 

کني نه پس بگو داري براي تنهایي خودت گریه مي-

 تنهایي شقایق. 

 

شاید اینطور باشه ولي كاش اصالً  از   دونم،ینم -

رفت این طوري دیگه دلیلي براي گریه پیش ما نمي

 كردن وجود نداشت.   

 



كه نمي خواست گفتگویشان به جاهایي كه او    شهاب

   نمي خواهد بكشد حرف را عوض كرد و گفت:

ها رو بذار كنار، تعریف كن ببینم جشن حرف این

 چطور بود؟ خوش گذشت یا نه؟

 

 مهتاب باقیمانده اشك چشمانش را پاك كرد و گفت:  

خوش كه گذشت ولي به نظر من قشنگترین لحظه  -

ها شقایق رو  اي بود كه مهموناش همون لحظه

دوني وقتي همراه شقایق وارد سالني كه  دیدند. نمي

پر از جمعیت بود شدیم یكدفعه چه سكوت عجیبي همه 

 جا رو گرفت. 

بت شده بود، انگار همه همه چشمها روي شقایق ثا  

از دیدن شقایق حسابي جا خورده بودند. بعد از اینكه 

چند لحظه گذشت یكي دو نفر شروع كردند به كف  

زدن، چند ثانیه بیشتر نگذشت كه صداي كف زدن کل  

هاي همشون شادي و  سالن رو پر كرد، تو چهره

 زد. هیجان موج مي

یكتر بودند  كه از نظر فامیلي نزد  ییاونا  ن،یبعد از ا 

دور شقایق رو گرفتند و هر كدام یك چیزي گفتند. باید  

بودي و مي دیدي شقایق چطور پاسخ ابراز  



داد. من كه اگه جاي اون بودم  احساساتشون رو مي

 تونستم حرف بزنم.  یك كلمه هم نمي

 

اجازه نداد مهتاب زیاد در این مورد حرف بزند    شهاب

 و به او گفت:  

رد شقایق بگي خودم او رو  نیازي نیست در مو-

تونم حدس بزنم برخوردش چطور  شناسم و ميمي

هاش  بوده به جاي این حرفها بگو بدونم عمو و عمه

 رو دیدي یا نه؟  

 

دوني از دیدن شقایق چقدر  آره دیدمشون، نمي -

ها  ریختند، اونخوشحال شده بودند و چطور اشك مي

بر خالف ظاهرشون آدمهاي خوش قلب و خوش 

بتي بودند. با اینكه فكر مي کردم اصالً من رو  صح

گیرند ولي بیش از حد به من توجه کردند  تحویل نمي

هم  رو خواست تو عالوه بر این خیلي دلشون مي

ببینند. مخصوصاً آقاي شیدا، منظورم عموي شقایقه،  

گفت باید حتماً تو رو ببینه و ازت تشكر كنه. من  مي

 رو نداشتم.  یی ها صحنه  نیانتظار دیدن همچكه اصالً 



كنه در حالي كه اون همه آدم مشتاق  باور مي یک 

دیدن شقایق هستند، شقایق اون طور تو دست آقاي  

 رضواني گرفتار باشه و از تنهایي به ما پناه بیاره. 
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 که طاقت نداشت صبر کند گفت:   ابشه 

در   کنمیها رو کار نداشته باش خواهش م گذشته -

 بگو. شتریب  قیشقا   یمورد عمو

 ؟ هیبه نظرت  چطور آدم 

 

گفت كاش  اومد فقط پیوسته ميآدم بدي به نظر نمي - 

قدر این جمله رو  نیآقا شهاب هم اومده بودند، ا 

تكرار كرده بود كه حسابي از دستش خسته شده بودم.  



اصالً هیچ كس گفت، رسید همین رو ميتا به من مي

 گرفت.  به اندازه اون سراغ تو رو نمي

تر از  قایق بیشكه مشخص بود از پیدا شدن ش  اینطور

همه خوشحال بود. در ضمن شقایق هم قراره از این  

 به بعد تو خونه او زندگي كنه.

 

 

 اروپا؟  گردهیچطور؟ مگه دیگه برنم -

    

دونم، شاید با پیدا شدن شقایق  این رو دیگه نمي -

 اونم زندگیش رو به اینجا منتقل كنه.  

 

 مكثي كرد و سپس ادامه داد:   مهتاب

اي كه خانواده  ر من با این همه عالقهولي به نظ -

شقایق به تو دارند دیگه نیازي نیست شقایق با اونها  

زندگي كنه. تو با برگردوندن شقایق بهشون تونستي  

مدتي كه  یتوجه همشون رو به خودت جلب كني. تو

تو جمعشون بودم به این نتیجه رسیدم كه عالوه بر  

این فكرند كه  سخت تو  بشنخوان با تو آشنا اینكه مي



به طریقي كارت رو جبران كنند. با این حساب مطمئن 

با كمال میل در اختیارت   یاز اونا بخوا یباش هر چ

 ذارن، حتي شقایق رو. مي

 

شهاب كه از همان اول متوجه شد مهتاب چه مي  

خواهد بگوید با تمام شدن حرف او نفس عمیقي كشید  

   و گفت:

ها بخوان از  شاید اونكنم، ولي من اینطور فكر نمي-

 کني.   من تشكر كنند اما نه تا این حد كه تو فكر مي

 

کني امتحان كن، مطمئن باش امتحانش  اگه باور نمي-

 ضرري نداره. 

 

هیچ فكر   چه ضرري بدتر از اینكه پاسخ منفي بدن، -

اي  هكردي اگه به محض شنیدن درخواست ما با چهر

 ند چه اتفاقي میفته؟در هم كشیده خواسته ام رو رد کن

  

ها  ترسي كه اونگي تو از این ميمي یفهمم چمي -

شخصیتت رو خرد كنند و تو رو از خودشون برونند.  



كه درصد پاسخ   اما اگه نظر من رو بخواي مي گم اوالً 

كنم خواستت رو  منفي دادنشون خیلي كمه و فكر نمي

م رد  رد كنند ثانیاً اگه بخوان رد كنن با ادب و احترا

كنند نه با اخم و ناراحتي ثالثاً به فرض اینكه مي

درخواستت رو رد كنند و غرورت رو هم بشكنن، تو 

 كه نباید به خاطر این موضوع خودت رو عقب بكشي. 

به نظر من شقایق اینقدر ارزش داره كه تو به  

دونم  خاطرش از غرورتم  بگذري، هر چند بعید مي

د كه با تو چنین رفتاري  ها اینقدر قدرنشناس باشناون

 كنند.
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تونم با  ها همش حرفه و گفتنش آسون، پس نمياین -

 تكیه به این حرفها قدم پیش بذارم.  



 

توني، تو كه به خاطر شقایق از ماشین چرا مي -

تر بود گذشتي پس   خودت كه برات از هر چیز عزیز

توني چیزهاي دیگه رو نیز نادیده بگیري. در  مي

ت  ضمن مطمئن باش تا وقتي شقایق تو جمع  اوناس

ده رفتار بدي با تو داشته باشند. از طرفي  اجازه نمي

ممكن نیست   و خواسته تو خواسته شقایق هم هست 

ها بر خالف خواسته او عمل كنند، پس حاال كه كه اون

جاي این همه امیدواري هست تو هم با تكیه به همین  

 گردي. امیدها برو جلو مطمئن باش نا امید برنمي

 

ر شقایق هم كه شده این كار  كنم به خاطخواهش مي 

دوني كه اون تو رو بیشتر از  رو بكن خودت هم مي

دوست داره، پس اجازه نده بیشتر  یهر كس دیگه ا

 از این منتظر بمونه. 

 

 

در پاسخ مهتاب بدون اینكه به او نگاه كند    شهاب

 گفت: 



به این   یجواب نیاگه هنوز ازدواج نكرده بودي همچ-

اینقدر صریح و   یگه جرأت نكندادم كه دی حرفات مي

بي پرده حرف بزني. اما متاسفانه از وقتي ازدواج 

كنم از من بزرگتر شدي، به خاطر  كردي حس مي

پاسخت رو   خوادیتونم اون طور كه دلم مهمین نمي

 بدم. 

 

مهتاب كه میدانست او چه حالي دارد و به چه دلیل   

 این حرفها را مي زند لبخندي زد و گفت: 

فعالً بگو ببینم   حرفها رو بذار براي بعد، این-

 هاي من رو قبول داري یا نه؟حرف

 

آره تا حدودي قبول دارم، ولي یادت باشه كه داري   - 

 کني.   از اخالق من سوء استفاده مي

 

حاال كه قبول داري یا خودت برو باهاشون صحبت  -

كن یا اجازه بده مامان این كار رو بکنه. ببینم  

 پسندي؟    بیشتر مي  كدومش رو

 



 گفت:  ی با تحكم خاص  شهاب

 هیچ كدوم.  -

 

مهتاب كه انتظار شنیدن این پاسخ را نداشت با لحني  

 التماس آمیز گفت: 

حرفهاي من رو قبول داري   یگتو كه مي ؟یبراي چ -

 پس.....  

 

درسته كه قبول دارم ولي هنوز مطمئن نیستم،   -

هم الزم نیست  خوام بیشتر در موردش فكر كنم تو مي

 اینقدر عجله داشته باشي. 
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كافي نیست؟    یاین همه مدت در موردش فكر كرد -

كنم بیخودي بهانه نیار و تا اتفاقي نیفتاده خواهش مي

 كار رو تموم كن. 

 

 شهاب كه از این گفتگو خسته شده بود گفت:  

اگه از تو بخوام دیگه در این مورد حرف نزني  -

 كني؟خواهشم رو قبول مي

باور كن بیشتر از این حوصله ادامه این بحث رو   

 ندارم.  

 

 كار راضي نبود گفت:  كه به این  مهتاب

دونم كه با حرفام خسته ات كردم ولي خواهش  مي -

کنم من رو به یك نتیجه درست و حسابي برسون  مي

 بعد بحث رو تموم كن.  

 

   نفس عمیقي كشید و گفت:  شهاب

 به نتیجه رسید من چكار كنم؟   شهیوقتي نم-

 



 با لحن خاصي گفت:    مهتاب

دم تا به نتیجه امه ميحاال كه اینطوره من اون قدر اد-

 برسم. 

 

 شهاب كه از دست او كالفه شده بود گفت:   

هستي فكر نكنم هیچ دختري به اندازه تو   یتو دیگه ك-

 لجباز و یكدنده باشه.

 

 او مكثي كرد و سپس ادامه داد:  

تا ببینیم   میکنخیلي خوب، حاال كه اینطوره صبر مي -

اقوامش این   شقایق دیگه به خونه ما میاد یا نه، اگه

اجازه رو بهش دادند و او به خونمون اومد معلوم  

به پاسخشون امیدوار بود اما اگه  شهیکه م شهیم

 نیومد بدون كه همه چیز همینجا تموم شده 

 

 كه امیدوار شده بود گفت:   مهتاب

موضوع   ادیمنظورت اینه كه اگه به خونه ما ب -

 درسته؟ كني،ازدواج رو مطرح مي



 

شهاب براي اینكه هر چه زودتر این بحث را تمام كند   

 گفت:  

 دونم شاید.  نمي-

 

 با سماجت گفت:    مهتاب

اینطوري قبول نیست باید قول بدي كه اگه شقایق به -

دیدنمون اومد یا خودت و یا مامان موضوع رو مطرح 

یا به اقوامش   دیحاال اینكه اول به خودش بگكنید، 

 كني.  کنه، فقط قول بده كه این كار رو ميفرقي نمي

 

كه بیش از این حوصله شنیدن این حرفها را    شهاب

 نداشت گفت: 

 دم حاال راحت شدي؟  ب، قول ميبسیارخو -

 

با خوشحالي زائد الوصفي به صندلي تكیه داد    مهتاب

 و گفت:  



آره راحت شدم واقعاً هم راحت شدم، چون مطمئنم -

 ً  . میاد دنمون یبه د  شقایق تو همین چند روز آینده حتما

 

 اضافه كرد:  سپس

 . شهیاگه مامان موضوع رو بفهمه كلي خوشحال م -

 

 د كمرنگي زد و گفت:شهاب لبخن 

تو هم دلت زیادي خوشه  حاال كو تا شقایق بیاد   -

 خونه ما.  

 

   با همان حال گفت:  مهتاب

 کشه من این رو مطمئنم. نگران نباش، زیاد طول نمي-
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اینكه شهاب و مهتاب به خانه رسیدند  شب بعد از   آن

شهاب بعد از یك سري پاسخ هاي كلي به سوالهاي  

 مادرش بال فاصله به اتاقش رفت.  

بعد از رفتن او مهتاب جریان جشن و مخصوصاً  اما 

گفتگویش با شهاب را به طور كامل براي مادرش  

 تعریف كرد و او را نیز مانند خودش خوشحال نمود.   

 

بعد با اینکه طراوت و زیبایي خاص خود را  روز 

داشت ولي زیبایي هایش بدون حضور شقایق اصالً  

و جاي  آن د  براي شهاب و مهتاب لذت بخش نبود،

خالي شقایق را در همه جاي خانه و در تمام لحظات  

حس مي كردند. مهتاب با اینكه مي دانست هنوز زود  

توانست   ياست كه منتظر آمدن شقایق باشد ولي نم

 خود را آرام نگه دارد. 

 



با   ز یبه هر حال آن روز گذشت و روز بعد از آن ن 

شت  تمام بي قراري ها و دلتنگي هایي كه به همراه دا 

 سپري شد. 

 

آن شب موقع صرف شام وقتي دور هم جمع بودند،   

 مهتاب آهي از دل بر كشید و گفت: 

دونستم كه انتظار كشیدن چقدر سخته، كاش مي  ی وا -

 باید منتظر بمونم.   یتا ک

 

 كه مي توانست بفهمد او چه حالي دارد گفت:    شهاب

یک هفته از رفتنش بگذره بعد به  یباید صبر کن-

چون اینطور كه تو داري پیش   ،ینی اومدنش بش انتظار

 حاال حاالها باید انتظار بكشي.  یرمي

 

  مهتاب با اندوه گفت: 

ولي باور كن دوري ازش خیلي برام سخته  دونم،یم-

تا چه حد باهاش انس گرفته بودم،    یدون تو كه نمي

دونم او هم به اندازه من دلتنگ شده یا نه، من كه نمي

 رو به سختي گذروندم. این دو روز  



 

   خانم ساالري گفت: 

زیاد ناراحت نباش، مطمئن باش اون از تو دلتنگتره   -

چون تنهاییش هم بیشتره با این حساب به زودي  

 براي دیدنت میاد. 

 

 سپس به شهاب نگاه كرد و گفت:  

   گم شهاب؟درست نمي-

 

كه مي دانست مادرش از جریان حرفهاي او    شهاب

ار است بدون اینكه نگاهش را به نگاه او  كامالً خبرد

 بیاندازد گفت:

کرد عموي شقایق بد  اون طور كه مهتاب تعریف مي -

جوري بهش عالقه داره پس اینكه بتونه دوري اون 

رسه حتي براي چند  رو  تحمل كنه مشكل به نظر مي

ساعت. با این حساب زیاد امیدوار نباشید كه اجازه  

 شقایق بده. اومدن به اینجا رو به 
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 گفت:  مهتاب

به ارث   یدونم تو این خصلت بدبیني رو از کنمي -

ولي مطمئن باش اگه خود شقایق بخواد بیاد    یبرد

 تونه مانعش بشه حتي عموش.  هیچ كس نمي

 

 به او نگاه كرد و گفت:   شهاب

کني كه شقایق تا این حد نا فرمان و یعني تو فكر مي -

 خود مختاره كه هركاري خودش بخواد انجام بده؟

 

 مهتاب گفت:  

 نه، منظورم این نبود ولي.....   -

 



نست حرفش را ادامه دهد، بنابراین شهاب  نتوا  مهتاب

 گفت: 

پس مطمئن باش ممكن نیست بدون اجازه عموش   -

 به اینجا بیاد. 

 

 خانم ساالري كه شاهد گفتگوي آن دو بود گفت:   

كنید چون باالخره  شما دو تا بیخودي دارید بحث مي-

براي یك بار هم كه شده شقایق به اینجا میاد، حاال 

 ست مهم اینه كه میاد. دیر یا زود مهم نی

 

 مهتاب هم در ادامه حرف مادرش گفت:  

تر شقایق به من  اینها مهم یحق با مامانه، از همه -

اون   یدون یقول داده كه به دیدنم بیاد، خودت هم كه م

 چقدر سر قولش پا برجاست.  

 

 كه این حرفها را شنید گفت:   شهاب

 اگه اینطوره پس صبر كنید تا بیاد.-

 



روز بعد وقتي شهاب همراه با مهران از دانشگاه به   

مهران كه جریان را از مهتاب    خانه بر مي گشتند،

 شنیده بود نگاهي به شهاب كرد و گفت: 

 اجازه دارم پیشاپیش تبریك بگم یا نه؟  -

 

كه فكر نمي كرد مهتاب حرف هاي او را براي    شهاب

 یز گفته باشد پرسید:مهران ن

 ؟ یتبریك براي چ -

 

 مهران لبخندي زد و گفت:   

الزم نكرده خودت رو به اون راه بزني، جریان  -

 گم. خواستگاري از شقایق رو مي

 

 شهاب نگاهش را از او گرداند و گفت:  

من رو بگو فكر كردم چي شده، آخه اینم    -

 . یموضوعیه كه تو به خاطرش تبریك بگ

 

 گفت:  مهران 



به نظر من تنها موضوعي كه جاي تبریك گفتن داره   -

 همینه. 

 

 بي آنكه به او نگاه كند گفت:    شهاب

تو كه همیشه با این موضوع مخالف بودي، چي شده  -

 كه حاال....  

 

 رد و گفت: حرف او را قطع ك  مهران 

چون مهتاب از عالقه اقوام شقایق به تو برام گفته،   -

 دوني از شنیدن این موضوع چقدر خوشحال شدم. نمي

در ضمن چیزي كه من مخالفش بودم جستجوي پدر   

 و مادر شقایق بود نه خواستگاري از شقایق.   

 

اي حتماً این رو   تو كه همه چیز را از مهتاب شنیده -

 هم مي داني كه
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در صورت اومدن شقایق به منزلمون این كار رو   فقط

 دم، درسته؟  انجام مي

 

دونم، ولي این موضوع زیاد مهم نیست چون  آره مي -

 اون حتماً میاد.

  

اما به  توانستم مثل شما فكر كنم،كاش من هم مي -

نظر من دالیل زیادي وجود داره كه اومدن شقایق رو  

کنه با این حساب بهتره صبر كني تا شقایق  ناممكن مي

دونم  بیاد، بعد اگه خواستي  تبریك بگو با اینكه مي

 اون موقع هم براي تبریك گفتن زوده.  

 

نم ساالري پارك كرد  ماشین را جلوي منزل خا   مهران 

 و گفت:



بسیار خوب، حاال که تو اینطور دوست داري همین  -

 كنم.كار رو مي

 

بعد از اینكه هر دو از ماشین پیاده شدند؛ شهاب   

 همان طور كه در خانه را باز مي كرد گفت: 

اگه از تو بخوام در مورد شقایق، با مادرم و مهتاب   -

 كني؟صحبت نكني قبول مي

 

 خندي زد و گفت:  مهران لب 

چیه؟ تو كه باید بیشتر از همه دنبال این حرفها -

 باشي، پس چرا....  

 

 حرف او را قطع كرد و گفت:   شهاب

خواهش مي كنم با من شوخي نكن فقط بگو  -

 كني یا نه؟درخواستم رو قبول مي

 

 مهران با همان حال گفت:   

 ارم؛یتو سر در نم یمن که از كارها -



 

 شد و گفت:سپس داخل خانه  

 نیهمچ یتونم بپرسم براي چبا این حال مي -

 کني؟ درخواستي مي

 

 گفت:   شهاب

خوام براي یك بار هم كه  دلیل خاصي ندارم فقط مي-

شده با خیال راحت تو جمعتون حضور داشته باشم  

 بدون كوچكترین فشار عصبي.  

 

   گفت:  مهران 

كنم خواسته بسیار خوب، حاال كه اینطوره سعي مي-

 ات رو اجرا كنم. 

 

در همین هنگام مهتاب به حیاط آمد و با رویي گشاده   

از آنها استقبال كرد. بعد همان طور كه با هم وارد  

 اتاق میشدند شهاب خطاب به مهران به شوخي گفت: 



اینجا؟  یببینم مهتاب خبر نداشت تو امروز میا  -

 از دیدنت خوشحال شده.   یبدجور  داستیکه پ نطوریا

 

 لبخندي زد و گفت:   مهران 

 کني.  كنم اینطور باشه حتماً اشتباه ميفكر نمي -

 

 گفت:   شهاب

 شناسم. كنم من مهتاب رو خوب مياشتباه نمي -

 

 گفت:   مهتاب

 به فرض كه خوشحال باشم مگه بده ؟  -
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در حالیكه پشت سر مهران وارد اتاق مي شد    شهاب

 لبخندي زد و به شوخي گفت:

نه بد نیست، فقط بهتره خوشحالیت رو براي   -

نگه داري و بیخودي انرژي مصرف   یبهتر  یهاچیز

دونم اومدن مهران زیاد نكني. چون تا جایي كه من مي

 ً اینكه این موضوع تا چند  خوشحالي نداره مخصوصا

 . شهیروز دیگه برات كامالً تكراري م

 

 شهاب بعد از گفتن این حرف خطاب به مهران گفت: 

 گم مهران؟  درست نمي -

 

 هم خندید و پاسخ داد:   مهران 

 اگه من تكراریم پس خودت چه هستي؟-

 آره؟   ت، ینها  یحتماً تكراري به توان ب 

 

 شهاب خندید و گفت: 

 اصالً هم اینطور نیست، بیخود من رو با خودت....   -



 

خواست حرفش را ادامه دهد اما ناگهان چهره    شهاب

آشنایي را در برابر خود دید كه نه تنها توان حرف  

زدن را از او گرفت بلكه خنده را نیز از لبانش محو  

 كرد. 

 

شقایق نیز كه از دیدن او تپش قلبش شدت یافته و   

دچار هیجان شده بود به احترام ورود او و مهران از  

س به سختي لبهایش را باز  سپ  روي مبل بلند شد،

 كرد و گفت:

 سالم.    -

 

شهاب بهت زده تر از آن بود كه بتواند پاسخ سالم  اما 

 شقایق را بدهد بنابراین جز سكوت پاسخي به او نداد.  

كه حال شهاب را درك مي كرد با اینكه خودش    مهران 

نیز از دیدن شقایق جا خورده بود؛ پاسخ سالم او را  

 كوتاهي با او كرد. داد و احوالپرسي

این كار مهران تا حدودي شهاب را به خود آورد   

بنابراین در حالي كه جریان گفتگوهایش و  



خواستگاري از شقایق به مغزش فشار مي آورد و  

حال او را دگرگون مي ساخت به طرف پله ها راه  

افتاد و چیزي نگذشت كه خود را از تیر رس نگاه ها 

 برد.  دور كرد و به اتاقش پناه

 

با اینكه این حركت شهاب براي شقایق قابل درك نبود  

ولي خانم ساالري و مهتاب و مهران حال او را كامالً  

درك مي كردند. بنابراین خانم ساالري براي جبران  

 كار شهاب رو به شقایق گفت:  

 مثل اینكه از دیدنت زیادي جا خورد. -

 

ظر  ولي به ن- شقایق هم که هنوز حیران بود گفت:  

 رسه از اومدن من ناراحت شدند. مي

 

خودت  - مهتاب به طرفش رفت و با لبخند گفت:  

مگه ممكنه شهاب از اومدن تو   ؟یگیم  یچ یفهممي

 نارحت بشه؟ 

مامان كه گفت از دیدنت جا خورد، اونم  به این  

خاطر  كه از من شكست خورده. راستش رو بخواهي 



هرچه   میودسر اومدن تو به اینجا با هم حرف زده ب 

  یتو طي همین چند روز به دیدنمون میا  گفتمیمن م

 گفت قبول نمي كرد، مي

 ده. عموت اجازه اومدن به اینجا رو بهت نمي 
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 كه اندكي خیالش آسوده شده بود گفت:    شقایق

ا شهاب هنوز با عموي من آشنا نشدند  پس حق  آق-

دارند اینطوري فكر كنن، مطمئناً اگه بدونن من همراه  

عموم به اینجا اومدم طرز فكرشون رو عوض  

 کنند.مي

 

 مهران هم گفت:   



رم  من مي نیحق با شماست، حاال اگه اجازه بد-

 سراغش. 

 

او بعد از كسب اجازه به طرف اتاق شهاب راه افتاد   

وقتي در اتاق او را باز كرد و او را دید كه روي تخت  

 نشسته و به فكر فرو رفته لبخندي زد و گفت: 

 غافلگیرت كردند، نه؟ یحساب -

 

 شهاب نگاهش را به مهران دوخت و گفت:   

همش تقصیر مهتابه اگه موضوع رو به من گفته بود  -

زدم اون  شدم. باید حدس ميري غافلگیر نمياینطو

 همه خوشحالیش فقط به خاطر اومدن تو نیست.  

 

این چیزها  -رفت روي صندلي نشست و گفت:   مهران 

مهم نیستند موضوعي كه از   رو ول كن چون اصالً 

 تره  اومدن شقایق به اینجاست همه مهم

 

 او لبخندي زد و ادامه داد: 



 تونم؟یم تبریك بگم، نمتونببینم حاال كه مي -

 

 شهاب آهي كشید و گفت:  

 حوصله  ندارم.  دست بردار مهران، به خدا اصالً  -

 

 مهران گفت: 

كه حوصله ندارم تازه هنوز اولشه. ببینم  ییعني چ -

 خواي زیر قولت بزني؟  تو كه نمي

 

 از جایش بلند شد به كنار پنجره رفت و گفت:   شهاب

شدم اون قدر كه نزدیكه دونم، بدجوري گیج نمي -

 دیوونه بشم. 

 

 مهران به كنارش رفت و گفت:   

نترس هیچ اتفاقي نمیفته، ضمناً بهتره بدوني شقایق  -

همراه عموش به اینجا اومده. با این حساب دیگه 

زودتر كار رو تموم   یجاي نگراني نیست پس هر چ



ها نجات  كن و خودت رو از این تردیدها و نگراني

 بده.  

 

   به دیوار تكیه داد و گفت:  شهاب

 گي باشه. كنم به این سادگي كه تو ميفكر نمي-

 

 مهران دستي به شانه او زد و گفت:   

چرا هست، فقط كافیه قدم اول رو برداري مطمئن  -

شه حاال هم بهتره  باش بقیش خود به خود درست مي

پایین، با این رفتاري كه تو از خودت نشون   می برگرد

  ،ی کنه از اومدنش ناراحت شددادي شقایق فكر مي

آخه نه پاسخ سالمش رو دادي و نه یك كلمه باهاش  

 حرف زدي.  

 

 رفت و گفت:  به طرف در اتاق  شهاب

 دونم.خودم مي  -

 



او بعد از بیرون آمدن مهران در اتاقش را بست و   

 گفت:

حرفي  پایین، فقط خدا كنه مادرم یا مهتاب فعالً  رم یم-

 بهش نزنند. 

 

ها بدون مشورت با تو این كار رو  نگران نباش اون -

 کنند.  نمي
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كه شهاب همراه مهران از پله ها پایین آمد   زماني

چون نگاه شقایق را متوجه خود دید همان طور كه به 

 طرف مبلي مي رفت گفت:  



من رو ببخشید، مهتاب چیزي در   یادبامیدوارم بي-

مورد اومدن شما به من نگفته بود به خاطر همین از  

 ون كمي جا خوردم.  دیدنت

 

 روي مبلي نشست و در ادامه حرفش گفت:  سپس

عالوه بر این اصالً انتظار نداشتم به این زودي  -

 ببینمتون. 

 

 شقایق بدون اینكه به شهاب نگاه كند گفت:   

دونم كه دو روز بیشتر نیست به منزل عموم رفتم  مي-

ولي باور كنید براي من بیشتر از دو سال طول كشید. 

هام تمام مدت اطرافم  اینكه خانواده عمو و عمه با 

زدند  هام  مرتب بهم سر ميها و دایيبودند و خاله

كردم، تا  ولي با همه اینها خیلي احساس تنهایي مي

براي انجام كاري باید از این   مواینكه امروز چون ع 

کردند  من هم همراهشون اومدم تا  اطراف عبور مي

بیام و هم اینكه به قولم عمل   هم كمي از تنهایي بیرون 

 كرده باشم.  

 



 ساالري گفت:   خانم

كار خوبي كردي عزیزم ما خیلي منتظر اومدنت  -

 ً  برامون سخت بود.   بودیم، تحمل جاي خالیت واقعا

 

 پرسید:  مهتاب

شب كه پیش خودمون   ؟یی حاال تا چه موقع اینجا  -

   ؟یمونمي

 

   هم پاسخ داد:  شقایق

نه، ممنون تا یكي دو ساعت دیگه عمو میان دنبالم  -

 و باید برگردم.

 

این حرف شقایق اندوه را بر جمع حاكم كرد. شهاب   

 قبل از دیگران پرسید:

 ن؟ ی اومد یچرا اینقدر زود؟ مگه ک -

 

 جاي شقایق مهتاب پاسخ داد:  به



 یدونم براي چنیم ساعت بیشتر نیست ولي نمي -

 بالش.  اینقدر زود میان دن

 

 ساالري گفت:  خانم

شقایق    دیاجازه بد میگمهم نیست، وقتي اومدن مي -

 .  مشیبرامشب رو اینجا بمونه فردا خودمون مي

 

 خطاب به شقایق گفت:    مهران 

همینطوره حتماً كه نباید همراه عموتون برگردید.  -

این  يیبهتره امروز و امشب رو اینجا باشید تا تنها 

 د برگردین دو روز جبران بشه بع

 

 شقایق در پاسخ همه ي این حرفها گفت: 

شه، درست نیست  از محبتتون ممنونم ولي نمي -

باشه   ی وقتي عموم میاد دنبالم همراهشون نرم هر چ

 باهاشون قرار گذاشتم. 

 

 مهتاب گفت:  



 میکنخواي قبول ميخیلي خوب، حاال كه خودت مي -

ري، طوري  به شرط اینكه فردا هم بیایي البته نه اینجو

با عموت قرار بذار كه شب هم مهمون خودمون 

 باشي.  

 

 لبخندي زد و گفت:   شقایق

اگه قرار باشه هر روز بیام اینجا و شبم بمونم دیگه  -

. من فقط براي  خوره یپیدا شدن اقوامم به چه دردم م

خواستم برم پیش اونا اما  اینكه مزاحم شما نباشم مي

 اینطوري كه.... 
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 حرف او را قطع كرد و گفت:   مهتاب



كه فردا   یشه، اگه قول میدمن این حرفها سرم نمي -

امروز    ذارم یاینجا و شب هم پیشمون بموني مبیایي 

به قرار امروزت   ذارم یبري، در غیر این صورت نم

 عمل كني.  

 

 كه از این حرفهاي مهتاب راضي بود گفت:    شهاب

اما   دیبر ن یحق با مهتابه امروز رو كه قرار گذاشت-

ها اجازه اومدن به اینجا فردا باز بیایید. حاال كه اون

دلیلي نداره بیخود اونجا بمونید و    دنرو به شما مي

 سپري كنید.   ییاوقاتتون رو تو تنها 

 

ساالري هم حرف شهاب را تأیید كرد. بعد از آن   خانم

 شقایق گفت:

دونم، فعالً باشه تا ببینم چه پیش میاد با این  نمي -

 كنم.حال سعي خودم رو مي

 

این بحث و گفتگو تا مدتي دیگر نیز ادامه یافت و   

 از آن همگي براي صرف غذا به سر میز رفتند.بعد 

 



خانم ساالري تمام مدت دنبال فرصتي مي گشت كه   

شهاب را تنها گیر بیاورد و بعد از اتمام حجت با او،  

خواستگاري از شقایق را به مرحله اجرا بگذارد قبل  

از آنكه شقایق دوباره آنجا را ترك كند، ولي تا به آن  

 كار نشد.   زمان موفق به انجام این

 

زماني كه شقایق همراه با مهتاب مشغول شستن   اما 

ظرفها بودند چون دید شهاب و مهران دو نفري  

مشغول گفتگو هستند به طرفشان رفت و رو به 

 شهاب گفت:

كار   یخوب، این هم از شقایق كه اومد حاال چ -

زني یا من  بكني؟ خودت باهاش حرف مي یخوامي

 این كار رو بكنم؟ 

 

   ب كه هنوز در انجام این كار مردد بود گفت:شها  

 . شهیم یدونم، فعال صبر كنید تا ببینم چنمي-

 

خانم ساالري كه اصالً نمي خواست چنین حرفي  

 بشنود با ناراحتي گفت: 



قرار نبود بد قولي كني، خودت گفته بودي وقتي  -

شقایق اومد خوب االن هم اومده و اینجاست عموش  

توني كار رو تمام  هم تا چند دقیقه دیگه میاد و مي

 باید صبر كنیم.  ی كني، با این حساب دیگه براي چ

 

پاسخي به حرفهاي مادرش نداد و خانم    شهاب

 ساالري كه اینطور دید ادامه داد: 

کنم به حرفم گوش كن؛ شقایق تا شهاب خواهش مي -

چند دقیقه دیگه مي ره و دیگه معلوم نیست به اینجا 

موضوع فردا هم هنوز حتمي  یدونبیاد، خودت كه مي

 نیست.  

 

 ساالري بقیه حرفهایش را به مهران گفت:  خانم

من كه از بس   دیآقا مهران شما یك چیزي بهش بگ -

 باهاش صحبت كردم زبونم مو درآورد. 

 

 خواست حرفي بزند كه شهاب گفت:   مهران 

من مطمئنم شقایق فردا هم به اینجا میاد پس لطفاً تا   -

 فردا صبر كنید.
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 گفت:   مهران 

گم این صبر كردن بیهودست، االن  ولي منم  مي -

 . یبهترین موقع هست كه به این موضوع خاتمه بد

 

 شهاب از جایش بلند شد و با ناراحتي گفت:   

با مطرح كردن   دیکنچرا شما فكر مي دونمینم-

شه در حالي كه به  موضوع خواستگاري كار تموم مي

شه. به همین دلیل  نظر من همه چیز شروع مي

خوام تا جایي كه ممكنه آرامش كنوني حفظ بشه  يم

گم تا فردا صبر كنید به این دلیله كه  وقتي هم مي

رو   قایقحداقل یك بار دیگه هم كه شده بتونید ش 



 دیببینید. چون اگه امروز حرفي از خواستگاري بزن

احتمال زیادي وجود داره كه فردا شقایق به اینجا  

بعد از این دیگه هیچ  نیاد، نه تنها فردا بلكه ممكنه

 وقت نتونید او رو ببینید.

و بعد    دیبا این حساب فردا رو باهاش خوش بگذرون 

فردا   نیچون اگه امروز بگ دیموضوع رو براش بگ

 خوام اینطوري بشه. باید افسوس بخورید و من نمي

 

   خانم ساالري گفت: 

 كني؟پس تو هنوز هم مثل قبل فكر مي-

تاب تعریف كرده هنوز هم فكر  كه مه ییبا اون چیزا 

 كني پاسخشون منفیه؟ مي

 

همین هنگام صداي زنگ در خانه بلند شد. خانم   در

   :ساالري آهي كشید و با ناراحتي گفت

اون قدر معطل كردي تا وقت از دست رفت دیگر چه -

شه در این مورد حرف زد پس بخواي چه نخواي نمي

 برو در رو باز كن . 

 



شهاب بي آنكه چیزي بگوید از اتاق بیرون رفت،   

وقتي در خانه را باز كرد و عموي شقایق را دید با  

اینكه حال و حوصله حرف زدن نداشت ولي به  

صحبت كرد و او را به داخل دعوت  بهترین وجه با او 

 نمود.  

آقاي شیدا قبول نكرد و همانجا كه ایستاده بود با   اما 

شهاب مشغول گفتگو شد. وقتي دید شهاب همان  

جواني است كه او انتظار دیدنش را داشته با لحن گرم  

و صمیمي  از او تشكر كرد و با تعریف هاي خود از  

ه شهاب را  شهاب و اینكه چقدر مشتاق دیدنش بود 

 شرمنده خود كرد. 

 

شهاب كه تاكنون فقط تعریف او را از زبان مهتاب   

شنیده بود با دیدن او و شنیدن حرفهایش متوجه شد 

 كه تا چه حد در مورد او اشتباه مي كرده است. 
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 گفت:   یشیدا م قاي آ

شقایق در مورد شما خیلي برامون گفته  اون تمام  -

ماجراي زندگیش از زماني كه تو منزل آقاي رضواني 

کرده تا االن رو به طور كامل براي ما زندگي مي

تعریف كرده و در تمام صحبتاش از زحماتي كه شما  

براش كشیدید خیلي گفته تا حدي كه من واقعاً  

شما بي   هايخوام نسبت به محبتيتونم و نم نمي

 تفاوت باشم. 

ما تا چند سال پیش هنوز دنبال   دیراستش رو بخوا 

گشتیم اما چون به جایي نرسیدیم این كار  شقایق مي

رو رها كردیم. شما با برگردوندن شقایق پیش ما،  

شادي رو به خانواده ما برگردوندید و من حتماً این  

شم  راین خوشحال ميكنم. بنابكارتون رو جبران مي

و این افتخار رو به ما   ایید اگه یك بار به منزل ما بی

 بدین كه مدت زماني هر چند كوتاه در خدمتتون باشیم. 

دونید از اینكه در جشن شركت نداشتید چقدر  نمي 

ناراحت شدم، باور كنید همون قدر كه شقایق به 



خانواده شما عالقمنده ما هم به شما عالقمندیم و  

داریم با شما در ارتباط باشیم پس لطفاً ما رو    دوست

 مثل خودتون بدونید و از ما دوري نكنید.

 

این حرف هاي آقاي شیدا كه از روي صداقت تمام   

بیان مي شد پرتوهاي نور را به وجود شهاب تاباند و  

 قلب و روح او را از روشنایي و امید لبریز كرد.  

 

د آقاي شیدا طوري كه او از افكاري كه در مور  به

داشت كامالً پشیمان شد و تازه به این حرف مهتاب  

 اطمینان پیدا كرد كه گفته بود: 

اون قدر  به تو عالقه داره كه براي جبران كارت  » 

با كمال میل مي پذیرند، حتي  یازشون بخوا  ی هر چ

 شقایق رو«.  

 

هرحال بعد از اینكه شقایق و بقیه هم به حیاط  به

مي گفتگو، خانم ساالري جریان آمدن  آمدند و بعد از ك

دوباره شقایق را با آقاي شیدا مطرح كرد و از او 

 خواست كه اجازه دهد شقایق فردا نیز به آنجا بیاید.  



شیدا هم طي حرف هایي درخواست او را   آقاي 

 پذیرفت و سپس همراه با شقایق آنجا را ترك كرد.  

 

   فت:از رفتن آن دو خانم ساالري با دلخوري گ  بعد

آقاي شیدا تا این حد محترم و خوش برخورده اون  -

 کنه. وقت ببینید شهاب چه فكرهایي در موردش مي

 

همان طور كه همراه آنها به اتاق برمي گشت    شهاب

 گفت: 

 من كه تا حاال او رو ندیده بودم.  تقصیر من چیه؟ -

 

 مهتاب گفت: 

اما مگه  هیمن كه برات گفته بودم اون چطور آدم -

 ! یکنباور مي

 

 هم گفت:  مهران 



شهاب زیادي سخت گیره تا خودش چیزي رو نبینه   -

تونه حرف دیگران رو در موردش قبول كنه در  نمي

 مورد آقاي شیدا هم همین طوره، مگه نه شهاب؟
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   پاسخ داد:  شهاب

 .  یگ دونم، شاید اینطور باشه كه تو مينمي-

 

ساالري در اتاق را باز كرد تا آنها داخل شوند و   خانم

 گفت:  

   ؟یگیخوب حاال كه او رو دیدي دیگه چه م-

 



 گفت:   شهاب

ندارم بگم، با اینكه هنوز هم تردید  چیز بخصوصي  -

شم هر كار دوست دارید  دارم ولي دیگه مانعتون نمي

 . نیانجام بد

 

خانم ساالري با اینكه از شنیدن این حرف او   

 خوشحال شده بود ولي گفت:

اگه این حرف رو نیم ساعت زودتر گفته بودي االن  -

تكلیفمون روشن بود ولي اشكالي نداره فردا كه  

 . گمیاومد موضوع رو براش م  شقایق

 

   مهتاب گفت: 

بهتر نیست خود شهاب باهاش صحبت كنه هر چه -

 باشه اون.... 

 

 شهاب حرف او را قطع كرد و گفت: 

زنم، بهتره خود  نه، من اصالً حرفي در این مورد نمي 

مامان با او حرف بزنه اونم  موقعي كه من خونه 

 نیستم.



 

   مهران لبخندي زد و گفت: 

فرار كردن فایده نداره، آخر كه باید باهاش رو به رو  -

پس بهتر همونه كه خودت موضوع رو بهش   یبش

 . یبگ

 

 گفت:    شهاب

ین موضوع باشي، خودم بهتر  خواد نگران اتو نمي-

 دونم چكار كنم.  مي

 

بعد از گفتن این حرفها از پله ها باال رفت تا به   شهاب

 اتاقش برود مهران هم دنبالش رفت و گفت: 

 من كه حرف بدي نزدم.   ی شچرا ناراحت مي -

 

   نگاهي به او كرد و گفت:  شهاب

حرف بدي كه زدي، ولي من بیكار نیستم كه ناراحت  -

هاي تو رو به دل بگیرم و  چون اگه بخوام حرفبشم 



ناراحت بشم باید تمام روزم رو تو ناراحتي سپري  

 كنم.

 

 مهران خندید و گفت: 

 . یاز این اخالقت خوشم میاد كه هیچ وقت كم نمیار -

 

 وارد اتاق شد و با خنده گفت:  شهاب

 ؟یبگ یچ ی این رو نگ -

 

 مهران هم به داخل اتاق رفت و گفت:  

اگه خودت از شقایق   ها نیا یولي با همه ،ییچه -

گم كه  خواستگاري كني بهتره این رو براي خودت مي

 . یبعداً راحت تر بتوني باهاش رو به رو بش

 

 شهاب كاپشنش را پوشید و گفت: 

ازت ممنونم ولي    یاز این كه تا این حد به فكر من -

کار رو   نیكه من توان انجام ا یدونخودت هم مي

 ندارم.  



 

  

از این حرف در حالي كه از اتاق بیرون مي آمد   بعد

 گفت: 

مطمئنم اگه خودت هم جاي من بودي همین رو مي  -

 گفتي. 

 

 مهران هم از اتاق بیرون آمد و گفت:  

هر طور خودت دوست داري با این  خیلي خوب، -

كه براي  زحماتي  نمیب  یحال خوشحالم از اینكه م

ره و به زودي به خواسته ات  شقایق كشیدي هدر نمي

 . یرس مي
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 لبخندي زد و گفت:  شهاب

كردم بعد  اگه من جاي تو بودم مدتي دیگه صبر مي -

من باید برم زدم. خوب دیگه ها رو مياین حرف

    ؟ییشركت، تو كه تا شب اینجا 

 

نه كار دارم باید برم تو هم كمي صبر كن خودم   -

 رسونمت. مي

 

بعد شهاب در خانه بود كه شقایق هم آمد و با   روز 

آمدنش عالوه بر اینكه باعث خوشحالي مهتاب و  

مادرش شد، شور و هیجان عجیبي را نیز در وجود  

 شهاب برانگیخت. 

با این وجود آنها تا عصر دور هم بودند تا اینكه  

شهاب از جمعشان جدا شد و به محل كارش رفت. با  

وناگون به او اجازه نمي داد  اینکه فكر و خیال هاي گ

روي كارش تمركز كند ولي به هر طریقي بود سعي  

كرد خود را نسبت به آنچه در منزلشان مي گذشت بي 

 خیال نگه دارد. 



 

به هر حال مدتي از شروع كارش گذشته بود كه  

 صدایي او را به خود آورد:

 آقاي مهندس شهاب ساالري شما هستید؟   -

 

روي صفحه كامپیوتر برداشت و  نگاهش را از   شهاب

به آن سویي كه صدا را شنیده بود چشم دوخت. لحظه  

اي نگذشت كه جواني شیك پوش را مقابل خود  دید،  

به تن داشت و   یمتی او كاپشن قهوه اي رنگ گران ق

 چشمانش را نیز پشت عینك دودي پنهان كرده بود.  

 

با یك نگاه سرا پاي او را برانداز كرد و سپس    شهاب

 در پاسخ او گفت:

 شما؟    بله خودم هستم، -

 

 جوان عینكش را از چشم برداشت و گفت:  آن

 سیامك هستم، پسر عموي شقایق.-

    



با پي بردن به این موضوع از جایش بلند شد    شهاب

و در حالي كه دلشوره عجیبي به وجودش راه یافته 

 بود گفت: 

 . خوامیاز اینكه شما رو به جا نیاوردم معذرت م -

 

 سپس با دست به مبل كنار میزش اشاره كرد و گفت:   

 كنم بفرمایید بشینید.  خواهش مي-

  

بعد از نگاه دقیقي كه به شهاب كرد متوجه شد    سیامك

شهاب با آنچه كه او فكر مي كرده خیلي  تیشخص

 . ل یتفاوت دارد مخصوصاً از نظر شکل و شما 

این حال دعوت او را نشنیده گرفت و با لحن خاصي  با 

   گفت:

پس اون كسي كه شقایق اون همه ازش تعریف -

کنه و هنوز هم كه هنوزه با او قطع رابطه نكرده  مي

 شما هستید، آره؟  

 

 چیزي نگفت و او ادامه داد:    شهاب



بیش از حد مشتاق دیدنتون بودم اما نه فقط براي  -

 آشنایي.
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با اینكه متوجه شده بود این حرفها پیام آور    شهاب

طوفاني است كه او همیشه از آن هراس داشت ولي  

 خونسردي خود را حفظ كرد و گفت:

 شم. متوجه منظورتون نمي -

 

 در پاسخ شهاب گفت:  امکیس 

 .میکنیتر صحبت منداره واضح یاشکال  -

 



شهاب   زیحرف چند قدم به م  نیو بعد از گفتن ا 

شد چشمانش را به چشمان شهاب دوخت و با   کینزد

 لحن قاطع گفت: 

  یبکش  قی شقا  یاومدم بهت بگم پات رو از زندگ  -

   ؟ی حاال متوجه منظورم شد  رونیب

 

بود که با شتاب به  یودزهر آل   ریحرف مانند ت نیا

قلب شهاب اصابت کرد و نه تنها قلب او را به درد  

رفت تا روح را از کالبد او خارج   یآورد بلکه م

 سازد. 

 

  یوجود شهاب آرامش خود را حفظ کرد و برا ن یبا ا 

در برابر او از خود ضعف نشان نداده باشد   نکهیا

 گفت:  

 نکهیا ای دیزنیحرف رو م نیا قیشما از جانب شقا-

 د؟یکنیم انینظر خودتون رو ب

 

  یرا نداشت بعد از کم   یحرف نیکه انتظار چن امکیس 

 سکوت گفت:  



که به سواالت تو پاسخ بدم، فقط  نجا ی ا ومدمیمن ن-

اومدم حرفام رو به تو بزنم و برم.  اومدم بگم من  

به منزل شما   نیاز ا شتری ب قیاصالً دوست ندارم شقا 

ه که تو باعث برگردوندن اون  رفت و آمد کنه، درست

من مهم   یموضوع اصالً برا نی اما ا ی ما شد شیپ

که انجام   یفکر نکن به خاطر کار  نی. بنابراستین

  ارت یدر اخت  یرو دو دست  قیشقا   شمیحاضر م  ی داد

 بذارم. 

  یمنه و من تنها پسر عمو یتنها دختر عمو ق یشقا  

دوست    یاز هر کس شتریرو بدون که او رو ب ن یاو، ا

. اونم رهیاو رو از من بگ  یکس دمیدارم و اجازه نم

و به    ی چشم به ثروتش دوخته باش ستین دیتو که بع

او رو به  یثروت بخوا نیخاطر به دست آوردن ا

در    یهر فکر که  یرو بدون نی. بهتره ا یاریچنگ ب 

رو  نیا  رونیب  یزیبر  دیبا  یتو سرت دار   قیمورد شقا 

با من ازدواج  یبه زود  که اون  گمیم ل یدل  نیبه ا

. با  میشیاروپا م ی و بعد از اون هم با هم راه کنهیم

و تو   مونهینم  یتو باق یبرا ییجا  گهیحساب د  نیا

 . یکامالً خودت رو کنار بکش دیبا 

فراموش   شهیهم یهم تو را برا قیکه شقا  ی طور 

تو   نکهیبا ا اره ینامت رو هم به زبون ن  یکنه و حت



  دونمیرو م نیا ی ول   دمیمدت از زبون خودش نشن نیا

  دیکه به تو عالقه داره اما اون چه بخواد چه نخواد با 

  یبا کس دیببره چون اون با  نیعالقه رو از ب نیا

برابر    یباشه و ثروت شازدواج کنه که هم شأن خود 

که اصالً قابل    ی با ثروتش داشته باشه نه با کس

  یلحاظ باهاش برابر چیو از ه   ستیبا اون ن سه یمقا 

 نداره. 
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  هیانتظار داشت چون اون   اد یز شهینم ق یاز شقا  البته

  یتونیدختره و سرشار از احساسات اما مطمئنم تو م

  تی پس با توجه به موقع یحرفها رو درک کن نیا

دور اون رو خط بکش و از سر  قیخودت و شقا 



پسر   قیشقا یرو بدون تا وقت  نیراهش برو کنار ا

 تو نداره.  دبه وجو  یازین چیمثل من داره ه یی عمو

 

را به چشمش زد    نکشیع  دی که رس نجا یبه ا امکیس 

 و گفت:

 ن یکرده باشم با ا  انیمنظورم رو واضح ب دوارمیام -

 .  شهیهم یخداحافظ براحساب  

 

که شهاب در    یرفت در حال  رون یاز اتاق ب امکیس

شد   یبود. باورش نم ستادهیمات و مبهوت ا  شیجا 

مقابلش سر در  نطوریا دهیجوان تازه از راه رس  کی

بارش کند و   ییحرف ها  نیآورد و با آن سرعت چن

آنکه فرصت پاسخ به او داده باشد از جلو    یبعد ب

 چشمانش دور شده باشد. 

 

  یسخت بود که سع  شیآنقدر برا  انیجر  نیا رفتنیپذ 

کابوس بوده   کیکرد به خود بقبوالند تمام آن   یم

 شد.   یموفق نم یاست ول 



تند ادکلنش  یبو  ی رفته بود، ول  امکیس نکهیا با 

در آن هوا   دنیاتاق را پر کرده بود و نفس کش  ی فضا 

همانطور   یدشوار کرده بود. شهاب تا مدت   شیرا برا

و چشم به در اتاق دوخت. بعد از آن  ستاد ی حرکت ا یب

دگرگون نشست، خواست دوباره مشغول  ی با حال 

شده بود که   س ح یکارش شود اما انگشتانش چنان ب

ا کامالً از  ر  دیصفحه کل   ی توان فشار دادن دکمه ها 

 دست داده بود.  

 تورینشسته بود به مان شیهمانطور که در جا  نیبنابرا

موضوع    یکرد افکارش را رو  یشد و سع  رهیخ

چشمانش را بست و   یلحظه ا  یمتمرکز کند. برا

دوباره چشمانش را باز   یبغضش را فرو خورد، وقت

  دیمثل برق از ذهنش گذشت صالح ند ی کرد موضوع

زش  ی صت را از دست بدهد از پشت مفر نیاز ا شتریب

از اتاق   شانیپر ی متشنج و روح ی بلند شد و با حال 

 خارج شد.  

 

شرکت را پشت سر گذاشت و قدم    یراهرو ها  یوقت

کرد و قطرات باران   ینهاد آسمان غرش  ابانیدر خ

  یکه گلو  نیسنگ یکردند. بغض دنیشروع به بار



  یاو را آزار م ی خود کرده بود بدجور ری شهاب را اس

بر خود مسلط باشد و خود    کردیم  ی حال سع نیداد با ا 

 را کنترل کند.  

 

بود؛   گرید  یاوضع به گونه یمنزل خانم ساالر  در

و فقط خانم    رونیمهتاب همراه با مهران رفته بودند ب

 در خانه بودند.   قیو شقا  یساالر 
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گشت تا موضوع    یم یهم دنبال فرصت  یساالر خانم

او را به  نیبگذارد بنابرا انیدر م  قیازدواج را با شقا 

 مشغول کرد تا بهتر بتواند با او صحبت کند.  یاطیخ



آمد  یم  شیکه بحثش پ یزیبعد از آن در مورد هر چ 

 گفت:   یخانم ساالر  نکهیبا هم حرف زدند، تا ا

دوختم که   امیاز مشتر یکی یلباس برا ک ی ها یتازگ-

ً یتقر رو بپوشه   نفر اون هی خوامیتمام شده، فقط م با

  ادی داره بر طرفش کنم چون فردا م ی تا اگه اشکال 

 درستش کنم. کنمیوقت نم گهیدنبالش و د

 

 ادامه داد:   قی به شقا کرد و رو  یمکث یخانم ساالر  

   ؟ یپوشیجان تو چند لحظه اون رو م  قیشقا   نمیبب-

 هم گفت:   قیشقا 

ندارم    یمن حرف هیک یاندازش با من  دیکنیاگه فکر م -

 .دیهر طور شما بخوا

 

 بلند شد و گفت: زش ی از پشت م یخانم ساالر  

لحاظ که مطمئنم پس صبر کن تا لباس رو   نی از ا -

 . ارمیب

 



از اتاق   یحرف به گوشه ا  نیبعد از ا یخانم ساالر  

برگشت و   قینگذشت که به سمت شقا یرفت، لحظه ا

 لباس را به طرف او که نشسته بود گرفت و گفت: 

تو هم   خوامیم ی ول   دهیبار پوش کیالبته مهتاب   -

 تا مطمئن شم.  ی بپوش

 

 د ید  یلباس را در دست خانم ساالر  یوقت ق یشقا  

 متعجب گفت: 

 لباس عروسه.  نکهیا  یل و  -

 

 بر لب آورد و گفت:  یلبخند یخانم ساالر  

 داره؟   یاشکال  -

در کار   یلباس  نیکرد چن یکه اصالً فکر نم ق یشقا  

 باشد گفت: 

و اون رو   ادیتا صاحبش ب  دینه، فقط بهتره صبر کن -

 بپوشه  چون ممکنه.... 

 

 حرف او را قطع کرد و گفت:   یخانم ساالر  



به  ره،یبگ  لیتا لباس رو تحو ادیاون فردا م یول-

درستش کنم. حاال  کنمیوقت نم گهید  نیخاطر هم

ممکنه  دونمیبلند شو بپوش، م کنمیخواهش م

   هیطول نکشه کاف  ادیز دمیقول م ی ول   دیا یخوشت ن

 .   شیفقط چند لحظه بپوش

 

و احساس   یانجام خواسته خانم ساالر انیکه م  قیشقا 

دانست چه کند    یخودش سرگردان مانده بود و نم

از   نی. بنابرارفتیناچار پذ دی حرف ها را شن نیا یوقت

 . دیبلند شد و لباس را پوش  شیجا 

در آن لباس چهره   ق یشقا  دن ی که از د یخانم ساالر  

شده بود به چهره شرم زده    یاز خوشحال  زیاش لبر 

 نگاه کرد و گفت:    قیشقا 

نه تا   یول  یبش  با یز یلیلباس خ نی تو ازدم  یحدس م-

 حد. نیا
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 یبیآن لباس گرفتار احساس عج دن یکه با پوش  قیشقا 

کرد   ینم یشده بود و اصالً  در آن احساس راحت

 بر لب آورد و گفت:   یلبخند کمرنگ

 . ارمیدرش ب  دیدیخوب اگه اجازه م-

 

دارد او را   یدانست او چه حال  یکه م یخانم ساالر  

 چرخاند و گفت:   وارید  یرو ی قد نهیبه طرف آ

 .  نمتیصبر کن درست بب ی'چقدر عجله دار

 

به جانش افتاده بود ناچار   یبیکه دلشوره عج  قیشقا 

بعد از   ینگفت خانم ساالر یزیچ گریصبر کرد و د 

دو سه بار دور او گشت و لباس را خوب   نکهیا

  یلباس را مرتب م ی ها نیکه چ ی برانداز کرد در حال 

 کرد گفت:  

 ؟ یدیازت بپرسم جوابم رو م ی سوال  کی



 

 بود گفت:   ستادهی ا نهییآ  ی همانطور که جلو ق یشقا  

 . دیبفرمائ کنم؛یخواهش م-

  

بود به  ستاده یا  قیکه پشت سر شقا   یساالر خانم

 گفت: نینگاه کرد و با لحن دلنش نهیچهره او در آ

 کنم؟    ی شهاب خواستگار  یتو رو برا  یدیاجازه م-

 

را به همراه داشت   ق یشقا  ی جمله که تمام آرزوها  نیا

ه به محض  قرار داد ک ریرا تحت تاث  قیچنان شقا 

و چشمان   د ییگرا ی به سرخ شی آن گونه ها   دنیشن

 دوخته شد.  ن یبه زم نشیو شرم آگ  با یز

آن لباس بود با   دن یاو که هنوز در تب و تاب پوش 

بر   یجمله آن هم از زبان خانم ساالر نیا  دنیشن

تپش قلبش را صد   نیدرونش افزوده شد و هم   جانیه

  دهیعشق تپ  که تا به حال به خاطر یچندان کرد. قلب

  یخود م یقدم  کی بود و اکنون که تحقق آن را در 

رها کند و   نهیرفت تا خود را از قفس تنگ س ی م دید

 . د یعشق به پرواز در آ یبایدر آسمان ز



خود کرد که   ریرا اس قیشقا   یطور یحاالت روح نیا 

او قدرت سخن گفتن را از دست داد و در پاسخ خانم  

 کرد.   اریفقط سکوت اخت یساالر 

آمد   یسکوت خوشش نم  نیاز ا یخانم ساالر اما 

را به طرف خود گرداند و در   ق یشقا  ی رو نیبنابرا

برد   یلذت م با یاو در آن لباس ز  دنیکه از د  یحال 

 صورت او را باال گرفت و گفت:  

 ؟ یبه سوالم جواب بد یخواینم-

 

بزند اما چون چشمانش به   یخواست حرف  ق یشقا  

افتاد زبانش بند آمد و نتوانست   یچشمان خانم ساالر 

دوباره چشمانش را به   نیبر زبان آورد بنابرا  یکالم

 دوخت.   نییپا 

را بدهد    یخواست پاسخ خانم ساالر یدلش م  یل یخ

  یکار را در خود نم  نیکرد توان ا  یم یاما هر چه سع 

 . دید
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 دوباره به او گفت:    یساالر خانم

دلم   یسکوت عالمت رضاست، ول  دونمیم نکهیبا ا-

رو از زبونت بشنوم پس خواهش   تتی رضا  خوادیم

 ده.  جواب سوالم رو ب  کنمیم

 

را    یخانم ساالر نیاز ا  شیخواست ب یکه نم  قیشقا 

 یبه او نگاه کند با لحن نکهیمنتظر بگذارد بدون ا

 با شرم گفت:  خته یآم

بگم شما واقعاً من رو   یچ  دونمیمن اصالً نم -

 . دی کرد ریغافلگ

 

او لبخند بر لبش  یصدا  دنیکه با شن یخانم ساالر  

 ظاهر شده بود گفت: 



پاسخش   ی منتظرست ول  ریکه سوالم برات غ دونمیم-

و با   ی شناس یچون تو شهاب رو خوب م ستیسخت ن 

آشنا   یاگهیاز هر دختر د شتریاخالق و رفتار اون ب

 .  یریبگ میتصم یتونیراحت م نیبنابرا  یهست

 

 کرد و سپس گفت:   یسکوت کوتاه   یساالر خانم

 نه؟ ا ی یش یعروس من م نمیحاال بگو بب-

 

به خانم   یبود که چه پاسخ  نیدرتب وتاب ا   قیشقا 

و   شانیپر یبدهد  که نا گهان شهاب با روح یساالر 

 غمناک در آستانه در ظاهر شد.  یچهره ا 

 

ثابت  قی شقا  یبزند چشمانش به رو  یتاخواست حرف 

توان سخن گفتن را   ییبا یماند و مبهوت از آن همه ز

  یبایز یشد فرشته   یاز دست داد، باورش نم 

و    دیاو در لباس سف دنیباشد با د قیشقا  شیروبرو

 در دل شهاب شکست.  ی زیعروس چ  یبا یز



  ی شده بود در حال   رهیخ قی او مات و مبهوت به شقا  

نگاه او چه عذاب   ریدر ز قیدانست شقا یکه نم

 کشد .   یم یدردناک 

 

که چهره اش  از شرم واضطراب گلگون شده    قیشقا 

 بود . 

نگاه نگرانش را از چهره شهاب گرفت و به   فوراً 

داغ شده بود که  ی چشم دوخت، بدنش به حد  نیزم

 کرد.  یآن را احساس م  یگرما  زین  یخانم ساالر

تعادل خود را از دست بدهد   قینمانده بود شقا   یزیچ

خود را از شود که شهاب به خود آمد و   نیو نقش زم

 مادرش دور کرد.  نیچشم او و همچن  ی جلو

 

دانست   یکه م  یبعد از رفتن شهاب خانم ساالر 

دارد دست او را در دست گرفت و   یچه احساس  قیشقا 

 گفت: 

زود به خونه برگشته  نقدر ی شده که  ا یچ دونمینم -

 ی چه اتفاق نمیتا من برم بب  ار یتو لباس رو در ب

 افتاده. 
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 از حد نگران شده بود گفت:  شیکه ب  یساالر خانم

  یباشه، چون بدجور فتادهین یفقط دعا کن اتفاق بد -

 ناراحت بود. 

 

را با  قیحرفها از اتاق خارج شد و شقا  ن یاو بعد از ا 

 تنها گذاشت.   یاز بهت و ناراحت  ییا یدن

  دیرفت شهاب را د  رونیاز اتاق ب یخانم ساالر  یوقت

نامعلوم   یداده و چشم به نقطه ا هیتک واریکه به د 

از غم چهره اش را   یکه هاله ا ی دوخته است در حال 

را بر آن داشت که   یخانم ساالر نیفرا گرفته و هم

 : دیخود را اظهار کند و بگو ینگران



  نیا ی چ یبرا ؟یشونیپر نقدر یده شهاب؟ چرا اش  یچ-

 خونه؟ یقدر زود برگشت

 

اندوهبار   ینگاه  دیمادرش را شن  یشهاب چون صدا 

به او بدهد به   یپاسخ نکهیبه او کرد و سپس بدون ا

را گرفت و سپس با   ی طرف تلفن رفت، شماره ا

کامالً مشهود   یخانم ساالر  یکه لرزش آن برا  یی صدا

که خانم   یا جهیبود شروع به صحبت کرد. تنها نت

بود که او به  نیاو گرفت ا یاز  حرف ها  یساالر 

 کرده بود.   نیماش  کیآژانس زنگ زده و درخواست 

با    زین قی شهاب مشغول دادن آدرس بود که شقا  

آمد و همانجا کنار در   رون ینگران از اتاق ب یچهره ا 

 شهاب دوخت.  و نگاهش را به  ستادیا

  نیرا قطع کرد و هم  ی نگذشت که شهاب گوش ی زیچ 

 :  د یپرس یزمان بود که خانم ساالر

   اد؟یب  نیماش  یگفت ی چ یافتاده شهاب؟ برا یچه اتفاق-

 شده.   یچ نمیحرف بزن بب

 



گذرا به   یپاسخ به مادرش نگاه یاما شهاب به جا  

کرد چشمانش   یم ی که سع  یکرد سپس در حال   قیشقا 

مرتعش خطاب به او گفت:   یبا لحن فتدیاو ن به چشمان

 قهیدق   ستیتا ب د،یبر نجا ی از ا دیخانم شما با قی شقا -

دنبالتون پس بهتره زودتر حاضر    ادیم ن یماش گهید

 د، یبرنگرد نجا یگه به اید دیرفت ی. در ضمن وقت دیش

 گفتم؟   یچ  د یچند لحظه متوجه شد یبرا یحت

 

کرد شهاب است که دارد    یکه باور نم  یساالر خانم

 گفت:   یزند با ناراحت یحرفها را م نیا

امشب    قیشقا  ؟یگیم ی دار  یچ یفهم  یم چیه-

 ؟ یکنیم  رونشیب یماست  اون وقت تو دار  مهمون

چه  یگیچرا به من نم ده؟یم  یایکار تو چه معن نیا

 افتاده.   یاتفاق

 

و مادرش گرداند و با   قیشهاب نگاهش را از شقا  

 بود گفت:  دهیکه اشک به آنها دو یچشمان

االن از   نیهم دیخانم با  قی فقط شقا  فتاده؛ ین یاتفاق  -

 .شهیهم یبرن اون هم برا نجا یا
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به طرف اتاقش رفت در  حرف  نی بعد از گفتن ا  شهاب

او را در   قیشقا   یحال باال رفتن از پله ها بود که صدا

 راه متوقف کرد که گفت:   انهیم

 .دیکنم صبرکن ی خواهش م-

 

  یکرد بعد از آن حرف ها   یکه باور نم ق یشقا  

از شهاب بشنود   ییحرفها  نیچن یخانم ساالر  ن یدلنش

با چشمان غرق در اشک چند قدم به دنبال او رفت  

 وگفت 

 آقا شهاب   دیکن صبر

 لرزان  ادامه داد:   ییباصدا قیوشقا  ستاد یشهاب ا 



چه   دیبهم بگ کنمیخواهش م ی ول   رمیخوب م ار یبس-

   د؟یکنیم  رونمیب  دیمرتکب شدم که دار یاشتباه 

 

ست به نگفت و خوا یز یشهاب در پاسخ او چ اما 

اجازه   قیشقا  زیراهش ادامه دهد که لحن التماس آم

 کار را به او نداد.   نیا

 و گفت:   ستادیپله ها ا نییپا  انیگر  یبا چشمان  قیشقا 

 آقا شهاب....   کنمیخواهش م -

مرتکب شدم که شما   ییبدونم چه خطا  د یبا  من

 . دیکن یازش چشم پوش  دیتون ینم

 

از   یافکار  نیبا چن قیخواست شقا  یشهاب که نم 

که به   یبه او نگاه کند در حال  نکهیآنجا برود بدون ا

 گرفت گفت:   یاش را م هیگر  ی جلو  یسخت

گفتم شما مرتکب خطا   یخانم من  ک قیشقا دیبس کن-

  د،یزنیحرف م یطور  نی که شما ا نیاشتباه شد ا ی

  یاشتباه  نیکه کوچکتر یتنها کس  د یمطمئن باش

اشتباهات هم از   نیشتریو ب د ییمرتکب نشده شما 



دور و    دیزیفکرها رو بر نی جانب خود من بوده پس ا

 . ن یراحت به منزل عموتون برگرد ال یبا خ

 

حرفها به اتاق خودش رفت در   نی بعد از گفتن ا  شهاب

 . ختیر یصدا اشک م   یآرام و ب قی که شقا   یحال 

زده در   رتیکه ح یبعد از رفتن شهاب، خانم ساالر  

او را   ی رفت بازو  قیبود به طرف شقا  ستاده یا  شیجا 

 گرفت و گفت:

  مونیپش  یبه زود  زمیبه حرفاش توجه نکن عز  -

 .کنهیم ی و عذر خواه  شهیم

 

نداد و با   یحرف خانم ساالر نیبه ا یپاسخ  ق یشقا  

را    ش یاتاق مهتاب شد تا لباسها  یهمان حال راه

 بپوشد و آماده رفتن شود. 

 ی او برود اما هنوز قدم خواست دنبال یخانم ساالر  

برنداشته بود که مهران و مهتاب وارد شدند و با 

 نگران شدند.  هیدر آن حال و روح یخانم ساالر دن ید
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 :  دیزودتر از مهران پرس   مهتاب

 قیشقا  ؟یناراحت نقدر یشده مامان؟ چرا ا یچ-

 کجاست؟ 

 

 پاسخ به سواالت او گفت:   یبه جا  یخانم ساالر  

شهاب رو سر   دیشما بتون دیشا  نیخوب شد اومد-

 . نیاریعقل ب

 

 :دیمهران متعجب پرس  

   نجاست؟ یاصالً مگه شهاب االن ا ه؟یمنظورتون چ -

 

آن دو   یرا برا   انیاز جر یمختصر  یساالر خانم

 کرد و سپس گفت:   فیتعر



به من نگفت، اما مطمئنم   یزیاصرار کردم چ یهر چ -

 کرده.   رییقدر تغ نیافتاده که ا  یاتفاق

 

کرد با   یرا باور نم  یز یچ نیکه اصالً چن  مهران 

 گفت: یناراحت

که از   ستین  یطوره  وگرنه شهاب آدم نیحتماً هم -

 گهیم  یزیچ  نمیسراغش بب  رمیکارها بکنه من م  نیا

 نه.   ا ی

 

حرفها به طرف اتاق شهاب   نی بعد از گفتن ا  مهران 

رفت تا مانع   قی به سراغ شقا   زیراه افتاد، مهتاب ن

 رفتن او شود.  

  زیاو پشت م  دیمهران وارد اتاق شهاب شد و د یوقت

که چشمانش غرق در اشک است، به  ینشسته در حال

 جانبش رفت و گفت:  

 ی چ ؟یکنیکه م هیکارها چ ن یشده شهاب؟ ا یچ-

 اوضاع...   نیخونه و ا یزود برگرد نقدر یباعث شده ا

 



  یم یکه سع   ی حرف او را قطع کرد و در حال   شهاب

 کرد خود را آرام نشان دهد گفت:  

و  حرفات ر  دنیمهران، اصالً حوصله شن رون ی برو ب-

 ندارم.  

 

 گفت:   مهران 

 ی چرا دار  یبرام بگ  د یاما قبل از اون با   رمیباشه م -

مگه قرار   نمیبب  ،یکنیرو از خودت طرد م   قیشقا 

 و....  نبود امروز مادرت موضوع ازدواج ر

 

 زد و گفت:  اد یبر سر مهران فر  شهاب

مورد   ن یدر ا ی زیچ خوام ینم گهی د رون یگفتم برو ب -

 بشنوم. 

 

  ی آن هنگام مهتاب هم به اتاق شهاب آمد و در حال   در

کردند   ی م ییچهره اش خود نما  یکه قطرات اشک رو 

 گفت:  یشهاب به تند  ادیدر پاسخ فر

  یدار  ی فهمیم چیه  ؟ی شد  وونهیشهاب؟ مگه د  هیچ -

 ؟یکنیچکار م



  رونیب نجا یرو از ا قیشقا  دمیاجازه م یاگه فکر کرد 

با تو    یارابطه  نکهیقبل از ا قی. شقا یاشتباه کرد یکن

  نیتو ا  ذارم یدوست منه  و من نم   نیداشته باشه بهتر

 . یرحمانه باهاش رفتار کن  یطور ب 
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شد و   یاش افزوده م  یکه هر لحظه بر ناراحت  شهاب

کرد از   یحال او را دگرگون تر م  زیمهتاب ن یحرفها

 اشک آلود گفت:  یبلند شد و با چشمان زیپشت م 

نداره حاال هم قبل از   یموضوع اصالً به تو ربط نیا-

برو  نجا یپاسخ حرفات رو بدم از ا یاگهیطور د  نکهیا

 و تنهام بذار.   رونیب

 



 هیشد و همان طور که گر کیبه شهاب نزد  مهتاب  

 کرد گفت:  یم

جوابم رو بده، اما    یخواینداره هر طور م یاشکال-

  رونیب نجا یرو از ا  قیشقا   ذارمیرو بدون که نم نیا

  یطور  نیبعد از اون همه ماجرا ا  ی. تو حق نداریکن

 یی ها رفته چه حرف  ادتینکنه  ،یرو بشکن قیدل شقا

  دوار ی ام ندهی رو به آ  و چطور اون  یبهش زد

 ....  ؟ ی کرد

 

  ش یلباسها  دنیکه در اتاق مجاور مشغول پوش  قیشقا 

و با   دیشن  یآن سه نفر را کامالً م یبود حرف ها

شد و اشک با   یآنها آتش دلش شعله ورتر م  دنیشن

 شد. یم  ی چهره اش جار یبر رو  ی شتریشدت ب 

آماده رفتن شد خواست از اتاق   نکهیاو بعد از ا 

وقت    نیهنوز تا آمدن ماش  دی برود اما چون د  رونیب

 ی را برداشت و با قلب ی نشست، کاغذ زی دارد پشت م

باز   ستنیلحظه هم از گر  کیکه  یو چشمان  نیآتش

 شروع به نوشتن کرد.  ستادندیا ینم

 زیمهتاب را ن ینوشت حرف ها  یهمان طور که م 

در   یمحکم یل یس  یان صداکرد اما ناگه یگوش م



داد و قلب   انیمهتاب پا  یکه به حرف ها دیچیاتاق پ

 را به درد آورد.   قیشقا 

توانست منظور شهاب را درک    یمهتاب که اصالً نم 

اعصاب شهاب را تحت   شی کند تا توانست با حرف ها 

برد که شهاب   شیکار را تا آنجا پ  ن یفشار قرار داد و ا

که به صورت او   یمحکم دهیطاقت از کف داد و با کش

 او را خاموش کرد.    یزد صدا

 

سکوت در اتاق حکم فرما شد و   یمدت  یاز آن برا  بعد

کرد   یسکوت را خدشه دار م  نیکه ا ییتنها صدا

 آرام مهتاب بود.   هیگر  یصدا

بود بعد از    ی که اشک بر چهره اش جار زین  شهاب

توانست   یکه نم  یکه انجام داد در حال  یحرکت نیا

رو به مهران که مبهوت    ردیاش را بگ هیگر  ی جلو

 کارش شده بود کرد و گفت:

به  رون،یب دیبر نجا یو از ا ریدست مهتاب رو بگ -

حضورتون رو تحمل کنم   تونمینم نیاز ا شتریخدا ب

 . دیو راحتم بذار  دیبر نجا یاز ا کنمیخواهش م
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از آن مجال حرف زدن به او   شیب هی که گر  شهاب

  ش یدستها  انینشست سرش را م  شیداد سر جا  ینم

 .  ستی گرفت و به شدت گر

همان طور که دستش   دیکه او را در آن حال د  مهتاب

 گفت:   هیشهاب گذاشته بود با گر  ی ل یس ی جا  یرا رو 

حاال هم من؛   قیدستت درد نکنه آقا شهاب، اول شقا  -

رو بدون   نیاما ا  ید یخودت رو نشون م یخوب دار

تو رو برادر   گهیبره من د نجا یاز ا  قیکه اگه شقا 

با   یرو که به سادگ ی . من برادردونمیخودم نم

اصالً دوست ندارم،   کنهیم یختر بازد  هیاحساسات 

 دوستت ندارم.  یفهمیم

    



رخ داده    قهیچند دق نیکه در ا   یکه با اتفاقات  قیشقا 

که   ی رفته بود در حال  نیاش کامالً از ب هیبود روح

از شهاب    یطور  نیا دی با  یروز کیکرد   یفکر نم

و چون    ستی گر یم  نیپر درد و آتش یجدا شود با قلب

  شیب  دیدر مورد شهاب شن زیمهتاب را ن یحرف ها 

بلند شد و از اتاق مهتاب  شی از آن تحمل نکرد، از جا 

 رفت.   رونیب

 

خواست حداقل از شهاب خدا   ی دلش م نکهیبا ا 

پر خون از   ی کار را نکرد و با دل   نیا یکند ول یحافظ

 رفت.  نییاتاق او گذشت و از پله ها پا ی جلو

بود، او که اصالً   ستادهیپله ها ا نییا پ یخانم ساالر  

باشد آنقدر   ت یدر واقع  دهی کرد آنچه را که د یباور نم

بکند،   دیدانست چه با  یبهت زده شده بود که اصالً نم

بود که مهران و مهتاب بتوانند اوضاع را  دوار یفقط ام

 برگردانند.    ی به حال عاد

از اشک از پله   سیخ ی با چهره ا  قیشقا   د ید یوقت  اما 

 شد.    لیتبد یدیهم به ناام دشیذره ام نیآمد ا  نیی ها پا 



رفت و او را که سرش را    قیشقا   یحال به سو  نیا با 

مورد خطاب خود    ست یگر یانداخته بود و م ریبه ز

 از حد گفت:   ش یب یقرار داد و با ناراحت

 تیشهاب اهم ی به حرفا  کنمیجان خواهش م قی شقا -

. خواهش  یکن  دیمن رو ناام  یخواینده تو که نم

نرو، مطمئن باش مهران و مهتاب   نجا یاز ا کنمیم

 .کنندینظر او رو عوض م 

 

 کرد گفت:  یم هیهمان طور که گر  قیشقا 

  یدست به کار  لیدل  یوقت ب چی آقا شهاب ه -

پس امکان نداره نظرشون رو عوض کنن   زنن،ینم

 .هی کارشون چ ن یا لیدل  گفتندیفقط کاش م
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که چشمانش پر از اشک شده بود بازو    یساالر خانم

 را گرفت و گفت:    قیشقا   یها 

با تو   ی رفتار نیقصد داره همچشهاب  دونستمیاگه م-

که چه   دونمی. م زدم یاز ازدواج نم یبکنه اصالً حرف

من هم از کارش  دلم شکسته اما اصالً   یدار  یحال 

از تو از دست   شتریچکار کنم، باور کن من ب  دونمینم

 او ناراحتم.

 

 گفت:   اورد یآنکه سرش را باال ب یب ق یشقا  

  د،یکردیاول با خود آقا شهاب مشورت م دیشما با -

کار بودند بعد در  موردش   نیبه ا یراض شونیاگه ا

و نه دل    شدمینه من خرد م ینطوریا د یزدیحرف م

 .  شکستیشما م 

 

بابت   نیدانست او چقدر از ا   یکه م  یساالر خانم

 ناراحت است گفت:  

که   دونستیکار رو کرده بودم شهاب م   نیمن ا یول-

 مورد با تو صحبت کنم.    نیامروز در ا نیقراره هم



 

شد   یاش افزوده م  یکه هر لحظه بر سرگردان  قیشقا 

دوخت و    یرا به چشمان خانم ساالر  انشیچشمان گر

 گفت:  

 پس چرا...؟    نطورهیاگه ا-

 

  هیبه حرفش ادامه نداد و فقط گر نیاز ا شیب  قیشقا 

او را  یاشک ها دنیکه طاقت د یخانم ساالرکرد. 

که خودش   ی نداشت او را در آغوش گرفت و در حال 

 کرد گفت:   یم هیگر زین

  ی رو مطمئنم که حتماً اتفاق  نیاما ا زم،یعز  دونمینم-

  ن یا دهیافتاده وگرنه شهاب هرگز به خودش اجازه نم

از   شتریکنه. او تو رو ب رونیب نجا یتو رو از ا  یطور

رو بدون حتماً   ن یدوست داره، پس ا یکه فکر کن یاون

 .   رکردهییتغ  یطور  نیافتاده که ا  یاتفاق

 

جدا کرد و    یخود را از آغوش خانم ساالر  قیشقا 

 گفت :  



 د یچون به هر حال من با  دستیفا   ی حرفها ب نیگفتن ا -

  نجا یا یطور نیبرم، هر چند دوست ندارم ا نجا یاز ا

 . ستین ی اچاره ی رو ترک کنم ول 

 

هنگام زنگ خانه به صدا در آمد، قبل از   نیدر هم  

  عیبخواهد از اتاق خارج شود مهتاب سر قیآنکه شقا 

 آمد.  نیی از پله ها پا 

 

  وانیا یاز اتاق خارج شد، رو  قیپشت سر شقا  او

 کنان گفت :    هیبود که دست او را گرفت و گر

 کنمی؟ خواهش م یبر  یخوایکجا م قیصبر کن شقا-

 .  ریشهاب رو به دل نگ یحرفها

 

 در پاسخ او گفت:    قیشقا 

باعث شدم آقا شهاب دست روت بلند کنه   نکهیاز ا-

  نیاز ا شتریواقعاً متأسفم، حاال هم بهتره برم تا ب

 باعث به هم خوردن رابطه شماها نشم. 
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آورد، آن را   رون ی ب فشیرا از داخل ک  ی کاغذ  سپس

 مقابل مهتاب گرفت و گفت:

که مقابل منزل پدرم از هم   ی اکاش بعد از اون لحظه  -

 نکهیبا ا  اومدم، ینم نجا یبه ا  گهید میجدا شده بود

 ن یبهتر از ا یول کرد یرو م  دنتونید  یمطمئنم دلم هوا

 م یاز هم جدا ش ی طور نیبود که ا

و   ی رو به آقا شهاب بد  نیا خوامیحال م نی . با ا

رو   یبرخورد  نیهر چند اصالً انتظار چن یبهشون بگ

از محبت من    یاموضوع ذره نی ا یازشون نداشتم ول

جور    نیبا ا  ستیو من قرار ن کنهیبهشون رو  کم نم

   زحماتشون رو فراموش کنم.  زها یچ

 

حرف ها که آتش به دل مهتاب   نیا انیبعد از ب  قیشقا 

  یزد کاغذ را به دست او داد و سپس با قلب یم



او دور شد. او  ی پر اشک از جلو یسوزان و چشمان

و   د یباران به طرف در خانه دو ریکنان در ز هیگر

چشمان اشک آلود مهتاب   ینگذشت که از جلو   یزیچ

 شد.   دیناپد

مهتاب به داخل اتاق برگشت،    قیبعد از رفتن شقا  

آمده و کنار    رونیمهران هم از اتاق شهاب ب دید  یوقت

 به او گفت :  ستادهیمادرش ا

 ؟  ی دینفهم یزی شد؟ از حرفاش چ یچ-

 

موضوع را باور کند   خواستیمهران که هنوز هم نم 

 گفت:  یبا ناراحت

برو   گهیو م  زنهیم ادیفقط فر زنهیاون که حرف نم -

  یمدت  دی. بادستیفا  یصالً حرف زدن با اون با رون، یب

رو برامون    انیجر  دیبعد شا  رهیتا آروم بگ  میصبر کن

نداره بهتره تو هم   یبگه، چون االن اصالً حال خوب

 . یسراغش نر  گهید

 

نداد و از پله   یتیمهران اهم یاما مهتاب به حرف ها  

او   دیوارد اتاق شهاب شد د یها باال رفت، وقت



که صورتش را   ی نشسته و در حال  زیمهمچنان پشت 

  زدیریپنهان کرده به شدت اشک م شی دستها  انیم

 . دی رس ی اش به گوش مهتاب م هی گر یکه صدا  یطور

اما مهتاب آنقدر از دست او ناراحت بود که اصالً   

حال او قرار نگرفت، به کنارش رفت و   ریتحت تأث

 گفت :  

رفت اونم   قیرحم؟ شقا   یب یخواست یرو م  نیهم-

  نیباعث ا گرده، یبر نم گهیکه مطمئنم د  یطور

دلش   نطوری فقط تو، که ا  یموضوع هم فقط تو هست

رو که اون قدر براش  یاون هم دل ؛یرو شکست

ناراحت   ی الحظه  یخواستیو نم  یقائل بود تیاهم

 شه. با 

دلش شکسته؟ چون قبل از    گمیچرا م یدون یم 

کرده بود،    ی مامان از او خواستگار یی ا یتو ب نکهیا

و با حرفهات نه تنها   یاومد  کدفعهی اون وقت تو 

 . یدلش رو بلکه غرورش رو هم شکست

 گفت؟   یبه من چ یدون  یم  نها یبا همه ا 

 گفت:  



 نیچن  کردم یهرگز فکر نم نکهیبه آقا شهاب بگو با ا -

من هرگز    نها یبا همه ا ی با من بکنند ول  یبرخورد

 .  کنمیزحماتشون رو فراموش نم

 

که در حقش   یا یبوده که با همه بد ن یا منظورش

 .کنهیباز هم فراموشت نم ی کرد
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  قیرا که شقا   یکاغذ کرد یم هیکه همچنان گر  مهتاب

 شهاب گذاشت و ادامه داد :  ی جلو زیم ی داده بود رو

شهاب؟ تو با   ینیبیرو هم داد که به تو بدم، م  نیا -

و او چطور پاسخ کارات رو داد. من   یاون چه کرد 



  زاریاز تو ب شهیهم  یاون بودم برا یکه اگه جا 

 .شدم یم

 

آن کاغذ آرامتر شده   دنیشهاب با د   دیمهتاب چون د 

آورد و آن را هم به   رون ی ب فشیرا از داخل ک  ی عکس

 گذاشت و گفت :  زی م یپشت رو

  یعکس رو حاال نشونت بدم، ول   نیا خواستمینم -

  اد یب ادتی دیشا  نشی. ببستیبهتر از االن ن یموقع چیه

و او چقدر   یبود  کی نزد قی که تا چه حد به شقا 

عکس رو    نیباشه. آره ا دوار یبه تو ام تونستهیم

هر چند که   ،ی بش مونیاز کار اآلنت پش د ینگاه کن شا 

 نداره.    ده یفا   ادیز تیمونیرفته و پش  قیشقا 

 

از   ان یگر  یحرفها با چشمان نی بعد از گفتن ا  مهتاب

 زیم ی رفت و او را با آنچه رو رون یاتاق شهاب ب

 گذاشته بود تنها گذاشت.   

 

از رفتن او شهاب چند لحظه را در سکوت گذراند  بعد

شد. با    رهیبود خ زیم ی که رو یو به عکس و کاغذ 



رفت    یم جیسرش گ یو ناراحت  هیاز شدت گر نکهیا

در آن کاغذ   قیبفهمد شقا خواستی دلش م  یل یخ ی ول 

توجه به عکس کاغذ را  یب نیچه نوشته، بنابرا

 . د را باز و شروع به خواندن کر  برداشت آن 

 

که خواند دوباره چشمانش پر از   یجمله ا نی با اول  

 اشک شد؛  

 

.  دلم  میرا قدر بدان ی تا شاد دینام آنکه اندوه را آفر به

که   ی بار هم که شده به کس نیآخر  یخواهد برا  یم

از مهر و   زی و وجودم را لبر دیرا معنا بخش  امیزندگ

 کنم. میم را تقدکرد گل واژه سال دیام

غم و    ینمانده و تارها   میبرا ی دیام گر یهر چند د 

اند. اندوه پروانه محبت دلم را به اسارت گرفته

دلم    یلحظه ا نیباعث شد در چن زیچه چ دانمینم

 نیباشد که در ا  ل یدل  نیبه ا دینوشتن کند شا یهوا

  د یشا   ا ی و  ستمین یگر یآخر قادر به انجام کار د  قیدقا 

شما را   ،یبدون خداحافظ  خواهمیکه... نم ل یدل  نیبه ا

 ترک کنم.  

  



سبب شد پدر و مادرم   یچه موضوع  دانستمیم  کاش 

 کنمیمن بگذارند، با خود فکر م  ی را بر رو قینام شقا

من هم مانند گل  دانستندیاست که م لیدل  نیبه ا د یشا 

بر دل خواهم   ی داغ  امیدر تمام طول زندگ  قیشقا 

 داشت. 
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  یگلبرگ ها  ی که بر رو ی اهیبه لکه س هیشب  یداغ

دانم  ینم نکهیوجود دارد، با ا ق یخون رنگ گل شقا 

دل خودم    یبر دل دارد اما داغ ها   ی چه داغ قیگل شقا

 شناسم.   یمرا خوب 

دارم که از آن زمان که خود را    ادیرا به  نیا ی آر 

شناختم داغ محبت بر دلم بود و چون با قدم گذاشتن  

در منزل شما آن داغ از دلم برداشته شد داغ پدر و  



بودمشان و  دهیبر دلم نشست که هرگز ند  یمادر 

سوزان آتش    ی که دلم را به شعله ها  یاکنون هم داغ 

  نیفقط ا م،یچه بگو دانم  یاغ... نمد یعنیمبدل کرده 

  یبودم گرفتار خزان زندگ ی قیدانم که من شقا   یرا م

 شد.  داریام پد یکه در فصل زمستان بهار زندگ

 

به   میبودم و شما بهار را برا ده یمن خزان د  ،ی آر 

که سرشار از لحظات سبز و   ی. بهار د یارمغان آورد

  اهای رو نیباتر یبود و مرا با خود به ز  یزندگ  یبا یز

را که در طول   ییها یکه سخت ی برد، به گونه ا یم

 بردم.   ادیاز   شهیهم یخزان متحمل شده بودم برا 

بهار   نیرخ داد که عمر ا یدانم چه حادثه ا ینم اما 

شاخه گل   کی عمر گل شد و تا من آمدم  یبه کوتاه

 شد.    به خزان لیدوباره تبد نمیاز آن بچ یشاد

  ی اش بهار یدر پ  گریکنم د یکه فکر نم یهم خزان آن

  یمن باز به انتظار بهار م نها یبا همه ا ی باشد، ول 

 . نمینش

که آنها را از چشمه    دیصبر و ام ی با یبا دو واژه ز من

و  نمینش یگرفتم به انتظار م هیبا شما هد  ییسار آشنا 



 ی نداشته باشد تحمل م یانی خزان را هر چند هم پا  نیا

 کنم.  

  ونیاش را مد یلحظات زندگ نیباتریکه ز یکس

 .  قیشماست، شقا 

 

خواند که قطرات   ی جمالت را م  نیا یدر حال  شهاب

اشک چهره اش را پوشانده بود، چشمانش چنان  

  یغرق در اشک شده بود که جمالت آخر را به سخت

نامه را خواند و   انیحال تا پا  نیتوانست بخواند. با ا

که  یاشک خت،یصدا اشک ر  یب یبعد از آن تا مدت

  یجار انشاز چشم لی دانست به چه دل  یخودش هم نم 

را شکسته اما   ق یدل شقا  دانست که  ی شود. م یم

  نیا یدل خود او بود. وقت قیشکسته تر از دل شقا 

 آورد که گفته بود:  یم  ادیرا به  امکیجمله س

  لیدل  نیو به ا  ی دوخت  قیتو چشم به ثروت شقا -

 . یاریاون رو به چنگ ب یخوایم

 

بود تا او   ی موضوع کاف نیگرفت و هم یدلش آتش م  

  نیو ا  رد یگ ش یپ قی با شقا   یرفتار نیمجبور شود چن

 کند. دیطور او را از خود ناام
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را خواند از    قینامه شقا  گریبار د نکهیبعد از ا  شهاب

بودن هوا پنجره  یبلند شد، با وجود باران  شیجا 

 قیخواست شقا ی خودش م ال یاتاقش را باز کرد، به خ

از او   یرا از رفتن باز دارد اما هر چه نگاه کرد اثر

 . دیند

و چشم به در   ستاد یهمانجا ا  قهیچند دق یبرا  نیبنابرا 

اشک بار. بعد از آن   یخانه دوخت آن هم با چشمان

  یب ل یدل  نیگرفت از اتاق خارج شود به هم میتصم

 گرفت.   شی را در پ  رونیآنکه پنجره را ببندد راه ب

افتاد با   زیم یراه چشمش به عکس رو  انهیدر م ی ول 

  یول ست یچندان مشتاق نبود بداند آن عکس چ  نکهیا

 رفت و آن را برداشت.    ز یبه طرف م

 



چنان سست شد که توان   شی عکس پاها  دن ید با 

 ی صندل   ی را از دست داد و دوباره رو نستاد یا

  تیواقع ندیب ی شد آنچه را که م ینشست. باورش نم 

آمد مهران گفته  ی م ادشیکه  یی داشته باشد، تا جا 

بود. پس چطور ممکن بود   لمیاز ف ی خال  نیبود دورب

  قیکه او دسته گل نرگس را به شقا  یاعکس آن لحظه

 داد افتاده باشد.  یم

برد که   یموضوع پ نینگذشت که شهاب به ا ی زیچ 

 را به او نگفته است.    قتیمهران در آن روز حق

شهاب مهم نبود،    یبرا گریموضوع د نی هر حال ا به

بود که   قیاز شقا  یبود که در دستش عکس  نیمهم ا

  یداشت همراه با تبسم نیو شرمگ بایز یچهره ا 

 کرد.  یکه روح شهاب را آشفته م  ن یدلنش

شده   رهی به عکس خ شان یدگرگون و پر  ی ا حال ب  شهاب

آن چنان شوکه شده بود که اشک   دنیبود، از د

 برده بود.  ادیرا از  ختنیر

گذشت دوباره بلند شد عکس را به   گرید  یچون مدت 

لباسش گذاشت،  بیداخل ج   قیهمراه نوشته شقا 

از اتاقش   یشان یاز اندوه و پر زی لبر یسپس با وجود 

آمد بدون آنکه  نیی پله ها پا  از یرفت. وقت  رونیب



به حضور مادرش، مهتاب و مهران کند به  ی توجه

 راهش ادامه داد. 

او در آن حال بر اندوهشان  دن ی که از د زیآنها ن 

بر زبان آورند. اما    یافزوده شده بود نتوانستند حرف

به دنبالش   یبا نگران یبعد از رفتن او خانم ساالر 

به داخل اتاق برگشت   یبعد با ناراحت یمدت ی رفت، ول 

 و خطاب به مهران و مهتاب گفت : 

صداش   ی هوا کجا رفت هر چ  نیا یتو  دونمینم -

  دیبهتر باشه بر کنمیکردم به حرفم توجه نکرد فکر م

 دنبالش.

 

کرد   یم ه ینشسته بود و گر یمبل یمهتاب که رو  

 گفت 

ار  هر ک  دیباهاش ندارم، ولش کن  یکار گر یمن که د -

 خواد بکنه. یم
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 گفت:   یبا ناراحت یساالر خانم

حرف نزن   ی طور ن یدر موردش ا کنمیخواهش م-

  نیا یبرا  یلیداشت؟ مطمئناً دل  ی چه حال  یدیمگه ند

 رفتارش داره. 

 

 کنان گفت:  هیبلند شد و گر شیمهتاب از جا  

 د یهم افتاده باشه اون نبا  یهر اتفاق  ل؟ی کدوم دل  -

که   ی . اون هم زمانکرد یم  رون ی ب نجا یرو از ا   قیشقا 

من که  د،یکرد یشما ازش خواستگار   دونستیم

 هرگز.   بخشمیهرگز اون رو نم

 

به اتاق   ستیگر  یکه به شدت م یدر حال  سپس

و سرگردان بر   جیرا گ  یانم ساالر خودش رفت و خ

 گذاشت.  یجا 

  یبکند به خانم ساالر دیدانست چه با  یکه نم  مهران 

 گفت: 



تا من برم   دیمهتاب رو آروم کن دیاگه ممکنه شما بر  -

 دنبال شهاب. 

 

 و گفت:    د یکش ی آه یخانم ساالر  

سراغ مهتاب   یشهاب رو فراموش کن، بهتره بر -

 .   داره اجیبه تو احت شتری اون ب

 

درست باشه   کنمیفکر نم شه؟یم یپس شهاب چ-

  ی هوا ن یاون هم تو ا م،یرهاش کن  یطور نیهم

 .   یباران

 

به حرف   ستیکرد؟ اون که قرار ن شهیکار م یچ-

بر  یگوش کنه، مطمئنم اگه دنبالش هم بر یکس

 .  گردهینم

  

زد و   یباران قدم م ریشب در ز  ی ها  مهیتا ن  شهاب

 ی پشت سر م ی گریپس از د یکیها را   ابانیخ

 گذاشت.



ها   ابانیچه سرگردان خ یدانست برا یخودش هم نم 

که تحمل ماندن در خانه را   دانستیقدر م نیشده، هم

رمق راه    شی پاها  نکهیرفت تا ا  یندارد. او آنقدر م

 یمکتین یحال رو ن یدادند در ا یرفتن را از دست م 

  یچشم مردم مدر پارک دور از  ای ابانیکنار خ 

  یگرفت و م ی م شی دستها  انینشست، سرش را م

 .ست یگر

و باز  شدیخسته م زین ستنی تا آن حد که از گر 

کرد. بارش باران آنقدر تند   یشروع به راه رفتن م 

 س یاو را خ یبود که تمام سر و صورت و لباس ها

موضوع   نیبه ا ی تیحال شهاب اهم نی کرده بود با ا

  یداد. تمام فکر و ذهنش متوجه حرف ها  ینم

 بود.     قیو برخورد خودش با شقا  امکیس

 

شکسته و    یشب بود که با دل  مهیدو بعد از ن  ساعت

از همه جا به خانه برگشت، در خانه را باز کرد  دیناام

 بعد وارد اتاق شد.   قهیو چند دق

کرد در آن وقت شب مادرش و مهتاب   یکه گمان م  او

  د یقدم در اتاق گذاشت مادرش را د یوقتخواب هستند  



سر سجاده نشسته و دست به دعا   ان یکه با چشمان گر

 برداشته است.
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هزار   یکه در نبود شهاب دلش از نگران  یساالر خانم

 ی و نگاهش م  ستادهی که ا دی او را د یراه رفته بود وقت

 کند اشک چشمانش را پاک کرد و گفت : 

 .  ی پسرم ؟ تو که دلم رو خون کرد ی کجا بود -

 

دانست   یکه م  یبود در حال  ستادهیهمانجا که ا  شهاب

مادرش شده نگاهش را به  یتا چه حد باعث نگران

 پر اشک گفت:   یانداخت و با چشمان ریز



که من امشب دلش رو خون   دیستین یکس ن یشما اول -

 کردم. 

  

بلند  شی گذاشت از جا  نیچادرش را زم  یساالر خانم

دارد و    یدانست شهاب چه حال  یشد و چون م 

  شتری ب نکهیا یبرا ستیحرف چ نیمنظورش از ا 

 گرفت و گفت:    دهیشنعذابش ندهد حرف او را ن

چطور سر تا پات   نیچقدر نگرانت شدم، بب یدونینم-

. حاال خواهش  ی شده خدا کنه سرما نخورده باش  سیخ

 کی برو لباسات رو عوض کن تا منم برم  کنمیم

 . ارمیداغ برات ب ی استکان چا 

 

 نکهیبدون ا دیبرخورد مادرش را د ن یشهاب که ا 

رفت تا گفته او را   شانی پر یبا خاطر  دیبگو  یزیچ

شهاب در آن حال   دنیهم که د یاجرا کند، خانم ساالر 

برآورد و به    نهیاز س یآه  د یکش ی دلش را به آتش م

 آشپزخانه رفت.   

 



را عوض کرده بود و    شی ها بعد شهاب لباس یمدت

بود که خانم   ده یتخت دراز کش یداخل اتاق خودش رو

 رفت سراغش.   یساالر 

بلند شد و نشست، در    د یچون مادرش را د  شهاب

  یشد. خانم ساالر یم ده یچهره اش هنوز آثار اشک د

کنار شهاب   زیتخت گذاشت و خودش ن یرا رو  ینیس

 گفت:  د یگو ینم یزیشهاب چ   دید ی نشست، وقت

پنجره   دمی اومده بودم داخل اتاقت؛ د شیساعت پ  کی -

اتاقت کامالً سرد شده بود که   یهوا  ،یرو باز گذاشت

  ی ول  یکه ناراحت دونمیپسرم، م نیپنجره رو بستم. بب

نکن اگر   یخودت باز  یبا سالمت  کنمیخواهش م

  تونمیمن چکار م فتدیبرات ب  ینکرده اتفاق ییخدا

 بکنم؟ 

 

 حرف مادرش گفت:   نیپاسخ به ا یبه جا   شهاب

 بود؟   نجا یا  یمهران تا ک -

 

 پاسخ داد:   مادرش 



اون هم  رون،ی ب یتو رفت نکهیدو ساعت بعد از ا یکی-

 رفت.  

چون مهتاب   ی دنبالت ول  ادیب خواستیم  یکه رفت اول

 گفتم بره اون  رو آرام کنه. کردیم یتابیب
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که هنوز   یاز اندوه و چشمان زی لبر یبا لحن   شهاب

 بودند گفت:  ستنیبه گر لیما 

من امشب دل مهتاب رو هم شکستم، نه تنها   -

بار به  نیاول  یدوستش رو ازش جدا کردم بلکه برا

 چشم شوهرش.   یزدم، اون هم جلو  یلیصورتش س

 



که   ی دو طرف سرش را گرفت و در حال   شهاب

 چشمانش دوباره پر از اشک شده بود گفت: 

مهتاب بلند   یکه دست رو شهیهنوز هم باورم نم -

  یمهران در موردم چه فکر دونهیکردم، خدا م

 .کنهیم

  ی کار نیاگه پدر از من بپرسه چرا دست به چن اصالً 

 بگم. ی زدم در جوابش چ

 

دو تا   یکیشهاب  یها یناراحت دیکه د  یخانم ساالر  

 دادنش گفت:   ی دلدار  یراب ستین

که تو    ستیآنقدر مهم ن زها یچ نیآروم باش پسرم، ا -

. حاال هم بهتره  یخودت رو به خاطرش ناراحت کن

 .  یو بخواب ی رو بخور تییچا 

 اشک چشمش را پاک کرد و گفت:   شهاب

 .  دیندارم، خودتون بخور لیم -

 

 بلند شد، به کنار پنجره رفت و گفت:  شی از جا  سپس

 مگه نه؟ د،یشما از دستم ناراحت -



 

 گفت: یخانم ساالر  

 ؟یکنیم یفکر نیهمچ یچ  ینه، برا -

 

 و گفت:    دیکش یشهاب آه 

با   د،یکنیچرا شما مثل مهتاب سرزنشم نم دونمینم-

که کردم از دستم  ی حال مطمئنم به خاطر کار نیا

 . دی دلخور

 

 تخت بلند شد و گفت:   یاز رو یخانم ساالر  

 ستمیمن از دستت دلخور ن زم،ی عز یکنیاشتباه م-

دست   ل یدل  یب  دونمیو م شناسمیچون تو رو خوب م 

 یگفتیفقط کاش برام م ؛یزنینم یکار  نی به چن

 .هیچ  لشیدل 

 

 حرف مادرش نداد.   نیبه ا یشهاب پاسخ  



خواست بداند چه  یدلش م یل یکه خ  یساالر خانم

کند به   قیاو را به گفتن تشو نکهیا یافتاده برا  یاتفاق

 گفت:   یآرام

  یخواستگار قیمهتاب برات گفت که من از شقا  -

 کردم؟ 

 

آورد بعد   یموضوع قلبش را به درد م ن یشهاب که ا 

 سکوت گفت:   ی از کم

  دمیاون لباس د  ی همون لحظه اول که او رو  تو-

 بردم.   یموضوع پ  نیخودم به ا

  

   ؟ی کار رو کرد  نیپس چرا ا-

 

 نکهیسوال مادرش بدون ا نیپاسخ به ا یبه جا   شهاب

 :د یبه او نگاه کند از او پرس

 گفت؟    یدر جوابتون چ-

 



به   یهنوز موافقتش رو اعالم نکرده بود که تو اومد-

اومده   رترید یبزنه اگه کم ی نتونست حرف نیخاطر هم

 .  دمیشنیپاسخش رو م  یبود

 

را که در چشمش حلقه زده بود پاک   یاشک  ابشه 

 کرد و گفت:  

بهش   یزیمورد چ نیدر ا نکهیکاش قبل از ا یول-

 شکست، یکمتر دلش م یطور  نیاومده بودم ا دیبگ

آره همه   کنه؛یفراموش م  یبه زود   ستیمهم ن ی ول 

 خود ما رو .  یحت کنهیرو فراموش م زیچ
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مورد   نیدر ا  یحرف نیاز ا شتری ب نکهیا یبرا  شهاب

 نشنود رو به مادرش کرد و گفت:  

 نکهیاز ا  د،یبخواب دیبهتره بر ن یخسته شد  یل یشما خ-

وقت شب منتظرتون گذاشتم واقعاً معذرت    نیتا ا

 .   خوامیم

 

حرف شهاب متوجه شد که او   نی که با ا  یساالر خانم

بعد از   یلحظه ا  د،یبگو شیماجرا را برا ستی قرار ن

  یکه هر گوشه دلش برا ی رفت در حال  رون یاتاق او ب

 سوخت.  یاز آنها م  یکی

از آنجا رفته  دیکه دل شکسته و ناام  قیشقا   یبرا 

بود و   ن یاندوهگ قیمهتاب که از اندوه شقا  یبود، برا

  یمهم  لیخود شهاب که به دل  یاز همه برا شتریب

کند و با   یمجبور شده بود از عشق خود چشم پوش

  اندازد، یخود را در آتش فراق او ب قیطرد کردن شقا 

  یرا به سو   بکه ممکن بود هر لحظه شها  یآتش

 بکشاند.   ی نابود

  یالً به فکر خانم ساالرچه بود اص ل یآن دل  نکهیا اما 

 .  دیرس ینم

 



شب شهاب هر چه کرد خواب به چشمش راه    آن

را   قیتوانست فکر شقا  یهم نم یلحظه ا یحت  افت،ین

کند مخصوصاً با وجود آن عکس   رون ی از سر خود ب

 ممکن بود.    ر یغ یکار  نیچن قی و نوشته شقا 

خود خواند و    یبارها و بارها آن نوشته را برا  شهاب

  یآتش دلش را شعله ور م ش یاز پ شیهر بار ب

گرفت و   یهم آن عکس را مقابل خود م  ی ساخت، گاه

 شد.     یم رهیبا چشمان اشک آلود به آن خ

 

به صبح نمانده بود که  شتریب  قهیچند دق سرانجام

خواب چشمان او را در بر گرفت و او را از آن  

 نجات داد.     ی حال  شان یپر

  ی که شد شهاب بدون خوردن صبحانه از جلو صبح

چشمان مادرش و مهتاب که هنوز از دست او ناراحت  

 بود گذشت و به قصد دانشگاه خانه را ترک کرد.  

که از   یدر حال د یمهران او را در دانشگاه د یوقت

 ببرد گفت:   یتوانست به حالش پ یچهره او م

خوب باشه، بهتر بود تو خونه  حالت ادیبه نظر نم -

 . یموندیم



 

بدون   رفتیشهاب همان طور که به طرف کالس م 

  فتدیاجازه دهد چشمانش به چشمان مهران ب نکهیا

 گفت: 

  نیآخر  نیا خوادیمن حالم خوبه، در ضمن دلم م یول-

 روز رو سر کالس حاضر بشم. 
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که از لحن شهاب متوجه شد او حال و حوصله    مهران 

 حرف زدن ندارد به گفتن: 

 اکتفا کرد.  لته«ی»هر طور م  

 



 نکهیبا او حرف نزد. با ا یز یدر مورد چ گر ید و

که   رخ داده  یچه اتفاق روزی بداند د خواستیم یل یخ

داد در   حیترج یداده است ول رییتغ نقدریشهاب را ا

از او نپرسد. او سر کالس درس   یز یمورد چ نیا

  نیراه به ا نینظر داشت و از هم  ر یکامالً شهاب را ز

به درس و    یوجهبرد که شهاب اصالً ت  یموضوع پ

 استاد ندارد.  یحرف ها 

 یم  ی هم بود، شهاب هر چه سع نطوریدر واقع هم 

درس و کالس متمرکز کند    یخود را رو   کرد حواس 

کاغذ   یبر رو   قیکه شقا  یشد. جمالت  یموفق نم

او   کرد، یچشمش عبور م ی از جلو  وستهینوشته بود پ

ها را خوانده بود آنها را کامالً  که از بس آن نوشته

 حفظ بود. 

 

توانست آنها را از ذهن خود   یلحظه هم نم کی  یبرا 

از حد تحت   شی دور کند در آخر چون اعصابش ب

فشار قرار گرفته بود بعد از اجازه گرفتن از استاد از  

 رفت.    رونیکالس ب

چند لحظه بعد از کالس   زیکه نگران او بود، ن  مهران 

او به سرعت پله ها را   یجستجو  یخارج شد و برا



  اطیقدم در ح کرد و بعد از گذشتن از راهرو  یط

 دانشگاه گذاشت.  

  یکه کنار آب خور   دیکه رفت شهاب را د گری د یکم

کند مرتب آب به  یم هیکه گر  یو در حال  ستاده یا

حال او مهران را سخت  نی. ازندیصورت خود م

شانه او    یرو یرفت دست ش یمتأثر کرد، به سو

 گذاشت و گفت:

 برات افتاده؟  یمعلومه چه اتفاق  چیه -

  

آب را بست،  ر یمهران ش یصدا  دنیشن با   شهاب

داد سرش را   هیتک  یرا به لبه آب خور  شیدستها 

 .  ستی انداخت و به شدت گر نییپا 

 شانه او را فشرد و گفت:    مهران 

خودت رو کنترل کن، تو که   کنمیخواهش م-

 .   ندتیوضع بب نی با ا یکس  یخواینم

 

که   یحرف مهران در حال  نیتوجه به ا  ی شهاب ب اما 

 خورد گفت:  یتکان م  هیاز شدت گر شیشانه ها 



چطور اون رو از    یدیچکار کردم مهران؟ د ی د ید -

  شهیکردم و دلش رو شکستم؟ باورت م  رونیخونه ب

 کرده باشم؟  یکار نیمن همچ

 

 مهران شهاب را به طرف خود چرخاند و گفت: 

  ، ینکرد کار رو نی ا لی دل  ی آروم باش پسر؛ تو که ب -

 ی اون رو از خودت روند لی به چه دل  دونمیهر چند نم

کارت وجود داره.  نی ا یبرا یمهم ل یمطمئنم دل  ی ول 

بتونم  دیافتاده شا  یبرام بگو چه اتفاق کنمیخواهش م

 برات انجام بدم.  ی کار
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شانه خود برداشت به   یدست مهران را از رو   شهاب

بود راه افتاد و در   یکی که در آن نزد یمکتیطرف ن 

 همان حال گفت:  

  یبرا  یکار  تونهیکس نم  چیامکان نداره، ه نینه ا-

 تو.   یکس حت  چیمن انجام بده ه

 

نشست و   مکتین یرف رو ح نی بعد از گفتن ا  شهاب

آن هم    ستی دستانش گرفت و گر انیسرش را در م

 از اندوه کرد.    زی تلخ که قلب مهران را لبر یاهیگر

 

 به طرف او رفت کنارش نشست و گفت:    مهران 

تونستم کمکت   د یتو بگو شا  ،یمطمئن نقدریاز کجا ا-

 کنم.  

 

کرد   یم  یکه سع یسرش را باال آورد و در حال  شهاب

چشم دوخت   ش یبه روبرو رد،یرا بگ  شیاشکها  ی جلو

 و گفت:



خاطر    نیحتماً به ا ، یکمکم کن یخوایم  یچ ی برا -

چشمت به  یو جلو دمیکش ادیسرت فر شبیکه د

 زدم، آره؟  یلی همسرت س

 

 گفت:  یبا ناراحت  مهران 

  نقدریبدون من ا  یول  یبگ یخوایم یچ فهممیم -

که حال تو رو درک نکنم، باور کن اصالً   ستمیاحمق ن

نداره   یلی. در واقع دل ستمیاز دست تو ناراحت ن

ناراحتم همش به خاطر   ی نیبیناراحت باشم اگه هم م

 .قهیخود تو و شقا

ها رو فراموش کن و  حرف نیا کنمیحاال خواهش م 

ونه و  خ یاون قدر زود برگشت روزیبرام بگو چرا د

    ؟ی اون اوضاع رو به وجود آورد

 

در  یمهران مدت یحرف ها   نیدر پاسخ ا  شهاب

 وسپس گفت:    ختیسکوت اشک ر

اومد سراغم، اگه   قیشقا   یغروب پسر عمو روز ید-

نثارم کرد به من حق   ییچه حرفها یدی دیو م  یبود

 رو از خودم طرد کنم.     قیکه شقا  یداد یم



 

را باور کند    یزیچ نیچن توانست یکه اصالً نم  مهران 

 زده گفت:   رتیح

ممکنه، آخه    یزیچ نیشهاب؟ مگه چن یگیم  یچ -

به تو عالقه   یل یکه خ لشونیفام  هیو بق  قیشقا   یعمو

 دارن پس چطور... 

    

 حرف او را قطع کرد و گفت:    شهاب

  یبا چه فخر و غرور  یدی دیو م  یبود  دیگفتم که با -

 .ییهم چه حرفها  اون  زد، یحرف م

 

چند لحظه سکوت کرد و سپس چون    یشهاب برا 

 گفت:  د ید  دنیمهران را مشتاق شن

دوختم    قیمن چشم به ثروت شقا   گفت یاو به من م  -

 . ارمیاون رو به چنگ ب خوامیخاطر م نیو به هم

 

  قیرو تصاحب کنم،  شقا   قیشقا   دهیگفت: اجازه نم 

متعلق به اونه که پسر عموشه نه به من که معلوم  

 شده.  دامیاز کجا پ ستین
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 گفت:   او

اون رو   شهیهم یازدواج کنه و برا  قی قراره با شقا -

با خودش به اروپا ببره، اون در کمال تکبر به من  

بکشم و از   رون ی ب قیشقا   یگفت که پام رو از زندگ

 .ستمین ق یشقا  ق یسر راهش برم کنار چون من ال

 

چشمان اشک آلودش را به    د یکه رس نجا یشهاب به ا 

 مهران دوخت و گفت:   نیو اندوهگ ریچهره متح

چکار   ین بود م  یحاال خودت بگو، اگه تو جا -

رو   یی ها حرف نیهمچ یتونستیچطور م ؟یکردیم

 ؟   یتونست یآره چطور م  ؟یتفاوت بمون  یو ب ی بشنو



 

حرفها باز چشمانش پر از اشک  نیبعد از ا  شهاب

توانست باور کند پاسخ آن   یشد. مهران که هنوز نم

باشد که اکنون در سوگ از   نیهمه زحمات شهاب ا

  یبعد از مدت زد، یاشک بر نیچن نیا قیدست دادن شقا 

 آوردن او از آن حال گفت:    رونیب  یسکوت برا

در موردت   ینگفت ؟ یگفت ی تو در جواب حرفهاش چ-

 کنهیکه او فکر م  ی و تو اون کس کنهیاشتباه فکر م 

    ؟یستین

 

ر و د  دی کش یق یرا پاک کرد نفس عم  شی اشکها   شهاب

احساساتش   میتسل   نیاز ا  شیکرد ب یم ی که سع  یحال 

 نشود گفت: 

که حرفاش   نیاصالً فرصت نداد من حرف بزنم، هم -

 رفت.  رون یتموم شد از اتاق ب

 

 حرف به مهران نگاه کرد و گفت:  نیشهاب بعد از ا 

  نی سر کالس چون گفتن ا یبرگرد  گه یبهتره د -

 .  کنهیرو دوا نم  یحرفها درد



  

 ؟ ی برگرد یخواینم ؟یخودت چ-

  

نداره، اصالً حواسم داخل کالس   ده یبرگشتن من فا -

 تو برو به فکر منم نباش.  ست؛ین

 

حاال هم   گردم،یمن هم بر نم یگرد یتو بر نم  یوقت-

 خونه.  میبر ا یب ی ندار ی حال مساعد ینیبیاگه م

 

شد   یبلند م شی که از جا  یو در حال  دیکش یآه  شهاب

 گفت:  

برگردم خونه،   نکهیبمونم تا ا نجا یا دمیم حی، ترجنه-

و ممکنه   شهیاگه برم خونه داغ دل مهتاب تازه م 

 کنه. هیبازم گر

  

باشه حتما تا االن از   نطوریا کنمینه فکر نم-

 شده.   مون یپش شبشید  یها حرف

  



مطمئن باش   شناسم،یمن اون رو بهتر از تو م یول-

 .زنهیبا من حرف نم گهی د نیبعد از ا
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از   ی شهاب کامالً درست بود مهتاب به قدر  حرف

ماجرا از زبان   دنیدست او ناراحت بود که بعد از شن

 نشد او را ببخشد.     یمهران باز هم راض

 

 گفت:   یم او

 امکیخواسته س  میبا اون سرعت تسل  د یشهاب نبا  -

 .    شد یم

 



را    قیکرد که شهاب دل شقا  یفکر م  نیفقط به ا او

 نیبود تا بعد از ا  یموضوع کاف نیشکسته و هم 

 خوش به شهاب نشان ندهد.   ی هرگز رو

خبر داشت   ق یهم که از شدت عالقه او به شقا   شهاب

کرد او را از خود   ینم ی داد و سع یبه او حق م

کلمه هم   کی  گریبعد از آن شب د نیکند، بنابرا  یراض

 با او حرف نزد.  

از موضوع  یوقت  یبر خالف مهتاب، خانم ساالر  اما 

آگاه شد شدت اندوهش دو چندان    قیشقا   یپسر عمو

از    ی عکس العمل  نیکه چنشد و به شهاب حق داد  

 خود نشان دهد. 

  یشهاب هر روز که م   د ید یم  یوجود وقت ن یبا ا 

  یتر م  دهیتر و رنگ پر شانیگذرد از روز قبل پر

کم   نیشد. همچن یاز حد نگران و ناراحت م شیشود ب

او به غذا خانم   یل یم یشبانه شهاب و ب  یها  یخواب

 را به شدت نگران کرده بود.  یساالر 

 

خود  گرانیکرد در حضور د  یم یشهاب سع   هر چند 

  ده یفا   یکارش ب نیرا خونسرد و آرام نشان دهد اما ا

از غم و   یبود چون در هر حال چهره اش در هاله ا 



موضوع حال درون او را   نیبود و هم  دهیاندوه پوش

 کرد.  یآشکار م ی هر کس یبرا

 

خود را نسبت به  انشیچشم اطراف ی جلو نکهیاو با ا  

  یداد و طور یتفاوت نشان م ی آمده ب شیاوضاع پ

برده   ادیرا کامالً از   قیکرد که انگار شقا  یرفتار م

شد غم و اندوه چنان وجودش   یکه تنها م  نیهم ی ول 

  یگرفت که ناگاه اشک از چشمانش جار یرا فرا م

 شد.   یم

 

گذراند تنها   یم  ییاوقاتش را در تنها  شتریکه ب  او

اش همان نوشته و عکس بود. آن    ییس تنها مون

را در نظر شهاب زنده    قیعکس نه تنها چهره شقا 

در   ز یداشت بلکه خاطرات خوش آن روز را ن ینگه م

 کرد.  یاو زنده م ادی

 

را    ها ی انگار همه دلبستگ ق یهر چند بعد از رفتن شقا  

شده بود،   یمعن  یب شیبرا ی از او گرفته بودند و زندگ

  یوجود به خاطر مادرش هم که بود سع نیبا ا ی ول 

دردناک را تحمل کند. با رفتن  یزندگ  نیکرد ا یم



  یرنگ و بو یدر منزل خانم ساالر   یزندگ  قیشقا 

  یآن گفتگوها ود،خود را از دست داده ب  یشگیهم

به   گریاش د ینیریو ش  تی میبا تمام صم یدسته جمع

نشستند   یدور هم م  یبود و اگر هم گاه ده یرس  انیپا 

  یزدند جمعشان از حضور شهاب خال   یو حرف م

 بود. 
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را از دست داده    اشیشگیهم شور و نشاط هم  مهتاب

  یشاد   یها و خنده ها  ی از آن شوخ گریبود و د

 وستهیهم که پ  ینبود. خانم ساالر  یآورش خبر

 بر باد رفته شهاب و خودش بود.  یداغدار آرزوها 

 



بود. با   ک یدر غم هر کدام از آنها شر زیمهران ن 

  ی به آمدن بهار نمانده بود ول  شتریچند روز ب  نکهیا

اصالً احساس  ی موضوع نیچن یدر منزل خانم ساالر 

از بهار و سال نو بر زبان   یشد، اگر هم حرف ینم

 گفت:   یو م  دیکش یم ی آه یشد خانم ساالر  یآورده م

بهار ما  کینه بهار، پ  میدار دیما که امسال نه ع-

 . دندیبود که اون رو از ما دزد  قیشقا 

 

منزل خانم   یها و اندوه  ها یبا وجود همه ناراحت 

از    شد یمتحمل م  قیکه شقا  یرنج و اندوه یساالر 

پسر   یبود. او که اصالً خبر از ماجرا شتری همه ب

 یاو نداشت تمام مدت با چشمان یو حرف ها   شیعمو

کرد که چرا شهاب   یموضوع فکر م نیاشکبار به ا

که   یبا او کرد آن هم درست زمان یچنان برخورد 

  یداشت در مورد ازدواج آن دو حرف م  یخانم ساالر

را آزرده ساخته بود که  قی موضوع چنان شقا  ن یزد. ا

 بر لبش ظاهر نشد.    یلبخند نیبعد از آن روز کوچکتر

 

  نیا یکه سخت مشتاق او بودند وقت  شیعمو خانواده

  یم  ا یرا جو  لشیدل  دندید یاو را م هیحال و روح



نداشت که به آنها بدهد   یپاسخ قیشدند، اما شقا

 ی هر بار از دادن جواب به آن ها طفره م نیبنابرا

   رفت. 

حال    نیا لی توانست حدس بزند دل  یکه م یکس تنها 

به پدر و   یز یبود که او هم چ امکیس  ستیچ  قیشقا 

روز قبل از قطع رابطه کردن   ک ی. گفتیمادرش نم

موضوع ازدواج  امکی س یبا منزل خانم ساالر   قیشقا 

گذاشته بود.  انیرا با پدر و مادرش در م قی با شقا 

  یبود ول  یراض  وع موض نی از ا نکهیهم با ا دایش  ی آقا 

در مورد شهاب و   ییزهایچون از سامان خان چ

به شهاب   ق یدانست که شقا  یبود و م  دهیشن  قیشقا 

 لیخواست برخالف م یعالقه دارد و از آنجا که نم

  قیرا بر عهده خود شقا  میعمل کند تصم  قیشقا 

 گذاشت و او را در انتخاب آزاد گذاشت. 
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نکرده   یخواستگار  قیچند هنوز شهاب از شقا هر

شهاب    یزد که به زود  یحال چون حدس م نیبود با ا 

  تیکار خواهد زد و از آنجا که صالح نیهم دست به ا 

از پسرخودش   شتری ب قیبا شقا  یزندگ  یشهاب را برا 

مورد با   نی خواست فعالً در ا امکیت از سدانس یم

ً یصحبت نکند تا اگر اح  قیشقا  به   هابش  انا

داد   حیاو را ترج  قیآمد و شقا   قیشقا   ی خواستگار

 سرشکسته نشود.   امکیس

 

سخت    شیبرا یموضوع  نیکه تحمل چن امکی س اما 

که   د ید یشهاب را کوچکتر از آن م یبود و از طرف 

باشد بدون توجه به حرف پدرش به سراغ   بشیرق

شهاب رفت و آن اوضاع را به وجود آورد و چون  

  گریدانست د یچند روز از آن ماجرا گذشت او که م

وجود ندارد و تنها خود اوست بدون   شیبرا یبیرق

 ازدواج داد.   شنهادیپ قیبه شقا  ی مقدمه ا چیه

 



  را یموضوع  نیچن  دنیهم که اصالً انتظار شن ق یشقا  

  یآن قلبش به درد آمده بود در حال  دنینداشت و از شن

به شهاب داشته باشد   یدیام دینبا   گریدانست د  یکه م

گفت که قصد   امکیحال در پاسخ س نیبا ا ی ول 

 ازدواج ندارد. 

حرف   نیا ل یزد او به چه دل  ی هم که حدس م امکیس 

در   وستهیو پ  دی زند برخواسته اش اصرار ورز  یرا م

  یکس  قیکرد. اما شقا  یصحبت م  قیمورد با شقا  نیا

  ر یز یزود  نینبود که آن عشق سوزان را به هم

  گرید ی دفن کند و دل به کس  یفراموش  ی خاکسترها 

 بدهد. 

 

و مادر او با   امکیس  یدر برابر اصرارها  نیبنابرا 

 یپاسخ نیبار چن نیکرد و در آخر یستادگیا ت یقاطع

 به آنها داد: 

تا برم   دیهستم بگ تون یسربار زندگ دیکنیاگه فکر م -

چون من فعالً قصد ازدواج ندارم و اگه  گه،ید  یجا 

با   دمیم حیکنم ترج یقرار باشه در منزل شما زندگ

 . یاگهیکنم نه عنوان د یعنوان دختر عمو زندگ نیهم

 



همسر و   دا،یش یباعث شد تا آقا قیحرف شقا  نیا 

از   قیباز دارد تا مبادا شقا  شتریپسرش را از اصرار ب

به   یکه بدجور  امکی شود. اما س  زاریبا آنها ب  یزندگ

 ی موضوع نیتوانست چن ی دلبسته شده بود نم  قیشقا 

  ییروز جدا  نیآن روز که دهم نیرا تحمل کند، بنابرا

آنکه متوجه   یاش بود ب هاز شهاب و خانواد   قیشقا 

است با   شی حال گوش دادن به حرفها  در  قیباشد شقا 

 پدرش شروع به صحبت کرد.

موضوع اشاره   نیدر گفتگو با پدرش به ا  امکیس 

او پاسخ   یبه خواستگار   قیشقا   لی کرد که به چه دل 

 نیا  ل یداند دل  یرا گفت که م نیدهد و ا یدرست نم

 فقط به خاطر عالقه اش به شهاب است.   قیرفتار شقا 
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در کار   یموضوع  نیزد چن یهم که حدس م  پدرش 

 ی جا  قیدل شقا  داندیم  یباشد در پاسخ او گفت که وقت

دارد هرگز  یاست و او شهاب را دوست م گرید

از جمله خود   گرید  یکند که با کس یمجبورش نم 

 نیبه ا  ش یدر حرفها  دا یش ی ازدواج کند. آقا  امکیس

  استمنتظر شهاب    قیشقا   ینکته اشاره کرد که وقت

  یم شیشهاب قدم پ  نندیپس بهتر است صبر کنند تا بب

هم به او پاسخ مثبت  قینه؟ اگر آمد و شقا  ا ی گذارد 

کنند.   یعمل م قیشقا  لیآنها هم مطابق م چیداد که ه

  ی شهاب اقدام به خواستگار  ستی قرار ن  دند یاما اگر د

 ق یکند آن وقت به طور مفصل با شقا  قیاز شقا

ازدواج با   یرا برا  و ا تیو رضا  کندیصحبت م

دانست   یکه م امکیجلب خواهد کرد. اما س  امکیس

از سر راهش کنار رفته و حال   شهیهم یشهاب برا

 شیاز پ شیموضوع را ب نی هم ا ق یشقا  شان یپر

 چیه یکرد در پاسخ پدرش گفت: ول یاثبات م شیبرا

حاضرم صد در  م،یکه منتظر شهاب بمان   ستین  یازین

کار   نیکه او هرگز دست به ا مده نانیصد به شما اطم

جمله آن هم با آن لحن قاطع و   نی نخواهد زد. ا

فرود آمد   قیبر سر شقا  یچون پتک امکیمغرورانه س

و وحشت در تمام وجودش رخنه کرد هر چند خودش  



  یول  دیشهاب را نخواهد د گریزد که د یحدس م

داغ   نکهیعالوه بر ا امکیجمله از زبان س نیا  دنیشن

کرد به او فهماند که رفتار آن شب   زهدلش را تا 

. او در  ستین امکیجمله س نی ارتباط با ا یشهاب ب

او را به   شیافکار خود غرق بود که گفته عمو  نیا

تا   ، یمطمئن نقدر ی گفت: تو از کجا ا یخود آورد وقت 

به   قیدونم به همون اندازه که شقا  یکه من م  ییجا 

  داره یشهاب عالقه داره شهاب هم او را دوست م

  ی واستگارخ ی وجود داره که او برا ی ادیپس امکان ز

 .  اد یب نجا یبه ا

بر لب آورد و گفت:   یا روزمندانهیلبخند پ امکیس

موضوع    نیاما ا دیگ یباشه که شما م  نطوریا د یشا 

مربوط به گذشته است نه االن، چون من چند روز  

کردم   هیرفتم سراغ شهاب و حسابم را با او تصف شیپ

 ینم  قیو در چند جمله به او فهماندم که  به درد شقا 

گفت: منظورت   یاراحتبا تعجب و ن دایش  ی خوره. آقا 

 ... یبگ یخوا یتو که نم ه؟یچ
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  یاطر کار دانست پدرش شهاب را به خ یکه م امکیس

دهد و    یاز حد مورد احترام قرار م شیکه انجام داده ب

 به او عالقه دارد، حرف او را قطع کرد و گفت: 

  یسر کیکه رفتم سراغش و بعد از  نهیمنظورم ا -

گفتم    قیشقا   تیکه در مورد ثروت و موقع ییها حرف

رو نداره بعد    قیبا شقا  یزندگ اقتی بهش فهموندم که ل 

ازدواج کنم و   قیراره من با شقا هم بهش گفتم که ق 

با خودم به اروپا ببرم، مطمئنم  شهیهم یاون رو  برا 

چون همون شب بود    ذاشتهخودشون رو گ  ریحرفام تأث

به خونه  شونیبا چهره ناراحت و پر قیکه شقا

که  قرار بود اون شب مهمون اونا   یبرگشت در حال

 .  ادینم نجا یشهاب به ا ن یحاال هم مطمئن باش باشه

 

 گفت:  ی با ناراحت دایش  ی آقا 



  ،یزده باش  ی کار نیتو دست به همچ کنمیباور نم -

. من رو بگو که  یمن رو برد  یکارت آبرو  نی تو با ا

و    ادیاز شهاب دعوت کرده بودم به خونمون ب

 حفظ کنه اون وقت تو...  ش رو با ما رابطه

 

 پدرش را قانع کند گفت:  نکهیا یبرا امکیس

رو بزرگ  تشیشخص  نقدریا کنمیپدر خواهش م-

  یاگهیکار د قی اون که جز برگردوندن شقا  نیجلوه ند

بوده، از کجا   لی به چه دل  ستیانجام نداده اونم معلوم ن

حاضر به  قیبدست آوردن ثروت شقا یمعلوم که برا

 د یدونیکار نشده باشه؟ خودتون هم خوب م  نیانجام ا

  یاد یکنه چه ثروت ز اج ازدو  قیکه اگه اون با شقا 

 فتهیهم ش  قیشقا  نکهیمخصوصاً ا شهیم بشینص

. پس  زهیاو بر یداره به پا   یهر چ  ستین دیاونه و بع

  کی نی و اجازه ند دیتر فکر کن عاقالنه کنمیخواهش م

 چهیطور شما رو باز نیا ده یه رستازه از را بهیغر

ثروت   ی چاپلوس یسر کیدست خودش قرار بده و با 

 .  ارهیب رونیشما رو از چنگتون ب یخانوادگ

 



برده   یپ یآن حرفها به راز مهم   دنیکه با شن  قیشقا 

جمالت پاره پاره  نیا  دنیکه قلبش از شن  ی بود در حال 

غرق در اشک خود را ظاهر   یگشته بود با چشمان

لرزان و سرشار از بغض و   ییساخت و با صدا

 گفت:  امکیخطاب به س تیعصبان

 نیکه کوچکتر یدر مورد کس  دیشما حق ندار -

قضاوت   رحمانهیطور ب ن یا دیازش ندار  یشناخت

  ی ها تهمت نیکه چن هیشرم  یب تینها  نی. ادیکن

اصالً شما به چه  ن،یبه آقا شهاب نسبت بد ییناروا

   ن؟یبه آقا شهاب گفت ییزها یچ نیو همچ نیرفت یحق

  ما پس ش ست؟یمن و ثروتم ن یمگه بحث سر زندگ 

. شما حق  دیکار دخالت کن  نیا یکه تو  ن یبود کاره یچ

من مطلع باشم حرف از ازدواج و    نکهیبدون ا د ینداشت

  ی کار نیپس چرا دست به چن د،یرفتن به اروپا بزن

شرم آور رو   یحرفها  نیا یلیدل  چی چرا بدون ه  ن؟یزد

به   خواستمیکه م دی. من رو بگنیبه آقا شهاب زد

رو جبران کنم اما   خانوادهاون  یهاکمک شما محبت

ا  هحرف نیشما با ا  ن، یرو خراب کرد زیشما همه چ

که تو انجام کارشون اشتباه    نیبه آقا شهاب ثابت کرد

 کردن. 
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  نیمن تا ا یآره اشتباه کردند که خودشون رو برا  -

حد به زحمت انداختند، اشتباه کردند که به خاطر من  

فروختند و پولش رو به باد دادند،   رو نشونیماش

کردن خانواده من کالس    دایپ یاشتباه کردند که برا

 درس و کارشون رو رها کردند. 

 

و    زد یر یاشک م زیر کی  قیشقا   دیکه د دایش  یآقا 

آورد به طرفش رفت و   یحرفها را بر زبان م نیا

 گفت: 

کار   امکیکه س  دونمیجان، م   قیآروم باش شقا  -

 ما    یکرده ول یاشتباه 

 . میجبران کن می تونیم



 شهاب و از اون...  شیپ  میریبا هم م 

 

 کرد گفت:  یم هیهمانطور که گر ق یشقا  

شدن    مالیپا ست، یاصالً ممکن ن  یزیچ نینه همچ- 

اون رو  میکه بتون ستین یز یغرور آقا شهاب چ

ها غرور و  حرف ن ی. پسرتون با امیجبران کن

اب رو لگد مال کردند، اون هم فقط  آقا شه  تیشخص

 چیکه ه  یثروت  یفقط برا  ،یثروت لعنت  کیبه خاطر 

  بودثروت ن   نیمن نداشته. اصالً مگه هم یبرا  یزیچ

که من رو از نعمت داشتن پدر و مادر محروم کرد؟  

طور به   نیداشت که به خاطرش ا   یپس چه ارزش

طور شد  نیبشه. حاال که ا  نیآقا شهاب توه تیشخص

بهش   یاز ین چی من ه خوام یثروت رو نم   نیمن اصالً ا

 .  خوامیکه آرزوهام رو به باد داد نم یندارم، من ثروت

 

و حرف زدن    ستادنیاز آن تحمل ا شیکه ب  قیشقا 

به طرف اتاق،   دیجمالت دو  نیا  انینداشت بعد از ب

  نشست و زار زشیداخل شد در را قفل کرد و پشت م 

 .  ستیزار گر 

 



تمام مدت   امدین رون یاز اتاقش ب گرید قیروز شقا   آن

کرد، آنقدر که چشمانش از   هیدر اتاق نشست و گر

و   دایش  ی کامالً قرمز شده بود. آقا  هیشدت گر

 ده یفا  یهمسرش هر چه از پشت در با او حرف زدند ب

همه   د یشن یرا نم  شان یاصالً حرفها  قی بود چون شقا 

را شکسته    ابدل شه  امکیبود که س نیفکرش به ا

 است. 

شهاب و زحمات او ارزش قائل    یاو که آن قدر برا 

  نیهمه ا شیتوانست باور کند که پسر عمو  یبود نم 

ارزش آنها را   شی گرفته و با حرفها   دهیرا ناد  زها یچ

ده روز سخت در  نیکه در ا   قیبرده است. شقا   نیاز ب

د چرا شهاب او را از خانه فکر بود که بفهم نیا

ده بود و متوجه شده  یکرد حاال به پاسخش رس  رونیب

با او بکند.   یبود که شهاب حق داشته چنان برخورد 

بود که   ده یقلبش را به آتش کش  یموضوع طور نیا

و   سوزاندیسوزان آن تمام وجودش را م  یشعله ها 

 داشت.   یباز نم ستنی لحظه هم او را از گر کی
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از شهاب و بر باد رفتن  یاکنون فقط به خاطر دور  او

  ی کرد بلکه به خاطر زخمها  ینم هیگر شیبا یز دیام

بر   شیپسرعمو  یدانست باحرفها  یکه م  یجانکاه 

او آنقدر شهاب   خت،یریروح شهاب وارد شده اشک م

شناخت که بتواند حدس بزند آن حرفها چطور    یرا م

دل او را شکسته و چطور غرورش را با آن همه 

را   قیافکار قلب شقا نیپا له کرده است. ا ریعظمت ز

او را   هیفشرد و شدت گر یدر خود م ش یاز پ شیب

شب    ی ها  مهیا نکرد. او ت یم شتریلحظه به لحظه ب

کردن   هیتوان گر  گریهر چند د ست، ی همچنان گر

 همچنان پر اشک بودند.   شیچشم ها  ینداشت ول

 

فرو رفته  یکیخانه در سکوت و تار دیکه د یزمان اما 

  شیبلند شد، لباسها شیبه ساعت کرد و از جا   ینگاه

در اتاق را باز   ییسر و صدا چی و بدون ه دیرا پوش 

 خارج شد.    شیصدا از منزل عمو  یکرد و آهسته و ب



 

  بتیمتوجه غ دا یش یروز بعد بود که خانواده آقا صبح

موضوع دلهره و اضطراب در   ن یشدند و از ا  قیشقا 

از همسر و پسرش   دا یش ی وجودشان رخنه کرد. آقا 

را به خاطر   امکیقرارتر بود و مرتب س یب

 رد. ک یاشتباهاتش سرزنش م

 

ناراحت بود از   ی هم که خودش به اندازه کاف امکیس 

شد، به   یافزوده م شیحرف ها بر ناراحت نیا  دنیشن

  قیشقا   یجستجو ی نگذشت که او برا ی هر حال مدت

 شد و خانه را ترک کرد.    نیسوار ماش

رفته  یبه منزل خانم ساالر  قیشقا  زدیکه حدس م او

گرفت اما قبل از آن   شیراه آنجا را در پ  میباشد مستق

به سر   قیبه قبرستان رفت تا مطمئن شود که شقا 

 خاک پدر و مادرش نرفته است.  

 

به  دیند  قیاز شقا  یدر قبرستان اثر  نکهیاز ا بعد

ساعت ده صبح بود که  کیراهش ادامه داد و نزد

 را به صدا در آورد.   یزنگ منزل خانم ساالر



باز کرد،   شی تاب در را به رونگذشت که مه ی زیچ 

 :  د یمهتاب با عجله پرس دن یبه محض د امکیس

 نجاست؟ یا قی شقا -

 امکیحضور در جشن آن روز س ل یمهتاب که به دل  

  یکه منظور او را متوجه نم یشناخت در حال  یرا م

 شد گفت:  

  یچ  یپس برا کنه؟ینم  ینه، مگه او با شما زندگ-

 نجاست؟ یا دیکنیفکر م 

 

 یپاسخ قانع نشده بود با ناراحت  نیبا ا  که امکیس 

 گفت : 

  یجا  نجا یاز ا  ریمطمئنم، چون او غ  کنمیفکر نم -

 . نداره که بره یا گهید
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حضور داشت   اطیکه در ح  یآن هنگام خانم ساالر  در

چادرش را بر سر   د یشن یآن دو را م  یو حرف ها

 گفت:   امکیکرد، به کنار مهتاب آمد و رو به س

رو از  ی و خوش ی خان؟ شما که شاد امکیس هیچ-

از جونمون   یچ گهیپس د د،یگرفت مونیزندگ

   د؟یخوایم

پس    یبه منزل ما اومده که شما برا قی گفته شقا  یک

 ن؟ یاومد نجا یگرفتنش به ا 

 

 بود گفت:  یاز حد ناراحت و عصب شیکه ب امکیس 

دم در    اد یشهاب ب دیندارم، بگ  یاصالً من با شما کار -

 با او صحبت کنم.  خوامیم

 

 تلخ گفت:  یبا لحن یساالر خانم

به صحبت با شما   یل یتما  چیشهاب نه تنها ه  یول  -

رو هم نداره، پس لطفا   دنتونینداره بلکه تحمل د

 .د یبر نجا یو از ا دیمزاحم نش  نیاز ا شتریب



 

 گفت:  امکیاما س 

  رون یب ادیحاال هم که او نم  نمیاو رو بب د یمن با   یول  -

 سراغش.   رمیمن م

 

سپس در خانه را تا آخر باز کرد و بدون اجازه وارد   

  شانیدر جا  رانیو مهتاب هم ح  یشد، خانم ساالر

ا شهاب که از پشت پنجره اتاقش شاهد  مانده بودند. ام

آن طور وارد خانه شد   امکیس  دید یصحنه بود وقت

آمد و پله    رونیاز پشت پنجره کنار رفت از اتاقش ب

 .  د کر  یط نییها را به طرف پا 

وارد اتاق شده بود،   امکیس دیپله که رس  نیآخر به

 گفت: یناراحت و عصب یشهاب با لحن نیبنابرا

  یطور نیصاحب نداره که هم نجا یا ی فکر کرد ه؟یچ -

 داخل؟!    یاومد نییپا  یسرت رو انداخت

 

  تیحرف شهاب با عصبان نیبدون پاسخ به ا امکیس

 گفت: 

 کجاست؟   قیها بگو شقا حرف  نیا یبه جا -



 

زود   ی خورد ول کهی حرف   نیا دنیشهاب ابتدا از شن 

 گفت:    یزیآم ریبه خود آمد و در پاسخ او با لحن تحق

اروپا، پس چرا سراغش  یمگه او رو با خودت نبرد -

   ؟یریگیرو از من م

 

که از حرف شهاب احساس حقارت کرده بود   امکیس

لباس شهاب  قهیبه طرف او آمد،  شتریب تیبا عصبان

 و گفت:  دیرا چسب 

که   دونمیم  یالزم نکرده خودت رو به اون راه بزن -

  ات، یچرند نی گفتن ا یاومده پس به جا  نجا یاون به ا

 ت یجاش رو به من نشون بده وگرنه  از دستت شکا 

 .کنمیم

 

ناراحت   یبا اعصاب  د یبرخورد او را د ن یشهاب که ا 

 نکهیاو را از لباس خود جدا کرد و بعد از ا یدست ها 

 او را به عقب راند گفت:  

بکن، فقط مطمئن باش   خوادیدلت م یبرو هر غلط -

ندارم. اصالً تو که   یطالعا چیه   قیشقا   یمن از جا 



جا   ی ب یخودت نگه دار  شیاونو  پ یعرضه نداشت 

 شت یبفرستمش پ یاز من خواست  ی کرد
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  یافزوده م  تشیکه لحظه به لحظه بر عصبان امکیس

 شد گفت:  

  ،یخبر باش  یکه تو از اون ب کنمیمن باور نم یول-

 و...    ی اطراف پنهونش کرد ن یمطمئنم  هم

 

  نیهم ناراحت و آشفته بود با ا یطور  نیکه هم  شهاب

خون به صورتش   تیکه از عصبان ی حرف او در حال 

تمام   تیبود حرف او را قطع کرد و با قاطع دهیدو

 گفت:  



حرفت رو تکرار کن   گهیبار د  هی یاگه جرأت دار-

 . ارمیسرت م ییچه بال نیبب

 

 زد:   ادیفر امکیس  یول 

کجاست، او به   قیکردن بگو شقا  دی تهد یبه جا -

خاطر تو منزل ما رو ترک کرده پس امکان نداره به  

رفته باشه. پس بگو اون رو کجا  نجا یاز ا ریغ  ییجا 

 وگرنه ....    ی پنهون کرد

 

 نیزد و ا  ی م ادیفر  یوحش یا وانهیکه چون د  امکیس

بار    دی رس نجا یحرف ها را بر زبان آورد، چون به ا

به شهاب حمله کرد اما تا خواست دستش را   گرید

هوا   انیشهاب بلند کند شهاب مچ دستش را م  ی رو

انگشتانش آن را چنان فشرد که  انیگرفت و در م 

 . دییگرا  یبه زرد  امکیرنگ صورت س

 حال به او گفت:   نی در هم  شهاب

 . یطور خواست  نیباشه خودت ا  ادت ی-

 



زد که او به  امکی به صورت س  یسپس چنان مشت  

شد و شهاب او را  جیخاطر خوردن آن ضربه کامالً گ

  نیتر از ا وانهید  امکیمبل. اما س یپرت کرد رو 

مبل افتاده بود خواست با   ی حرفها بود، او که بر رو

د که مهتاب که به طرف شهاب حمله کن زی خ کی

او و شهاب قرار گرفت و با  نینظاره گر صحنه بود ب

 گفت:  امکیبه س تیعصبان

به تو   دیرفتارت؟ چند بار با  نیبا ا یکنیتو شرم نم -

  یچ نیخوب گوش کن بب ست؟ین نجا یا قی که شقا  میبگ

  رون ی ب نجا یرو از ا   قیشقا   شیشهاب ده روز پ  گم،یم

کرد، اون هم فقط بخاطر آدم   رون یب ؟ یفهمیکرد م

  رون ی ب نجا یرو از ا   قیاون شقا  یمثل تو پس وقت یلجن

  نکهی. با ا ادی ب نجا یبه ا گهی د  قیکرده محاله شقا 

  ی تو رو ترک کرده ول  یلیبه چه دل  قی شقا  دونمینم

و   فیکه حق داشته نخواد با آدم کث دونمیرو م نیهم

از  خوشحالم   یلیکنه و خ یمثل تو زندگ یمنطقیب

 از چنگت فرار کرده.  نم یبیم  نکهیا

 ن یبه برادرم توه نیاز ا شتریب یهم اگه بخوا حاال

رفتار    ن یپس بهتره ا کنمیرو خبر م  سی فوراً پل  یکن

شده    ی و مثل آدم هر چ یرو کنار بذار   زتیجنون آم

از تو  شتریرو بدون که ما ب ن ی. ایکن فیرو تعر 



  می نیتا بب  هیچ انیپس بگو جر  میهست  قینگران شقا 

 کرد.  شهیم  کاریکردنش چ دایپ یبرا
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کلمه هم با  کی ده روز  نیا یکه ط  نیبا ا  مهتاب

طور  نیا امکیس دید  یوقت  ی شهاب حرف نزده بود ول 

حاضر   قیطر چیکند و به ه یم ن یدارد به شهاب توه

دست از سر او بردارد خونش به جوش آمد و    ستین

 کند.  تیگرفت از تنها برادر خود حما  میتصم

 

آن   امکیو رو به س   ستادیشهاب ا یجلو  نیبنابرا 

آن حرفها را از   یهم وقت امکیکرد، س ان یحرفها را ب

 آرامتر شد.   یکم دیزبان او شن



مبل نشسته و دستش را   یهمان طور که  رو   سپس

 صورتش گذاشته بود گفت:   ی رو

 نهیهم فقط ا لشی ما رفته، دل  یاز خونه شبی د قی شقا -

  ده، ی رو که من به شهاب زدم رو فهم یی ها که  حرف

اول رفت تو اتاقش و تا   دیموضوع رو فهم  نیا یوقت

در   میدید  میشد داریکرد، اما صبح که ب هیگر شب  

  ی. خوب وقتستیاز خودش ن یاثر چیاتاقش بازه و ه

ترک کرده جز   رو ما   یاون به خاطر شهاب خونه

 رفته باشه؟    تونهیکجا م نجا یا

 

موضوع ناراحت شده بود   نیا  دنیکه از شن  شهاب

 گفت:  

سر   یرفت یم د یبا  نجا یا  ییا یب نکهیا یتو به جا  یول-

 خاک پدر و مادرش.   

 

نبود، عالوه بر اون پدرم به منزل اقوام   ی رفتم ول -

ها  کدوم از اونجا  چیاون به ه  ی هم زنگ زد ول  کینزد

 مونهینم یباق ییجا  گهیحساب د  نیهم نرفته . با ا

 .  نجا یجز ا



 

 گفت:    یساالر خانم

 .  می ما ده روزه که اصال از او خبر ندار یول-

 

 گفت:   ی با ناراحت امکیس

 یاگهید  یپس کجاست؟ اون که جا  ستین نجا یاگه ا-

 نداره بره. 

 

چند لحظه سکوت را بر جمع  یبرا امکیحرف س نیا 

به ذهن   یسکوت باعث شد فکر  نیحاکم کرد و هم

نگذشت که مهتاب رو  یزیچ  ابد،یشهاب و مهتاب راه  

 بود کرد و گفت:    ستادهیبه شهاب که کنارش ا 

  ادت یرفت   نجا یاز ا خبریب  قیاون شب رو که شقا -

   اد؟یم

 

کرد به  ی موضوع فکر م نیبه ا زیکه خودش ن  شهاب

 مهتاب نگاه کرد و گفت: 



  آره؛ اون شب  رفته بود امامزاده، پس امکانش -

 هست که االنم اونجا باشه 

 

کدوم  - مبل بلند شد و گفت:  ی از رو امکیس 

 امامزاده؟ آدرسش رو بده تا برم دنبالش. 

 

ندارد   ی ا دهیفا  امکیدانست رفتن س  یم که  شهاب

 گفت: 

چون خودم   نم،یبیکار نم نیبه ا یازیمن ن  یول  -

برم سراغش البته اگه اونجا باشه تو هم   تونمیم

 تا من برگردم.  یجا بمون نیبهتره هم
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 حرف رو به مهتاب گفت:   نیبعد از ا  شهاب

لطفاً به مهران تلفن کن بگو اگه براش امکان داره  -

دارم و هم به  اجیچون هم به خودش احت  نجا،یا ادیب

 . نشیماش

 

 هم گفت:  امکیمهتاب به طرف تلفن رفت و س 

بهتره با   نیبه خاطر هم  امیمنم همراهت م یول-

 . میمن بر  نیماش

 

  ینگاه مین  رفتیکه از پله ها باال م یدر حال شهاب  

 به او کرد و گفت:  

 چطور برم.    دونمیالزم نکرده، خودم بهتر م -

 

بعد شهاب در اتاقش بود و آماده رفتن، اما   قهی دق چند

به   گریبار د کی دی ا یب رونیاز اتاقش ب نکهیقبل از ا

بود   دواریام کهیآن عکس نگاه کرد و سپس در حال 

آن را همراه همان   ندیرا بب قیشقا  گریبتواند بار د

 آمد.   رون یگذاشت و از اتاق ب بشینوشته در ج



شد، مهتاب که رفته  شیدایزمان مهران هم پ  همان

را    انیراه جر نیاو باز کند در ب  ی بود در را به رو

 کرد.   فیتعر  شی مختصر برا

از  . بعد  نییکه وارد اتاق شد شهاب هم آمد پا   مهران 

را با مهران زد و از او    شیشهاب حرف ها   نکهیا

کنار مهتاب و   امکیخواست که با توجه به حضور س

را از او گرفت و خواست   ن یماش چیمادرش بماند سوئ

 گفت:   امکیبرود که س رون یاز اتاق ب

  ام،یهمراهت ب خوام یمن هم م  نا یا یبا همه یول-

 سراغش.  یدوست ندارم تنها بر 

 

از همانجا    ستیدانست منظور او چ ی شهاب که م 

 به او کرد و گفت:   ینگاه

 یربط  چیمن دوست دارم تنها برم، به تو هم ه  یول  -

 نداره.  

 

را در کنار مهران  امکیاز اتاق خارج شد و س  شهاب

  یکه از جمله آخر شهاب عصبان  امکیگذاشت، س یباق



شده بود خواست دنبال سر او برود اما مهران مانعش 

 شد و گفت: 

  یمطمئن باش اگه تو بر  ار،یدر ن ی باز وانهید -

 تونهیکه م  ی داره تنها کس یقدم از قدم بر نم  قیشقا 

رو عوض کنه شهابه. پس مثل بچه آدم   قینظر شقا 

  ت یو صبر کن تا او خودش خراب کار نیسرجات بنش

 رو برگردونه.   قیرو درست کنه و شقا 

 

فروکش کرد   امکی س تیحرف مهران عصبان  نیا با 

  نیاما او باز هم آشفته بود و آرام و قرار نداشت، با ا

بزند به  ی آنکه حرف ینشست و ب یمبل یحال رو

 انتظار نشست.
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که گذشت شهاب خود را به   یآن طرف مدت از

کرده   دایرا در آنجا پ قیکه آن روز شقا ی امامزاده ا

 بود رساند. 

آنجا را   یوارد صحن امامزاده شد حال و هوا  یوقت 

بود. خلوت و    دهی که آن روز د افتیهمان طور 

که  یسکوت آنجا درست مثل همان روز بود تنها تفاوت

  ی بود که درخت ها   نیآنجا با دفعه قبل داشت ا عتیطب

  نیسبز و کوچک شده بود و هم ی پر از جوانه ها  دیب

 بود.  ده یبه آنجا بخش ین یدلنش ییبا یز

به  ی وارد صحن شد نگاه یبه هر حال شهاب وقت 

به چشمش   ق یشقا  از  یاثر دیاطراف کرد تا شا 

گذراند   یبخورد. او همانطور که اطرافش را از نظر م

افتاد که آن روز   یمکتیناگهان چشمش به همان ن 

 آن نشسته بود.    یخودش رو 

 

  قی آن نشسته شقا  یکه رو یکس  دید  یحاال م اما 

در غم فرو رفته چشم   یکه با چهره ا  ی است، دختر

نتظار به در ا ییدوخته بود و گو یبه نقطه نامعلوم

 . بردیسر م



که در وجود شهاب بر پا   ی آتش عشق قی شقا  دنیبا د 

بود شعله ورتر شد، او بعد از چند لحظه که آنجا  

آرام به  ییدوخت با قدم ها  قیو چشم به شقا   ستادیا

  د یاو رس یبه چند قدم یطرف او راه افتاد. وقت

را متالطم کرد   قیکه قلب و روح شقا  یبا لحن ستاد، یا

 گفت:   

  رون یب دیزنیخبر از خونه م یب  یوقت ن یفکر نکرد-

   شن؟یخانواده عموتون نگرانتون م

 

و انتظار که هر   یشهاب بعد از آن دور   یصدا  دنیشن

تلخ تر از زهر گذشته بود   قیلحظه اش در نظر شقا 

به پا کرد که چشمانش   قیدر وجود شقا ی چنان شور

 پر از اشک شد. 

حال نگاه خود را به طرف او گرداند و چون   ن یبا ا 

  یاز جا بلند شد. برا اریاخت یچشمش به او افتاد ب

که در    یکرد، چشمان یچشمانشان با هم تالق یلحظه ا

 یبودند فروغ و روشن ستهیمدت از بس گر نیا

 نیاکنون با ا ی را از دست داده بودند، ول  یشگیهم

 .  دندی درخش  یاز اشک شوق م دارید



از آن به شهاب نگاه کند   شینتوانست ب  قیشقا اما 

دوخت و در پاسخ شهاب   نینگاهش را به زم نیبنابرا

 کرد.    اریسکوت اخت

 

سکوت را نداشت و در انتظار    نیکه تحمل ا  شهاب

 کرد گفت:  یم ی لحظه شمار   قیشقا   یصدا  دنیشن

فکر  نجا یا نیکه اومده بود ی بعد از  اون روز -

پناه   نجا یباعث بشه باز به ا یزیچ گهید  کردمینم

 . نیاریب

 

دوخته  نیهمچنان که نگاه پراشکش به زم ق یشقا  

 گفت:    دیلرز ی که از شدت بغض م ییشده بود با صدا

تو  یو وقت دیکنیم رونمیشما از خونتون ب  یوقت-

 یکه از هر دشنام شنومیم ییها خونه عموم حرف

 پناه ببرم؟  تونمیبه کجا م نجا یبرام بدتره جز ا
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حرف نگاهش را به شهاب   نی بعد از گفتن ا  قیشقا 

 گفت: هیدوخت و با گر 

چکار   امکیکه س نیچرا همون شب به من نگفت -

من   هیاون چه آدم پست دیدونستیم  نکهیکرده؟ چرا با ا

  دیبه منزلشون؟ آقا شهاب چرا خواست ن یرو فرستاد

 کیاون شر  یو ناسپاس ی قدرنشناس  یمن رو هم تو 

که زحمات شما   یمن از کس  دیدونستیمگه نم د؟یکن

پس چطور  زارم؟یارزش جلوه بده ب یرو کوچک و ب

 . دیکار رو بکن نی با من ا د یشد  یراض

 

حرف   دنیو شن  قیشقا   حال نیا دن یشهاب که از د 

را از دست داده بودند   ستادنیتوان ا شی او پاها  یها 

دردمند    یبا قلب قینشست و در پاسخ شقا  مکتین ی رو

 گفت:   

  ا یگفتن  یول د،یاز دست من دلخور باش  دیحق دار-

تو اوضاع به  یرییها قرار نبود تغنگفتن اون حرف

  یبه خونه دی. چون در هر حال شما با اره یوجود ب

  انیبود که از جر نیپس بهتر ا د،یرفتیعموتون م



  یها زندگدر کنار اون دیتا راحتتر بتون دیباش اطالعیب

 کار رو خراب کرد.  امکیاما متأسفانه س  دیکن

 

کرد آرامتر شد   یکه منظور شهاب را درک م ق یشقا  

 و گفت:

و   دمیکش  یت چه زجرمد ن یمن در ا دیدونستیاگه م  -

بودم که بفهمم چرا شما من رو از   نیچقدر دنبال ا

 . د یزدیطور حرف نم   نیا دی کرد رونیخونتون ب

 

 و گفت:    دیکش یشهاب آه 

از من زجر   شتریب  دیباش  ده یکش  یهر چ یول-

در اروپا   گهیتا االن د  کردم یکه فکر م نیدینکش

 .امکیآن هم کنار س د، یهست

 

بر روحش   یگر یحرف زخم د نی ا دنیکه شن  ق یشقا  

 انداخت و گفت:   ریکرد سرش را به ز جادیا

 نیکه در مورد من همچ هیانصاف یب تینها  نی اما ا-

 .  دیکن  یفکر

 



 به او نگاه کرد و گفت:   شهاب

که قراره با    دمیشن امکیمن از زبون خود س   یول  -

 شما ازدواج کنه و بعد هم ...   

 

آن هم از زبان   ییحرف ها  نیچن دنیکه شن  قیشقا 

سرش را   نکهیزد بدون ا ی شهاب آتش به جانش م

 با چشمان اشک آلود گفت:   اورد یباال ب

 آقا شهاب.  دیبس کن-
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وت با  سک  یابعد از لحظه  قیساکت شد و شقا   شهاب

 همان حال ادامه داد: 



زده، درسته که   یحرف  نیکرده همچ  خودیب امکی س -

مورد با من   ن یچند روز بارها در ا  نیا یاون ط 

درخواستش رو رد   نکهیمن جز ا  ی صحبت کرده ول 

 به اون ندادم.   یکنم پاسخ

 

دارد و    یچه احساس  قیشقا   دیفهم  یکه م  شهاب

 یموضوع رنج م  نیا دنیچطور مثل خود او از شن

 کشد با اندوه گفت: 

  شه،یاش منصرف نم حال اون از خواسته نی با ا -

از عالقه   شتریعالقه اون به شما صد چندان برابر ب

موضوع باعث   نیپسر عمو به دختر عموشه و هم  هی

رو به   نیشده اون هنوز هم دست از شما برنداره، ا

خونه ما   یاالن هم تو نیکه هم گمیم لی دل  نیا

  دیمنتظرش نذار نیاز ا  شتریمنتظرتونه. پس بهتره ب

 .  میبرگرد دییا یو ب

 

 ریوصف ناپذ  یحرف با اندوه   نیا دنیبا شن  قیشقا 

 نشست و گفت: مکتین ی رو

  یکه برا  دونستمیده، مپس باز هم مزاحمتون ش -

بودم   دوار یاما ام آنیکردنم به منزل شما هم م دایپ



به   دی . باور کنامکینه س ادیعموم به سراغتون ب 

داره عموم به   یبا شما دشمن امکیهمون اندازه که س

  دونمیشما عالقمنده و براتون احترام قائله، اما نم

 توزه.   نهیو ک نیقدر بدب نیا امکی چرا س

 

مقابل    دیب یکه نگاهش به شاخه ها یشهاب در حال 

  قیخورد بود در پاسخ شقا  یکه با وزش باد تکان م

 گفت:  

پاسخش ساده اس، چون به شما عالقه داره و -

 خواد شما رو از دست بده. نمي

 

شقایق نیز كه به روبرویش چشم دوخته بود آهي  

 كشید و گفت: 

عالقه و    هاي دیروزش حرفي ازحرف یولي اون تو  -

دوست داشتن نزد؛ اون فقط نگران این بود كه مبادا  

ثروت من به كسي غیر از او برسه، او من رو فقط به 

 خاطر ثروتم دوست داره. 

 



شهاب نگاهش را به آسمان دوخت، آه سردي كشید   

 و گفت:  

كه او در مورد من به زبان آورد و   هیاین همون حرف-

 دمیه؟آ نیخودش همچ د یگاون وقت شما مي

 

 شقایق با همان حال گفت:   

هاي تونستم با یه معذرت خواهي تمام حرفكاش مي-

مزخرفي رو كه سیامك تحویلتون داده از ذهنتون پاك 

   ها رو با تمام تلخيكنم تا این قدر مجبور نباشم اون

بار دیگه از زبان شما بشنوم و این طور در برابرتون  

 احساس حقارت كنم.
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 از جایش بلند شد و گفت:   شهاب

خواستم با گفتن این چیزها ناراحتتون  متاسفم نمي -

هاي من رو فراموش  كنم حرفكنم، حاال خواهش مي

 كنید و بیاین برگردیم.

 

 شقایق هم بلند شد و گفت:   

میام اما نه به خاطر اینكه سیامك منتظرمه بلكه به -

چون دلم بیش از حد  خاطر دیدن مهتاب و مادرتون، 

 براشون تنگ شده. 

 شهاب با اندوه گفت:  

ها شدم واقعا  از اینكه باعث جدایي شما و اون -

اي نداشتم، البته متاسفم اما باور كنید جز این چاره

ب به هیچ وجه این موضوع رو قبول نکرد ولي  مهتا 

 كنید. مطمئنم شما رفتار اون شب من رو درك مي

 

این  -نگاهش را به زیر انداخت و گفت:   شقایق

تونستید در برابر كوچكترین كاري بود كه شما مي

و من كامالً به   نیهاي وحشتناك سیامك انجام بدحرف

ارم اینه كه دم. تنها خواهشي كه از شما دشما حق مي



هاي او رو فقط به حساب خودش بذارید، چون  حرف

 ذهنش داره.  توافكار كثیفي  نیفقط اونه كه همچ

 

شهاب آهي كشید و در حالي كه به طرف بیرون راه  

 افتاد گفت:  

 امیدوارم این طور باشه، خوب دیگه بهتره بریم.  -

 

دیگر چیزي نگفت و همراه شهاب از صحن    شقایق

 رون رفت.  امامزاده بی

بین راه هیچكدامشان حرفي نزدند یعني سكوت پر   در

رمز و راز شهاب باعث شد كه شقایق هم حرفي نزند.  

به هر حال مدتي بعد به خانه رسیدند بعد از اینكه 

شهاب در خانه را باز كرد و هر دو وارد شدند، 

برد با دیدن مهتاب كه سخت در انتظار به سر مي

در اشك او را   غرقبا چشماني شقایق به حیاط آمد و 

 در آغوش گرفت.  

اینكه ده روز بیشتر دوري یكدیگر را تحمل نكرده   با 

بودند ولي این مدت براي آن دو خیلي طوالني بود  

مخصوصاً اینكه به اجبار از هم جدا شده بودند. بعد از 



مهتاب نوبت خانم ساالري بود كه شقایق را در  

كند كه با وجود   آغوش بگیرد و در گوش او زمزمه

  قیتو هستم. اما شقا  خسیامك من هنوز هم منتظر پاس

اش بیشتر  در پاسخ او چیزي نگفت و فقط شدت گریه

 داد.  شد كه نشان از دل پر سوز و گداز او مي

 

بعد سیامك و مهران هم به حیاط آمدند   ايلحظه

صحنه ها    نیخواست بیش از آن شاهد اسیامك كه نمي

 ق گفت:  باشد رو به شقای

خوب دیگه بهتره برگردیم منزل، پدر و مادرم  -

 نگرانت هستن. 

 

                

 

[11 /16 /2021  3:42  PM] 

 

 404#پارت 

 



شقایق كه میلي به برگشتن نداشت با نگاهي  اما 

 التماس آمیز به خانم ساالري حرف دلش را بیان كرد.  

خواهد دستش را  ري هم كه فهمید او چه ميساال خانم

 در دست خود گرفت و رو به سیامك گفت:

  تونه همراهتون بیاد،ست و نميشقایق فعالً خسته -

 . دیباید تنها بر دیبر  نیخوااگه مي

 خواست بدون شقایق برگردد گفت:  سیامك كه نمي 

رم این اطراف چرخي  بسیار خوب، پس من مي-

 ش در بره.زنم تا خستگيمي

 سپس به خود شقایق نگاه كرد و گفت:  

 یك ساعت دیگه میام دنبالت. - 

 

او بعد از این حرف بدون اینكه فرصت پاسخ به  

شقایق بدهد با اعصابي در هم ریخته راه خروج را در  

پیش گرفت. نزدیك در خانه، وقتي خواست از كنار  

شهاب عبور كند لحظه اي ایستاد و با لحني تلخ و  

 لبریز از عصبانیت گفت:  

بهتره زیاد دلت رو به این چیزها خوش نكني، چون  -

 جازه بدم اون رو تصاحب كني.  محاله ا 



 هم به همان شكل پاسخ داد:  شهاب

رسه، این رو خودت  در هر صورت چیزي به تو نمي -

 دوني. هم مي

 

سیامك از خشم دندانهایش را به هم فشرد و از خانه  

بیرون رفت. بعد از رفتن او خانم ساالري همه را به 

  داخل دعوت كرد، وقتي همگي وارد اتاق شدند شهاب

راه اتاق خودش را در پیش گرفت، مهران هم با او  

 همراه شد. 

 وقتي وارد اتاق شد گفت:  

ذاري سیامك بیاد و  بكني؟ تو كه نمي یخواچكار مي -

 ذاري؟ شقایق رو ببره، مي

 

 شهاب روي تخت نشست و با ناراحتي گفت: 

دوني اون پسر  زني انگار نميطوري حرف مي -

تونم  به، من چطور ميعموي شقایقه و من یه غری

 مانعش بشم. 

 

 مهران گفت:   



خواد همراه اون بره،اون قدر  ولي شقایق اصالً نمي-

خواد باهاش حرف بزنه، ازش بیزاره كه اصال نمي

توني اجازه بدي سیامك او را از  اونوقت تو چطور مي

 این جا ببره. 

 

این موضوع به خود شقایق مربوطه  من هیچ -

 تونم بكنم.كنم یعني نمينميدخالتي تو این كار 

    

تونه اینها كامالً مشخصه كه سیامك نمي یبا همه-

شقایق رو از خودش راضي كنه و اون رو با خودش  

معنیه كه راه براي تو بازه.   نیهمراه کنه و این به ا

  یپس بهتره قبل از اینكه سیامك بیاد به مادرت بگ 

. رهیگحرفاش رو با شقایق بزنه و پاسخ آخرش رو ب

اون نصف    شهمياز مشكل حل   یاین طوري نصف

مونه به دیگه هم كه راضي كردن اقوام شقایقه  مي

 . ادیعهده خود شقایق كه مطمئنم از عهده اش بر م
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چكار كني؟ فكر   یخوااینها به كنار، سیامك رو مي ـ

و اجازه بده ما هر كار   نهیكنم اون ساكت بشنمي

 .   میخواستیم انجام بد

 

چكار به سیامك داري؟ مهم شقایقه نه اون، سیامك   ـ

تونه هر چقدر هم از این موضوع ناراحت باشه نمي

در برابر خواسته شقایق كاري انجام بده. پس از این  

ابت نگران نباش و با خیال راحت كار رو بذار بر  ب

عهده مادرت و شقایق، حاال هم تا دیر نشده بلند شو  

 رو تمام كنیم.   اربریم پایین و یك جوري ك 

 

سكوت كرد تا پاسخ شهاب را بشنود اما وقتي    مهران 

 كه او را ساكت دید ادامه داد:  



كنم این دفعه رو به حرفم گوش  شهاب خواهش مي-

نذار فرصت از دست بره تو داري با این تردیدها  كن 

 كني.هم در حق خودت و هم در حق شقایق ظلم مي

 

 شهاب نفس عمیقي كشید از جایش بلند شد و گفت:   

كنم بسیار خوب، این دفعه رو به حرفت گوش مي-

بینم، فقط اي جز این نمياونم  به این خاطر   كه چاره

چون من بیشتر   ادیبكنه حرفات درست از آب در خدا

 از این تحمل این اوضاع رو ندارم.

 

مهران كه از شنیدن این موضوع خوشحال شده بود   

 گفت: 

نگران نباش، فعالً برگ برنده پیشته پس به  -

 پیروزیت امیدوار باش. 

 

اي بعد همراه مهران  شهاب چیزي نگفت و لحظه 

اي از پایین آمدنشان  برگشت پایین اما هنوز لحظه

 ته بود كه زنگ تلفن به صدا در آمد.  نگذش



گوشي را برداشت و همین كه متوجه شد    شهاب

سیامك پشت خط است گوشي را كنار گرفت و با 

 ناراحتي رو به شقایق گفت:  

 شقایق خانم سیامك با شما كار داره. -

 

شقایق كه نگاهش به شهاب بود با شنیدن این حرف   

بدون اینكه اندوه وجودش را فرا گرفت با این حال 

حرفي بزند از جایش بلند شد و گوشي را از شهاب  

 گرفت. شهاب هم به كنار مهران رفت و آهسته گفت: 

انگار از موضوع باخبر شده كه سر موقع زنگ  -

 زده.  

 

 هم به همان آهستگي گفت:    مهران 

بیخود خودت رو ناراحت نكن االن حرفشون تموم  -

 مونیم و شقایق. شه و باز ما ميمي

 

لحظه از این حرف مهران نگذشت كه شقایق با   چند

چشماني اشك آلود گوشي را قطع كرد و در میان  

اندوه و حیرت حاضرین برگشت روي مبل نشست،  



صورتش را با دستانش پوشاند و گریست. مهتاب به  

 كنارش رفت و  گفت:

 ؟ یشد شقایق؟ باز چه حرفي زد كه ناراحت شد  یچ- 
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كرد جلوي آن جمع خود  در حالي كه سعي مي  شقایق

را كنترل كند دستهایش را پایین آورد و بدون اینكه 

 نگاهش را باال بیاورد گفت:  

هاي بگه جز یك سري حرف تونهیم یچهیچ، -

هاي پوچ خودش  ا منطقكنه باحمقانه كه سعي مي

کنه من احمقم كه هر ها رو توجیه كنه، او فكر مياون

 حرفي رو كه به زبون آورد بپذیرم.

 



زد سیامك در چه مورد با  شهاب با این كه حدس مي 

 شقایق حرف زده با این حال از شقایق پرسید: 

 گفت؟  یبه شما چ نیبگ  نیخوانمي -

 

شقایق كه شرم داشت به صورت شهاب نگاه كند با   

 همان حال گفت:  

در این مورد چیزي نگم چون خودتون به  نیاجازه بد-

 .نیاندازه كافي از او شنید

  

این هنگام صداي زنگ خانه همه را متوجه خود   در

 اي نگران گفت:  كرد، شقایق با چهره

م  مطمئنم سیامكه حتما چون دیده گوشي رو قطع كرد-

 اومده سراغم.

 

 خانم ساالري گفت: 

 آد؟! ولي اون كه گفت یك ساعت دیگه مي -

شقایق كه اطمینان داشت آن طور كه او گوشي تلفن   

افتد و از آنجا  را قطع كرده مطمئناً سیامك به شك مي



بیند حتماً به سراغش  كه موقعیت خود را در خطر مي

 آید گفت:  مي

ساعت دیگه  کی تا  با این كاري كه من كردم اون-

 كنه.صبر نمي

 

اي پر درد و از جایش بلند شد و با سینه   شقایق

 چشماني غرق در اشك ادامه داد: 

تونم اینجا بمونم  با این وجود بیشتر از این نمي-

 پس...  

 

خواست این موضوع را بپذیرد حرف او كه نمي  شهاب

 را قطع كرد و گفت:  

   د؟یهمراهش بر نیخوایعني مي-

 

 نگاهش را به شهاب دوخت و با ناامیدي گفت:  قایقش

هم دارم، وقتي اون   یامگه جز این چاره دیگه -

 اومده دنبالم چطور...؟   

 



 قرار بود گفت: كه بي  شهاب

  نیخوامي نی به اومدنش كار نداشته باشید فقط بگ -

 یا نه؟   دی همراهش بر

  

كه متوجه منظور شهاب شد به زمین نگاه كرد    شقایق

 و گفت:  

 اي داره؟  اگه بگم نه فایده-

 

به طرف حیاط راه افتاد  دیكه به پاسخ خود رس   شهاب

 و گفت:

 مطمئن باشید بدون فایده هم نیست.  -

 

هم    قیبه دنبال این حرف از اتاق خارج شد. شقا  و

 ند.  همراه بقیه از پشت شیشه اتاق به تماشا ایستاد

كه شهاب در خانه را باز كرد و چشم شقایق به   همین

هاي امیدي هم كه در دلش مانده  سیامك افتاد ته مانده

بود به ناامیدي تبدیل شد. هراس دلش را پر كرد و  

بیش از آن نتوانست به بیرون نگاه كند، نگاهش را  



از حیاط گرفت و به سمت دیگري رفت تا شاید بتواند 

 . ودایش ش مانع خروج اشك ه
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موقعي كه شهاب در را به روي سیامك گشود و   اما 

 سیامك او را دید بالفاصله و با تندي گفت:

 به شقایق بگو بیاد.  -

 

 شهاب هم با همان لحن پاسخ داد: 

ادمه قرارتون یك ساعت دیگه بود  تا جایي كه من ی -

نه االن، پس برگرد به همون جایي كه بودي و یك  

 ساعت دیگه بیا.  

 كه این حرف را شنید گفت:   سیامك



تر از  ولي من احمق نیستم كه اجازه بدم شقایق بیش -

 این اینجا بمونه. 

 

بعد از این حرف خواست وارد حیاط شود كه  او

 :  شهاب با گرفتن چارچوب در مانع او شد و گفت

اینكه احمق هستي یا نیستي به خودت مربوطه اما  -

موندن یا نموندن شقایق اصالً به تو ربطي نداره، او  

خودش اون قدر عقل داره كه بتونه در این مورد  

اجازه دادن تو و با این وجود نیازي به  ره یتصمیم بگ

 نداره. شنیدي چه گفتم؟

 

سیامك كه از این حرف و حركت شهاب بر  

 عصبانیتش افزوده شده بود گفت: 

دم  گم من اجازه نميآره شنیدم، ولي باز هم مي -

شقایق اینجا بمونه لیاقت او خیلي بیشتر از اینه كه 

زندگي كنه. اون باید به جایي  ییها خونه نیهمچ یتو

  نیون تعلق داره نه اینكه اینجا و ببره كه به ا

 آدمهایي مثل شما زندگي كنه

 



 

كرد خود را در برابر شهاب در حالي كه سعي مي 

 شنیدن چنین جمالتي كنترل كند گفت:  

با این حال این خود شقایقه كه باید در این مورد  -

تصمیم بگیره نه تو و مطمئن باش به راحتي از عهده  

شناسه و  م تو رو خوب ميآد چون هاین كار بر مي

ام رو، با این حساب دلیلي وجود  هم من و خانواده

 نداره كه تو دخالت كني.

 

 سیامك نیشخندي زد و گفت:   

كنم و به نظر من تنها  ولي من این طور فكر نمي-

تونه داشته باشه همینه دلیلي كه این رفتار شقایق مي

شناسه، چون اگر شما رو  كه شما رو خوب نمي

 لحظه هم تو جمعتون بمونه. کیمحال بود  شناختیم

 

 شهاب در پاسخ او به طعنه گفت: 

چون اگه خبر   شناسهیو حتماً تو رو هم خوب نم  -

دلسوز و مهرباني هستي  یداشت که تو چه پسر عمو 

شد، با این حال باعث  یك لحظه هم از كنارت دور نمي



كنه تو به خاطر ثروتش  تاسفه كه اون فكر مي

 نه؟   یدوستش دار 

 

 با همان حال گفت:   سیامك

 کنهیخوب وقتي شما رو دوست خودش فرض م -

رو هم دشمن خودش بدونه، اما من  مسلمه كه من

باه باقي بمونه مطمئن باش این اشت یذارم اون تونمي

هر طور شده اونو سر عقل میارم و با خودم  

 . برمشیم
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را   اتیكه بیش از آن تحمل شنیدن این چرند  شهاب

خاص و   ینداشت از جلوي در كنار رفت و با لحن



ني لبریز از خشم و نفرت خطاب به سیامك  چشما 

 گفت:  

هستي؟ بیا تو و اون   یاگه این طوره پس معطل چ-

زني  رو سر عقل بیار، مطمئناً با حرف هایي كه مي

توان این رو داري كه اون رو سر عقل بیاري اما اگه  

تاثیري نداشت بدون كه   یزنیم که ییها دیدي حرف

 مالً عاقالنه است.  عقل او سرجاشه و رفتارش هم كا 

 

 منظور؟   -قدمي به داخل گذاشت و گفت:   سیامك

 

  یمنظورم كامالً واضحه، تو آزاد هستي هر چ-

و به قول   یخواي در مورد من به شقایق بگمي

بعد از اون اگه  ، یخودت من رو به اون بشناسون

حرفات رو پذیرفت و با تو همراه شد كه هیچ،   قیشقا 

من دیگه كاري به كارتون ندارم اما اگه حرفات 

بازم   تها تاثیري  نداشت و اون با شنیدن تمام گفته

حاضر نشد همراهت بیاد اون وقت تو دیگر حق  

گیري و بدون گفتن  نداري اینجا بموني، راهت رو مي

حاال متوجه  ،ی ركوچكترین حرف زوري از این جا مي

 منظورم شدي؟   



 

   ؟یو اگه بخوام او رو با زور همراه خودم ببرم چ ـ

 

؛   دمیجوابت رو م   یاون وقت من هم  همون طور ـ

كنم، اون هم طوري  یعني به زور از اینجا بیرونت مي

 كه دیگه این اطراف پیدات نشه. 

 

كنم، از این ها من شقایق رو راضي مياین یبا همه ـ

  مطمئن باش.  جهت كامالً 

  

بعد از گفتن این حرف به طرف اتاق راه افتاد    سیامك

شده   ی و شهاب نیز كه از گفتگو با او خسته و عصب

اي بعد به دنبالش راه بود نفس عمیقي كشید و لحظه

 افتاد. 

 

در حالي كه مطمئن بود شقایق كسي نیست كه زیر   

 بار حرف هاي سیامك برود و آنها را بپذیرد.  



این هر دو وارد اتاق شدند، شقایق از جایش    از بعد

آنكه توجهي به حضور دیگران كند  بلند شد، سیامك بي

 رو به شقایق گفت: 

 م؟ ینمیاي همراه من بر -

 

شقایق در حالي كه نگاهش به زمین دوخته شده بود   

 گفت:  

خواستم همراهت بیام اصال به اینجا اگه مي-

 اومدم.  نمي

یش از اندازه از دستش  كه دید شقایق ب  سیامك

 ناراحت است گفت: 

 با این حال من باید با تو حرف بزنم.  -

 

 شقایق نگاه غضب آلودي به او كرد و گفت:   

تو حرفات رو پشت تلفن زدي و منم پاسخت رو  -

 دادم، پس دیگه نیازي به این كار نیست. 

 

                



 

[11 /16 /2021  3:42  PM] 

 

 409#پارت 

 

كه تحمل نداشت شاهد گفتگوي آن دو باشد    شهاب

بدون اینكه حرفي بزند راه اتاق خودش را در پیش  

 گرفت و از جلوي چشمان شقایق دور شد.  

 

تر از آن است كه  سر سخت  قیهم كه دید شقا   سیامك

 به این سادگي تسلیم خواسته او شود گفت: 

ولي تو اجازه ندادي حرفام رو تموم كنم، ببین  -

دونم كه تو از دست من ناراحتي ولي باور شقایق مي

كنم كنم به خاطر خودته خواهش ميكن من هر كار مي

این قدر نسبت به من بدبین نباش، تو باید این رو  

بدوني كه منم مثل پدر و مادرم و بقیه افراد فامیل تو  

قائلم. با این وجود   ارزش رو دوست دارم و برات 

  شیه بگیري و پ تونم ببینم تو من رو نادیدنمي

. من این رو قبول دارم كه این خانواده  یبمون ها بهیغر



رو پیدا كنیم اما این موضوع   گهی باعث شدند ما هم د

اون قدر مهم نیست كه تو به خاطرش از خیلي چیزها  

 . یبگذري و خودت رو وقفشون کن

 

 براي اینكه سیامک را ساكت كند گفت:    شقایق

اصالً   ،یها ادامه بدفخواي به این حرمي یتو تا ک-

خوام پس  من كه قبالً گفتم این ثروت لعنتي رو نمي

داري؟ تو مگه نگران ثروت  چرا دست از سرم بر نمي

من نیستي، خوب من كه ازش گذشتم، پس چرا راحتم  

 ذاري؟ نمي

ها شخصیت من رو  كني با این حرفچرا سعي مي 

كنم جلوي این خانواده خرد كني، سیامك خواهش مي

 از این من رو آزار نده.   شتریاز اینجا برو و ب

 

كه به گریه افتاده بود دیگر چیزي نگفت،    شقایق

سرجایش نشست و گریست. مهتاب خواست به كنار  

شقایق برود و او را آرام كند اما سیامك پیش دستي  

 کرد و به شقایق نزدیك شد و گفت:



كنم این قدر با من لجبازي نكن  شقایق خواهش مي -

زني؟ چرا فكر  حرف مي یصالً معلومه تو از چا

البته كني چشم من دنبال مال و ثروته توعه؟ مي

خوام این ثروت خانوادگي  دست  درسته كه من نمي

ها بیفته ولي این به این معني نیست كه خودم  غریبه

 قصد تصاحبش رو دارم. 
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دوني كه پدر و مادرت به  ببین شقایق خودت هم مي -

خاطر این ثروت جونشون رو از دست دادند، پس االن  

ماست كه ازش محافظت كنیم. خوب من   یوظیفه

بینم كه خودت اصال به این موضوع توجه  وقتي مي

ت چه  کنه كه این ارثیه به دس نداري و برات فرقي نمي

 ساكت بنشینم.   تونمميهاي ریاكار و پلیدي بیفته نآدم



كنم این قدر احساساتي رفتار نكن،  خواهش مي  شقایق

اي نیست كه بخواي به این ازدواج تو موضوع ساده

راحتي در موردش تصمیم بگیري. تو باید با دید 

كنم بازتري به اطرافت نگاه كني، خواهش مي

ن نزار دیگران از  به موضوع نگاه ك  تریمنطق

رو   تاحساساتت سوء استفاده كنن و به سادگي ثروت 

دیدي كه تا   یتصاحب کنند. اصالً تو از این خانواده چ 

دارند كه ما  یچ  ها نیمگه ا  ؟ی این حد پایبندشون شد

 رینداریم، اصال خود این آقا شهاب رو در نظر بگ

او بیشتر از منه اصال او    هیخودت مقایسه كن ببین چ

داره كه من ندارم؟ به نظرت غیر از اینه كه از   یچ

رسه و من از  هرگز به پاي من نمي وتنظر مقام و ثر 

 هیهر جهت بهش  برتري دارم؟ با این حساب تو به چ 

كه   یی اون غیر از این چیزها  ؟ی اون دل خوش كرد

 تونه داشته باشه كه من ندارم، آره؟  نداره چه چیز مي

 

رد این حرفها را در برابر  دید سیامك دا كه مي  شقایق

آورد تحملش به خانم ساالري و مهتاب بر زبان مي

پایان رسید از جایش بلند شد، نگاه اشك آلودش را به  

سیامك كه روبرویش ایستاده بود دوخت و با صداي  

 بلند خطاب به او گفت: 



ها  فداكاري، انسانیت، این  محبت، صداقت، گذشت، -

و تو نداري چیزهایي كه   تموم چیزهایي که  او داره

 تر از مال و مقامیه كه تو داري. چندین برابر با ارزش

حاال اگه به پاسخت رسیدي از اینجا برو، برو و   

خودت و من رو  یزنیکه م ییها بیشتر از این با حرف

 كنم برو و راحتم بذار. خوار نكن، خواهش مي

 

شقایق بعد از گفتن این حرف ها گریه كنان راه اتاق   

مهتاب را در پیش گرفت، اما وقتي به آخرین پله 

رسید چشمش به شهاب افتاد كه به دیوار  تكیه داده و  

 اي از اشك چشمانش را پوشانده است. حلقه

شقایق كه انتظار نداشت او را در آنجا ببیند با دیدنش   

از رفتن باز ایستاد، نگاه گریانش را به او دوخت و با 

 دلي سوزان و لحني آتشین گفت:  

  ن ید یچرا اجازه م كنید؟ چرا از اینجا بیرونش نمي-

خواد بگه؟ چرا كمي هم كه شده حال من  مي ی هر چ

 گیرید.رو در نظر نمي
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شد  اش افزوده ميكه هر لحظه بر شدت گریه  شقایق

 ادامه داد:  

ام  اصالً چرا هیچ كس به فكر من و غرور خرد شده-

 عذاب بكشم؟   یباید این طور ینیست؟ آخه من تا ک 

 

ها كه هر كدام چون  فشقایق بعد از گفتن این حر  

شد همانجا روي پله تیري بر قلب شهاب وارد مي

 نشست، صورتش را پوشاند و به شدت گریست. 

  یبا دیدن او در آن حال آهي كشید و با لحن   شهاب

 آرام اما لبریز از اندوه و درد گفت: 

  یغرورتون خرد شده پس من چ نیاگه شما بگ   -

شما نیست؟ اگه  كسي به فكر   نیگ بگم؟ اصالً چرا مي

 یبینید سیامك االن اینجاست و داره آزادانه هر چمي

گه فقط به خاطر شماست. فقط به  خواد ميرو که مي



خاطر اینه كه شما با دید بازتري تصمیم بگیرید،  

اون پا به   بدموگرنه من كسي نبودم كه اجازه 

 هایي بزنه.حرف نیخونمون بذاره و همچ

 

ش النه كرده بود پاك شهاب اشكي را كه در چشم  

 كرد، قدمي به جلو برداشت و ادامه داد:  

كنم هرچه  با این حال دیگه این اوضاع رو تحمل نمي -

 هست همین امروز باید  تموم بشه.  

 

این حرف را گفت و سپس به پایین برگشت.    شهاب

وقتي به چند قدمي سیامك كه به او چشم دوخته بود  

 : رسید با لحني قاطع و محكم گفت

هستي؟ حرفات رو زدي جوابتم رو   یخوب معطل چ -

 گرفتي پس دیگه دلیلي نداره اینجا بایستي.  

 

 خواست شكست خود را بپذیرد گفت:  كه نمي  سیامك

 من هنوز تموم نشده.  یها ولي حرف-

 



خواست به طرف شقایق برود اما شهاب جلوي   او

 راهش ایستاد و گفت:

 .  یك بش دم  بهش نزدینه دیگه اجازه نمي -

 كه انتظار شنیدن چنین حرفي را نداشت گفت:   سیامك

حرف رو بزني، من پسر عموشم     نیتو حق نداري ا -

 و...  

 

دم با  باش، دیگه اجازه نمي یخواکه مي یهر ک  ـ

منطقت باعث آزار و ناراحتي هاي پوچ و بيحرف

حاال هم قبل از اینكه به زور از اینجا    ،یشقایق بش

 گفتم؟    یفهمیدي چبیرونت كنم راهت رو بگیر و برو، 

 

جمله آخر را چنان بلند و محكم گفت كه سیامك    شهاب

ضربه  توان پاسخ گویي را از دست داد. او كه قبالً 

شست شهاب را تجربه كرده بود ترسید كه باز گرفتار  

خواست شقایق را  هاي او شود، از طرفي نميضربه 

رها كند و از آنجا برود. این افكار قدرت تصمیم گیري  

را از او گرفته بود و او جز سكوت كار دیگري 

 نتوانست انجام دهد. 
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در سكوت كامل فرو رفته بود كه ناگهان آقاي   اتاق

 شیدا یعني عموي شقایق در صحنه حضور یافت.  

دیدن او لبخند پیروزي بر لبان سیامك نقش بست و   با 

همزمان با آن قلب شهاب فرو ریخت. شقایق هم كه  

ها نشسته بود با دیدن عمویش تمام  در انتهاي پله

هایي كه در همین چند لحظه اخیر به دلش راه  امید

 یافته بود به ناامیدي تبدیل شد و آه از نهادش بر آمد. 

خني رو به خانم ساالري كه  آقاي شیدا قبل از هر س 

اگه سر زده وارد  -كرد گفت: متحیر به او نگاه مي

خوام چون در باز بود و ماشین  شدم معذرت مي

 خبر وارد بشم. سیامك هم جلوي در بود، بهتر دیدم بي



 

آقاي شیدا نگاهش را متوجه شهاب و سیامك كرد و   

 ادامه داد:  

اي شما رو  ه حرف یحاال هم با توجه به اینكه همه-

 كنم.رو روشن مي  فتونیشنیدم همین جا تکل 

 

ها را در سینه حبس كرد و  این گفته آقاي شیدا نفس 

اي حتي سیامك را هم دچار اضطراب نمود اما لحظه 

نگذشت كه آقاي شیدا به این حال آنها پایان داد و رو  

 به سیامك گفت: 

جلوي    شیاز پ شیها من رو ب حرف نی هر چند با ا -

ولي در هر صورت پاسخ    ی خانواده شرمنده کرداین 

از این   ترشیپس ب ی حرفات رو از شقایق گرفت

 مزاحمش نشو و از اینجا برو. 

   خواست چنین حرفي بشنود گفت:سیامك كه نمي 

شما به جاي اینكه طرف من رو بگیرید حق رو به  -

 دید؟ شهاب مي

 



من نه كار به تو دارم و نه به شهاب كسي كه هم   ـ

و   قهیخودش و هم نظرش براي من اهمیت داره شقا 

پس تو هم   کنم،یاون عمل م یمن فقط به خواسته

 .  یباید همین كار رو بکن

عزیزترین و گرانبهاترین یادگار برادر منه و    شقایق

دم كسي باعث آزار و رنجشش بشه  من اجازه نمي

حتي تو كه پسرم هستي، حاال هم قبل از اینكه به 

  ی کرد  ی صورتش جار یکه رو ییها خاطر اشك

سرزنشت کنم از اینجا برو و اون رو به حال خودش  

 بذار. 

حرفام رو به تو زده   قیمن قبالً در مورد ازدواج شقا  

بودم و گفته بودم كه حق انتخاب با خودشه، پس حاال 

بیني او انتخابش رو كرده و تا حدي روي اون كه مي

م نادیده  پا برجاست كه حاضر شده ثروتش رو ه 

از این  ترشیبگیره پس از سر راهش برو كنار و ب

 مزاحمش نشو. 

    

مطمئن باشید من   د یولي شما باید به من مهلت بد ـ

 .رمیتوان این رو دارم كه رضایتش رو بگ
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توني راه رو  كني با بدگوئي از شهاب مياگه فكر مي ـ

چون شقایق  یبراي خودت باز كني سخت در اشتباه 

براي شناخت شهاب به اندازه كافي وقت داشته و  

دیگه نیازي به توضیحات تو نداره. پس بیشتر از این  

سماجت نکن و از اینجا برو، چون اگه بخواي باز هم  

این كار باعث ناراحتي و با  یروي خواستت اصرار کن

نه تنها خرج سفرت به اروپا رو   یشقایق بش

پردازم بلكه براي همیشه از ارث محرومت  نمي

 یگرفت شیكنم. این رفتاري كه تو با شقایق در پمي

از نبود پدر و   ی اصال مورد پسند من نیست، تو دار

كني و این موضوعیه که من  مادر او سوء استفاده مي

كنم. متوجه شدي چه گفتم؟  نمي  لمهرگز اون رو تح



کنم این موضوع رو   یپس قبل از اینكه حرفام رو عمل 

 تموم كن و او رو راحت بذار. 

 

 

بر   یكرد پدرش چنین حرف های كه باور نمي  سیامك

زبان آورد براي مدتي در جا خشكش زد و توان حرف  

زدن را از دست داد. محروم شدن از ارث موضوع  

تفاوت باشد   ییامك نسبت به آن باي نبود كه س ساده

دلیل حرفي را  دانست پدرش بيو از آنجا كه مي

 زند ترس وجودش را فرا گرفت. نمي

به هر حال بعد از چند لحظه سكوت خطاب به پدرش   

 گفت:  

رحمانه با من  این طور بي نیكنم كه بخواباور نمي-

 رفتار كنید.

 آقاي شیدا هم پاسخ داد:  -

ولي رفتاري كه تو با شقایق و همچنین شهاب در     -

تره. تو نه تنها نسبت به رحمانه پیش گرفتي بي

كني بلكه شخصیت  توجهي ميخواسته شقایق بي 

و این یعني بي   یشهاب رو هم مورد حمله قرار داد 



  حساب من هم حق دارم با تو بي نیرحمي كامل. با ا

رفتار كنم، حاال هم بهتره بیشتر از این   رحمانه

 .   یمزاحمت ایجاد نكني و از اینجا بر

 

توانست حرفي بر زبان آورد، در  كه دیگر نمي  سیامك

حالي كه بیش از حد برایش سخت بود ناچار به 

خواسته پدرش تن داد و تصمیم به رفتن گرفت اما قبل  

شاند  از رفتن به شهاب نگاه كرد، لبخند تلخي بر لب ن 

 و گفت:

 كردي پدر من از تو حمایت كنه؟ هیچ فكر مي -
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ور سازد   خواست آتش دل او را شعلهكه نمي  شهاب

 گفت: 

  ایشون از برادر زادشون حمایت كردند نه از من، -

بان خودشون هم شنیدي، در واقع با این  این رو  از ز

رو   قیتونند جاي خالي پدر شقاكار ثابت كردند كه مي

براش پر کنند. چون اگه پدر شقایق هم زنده بود محال  

 بود كه اجازه بده كسي به دخترش زور بگه. 

 

  یبعد از شنیدن این حرف ها با لحن خاص  سیامك

 گفت:  

 واقعا هم همین طوره. -

 

از آن نگاهي به پدرش كرد و سپس راه خروج را   بعد

در پیش گرفت. بعد از رفتن او مدتي در سكوت گذشت 

 تا اینكه آقاي شیدا رو به خانم ساالري گفت: 

از اینكه نتونستیم در پاسخ اینكه شقایق رو به ما   -

واقعاً متأسفم،   میپاداش مناسبي به شما بد نیبرگردوند

البته من به فكر این موضوع بودم اما متاسفانه 

من رو به هم ریخت. با   یهاسیامك با رفتارش برنامه



این حال دیگه مهم نیست چون از این به بعد تصمیم 

اي بدم كه هم مطابق  به گونه رو دارم پاسخ محبتتون 

. فعالً  دیمیل شقایق باشه و هم شما به خواستتون برس 

به وجود آمده شقایق اینجا  هم بهتره با شرایطي كه

بمونه از طرف سیامك هم الزم نیست نگران باشید او 

دیگه قرار نیست مزاحمتي براتون ایجاد كنه 

.  وپا گرده ارمخصوصا اینكه تا دو سه روز دیگه برمي

با این وجود خیالتون از هر جهت راحت باشد بقیه 

ها هم باشه براي فرصت بعدي كه البته زیاد دور حرف

 ست.  نی

 

ها به شقایق كه روي شیدا بعد از این حرف آقاي 

آخرین پله نشسته و نگاه پر اشكش را به او دوخته 

 بود نگاه كرد و ادامه داد: 

خواد كمي با تو صحبت كنم اما از  خیلي دلم مي -

هاي من  دونم حالت براي شنیدن حرفكه مي ییاونجا 

 كنم. زیاد مساعد نیست از این كار صرف نظر مي

 

 ادامه داد:   یو رو به خانم ساالر  



خوب دیگه من باید برم فقط تنها خواهشي كه از شما  -

 دارم اینه كه مواظب شقایق باشید. 

 

شیدا بعد از گفتن این حرف از اتاق بیرون رفت   ی آقا 

و خانم ساالري نیز براي بدرقه او و همچنین بیان یك 

  ها به دنبالش رفت. بعد از رفتن آن دوسري حرف

سكوت عجیبي در اتاق حكم فرما شد كه هیچ كس  

مهران و    ق، یتوان شكستن آن را نداشت. شهاب، شقا 

برابر وضعیت به  ردانستند د مهتاب، هیچ كدام نمي

وجود آمده چه عكس العملي از خود نشان دهند. هیچ 

كردند كه بعد از ده روز كه در غم و  كدام باور نمي

ه اوضاع این طور ناراحتي به سر بردند در یك لحظ

 كند و همه چیز مطابق میل آنها پیش برود.  یریتغ
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این حال مدتي وقت الزم بود تا آنها آن همه اندوه و   با 

ناراحتي را كه در وجودشان رخنه كرده بود از دل  

كنند و نشاط و شادماني را جایگزین آن سازند.   بیرون

به هر حال اولین كسي كه خود را از آن سكوت  

بود كه از جا بلند شد و با   قیسنگین نجات داد شقا

مهتاب رفت. مهتاب نیز   تاققلب و روحي متالطم به ا

رم پیش  كه این حركت او را دید بعد از گفتن من مي

 شقایق از شهاب و مهران جدا شد.

 

مهران هم كه كم كم به خود آمده بود رو به شهاب   

 حركت در جایش ایستاده بود گفت:  یكه ب

 شه همه چیز این قدر راحت تموم بشه؟ باورت مي-

 

كه هنوز نتوانسته بود موضوع را به خود   شهاب

بقبوالند در پاسخ مهران فقط به او نگاه كرد، چون  

حیاط را در    آنكه حرفي بزند راهاي گذشت بي لحظه

 پیش گرفت.  

 



زمان خانم ساالري هم به داخل برگشت و چون   همان

 با شهاب مواجه شد از او پرسید: 

 ؟ی بر یخواجایي مي-

 

توانست موج شادي را در چشمان  شهاب كه مي 

 مادرش ببیند نگاهش را از چشمان او گرفت و گفت:  

 گردم. رم زود برميجاي بخصوصي نمي-

 

و سپس از اتاق خارج شد. بعد از اینكه قدم در حیاط   

دستش را در آب    گذاشت به طرف حوض آب رفت،

سرد و زالل حوض فرو كرد و مشت آبي به صورتش  

كشید و چون كمي حالش   یعد از آن نفس عمیقزد ب

جا آمد از خانه زد بیرون تا در خلوت كوچه و خیابان  

 .  ند به آنچه پیش  آمده بود بیشتر فكر ك

 

كه خانم   یاز به وجود آمدن آن اوضاع اولین جای بعد

ساالري توانست شهاب و شقایق را در كنار هم و نیز  

اهار بود. او  در جمع خودش و مهتاب ببیند سر میز ن

توانست حدس بزند بعد از آن همه از آنجا كه مي



ماجرا آن دو چه حالي دارند تصمیم گرفت تا مدتي  

ازدواج به میان   ضوع حرفي از جریانات اخیر و مو

نیاورد تا به این طریق به آنها كمك كند روحیه قبلي  

خود را باز یابند و بعد وقتي همه چیز به حال عادي  

هاي آن دو  ابرهاي اندوه نیز از چهرهخود بازگشت و 

كنار رفت آن وقت كار نیمه تمام خود را به پایان 

 برساند.  

 

این وجود براي شقایق سخت بود كه بعد از آن همه   با 

ماجرا بتواند به راحتي در برابر شهاب حضور یابد.  

كرد كمتر  شهاب نیز با علم به این موضوع سعي مي

احم شقایق نباشد و  در خانه بماند تا حضورش مز

البته این كار شهاب براي بهتر شدن حال شقایق  

شقایق ارزاني   هبسیار خوب بود و آرامش بیشتري ب

 كرد. 

 

                

 

[11 /16 /2021  3:42  PM] 



 

 416#پارت 

 

هر حال آن روز پرماجرا آخرین روز فصل زمستان   به

شد و از صبح روز بعد سال جدید آغاز ميبود و 

را   یهمین موضوع شقایق را بر آن داشت كه تصمیم

 كه چندین روز پیش گرفته بود به مرحله اجرا بگذارد. 

 

روز بهار با همه زیباییهایش از راه رسید، به    اولین

دلیل اینكه لحظه تحویل سال همان اوایل صبح بود  

گرم چیدن  هفت  مهتاب و شقایق از ابتداي روز سر 

سین، روي میز وسط اتاق شدند. شهاب هم جدا از آن 

 برد. دو در اتاق خودش به سر مي

خانم ساالري هم مشغول كارهاي خود بود و مثل  

 دیگران منتظر فرا رسیدن لحظه تحویل سال.  

هر حال دقایقي به تحویل سال مانده بود كه شهاب   به

ها  ندوه از پلهاي شاد و دور از هر گونه ابا روحیه 

 پایین آمد و به دیگران پیوست. 



هر چهار نفر با دل هایي شاد و با امید به  خالصه

هاي آن   آینده دور هم نشسته بودند كه آخرین ثانیه

سال هم گذشت و لحظه زیبا و دلپذیر سال جدید از راه  

 رسید.  

 

از اینكه گفتن تبریكات به پایان رسید خانم ساالري   بعد

 رف زدن كرد و گفت: شروع به ح

این خواست خدا بود كه ما بتونیم این سال جدید رو  -

در كنار هم آغاز كنیم اون هم بدون هیچ غم و  

دونه چقدر آرزو داشتم كه موقع  اي، خدا ميغصه

 تحویل سال شقایق هم در كنارمون باشه. 

 

را خطاب به شقایق   شی ها صحبت هیخانم ساالري بق 

 ادامه داد و گفت:  

شاید باور نكني شقایق جان، به خدا این چند روز كه  -

خونه مرده بود، من   نیا ی تو نبودي انگار زندگي تو

كه امید نداشتم بهار امسال رو با خوشي شروع كنیم،  

شهاب و مهتاب هم همین احساس رو داشتند و فقط  

 نبودي.ما  به این خاطر بود كه تو در جمع



 

هاي خانم ساالري در كمال دانست حرفشقایق كه مي 

 شود سر به زیر انداخت و گفت:  صداقت بیان مي

شما همیشه نسبت به من لطف داشتید و من هرگز  -

اینها   ینتونستم پاسخ این همه خوبي رو بدم، با همه

براي من هم خیلي سخت بود كه دوري شما رو تحمل  

خواست از همون روز اول  م ميكنم. باور كنید خیلي دل

هاي سیامك رو برگردم پیشتون اما تا زماني كه حرف

دیدم كه منزل  نمي خودنشنیده بودم توانش رو در  

 عموم رو ترك كنم. 

 

خواست آن حرف ها دوباره تكرار شود شهاب كه نمي 

 گفت: 

ها صرف نظر كنید؟   بهتر نیست از گفتن این حرف -

 همراه نداره.  آخه جز ناراحتي چیزي به
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حق با شهابه، -هم به تایید حرف شهاب گفت:   مهتاب

حاال كه همه چیز به خوبي و خوشي تموم شده دیگه 

ها خودمون رو ناراحت  نیازي نیست با گفتن این حرف

 كنیم.

 

 م ساالري لبخندي زد و گفت:خان 

 بیني شقایق؟  مي -

مدت اون قدر به این دو نفر سخت گذشته كه حاال  این

از به یاد آوردن اون اتفاقات هم فراري هستند. البته 

ها  ترسند با گفتن این حرفحق هم دارند شاید مي

 . یدوباره اوضاع به هم بریزه و تو از این جا بر 

 

را به شهاب دوخت و   خانم ساالري چشمان شادش  

 ادامه داد:  

خوام همینجا خیالشون رو  به خاطر همین من مي-

 راحت كنم تا دیگه نگران این موضوع نباشند.  



 

كه انتظار نداشت مادرش در این موقعیت    شهاب

بخواهد حرفي از ازدواج به میان آورد در حالي كه 

اختیار شدت یافته بود نگاهش را از   ضربان قلبش بي

ن او گرفت و بدون اینكه پاسخي به حرف او  چشما 

بدهد با روحي منقلب به دو ماهي قرمزي كه درون  

 . وخت كردند چشم دتنگ آب به آرامي شنا مي

 

خانم ساالري هم که این حال او را دید بعد از مكثي  

كوتاه رو به شقایق كه او نیز حالي دگرگون داشت  

 گفت: 

 البته اگه تو اجازه بدي.   -

 

كه با شنیدن این حرف خون به صورتش    شقایق

هایش گلرنگ شده بود نگاهش را به دویده و گونه

 زمین دوخت و سكوت اختیار كرد.  

دانست دلیل سكوت آن دو  ساالري با اینكه مي خانم

 خواست شاهد آن سكوت باشد. چیست ولي دلش نمي

 



بنابراین بعد از گذشت چند لحظه خطاب به شهاب   

 گفت:  

خواي چیزي بگي؟ شاید اگه خودت  اب تو نميشه -

 موضوع رو مطرح كني شقایق زودتر جواب بده.  

 

حرف خانم ساالري شقایق را بیشتر در خود فرو   این

اما او باز   برد و عرق شرم را بر چهره او نشاند،

نتوانست حرفي بر زبان آورد. شهاب كه اوضاع را  

ني آرام و  آنكه به كسي نگاه كند با لح چنین دید بي

 شرمگین گفت:

كنم نیازي به حرف زدن من باشه، با این  فكر نمي -

حال اگه سكوت شقایق خانم به این معنیه كه من  

گم كه من هم منتظر پاسخشون  حرفي بزنم فقط مي

 هستم. 

 

بعد از تمام شدن حرف شهاب خانم ساالري با لحني   

بارید خطاب به شقایق كه همچنان  كه شادي از آن مي

 ه زمین چشم دوخته بود گفت:  ب



كنم هر طور كه شنیدي شقایق جان؟ حاال خواهش مي-

 دوست داري جوابش رو بده. 

 

شقایق كه با شنیدن حرف شهاب قوت قلب گرفته بود   

در حالي كه گرماي لذت بخشي وجودش را فرا گرفته  

بود لب به سخن باز كرد و با همان صداي آرام و  

 اش گفت: دلنشین همیشگي

پاسخ من كامالً روشنه  و نیازي به گفتنش نیست،   -

 دونید.این رو خودتون هم مي
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بعد از بیان این جمالت كه به سختي بر زبانش    شقایق

 جاري شده بود سكوت كرد و دیگر چیزي نگفت 



. خانم ساالري هم خوشحال از آنچه كه شنیده بود از  

جا بلند شد و به سمت شقایق كه در كنار مهتاب 

 نشسته بود رفت.  

كه توان نگاه كردن به او را نداشت همچنان    شقایق

و سعي كرد احساساتش را   نگاهش را به زمین دوخت

 در برابر این جریان كنترل كند. 

 

به نزدیك او رسید مقابلش زانو   یخانم ساالري وقت  

زد، با یك دست صورت او را باال آورد و با دست  

 دیگر انگشتر زیبایي را به او نشان داد و گفت:

با این حساب من اجازه دارم به نیابت از شهاب این   -

 ؟ هدیه رو تقدیمت كنم

 

اش گلگون شده بود  شقایق كه از شرم چهره 

چشمانش را به پایین دوخت و با سكوت خود خانم  

 ساالري را به پاسخش رساند.  

ساالري نگاهي به شهاب كرد و چون چشمان او   خانم

را متوجه خود دید لبخند پرمعنایي بر لب آورد و  

 خطاب به او گفت: 



 از تو كه دیگه نباید اجازه بگیرم؟  -

 

شهاب در پاسخ مادرش تبسمي بر لب نشاند و نگاه  

از او گرفت و به این طریق بار دیگر رضایت خود را 

از مشاهده این عكس   اعالم كرد. خانم ساالري بعد 

العمل شهاب با خوشحالي زائد الوصفي انگشتر را به 

كرد سپس بلند شد، بار دیگر صورت    قیدست شقا 

 زد و گفت:   اش گونهاي به شقایق را باال گرفت، بوسه

مباركت باشد عزیزم، امیدوارم بعد از این هرگز  -

رنگ غم و غصه رو نبیني و زندگي همیشه به كامت 

 باشه. 

  

هاي خانم ساالري كه به اینجا رسید شهاب از    فحر

جایش بلند شد و عزم رفتن به حیاط كرد اما هنوز  

چند قدم بیشتر بر نداشته بود كه مهتاب صدایش زد و  

او را در میان راه متوقف كرد، سپس ظرف شیریني 

را برداشت به كنارش رفت و با لحني كه خوشحالي 

 بارید گفت: از آن مي

 قل شیریني بردار بعد برو. حدا  ؟كجا -



 

 تر كرد و ادامه داد:  سپس لحنش را آهسته  

گم خوشحالم از اینكه باالخره حق به حق  تبریك مي-

 دار رسید. 

 

اي برداشت تشكر كوتاهي شهاب در پاسخ او شیریني 

كرد و از اتاق بیرون رفت. همین كه قدم در حیاط 

ش را  ها مشام  گذاشت عطر تند و روح انگیز شكوفه

نوازش داد و آرامشي به وجودش هدیه كرد كه مدتها  

 در انتظار آن بود. 

او كه با رفتن شقایق فرا رسیدن بهار را كامالً از یاد   

توانست بهار را با تمام زیبایي برده بود حال مي

هایش احساس كند، اما همان قدر كه دیدن شكوفه  

هاي صورتي رنگ درخت سیب برایش لذت بخش بود 

پایان رسیدن فصل گلهاي سفید و زیباي نرگس نیز به 

 برایش غم انگیز بود. 
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با فرا رسیدن فصل بهار دیگر گل نرگسي در   چون

باغچه وجود نداشت، حتي آخرین گلي كه شهاب آن  

 یق به جا گذاشته بود كامالً خشكیده بود. را به نام شقا 

با این حال برگ هاي سبز نرگس هنوز مهمان باغچه   

زیبایي آن قطعه از   یبودند و با سرسبزي خود تا حد 

 حیاط را حفظ كرده بودند.  

ها  بعد از اینكه مدتي روي ایوان ایستاد از پله  شهاب

هاي گل سرخ كه در دو طرف  پایین رفت به درخت

ر داشتند و با گل هاي سرخشان زیبایي حوض قرا

خاصي به حیاط داده بودند نگاه كرد، سپس به طرف  

یكي از آنها رفت بعد از  اینكه گل سرخي را كه تازه  

روي لبه حوض  د شكوفا شده بود از شاخه جدا كر

اي گل را بویید و سپس آن را در  نشست. براي لحظه 

كه با  آب زالل حوض رها كرد و  با امواج كوچكي  

دستش روي آب ایجاد كرد آن را در آب به حركت  

 درآورد و به آن سوي حوض فرستاد. 



 

در همین لحظه دستي جلو آمد و آن را از روي آب   

برداشت. شهاب نگاهش را باال آورد و شقایق را دید  

كه در طرف دیگر حوض روبرویش نشسته است،  

 اي به او نگاه كرد و هیچ نگفت. براي لحظه 

 

اما شقایق در حالي كه با انگشت قطرات آب را از   

 گرفت به آرامي گفت: روي گلبرگ هاي گل مي

هر چند گل سرخ مثل گل نرگس زیبا و خوشبوس،    -

هاي كوچك  كنم بتونه جاي خالي اون گلولي فكر نمي

 و سفید رو براي ما پر كنه. 

 

شهاب بار دیگر به باغچه گل هاي نرگس نگاه كرد و   

 گفت:  

تمام مدتي كه   یها تودرسته كه جاي خالي اون گل-

همین كه غیبتشون   ولي شهینیستند كامالً حس م

تونیم همیشگي نیست و با رسیدن زمستون دوباره مي

ها رو ببینیم خودش خیلیه و من به همین اون

 موضوع راضیم.



 

 شقایق گفت:  

پس این طور كه پیداست به این موضوع عادت   -

 نه؟   ن، یكرد

 هم پاسخ داد:    هابش

'البته، ولي این به این معنا نیست كه از نبودشون  

 شم.  دلتنگ نمي

 

از جایش بلند شد چند قدم در حیاط راه رفت و   سپس

ها خوشحالم از  با همه این-در ادامه حرفش گفت: 

این دلتنگي با   یاینكه بعد از این یك نفر دیگه هم تو

 من همراهه و من دیگه تنها نیستم.

 

شقایق نگاهش را به گل سرخ دوخت و در پاسخ   

 شهاب گفت:  

تونم باور كنم كه  ولي بر خالف شما من هنوز نمي -

هاي دوران زندگیم به پایان رسیده و بعد از این  تنهایي

 دیگه قرار نیست تنهایي رو احساس كنم.
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هایي كه شما در دونم چرا با اون همه حرفنمي اصالً 

مورد امید و طلوع خورشید خوشبختي برام گفتید باز  

تونم این موضوع را به خودم بقبولونم كه دوران  نمي

 ام دیگه به آخر رسیده. تاریك زندگي

 

كرد نفس بلندي كشید  شهاب كه منظور او را درك مي 

   و گفت:

هایي كه از امید  اگه بهت بگم با وجود تمام حرف-

چند روز اخیر كامالً از   نی ا یخودم تو  زدم یبهت م 

 كني؟ زندگي ناامید شده بودم باور مي

زیباي تو   یهامن اون قدر ناامید بودم كه حتي جمله 

در مورد انتظار و برگشت بهار هم نتونست امید رو  



احترام امید تو صبر  به دلم برگردونه با  این حال به 

كردم؛ شاید به این طریق بتونم اون بهاري رو كه تو  

بینم بهار تو  در انتظارش بودي ببینم و حاال كه مي

از راه رسیده دوست دارم به  بیعتهمراه با بهار ط

خاطر به بار نشستن امیدت بهت تبریك بگم. چون این  

تنها امیدي بود كه خودت اون رو به دل راه دادي و  

 گم؟ اش رو نیز گرفتي، درست نميتیجه ن

 

لحن  یشهاب به شقایق نگاه كرد و شقایق که از گرم  

از عشق شده بود در پاسخ به  زیشهاب وجودش لبر 

 او گفت:  

قبل فقط به خاطر   یها حق با شماست، چون دفعه-

دونم  كردم اما نميهاي شما با امید رابطه برقرار حرف

چرا این دفعه آخر نتونستم ناامید باشم، شاید به این  

خواستم و یا شاید به این دلیل  دلیل بود كه خودم نمي

دونستم اگه ناامید بشم باید تمام آرزوهام رو بر  كه مي

كه شدیداً ازش  و این همون چیزي بود  نم یببباد رفته 

باشه بعد از این كه در رسیدن   یوحشت داشتم  هر چ 

به پدر و مادرم ناكام شدم تنها بهانه براي ادامه 



زندگیم شما بودید و من حق داشتم كه نخوام این تنها  

 امید رو از دست بدم.  

 

كه در فاصله نزدیكي از شقایق ایستاده بود    شهاب

جاري شده بود    توانست قطره اشكي را كه بر گونه او

ببیند و همین موضوع اسرار دل شقایق را برایش  

آشكارتر ساخت، با این حال در پاسخ او با  اندوه  

 گفت:  

شدي كه بعد از اون  با این وجود باید از من متنفر مي-

كه برات رقم زدم در آخر اون    ی همه رنج و اندوه

طور تو رو از خودم روندم، پس چرا به جاي این تنفر  

 امید رو به دلت راه دادي؟  

  

اشك چشمش را پاك كرد و همچنان كه نگاهش   شقایق

 به گل بود گفت:  

دلیل  دونستم كه بي چون به شما ایمان داشتم و مي-

 كنید.طردم نمي
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 نفس عمیقي كشید و گفت:   شهاب

كردم عالقه ام به تو اون  ولي من همیشه فکر مي -

شم تو رو از  قدر زیاده كه به هیچ قیمتي حاضر نمي

 دست بدم. 

هاي سیامك به خاطر همین از این كه در برابر حرف 

رو از خودم دور کردم با تمام وجود  تسلیم شدم و تو 

تونستي از  شدم. با این حساب توهم مي زار یاز خودم ب

و به راحتي فراموشم كني، پس چرا   ی بش زاریمن ب

 این كار رو نكردي؟  

 

 در پاسخ او گفت:    شقایق

چون این من بودم كه باید به خاطر داشتن پسر -

 نه شما!  رفتمیم ادهایاز  امکیعمویي مثل س 



اي به هاي سیامك لطمههمین كه بدونم حرف نماال

احساسات شما نزده و من هنوز پیش چشمتون همون 

 . هیشقایق همیشگیم برام كاف

 

لبخند كمرنگي بر لب آورد و گفت: ـ طوري    شهاب

رو از من   ییزني كه توان پاسخ گوحرف مي

گیري، با این حال براي اینكه بهت ثابت كنم  مي

غافل نبودم و حرف هاي سیامك   اي هم از فکرتلحظه

چیزي   هیم بهت كم كنه اي از عالقههم نتونسته ذره

 ش. یبگیر توني نادیدهدم كه نمينشونت مي

 

شقایق این بار چشم از گل سرخ برداشت و نگاهش   

را به شهاب دوخت. شهاب كه نگاه او را متوجه خود  

دید به طرفش رفت عكسي را كه همیشه همراهش بود 

ب لباسش بیرون آورد و به دست او داد. شقایق  از جی

كه از دیدن آن عكس احساسات گوناگوني گریبان 

گیرش شده بود براي چند لحظه با ناباوري به آن  

 خیره شد. 

 شهاب كه او را در آن حال دید گفت:   



در تمام مدتي كه تواینجا نبودي این عكس كه البته -

شاهكار مهرانه پیوسته همراهم بود، این رو بدون كه  

اي از تو بیزار شده بودم  هاي سیامك ذرهاگه با حرف

االن اثري از این عكس نبود و همون لحظه اول اون  

 كردم. رو پاره مي

در این هنگام زنگ خانه به صدا در آمد، ولي شهاب   

 ه حرفش ادامه داد و گفت:ب

ولي این كار رو نكردم، چون نه تنها از تو بیزار   -

 نبودم بلكه بیشتر از همیشه عاشقت بودم. 

 

شقایق نگاهش را از روي عكس برداشت و به شهاب 

چشم دوخت، اما قبل از اینكه چشمانش به چشمان  

شهاب بیفتد؛ شهاب از جلوي او كنار و براي باز  

آن سوي حیاط رفت. در حالي كه  كردن در خانه به

گر او  چشمان پر شوق و غرق در اشك شقایق نظاره

 بود. 
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شهاب در را باز كرد مهران را دید كه با    وقتي

 اي شاد و سر حال پشت در ایستاده است.  هچهر

از سالم و تبریك سال نو شهاب او را به داخل   بعد

خانه دعوت كرد، ولي مهران از همان جا كه ایستاده  

 بود گفت: 

تو به خاطر رسیدن به  امیاجازه بده قبل از اینكه ب -

ها در انتظارش بودي بهت تبریك  كه مدت یزی اون چ

  ییها دوني چقدر خوشحالم از اینكه زحمتبگم، نمي

 .ی د ینتیجه نموند و به آرزوت رسبي  یدی که کش

 

چون دید مهران از موضوع با خبر است    شهاب

 لبخندي تحویل او داد و گفت:

ممنون، ولي بگو ببینم تو از كجا با خبر شدي؟ نكنه  -

 دونستي مادرم چه تصمیمي داره؟  از قبل مي

 



 مهران خندید و گفت: -

دونستم؛ ولي این چیزها مهم نیست، مهم  آره مي -

و    دهی ه كه باالخره موقع تبریك گفتن من به تو رساین

 كه هنوز وقتش نشده.  یتوني بگتو دیگه نمي

 

 كرد گفت:  شهاب كه احساسات او را درك مي 

تنها    یتو بگي راستي براي چ ی خیلي خوب هر چ-

 پس پدر و مادرت کوشن؟   ،ی اومد

 

 مهران قدم در حیاط گذاشت و گفت:   

رسن، من عجله داشتم زودتر به زودي خدمت مي-

 اومدم. 

در این هنگام چشم مهران متوجه حضور شقایق شد،   

 بنابراین بعد از عرض سالم و تبریك به او گفت:  

گم، كاري كه خواسته بودین رو محض اطالع مي-

 که گفته بودید.   یز یانجام دادم، دقیقاً طبق چ

كه متوجه منظور مهران نشده بود به شقایق    شهاب

 گوید. نگاه كرد تا ببیند او چه مي



 شقایق هم در پاسخ مهران گفت:  

متشكرم، از اینكه شما رو به زحمت انداختم واقعاً   -

 خوام.  عذر مي

 گفت:    مهران 

كنم؛ من كه كاري انجام ندادم، مهم  خواهش مي-

 درخواست شما و لطف عموتون بود.  

 

شد رو به مهران  تر ميكه لحظه به لحظه گیج  شهاب

 گفت: 

معلومه اینجا چه خبره؟  شما در مورد چي حرف  -

 زنید؟مي

 مهران لبخندي زد و گفت:   

 فهمي.  صبر كن كم كم مي-

 

ف با مهتاب و خانم ساالري نیز كه  بعد از این حر او

به حیاط آمده بودند سالم و احوالپرسي كرد، و سپس  

خواست شهاب را بیشتر از آن منتظر نگه چون نمي

دارد به شقایق نگاهي كرد و بعد از آن رو به شهاب  

 گفت: 



که شقایق خانم برات گرفتن   ییهمراه من بیا تا کادو -

 رو نشونت بدم

 

 شهاب گفت:  

تر صحبت كني تا من متوجه  توني واضحنمي -

 منظورت بشم؟
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دست او را گرفت و در حالي كه او را به   مهران 

 برد گفت: همراه خود به بیرون از خانه مي

اهم بیا تا  به جاي اینكه این قدر حرف بزني همر  -

 . گمیم یبفهمي چ

 



اي بعد همگي به دنبال مهران قدم در كوچه لحظه 

و زیبایي  زیگذاشتند، بعد از آن مهران به ماشین تم

شان قرار داشت اشاره  كه در فاصله دو سه متري 

 كرد و خطاب به شهاب گفت:

بهت نشون بدم، خوب   خواستمیکه م یز یاین بود چ -

 نگاش كن ببین خودشه یا نه؟  

 

بیند در واقعیت كرد آنچه را كه ميكه باور نمي  شهاب

باشد حیرت زده به آن ماشین خیره شد، هر چه بیشتر 

یافت كه این همان  كرد بیشتر اطمینان مينگاهش مي

یادگار عزیز و دوست داشتني پدرش است. همان  

ي رهایي شقایق از دست  ماشین ارزشمندي كه او برا 

 بود.   شدهآقاي رضواني راضي به فروشش  

 

كرد  همانطور كه متحیر به ماشین نگاه مي  شهاب

گذارند و  حرف هاي مهران و شقایق را از ذهن مي

لرزید به سپس با لحني كه از شدت خوشحالي مي

 شقایق نگاه كرد و گفت: 

كردین شقایق خانم ؟ بخدا من اصالً   كاریشما چ-

 . نیبزن یکار  نیون انتظار نداشتم دست به همچازت



 

شقایق كه از دیدن خوشحالي شهاب آن هم به آن   

 شكل دچار هیجان شده بود گفت:  

مگه شما  این ماشین رو به خاطر من نفروختین؟   -

پس این وظیفه من بود كه دوباره بهتون پسش بدم،  

 . دندیزحمتش رو آقا مهران کش یهر چند همه

امیدوارم با پس گرفتن یادگاري پدرتون   با این حال  

رو که درحقم   یهایاز محبت ی تونسته باشم ذره ا

 جبران كنم.  ن یکرد

 

شهاب نتواست پاسخي به این حرف شقایق بدهد،   

بنابراین بدون اینكه چیزي بگوید باز به ماشین چشم  

 دوخت. 

 آن هنگام مهران به طرفش رفت و گفت:    در

ختي تو هم تموم شد خوشحالم  باالخره دوره رنج و س-

رو که  ییهابینم شقایق خانم قدر زحمتاز اینكه مي

 . کننیو اون رو جبران م دوننیم  ی دیکش

 



را به دست    نیبعد از این حرف سوئیچ ماش  مهران 

اي كه در چشمان شهاب حلقه   یشهاب داد. اشك شاد 

زده بود براي پي بردن به احساس او كافي بود و  

شقایق از همین جا فهمید كه شهاب بیش از آنچه كه 

كرد به این پژو زیبا عالقه داشته  و با این  او فكر مي

 وجود حاضر شده به خاطر او آن را از دست بدهد. 
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از آن خانم ساالري نیز که از دیدن ماشین   بعد

 خوشحال شده بود به طرف شهاب آمد و گفت:  

كرد این ماشین  فكر مي یشه شهاب؟ ک باورت مي-

قدر  زود به صاحب اصلیش برگرده، با   نیدوباره ا

ون هم  چ  یاین وجود تو دیگه از هر جهت راحت شد



 نیشقایق رو به دست آوردي و هم به ماشینت كه ا

 همه برات عزیز بود رسیدي.  

 

كه هنوز بهت زده بود نتوانست پاسخي به   شهاب

حرف مادرش بدهد، بنابراین در پاسخ او فقط سكوت  

 اختیار كرد. 

 

 گه،یخوب د-خانم ساالري كه چنین دید ادامه داد:   

تر از این بهتره برگردیم خونه، درست نیست بیش

 .میاینجا بمون

بعد از شنیدن این حرف چند قدم به ماشین   شهاب

 نزدیك شد و در همان حال گفت: 

 . امی مگهید  قهیچند دقمن خودم د، یها برشما  -

 

خانم ساالري    كرد رو بهكه حال او را درك مي  مهران 

 گفت:  

از قرار معلوم شقایق خانم بد جور شهاب رو  -

غافلگیر كردن، با این حال بهتره كمي تنها باشه تا به 

 خودش بیاد. 



 

بعد همه به داخل برگشتند، اما شهاب كه با   ايلحظه

دیدن آن ماشین روحش آشفته شده بود به كنار  

ماشین رفت، دستي روي بدنه آن كشید، سپس سرش  

 به آن تكیه داد و به یاد پدرش گریست.   را

كه گذشت شهاب آرامش خود را به دست آورد،   مدتي

برداشت، اشكهایش را پاك كرد و   ن یسر از روي ماش

تصمیم به برگشتن گرفت. اما همین كه رو برگرداند،  

اي كه  شقایق را در كنار در خانه دید، آن هم با چهره

 كرد.  ميهاي اشك روي آن خودنمایي مراورید

چشمانش را  دیكه نگاه شهاب را متوجه خود د  شقایق

از او گرفت و اشكهایش را پاك كرد، سپس با لحني 

 آرام و غم آلود گفت: 

  دیاي كه به این ماشین داشت شما با این همه عالقه-

ازش دل بكنید و اون رو به خاطر   نیچطور تونست

 اي مثل من  به فروش بذارین؟  غریبه

 

د قلباً از اینكه شقایق او را در آن حال  هر چن  شهاب

 دیده بود ناراحت بود، ولي در پاسخ او گفت:  



جواب بدم،    كنم نیازي باشه به این سوالفكر نمي-

 چون دلیلش كامالً مشخصه.

 

 شقایق به او نگاه كرد و گفت:   

یعني من این ارزش رو داشتم كه به خاطرم از -

رو   ید و اونعالقتون به این ماشین صرف نظر كن

 بفروشید؟  

 

 جلوتر رفت و گفت:    شهاب

 بدم.  بفرما داخل تا جوابت رو-
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بعد وقتي هر دو وارد خانه شدند شقایق  ايلحظه

  ایستاد و منتظر پاسخ شهاب شد. شهاب هم نگاهش 

 هاي درخت سیب دوخت و گفت:  را به شكوفه

سوالي از   نیهر چند این نهایت بي انصافیه كه همچ- 

 .  دمیجوابت رو م   یدیولي حاال كه پرس  یمن بپرس

 

اي سكوت كرد، سپس به شقایق نگاه كرد و  لحظه او

 ادامه داد:  

هر چند من عالقه زیادي به ماشینم كه عزیزترین   -

آد  یادگار پدرم بود داشتم، ولي تا جایي كه یادم مي

چندین برابر بیشتر    یكه تو تو وجودم کاشت یا عالقه

دو تا    نیاز اون بود. با این حساب من حق داشتم از ب

رو انتخاب   یکی دوستشون داشتم  یل یکه خ  یزیچ

 کنم.مگه نه؟

 

 به زیر افكند و گفت:  سر   شقایق

 البته، همه این حق رو دارند. -

 سپس نگاهش را باال آورد و ادامه داد:   



ها منتظرش بودم  از اینكه من رو به بهاري كه مدت -

 ممنونم.  نیرسوند 

 

 تبسمي بر لب آورد، نگاه از او گرفت و گفت:   شهاب

كه   یتو اون قدر به فكر بهار و از راه رسیدنش بود  -

حاال هم اگه    ،یكردي خودت پیك بهار هست فراموش

بهاري از راه رسیده فقط به خاطر خودته نه كس 

 .  یادیگه

 

بعد از گفتن این حرف به چشمان شقایق نگاه    شهاب

كرد، اما اشك شادي كه در چشمان شقایق جمع شد  

چنان او را منقلب كرد كه او نتوانست به آن نگاه كند، 

 اي دیگر دوخت و گفت:  هبنابراین چشمانش را به نقط

تو درست نیست بیشتر از این مهران و   میبر  ا یب-

 . میمهتاب رو تنها بذار

  

از این گفتگو هر دو به طرف اتاق راه افتادند، در   بعد

تپید و وجودشان  حالي كه قلبهایشان از شادي مي

 لبریز از عشق و محبت شده بود.   



یدي و  و محبتي كه به زیبایي گل سرخ و به سف   عشق 

 پاكي گل نرگس و به لطافت و تازگي بهار بود. 

 

 ان یپا 

 

                


