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در واقعیت بودم یا رویا نمی دانستم در مکانی غریب بودم،در مرزی بین خواب و بیداری.غریبانه به اطراف نگاه می 

کردم و به سوی مقصدی نامعلوم پیش می رفتم که قطره ای اب روی صورتم افتاد.قرات یکی پس از دیگری بر سر و 

 ی اطرافم خیس بود و باران همچنان می بارید.صورتم می خورد.باران کم کم به رگبار تبدیل شده بود.همه 

صدای قطرات باران که با شدت به شیشه ی اتاق می خورد،مرا یک باره از عالم خواب جدا کرد،بازهمکابوس به 

سراغم آمده بود.با بی میلی چشمانم را به ساعت دوختم هوا تاریک بود و عقربه ها به سختی دیده می شد.دوباره 

هنوز خوابم می آمد.اما صدای باران مجبورم کرد از جا بلند شوم .پنجره باز مانده بود و اتاق سرد به چشمانم را بستم 

سرعت ژاکتم را پوشیدم.سرما در جانم رخنه کرده بود،کنار پنجره ایستادم و به حیاط خیره شدم.رعد و برق اندکی 

شت میز نشستم و چراغ مطالعه را روشن اتاقم را روشن کردو عقربه های ساعت را نشانم داد.پنج صبح بود.پ

کردم.کتاب جدیدی را که خریده بودم گشودم،حوصله ی مطالعه نداشتم،سرم کمی درد می کرد.از اتاق خارج 

شدم،زیر کتری را روشن کردم و مخصوصا شروع به سر و صدا کردم تا بقیه بیدار شوند.انتظارم تا ساعت شش طول 

 شم رسید:کشید.صدای خواب آلود پدر به گو

 سالم عزیزم،سحرخیز شدی!-

 خندیدم و گفتم:

 صدای بارون خواب رو از سرم پروند.-

 وقتی با پدر و مادر پشت میز نشستیم مادر با مهربانی نگاهم کرد و پرسید:

 حالت خوبه؟-

 خوبم مادر فقط کمی هیجان دارم.-

 پدر خیلی جدی پرسید قرارت ساعت چنده خانم خبرنگار؟

 بلند شدم و گفتم: از جا

 جلوی در آسایشگاه با مادر بزرگ قرار گذاشتم.8ساعت-

 پدر مکث کرد و بعد گفت:

 پس عجله کن تا دیر نشده که مادر جون اصال نمی تونه تاخیر رو تحمل کنه.-

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

از سالمندان اسایشگاه تهیه کرده با هیجان پشت در آسایشگاه قدم می زدم و منتظر بودم.عکسی که به طور اتفاقی 

بودممادر بزرگ را به آنجا کشانده بود.او با دیدن عکس شوکه شد.یکی از دوستانش را که سالها از او بی خبر بود در 

عکس دیده بود.با اصرار مادر بزرگ با اسایشگاه تماس گرفتیم و با شنیدن مشخصات صاحب عکس حضور مادر 

به مادر بزرگ قول ندادم که او را به دیدن دوستش ببرم آرام نشد.با اینکهان روز بزرگ در آنجا مسجل شد و تا 

 کالس تار داشتم مجبور شدم برنامه هایم را کمی تغییربدهم و او را همراهی کنم.

گذشته بود و از مادر بزرگ خبری نبود.نگاهی به داخل کیفم انداختم و  8دقیقه از ساعت 5نگاهی به ساعت کردم

کارت تبریک افتاد چندمین کارت تبریکی که برای استاد پرهام می خریدم وچون از او آدرسی نداشتم  چشمم به

نمی توانستم آن را پست کنم.اما هربار مشتاق تر از قبل باز هم کارت می خریدم.دوباره با یاد استاد پرهام ذهنم 
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سایشگاه شمشادها تا آخرین تا آخرین نرده آشفته شد.بی حوصله نگاهی به اطراف کردم.در امتداد نرده های سبز آ

مرتب کاشته شده بود و در انتها گویی با نرده ها عجین می شد.کنار شمشادها آسفالت نرمی سطح پیاده رو را 

پوشانده بود که با شیب مالیمی به جدول کنار جوی آب می رسید.درون جوی آب چنارهای سر به فلک کشیده در 

ند و با اندک وازش باد سر خم می کردند.در سبز رنگ اسایشگاه نیمه باز بود و چهره ی کنار هم سربرافراشته بود

مبهمی از نگهبان در اتاقک نگهبانی دیده می شد.به طرف در حرکت کردم.نگهبان گویی متوجه حرکت من شده بود 

 سرش را از در بیرون اورد وپرسید:

 بفرمایید؟کاری داشتید؟-

ی نگهبان کردم،من قبال به این مکان آمد بودم و نگهبان قبلی را می شناختم او پیرمرد نگاهی به چهره ی ناآشنا

مهربانی بود با موهای کم پشت و چهره اش چروکیده،اما نگهبان جدید مرد جوانی بود.لحظه ای به نظرم رسید که با 

نم نشست که از دید تیزبین او دور شروع فصل بهار نگهبان هم مانند طبیعت جوان شده و از این تشبیه لبخندی بر لبا

 ماند.با تعجب پرسید:

 خانم با شما بودم،چرا می خندید؟-

 با دستپاچگی سالم کردم و گفتم:خسته نباشید،برای بازدید اومدم.

سکوت جوابم بود.دوباره نگاهش کردم به درون اتاقک بازگشته بود و به آرامی چای می نوشید.کمی جرأت پیدا 

شدم بوی خوش چای به مشامم رسید.در دل گفتم؛آیا مرا به یک استکان چای دعوت خواهد کردم و داخل 

 کرد؟سئوالم خیلی بی جواب نماند و لحظه ای بعد چای خوشرنگی برایم ریخت.پرسیدم:

 شما تازه اومدید.نگهبان قبلی کجاست؟-

 سری تکان داد وگفت:

 اومدم.مگه شما پدرم رو می شناسید؟ منظورتون پدرمه؟اون سخت بیماره ومن فعال به جاش-

 جواب دادم:

 بله من بارها به اینجا اومدم.-

 نگهبان جوان پرسید:

 معرفی نامه دارید؟-

 جواب دادم:

 خیر امروز برای مالقات اومدم.

 خونسرد گفت:

 امروز روز مالقات نیست و من نمی تونم به شما اجازه ورود بدم.-

راموشکاری خودم لعنت فرستادم.حاال با مادر بزرگ چه می کردم که با هزار امید و ارزو به بدنم یخ کرد،صدبار به ف

 اینجا می امد؟ای کاش کمی حواسم را جمع کرده بودم.

 با ناامیدی پرسیدم:

 حاال نمی شه ما امروز بریم؟مادر بزرگم االن می رسه و نمی تونم اونو برگردونم.-

ورم معذب است.خداحافظی و تشکر کردم و از اتاقک خارج شدم.ساختمان جوابی نداد.احساس کردم از حض

اسایشگاه در سکوت فرو رفته بود و محوطه کامال خلوت بود.براستی درون این ساختمان چه می گذشت که این 
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نیدن اشتیاق را در من ایجاد کرده بود که بارها و بارها به اینجا بیایم وگزارش تهیه کنم؟!شاید شوق دانستن و ش

حرف های کسانی که دیگرگوشی حاضر به شنیدن حرف هایشان نبود و دلی حاضر به فهمیدنشان.گاهی فکر می 

کردم چقدر دردناک است اینطور به فراموشکده سپرده شدن و در انتظار مرگ ماندن و از این تصور بغض گلویم را 

بی حوصله ام سررفت بود که مرغ خیالم فشرد.روی سکوی سیمانی دم در نشستم و به خیابان چشم دوختم .حسا

دوباره به طرف استاد پرهام پر کشید.آهنگسازی که من فقط از روی کاست هایش او را می شناختم.موسیقی بی 

نظیری که با سرانگشتان هنرمندش می نواخت وهمیشه مرا مجذوب می کرد.هر زخمه ای که به سیم تار می زد،تار و 

ی آورد.مردی که من حتی به درستی او را نمی شناختم و او برای من فقط چند کاست پود وجود مرا به لرزه در م

سال بود که با موسیقی آشنا بودم پایه ی موسیقی را نزد بانوی هنرمندی آموختم اما  01تکنوازی تار بود.حدود 

کاستی از استاد  همیشه در انتخاب ساز تخصصی مردد بودم تا اینکه سه سال پیش بر حسب اتفاق در یک مهمانی

 پرهام مرا شیفته و حیران کرد.از همان مقطع زندگی من با سیم های تار عجین شد.

با صدای بوق ماشینی از عالم خیال برگشتم.خاله سیمین با دو بوق ممتد صدایم زد.به طرف ماشین رفتم و سالم 

ت فراوان به من سپرد و رفت.می دانستم کردم.خاله به گرمی با من احوالپرسی کرد و مادر بزرگ را بعد از سفارشا

 که پاهای مادر بزرگ درد می کند کمکش کردم تا به آهستگی به در آسایشگاه رسید.

 نگهبان با دیدن او بیرون آمد و سالم کرد.

 مادر بزرگ بریده بریده گفت:

 پیرشی پسرم یه کم آب به من بده.-

 به من کرد وگفت: نگهبان با عجله آبی به دست مادربزرگ داد و رو

 خجالت نمی کشید مادربزرگتون رو به اینجا آوردید؟از شما بعیده.-

 پرسیدم:

 مگه چه اشکالی داره؟-

 برآشفته گفت:

 یعنی چی؟این چه سئوالیه،پیرزن بیچاره سال ها زحمت کشیده حاال که پیر شده عذرش رو خواستید.-

 م:تازه متوجه شدم چه می گوید.لبخندی زدم و گفت

 شما اشتباه می کنید،ما برای دیدن یکی از دوستان مادر بزرگ به اینجا اومدیم.-

 نگاهی پر سوءظن به من انداخت.مشخص بود هنوز حرف هایم را باور نکرده است.با کمی مکث گفت:

 در هر صورت مادرتون رو معطل نکنید.-

 بعد رو به مادر بزرگ کرد وگفت:

 بفرماید خانم.-

پشت در ساختمان ریدیم سنگینی نگاه او را احساس می کردم و ا اینکه پشت به او داشتم می دانستم که تا وقتی 

نگاهش سرزنش بار است.در که زدیم مستخدمه آسایشگاه در را باز کردو نگاه متعجبی به ما انداخت.بی توجه به او 

ازه متوجه شدم مادربزرگ مثل لبو سرخ راه دفتر خانم صالحی را پیش گرفتیم.وقتی در اتاق انتظار نشستیم ت

 شده،نگاه مرا که متوجه خود دید گفت:

 آوا جان ادر نفسم برید چقدر عجله می کنی؟-



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ی دیدار لحظه 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

5  

 

 تازه به خود آمدم و از اینکه مراعات سن و سال مادربزرگ را نکرده بودم شرمنده شدم و با خجالت گفتم:

 مادربزرگ اگه سردتون شده پنجره رو ببندم.-

 ول بهار بود وهوا هنوز گرم نشده بود.در انتظار جواب به او چشم دوختم.سرش را بلند کرد و گفت:ماه ا

 نکنه تو سردته دختر یکی یکدونه؟-

 مادربزرگ دوباره شروع کردید؟-

 این حرف مادربزرگ همیشه مرا عصبانی می کرد.ناراحتی ام را که دید با خنده گفت:

پیرزن و پیرمرد برای تو چه جذابیتی داره؟روحیه ات کسل می شه از همین حاالم دخترجان شنیدن حرف های چند -

 که اخم کردی.

از این حرف و نگاه مادر بزرگ بی اختیار اخمهایم باز شد و خندیدم.کنارش نشستم و دستش را در دستانم فشردم و 

 ام دوران کودکی پناهگاهم بود.از گرمای آن دستان پیر و زحمت کشیده تمام وجودم گرم شد.دستانی که در تم

روبه او کردم و گفتم:چه حرف هایی می زنی مادر بزرگ ؟می دونی که من خودم اصرار داشتم که همراهتون 

 بیام.تازه من قبال به اینجا اومدم.

 مادربزرگ آهی کشید و گفت:

 می ترسم از کار و زندگیت بمونی ،خودت که می دونی مادرت روی تو حساسه.

 م دلخور می شدم.بلند شدم و گفتم:کم ک

 من که بچه نیستم،تازه سرک کشیدن الزمه ی شغل منه.مادر فکر می کنه من هنوز بچه ام.-

با ورود خانم صالحی مدیر اسایشگاه صحبت هایمان قطع شد.ماجرا را برای او تعریف کردم و او بعد ازاینکه 

ونده ی ماه منیر خانم را پیدا کرد.نگاهی به آن انداخت و برای توضیحاتمان را شنید ما را به اتاق خودش برد وپر

 مادربزرگ توضیح داد:

سال پیش به مرکز ما سپردند.شهریه اش رو هم مرتب پرداخت می کنن اما کمتر به دیدنش می 01دوست شما رو-

 آن.تو دو سه سال اخیر هم کسی به سراغش نیومده.

 مادر بزرگ پرسید:

 نم اونو ببینم؟حاال کجاست؟می تو-

 خانم صالحی لبخندی زد و برای راهنمایی ما از جا بلند شد.

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

لحظاتی را که ماه منیر و مادربزرگ رو به روی هم ایستاده بودند و در سکوت به یکدیگر نگاه می کردند هرگز 

آن لحظات پرشکوه است.دلم برای فراموش نمی کنم.عکس هایی که از پشت پرده ی اشک از آنها گرفتم یادآور 

تنهایی ماه منیر می سوخت.مادر بزرگ لحظاتی به او خیره شد،بعد هردو درآغوش هم گریستند.اشک هایشان که 

تمام شد لبخندزنان مشغول صحبت شدند.حضور من کامال فراموش شده بود و من خوشحال از این موضوع به اشک 

د.اشک های گرمی که کمکم می کرد تا هیجان درونی ام را فریاد هایم فرصت دادم تا پشت سرهم فرو بریزن

 نکنم.هیجانی که ناشی از یک فوران عاطفی بود.

 پس از دقایقی مادر بزرگ مرا به خاطر آورد.روبه دوستش کرد و گفت:

 ماه منیر جان دخترم آوا.-
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بوسه اش فورا به قلبم راه یافت و دوربین را کناری گذاشتم و به طرف ماه منیر رفتم.وقتی مرا بوسید گرمی 

سرخوش و شاد کنارش نشستم.شامه هایم را از بوی خوشش پر کردم،بوی مادربزرگ را می داد،بوی آشنای تمام 

 مادربزرگ ها.

 با خنده روبه او کردم و گفتم:

 البته من نوه ی مادربزرگ هستم.-

 ماه منیر رو به مادربزرگ کرد و گفت:

 آد ،سه دختر و یک پسر داشتی. ایراندخت یادم می-

 مادربزرگ جواب داد:

درسته؛خوب به خاطرت مونده.پسرم فرزاد با همسر و پسرش مهبد تو انگلستان زندگی می کنه.دخترم سوسن که -

ساله 7مادر آواست،همین یه دختر رو داره.سیمین و نرگس دو دختر دگه ام تو کرج زندگی می کنن.نرگسی یه پسر

داره و سیمین دوتا دختر دوقلو به نام های سارا و سوگل.خودمم در همون خونه ی قدیمی زندگی می  به نام سیاوش

 کنم.

 ماه منیرآهی کشید و گفت:

 پس تنها موندی!-

 مادربزرگ جواب داد:

ه راستش اینطوری راحت ترم بچه ها هرچه اصرار کردند با آنها زندگی کنم قبول نکردم.البته سوسن به من نزدیک-

و شوهرش عصای دستمه.پوریا جای فرزاد رو برامپر کرده،نرگس و سیمین هردو شاغلند.فرزاد هم سرپیری من رو 

 تنها گذاشته رفته اون سردنیا زندگی می کنه.

 ماه منیرآهی کشید و گفت:

نین به خدا جوونام بی وفاشدند هرسه پسر من شش سال پیش از ایران رفتند،نمی دونم چه کردم که خدا چ-

 سرنوشتی برام رقم زده!باید در انتظار دیدن فرزندانم بسوزم و بسازم تا بمیرم.

 مادربزرگ گفت:

 من هم سه ساله فرزاد روندیدم.می ترسم آرزوی دیدنش رو به گور ببرم.-

 نم اشک صورتش را خیس کرد.کنار مادربزرگ نشستم و گفتم:

س که هر وقت فرصت داشته باشن به شما سر می زنند.همیشه هم بازهم ناشکری می کنید خاله سیمین و خاله نرگ-

 اصرار دارند شما رو با خودشون ببرند شما خودت با پدر راحت تری.

 وباخنده اضافه کردم:

 بالخره باهم فامیلید.-

یه با این جمله ی من مادر بزرگ هم خندید و گفت:راستش رو بخوای این حرف واقعیت داره.من با پوریا از بق-

راحت ترم.اون مرد تنها و خودساخته ایه،من شاهد بودم که بدون مادر چه رنج هایی رو تحمل کرد.زندگی سخت از 

اومردی صبور و کارآمد ساخته که کوه مشکالت پشتش رو خم نمی کنه.به خدا قسم با فرزاد برام فرقی نداره.البته نه 

 فرق می کنه.  اینکه سامان و آرش رو دوست نداشته باشم ،اما پوریا

 ماه منیر با بی اعتمادی گفت:
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 اما هرچی باشه داماده،فرزند خود آدم چیز دیگه ایه.-

بااین تلنگر ماه منیر مادربزرگ دوباره با یاد دایی فرزاد گریست.کنارش نشستم و اشک هایش را پاک کردم.کمکم 

 ری رو به مادربزرگ کردم و گفتم:از اینکه به مالقات ماه منیر آمده بودیم پشیمان می شدم.با دلخو

مادربزرگ چرا خودت رو اذیت می کنی؟شما خودت قبول کردی دایی فرزاد بره،مدت ماموریتش هم که هفت -

 سال بوده،چیزی از اون باقی نمونده مطمئن باش به زودی بر می گرده.

 مادر بزرگ سری تکان داد و گفت:

وش کردی وقتی تو بیمارستان بودم چقدر همه رو به دردسر حرف های تو درسته اما من هم مادرم،فرام-

 انداختم؟موقع سختی اگه پسر کنار مادرش نباشه مادر احساس غربت می کنه.

 ماه منیر نگاهی به من کرد و گفت:

 اینقدر حرف های ناراحت کننده زدیم که آوا هم غصه دار شد.-

 بعد ادامه داد:

 عزیزم ازدواج کردی؟-

 گینی زدم و گفتم:لبخند شرم

 نه هنوز زوده.-

 ماه منیر رو به مادر بزرگ کرد وگفت:

 آوا نوه ی اولته؟-

 مادربزرگ نفسی تازه کرد وتوضیح داد:

 سال از مهبد کوچکتره.5نه مهبد از همه بزرگتره،آوا-

بته این خنده ی با این حرف نیم نگاهی به من کرد و با شیطنت خندید و من باز دست و پایم را گم کردم.ال

مادربزرگ برایم تازگی نداشت اما جلوی ماه منیر خجالت می کشیدم.دوسال بود که زمزمه ی ازدواج من و مهبد در 

فامیل پیچیده بود و مادربزرگ بیش از همه به ان دامن می زد.بیچاره فکر می کرد که اگر من موافقت کنم دایی 

سال بود  6ردد،اما من سرسختانه بااین قضیه مخالفت می کردم.مهبد رافرزاد حتما به خاطرمهبد به ایران باز می گ

ندیده بودم.حتی چهره ی او را به درستی به خاطر نداشتم.از ازدواج قراردادی هم بیزار بودم.اینها دالیلی بود که من 

چیزی بود که نمی پشت آنها سنگر گرفته بودم،اما خودم به خوبی می دانستم که اینها بهانه است،مشکل اساسی من 

 توانستم برای کسی بگویم.

 با صدای ماه منیر به خود آمدم:

 دخترجان کجایی؟-

 خندیدم و گفتم:

 در خدمت شما.-

 اما این واقعیت نبود و به قول مامان باز در عالم هپروت بودم.

 مادربزرگ گفت:

نداز.بعد به همه شیرینی تعارف کن،بلند شو آواجان پاشو یک عکس یادگاری از من و ماه منیر و دوستان جدیدم ب-

 دخترجان ،تنبلی نکن.



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ی دیدار لحظه 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

8  

 

با خنده از جا بلند شدم و دوتا عکس دسته جمعی از آنها گرفتم بعد جعبه ی شیرینی را باز کردم و به همه تعارف 

 کردم.جعبه رو به اتمام بود و من با چشمانم اطراف را جستجومی کردم تا کسی از قلم نیافتاده باشد.

به تک تک ساکنین این محیط غم گرفته که شیرینی تعارف می کردم با مهربانی به رویم لبخند می زدند.در حیرت 

بودم که چرا خانواده هایشان کمتر سراغی از آنها می گیرند و کسانی را که با یک دنیا صفا و صمیمیت،فقط در انتظار 

 سر سوزنی محبت بودند از خود رانده بودند.

ماه منیر سال ها بود که فرزندانش را ندیده بودند.برخی هم که هرازگاهی مالقاتی داشتند معتقد بودند که  بعضی مثل

 بار عذاب وجدان فرزندانشان را به اینجا می کشاند نه محبت و قدردانی از سال ها زحمت شبانه روزی پدر و مادر.

اره دور و برم را نگاه کردم تا کسی از قلم نیافتاده به خودم امدم جعبه ی شیرینی در دست مبهوت مانده بودم.دوب

باشد،در همین لحظه چشمم به بالکن افتاد و به نظرم رسید که کسی در بالکن نشسته است.به طرف در بالکن رفتم و 

آن را باز کردم.چشمم به ویلچر نقره ای رنگی افتاد که زیر نور آفتاب برق می زد.روبه روی ویلچر بوم بزرگی بود 

که دستی الغر و استخوانی قلم مو را با حوصله و دقت هرازگاهی به گوشه و کنار آن می کشید.به طرف آن بانوی 

 هنرمند رفتم.روسری مشکی باالی ویلچر تکانی خورد.

 جعبه ی شیرینی را به طرفش گرفتم و گفتم:

 بفرمایید.-

دم.لبخند بی رنگی روی لبانش نشسته بود.با دیدن وبا تردید سالم کردم.کامال به طرفم برگشت،باخجالت نگاهش کر

چهره اش وا رفتم.خودم را آماده ی رویارویی با خانم پیری کرده بودم که توان حرکت نداشت،اما در مقابلم خانم 

جوانی را دیدم که گونه هایش از فرط الغری بیرون زده بود و چشمان درشتش در صورت بی رنگ و مهتابی اش 

زای صورتش خودنمایی می کرد.روسری سیاهی که به سر داشت زیر چانه گره محکمی زده بیش از دیگر اج

 بود.رنگ سیاه روسری صورتش را روحانی تر کرده بود.لحظاتی طول کشید تا به خود آمدم و دوباره تعارف کردم:

 بفرمایید.-

کلمه ای حرف نزد.احساس عجیبی  دست الغر و استخوانی اش را به طرف جعبه برد و دانه ای شیرینی برداشت.اما

داشتم،دیدن او صدها سئوال در ذهنم ایجاد کرده بود که بدون استثنا همه بی پاسخ مانده بود.تا وقتی آنجا را ترک 

کردیم بانوی هنرمند از بالکن خارج نشد.تصویر مبهمی از نقاشی روی بوم در ذهنم مانده بود.جنگلی انبوه،پر از سایه 

 های وهم آور.

در به دنبالمان آمده بود و وقت رفتن بود.موقع خداحافظی در حیاط وقتی صورت ماه منیر را می بوسیدم نگاهم به پ

بالکن افتاد.نگاه سرد و یخ زده ی او بدون هیچ روحی از امیدواری وزندگی مثل دوچشم شیشه ای بدون عمق به من 

غشته به رنگ بدونحرکت در دستش مانده بود.یک دوخته شده بود.چشمانی سبز با پولک هایی طالیی.قلم موی آ

لحظه متوجه شد نگاهش می کنم به سرعت رو برگرداند ومشغول کارش شد.دلم گرفت و با بی میلی سوار ماشین 

 شدم.ماه منیر کنار ماشین ایستاد و برای صدمین بار از مادر بزرگقول گرفت که به دیدنش بیاید.

او یکی از قربانیان طرز تلقی خانواده ها وجوان ها از زندگی امروز بود.زندگی  با دیدن رفتار ماه منیر دلمگرفت

 ماشینی بدون لحظه ای فراغت و احساس دین نسبت به گذشته ها.

 در راه خانه تحت تاثیر افکارم رو به مادربزرگ کردمو پرسیدم:

 شما اون خانم جوون رو دیدید که توی بالکننقاشی می کرد؟-
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 ی فکر کرد و گفت:مادربزرگ کم

 درست دقت نکردم.-

 گفتم:خیلی جوون بود و این موضوع منوکنجکاو کرده.

 مادر بزرگجواب داد:

 شاید مهمان باشه،شاید هم از مناظر آسایشگاه نقاشی می کنه.

 و بعد برای پدر شروع بع تعریف از خانم صالحی و رضایت سالمندان از اوکرد.

 ر یکباره پرسید:در افکارم غرق بودم که پد

 آوا خانم اینقدر که برای کارهای متفرقه وقت می گذاری موسیقی هم تمرین می کنی یا نه؟-

دستپاچه شدم.معموال وقتی کارهایم را درست انجام نمی دادم و پدر مچم را می گرفت حال بدی پیدا می کردم.حق با 

 او بود،مدت ها بود در تمرین موسیقی سستی میکردم.

 بله پدر کم و بیش تمرین می کنم.البته فعال درگیر پایان نامه ام هستم.-و من گفتم: با من

پدر با اخم نگاهم کرد وچیزی نگفت.سکوت او باعث شد مرغ خیالم باز پر بکشد.صدای موسیقی که در ماشین می 

پا کرده بود وآنچه من از  پیچید باز یاد استاد پرهام در ذهنم تداعی می شد.استادی که هنرش غوغایی در درونم به

موسیقی می خواستم یکجا در نغمه های ساز او و دستان هنرمندش جمع شده بود و روح مرا به اوج می برد.استاد 

پرهام را هرگز ندیده بودم اما با گوش کردن به نوای سحرانگیز سازش او را احساس می کردم؛او چون خون در رگ 

 هایم جاری بود.

بودم نمی دانستمچه کنم.من فقط تار را دیده بودم و می دانستم سازی زهی است.وقتی با استادم در ابتدا سردرگم 

 مشورت کردم لبخندی زد وگفت:

 من با سازهای ایرانی آشنایی ندارم و نمی توانم کمکت کنم.-

تاد فرتاش با مهربانی درمانده شده بودم،با پیشنهاد پدر به سراغ استادی رفتم که که کاست را از او گرفته بودم.اس

مرا پذیرفت اما کالس او برای من که مجبور بودم از ابتدا شروع کنم مناسب نبود و او ناچار مرا به یکی از بهترین 

شاگردانش سپرد و من تعلیم را شروع کردم.شهریار با شیوه ای وسیقی را به من آموخت که می گفت کامال جدید 

برجسته استاد ابداع کرده بود که اکنون برای خودش استادی بود و در خارج از است.این شیوه را یکی از شاگردان 

 ایران فعالیت می کرد.

شیوه ی او به قدری جالب و کارآمد بود که من با اینکه از موسیقی ایرانی هیچ نمی دانستم به علت آشنایی با اصول 

استاد پرهام در خارج از کشور نواخته وکاست هاش اولیه ی موسیقی آن را به راحتی فراگرفتم.کم کم با قطعاتی که 

را برای استاد فرتاش فرستاده بود اشنا شدم.قطعاتی موزون و زیبا که هرکدام در دنیای متفاوت غرق می کرد.او کم 

کم روح و ذهن مرا پر کرد و من از او هیچ نمی دانستم،فقط از استاد شنیده بودم که ساکن انگلستان است و من به 

 امید که بازگردد و مرا به شاگردی بپذیرد تالش می کردم.این 

کسی که استاد فرتاش زبان به ستایشش می گشود کم کم مالک قلب و روحم شد و من ندیده و نشناخته افسون 

نوای معجزه گرش شدم.وقتی به خودم آمدم سرتاپا شوریده و شیدا در بند او اسیر شده بودم؛اسیری که هیچ بندی 

 نبود.به پایش 

 با صدای پدر به خودم آمدم:



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ی دیدار لحظه 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 1  

 

 آواجان رسیدیم پیاده نمی شی؟-

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

بعد از ظهربود که عکس ها 6یک هفته از مالقات ماه منیر و مادربزرگ گذشته بود که عکس ها حاضر شدند.ساعت

 هی بهآنها بیاندازم.را برداشتم و از دفتر روزنامه خارج شدم.حتی فرصت نکرده بودم نگا

 خست به خانه رسیدم و متوجه شدم میهمان داریم.خاله نرگس و خاله سیمین و مادربزرگ به استقبالم آمدند.

کنارشان نشستم و عکس ها را به مادربزرگ سپردم و راهی اتاقم شدم.سوگل و سارا هم به دنبالم آمدند.تا وقتی هوا 

انه سید به جمع پیوستیم.پدر لحظاتی به اتاقش رفت و برگشت در دستش تاریک شد در اتاق ماندیم.پدر ک به خ

 نوار کاستی بود.به طرفم آمد وگفت:

 راستی آواجان فراموش کرده بودم استاد فرتاش کاست تازه ای برات فرستاده.

 .با دستی لرزان کاست را گرفتم.قلبم از شادی می طپید می دانستم این آخرین کاست استاد پرهام است

با خوشحالی به طرف ضبط رفتم و لحظاتی بعد صدای سوزناک تار استاد تارو پود وجودم را لرزاند.حال خوبی پیدا 

کرده بودم.حتی وقتی کاست تمام شد باز هم صحبت از موسیقی بود،صحبت هایمان حسابی گل انداخته بود.با چنان 

بودند.از روش ابداعی او گفتم که فراگیری را آسان  هیجانی از استاد پرهامسخن میگفتم که همه سرتاپا گوش شده

 کرده بود.

 عمو ارش در تایید کالم من گفت:

 روش های آموزش باید دگرگون بشه،وجود چنین استاد خالق و هنرمندی باعث خوشحالیه.

 پدر با خنده گفت:

 نوآوری از خصلت های جوونیه.-

 خاله سیمین گفت:

 نه؟حاال از کجا معلوم که جوو-

 میان حرفش دویدم وگفتم:

 اون از شاگردهای استاد فرتاشه نمی تونه سن و سال زیادی داشته باشه.

 خاله با تعجب نگاهم کرد وگفت:

 عزیزم چه فرقی می کنه...حاال چرا عصبانی شدی؟-

حساس بدی پیدا از اینکه اینقدر با صراحت صحبت کرده بودم خجالت کشیدم.در اصل از اینکه دستم رو شده بود ا

 کرده بودم.دنبال کالمی می گشتم تا خودم را توجیه کنم که مامان نجاتم داد:

آوا جان میز شام رو بچین.سعی کردم انقالب درونی ام را پنهان کنم اما آتش درونم دوباره شعله ور شده بود و به -

می کردم.به راستی اگر استاد پرهام این سادگی ها خاموش نمی شد.در ساعات باقی مانده ی شب به احساسم فکر 

آن چیزی که من در ذهنم پرداخته بودم نبود چه می کردم؟اگر آن بتی که در قلبم می پرستم می شکست چه بالیی 

 به سرم می آمد؟ 

 مادربزرگ اخر شب عکس ها را به من برگرداند وگفت:

 یون اونا نبود.از اون عکس ننداختی؟عزیزم دستت درد نکنه،عکس های قشنگیه اما عکس اون دختر جوون م-

 دوباره به یاد آن دختر مرموز افتادم.واقعا او که بود؟مادربزرگ میان افکارم گفت:
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 من فردا به دیدن ماه منیر می رم اگه تو هم بیای با هم می ریم.عکس ها رو هم به اونا نشون می دیم.-

اگر غیبت می کردم باز هم صدای پدر در می آمد،از استاد شرمنده عذر خواهی کردم.روز جمعه کالس تار داشتم و 

 هم خجالت می کشیدم.

 مادربزرگ وقتی از من ناامید شد نگاهی به دیگران انداخت و گفت:

 پس من تنها می رم.-

 خاله نرگس با مهربانی نگاهش کرد و گفت:

 من همراه شما میام.

 عمو آرش خندید و گفت:

 !وای به حال من با سیاوش

 مادربزرگ چپ چپ نگاهش کرد و با گالیه گفت:

 چه حرف ها می زنی اصال سیاوش رو هم با خودمون می بریم.-

 پدر با لحن کشداری گفت:

 حتما این کارو بکنید تا سیاوش اونجا رو تو سر ساکنینش خراب کنه.-

 سیاوش که مشغول بازی بود گفت:

 حاال منو کجا می برید؟-

 رد وگفت:مادربزرگفکری ک

 مهد کودک مادربزرگ ها.-

سوگل و سارا که از خنده ریسه رفته بودند.اینقدر التماس کردند که عمو سامان اجازه داد همراه مادربزرگ بروند.به 

این ترتیب خاله سیمین هم فرصت پیدا کرد تا همراه مادر بعد از مدت ها کوه پیمایی داشته باشد.البته به دوراز 

 خترها.پرچانگی های د

موقع خواب به خاله نرگس سفارش کردم حتما در مورد آن دختر جوان پرس و جو کند.وقتی تنها شدم دوباره 

کاست استاد پرهام را گوش کردم و به فکر فرو رفتم.آیا او جوان بود یا یک پیرمرد موقر و متین یا مردی میان سال 

د او تپش قلبم بیشتر می شد و دلم می خواست بدون فکر و کمی شوخ طبع.در هر صورت برایم فرقی نمی کرد با یا

در مورد هر موضوع آزار دهنده ای با این احساس خوش سرگرم باشم.با اینکه خسته بودم خوابم نمی برد تار را 

برداشتم و سعی کردم قطعاتی را که شنیده بودم بنوازم.کمی سخت بود اما بالخره موفق شدم و یکی از قطعات 

کارآمد.از خوشحالی اشک در چشمانم نشست،باورم نمی شد.چند بار ان قطعه را تمرین کردم تا فردا  درست از آب

برای استاد فرتاش بنوازم.کارم که تمام شد چشمم به ساعت افتاد.نزدیک صبح بود قید خواب را زدم و آرام آرام 

ارج شدم.وقتی نوبت من شد لرزش دستانم صبح قبل از بقیه از خانه خ8کارها را انجام دادم،تا موقع رفتن شد.ساعت

 آنقدر زیاد بود که استاد متوجه شد و با تعجب پرسید:

 خانم معتمد اتفاقی افتاده؟-

 سرم را تکان دادم و گفتم:

 نه،طوری نشده االن شروع می کنم.-
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س را فراگرفته بود درس قبلی را نواختم و در ادامه اش قطعه ای را که دیشب تمرین کرده بودم نواختم.سکوت کال

و من با تمام وجود زخمه بر تار می زدم.لحظه ای نگاهم در نگاه استاد فرتاش گره خورد نگاهش پر از تحسین بود با 

 دیدن نگاه او شوق بردلم نشست که روزی نگاه پرتحسین استاد پرهام راه نگاهم را ببند.

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

 عجب نگاهم کرد و گفت:مادربزرگ با ت

 مادرجون مگه من کارآگاه هستم که از کار مردم سردربیارم.عجب دوره و زمونه ای شده!-

 پدر که دیس میوه را می چید گفت:

 مادر جان شما باید یه دوره جاسوسی می دیدید تا این دختر ما راضی می شد.-

 ه امکرد.پرخاش کردم:کم کم عصبانی می شدم که نگاه پرسرزنش مادر حسابی کالف

 حاال من از مادربزرگ یه چیزی خواستمچرا مسخره ام می کنید؟-

 مادر عصبانی گفت:

دست برادر دختر جان چه توقعاتی داری!در ضمن ما تو رو مسخره نمی کنیم چرا بی جهت اصرار می کنی؟کمی به 

 یلی مشتاقی خودت اقدام کن.موقعیت ماه منیر توجه کن شاید این همه پرس و جو صحیح نباشه،اگه خ

 سرم پایین بود وبه حرف های مادر گوش می کرد که سوگل گفت:

 اما آوا نمی دونی چه تابلوهایی کشیده بود دو تا از اونا رو تو اتاق تلویزیون نصب کرده بودند.-

ام بی اختیار چهره ام درهم  از خودم تعجب کردم هیچ وقت انقدر بی دقت نبودم اما حاال می دیدم که تابلوها را ندیده

 فت.پدر که متوجه شد فورا گفت:

 سوگل خانم دختر منم هنرمنده.بعد از شام می خواد یه کم براتون تار بزنه،مگه نه دخترم؟-

لبخدی زدم و قبول کردم.نگاه پدر آرامش به جانم ریخت و حالم کمی بهتر شد.قطعه ای که دیشب تمرین کرده 

 برایشان نواختم.همه در سکوت گوش سپردند.مادر با رضایت برایم دست زد و گفت: بودم برای دهمین بار

 دخترم برای خودت استاد شدی!-

 مادربزرگکمی جابه جا شد و با مهربانی گفت:

الحمدهلل همه ی نوه های من هنرمندند.مهبد هم وقتی می رفت تار می زد.سیما هفته ی پیش میگفت خیلی پیشرفت 

 کرده.

 سیمین خندید و گفت:خاله 

 چه خبر می شه،عروس هنرمند،داماد هنرمند،عروسی مهبد و آوا چه شور و حالی داره.-

 دواره اخم هایم درهم رفت.همیشه از شنیدن این مطالب اوقاتم را تلخ می کرد.

وجود چطور می توانستند به این راحتی من و مهبد را عروس و داماد معرفی کنند.انگار هیچ حرف دیگری 

نداشت،مادربزرگ هم دائما هنر مهبد را به رخم می کشید.دلم می خواست کسی از من حمایت کند روی مادر که 

نمی توانستم حساب کنم اما از پدر انتظار داشتم که او هم متاسفانه سکوت می کرد.اگر او مخالفت می کرد خیالم 

ترک کردم و به اتاقم پناه بردم؛با بی حالی روی تخت افتادم آسوده می شد اما او مرا در تردید نگه داشته بود.جمع را 

و به مهبد فکر می کردم.اوجوان بدی نبود مشکل از من بود که جز استاد پرهام هیچ کس را نمی دیدم و تمام دل و 

 دینم در گرو او بود.من ندیده عاشق استاد شده بودم و می خواستم به هر قیمتی سر حرفم بایستم.مهبد را نمی
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خواستم و کسی نمی توانست مرا مجبور کند.در سکوت اتاق با خودم کلنجار می رفتم و حرص می خوردم که صدایم 

 زدند.به ناچار اطاعت کردم و سعی کردم خونسرد باشم.

وارد هال که شدم سردی را در رفتار مادربزرگ احساس کردم اما بقیه به ظاهر رفتار زشت مرا فراموش کرده 

 ان نشستم و به صحبت هایشان گوش سپردم.بودند.منارش

 در میان حرف ها سارا رو به من کرد و گفت:

 آوا نوارهای استاد پرهام رو از کجا می خری؟-

 گفتم:

 نوارها رو استاد فرتاش برام می آره.ظاهرا این چهارمین است استاد پرهامه که من سه تا از اونا رو دارم.چطور مگه؟-

 سارا جواب داد:

 مرکز پخش این نوارها متعلق به پدر دوستمه اگه بخوای من برات می خرم.-

 با تعجب پرسیدم:

 مرکز پخش؟!-

 سارا توضیح داد:

 پشت جلد نوار ادرس و اسم مرکز پخش رو نوشته تا حاال ندیدی؟-

می توانست از این همه حواس پرتی حیرت کردم چقدر گیج بودم که متوجه این موضوع نشده بودم.مرکز پخش 

آدرس یا تلفنی از استادبه من بدهد.چنان ذوق زده به سارا نگاه کردم که گل از گلش شکفت و قول داد کاست اول 

 استاد را هرطور شده برایم تهیه کند.

حالم انقدر خوب شده بود که وقتی خاله نرگس با خنده گفت،سارا دستت درد نکنه بالخره باعث شدی ما خنده ی 

 و ببینیم.اصال ناراحت نشدم.غرق خیاالت خوشم بود که ناگهان سیاوش از مادربزرگ پرسید:عروس خانم ر

 مادرجون آوا که دختر خاله سوسنه شما هم که پسر ندارید اون چطور عروس شما می شه؟-

 مادربزرگ گفت:

 چرا پسر ندارم دایی فرزاد پسر منه.-

 سیاوش با تعجب گفت:

 است.اما اون که شکل عمو پوری-

 مادربزرگ با حوصله گفت:

 مادرجون منظورم اینه که آوا عروس نوه ی من بشه.-

 سیاوش نگاهی به من انداخت و گفت:

 اما چرا نظر منونپرسیدین؟من آوا رو نمی خوام اون منو دعوا می کنه،بداخالقه.-

 ساله اش را پیچاند و گفت:7با این حرف سیاوش همه خندیدند.عمو آرش گوش پسر 

 کی با تو بود؟وروجکدم بریده!-

 بعد اضافه کرد:

 نرگس خدا به دادمون برسه با این اعجوبه.-
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در میان خنده و شوخی چشمم به پدر افتاد که با خنده مرا می نگریست.به نظرم رسید پدر از پشت آن صورت 

اما با تمام تغییر همان نگاه خندان نوع دیگری مرا نگاه می کند.احساس می کردم نگاهش با گذشته متفاوت است 

صاف و بی پیرایه بود.نگاهی آشنا که نشان از صداقت درونش داشت.او همیشه باعث قوت قلبم و من به داشتن چنین 

پدری افتخار می کردم.پدر دبیر ریاضی بود که روح لطیفی داشت.در اصل او بزرگترین مشوق من در تعلیم موسیقی 

تمام کرده بود و مادری نمونه هم داشتم که از خیر کار بیرون گذشته بود و در خانه و  بود.البته خدا نعمت را بر من

در کنارم بود.اما در مورد ازدواج با مهبد فقط روی پدر می توانستم حساب کنم چرا که مادر شاید مهبد را بیشتر از 

 م خیال بازگرداند:من دوست نداشت اما او به اندازه ی من برایش عزیز بود.صدای پدر مرا از عال

 آواجان کجایی دخترم؟چرا اینطوری نگاه می کنی؟-

 در نگاهش خیره شدم احساس کردم با نگاه کنجکاوش در من دنبال تغییر می گردد.

 پرسیدم:

 پدر اتفاقی افتاده؟-

 با خنده گفت:

می افته.دخترم بزرگ شده ،برای اینو باید از تو پرسید.از نظر من یه اتفاق ساده افتاده که برای همه ی پدرها -

خودش خانمی شده و من تازه متوجه شدم.به طور یقین پدر به حرف مادربزرگ فکر می کرد.البته با توجه به عالقه 

 ای که به من داشت می دانستم از اینک مرا از دس بدهد نگران می شود.

قاطع به طرفم می آمد می فهمیدمکه وبیخ شب بعد از رفتنمهمان ها مادر یکراست به سراغم آمد.هروقت محکم و 

 می شوم.کنارم نشست و بی مقدمه گفت:

 آوا رفتار توبا مادربزرگ اصال صحیح نبود.-

 چرا؟مگه من چیکار کردم؟اصال در مورد چی صحبت می کنید؟-

 هم در مورد اون دختر ساکن آسایشگاه،هم در مورد مهبد.-

 واستم شما منو دعوا کردید.در مورد اون دختر که من چیززیادی نخ-

 و در مورد مهبد؟-

 سکوت کردم.نگاه پرسشگرش را به صورتم دوخت و گفت:

 با تو بودم جوابم رو بده،آخه تو با مهبد چه مشکلی داری؟-

 از ازدواج فامیلی و قراردادی بیزارم.-

 با حیرت گفت:

ند.تو هم فرصت داری فکر کنی.جواب منفی تو اون این چه حرفیه؟مگه ما تو رو مجبور کردیم.مونا پیشنهاد کرد-

 هم به این قاطعیت دلیل منطقی نداره.

 باز هم سکوت کردم.واقعا جوابی نداشتم.وقتی سکوتم را دید با لبخند گفت:

 تازه خیلی هم دلت بخواد،پسرخوب،تحصیل کرده،هنرمند،خوش تیپ ،دیگه چی می خوای؟-

 حسابی لجم گرفت وگفتم:

 ف هایی می کنید!مادر یه دسته گل هم براش ببرید.چه تعری-

 دستم را گرفت و گفت:
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 دسته گل من انقدر عزیزه که دنبالش میان و منتش رو می کشن.

از خجالت سرخ شدم و از کنار مادر برخاستم.تا وقتی در اتاق را بستم صدای خنده ی پدر و مادر می آمد.جلوی آینه 

ردم.به کلمه ی هنرمند که رسیدم دلم آتش گرفت.چطور دلشان می آمد به مهبد ایستادم و جمالتش را تکرار ک

هنرمند بگویند؟در مقابل استاد پرهام مهبد هیچ بود.مگر صدای افسون گر تارش را نشنیده بودند؟رویتخت دراز 

شرمنده  کشیدم و طبق عادت به صحبت های مادر فکر کردم.وقتی به یاد رفتارم با مادربزرگ افتادم از خودم

شدم.آن بیچاره گناهی نداشت تا جایی که توانسته بود برایم اطالعات جمع آوری کرده بود.اطالعات را در ذهنم 

ساله که مدتی بود در اسایشگاه زندگی می کرد و دیگر هیچ.در واقع به درد 16مرور کردم،خیلی محدود بود،گلنار

بیشتر بدانم کنجکاوی یا به قول مامان فضولی مرا مثل من نمی خورد و همین مرا عصبانی می کرد.دوست داشتم 

خوره می خورد.باید می فهمیدم این دستان هنرمند چرا اسیر چرخ های ویلچر است؟و چرا آن چشمان زیبا فوغ و 

 عطش زیستن را از خود ساطع نمی کند؟

منیر شدم.در این میان  تصمیم گرفتم خودم اقدام کنم.پس شریک بازدید های مستمر مادربزرگ از دوستش ماه

سعی کردم از درس و موسیقی هم غافل نمانم تا مبادا پدر و مادر اعتراض کنند.هربار که گلنار را می دیدم بیشتر 

جذب او می شدم.تابلوهایش فوق العاده بود وقتی مشغول کار بود محو تماشایش می شدم و مترصد فرصتی بودم تا 

 م که ماه منیر با طرح یک پیشنهاد به موقع این فرصت را به من داد.به بهانه ای بیشتر به او نزدیک شو

 آواجان چرا از گلی خواهش نمی کنی از چهره ات تصویری بکشد؟-

ابتدا خجالت می کشیدم اما احساس کردم این تنها راه نوذ به این دژ نفوذ ناپذیر است.خجالت را کنار گذاشتم و در 

ن خواسته به طرف اتاق گلنار یا به قول ساکنین گلی رفتم.در اتاق نیمه باز بود.متوجه یکی از بازدیدها به قصد طرح ای

شدم سرنماز است.صدای هق هق گریه اش به گوش می رسید.بالتکلیف بودم که خانم صالحی غافلگیرم کرد و با هم 

به نظرم یک قرن گذشت بعد به اتاقش رفتیم.من بی مقدمه ماجرا را برای خانم صالحی گفتم.در جوابم مکثی کرد که 

 لبخندی زد و گفت:

چرا می وای از اون بدونی؟اگه دنبال سوژه ی تازه ای برای روزنامه می گردی اون موضوع مناسبی نیست.خلوت -

تنهایی اونو بهمنزن که خیلی صدمه دیده.زمان زیادی الزمه تا گذشته ی تلخ ومرارت بارش رو فراموش کنه.خیلی 

 این آرامش نسبی رسید.در واقع اون از هیاهو وجنجال گریزونه. زحمت کشیدم تا به

 بازهم مقاومت کردم.در حالی که در دل به او حق می دادم پرسیدم:

 شما فکر می کنید می خوام اذیتش کنم؟اون دختر هنرمندیه،می خوام با هم معاشرت کنیم.-

 در میان حرف هایم پرید و گفت:

 صبر کنی،شاید شرایط بهتری حاکم بشه. هر منظوری داری فعال باید-

این جواب خانم صالحی راه هر سئوال دیگری را بر من بست اما معمای گلی در ذهنم پیچیده تر شد.مجبور شدم 

 سکوت کنم اما نمی توانستم فراموش کنمدر برزخ عجیبی گیر کرده بودم و دم نمی آوردم.

گلی ذهنم را می آزرد هم تالش برای به دست آوردن اطالعاتی از  خودم را از دو طرف درگیر کرده بودم،هم معمای

استاد پرهام حسابی مشغولم کرده بود.چندبار با مرکز پخش نوار تماس گرفته بودم اما جواب درستی نگرفتم.تا 

ایم اینکه از سارا خواهش کردم در این مورد با دوستشصحبت کند.وبالخره گره این معما به دست سارا باز شد و بر

قرار مالقاتی گذاشتند و من منتظر ماندم تا با مدیر مرکز پخش مالقات کنم.فقط از خدا می خواستم بتوانم خودم را 
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کنترل کنم و دنبال بهانه ای بودم تا آدرس و تلفنی از استاد بگیرم اما توجیه درستی نداشتم.دو روز تا روز مالقات 

 وقت داشتم و هنوز بالتکلیف بودم.

نی چشم به دهان آقای اصالنی مدیر مرکز پخش نوار دوخته بودم و منتظر بودم.او مرد جاافتاده ای بود که با با نگرا

خوشرویی مرا پذیرفته بود اما گویا فراموش کرده بود که من دنبال چه بودم.مرتب از مسائل هنری حرف می 

ر ناچار شدم رک و صریح علت مالقاتم را زد.دوبار با مهارت مسیربحث را عوض کردم اما او عین خیالش نبود آخ

برایش بگویم.ابتدا کمی جاخورد و با من و من گفت؛که اجازه ندارد شماره یا آدرسی از استاد را اختیارم بگذارد.اما 

وقتی توضیح دادم که از شاگردان استاد هستم و نیاز دارم با او تماس داشته باشم جلوی چشمان هیجان زده ی من با 

 بی میلی یک صندوق پستی و یک شماره ی موبایل در اختیارم گذاشت.اکراه و 

صندوق پستی مربوط به مرکز ضبط نوارهای استاد بود و شماره ی موبایل ظاهرا شخصی بود.سر از پا نمی شناختم به 

دم اما زحمت خداحافظی کردم و از دفتر خارج شدم.از شدت هیجان احساس گرما می کردم با اینکه هنوز مطمئن نبو

احساس می کردم گره یکی از معماهایم گشوده شده.باور نمی کردم به این سادگی شماره ی استاد را یافته باشم و 

این به آن معنی بود که هر وقت اراده می کردم صدایش را می شنیدم و این همه بخت و اقبال را مدیون سارا بودم.به 

 این موفقیت خوشحال بودم که موقتا گلی را فراموش کردم. خاطر سپردم که حتما از او تشکر کنم.اینقدر از

پنجره را باز کردم و نفس عمیقی کشیدم.شب عجیبی بود صدبار شماره ی استاد را گرفته بودم اما به علت لرزش 

دستانم شماره اشتباه می شد یا از هول و هراس گوشی را می گذاشتم.نسیم شبانه که به صورتم خورد آرام شدم و با 

یک تصمیم قاطع گوشی را برداشتم اما باز هم شنیدن صدای بوق تلفن تنم را به لرزه انداخت.کم مانده بود قلبم از 

شدت هیجان از گلویم بیرون بزند.از تصور شنیدن صدای استاد دلم ضعف می رفت.بالخره بعد از چندبار تالش 

م می چکید.عالوه بر هیجانی که داشتم دلم هم طاقت فرسا موفق شدم و تلفن استاد زنگ خورد.عرق از سر و روی

شور می زد که مبادا مادر در را باز کند هیچ توجیهی برای حال و روز خرابم نداشتم.انتظار کشنده ی من تا زنگ 

چهارم طول کشید.صدای خواب آلودی جوابم را داد،صدای بم و مردانه ای که در عین خواب آلودگی صالبت خاصی 

دا بی موقع زنگ زده پسر مردم رو از خواب بیدار کرده عین خیالش هم نیست تازه در مورد داشت.)پناه بر خ

صالبت صداش هم حرف می زنه!(صدایی که از مغزم گذشت و در تمام تنم منتشر شد و مرا لرزاند.زبانم بند آمده 

مدم که تلفن قطع شده بود و بود فقط می شنیدم مانند تشنه ای که قطرات آب را می بلعد.سرانجام وقتی به خودم آ

بوق ممتدی به گوشم می رسید.حال و هوای آن شب هیچگاه برایم تکرار نشد با اینکه چند کلمه ی کوتاه از استاد 

شنیده بودم گویا ساعت ها با من صحبت کرده بود.لذتی شیرین در وجودم موج می زد.تا صبح به پنجره چشم 

 امد.دوختم و هرچه کردم خواب به چشمانم نی

اما صبح با وجود بی خوابی شب قبل سرحال بودم اصال دنیا برایم رنگ دیگری داشت.هوا شفاف شده بود و طراوت 

بی مانندی را در خیابان احساس می کردم.وقتی این موضوع را به همکارانم گفتم همه با تعجب نگاهم کردند و 

 گفتند:

 ت آلوده است.امروز هم مثل تمام روزها گرم و هوا به همان شد-

به ناچار سکوت کردم نمی دانستم چرا آنها تغییر آب و هوا را درک نمی کنند.سرمست و خوشحال کارهام را انجام 

دادم و عصر باعجله به خانه بازگشتم.در راه خانه اینقدر با خودم کلنجار رفتم تا آماده شدم شب با استاد پرهام تماس 

 بگیرم.
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ادر به استقبالم آمد و با دیدن حال خوشم متعجب شد.اما به روی خودش نیاورد.مدت ها در خانه را که باز کردم م

 بود کسل و خسته بودم اما آن شب شاد و سرحال شوخی می کردم.

 ظرف های شام را که شستم پدر صدایم زد.بی خیال کنارش نشستم مادر هم کنارم بود و بامقدمه چینی فراوان گفت:

 ماس گرفت و تو رو رسما برای مهبد خواستگاری کرد.دایی فرزاد امروز ت-

 مثل برق گرفته ها خشک شدم.پدر که کامال حواسش جمع رفتارهای من بود گفت:

 دخترم دیگه باید جوابشون رو بدی.نظر تو نظر ماست،خوب فکراتو بکن تا بعدا پشیمون نشی.-

 با عصبانیت گفتم:

 و فراموش کردید؟پدر من قصد ازدواج ندارم.این موضوع ر-

بعد از گفتن این کلمات آنها را ترک کردم و به اتاقم پناه بردم.بغض در گلویم شکست و اشک هایم روان 

شد.سردرگم بودم چطور می توانستم راجع به مهبد و پیشنهادش فکر کنم در حالی که استاد پرهام تمام قلب و روحم 

عشق عجیب و یک طرفه و عاقبتش می ترسیدم اما دست خودم  را پر کرده بود.من عاشق بودم با اینکه از این

 نبود،نیرویی نامرئی مرا به طرف استاد پرهام می کشید. نیرویی که شاید نام آن قسمت بود.

صدای استاد پرهام که در گوشم پیچید رعشه در دست هایم شروع شد.دو روز بود که بعد از صحبت های مادر با 

 ست آخر تصمیم گرفتم با استاد تماس بگیرم.استاد با لحن محکم تری گفت:خودم کلنجار می رفتم و د

 بله،بفرمایید،الو....-

 با لکنت سالم کردم.کمی مکث کرد و گفت:

 سالم،شما کی هستید؟-

 تعجب کرده بود باید خودم را معرفی می کردم اما زبانم نمی چرخید.

 باسعی و تالش بسیار گفتم:

استاد پرهام شما هستید؟)چه قدر خوب بود می گفت خیراشتباه گرفتید حال این دختره ی ننر ببخشید مزاحم شدم -

 و سبک مغزگرفته بشه( 

 بله خودم هستم.-

 و دوباره تکرار کرد:

 وشما کی هستید؟-

 کی از طرفداران شما هستم از ایران تماس می گیرم.-

 بله فهمیدم چون فارسی صحبت می کنید.-

 کردم.ادامه داد: احساس حماقت

 امرتون رو بفرمایید.-

صدایش ته رنگی از خشونت به خود گرفته بود.از ترس اینکه ارتباط را قطع نکند شروع به صحبت کردم.حدود نیم 

ساعت از موسیقی سئوال کردم و او با حوصله جوابم را داد.اینقدر محکم و متین صحبت می کرد که من جرأت نکردم 

از قلبم که در تمام طول صحبت دیوانه وار به در و دیوار سینه می کوبید برایش بگویم.وقتی  از سرگشتگیهایم و

گوشی را گذاشتم متوجه شدم حتی نامم را نپرسیده ام من به همین هم راضی بودم.او اطالعات وسیعی از موسیقی 
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صحبت می کرد.این ارتباط کوتاه با داشت و با اینکه صدایش نشان می داد نسبتا جوان است بسیار دقیق وکارشناسانه 

 استاد باعث شد مهبد را یکسره از ذهنم پاک کنم.

از آن ساعت تصمیم نهایی خود را گرفتم و با صراحت مهبد را رد کردم اما ته دلم شور می زد.حتی به تلفن های دایی 

رافیان سکوت کردم.چون دلیل و سیماجون هم جواب ندادم و در مقابل دلیل و برهان،خواهش و التماس و تهدید اط

قابل قبولی برای رد مهبد نداشتم.وقتی روبه روی مادر ایستادم و گفتم هرگز راضی به این ازدواج نیستم اولین سیلی 

زندگی بیست وچهار ساله ام را خوردم و تمام درد و حقارتش را به پای مهبد نوشتم.مهبدی که با پیشنهاد بی موقعش 

هم ریخت.نمی دانم مگر دختر قحط بود که از آن سر دنیا مرا انتخاب کرده بود؟هر چه می تمام زندگی ام را به 

گفتم ما همدیگر را نمی شناسیم و در این سال های دوری هر دو تغییر کرده ایم می گفتند،وقتی آمدند فرصت دارید 

ارد آزمایشگاه های مجهز همدیگه رو بشناسید.می گفتم؛ازدواج فامیلی خطرناک است،می گفتند؛خوب اشکالی ند

ژنتیک این مشکل را حل می کند.خالصه هر بهانه ای آوردم به در بسته خورد البته تقصیر کسی نبود مقصر خودم 

بودم که درد بی درمانم را از همه مخفی کرده بودم،دردی که بر دلم سنگینی می کرد.در مقابل خانواده سکوت کردم 

ی کردند.این قدر به هم ریخته بودم که نظم و ترتیب کارهایم را فراموش کرده و آنها هم از مواضع خود عقب نشین

بودم.یک بار دیگر با استاد پرهام تماس گرفتم.اما جرأت نکردم حرف اضافه بزنم فقط چند سئوال کردم که خشک 

 ورسمی جوابم را داد.

لمند راهی آسایشگاه شدم از شانس بد در عالم خلسه بودم که به خواهش سردبیر برای تهیه ی گزارشی از روز سا

من یا به علت حواس پرتی که در آن روزها گریبانم را گرفته بود آن روز روز مالقات بود و همه سرگرم بودند.به 

زحمت یک نفر راضی به صحبت شد اما قرار شد یک ساعت دیگر به سراغش بروم.بالتکلیف بودم که این یک 

به در اتاق گلی افتاد.در را باز کردم و آهسته داخل شدم.می دانستم نباید بی  ساعت را چطور بگذرانم که نگاهم

اجازه داخل شوم اما بی اختیاد به طرف بوم نیمه کاره رفتم و لحظاتی به آن خیره شدم.پالت رنگ وچند قلم مو کنار 

به خودم آمدم کار از کار دستم بود.یکی از قلم مو ها را برداشتم و به رنگ آغشته کردم و روی بوم کشیدم.وقتی 

گذشته بود.با نا امیدی رنگ سفید را روی خطی که کشیده بودم مالیدم اما وضع بدتر شد.دستپاچه شده بودم مثل بچه 

ی که در حین کارخطا مچش راگرفته باشند هراسان بودم اگر گلی سر می رسید هیچ توضیحی نداشتم.حیران مانده 

 بودم که صدایی از پشت سرم گفت:

 اینطوری بدتر می شه،صبرکن خشک بشه.-

به عقب نگاه کردم گلی را دیدم که باخنده نگاهم می کرد.شرمنده سالم کردم وخودم را از سر راهش کنار 

 کشیدم.کنار بوم آمد و قلم مو را برداشت وگفت:

 زیادم بد نشده االن درستش می کنم.-

ی مرا ترمیم کرد و دستانی را که آغشته به رنگ شده بود پاک بعد با کمی رنگ و چند چرخش قلم مو تمام خرابکار

 کرد وگفت:

 بشین.-

 روی لبه ی تخت نشستم.ظرف شکالت را تعارفم کرد و گفت:

 تا به حال نقاشی کردی؟-

 سرم را تکان دادم و گفتم:
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 نه.-

 ساله نقاشی می کنم تمام اوقاتم روپر کرده.5من -

 تر هنرمندی هستی.کارت فوق العاده است،تو دخ-

 در همان لحظه فکری که ماه منیر در ذهنم انداخته بود به نظرم رسید و پرسیدم:

 می تونی خواهشی ازت بکنم؟-

 البته بگو.-

 اگه برات زحمتی نیست دلم می خواد یک تصویر از صورتم بکشی.-

 چرا که نه صورت به این زیبایی باید نقاشی جالبی بشه!-

 گفتم: خجالت کشیدم و

 البته دستمزدش رو هم می دم.-

 میان حرفم پرید و گفت:

 من واسه دل می کشم دستمزدش رو هم خودم انتخاب می کنم.-

 خندیدمو گفتم:

 قبوله،پس شروع کن.-

 با این عجله که نمی شه باید یه عکس برام بیاری.-

 چه جور عکسی؟-

 یه عکس رنگی تمام رخ بزرگ.-

ده کرد.نمی دانستم جدی است یا شوخی می کند.اولین برخورد من با گلی برعکس تمام احتماالتی و بعد شروع به خن

بود که من حدس می زدم.حسابی غافلگیرشده بودم او به راحتی مرا پذیرفته بود و برعکس ظاهر خشک و بی 

 روحش بسیار مهربان و خوش مشرب بود.

 از جا بلند شدم و گفتم:

 م.عکس رو براتون میار-

 تا دم در اتاق همراهم آمد و بدرقه ام کرد.

سه روز بعد مجبور شدم به آسایشگاه برگردم.جمعه بود.همراه مادربزرگ راهی شدم.با اینکه سرم خیلی شلوغ بود 

اما از این موضوع خیلی ناراحت نشدم.مشکلی در مصاحبه پیش آمده بود.خانواده ی خانم مسنی که خاطراتش را 

از من شکایت کرده بودند و مصاحبه را غیر واقعی خوانده بودند.به خواسته ی آن خانم باید به  چاپ کرده بودم

 اسایشگاه باز می گشتم و بقیه صحبت هایش را هم می نوشتم.

در این میان عکسم را هم برای گلی بردم.به توصیه ی ماه منیر چند قطعه عکس هم از اعضای خانواده همراه بردم تا 

.این بار مادر هم همراهمان بود.وقتی همه دورهم نشستیم عکس ها را از کیف خارج کردم و منتظر شدم تا همه ببینند

صحبت های مادر تمام شود.مادربزرگ که متوجه شد با اخم عکس ها را از دستم گرفت.در همین موقع حرف های 

عه عکس روی بقیه ی عکس ها مادر هم تمام شد.مادربزرگ بسته ای را از درون کیفش بیرون کشید و دو قط

 گذاشت و رو به ماه منیر گفت:

 این هم عکس خانواده ی فرزاده.-
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 با تعجب و کنجکاوی گفتم:

 عکس جدیده؟-

مادربزرگ جوابم را نداد.بعد از اینکه به مهبد جواب رد داده بودم حسابی با من سرسنگین شده بود.جرأت نکردم 

خواست عکس ها را ببینم. در همین افکار بودم که ماه منیر عکس ها را گرفت بیشتر سئوال کنم اما خیلی دلم می 

 وکاغذی از الی آن خارج کرد و به دست مادربزرگ داد.

 مادربزرگ آن را گرفت و بلند بلند گفت:

 نامه ی پسرم مهبده،همراه عکس ها برام فرستاده.-

فت اما من به روی خودم نیاوردم.حس کنجکاویم به از نگاه مادربزرگ متوجه شدم که این موضوع را برای من گ

شدت تحریک شده بود که ببینم مهبد بعد از شنیدن مخالفت من برای مادربزرگ چه نوشته؟اما اینقدر مغرور بودم 

 که به ظاهر اعتنا نکردم اما به خاطر سپردم که هروقت فرصت شد نگاهی به عکس ها و نامه بیندازم.

ت تا به من رسید.زیر چشمی نگاهی کردم تا بلکه عکس جدید مهبد را ببینم اما از عکس ها دست به دست گش

 شانس بد من عکس دایی فرزاد و سیما جون روی بقیه ی عکس ها بود.

 ماه منیر یکباره گفت:

 آوا جون عکس مهبد زیر عکس دایی فرزادته.-

 اینقدر دستپاچه شدم که عکس ها از دستم ریخت و همه خندیدند.

 

برای رهایی از این مخمصه با عجله عکس ها را جمع کردم و از جا بلند شدم تا کار مصاحبه را تمام کنم.در اتاق گلی 

نیمه باز بود و او طبق معمول در اتاق نبود.عکس ها را در اتاق گذاشتم.بوی رنگ اتاق را پر کرده بود.حدس زدم 

به را انجام دادم و برگشتم.گلی قبل از من بازگشته جای دوری نرفته باشد.چرخی در محوطه زدم،کار مصاح

بود.همینطور که برگه های مصاحبه را مرتب می کردم وارد اتاق شدم.روبه رویم صحنه ی عجیبی دیدم گلی عکس 

ها را برداشته و به آنها خیره شده بود و قطرات اشکش پشت سرهم روی عکس ها می چکید.ناباورانه نگاهش 

ه من شد با عجله عکس ها را روی میز گذاشت.اشک هایش را پاک کرد.لحظه ای که خم شده کردم.همین که متوج

بود تا برگی دستمال کاغذی بردارد نگاه سریعی به عکس ها و با دیدن عکس مهبد روی بقیه ی عکس ها در حالی 

 که از قطرات اشک خیس شده بود جا خوردم.

 کمی که آرام تر شد سالم کوتاهی کرد وگفت:

 ناراحتت کردم؟-

 مهم نیست.-

 نگاه دقیقی به صورتم کرد و گفت:

 حالت خوبه؟-

 گفتم:

 بله-

 نگاهم را از او دزدیدم تا متوجه آشفتگی ام نشود.به عکس ها اشاره کرد وگفت:

 همه رو به من معرفی می کنی؟-



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ی دیدار لحظه 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 1  

 

حسرت باری به عکس ها انداخت و سعی کردم خونسرد باشم و یکی یکی به او معرفی کردم و وقتی تمام شد نگاه 

 گفت:

 خانواده نعمت بزرگیه قدرشون رو بدون.-

 سری تکان دادم و با او خداحافظی کوتاهی کردم.دم در اتاق که رسیدم صدایم زد:

 عکست رو نیاوردی آوا خانم.-

دستش دادم.نگاهی به  اینقدر آشفته بودم که اصال موضوع را فراموش کرده بودم.برگشتم و عکس را با بی میلی به

 آن کرد و گفت:

 عالیه از همین امروز شروع می کنم.-

 خنده ی کم رنگی کردم و گفتم:

 اگه برات دردسر داره مزاحمت نمی شم.-

 نگاهی به چشمانم کرد و گفت:

 تومشکلی داری؟-

 چشمانم پر از اشک شد و با عجله او را ترک کردم.

که همه متوجه شدند.مادر که دید حالم خوب نیست زودتر از همیشه بلند شد.موقع اینقدر در خودم فرو رفته بودم 

 خداحافظی ماه منیر دستی به پشتم زد و گفت:

 دخترم مهبد جوون مقبولیه با خودت لج نکن.-

 با نارضایتی سرم را برگرداندم و در ماشین نشستم.مادر با خنده رو به ماه منیر کرد وگفت:

 بشه،شما رو هم برای عروسی دعوت می کنیم.دعا کنید قسمت -

از شنیدن این کلمه حسابی عصبانی شدم.چه زود بریدند و دوختند.ظاهرا خیلی مسائل بود که مهبد باید پاسخ می 

گفت.رفتار گلی و اشک هایش نشان می داد با مهبد ناآشنا نیست.این معما در تمام مسیر بازگشت آزارم می داد.من 

د داده بودم و این قضیه می توانست برایم بهانه ی خوبی باشد.اما ته دلم غمگین بودم این حساسیت به مهبد جواب ر

برایم عجیب بود.من با توسل به این قضیه به راحتی می توانستم مهبد را از سر باز کنم.اما باز هم دلم می خواست این 

این موضوع از ذهنم پاک نمی شد سعی کردم به برخورد گلی تصادفی باشد و ارتباطی بین آنها نباشد.هرچه کردم 

استاد پرهام فکر کنم تا این بار هم یکباره از افکار بد خالص شوم و هبد برای همیشه از ذهنم پاک شود اما دلم راه 

نمی داد.هم چنان بی تاب فهمیدن اصل ماجرا بودم.در واقع من مهبد را نمی خواستم اما دلم می خواست تا ابد به 

ن صبر کند.او حق نداشت متعلق به دیگری باشد.این خصلت من بود من انحصار طلب بودم و رفتار گلی خاطر م

 غرورم را جریحه دار کرده بود.

این کشکمکش درونی به چهره ام حالتی داده بود که مادر را فورا متوجه حال خرابمکرد.او مرتب نگاهم می کرد و 

سرم برنداشت ومی خواست بدانم چرا ناراحتم؟میان صحبت هایش  سئوال پیچممی کرد.تا موقع خواب دست از

 گفت:

 بنده ی خدا ماه منیر که منظوری نداشت خب همه ی دخترها رو نصیحت می کنند.-

 به زحمت سرم را بلند کردم و گفتم:

 اما مشکل من این نیست.-
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 مادر کنار تختمنشست و در آغوشم گرفت و پرسید:

 را حرف نمی زنی؟من که نصف جون شدم.پس چه مشکلی داری؟چ-

بغضم ترکید و های های گریستم.اینقدر احساساتی شده بودم که می خواستم موضوع استاد پرهام را بگویم.به 

 زحمت جلوی خودم را گرفتم و فقط موضوع مهبد را برایش گفتم.دهانش از تعجب باز ماند.رو به من کرد و گفت:

 هبد حساس باشی به هر حال باید این موضوع را از مهبد بپرسی.فکر نمی کردم اینقدر روی م-

 با دلخوری گفتم:

نه مادر،نظر مرا که می دانی حاال مصمم تر شدم،من نمی توانم جای یک دختر فلج را که معلوم نیست از کجا آمده -

احتماال این تصمیم دایی و سیما بگیرم.مهبد باید مرا فراموش کند البته بعید می دانم قبال هم به من فکر کرده باشد!

 جون است که می خواهند سر مهبد را گرم کنند،اما من بازیچه نیستم.

مادر با شنیدن این حرف ها و دیدن حال خراب من در سکوت مرا ترک کرد.وقتی کنار در اتاق رسید رو به من کرد 

 وگفت:

می خواهد خوشبخت باشی.سعی کن عاقالنه تصمیم  فقط این را بدان که تو از همه ی دنیا برایم عزیزتری!و دلم-

 بگیری.

وقتی مادر رفت با یکتصمیم ناگهانی نامه ای برای مهبد نوشتم و از او خواستم مرا فراموش کند.غرور من جریحه دار 

می  شده بود و فقط به انتقام فکر می کردم.از تصور این که رابطه ای بین مهبد وگلی وجود داشته باشد حالم به هم

خورد.به تالفی ماجرای عشق استاد پرهام را با آب و تب نوشتم.موضوع را بسیار بزرگتر از آنچه بود برایش توضیح 

 دادم و ماجرای گلی را سربسته به رخش کشیدم و حسابی دلم خنک شد.

شتم،برای استاد ناگهان فکر جالبی به نظرم رسید.همراه نامه ی مهبد کارت پستالی هم به آدرس صندوق پستی که دا

پرهام فرستادم.در واقع اولین پیک محبت را همراه نامه ی انتقام به مهبد فرستادم.حاال راضی تر شده بودم.آدرس 

 دایی فرزاد را از روی دفترچه تلفن پیدا کردم و همه چیز را آماده کردم.

دانم چرا به جای مهبد با گلی  احساس خستگی می کردم اما ذهنم فعال بود و نقشه می کشید.بی قرار بودم نمی

سرجنگ پیدا کرده بودم.از اینکه روی ویلچر بود احساس پیروزی می کردم.اما چرا؟اوچه رقابتی با من داشت؟افکار 

ماخولیایی کالفه ام کرده بود.برای رهایی از این افکار مسموم به تلفن پناه بردم و شماره ی استاد را با دستان لرزانم 

م استاد بعد از سه زنگ گوشی را برداشت.سالم کردم.کمی مکث کرد تا مرا شناخت و جواب سالمم را رفتم.این بار ه

داد و حالم را پرسید،تشکر کردم.سکوت کرد،باز هم من باید شروع می کردم،اما موضوع تازه ای در ذهنم به ناچار 

 پرسیدم:

 استاد نامم را نمی پرسی؟-

 خندید و گفت:

 ی بدانی می گویی.خب اگر خودت ضرور-

 حدس بزنید.-

چه چیز را حدس بزنم بین این همه اسم دخترانه چند حدس بزنم که درست دربیاید.ترجیح می دهم خودت -

 بگویی.

 کمی بی حوصله بود گفتم:
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 بی موقع مزاحم شدم؟-

 خیلی صریح گفت:

 نه موضوع موقع و بی موقع نیست از کارت سر در نمی آورم.-

 ی خواهید بپرسید،اگر جوابتان را ندادم عصبانی شوید.خب هرچه م-

 نه عصبانی هستم،نه بی حوصله،خب حاال می پرسم اسم شما چیه خانم؟-

 ساله،خبرنگار نظرتان راجع به اسمم چیست؟12آوا معتمد،-

ن از قطع ارتباط بود سکوت جوابم بود.چند بار گفتم الو...الو...اما جوابی نشنیدم.یکباره صدای بوق ممتد تلفن که نشا

 مانند پتکی بر سرم فرود آمد.

دوباره شماره گرفتم.تلفن همراه استاد خاموش بود.تعجب کردم که چرا یکباره تماس قطع شد حتا اشکال از خطوط 

 مخابراتی بود.

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

خانه حرفی از مهبد نبود.مادرهم به فکر فرو  بعد از گفتگوی آن شب با مادر همه دست از سرم برداشته بودند.در

رفته بود.دو هفته بود که نامه مهبد و کارت استاد پرهام را پست کرده بودم.طبق محاسبات من باید تا آن زمان 

رسیده باشد.با هیجان منتظر شب بودم تا با استاد تماس بگیرم و عکس العملش راببینم.از مهبد می ترسیدم اگر مرا 

حسابی آبرویم می رفت.اما من هم حرف هایی داشتم وگلی شاهد من بود.البته من هنوز از گلی چیزی  لو می داد

نپرسیده بودم.از اینکه ان نامه را برای مهبد نوشته بودم پشیمان شدم من حتی یک درصد هم فکر نکرده بودم که 

رفتم.تا شب به زحمت خودم را سرگرم  شاید اشتباه کرده باشم.اما راهی را که شروع کرده بودم باید تا آخر می

کردم.پدر و مادر متوجه هیجانم شده شده بودند و مرتب کنجکاوی می کردند.بعد از شام به هزار زحمت آنها را 

راضی کردم که در خانه بمانم و درس بخوانم و آنها به دیدن مادربزرگ رفتند.تا استاد پرهام گوشی را برداردصد بار 

تم تا حرف دلم را برایش بگویم،البته اگر جرأت می کردم.در افکارم غوطه ور بودم که صدای با خودم کلنجار رف

 استاد را شنیدم.

 الو.-

 هیجان زده سالم کردم.با صدای محزونی جوابم را داد.پرسیدم:-

 استاد کارت تبریکم به دستتان رسید؟-

 جواب داد:

 بله ممنونم،اما به چه مناسبتی؟-

 کار نسنجیده ای کردم.من ومن کردم و گفتم:تازه فهمیدم 

 به مناسبت آشنایی!-

 در هر صورت ممنون.-

 داخل کارت تبریک را خواندید؟-

 بله.-

 نظرتون چیه؟-

 شعرقشنگیه،از حافظه درسته؟-
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 بله اما منظورم این نبود.-

 چی بگم آوا خانم معتمد؟-

 آوا.-

 کردی!من چی بگم؟ قبوله آوا،اما دختر خوب تو منو غافلگیر

 حرف دلت رو بزن همان طور که من زدم.-

 سکوت جوابم بود.بغض گلویم را گرفت.

 آوا تو چندسالته؟-

 بیست و چهارسال.-

 چقدر منو می شناسی؟-

 استاد من با شما زندگی می کنم.-

 از خودم تعجب کردم چقدر بی پروا شده بودم.با خنده گفت:

 استاد پرهام یا پرهام؟-

 چیزی که عوض داره گله نداره،قبوله پرهام.-

 اما من تو رو نمی شناسم.-

 خب هرچه دوست داری بپرس.-

 اول بگو ببینم تو تعهدی نداری؟

متوجه شدم چه می گوید،به یاد مهبد افتادم و کار ظالمانه ای که در حقش کرده بودم.باز از خودم شرمنده شدم و 

 گفتم:

 که جوابش کردم.نه خواستگاری داشتم -

 چرا این کاررا کردی؟-

 بهانه زیاد آوردم اما در اصل دو دلیل مهم داشت،که مهم ترینش تو بودی.-

 مگه من کی ام؟-

 هنرمندترین استادی که من تا به حال دیدم.صدای سازت مرا مبهوت می کند.-

 پس تو منو نمی خوای،هنرم برات مهمه.-

 قل خورده و شخصیت جالبی پیدا کردی و همین کافیه.تو با هنرت عجین شدی!روحت صی

 پرسید:

 تو سئوالی نداری؟-

هزار سئوال داشتم اما نپرسیدم،جرأت نکردم بپرسم.می ترسیدم به قول خودش تعهدی داشته باشد واین را نمی 

 .توانستم تحمل کنم.ترجیح دادم همینطوری بی خبر بمانم و باز یاد مهبد و گلی روحم را آزارد

 پرسید:

 هنوز پشت خطی؟-

 از شنیدن صدایش لذت می بردم.گفتم:

 آره.-
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 خب این یک دلیل؛حاال دلیل دومت رو بگو.-

 اون دلیل مربوط به مهبده.-

 مهبد؟!مهبد کیه؟!-

 پسردایی من.همون خواستگاری که جوابش کردم.-

 چی شده؟البد اون هنرمند نیست.-

 فکر می کنند خیلی هم هنرمنده،حسابی خودش رو جا کرده.نه حرف این چیزها نیست.بقیه -

 تو دل همه خودش رو جا کرده غیر از تو،درسته؟-

راستش من از اول مخالف خواستگاری بودم چون از ازدواج قراردادی بیزارم.اما اصل موضوع اینه که من به تازگی -

 متوجه چیزهایی شدم.

 چه چیزهایی؟ مرموز حرف می زنی!-

تونم بگم چون مطمئن نیستم باید تحقیق کنم.اما همین رو بدون که به نظرم خود مهبد در این تصمیم نقشی نمی -

 نداره و پای دختر دیگه ای در میونه.شاید به این دلیل دایی مهبد رو از ایران برده.در هر صورت هنوز مطمئن نیستم.

 تو خبرنگاری یا کارآگاه؟حاال مگه مهبد کجاست؟-

سال پیش.اما این دختر رو من تازه پیدا کردم.دفعه ی بعد قضیه رو می فهمم و برات می گم.مامانم از 6ندن،رفته ل-

 وقتی فهمیده دست از سرم برداشته.اونم فهمیده برادرزاده اش اون قدیسی که فکر می کرده نیست.

 بعد از کمی سکوت گفت:

رهات سر در نمی آرم.تو یکهو از کجا پیدا شدی؟آدرسم رو راستش من از خونواده ی توچیزی نمی دونم،اصال از کا-

 از کجا پیدا کردی؟

 خواستن توانستنه،اینقدر مصمم بودم که تا شماره ات رو پیدا نکردم از پا ننشستم.-

 پرهام خندید و گفت:

 اگه این پشتکار ارثی باشه جدال تو و مهبد دیدنیه!-

 فرزاد واسه مهبد تصمیم گرفته.جدالی در کار نیست،حاال می بینی؛دایی -

 آرام جواب داد:

 شب بخیر.-

 باز صدایش محزون بود.جواب دادم:

 به امید دیدار.-

 و گوشی را گذاشتم.

تا وقتی که پدر و مادر آمدند از هیجان به خودم می پیچیدم باورم نمی شد،حدود یک ساعت با پرهام صحبت کرده 

 بودم. 

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

و هفته بعد از آن شب خیال انگیز گذشت اما هنوز حالوت و شیرینی آن لحظات را در وجودم مزه مزه می کردم که د

نامه ای برایم رسید.نامه ای که اگر به دست مادر می رسید خدا می داند چه می شد.اما از خوش شانسی درست 

پدر مرا به دانشگاه برساند.نامه را که گرفتم در  موقعی پست چی آمد که خودم دم در ایستاده بودم و منتظر بودم تا
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نهایت تعجب دیدم که نامه ی مهبد است.یک نامه ی سفارشی که به نام من فرستاده بود.آن را در کیفم پنهان کردم 

تا کسی نبیند.خدا می داند تا به دانشگاه برسم چه بر من گذشت.وقتی تنها شدم نامه را فورا از کیفم بیرون 

 لی مختصر بود.مهبد فقط نوشته بود:کشیدم،خی

آوا به خاطر عشق پاکی که از تو در دل دارم به عشقت احترام می گذارم.اما الزم است از خودم دفاع کنم،به جان -»

خودت که برایم از همه ی دنیا عزیزتری کسی در زندگی من نیست.آنچه در نامه ات نوشته بودی حسابی مرا به هم 

 به من فرصت بده از خودم رفع اتهام کنم.ریخت.خواهش می کنم 

 «برایت آرزوی خوشبختی می کنم.)مهبد(

دیدن این نامه کالفه ام کرد.معصومیتی که از البه الی خطوط این نامه حس می کردم وجدانم را معذب کرده 

م؟اصال به من چه مربوط دلم داشت می ترکید.چرا آن نامه ی احمقانه را نوشته بود«خدایا نکند اشتباه کرده باشم»بود.

بود؟من که مهبد را نمی خواستم،چرا آزارش دادم؟در یک لحظه خودم را به جای دخترعمه ی گذاشتم و تصمیم 

گرفتم از او رفع اتهام کنم.او پاک بود و من باید به این پاکی پی می بردم.هرچند به ضررم تمام می شد و مهبد به 

 خاطر این تهمت مرا نمی بخشید.

ی احساساتی شده بودم.باید حتما به دیدن گلی می رفتم و پرده از این راز برمی داشتم.حتی از اینکه مادر را در حساب

 جریان گذاشته بودم پشیمان شدم.با گلی که تلفنی قرار گذاشتم خیالم کمی راحت شد.

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

 با لبخند به استقبالم آمد.پرسیدم:

 مزاحم که نیستم؟-

 چه مزاحمتی؟خوشحالم کردی.اما تابلویی که قرار بود برایت بکشم هنوز آماده نیست،شرمنده ام. نه-

 به خاطر تابلو نیامدم.-

 در هر صورت خوش آمدی.-

 و ادامه داد:

 آوا راستی شنیدم نامزد داری.-

 هول شدم و گفتم:

 نه؛کی گفته؟-

 از ماه منیر شنیدم.-

 کمی سکوت کردم بعد گفتم:

 پسر داییم ازمخواستگاری کرده اما من جوابش کردم.-

 چرا؟-

 جوابش را ندادم.هرچه با خودم جنگیدم نتوانستم چیزی بگویم.فقط گفتم:

 بی دلیل.-

 بی دلیل که نمی شه.-

 می خواستم ماجرای عکس را پیش بکشم و از او جریان را بپرسم که باز خجالت کشیدم.گفتم:

 راستش دوستش ندارم.-



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ی دیدار لحظه 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 7  

 

 چرا؟کس دیگری را دوست دار؟-

 موجی از خون به صورتم دوید با خنده گفت:

 پس درست حدس زدم،حاال این مرد خوشبخت کیه؟که زیبا روی ما رو اسیر کرده؟-

 لبخند دردناکی زدم وگفتم:

 .تو نسبت به من لطف داری،آن مرد استاد پرهامه،استاد تاری که هنرش هر اهل ذوقی را مبهوت می کنه-

 با شیطنت گفت:

 باید مرد بسیار جالب وجذابی باشه که اون رو به مهبد ترجیح دادی.-

 من اون رو ندیدم.-

 واقعا اون روندیدی؟!این چه جور عشقیه؟!-

 ماجرای استاد پرهام را برایش شرح دادم.سرش را تکان داد و گفت:

 ببین سرنوشت ما رو به کجا می کشونه!درست مثل من.

 کردم حاال وقت مناسبی است و گفتم:احساس 

 مگه تو هم مشکلی مثل من داری؟

 گفت:

 نه؛اما اگه روزی فرصت بشه قصه ی خودم رو برات تعریف می کنم.-

دلم می خواست نصف عمرم را بدهم و سرگذشتش را بشنوم آیا از مهبد زخم خورده بود؟اما به احترامش سکوت 

 وال کنم،دلم نمی خواست در همین ابتدای کار گلی از من برنجد.کردم.در اصل جرأت نکردم بیشتر سئ

 خودش دوباره شروع کرد:

 اما چرا مهبد را جواب کردی؟باید جوون جالبی باشه!-

 یک مرتبه پرسیدم:

 مگه تو اونو می شناسی؟-

یک غم گذرا در  این جمله را مخصوصا طوری گفتم که غافلگیر شود.به دقت مراقب عکس العملش بودم اما به جز

 چشمانش هیچ چیز عجیبی از او ندیدم.خیلی عادی گفت:

 نه عکسش رو خودت نشونم دادی.-

دلم می گفت دروغ نمی گوید اما چه می توانستم بگویم.رفتار متینش جای هر سئوال بی جایی را می بست.سکوت 

ن در ال به الی خاطراتش ردپای مهبد کردم و باز در شک و تردید ماندم.شاید خودش یرگذشتش را تعریف کند و م

را بیابم.موقع بازگشت به گلی فکر می کردم با وجود اینکه صورتش شکسته شده بود اما هنوز بسیار زیبا بود.به مهبد 

حق می دادم که دوستش داشته باشد.البته مهبد هم آنطور که عکسش نشان می داد صورتی بسیار جذاب و مردانه 

 توانست دل هر دختری را ببرد.البته هر دختری به جز من که کلی ادعای روشنفکری داشتم. داشت که به آسانی می

کم کم ارتباطم را با گلی بیشتر کردم.از مهبد خبری نبود اما حداقل هفته ای یک بار به پرهام تلفن می زدم.حاال فورا 

بیش از پیش در عشق او غرق می  مرا می شناخت و از صدایش می فهمیدم خوشحال می شود.اما من روز به روز

شدم.گاهی از مهبد می پرسید و گاهی از گلی اما من میخواستم او فقط از من بپرسد.به خاطر او اینقدر تمرین می 

کردم که سازم مرتب از کوک در می آمد و مجبور بودم آن را کوک کنم.سرگرم پرهام و عشق او بودم که روزی 
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یرم کرد.چنان با پرهام سرگرم گفتگو بودم که متوجه حضور پدر نشدم فقط وقتی پدر هنگام صحبت با پرهام غافلگ

 سایه ی او را باالی سرم حس کردم متوجه او شدم و با سر سالم کردم.کمی ترسیدم پدر نگاهی به من کرد و گفت:

 با کی صحبت می کنی؟-

 نگاهی به صورتش انداختم وگفتم:با استاد پرهام پدرجون.

 ا به طرفم دراز کرد و گفت:پدر دستش ر

 گوشی رو بده به من تا یه حالی از استادت بپرسم و بابت مزاحمت های تو عذرخواهی کنم.-

گوشی را به پدر سپردم.وچشم به صورتش دوختم.در یک لحظه چهره اش تغییر کرد.صورتش غرق تعجب بود.اما 

 طور کامال رسمی با پرهام مشغول صحبت شد. تا متوجه من شد سردی و بی تفاوتی چهره اش را پوشاند و به

 وقتی گوشی را گذاشت گفت:

 تو چقدر از استادت حرف می کشی که من باید اینقدر پول تلفن بدم.-

و قبض تلفن را روی میز انداخت.وقتی رفت نگاهی به قبض تلفن انداختم و از دیدن رقم باالی آن سرم سوت 

 کشید.بیچاره پدر حق داشت.

مهبد و نامه ای که برایش نوشته بودم از یادم می رفت.گلی را هم کم و بیش می دیدم اما هنوز من حرف می کم کم 

زدم و او گوش می کرد.هنوز از خودش برایم چیزی نگفته بود.چند شب بعد از آخرین دیدارم با گلی به پرهام تلفن 

 زدم.تا گوشی را برداشت گفت:

 ما کردی؟حال شما چطوره؟سالم آوا خانم چه عجب یادی از -

 از اینکه به من می گفت آوا خانم عصبانی شدم به تالفی گفتم:

 علیک سالم استاد.حال شما چطوره؟اگر از احواالت ما خواسته باشید بد نیستیم و ماللی نیست جز دوری شما.-

 صدای خنده ی پرهام گوش هایم را پر کرد.ادامه داد:

 اغذ خوندی؟نامه ی جالبی بود از روی ک-

 خیر استاد،حضور ذهن من حرف نداره.-

 پرهام جواب داد:

 بر منکرش لعنت.همین که مرا شناختی که استاد هستم دلیل خوبی بود.-

 روی کلمه ی استاد بیش از حد تکیه کرد.می دانستم دلخور شده.خیلی جدی پرسیدم:

 اون شب به پدرم چی گفتی؟-

 خب برو از خودش بپرس.-

 سی هم حدی داره.بدجن-

 خندید و گفت:

 در هر صورت موضوع مهمی نبود اما اگر کنجکاوی از خودش بپرس.-

 و ادامه داد:

 خب خانم از خودت بگو.-

 چی بگم؟-

 من هیچ چیز از تو نمی دونم از اول بگو.-
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دوم بعد از  ساله،دانشجوی سال آخر خبرنگاری،تنها فرزند خانواده هستم و نوه ی12آوا معتمد هستم،-

سال است که تار می زنم تا امسال شاگرد استاد شهریار بودم و از امسال 5سال است با موسیقی آشنا هستم.01مهبد،

 شاگرد استاد فرتاش می شوم تا شما تشریف بیاورید،آن وقت در رکاب شما هستم استاد بزرگ.

 خندید و گفت:

 د.سالم مرا به او برسان.شهریار را می شناسم آن موقع هم بسیار مستعد بو-

 چشم مطلب دیگه ای مونده براتون توضیح بدم؟-

 از خبرنگاری بگو،باید شغل جالب و پردردسری باشه!-

 جالبه اما نه دردسرهایش.-

 ناراضی هستی؟

 نه این شغل مورد عالقه ی منه.-

 پرهام مکثی کرد و گفت:

 آوا فراموش کردم از کارت تبریکت تشکر کنم.-

 ود یادت افتاد،حاال می توانم امیدوار باشم که کارتم جواب داشته باشه؟ز-

سکوت کرد و من در سکوت او شرم وحیا را حس کردم.خدایا چقدر بی پروا شده بودم.حاال او در مورد من چه 

 فکری می کرد؟

 پرهام جوابم را نداد اما گفت:

 ه بازار میاد.چیزی الزم نداری برات بفرستم؟کاست جدیدم به زودی ب-

 حتما تهیه می کنم از لطفتون ممنون.-

 تعارف نکن،می خوای یک نسخه از تمام روزنامه های لندن را برات بفرستم؟-

 خنده ام گرفت و گفتم:

 حاتم بخشی می کنی!ورشکست نشی؟-

 جواب داد:

 نترس به حساب خودت می خرم وقتی برگشتم با هم حساب می کنیم.

 ی ریخت.پس پرهام برمی گردد اما کی؟جرأت نکردم بپرسم.یک باره دلم هر

بعد از تلفن آخر به پرهام خیلی دلم می خواست چهره اش را ببینم تصور کردن او برایم سخت بود.پدر که کنارم 

 نشسته بود ومتوجه بود پرسید:

 مثل اینکه امروز با استادت صحبت کردی خیلی سرحالی!-

 فت:مادر چپ چپ نگاهم کرد و گ

همه ی زندگیت شده استاد پرهام و موسیقی،فکر نمیکنی باید غیر از موسیقی به موضوعات دیگه ی زندگی هم فکر -

 کنی؟

شصتم خبردار شد که باز حرف مهبد است یا حداقل حرف ازدواج.اخم کردم و کنار پدرسنگر گرفتم.مادر عصبانی 

 شد وگفت:
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چی گفتم؟اصال این مهبد بدبخت با تو چه کرده؟حاال یه چیزی شنیدی تا من اومدم حرف بزنم تو اخم کردی،مگه -

 یا دیدی،چرا زود باور کردی؟اون پاره ی تن خودمه،من بزرگش کردم این وصله ها به تنش نمی چسبه.

 خونسرد گفتم:

 ساله اونو ندیدیم.تو این سال ها هر اتفاقی ممکنه بیافته.6ما-

 مادر گفت:

ه ندیده بله بگو؟تو گفتی ندیدم ما گفتیم چشم میاد میبینیش.هزار جور تهمت و افترا آخه دختر جون کی گفت-

زدی،هیچ نگفتم،گفتم میاد ازش بپرس.طالیی که پاکه چه منتش به خاکه؟داداش کارهاش رو انجام داده تا عید میاد 

یک عیب رو برادرزاده من تو هم تا می تونی مهبد رو ببین.فکرهاتو بکن حرف هاتو بزن جواب بگیر.اگه تونستی 

 بگذاری حرفت قبول.

 پدر لبخند غمگینی زد و گفت:

 خانم چقدر از برادرزاده اتون مطمئنید!-

 مادر رو به من کرد و گفت:

 در ضمن یادت باشه موضوع این دختره رو بهش بگو.-

 رویم را به طرف پدر برگرداندم و گفتم:

 پدر شما یه چیزی بگو.-

 من کرد وگفت:پدر نگاهی به 

 به نفع مهبد یا برضد پرهام.-

 گفتم:

 پدر اینکه نشد چرا بر ضد استاد.-

 مادر در حالی که عکسی را به طرفم گرفته بود گفت:

 عکسش رو ببین ماشاا...مثل شاخ شمشاده،چطور دلت میاد اینطوری بی رحمانه ردش کنی؟-

ست عکس جدید مهبد را ببینم اما جلوی مادر این کار را نکردم.این از جا بلند شدم و به اتاقم رفتم.خیلی دلم می خوا

قدر در اتاقم ماندم تا مطمئن شدم آنها خوابیدند.بعد با احتیاط به طرف میز تلفن رفتم و کاغذ یادداشت ها را زیر نور 

دم و رو به پنجره ماه که از پنجره می تابید به هم زدم اما هیچ ندیدم.کورمال کورمال با زحمت عکس را پیدا کر

گرفتم و به آن خیره شدم.در یک لحظه همه جا روشن شد.من که اصال انتظار نداشتم از جا پریدم.پدر با خونسردی 

 کنارم نشست و گفت:

 اینطوری بهتر می بینی.-

ما تنها بعد دستی روی شانه ام زد و رفت.دوباره به عکس خیره شدم.انصافا هیچنقصی نداشت و بسیار هم جذاب بود ا

چیزی که دلم را لرزاند نگاه صاف و بی پیرایه ای بود که از دو چشم مشکی به رو به رو نگاه می کرد.چشمان زیبایی 

که تأللؤ قطره ای اشک و دو ردیف مژگان مرتب و بلند صدچندان بر زیبایی اش افزوده بودو دو طاق ابرو مکمل 

 ن پر ابهت سایه افکنده بود.زیبایی وجذابیت ان صورت مردانه بود بر آن چشما

به سرعت عکس را روی میز انداختم،در واقع از جادوی آن نگاه معصوم فرار کردم.هرچند تاثیر آن چند لحظه که 

در آن چشمان سیاه خیره شدم روی من چنان بود که خواب را از چشمانم گرفت.به یاد پرهام افتادم،اگر او چنین 
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کردن در چشمان او را داشتم.تصمیم گرفتماز پرهام بخواهم برایم عکسی  نگاه زیبایی داشت،آیا تاب نگاه

بفرستد.اما باز تردید به جانم افتاد نمی خواستم او را با مهبد مقایسه کنم.اصال قابل مقایسه نبودند.باید ارتباطم را با 

آمدن او تکلیف را با پرهام پرهام بیشتر می کردم.از خودم می ترسیدم،از نگاه مهبد هراس داشتم،باید تا قبل از 

روشن می کردم.تمام حرف های او دوپهلو بود و من در برزخ مانده بودم.او عاقالنه می گفت و من عاشقانهمی 

خواستم،او منطقی بود و من شوریده.اصال از او چیزی نمی دانستم از تصور اینکه او همسر و فرزندی داشته 

داشت؟چه تعهدی نسبت به من داشت؟همه ی رویاها در ذهن من بافته  باشدوحشت زده بودم.اما آخر او چه گناهی

شده بود.رویاهایی که کم کم مسیر زندگی مرا شکل می داد.با وجود درس و کار و گرفتاری های بی شمار تمرینم را 

یم بیشتر کردم.می خواستم بی نقص باشم.احساس نا شناخته ای را تجربه می کرد.عشقی که فقط و فقط در رگ ها

می جوشید وموجی که در روحم پیدا شده بود.سیالی که تازگی و طراوت را به من بخشیده بود و انرژی کار و تالشم 

را بیشتر کرده بود.با هر تماس با پرهام جان تازه ای می گرفتم اما هرچه جلوتر می رفتم او عکس العملی نشان نمی 

نم می کرد.او ارتباط را تا همان حد محدود کرده بود و جلوتر داد حتی شماره تلفن مرا نخواست و این مسئله نگرا

 نمی رفت و من علتی برای این کارش پیدا نمی کردم.

مادر هم بدون توجه به حال و روز من در تدارک بازگشت برادرش بود.سکوت پدر هم نگرانم می کرد.این وسط با 

ی به او پناه می بردم و ساعت ها برایش حرف می زدم و گلی درددل می کردم.با او انس گرفته بودم و در اوج تنهای

 اشک می ریختم.

گلی در سکوت گوش می کرد و گاهی راهنماییم می کرد.چهره ی مرا که در تابلو منعکس کرده بود نشانم داد و 

 گفت:

 ای کاش چشمانت را هرگز گریان نکنی.چرا با خودت چنین می کنی؟-

 ده بودم پیشنهاد کرد مشکلم را با پرهام مطرح کنم.مخالفت کردم و گفتم:یک بار که به اوج استیصال رسی

 نه محبت را گدایی نمی کنم. -

 خندید و گفت:

کسی را که طبق طبق پیشکش می کند،رد می کنی.پس حاال باید گدایی کنی هرکه طاووس خواهد جور هندوتان -

 کشد.

دم زبانم الل شد و نوانستم موضوع عکس را بپرسم.در واقع اینقدر دوباره به یاد عکس مهبد افتادم.اما تا نگاهش کر

به گلی نیاز داشتم و به او وابسته بودم که نمی خواستم ناراحت شود.می ترسیدم او را از دست بدهم.در واقع کلی 

روحم را می اینقدر برایم عزیز شده بود که حاضر نبودم ارتباطم را با او خدشه دار کنم.از طرفی آن راز عجیب هم 

آزرد.به خصوص وقتی که دل به دریا زدم و تصمیم گرفتم با پیش کشیدن موضوع مهبد وتردیدهایم به پرهام او را 

متوجه رقیبی کنم که هنوز نسبت به او تردید داشتم.می دانستم اگر پرهام نسبت به مهبد بی تفاوت برخورد کند 

نده شده بودم.مهبد و پرهام هردو برایم تبدیل به کابوس شده وقتم را تلف کرده بودم اما چاره ای نداشتم.درما

 بودند.

************************* 
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تا شب پیش گلی بودم وقتی برگشتم پدر و مادر خانه نبودند.چندبار شماره ی پرهام را گرفتم اما مشغول 

آنها خوابیدند و من دوباره شماره بود.سرانجام پدر و مادر از راه رسیدند.تا موقع خواب از نگرانی قدم زدم تا 

 گرفتم.با صدای خواب آلودی جوابم را داد.اول مرا نشناخت.گفتم:

 پرهام منم آوا نکنه خوابی؟-

 سالم آره خواب بودم،چه عجب یاد ما کردی؟-

 بغضم ترکید و گریه کردم.هراسان پرسید:

 چی شده؟ چرا گریه می کنی؟-

 دلم گرفته.-

 ی.حرف بزن سبک می ش-

 باشه همه چیز رو برات می گم اما قبلش یه چیزی رو می خوام بدونم.-

 بپرس.-

 ببین پرهام من هیچی ازت نمی دونم فقط بگو ببینم ازدواج کردی؟-

 نه؛چرا می پرسی؟-

 قرار شد فقط جواب بدی،نامزد داری؟-

 رو می پرسی؟باید اتفاقی افتاده باشه. باید بگی چرا این موقع که حتما تهران نصف شبه تلفن کردی و این چیزها-

 برات می گم،حاال می خوام بدونم به قول خودت تعهدی داری یا نه؟-

 با لحن محزونی گفت:

 گاهی تعهد قلبیه نه محضری.-

 پس عاشقی؟-

 بودم اما مجبور شدم از عشقم بگذرم،یه بی معرفت دست رد به سینه ام زد.-

 پس هنوز دوستش داری؟-

ز دل اون رفتم ،اون که از دل من نمی ره،مگه دل دروازه است اما خب چه فرقی داره؟یادت باشه عشق یه سره من ا-

 مایه ی دردسره مثل...

 مثل کی ؟چرا حرفت رو تموم نمی کنی؟-

 فراموشش کن،قرار شد از خودت بگی البته اگه سئوال هات تموم شده.-

 حوصله داری باهات درد و دل کنم؟-

 که داری پرس وجو می کنی. فعال-

دارم دیوونه می شم داییم تا عید برمی گرده،بهت گفته بودم که پسرداییم بهم پیشنهاد ازدواج داده اسمش -

 مهبده.هیچ کس جواب رد رو از من قبول نمی کنه.

 سکوت کرد.گفتم:

 شنیدی؟-

 چی بگم؟من که پسرداییت رو نمی شناسم.-

 دی حرف من چیه؟اونو نمی شناسی منو چی؟یعنی تو این مدت متوجه نش-
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 و هم مثل اون.-

 پرهام من می خوام با عشق ازدواج کنم با کسی که حرفم رو بفهمه.-

 سخنرانی نکن،شعارهم نده،بگو ببینم مهبد چه جور آدمیه؟-

پسر پاکیه،البته ساله ندیدمش اما می دونم 6اون یه جوون سی ساله،بسیار خوش تیپ و جذابه.مهندس مخابراته من -

سال تو زندگیش چی 6فعال متهم به ارتباط با گلیه اما مطمئنم تبرئه می شه.نمی دونم چطور فکر می کنه و تو این 

 گذشته؟

 از طرف مهبد ازت تشکر می کنم که در موردش با صداقت حرف زدی،ادامه بده.-

 ون تفاهم و عالقه معنی داره؟من دوست دارم شوهرم رو دوست داشته باشم.فکر می کنی ازدواج بد-

 از کجا می دونی تفاهم و عالقه وجود نداره؟وقتی بیاد فرصت پیدا می کنی همه ی اینا رو بفهمی.-

 تو هم مثل دیگران فکر می کنی اما مشکل من اینه که دیگه کارم از این حرف ها گذشته.-

 یعنی چی؟منظورت چیه؟-

 من تصمیمم رو گرفتم.-

 در چه مورد؟-

 من همسرم رو خودم انتخاب می کنم،کسی رو که دوستش داشته باشم من مهبد رو دوست ندارم.-

 وقتی برگرده و تو اونو بپسندی عالقه هم به وجود میاد.-

 نه دیگه به وجود نمی آد.خیلی دیر شده!-

 آخه چرا؟چرا اینقدر محکماین حرف رو می زنی؟-

 آخه قبال به وجود آمده.-

 رگشتی سرجای اولت.دوباره ب-

 با گریه گفتم:

دست خودم نیست تو رو به خدا اینقدر اذیتم نکن.برای یک بار هم که شده منو جدی بگیر.توتمام قلب منو پر -

 کردی دیگه برای مهبد جایی نداره.

 تقریبا با فریاد گفت:

اهمیت داره نمی ترسی شاید تو رو  اما تو منونمی شناسی حتی منو ندیدی،من هم تو رو ندیدم،برای یک مرد ظاهر-

نپسندم؟من آدم خوشایندی نیستم.شکست تو عشق غیر قابل تحملم کرده من قادر نیستم دختری رو دوست داشته 

 باشم که فقط صداش رو می شنوم.دل من شکسته می فهمی؟

ول خودت دردسر این مهم نیست من این دل شکسته رو ترمیم می کنم.همین که من دوستت دارم برام کافیه.به ق-

شاید هیچ کالم محبت آمیزی از من نشنوی روح من بیماره من آدم متعادلی نیستم.تمام -عشق یه سره رو قبول دارم.

 زندگیم تو کار و موسیقی خالصه شده.

 وقتی برگردی بهت عشقم رو ثابت می کنم تو هم مثل من تسلیم عشق می شی.-

 خواد برگردم این رفتار تو باعث می شه تصمیم جدیدی بگیرم و اصال برنگردم. آوا باور کن با اینکه خیلی دلم می-

 میام دنبالت هرجای دنیا که بری میام دنبالت این قدر دوستت خواهم داشت که غمهات رو فراموش کنی.-
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نو ببینی و توخیلی سرسختی اما من به دردت نمی خورم.نمی خوام دوباره به کسی دل ببندم و مأیوس بشم.اگه تو م-

 بهم پشت کنی نابود می شم.نمی تونم یک بار دیگه شکست رو تحمل کنم.

 صدایش پر از بغض بود.من هم اشک می ریختم.گفتم:

 اگه اون دختر بی سلیقه ای که دلت رو شکسته پیدا کنم با دستام خفه اش می کنم.اون چی به سر تو آورده؟-

 دلت میاد؟-

 آره اون بی رحم حقشه.-

 ام گفت:آر

آوا این حرفت برامقوت قلبه هروقت دیدمت اون دختر رو نشونت می دم.قول می دی تالفی دل شکستگی منو -

 سرش دربیاری؟

 قول می دم اون الیق هر مجازاتیه که تو بخوای.-

 اما من دلم نمی یاد گرد رو لباسش بشینه،هنوز دوستش دارم.حاضری به جای من ازش عشق گدایی کنی؟-

نت به تو و اون عشق عجیبت.اگه تو بخوای حاضرم رو پاهاش بیافتم تا تو نجات پیدا کنی.من قربونی می شم اما لع-

 نمی خوام تو رنج ببری.

آوا تو اول راهی شاید هم نتونی تحملم کنی.تو هم دل دیگری رو شکستی می فهمی؟آه دل شکسته آدم رو می -

 گیره،من می ترسم.

چه گناهی کردم؟فکر می کنی من چقدر تو این تصمیم نقش داشتم؟من فقط انتخاب شدم  کدوم دلشکسته؟مگه من-

 می فهمی؟فقط انتخاب.

 دیگر نتوانستم تحمل کنم و گوشی را روی تلفن کوبیدم و اینقدر گریستم که تقریبا از حال رفتم.

ام از من چه می خواست من که قولی پرهام مرا به چه چیزی متهم می کرد.خدایا به چه حال و روزی افتاده بودم.پره

به مهبد نداده بودم که حاال دلش را بشکنم.از سر ناچاری به گلی پناه بردم و ماجرا را برایش تعریف کردم.ساعت ها 

حرف زدم و او فقط گوش کرد.از این همه صبر و حوصله کالفه شده بودم.سرخورده بودم و احساس می کردم مرا 

جنگ داشتم تصمیم گرفتم از او هم ببرم.دوهفته به دیدنش نرفتم و به تلفن هایش هم بازی می دهد.با همه سر 

 جواب ندادم از اینکه دنالم می گشت لذت می بردم.اینقدر دگرگون شده بودم که همه متوجه شده بودند.

ازی شد و همه چیز دوماه تا بهار مانده بود و همه سرگرم مقدمات ورود دایی فرزاد بودند.خانه ی قدیمی آنها بازس

آماده بود.حاال تنها نگرانی خانواده من بودم که رفتارم شبیه دیوانه ها شده بود.مشکالتم کم بود،تلفن پرهام هم 

جواب نمی داد.بعد از آخرین باری که گوشی را بی خداحافظی روی دستگاه کوبیدم تلفن پرهام هم خاموش بود و 

 حال من روز به روز بدتر می شد.

 ه بعد از دو هفته تماس مداوم صدای او را شنیدم.کسل و سردرگم بود.تقریبا بر سرش فریاد کشیدم:بالخر

 کجا بودی؟-

 خندید و گفت:

بابا فراموش کردی من به غیر از عشق و عاشقی و حرف های عاشقانه زدن کارهای دیگه ای هم دارم.یک -

 یی رفته بودم.آهنگسازم برای اجرای برنامه به یکی از کشورهای آسیا

 کدوم کشور؟-
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 یک کشور دور.اصال فراموش کن.از تو شماره ای نداشتم تا خبر بدهم.متاسفم که نگران شدی!-

چه دل نازک!چه -داشتم از دلشوره می مردم از اینکه نکنه بالیی سرت اومده باشه،یا از دستم خسته شده باشی.-

 چطوری؟احساساتی!حاال اگه گله هات تموم شد بگو ببینم 

 نالیدم:

 پرهام من باعث شدم تو عذاب بکشی.این بار هم تلفن زدم حرف آخرم را بزنم قول می دهم دیگه مزاحمت نشم.-

 نفسی تازه کردم و با تمام جرأت و شهامتم ادامه دادم:

 پرهام مهبد تا دو ماه دیگه برمی گرده.-

 خب برگرده،قدمش مبارک!-

داره میاد خواستگاری.البته من اونو نمی خوام اما باید دلیلی داشته باشم تا بتونم  مثل اینکه فراموش کردی اون-

 ردش کنم اگه دلیلم قانع کننده نباشه پدر و مادر نمی پذیرند.

 جواب داد:

 حاال زنگ زدی مشورت کنی؟-

 حسابی عصبانی شده بودم یک کلمه حرف حساب نمی زد.گفتم:

مرد رو می خوام.دلم می خواد خاطر جمع بشم.اصال تلفن کردم بهت التماس نخیر مشورت نمی خوام،قول یک -

کنم،)واقعا که دختر احمقیه(ازت محبت گدایی کنم،می دونم تو دیگه نمی تونی عاشق بشی،من با همین قلب شکسته 

 ی تو کنار میام ولی آخه تو هم یه چیزی بگو.

 سکوت جوابم بود.فریاد زدم:

 نتی!تو دلت از سنگه؟پرهام تو از سنگی،لع-

 پرهام با صدایی بلند گفت:

من سنگم؟تو چی می دونی تو دل من چی می گذره؟تو می دونی از من چی می خوای؟تو می خوای من قلب یه مرد -

 رو بشکنم و بشینم نگاه کنم؟تا او هم بی هیچ گناهی به روز سیاه من بشینه تا مجبور بشه تو رویاهاش زندگی کنه؟

 ین حرف ها چیه؟این یه خواستگاری قراردادیه،اون عاشق نیست.پرهام ا-

 جواب داد:

 از کجا می دونی؟ازش پرسیدی؟حتی یک بار پرسیدی؟-

 من مطمئنم؛یک نامه برام نوشته و به راحتی از من گذشته.-

 پرهام خنده کوتاهی کرد و گفت:

 حاال چی نوشته؟-

دایی منه.فقط همینو بدون که دیگه مشکلی وجود نداره.از قبل هم مطمئن باش بهت نمی گم هرچی باشه اون پسر-

 مشکلی نبوده یه حرفی بوده و تموم شده.

 پرهام یکباره گفت:

آوا قبوله حرفت رو گوش می کنم.من برمی گردم و یکسره به دیدنت میام.اصال میام خواستگاری،تو فقط به یه -

 سئوال من جواب بده.

 ده تا سئوال بپرس.-



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ی دیدار لحظه 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

3 6  

 

 طمئنی پشیمون نمی شی؟م-

 حتی یک درصد،قول می دم.-

 تو یه دختر شرقی احساساتی هستی.اگه از ظاهر من خوشت نیاد؟-

 من به ظاهر اهمیت نمی دم.-

 ممکنه من تو ذوقت بزنم.-

 پای حرفم می ایستم.-

 آه مهبد دامن ما رو می گیره.-

 ش یادش بره.تو غصه ی مهبد رو نخور،یک زن خوب براش می گیرم،غم-

 خندید و گفت:

 پس مبارکه.-

 چی مبارکه؟-

دختر لجباز یکدنده،تو که تمم مشکالت رو حل کردی فقط زن گرفتن مهبد مونده که انجام شد،حاال فقط باید یه بله -

 به من بگی.

 زرنگی؟تو اول باید بگی بله،بعد من موضوع رو با پدر و مادرم مطرح می کنم و منتظرت می مونم.-

 موضوع خیلی جالب شد!خب حاال بگو ببینم برای مهبد بیچاره چه خوابی دیدی؟-

 خندیدم و گفتم:

گلی دوستم رو براش می گیرم.نمی دونی برای عکس مهبد چه اشکی می ریخت زوج مناسبی هستند.گلی رو ویلچر -

 و مهبد در کنارش.

 باصدای غمناکی گفت:

 تمسخر قرار می گیریم،درسته؟اگه من رو ویلچر باشم ما هم مورد -

 لحظه ای دلم ریخت.پرسیدم:

 شوخی می کنی؟-

 چیه جا خوردی؟-

 فورا متوجه موقعیت شدم و گفتم:

برام مهم نیسشت در مورد مهبد هم شوخی کردم.عمه هاش براش یه فکری می کنن.پسردایی من اینقدر خوش -

 تیپه که سرش بی کاله نمی مونه!

 ت چیز عجیبی گفتی!برای عکس مهبد اشک می ریخت درسته؟اما در مورد دوست-

 تو خیلی دقیقی،درسته همینو گفتم.-

 قبال هم در موضوع حرف زدی درسته؟-

 آره همون اوایل برات گفتم یادت نیست؟-

 درست در خاطرمنمونده؛این دفعه کامل تعریف کن ببینم چی می گی؟-

 گوش کرد و گفت: و ماجرا را برای پرهام شرح دادم.در سکوت

 چه موضوع عجیبی تو مطمئنی؟اشتباه نکردی شاید عکس دیگه ای بوده.-
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 نهعکس مهبد از اشک خیس شده بود این موضوع حسابی ذهنم رو به خودش مشغول کرده.-

 خب از مهبد بپرس.-

ط؟چه جوابی دارم؟اصال تو چقدر باهوشی!چه پیشنهاد هوشمندانه ای کردی!به مهبد چی بگم؟اگه بگه به تو چه مربو-

 مگه من فضولم؟

 با خنده گفت:

 یعنی تو اصال دلت نمی خواد بدونی جریان چیه؟-

 اون که خب دلم می خواد،اما از مهبد نمی تونم بپرسم.-من و منی کردم و گفتم:

 پس فقط یه راه مونده از گلی بپرس.-

 اینو خودم هم بهش فکر کردم فقط نمی دونم چطور بپرسم.-

 به زبان شیرین فارسی.-

 اون اصال از خودش حرف نمی زنه.-

 دوباره امتحان کن هر دلی یه راهی داره.-

 و بعد از کمی سکوت گفت:

 وتو هم که در پیدا کردن راه دل دیگران استادی؟-

 باز خجالت کشیدم و برای فرار از این بن بست عاطفی فورا به راه جدیدی فکر کردم و پرسیدم:

 تی پرهام پدر و مادرت کجا هستند؟راس-

 به قهقهه خندید و گفت:

چه زود یاد پدر ومادر من افتادی.اونا کنار من هستن،پسر یکی یکدونه اشون رو که تنها نمی ذارن.بیچاره ها می -

 ترسن پسرشون رو بدزدند.

 پس بهشون بگو پسرشون از دستشون رفت.-

 ه چک زدیم نه چونهعروس اومد تو خونه.اختیار دارید آوا خانم،برعکس،می گم ن-

 با خجالت گفتم:

 آقا پرهام همچین خبرهایی نیست.-

 دوباره غمگین شد وگفت:

 دیدی جا زدی!چه زود پشیمون شدی رفتارت خیلی متغیره.-

 من متغیرم یا توکه یکهو می خندی یکهو غمگین می شی؟!-

ر تو رفتار عجیب و غریبته.تو منو دیوونه کردی!دیگه رفتارم در شاید من دیوونه باشم اما اینها همه اش به خاط-

کنترل عقلم نیست.حاال دلم فرمونمی ده به خاطر اینه که می خوام برگردم ایران.می دونم کارم درست نیست اما میام 

 توهم بدون که بهم قول دادی.

 پرهام معلومه چی می گی؟-

 قول دادی یادت نره.-

 رو هم گرومی ذارم،حاال راضی شدی؟آره قول دادم جونم-

 خیالم راحت شد.خب اگه کاری نداری من باید برم،کی بهم زنگ می زنی؟-
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 دیگه تو زنگ بزن،پدرم انقدر پول تلفن داده که می ترسم اگه تو روببینه کله ات رو بکنه.-

 به چه شماره ای زنگ بزنم خانم؟-

 یادداشت کن.-

 کردم پرسیدم:وقتی دوباره شماره را تکرار 

 یادداشت کردی پرهام؟-

 آره راستش کاغذ نداشتم رو آستین بارونیم با خودکار قرمز نوشتم که تو ذهنم بمونه.-

 ای شلخته!یادت باشه بعدا پاکش کن.-

 فکر نمیکنم پاک بشه.-

 هر لکه ای پاک می شه.-

 وقتی برگشتم خودت پاکش کن.-

 خسته نباشی آقای تنبل؟-

 گفت:با خنده 

 خیلی ممنون...راستی آوا من تو تهرون خونه ندارم بیام کجا برم؟-

 خوب برو هتل.-

 همه ی مهمون ها انقدر مهمون نوازند؟-

 تو مهمون نیستی خواستگاری.-

 مهبد هم میاد تهرون باید هتل بره؟-

حظه شماری می کنند به جز نخیر،عمه هاش از االن براش تدارک دیدند اون که غریبه نیست همه برای ورودش ل-

 من.

 دستت درد نکنه حاال من غریبه ام،البته بهتر که غریبه ام این دخترعمه ی مهربون پیشکش مهبد.-

 چه دختر دل نازکی!ناراحت نشو تو هم بیا خونه ی ما.-

 نه بابا تو هتل راحت تره.می خوای دوئل را بیافته؟دست های من برای گرفتن اسلحه ضعیفه.-

 خره نشو،مهبد یه جنتلمن واقعیه.مس-

 چه عجب یه خصوصیت مثبت داره.-

 پرهام اون اصال خصوصیت بد ناره،هرچی باشه پسردایی منه.-

 پرهام گفت:

 خوبه گفتم کار دارم چقدر حرف زدیم.-

 پس خداحافظ؛اما قبلش بگم تولدم مبارک.-

 پس تولدته؟-

 ی قبول نیست.سه روز دیگه تولدمه...در ضمن کادوی تلفن-

 با خنده گفت:

 پس کادو می خوای؟-

 بله معلومه.-
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 خب مهبد برات می فرسته.-

 فکرنمی کنم اون دیگه نمی خواد سر به تن من باشه.-

مگه نمی گی جنتلمنه،مطمئن باش در مورد تو این طور فکر نمی کنه آخه آوا تو نمی دونی عشق یه سره چه بد -

 ر می شه.دردیه روز به روز هم بدت

 خیلی خب نمی خواد تو طرفداریش رو بکنی به اندازه ی کافی طرفدار داره.شب بخیر،کارت دیر می شه.-

پرهام خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت.دلم می خواست زودتر با پدر و مادر صحبت کنم،اما تا روز تولدم فرصت 

خواستم آنها هم زودتر مطلع شوند.من حق انتخاب می _البته به زور_نشد.حاال که پرهام به خواستگاریم می آمد

داشتم می دانستم مجبورم نمی کنند.به یاد گلی افتادم و صحبت های پرهام.دلم می خواست فرصتی می شد او را می 

 دیدمو با او صحبت می کردم.

گرفت.اما من اینقدر  پنج شنبه تولدم بود.صبحکه از خانه خارج شدم مادر مشغول کار بود.طبق معمول برایم تولد می

درگیر کار شده بودم که فراموش کردم.عصر که به خانه رسیدم از حضور میهمان ها تعجب کردم و وقتی خاله ها و 

مادربزرگ با چهره ی خندان تولدم را تبریک گفتند تازه متوجه جریان شدم.میهمانان ثابت هر سال در جشن حضور 

خواهر وبرادری نداشت واین میهمانی بدون حضور عمه و عمو برگزار می  داشتند.پدرم تنها فرزند خانواده بود و

شد.تقریبا همه چیز آماده بود.پدر کیک را از قنادی آورد و همه دور هم جمع شدیم.یک لحظه به یاد پرهام افتادم از 

 مادر پرسیدم:

 مادر کسی تماس نگرفت؟-

 چرا مهبد دوبار تلفن زد و تولدت را تبریک گفت.-

 هبد؟!م-

هنوز متعجب بودم که سوگل و سارا کادوها ر روی میز گذاشتند.آخرین کادو هدیه ی پدرم بود که خیلی خوشحالم 

 کرد.سوئیچ یک رنو که مدت ها بودآرزوی آن را داشتم.

یک ساعت مچی،یک دستبند طال،یک دست راکت بد مینتون و یک سجاده که هدیه ی ماه منیر بود بقیه ی کادو ها را 

 تشکیل می داد.یک بسته ی نسبتا بزرگ کنار پای مادربزرگ بود که هنوز باز نشده بود.با تعجب پرسیدم :

 این جعبه چیه؟-

 مادر گفت:

 کادوی دایی فرزاده،برای تولد فرستاده.-

 مادر با گفتن این حرف جعبه ی کوچکی هم به طرفم گرفت و گفت:

 ده.در ضمن این جعبه هم از طرف استادت رسی-

با خوشحالی از جا پریدم وبسته ی پرهام را از مادر گرفتم.مادربزرگ در حالی که مشکوک نگاهم می کرد.جعبه را 

 باز کرد و گفت:

 کادوی دایی فرزاد را باز نمی کنی؟-

با این حرف مادربزرگ به طرفش برگشتم مایوس نگاهم می کرد. دلم سوخت نمی خواستم ناراحتش کنم.جعبه را 

م و درش را باز کردم.عطر بسیار خوشبویی کادوپیچی شده به همراه کارت کوچکی روی جعبه بود که روی آن گرفت

 نوشته شده بود:
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 آوا جان تولدت مبارک)زندایی سیما(

کنار عطر بلوز و دامن سبز رنگی بود که وقتی آن را پوشیدم همه از زیبایی اش به وجد آمدند.هدیه دایی فرزاد 

سلیقه من بود.در انتهای جعبه هم پاکتی به چشم می خورد که نامه مهبد بود.آرام آن را برداشتم . درست مطابق 

سنگین تر از یک نامه به نظر می رسید. وقتی بازش کردم متوجه گردنبند زیبایی شدم که یک نگین عقیق داشت. 

 ایش نوشته بود:نامه ای هم همراه گردنبند بود که تنها یک خط نوشته داشت.مهبد با خط زیب

 بهار بود و تو بودی و عشق و امید

 تو رفتی و بهار رفت و هرچه بود گذشت.

دلم گرفت اما هنوز حواسم پی بسته پرهام بود.ظرافت های مهبد هربار تلنگری جدی به من می زد،اما خودم را 

 مشغول پرهام کردم.

 پدر که دید من خشکم زده پرسید:

 عزیزم جعبه خالی شد؟-

 گفتم:

 بله،خالی شد.-

حاال فقط بسته پرهام باقی مانده بود.با شتاب آن را باز کردم که کسی متوجه لرزش دستانم نشود.بی پروا در آن را 

 باز کردم،اما باز کردن در جعبه همان و از جا پریدن همان.

پوست کوچک یک مرتبه قلبم به شدت می زد چشمانم از وحشت گشاد شده بود.از درون جعبه یک عروسک سیاه 

به طرفم پرتاب شد و کاغذ کوچکی در دستانش باز شد)تولدت مبارک(.حالم که کمی جا آمد از هدیه پرهام به وجد 

 آمدم.مادر لبخندی زد و گفت:

 حسابی ترسیدی!-

 مادربزرگ در حالی که قربان صدقه ام می رفت گفت:

 نبینم،بچه منو می ترسونه... این استادت چند ساله است؟چقدر بچه است!مگه اونو-

بقیه حرف های مادربزرگ را نمی شنیدم در فکر فرو رفتم من حتی نپرسیده بودم که پرهام چند ساله است.آن شب 

وقتی همه رفتند با یک تصمیم جدی از پدر و مادر خواستم کنارم بنشینند و موضوع پرهام را برایشان گفتم .پدر در 

 از شدت عصبانیت رو به پدر کرد و گفت: سکوت گوش می کرد.اما مادر

می شنوی دخترت چی می گه؟چرا ساکتی؟دستم درد نکنه با این دختر تربیت کردنم.حاال واسه من عاشق شده اون -

هم عاشق استادی که تا به حال ندیده . دختر نفهم حاال این استاد کی هست؟چندساله است؟چهل سال،پنجاه 

 سال،حرف بزن.

 ا پایین انداختم و گفتم:شرمنده سرم ر

 به خدا نمی دونم،اصال نپرسیدم.-

 دو دستی بر سرش کوبید و گفت:

 خدایا از دست این دختر بی عقل چه کنم؟-

 با حالی تهاجمی گفتم:

 شما هم با عشق ازدواج کردید،چرا منو سرزنش می کنید؟
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 فریاد زد:

 دونی داری تو چاله می افتی؟دخترجان این چه جور عشقیه کور و بی سرانجام،نمی -

 گفتم:

 اما من خودم انتخاب کردم.-

 مادر پرخاش کرد:

چه انتخابی؟!شما هنوز همدیگر رو ندیدید.خانوادۀ اون تو رو نمی شناسند،ما هم اون ها رو نمی شناسیم،شاید اصال -

 تو رو نپسندید.

 گفتم:

 اصل کار خودمونیم.-

 پدر که دید صدای او بلند شده مجبور به مداخله شد و گفت:مادر شروع به داد و فریاد کرد.

سوسن جان چرا داد و فریاد می کنی؟آوا می گه نمی خواد با مهبد ازدواج کنه که باید دلیل بیاره. این جناب استاد -

 پرهام هم اگه خواستگاره قدم پیش می گذاره تا ببینیم چی پیش می آد.

 مادر نالید:

 مه تلفن،کادوی تولد.تقصیر خودمه،این ه

 بعد با جیغ و فریاد رو به پدر کرد و گفت:

پوریا تقصیر تو هم هست یه پدر اگه اقتدار داشته باشه دخترش این قدر سرخود نمی شه.چند ماهه بهت می گم -

ی آخه این دختره به کی تلفن می کنه؟چرا این طوری شده؟اما تو گوشت بدهکار نیست.اگه یه سیلی تو گوشش بزن

 آدم می شه.

 پدر رو به من کرد و گفت:

ببینم آوا به نظر تو مادرت حق نداره؟ می بینی چقدر آزارش می دی.چرا اینقدر پافشاری می کنی.باید عاقالنه -

 تصمیم بگیری دخترم.

 گفتم:

 پدر شما که قصد سنگ اندازی ندارید؟-

 با تعجب نگاهم کرد و گفت:

 داماد آینده رو ببینم و در مئردش نظر بدم ؟ یعنی دخترم اصال منو قبول نداره؟ منظورت اینه که من حق ندارم-

سرافکنده شدم صدبار به خودم لعنت فرستادم کارم به کجا رسیده بود.دختر نمونه فامیل رو در روی پدرش ایستاده 

گ زد.مادر گوشی را برداشت و درشتی می کرد.او را رنجاندم و مادر را عذاب دادم.هنوز سرم پایین بود که تلفن زن

 اما کسی جواب نداد.دوباره به یاد پرهام افتادم.حتما خودش بود.مادر رو به من کرد و گفت:

حواست کجاست دختر؟باز تو عالم هپروت رفتی؟گوش کن دختر بی عقلی این استاد عزیزت اگه تو رو می خواد -

 کیشون رو با دلیل منطقی انتخاب کنی تا ما هم قبول کنیم.باید به خواستگاریت بیاد.مهبد رو هم باید ببینی بعد ی

تا همین جا هم خوب بود کمی آرامش پیدا کردم روش پدر باعث شد تا دوباره ارامش به خانه بازگردد. بلند شدم تا 

 به اتاقم بروم که تلفن دوباره زنگ زد. مادر گوشی را برداشت و بعد از کمی صحبت گوشی را گذاشت و با تعجب

 گفت:
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 مهبد بود دوباره تولدت رو تبریک گفت.-

 بعد زیر لب غرغر کنان گفت:

 اون بیچاره رو بگو که دلش رو به کی خوش کرده!-

 پدر دوباره دخالت کرد و گفت:

 سوسن تو که منطقی تر از این حرفا بودی.خواهش می کنم کمی صبر کن آوا هم قول می ده منطقی تر باشه. -

و مابقی حرف های پدر را نشنیدم اما می دانستم مادر را قانع می کند.آماده خواب شدم امیدم را برای  به اتاقم رفتم

تلفن پرهام از دست داده بودم.چشمانم سنگین شده بود که تلفن زنگ زد با عجله گوشی را برداشتم تا بقیه بیدار 

 نشوند.گفتم:

 بله بفرمایید.-

 پرهام بود با خنده گفت:

 مبارک.تولدت -

 با صدایی خواب آلود گفتم:

 تولدم سرشب بود نه حاال...می دونی ساعت چنده؟-

 مظلومانه گفت:

 به خدا فرصت نکردم تلفن بزنم تازه من که همراه بقیه تولدت رو تبریک گفتم.-

 شیطنتم گل کرد و گفت:

 آقا پرهام،مهبد از صبح سه بار زنگ زده تو چطور نتونستی تماس بگیری؟-

 بی خیال گفت:

 حتما بیکار و بی عاره،همه که مثل من پرکار و فعال نمی شن.-

 دلخور شدم وقتی از مهبد بد می گفت دلم می گرفت.گفتم:

 پرهام با مهبد کاری نداشته باش،اون بی کار و بی عار نیست.-

 فورا گفت:

 چه دختر عمه مهربونی!خبر داره اینقدر ازش طرفداری می کنی؟-

 ختیار حرف را عوض کردم و گفتم:بی ا

 فکر نمی کردم این قدر مهم باشی که مجسمه یادبودت رو به عنوان کادو برایم بفرستی.چقدر سیاه سوخته ای!-

 پرهام اول جا خورد اما بعد گفت:

ت بله معروف شدم اما چون می دونستم ناراحت می شی دستور دادم مجسمه تو رو هم بسازند.نمونه اش رو برا-

 فرستادم تا ببینم خوشت می یاد یا نه.

 داشتم از خنده می ترکیدم.گفتم:

 پرهام یادت باشه این حرف هایی که زدی،همه رو به بابام می گم.-

 خب بگو مگه دروغ می گم؟دخترهای شرقی همه سیاه سوخته ان.-

به عنوان تخته سیاه به مدرسه هدیه ات  وقتی اومدی به تالفی این حرفت با ماشینم زیرت می گیرم تا تابلو بشی بعد-

 می کنم.
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 سوتی کشید و گفت:

پس ماشین خریدی!مبارکه.اما امیدوارم بنز خریده باشی تا الیق باشه منو زیر بگیره.حیفه پسر خوبی مثل من که با -

 یه رنو قراضه له بشه.

 حسابی لجم درآمد و گفتم:

 من با همون رنو قراضه تو رو له می کنم.-

 خندید و گفت:

 پس یادم باشه زره بپوشم.-

 یکهو فکری در ذهنم جرقه زد و با تعجب پرسیدم:

 تو از کجا می دونی من رنو خریدم؟-

 مکث کوتاهی کرد و گفت:

 بی بی سی یک اطالعیه ویژه داشت خبر رو اعالم کرد من هم شنیدم.-

درنمی آمد.اما من که حسابی کنجکاو شده بودم  آه از نهادم برآمد از دهان این مرد یک کلمه حرف جدی هم

 موضوع را دنبال کردم .وقتی خیلی اصرار کردم پرهام گفت:

 بابا جان من چه می دونستم رنو قراضه اصطالحه من گفتم و تصادفا درست در اومد...-

 قانع شدم و از این موضوع گذشتم . پرهام گفت:

 حال رقیب ما چطوره؟-

 تو نیست،اون فقط پسر دایی منه. پرهام مهبد رقیب-

 چه پسردایی مهربون و مسئولیت پذیری که سه بار زنگ زده و تولدت رو تبریک گفته.-

چه حساس شدی آقای محترم!اما یادت باشه من با مهبد صحبت نکردم،با مامانم صحبت کرده.تو هم اگه خیلی -

 عالقه داری حالش رو از مامانم بپرس.

 عمه سنگدل و لجبازی داره این مهبد بیچاره!ای وای چه دختر -

چکار داری به ارتباط من و مهبد ؟اون یه عمه داره مثل شیر که ازش دفاع می کنه.امروز به حد کافی به خاطر مهبد  -

 و تو جنگ اعصاب داشتم.

 پرهام پرسید:

 چطور مگه؟مشکلی پیش اومده؟-

 موضوع را برایش تعریف کردم.گفت:

 موضوع رو گفتی؟ پس باالخره-

 آره برام دعا کن.من تا آخرش ایستادم هرچی می خواد بشه.کسی نمی تونه منو مجبور کنه.-

 حرفت رو باور می کنم تا به حال از تو لجبازتر و یک دنده تر ندیدم.-

 خیلی ممنون که این قدر از من تعریف می کنی.-

 ؟قابلی نداره؛راستی آوا اصال موسیقی تمرین می کنی-

 وقتی اومدی پیشرفتم رو می بینی.-

 اگه بیام.-
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**** 

از فردای آن روز مادر برایم شمشیرش را از رو بسته بود و مرتب از من ایراد می گرفت و از پرهام پرس و جو می 

 کرد هر چه می خواستم با او کنار بیایم موفق نمی شدم.عصبانی بودم و خسته اما جرات نمی کردم از این مشکالت

کالمی به پرهام بگویم او هم اصال چیزی نمی پرسید.کم کم به گلی پناه بردم طبق توصیه پرهام ارتباطم را با او بیشتر 

کرده بودم.اما حاال دیگر خودم به او نیاز داشتم و کم کم موضوع عکس مهبد از ذهنم می رفت.گلی مرا در خلوتش 

می رسیدم با صندلی چرخ دار به سراغم می آمد و هر بار با دیدن  پذیرفته بود.با هم ارتباط صمیمانه ای داشتیم.تا

صورت زیبا و رنجورش دلم می گرفت.اما باز هم در گوشه ای از ذهنم موضوع ارتباط گلی و مهبد فعال بود و 

 هرازگاهی نبشی به دلم می زد،اما سعی کردم گلی متوجه نشود.

 هشدار می داد که: خانم صالحی وقتی نزدیک شدن مرا به گلی می دید

 آوا جان گلی روحیه حساسی داره؛در ارتباط با اون احتیاط کن تا آسیب نبینه.-

هربار که به دیدن گلی می رفتم بیشتر به او نزدیک می شدم حاال با ورودم شاد می شد و من هم مشتاق دیدنش 

 بودم.در واقع ما در کنار هم احساس آرامش می کردیم.

ای لحظاتی در چشمان غمزده گلی می دیدم و آه های سردی که حاال کمتر شده بود،مرا امیدوار برق گذرایی که بر

 می کرد تا شاید بتوانم دریچه ای به این دنیای پر از تنهایی باز کنم.

او همراز خوبی بود،برعکس مادر که همیشه یک طرفه به قاضی می رفت.اودر نهایت صبر و حوصله صبر و حوصله 

افات و درددل های مرا گوش می کرد،اما من هنوز از او هیچ نمی دانستم.از کارم برایش می گفتم و از تمام اعتر

پرهام که حاال همه دنیای من شده بود.من عشق عجیبی را تجربه می کردم.از پرهام ساعت ها برای گلی می گفتم اما 

گلی متوجه سکوت عمدی من می شد.اما باز او همیشه از مهبد می پرسید.ولی من در مورد مهبد سکوت می کردم و 

هم پیگیر بود و مرا سوال پیچ می کرد.شاید اگر می دانست که این توجه او به مهبد چه عذابی برای من دارد این قدر 

کنجکاوی نمی کرد.من در مسیر سرنوشت قرار گرفته بودم و خودم را به دست تقدیر سپرده بود.غافل از این که چه 

 انتظار ما بود.اتفاقاتی در 

این قدر به گلی نزدیک شده بودم که او از جزئیات ارتباط من و پرهام هم آگاه بود و اغلب به من هشدار می داد که 

 از این عشق بپرهیز،این چه عشقی است که ندیده تو را می سوزاند.

م می کرد به مهبد بیشتر فکر گلی به مردها اعتماد نداشت و می گفت مبادا پرهام تو را به بازی بگیرد و تشویق

 کنم.این قدر اصرار می کرد که کالفه می شدم اما هنوز جرات نکرده بودم در مورد راز عکس چیزی بپرسم.

 فقط یک بار پرسیدم:

 گلی تا به حال برام از خودت حرف نزدی هنوز به من اعتماد نداری؟-

 خندید و گفت:

برات می گم تا تو هم دلیل نگرانی منو بدونی.اما فعال اصرار نکن قول می روزی همه غصه ها و گذشته غمزده ام رو -

 دم همه رو برات بگم تا بدونی عاقبت لجبازی و خودسری چیه.

 گفتم:

گلی من لجباز نیستم،پیشنهاد ازدواجی که مهبد به من داده فقط در حد یک تلفن بوده، منم جواب رد دادم و اون -

 .این چه محبتیه که به این سادگی تموم شد؟هم پذیرفت به همین سادگی



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ی دیدار لحظه 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

4 5  

 

 جواب داد:

عشق پرهام تو رو کور کرده.کمی حواست رو جمع کن تو دیگه قادر نیستی خوب و بد و تشخیص بدی. تو -

 سرسپرده هستی نه دلسپرده و این خطرناکه.

دار نبود و هر بار به طریقی این سکوت کردم .از این که به گلی دروغ گفته بودم دلخور بودم. در واقع مهبد دست بر

پیشنها را مطرح کرده بود اما من طفره می رفتم شاید دلم می خواست مهبد برای ابد منتظرم بماند . اضطراب داشتم 

واقعیتی را که گلی پیش رویم گذاشته بود نمی توانستم انکار کنم. من سرسپرده و تسلیم پرهام بودم اما اگر چنین 

م بود. چرا می خواستم بدانم گلی با گذشته مهبد چه ارتباطی داشته؟ این تضادها مثل خوره مرا می بود چرا مهبد برای

 خورد.

 مستاصل بودم و تا وقتی صدای پرهام را پای تلفن نشنیدم آرام نشدم. 

 گفت:

 سالم آوا،چی شده؟بی موقع زنگ زدی؟-

 با گلی دعوا کردم و عصبی هستم. پرهام کمکم کم.-

 های های گریه ام در گوشی پیچید.پرهام با هول و هراس پرسید: و صدای

 چرا دعوا کردی؟چی شده؟چرا گریه می کنی؟حرف بزن.-

 موضوع را برایش گفتم.در سکوت گوش کرد و بعد گفت:

 آوا به سوالم جواب می دی؟-

 بپرس.-

 تو این گلی رو چقدر می شناسی؟-

 در حد چند جلسه دیدار دوستانه.-

 خالف تصورم گفت:بر 

 دختر جالب و با شعوریه،عاقل و مهربون،سعی کن بیشتر با اون معاشرت کنی.-

 پرهام چی می گی؟گلی از تو خوشش نمی یاد،فقط می گه مهبد.-

 خندید و گفت:

 مهم اینه که صالح تورو می خواد.

 تو هم می خوای منو از سرباز کنی.-

 ازه بر فرض که من بخوام،مگه می تونم تو رو از سر باز کنم؟آخه بی انصاف من چنین چیزی گفتم؟ت-

 با خنده گفتم:

 باالخره دنیا همینه دیگه.-

 آوا داشتم رو یه قطعه جدید کار می کردم. دوست داری بشنوی؟-

 خیلی دلم می خواد.-

 پس گوش کن.-

 و قطعه زیبایی برایم نواخت که هوش از سرم رفت.پرسیدم:

 اسمش چیه؟-
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 آوای من.-

 چه شاعرانه زحمت کشیدی اسم منو دزدیدی؟-

 دلم خواست،تو چطور هر کاری دلت می خواد می کنی...؟باالخره دنیا همینه دیگه.-

 جوابت رو نمی دم تا دماغت بسوزه.-

 خندید و گفت:

 حالت جا اومد حسابی سرحال شدی درسته؟-

 مرا از آن حال بیرون آورد. پرهام پرسید: خندیدم راست می گفت،پرهام بدون آن که متوجه شوم

 گوشی دستته؟-

 آره بگو گوش می دم.-

 تو چرا اصرار داری با گلی درد دل کنی؟-

 خب می خوام...-

 جوابی نداشتم.پرهام گفت:

 می دونی تو چرا این قدر اذیت می شی.برای این که تو دنبال کنجکاوی های خودتی،تو می خوای از زندگی گلی سر-

در بیاری ،دلت نمی خواد مشکالتت حل بشه.وقتی گلی تضاد های تو رو می بینه و بهت می گه اعصابت به هم می 

 ریزه،تو در مورد مهبد قضاوتی کردی که بهش اطمینان نداشتی و حاال سردرگمی درسته؟

 م شده یه معما.راستش تمام حرفهات درسته اما حاال دیگه دلم می خواد با گلی معاشرت کنم.زندگیش برا-

ببین بازم برگشتیم سر جای اولمون،دختر جان تو باید گلی رو به خاطر خودش دوست داشته باشی،نه به خاطر -

کنجکاوی.در این صورت اونم به تو اعتماد خواهد کرد.اگر باگوش دلت بشنوی و الیه های ظاهری زندگی گلی رو 

 پس بزنی موفق می شی.

 داری؟ممنون پرهام،فعال کاری ن-

 کاش می تونستم االن بیام تهران،اما حیف که نمی شه.-

خداحافظی کردم و گوشی را گذاشتم.شاید اگر کمی معطل می کردم برایش می گفتم که چقدر دلم می خواست مهبد 

 هیچ رابطه ای با گلی نداشته باشد.می خواستم آن پاکی و صداقتی که من می شناختم هنوز داشته باشد. اما پرهام

پوشی را گذاشت و من در خودم فرو رفتم. روز های بعد بیشتر به پرهام فکر می کردم.به روحیاتش به ظرافتی که 

موقع ادای ملمات داشت.دلسوزی هایش و جمالت پر معنا و مفهومش که همه نشانه عالقه ای بود که به من 

آن را پذیرا شوم.عشق کور و بی جهت من داشت.همه برایم موهبتی بود.عالقه ای که به من فرصت می داد کم کم 

کم کم جهت می گرفت و آرامش او مرا آرام می کرد. حاال پرهام برایم باوری غیر قابل انکار شده بودو همه این 

مسائل به من می گفت که انتخابم درست بوده است.پرهام دریچه ای به رویم گشوده بود تا اطراف را بهتر ببینم و 

ه مهر و عطوفت بنگرم. حاال نسبت به مهبد دیدعاقالنه تری پیدا کرده بودم.به قول سهراب همه چیز را با نگا

سپهری،چشم ها را باید شست و پرهام چشم هایم را شست و نگاهم را تغییر داد. روزی به سروقت یادداشت مهبد 

وفق شدم چنان رنگی از رفتم و آن را دوباره خواندم.سعی کردم با گوش دل نوای آن یادداشت گوش کنم وقتی م

دلتنگی به روحم زد که اشک هایم سرازیر شد.نمی دانستم چه مرگم شده ؟پرهام همه زندگی من بود اما باز هم 

نسبت به مهبد بی تفاوت نبودم. احساس می کردم او در غربت رنج می کشد و این احساس عجیب مرا دچار عذاب 
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ادی نکرده بود،ای کاش واقعیت جور دیگری بود،ای کاش پرهام وجدان می کرد. ای کاش مهبد هرگز چنین پیشنه

نبود،ای کاش گلی برایم واقعیت راز آن عکس را می گفت و من راحت می شدم و از این کابوس رهایی پیدا می 

 کردم. و هزار اما و اگر دیگر که مثل خوره مرا می خوردند.

 دردهای ناشناخته من.دوباره به پرهام پناه بردم و باز او تسکینی بود بر 

 چیه آوا؟باز که دلتنگی!-

 نمی دونم چه مرگم شده؟دیگه آرامش ندارم.-

 تقصیر خودته،چون نمی خوای واقعیت رو قبول کنی.-

 کدوم واقعیت؟اصال چی واقعیته؟من،تو،مهبد،زندگی.-

 ظر من همه چی سرابه.کدوم واقعیت؟اصال چی واقعیته؟من،تو،مهبد،زندگی. خدا به همه چی شک کردم. از ن-

 تو با خودت لج می کنی یا مهبد؟چرا می خوای به زور اونو کنار بذاری؟-

 پرهام تورو خدا دوباره شروع نکن.حرفای تو ناراحتم می کنه.تو فکر می کنی من هنوز تردید دارم؟

 پرهام فریاد زد:

 و جا داره و تو داری به زور کم رنگش می کنی.آره تو تردید داری،تو داری با خودت می جنگی. مهبد هنوز تو ذهن ت

 سکوت کردم باید به حرفهایش فکر می کردم.آرام تر ادامه داد:

ببین من نمی گم تو عاشق مهبدی اما خب مهبد تو تموم سالهای کودکی همراهت بوده.چرا تو با خودت کنار نمی -

ی توئه . مطمئن باش نمی تونه به احساس تو نسبت به یای؟مهبد می تونه یه گوشه ذهن تو رو اشغال کنه،اون پسردای

من لطمه بزنه.تو هر چی اونو به زور از ذهنت برونی بی فایده است چون خاطراتت با اون بهت هجوم می یاره. به هر 

 حال من فکر می کنم تو باید به مهبد و احساسش احترام بذااری. می فهمی دختر خوب؟

 می شه. کم کم داره یه چیزایی حالیم-

 خندید و گفت:

پس قول بده که عاقلتر باشی.یه خورده به من رحم کن،این آشفتگی تو منو هم دیوونه کرده،از کار و زندگی افتادم -

 و فقط نگران توام

 و آرام اضافه کرد:

 ستراحت کن.این قلب بیچاره من تحمل این همه هیجان رو نداره.خانم خانما به خدا خیلی دوست دارم...حاال برو ا-

آرام تر شدم و او کمکم کرد واقعیت را بهتر درک کنم .تغییر روحیه ای که با کمک پرهام پیدا کردم برای خودم 

عجیب و باور نکردنی بود.چیزی را که سال ها گم کرده بودم به دست آوردم حاال می دانستم چه می خواهم. ساعت 

ه خانه بازگردانم. همه قانع شده بودند که من خودم تصمیم بگیرم ها با مادر صحبت کردم تا موفق شدم آرامش را ب

حتی در یک تصمیم شجاعانه با زندایی سیما تلفنی صحبت کردم.برخالف تصور من او خیلی عاقالنه دالیل مرا 

پذیرفت و قول داد در جهت یک تصمیم درست مرا یاری کند.وقتی حال مهبد را پرسیدم صدایش غمگین شد ومن 

 ه دار شدم.نمی خواستم او آسیب ببیند.باز غص

مادر کم کم تمایل پیدا کرده بود با پرهام و خانواده اش صحبت کند اما پرهام طفره می رفت و همه چیز را به 

بازگشتش موکول می کرد.او طوری با من رفتار می کرد که حتی جرات نمی کردم عکس او را بخواهم. البته خودم 

استم او را با مهبد مقایسه کنند.آنها با فاصله کمی از هم به تهران می رسیدند و من باز هم هم تردید داشتم نمی خو
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دلم شور می زد.از واکنش مادر می ترسیدم.اما گلی دوست خوبم که گویا خدا به جای دو گوش هزار گوش به او 

سکوت مهبد بود.آیا او به سادگی از داده بود شاهد تمام تضادهایم بود.تنها چیزی که در این میان مرا عذاب می داد 

 من گذشته بود؟یا اتفاق دیگر افتاده بود؟همه چیز آرام تر از آن چه باید پیش می رفت ولی من همچنان نگران بودم.

صبح بود که به سفارشات فراوان مادر از در خانه خارج شدم. شب تولد سوگل و سارا بود و من قول  01جمعه ساعت 

م.وقتی به آسایشگاه رسیدم گلی منتظرم بود. حسابی سرگرم گفتگو شدیم احساس کردم آن روز دادم زودتر برگرد

قفل زبان گلی گشوده می شود.در نگاهش موج جدیدی از زندگی را می دیدم. تابلوی جدیدی را که کشیده بود 

 نشانم داد.تابلوی نیمه کاره ای هم داشت که آن را با پارچه پوشانده بود.پرسیدم:

 ین تابلو چیه؟ا-

 خندید و گفت:

 وقتی تموم شد می بینی.مربوط به گذشته است.-

 مربوط به چیه؟-

راستش بدجوری به گذشته برگشتم.نمی دونم چرا ذهنم آروم نمی گیره. مرور گذشته باعث عذابم شده به خدا به -

 مردن راضی شدم.

دلم می خواست امروز از خودش برایم می گفت اما نگاهی به صورت رنگ پریده اش انداختم و سکوت کردم. چقدر 

 چیزی نپرسیدم.خودش سرصحبت را باز کرد و گفت:

 همه چیز را برایت می گویم. نمی دانم چرا این کار را می کنم ؟اما قول بده این مطالب بین من و تو بماند.-

 لبخندی زدم و قول دادم و گلی با این جمالت شروع کرد:

له بودم که اولین نه را شنیدم.تنها دختر نازپرودۀ خانواده بودم.دو برادر بزرگتر داشتم سعید درست شانزده سا-

ازدواج کرده بود و در آلمان زندگی می کرد و سهراب که بیست ساله بود و تازه از سربازی برگشته بود.من کالس 

و طال و میهمانی بود و پدرم با وجود اول دبیرستان بودم.مادرم زن خانه داری بود که تمام افکارش در پی لباس 

لیسانس جغرافیا به علت تشویق های مادرم و حمایت های پدربزرگم نمایشگاه اتومبیل راه انداخته بود و کار و بارش 

سکه بود.ما مشکل مالی نداشتیم و از گل نازک تر نشنیده بودم. حاال شنیدن نه برایم خیلی سخت بود آن هم در 

ایم حکم رویا پیدا کرده بود.بنابراین تسلیم نشدم و پافشاری کردم.مرغ یک پا داشت و من قصد مقابل چیزی که بر

نداشتم منصرف شوم. می خواستم بروم و می رفتم. یکی از دوستانم مرا به میهمانی دعوت کرده بود.جشن تولد بود 

 اما موقعی که مرا دعوت کرد با تمسخر گفت:

 نی نی کوچولو تنها نیا.-

 و واج نگاهش کردم.در حالی که از خنده ریسه رفته بود گفت: هاج

 هالو جان خوب با برادرت بیا،می ترسی اونو بخوریم.-

 با خوشحالی احمقانه ای گفتم:

 منو ترسوندی قبوله با برادرم می یام.-

 خندید و گفت:

 واقعا که خیلی بچه ای!-
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. در دل از این که شرط شرکت در میهمانی را داشتم خوشحال حسابی بهم برخورد باید ثابت می کردم بچه نیستم

شدم.در رویاهایم بارها به این میهمانی رفته بودم و هزار جور لباس متفاوت را در نظر گرفته بودم.حاال با این همه 

ه خانه شور و شوق سدی محکم جلوی رویم را گرفته بود.راستش از اول هم پدر و مادر به آسانی اجازه نمی دادند ب

دوستانم بروم.این قدر سوال و جواب می کردند که خودم پشیمان می شدم.اما این بار فرق می کرد من می خواستم 

ثابت کنم بچه نیستم. موضوع را به سهراب گفته بودم اما او حرفی نمی زد. نمی دانم راضی بود یا نه اما می دانستم 

 دازه من گستاخ نبود.نمی تواند صراحتا با پدر مخالفت کند.او به ان

پدر در طول سالیان گذشته او را چنان سرکوب کرده بود که جرات نمی کرد نظر بدهد. در ضمن به تازگی کنار پدر 

مشغول کار شده بود و مصلحت نبود با پدر مخالفت کند. البته کمی هم گوشه گیر و منزوی بود.اهل میهمانی نبود و 

 ت.حوصله جمع های فامیلی را هم نداش

گاهی فکر می کردم فشار بیش از حد پدر بوده که سعید را فراری داده و سهراب را منزوی کرده بود،روی من تاثیر 

عکس داشت.من پرخاشگر و عاصی بودم و سفت و سخت جلوی آنها ایستادم و عقب نشینی نکردم.به مادر خرده 

 گرفتم:

 اگر میهمانی بده چرا خودتون می رید؟-

 خب تو هم بیا مگه کسی جلوت رو گرفته؟-فت:با عصبانیت گ

 با ناراحتی جواب دادم:

 میهمانی های شما رو دوست ندارم حاال هم می خوام تولد دوستم برم شما اجازه نمی دید.-

شب روز اشک ریختم و التماس کردم. گاهی داد و فریاد می کردم اما پدر و مادر دنده لج افتاده بودند و رضایت نمی 

هر چه بیشتر اصرار می کردم آثار نگرانی در آنها بیشتر می شد. شروع کردند به دادن وعده و وعید که چنین داند.

می کنند و چنان می کنند.. اما مغز من قفل شده بود و دلم از سنگ و نگرانی اشان را نمی دیدم. در فکرم آنها را به 

. اما وقتی دیدم راضی نمی شوند راه دیگری به نظرم عقب ماندگی و کوتاه فکری متهم می کردم و اشک می ریختم

رسید و تصمیم دیگری گرفتم یک باره مقابلشان کوتاه آمدم آنها که از راضی کردن من خوشحال شده بودند به تمام 

وعده هایشان عمل کردند،از جمله این که قرار شد دو هفته دیگر برایم جشن تولد بگیرند و من توانستم آنها را 

کنم که دوستانم را دعوت کنم.از این که آنها را گول زده بودم ته دلم راضی نبودم. اما اینقدر غرق میهمانی راضی 

سارا شده بودم که زود فراموش کردم و شروع کردم به نقشه کشی که شب میهمانی چه کنم؟هیچ کدام از نقشه ها 

دم به خاطر انجام آن روی سهراب حساب کنم.بعد از رانمی پسندم تا اینکه یک نقشه به نظرم عملی آمد اما مجبور بو

مقدمه چینی فراوان با احتیاط موضوع را برایش گفتم از مخالفتش می ترسیدم و در سکوت منتظر جوابش شدم. 

 معصومانه خندید و گفت:

 مطمئنی اشتباه نمی کنی؟من یه پسرم و اگه بفهمند زیاد برام مهم نیست اما تو یه دختری.-

 خندیدم و گفتم: به تلخی

تویه ترسویی،عرضه نداری.تو هم مثل پدر و مادر فکر می کنی و دختر رو کمتر از پسر می دونی. اگه می دونستم -

 کمککم نمی کنی توو رو در جریان نمی گذاشتم. حاال هم موضوع رو فراموش کن.

م. حس کردم کم کم راضی می با تاسف سر تکان داد و سکوت کرد.می دانستم روی نقطه ضعفش دست گذاشته ا

 شود این قدر التماس کردم و گفتم تا عاقبت افسونم کارگر افتاد و سهراب با اکراه قبول کرد.
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سر از پا نمی شناختم شروع به مقدمه چینی کردم که شب میهمانی چطور پدرو مادر را از خانه دور کنم. چند راه به 

شدم سه شب به میهمانی مانده بود که عمه بزرگم با یک تلفن مشکل  نظرم رسید اما تردید داشتم کم کم نگران می

مرا حل کرد. وقتی پای تلفن پدر و مادر را برای نامزدی پسربزرگش دعوت کرد و به علت کمبود جا از من و 

سهراب عذر خواست می خواستم صورتش را ببوسم. پدر و مادر از این که من ناراحت نشده بودم تعجب کرده بودند 

اما هیچ نگفتند. فقط چهره هایشان پر از حیرت بود. معموال وقتی مرا دعوت نمی کردند این قدر بداخالقی می کردم 

که بقیه هم از رفتن پشیمان می شدند. اما این بار اوضاع فرق می کرد و من در پوستم نمی گنجیدم. در مقابل نگاه 

 با دلخوری ظاهری گفتم: مشکوک پدر و مادر به زحمت شادی ام را پنهان کردم و

 خوش به حال شما قرار بود من به میهمانی برم،شما می رید عیبی نداره،انشاا... عروسی ما رو هم دعوت می کنند.-

 مادر نگاهی به من کرد و گفت:

 اگه دوست داری تو به جای من با پدرت برو من حرفی ندارم.-

 کنایه گفتم: من قبول نکردم و برای این که دستم رو نشود به

 عمه مخصوصا منو دعوت نکرد تا پسرش غصه نخوره.-

 پدرم لبخند معنی داری زد و گفت:

 اگه قبول می کردی االن عروسی تو بود.-

 مادر به شکوه گفت:

 چه حرف هایی می زنی دخترم هنوز بچه است.-

 م و چه کنم که از همه مقبول تر باشهاز کنار پدر و مادر دور شدم و به اتاقم رفتم تا ببینم در جشن چه بپوش

**** 

به اینجا که رسید گلی سکوت کرد. من جرات نکردم اصرار کنم به نظرم رسید خیلی خسته است صدای اذان مغرب 

عصر بود به یاد تولد سوگل و سارا افتادم و با عجله از گلی خداحافظی کردم و  5که بلند شد به خودم آمدم. ساعت 

سریع رانندگی کرده بودم و می دانستم پدر و مادر ناراحت می شوند. وقتی رسیدم هر دو دم در  رفتم. به قدری

 منتظر بودند.پدر سرش را داخل ماشین کرد وگفت:

 معلومه کجایی؟-

 صورتش کمی گرفته بود.مادر هم با دلخوری سوار شد.سالمی کردم و با خنده گفتم:

 تم.پدر جان هر جا باشم زیر سایه شما هس-

 پدر خندید و گفت:

 اگه این زبون رو هم نداشتی چیکار می کردی؟خب تعریف کن چه خبر؟-

 گفتم:

 پدر جان به دیدن گلی رفته بودم اون از خاطراتش برام گفت و به همین دلیل صحبت هامون به درازا کشید.-

 مادر رو به من کرد و گفت:

 ی می گیم به گوشت فرو نمی ره.ای کاش گلی کمی نصیحتت می کرد. ما که هر چ-

 گفتم:

 مادر دوباره شروع نکنید،قرار شد همه صبر کنیم.-
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 پدر دستی به پشتم زد و گفت:

راست می گه سوسن صبر می کنیم تا جناب استاد پرهام با مهبد روبرو شه. فقط می ترسم هر دوشون پسیمون -

 دستمون باد کنه. بشن و سر ما بی کاله بمونه و دختر یکی یکدونمون روی

 مادر شروع به خندیدن کرد و گفت:

 غلط می کنن خیلی هم دلشون بخواد، دختر گلم به سر هر دوشون زیاده.-

 گفتم:

 مادر یادتون باشه برای خودتون و دختر گلتون دسته گل بخرید.-

 پدر با مهربانی صورتم را بوسید و گفت:

 ما چشم کن برای سوسن خانم و دختر خانمش گل هم می خرم.از قدیم گفتن برای گل که گل نمی خرن ا-

و در مقابل چشمان حیرت زده ما پشت چراغ قرمز دو دسته گل سرخ برایمان خرید.ناگهان به یاد پرهام افتادم دلم 

 برایش تنگ شده بود.پرهام تا دو ماه دیگر می آمد. دلم می خواست او هم مثل پدر رفتار دلنشینی داشته باشد.

 دست پدر روی شانه ام خورد و مرا به خود آورد:

 دختر جان کجایی؟چراغ سبز شد. صدای بوق گوشمان رو کر کرد،راه رو بستی.-

 به سرعت راه افتادم. مادر زیر لب گفت:

 چه دختر غیر قابل پیش بینی هستی.-

 خندیدم و گفتم:

 راستش مادر خودمم از کارم سر در نمیارم.

بود،وجود بکر و دست نخورده من کامال به تسخیر افکار پرهام درآمده بود،پرهامی که فقط صدایش واقعا هم چنین 

را می شنیدم.جالب این بود که او هم هرگز از من عکسی نخواسته بود.تنها امیدم این بود که او تا اول بهار می آید و 

 مادر نگاه کردم و گفتم:این قضیه باعث می شد که من صبورتر از پیش تحمل کنم.در آئینه به 

 برای بچه ها کادو خریدی؟

 پدر به جای مادر جواب داد:

 اگه معطل تو دختر نیم وجبی نمی شدیم کارمون تموم شده بود،االن هم رسیده بودیم اما هنوز کادو هم نخریدیم.-

 با ناز گفتم:

متری داشتید،حاال  1نداشتید چون یه دختر سانتی متر دیگه قد می کشیدم شما نیاز به نردبان 15پدرجون من اگه -

 می گید نیم وجبی.

و با گله به چشمان پر مهر پدر نگاه کردم،چشمان میشی رنگی که همیشه می خندید. بی اختیار خم شدم و او را چند 

 بار بوسیدم و هر بار محکم تر از قبل.

ه بود بخاری ماشین خراب بود و حسابی یخ کرده شب که به خانه برگشتیم به اتاقم پناه بردم. خیلی خیلی سردم شد

بودیم.زیر پتو رفتم و به یاد گلی افتادم و به سرنوشت عجیبش که گوشه ای از آن برایم آشکار شده بود فکر 

کردم.خدایا برایش چه اتفاقی افتاده که تنها و سرگردان توی این دنیای بزرگ خودش را در یک چهار دیواری حبس 

 فکر کردم بیهوده بود تنها می توانستم بی صبرانه منتظر شنیدن بقیه خاطراتش باشم. کرده بود؟هر چه
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دلم برای پرهام پر می کشید اما خجالت می کشیدم تلفن بزنم. در واقع غرورم اجازه نمی داد. می ترسیدم که از 

اری نکرده بود.آن شب با دستم خسته شود. چقدر خوب می شد اگر او تلفن می زد. اما او حتی یک بار هم چنین ک

 یاد پرهام خوابیدم و خواب های طالیی دیدم.

پنج شنبه بعد می خواستم به دیدن گلی بروم که فرصت نشد.آن شب مراسم سالگرد فوت پدربزرگ بود و من باید 

.من به مادر کمک می کردم، حسابی سرمان شلوغ بود.بعدازظهر از خستگی روی مبل افتاده بودم که تلفن زنگ زد

که از همه به گوشی نزدیکتر بودم گوشی را برداشتم.صدای آشنای سیماجون در گوشی پیچید. سالم کردم،با محبت 

 جوابم را داد و گفت:

 چی شده عزیزم صدات خسته اس؟-

 گفتم:

 نه خسته نیستم کارها رو دیگرون انجام دادند منم کمک کردم.-

 با خنده گفت:

 کشی،عزیزم دستت درد نکنه،انشاهلل سال دیگه مهبد خودش میاد،این کارها وظیفه اونه.تو داری جور مهبد رو می -

 سکوت کردم،دوباره گفتم:

 خب دیگه چطوری؟چه خبر؟-

 آرام گفتم:

 زندایی مهبد منو بخشیده؟-

 بغض گلویم را گرفت،دوباره گفتم:

 خواهش می کنم جوابم رو بدید،قول داده بودید کمکم کنید.-

 چیز درست می شه عزیزم چرا ناراحتی؟ همه-

 دلم نمی خواد آه کسی دنبال زندگیم باشه.-

 این حرفا چیه؟مهبد خوشبختی تو رو می خواد.-

 می ترسم به خدا ازآینده می ترسم،برام دعا کنید.-

 خداحافظی کردم و گوشی را به مادر سپردم که غضبناک نگاهم می کرد.

در مراسم دعا کردم تا خدا مشکلم را حل کند.صبح روز بعد همراه ماه منیر که شب آن روز حسابی گریه کردم و 

 میهمان مادربزرگ بود راهی آسایشگاه شدیم.گلی منتظرم بود. با خنده و شوخی شروع به صحبت کردیم .

 گفتم:

 حیف شد دیروز نیومدی،همه جات رو خالی کردیم.-

 خندید و گفت:

 ستی از مهبد چه خبر؟انشاهلل یه فرصت دیگه را-

 اخم هایم در هم رفت و گفتم:

 من چه می دونم؟حوصله داری.-

 گلی لبخندی زد و گفت:

 دلت میاد اینطوری بگی؟ پسر به اون خوبی!-



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ی دیدار لحظه 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

5 3  

 

 این حرف گلی مرا به هم ریخت. دوباره یاد عکس افتادم گلی که متوجه من بود و پرسید:

 طوری شده؟-

 نه چیزی نیست.-

 گفت: با شیطنت

 حاال استادت چطوره؟-

 بی خبرم، اونم خوبه.-

 با خنده جواب داد:

 ما همیشه دنبال چیزی هستیم که ازمون دوره.-

 بعد میوه ای برایم پوست کند و گفت:

 خب کجا بودیم؟-

 به شوق شنیدن روبرویش نشستم و همه چیز از یادم رفت و گلی این طور شروع کرد:

ی فرا رسید. تمام لباس های پدر و مادر را اطو زدم.کفش ها واکس زده جلوی در برق می زد. باالخره روز میهمان-

هیجانم از چشم آنها دور نماند. دختر تنبلی که همیشه آخر از همه حاضر می شد و کفش هایش را هم برایش جفت 

 می کردند در مدت کوتاهی همه چیز را آماده کرده بود.

رای خودم هم تدارک دیده بودم. لباس شبی از حریر مشکی از دوستم به امانت گرفته بودم البته دور از چشم آنها ب

که پیراهن کوتاه نقره ای رنگی را که با بند روی شانه متصل می شد زیر آن تنم کردم. کفش های مشکی مادر را هم 

تا پدر و مادر نمی رفتند میسر که یک وجب پاشنه داشت یواشکی برداشته بودم. حاال فقط مانده بود حاضر شوم که 

نمی شد. باالخره آنها در حالی که مشکوکانه نگاهم می کردند از خانه خارج شدند.در واقع من به بهانه واهی دیر 

شدن و ناراحتی عمه جان آنها را از خانه بیرون کردم. در حالی که هنوز دو ساعت تا شروع مراسم باقی مانده بود در 

سراغ تلفن رفتم و سیم آن را قطع کردم. در این کار استاد بودم با این کار اگر پدر یا مادر تلفن خانه را بستم و به 

 می زدند قطع تلفن بهانه خوبی بود.

لوازم آرایش را از کیفم درآوردم و شروع کردم. یک ساعت طول کشید تا حاضر شدم. حوصله سهراب سر رفته بود 

آماده جلویش ایستادم سوت بلندی کشید و متحیر سرتاپایم را برانداز کرد و و مرتب غر می زد. اما وقتی حاضر و 

 گفت:

 ای وای گلی چقدر عوض شدی، چرا خودت رو این شکلی کردی؟-

 خندیدم و گفتم:

عجله کن دیر می شه، فکر نمی کردم این قدر ندید بدید باشی کلی خوش به حالت می شه با یه پرنسس به مهمونی -

 بری.

 را به من دوخت و گفت: نگاهش

هنوز دیر نشده اگر فکر می کنی نریم بهتره من حرفی ندارم. به هر حال ممکنه معذوریت داشته باشی. اگر پدر و -

 مادر بفهمند برات دردسر درست می شه.
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هم به  خیره نگاهش کردم چه نگاه معصومی داشت. صورت زیبا و مردانه اش در تمام فامیل زبانزد بود. قد و قامتش

پدر رفته بود و من تقریبا تا سر شانه هایش بودم. بی اختیار دلم لرزید،لحظه ای پشیمان شدم. نمی دانستم به کجا می 

 روم. سارا را به خوبی نمی شناختم او سابقه خوبی نداشت ولی غرور و جاه طلبی همه تردید ها را شست و برد.

 سرش داد زدم،

 ترسو!تو یه ترسویی.-

 انیت گفت:با عصب

 یادت باشه دیگه به من نگو ترسو،فهمیدی؟حاال راه بیفت دیر شده.-

 و جلوتر از من راه افتاد. هنوز به در خانه نرسیده بودیم که به طرفم برگشت و گفت:

 بهتره با آژانس بریم، می ترسم ماشین بابا رو ببریم متوجه بشه.-

 بی معطلی به طرف تلفن رفت و شماره گرفت.

 ننده نگاه پر سوءظنش را به ما دوخت و گفت:را

 خب مسیر کجاست؟-

 سهراب که متوجه نگاه او شده بود به روسریم که تقریبا روی شانه هایم افتاده بود اشاره کرد و گفت:

 روسریت را جلو بکش.-

گل را از دست نیم ساعت طول کشید تا به یکی از محالت شمال شهر رسیدیم. قبل از سهراب پیاده شدم. سبد 

 سهراب گرفتم و او زنگ زد.لحظاتی بعد در گشوده شد اما کسی به استقبالمان نیامد.

 سهراب پرسید:

 مطمئنی درست اومدیم؟-

 جواب دادم:

 آره آدرس که همینه.-

با هر دو با تردید وارد شدیم. جلوی در ورودی ساختمان سارا منتظرمان بود. لباس عجیب و غریبی پوشیده بود. 

تعارف او وارد ساختمان شدیم. پله ها ما را به طرف پایین هدایت می کرد. گیتی پایین پله ها ایستاده بود به محض 

ورود به طرفمان آمد گل را به دستش دادم و او به هر دوی ما خوش آمد گفت. رفتارش بیش از انتظار من با سهراب 

اوری دیدم تمام حواسش در پی گیتی است. آرایش بیش از حد صمیمی بود. نگاه تندی به سهراب کردم در کمال ناب

و چشمان سرخ گیتی و سارا در آن زیرزمین نیمه تاریک دلم را به شور انداخت. دودی که فضا را پر کرده بود باعث 

کاهش دیدم شد. کنار سهراب نشستم. چشمانم که عادت کرد زیر نور کم روی مبل هایی که دور تا دور قرار گرفته 

بود، جوانانی را دیدم که سیگار دستشان بود. در گوشه دیگر سالن چند نفری در تاریکی نشسته بودند که بعدها 

متوجه شدم چه می کنند،آنها کسانی بودند که به آخر خط رسیده بودند و تسکینشان سوزن و سرنگ بود که مرگ را 

ده فقط شوخی بی مزه سارا که با بریدن کیک تولد در رگ هایشان می دواند. از آن شب چیزی زیادی در خاطرم نمان

قالبی تا سرحد مرگ مرا ترساند و دیدار با بهزاد را به خوبی به خاطر دارم. بهزاد مرد جوانی بود که به علت زیبایی و 

خوش لباسی در لحظه اول ورود نظرم را جلب کرد او کنار گیتی نشسته بود و سیگار می کشید. هرازگاهی به طرفم 

رمی گشت و نیم نگاهی به من می انداخت. ضربان قلبم با نگاه او باال می رفت و احساس می کردم صورتم سرخ ب

شده. سهراب که متوجه نگاه های او شده بود و حسابی عصبانی بود کم کم زمزمه رفتن را سر داد و من که اصال دلم 
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بخندی پاسخم را داد و کنار سهراب نشست و سیگاری نمی خواست بروم نگاه التماس آمیزی به سارا کردم. سارا با ل

 به او تعارف کرد. سهراب با لبخندی سیگار را گرفت و مقابل چشمان متعجب من تا آخر آن را کشید.

شام در همان دخمه صرف شد و ما جزء اولین نفراتی بودیم که میهمانی را ترگ کردیم. در حالی که گیتی موقع رفتن 

ذاشت. بسته ای که می گفت پر از سیگار های اصیل و مرغوب است. من احمق از ترس این که بسته ای در دستم گ

 متهم به بچگی نشوم سیگارها را پذیرفتم.

از خانه که بیرون رفتیم هوای خنک شمیران حالمان را جا آورد. با یک تاکسی به خانه برگشتیم. در تمام طول راه 

 خانه که رسیدیم تحملم تمام شد، با عصبانیت گفتم: سهراب از بهزاد و رفتارش بد گفت. به

چرا داد و فریاد می کنی و غر می زنی گیتی که بدتر از بهزاد بود یه دقیقه از کنارت دور شد؟ حاال من هیچی نگفتم -

 روت رو زیاد نکن.

 زهر خندی زد و گفت:

 ..درضمن کارهای من به تو مربوط نیست.گیتی دختر گرم و مهربونیه هفته دیگه هم منو خونه شون دعوت کرده.-

 چه دعوتی؟ چطور به من نگفت؟-

 به مسخره گفت:

 خب حتما تو دعوت نیستی.-

 حسابی بهم برخورد و گفتم:

 گیتی یه ولگرده.-

 بی خیال گفت:

 مگه خودت کم ولگردی؟ گیتی برام تعریف کرد چطور با هم از مدرسه فرار کردید.-

 گیتی مرا لو داده. از این که دستم رو شده بود حرصم درآمد و گفتم:شصتم خبردار شد که 

من فقط دوبار با گیتی و سارا رفتم. بعدم مثل سگ پشیمون شدم. حاال هر کاری دلت می خواد بکن اما روی من -

 حساب نکن.

 سهراب در حالی که از اتاق خارج می شد گفت:

 دیگه این پسره بهزاد رو دور و برت نبینم.-

 در جواب حرف های او گفتم:

 هرکاری دلم بخواد می کنم.-

دست سهراب بلند شد و چنان سیلی به صورتم زد که روی تخت پرت شدم. شاید اگر آن سیلی را نمی خوردم و 

عصبانی نمی شدم هرگز با بهزاد تماس نمی گرفتم اما همان شب با شماره ای که گیتی پشت قوطی سیگار برایم 

 با بهزاد تماس گرفتم و با گریه همه ماجرا را برایش تعریف کردم.نوشته بود 

فردا پس از پایان مدرسه بهزاد منتظرم بود. گیتی و سارا با دلخوری ما را تنها گذاشتند وقتی سوار ماشین آخرین 

 مدل بهزاد شدم همه غم هایم را فراموش کردم.

د و او هنوز از میهمانی برنگشته بود. تمام هفته با هم بحث بعد از نیمه شب بو 0حسابی نگران سهراب بودم ساعت 

کردیم اما آ]ر حریف او نشدم و رفت. در واقع ناراحتی من بیشتر از این بود که چرا من دعوت نبودم. به توصیه بهزاد 

در و وقتی غمگین و عصبی می شدم یکی از سیگارها را آتش می زدم و دود سیگار آرامم می کرد. یک ساعت قبل پ
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مادر را به زحمت راضی کردم تا بخوابند و آن زمان جلوی در دو تا سیگار کشیده بودم وسوسه شدم برای کشتن 

وقت به بهزاد تلفن کنم. صدای بهزاد آرامشم را بیشتر می کرد. موضوع میهمانی را از او پرسیدم اظهار بی اطالعی 

 کرد.

بیلی نگاهم را با انتهای خیابان کشاند و چند دقیقه بعد سهراب از و سی دقیقه بود که صدای بوق اتوم 2ساعت حدود 

 ماشین گیتی پیاده شد. تلوتلو می خورد. هراسان زیر بغلش را گرفتم. گیتی موقع رفتن گفت:

 مواظبش باش زیاده روی کرده.-

بح کنارش نشستم. از حال خراب سهراب وحشت کردم. روی پایش بند نبود. به زور او را به اتاقش بردم و تا ص

 مرتب استفراغ می کرد و من تالش می کردم پدر و مادر بیدار نشوند. نزدیک صبح بود که حالش بهتر شد.

برایم گفت میهمانی خصوصی بوده و سارا،بهزاد،گیتی و سهراب تنها شرکت کنندگان آن بودند. از شنیدن نام بهزاد 

بدی پیدا کردم. خطر کنار گوشم زنگ می زد اما نمی توانستم به دهانم باز ماند او به من دروغ گفته بود احساس 

 سهراب چیزی بگویم خودم او را با این جمع آشنا کرده بودم. فقط گفتم:

 دور گیتی رو خط بکش پشت سرش خیلی حرفهاست. -

 لگدی به من زد و گفت:

 رم. با بهزاد جانت خوش باش.از حاال به بعد تو به کار من کاری نداشته باش. من هم با تو کاری ندا-

 بهت زده گفتم:

 این حرف ها چیه می زنی؟-

 جوابم را نداد و عنوان آخرین دستاویز گفتم:

 سهراب اگه گیتی رو ول نکنی همه چیز رو به بابا می گم.-

 خنده کریهی کرد و گفت:

ه بودم. سیگارهایی که بهزاد برایم می آورد تازه فهمیدم چه کرده ام؟ البته فکر می کردم فهمیده ام. من تازه اول را-

با سیگارهای قبلی فرق داشت اما تاثیر بیشتری داشت. در یکی از همان روزها سهراب هنگام مصرف سیگار 

غافلگیرم کرد و با عصبانیت گفت که این سیگارها معمولی نیست و حشیش است. اما برایم مهم نبود. سهراب هم کم 

کرد. دیگر آن سهراب مظلوم و گوشه گیر خبری نبود. سکوت او در تمام سال های گذشته کم همراه من تغییر می 

 برابر پدر و مادر درهم شکسته بود و او مثل کوه آتشفشان فوران می کرد.

بعد از مدتی به تشویق گیتی دوباره شریک میهمانی ها شدم. البته خودم بی میل نبودم. در یکی از میهمانی ها با بهزاد 

 به خاطر دروغی که به من گفته بود قهر کرده بودم، آشتی کردم. که

اوائل با تردید و دودلی می رفتم اما کم کم بی پروا شدم شب زنده داری روی من بیشتر از سهراب اثر داشت. 

 شنبه خانه گیتی جمع می شدیم. چشمانم به گود نشسته بود. حاال حشیش قمارومشروبات الکلی برایم5تقریبا هر 

موضوعاتی ساده و پیش پا افتاده بود. کم کم ترسم ریخت و مانند سهراب در مقابل پدر و مادر بی تفاوت شدم. از 

کنارداد و فریا آنها راحت می گذشتم و خودم را در دود سیگار پنهان می کردم. اما سیگارها دیگر اثر قبلی را 

کمبودها و تحقیرها در خانه و مدرسه هرچه بیشتر به  نداشت. هنوز نمی دانستم با خودم چه کرده ام برای جبران

محفل های شبانه پناه می بردم. زیبایی خداداد و پول فراوان از من بتی ساخته بود که همه ستایشش می کردند. بهزاد 

مرتب تملق مرا می گفت و من در آن شب های شوم و پر گناه از هیچ چیز روی گردان نبودم. بی قراری هایم بین 
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ن افراد آرام می گرفت اما همان طور که پیشرفت نهایت ندارد سقوط هم حد و مرزی ندارد و من در این مرحله ای

متوقف نشدم. بهزاد مثل سایه همراهم بود و من در مقابل رفتارهای خشن پدرومادر به او پناه می بردم. و با تکیه بر 

 که برایم آخرین راه نجات بودند از خودم راندم. دلگرمی های او به پدرومادر می تاختم. دو،سه خواستگاری

یک سال از آن میهمانی لعنتی می گذشت که به علت کار های خالف از مدرسه اخراج شدم. درها یکی یکی به رویم 

بسته می شد، سهراب هم با من غرق شده بود. کم کم می دیدم هروئین مصرف می کند و من بی میل نبودم. وقتی از 

ش کردم با سخاوت یک بسته برایم آورد و راه را برایم هموار کرد. هروئین تجربه جدیدی بود و کمی بهزاد خواه

 مرا آرام کرد، حاال بی خیال و سرخوش بودم و داد و فریاد پدرومادر اعصابم را خرد نمی کرد.

تاق خواب کشاند بی سهراب هم این قدر غرق شده بود که وقتی بهزاد در خانه گیتی دستم را گرفت و به طرف ا

اعتنا نگاه کرد.. از آن سهراب مهربان و باغیرت هیچ نمانده بود و این بیشتر از بدبختی خودم عذابم می داد. آن شب 

از آخرین پله هم سقوط کردم، حاال از دختری به نام گلی هیچ نمانده بود. نمی دانستم جواب پدرومادر را چه بدهم و 

 پیش به هروئین پناه بردم و سعی کردم خودم را فراموش کنم. برای تسکین غم هایم بیش از

 گلی سکوت کرد. بغض کرده بود در آخر به زحمت اضافه کرد:

راستش گاهی فکر می کنم اگه پدرومادر همون روزهای اول با ما صحبت می کردند و به جای داد و فریاد دست -

ون رو بزنیم این طور نمی شد. اگه من از پدر نمی ترسیدم نوازش بر سرمون می کشیدند و اجازه می دادن حرف هام

 و همون شب موضوع رو به اون می گفتم حاال اوضاع طور دیگه ای بود.

 گلی به اینجا که رسید به فکر فرو رفت بعد سرش را بلند کرد وگفت:

ای بیش از حد خودشون می البته اونا حق داشتند ما یاغی شده بودیم و اونا این هممه سرکشی را نتیجه محبت ه-

دیدند. و حاال به اصطالح می خواستند مارو تربیت کنن در حالی که نه اون محبت های الکی که با پول سرپرستی می 

 شد به دردمون خورده بود نه این داد و فریادهای بی منطق دوای درد ما بود.

بی رحمانه بر اونها می تاخت در اون روزهای عجیب در مقابل فریاد خشم آلود اونها اژدها درونم سر بر نمی داشت و 

تنها چیزی که برام مهم نبود عشق پدرو مادر بود و تعهد به زندگی. گاهی حسرت می خورم که ای کاش اون روزها 

 دست پدر سیلی واقعیت رو به گوشم می کوبید اما هرگز چنین نشد و من از خواب غفلت بیدار نشدم.

را ترک کردم و به اتاق ماه منیر رفتم. ساعتی طول کشید تا کمی حالم بهتر شد وقتی برای گلی سکوت کرد و من او 

 خداحافظی به اتاقش رفتم متوجه شدم گریه می کند. با چشمان پر از اشک به طرفم برگشت و گفت:

می ترسم چون  بعد از این همه سال سکوت نمی دونم چرا اینها رو به تو می گم تو منو جادو کردی. من از جادو-

 روزی اسیر جادوی نگاه بهزاد شدم و تمام زندگیم رو باختم.

وقتی مادر به سراغم آمد این گریسته بودم که چشمانم باز نمی شد. گیج و کسل بودم. حاال می فهمیدم چرا این قدر 

نده بود اما بهزاد که بود؟ به پرهام بدبین است. بهزاد چنان بالیی بر سرش آورده بود که ذره ای اعتماد هم در او نما

 از تصور این که بهزاد مهبد باشد از ترس بر خود لرزیدم.

بعد از شنیدن حرف های گلی نسبت به پرهام هم تردید پیدا کردم. مگر او را چقدر می شناختم؟ او هنرمندی بی 

آیا مهبد همان بهزاد بود. عقلم نظیر بود اما آیا همسر خوبی هم بود؟ آیا با اصالت و درستکار هم بود؟ حیران بودم 

 می گفت نه، اما دلم تردید داشت.
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تمام افکارم را هذیان وار برای مادر گفتم تب داشتم و مادر به شدت نگران حالم بود. دو روز در تب می سوختم 

و روحیه  وقتی کمی بهتر شدم دلم برای گلی پر می کشید اما مادر دوپایش را در یک کفش کرده بود که نباید بروم

خسته و کسلم را به او ربط می داد. اما می باید می فهمیدم باید می شنیدم ولی حیریف مادر نشدم. به پدر پناه بردم، 

باید او را راضی می کردم. اگر او موافقت می کرد مادر حرفی نمی زد. در اتاق پدر با او گفتگو کردم و دلیل آوردم 

 رضایت داد.این قدر التماس کردم که راضی شد و 

جمعه در مقابل چشمان ناراضی مادر از خانه بیرون آمدم. پاهایم مال خودم نبود. تشنه بودم وقتی گلی مرا دید با 

 تعجب گفت:

 خودت رو در آئینه نگاه کردی؟ می دونی چقدر الغر شدی؟-

 نی گفت:و آینه را جلوی صورتم گرفت. با نگاه در آینه تازه متوجه شدم. گلی با لبخند محزو

 اگه می خوای با خودت این طوری کنی، به دیدنم نیا. من نمی خوام رنجت بدم. مادرت حق داشت نگران تو باشه.-

 گوش هایم تیز شد و گفتم:

 مادرم؟ تو از کجا می دونی؟-

 فورا حرفش رو عوض کرد و گفت:

 به هر حال حدس زدم.--

شد جریان را تعریف کند. مادرم که از من ناامید شده بود گلی را در  من قانع نشدم و این قدر اصرار کردم که مجبور

 جریان گذاشته بود. گلی در انتها خندید و گفت:

 فراموشش کن در هر صورت من قول دادم چیز نگم اون نگران توست. راستی نامزدت چطوره؟-

 گفتم:

 م؟کدوم نامزد؟ نکنه مادرم خبر داره، چون خودم از نامزدی خبر ندار

دوباره به یاد بهزاد افتادم؛ راتستی چرا دایی فرزاد تمام زندگی اش را این جا گذاشت و به بهانه ماموریت رفت؟ چرا 

مهبد در این شش سال حتی یک بار هم به ایران نیامده؟ و چرا همه تالش می کنند مرا راضی کنند؟... سرسام گرفته 

 بودم. با صدای گلی به خود آمدم.

 صبانی شدی، از مهبد چه خبر؟خب چرا ع-

موقع گفتن این جمله چشمانش برقی زد برقی خاص که با این که گذرا بود اما روی من تاثیر عجیبی داشت،بی اراده 

 گفتم:

 تعریف نمی کنی؟-

 چرا همه رو برات می گم تو هم از استادت برام بگو.-

 به زودی برمی گرده،سالم رسوند.-

 ن کرد و گفت:گلی خیلی جدی رو به م

سعی کن خوب بشناسیش. شرافت و پاکی اصل اول زندگیه. وقتی به گذشته بر می گردم می بینم بهزاد تنها چیزی -

که نداشت شرافت و پاکی بود و همین باعث شد منو که از جونم بیشتر دوستش داشتم زیر پا لگدمال کنه، مبادا با 

 لجبازی زندگیت رو نابود کنی.

 مگه حرف من غیر منطقیه؟ چرا لجبازی؟-
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من می دونم تو چه شرایطی داری، اگه از پرهام خوشت نیومد راحت بگو نه. فکر نکن اگه از حرفت برگردی -

 غرورت می شکنه.

 قول می دم عاقالنه تصمیم بگیرم.-

 و در دل اضافه کردم:

 البته اگه دلم بذاره.-

اشک هایم را نبیند رویم را از او برگرداندم و یکباره چشمم به تابلو بغض گلویم را فشرد. لحظه ای برای این که گلی 

 نیمه کاره گلی افتاد که باز هم رویش را با پارچه پوشانده بود. چقدر دلم می خواست آن را ببینم!

 پرسیدم:

 گلی این تابلو چیه؟ تموم نشد؟-

 گلی خندید و گفت:

 عکس عزیزترین عزیز برای منه.عجله نکن کمی کار داره اون وقت می بینیش. -

 و غم اشک چشمانش را خیس کرد.

 به روی خودم نیاوردم و در حالی که تقریبا مطمئن بودم تابلو بهزاد است گفتم:

 خب تعریف کن.-

گلی قبل از این که شروع کند چند دقیقه از اتاق خارج شد و من که کنجکاوی به شدت آزارم می دادپارچه تابلو را 

دم و از آنچه دیدم غرق حیرت شدم. باورم نمی شد، مهبد بود. دقیقا همان عکسی که از مهبد دیده بودم، سرم باال ز

سوت کشید. صدای چرخ های ویلچر که آمد تابلو را مرتب کردم و سرجایم نشستم. گلی هم کنارم نشست و این 

 طور ادامه داد:

. منجالبی که منو چون غریقی بی دست آویز در خود می کشید. آوا جان روز به روز بیشتر در منجالب فرو می رفتم-

میون عشق و هوس دره هولناکیست که با دریایی از محبت پر نمی شه. حتی اگه محبت، عشق سرشار دختر بی غل و 

غش و بی پناهی باشه که به آخرین تکیه گاهش مظلومانه چنگ زده و به خود قبوالنده که با تمام وجود پذیرای 

خالص و ناب شده. نه آلت دست هوسی زودگذر و ناپایدار ولی من چنین بودم و با خیاالت خوش یکباره از  عشقی

آسمان آبی و رویاهایم به زمین سرد کوبیده شدم. آن شب شب تلخی در زندگیم بود. احساس ترس و نگرانی تمام 

وجدانم را سبک کرد. هرچند ته دلم هنوز وجودم را فراگرفته بود اما وعده های دروغین بهزاد کمی از بار عذاب 

 بدگمان بودم.

دیر وقت همراه سهراب به خانه برگشتم و در اتاقم از تشویش و درد از حال رفتم. شب های بعدی هم گذشت 

روزها از پی شب ها می آمد اما برای من همیشه شب بود و تاریکی و ظلمت در زندگی ام هر لحظه غلیظ تر می شد، 

مان می کردم هرگز تمام نخواهد شد. حال من و سهراب روز به روز بدتر می شد. من حسابی آلوده شده ظلمتی که گ

بودم قباحت بدترین کارها در نظرم از بین رفته بود و شرم و حیا نداشتم کم کم به پول بیشتری احتیاج پیدا کردیم 

 تابی می شد.حاال باید قیمت گزافی بابت مواد می پرداختیم و بهزاد هم کمتر آف

ابتدا از پس اندازمان شروع کردیم اما کم کم دخل و خرجمان جور در نیامد مقرری ماهانه مان را پدر قطع کرده بود 

و حسابی دستمان خالی شده بود. مجبور شدیم از جیب و کیف پدر و مادرمان پول برداریم. اول سخت بود اما کم کم 
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ی از چک های مغازه پدر به سهراب شک کرد و او را از مغازه بیرون عادت کردیم تا این که با مفقود شدن یک

 انداخت.

حاال سهراب هم به من متکی شده بود و من هم درآمدی نداشتم. تمام طالهایم را دور از چشم پدرومادر فروختیم و 

مان عاصی شده دود کردیم. بعد هم نوبت وسایل اتاقمان شد و یکی یکی وسایل خانه غیب شد، پدرومادر از دست

بودند. انگشت نمای فامیل و دوست و آشنا شده بودیم. از هیچ خالفی روگردان نبودیم. کم کم جیب بری می کردیم 

در این وضع اسفبار به ناچار به بهزاد پناه بردم. مدت ها بود سراغی از من نگرفته بود. برای جلب توجه او حسابی به 

سرم کرد اما من از رو نرفتم به سراغش رفتم. این بار خیلی جدی با او صحبت خودم رسیدم اما او به راحتی دست به 

 کردم. برافروخته گفت:

منظورت چیه؟ من باید از تو حمایت کنم؟ من که نمی تونم از هر معتاد و ولگرد وهرزه ای حمایت کنم اگه پول می -

ه کردی. من احمق نیستم که با یه دختر معتاد خوای باید کار کنی. اگه خیال کردی من با تو ازدواج می کنم اشتبا

 ازدواج کنم. دختری که به راحتی منو پذیرفت بدون شک دیگران رو هم رد نخواهد کرد.

این حرف ها را از بهزاد شنیدم شوکه شدم گویی کاسه آب جوشی بر سرم ریخته بودند. می سوختم و دم نمی زدم. 

 هت زدگی مرا دید گفت:حتی قدرت نداشتم جوابش را بدهم. وقتی ب

 برو دختر تو هم به آخر خط رسیدی! حاال برای پول باید کار کنی.-

 ناگهان خنده اش به قهقههتبدیل شد و ادامه داد:

 دختر خام و بی تجربه، خیلی زود به آخر خط رسیدی!-

تم خودکشی کنیم این قدر پریشان بودم که متوجه مفهوم حرفش نشدم مایوس نزد سهراب برگشتم تصمیم گرف

 دوبار اقدام کردیم اما خودکشی جرات می خواست و ما این قدر بدبخت بودیم که حتی می ترسیدیم بمیریم.

برای یافتن کار به هر سوراخی سرک کشیدم. اما ما را برای کارگری هم قبول نمی کردند. وقتی ناامید شدم از مغازه 

 نمی کنید. نگاه تندی به من کرد . و گفت: داری که فروشنده می خواست پرسیدم، چرا قبول

 اگر تو آینه نگاه کنی جوابت را می گیری.-

به خودم آمدم روزگار آخرین ضربه را به من زده بود و از چهره جوان و شادابم به جز دو چشم گود نشسته و لب 

گشتیم که گیتی یکباره جلوی  های کبود و دندان های جرم گرفته هیچ نمانده بود. در مانده و زار در خیابان می

رویمان سبز شد و با پیشنهاد یک کار عالی و بی دردسر ما را هیجان زده کرد. در آن روزهای تنهایی و بی کسی 

 پیشنهاد پخش یک سری جنس در سطح شهر فوق العاده بود. پول خوبی گیرمان می آمد.

بسته ها را صبح تحویل می گرفتیم و تا عصر در نقاط از فردا صبح شروع کردیم. بدون آن که بدانیم چه می کنیم، 

مختلف شهر به کیوسک ها ، بوتیک ها و نوار فروشی ها که مشتری های اصلی ما بودند تحویل می دادیم. یک روز 

ترک موتور سهراب سوار بودم، یکی از بسته ها از دستم افتاد و پاره شد. تازه آن موقع بود که فهمیدم چه چیزی را 

 ع می کنیم. هر دو خشکمان زد و و چند دقیقه ای مات ومتحیر کنار خیابان نشستیم.توضی

 وقتی به خودمان آمدیم متوجه شدیم چاره دیگری برایمان نمانده. پس تصمیم گرفتیم الاقل سود بیشتری ببریم.

بود و چون مستقیما با از آن روز ما رسما فروشنده مواد مخدر شدیم. حشیش، تریاک و هروئین همیشه در بساطمان 

خریدار طرف بودیم سود بیشتری می بردیم. مواد خودمان تامین می شد کمی هم پول برایمان می ماند:زندگی بخور 

و نمیری داشتیم. دو ماهی بود که به مدرسه نمی رفتم. در واقع به خاطر غیبت های مکرر و چرت زدن سرکالس مرا 
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ب لعنتی که برای اولین بار به آن میهمانی شوم رفته بودم یک سال و نیم می از مدرسه اخراج کرده بودند. از آن ش

گذشت. اما وقتی در آینه نگاه می کردم اگر آرایشی را که چون ماسکی صورتم را می پوشاند حذف می کردم در 

ده بودم. مثل یک هجده سالگی مانند زنان سی ساله شده بودم. عزت وشرف و آبرو را هم در کنار جوانی به باد فنا دا

کرم به در مردابی عمیق و بدون بازگشت می لولیدم. گاهی مجال پیدا می کردم به خودم فکر کنم از اسمم تعجی می 

 تنها چیزی که نبودک گل بود.« گلناز»کردم

ه بیشتر از پدرومادرم به امید نجات من سهراب را از خانه بیرون کردند اما فایده ای نداشت . من هم به اندازۀ او بلک

او آلوده بودم. هرروز سهراب را می دیدم و آنها وقتی تغییری در من ندیدند از من هم ناامید شدند. یک شب که 

دیروقت به خانه برگشتم پشت در بسته بود. حتی با التماس و ریه هم کسی در را باز نکرد و آخرین روزنه امید هم 

 بسته شد و آواره خیابان شدم.

هراب را روی پل هوایی خیابانی که پاتق همیشگی بود پیدا کردم. الی کارتن خوابیده بود. مرا که شب س 5/1ساعت

دید حسابی ترسید موضوع را برایش تعریف کردم و هر دو تا صبح بر بدبختی خود گریستیم اما چاره ای نداشتیم 

 در هر شرایطی به مواد احتیاج داشتیم.

 

لیتهایمان را چند برابر کردیم و خودمان توزیع کننده شدیم . در مقابل باالترها سر وضع بدی پیدا کرده بودیم . فعا

خم میکردیم و زیر دستهایمان را تحقیر میکردیم . کم کم پیشرفت میکردیم چند بار با سهراب از زاهدان و کرمان 

زاد وقتی کم محلی مرا دید جنس آوردیم . بهزاد دوباره سعی کرد به من نزدیک شود اما من زخم خورده بودم . به

تهدیدم کرد اما من توجهی نکردم . تا اینکه یکباره همه از من رو برگرداندند گویی ترسیده بودند . اوضاع کم کم 

خراب شد و ما قربانیان فراموش شده کنار ماندیم . سه روز بود هیچ نخورده بودیم موادمان هم داشت تمام میشد . 

ه دنبال یک تکه نان خشک میگشتیم که ماشینی بوق زد . به این بوقها عادت داشتم . خسته و کوفته در خیابان ب

اعتنایی نکردم اینقدر خسته بودم که حوصله خودم را هم نداشتم اما ماشین بدون اعتنا پشت سرم می امد و بوق میزد 

بهزاد خیره ماند . چشمانی که . با عصبانیت به طرفش برگشتم تا هر چه الیقش بود نثارش کنم که نگاهم در چشمان 

 بعد از اینهمه کم محلی باز هم از دیدنشان دلم میلرزید و سست میشدم . ماشین را کمی جلو آورد و گفت :

 

 سوار شو چرا قهر میکنی خانوم ؟ من که غریبه نیستم .

 

 بدون اینکه قدرت مقاومتی داشته باشم سوار شدم .

 

رساند پیشنهاد تازه ای برایم داشت که البته هم برای من و هم برای سهراب .  صبح فردا که مرا به محل کارم

پیشنهادی که هر کس دیگری به جای ما بود یا اگر خود ما در شرایط دیگری بودیم دندانهایش را خرد میکردیم اما 

ر میان گذاشتم و بعد از من فقط نگاه کردم . غیرت و شرف و آبرویی برایم باقی نمانده بود . موضوع را با سهراب د

اینکه سر قیمت با سهراب و بهزاد مشورت کردیم کارمان شروع شد . هر دو بنده و اجیر بهزاد بودیم . هر چه 

میخواست میکردیم . در مقابل لقمه ای نان و کمی مواد به پست ترین کارها تن میدادیم و صدایمان هم درنمی آمد . 

گاهی در هتل های گران قیمت و گاهی هم در خانه های ویالیی و گاهی در اتاقی دو سال آواره و سرگردان بودیم . 

محقر تن به خواسته های هر آدم بیمار و روانی میدادیم . در این دو سال فقط زنده بودیم . سهراب بیشتر از من 
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گرفته بودیم یا دزدیده آسیب دیده بود و تقریبا همیشه بیمار بود . با پولهایی که در این مدت از مشتریها انعام 

 بودیم برای معالجه سهراب اقدام کردیم اما معالجه موثر واقع نشد .

 

زندگی در این لجنزار برایمان عادی شده بود . پدر و مادر هم سراغی از ما نمیگرفتند . خودمان هم تمایلی برای 

ن هر حرفی عادت کرده بود . کم کم دیدنشان نداشتیم . حاال چشم ما به دیدن هر صحنه ای و گوشمان به شنید

دوره ما هم تمام شد و مشتریها به ما پشت کردند . دوباره به بهزاد پناه بردیم او هم ما را مایوس کرد و دوباره سر 

جای اولمان برگشتیم . با این تفاوت که اینقدر ظاهر ناجوری پیدا کرده بودیم که به درد گیتی هم نمیخوردیم . حاال 

 ایی میکردیم . کمی هم مواد از این طرف و آن طرف میدزدیدیم و روزگارمان میگذشت .تقریبا گد

 

گلی به اینجا که رسید آهی کشید و به پنجره خیره شد احساس کردم خسته شده ، سوالی که مدتها در ذهنم بود با 

 احتیاط پرسیدم :

 

 گلی عکسی از بهزاد داری ؟

 

 به تلخی نگاهم کرد و گفت :

 

 هنوز هم از نگاه او میترسم .

 

از گلی خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم نمیخواستم به خانه برگردم . سرنوشت گلی برایم کابوسی شده بود . از 

تصور سرنوشت گلی تنم میلرزید ، من هرگز تحمل این همه فشار را نداشتم . از طرفی در مورد هویت بهزاد هم 

بود که همه آنها اسم مستعار داشتند . عکس مهبد را هم که در اتاقش نقاشی کرده بود و  شک داشتم . گلی قبال گفته

میگفت عزیزترین عزیز . آیا بهزاد همان مهبد موقر و متین ما بود ؟ اگر چنین بود چرا گلی اینقدر اصرار میکرد که 

ین همه ادعای دوستی داشت از من مهبد را بپذیرم ؟ آیا میخواست مرا هم چون خودش قربانی کند ؟ آیا او که ا

طعمه ای میخواست برای بهزاد ؟ حیران بودم کم کم از گلی متنفر شدم و تصمیم گرفتم از او و مهبد انتقام بگیرم . 

چند راه به نظرم رسید که هیچ کدام را نپسندیدم . به خانه رسیدم پدر و مادر به استقبالم آمدند . کنارشان نشستم و 

 ن گفتم ، مادر به دقت گوش کرد و گفت : از گلی برایشا

 

 چه خوب بود اگر همه جوونا این داستان رو میشنیدند تو که خبرنگاری این مطالب رو به گوش همه برسون .

 

این حرف مادر جرقه ای در ذهنم روشن کرد . بهترین راه انتقام ، رسوایی بود آنها را به جراید میکشاندم . خاطرات 

 میکردم تا همه بفهمند .گلی را چاپ 

 

قرارم با گلی هفته آینده بود تا آن روز تمام صحبتهایش را مو به مو نوشتم حتی به توصیه سردبیر هم که اصرار 

میکرد نامها را عوض کنم توجه نکردم . همه را عینا نوشتم و سردبیر را تهدید کردم که اگر با چاپ مطالب موافقت 

دیگری خواهم سپرد . او با دلخوری قبول کرد مطالب را به او سپردم همه چیز آماده بود تا نکند آنها را به روزنامه 
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اول هفته چاپ شود که دوباره به دیدن گلی رفتم اما موضوع را برایش نگفتم او چنان ساده و بی تکلف از من استقبال 

 نیدن هستم بی معطلی شروع کرد .کرد که از افکار زشتم خجالت کشیدم اما دم نزدم و او که میدانست تشنه ش

 

آوا این دوره نکبت و بدبختی و کرختی هم زیاد ادامه پیدا نکرد و طوفانی سهمگین چنان زندگیم رو بهم ریخت که 

تکان او بند بند وجودم را لرزاند و مرا به سخت ترین وجه ممکن به انتهای زندگی کوبید و اساس زندگیم را ویران 

 کرد .

 

ن روزهای سیاه که مشغول چانه زدن با مشتری بودم یکی از بچه ها که همان دوروبر کار میکرد دوان دوان یکی از آ

به طرفم آمد . مشتری یک بچه پولدار تازه کار بود که از او میتوانستم پول خوبی بگیرم . ترسیدم مبادا از دستم برود 

 رفت . با عصبانیت به طرف او برگشتم و گفتم : اما او که فکر کرده بود مامور آمده پا به فرار گذاشت و

 

 همین رو میخواستی ؟

 

 نزدیکتر آمد . اضطراب را در چشمانش میدیدم . با صدای خفه گفت : 

 

 سهراب ، سهراب ...

 

 مات زده نگاهش کردم و گفتم :

 

 سهراب چی ؟

 

 گفت :

 

 حالش بهم خورده .

 

اب رساندم و تازه فهمیدم چه بر سرم آمده است . سهراب از دستم رفته بود . مثل نفهمیدم چطور خودم را به سهر

آبی که از میان انگشتانم چکید و رفت . برادر نازنینم دور از خانه و پدر و مادر در کنار جوی پر از لجن و گل مرد . 

ن با جسد سهراب که مچاله شده بود نمیدانم درد کشیده بود یا نه اما من به جای او هم درد کشیدم بعد از روبرو شد

و در هم فرو رفته بود از اعماق وجودم فریاد زدم و بغض چندین ساله را گشودم . این دمل چرکین که در روحم 

 رشد میکرد و هر لحظه بیشتر آزارم میداد یکباره سرباز کرده بود .

 

کار میکردند از فرصت استفاده کردند و جیبهایم را در همان میانه اضطراب و تنهایی ، دو سه نفر از کسانی که با من 

خالی کردند . اینقدر بر سر جنازه سهراب گریستم که پلیس گشت رسید . حساب زمان از دستم در رفته بود . 

سهراب در آغوشم بود اما کسی نبود مرا تسکین بدهد . بارها دیده بودم که در مرگ عزیزان همه سوگواران را 

یدهند اما من بخت برگشته چه تسالیی داشتم ؟ بی کس و تنها به همراه آمبوالنس راهی شدم . دلداری و تسلی م

 معاینات پزشک نشان داد سهراب در همان لحظات اول بعد از تزریق فوت کرده با ناله پرسیدم :
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 درد کشیده ؟ تو رو بخدا به من بگید .

 

 ه بود . پرسید :پزشک نگاهی به صورتم کرد . گویی دلش برایم سوخت

 

 کس و کاری داری ؟ این جوان چه نسبتی با تو دارد ؟

 

 فریاد زدم :

 

 او همه کسم بود ، برادرم بود . لعنت به من که هنوز زنده ام .

 

و دوباره گریستم تا به بیمارستان برسیم اینقدر بیتابی کردم که مجبور شدند آمپول آرامبخشی به من تزریق کنند . 

 از اینکه هوشیاری ام را از دست بدهم شماره تلفن خانه را نوشتم و به دست دکتر دادم .قبل 

 

مرتب کابوس میدیدم صورت محنت کشیده سهراب لحظه ای از نظرم محو نمیشد . احساس میکردم از درون 

داشت و با نفرت مرا  متالشی میشوم هزار تکه شده بودم و به اطراف پرواز میکردم . هر تکه ام خنده کریهی بر لب

مینگریست . جیغی کشیدم و چشمانم را گشودم تمام تنم درد میکرد . میدانستم زمان مصرف مواد است نگاهی به 

اطراف کردم و از جا پریدم . باورم نمیشد در اتاق خودم بودم و در خانه ای که سالها در آن زندگی کرده بودم . یعنی 

ای کاش چنین بود جانی دوباره گرفتم و از تخت جدا شدم . یکی یکی لوازم اتاقم  همه چیز را در خواب دیده بودم ؟

را لمس کردم همه واقعی بودند . پس خواب نبودم در اتاق را گشودم و به طرف اتاق سهراب رفتم اما در اتاقش قفل 

 بود آرام در زدم گفتم :

 

 سهراب خوابی ؟

اره الی در می بینم اما در گشوده نشد به سمت پله ها حرکت کردم اما خوشحال بودم که قامت مردانه ی او را دوب

وقتی قدم روی اولین پله گذاشتم صدای صوت قرآن و فریادهای مادرم سیلی واقعیتی بود که به صورت رویاهایم 

 گلی احمق نباش سهراب مرد می فهمی سهراب مرد،حماقت تو باعث شد سهراب بره،قامت مردانه اش»کوبیده شد.

 فریاد زدم:«.مچاله شده در گور آرام گرفت

 سهراب،سهراب....-

دستانم طاقت نیاورد و از پله ها پرت شدم.سرم به شدت به پله ها می خورد و پایین می رفتم که یکباره متوقف 

 شدم،دستانی مرا محکم گرفت.احساس کردم مایع گرمی از سرم خارج شد.

خ باالی سرم بود با شرمندگی نگاهش کردم،سرم هنوز درد می کرد.پدر وقتی به خودم آمدم پدر با چشمانی سر

روبه رویم ایستاده بود،چقدر دلم می خواست صورتش را ببوسم اما خیلی دیر بود فاصله ی ما ین قدر زیاد بود که 

 دیدنش هم از طاقت من خارج بود.پس چشمانم را بستم.پدر با بغض گفت:

 منو ببینی؟ما هم به اندازه ی تو و بلکه بیشتر از تو در این فاجعه مقصریم.گلی چشمات رو نبند.نمی خوای -

اشک چشمانم را سوزاند و بر گونه ام جاری شد.دستان پدر اشک هایم را پاک کرد.دستش را گرفتم و 

 بوسیدم.جرأت نمی کردم با او صحبت کنم چقدر پیر شده بود!تمام جرأتم را جمع کردم و گفتم:
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 ش دارم.پدریه خواه-

 با مهربانی دستم را فشرد و گفت:

 بگو.-

 گفتم:

 می خوام برای آخرین بار سهراب رو ببینم.-

 پدر هیچ نگفت و رفت آیا به درخواستم گوش می داد؟

بهشت زهرا شلوغ بود و جای سوزن انداختن نبود.کناری نشسته بودم و به جمعیت نگاه می کردم.انگار غریبه بودم 

ن صحبت نمی کرد همه کم و بیش مرا مسئول مرگ سهراب می دانستند و خودم از همه پریشان تر هیچ کس با م

بودم.او برای همیشه آرام گرفت ولی بار گناهان او به دوش من بود.خواهر احمقی که بدترین راه ممکن را پیش پای 

راب کمی هروئین پیدا کرده برادرش گذاشت.خدایا با این دل سوخته چه کنم؟در بهشت زهرا شنیدم در جیب سه

بودند اما در جیب من هیچنبود.لبخند تلخی بر لبم نشست معلوم بود که چیزی نداشتم دوستان عزیزم همه را به 

 تاراج برده بودند.

دستم ر در جیبم کردم سرنگی زیر دستانم بود تنها یادگار من از سهراب بود که مرگ به او هدیه کرده بود.به یاد 

م ساعت ها از وقتی باید مواد مصرف می کردم گذشته بود اما زم روحم این قدر عمیق بود که دردهای خودم افتاد

 جسمی بر من اثر نمی کرد.

با فریادهای پی در پی مادرم به طرفش برگشتم.تابوت سهراب روی دست ها بود.بدون کلمه ای حرف راه باز کردم 

کوت همه جا را فرا گرفت دستم می لرزید به زحمت پارچه ی و کنار تابوت سهراب روی زمین نشستم یکباره س

سفید را از روی صورتش کنار زدم.صورت رنگ پریده و وحشت زده ی سهراب از یک طرف و فریاد دلخراش و 

مهار نشدنی مادر ز طرف دیگر آن چنان بر سرم کوبیده شد که هیچ نفهمیدم و همان جا روی جنازه ی سهراب 

ش آمدم کنار ماشین پدر روی زمین بودم حتی به خودشان زحمت نداه بودند مرا داخل ماشین افتادم.وقتی به هو

 ببرند.مادر تا چشمش به من خورد که نگاهش می کنم به طرفم پرید و فریاد زد:

چرا نقل بر سر برادرت نمی ریزی؟نمی بینی به حجله گاه می ره؟پس عروسش کو؟هزارماشاا...چه دامادی بعد -

 حشت صورتش را پر کرد و گفت:یکباه و

 اما چرا تنهاست؟چراحجله گاه اون خاه؟چرا روی خاک؟-

بقیه ی کلماتش زمزمه وار به گوشم می رسید و من باز هیچ نشنیدم.مراسم تم در خانه برگزار شد کسی به سراغم 

را باز می کرد و بی هیچ حرفی  نیامد من هم اصراری نداشتم سرنوشتم را پذیرفته بودم.تنها پدر بو که گاهی در اتاقم

می رفت.نگاهش نگان و پر تشویش بود.کبار که به اتاقم آمد از او خواستم مرا بر سر مزار سهراب ببرد.قبول 

کرد.صبح وز بعد بر سر مزار سهراب رفتیم.در این چند روز قرص هایی مصرف می کردم که کمبود مواد را برطرف 

ی بر سر مزار سهراب رسیدم اشکم خشک شده بود.بهت زده کنار سنگ سفیدی می کرد و خیلی آزار نمی دیدم.وقت

که نام سهراب روی آن به زیبایی نقش زده شده بود نشستم،باید عادت می کردم که از برادر برومندم تنها سنگ 

 سفیدی به جا مانده است.

و غرور جز دو چشم گود رفته و موهای لحظه ای نگاهم به پدر افتاد چقدر پیر و شکسته شده بود!از آن همه صالبت 

 سپید هیچ نمانده بود.شرمنده نگاهم ا برگرفتم و به زمین چشم دوختم و گفتم:
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 می دانم باعث این همه بدبختی من هستم.-

 صدای گریه ی پدر گوشم را آزرد.در میان گریه گفت:

 گلی دخترم؟-

 آهسته سرم را بلند کردم و گفتم:

 بله؟-

 ونی که از شدت تاثر می لرزید گفت:با صدای محز

برادرت ررفت و عزادارمون کرد دلم نمی خواد تو رو هم از دست بدم.نابودی در کمین توئه.غفلت و بی خبری از -

حال شما تاوان سختی داشت که پس دادیم.حاال فقط تو برامون موندی حاصل یک عمر زندگی ما تو هستی،اگه 

 .بخوای کمکت می کنیم تا برگردی

 پرسیدم:

 پس حرف مردم چی؟نگاه های سرزنش بار مادر رو چه کنم؟-

 زهرخندی زد و گفت:

حاال که کار ازکار گذشته حرف مردم چه اهمیتی داره؟اگه به خاطر رفتار مادرت از اون دلخوری باید بهش حق -

که بگذره اونم تو رو می  بدی،اگه صبر کنی مرور زمان دردهای اونو تسکین می ده،هرچی باشه اون مادره،زمان

 بخشه.حاال بلندشو بریم.

در راه برایم توضیح داد که بعد از ینکه ما از خانه رفتیم مدتی به دنبالمان می گشتند اما ناامید شند.تا وقتی که دکتر 

کردم از بیمارستان تماس می گیرد و مرا بیهوش در بیمارستان می یابند.پدر صحبت می کرد و من به خودم فکر می 

از این زندگی کبت بار خسته شده بودم و کلمات پدر روزنه امیدی بود که به رویم گشوده شد.تصمیم گرفتم مصرف 

 مواد را یکباره کنار بگذارم.رو به پدر کردم و گفتم:

 کمکم می کنید تا نجات پیدا کنم؟-

 سری تکان داد و گفت:

 حتما دخترم،خیالت راحت باشه.

پنجره بیرون ریختم و به این ترتیب مصرف مواد را یکباره کنار گذاشتم.روزهای سختی را می  تمام قرص ها را از

گذراندم.داغ سهراب از یک طرف و دردهای پدر و مادر از طرف دیگر و مشکالت قطع یکباره ی مواد از سوی دیگر 

اشت.می خواستم از خودم آزارم می داد.تمام تنم می سوخت گویا در رگ هایم به جای خون سرب مذاب جریان د

 انتقام بگیرم من اینگونه عزاداری می کردم.

پدر و مادر بعد از چند وقت به سراغم آمدند.اما هرچه تالش می کردند کمکم کنند کمتر نتیجه می گرفتند.این قدر 

یدم اما هنوز ذره خودم را زده بودم که تمام تنم کبود بود و رمقی در دستانم نمانده بود.بیست روز بود عذاب می کش

ای آرام نشده بودم.البته نیاز بدنم کمتر شده بود اما جراحت روحم روز به روز نمایان تر می شد.هرچه بیشتر قدرت 

تفکر پیدا می کردم عصبی تر می شدم و بیشتر به عمق فاجعه پی می بردم.دوبا رگ های دستم را زدم اما هر دوبار 

د.مادم که حاال تنها مرا داشت کم کم آرام شده بود اشک می ریخت و التماس می مرا نیمه جان به بیمارستان رساندن

کرد تنهایش نگذارم.از خودم بدم می آمد اما کم کم عادت کردم،در واقع به وضع موجود خو گرفتم.حدود سه ماه از 

زندگی عادی برمی  مرگ سهراب گذشته بود و ما زیر الیه ی نازکی از آرامش خود ا پنهان کرده بودیم.کم کم به
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گشتم و من با رسیدگی های پدر و مادر نجات پیدا کردم.از بچگی به نقاشی عالقمند بودم امکاناتی برایم فراهم 

 کردند تا نقاشی کنم.

اولین روزی را که مربی نقاشی به سراغم آمد هرگز فراموش نمی کنم.با ترس و لرز آموزش را شروع کردم.به 

ا کم کم بر خودم مسلط شدم و شروع به نقاشی کردم.رنگ و بوم و قلم مو اندک اندک خودم اعتماد نداشتم.ام

 آرامش را به من بازمی گرداند که اتفاق تازه ی افتاد.

کم کم متوجه تغییراتی در بدنم می شدم،اوایل بسیار کم و نامحسوس بود اما به مرور جدی شد مشکل از انگشت 

گزگز کرد و بی حس شد وقتی انگشتم در کفش تا شد و من متوجه نشدم تازه شصت پایم شوع شد که اول شروع به 

احساس خطر کردم.پدر و مادر وقتی جریان را فهمیدند نگران شدند و مرا به دکتر بردند.اما فاید نداشت کم کم هر 

 دو پایم سنگین شد تا روزی که جز با عصا نمی توانستم حرت کنم.

ف روی بدنم انجام شد پدر و مادر را به این نتیجه رساند که معالجه ی من بی فایده انواع عکس ها و آزمایشات متل

است.شورای پزشکی وقتی نظش را اعالم کرد ناامیدتر از پیش برجا ماندم.علت ناشناخته بود و حتی معالجه در خارج 

 ا را پس دهم.هم نتیجه نمی داد و از آن به بعد اسیر ویلچر شدم تا تاوان غفلت و بی خبری از خد

ابتدا خیلی سخت بود اما باز هم با کمک پدر و ماد عادت کردم.نمی دانم چرا هر بالیی سرم می آمد عادت می 

کردم.روی ویلچر می نشستم و ساعت ها نقاشی می کردم چون اوقات بیکاریم زیاد بود و زیاد نقاشی می کشیدم 

مرتب کرده بودند که من بسیار راحت بودم.اما هنوز سرگشته خیلی سریع پیشرفت کردم.پدر و مادر اتاق مرا طوری 

 بودم.

کم کم به جایی رسیدم که نقاشی هم راضی ام نمی کرد.پدر برای تشویقم نمایشگاهی از کارهایم ترتیب داد.اما من 

چه همچنان بی هدف خودم را به د و دوار می زدم.روزی در خانه بی هدف می گشتم که چشمم به جانماز رو طاق

 افتاد،به طرف آن رفتم اما فکری کوتاه که در ذهنم جرقه زد مرا در جا خشکاند.

 کجا می ری گلی؟چه می کنی؟تو که نماز خواندن نمی دانی.

با خجالت از مادر کمک خواستم و او قول داد کمکم کند.با مهربانی و حوصله مادر در عرض یک هفته توانستم نماز 

نگام وضو و چه عشقی داشتم وقتی رو به قبله می ایستادم.احساس می کردم هدفی دارم بخوانم.چه آرامشی داشتم ه

و معبودی که ستایش ذات بی مثالش غبار روحم را شست و شو می داد.زنگار دلم کم کم از بین می رفت و کشتی 

ایقی در مورد نقاشی ناآرام روحم کم کم به ساحل امنیت می رسید.که روزی یکی از دوستان مادرم به دیدنم آمد.دق

 به گفت و گو نشستیم تا وقت نماز شد.نمازم که تمام شد با مهربانی گفت:

 قبول باشه.-

 و اضافه کرد:

 عزیزم تو خونه خسته نشدی دوست نداری با هم به گردش بریم.با نفرت سرم را برگرداندم و گفتم:-

رم از درخت متنفرم از آب متنفرم .شما چی می دونید کدوم گردش؟می خواید منو به پارک ببرید؟من از پارک متنف-

 یک گردش کوتاه چه خاطرات تلخی رو در ذهن من تداعی می کنه.

 بی توجهبه پرخاش من گفت:

عزیزم دلت رو با خدا صاف کن و نفرت ها رو دور بریز در ضمن گردش که فقط پارک نیست:قول می دم اگه با من -

 بیای پشیمون نمی شی.
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 شویقم کرد و گفت:مادر ت

 برو دخترم تو خونه پوسیدی.-

و من با بی میلی قبول کردم.هرچند نمی خواستم خلوتم را با کسی تقسیم کنم اما هیچچیز برایم معنی 

نداشت.گردش،شادی،پشیمانی و تغییر روحیه تنها کلماتی بود که از مغزم می گذشت بدون اینکه از خود اثر و نشانه 

 ای بر جا گذارد.

هفته ی بعد صبح چهارشنبه بود که به سراغم آمد،اواسط مهرماه بود و هوا کم کم سرد می شد.حیاط پر از برگ های 

زرد درختان بود که زیر چرخ های ویلچر خرد می شد و صدا می کرد وقتی در را باز کردم چهره ی مهربانش مرا به 

 ش در ماشین نشستم.بدون آنکه بدانم کجا می روم.یاد قرار قبلی مان انداخت.یک ربع بعد حاضر شدم و همراه

گلی به اینجا که رسید نگاهی به ساعت کرد از موقع اذان گذشته بود بدون آنکه به گذشت زمان توجه کنیم چهار 

 ساعت صحبت کرده بودیم.گلی با خنده گفت:

 گلوی من خشک شد،گوش تو درد نگرفت؟-

از جا برخاستم و با خداحافظی کوتاهی او را ترک کردم.احتیاج به بهت زده نگاهش کردم چهره اش خسته بود 

 تنهایی داشتم.فکر گلی و حرف های گلی همه برایم تبدیل به یک کابوس عجیب شده بود.

محیط خانه آرام بود پدر و مادر به عیادت دوستی رفته بودند و این تنهایی به من فرصت می داد بیشتر فکر 

م و سعی کردم در افکارم تجدید نظر کنم از سرنوشتی که گلی داشت هراس داشتم.تحمل کنم.کالهم را قاضی کرد

 این همه فشار از طرف دختری مثل 

گلی برایم عجیب بود.آیا یک انتخاب نادرست همیشه این قدر دردسر افرین بود؟با پرهام چه می کردم؟آیا او را به 

خاطرات را چاپ نکنم اما وقتی یاد بهزاد افتادم و اینکه  درستی می شناختم؟دلم برای گلی سوخت تصمیم گرفتم

گلی حقیقتی را در مورد بهزاد و یا احتماال مهبد از من پنهان می کرد حسابی عصبانی می شدم.خاطرات چاپ می شد 

 تا حقایق برمال شود.آن شب با تشویش و اضطراب فراوان خوابیدم.

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

 

شنبه در حالی که یک برگ از روزنامه دستم بود از دفتر خارج شدم.وقتی به اطرات گلی که قسمت اول آن چاپ 

شده بود نگاه می کردم احساس بدی داشتم در حالی که فکر می کردم این کار مرا آرام می کند اما اصال این طور 

ر و مادربزرگ برای خرید رفتیم.مادر که روزنامه را نبود.طبق قرار یک سره به خانه ی مادربزرگ رفتم و همراه ماد

 دید لبخندی زد و گفت:

 کار جالبی کردی!جوونا با این مطالب آگاه می شن.-

لبخندی زدم و چشم به خیابان دوختم.در راه بازگشت اتفاقی افتاد که من بیشتر و بیشتر با واقعیات جامعه آشنا 

 شدم.

دختر جوانی به طور ناگهانی از یک بی ام و مدل باال به بیرون پرتاب شد.سرش با  پشت چراغ قرمز ایستاده بودیم که

جدول برخورد کرد و غرق خون شد.چند لحظه بعد دستش را روی سرش گذاشت و به سختی از جا بلند شد،به 

دا طرف ماشین رفت و در حالی که یکسره ناسزا می گفت با دست خونین بر شیشه ی ماشین کوفت.به نظر حدو

 بیست ساله می رسید و مانتوی بنفش رنگش خونی بود و آرایش غلیظ و موهای زردرنگش حسابی به هم ریخته بود.
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نگاهی به داخل ماشین انداختم دو جوان بی اعتنا به او نگاه می کردند؛حتی به خود زحمت ندادند شیشه ی ماشین را 

 من صدایشان را درست نمی شنیدم. کمی پایین بکشند.ما با آنها دو ماشین فاصله داشتیم و

وقتی چراغ سبز شد ماجرا طور دیگری شد.دختر جوان یکهو دنبال ماشین شروع به دویدن کرد و عد از چهار راه 

نفس زنان روی جدول کنار جوی نشست.من سرعتم را کم کردم تا او را سوار کنم در حالی که مادر سرزنشم می 

ردسر می گردی؟چندقدم مانده بود که به او برسم بی ام و بدون توجه به ماشین کرد که چرا ایستادی؟برو،دنبال د

های پشت سرش دنده عقب آمد و ده قدم مانده بود به او برسد بوق زد دختر جوان که گویی رو به مرگ بود با 

و لحظاتی  صدای بوق از جا پرید و خنده کنان در یک چشم برهم زدن به داخل ماشین پرید.شوکه شدم.ترمز کردم

بهت زده به آنچه دیده بودم فکر کردم.صحنه ی عجیبی بود که شاید سه دقیقه بیشتر طول نکشید اما برای من مدت 

ها وقت الزم بود تا آن را هضم کنم.من تا به حال فکر می کردم سرگذشت گلی فقط شنیدنیست و فقط متعلق به 

ی عبرت دیگران می داند اما حاال کم کم متوجه می شدم گلی اوست.به نظرم بچه گانه می آمد که مادر او را مایه 

نمونه ایست از گل های زندگی؛جوانانی که زودتر از موقع پژمرده می شدند.نقطه ی سیاهی در من شروع به رشد 

کرده بود که هر لحظه گسترده تر می شد.وقتی مادر صدایم زد به خودم آمدم و پایم را بر پدال گاز فشردم و سعی 

دم از این حادثه مانند حوادث دیگر زندگی که هر روز با آنها برخورد می کردم،بگذرم.اما ساعت ها طول کشید تا کر

 این حادثه مانند دیگر خاطرات جای کوچکی در ذهنم ایجاد کند و سایه اش را بر روح و روانم کمرنگ کرد.

تلفن پرهام جواب نمی داد.کسل و خسته بودم با ناراحتی و دلخوری گوشی را روی تلفن کوبیدم.ده روز بود که 

روزها بود که چشم به تلفن دوخته بودم تا تماس بگیرد اما خبری نبود.آن هم در شرایط بحرانی که نیاز به یک 

اطرات گلی ماجراهایی برایم به دنبالم داشت که حتی جرأت نمی کردم به پدر و 9مشاور داشتم.چاپ قسمت اول خ

 رست از روزی درست شد که اولین قسمت خاطرات به دست خوانندگان رسید:مادر بگویم ماجرا د

تمام تلفن های مجله اشغال بود همه مرتب تلفن می زدند و با گلی احساس هم دردی می کردند.بعضی تقاضای -

بود که آدرس او را داشتند تا به او کمک کنند بعضی هم طالب بقیه ی ماجرا بودند،خالصه روز شلوغی بود.سر ظهر 

بلفن دوباره تلفن زنگ زد و من گوشی را با شوق برداشتم.تلفن های متعددی که می شد حسابی حالم را جا آورده 

 بود اما این تماس با بقیه فرق می کرد.شخصی که با بقیه فرق منی کرد.شخصی که پشت تلفن بود پرسید:

 الو اونجا دفتر روزنامه است؟-

 گفتم:

 بله بفرمایید.-

 نم این خاطرات رو با نام ملودی زندگی کی چاپ کرده؟خا-

 با افتخار گفتم:

 من چاپ کردم،مطالب رو هم من تهیه کردم.-

 با طعنه گفت:

 شما غلط کردید که محتویات ذهن بیمارتون رو به زور به مردم تلقین می کنید.-

 با عصبانیت گفتم:

 من اون دختر رو می شناسم.اینها تخیالت ذهن من نیست.ماجرایی واقعیست و -

 با کمی مکث گفت:
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 حاال معلوم می شه.-

و گوشی را گذاشت.نگران شدم،خدایا این دیگر که بود.تصمیم گرفتم اگر باز هم تلفن ها تکرار شد اما دعای من 

تمام مستجاب نشد و باز هم تلفن های مشکوک به دفتر مجله زده شد.بار دوم که آن مرد ناشناس تماس می گرفت 

 تنم می لرزید.او بی مقدمه رفت سر اصل مطلب و گفت:

خانم معتمد شما بازی خطرناکی رو شروع کردید.این مطالب برای خیلی از دوستان من خوشایند نیست مواظب -

 خودتون باشید.

تم و فرصت نکردم جوابش را بدهم در همان لحظه نگاهم به سردبیر افتاد که به من خیره شده بود.به طرفش رف

 موضوع را برایش گفتم.با ناراحتی سر تکان داد و گفت:

 من که گفتم اسم ها رو عوض کن،گوش نکردی،حاال هم که طوری نشده.-

 با ناراحتی گفتم:

 این تماس دوم بود اونا اسم منو هم می دونن.-

 با خونسردی لبخندی زد و گفت:

 صورت قسمت دوم آماده ی چاپ شده و فردا چاپ می شه. این خیلی مهم نیست حتما از دیگرون پرسیدند.در هر-

چاپ دوم نگرانی و مشکالت مرا بیشتر کرد احساس می کردم کسی سایه به سایه تعقیبم می کند.در این فاصله دوبار 

به دیدن گلی رفتم اما جرأت نکردم چیزی به او بگویم در شرایط بدی بودم و دلم حسابی شور می زد.در این میان 

 ام هم غیبش زده بود.پره

آخرین تلفنی که به من شد آنقدر نگرانم کرد که مجبور شدم موضوع را به پدر بگویم.شخص ناشناس طی تماس 

 آخر گفت:

خانم معتمد این آخرین اخطاره مطالبی که از ذهن اون دختر بیمار وخیال پرداز روی کاغذ اومده منافع ما رو به -

 کنید،چاپ خاطرات باید متوقف بشه.خطر انداخته.حواستون رو جمع 

پدر وقتی ماجرا را شنید اول تعجب کرد اما وقتی متوجه شد که این ماجرا چند بار تکرار شده حسابی عصبانی شد و با 

 ناراحتی گفت:

 چه کار کردی آوا؟خدا به ما رحم کنه تو چه کار به چاپ خاطرات دیگران داشتی اونم با نام واقعی.-

رخاش پدر مشکلم را حل نکرد بدتر باعث نگرانیم هم شد.چقدر به پرهام احتیاج داشتم اما او نبود.حتی ناراحتی و پ

 جرأت نمی کردم برای گلی از این ماجرا بگویم از تصور واکنش او از خجالت نمی دانستم چه کنم؟

عه بود که بالخره تسلیم دو سه روز سردرگم بودم مادر هم توسط پدر در جریان موضوع قرار گرفته بود.ظهر جم

اصرار آنها شدم و تصمیم گرفتم موضوع را برای گلی بگویم.اما هنوز نمی دانستم چطور می توانم در چشمانش نگاه 

 کنم و بگویم بر سر یک لجبازی بچگانه چه کرده ام؟

ر دوستش دارم مادر مادر در سکوت کنارم نشسته بود.به او تکیه دادم.او با مالیمت نوازشم کرد احساس کردم چقد

 نازنینم باز هم به کمکم آمده بود در کنار او شجاعت گفتن داشتم.

آخرین قسمت غم نامه ی گلی ر همراه پدر و مادرم شنیدم.این بار گلی روحیه ی بهتری داشت و من جرأت 

د.جانماز سپیدی که نکردمکلمه ای بگویم.در مقابل چشمان پدر و مادر هدیه ای به من داد که بیشتر شرمنده ام کر

 با دستان هنرمندش گلدوزی شده بود.
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از خجالت آب شدم از اینکه در امانت خیانت کرده بودم شرمنده بودم.از نگاه شماتت بار «آوا کجا بودم؟»وقتی پرسید

 پدر و مادر می لرزیدم و با من و من گفتم:

 اگه ناراحتی نگو.-

 دستانم را گرفت و گفت:

سیدم.غم و غصه با زندگیم یکی شده فقط مرگ منو از این عذاب دائمی نجات می ده.همین که دیگه به آخر خط ر

 شما به حرف هایم گوش می دید برام کافیه.

 و با تک سرفه ای شروع به صحبت کرد: 

در یادمه تا اونجا گفتم که همراه دوست مادرم برای گردش از خانه خارج شدیم.تا ماشین به طور کامل توقف کرد -

خلسه بودم دیدن خیابان های شهر که از گوشه گوشه ی آن خاطرات تلخی داشتم برایم رنج آور بود.به خصوص 

وقتی که از نزدیک پارکی گذشتیم که جسد سهراب را کنار آن یافته بودم.حال عجیبی پیدا کرده بودم.انگار در عالم 

ترمز ماشین مرا به عالم واقعیت کشاند.مریم خانم دیگری سیر می کردم.زخم کهنه ی ته دلم سرباز کرده بود که 

کمکم کرد تا سوار ویلچر شوم.همراهش به آرامی از بازار تجریش گذشتم.نزدیک غروب بود صدای اذان در گوشم 

پیچید،چه نوای شکوهمند و عظیمی و چه آرامش بخش و تسکین دهنده!نزدیک امام زاده بودیم قبال اسم آنجا را 

ای کاش برای این کبوترهای زیبا کمی »رها به آرامی درز حال پرواز بودند.بی اختیار در دل گفتمشنیده بودم.کبوت

آهی کشیدم و نگاهی به اطراف کردم.پیرمردی با چندبسته گندم کنار دیوار نشسته بود.به سویش «گندم آورده بودم

اده به دورم حلقه زدند،بین آنها احساس رفتم و یک بسته گندم خریدم و روی زمین پاشیدم.یکباره کبوتر های امام ز

خوبی پیدا کردم.به نظرم امد کبوترها هممشغول عبادتند و محیط معنوی اما زاده حالم را دگرگون کرد.گویی در یک 

فضای سیال قرار گرفته بودم همه در حال حرکت و تکاپو بودند و برای نماز آماده می شدند،ویلچیر را کناری کشیدم 

 ا شدم.و مشغول تماش

به فکر فرو رفتم.به زندگی عجیب و گندابی که با دستان خود فراهم کرده بودم می اندیشیدم.نمی توانستم گناه 

کارهای گذشته ی خود را به گردن دیگری بیاندازم.بار همه ی آن گناهان ریز و درشت به گردن خودم بود اما 

رهای خودم کافی نبود بار مرگ او هم بر شانه های ناتوانم سهراب چه؟باز یاد سهراب دلم را به درد آورد و عذاب کا

سنگینی می کرد.اشک هایم روان شد،آه های عمیقی می کشیدم تا که از التهاب درونم کاسته شود،اما از درون می 

سوختم.نگاهم به حوض آب افتاد.چهره ی معصوم سهراب در نظرم جان گرفت که با قامت مردانه کنار حوض خم 

و وضو می گرفت.ناباورانه نگاهش کردم جرأت نمی کردم پلک بزنم می ترسیدم از جلوی چشمانم محو شده بود 

 شود.

 با صدای مریم خانم که نمازش را تمام کرده بود و به سویم می آمد به خودم آمدم.

 گلی جان نمازم تمام شد!-

 بری نبود.ناباورانه گفتم:به طرفش برگشتم و لبخندی زدم.وقتی دوباره سربرگرداندم از سهراب خ

 مریم خانم سهراب اینجا بود کنار حوض نشسته بود،به خدا خودم دیدمش.-

 به رویم لبخند زد و گفت:

 عزیزم برادرت همیشه کنار توئه.-

 غم زده پرسیدم:
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 یعنی منو بخشیده؟-

 با لحن اطمینان بخشی گفت:

 حتماً بخشیده، مطمئن باش. -

کنار ضریح رفتم. یکباره از خودم کندم و رها شدم. حاال می دانستم منبع آرامش کجاست و کم  همراه مریم خانم به

کم زوایای تاریک روحم روشن می شد. در روزهای آینده هم باز به همان محیط پناه بردم، ساعت ها در سکوت در 

ی و بدلی را. روحم کم کم ترمیم خودم فرو می رفتم و کندوکاو می کردم. خود واقعی را می جستم نه خود غیر واقع

می شد. حاال به جای نفرت همه را بخشیده بودم. گیتی، سارا و همه کثافت هایی که روحم را آلوده کرده بودند، همه 

را بخشیدم جز بهزاد. هرگز قادر نبودم او را ببخشم. او با توسل به نیرنگ و دروغ به خصوصی ترین زوایای روحم 

من به او اعتماد کردم، عاشقش شدم، تمام هستی ام را فدایش کردم اما او در مقابل این همه دست پیدا کرده بود. 

بخشش و عشق و محبت با من چه کرد؟ چنان بالیی به سرم آورد که تا آخر عمر قادر نباشم کسی را دوست داشته 

هرگز قادر به بازگو کردنش  باشم. حس بی اعتمادی را او در من کاشت. به این دلیل و هزار دلیل دیگر که شاید

 نباشم. بهزاد را هرگز نبخشیدم و او را به خدا واگذار کرده ام تا در پیشگاه خدا پاسخگو باشد.

مدت ها گذشت تا توانستم به دور از بغض و کینه و نفرت به آینده بیاندیشم و آن را روشن تر ببینم. به دلم برات 

پایان می رسد. تقریباً هر هقته همراه مریم خانم به امامزاده صالح می رفتیم. شده بود که دوره ی رنج و غم کم کم به 

احساس می کردم کبوترها به من عادت کرده اند. نقاشی را ادامه دادم و در فاصله چند ماه دو نمایشگاه برگزار کردم 

ادرم مقدمات درس خواندن دوباره که به خوبی از آنها استقبال شد. روحیه تازه ای پیدا کرده بودم. به تشویق پدر و م

را فراهم می کردم که روزگار آخرین ضربه را به من زد و مصیبتی عظیم بر سرم نازل شد. درست در آستانه 

شکوفایی در عرض سه ماه پدر و مادرم را از دست دادم. پدر بر اثر حمله قلبی و مادر در چهلمین روز درگذشت پدر 

ر سالگرد سهراب مادر را در کنار او و پدر به خاک سپردم و خودم خاکسترنشین مرگ مغزی مرا تنها گذاشتند. د

شدم. تنها تر از همیشه حیران و سرگردان بودم فقط خدا میداند در آن روزها بر من چه گذشت و چه شب هایی 

به آن شرایط هم  داشتم که در آن هزار بار از خدا مرگم را می خواستم. اما انگار پوستم کلفت شده بود، به تدریج

 عادت کردم.

مریم خانم در آن شرایط سخت تنهایم نگذاشت، مانند مادری مهربان در مواقع سختی و بحران در کنارم بود و 

دلداری ام می داد. اگر او نبود و از من حمایت نمی کرد افراد فامیل مرا با کنایه های تلخ و گزنده از پا در آورده 

که برای خاکسپاری مادر آمده بود. در عرض چند روز با دلسردی مرا ترک کرد و رفت. او بودند. حتی برادرم سعید 

هم مرا مسبب بدبختی خانواده می دانست. غم و اندوه از یک طرف و بار عذاب وجدان از یک طرف چون خوره 

لب به گله و  روحم را می خورد اما من صبورانه تحمل می کردم و دم نمی زدم. فقط گاهگاهی پیش مریم خانم

شکایت می گشودم. به پیشنهاد او برای نجات از این وضعیت روحی تمام ارثیه ای که به سعید می رسید برایش 

 فرستادم. همراه ندامت و پشیمانی که هرگز جوابی نداشت.

بگیرد. اما بقیه ارثیه را که متعلق به من و سهراب بود برای یک مرکز ترک اعتیاد وقف کردم تا روح سهراب آرامش 

هنوز سنگینی در دلم خیمه زده بود. اکثر اوقاتم را در امامزاده سپری می کردم. شب ها همان جا از شدت گریه 

خوابم می برد. غذایم از نذورات مردم تأمین می شد گاهی هم خادم می آورد و گاهی هم با هم صحبت می کردیم 

. کم کم به سکوت عادت می کردم. ساعت ها به یک نقطه خیره اما در بیشتر مواقع ساکت بودم و حرفی نداشتم بزنم
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می شدم و هر خاطره را صد بار در ذهنم مرور می کردم. هر اتفاق را بارها از نظرم می گذراندم و هر بار یک راه 

گاه متفاوت برایش انتخاب می کردم. از هر گناهی صد بار اظهار ندامت و پشیمانی می کردم و هر روز بارها در داد

 عقلم محاکمه می شدم. 

روزگارم همین طور می گذشت در آن روزها فقط مریم خانم بود که هرازگاهی به من سر می زد و حالی از من می 

پرسید. گاهی همراه او بر سر مزار پدر و مادر و سهراب می رفتم و دوباره به امامزاده بر می گشتم. نمی توانستم به 

را می خورد. روزی از سر دلتنگی با خادم امامزاده به گفتگو نشستم. او هم از خودش و خانه بروم و در و دیوارش م

غصه هایش برایم گفت. باورم نمی شد او اینچنین مشکالتی داشته باشد. همسرش بیمار بود و چهار فرزند داشت که 

 سه تای آنها به مدرسه می رفتند و او هم برایشان پدر بود و هم مادر. 

به تازگی عقد کرده بود اما چون خانه نداشت همسر نتوانسته بود عروسی کند. پیرمرد بیچاره در مقابل  پسر بزرگش

 پسرش شرمنده بود که جز یک اتاق در امامزاده جایی ندارد تا او و عروسش بتواند در آن زندگی کنند.

 پسرش کارگر بنّا بود که درآمدش کفایت اجازه خانه های سنگین را نمی داد. 

ساعت ها به او و گفته هایش فکر کردم. خدایا مشکل من چقدر با مشکل این پیرمرد بیچاره تفاوت داشت و او چه 

پدر مهربانی بود. تصمیم گرفتم کمکشان کنم. همان شب به در اتاقش رفتم. این قدر مهربان بودند که شرمنده شدم. 

ره کنند. اجاره بها را هم وقف امامزاده کردم. پیرمرد با موضوع خانه را پیش کشیدم و پیشنهاد کردم خانه مرا اجا

 چشمانی پر از اشک تشکر کرد و گفت:

اما خودتون آواره می شید.آنقدر اصرار کردم تا راضی شد و باالخره کلید را دادم و بالفاصله عروسی سر گرفت.  -

ند و تا حد امکان از من نگهداری کردند. احساس کردم بارم سبک شده از آن به بعد خانواده پیرمرد تنهایم نگذاشت

قدرشناسی را در نگاهشان می خواندم. اما تمام مهربانی آنها هم آرامم نمی کرد اضطراب دست از سرم بر نمی 

داشت تا این که روزی خانمی به امامزاده آمد که بعدها فهمیدم خانم صالحی مدیره آسایشگاه سالمندان است. 

ه دیدن کنم. خادم پیر مرا به او معرفی کرده بود تا بلکه به آسایشگاه هم کمکی بکنم آن پیشنهاد کرد از آسایشگا

بیچاره نمی دانست که دیگر آهی در بساط ندارم. کم کم با خانم صالحی بیشتر آشنا شدم او تشویقم کرد همراهش 

ستم. در چند دیدار اول به اینجا به آسایشگاه بروم و در آنجا باور کنم زندگی برایم تمام نشده و هنوز اول راه ه

عالقه مند شدم. چون می دانستم در هر صورت مزاحم خانواده پیرمرد هستم تصمیم گرفتم همین جا بمانم. با 

موافقت هیئت امنای آسایشگاه ترتیب اقامتم داده شد و اینجا زندگی را ازسر گرفتم .اما دیگر امید در من زنده نشد. 

د ندارد من گناهکارم و به اخر راه رسیده ام ، حتی برایم چند خواستگار هم پیدا شد که برای من نقطه شروعی وجو

ندیده همه را جواب کردم . من از سالمتم مطمئن نیستم و امادگی روحی برای تشکیل زندگی جدید را ندارم .این 

 زندگی که من دارم تقاص گناهان ریز و درشتی است که مرتکب شدم . 

 سکوت کرد نگاهی به پدر و مادر کرد و گفت : در اینجا گلی 

دعا کنید به پدر و مادرم ملحق شم . دیگه طاقت ندارم سه سال گذشته و من در سراشیبی سقوط کرده ام همه چیز  -

 زندگی من و خانواده فدای خودسری و نا اگاهی من شده .دیگه طاقت ندارم و های های گریست .

از وقتی صحبت های گلی تمام شده بود برایم لحظات کشنده ای اغاز شده  اشک در چشمانم حلقه زده بود

 بود.لحظاتی پر از اضطراب و دلهره زیر سنگینی نگاه پدر و مادر از پا در می امدم که گلی پرسید : 

 اوا حالت خوبه ؟-
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 پدر پیش دستی کرد و گفت : 

 گلی خانم راستش مشکلی پیش اومده که اوا باید بهت بگه .

 سرم را بلند کردم و در اولین نگاه چشمم به تابلوی نیمه کاره افتاد گلی که نگاهم را متوجه ان دید گفت :

 تموم شده ، می خوای اونو ببینی ؟

 اب دهانم را قورت دادم و تمام جراتم را جمع کردم و گفتم : 

 لطفا به من گوش کن . 

د . ناچار با دستان لرزان روزنامه ها را جلویش گذاشتم .بهت زده اما هر چه کردم کلمه دیگری از دهانم در نیام

 نگاهم کرد و روزنامه ها را برداشت و نگاهی سرسری کرد و گفت :

 قبال اونارو دیده بودم.

 بعد از سکوت کوتاهی که برایم به اندازه چند ساعت گذشت لبخند محزونی زد و گفت : 

 تو اعتماد کردم اما تو ...فقط بگو چرا این کا رو کردی من به 

 لبهایم را می گزیدم تا اشکهایم سرازیر نشود . پشیمان و نادم نگاهش کردم و گفتم :

 کار احمقانه ای کردم . منو ببخش . 

 گلی پشت به من به طرف تابلو رفت و گفت : 

 مگه من به تو چه کرده بودم ؟تو دوستم بودی!

 ود . ان را به طرفم گرفت و گفت : وقتی به طرفم برگشت تابلو دستش ب

 به هر حال کاریست که شده فقط خدا کنه گذشته نکبت بار من دامن تو رو نگیره . 

 و ادامه داد : 

 این هم تابلویی که این همه اشتیاق داشتی ببینی . 

 نگاهم روی نقاشی ثابت شد . مادر با تعجب گفت : 

 رادرزاده ی منه!گلی خانم ! این عکس چقدر شبیه مهبد ب

 گلی لبخند محزونی زد و گفت : 

 بله این عکس عزیزترین موجودیه که من تو دنیا داشتم و از دستش دادم . 

 بعد به صورتم دقیق شد و ادامه داد : 

 این عکس برادرم سهرابه ، سهراب . 

اوت ناعادالنه ای کرده بودم گلی دیگر هیچ نمی شنیدم . کلمه سهراب مثل پتک در مغزم می کوبید . خدایا چه قض

 شانه هایم را تکان داد و گفت : 

 اوا حالت خوبه ؟ 

 سرم را تکان دادم و سعی کردم کلماتش را بشنوم عکسی از الی قران دراورد و گفت : 

 این هم عکس سهرابه ، میبینی چقدر شبیه مهبده ؟فقط سهراب سبزه رو بود . 

گریستم و اعتراف کردم که چه افکاری داشتم . برای اولین بار در طول زندگی ام طاقت نیاوردم و در اغوش گلی 

اعتراف می کردم که چه اشتباهی کردم و معذرت می خواستم . گلی با تعجب در حالی که سعی می کرد مرا ارام کند 

 گفت : 
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 :  خدای من چه سوتفاهمی ! مشکل تو با مهبد اینه ؟ وقتی ارام شدم لبخندی زد و گفت

 خدا می دونه تو این کله قشنگ تو چه خیاالتی بافته شده . خدا عاقبت مهبد رو به خیر کنه دختر جان . 

 مادر هم در حالی که می خندید گفت : 

 اما گلی خانم مشکل اینه که بعد از چاپ این خاطرات تلفن های مشکوکی به اوا شده که ما رو نگران کرده . 

 پس باالخره فهمیدند من زنده ام . گلی با نگرانی گفت : 

 گفتم : سر در نمی یارم این حرف ها چیه ؟

 گلی نگاهی به ما کرد و گفت : 

داستانش مفصله من اگه می دونستم تو چنین کاری می کنی حتما مانع می شدم .نه به خاطر خودم که به خاطر تو . من 

و از زندگی من نمی دونی . تقصیر خودمه که بهت هشدار ندادم به اخر راه رسیدم اما تو هنوز جوونی .تو همه چیز ر

در واقع خاطراتی که من برات تعریف کردم تنها خاطره نیست اتفاقات چند سال پیشه و تمام افرادی که در اون 

ال نقش داشتند در حال حاضر در جامعه حضوردارند و کمتر کسی از هویت اونا اطالع داره و تو ناخواسته همه رو برم

کردی .در ضمن افراد رده باالی باندی که من براشون کار می کردم فکر می کردند من مُردم و هیچ اثر و نشونه ای 

 از من نداشتند . 

 بعد به طرف کمدش رفت و کلیدی را به من داد و گفت : 

هرچی رو که بخوای تو  صندوقچه ای پیش خانم صالحی امانت است که کلیدش رو به تو می دم اگه برام اتفاقی افتاد

 اون پیدا می کنی .

در راه بازگشت سکوت کرده بودیم .شاید هرکدام به موضوع متفاوتی می اندیشیدیم اما مطمئن بودم محور تمام 

افکار گلی بود . تا برسیم دوباره در اغوش مادر گریستم تا ارام شدم . مادر با مهربانی صورتم را بوسید و مرا در 

 گفت : اغوش گرفت و 

 دختر کم تجربه امیدوارم دردسری برات درست نشه . 

 و با خنده ادامه داد:

 فقط خدا رو شکر با این همه دردسر از مهبد رفع اتهام شد .

 یکباره به یاد مهبد افتادم ان بیچاره را هم با ان نامه ظالمانه رنجانده بودم . 

 شم .بدون انکه به صحت موضوع اطمینان کافی داشته با

در اتاقم روی تخت دراز کشیدم و ده نامه برای مهبد نوشتم اما همه را پاره کردم . هنوز جرات نمی کردم واقعیت را 

برایش بنویسم و معذرت بخواهم . به پیشنهاد پدر چاپ خاطرات را متوقف کردم احساس می کردم کسی تعقیبم می 

ی شود غافل از این که اتشی که روشن شده بود به اسانی کند . گمان می کردم این مسئله به مرور زمان حل م

 خاموش نمی شد . البته با قطع چاپ خاطرات تلفن ها هم قطع شد و کم کم موضوع به دست زمان پرده شد . 

 گلی روبرویم نشست و با خنده گفت : 

 حیف شد چاپ خاطرات رو متوقف کردی تازه داشتم معروف می شدم .

 با تعجب گفتم:

 چه حرف هایی می زنی؟ من تا سر حد مرگ ترسیدم. _

 ناگهان به طرفم برگشت و گفت:
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 مهموناتون اومدند؟ _

 گفتم:

 نه هفته ی آینده همه با هم می رسند. _

 با لحن با مزه ای گفت:

 امیدوارم چرخ هواپیمای رقیب پنچر بشه. _

 مهبد رو می گی؟ _

 نه پرهام. _

 نی پرهام چقدر از تو تعریف می کنه، اون هنرمند بزرگیه.ای بی انصاف اگه بدو _

 وخیلی زرنگ، اما یادت باشه من طرفدار مهبدم. _

 چرا چون شبیه سهرابه؟ _

 با درد نگاهم کرد و گفت:

 شاید، اما من حس می کنم اون حال و روز خوبی نداره. آوا اون خیلی بزرگواره که راحت با تو کنار اومده. _

 اش مهم نبودم وگرنه بیشتر اصرار می کرد.من بر _

 گلی سر تکان داد و گفت:

 من چیزی نمی گم تا خودشون بیان بعد قضاوت کن. فقط خدا به خیر کنه. _

 باشه اما تو هم باید بیای. با هم میریم فرودگاه استقبال پرهام. سال تحویل هم از پیشم تکون نمی خوری. _

 خندید و گفت:

 یدنی، بعد هم عروسی. یکهو اثاثیه هم میارم میشم سرجهازی تو، خوبه؟بعد عید د _

 چه اشکالی داره؟ ما هم دوستت داریم. _

 خیلی ممنون میام اما به شرطی که استقبال مهبد بریم. _

 

 

 فصل پنجم

ورتم ریخت. تلفن که زنگ زد من که از همه نزدیک تر بودم گوشی رو برداشتم. صدای پرهام موجی از خون به ص

 پدر پرسید:

 کیه بابا؟ _

 استاد پرهام. _

 مادر لبخندی زد و گفت:

 سالم برسون. _

 پرهام مامان سالم می رسونه. _

 از سر میز شام بلند شدم و بی توجه به اعتراض مادر با اتاقم پناه بردم و گفتم:

 سالم چه عجب یادی از ما کردی! _

 می زنی؟از شما یاد گرفتم چرا زنگ ن _

 فرصت ندارم. _
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 خانم سرشون شلوغه؟ _

 چاره ای نیست خبرنگاریه و هزار مصیبت. _

 خدا نکنه، چرا مصیبت؟ _

 نمی دونی چه بالیی سرم اومده. _

 اگه طوری شده بگو. _

 ماجرا را برایش تعریف کردم در سکوت گوش کرد و گفت:

 دختر مواظب باش یه پا آرتیست شدی! _

 تقصیر من نبود. مامانم تشویقم کرد که اون مطالب رو چاپ کنم. به خدا _

 خندید و گفت:

 فکر می کردم مامانت مظلومه. اما مثل این که از خودت بدتره! _

 اگه منظورت چاپ خاطراته، اول چاپ مطالب خیلی عادی بود. بعد این بالها سرم اومد. _

 دوستت چطوره؟ _

 نگران نباشه اما پنهان می کنه. بد نیست، البته نه این که _

 یعنی ممکنه موضوعی باشه که به تو تگفته باشه؟ _

 البته که هست، خودش روز اول گفت. _

 پرهام پرسید:

 حاال چکار می کنی؟ _

 چاپ رو متوقف کردم تا ببینم خدا چی می خواد. _

 این کار عاقالنه تره، مواظب خودت باش. _

 نداره. نترس بادمجون بم افت _

 با این مسائل شوخی نکن، موضوع جدیه. _

 صدایش نشان می داد عصبانی شده است. گفتم:

 چرا عصبانی شدی؟ من که دیگه کاری نمی کنم. _

 باشه عصبانی نمیشم حاال از خبرهای خوب بگو. _

 خونه ی دایی فرزاد داره آماده میشه. _

 این خبر خوبیه؟ _

 داره بر می گرده. بهترش رو میگم، استادم _

 به به چه خبر خوشی! زنده باشه، کی میاد؟ _

 هر وقت بلیط گیرش بیاد شاید وقت گل نی. _

 دست شما درد نکنه شاگرد به خبر که نمی دونی استادت بلیط هم گرفته. _

 لرزه بر تنم افتاد و با لکنت گفتم:

 جدی میگی؟! _

 ن.دروغم چیه؟ شماره پروازم رو یادداشت ک _
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 به سرعت نوشتم و گفتم:

 می دونی تو دو روز بعد از دایی جون می رسی. _

 آهی کشید و گفت:

 چه حیف رقیب دو روز زودتر می رسه! _

 پرهام کدوم رقیب؟ دوباره شروع کردی! _

 ساعت فرصت داره. 28شوخی که نیست  _

 خب دیدنشون نمیرم تا تو بیای. _

 با کنجکاوی پرسید:

 الخره رقیبه، حاال تو نمی ری اونم نمیاد؟پس با _

 نه خیر اول من باید به دیدنشون برم. آخه مهبد از من بزرگتره، اون خیلی مودب و مقیده. _

 بعد یاد گلی افتادم و گفتم:

 راستی پرهام گلی دعا کرده هواپیمای تو چرخش پنچر بشه.

 با تعجب گفت:

 آخه چرا؟ _

 ده.آخه اون هم طرفدار مهب _

 مهبد طرفدارش کم بود یکی هم اضافه شد. بهش بگو به خدا من از مهبد بهترم، آقاترم، ما هترم، هنرمندترم. _

 از کجا معلوم؟ تو مهبد رو خیلی دست کم گرفتی. _

 خدای من تو هم این طور میگی؟ آوا من دیگه چطور جرات کنم برگردم؟ دیگه اعتماد به نفس ندارم. _

 :خندیدم وگفتم

 غصه نخور اصل کار منم که تو رو در بست قبول دارم، خوب یا بد. _

 خیالم راحت شد. حاال بگو ببینم سوغاتی چی می خوای؟ _

 من عاشق عروسکم. _

 خوش به حال عروسک! خب من برات چند تا عروسک میارم، نی نی کوچولو. _

 پدر و مادرت نفهمن برای من عروسک می خری. _

 باشه بهشون نمیگم. کلی از تو تعریف کردم. خاطرت جمع _

 کدوم هتل می ری؟ _

 چه مهمون نواز. مگه به خونه تون دعوتمون نکردی؟ _

 نگران گفتم:

 خونه ی ما می آیید؟ _

 خونسرد گفت:

 مگه اشکالی داره؟ _

 نه اما باید به مامانم بگم. _

 نیازی نیست ما که با هم از این حرفها نداریم. _
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 به قهقهه خندید. فهمیدم شوخی می کند و گفتم: و

 پس من میام فرودگاه با پدر و مادر و گلی. _

 که پنچری هواپیما رو بگیرید؟ _

 نه خیر میام استقبال. _

 نیا می ترسم همونجا پشیمون بشی. _

 من قول دادم زیر قولم نمی زنم. مگه تو پشیمون بشی. _

 شاید. _

 هواپیمات پنچر بشه.بدجنس اصال حقته  _

 با صدای محزونی گفت:

 آوا من با هزار امید و آرزو بر می گردم نا امیدم نکنی. _

سکوت کردم چقدر این جمله دردناک بود و عمق نگرانی او را نشان می داد. دلشوره به جانم افتاد. چه مشکلی وجود 

تا رسیدن میهمان ها کارهایم را به تدریج انجام  داشت که او هنوز هم تردید داشت. کم کم به آرامش می رسیدم و

 می دادم که تلفن خانم صالحی دوباره افکارم را پریشان کرد.

به درخواست خانم صالحی به دیدنشان رفتم و او برایم از افراد ناشناسی گفت که از گلی پرس و جو می کردند و 

 زد و نگران بودم. خانم صالحی ادامه داد: موتور سواری که دور و بر آسایشگاه می پلکید. دلم شور می

 آوا جان گلی از دو سه روز پیش حال خوبی نداره. به تو تلفن کردیم شاید اگه تو رو ببینه بهتر بشه. _

 با تعجب گفتم:

 مگه اتفاقی افتاده؟ از حضور فراد ناشناس خبر داره؟ _

 او گفت:

 ید.چون تا حاال مالقاتی نداشته زود به گوشش رس _

از اون روز خودش رو تو اتاقش زندانی کرده و در مقابل پرسش های من سکوت می کنه. من مسئولیت افراد مسن و 

بیماری رو به گردن گرفتم که کوچکترین هیجانی براشون خطرناکه. من باید جوابگو باشم. البته کم و بیش از 

اطافش بودند انسان های خطرناکی بودند که ممکنه  گذشته ی گلی اطالع دارم و می دونم افرادی که در گذشته در

برامون دردسر درست کنن. فقط نمی دونم چرا یکهو سر و کلشون پیدا شده؟ برای همین مزاحم تو شدم شاید با 

 گلی صحبت کنی و اون دست از پنهان کاری برداره، هر چی باشه با هم دوستید.

 آهی کشیدم و بی اختیار گفتم:

 ازی لعنتی تمومی نداره.خدایا این ب _

 که خوشبختانه خانم صالحی نشنید.

با نگرانی چشم به دستان دکتر دوخته بودم که گلی را معاینه می کرد. او را تب دار و مریض در رخت خواب پیدا 

کردم. نگرانیش را احساس می کردم. اگر خان صالحی او را نمی پذیرفت جایی برای زندگی نداشت. و حماقت من 

ن دردسر را برایش به وجود آورده بود. حاال هم چشمم را به دهان دکتر دوخته بودم نا ببینم چه می توانم بکنم. ای

دلم می خواست او را همراه خودم ببرم اما نمی دانستم راضی می شود یا نه. کار دکتر که تمام شد رو به من کرد و 

 گفت:
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 سینه پهلو کرده و نیاز به مراقبت داره. _

چه به گلی اصرار کردم به خانه ی ما بیاید قبول نکرد. می خواستم کنارش بمانم که به شدت مخالفت کرد. داروها  هر

 و غذایش را دادم و برایش گفتم که خطر همچنان تهدیدش می کند. با نگرانی گفت:

 سرنوشت شوم من این بیچاره ها رو هم عذاب میده. _

 وختم و دم برنیاوردم. خودم کردم که لعنت بر خودم باد.و مظلومانه گریست و من از درون س

 گفتم:

 گلی بگو چرا دنبالت می گردند شاید بتونم کمکت کنم. _

نه هر چه کمتر بدونی بهتره. دردسر برات درست میشه. حاال هم برو و چند وقت اینجا نیا. قول بده این مطالبی رو  _

ر صندوقچه است که بعد از مردن من به تو می رسه. حاال برو. خواهش می که میگم در سینه ات بمونه. تمام مطالب د

 کنم.

این قدر التماس کرد که مجبور شدم قبول کنم تا اعصابش بیش از این مشنج نشود و بعد از کلی سفارش به خانم 

 صالحی آنجا را ترک کردم.

ج شد و دنبالم آمد. به همه چیز مشکوک سوار ماشین که شدم موتورسواری از پشت دیوار انتهای آسایشگاه خار

بودم. تا خیابان اصلی راه زیاد بود و خیابان خلوت. تاریکی و درختان بزرگ فضایی خوفناک پدید آورده بود که به 

تنهایی برای ترسیدن کافی بود. حاال یک موتور سوار هم بی محابا دنبالم می آمد و هر لحظه نزدیک تر میشد. این 

وی پدال گاز فشرده بودم که انگشتانم درد گرفته بود. تقریبا کنترل ماشین از دستم خارج شده بود و قدر پایم را ر

اگر کوچکترین مانعی جلویم سبز می شد قادر نبودم از بروز حادثه جلوگیری کنم. دهانم خشک شده بود و چشمانم 

ن که موتو سوار بیش از حد به من نزدیک را از وحشت تا آخرین حد گشوده بودم. به هر بدبختی که بود قبل از ای

شود به خیابان اصلی رسیدم. نور چند ماشین در حال حرکت و چراغ های روشن اتوبان کمی از ترسم کاست. اما 

همچنان هیجان زده بودم. سر چها راه بعدی خبری از موتورسوار نبود. خیالم تا حدودی راحت شد اما هنوز مراقب 

انه رسیدم جرات نداشتم در پارکینگ را باز کنم اما به هر زحمتی بود از ماشین پیاده شدم و اطراف بودم. وقتی به خ

در پارکینگ را باز کردم و داخل شدم. مادر سرگرم آشپزی بود و پدر مشغول تصحیح اوراق امتحانی بچه ها. 

تادم تا ضربان قلبم ارام خوشبختانه هیچ کدام متوجه حال خراب من نشدند. چند دقیقه ای با لباس روی تخت اف

 گرفت.

 زمانی که مادر برای شام صدایم زد به حالت اول برگشته بودم. وقتی پشت میز نشستم مادر با خنده گفت:

 چی شده دخترم چرا پریشونی؟ _

 لبخندی زدم و گفتم:

 چیزی نیست فقط کمی خسته ام. _

 مادر با ظرافت پاکتی را از روی میز برداشت و گفت:

 راستی نامه داری. _

 نامه؟ _

 آره. _

 از کی؟ _
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 سواد که داری خودت بخون. _

نگاهی به نامه کردم. دلم هری ریخت. خط مهبد را شناختم. نامه را گرفتم و آهسته تشکر کردم. سعی کردم در 

 مقابل نگاه کنجکاو آنها بی تفاوت باشم. بنا بر این گفتم:

 راستی مادر گلی سالم رسوند. _

 پدر گفت:

 اونو کجا دیدی؟ _

 مریض بود به دیدنش رفتم. سینه پهلو کرده بود. _

 مادر گفت:

 خجالت نکشیدی باز به دیدنش رفتی؟ _

 جوابی نداشتم. پدر گفت:

 اونو به اینجا می آوردی. _

 هر چه اصرار کردم نیومد. _

تمام شد. دوباره نگاهی به نامه انداختم. دلم می با این جمله ی پدر که باید زود به عیادتش بریم بحث همین جا 

 خواست هر چه زودتر آن را بخوانم.

تا شام را تمام کنم نصف جان شدم. وقتی از سر میز بلند شدم این قدر عجله کردم که پایم به صندلی گیر کرد. پدر با 

 خنده گفت:مواظب باش بابا جان زمین نخوری!نامه رو هم فراموش کردی.

اتاقم برسم صدای خنده پدر و مادر به گوشم می رسید. به نامه خیره شده بودم. امروز بیش از اندازه هیجان تا به 

داشتم حاال نامه مهبد هم رسیده بود.روی نامه خط زیبای مهبد به چشمم آمد)برسد به دست آوا معتمد(. با دستانی 

سعی می کردم قادر به خواندن نبودم. عرق سردی سر و  لرزان نامه را باز کردم. چشمم نوشته ها را نمی دید. هر چه

 صورتم را پوشانده بود. نامه را به زحمت شروع کردم:

 با نام خدا

سالم،سالمی به مهربانی تمام آفتابی که به صورت سرد و یخ زده زمین می تابد. نمی دانم چه بگویم؟چطور بگویم؟ 

و دلی برای فهمیدن نمی طپد، زبان چرا گشوده شود؟ای کاش  اصال چرا بگویم؟وقتی گوشی حاضر به شنیدن نیست

 روح خشکیده من هم مانند زمین خشک با باران طراوت می گرفت و تازه می شد.

 و ای باران،باران

 شیشه پنجره را باران شست

 از دل من اما چه کسی نقش تو را خواهد شست

 آسمان سربی رنگ

 من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ

 پرد مرغ نگاهم تا دورمی 

 وای باران باران

 پر مرغان نگاهم را شست

 خواب رویای فراموشیهاست
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 خواب را دریابم

 که در آن دولت خاموشیهاست

 من شکوفایی گلهای امیدم را در رویاها می بینم

 و ندایی که به من می گوید

 گر چه شب تاریک است

 (0دل قوی دار سحر نزدیک است)
 

ر نامه را خواندم از اول تا آخر اما از آن سر نمی آوردم. حدایا این نامه چه بود که در این روزهای قبل از آمدن چند با

برایم نوشته بود؟آن هم بعد از چند ماه سکوت درست وقتی که دلم در گرو عشق پرهام بود و جز انتظار آمدن او 

 م و پشت میز نشستم.هیچ در دلم نمی گرفت. سردرگم نامه را روی تخت انداخت

 "مهبد داره اون طرف دنیا زجر می کشه."دوباره یاد گلی افتادم که می گفت:

اما این تقصیر من نبود . من قولی به مهبد نداده وبدم حتی بعد از اصرار فراوان مادر فقط قول دادم که او را ببینم و با 

با این که پرهام سلطان رویاهایم بود نمی خواستم مهبد او صحبت کنم. در واقع هدفم این بود که او را قانع کنم. 

 برنجد.

و حاال این نامه تمام معادالت ذهنی مرا به هم ریخته بود. او چه ساده و معصومانه نوشته بود و چه کوتاه و مختصر!نامه 

 پر از گالیه های کنایه آمیز نه رک و روراست. گله ای پر از محبت و درد.

فه شدم. روی تخت افتادم و ساعتی به حال خودم گریستم. آن طور که دلم می خواست پدر و مادر از فکر و خیال کال

هم مزاحم نشدند. من باید در تنهایی با خودم کنار می آمدم. اشکهایم که تمام شد به یک نقطه خیره شدم.می 

ا این موقع شب خوابیده بود. پدر خواستم با کسی درد دل کنم روی گلی نمی توانستم حساب کنم. او بیمار بود و حتم

و مادر را هم خجالت می کشیدم از خوب بیدار کنم به یاد پرهام افتادم و بی هیچ تفکری شماره او را گرفتم. وقتی 

جواب داد فورا پشیمان شدم اما چاره ای نبود شروع به صحبت کردم و گفتم:پرهام بی موقع تماس گرفتم از این 

 ی نداشتم.بابت متاسفم اما چاره ا

 جواب داد:این حرف رو نزن اصال منتظر تلفنت بودم.

 با تعجب پرسیدم:منتظر بودی؟

هول جواب داد:منتظر که نه اما خوب شد که زنگ زدی دلم برات تنگ شده بود. این روزهای آخر خیلی سخت می 

 گذره.

 من هم خیلی به هم ریختم. -

 چرا؟مگه اتفاقی افتاده؟ -

 برایش تعریف کردم و در آخر اضافه کردم:یه نامه هم از مهبد رسیده که کالفه ام کرده.ماجرا گلی را 

 چرا نامه؟خودش که میاد. -

 برای همین هم گیج شدم و نیاز دارم با کسی صحبت کنم به غیر از تو هم کسی به ذهنم نرسید. -

 خب بگو. -

 حرفی ندارم فقط دلم گرفته. -
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 نامه چی نوشته که تو این قدر به هم ریختی؟مگه این آقا مهبد تو  -

 اگه حوصله داری برات بخونم. -

 هر چی می خواهد دل تنگت بگو. -

 نامه را خواندم و همراهش گریستم. محزون جواب داد:متاسفم به خاطر من،تو در این شرایط بد گرفتار شدی.

 به خاطر تو نیست به خاطر دل خودمه. -

 داری؟ آوا تو هنوز تردید -

نه به خدا تردید ندارم اما مطمئن بودم مهبد ناراحت نمی شه.می خوام این موضوع بی دردسر تموم بشه. مهبد  -

 خاطرات کودکی منه.

 حاال من چه باید بکنم؟ -

 زودتر بیا. -

 ممکن نیست. -

 بدون تو جرأت روبرو شدن با مهبد رو ندارم. -

 د تحمل کنی.چاره ای نیست این دو روز رو بای -

 ببخش وقتت رو گرفتم کاری نداری؟ -

دختر خوب،حسابی پریشونم کردی. این عشق عجیب مثل خوره منو می خوره. این قدر به تقویم نگاه کردم که  -

 همه مسخره ام می کنند اما نیم دونم وقتی بیام چی پیش میاد.

 از چی می ترسی؟من خیلی هم ترسناک نیستم. -

رانم، به تو که گفتم من زخم خوردم،تاب تحمل زخم بعدی رو ندارم،از پا می افتم. تو منو به بازی نمی ترسم،نگ -

خطرناکی کشوندی. حاال مهبد هم ضلع سوم این مثلث رو شکل داده و من نگرانتر شدم. احساس می کنم تو هنوز 

 تردید داری.

رانم؟دلشوره امونم رو بریده،تو رو خدا برام دعا کن پرهام به خدا این طور نیست. فکر می کنی من کمتر از تو نگ -

 که به مرگ راضی شدم.

 آن شب تا صبح بر بخت بد خود گریستم و از خدا خواستم همه چیز به خوبی تمام شود.

صبح روز بعد همراه مادر برای انجام کارهای عید از خانه خارج شدیم. سر راه به خانه دایی فرزاد سری زدیم.خاله 

 و مادربزرگ سیمین

آنجا بودن تا ظهر کنارشان ماندیم. خانه دایی فرزاد هرچند قدیمی بود اما به زیبایی بازسازی شده بود و بسیار شیک 

 و دلباز بود.

 در تمام مدت مادر هر چه کرد نتوانست از زبانم حرفی درباره نامه مهبد بیرون بکشد و در آخر با خنده گفت:

 خودش میپرسم.خوب نگو وقتی اومد از _

 خاله سیمین خندیدو گفت:

 سوسن جون من که چشم آب نمیخوره،مهبد از آوا بدتره._

من هم در ظاهر خندیدم اما در دلم طوفانی به پا شد.خدایا مهبد به زودی باز میگشت.سرگردان اطراف خانه را 

 گشتم تا مادر متوجه اضطرابم نشود.
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مزده بود که دلم گرفت. به طرفش رفتم و از پشت در آغوشش نگاهم روی مادربزرگ ثابت شد.آنقدر غ

 گرفتم.یکباره بغضش ترکید.

 هراسان کنارش زانو زدم و پرسیدم:

 مادربزرگ چی شده؟ چرا گریه میکنی؟_

 ناله کرد:

پسرم برمیگرده و من باز تنها میمونم.میدونم اونا برمیگردن. تو هم دل مهبد رو شکستی هم منو نا امید _

 دی.مهبد اینجا طاقت نمیاره.کر

 فرزاد هم جونش به اون بسته است و برمیگرده و من....

هق هق گریه صدایش را برید.اشک چشمانم را پوشانده بود.خودم را در آغوش مادربزرگ انداختم.صدای های های 

 گریه ما خانه را پر کرده بود.

 گریه گفتم:خاله سیمین مرا به زور از آغوش مادربزرگ جدا کرد با 

 خاله دعا کن من بمیرم.من باعث این همه ناراحتی شدم خدایا چه کنم؟_

 خاله با مهربانی دلداری ام داد و گفت:

 عزیزم مادر احساساتی شده خودت رو ناراحت نکن.نظر تو نظر ماست هیچکس مهبد رو به تو تحمیل نمیکنه._

 ه، سر تو خالی میکنه.فرزاد و سیما هم قانع شدند.مادر دلش از فرزاد پر

 بعد با دلخوری رو به مادربزرگ کرد و گفت:

 چرا تن این دختر رو میلرزونی،خوب مهبد رو نمیخواد زور که نیست._

 مادر با خنده گفت:

وقتی برگرده خودم براش دختری میگیرم که همین آوا خانوم از حسودی دق کنه.با اون استاد کور و کچلی که _

 هندیده و نشناخت

 عاشق عینک ته استکانیش شده.

از یک طرف عصبانی شدم و از طرف دیگر خنده ام گرفت. خدای من اگه پرهام به قول مامان کور و کچل باشه چه 

 خاکی بر سرم بریزم.

 همه به ریشم میخندن.اما مهم نیست اون هنرمنده قابلیه و دل همه رو بدست میاره. مهم اینه که من دوستش دارم.

با خاله سیمین برای خرید از خانه خارج شدیم.طبق معمول هر سال مامان عیدی ها را هم خرید.من هم دلم عصر 

 میخواست برای پرهام هدیه ای بخرم.

 وقتی مادر تی شرت زیبایی برای مهبد خرید بی اختیار من هم یکی شبیهه ان را خریدم.مادر خندید و گفت:

 مطمئنی اندازه اش درسته؟_

یم سست شد.خدایا چرا من در تصوراتم نمیتوانستم او را تجسم کنم؟چرا در این مدت از او نخواستم دست ها

 عکسی برایم بفرستد؟

 از همه بدتر چرا تی شرتی مشابه مهبد برایش خریدم؟از خرید منصرف شدم ودنبال مامان و خاله سیمین راه افتادم.

 ل تماشا شدم.خاله با خنده گفت؟نزدیک یک فروشگاه لوازم خانگی ایستادم و مشغو

 سوسن کم کم باید به فکر جهیزیه آوا باشی._
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 مامان جواب داد:

 راستش تو فکرش هستم هر چند دست و دلم به کار نمیره._

 بی توجه به کنایه مامان گفتم:

 حاال عجله ای نیست از کجا معلوم پرهام من رو بپسنده؟_

 خاله اخم قشنگی کرد و گفت:

ی هم دلش بخواد خوبی،خوشگلی،خانواده داری. باید خیلی بی سلیقه باشه که تورو نپسنده.لنگه تو دیگه پیدا خیل_

 نمیشه.بیچاره مهبد حسابی ضرر کرد.

 مامان پشت چشمی نازک کرد و گفت:

 هبد.خودم واسه مهبد یه دختر صدبار بهتر از آوا پیدا میکنم.حاال میبینی کی بیشتر ضرر میکنه آوا یا م_

از این حرف مادر رنجیدم.شاید این قدر خودخواه بودم که دلم میخواست مهبد برای همیشه پاسوز من شود.در هر 

 صورت از این حرف مادر خوشم نیامد.

یک هفته مثه برق و باد گذشت.و همه سرگرم کارهای عید و تدارک ورود مهمانان بودیمو وقتی به خودمان آمدیم 

 انده بود.که سه روز تا عید م

 و همان شب دایی فرزاد از راه میرسید.با این حساب پرهام درست شب عید می اید.

فقط خدا می داند که آن روز و شب بر من چه گذشت.تا وقت رفتن به فرودگاه نگاهم به آسمان بود.که خدایا چه 

زد به خانه خودمان بروم اما  کنم؟فردا چطور چشم در چشم مهبد بدوزم و به او خوشامد بگویم؟ چند بار به سرم

 پشیمان شدم. این رفتار غیر منطقی این قدر دور از ادب بود که خودم هم خجالت میکشیدم.

بارها به خودم نهیب زدم دختر جان از چه میترسی؟اما باز یاد مهبد اشفته ام میکرد. به او چه میگفتم؟ کاش پرهام 

 زودتر می آمد.

ی بقیه فهمیدم که همه عازم فرودگاه هستند.خسته از اتاق خارج شدم.خوشبختانه صبح بود که از صروصدا 2ساعت

همه آنقدر شوروشوق داشتند که کسی پاپی من نشد. من هم از خدا خواسته از رفتن به فرودگاه صرف نظر کردم و 

 تصمیم گرفتم در خانه مادربزرگ منتظر میهمانان بمانم.

صبح 6که در زدند. هراسان شدم قرار نبود به این زودی برسند.تازه ساعت تنها روی پله های تراس نشسته بودم 

 بود.با حال زار به طرف در رفتم و آن را باز کردم

 در مقابل چشمان ناباور من گلی روی ویلچر به رویم خندید.با شادی گفتم:

 چه خوب شد که آمدی،حالت چطوره؟_

 خندید و گفت:

 سابی سرت شلوغ شده عروس خانو ما رو فراموش کردی!از احوالپرسی شما بد نیستم.ح_

 دست از سرم بردار که حالمخوش نیست.عروسی تو سرم بخوره دلم خونه.

 نگاهی پر از سرزنش به من کرد و گفت:

 حاال برو کنار تا بیام تو._

 وقتی داخل شد ادامه داد:

 مه ناراحتی و خون دل خوردن داره؟ای دختر نا شکر،دو تا خواستگار دارن میان،خواستگاری این ه_
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 انقدر اعصابم خورده که فکر کنم اگه ازدواج نکنم بهتره،الاقل این طوری به کسی بدهکار نیستم._

 گلی سرم داد زد:

 دیونه کله شق تو عمرم دختری به لجبازی تو ندیدم._

راحت شد.هر دو به دقت همه چیز را به هزار زحمت گلی را راضی کردم زبان به دهن بگیرد.وقتی قول داد خیالم 

 کنترل کردیم.

ساعت  1گوسفندی داخل حیاط در حالی که پایش به درخت بسته شده بود،آرام علف میخورد.بیچاره خبر نداشت تا 

 دیگر سرش را می برند

 تقصیر مهبده این گوسفند بیچاره رو بخاطر اون سر می برند._

 م کرد و گفت:گلی با چشمانی گرد شده از تعجب نگاه

 چی گفتی؟_

 مگه تو نشنیدی؟_

 بعد آب دهانم را قورت دادم و ادامه دادم:

 خوب شد تو اومدی بدون تو چکار میکردم؟_

 گلی خندید و گفت:

 باید قول بدی دختر عاقلی باشی و رفتار غیر عادی نداشته باشی و گرنه من بر میگردم._

.حاال همه چیز مرتب بود قصاب هم سر کوچه منتظر بود.مشغول اب دادن همراه گلی سینی اسفند را آماده کردیم

 باغچه شدم به کنار حوض که رسیدم

یاد گذشته ها افتادم که همراه مهبد لب حوض مینشستیم و پرحرفی میکردیم.انقدر آب به سر و روی هم می 

 پاشیدیم که مثل موش آب کشیده می شدیم.

ره بود. دایی فرزاد بدون اعتنا به اعتراض مهبد ساعت ها مرا تاب می داد و عصبانیت تاب کنار حیاط برایم دنیای خاط

 او را مسخره میکرد.

 خدایا چرا در این حیاط باید با او روبرو میشدم؟ تقاص چه چیز را باید پس میدادم؟

 با صدای گلی از جا پریدم تقریبا فریاد میزد:

 و عوض کن االن میرسند.چه میکنی: همه حیاط گل شد.برو لباست ر

با تذکر او شیر اب را بستم و داخل ساختمان شدم.همه چیز مرتب بود.در آینه نگاهی به خود انداختم و بلوز شلوار 

 هدیه دایی فرزاد را پوشیدم.

و موهایم را به سادگی رویه شانه هایم ریختم.سعی کردم که ساده باشم اما از حق نمی توان گذشت که دلم 

 ت مقبول تر از همیشه باشم.میخواس

چند بار در آینه خود را برانداز کردم اما هر بار ناراضی تر از پیش بودم.اضطراب در صورتم به چشم میخورد.در آینه 

 متوجه نگاه سرزنش بار

 گلی شدم.گفت:

 معلومه چه میکنی؟

 سر در گم موندم؟_
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 یه مهمونی معمولیه.حاال اگه فهمیدی من چی میگم.آخه دختر دیوونه امشب که کسی با تو کاری نداره مثل _

بود که کم کم چرتم  9گلی داد و فریاد میکرد و من دلم شور میزد.و مرتب به ساعت نگاه میکردم.ساعت حدود 

 گرفت.اما صدای زنگ در 

ختم.دست و پایم یکباره مرا از جا پراند.فک کردم خواب میبینم اما زنگ دوم را به وضوح شنیدم. و به آیفن چشم دو

 شروع به لرزیدن کرد.

 به سمت گوشی رفتم و با صدایی که سعی میکردم بدون لرزش باشد پرسیدم:

 کیه؟_

 صدایی در گوشم پیچید:

 عروس خانوم چرا در رو باز نمی کنی؟رو نما میخوای؟_

ست.یک لحظه همه چیز را دایی فرزاد صدایش ذره ای تغییر نکرده بود.احساس کردم چقدر دلم برایش تنگ شده ا

 فراموش کردم

و دکمه آیفون را با شادی زدم.اما زنگ بدی نشان داد که در باز نشده.یادم آمد که دیروز سیاوش آنقدر با آیفن 

 کلنجار رفت که خراب شد.

به طرف حیاط دویدم گلی کنار باغچه روی ویلچر بی حرکت نشسته بود تا به او برسم دو سه مرتبه سکندری 

 وردم. از شدت هیجان لب هایش را خ

روی هم میفشرد.باالخره به هر جان کندنی بود او را به طرف در هول دادم.خیس عرق بودم.درست لحظه ای که در 

 باز شد.

 صدای گلی در گوشم پیچید:

 خونسرد باش_

ادربزرگ وارد شد و مرا در با این حرف گلی یکباره آرام شدم و از جلوی در کنار رفتم. دایی قبل از همه همراه م

 آغوش گرفت و بوسید.

 درست مانند زمان کودکی بعد نوبت زندایی سیما بود مثل همیشه شاد و مهربان.

ذره ای تغییر نکرده بود. با محبت مرا بوسید و حالم را پرسید.از آغوش او که در آمدم متوجه شدم به گلی نگاه می 

 کند. 

 و منتظر شدم تا بقیه وارد شوند.آخرین نفر پدرم بود که در را بست و اشاره کردگلی را به هر دو معرفی کردم 

 به داخل ساختمان برویم.

 خشکم زد پس مهبد کجا بود؟یعنی او نیامده؟پس کجا رفته؟چه بالیی بر سرش آمده؟نکند اتفاقی افتاده؟

 جواب دادم نمیدانم.نگاه نگرانم را به گلی دوختم.او هم مثل من فکر میکرد.پس کو؟ با سر 

مانند کسی که ضربه ای نا غافل نوش جان کرده باشد خودم را به طرف ساختمان کشاندم تا به بقیه برسم هزار فکر 

 از سرم گذشت.

 پدر هم گلی را به دنبال من می آورد.پدر لحظه ای که از کنارم رد میشد آهسته گفت:

 مهبد همراهشان نیامده._

 ودم را داخل هال کشاندم و روی مبل افتادم.نه چیزی می دیدم نه چیزی می شنیدم.دیگر چیزی نشنیدم خ
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 فقط لحظه ای سوگل را دیدم که لیوان آب را به طرفم گرفت و گفت:

 آوا حالت خوبه؟_

 اب را گرفتم و تمام آن را نوشیدم.از درون می سوختم آب کمی از التهابم را فرو نشاند.

 ت:دایی فرزاد با خنده گف

آوا جون مثه اینکه از آمدن ما خوشحال نشدی.نگاهش کردم تازه متوجه شدم کمی موهایش سپید شده اما هنوزم _

 دوستداشتنی بود.

 به زحمت لبخندی زدم و گفتم:

 نه به خدا دایی جون این حرفا چیه؟خوش اومدید._

 زندایی سیما نگاهی به من کرد و گفت:

 آوا حتما خیلی خسته شده._

 فتم:گ

 نه این حرف ها نیست همه کار ها رو دیگرون انجام دادن._

 یکهو دایی گفت:

 پس بحث دلتنگیه،خانوم خانوما ما همه دلمون برای شما تنگ شده بود._

 مامان خندید و گفت:

 این حرفا چیه داداش؟آوا فقط کمی ساکت و کم حرفه._

خانه شدم.همه دور هم جمع بودند و صحبت هایشان گل به اشاره خاله نرگس جمع را ترک کردم و وارد آشپز

 انداخته بود و هیچ کس از دل من 

 خبر نداشت.حاضر بودم نصف عمرم را بدهم و بدانم چرا مهبد نیامده؟

 اما همه بی تفاوت از کنار این ماجرا گذشته بودند.

جه شدم با کسی مشغول گفتگوست. سرم گلی کنارم بود و هر از گاهی چیزی می گفت اما من در خودم بودم که متو

 را برگرداندم نگاهم در

 چشمان زندایی سیما گره خورد.زندایی خندید و گفت:

دایی جونت اصرار داره سوغاتی ها را تو باز کنی اگه کاری نداری بیا.به دنبالش روان شدم.باید از او -

 میپرسیدم.زندایی سیما

 د.وقتی دو تایی تنها شدیم شرمزده نگاهش کردم و گفتم:یک روانپزشک بود و حتما مرا درک میکر

 سیما جون._

 جانم._

این قدر با محبت جوابم را داد که خجالت کشیدم.از خودم خجالت کشیدم و از عشق بی موقعی که باعث ناراحتی بقیه 

 شده بود.

 از بالتکلیفی دیوونه شده بودمنگاهش کردم منتظر بود گفتم:

 ی توقع نداشت.زحمت کشیدید کس_
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نتوانستم بپرسم زبانم نمیچرخید. چه خوب می شد اگر خودش حرفی میزد اما او هم در سکوت مشغول باز کردن 

 چمدان ها بود.

 لحظاتی بعد بسته هایی را به دستم داد و هر دو به جمع باز گشتیم. امیدم نا امید شد.

 کارمان که تمام شد سیاوش رو به دایی کرد و گفت:سوغاتی ها همه منظم و با سلیقه بسته بندی شده بود. 

 پس بقیه سوغاتی های من کو؟_

 بعد رو به من کرد و گفت:

 قبول نیست، سوغاتی های این آوا خانوم بیشتره._

 با عصبانیت پس گردنی ای به او زدم و گفتم:

 ساکت باش،چه حرف هایی میزنی؟_

 :سیاوش در حالی که چپ چپ نگاهم میکرد گفت

 حیف که مهبد نیومد._

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم:

 چه ربطی داره؟_

 سیاوش به حالت قهر از کنارم بلند شد و به طرف دایی رفت و گفت:

 دایی جون مهبد کی میاد؟_

 گوش هایم تیز شد.این اولین بار بود که در مورد مهبد حرفی زده می شد.منتظر جواب شدم.دایی جواب داد:

 بد چکار داری؟می خوای بهش شکایت کنی؟با مه_

 سیاوش تفنگ سوغاتی هایش را به طرف من نشانه گرفت و گفت:

 اول اینو میکشیم بعد سوگل و سارا رو!مهبد قویه._

 دایی دستی به سر سیاوش کشید و گفت:

 برای انجام عملیات باید دو روز صبر کنی تا مهبد بیاد._

 بود او را غرق بوسه میکردم.خدایا شکرت پس مهبد می آمد.در آن لحظه اگر سیاوش نزدیک 

 عمو آرش پرسید:

 با چه پروازی می آید؟خودم میرم دنبالش._

وقتی دایی از روی کاغذ شماره پرواز و ساعت ورودش را گفت نفسم بند آمد باورکردنی نبود مهبد با همان پروازی 

 می آمد

 د همسفر بود.که مسافر دل مرا می آورد.پرهام با مهب

از یک طرف خوشحال شدم که هر دو را با هم میبینم و از طرفی ناراحت چون بقیه هم به فرودگاه می آمدند ال اقل 

 عمو آرش می آمد.

 در همین افکار بودم که مادربزرگ به اعتراض گفت:

 چرا این بچه را همراهتون نیاوردید این چه کاریه؟_

 زندایی سیما خندید و گفت:



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ی دیدار لحظه 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

9 1  

 

مادر جون بچه چیه؟مهبد برای خود مردی شده.راستش مهبد منتظر بود آخرین مدرکش رو از دانشکده موسیقی _

 بگیره منتهی قرار شد بمونه کارهاش رو که انجام داد بیاد.این پرواز هم قطعی نیست اگه کارش انجام شه میاد.

تادم.به اتاق خواب مادربزرگ رفتم و شماره با این حرف زن دایی سیما نفسی به اسودگی کشیدم.به یاد پرهام اف

پرهام را گرفتم.هنوز جواب نداده بود که نگاهم به عکس مهبد کنار تخت مادربزرگ افتاد.مثل همیشه با ان نگاه 

عمیق و مهربان به روبه رو چشم دوخته بود.سرم را برگرداندم و دل به گوشی تلفن سپردم.صدای پرهام به گوشم 

 رسید:

 ای مرا نمی شنید و مرتب می گفت:اما او صد

 الو صداتون نمیاد.شما رسیدید؟حالتون خوبه؟-

 گوشی را گذاشتم و تماس با پرهام را به اخر شب موکول کردم.

شب موقع خداحافظی دایی فرزاد و زندایی همراه ما امدند تا انها را برسانیم.در سکوت کنار هم نشسته بودیم که 

 .مهبد بود پدر و مادر و زندایی با او صحبت کردند موقع خداحافظی دایی فرزاد گفت:تلفن همراه دایی زنگ زد

 خب پسر جان چرا منو سوال پیچ می کنی از خودش بپرس.-

 و گوشی را به طرف من گرفت و گفت:

 مهبد می خواد حالت رو بپرسه.-

 با دستانی لرزان گوشی را گرفتم و گفتم:

 الو بفرمایید،سالم.-

جوابی نداشت و تماس یکباره قطع شد.با خجالت گوشی را به دایی سپردم.مهبد حتی جواب سالمم را هم نداده اما 

بود.سرافکنده و دلزده شدم.اگر نمی خواست حتی صدایم را بشنود پس نوشتن ان نامه در روزهای اخر چه معنایی 

اورده که مادربزرگ آرام شود.خود را مقصر داشت؟احساس کردم نیامدنش دلیل دیگری داشته و زندایی سیما بهانه 

می دانستم.آرام دست گلی را که کنارم نشسته بود فشردم.لبخند کمرنگی زد و دستم رافشرد و از این ارتباط بی 

کالم لذت بردم و دوباره نگاهش کردم.اما یاد گذشته دوباره شرمنده ام کرد.چقدر به گلی بد کرده بودم.آن 

تفاقات بعدی که فقط به خاطر بی تجربگی و نادانی من پیش امده بود.چقدر برایش دردسر سوءتفاهم احمقانه و ا

درست کرده بودم!اما او باز هم بزرگوارانه مرا بخشیده بود و با این که می دانستم حال خوشی ندارد در ان لحظات 

 بحرانی تنهایم نگذاشته بود.

 شماره پرهام را که گرفت فورا جواب داد:

 چطوری؟سالم،-

 سالم آوا خانم چطور یاد ما کردی؟مسافرها رسیدند؟-

 دایی جون و سیما خانم اومدند اما مهبد نیومد.-

 یعنی چی نیومد و شاید به دیدن تو نیومده.-

 نه خیر از بس تو نق زدی و ناله کردی اصال به تهران نیومده.با همون پرواز میاد که تو میای.-

 سوتی کشید و گفت:

 رقیب منصفی!آوا فکر می کنی بتونم بشناسمش؟چه -

 معلومه هر کسی از همه مسافرا خوش تیپ تره،پسر دایی منه،مهبد هم مثل بقیه اعضای خانواده ما خوش تیپه.-
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 پرهام خندید و گفت:

 یادتون باشه برای خودتون گل بخرید.-

 پس تو چه کاره ای ؟خب تو بخر.-

 بالفاصله گفت:

 که گل نمی برن.آخه برای گل -

 بیخود توجیه نکن،راستی سوغاتی های من یادت نره.-

 چشم میارم اگه نفرین دوست عزیزتون منو نگیره و سالم برسم.-

 نگاهی به گلی کردم که غضبناک نگاهم می کرد.گفتم:

 پرهام به دل نگیر گلی شوخی می کنه.-

 پرهام پرسید:

 آوا تو میای فرودگاه؟-

 ینکه وقتی شما می رسید نصفه شبه مگه بیکارم بیام فرودگاه.ببخشید مثل ا-

 چه با ذوق!منو بگو که دلم یک ذره شده برای اینکه تو رو ببینم.-

 خب خدا روز رو که ازمون نگرفته وقتی رسیدی بخواب صبح سر حال پاشو با مامانت بیا عید دیدنی.-

 آرام گفت:

 خواستگاری؟-

 حاال هر چی،تو بیا.-

 معرفت یعنی فرودگاه نمیای؟ بی

 نه نه نه!مهبد هم با هواپیمای تو میاد همه میایم استقبال مهبد متوجه شدی.

پس باهات قهرم،اما اگه مهبد همه چشمات رو پر نکرد و تونستی بقیه رو هم ببینی من یه بارونی کرم رنگ می 

 پوشم.حدود دو متر هم قدمه،حتما منو می شناسی.

 و کنایه بزن،بابا جون مهبد پسر دایی منه فط همین.حاال هی طعنه 

 انشاهلل این مسافرت به خیر بگذره.

 پرهام راستی از طرفدارات کسی فرووگاه نمیاد؟

 من به کسی خبر ندادم وگرنه تهرون رو چراغونی می کردند.

 استاد خبر نداره؟

 منظورت استاد فرتاشه؟

 آره اگه دوست داری بهش بگم؟

 اون تا بیاد فرودگاه من رسیدم خونه.جوونا رو خبر کن به شهریار بگو. ای بابا

صبح اول وقت این ماموریت رو انجام می دم اما فکر نمی کنم شهریار بتونه تهرون رو چراغونی کنه البته اگه هم 

 بتونه من نمی ذارم.

 با تعجب پرسید:

 چرا؟مگه طوری می شه؟-
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 مونه برات ضرر داره. شهرت برای یه هنرمند مثل سم می

 آرام گفت:

 شهرت خیلی هم خوبه،همین شهرت منو واسه تو این قدر عزیز کرده.-

 عصبانی گفتم:

 شهرت نه اقا پرهام،هنر.در ضمن کی گفته تو عزیزی؟-

 عزیز نیستم،البته دل به دل راه داره،تو هم عزیزی.

 جوابی ندادم پرسید:

 ری نمی ام.چیه؟چرا ساکت شدی؟اگه دوست ندا-

 من چنین چیزی نگفتم.

 پس بهم ادرس بده.

 شماره تلفن که داری به مامانت بگو تلفن کنه ادرس بگیره.

 خندید و گفت:

 چه مقید و اداب دان!چشم شماره رو استین بارونیم نوشتم.-

 شلخته،مگه نگفتم برو بشور.

 کن شاید تمیز شد. به خدا شستم نرفت،تمیز نشد.حاال وقتی اومدم تو هم امتحان

 

 من نازپرورده یکی یدونه لباس شستن بلد نیستم.

 باشه خانوم همینجوری قبوله، فقط بگو سر قولت هستی؟_

 دوباره صدایش می لرزید. دوباره گفتم:

 پرهام به خدا دیوونه شدی، باید بگم مهبد کمی نصیحتت کنه فکر نمی کنم اون به اندازه تو از برگشتن بترسه._

 اگه بشناسمش از هواپیما می ندازمش بیرون._

 خدایا تو چقدر خود خواهی!_

 اینجوری نبودم تو تموم معادالت زندگیم رو به هم ریختی. خود خواه شدم،انحصار طلب شدم._

 پرهام تا تو رو تو فرودگاه ببینم از دلهره و اضطراب می میرم. سعی کن قبل از مهبد بیای بیرون._

 ده با چتر نجات می پرم بیرون خوبه.چشم آدرس ب_

 با خنده خداحافظی کردم و به طرف گلی برگشتم که خیره نگاهم می کرد. گفتم:

 چیه گلی خانم نگاه داره؟_

 اگه این پرهام به دستم بیفته._

 گلی دست بردار، راستی تو هم بیا فرودگاه تو برو استقبال مهبد منم به استقبال پرهام میرم._

 اب لبخند کمرنگی زد گفت:در جو

 آوا طاقت ندارم سهراب رو دل شکسته ببینم._

 گلی سهراب چبه؟ اون مهبده،فقط مهبد، حاال هم برو بخواب._
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روز بعد روز سختی بود همه خانه ما جمع بودند همه شاد بودند به جز من. گلی هم در جمع فامیل غریبه به حساب 

 بود.نمی آمد از این بابت خیلی خوشحال 

در تمام طول روز خجالت می کشیدم به دایی فرزاد نگاه کنم. در نگاهش شور و هیجانی بود که شرمنده ام می کرد . 

 می دانستم در ذهنش چه می گذرد از بچگی هم مرا خیلی دوست داشت. خدایا چطور می توانستم او را ناراحت کنم؟

 اد و سر حال بود.حتی مادربزرگ هم غم هایش را فراموش کرده بود و ش

عصر همه با هم در حیاط کنار باغچه نشسته بودیم که تلفن زنگ زد. دلم چنان فرو ریخت که احساس کردم همه 

صدای آن را شنیده اند. گلی که با پدر مشغول صحبت بود: نگاه سریع به صورتم انداخت. باالخره مادر به داد تلفن 

 م:رسید و با صدای بلند مرا صدا زد. پرسید

 کیه؟ با من کار داره؟_

 سیاوش بی مقدمه گفت:

 خب معلومه استاد پرهام جونت. _

 خشکم زد، نمی خواستم با این صراحت درحضور دایی فرزاد نامی از پرهام برده شود.

با عصبانیت نگاهی به سیاوش کردم و گوشی را گرفتم. دایی فرزاد روبرویم بود و با چشمانی گرد شده از تعجب 

 اهم می کرد.نگ

برق عجیبی در نگاهش بود که هیچ گاه آن را فراموش نکردم. هر چه گفتم الو کسی جواب نداد رو به مادر کردم و 

 پرسیدم:

 کی بود مادر؟_

 مادر گفت:

 صدای مهبد بود، مثل اینکه قطع شد. فقط گفت سالم._

د و من هنوز مستاصل بودم. تا صبح کابوس آن شب سخت ترین شب زندگیم بود. فرداشب پرهام و مهبد می رسیدن

می دیدم. چهره رنگ پریده و نگران مهبد و مردی که چهره ی او معلوم نبود هر دو در کنار هم بودند و این کابوس 

تمام نداشت. وحشت و هراس تمام وجودم را پر کرده بود. فردا همه به فرودگاه می آمدند و پرهام را می دیدند. 

د خدایا این چه سرنوشتی بود که برایم رقم خورده بود؟ گلی گاه و بی گاه بیدار می شد و هشدار مهبد هم می رسی

می داد نگران نباش اما همین که چشمانم را می بستم کابوس ها به سراغم می آمد. صدای اذان صبح را که شنیدم از 

 جا بلند شدم و به آشپزخانه رفتم.

ر زنگ زدم و خبر ورود پرهام را دادم. تشکر کرد و قول داد که به استقبال صبح بود که به استاد شهریا 9ساعت 

 بیاید. دلگرم شدم حاال تنها نبودم.

 پدر و مادر می دانستند پرهام امشب می رسد و مصمم بودند که به فرودگاه بیایند. مادر با خنده گفت:

 ام.همه با هم به فرودگاه می رویم. هم مهبد می آید هم استاد پره_

 گفتم: مادر دیر وقت می رسند ،فردا پرهام رو می بینیم.

 مادر گفت: من که به استقبال مهبد می روم تو نمی آیی میل خودته.

 گلی با اخم نگاهم کرد و گفت:

 چرا سوسن خانم آوا هم میاد با هم میریم._
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داشت. بقیه از ورود پرهام بی خبر  وقتی به فرودگاه رسیدیدم دست گل نرگسی که دستم بود همه را به حیرت وا

 بودند.

 دستانم از هیجان می لرزید رو به گلی کردم و گفتم:

 لعنت به تو که مجبورم کردی در این شرایط قرار بگیرم._

 پدر کنارم آمد و از پشت در آغوشم گرفت و گفت:

 هات صحبت کنم اما موفق نمی شم.آوا عزیزم خونسرد باش هر چی خدا بخواد همون میشه. چند روزه می خوام با_

 گفتم: در چه مورد؟

 خب معلومه در مورد تو ، پرهام، مهبد._

 پدر خواهش می کنم ادامه نده اآلن نمی تونم صحبت کنم._

به پدر تکیه دادم و به شیشه ی سالن ترانزیت چشم دوختم. بوی پدر آرامم می کرد او هم به خواهش من ساکت 

 هبد سرک می کشیدند. خاله ها و حتی مادربزرگ .شد. همه به دنبال م

اما چشمان نگران من دنبال پرهام می گشت. گاهی در میان مستقبلین به دنبال پدر و مادرش می گشتم. یکهو به یاد 

 شهریار افتادم چرا نیامده بود. البته هنوز دیر نشده بود.

ستم فشرده بودم که تقریبا مچاله شده بود. وقتی از بلند دقایق مانند قرنی برایم می گذشت این قدر گل ها را در د

 گو ورود پرواز اعالم شد گلی خندید و گفت: هواپیما پنچر نشد ، فقط به خاطر مهبد.

نگران تر از آن بودم که بخندم. چشم به راهرو ورود دوختم تا بلکه شهریار را بیابم در آخرین لحظات که سر و کله 

شهریار را دیدم که دوان دوان نزدیک می شد. با خوشحالی برایش دست تکان دادم، گویی  مسافرین پیدا شده بود

باری از دوشم برداشته بودند، برخالف تصورم شهریار به طرف من نیامد و به طرف دایی فرزاد رفت و حسابی با او 

 احوالپرسی کرد وقتی سالم کردم گفت: چشم شما روشن!

 خندیدم و گفتم: ممنونم.

 ریبا نیمی از مسافرین آمده بودند اما از پرهام و مهبد خبری نبود. در گوش گلی گفتم:تق

 نیومدن. 

 گلی با خنده ای زیرکانه جواب داد:

 حتما دست به یکی کردن و برگشتن.-

ر خنده ام گرفت .به مسافرین چشم دوختنم.لحظه ای نگاهم به زندایی سیما که با نگرانی و رنگ و رویی پریده د

حالی که مرا نگاه می کرد با شهریار صحبت می کرد و شهریار با تعجب گوش می کرد.از صحبت های انها چیزی نمی 

 شنیدم اما دلم گواهی بدی می داد.

دوباره نگاهی به مسافرینی کردم که حاال تعدادشان کمتر شده بود.کم کم ناامید می شدم که با فریاد خاله نرگس که 

شتم.پشت چرخی پر از بار چشمم به مهبد افتاد که ارام ارام به طرف ما می امد.از شدت هیجان می اشاره می کرد برگ

لرزیدم.مهبد هم متوجه ما شد وبرایمان دست تکان داد.وقتی از در شیشه ای رد شد در محاصره فامیل قرار 

 نبود مهبد تقریبا نفر اخر بود. گرفت.قدش از همه بلند تر بود،به یاد پرهام دوباره سرک کشیدم اما از کسی خبری

شگفت زده به حلقه ای نگاه می کردم که دور مهبد را گرفته بودند.حاال شهریار با صمیمیت در اغوشش گرفته بود 

.خدایا شهریار از کجا او را می شناخت؟دسته گل را روی پاهای گلی انداختم و پشت ویلچر قرار گرفتم.پرهام چه 
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ک لحظه چشمم به مهبد افتاد با اینکه با همه احوالپرسی می کرد تمام حواسش به ما شده بود؟چرا نیامد؟در ی

 بود.سرم را پاین انداختم و گلی زیر لب گفت:

 دیوونه شدی؟این چه رفتاریه؟-

دستم را روی شانه گلی گذاشتم بی درنگ دستش را روی دستم گذاشت تازه فهمیدم چقدر یخ کرده ام.خاله نرگس 

 بارانی بلندی به دستش بود به طرف ما امد و با خنده پرسید:در حالی که 

 کجایی آوا جان چرا عقب ایستاده ای؟پس دسته گلت کو؟

گلی با تردید نگاهی به من کرد و گل را به خاله سپرد.خاله نرگس در حین گرفتن گل بارانی را روی پای گلی 

رنگ.دوباره به مهبد نگاه کردم رنگش مثل گچ سفید  انداخت.در همان لحظه نگاهم روی ان ثابت شد بارانی کرم

شده بود.مانند کسی که فیلم می بیند.به او خیره شدم که مات زده مرا نگاه می کرد.نگاه پرسشگرم را به گلی دوختم 

 و گفتم:

 گلی پرهام نیومد؟-

 اقت ایستادن نداشتم گفتم:گلی خیره به رو به رو نگاه می کرد.نگاهش را دنبال کردم مهبد به طرف ما می امد.ط

گلی من از اطالعات پرواز می پرسم پرهام اومده یا نه.تا مهبد برسد من دوان دوان به طرف اطالعات پرواز رفتم اما -

در میانه راه صدای شهریار در گوشم نشست که پرهام را صدا می زد.ذوق زده برگشتم اما بین من و شهریار کسی 

ن می امد.بی هدف ایستاده بودم که گلی با چرخ به طرفم امد.درست در لحظه ای که به جز مهبد نبود که به طرف م

من رسید به علت عجله زیاد بارانی از روی پایش افتاد بی اختیار برای برداشتنش خم شدم.مهبد هم به ما رسید و خم 

ارانی پرهام بود.با دستی لرزان شد.تازه متوجه رنگ بارانی شدم بارانی کرم رنگ!مثل برق گرفته ها خشک شدم آیا ب

استین بارانی را که حاال در دستان مهبد بود به طرف خودم گرداندم و با دیدن شماره تلفن روی استین مات 

ماندم.منگ شده بودم سردرگمی عذابم می داد.باید این لحظات نفس گیر را تمام می کردم .حاال همه اطراف ما جمع 

 شده بودند.

د مهبد چه می کرد؟نگاه پر سوالم را به مهبد انداختم و لبانم را تکان دادم اما صدایی از گلویم خارج بارانی پرهام نز

نشد.افکارم هنوز مرتب نشده بود که مهبد ارام سالم کرد.احساس کردم اشتباه شنیده ام.دوباره نگاهش 

 کردم.شهریار اهسته دستی به شانه ام زد و گفت:

 از پرهام کردی؟ آوا چه استقبال با شکوهی-

 به طرف شهریاربرگشتم و گفتم:

 پرهام کو؟-

 صدایم از ته چاه در می امد تصور نمی کردم شنیده باشد.دوباره صدای مهبد بند بند وجودم را لرزاند:

 آوا.-

می خدایا آیا اشتباه می شنیدم؟دیگر به گوش هایم اطمینان نداشتم اما خودش بود صدای پرهام بود.وحشت زده قد

به عقب برداشتم.پلی هم حیرت زده ما را نگاه می کرد.لحظات چقدر کند می گشدت.همه ساکت بوند پدر روبه من 

 کرد و گفت:

 اوا جان بابا خوبی؟من می تونم برات توضیح بدم.-

 گفتم:
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 چه توضیحی؟پرهام کجاست؟-

مهبد داشته باشد.با صدای مهبد به خودم امدم و دوباره به مهبد نگاه کردم.چقدر ارزومند بودم که پرهام نگاهی چون 

 که به پدر می گفت:

 عمو جون شما قول دادید برای اوا توضیح بدید.-

 صدایش همان صدای نگران پرهام بود.همان صدایی که همیشه از نگرانی اش تعجب می کردم و غمگین می شدم.

 پدر فرصت فکرکردن نداد و گفت:

 ت خواستم صحبت کنم دهانم را بست . حاال هم دیر نشده.مهبد جان فرصت نداد هر وق-

از درون می جوشیدم اما اشکی در چشمانم نبود.نمی دانستم چه پیش امده پدر از چه چیز اطالع داشت که من نمی 

دانستم.افکارم مرتب نمی شد ا کاش کسی کمکم می کرد!مهبد اولین کسی بود که لب به صحبت باز کرد و باز همان 

 نگران و لرزان در گوشم نشست: صدای

 آوا تو قول دادی یادت رفته،قول دادی حاال هم اومدم اما باز هم اگه تو بگی بر می گردم.-

به خودم امدم تازه فهمیدم چه پیش امده در تمام این مدت پرهام رویاهای من کسی جز مهبد نبود و این چیزی بود 

دن نداشتم کوه باورهایم از پایه لرزیده بود.انتظار همه چیز را داشتم جز که باور نمی کردم.باید می رفتم تاب ایستا

انچه رو به رویم اتفاق افتاد.دوان دوان از انها دور شدم.سالن شلوغ بود به زحمت از سالن خارج شدم و به سرعت به 

چنین شرایطی  طرف پارکینگ دویدم نفس نفس می زدم نمی توانستم بایستم.پاهایم مال خودم نبود.ماندن در

 شهامتی می خواست که من نداشتم.کمی که دور شدم صدای مهبد به گوشم خورد:

 آوا صبر کن،کجا می ری،صبر کن.-

صدایش هر لحظه نزدیک تر می شد.حاال تقریبا همپای من می دوید خیابان خلوت بود و گاهی یک ماشین با سرعت 

لحظه ای مهبد از من جلو زد و روبرویم ایستاد.مجبور می گذشت و من خالف جهت حرکت ماشین ها می دویدم.

 شدم بایستم اما سرم پایین بود آرام گفت:

 صبر کن،فرار می کنی؟-

 فریاد زدم:

 بس کن تو فکر می کنی کی هستی؟چط.ر جرات کردی من رو به بازی بگیری.-

 با لحن محزونی گفت:

ع کردی و منو ناخواسته به دنبال خودت کشیدی.تو مجبودم بازی؟من تو رو به بازی گرفتم.این بازی رو تو شرو-

 کردی خودم رو انکار کنم،

تو پرهام و می خواستی ومهبد رو بی هیچ تفکری رد کردی. چه زود فراموش کردی که چی گفتم.بارها تذکر دادم و 

 نزنی، قول ندادی؟ گفتم آوا من زخم خورده ام تاب شکستن دوباره رو ندارم تو قول دادی تحت هر شرایطی جا

جوابی نداشتم کم کم مفهوم نگرانی های پرهام را می فهمیدم کم کم پی می بردم که چرا هر دفعه پای تلفن از 

برگشت اظهار نگرانی می کرد من در تمام این مدت دل به مهبد سپرده بودم. استاد هنرمندم که عاشقانه او را 

 زارش بسته بودم.ستایش می کردم همان مهبد بود که کمر به آ

 مهبد باز صدایم کرد:

 آوا، آوا-
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به خودم آمد و رویم را از او برگرداندم. هر چه می کردم حریف خودم نمی شدم بدجوری رو دست خورده بودم. 

لحظه ای دلم برایش سوخت او حق داشت من قول داده بودم اما هرگز تصور نمی کردم چنین بر سر دوراهی قرار 

ر اتوبان رسیده بودم نیم نگاهی به مهبد انداختم که با قدم های نامطمئن در وسط اتوبان راه می رفت و بگیرم. به کنا

از من دور می شد. احساس کردم تعادل ندارد. ماشینی با سرعت به طرفش می رفت اما او هیچ عکس العملی نشان 

اما سرعت ماشین بسیار زیاد بود و نتوانست  نداد. بی اختیار فریاد زدم اما گویی نمی شنیدهراسان به طرفش دویدم

بایستد و درست در لحظه ای که من رسیدم با شدت به مهبد برخورد کرد و او را به کنار اتوبان پرتاب کرد. ناباورانه 

 سر جایم ایستادم و به او چشم دوختم که غرق خون روی زمین افتاده بود. کسی در مغزم گفت:

 کرد.مهبد افتاد، مهبد تصادف -

 اما در دلم ثنایی مداوم تکرار می کرد:

 پرهام، پرهام، پرهام.-

کنار مهبد زانو زدم و آهسته خون های روی صورتش را با دست پاک کردم. سرش به شدت آسیب دیده بود آرام 

 گفتم:

 مهبد، حالت خوبه؟-

 جوابی نداد سرم را به طرف آسمان گرفتم و گفتم:

 به سرم آمد؟ خدایا چه بالیی بود که-

 دوباره سرم را نزدیک بردم و گفتم:

 ببین با من و خودت چه کردی؟-

 زمزمه کرد:

 تو خوبی؟طوری نشدی؟-

 زار زدم:

 خوبم، طوری نشدم، اما تو چه بالیی به سرم آوردی؟ چرا این طور شد؟-

 د منو ببخش.نمی خواستم تو رو ناراحت کنم اما نمی دونی دل کندن از تو چقدر برام سخت بو

 به سرفه افتاد.گفتم:

 خطرناکه، حرف نزن.-

و حیران به اطراف نگاه کردم از کسی خبری نبود از باند روبرو ماشینی به سرعت گذشت که متوجه ما نشد. چشمان 

مهبد بسته بود و نامنظم نفس می کشید. مقداری خون همراه سرفه از دهانش خارج شد و نفسش ه شماره افتاد. در 

الی که لباسم غرق خون بود از کنارش بلند شدم و دویدم. نمی دانستم کجا می روم می خواستم کسی را پیدا کن و ح

 او را نجات بدهم از دور ماشین پدر را دیدم خیالم تا حدودی راحت شد فریاد زدم:

 مهبد، مهبد.چشمانم سیاهی می رفت و دیگر هیچی نفهمیدم.-

 فصل ششم 

گوشم پیچید نگاهی گذرا به اطراف انداختم.گویی میان صحرایی بی آب و علف ایستاده ام و تنهای نوایی مرموز در 

تنها هستم.تاریکی که اطرافم را فرا گرفته بود وحشتم را چند برابر کرد.انگشت پایم تیر کشید.یکباره درد شدیدی 

 پام گز گز می کرد. در پایم می پیچید و خیس عرق می شدم.چشمانم را بی حال باز کردم دست و
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 صدایی گفت:

 خدا رو شکر انگار به هوش اومد.-

هنوز سایه ای از انچه در عالم خواب بر من گذشته بود همراهم بود.می خواهم برخیزم ولی پاهایم یاری نمی 

کند.بغض گلویم را گرفته و ضربان قلبم شدت گرفته و در سینه می کوبید.در میانه این کابوس خوفناک هیچ 

دستاویزی ندارم.فقط صداهای نامفهومی می شنوم.همهمه در اطرافم زیاد است ام صدای یکنداخت آمبوالنس همه 

صداها را تحت الشعاع خود قرار داده است.یک جمله در ذهنم تکرار می شود.مرا ببخش.بقیه کلمات را نمی شنوم 

ی ریه هایم را پر می کند.قفسه سینه ام در حال نفس نفس می رنم هوا در اطاقم نیست و با هر نفس گویا سیال سنگین

انفجار است از زمین جدا شدم تعادل ندارم به عقب پرتاب می شوم.درون تونلی سقوط می کنم.موجی مرا به قهقرا 

 می کشد و من بدون اراده تسلیم این گرداب می شوم.فقط سیاهی را می بینم.

س می کند.به زحمت برمی خیزم و در تاریکی به اطراف چشم می از جرکت ایستاده ام.پاهایم سختی زمین را احسا

دورم.وقتی چشمانم عادت می کند خود را در همان برهوتی می بینم که در کابوس هایم تکرار می شود،سعی می کنم 

 بگریزم.

نمی بینم،گویا خدایا از کدام سو بروم؟در اسمان و زمین هیچ نشانه ای نیست تا مرا راهنمایی کند.حتی یک ستاره هم 

ابرها تمام اسمان را پوشانده اند.در دل دعا می کنم،خدایا چقدر تاریک است!آیا ذره ای روشنایی خواهد تابید؟زمین 

 خشک و تشنه است آیا ابره خواهند بارید و زمین تشنه سیراب خواهد شد.اسمان ببار!باران بیار!

با عجز و ناله رو به اسمان می گشایم و زانوهایم را بر خاک نگاه ملتمس خود را به اسمان می دوزم و دستهایم را 

 صحرا می سایم.در انتظار بارش صورتم را رو به باال می گیرم و چشمانم را می بیندم.

لحظاتی طول می کشد که قطره ابی به صورتم می خورد و باز هم قطره ای دیگر و این قطرات مرا همچون زمین 

صورتم خیس شده خود را به زمین می کشانم تا احساس طراوت و شکفتگی را بهتر  تفتیده طراوت می بخشد حاال

 تجربه کنم.سوزش در دستم احساس می کنم آن احساس خوشایند ناگهان تمام می شود.

نور شدیدی به چشمانم هجوم می اورد به زحمت چشمانم راباز می کنم اما بالفاصله انها را می بندم و وقتی دوباره به 

ف نگاه می کنم هجوم نور را راحت تر تحمل می کنم.غریبانه به اطراف نگاه می کنم،روی تخت درون اتاقی دراز اطرا

کشیده ام که برایم اشنا نیست.دستمال خیسی روی پیشانی ام را پوشانده است.تالش می کنم برخیزم دستانم بی 

ی پیچد باز هم تقال می کنم...اما موفق نمی حرکت است وقتی با زحمت انها را تکان می دهم دردی در دست چپم م

شوم.دستس شانه هایم را محکم نگه داشته است.به دستم نگاه می کنم که با نوار سفید رنگی به نرده کنار تخت بسته 

شده،کمی باالتر سوزنی با چسب روی دستم محکم شده و در انتها به لوله سفید رنگ پالستیکی متصل است.امتداد 

های شیلنگ به محفظه ای شفاف می افتد که مایعی قطره قطره در ان می ریزد.چهره مادر در نظرم جان نگاهم در انت

می گیرد که با چشمان سرخ از اشک باالی سرم ایستاده.زبانم سنگین است و کلمه ای از ان خارج نمی شود.به زحمت 

 می گویم:

 مادر باران بارید،زمین تشنه سیراب شد.-

 من ادامه می دهم:و مادر می گرید.

 ایا ابرها باز هم خواهند بارید؟ایا زمین خشکیده سبز خواهد شد؟-

 صدای مادر به گوشم رسید:
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 آوا چرا هذیون می گی؟تب داری؟-

جوابی ندارم،دهانم خشک شده،باز هم چشمانم سنگین است.لعنت به این خواب پر کابوس که رهایم نمی کند و 

می شود.باز همان صحرای بی نشان را می بینم و باز راه گم کرده ام.گویی تمام  همیشه یک صحنه در ان تکرار

 درهای دنیا به رویم بسته شده و حشت زده چشم باز می کنم و به مادر می گویم:

 مادر من کجا هستم؟-

 دستم را در دستانش می گیرد و می گوید:

 تو بیمارستان هستی عزیزم.-

 د دلیل این همه اشفتگی را از مادر بپرسم ولی او از من اشفته تر است.چرا در بیمارستان هستم بای

 صدای دیگری در گوشم می پیچد:

 خدا رو شکر که به هوش اومدی.-

نگاهم را به طرف صدا بر می گردانم خانم ناشناسی در لباس سفید به رویم لبخند می زند وقتی مرا متوجه خودش 

 می بیند می گوید:

 ا رحم کرد.دختر جان خد-

 دوباره به مادرم نگاه می کنم در ذهنم دنبال کلمات می گردم و سرانجام انچه را می خواهم می یابم:

 مادر چه اتفاقی افتاده؟-

 گرمی لب های مادر را روی گونه هایم احساس می کنم و صدای ارامبخش او را می شنوم که ارام زمزمه می کند:

 ش رفتی و سرت به جدول کنار جوی خورد.دیشب تو جاده فرودگاه از هو-

 گفتم:

 فرودگاه؟اونجا چه می کردم؟-

 مادر جواب داد:

 فراموش کردی؟پیشواز مهبد رفته بودیم.-

کمی به مغزم فشار اوردم تا موضوع به خاطرم امد چهره خونین مهبد جلوی چشمم جان گرفت .سر درد شدیدی از 

 تمام سرم پخش شد.از درد ناله کردم.یک گوشه سرم شروع شد و به سرعت در 

مادر سراسیمه پرستار را خبر کرد و او امپولی به دستم تزریق نمود.دوباره خواب به سراغم امد و درد سرم کمی 

 بعد از نیمه شب است. 1تسکین پیدا کرد.قبل از بسته شدن چشمانم ساعت را نگاه کردم ساعت 

 صدای مادر از خواب بیدارم کرد:

 دخترم چشمات رو باز کن.آوا -

 چشمانم را باز می کنم و ارزو دارم همه انچه دیده و شنیده ام کابوسی باشد

اما وقتی خودم را روی تخت بیمارستان می بینم متوجه واقعیت می شوم. نگاهم را به پدر می دوزم که کنارم ایستاده 

اهم می کند. زن دایی سیما نفر بعدیست که در و با خویشتنداری اشک هایش را مهار کرده و با چشمانی سرخ نگ

مسیر نگاهم قرار می گیرد. او کنار پدر ایستاده و با مهربانی به من چشم دوخته. کنارش دایی فرزاد غمگین و تکیده 

روی تخت نشسته. بهت زده دوباره همه را نگاه می کنم و نمی توانم با اطرافم ارتباط برقرار کنم کمی طول می کشد 
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وادث شب قبل کم کم در ذهنم جان بگیرد و تصادف تمام ذهنم را پر می کند مهبد غرق در خون جلوی چشمانم تا ح

 ظاهر می شود. 

 هراسان می پرسم:

 مهبد کجاست؟ -

سکوت جوابم است. ملتمس به پدر نگاه می کنم اشک چشمانم را فرا گرفته و روی صورتم روان می شود. باز می 

 پرسم:

 ست؟مهبد کجا -

صدای گریه در گوشم می پیچید از تصور اتفاقی که افتاده دچار تهوع می شوم. مادر و زن دایی سیما به کمکم می 

آیند. دل و روده ام حسابی به هم ریخته اما چیزی در معده ندارم. با اینکه متشنج هستم ذهنم فعال است. دست دایی 

اهش می کنم آرام به طرف خودش می کشد و در آغوشم می فرزاد را که روی سرم کشیده می شود می گیرم و نگ

 گیرد. می گویم:

چی شده؟ به سر مهبد چی اومده؟ من باعث تمام این دردسرها شدم اما تو رو به خدا به من رحم کنید بگید مهبد  -

 چی شده؟

ای دایی فرزاد که موجی از اضطراب در درونم شروع شده منتظر تلنگری هستم تا از درون متالشی شوم و اشک ه

 مظلومانه بر صورت مردانه اش می چکد آخرین اخطار است. فریاد می زنم:

 مهبد کجاست؟ چه به سرش اومده؟ خدایا چه کنم این عذاب تا ابد رهایم نمی کند.  -

ا به کمکم آنقدر دست دایی فرزاد را فشرده ام که رد انگشتانم بر آن باقی مانده. به هق هق افتاده ام زن دایی سیم

 می آید. سرم را بلند می کند و می گوید:

 عزیزم آروم بگیر تا همه چیز رو برات بگم. -

 سعی می کنم آرام باشم باید بشنوم باید بدانم چه بر سر مهبد آمده. دوباره صدای زن دایی سیما به گوشم می خورد:

 به من اعتماد داری؟ -

به صورت تکیده زن دایی می دوزم، چشمانش سرخ و پف کرده است، حتی  با سر تأیید می کنم. نگاهم را در سکوت

صورتش هم سرخ شده. با این که نقابی از آرامش به چهره دارد اما می دانم که در درونش غوغاست و لرزش دستان 

ر آرام حتماً مهبد زنده است وگرنه او این قد "سردش در دستانم گواه این مسئله است. در دل به خود می گویم: 

ذهنم را به او می سپارم و آن چه از کل ماجرا در ذهنم می نشیند این چند جمله است، بعد از تصادف ما را بی  "نبود.

هوش در کنار جاده پیدا می کنند و هر دو را به بیمارستان می رسانند. در آنجا متوجه می شوند من آسیب جدی 

جدی دیده. زن دایی سیما سکوت کرد دوباره دلم به شور افتاد و ندیده ام و فقط سرم شکسته است اما مهبد آسیب 

 پرسیدم:

 حاال مهبد کجاست؟ -

 می گوید:

 منتقل می شه براش دعا کن. ICUاتاق عمله تا دو ساعت دیگه به  -

ه کندی می خواهک او را ببینم اما باید صبر کنم. به متکا تکیه می کنم و به فکر فرو می روم. ساعت جلوی چشمانم ب

 حرکت می کند. بقیه در کنارم در رفت و آمدند و برایم تعریف می کنند که دیشب چطور زمین خوردم. 
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نمی دانم با این دو ساعت طوالنی چه کنم بی اختیار به گذشته بر می گردم و به روزی که بی محابا از عشقم به پرهام 

تاد پرهام رویاهای من است آن سر پنجه های توانا که برای مهبد نوشتم. هنوز هم باور نکرده ام مهبد همان اس

اینچنین سحرانگیز می نوازد دستان مهبد است. خدایا من چه کردم خجالت می کشم. حاال می فهمم چرا شهریار این 

طور صمیمانه با دایی فرزاد احوالپرسی کرد، او در اصل دوست قدیمی مهبد است. لعنت به من گیج که این موضوع را 

 دانستم.  نمی

 از مهبد گله دارم چرا حقیقت را نگفت این جمله را خطاب به زن دایی می گویم. کنارم می آید و می گوید:

من از روزی که همه چیز رو فهمیدم مصرانه ازش خواستم که کار خطرناکی نکنه اما اون قادر به تصمیم گیری نبود  -

 ه.اون تحت هیچ شرایطی نمی خواست تو رو از دست بد

 آه بلندی کشید تا اشکهایش را مهار کند، بعد دستی به موهایم کشید و گفت:

 اگه دوست داشته باشی در آینده همه ماجرا رو برات تعریف می کنم تا بدونی اونم کمتر از تو زجر نکشیده. -

یرم تا باالخره می احساس خستگی می کنم کم کم به خواب می رم اما مرتب از خواب می پرم و سراغ مهبد را می گ

منتقل شده. خدایا شکرت پس عمل موفقیت آمیز بوده می خوام او را ببینم به همه التماس می کنم.  ICUگویند به 

 دایی فرزاد می پذیرد و می گوید:

 فقط به یه شرط تو رو می برم تا مهبد رو ببینی. -

 بدون چون و چرا شرطش را می پذیرم.

 ادامه می دهد:

 ر سکوت اونو ببینی، اون بیش از هر چیز به سکوت و آرامش احتیاج داره.باید د -

از جا بلند می شوم و همراه دایی فرزاد از اتاق خارج می شوم. کمی سرم درد می کند اهمیتی نمی دهم. نزدیک در 

افکارم در هم  اتاق مادر نگران نگاهم می کند حرفی برایش ندارم هنوز نمی دانم با چه صحنه ای روبرو می شوم.

ریخته و پریشان است به زحمت سوار آسانسور می شوم. نمی دانم باال می رود یا پایین. احساس بی وزنی دارم سرم 

 را به آئینه داخل کابین تکیه داده ام و از درون آن به خودم نگاه می کنم و می پرسم:

دسترس بود آن را یک باره از خودت راندی؟  آوا چه بر سرت آمده؟ چرا خوشبختی وقتی این قدر نزدیک و قابل -

تقاص پس می دهم این جواب من به آوا معتمد است من لیاقت مهبد و عشق او را ندارم و من به پرهام خیالی دل 

 بسته بودم.

نگاهم را به کف آسانسور می دوزم متوقف شده ایم. در روبرویم باز می شود و به دنبال دایی فرزاد حرکت می کنم 

با رنگ قرمز خودنمایی می  ICUبلم سالن خلوتی است که با در شیشه ای از راهرو جدا می شود روی در کلمه مقا

 کند. با باز شدن در پرستار روبرویم ظاهر می شود:

 کجا می رید؟ ورود ممنوعه. -

قدمی او آمده  بر سرش فریاد می کشم دست خودم نیست کسی نمی تواند مرا بازگرداند مهبد اینجاست من تا چند

 ام باید او را ببینم.

پرستار هاج و واج نگاهم می کند رگ های عصبانیت هر لحظه در چشمانش بیشتر رنگ می گیرد. اما من محکم سر 

جایم ایستاده ام. دایی فرزاد مجبور به مداخله می شود وبا پرستار صحبت می کند از حرف هایشان هیچ نمی فهمم. 

 زه به خودم می آیم. رفتار پرستار مهربان تر شده می گوید:وقتی صدایم می کنند تا
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 از این طرف بیا و سعی کن آروم باشی بیمارای این بخش بیشتر از هر درمانی به آرامش نیاز دارند._

توضیحاتش که تمام می شود جلوی اتاقی توقف می کند که تابلوی ورود ممنوع روی درش احساس نا خوشایندی در 

کند .به پنجره اتاق اشاره می کند به درون اتاق نگاه می کنم چند ثانیه بیشتر طول نمی کشد تا آنچه می  من ایجاد می

خواهم می یابم .در مقابل نگاه وحشت زده من استادم،مرد رویا هایم روی تخت میان انبوهی از دستگاه ها خوابیده 

از صورت و گردنش کبود شده .در دل صدایش  بدون هیچ حرکتی با چشمان بسته آرام آرام نفس می کشد .قسمتی

 می کنم :

 مهبد .مهبد . _

 به نظرم می رسد که پلک هایش تکان می خورد .رو به پرستار می گویم :

 پلک هایش تکان می خورد . _

 با خنده دستی به شانه من می زند و می گوید :

 ده حتما به هوش می آد. دعا کن زودتر به هوش بیاد .زنده ماندنش بیشتر شبیه معجزه است اما حاال که زنده مون _

 دوباره نگاهش می کنم چشمانم می سوزد اما اشکی در کار نیست .در دل التماس می کنم :

 مهبد زنده بمان، به خاطر من زنده بمان . _

مانند کسی که ضربه  با اشاره دایی فرزاد متوجه نی شوم که باید بروم چون بره ای مطیع به دنبال پرستار می روم

سختی را نا غافل نوش جان کرده پاهایم روی زمین کشیده می شود راه به نظرم چقدر طوالنی می اید ! وقتی این 

 موضوع را بیان می کنم دایی لبخند کوتاهی می زند و می گوید :

ه که با آسانسور باال اومدیم و عزیزم این همون راهیه که اومدیم حاال داریم بر می گردیم .فقط دو طبقه فاصله دار _

 حاال بر می گردیم .خسته شدی؟

خسته نبودم اما نمی دانم چه مرگم شده به همین دلیل سکوت می کنم تا او همان طور که می خواهد نتیجه گیری 

 کند .

خت می به هر جان کندنی است بعد از پیاده شدن از اسانسور چند قدم تا اتاق را طی می کنم و بی حال روی ت

افتم.دلم می خواهد تنها بمانم و به گذشته فکر کنم .خاطراتی که یاد اوری آنها عذابم را زیاد می کند یکباره به مغزم 

 هجوم می اورد و به یاد گلی می افتم و نامردی که در حقش کرده بودم .

 حتما به این خاطر این بال به سرم آمده .از مادر می پرسم :

 گلی کجاست ؟ _

 در جواب می دهد :ما

 در خانه منتظر توئه .البته تو امشب رو باید در بیمارستان بمونی فردا صبح همه با هم به خونه بر می گردیم. _

 رو به مادر می گویم:

 مهبد هم با ما بر می گرده ؟ _

 مادر غمگین سرش را به عالمت نفی تکان می دهد .با بغض می گویم :

 دم؟ چطور در صورت گلی نگاه کنم؟ چه افکار شومی داشتم و چه حماقتی کردم !چطور بدون مهبد برگر _

سرم را زیر پتو فرو می برم .جمله آخری که مادر می گوید آتش به جانم می زند و های های گریه ام به هوا بلند می 

 شود.



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ی دیدار لحظه 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 1 3  

 

 آوا خانوم این تقاص اون ناشکری هاست که پس می دهی . _

رفتم .تا جلوی در  icuاشتند .آهسته و با تحتیاط از اتاق خارج شدم و به سمت بخش به خواهش من تنهایم گذ

بخش کسی مزاحمم نشد .پرستار بخش پشت میز مشغول صحبت با تلفن بود .با احتیاط از کنارش رد شدم و به 

به او چشم طرف اتق مهبد دویدم .جلوی در اتاق که رسیدم نفسم بند آمد سرم را روی شیشه پنجره گذاشتم و 

دوختم .ذهنم خالی از کلمات بود .ناگهان دستی به شانه ام خورد و مرا از جا پراند .همان پرستار قبلی بود .سالم 

 کردم با مهربانی جوابم را داد و پرسید :

 ینجا چی کار می کنی ؟ _

 چشمانم پر از اشک شد .متاثر نگاهم کرد و گفت:

 همسرته؟ _

 :سری تکان دادم و گفتم 

 نه یعنی قرار بود بشه اما من احمق با یکدندگی و لجبازی فقط اذیتش کردم ._

 پرستار در اتاق را باز کرد و گفت :

 بیا از نزدیک ببینش ._

 به طرف مهبد رفتم پاهایم یارای ایستادن نداشت روی صندلی کنار تخت مهبد نشستم و آرام نالیدم :

 پرهام .مهبد چشمات رو باز کن ، مهبد ،  _

 خودم هم گیج شده بودم نمی دانستم چه بگویم ادامه دادم :

مگخ نگفتی دوستم داری بلند شو باید بائر کنی دوستت دارم ،بیشتر از اونی که تو تصور کنی .دیگه اذیتم نکن به  _

 اندازه کافی تنبیه شدم ،بلند شو .

ر از اتاق خارج شدم و همراهش رفتم .در ایستگاه اشک می ریختم و التماس می کردم دقایقی بعد به کمک پرستا

 پرستاری لیوانی چایی روبرویم گذاشت و گفت :

 می بخشی لوازم پذیرایی نداریم . _

 با شرمندگی گفتم :

 خواهش می کنم ،چای کافیه دستتون درد نکنه ._

 با مهربانی نگاهم کرد و گفت:

 .این قدر بی تابی نکن انشاهلل به هوش می آد _

 گفتم:

 فقط از خدا می خواهم به هوش بیاید تا گذشته را جبران کنم من بهش مدیونم . _

از دست خودم عصبانی بودم بی هدف کمد کتاب هایم ر زیر و رو می کردم که چشمم به دفتر آبی رنگ خاطراتم 

صبوری به درد دل هایم گوش افتاد .دفتر چه ای که در تمام روز های غم و شادی شاهد یاد داشت هایم بوده و با 

کرده آن را بر سینه فشردم .نمی دانم من که این همه لجباز و یکدنده بودم چرا حریف بقیه نشدم و از بیمارستان 

بیرون آمدم .مهبد ماند و من آمدم .خودم را در اتاقم زندانی کردم و هیچ کس را به اتاقم راه نمی دادم .فقط از پشت 

اری را راجع به مهبد می شنیدم .موضوعاتی ساده در مورد بیمارستان ،دکتر و نظراتش که در جسته و گریخته اخب

 زندایی سیما برایم می گفت.
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مهبد هنوز هیچ پیشرفتی نداشت و عالئم حیاتی اش در پایین ترین حد ممکنه قرار داشت .نگرانی همه را از پا در 

ای شدیدی داشتم که با هیچ مسکنی آرام نمی گرفت .پرده اتاق آورده بود و اوضاع من از همه بد تر بود .سر درد ه

را کشیده بودم .نور آزارم می داد .می خواستم گذر زمان را فراموش کنم اما آسوده ام نمی گذاشتند .پشت در 

 التماس می کردند ،تهدید می کردند تا در را برایشان باز کنم .

کلیف رها شوم اما همین که چشمانم گرم می شد گلی را در خواب سعی می کردم بخوابم شاید از این وضعیت بالت

می دیدم .از خواب می پریدم احساس کردم چقدر به او احتیاج دارم .در این شرایط او تنها کسی بود که مرا درک می 

تم .بی کرد .اما من احمق او را رنجانده بودم و با یک قضاوت عجوالنه آبرویش را بردم و جانش را به خطر انداخ

 طاقت زدم: 

 گلی منو ببخش، بیا ببین چی به سرم اومده

ان قدر گریه کردم که از حال رفتم وقتی چشمانم را باز کردم ازسخت جانی خودم تعجب کردم من هنوز زنده بودم. 

مرا به  دوباره در می زدند چرا دست از سرم برنمی داشتند.قصد نداشتم در را باز کنم اما صدای گلی که از پشت در

 نام می خواند پشیمانم کرد. گلی ارام گفت:

 اوا جان در رو باز همه نگرانت هستند. چرا جواب نمی دی؟

 اوا جان در رو باز کن همه نگرانت هستند. چرا جواب نمی دی ؟

دلی پشت در اول چشمم به پدر می افتد که از شدت نگرانی کم مانده بود در را بشکند. گلی پشت سر پدر روی صن

پرخدار نگاه معصومش را به من دوخته و با لبخند محزونی دستش را به سویم دراز کرد و دستان یخ زده ام را می 

فشرد، به چشمانش خیره شدم ذره ای دلخوری نداشت. خدایا پس او مرا بخشیده بود و برای اشفتگی هایم منبع 

 ارامش بود.

لی به من چشم دوخته بود. با وساطت او قرار شد در را قفل نکنم، بی قرار در اتاقم قدم می زدم گلی از روی صند

کسی هم مزاحم ما نشود. این قرارداد صلح ارامش نسبی را به خانه بازگرداند. فقط صدای گریه های زندائی سیما و 

اشان ناله های مادربزرگ سکوت سنگین خانه را می شکست . زندائی و دایی با تمام تالشی که در مهار نگرانی 

 داشتند باز هم بی تاب بودند.

 گلی باالخره سر صحبت را باز کرد:

 حاال چرا این طوری رفتار می کنی؟ مطمئن باش حالش خوب می شه، مگه قول ندادی معقول باشی ؟

اره قول دادم اما جه کنم؟ می خواستم باهاش حرف بزنم اما فرصت نشد. این اتفاق لعنتی همه چیز رو به هم ریخت 

همه قضایا تقصیر من بود. هم تقصیر اون. مهبد منو شوکه کرد هنوز هم منظورش سر در نیاوردم. ای کاش زودتر  و

 به هوش بیاد عذلب وجدان لحظه ای دست از سرم بر نمی داره.

دم بودم! دوباره یاد تلفن ها و نامه احمقانه ای که برای مهبد نوشته بودم افتادم . خدایا چقدر دروغ تحویلش داده بو

در مورد پرهام و ارتباط با او و موضوعات دیگر همه و همه را برای گلی تعریف کردم. او با این که همه را می دانست 

 اما باز هم گوش کرد، با مهربانی نوازشم کرد و گفت: 

ش بیاد بعد هم چرا خودت رو اذیت می کنی هر چی بود تموم شد تنها کاری که مونده اینه که منتظر باشی اون به هو

 همه چیز درست می شه.

 با ناله می گویم: 
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 اگر به هوش بیادف اون بین مرگ و زندگی دست و پا می زنه ، گلی اگه از دستم بره چی؟

 گلی جواب داد:

 چرا از دستت بره خدا رو فراموش کردی؟ اونو به خدا بسپار.

 و با شیطنت اضافه کرد:

 و روز ببینه دیونه میشه ، اون طاقت دیدن غم تو رو نداره.اگه مهبد تو رو ، تو این حال 

 به زور لبخندی زدم و گفتم: 

 پس چرا با مت چنین کرد؟ اصال گلی تقصیر تو بود تو نفرینش کردی، بیچاره به این روز افتاد.

 گلی چپ چپ نگاهم کرد و گفت:

 من منظورم پرهام بود.

 گفتم: 

 تی به سر مهبد اورد.خدا انچه را برای پرهام خواس

با تاسف سر تکان داد. می دانستم در دلش غوغاست اما نمی توانستم زبانم را بگیرم . این حادثه مرا بدجوری به هم 

 ریخته بود.

 گلی با دلسوزی گفت:

 اوا تابلوی چهره ات اماده شده اونو نگه می دارم تا به مهبد هدیه کنم.

ه اطراف زل زده بودم که خودم خسته شده بودم. بی اختیار نگاهم روی سجاده نگاهم سرگردان چرخید. این قدر ب

گلی که گوشه اتاق پهن بود متوقف شد. با دلی شکسته وضو گرفتم و رو به قبله ایستادم و عاجزانه مهبد را از خدا 

 خواستم. ظرف غذا جلوی رویم منظرۀ اشتها برانگیزی داشت. گلی زمزم کرد:

 می افتی. کمی بخور، از پا

به اکراه غذا خوردم، گلی حالم را درک می کرد. سفره را در سکون جمع کرد و قرص کوچکی همراه یم لیوان اب به 

 من داد. خنکای اب مه به گلویم رسید یاد مهبد مانند سدی جلوی ان را گرفت.

هایم چشمهایم را بستم. چهره او چند روز بود که قطره ای اب نخورده بود. برای از جلوگیری از فروریختن اشک 

مردانه اش در ذهنم نقش بست که با چه نگرانی در فرودگاه به من چشم دوخته بود. ته چشمان زیبایش پر از 

نگرانی بود. خدایا من در فروگاه چه دیدم؟ پرهام را دیدم؟ پرهام را دیدم، او مهبد بود.هر که بود سراسر وجودم را 

ن نگاهی که ارزو داشتم پرهام نگاهم کند به من خیره شده بود. ان روز همه چیز داشتم اما سوزاند و لرزاند. او با هما

حاال چه دارم او روی تخت بیمارستان ساکت و بی حرکت افتاده بود و از ان همه شور و عشق و هیجان و نگرانی تنها 

ماند. حاال من بودم و کوه تنهایی و خاطره ای برایم مانده بود. خاطره ای از عشق نابی که بیشتر به قصه ها می 

 پشیمانی از اشتباهات گذشته.

دست گلی که روی شانه ام خورد مرا از عالم رویا بازگرداند. زندائی سیما روبرویم نشسته بود و با محبت نگاهم می 

 و گفت:  کرد. چشمانش خسته . گود رفته بود. شرمنده سرم را پایین انداختم. با انگشت صورتم را باال اورد

 غذا خوردی عزیزم؟

 جواب دادم:

 بله کمی ، چه خبر؟
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 محزون گفت: خبری نیست.

 از جا بلند شد و رفت . صدا زدم: 

 سیما جون؟

 به طرفم برگشت و گفت:

 جانم.

 قلبم فرو ریخت حالت نگاه زندائی چقدر شیبه مهبد بود. با التماس نگاهش کردم و گفتم: 

 ینطوری شد؟ چرا مهبد واقعیت رو به من نگفت؟شما برام بگید چرا ا

 زندائی اشکهایش را پاک کرد ، با تاسف سر تکان داد. ادامه دادم:

من همه امیدم به شماست مگه نگفتید از همه چیز با خبرید؟ من حق دارم بدونم چرا مهبد با من چنین کرد؟ گناه من 

 چی بود؟

 زمزمه کردم: بعد در حالی که گویی با خودم حرف می زدم

 به قول مامان من دارم تقاص پس می دهم اما دیگه کافیه به خدا تحمل ندارم، دیگه تحمل ندارم.

ارام قدم بر می داشتیم هیچ کدام نمی دانستیم کجا می رویم به پیشنهاد دایی فرزاد با زندایی سیما از خانه بیرون 

 زدیم 

 زندایی دستی به پشتم زد و گفتک

 هم صحبتی با من کسل می شی . خودم هم حال خوبی ندارم، مهبد تنها فرزند منه امیدوارم منو درک کنی. می دونم از

 با شرمندگی گفتم:

اصال اینطور نیست من همیشه به خاطر شما به دایی فرزاد غبطه می خوردم، دایی شریک ایده الی تو زندگی داره. شما 

 رگز با شما کسل نمی شم.برای مهبد هم مادر ایده الی هستید! من ه

 لبخند کم رنگی زد و گفت:

 اما مثل این که این بار درست عمل نکردم این طور نیست؟

 عاجزانه پرسیدم:

من چطور؟ به نظرتون من چقدر مقصرم؟ گناه من این بود که چشک بسته عاشق شدم و به پای دلم نشستم ، اما 

 ذاشته . وقتی یاد روزها می افتم ، دیوونه می شم.مهبد چی؟ اون که می دونست تو چه راهی قدم گ

 زندایی حرفم را قطع کرد و با بغض گفت:

 عزیز من ، دختر خوب، مهبد تو راهی قدم گذاشت که تو پیش پاش گذاشتی االن هم که....

 سکوت کرد نگاهش کردم اشکهایش سرازیر شد. رویرویش ایستادم و گفتم:

 هر دو داریم تقاص پس می دیم. اما ای کاش این اتفاقات هر گز پیش نمی اومد.من به مهبد بد کردم و حاال 

 

 زندایی گفت:

مهبد و تو به خاطر این دچار پنین وضعیتی شدید که سر سپرده تسلیم دلتون شدید. اما دلم می خواهد به این سوالم 

 ی کردی؟جواب صادقانه بدی واقعا اگه مهبد خودش رو به تو معرفی میکرد تو چه م

 نمی دانستم چه بگویم پس سکوت کردم. ادامه داد:
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مهبد به تو دروغ نگفت فقط همه واقعیت رو نگفت راستش باید برات از اول تعریف کنم فقط قول بده مطالبی رو که 

 االن برات می گم هیچ کس نفهمه.

با این که حال خوشی نداشت شروع  مشتاق به دهانش نگاه کردم و قول دادم. زندایی که دید به دقت گوش می کنم

 کرد:

اوا جان وقتی از ایران رفتیم مهبد غمگین و عصبی بود مدت ها طول کشید تا با پی گیری و صحبت های مداوم 

باالخره فهمیدم بهانه گیری های مهبد فقط به دلیل دلبستگی شدید عاطفی و عشقیه که اونو به ایران وصل کرده اون 

سه ساله بود و من می ترسیدم این عشق سک عالقه بچه گانه باشه . وقتی فهمیدم یک سر  روز ها مهبد بیست و

طناب نامرئی عشق مهبد اوای عزیز خودمه حساس تر شدم و سعی کرد عاقالنه تر پیش برم. تو ذوقش نزدم اما پر و 

درس و کار باعث شده بالش هم ندارم . همین طور باهاش مدارا کردم و سنگ صبورش شدم. کم کم اروم می شد 

بود دیگه در مورد تو صخبت نکنه. تصور می کردم موضوع رو فراموش کرده. غافل از این که این اتیش زیر خاکستر 

خویشتنداری هنوز در قلب مهبد روشنه و به دنبال بهانه می گرده تا شعله ور بشه و فرزاد این بهانه رو به دست مهبد 

. البته تقصیری نداشت در این مدت هرگز نذاشتم متوجه قضیه بشه که البته اشتباه  داد و با تلنگری اونو بهم ریخت

 کردم . خبر کوتاهی که فرزاد پای تلفن شنیده بود و به سادگی برامون گفت مهبد رو به بستر بیماری کشوند.

 با تعجب گفتم:

 چه خبری؟

 جواب داد:

نمی دونی با شنیدن این جمله چه حالی شد. لرزش « استگار اومدهبرای اوا خو» شاید باورت نشه، فقط این چند کلمه

دستاش و رنگ و روی پریده و عرقی که سر و صورتش نشسته بود فرزاد رو حسابی نگران کرد مهبد رو برای 

استراحت به اتاقش فرستادم و موضوع رو برای فرزاد تعریف کردم. دهانش از تعجب باز موند از من گله کرد که 

ضوع رو زودتر براش نگفتم که البته حق داشت. راستش خودم هم تعجب کردم هرگز فکر نمی کردم این چرا مو

عشق این قدر عمیق و ریشه دار باشه. تازه فهمیدم با دست کم گرفتن مهبد با او چه کردم . من به نوعی این عالقه رو 

هفته دلداریش دادیم براش دلیل و برهان  سرکوب کرده بودم. همراه فرزاد به اتاقش رفتیم حال خوبی نداشت یک

اوردیم اما گوشش بدهکار نبود تا وقتی که فرزاد با تهران تماس گرفت و سوسن گفت که اقا پوریا مخالفت کرده و 

گفته اوا هنوز درس می خونه. همراه مهبد من و فرزاد هم از شادی بال در اوردیم. حال مهبد هم بهتر شد. فرزاد رو 

موضوع رو به سوسن بگه قبول کرد اما جواب منفی تو همه را شوکه کرد. مهبد به ستزش پناه برد اون تشویق کردم 

سالها بود که می نواخت برای خودش استاده چیره دستی بود. پرهام نامی بود که برای ضبط کاستهایش انتخاب کرده 

ده بود. بعد از شنیدن جواب رد تو با شور و بود زیاد تمایل نداشت کسی او نو بشناسه این نام رو از همه پنهون کر

حال عجیبی می نواخت و قطعاتش عمیق تر شده بود. دلم برایش می سوخت تمام تالشم رو کردم تا با تو صحبت 

کنم اما تو حتی جواب تلفن هام رو نمی دادی. اقا پوریا درس خوندنتو بهانه کرده بود اما دلم گواهی می داد موضوع 

داره. پس دست از تالش برداشتم و همه پیز رو به گذر زمان و دست سرنوشت سپردم . مهبد دل دیگه ای وجود 

شکسته بود. صبورانه دلداریش می دادم و ازش می خواستم صبر کنه . کم کم به قسمت معتقد شد و صبر کرد. تا 

کرده . هر دو فکر کردیم مزاحمتی  این که چند ماه بعد اتفاق تازه ای افتاد مهبد برام گفت که دختری از تهران تلفن

گذراست و اهمیت ندادیم. چند شب بعد وقتی از مهمانی برگشتیم متوجه مهبد حال خوشی نداره. حتما اتفاقی افتاده 
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بود. هر چه پرسیدم سکون کرد. چند روز بعد نامه تو رو اورد و به دستم داد و قضیه تلفن ها رو برام گفت. با خوندن 

 . پرسیدمنامه مهبوت شدم

: 
 

 پرهام کیه؟

 مهبد نالید:

 خودم هستم مادر فراموش کردی؟

 تازه یادم امد. پرسیدم:

 مطمئنی؟

 گفت:

بله شماره موبایل به اسم استاد پرهام به اون داده شده تا حاال چند بار زنگ زده. این نامه رو برای مهبد نوشته و این 

 ده به ادرس صندوق پستی شرکت که امروز گرفتم.کارت تبریک رو برای استاد پرهام پست کر

کارت و نامه رو دوباره خواندم از یک طرف خنده ام گرفت و از یک طرف دلم به حال زار اون سوخت. از بازی 

سرنوشت جیران شدم خدایا مسیر سرنوشت ما رو به کجا می بره؟ از اون روز حال مهبد خراب شد و در سایه شک و 

وقتی تلفن می زدی از شادی دیونه می شد. از طرفی می ترسید خودش رو به تو معرفی کنه . دائم تردید مونده بود 

در عذاب بود مثل شمع می سوخت و دم نمی زد. منم نمی تونستم کمکش کنم. چند بار تصمیم گرفتم تو رو در 

ت نمی کردم به فرزاد هم جریان بگذارم به سختی مخالفت کرد. می ترسید تو رو برای همیشه از دست بده . جرا

بگم خودم هم نمی دونستم چه بکنم . دودل بودم عاقبت تصمیم گرفتم اونو پیش دکتر روانکاو ببرم. دکتر معتقد بود 

اگه این زوری پیش بره دو شخصیتی می شه اما حاضر نبود با دکتر همکاری کنه. شب ها تا صبح با خودش حرف می 

شت که تو زنگ می زدی. این قدر با خودش کلنجار رفت که ناچار تسلیم شد و زد و می نوشت فقط وقتی ارامش دا

فراموش کرد که مهبده و برای تو همون پرهامی شد که ارزشو داشتی . کم کم تمام مهبد تبدیل شد به پرهام حتی 

می  گاهی وقتی مهبد صدایش می کردم جواب نمی داد. خودش را فراموش کرده بود و همونی شده بود که تو

خواستی ، خیلی رومانتیک تر. مدتی زمان برد تا کمی اروم شد. تا زمان برگشن رسید. دوباره دگرگون شد فرزاد که 

شاهد تغییرات اون بود فکر می کرد این کارهای غیر طبیعی به خاطر جواب توئه و امیدوار بود که با بازگشتمون همه 

با تو صحبت می کنه. اون نمی دانست مهبد در چه گردابی مشکالت حل بشه. مرتب دلداریش می داد و کی گفت 

افتاده و از واکنش های عجیب و غریب او تعجب می کرد. اما مهبد که می خواست تا لحظه اخر مقاومت کنه از اومدن 

پشیمون شده بود. ساعت ها براش حرف می زدم و دلیل اوردم که باالخره چی؟ تا کی می خوای فرار کنی؟ اوا رو من 

می شناسم . اگه تو نیای اون به دنبالت می یاد. او ناله می کرد: مادر چه کنم می ترسم اوا جا بخوره . اون خیلی 

حساسه ؛بهتره من برنگردم . پرهام اگه براش یه خاطره بمونه بهتره. می ترسم اگه باورش بشکنه از دستش بدم. کم 

 ط گرفت و این اتفاق اخر همه دردسرها بود .کم راضی شد اما با ما نیومد و برای دو روز بعد بلی

زندایی سیما به اینجا که رسید سکوت کرد. غمزده نگاهش کردم و گفتم: دیگه کافیه منم به اندازه مهبد مقصرم 

 حاالم دارم عذاب می کشم کاش من به جای او روی تخت بیمارستان بودم. من همه رو با خودم گرفتار کردم.
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رکید . در راه بازگشت زندایی سما دلداری ام داد تا اروم تر شدم او معتقد بود که اگه من تصادف با این جمله بغضم ت

می کردم مهبد حتما از دست می رفت. وقتی به خانه رسیدم زندایی سیما از من جدا شد و من کنار بقیه نشستم. چند 

ر کردم دفترچه خودم است. دفترچه را به دقیقه ای بعد زندایی سسیما با یک دفترچه جلد ابی به سراغم امد. فک

دستم داد و گفت: دفترچه خاطرات مهبده، در تمام روزهای سخت مونس تنهائی اش بوده اگه می خوای بدونی در 

دل مهبد چه گذشته می تونی اینا رو بخوونی . دفترچه رو به دستم داد و به سختی گریست. با دستان لرزان دفترچه 

 سوختم رو به زندایی کردم و گفتم: را گرفتم در خودم می

 سیما جون به نظر شما مهبد راضیه من خاطراتش رو بخونم ؟

 سری تکان داد . گفتم:

 پس این دفترچه پیش من بمونه؟

 البته عزیزم مهبد هم اگه اینجا بود همین کار رو می کرد.

 بعد دست نوازشی به سرم کشید و گفت:

ی ام میشه. پسر عاشق بدون این که ذره ای به عشقت امیدوار باشه و حتی کالمی می دونی اوا گاهی به تو حسود

امیدوار کننده از زبونت بشنوه پای حرفش ایستاد و صبر کرد. در این سالها با خانواده های زیادی رفت و امد داشتیم. 

کردند. اون بی اعتنا از کنار همه اونا دختران زیادی اطراف مهبد بودند که چند تا از اونا علنا به مهبد اظهار عالقه می 

گذشت و به انتظار نششست. تا چند ماه پیش که طاقتش تموم شد و نامه ای برای مادر جون نوشت اگه اونو خونده 

باشی متوجه شدی که اون نامه در اصل برای تو نوشته شده . با جریاناتی که بعد از اون اتفاق افتاد ، اون اندک امیدش 

 ست داد. گاهی که کالفه می شد نگرام نگاهم می کرد و کی گفت مادر از پرهام می ترسم.رو هم از د

در اینجا زندایی سکوت کرد نگاهی به اطراف کردم همه با کنجکاوی به ما نگاه می کردند. زندایی سیما چنان اهسته 

 فرو صحبت کرده بود که کسی متوجه نشد چه می گوید . من هم توضیحی ندادم و به فکر 

 رفتم.

هر چه بیشتر می شنیدم وضع بدتر می شد.کم کم می فهمیدم که با مهبد چه کرده ام.حیران و سرگردان دفترچه را 

 در دست می فشردم کف دستانم عرق کرده بود.گلی با تعجب پرسید:

 دفترچه تو دست سیما جون چیکار می کنه ؟-

 گفتم:

 دفترچه مهبده.-

از کردم چیزی مرا به طرف دفترچه می کشید.در صفحه اول چشمم به دست خط مادر افتاد آن با احتیاط دفترچه را ب

دفتر را در سالروز تولد مهبد مادر به او هدیه کرده بود.ورق را بررداندم و از ابتدا شروع کردم.اما چشمانم روی 

ه خواندن کردم.گلی هم ساکت کنارم خطوط می چرخید و هیچ نمی دید.با گلی به اتاقم پناه بردم و با هیجان شروع ب

 نشسته بود و گوش می داد.

از کودکی شروع کرده بود و خاطرات تلخ و شیرین آن دوران را مو به مو بازگو کرده بود.خاطراتی که مرا به آن 

ی روزها باز می گرداند.روزهای زیبایی که در اوج شادی و بی خبری از حوادث دنیا در کنار هم خوش و خرم زندگ

می کردیم.شادی ها ، قهرها و آشتی هایمان همه برایم یاداوری شد.سرگرم خواندن بودم که مادر صدایم زد دفترچه 

 را بستم و چون شیء عزیزی در کشوی میز گذاشتم و از اتاق خارج شدم.
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بیمارستان شده  داخل ماشین کنار دایی فرزاد نشسته بودم و مستقیم به روبرو نگاه می کردم.دقایقی پیش همه راهی

بودیم.دایی فرزاد که به تازگی از ماجرا خبردار شده بود هنوز حیرت زده بود گاهی نگاهم می کرد اما هیچ نمی 

 گفت من هم حرفی برای گفتن نداشتم.یکباره دستش را روی پایم زد و گفت:

 عجب دختر ناقالیی هستی.-

 خنده ام گرفت اما حال خندیدن نداشتم.

مارستان نزدیک تر می شدیم اضطرابم بیشتر می شد.بی اختیار نگاهم را به دایی فرزاد دوختم.سری هر چه به بی

 تکان داد و گفت:

امان از دست شما جوونا!با خودتون چه می کنید؟سیما خانم هم عقلش رو سپرد دست پسر عزیزش خدا عاقبتمون -

 رو به خیر کنه.

 .دایی خنده ای عصبی کرد و ادامه داد:جوابی نداشتم.زن دایی هم ساکت نشسته بود

اینا رو اگه برای کسی تعریف کنی از تعجب شاخ در میاره من که حیرونم این بچه کم عقل من چرا چنین کاری 

 کرده؟

دوباره دلم برای مهبد پر کشید.به تنهایی وارد اتاق مهبد شدم و کنارش نشستم.می خواستم از الیه های جسم و 

 چون نوازنده ای توانا ملودی زندگی را در رگهایش زمزمه کنم.آرام صدا زدم: روحش عبور کنم و

 مهبد االن کجایی؟چرا نگام نمی کنی؟چقدر صدات کنم تا جوابم رو بدی؟-

باز ناامید شدم تالشم بیهوده بود.مهبد هرگز جوابم را نمی داد.من زیر قولم زده بودم و دل او را شستم.خودش می 

دوباره را ندارد.چقدر نگران بود صدایش می لرزید و من بی رحمانه او را شکستم.خدایا او را از  گفت طاقت شکستن

 من نگیر!

 نگاهم را به صورتش دوختم و در دل گفتم:

مهبد تو اینقدر در دلم جا داشتی که تو رو نمی دیدم.وقتی رفتی پشیمون شدم.من حتی فرصت نکردم تو رو درست -

 من برگرد و این بارم منو ببخش.مهبد به خاطر من به خاطر آوا خواهش می کنم. ببینم.حاال به خاطر

 قبل از ترک اتاق دوباره نگاهش کردم کبودی صورتش جای خود را به زردی داده بود.در دل دعا کردم:

 خدایا روزی رو می بینم که اون بهبود پیدا کرده باشه؟-

فت می خواهد برود.به زور او را نزد خودم نگه داشتم با اینکه می دانستم پا گلی به استقابلم آمد و با زبان بیزبانی گ

به پای من زجر می کشد اما خودخواه شده بودم.افکار مالیخولیایی ذهنم را به هم ریخته بود گلی با بزرگواری کنارم 

حرف زدن نداشت.حتی  ماند و دلداری ام داد.کم کم وادارم کرد به جمع برگردم.همه دور هم نشستیم کسی حوصله

سیاوش هم ساکت یک گوشه نشسته بود.مادربزرگ از من خواست کمکش کنم تا وضو بگیرد.در فرصتی که 

 جانمازش را پهن کردم بی اجازه قرآنش را برداشتم آنچه را می خواستم الی قرآن پیدا کردم.

دا کرده بودم در اصل برای من نوشته شده هر چه بیشتر می خواندم منقلب تر می شدم.نامه مهبد که از الی قرآن پی

بود.با خواندن کلمات ان نامه کم کم الیه های ظاهری وجودم کنار رفت و در عمق وجود مهبد را یافتم که از سالهای 

کودکی در قلبم حضور داشت.یک حضور دائمی و همیشگی که به آن عادت کرده بودم.حاال که تعادل احساسی من به 

 زه فهمیدم که عشق پرهام صورتی از این عشق عمیق و ریشه دار بوده...هم ریخته بود تا

 قلبم داشت از جا کنده می شد.
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مهبد در نامه از عالقه اش در گذشته برایم نوشته بود و اینکه با وجود مخالفت های من و پدرم صبر کرده و مرا از 

زندایی سیما گذاشتم دانستم عالقه جانکاهی به  همه شایسته تر دانسته.وقتی مطالب این نامه را کنار صحبت های

پرهام پیدا کرده بودم و عشق سوزانی که موقع گرفتن شماره تلفن دست هایم را می لرزاند از مدت ها قبل در دل او 

روشن شده بود و روز به روز شکل کامل تری به خود می گرفت این عشق یک عالقه قدیمی بود که یکباره در دل ما 

شد و مهبد در راه این عشق از خودش گذشته بود.از این کشف حیرت کردم.پس امید به زندگی در مهبد شعله ور 

ضعیف شده بود در اصل او را در مسیر تقدیر اینقدر با خودش تضاد پیدا کرده بود که بعد از تصادف مهبدی باقی 

رفته و در ان حل شده بود.بی اراده به نمانده بود.در اصل در جدال بین مهبد و پرهام مهبد شخصیت پرهام را پذی

 طرف گلی دویدم پرسید:

 طوری شده؟-

 همه چیز را برایش شرح دادم.گفت:

 حاال می خوای چه کنی؟-

 سرم را پایین انداختم و جواب دادم:

دست می سرگردونم ، مهبد داره از بین می ره تا خاطره پرهام بمونه ، خدای من!مهبد به خاطر حماقت من داره از -

 ره.

در درونم انقالبی شروع شده بود.صبر و طاقت از کف دادم و ناالن روی تخت افتادم اینقدر گریه کردم که اشکی 

 برایم نماند.گلی صبورانه موهایم را نوازش کرد و گفت:

که تو چشم  پاشو آوا تو باید اول خودت باور کنی که پرهام همون مهبده بعد باید اینو بهش بگی.اون باید بفهمه-

 انتظاری تا بیدار بشه.حاال پرهام با مهبد فرقی نمی کنه.مهم اینه که اون جوون که روی تخت خوابیده باید بلند بشه.

 اما اون نمی شنوه تا حاال هر چی سعی کردم موفق نشدم.-

 اگه تا حاال هم زنده مونده به خاطر وجود تو و امیدیه که داره.-

 ور دارم که پرهام رویاهای من همون مهبده ، من اینو بهش می گم.باشه بهش میگم چون با-

مثل این که در خواب راه بروم به طرف تار مهبد رفتم و آن را در آغوش فشردم و شروع به نواختن کردم خانه در 

من بود سکوت فرو رفت.هر چه بیشتر می نواختم حضور مهبد را در رویاهایم بیشتر می پذیرفتم.در واقع او پرهام 

 که اسیر تخت بیمارستان بود و بین مرگ و زندگی دست و پا میزد و من امید به زندگی را به او تلقین می کردم.

من آوا معتمد مهبد را می خواستم و او باید باز می گشت.به یاد ملودی زندگی افتادم.کلمه ای که ساعت ها روی آن 

ندگی را برایش بنوازم و امید به زندگی را در رگ هایش زمزمه صحبت کرده بودیم حاال نوبت من بود که ملودی ز

کنم.تا بداند منتظر می مانم تا بازگردد.وقتی دستم از حرکت ایستاد و نوای ساز خاموش شد حال خوشی پیدا کردم 

 ت:احساس ناب و منحصر به فردی که تنها به خودم تغلق داشت به روی همه لبخند زدم.دایی فرزاد با مهربانی گف

 هنرمند قابلی شدی عزیزم.یه لحظه فکر کردم خود مهبده که داره تار میزنه.-

در مقابل دیگران با محبت صورت دایی فرزاد را بوسیدم و برای کمک به آشپزخانه رفتم تا موشع شام این حال 

.میز را ترک کردم کسی خوش ادامه داشت اما اولین قاشق غذا را که به دهان گذاشتم یاد مهبد دوباره گلویم را بست

 مزاحمم نشد به اتاقم رفتم و منتظر شدم تا گلی آمد.دفترچه را از پناهگاهش خارج کردم و به گلی گفتم:

 آماده ای؟-
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 سری تکان داد و ورق زدم و به جایی رسیدم که مهبد راز عشقش را برای سیما جون گفته بود:

که به پروپایم یچیده بود تازه به انگلستان آمده ایم و در غربت امروز برای مامان اعتراف کردم چند روزی بود "

دوری آوا برایم سخت تر از ان شده که تصور می کردم.به او عادت کرده بودم و دلم بدجوری هوایش را کرده بود 

هم  سال دارد و من از او دور افتاده ام حاال نیاز به یک 08سال از من کوچکتر است و  5او دختر عمه من است 

صحبت دارم وقتی صحبت هایم با مامان تمام شد از نگاهش فهمیدم خیلی مرا جدی نگرفته اما من جدی هستم آینده 

 "به همه نشان خواهد داد.

دفترچه را بستم و به رختخواب رفتم صدای تار مهبد در گوشم بود که کم کم خوابم برد.بعد از چند شب ساعتی 

رج شدم چهره ی ماتم زده افراد خانواده مرا دوباره به حال و روز غم اولدم از اتاق خا 7خوابیدم صبح ساعت 

بازگرداند.از دایی فرزاد و پدر خبری نبود وقتی سراغشان را گرفتم فهمیدم به بیمارستان رفته اند.کنار باغچه نشستم 

سنگین ته نشین شده در درونم را و به گل ها زل زدم و شروع به راز و نیاز با خدا کردم.این ارتباط نزدیک با خدا غم 

سبک تر می کرد.گلی در سکوت کنارم روی صندلی نشسته بود.گویی منتظر بود نگاه پرسشگرم را به او 

 دوختم.پرسید:

 موافقی بریم خرید؟-

بالتکلیف نگاهش کردم اما باالخره تسلیم شدم و به دنبالش از خانه خارج شدم.بی اراده هر چه می خریدم مردانه 

ود.دمپایی برای مهبد ، پیراهن برای مهبد ، شلوار برای مهبد ، مرتب در مورد او با گلی حرف می زدم این طوری ب

 آرامشم بیشتر میشد.با دست پر به خانه برگشتیم.مادر اماده میشد برای دیدن مهبد برود اما من نرفتم.فقط گفتم:

 به مهبد بگید براش خرید کردم.-

م گریخت.با گلی که بسیار خسته بود داخل ساختمان شدیم.دفترچه خاطرات مهبد مونس شب مادر گریان از برابر

هایم شده بود و گلی خوابیده بود اما من باز بی خواب بودم و به مهبد پناه بردم دفترچه را باز کردم و به جایی رسیدم 

و نشان بود.یادآوری این خاطره مرا به که دیروز عالمت گذاشته بودم.مهبد از تلفن عجیبی حرف زده بود که بی نام 

گذشته برد و آن روزهای عجیب و پر دلهره برایم زنده شد.مهبد در قسمتی از دفترچه جمله ای شتاب زده نوشته 

 بود:

دختر ناشناس باز هم تلفن زد و من باز با تردید جوابش را دادم نمی دانستم چه منظوری دارد.وقتی گفت که نامش "

ند امد.بارها به خودم گفتم شاید کس دیگری باشد اما بهتر از هر کس دیگری می دانستم که خودش آواست نفسم ب

 است.آوا معتمد دختر عمه لجباز و یک دنده ی من.خدای من!

 آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم"

 "یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم

سردرگمی چه زجری کشیده بود باز هم شروع به خواندن کردم.در  در خودم فرو رفتم.بیچاره مهبد دراین تضاد و

 قسمت دیگری چشمم به یادداشت دیگری افتاد.

نامه و کارت تبریک آوا همزمان به دستم رسید.نمی دانستم باید بخندم یا گریه کنم.استاد پرهام را چنان تصویر "

دم شاید شخص دیگری به نام پرهام وجود دارد.نمی کرده بود و از ارتباط خودش با او سخن گفته بود که تصور کر

دانم چه کنم یک نامه و یک کارت تبریک با دو مضمون متفاوت برای یک نفر ، یک نامه با اهنگ جدایی و یک 
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کارت تبریک با پیغام محبت.آوا لعنت به تو که مرا در برزخ نگه داشتی!مادر وقتی موضوع را شنید بیچاره چشمانش 

 "شد.سفارش کردم فعالً به پدر چیزی نگوید تا ببینم چه پیش می آید.از تعجب گرد 

سرم را از روی دفترچه برداشتم و به تاریکی حیاط چشم دوختم.صدای برخورد قطرات باران با زمین نظرم را جلب 

ایستادم.هوا کم کرد.پنجره را باز کردم بوی نم داخل اتاق پیچید.روی گلی را با پتو پوشاندم و بی حرکت کنار پنجره 

کم روشن می شد حال غریبی داشتم ناگهان صدای ضربه ای که آرام و محتاط به در کوبیده شد نظرم را جلب 

 کرد.در را باز کردم دایی فرزاد پشت در بود نگاهی به من انداخت و گفت:

 عزیزم چشمات سرخ شده ، نخوابیدی؟-

 لبخندی زدم و گفتم:

 چه خبر؟-

 گفت:سری تکان داد و 

 فعالً که خبری نیست امروز همراه ما به بیمارستان می آی؟-

 سر میز صبحانه همه سرزنشم کردند:

 آوا تو داری خودتو می کشی به خدا مهبد هم راضی نیست.-

 سردرگم به گلی نگاه کردم.مادر رو به من کرد و گفت:

 تو گلی بیچاره رو هم اسیر کردی.این دختر چه گناهی کرده؟-

 با مادر بود گلی هم پاسوز من شده بود.صورت الغر و رنجورش رنگ پریده بود.گلی خندید و گفت: حق

 اگه اوا منو از خونه هم بیرون کنه هیچ جا نمی رم به شما عادت کردم و اینجا رو دوست دارم.-

بودم بخوابم.اینقدر با خودم می دانستم تعارف می کند.بعد از صبحانه او را وادار به استراحت کردم اما خودم قادر ن

 کلنجار رفتم تا دایی فرزاد به سراغم امد و پرسید:

 خوابی عزیزم؟-

 از جا بلند شدم.چشمم به گلی افتاد چه راحت به خواب رفته بود.گفتم:

 خوش به حالش چه راحت به خواب رفته!-

 دایی فرزاد لبخندی زد و گفت:

 ار بودی.عزیزم تو هم بخواب ، تمام شب رو بید-

 جوابی ندادم کسی نمی دانست که خواب برایم دردناک تر از بیداریست.از اتاق بیرون رفتم و گفتم:

 مگه به بیمارستان نمی رید؟-

 پدر گفت:

 ما میرویم اگه تو می آی عجله کن.-

 خاله سیمین اعتراض کرد:

 ره.آقا پوریا تو رو خدا اونو نبرید آوا همینطوری هم حال خوبی ندا-

 بی اعتنا به اعتراض و چشمان نگران بقیه لباس پوشیدم و راه افتادم.

همراه زندایی سیما روی صندلی عقب اتومبیل نشسته بودیم.گلی همراهم نبود نگاهی به زندایی سیما کردم.او آرام و 

زشم می کرد و می صبور تحمل می کرد.سر بر شانه اش گذاشتم و بند اشک را گشودم.با دستان سرد و لرزانش نوا
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دانستم در قلب مهربان او چه می گذرد.پسرش در یک قدمی مرگ به سر می برد اما باز هم روحیه خوبی داشت.من 

 روحیه اورا نداشتم.مرا که متوجه خودش دید دستانش را دورم حلقه کرد و گفت:

ت را آزار می دی؟نه درست غذا می عزیزم اگه مهبد بدونه تو با خودت چه می کنی دیووونه میشه.چرا اینقدر خود-

 خوری ، نه می خوابی...

 دایی بعد از مکث کوتاهی ادامه داد:

آوا جان با این وضع تو خودت را نابودی می کنی اگه به پدر و مادرت رحم نمی کنی به ما رحم کن.نگرانی مهبد -

 برامون بسه.

 زیر لب گفتم:

 زندگی بر نمی گردم.دست خودم نیست.زندگی بدون اونو نمی خوام.بدون مهبد به -

 و های های گریستم.پدر اشک هایم را پاک کرد و گفت:

 عزیزم آروم باش ما فقط نگرانیم.-

از لحظه ای که به اتاق مهبد رسیدم و تختش را خالی دیدم اندک رمقی که در تن داشتم از وجودم رفت این قدر داد 

دستانم بر اثر ضرباتی که به شیشه پنجره اتاق کوبیدم کبود و دردناک زدم و گریه کردم که صدایم گرفته بود و 

 شده بود.پرستار کامالً دستپاچه داد میزد بلکه صدایش را بشنوم وقتی به خودم امدم شنیدم که مرتب تکرار می کرد:

 مریض شما رو برای عکس برداری از سرش به بخش دیگه ای بردند.-

 زد و گفت: بی اعتماد نگاهش کردم.لبخندی

 چرا حرف گوش نمی دی اگه همین طوری ادامه بدی تو رو هم باید بستری کنیم.-

 التماس کردم:

 منو پیش مهبد ببرید.-

 گفت:

 اگه آروم باشی تو رو میبرم.-

 اشک هایم قطع نمی شد.تهدید کرد:

 اگه آروم نگیری از بیمارستان بیرونت میکنند.-

وی برانکاردی از انتهای سالن آرام آرام مهبد را به طرفم می اوردند.دایی فرزاد کنارش از ترس اشک هایم بند امد.ر

 حرکت می کرد و با محبتی پدرانه مراقبش بود.

دکتر بعد از دیدن جواب عکس بسیار خوشبین بود.وضعیت مهبد در حالت قبلی مانده بود و از نظر دکتر جای 

 امیدواری داشت.

 تگاه ها آرام گرفت دلم شکست سرم سنگین بود.وقتی در میان انبوه دس

تأثیر گریه های مداوم چشمانم را کم سو کرده بود. می خواستند مرا به خانه بازگردانند اما با اصرار ماندم و قول 

 دادم آرام باشم.

 همه که رفتند به تنهایی در کنار مهبد نشستم.قادر نبودم از او دل بکنم به

 که موقع رفتن با خنده گفت :یاد حرف پدر افتادم 

 خوش به حال مهبد کم کم بهش حسودی می کنم. -
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 و من خجالت کشیدم . صدای زندایی سیما در گوشم بود:

 آقا پوریا مهبد الیق این عشق پرشوره نمی دونید چه عذابی کشیده اون تو این سال ها امتحانش رو پس داده. -

بر سر او آورده بودم . گونه هایش از فرط الغری بیرون زده بود . آرام شروع به دوباره به مهبد نگاه کردم خدایا چه 

 صحبت کردم :

مهبد چشمات رو باز کن . فقط یک بار منو نگاه کن ببین به چه حال و روزی در اومدم . تو پرهام رویاهای منی مگه  -

م مهربون من که برای بازگشت لحظه شماری به من قول ندادی؟ مگه نگفتی به خاطر من می آیی؟ باور نمی کنم پرها

می کرد به من بی اعتنایی کنه . منو از پا انداخته نمی دونی چه زجری می کشم! شاید هنوزم باید رنج ببرم من تحمل 

 می کنم اشتباه کردم و تاوان اون رو پس می دم فقط نا امیدم نکن.

مام نیرویی که دارم کمکش کنم . عشق به من نیرویی سکوت کردم و با تمام وجود نگاهش کردم می خواستم با ت

 مضاعف داد ای کاش می توانستم تمام انرژی خود را به او بدهم و در جدال بی پایان او با مرگ سهیم باشم .

 خدایا چرا به مرگ فکر کردم؟ اگر مرگ بیاید من هم با او خواهم رفت .

 ا آخر دنیا همراهت می آیم.می شنوی مهبد همراهت می آیم من که گفته بودم ت

 کم کم هذیان می گفتم . ذهنم آشفته بود :

 مهبد کمکم کن دارم دیوونه می شم. به خاطر من چشمات رو باز کن. به خاطر من مهبد ، مهبد ، مهبد .

. دهانم بدمزه بود و سرم گیج می رفت. چشمانم همه جا را سیاه می دید،دستاویزی نمی یافتم و سقوط می کردم

 صدای جیغ پرستار آخرین کلمات را در گوشم می خواند :

 از هوش رفت . خانواده اش را خبر کنید. -

 در سکوت و تاریکی فرو رفتم هیچ نوری نبود. ناگهان سوزش ضرباتی را در صورتم حس کردم.

 تکان شدیدی خوردم و از جا پریدم دایی مرا روی تخت خواباند و گفت :

 حالت بهتر میشه. کمی استراحت کن -

 سرم را تکان دادم. روی صورتم خم شد و گفت :

 مژدگانی بده تا خبر خوبی بهت بدم. -

 پرسشگر نگاهش کردم. خندید . به زحمت سرم را بلند کردم و او را بوسیدم. مثل دوران کودکی. خندید و گفت :

 می گم. عالئم حیاتی مهبد بهتر شده.دختر شیطون مثل همیشه سرم رو کاله گذاشتی حاال خبر رو برات  -

 سرم را روی متکا فشردم و خیالم کمی راحت شد. آرامش وجودم را پُر کرد. از صمیم قلب از خدا تشکر کردم.

مرا به زور به خانه باز گرداندند. دلم نمی خواست برگردم اما می ترسیدم دوباره حالم بهم بخورد. در خانه آرامش 

ا اینکه نه دلم شور می زد کمی بهتر شده بودم و با کمک قرص آرامبخش دقایقی بدون کابوس نسبی برقرار بود. ب

خوابیدم. حاال که خیالم کمی از بهبود مهبد راحت شده بود فرصت کردم به دیگران نگاه کنم. مادر به طرز محسوسی 

 الغر شده بود.

ق معمول غم هایش را به تنهایی تحمل می کرد. مادربزرگ بیش از پیش شکسته و ناتوان به نظر می رسید،پدر طب

بقیه هم دست کمی از او نداشتند. با کمک گلی کمی اتاق را مرتب کردم همه چیز به هم ریخته بود. بین وسایلم 

ماشین کوچکی را پیدا کردم که برای پرهام خریده بودم. آن را در جای مطمئنی گذاشتم تا به مهبد بدهم. کارها که 

 جمع بازگشتیم. تمام شد به
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امیدی که دکتر به ما داده بود هرچند کورسویی بود امّا به همه ی ما زندگی بخشیده بود. دلم می خواست به 

بیمارستان باز میگشتم اما خجالت می کشیدم. مادر گوشه ای نشسته بود و با گلی مشغول گفتگو بود. گلی از هر دری 

ض کردن روحیه ی ما قابل تقدیر بود. همه دوستش داشتیم و در سخن می گفت. تالش معصومانه ی او برای عو

 کنارش احساس آرامش می کردیم.

 کنار دایی فرزاد نشستم و با خنده پرسیدم:

 مهبد برام سوغاتی نیاورده؟ -

 دایی خندید و گفت :

 چرا نیاورده؟ برو چمدون ها رو باز کن همه ی وسایل داخل اونها رو برا تو خریده. -

 تم :گف

 شوخی کردم،منتظر می شم تا خودش برگرده. -

 این جمله تمام آرزویم بود که بر زبان آوردم اما باز هم دلشوره ام شروع شد.

 از کنار دایی بلند شدم و شنیدم که گفت :

 وروجک تو گوش مهبد چی گفتی که از خواب ناز بیدار شد. -

فترچه ی مهبد را باز کردم. بدجوری به آن عادت کرده بودم. این با خنده به حیاط رفتم و کنار باغچه نشستم. د

دفترچه حلقه ای ارتباطی بین من و او ایجاد کرده بود که هرچه می خواندم محکم تر می شد. در میان یادداشت ها 

 چشم گرداندم همه پراکنده شده بود که نشان از آشفتگی مهبد داشت. در قسمتی نوشته بود :

باره تلفن زد شعر حافظ را که با خط زیبایش برایم نوشته بود در ذهن داشتم. آن کارت تبریک را بسیار وقتی آوا دو»

دوست دارم اما من شیطنت نامه اول و شیرینی کارت همه را با هم می خواهم آوای عزیزم چه پرهام باشم چه مهبد 

 «به خدا برایم خیلی عزیزی.

 در قسمت دیگری خواندم :

اطم با آوا بیشتر شد دودل تر شدم این قدر سرگردان بودم که مادر مرا برای مشاوره پیش روانپزشک برد وقتی ارتب»

اما حاال تصمیم گرفته ام خودم را به دست سرنوشت بسپارم. به هیچ قیمتی این گوهر با ارزش زندگیم را از دست 

 «اهدنمی دهم من آوا را می خواهم. پس همان پرهامی می شوم که او می خو

همچنان می خواندم عطش شنیدن و خواندن این قدر در من زیاد بود که مهبد از یادم رفته بود. چند خط پایین تر 

 نوشته بود :

آن روز را هیچ وقت فراموش نمی کنم که عمو جان گوشی را از آوا گرفت سرگرم صحبت بودم و حسابی غافلگیر » 

فورا صدایم را شناخت بارها با او صحبت کرده بودمفقط فرصت کردم شدم. فکر اینجا را نکرده بودم. عمو جان 

التماس کنم که به آوا چیزی نگوید و قول دادم که در اولین فرصت ماجرا را برایش بگویم که خوشبختانه به موقع 

لجبازی متوجه شد و دستم رو نشد. آخ آوا از دست تو ببین چطور مرا به بازی موش و گربه ای کشانده ای از دست 

 «های تو به چه روزی افتاده ام.

 با خواندن این خطوط دود از سرم بلند شد پس پدر از اول در جریان بود.

نگرانی او از بازگشت مهبد بی مورد نبود. او چقدر صبور و آرام بود و من در این مدت کالمی از او نشنیدم. مشتاق تر 

 از پیش باز به خواند ادامه دادم.
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ز جالبی بود تولد آوا از قبل می دانستم اما سه روز پیش تماس گرفت و از من کادوی تولد خواست. با امروز رو» 

همان شیطنت همیشگی که در دوران بچگی داشت خبر ندارد کادوهایش را فرستاده ام مجبور شدم دو تا کادو بخرم 

دموکرات را به خوبی بازی کند. از صبح  از طرف مهبد و پرهام. هرچه باشد مهبد باید نقش یک فامیل اصیل زاده و

دو بار تلفن زدم که عمه جون گوشی رو برداشت و مجبور شدم تولد آوا رو تبریک بگویم. می دانم تعجب کرد امّا 

 «چیزی نگفت. کم کم دارم دو شخصیتی می شوم.

بودم. باز هم خواندم و کم کم  روز تولدم را به یاد آوردم. آن روز مهبد دو بار تلفن زده بود خودم هم تعجب کرده

 وقایع آن روزها برایم روشن شد.

آوای من اگر بدانی با دل عاشق من چه کردی؟ دل عاشقی که از کودکی معصومانه تو را می پرستید و تو با تلنگری » 

و بگویی که بی رحمانه آن را شکستی. باور نمی کنم تو بتوانی با آن نگاه معصوم و مهربانت در چشمانم نگاه کنی 

دوستم نداری و ندیده و نشناخته آهنگسازی را به من ترجیح می دهی. از طرفی دلم را می شکنی از طرفی برایم از 

 «عشق می گویی،دختر سنگدل کدام را باور کنم.

 چند خط پایین تر مهبد با خودکار سبز با عجله نوشته بود :

ار از عشق برایش می گویم و بعد پشیمان می شوم. هرچند تالش می گاهی اختیار زبانم از دستم می رود و بی اختی» 

کنم نمی توانم بی تفاوت باشم، کلماتی را از او می شنوم که سال ها در آرزوی شنیدنش سوخته ام اما باید صبور باشم 

 .«چرا که طاقت دوباره سوختن و شکستن را ندارم.عشق از من موجود بی ثباتی ساخته خدا به من رحم کند

 بعد از کمی مکث ادامه دادم:

نامه آوا که رسید هیجان زده شدم. نامه اش در صندوق پستی غافلگیرم کرد. نام پرهام بر روی نامه برای لحظه ای »

مرا دچار تردید کرد. مهبد این نامه برای او نیست با تردید آن را باز کردم و خواندم. جوابش را برایش خواهم 

گر او مرا بشناسد برای ابد از دستم برود. من او را می شناسم این قدر کله شق است که خدا می نوشت اما می ترسم ا

 «داند.

مهبد راست می گفت من کله شق بودم اما حسابی تنبیه شدم. ))باور کن مهبد از آن دخترعمه لجباز و کله شق هیچ 

 اثری نمانده(( ادامه دادم :

ی دادم گوشی را خاموش کرده بودم باید خوب فکر می کردم. خدایا چه کنم؟ آوا دو هفته بود جواب تلفن ها را نم» 

 «حتما دیوانه شده بود رفتارش اصال طبیعی نبود خدا رحم کند.

وقتی تصمیم گرفتم تسلیم دلم شدم دلم برای آوا پر می کشید. تلفن را که روشن کردم تماس گرفت و مجبور » 

هم مدت ها به آن خندیدم، سفر برای اجرای برنامه و آوای ساده دل من چه  شدم دروغ شاخداری بگویم که خودم

 «زود باور کردی!

 چند خط پایین تر نوشته بود :

امروز به آوا پرخاش کردم ، داد می زدم و در دل خودم را لعنت می کردم اما چاره ای نبود او باید با خودش کنار » 

 «می آمد. پرهام یا مهبد فرقی نمی کرد.

 کم کم به انتهای دفتر نزدیک شدم در اواخر یادداشت ها این طور خواندم :

دوباره تلفن زدم تا واقعیت را برایش بگویم امّا جرأت نکردم. مادر اصرار دارد خودم همه چیز را بگویم اما وقتی  -

ام هستم ، استاد صدایش را از پشت گوشی می شنوم تمام جرأتم را از دست می دهم. من مهبد نیستم من پره
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موسیقی که دل شاگرد باهوش و توانایش در گرو اوست. پرهام یک هنرمند رمانتیک و جنتلمن است همان طور که 

 «آوا می خواهد.

 اگر کسی مرا در این وظعیت گوشه ی باغچه می دید به طور یقین می گفت :

وانستم دل بکنم ، با اینکه یخ کرده بودم و سرما دیوانه شده ام ، گاهی می خندیدم و گاهی گریه می کردم اما نمی ت

 در تنم نفوذ کرده بود باز هم ادامه دادم. در قسمتی نوشته بود :

من مهبد هستم، سی سال دارم، من عاشقم، عاشق دختر عمه لجباز و یکدنده ای که مرا نمی خواهد. من به  "

تا بازگشت و تعیین سرنوشت سه روز باقی مانده اما  سرنوشت راضی ام اگر او می خواهد پرهام باشم حرفی ندارم.

من به سادگی پا پس نمی کشم. من سر حرفم می مانم. اما وقتی به بازگشت فکر می کنم لرزه بر تنم می افتد. آوا 

 "مرا خواهد بخشید؟

 در جایی دیگر نوشته بود:

همه مسخره ام می کردند، این قدر به تقویم زل روز به مأموریت بروم، اما این قدر کالفه بودم که  01مجبور شدم  "

زدم که آن را از مقابل چشمانم برداشتند. نگران بودم و مرتب کابوس می دیدم. احساس می کردم اتفاق بدی افتاده، 

 "روز تمام شود. 01به تلفن هم دسترسی نداشتم. خدایا کاری کن زودتر این 

 ین یادداشت روی صفحه می افتد.ورق دفتر را که بر می گرداندم چشمم بع آخر

پروازم را به عقب انداختم تا ببینم چه خاکی بر سرم کنم. فکر نمی کردم این لحظه این قدر سخت باشد که جرأت  "

بازگشت را از من بگیرد. اما واقعیت این است که من می ترسم. شب تا صبح بیدار بودم و نقشه می کشیدم اما هیچ 

نه می توانم بروم نه قادرم بمانم. عمو جان قول داده کمکم کند. خدایا خودت رحم کن که این کدام جور در نمی آمد. 

مسئله به خیر بگذرد. ای کاش زودتر موضوع را گفته بودم. در هر صورت خودم را به تقدیر می سپارم. اگر نروم 

 "شم دلت برایم به رحم خواهد آمد!دیوانه می شوم. نه پای رفتن دارم نه تاب ماندن. آوای من اگر بدانی چه می ک

 به صفحات سفید رسیدم. در آخر نوشته ها با دستی لرزان با خودکار نوشتم:

 "مهبد تا ابد منتظرت می مانم. "

در فرصتی مناسب دفتر را به زن دایی سیما سپردم. این تنها امانتی بود که نمی خواستم پس بدهم اما مجبور شدم 

خواهم. پتویی دور خودم پیچیدم و روی مبل نشستم دلشوره ام دوباره شروع شد. تشنه ی نتوانستم دفترچه را ب

 شنیدن خبری از بیمارستان بودم در افکارم غرق بودم که با زنگ تلفن از جا پریدم.

م. به علت شرایط روحی بدی که داشتم پدر به من اجازه رانندگی نداد. کنار گلی در آژانس نشستم و به فکر فرو رفت

آن تلفن لعنتی که از بیمارستان به ما زدند تمام آرامش نسبی را که مثل پوسته ای به روی اضطرابمان کشیده شده 

بود یکباره از هم پاره کرد. حال مهبد یکباره رو به وخامت گذاشته بودو این قدر داد زدم که صدایم گرفته بود. 

ی افتاد. گلی هراسان سعی می کرد مرا آرام کند. نمی دانستم خدایا اگر من در بیمارستان می ماندم این اتفاق نم

عاقبت کار چه می شود؟ گلی به زحمت مرا راضی کرد تا قبل از رفتن به بیمارستان همراهش بروم. نمی دانستم کجا 

ی می روم اما یک حس ناشناخته مرا به دنبالش می کشاند و حاال کنارم روی صندلی ماشین نشسته و با رنگ و روی

پریده دعا می خواند. او هم نگران بود اما در دل من طوفانی برپا بود. همه سراسیمه به بیمارستان رفتند تا ببینند چه 

بر سر مهبد آمده؟ طفلک گلی چقدر به پدر التماس کرد تا اجازه داد ما تنها برویم و حاال کنار او به خیابان ها نگاه 

م عجیب است گویی انتظار دنیا هم با من از حرکت بایستد. به خط های سفید می کنم. دیدن مردم در خیابان ها برای
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روی آسفالت نگاه می کنم که پی در پی می آیند و می روند و در نزدیک ترین نقطه دید به هم متصل می شوند. این 

اری طوالنی در ذهن خط ها مرا به یاد زندگی می اندازد که با قرار دادن خاطرات تلخ و شیرین کنار هم به صورت نو

 ما ثبت می شود. جرأت نمی کنم به مهبد فکر کنم رو به گلی کردم. بی حوصله گفتم:

 هنوز نمی خوای بگی کجا می ریم؟

 با لبخند جواب داد:

 می ریم امامزاده صالح برای دعا.باید دعا کنیم تا خدا مهبد رو به ما برگردونه.-

غیر از خانه باشم و با خیال راحت دعا کنم.نزدیک امامزاده صالح که  بدم نیامد دوست داشتم در محیط دیگری

رسیدیم پیاده شدیم.و به طرف بازار حرکت کردیم ویلچر گلی را ارام ارام هل می دادم.هر چه نزدیک تر می شدیم 

نشستم  دلم بیشتر می گرفت.طنابی نامرئی مرا به این محیط معنوی وصل می کرد.وقتی درون امامزاده کنار گلی

اشک هایم سرازیر شد و هیجانات درونم را کمی فرو نشاند.از پشت پرده اشک دعا می خواندم.گلی ارام ذکر می 

گفت به صورتش نگاه کردم .چنان معصوم و روحانی شده بود که از تماشایش سیر نمی شدم.یکباره دلم ارام گرفت 

جانش گذاشتم تا کمی استراحت کنم.او ارام نوازشم احساس خواب می کردم به خواهش گلی سرم را روی پاهای بی 

می کرد.اشک هایم پاهایش را خیس می کرد همچنان دعا می کردم.برای گلی که مظلومانه روی چرخ زمین گیر بود 

برای مهبد که نمی دانستم چه بر سرش امده و برای خودم تا شاید دل بیقرارم ارام شود.کم کم خوابم برد و دوباره 

 به سویم هجوم اورد. کابوس ها

در کویر گیر افتاده ام.همان مکانی که در تمام کابوس هایم تکرار می شد.نای حرکت نداشتم خسته و تشنه روی 

زمین افتاده بودم.طوفانی بلند شد و زمین را به هم ریخت کم کم دور و برم را گردابی از شن گرفت و من ارام به 

متوقف نشدم.امیدی به نجاتم نبود تنها و تنها و ناامید خدا را صدا  درون ان کشیده شدم هر چه تالش کردم

زدم.دستی حامی به نجاتم امد هر چه گاه کردم صورتش را ندیدم طوفان از حرکت ایستاد و چاله هولناک زیر پایم 

با خود برد و  ناپدید شد و این بار دستم در دست گلی بود.او در مقابل چشمان ناباور من روی پاهایش ایستاد و مرا

 خدا را شکر کردم پس دعای منم مستجاب شده بود.پرسیدم:

 گلی مرا کجا می بری؟-

 لبخندی زد و گفت:

 عزیزم عجله نکن مهبد منتظره.-

 پرسیدم:

 مهبد منتظره؟او که بیهوش روی تخت افتاده.او مرا نمی بیند حالش بد تر شده.-

 خندید و گفت:

 همه چیز درست می شود. باز هم عجله کردی تو بیا-

 پرسیدم:

 پاهایت چطور خوب شد؟-

 جوابی نداد در سکوت مسیری را طی کردیم ناگهان ایستاد و گفت:

 خب آوا بقیه راه رو خودت برو من نمی تونم بیام.-

 گفتم:
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 چرا نمی ایی؟-

 من نمی تونم بیام.-

 شوخی نکن گلی حوصله ندارم من کجا برم؟تو هم بیا.

 ت به طرف اشاره کرد و گفت:با دس

 نگاه کن همه منتظرند.-

به سمتی که او اشاره می کرد برگشتم،پدر و مادرش و سهراب را دیدم.یک باره به موضوع پی بردم خدای من انها که 

 مرده اند من چطور انها را شناختم.حتما ما هم مرده ایم.ما کجاییم وحشت زده شدم.

 دست گلی را کشیدم و گفتم:

کجا می ری؟نرو من می ترسم،بیا با هم برگردیم،اونا مردن.مرا تنها نگذار،نرو گلی خواهش می کنم،ببین پاهات -

 خوب شده.

 به شدت گریه می کردم.گلی در اغوشم گرفت.خنکای لذت بخشی در سراسر وجودم منتشر شد.در گوشم گفت:

 حاللم کن.-

ه سرگرم کار خود هستند.پس همه را خواب دیدم از جا بلند از خواب پریدم هراسان به اطراف نگاه کردم هم

 شدم.باید گلی را می بردم حتما خیلی خسته شده.مدت زیادی روی چرخ نشسته به صورتش نگاه کردم و گفتم:

 گلی جان بهتره بریم.می خوام سری به مهبد بزنم تو هم خسته شدی.-

روسری پوشانده بود.هر چه صدایش کردم جواب نداد.روسری  سرش را به دیوار تکیه داده بود و روی صورتش رابا

را سراسیمه کنار زدم و نگاهم را به او دوختم.لب هایش کبو د و چشمانش بسته بود.روبرویش زانو زدم و شانه 

هایش را در دست گرفته و به شدت تکان داد مو فریاد زدم.یک باره از روی چرخ واژگون شد و در بغلم افتاد.باز 

 دایش زدم:هم ص

 گلی،گلی،چرا خوابیدی؟بیدار شو.-

جوابی در کار نبود.چادر از سرم افتاد،دستان بی توانم رمقی تازه پیدا کرده بود.او را به شدت تکان می دادم و اشک 

 می ریختم.چشمانش راباز کرد،ذوق زده گفتم:

 تو هم اضافه اش می کنی؟تو که جون به لبم کردی،چرا جواب نمی دادی؟بدبختی مهبد برام کم بود -

 جواب داد:

آوا پدرو ومادرم من رو بخشیدند.مهبد زنده می مونه خدا نمی خواد سهراب دوباره از دست بره.اون مهبد رو به تو -

 بر می گردونه اما من باید برم به اندازهخ کافی زجر کشیدم.فراموشم نکن.

ته بود.صدایش کردم چند بار او را به نام خواندم اما دیگر صدایش را نشنیدم دوباره نگاهش کردم چشمانش بس

دیگر جوابی در کار نبود.چند خانم دور ما جمع شده بودند گلی را از اغوشم جدا کنند التماس کردم او را از من 

 گیرند اما باالخره حریفشان نشدم و او را از من ربودند.

ل برانکاردی که گلی را روی ان خواباندند دویدم و در صدای آژیر آمبوالنس از بیرون به گوش می رسید به دنبا

اخرین لحظه به اصرار در امبوالنس کنارش نشستم ناله کردم و اشک ریختم.پرستاری که کنارم نشسته بود دلداری 

ام داد در البه الی حرفهایش متوجه شدم که گلی بر اثر سکته قلبی درگذشته است.قلب مهربان او گنجایش این همه 

 را نداشت طاقت رفتن دوباره سهراب را نداشت و برای همیشه از پیشم رفت و من تنها ماندم.درد 
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 به پرستار گفتم:

 شاید دوباره برگرده.حتما االن سکته کرده چون با من صحبت کرد درست قبل از اینکه شما بیایید زنده بود.-

 لبخندی زد و گفت:

 ده یه شماره تلفن به من بده تا به پدر و مادرش خبر بدم.تو خیاالتی شدی اون دو ساعت پیش فوت کر-

 لبخند تلخی روی لبهایم نشست.کدام پدرو مادر؟او که کسی را نداشت.جواب دادم:

 پدر و مادرش فوت کردند دنبال کسی نگردید.-

التکلیف به دست نگاه منتظرش را به من دوخت حق داشت باید شماره تلفنی به او می دادم تا ما را در این وضع ب

 کسی بسپارد.شماره خودمان را دادم و در سکوت به گلی چشم دوختم.

ترمز امبوالنس نشان داد رسیده ایم. در که باز شد همراه گلی پیاده شدم تا گواهی فوت حاظر شودبه دقت نگاهش 

ا خاک مدفون میکردندو من کردم تا تمام زوایای چهره اش را به خاطر بسپارم.تا چند ساعت دیگر او را زیر خرواره

 اورا نمی دیدم.

از تصور از دست دادن گلی اینقدر بر سرو رو یم زدم که از هوش رفتم. چشمانم که باز شد روی صندلی عقب 

اتوموبیل پدرم بودم چشمان لبریز از اشک پدر اتفاقات را برایم به باوری غیر قابل انکار تبدیل کرد. باوری که تا مغز 

 سوزاند.خدایا چه بر سر گلی ومهبد امده بود؟دلم میخواست بمیرم یکباره فریاد زدم: استخوانم را

 خدایا منو ببربدون گلی چه کنم ؟بدون مهبد چه کنم؟

از بی غذایی رو به مرگم چهار روز است لب به غذا نزده ام باخودم لج کرده ام همه سیاهپوشند باکسی صحبت 

ن شرکت نمی کنم. با همه سر جنگ دارم تنها در اتاقم زانوی غم بغل گرفته و به نمیکنم مجلس ختم گرفته اند اما م

گوشه ای نگاه میکنم. دلم برای شنیدن تنگ شده اما جرائت نمیکنم بپرسم .طاقت شنیدن ندارم از که بپرسم اصال 

ده اند از جلوی چشمانم چه چیز را میخواهم بدانم؟تمام دنیای من از دست رفته هنوز صحنه ای را که گلی را خاک کر

محو نمیشود .چه نامهربان اورا به دست خاک سپردند.او از سردی و تاریکی می هراسید. از دنیا جدا شده ام کسی 

جرائت نمیکند در اتاقم را باز کند اینقدر فریاد زده ام که همه مستاصل شده اند تصمیم گرفتم خودم را بکشم اما 

متوجه میشوم روز دیگری اغاز شده.ساعت را از کار انداخته ام. پرده را هم کشیده جرائت نمی کنم. با فریاد مادر 

ام.شب و روز برایم تمام شده اسوده شدم به یک بی خیالیعارفانه رسیدم . سبکی و بی وزنی مرا در فضا شناور کرده 

انم کارم تمام است.من هم .خودم را میبینم که به طرف باال میروم .دست و پایم بی حس است گلویم خشک شده. مید

 به دنبال گلی و مهبدمی روم بدون اینکه طعم خوشبختی را بچشم .

صدای گریه مامان پشت در اتاق عذابم می دهد.نمی دانم برای من گریه می کند یا گلیی یا مهبد؟من دوست خوبی 

تکا را روی سرم میگذارم صدا برای گلی نبودم .حتی در تشیع جنازه او هم شرکت نکردم بیهوش و مدهوش بودم...م

کمتر میشود .به مهبد فکر میکنم چرا چیزی از او به خاطر نمی اورم در حالی که لحظه به لحظه خاکسپاری گلی را در 

 ذهنم مرور میکنم اما چیز زیادی به خاطر نمی اورم .دشنه درد را با یاد اوری این غم هر لحظه تیزتر می کنم.

چرا در این لحظات اخر دست از سرم بر نمی دارند فریاد میزنم:نمی خواهم کسی را ببینم  خدایا بازهم در می زنند

دست از سرم بردارید.بر خالف دفعات گذشته این بار در باز میشود.حتی توان ندارم از جا برخیزم.فقط نگاه میکنم 

 در کمال ناباوری گلی را می بینم .بهت زده میگویم:

 ی؟بالخره اومدی ؟چرا منو تنها گذاشتی؟از جا بر میخیزم و به طرفش می روم.گلی تو اینجا چیکار میکن
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گلی چرا رفتی اون هم وقتی پیش از همهیشه به تو احتیاج داشتم؟اومدی منو ببری ؟چرا معطلی؟من اماده ام اینجا 

 هیچ امید و دلخوشی ندارم.

 دستم را میفشارد و میگوید:

 ود و من باید می رفتم .از دستم دلگیر نباش تقدیر این ب

 میپرسم:

 پس من چی ؟تنها موندم می فهمی؟

 جواب می دهد:

 تو که تنها نیستی همه نگرانت هستند حتی خود من .

 روی تخت مینشینم در صورتش زل میزنم و می گویم گلی دلم را به چه خوش کنم؟

 اخمی میکند و می گوید :

دست و صورتت رو بشور تو به من امکان دادی سبک شم و برم تو بهترین  عروس که اینقدر ناامید نمیشه.بلند شو

 دوست من هستیخوشبختی تو به من ارامش میده.بلند شو زندگی به تو هم لبخند میزنه.

 سرم را بر میگردانم تا به او جواب دهم و بگویم گلی جان کدام عروس؟!همه چیز خراب شد خوشبختی رفت.

 همانطور که سبک بال امده بود همانطور هم رفته بود.اما گلی رفته او نیست 

دوباره صدای در اتاق به گوشم می رسد . با تصویر رویای حضور گلی جانی تازه می یابم و به سرعت به طرف در می 

 روم و انرا میگشایم .

ر لباس سیاه.چقدر غمزده و به چشمانم اطمینان ندارم دوباره نگاه میکنم مهبد مهبد پشت در ایستاده .الغر و تکیده د

 ناراحت به نظر میرسد .

این رویا را دوست دارم دلم نمیخواهد تمام شود .جرائت نمیکنم پلک بزنم می ترسم از جلوی چشمانم محو شود 

.دستم را به طرفش دراز میکنم لرزش دستانم را نمیتوانم کنترل کنم.لیوانی در دست دارد با دست دیگری دستم را 

دستش گرم است.به زحمت قدمی به سویش بر میدارم زانوهایم تاب نمی اورد .روی زانو خم می شوم لیوان میفشارد 

از دستش رها می شود و مایع سفید رنگی سطح زمین را میپوشاند دستانش مانع زمین خوردنم می شود .باز هم حمله 

 های شدید عصبی به ساغم میاید.

اما درد بی امان سرم را پر می کند .چشمانم از شدت درد می سوزدحال غریبی تالش می کنم هوشیار ام را حفظ کنم 

 دارم بالخره تسلیم و خستهچشمانم را روی هم می گذارم و صداها قطع میشود.

چشمانم را باز کردم مهبد اولین کسی بود که دیدم . نگاه مهربانش را به جان می خرم.همدردی عاشقانه ای در 

 کمک کرد صحبت کنم . پرسیدم: نگاهش موج می زد که

 مهبد ما کجا هستیم ؟

 جواب داد:

 در کنار هم.

 گلی اینجا بود به گوشه اتاق اشاره کردم و ادامه دادم :-

 درست همینجا ایستاده بود.-
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ی با سر حرفم را تایید کرد تالش کردم بنشینمدستان مهربانش باز به کمکم امد اینقدر به من نزدیک بود که گرما

 وجودش را حس میکردم . لیوانی به طرفم گرفت و گفت:

اوا کمی بخورسر باز زدم.میل نداشتم نگاهی به داخل لیوان کردم همان مایع سفید رنگ بود صورتم را با دست به 

 طرف خودش چرخاند و لیوان را روی لبهایم گذاشت و ارام گفت:

 به خاطر من اوا خواهش میکنم.

ر دهانم ریخت هم را به بدون چون و چرا بلعیدم در سکوت نگاهم کرد .احساس خوبی داشتم محتویات لیوان را د

 تصویر صورت مردانه اش تار شد و بر خالف میلم به خواب رفتم.

 اوا خانم بیدار نمیشی؟

لبخندش  صدا اشنا بود چشمانم را اهسته باز کردم. دایی فرزاد با لبخند کمرنگی کنار تختم نشسته بوددر پاسخ به

 خندیدم واهسته سالم کردم .

 هنوز کالمی صحبت نکرده بودم که صدای مهبد نگاهم را به طرف دیگر اتاق کشاند.

 بیدار شدی اوا ؟بلند شو باید کمی سوپ بخوری.

 نیم خیز شدم و نامطمئننگاهش کردم خدایا خودش بود . پرسیدم:

 کی به هوش اومدی؟چطور بهتر شدی؟

 مارستان مرخص شدم. همون موقع که تو گلی به امامزاده رفته بودید به هوش اومدم.سه روزه از بی

 با گله پرسیدم:سه روز تو خونه ای پس چرا پیش من نمی اومدی ؟چقدر نگرانت بودم!

حتی جرائت نمی کردم از کسی سوال کنم . طاقت شنیدن خبرای بد رو نداشتم . هنوز هم باور نمی کنم تو روبروم 

 ی . نمی دونی در این مدت چی کشیدم ؟غمناک نگاهم کرد و گفت :نشست

هر بار که اومدم فریاد زدی و منو از خودت روندی .دیشب با صدای فریادت تصمیم گرفتم اگه در رو باز نکنی اونو 

 بشکنم که خوشبختانه در رو باز کردی...مرتب گلی رو صدا میزدی .

 گفتم:

 تحت هیچ شرایطی نرو . گلی از پیشم رفت اما تو نرو

 به هیجان امده بودم جوابی نداد چشمانش پر اشک بود باز گفتم:

 نجات تو یعنی معجزه بود .سری تکان داد و گفت:

 حیف که گلی رفت .

 اشکهای گرم زخم کهنه دلم را تازه کرد.

 گوشم گفت :در سکوت از اتاق خارج شدم .دستهای حمایتگر مهبد وادارم کرد بشینم و آرام در 

 دختر خوبی باش به حد کافی زجر کشدیم .-

با این حرف مهبد به صورت مادر نگاه کردم. به اندازه چند سال پیر شده بود.دلم برایش سوخت سرم را روی 

پاهایش گذاشتم و او چون دوران کودکی نوازشم کرد .غم ته نشین شده در دلم دوباره جوشیدو همه وجودم را فرا 

 گرفت .

ر خانه حرفی از گلی نبود.حالشان را درک میکردم جرائت نمی کردنداز او صحبت کنند می ترسیدند حالم بدتر د

شود.دوروز بود که از انزوای اتاقم خارج شده بودم به اجبار مهبد کمی غذا می خوردم اما هنوز گیج و منگ بودم 
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مکم کنند اما دلسوزی های مهبد برایم حکم مرهم سردرد ها رهایم نکرده بود .ودر این میان همه سعی می کردند ک

داشت .صحبتهای او زخم های قلبم را التیام داد.وقتی سرم فریاد می زد ))باید غذا بخوری((لذت می بردم وقتی به 

 اجبار مرا می خواباند آرام می شدم. خودم را چون کودکی به دستش سپرده بودم.

باغچه خیره میشدم.او برایم حافظ می خواند و من در سکوت گوش می  هر شب روی پله ها کنارش می نشستم و به

 کردم .

 

 فصل هفتم 

 

 شبی به خودم جرات دادم و گفتم :

 مهبد خواهش کوچکی دارم . -

 مشتاق نگاهم کرد و گفت:

 بگو عزیزم. -

 در نگاهش عشق و هیجان موج میزد با تردید گفتم :

 منو سر خاک گلی ببر. -

 نداد کمکم کرد تا بلند شدم و مرا به اتاقم برد وقتی آماده خواب شدم کنارم جوابی

 روی لبه تخت نشست و گفت:

 آوا فکر می کردم تونستم کمکت کنم. -

 بعد سری تکان داد و نگاهش را از من گرفت و ادامه داد:

 اری .آوا چشمات اسرر آمیز شده از نگاهت می ترسم گویا فرسنگها از من فاصله د -

بی اعتنا به گالیه اش چشمانم را بر گرداندم و به دیوار خیره شدم . وقتی دوباره نگاهش کردم رفته بود.از خودم بدم 

آمد چرا در لحظاتی که به او احتیاج داشتم اورا از خودم می رنجاندم .شاید اورا بیش از آنچه که بود می خواستم 

 به من توجه کند. ,دوسداشتم بیشتر از اینکه نازم را بکشد

 آن شب به زحمت کمی خوابیدم.

 خواب و بیدار بودم که صدای مهبد به گوشم خورد که مرا به نام می خوتند.

 آوا بلند شو همه منتظرند.-

 با تعجب از جا بلند شدم. مهبد بالفاصله ترکم کرد. با بی حالی از اتاق خارج شدم و پرسیدم:

 چه اتفاقی افتاده؟-

 ت:مهبد گف

 همه سر خاک گلی می ریم اگر می آی عجله کن.-

 خوشحال شدم. می خواستم از او تشکر کنم اما فرصت نداد و از مقابلم گریخت. فقط گفت:

 عجله کن.-

مهبد پشت فرمان اتومبیل من منتظر بود. پدر و مادر همراه بقیه سوار بودند و تنها جای خالی برای من کنار زندایی 

م می خواست کنار مهبد بنشینم اما او بی تفاوت به خیابان چشم دوخته بود. رنجیدم و کنار زندایی کز سیما بود. دل

 کردم . تا موقع رسیدن کسی سکوت را نشکست من خیره به مهبد نگاه می کردم
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 "چرا او نگاهم نمی کند حتی لبخندی روی لبانش نیست. خدایا بااین دل بی قرار چه کنم"

دیم از همه زودتر پیاده شدم و کنار قبر نشستم و خیره به سنگ سفیدش چشم دوختم. صورتم را سر خاک که رسی

آهسته روی آن گذاشتم. از سردیش چندشم شد. اشک هایم خشک شده بود. ای کاش مهبد کنارم می نشست و 

ه داخل اتومبیل برد. بی آنکه دلداری ام می داد. اما او فاصله اش را با من حفظ کرده بود. مادر به سراغم آمد و مرا ب

 فاصله ام با مهبد شکسته شود.

حالم رفته رفته بهتر شده بود و حضور موثر اطرافیان روحیه درهم شکسته ام را التیام بخشیده و کابوس های شبانه 

م و بیش به ان از بین رفته بود. اما لرزش دستانم را هنوز داشتمو زندایی سیما بیشتر به دیدنم می آمد. مهبد هم ک

من سر می زد. گاهی شب ها تا صبح در پارک قدم می زدیم و من با پرحرفی هایم گوش هایش را کر می کردم، با 

این که خستگی در نگاهش موج می زد صبورانه گوش می کرد و من درست در همان لحظات احساس بدی را تجربه 

بسیار با احتیاط رفتار می کرد. از آن پرهام شوریده  "همهبد تغییر کرد"می کردم. چیزی در درونم غم فریاد می زد 

 و عاشق خبری نبود و همین مسئله مرا عصبی می کرد.

شبی همانطور که در کنار خیابان قدم می زدیم از کنارمان یک ماشین گل زده با همراهانش گذشت مهبد با لبخند به 

 آنها اشاره کرد و گفت:

 آوا نگاه کن عروس می برند.-

چ عکس العملی نشان ندادم. سرش را پایین انداخت و از من دور شد. دلم برایش سوخت اما دست خودم نبود می هی

دانستم می رنجد اما نمی توانستم به این موضوعات فکر کنم و مهبد هر لحظه از من دورتر می شد. در این مدت 

مان همه منتظر بود تمام وسایلم را مادر کسی صحبت از عروسی نکرده بود. می دانستم مهبد قدغن کرده اما چش

بدون دخالت من مهیا کرده بود. من حتی دست به اتاقم نزده بودم و همان طور گیج و بی هدف دور خودم می 

چرخیدم که خبر مسافرت ناگهانی مهبد دیوانه ام کرد. به حضور دائمی او در زندگی عادت کرده بودم . وقتی به او 

 ربان به صورتم انداخت و گفت:اعتراض کردم نگاهی مه

 آوا فقط دو هفته می رم. سعی می کنم مرتب با تو تماس بگیرم.-

 سرم را پایین انداختم اما بازهم دلم طاقت نیاورد و گله کردم:

 سنگدل تو میگی دو هفته نمی دونی که چقدر برام سخت می گذره. جوابی نداد. سرم را بلند کردم مهبد رفته بود.-

ودگاه کناری ایستادم و فقط نگاه می کردم تا دقایقی دیگر می رفت. ظاهر شاد و سرحالی داشت و با همه در فر

شوخی می کرد اما در چشمانم نگاه نمی کرد. هر وقت می خواستم با او صحبت کنم نمی توانستم، از برابرم می 

قدرت نداشتم دستم را بلند کنم فقط  گریخت. ناتوان شده بودم طوری که وقتی از پشت شیشه دست تکان داد حتی

با چشمان لبریز از اشک نگاهش کرد. آنقدر آنجا ماندم تا هواپیما بلند شد. نگاه آخر مهبد قلبم را از هم درید. 

 نگاهی سرشار از حسرت!

صورت مرده  با رفتن مهبد گویا تمام انگیزه و دلیلم برای زندگی از بین رفت او نیمه وجود مرا با خود برده بود. به

 متحرکی شده بودم که چشم به تلفن دوخته بود. منتظر تا تلفن بزند اما دریغ از یک با تماس!

من همچنان منتظر بودم ناامیدی و بالتکلیفی آزارم می داد. سرد و مایوس انتظار می کشیدم که صدای فریاد پدر 

 گوش هایم را تیز کرد:

 سوسن بهش بگو و گرنه خودم میگم.-
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 ر در حالی که سعی می کرد پدر را آرام کند گفت:ماد

پوریا خواهش می کنم آروم باش. چرا فریاد می زنی؟ می شنوه. فراموش کردی چه حال و روزی داشت. ترمیم اون -

 همه زجر روحی زمان می بره. پدر بلندتر فریاد کشید:

زاد خجالت می کشم. آوا همه رو مسخره می گم که بشنوه، این دختره شورش رو در آورده! به خدا از روی فر-

کرده مهبد بالتکلیفه کالفه شده اگه اونو می خواد که هیچ اگه هم نمی خواد تکلیفشون رو روشن کنه. بازی موش و 

گربه در آورده. انگار نه انگار که مهبد به خاطر صبوری می کنه. جوون مردم از دست دخترت فراری شده. سوسن 

 ه، اون قدر محبت رو نمی دونه.جان دخترت قدرناشناس

 مادر باز سعی کرد آرامش کند.

 حاال این قدر عصبانی نشو خودم باهاش صحبت می کنم.-

صدای در ورودی که به هم کوبیده شد نشانه ی خروج از خانه بود. حرفهایش مرا گیج کرده بود. هنوز موضوع در 

 نشست و آرام گفت:ذهنم حالجی نشده بود که مادر به سراغم آمد. کنارم 

 آوا جان!-

 سرم را تکان دادم و گفتم:

 مادر همه رو شنیدم، پدر حق داره فقط تا بازگشت مهبد به من فرصت بده.-

مادر تنهایم گذاشت و من در آن لحظه موضوع تازه ای را کشف کردم. مهبد رفته تا من خودم را محک بزنم. من باید 

 دور از او به نتیجه می رسیدم.

نزدیک غروب از انتظار خسته شدم او تماس نگرفت من هم به او تلفن نمی زنم. ما دست به لجبازی زده بودیم. از 

اتاق خارج شدم مادر سرگرم مطالعه بود. فضای خانه برایم تنگ شده بود، لباس پوشیدم و به تنهایی از خانه خارج 

ل کشید تا رسیدم. هوا حسابی تا رسیدم. هوا حسابی شدم. آرام آرام به طرف خانه دایی فرزاد رفتم. ساعتی طو

 تاریک شده بود. دایی در را برویم گشود. وقتی سالم کردم از شدت تعجب جوابم را نداد پرسید:

 عزیز اینجا چه می کنی؟-

 سرم را پایین انداختم و گفتم:

 بیرونم می کنید؟-

 دستم را گرفت و گفت:

 چشم، هیچ می دونی از وقتی به ایران اومدیم به خونه ما نیومدی؟ این چه حرفیه؟ بیا تو قدمت سر-

زندایی سیما هم به استقبالم آمد. همراهشان به داخل خانه رفتم. دایی فرزاد میهمان داشت به ما سپرد که به مادر 

 زنگ بزنیم و خبر رسیدنم را بدهیم. از زندایی پرسیدم:

 از مهبد چه خبر؟-

 خندید و گفت:

 بد نیست. از احوالپرسی های آوا خانم. طفلکی پسرم حسابی دلش تنگ شده. خوبه-

 منم دلم تنگ شده.-

 مکثی کردم و ادامه دادم:

 ممکنه به اتاقش برم؟-
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 زندایی با مهربانی گفت:

 البته عزیزم، اینجا خونه خودته، هرجا دوست داری برو.-

 و مرا به سوی اتاق مهبد هدایت کرد.

همان طور بود که ما چیده بودیم فقط دو تابلو آبرنگ که امضای زندایی سیما پای آن به چشم می خورد به داخل اتاق 

اتاق اضافه شده بود. پشت میزش که نشستم چشمم به دفترچه ای با جلد آبی افتاد. آنرا برداشتم و روی تخت دراز 

 کشیدم. همانی بود که می خواستم دفترچه خاطرات مهبد.

روی بالش می ریخت و می خواندم تمام جمالتش بوی غم می داد از خودم بدم آمد. من احمق چه به روز  اشک هایم

مهبد آورده بودم. این دفترچه گویا با غم عجین شده بود. من مهبد را فراری داده بودم. پدرم راست می گفت،بغض 

 گلویم را فشرد. خدایا این چه عالقه ای است طاقتم تمام شده!

 متی از دفتر نوشته بود:در قس

آوا عوض شده، قسم می خورم که عوض شده. نگاهش غریبه شده و جمالتش بوی آشنائی نمی دهد. شاید برایش 

تمام شده ام. همه می گویند روزهای سختی را گذرانده؛ اما من چه کنم؟ هر چه می خواهم به او نزدیک شوم از من 

فته به گوشه ای زل می زند، گویا قلبم را از جا می کنند. اما چه کنم؟ دورتر می شود. دستانش سرد است. وقتی آش

 باید تحمل کنم. من این سرنوشت عجیب را پذیرفته ام و تحمل می کنم.

 به عنوان آخرین یادداشت نوشته بود:

یمه وجود من همه معتقدند آوا پشیمان شده عمه جان تشویقم کرد که مدتی تنهایش بگذارم. اما مگر می توانم؟ او ن

است. او را بگذارم و کجا بروم؟ اگر بالیی به سرش بیاید چه کنم؟ من به این وضع راضی ام. اما دست از سرم بر نمی 

 دارند.

 باالخره تسلیم شدم دو هفته از او دور می شوم اگ طاقت بیاورم. خدایا کمکم کن؛ هر دوی ما را کمک کن.

 ی گریستم.دفترچه را بستم و بر بخت بدم های ها

دایی فرزاد به سراغم آمد وقتی گفتم می خواهم به مهبد تلفن بزنم گوشی را در اختیارم گذاشت اما هر چه شماره 

 گرفتم جوابی نداد.

 دل شکسته به خانه برگشتم و تصمیم گرفتم خودم را تنبیه کنم و تا بازگشت به او زنگ نزنم.

که مادر دلش به حالم سوخت. پدر هنوز با من سرسنگین است. در این مهبد امروز بازگشت این قدر بی تابی کردم 

چند روز آخر مهبد تنها یکبار تماس گرفت که من خواب بودم. دلم برای شنیدن صدایش هم تنگ بود به خواهش 

وارد  من هیچ کس همراهم به فرودگاه نیامد و تنها به استقبال مهبد رفتم از بدشانسی نیم ساعت دیر رسیدم با عجله

سالن شدم اطراف را نگاه کردم مسافران کم کم خارج می شدند اما از مهبد خبری نبود پاهایم خسته شده بود 

احساس بدی داشتم نگاه کنجکاو دیگران آزارم می داد نمی دانستم چه کنم نه گلویم می سوخت سرگردان و حیران 

دست ندادم و دوباره گشتم مطمین بودم مهبد منتظر به دسته گل سرخی که در دست داشتم نگاه کردم امیدم را از 

من است این قدر به چهره مسافرین نگاه کرده بودم که خجالت میکشیدم برخالف دل منتظرم عقلم می گفت 

انتظاری بی فایده است تصمیم به بازگشت گرفتم و با قدم هایی نامطمین به طرف در برگشتم کنار در با ناامیدی 

طراف انداختم و در کمال ناباوری قامت مردانه مهبد را دیدم که از در خروج مسافرین بیرون آمد دوباره نگاهی به ا

 برایش دست تکان دادم کمی طول کشید تا متوجه من شد لبخندی زدم و به طرفم آمد روبرویش ایستادم و گفتم 
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 سالم خوش اومدی

 و گل را به طرفش گرفتم کمی تعجب کرد پرسید

 دیآوا تنها اوم

 بله به خواهش من بقیه نیومدند

 گل را از دستم گرفت و گفت

 تو خودت گلی عزیزم حالت چطوره بهتری

 به چشمانش نگاه کردم و باز هم افسون آن نگاه سحر انگیز شدم بی طاقت گفتم 

 مهبد این پانزده روز برایم پانزده سال گذشت

 مهبد دستم را کشید و گفت

 برات گفتنی زیاد دارم بریم تو ماشین من هم 

 سوییچ را به دستش دادم 

 خیلی معطل شدی

صدای زنگ تلفن همراه صحبت هایمان را قطع کرد زندایی سیما بود خبر داد که شب همه منزل خاله نرگس میهمان 

 هستند مهبد بعد از شنیدن خبر گفت

 م بعد خونه عمه نرگس می ریم موافقیحاال اگه دست از سرمون برداشتند اول بریم خونه من وسایلم رو بذار

در حین حرکت سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و گوش به مهبد سپردم او از سفرش برایم گفت و از اینکه دفعه 

بعد با هم می رویم و دلتنگی هایش را در قالب جمالت زیبا در گوشم خواند وقتی سکوت کرد جرات کردم صحبت 

مادر گفتم و از این که در این دو هفته که چقدر به او احتیاج داشتم عکس العملی نشان  کنم برایش از دعوای پدر و

 نداد

 پرسیدم 

 مهبد به نظرت من دختر بدی هستم 

 با خنده نگاهم کرد و گفت 

 چرا اینطور فکر میکنی باالخره پدر و مادرت حق دارند این اوضاع براشون خوشایند نیست

 پرسیدم 

 برای تو چطور

 آهی کشید و گفت

من به خاطر تو همه چیز رو تحمل میکنم تا هر وقت که تو بخوای من صبر میکنم راستش علت مسافرتم هم بیشتر 

این بود تا تو در تنهایی بهتر فکر کنی می ترسیدم به جای اینکه دوستم داشته باشی به من عادت کنی و گرنه تنها 

قع بازگشت از ترس این که تو را در فرودگاه نبینم دلم نمی خواست گذاشتن تو برام خیلی طاقت فرسا بود مو

 هواپیما به تهران برسد ترجیح میدادم بمیرم اما هرگز از تو نشنوم که دوستم نداری باور کن 

کلماتش یک یک به ذهنم می نشست اشک هایم روان شد قطرات اشک از الی مژه هایم می چکید حتی بستن 

ریزش اشک هایم شود مهبد در آینه نگاه کرد و متوجه شد گریه میکنم با ترمز ناگهانی به  چشمانم نتوانست مانع

 طرفم برگشت و با مهربانی اشک هایم را پاک کرد و گفت
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 آوا دوباره شروع کردی چرا تا من حرف می زنم گریه میکنی

 دم و گفتمجوابی نداشتم با دلخوری از ماشین پیاده شد به دنبالش رفتم روبرویش ایستا

از دستم خسته شدی درسته این احساس هیچ وقت رهایم نکرد که تو رو خسته کردم مگه قول ندادی تنهام نگذاری 

 چرا رفتی از تصور اینکه برنگردی دیوونه شدم

 مهبد نگاهی به آسمان کرد و گفت 

رفتی حتی یک کلمه محبت آمیز تو منو سر دو راهی گذاشتی من هرچی بیشتر به تو نزدیک میشدم از من فاصله میگ

 از تو نشنیدم آوا خواهش میکنم قبول کن من مقصر نبودم

 با التماس گفتم

 مهبد مجبورم کن چرا مجبورم نمی کنی اگه بهم دستور بدی حرفی نمی زنم

 با نگاهی پر از تعجب به من چشم دوخت و دستانش را روی سرش گذاشت

 گفتم

 رو بده مهبد با تو حرف می زنم جوابم

 نگاهش را از من برگرداند و گفت

راستش خودم هم چند دفعه به این موضوع فکر کردم اما قدرت انجامش رو ندارم هر دفعه که نگاهت میکنم 

 پشیمون میشم آدم باید خیلی بی سلیقه باشه که تو رو مجبور کنه

و سرم را پایین انداختم با صدایی که در حین گفتن این جمالت لبخند زیبایی بر صورتش نقش زد خجالت کشیدم 

 گویی از ته چاه می آمد گفتم

 مهبد 

 جواب شنیدم 

 جانم

چقدر دوستش داشتم چقدر دلم برایش پر میکشید وقتی اینطور مغرور و حامی باالی سرم می ایستاد شجاعت 

 بیشتری پیدا میکردم دوباره صدایش زدم سرم را با دست بلند کرد و گفت

 گوش میکنمبگو آوا 

 زبانم نمی چرخید تقال کردم تا حرف بزنم به زحمت گفتم

 مهبد اگه تو نباشی من بی تو بی عشق تو بی حضور تو.......

باز زبانم بند آمد جمالت کنار هم جمع نمی شدند نتوانستم ادامه بدهم شتابزده از مهبد دور شدم و به داخل ماشین 

 فت و گفتبرگشتم مهبد کنار نشست دستم را گر

حرفت رو تموم کن آوا می دونی چند وقته دلم میخواد تو برام حرف بزنی از خودت بگی از احساست بگی باور کن 

گیج شدم بعد از مرگ گلی احساس کردم برای تو تموم شدم این سکوت لعنتی داره ما رو از هم جدا میکنه دو هفته 

ور تصمیمی که تو ممکن بود بگیری به مرز جنون رسیدم عمه تو شهر غربت خودم رو به در و دیوار کوبیدم از تص

جون پیشنهاد کرد با تو تماس نگیرم همه فکر میکنند تو تردید پیدا کردی آوا من نمی خوام تو رو از دست بدم اما 

نمی خوام بهت تحمیل بشم اگه که دیگه دوستم نداری میذارم میرم, برای همیشه.تا تو رتحت باشی این وضع 

 کلیفی داره منو داغون میکنه. تو رو خدا حرفتو تموم کن. بالت
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سرم را بلند کردم و نگاهش کردم . خدایا او گریه می کرد سرش را روی فرمان گذاشته بود و های های گریه می 

 کرد. دقایقی فقط نگاهش کردم . ناگهان سرش را از روی فرمان بلند کرد. نگاهش پر از سرزنش بود زیر لب گفت:

نمیدونم خدا تو رو کجای دلم جا کرده که هر لحظه برام عزیزتر میشی نمیتونم از تو دل بکنم میفهمی؟ تو همه -

دنیای منو پر کردی اما تو چی؟ اصال به من بدبخت فکر می کنیشده به غیر خودت به اطرافت هم توجه کنی تو فقط 

 خودت رو میبینی.

 دلم شکست فریاد زدم:

پهلو حرف میزنی؟ این حرفا توجیه محضه چرا نمیگی از من سیر شدی؟ آره مهبد, تو خسته  حرفت چیه؟ چرا دو-

شدی. من مریضم یه مریش روحی که دیگه به درد تو نمیخوره. تو آوای سالم و پر شور و نشاط رو دوست داشتی و 

ن بدی که توفکر میکنی تحمل وضع من برات ممکن نیست وگرنه اگه کمی با دلت نگاه میکردی میفهمیدی من به او

نیستم تو منو متهم میکنی به خود خواهی امت خودت چی بدون اینکه به حال و روز من نگاه کنی گذاشتی و رفتی تو 

فرار کردی حتی یه تلفن رو هم از من دریغ کردی بدون اینکه بدونی تو این مدت بدون تو چی کشیدم؟ من 

 خودخواهم یا تو؟

به صورتم زد زبانم را بند آورد. حاال او هم صدایش را بلند کرده و فریاد میزد و فریاد  سوزش سیلی محکمی که مهبد

 هایش مانند پتکی به سرم کوبیده میشد.

لعنت به تو آوا ! چرا چرت و پرت میگی ؟ دیوونه شدی؟ من که همه زندگیم تو وجود تو خالصه شده یه تنه جلوی -

وقت آوا امادگی پیدا کنه انتظار میکشم. چطور جرات میکنی این حرفا رو همه ایستادم و میگم صبر میکنم تا هر 

بزنی من میخواستم تو غم هات رو با من تقسیم کنی, اشک هات رو شونه های من بریزه, با من درد دل کنی, اما تو 

 چه کردی؟ هر لحظه از من دورتر شدی این قدر دور که حاال بی رحمانه منو متهم میکنی.

فتن این حرف ها با عصبانیت ماشین را ترک کرد. سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم آرامشی بی سابقه بعد از گ

سراپایم را فراگرفت سیلی و داد و فریاد ها ی مهبد چشمانم را به روی حقیقت عشق او باز کرد. عشقی که غبار 

یفهمید که او را می پرستم و تمام زندگیم در تردید روی آن را گرفته بود. مهبد باید میفهمید که دوستش دارم باید م

او خالصه میشد. باید به دنبالش میرفتم . اما قبل از اینکه ماشین را ترک کنم خودش آمد بوی عطر خوش آیندش در 

ماشین پیچید. با تمتم حجم ریه هایم بوی آرامش بخش را بلعیدم . او را میخواستم با تمام وجودم وئ با تمام عشق و 

 م.احساس

دستم روی صورتم خشک شده بود. کنارم نشست و دستم را با مالیمت از روی صورتم برداشت . لب هایش می 

 لرزید نگاهش ملتهب بود اما از بارش خبری نبود این قدر غمزده بود که دیوانه شدم و گفتم:

 مهبد من ناراحتی تو رو نمیتونم ببینم.-

 دم:دست هایش را روی فرمان کوبید. ناله کر

 مجبورم کن , اگه دوستم دار یمجبورم کن.-

 زمزمه کرد:

 دیوونه شدی؟ به خدا به سرت زده مگه عصر هجره. که دختر رو به زور شوهر بدن, تو خودت باید بخوای._

 کمی از مهبد دور شدم.حاال به در ماشین چسبیده بودم.دستانم را روبه روی صورتش گرفتم و گفتم: 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ی دیدار لحظه 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 3 1  

 

زش انگشتانم را ببین.باید حتما فریاد بزنم بگم بدون تو اروم و قرار ندارم؟چرا اذیتم می کنی؟من خوب نگاه کن لر-

بدون تو نمی تونم زندگی کنم.مهبد حتی وقتی سرم داد می زنی بازم دوستت دارم.چه می دونی وقتی نبودی چی 

 کشیدم.

 مهبد هم ارام تر شده بود.زیر لب گفت:وقتی سر انگشتان لرزانم در دستان مردانه اش فشرده شد آرام شدم.

دیگه کافیه آوا،دیگه خودت رو اذیت نکن ما به اندازه کافی زجر کشیدیم.اگه تو اینطوری میخوای من حرفی ندارم -

قول می دم همه چیز همون طوری بشه که تو می خوای.اگه من باید تصمیم بگیرم حرفی نیست من حرف آخر رو می 

 امش را به ما برگردونه.زنم از خدا بخواه ار

 بعد به رو به رو چشم دوخت و گفت:

 آماده ای؟دیگه بهتره بریم همه منتظرند.-

 نگاهم را به او دوختم و گفتم:

 اما من دلم نمی خواد برم خونه.-

 با تعجب پرسید:

 پس کجا بریم؟-

 مهبد موافقی بریم شمال دلم هوای جاده های سبز شمال رو کرده.

 ی تکان داد و گفت:مهبد سر

آخه دختر از دست تو چیکار کنم چقدر غیر قابل پیش بینی هستی .نکنه خیال داری کاری بکنی که عمو جون کله -

 منو بکنه.

 خندیدم و گفتم:

 یه مهبد بدون کله به درد نمی خوره،بریم خونه خاله نرگس.-

تگاری کرد دهان همه از تعجب باز ماند و نگاه آن شب خانه خاله نرگس وقتی مهبد بی مقدمه مرا از پدر خواس

 مهربان و عاشق مهبد باز هم مرا سوزاند.

 صدای دایی مرا به خود اورد:

 خب آقا پوریا اگه اجازه بدید پنج شنبه خدمت می رسیم.-

 پدر با تک سرفه ای سینه اش را صاف کرد و گفت:

 چه عجله ای داری آقا فرزاد؟-

 به پدر کرد و گفت:دایی با تعجب نگاهی 

 ما عجله داریم یا شما خیلی خونسردید؟ما که تا حاال صبر کردیم و حرفی نزدیم.-

 پدر کوتاه امد و گفت:

حاال چرا دعوا می کنید؟اصال شوخی کردم ما همین یه دختر رو هم نخواستیم بخشیدم به شما.اصال تو از اول هم -

 هم بردار و ببر. چشمت دنبال این یه دونه دختر ما بود حاال

 دایی به قهقهه خندید و گفت:

 معلومه که می برم قدمش سر چشم.-

 با دلخوری به پدر نگاه کردم و گفتم:
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 مثل اینکه خیلی پر دردسر شدم که منو از سر باز می کنید.-

 پدر با چشمان خندان نگاهم کرد و گفت:

الم راحته که دخترم چمدونش رو هم بسته چرا سنگ اندازی عزیزم دختر رفتنیه چه االن چه ده سال دیگه،تازه خی-

 کنم.

 تازه متوجه شدم سر به سرم می گذاره.آن شب بعد از مدتها حسابی خندیدیم.

 مهبد با تردید گاهم کرد و گفت: 

 مطمئنی می خوای بری به دفتر روزنامه؟-

ایم زنده شود.به همین خاطر در طول این یک می دانستم چرا نگران است می ترسید خاطرات تلخ گذشته دوباره بر

هفته به هر ترفندی مانع رفتن من به دفتر روزنامه شده بود.اما امروز تصمیم داشتم بروم و او هم نمی توانست جلویم 

 رابگیرد.

 اگه تو نمی ای من تنها می رم و بر می گردم.

 مهبد با خنده گفت:

 اری نداری؟فراموش کردی امشب مهمان داری؟مطمئنی ک-

 مهبد دیگه عصبانی میشم گفتم که زود بر می گردم.

 مهبد ماشین را روشن کرد و با خنده گفت:

 خانوم خانوما،اون وقت ها پای تلفن مهربون تر بودی این قدرزود عصبانی نمی شدی.-

 نگاهش کردم و گفتم:

 مهبد خواهش می کنم این بحث رو پیش نکش این چه حرفیه؟-

 ه رویم زد و گفت:لبخندی ب

آوا مدت هاست می خوام یه موضوعی رو بهت بگم اگه تو دوست داشته باشی منو پرهام صدا کنی.یه اسم اختصاصی -

 فقط برای عروس خانوم ناز خودم.

 خشکم زد و پرسیدم:

 این حرف ها چیه مهبد؟تو هنوز به اون روزها فکر می کنی؟-

 سری تکان داد و گفت:

 این قلب بیچاره من چه کردی؟حاال ممکنه منصرف بشی .نمی دونی با -

 تازه فهمیدم که مهبد باز هم می خواهد ذهن مرا منحرف کند.گفتم:

 بهتره بریم دفتر روزنامه بعد با هم صحبت می کنیم.-

خرین در راه وقتی به این موضوع فکر کردم متوجه شدم این مسئله هنوز از ذهن مهبد پاک نشده و من می بایست آ

سایه های این تردید را از بین می بردم تا روی زندگی اینده ما تاثیری نگذارد.به هر حال ما کم کم به یک زندگی 

 مشترک نزدیک می شدیم.

داخل آسانسور که شدیم دکمه طبقه چهارم را زدم تا به اتاق خودم بروم.درست کنار اتاق سردبیر.در یک لحظه 

د.صاف و عمیق به من چشم دوخته بود.در نگاهش ردی از یک سوال بود یا به دنبال نگاهم در آیینه به مهبد افتا

 چیزی می گشت.با مالیمت گفتم:
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 استاد با سازت قهر کردی؟-

 لبخندی زد و گفت:

 دیگه دستم به کار نمی ره،نگرانی ارامش رو ازم گرفته از طرفی دنبال کار می گردم.-

 درونش هنوز التیام پیدا کرده بود.زمزمه کردم:لبانش می لرزید،سکوت کرد.جراحات 

 یعنی اگه من دلم بخواد تو برام ساز بزنی قبول نمی کنی؟-

 عاشقانه نگاهم کرد.ادامه دادم:

 می دونی من همیشه ارزو داشتم تو رو موقع نواختن تار ببینم.-

 یکهو به طرفم برگشت و گفت:

 ببینم.تو چطور دلت اومد حتی یک عکس برای من نفرستی؟ می دونی من چقدر دلم می خواست عکس تو رو-

 هول شدم،انتظار چنین گالیه ای را نداشتم گفتم:

 مهبد تو که هفت سال پیش منو دیده بودی.-

 هنوز جوابم را نداده بود که به طبقه مورد نظر رسیدیم و پیاده شدیم.دفتر

 دیم.پشت میز نشست و دستانش را زیر چانه زد و گفت:شلوغ بود به اتاقم رسیدیم و از شلوغی نجات پیدا کر

آوا تو از وقتی من رفتم زمین تا آسمون فرق کردی.تو این مدت نگاهت پخته تر شده و بازیگوشی دوران کودکی -

 رو از دست دادی.می دونی اگه عکست رو می دیدم طاقت نمی آوردم.

 ای همه چیزهایی بود که نمی توانست بگوید.با خنده گفتم:ادامه نداد اما نگاهش را از من دزدید.نگاهی که گوی

 شوخی می کنی؟-

 ادامه داد:

خدا می دونه تا حاال چند تا رقیب ریز و درشت داشتم.من ساده دل رو بگو چه راحت سر جام نشسته بودم.باز خدا -

ی به درد می خوره.در مورد من که پدر موسیقی رو بیامرزه که نجاتم داد.مادربزرگ راست می گه هنر باالخره یه جای

 جای خوبی به دردم خورد.

 این حرف ها چیه؟فرصت بده کارهامو انجام بدم زودتر بریم مامان ممکنه کمک بخواد.-

 اما مهبد آرام نمی گرفت لحظه ای بعد گفت:

 اصالً چرا اتاق تو کنار اتاق سردبیره؟مگه جا قحطیه این همه اتاق.-

 مانده بود.گفتم: دهانم از تعجب باز

 مهبد چه حرفهای عجیبی می زی!اصالً بگو ببینم اون دو هفته که گذاشتی و رفتی کجا بودی؟-

 با جدیت گفت:

 آفریقا.-

 کجا؟آفریقا؟کجای آفریقا؟-

 با همان حال جواب داد:

 قلب آفریقا صد متر مونده به قبیله آدم خورها.-

 با حیرت گفتم:

 ردی؟تو قبیله آدم خورها بودی؟پس چطور تو رو نخوردند؟خدایا اونجا چه می ک-
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 چند تا از دوستامون رو تو پیاز و آبلیمو خوابوندند تا کباب کنند اما من شانس آوردم.-

 فهمیدم شوخی می کند اما از رو نرفتم و گفتم:

 شانس آوردند وگرنه حتماً دل درد می گرفتند.-

 به روی خودش نیاورد و گفت:

 خوششون اومد اما من طاقت نیاوردم تنهایی بمونم. از من-

 با لبخندی زیرکانه گفتم:

 خب می موندی!دایی و زندایی تو رو تنها نمی ذاشتن.-

تو چطور؟می اومدی هووی یک عروس آفریقایی بشی؟آخه بین اونها مرسومه اگه کسی بخواد بمونه باید ازدواج -

 کنه.

 شب به بابام میگم تا بهترین شرایط رو برای داماد نمونه تعیین بکنند آقا مهبد.این جمالت ملوکانه رو حتماً ام-

 مهبد خندید و گفت:

دست ننه ام درد نکنه با این عروس آوردنش.حاال برای من خط و نشون می کشی؟خیلی هم دلت بخواد یه شوهر -

یه استاد کور و کچل و کوتوله دلت رو  قد بلند و خوش تیپ مثل من داشته باشی!تازه تو خیلی خوش شانس بودی که

نبرده بود وگرنه االن باید به جای خنده گریه می کردی که به قول شاعر خودکرده را تدبیر نیست.از همه غمها بدتر 

 این بود که به من اون موقع بهت می خندیدم.

بود.من که در میان دختران بلند قد  سرم را بلند کردم و این بار به چشم خریدار نگاهش کردم.واقعاً مرد برازنده ای

 بودم تا سر شانه اش بودم.دستش را روبروی چشمانم تکان داد و گفت:

 کجایی؟عجله نکن که امروز کلی کار داریم.-

 اما من همچنان نگاهش می کردم.یکهو دستش را روی قلبش گذاشت و گفت:

 ی نازت بالی جونم میشه.اینطوری نگام نکن قلبم از کار می افته.باالخره اون چشما-

آن شب همه در خانه ما جمع بودند یک جمع شاد و صمیمی.بعد از شام موضوع کم کم جدی شد و دایی فرزاد با 

 همه را به سکوت واداشت. "عروسم بیا اینجا  "گفتن 

تی به خودم امدم از خجالت سرم را پایین انداختم و کنار دایی نشستم اما حرف هایشان را درست نمی شنیدم فقط وق

که مادر بزرگ انگشتر خودش را دستم کرد و رسماً عروس دایی فرزاد شدم.قرار شد نامزدی هفته آینده باشد و 

 عروسی وقتی که مهبد خانه ای برای سکونت یافت.

 وقتی موضوع خانه پیش آمد آرزویی که همیشه در دل داشتم به یادم امد.رو به مهبد کردم و گفتم:

 ونیم تو خونه مادربزرگ زندگی کنیم.ما می ت-

 همه با حیرت به طرف من برگشتند و پدر با حیرت پرسید:

 آوا چی می گی؟-

 شجاعت بیشتری پیدا کردم و گفتم:

چه اشکالی داره!اونجا خونه بزرگیه من از بچگی اون خونه رو دوست داشتم.اگه مادربزرگ اجازه بده و مهبد راضی -

 ی کنیم.باشه اونجا زندگی م

 مادربزرگ اخمی کرد و گفت:
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اونجا کهنه و قدیمیه هیچکس اونجا رو نمی پسنده دختر جون.تو هم عجله نکن دایی جانت تو رو بی خونه نمی -

 گذاره که محتاج من و خونه قدیمی و کهنه من بشی.

.دایی با لبخند کنار نگاهی به دایی فرزاد کردم.همه می دانستیم مادربزرگ از دست دایی فرزاد دلخور است

 مادربزرگ نشست و گفت:

مادر شما هنوز از دست من دلخوری؟من که توضیح دادم که زندگی من شلوغ و پر رفت و امده و موجب اذیت شما -

 میشه.

 مهبد ادامه داد:

 در هر صورت من حرفی ندارم اون خونه اگه بازسازی بشه عالیه!-

 مادربزرگ ناگهان خندید و گفت:

لیه مادر جان!اصالً خودت مهندسی اونجا رو بساز اینطوری من هم تنها نمی مونم.آوا هم خونه غریبه نمیره که عا-

 سختی بکشد.

 از تغییر موضع مادر بزرگ تعجب کردم اما متوجه شدم دیگر از تنهایی خسته شده.مهبد در جواب مادربزرگ گفت:

 مت تغییر خونه رو بکشه.اخه مادر بزرگ من مهندس مخابراتم پدر باید زح-

 با این پیشنهاد به موقع مشکل خانه حل شد و عروسی به چهار ماه بهد وقتی خونه بازسازی شد موکول شد.

 فصل هشتم

 مادر بزرگ کارت ماه منیر رو خودمون می بریم شما زحمت نکشید.-

از یک ساعت پیش روی مبل نشسته بود و این جمله را مهبد برای چندمین بار تکرار کرد اما مادربزرگ چادر به سر 

اصرار داشت همراهمان به دیدن ماه منایر بیاید و کارت دعوت جشن نامزدی را خودش به او برساند.باالخره تسلیم 

 شدیم و همگی به طرف آسایشگاه حرکت کردیم.

 مهبد در راه نگاه نگرانش را به من دوخت و گفت:

 ناراحتت می کنه تو نیا من مادربزرگ رو میبرم. اگه فکر میکنی دیدار از آسایشگاه-

 لبخند اطمینان بخشی زدم و گفتم:

 نه میام ، دلم برای ماه منیر تنگ شده ، در ضمن خانم صالحی هم پیغام داده لوازم گلی رو باید تحویل بگیرم.-

 مهدب در چشمانم خیره شد و گفت:

 م می تونستی وسایل گلی رو بعد از نامزدی تحویل بگیری.دلم شور میزنه این سه چهار روزه کلی کار داری-

 نگاهش کردم در عمق نگاهش محبتی عمیق موج میزد.وقتی متوجه شد نگاهش میکنم گفت:

یادت باشه حاال دیگه به خودت تعلق نداری به من هم فکر کنم.دیگه طاقت دردسر ندارم.گلی از پیش ما رفته اما -

 اج دارم.من هنوز هستم و به تو احتی

حرفهای مهبد نشان می داد که در پس آن ظاهر آرام هنوز طوفان نگرانی وجود دارد.دلم می خواست خیالش را 

 راحت کنم اما کلمات در ذهنم مرتب نمی شد.فقط نگاهش کردم و لبخند اطمینان بخشی به رویش زدم.

ریض بود.مادربزرگ بسیار متأثر شده بود با دیدن حال خراب ماه منیر همگی شوکه شدیم.پیرزن بیچاره حسابی م

 اشک ریزان او را در آغوش گرفت و گفت:

 دیگه الزم نیست نگران باشی.من تو رو پیش خودم میبرم اونجا برای هر دوی ما جا هست.-
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 مهبد با شنیدن این حرف مادربزرگ رو به من کرد و گفت:

 رو جواب کرد.باید دوباره دنبال خونه بگردیم. آوا عروسی عقب افتاد ، صاحبخونه هنوز هیچی نشده ما-

 خندیدم و گفتم:

 ساکت شو می شنوه ، شوخیت گرفته؟-

به خواهش مادربزرگ با خانم صالحی صحبت کردیم در نهایت تعجب دیدم که به راحتی حرفهای ما را قبول کرد.در 

تند و هیئت مدیره در جلسه بعدی باید برای ادامه صحبت هایش فهمیدیم که فرزندان ماه منیر برای او پول نمی فرس

او تصمیم بگیرد و انها احتماالً ماه منیر را جواب می کردند و این پیشنهاد ما باعث شد خانم صالحی بی دردسر از 

 دست ماه منیر خالص شود.

به طرفم امد و  کار انتقال ماه منیر تا غروب طول کشید کم کم آماده بازگشت می شدیم که خانم صالحی دوان دوان

 گفت:

 لوازم گلی رو برات بسته بندی کردم.همراه وسایل ماه منیر می فرستم فقط این جعبه رو با خودت ببر.-

جعبه را نگاه کردم و با کلید کوچکی که در اختیار داشتم بازش کردم.بوی عطر مورد عالقه گلی در فضا پیچید و مرا 

.لبخند اطمینین بخشی زدم و نگاهی به وسایل داخل صندوقچه انداختم.چیز به گذشته برد.مهبد نگران نگاهم می کرد

عجیبی در آن نبود فقط یک دفترچه با جلد زرد رنگ،یم تسبیح سبز رنگ و یک جانماز کوچک تمام محتویات جعبه 

و آن راباز بود.دفترچه ای که می دانستم صندوقچه اسرار آن دختر بیچاره بود.با دستی لرزان دفترچه را برداشتم 

کردم.اما اشک جلوی دیدم را گرفت.زمانی به خودم امدم که مهبد دفترچه را از دستم گرفت.چنان عصبانی بود که 

 جرات نکردم ان را پس بگیرم.

ورود ماه منیر همراه ما برای همه عجیب بود و همه شوکه شدند.اما هیچ کس حریف مادربزرگ نشد و ما مجبور 

ی گفت انجام دهیم.تقریبا تا شب نامزدی همه گرفتار کارهای ماه منیر بودیم.هر چه تالش شدیم کارهایی را که م

کردیم از فرزندانش نشانی پیدا نکردیم.اما کارها به خوبی پیش می رفت گرچه کارهای فشرده همه را حسابی خسته 

خیاطی نگرفته ایم دلم نیامد او را  کرد.شب قبل از نامزدی وقتی از مهبد جدا شدم تازه یادم امد که لباس مهبد را از

 اسیر کنم .خودم به خیاطی رفتم و لباس را تحویل گرفتم و به طرف خانه دایی فرزاد رفتم.

 دایی و زندایی با تعجب به من چشم دوختند و دایی با خنده گفت:

 تو چرا زحمت کشیدی عزیزم،خودم لباس رو می گرفتم.-

 با خنده گفتم:

 تی مهبد کجاست؟زحمتی نبود،راس-

 دایی فرزاد به طرفم برگشت و گفت:

 پس لباس بهانه است،دلت برای مهبد تنگ شده.-

 خجالت زده گفتم:

 نه به خدا.-

 زندایی سیما مرا با مهربانی به طرف اتاق مهبد برد و گفت:

 فرزاد چرا اذیتش می کنی؟-

 بعد صورتم را بوسید و گفت:



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ی دیدار لحظه 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 3 7  

 

 کن که شام بخوریم.مهبد تو اتاق خودشه،صداش -

پشت در اتاق مهبد که رسیدم بوی عطرش از داخل اتاق به مشامم خورد.چقدر این عطر دل انگیز باعث ارامشم می 

 شد.آهسته در زدم،مهبد از پشت در پرسید:

 کیه،بفرمایید.-

 سکوت کردم.با صدای بلند پرسید:

 کیه؟گفتم که بفرمایید.-

 گفتم:

 آوا هستم استاد.-

در را باز نکردم.دلم می خواست دعوتم کند و از ان بیشتر خواهان آن بودم که نوای سازش را از پشت در  اما

 بشنوم.آن وقت حاضر بودم تا اخر عمر پشت در بنشینم و گوش کنم.

 چند لحظه بعد مهبد در را باز کرد و گفت:

 ید اومدی خانم عزیز؟تویی آوا؟اینجا چه کار می کنی؟اومدی منو صدا کنی یا برای بازد -

 انگشتانم را به نشانه تهدید به طرفش گرفتم و آمرانه گفتم:برای بازدید اومدم. همه چیز باید منظم و مرتب باشه.

 از جلوی در کنار رفت و گفت:خانوم جان ارتش هم وقتی سان می بینن قبال خبر می کنن...در هر صورت بفرمایید.

بود همانطور که قبال دیده بودم. دفترچه خاطرات مهبد روی میز بود و تنها چیزی که وارد اتاق شدم. همه چیز مرتب 

به اتاق اضافه شده بود یک قاب عکس رو به تخت بود و من نمی دیدم. متکا هم پر از لکه بود. به نیت دیدن عکس 

تم،به قول مامان داشتم از به طرف تخت رفتم. مهبد فورا روی تخت نشست و قاب عکس را خواباند. اما من از رو نرف

کنجکاوی می مردم. بخصوص وقتی مهبد عکس را خواباند. قاب را برداشتم و رو به مهبد گرفتم و گفتم خودت بگو 

 عکس کیه؟

 مهبد نگاهی به من کرد و گفت:اگه نگم منو با چی می زنی؟

 با همین قاب عکس. -

 آخه چه جوری دلت میاد منو بزنی؟عاشقانه نگاهم کرد و باز دلم فرو ریخت. زمزمه کرد:

 به روی خودم نیاوردم و گفتم:زود باش.

 جواب داد: اگه نگم چی؟

 اون وقت مجبورم خودم نگاه کنم. بعدش هر چی پیش بیاد تقصیر خودته. -

 مثال چی؟ -

 قتل،جدایی،طالق،تنهایی. -

ردن من از مو نازکتره قتل چیه؟من همین مهبد خندید و گفت:عمو جون راست میگه یکپا آرتیست شدی. به خدا گ

 جوری هم فدایی هستم. آخه من بیچاره زدن دارم؟یه داد سرم بزنی مردم.

 خنده ام گرفت خودم را به زور نگه داشتم و گفتم: مردها همه اول از این حرفها می زنند.

 نت نشسته؟پرسید:خدای من اینها رو تو از کجا یاد گرفتی؟این اطالعات غلط چطور بتو ذه

 فراموش کردی من یه خبرنگار اجتماعی هستم؟ -

 و ادامه دادم:باالخره با این عکس چه کنم؟
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 فرض کن عکس عزیزی باشه که مونس بی خوابی های منه و همدم تنهایی هام شده. -

 تو منو مسخره کردی عکس خودته؟ -

 ار تختت گذاشتی؟نگاه عاقل اندر سفیه به من انداخت و گفت:تو عکس خودت رو کن

 بدون فکر از زبانم در رفت:نه عکس تو کنار تختمه،همون که برای مادربزرگ فرستادی.

دستش را روی پایش کوبید و سرش را چند بار به اطراف تکان داد و گفت:مگه این مادربزرگ رو نبینم شده 

 جاسوس دو جانبه.

 نیست،عکس و نامه رو خودم برداشتم. خندیدم و گفتم:نه بابا جاسوس چیه؟یه کاراگاه ساده هم

 به طرفم برگشت و گفت:خب دیگه چی؟چشمم روشن!

شیطنت در نگاه و کالمش موج می زد،جوابی ندادم. بی مقدمه گفت: ببینم بابات نمی گه عکس این پسره تو اتاقت 

 چیکار می کنه؟عجب دوره زمونه ای شده!

 استش من...دست و پایم را گم کردم. با من و من گفتم: ر

حرفم را قطع کرد و گفت:آوا نمی دونی وقتی هول می شی چقدر با نمک می شی!باهات شوخی کردم. بشین،چرا سر 

 پا ایستادی؟ حاال اگه برای مجازاتم تخفیف قائل می شی عکس رو ببین.

 نگاهی به تخت کردم و گفتم:چه تخت نامرتبی! چه روبالشی کثیفی،من نمی شینم.

 ل کرد و گفت:رو تختی تمیزه،متکا رو نذاشتم بشورن،بوی تو رو میده.بالش را بغ

 یاد اون روزها افتادم و گفتم:مهبد تو می دونستی؟

 سر تکان داد و گفت:فراموش کن!

 من بی اجازه دفتر تو رو خوندم. -

 خندید و گفت:گفتم که مهم نیست.

 جواب دادم:اما تو ذهن منو منحرف می کنی.

 کس اشاره کردم. خندید و گفت:عزیزم من که گفتم نگاه کن.و به قاب ع

 به جای تخت پشت میز کامپیوتر نشستم و قاب عکس را برگرداندم.

 چشمانم از حیرت گشاد شد. پرسیدم:این عکس رو از کجا اوردی؟

 جواب داد:از عمه جون گرفتم.

 نتیک شده.این عکس رو گلی تو آسایشگاه از من انداخت. خودش می گفت رما -

مهبد به طرفم آمد و در حالی که مثل من روی میز خم شده بود گفت:راست میگه. زمینه سبز پشت سرت که نور از 

البالش می تابه. با لباس نارنجی که تنت کردی و نگاهت که دوردست را نشونه کرده و موهات که تو باد پریشون 

دیگه ای رقم می خورد و من تو رو از دست داده بودم،از غصه  شده واقعا رومانتیکه!هیچ می دونی اگه سرنوشت جور

 دق می کردم؟

 به زحمت لبخندی زدم و گفتم:تو لطف داری!

 میدانستم از خجالت سرخ شده ام . وقتی از اتاق بیرون امدیم داییم با خنده گفت:

 نداریم بگیم. دختر خانم عزیز شما عروس ما هم هستی ما هم دلمون برات تنگ میشه منتها زبون

 مهبد قیافه حق به جانبی گرفت و گفت:
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 پس بفرمایید من چاپلوس و زبون دارم.

 از این حرف حسابی خندیدیم .دایی فرزاد سر میز شام روبه من کرد و گفت:

 دختر جان تو فردا مهمون داری االن باید خواب باشی.

 مهبد پرسید:

 خیاطی جامونده.راستی تو چرا برگشتی؟کت و شلوار شما تو 

 اهی کشید و گفت:

 من چقدر گیجم حواسم نبود دستت درد نکنه هر چند برای تو هم بد میشداگه من بی کت و شلوار میموندم .

 با تعجب گفتم :

 چطور؟-

 بالخره تو میخوای منو به دوستات نشون بدی.-

 زندایی با خنده گفت:

 جدی نگیر؟ شوخی میکنه.-

 دستی به پشت مهبد زد و گفت:دایی هم با خنده 

 واقعا شوخی میکنی این سیاه سوخته که نشون دادن نداره.

حاال دیگر من و مهبد میخندیدیم .مهبد پوست گندمگون داشت چون دایی خیلی سفید پوست بود به مهبد می گفت 

 سیاه سوخته!

شب بود که برای خواب آماده شدم. تازه بعد از شام به اصرار دایی مهبد مرا به خانه رساند. ساعت حدود یازده 

چشمانم گرم شده بود که صدای زنگ تلفن یکباره مرا از جا پراند. هراسان گوشی را برداشتم اما صدا قطع شد. سعی 

کردم حواسم را جمع کنم، زنگی متفاوت بود. صدا از درون کیفم می آمد. آباژور را روشن کردم و تمام لوازم درون 

روی تخت ریختم. چشمم به یک تلفن همراه افتاد که مدام زنگ می زد با عجله آن را برداشتم و  کیفم را یکباره

 گفتم:

 الو. _

 صدای مهبد در گوشم پیچید:

 سالم آوا. _

 تعجب کردم و پرسیدم:

 مهبد تویی؟ سالم. طوری شده؟ _

. خواب از سرم پرید. با لحنی که سعی می نه خیالت راحت باشه از این که بیدارت کردم متاسفم لطفا عصبانی نشو _

 کردم خواب آلود و ناراحت باشد گفتم:

 جریان چیه مهبد؟ این تلفن تو کیف من چیکار می کنه؟ _

 آرام گفت:

چرا ناراحت شدی؟ تلفن همراه منه. وقتی رسوندمت خونه تو کیفت گذاشتم تا بتونم بهت تلفن کنم. آخه اگه تلفن  _

، ممکن بود بقیه گوشی رو بردارند. و من هیچ توضیحی نداشتم اگه می پرسیدند تو این نیم ساعت خونه رو می گرفتم

 چه حرف تازه ای داشتی که نصف شب زنگ زدی و صبر نکردی تا صبح بشه؟
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 با خنده گفتم:

 مامان و بابا که جونشون برای تو در میره. نکنه ترسیدی من گوشی رو بدارم؟ _

 جواب داد:

خانم خواستم کارو رو نوجیه کنم. هر چی میگم تو دوتا روش بذار جوابم رو بده. قبال این قدر بلبل زبون خیر  _

 نبودی!

 بی اعتنا به کنایه اش گفتم:

 تو نگفتی این تلفن یکهو زنگ می زنه آبروریزی میشه. من نه زبون انگلیسی بلدم نه دوستات رو می شناسم. _

 جواب داد:

خیالت راحت باشه. دوستام مال دوران مجردی بودند و به سالمتی همه رو کنار گذاشتم. آخه دیگه از این بابت  _

متاهل شدم در ضمن همه دوستان یا ایرانی بودند یا فارسی بلد بودند یعنی مجبور بودند یاد بگیرند چون من 

 فاشیست بودم.

 جواب دادم:

 گه بابا بفهمه خدا بهت رحم کنه.دستت درد نکنه حاال فاشیستی و حرف نمی زنی؟ م _

 با خنده گفت:

 بگذریم، حاال حالت چطوره؟ _

 اگه تو رو بیدار کنند بعد حرف های وحشتناک بهت بزنند حالت چطور میشه؟ _

 جواب داد:

 به خدا شرمندم. مجبور شدم تلفن کنم آخه آروم و قرار ندارم. _

 چی شده؟ مشکلی پیش اومده پسر دایی عزیزم؟ _

 جواب داد:

 آره دختر عمه مشکل بزرگی دارمو حیرون و سرگردونم.

 خدا نکنه. دشمنت حیرون و سرگردون باشه. _

 از همدردیت متشکرم. _

حاال کی جرات کرده پسر دایی منو حیرون و سرگردون کنه؟ اونم به طوری که نصف شب از دستش به آوا پناه  _

 ببره.

 جواب داد:

 کی نه، چی؟ _

 متوجه نمی شم مهبد. _

 مهبد سکوت کرد. بعد از چند لحظه با صدایی که می لرزید گفت:

یه نگاه پر رمز و راز پریشونم کرده. دو تا چشم با یه نگاه مهربون که وقتی بهم نگاه می کنه مثل یه شعاع نور از  _

 چشمانم عبور می کنه و به عمق روحم سر می کشه.

در سکوت می شنیدم. گوشی در دستم عرق کرده بود. می شنیدم چه می گوید اما نمی مهبد هم چنان می گفت و من 

 توانستم کلنه ای جوابش را بدهم. ادامه داد:
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به خدا از وقتی از تو جدا شدم کالفه ام. آخه از جون من چی می خوای؟ من که ندیده گرفتار بودم دیگه گرفتارتر  _

نم بیشتر غرق میشم. وقتی تو رو رسوندم و به خونه برگشتم بابا پرسید، شدنم چی بود؟ هر دفعه که تو رو می بی

مهبد تو بر می گردی انگلستان یا می مونی؟ آخه یکی نیست به اینها بگه من بیچاره چطوری می تونم برگردم. تو یه 

 چیزی بگو آوا.

 پرسیدم:

 حاال زنگ زدی وساطت کنم؟ _

 مهبد گفت:

 باالخره دختر عمه ای. _

باشه فردا این کارو می کنم. اصال غصه نخور دایی جون منو خیلی دوست داره حتما حرفم رو قبول می کنه. اگر هم  _

 قبول نکرد، نترس من به جای تو میرم.

 مهبد خندید، ادامه دادم:

ن فقط نگاه اما یه شرطی داره، باید راستش رو بهم بگی. من باور نمی کنم تو مظلوم و منظبط در جواب دایی جو _

 کرده باشی، بگو تو چی گفتی؟

مهبد سکوت کرد. قلبم داشت از گلویم بیرون می زد. در آن لحظه حاضر بودم هر کاری بکنم اما بشنوم که مهبد در 

 جواب دایی چه گفته است.

 دوباره پرسیدم:

 خوابت برد؟ _

کجا برم بیخ ریشتون هستم. زیر سایه ی شما  بابا جون من"نه االن برات می گم. راستش من در جواب بابا گفتم  _

 "می مونم.

 جالبه آقا مهبد چه جواب زیرکانه ای. _

 مهبد بی اعتنا به من ادامه داد:

 می دونی بابا چی گفت؟ _

 مهبد نفسی تازه کرد و گفت:

به پدر و مادره ما هم چه مهربون شدی پسرم! حاال که این طوره و پسر عزیزم این قدر متکی "بابا در جوابم گفت  _

 باورت نمیشه آوا از شنیدن این جواب یخ کردم. با التماس به مادر نگاه کردم "با تو بر میگردیم.

 وقتی دیدم داره میخنده تازه فهمیدم رو دست خوردم بابا در حالی که اتاق را ترک میکرد دستی به پشتم زد و گفت:

 جک مچت رو نگیره که تا ابد باید منت بکشی.اوا بابا راست میگه؟پسر حسابی گرفتار شدی مواظب باش اون ورو-

 جواب دادم:

 این حرفا چیه؟حالت خوبه؟میدونی ساعت چنده؟ما فردا کلی مهمون داریم،خواب زده شدی،برو بخواب شب بخیر-

 مهبد جواب داد:

 اخه دلم برات تنگ میشه-

 چه زود ،نصیحت دایی رو فراموش کردی!-

 ده داری گفت:با لحن خن
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 ای بابا دیگه از من گذشته سر رشته کار از دستم در اومده-

 مهبد من مراسم فردا رو عقب میندازم.تو رو باید به روانپزشک نشون بدم-

 جواب داد:

 دردم از یارست و درمان نیز هم

 دل فدای او شد و جان نیز هم

 شب بخیر،اقای حافظ-

 خندید و گفت:

 شاخه نباتشب تو هم بخیر -

گوشی را گذاشتم.خدای من شاخه نبات چه اسمی روی من گذاشته بود!هرچه سعی کردم بخوابم نتوانستم یاد 

حرفهای داییی فرزاد افتادم و شیطنت در وجودم النه کرد.از این که مهبد این قدر مرا دوست داشت دچار احساس 

 گرفتم خوبی شده بودم با یک تصمیم ناگهانی شماره خانه دایی را

 صدای خواب الود دایی به گوشم خورد

 الو...-

 از خجالت خیس عرق شدم با لکنت گفتم با لکنت گفتم:

 سالم دایی جون منم اوا-

 دایی با تعجب گفت:

 طوری شده اوا؟-

 راستش نه-

دای خنده مهبد در به تته پته افتاده بودم و هزار بار در دلم مهبد را لعنت کردم.هنوز توضیحی نداده بودم که ص

 گوشی پیچید.در ادامه خنده گفت:

 بابا جون این لیلی عاشق رو به مجنون ببخشید.ادم عاشق شب و روزش رو گم میکنه-

 دایی باالفاصله گفت:

 مثل جنابعالی که دو ساعته پای تلفن حرف میزنی-

 بعد گوشی را گذاشت مهبد فورا گفت:

 قطع میکنی؟ عزیزم تو که طاقت دوری نداری چرا-

 خوبه دایی مچت رو گرفت اما تو از رو نمیری-

 من که رسوای جهانم این هم روش--

 لوس نشو به خوهشی ازت دارم-

 سر که در راه عزیزان بود-

 بار گرنیست کشیدن به دوش

 فردا که اومدی تارت رو بیار و برام بزن-

 مکثی کرد و گفت:

 مهبد بیاره یا پدرام؟-
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 م:عصبانی شد

چه فرقی میکنه،مهم نوای خوش اون استاد هنرمنده که دلم براش یه ذره شده.مهبد اینه که من میخوام و تو برای -

 من میزنی برای اوا قبوله؟

 چشم عزیزم امر دیگه ای ندارید؟-

 شبت بخیر فردا میبینمت-

 اوا!-

یکشید .در انتظار شنیدن یک جمله عاشقانه نمیخواستم جوابش را بدهم اما وقتی این طوری صدایم میزد دلم پر م

 گوشی را محکم در دستم فشردم و گفتم:

 بله،بگو-

 اینو نمیتونستی فردا صبح بگی؟از خواب بیدارم کردی-

 وا رفتم تهدیدش کردم:

 مهبد فردا خدمتت میرسم،با نمک شدی!-

 در میان قهقه های مهبد گوشی را گذاشتم

اوضاع رو به هم ریخت.حال ماه منیر به شدت خراب شده بود و با کمک دایی فرزاد و  صبح فردا خبر جدیدی دوباره

پدر به بیمارستان انتقال پیدا کرده بود من و مهبد هم بعد از صبحانه راهی بیمارستان شدیم خوشبختانه خطر از 

هبد موقع شنیدن این خبر سرش گذشته بود اما میهمانی یا به قولی نامزدی به هفته ی اینده موکول شد.قیافه ی م

واقعا دیدنی بود وقتی ماه منیر را دوباره به خانه برگرداندیم بر اثر اصرار های او دایی فرزاد با فرزندانش تماس 

گرفت اما هر کدام گرفتاری را بهانه کردند.و مسئولیت را به عهده دیگری انداختندوانها حتی حاضر نشدند با او 

بودیم جواب ماه منیر را که مرتب سراغ فرزندانش را میگرفت چه بدهیم؟باالخره  صحبت کنند،ما حیران مانده

 مجبور شدیم واقعیت را به او بگوییم.موضوع را که شنید لبخند کمرنگی زد و گفت:

 از دل برود هر انکه از دیده برفت.باز هم خدا رو شکر که همگی سالمند.-

 و چشمانش به اشک نشست.

در بزرگ خارج شدیم هیچ کدام حال خوبی نداشتیم.مهمانی به هم خورده بود و ما هر دو کالفه عصر که از خانه ما

 بودیم.به مهبد پیشنهاد کردم:

 موافقی بریم یه جایی کمی سبک بشیم.-

 بریم اما باید زود برگردیم،من کار دارم باید چنتا تلفن بزنم.-

 حساس شدم و پرسیدم:

 ر داری؟به کی زنگ بزنی؟اصال چه کا-

 نگاهی از سر محبت به صورتم انداخت و گفت:

 خانم کوچولو درسته که تو ماشین داری،خونه هم جور شده اما درامدت کافی نیست،من دارم دنبال کار میگردم.-

 خندیدم و گفتم:

 تا زن گرفته بودم. 3اقا مهبد اگه من این شرایط رو داشتم که تا حاال -

 فورا گفت:
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تا زن بگیره؟تو چه زن دموکرات و خوبی هستی،من به تو افتخار 3ین شرایط رو داشته باشه میتونه پس هر کی ا-

 میکنم.

 بعد ماشین رو روشن کرد و گفت:

 خب خانم کجا بریم؟-

 می ریم زیارت همونجا که با گلی میرفتیم.-

 در جای مشخصی ببینیم.کنار پله های امام زده از هم جدا شدیم و قرار شد بعد از نماز همدیگر را 

 مهبد قبل از این که برود گفت:

 آوا چه معنویتی این فضا موج میزنه.-

 جواب دادم:

 اینجا همیشه منو تحت تاثیر قرار میده بخصوص یاد گلی.-

 و دوباره چانهام لرزید و چشمانم به اشک نشست.مهبد نگاهش را از من دزدید و گفت:

 زود برگرد.-

 شستم و اطراف را نگاه کردم خاطرات مرگ گلی برایم زنده شدای کاش او بود.بعد از نماز ن

 کمی که گذشت یاد مهبد افتادم و با عجله به محل قرار برگشتم اما خبری از مهبد نبود.

ادم، و نگاهی به اطراف انداختم و باالخره مهبد را یافتم که با لبخند به طرفم میآمد.یهو دلم لرزید و به یاد سهراب افت

 این که گلی چقدر از او میگفت و از خدا خواستم مهبد را برایم حفظ کند،وقتی نزدیک شد پرسید:

 چی شده آوا؟چرا نگران نگاه میکنی؟-

 میدانستم نمیتوانم چیزی را از او پنهان کنم.گفتم:

 چیزی نیست دلم گرفته.-

 جواب داد:

 اگه میدونستم مقصد اینجاست نمیآوردمت.-

با دلخوری راهش را کج کرد و به طرف حوض وسط حیاط رفت.به تبعیت از او کنار حوض نشستم و دستم را بعد 

 داخل آب کردم.

 امنیت و آرامش جای ترس و نگرانی را گرفت.

 مهبد آرام گفت:

د کافی چرا جایی میای که خاطرات تلخ را برات زنده میکنه؟نمی خواهم به اون روزهای لعنتی برگردیم،ما به ح-

 عذاب کشیدیم.

 با ناراحتی گفتم:

 اما نمیتونیم فرار کنیم.-

 با حیرت گفت:

 فرار کنیم؟اونها پشت سر موندند.ما آینده رو پیش رو داریم.دلم میخواهد اینجا با صداقت یه قولی به هم بدهیم.

 سکوت کردم ادامه داد:

 هیچ چیز نتونه تو رو از من جدا کنه.قسم میخورم به عهدی که با تو میبندم وفادار بمونم و -
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 نم اشک چشمانم را تار کرد.گفتم:

 من هم قول میدهم.-

سبک شده بودم،وجود پاک و خالص مهبد دریایی از آرامشی بود که خدا فراهم کرده بود.در سکوت نگاهش -

 کردم.چشمانش حالت عجیبی پیدا کرده بود.

رسید.کبوترهایی که آرام و بی خیال و فرق از هر گونه دغدغه ی زمینی مسیر نگاهش را دنبال کردم و به کبوترها 

 مشغول خوردن دانههای گندمی بودند که زائران برایشان ریخته بودند.

 دقایقی به همان حال ماندیم.مهبد زودتر از من به خودش آمد و بر خواست و بی هیچ حرفی آنجا را ترک کردیم.

نبه تمام وقتمان به رسیدگی پزشکی ماه منیر گذشت.البته من بیشتر از مهبد،چون او در دو روز باقی مانده تا پنجش

کارهایش بیشتر بود.به خواست خدا حال ماه منیر کمی بهتر شد .پنجشنبه شب همراه مادر بزرگ اولین مهمانانی 

 بودند که به خانه ی ما آمدند.

به همراه مهمانهای زندائی سیما که از مشهد آمده بودند  بقیه هم کم کم از راه رسیدند.خانواده ی دایی فرزاد هم

 آخرین خانواده بودند و مهبد با سبدی پر از گلهای رنگارنگ نفر آخر بود.وقتی رسید گفت:

 این هم گلی برای گل اما کمی دیر.-

 نگاهش کردم و سکوت کردم او هم لحظه ای مکث کرد و از کنار من گذشت و رفت.

 ا نشسته بودم،مهبد همراه سوگل و سارا بودند.زندائی خندید و گفت:کنار زندائی سیم

 تو هم برو پیش بچه ها.من دیگه برای مصاحبت با جوونها پیر شدم.-

 گفتم:

 این حرفها را نزنید راستش میخواستم موضوعی رو بهتون بگم.-

 گفت:

 چیه بگو؟-

 بغض کردم و گفتم:

 ه میترسم.برامون دعا کنید از این همه عالق-

 زندائی دستی به شانهام زد و گفت:

 نترس دختر خوب،آدم عاشق باید شجأع باشه.هنوز جوابی نداده بودم که مهبد به طرفم آمد و گفت:-

 چی شده؟-

 گفتم:-

 چیزی نیست.-

 مهبد با عجله گفت:

 گریه نکن قولم رو فراموش نکردم.-

 زندائی گفت:

 چی شده؟-

 مهبد گفت:

 پشت ماشینه میرم بیارم.تارم -
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 دایی خندید و گفت:

 چند وقتی بود نا پرهیزی نکرده بودی.-

 مهبد بر گشت و گفت:

 امر مولوکانه است باید اطاعت کنم.-

 که یکهو همه گفتند:

 زن ذلیل.-

وع به نواختن وقتی مهبد با تار روبه رویم نشست،پرهام برایم تداعی شد.حاال باورم شد پرهام کنارم است.وقتی شر

 کرد در خودم فرو رفتم.

 قطعاتی که در نهایت استادی مینواخت در رگههایم جاری میشد.

حاال میفهمم چقدر دوستش دارم و او روحم را ذره ذره به تسخیر خودش در آورده بود.اشک در چشمانم حلقه زده 

زدند.وقتی از همه تشکر کرد کنارم بود.مهبد وقتی چشمش به من افتاد دست از نواختن کشید.همه برایش دست 

 نشست و گفت:

 آوا همیشه بخند .وقتی چشمای قشنگت پر از غمه دلم میگیره.دیگه هیچ وقت اشکات رو نبینم.-

سرم را تکان دادم.در همان زمان مادر برای چیدن میز شا م صدایم زد و مرا از بنبست عاطفی نجات داد.بعد از شا م 

 اد و گفت:دایی مرا مخاطب قرار د

 خوب عزیزم.فرصت نشد با هم صحبت کنیم.برای چه ستونی مطلب مینویسی؟دیگه حسابی خبر نگار شودی.-

 جواب دادم:

 ستون اجتماعی.مطالب مربوط به گزارشها مصاحبهها هم جمع آوری میکنم.-

 پدر در دنباله ی حرفم گفت:

 ارآگاه ما هم هست.این دختر سرش واسه دردسر درد میکنه.البته هرجا شر و دردسری پیدا شه حتما ردّ پای این ک-

 گفتم:

بابا جون منو تشویق کردید تا دنبال چیزی برم که بهش عالقه دارم.حاال چرا اعتراض میکنید؟چه دردسری پیش -

 اومده؟

 پدر جواب داد:

 دردسر از این بیشتر،مثال همین قضیه گلی...-

 کرد و گفت:دایی که ناراحتی مرا دید رو پدر 

 پوریا این یکی یکدونه ی آبجی ما رو انقدر اذیت نکن ما همینطوری هم قبولش داریم.-

با حرف پدر یاد گلی افتادم و دلم گرفت.اما وقتی صحبت عقد و عروسی شد،کم کم بهتر شدم و عمو آرش خندید و 

 گفت:

 باالخره آوا از یأس فلسفی نجات پیدا کرد.-

رایی شدم.وقتی کیک را همراه مهبد بریدم در دل آرزو کردم خوشبختی ما با دوام باشد.مهبد خندیدم و سرگرم پذی

 لبخندی زد و گفت:
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آوا چرا در اوج خنده و شادی یک دفعه ناراحت میشی؟این دفعه دست از سرت بر نمیدارم باید بگی چی -

 شده؟گفتم:

 چی بگم؟در اصل چیزی نبود.-

 یاد گلی افتأه بودم چقدر آرزو داشت عروسی مرا ببیند.اما دروغ میگفتم دوباره به 

 مهبد پرسید:

 نگفتی چی شده؟-

 نمی توانم دست به سرش کنم.گفتم:

 از حرف پدر ناراحت شدم.اون در مورد من بی انصافی میکنه.-

 مهبد پرسید:

 مگه حرف بدی زده؟-

رات گلی و مشکالت بعد از اون اما این انتقاد اون حق داره نگران باشه.بخصوص بعد از جریان چاپ خاط-گفتم:

 صریح الزم بود؟پدر تمام کارهای منو زیر سوال برد.

 مهبد خندید و گفت:

 چه دل نازک.

هنوز جشن تمام نشده بود که مادر بزرگ به خاطره رعایت حال ماه منیر مجبور شد مرا ترک کند.،مهبد داوطلب شد 

گ کمک میکردم تا ماه منیر را به ماشین ببریم ماه منیر به ساختی و با درد نفس آنها را برساند.وقتی به مادر بزر

 میکشید،گفت:

 قدر جوونیتون رو بدونید که پیری بد دردیه.-

یک لحظه نگاهم به مهبد افتاد که اشک در چشمانش حلقه زده بود،اما رویش را بر گرداند از خدا متشکر شدم که 

 رودربأیسی میتواند جاری شود.یک زن هستم و اشکهایم بدون 

 مهبد که برگشت تقریبا مهمانها رفته بودند و فقط خودمان بودیم که

 دوباره بحث گلی پیش کشیده شد.این بار سوگل با این جمله شروع کرد:

 جای گلی خالی ، کاش بود!-

 لبخند دردناکی زدم دایی رو به من کرد و گفت:

 برام نگفتی. هنوز از دردسرهای خاطرات دوستت-

و من چون کودکی گوش به فرمان مو به مو برایش توضیح دادم.پدر که آخر حرف هایم را شنیده بود به جمع ما 

 پیوست و گفت:

 فکر می کردم دردسرها تمام شده.-

 دایی هم که تحت تأثیر قرار گرفته بود آمرانه گفت:

 ندی خطر کنار گوشت زنگ زده.پدرت حق داره این کارها بچه بازی نیست بهتره ادامه -

 جواب دادم:

 دایی جون به خدا فکر نمی کردم اینطور بشه تازه چاپ خاطرات هم متوقف شده.-

 زندایی فکری کرد و گفت:
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 این گلی حتماً آدم مهمی بوده که اینطور برایش خط و نشون کشیدند.-

 ببینم اوا موضوع خاصی در مورد اون تو رو مشکوک نکرده بود؟

 دایی با عصبانیت رو به سیما جون کرد و گفت:

 من میگم اوا دنبال دردسر نره سیما از اون بدتره.-

 بعد با خنده رو به مهبد کرد و گفت:

 برای همین میگن زن بهتره بچه داری و خونه داری کنه وگرنه دردسر درست میکنه.-

 عالمت تسلیم باال برد و گفت:آماده بودم تا جواب دایی را بدهم که مهبد دستانش را به 

 متأسفم من زن ذلیلم.-

به همه نگاه کردم در صورت ها شادی موج میزد.احساس میکردم روزهای خوش از راه رسیده و دوره ی رنج اوری 

که از سر گذرانده ام هرگز وجود نداشته حاال همه مثل پروانه دورم می گشتند و من کم کم خاطرات تلخ را به 

 ی سپردم.فراموشی م

 فصل نهم

هفته اینده قرار بود همراه مهبد برای خرید برویم.بازسازی خانه مادربزرگ شروع شده بود.کارها باید تا سه چهار -

صبح با یک ساعت تأخیر از راه رسید.دلخور سالم کردم و کنار مادر  01ماه دیگر تمام میشد.مهبد ساعت 

 نشستم.مهبد با خنده نگاهم کرد و گفت:

تا زن آماده ام.دوست پدرم آقای مشتاقی کارم رو درست کرد.دخترش رو هم  3ارم درست شد.حاال برای گرفتن ک-

 همراه کار پیشنهاد کرد.تو هم که هستی فقط باید بگردم سومی رو پیدا کنم.

 رو به مامان کردم و گفتم:

 مامان هیچ چی به برادرزاده ات نمی گی؟-

 کرد و پرسید:مامان با تعجب ما را نگاه 

 موضوع چیه؟مهبد حرفهای تازه می زنی!نکنه فکر کردی دخترم رو از سر راه اوردم؟-

 مهبد رو به من کرد و گفت:

 بین داماد و مادر زن رو به هم بزنی عمه و برادر زاده رو نمی تونی شکرآب کنی.-

 بعد رو به مامان کرد و گفت:

من که چیزی نگفتم اصالً اگه ناراحتید من زن نمی گیرم.نه یکی نه سه تا  عمه جون به خدا آوا خودش پیشنهاد کرد-

 فقط یه دختر عمه دارم که مثل خواهرم می مونه.

 بعد از جا پرید تا لنگه دمپایی مامان به او نخورد.مامان هم در حالی که می خندید و مهبد را تهدید می کرد گفت:

 کنی؟مگه گیرت نیارم.حاال بچه منو اذیت می -

 سر میز صبحانه جریان را برایش گفتم و حسابی خندید.

 آوا نمی خوای اتاقت رو مرتب کنی؟کاغذها از در و دیوار اتاقت باال میرن.-

 مهبد با خنده گفت:

 مهم نیست یه کاغذ دیواری به نفع عمو جون.-

 از خانه که خارج شدیم رو به مهبد کردم و گفتم:
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 ی چه کنم؟نمی دونم با خاطرات گل-

 مهبد بی خیال گفت:

 حاال که گلی نیست به نظر من چاپ خاطرات مشکلی رو ایجاد نمی کنه.-

 با هیجان گفتم:

عالیه!از هفته دیگه برمیگردم دفتر روزنامه و شروع میکنم.اول خالصه قسمت های قبل بعد قسمت های -

 جدید.چطوره؟

 رد گفت:مهبد در حالی که در ماشین را برایم باز می ک

 خوبه خانم آرتیست اما به شرطی که اگه مشکلی پیش اومد فوراً خبرم کنی.-

 با لبخند نگاهش کردم و با محبت به رویم خندید.

بعد از صحبت های مهبد جرقه ای که در ذهنم زده شده بود شعله ورتر شد از هر طرف که به قضیه نگاه می کردم 

خاطرات را از سر بگیرم.این تصمیم که من به تنهایی گرفتم باعث  مشکلی نمی دیدم پس تصمیم گرفتم چاپ

 دردسرهایی شد که اگر از قبل می دانستم هرگز این کار را شروع نمی کردم.

 روبروی سردبیر نشستم و خاطرات را جلوی رویش گذاشتم.خندید و گفت:

 باالخره تصمیمت رو گرفتی؟-

 گفتم:

 .بله به امید خدا ، تمامش میکنم-

 جواب داد:

 پس یک هفته فرصت داری همه رو مرتب کنی از هفته آینده چاپ مجدد رو شروع می کنیم.-

عصر بود که مهبد دنبالم امد.آن روز دایی مازیار برادر  2آن روز تا عصر دنبال کارهای اداری مدرکم بودم ساعت 

موضوع را آورد و این خبر آنقدر برایمان جالب بود  مادربزرگ بطور ناگهانی به ایران امده بود و مهبد برایم خبر این

که فرصت نشد از خودمان صحبتی کنیم.وقتی به خانه رسیدیم پدر و عمو آرش دایی مازیار را از فرودگاه آورده 

بودند.مادربزرگ قبل از این که به جمع بپیوندیم مهبد را دنبال خرید فرستاد.من که داخل شدم مادرم مرا معرفی 

 ی لبخندی زد و گفت:کرد دای

 هزار ماشااهلل سوسن جان دخترت حسابی بزرگ شده.-

نگاهی به او کردم موهایش تقریباً سفید شده بود و با این که بازنشسته بود اما هنوز نگاه یک کاراگاه باهوش را 

 صدایم زدداشت.قد بلند و چهارشانه بود و از این بابت شبیه دایی فرزاد بود.مشغول بررسی اش بودم که 

 آوا جان عروسیت مبارک.-

 خندیدم و گفتم:

 دایی جون ممنون البته عروسی شما رو هم دعوت می کنیم.-

خندید و مشغول صحبت با بقیه شد.همه جمع بودند به جز دایی فرزاد و زندایی.مهبد هم به دنبال سفارشات 

داماد و سه فرزندش از او  0عروس و  1دارد ، نوه  2مادربزرگ رفته بود.در حین صحبت متوجه شدم دایی مازیار 

مراقبت می کنند.ناگهان با صحبت های دایی مازیار از محبت و معرفت فرزندانش به یاد ماه منیر افتادم.در همان 

لحظه چشمم به چهره ماه منیر افتاد که غمزه گوش می کرد.حدس زدم او هم مثل من فکر میکند.کم کم نگران می 
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دایی فرزاد پیدا شد.دایی مازیار چنان هیجان زده بود که گویی فرزند خودش را بعد از سالها دیده  شدم که سرو کله

 بود.او معتقد بود دایی فرزاد شبیه جوانی های اوست وقتی مهبد اعتراض کرد و گفت:

 دایی جون پدر چندان هم جوون نیست!-

 اخم هایش را درهم کشید و گفت:

 جاه سال که سن زیادی نیست.دل باید جوون باشه ، پن-

 دایی فرزاد با خنده دستی به پشت مهبد زد و گفت:

 منظور دایی اینه که پیرمرد خودتی.-

همه به این شوخی خندیدند ، آن شب خیلی خوش گذشت.کنار دایی مازیار اصالً گذشت زمان را احساس 

 بی موقع مهبد از من بود که پرسید:نکردیم.تنها چیزی که اندکی سایه کدورت را بر جمع انداخت سوال 

 آوا باالخره با سردبیر به توافق رسیدی ادامه خاطرات گلی رو چاپ کنی یا نه؟-

اول از همه مادر از کوره در رفت بعد دایی فرزاد به پشتیبانی او به من پرخاش کرد.دایی مازیار که هاج و واج مانده 

که ته رنگی از عصبانیت داشت تا وقتی میز شام را بچینم موضوع را  بود با تعجب موضوع را پرسید و پدر با لحنی

 برای او شرح داد و من با نگرانی چشم به دهان او دوختم.دایی وقتی به دقت گوش کرد رو به مهبد کرد و گفت:

 شما مطمئنید همه چیز تموم شده؟-

 مهبد سر تکان داد و گفت:

 ه ، دلیلی برای نگرانی نیست.عمه جون بیش از اندازه حساسیت داره.اون دختر فوت شده ، تلفن ها هم قطع شد-

و مادر به مهبد چشم غره رفت.دایی مازیار خواهش کرد دفترچه گلی را ببیند و قرار شد من و مهبد بعد از شام 

 دفترچه را بیاوریم.وقتی با مهبد تنها شدم اعتراض کردم:

 اوردی؟مهبد با این سوال بی موقع چه بالیی سرم -

 مهبد خندید و گفت:

 خدا رو شکر کن دایی مازیار به دادمون رسید وگرنه پوستمون رو می کندند.-

 وقتی دایی مازیار مطالب را خواند مدتی روی آنها بررسی کرد و بعد نظرش را اینطور بیان کرد:

 قانونی.پس مشکلی نیست. برای چاپ خاطرات مانعی وجود نداره این دفترچه نه ارزش قضایی داره نه ارزش-

بعد دقیق تر نگاهی به قسمت انتهایی دفترچه کرد که با نوار چسب به جلد چسبیده بود اما آن را باز نکرد.من هم تا 

حاال کنجکاوی نکرده بودم.دایی مازیار تشویقم کرد که مشکالت جامعه را موشکافانه بنویسم و من غرق خوشحالی 

 مصمم تر شدم.

هبد تعدادی از یادداشتهای خودم را هم که بعد از مرگ گلی نوشته بودم همراه خاطرات چاپ کردم.با به پیشنهاد م

 قسمت اول خاطرات که دوباره چاپ میشد یادداشتی به این مضمون چاپ کردم:تویی که دیر شناختمت.

و تمام باورهایمان را  صدای آژیر آمبوالنس ناقوس مرگیست زودهنگام که تو را از تمام دلبستگی هایت جدا کرد

کشت.باورم نمیشد از دست بروی آن هم به این زودی اتفاقات یکی پشت سر دیگری از جلوی چشمانم می گذرد 

بدون آن که بتوانم زمان آن را کندتر کنم.در حوضچه ای سردتر از همه جای دنیا تن نازنینت را غسل و کفن کردند 

موم شده ای به نام سنگ قبر دارد.سنگی سفید یا سیاه فرقی نمی و تابوت جسم خانه کوچکیست که در مهر و 
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کند.در هر صورت سفیدی روح من با تو رفت و سیاهی بی انتها جای آن را گرفت.اکنون من به دنبال فصلی نو در 

 ارتباط با تو می گردم تا تو را بهتر بشناسم.

د تشویقم میکرد اما پدر و مادر و دایی فرزاد هنوز قسمت اول که چاپ شد دلم شور میزد اما مشکلی پیش نیامد.مهب

 بدبین بودند.قسمت دوم را همراه یادداشتی تحت عنوان فراق چاپ کردم.

هر چند سیاهی دورنم بیشتر از سیاهی لباسم بود اما به خواهش دیگران سیاهی لباسها را به امید شروعی دیگر از تن 

کنم؟کدام روشنایی دوباره به درون قلبم می تابد و دهلیزهای تاریک خارج کردم.اما خدایا با سیاهی درونم چه 

درونم را روشنایی می بخشد.نگاهی به درونم می اندازم پرستوی آشیان گم کرده ای را می مانم که به دنبال بام امنی 

یشتر میشود و می گردم.چشمانم را می بندم بویی آشنا راهنماییم می کند هر چه نزدیک تر میشوم انبساط درونم ب

سیاهی ها را کنار میزند.روحم کمی سبک شده با آسودگی نفس می کشم بوی عطر یاس در ریه هایم فرو می رود و 

 بند اشک هایم را می گشایم.

خوانندگاه مجله طرفدار پروپاقرص خاطرات شده بودند روزی ده ها تلفن داشتم یا سواالت متفاوت.سایه های ترس 

رف میشد حاال پدر هم خوشبین تر شده بود.یک روز که با دست پر از نامه های تشکر به خانه و نگرانی کم کم برط

 بر می گشتم مادر جلوی در گفت:

 مهبد زنگ زد.-

 گفتم:

 بهش زنگ میزنم.-

سرگرم نامه ها بودم که تلفن زنگ زد.می دانستم مهبد است با شادی گوشی را برداشتم اما با شنیدن صدای غریبه 

ه بر اندامم افتاد.خنده روی لب هایم ماسید.با نگرانی گوشی را گذاشتم.تلفن ها دوباره شروع شده بود از ترسم لرز

چیزی به پدر و مادر نگفتم و آن شب را با تنهایی و وحشت سر کردم.فردایش روز عجیبی بود من سردرگم همراه 

حرف حساب بود و جواب نداشت.نگران بود رو  مهبد در دفتر مجله نشسته بودم که سردبیر به سراغم آمد.حرفش

 به مهبد کرد و گفت:

 به خانم معتمد گفتم اسم ها رو تغییر بده آدرس ها رو عوض کن گوش نکرد.-

 بعد در حالی که ما را ترک می کرد گالیه آمیز گفت:

 دختر جان با بد کسانی طرف شده ای بیش از ده تلفن داشتی که همه مشکوک بود.-

 گفتم:

 به خونه هم تلفن کردند نمی دونم چیکار کنم؟-

آن شب را با نگرانی گذراندیم جرأت نمی کردیم موضوع را با دیگران مطرح کنیم.اما مهبد صبح روز بعد بدون 

مشورت با من موضوع را به دایی فرزاد گفت.شب بعد همه اعضای خانواده در خانه مادربزرگ جمع بودند.از حال و 

 می گویم که ناگفته پیداست که چقدر سرزنشم کردند.دایی مازیار که از این قضیه متعجب بود گفت:روزشان هیچ ن

 این دفترچه دلیلی برای تهدید نیست.-

نمی دانستم چه کنم او به قانون آشنایی کامل داشت و معتقد بود این مطالب ارزشی ندارد.برای چندمین بار در آن 

 شب از من پرسید:

 ا پنهان نمی کنی؟آیا چیزی ر-
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 وقتی قسم خوردم که هر چه می دانستم همین است فکری کرد و گفت:

 دفترچه رو دوباره بیار ببینم.-

دفترچه را به او دادیم و نظرش به قسمت چسب زده جلب شد با یک چاقو چسب را باز کرد.صفحات مخفی شده 

د.ما کسی را نمی شناختیم اسم ها آشنا نبود.دایی مازیار انتهای دفترچه پر از اسامی ، آدرس ها ، شماره تلفن ها بو

توضیح داد ممکن است اسم ها مستعار باشد.دفترچه را که از دایی گرفتم کاغذ کوچکی از الی آن افتاد.در کمال 

ناباوری شماره تلفن بهزاد را روی آن دیدم.خاطرات گلی برایم زنده شد.موضوع را به دایی توضیح دادم و مهبد 

 ی را برداشت و شماره را گرفت.بعد سرش را به عالمت مثبت پایین اورد و گفت:گوش

 خودش بود بهزاد.-

 تعجب کرد من از کجا او را می شناسم.

 دایی مازیار فکری کرد و گفت:

 فعال صبر می کنیم تا ببینیم چی پیش میاد. _

که از تعریف های ماه منیر از دایی مازیار هیچ شب را کنار مادربزرگ و ماه منیر خوابیدم. این قدر خسته بودم 

نشنیدم. روزهای بعد بی هیچ اتفاقی گذشت اما پدر ترجیح می داد کالنتری در جریان باشد. قسمت سوم خاطرات 

چاپ شد. اما تلفن ها قطع شد. درست یک هفته بعد از چاپ قسمت سوم شبی در خانه ی دایی فرزاد مهمان بودیم. 

گشتیم در نیمه باز بود و خانه ظاهری مشکوک داشت. با تلفن همراه به پلیس خبر دادیم اما تا به وقتی به خانه بر

خودمان بیاییم جلو چشمان حیرت زده ی ما دو نفر از در خارج شدند و ماشینی که تصور می کردیم آنجا پارک شده 

خانه رفتیم. قفل در شکسته بود و  شروع به حرکت کرد و در یک چشم به هم دن همه گریختند. با عجله به داخل

همه جا حسابی به هم ریخته بود اما چیزی جز یادداشت های گلی به همراهشان نبرده بودند. البته خوشبختانه 

دفترچه پیش دایی مازیار جا مانده بود و به سرقت نرفته بود. ماموران کالنتری ساعتی بعد رسیدند و صورت جلسه 

ل جمع آوری وسایل شدیم. ماموران انگشت نگاری هم از راه رسیدند اما چیزی پیدا تنظیم کردند. بعد ما مشغو

 نکردند.

بود که خواب آلود از خانه خارج شدم به طرف دفتر مجله به راه افتادم که موتور سواری به من  8صبح ساعت 

 دم. نوشته بود:نزدیک شد و از شیشه ی ماشین کاغذی به داخل انداخت و رفت. کاغذ را با ترس باز کر

 "این آخرین اخطار است."

حسابی ترسیدم سرم را روی فرمان گذاشتم و همان جا جلوی در خلنه توقف کردم. چند لحظه بعد بر اثر ضرباتی که 

به شیشه ی ماشین می خورد از جا پریدم. مهبد بود. این قدر ترسیده بودم که تا یک ساعت اشکم بند نمی آمد. با 

 ی بدی که داشتم مهبد همراهم آمد. حضور او باعث آرامشم میشد. شب که مرا رساند با خنده گفت: توجه به روحیه

 آوا چقدر بیارم بگذارمت در خونه تون خسته شدم. _

 گفتم:

 اگه زنده بمونم دو ماه دیگه. _

 با محبت نگاهم کرد و گفت:

 بره.فدای اون دل نگرانت بشم. مگه من مردم که خار تو پای تو  _

 گفتم:
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 بیا تو. _

 گفت:

 فردا میام دنبالت خودم هم نگرانم. _

تا وقتی سر کوچه ناپدید شد از پشت سر نگاهش کردم و به خانه برگشتم. صبح خوا بودم که تلفن زنگ زد. مثل این 

 که کسی خانه نبود. گوشی را برداشتم دایی فرزاد بود. با خنده گفت:

 ما خونه ی شما خوابش برده؟ بیدارش کن دیرش نشه.دایی جون این پسر تنبل  _

 با تعجب گفتم:

 مهبد که دیشب اومد خونه ی خودتون. شوخی می کنید؟ _

اما ته دلم شور افتاده بود اضطراب از ته دلم شروع شد و تا گلویم آمد متوجه شدم ارتباط قطع شده بود. یک ربع 

 ش باز کردم از رنگ و روی پریده اش وحشت کردم.بعد دایی خانه ی ما بود. وقتی در را به روی

همه حیران بودیم. هر کجا که به نظرمان رسید گشتیم. اما هر چه بیشتر می گشتیم نا امیدتر می شدیم. شب همه 

دست خالی کنار هم نشسته بودیم که سرهنگ ملک که از آشنایان دایی مازیار و رییس آگاهی بود به دیدنمان آمد. 

را هم از کالنتری محل همراهش آورده بود. با ورود او جنب و جوش آغاز شد و هر کسی اظهار نظری می  پرونه ی ما

 کرد تا صبح از نگرانی چشم روی هم نگذاشتیم. صبح زود گیج و خواب آلود از جا بلند شدم و گفتم:

 باید به دفتر مجله بروم. _

ت میزم نشسته بودم در اصل منتظر خبری بودم حسی از درونم عمو ارش همراهم آمد و با هم از در بیرون زدیم. پش

می گفت اینجا خبری از مهبد می شنوم. در خودم فرو رفته بودم که تلفن زنگ زد هر دو از جا پریدیم با دستی لرزان 

 گوشی را برداشتم. صدایی گفت:

 خانم معتمد؟ _

 گفتم:

 بله. _

 بهزاد هستم منو می شناسی؟ _

 بهزاد؟ _

 کمی مکث کردم تا به خاطرم آمد. مو بر تنم راست شداو با من چه کار داشت؟ قبل از این که از او بپرسم گفت:

 صحبت رو کوتاه می کنم. امانتی رو تحویل بده، نامزدت رو پس بگیر. _

د. دهانم بد و گوشی ا گذاشت. جمله ی بهزاد را عینا تکرار کردم. همه تعجب کردند. پس مهبد اسیر دست بهزاد بو

 مزه شده بود. دفترچه را زیر و رو کردند اما چیز تازه ای نداشت. سرهنگ از من پرسید:

 دوست شما کجا رفت وآمد داشت؟ _

 گفتم:

 اون همیشه در آسایشگاه بود. خانه اش رو هم سال ها پیش اجاره داده بود. جای دیگری نداشت. _

 سرهنگ گفت:

 دفترچه باشه. باید قضیه ی مهمتری در میون باشه اما قضیه گنگه. این امانتی نمی تونه این _

 دایی مازیار گفت:
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 تنها راه چاره اینه که از آخر به اول برگردبم. یعنی بگیم بیاد امانتی رو تحویل بگیره. _

 دایی به شدت مخالفت کرد و گفت:

 اگه بفهمند دورغ گفتیم هر بالیی ممکنه سر مهبد بیارن. _

صور حال و روز مهبد پاهایم سست شد. چه بالیی بر سر مهبد آورده بودم؟ هزار بار خودم را لعنت کردم که از ت

بچگانه او را در دردسری چنین خطرناک انداخته ام. از سرما می لرزیدم در حالی که هوا گرم بود. پدر پتویی به دورم 

 پیچید. در مبل فرو رفتم. مادر رو به من کرد و گفت:

 زیزم چی شده؟ مهبد پیدا میشه. زن دایی سیما وسط حرف مادر پرید و گفت:ع _

 بهتره دفترچه رو دوباره نگاه کنیم. _

 همه دور میز جمع شدیم. مادر طبق عادت دفترچه را برداشت و جلد پالستیکی آن را از دفترچه جدا کرد و گفت:

 این طوری بهتره، حاال دوباره شروع کنیم. _

 ن جلد دفترچه را از روی زمین برداشت وگفت:خاله سیمی

 الزم نیست ببینید من پیدا کردم. _

و در مقابل چشمان کنجکاو ما جلد را روی میز گذاشت. داخل جلد دفترچه نقشه ای کشیده شده بود. پدر با تعجب 

 گفت:

 خدای من این نقشه ی کجاست؟ _

 عمو آرش نگاه دقیقی کرد و گفت:

 نقشه با توجه به شکل و موقعیتش متعلق به پارک جمشیدیه است. در شمال شرق تهران.شرط می بندم  _

کم کم موضوع روشن می شد. حاال می دانستم هر چه هست مربوط به این نقشه است. نقاطی روی نقشه عالمت 

ن کرد. بعد گذاری شده بود که وقتی توسط ماموران آگاهی جستجو شد چیزهایی کشف شد که حیرت ما را صد چندا

از این جریان سرهنگ حدس زد گلی در رده باالی یک باند قاچاق مواد مخدر فعالیت می کرد و پنهان شدن او و 

قطع ارتباطش با باند برای آنها خطر ایجاد کرده بود و این تعقیب و گریز به خاطر مقادیر قابل توجهی مواد مخدر و 

این حیرت کردم که چرا گلی چیزی به من نگفت. تنها توجیهی که  چند اسلحه بود که حاال کشف شده بود و من از

 داشتم این بود که گلی از جان من می ترسید.

دو روز بود که همه سر در گم بودیم. پلیش با تمتم تالشش نتوانسته بود ردی از مهبد پیدا کند و من سرگشته تر از 

کنار تلفن تکان نمی خوردم و در تنهایی به مهبد فکر می قبل دست وپا می زدم و منتظر تلفن مجدد بهزاد بودم از 

کردم. سر میز شام نشسته بودیم. مادربزرگ و ماه منیر و خانواده ی دایی فرزاد همه دور هم جمع بودیم. فقط مهبد 

 نبود و این مرا آزار می داد. مادر رو به من کرد و گفت:

 عزیزم از زیر زمین کمی ترشی بیار. _

شتم کمی من و من کردم. ماه منیر که کنارم نشسته بود گویی متوجه حال خراب من شد. از جا بلند شد و حال بدی دا

 گفت:

 من جاش رو بلدم خودم ما آرم. _

از او ممنون شدم دوباره با غذا سرگرم شدم هرچه نشستیم خبری از ماه منیر نشد. غیبت او طوالنی شده بود. پدر 

 گفت:



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ی دیدار لحظه 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 5 5  

 

 شی ها رو خورده.حتما ماه منیر تر _

 مادربزرگ از جا برخاست و گفت:

 می رم دنبالش. _

 در همان لحظه ماه منیر رسید و نفس زنان گفت:

 عجله کنید، دزد گرفتم. _

همه با هم به طرف در هجوم بردیم. منظره ی عجیبی در زیرزمین دیدم. ماه منیر باالی سر مرد جوانی ایستاده بود 

ود و از سرش خون روان بود. دست و کاسه ماه منیر هم خون آلود بود. تا چشمش به ما افتاد که روی زمین افتاده ب

 گفت:

 عجله کنید تا به هوش نیامده کمک کنید دست و پاش رو ببندیم. به سرهنگ هم تلفن کنید. _

روی زمین بلند مادربزرگ زودتر از همه از بهت زدگی در آمد و به کمک ماه منیر رفت و به زحمت جوان را از 

 کردند. فورا او را شناختم. همان موتورسواری بود که بارها مرا تعقیب کرده بود. با تعجب گفتم:

 اینو می شناسم. مدت هاست مرا تعقیب می کرد. _

با شنیدن صدای من همه به طرفش هجوم بردند و او را روی صندلی با طناب محکم بستند. سرهنگ هم با دایی 

 ه رسید. دو مامور هم آورده بودند تا متهم را ببرند. دایی مازیار در حالی که به دزد نگاه می کرد گفت:مازیار از را

 ایراندخت دوستت یه کارآگاه با تجربه است چه بالیی به سر پسر بیچاره آورده! _

ذهنم مشغول تر از همه خندیدند. در یک لحظه چشمم به ماه منیر افتاد که صورتش مثل دخترها سرخ شده بود اما 

آن بود که به این موضوع فکر کنم. البته این موضوع که دایی مازیار به خاطر فروش خانه اش به تهران آمده بود اما 

اصال به دنبال کار نمی رفت به نظرم غیرعادی آمد. ولی کنجکاوی هم نکردم. به هر حال ماه منیر و مادربزرگ به 

ش آمد ما همگی از زیر زمین خارج شده بودیم با فریاد و ناله ی جوان دوباره اصرار کنار جوان ماندند تا به هو

بازگشتیم. منظره ی عجیبی جلو رویمان بود. مادربزرگ سیخ کبابی را روی گاز پیک نیک داغ کرده بود. به حدی که 

 سرخ شده بود. 

ی سر جوان ایستاده بودند. سرهنگ ماه منیر هم چاقوی بزرگی دستش بود که متعلق به پدربزرگ بود. هر دو باال

 گفت:

 چکار می کنید؟ دست نگه دارید. _

 مادربزرگ با لحن رعب آوری گفت:

 یا حرف می زنه و میگه بچه ی من کجاست یا با این سیخ چشماش رو در میارم. _

 ماه منیر هم چاقو را به طرفش گرفت و گفت:

 ات رو می برم و برای اربابت می فرستم.حواست رو جمع کن و راستش رو بگو وگرنه گوشه _

 جوان ساکت مانده بود و همه هاج و واج نگاه می کردند. من خنده ام گرفته بود. به زحمت گفتم:

 مادربزرگ چکار می کنید؟ _

 جوان که احساس خطر کرده بود گفت:

 منو نجات دبد به خدا من جیزی نمی دونم. _

 دایی فرزاد با عصبانیت گفت:
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 حرف می زنی یا خودم بکشمت؟ بچه ی من کجاست؟ _

 جوان با زاری گفت:

من چیزی نمی دونم. اونو به خونه بهزادخان بردند امروز هم منو فرستادند تا سر و گوشی آب بدم و اگه بتونم  _

 دفترچه رو ببرم.

 سرهنگ گفت:

 آدرس خونه ی این بهزادخان کجاست؟ _

 جوان گفت:

 با موبایل تماس می گیرم. به خدا نمی دونم _

ناگهان به یاد دفترچه ی گلی افتادم و اسامی و آدرس ها. به سراغ دفترچه رفتم اما اسمی از بهزاد نبود. فقط آدرس و 

شماره ای نظرم را جلب کرد که گلی جلوی آن نوشته بود سهراب کُش. آدرس را به سرهنگ دادم و قرار شد پی 

زد. وقتی بقیه دست از سر مرد جوان برداشتند درست قبل از این که به آگاهی منتقل گیری کنند. اما دلم شور می 

 شود به سراغش رفتم. ترسیده بود، گفتم:

 خیالت راحت باشه اذیتت نمی کنم فقط جواب سوالم رو بده. تو مهبد رو دیدی یا نه؟ _

 سرش را پایین انداخت. بغض کردم و گفتم:

 اذیتش کردند؟ _

 لند کرد چشمانش پر از وحشت بود. گفت:سرش را ب

 بهزاد خان با کسی شوخی نداره. _

 گفتم:

 اما می خواد اونو مبادله کنه.-

 زهر خندی زد و گفت:

 فکر نمی کنم قرار نبود اونو به محل قرار بیارند.در ضمن حالش خیلی خوب نبود-

 با نگرانی التماس کردم:

 چرا؟-

 گفت:

 کنی چرا االن اینجام؟تا دفترچه رو ببرم خوب اون گفت که یه دفترچه از گلی اینجاست.خوبمعلومه فکر می -

در فکر فرو رفتم مهبد به سادگی اصالعات در اختیار کسی نمی گذاشت خدایا چه بالیی به سرش آورده بودند وقتی 

اس گرفت حال خوبی جوان رفت هر چه گفته بود برای سرهنگ تعریف کردم و قرار نداشتم آخر شب بهزاد تم

نداشتم پدر جواب تلفن را داد و طبق دستور سرهنگ برای فردا قرار گذاشت تا صبح در خانه راه رفتم از تصور حال 

 و روز مهبد به حال مرگ افتادم صبح وقتی پدر می رفت با اشک بدرقه اش کردم و به انتظار نشستم.

 

ش می گشت مادر اصرار می کرد دیر شده شب شده اما من باید از اتاق جناب سرهنگ که خارج شدم چشمم به دنبال

آنها را می دیدم جلوی در راهرو با آنها روبرو شدم همان بودند که گلی تصویر کرده بود چشمان گیتی اینقدر بی 

فروغ بود که چندشم شد اما در نگاه بهزاد خیره شدم برق شیطانی ته آن صورت زیبا دلم را زد به خاطر آن همه 
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عشق و عالقه که گلی را به مرز جنون کشانده بود حسرت خوردم این مرد آنقدر خبیث و پست فطرت بود که با 

قشنگ ترین و محرم ترین لحظات زندگی گلی چنان کرده بود که تا لحظه آخر او را نبخشید همراه مادر از کنارشان 

 گذشتیم مادر با خنده گفت:

 برگشته سراغت رو می گیره. بریم همه منتظرند مهبد از ظهر که-

لبخندی زدم و خود را به او سپردم تا در رویاهای شیرین غرقم کند چقدر به خیال بافی های مادرانه او که در لباس 

عروسی تجسمم می کرد نیاز داشتم وقتی به خود امدم به خانه مادر بزرگ رسیده بودم ظاهرا همه دور هم جمع 

 ستاده بود روبرویش استادم.دهانم باز نمی شد دستم را فشرد و گفت:بودند مهبد کنار در منتظر ای

 همه چیز تموم شد.-

به داخل حیاط رفتیم شب خوبی بود وقتی شادتر شد که دایی مازیار در کمال ناباوری از ماه منیر خواستگاری کرد و 

از دست می داد اما وقتی دایی  همه را در حیرت فرو برد در این میان فقط مادربزرگ ناراحت بود که همدمش را

 مازیار عنوان کرد تنها خواهرش باید با آنها زندگی کند لبهایش به خنده باز شد.

از فردا گویا روح جوانی در آنها دمیده شده بود همه با سرعت کار می کردند اما از همه دیدنی تر واکنش فرزندان 

خبر راهی تهران شدند و چنان شادی و پایکوبی راه انداختند که آنها بود فرزندان دایی مازیار به محضی شنیدن این 

گویا عروسی فرزندانشان است و واکنش آنها ماه منیر را شگفت زده کرد فرزندان ماه منیر هم بعد از مخالفت ها و 

 تهدیدهای فراوان باالخره راضی شدند قبل از عروسی آنها قسمت آخر خاطرات گلی باالخره بعد از کشمکش ها

چاپ شد قسمت این بود که همراه چاپ این خاطرات گزارش مفصلی هم از متالشی شدن باند بزرگی که تا رده 

بهزاد متالشی شد چاپ شود گلی بعد از مرگ هم عامل خیر شده بود شب قبل از عروسی ماه منیر و دایی مازیار با 

از مجله استقبال کردند.وقتی بازار خاطرات گلی یک جلد از مجله به خانه مادربزرگ رفتم همه دور هم جمع بودند و 

رونق افتاد صحبت عروسی فردا شد مهبد آرام از جمع جدا شد و به حیاط رفت به دنبالش رفتم کنار حوض نشسته 

 بود و خیره نگاه می کرد کنارش نشستم و پرسیدم:

 به چی فکر می کنی؟-

 به خانه باز سازی شده اشاره کرد و گفت:

 باالخره چیکار می کنید؟این خونه منتظر عروسش مونده چشم براهه. آوا خانم-

 نگاهش کردم و گفتم:

 حرف عروسی شد تو یاد خودت افتادی؟-

 گفت:

 به خدا دیگه خسته شدم از بس ازت خداحافظی کردم تو رو خدا اذیتم نکن.-

 از جا بلند شدم و گفتم:

 قبوله اما یه قولی بهم بده!-

 .هر چی بخوای-

 یه عروسی ساده!-

 خندید و گفت:

 هر چی تو بگی هر طور راحتی.-
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 بعد سری تکان داد و گفت:

 بیچاره مامان که لباس عروسش رو هم با خودش آورده.-

 با تعجب گفتم:

 چرا من ندیدم؟-

 چون قرار نبود ببینی.-

 و با خنده به داخل خانه رفت صدایش زدم برگشت و گفت:

 ی آی؟باز یه قول دیگه!چی شد چرا نم-

 دلخور نگاهش کردم و گفتم:

 خب اشکالی داره؟-

 به طرفم برگشت و گفت:

 نه عزیزم بگو.-

 لب ورچیدم و مثل دوران کودکی گفتم:

 دفترچه خاطراتم تموم شده باید یه دفتر دیگه برام بخری.-

 بهت زده نگاهم کرد و بعد با خنده گفت:

 عی نو.قبول دفتری نو برای شرو-

 

 

 پایان

 »کتابخانه مجازی تک سایت  «
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برای دانلود جدید ترین و عاشقانه ترین رمان های ایرانی 

 مراجعه کنید تک سایتو خارجی به وب 
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