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 نسترن گل رنگ

 رضازاده زهرا: نويسنده

 

 

 اول فصل

 :گفت و زد صدايم مادرم كه ششدم مي مدرسه به رفتن اماده و بستم مي را كفشم بند داشتم

 .بگيرد باران است ممكن لحظه هر و ست ابري هوا ببر همراهت هم را چتر اين بگير بيا.مها كن صبر-

 :گفتم و دادم تكان طرفش به را دستم

 سرو قطراتش وقتي بگيرد هم اگر تازه نگرفته باران كه هنوز ست كافي,است گردنم وبال مدرسه كيف همين,نه واي-
 .برم مي لذت كلي دهد نوازش را صورتم

 :گفت و كرد اخم

 .كني گوش حرفم به تو كه ماند دلم به ارزو.برو خب خيلي-

 :گفتم و بوسيدم را اش گونه

 .جان مامان, فرمانم به گوش هميشه كه من-

 :گفت و كرد سپر سينه مقبلم در مينو ام دايي دختر ها پله پاي امدم باال كه زمين زير هاي پله از

 از جلوتر امد صدا به در زنگ بدهم را پاسخش خواستم تا.شد دير.خورد مي زنگ االن.كني مي معطل چقدر باش زود-
 :گفتم و خوردم يكه بود ايستاده روبرويم كه جواني پسر ديدن از.كردم باز را در و دويدم مينو

 .بفرماييد بله-
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 :داد پاسخ كنان من من و شد سرخ

 .داشتم كار خانم سارا با ببخشيد. بخير صبح خواهم مي معذرت سالم س س

 خواستم و كردم مينو به رو تا رفتم كنار در جلوي از سپس.زنم مي صدايشان االن.كنيد صبر لحظه چند.كنم مي خواهش-
 و برگشت بعد لحظه چند و رفت در طرف به سريع. ديد خود متوجه كه را نگاهم زده خشكش در به رو ديدم بزنم حرفي

 :گفت من به خطاب خنده با

 .ديگر برويم.ايستادي چرا-

 و دوست ديدن با و كرد باز را ان و رساند در به را خود شتاب با پريد جا از مينو بار اين زدند در دوباره بجنبيم خود به تا
 و كشيدو هم را او دست گذاشتم جلو به قدم خوشحالي با كه بودم من بار اين حاال.كشيد هم در ابرو مژده ام همكالسي

 :گفتم

 .شد دير خيلي ديگر برويم-

 :گفت گوشم كنار نجوا به رسيديم كه خيابان به.كرد مي نگاه سر پشت به و گشت برمي مينومرتب مسير طول در

 كنم مي محلي بي بهش چقدر هر.دارد خيالي چه انم نمي.است من تعقيب در است وقت ديدي؟خيلي را پسر ان مها-
 .نيست بردار دست,

 نصف كه هم االن. است معلوم شدنت هول و انداخته گل هاي گونه از, بگويم او به خواست مي دلم.بود گرفته ام خنده
 .بيزاري ديدنش از چقدر شدم متوجه دقيقا.امدي راه عقب عقب را مصير

 ادامه راهمان به سه هر بعد و خنديد لبي زير كه شد خبر با گفتم مي خود با انچه از و بود من دل پيش هم مژده دل انگار
 .داديم

 بداند تا كرد كنجكاوي به شروع مژده,مينو با خداحافظي از پس و ايستاديم شد مي جدا هم از ما راه كه مسيري در
 :گفت, اش دانستن از پس و چيست جريان

 .ات دايي دختر دنبال نه, افتادم مي تو دنبال, بودم پسر ان جاي اگر من-

 : پرسيدم تعجب با
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 بيفتد؟ من دنبال دارد دليلي چه اصال!من؟ چرا-

 دقيقا كه هايت چشم,زدن حرف طرز,ابرو, چشم,هيكل خوش,قدبلند.سرتري مينو از نظر هر از تو كه بهتر اين از دليل-
 اگر من راستش.هستي او از تر خوشگل و جذابتر خيلي تو مهمتر همه از.ميشي يا عسلي,ست رنگي چه گفت شود نمي
 عاشق هفته يك سر چون,بدزد را تو قاپ شود نمي موفق پسري هيچ البته.كردم مي انتخاب را تو,دوتا شما بين بودم پسر

 .كني مي صحرا اواره را بيچاره

 فقط تازه.روي مي من بلوري پاي و دست قربان داراي كه است سوسكه خاله حكايت.مژده زني مي ها حرف چه-
 .است مهم هم وضع و سر و تيپ كنارش در نيست مالك خوشگلي

 و تيپ به نيازي ديگر است عالي حد در چيزش همه كه تو مثل دختري.گرفتي كم دست را خودت كه است اين تو عيب-
 شما صورت هر در.خانم خير هستيم؟نه چشم تو خيلي.است خوب مان وضع سرو و تيپ مثال كه ما.ندارد وضع و سر

 .زني مي را اول حرف هميشه

 :كند،گفتم كوتاه سخن اينكه براي

 سوژه را چيزي هر انها چون ها نزني حرفي ها بچه جلوي قسم مادرت جان را تو فقط.قبول بگويي تو چه هر,خوب خيلي-
 .دارند خنده براي سوژه ماه چند هيچ،تا ديگر وقت ان,كني تعريف را امروز جريان اينكه به واي.كنند مي هايشان خنده

 مي دلم خوردم حرص بس از خانه به بازگشت راه در.خنديد مي افتاد مي من به چشمش مژده وقت هر مدرسه در
 .داشت مي وا خنده به هم مرا و خنديد مي اي بهانه هر به مسير طول در.بزنم,خورد مي كه انجايي تا را مژده خواست

 داخل سرعت به و كردم خداحافظي مژده از سريع.بود نشسته بغلي در جلوي كه ديدم را پسر همان رسيدم خانه به وقتي
 .شدم منزلمان حياط

 ها پله از سرعت به مينو بياورم در را هايم كفش خواستم تا. نداشتم جوان ان به نسبت خوبي حس اصال چرا دانم نمي
 !!پايين امد سراسيمه طور اين چرا:گفتم خود با و كردم نگاهش تعجب با.امد پايين

 :پرسيد زنان نفس و تند

 امدي؟ موقع چه,مها سالم-

 .كه ميبيني. االن همين سالم-
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-ابود؟ در جلوي هم باز شهاب ببينم ا 

 :گفتم و نفهميدم را منظورت كه يعني. زدم راه ان به را خودم

 !كيست ديگر شهاب-

 :گفت كالفگي با

 .ديديم صبح كه پسري همان.ديگر شهاب اَه-

 :گفتم و خنديدم زيركي زيرا.كرد مي عظيمي محلي بي عجب.بود گرفته ام خنده

 .بود جا همان هنوز اره خب فهميدم حاال اهان-

 .ها نگويي چيزي كسي به باشد يادت رفتم من شده معطل خيلي حتما طفلك!گويي؟ مي جدي-

 .پرداختم گذشته خاطرات مرور به و رفتم زمين زير به هم من باال طبقه به مينو رفتن با

**** 

 خوش روزهاي به بازگشت ارزوي ام تنهايي خلوت در هم هنوز, كنم پيدا را خودم بودم نتوانسته هنوز,پدرم فوت از بعد
 .نشاند مي گلويم به بغض, گذشته

 خانه حياط در خندان و خوش و نبود خاطره يك فقط حاال مثل و داشت جان بابا خواهد مي دلم كنم مي باز را پنجره وقتي
 .گردد نمي بر دوباره هرگز روزها ان كه افسوس ولي بود نشسته مادر و من كنار خودمان ي

 مالي مشكالت وجود با و كرديم مي زندگي,رسيد مي نظر به كافي مان نفري سه جمع براي كه مستأجري ي خانه در ما
 .كند فراهم برايمان راحتي زندگي امكان حد در تا برد مي كار به را خود تالش و سعي تمام پدرم, پدرم

 خودش داشت كه بااليي هزينه وجود با ديد كامپيوتر ي رشته به مرا ي عالقه وقتي, هم رشته انتخاب موقع در حتي
 و نيازي بي در فقط خوشبختي گفتم مي خود با هميشه.كنم انتخاب را ان و نباشم اش هزينه نگران كه كرد تشويقم

 بود مادرم و پدر مشترك زندگي بر حاكم كه اي عالقه و عشق و صميميت با بلكه,نيست فراوان هاي نعمت از برخورداري
 .برد لذت زندگي از و كرد حس وجود تمام با را خوشبختي شود مي هم من به نسبت شان محبت و
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 خواب از مامان زاري و شيون صداي با بعد روز صبح.برنخاست ديگر و نهاد بالين به سر ارامش در بابا شب يك اينكه تا
 .رساندم خوابشان اتق ه را خود سراسيمه و هراسان و شدم بيدار

 ناخن با را صورتم و ريختم اشك پايش به پا افتاده اتفاقي چه فهميدم وقتي.زد مي هوار و كوبيد مي صورت به مشت مدام
 .دادم خراش هايم

 :گفت مي و كرد مي خداحافظي بالينش هم و همدم با هايش گريه ميان در مامان

 .داشت عجله رفتن براي انگار.رفت ناغافل پدرت مها

 .شد خراب يكجا مان نفري سه كوچك دنياي كردم مي درماندگي احساس بيشتر گذشت مي كه لحظه هر

 تر پررنگ برديم مي فقدانش از كه را رنجي,بود پدر خاطرات اش گوشه به گوشه كه اي خانه در زندگي اينكه وجود با
 .بود جايش جاي بر حاكم روحش انگار.داشتيم ارامش جا همان در فقط ما ولي كرد مي

 از دست و داد ادامه امدش و رفت به قدر ان,امد مي سرغمان به روز هر تقريبا پدرم فوت از بعد كه محمود دايي اينكه تا
 تنها نيسست صالح كه تفصيل و طول هزار با مادرم و من باطني ميل خالف بر عاقبت كه برنداشت پافشاري و اصرار
 .كند خودش ي خانه به مكان نقل به وادار را ما توانست باالخره باشيد خودم ي سايه زير است بهتر,كنيد زندگي

 داشت انجا از كه خاطراتي با خلوت در و كرد حبس خوابش اتاق در را خودش روز نصف يك مامان نهايي تصميم از قبل
 .ماند تنها

 چه ديگرش روي ان بدانيم انكه بي,شد مي گردان روي ما از زندگي خوش روي ناپذير اجتناب و سخت,بود سختي وداع
 .دارد استين در

 و مادرم چشمهاي به نگرستين از.گرفت بر در را خانه فضاي سنگين غمي كرديم وسايلمان اوري جمع به شروع كه زماني
 ديدگانم در اشك بلورهاي دلم سوز از,خورد مي گره نگاهش در نگاهم كه لحظه هر.رفتم مي طفره او با زدن حرف
 .شد مي غلتان

 بغض بزرگترين اثاثيه از خالي ي خانه ديدن با پدر رفتن از از بعد,چيز هر از تر سخت.بود دنيا روز ترين سخت,روز ان
 .نشست گلويم در عالم

 .دهد دلداريم تا كرد بغلم مينو,رسيديم كه دايي منزل به
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 .برد زيرزمين به را وسايلمان و نرفت باال طبقه در زندگي بار زير مادر دايي زن اصرار وجود با, وسايل تخليه از بعد

 گناه و شد عصباني كلي,داريم را زيرزمين در زندگي قصد ما اينكه دانستن و خانه به بازگشت از پس دايي شب ان گرچه
 هم به را زمين زير در زندگي مامان صورت هر در اما,پرداخت مشاجره به او با و انداخت سارا همسرش گردن به را ان

 زندگي از ماهي چند حاال و داد ترجيح,ندارد انجا به ما امدن از خوشي دل چندان دانست مي كه برادرش زن با بودن خانه
 .اينده به اميدي هيچ و دلخوشي هيچ بي.گذشت مي خانه ان در مان

**** 

 مرجعت موقع در روز هر تعجب كمال با ولي,گشتيم مي بر خانه به هم با مژده و من فقط اوقات اكثر,روز ان فرداي از
 بگذارم مينو سر به سر كردم هوس اختيار بي بار يك. نشسته بغلي ي خانه در جلوي كه ديدم مي را جوان پسر همان مان
 .زد مي شانه را موهايش داشت و بود نشسته حياط در كه

 :پرسيدم و نشستم كنارش

 زني؟ مي افتابشانه نور زير را موهايت روز هر تو ببينم-

 .كنم شانه حياط توي را موهايم دارم دوست من,اره خب-

 :پرسيدم و شمردم غنيمت را فرصت

 بود؟ چي اسمش پسره ان گفتي مينو راستي-

 :گفت سؤال و ابهام پر نگاهي با و برگشت طرفم به سريع

 !پسره؟ كدام-

 :دادم پاسخ شيطنت با

 .شود مي امدنت منتظر و نشيند مي در ي.جل ايد مي تو خاطر به روز هر كه هماني-

 .بود روز چند همان فقط, ايد نمي روز هر كه او.شهاب اهان-

 .نشسته هميشگي جاي همان كه بينمش مي گردم مي بر خانه به وقتي روز هر من كني مي اشتباه-

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



 

 

رضازاده زهرا  –گل نسترن رنگ    

8 

 :گفت باناباوري و پريد جا از افتاد زمين به دستش از شانه

 است؟ خودش مطمئني.نيست ايم مي من وقتي چرا پس!واقعا؟-

 .است كمتر هم دقيقه سه از ايي مي ما از ديرتر چقدر مگر تو خدا به اره-

 .باشي گفته دروغ اگر تو بر واي فقط.برگرديم هم با تا مانم مي تو منتظر كوچه سر من فردا باشد-

 .رفت باال ها پله از بود عصبانيت و ابهام در غرق كه حالتي با و برگرداند روي جمله اين گفتن از پس

 كه كند وانمود خواست مي شايد.همانجاست روز هر او و گويم نمي دروغ بفهمد تا بيايد ما با فردا خواست مي دلم خيلي
 .نشده حضورش متوجه اصال

 مي من و بود قبل روزهاي از تر عصبي و تر گرفته مينو كه تفاوت اين با.رفتيم مدرسه به هم با هميشه مثل صبح فردا
 .است گذشته روز جريان اثرات از حالت اين كه دانستم

 .كردم مي پشيماني احساس ام دايي دختر ازردن از و بود مغشوش افكارم سركالس

 :گفت و امد طرفمان به شتابان مينو رسيديم كه كوچه سر خانه به مراجعت راه در بعدازظهر

 .كرديد دير چرا هستم منتظرتان است وقت خيلي-

 اصال ما گرنه و زند مي را حرف اين دليل همين به و است پريشان و مظطرب شديدا كه فهميد شد مي دستانش لرزش از
 .بوديم نكرده دير

 :گفتم خود با

 هميشگي همانجاي روز هر مثل ولي شد مي راحت وجدانم وقت ان.گفتم دروغ بهش كند فكر مينو و نباشد انجا كند خدا
 .بود نشسته پله روي

 مي خود مقابل در را مجرم يك انگار كه كرد نگاهم طوري غيظ با و برگرداند عقب به سر حرص با مينو ديدنش محض به
 هم به محكم را در و شد خانه داخل سريع,فشرد مي هم به خشم از را دندانهايش كه حالي در كالمي هيچ بي سپس.بيند
 .زد
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 ازارم پشيماني احساس كه حالي در, مژده با اي عجوالنه خداحافظي از پس نداشتم را العملي عكس چنين انتظار,شدم هول
 .رفتم داخل به و چرخاندم انگشتم دور را كيفم ي دسته,داد مي

 اي گوشه يك را خودش گشته مي بر خانه به مينو كه اي لحظه همان در درست روز هر شهاب نكند بودم نگران همش
 و بگذارد ميان در مادرم يا دايي زن با را مموضوع عصبانيت شدت از مينو ترسيدم مي.نشود روبرو او با تا كرده مي پنهان
 .كند خراب من به نسبت را انها ذهن

 مي من به چشمش بار هر.امد ما ي خانه به است خشمگين سخت فهميد شد مي راحتي به كه حالي در دايي زن شب اخر
 موقع همان و گذاشتم تنها را دو ان و رفتم خودم اتاق به مامان ي اشاره به.گرداند مي بر غيظ و ناراحتي با را نگاهش افتاد

 .ترسيدم مي انچه از سرم به امد فهميدم

 يه كنا و نيش و غضب و خشم دادن نشان با دايي زن حاال و بود داده قرار امده پيش تفاهم سوء جريان در را مادرش مينو
 او از فقط بگويد مادرم به ماجرا ان مورد در كالمي نشندم كردم تيز گوش چه هر اما,داشت مرا از گذاري گله قصد هايش
 :پرسيد

 هستيد؟ راحت اينجا جان رويا خوب-

 و كرديم تنگ را شما جاي كه است اين كند مي ناراحتم كه چيزي تنها فقط نداريم مشكلي محمود دادش و شما لطف به-
 .شديم زحمت باعث

 مي پيش چيزهايي هايي وقت يك فقط.نيست زحمت و ناراحتي باعث كه چيزها جور اين.زني مي كه ست حرفي چه اين-
 .زند مي اتش را ادم كه ايد

 :گفت و زد صدايش مينو.كند بيان جمله اي از را منظورش خواست تا

 .بدو, باال بيا زود مامان-

 .رفت باال ها پله از سريع خداحافظي از پس و كرد هول دايي زن

 كه كشيدم راحتي نفس,نه يا فهميده را منظورش دانستم نمي خورد گره بود ابهام در غرق كه مامان نگاه در نگاهم
 .بماند ساكت موضوع داد ترجيح و بزند حرفي مادرش نداد فرصت مينو و گذشت بخير موضوع
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 دوم فصل

 معين ساعت در روز هر عادت طبق هميشگي مزاحم ان هم باز و گذشت مي سرعت به تحصيل دوران خوش روزهاي
 او با خودش شد حاضر,من پيشنهاد به مژده باالخره.اورد مي در را حرصم و داشت نمي بر من از چشم و بود سرجايش
 .نشود سبز ما راه سر ديگر كه بخواهد شهاب از پرخاش و تحكم با,نشد كارساز اگر و ماليمت با ابتدا و كند صحبت

 و كردم جمع را حواسم زود خيلي اما كردم مي حس را تندش تپش و بود دستم كف انگار قلبم داشتم بدي حال روز ان
 .رفتم خانه داخل به و شدم رد كنارش از خشم از برافروخته اي چهره با هميشه مثل

 ترس از كه زماني,بردارد ما سر از دست كه بدهد تذكر او به و برود شهاب نزد به مژده بود قرار كه اي لحظه در درست
 بودم ايستاده در جلوي كه من طرف به و پوشيد را هايش كفش سرعت به مينو لرزيد مي بدنم تمام هم با دو ان برخورد

 :پرسيدم كنان تتهپته و شدم هول.امد

 دارم كار تو با كن صبر كم يك. روي مي داري كجا عجله اين با سالم-

 .كنار برو راه سر از. شود نمي االن.بعد براي باشد ؟ داري كار چه سالم-

 .افتاد اتفاق داشتم وحشت ان از كه چيزي همان درست و كرد پرتاب ديگر طرف به مرا دست با سپس

 نجا از سرعت به بعد و برگشت من طرف به غضب و خشم با زد مي حرف شهاب با داشت كه مژده ديدن محض به مينو
 در مينو حاال:پرسيدم مي خودم از دائم و خوردم مي حرص ام بدشانسي نشستمواز اب حوض كنار و بستم را در.شد دور
 كند؟ مي فكري چه من مورد

 شنيدم را در شدن باز صداي وقتي.نبودم كاري هيچ انجام به قادر و فهميدم نمي را خودم حال اصال اش مراجعت زمان تا
 :پرسيدم خشرويي با و ايستادم مقابلش برود باال ها پله از اينكه از قبل و رساندم حياط به را خودم سريع

 رفتي؟ كجا عجله ان با-

 :داد پاسخ سردي لحن با

 .زدم ام دايي ي خانه به سر يك هم بعد.بخرم را ها پرت و خرت اين بودم رفته-
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 .بوده شلوغ كلي سرت امروز پس-

 :گفت طعنه به

 .نبودي كار بي هم زياد ايد مي بوش كه طور اين.شما سر شلوغي به نه-

 كه فهميدم مي بايد شده طور هر چون نيامدم كوتاه اما است دلخور من از فهميدم زدنش حرف لحن و نگاه طرز از
 .كند مي فكري چه خودش پيشش

 :گفتم جهت همين به.شود تفاهم سوء رفع تا دهم شرح برايش را جريان دادم ترجيح

 برو تو گفت و شد عصباني,نشسته انجا دوباره پسره ان ديد تا مژده گشتيم مي بر خانه به داشتيم وقتي امروز راستش-
 .بس و همين خدا به,كنم روشن هميشگي مزاحم اين با را مان تكليف تا روم مي خخودم من

 :پرسيد ترديد با

 بود؟ مورد اين در شان بحث فقط مطمئني-

 پرسيم مي مژده از هم با دو هر صبح فردا اصال.باشد توانست مي هم ديگري چيز اين از غير مگر.همين فقط اره خب-
 .شنيده جواب چي و گفته بهش چي

 جواب توانستم مي و نبودم موقعيت ان در خواست مي دلم.شد دور من از و برگرداند روي كينه و خشم از پر نگاهي با
 در بدي فكر ندهد اجازه خودش به و باشد نداشته مرا به كردن نگاه چپ چپ جرأت ديگر تا بدهم او به شكني دندان
 .بكند من مورد

 :پرسيدم مژده از, مدرسه راه در بعد روز صبح

 گفتي؟ چي سريش ان به ديروز-

 ندارم كاري شما با من داد جواب كه است وقيح و پررو قدر ان.شنوا گوش كو ولي,گفتم مي بايد كه چيزي همان دقيقا-
 پررو, عالف پسره.بكنم اش خفه خواست مي دلم مها كن باور.ندارد ربطي كسي به بنشينم جا همين خواهد مي دلم

 :گفت مينو

 !بينمش؟ نمي كه رسم مي شما از ديرتر چقدر من نشيند؟مگر م انجا خانه به شما رسيدن موقع دقيقا چرا نپرسيدي ازش-
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 :گفتم تندي لحن با و ندادم را مژده به جواب فرصت

 فكر من مورد در كسي خواهد نمي دلم چيست؟من ها حرف اين از منظورت بگو كنده پوست و راست خانم مينو ببين-
 .بكند بدي

 :گفت طعنه به و كرد تنگ چشم

 .دارم كار چه تو با كه من.شدي هول طور اين كه داري شك خودت به نكند مها ببينم-

 كنايه و نيش با را هايش حرف ي همه كه مخصوصا.شدم مي منزجر حركاتش و مينو از بيشتر روز به روز چرا دانم نمي
 دايي زن,بيايند منزلشان به مسعود و شيرين فرزندانشان با خانم سارا برادر زن و برادر بود قرار كه بعد روز چند.زد مي
 از برتر را خخود كه مينو خالف بر و بود مهرباني و خونگرم دختر شيرين.برويم انها ي خانه به كه كرد دعوت هم ما از
 .شد صحبت گرم من با و نشست كنارم امد ورود ابتداي همان گرفت نمي تحويلم اصال و دانست مي من

 و مسعود نظر شده نحوي هر به خواست مي كه ديدم مي را هايش اشاره و بودم مينو دلخوري و ها غره چشم متوجه
 .كند جلب خود بسوي را شيرين

 كه كردم وانمود و نياوردم خودم روي به اما.جويد مي را خنهايش نا حرص شدت از داشت كه پاييدمش مي چشم زير از
 .نيست او به حواسم

 :پرسيد شيرين

 نداريد؟ برادر و خواهر شما-

 .ام دانه يك يكي من,  نه-

 و است ساله بيست مسعود داريم سني تفاوت سال يك فقط ما است مسعود اسمش كه دارم را برادر يك همين هم من-
 .است درست, هستيد مينو همسن شما گمانم به.ساله يك و بيست من

 .است طور همين بله-

 نمي جايي به بگيرد حرف به را او اينكه براي مينو تالش و بود برخورد خوش و مؤدب خواهرش مثل هم مسعود
 .داشت زير به سر و گذاشت مي پاسخ بي را اش عمه دختر شيفته هاي نگاه.رسيد
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 اش سليقه به دومي مورد در البته.بود كرده گير مسعود پيش هم شهاب پيش هم مينو گلوي انگار اوردم نمي در سر
 هاي بدقلقي و غضب و غيظ گرفتار دوباره اينكه براي.رسيد مي نظر به معقولي و خوب پسر جهت هر از چون.گفتم افرين
 .ندهم را گذرايش هاي نگاه پاسخ و بگيرم ناديده را مسعود وجود تا كوشيدم, نشوم مينو

 جديت با لرزيدم مي خود به سرما شدت از سرد زمين زير ان در كه حالي در و كردم مي مچاله پتو زير را خودم زمستان
 به بستم هايش زيبايي روي به را هايم چشم بهار در.كنم پاس را واحدهايم تمام سال پايان در بتوانم تا خواندم مي درس
 قبول عالي نمرات با و گرفتم را تالشم ي نتيجه سال پايان در و كردم محروم تماشايشان از را خودم ديگر بهاري اميد
 .شدم

 اطالعات مژده خواهر عسل.نداد تصميمم در تغييري ام دايي و مامان هاي مخالفت.افتادم مناسبي كار يافتن فكر به سپس
 ساعت دو روزي و گذاشت مژده و من اختيار در بدانيم شركتي در كار شروع ابتداي در بود الزم كه انچه مورد در را الزم
 .كرد ما به انها آموختن صرف را وقتش از

 فقط من و گذشتند مي سرعت به ها ماه و روزها.باشد خودم جيب توي دستم و سركار بروم كه بود اين ذكرم و فكر تمام
 را موقعيت بهترين اينكه تا خوانديم مي مناسبي كار يافتن اميد به را ها روزنامه اگهي سطر به سطر.انديشيدم مي هدفم به
 .يافتم خواستند مي كامپيوتر به اشنا منشي فقط كه

 كه برگردم خواستم.دادم دست از را اميدم كامال بزرگ و مجلل شركت ان ديدن با كه هم بعد.نبودم بين خوش اصال ابتدا
 :گفت اصرار با و نگذاشت مژده

 .گرديم مي بر نخواستند اگر داخل رويم مي زنند نمي كه دارمان ترسي مي چي از-

 من نوبت اينكه تا,گشتند مي كار دنبال ما مثل كه هايي خانم از بود پر در پشت رفتيم دوم طبقه به جو و پرس از پس
 .بنشينم صندلي روي روبروش كه كرد اشاره بود نشسته ميز پشت كه مردي دفتر به ورود محض به.شد

 :گفتم مسلطي و ارام صداي با و كردم حفظ را متانتم,  نباختم را خودم

 .گرفتم ديپلم هنرستان از كامپيوتر رشته در و دارم سال هجده هستم شمس مها من سالم-

 :گفت و داد دستم به فرمي جواب و سؤال چند از پس

 .بگيريم تماس شما با لزوم صورت در تا بنويسيد هم را خودتان دقيق ادرس و شماره كنيد پر را فرم اين ممنون-
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 نگاهش از كردم تعريف مامان براي را جريان وقتي.برگشتم خانه به باشم داشته مصاحبه نتيجه به چنداني اميد انكه بي
 منفي انها جواب كه خواهد مي خدا از و كنم كار منشي عنوان به جايي ندارد دوست و است نگران خيلي كه فهميد شد مي

 دنبال به گرفتم تصميم و دادم دست از را اميدم كم كم باشد رسيده شركت ان از خبري انكه بي گذشت هفته يك.باشد
 :پريدم جا از مينو صداي با كه بگردم ديگري كار

 دارد كار تو با تلفن باال بيا-

 :پرسيدم تپيد مي شدت به قلبم كه حالي در و رفتم باال يكي دوتا را ها پله سريع

 است؟ خط پشت كسي چه نفهميدي-

 .زند مي زنگ موج شركت از گويد مي كه اقايي يك دانم نمي-

 :گفتم خونسرد و ارام و قاپيدم دستش از را گوشي سريع

 .بفرمايد بله-

 .بزني ما به سري پرونده تكميل براي صبح فردا لطفا زنم مي زنگ موج شركت از شمس خانم سالم-

 مرا حركات كنجكاوش و تيز نگاه با مينو.ميديدم خواب انگار.شد نمي باورم.زد خشكم جا در.  گذاشت را گوشي سپس
 :گفت مينو امديم خود به دو هر وقتي.پاييد مي

 شود؟ مي عصباني چقدر داري خيالي چه كه بفهمد بابا اگر داني نمي مگر!كار سر بروي خواهي مي تو واقعا-

 .باشيم دايي سربار عمر اخر تا كه نيست قرار خب ولي دانم مي اره خب-

 :گفت من كردن كار به اش ميلي بي وجود با گرفت قرار جريان در مامان وقتي

 . باال بيايي خواهد نمي تو كنم مي صحبت محمود داداش با خودم من نباش نگران-

 بلند دايي هوار و داد صداي كه نگذشت ديري.ماندم همانجا متالطم قلبي و لرزان پاهاي با من و رفت باال طبقه به مادرم
 .شد

 :گفت و برگشت گريان چشمان با مامان, اي نتيجه بي بحث و جر از پس
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 .نزن را حرفش ديگر دهم مي هم اين از بعد دادم را خرجتان حاال تا گويد مي نرفت بار زير كردم چه هر-

 :گفتم و نرفتم بار زير

 دايي اما نيست زنده بابا است درست بگيريم تصميم خودمان اينده براي نداريم حق ما يعني.شود نمي كه اين!چه يعني-
 .كند تحميل ما به را نظرش ندارد حق

 :گفت تحكم با و كرد تنگ چشم

 .بزني حرف موردش در طوري اين نداري حق تو چرخاند مي را ما زندگي دارد او االن باشد چه هر.كن صحبت درست-

 :گفت سپس و بنشينم كرد اشاره مامان كه كنم صحبت ام دايي با بروم خودم خواستم و برخاستم

 اولش.بزند حرف نظرت مخالف اگر حتي.داري نگه را برادرم احترام عمر اخر تا بايد گويم مي بهت بار اخرين براي-
 ي همه كارت محل مورد در كه كرد قبول شرطي به است خودت قلبي خواست كه فهميد وقتي ولي كرد مخالفت خبلي

 .همين نشوي واردش اصال نبود مناسب اگر بسنجي را جوانب

 و رفتم شركت به اراسته و ساده ظاهري با و شدم بيدار هميشه از زودتر بعد روز صبح. گرفتم ارام و كشيدم راحتي نفس
 هدايت داخل به مصاحبه و دادن امتحان براي را ما قبلي شخص همان اينكه تا نشستم نوبت منتظر كنارخانمي دفتر در

 نمي عنوان هيچ به و بود حياتي برايم كار ان گرفتن داشتم قرار ام زندگي ساز سرنوشت و سخت ي لحظه در.كرد
 .بدهم دست از را ان خواستم

 .غوغا پر درونم و بود ارام ظاهرم.برسد من به نوبت و شود تمام ديرباز خانم با اش مصاحبه تا شدم منتظر

 زدم نهيب خود به رسيد كه من به نوبت نيامد بر سؤال چند به پاسخ ي عهده از نهايت در اما داد مي جواب سريع ابتدا
 .تواني مي تو نده دست از را اميدت

 يكي از غير به كارها تمام ي عهده از و دادم پاسخ ها سؤال تمام به و رفتم جلو بود لرزش حال در بدنم تمام كه حالي در
 قدر ان دادم انجام هم را يكي ان و برگشتم سريع رسيد ذهنم به بنشينم سرجايم برگردم خواستم وقتي امدم بر انها از

 .كنم عذرخواهي رفت يادم و كردم لگد را ديرباز خانم پاي كه شدم هول

 انفجار ي مرحله به داشتم ذوق شدت از اند پذيرفته مرا نفر دو ما بين از دانستم و شدم اگاه امتحان ي نتيجه از كه زماني
 .خواستم عذر ديرباز خانم از و كردم حفظ را ظاهرم زحمت به.رسيدم مي
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 .كردند مي استخدام را ما دوي هر شد مي كاش سوخت برايش دلم گفت تبريك ناراحتي عين در

 .شوم كار مشغول دوم ي طبقه در واردات و صادرات بخش منشي عنوان به روز ان فرداي از شد قرار

 و كردم بغل را مامان رسيدم تا.رفتم خانه به و خريدم شيريني جعبه يك راه سر نبودم بند پا روي خوشحالي شدت از
 .كنم دلجويي او از تا رفتم باال شيريني جعبه با برگشت دايي وقتي شب.اوردم چشم به شوق اشك

 :گفتم و گرفتم طرفش به شيريني جعبه با را دستم

 خواستم نمي.هستيم شما مديون عمر اخر تا ما كنيد باور ولي دلگيريد من از دانم مي برداريد مهربانم و خوب جان دايي-
 .كند مي خراب را ما شادي دلخوريتان, بيايد فشار شما به اين از بيشتر

 :گفت اخم با

 !شديد؟ شاد قيمتي چه به!!شادي؟-

 سالمي محيط هم كارم محل باشيد مطمئن نيست شرع خالف اينكه كار سر رفتم من ترسانيد مي مرا هايتان حرف با شما-
 .ديگه برداريد نازنينم گل دايي.معتبر بازرگاني شركت يك.ست

 .خنديد زيركانه شيريني برداشتم حال در مينو.برداشت شيريني يك و اورد لبش به خنده اميزم شيطنت لحن

 

 سوم فصل

 خانه از سرحال و شاد اي روحيه با صبحانه صرف از پس و شدم بيدار خواب از مامان مهربان صداي با بعد روز صبح
 .بيايم بر محوله امور انجام ي عهده از بتوانم كه كردم مي دعا مسير طول در.امدم بيرون

 و ابري هوا.  افتادند مي فرو و شدند مي جدا شاخه از باد دستخوش نارنجي و زرد هاي برگ.برگريزان فصل و بود پاييز
 .باريدن اماده و بود گرفته

 من با مديرم برخورد دانستم نمي و داشتم اضطراب.نشستم كارم ميز پشت و رفتم دوم ي طبقه به رسيدم كه شركت به
 .بيايد كنار من مثل كاري تازه ادم كار با راحتي به نتواند شايد باشد سختگيري و جدي ادم اگر.بود خواهد چطور

 :داد پاسخ ارام و نرم. كردم سالم و برخاستم دلهره با امد كه وقتي
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 هستيد؟ شمس خانم شما.بخير شما صبح سالم-

 :گفتم و كرد دلگرمم برخوردش طرز

 بخير هم شما صبح, بله-

 .بدهم تذكر شما به را نكته چند تا بياوريد تشريف ديگر دقيقه چند هستم سپهر من. امديد خوش-

 .ايد نمي خوشش عرضه بي هاي ادم از و است جدي كارش در كه فهميدم برخوردش نحوه از

 :گفت مقدمه بي رفتم كه اتاقش به

 .ايد نمي خوشم كنند مي صحبت تلفن زياد كه كساني از من كه باشد يادتان او ي مرحله در شمس خانم خب-

 كه رجب اقاي قسمت ابدارچي به و كشيدم عميقي نفس امدم بيرون اتاقش از وقتي داد توضيح وظايفم مورد در سپس
 .ببرد شيريني و چاي برايش كه گفتم بود خوشرويي و ميانسال مرد

 هم از افكارم ي رشته تلفن زنگ صداي با كه بودم افكارم غرق.انداخت مي پدرم ياد به مرا. امد خوشم خيلي رجب اقا از
 .گسست

 :گرفت مي تماس كه بود سپهر اقاي

 بگيرد؟ را كل رييس شماره لطفا شمس خانم-

 چيست؟ ايشان اسم ببخشيد-

 شمس اقاي-

 وصلش بايد چطور دانستم نمي گرفتم را شماره وقتي. شدم خوشحال خيلي بود يكي شركت رييس با من فاميلي اينكه از
 .امد كمكم به رجب اقا كه كنم

 خستگي احساس بيشتر بود شده باعث سپهر اقاي خشك و اميز تحكم لحن.گذاشتم سر پشت را اي كننده خسته روز
 .كنم
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 را خودم سريع و گذشتم كنارش از اعتنا بي شد سبز روبرويم شهاب باز رسيدم كه كوچه سر به خانه به مراجعت راه در
 .نداشتم مامان براي را روز ان اتفاقات كردن تعريف حس حتي خستگي شدت از.رساندم خانه به

 قبل روزهاي از بيشتر باغچه توي هاي گل حياط از عبور موقع در.شدم بيدار خواب از زود صبح.برد خوابم زود خيلي
 .دادم جا كيفم داخل و چيدم را انها از يكي امد نمي دلم اينكه با.كشيد سو ان به را نگاهم

 بلند قد جوان مرد و كرد پارك در مقابل لحظه همان در كه ديدم را سيستمي اخرين ماشين رسيدم كه شركت نزديك به
 از يا است شركت مديران از بدانم خواست مي دلم خيلي. شديم شركت وارد هم با دو هر.شد پياده ان از تيپي خوش و

 .نبود انجا ديگر برگرداندم عقب بع سر وقتي ولي كارمندان

 برگ چند ورود محض به سپهر اقاي.دادم قرار ان داخل را گل و برداشتم اب ليوان يك ابدارخانه از بعد و رفتم اتاقم به
 :گفت و اورد بيرون كيفش داخل از كاغذ

 اقاي امروز احتماال گفتم هم رجب اقا به.باشد من ميز روي شده تايپ بايد وقت اخر از قبل ساعت نيم تا اينها ي همه-
 .باشد نداشته وجود گرفتن ايراد براي موردي كه كنيد جمع را حواستان پس زنند مي ما بخش به سري شمس

 خودم از و شدم كنجكاو كه باشد مرتب چيز همه كه كشيد مي سرك گوشه هر وسواس با و داشت دلهره قدر ان
 :پرسيدم

 برد؟ مي حساب او از قدر ان سپهر اقاي كه است ادمي جور چه شمس اقاي اين

 :پرسيد مي مدام و پلكيد مي برها و دور ان هنوز امدنش از قبل لحظه چند تا

 رسيد؟ كجا به شما كار ؟خانم است مرتب چيز همه رجب اقا-

 :گفتم خود با داشت نظر زير مرا و بود ايستاده سرم باالي جا همان

 .رفت اتاقش به و نگفت چيزي ولي بگيرد ايراد كه است االن

 چي نفهميدم اصال كه كردم هول قدر ان نهار وقت.است سخت خيلي كردن كار مرد اين دست زير فهميدن موقع همان
 در.گرفت مي فرا را سراپايم دلهره افتاد مي كه ساعت به چشمم گذشت مي سرعت به زمان.كارم سر برگشتم و خوردم
 و كشيد طول دقيقه چند برداشتم را گوشي و كردم جور و جمع را افكارم تا.شد بلند هم تلفن زنگ صداي حال همان
 :رسيد گوشم به خشني و اميز تحكم صداي
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 برداشتيد؟ دير قدر اين را گوشي چي براي بگوييد است ممكن-

 :گفتم مي خود با كه حالي در و شدم عصبي شدت به اش ادبانه بي و اميز تحكم لحن از

 :پرسيدم تند لحني با و بلند صداي هستي؟با من كارفرماي تو مگر چه تو به

 بدانيد؟ داريد اصرار-

 .بدانم دارم دوست خيلي بله-

 حاال دارم كار هم من داريد كار شما اگر. دارم عجله هم من داريد عجله شما اگر گويم مي داريد دوست خيلي چون خب-
 .بدانم را امرتان بنده تا بفرماييد مايليد اگر

 .هستم شمس بنده-

 با كنم خارج گلويم از صدايي ترين كوچك توانم نمي حتي كردم احساس چرخيد سرم دور دنيا شنيدم كه را شمس اسم
 :گفتم نيفتاده اتفاقي هيچ انگار كه طوري و كنم كنترل را خودم توانستم زحمت به مانده باقي قواي اخرين با اين وجود

 .بفرماييد بله-

 :داد پاسخ تحمل قابل غير خشونتي با

 .كنيد وصل داشتم كار سپهر اقاي با شما اجازه با-

 .است ام كاري روز اخرين روز ان كه داشتم يقين.كردم وصل كالمي هيچ بي و امد بند زبانم

 تا ولي >اخراج خانم< گفت خواهد االن كه دانستم مي.امد بيرون دفترش از سپهر اقاي كه بود نمانده وقت اخر به چيزي
 انگار.ميدارد بر را گوشي خودش كه كرد اشاره دست با بدهم جواب خواستم تا خورد زنگ تلفن بزند حرفي خواست

 .هستم داغان چقدر فهميد شد مي ام چهره از بودم گرفته اي تازه جان

 .داد تكان را سرش فقط من مثل هم او و كردم تعريف مادرم براي را روز ان ماجراي تمام شام صرف از پس

 سختگيري.امدم مي كنار موجود شرايط با داشتم كم كم.دادم ادامه كارم به همچنان من و نيفتاد اتفاقي هيچ بعد روز اما
 .دهم انجامش موقع به و كنم پيدا تسلط كارم به كه بود شده باعث سپهر اقاي هاي
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 شوخي و خنده سرگرم و اند نشسته ميزي سر هم با كه ديدم را دختر سه رفتم كه غذاخوري سالن به نهار موقع
 .همكارند هم با و شناسند مي را همديگر است وقت خيلي ش مي معلوم.هستند

 .كنم دل درد او با است خلوت سرم كه مواقعي در تا داشتم صحبتي هم, هم من كاش: گفتم خود با

 اين به كدام هر پسر و دختر جوان و پير مختلف هاي ادم. دوختم بيرون به چشم و ايستادم پنجره كنار برگشتم اتاقم به
 مانده زدن حرف به كرد شروع ديد مرا تا كه افتاد جواني پسر به چشمم خيابان شلوغي در.رفتند مي طرف ان و طرف
 و گرفت خندم هم خودم.انداخته دستم و شده من متوجه فهميدم.خنديد بلند صداي با بعد. .زند مي حرف كه با بودم
 .گرفتم فاصله پنجره از سريع

 خانه به رفتن از قبل.گنجيدم نمي خود پوست در و داشتم ذوق خيلي.گرفتم را حقوقم اولين و رفتم مالي امور به سپس
 وقتي اما,شد شاد ام شادي از دادم را مامان ي هديه.خريدم كوچكي ي هديه عسل و مژده,مينو,دايي زن,دايي,مامان براي
 ام كرده از مرا اعتنايش بي و سرد رفتار ان با مينو خصوص به بودند گرفته قيافه برايم جورايي يك كدام هر باال رفتم

 .كرد پشيمان

 و عبوس و بدپيله سپهر اقاي مورد در ابتدا.نشستند دلم دردو پاي و گرفتند تحويلم حسابي عسل و مژده انها عكس بر
 مجهول برايم و بودمش ديده دور از بار يك فقط كه هيكل خوش و تيپ خوش مرد ان به رسيدم بعد و گفتم عجول
 .بود الهويه

 ابرويم و نشود تكرار شهاب ماجراي اينكه براي من ولي كند فاش برايم را هويتش و بيايد شركت به داشت اصرار مژده
 .نرفتم بار زير نريزد را

 خشرويي با را مهربان و خاكي رجب اقا سالم جواب. بشوم شركت وارد شاد اي روحيه با گرفتم تصميم روز ان فرداي
 :گفت عادت طبق امد كه سپهر اقاي.دادم

 .برسيد كارهايتان به سريع خانم-

 كلمات همان ندارد عجله كه هم زماني در حتي كه چيست موجود ان زدن حرف لحن اين حكمت دانستم نمي
 گلويم از بيشتر قطره چند هنوز.اورد چايي برايم رجب اقا كه بودم افكار اين در غرق.كند مي تكرار را سريع,تند,زود

 روي چايي فنجان محتويات تمام بلكه گسست افكارم ي رشته تنها نه هم به در شدن كوبيده با كه بود نرفته پايين
 .افتادم سرفه به و شد خالي مانتويم
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 .برگشت باز جوان مرد ديدن با و امد بيرون ابدارخانه از رجب اقا ام سرفه صداي از

 بي.بود كرده داغ گوشم كنار و پيشاني حرص شدت از.كند خواهي عذر كارش اين بابت نشد حاضر حتي ادب بي پسره
 :گفتم حرص با و اعتراض به كه رفت سپهر اقاي دفتر سمت به اورده پيش كه وضعي به اعتنا

 چيست؟ امرتان بفرماييد اول امديد خوش خيلي-

 :داد پاسخ نيست مربوط شما به بود اين مفهومش كه تندي لحن با و كرد اخم

 .ببينم را سپهر اقاي امدم-

 :گفتم و نرفتم ررو از

 .داخل ببريد تشريف بعد كنم هماهنگ بايد اول معموال اما است سپهر اقاي ديدن قصدتان شدم متوجه البته خب-

 هايم گفته يا.نشنيده را هايم حرف انگار كه طوري رفت جلو به ديگر قدم چند ام خواسته به اعتنا بي و زد پوزخندي
 :گفتم پرخاش با و ايستادم مقابلش در برخاستم ناچار به است اهميت بي برايش

 بايد كردم نشنيديد؟عرض مگر نگذاشتيد رسمي مركز هيچ به را پايتان يا ايد نكرده اداري كار حاال تا اينكه مثل-
 .كنم هماهنگ

 و دادم فشار را سپهر اقاي با ارتباط ي دكمه برداشتم را گوشي حرص با هم من.نشست مبل روي رفت و امد كوتاه بار اين
 :پرسيدم

 .ببينند را شما خواهند مي اوردند تشريف اقايي يك-

 چيست؟ اسمشان بپرسيد-

 :گفتم كنم نگاهش انكه بي و برگرداندم روي

 چيست؟ اسمتان پرسند مي-

 .هستم شمس-
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 يك كردم احساس.شد زدگي يخ به تبديل هايم گوش و پيشاني داغي.كوبيدند سرم به پتك با انگار پاسخش شنيدن با
 .پاشيدند پايم سرتا به يخ اب سطل

 به تواضع با و امد بيرون اتاق از ها زده جن عين و كرد رها را گوشي.شد شوكه نام اين شنيدن با من چون هم سپهر اقاي
 :گفت و كرد خم سر تعظيم حالت

 .داخل بفرماييد لطفا.مانديد منتظر كه شرمنده.داديد افتخار ما به,گذاشتيد منت,شمس مهندس اقاي جناب به به-

 با.بود نگاهش متوجه كه شمس اقاي.شد سيخ تنم به مو كه رفت من به اي غره چشم چنان و برگشت من طرف به سپس
 :گفت خنده

 .شدند هول خانم و خورد هم به در بعد و شدم دفترشان وارد زدن در بدون كه بودم من مقصر,نگيريد خرده ايشان به-

 كارشان ساعت يك حدود.دارند مورد جورايي يك شركت اين اعضاي فهميدم مي داشتم تازه گرفتند مي گر داشتم ديگر
 سپس.ندارم حضور انجا در اصال من انگار كه امد بيرون دفترش از تكبري و غرور چنان با شمس انگاه.انجاميد طول به

 .كرد ترك را انجا بزند حرفي اينكه بدون

 .رفت و شد بود ايستاده شركت جلوي پيش ماه يك كه ماشيني همان سوار كه ديدم را او و ايستادم پنجره پشت

 

 چهارم فصل

 مي تأمين شركت ان در كار از مادرم و من زندگي مخارج ي همه اكنون.گذاشتيم سر پشت را زمستان دو و بهار دو
 دايي مدت اين در كه را مبلغي, اندازم پس از تا كنم راضي را مامان توانستم زحمت به.داشتم انداز پس هم مقداري.شد

 اصرار مقابل در نهايت در اما,كرد امتناع ان گرفتن از غضب و خشم با ابتدا دايي گرچه بپردازد بود كرده ما زندگي خرج
 .شد ان پذيرفتن به ناچار خواهرش

 .شديم روبرو دايي شديد مخالفت با بار اين ولي برويم انجا از و كنيم اجاره اپارتماني خواست مي دلم خيلي

 دست به را الزم مهارت كارها انجام در هم و كردم عادت سپهر اقاي خويي تند و گيري سخت به هم زمان گذشت با
 كنار را فوري, زود, سريع لفظ ديگر اكنون.دادم مي تحويلش رفت مي انتظار انچه از زودتر خيلي را كارها و اوردم

 .بود گذاشته
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 تا هستند گفتگو گرم و اند نشسته حياط در دوستانش از يكي با كه ديدم را مينو خانه به مراجعت از پس روز يك
 :گفت مي دوستش به داشت شندم نزدشان بروم خواستم

 به بدهم را ان پسندي مي را طرحش و رنگ اگر بگير بيا نيامد خوشم ازش من نكردم سر حاال تا كه دارم روسري يك-
 .تو

 .شدم منزجر اش ناشايست حركت اين از.بودم داده هديه او به كه است همان ديدم افتاد روسري به كه چشمم

 كوتاهي جيغ خوشحالي از ديدم كه را مژده. امد در صدا به در زنگ, بياورم چشم به اشك خواستم تا.شكست گلويم بغض
 :گفت و داد من به بود دستش در كه را پاكتي.گشودم رويش به اغوش و زدم

 خواهر شدم هم من باالخره.بياييد مامانت و تو بايد حتما نرود يادت.است عسل عروسي به دعوت كارت بگير بيا-
 .برقصد بايد عروس خواهر گويند مي همه كن فكر.عروس

 :گفتم و خنديدم دل ته از

 بايد عروس خواهر گويند مي تو به و گذارند مي را وداماد عروس بري و هيري اين تو داري خوشي دل چه بابا اي-
 !برقصد

 :گفت و برچيد لب

 !برقصد بايد عروس خواهر بگويند همه كه نيستم ادم يعني ندارم خوشگلي تو مثل من چي؟اگر كني مي فكر-

 :گفتم و بوسيدمش

 .نشكند دلت تا برقص گويم مي هم من برقص كردم شوخي,بابا اي-

 دوست كه بودم خوشحال دل ته از و كردم مي ارامش احساس او كنار در فقط.پرداختيم دردودل به و گذشتيم شوخي از
 .دارم مژده مثل خوبي

 براي كافي اندازه به كه بود مژده پدر منزل در عروسي.خريديم مناسبي شب لباس دو هر و رفتيم مامان با روز ان فرداي
 از.درخشيدم ستاره مثل اشنايان از تن چند و مژده و مامان ي گفته به شب ان.داشت جا باشكوهي جشن چنين برگزاري

 .شد نمي واقعا ولي بمانيم بيشتر داشت اصرار خيلي مژده.مانديم شب نيمه تا.بودم شاد و خنديدم مي دل ته
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 در جلوي تا و گرفتم تاكسي بعد.دويدم كوچه سر تا تر تمام چه هر عجله با و شدم بيدار خواب از هميشه از ديرتر صبح
 گذشته شب ارايش مانده باقي كردم سعي نشستم ميزم پشت اينكه از بعد.بود امده سپهر اقاي رسيدم وقتي.رفتم شركت

 جا از دفعه يك در شدن باز صداي با كه بودم افكارم در غرق چايي نوشيدن حال در.نداشت تأثيري اما, كنم پاك را
 داشتم كه طور همين.ريخت انگشتانم روي قطره چند فقط كه بريزم خودم روي را چايي كه بود نمانده چيزي و پريدم
 :گفتم خود با و برگشتم در طرف به شود خنك كه دادم مي تكان را دستم

 .شمس اقاي هم باز

 :گفت و خنديد

 دارند؟ تشريف سپهر اقاي.زديد صدمه خودتان به چون خواهم مي معذرت واقعا دفعه اين-

 .دارند تشريف بله-

 .هستم اينجا من كه بدهيد اطالع ايشان به لطفا پس-

 من به كه كند مي رفتار طوري مخصوصا و دارد ياد به را روز ان اتفاقات تمام كه فهميدم رفتارش و كردن صحبت طرز از
 .رفتند داخل به هم با و امد استقبالشان به بالفاصله كه دادم اطالع سپهر اقاي به هستم پاچلفتي و دست بفهماند

 .گذاشتم ميز روي را سرم و بردم ابدارخانه به را كذايي چايي. بودم خوابيده ساعت نيم از كمتر كردم كوفتگي احساس

 .نداشتم هم را زدن حرف ناي حتي و بود شده سنگين هايم پلك

 :رسيد مي گوشم به دست دور از صدايي انگار

 .بابا اي,شويد بلند نيست خواب جاي اينجا,شمس خانم, شمس خانم-

 شركت در من افتضاحي چه من خداي.كردم باز داشت جا كه جايي تا را هايم چشم. هستم كجا دانستم نمي.بودم گيج
 زير به سر.شده خيره من به خشم با كه ديدم را او و پريدم جا از هو يك.زند مي صدايم كه است سپهر اقاي اين و.هستم

 :گفتم سرافكندگي با و انداختم

 .نيست خوب زياد حالم ببخشيد مرا-

 :گفت غيظ با نرسد شمس اقاي گوش به كه نكند بلند زياد را صدايش كوشيد مي كه حالي در
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 .اورديد نمي وجود به را وضع اين و خانه مانديد مي امديد چه براي پس-

 .برد خوابم موقع چه نفهميدم اصال و نبود خودم دست كنيد باور خواهم مي معذرت-

 جواب رجب اقا زدم صدا چه هر.بود عصباني خيلي.شد چي پذيرايي وسايل بگوييد رجب اقا به.نشود تكرار ديگر-
 و شكالت با را انها و كردم اماده را قهوه.چيدم كريستال ظرف در را ها ميوه خودم و رفتم ابدارخانه به ناچار به.نداد

 .گذاشتم داخل به قدم احتياط با و كردم باز را در ارنجم با.نداشتم اي چاره اما.بود بدي وضعيت.بردم دفترش به شيريني

 :پرسيد تعجب با

 كشيديد؟ زحمت چرا كجاست؟شما رجب اقا پس-

 .نداريد فرمايشي ديگر.اوردم جايش من نيست مهم.بدهد انجام كاري تا رفته ديگر طبقات به كنم فكر نكردم پيدايش-

 ممنون نه-

 :گفت رقصيد مي لبانش ي گوشه كه لبخندي با و زد صدايم شمس اقاي بروم تا برگرداندم روي كه همين

 .شماست مورد در ما صحبت موضوع چون باشيد داشته حضور هم شما-

 :گفت و كرد اشاره روبرو مبل به دست با.داشت را اخراجم قصد صد در صد بودم شده گيج

 .بنشينيد انجا بفرماييد-

 در.نشست مي دل به راحت كه گيرا قدر ان و بود دلنشين و ارام صدايش.زد مي فرياد ام چهره در نگراني و اظطراب
 .گرفتم ارام و نديدم خشم از اثري گيراييش سياهش هاي چشم

 بارداري علت به من منشي كه انجايي از,كنم مي انتخاب خودم را كاركنانم من دارند اطالع سپهر اقاي كه طور همان-
 كدام هيچ كار و كردم صحبت شركت هاي منشي تمام با حال به تا, ندارد كار قصد ديگر زياد احتمال به و گرفته مرخصي

 چيست؟ شما نظر خب.برسيم نتيجه به هم با اميدوارم.شماست نوبت حاال و نپسنديدم را انها از

 :دادم پاسخ و كردم نگاهش زده بهت.بود تصورم از خارج پيشنهادش

 .من نه, شماست نظر مهم!من نظر-
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 !شود؟ بيشتر كاريتان حجم يا كند تغيير كارتان محل كه كند نمي شما براي فرقي يعني-

 :دادم را جوابش بيشتري نفس به اعتماد با و شدم مسلط اعصابم بر

 .است مهم ايشان نظر برايم.هستم راضي سپهر اقاي دفتر در كار از و ندارم شما قسمت در كار مورد در زيادي اطالع من-

 :گفت و شد خيره من به تحسين با.شد سپهر اقاي هاي لب بخش زينت اميزي رضايت لبخند بار اولين براي

 از غير به كارشان در ايرادي يا كوتاهي هيچ ماه چند و سال دو اين ظرف در.هستم راضي شمس خانم كار طرز از من-
 .نديدم, است موجه عذرشان البته كه امروز

 لطف باشند موافق اگر كه خودشان رضايت ماند مي فقط كنيد مي تأييد را ايششان كار شما كه حاال.  شد عالي خيلي پس-
 .شوند كار مشغول ششم طبقه در فردا از كه بده ترتيبي كن

 چطور اخر اوردم بار به من بار هرر كه افتضاحي و,او اميز توهين و سرد برخورد دو ان از بعد,كنم باور توانستم نمي اصال
 !باشد؟ كرده انتخاب مرا تجربه با كارمند همه ان ميان در داشت امكان

 :گفتم خود با

 و گيج نشستم ميزم پشت و امدم بيرون سپهر اقاي دفتر از كه زماني.روياست و تصور همه اينها و ميبينم خواب دارم شايد
 .شوم امده پيش فرصت و موقعيت درك به موفق و كنم پيدا را الزم تمركز تا اوردم فشار مغزم به سردرگم

 :گفتم و شدم سپهر اقاي دفتر وارد,خواستم اجازه شمس اقاي رفتن از پس

 .بگيرم را شما وقت دقيقه چند بدهيد اجازه اگر خواستم مي. نباشيد خسته-

 روي را ان اورد در گردش به,بودم نهاده ميزش روي كه اي نامه امضاي براي داشت دست در كه را قلمي اينكه از قبل
 :گفت و داد قرار نامه

 شغلي موقعيت بهترين و است انكار قابل غير پيشنهاد اين بگويم بايد,هستيد مردد شمس اقاي پيشنهاد مورد در اگر-
 مي تحق هم نيازهاي به نوعي به ما حقيقت در.نيستيد من مديون اصال شما ضمن در. شود مي محسوب شما براي

 كار به معطوف را وقتتان تمام و شويد كار مشغول ششم ي طبقه در فردا از.نداريد كسي گردن به ديني هيچ پس.بخشيم
 مرا نطر اگر اما.بردم لذت شما با همكاري از و هستم و بودم راضي كارتان از هميشه من كه بدانيد را اين.كنيد خودتان

 .ندهيد دست از را فرصتي چنين گوييم مي, خواهيد مي
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 اصال.لرزيد مي دلم و دست وسايلم جمع موقع در.امدم بيرون دفترش از و خواستم اجازه, نيتش حسن از تشكر از پس
 حتي.رسيد نمي نظر به اسان چندان,بودم گرفته خو ان به كه محيطي در كار از كندن دل.بروم انجا از خواست نمي دلم
 .شود سرازير اشكم ترسيدم مي چون,كنم خداحافظي رجب اقا با امد نمي دلم

 مثل را سالمم جواب,بود مينو ديدم كه كسي اولين,كردم باز كه را حياط در.انديشيدم مي روز ان اتفاقات به راه طول در
 .داد ادامه موهايش زدن شانه به و داد سرد و خشك خيلي هميشه

 :گفتم تالفي به.اورد مي در را حرصم رفتارش هميشه

 .نباشي خسته-

 .باشم شده خسته كه كنم نمي كار شب تا صبح از من!باشم خسته بايد چرا-

 .نشدي خسته موهايت زدن شانه از كه است اين منظورم-

 :پرسيد و شده ام طعنه متوجه كه نياورد رويش به

 .گذشته خوش خيلي كه است معلوم ظاهرت از پرسم مي چرا گذشت؟اصال خوش عروسي ديروز-

 !چطور؟-

 .برود يادت از خاطراتش مبادا تا كني نمي پاك را صورتت اينكه از-

 .نشد پاك كردم كاري هر,دارد ربطي چه-

 . شد مي شروع هايش كنايه و نيش دوباره و رفت يادم باز كردم مي توبه او با صحبتي هم از بار هر اينكه با

 

 پنجم فصل

 مي ميز يك سر هم با شركت ناهارخوري در اغلب كه را دختري سه همان,شدم ششم طبقه وارد وقتي بعد روز صبح
 .هستند شمس اقاي كارمند هم انها فهميدم و ديدم انجا در,شدند مي زدن گپ و خنديدن مشغول و نشستند

 :گفتم و رفتم بود كار سرگرم سخت كه انها از يكي طرف به
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 .هستم شمس من,  سالم-

 لحني با انها از يكي تا,نفهميدم را حركتشان اين معني.شدند خيره من به تعجب با و اوردند باال را سرشان سه هر ناگهان
 :پرسيد احترام با اميخته

 هستيد؟ شمس اقاي همسر شما ببخشيد-

 اقاي دفتر دست ي اشاره با و خنديدند بلند صداي با,شدند ما اسمي تشابه متوجه وقتي هم انها. گرفت ام خنده خودم
 .دادند نشانم را شمس

 :پرسيد,كردم معرفي كه را خودم, بود نشسته منشي ميز پشت خانمي دفترش مقابل

 است؟ درست,شمس مها خانم-

 .است طور همين بله-

 :گفت و برخاست جا از

 چشمم نشستم كه همين.رفت و كرد خداحافظي سپس.بنشينيد خودتان جاي سر بفرماييد.بياييد شما تا ماندم اينجا من-
 .شدم انجامشان مشغول و برداشتم را انها سريع,خورد تمام نيمه كار چند به

 به كه مرا سالم پاسخ و امد طرفم به متبسم هاي لب با,ديد مرا كه همين و امد بيرون دفترش از شمس اقاي,بعد ساعتي
 :پرسيد و داد بودم برخاسته احترامش

 امديد؟ موقع چه شما-

 .امدم مي بايد كه موقعي همان.وقت سر-

 .باشيم هم براي خوبي همكارهاي اميدوارم-

 يا هفت و بيست از بيش دانستم مي بعيد,نيست جدي و خشك,سپهر اقاي عكس بر رسيد مي نظر به برخوردش طرز از
 ناهار موقع.داشت عهده به را مدريتش او و بود پدرش به متعلق شركت اين بسا چه.باشد داشته سن سال هشت و بيست
 :پرسيد من از و امد ها دختر همان از يكي

 نيستيد؟ گرسنه-
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 خيلي چرا-

 خوري غذا سالن برويم هم با بياييد مايليد اگر پس-

 .شدم خوشحال خيلي بنشينم ميز سر تنها نيستم مجبور ديگر اينكه از و كردم استقبال پيشمهادشان از

 :گفت باريد مي شيطنت اش بادامي ريز هاي چشم از كه كوتاهي قد دختر,نشستيم كه همين

 تر حرف كم همه از كه طفلك ان و هستم شادي ترم شلوغ همه از كه من.كنيم معرفي را خودمان اول است بهتر خب
 .شماست نوبت حاال.صبا,ندارد لنگه حرفي پر در كه دوستمان يكي ان و استفرزانه

 .دارم را ها صفت اين از يكي كدام دانم نمي ولي,هستم مها من-

 : گفت خنده با شادي

 .ياشي تا سه ما وسط حد تو كنم فكر-

 .گذشت چگونه وقت نفهميدم اصال كه ريخت سرم كار انقدر شمس اقاي,برگشتيم دفتر به وقتي

 :پرسيد و نشست امدكنارم شادي وقت اخر

 نه؟ يا كردي ازدواج نگفتي مها راستي-

 چطور؟ شما, نه هنوز-

 زديم صابون دلمان به خيلي اوايل.بيني مي كه را عاقبتش اما,شمس اقاي مثل هستيم يكي منتظر و مجرديم ما ي سه هر-
 اميد هنوز امدنت از قبل تا پنهان چه تو از البته.انگار نه انگار ولي,رسيد خواهد مقصود به ما از كدام يك باالخره كه

 .شديم نااميد پاك,امدي تو كه حاال,بيندازد ما به نگاهي نيم كه داشتيم

 :پرسيدم تعجب با

 !كردم؟ چكار من مگر!من-

 ما ي همه از كنم فكر كه است اين منظورم.بردي بين از هم را ما شانس جو يك امدنت با فقط نكردي كاري تو نترس-
 .تري شانس خوش
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 !زده؟ سرتان به فكري چنين لحاظ چه از-

 با حاال و است مقابل طرف زيبايي اينده همسر انتخاب در شمس اقاي معيارهاي از يكي شنيديم ما كه انجايي تا چون-
 نه؟ مگر,شد ثابت ما به اين منشي عنوان به تو اتخاب

 :گفتم و شدم عصب فكرشان طرز از

 كنيد؟ مي فكري چه من مورد در شما!چه يعني فهمم نمي-

 دختر كدام اخر.باشيم تو شبيه خواهد مي دلمان خيلي ما ي سه هر.ندارم توهين قصد اصال.نكن برداشت بد من حرف از-
 را هايش گونه چال,خندد مي وقتي.شود شمس اقاي مثل تيپي خوش و هكل خوش مرد همسر خواهد نمي دلش عاقلي
 هاي دختر از تا چند دل حاال تا كه نداري خبر البد.است خواستني انقدر كه را جذابش درشت چشمان ان و اي ديده

 .برده را شركت

 :افزود و انداخت او دفتر سمت به نظري و كشيد سپساهي

 به حسرت را همه و كند نمي رو را دستش كه است زرنگ قدر ان.متأهل يا است مجرد نفهميديم ما اصال حاال تا راستش-
 .گذاشته دل

 :گفت و پريد جا از باشد افتاده يادش چيزي انگار بعد

 .بيرون ايد مي االن,كن نگاه-

 من طرف به بود دستش در كه نامه چند با و كرد باز را دفتر در او بالفاصله نشست جايش سر رفت شادي اينكه محض به
 :گفت و امد

 بشنوم را سريع,تند, زود كلمات بايد هم باز اينكه از.دهيد انجامشان سريع لطفا,ست فوري كارها اين شمس خانم-
 .است شلدي با حق ديدم و كردم نگاهش بيشتري دقت با بار اين.شد خورد اعصابم

 :گفت شادي شركت از خروج موقع

 .ايند مي من با هم فرزانه و صبا.برسانمت جايي يك تا بيا-

 داري؟ ماشين مگر-
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 .گذاشت ماشين را اسمش بشود اگر-

 و افتاد شهاب به چشمم,گذاشتم كوچه به قدم كه همين.بود يكي شادي و من راه اما,شدند پياده زود خيلي فرزانه و صبا
 من ولي,كند همراه من با را هايش قدم كرد مي سعي خيلي.نداشت تمامي هايش مزاحمت.كشيدم هم در ابرو ناخوداگاه

 .گرفتم مي فاصله او از توانستم مي تا

 :گفتم بلند صداي با.بايستم مقابلش در و بروم در كوره از كه شد باعث سماجتش

 كاري كه عاري بي و شخصيت بي هاي ادم از خواهيد؟من مي چه من جان از داريد؟اصال نمي بر من تعقيب از دست چرا-
 ديگر وقت ان,ببينم راهم سر را شما ديگر بار يك ست كافي فقط.متنفرم ندارند رويه بي كارهاي اين و ولگردي از غير به
 .هستيد خودتان مقصر,بيفتد اتفاقي هر

 دفاع خودم از بودم توانسته بار اولين براي اينكه از و نديدم راهم سر را شهاب هم بار يك حتي ديگر بعد به روز ان از
 .كردم غرور احساس,كنم

 شد مي پاره دلم بند,ديم مي را شمس اقاي وقت هر چرا دانم نمي اما,گرفتم مي خو جديدم كاري محيط به داشتم كم كم
 مي حس بيشتر را اش تپش و زند مي مشتم توي دارد قلبم كه داشتم را احساس اين ها وقت بعضي حتي.كردم مي هول و

 مي نتيجه اين به بعد و كجا او و كجا تو,كن بيرون مغزت از را بيهوده افكار اين كه زدم مي نهيب خودم به موقع ان.كنم
 .ندارد وجود نفر دو ما بين هم مشترك نقطه يك حتي كه رسيدم

 .گذاشت شد مي چه, بدهد دست من به حالتي چنين,شد مي باعث كه را احساسي نام بفهمم توانستم نمي هم خودم حتي

 اينكه براي تالشم تمام.شوم رسوا و بدهم كف از اختيار ترسيدم مي و داشتم وحشت او با شدن روبرو از جهت همين به
 .برد نمي فرمان مغزم از احساسم,ديدمش مي اينكه محض به بار هر و ماند مي نتيجه بي,كنم كنترل را خودم

 و بود دستش زير كارمند به مدير يك نگاه فقط گذرايش هاي نگاه ولي,باشد درون راز گوياي نگاهش خواست مي دلم
 .شوم تر مشتاق حقيقت كشف براي و بكشم عذاب بيشتر شد مي باعث نكته همين و نداشت ديگري مفهوم هيچ

 مي سرچشمه درونم واقعيت از يا يافته رسوخ ذهنم در همكارانم سخنان از كه ست تخيلي ي زاده افكار اين دانستم نمي
 .گيرد

 :گفت من به خطاب خوري غذا سالن در ناهار ميز سر روز يك شادي اينكه تا
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 و هستم عاشقت بگويد و بيفتد پايم به كه كردم مي كاري بودم تو جاي اگر من.اي عرضه بي خيلي,بكش خجالت مها-
 .رود نمي بيرون سرم از فكرت هم لحظه يك حتي

 .بزني را حرفش بلدي فقط.كردي نمي غلظي هيچ من خود مثل,بودي من جاي اگر,خودت جون اره-

 :گفت و داد تكان سري فرزانه

 .بگذارد پيش بپا خودش تا كردم مي محلي بي بهش بودم تو جاي اگر من-

 :گفت تمسخر به و رفت او به اي غره چشم شادي

 نه؟ يا شوي مي من زن بگويد بهت كه شده پيدا كسي,كردي محلي بي قدر اين حاال تا مثال-

 .كنم نمي قبول,نيايد خوشم كسسي از تا من ولي,نگفته چرا اره-

 :گفت و كرد كج من طرف به سر دوباره شادي

 شيدايش و داله را خودت و بنويسي برايش نامه يك روز هر است چطور مها اصال,باشد خوش روياهايش با فرزانه بگذار-
 .بكن كاري يك باالخره.بدهي نشان

 .بود كرده مشغول خود به سخت را فكرم اما,امد مي مسخره نظرم به شادي هاي حرف اينكه وجود با

 به را كسي بخواهي كه نيست درست اين زدم مي نهيب خودم به,كنم پيدا قلبش به نفوذ براي راهي خواستم مي بار هر
 .باشد داشته دوستت,كني وادار زور

 

 ششم فصل

 مي را درونم غوغاي اي پرده چون ام ظاهري ارامش,ندادم نشان العملي عكس و گذاشتم جگر روي دندان ماهي چند
 .دارم دوستش چقدر كه فهميدم تازه و سوختم فراقش در اي هفته يك نو سال تعطيالت در.پوشاند

 خلوت.نيافتم انجا به رفتن براي رغبتي خودم در,شديم دعوت انها منزل به ام دايي مهماني در شركت براي كه شبي
 ان كه مادرم اصرار مقابل در اما.باشم خوش شمس خيال با بتوانم تا دادم مي ترجيح سروري و جشن هر به را ام تنهايي
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 ميل خالف بر و اوردم فرود تسليم سر,گشت م علتش دنبال به و بود شده ام حوصلگي بي و گيري گرشه متوجه روزها
 .شدم اش همراهي به ناچار ام باطني

 مي سرك بيرون به پنجره از گاه اش دايي ي خانواده امدن انتظار در تاب بي و زده هيجان و شناخت نمي پا از سر مينو
 .اوست جانب از تلنگري منتظر و بسته دل مسعود به كه فهميد شد مي راحتي به حركاتش و رفتار طرز از.كشيد

 كه بودم خودم افكار در غرق قدر ان.ام اسوده هايش كنايه و نيش دست از و نيست من به حواسش كه كردم شكر را خدا
 :گفت و زد پهلويم به دستي مامان اينكه تا.نشدم امدنشان متوجه

 دست و ايستاده مقابلم كه ديدم را شيرين و برخاستم,امدم خودم به ناگهان.امدند ها مهمان, شو كجاست؟بلند حواست-
 .شديم خوشحال هم ديدن از اندازه يك به دو هر.گشوده هم از گرفتنم اغوش رابراي هايش

 توجه من به حد اين تا اينكه از چقدر كه بفهماند او به تا كرد مي نگاه شيرين به غيظ با مينو بار يك دقيقه چند هر
 .ست عصبي,دارد

 كه همين انهها رفتن از پس شب اخر.بنشيند من جاي سر بدهم فرصت مينو به تا رفتم پايين اي بهانه به و شدم بلند
 :پرسيد مقدمه بي كنارم امد مينو,ببندم را كفشم بند تا شدم خم ها پله روي وقتي,داشتيم خداحافظي قصد من و مامان

 هستي؟ راضي است چطور ات كاري محيط-

 نيست بد اره-

 داريد؟ هم مرد-

 :دادم جواب پهلو دو,نداشت تعجبي مينو از سؤالي چنين خنديدم لب زير

 .هستند خانم همكارانم اكثرا ما قسمت در اما,اره خب-

 چيست؟ انجا در تو كار-

 ميلي بي با,افتاده اش كنجكاوي ارضاي فكر به تازه گذشت مي ككارم شروع از كه سال سه حدود از بعد چطور فهمم نمي
 :دادم پاسخ

 .است من با دفتر كارهاي كليه انجام و هستم عامل مدير منشي من-
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 .است خوب وضعت پس-

 :پرسيدم اخم با و اورد در را حرصم بود كالمش در كه اي يه كنا و نيش

 چيست؟ منظورت-

 مرا وقت هر مسعود كنم مي احساس كه است مدتي. مهربانند چقدر ام دايي خانواده ميبيني.بگذريم.ندارم خاصي منظور-
 .شود مي اش مانع حيا و شرم اما بگوييد من به چيزي خواهد مي بيند مي

 :گفتم و نيابد راه انها به خنده تا فشردم هم به را هايم لب و كردم كنترل را خودم.بود خوش رؤيا و خيال با دوباره

 .بزند را حرفش تا بده فرصت بهش خب است خواستگاري منظورت اگر-

 احساسش بفهمي نگاهش از كه امده خوشش تو از كسي حاال تا.است ازدواج پيشنهاد منظورم,زدي حدس درست-
 .است نگاهش در چيزي يك رسد مي نظرم به,كند مي نگاهم مسعود وقت هر راستش.چيست

 :گفت و كشيد اهي. نزنم حرفي و كنم گوش فقط دادم ترجيح,بودم نكرده تجربه را حسي چنين هرگز چون

 را ان درك قدرت نگرفته قرار موقعيت اين در كه كسي حاال تا نكنم فكر ولي,كني درك را احساسم روز هميك تو كاش-
 .گيري نمي قرار كسي پسند مورد كه نيست اين منظورم,ها نشوي ناراحت البته.باشد داشته

 و مينو سخنان مرور به و ماندم بيدار وقت دير تا.كنم فكر شادي پيشنهاد مورد در كه شد باعث مينو ربط بي هاي حرف
 اما نروم كار سر زد سرم به كه بودم حوصله بي و خسته قدري به صبح ولي,برد خوابم موقع چه نفهميدم.پرداختم شادي
 .شدم پشيمان زود خيلي

 :گفتم خود با و خوردم يكه ام نشسته گودي به هاي چشم ديدن از

 !شد؟ خواهد ام پريشاني و پريدگي رنگ متوجه شمس اقاي يعني-

 و برگشت امد يادش چيزي انگار برود دفترش به خواست كه همين و گفت بخير صبح معمول طبق ورود محض به
 :پرسيد

 ...شمس خانم راستي-

 :داد ادامه.باشد شده متوجه كه كردم دعا و اوردم باال را سرم
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 نگرفت؟ تماس من با راد اقاي نام به كسي ديروز-

 .بودم نكرده يادداشت را راد نام هم ديروز هاي تلفن ليست در.نداشتم خاطر را اسم اين

 :گفتم قاطعيت با

 .نگرفتند تماس نخير-

 :پرسيد و كرد عبور ام چهره از گذري نافذش نگاه بار اين

 بيماريد؟ نكند.نيستيد روز هر مثل امروز شما راستي-

 .هستم كسل كم يك خوابيدم دير ديشب چون نيستم مريض نه-

 .بياييد كار سر به بهتر ي روحيه ببا تا بخوابيد زودتر ها شب كنيد سعي-

 به را اش انگشت بعد.خنديد و كرد نگاهم چشمي زير شادي. پريد سرم از خواب كه شدم خوشحال اش توجه از قدر ان
 :گفت و داد تكان طرفم به تهديد حالت

 .توست به هواسش هم او كه ديدي.كردي را خودت كار باالخره خانم مها-

 .نده راه سرت به بيخود فكر شادي بردار دست-

 به رفتن مسير در بعد روز صبح.است درست داشتم را انجامش قصد كه كاري شدم مي مطمئن داشتم كم كم
 : گفتم و رفتم اشنايي نا گلفروشي به و كردم سرم رنگي ابي روسري, زدم چشم به عينك,شركت

 زحمت.بگذاريد نسترن گل را اش بقيه و رز گل شاخه دو كه بدهم سفارش گل دسته يك خواستم مي اقا سالم -
 اين به نسترن گل همراه به رز گل شاخه دو بار دو هفته هر ضمن در.شماست ي عهده به هم ادرس اين به فرستادنش

 .بفرستيد ادرس

 مدت؟ چه تا-

 .باشد شما نزد الحساب علي هم مبلغ اين.بگويم خودم كه وقت هر تا-
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 مي احساس.باشد درست كنم مي كه كاري داشتم ترديد و بودم دل دو هنوز.رفتم شركت به ان انجام از اطمينان از پس
 .اگاهند ام داده انجام كه خالفي كار از و است من متوجه همه نگاه كردم

 گل و كه زيبايي گل دسته با مردي و خورد در به ضربه چند,جوشيد مي سركه و سير مثل دلم كه حالي در بعد ساعت چند
 :پرسيد و امد من ميز طرف به راست يك و شد وارد بود ان بخش زينت نسترن بقيه و رز

 است؟ شمس اقاي دفتر اينجا ببخشيد-

 نفس پند با كه حالي در و برخاستم رسيد امضاي از پس.شدم دستپاچه و ريخت فرو ام سينه در دلل گل دسته ديدن با
 .رفتم دفترش سمت به و برداشتم را سفارشي هاي گل,كنم مخفي را اظطرابم كوشيدم مي عميق

 :پرسيد تعجب با و ديد را گل دسته

 چيست؟ ديگر اين-

 :دادم پاسخ و كردم حفظ را خودم ارامش زحمت به

 .اند فرستاده شما براي دانم نمي-

 كسي؟ چه طرف از!من براي!چه يعني-

 .ببينيد خودتان بفرماييد ندارم اطالعي-

 :گفت نااميدي با و پرداخت كردنش رو و زير به, گذاشتم ميزش روي را گل دسته

 است؟ كسي چه طرف از نگفت,اورد كه كسي!ندارد يادداشتي اينكه-

 :دادم پاخ خونسردي با

 .كردم امضا من و داد را رسيد هم بعد.نه يا شماست دفتر اينجا پرسيد فقط.بود موتوري پيك كنم فكر-

 .بود موتوري پيك كه ست باقي شكرش جاي باز-

 مي حرف گل مورد در كسي با دارد ديدم رفتم اتاقش به ار هر.نفهميدم را منظورش و گرفت ام خنده حرفش از
 .كرد اش كالفه كلي ان فرستنده بودن الهويه مجهول شد مي معلووم.زند
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 هويت نبود قرار.نگشتم بر ان ي ادامه براي تصميم از ولي امد بدم خودم از,ام شده افكارش پريشاني باعث اينكه از
 .شود گرفته بازي به امد نمي خوش اصال و نداشت تحمل و صبر او انگار اما.شود فاش زودي به گل فرستنده

 تا. نپسنديدم را هيچكدام كه رسيد ذهنم به فكر يك و هزار دانستنش براي نه يا كرده ادواج بدانم خواست مي دلم خيلي
 داشت كه اي جلسه پايان از پس و كردم استفاده فرصت از گرفت را ما شماره اشتباهي شخصي وقتي بار يك اينكه

 :گفتم و بردم دفترش به خود با بود شده او به جلسه طول در كه را هايي تلفن ليست,

 .هستند همسرتان گفتند و گرفتند تماس خانمي,داشتيد جلسه وقتي ضمن در-

 :پرسيد اشكار تعجبي با و خورد يكه-

 ! است خبر چه جا اين روزها اين,بودند گرفته را ما شماره اشتباهي چه؟شايد يعني!من همسر-

 .هستم شمس اقاي همسر گفتند كه شنيدم دقيقا,باشد شده اشتباهي دانم مي بعيد-

 نشنيديد؟ اشتباه هستيد مطمئن-

 مگه؟ چطور بله-

 روزها اين نيست معلوم!باشد داشته كار من با و بزند زنگ خانمم باشم نگرفته زن هنوز من وقتي است ممكن پطور اخر-
 دانم مي من وقت ان.كيست كار ريزي برنامه اين دانستم مي كاش.افتد مي غريب و عجيب اتفاقات و شده مدلي اين چرا
 .اورم مي در روزگارش از دمار.او و

 هميشه كه سپهر اقاي خالف بر.است مجرد كه نداشتم شكي ديگر حاال چون خوشحال من و بود عصباني شدت به شمس
 .گذشت مي كتاب و مجله خواندن به را وقتم بيشتر گاه و بود خلوت سرم اينجا در,داشت كار كوه يك

 خشرويي با و شد دفترم وارد موقري و مسن مرد,خواندم مي روزنامه داشتم وقتي بيكاري روزهاي همان از روز يك
 :گفت

 دارند؟ تشرف هستم شمس اقاي پدر من.نباشي خسته,دخترم سالم-

 .بفرماييد كنم مي خواهش.نياوردم جا به را شما كه ببخشيد.دارند تشريف بله-

 .گذاشت ميز روي را ان شدو وارد گل دسته با مردي دوباره بست خود سر پشت را در و رفت داخل به او كه همين
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 راسخ عزمي با باالخره.دهم انجام را كار اين پدرش رفتن از بعد كنم صبر يا ببرم را گل موقع همان داشتم ترديد
 .خواستم ورود اجازه و زدم در به اي ضربه لرزان دستي با, ترسيدم مي العملش عكس از كه حالي در و برخاستم

 گل شاخه دو ديدن محض به.خنديدند مي داشتند دو هر,شدم كه وارد. بفرماييد گفت اما بياييد بعدا بگوييد بودم منتظر
 :گفت و شد خيره ان به خشم از افروخته بر صورتي با و شد محو لبانش روي از خنده,

 .ببينم را ايشان بيايم من تا داريد شان نگه امدند اقا اين ديگر دفعه اگر,خانم!اسم بدون هم باز-

 : گفتم و دادم تكان سري

 .چشم-

 و امد بيرون دفتر از هم او,رفت پدرش كه بعد ساعت دو,نداشتم هم خاراندن سر فرصت و بود شلوغ سرم خيلي روز ان
 :گفت

 .سپهر اقاي بدهيد را ها نامه شد تمام كه كارتان.روم مي دارم من-

 .دارم خارجي وجود من اصال انگار نه انگار كه كرد مي رفتار طوري.گرفت حرصم اش جدي و سرد لحن از

 :پرسيد و شد ام راحتي نا متوجه شادي

 ناراحتي؟ كسي دست مها؟از شده چي-

 مي خودم دور حوصله بي و پكر,رفتم كه خانه به.بود شلوغ سرم چقدر امروز كه ديدي.ام خسته كمي فقط بابا نه-
 :گفتم مامان به نداشتم را نشستن خانه ي حوصله,چرخيدم

 .برگردم,بزنم مژده به سري يك روم مي من-

 را اسمي چون,بگويم چه دانستم نمي,برداشتند كه را گوشي,بزنم فروشي گل به زنگي عمومي تلفن از زد سرم به راه بين
 :گفتم سريع و انداختم كارت پشت به نظري.نداشتم خاطر به بودم كرده معرفي را خودم ان با كه

 شما به موج شركت براي بار دو اي هفته نسترن و رز گل شاخه دو سفارش كه همان هستم نيمايي هانيه من اقا سالم-
 .بود داده

 چيست؟ امرتان بفرماييد شدم متوجه بله-
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 )سالم(بنويسيد كارت روي بعد به اين از كنم خواهش خواستم مي فقط-

 :پرسيد تعجب با

 !سالم فقط-

 .همين فقط بله-

 :گفتم و داخل بردم را ان اوردند را گل وقتي بعد روز دو

 .گل هم باز شمس اقاي-

 .ببينمش من تا برود نگذاريد بود كجاست؟قرار اورد را گل كه اقايي ان خب-

 :گفتم ترس با.شود عصباني كه است االن دانستم مي

 .رفت يادم متأسفانه-

 مي عصبانيت شدت از صدايش.برداشتم عقب به قدمي چند هراس و هول با كه شد بلند ايش از غيظي و خشم چنان با
 :لرزيد

 داريد؟ نگه را ايشان حتما نخواستم شما از من مگر-

 :افتاد لكنت به ترس از زبانم

 .كردم فراموش متأسفانه,خواهم مي معذرت ولي, چرا-

 :كشيد فرياد تر بلند

 نگاهم طوري,رسم مي كه هر به,اوردند مي گل بار هر,است خطر در من ابروي محترم خانم!چه يعني خواهم مي معذرت-
 .دارد قضه كل در تأثيري چه شما ببخشيد حاال,بفروشم فخر ديگران به خواهم مي و كند مي

 نكرده من با برخوردي چنين كش هيچ ان از قبل.بودمش نديده خشمگين طور ان كنون تا نداشتم گفتن براي حرفي
 فريادش صداي بار هر.كردم كز ديوار كنج شوند مي تنبيه دارند و زده سر انها از خطايي كه هايي بچه مانند درست.بود
 .لرزيد مي بدنم تمام و پريدم مي جاا از,شد مي بلند
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 ...كه حيف ولي,است مهم من براي موضوع اين چقدر فهميديد مي كاش-

 .شد معطوف سو ام به نظرش و گذاشت ناتمام را اش جمله,خورد در به كه اي ضربه صداي با

 اميزي سرزنش لحن با و رفت او سمت به راست يك بود شده اتاق وارد هماهنگي بدون كه اي شانه چهار و جوان مرد
 :گفت

 .برداشته را جا همه فريادت و داد صداي.گذاشتي سرت روي را طبقه,پدرام شده خبر چه-

 :گفت و كرد خاموش را خشمش اتش ابي چون وارد تازه وجود.شد ارام شمس صداي لحن

 امدي؟ موقع چه تو.دادم دست از را اعصابم كنترل كمي يك فقط.نيست مهمي چيز-

 طاقت,شد بلند كه فريادت و داد صداي اما,بيايم بعد,شود تمام تان بحث و جر بودم منتظر.نيست بيشتر اي دقيقه چند-
 .شده خبر چه ببينم مدم و نياوردم

 . كنم مي تعريف برايت بعدا نيست مهمي چيز-

 

 هفتم فصل

 شمس از را برخوردي چنين انتظار اصال.شدم مي خفه داشتم و بود بسته را گلويم راه بغض,امدم بيرون اتاق از وقتي
 سعي و گذاشتم ميز روي را سرم ارام.بود تحمل قابل غير برايم اميزش توهين رفتار,او به ام عالقه ي همه وجود با.نداشتم
 .را ميز هم و كرد خيس را صورتم هم اشك سيل و نشد ولي كنم خفه گلويم در را شكستن ي اماده بغض كردم

 متوجه كسي و ببرند بين از را اشك اثر تا كشيدم مي هايم گونه روي به را انگشتانم نوك,بود پايين سرم كه طور همان
 :پرسيد دلسوزي با و گذاشت ام شانه روي را مهربانش هاي دست و امد سرم باالي شادي.نشود ام گريسن

 كني؟ مي گريه شده؟چرا چي مها-

 :دادم پاسخ كنم بلند ميز روي از را سرم انكه بي

 .نيست مهمي چيزي,هيچي-

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



 

 

رضازاده زهرا  –گل نسترن رنگ    

41 

 اتاق توي پريد يكهو كرد هول هم شمس اقاي دوست مرديم نگران از كه ما.زنند نمي داد اينقدر كه هيچي براي-
 شده؟ چي بگو شادي جون.طرف

 بردم را ها گل كه همين.كرد خالي من سر را دلش عقده,بود پر ديگر جاي از دلش شمس اقاي انگار هيچي كه گفتم-
 را كار اي بود گفته بهم قبال راستش.برود گذاشتم بود اورده را ان كه كسي چرا كه انداخت راه هوار و داد اتاقش توي
 . رفت يادم من اما بكنم

 ماندي ساكت چرا تو.لرزيديم مي اينجا ترس از ما كه كشيد هوار قدر ان اهميتي بي اين به موضوع خاطر به يعني!همين-
 نگفتي؟ چيزي و

 امده بند بيخ از زبانم كن باور.است مهم من براي چقدر موضوع اين دانيد نمي شما گفت مي همش.بزنم نداشتم حرفي-
 .بود

 هم به حيرت با دو هر.رسيد گوش به دوستش و شمس اقاي ي خنده ي قهقهه صداي,نشست كنارم شادي كه همين
 بيشتر.رفت مي ريسه خند از داشت كه حاال به نه و من با اميز خشونت و تند برخورد و عصبانيت ان به نه.شديم خيره

 چند.بگذارم جوابش بي نداشت امكان,كرد مي رفتار ادبانه بي و تند رفتار چنين من با ديگري كس هر كه بودم ناراحت
 .است شده خاطرم رنجيدگي باعث حد چه تا بداند تا انداختم پايين را سرم.امدند بيرون دفتر از هم با دو هر بعد دقيقه

 :اورد خود به مرا است رئوف نامش دانستم ها بعد كه دوستش متين و ارام صداي

 .كنم مي خواهي عذر شما از پدرام تند رفتار بخاطر من-

 :گفت و نداد او به صحبت مجال شمس

 .ايم مي بر كارهايم ي عهد از خودم من. ببريد تشريف شما-

 :افزود من به خطاب سپس

 .بياوريد من دفتر به خودتان با و برداريد ام خواسته كه را هايي پرونده هم شما-

 .بنشينيد شمس خانم جاي اي دقيقه چند هم شما خسرواني خانم

 پشت از شادي بروم خواستم تا برداشتم را ها پرونده لرزان هاي قدم و پرتپش قلبي با نشست جايم سر شادي كه همين
 :گفت و گرفت را دستم سر
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 .كند مي خواهي عذر ازت و شود مي پشيمان دانستم مي-

 داشتم زير به سر.بخواند را ام ناراحتي, ام پيشاني روي اخم و گرفته چهره از توانست مي راحتي به شدم كه دفترش وارد
 .گريختم مي نگاهش از و

 :گفت اي مؤدبانه و ارام لحن با

 .بنشينيد بفرماييد لطفا-

 چقدر اميزش خشونت و تند العمل عكس خاطر به بفهمد خواستم مي.بود ها پرونده به فقط نگاهم ولي نشستم روبرويش
 .ناراحتم دستش از

 :داد ادامه

 اكثر و بدهد دست از را اختيارش او كه شود مي باعث و است انسان ظرفيت از خارج مسائل بعضي تحمل ها وقت بعضي-
 كه بار اين خصوص به,كرده مشغول خود به مرا بدجوري ها گل اين موضوع راستش. ست پشيماني اش نتيجه هم اوقات
 ان يكدفعه كه شد چطور نفهميدم اصال.كنم تحمل وانستمنت ديگر خشم شدت از,بود شده اضافه ان به هم سالم ي كلمه
 ادم كدام اخر بكنيد را فكرش.ببخشيد مرا اميدوارم,خواهم مي معذرت.زدم را ربط بي هاي حرف وان برافروختم طور

 مي قرار تمسخر مورد گذارم مي ميان در را موضوع كس هر با.فرستد مي پيغام سربسته و ساده طور اين عاقلي
 عصبي بروم در كوره از اي مسخره بازي چنين مقابل در كه بدهيد حق من به و نرنجيد من از كنم مي اهشخو.گيرم
 نه؟ يا بخشيديد مرا بگوييد حاال.شوم

 :گفتم و دوختم زد مي موج پشيماني ان در كه نگاهش در را نگاهم و اوردم باال را سرم ارام

 كه هستم من اين پس.ببينيد را اش اورنده اوردند گل دوباره اگر بوديد خواسته ازم شما رفت يادم كه بود من از اشتباه-
 .بخواهم معذرت شما از بار چندمين براي بايد

 .هايم رنج بخش ارام گرمش صداي و شد هايش لب زينت دلنشيني تبسم

 .ها پرونده برسي سر برويم حاال خب.كردم روي زياده كمي يك من.نداشتيد تقصيري شما-

 :گفت ها پرونده از يكي زدن ورقه حال در.ببينم شاداب و حال سر را او هميشه خواست مي دلم

 .كنيم چك هم با ايد كه هست مورد چند-

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



 

 

رضازاده زهرا  –گل نسترن رنگ    

43 

 دست و شنيدم مي وضوح به را قلبم تند تپش صداي.نشست من روبروي مبل روي امد و برخاست ميزش پشت از سپس
 .نرسيد جاي به باشم مسلط اعصابم بر اينكه براي تالشم.لرزيد مي هايم

 و افكند ام انداخته گل صورت به كوتاهي نظر فقط اما,شد دستم لرزش متوجه داد مي من به را ها پرونده داشت كه زماني
 .پرداخت كارش ادامه به خونسرد سپس

 يك حدود.كنم بيشتر را تمركزم كردم مي سعي و شد مي پرت حواسم گاهي,گريختم مي نگاهش از.امد نمي باال نفسم
 :گفت داد مي قوس و كش را هايش دست كه حالي در.كشيد طول ها پرونده برسي ساعت

 .پرسم مي چرا چطوريد؟اصال شيريني و ابميوه ليوان يك با-

 نشسته من روبروي دقيقا اينكه از.نشست و برگشت عقب به دوباره داد را ان اوردن دستور و زد زنگ اينكه از پس
 گرفته درد گردنم هم كه فشردم هم در را دستم انگشتان و داشتم نگه پايين را سرم قدر ان.كشيدم مي عذاب واقعا,بود
 .دستانم هم بود

 :گفت و زد كنار را ها پرونده

 تا اما,فرساست طاقت و سخت خيلي شركت اين اداره كه بود گفته من به بارها چي؟پدرم شما,شدم خسته خيلي كه من-
 نظم چيز همه پدرم مديريت زمان. دارم عهده به را اينجا مديريت كه است سال چهار حدود.كردم نمي فكر را حدش اين

 االن.نبود خودش جاي سر چيز هيچ,بودند كرده در توپ شركت در انگار,سپرد من عهده به را ان اينكه از بعد.داشت
 .افتاده غلطك روي كار كه است سال سه حدود

 شما با برخوردم طرز ان با امروز من كه دارد تأكييد خيلي ذيرربط پرسنل با صميميت و رفتاري خوش روي هميشه پدرم
 به كار بود زنده مادرم اگر.كرده مشغول را فكرم بدجوري اخير ماجراهاي اين خواهم مي معذرت هم باز.كردم شاهكار
 .است سخت خيلي مادري بي.كشيد نمي اينجا

 :گفتم و كشيدم اهي

 .دادم دست از را پدرم هم من پدري بي طور همين-

 گره نگاهش در نگاهم بگيرم باال را سرم خواستم تا.شد وارد شيريني و ميوه اب سيني با ابدارچي موقع همان
 گلوي.سوخت مي شرم شدت از هايم گونه شوم مي رسوا بمانم انجا در بيشتر كمي يك اگر كردم مي احساس.خورد
 .كردم ابياري پرتقال اب با را ام شده خشك
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 از خودكار و پريديم جا از دو هر اختيار بي.شد باز اتاق در گهان نا كنيم كار به شروع دوباره تا برداشتم خودكار كه همين
 اتاق از چطور نفهميدم و كردم حس دستم روي را گرمي دست حرارت كه بردارم خودكاررا تا شدم خم.شد رها دستم
 .دويدم بيرون

 ام اشفتگي به كه حالي در شادي.زدم مي نفس نفس,باشد دويده را راه طول تمام و گريخته چيزي از كه كسي مثل درست
 :پرسيد خنديد مي

 بيرون؟ دويدي طوري اين چرا!مها؟ شد چي-

 .ميكنم تعريف برايت بعدا باشد نيست مهمي چيز هيچي-

 يك كه فكر اين از داشتم دوستش خيلي اينكه با باشد شده اگاه درونم راز از شمس اقاي ترسيدم مي.زد مي شور دلم
 .گريختم مي شود رو برايش دستم روز

 حتي.بيفتد را دنبالم ها احمق مثل دوباره كردم نمي فكر.ديدم را شهاب كوچه سر باز خانه به بازگشت مسير در روز ان
 و كرد گير در دستگيره به مانتويم كنم باز را حياط در خواستم تا.نداشتم هم را او به پرخاش و گرفتن قيافه ي حوصله

 :پرسيد و شد شهاب متوجه زد مي پرسه انجا در معمول طبق كه مينو

 بود؟ افتاده دنبالت شهاب باز-

 .نديدم دانم نمي-

 نديدم گويي مي وقت ان دنبالت بود افتاده-

 :گفتم حرص با نداشتم را جوا و سؤال ي حوصله

 كرده دنبالم كسي چه ببينم كه ندارم چشم سرم پشت كه من خب-

 زني مي حرف طوري اين چرا!چته وا-

 )نبود پيدا عكس تو جمله اين(

 بيشتر اينكه براي.خواند مي نگاهم از داشتم درونم را حسي هر هميشه مثل كه نبودم امان در مادرم كنجكاو و موشكاف
 .كنم منحرف را فكرش و بگويم سخن دري هر از بودم مجبور نشوم اش كنجكاوي حس تحرك باعث ان از
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 كسي با زدن حرف حوصله اصال و رفتم كار سر به منگ و گيج.بود روز ان اتفاقات فكرممشغول تمام و نبرد خوابم صبح تا
 اقاي دوستش بعد ساعتي و امد,رسيد نظرمي به عصبي و پكر شدت به كه حالي در معمول حد از ديرتر شمس.نداشتم را

 مي همش.رسيد گوش به شان بحث و جر صداي بالفاصله.رفت اتاقش به راست يك هماهنگي بدون و شد پيدايش رئوف
 .باشد افتاده اتفاقي ترسيدم

 قطع را ها گل فرستادن و بزنم زنگ گرفتم تصميم بار چند.است ناراحت و عصبي قدر ان چرا بدانم خواست مي دلم خيلي
 :گفتم خود با و شدم پشيمان بالفاصله ولي كنم

 .ديگرباشد جاي از اش ناراحتي شايد

 ديگر بار اين كردم مي دعا همش.شد مي بيشتر اظطرابم,گذشت مي كه دقيقه هر.امد دير شمس باز روز ان فرداي
 را گل دسته پيك بروم شمس اتاق به كاري انجام براي خواستم مي كه اي لحظه در درست اما بففرستند گل برود يادشان

 اقاي به سپس.كند صبر لحظه چند خواستم ازش,نشود تكرار پيش روز دو ماجراي دوباره باز اينكه براي من و اورد
 :گفت و دويد طرفش به سريع باشد ناجي منتظر كه كسي مثل درست هم او و دادم اطالع هم شمس

 فرستد؟ مي برايم كسي چه را ها گل اين بگوييد من به لطفا اقا سالم-

 دارم را فروشي گل شماره.دانم نمي چيزي ان از بيشتر و هاست بسته جاي به جا فقط كارم و هستم پيك من اقا سالم-
 .بپرسيد خودشان از دهم مي بخواهيد اگر

 :گفت و داد من به گرفت او از را شماره

 .كنم صحبت من بدهيد,بگيريد را شماره اين-

 :گفت فروشي گل با ارتباط برقراري از پس

 خواسته شما از كسي چه بپرسم خواستم مي.فرستيد مي رز گل شاخه دو برايش شما كه كسي همان هستم شمس من-
 .بكنيد را كار اين

 : شنيدم را جوابش كه بود بلند انقدر فروش گل صداي

 .بگوييم را اسمش نداريم اجازه ما راستش-
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 نامش گفتم نكنم فكر.بگذارد سرم به سر دارد قصد كسي چه بدانم بايد شه ساز مشكل من براي ها گل اين اقا ولي-
 .باشد داشته دردسري شما براي

 .بگيريد نشنيده من از لطفا فقط.ست نيمايي هانيه خانم اسمش-

 معرفي كامل را خودش بگوييد ايشان به گرفت تماس ديگر بار يك اگر كنيد لطف.شناسم نمي نام اين به را كسي من-
 .چيست كار اين از بگوييدهدفش و كند

 .رففت دفترش به بزند ديگري حرف انكه بدون و كوبيد تلفن دستگاه روي محكم عصبانيت با را گوشي سپس

 :پرسيد صبري بي با و رساند ميزم كنار به را خود عجله ببا شادي

 است؟ قرار چه از موضوع-

 :گفت مكث اي لحطه از پس و رفت فرو فكر به و كردم تعريف برايش را جريان وقتي

 فرستي؟ مي را ها گل اين تو مها بگو راست-

 :دادم پاسخ دلخخوري با و زدم راه ان به را خودم

 .خريدم مي خودم براي مانتو دست دو داشتم پول اگر من!شادي زني مي ها حرف چه-

 :گفت و داد تكان سري تأسف با

 .داشتي خوبي اينده شايد وقت ان.بود تو كار انها فرستان كاش اي. شد حيف-

 .دارد سر زير را كسي هم شايد.نيست شركتش كارمندهاي خط تو اصال اقا اين باش مطمئن-

 بدون و.امد بيرون اتاق از عصبي و گرفته اي چهره با شمس موقع همين در.نشود مشكوك كه كنم بازي فيلم بودم مجبور
 .برنگشت ديگر و شد خارج شركت از گردد مي بر كي و رود مي كجا بگويد من به اينكه

 بودم رفته كه راهي بود خوبي موقعيت.بنويسم برايش چيزي گرفتم تصميم باالخره تا زد سرم به فكر جور هزار شب ان
 .دهم ادامه ان اخر به تا خخواستم مي و نداشت برگشت
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 با امده پيش فرصت از استفاده با امده پيش فرصت از استفاده با.بودند نشسته ايوان توي حياط در مينو و دايي زن با ملدر
 :است من خط كه ندهد تشخيص تا كردم نوشتن به شروع چپ دست

 حاال تا تو دهم مي حق بهت, سردرگمي االن دانم مي دارم دوستت بگويم اينكه از غير به ندارم گفتن براي حرفي سالم*
 االن كه افسوس ولي,شوم مي رد كنارت از روز هر ظاهر يا پنهان باشم كنارت در هميشه توانم مي من.اي نديده مرا

 بيشتر را ارزو اسم خودم اما بگذاري من روي خواهي مي اسمي هر خودت تواني مي.كنم معرفي را خودم كه نيست وقتش
 .دارم دوست

 .تو داشتن ارزوي,اني معني تو چون

 

 كند ما بر نظر روز خدا هستم منتظر

 كند معنا را احساس كند پيدا را عشق

 كند اهدا زندگي ببخشد جان را ها قلب

 مردمان اي منتظر نشينم مي من ها سال

 *گمان بي اينجا ايد مي عاشقان خداي ان

 كند بازش برسد شمي دست به اينكه از قبل كسي اگر كه بستم را ان در طوري و گذاشتم پاكت درون را نامه سپس
 .دهد انجام بايد كاري چه بداند تا نوشتم فروش گل براي هم اي جداگانه يادداشت,شوم متوجه

 

 هشتم فصل

 باران زير رفتن راه.بود دلپذير و لطيف صبحگاهي هواي و باريد مي نم نم و ريز باران.شدم بيدارم هميشه از زودتر صبح
 .برسم مقصد به زوديها اين به خواست نمي دلم و داشتم دوست را

 چرا اصال.نه يا است درست كنم مي كه كاري دانستم نمي و بودم دودل.گذاشت نمي راحتم اي لحظه اظطراب و دلشوره
 جان به هم را اش رسوايي حتي و بروم پيش شكل همين به قضيه اين اخر تا بايد كه افتاده جانم به خوره عين فكر اين

 .بخرم
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 .كردم سرگرم ها فروشگاه ويترين تماشاي به را خوىم اظطرابم بر غلبه براي.بود پايين هنوز فروشي گل كركره

 به را ها كاغذ خواستم او از و زدم صدا گذشت مي انجا از كه را اي بچه پسر,كشيدند باال را فروشي گل كركره كه همين
 تا.است رسيده فروشي گل دست به ها نامه يابم اطمينان تا شدم منتظر انجا انقدر سپس.بدهد مغازه صاحب به و ببرد انجا
 متمركز را حواسم توانستم ونمي كردم مي گمي در سر و گيجي احساس و رفت نمي كار به دستم شمس امدن از قبل
 .كنم

 كني؟ مي كار چه فهمي مي خودت اصال سرت به زده. اي ديوانه تو زدم مي نهيب خودم به گاه

 در,اوردند كه را گل.كشيد درازا به صحبتشان,رفتند دفتر به اينكه از پس. بود همراهش هم رئوف اقاي امد وقتي روز ان
 :گفتم تعجب حالت به سپس.بردم دفترش به و برداشتم را ان بودم خشمش ي جرقه منتظر كه حالي

 .است داخلش هم نامه پاكت بار اين البته!گل هم باز شمس اقاي-

 .چيست العملش عكس بدانم تا ميداشتم بر قدم تأني با رفتم مي ميزش طرف به گل با كه طور همان

 .نكرده سالم فقط قبل دفعه مثل كه باقي شكرش جاي باز گفت دوستش به لب زير

 :پرسيد بلند صداي با و امد بيرون اتاقش از بنشينم جايم سر خواستم تا.بيايم دفترش از صدا بي و ارام دادم ترجيح

 داريد؟ ارزو اسم به را كسي اينجا شما-

 :گفت بعد ترسيد اول او كه كرد شادي به رو ابتدا

 .است شادي من اسم-

 نرسيده صبا به نوبت هنوز>فرزانه<گفت و داد قورت را دهانش اب خبر بي جا همه از ان شد كه فرزانه متوجه نگاهش
 : گفت لرز و ترس با كه بود

 .گويم مي راست كنيد باور ست صبا من اسم خدا به-

 مي بدنم تمام برگشت من طرف به وقتي.نخنديم صبا ي قيافه به وضعيت ان در كه كرديم كنترل را خودمان خيلي همه ما
 .مها:گفتم ترس از لبريز صدايي با و افتاد لكنت به زبانم.لرزيد

 :پرسيد من به خطاب قبل از تر نرم صدايي با
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 شناسيد؟ مي هانيه يا ارزو اسم به را كسي شما خانم مها-

 :دادم پاسخ و گرفتم خودم به تعجب حالت

 .كس هيچ من؟نه-

 خودشان جاي سر كدام هر و گذاشتند قلبشان روي دست صبا و فرزانه و شادي.رفتند بيرون دفتر از رئوف با
 .كنم سكته بود نزديك ترس شدت از.دارد اي نقشه چه و رفته كجا شمس دانستم نمي.نشستند

 .رسيد گوش به دوم ي طبقه از شمس و سپهر اقاي فرياد صداي كه بود نگذشته رفتنشان از اي دقيقه چند هنوز

 اقاي كردن ارام در سعي كه ديدم را سپهر اقاي رسيدم كه دوم ي طبقه به رفتم پايين يكي تا دو را ها پله چطور نفهميدم
 .دارد را شمس

 :پرسيدم نگراني با

 افتاده؟ اتفاقي ببخشيد سالم-

 :داد پاسخ سپهر اقاي

 .روند مي در كوره از زود خيلي سپهر اقاي متأسفانه نيست مهمي چيز-

 :گفت شمس

 مي خورد مي قسم شماست كار نامه و گل فرستادن پرسم مي ازش چه هر.ارزوست خانم اين اسم. نيست دليل بي-
 .نه گوييد

 .من ي عهده به بگذاريد گفتم

 و لرزيد مي هم طفلك ديدم شدم ارزو اتاق وارد وقتي.بدهد گوش شما هاي حرف به شايد بكنيد من حق در را لطف اين-
 :زد فرياد بزنم حرفي اينكه از قبل.ميريزد اشك هم

 كن نگاه.باشم فرستاده گل برايش است ممكن چطور نديدم را اقا اين حاال تا كه من اخر.كنيد نمي باور را حرفم چرا بابا-
 فهمم نمي من.گويم مي رست قسم خدا به بپرسي دوستانم از تواني مي كني نمي باور ام حلقه هم اين دارم نامزد من ببين
 .كرده شك من به ادم همه اين بين چرا
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 .گريست بلند صداي با و پوشاند دستانم با را صورتش سپس

 كه نزديكش به.بود زده بيرون گيجگاهش هاي رگ خشم شدت از كه برگشتم شمس اقاي نزد به و گذاشتم تنهايش
 :گفتم اي اهسته و ارام صداي با رسيدم

 .است زرنگ خيلي شود مي معلوم باشد كس هر كار.دارد نامزد بيچاره اين-

 من كه بگوييد بهش و كنيد عذرخواهي دختر از من طرف از.نگذاشته باقي خودش از نشاني هيچ كه است زرنگ كه البته-
 .ندارم را اعصابم كنترل اصال رزها اين

 :گفتم باخود و سوخت ارزو براي دلم. كردم را كار همين

 .امد نمي پيش مكافات همه اين تتا گذاشتم نمي ارزو را خودم اسم نامه در كاش اي

 گرفته دست دو ميان در را سرش نشسته ش ميز پشت كه طور همان ديدم مي شدم مي شمس اقاي دفتر وارد كه بار هر
 .است تفكر غرق سخت و

 كه بود نگذشته امدنش از اي دقيقه چند هنوز اما بگيرد ارام ببيند را او وقتي حداقل كردم دعا امد پدرش كه بعد ساعتي
 بازي چنين نبايد.شدم پشيمان خودم كرده از.گرفت حرصم خودم از.پرداختند بحث و جر به و رفت باال دو هر صداي
 .زد مي سازي دردسر و مسخره

 را كس هيچ با صحبتي هم ي حوصله.بودند نديده خود به را خنده رنگ هايم لب هم بار ك حتي مدت تمام در
 اوردنش دست به براي اميدي هيچ ديگر اوردم پيش كه وضعي اين با اما.پدرام بود شده ذذكرم و فكر تمام.نداشتم
 نمي صورتم توي هم تف حتي ديگر,ام داده عذابش همه اين و است من كار ها گل فرستادن فهميد مي اگر.نداشتم
 ميان در هم ديگري موضوع زياد احتمال به.باشد ها گل ماجراي خاطر به فقط عصبانيتش دانستم مي بعيد گرچه.انداخت

 .بنويسم هم ديگري نامه گرفتم تصميم جهت همين به.كرده تحريك را اعصابش انقدر كه بود

 دوستت تنها نه من, كني مي اششتباه ولي,توست كردن اذيت من قصد كني مي فكر خودت پيش دانم مي سالم*
 مهم.شده ام توجه جلب باعث امكاناتت نه و موقعيت و مقام تنها نه.شود مي خالصه تو وجود در ام زندگي تمام بلكه,دارم

 .روي نمي خاطرم از هم لحظه يك حتي و گرفتي جا هايم رويا و خيال در كه هستي خودت

 در تا گفتم را ارزو ي كلمه بعد.تو به تقديم دنيا هاي سالم تمام بگويم كالم يك در خواستم و كردم شروع سالم با اول
 .دارم دوستت من ارزوي تمام بگويم خواهم مي حاال و.تويي ارزويم تمام كه بگويم كالم يك
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 كند مي سرمست مرا هميشه تو نام

 شراب از بهتر

 ناب شعرهاي تمام از بهتر

 ست زندگي سرود بهترين چه اگر تو نام

 خود خيال خدايي خلوت به را تو من

 كنم مي خطاب من بهترين بهترين

 ...*من بهترين بهترين

 باز اما باشد سرحال روز ان حداقل خواست مي دلم.رفتم شركت به و. رساندم فروشي گل به قبل ترتيب همان به را نامه
 .بود ريخته هم به هم

 به پنجره از گرفت دستم از را ها گل امد رئوف دوستش ببرم دفترش به را ان خواستم تا رسيد ها گل اينكه محض به
 .ريخت اشغال توي و كرد ريز ريز را نامه,انداخت بيرون

 حرص داشتم فط. ايستادم فقط واج و هاج. بيرون شد مي پرت پنجره از كه بود من قلب اين انگار.گرفت را گلويم بغض
 برايم است قرار فهميدم تازه.رفتم منزل به خراب حال با بعدازظهر.امد نمي بر دستم از كاري هيچ و خوردم مي

 .شد بدتر حالم و بيايد خواستگار

 :گفت و كرد بيان را مطلب لب باالخره و چيدن كبري و صغري به كرد شروع مادر كه بودم ننشسته سرجايم درست هنوز

 دارد خواستگار سني يك تا دختر چيز يك اال است چيز همه به حواست گذرد مي عمرت از سال دو و بيست االن كه تو-
 نمي ديگر را يكي اين.زندگي نشد كه بخت دم جوان دختر يك براي برگشتن كوفته و خسته عصر رفتن كار سر صبح

 .كني رد گذارم

 :گفتم حوصلگي بي با

 .بكشيد هم را يكي اين زحمت كرديد جواب را همه و كشيديد زحمت حاال تا كه شما-

 .ندارد ايرادي هيچ. درامد و تحصيل نظر از هم است مناسب لحاظ هر از يكي اين اتفاقا ندارد امكان-
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 :گفتم غيظ با

 !كنيد؟ اجباري ازدواج يك به وادار مرا خواهيد مي نكند-

 :گفت ماليمت با

 .پسنديدي را او شايد بزند را هايش حرف بيايد بدهي فرصت حداقل خواهم مي ازت فقط,عزيزم نه-

 .كنم خلوت سردرگمم افكار با و بروم اتاق به بدهد فرصت حداقل تا پذيرفتم ميلي بي با

 :گفت و نرفت بار زير مامان ولي.بيايند باال طبقه به خواستگارها داشت اصرار داي زن

 .نباشد كار در سركوفتي ها بعد تا بشود اشنا ما زندگي وضع با اول روز از است بهتر نه-

 ان چرا مينو دانستم نمي فقط.شوند پشيمان ببينند كه را ما زندگي وضع بسا چه گفتم خود با و شدم خوشحال نظر اين از
 .اورم نمي در سر دليلش از ولي كنم ازدواج من دارد دوست خيلي دانستم مي.افتاده تكاپو به و است خوشحال قدر

 از بود امده پيش خواستگار موضوع وقتي از.خورديم دايي منزل را نهار ظهر.بيايند بود جمعه كه روز ان فرداي شد قرار
 .خنديد مي,ديد مي مرا بار هر كه خصوص به.كشيدم مي خجالت ام دايي

 :گفت خنده با ريختم چاي برايش نهار از بعد وقتي

 بخت ان روي بريزي نشوي هول وقت يك باش مواظب بياوري چاي خواستگارات براي بايد ديگر ساعت چند تا-
 :گفت و خنديد قهقهه به مينو. ها برگشته

 .نگشت بر ديگر و رفت ديدي وقت يك گويد مي راست بابا-

 :گفت دايي

 .خواهد مي خواستگار دلت هم تو نكند خانم مينو چيه-

 .است بسيار وقت من براي برود مها اول بگذاريد ام بچه خيلي هنوز ممن نه!من-

 :گفتم من بار اين

 .ببينم عروسي لباس در را تو اول دارم اصرار هم همين خاطر به شوي دختر پير موقع ان تا ترسم مي-
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 .نرود در كه بچسب را يكي اين پس نكني پيدا خوب خواستگار تو شايد موقع ان-

 .باشم نگران حاال كه بودم خواستگار دنبال ها خيابان و كوچه توي حاال تا مگر-

 مي كمكش راحت خيال با.بود افتاده تكاپو به شديدا مامان.زد مي منظور با را هايش حرف هميشه مينو چرا دانم نمي
 .بودم باخته ديگري كس به را دينم و دل تمام قبال چون,نداشتم نگراني و دلشوره امدنشان بابت از اصال و كردم

 نيم در الي از گاه و زد مي حرف سرهم پشت مينو بوديم اشپزخانه در مينو و من.امدند بعدازظهر چهار ساعت حدود
 :گفت مي لب زير بند يك و انداخت مي پذيرايي سالن به نگاهي

 .است هيكل خوش و تيپ خوش عجب. بدهد شانس خدا-

 .بيايد خوشش تو از ببيندت وقتي شايد ببري چاي من جاي به تو است چطور!چيه-

 .بدزدم را تو خواستگار بيايم حاال كه گردم مي شوهر دنبال من مگر!مزه بي-

 .بياورم را اسمش ندارم دوست حتي من اما نيستي شوهر دنبال تو-

 :شد بلند مامان صداي موقع همان

 .منتظرند همه,بيا, جان مها-

 :گفت طعنه به مينو

 .نريز شلوارش روي حداقل.دارد گناه برگشته بخت ان.ها نكني هول.برو پاشو,خب-

 .شدم اتاق وارد و ريختم را چايي كامل خونسردي با اي عجله هيچ بدون بود زده صدايم بار دو مامان اينكه با

 چشمي زير.بود حكمفرما سنگيني سكوت دقيقه چند براي نشستم مادرم كنار گرداندم دور را چايي سيني اينكه از بعد
 .شد نمي پدرام كس هيچ ولي نبود بد انداختم خواستگارم به نظري

. نشنيدم را هايشان حرف از كالم يك حتي رسيد دايي به نوبت سپس گفت سخن پسرش وصف در جوان ان مادر ابتدا
 :شنيدم تا كرد تكرار را اش جمله بار چندين دايي. نداشتم حضور مجلس ان در اصال انگار

 .بكنيد وا را هايتان سنگ حياط توي برويد مجتبي اقا اتفاق به جان مها شو بلند-
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 من از فاصله با قلبم وقتي. بخشيد مي جان روياهايم به و بود سكراور گل عطر بوي. نشستيم حوض كنار تخت روي
 .داشتم كار چه انجا من بود ايستاده

 اجباري مالقات اين زودتر خواست مي دلم.كند شروع ديگري بوديم منتظر كدام هر ميانمان در شد اي پرده سكوت
 :گفتم و شدم پيشقدم جهت همين به.يابد خاتمه

 شما از.بدهم دست از را ان نيستم حاضر شرايطي هيچ تحت و دارم دوست خيلي را شغلم و شاغلم من كه دانيد مي البد-
 ندارم توهين قصد اصال ببخشيد مرا.رفتم امروز ي برنامه بار زير مادرم اجبار به ديشب ندارم ازدواج قصد فعال پنهان چه
 .كنيد درك مرا اميدوارم فقط

 :گفت اندوه با و انداخت زير به سر

 .كرديد نمي موافقت ما امدن با اصال كاش اي-

 حسن از.بود گذاشته مادرتان با را امروز قرار.بگيرم قرار جريان در من اينكه از قبل مامان متأسفانه ولي شماست با حق-
 .گرفت خواهيد مثبت جواب چرا و چون بي باشيد دختري هر خواستگار اگر كه پيداست شما امتيازات و اخالق

 .بگوييد خواهيد مي چه تان داي و مادر به حاال.ممنون شما لطف از-

 .نپسنديديد مرا شما گويم مي-

 .نرسيديم تفاهم به بفرماييد. نيست درست اين نه-

 .شدم خوشحال شما با اشنايي از واقعا-

 .كنيد صدا را مادرم لطفا پس.همينطور هم من-

 .داخل بياوريد تشريف شما ندارد خوشي صورت اينطوري نه-

 .بود مثبت او به جوابم نداشتم دوست را پدرام اگر بسا چه رسيد مي نظر به اي فهميده پسر

 :پرسيد مي كه داي جواب در انها رفتن از پس

 پسنديدي؟ بود چطور جان مها خب-

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



 

 

رضازاده زهرا  –گل نسترن رنگ    

55 

 :دادم پاسخ

 .نرسيديم تفاهم به و داشتيم اختالف هم با موارد بيشتر در. نپسنديد مرا انگار اما بود خوبي پسر-

 :گفتم مي خود با مدام.بود مشغول خيلي فكرم.نشد بدل و رد كالمي ومادرم من بين شب ان

 .ست واقعي كه شده مشتبه من به امر شادي هاي حرف از كه باشد تلقيني پدرام به بينهايتم عشق نكند

 .شود تمام هرگز خواست نمي دلم كه شيريني خواب.ديدم را خوابش و شدم روياهايم غرق رفتم خواب به افكار اين با

 وقتي.شود تمام خواست نمي دلم هرگز كه شيريني لحظات.بودم كرده حلقه كمرش دور دست من و بوديم موتور سوار
 با بداند داشتم دوست كه را هايي حرف تمام خواستم مي انگار كردم نگاهش فقط.شو پياده گفت و رسيديم شركت به كه

 .كنم پيدا ام كرده گم هايش چشم در كه را چيزي بود اين به حواسم تمام بزنم او به نگاهم

 خوشحال هم و ديدم مي خواب در فقط را شيرين لحظات ان كه بودم ناراحت هم شدم بيدار خواب از وقتي بعد روز صبح
 .ام كرده حس را داشتنش لذت خواب در حداقل كه

 

 نهم فصل

 و پريدم جا از فنر مثل.بود صبح نيم و هفت ساعت.انداختم ري ديوا ساعت به نظري ديدگانم بسته نيمه هاي پلك بين از
 .امدم بيرون خانه از عجله وبا شدم حاضر سريع نخورده صبحانه

 اوردم شانس.ريخت خواهد هم به حسلبي تأخيرم خاطر به و رسيد خواهد شركت به من از زودتر پدرام كه نداشتم شكي
 :گفت ديدنم محض به شادي.بود نيامده هنوز كه

 راد اقاي.بزنم زنگ بهش.نداشتم را اش شماره من.برساند را خودش فوري,بگو بزن تلفن شمس به بنشين برو زود-
 .اينجاست ديگر ساعت نيم گفته زده زنگ

 .رفت دفترش سمت به بزند ديگري حرف اينكه بدون و كرد سالم لب زير. امد خودش بگيرم را اش شماره خواستم تا

 :گفتم و افتادم راه سرش پشت

 .هستند اينجا ديگر ساعت نيم تا كه دادند اطالع و زدند زنگ راد اقاي-
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 ان.برد مي رنج موضوع از كه فهميد شد مي رفتارش از.ببينم افسرده را او خواست نمي دلم. داد تكان سر فقط پاسخ در
 .داشت جلسه دائم و بود شلوغ خيلي سرش روز

 :گفت بود خط پشت خانمي برداشتم كه را گوشي.زد زنگ تلفن كه رفتم مي داشتم وقت اخر

 .كنم صحبت شمس اقاي با خواستم مي.هستم معين ارزو من-

 با است خط پشت ارزو نام به زني فهميد تا.باشد داشته ارزو نام به اشنايي كه كردم نمي هم را فكرش اصال.خوردم يكه
 :گفت تعجب با اميخته هيجاني

 .كنيد وصل!كي؟ارزو-

 :پرسيدم خودم از و ماندم جا بر مبهوت و مات گذاشتم كه را گوشي

 .دارند هم با نسبتي چه انها بدانم خواست مي دلم خيلي!شده؟ پيدايش كجا از ديگر ارزو اين!چه يعني

 فرمان پشت امد پايين ها پله از شتابان ديدم كه رفتم مي داشتم انداختم ام شانه روي را كيفم بند كردم جمع را وسايلم
 دلم.نيست معين ارزو تلفن با ارتباط بي رفتنش عجله با دليل دانستم مي.شد ناپديد برق سرعت به و نشت اتومبيلش

 .من نه شد مي تمام معين ارزو نفع به بازي اين بسا چه.كردم مي بيهودگي احساس.بود گرفته خيلي

 .بزنم گوشش زير بود نمانده چيزي غضب شدت از ديدم راه سر را شهاب دوباره وقتي

 كنجكاو هاي نگاه از گريز هم خانه در. برساند جنون مرز به مرا تا بودند داده هم دست به دست چيز همه امروز انگار
 :پفتم بپرسد چيزي اينكه از قبل و كردم پيشدستي.نداشت امكان مادرم

 .ريخته هم به را اعصابم هم ها خيابان ترافيك.شدم خسته حسابي و داشتم زياد كار امروز.نيست مهمي چيز-

 منوال اين به وضع اگر.گريزاني من با زدن حرف از و فكري تو همش شوي مي عصباني زود خيلي روزها اين جان مها-
 .كني كار نيست الزم ديگر برود پيش

 نه؟ مگر گردم نمي بر خانه به عصباني روز هر كه من.جان مامان زنيد مي ست حرفي چه اين-

 :گفت و داد تكان سر كالفگي با
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 خندان و شاد مها من.بدهي ادامه شركت در كار به ندارم دوست باشي عصبي و خسته روز هر باشد قرار اگر ولي دانم نمي
 .را عصبانيتش و خستگي و پول نه خواهم مي را خودم

 .گريزد مي ببرد ها ناله شهر به خود با مرا خواهد مي كه بادي سنگيني از هايم شانه

 .است مانده جا به دلم در كه باشد غمي طوالني عمر از شايد شدم خسته اه

 .بخواند گرم ترانه برايم بخواهم كه از ندارم ماندن جاي كه بروم كجا

 خاطرات از استواما ميان به پروين مرگ و كسي بي از سخخن چرا خوانند مي كسي بي و,وفايي بي,تنهايي از همه چرا
 .نيست خبرري شيرين خوش

 :مضمون اين با كوتاهي يادداشت با همراه را نوشته اين

 جا قلبت از گوشه يك در ذره يك اندازه به شده اگر حتي كاش.دادي مي را سالمم جواب كاش ولي سالم*
 اميدوارم.است خواب در ات داشتن و ديدن ام دلخوشي تنها.نيستي ديدنم به حاضر و گريزي مي از كه افسوس.داشتم
 من به گفتن براي حرفي هم تو كاش.كنم ات لمس نزديك از شده هم لحظه براي و نباشد خواب يا رويا يك فقط ديدنت
 .*وجود تمام با دارم دوستت...يا ارزو تو داشتن اميد به.باشي داشته

 .فرستادم برايش فروشي گل توسط قبل دفعه مثل

 ناراحت و عصبي بيشتر ها گل ديدن با ترسيدم مي.بفهمم را دليلش توانستم مي كاش.گرفته و خسته هم باز اما. امد
 به را ان لرزان پاي با.اوردند را ها گل وقتي.گذاشت نمي راحتم اي لحظه اظطراب و دلهره.گذشت مي كندي به زمان.شود

 .گذاشتم ميزش روي وو بردم دفترش

 بيرون پنجره از را ها گل و برداشت را پاكت كشيد مي زبانه نگاهش در خشم هاي شراره كه حالي در.پرد جا از
 .امدم بيرون اتاق از سريع.نشود من متوجه خشمش تير اينكه براي.انداخت

 يك به ك غضب با و ايستاد در لنگه دو ميان.لرزاند را قلبم شد مي نزديك در به داشت كه پايش صداي بعد دقيقه چند
 .كرديم مي دنبال رفت مي سو هر به كه را نگاهش مسير ترس با همه.گذراند نظر از را ما

 :كشيد فرياد بلند صداي با ناگهان
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 شديدا االن من.برسانيد گوشش به مرا هاي حرف برويد نيست هم اگر.باشد اينجا كند مي را كار اين كه انكسي كاش-
 بگوييدازش بهش.كند مي را كار اين احمقي كدام بدانم دارم دوست.عصباني از بيشتر هم خيلي حتي هستم عصباني
 ادم ابروي با دهد مي جرأت خودش به كه كسي.كردم مي اش خفه خودم هاي دست با اينجاست االن بدانم اگر.متنفرم
 و غيرت جو يك حتي,ندارد هيچي كسي چنين!دارم دوستت بگويد فقط كه چي كه ندارد را بودن انسان ارزش كند بازي

 تمامش و بردارد كارها اين از دست.ست كافي ديگر بگوييد و دارد دوست كه كسي هر جان به بدهيد قسمش.انسانيت
 .كند

 .بكنم بايد كار چه دانستم نمي و بودم درمانده نمانده باقي من از چيزي ديگر و شكسته هم در وجودم تمام كردم احساس

 .دهم مي اش بازي دارم كه نداشت را تصور اين و فهميد مي كاش اي اندازه و حد از بيش داشتم دوستش من

 مي من مورد ر د فكري چه جوري؟او چه ولي بگويم شادي به را چيز همه گرفتم تصميم بار چند خوري ناهار سالن در
 كرد؟

 . افتاده جانم به خوره عين چيزي درون از كه ندادم نشان و خوردم را غذايم خيالي بي و شادي به تظاهر با

 :پرسيدم و كردم سالم شرمندگي با. نشسته انتظارم به كه ديدم را شمس اقاي پدر برگشتم كه اتاقم به

 داخل؟ بريد نمي تشريف ايد؟چرا نشسته اينجا چرا پس-

 .بروم بعد كنيد هماهنگ دادم ترجيح-

 پس تريد راحت طور اين اگر اما,ام كاره چه من,اختياريد صاحب شما اينجا.كنيد مي شرمنده چرا است حرفي چه اين-
 .كنيد صبر لحظه چند

 بي خواستم و شدم نگران.بود سكوت پاسخ هم باز زدم اتاقش در ضربه وچند برخاستم.نداد جواب زدم زنگ چقدر هر
 :پرسيد پدرش كه شوم اتاقش وارد اجازه

 افتاده؟ اتفاقي-

 .دهند نمي جواب چون,شده قطع دفترشان تلفن احتماال-

 و بود نشسته تحرير ميز پشت.رفتم اتاقش به و برخاستم سريع.باشد امده پيش برايش مشكلي ترسيدم.افتاد شور به دلم
 .است خواب كه رسيد مي نظر به.بود گذاشته ميز روي به سر بسته چشمان با
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 .نديدم العملي عكس و دادم تكان را هايش شانه ترس با نشنيدم جوابي ولي زدم صدايش بار چندين

 گريه با و دادم تكان را هايش شانه ودوباره رفتم مي حال از داشتم و لرزيد مي بدنم.كرد تر را هايم گونه اشك هاي دانه
 كرد تعجب ديدنم از و گشود را هايش چشم ارام.كردم حس دستم روي را دستش گرمي اينكه تا زدم صدايش التماس و
 .بود دستش توي هنوز اما.لرزيد مي دستم.شد خيره من به حيرت با و

 :گفتم التماس و گريه با

 .دهيد نمي جواب شما ولي.كنم مي صدايتان دارم است وقت نيست؟خيلي خوب شده؟حالتان چي شمس اقاي-

 :پرسيد پاسخ جاي به

 است؟ خوب حالتان شما-

 :گفت و برخاست جا از.افتادم حق حق به.داد نمي امانم گريه. كنم كنترل را خودم توانستم نمي كردم مي كاري هر

 .گردم مي بر االن من بنشينيد جا همين-

 :پرسيد و نشست كنارم.گرفتم ارام كم كم و خوردم ان از كمي.برگشت اب ليوان يك با و رفت سرعت به

 كرديد؟ مي گريه چه براي شما-

 دست از فكر از و است عزيز چقدر كه بگويم او به توانستم مي كاش.نشست دلم به بخش ارام موسيقي چون صدايش
 .دادم پاسخ رسوايي ترس از اما.شدم مي ديوانه داشتم دادنش

 و است ميز روي سرتان ديدم و امدم دفترتان به وقتي. نداديد جوابي زدم در, زدم تلفن هرچه بودم نگرانتان اينكه براي-
 .باشد افتاده برايتان اتفاقي كه ترسيدم دهيد نمي هايتان شانه تكان و صدايم به العملي عكس هيچ

 :گفت گرمي لحن با

 خودم به تازه داديد تكانم وقتي. نشدم متوجه اصال خوردم كه بخشي ارام قرص خاطر به خواهم مي معذرت-
 .گرفتم را دستتان كه ببخشيد.امدم

 :گفتم و كردم پاك را هايم اشك
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 .هستند منتظرتان من دفتر توي پدرتان راستي.است خوب حالتان شما كه است اين مهم. نيست مهم-

 .نبود من به حواستان شما از كدام هيچ فقط هستم پدرام دفتر توي جا همين و نيستم بيرون من دخترم نه-

 خانم و رفتم فرو عميقي خوا به و خوردم بخش ارام قرص من صبح امروز.نشدم متوجه كه ببخشيد. جان باب سالم-
 .ترساندم را شمس

 :گفتم و برخاستم.بگذارم تنهايشان دادم ترجيح.باشد تو مراقب كه هست نفر يك شركت اين رد كه شكر خدا-

 .باشيد راحت شما كه روم مي من اجازه با-

 :پرسيدند هم با دو هر و دويدند طرفم به سريع فرزانه و شادي امدم بيرون دفترش از كه همين

 كردي؟ مي گريه چرا بود؟تو خبر چه تو ان بگو باش زود

 :گفت شادي پرداختم ماجرا شرح به وقتي

 او بعد كني گريه تو برده خوابش شمس اقاي اينكه خاطر به نداشت دليلي باشد همين فقط موضوع دانم مي بعيد-
 .شديم غريبه ما ديگر حاال.است خبرهايي انگار بدجنس.بياورد اب برايت خودش بدود دستپاچه

 :پرسيد نگراني با اند شده جمع من دور ديدند را فرزانه و شادي وقتي.امد بيرون دفتر از پدرش با پدرام حين همين در

 افتاده؟ اتفاقي-

 :دادم پاسخ و شدم دستپاچه

 .نيست مهمي چيز نه-

 .زد مي غنج شادي از دلم ته است من نگران ديدم مي اينكه از

 مي لذت داشتم پدرام به كه نهايتي بي عشق از دلم در روز ان اتفاقات اوري ياد با گشتم مي بر خانه به وقتي بعدازظهر
 :پرسيد تعجب با ديد حال سر و شاد طور ان مرا وقتي مامان.نگفتم چيزي ديدم تعقيبم در را شهاب وقتي حتي.بردم

 .نباشد ساختگي اگر البته.بينيم مي بشاش و شاد را شما ما عجب چه-

 .نيستم خسته اصال و داشتم خوبي كاري روز.نيست ساختگي باشيد مطمئن مامان نه-
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 هاي گل عطر با و بزنم صورتم به ابي.بنشينم حوض لب بروم حياط به كردم هوس كه بود دلپذير و لطيف هوا قدر ان
 .كنم تازه هوايي و دهم نوازش را مشامم بهاري

 .زد مي شانه را موهايش داشت گي برنامه بي و بيكاري شدت از معمول طبق و بود انجا هم مينو

 :گفتم گشاده رويي با و شوم خوشحال ديدنش از بار اولين براي كه شد باعث شادم ي روحيه

 نباشي خسته-

 يك و صبح بار يك فقط نيستم تو مثل.شوم نمي خسته موهايم كردن شانه از وقت هيچ من ضمن در طور همين هم تو-
 .زني مي سررت به شانه شب بار

 خبر؟ چه بگذريم.كنم موهايم الي شانه بنشينم مدت تمام توانم نمي كه من-

 مي داشت پون شده پشيمان تو گرفتن از انگار ديدم را سابقت خواستگار كوچه سر رفتم وقتي صبح امروز اينكه خبر-
 .ديگر نفر يك سراغ رفت

 :گفتم و نياوردم طاقت.زد مي را نيشش بايد هميشه

 .بود باشعوري ادم هم خيلي من نظر از ثاني در نرسيديم تفاهم به ما بلكه نشدند پشيمان انا اوال-

 دادي؟ بهش رد جواب چرا پس كني مي را اش طرفداري كه تو خب-

 .ندارم ازدواج قصد فعال كه بود اين دليلش-

 :پرسيد مقدمه بي

 نيستي؟ ديگري كس با ادواج به حاضر داري دوست را فنر يك اينكه خاطر به تو مها بگو راست-

 :دادم پاسخ و نباختم را خودم اما خوردم يكه سؤالش از

 .گفتم بهت قبال ندارم ازدواج قصد چرا كه هم را اين دليل نيستم كس هيچ عاشق حاضر حال در.باشد راحت خيالت-

 :گفت اي زيركانه لحن با و نرفت بار زير.شود مشكوك كه بود شده باعث رفتارم در چيزي چه دانم نمي

 .تواني نمي را يكي من بزني گول بتواني را كس هر.دهد مي نشان را ديگري چيز رفتارت ولي-
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 :گفتم و كردم مثل به مقابله

 .است ديگري كس است عادي غير رفتارش كه شخصي.دهد نمي نشان را چيزي من رفتار نزن دستي يك خود بي-

 زني؟ نمي واضح را حرفت كي؟چرا مثال-

 :گفتم جهت همين به بودم شده خارج عادي حالت از هايش كنايه و نيش از

 .بسازي غرض و قصد ديگران هاي حرف از داري دوست كه تويي اين نكردم اشاره خاصي شخص به من-

 هم با بودنمان خانه هم اما كردم مي توبه او با صحبتي هم از بار هر شد مي ام ناراحتي عث با هميشه مينو با گفتگو و بحث
 :پرسيد ديد هم در را هايم سگرمه كه مامان.برد فكر به مرا مينو حرف. ساخت مي ناپذير اجتناب را گريز اين

 است هم تو هايت اخم شده؟چرا چي باز-

 !كند؟ باز مرا مچ دارد قصد جورايي يك خودش خيال به زنم مي حرف مينو با وقت هر چرا دانم نمي-

 داري؟ را برداشتي چنين تو كه گويد مي چه مگر-

 سراغ رفته و شده پشيمان تو با ازدواج از دانم مي چه يا دادي رد جواب مجتبي اقا به غرض و قصد با تو گفت مي االن-
 من كفش از را پايش چرا دانم نمي اصال.بيايد خوشش تو از كسي وقت هيچ نكنم فكر گفت مي ديروز.يگر دختر يك

 كشد؟ نمي بيرون

 .كند نمي فكر بزند خواهد مي كه هايي حرف به وقت هيچ چون نده اهميت هايش حرف به زياد-

 

 دهم فصل

 صحبت حتي.داشت خاصي معناي برايم كارهايش تمام انگار.شدم مي حساس پدرام رفتار به نسبت بيشتر روز به روز
 ذهن پرداخته ساخته همه و ندارد خارجي وجود كه كنم احساس موقعيتي در را خودم خواست نمي دلم.اش عادي كردن
 .را هايش خنده مخصوصا دارم دوستش وجود تمام با ميديدم كردم مي كه كاري هر اما است مجنونم و عاشق

 عصبانيتش و خشم و گرفت ارام پدرام كم كم.كنم صحبت انها با كمتر شد مي باعث فرزانه و شادي كنجكاوي
 .بود كرده عادت ها نامه و گل دريافت به هم و بو صميمي و گرم من با رفتارش هم.فرونشست
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 روز هر.داد مي قرار گلدان داخل را گل و خواند مي را انها بلكه كند پاره نخوانده را ها نوشته امد نمي دلش ديگر حاال
 .امد مي بعدي ريختم مي دور را قبلي وقتي.داشت گل اتاقش ي گوشه ميز روي

 ياد به را للحظاتي و كردم مي فكر او به محبتم و عشق عاقبت به و رفتم مي فرو انديشه در اتاقم خلوت و تنهايي در گاه
 ي همه.اورد اب برايم رفت و شد هول.ريختم مي اشك داشتم كه زماني و گرفت را دستم ناخوداگاه كه اوردم مي

 ديدم را اتومبيلش دور از برسانم فروشي گل به را ام نامه خواستم مي وقتي روز يك.بود لحظات ان ياداوري ام دلخوشي
 همان به رفتم قصد كه پيرمردي از و رساندم بعدي خيابان به را خودم لرز و ترس با.شده متوقف مغازه همان مقابل كه

 .برساند فروشي گل به را ان خواستم داشت را خيابان

 .است من كار ها گل فرستادن باشد فهميده مبادا ترسيدم كه بود عصبي قدر ان امد شركت به پدرام وقتي روز ان

 :گفت شادي رفتم شركت به وقتي بعد روز چند

 شركت وارد كه بودده نفري اولين شمس اقاي بقيه از قبل سحر صبح كه امده در سمت كدام از افتاب دانم نمي امروز-
 .را كارمندان يا بدهد خجالت را ها ابدارچي امده دانم نمي شده

 گشتم مي اي بهانه دنبال.چيست دليلش بدانم خواست مي دلم خيلي.بيايد زود قدر ان نداشت سابقه حاال تا كردم تعجب
 .سرحال يا عصبي ست وضعي چه در بفهمم و بروم دفترش به تا

 و زدم در كه همين.بروم دفترش به تا شد اي بهانه داشت را او با مالقات خواست در كه سهرابي اقاي نام به شخصي امدن
 .كرده گريه كه فهميدم هايش چشم ورم از شد خيره من به و كرد بلند ميز روي از را سرش شدم اتاقش وارد

 :گفتم و ام شده متوجه كه نياوردم رويم به

 .ببينند را شما امدند سهرابي اقاي شمس اقاي ببخشيد-

 :گفت سپس و رفت فرو فكر به اي لحظه سهرابي نام شنيدن از

 .داخل بيايند بگو-

 .شده اش حوصلگي بي و گريست باعث كه افتاده اي تازه اتفاق نداشتم شكي

 چند و برداشتم را شده تايپ كارهاي زد مي شور خيلي دلم.بروم دفترش به تا گشتم مي اي بهانه دنبال اداري وقت اخر
 :گفت اي گرفته صداي با.زدم اتاقش در به ضربه
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 بفرماييد-

 .كنيد امضا كه اوردم را ها نامه شمس اقاي نباشيد خسته-

 ميز روي بگذاريد ممنون-

 طرفم به دفعه يك كه كردم نگاهش ثانيه چند گذاشتم ميزش روي را ها نامه وقتي. پنجره به رو و داشت من به پشت
 در پشت كه جواني مرد كه بروم بيرون در از خواستم خداحافظي از پس و برگرداندم روي سريع و شدم هول.برگشت

 :گفت و شد سبز روبرويم بود

 جاست؟ همين شمس اقاي دفتر ببخشيد. خانم سالم-

 .بيايد اداري ساعت فردا. شده تعطيل شركت االن ولي بفرماييد بله-

 .ديگر هستيد شمس خانم شما زدم حدس درست ببخشيد.بدهيد ايشان به را پاكت اين فقط ندارم كاري من-

 .هستم خودم بله-

 شد نمي رويم اوردم بار كه افتضاحي ان با.داند مي كجا از مرا فاميلي كه داشت تعجب جاي برايم كردم دريافت را قبض
 :پرسيد تعجب با ديد كه مرا زدم در.رفتم مي بايد اما بروم اتاقش به دوباره

 !نرفتيد؟ هنوز شما ا-

 .بدهم شما به كه داد را پاكت اين و امد اقايي يك كه رفتم مي داشتم-

 :گفت نگراني با اميخته حيرتي با و انداخت ان به نظري و گرفت دستم از را پاكت سريع

 است؟ كسي چه عروسي!عروسي-

 روي رفت هم در اش چهرا خواندنش محض به و كشيد بيرون پاكت داخل از را كارت عجوالنه حركتي و لرزان دستي با
 عروسي كارت يك ديدن از چه براي فهميدم نمي كردم مي فكر چه هر.گرفت لرزانش دست ميان را سرش نشست مبل
 :پرسيدم و دادم اجازه خودم به.شده ناراحت قدر ان

 .افتاده اتفاقي!شديد ناراحت شما چرا پس.غم نه دارد شادي كه عروسي جشن-
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 :داد پاسخ بغض با

 .افتاد, افتاد مي اتفاق نبايد كه چيزي-

 :پرسيدم بمانم يا بروم بايد چيست من تكليف دانستم نمي

 ايد؟ مي بر كاري من دست از-

 .بفرماييد شما نه-

 گوشم به دفترش داخل از مانندش فرياد ي ضجه صداي كه رفتم مي داشتم.بود او به حواسم تمام اما. امدم بيرون اتاق از
 :رسيد

 خدايا؟ چرا چرا اخر-

 خبري ولي ببينم را رفتنش تا زدم پرسه شركت بر و دور ساعتي نيم بود انجا دلم كه حالي در و امدم پايين ها پله از
 حد از خارج شوكي شوكبود يك برايش عروسي كارت ان كه دانستم مي.بمانم منتظر توانستم نمي ان از بيشتر.نشد

 .پاشيده هم از را درونش و امده فرود قلبش به پتكي چون كه اي ضربه و تحملش

 اينكه براي كوشيدم و رسيدم خانه به هميشه از تر داغان و خسته.كردم مي دق داشتم و خوردم مي را خودم راه طول در
 .كنم حفظ را ظاهرم نشوم مادر نگراني باعث هم باز

 :پرسيد ديد مرا تا مامان

 كردي؟ دير امروز چرا-

 .دادم مي انجامش بايد كه امد پيش فوري كار يك بيايم خواستم مي كه اي لحظه اخرين درست-

 .بخور كندم پوست برايت ميوه گردم مي بر ديگر ساعت دو يكي بيرون روم مي ات دايي زن با من-

 و رفتم فرو فكر به وو نشستم اي گوشه يك مدت تمام.شدم خوشحال باشم تنها خانه در را ساعتي چند توانستم اينكه از
 همه چرا چرا خدايا زد مي فرياد گريه با وقتي.گريست و ديد را كارت ان كه اي لحظه.پرداختم روز ان اتفاقات مرور به
 .شدند همراه هايم هق هق با و گرفتند جان خاطرم در
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 برايش گداز و پرسوز نامه چند و برداشتم قلم و كاغذ.كنم كمكش توانستم مي كاش.چيست دردش فهميدم مي كاش
 .كردم پاره را همه بعد و نوشتم

 جلسه براي بود خوش اين به دلم نيامد كشيدم انتظار چه هر بعد روز صبح.شد تر چشمم اشك از سرم زير بالش شب ان
 را گوشي زدم زنگ همراهش تلفن به هم بار چند.نشد او از خري هم باز اما.امد خواهد دارد ها قسمت مديران با كه اي

 :داد جواب باالخره اينكه تا برنداشت

 :گفتم و كشيدم راحتي نفس

 شمس اقاي سالم-

 پدرام دوست هستم رئوف من خانم سالم-

 :گفتم لرز و ترس با و شد پاره دلم بند شنيدم خودش جاي به را ديگري كس صداي وقتي

 خواهم مي معذرت.اورند مي تشريف موقع چه بپرسم خواستم داشتند جلسه قسمت مديران با شمس اقاي ببخشيد-
 !ندارند؟ تشريف خودشان

 .كنيد كنسل را هايشان مالقات قرار ي همه لطفا بيايند شركت به توانند نمي ايشان فعال-

 :پرسيدم نگراني با

 است؟ بد خيلي حالشان يعني-

 .همين هستند كسل كمي فقط.نيست نگراني جاي خانم نه-

 .برسانيد شان خدمت مرا سالم-

 حالش االن پرسيدم مي خودم از بند يك.زدم هم به را ها قرار تمام و كردم كنسل را جلسه.شد خراب سرم روي دنيا
 كيست اش ناراحتي عامل داريم نقشي چه ها گل ان و من ميان اين ؟در كيست به متعلق عروسي كارت است؟ان چطور
 شود؟ عروس است قرار كه دختري يا من

 را ام ناراحتي كردم سعي چه هر رفتم كه خانه به.خورد مي را ذهنم خوره مثل پاسخش نيافتن كه جوابي بي هاي سؤال
 :گفت عصبانيت با و شد كفري مادرم بار اين.نداشت اي فايده ندهم نشان
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 .كنم كمكت بتوانم شايد عصبي؟بگو و دمغ روز چهار خوبي روز سه شده چي دوباره باز-

 درماني درد اين ولي بود او داشتم كه كسي تنها.بشكنم را گلويم بغض و بگذارم زانويش روي به سر خواست مي دلم
 .نبود سرانجامش به اميدي هيچ كه اي طرفه يك و ثمر بي عشق.نداشت

 :گفتم ناچار به كرد مي نگاهم پاسخ منتظر

 .ايد نمي بر كاري كس هيچ دست از دفعه اين مامان نه-

 .باشد نداشته درماني كه نيست دردي هيچ!؟ مگر شده چيي-

 هيچ به اما دارد مشكلي دانيم مي ما ي همه.بيايد شركت به نتوانست هم امروز.است مريض نزديكم دوستان از يكي-
 .ريخته هم به اعصابش حسابي است روز چند.گويد نمي چيزي كس

 :گفت دلسوزي با

 را خودشان خودخوري با و ريزند مي دلشان توي را چيز همه ادمها جور اين.كن كمكش تواني مي كه انجايي تا جان مها-
 .برند مي بين از

 گودي به هاي چشم با.كابوسببينم و بخوابم خواست مي دلم نه و امد مي خوابم نه ماندم بيدار بسترم در صبح تا شب ان
 ديوانه داشتم نگراني شدت از.نيايد هم باز ترسيدم مي.بودم ريخته هم به خيلي. رفتم شركت به اشفته ظاهري و نشسته

 روبرويم گشاده رويي با را سپهر اقاي كنم مرور را روز ان قرارهاي و ها برنامه تا زدم ورق را تقويم كه همين.شدم مي
 :گفت و داد را جوابم خشرويي با.كردم سالم و برخاستم احترامش به.ديدم ايستاده

 .رود مي پيش خوب كارها-

 بدهم؟ انجام برايتان ايد مي بر دستم از كاري نيست بد ممنون-

 هماهنگ شما با مگر.باشيم داشته جلسه هم با مهمي خيلي مسأله درباره امروز بود دارند؟قرار تشريف شمس اقاي-
 نكردند؟

 .بگيرم تماس همراهشان تلفن با من تا بنشينيد لطفا.نياوردند تشريف هنوز كه فعال-
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 ام سينه به اي ضربه قلبم خورد مي كه زنگي هر با و نبود دلم توي دل.بردارد را گوشي ديگري كس هم باز ترسيدم مي
 .داد جواب خودش اينكه تا كوفت مي

 :گفتم كنم حفظ را ارامشم كردم مي سعي كه حالي در و پرداخت پايكوبي به شادي از قلبم بار اين

 با مهمي مالقات قرار شما اينكه مثل. دارند تشريف اينجا سپهر اقاي.شدم مزاحم خواهم مي معذرت شمس اقاي سالم-
 .داشتيد ايشان

 .شركت رسم مي ديگر لحظه چند تا من است درست-

 به تا است جواب منتظر سپهر اقاي رفت يادم كه شدم زده ذوق قدر ان.خواند ام چهره در را خوشحالي شد مي راحتي به
 :گفتم امدم خودم

 .رسند مي ديگر لحظه چند تا-

 و رنج كه نپاييد ديري ام خوشحالي. بودمش نديده اينطوري حاال تا امد قبل از تر افسرده و تر گرفته ديگر دقيقه چند
 .نشدم شادي كنجكاو نگاه متوجه كه بودم رفته فرو خودم در قدر ان گرفت را جايش اندوه

 :گفت حرص با و ايستاد سرم باالي شادي رفت دفترش به سپهر اقاي همراه به شمس اينكه از پس

 پشه ميان در روز يك روزها اين كه او لك تو رفتي كه چه تو شديدبه دمغ چرا تو است بد حالش چته؟شمس باز چيه-
 زند مي لگدش

 :گفتم كردن گم رد براي

 .كنم تحمل را اي قيافه همچين بايد روز تمام كه ناراحتم نظر اين از من خب-

 :گفت و زد چوزخندي

 .دارم شك من گرفتي تو كه اي قيافه اين با ولي گويي مي كه باشد همين كند خدا-

 ديگر ديد از من و كني مي نگاه ديگري ديد از قضيه اين به تو-

 :گفت خنده با
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 .مو پيچش تو و بينم مي مو من كه است اين منظورت فهميدم اهان-

 .ندارد وجود مويي پچش اصال چون ندارد موضوع به ربطي هيچ مثل اين اتفاقا-

 دارد ديگر چيز پيچش ندارد مو پيچش است تو با حق است درست-

 !مثال؟-

 .عاجزيم ديدش از ما و بيني مي ديدگاه يك از شما كه غيره و تيپي خوش,جذابيت,مردانگي,قيافه مثال-

 .شود خوب حالت شايد كن رجوع دكتر يك به عاجزي كه حاال-

 پر دلم شد تمام كه سپهر با اش جلسه.داد مي ادامه كلش كل به و نششست مي هم باز وگرنه داشت كار كه شكر را خدا
 .بزند صدايم خودش تا دادم ترجيح ولي اتاقش داخل بروم كه زد مي

 او تأييد به نياز كه كنم پيدا فوري نامه يك انها ميان از شايد تا كردم مي برسي را اقدام دست در كارهاي ي پوشه داشتم
 :گفت و ايستاد ميزم كنار.امد طرفم به تند هاي قدم با و شد وارد خانمي كه باشد داشته

 دارند؟ تشريف ببينم را شمس اقاي خواستم مي خانم سالم-

 شما؟ بله-

 .دارم عجله چون زودتر فقط.هستم معين-

 :گفت حوصلگي بي با و برداشت دير را گوشي هم باز

 .بفرماييد بله-

 فرماييد مي اجازه ببيند را شما اند اورده تشريف معين خانم-

 داخل بياورند تشريف-

 .داد مالقات وقت او به بردم را اسمش تا كه بود مهمي ادم حتما
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 مي دلم خيلي.كشيد درازا به صحبتشان.نيامد يادم كردم فكر چه هر.شنيدم كجا را اسم اين كه اوردم فشار مغزم به
 داد ست من با خشرويي با جلو امد خانم ان كردند مي خداحافظي داشتند وقتي.گويند مي هم به دارند چي بدانم خواست

 :گفت گرمي لحن و

 .دار نگه خدا عزيزم خب-

 از تر حوصله بي كرددبعد اش بدرقه در جلوي تا شمس.ماندم جا بر مبهوت و مات اوردم مي در شاخ تعجب از داشتم
 حتي وقت اخر تا رفت او دفتر به راست يك و امد رئوف اقاي بشوم خارج بهت حالت از اينكه از قبل.رفت دفترش به قبل
 .داشت اش دلداري در سعي و گذاشت نمي تنهايش و بود كنارش در جلسات طول در

 كه مرا است صحبت سرگرم سخت رئوف با ديدم رفتم اتاقش به كه بار يك و شد تكرار برنامه همين بعد روز صبح
 :گفتم و نهادم مقابلش داشت امضا به نياز كه را فوري نامه دو و ايستادم ميزش كنار شدند ساكت ديدند

 .كنيد امضايش و كنيد لطف است فوري نامه دو اين ببخشيد-

 نگاه است ميزش روي كه پاكتي به دارد شدم متوجه و افتاد رئوف اقاي به كه چشمم شد اش مطالعه مشغول دست به قلم
 را ذهنش موضوعي رسيد مي نظر به.افريد ماجرا همه ان كه ست عروسي كارت همان ديدم كردم دقت كه خوب كند مي
 :پرسيد مقدمه بي و اورد جلو شمس طرف به را سرش تأمل اي لحظه از پس چون كرده مشغول خود به

 اقدام خودم من تواني نمي تو اگر نمانده عروسي جشن به بشتر روز كني؟چند كاري نداري خيال تو مگر پدرام ببينم-
 كنم؟

 : داد پاسخ تحكم با

 .كنم مي كاري يك خودم گرفتم تصميم اگر نيست الزم نه-

 ...فقط ست عالي من حل راه كن باور رسيده عروسي روز بخواهي تو تا!چطوري؟ اخر-

 چي؟ فقط-

 خوشحال نيست تنها و است كنارش در دوستش ديدم مي اينكه از.امدم بيرون اتاق از و برداشتم را شده امضا هاي نامه
 رئوف منظور شايد اصال.سوزانم مي دل برايش كه هستم اش كاره چه من مگر.گرفت حرصم افكارم و خودم از.بودم

 !فرستند؟ مي را اش عروسي به دعوت كارت هم داماد خود براي مگر ولي.است شمس خود عروسي
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 :گفتم و رفتم دفترش به تكليف كسب و خداحافظي براي برداشتم را شده برسي هاي پرونده وقت اخر

 سپهر؟ اقاي دفتر ببرم يا شما به بدهم است اماده ها پرونده اين شمس اقاي ببخشيد-

 .برم مي خودم من به بدهيد نه-

 روم مي من ناريد فرمايشي اگر اجازه با پس-

 :گفت و زد صدايم رئوف اقاي بروم خواستم تا

 شمس خانم كنيد صبر لحظه يك-

 :گفت خشونت با پدرام

 كنم مي حلش خودم نگو هيچي پوريا-

 :پرسيدم و برگشتم طرفشان به

 داشتيد؟ كاري من با شما رئوف اقاي ببخشيد-

 بگذارند ايشان اگر بله-

 :گفت و كرد اشاره دست با پدرام

 سالمت به نباشيد خسته برويد شما نه-

 حل من دست به كه دارد مشكلي توانست؟شايد نمي ولي بزند خواست مي كه بود حرفي چه اين پرسيدم خودم از راه بين
 !ايد نمي بر او براي كاري كه كه من دست از اما شود مي

 

 يازدهم فصل

 چوبي تخت روي حياط در مينو اتفاق به دايي زن و مامان.رسيدم خانه به چطور نفهميدم اصال كه بود مشغول فكرم قدر ان
 :گفت ديد مرا تا مادرم.زدند مي گپ هم با و بودند نشسته

 بنشين ممن پيش اينجا بيا جان مها بيا-
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 .برگردم بعد و كنم عوض را لباسم برم اول چشم-

 زدم صورتم و سر به ابي و كردم عوض را لباسهايم حوصله بي و ارام.نداشتم را مينو با صحبتي هم و همنشيني حوصله اصال
 .نداشتم را نزدشان رفتن از غير به اي چاره اما

 :شد شروع مينو هاي كنايه و نيش نرسيده

 .اي حوصله بي و خسته خيلي انگار خوابيدي كردم فكر!شدي فرما تشريف باالخره-

 :گفت و انداخت ام گرفته ي چهره به نظري نگراني با مادرم جمله اين شنيدن با

 شده؟ چي گويد مي راست مينو-

 پشيمان ولي بگويد بهم خواست مي امروز نشده حل مشكلش هنوز كردم تعريف برايتان كه را دستم ماجراي هيچي-
 .شد

 كرده؟ گرفتارش قدر ان كه چيست به مربوط مشكلش داني مي-

 .شده استخوان و پوست خورده، غصه كه بس روزه چند اين طفلك. كردم مي كمكش كه دانستم مي اگر خب -

 :پرسيد و زد را خودش نيش دوباره مينو

 آقا؟ يا است خانم شما دوست اين حاال -

 :گفتم غيظ با و شدم شوكه مينو نسنجيده سوال از

 .خانم مينو كن فرو گوشات توي هميشه براي را اين. هستند خانم من دوستهاي تمام كنم مي عرض شما اطالع محض -

 :گفت و برنداشت كنايه و نيش از دست هم باز

 نظرم به اينطور هستي، فكرش به دائم كه است مهم برايت آنقدر طرف ديدم چون خب. نداشتم منظوري ببخشيد، -
 .رسيد

 .باشد مهم برايم هم بايد هست، دلسوزي و خوب دوست وقتي خب -
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 اعصابم هميشه مينو با صحبتي هم از. رفتم پايين پلهها از و كردم بهانه را خستگي دادم، را جوابش حرص با اينكه از پس
 :پرسيد ناراحتي با و پيوست من به مامانم بعد، ساعتي. شد مي خورد

 و حسابي و درست حرف كلمه دو نمونه براي توانيد نمي وقت هيچ كه داريد مشكلي هم با مينو و تو مگر مها، فهمم نمي -
 !بزنيد؟ هم با اعصاب جنگ بدون

 بي كدام هيچ و است همراه كنايه و نيش با حرفهايش هميشه كه مينوست از نيست من از مشكل كردم، عادت من -
 .نيست منظور

 حساس زيادي روزها اين ميكنم احساس. داشت را تو با شوخي قصد كه ندارم شكي. نگفت چيزي كه مينو جان، مها -
 .شدهاي

 :گفتم و آوردم فرود تسليم سر. نداشتم را بحث اين ادامه حوصله

 .باشم كرده ناحقي قضاوت من و شماست با حق شايد -

 .بنويسم برايش ديگري نامه كه زد سرم به باز رفتم اتاقم به وقتي شب آخر

 چه ميفهميدي و داشتي خبر ميگذرد، دلم در آنچه از كاش اي. ندارد مفهومي و معنا هيچ برايت نميدانم كه سالمي سالم،«
 پوچ و هيچ به دل كه دانم مي. باشي نااميد داري، دوستش كه كسي آوردن دست به از كه ست عذابي چه و رنج و درد

 و آوردن دست به آرزوي با و شوم بيدار خواب از ديدنت عشق به روز هر كه دلخوشم هم همين به من اما كرده، خوش
 كه كنم تكرار بار هزار نامههايم با و برسانم صبح به را شب خيالت با كه بس همين من براي. كنم زندگي محبتات جلب

 .ندارد آن به نفوذ براي راهي كه جاييست من دل كه كنم چه اما ديگريست، جاي دلت كه دانم مي. دارم دوستت

 خواهم مي را خوشبختيات كه باش خوش پس

 »...  يا آرزو

 :گفت ديد، مرا تا فرزانه. رسيدم معمول حد از ديرتر كمي و رفتم شركت به گلفروشي، به نامه رساندن از پس صبح

 بودي؟ نمانده كه خواب -

 .شدم بيدار موقع به نه -

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



 

 

رضازاده زهرا  –گل نسترن رنگ    

74 

 داشتي؟ قرار كسي با نكند. كردي دير چرا پس -

 .شد دير آمدم، پياده زني، مي حرفها چه. بابا نه -

 و پكر روز هر مثل پدرام، دقيقه چند از بعد. نشستم ميزم پشت و كردم بهانه را كار موردش، بي پرسشهاي از فرار براي
 .رئوف آقاي سرش پشت و رسيد راه از حوصله، بي

 آقاي منشي اينكه از پس. اينجا ميĤيد ميافتد راه دوستش دنبال دائم كه ندارد زندگي و كار مرد اين انگار: گفتم خود با
 .رفتم داخل به و يافتم خوبي بهانه نرسيده دستش به درخواستي، پروندههاي گفت و گرفت تماس سپهر

 :پرسيدم و ايستادم در جلوي همانجا. بودند صحبت گرم دو هر

 داديد؟ سپهر آقاي به را ديروز پروندههاي بپرسم آمدم شمس، آقاي ببخشيد -

 :گفت و زد پيشانياش به دستي

 .رفت يادم آخ -

 .ميبرم خودم من بدهيد، اجازه اگر. نرسيده دستشان به آنها گفتند و گرفتند تماس ايشان منشي االن همين اتفاقا -

 و ياس شركت با همكاري پروندههاي كشو توي از كنيد لطف شما فقط. آنجا ميروم االن همين خودم من. ممنون نه -
 .كنيد پيدا را اطلس

 كشوهاي خواستم كنم، پيدايشان آنجا در نتوانستم چون و گشتم را ميزش كشوهاي رفت، بيرون در از اينكه از پس
 :گفتم او به خطاب. بود نشسته جلويش رئوف كه بگردم هم را كمدش

 .بيندازم نگاهي يك هم شما سر پشت كمد كشوهاي به من بفرماييد اجازه ببخشيد،اگر -

 .بفرماييد. ميكنم خواهش -

 برسم، كارم به بتوانم من كه كند رفتار طوري ميرسيد شعورش اينكه از. ايستاد پنجره به رو من به پشت رفت، شد بلند
 .آمد خوشم خيلي

 :پرسيد مقدمه بي بود، من به پشتش كه حالي در
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 بپرسم؟ شما از سوال يك توانم مي جسارتاً شمس خانم -

 :دادم جواب و كشيدم كار از دست

 .ميكنم خواهش البته، -

 كرديد؟ ازدواج شما ببخشيد، -

 زحمت به اين وجود با. چيست منظورش نميدانستم كه خصوص به. نداشتم را شنيدنش انتظار اصالً. خوردم جا سوالش از
 :دادم پاسخ و كردم حفظ را خونسرديام

 .هستم مجرد من. نه -

 نداريد؟ هم نامزد چي؟ نامزد -

 پاسخم منتظر. باشد برده عاشقانه نامههاي آن و گلها فرستادن ماجراي از بويي ميترسيدم و شدم مي نگران داشتم كم كم
 :گفتم كه بود

 هنوز نه -

 چه شما از دارد، او به ربطي چه من زندگي خصوصي مسايل اصالً و فضوليست آدم عجب گوييد، مي خودتان با البد -
 نداريد؟ ازدواج قصد شما ديگر، سوال يك حاال. است خير من قصد پنهان

 رسيد دادم به پدرام حساس لحظهي در درست. نميرسيد ذهنم به جوابي هيچ واقع در. درماندم جواب از بار اين. برد ماتم
 .داد نجات بودم، شده گرفتار آن در كه بنبستي از مرا و

 كرديد؟ پيدا را پروندهها -

 :گفتم. كنم پيدا را پروندهها آن كشوها از يكي در توانستم موقع همان اتفاقا

 .كردم پيدا بفرماييد، بله -

 االن ميدانستم. بود كرده يخ دستانم اما ميگرفت، گُر داشت بدنم تمام. آمدم بيرون اتاق از سريع و گذاشتم ميزش روي
 .بيقرارند كنجكاوي شدت از و ميكنند نگاهم دارند فرزانه و شادي
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 :پرسيد صبرانه بي شادي نشستم، تا

 ماندي؟ شمس اتاق توي وقت همه اين چرا مها، -

 ميگشتم پرونده دنبال داشتم -

 !كنم باور يعني -

 :دادم پاسخ تندي لحن با و بنشانم جايشان سر را آنها دوي هر هميشه براي گرفتم تصميم

 .بدهم پس حساب شما به بايد چه براي نميدانم من اصالً. نكنيد ميخواهيد كنيد، باور خواهيد مي -

 :گفت شادي و خوردند جا دو هر

 .نداشتيم را كردنت ناراحت قصد ببخشيد، -

 .نيست درك قابل برايم اصالً شما جوهاي و پرس اين كه است اين موضوع -

 دنبالهي رئوف آقاي دوباره ميترسيدم. نداشتم اتاقش داخل به را آن بردن جرأت رسيد، گلها مقرر وقت از ديرتر خيلي
 و گذاشتم ميز روي را آن عجوالنهاي، حركت با و رفتم دفترش به گل دسته با برخاستم، باالخره. بگيرد را موضوع
 :گفت كه برگرداندم سر اضطراب با. زد صدايم بيرون، بيايم خواستم تا. برگشتم

 .بگيريد برايم را سپهر آقاي شماره -

 براي خواستگاري هدفش داشت؟ منظوري چه سوالها آن از رئوف آقاي ميكردم فكر اين به همش. كشيدم راحتي نفس
 .نباشد خودش براي ميكردم دعا ديگري كس يا بود خودش

 :زد صدايم كه ميكردم جمع را ميز روي وسايل داشتم وقت آخر

 .بياوريد تشريف لحظه چند نميشود، ديرتان اگر -

 .چشم باشد -

 به و گرفتم دستم را نامهاي گذاشتم، ميز روي را كيفم نكنند، شك فرانك و شادي كه طوري خونسردي، كمال در
 :گفت آرامي لحن با. ميشد كنده جا از داشت قلبم. رفتم دفترش
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 نداريد؟ كه عجله بنشينيد، بفرماييد -

 .نكشد طول زياد اگر البته نه، كه عجله -

. ميكرد اختيار سكوت و ميشد پشيمان بگشايد، دهان ميخواست تا. است مشكل برايش زدن حرف ميكردم احساس
 :گفت و نياورد طاقت رئوف باالخره

 .بگويم من بده اجازه نميتواني، اگر جان، پدرام -

 .بيرون برو دقيقه چند تو اصالً ميگويم، خودم نه -

 .كن صدايم خواستي اگر. منتظرم بيرون من باشد -

 :گفت و شكست را سكوت باالخره دقيقه چند از بعد. ميرفت كلنجار خودش با و ميكرد دست »آ دست اين هنوز پدرام

 را شما شخص اهانتبه و توهين قصد ما نكنيد، پوريا و من مورد در بدي برداشت شما كه كنم شروع بايد كجا از نميدانم -
 .بكنيد خواستيد، قضاوتي هر بعد بدهيد، گوش من حرفهاي به اول لطفاً. نداريم

 :داد ادامه سپس و داشت كمك به نياز شروع براي انگار. انداخت من سوي به نظري و كشيد عميقي نفس سپس

 يك پيش، روز چند باشد خاطرتان اگر. ميكنم تعريف برايتان اول از را چيز همه شويد، منظورم متوجه بهتر اينكه براي
 كه دخترخالهام عروسي كارت. شدم داغان درون از و كرد شوكه مرا شديداً كه آورند من براي عروسي دعوت كارت
 .شد جداييمان باعث اندازه بي داشتن دوست همين و داشتم دوستش دل و جان از سالها

 بردن براي باطلبم تصور به من تا ميشد آشكار داشت كم كم نهفته رازهاي. بزند را حرفش گذاشتم و كردم سكوت
 :پرسيد ميزد؟ به را حرفها اين چه براي اما بزنم، تمسخرآميز لبخند دلش،

 زياد، داشتن دوست است ممكن چطور اينكه ديگر و ميزنيد من به را حرفها اين چرا كه نشدم متوجه هنوز من ببخشيد، -
 شود؟ جدايي باعث

 آرزو، به م حد از بيش عالقه دوم، سوال مورد در اما. ميگيريد من از بعداً را اولتان سوال جواب كنيد تأمل كم يك اگر -
 همه. داشتيم كشمكش و بحث و جر هم با اوقات اكثر و بيايد وجود به ما بين زيادي نظرهاي اختالف بود شده باعث

. ميشد تيرهتر روز به روز ما رابطه. ميشود طالق به منجر و ميگيرد باال اختالفتان كنيد، ازدواج هم با شما اگر ميگفتند
 در كه وقتي از مخصوصاً آمد، پيش گلها ماجراي وقتي. نخواست خدا ولي بخورد، رقم او با آيندهام كردم سعي خيلي
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 شده، پشيمان آرزو كه داشتم را تصور اين غلط به گذاشت، آرزو را خود نام فرستنده گلها، آن همراه ارسالي نامههاي
 بعد هفته چند اينكه تا نداشت، فايدهاي كردم، عذرخواهي ازش چقدر هر. شد عصباني خيلي پرسيدم، خودش از وقتي
 حد سر به ناراحتي شدت از و داد دست من به حالتي چه كه بوديد شاهد خودتان موقع آن. آوردند را عروسياش كارت
 خاطر به. بدهم خودم دست كار وقت يك نكند كه ميترسد اين از پدرم. كنم پيدا را خودم نتوانستم هنوز. رسيدم جنون
 همهي هم االن. نميگذارد تنهايم هم لحظه يك حتي و شده من بپاي رهاكرده را زندگياش و كار پوريا طفلكي هم همين
 البد كه ميكنند خيال آنها كرديد، معرفي شمس را خودتان شما آوردند، را كارت كه آنروز چون كه است اين من سر درد

 فكر همه حاال راستش. بود آرزو مادر يعني خالهام، آمد ديدنم به پيش روز چند كه هم معين خانم. هستيد همسرم
 .گرفتم زن و شدم نااميد آرزو از ميكنند

 با همسرش عنوان به مرا ميخواهد نكند: گفتم خودم با. دارد خيالي چه و چيست حرفها اين از منظورش نميفهميدم هنوز
 .ميشدم ديوانه داشتم. است غيرممكن كه اين! چه يعني! ببرد آرزو عروسي به خود

 :داد ادامه

 من كه گفت و كشيد پيش را گلها ماجراي ولي. نكردهام ازدواج هنوز من كه بگويم خالهام به خواستم بار چند -
 خواست ازم او وقت آن. شدم تسليم و نزدم حرفي ديگر نرفتند، بار زير وقتي. گرفتهام زن كه بفهمانم همه به ميخواستم

. شدهايم خود سرنوشت تسليم دو هر كه بدهم اطمينان آرزو به تا بروم دخترش عروسي جشن به همسرم همراه حتماً
 خدا به ولي بدهم، شما به پيشنهادي چنين ميخواهم كه هستم خودخواهي آدم من ميكنيد فكر خودتان پيش االن ميدانم
 منفي، چه مثبت چه باشد، چه هر شما جواب. نميدادم را احمقانه پيشنهاد اين هرگز نميكرد، وادارم اجبار اگر قسم

 .ميماند باقي قبل مثل چيز همه و نميكند تغيير چيز هيچ ما روابط در كه باشيد داشته اطمينان

 :گفتم شد كه ساكت. كند بازي بهاين وادار مرا ميخواهد طريق چه به و چيست هدفش نميدانستم درستي به هنوز

 .نشدم شما خواسته متوجه بايد كه طور آن هنوز من راستش -

 :گفت آرامي صداي با سپس و كند پيدا را خواستهاش بيان شهامت تا رفت كلنجار خودش با و كرد پا آن پا اين -

 شما با برخوردش هم دليل همين به. هستيد من زن شما كرد فكر آمد، اينجا به وقتي خاله روز آن شمس، خانم ببينيد -
 اين خواهشم همين خاطر به. ميدانند من همسر را شما آنها االن يعني. برد كار به را عزيزم لفظ حتي و بود صميمانه آنطور
 هم خودم راستش. است احمقانه و غيرمنطقي درخواستي ميدانم. بگيريد عهده به مرا همسر نقش عروسي روز كه است
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. باشم داشته را بيانش شهامت شد باعث ميدانست، حل راه تنها را اين كه پوريا اصرار. كنم مطرحش كه داشتم ترديد
 .نميدادم خودم به را آن طرح اجازه هرگز نبودم مجبور اگر. نشويد سوءتفاهم دچار من مورد در ميكنم خواهش فقط

 و دادم دست از را تحملم كند، سوءاستفاده داشتم، او به كه پاكي عشق از و بگيرد بازي به مرا احساس ميخواست اينكه از
 :گفتم محترمانه چندان نه لحني با و رفت عقب سانتي چند صندلي كه برخاستم حرصي چنان با

 بدلي، نقش در هم آن جوان، مرد يك با همراهي كه نشدم بزرگ خانوادهاي در من. ميكنم فكر مورد اين در باشد، -
 .اجازه با فعالً. باشد آسان

 :زد صدايم بروم بيرون اتاق از خواستم تا

 .نيايد پيش مشكلي و باشد قانوني شرعي و عرفي نظر از كار اين ميدهم قول باشد، مثبت جوابتان اگر -

 

 دوازدهم فصل

 مسير تمام ميكردم، كوفتگي احساس شديداً كه حالي در متشنج، اعصابي با. بود نامهفوم و گنگ برايم پيشنهادش هم باز
 بهانه همان گرفت، خود به اعتراض حالت تا. بود عصبي و نگران خيلي مادرم رسيدم، وقتي. رفتم پياده را خانه تا شركت

 :گفتم و آوردم را هميشگي

 نگذارم تنهايش كه گفتيد خودتان و شده گرفتار بدجوري دوستم آن چون جان، مامان نشويد من پاپي زياد روزها اين -
 .برسم دردلش به و

 .گرفت آرام و آمد كمكم به دلسوزش و مهربان قلب

. ميغلتيدم آنپهلو به و پهلو اين از گاه و ميرفتم فرو فكر به و ميدوختم سقف به چشم گاه ماندم، بيدار بسترم در شب تمام
 .بخوابم هم لحظه يك نميتوانستم ميرفتم كلنجار خود با چه هر. ميكرد ديوانهام داشت خيال و فكر

 موقتش عقد وبه ميپذيرفتم را پيشنهادش اگر اما كنم، فدايش هم را جانم بودم حاضر حتي كه داشتم دوستش آنقدر
 اجازه بدون انجامش نه كنم، مطرحش ام ودايي مادر با ميتوانستم نه چون. نداشت برگشتي ميرفتم، كه راهي درميĤمدم،

 .بود ممكن آنها
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 ميانديشيدم، آرزوهايم و احساس به كه زماني ولي. بود منفي پدرام به جوابم ميكردم، فكر عكسالعملش و مامان به وقتي
 چه به اما برسم، آرزويم به و بدهم جا دلش در را خودم ميتوانستم وسيله اين به شايد. بود مثبت پاسخم چرا و چون بي

 :كردم تكرار بار چندين بغض با و كوبيدم سرم زير متكاي روي به مشت قيمتي؟

 ... قيمتي؟ چه به خدايا قيمتي؟ چه به -

. شد غالب احساسم باالخره. ميگشود مالمتم به زبان و ميزد نهيب عقلم و ميداد را پاسخم و ميزد صدايم تپشهايش با قلبم
 .چيست جوابم ميدانستم برخاستم، خواب از كه صبح

 همراهم دادم ترجيح اما نه، يا شد خواهد الزم نميدانستم اينكه وجود با. برداشتم را شناسنامهام صدا و سر بي و آرام
 بخواهم، را خطايم كار عذر بوسيدنش، با ميخواست دلم. بود خوابيده آسوده مامان. نباشد احمقانه كارم ميكردم دعا. باشد
 .شود بيدار ترسيدم اما

 كه همين و رفتم عقب به قدم چند وحشت و ترس با. پيچيد پايم جلوي زياد سرعت با اتومبيلي رسيدم، كه كوچه سر
 .كنم سكوت و نشوم همكالم او با دادم ترجيح و است شهاب ديدم كردم، رانندهاش به اعتراض آماده را خودم

 .بود كرده داغ داشتم كه دلشورهاي و اضطراب شدت از بدنم تمام شدم، كه شركت وارد

 هر انگار. نكرديم موضوع به ي اشارها كدام هيچ رفتم، پدرام اتاق به روزمره كارهاي انجام براي بار چند اينكه وجود با
 .كند مطرحش ديگري آن بوديم منتظر دو

 :گفت و خنديد موذيانه انداخت، باال ابرو شادي غذاخوري، سالن در ناهار، وقت

 چيست؟ جريان بگو كنده پوست و بگو راست پش بزني، گول را ما نميتواني كني، حاشا هي و خانم مها بكشي را خودت -
 .كنيم كمكت بتوانيم ما شايد خب. نيستي سابق مهاي آن اصالً تو روزها اين

 :گفت و گرفت را حرفش دنبالهي هم صبا

 .كنجكاوي و فضولي نه است، كمك فقط ما قصد -

 :گفتم و دهم قرار مسخره پيشنهاد آن جريان در را آنها نميديدم لزومي

 .دارم مشكل خانه در كمي يك نيست، مهمي چيز -
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 .برسيم را حسابش كرده، اذيتت كسي چه ببينيم تا بگو خب -

 .برنميĤيد كاري شما دست از و خانوادگيست مشكل بابا، نه -

 ميكردم حاصل يقين داشتم كم كم. نياورد زبان بر آن مورد در كالمي يك، ساعت از قبل تا برگشتيم، كه ناهارخوري از
 :زد صدايم پدرام. رفت او دفتر به و آمد رئوف آقاي آنكه از پس دقيقه چند. شده پشيمان پشنهادش از كه

 .بياوريد برايم دوباره برگردادنم، شما به صبح كه را پروندهاي لطفاً شمس، خانم -

 من؟ از جواب گرفتن براي بهانهايست اين يا دارد، نياز پرونده آن به واقعاً آيا كه داشتم ترديد

 خواستم و گذاشتم ميزش روي را آن كه همين. بود من به پشتش شدم، كه وارد. بردم اتاقش به و برداشتم را پرونده
 :گفتم و برگشتم آرام و خونسرد. زد صدايم برگردم،

 بله -

 :مطلب اصل سر رفت مقدمه بي

 كرديد؟ را فكرهايتان شما بپرسم، خواستم ميخواهم، معذرت -

 صورت هر در. بود آمرانه حدي تا و خشك و سرد اما باشد، داشته وجود محبت از رگههايي كالمش در ميخواست دلم
 .ميدادم جواب بايد

 :گفت من به خطاب رئوف

 .ميروم بيرون اتاق از من بدهيد، جواب من حضور بدون ميدهيد، ترجيح اگر -

 .داشتم مشكل خودم با من چون نميكردم، برايم فرقي نبودش، و بود

 به رسيدن براي و تصنعتي محتبش ابراز ميدانستم اينكه وجود با آمرانه، نه و خشك و بود سرد نه كالمش، لحن بار اين
 :كرد گرم را دلم بيانش طرز است،، هدف

 كنارتانهستم در جا همه باشيد مطمئن. بيفتد اتفاق اين نميگذارم من يعني. نميĤيد پيش شما براي مشكلي هيچ كنيد باور -
 مها كردم، گير وضعيتي بد در من ولي نيست، آسان گرفتن تصميم و است سخت قبولش ميدانم. نميگذارم تنهايتان و

 .خانم
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 :گفتم و شد سالحم خلع باعث ملتمسانهاش نگاه

 شك بدون چون بگذارم، ميان در خانوادهام با را موضوع اين نميتوانم كه است اين من مشكل فقط ميكنم، درك. ميدانم -
 .كنم كار اينجا نگذارند ديگر بسا چه حتي. كرد خواهند مخالفت آنها

 نيستيد مجبور شما اما ميرود، قبولش بار زير كسي كمتر. نيست معقول پيشنهاد يك اين داد، آنها به را حق بايد خب - ¬
 را خودم سعي تمام من. بگيريد مادرتان از را عروسي جشن در شركت اجازه كافيست چيست، جريان كه بگوييد آنها به

 هيچ بدون هم را شما شرايط تمام. نشوند باخبر ما ازدواج از كس هيچ همكاران، و آشنايان و شما خانواده از كه ميكنم
 .بخواهيد خودتان كه طور هر البته. ميكنم فراهم را چيز همه عادي عقد يك مثل درست و ميپذيرم شرطي و قيد

 در آن، قبول با و نه يا است درست ميكنم كه كاري نميدانم فقط. كرد خواهيد عمل ميزنيد، كه حرفي به شما ميدانم من -
 .داشت خواهم سرنوشتي چه آينده

 :گفت و داشت روحياش سرگرداني و سردرگمي از نشان نگاهش حزن

 ميخواهم شما از ولي باشم، گرفته تصميم فكر بدون اينكه نه. آمد خواهد پيش چه بعد نميدانم هم خودم من واقع در -
 .كند روشن را چيز همه زمان بگذاريد

 :پرسيدم رنجيده خاطري با

 !بود؟ خواهد انتظارم در سرنوشتي چه و آمد، خواهد پيش چه نميكند فرقي شما براي يعني -

 .بسپاريم سرنوشت دست به را خودمان كه است اين منظورم. نبود اين منظورم نه -

 كه حالي در و برخاستم. نبودم دادنش دست از به حاضر وجه هيچ به ولي ميترسيدم، عجوالنهام تصميم عاقبت از اينكه با
 .داشت من به چشم عاجزانه نگاهي با آشفته و نگران. كردم نگاهش و برگردانم سر ميرفتم، خروجي در سمت به

 :گفتم و ندانستم جايز را معطلي

 .ميكنم قبول باشد -

 :پرسيد آشكار شعفي با. برداشتند دوشش روي از را سنگيني بار انگار

 است؟ همراهتان شناسنامه -
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 بله -

 خارج شركت از ديگر دقيقه ده هم شما. ميگذارم قرار ديگر ساعت نيم براي و ميگيرم تماس هميناالن من پس خب -
 .ميكنيد من به بزرگي لطف شما. متشكرم هم باز. شويد

 زيرچشمي كه حالي در شادي. شدم رفتن آماده و برداشتم را كيفم وسايلم، جمعĤوري از پس و آمد بيرون اتاق از
 :پرسيد و نياورد طاقت ميكرد، كنترل را حركاتم

 ميروي؟ داري كجا زودي اين به شده؟ چيزي مها -

 .خداحافظ. ميشود ممنون باشد، هم من كار به حواسات. بروم زوتر بايد دارم، مشكل خانه در كه گفتم -

 و كرد ترمز پايم جلوي ماشيني تا ماندم آنجا آنقدر و ايستادم اتوبوس ايستگاه كنار. باشم منتظرش بايد كجا نميدانستم
 :گفت من به خطاب رانندهاش

 .شويد سوار لطفاً شمس، خانم -

 حتي. نشود ارتباطمان متوجه كسي تا بود گرفته نظر در را جوانب همهي. شدم سوار است، پدرام طرف از ميدانستم چون
 رئوف اتفاق به لحظه همان در درست كه ديدم را پدرام رسيديم، مقصد به وقتي. ميبرد كجا به مرا نپرسيدم راننده از

 از و افتادم راه سرشان پشت. گرفت دلم نميكرد، همراهيام وكسي بودم تنها من اينكه از. ميشد پياده اتومبيلش از داشت
 .رفتم باال كيست، به متعلق نميدانستم كه ساختماني پلههاي

 .است مثبت جوابم ميدانسته و ديده را برنامه اين تدارك قبل از ميشد معلوم

 به و آمد عاقد نشتيم، ايتاليايي سبك طاليي استيل مبلةاي روي پذيرايي سالن در و شديم مجللي خانهي وارد كه همين
 .ميلرزيدم و بود كرده يخ دستانم. پيوستند ما به هم ديگر آقاي و خانم چند. بنشيند كنارم كه كرد اشاره پدرام

 :گفت ميداد، عاقد به را آن كه حالي در او و دادم پدرام به و آوردم بيرون كيفم داخل از را شناسنامهام

 .بنويسيد عروس تولد سال تعداد به هم را مهريه كنيد لطف -

 نوبت كه زماني. بود ميكشيد، را انتظارم كه تاريكي آينده متوجه ذكرم و فكر تمام. نداشت اهميتي برايم اصالً چيزها اين
 .شده دوخته من دهان به نگاهها تمام ميكردم احساس نميچرخيد، دهان در زبانم رسيد، من گفتن بله به
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 :پرسيد نگراني با پدرام

 است؟ خوب شما حال شمس خانم -

 :گفتم و آمدم خود به

 بله -

 آنها خواست تا و آورد بيرون جيبش داخل از را مخملي كوچك جبعه دو پوريا. گفتند تبريك و زدند دست همه حاضرين
 شكل يك حلقههاي سپس ببينند، همه تا گرداند و گرفت دستش از را دو هر قسم، نام به خانمها از يكي بدهد، پدرام به را
 .كنيم هم دست تا داد پدرام و من به را

 :گفت و گرفت را دستم قسم. بياورم باال را دستم نميتوانستم اصالً. بود افتاده شمارش به نفسم. ميكردند نگاهمان همه

 .نيست بلد پدرام آقا -

 بود دفعه همان گرمي به دستش. كرد دستم را انگشتر پدرام. بودند گذاشته آتش روي را يخ انگار گرفت، را دستم وقتي
 .بود خواب كه بار آن يا و بردارد زمين روي از را خودكار ميخواست كه

 بلند صداي با سرمست، و شاد همه. نداشت قرار زمين روي پاهايم انگار آمديم، بيرون خانه آن از وقتي. نميĤمد باال نفسم
 .شوم جدا جمع آن از زودتر ميدادم ترجيح و ميزد شور دلم. ميخنديدند

 :گفتم بياختيار

 .بروم بايد من ميخواهم، معذرت -

 :گفت پدرام به خطاب خانمها آن از يكي

 چي؟ ما شيريني پس برود، ميخواهد خانمت -

 :گفت و دوخت من به را گيرايش چشمان نگاه و گرفت قرار شانهام به شانه جمله اين شنيدن با

 من سر از دست نگيرند، شيريني تا اينها وگرنه ميشوم، ممنون باشيد، ما با اداري وقت پايان تا كنيد قبول اگر -
 .برنميدارند
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 ساعت نيم فقط -

 :گفت قسم

 .نميدهد شيريني ما به پدرام آقا اين برويد، شما اگر خانم مها -

 و شدند خودشان ماشين سوار همه. رفتم همراهشان و كنم رد را پدرام خواهش نتوانستم نبود، خوب زياد حالم اينكه با
 در. نشستم اما بنشينم، كنارش جلو صندلي روي ميكشيدم خجالت كرد، باز را خودش اتومبيل در. پدرام و ماندم من فقط
 :گفت كه كردند زدن بوق به شروع دوستانش شد، سوار كه همين و بست را

 .ممنونم كمكتان از هم باز. ميكنند شلوغش چقدر بابا، اي -

 كار اين با شايد افتادم سكهها و مهريه ياد ناگهان. هميشه از گرمتر بود، گرم دستم قبل دفعه برعكس نزدم، حرفي
 .بود كرده آرام را خودش بيشتر كه حالي در كند، راحت مرا خيال ميخواست

 هم خيالم در حتي نميافتاد، اتفاق اين اگر شايد كه ديدم مقابلم در را استقالل هتل عظيم بناي شديم، پياده كه ماشين از
. رفت فرو فكر به پدرام. شدند تفريح و شادي مشغول همه. رفت خواهم آنجا به روز يك كه بكنم را تصورش نميتوانستم

 .ميديدم بيگانه جمعشان در را خودم. گرداندم اطراف به چشم نگران و آشفته

 بلند صداي با قدر آن. نداشت رفتن خيال و نميكرد فكر زمان گذر به هيچكس. خوردم را بستنيام از قاشق چند فقط
 .كردم خداحافظي آرام و برخاستم. نميرسيد گوششان به من صداي كه ميخنديدند و ميزدند قهقهه

 :گفت بقيه به خطاب و ايستاد شد بلند هم قسم

 .ميرود دارد خانم عروس بچهها، -

 :افزود و كرد من به رو سپس

 .است گرگ از پر مملكت بابا. ميگذاري تنها را خانمت پدرام آقا. ببينم كنيد صبر لحظه يك -

 :گفت پدرام

 .ميروم همراهش خودم كه البته. ميگذارم تنهايش گفته كي -

 :گفتم اعتراض به

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



 

 

رضازاده زهرا  –گل نسترن رنگ    

86 

 .ميروم خودم. باشيد داشته تشريف شما نه -

 :گفت شديم كه ماشين سوار. برخاست و خورد را بستنياش قاشق آخرين

 مشكلي خانواده با اگر. نباشيد نگران اصالً. شدهايد پشيمان كرديد كه كاري از هم شايد و نگرانيد هنوز ميكنم احساس -
 .ندارم دريغ كاري هيچ از و ميدهم انجام بربيايد، دستم از كمكي هر. بگذاريد جريان در مرا آمد، پيش

 :گفت سريع فهميدو چهرهام حالت از. شدم ناراحت دستش از زد، را اينحرف اينكه از

 از ميكنم خواهش. هستم كنارتان دوست يك مثل بگويم خواستم فقط. نداشتم را توهين قصد اصالً. ميخواهم معذرت -
 .نشويد ناراحت دستم

 .نميزديد را حرف اين كاش اي ولي نشدم، ناراحت -

 :گفتم برسيم خانه به اينكه از قبل

 .ممنون. ميشوم پياده جا همين من -

 .برسانمتان بگذاريد. ندارم كاري كه من -

 .ميروم پياده نمانده، زيادي راه نه -

 اين آرزويم تنها اينكه، نه مگر. ندهم آزاد را خودم اين از بيش و برانم ذهنم از را خيال و فكر كردم سعي مسير طول در
 .باشم كنارش در كه بود

 بيرون انگشتم از سريع. بودم نديده گرانقيمتي اين به انگشتري حاال تا. افتادم حلقه ياد به رسيديم كه كوچه داخل به
 .كيفم توي گذاشتم و آوردم

 

 سيزدهم فصل

 خود با نمييافتم، بدلي همسر نقش بازي براي دليلي هيچ ميگشتم، كه كارم دليل دنبال. بودم آشفته خيلي خواب موقع
 :گفتم
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 خودم به بودم؟ نگران چرا پس. ميكردم را كار همين هم باز موقع آن نداشتم شكي اما. برگردم عقب به ميتوانستم كاش
 پيدا قلبش به نفوذ براي راهي نتوانم اگر. نباشد تيرگي از غير به چيزي آيندهام نكند. داشتم دلهره ولي. ميدادم دلداري

 .ميديدم پريشان خوابهاي مينهادم، هم بر چشم تا و بودم بيدار ديروقت تا چي؟ بدهد طالقم و كنم

 به ديدنش عشق به اين وجود با. نداشتم را كردن كار حوصلهي اصالً و بود كوفته و خسته بدنم شدم، بيدار كه صبح
 .آمده من از زودتر كه فهميدم ديدم، در جلوي كه را اتومبيلش.رفتم شركت

 :گفت و داد را سالمم پاسخ لبخندي با. ميزد ورق را پروندهاي داشت و بود ايستاده من ميز كنار

 .بردارم را سهرابي آقاي پرونده آمدم -

 كرديد؟ پيدا -

 نه هنوز -

 سپس و كرد مكث ام چهره روي بر نگاهش لحظه يك. دادم دستش به و برداشتم بايگاني كمد از را پرونده بالفاصله
 :پرسيد

 چرا؟ نخوابيديد خوب ديشب اينكه مثل-

 .نبرد خوابم رفتم كلنجار خودم با چي هر دانم نمي-

 .برويد خانه به زودتر امروز تونيد مي خواست دلتان اگر-

 .ندارم عادت ظهر از بعد خواب به نيست مهم نه-

 دواي.كردم نمي خستگي احساس ديگر و شدم خوشحال كند مي فكر من به ديدم مي اينكه از.رفت و برداشت را پرونده
 .هستم همسرش قانونا كه شد نمي باورم هنوز.نداشت ديگري درمان و بود آنجا من درد

 و دور.است شلوغ سرش ديدم رفتم كه دفترش به.رسيد مي اتمام به داشت كاري وقت.نيومد گل روز اون افتاد يادم
 :پرسيدم بود نشده انجام كارهاي از پر برش

 بگذارم؟ كجا را رسيده كارهاي ي پوشه-

 :گفت و برداشت سر
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 ريد؟ مي داريد مگه-

 .بفرماييد اجازه اگر بله-

 .دارم كار كلي و است شلوغ خيلي سرم امروز كه بينيد مي دانم نمي...بگذاريد....بگذاريد خب-

 كنم؟ كمكتان خواهيد مي-

 شود؟ نمي ديرتان!خانه بريد خواستيد نمي مگر-

 .دارم وقت ساعت يك نه-

 گذشته اداري وقت از ساعت دو حدودا.نشدم زمان گذشت متوجه كه بردم مي لذت كنارش در بودن از قدر آن
 .گشتم مي بر بايد و نداشتم اي چاره اما بزند حرفي خواهد مي پدرام كردم مي احساس.بود

 :گفت شد ام پاچگي دست و اضطراب متوجه وقتي

 .رسونم مي رو شما من-

 :گفت و شكست را سكوت او باالخره اينكه تا بود مطلق حاكم سكوت مسير طول در پذيرفتم چرا و چون بي

 .بزنم تو به رو حرفهايم خواهد مي دلم خيلي-

 .ندارم رو شنيدنش آمادگي امروز فردا براي بگذاريد لطفا-

 .راحتي جور هر-

 :گفت شدم مي پياده داشتم وقتي

 .خريد برويم هم با بايد چون خونه روي مي ديرتر فردا كه بگو مادرت به حتما-

 :گفت غيظ با و كرد نگاهم چپ چپ ديد مرا تا مامان.است آرزو عروسي جشن براي لباس خريد منظورش دانستم مي

 داري؟ اي بهانه چه ديگه امروز!كردي دير تو كه باز-

 كيفم از را دعوت كارت رفت آشپزخانه به تا پايين رفتيم هم با.بود عصباني هنوز.آوردم را قديمي هاي بهانه همان دوباره
 :خواندم را پاكت روي ي نوشته و آوردم بيرون
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 ".محترم ي خانواده و شمس خانم"

 :پرسيد و انداخت آن به نظري تعجب با مامان جلوي گرفتم را پاكت و رفتم آشپزخانه به.بود قشنگي دستخط

 !چيست؟ ديگر اين-

 .خوردم مي را اش غصه خيلي داشت كه مشكالتي خاطر به قبال كه دوستم همان عروسي دعوت كارت-

 چيست؟ اسمش خب-

 .بخرم مناسب شب لباس دست يك خودم براي بروم بايد عصر فردا.آرزو-

 نداري؟ لباس مگر-

 خريد؟ برويم هم با آييد مي هم شما نيست آنها مجلل عروسي مناسب كدام هيچ اما چرا-

 .نه كه چرا البته-

 :گفتم خودم با بيايد همراهم كند قبول نداشتم انتظار

 .شود پشيمان كن كاري يه خدايا.خورد مي هم به هايمان برنامه ي همه بيايد كنم؟اگر چكار حاال خدا واي

 حواسم و هوش تمام ولي بخوابم تا رفتم اتاقم به شدم مي بيدار زود صبح بايد چون پايين آمد دايي زن خورديم كه شام
 اقوام از يكي منزل به هم با ظهر از بعد فردا تا كند راضي را مادر اصرار با خواست مي دايي زن چون بود آنها حرفهاي به

 شنيدم كه بخوابم خواستم و شدم اميد نا باالخره.آورد مي بهانه مدام او كند قبول كردم مي دعا من كه حالي در.بروند
 :گفت مامان

 صبر.دوستانش از يكي عروسي جشن براي لباس خريد بروم باهاش دادم قول بهش من آخر گه مي چي مها ببينم بايد-
 .بپرسم ازش نخوابيده هنوز اگر ببينم بروم كن

 .زدم خواب به را خودم و كردم جمع بود شده ظاهر رويش بر آميزي رضايت لبخند كه را لبهايم

 كم كم تا زد صدايم بار چندين بلكه بار يك نه.ساخت معطر وجودش عطر با را بسترم و آمد سرم باالي بعد دقيقه چند
 :دادم پاسخ آلود خواب و كردم باز نيمه را چشمهايم
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 مامان؟ شده صبح-

 همراهت بايد حتما من يا خريد بري تنها توني مي فردا تو ببينم كردم بيدارت كه ببخش صبح تا كو حاال.عزيزم نه-
 باشم؟

 مگه؟ چطور-

 .روم نمي نباشي راضي تو اگر البته خانم زينت منزل برويم هم با عصر فردا گذاشته قرار داييت زن آخر-

 .ميام بر اش عهده از خودم من برسيد مهمانيتون به شما جان مامان نه-

 تمام موقع چي؟آن بيايد عروسي به بگيرد تصميم اگر.بود باقي هنوز بعدي مشكل گرچه شد راحت خيالن بابت اين از
 .شد مي پنبه هايمان رشته ي همه و رفت مي باد بر هايمان نقشه

 به پدرام با بود قرار كه ظهر از بعد بتوانم شايد تا كردم مرتب را وضعم و سر و رسيدم خودم به هميشه از بيشتر صبح
 .كنم جلب خود سمت به رو نظرش بروم خريد

 :گفتم مادرم به صبحانه ميز سر

 .نشويد نگران كردم دير اگر خريد روم مي شركت از راست يك من-

 بگيرد چيزي به ويرش وقتي شناسي مي را داييت زن كه تو بيايم همراهت هم خودم خوسات مي دلم خيلي عزيزم برو-
 .نيست بردار دست

 .بگذره خوش مامان نيست مهم-

 به هم فرزانه.انگيخت بر را صبا و شادي كنجكاوي حس ام آراسته ظاهر و شاد چهره.رفتم شركت به راحت خيال با
 روز آن هاي برنامه ليست و آوردم بهانه سريع من ولي چيست جريان بفهمند تا كشتند را خودشان سه هر آمد كمكشان

 .رفتم پدرام اتاق به و برداشتم را

 :گفت و داد را سالمم پاسخ باز روي با ديد كه مرا.بود ريخته هم به تحريرش ميز ديروز مثل

 .آمدم دير كه هم امروز بدهم انجام را كارهايم ي همه نرسيدم ديروز-

 .خدمتم در آيد مي بر دستم از كمكي اگر-
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 .كنيد بررسي شما را مورد تا دو اين لطفا هم بعد ببريد را شده انجام كارهاي اول.ممنون-

 :گفت بروم خواستم و برداشتم را آنها تا

 .ببخشيد-

 :پرسيد و كرد نگاهم مظلومانه باشد زده سر او از خطايي كه كسي مثل درست برگشتم

 گذاشتيد؟ ميان در مادرتان با را امروز خريد ي برنامه شد چي-

 .داشت ديگري قرار خوشبختانه كه بيايد همراهم خودش حتي دادم پيشنهاد بله-

 .خريد رويم مي هم با شد تموم كه كارمان پس خب-

 مي اشتباه دچار ارقام جمع در گاه كارها انجام موقع در حتي.كنم متمركز را حواسم توانستم نمي بود مشغول فكرم
 دسته ياد تازه آن از پس.كشيدم راحتي نفس و رساندم اتمام به را ها پرونده بررسي كار بود زحمتي هر به باالخره.شدم
 .بوده من كار فهميد مي و شد مي مشكوك پدرام وگرنه نشود قطع فرستادنش تا ريختم مي پول رفتم مي بايد.افتادم گلها

 :پرسيد و كرد نگاهم آميزي رضايت لبخند با.رفتم دفترش به و برداشتم را ها پرونده

 !داديد؟ انجام را بررسي زودي اين به-

 .خدمتم در داريد ديگري كار اگر بله-

 بعد جاشون سر بگذاري ببريد برداريد رو ها پرونده شما.شد خلوت آشفته ميزه اين باالخره.نمانده كاري ممنون نه-
 .آيم مي شما از بعد دقيقه چند من.باشيد منتظر هميشگي همونجاي پايين برويد

 و دادم نشان ناراحت را خودم شادي سراغ رفتم برداشتم را ميفم و گذاشتم جايشان سر را ها پرونده برگشتم دفترم به
 :گفتم

 .ندارم را آقا اين به كردن التماس حوصله اصال چون خانه بروم زودتر نباشم مجبور ديگر كه شود حل مشكلم كن دعا-

 ري؟ مي داري مگر-

 .خداحافظ بده جواب زد زنگ تلفن اگر لطفا فقط نمونده كاري آره خب-
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 ايستگاه كنار بعدي خيابان در و اومدم بيرون شركت از برداشت كنجكاوي از دست بار اين كه كردم شكر رو خدا
 مارو كسي اينكه از قبل تا شدم سوار سريع كند باز برايم را در ندادم فرصت رسيد تا اومد بعد دقيقه ده ايستادم اتوبوس

 .شويم دور آنجا از ببيند هم با

 :پرسيدم رسيد مي نظر به حال سر خستگي وجود با

 بكشد؟ طول چقدر كنيد مي فكر-

 شما خودم بعد هستيد من مهمان شام امشب تازه دارد خواهيم مي كه آنچه شدن واقع پسند مورد به بستگي دونم نمي-
 گذرد؟ مي بد شما به من با هستي؟نكند چي نگران پس خريد برويد است قرار داند مي مادرتان كه حاال رسانم مي رو

 .است بهتر شود تمام كارمان زودتر اگر خب ولي نيست طور اين اصال نه-

 .نكشد طول زياد كنم مي سعي باشد

 :افزود سپس.رفت فرو فكر به و كرد مكث لحظه يك

 من كار محيط از غير بعد به اين از كنيم شروع حاال همين از است بهتر باشيم صميمي هم با جمع در است قرار چون-
 موافقيد؟ مها من براي شما و هستم پدرام شما براي

 :دادم پاسخ و خنديدم

 .ندارد مانعي كنيم رفتار داد قرار طبق ناچاريم وقتي خب دونيد مي صالح جور هر-

 پياده سپس.كرد پارك پاركينگ در را اتومبيل رسيديم تجريش به.شد مي بيشتر ام عالقه شناختمش مي بيشتر چه هر
 آسانسور با مرا راست يك چون بود نظرش مورد خاصي فروشگاه انگار رفتيم بزرگي ي طبقه چند پاساژ به هم با و شديم

 :گفت گرمي پرسي احوال از پس و كرد استقبال او از رويي خوش با فروشنده.برد آنجا به

 كني؟ نمي معرفي ما به را خانم پدرام آقا خوام مي معدرت-

 .هستند بنده همسر شمس مها خانم ايشون-

 نكرديد؟ دعوت مارو چرا پس گويم مي تبريك-
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 كه را مد آخرين و شيك شب هاي لباس اون از دست چند فعال چشم وقتش به نرفتيم زندگيمان خانه سر هنوز خوب-
 .حان مهرداد بيار بردار كني مي پنهان خاص هاي مشتري براي هميشه

 .ندارد حرف كه رسيده تازه تا چند اتفاقا-

 .كنم انتخاب را كدوم دانستم نمي كه بود مدل خوش و رنگ خوش و متنوع انقدر آورد كه هارا لباس

 :گفت مهرداد باالخره.بودند نظرم اظهار منتظر دو هر

 .كن كمكش هم تو خب دارد شك خانمت اينكه مثل-

 .كند انتخاب خودش دم مي ترجيح-

 از بعد و كنيد امتحان را همه پرو اتاق برويد شما شمس خانم خب.هستيد غريبه هم با كند مي فكر نداند كي هر بابا اي-
 .شود حل مشكل طوري اين شايد شماست ي برازنده كدام بپرسيد پدرام

 به پوشيدم كه را سومي اما بود تنگ زياد دومي نيامد خوشم زياد اولي از كردم امتحان و برداشتم را آنها از دست سه
 طرفي از.شود پاره ترسيدم بكشم مكم خواستم بياورم در تنم از را اون نتونستم كردم كاري هر ولي اومد عالي نظرم

 :پرسيد و زد در اينكه تا رفتم كلنجار آن با مدتي.بگويم پدرام به كشيدم مي خجالت

 جان؟ مها اومده پيش مشكلي-

 چه هر ندارد ايرادي زدم نهيب خودم به مردم مي داشتم كنم باز را در شد نمي رويم و بودم شده سرخ خجالت شدت از
 سرم شرم شدت از لرزيد مي بدنم تمام كردم باز را در و بستم را چشمهايم هستيم محرم هم به و است شورهم فعال باشه
 :گفتم و پايين انداختم را

 .بيارم بيرون تنم از را آن تونم نمي كنم مي كاري هر-

 :گفت كردنم برانداز حال در

 .كنم مي درستش االن كرده گير زيپش نيست مهمي چيز است محشر كه من نظر از آيد مي بهت چقدر-

 چشمم وقتي پوشيدم را خودم لباس و آوردم بيرون تنم از را آن سريع رفت كرد درست را زيپ رفتم مي هوش از داشتم
 .آمدم بيرون پرو اتاق از و دادم نشان آرام را ظاهرم نداشتم رخ به رنگ ها ديده جن عين افتاد آيينه به
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 :پرسيد مهرداد

 پسنديديد؟ را كدوم باالخره-

 :گفت و شد اش بندي بسته مشغول دادم كه را جوابش

 .داشتم مي بر را همين بودم شما جاي هم من

 مي را بهترينش و بود آشنا آن صاحب با رفتيم مي فروشگاهي هر.نداشت تمامي خريد.بيرون آمديم و كرد حساب پدرام
 اومدم مي خريد به تنها خودم من اگر.ديگر نياز مورد وسايل و آرايش لوازم مهماني لباس مانتو كيف كفش خواست
 .نيستم خريدشان به قادر دانستم مي چون كردم نمي هم نگاه حتي قيمت گران اجناس اين به حتي هرگز

 :گفتم گذاشتيم ماشين داخل كه را ها بسته

 .كني پاش و ريخت قدر اين نبود الزم ممنون-

 .بخوريم شام برويم حاال خب ندارد رو تو قابل اصال بود الزم چرا-

 .شود دير ترسم مي بگذريم خوردن شام خير از است بهتر-

 هستي؟ چي نگران است شب اول تازه كشه نمي طورل زياد-

 :گفتم خود با باشم كنارش در هميشه كه بود اين آرزوم تنها شدم تسليم

 .بدان رو اش لحظه هر قدر پس.خوري مي رو گذشتنش حسرت زود خيلي مها گردد نمي بر روزها اين

 .يافتم نمي خودم در را جراتش اما كنم نگاهش سير داشتم فرصت نشستيم هم روبروي رستوران در

 كردم نمي گرسنگي احساس اصال آوردند كه را غذا

 .مها-

 :دادم جواب سريع شد كنده جا از قلبم كردم احساس مها گفت وقتي

 بله-

 نيستي؟ گرسنه تو-
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 ولي چرا-

 .شه مي اشتهات كوري باعث من وجود نكند ديگر ندارد ولي-

 .نيست طور اين اصال نه-

 نگراني شايد-

 .نيستم خودم حال به اصال دانم نمي-

 :گفت گرمي و صميمي لحن با

 رو شامت حاال ندارد نگراني جاي اصال هستم كنارت در مدت تمام در من ثاني در افتد نمي بدي اتفاق هيچ باش مطمئن-
 .بخور

 .بودم خوشحال خودم به اش توجه از خوردم را غذايم آرامش در و دادم تكان سر لبخندي با

 غذايش ظرف به افتاد نگاهم بزنم حرفي نتوانستم و اومد بند زبانم كند مي نگاهم دارد ديدم متشكرم بگويم خواستم تا
 :پرسيدم بود مانده هنوز بيشترش نصف

 نخوردي؟ چيزي خودت چرا پس-

 دانم نمي!من-

 .برخاست و خورد ديگر قاشق چند نداشت من از بهتر حالي هم او انگار گرفت ام خنده پاسخش از

 :پرسيدم نيست حال سر چندان رسيد نظرم به شديم كه ماشين سوار

 ناراحتي؟ چيزي از-

 هيچ و بود خوب چيز همه اولش شدم نمي تو آزار باعث وقت هيچ من كرد نمي را كار آن آرزو اگر شايد دانم نمي-
 نمي من اما بود من از ايراد هم شايد گرچه رفت مي پيش خوب داشت چيز همه گذاشت مي خاله اگر نداشتيم مشكلي
 بايد.نيست من مال ديگر او و شده تمام چيز همه ديگر حاال فايده چه بگذريم....دوستش من شود طور اين خواستم
 .كنم بيرون سرم از هميشه براي را فكرش
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 با.من جلوي گرفت و آورد بيرون موبايلي گوشي آن داخل از و كرد باز را كيفش در باشد افتاده يادش چيزي انگار سپس
 :پرسيدم تعجب

 چيست؟ براي ديگر اين-

 .شود مي الزم.تو براي-

 :گفتم و كشيدم كنار را دستم

 .كنم قبول تونم نمي نه-

 به تو نه دارم نياز تو به من بيشتر البته بگيري تماس من با تواني مي شد الزم وقت هر طوري اين بگير كنم مي خواهش-
 اصال.باشي دسترس در هميشه كه اند داده بهت شركت طرف از يا خريدي اندازت پس از بگو پرسيد كسي هم اگر.من
 .كنند نمي رد كه را هديه داده بهت دوستت بگو

 چيست رابطه اين اسم دانستم نمي هنوز چون.شدم ناراحت خيلي داده بهت دوستت گفت اينكه از ولي پذيرفتم ناچار به
 خودش دوست مرا خودمان بين و كرد مي معرفي خودش همسر را من بقيه پيش دانست نمي را خودش تكليف واقع در
 .آوردم نمي در سر اصال دانست مي

 ناراحتي متوجه تا انداختم زير به سر كرد نگاهم بعد داد دستم به را ها بسته اول.شدم پياده حرفي هيچ بدون ايستاد وقتي
 :پرسيد نگراني با نشود ام

 ناراحتي؟ چيزي از-

 :شدم پاسخ به ناچار پرسيد دوباره وقتي.كرد نمي دوا مرا از دردي گفتنش يعني.نداشتم گفتن براي حرفي

 .خداحافظ نيستم ناراحت نه-

 باشم؟ مطمئن-

 .باش مطمئن-

 .خداحافظ نرود يادت فردا قرار ضمن در فهمم نمي را خودم حال روزها اين ببخش مرا شدم ات ناراحتي باعث اگر-
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 چهاردهم فصل

 همه اول روز همان از چون دادم مي او به را حق كردم مي فكر كه خوب نداشتم خوشي حال اصال شدم جدا پدرام از وقتي
 چنين نبايد پس.بود عشق انديشيدم مي آن به نبايد اصال كه چيزي ساخت مشخص را ما روابط حد و گفت من به را چيز
 .شنيد نخواهد جوابي چون نزند صدايش جهت بي كه زدم نهيب قلبم به.باشم داشته جايي بي توقع

 كه بود من از اشتباه دانستم نمي را داشتن دوست و عشق مفهوم هنوز كه زماني به گشت مي بر عقب به زمان كاش
 به پدرام كه حالي در باشد داشته دوستم هم او بلكه تا بكنم كاري هر بودم حاضر و كردم اسيرش و گرفتم را قلبم آزادي
 .نداشت سر در ديگري فكر هيچ آرزو از غير

 در مزاحم موجود سر را عشقم در شكست تالفي خواست مي دلم ديدم را شهاب بازهم رسيدم كه خانه نزديك به
 :گفت حسد به آميخته تعجبي با و كرد باز برايم را در مينو.زدم را در زنگ متشنج اعصابي با.بياورم

 .كنم كمكت بگذار!است رفتن عروسي شب يك براي اينا ي همه!خريدي پرت و خرت چقدر واي-

 .بياره در كارم از سر كه اينه هرفش كه دانستم مي

 اخمي ديد را آنها وقتي ولي.بود نشده من نگران زياد مادرم.پايين آمد افتاد راه سرم پشت و گرفت دستم از را بسته چند
 :گفت و كرد

 بخري؟ را اينها همه بود الزم واقعا!است خبر چه-

 :افزود او ي گفته تاييد در موذيانه لبخندي با مينو

 !كردي ولخرجي قدر اين كه است دولت هفت عروسي مگر گويد مي راست عمه-

 .بيارم كم جلويشان كه خوام نمي است خوب خيلي آنها وضع ضمن در است دوستم بهترين عروسي خب-

 رويد؟ مي هم شما عمه راستي!كم گويي مي اينها به-

 .بفرستمش تنها كه تونم نمي جان مينو آره

 كردند؟ دعوت رو تو فقط يا آيد مي كسي هم دوستات از مها ببينم

 .هستيم نزديك هم به خيلي شركت توي ما هستند همه نه-
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 موردشان در و كرد رو و زير را خريدهايم تمام شد مي خورد داشت اعصابم كشيد مي سرك چيز همه به مينو اينكه از
 مي نگاه هم به همه كجاست از صدا اين دانستيم نمي كدام هيچ آمد زنگي صداي كنم جمع را وسايلم خواستم تا داد نظر

 :گفت و گوشش كنار گرفت را آن و برداشت را كيفم رفت مينو دفعه يك كه كرديم

 .اينجاست از-

 :گفتم لبخند با و گرفتم دستش از سريع را آن و افتادم موبايل ياد

 .كنم غافلگير را مامان خواستم مي-

 .چيست بگو خب-

 .گويم مي بعد بدهم جواب بگذاريد اول-

 :لرزيد دلم شنيدم كه را صدايش ندارد را اش شماره كسي پدرام از غير به كه دانستم مي

 .خانم مها الو-

 .ديگري جاي بروم كنيد صبر نمياد صدا الو-

 :دادم را پاسخش حياط در و آمدم باال ها پله از

 بفرماييد الو-

 .شدم مزاحم موقع بي اينكه مثل-

 .خورد يكه صدايش شنيدن از و بودم نگفته چيزي مادرم به موبايل مورد در هنوز ولي نه-

 .است دور مسير آخه نكني دير كه كنم آوري ياد خواستم بخوابي شايد بزنم زنگ ديرتر اگر كردم فكر ببخش-

 .چشم باشد-

 .بخير شب ممنون-

 و گرفتم پيش دست شده ناراحت كه فهميد شد مي نگاه يك با و بود كرده اخم مامان پايين رفتم و كردم قطع سريع
 :گفتم
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 .بكنم رو كار اين پنهاني شدم نمي مجبور بخرم زودتر گذاشتي مي اگر ديگه الست خودت تقصير جان مامان-

 نگذاشتي؟ ميان در من با بخري اينكه از قبل چرا-

 كرديد مي مخالفت شما گكفتم مي اگر خب-

 .است رنجيده من از خيلي شد معلوم كرد نمي نگاهم اصال

 .شدي فكر بي خيلي ها تازگي نكردي درستي كار اصال ولي شايد-

 .كنيد مي پيدام راحت كنم دير روزي يك اگر است موبايل گوشي يك اي بچه هر دست حاال دارد عيبي چه مگر چرا-

 :گفت حسرت با مينو

 مهمان فردا كه بدم خبر نرود يادم راستي خريدم مي اينها از يكي خودم براي و كردم مي كار منم كاش حالت به خوش-
 .داريم

 :پرسيد تعجب با مامان

 !مهمان! چي-

 گرفت را جلوم تيپ خوش آقاي يك رفتم مي داشتم وقتي امروز مها براي دارد دوست دختري هر كه مهمونا اون از آره-
 .اينجا آيد مي فردا بگويم شما به گفت و

 !است خواستگاري قرار طرز چه اين كني مي شوخي مينو-

 .گفت هم را اسمش آيد مي سه يا دو ساعت خدا به نه-

 :گفتم دل در

 .راضيه كه پيداست اش قيافه از نكند قبول مامان كند خدا افتد مي عفب من كارهاي تمام بيايد اگر-

 تعطيل روز يه حداقل خواست مي دلم كه هم من سراغ حتي كرد جارو و آب را خانه تمام و شد بلند مامان زود صبح
 :گفت و آمد شوم بيدار خواب از ديرتر

 .بزني سفيد و سياه به دست نيستي حاضر اي خانه كه هم امروز كن كمكم و شو بلند باش زود-
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 :گفت خورديم كه ر ناها شدم فرمانش به گوش و برخاستم ميلي بي با

 .كني ازدواج بايد زود يا دير كه باالخره باشد حسابي آدم طرف شايد كن خوشگل را خودت حمام برو شو بلند حاال خب-

 سر پوشيدم لباس تا دادم انجام گفت مي كاري هر كوكي عروسك عين فهميدم نمي را خودم حال اصال و بودم كالفه
 ديدم را تيپي خوش و بلند قد مرد دوختم در به چشم پنجره پشت از من و رفت حياط به سريع مامان زدند در دو ساعت

 .آمد مي ها پله سمت به مادر همراه داشت دست به گل دسته كه

 :دادم حرفهايشان به گوش آنجا از و رفتم آشپزخانه به سريع

 .هستم فكور شايان من-

 تنها؟ چرا ولي آمديد خوش-

 خودم و است من دست پدرم شركت كارهاي تمام رسند مي خدمت برگردند وقتي هستند كشور از خارج مادرم و پدر-
 .خدمتتان بيام خودم مقدماتي گوهاي و گفت براي دادم ترجيح كنم مي اش اداره

 .آورديد مي تشريف بعد بيايند آنها كرديد مي صبر بود بهتر-

 تعقيبشان هم باري چند و ديدم اتوبوس ايستگاه در را شما دختر بار چند من برود دست از فرصت و شود دير ترسيدم-
 .بگيرم تصميم بسته چشم كه نيستم آدمي من كردم

 .باشد طور همين هم بايد-

 :گفت و زد صدايم سپس

 شد؟ چي چايي جان مها-

 .نگذاشت مادرم كه شود بلند پايم جلوي خواست ديد كه مرا يابد خاتمه زودتر مراسم تا وبردم ريختم چايي سريع

 ما تا رفت بيرون اتاق از اي بهانه به مامان يعد دقيقه چند نشستم مبل روي روبرويش و اومد خوشم حيايش و ادب از
 :گفتم و ندادم دست از را فرصت نشود ديرم اينكه براي هم من بزنيم را حرفهايمان

 زير در كه دختري سراغ آمديد چرا كه كردم تعجب همين خاطر به.است خوب ماليتان وضع كه فهميدم حرفهايتان از-
 !كند مي زندگي زمين

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



 

 

رضازاده زهرا  –گل نسترن رنگ    

101 

 .كرده جلب را نظرم كه شماست متالنت و اخالق مهم دم نمي اهميت چيزها اين به من-

 زندگي ام داييم منزل اينجا و ندارم پدر من است مهم چيزها اين حتما تان خانواده براي ولي نباشد مهم شما براي شايد-
 آمدن زحمت خودتان به نداشت لزومي ديگر موقع آن چون كرديد مي صحبت خودم با خواستگاري از قبل كاش كنم مي
 .بشود عوض تصميم ديگر سال دو يكي شايد البته ندارم ازدواج قصد فعال من چون بدهيد را اينجا به

 .باشيد داشته را ديگري شخص با ازدواج قصد موقع آن شما اينكه مگر.ميام دوباره ديگر سال دو يكي من پس خب-

 :دادم پاسخ و كردم روشن را تكليفش

 .است طور همين دقيقا-

 .ماند نمي باقي گفتن براي ديگري حرف پس-

 .باشيد نرنجيده من از زدم را هايم حرف كنده پوست و راست و رك اينكه از اميدوارم-

 .كنم مي خوشبختي آرزوي برايتان و هستم ممنونتان نظر اين از-

 :پرسيد برگشت وقتي و كرد اش بدرقه مامان

 ست؟ منفي جوابت باز نكند ببينم-

 سر ي حوصله كرد اش خانواده و مالي وضع از كه تعريفي با خوريم نمي هم درد به ما است منفي كه است معلوم خب-
 .ندارم را بعدي هاي كوفت

 .نيست مهم برايش نگفت مگر-

 .زنند مي زياد حرفها اين از اولش ايد ساده شما چقدر-

 :پرسيد ترديد با

 داري؟ سر زير را كسي مها بگو را راستش-

 شود؟ مي دير مامان راستي گفتم مي داشتم اگر خب-

 !چي؟-
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 .شود مي دير آرايشگاه برويم تا عروسي ئيگر است معلوم خب-

 .بردارم لباس و بردم بگذار باشد-

 :گفتم خود با

 چي؟ بيايد اگر واي

 جايش سر دوباره و داشت مي بر را هايش لباس خاصي وسواس با كردم مي نگاهش شدم مي آماده داشتم كه طور همين
 :گفت باالخره گذاشت مي

 خوب خيلي شان مالي وضع اونها گفتي كه هم تو ندارم كه حسابي و درست لباس خريد اومدم مي باهات ديروز كاش-
 .است

 چيزي يك نيست مهم حاال نيامديد من با و داديد گوش دايي زن حرف به كه است خودتان چيه؟تقصير چاره خب-
 .برويم زودتر بپوشيد

 :گفت كه شود منصرف كردم مي آرزو و زد مي تند قلبم داشت ترديد-

 آيند؟ مي هم دوستات كه گفتي مها ببينم-

 مگه؟ چطور ميايند آره خب-

 .رود مي تو آبروي بهتره نيام لباسها اين با من-

 )مارمولكيه عجب.(كنم مي افتخار شما به من زنيد مي كه چيه حرفها اين-

 .زنم مي زنگ بهت اومد پيش كاري وقت هر داري كه هم موبايل برو تو جان مها نه-

 .است بهتر بيايد اگر-

 .رفتم من انگار بگذراني خوش بروي تو نشده ديرت تا برو زودتر نه-

 شدم دور خانه از كه كمي رفتم و دادم تكان برايش دستي نبودم بند پايم روي خوشحالي از كه حالي در و بوسيدمش
 :زد زنگ موبايلم
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 .رسونمت مي من آرايشگاه بري خواستي اگر ضمن در نيومد پيش مشكلي ببينم زدم زنگ سالم مها الو-

 .شم مي ممنون نداريد كاري اگر-

 .باش منتظر هميشگي جاي همون ديگر دقيقه رفت؟ده يادت قرارمان زدي حرف رسمي كه باز-

 .نداشتم برگشت راه ولي است اشتباه كارم دانستم مي زد مي شور دلم رفتم قرار سر و گذاشتم كيفم توي را گوشي

 ديدم كه زدم مي قدم داشتم خلوت خيابان و بود جمعه روز نديدم را او ماشين كردم نگاه كه طرف هر به رسيدم وقتي
 .نگفتم چيزي نبود آشنا برايم ماشين چون هم باز زد بوق كه دادم ادامه راهم به و برنگشتم ميايد دور از دارد ماشين يك

 بشم؟ مزاحمتون توانم مي خواهم مي معذرت-

 دوباره) خدا به نوبره شناسه نمي رو طرف صداي ولي كنه مي عاشقي ادعاي(موندم ساكت هم باز و باشد مزاحم ترسيدم-
 :گفت

 .كنم مي خواهش بگيرم را شما وقت دقيقه چند خوام مي فقط محترم خانم-

 و كردم سالم و كشيدم راحتي نفس است پدرام ديدم برگرداندم را سرم آرام بود آشنا برايم كنم مي خواهش بيان طرز
 .شدم سوار سپس

 :گفت آميزي شيطنت لحن با

 شد؟ عوض نظرتان دفعه يك كه شد چي پس بدهيد من به را خودتان وقت از دقيقه چند خواستيد نمي كه شما خب-

 .ديگر است متغير آدميزاد نظر خب-

 شود؟ مي عوض نظرتان زود انقدر هميشه يعني-

 :پرسيد و شد ام خوري دل متوجه كردم اخم و كنم پنهان را ام ناراحتي نتوانستم بود برخورنده سوالش

 .اشتم ند خاصي منظور من>شدي ناراحت چرا-

 .كنيد مي فكر جوري اين من مورد در شما كه دانستم نمي من-

 .بگيرم را اشكهايم ريزش جلوي توانستم نمي تركيد بغضم
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 :گفت ناباوري با و خورد يكه ديد كه را اشكم

 .كنم مقاومت نتوانستم شما خواهش قبول داد مي من به را پيشنهاد اين ديگري كس هر كنيد باور-

 :گفت آرامي لحن با

 مادرت براي ناچاري اينكه از چقدر و بود سخت برايت چقدر قبولش دانم مي.ممنونم ازت و كنم مي درك را اين من-
 حاال همين بود شوخي من قصد گويم مي هم باز.داري وجدان عذاب و گناه احساس بدهي فريب را او و كني بازي نقش
 .رفته يادت قرارمان انگار ضمن بخشيدي؟در مرا

 قرار؟ كدام-

 .شيم مي رسوا امشب همين وگرنه نكني خطاب شما و شمس مرا اينكه-

 .رفت يادم شدم كه عصباني اما دانم مي-

 مي بزرگي فداكاري چنين به حلضر طرفه يك عشق يك خاطر به عاقلي آدم كدام آخر ديوونه زدم نهيب خود به سپس
 .كرده كور را عقلت چشم آوردي؟عشق خودت سر باليي چه نفهميدي شود؟هنوز

 :داد نجات خود با درگيري از مرا صدايش

 .دنبالت ميام بزن زنگ شد تموم كارت وقت هر آرايشگاه هم اين رسيديم خب-

 قلبم و شد تمام گران برايم حرفش نداشت منظوري خودش نظر از اينكه با.بود گرفته دلم.شدم پياده و ندادم جوابي
 مي عوض نظرم زود چيزي هر مورد در و پذيرم مي را پيشنهادي هر كه هستم دختري من كرد مي فكر البد.شكست

 .شود

 .شود نمي عوض چيز هيچ ساختن وقنبرك بغض با و هستم خودم هم اصلي مقصر.شده كه ست كاري صورت هر در

 :گفتم و كردم معرفي را خودم كه همين.بود گرفته وقت صورتم و سر آرايش براي قسم طريق از قبال پدرام

 .هستم شمس مها من-

 كردنم برانداز حال در و نشست ام چجهده روي بر دارد عهده به را آنجا مديريت رسيد مي نظر به كه زني كنجكاو نگاه
 :پرسيد
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 هستيد؟ شمس پدرام آقاي همسر شما-

 مگر؟ چطور بله-

 است نظير بي نظر هر از شمس آقاي باشيد خوشحال خيلي بايد كه ايد؟شمه گرفته و غمگين قدر اين چرا پس-
 .است احترامي قابل و محترم مرد همسرتان

 :گفتم و كردم تاييد را حرفش لبخندي با همراه

 .داريد لطف شما ممنون-

 :گفتم دل در سپس

 .قلبش در نه و دارم جا فكرش در نه من!است؟ كافي بودن همسر براي شناسنامه در اسم يك فقط آيا!همسري چه

 دهد مي طالقم آرزو عروسي جشن برگزاري از بعد البد.كنم گريه خودم حال به و بنشينم اي گوشه يك خواست مي دلم
 بود شده تموم كارم تازه.رسيدند من به فوري خيلي و شدند بسيج نفري دو يكي.ندارد من با كاري ديگر آن از بعد چون
 :زد زنگ تلفنم كه

 خوبي؟ جان مها سالم-

 :دادم پاسخ فقط بپرسم را حالش نداشتم دوست اصال

 .ممنون-

 شه؟ مي تموم كارت موقع چه-

 .شده تمام-

 .بيا شدي آماده وقت هر.ايستادم آرايشگاه در جلوي من-

 كاش.داشت نمي بر او از چشم و زد گريز نگاهم.ايستاده اش ماشين كنار من به پشت كه ديدمش آمدم بيرون كه در از
 تا.شدم سوار و دادم نشان آرام را خودم برگشت طرفم به كه كردم مي نگاهش داشتم هنوز دارم دوسش چقدر فهميد مي

 :گفت و كشيد آميزي تحسين سوت.كردم حس صورتم روي بر را نگاهش حركت نشستم
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 سر گل و درخشي مي حسابي عروسي مجلس توي امشب كه مطمئنم.اند گذاشته تمام سنگ برات شود مي معلوم-
 .سبدي

 :پرسيدم اخم با و نياوردم رويم به بردم مي لذت تمجيدش و تعريف از اينكه وجود با

 دارد؟ ادامه ساعتي چه تا عروسي جشن-

 باش زود كنم نمي حركت اينجا از نخندي ببخشي؟تا مرا خواهي نمي هنوز شه نمي اخمو انقدر كه عروس تازه بابا اي-
 .بخشيدي مرا كه بگو و بخند

 :گفت او و خنديدم و شدم تسليم جذابش هاي چشم ي ملتمسانه نگاه مقابل در

 البته دارد ادامه شب نيمه 2 يا 1 ساعت تا البد هم عروسي جشن بخند هميشه پس شي مي تر خوشگل خندي مي وقتي-
 .گرديم مي بر ما شدي خسته تو وقت هر

 .كردم مي حس را نگاهش سنگيني وقتها بعضي.بود پا بر غوغايي دلم در دادم مي نشان خونسرد را خودم اينكه با

 :گفت و گرفت من طرف به را آن و آورد بيرون را جواهري جعبه داشبورد داخل از كند حركت اينكه از قبل

 .تو براي من طرف از است اي هديه اين-

 :پرسيدم و كنم مي قبول است شب آن عروسي جشن در استفاده براي چون كردم وانمود

 است؟ الزم-

 .دارند گردنشان و دست در را آن از سري يك مهماني و جشن در ها خانم ي همه اصوال ولي دونم نمي من!الزم-

 .كنم مي استفاده آن از هم من باشد-

 .شد خيره چشمم برليانش هاي نگين درخشش از كردم باز كه را جعبه

 :گفت و آورد جلو را دستش بياويزم گردنم به را آن خواستم تا اما آوردم بيرون جعبه از را ريز سينه

 .كنم كمكت بگذار-

 .داشت دنبال به را حسرت و بيداري شب آن پايان در كه شيريني روياي بود رويا شبيه چيز همه
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 :گفت و گذاشت دستم روي را دستش.شوم پياده توانستم نمي و داشتم دلهره رسيديم كه مقصد به

 .خورم نمي تكان كنارت از من كن تكيه من به و باش خونسرد و آرام-

 :گفت و كرد باز برايم را در و شد پياده سپس

 .پايين بيا و من به بده را دستت-

 و دوستان شديم كه مجلس وارد.افتادم راه به كنارش در و گرفتم قلب قوت بخشيد گرمي وجودم به دستش حرارت
 .كردند استقبال ما از گرمي به و آوردند هجوم طرفمان به پدرام اقوام

 :گفت و گشود رويم به آغوش بشاش ي چهره با شناختم مي را قسم آنها بين

 .شدي ناز و خوشگل چقدر واي خوشĤمدي گل خانم عروس سالم-

 :گفت كه بوديم صحبت گرم هم با

 .ميان سمت اين به دارن داماد و عروس كن نگاه-

 پدرام از دور فاصله با قلبش.ديدم عيان را خوشبختي آرزو رنگ عسلي چشمان در فرستادم استقبالشان به را ام خيره نگاه
 .كرد مي خيره را چشم اش زيبايي و تپيد مي محبوبش مرد كنار در

 من آيا كه زد مي محك داشت انگار شد طوالني ام چهره روي بر آرزو نگاه مكث.ايستادند رسيدند كه پدرام و من كنار به
 .نه يا دارم را بود عاشقش زمان يك كه را مردي لياقت

 :آورد خود به را او پدرام صداي

 .بشيد خوشبخت اميدوارم گم مي تبريك-

 :گفت صميمي و گرم لحن با آرزو.را حسرتش يا دارد را اش خوشبختي آرزوي واقعا او آيا دانستم نمي

 .عاليه ات سليقه كنم مي خوشبختي آرزوي جان مها و تو براي هم من جان پدرام ممنونم-

 .ممنون-
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 آمد ما سمت به كه عروس مادر معين خانم.بود تعقيبشان در پدرام نگاه هنوز اما كذشت مي رفتنشان از اي دقيقه چند
 .افتادم شمس دفتر در موردش بي هاي صدقه قربان ياد و شناختمش

 خوشگلم؟ عروس خوبي آمديد خوش جان مها سالم جان پدرام سالم-

 .شوند خوشبخت جان آرزو اميدوارم گم مي تبريك ممنون-

 جذاب و زيبا خيلي زنت جان پدرام راستي.كني مهار منو پاي گريز زاده خواهر اين بتوني اميدوارم طور همين هم تو-
 .بدان را قدرش است

 .جان خاله ممنون-

 من به توجهي و رسيد مي نظر به متفكر و ناراحت پدرام فايده چه اما بردم مي لذت كردند مي تعريف من از اينكه از
 :شنيدم را پوريا صداي كه خوردم مي را خودم داشتم.نداشت

 .خانم مها سالم پدرام سالم-

 .هستيد خوب شما سالم-

 كجاست؟ حواست پدرام توام با.شده غرق هايش كشتي باز است؟نكند پكر چرا پدرام-

 :كرد بلند سر و خورد تكاني

 .است خوب حالم كني؟من مي شلوغ است؟چرا خبرت چه-

 بگوييد بهش چيزي يك شما خانم مها.ندارم را ات ساختن قنبرك حوصله اصال كن جمع را خودت بينم مي دارم آره-
 .ندارد رو به رنگ اصال گويند مي چه مردم است زشت

 اصال و بود برده ياد از را وجودم كه كسي به هم آن.بگويم توانستم مي چه من گرفت ام خنده حرفش از غم عين در
 افتادنش از مانع كه داشت گاه تكيه به نياز خودش حاال و باشد گاهم تكيه آنجا در امشب داده قول كه آمد نمي يادش
 .شود

 .باشد آرام و كند حفظ را خود ظاره كه كند مي نصيحتش دارد دانستم مي كشيد كنار را پدرام پوريا
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 رقص حالت به را هايش دست كه حالي در قسم گننده گر و خراش گوش موزيك صداي و هياهو پر و بود گرم مجلس
 و كرد مي ممانعت پدرام كشيد مي ها رقصنده طرف به را او داشت و گرفت را دستش رفت پدرام سمت به داد مي تكان
 .شد تسليم باالخره كند رها را دستش تا كوشيد مي

 ديگر طرف از و كشيد آتش به را وجودم حسادت حس طرف يك از آمد نمي در نفسم شد مي كنده جا از داشت قلبم
 را پدرام دشت قسم ناگهان بگريزم آنجا از و بزنم را چيز همه قيد خواست مي دلم. ديدم مي بيگانه جمع آن در را خودم
 :كشيد و گرفت را دستم و آمد من طرف به كنان رقص كرد رها

 .است منتظر شوهرت ديگر پاشو-

 :پرسيدم باتعجب

 چي؟ منتظر-

 .باش زود بيا كنند مي نگاهت دارند همه بيني نمي مگر ديگر بريم بيا-

 رقصنده جمعيت وسط رفتم همراهش و نشدم حريفش باالخره رفتم مي طفره من و كشيد مي را دستم داشت طور همان
 به حالت اين چرا داستم نمي هم خودم نيافتم گاهي تكايه هيچ رفت مي گيج داشت سرم بكنم بايد كار چه دانستم نمي
 انگار رقصم مي دارم كه كردم وانمود و گرفتم را پدرام دست سريع بايستم پايم روي توانستم نمي اصال داده دست من

 نگاهم به را نگاهش.شد بهتر حالم و بخشيد نيرو من به آن گرمي.گرفت را دستم كه شده بد حالم كه فهميد هم پدرام
 اي گوشه و رفتم و زدم پس را او دست كشيدم كنار را خودم اينكه تا بودم شده ميخكوب اما بروم خواستم مي بود دوخته
 .نشستم

 :پرسيد و نشست كنارم و آمد هم پدرام

 شدي؟ خسته-

 .كمي يك-

 نه؟ مگر است سختي كار را مجلس اين هم كني تحمل مرا هم بايد امشب-

 :گفتم خود با

 .بودي كنارم در تو لحظه اين مثل درست عمرم لحظات تمام خواست مي دلم نه را مجلس اين ولي خواهم مي را تو-
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 :دادم پاسخ بلند صداي با بعد و

 .نه شما تحمل اما سختيه كار مجلس اين تحمل-

 :گفت و خنديد

 .است باقي شكرش جاي باز

 :گفت و نشست كنارم آورد و كشيد غذا خودش و من براي رفت و شد بلند خورم نمي چيزي من ديد وقتي شام موقع

 .كني رد منو دست نبايد نباشي هم گرسنه اگر حتي-

 كه بود مامان دادم جواب سريع زد زنگ همراهم تلفن بزند حرفي خواست تا خورديم را غذايمان دو هر سكوت در
 :گفت

 نميايي؟ چرا است؟پس خوب حالت مها-

 .دارم كليد من بخوابيد شما خورديم شام تازه ما بيفتم راه ديگر ساعت نيم تا شايد-

 :گفت و كرد اشاره هم من به و برخاست پدرام

 .خوابه نمي مادرت نرسي تو تا البد بريم پاشو-

 بلند خاله و آرزو اعتراض صداي كرديم خداجافظي وقتي بره خواست نمي هنوز كسي ما جز بود و گرم همچنان مجلس
 :گفت و گرفت را بازوم زير و نكرد توجهي پدرام ولي شد

 .برويم-

 عميقي نفس بخشيد وجودم به اي تازه جان آورد جا را حالم آزاد هواي و شبان نيمه سكوت گذاشتيم كه خيابان به پا
 :گفتم و كشيدم

 .بيزارم صدا و سر همه اين از و دارم دوست را شب آرامش من-

 .طور همين هم من-
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 سوار تا شد منتظر و كرد باز را ماشين در تا شده تمام عروسي در شركت قبال در ام وظيفه ديگر حاال بفهمد اينكه براي
 :گفتم شم

 .رم مي خودم بگيريد تاكسي برايم اگر شم نمي مزاحمتون-

 .زد جانم به آتش گرمش صداي

 .شو سوار مها نيار در بازي بچه-

 .آورد در حركت به را اتومبيل و داد گاز وقتي شدم سوار اكراه با

 :گفت باالخره پايد مي مرا ارد د چشمي زير كردم حس

 سعي مدت تمام بيارم در دلت از تونم مي طور چه بگو فقط ناراحتي ازم و نبخشيدي شوخي اون خاطر به منو هنوز تو-
 .كني مي صحبت رسمي من با همش تو اما بدم نشان بهت را خودم صميميت كردم

 .بدهم ادامه بينم نمي لزومي ديگر حاال خواستيد مي كه بودم طور همان انظار مقابل در و كردم رفتار قرار طبق من ولي-

 و گردنبند طور همين و آوردم بيرون گوشم از ا ر ها گوشواره بردم روسري زير را دستم افتادم طال سرويس ياد سپس
 .طرفش گرفتم و دادم جاي جعبه در را آنها ي همه و را دستبند و انگشتر

 :گفت و كرد نگاهم اخم با

 چيست؟ ديگر اين-

 .نيست الزم ديگر شد تمام خوشي و خوبي به چيز همه كهخ حاال خب است الزم عروسي براي گفتيد كه همان-

 .بدهي پس ندارد دليلي پس خريدم تو براي ندارم الرم را اينها من نكن اذيتم مها ببين-

 وجود پيشنهادتان قبول از من هدف شم مي ناراحت بيشتر كنيد اصرار اگر حتي ندارد امكان يعني كنم قبول ندارد دليلي-
 .بگيريد پس لطفا پس گرانقيمت هديه قبول و مالي نياز نه بود خودتان

 :گفت ناچار به و است بيهوده اصرار فهميد وقتي

 .كني قبولش كه روزي اميد به دارم مي نگهش داشبورد توي همانجا بگذار باشد-
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 :گفت اي ملتمسانه لحن با كه بيارم در هم را حلقه خواستم

 .مها نكن اذيتم انقدر كنم مي خواهش

 :گفت كه بردارم را كيفم خواستم رسيديم شدم مي پياده هميشه كه جايي به وقتي

 .رسانمت مي تان خانه در جلوي تا شوي پياده اينجا زارم نمي است وقت دير-

 .آن داخل برويد نميتوانيد است بزرگ شما ماشين و است باريك كوچه-

 .روم مي بشود كه جايي تا-

 :گفتم.اومد دنبالم شدم كه پياده داشت نگه سپس رفت شد مي كه جايي تا.رفتيم و كرد كج را ماشين سر

 .نمانده راهي روم مي خودم نيست الزم-

 .آيم مي سرت پشت من جلو برو تو.بروي تنها بگذارم ندارد امكان-

 !دلنشين كالمش و بود نواز گوش پايش صداي.آمد مي سرم پشت او و رفتم مي جلو من ترسيدم مي كمي هم خودم

 .ببخشي مرا وقت هيچ نكنم گمان شد نمي تموم طور اين وقت هيچ امروز كاش-

 .كنيد فراموشش نيست طور اين نه-

 :گفتم و ايستادم رسيديم كه خانه نزديك به

 .بخير شب و ممنون بود خوبي شب-

 .بخير شب كنم تشكر بايد من-

 :گفتم خود با

 .باشم نزديكش انقدر كه آمد نخواهد پيش موقعيت اين ديگر هرگز هرگز برگشت قابل غير و نشدني تكرار شبي

 تا.است ناراحت من اندازه به هم او كردم احساس افتاد كه اش گرفته ي چهره به نگاهم.گرفت دلم بود سخت جدايي
 :گفت بيندازم در قفل در را كليد خواستم
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 قدر آن كردم ترمز پايت جلوي آرايشگاه مقابل وقتي.كنيم صحبت هم با توانستيم مي هم باز و داشتي فرصت كاش-
 مجلس آن در حاضر هاي زن ي همه از امشب تو كه بگم بهت خواستم مي حتي.برد ماتم كه بودم شده ات زيبايي محو

 .كردم خراب را چيز همه و شد ات ناراحتي باعث ام مزه بي شوخي اما تري قشنگ

 :گفتم بود رقصان اش فريبنده سخنان شنيدن از قلبم كه حالي در

 .خواهم مي معذرت بودم عنقي بد زن اينكه از-

 .بخير شب روم مي من بعد خانه بروي تو مانم مي منتظر زدم مي را حرف آن نبايد بود خودم تقصير-

 

 پانزدهم فصل

 به و برگشتم كردم باز كليد با را در وقتي بود من به حواسش هم پدرام پس شدم پشيمان رفتارم از زود هميشه مثل
 .بستم را در و دادم تكان طرفش به دستي ايستاده آنجا هنوز ديدم كردم نگاه سرم پشت

 مبل روي تلويزيون تماشاي حال در مامان.رفتم پايين ها پله از پاورچين و آرام بود فراگرفته را جا همه تاريكي و سكوت
 :گفت و شد بيدار كردم خاموش كه را تلويزيون بود برده خوابش راحتي

 گذشت؟ كردي؟خوش دير آمدي؟چقدر ا-

 هم بود خوشگل خيلي عروس هم خالي شما جاي آيم مي دير گفتم كه من بخوابيد جايتان سر نرفتيد چرا شما نبود بد-
 .مجلل و عالي خيلي مجلس

 كيست؟ مال است دستت كه انگشتري-

 :پرسيدم تعجب با

 انگشتر؟ كدام-

 .است دستت كه همان-

 :گفتم و آوردم بيرون دستم از را آن فورا و افتادم پدرام ي حلقه ياد
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 از را انگشترش آنها از كدام يك همين خاطر به.كنم مي پيدا خواستگار كلي عروسي اين از بعد گفتند مي ها بچه-
 .دارم نامزد من مثال كه من به داد و آورد بيرون دستش

 .بهتر باشي داشته خواستگار بيشتر چه هر!نكني ازدواج اصال تو است قرار مگر چرا-

 شب فردا تا كنم فكر كه ام خسته قدر آن.كنم مي خبرتان رسيد موقعش وقت هر جان مامان است زود خيلي حاال-
 .بخير شب.بخوابم

 .هستم ماهري دروغگوي دانستم نمي اصال.برم لو كه بود نمانده چيزي كيفم توي گذاشتم و آوردم در را انگشتر

 و شناختم نمي را خودم اصال بود او با حق كردم فكر پدرام حرفهاي به و شدم خود تماشاي مشغول ايستادم آيينه جلوي
 پدرام به و كردم نمي عنقي بد قدر آن كاش هستم خودم زند مي لبخند من به آيينه در كه زيبايي زن شد نمي باورم

 .كند خوش را دلم و بزند را فريبنده حرفهاي آن ديد آرايشگاه مقابل مرا كه لحظه همان كه دادم مي فرصت

 .كردم ديگري ي نامه نوشتن به شروع بيداري محض به بعد روز صبح

 كه من باشد شده تنگ برايم هم تو دل اميدوارم سالم

 نامه اين دارم كه حاال ولي هستم بيقرارت هميشه از بيشتر

 خيالت با اي نشسته من جلوي انگار نويسم مي برايت را

 .شوم مي عاشقت بيشتر روز به روز و دلخوشم

 ...يا آرزو

 بانك فيش همراه به را پاكت سپس.ريختم فروشي گل حساب به پول مقداري بانك رفتم و گذاشتم پاكت توي را نامه
 .رسيده دستشان به شوم مطمئن تا دادم كشيك حوال همان هم خودم فرستادم فروشي گل براي

 :پرسيد ديد مرا تا شادي بود نيامده هنوز پدرام رفتم كه شركت به

 نه؟ يا شد حل مشكلت باالخره چطوره حالت-

 .نه كامل طور به هنوز ولي تقريبا اي-
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 .كند مي شوهر دارد صبا خوش خبر يك راستي.ديديم حال سر را تو مدتي از بعد شكر خدارو باز-

 گويي؟كي؟ مي جدي-

 .بريم همه كه گرفته قول و آورده كارت ما ي همه براي جمعه همين-

 .دوستانم از يكي عروسي بودم رفته ديشب همين كه من-

 جعبه با هم آن آمد خودش بيا گذرد مي خوش خيلي باشيم هم با همه وقتي عروسي هفته هر است بد مگر خب-
 .شيريني

 :گفت دادو من دست به ار شيريني جعبه صبا

 .ميزم روي بگذارم را كيفم بروم من مها بگير بيا-

 : پرسيد و داد پاسخ كرديم سالم همه آمد گرفتمپدرام كه را جعبه

 است؟ خبر چه-

 :گفت شادي

 .افتاديم عروسي بخواهد خدا اگر-

 :پرسيد دلنگراني با و برگشت من طرف به خورد يكه

 شمس؟ خانم شما عروسي-

 :افزود كوتاهي مكث از پس سپس

 .خواهم مي معذرت ببخشيد ا-

 :گفتم و گرفتم طرفش به را شيريني جعبه

 .برداريد شما اول بفرماييد است محبي خانم عروسي-

 تعجب با داشت كه حالي در شادي.رفت و برداشت شيريني گفت تبريك صبا به ام نزده حرفي من كه شد راحت خيالش
 :گفت كرد مي نگاهش سر پشت از
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 .نيست خوب زياد حالش اينكه مثل طفلك!ببخشيد گفت تو به چرا نفهميدم-

 .كند مي فكري چه كه بزنم حدس توانستم مي خودمان كار سر رفتيم كدام هر

 شي مي عصباني باز كني فكر زياد اگر باش خيالش بي:گفتم خود با

 :پرسيد و كرد سالم گرمي لحن با رويي خوش با و آمد شمس آقاي پدر كه بود كار گرم سرم

 نيامده؟ هنوز پدرام-

 .داخل بفرماييد آوردند تشريف چرا-

 .باشد شلوغ سرش شايد بعد بپرس اول-

 .نيست هماهنگي به نيازي اومديد شما وقت هر سپردند خودشان-

 .بپرس اين وجود با-

 تا استقبالش براي آمده پدرش شنيد وقتي شده تلنبار هم روي كارهايش هم باز شد مي معلوم برداشت دير را گوشي
 صداي و سپيد موهاي با بود اي كشيده اتو هميشه و باوقار مرد بزرگ شمس آقاي رفت داخل همراهش و آمد در جلوي
 .بود داشتني زدنشدوست عصا

 كالفگي با و آمد بيرون دفترش از پدرام بخورم ناهار برم كه شدم مي آماده داشتم هم من و رفت او كه بعد ساعتي
 :پرسيد

 .كنم نمي پيدايش گردم مي نديد؟هرچه را بهرامي آقاي ي پرونده شما-

 .برديد گرفتيد ازم پيش روز چند-

 .دست دم گذاشتمش روز همان اينكه با نيست ولي-

 كنم؟ كمكتان خواهيد مي-

 نهار؟ بريد خواستيد مي شما-

 .روم مي ديرتر نيست مهم-
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 :گفتند بقيه

 .بياي هم تو تا كنيم مي صبر نميريم هم ما-

 :پرسيدم رفتم كه دفترش به

 ديديد؟ هم رو ميزتان كشوي-

 .ببينيد هم شما خواهيذ مي نبود اما ديدم بله-

 :گفتم و كردم پيدا ديگر هاي پرونده زير را آن باالخره و كردم ميزش كشوهاي گشتن به شروع

 .بفرماييد كردم پيدايش-

 .شدم مي كالفه داشتم كن باور كنم پيدايش نتوانستم من چرا پس نكند درد شما دست-

 رو خدا بودند ايستاده گوش فهميدم ميزشان طرف دويدند فرزانه و شادي ديدم بيرون آمدم و دستش به دادم را پرونده
 .نشد بدل و رد مان بين حرفي كه كردم شكر

 :گفت اينكه تا بگويد چه دانست نمي اما بياورد دليل زشتشان كار براي خواست مي شادي خوري غذا سالن در

 كن؟ باور گفت بهت چرا سوال يك فقط باشد هم ما كمك به نياز شايد نبينيم ايستاديم شده چي مگر خب-

 .بوده كالمي اشتباه شايد بپرس خودش از برو دانم مي چه من-

 فرزانه؟ نه مگر بود خودماني خيلي كه من نظر به دانم نمي-

 .برسيد دادم به شوم مي شهيد دارم است مهم گرسنگي مساله فعال كن ول-

 .بودي مرده الل زبانم حاال تا وگرنه شوند مي شهيد الغر آدمهاي از ديرتر تپل هاي آدم اصال نترس-

 :پرسيدم و كردم صبا به رو

 داري؟ حالي چه االن صبا راستي-
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 ترسم مي همش راستش باشي خوشحال بايد كه تو نگران چرا پرسيد مي البد.مضطربم و نگران خيلي فقط هيچي-
 خودتان بايد ام داده دست از را عقلم دلم زير زده خوشي شايد دانم مي چه است خوبي بچه طفلك باشد اشتباه انتخابم
 آييد؟ مي كه حتما بدهيد نظر و بياييد

 .نيايد شايد گويد مي مها اما آم مي حتما باشم زنده اگر كه دم مي اطمينان بهت شادي من-

 .ندهد اجازه مادرم شايد بودم عروسي هم ديشب چون گفتم نيام شايد گفتم كي من وا-

 .شيم مي خوشحال خيلي بيار هم رو مادرت خب-

 ارسالي گل دسته به دارد و ايستاده پدرام ديدم برگشتيم خوري نهار از وقتي.نه يا كنم مطرح مامان با دانستم نمي اصال
 :گفت و داد تكان سري ديد كه مرا كند مي نگاه

 عاشق را خودش طرف شد مي خوب خيلي كيست كار دانستم مي اگر شود تمام بازي اين است قرار موقع چه دانم نمي-
 .كيست دانم نمي اصال من كه صورتي در كند مي معرفي من

 :گفت و داد تكان سري متفكرانه شادي دفترش به رفت و برداشت را گل دسته

 .كيست كار بفهمم توانستم مي كاش-

 چي؟ كه بداني خواهي مي خورد مي تو درد چه به-

 ولي است... و تيپ خوش و خوشگل كه اين وجود با سليقه شد هم اين خوب دختر آخر گم مي بهش روم مي بدانم اگر-
 .است خشك خيلي نمياد خوشم اصال اخالقش از بست دل بهش بشود كه نيست آدمي

 .زدم مي را حرف اين بودم شادي جاي هم من اگر شايد

 شدم پشيمان اما بپرسم رو پدرام حال بزنم زنگ موبايلم با گرفتم تصميم بار چند رفتم مي خانه به داشتم كه راه بين
 .ديدم نمي كار اين براي دليلي چون

 .كند مي باز رود مي مينو معمول طبق دانستم مي زدند در بخوابم بروم خواستم تا كردم مي خستگي احساس

 :گفتم و دادم تكان دست طرفش به كرد مي احوالپرسي مامان با داشت باال رفتم و پريدم جا از شنيدم را مژده صداي

 .آمدي خوش جان مژده سالم-
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 :پرسيد و نداد مجال مادرم

 عروسي؟ رفتي هم تو اجن مژده راستي-

 :پرسيد تعجب با

 عروسي؟ كدام-

 :داد پاسخ چيست جريان بداند اينكه بدون او و آره گويد كه كردم اشاره مادر سر پشت از

 نيامديد؟ شما چرا پس خاله آره-

 آمد؟ هم تو مامان مگر-

 .بود راحت خيالش هستم مها با دانست مي چون نكرد قبول گفتم چي هر من نه-

 .بيارم چايي برات تو برويم بيا-

 .خوردم پارچ يك آمدني خورم نمي هم چايي ميشينيم حياط توي ممنون نه-

 :گفت و نشاند خود كنار كشيد گرفت را دستم مژده پايين رفت كه مامان

 آخر تا اول از بگو را چيز همه حاال پرسي نمي من از حالي كه است گرم حسابي سرت ميشود معلوم معرفت بي اي-
 .سريع تند رفتي؟زود چرا تو كجا بود كي عروسي

 .بكشد حرف ازت خواسته مامانم نياوردم را تو اسم اصال البته همكارانم از يكي عروسي-

 پنهان هم از را چيزي وقت هيچ كه ما معرفت بي ديگر بگو نگفتي را چيز همه صد در صد ندارم شكي نشدم قانع من-
 .كرديم نمي

 .گفتم كه بود همان-

 نيستيم؟ دوست هم با تو و من مگر چرا گويي مي دروغ داري مها-

 گويم؟ مي دروغ كني مي فكر چرا-

 .نگو بگويي خواهي نمي اگر خب خنديدي نمي زدن حرف وقت موقع هيچ تو خندي مي داري چون-
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 توانست گرفت،مي مي قرار جريان در اگر شايد.نداشتيم پنهان هم از چيزي موقع آن تا.نه يا كنم مطرحش داشتم ترديد
 :پرسيدم.كنم كار چه بايد اين از بعد بگويد و كند ام راهنمايي

 بزني؟ كسي پيش حرفي من از حاال تا شده ـ

 .باشد راحت خيالت نظر اين از.بدهم بداند،بروز كسي نبايد كه را رازي ندارم عادت مادرم،اصال جان به ـ

 باشي؟ داشته دوست را كسي حاال تا شده ببينم ـ

 .دارم دوست را همه من.اره خب ــ

 .است عشق نزن،منظورم راه آن به را خودت ـ

 .دارم دوستش هم خيلي.شده بابا آره ـ

 بزني؟ كاري هر به شوي،دست اش خوشحالي باعث اينكه خاطر به كيست؟حاضربودي منظورت ـ

 انجام برايش بخواهد كاري هر بودم حاضر دارد دوستم هم او فهميدم مي اگر.است مهراب منظورم داني مي كه خودت ـ
 .بدهم

 داد،چي؟ مي قرار تاثير تحت را ات آينده تمام شايد كه خواست مي ازت كاري اگر حتي ــ

 :گفت و داد اش چهره به ابهام حالت

 مرا داري تو حاال من،ولي بود،نه تو از صحبت.زني مي حرف لفافه در همش و كني نمي بيان واضح را منظورت چرا ـ
 .كني مي استنطاق

 .كردي مي كار چه بودي من جاي اگر كه بدانم را نظرت خواستم فقط ـ

 .باشي كرده خريت اگر برتو واي.بدهم نظر تا كردي غلطي چه تو دانم مي چه من ـ

 قبول؟.نگو چيزي نشده تمام حرفم تا و بگير دهان به زبان و بنشين آرام و ساكت حاال.نيست كني مي فكر تو كه آنطور ـ

 حاشيه فقط.بگيرم خون خفه كه كنم مي را خودم سعي خوب گيرد،ولي مي آرام كمتر من زبان اين كه داني مي خودت ـ
 .بزن را حرفت زودتر و نرو
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 :گفتم وقتي.پراند مي مزه حرفهايم وسط و آورد نمي طاقت سپرد،اما گوش سخنانم به كنجكاوي با و نشست آرام

 .قانوني كنم،البته بازي را همسرش نقش خواست ازم ـ

 :پرسيد و شد گرد تعجب از چشمهايش

 !نيست؟ نقش كه باشد قانوني است قرار كه فهمم،وقتي نمي ديگر را يكي چه؟اين يعني ـ

 .شناسنامه در فقط البته.هستم همسرش من حاال و كرد عقدم اينكه يعني ـ

 .اي انداخته دست مرا نكند.خورد نمي حرفها اين به تو قيافه اصال.دارد جدي هم شوخي.اي مزه بي خيلي ـ

 حرف بود قرار.خريد موبايل بگيرد،برايم تماس من با بتواند راحت اينكه براي ام،حتي كرده را اينكار كن مژده،باور نه ـ
 .گويم نمي را اش بياوري،بقيه در ادا بخواهي اگر.كني گوش فقط و نزني

 .دارد هم بقيه خريت مگر ـ

 .فهمي كني،مي گوش اگر خب ـ

 مي زحمت نان لقمه يك براي پايين،داري اي انداخته را سرت كردم مي خيال كه بگو را غافل من.برسد داد به خدا ـ
 .گيرم مي موني الل بگو،دوباره خب.كشي

 :گفت شدم كه ساكت.آورد در را اشكم افتاد كه اتفاقاتي و آرزو عروسي به رفتن ماجراي

 خطا پا از دست است درست.نيست كننده قانع دليلي هيچ ات احمقانه كار براي.كند نمي دوا را دردي گرفتن آبغوره ـ
 وقتي پدرام اگر.كند مي دق بفهمد اگر مادرت كني؟طفلكي چه خواهي مي دار مارك شناسنامه اين با باالخره نكردي،اما

 چي؟ بدهد طالقت و بگيرد پس را پيشنهادش گذشت،خواست پل از خرش

 .شدم مي بدهد،ديوانه طالقم اگر و مژده هستم عاشقش من.ترسم مي همين از هم من ـ

 يكي با بزني،حداقل اي احمقانه كار چنين به دست اينكه از قبل دختر آخر.ندارد دم و شاخ كه ديوانگي!نيستي حاال مگر ـ
 زندگي تو با اينطوري شده كهراضي باشد پست خيلي بايد پدرام و نداري برگشت راه ديگر تو.كردي مي مشورت

 ات آينده نگران من.كردي عقلت بر حاكم را احساس و گذاشتي راه اين در قدم نسنجيده تو.مها نيست انصاف اين.كند
 .هستم
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 .بروم آخرش تا خواهم مي و نيستم پشيمان كردم كه كاري از من ـ

 رفتي،پشيمان كه راهي از هم چي؟باز آنوقت.شد تمام چيز بگويد،همه فردا همين شايد.اي شده ديوانه تو.متاسفم برايت ـ
 آبروريزي مايه اينكه تا است بهتر شود گور و خورده،گم طالق و ازدواج مهر كه شناسنامه آن موقع بود؟آن نخواهي
 مها؟ كردي فكر چيزها اين به حاال تا.باشد شده خورده شكست مرد يك هاي خودخواهي اسير كه دختري

 ترساني؟ مي مرا داري تو ـ

 بسته را برگشت راه كه حاال ترسيدي،نه مي عواقبش از بگيري را احمقانه تصميم اين اينكه از قبل بايد تو.نكش زحمت ـ
 .است شكست و ناكامي سراسرش كه تلخ داستان يم مثل درست.اي

 .باشي داشته بهتري ديدي،قضاوت را او وقتي شايد.نيست قصه و داستان اين ـ

 بازي اين به شدن وارد براي اي كننده قانع دليل عشق ببينم،ولي را خوشبخت ي شاهزاده اين آيد نمي بدم اتفاقا ـ
 آدمهاي مثل درست.برسم خانه به چطور دانم نمي بروم،اما بايد.است،نيست صد در صد باخت اش نتيجه كه خطرناك

 دعا كه آورم مي سرت اي،باليي انداخته دست مرا و اي كرده شوخي بفهمم اگر.كني صدايم تا منتظرم شدم،فقط منگ
 .بود راست كاش كني

 ديگر حاال گرچه.بوده رفتم،اشتباه كه يافتم،راهي كردم،اطمينان فكر حرفهايش به خوب رفت،وقتي مژده اينكه از بعد
 .ندارد سودي پشيماني

 دارد؟ دعوت هم مژده نگفتي من به قبال چرا پس كرد؟تازه مي چكار آنجا مژده نبود،پس همكارت عروسي مگر ـ

 :دادم پاسخ بياورم هم را قضيه ته سرو اينكه براي.دهد نمي خرج به نكند،كنجكاوي شك چيزي به تا دانستم مي

 .ببينند را او داشتند بودم،دوست كرده تعريف مژده از من كه بس خب ـ

 مي و بود شنيده را خواستگار جريان.بنشينم كنارش و برگردم شدم ناچار.آمد دايي كه بخوابم بروم خواستم دوباره
 .آمده اش خانواده بدون و تنها چرا كه بپرسد خواست

 :گفت مامان

 .كرده جوابش مها گذشته،چون ديگر حاال ـ
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 و بگذارد قرار سرخود خيابان وسط كاره يك.است بودار خواستگاري طرز اين اصال من نظر از.جان مها كردي خوبي كار ـ
 عيبي هيچ كه يكي چي؟آن قبلي آن بگذاريد،ولي جريان در مرا نكنيد فرصت حتي شما كه اينجا بيايد شود بلند

 بگيري؟ سامان سرو خواهي نمي تو مگر.نداشت

 .ندارم را اش آمادگي هنوز نه،راستش ها زودي اين به ـ

 .زند مي را حرفها همين هم مينو.آورم سردرنمي جوانها شما كار از من ـ

 :پرسيد مامان

 آمده؟ خواستگار هم مينو براي مگر ـ

 نمي كه عمر آخر حرف،تا نشد اينكه آخر.ندارم ازدواج قصد فعال گويد مي هم مينو است،اما دوستانم از يكي بله،پسر ـ
 .چيست دردش بگويي من به بعد و بكشي را مينو زبان زير جوري يك كن سعي تو جان مها.ماند مجرد شود

 .دايي چشم ـ

 با.باشيم هم رازدار كه نبود صميميت آنقدر وقت هيچ ما بين.داد نخواهد من به حسابي درست جواب مينو دانستم مي
 .ببرم دلش راز به پي شايد تا بكنم را خودم سعي آمد نمي بدم اين وجود

 

 شانزدهم فصل

 خانه به.كنيم صحبت هم با اي كلمه چند نشد فرصت اصال و بود شلوغ خيلي شركت در پدرام سر روز آن فرداي
 و گفتم،سالم لب زير و ام شده متوجه كه نياوردم رويم هستند،به هم با بحث و جر مشغول مينو و دايي زن برگشتم،ديدم

 .پايين رفتم

 .بود نشسته تخت روي حياط توي تنها كه مينو پيش بروم گرفتم خوابيد،تصميم صداها سرو كه بعد ساعتي

 :پرسيد و نشست سرجايش شد،دوباره پشيمان بعد برود،ولي و برخيزد تا داد خود به ديد،تكاني كه مرا

 گذشت؟ خوش عروسي ـ

 ديد؟ كجا را آمد،تو من خواستگاري به روز آن كه آقايي آن راستي.بود گرمي خالي،مجلس تو جاي ـ
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 مگر؟ زد،چطور را حرفش و گرفت را جلويم كوچه خانه،وسط آمدم مي داشتم ـ

 .است خواستگاري طرز چه اين آخر.رسيد مي نظر به مشكوك جورايي يك خب ـ

 .كردي جوابش!چيه ـ

 نداشتي؟ خواستگار ها چي،تازگي تو.نيامد خوشم كارش از اصال.است معلوم خب ـ

 خواستگاري بيايد پسرش با بگذارد قرار خواست مي بابا دوستان از يكي ديروز همين.باشم نداشته شود مي مگر....وا ـ
 .كنم وصلت غريبه با ندارم دوست من ام،اما

 :گفتم و چيست دردش فهميدم و بردم منظورش به پي حدودي تا

 .داري سر زير آشنايي يك انگار كه غريبه ميگويي طوري ـ

 .بنشينم عقد سفره پاي قبلي شناخت بدون خواهد نمي دلم فقط.ندارم خاصي نه،منظور ـ

 گويم؟ مي باشدي،درست داشته بهم اي عالقه قبل از اينكه يا است بهتر باشد فاميل اگر يعني ـ

 .فهميدي را منظورم بار اولين براي ـ

 :است،پرسيد مسعود منظورش دانستم مي اينكه وجود با

 .كند جلب را تو نظر بتواند كه نيست شما،كسي فاميل در بينم مي كنم مي فكر چه هر ولي ـ

 .بيايد يادت كن،شايد فكر كم رفته،يك يادت البد!شود مي مگر ـ

 .باشيد داشته فاميلي چنين شما كه آيد نمي هم شناسم،يادم نمي را كسي من آخر ـ

 :گفت و خنديد تمسخر حالت به

 .برود كسي ياد از زودي اين به كه نيست كسي طرف بيايد،وگرنه يادت خواهي نمي خودت شايد ـ

 :گفتم و ام شده خاطر ازرده كه نياوردم رويم بزند،به را اش نيش خواست مي هم باز

 .است عادي صحبت يك حد در فقط زنم مي حرفي اگر هم االن.نيست زيرپاكشي من منظور ـ
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 بكشم؟ حرف ازت خواستم حاال تا من مگر خب ـ

 :گفتم و دادم ادامه بحث به اين وجود با.بروم شوم بلند بود نمانده گرفت،چيزي حرصم

 كه دانم مي خودم نيست،وگرنه غرض و قصد روي از اصال من حرفهاي بداني خواستم داري؟فقط شك خودت به مگر ـ
 .است ات پسردايي مسعود منظورت

 .بياوري در حرف برايم خواهي مي چرا.نيست اينطور اصال نه ـ

 .شناسن مي را مسعود آقا فقط شما فاميل از هم فاميل،من گفتي خودت خب،چون ـ

 داريم؟ را فاميل يك همين فقط ما مگر ـ

 .است ات پسردايي همان منظورت كردم فكر همين خاطر ديدم،به را طرف من گفتي تو نه،ولي كه است معلوم ـ

 :گفت و شد بلند

 .باال بروم نكشيده،من جدل و بحث و دعوا به كارمان تا است بهتر ـ

 :گفتم و نشاندم خودم كنار دوباره را او و كشيدم را دستش

 .كنم صحبت تو با موردش در بايد كه هست مهمي مطلب نرو،چون نه ـ

 .مطلبي؟ّبگو چه ـ

 است؟ پدرت،مسعود دوست پسر خواستگاري رد دليل بدانم خواهم مي فقط ـ

 .بود همين ات مهم مطلب.گذاري مي من دهان در حرف داري باز ـ

 را سوالش جواب امروز است قرار و نداري را ازدواج خيال گفتي چرا بپرسم ازت خواست من از دايي ديشب راستش ـ
 .بدهم بايد جوابي چه دانم نمي حاال.بگيرد ازمن

 .دارم دوست را مسعود من كه بگويي بابايم به بروي خواهي مي تو يعني ـ

 .است همين دليلش پس ـ

 .بگويي بابا به را اين نداري حق تو اره،اما خب ـ
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 .بدهم را جوابش بايد امشب آخر ـ

 .ندارد ازدواج قصد فعال بگو ـ

 لحظه و افتادم ارزو عروسي جشن بستم،ياد كه را چشمهايم بخوابم كه اتاقم به رفتم و دادم دايي به را جواب همان شب
 .بود مفهوم بي او براي و داشت مفهوم هزاران من دستش،براي نگاهش،گرماي.رقصيدم مي پدرام با كه ارودم ياد به را اي

 مرا چشمهايش.شود روشن چيز همه موقع به كاش.كرد پيشنهادش قبول به وادار مرا ام عالقه و عشق فهميد مي كاش
 .گشتم مي چه دنبال نگاهش در دانم نمي هم خودم.بود كرده ميخكوب

 صداي.بستم را ايم چشم و گذاشتم ميز روي را سرم رفتم شركت به وقتي.كرد مي درد شدت به شدم،سرم بيدار كه صبح
 :پراند جا از مرا پدرام

 .نيست خوب شده،حالتان چي.شمس شمس،خانم خانم ـ

 .كند مي درد خيلي سرم نبودم،فقط خواب.ببخشيد ـ

 .دارم سردرد قرص من ـ

 :گفت و آورد بيرون مسكني قرص كيفش توي از سپس

 .شود بهتر حالتان بخوريد،شايد را اين ـ

 .ممنون ـ

 :گفت و آورد را اش عروسي كارتهاي بعد،صبا ساعتي.شد بهتر خوردم،حالم كه را قرص

 .هستم تو،منتظرت من،نه نيايي،نه مها،اگر باشد يادت ـ

 :گفت شادي

 .آييم مي هم با سه هر.باشد راحت خيالت دهم مي قول فرزانه و مها طرف از من ـ

 .شود نمي گرم آبي كه شما از.بكند كاري شادي اينكه مگر ـ
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 زنگ همراهم تلفن كه شستم مي را صورتم و دست داشتم.رسيدم كه خانه به.كيفم توي گذاشتم گرفتم را عروسي كارت
 خواهد مي كردم شد،فكر تند قلبم ضربان شنيدم كه را پدرام صداي.داد دستم به را آن برداشت كيفم توي از مامان.زد

 :گفت بپرسد،اما را حالم

 نويسيد؟ مي كجا را مالقاتهايتان قرار شما بپرسم خواستم ـ

 هستيد؟ كجا االن ـ

 .شما ميز جلوي دقيقا ـ

 پيدا خواهيد مي كه را قراري توانيد مي روز تاريخ روي از است آن داخل رنگ آبي رسيد سر كنيد،يك باز را اول كشوي ـ
 .كنيد

 .خداحافظ.شدم مزاحم ببخشيد.كردم پيدايش ممنون ـ

 :پرسيد مامان

 بود؟ كي ـ

 .گشت مي فردا قرارهاي دنبال.شركت مدير ـ

 كيست؟ عروسي.ديدم كيفت توي كارتعروسي داشتم،يك برمي را موبايلت داشتم وقتي راستي ـ

 .صبا دوستم و همكارم عروسي ـ

 بروي؟ داري خيال تو كردند،اال شوهر دوستانت از تا دو هفته يك عرض در. جالب چه ـ

 .نگرفتم تصميم دانم،هنوز نمي ـ

 اگر و بياوريد تشريف هم شما كنم مي نديدمش،خواهش مه اي خاله به نوشتهـسالم ،ديدم خواندم كه را پاكت روي ولي ـ
 از را دوستاني چنين است حيف.دارد دوستت خيلي اينكه مثل.بروي كن سعي».بفرستيد را مها بياييد،حداقل نتوانستيد شما

 .بدهي دست

 .مانده خيلي روز آن تا حاال ـ
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 اشپزخانه به خودش و شده چي بپرسم كه كرد اشاره من به مامان.بود گرفته و پكر خيلي.پايين آمد مينو موقع همين در
 :گفت و تركيد مينو پرسيدن،بغض تا رفت

 مها،من داني مي كه تو.بيايند ام خواستگاري به پسرش با كه بدهد وقت دوستش به دارد خيال و نيست بردار دست بابا ـ
 كسي با فقط من.بردارد سرم از دست كه كند راضي را بابا جوري يك كنم خواهش عمه از آمدم.ندارم ازدواج قصد فعال
 .كنم مي ازدواج دارم دوستش كه

 :گفتم و زدم صدا را مامان

 .دارد كار شما با مينو.اينجا بياييد دقيقه يك ـ

 :گفت و كرد اشاره من به مينو.نشست كنارمان و آمد چايي شيني با

 .بگو عمه به تو ـ

 :گفت تامل كمي از پس و رفت فرو فكر گرفت،به قرار جريان در وقتي

 .كنم مي صحبت محمود داداش با امشب باشد،همين ـ

 نمي و بود مند عالقه كسي به من چون چيست،او دردش دانستم مي ديگر حاال.گرفت ارام مينو جمله اين باشنيدن
 من اشتباه شود،ولي پيشمان بعد كه سرنزده خطايي مينو از كه بود اين هم با ما فرق فقط.كند برمال را دلش راز توانست
 .بود جبران غيرقابل

 از.رفت او دفتر به يكراست و آمد پدرام ديدن به برگشتيم،پوريا ناهارخوري از اينكه از پس روز،بالفاصله آن فرداي
 .وفادارند بهم نسبت و اند قديمي دوستان كه فهميد شد مي بود بينشان كه صميميتي

 پايين ها پله از خواستم تا.ببرم سپهري آقاي دفتر به را آن تا آمدم بيرون اتاقم از و برداشتم را اقدامي دست در پرونده
 .بوسيد را ام گونه و كرد بغلم اشتياق ديد،با كه مرا.شدم هول و گرفتم قرار پدرام خاله با رو در بروم،رو

 دفتر در كارم اينكه وجود با.كشيدم راحتي نبردند،نفس من با او صميميت به پي همكارانم و بوديم راهرو توي اينكه از
 پايين باال ها پله از چندبار.داشتم همكارانم،هراس جمع در معين خانم با مجدد برخورد از هم كشيد،باز طول سپهر آقاي
 و انداخت اطراف به ديد،نظري مرا تا كه بود همراهش هم پدرام.آمد بيرون دفتر از باالخره تا شدم رفتنش منتظر و رفتم
 :،گفت يافت اطمينان راهرو خلوتي از كه همين
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 .روند مي دارند خاله مهاجان ـ

 :گفتم و رفتم طرفش به خوشرويي با

 .خدمتتان بياورند چايي بگويم تا مانديد بريد؟مي مي تشريف زودي اين به داريد جان،چرا خاله ببخشيد ـ

 .خداحافظ.گويد مي بهت بعدا پدرام به را موضوع.بروم بايد.شد عزيزم،صرف ممنون ـ

 :پرسيد و آمد سرم پشت هم پدرام.دفترم به برگشتم.دارد وجود دردسر هم باز فهميدم و پايين ريخت هري قلبم

 گرفتيد؟ سپهر آقاي از خواستم كه را اي پرونده ـ

 .بفرماييد بله ـ

 را گوشي.خورد زنگ من با تماسش تلفن داخل،دكمه رفت كه همين.شده اش عصبانيت باعث موضوعي رسيد مي نظر به
 :شنيدم را پوريا برداشتم،صداي كه

 .بياوريد تشريف لحظه نداريد،چند كاري اگر.هستم شمس،رئوف خانم الو ـ

 .كنم بازي را بدل نقش بايد هم باز نكند.شده خبر چه باز.افتاد شور دلم

 :گفتم و كردم شادي به رو

 .خواهد توست،مي دست كه را اي پرونده شمس آقاي ـ

 .نشده كامل اين ولي ـ

 .دارد چكار ببينم ببرم بده حاال.كند رجوع آن به خواهد مي كه آمده پيش موردي دانم،شايد نمي ـ

 :پرسيدم و شدم دفترش وارد دست به پرونده سپس

 داشتيد؟ من با فرمايشي ببخشيد ـ

 :داد پاسخ پوريا

 بگذارد،به ميان در شما با را آن كشد مي خجالت پدرام كنم،راستش صحبت شما با موردش در بايد كه ست موضوعي ـ
 .دهم انجام را كار اين من شدم مجبور هميت خاطر
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 :گفت و نداد او به را بيانش فرصت پدرام

 سخت برايتان و داريد خانوادگي معذورات دانم مي.شوم شما مزاحم دوباره خواستم نمي.بگويم خودم پوريا،بگذار نه ـ
 هم امروز و دارد خانوادگي مهماني يك شب جمعه آرزو.نيست بردار دست ام خاله كنيد،ولي قبول را پيشنهادم كه است

 خالي شانه رفتنش بار زير از كردم سعي خيلي.كند دعوت آن در شركت براي هم ما از تا اينجا بود فرستاده را مادرش
 مها روم،به مي اي،خودم كاره چه تو گفت،اصال آخرش كه بود اين اش نتيجه.آوردم بهانه خيلي كنيد باور.نشد كنم،ولي

 همكاران ساير جلوي اينكه ترس از و آوردم كم مقابلش در ديگر موقع آن.بياييد حتما كه كند وادارت كه ميگويم جان
 حتي.باشد ام برخودخواهي دليلي نظرتان به شايد و نيست معقول اصال من ي خواسته دانم مي.پذيرفتم كند مطرحش
 مي باشد،قبول يكبار همين دهم،فقط مي بكنم،قول شما از را خواهشي چنين شد،دوباره نمي رويم و كشيدم مي خجالت
 كنيد؟

 .هيچ ديگر و هستم مشكالتش حالل فقط من.شد شروع دوباره بازي:گفتم خود با

 .ماند مي نه،بسته كلمه گفتن براي زبانم هايش خواسته مقابل در هميشه.شكل اين به نه بود،اما آرزويم كنارش در بودن

 :گفتم كه داشت دهانم به چشم پاسخ منتظر

 .كنم مي را خودم سعي دهم،ولي نمي صد در صد قول ـ

 كه افتادم صبا عروسي ياد بنشينم سرجايم آمدم تا.كردم مي سرهم اي قصه مادرم براي و گفتم مي دروغ بايد هم باز
 .باشد داشته آمدن قصد مامان بار اين ترسيدم مي.بود آرزو مهماني شب با مصادف درست

 :گفتم و صبا سرميز رفتم شدم بلند

 مشكالت كه كنم چه زده،اما لك ات عروسي چشن در شركت براي كنم،دلم عذرخواهي ازت چطور دانم صباجان،نمي ـ
 .كرده گرفتارم حسابي كه آمده پيش موردي دوباره.ندارد تمامي ام زندگي

 :گفت دلخوري با

 آمدن خيال دانستم مي هم اولش از.كني هم سر بهانه كلي نيستي مجبور.كن راحتم و آيم نمي بگو دفعه يك ـ
 شمس،بده دفتر رفتي وقتي من،اينبار مرخصي برگه هم اين بگير بيا.باشي داشتم دوست واقعا شد،چون حيف.نداري

 .آيم نمي ديگر هفته آخر تا فردا از كند،چون امضايش
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 .بگيرم پس ازش را پرونده بروم بايد ببرم،چون االن همين بده ـ

 برگه بردن ي بهانه به و شدم بلند دوباره.بگذارم باقي نگران پاسخم شنيدن انتظار در را پدرام اين از بيش آمد نمي دلم
 :گفتم و رفتم اتاقش به صبا مرخصي ي

 .كنيد امضايش است ممكن اگر.اش مرخصي ي برگه هم اين.دارم دعوت هم من و ست محبي خانم عروسي شب جمعه ـ

 :پرسيد اي عجوالنه لحن با.زد مي موج من،نگراني به نگاهش حالت سخنانم،در شنيدن موقع در

 !برويد؟ بايد حتما هم شما ـ

 :گفتم خود با.بود كرده عزيز برايش را من،وجودم به نيازش

 .است غنيمت هم قدرش همين

 :دادم پاسخ سپس

 .توانم نمي ديگر حاال بروم،ولي بودم داده قول ـ

 :داد را پاسخم صميمي و گرم و لرزاند را دلم تبسمش.داد شادي به را خود جاي نگراني

 .بگذرد بد بهت شب آن گذارم نمي.رسي مي دادم به هميشه مها،تو ممنونم ـ

 امضاي حال ودر گرفت دست به را قلم.باشد او به احساسم پاسخ كه چيزي.گفت مي ديگري چيز كاش.كردم بغض
 :افزود صبا مرخصي

 .خريم مي داشتي الزم چيزي اگر رويم مي گذاريم مي قرار هم با عصر فردا ـ

 .بود كافي اول دفعه همان.نيست الزم.ممنون نه ـ

 

 هفدهم فصل

 و او پيش و بيابم باشد آرزو مجلل مهماني مناسب كه شبي پيراهن آنها ميان از شايد تا كردم رو و زير را لباسهايم كمد
 .نيست مناسب كدام هيچ كه رسيدم نتيجه اين به نهايت در اما.نياورم كم پدرام اقوام ساير
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 :پرسيد تعجب با ديد كمد ريختن بهم سرگرم مرا مامان وقتي

 !مها؟ كني مي چكار تو است معلوم هيچ ـ

 .گردم مي صبا عروسي براي لباس دنبال ـ

 .پوشي نمي اي خريده تازه كه را همان چرا خب ـ

 .اند ديده تنم همه آرزو عروسي در قبل هفته را آن چون شود نمي ـ

 .دارد عيبي چه.باشند ديده خب ـ

 .بخرم ديگر لباس يك بروم بيفتم را دوباره شوم،يا منصرف رفتن از بايد يا.ندارم اي شود،چاره نمي نه ـ

 .بود نوشته تو و من براي شوم فدايت نامه كلي پاكت پشت صبا بيچاره نروي،چون كه شود نمي ـ

 مي كنم مي پيدا چيزي يك ها نزديكي همان روم مي اداره از راست يك فردا.نيست خريد از غير به اي چاره پس خب ـ
 مامان؟ آييد نمي شما.خرم

 .پوشم مي كنم مي انتخاب چيزي دارم،يك كه آنهايي ميان شدم،از آمدني مهاجان،اگر نه ـ

 .شد قرص دلم و دارد ترديد آمدن در كردم احساس

 :كنم،گفت خداحافظي و بدهم تحويلش را شده تايپ هاي نامه تا رفتم پدرام دفتر به كه موقعي ظهر از بعد فردا

 بايد كه داري من پيش اي بسته رسانمت،چون مي خودم.ايم مي تو از بعد دقيقه چند.باش منتظرم هميشگي جاي همان ـ
 .بدهم بهت

 .خريد بروم خانه،بايد به رفتن از قبل من ولي ـ

 .فهمي مي بعدا.باشد الزم خريد ديگر نكنم فكر ـ

 :گفتم خود با

 .باشد خورده بهم مهماني خداكند

 .افتاديم راه و شدم سوار بالفاصله.ايستاد و رسيد بعد دقيقه چند.ايستادم اتوبوس ايستگاه كنار و آمد بيرون شركت از
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 :گفت گرفت فاصله كه شركت از

 چيست؟ خريد جريان ـ

 عروسي بروم شب جمعه است قرار كند مي خيال مامان مهماني،چون باشد،هم عروسي مناسب هم كه بخرم لباسي بايد ـ
 .داشتيد كاري من با شما اينكه محبي،مثل خانم

 تنهايي خودم ديشب شدم ناچار بعد خب.نكردي بخريم،قبول لباس برويم هم با دادم پيشنهاد اول روز همان كه من ـ
 .بپسندي اميدوارم.داشت هم را هايت اندازه.بخرم برايت چيزي مهرداد،يك بوتيك بروم

 .كرديد مي را كار اين نبايد ـ

 كه وقتي خصوص به.باشي سخت اينقدر هديه گرفتن در نبايد پس.هستي من زن حاال تو.مها نزن حرف رسمي من با ـ
 كردم،نه انتخابش خودم.نيست بد ام سليقه نترس.كني من،استفاده طرف از تحميلي مهماني يك در آن از است قرار

 .مهرداد

 :گفت و برداشت ماشين عقب صندلي روي از را بسته و كردم دراز دست

 .كن ام،بازش خريده شرط نه؟به يا پسندي مي.است چطور ببين ـ

 را آن وقتي روز آن كه آمد يادم.شده دوزي نگين تنه باال با سبز ساتن.هستم سبز رنگ عاشق من كه دانست مي كجا از
 .شدم تماشايش محو ديدم،بدجوري دوستش مغازه ويترين پشت

 :پرسيد پدرام

 است؟ چطور خب ـ

 چرا؟ آخر زيباست،ولي خيلي ممنون ـ

 مهرداد بوتيك به كه بار باشي،آن تر برازنده آرزو مهماني در حاضر زنهاي ي همه از بايد تو.است معلوم چرايش ـ
 است؟ آمده،درست خوشت آن از كردم شدي،احساس خيره پيراهن اين به ويترين پشت رفتيم،وقتي

 .باشي دقيق و تيز اينقدر كردم نمي فكر.است عجيب ـ

 :گفت و خنديد
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 الزم ديگري چيز اگر.خريد بروي است قرار اي گفته مامانت به كنم برويم،فكر كجا حاال خب.زدم حدس درست پس ـ
 .خريم مي رويم مي هم داري،با

 .ست كافي ممنون نه ـ

 چطوري؟ كيك و قهوه فنجان يك با پس خب ـ

 ترسيدم مي كه ناتمامي روياي.بود روياهايم تحقق پدرام.كنم نگاهش فقط و بنشينم كنارش در ساعتها خواست مي دلم
 .باشد تلخكامي پايانش

 :خودگفتم با

 :دادم پاسخ و بدانم غنيمت را نشدني تكرار لحظات اين بايد

 .موافقم نكشد طول زياد اگر ـ

 :داد،گفت كه را كيك و قهوه سفارش

 آشفتگي باعث من خوابي؟نكند نمي خوب شبها مگر.رسي مي نظر به خسته خيلي روزها است؟اين چطور حالت خب ـ
 .ببيني صدمه نگذارم و بياورم هم را موضوع اين ته و سر زودتر كنم مي سعي.ام شده ات وپريشاني

 :گفتم و زدم تلخي لبخند.ببينم صدمه نگذارد كرد مي سعي داشت تازه.بودم ديده صدمه

 .بگذارد ام آينده د بدي اثرات تواند مي و شده دار مارك كه هستم ام شناسنامه نگران من ـ

 :گفت و انداخت زير به سر شرم با

 هر در.كشيد خواهد كجا به ما كار دانم ام،نمي كالفه هم خودم من.داد پيشنهاد را راه اين كه پورياست تقصير.فهمم مي ـ
 .حاضرم جبرانش براي صورت

 .چيست جبران از منظورش دانست نمي هم خودش البد.نفهميدم را منظورش

 برگشتم،وقتي كه خانه به.اراستم را صورتم سرو و رفتم آرايشگاه همان به پدرام اصرار به.رسيد مهماني روز باالخره
 :گفت تحسين با كردم،مامان تن به را ساتن سبز پيراهن
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 .كنم تماشايت و بنشينم ساعتها خواهد مي دلم.شدي خوشگل چقدر.مها آيد مي بهت ـخيلي

 بيايد؟ خواهيد نمي مگر.نشديد حاضر چرا ممنون،شما ـ

 .برو دوستانت با قبل دفعه مثل.خوردم سرما ندارم،انگار حال اصال ـ

 شما؟ پيش نروم،بمانم هم من خواهيد مي ـ

 .بگذرد خوش عزيزم برو.نيستم بستري مريض كه من.بماني چه نه،براي ـ

 :گفتم و زدم زنگ مژده شدم،به كه آماده

 .اتوبوس ايستگاه كنار بيا ديگر دقيقه چند دروغ يا گفتم راست بداني خواهي مي بگويم،اگر خواستم مي ـ

 !شده خبر چه مگر!چي؟ براي ـ

 .فهمي مي آمدي وقتي ـ

 .آيم مي نيست،باشد هضم قابل برايم اينكه با ـ

 .بودم منتظرش نكند فكر تا دادم را جوابش دير.زد زنگ رفتم،موبايلم باال ها پله از كه همين

 .نيامده پيش كه آنجا،مشكلي رسم مي ديگر دقيقه چند سالم،من ـ

 .آيم مي دارم نه ـ

 :بود،پرسيد رفتن بيرون آماده كه مينو

 بود؟ كي ـ

 روي؟ مي داري كجا مژده،تو ـ

 .ام دايي منزل روم مي ـ

 :پرسيد و داد تكان را ام شانه.نشدم مينو حرف متوجه كه بودم فكر توي آنقدر.آمديم بيرون خانه از هم با

 .كرد مي نگاه را تو در،داشت جلوي بود ديدي،نشسته را گفتم،شهاب چي نشنيدي مگر.كجاست حواست ببينم ـ
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 .ندارم را اش حوصله اصال.نديدمش كه بهتر همان ـ

 .شد ديد،بلند را ما است،تا نشسته صندلي روي اتوبوس ايستگاه در كه ديدم را رسيديم،مژده وقتي

 .آمدم مي هم من حالتان،كاش به عروسي؟خوش روي مي هم تو مژده راستي ـ

 :پرسيد مينو آمد كه اتوبوس.نشستيم سه هر.پذيرفت خواهد چرا و چون كنم،بي تعارفش اگر دانستم مي

 شويد؟ نمي سوار چرا پس ـ

 .كند مي فرق ما مسير خب ـ

 روح قبض داشتم كه من به مينو.شود مي نزديك دارد كه ديدم دور از را پدرام ماشين.نه يا شود سوار داشت ترديد مينو
 :گفت و كرد نگاهي شدم مي

 .بگذرد خوش.روم مي من پس ـ

 :پرسيد مژده

 اينجا؟ كشاندي مرا چه چيست؟براي جريان ـ

 كه بايست من از فاصله با حاال.نيست دروغ حرفهايم كه ببيني بيايي گفتم فقط.رسد مي پدرام نيايد،االن در صدايت ـ
 .هستيم هم با نفهمد

 .شدم سوار و ندادم كند،مجال باز برايم را در و شود پياده خواست تا.كرد توقف پاهايم جلوي و رسيد پدرام موقع همان

 كردنم برانداز حال در پدرام.شد مي پخش آرامي ملودي ماشين ضبط از.بود درهم اش قيافه كه ديدم را مژده دور از
 :پرسيد

 نكردي؟ دستت را حلقه چرا پس ـ

 .رفت يادم واي ـ

 :گفت و انداخت طرفم به نظري دوباره.كردم دستم و آوردم بيرون كيفم توي از بالفاصله

 .شود آماده نرسيديم بردار،تا داشبورد از را جواهر جعبه.مجلسي سبد سر گل هم امشب ـ
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 است؟ الزم ـ

 .برازندگي و دارندگي البته ـ

 است؟ باخبر ماجرا از پدرتان راستي ـ

 .صورت اين به كنم،نه ازدواج رسما من خواست مي دلش بود،بابا شروعش مخالف كال بله،ولي ـ

 كنيد؟ عمل پدرتان خواسته به داريد دوست هستيد،يا خودتان حرف روي چي،هنوز االن ـ

 .بگيرم تصميمي هيچ توانم نمي فعال ـ

 .كند پيدا ادامه توانست مي كي تا وضع بود؟اين چه من تكليف.بدهد ادامه وضع همين به خواست مي پس

 در و بود بزرگ گل دسته يك دستش يك در برگشت وقتي.شد پياده و داشت نگه فروشي گل يك جلوي را ماشين
 .رز گل شاخه يك ديگرش دست

 به را كند،دستش حركت اينكه از قبل.داشت دست در را گل شاخه هنوز عقب،ولي صندلي روي گذاشت را گل دستگه
 :گفت و كرد دراز طرفم

 .نيست جبران قابل دنيا گلهاي تمام كردي،با من براي تو كه كاري گرچه.توست براي اين ـ

 كردي؟ فكر اينكار عاقبت به بدانم خواهم مي فقط.ممنون ـ

 .نرسيدم نتيجه به هنوز كردم،ولي فكر خيلي ـ

 بماند؟ باقي ترتيب همين به بايد يعني ـ

 .شود حل زمان گذشت با شايد.بده فرصت من به ـ

 .بيفتم دردسر به من كه بيايد پيش وضعي است نكنيم،ممكن كاري موقع به اگر شود،چون حل كند خدا ـ

 :گفت كند عوض را صحبت موضوع اينكه براي

 .است من دست توي گل هنوز.بفرماييد ا ـ
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 هم او بسا كردم،چه مي تشبيه پدرام لبخند به را گل اين داشتم،زيبايي شعر طبع اگر.بود قشنگ خيلي.گرفتم را گل
 .گرفت ام خنده فكرم از.كرد مي تشبيه من به را گل زيبايي.داشت

 :پرسيد دلخوري با پدرام

 !خندي؟ مي كه ديدي من در ايرادي ـ

 .خندم مي خودم فكرهاي نه،به ـ

 .كردي فكر چه مگر ـ

 .كردم مي تشبيه چيزي به را آن داشتم كه بود گل اين زيبايي مورد در نيست،اما گفتن قابل ـ

 .باشد داشته را گل اين لطافت و زيبايي تشبيه،لياقت اين اميدوارم ـ

 .بيشتر هم شايد.دارد ـ

 خوش مشكي موهاي.بود تنش قالب كه دوختي خوش وشلوار كردم،كت نگاهش دقت شديم،به پياده كه ماشين از
 .بخشيد مي خاصي زيبايي اش چهره بودفبه ريخته صورتش روي هميشه آن،مثل از اي دسته كه حالتش

 استقبالمان به گشاده روي با شايان همسرش و آرزو.كشيد مي عقب به را موهايش حرص شد،با مي كالفه وقتي
 يكي يكي خاله و مهمانان بقيه سپس.نشست آمد،كنارمان ديد كه را ما.بود ايستاده پنجره پشت بزرگ شمس آقاي.آمدند

 .شد پيدايشان

 :گفت پدرام پدر

 كند؟ عقدت پنهاني شد حاضر كه كردي كار چه ما پدرام اقا اين با ببينم كنيد خانم،تعريف مها خب ـ

 :گفت و گرفت را او حرف ي دنباله آرزو

 .شوي نمي خام زود تو كردم مي فكر ـ

 .بود ناآشنا برايم صحبتش لحن

 :گفت و نداد من به را پاسخ مجال پدرام
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 ديگري كس هر.نيست حرفها اين به نيازي كه گيراست و جذاب آنقدر كنم،مها اضافه بايد من هم را اي جمله يك البته ـ
 .كرد مي را كار بود،همين من جاي هم

 .شدم لذت غرق تعريفش از

 :گفت آرزو

 وقتي.نيست چيزي شايان هاي گفته مقابل در پدرام هاي توصيف بدانيد است بهتر داري،البته شاعرانه طبع دانستم نمي ـ
 شايان؟ نه دارد،مگر حقيقت و است درست حرفهايش كه ندارم شكي كند مي تعريف من از او

 .بگردم دورش بايد بار چند روزي كه افتاده گيرم گويم،زني مي دروغ مگر خب ـ

 :گفت بزرگ شمس آقاي

 .هستم هم مجرد تازه كه بكنيد هم را پيرمرد من مراعات هستيد،كمي عاشق اينقدر كه ها،شما بچه خب ـ

 .بكند شما براي هم بگويم،فكري پدرام به دهم مي عموجان،قول ببخشيد ـ

 :گفت و كشيد را پدرام دست شايان

 .كنيم بازي شطرنج برويم بيا ـ

 شمس آقاي.نشست همسرش كنار هم آرزو.كردند بازي به شروع دو آن.كند،نشد خالي شانه خواست پدرام چه هر
 :گفت من به خطاب بزرگ

 .خواهم مي معذرت ازت.شود آرزو هاي كنايه و نيش باعث من سوال كردم نمي فكر ـ

 .ام نيست،كالفه درك قابل برايم حرفهايش اينكه از نشدم،فقط ناراحت زياد ـ

 اولش همان از من.شده هم موفق حدودي تا و كند اذيت را تا دو شما خواهد مي هايش كنايه و نيش با ارزو.داري حق ـ
 كاش.ندارم را اش آمادگي توانم داد،نمي كند،جواب عروسي رسوم و رسم طبق گفتم بودم،بهش مخالف پدرام كار بااين
 .گرفت مي ديگري موقع،تصميم آن شايد كردي نمي قبول را پيشنهادش تو

 بوده؟ اشتباه كارم شما نظر به يعني ـ

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



 

 

رضازاده زهرا  –گل نسترن رنگ    

140 

 تو اگر.شود خسته زود وضعي هر از كه نيست آدمي پدرام.بگيرد قرار تنگنا در خواست مي دلم من دانم،راستش نمي ـ
 .دهد مي ادامه طور نكني،همين كاري

 :گفت و زد صدايم شايان

 كنارش است بهتر.شماست به حواسش شايد.بازد مي برد،دارد مي كه هميشه برعكس گذاشتي،او تنها را پدرام مهاخانم ـ
 .كنيد حمايتش و بنشينيد

 :گفت و كرد اشاره شمس آقاي

 .بنشين پدرام كنار برو بلندشو ـ

 :پرسيد نبود،اينبار بردار دست شايان

 باشد؟ ات منشي همسرت شدي حاضر پدرام،چطور راستي ـ

 .نيست كافي برايم صدايش شنيدن نبينمش،چون شب تا نياوردم طاقت آخر ـ

 .بدهد طالق دادخواست آرزو فردا ترسم آورديم،مي كم تو جلوي پدرام،ما آقا بابا ـ

 :گفت آرزو

 .نزن حرفها اين از هم كنم،ديگر نمي را اينكار هرگز من نه ـ

 .گشت نخواهد باز او نزد هرگز كه بفهماند پدرام به خواست مي فهميد،آرزو را منظورش شد مي راحتي به

 :گفت ارام و خونسرد پدرام

 .دارد دوست خيلي را تو آرزو اينكه شايان،مثل آقا آورديم كم ما بار اين ـ

 :گفت و كشيد بازي از دست شايان

 .نمانده باقي برايم انرژي ديگر گرسنگي از كه بخوريم شام برويم.ست كافي فعال خب ـ

 به.خورد مي غذا آرام و بود پايين سرش پدرام.مخلفات و ساالد با غذا نوع سه.بود شده چيده خاصي ظرافت با شام ميز
 :گفت و آورد دوربين شام،شايان از نيست،بعد سرحال چندان رسيد مي نظر
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 چه براي.شدم ببخشيد،پشيمان اندازيم،نه مي ماندني ياد به عكس تا چند هم با همه دل،حاال جوان پيران و خب،جوانان ـ
 شمس آقاي و مادرزن استثناي به البته.بيندازم شما وبا كنم بيندازم،خراب عزيزم همسر با توانم مي كه را عكسهايي بايد
 .مهاخانم و

 جمع به پوريا موقع همان.كردم مي ناامني افتاد،احساس مي من به چشمش وقت هر.نيامد خوشم اصال بيانش طرز از
 .شدند جمع او دور مجلس در حاضر دخترهاي و پيوست

 :گفت شوخي به شايان

 .داشتم زن زن،دوتا يك جاي به االن بودم، پوريا مثل هم من اگر.بينيد مي ـ

 مي امنيت احساس كنارش در.نشستم بزرگ شمس آقاي كنار رفتم و بود،ترسيدم من به خطاب كه شايان حرف از
 .داشتم اطمينان او به پدرم مثل كه زد مي حرف من با خودماني و گرم آنقدر.كردم

 :گفت نشستم كه همين

 .آيد نمي خوشم اصال شايان پسره اين از چرا دانم نمي ـ

 :گفت و آمد ما سمت به داد مي تكان دست طرفم به حاليكه در پورييا

 .رسيدم خدمت به دير و بود شلوغ سرم كه ببخشيد.خانم مها سالم ـ

 .شماست با ديدم،حق بله ـ

 كنيد؟ مي ام مسخره ـ

 .شماست با حق كه داريد،گفتم اختيار ـ

 .دارد بويي گلي هر باالخره.است عرضه بي پدرام كه چه من به.است من با حق كامال بله ـ

 :گفت سرش پشت از پدرام

 .آمد نمي گيرت چيزي كه باشم تو مثل خواستم مي و بودم تو جاي من اگر آخر ـ

 .كش پيش اش دار،بقيه نگه را مهاخانم گويي،همين مي راست خيلي اگر شما.پدرام آقا.معذرت عرض با ـ
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 زدي؟ ني را حرف بگيرم،اين زن اينكه از قبل چرا دانم نمي ـ

 .كنم مي را مهاخانم خصوص به و شما مراعات دارم االن تازه زدم نمي چرا ـ

 :گفت و من آمد،كنار قسم

 كردند؟ مي چه تا دو اين هستيد،وگرنه شمااينجا كه مهاجان شكر را خدا ـ

 با و بستم را آرزو،در خواب اتاق به رفتم شدم بلند.كرد مي اذيتم و دورگردنم بود بودم،ريخته نبسته درست را موهايم
 زد،معذرت لبخندي ديد مرا داخل،تا آمد دست به دوربين شايان و شد باز در ناگهان كه كردم مرتب را موهايم دست

 .خواست،رفت

 :ديد،گفت مرا تا پدرام.بيرون آمدم و بستم را موهايم شد،سريع مي كنده جا از داشت قلبم

 بزنيم؟ قدم حياط،كمي توي موافقي،برويم ـ

 .برويم باشد ـ

 بودي؟ رفته كجا االن راستي ـ

 .رفت و كرد خواهي معذرت ديد مرا تا البته.آنجا آمد شايان اقا كه كردم مي مرتب را موهايم اتاق توي داشتم ـ

 :گفت غيظ با

 خاطر به كني فكر اينكه نه.متنفرم موجود اين از چقدر داني نمي.شود آدم تا زدي مي صورتش به سيلي موقع همان بايد ـ
 چشم نه مرد اين.كرده امضا را اش بدبختي سند ازدواج اين با دانم مي سوزد،چون مي هم ارزو حال به دلم البته.آرزوست

 خالص من شر از اينكه خاطر به شايد!شود آدمي چنين زن شد راضي چطور دانم نمي اصال.زندگي مرد نه و است پاك
 ...توانم نمي من.كرد را شود،اينكار

 .تو بياييد. رفتيد كجا تا دو شما بابا اي ـ

 .تواند نمي را چيزي چه بدانم خواست مي دلم.بماند ناتمام پدرام ي جمله شد باعث ارزو صداي

 :گفت نجوا به گوشم كنار و گرفت را بازويم زير
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 باشد؟.پوريا يا قسم يا بابا پيش نبودم،برو كنارت من اگر.ننشيني تنها خواهم مي ازت ـ

 .پيوست ما به هم قسم.نشستيم هم كنار و رفتيم پذيرايي سالن به.شدم خوشحال داشت تعصب من به نسبت اينكه از

 :گفت و كرد حاضرين روبه دست به دوربين شايان دوباره

 .است گرفتن عكس نوبت دوستان،حاال خب ـ

 :گفت پدرام

 بگيري؟ عكس زنت و خودت از فقط خواستي نمي مگر ـ

 .ديد شود نمي همييشه كه را دوستان هستيم،اما هم كنار هميشه آرزو و من شدم،چون پشيمن زدم،بعد حرفي يك ـ

 .برويم خواهيم مي ديگر دهي،ما مي طولش اينقدر چرا بگيري،پس عكس خواهي مي اگر.كني مي اذيت داري ـ

 .بمانند ما پيش همه،شب است قرار.برويد كجا ـ

 .دارم كار كلي صبح فردا من.رويم مي مها و من ـ

 كه را عكسهايي بمانيد اگر.باشيم هم دور همه بايد امشب كارش،ولي دنبال ميرود كس هر صبح.دارد فردا به ربطي چه ـ
 .ديد نخواهيد را آنها وقت هيچ دهم،وگرنه مي نشانتان گرفتم

 :پرسيد تعجب با پوريا

 .نفهميديم ما كه گرفتي عكس كي تو ـ

 ارزش چقدر ببين پس.بفروشم حاضرم كه است جالب آنقدر و شده گرفته بفهميد اينكه بدون ناغافل ها عكس اين ـ
 .دارد

 :گفت غيظ با پدرام

 .بده نشان االن روم،همين مي كه من ـ

 .دهم مي بمانند،نشان شب كه آنهايي به فقط.شود نمي نه ـ

 :پرسيد پوريا
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 چيست؟ تكليف باشد،آنوقت نداشته ارزش اگر خب ـ

 خب.داري خنده و جالب حالتهاي در و گرفتم صاحبانش چشم از پنهان را عكس اين.دارد ارزش خيلي كه يكي تو مال ـ
 مانيد،يانه؟ مي

 :گفت و كرد پدرام و من به رو آرزو

 گويي؟ مي چه تو جان مها.نميشود رو و زير بگذرانيد،دنيا بد شب يك ـ

 .گردم برمي شب گفتم مامان توانم،به نمي من ـ

 .كردند اختراع وقتها همين براي را تلفن ـ

 :گفتم پدرام به اي آهسته صداي با آرام

 .بخوابم بيرون شب بدهد اجازه است غيرممكن مامان.بروم بايد ـ

 زنگي يك حاال.كرده غلطي چه بفهمم بايد من.گرفته ناجور هاي عكس يك البد پسره اين گويي،ولي مي چه دانم مي ـ
 .كرد قبول شايد.بزن

 :گفت شنيد را صدايم تا.گرفتم را خانه شماره موبايلم با.كرد خواهد مخالفت دانستم مي اينكه با

 مها؟ نيامدي چرا پس ـ

 .بمانيم اينجا امشب كند مي اصرار صبا است،مامان دور خيلي راه ـ

 .هستم منتظرت.آيي مي گيري مي ماشين االن همين.ندارد امكان ـ

 و من از غير به االن.مانند مي دوستانم تمام.شود نمي پيدا ماشين طرفها اين شب موقع اين.است باغ توي عروسي ـ
 .اقوامشان از يكي منزل رفتند برادرش و پدر.هستند اينجا صبا خواهر و مادر فقط دوستانم

 .باش خودت مواظب فقط.بمان خب خيلي ـ

 :پرسيد پدرام

 كرد؟ شده،موافقت چي ـ
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 .راه دوري ي بهانه و اصرار كلي با بله،البته ـ

 .كرده غلطي چه ديوانه،ببينم پسره اين پيش برويم پاشو پس ـ

 :گفت رسيديم كه نزديكش به و كرد نگاهش غضب با پدرام.داشت ما به چشم دور از شايان

 .بده نشان را عكسها حاال.ماندي ما خب ـ

 .است خنديدن قصد به فقط ندارد،چون شكايت و اعتراض حق كس بگويم،هيچ اول.هستيد ما مهمان شب همه ـ

 :گفت پوريا

 .رفتي حاشيه كه مارا،بس كشتي.باش زود بابا ـ

 .كنيد قضاوت خودتان.زنم نمي حرفي من ديگر.پورياست آقا به متعلق عكس اولين ـاتفاقا

 .كرد مي نگاه دخترها به التماس با داشت پوريا.ديدند،خنديدند را عكس وقتي همه

 :خنديد،گفت مي قهقه به حاليكه در پدرام

 .شوي مي هدر داري.باش خودت فكر به نيستي،حداقل ما فكر به پوريا،اگر ـ

 .رسد مي هم تو نوبت.ندارد اشكالي ـ

 .داشت غذاها به شام،چشم سرميز بعدي،آرزو عكس در

 :گفت پوريا

 .دارم زندگي در ارزو كلي يكي من.بگوييد ما ريختيد،به سم غذاها توي اگر خانم آرزو ـ

 .پيچيد مي خود به داشت دستشويي در جلوي كه بود شايان دوستان از يكي به مربوط بعدي عكس

 :گفت مرد آن به خطاب پوريا

 شديد؟ خوب حاال.شده عذابي چه متحمل طفلك اوه،اوه ـ

 .بردي مرا ابروي كه شايان،تو بابا اي ـ
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 خجالت خيلي طفلكي.شد قسم متوجه همه نگاه ناگهان.كرد مي نگاه پوريا به داشت كه بود قسم به متعلق بعدي عكس
 .كشيد

 :گفت پوريا

 داريم،يانه؟ ارزو هم ما باالخره.كن قضاوت خودت پدرام،حاال آقا خب ـ

 .رفت مي غره چشم پوريا به عصبانيت با داشت پدرام بعدي درعكس

 :گفت پوريا

 .آوردي مي در كاسه از را چشمهايم داشتي كه زده سر من از گناهي چه مگر آخر!بردي مرا آبروي كه هم باز ـ

 .كردي مي چكار داشتي گفتم مي هستند،وگرنه اينجا خانمها كه حيف ـ

 .باشم كرده ازدواج اگر خدا به.كنند شك من به محترم خانمهاي كه زني مي حرف طوري ـ

 :گفت آرزو

 .ديديم را دوتايشان فقط كه ما داند مي خدا ـ

 .شوند پدر بي هايم بچه داريد دوست چرا،نكند ديگر خانم،شما آرزو ـ

 :گفت مژگان

 !بگيريد؟ را ماها از يكي خواهيد گفتيد،مي مي كه پوريا،شما آقا ـ

 .كنم مي شما براي فكري نباشيد،يك نگران ـ

 :گفت شوخي به پدرام

 .شوي قرمز.بكشي خجالت بايد االن تو.پررويي خيلي ـ

 .نتوانست بگويد،ولي چيزي خواست مي.خورد تكان كمي.كرد مي نگاه من به داشت پدرام بعدي عكس در

 :گفت تالفي به پوريا
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 است؟ همسرت كه چرا؟مها ديگر تو آخر.درآمد آب از زرد تو هم پدرام.بفرماييد ـ

 كه زماني را عكس.نزد حرفي كس هيچ.شد مي كنده جا از داشت قلبم.بعدي سرعكس رفت و نداد را جواب مهلت شايان
 :گفت حرص با و قاپيد دستش از را عكس پريد پدرام.بود گرفته من از شد، خواب اتاق وارد ناغافل

 .است خودم به متعلق پس.نيست دار اصالخنده عكس اين ـ

 :گفت قسم

 .كرده ات نصيب تعصبي با شوهري چنين كه داشته دوست را تو چقدر خدا.مهاجان ـ

 عصباني من دست از دانستم مي.داد مي تكان عصبي حالت به را پاهايش مدام.نشست و اش جيب توي گذاشت را عكس
 .خنديد مي ظاهر به ست،اما

 :گفت و داد خودش به را كسي هر عكس شايان پايان بود،در شده قشنگي خيلي عكس شدم،ولي ناراحت اينكه با

 .امشب مهماني از شما به من از يادگاري يك هم اين ـ

 ديگر هاي اتاق در حاضرين بقيه و گذاشت پدرام و من اختيار در را اتاقي آرزو.كشيدم مي خميازه مرتب و آمد مي خوابم
 .خوابيدند سالن و

 :گفت و كشيد را حياط به رو پنجره پرده پدرام

 خورد مي تا خواست مي دلم.كند رفتار بايد چطور بفهمد كه اوردم مي شايان اين سر باليي بود خودم دست اگر ـ
 متاسفانه.بخواب حت را بودم،تو عصباني چقدر لحظه آن بداني اگر.بگيرد عكس تو از داده اجازه خودش به بزنمش،چطور

 .ندارد بيشتر تخت يك

 چي؟ تو پس ـ

 .خوابم مي زمين روي جا همين من ـ

 روي را بود،پتو راحت خيالم پدرام بابت از كشيدم،ولي مي خجالت اينكه با.داشت پنجره سوي روبه.نشست تخت كنار
 همانطور گذشت،هنوز ساعت يك.پاييدم مي را پدرام چشمي زير.برد نمي خوابم و كردم مي سرما كشيدم،احساس خودم
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 مي سكته داشتم.خورد مي تكان داشت پتو.خواب به زدم را خودم.بلندشد كه برد مي خوابم داشت ديگر.بود نشسته
 .نخورم سرما خواسته كه است پدرام كار فهميدم.آمد باال صورتم روي تا پتو كه كردم

 و بمانم بيدار صبح تا خواست مي دلم.داد نمي نشان العملي عكس هيچ و بود نشسته همانطور.پاييدمش مي چشمي زير
 .خوابيدم و برگرداندم كردم،روي شرم احساس كنم،اما نگاهش

 و گذاشته تخت روي را دستش دو نشسته،هر حالت در همانطور پدرام ديدم و شدم بيدار كه بود دميده سپيده تازه
 و ها،آرام بچه بود،مثل خوابيده معصوم چقدر.رويش كشيدم ارام و بردم را پتو.داشت تن به نازكي لباس.برده خوابش
 كه ديدم را خودم كردم،عكس دقت كه كمي.چيزي به افتاد نگاهم كه بروم خورد،خواستم تكان داشتني،كمي دوست
 .افتاده كنارش

 !كرده مي نگاه آن به و داشته دست در مرا خوابيدن،عكس از قبل پس.فراگرفت را وجودم شادي از موجي

 براند بيرون قلبش از را آرزو عشق تا بود تالش در شايد كه دادم اميد خودم به.دارد من به احساسي چه دانستم مي كاش
 .بنشاند جايش به مرا مهر و

 رفتم و كردم باز آهسته را در.زدند مي حرف هم با داشتند كه رسيد گوشم به قسم و آرزو صداي اتاق در پشت از
 :گفت و خنديد ديد مرا تا قسم.بيرون

 خوابيديد؟ خوب شب.خوشبخت بخير،خانم صبح ـ

 :پرسيد آرزو

 نبود؟ ناراحت جايتان جان،ديشب مها ـ

 .ممنون نه ـ

 .نشود ديرتان كه كن بيدار هم را پدرام ـ

 :گفت و زد ديد،لبخندي كه مرا.پوشيد مي لباس داشت كه ديدم را پدرام.اتاق داخل بروم خواستم تا

 نشد؟ سردت شب.بخير صبح ـ

 .گذشت سخت تو به نه،اما ـ
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 .كنم تماشايت و بنشينم صبح تا خواست مي دلم كه بودي خوابيده شيرين و آرام آنقدر.نه تو كنار در ـ

 .زد مي را حرفها اين ام دلخوشي براي شايد.ندهم اميدواري خودم به زياد كوشيدم اين وجود با.تابيد قلبم در اميد نور

 .بود زده شانه عقب به و كرده خيس كمي را موهايش. آمد و شست را صورتش و دست پدرام

 :گفت دلخوري بخورند،با صبحانه خواهند مي و اند شده بيدار همه ديد وقتي.پيوست ما به و شد بيدار همه از بعد پوريا

 خيال خانمها همه حاال.رفت آبرويم كه اينطوري.كرديد مي بيدار اقايان ي بقيه از زودتر مرا اگر شد مي خانم،چي آرزو ـ
 خانم؟ قسم نه هستم،مگر تنبل من كه كنند مي

 صبحانه،خداحافظي صرف از بعد.دارند عالقه بهم دو آن كه دانستند مي ديشب،همه ماجراي از بعد.كشيد خجالت قسم
 .افتاديم راه به باهم همه و شد خودش ماشين سوار هركس و كرديم

 سردم.بود دلپذير و لطيف هوا و باريد مي نم نم بهاري باران.عقب صندلي روي من و بودند نشسته جلو پدرش و پدرام
 :بود،پرسيد من به نگاهش جلو آيينه از كه پدرام.كردم جمع را بدنم و شد

 .كنم روشن را است،بخاري سردتان اگر ـ

 .نيست ممنون،سردم نه ـ

 :گفت پسرش به خطاب شمس اقاي

 توانستي مي.بكشد خوابي بي و بماند آنجا شب شود مجبور كه آوردي خودت با و كردي اذيت را جان مها چرا پدرام ـ
 .بيايد نتوانست بگويي و بياوري بهانه

 .نيستم بيمار كه من كنم،وگرنه خالي شانه نتوانستم كه كردند اصرار ارزو و خاله پدرجان،آنقدر خب ـ

 ....تو هستي،اگر چرا ـ

 :پريد كالمش ميان به سريع

 .مرا نه كنيد اذيت را خودتان نه پس.شدم خسته شنيدنش از كه نكنيد شروع باز ـ

 .بكن كاري يك زودتر پس.شود مي اذيت كه مهاست شوم،اين نمي اذيت من ـ
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 .چشم.بدهيد فرصت من به ـ

 :پرسيد من كرد،از پياده بزرگي وياليي خانه جلوي را پدرش اينكه از پس

 خانه؟ روي مي يا شركت ايي مي ـ

 .كنم عوض را لباسم بروم بايد.توانم نمي كه وضع و سر اين با ـ

 :گفتم كه بگويد چيزي رسيديم،خواست خانه نزديك به كه موقعي

 .خداحافظ.نيست تشكر به نيازي ـ

 

 هيجدهم فصل

 :گفت و كشيد اي ديد،خميازه كه مرا.بود بستر در هنوز مادرم

 سعي اين از بعد.امد هم روي چشمهايم تازه كه بود صبح هاي دمدمه.نبرد خوابم نگراني از صبح تا ديشب.آمدي باالخره ـ
 .خانه برگردي سروقت.گذاري مي اي برنامه هر كن

 شديد؟ بهتر.بمانم شدم،آنجا نمي ناچار و گشتيم برمي هم با شب آخر نيامديد،وگرنه من با كه است خودتان تقصير ـ

 نشد؟ سردت ديشب تو.است سرد خيلي شبها و نداده نشان ما به را خوشش روي هنوز بهار.زياد نه ـ

 .خوابيدم و كشيدم باال صورتم روي تا را پتو من بود،اما سرد ـ

 شركت به و كردم عوض لباس سريع.دويد وجودم به مطبوعي كشيد،احساس رويم را پتو پدرام كه اي لحظه يادآوري با
 .پرداخت صبا عروسي جشن ماجراي شرح به تاب و آب با و آمد هم رسيدم،شادي تا رفتم

 وقتي داماد.بود شده ماه تيكه يك مثل صبا.نپرس و نگو كه گذشت خوش آنقدر كن باور.نيامدي كه رفت كاله سرت ـ
 .آب جوب توي بيفتد بود ديد،نزديك را خوشگلش عروس

 :گفتم خنده با

 .ديوار توي برود مستقيم او كنم فكر.ببينم هم را تو شوهر دارم دوست ـ
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 .باشد تر خوشگل من از داماد نداري،بلكه خبر كه تو ديوار،چون توي بروم او جاي به من هم شايد ـ

 :برداشتم،گفت كه را گوشي.شد روشن پدرام اتاق تلفن زنگ بگذارم،دكمه ميز روي را كيفم خواستم تا

 .بياوريد تشريف لحظه يك ـ

 :گفتم شادي به و زدم راه آن به را خودم

 .خواهد مي چه ببينم بروم.شنيد را صدايمان كه زديم حرف بلند آماده؟آنقدر شمس اقاي نگفتي من به چرا پس ـ

 .زده شبيخون اينجا صبح امروز انگار.شركت رسيديم هم با دو هر كه ما.دانستم مي چه من خب ـ

 با و زد لبخندي برسم،سپس ميزش نزديك به تا ماند منتظر.بود نشسته ميزش آراستگي،پشت همان و لباس همان با
 :پرسيد اي آهسته صداي

 نيامد؟ پيش كه مشكلي ـ

 .نه ـ

 ميان در و شوي محروم دوستت عروسي به رفتن از شدم باعث كه ببخش مرا.گفت مي چه خسرواني خانم كه شنيدم ـ
 .كني تحمل را شايان و من مثل افرادي و نداري دلبستگي كدام هيچ به كه باشي جمعي

 .ديگري كس آمدم،نه شما خاظر به من.دهيد قرار شايان آقا رديف در را خودتا ندارم دوست ـ

 .باشي دوستانت با دادي مي ترجيح خب ولي ـ

 بيانش قدرت كه افسوس ولي.كنم نمي شادي دنيايي با را تو كنار در بودن لحظه يك:بگويم توانستم مي خواست مي دلم
 .نداشتم را

 :گفتم فقط

 .نبود مهم هم قدرها نه،آن-

 نشد؟ گذراندي،سردت را بدي شب حال هر به-

 .چرا شما نه،اما من-
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 :گفت و شد دوخته نگاهم به گيرايش نگاه

 هم باز.گذراندي حد از را گذشتگي خود از تو.بياورم فرود تعظيم سر ات خوبي همه اين مقابل در خواهد مي دلم گاهي-
 .ممنون

 .شوم رسوا ترسيدم مي كه داشتم هيجان قدر آن.شد دگرگون حالم

 ام انداخته گل هاي گونه و يرافروخته چهره ديدن با شادي دانستم مي بيام،چون بيرون دفترش از حال آن با توانستم نمي
 .برد خواهد درونم راز به پي

 :گفت كه فهميد پدرام انگار

 .برو كن،بعد رامرتب ميزم روي هاي پرونده كم يك تو.بزنم سپهر آقاي به پايين،سري روم مي من-

 :وپرسيد كرد باز را رو در الي و شد كنجكاو شادي تا ماندم آنجا قدر آن ومن رفت پدرام

 .حالي چه در ببينم بزنم سر يك باشي،آمدم كرده غش ترسيدم كه ماندي آنجا قدر كني؟آن مي كار چه داري-

 مامور مرا معمول طبق نيست جايش سر چيز هيچ.نگو كه است ريخت هم به ميزش قدر آن.است خوب نترس،حالم-
 بخواهد وقت هر و است ريخته هم به و نامرتب طور همين هم اش خانه البد.كيست ديگر بابا،اين اي- .كنم مرتبش كرده
 .بيرون بريزد را كمدش همه كند،بايد پيدا چيزي

 و انداخت آن به نگاهي چشمي زير.اتاقش به بردم و برداشتم فوري.آوردند را برگشت،گل پدرام كه همين.بعد ساعتي
 :گفت

 .آشغال سطل توي بنداز ببر-

 كه افتادم نمي فكر اين به وقت هيچ كاش.كرد مي نگاهم تعجب با داشت سطل،شادي توي انداختم و برگرداندم را گل
 .بفرستم گل برايش

 .آمدند هم مادرش و سرم،شيرين شدم،پشت حياط وارد تا.برگشتم خانه به هميشه از تر خسته ظهر از بعد

 :وگفت بوسيد را ام گونه خوشرويي با شيرين

 .پارك برويم جمعي دسته است قرار كه شو آماده زودتر برو رسيدي؟پس نباشي،تازه خسته-
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 مي سبد داخل و شست مي ميوه داشت مامان.نداشتم را رفتن بيرون حوصله اصال.شد نازل بال واي:گفتم خود با
 :پرسيدم و كردم سالم.گذاشت

 برويد؟ خواهيد مي كجا.چيست جريان-

 .شو حاظر آماده زودتر برو.پارك برويم است قرار-

 .بخواهيد هم مرا برويد،عذر شما.نخوابيدم شب.بيايم توانم نمي من-

 كَل جاي به.كنار بگذار را بازي مسخره.نيامدي خانه به ديشب تو كه نگفتم كس هيچ به من.بيايي بايد حتما.ندارد امكان-
 .بزن صورتت و سر به آبي من،برو با كَل

 :گفت و زد صدايمان دايي زن.بزنم حرفي توانستم مادرم،نمي حرف روي ولي.نداشتم را رفتن حال اصالً

 .منتظرند همه.باشيد زود-

 نمي را كدام هيچ كه دختر يك و پسر دو همراه به مسعود.رفتم حياط به مامان همراه ميلي بي آويزان،با لوچه و لب با
 .بودند ما شناختم،منتظر

 :گفت هم به ما معرفي درحال گرفتو را اش خاله دختر دست شيرين

 .رضا و فرهاد هايم خاله پسر هم تا دو واين است ام خاله دختر السا جان،ايشان مها-

 :گفت السا

 .دارد حق كه فهمم مي حاال.كند مي تعريف شما از هميشه شيرين.خوشوقتم تان آشنايي از-

 .نيستم تعريف قابل من گرنه و.دارد لطف جان شيرين-

 مي نظر به نيود،دلخور آنها همراه اينكه از مينو.شديم دايي ماشين سوار مامان و من.داديم جا ها ماشين داخل را وسايل
 .رسيد

 ياد و گرفت دلم.بود پدر آمدم،همراه پارك به كه باري آخرين.پيوست آنها به و شد پياده مينو همه از رسيديم،اول وقتي
 .شد زنده خاطرم در بابا
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 پتو درختي سايه زير وقتي.رفتم مي جلو دايي زن و مادر كنار در ساكت و آرام.نداشتم را ديگران با همراهي حوصله
 :گفت من به خطاب السا.نشستند همه و انداختند

 .بياييد هم شما.بزينم قدم برويم خواهيم مي ما-

 .برويد شما.كند مي درد پايم من-

 .نگذاريد تنهايمان كنم مي خواهش.رويم نمي دور زياد-

 بودم آن از تر خسته من گرفت،ولي را دستم شيرين.بود مهربان خيلي شيرين مثل هم السا.شدم شان همراهي به مجبور
 :گفتم و بروم،ايستادم راه پايشان به پا بتوانم كه

 .برويد ست،شما كافي من براي-

 :گفت مينو

 .ديگر گيري،بيا مي را ما حال مها،چرا اَه-

 .توانم ام،نمي خسته گفتم كه من-

 آن در خواست مي دلم.چسبيد نمي من به تفريحي هيچ پدرام بدون.نشستم تنها دنجي ي گوشه.برگشتم ومن رفتند آنها
 و ترسيدم مي عاقبتش از كه سرانجامي بي عشق.شد نمي برآورده هرگز كه محال اي خواست بود، كنارم در او لحظه،فقط

 .رفت نخواهد پيش ام خواسته طبق و است تاريك ام آينده دانستم مي

 توي انگار كه رقصيدن،نگاهي هم با.گذشت مي هايم چشم مقابل از سريع و تند فيلم يك مثل بودن او با لحظات تمام
 را دستم كه وقتي.بياورم در را لباسم تا كرد كمكم كه اي لحطه و خريد روز.گشتيم مي چيزي دنبال همديگر هاي چشم
 .آورد خود به مرا عكس،صدايي آن و گرفت

 شماست؟ موبايل صداي خانم،اين خواهم مي معذرت-

 .آوردم بيرون كيفم توي از را گوشي و كردم تشكر

 :لرزيد سينه درون شنيدم،قلبم كه را پدرام صداي

 .شدم مزاحم موقع بي اينكه است؟مثل چطور حالت مها سالم-- 
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 .ببخشيد آه...شما به داشتم.بود موقع به خيلي اتفاقا نه-

 :گفت كه فهميد را منظورم انگار

 .نيامد پيش كه مشكلي.شوم باخبر حالت از زدم زنگ.نبود موقع بد هم زياد پس خب-

 .ام خسته كمي فقط.نيامد پيش مشكلي نه-

 .كني استراخت كه كنم مي قطع پس-

 .پارك آمديم.كنم استراحت بتوانم كه نيستم جايي متاسفانه-

 كي؟ با-

 .هست همراهم كسي چه بداند كه بود مهم برايش پس.گرفت ام خنده سوالش از

 .آمديم دوستان و اقوام از نفر چند و مادرم با-

 پارك؟ كدام-

 ديدم چون ملت،بعد پارك گفتم و دادم را جوابش.راند بيرون تنم رااز خستگي بودو روحبخش اش كنجكاوي حس
 :پرسيد شيرين.زدم لبخند و كردم قطع آيند،سريع مي من سمت به دارند رضا و شيرين

 .بقيه پيش رفتي كرديم فكر نشستي؟ما اينجا چرا

 كنار رفتم همراهشان و ندادم اهميتي.كرده شك كه فهميدم.بود گرفته رضا چهره.كيفم داخل گذاشتم را شدم،موبايل بلند
 در گشتي جمعي دسته داديم،بعد جا ها ماشين عقب صندوق در رو شام،وسايل صرف از پس.نشستم پتو روي روي مادرم
 فكر اول.افتاد پدرام اتومبيل به چشمم ناگهان كه برگرديم و شويم سوار كه رفتيم ها ماشين سمت به سپس.زديم پارك
 پايين را سرش اول.شد كه من متوجه.نشسته فرمان پشت كه ديدم دقت،پدرام كمي از پس اما.كنم مي اشتباه كردم

 .آرود باال برد،بعد

 متوجه بقيه كه طوري.شد نمي كه حيف بدوم،اما طرفش به خواست مي دلم.داد تكان دست دور از.گرفت ام خنده
 .آمد جلوتر و كرد روشن را ماشين.دادم تكان برايش را نشوند،دستم

 :گفت و آرود بيرون پنجره از را سرش شيرين و كرد ترمز پايم جلوي فرهاد اتومبيل
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 .بيايي ما با تو شد قرار.شو سوار مها-

 :گفتم خجالت با.بود نشسته پنجره كنار السا.افتادم پدرام ياد.شوم سوار خواستم تا

 بنشينم؟ پنجره كنار من شود مي جان السا-

 .شود نمي چرا البته-

 از.رسيديم كه قرمز چراغ پشت خيابان شلوغي در.افتاديم راه و كرديم،نشستيم جا را خودمان باالخره ولي.بود تنگ جا
 :گفت عصبي حالت با بود نشسته فرمان پشت فرهاد.شديم كالفه همه ماشيني ممتد بوق صداي

 .چراغيم پشت ما ي همه!زند مي بوق قدر اين عاقلي آدم كدام بابا اي-

 .زد مي بوق بود،داشت ما ماشن كنار اش ماشين كه پدرام.شد نمي باورم.انداختم بر و دور به نظري

 بوق ديگر و داد تكان خنديدم،سري رويش به وقتي.رابگيرم خودم جلوي توانستم نمي اصال.شد قفل درهم نگاهمان
 .افتاد ماشين آيينه به نگاهم كه بگويم چيزي خواستم و برگرداندم سر.نزد

 پياده ماشين از داشتم دوست كه كشيدم خجالت قدر آن.بود هم تو هايش اخم.كند مي نگاهم غيظ با دارد فرهاد ديدم
 سرم آرام.آمد ماشين بوق صداي و بود ترافيك رفتيم،باز جلوتر كه كمي.كند مي من مورد در فكري چه دانستم مي.شوم
 باز.نزند بوق كه بفهمانم بهش توانستم نمي جوري هيچ.شد مي چي حاال.است پدرام ديدم و برگرداندم پنجره طرف به را

 .داد ادامه

 :گفت عصبانيت با فرهاد

 .ست هيزي آدم عجب.شد خرد اعصابم بابا،ديگر اي-

 :پرسيد رضا

 كيست؟ منظورت-

 .فهمانم مي بهش االن.نيست معنا بي هم بوقش البته.زند مي بوق دارد كه همان-

 .كشيدم پايين را اتومبيل شيشه.شد مي كنده جا از داشت قلبم.پدرام طرف رفت و شد پياده ماشين از
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 :زد فرياد و گرفت را او لباس ي كرد،يقه باز را پدرام ماشين فرهاد،در

 .زني مي بوق هي كه نداري خواهر،مادر خودت ديوانه،مگر آخر-

 :گفت خونسردي با پدرام

 .نداشتم كاري كسي با كه من!چه يعني-

 .نزن خود بي حرف ديدم،پس خودم.پررويي بچه عجب-

 و رضا.بيرون ريختيم ما ي همه.كرد مثل به مقابله و نياورد طاقت پدرام بار اين.زد پدرام صورت به محكمي مشت سپس
 را دستم شيرين كه جلو برم خواستم.كنم كنترل را خودم نتوانستم.كنند جدا هم از را دو آن كوشيدند مي مسعود
 :گفتم و رفتم طرفشان كشيدم،به بيرون دستش از را دستم زور به.گرفت

 سالم سر با.هستند من رييس و شركت عامل مدير شناسم،ايشان مي را آقا اين من.ديگر است فرهاد،بس مسعود،آقا آقا-
 .همين.دادم را جوابشان هم كردند،من

 :پرسيد مسعود.شدند ساكت همه

 !هستيد؟ شركت عامل مدير شما واقعا آقا ببينم-

 .شمس خانم هستم،رييس شمس بنده بله-

 :گفت شرمندگي با فرهاد بار اين

 صورتتان به كه مشتي خاطر به.زديد مي بوق بدجوري شما آخر خواهم مي نگفتيد؟معذرت زودتر چرا پس خب-
 .زدم،مراببخشيد

 .زديد مي را خودتان حرف شما بگويم،باز خواستم تا.بزنم حرف من نداديد امان اصال شما-

 .آيد مي در ها راننده بقيه صداي االن.برويم بفرماييد-

 .من ماشين توي بيايد شما از فنر دو.است تنگ جايتان اگر.است زياد شما تعداد اينكه مثل-

 .بفرماييد شما.نيست مشكلي نه-
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 .ست خالي ماشينم و هستم تنها من كه بينيد مي.كنم مي خواهش-

 خواستيم نداريم،خودمان مشكلي جا تنگي نظر از ما گفتم كه طور همان البته.آيند مي شما با خانم ومها رضا پس.باشد-
 .بود هم خانم مها دايي ماشين گرنه باشيم،و هم با همه

 :گفت رضا

 .شدم خالص مسعود دست از باالخره.شدم مي خفه داديد،داشتم نجاتم كه شمس آقاي نكند درد شما دست-

 چند.كرده اشتباه قضاوتش در فرهاد كه شدم خوشحال نظر اين از فقط.رفتم مي پدرام با من فقط و آمد نمي رضا كاش
 بي ام،رضا شده گناهي مرتكب انگار كه كند،طوري مي نگاهم بدجوري مسعود افتاد،ديدم فرهاد ماشين به نگاهم كه باري
 :پرسيد مقدمه

 نه؟ يا ايد كرده ازدواج شما بپرسم توانم نباشد،مي فضولي بر حمل اگر شمس آقاي راستي-

 .چرا زودي به نه،ولي هنوز-

 و زيبا هاي چشم چه.شد خشك همانجا در چون.برگردانم را نگاهم نتوانستم ديگر اما.انداختم ماشين آيينه به نظري
 .زد مي تند قلبم.پايين انداختم را سرم افتاد،سريع من به آيينه در نگاهش تا.داشت گيرايي

 .كشيد مي را ما آمدن انتظار در بود،جلوي رسيده زودتر كه دايي

 :گفتم و شمردم غنيمت را شد،وقت پياده زودتر رضا

 .شد طور اين كه خواهم مي معذرت

 .خواهم مي معذرت.زدم مي بوق كه بودم من مقصر-

 كرديد؟ مي كار چه پارك در جلوي شما نگفتيد راستي.تو بفرماييد-

 ...واگر جايي رفتم مي داشتم بگويم باشد،بايد دروغ به بنا اگر-

 :گفت و رسيد سر ناغافل نزند،چون را حرفش بقيه پدرام كه شد باعث مسعود

 .داخل بفرماييد شمس آقاي-
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 .خوش شب.شوم نمي مزاحم.بروم ممنون،بايد نه-

 .رفت و شد ماشين سوار سپس

 اين و تلفن از آن.رسيد نمي بزنگاه وسر كرد مي تعارف ديتر كمي اگر شد مي كنم،چه خفه را مسعود خواست مي دلم
 .االن از هم

 .شدند،رفتند خودشان ماشين سوار و مينو،نماندند و دايي اصرار وجود با هم بقيه

 

 نوزدهم فصل

 بمانم خانه در روز تمام خواست مي دلم طرف يك از.كرد مي درد بدنم تمام صبح.خوابيدم رفتم زود خيلي شب آن
 و طراوت فصل آغاز در اينكه وجود با.داد مي را برخاستن نيروي من به پدرام ديدار شوق ديگر طرف كنم،از استراحت

 .گرفت مي من از را رفتن راه توان شد،خستگي مي شكوفا داشت هم عشقم شادابي،بهار

 :پرسيد نگراني ديد،با مرا تا شادي

 !شده؟ جوري اين ات قيافه چرا!خوبي؟ مها-

 .ام خسته كمي خوبم،فقط-

 .كنم محلي كم و نگيرم تحوليش زياد گرفتم تصميم آمد كه پدرام

 را برخورد اين انتظار اصال سوخت،چون حالش به دلم.دفترش به رفت بعد كرد مكث كمي.خورد يكه سردم سالم از
 .نداشت

 .گشتم برمي و دادم مي انجام را كنم،كارم نگاهش اينكه رفتم،بدون مي اتاقش به بار هر

 نمي كه افسوس زد،ولي كنار را ابرها اين شد مي كاش.دوختم بيرون چشم و ايستادم كنارپنچره.بود ابري من دل مثل هوا
 .گرفت مي بود،دلم ابري وقت هر اما داشتم رادوست بهار اينكه با.افتاد نمي اتفاقي خواست،هيچ نمي پدرام تا.شد

 :گفت و نشست كنارم آمد شادي

 .آورده راسرت بال كي.نيستي خودت حال به اصال روزها اين.شده چي مها بگو راست-
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 .گرفته دلم فقط.كس هيچ-

 :گفت و زد صدايم پدرتم

 .داخل بياريد برداريد،تشريف دارد اقدام به نياز راكه پروندهايي شمس،لطفا خانم-

 .رفتم دفترش به وسرد تفاوت بي و برداشتم را پروندها

 :گفت لبخند با

 .ميزم روي بگذاريد لطفا.ممنون-

 :زد بروم،صدايم و برگردم خواستم تا.ميزش روي گذاشتم كالمي هيچ بي

 .كنم ناراحتت خواستم نمي من كن باور.آمد پيش مشكلي ديشب ناراحتي؟نكند من دست از تو-

 .آمد مي پيش مشكلي بايد چي براي.كذشت خوش هم خيلي ديشب اتفاقا نه-

 تو بودم آمده فقط من.كني نمي نگاهم حتي اصال شده،چون ات ناراحتي باعث موضوعي كه دانم مي من ولي-
 مي خواهش.شدم كشانده سو آن به اختيار پارك،بي رفتي فهميدم وقتي اما.دانم نمي هم خودم را دليلش راستش.راببينم

 .نيستي ناراحت دستم از كه بگو كنم

 :وگفتم زدم رنگي كم لبخند.كند مي نگاهم دارد نگراني با ديدم و آرودم باال را سرم

 .نيستم نه،ناراحت-

 :وگفت خنديد

 .رسانمت مي خودم رفتن موقع.ست ابري هوا راستي.شد راحت خيالم-

 .روم مي ممنون،خودم نه-

 .او به يا بودم كرده لج خودم به دانم نمي

 .رفتم پياده خانه تا و برساند،نپذيرفتم مرا خواست مي اصرار با كه را شادي دعوت.باريد مي شدت به باران ظهر از بعد

 .بود ارزش با و مهم خيلي دهد،برايم مي اهميت وجودم به پدرام كه موضوع اين دانستن.داشتم عجيبي حال
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 به را در مادرم بياورم،وقتي بيرون كيفم داخل از را كليد نداشتم قدرت حتي.لرزيد مي بدنم وتمام بودم شده خيس،خيس
 :وگفت رفت عقب به قدمي چند وحشت كرد،با باز رويم

 اگر.آمدي پياده را راه ي همه نكند.خيسي پا سرتا كه تو.ست وضعي چه اين!ديوانه آوردي خودت سر باليي چه مها-
 .تو و دانم مي شوي،من مريض

 :وگفت آورد لباس برايم زد،رفت مي حرف هم سر پشت كه حالي در مامان

 .كني مي كار چه داري فهمم نمي اصال روزها اين.بيارو بيرون تنت از را خيس هاي لباس آن باش زود-

 تختم به را خودم زحمت گرفتم،به ديوار به را دستم و دادم دست از را ايستادن كردم،قدرت عوض كه را هايم لباس
 وگفتمك رساندم

 .من روي بكش پتو تا چند.لرزم مي دارم مامان-

 :گفت و داد دستم را آب ليوان.خورد مي هم به سرما از هايم دندان هم باز.آورد برايم پتو تا دويد،چند سريع

 .بخواب راحت بخور را مسكن قرص اين بيا-

 بستري بيمارستان در كه فهميدم دقت كمي با و ديدم را ناآشنايي شدم،محيط بيدار وقتي.خوابيدم و گرفتم آرام كم كم
 :گفت و گذاشت ام سينه روي را دستش شوم،مامان بلند خواستم ام،تا شده

 و كردم خبر را ات دايي.گفتي مي هذيان و سوختي مي تب توي نبود،داشتي خوب حالت اصال كني،ديشب بايداستراحت-
 .بيمارستان آورديمت هم با

 .شركت بروم بايد من-

 حاال و خانه آمدي آب خيس ديشب تو كه گفتم زد،بهش زنگ ات رييس.داري حالي چه فهمي نمي اصال انگار!چه يعني-
 .هستي بستري بيمارستان در هم

 :گفتم.هستند سرم باالي مينو و دايي زن ديدم شدم بيدار وقتي.برد خوابم دوباره و بستم را هايم چشم

 ....كردم ضعف كمي شده،فقط چي مگر.كشديد زحمت چرا واي-

 :گفت دايي زن
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 مي را خودش فقط رويا بودي؟طفلك باران زير ساعت چند مگر دختر ببينم.سوختي مي تب آتش در داشتي!ضعف كمي-
 .زد

 .رسيد مي مادرت به بايد يكي كه بود كرده هول قدر آن

 .نيست چيزيم كه من آخر-

 .شدي ضغيف خيلي گفت مي دكتر.بود موقع آن نيست،ولي االن-

 .سالم

 .جلو كنم،آمد سالم نتوانستم اصال.بود پدرام.كردم مي سكته داشتم.برگشتيم همه

 :گفت و شد هول مامان

 .نيست مهم زياد گفتم كه من.كشيديد زحمت چرا بابا،شما اي-

 گويي؟ نمي چيزي چرا مها

 :گفتم لب زير

 آمديد؟ چرا شما.سالم-

 است؟ چطور حالتان حاال.آمدم مي بايد.بود ام وظيفه.سالم-

 .خوبم.ممنون-

 :گفت مادرم

 خيابان خانه،يك تا ايستگاه مسير گرنه بود،و رفته راه باران زير كلي انگار.خانه آمد آب خيس ديشب شمس،مها آقاي-
 .نيست بيشتر

 .نكردند قبول برسانمتان،اما آيد،بگذاريد مي گفتم،باران ايشان به ديروز من-

 .نيامده ماشين با دانستم مي-

 .مامان كن باور.شدم اتوبوس سوار-
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 چرا؟ است؟آخر درست.باشي نيامده اتوبوس با بيشتر ايستگاه دو يكي بندم مي ديگر،شرط ايستگاه،بگو تا چند-

 .بود قشنگي خب،باران-

 فكر به اصال.مردم مي شمس،داشتم آقاي كنيد باور.شوي بستري بيمارستان توي شد باعث قشنگ تو قول به باران همان-
 .شركت بيايد خواست مي تازه.نيست خودش

 .كنيد استراحت روزي چند بهتراست.داريد شما كه حالي اين با-

 .بدهد انجام هم را شما كار روزي چند تواند مي خسرواني خانم

 .آيم مي خودم.نيست نه،نيازي-

 :گفت دلسوزي با

 .كنيد استراحت اي هفته يك است الزم.نداريد رخسار به رنگ اصال شما.هست چرا-

 .ست روز يك نه-

 :گفت مامان

 .بگيري جان كمي يك حداقل تا روز نه،دو-

 .شود خوب حالتان زودتر روز،اميدوارم دو باشد-

 :وگفت كرد مرخصم روز معاينه،همان از پس آمد كه دكتر.شده بهتر حالم كردم احساس گرفت،ولي رفت،دلم وقتي

 .بگيري جان تا كني استراحت خانه در روز چند بايد بروي،اما تواني مي

 .نداشتم را تحملش و بود سخت پدرام از دوري.بروم شركت به راست يك همانجا از خواست مي دلم

 :گفت رسيديم،مامان خانه به تا

 .كني استراحت بايد و ضعيفي هنوز.گفت چي دكتر نشنيدي مگر.تخت توي برو-

 و سالم كه بينيد مي.رود مي سر ام حوصله جوري اين.بخوابم ساعت چهار و بيست توانم نمي كه چي؟من براي استراحت-
 .سرحالم
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 .من به نه كن لج خودت به نه. شدي سير جانت از مگر-

 :گفت خنده با مامان شدم بيدار بودم،تا رفته فرو زمستاني خواب در انگار.خوابيدم ساعت چهار ناهار از بعد

 بهش زنگي شدي،يك بيدار گفت،اگر زد زنگ شمس آقاي پيش ساعت نيم.خوابيدي ساعت چهار درست آفرين-
 .گردم مي بر خريد،زود كوچه سر روم مي من.داشت مهمي كار اينكه مثل.بزن

 :گفتم و گرفتم شنيدم،جان كه را صدايش.زدم زنگ و برداشتم را موبايل شدم،سريع تنها كه همين

 .داشتيد كاري من با شما اينكه سالم،مثل-

 كه بگويم شدم پرسيد،ناچار را دليلش و نيستي تو ديد شركت،وقتي بود آمده ام خاله نه،دردسر،امروز كه كار راستش-
 طور اين خواستم نمي من كن باور.بيايد ديدنت به بايد حتما گفت و نداشت بر دست ديگر موقع آن شدي مريض
 .خودم ي خانه آورم مي را مها گفتم،باشد باالخره.نشد كنم منصرفش خواستم چه شود،هر

 :پرسيدم تعجب با

 !كجا؟-

 .بگذارم قرار فردا براي شدم ناچار.نداشتم برايت چيزي دردسر از غير به كه ببخش مرا-

 .كني استراحت بايد گويد مي بخورم،همش تكان جايم از دهد نمي اجازه اصال بيايم،چون نگذارد مادرم شايد آخر ولي

 .نيست بردار دست بگيرد ويژش شناسي،وقتي مي كه را خاله خودت دانم،ولي مي-

 .بكنم توانم مي كار چه فردا تا ببينم حاال-

 مقابل در مقاومت قدرت اين وجود با.بدهم ادامه شكل اين به خواست نمي دلم و نداشتم را كاري پنهان حوصله ديگر
 كمك مژده از گرفتم تصميم اينكه تا.نرسيد نظرم به حلي كردم،راه فكر چه هر.ديدم نمي خود در را پدرام درخواست

 .بخواهم

 :گفت شنيد را صدايم تا مژده

 .شمس پدرام آقاي همسر.است درست.دو قوه به شمس مها خانم به به-
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 .ام بستري و مريض كه فعال.كنار،ديوانه بگذار را شوخي-

 .زده لگدت چرا؟پشه-

 گذارد نمي نيايي،مامان تو.بيرون برويم هم با كه دنبالم بيايي چهار ساعت فردا تواني مي.هايي چيز همچين يك تقريبا-
 .بخورم تكان جايم از

 داري؟ سر در اي نقشه چه باز.چي كه خب-

 .افتاده دردسر به پدرام دانم،دوباره مي چه-

 .كند مي نيست به سر را تو آخر پدرام اين-

 .ساعت سه نهايت يا ساعت دو فقط. كنم مي خواهش.نگو مزخرف.كن بس-

 .كني گرفتار خودت روز به هم ومرا بكشد سحر صبح تا باز نكند.بابا اي-

 .نشود ساعت سه از بيشتر دهم مي نه،قول-

 .باشد آخرت دفعه خب،اما خيلي-

 .ام شده خوب كامال كه كند فكر مادرم دهم،تا نشان حال سر را خودم كردم سعي شام از بعد.شد راحت خيالم

 :پرسيد و گرفت نظر زير را حركاتم چشمي زير

 بهتري؟ خيلي انگار-

 .شركت بروم فردا شايد.بهترم خيلي ديروز از-

 .نيست گفت،الزم هم شمس آقاي كه ديدي.بروي بگذارم ندارد نه،امكان-

 چند ازظهرش بعد شركت،يا بروم بايد يا.ندارم نشيني خانه به عادت من.رود مي سر ام بمانم،حوصله خانه اگر آخر-
 .دوستانم از يكي منزل بروم مژده با ساعتي

 .كنم مي دق من تو،باالخره دست از واي-
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 زن به باال رفت مامان كه همين.كردم آماده را صبحانه و شدم بلند هميشه از تر سرحال وصبح خوابيدم راحت خيال با شب
 :گفتم و زدم زنگ پدرام به بزند،سريع سر دايي

 .بيايم بايد كجا بگوييد،من فقط.بگذاريد قرار خاله با چهار ساعت براي توانيد مي بخواهيد بگويم،اگر زدم سالم،زنگ-

 .باش منتظرم هميشگي جاي همان.دنبالت آيم مي چهار ساعت خودم-

 .باشم هميشه از تر متفاوت كردم سعي و بپوشدم را لباسم بهترين.شدم تر حال گرفتم،سر كه دوش

 :گفتم.داد تكان سر نگراني ديد،با رفتن بيرون آماده مرا كه مامان

 خوب كه هم هوا.گردم برمي هميشه از تر سرحال سر روم مي باشيد مطئمن.است خوب حالم كه بينيد شده؟مي چي باز-
 .دارم كه هم موبايل.است

 :گفتم و برداشتم را زد،كيفم در كه همين.آمد ساعت سر مژده

 .رفتم،خداحافظ است،من مژده حتما-

 :گفت ديد مرا تا مژده

 !هستم مريض گفتي كردي،مي مي ناله ديروز كه رسيدي،تو خودت به است،خيلي خبر چه-

 .بهترم حاال خب-

 .نكردم باور زدي مي پدرام مورد در كه را هايي حرف هنوز راستش.كني مي كاري چه داري تو فهمم نمي اصال من-

 .مژده ترسم مي شود،خيلي تمام بازي اين زودتر كن دعا فقط.بود راست گفتم چه هر-

 ماندي؟ آنجا شب جراتي چه به تو.شدم مي روح قبض شب ان بودم تو جاي من!ترسي مي همين،فقط-

 .كردم را كار اين كه شود نمي باور هم خودم راستش-

 بروي؟ خواهي مي كجا االن خب.شوي مي تلف داري كه شود مي باورت تازه.چاه توي افتادي وقتي-

 :دادم،گفت ضيح تو برايش را جريان

 بروم؟ كجا بيچاره من پس خب-
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 .دوستانت از يكي منزل يا سينما برو.دانم مي چه-

 .است منتظرت جنابعالي سرور البد.گذشت چهار از ساعت.كنم مي فكري باشد،يك-

 .كند اساسي فكر بايد فهمد شود،مي نگران كمي اگر.ندارد اشكالي-

 .است تيپ خوش و هيكل خوش طرف.است خوب هم ات سليقه خودمانيم حاال.كني كار چه داني مي.آيد مي خوشم-

 :گفتم مژده به آهسته.كرده پارك روبرو كوچه سر كه ديدم را رسيديم،پدرام كه اتوبوس ايستگاه به

 .روبروست كوچه توي.كن نگاه آرام-

 .برگرداند را سرش ها،فوري گرفته برق عين

 .بري را آدم آبروي بلدي فقط تو.ديدي دزد مگر.آرام گفتم ديوانه-- 

 .نبينمت ديگر كه برو.مانده آبرويي هنوز دانستم نمي-

 .رفتم پدرام سمت به من و كرد كج ديگر طرف به را راهش سپس

 حاال كه بود افكن طنين اش عالقه مورد موسيقي آواي.شوم سوار كه كرد كمكم و شد پياده ماشين از سرحال و بشاش
 :وگفت امد در حركت به ام چهره روي بر گرمش نگاه.بود شده دلخواه و انگيز هم،خاطره من براي

 كه يكي من براي.كند پر شركت در را تو خالي جاي تواند نمي كس هيچ.سرحالي خيلي كه است؟ظاهرا چطور حالت
 :گفت كه دارد اهميت برايش وجودم كه شد مي باورم داشت كم كم.نشست دلم به كالمش.اصال

 .كنم جبران را تو محبت همه اين بايد چطور دانم نمي-

 :دادم مي بود،جواب خودم دست اگر

 .شود مي جبران اش خواستگاري،همه بيا تو

 :داد ادامه

 .كنم جبران توانم مي چطور پرسيدم.است من به ات حواس-

 :وگفتم دادم جرات خود به
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 .كرد بيان شود نمي هم كلمات وبا زد شود نمي را ها حرف بعضي-

 است؟ درست.حرفهاست اين از باالتر تو كار ارزش و كنم جبران توانم نمي من كه است اين منظورات-

 در گذشتي هر به حاضر شده باعث عاملي چه كند درك توانست ونمي فهميد نمي چرا.خوردم حرص برداشتش از
 .باشم مقابلش

 !بفهمانم؟ او به را مقصودم توانست نخواهم وقت هيچ چي؟يعني آخرش

 :گفتم و شدم درمانده

 كلمات با نيستم بلد كنم،چون بيانش نتوانستم كه افسوس.بود ديگري چيز مقصودم.برم نمي باال را خودم كار ارزش من-
 .زد شود نمي را ها حرف گفتم،بعضي كه طور همان.كنم بازي

 :پرسيد و كرد نگاهم چشمي زير

 احتياجات و عواطف و احساس ابراز براي آنها از ما تا اند شده ساخته ها حرف بزني؟وگرنه خواهي نمي زد،يا شود نمي-
 .كنيم استفاده مان

 :دادم جواب.كرد مي بازي كلمات با داشت كه بود او اين و شوم پيشقدم من بود منتظر شايد

 .بفهمانم شما به را مقصودم كردم سعي من صورت هر در.كنم بيان خواهم نمي خودم هم شايد-

 :گفت و ايستاد ساختي خوش و بزرگ مجتمع مقابل

 .آمدي خوش من خانه به.رسيديم خب-

 .افتادم راه به كنارش در و شدم برسم،پياده نتيجه به گويمان و گفت از نتوانستم هم باز اينكه از ناراحتي با

 :گفت رسيديم كه همكف طبقه به

 .سوم طبقه برويم آسانسور با بايد كن صبر-

 تا برگشت طرفم به وقتي.شوم خارج آنجا از زودتر خواست مي نداشتم،دلم خوبي احساس اصال.بوديم تنها آسانسور در
 .كرد نگاهم فقط سكوت در و شد پشيمان.عقب كشيدم و بگويد،ترسيدم چيزي
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 كليد با و ايستاد رنگي اي قهوه در آمديم،مقابل بيرون كه آسانسور از.نبود خودم دست است،ولي شتباه كارم دانستم مي
 .كرد باز را آن

 :گفت ساخت گشاده را اش چهره كه تبسمي با همراه سپس

 .آمديد بفرماييد،خوش-

 تند تند قلبم.شد بست سرم پشت برداشتم،در جلو به كه قدم دو.راند جلو به مرا نيرويي بعد و كردم مكث اي لحظه چند
 .زد مي

 .دادم تكيه ديوار به و بايستم نتوانستم.رفت مي گيج سرم.كردم ضعف احساس

 :پرسيد نگراني با

 شده؟ چي-

 .نيست چيزي-

 مي نفس تتد تند.بردارد طرفم به ديگر قدم يك خواستم نمي حتي.ترسيدم مي پدرام از.كردم مي خفگي احساس
 .زد مي تندتر آمد،نفسم مي جلوتر كه قدم هر.كشيدم

 :پرسيد مهرباني و آرام لحن با

 .كشيدم بيرون رختخواب از را تو كه من به لعنت.بنشين كنم مي خواهش.نيست خوب مها،حالت-

 .شد خم زانوهايم.افتادم مي داشتم.بردارم توانستم نمي هم قدم يك حتي.نداشتم را خوردن تكان قدرت

 كه را دستم.آمد مي بدم وضع اين از.شوم بلند نتواستم كشيدم،ولي عقب را كرد،دستم دراز طرفم به را دستش
 وقتي.بود دستش توي دستم هنوز.برخاستم و كردم جمع را نيرويم تمام.شد خشك هايم رگ توي خون گرفت،انگار
 .لرزديد مي آن،دستم گرفتن موقع در.برگشت شربت با و رفت آشپزخانه نشستم،به

 شدي؟ بهتر گفتي من به چرا پس.بيايي گذاشتم است،نمي بد قدر اين حالت دانستم مي مها،اگر كن باور-

 .بدهم انجام من داري كاري نيامده؟اگر چرا معين خانم پس.است حوب حالم نه-
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 دهم،تو مي را ها ميوه ترتيب من بشويم،تا ميوه كمي يك بايد فقط.نمانده كاري.برسد ديگر دقيقه ده تا خاله كنم فكر-
 .بينداز خانه به نگاهي

 .ما خانه برابر چند وسعتي پذيرايي،با و بزرگ،هال اتاق،آشپزخانه سه با.بود مجللي و لوكس آپارتمان

 هاي مبل و تبريز باف دست هاي فرش.كشيد مي خود سوي به را ويترين،نظرها درون ي عتيقه هاي شمعداني و ها ظرف
 ظرافتي چه با.بردم آشپزخانه به را شربت ليوان و شدم بلند.داشت صاحبخانه ي سيلقه از جديد،حكايت مدل قيمت گران
 .شست مي را ها ميوه

 :ديد،گفت كه مرا

 .بينداز ها اتاق به نگاهي برو.كشيدي زحمت چرا ا،تو-

 عطر و وسايل كلي توالت،با ميز و كمد يك و تخت دو با بود بزرگي خواب اتاق.كردم باز را آشپزخانه كنار اتاق درب اول
 ميز جلوي وقتي.كردم مرتب را ها كتاب و ها پرونده قفسه داخل رسيدم كه كارش دفتر به.پاريسي هاي ادوكلن و

 .ديدم قابي بود،دورن گرفته شايان شب آن كه را خودم ايستادم،عكس كامپيوترش

 :شنيدم را صدايش موقع همن

 بريزم؟ چايي-

 رويم به اصالً.ام ديده را عكس كه فهميد البد.بود ايستاده در مقابل هنوز.جايش سر گذاشتم را عكس.گرفت ام خنده
 باشم زده حرفي اينكه براي.داشتم دلهره آنجا در بودن از قبل دقيقه چند مثل.پذيرايي سالن به برگشتيم هم با.نياوردم
 :گفتم

 .باشد مرتب نا كردم مي فكر.بود مرتب و تميز جا همه ضمن در.ايد سليقه خوش خيلي شود مي معلوم-

 آپارتمانم وارد وقتي چرا.ندهي جواب تواني نخواستي،مي اگر البته.بپرسم ازت سوال يك توانم بودم،مي خوبي بچه پس-
 شد؟ دگرگون شدي،حالت

 .صوت ضبط طرف رفت شد باشد،بلند جوابم منتظر نبايد كه نزدم،فهميد حرفي پس.بدهم نداشتم جوابي

 .بگويم چه دانستم نمي.رسيد نمي ظرف به دستم رفتم،اما آشپزخانه به.نچيده هنوز را ها ميوه ديدم
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 :گفتم و زدم صدايش

 .بده من به باال آن از را ميوه ظرف زحمت بي-

 به چشم و نشست هم خودش سپس.بنشينم كه كرد اشاره و كشيد عقب را گذاشت،صندلي ميز روي و برداشت را ظرف
 ظرف درون ها ميوه چيدن سليقه،مشغول با و باشم آرام كوشيدم اين وجود با.كرد مي ام دستپاچه نگاهش.دوخت من

 پوست مشغول و برداشت بردارم،خودش را آن و شوم خم خواستم تا.افتاد زمين به دستم ها سيب از يكي.شدم كريستال
 :گفت و داد من به را سيب از نيمي بعد.شد كندنش

 .كن جان نوش-

 آمدن.است حال سر و شاد هم او كه رسيد مي نظرم به.كردم مي خوشي سر احساس و بردم مي لذت كنارش در بودن از
 در كه فهماند من به نگاه با پدرام.نداشتيم را شايان و آرزو آمدن انتظار كدام هيچ.آورد خود به را ما شايان و آرزو و خاله

 .نبوده دو آن آمدن جريان

 .نشستند و كردند احوالپرسي من از گرمي به

 :گفت خاله

 بياييم عيادت براي توانستيم مي ما.اينجا آورد كشيد،مي مي بيرون بستر از را تو نبايد پدرام.نداري چهره به رنگ هنوز-
 .خودتان ي خانه

 .بود بد خيلي ديروز ولي.است بهتر خيلي حالم امروز-

 من به خواست نمي تازه.فهميد نمي را خودش حال اصال و بود دستپاچه و نگران رفتم،خيلي شركتش به وقتي ديروز-
 .شده چي كه گفت و داد جواب باالخره تا پرسيدم اصرار كلي با.بگويد

 :گفت خودش و شود ساكت خواست مادرش از دست اشاره با آرزو

 موقع چه پدرام،عروسي ببينم بگو.مطلب اصل سر برويم بگذريم مسايل اين است،از خوب حالش شكر الهي كه حاال خب-
 .كرديم دق كه ما.است

 .كنيم مي خبرتان وقتش به.چرا ديگر كنيم،تو عجله بايد ما-

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



 

 

رضازاده زهرا  –گل نسترن رنگ    

172 

 :گفت من به خطاب آرزو بار اين

 .بگيرد هم ديگري زن پدرام نيست ات،بعيد زندگي سر نيايي زودتر جان،اگر مها باش مواظب-

 .كنم نمي عوض ديگر زن هزاران با را مويش يك و ست كافي يكي همين.عمراً-

 .نكن دست آن و دست اين قدر آن و بجنب پس-

 وقت هر و است من عقدي زن او.بگيريم ومها من بايد كه ست تصميمي اين.اي كاره چه وسط اين فهمم،تو نمي من-
 .كنيم مي دعوت آن در شركت براي هم شما از و گيريم مي مفصل جشن داشتيم،يك را اش آمادگي

 .منتظريم ما پس خب-

 :پرسيد من به خطاب آرزو بار اين

 دنبال شايان نشو،چون خواست،ناراحت شركت در را عذرت شد،پدرام خوب حالت اينكه از بعد جان،اگر مها راستي-
 .كني حساب او روي تواني مي.گردد مي منشي

 :گفتم و نياوردم خودم روي به شد،اما ام ناراحتي باعث و آمد آميز توهين نظرم به اش جمله

 .ديگر جاي كنم،نه مي كار پدرام شركت توي فقط من-

 :گفت و خنديد ظاهر خشم،به عين در پدرام

 داري توقع تو وقت هست،آن هم مها نيست،مال من مال فقط شركت آن!گويي مي داري چي فهمي مي خودت اصال-
 كردي؟ مي را كار اين بودي تو.ديگر جاي برود كند ول را شوهرش همسرم

 .ماست دوي هر به متعلق هم شايان شركت نه،چون-

 :گفت خاله بار اين

 اندازي؟ مي عقب را ازدواج تاريخ قدر اين چرا داري،پس دوست را زنت قدر اين كه جان،تو پدرام-

 :گفت حوصلگي بي شده،با كالفه حسابي آنها استنطاق از رسيد مي نظر به كه پدرام

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



 

 

رضازاده زهرا  –گل نسترن رنگ    

173 

 عروسي تاريخ مورد در مها و من.برگشتم سفر،وقتي بروم من حداقل بگذاريد.شد شما نوبت جان،حاال خاله بابا اي-
 .گيريم مي را نهايي تصميم

 .بود نگفته من به چيزي مورد اين در قبال.گرفت دلم رفتنش فكر از

 :داد هم مرا اش،پاسخ خاله سوال با كه رفت خواهد موقع چه و كجا بپرسم خواست مي دلم

 عازمي؟ موقع چه و بروي كجا است قرار مگر-

 .دارد رفت تاريخ به بستگي هم مراجعت تاريخ.روم مي ديگر روز دو يكي زياد احتمال به.اروپاست به كاري سفر يك-

 .نه يا شدند ام آشفتگي بر متوجه آرزو يا پدرام دانم نمي.رفت ضعف پايم و دست پريد رنگم

 :گفت و خاست بر آرزو

 .جان بريزم،مها چايي ديگر دور يك روم مي من-

 .ريزم مي خودم بنشينيد،من نه،شما-

 .نشست صندلي روي و آمد دنبالم هم رفتم،آرزو كه آشپزخانه به

 پذيرايي سالن به را بقيه خواستم.آشپزخانه ميز روي گذاشت برداشت را آنها از تا ريختم،دو فنجان در كه را ها چايي
 .گرفت دستم از را سيني پدرام كه ببرم

 :گفت و كرد اشاره من به آرزو

 .بنشين اينجا جان،بيا مها-

 :نشستم،گفت كه همين

 زدم؟ حدس بيشترفدرست تو داريد،اما دوست را همديگر نفر دو شما كه دانم مي من-

 .كند خالص دستش از مرا و برسد دادم به پدرام خواست مي دلم.درماندم پاسخ از و خوردم جا سوالش از

 :افزود و كرد نگاهم چشم تو چشم
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 شناسنامه در اسمش فقط داري،يا عالقه او به واقعاً تو.است خودت نفع به كن باور.بگويي من رابه راستش دارم دوست-
 است؟ ات

 .دارم دوستش است معلوم خب-

 من داني مي.هستي اش شيفته نه،واقعاً كه فهميد بعد گذاشتي،ولي پيش پا ثروتش خاطر به شايد كردم مي فكر اوايل-
 .زنم مي را حرف اين حسابي يك روي دارم

 قضيه اصل جريان در حدودي تا آرزو كه رسيد نظرم به.بود آمده بند زبانم.دادم مي گوش فقط.نداشتم گفتن براي حرفي
 چطور؟ است،اما

 .نيستند جريان در تو ي خانوداه كه دارم يقين حتي.كرديد عقد ترتيبي چه به شما دانم مي دقيقاً من.مها ببين-

 :افزود و داد تكان طرفم به سكوت عالمت به را بزنم،دستش حرفي گشودم دهان تا

 مي را چيز همه من كه شد خواهي بشنوي،متوجه را هايم حرف بقيه وقتي نيست،چون حاشا به نيازي.كن صبر نه-
 هست،بايد كه هر اش فرستنده فرستم،فهميدم مي برايش من را ها نامه و ها گل آن پرسيد،آيا ازم پدرام كه روزي.دانم
 و رفتم حقيقت كشف دنبال كنم،به ترك را پدرام تا بودم اي بهانه دنبال هم من كه آنجايي از و باشد داشته عالقه او به

 .كيست آنها فرستنده بفهمم توانستم

 .بيفتم پس كه است االن كردم مي بودم،احساس دوخته دهانش به چشم كه طور همان.مردم مي داشتم

 :داد ادامه

 نام به شخصي اينكه نه،تا يا داري دوستش واقعاً آيتا كه نبود روشن فهميدم،برايم كه اوايل.بودي تو ها گل فرستنده بله-
 شما ي خانه به من عروسي روزي درست.بيايد يادت شايد تا كن فكر كمي.فرستادم ات خواستگاري به را فكور شايان
 .آمد

 .كرد مي تعريف ازش كلي مينو و داشت شركت كه كسي همان.داشتم ياد به درست

 :داد ادامه باز و نشد جواب منتظر

 كه هم مهماني روز.شد راحت دادي،خيالم رد جواب تو ماندم،وقتي جواب منتظر روز آن.باشد آمده يادت اميدوارم-
 و شد بود،غيرتي انداخته ازت شايان كه عكسي مورد در پدرام وقتي خصوص به.شدم تر بمانيد،مطمئن شب كردم اصرار
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 مي معذرت شد آزارت باعث هايم حرف اگر.دارد دوست را تو هم او كه نماند برايم شكي قاپيد،ديگر دستش از را آن
 .بگيرد تصميم زوردتر و شود تحريك پدرام كه كردم مي كاري بايد.خواهم

 :بود؟پرسيدم چه براي اش كنجكاوي همه اين آوردم،ولي مي ايمان اش زيركي به داشتم كم كم

 بود،زنش مند عالقه شما به شديداً هم او دانم مي اينكه وجود با چرا داشتيد،پس عالقه پدرام به كه شما.سوال يك-
 نشديد؟

 پشيمان من باش مطمئن.بود مخالف هم مادرم طرفي از.باشد هم دارم اختيار خواست عشق،مي عين در چون-
 كسي به كاري من.شوي موفق تو اميدوارم.است عادت نيست،بلكه عشق من به اش عالقه كردم مي فكر نيستم،چون
 و دار نگهش پس.است عشق نهايت اين.بگذري چيزت همه از شدي حاضر پدرام خاطر به تو.آمده خوشم ازت ندارم،ولي

 .شود الزم بده،شايد من به هم را موبايلت شماره.كند ابراز دارد تو به كه را احساسي و بگشايد اعتراف به كن،زبان كاري

 :گفت و نوشت را ام شماره

 .فهمي مي بعداً را دليلش.است بهتر ما دوي هر براي.برود بيرون اينجا از ها حرف اين ندارم دوست-

 :زد صدايمان پدرام

 .ببريم فيضي شنيدنش از هم ما اينجا بياييد حداقل.كنيد مي پچ پچ هم گوش در آنجا چي ها خانم-

 :گفت آرزو

 .گفتم چي نرود يادت فقط.بريم شو بلند-

 هايش حرف تمام اما.شود خالص پدرام شر از خواهد مي من ي وسيله به يا.زند مي دل ته از را ها حرف اين دانستم نمي
 شده دختري چنين عاشق كه داشت حق پدرام فهميدم مي شدم،حاال پشيمان موردش در نادرستم قضاوت از.بود درست

 .بود

 :گفت معين خانم

 .ست عروسي ديگر هفته دو يكي سالمتي به.بدهم سفارش لباس بروم بايد.دارم كار كلي.برويم ديگر خب-

 :پرسيد تعجب با پدرام
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 جون؟ خاله كي عروسي-

 :داد پاسخ و گرفت خود به جانبي به حق ي قيافه

 .رفت يادت زود مها،چه و تو است،عروسي معلوم خب-

 .كنم مي خبرتان وقتش به.نيست معلوم زمانش هنوز.ديگر هفته دو يكي گفتم كي من بابا اي-

 :زد صدا همانجا از و بپوشد را مانتويش كه اتاق توي رفت آرزو

 .اينجا بيا لحظه يك پدرام-

 پدرام طرف به را آن كه حالي در و بود گرفته دست در مرا عكس قاب آرزو.رفتم آنها دنبال به هم من خاله اشاره به
 :گفت داد،مي مي تكان

 است؟ زود كه بگويي خواهي مي هم خب،باز-

 :گفت و زد اي قهقهه خاله

 .منتظريم ما كه بجنب زودتر پس.جرم مدرك هم بيا،اين-

 :گفت شايان

 .گذاشتي مي اينجا رو كسي چه عكس و كردي مي كار چه تو گرنه گرفتم،و عكس من شد خوب-

 را مانتويم رفتم هم من شد مي ديرم داشت.كرديم بدرقه آسانسور مقابل تا را آنها پدرام و شدند،من كه رفتن آماده
 :پرسيد پدرام.پوشيدم

 بروي؟ زودي اين به خواهي مي-

 .باشم خانه هوا تاريكي از قبل بايد.شود مي تاريك دارد هوا-

 :گفت دلخوري با

 .ماندي مي بيشتر كاش.است زود خيلي حاال-

 .بروم شود،بايد نه،نمي-
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 .شوم آماده هم من كن صبر پس-

 طاقت باالخره و رفتم كلنجار خود با مدتي.سفر برود خواهد مي گفت اش خاله به افتاد يادم شديم كه ماشين سوار
 :نيارودم،پرسيدم

 سفر؟ برويد است قرار موقع چه-

 .ايتاليا به زياد احتمال به و روم مي شركت طرف از البته.نيست معلوم دقيقش تاريخ هنوز.زودي به-

 برايم چقدر خبر اين شنيدن كه فهميد شد مي ام چهره حالت از راحتي به تالشم ي همه با.رانداشتم اش دوري تحمل
 .بسته نقش لبانش بر اي زيركانه لبخند كردم،ديدم نگاهش كه چشمي زير.است ناگوار

 مژده مانند فرياد صداي و آورد خود به مرا همراهم تلفن زنگ.زدم لب بر سكوت دورنم،مهر اندوه و غم با نبرد در
 :آزرد را گوشم

 دهي؟ مي تو را مادرم برسم،جواب دير اگر.باش من فكر به هم كمي يك.كجايي است معلوم هيچ-

 كجايي؟ االن.يام مي دارم-

 كه؟ شناسي مي.مهتاب ي خانه-

 .رسم مي ديگر دقيقه چند باش،تا همانجا.مان قبلي مدرسه آره،نزديك-

 :پرسيد پدرام

 افتاده؟ اتفاقي-

 .هستيم هم با امروز گفتم مادرم به كه مژده دوستم دنبال بروم بايد اول نه،فقط-

 .همانجا رويم مي راست يك.بده آدرس-

 .بود ايستاده مهتاب ي خانه در جلوي مژده.رسيديم آنجا به وقتي

 .ماند ساكت و گرفت آرام پدرام ديدن با كه شد پرخاش آماده و كرد نگاهم غيظ ديدنم،با محض به

 :گفتم و رفتم جلو
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 .برويم بيا بگيري،زودتر قيافه اينكه جاي به-

 :گفت و زد مصنوعي لبخند است متوجه پدرام دانست مي چون

 آمدند؟ چي براي شازده حاال.تو و دانم مي بگويد،من چيزي مادرم اگر-

 .برساند را ما كه آمد-

 بيام؟ آقا اين با كجا من ديوانه آخر-

 .رويم مي خودمان را اش بقيه.رساند مي را ما كوچه سر تا.زني مي حرف بابا،چقدر اي-

 .شديم سوار دو هر و گرفتم،كشيدم را دستش

 :گفت مژده

 .شدم مزاحم كه ببخشيد سالم-

 .هستم من مقصر و است تقصير بي نگيريد،چون خرده هم خانم مها به ببخشيد بايد.شدم شما مزاحم من برعكس-

 و."خداحلفظ":گفت و زد بوق شديم پياده تا.كنم خداحلفظي پدرام از رفت يادم كه داشتم عجله قدر رسيديم،آن وقتي
 .شد دور آنجا از سرعت به بعد

 :گفت تمسخر حالت به مژده

 ."بود من از نگيريد،تقصير خرده مها به"

 !بياوري در را ادايش آيد مي دلت-

 ...و شخصيت با آدم نگذريم،واقعاً حق از ساختم،ولي مي ازش دلقك يك بودم تو جاي من اگر-

 .باال و قد تيپ،آقا،خوش و؟خوش-

 .شد مي صه خال و همان در اينها ي همه بگو پس-

 طعنه به و پايين آمد بياورم،مينو در را هايم كفش خواستم تا.رفت داد،سريع مادرم تحويل و رساند خانه به مرا سپس
 :گفت
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 بودي؟ كجا حاال تا.بود بد حالت كه تو پس-

 .بيرون رفتم مژده با-

 :پرسيد مهرباني با مامان.داشتم نفرت اش مسخره هاي سوال از

 نكردي؟ كه بهتري؟ضعف-

 .نداشتم را كردن ضعف وقت اصالً كه دادند خوردم به ميوه آب قدر آن مهتاب و مژده.نه،خوبم-

 

 بيستم فصل

 به.بگيرم تماس سپهر آقاي با خواستند من از رسيد تا.بود همراهش هم پوريا.آمد هميشه از ديرتر پدرام بعد روز صبح
 ي جلسه.آمدند دفترش به ها قسمت مديران همراه به سپهر آقاي بعد دقيقه چند.آمده پيش مهمي ي مساله رسد مي نظر
 :گفت و زد صدايم شان،پدرام رفتن از پس.كشيد طول ساعتي چند آنها

 .اينجا بياوريد دارند،تشريف فوري اقدام به نياز كه هايي پرونده با لطفاً شمس خانم-

 .نشدند من حضور متوجه اصالً كه بودند كار سرگرم قدر آن.داخل رفتم و برداشتم را ها پرونده

 :گفتم و گذاشتم ميزش روي را ها پرونده

 نداريد؟ ديگري فرمايش-

 .بودم راحت و نشدم دستپاچه اصالً قبل دفعات برعكس.نشست ام كناري مبل روي و آمد بنشينيد،سپس بفرماييد-

 گفته كه بود او پيش حواسم تمام هم من.بزند را هايش حرف رفتن حاشيه بدون و تند كه دارد عجله رسيد مي نظر به
 .بسپارم ذهن به را هايش

 من وظايف دار مراجعتم،عهده زمان تا است قرار كنيد،چون كمك پوريا به خيلي بايد نيستم،شما كه مدتي اين در-
 .بسپاريد ايشان به را فوري وكارهاي كنيد موكول بعد به را ضروري غير هاي قرار.باشد

 :گفتم و دهم جلوه آرام را ظاهرم كوشيدم و گرفتم ناديده را اش قراري بي.آمد فغان به و نهراسيد من نهيب از قلبم
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 برويد؟ سفر به است قرار موقع چه دانم نمي هنوز من-

 .فهميدم شركت به آمدن از قبل تازه.نداشت اطالع دقيقش تاريخ از صبح امروز تا هم خودم البته.زود صبح فردا-

 ودر نياوردم رويم به اما.شدم بگذارد،دلخور جريان در مرا زودتر كه نداشت اهميت برايش قدر آن وجودم اينكه از
 .آمدم بيرون دفترش از و كردم آرزو برايش را خوشي سفر سپس.دادم توضيحاتش به گوش سكوت

 زندگي در من نقش.بدهم ادامه وضع اين به توانستم نمي ديگر.نبودم روزمره كارهاي انجام به قادر عصبانيت شدت از
 .داشت اي نتيجه چه اش ادامه پس.آمدم نمي حساب به اصالً كه بود كمرنگ قدر آن اش

 .برانم بيرون ام زندگي و قلب از را او و كنم روشن را تكليفم ناخوشي چه و خوشي با چه مراجعتش از پس گرفتم تصميم

 با شام،وقتي ميز سر. بزنم گول را مادرم نتوانستم بدهم نشان آرام را خودم كردم مي سعي اينكه وجود رفتم،با كه خانه به
 :گفت و نياورد خوردم،طاقت مي غذا حرص

 .بگو من به را بدهي،راستش فريبم كني سعي اينكه بدون.مها شده چي باز-

 به سفر برود است قرار فردايش كه آخر روز گذاشت كه است فهميده مثالً شمس آقاي اين.بگويم دروغ ندارد دليلي-
 .بدهم انجام خودم را ها كار ي همه بايد كه بگويد من

 :پرسيد تعجب با

 !تو؟ چي براي...وا-

 از خداحافظي بدون هم من.كنم كمك هم اش جانشين به بايد تازه.نكرده پيدا من ديوار از تر كوتاه ديواري.دانم مي چه-
 .بيرون آمدم شركت

 .كرد مالمتم به پيشاني،شروع در اخم با

 .كند مي را كار اين رييسي كدام.داد مرخصي بهت هم روز دو بيمارستان آمد تو خاطر به بيچاره آن!چه يعني-

 :گفتم دل در

 .دهد مي انجام ها اين از بيشتر همسرش براي شوهري هر نكند،ولي را كار اين رييسي هيچ شايد
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 ناراحتي؟ قدر اين چه براي.جبرانكند روزي شايد.شده چي مگر حاال-

 مادرم به.نداشتم را او با زدن حرف حوصله و حال اصالً.زد زنگ بشويم،موبايلم را ها ظرف بروم خواستم تا شام از بعد
 :گفتم

 .است خواب بدهيد،بگوييد جواب شما-

 .بدهيد جواب بگير بيا.باشد او كه معلوم كجا از تازه.زده زنگ كه دارد مهمي كار البد!چه؟ يعني-

 :گفتم.گرفت من طرف به و آورد بيرون كيفم توي از را تلفن

 .بدهيد جواب خودتان شما-

 .دارند كار تو با شمس بيا،آقاي جان مها حضورتان گوشي است؟بله چطور شما حال.شمس آقاي سالم.باشد-

 :گفت مهرباني و آرام لحن با.كردم سالم سرد خيلي.بزنم حرف شدم مجبور.گوشم كنار گرفت را گوشي سپس

 بودي؟ خواب.زدم زنگ موقع بي اينكه است؟مثل چطور حالت.سالم-

 .بفرماييد را كارتان.نه-

 تا كن باور.بودي رفته و رسيدم دير دنبالت،متاسفانه آمدم.ناراحتي دستم از رفتي،فهميدم خداحافظي بدون وقتي امروز-
 .بروم سفر اين به ناراحتي با نگذار و مها نشو دلگير من از.ايتاليا بروم فردا بايد كه دانستم نمي هم خودم صبح امروز

 .آمد نمي بيرون گلويم از صدا بغض شدت از بود،ولي جواب منتظر.شدم پشيمان سردم برخورد و عجوالنه قضاوت از

 است؟ دستت مها،گوشي الو-

 .شنوم بله،مي-

 طور اين كه حيف.كنم خداحافظي تو با كجا و موقعيتي چه در و چطور كه كردم مي فكر خودم با داشتم ديشب از كن باور
 خودت،خيلي قول به بگويم،اما بتوانم كه روم مي كلنجار خودم با خيلي زنم،دارم مي را ها حرف اين كه داني،االن مي.شد

 طور بگو،هر حداقل.هيچي بياروم؟نگو برايت داري دوست چي بگو فقط.گيرم نمي را وقتت پس.زد شود نمي را ها حرف
 .داري دوست خودت
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 .داريد دوست خودتان طور هر-

 :گفت و خنديد

 نيستي؟ ناراحت دستم از ديگر پس-

 .باشي داشته خوبي نه،سفر-

 .خداحافظ.باش خودت مواظب هم تو-

 شدم؟ مي پشيمان هايم حرف و رفتار طرز از هميشه دادم؟چا دست از را مقاومت قدرت مقابلش در چرا

 كس دانستم نميً  اصال.شد گرفته بود،حالم نشسته پدرام جاي كه پوريا ديدن رفتم،از شركتم به وقتي روز آن فرداي
 .كنم قبول او جاي را ديگري

 :گفت و كرد آوردند،اشاره را ها گل وقتي

 .ميز روي بگذاريد-

 :گفت و زد صدايم وقت آخر

 .بنشينيد بفرماييد لحظه چند-

 :گفت و نشست كنارم آمد شد بلند

 كه كاري مورد در نفر دو شما نظر دانم نمي من.است الزم من نظر به نه،ولي يا است درست ها حرف اين گفتن دانم نمي-
 .چيست داديد انجام

 است؟ باشيد،درست نزده هم با حرفي آينده مورد در زنم مي حدس

 .است طور همين بله-

 :گفت تاسف با

 شما از هم.منديد عالقه هم به شما كه دانم مي را اين من.نشده گرفته زدم،تصميمي مي حدس كه طور همان پس-
 را او كسي تا دانيم داريم،مي پدرام از كه شناختي با كريدم،اما فكر مورد اين در خيلي پدرش و من.پدرام از مطمئنم،هم
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 تا من.نيست دوام قابل وضع اين.دهد مي ادامه ترتيب همين به و بگيرد تصميمي تواند نمي نكند،خودش كاري به مجبور
 داريد،بايد دوستش اگر هم شما.كند معلوم را شما و خودش تكليف و بگيرد را كنم،تصميمش مي وادارش بتوانم كه جايي
 شما پشتيبان هم پدرش و من باشيد مطمئن.بگذارد پيش قدم منفي جواب از واهمه بي كه دهيد نشان را خود عالقه

 .هستيم

 چي؟روزهاي خواست نمي مرا او تصورشان برخالف اگر.كردم مي بايد كار چه ولي.بود من دل پوريا،حرف هاي حرف
 به مانده روز زد،دو نمي زنگً  اصال.بود شده تنگ برايش دلم كردم مي فكر كه آنچه از بيشتر وخيلي بود تلخ پدرام نبود
 پشت آرزو ديدم زد،برگشتم بوق كردو ترمز پايم جلوي آمدم،اتومبيلي بيرون شركت از كه مراجعتش،همين تاريخ
 :گفت خنده با.است فرمان

 .دارم شو،كارت سوار.نسيتم مزاحم نترس-

 :گفت شدم كه سوار

 خبر؟ چه پدرام از-

 .برگردد فردا پس بايد پوريا گفته به.نگرفته تماسً اصال.ندارم خبر-

 .تولدش روز درست يعني-

 .نداشتم خبر-

 بگيري؟ تولد جشن برايش نداري خيال-

 :دادم پاسخ و خوردم جا سوالش از

 .باشد امكانش نكنم فكر-

 دعوت.دهيم مي را ها كار ترتيب همانجا.دارم هم را اش خانه كليد.بدهي را ترتيبش كه كنم مي كمكت من.هست چرا-
 قبول؟.من با هم ها مهمان

 جور اي بهانه توانستم نمي و بودم شده خسته هم مادرم به گفتن دروغ از.نداشتم را اش آمادگي اصالً.رفتم فرو فكر به
 .كنم
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 :گفت و طرفم گرفت را كليد

 تمحيل او به را خودت اينكه نه البته.نده دستش ست،از خوبي فرصت اين.بكني را خودت سعي بايد تو.جان بگيرمها-
 .كني

 مي را كارها ي همه ترتيب موافقي،من چيست؟اگر نظرت خب.دارد دوست را تو پدرام كه دانيم مي ما ي همه چون
 .بگو داري ديگري نظر اگر ولي.دهم

 عكس چه كه ست بيني پيش قابل غير اش پيچيده شخصيت با.است سخت خيلي پدرام شناخت.جان آرزو دانم نمي-
 .ترسم مي كمي يك راستش.دهد نشان العملي

 ضرر امتحانش صورت هر ترسي؟در مي چي از.شوي نمي كني،پشيمان گوش حرفم به اگر گويي،اما مي چه فهمم مي-
 .ندارد

 :گفتم و كردم غلبه ترديدم بر

 .باشد،قبول-

 اين.باشد جريان در كه كنم مي هماهنگ پوريا با من.نمان شركت در بيشتر ساعت دو يكي فردا كن،پس گوش خوب-
 هديه راستي.كمكت آيم مي خودم من.بده سفارش كيك.بخر شيريني و ميوه.ايم كشيده جمعي دسته كه ست اي نقشه

 است؟ خوب.دنبالت آيم مي سه ساعت فردا.خريم مي رويم مي هم با اصالً.است تر مهم همه از تو ي چي؟هديه

 .ممنون-

 پدر و آرزو،پوريا هاي حرف طرفي از.دانستم نمي را خودم تكليف.رفت و كرد رساند،خداحافظي خانه به مرا اينكه از پس
 .كنم بازي فيلم توانستم نمي ديگر.بود كرده ام خودم،كالفه بالتكليفي ديگر طرف از و پدرام

 :گفت و كرد نگاهم چپ چپ مامان.كنم سالم رفت يادم كه بودم افكارم غرق قدر رسيدم،آن خانه به وقتي

 .سالم-

 .نبود حواسم اصال.ببخشيد واي ـ

 شده؟ چي چرا،باز ـ
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 .نبود اي چاره هم بار اين صورت هر در.آمد بدم خودم فريبكاري،از دروغ،باز باز

 اصال.است تولدش جشن فردا هستيم،پس صميمي هم با خيلي كه همكارانم از يكي.كردم گير وضعي بد در راستش ـ
 ترسم مي بگذرد،اما خوش نكنم فكر و شناسم نمي آنجا در را ديگري كس خودش از غير ندارم،چون را رفتن ي حوصله

 كادو اينكه خاطر به كنند مي نروم،خيال اگر و است ميان در كادو صحبت و است تولد جشن كه خصوص به.برنجد ازم
 .ام كرده را كار نبرم،اين

 كم پول بخر،اگر برايش چيز يك برو بعدازظهر فردا همين.شود مي بد خيلي دختر،نروي است زني،زشت مي حرفها چه ـ
 .بدهم بهت داري

 .است خوب خيلي شان،هم مالي وضع آخر ـ

 .باشد اليقش كه بخر چيزي پس خب ـ

 .رسيدم هدف به صورت هر در آمد،ولي بدم خودم از.بردم پيش را حرفم دروغ با هم باز اينكه از

 :گفتم پوريا به بعدازظهر سه ساعت فردا

 .بروم زودتر بايد كه آمده پيش مهمي كار ـ

 :گفت و خنديد لبي زير

 .آيد مي شب فردا پدرام كه داريد خبر البد.برسيد كارتان به برويد شما.كنم مي خواهش ـ

 .دانم مي بله ـ

 :پرسيد و كرد برخورد صميمي و گرم هميشه مثل.بود منتظرم شركت در جلوي آرزو

 بخري؟ برايش چي گرفتي تصميم باالخره ـ

 چيست؟ تو نظر.دانم نمي ـ

 .ست مناسبي هديه مچي ساعت من نظر به ـ

 .است خوب ـ
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 تا كشيد طول مدتي.است گران اجناسش بود كرد،معلوم توقف مقابلش كه فروشگاهي ظاهر از.برسد پولم كردم دعا
 :گفت و پسنديد دادم نشانش آرزو به وقتي.يافتم خواستم مي را آنچه

 .گفته گران زيادي.بزنم را هايم چانه من تا نزن حرف تو فقط.بردار را همين.است خوب ات سليقه ـ

 .آورد پايين را قيمت توانست مي تا كند،چون قبول فروشنده شد نمي باورم كرد،اصال زدن چانه به شروع وقتي

 هم كيك و الزم مواد ساير و شيريني و ميوه خريد دنبال رفتيم هم با سپس.خريد زيبايي تابلوي هم خودش طرف از
 .داديم سفارش

 :گفت كه افتيم مي پا از داشتيم خستگي از

 .رسيم مي كارها بقيه به كنيم،هم مي در خستگي هم.پدرام ي خانه رويم مي حاال خب ـ

 .ايستادم در جلوي همانجا ترديد با و شوم داخل نتوانستم كرد،اول باز را او ي خانه در وقتي

 :گفت خنده با

 .خانه خانم تو برو پس.شود خودت ي خانه اينجا است قرار.كني همت اگر ـ

 خستگي كه شديم ولو مبل روي وقتي.پرداختيم خانه نظافت به سپس.داديم جاي يخچال داخل و شستيم را ها ميوه هم با
 :گفت و زد لبخند رضايت با آرزو كنيم در

 انجام براي زيادي كار ديگر.بود معلوم كارهايت از داري دوستش خيلي است معلوم.شويد خوشبخت اميدوارم ـ
 داري؟ دوستش چقدر بپرسم توانم مي.نمانده

 :دادم پاسخ و انداختم زير سربه

 .دانم نمي ـ

 خيلي البد.شد خواهد حالي چه شود اش خانه وارد پدرام وقتي فردا كه كنم مجسم توانم مي.زياد خيلي يعني دانم نمي ـ
 .خودمان منزل روم مي بعد.رسانم مي را تو اول.برويم شو بلند حاال خب.شود مي شوكه و خورد مي جا

 .ام آماده من برويم خب ـ

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



 

 

رضازاده زهرا  –گل نسترن رنگ    

187 

 :گفتم و كردم هول.افتادم پدرام كادوي راه بين

 !اوردم خودم با را اين چرا واي ـ

 شدي؟ دستپاچه چرا ـ

 روم مي گفتم بهش نيست،فقط جريان در اصال مادرم خانه،چون ببرم ام خريده پدرام براي كه را ساعتي توانم نمي من ـ
 .بخرم هديه يك دوستم تولد جشن براي

 مي برش برم،فردا مي خودم با من را بده،ساعت نشانش ببر ام خريده من كه را تابلويي تو.ندارد ناراحتي اينكه خب ـ
 .بكن را كار همين هم تو گردانم

 :گفتم و كشيدم راحتي نفس

 .شد مي خانه،افتضاح رفتم مي اين با اگر.ممنون واقعا ـ

 :گفتم و برداشتم را رسيديم،تابلو كه كوچه سر به

 .ممنون هم باز.بينمت مي فردا.شدم زحمتت باعث خيلي امروز ـ

 :پرسيد تعجب ديد،با دستم در را تابلو كه همين مامان

 .آيد نمي خوشش چيزها جور اين از كه دختر يك.نخريدي بهتر چيز يك بابا،چرا اي ـ

 است ممكن بگويم االن از فقط.آمد خواهد خوشش كه ندارم شكي.دانم مي را اش سليقه.چيزهاست اين عاشق او اتفاقا ـ
 است،حتما گفتيد،زشت كرديد اصرار شما.كنم قبول را دعوتش خواستم نمي هم همين خاطر به.برگردم دير شب فردا
 .برو

 برساند؟ را تو كه هست كسي شب آخر فقط ندارد عيبي ـ

 .دارد ماشين دوستانم از يكي.نباشيد نگران نظر آن از ـ

 با فردا كه گذاشتم كنار و آوردم بيرون كمد از هم را لباسم بهترين.رسيدم وصورتم سرو به و گرفتم دوش شام از بعد
 كه اين.بودم فردا خاطر به فقط و داشتم دلهره.برد نمي خوابم اصال بپوشم،شب پدرام مزل در شركت،شب ببرم خودم
 .برد خوابم باالخره اينكه ماندم،تا بيدار وقت دير تا.رسيد مي پايان به چطور و شد مي شروع چطور
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 را ام آرايش لوازم و لباس ساك و تابلو كه همين.شدم رفتن روز،آماده هر وقت از زودتر هيجان شدت بعد،از روز صبح
 :پرسيد تعجب با مامان.زدم بغلم زير هم را تابلو و برداشتم

 منزل؟ برگردي بعدازظهر خواهي نمي بري؟مگر مي چي براي را اينها ـ

 .كنم مي عوض را لباسم هم همانجا.دوستم منزل روم مي راست يك همانجا از.شود مي مامان،دير نه ـ

 :گفت و خنديد لبي ديد،زير ها لباس ساك و تابلو با مرا رسيد،تا من با زمان هم پوريا

 .شركت اييد نمي امروز كردم فكر ـ

 .بروم زودتر بايد فقط نه ـ

 پدرام دست به بهانه خواهم نمي.بدهند انجام هم را شما كارهاي كه كنيد هماهنگ خسرواني خانم با فقط.نيست مهم ـ
 .كرديم كاري كم غيابش در بگويد كه بدهم

 برداشتم،به را گوشي فوري.نكرديم شام براي فكري كه افتاد ميزم،يادم پشت نشستم تا.دادم نمي كار به دل اصال روز آن
 :گفتم و زدم زنگ آرزو

 بدهيم؟ شام ها مهمان به نيست قرار جان،مگر آرزو راستي ـ

 كنيم؟ كار چه حاال.گفتي شد خوب.نبود يادم اصال واي ـ

 .دانم نمي را مهمانها تعداد فقط.كنم مي درست چيزي يك خودم ـ

 بيايي؟ بر اش عهده از تنهايي تواني مي.باشد نفر پنج و بيست از بيشتر دانم مي بعيد ـ

 است؟ جريان در پوريا.نيستم ناشي نترس،زياد ـ

 .بگويد او به چيزي امشب برنامه مورد در نيست قرار پدرام،ولي دنبال فرودگاه رود مي نيست،خودش خبر بي ـ

 .پز و پخت و خريد دنبال روم مي گيرم مي مرخصي ازش االن همين پس ـ

 .دهي مي نشان خودت از هنري چه امشب ببينم برو ـ

 :پرسيد امضايش حال در و برداشت را قلم.گذاشتم پوريا ميز،مقابل روي نوشتم،بردم را مرخصي برگه
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 خواهيد؟ نمي كمك ـ

 .كنم درست هم مختصري شام و بخرم چيزهايي يك بروم زودتر ناچارم.ممنون نه ـ

 آيد؟ مي هم ارزو تنهايي،يا ـ

 .آيم مي بر اش عهده از خودم.نيست سخت زياد.بيايد دانم مي بعيد ـ

 .خريد برويم هم با بيايم من كنيد صبر پس ـ

 جريان در نبايد قبال شمس آقاي كه نرود يادتان فقط.هست چيز همه خانه بر و دور.برسيد كارها به شما.نيست الزم نه ـ
 .بگيرد قرار

 .باشد راحت خيالتان نظر آن از ـ

 

 يكم و بيست فصل

 اندازه به مرغ و گوشت فريزر داخل.گذاشتم آنجا را ساكم و تابلو و رفتم پدرام ي خانه به راست يك و گرفتم تاكسي
 كه جايي تا و رفتم فروشي گل به اشتياق با سپس.دادم جا يخچال در و خريدم هم را اش كسري و كم.بود موجود كافي
 زمين داشتم مجتمع ورودي در بود نزديك و بود شده پر دستم.خريدم قرمز رز گل گرفت مي جا دست در و تواسنتم مي
 .خوردم مي

 از پر پذيرايي سالن دور تا دور حاال.دادم جاي آنها در را گلها و كردم پيدا خالي گلدان كافي اندازه به تا گشتم را جا همه
 .بخشيد مي خاصي جلوه خانه به و بود شده قرمز رز گل هاي گلدان

 پدرام اينكه تجسم با.بستم را هايم چشم اي دقيقه چند براي و كشيدم دراز تخت روي.رفتم مي حال از داشتم خستگي از
 .كردم مي حس كنارم در را خوابيد،وجودش مي تخت اين روي

 لباسم بعد و اوردم لب بر اميزي رضايت لبخند ارامش در بود شده آماده مخلفات و غذا نوع بعدازظهر،چند پنج ساعت تا
 :گفتم دل در و انداختم خودم به آيينه در را نگاه آخرين و رسيدم صورتم و سر كردم،به عوض را

 .نبيند را زيبايي همه اين كه باشد كور بايد پدرام.شود نمي بهتر اين از
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 هم با همگي ديگر نفر چند با قسم،همراه و شمس،آرزو،مادرش،شايان زدند،آقاي در كه بودم كرده دم چايي تازه
 گذاشتم را آن كه داد دستم به گلي دسته و گرفت آغوش در مرا گرمي به.شدم خوشحال خيلي قسم ديدن از.رسيدند

 .بنشيند رويش پدرام بود قرار كه مبلي كنار

 :گفت كشيدند،آرزو آميزي تحسين سوت و زدند اشپزخانه به سري ارزو با سپس

 نصيبش زني چنين كه پدرام حال به كدبانويي،خوش حسابي كه باباتو.شود نمي بهتر اين بويي،از رنگي،چه چه واي ـ
 را راهش خوب.اي كرده باران گل كه هم را خانه.بچرخد دهان در اقرار براي زبانش و بداند را تو قدر اميدوارم.شده
 .بلدي

 آمدن انتظار پذيرايي،در موقع در.داشتند دست به گلي دسته يا هديه كدام هر و آمدند مي ديگري از پس يكي مهمانان
 :گفت و كنارم آمد كه ريختم مي چايي داشتم.نگرانم كه فهميد آرزو.زد مي شور دلم و بود در به چشمم پدرام

 .شود پيدايشان بايد كم كم اند نكرده دير.نگراني چي براي ـ

 .باشد نشسته هواپيمايش بايد پيش ساعت سه ولي ـ

 .كن اضافه ان به هم را شهر ترافيك و گمركي تشريفات اما.آره خب ـ

 .بزني زنگي يك پويا همراه تلفن به است چطور ـ

 .كن صبر هم ديگر ساعت است،نيم زود هنوز ـ

 :پرسيد و پيوست ما به قسم

 گرفتيد؟ معركه است خبر چه ـ

 :گفت آرزو

 .باشند دزديده را شوهرش رباها هواپيما ترسد مي.است خبر چه فهمي ،مي ببيني كه را مها قيافه ـ

 :گفت و خنديد قسم

 كارم شده دارم،گريه جان به دردي
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 دلدارم هجر در من بسازم سازي

 گيردفپس نمي را دستت استفديگر سرد دستت ببيند اگر. شود مي پيدايش واال حضرت كني صبر ديگر كمي يك مهاجان
 .كن گرمش عضقت گرمي با

 :گفت مي كه رسيد گوش به شايان لحظه همين در

 .شدند فرما تشريف خانم،آقا مها كجاييد ـ

 .شود مي پياده پوريا ماشين از دارد كه ديدم و رساندم پنجره پشت به را كردم،خودم رفتن،پرواز راه جاي به

 .نشست لبانم روي به خنده و افتاد جريان به هايم رگ در تازه خون.شدم نمي بند پايم روي هيجان شدت از

 :گفت و داد فشار محكم را دستم قسم

 .نده خرج به هيجان و شور كن،زياد كنترل را خودت.رسد مي سر گفتم،االن ديدي ـ

 :گفت شايان

 .كنم خاموش را ها چراغ خواهم مي.بگيريد سنگر ـ

 :گفت و گرفت را دستم قسم. آشپزخانه در بعضي و شدند پنهان ها اتاق در ها بعضي

 .شويم پنهان اتاقها از يكي در برويم هم ما بيا ـ

 :گفت آرزو

 تولدت«بگوييد بايد مها اول.مارا ببيند،بعد را او شد،اول روشن چراغ وقتي كه بماند بايد مها رويم،فقط مي همه نه،ما ـ
 .جان قسم برويم بيا.ما بعد»مبارك

 كه رسيد مي گوش به قلبم تپش صداي فقط سكوت در.ماندم تنها پذيرايي سالن محض تاريكي در من و رفتند همه
 .شد مي كنده جا از داشت

 را پايش صداي.افتاد شمارش به نفسم و شد سرد دستم دوباره.بودم داشته نگه مشتم توي را قلبم انگار.ايستاد آسانسور
 .آمد نمي بيرون ام سينه از نفس.شد خشك شنيدم،دهانم كه
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 به و ايستاد همانجا لحظه چند.ديدم را پدرام سايه و شد باز در اينكه تا.بيفتم پس بود انداخت،نزديك قفل در كه را كليد
 برد پيش دست باالخره نداشت را چراغها كردن روشن قدرت انگار.شد بودم،خيره ايستاده من كه جايي به رو،يعني روبه

 .زد را برق كليد و

 :گفتم و آوردم فشار خودم به.خورد گره نگاهم در نگاهش نزد،فقط حرفي ديد،هيچ مرا وقتي

 .مبارك تولدت ـ

 :گفت و آمد خود به باالخره.نتوانست بزند،ولي حرفي خواست كجاست،مي فهميد تازه انگار

 .ممنون ـ

 .گفتند تبريك صدا يك و امدند بيرون گاهشان مخفي از همه ناگهان

 و گشت برمي دوباره و رفت مي ديگر سوي به سويي از نگاهش گردش.شد نمي باورش اصال.ماند جا بر زده بهت پدرام
 :زد مي موج صدايش در شوق و شور.ماند مي متوقف من ي چهره روي بر

 گفت،فكر تبريك مها وقتي.شود نمي باورم هنوز و ام شده شوكه راستش. بگويم چه دانم نمي اصال دارمكه هيجان آنقدر ـ
 مهماني اين باني و بود كسي چه ي ايده و فكر اين بدانم خواهد مي گرفته،دلم بو و رنگ واقعا خانه.بينم مي خواب كردم

 كيست؟

 :داد قسم را پاسخش

 .مهاست خود كار استوفقط معلوم خب ـ

 :افزود و گرفت را او حرف ي دنباله آرزو

 .شد حالي كردي،چه دير وقتي داني نمي.كشد مي زحمت دارد ديروز از طفلكي ـ

 .شد مي ام دلگرمي باعث و بود مهرآميز و من،گرم به پدرام نگاه.نگويد را اش بقيه كه كردم اشاره

 :گفت و نشست پدرام كنار پوريا

 تدارك خدمت در فقط و نكشيده زحمت شركت براي هم سوزن سر يك اندازه به ديروز از مهاخانم كه كنم اشاره بايد ـ
 .بوده تولدت جشن
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 !نذاشتي جريان در مرا قبال و است خبر چه اينجا امشب دانستي مي بدجنس تو پس ـ

 مي هالك گرسنگي از داريم است،ما شام وقت حاال نه؟خب مگر.بود بيشتر اش مزه اينجوري.كردم رازداري فقط من ـ
 .ندارم خبر اش مزه از است،اما خوب كه بويش و عطر.نه يا شود مي پيدا خوردن براي چيزي داند مي خدا.شويم

 :گفتم.كند كمكم غذاها كشيدن در تا آمد دنبالم به هم اشپزخانه،قسم رفتم و شدم بلند

 .نبودم بلد اينها از بيشتر راستش باشد داشته دوست را غذاها اين پدرام كند خدا ـ

 .آيد مي خوشش است،حتما خوشمزه و لذيذ.چشيدم را اش همه من.نباش نگران ـ

 :گفت كه ايستادم مقابلش و برخاستم. ايستاده سرم پشت كه ديدم را پدرام و برگشتم

 به هم تو.كرد جبران شود نمي خالي و خشك تشكر يك كشيدي،با تو كه را زحمتي كنم تشكر ازت چطور دانم نمي ـ
 جشن و استقبال چنين انتظار اصال.ندارد حرف كه ات آرايي گل با مخصوصا.ام قلب به هم و بخشيدي روح من ي خانه

 .ممنونم ازت.است معركه واقعا.نداشتم را تولدي

 :گفت شوخي به قسم

 .ايم گرسنه ما زد،فعال را حرفها اين شود مي هم بعدا بابا اي ـ

 ميز روي و آوردند را هدايا قسم و شام،آرزو صرف از بعد.كردند تعريف و خوردند لذت با همه و بود رنگين غذا ميز
 آماده اي معترضه اي جمله كدام هر براي و شد آنها كردن باز مامور پوريا.نديدم ميانشان در را خودم ي هديه اما.چيدند
 نمي آن از اثري و گشتم مي خودم ي بسته دنبال به ميز روي جستجوگرم نگاه با كه آخر،همانطور دست.داشت

 .رسيد گوشم به رسا و بلند پوريا ديدم،صداي

 آورنده لطفا.شد پيدا قيمت گران و باارزش هديه يك كجا از دانم االن،نمي فرماييد،همين جه تو عزيز مهمانان حاال خب ـ
 داشته دوست را او آنقدر كسي ما بين در دانم مي بعيد باشد،چون پدرام كنم،مال نمي فكر من البته.كند اعالم را خود نام

 .بخرد برايش ارزشمندي و زيبا هديه چنين كه باشد

 :گفت آرزو

 زحمت كلي تولدش جشن برگزاري خاطر به كه دارد دوستش آنقدر كه هست كسي ما بين در اتفاقا.داني مي بعيد چرا ـ
 كيست؟ طرف از بزن حدس خودت حاال پدرام خب.اوست طرف از هم هديه اين و كشيده
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 .افكندم زير به سر و كشيدم ديدم،خجالت خود متوجه را ها نگاه ي همه اينكه از

 :داد ادامه پوريا

 .او به رسد چه بگويم چه دانم نمي كه من.كرديد شرمنده كلي را ما دوست اين كه شما خانم مها ـ

 :گفت و كرد بلند را پدرام دست سپس

 .خورد گربه را زبانت باز.ساكتي ديگر،چرا بگو ـ

 .شد مي شنيده زحمت به حاضرين هلهله ميان در پدرام صداي

 ...بگويم و كنم تشكر توانم مي فقط ـ

 :گفت حرص با پوريا

 چي؟ شدي،بگويم ساكت چرا ـ

 :پرسيدند همه.ريخت بهم را اعصابم و بود دهنده آزار پدرام سكوت

 .منتظرند،بشنوند ديگر،همه بگو!چي بگويم ـ

 .ممنونم واقعا كه بگويم ـ

 :گفت پوريا

 .گذرد مي چه دلت در دانيم مي كه ما.بگو را اصلي!گويي نمي چرا پس.اّه ـ

 .بگو باش زود:گفت و داد هل را پدرام سپس

 .است سخت خيلي جمله اين گفتن آخر ـ

 .بگويي هم سر پشت بار چند بار،بايد يك تنها نه.نيست سخت اصال ـ

 قرار او بازيچه را خودم اينكه از.رفت مي گيج سرم و خورد مي بهم داشت حالم.شكست دلم.بود نزده حرفي پدرام هنوز
 .دانستم نمي جايز را آنجا در ماندن ديگر.فراگرفت را وجودم تمام بودم،نفرت داده
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 .بود خالي و خشك تشكر يك حد در من زحمات جواب شدم،پس بلند و دادم خودم به تكاني زحمت به

 گرفت را بازويم زير آرزو كه زمين خوردم مي داشتم.دادم دست از را بروم،كنترلم سالن خروجي در طرف به خواستم تا
 :گفت و

 .بياور آب كمي يك بدو است؟پدرام بد مها،حالت شده چي ـ

 :گفتم و زدم كنار را دستش

 .است خوب نه،حالم ـ

 :گفتم و نگرفتم پدرام دست از را آب ليوان

 .خانه برگردم زودتر خواهم مي فقط.شدم بهتر.نيست ممنون،نيازي ـ

 :گفت و نشاند مبل روي مرا آرزو

 .باش داشته صبر كمي نه،يك حاال ـ

 :گفت و رفت پدرام طرف به عصبانيت با پوريا

 تشكر يك فقط.هايش محبت ي همه ي نتيجه بود اين.كردم نمي تحملت هم لحظه يك بودم،حتي مها جاي اگر من ـ
 خوري؟ مي دردي چه به بياري،پس زبان به گذرد مي دلت در كه را آنچه توني نمي وقتي.خالي و خشك

 از خالي قلبم كردم مي احساس.كنم نگاهش خواست نمي دلم.آمد من طرف به راست يك و برخاست مصمم پدرام
 همين.زد نمي حرفي كس هيچ و بودند ساكت همه.نشست رويم ندارد،روبه اهميتي برايم وجودش ديگر و شده عشقش

 :داد نوازش را هايم گوش لرزانش صداي و دويد وجودم در مطبوعي گرفت،گرماي را دستم كه

 كه است وقت خيلي.مها دارم دوستت وجود تمام با.گفتم كم بگويم را جمله اين چقدر هر.بمانم ساكت توانم نمي ديگر ـ
 .نرفتي خاطرم از هم لحظه يك بودم،حتي دور ازت كه اي هفته يك اين در و هستم عاقت

 .برخاست و.»دارم دوستت«:گفت بردارد،دوباره دستم روي از را دستش اينكه از قبل.كشيدند كل و زدند دست همه
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 به خطاب را جمله اين پدرام كه شد نمي باورم هنوز.سوخت مي داغي شدت از دستانم.آتش مثل بودم،درست شده گرم
 خلوت برمان و دور كم كم.بود موتي به رو بيمار به بخشيدن جان و دادن خون مثل بيانش،درست كه اي جمله.گفته من
 .رفتند همه و شد

 :گفت گوشم كنار و كرد بغلم خداحافظي موقع آرزو

 .دارد دوستت هم او كه فهميدي حاال ـ

 :گفت و فشرد را دستم مهربان و گرم شمس آقاي

 دارم خيال.باشيد خوشبخت اميدوارم.شد راحت هم پدرام از خيالم ديگر حاال.نازنينم عروس باشد پناهت و پشت خدا ـ
 .باشد نديده كس هيچ را نظيرش كه بگيرم برايتان جشني

 .شده بيانش به ناچار اطرافيان فشار تحت بسا چه.باشد گفته دل ته از را جمله ان پدرام كه شد نمي باورم هنوز

 :گفتم و شدم رفتن رفتن ي پوشيدم،آماده لباس

 .بروم بايد ديگر من خب ـ

 .رسانمت مي خودم كن صبر ـ

 حرفي خواست مي رفت،انگار مي كلنجار خودش با مدام راه بين.آمد دنبالم و برداشت را اتومبيلش سوئيچ فوري
 :گفت و شكست را سكوت باالخره.بزند

 .خواهم مي آمد،معذرت پيش كه موقعيتي از ـ

 :گفتم بغض با زده من به را حرفها اطرافيان،آن و پوريا فشار تحت زدم مي حدس

 .نگرفتم جدي هم من.ندارد اشكالي ـ

 :پرسيد و جاخورد

 !نگرفتي؟ جدي را چي ـ

 .را موقعيت همان ـ
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 :گفتم كه دارد نگه را ماشين خواست

 .شود مي ديرم دارد ـ

 :گفت و داد ادامه راهش به

 .رسيده نظرت به بود،اينطور سخت جمع ميان در گفتنش چون بود؟شايد دروغ من عشق ابراز كني مي فكر چرا ـ

 .آزار دل و مزه بي شوخي يك.نبود شوخي مگر ـ

 .شدم كنم،خوشحال اش عصباني داشتم قصد اينكه از بار اولين براي.بياورم در را او حرص خواستم مي

 .ندارم داري،من مشكلي خودت احساس و قلب با تو اگر.گفتم جدي كامال.نبود شوخي نه ـ

 :گفتم و بردم باال را صدايم كه شدم عصباني آنقدر

 كرد مي اصرار بهت آنقدر پوريا وقتي.درگيري هم خودت با حتي تو.رسد نمي نظر به اينطور ولي!نداري،واقعا مشكل تو ـ
 پيش موقعيت حساب به را آن من.شد بد حالم چقدر نديدي.مردم مي خجالت از مهمانها پيش گفتي،داشتم نمي هيچ تو و

 .كردم باور كني فكر نيست الزم پس.گذاشتم امده

 ...هم تو پس ـ

 تقاضايي هر و بودم نرم دستت در موم عين.رحمي بي كردم؟خيلي را كارها آن چي خاطذ به كني مي چي؟فكر هم من ـ
 ماجراها،هرچه اين ي همه دارم دوست زبان به را لعنتي ي جمله آن اصال كاش.كردي كار چه تو گفتم،اما نمي داشتي،نه

 .شود تمام زودتر

 !چه؟ يعني ـ

 .كن تمامش.گفتم دروغ مادرم ب بس از شدم خسته زودتر،ديگر چه هر يعني ـ

 .مها كني مي اشتباه تو ـ

 درست حرفهايت و كارها از كدام هيچ اينكه از بگويم دروغ خواهم نمي بزرگ،ديگر اشتباه كردم،يك اشتباه آره ـ
 .شدم نيست،ديوانه
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 گفتم؟ راست كني نمي فكر باشد؟چرا دروغ بايد چرا ـ

 .نبود راست چون ـ

 ...داري عالقه من به هم تو فهميدم وقتي از.بود چرا ـ

 :پريدم كالمش ميان به

 .ندارم و نداشتم تو به اي عالقه هيچ من ـ

 :كشيد فرياد و شد عصباني

 پايت و نگاهم،دست و من مقابل در وقتي.شد مي گرم من دست در سردت دست وقتي.است واضح كامال.گويي مي دروغ ـ
 دوستم هم تو كه فهميدم كردي،مي مي كاري هر من خاطر به بزني،وقتي حرف توانستي نمي و كردي مي گم را

 ترين راست جمله،شايد آن حتي.نبود دروغ حرفهايم از كدام هيچ كن بگوييم؟باور دروغ هم به بايد چرا پس.داري
 .ام زده حاال تا كه باشد حرفي

 .كنم باور خواهي مي چرا ـ

 .بخورم قسم كي جان به سوال ترس،بدون بدون.دارم دوستت فهمي مي.دارم دوستت چون ـ

 دستش از را دستم نتوانستم كردم هرچه.بود برافروخته خشم از اش چهره.گرفت محكم را شوم،دستم پياده خواستم تا
 :گفت و خنديد غضب بياورم،درعين بيرون

 .هستم عاشقت واقعا من مها.داري دوستم هم تو ديدي.خواهي نمي كني،چون رها را دستم تواني نمي ـ

 :ناليدم عجز با

 .سوزد مي دارد.نده فشار را دستم كنم مي خواهش ـ

 :گفت و خنديد دل ته از بار اين

 .نكردم اشتباه كه بگو پدرام جون پس ـ
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 از بايد.كرد مي نگاهم جواب انتظار در فقط او بزنم،ولي حرف توانستم نمي كه روزهايي مثل درست.گرفت ام گريه
 كار چه خواهد مي دانستم نمي.كشيد خودش طرف به را دستم.آورد صورتم جلوي را صورتش.شدم مي خالص دستش

 .كند

 :گفت تحكم با

 نه؟ يا گويي مي ـ

 جلوتر را بود،سرش سخت برايم عشقش به اقرار چرا،اما دانم نمي.داشت فاصله من صورت با وجب يك فقط صورتش
 .اورد

 :گفتم كه شود تر نزديك من به خواست هم باز.كردم مي سكته ترس از داشتم

 .ديگر كن دارم،ولم دوستت ـ

 .هستم،بعد عاشقت بگو ديگر بار يك ـ

 :كردم تكرار گريستم مي كه درحالي

 .دارم هستم،دوستت عاشقت ـ

 زودتر بايد شايد پشيمانم،برعكس كارم اين از نكن فكر.خواهم مي معذرت ناپسندم رفتار از.شد راحت خيالم حاال خب ـ
 محبت تمام و قشنگت هديه براي.كردم مي را كار اين

 .بخير شب.بينمت مي فردا.عزيزم برو حاال.دارم دوستت.ممنون هايت

 

 دوم و بيست فصل

 :گفت كه شدم پياده كرد،سريع رها را دستم تا

 .آيد مي خون دارد مها،دستت كن نگاه ـ

 خانه تا و آوردم بيرون دستم از را آمد،انگشتر مي خون كه بود داده فشار محكم آنقدر را انگشتر كنار.نبود حواسم اصال
 .دويدم
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 را دستم دارد،اينكه دوستم پدرام اينكه.رويا و خيال بود،نه واقعي روز آن اتفاقات تمام كه كنم باور توانستم نمي هنوز
 .هستيم هم عاشق اندازه يك به دو هر كه بفهمد و بگيرد اقرار من از بتواند تا داد فشار گرفت محكم

 آمدم نمي تا كه هميشه برعكس رفتم،مادرم پايين ها پله از رسيدم،ارام خانه تابه.بودم نيامده بيرون شوك از هنوز
 .رفتم بستر به راحت خيال با.بود خوابيده برد،آرام نمي خوابش

 يا و بكنم توانستم نمي حركتي هيج»دارم دوستت«:گفت و زد داد سرم پدرام وقتي.نبود بيش خوابي اتفاقات آن تمام انگار
 .كرد مي داغ سرم و شدم مي گرم افتادم،ناخودآگاه مي پيش لحظه چند ياد وقتي.بگويم چيزي

 .بنويسم برايش اي نامه دوباره گرفتم برخاستم،تصميم جا از كه صبح

 دانم نمي هم خودم.بود گرفته دلم آخر.ننوشتم برايت چيزي است وقت خيلي سالم

 دانستي مي دارم،كاش دوستت هم ناراحتم،باز ات توجهي بي از اينكه وجود با چرا

 بفهمي،چون تواني نمي را هستم كه اينكه.نويسم مي نامه برايت چرا هستم،يا كه من

 بكني، را تصورش آنكه از بيش كه است اين نوشتنم نامه دليل اي،ولي نديده مرا اصال

 .دارم دوستت

 ...يا ارزو تو دوستدار

 آستين پيراهن هميشه برخالف پدرام روز آن.برسانم فروشي گل به را نامه تا آمدم بيرون خانه از هميشه از زودتر صبح
 دست در و شده انجام كارهاي ليست.ديدم مي تنش به لباسي چنين كه بود باري اولين.داشت تن به جين شلوار و كوتاه
 :بردم،گفت برايش كه را اقدام

 .بخوان برايم خودت ـ

 :بروم،پرسيد بيرون دفترش از خواستم و شد تمام كارم اينكه از پس.بودم نكرده را كار اين حال تابه

 شد؟ خوب شمس،دستتان خانم راستي ـ

 :گفتم تعجب نبود،با يادم اصال
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 !دستم ـ

 :گفت و خنديد لبي زير

 .باشد عميق نكند كه گرفتم وجدان عذاب راستش.شد زخم ديشب كه همان ـ

 :گفتم و شدم خوشحال بود مانده يادش اينكه از

 .شد خوب بله ـ

 چه بدانم خواست مي دلم.گذاشتم ميزش روي و بردم دفترش به خود با را ان و گرفتم.آوردند را گل دوازده ساعت
 :ام،پرسيد ايستاده ميزش كنار هنوز ديد و كرد بلند سر كه همين.داد خواهد نشان العملي عكس

 داري؟ كاري من با ـ

 :دادم پاسخ و شدم هول

 .نه ـ

 نامه دانستم نمي.بود پدرام پيش حواسم رفتم،اما ناهارخوري به فرزانه و شادي با و آمدم بيرون دفترش از سريع سپس
 : شنيدم تا كرد تكرار را اش جمله بار دو شادي.نه يا خوانده را

 .كند مي ايجاد خودش در تغييراتي دارد ديدي،انگار را شمس اقاي تيپ پرسيدم.كجاست ات حواس دختر آي ـ

 .داشت فرق خيلي سفرش از قبل زمان با پوشيدنش لباس گويي،طرز مي راست ـ

 .نشده جالب اصال كه نظرمن به.اروپاست سفر تاثير البد ـ

 آمده؟ البد كه بيايد شيرين طرف دهان به بايد دارد،علف ربطي چه تو و من به ـ

 !آماده؟ كه داني مي كجا از ـ

 .زنم مي حدس فقط.دانم نمي ـ

 جلوي درست پدرام اتومبيل كه بوديم ايستاده اتوبوس ايستگاه در.شد همراه ما با و نداشت ماشين هم شادي روز آن
 :گفت و آورد بيرون را كشيد،سرش پايين را جلو ي شيشه و شد متوقف پايمان
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 .نباشيد خسته ـ

 :داد ادامه پدرام.شد مي ديده تعجب از حالتي وضوح به فرزانه و شادي چهره در.كرديم نگاه هم به همه

 .بفرماييد.باشد يكي مسيرمان جايي تا كنم فكر ـ

 :گفت فرزانه

 .خورد مي شما به خسرواني خانم و شمس خانم مسير فقط گمانم به ـ

 :گفت و كشيد را دستم او آيم،اما نمي من كه كردم اشاره شادي به

 .زند مي را آدم خانه در بار يك فقط برويم،شانس بيا ـ

 حفظ كه هميشگي ترانه همان.كرد روشن را ماشين افتاديم،ضبط راه كه همين.عقب صندلي روي من و نشست جلو شادي
 :بودم

 زود زود چه ببين خودتو آيينه توي

 كنه مي پيرت سراغت اومده غصه جووني تو

 دلت رو بشينه غم غبار جووني اوج تو كه نذار

 ...بكنه گيرت زمين و پير هو يه

 :گفت شادي

 .ست قشنگي ترانه و آهنگ چه ـ

 .دارم خاطره خيلي ترانه اين از من ـ

 مي نظر به بعيد شما مورد در.باشند داشته دنيا از پري دل كه گذارد مي اثر كساني روي بيشتر ها ترانه جور اين ولي ـ
 .باشد اينطور رسد،كه

 .فعال البته.شماست با حق ـ

 .شديم پياده دو رسيديم،هر كردم،وقتي نمي نگاه ايينه به بودم،اصال نشسته پدرام سر پشت درست اينكه براي
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 :من،گفت از خداحافظي موقع در شادي

 كني؟ مي فكر چي تو.نسيت خوب حالش زياد اينكه برسد،مثل آرزويش به زودتر كند خدا ـ

 .دانم،شايد نمي ـ

 .آوردم مي خودم روي به نبايد شدهفولي مشكوك هم با ما ارتباط به شادي رسيد مي نظر به

 خوب اوضاع مورد اين در خوشبختانه كه باشد نداشته كاري ام شناسنامه با مامان كه كردم مي دعا همش مدت اين در
 .كشيد خواهد كجا به و شد خواهد چه آن عاقبت دانستم نمي كه بود ماجرا اين ي ادامه ام نگراني تنها.رفت مي پيش

 :گفت واحوالپرسي سالم از پس و گرفت را راهم سر پوريا.رفتم مي شركت به داشتم كه موقعي روز يك

 خواهيم خوشي خبرهاي زودي به و رود مي پيش خوب اوضاع كه شديم اميدوار كلي پدرش و پدرام،من تولد شب ـ
 اسان برايش گيري تصيم كه نيست آدمي خودش داد،وگرنه هل مدام بايد را پدرام اين.نكرديد كاري هيچ چرا پس.شنيد
 .باشد

 :گفتم و دادم تكان سر تاسف با

 حماقتم جريان در ام خانواده مبادا كه دارم دلشوره دائم.نگرانم و مانده هم آيد،خودم برنمي كاري هيچ من دست از ـ
 .كنم تحميل او به را خودم ندارم دوست هم من.نيست خيالش عين اصال كه پدرام.ببرند ام پنهاني عقد به پي و گيرند قرار

 را حرفهايتان روراست.كند روشن را تكليفتان كنيد وادارش فرصت اولين در است بهتر.شماست حق اين!چه يعني ـ
 .امروز همين.بزنيد

 به را كارهايم انجام سردرد ي بهانه به ساعتي دو يكي.كنم روشن را تكليفم روز همان كه كرد ام وسوسه پوريا حرفهاي
 .باشم داشته شركت در ماندن بيشتر براي اي بهانه انداختم،تا تاخير

 :گفتم مينو به و زدم خانه به زنگي.شدم اميدوارتر ام نقشه اجراي به گرفت كه باران

 .بيايم بدهم،بعد تحويل و كنم تمامش بايد كه هست كاري نشود،يك خانه،نگران رسم مي ديرتر من امروز بگو مامان به ـ

 كه مرا. بردم پدرام اتاق به را آن و كردم تمامش باالخره.رفت مي هم پدرام بايد ديگر.نداشت تمامي ام افتاده عقب كار
 :پرسيد و انداخت ساعتش به نگاهي تعجب با ديد
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 نرفتيد؟ هنوز چطور شما ـ

 .شد تمام كارم تازه ـ

 .رسانمت مي خودم كن صبر پس ـ

 .روم مي خودم ممنون نه ـ

 ...روز دو بايد من وقت آن.كردي شدن مريض هوس هم باز نكند.آيد مي باران بيني نمي مگر ـ

 :گفت كنم مرتب را ميزش خواستم بگويد،تا خوست مي چه فهميدم گذاشت،اما ناتمام را اش جمله

 .برويم نكن،بيا خسته را است،خودت ريخته بهم هميشه من ميز ـ

 سرعت با سنگيني ماشين.افتاد راه به تا.كنم حس را باران لطافت تا كشيدم پايين را ماشين شديم،شيشه كه ماشين سوار
 .پاشيد من طرف به را آلود گل كنارمان،آب از عبور حال در زياد

 :گفت و گرفت من سمت به را كاغذي دستمال جعبه

 .كن شدي،پاكش بانك ـ

 را رويم خواستم تا.كرد توقف ما كنار در ردست فرهاد رسيديم،ماشين كه قرمز چراغ پشت.گرفت ام خنده حرفش از
 دلم غيظ شدت لحظه،از آن در..لرزاند ام سينه در را دل دارش معني نگاهي با و ديد نشود،مرا من متوجه كه برگردانم

 چه من مورد در حاال دانستم مي.ديدم مي رفته باد بر را ام حيثيت تمام.را او هم و كنم خفه را خودم هم خواست مي
 .كند مي فكري

 :پرسيد و شد ام برآشفتگي متوجه بود،تازه ديگري جاي حواسش كه پدرام

 افتاده؟ خاصي پريشاني،اتفاق اينقدر چرا ـ

 :گفتم و گرفت حرصم اش تفاوتي بي از

 شود؟ مي چه داني مي حاال.ديد تو با مرا فرهاد.افتاد ترسيدم،اتفاق مي آن از كه نشدي،انچه متوجه مگر ـ

 :داد پاسخ خونسردي با
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 .باشد ديده خب ـ

 .بياورم توانم نمي اي بهانه هيچ بگويد،ديگر ام دايي به كند؟اگر مي من مورد در فكري چه حاال داني مي!باشد ديده!چي؟ ـ

 .نشو آيد،نگران نمي پيش مشكلي.شناسند مي مرا ات خانواده خب ـ

 .شوم مي بدبخت بگويد مينو به رفته؟اگر يادت پارك جريان.است شناسند،بدتر مي را تو كه همين ـ

 .نگير سخت را چيز همه اينقدر.رساندم را ،تو آمد،من مي باران چون كه بدهي جواب اين تواني مي تازه.نگويد هم شايد ـ

 نمي ديگر.كردم تحمل خيلي حاالم تا.شدم خسته وضع اين از.ست كافي ديگر.گيري مي آسان را چيز همه كه تويي اين ـ
 .بدهم ادامه توانم

 !چيست؟ منظورت ـ

 :گفتم بلند صداي با خشم نهايت در

 زودتر چه هر.زود فقط.كن تمامش داري دوست كه طور هر.پدرام كن تمامش.است بس ديگر كه است اين منظورم ـ
 .بهتر

 :افتادم التماس به.شد همراه باران سيالب اشك،با سيالب.بود گرفته ام گريه

 .شوم عام و خاص رسواي خواهم نمي.نيست ممكن برايم وضع اين ي ادامه ديگر.پدرام كنم مي خواهش ـ

 :گفت ارام و خونسرد.بود نبرده پي فاجعه عنق به هنوز

 .كردي كار چه انگار كه كني مي صحبت طوري ـ

 نيستند باخبر ماجرا اين از كه ديگران هستم،اما ات عقدي زن من صورت هر در نباشد،چون چيزي قضيه اصل در شايد ـ
 به سر خيال و فكر بي شبها حداقل تا.كن راحت را خيالم زودتر چه هر كنم مي خواهش.گذارند نمي باقي برايم آبرويي و

 .بگذارم بالين

 :گفت من من با

 .خواهم مي فرصت كمي من ـ
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 :گفتم درماندگي نهايت در و رسيدم مي جنون مرز به داشتم اش فكري بي از

 !كردي كار چه داشتي فرصت همه من،اين خداي ـ

 .مها ندارم را اش آمادگي هنوز من ـ

 .كنم مجبورت خواهم مي كني فكر خواستم نمي كه بود اين خاطر نزدم،به حرفي حاال تا نشدي؟اگر آماده مدت همه اين ـ

 كنم؟ كار چه من خواهي مي تو ـ

 .زود خيلي داري،فقط دوست كاري هر.دانم نمي من ـ

 در.نداشت را آمدن بند خيال و باريد مي آسا سيل باران.باشد داشته خوشي بگيرد،عاقبت تصميمي هر بودم اميدوار
 .نزديم حرفي كوچه سر به رسيدن تا و كرديم اختيار سكوت دو هر.زد نمي پر پرنده خيابان

 .مها ببخش مرا:داد خداحافظ،جواب گفتم بود،تا درهم و گرفته اش چهره خداحافظي موقع

 :كنم،گفتم نگاهش آنكه بي

 .خداحافظ.بكشد اينجا به كار گذاشتم كه است خودم نيست،تقصير تو تقصير ـ

 :گفت رسيدم،مامان كه خانه به.دشتم برمي قدم سريع و دو،تند حالت نخورم،به دوباره اينكه براي

 .بخوري سرما و كني روي پياده باران زير دوباره ترسيدم مي.بودم نگرانت ـ

 :گفتم ندهد دستم كار فرهاد فضولي اينكه براي

 .كرد ام پياده كوچه سر و رساند مرا اصرار با شمس آقاي اتفاقا نه ـ

 كرد سالم لب آمد،زير من از تر گرفته پدرام بعد ساعتي.رفتم شركت به حوصله بي و كسل صبح و گذراندم را بدي شب
 .بود ثمر باشد،بي گرفته را نهايي تصميم اينكه به اميدم.رفت دفترش به و

 بود اين راهم تنها.نشد بدل و رد ما بين ديگري كالم كاري ارتباط از غير به و گذشت خاصي اتفاق هيچ بي بعد هفته يك
 .كنم سرد او به نسبت را دلم و بزنم را قيدش هميشه براي كه
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 كنفرانس اتاق به اي جلسه در شركت براي پدرام اينكه از پس روز يك اينكه داشت،تا ادامه شركت به پوريا آمد و رفت
 :گفت و گرفت تماس رفت،پوريا

 .داخل بياوريد تشريف لحظه چند همكارتان خانمهاي ساير و شما لطفا شمس خانم ـ

 بود كرده گل اش كنجكاوي حس هميشه مثل كه شادي!باشد داشته ما با توانست مي كاري چه پورا.زد خشكم جا در
 :پرسيد

 برده؟ ماتت شده،چرا چي ـ

 .كرده احضار را ما رئوف آقاي.شمس آقاي دفتر برويم بايد ـ

 پس.كند انتخاب را يكي تا چهار ما بين از دارد خيال و بگيرد زن خواهد مي نكند.دارد كار چه ما با او!رئوف چي؟آقاي ـ
 .رويم مي تا سه ما.نيا گذشته پل از خرت كه تو صبا

 اين جاي به.گذاشته اش عهده به شمس آقاي كه ست ماموريتي البد.نيست اين نزن،موضوع صابون دلت به بيخود ـ
 .شويد،برويم حاضر حرفها

 .بزنيم دلمان به توتوانيم مي صابوني چه ما هستي تو تا.بفرماييد شما چه مدير،هر خانم چشم ـ

 :وگفت نشست آمد،روبرويمان هم خودش بنشينيم،سپس كه كرد اشاره پوريا شديم كه دفتر وارد

 سفر يك براي هايشان خانواده با همراه شركت اين كارمندان از گروهي شده قرار كه است اين مزاحمت از غرض ـ
 را نفر دو خودتان بين از توانيد مي مايليد اگر.داريم نياز نفر دو به گروه اين سرپرستي براي ما.بروند شمال به تفريحي
 .بدهيد اطالع من به را اش نتيجه و كنيد انتخاب

 

 :گفت آمديم،فرزانه بيرون كه دفتر از

 مها؟ چيست تو نظر.خواهند مي نفر دو فقط كه رفتيم،حيف مي هم با چهارنفرمان هر شد مي كاش ـ

 ست مدتي.خانه برگردم عصر شركت بيايم صبح هي كه يكنواخت زندگي اين از مردم.سفر يك براي زده لك دلم من ـ
 صبا؟ گويي مي چي تو.ندارم را كاري هيچ انجام حوصله اصال

 .برويم عسل سفرماه به روزها همين است قرار بزن،چون خط را يكي من اسم ـ
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 :گفت شادي

 .نه يا دهند مي اجازه مادرهايمان پدر اصال ببينيم بايد حاال.نفر سه ما ماند مي پس ـ

 از شدن دور روزي چند و رفتن.نكنم فكر او به اصال ديگر گرفتم تصميم و كشيدم قرمز خط پدرام اسم روي هم من
 شود هايم رنج و درد تسكين توانست مي حدودي بود،تا كشيده احساسم و قلب و شناسنامه روي بر سياهي لكه كه مردي

 .بكاهد ام روحي افسردگي از و

 .گريه زير بزنم و بدهم دست از را كنترلم ترسيدم رفتم،مي خانه به وقتي كه بود گرفته دلم آنقدر

 :پرسيد و نشست و كنارم آمد مامان.كردم بغل زانوي و نشستم اتاق ي گوشه

 ناراحتي؟ چيزي از.اي گرفته خيلي ست شده،مدتي چي جان مها ـ

 :گفتم بغض با

 .شدم خسته تحولي و دلخوشي هيچ روزها،بدون تكرا از راستش ـ

 :پرسيد نگراني با آميخته لحني با.خورد جا

 ...نكند!شده چي ـ

 يادش.نگذاشتيم بيرون ديواري چار اين از بابا،پايمان فوت از بعد.زده لك سفر يك براي دلم فقط.نيفتاده اتفاقي نه،هيچ ـ
 دو خواهند مي گفت شركت مديران از يكي كه امروز.مانده جا به حسرتش فقط بوديم،حاال خوش چقدر زمانها بخير،آن

 نفر دو آن از يكي خواست مي دلم بفرستند،خيلي شمال به روزه چند سفر يك براي گروهي با همراه را ما قسمت از نفر
 .باشم

 كردند؟ انتخاب را نفر دو آن شد؟مگر چي حاال ـ

 .است اول شرط خانواده رضايت.نيست مهم انتخاب فقط خب.نه هنوز ـ

 .شود مي درست.نخور را اش غصه ـ

 :گفتم خود رفت،با حياط به و كند،برخاست اعالم را نظرش آنكه بي سپس
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 .نداد ست،پاسخي مفي جوابش چون شايد

 :پرسيد و نشست كنارم برگشت،دوباره بعد ساعت نيم.بودم داده دست از را تحرك قدرت انگار.نخوردم تكان جايم از

 كني؟ مي تلقين خودت به داري يا بروي سفر اين به خواهد مي دلت واقعا مهاجون،تو بگو راست ـ

 من به را ام زندگي از اي گوشه سفر اين شايد.ندارد معنايي برايم زندگي ادامه كه طوري. ام نيست،خسته تلقين صحبت ـ
 .برگرداند

 :گفت و كشيد آهي

 صحبت ات دايي با باال دلتنگي،رفتم واقعا فهميدم و گرفت ام شده،غصه تنگ پدرت براي دلت گفتي بغض با وقتي ـ
 كه دادم اطمينان بهش وقتي بعد نداد،ولي نشان خوشي روي بروي،چندان خواهي مي كسي چه با دانست نمي كردم،چون

 .كرد قبول و نزد حرفي ديگر.كنم مي صحبت برنامه اين مدير با روم مي خودم حتما

 :گفت و زد برق خوشحالي از چشمهايم

 نيست؟ مخالف دايي يعني.مامان گويي مي جدي ـ

 مي چه ببينم آنجا،تا ايم مي همراهت فردا خودم.ندارد دربياورم،حرفي را سفر اين جريا توي و ته من اينكه از بعد البته ـ
 .بودم نكرده حس را آغوشش گرماي بود وقت خيلي.گذاشتم اش سينه روي بر را سرم هيجان و باشور.شود

 مورد در پدرام با نشود مجبور مادرم كه باشد آنجا پوريا روز آن كردم مي دعا.آمد شركت به من با هم صبح،مامان فردا
 امدم و گذاشتم تنها را دو آن مختصري توضيح از پس.رسيد راه از ما با زمان هم خوشبختانه كه كند صحبت سفرشمال

 :پرسيد تعجب با شادي.بيرون

 دارد؟ كار چه اينجا چيست؟مامانت جريان ـ

 .كند تحقيق شمال سفر مورد در آمده ـ

 روي را پاكي آب فرزانه و من خانواده باشي،چون داشته را شمال به رفتن شانس تو فقط شايد حالت،پس به خوش ـ
 .ندادند اجازه و ريختند دستمان

 !كار چه بروم تنهايي نياييد،من كه شما. بد چه واي ـ
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 كاري شد نمي ديگر شود،ولي روبرو مادرم با آنجا نداشتم دوست اصال.رفت دفترش به و آمد هم پدرام حين همين در
 .كرد

 :گفت و گرفت تماس پوريا بعد دقيقه پنج.نزدم حرفي ديگر و شد گرفته حالم

 .بياريد تشريف لحظه چند لطفا شمس خانم ـ

 .ندارد سفر اين با مخالفتي ديگر رسيد مي نظر به و بود گشاده مادرم ي داخل،چهره رفتم ميلي بي با

 :پرسيد پوريا

 اند؟ كرده آمادگي اعالم خانها از يك كدام شما از غير شمس خانم

 .روم نمي هم باشد،من اينطور اگر.رابگيرند هايشان خانواده رضايت اند نتوانسته كدام هيچ متاسفانه ـ

 بيايند؟ شما با باشند حاضر كه شناسيد نمي را كسي دوستانتان از.كرديم حساب شما ماروي.شود نمي اينكه ـ

 :گفت و نداد من به را جواب فرصت مامان

 اشكالي اگر البته.برود شمال به مها همراه بدهد اجازه دخترش به كه كنم راضي را مژده دوستش مادر بتوانم من شايد ـ
 .باشد نداشته

 .نداريم حرفي هم ما شماست تاييد مورد اگر.ندارد كه اشكالي نه ـ

 نمي قرار صحبتش طرف و دزديدم مي او از را نگاهم هم من.زد نمي حرفي و بود ساكت پدرام مدت اين تمام در
 :گفت و كرد بدرقه در جلوي تا را مادرم خداحافظي موقع.گرفتم

 .آمد نخواهد پيش مشكلي هستند،هيچ خانواده همه تور اين باشد،مسافران راحت خيالتان ـ

 

 سوم و بيست فصل

 بدهد اجازه كه كند اش راضي توانست مامان باالخره رفت،اما نمي سفر اين به مژده فرستادن بار زير راحتي به مژده مادر
 .شود همسفر ما با دخترش
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 آمدن اشتياقش،از همه با شادي اينكه از.گرفت عهده به شركت هم را مژده سفر هزينه و شديم راهي كه بود بهار اواخر
 چشمهايش در نگراني و داشت چشم به اشك من با خداحافظي درموقع مامان.خوردم افسوس شد،خيلي محروم شمال به

 .داده سفر اين به رضايت تا آورده فشار خودش به چقدر و است سخت برايش من دوري چقدر دانستم مي.زد مي موج

 به چه رسيديم،هر آنجا به وقتي.برويم قرار محل به تا گرفتيم تاكسي سپس.شد جدا مادرش از زاري و اشك با هم مژده
 .باشد منتظرمان كه را كسي ديديم،نه بوسي ميني كرديم،نه نگاه اطراف

 مزاحم كه تصور اين با.آورد خود به را ما ماشيني بوق صداي اينكه تا ايستاديم نظر مورد ي نقطه در اي دقيقه چند
 :گفت مژده.ندادم نشان شدن سوار براي حركتي و برگرداندم است،روي

 مها؟ شوي نمي سوار چرا پس ـ

 :دادم پاسخ داشتم زير به سر كه همانطور

 .شوي،برو اش ماشين زد،سوار بوق برايت اي هرغريبه تواني مي اگر تو ـ

 .است نيست،شوهرت ديوانه،غريبه ـ

 پوريا سرش پشت و شد پياده اتومبيلش از پدرام ابتدا ديدم و سربرگرداندم تعجب با

 :گفتم غيظ با!من انداختن دست براي بود نقشه يك هم اين يعني.آوردم سردرنمي

 .برويم شمال به ترتيب اين به ما نبود پوريا،قرار آقا ـ

 .نشد بگيريم،ولي بوس ميني كرديم سعي.ببخشيد بايد.دانم مي ـ

 .آييم نمي مژده و من پس ـ

 .ست شخصي ها اتومبيل بوس ميني جاي به فقط.است سرجايش قبلي برنامه.نگفتم دروغ من كنيد باور ـ

 :گفت و شد پياده بعدي ماشين از آرزو موقع همين

 مها؟ شويد نمي سوار چرا پس ـ

 .جان آرزو ا،سالم ـ
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 .شود مي دير باشيد،دارد زود سالم ـ

 :افزود و زد چشمكي سپس

 .آييم مي سرتان پشت هم پدرام،ما ماشين با تا دو شما ـ

 :گفت من به خطاب و كرد باز را عقب صندوق در پدرام

 .من به بدهيد را چمدانهايتان ـ

 :افزود عقب صندوق در آنها داد جا حال در بعد و

 !مزاحمم من كردي فكر دفعه آن مثل هم مها؟باز شديم غريبه ما ديگر حاال ـ

 .ندادم را جوابش و بودم دلخور ازش هنوز

 :گفت و داد هل مرا مژده

 .كني مي ناز شو،چرا سوار باش زود ـ

 :گفت و شد جلو،پياده صندلي روي از شمس اقاي كه داشتم ترديد هنوز

 .ترم راحت عقب صندلي مهاجان،من همسرت جلو،كنار صندلي روي بنشين بو تو ـ

 :گفتم و شدم خوشحال بود همسفر ما با هم او اينكه از

 .خوشحالم خيلي ديدنتان شمس،از آقاي سالم ـ

 .هستند ما معطل بنشين،همه برو.نازنينم طور همين هم من ـ

 به خطاب شمس افتاديم،آقاي راه كه همين.نشستم و برداشتم لجبازي از بودم،دست قائل برايش كه احترامي خاطر به
 :گفت پدرام

 بنشيند؟ كنارت شد نمي حاضر كه است دلخور ازت آنقدر مها كه كردي كار چه باز ـ

 جمله همين شنيدن منتظر انگار كه كردم،پدرام آرامش داشتم،احساس پدرش چون مدافعي سفر طول در اينكه از
 :داد بود،پاسخ
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 .بدهد را سوال اين جواب بايد كه مهاست اين.بدانم را دليلش خواهد مي دلم شما مثل هم من ـ

 :پرسيد و كرد خم من طرف به را شمس،سرش آقاي اينبار

 نداري؟ را ديدنش چشم كه داده آب بع گلي دسته چه پسر اين خوشگلم،باز عروس بگو من به ـ

 از ناراحتم،بيشتر كه نيست پدرام دست از فقط.نيست دوام قابل وضع اين.پدرجان دانيد مي را جوابش خودتان كنم فكر ـ
 .كشاندم اينجا به را كار ام عجوالنه تصميم با كه گيرد مي لجم خودم

 بايد پدرام و كند پيدا كش نبايد اين از بيشتر موضوع اين.ام عقيده هم تو با مورد اين در هم من.گويي مي چه فهمم مي ـ
 .بگيرد را تصميمش زودتر چه هر

 سكوت هم من دادم مي ترجيح.اوست بحث مورد موضوع طرف يك كه انگار نه انگار.خوردم مي حرص پدرام سكوت از
 كم كم دوختم،كه چالوس جاده صفاي با و سرسبز طبيعت به شيشه،چشم پشت از آنقدر.نزنم حرفي و كنم اختيار

 اينكه وجود با.هستم تنها اتومبيل در من و اند انداخته رويم پتويي شدم،ديدم كه بيدار.برد خوابم و شد سنگين چشمهايم
 در پدرام و شد باز در كه برخيزم خواستم و زدم كنار را پتو.كردم مي سرما احساس هم بود،باز روشن هم ماشين بخاري
 :پرسيد صميمي و گرم لحني با و نشست آمد،كنارم داخل به داشت لب بر لبخند حاليكه

 شدي؟ بهتر ـ

 :كنم،گفتم نگاهش آنكه بي

 حدودي تا كه داشتم خواب كسر بخوابم خوب تونم نمي شبها چون ندارم،فقط است،مشكلي خوب حالم لحاظ؟من چه از ـ
 .شد جبران

 است؟ هستم،درست من ات خوابي بي دليل ـ

 .كنم زندگي دلشوره و اضطراب با هميشه شدي باعث و آوردي وجود به برايم كه مشكالتي و تو ـ

 تو منتظر برويم،همه بيا بلندشو.بخوريم چيزي شو پياده.اند گرسنه همه.كنم جبران دهم مي قول.ببخش مرا. دانم مي ـ
 .نيستي دلگير من از كه شوم مطمئن تا بخند حاال.هستند

 شوم،اگر دور گذشته تلخ خاطرات و تو از كه بود اين سفر اين به من آمدن دليل.كند نمي عوض را چيز هيچ من خنده ـ
 .آمدم نمي هستي،هرگز همسفرمان ها گذشته ي سايه با همراه تو دانستم مي
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 .شوي دور من از گذارم نمي هرگز و مها نيستم سايه من ـ

 :زد صدايمان پوريا

 آييد؟ نمي چرا.است دل درد وقت چه حاال ـ

 :گفت و گرفت را دستم پدرام

 .برويم بيا نيامده در هم بقيه صداي تا فعال.داريم گاليه و شكوه و دل درد براي فرصت كافي اندازه به اينجا ـ

 :گفت ديد مرا تا خاله

 .بنشين خودم كنار اينجا بيا ـ

 صورتم كه بود سرد آنقدر آب.زدم صورتم به اب كمي و نشستم رودخانه كنار خوردم،بعد اي لقمه نبود،چند ام گرسنه
 .كرد يخ

 :پرسيد پوريا

 است،مگرنه؟ سرد خيلي رودخانه آب ـ

 .است دلچسب سرمايش چرا،ولي ـ

 :وگفت نشست كنارم بقيه از دور

 زنم مي حدس هم حدودي تا و هستيد ناراحت دستش از كه دارم يقين گذاشته،اما چه پدرام و شما بين دونم نمي من ـ
 خيلي.برسيد تان دوست به هم كمي يك.كند حل را تان مشكل و باشد كارساز سفر اين شايد.چيست تان ناراحتي دليل
 .باشد هايتان تخم و اخم شاهد اينكه بگذراند،نه خوش كه آمده شما خاطر به خانم مژده صورت هر در.است آزرده دل

 گرم ارزو با كه ديدم و گشتم دنبالش.بودم نكرده صحبت مژده با هم كالم يك حتي مدت اين در من.داشت حق پوريا
 .گفتگوست

 :گفتم و گذاشتم اش شانه روي دست برگرداند روي دلخوري با ديد مرا تا

 جان؟ مژده چطوري ـ
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 نمي تحويلم اصال كه دارد من به ربطي كردي،چع دعوا شوهرت با تو معرفت بشنوم،بي را صدايت خواهم نمي برو،اصال ـ
 .گيري

 :پرسيد آرزو

 شده؟ دعوايتان پدرام با مگر ـ

 .كند مي شلوغش كمي مژده.دعوايي چه بابا نه ـ

 او از شدند،اما مي سوار داشتند همه.نديدم را پدرام انداختم نظر طرف هر به باشم،ولي تفاوت بي خواستم مي اينكه با
 .نبود خبري

 :پرسيد پوريا

 شويد؟ نمي سوار چرا پس ـ

 .نيامده هنوز.است پدرام دست سوئيچ ـ

 سمتي به يافتنش براي كدام هر سپس.زد مي بوق داشت كه رفت شايان ماشين سمت به بعد و گرداند اظراف به چشم
 .باشد آمده سرش باليي ترسيدم مي.فهميدم نمي را خودم حال نگراني شدت از.رفتند

 به و شناختم را پدرام رفتم،صداي كه جلوتر.رسيد گوشم به آخ،آخ صداي جنگل داخل رسيدم،از كه رودخانه نزديك به
 :پرسيدم نگراني با.دويدم آنسو

 پدرام؟ شده چي ـ

 :گفت و پريد جا ترسيد،از

 كني؟ مي كار چه اينجا تو ـ

 .گشتم مي تو دنبال داشتم ـ

 .آمد سرم بال اين كه كنم خلوت زيبايش طبيعت وسط كه اينجا آمدم مثال ـ

 دارد؟ آيد مي خون آن از دارد كه پايت عميق زخم به ربطي چه خب ـ
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 :گفت لبخند با

 .پايين افتادم هو بچينم،يك تو براي را سرخ سيب آن تا درخت باالي رفتم خب ـ

 :گفت مي فرياد با كه شنيدم ام قدمي چند از را پوريا صداي كه خنديدم بلند صداي با و بردم ياد از را دلخورهايم

 باال آن از و درآورده گري ناشي كه بچيند سرخ سيب دلبرش براي درخت باالي بود رفته.شد پيدايش شازده ها بچه ـ
 .پايين شده پرت

 :افزود و زد زانو پدرام كنار سپس

 را لباستان آستين كه شماست نوبت حاال مهاخانم خب.كارها اين به چه را بيني،تو مي زياد هندي فيلم روزها اين انگار ـ
 .است موت به رفته،رو خون ازش كه بس باشيد،چون زود.ببندد را زخمش كه آقا به بدهيد كنيد قيچي

 :گفت و زد من به چشمكي بعد و

 .آورم مي را اوليه كمكهاي جعبه روم مي خودم االن.كردم شوخي ـ

 :گفت و داد،برخاست تكيه پوريا شانه پايش،به پانسمان از پس

 سراغم؟ آمديد دير اينقدر چرا شما ببينم ـ

 .كنند ات پاره تكه بيايند شغال تا رويم مي و كنيم مي رهايت جا همين بزني حرف زيادي اگر ـ

 :گفت و دوخت نگاهم به را اش شيفته شديم،نگاه كه ماشين سوار

 .بچينم بودم،برايت كرده نشان كه را سرخي سيب آن نتوانستم كه حيف ـ

 .دارم دوستش چقدر فهميد مي كاش.سپردم فراموشي دست به او از را خاطرم رنجيدگي زود هميشه مثل

 .ندهم راه دل به اندوه و غم و ببرم لذت كنارش در بودن و سفر اين لحظات تمام از گرفتم تصميم

 پياپي،به بار چند را اتومبيل بوق و داشت،ايستاد قرار باصفايي و بزرگ باغ وسط كه باشكوهي ويالي رسيديم،مقابل وقتي
 .گشود رويمان به را در مسني مرد اينكه تا.درآورد صدا
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 مي رشد شمال هواي و آب در فقط كه رنگارنگي گلهاي و ميوه كشيده فلك سربه درختان و سبز فضاي ديدن از
 سفيد ساختمان نماي و شده پر تازه داد مي نشان زاللش اب كه بزرگي استخر.يافت راه وجودم به مطبوعي كنند،احساس
 .كشيد مي خود سوي به را نگاه باشكوهش

 :گفت نياوردم،پوريا رويم به كردم،اما لرز احساس شديم كه پياده

 نشانتان برويم بياييد دانيد نمي اگر صورت هر رسد،در مي دريا به ويال اين انتهاي كه داريد خبر البد ها بچه راستي ـ
 .بدهم

 :گفت پدرام

 .نيست تو راهنمايي به نيازي.نكش زحمت جان پوريا ـ

 برايمان سرايدار زن و داديم لم راحتي هاي مبل رفتيم،روي ويال داخل به همه.بود مطبوع و باران،خنك از پس هواي
 .آورد چايي

 .پوريا و پدرش با پدرام و ديگر اتاق در شايان و باشيم،آرزو،مادرش اتاق يك در قسم و مژده و من شد قرار

 :گفت دهيم،مژده جا كمد در را ها لباس و كنيم باز را ها ساك تا رفتيم اتاقمان به وقتي

 است خودش مخصوص كه دارد طنيني خوش و گرم صداي هم و است قيافه خوش هم پدرام.مها اي سليقه خوش واقعا ـ
 .آيد مي در جور آدم مغز و گوش فركانس با و

 .است سردت هم تو مژده راستي.كنم دقت بيشتر بعد باشددفعه يادم ـ

 :گفت و برگشت تعجب با

 .هستي آدميزادها ي همه از غير يكي تو.سرد نه و شرجي و گرم نه است محشر هوا.اي شده ديوانه ـ

 يك شد سردم باز اگر.پتو زير روم مي من. بعد باشد.ندارم را چمدانم بازكردن حال اصال االن.لرزم مي دارم من چرا پس ـ
 .شوم سرحال و بزنم چرتي يك من تا.بينداز رويم هم ديگر پتوي

 .برد خوابم او حرفهاي كنم،وسط عوض را لباسم اينكه بدون من كرد،اما غرولند به شروع مژده
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 چهارم و بيست فصل

 شمس آقاي ويالي آنجا دانستم مي بعيد.بود ناآشنا برايم محيط.كردم باز را چشمهايم صورتم روي بر دستي نوازش از
 :وپرسيدم گرفتم ديدم،آرام كه را مژده ترسيدم،بعد اول.باشد

 كجاست؟ اينجا ـ

 .شوي مي موت به خورد،رو مي بهت باد يك بردي،تا را ما ابروي كه تو.است،بيمارستان معلوم خب ـ

 اينجا؟ آورديد مرا بود،چرا خوب حالم كه من ـ

 كنار برويم گفت،بياييد و آمد بزني،آرزو چرتي يك خواهي مي گفتي وقتي ديشب!اينجا آوريد مرا چرا كه چه يعني ـ
 ما و رويت انداختم هم ديگر پتوي شدي،يك مچاله پتو زير بدجوري ديدم.ندادي جوابي زدم صدايت چه هر دريا،ولي

 .گذشت حوش خيلي خالي تو جاي.رفتيم

 آرزو و من».بزنم مها به سري يك روم مي«گفت و شد بلند ميز سر از پدرام شام وسط.بودي خواب برگشتيم،هنوز وقتي
 را پوريا فرياد با يكدفعه و زد ات پيشاني به دستي گرفت،بعد را دستت اول.نشست تخت كنار پدرام.رفتيم دنبالش هم
 دوستت خيلي بماند،واقعا خودمان بين».سوزد مي تب شدت از دارد كن،مها روشن را ماشينن زودباش«زد،گفت صدا
 تعريف برايت بعد تا كردم مي ضبط ذهنم در را حركاتش تمام داشتم.بودم نديده اي صحنه چنين حال به تا.دارد
 همراهش.ترساند هم مرا ترسش و نگراني از.داشت حالي كند،چه ماشينت سوار ببرد كه كرد بغلت وقتي داني نمي.كنم

 روي گذاشت را جا همه.اورژانس قسمت به برد كرد بغلت دوباره رسيديم، بيمارستان به وقتي.شدم ماشين سوار سريع
 طرف،آن اين مدام كه ديدي مي را پدرام حال موقع ان كاش.آورد سرت باالي متخصص پزشك تا دو اينكه سرش،تا

 او داد،به تكان سري و آمد بيرون تو اتاق از دكتر اينكه تا.شد نمي بند جا دلواپسي،يك شدت از و رفت مي طرف
 خدانكرده كرديم فكر ما ي همه كه انداختيد راه صدا و سر آنقدر و آورديد را مريض طوري شما محترم آقاي«:گفت
 خورده،برايش نيست،سرما مهمي چيز«داد پاسخ»است؟ چطور حاال«:پرسيد و پريد كالمش وسط پدرام»دارد وخيمي وضع
 نوشتم، نسخه

 تو جاي من كه هستم همسرش من نه گفت همچين داني نمي»هستيد؟ برادرش شما.شود مي خوب حالش.كند استراحت
 صبح.مانم مي بيدار سرش باالي صبح تا خودم ويال،من برويد شما گفت پوريا آقا و من به هم شب.شد اب دلم توي قند
 .زند مي چرت دارد و گذاشته تو تخت ي لبه را سرش ديديم برگشتيم كه
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 كجاست؟ االن ـ

 .نشود هالك و بخورد چيزي يك كه پايين برد خودش با را او زور به پوريا ـ

 :گفتم خود با و شدم لذت غرق حالم به اش دلسوزي و پدرام دستپاچگي از

 دارد؟ ترديد گيري تصميم براي هنوز يعني

 .مهاجان سالم ـ

 :گفت تشر با و شد دادم،عصبي را سالمش جواب تا.كند مي نگاه من به لب بر لبخند كه ديدم را پدرام و سربرگرداندم

 .بكش نشستي،دراز چرا ـ

 .است خوب نه،حالم ـ

 .شوي بلند نبايد ندهد اجازه تا.كني استراحت بايد گفته دكتر ـ

 .كشيدم دراز دوباره

 :گفت و آمد پوريا سرش پشت

 نمانده چيزي.رسيد1300 به بدنش حرارت درجه طفلك.داشتيم اي برنامه چه پدرام با ديشب بدانيد اگر.خانم مها سالم ـ
 .شويم راحت دستش از ما و كند سكته بود

 :گفت آمد ام معاينه براي كه دكتر

 .كنيد استراحت و بخوريد مرتب را داروهايتان فقط.هستيد مرخص شما من نظر از ـ

 :گفت پدرام

 .شود بد حالش دوباره ترسم مي آخر.كند استراحت و بماند اينجا هم ديگر روز يك باشد بهتر شايد ـ

 وضع موقع آن.باشد شما از دور هم ديگر روز يك همسرتان بخواهد دلتان شما اينكه مگر.نيست الزم كه من نظر از ـ
 .كند مي فرق

 :افزود من به خطاب دكتر.انداخت زير به سر و كشيد خجالت جمله،پدرام اين شنيدن از
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 چند هست كه هم اين از عالقه اين ازدواج از كرديد،اميدوارم عقد تازه ام شنيده داريد،مهربان،دلسوز،البته خوبي همسر ـ
 .شود بيشتر برابر

 :گفت پدرام به شوخي به آميخته لحني با پوريا كه شدم مي رفتن آماده مژده كمك با داشتم

 .كن فكري يك خودت ديشب ندارد،مثل رفتن راه قدرت و نيست خوب حالش هنوز كني مي فكر اگر ـ

 .خنديد و داد فشار را دستم مژده.فهميدند هم مژده و پدرام خود بلكه من چيست،نه منظورش فهميدم

 بدهم پيشنهاد مژده به خواستم تا.بروم داخل به نديده را دريا آمد نمي شديم،دلم پياده كه ماشين ويال،از ي محوطه در
 پدرام صداي كه برداشتم شد مي ختم دريا به كه راهي طرف به قدمي چند.رفته بقيه همراه دريا،ديدم لب برويم هم با كه
 :شنيدم سرم پشت از را

 ري؟ مي داري كجا ـ

 :دادم پاسخ و برگشتم

 .ساحل كنار روم مي دارم.نديدم را دريا هنوز آمدم وقتي از ـ

 .آنجا برمت مي خودم موقع آن.ست ديدني دريا غروب نه حاال ـ

 .گردم برمي زود بروم االن دارم دوست من ولي ـ

 .كني استراحت بايد تو االن.ست كافي گذاشتم تنهايت بار يك ـ

 چند كنم،فقط مي خواهش.بگذرانم رختخواب در هستيم اينجا كه را روزي چند اين ندارم دوست و است خوب حالم من ـ
 .دقيقه

 :گفت و داد تكان بود،سري ملتمسانه نگاهم

 تب ببينم من به بده را ،دستت.دهي مي انجام داري دوست كاري هر و اي دنده يك و لجباز تو.برويم خب،بيا خيلي ـ
 .نداري
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 رها را دادم،دستش دست از را شنيدم،كنترلم كه را دريا صداي.افتاديم راه به هم كنار در و گرفت را دستم بهانه اين به
 را هايم چشم سپس.زدم آب به را پايم و آوردم بيرون را كفشهايم.پرخروش و بود طوفاني دريا.دويدم آنسو به و كردم
 .بشنوم جان گوش با را امواجش خوردن هم به آواي تا كردم تيز را هايم گوش و بستم

 .ماند دلم به ها خاطره آن تجديد حسرت آن از بعد و بود پدرم فوت از قبل سال آمدم،دو شمال به كه باري اخرين

 .بگيرم آرام ساحل كنار و بزنم غلت امواجش البالي توانستم مي كاش.زدم آب به را دستم و شدم خم

 :كرد زمزمه گوشم كنار پدرام

 .اي برده ياد از را وجودم كه اي شده خود بي خود از آنقدر ـ

 .توست وجود برم نمي ياد از هرگز كه چيزي تنها:گفتم دل در

 :گفتم و ايستادم رويش در رو بعد و

 و زده زنگ موبايلم به بار صد حاال تا بسا چه.افتاده شور به خيلي دلش حتما.بزنم زنگ مامان به رسيديم تا بود قرار ـ
 .نشنيده جوابي

 :گفت و داد من ،به آورد بيرون اش جيب از را موبايلش

 كه بزن زنگ من موبايل با بگير بيا.برداريم را ات كيف نشد فرصت كه بردمت بيمارستان به دستپاچه آنقدر ديشب ـ
 .رسيديم كه شود راحت خيالش

 :گفت و برداشت را گوشي زنگ،فرهاد بااولين

 .بفرماييد ـ

 :بود،گفتم ناآشنا برايم صدا

 هستم،شما؟ مها من ببخشيد ـ

 گذرد؟ مي خوش.مسعود آقا هستم،فاميل فرهاد من.خانم مها سالم ـ

 .كنم صحبت مادرم با خواستم مي.فرهاد آقا ممنون ـ
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 .خدمتتان كنم،گوشي مي خواهش ـ

 .ست عصباني كه آلودش،فهميدم غصب ي چهره از و بود من به حواسش كرد،اما مي نگاه دريا به داشت ظاهرا پدرام

 :گفت تندي لحن با برداشت گوشي تا مامان

 .شدم عمر نصف نگراني شدت از حاال تا ديروز از.مها كجايي تو است معلوم هيچ ـ

 مي كه لذتي در هم را شما زدم زنگ.ام ايستاده دريا مقابل دقيقا االن و است خوب حالم چي؟من براي نگران ـ
 االن.گيرم مي تماس دوباره فردا.برسانيد سالم همه به.بشنوم را صدايتان گذارد نمي دريا صداي االن.كنم برم،شريك

 .خداحافظ.زنم مي حرف مان سرپرست موبايل با دارم و نيست دستم خودم موبايل

 .برسان سالم همه به.عزيزم خداحافظ ـ

 :گفتم و گرفتم پدرام طرف به را گوشي سپس

 .رساند سالم مادرم ـ

 .من سرپرستت،نه به البته بله ـ

 .نبود كار در ديگري سرپرست بودي،چون تو من منظور خب ـ

 :ورسيد نياورد طاقت

 كنيم؟ دعوا هم با بود نزديك كه نيست هماني فرهاد اقا اين راستي ـ

 .گذشت بخير.كرد رحم خدا البته.بود همان چرا ـ

 .شد مي لذتبخش اش خاطره يادآوري بعدها كه اي باشد،لحظه داشته ادامه ساعتها لحظه اين خواست مي دلم

 :گفتم و دوختم چشمش در چشم

 .ببخش.شدم ات نگراني باعث خيلي ديشب گفت مي مژده ـ

 زودتر بايد.بود خودم تقصير البته.شدم مي ديوانه داشتم فهميدم، نمي را خودم حال اصال.كردم وحشت!نگراني؟ فقط ـ
 .است بد حالت شدم مي متوجه
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 :گفت و گرفت را دستم.دانست مي مقصر را خودش او پس.شد اب دلم توي مژده،قند قول به

 ويال به است بهتر.كردم هول چقدر ديشب بداني اگر.باشي خودت مواظب بيشتر شدي،بايد ضعيف خيلي ها تازگي ـ
 .كند مي بدتر را حالت دريا سوز.داري استراحت به نياز هنوز تو.برگرديم

 :گفت پدرام به خطاب و گذاشت ام پيشاني روي را آمد،دستش طرفم ديد،به مرا تا معين برگشتيم،خانم كه ويال به

 قيافه از.كن استراحت كمي يك جان مها باال برو شود،تو مي بد حالش كه ست دومي دففعه نيستي؟اين مها مواظب چرا ـ
 .داري ضعف هنوز كه پيداست ات

 :گفت مي پدرام به داشت كه شنيدم بروم باال ها پله از خواستم تا

 مشكلي برايش بارداري زمان در است كرديد،ممكن ازدواج كه فردا پس.شود تقويت حسابي شده،بايد ضعيف خيلي مها ـ
 .بيايد پيش

 .بزند را حرفها اين كه بدهد اجازه خودش به نداشت حق اورد،او در را حرصم آخرش ي جمله

 :گفت و ايستاد سرم باالي خوابيدم،مژده ديوار به رو و كشيدم دراز تخت روي.نگذاشتم محل هم مژده به حرصم از

 افتاده؟ اتفاقي چه باز.شدي بدعنق تو كه باز ـ

 گفت؟ چه پدرام به آرزو مادر نشنيدي مگر ـ

 .داري نگه ات شكم توي را جنين ماه نه بتواني تا كني تقويت بايد.گويد مي راست خب.نزد بدي شنيدم،حرف چرا ـ

 .نداري آنها از كمي دست هم تو.مژده كني بس است ممكن ـ

 هم ممنون ازم بايد تازه.دلخوري دريا لب نيامدم باهات چون نكند.شده چت تو است معلوم اصال.فهمم نمي را منظورت ـ
 كردم؟ كاري بد بگو ها.نباشم دادنتان قلوه و دل مزاحم و بگذارم تنها هم با را تا دو شما خواستم مي باشي،چون

 :گفت مي داشت كه شنيدم را آرزو صداي بعد و خورد اتاقمان در به اي بدهم،ضربه را پاسخش اينكه از قبل

 .بزنيم گشتي باغ توي برويم هم با بلندشو.كند استراحت بگذار ندارد اشكالي خب.خوابيد گرفت مها كه باز بابا اي ـ
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 در به اي ضربه بيندازم،دوباره برم و دور به نگاهي و بزنم غلتي خواستم تا.ماندم تنها من و رفتند دو آن بعد دقيقه چند
 .بگذارد هستم،تنهايم خواب كه تصور اين با تا ماندم برجا حركت بي باشد معين خانم شايد اينكه فكر از.خورد

 .نشست كنارم بود،آمد كس هر.شد كج كمي تخت بعد و شنيدم شد مي نزديك من به داشت كه را پايي صداي ابتدا

 .بيداري دانم نزن،مي خواب به را خودت.مهاجان ـ

 كنار در عمرم لحظات تمام خواست مي دلم اينكه وجود با..شد مي كنده جا از داشت قلبم.بود پدرام بخش آرام صدا اين
 هر و دقيقه هر و نيست صادق احساسش بيان در دانستم مي شوم،چون دستش آلت دوباره نبودم حاضر بگذرد،اما او

 سوءاستفاده احساسم و عشق از دادم نمي اجازه و كردم مي روشن را تكليفم هميشه براي بايد.كند مي عوض رنگ ساعت
 .كند

 :گفت نشنيد،دوباره كه جوابي

 .بزنم حرف باهات خواهم بلندشو،مي مادرت جان.بيداري كه دانم نكن،مي اذيتم ـ

 به كه اي محوطه طرف به قسم و آرزو با دارد مژده انداختم،ديدم باغ محوطه به نظري و نشستم پنجره شدم،كنار بلند
 .رود داشت،مي راه دريا

 :گفتم كردم مي نگاه انها به حرص با كه حالي در

 بگويي؟ خواستي مي چيزي ـ

 نشان سستي تصميم گرفتن در كه ببخش مرا.باشم من ات بيماري دليل بار دو هر شايد.مها كردم اذيت خيلي را تو من ـ
 .دهم مي

 .شد نمي جدي تصميمي گرفتن به قادر وقت هيچ و نبود بشو عوض مرد اين انگار.هميشگي حرفهاي همان دوباره

 :گفتم خشم با

 تهران،همه به مراجعت از بعد وارم.اميد.بشنوم خواهم نمي ست،ديگر كردي،كافي ام خسته!تكراري حرفهاي هم باز ـ
 .بگويم دروغ كسي به خواهم نمي ديگر.كنم بازي نقش نيستم حاضر ديگر.كني تمام را چيز

 بود؟ دروغ حرفهايت ي همه كه است اين منظورت ـ
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 و شد تمام مسخره بازي اين حاال خب.كردم كه كنم بازي را همسرت نقش خواستي ازم باشد،تو راست توانست مي مگر ـ
 هم من حرفهاي از كدام بود،هيچ دروغ و مصلحتي من به نسبت تو عشق ابراز كه همانطور.نيست اش ادامه به نيازي

 .نداشت حقيقت

 مقابلم و شد ام،بلند كشيده چه مدت اين در من فهميد مي بايد نبود،اما دلم گفتم،حرف مي آنچه اينكه باوجود
 حاشا را عشقي توانستم مي چطور.بگويم دروغ و كنم نگاه هايش چشم توي توانستم نمي برگرداندم،چون روي.ايستاد
 .داشت وجود كه كنم

 :افتاد التماس به

 مي.نداشت منظوري او شدي،ولي عصباني ام خاله حرف از دانم مي.ندارد حقيقت دانم مي مها،چون نزن را حرفها اين ـ
 .باشم مراقبت بيشتر بايد كه بگويد خواست

 :گفتم غيظ با.شود تمام همانجا چيز همه خواستم مي

 حسابي؟ چه باشي؟روي مراقبم بايد تو مناسبت چه به ـ

 ...خب ـ

 !هستي همسرم واقعا كه شده باورت چي؟نكند خب ـ

 .كنم اش جنونفعصباني حد سر تا خواستم كشيدم،مي مدت اين در كه رنجي جبران به

 :گفتم و زدم رفت،صدايش مي در طرف به كه حالي در و گرفت فاصله من از

 .بدانم را خودم تكليف چيست،تا ماجرا اين آخر بگو من به.برو بعد بده را جوابم اول ـ

 بود؟ راست حرفهايت از يكي كدام.رابده جوابم تو اول ـ

 .امروز حرفهاي فقط ـ

 درست و گرفت را دستم كه برگردم خواستم.داشت فاصله من با قدم چند فقط.آمد جلوتر سپس.كرد نگاهم عصبانيت با
 :كشيدم فرياد و رفت ضعف دلم داد بودند،فشار كرده فرو آن به را سرنگ سوزن بيمارستان در كه را جايي

 .كند مي درد دستم.كن ولم ـ
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 :گفتم كنان بروم،ناله هوش از بود نزديك.داد فشار بيشتر كمي

 .روم مي حال از دارم درد شدت از نده فشار اينقدر.است سوزن جاي.ديوانه كن ولم ـ

 :گفتم غيظ بزند،با حرفي خواست تا.آيد مي خون دارد زدم،ديدم باال را آستينم.كرد رها را دستم

 .تو و دانم مي ببخشيد،من بگويي اگر ـ

 :آوردم،گفت بيرون كه را زخم چسب كيفم از.ماند ساكت و نزد حرفي

 .بزنم من به بده ـ

 .برداشتم ديگر يكي.شد وكثيف بزنم،افتاد دستم روي را آن خواستم تا كردم بازش.ندادم اهميتي

 .كني مي لج من،چرا به بده ـ

 :گفتم تشر با.نگذاشت كه كنم رها را دستم خواستم.گرفت ازم را چسب و كشيد را دستم زور به

 بكني؟ را كار اين تو دارد دليلي چه ـ

 :پرسيدم.زد دستم به را چسب شد،ولي نارحت حرفم از

 چيست؟ ماجرا اين بگو،آخر من به نه ـ

 داري؟ دوست چي تو ـ

 :دادم پاسخ تفاوتي بي لحن با و انداختم باال شانه

 .نيست مهم برايم ديگر ـ

 .زدي نمي فرياد سرم خاطرش به و شدي نمي عصباني نبود،آنقدر مهم است،اگر مهم د ـ

 .كردي خودت دست آلت مرا و داني نمي را خودت تكليف تو بينم مي شدم،چون عصباني ـ

 .داني مي هم دانم،تو مي را خودم تكليف من ـ

 .دانم نه،نمي ـ
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 .ماهر دروغگوي يه گفتي،شدي دروغ همه به بس از. مها گويي مي دروغ من به هم و خودت به هم داري چرا.داني مي ـ

 :گفتم فرياد با و گرفت اوج صدايم.شدم مي ديوانه داشتم

 ...گفتم،وگرنه دروغ تو خاطر به ـ

 عالقه من به بدهي؟نكند فريب را همه و بگويي دروغ شدي حاضر من خاطر به چرا.چرا.نبودي دروغگو تو آره،وگرنه ـ
 بگويي؟ دروغ هم خودت به حتي كني مي سعي داري چرا.ديگر داري؟بگو

 تمام چيز همه سفرمان از بعد اميدوارم.شد تمام پس.نداشتم و ندارم اي عالقه هيچ تو به من.نده اميد دلت به خود بي ـ
 .شود

 نزديك به.كردم كج آنسو به را راهم. باشند دريا كنار زدم حدس.نبود كس هيچ ساختمان در.دويدم بيرون اتاق از سريع
 .شنيدم را آشنايشان هاي قهقهه رسيدم،صداي كه ساحل

 فكرم تمام خنديدم،ولي مي گفتم مي آنها با ظاهر در.ندادم مجال كه بپرسد چيزي ديد،خواست را ام آشفته ظاهر تا مژده
 .بود پدرام پيش

 :گفت آرزو.شد مي تاريك داشت هوا

 .ويال برگرديم ها بچه ـ

 :گفتم و كردم مخالفت

 .نيست ما پيش نداريم،اينجا خبر مها از گرفت،بگو تماس شايان آقاي اگر كنم مي خواهش فقط است زود هنوز نه ـ

 داريد؟ دردي چه تا دو شما است معلوم مها؟اصال شده چي باز ـ

 .كنم اذيتش كمي يك خواهم مي.نيست مهمي چيز ـ

 ديگري شمس،كس اقاي غير به برگشتيم وقتي.داد خواستم مي من كه را جوابي همان ارزو و گرفت تماس شايان بار دو
 .نديدم ويال در را

 :دادم جواب»بودي كجا«پرسيد كه سوالش پاسخ در
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 .برها و دور همين ـ

 كجا بقيه دانستم نمي بود،اما خوابيده بغلي اتاق در معين خانم.رفتم باال طبقه به و كردم بهانه را خستگي سپس
 :پرسيد اخم با و شد ملحق من به مژده بعد دقيقه چند.هستند

 اند؟ رفته كجا پوريا و پدرام،شايان داني مي هيچ ـ

 :دادم پاسخ تفاوتي بي لحن با

 .گردش اند رفته دانم،البد مي چه من ـ

 چي؟ كه نشستي اينجا راحت خيال با تو آنوقت.بگردند جنابعالي دنبال اند رفته محترم،آنها خانم نخير ـ

 :گفتم و كردم پنهان پتو زير را سرم

 .ام برگشته من كه بگوييد زنيد زنگ شان كدام يك به خب ـ

 ماشين صداي بعد ساعت نيم.ماندم تنها هايم ديوانگي با من و رفت پايين طبقه به مژده.برد نمي خوابم ام،اما خوابيده مثال
 .اند برگشته بقيه و پدرام كه آمد،فهميدم

 آرامش در و نكردم پدرام به اعتنايي صبحانه ميز سر بعد روز صبح.برد خوابم بودم،زودتر خسته چون و شد راحت خيالم
 .خوردم را ام صبحانه

 :پرسيد پوريا

 آنها پيش گرفت،شما تماس خانم آرزو با شايان وقتي حتي.شديم نگران ما ي رفتيد؟همه كجا ديشب شما راستي ـ
 .نبوديد

 .بزنم قدم بودم رفته قبال.شدم ملحق بقيه به شايان آقاي تلفن از بعد من ـ

 :گفت پوريا

 .بود شما نگران خيلي پدرام ـ

 :كند،پرسيدم مي ناراحتش جمله اين شنيدن دانستم مي چون مخصوصا
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 !حسابي؟ چه روي ـ

 به دادن خاتمه براي ازتصميمم آمد،ولي بدم خودم از.كرد من آميزي،به مالمت نگاه و آورد باال را سرش موقع همان
 .نشدم پشيمان روابطمان

 :گفت دلخوري با معين خانم

 .شود نگرانت دارد حق پدرام باالخره!چه؟ يعني حسابي چه مهاجان،روي وا ـ

 :گفت شايان

 .صد در شده؟صد دعوايتان نكند ـ

 در ها خانم و نشستند پدرام ماشين در اقايان من پيشنهاد به.بخوريم جنگل در را ناهار شد قرار.بود سكوت پاسخش
 .بگذراند خوش بود آمده مثال مژده طفلكي.شود تمام زودتر جهنمي سفر اين خواست مي دلم.ارزو ماشين

 :گفتم مژده به بقيه چشم از دور و كردم استفاده فرصت رسيديم،از جنگل به

 .كنم تمامش است،بايد الزم بشود،ولي اينطور خواستم خواهم،نمي مي معذرت ـ

 :گفت و شد عصباني

 خوش خير از.جهنم به من.زني مي ات بخت به لگد داري چرا دارد،پس دوستت پدرام كه داني مي خودت.اي ديوانه تو ـ
 .كني مي كار چه داري فهمي نمي هم خودت كه سوزد مي تو براي دلم گذشتم،ولي سفر اين در گذراندن

 آيد،تا مي بدش شايان از پدرام دانستم مي چون من رفتند،اما رودخانه كنار به مژده و قسم با همراه مادرش و آرزو
 :گفت و داد پيشنهاد

 آيد؟ مي من با كسي خريد،چه رم مي دارم من ـ

 :دادم ،پاسخ داشتم نفرت شايان از اينكه وجود با و شدم دواطلب فوري

 .ايم مي شما با و دارم خريد هم ندارد،من اشكالي اگر ـ

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



 

 

رضازاده زهرا  –گل نسترن رنگ    

230 

 از بعد.كشيدم مي پيش را ديگري بپرسد،حرف چيزي خواست مي بار هر.سريع و تند من و رفت مي را ارام شايان
 :گفت تندي لحن با و آمد ما نزد به خشم از برافروخته اي چهره با نشستم،پدرام مژده و قسم كنار رفتم كه خريد،همين

 .بزنم حرف باهات خواهم مي برويم بيا پاشو مها ـ

 :گفتم سردي لحن با

 .هستم ها بچه پيش كه فعال ـ

 .برويم بيا همينجا برگردي تواني مي بعدش.ست فوري من كار ـ

 باز برايم را در كه هميشه برعكس و شد رسيد،سوار كه اتومبيلش كنار به.رفتم دنبالش به و برخاستم مژده ي اشاره به
 :گفت كرد،فقط مي

 .شو سوار باش زود ـ

 كه بود زياد آنقدر سرعتش.كند جا از را ماشين و گذاشت گاز روي پا.انفجار آماده و است خشمگين شدت به فهميدم
 :گفتم تندي لحن با و رفتم مي در كوره از داشتم كم كم.بودم گرفته محكم را در دستگيره.ترسيدم

 بري؟ مي كجا مرا حاال پس.بزني حرف من با خواهي مي گفتي كه تر،تو ارام كمي است،يك خبرت چه ـ

 :كشيدم فرياد بار اين.داد مي قرار فشار تحت را اعصابم گفت،بيشتر نمي چيزي كه نزد،همين حرفي

 است؟ خبرت چيه؟چه ـ

 :گفت تشر با

 .نزن حرف ـ

 .شوم كالم هم او با و كنم تحملش هم لحظه يك حتي نبودم قادر ديگر.كرد خارج عادي حال از مرا جمله اين شنيدن

 پارك همانجا سپس.گشود رويمان به را در سرايدار شفيعي آقاي تا زد بوق بار چند و داشت نگه ويال جلوي را ماشين
 :گفت تحكم با و كشيد و گرفت را دستم.نخوردم تكان جايم از من ولي.شد پياده و كرد

 .شو پياده ـ
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 اينجا؟ آوردي مرا چه براي.شوم پياده خواهم نمي ـ

 .پايين بيا باش زود.فهمي مي بعدا ـ

 :گفتم و نرفتم بار زير

 .خورم نمي تكان جايم چرا،از نگويي تا ـ

 :گفت و انداخت باال شانه

 .كن انتخاب باش زود.برمت مي زور نيايي،به خودت پاي با كند،اگر نمي فرقي من حال به ـ

 نظافت مشغول سرايدار زن.رفتم ويال داخل به همراهش و شدم پياده ناچار به.كرد خواهد عملي را تهديدش دانستم مي
 :گفت او به خطاب پدرام.بود سالن

 .زنم مي صدايتان خودم.بعد براي بگذاريد را نظافت شفيعي خانم ـ

 و درآميخت تمسخر با را خشمش و برگشت من طرف به كرد، قفل شفيعي خانم سر پشت را شديم،در تنها كه همين
 :گفت

 شود؟ ختم كجا به ماجرا اين آخر داري شمس،دوست خانم سركار خب ـ

 درجستجوي نگاهش و ايستاد رويم چرخيد،روبه.كنم نگاهش نشوم مجبور تا برگرداندم را سرم و نزدم حرفي
 .آمد در حركت به صورتم نگاهم،روي

 .نشكستم را سكوتم و زدم پلك كردم،چندبار بسته و باز را هايم چشم

 :گفت دوباره

 هر باشد.بدهي ادامه سكوتت به داري خيال انگار.بزن حرف هستم تو باشد؟با چه ماجرا اين آخر داري دوست پرسيدم ـ
 .توست ميل طور

 :گفت و كشيد بلندي نشست،نفس راحتي مبل رفت،روي عقب عقب سپس
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 من كه آنطور آخرش دانستم مي چرا،چون داني مي.بودم مخالف تو مورد در پويا نظر و تصميم با من اول روز همان از ـ
 با تو شود،ولي تمام چطور دارم دوست كه دانستي مي م خودت.است ارتباط اين پايان منظورم.شد نخواهد خواهم،تمام مي

 اينطور صورت هر نخواسته،در يا خواسته حاال.كردي پشيمان دهم انجام خواستم مي كه كاري از مرا حركاتت و رفتار
 .چيست من نظر باشي فهميده اميدوارم.شود تمام بايد چطور تو نظر به.بشنوم خودت زبان از دارم دوست شد،حاال

 .بدهم را جوابش و بشكنم را دهانم قفل توانستم نمي من اما گفت، مي سخن آرامش تصورم،در برعكس

 از نفس.كردم خفگي گذاشت،احساس مبل طرف دو را هايش دست و آمد من سمت يافت،برخاست،به ادامه كه سكوتم
 :گفت و آورد صورتم نزديك را سرش.آمد نمي بيرون ام سينه

 مي رفتي،دلم شايان با تو وقتي.كنم مي فكر من كه ست چيزي آن برعكس نظرت شود باورم كه نكن رفتار طوري ـ
 كردم مي سعي موقع آن چرا،چون داني مي.نتوانستم بزنم،اما ات گوش توي جانانه سيلي يك و بيايم دنبالتان خواست

 ...باشم،ولي نداشته تو به نسبت تعصبي هيچ و كنم فكر خودت مثل

 :گفتم و شدم بلند.نبود درك قابل برايم اصال سخنانش

 .ديگر كن بس.ندارد ولي ـ

 .ست منفي نظرت كنم فكر خواهي مي چرا ـ

 متنفر ازت دارم كم كم.ندارم تو به نسبت احساسي هيچ ديگر. خسته فهمي شدم،مي خسته ازت.ست منفي واقعا چون ـ
 .شوم مي

 :زد فرياد و رسيد نهايت به خشمش

 .بزني را دلت حرف كه كنم كار چه بگو فقط.نگو دروغ اينقدر ـ

 بعد و انداخت اطرافش به نظري كالفگي سر از.داشتيم فاصله هم با قدم يك فقط كه شد نزديك من به انقدر سپس
 :گفت و گرفت دستش دو بين را برگردانم،صورتم روي خواستم تا.دوخت چشمهايم به مستقيم را نگاهش

 .كنم مي باور بگويي چه هر بعد.كن نگاه هايم چشم به خوب ـ

 :گفتم كند رهايم اينكه براي
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 .ست منفي نظرم كه باش نداشته شكي ـ

 وحشت كه بود شده ترسناك آنقدر اش زمين،چهره شدم پرت كه زد صورتم به محكمي پاسخم،سيلي شنيدن محض به
 سيلي با را اش سيلي پاسخ تا بردم باال را دستم و رفتم طرفش ريختم،به مي اشك حاليكه در.شدم بلند اين وجود با.كردم
 هايم گونه و سوخت مي صورتم روي بر دستش جاي.بكنم توانستم نمي كاري هيچ ديگر.گرفت هوا در را دستم كه بدهم

 :گفت و داد تكان سر.بود خيس اشك سيالب از

 آزارم اينكه براي اين وجود متنفرم،با شايان از من كه دانستي مي خودت بود،چون ات حق سيلي كني؟اين مي گريه چرا ـ
 چرا؟ گويي،آخر مي دروغ چون دوما.رفتي همراهش شدي بلند مخصوصا بدهي

 :داد بود،پاسخ خارج ام عهده از هايم اشك كنترل حاليكه در

 ...شايان با حاضرم و متنفرم ازت داشتم،حاال دوستت پيش لحظه چند تا اگر حتي ـ

 را دستش،دستهايم دو هر با و شد پشيمان بالفاصله كرد،اما بلند را دستش آوردم،دوباره را شايان اسم اينكه محض به
 :گفت و گرفت

 .ببخش ـ

 :گفتم و زدم پس را كند،دستش نوازش را صورتم خواست تا

 .متنفرم ازت گفتم كه نشنيدي مگر ـ

 سعي چه براي پس.هستي من زندگي تمام تو.بكني را تصورش تواني نمي كه دارم،آنقدر دوستت خدا به مها،مها.نيستي د ـ
 .كن تمامش و ببخش مرا كنم مي تمنا.برسم جنون حد به و بدهم دست از را كنترلم كه بدهي آزارم حرفهايت با كني مي

 حال تابه.بگويم دروغ خواهم نمي شناختمت،ديگر خوب خواهي،امروز مي تو كه آنطوري نه كنم،اما تمامش خواهم مي ـ
 .خودم به گفتن دروغ از امروز از و ترسيدم مي ديگران به گفتن دروغ از

 دوست مرا هم تو كه دانم مي.هستم عاشقت كه كنم ثابت بهت بايد جوري چه آخر.كني مي ام ديوانه داري مها ـ
 .كن خالصم و بگو.هستم جوابت منتظر.بدهي عذابم خواهي مي هايت لجبازي با چرا داري،پس
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 اينكه.شد مي تمام بايد بد چه خوب چه ماجرا اين.ندادم نشان العملي عكس كردم،ولي هول.زدند را در زنگ موقع همين
 هم دست به دست ترس و اجبار انگار.ترساند زد،مرا صورتم به كه سيلي با بود،اما كتمان غيرقابل حقيقتي داشتم دوستش

 .شوند كردنم فكر درست از مانع تا بودند داده

 .كند روشن را تكليفم توانست مي كه گويا نگاهي.چيست جواب فهميدم مي چشمهايش به نگاه با بايد

 ارزو،نگاهش عروسي جشن در كه باري اولين مانند درست قلبم و شدم خيره چشمهايش به مستقيم و گرفتم باال را سرم
 مي آن از مانع و كشيد مي خود بسوي مرا كه بود،محبتي محبت چشمانش عمق در.كرد طلب را او عشق و لرزيد كردم
 .كرديم ظلم چقدر بهم ما كه فهميدم مي تازه.نشست هايم گونه روي بر اشك قطرات دوباره.دهم منفي پاسخ كه شد

 :گفت لبخند با كه برپاست غوغايي چه دلم در كه فهميد انگار

 عشق؟ آغاز ست،يا خداحافظي اشك اين مها بگو راست ـ

 :دادم پاسخ و خنديدم گريه ميان.دارم دوستش چقدر كه فهميدم تازه.نبود معنا بي برايم سوالش

 تر حرارت پر و گرمتر بود،حاال كرده يخ قلبم در كه عشقت و نگفته دروغ من به قلبم و احساس كه ندارم شكي بار اين ـ
 .گرفتم جان قبل از

 :گفت شوق از لرزان صدايي با و شكفت هايش لب روي بر خنده

 مي قول بود،البته كارساز انگار زدم،اما سيلي صورتت به كه من به لعنت.داري دوستم هم تو و كردم نمي اشتباه من پس ـ
 .داشت گراني بهاي ما عشق آغاز نكنم،چون تكرار را كار اين هرگز ديگر دهم

 .كشاند آنسو به را ما دوي هر زده وحشت نگاه و گسست را سخنش رشته ويال ورودي در شيشه شكستن صداي

 .آمد داخل به بقيه همراه سپس.كرد باز را آن و شد دراز در قفل طرف به شيشه شكستگي محل از پوريا دست

 .دويدند ما طرف به هراسان و مضطرب و همه از شمس،جلوتر آقاي و معين خانم

 :پرسيد و برآشفت ديدنم محض به معين خانم

 !شده؟ قرمز چرا صورتت ـ

 :افزود پدرام به خطاب سپس

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



 

 

رضازاده زهرا  –گل نسترن رنگ    

235 

 .زدي سيلي مها صورت به تو نكند ببينم ـ

 :گفت و رفت پسرش به اي غره چشم عصبانيت با شمس آقاي

 .است عشق ابراز جور چه اين.اي داده دست از را عقلت مگر كني مي تو كه چيست كارها اين ـ

 خواست،همه ياري من از اش خيره نگاه با و ماند عاجز جواب بود،در رقصان لبانش روي بر لبخند هنوز حاليكه در پدرام
 .بودند جواب منتظر نگراني با

 :گفت كه كرده پاسخ به تشويق را او نگاهم با

 .بود خانوادگي كوچك دعواي يك راستش ـ

 :گفت نيشداري لحن با شايان

 .ندارد خورد و زد كه كوچك دعواي يك ـ

 .داشت خوشي پايان خوشبختانه و نبود مهمي چيز ـ

 :گفت نجوا به گوشم كنار مژده

 ...يعني!خوش پايان ـ

 .زدي حدس كه همان آره،يعني ـ

 جمع از دور اي گوشه به مرا مژده با آرزوهمراه و قسم.نكند پيدا كش موضوع اين از بيش كرد،تا عوض را بحث پدرام
 :پرسيدند اشتياق با سه هر و كشاندند

 چيست؟ بگو،جريان زود ـ

 .آشتي هم بود،بعد كوچك دعواي يك گفتم،اولش كه همان ـ

 هم ببندم،پدرام سرم پشت را در خواستم تا رفتم بيرون در شوم،از خالص هايشان كنجكاوي شر از اينكه براي سپس
 كه دريا كنار بزند،به حرفي ديگري آن تا بوديم منتظر كدام هر و داشتيم برمي قدم هم كنار سكوت در.آمد دنبالم

 .نشستيم سنگي تخته ساحل،روي در رسيديم
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 :بود،پرسيد گريزان من به كردن نگاه از و داشت دريا خروشان امواج به چشم حاليكه در پدرام

 بيرون؟ دوستان،آمدي كنجكاوي از رهايي براي هم تو ـ

 .گذشته چه ما بين كه بدهم توضيح آنها تك تك به بينم نمي آره،دليلي خب ـ

 را ات سيلي از سرخ گونه و كنم نگاه قشنگت صورت برگردانم،به روي توانم نمي شرمندگي شدت از مها كن باور ـ
 .نبخشي مرا هرگز و كند خراب من به نسبت را ذهنت هميشه براي تلخ خاطره اين ترسم مي.ببينم

 .نشود تكرار بده قول فقط.كن فراموشش ـ

 و جوش و امواج غلتيدن صداي به گوش و بستم را چشمهايم.نبود بيانش به قادر زبانم كه داشتم دل در حرف دنيايي
 :گفت مي كه شنيدم را پدرام صداي و كردم حس دستم روي بر را دستي گرماي كه دادم خروششان

 من به و باشد سرد مها دست گويم،كاش مي خود با وقتها بعضي.كنم گرم را تو دست من هميشه خواهد مي دلم ـ
 توست،فقط و من مال دنيا تمام كنم مي هستي،حس كنارم در تو وقتي.كن گرمش دستت حرارت با و بگير را بگويد،دستم

 كه باري اولين.آيد مي در رنگي به لحظه هر ست،چون رنگي چه تو هاي چشم نفهميدم وقت هيچ مها راستش.تا دو ما مال
 موقع همان و شدم ات زيبايي كند،مجذوب جلب مرا ات كارداني و زيركي اينكه از ديدم،بيشتر سپهر آقاي دفتر در را تو
 و شدي هول كه رود نمي يادم وقت هيچ ست؟البته رنگي چه دختر اين شهالي چشمهاي راستي.پرسيدم خودم از هم

 .كردي كثيف را مانتويت

 :داد نكرد،ادامه رهايش آورد،ولي پايين بود دستش در هنوز كه مرا دست.بود كننده دلگرم و شيرين سخنانش

 بد من حال ترسيدي تو كه را موقع آن يا.برداريم زمين روي از را خودكار تا شديم خم دو هر كه داري ياد به را روز آن ـ
 يا ها،خواسته خاطره آن تمام.خنديدم دو هر.ديدم را ات پريده رنگ ي چهره وقتي بعد گرفتم؟و را دستت من و باشد

 صدا هم و كنم جاودانه خروشان درياي كنار در جا همين را سفر اين ي خواهم،خاطره مي حاال و مانده ذهنم در ناخواسته
 خواهم مي و مها دارم دوستت بزنم دهد،فرياد مي نوازش را هايمان چهره كه باراني نم نم زير خروشهايش،در و جوش با

 وقتي دهي مي اجازه بگو حاال.كني معطر را ام كاشانه هم و دلم ي خانه هم وجودت عطر با و باشي كنارم در هميشه
 بيايم؟ ات خواستگاري تهران،به برگشتيم

 :ديدم،گفتم مي نزديك را ارزوهايم تحقق و زد مي غنج شادي از دلم حاليكه در
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 و مادرم به توانم مي توضيحي چه دارم مارك ي شناسنامه مورد در و باشد شده دير كم يك اينكار براي كني نمي فكر ـ
 بدهم؟ ام دايي

 .من ي عهده به بگذار.نيست سختي زياد كار ـ

 :گفت و كرد گل اش گويي زد،بذله من به چشمكي سپس

 طردم و نباشند راضي انها اگر ام،نترس،حتي آمده ات خواستگاري به مادرم و پدر ي اجازه بدون خودسر من تازه ـ
 .كن راحتم و بگو را بله خانم عروس خب.گردم برنمي حرفم كنند،ار

 :گفتم و گرفتم خود به جانبي به حق ي قيافه

 .بسوزانم را دستم هم بار يك و بريزم لباسم روي را داغ چايي بار يك شدي باعث تو چون.نه ـ

 :گفت و خنديد

 گونه سرخي و ترساندن ديگر بار و دلت رنجش باعث هم بار يك كنم،تازه يادآوري را ماجرا اين ندارم دوست اينكه با ـ
 چي؟ حاال خب.زدم گريز خالي و خشك معذرت يك با هم بار هر و شدم ات

 .كنم خالص را خودم و بگويم را بله نكني،مجبورم سرخ سيلي با هم را صورتم طرف آن اينكه براي ـ

 بهش آمد نمي دلم.رسيد زانويش زير تا آب كه رفت جلو انقدر و دويد دريا طرف به و كرد رها را بله،دستم گفتم تا
 .بودم تر ديوانه هم او از من ديوانه،چون بگويم

 :گفت.خنديدم مي داشتم زيركي زير كه من به خطاب.بود شده خيس هايش لباس آمد،تمام بيرون اب از وقتي

 .بگو كنم مي خوري؟خواهش مي سرما بگويي،عزيزم خواهي مي نكند.ام شده كشيده اب موش گويي نمي چرا پس ــ

 :پرسيدم تعجب با

 !چي؟ ـ

 .بگو ،پس.شوم مي اي خوري،عقده مي سرما عزيزم نگويي اگر ـ

 :بخورد،گفتم سرما واقعا اينكه ترس از.باريد مي نم نم و ريز باران و بود خنك هوا
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 .عزيزم خوري مي سرما ـ

 جلوتر.چرخيد مي خودش دور و خنديد مي قهقه به.نداد نشان العملي عكس هم كردم،باز تكرار دوباره.نشنيد انگار ولي
 .كرد نگاهم فقط و شد گرفتم،ساكت را دستش رسيدم،تا كه نزديكش به.رفتم

 :گقتم و كشيدم را دستش

 .عزيزم برويم بيا ـ

 .بفرماييد شما چه هر چشم ـ

 چه ببين رو خودت ايينه توي.كرد مان عالقه مورد اهنگ زمزمه به افتاديم،شروع راه به هم دست در دست كه همين
 ...زود

 :گفتم

 .گذاشت تنها رو تو كي ـ

 :گفت و زد لبخند

 ميرم مي تو بي كه دوني مي

 شي آشنا اي ديگه باكس اگه نباشي

 شي جدا من از روز يه اگه ميرم مي

 .شوي جدا من از تو اينكه مگر.شوم جدا تو از من نبود قرار ـ

 .نكند خدا من؟نه ـ

 

 پنجم و بيست فصل

 :پرسيد شد،پوريا ما متوجه همه كنجكاو برگشتيم،نگاه ويال به وقتي

 است؟ خبر چه بگوييد ما به خواهيد نمي باالخره ـ

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



 

 

رضازاده زهرا  –گل نسترن رنگ    

239 

 :داد پاسخ و سربرگرداند ها پله از رفتن باال حال در پدرام

 .دهم مي توضيح برايت را چيز همه بياورم،بعد بيرون تن از را خيس لباس اين بگذار ـ

 !شديم غريبه ما گرفته؟حاال ات شوخي!دهي نمي ـ

 .كند دخالت ام خصوصي زندگي در كس هيچ دهم نمي اجازه من خب ـ

 :افزود و آمد پايين دوباره را رفته باال هاي پله و شد پشيمان سپس

 .دارم برايتان مژده يك راستي ـ

 و برداشت پدرام سمت به قدم چند هيجان و شور با شمس اقاي.بگويد خواهد مي چه ببينم تا بودم تر مشتاق همه از من
 :گفت

 .من مهمان همه شام و ناهار دارم،فردا را آرزويش من كه باشد همان اگر ـ

 .گويم مي االن همين خب.باشد همان اميدوارم پس ـ

 :گفت قسم

 ايشان مهمان را مخلفاتش شام و ناهار روز هر كه ما البته.دارد را آرزويش شمس اقاي كه بگو را همان كنم مي خواهش ـ
 .كرد خواهيم طلب را بيشتري مخلفات اينبار البته صد و هستيم

 :گفت داشت من به چشم حاليكه در پدرام

 اجازه اگر.ببينيد را مها و من عروسي جشن تدارك تهران،بايد برگرديم تا شد،چون زياد شما پدرجان،زحمت خب ـ
 .داريد دعوت عروسي به ديگر هفته يك تا حداكثر كه دهيم مي مژده همه به بدهيد

 .مژده و آرزو،قسم بعد و بوسيد را ام گونه خاله اول.بينم مي خواب دارم كردم مي احساس.كشيدند وكل زدند دست همه

 :گفت و كرد حلقه پدرام كمر دور به دست شمس آقاي

 .رساندي ارزويم به مرا كه ممنون ـ
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 خواب نشاط،از با صبخ.بودم آينده شيرين روياي در غرق و برد نمي خوابم هيجان و شور و خوشحالي شدن از شب آن
 من طرف به را داد،گوشي جواب ينكه از پس.زد زنگ پدرام موبايل كه شدم صبحانه صرف سرگرم اشتها با و برخاستم
 :گفت و گرفت

 .دارد كار شما با تان دايي دختر ـ

 را او شماره عمدا كه نداشتم شكي. نزده زنگ خودم موبايل به چرا كه كردم مي تعجب.شد خالي دلم آمد،ته مينو اسم تا
 .بكشد حرف من از كه گرفته

 :شنيد،گفت كه را صدايم مينو.گرفتم دستش از را موبايل و زدم مصنوعي لبخند

 گذرد؟ مي مها،خوش سالم ـ

 :دادم پاسخ اكراه با.بود دهنده آزار هميشه مانند كالمش نيش

 افتاده؟ خالي،اتفاقي تو جاي.ممنون ـ

 مگر؟ چطور ـنه

 .نزدي زنگ خودم تلفن به چرا پس ـ

 آقا آن نكنم اشتباه زدي،اگر زنگ ما به شمال از شماره اين با بار يك تو كه افتاد يادم بعد.نبودي دسترس در ـزدم،ولي
 بود؟ شمس داد،آقاي جواب شماره اين به كه

 شناختي؟ كجا است،از طور همين ـ

 .زدم حدس فقط ـ

 .دارم رودربايستي شمس آقاي با من زدي،چون نمي زنگ او به كاش ـ

 .رسد مي نظر به خوبي شود،مرد بيشترتان آشنايي باعث من كار اين شايد.باش داشته ـ

 بود؟ چي واجب كار حاال خب.است طور همين ـ

 .خداحافظ.بپرسم را حالت خواستم فقط.هيچي ـ
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 :گفتم و دادم پدرام به را كرد،گوشي ام عصبي مينو با صحبت

 .ممنون ـ

 :پرسيد نگراني با

 افتاده؟ ـاتفاقي

 حرف زبانم زير از كرد سعي خيلي.بزند زنگ تو گوشي من،به گوشي جاي به شده باعث كنجكاوي و بابا،فضولي نه ـ
 .كرده شك كنم فكر.بكشد

 كسي از را چيزي ديگر نيست الزم پس.شود مي آشكار چيز همه تهران برگرديم كه همين نيست،چون مهم ديگر حاال ـ
 .كني پنهان

 :گفتم خنده با و گرفتم را دستش.بگذرد خوش او به بود سفر،نگذاشته اين در من بدقلقي.بود ساكت مژده

 .دريا لب برويم هم با بلندشو.جان مژده پاشو ـ

 :افزودم بقيه به خطاب سپس

 پدرام؟ نه بمانيم،مگر ويال توي است بازگردانده،حيف دريا به را ديشب،آرامش باران.ست عالي هوا امروز ـ

 :گفت و برخاست سريع پدرام

 .شوند مي آماده االن همين هم بقيه.ايم آماده ما.خانم مها خدمتم در ـ

 :پرسيد مژده از پدرام.افتادند راه به سرما پشت و برخاستند همه

 .باشد نگذشته بد زياد بود؟اميدوارم چطور سفر امروز تا ـ

 .نبود بدي بگيريم،سفر فاكتور مها و شما از اگر ـ

 .بگذرد بد شما به زياد نگذاشتند و كردند آبروداري بقيه كه ست باقي شكرش جاي باز ـ

 .بزند را حرفش بقيه پدرام كه شد اين از پوريا،مانع مانند فرياد صداي
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 دست بار يك هم تو كه شد خدا رضاي محض سفر اين طول در ببينم بفرماييد.مهم سوال يك شمس پدرام آقاي جناب ـ
 كني؟ مباركت جيب توي

 .جيبم توي رفت مي شد،دستم مي سردم بار هر خب ـ

 .كن آبروداري خانم قسم و خانم مژده جلوي خوابيدي؟حداقل نمك آب توي ديشب تو باز ـ

 .من نه بگويي بايد تو خانم قسم مورد در گويي،اما مي درست را خانم مژده جبوي ـ

 :گفت خنده با و كرد قسم به رو پوريا

 .كند مزه مزه دهانش توي را حرف تواند نمي كه است پدرام اين.هستم خوبي بچه من كنيد خانم،باور قسم ـ

 .بگيرد ياد هم پدرام آقا تا بكنيد را كار اين شما خدا رضاي محض اول.دارد عيبي چه خب ـ

 .است خوب خرجم به دست من دانند مي همه بيايد،وگرنه خودش به كمي پدرام تا زدم را حرف اين من البته.چشم ـ

 :گفت و برگشت ميوه آب و بستني با بعد دقيقه چند و زد غيبش رسيديم،پوريا كه دريا كنار به

 .رود مي جيبش توي كسي چه دست شود مي معلوم حاال ـ

 :گفت و شد شاكي پوريا.كرد تشكر پدرام از پوريا جاي به خورديم،مژده كه را بستني

 بود؟ چي كارتان اين خب،دليل ندارد،ولي پدرام و من پول البته ـ

 .داد قرار تاثير تحت را شما پدرام آقاي حرفهاي كرديد،اما خرج شما است درست ـ

 :گفت و كرد خم سر تغظيم حالت به مژده مقابل پدرام

 .كنم مي خواهش ـ

 كرد مي سعي كدام هر و افتادند آب توي هم با دو هر.شد ور حمله او طرف به و بگيرد را خودش جلوي نتوانست پوريا
 .كند فرو اب زير را ديگري ان سر

 :ميگفت و زد صدايشان نگراني با شمس آقاي

 .خوريد مي بيرون،سرما بياييد ـ
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 :گفت من به خطاب قسم.اوردند بيرون تنشان از را خيس هاي پيراهن و آمدند بيرون آب خيس دو هر باالخره

 .بخورد سرما پوريا ترسم مي ـ

 :گفتم و كردم او به داري معني نگاه

 .بپوشد بده را خودت هستي،مانتوي نگرانش خيلي دارد؟اگر ربطي چه تو بخورد،به سرما خب ـ

 بپوشم؟ چي خودم بعد...وا ـ

 :گفت خنده با مژده

 .بپوشيد را مانتو شريكي خب ـ

 :گفت و كشيد خجالت قسم

 .بيندازم آب توي را پوريا،تو مثل هم من كه نكن كاري ـ

 ياد اختيار كردم،بي نگاه كه پدرام به.پيوست آنها جمع به هم خنديدند،آرزو گذاشتند،مي مي هم سر به سر مژده و قسم
 .بود نشسته،خوابيده تخت كنار او و مانديم آنها منزل در شب شايان اصرار به كه افتادم شبي

 :گفت شوخي به مژده

 دخترها تا گشتم مي جور همين هميشه بودم شما آقاي جاي اگر كني،من مي نگاه پدرام آقا به داري خانم مها شده چي ـ
 .بدهم دق را

 من كنار افزود،آمد مي اش چهره جذابيت بر اش خيس موهاي حاليكه در پوشيد داشت نم هنوز كه را لباسش پدرام
 .نشست

 .شديم تهران راهي و خريديم سوغاتي كلي پدرام سفارش به.شد تمام هايش لذت و خوشي تمام با ديگر روز دو

 مي انجام رسمي خواستگاري زودي به كه بود خوش اين به دلم طرفي از كرد،اما مي دلتنگم پدرام از جدايي و سفر پايان
 پدرام.شكست ديدگانم سد و كنم كنترل را خودم نتوانستم خداحافظي موقع نبود،در كاري پنهان به نيازي ديگر و گرفت

 :گفت داشت مرا احساس همان حاليكه در
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 .ديدار اميد به بگو و بخند پس.شويم جدا هم از اينطوري ندارم دوست ـ

 :گفت مژده

 .ببينيد را همديگر فردا نيست قرار مگر.آورديد در چيست ها بازي اين.بابا اي ـ

 سرما دوباره كه باشد مواظبش كنيد دهيد،سفارش مي مادرش تحويل را او وقتي. سپرده شما دست سالم مها خانم مژده ـ
 .نخورد

 .ندارد آفت بم بادمجان ـنترسيد

 .داد تكان دست برايم و شد ماشين سوار سپس

 :پرسيد بوسيدنم حال در و كرد حلقه گردنم دور به دست حرارت و شور گشود،با رويمان به را در تا مامان

 كردي؟ گريه چرا پس ـ

 :گفت و نداد من به را پاسخ مجال مژده

 .بميرم است قرار كند مي فكر.شود نمي بينمت،راضي مي ايم مي فردا گويم مي بهش چي هر ـ

 .نكند جان،خدا مژده واي اي ـ

 .گذاشت تنهايمان و كرد،رفت مادرم به مرا پدرام،سفارش درخواست طبق اينكه از پس مژده

 پدرام از شايان كه آوردم،عكسي مي بيرون چمدان از را لباسهايم داشتم دادم،وقتي را همه سوغاتي اينكه از بعد شب آخر
 .افتاد زمين روي لباسهايم از يكي الي بود،از كرد،انداخته مي نگاه مرا داشت حاليكه در

 .كردم پنهانش كمدم داخل و برداشتم را آن شدم دستپاچه،خم و هول.بود گذاشته من چمدان توي را ان كسي صد در صد

 بيمارستان در را آن پدرام شك بدون پس.بودم پوشيده بيمارستان به رفتن از قبل را لباس آن كه افتاد يادم خواب موقع
 .بود گذاشته جيبم توي

 ديد،گفت مرا تا دايي در جلوي.شدم سركار به رفتن آماده هميشه از سرحالتر بعد روز صبح

 .رسانمت مي خودم كن صبر ـ
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 در و كردم خداحافظي دايي با سريع.آيد مي من طرف به دارد پوريا شوم،ديدم پياده خواستم رسيديم،تا كه شركت مقابل
 .نشوم رو روبه پوريا با تا افتادم راه به مخالف جهت

 :گفت و آمد طرفم به ام،پوريا دايي شدن دور از پس

 .گذشت خوش سفر.دو قوه به شمس خانم سالم ـ

 .نبود بد دوستان لطف به ـ

 .كرديد كج را راهتان هو يك كه كردم مي شما با داغي احوالپرسي آماده را خودم داشتم راستي ـ

 .بشويد هم ام دايي با داغ احوالپرسي به مجبور نخواستم كه بود اين دليلش خب ـ

 .بودند شما دايي ايشان پس ا ـ

 .كردند برخورد من با سردي به آنها تصورم برعكس شدم،ولي خوشحال خيلي صبا و شادي،فرزانه ديدن از

 .بگذارند سرم سربه خواهند مي البد:گفتم خود با

 و آمد بيرون دفترش از نشستم،پدرام كه ميزم پشت بود محبت از خالي و خشك دادم،تشكرشان كه را هايشان سوغاتي
 .پرسيد را حالم و كرد سالم عادي خيلي

 :گفتم و ايستادم شادي ميز كنار رفتم شدم نياوردم،بلند طاقت

 .نباشي خسته ـ

 :گفت كند نگاهم آنكه بي

 گذشت؟ خوش سفر ممنون ـ

 .شد مي آب شان يخ داشت انگار

 .دلخوريد دستم از شديد؟انگار اينطوري چرا تا سه شما راستي بود خالي،عالي شما جاي ـ

 كردي؟ كار چه تو باشيم،مگر دلخور چي نه،براي ـ

 كنيد؟ مي برخورد من با سرد اينقدر چرا پس ـ
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 با برگشت،نكند هم آمدي،او تو كه امروز و رفت هم شمس شمال،آقاي رفتي كه تو.خبر يك راستي.توست تصور اين ـ
 بوديد؟ هم

 .بود شمس آقاي خود تور اين باني.اره ـخب

 .سفر رفتيد دو هر اتفاقي كرديم فكر ما آخر.آهان ـ

 آنطور نداشت دليل اند،وگرنه گرفته قرار جريان در حدودي تا رسيد مي نظر به.ندهم ادامه را بحث اين دادم ترجيح
 اتفاقاتي غيابم در كه يافتم اطمينان ديگر.نكردند اصرار هم آنها.نرفتم همراهشان ناهار موقع.بدهند رفتار تغيير ناگهاني
 .افتاده

 :گفت پرسيدم كه شادي از.بود ريخته بهم ميزكارم

 .كنم مرتبش نكردم ببخش،وقت ـ

 روي كه ديدم را اي ورقه كاغذها بين كه گذاشتم مي جايشان سر را ها پرونده و ها نامه داشتم.شدم كار به دست خودم
 باز نام اين با مشكل گره داشت؟انگار كار چه اينجا مينو.ماندم جا بر مبهوت و مات.بود شده نوشته سهرابي مينو نام آن
 .شد مي

 :پرسيد سري لحن ديد،با مرا شادي،تا پيش رفتم دوباره

 شده؟ چي باز ـ

 :پرسيدم و دادم نشانش را يادداشت

 كند؟ مي كار چه اينجا اسم اين ـ

 .كار هيچ ـ

 !كار هيچ چي يعني ـ

 من.يانه است شمس اقاي به متعلق زدي زنگ بهش آن با تو كه موبايلي شماره بپرسيد كه بود زده زنگ ات دايي دختر ـ
 كردم؟ بد همين.كردم يادداشت ورقه اين روي را اسمش هم من است،خب ايشان مال گفتم،بله هم

 خواهد؟ مي چه براي نكند،نگفت درد دستت نه ـ
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 همديگر شناسد؟كجا مي را شمس آقاي او مگر.زدي زنگ خانه به شمس آقاي ي شماره با تو شود مطمئن خواست مي ـ
 ديدند؟ را

 :دادم پاسخ.داشت عهده به را اصلي نقش مينو من هاي گرفتاري تمام در هميشه.فهميدم را شان دلخوري دليل

 .همين.بود آمده عيادتم به بودم شده مريض كه بار يك ـ

 .شوم خالص و برسد سرانجام به ما كار زودتر خواستم خدا از.بودم شده كالفه شادي و مينو كنجكاوي از

 :رفتم،گفت پدرام اتاق به وقتي وقت آخر

 .برسيم خدمت ديگر روز دو بگير اجازه ات دايي و مادر از ـ

 اتوبوس ايستگاه طرف به خواستم امدم،تا بيرون كه شركت شدم،از ست،خوشحال جدي تصميمش بار اين اينكه از
 :گفت سرم پشت از بروم،يكي

 .سالم ـ

 دنبالم وقت هيچ نداشتم ياد كردم،به تعجب اتومبيلش،خيلي فرمان پشت در دايي خندان ي چهره ديدن از و برگشتم
 .باشد آمده

 :گفتم و شدم سوار سريع

 افتاده؟ شده،اتفاقي چي.جان دايي سالم ـ

 مگر؟ چطور ـ

 .كنيد كارها اين از شما نداشت سابقه آخر.طوري همين ـ

 سر روم كنم،مي چيني مقدمه ندارن دوست چون.نيست حكمت بي آمدنم قضا از.گويي مي هم متلك حاال.شيطان اي ـ
 تصميم ات اينده براي شده وقتش بفهمي كه شدي عاقل و بزرگ كافي اندازه به حاال مهاجان،تو ببين.مطلب اصل

 است،چون مادرت و من تاييد مورد نظر هر از يكي اين كني،ولي جواب داشتي حق را ات قبلي خواستگارهاي البته.بگيري
 .نيست غريبه

 :گفتم و دويدم كالمش ميان به.بزند را حرفهايش بقيه ندادم چيست،مجال منظورش فهميدم وقتي
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 ...كنيد،چون رد خودتان هم را يكي اين است ممكن اگر جان داييي كنم مي خواهش ـ

 :گفت و نداد را ادامه فرصت

 ايرادي هيچ و ست اليقي و خوب اي،پسر ديده كه را مسعود.ست كافي ديگر هاي بهانه و چون و است مهاجان،ممكن ـ
 .ندارد

 دوستش مينو دانستم مي اينكه خاطر نبود،به ميان در هم پدرام پاي اگر حتي.افتادم مينو اورد،ياد را مسعود اسم تا
 .كنم قبول نداشت دارد،امكان

 .مطلب اصل سر چيني،بروم مقدمه جاي به كه بود من نوبت حاال

 ...نيست اين موضوع دايي راستش ـ

 مينو اگر آمد،حتي مي خودم دختر خواستگاري به اگر كه ست خوبي پسر آنقدر مسعود مهاد چيست؟ببين موضوع پس ـ
 ميلت برخالف خواهم ،نمي امانتي دستم تو چون نشاندمش،ولي مي عقد ي سرسفره لگد و چك با و زور نبود،به راضي

 .بگيرم تصميمي

 تباه ام زندگي سكوتم يا بگذارن توانستم نمي شد،اما مي كنده كنده جا از داشت آمد،قلبم درنمي لرزيد،صدايم مي دستم
 .شود

 :گفتم كنان من من.بودم كرده هول

 منتقل شما به را آن مادرم طريق از دادم مي ترجيح.بزنم را حرفم كشم مي خجالت راستش.نيستم پرويي دختر من ـ
 ...بگويم بايد بدانيد،خب را نظرم داريد اصرار شما كه حاال كنم،ولي

 :دادم ادامه و كردم تازه نفسي

 ...براي فردا پس يا فردا بگيرم اجازه شما از خواست ازم شمس آقاي شركت مديرعامل امروز راستش ـ

 :گفت خنده با و فهميد را منظورم دايي.آمد بند زبانم شرم شدت از
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 ازدواج قصد كال ترسيدم مي شكر،چون را خدا.نيست پسندت مورد ما نازنين مسعود كه است شمس اقاي خاطر به پس ـ
 حرفي مايلي،ديگر خودت وقتي.ام شنيده خواهرم از را آقا اين تعريف.توست خوشبختي مهم من براي.باشي نداشته
 .بياورند تشريف گذاريم مي قرار كنم،بعد مي هماهنگ مادرت با.نيست

 :گفت شوم،دايي پياده خواستم رسيديم،تا كه خانه در جلوي به.نيست مشكلي كه شد راحت خيالم و كشيدم راحتي نفس

 خصوص به.بشنوند رد جواب و بيايند مسعود خانواده نداشت خوشي صورت زدي،وگرنه را دلت حرف زودتر شد خوب ـ
 .داديم مي پس حساب بايد هم او به و ساراست برادرزاده كه

 .بشنود برادرش از مسعود خواستگاري مورد در مرا نظر تا نشسته منتظر آنجا و باالست كه فهميدم.نبود خانه مامان

 .شد مي شنيده زحمت به و بود ضعيف خيلي مينو صداي.نشستم پنجره كنار و رفتم حياط كردم،به عوض را لباسم سريع

 داد؟ جوابي چه مها.شد چي بابا خب ـ

 به خواست اجازه من از و گرفت را راهم سر شمس آقاي شركت بزنم،رييس حرفي من اينكه از قبل راستش ـ
 .بيايد مها خواستگاري

 :گفت اش هميشگي موذيانه و نيشدار لحن با مينو

 بود؟ رفته شمال به آنها با كه همان ـ

 كي؟ با ـ

 .بود رفته سفر اين به ديگر نفر چند و مژده و مها با او خب.ديگر بامها ـ

 كه بودم شده عصباني حرفش از آنقدر كرد،چون فروكش مينو به نسبت را خشمم و شد ام دلگرمي باعث دايي جواب
 .سوزاندم مي را مينو دل مسعود با ازدواج با من و نبود ميان در پدرام پاي خواست مي دلم

 .رسيدند توافق به و شدند اشنا هم با بيشتر سفر اين در حداقل.شكر را خدا خب ـ

 :گفت مامان

 .داد مي منفي جواب خواستگارهايش ي بقيه به شمس اقاي خاطر به مها پس ـ
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 و نشست كنارم آمد مامان بعد دقيقه چند.بروم پايين طبقه شوند،به ايستادنم گوش متوجه اينكه از قبل دادم ترجيح
 :گفت

 .بيايند بعدازظهر فردا پس بگو.چيست جريان كه شنيدم داداش از ـ

 بزنم زنگ پدرام به گرفتم تصميم بار چند.نبودم بند پايم روي خوشحالي رسيدم،از مي آرزويم به داشتم باالخره اينكه از
 .دهم قرارش جريان در شركت در فردا دادم ترجيح و شدم پشيمان بگويم،اما او به را صحبتم نتيجه و

 

 ششم و بيست فصل

 خريده آرزو عروسي براي كه را مانتويم بهترين و رسيدم خودم به هميشه از برخاستم،بيشتر كه خواب از بعد روز صبح
 گرد طوفاني،باد و بود ابري آمدم،هوا بيرون كه خانه از.كنم جلوه نظرش در قبل از زيباتر خواست مي دلم.بودم،پوشيدم

 .سوزاند مي را وچشمانم پاشيد مي صورتم سرو به را خاك و

 به مرا تا زد مي گريز خوشبختي و نداشت سرسازش من با روزگار انگار بيارم،اما بد روزي چنين در خواست نمي دلم
 .نرساند آرزويم

 مي مرا تا دانستم مي.رفتم دفترش به و گذاشتم ميز روي را كيفم بالفاصله.رسيدم شركت به هميشه از ديرتر ساعت نيم
 »شد؟ چي پس خب«:پرسيد بيند،خواهد

 :گفتم و كرد سالم و ايستاد پنجره به من،رو به پشت و برگرداند روي ديد مرا تا

 .كردم دير ساعت نيم كه ببخشيد ـ

 .است عصباني شديدا دانستم پاسخ موقع در صدايش لحن از

 .آمدي نمي كني،هرگز دير ساعت نيم اينكه جاي به كاش ـ

 :وپرسيدم كردم حفظ را ام خونسردي زحمت به!چه؟ يعني.فهميدم نمي را منظورش.خوردم جا

 شده؟ چي پدرام،مگر چرا ـ

 :كرد بود دستش در كه يادداشتي خواندن به شروع پاسخ در
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 .چرا دانم نمي.بخشيدم را تو امشب بود،ولي گرفته دلم آخر.ام ننوشته برايت چيزي است وقت سالم،خيلي ـ

 :گفتم خود با.بود پدرام به من،خطاب ي نامه همان اين شد نمي باورم

 ».شدم من،بدبخت خداي كجا؟واي از فهميده،اما را چيز همه انگار«

 كه رسيد نمي فكرم به هم لحظه يك حتي.شود نمي باورم مها؟مها چي؟يا....يا آرزو عاشقت و دوستدار هميشه مثل ـ
 !باشد تو كار گل و ها نامه آن فرستنده

 :گفتم درماندگي و عجز با

 .بدهم توضيح برايت پدرام،بگذار كنم مي خواهش ـ

 :گفت غيظ با و داد تكان هوا در را دستش خشم حالت به

 را اش داشتن ارزو من كه زني و بهتريني پنداشتم،تو مي اشتباه به كه بگو مرا.كردي تباه مرا زندگي تو!توضيحي چه ـ
 .نداشتم توقع است،ازت بعيد تو از...چرا؟ مها بود،چرا تو كار گل و نامه فرستادن كه فهميدم حاال دارم،و

 .نبود نگاهش در دلدادگي و عشق از اثري ديگر.ديدم هايش چشم در را خشم هاي برگشت،شراره طرفم به وقتي

 :گفتم التماس به

 عالقه من به هم قلبت،تو به عشقم تزريق با توانم مي طريق اين از كردم مي گمان اشتباه به و پدرام بودم عاشقت من ـ
 .كني پيدا

 .شدي ام بدبختي تو،باعث گرفتي،آره من از را آرزو تو اينكه از بعد كردم،ولي پيدا عالقه ـ

 .داشتم دوست را تو من خواست،ولي نمي را تو ديگر كني،آرزو مي اشتباه ـ

 برايم هرگز كاش.مها متنفرم فهميدي،ازت.ببينمت خواهم نمي برو،ديگر اينجا از.نه ديگر حاال داشتم،اما دوستت هم من ـ
 ...كه من.كردي را اينكار من با فرستادي،چر نمي گل و نامه

 :افزود و داد تكان را سرش مهار غيرقابل خشمي با.برداشت من طرف به قدم چند.شد بلند دوباره و نشست صندلي روي

 .بكشد اينجا به كار گذاشتي چرا بودم،پس عاشقت كه داشتم،من دوست را تو كه من ـ
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 :گفتم گريه با و تركيد بغضم

 بروم؟ خواهي مي ازم حاال چرا كني،پس نمي تركم هرگز نگفتي مگر ـ

 و من بلكه را خودت تنها نه تو خواستم،ولي مي كه هماني تو كردم گمان اشتباه به من.بروي كه خواهم مي ازت من آره ـ
 .برنگرد ديگر.كنم مي خواهش مها،برو بخشمت نمي وقت هيچ.كردي بدبخت هم را آرزو

 عجز نداشت،با هيچ ديگر كه بودم اي باخته پاك موجود او بدون.كنم التماسش و بزنم زانو مقابلش در بود نمانده چيزي
 :گفتم

 .كنم مي ببخش،خواهش مرا.دارم دوست را تو روم،من نمي نه،من ـ

 .متنفرم ازت.ايد مي بدم ازت.شدم كن،خسته بس ديگر.ندارد،برو امكان ـ

 :گفت بلندي صداي با در به اشاره با و كشيد بيرون دستم از نفرت با را دستش.رگفتم را رفتم،دستش جلو

 .ببخشم را تو توانم نمي هرگز.بيرون گفتم چي بيرون،شنيدي برو ـ

 :گفت پدرام به خظاب و شد اتاق وارد بروم،شادي در طرف به خواستم تا

 .بود دروغ گفتم شما به آنچه و كردم اشتباه شمس،من آقاي ببخشيد مرا ـ

 .است دختر اين سر زير من هاي بدبختي تمام.بود مها كار.گفتي راست اتفاقا نه ـ

 ...خوا پدرام ـ

 .برو...برو بيرون ـ

 كار گذاشتم چرا...چرا من خداي.بود ور غوطه اشك از دريايي در ديدگانش مردمك نرو،اما بگويد شايد كردم،تا نگاهش
 :زدم زار ام مانده باقي قواي آخرين با.بكشد اينجا به

 .دارم دوستت من پدرام ـ

 :گفت و برگرداند روي

 .نده آزارم اينقدر و برو داري دوستم اگر ـ
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 شادي.كشاندم در طرف به زحمت به را لرزانم پاهاي.بود مرده قلبش در من عشق.نداشت ثمري آنجا در ماندنم ديگر
 :زد فرياد سرم پشت

 .مها كن صبر ـ

 :گفتم حال همان با.بريد را امانم اشك

 .رسيدي آرزويت باش،به خوشحال.روز سه فقط رسيديم،ولي بهم ما آره ـ

 پايين ها پله از شتابزده قدمهاي با و برداشتم،تند ميز روي از را زدم،كيفم پس را او دست با.گرفت را راهم سر
 ام قدمي چهار در خوشبختي.ديگري كس بود،نه من از گناه.گرفتم پيش در را مژده خانه راه و شدم تاكسي سوار.رفتم

 .زدم پس را آن خودم هاي دست با من و بود ايستاده

 :پرسيد نگراني ديد،با مرا تا مژده

 پريشاني؟ اينقدر مها،چرا شده چي ـ

 .زدم زار و گذاشتم اش سينه روي را سرم پاسخ در

 .كردي جان نصف مرا كه تو.افتاده اتفاقي مها؟چه شده چي ـ

 روز آن اتفاق شرح به شكسته و بريده كلمات هايم،با هق هق ميان در.برد اتاقش به خود با مرا و كشيد را دستم سپس
 .كند مي گريه دارد كردم،ديدم كه نگاهش.شد نمي باورش.پرداختم

 من به پدرام.ميرم مي او بدون من.يدهم دستش از اسان كه نرسيدم بهش آسان من مژده.دارم دوستش من مژده ـ
 .بكن كاري يك تو.متنفرم ازت گفت،برو

 ؟.بكنم توانم مي كار چه بگو من به تو فقط.مها نكن گريه ـ

 .شدم آرزو از اش جدايي باعث من كند مي فكر پدرام.دانم نمي ـ

 .شود عوض نظرش شايد.بدهم توضيح برايش بروم خواهي مي ـ

 .شده دير خيلي ديگر.است فايده بي نه ـ
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 هم تو.بفهمد خودش شايد.كن صبر كمي يك.شود تمام چيز همه سادگي همين به ندارد امكان.است سخت كردنش باور ـ
 است،خواستگاري تعطيل هم شركت فعال و مرده پدرام نزديكان از يكي كه بگو هم دايي و مادرت به.نرو شركت به فعال
 .شد درست چيز همه و خواست خدا شايد.افتاده عقب هم

 را اشكهايم زحمت به او با خداخافظي موقع.داشتم سردرد و تهوع حالت.بود بد حالم.ماندم مژده پيش اداري وقت پايان تا
 را سراپايم كنجكاوش نگاه با و گرفت قرار رويم در رو مينو شدم حياط وارد تا.رفتم خودمان ي خانه به و كردم مهار

 :پرسيد و كرد برانداز

 است؟ خوب حالت ـ

 !مگر؟ آره،چطور ـ

 .پرسيدم طوري هيچي،همين ـ

 لعنت بدم بربخت بيشتر.ديدم سرحال و خوشحال را مامان وقتي.رفتم پايين ها پله از و نداشتم را او با بحث و جر حوصله
 :گفتم و فرستادم

 .سالم ـ

 .نباشي جان،خسته مها سالم ـ

 :گفت و آمد سرم پشت بروم اتاقم به خواستم تا و فهميد نگاه يك با ام،اما كرده گريه نفهمد تا بود پايين سرم

 .هايت چشم هم و شده سرخ لبو عين صورتت هم.شده چي باز ـ

 .بده حالم كمي يك.نيست مهمي چيز ـ

 .دارم برنمي سرت از افتاده،دست اتفاقي چه نگويي تا.كردي گريه تو.گويي مي دروغ چرا ـ

 :گويم مي دروغ كه نشود متوجه تا انداختم زير سربه.گذاشت نمي آوردم،راحتم نمي اي بهانه تا.نداشتم اي چاره

 .بيايند ما خانه به توانند نمي فردا.آمده پيش مشكلي پدرام براي ـ

 نيست؟ بهانه اين مطمئني تو شود،ولي نمي رو و زير ديرتر،دنيا روز چند.نيايند خب ـ
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 .كند تعطيل هم را شركت فعال شده مجبور چون.باشد بهانه دانم مي بعيد ـ

 .مها كردي است؟نگرانم مهم موضوع اينقدر يعني ـ

 .نزد كردم،حرفي اصرار چه هر.نبود خوب هم خودش حال مامان، دانم نمي ـ

 .بگو را كردي؟اين گريه چرا تو خب ـ

 :دادم پاسخ و زدم دريا به دل

 ...او ديگر كه باشد افتاده اتفاقي ترسم مي راستش ـ

 روي.ندارد خواهان كم خوشگلم دختر.است قحط آدم مگر.جهنم به.نيايد ات خواستگاري به ترسي چي؟مي او ديگر ـ
 دهم مي توضيح داداش به خودم من.نكن ناراحت را خودت اهميتي بي اين به موضوع براي اصال.عزيزم كه نماندي دستم

 .باش ارام و كن عوض را لباست برو حاال.آيد مي پيش چه ببيتن تا نشود ات پاپي كه

 باور توانستم مي چطور.نشستم مونسم هميشه درخت كنار و رفتم حياط به.زدم صورتم و سر به پوشيدم،آبي راحتي لباس
 .ندارد مفهومي برايم زندگي وجودش بي و بود ام زندگي ي همه او.ام داده دست از را پدرام هميشه براي كه كنم

 نشستي؟ تنها چرا ـ

 :پرسيد دوباره و نشست كنارم.نگذارد راحتم كه كشيد مي مرا كشيك هميشه انگار.مينو باز واي

 غمگيني؟ و گرفته اينقدر چه شده،براي چي ـ

 !غمگينم؟ و گرفته من گفته كسي چه ـ

 .ات سرخ چشمهاي و خودت،رفتارت ـ

 :گفتم تندي لحن با

 .بدهم تحويلت را همان تا هستي؟بگو جوابي چه منتظر تو ـ

 .گمشو فضولي،برو گويي مي به لفافه در تو وقت آن.نگرانم تو براي من.تربيتي بي خيلي ـ

 .نكن تفسير را هايم گفته بيخود. نزدم حرفي همچين من ـ
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 :زد صدايم مامان

 .زند مي زنگ موبايلت بيا ـ

 كه را شادي صداي.آوردم بيرون كيفم از را اميد،گوشي هزار و شتاب با.دويدم پايين ها پله از چطور نفهميدم اصال
 :پاشيدند رويم به را سردي اب شنيدم،انگار

 .شادي هستم سالم،من ـ

 ..را شادي دانستم،بعد مي هايم بدبختي مسبب را خود اول

 :ندادم،گفت را جوابش و كردم سكوت

 .بيفتد اتفاق آن خواستم نمي من.نداشتم تقصيري مورد اين در من نگويي،مها چيزي داري حق ـ

 بداند اگر كردم مي فكر من.بدهم انجام جبران براي بگويي كاري هر حاضرم.باشي دلگير ازم داري حق جان مها ـ
 عصبانيت با او چيست،اما جريان كه بفهمانم بهش رفتي،خواستم اينكه از بعد نداشتم بدي قصد خدا به.شود مي خوشحال

 .ببخش نداشتم،مرا بدي قصد كنم؟من كار چه بايد من حاال.كرد بيرون اتاقش از مرا

 من با هم ديگر.شادي بردار سرم از ببخشم؟دست را تو داري توقع ام،چطور داده دست از را چيزم همه من كه حاال ـ
 .خداحافظ.نگير تماس

 :گفتم فرياد با و دادم دست از را كنترلم خشم شدت از ايستاده سرم پشت مينو ديدم كردم،برگشتم قطع ارتباط تا

 بفهمي،بگو خواهي مي را چيزي كني؟چه مي كنجكاوي ام خصوصي مسايل در اينقدر چه براي.خواهي مي چه جانم از ـ
 .بگويم بهت خودم

 :گفت تندي لحن با مامان

 !مينوست با كردن صحبت طرز چه اين مها ـ

 :داد ادامه.دهد مي گوش حرفهايم به و ايستاده سرم پشت مادرم دانستم نمي

 !بفهمد كسي خواهي نمي كه داري حرفي چه تو مگر آخر ـ
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 .بكشد سرك ام زندگي به دايم.دهد مي اجازه خودش به چرا كه است اين منظورم.نيست اين موضوع ـ

 :گفت و كرد خم سو يك به سر نمايي مظلوم با مينو

 .خواهم مي كند،معذرت مي تعبير ايستادن گوش و فضولي مرا نگراني و دلسوزي مها اگر.جان عمه خب ـ

 :گفت من به خطاب غيظ با مامان

 .باش نشنيدي،زود هستم،مگر تو با.بخواه معذرت باش،سريع ايستادي،زود ساكت چرا ـ

 :رسيد مي گوشم به هنوز دو آن گوي و گفت صداي.بستم را در و رفتم اتاقم دادم،به تكان سر نزدم،فقط حرفي

 بهم اعصابش خيلي امروز مها داني،آخر مي.عزيزم نكن گريه.خواهم،ببخش مي معذرت ازت مها جاي به جان،من مينو ـ
 . ريخته

 مي را اش فضولي دارم من كند مي فكر او چرا گويم مي من.نيست خواهي معذرت سر بحث.رويا عمه همين خب ـ
 .شود مي اينطوري دانستم مي چه من.كنم كمكش بتوانم شايد است،گفتم گرفته خيلي ديدم وقتي امروز.كنم

 با آمدم،مامان بيرون اتاقم از وقتي شب.باشد پست اينقدر كه كنم تحمل توانستم نمي.زد مي هم به را حالم هايش دروغ
 :گفت و توپيد من به خشم

 چيست؟ دردت بگو كنده پوست و راست.اوري مي در خودت از كه چيست اداها اين ـ

 :دادم پاسخ مصنوعي لبخند با

 .ندارم كردن پنهان براي چيزي و گفتم بهت كه بود همان همش.جان مامان نگراني چي از ـ

 كردي؟ برخورد بد آنطور مينو با اي؟چرا گرفته اينقدر چرا پس ـ

 مرا كه است اين هدفش تمام.سوزد مي ديگر جاي از دلش و ست ديگري چيز مينو دانيد،درد نمي كه شما من،آخر مادر ـ
 .شود خنك دلش و بچزاند

 مي بينم،ديوانه مي غمگين و ناراحت را تو وقتي كن باور.نباش ناراحت هم اينقدر.نزن را حرفش اصال پس.خب خيلي ـ
 .شوم
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 :گفتم تصنعي لبخندي با هم باز

 .دارم تنهايي به نياز و ام خسته فقط.نيست مهمي چيز ـ

 

 هفتم و بيست فصل

 مي دم سپيده تا مكث بدون و يكنواخت و زد مي شالق ها شيشه به باران رگبار.ديدم مي كابوس فقط صبح تا شب آن
 .نشوم درگير كابوسهايم با و نبرد خوابم دوباره تا دوختم مي سقف به پريدم،چشم مي كه خواب از.باريد

 را فكرم هم لحظه يك حتي آنكه دوختم،بي تلويزيون صفحه به چشم و نشستم مدت تمام.بود اي كننده خسته روز فردا
 .كنم متمركز تماشايش به

 همراهم تلفن زنگ صداي به گوشم.كنم فكر او از غير ديگري چيز هيچ به دانستم نمي و بود پدرام پيش حواسم تمام
 كه برداشتم را آن شتابي چنان زد،با زنگ كه بخواهد،همين عذر اش بدرفتاري از و بگيرد تماس شايد كه اميد اين بود،با

 .افتاد دستم از

 :داد اطمينان و است چطور حالم بداند خواست مي كه بود مژده

 .شود مي درست چيز همه.مها باش داشته صبر.بگذرد تو از راحتي اين به كه باشد آدمي پدرام دانم مي بعيد ـ

 .شوم مي ديوانه دارم. توانم مژده،نمي توانم نمي ـ

 .نده عذاب را مادرت و كن كنترل را خودت ـ

 باز را صحبت سر و نشست مي كنارم مينو كه هميشه شام،برخالف سرميز.رفتيم آنها ي خانه به دايي زن اصرار به شب
 به ديدم افتاد،مي مي او به چشمم بار هر فقط.نزد حرف من با هم كالم يك حتي شود،اينبار باخبر دلم راز از تا كرد مي
 .زده زل من

 :پرسيد دايي شام صرف از پس.بودمش نديده اينطور حال به تا

 كرده؟ فوت شمس آقاي جان،عموي مها راستي ـ

 :بودم گفتم،شرمنده مي كه دروغي از
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 .بله ـ

 آخر و نياوردم طاقت باالخره.داشتم خبر ديگري كس از نه و گرفت تماس پدرام نه.گذشت محض خبري بي در روز دو
 مي كنده جا از داشت و زد مي شدت به خورد،قلبم مي كه زنگ.گرفتم را پدرام شماره موبايل رفتم،با اتاقم به كه شب

 .لرزيد مي دستهايم در شد،گوشي

 :گفت خشونت با.نبود مهار قابل هايم اشك و نداشتم را زدن حرف قدرت.لرزيد بدنم تمام»الو«گفت وقتي

 .نگير تماس هم ديگر.بشنوم را صدايت خواهد نمي دلم اصال.بزني حرفي ندارد لزومي ـ

 .گرم دستم و بود داغ سرم هنوز.بكنم دل او از توانستم مي چطور ناكامي،ولي خط آخر رسيدم،به خط آخر به

 ما بين آنچه كه كنم باور توانستم نمي هرگز.بود بدبختي و بغض سر از كه اي خنده.خنديدم ام بيهوده و پوچ احساس به
 هايم چشم گريه شدت برخاستم،از خواب از كه صبح خوابيدم فكرش با.شده تبديل خاطره يك به فقط داده،حاال رخ

 :پرسيد نگراني با ديد مرا تا مادرم.بود سرخ

 پريده؟ رنگت چرا!كردي گريه باز مها ـ

 .ست خوابي بي از.نيست مهمي چيز ـ

 به.يابم تسكين و كنم دردل كسي با خواست مي دلم.زد مي شور جهت بي دلم و بود آشوب درونم.داشتم دلهره صبح از
 منزل انگار شود،ولي پيدايش مينو باز داشتم انتظار.نشستم چوبي تخت روي و رفتم حياط به.نداد زدم،جواب زنگ مژده
 .نبود

 نگاهش خواستم برداشتم،تا را پدرام عكس و كشيدم را ميزم كشوي رفتم،ناخودآگاه اتاقم به و برگشتم خانه به
 بود كرده گير انداختم،اما كشو توي را عكس شتاب با.پايين ريخت هري قلبم و ترسيدم يكهو.آمد مامان پاي كنم،صداي

 .بستم محكم و دادن هل را كشو زور به.رفت نمي پايين و

 را پدرام صداي وقتي.نديدم را كسي و دوختم حياط به چشم پنجره از.برود حياط به مامان كه شد باعث در زنگ صداي
 فكرم ديگر.آمد داخل به فرستادم مي برايش من كه گلي دسته با پدرام وقتي.لرزيد مي بدنم تمام.نيامد در شنيدم،نفسم

 .گرفت فرا را وجودم تمام وحشت و ترس كه بود عصباني آنقدر.رفت مي سياهي داشت هايم چشم.نكرد كار

 :گفت و كرد دراز مامان طرف به گلها با را دستش
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 .فهميد،متنفر متنفرم،مي گلها اين از من ـ

 :پرسيد تعجب با و برداشت عقب به قدمي چند حيرت با مامان

 شمس؟ آمده،آقاي پيش مشكلي ـ

 .بردارد سرم از دست بگوييد مها كنم،به مي خواهش هستيد،فقط جريان در حد چه تا شما دانم نمي من ـ

 كرده؟ كار چه مها كنيد؟مگر مي صحبت چي از داريد شما!چه يعني ـ

 :داد پاسخ و كرد نگاهش سرگرداني با

 .بپرسيد خودش بدهم،از توضيحي مورد اين در توانم نمي ببخشيد،چون مرا ـ

 .آمدند حياط به هم مينو و دايي زن آنها صداي و سر از.رفتم باال ها پله از بود زحمتي هر افتادم،با مي پس داشتم

 :گفت مادرم به خطاب دايي زن.ايستادم پله روي همانجا فقط.بزنم حرفي دانستم نمي و بود آمده بند زبانم

 گويند؟ مي چه آقا شده؟اين چي جان رويا ـ

 :گفت و آمد من طرف به خشم با.نداد را جوابش مامان

 اينجا به خواستگاري براي شمس آقاي نبود قرار چيست؟مگر موضوع نده،بگو دق مرا اينقدر.باش مها،زود بزن حرف ـ
 زند؟ مي حاال كه چيست حرفها اين بيايد،پس

 :گفت و نداد پاسخ مجال من به پدرام

 .نه ديگر حاال بشناسم،ولي خوب را ايشان اينكه از قبل بيايم،البته بود خانم،قرار بله ـ

 فرو براي را اشك لرزش.شود افتادنش از مانع تا گرفت را بازويش زير دايي زن.افتد مي پس دارد مادرم كردم احساس
 :شنيدم را ناالنش صداي و ديدم ديدگانش در ريختن

 .فهمم نمي كردي؟اصال كار چه تو زند؟مگر مي حرف اينطوري چرا آقا بزن،اين حرف مها ـ

 :گفت پدرام.گرفت را گلويم بغض.شد قفل دهانم
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 و بدهي عذابم بودي آمده فقط انگار.مها كردي بد من با تو.شدم نمي عاشقت هرگز و شناختم نمي را تو وقت هيچ كاش ـ
 فرستادي؟چرا؟ گل برايم دوباره چه شد،براي تمام ما بين چيز همه وقتي.بروي

 كني؟ مي خوردم داري جوري اين كه گفتم چيزي كسي به من مگر

 :گفت التماس با مامان

 .ميرم مي شده؟دارم چي بگو كند خوردت اين از بيش بزن،نگذار قسم،حرف پدرت خاك به را تو مها ـ

 :گفتم هق هق با و كردم باز دهان كندن جان هزار با

 .است خبر چه پرده پشت فهمم نمي اصال.كن نفرستادم،باور برايت من را گل اين ـ

 :كشيد فرياد

 كردن خراب و آبرو بردن يا.كني نرم فرستادن گل با مرا دل خواستي مي.توست كار هم يكي گويي،اين مي دروغ ـ
 بياري؟ دست به را دلم ام زندگي

 ...هم هنوز.ببرم را آبرويت خواستم نمي هرگز و داشتم دوست را تو من ـ

 .هرگز بودمت نديده وقت هيچ كاش.بشنوم چيزي خواهم نمي ديگر.ست نزن،كافي حرف ـ

 در طرف به خواستم تا.برنگشت زدم،ولي صدايش پي در پي با رفت،چندين بيرون در از و كرد پرت من طرف به را گل
 .رفتم حال بروم،از

 از هراس ديدم؟با مي خواب من داشته،يعني افتاده،واقعيت روز آن كه اتفاقي شد نمي كردم،باورم باز را چشمهايم وقتي
 كه نزديكم به.آمدند طرفم ام،به آمده هوش به شدند متوجه كه همين دايي زن و مادرم.نشستم و پريدم جا

 :رسيديند،گفتم

 .مردم مي داشتم ترس از.ديدم بدي خواب چه دانيد مامان،نمي واي ـ

 با محكم را ايم شانه سپس.پريد سرم از هوش كه نواخت گوشم به محكمي سيلي.بود عصباني شدت به حاليكه در مامان
 :گفت فرياد با دادنشان تكان حال در و گرفت دست دو
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 بيايد،چرا ات خواستگاري به خواستي ازش التماس با و فرستادي گل برايش كردي؟چرا بازي ما ابروي با چرا؟چرا ـ
 بگو؟

 و گذاشتم صورتم روي را دستم و ترسيدم.رفت مي سياهي داشت هايم چشم.شد سرخ اش درپي پي سيلي از هايم گونه
 .ديوار به خوردم

 :گفت و گرفت را مادرم دست دايي زن

 .ست رويا،كافي كن پس ـ

 :گفت مي مدام و نبود بردار دست او اما

 .شدي ابرو بي ديگر تو.نداري آبرو تو ـ

 كه همين.كاست مي گناهم از حقيت بيان شايد.كنند مي اشتباه كه فهماندم مي آنها به بايد.دادم دست از را تحملم قدرت
 :گفتم التماس با و گرفتم هوا در را بيايد،آن فرود صورتم روي بر اينكه از كرد،قبل بلند دوباره را دستش

 .ام نشده گناه مرتكب و هستم پدرام قانوني همسر من.كنيد گوش حرفهايم به لحظه يك كنم مي خواهش ـ

 :گفت و خنديد غيظ با

 .ديوانه زني مي بهم را حالم داري ديگر ـ

 .اش ي عقد و شرعي زن.هستم زنش من.گويم نمي دروغ كنيد باور ـ

 :گفت و كرد دايي زن به رو

 هم حاال گرچه.بكشد مرا خواهد مي اينكه شده،ييا ديوانه سرش به زده گويد؟انگار مي چه دختر اين سارا فهمي مي تو ـ
 .ام مرده من

 .گويم مي قسم،راست بابا روح به ـ

 دنبال به.كرد پرتاب بيرون به را محتوياتش و ريخت بهم را كشوهايش تمام.رفت كمدم طرف خوردم،به را پدر قسم تا
 گيج رسيد،سرش كه دوم صفحه به.زد ورق را صفحاتش لرزان دستهاي يافت،با را آن كه گشت،همين مي ام شناسنامه

 .شد زمين نقش و رفت
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 هم من و داشتند مادرم آوردن هوش به در سعي آنها.رساند پايين طبقه به را خود هراسن مينو دايي زن فرياد صداي از
 را برخاست،دستم قبل از تر كرد،خشمگين باز را چشمهايش مامان اينكه محض به.زدم مي زار و بودم نشسته گوشه يك

 :گفت فرياد با و كشاند ها پله طرف به زور به گرفت،مرا

 .بيرون برو خانه اين از.گمشو برو ـ

 تا مرا كشان كشان همانطور.نداشت ثمري هايم التماس و ها زاري و اشك.فهميد نمي را خودش حال عصبانيت شدت از
 :گفت نفرت با آميخته فريادي با و كرد باز را برد،در خود با حياط در جلوي

 .برنگرد ديگر برو ـ

 :گفتم و گرفتم را پاهايش.بروم داشتم را كجا

 .ببخشيد مرا كنم مي نه،خواهش مامان نه ـ

 را دستش نفرت با.گرفتم،بوسيدم را دستش.كرد بازش دوباره بستم،ولي را در زور به.شنيد نمي را صدايم اصال انگار
 :گفت و ديوار كنار كشيد را او دايي زن.كوبيد صورتم به محكم و كشيد عقب

 پناهش.كرد چه نامرد آن نديدي مگر.برود كه ندارد را جايي دختر اين.فهمي نمي هستي عصباني االن تو.رويا باش آرام ـ
 .ديگري كس تويي،نه

 :گفتم هق هق با

 .ببخشيد مامان،مرا كردم غلط ـ

 .بردي را خانواده اين و من آبروي تو.ببخشم را چي ـ

 .كنم كار چه بگوييد فقط.شماست دست اختيارم حاال.كردم اشتباه من ـ

 آن از كه برمت مي امروز همين خب دهي،خيلي مي من دست را دادي،اختيارت انجام خواست دلت كاري هر كه حال ـ
 چرا،فهميدي؟ و چون بگيري،بي طالق عوضي نامرد

 .كنم تعريف برايتان را چيز همه بدهيد اجازه فقط.فهميدم مامان بله ـ
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 قرار جريان در كامال وقتي.پرداختم ماجرا شرح ريختم،به مي اشك بند يك حاليكه در من و رفتيم ما ي خانه به هم با همه
 :گفت و گرفت،برخاست

 احترامي چه كه بگو را غافل كنم،من معلوم چيز همه بي آن با را تو تكليف برويم تا بزن سروصورتت به بلندشو،آبي ـ
 .ست حسابي آدم كردم فكرمي و بودم قائل برايش

 شركت به.شد مي منفجر حرفي ترين كوچك با و بود عصبي شديدا كرديم،مامان اختيار سكوت دو هر راه طول در
 مي اشك حاليكه در من و رفت پدرام دفتر به راست بود،يك نشسته من سرجاي كه شادي با هماهنگي رسيديم،بدون
 .نگرفت تحويلم اصال و افتاده اتفاقي چه كه نپرسيد كالمي حتي شادي.نشستم ريختم،همانجا

 .آمدند بيرون دفتر از عصباني دو هر باالخره تا كشيد طول مدتي.شنيدم مي در پشت از را دو آن فرياد و داد صداي

 امكان چطور كه بكنم را تصورش توانستم نمي حتي شد، نمي باورم اصال.كند نگاهم كه نكرد بلند را سرش حتي پدرام
 شده،چنين فداكاري آن به حاضر خاطرش به كه كرده،كسي نثارش وجود تمام با را عشقش كه كسي مقابل در او دارد
 :گفت تندي لحن با و كشيد بودم مانده برجا زده بهت كه مرا دست مامان.باشد داشته واري بيگانه رفتار

 .شود مي دير برويم،دارد باش،بيا زود ـ

 سوار داشت من به اعتنا بي كه بود پدرام متوجه من نگاه هنوز شديم،اما تاكسي رسيديم،سوار كه شركت در جلوي به
 .نداشتم را نگاه يك ارزش حتي كه بود سنگين جرمم آنقدر انگار.شد مي خودش ماشين

 اتفاقي لحظه آخرين در بسا چه.ندادم دست از را اميدم هم باز كنم،ولي پرت بيرون به ماشين از را خودم خواست مي دلم
 .رسيديم دفترخانه مقابل به گرفت،باالخره مي خود به ديگري رنگ چيز همه و افتاد مي

 همين.ايستادم همانجا.نداشتم را ها پله از رفتن باال خودكشي،قدرت از تر بود،سخت سخت برايم اتفاقات اين كردن باور
 :گفت و آمد پايين ها پله از غضب،دوباره و خشم با.شد جاري هايم اشك كند نگاهم تا برگشت عقب به مامان كه

 .باش زود.شود تمام جا همين بايد چيز همه و است خط آخر هستي؟اين چه ايستادي؟منتظر چرا پس ـ

 :گفتم التماس با

 .كنم صحبت باهاش بگذار.بده فرصت كمي.توانم نمي خدا به ـ

 :گفت نفرت با
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 كه داشتي عقل كم يك اگر.دختر اي ساده چقدر تو.كند نگاهت نيست حاضر حتي او.بگويي عوضي آن به خواهي مي چه ـ
 .خوردي نمي را گولش

 صندلي روي ناآرام و عصبي كه ديدم را شدم،پدرام كه دفترخانه وارد.برد باال طبقه به خود با مرا و كشيد را دستم
 مادرم اعتراض به اعتنايي آنكه بي و برداشتم طرفش به قدمي چند.لرزيد مي بدنم تمام.بود كرده يخ دستم.نشسته

 كنده جا از ترسيدم مي كه تپيد مي تند آنقدر قلبم.بگويم خواهم مي چه دانستم نمي هم خودم.رفتم جلوتر كنم،بازهم
 .شود

 خودم و نشستم مادرم كنار ريختم مي اشك حاليكه خواست،در نمي مرا خدايا،ديگر.نكرد نگاهم آورد،ولي باال را سرش
 شنيدم،موقع نمي رساند مي ماجرا پايان نقطه به را ما كلماتش،داشت با كه را آقايي صداي.سپردم سرنوشت دست به را

 نگاه پدرام به بار آخرين براي.دادم مي جواب بايد.بود سوخته حالم به دلش كرد،انگار مكث كمي من از خواستن جواب
 .نابود و شد،تباه تمام چيز همه بعد و دادم جواب لرزاني صداي با.نديدم نفرت غيراز به چيزي نگاهش در و كردم

 وقتي.زد صدايش آقا آن كه رفتيم مي داشتيم سرش پشت هم ما و رفت پدرام.لرزيد دفتر امضاي موقع در دستم
 دست به را جذاب هاي چشم نگاه،آن آن توانستم مي چطور آخر.ايستادم ناخودآگاه.خورد نگاهم به برگشت،نگاهش

 :گفتم و كردم پاك را هايم اشك.زدم مي حرفي بايد.بود بخش زندگي برايم نگاه بسپارم،آن فراموشي

 .پدرام خداحافظ ـ

 آمد،اما مي سرم پشت مامان.رفتم پايين ها پله از شتاب با و شد تمام صبرم.رفت مي كالمي هيچ بدون عشق بي و روح بي
 مي كسي هر كنار از.شناختم مي را آن فقط كه راهي و ماندم من.ايستاد و شد خسته برسد،باالخره من به توانست نمي

 همراهم تا يافتم را اي خالي صندلي و رسيدم پاركي به باالخره تا.شد مي خيره من به نگراني با و گشت گذشتم،برمي
 .گريستم هاي هاي و يادآوردم به را عمرم تمام هاي نشستم،غصه وقتي.كند گريه

 خانه به را خودم زار حال با و شدم،برخاستم سبك كه كمي.بودم خودم حال به و نداشتم اي توجه اطرافم به اصال
 .گريستم همراهش و گرفتم پناه آغوشش شنيدم،در كه را مامان گريه صداي.رساندم

 :گفت و گرفت را دستم

 .كني استراحت بايد.كردي تب باز انگار ـ

 :نشست،گفت كنارم و خواباند تختم برد،در اتاقم به خود با مرا سپس
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 كه داشتي دوستش چقدر مگر آخر.جرا بفهمم توانم نمي اصال كه كردي نگذاشتي،كاري باقي حرفي هيچ جاي اصال تو ـ
 اطمينان بهت آنقدر غافل من و كند سوءاستفاده خودش نفع به ازت گذاشتي و شدي بزرگي فداكاري چنين به حاضر
 بود،هرگز زنده بيامرزت خدا اگرپدر.بود خواب اتفاقات اين ي همه كاش.كني مي چكار داري فهميدم نمي اصال كه داشتم
 .بيفتد اتفاقي چنين گذاشت نمي

 .نبخشد مرا وقت هيچ دارد حق و زدم صدمه بهش چقدر فهميدم گفت،تازه را جمله اين حسرت با وقتي

 تو با ازدواج خيال ديگر شمس اقاي گفتم،چون و نگذاشتم من شده،ولي بد تو حال چرا بپرسد بيايد خواست مي داداش ـ
 .كن فراموش را چيز همه هم تو پس.ندارد،ناراحتي را

 

 هشتم و بيست فصل

 حالم اصال و داشتم برخاستم،سرگيجه خواب از كه صبح.خوابيدم مادرم حرفهاي به كردن فكر و پتو زير ريختن اشك با
 .كنم پيدا را خودم بتوانم ها زودي اين به دانستم مي بعيد.كرد مي ام ديوانه داشت بالتكليفي.نبود خوب

 كردم نگاه كه پنجره از.رفت حياط به گشودنش براي رسيد،مامان گوش به كه در زنگ صداي.نفهميدم را زمان گذر اصال
 .زند مي حرف مادرم با دارد دست به گل شهاب،دسته همسايه پسر ديدم

 با بود نمانده چيزي كه رفتم پايين ها پله از حرصي چنان با.شدم مي ديوانه داشتم.كرد يخ بدنم ديدم،تمام كه را گل دسته
 :گفت و زد لبخندي ام غضب و خشم به توجه بي ديد كه مرا.بخورم زمين به سر

 ...كه هم و بپرسم شما از حالي هم داريد،آمدم كسالت است؟شنيدم چطور سالم،حالتان ـ

 :داد ادامه كوتاهي مكث از پس

 چطور دانم نمي اصال.شود مي مانع خجالت دفعه هر شوم،ولي مزاحم خواهم مي كه است وقت خيلي من راستش ـ
 .كنم مطرح را درخواستم

 :گفت و ايستاد حوض كنار تخت جلوي و آمد جلوتر شهاب.داد مي گوش فقط و زد نمي حرفي مامان

 .شماست از خواستگاري من قصد كه باشيد فهميده خودتان شايد.دارم مزاحمت قصد نكنيد فكر ـ
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 رسي،با تا.بود مادرش اينبار.زدند در بزنم،دوباره حرفي خواستم كشيد،تا زبانه وجودم در خشم آتش جمله شنيدناين از
 :گفت پسرش به خطاب غيظ

 .نرو كه نگفتم بهت من خودسر،مگر پسره آخر ـ

 :زدم فرياد خشم با و دادم دست از را تحملم

 .ببريد و برداريد را پسرتان زود.بيايد اينجا به كه نخواست او از كسي ـ

 :گفت طعنه به و زد كمر به دست

 .دارد كه باشد،آبرو نداشته چه هر پسرم.بخواهد دلتان هم خيلي ـ

 :گفتم و دادم دست از را كنترلم.آمدند داخل به و كردند باز را در مسعود با همراه محمود حين،دايي همين در

 .هستم شما باشيد،با زود.كنيد تكرار گفتيد را آنچه ديگر يكبار ـ

 :گفت مامان

 .خانم ببريد تشريف بفرماييد هم شما.مها كن بس ـ

 .نكند اغفال مرا پسر تا بگيريد را دخترتان جوي لطفا هم شما ـ

 :گفتم غيظ با و زدم اش سينه به را دستم

 .بيرون برو ـ

 :پرسيد نگراني بود،با ما بحث جرو شاهد حيرت و بهت با كه دايي

 زند؟ مي را حرفها اين چرا خانم اين و چيست جريان بگو تو شده؟رويا چي جان مها ـ

 :گفت و نداد ما به را جواب مجال شهاب مادر

 .كند بدنام شركتشان مدير مثل خواهد مي هم مرا پسر كه چيست جريان.بپرسيد خودتان زاده خواهر از ـ

 :زدم فرياد و دادم دست از را كنترلم خشم شدت از من و گرفت را جلويم كنم،مامان حمله طرفش به خواستم تا
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 .بيرون گمشو شو،برو خفه ـ

 .دادي مي هم را بله جواب پسرم به تو رسيدم مي سر ديرتر كمي يك من اگر.بفهم را دهانت حرف ـ

 :گفت و گرفت را خشمش جلوي زحمت رسيد،به مي نظر به عصباني شديدا كه محمود دايي

 .است خبر چه اينجا كنند مي فكر ها همسايه االن.بيرون بفرماييد محترم،شما خانم ـ

 .دانند نمي ها همسايه انگار كه زنيد مي حرف همچنين ـ

 .ترسيدند دو هر مادرش و شهاب كه زد فريادي چنان و ندهد نشان تندي العمل عكس نتوانست دايي اينبار

 بيرون؟ بيندازم را شما زور به خودم يا بيرون رويد مي در اين از.داريد نگه را خودتان حرمت!چه يعني ـ

 مي.نيامد پايين مامان ظهر تا.رفتم پايين ها پله از كنان گريه هم من و رفتند آنها و كرد را خودش كار دايي تشر و توپ
 گريه نشست،با تا.آمد سرخ چشمان با باالخره.سوخت حالش به دلم.است برادرش به دادن پس حساب مشغول دانستم
 :گفت

 مي را تو خشم شدت گرفتم،از نمي را جلويش اگر.كرد مي سكته داشت طفلك.فهميد را چيز همه ات دايي مها ـ
 و دادم گوش دخترت و تو حرف به كه بود خودم تقصير.نگذاشتم كم شما براي چيزي كه من گفت مي بند يك.كشت

 و خودش آبروي با.لرزد مي دارد قبر در تنش االن خدابيامرز آن.بدهم چي را رضا جواب حاال.سركار برود گذاشتم
 .بردي را خانواده اين آبروي رضا و من تو،دختر يعني.شده بازي اش خانواده

 :پرسيد و گرفت را جلويم مامان.برداشتم را كيفم و پوشيدم را مانتويم رفتم شدم بلند عصبي حالت به

 .فهميدي.بروي جايي نداري حق كجا؟تو ـ

 :گفت و ايستاد در جلوي.رفتم مي بايد ولي

 .بخوري تكان اينجا از گذارم نمي ـ

 و شدم تاكسي سوار.رسيدم خيابان به تا دويدم را راه طول تمام.رفت كنار تا دادم قسمش بابا روح به التماس و گريه با
 دفتر وارد.رفتم باال ها پله از دو حالت به.رساندم شركت به را خودم چطور نفهميدم اصال.دادم راننده به را شركت ادرس
 :وگفت شد ديد،شوكه مرا تا.آمد بيرون پدرام اتاق از كه ديدم را شدم،فرزانه كه سابقم
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 !تويي مها ـ

 .دارم كار.كنار برو ـ

 .دارد جلسه شمس آقاي ولي ـ

 او به چشمم تا برگشتند من طرف به هم با دو هر پوريا و پدرام.شدم داخل و كردم باز را زدم،در كنارش دست با
 :گفت و كرد اشاره طرفم به دست با.آمد بند افتاد،زبانم

 .بيرون كتي،برو مي كار چه ايمجا ـ

 :گفتم و كردم او به را پشتم بزنم حرف راحت بتوانم اينكه براي

 ها همسايه و فاميلم ي همه حاال.بردي را آبرويم و شكستي را روحم غرور،تمام تمام كردي؟تو چكار من با داني مي هيچ ـ
 فهمي؟ مي بكشد مرا خواست مي زد،دايي كتكم مادرم.شناسند مي آبرو بي دختر يك نام به مرا

 :گفتم و رفتم طرفش به.ايستاده همانجا برگشتم،ديدم

 .بزن حرف باش زود.بده جواب تو چرا؟حاال بگو.بودم عقوبت اين مستحق من چرا؟آيا...چرا ـ

 :داد كرد،پاسخ مي نگاهم داشت حاليكه در

 .شدي ام زندگي نابودي كردي،باعث كه كاري با هم تو ـ

 تركت تا بود بهانه دنبال و نداشت عالقه تو به ديگر ارزو كه داني مي خوب خودت.نشده باورت هنوز يعني!چي؟من ـ
 چي؟ تو بكنم،اما كاري هر شدم حاضر تو به ام عالقه و عشق بخاطر من گويي،چون مي راست تو كند،ولي

 ...شد،وگرنه مشكل ايجاد باعث وگل نامه فرستادن ـ

 .بودم بهانه يك فقط من.گويي مي دروغ داري كه داني مي خودت ـ

 .بيرون برو.ديگر كن بس ـ

 و اميد تمام و زندگي تمام تو كه بدان را اين فقط.بشكني كه نگذاشتي باقي غروري برايم ديگر تو چون روم مي باشد ـ
 .گرفتي من از را عشقم و ارزو
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 .گرفتي من از را ام زندگي اميد هم تو ـ

 .بدهند نشان هم به مرا همسايه و شدي،در باعث رفتارت با نكردم،تو بازي ابرويت با اره،ولي ـ

 :گفت گستاخي كمال با

 است؟ چند آبرويت قيمت ببينم بگو ـ

 با مرا ابروي خواست مي او يعني.شنيدم پدرام زبان از را جمله اين كه شد نمي باورم.رفت گيج جمله،سرم اين شنيدن به
 :گفتم و دادم تكيه ديوار به را دستم.بخرد پول

 .است ارزش بي من مقابل در ثروتت تمام نازي،اما مي ات دارايي و پول به كه متاسفم ـ

 :گفتم و كردم او بود،روبه آمده بند پوريا زبان

 .ندارد بهايي هيچ دارد؟نه بهايي چه من زندگي و شما،آبرو،عشق نظر پوريا،به آقا ـ

 و بيايد يادم به شوم متنفر او از خواستم وقت هر كه بسپارم خاطر به را اش چهره كردم،تا نگاهش بار آخرين براي سپس
 .امدم بيرون اتاق از بعد

 دايي منزل و نرفته هنوز كه فهميدم مسعود كفش از.رفتم خانه به خراب باحال و ندادن اهميتي.زد مي صدايم داشت پوريا
 .ست

 دايي آمدم،ديدم بيرون اتاق از كه موقعي غروب.گريستم ام تنهايي خلوت در و بستم خودم روي به را رفتم،در اتاقم به
 :گفت و زد ديد،صدايم كه نشسته،مرا در روي روبه

 .مها اينجا بيا ـ

 :نشستم،پرسيد كنارش نداشتم،تا اي چاره كند،اما مالمتم خواهد مي دانستم مي

 بكني؟ را كار اين شدي حاضر بگو،چرا من به فقط ـ

 .ماندم ساكت و انداختم زير به سر.نبود آسان ام دايي براي دانستم،بيانش مي را جوابش اينكه وجود با

 :پرسيد دوباره
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 .بده درست را قسم،جوابم پدرت روح به را تو.دانم مي گنهكار را خودم ،وگرنه.بگ را راستش ـ

 :گفتم التماس به

 .دايي كنم مي خواهش ـ

 كنيم،خب؟ صحبت هم با ديگري طور نگذار.كنم مي خواهش هم من ـ

 ....راستش ـ

 .شدم ساكت و بدهم ادامه نتوانستم

 و خودت با داني مي هيج.كنم سكته كه بود نمانده چيزي شنيدم وقتي.است خراب خيلي حالم مها،من چي؟بگو راستش ـ
 كردي؟ چه ات خانواده

 .كشد مي اينجا به كار دانستم نمي كنيد ببخشيد،باور مرا بايد.بردم را شما آبروي.دانم مي بله ـ

 مادرت و راببري خودت و ما شرف و نامرد،آبرو آدم يك خاطر به شدي حاضر چرا بدانم خواهم مي.نبود من جواب اين ـ
 .بزن،بگو حرف مها كني؟ها داغان را

 :گفتم و گشودم اعتراف به زبان باالخره.بود اشكم و بغض همراهم تنها هميشه مثل

 و شما با دانم مي.افتاد اتفاقي چه بعد كه گفته شما به مامان البد.داشت دوست مرا هم او.شدم مند عالقه بهش چون ـ
 .شكستم خودم همه از بيشتر كردم،اما چه مادرم

 را دوشاب و دوغ بين فرق و باش هشيار اين از بعد.گذشت نمي ازت سادگي اين داشت،به دوستت واقعا مرد آن اگر ـ
 .خداحافظ.بدان

 .نداشت را آمدن بند قصد هايم اشك باران.نشستم حوض كنار و رفتم حياط به هم دنبالش،من به

 دايي خانه از وقتي مامان روز يك اينكه تا.نشد ايجاد من به نسبت اطرافيان رفتار در تغييري هيچ و گذشت روزي چند
 :برگشت،گفت

 باشي،حالت دور محيط اين از كه مدتي يك.بفرستد ساري در مان عموي منزل به مدتي براي را ما دارد خيال داداش ـ
 .شود مي بهتر خيلي
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 :پرسيد نگراني با ديد مرا وقتي.بزنم مژده به سري سفر از قبل گرفتم تصميم

 .استخوان پوست مها؟شدي آوردي خودت روز به چي ـ

 :گفت حرص پرداختم،با كه ماجرا شرح به

 .نكن فكر بهش ديگر اصال.انداختي روز اين به را آدمي،خودت چنين خاطر به كه تو از احمق،حيف ديوانه ـ

 .عمويش منزل شمال برويم مدتي يك مامان و من است مشكل،قرار آن به عمل است،ولي آسان توانم،گفتنش نمي ـ

 :گفت و كشيد درهم ابرو

 سرت از بيهوده خيال و فكر شايد تا كني عوض هوايي و آب نيست بد خب شود،اما مي تنگ برايت خيلي مها،دلم واي ـ
 .برويد است قرار موقع چه.بپرد بيرون

 .من پيش بيايي روز يك مان رفتن از قبل بده نيست،قول معلوم تاريخش ـ

 .آيم مي كن،حتما خبرم ـ

 

 نهم و بيست فصل

 رسيدم،عكس كه ميزم كشوي به.كنم جمع را وسايلم تا كرد كمكم و آمد ديدنم به سفرمان،مژده از قبل ساعت چند
 من با اش يادگاري هم رفتم،درحاليكه مي.داشتم او از كه بود يادگاري تنها اين.كيفم توي گذاشتم و برداشتم را پدرام
 .هايش خاطره هم و بود

 را همه و گشود دهان دلم توي عالم هاي غصه تمام انگار.بود مرده تازه پدر كه افتادم روزي كردم،ياد بغل را مژده
 كرد مي پر برايم را ام خواهر،نداشته جاي هميشه مژده.گريستند هم،همراهم ودايي مامان كه افتادم گريه به طوري.بلعيد

 .بمانيم دور هم از توانستيم نمي زيادي كه بود حدي به تا بهم ما عالقه و وابستگي و

 جريان خاطر به دايي از هنوز.كنم اش داشتن دوست به تظاهر توانستم نمي.دادم دست او با رسيد،فقط كه مينو به نوبت
 :گفتم و ايستادم كشيدم،مقابلش مي خجالت پدرام

 .جان دايي خداحافظ ـ
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 :گفت بغض با و گرفت سينه به را سرم.دارم حالي چه كه فهميد

 .عزيزم همراعت به خدا ـ

 نه.آمد نمي خوشم چيز هيچ از.بودم مرده دل.افتادم هق هق به و گذاشتم مامان شانه روي را شدم،سرم كه اتوبوس سوار
 .شد،نداشتم مي ناميده زندگي لذيذ آنچه از بردن لذت و بودن خوش براي دليل اصال.زندگي اين از نه و سفر اين از

 زنده خاطرم پدرام،در با همراه شمال به ام قبلي سفر خاطره افتاد،ناخودآگاه شمال جاده سرسبز چنگل به كه چشمم
 .داشت فاصله هم از روز يك اندازه به چيز همه انگار.گذشت زود چقدر خدايا.شد

 عزيزم خدانگهدار

 ديار اين از رم مي دارم

 نخواست منو كسي اينجا

 بذار تنها منو هم تو

 من اما نداشتي دوستم

 زياد خيلي داشتم دوست

 بدون اينو رم،ولي مي

 بودنم دليل تويي فقط

 من كه نذار ولي رم مي

 بسوزم عشقت داغ از

 كسي بي اوج تو شايد

 بگيرم اروم ات عكس با

 :گفت و كشيد آهي مامان.آورد چشمم به اشك بعد و نشاند لبانم روي بر گذشته،لبخند خاطرات يادآوري

 .شد نمي اينطور وقت هيچ كاش ـ
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 به زدم را خودم كه همين.كشيدند مي بيرون دوباره و كردند مي فرو قلبم به كه بود تيري عين مادرم حسرت پر ي جمله
 .كرد آرامم مسكني چون نبود،اما شيرين كه برد،خوابي بشمارم،خوابم يكي يكي را هايم حسرت فرصت سر خواب،تا

 را پله دو و رفت گيج بروم،سرم پايين خواستم كه اتوبوس هاي پله رسيديم،از كه فهميدم و شدم بيدار دستي تكان با
 :گفت سرم پشت از مردي كه زمين خوردم مي داشتم.كردم يكي

 بكنم؟ تان كمك توانم مي ـ

 .ممنون نه ـ

 و گرفت را دستم مامان.داشتم برمي قدم شده مسخ آدمهاي مثل بروم،درست بايد كجا دانستم مي ،انگار گرفتم ا چمدانم
 :گفت

 .برويم طرف اين از روي؟بايد مي كجا ـ

 دريا نزديك آنقدر كه شد نمي باورم رسيديم،اصال نظر مورد ي خانه به وقتي.شديم سوار و گرفتيم ماشين.ايستادم
 :گفتم شوق با.باشد

 .دريا كنار روم مي من ـ

 .است بسيار وقت.نه االن ـ

 :گفت و گشود،نشناخت رويمان به را در كه را مسني مرد مامان

 .دارم كار سهرابي آقاي با خواهم مي عذر ـ

 !شما؟ ـ

 .هستم ايشان برادرزاده بنده ـ

 در كه است سال چند.ست سهرابي آقاي بينيد،منزل مي كه رنگ كرم در همان.تر طرف آن خانه سه ببريد تشريف پس ـ
 .كنند مي زندگي آنجا

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



 

 

رضازاده زهرا  –گل نسترن رنگ    

275 

 او ديدن با.گشود رويمان به را در ميانسالي بزنيم،مردي در اينكه از قبل.افتاديم راه و برداشتيم را چمدانهايمان دوباره
 گذاشتم كه اش شانه روي را دستم.شدند خيره بهم مبهوت و مات دو هر.افتاد زمين به و شد رها مامان دست از چمدان

 :شنيد جواب و كرد آمد،سالم خود به

 شما كه كنم باور توانستم نمي اصال كه است اين خوردم،دليلش يكه ديدنتان از عمو،اگر دختر خواهم،سالم مي معذرت ـ
 .هستيد اينجا

 .شناختيد مرا چطور كه است عجيب برايم ـ

 و نوجواني دوران طوري همين و بوديم هم بازي هم كه را ام كودكي دوران خاطرات است ممكن مگر.داريد اختيار ـ
 .داخل بفرماييد بگويم رفت يادم كه شدم هول آنقدر ببخشيد.كنم فراموش را مان جواني

 ما از جلوتر.رويمان پيش در طبقه سه عمارتي نماي پرميوه،با و باصفا درختان از انبوهي با بود مانندي باغ و بزرگ حياط
 خوش براي و آمدند استقبالمان به خندان هاي چهره از نفر ده بالفاصله و رفت عمارت داخل به مادرم پسرعموي
 .آوردند هجوم طرفمان به آمدگويي

 اينكه تا.بود سوال عالمت برايم بقيه باشند،هويت مادرم عموي زن و عمو زدم مي حدس كه مسني مرد و زن از غير به
 :گفت و گرفت را دستم باشد من همسن رسيد مي نظر به كه جواني دختر

 كم كم هم را بقيه.مهناز كوچكترم ايستاده،خواهر كنارم در كه دختري و هستم مادرت عموي دختر زيبا جان،من مها ـ
 خودشان منزل و ندارند حضور االن فاميل بقيه تازه.شوي مي ببرم،گيج اسم يكي يكي االن اگر شناخت،چون خواهي
 .شود كامل ما جمع و بيايند اينجا به كه كنند مي دعوت امشب را همه شما خاطر به آقاجان البد كه هستند

 :گفت مامان عموي

 مي حالي و زدي مي ما به زنگي ميان در سال بودي،دو رفته كه اوايل نامهربانم،حداقل برادرزاده خب.جان زيبا حتما ـ
 .كردي مان فراموش كلي به بعد.پرسيدي

 :گفت همسرش

 .كن گاليه داخل،بعد بيايند نادر،بگذار بابا اي ـ
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 عموي زن شد مي كه بيتا و دانيال مادر اينكه تا نشستم اي دقيقه چند.افتادم مي پا از داشتم كه بودم خسته آنقدر
 :گفت و شد ام خستگي مهناز،متوجه و زيبا پسرعموي

 .كند استراحت كمي يك باال ببر را جان مها بيتا ـ

 .رفتم باال طبقه به همراهش و برداشتم را چمدانم

 :رفتيم،گفت باال كه ها پله از.نشست دلم به ديدار اولين لحظه همان از بيتا

 ساكن زيبا خانواده سومي در و ما اختيار در دومي و است سهراب عمو و جون خانم و آقاجون اختيار در عمارت اول طبقه ـ
 .هستند

 استراحت به نياز فقط من آورد،ولي شربت و ميوه برايم شستم،بيتا را صورتم و دست و كردم عوض را لباسم من تا
 :گفتم و ديگري چيز داشتم،نه

 .بخورم چيزي توانم نمي و ام خسته االن.زيباجان ممنون ـ

 دو و بيست من راستي.كني استراحت راحت تواني مي آنجا.من اتاق برويم است،بعد خنك كه بخور را شربت فقط پس ـ
 دارم،توچي؟ سال

 .بزرگترم تو از يكسال من ـ

 چيدمان طرز.آبي گلهاي با صورتي اش روتختي و پرده رنگ و بود صورتي ديوار رنگ.آمد خوشم خيلي اتاقش از
 .است اي سليقه با دختر كه داد مي نشان وسايلش

 .كني استراحت خوب كه گذارم مي تنهايت مهاجان خب ـ

 فكر ديگري چيز هيچ به خواب از غير به كوشيدم و كردم گذشته خاطرات تمام از خالي را كشيدم،ذهنم دراز تخت روي
 .نكنم

 بروم،نگاهم بيرون در از خواستم تا.پريدم جا از چيزي شدن شكسته صداي با كه خوابيدم ساعت چند دانم نمي درست
 .افتاد پريشانم موهاي به آيينه در

 .حاضرشوم جمع در بزنم،بعد شانه را موهايم و كنم عوض را لباسم اول دادم ترجيح پس
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 :گفتم و ديدم مقابلم در را در،دانيال گشودن محض شدم،به كه آماده

 .شكست چيزي يك ،ببخشيد،انگار سالم ـ

 :گفت باخنده

 .داده آب به گل دسته بيتا معمول طبق.سالم ـ

 :گفت و آمد بيرون آشپزخانه از بيتا لحظه همان

 از را تو صدايم سرو با برعكس كه بدهم دانيال به شربت ليوان ارام،يك و صدا بي خواستم مي مثال.كردم بيدارت ببخش ـ
 .پراندم خواب

 .شكست چيزي انگار شدم،اما مي بيدار ديگر بايد.نيست مهم ـ

 .زمين افتاد دستم از كه شستم مي را ليوان داشتم احتياط با زيادي انگار.سرت فداي ـ

 :گفت زيبا.نشستم مادرم كنار و رفتم پايين طبقه به بيتا همراه.نداشتم را خنديدن حال اصال گرفت،ولي ام خنده حرفش از

 ست عالي كه باشد اينطور اگر.بمانيد ساري در ما پيش را تابستان ماه سه است قرار شنيدم خانم رويا جان،از مها راستي ـ
 .شويم اشنا هم با بيشتر داريم فرصت و

 .بودم،نداشتم گرفته انس آنها به كه را كساني از دوري تحمل نشدم،چون خوشحال خبر،اصال اين شنيدن از

 :داد ادامه

 خيلي اند شده دور تهران هاي ماشين دود و آلوده هواي از اينكه آيند،از مي ساري به هايم عمه عيد ايام وقتي راستش ـ
 .نداري را احساس اين تو رسد مي نظر كنند،به مي آرامش احساس و شوند مي خوشحال

 :گفت مامان

 .است دلتنگ نيستند ما همراه اش دايي خانواده چون فقط.دارد دوست را شمال خيلي مها جون،اتفاقا زيبا نه ـ

 .برگردد تهران به نخواهد دلش اصال كه طوري.كنيم مي پر را آنها خالي بيتا،جاي و من.ندارد عيبي ـ
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 شوقي چنان با مادرم و پريسا.پيوستند ما جمع به اش خانواده با مامان دخترعموي خانم پريسا و زدند در بعد ساعت نيم
 به حواسم تمام من نشست،ولي دانيال كنار بابك پسرش.دارند عالقه بهم خيلي فهميدم كه گرفتند آغوش در را همديگر
 از تصورم برخالف كه فهميدم ايستادم،و پنجره پشت وقتي ديد،بعد شود مي را دريا آنجا از كردم مي فكر كه بود پنجره
 .آوردند هجوم مغزم به ها خاطره دوباره و گرفت شود،دلم نمي ديده دريا آنجا

 در را دريا راه و آمدم بيرون خانه از صدا سرو بي و آهسته.نبود من به حواسش كس هيچ و بودند گو و گفت سرگرم همه
 به را اي لحظه و بستم را رسيدم،ايستادم،چشمهايم وقتي.شد مي بيشتر هيجانم و رفتم،شور مي جلوتر هرچه.گرفتم پيش

 به را خود و دويد دريا طرف به لباس با شوق شدت پذيرفتم،از را ازدواجش پيشنهاد اينكه از پس پدرام كه خاطرآوردم
 صداي با و نشستم سنگي تخته روي.شكست را گلويم سمج بغض و پيچيد گوشم در اش مستانه هاي قهقه صداي.زد آب

 بسته هاي چشم با و آوردم خاطر به داديم مي گوش دريا صداي به هم با كه را باري هم،آخرين روي بر امواج غلتيدن
 .گريستم

 بسته چشمهاي در پدرام جذاب ي چهره تصوير و دريا و بودم من فقط آفتاب غروب در.داشتم خوبي اندوه،حال عين در
 .زد صدا سرم،مرا پشت از يكي ام،كه

 و شنيدم،برگشتم دريا هياهوي در را نامم طنين بار چندين اينكه از پس برگردانم،اما عقب به سر نداشتم دوست اصال
 .ديدم مقابلم در را دانيال

 :پرسيد نگراني با و ام كرده گريه كه فهميد نگاه يك با

 آمده؟ پيش برايتان مشكلي ـ

 .افتادم پدرم خاطرات ياد نه،راستش ـ

 .كنم پيداتان تا فرستادند مرا و شدند نگران رفتيد،همه خبر بي وقتي شوم،ولي مزاحم خواستم نمي ـ

 در آفتاب غروب شده طور هر خواستم مي و بياورم دوام فردا تا توانستم نمي كه است اين واقعيت.خواهم مي معذرت ـ
 .شدم هم شما زحمت باعث كه ببخشيد.ام،برويم آماده من.باشم دريا كنار

 .نيست زحمتي ـ

 :گفت رسيديم،مامان كه ويال به
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 .كردي جان،نگرانمان مها ـ

 .برد نمي خوابم ديدم،شب نمي را دريا اگر ـ

 :گفت نادر عمو

 .كنم مي دعوت دريا كنار در داغ چاي يك به را همه شام از بعد خودم اصال!نديده چرا ـ

 باال را سرم تا ام،ولي كرده گريه كه فهمد كند،مي نگاهم تا دانستم مي.نشستم كنارپنجره مامان تيررش از دور
 .كشيد درهم زدم،ابرو لبخند اينكه وجود كند،با مي نگاهم دارد آوردم،ديدم

 :گفت و كرد آماده را چاي عمو شام،زن از بعد

 .برويم حاضرم من خب ـ

 افكارم غرق گرفت،ـنقدر را دستم مهناز وقتي راه بين.رفتم همراهشان و ندادم اهميت كرد،اما مي درد شدت به سرم
 .پريدم جا از و ترسيدم كه بودم

 :گفت خنده با مهناز

 خواني؟ مي درس دانشگاه در تو االن راستي.ترساندمت ببخش،انگار ـ

 .ندادم ادامه ديگر ديپلم از نه،بعد ـ

 :گفت و پيوست ما به بيتا همراه زيبا

 نه؟ يا كردي عروسي تو بدانند خواهند مي و كنند مي دق فضولي از دارند همه اينجا جان مها ـ

 :گفت و رسيد دادم به مامان كه بدهم او به جوابي چه دانستم نمي

 و ناز آنقدر ندارد،ولي خواستگار كم هم زديم،حاال ست،بهم مزاجي تند آدم نامزدش فهميدم بود،چون نامزد ماه يك مها ـ
 .پسندد نمي را كس هيچ كه دارد ادا

 :گفت زيبا

 .دارد نظر در را خاصي شخص شايد خب ـ
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 :گفتم و دادم خاتمه بحث اين به خودم دخالت با

 .ندارن ازدواج قصد ها،اصال زودي اين به كه است اين موضوع ـ

 .شدم خيره دريا آتش،به هاي شعله كنار از و نشستيم سنگي تخته روي.كردند روشن را آتش

 صدا را مادرم بالفاصله و گرفت را دستم بيتا.لرزيدم مي و بود سرم.زدم مي لبخند فقط من و خنديدند گفتند،مي مي همه
 :گفت و زد

 ندارد؟ كاپشن يا كت كسي لرزد،اينجا مي دارد رويا،دخترتان خاله ـ

 :گفت نادر عمو

 .ويال برگرديم پس ـ

 :گفتم

 .است سردم كمي فقط.است خوب حالم نه،من ـ

 :گفت و داد من به و آورد بيرون تن از را اش كاپشن دانيال

 .است بهتر هيچي از نيست،اما نو زياد ـ

 خود متوجه كه را نگاهم.نشسته بابك كنار و كرده حلقه درهم را دستهايش ديدم.شدم تر آرام.داد مي خوبي بوي
 .زد ديد،لبخند

 :گفت و نشست كنارم زيبا

 .داد مي كاپشن ما به هم نفر يك و شد مي سردمان هم ما كاش ـ

 .كند مي نگاه دانيال به دارد ديدم.برگردندام طرفش سربه.نيست منظور بي اش گفته فهميدم

 :پرسيدم و زدم اي زيركانه لبخند

 ؟...يا خواهي مي كاپشن فقط ـ

 .كرد مي توجه ما به هم كسي شد مي چه نداشتم،ولي منظوري كه من.بابا اي ـ
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 .گذاشت ناتمام را اش جمله بيتا آمدن با

 آن ام،سريع برنگردانده صاحبش به را كاپشن افتاد رفتم،يادم مي بيتا اتاق به داشتم برگشتيم،وقتي ويال به كه شب آخر
 :زدم صدا و آوردم بيرون تنم از را

 .دانيال آقا ـ

 :گفت و آورد بيرون اتاقش در الي از را سرش

 .بله ـ

 .رفت مي يادم ببخشيد،داشت ـ

 را؟ چي ـ

 .شديد اذيت كه ببخشيد.را كاپشن و شما لطف ـ

 .تان خدمت باشد داريد الزم اگر.برم مي خودم همراه چيزي ساحل كنار شبها هميشه من نه ـ

 :گفت و آورد بيرون خودش اتاق از را سرش بيتا

 .بخير شب.دارم را مهاجون هواي تو از بيشتر جمع،من خاطرات.گذاشتم برايش اضافه پتوي.بفرماييد شما ـ

 :گفتم اصرار كلي با و بخوابد،نگذاشتم خواست تا.بود انداخته جا زمين روي خودش براي بيتا

 .راحتترم زمين روي من.بخواب سرجايت تو ـ

 شوم،چون بيدار توانستم نمي بود،ولي نداشتم،سردم خوبي احساس.برد گذاشتم،خوابم هم را چشمهايم تا.بود ارامي شب
 صداي با.گشت برنمي.زدم مي صدايش چه هر شود،اما دور من از خواست نمي دلم.ديدم مي خواب در را پدرام داشتم
 .شنيد نمي كردم،انگار مي گريه بلند

 داشتم ديدم،فهميدم سرم باالي را بيتا كه همين.گشودم را هايم چشم و كردم حس صورتم روي را نوازشي دست تااينكه
 بيتا دست به را آن و آورد آبي ليوان دانيال.كند ارامم تا كوشيد مي بيتا.بود خيس چشمم اشك از صورتم.ديدم مي خواب

 .برد خوابم دوباره و شدم خوردم،بهتر كه را آب.است جريان در هم او كه فهميدم.داد
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 شكي.ام گذرانداه را بدي شب چه كه آمد يادم تازه و كردم وحشت چشمهايم ورم ديدم،از آيينه در را خودم كه صبح
 .اند گرفته قرار جريان در هم دانيال و بيتا كه نداشتم

 :گفت كه ديدم را بروم،دانيال پايين ها پله از خواستم شدم،تا كه آماده

 .بخير صبح ـ

 :گفتم و پايين انداختم را سرم خجالت با.كنم بيان را مقصودم چطور دانستم نمي

 .شدم هم شما زحمت باعث و نبود خوب حالم اصال ديشب من.بگويم چه دانم نمي راستش ـ

 مي خواب از زود كه همانطور شدم،وگرنه ناراحت شما خاطر به بيشتر من.نكنيد ناراحت را خودتان كنم مي نه،خواهش ـ
 .برد مي خوابم هم پرم،زود

 :بگويم توانستم تا آوردم فشار خودم به كلي.بودم نزده را اصلي حرف هنوز

 .بداند ديشب جريان از چيزي كسي خواهد نمي دلم ـ

 فهماندم بهش و كردم عوض را بحث فوري.بگويد مادرتان به خواست تا هم بيتا.نگفتم كسي به چيزي من.باشيد مطمئن ـ
 .كنيد دانستيد،مطرحش صالح خودتان اگر نزند،تا حرفي فعال كه

 .كنم تشكر شما از چطور دانم نمي.ممنون ـ

 !كني مي تشكر كاپشن بابت دانيال از داري هنوز بابا،تو اي ـ

 صبحانه سرتاسري ي سفره دور همه.رفتم پايين طبقه به همراهش.ندهد را تشكرم جواب دانيال كه شد باعث زيبا جمله
 :ديد،پرسيد مرا تا عمو.بودند نشسته

 خوابيدي؟ خوب ديشب ـ

 .بود خوب بله ـ

 .بودي بيدار را شب تمام كه پيداست ات چهره از.رسيد نمي نظر به اينطور ولي ـ

 .برد نمي خوابم دريا شوق از راستش ـ
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 .زنيم مي حسابي گشت يك رويم مي هم با همه ناهار از داري،بعد دوست اينقدر كه حاال ـ

 با و نشاند خود كنار.كشيد را شوم،دستم بلند خواستم تا.نشوم صحبت هم مادرم با تا خوردم تاني با و آرام را ام صبحانه
 :پرسيد تندي لحن

 نخوابيدي؟ خوب ديشب چرا ـ

 :بگويم دروغ شدم مجبور

 .همين.آورد اب برايم شد بلند بيتا.بود بد حالم هم من.شنيد نمي زدم مي صدايش هرچه.ديدم را بابا خواب ديشب ـ

 ديدم.شدند كنم،مانعم كمك خواستم تا كردند مي پاك برنج داشتند زيبا و بيتا.رفتم اشپزخانه به و نماندم جوابش منتظر
 شب خواب فكر.شستم را آنها ي همه سريع و زيبا،تند مادر و عمو زن اعتراض به اعتنا است،بي ظرف از پر ظرفشويي

 را ام اشاره انگشت دور ديدم و بستم را آب.سوزد مي شدت به دستم كردم احساس ناگهان.گذاشت نمي راحتم گذشته
 همين.بود زياد ام فاصله بردارم،اما ميز روي از را دستمال آب،خواستم زير گرفتم را دستم.آيد مي خون دارد و بريده
 :گفتم اختيار آمد،بي مي ميز طرف به داشت كه ديدم را دانيال موقع

 .بدهي من به را دستمال آن شود مي پدرام ـ

 .بود من طرف به ها نگاه ي همه.پدرام گفتم دانيال به چرا نفهميدم شدند،اصال ساكت همه

 :گفتم و زدم لبخندي

 .بريده بدجوري دستم.بدهيد من به را دستمال آن است دانيا،ممكن آقا ببخشيد.آوردم كجا از را پدرام اسم بابا،من اي ـ

 :گفت زيبا.دادم نشانش را دستم سپس

 نفهميدي؟ چرا پس.بريده انگشت دور انگار ـ

 :گفت و كشيد عقب را صندلي بيتا.گذاشتم بريدگي دور را آن من و داد دستم به را دستمال دانيال

 بشويم خودم من نگذاشتي چرا.بشين ـ

 .هستم چلفتي پا و دست بگويي خواهي مي ـ
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 .نشدي متوجه تو و بود پر لب ليوانها از يكي بگويم نه،خواستم ـ

 :گفت و بيتا به داد و آورد زخم چسب رفت دانيال

 .شان انگشت دور ببند ـ

 :گفت و زد صدايم زيبا

 .دارد كار تو با رويا خاله ـ

 .ام داده آب گلي دسته چه من كه رسانده گوشش به نفر يك البد.برسد داد به خدا:گفتم خودم با

 :گفت و كرد نگاهم چپ چپ.نشستم كنارش برخاستم،رفتم هول با

 ....خواهي مي.بفهمند همه كه كني مي كار ست،چرا ديگري جاي حواست كه تو ـ

 .ببرم را دستم خواستم نمي من ـ

 شك ديگران كه افتد مي هم با اتفاقات ي همه چرا.نيست انگشت بريدن سر حرف.نزن چپ علي كوچه به را خودت ـ
 گذاري؟ مي ديگري كس روي را مرد آن اسم چرا بريده،ولي ناگهان دستت شايد.كنند

 روبرويمان آمد سهراب كنم،آقا عذرخواهي خواستم تا.بود جبران غيرقابل اشتباهم.بدهم او به توانستم مي جوابي چه
 سهراب اقا به نسبت كردم مي احساس چرا،اما دانم نمي.انداخت پايين را سرش مامان.شديم ساكت دو هر ما و نشست
 .داد مي نشان العمل عكس

 .نداد نشان تمايلي ك هيچ و آمد مي خوابشان همه برويم،ولي دريا كنار به بودم منتظر ناهار از بعد

 :گفتم و كردم اشاره مامان شدم،به آماده.بودند هم با صحبت مشغول بعد،همه روز صبح

 .دريا لب روم مي من ـ

 :گفت و شد پشيمان كند،بعد اعتراض خواست اول

 .برگرد زود برو،فقط ـ

 .داشتم ارامش بيشتر ام تنهايي خلوت در.نشود من با همراهي داوطلب كسي رفتم،تا بيرون ويال از صدا سرو بي
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 ارام حدودي گذشته،تا شب طوفان از پس دريا اينكه وجود با.زد مي را هايم چشم خورشيد نور و بود افتابي و گرم هوا
 .داد مي نوازش را جان و روح صدايش و بود خروشان بود،هنوز گرفته

 مناسب برايم درونم از غير به جايي هيچ انگار.كردم خلوت هايم خاطره و خودم با و نشستم سنگي تخته روي
 آرام ارام.گرفت كردم،بغضم نگاهش تا.آوردم بيرون شلوارم جيب از را آن و افتادم پدرام عكس ياد به ناگهان.نبود
 انگار برگرداندم،اما را رويم و جيبم توي گذاشتم را عكس.زده زل من به جواني مرد شدم متوجه كه ريختم مي اشك
 كه ترسيدم و شدم هول.ايند مي من طرف به دارند بابك و دانيال كنم،ديدم عوض را جايم خواستم تا.نبود بردار دست
 .نشستم جايم سر همانجا و دادم نشان آرام را خودم.هستيم هم با ما كنند فكر مبادا

 :گفت و نشست كنارم زيبا.شدند ملحق آنها به هم زيبا و برسند،بيتا من به دو آن اينكه از قبل

 .كنيم نگاه دريا به هم با بيا ـ

 :گفت خنده با دانيال

 .نديده را دريا حال به تا انگار ـ

 :گفت حرص بود،با شاكي كه زيبا

 .كنيم عوض را ديدمان هم ما بلكه تا بيند مي چطور جون مها ببينم خواهم نخير،مي ـ

 :گفتم.زده زل من به هنوز ديدم انداختم سويش به نظري زيرچشمي.بود اقا آن به حواسم تمام و زد مي شور دلم

 .بزنيم قدم برويم ها بچه ـ

 :گفت دانيال به خطاب بابك كه

 .ببين را آنطرف ـ

 :گفت دانيال.افتاد مي اتفاق ترسيدم،داشت مي آن از كه چيزي همان

 .نگرد دردسر دنبال خود بي.بابك كن ول ـ

 ها غلط اين از ديگر كه كنيم حالي بهش برويم بيا.دهند مي انجام بخواهد دلشان كاري هر آدمها اين.كن ولش را چي ـ
 .نكند
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 :پرسيد زيبا.رفتند طرفش به هم با دو هر سپس

 شده؟ چي ـ

 .آهان:گفت و انداخت باال دادم،ابرويي را پاسخش تا

 .افتاد بود داشته نگه دستش در جوان مرد آن كه سفيدي عصاي به رفتم،چشمم كه جلوتر.نيامد خوشم بيانش طرز از

 :گفت.بگويم چيزي خواستم طرفشان،تا دويدم.برد او ي يقه طرف به را دستش بابك موقع همان

 .نكنيد دخالت شما ـ

 :پرسيد تعجب با نابينا مرد

 آمده؟ پيش مشكلي ـ

 :گفتم و كشيدم را پيراهنش ي گوشه حرص با.شدم مي ديوانه كرد،داشتم نثارش ناسزايي عصبانيت با بابك

 .نابيناست اقا بابك،اين آقا ـ

 :گفتم و برداشتم را شدم،آن افتاده،خم زمين به دستش از عصا كنار،ديدم كشيد را بود،دستش شده متوجه تازه كه بابك

 .بفرماييد.بود افتاده زمين روي عصايتان.خواهم مي معذرت ـ

 :افزودم و دادم دستش به احتياط با را عصا

 نه؟ يا بخشيد مي را ما.هستم شما شرمنده من.كنم عذرخواهي چطور دانم نمي ـ

 :داد پاسخ و كرد درست را اش يقه

 .خداحافظ.نيست نيازي ـ

 :گفت و گرفت خود به جانبي به حق قيافه بابك.بست را گلويم راه بغض.گرفت دلم

 ...خواست چه،مي من به خب ـ

 :گفتم و پريدم كالمش ميان به
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 كرديد؟ را اينكار چرا پس كنيد دفاع ازم خبر بي جا همه از آن مزاحمت مقابل در بودم نخواسته شما از كه من ـ

 :گفت و برداشت عقب به قدمي چند

 .اجازه كن،با خوبي و بابا،بيا اي ـ

 :گفت و گرفت را دستم بيتا.دادم مي فشار محكم را دستم داشتم عصبانيت شدت از

 .نكن ناراحت را خودت جهت بي.ديگر برويم خب ـ

 شدت از داردوقلبم برمي قدم احتياط با و آرام نابينا جوان ديدم و برگرداندم عقب بروم،سربه همراهش خواستم تا
 :گفتم و بروم همراهشان نتوانستم و گرفت درد ناراحتي

 .آيم مي بعدا من.برويد شما ـ

 :گفت و كرد رها را دستم بيتا

 .ايد برنمي او براي كاري كه ما دست از ـ

 :گفت و ايستاد شنيد كه را پايم صداي.افتادم راه به مرد ان سر پشت ارام و ندادم را جوابش

 .هستيد كي شما دانستم مي كاش ـ

 ....من راستش ببخشيد ـ

 .كنيد عذرخواهي خواهيد مي هم باز البد.شناختم را شما صدايتان از حاال ـ

 .را همراهانم بقيه نه و بخشم مي را خودم نه من ـ

 جاي همه من خب،براي شدم،ولي مي خيره نقطه آن كردن،به نگاه ظاهر به براي نبايد.بود خودم نشده،تقصير چيزي ـ
 آقا آن رفتار از اولش.ايد مي پيش مشكل اين دانستم مي كجا از پس.است بدي،يكسان يا زيبايي،زشتي،خوبي نظر از دنيا

 خيالتان.برويد بخشيدم،حاال را همراهتان مرد موقع همان.شنيدم را شما آلود بغض صداي وقتي بعد شدم،اما ناراحت خيلي
 .اجازه با.گيرم نمي را ديگر كس هيچ يا شما ي يقه من دنيا آن در.راحت
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 داشت كه ديدم را رسيدم،دانيال كه خانه نزديك به.بودم نگرفته آرام هنوز من رفت،اما و بزنم ديگري حرف نداد مهلت
 :رسيد،گفت كه نزديكم به.آمد مي من طرف به

 .بوديم دريا كنار هم با همه گفتم من كه دنبالتان بيايد خواست مي و بود عصباني مادرتان.ديدمتان شد خوب ـ

 .ممنونم شما نزديد،از كسي به حرفي كه هم ديشب مورد در.ببيند ناراحت مرا ندارد دوست اصال مامان راستش.ممنون ـ

 :بگويم توانستم تا رفتم كلنجار خودم با كلي.نه يا ام زده حرف خواب در گذشته شب ايا بدانم خواست مي دلم

 شديد؟ بيدار خواب از بيتا از زودتر گفتيد دانيال،شما ببخشيد،اقا ـ

 .شدم بيدار زودتر من ديشب؟بله ـ

 آمديد؟ بيتا اتاق به و شديد نگران شما صدايم و سر از كه كردم كار چه من مگر بپرسم توانم مي ـ

 .شوند بيدار ومادرم پدر كه بلند انقدر نه البته.زديد مي صدا را كسي بلند صداي با داشتيد شما ـ

 .زدم مي هم حرف گفتم؟البد چي خب ـ

 مي گريه همش بود،چون بد خيلي حالتان البته.زديد صدا را پدرام بنام شخصي سرهم پشت بار چند خب...خب ـ
 جاال.كنم بيدار را بيتا دادم نترسيد،ترجيح من ديدن از اينكه براي بعد.كنم بيدارتان خودم خواستم مي اولش.كرديد
 است؟ چطور حالتان

 .نزنيد حرفي كسي به ديشب ماجراي مورد در لطفا.بهترم ديشب از ـ

 .باشد راحت خيالتان نظر اين از ـ

 به.آمد هم سهراب نشستم،آقا كه همين.هستند عكس آلبوم تماشاي سرگرم عمويش و مادرم رسيدم،ديدم كه خانه به
 :پرسيد تا آورد فشار خيلي خودش به.رسيد مي ارام و حرف كم نظر

 خانم؟ مها داريد سال چند شما ـ

 .سال سه و بيست ـ

 :گفت لب زير حيرت با و رفت فرو فكر به

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



 

 

رضازاده زهرا  –گل نسترن رنگ    

289 

 ....كه است سال سه و بيست يعني ـ

 .نزد حرفي ديگر و گذاشت ناتمام را اش جمله نفهميدم،چون را منظورش

 

 ام سي فصل

 :گفت كنم،مامان جمع را سفره خواستم صبحانه،تا صرف از بعد،پس روز چند

 .كن جمع را وسايلت برو كار اين جاي به ـ

 و دادم نشان تفاوت بي را خود ظاهر كردم،در پنهان را هيجانم و داريم،شور را تهران به مراجعت قصد كه تصور اين با
 :پرسيدم

 تهران؟ برگرديم است قرار ـ

 .برويم خواستيم مي اول كه همانجايي يعني.برويم سهراب خانه به تو و من گرفتم اجازه عمو نه،از ـ

 :گفت و آمد كنم،بيتا جمع را وسايلم خواستم تا.نداشت چنداني تفاوت من براي

 .بمانيد اينجا هم ديگر روز چند شد قرار ـ

 !...چرا؟ ـ

 .كشد مي طول تعميرش روزي چند و دارد ايراد ها اتاق سقف چون ـ

 قبل از تر شلوغ تهران،خانه از هايشان خانواده با مادرم دخترعموهاي بيتا،يعني هاي عمه آمدن با روز آن غروب
 .نداشتم را صدا و سر همه آن تحمل اصال و گرفتم مي سرسام داشتم.شد

 مي هم سر سربه و خنديدند گفتند،مي مي هم با دائم.هستند صميمي خيلي مامان با بهارخانم و ژاله رسيد مي نظر به
 .گرفتم مي كناره آنها از و ديدم مي غريب جمع آن ميان در را خودم.گذاشتند

 بيرون كيفم داخل از را آن رفتم،سريع باال ها پله از دوان پريدم،دوان جا شنيدم،از كه را موبايلم زنگ شام،صداي ميز سر
 :زدم،گفتم مي نفس نفس حاليكه در و آوردم
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 .بفرماييد بله ـ

 .نشنيدم قلبم،جوابي تپش صداي از غير به هم كردم،باز تكرار بار چندين.بود سكوت پاسخ

 .بود حكمفرما سكوت تنها هم باز بزند،ولي حرف كاش.باشد پدرام كاش:گفتم خود با

 :گفتم و كردم قطع را ارتباط.شد اتاق وارد مامان موقع همان

 .بود كه بدانم تا نيفتاده هم شماره.كردم قطع هم آمد،من نمي صدا ـ

 :گفت اين وجود شده،با مشكوك رسيد مي نظر به

 .شد سرد پايين،شام برويم بيا.دهي مي پس جواب كه نپرسيدم چيزي كه من ـ

 لب روي بر را هايم دندان و كندم مي را دستم پوست مدام.بيايم بيرون فكرش از نتوانستم كردم كاري هر سفره سر
 :بردارم،گفت خواستم گرفت،تا طرفم به را چايي سيني خانم بهار پسر اميد.فشردم مي پايينم

 .آيد مي خون دارد تان لب از واي اي ـ

 اميد به شوخي به بابك.نشستم و نياوردم رويم به.كرد مي نگاهم داشت دانيال.رفتم آشپزخانه به و برداشتم را چايي
 :گفت

 روز سه دو فقط چون.باشيد دعاگو هم شما مهاخانم.كردند بهانه را نخورند،آشپزخانه ريختي تو كه را چايي اينكه براي ـ
 .داريد كار و سر اميد با

 :گفت من به و كند تحمل نتوانست دانيال

 دريا؟ لب برويم است چطور حاال خب.ندهيد اهميت حرفهايشان به آوردند،اصال گير غريب را شما ببخشيد،اينها بايد ـ

 :گفت بود شده آشپزخانه وارد تازه كه خانم ژاله

 .كنيم مي خاطره تجديد و مانيم مي پيرها برويد،ما جوانها شما ـ

 :گفت و گرفت را دستم بيتا.بروم همراهشان خواستم نمي و نداشتم خوبي احساس

 است؟ سرد چرا دستت ـ
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 .نيست خوب زياد حالم ـ

 .آورم مي كاپشن برايت پاشو،من ـ

 .بدهم پس جواب مامان به بمانم،بايد اگر دانستم مي

 :پرسيد و كرد نگاهش چشمي زير بيتا.پيوست ما به دست در كاپشن دو با دانيال كه شديم رفتن بيرون آماده همه

 !آوردي؟ كاپشن تا دو چرا پس ـ

 :داد پاسخ و كرد من متوجه را نگاهش

 .است درمان از ،بهتر پيششگيري ـ

 .آورده برايم بيتا نكند،ولي درد دستتان ـ

 .شود الزم هم باز شايد باشد،خب ـ

 من.نشست و كرد روشن آتش دانيال.كنم كنترل را احساسم توانستم شنيدم،نمي مي را وصدايش ديدم مي را دريا وقتي
 مي قدم بيتا و خانم ژاله دختر الله.پيوستند ما به هم اميد بردار وحيد و زيبا.داشتم دريا به چشم فقط نشستم،اما هم

 من اما.بزنند قدم گرفتند تصميم و برخاستند همه سپس.خنديدند مي و كردند مي شوخي هم با اميد و بابك.زدند
 بياورم،اما ياد به را هايش شيريني فقط خواست مي دلم.شدم خاطراتم غرق و نشستم دريا روبه نرفتم،همانجا همراهشان

 .زجرآور و بودند پررنگتر هايش تلخي

 :پرسيد تعجب با.پريدم جا از و ترسيدم گرفت را دستم كه بيتا

 .خانه برويم پاشو.مها است خوب حالت تو ببينم ـ

 .است خوب نه،حالم ـ

 داري چطوري ببين.كني نمي دل اينجا از كه حاال به آمدي،نه نمي كه موقعي آن به نه.شده يخ قالب مثل دستت چرا پس ـ
 .بپوشي هم ديگر كاپشن يك بايد.لرزي مي

 :گفت ديد را دانيال تا سپس
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 .بده آوردي كه را كاپشني ـ

 :گفت و آورد بيرون تن از را خودش مال

 .بگير بيا ـ

 كجاست؟ يكي آن پس ـ

 .گرفت بود،ازم سردش زيبا ـ

 .من به بده خب خيلي ـ

 :گفت من به خطاب طعنه به بود رسيده سر تازه كه زيبا

 !دريا لب آيي مي چرا اصال.لرزي نسيم،مي يك با كه تو ـ

 .بود كنايه و نيش با همراه حرفهايش هميشه و آيد نمي خوشش من از مينو مثل هم زيبا چرا دانستم نمي

 .كرده فكرهايي خودش پيش شايد:گفتم خود با

 :گفتم بيتا به و نيست خوب اصال حالم كردم احساس خواب موقع

 .شود بد حالم دوباره ترسم مي باشد،چون من به حواست امشب ـ

 :پرسيد نگراني با

 .شده چي چرا،باز ـ

 .دارم لرز كمي يك. دانم نمي ـ

 ايستاده،تمام مقابلم هميشگي لبخند همان با پدرام رسيد نظرم بستم،به كه را چشمهايم.كشيد رويم و آورد ديگري پتوي
 من از را آن و باشد داشته ادامه نگاهش ها ساعت خواست مي دلم.سوختم مي تب آتش در انگار.گرفت گر بدنم
 صدايش و بزنم فرياد خواستم مي شد،ديدم مي دور داشت كه را اش سايه.نيست بزنم،ديدم پلك خواستم تا ولي.نگيرد
 ازش هق هق و التماس زدم،با صدايش و گشودم بود،دهان زحمتي هر به باالخره.بود شده قفل دهانم انگار كنم،اما
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 كردم باز كه را هايم چشم.دهد مي تكانم دارد كسي رسيد نظرم به كه زدم مي فرياد فقط تابي بي با.ببخشد مرا خواستم
 .بزنم حرفي كه داد نمي امانم گريه.داد مي تكانم داشت كه ديدم را دانيال ي چهره

 تا و گذاشتم بيتا سينه روي بر را سرم.رفت بيرون اتاق از دانيال او ي اشاره به.شد تازه دلم داغ آمد،انگار طرفم به كه بيتا
 را اتاق باريد،در مي خشم هاي شراره نگاهش از حاليكه در بخوابم،مامان خواستم گرفتم،تا كه آرام.گريستم توانستم مي
 :پرسيد غيظ با.لرزيدم مي ترس از اينبار.آمد طرفم به و كرد باز

 زدي؟ مي فرياد شده،چرا چي باز ـ

 .پريدم خواب از كه ترسيدم آنقدر.بود وحشتناكي كابوس چه داني نمي مامان واي ـ

 .رفت و كرد نگاهم چپ چپ

 ام زندگي و بدم بهت از.فهميده را چيز همه مادر كه نداشتم شكي.گريستم توانستم مي تا و ساختم پنهان پتو زير را سرم
 .ماندنم زنده ي بهانه و بود ام زندگي اميد تنها باشم،چون متنفر پدرام از توانستم نمي داشتم،ولي نفرت

 مرا تا و پراندم خواب از را همه دانستم مي چون.بروم بقيه پيش كشيدم مي شدم،خجالت بيدار خواب از كه صبح
 سالم تا.سرسفره رفتم و پايين انداختم را زد،سرم صدايم كه عمو كشيدم،زن مي فرياد پرسيد،چرا خواهند ازم ببينند،همه

 :پرسيد اي زيركانه لبخند با همراه و نشست كنارم و آمد چاي سيني با زيبا.نشستم و كردم

 ...طوري ديد؟آخر مي بد خواب داشتي ديشب مهاجان ـ

 :گفت و آمد كمكم به بيتا

 .پرسيم مي ازش بخور،بعد را ات صبحانه جان،حال زيبا ـ

 :ديد،گفت مرا تا و پايين آمد ها پله از خانم بخورم،ژاله را ام صبحانه خواستم تا

 خوبي؟ مهاجان ـ

 .ممنون بله ـ

 زدي؟ مي فرياد بودي تو ديشب راستي.گويد مي ديگري چيز ات چهره ولي ـ

 .كردم بيدارتان اگر ببخشيد.ديدم بدي خواب راستش بله ـ
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 .زدي مي فرياد وجودت عمق از انگار شدم،چون تو نگران من.نيست مشكلي بابت اين از ـ

 :گفت و كرد نگاهم چپ چپ مامان

 .شده اينطور كه ست مدتي جون،مها ژاله ـ

 آمده؟ پيش برايش مشكل اين بار چند مگر ـ

 .هست باري سه دو ـ

 متخصص؟ دكتر يك پيش بري نمي را او چرا پس ـ

 .ندارم مشكلي گويد مي و رود نمي زيربار ـ

 باشم،روي داشته كردن فكر فرصت اينكه براي و رفتم باال طبقه كردم،به استفاده فرصت از كه بودند گفتگو گرم آنها
 .خوابيدم پدرام فكر با و كشيدم دراز بيتا تخت

 باز اتاق در تا.نداشتم را كسي با زدن حرف حوصله.سوخت مي شدم،چشمهايم بيدار وقتي.بودم داده دست از را زمان
 .شنيدم را بيتا و دانيال صحبت صداي بعد و بستم را شد،چشمهايم

 :گفت بيتا

 .بخوابد تواند نمي اصال شبها طفلكي برده،خب خوابش ـ

 :گفت دانيال

 .برويم بيا.نكن صدا سرو.تر يواش ـ

 كس هيچ.گرفت شد،دلم كه غروب.برد خوابم دوبار.شدم ناراحت سوزانند،بيشتر مي دل برايم ديدم مي اينكه از
 پيش در را دريا راه و بستم سرم پشت آهستخ را شود،در متوجه كسي آنكه بي و پوشيدم لباس.نبود من به حواسش
 .گرفتم

 .بودند ناآرامم روح دهنده تسكين پدرام و دريا فقط دنيا در موج،انگار بي و آرام دريا و بود دلچسب و گرم هوا
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 مي كندم،چون دل آنجا از ميلي بي با.دارند دوست را دريا غروب همه رسيد مي نظر به.زد مي موج جمعيت ساحل در
 .آيند مي من طرف به دارند دانيال و بيتا ديدم كه گرفتم پيش در را برگشت شود،راه نگران مادرم ترسيدم

 :گفت لبخند با بيتا

 هم رفتي،ما زودتر دريا،تو كنار برويم هم با بود گفتم،قرار.كجايي پرسيد مادرت راستي.رفتي تنها چرا پس.بخير شب ـ
 .بزنيم گشتي هم با برويم بيا باشيم نگفته دروغ اينكه براي حاال خب.رويم مي داريم االن

 با مدتي بيتا.افتاديم راه خانه،به جهت برخالف زنان قدم.شدم داشت،خوشحال را هوايم و فهميد مي مرا بيتا اينكه از
 :گفتم و كردم پيشدستي.بپرسد چيزي خواست مي رفت،انگار كلنجا خودش

 بگويي؟ خواستي مي چيزي جان بيتا ـ

 وقت هيچ خواهد نمي ودلم دارم دوستت چقدر كه باشي فهميده خودت اميدوارم بگويم،ولي چطور دانم نمي راستش ـ
 .بگو آيد برمي من دست از كمكي اگر.باشم ات ناراحتي شاهد

 .كردي لطف من به خيلي هم حاال تا ـ

 نه؟ يا بپرسم ازت سوال يك دارم اجازه دانم نمي ـ

 .بپرس،منتظرم ـ

 :گفت باالخره كرد،تا پا آن پا اين مدتي

 چه بدانم خواهد مي دلم خيلي پنهان چه تو از ندهي،راستش جواب تواني مي نخواست دلت اگر.ست فضولي دانم مي ـ
 ريخته؟ بهم را تو اينطور كه گذاشته اثر روانت و روح روي حد اين به تا كه افتاده ات زندگي در اتفاقي

 .است همراه ما با هم دانيال كه بود رفته يادم اصال.افتاد دانيال به بدهم،چشمم را جوابش خواستم تا

 :گفت و فهميد را منظورم بيتا

 دانيال؟ بگذاري تنها را ما لحظه چند است ممكن ـ

 :گفتم اعتراض به
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 برادر مثل كه اند كرده لطف من به آنقدر مدت اين در كشم،ولي مي خجالت دانيال آقا از اينكه با.نيست نيازي نه ـ
 .دارم دوستشان

 :گفتم بعد و شوم ارام تا كشيدم عميقي نفس.بود دوخته دهانم به چشم بيتا

 كند،در مي اذيت را انسان آوردنش زبان به و است سخت نيست،بيانش گفتن قابل كه هست حرفها بيتا،خيلي داني مي ـ
 مي گفته پيش وقت خيلي بايد كه چيزهايي چيست،همان منظورم بفهمي شايد.است بخش ارام و لطيف خيلي كه صورتي
 .نداشت را آوردنش زبان به جرات كس هيچ شد،اما

 كوتاهي مكث از پس.كردم مي بازي كلمات با داشتم حقيقت در كردم،ولي مي استفاده كلمات از داشتم مطلب بيان براي
 :دادم ادامه

 مي دريا به را دلشان آدمها بيتشر.بگذرند شان زندگي در چيز همه از انسانها شود مي باعث كه است احساس من منظور ـ
 .زنند مي دريا به را خودشان هم آنها از بعضي و زنند

 داشتم ست،دوست دلبستگي و عشق قشنگ شده،احساس ازارت و اذيت باعث كه چيزي آن زدم مي حدس راستش ـ
 دگرگون را تو حد اين به تا توانسته كه كيست او بدانم حداقل يا شوم مطلع ماجرا همه از كه باشم نزديك بهت آنقدر
 است؟ بدانم،درست را اسمش كنم مي فكر البته.كند

 شده؟ ازارتان باعث و شنيديد زياد دانيال آقا و تو را اسمش بله ـ

 .ماند مي باقي حرفي جاي دارد،پس را عالقه همه اين لياقت واقعا اگر ـ

 .كنيم مي صحبت مورد اين در فرصت سر باشد.كردم خرابش من داشت،اما را لياقتش پدرام.بيتا است همين من درد ـ

 خانواده با بهار و ژاله روز آن فرداي.كردم پشيماني زدم،احساس آنها به را حرفها آن اينكه از.ررفتند فرو فكر به دو هر
 انتخاب را اول طبقه داشت،مامان طبقه دو خانه.كرديم مكان نقل سهراب آقا ي خانه به ما و برگشتند تهران به هايشان
 :گفت آمد كه سهراب اقا كرد،بعد

 .است بهتر دوم طبقه ـ

 كجا فهميد تا و آمد هم كرديم،زيبا جا جابه كه را وسايل.دانستم نمي را اصرارش دليل.ماند خودش حرف روي مادرم
 :شديم،گفت مستقر
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 است؟ بوده،درست شما اتاق اين نكنم اشتباه جون،اگر خاله ـ

 :شد،گفت حيرتم متوجه كه مامان.دانستم نمي چيزي مورد اين در كردم،چون جمله،تعجب اين شنيدن از

 .فروخت را آن تهران به رفتنمان از قبل پدرم بود،بعد ما ي خانه قبال آره،مهاجان،اينجا ـ

 .دادم نمي را سوال اجازه خودم به كه بود سرد آنقدر مادرم با ام رابطه داشتم،ولي زيادي سوال

 

 يكم و سي فصل

 كه كشيدم مي راحتي نفس داشتم تازه.بردم مي بوديم،لذت ساكن آنجا در ما فقط اينكه از و خانه سكوت و آرامش از
 :گفت مامان

 .عموجان منزل برويم شو آماده ـ

 :پرسيدم تعجب با

 چرا؟ ديگر ـ

 .بخوريم آنجا را شام و ناهار كه كردند موافقت خانه اين به ما آمدن با شرط اين با آنها خب ـ

 .ام خسته بابا،من اي ـ

 :گفت اخم با

 .استراحتي در همش كه نزن،تو زيادي حرف بلندشو ـ

 شديم كه تنها.كرد استقبال من از شوق و شور با بيتا.رفتم همراهش و كند،برخاستم مالمتم به شروع دوباره اينكه ترس از
 :گفت

 داستانهاست،وگرنه و كتاب در فقط عشق من نظر به كردم،چون شنيدم،شك ازت را حرفها آن وقتي از مهاجان داني مي ـ
 حتي.است عقيده هم من با هم دانيال كه اينجاست جالب.شكل اين به هم آن.كند نمي شدن عاشق هوس كسي ما زمان در
 نه؟ يا دارد را تو محبت و عشق ارزش واقعا آيا بداند تا ببيند را تو پدرام آقا اين دارد دوست خيلي گفت من به
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 .ندارد ارزشي اصال عشق بدون دنيا من نظر زد،به شود نمي را حرفها گفتم،بعضي بهت باشد يادت اگر ـ

 .نگذاري ناگفته،باقي را حرفي كه بودم نزديك بهت آنقدر خواست مي دلم خيلي ـ

 را پدرام هنوز كه داد مي من به را حق آيا.كرد مي قضاوت من مورد در شنيد،چطور مي را ماجرا ي همه اگر دانستم نمي
 !باشم داشته دوست

 :گفت و شكست را سكوت باالخره.بود رفته فرو فكر به بدجوري برگشتيم،مامان خانه به كه ناهار از بعد

 ببينم.بود سخت ام،خيلي خانواده از جدايي برايم.كردم ازدواج سالگي هفده در.من اتاق هم اين و بود ما ي خانه اينجا ـ
 نگفتند؟ تو به چيزي من گذشته مورد در زيبا يا بيتا

 چي؟ نه،مثال ـ

 .اند نشنيده مادرهايشان و پدر از چيزي هم آنها شايد.هيچي ـ

 به او نگاه طرفي است،از من به حواسش هميشه دانيال كردم مي احساس.گذشت آنجا در ما اقامت از اي هفته چند
 دلم.آيد مي خوشمان هم از دانيال و من كرد مي تصور واقع در كه داشت دنبال به هم را زيبا خشمگين نگاه من،هميشه

 را ديگري كس توانم نمي محبوبم مرد از غير به و گروست ديگري جاي دلم كه بفهمانم بهش توانستم مي خواست مي
 با داشت مامان كه روز يك اينكه تا.شد مي تر سنگين برايم حضورش و نگاه طرز بيشتر روز به روز بدهم،ولي جا قلبم در

 :گفت و آمد طرفم به لبخندزنان زيبا.بودم نشسته تنها دريا ساحل در من و زد مي قدم پريسا دخترعمويش

 گيري؟ مي دريا داري ـ

 :پرسيدم باتعجب

 كنم؟ مي كار چي ـ

 است؟ گيري،درست مي دريا داري هم تو گيرند،خب نمي آفتاب همه مگر ـ

 .دارم دوست را دريا بقيه از بيشتر من چون شايد ـ

 گذرد؟ مي خوش بهت اينجا خب.ندارم آن به اي عالقه چندان من،كه برعكس ـ

 .دانم نمي!خوش ـ
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 .نيست خوب اينجا كه است اين منظورت ـ

 .دانم نه،نمي يا دارم خوشي اوقات كه را است،اين اين نكن،منظورم اشتباه ـ

 .دارند دوست را تو همه اينجا آخر.باشي معرفت بي آيد نمي بهت ـ

 :گفتم و كردم حفظ را آرامشم اين وجود با.بودم كالفه اش غلط تفسيرهاي از و خوردم مي حرص حرفهايش از

 .دارم دوست را همه هم من.دارند لطف ـ

 از قلبشان انگار.نشد كنم،ولي باز جا ها بعضي دل در كردم سعي خيلي مدت يك من راستش.ست باقي شكرش جاي باز ـ
 .است تر سخت هم سنگ

 .شد وارد آنجا از بشود كه دارد اي دريچه يك كس هر باش،قلب مطمئن ـ

 .بود من از بيشتر ديگر نفر يك جاذبه قدرت انگار شوم،اما جا يكي قلب در تا كشتم را خودم راستش.دانم مي كه را اين ـ

 هدفي چه كه شد،خواندم مي عبوس داشت كم كم كه هم اش چهره از.كند باز را حرف سر خواهد مي كه فهميدم
 منتظر و نشستم دريا به پشت تابيد مي چشمم به مستقيم خورشيد نو.كند بيان را مقصودش تر واضح تا نزدم حرفي.دارد
 .ماندم

 :گفت رفت،سپس فرو فكر به و كرد سكوت لحظه چند

 خواهم نفهميده،مي حرفهايم از چيزي طرف كه بفهمم تازه بعد و كنم بازي كلمات با ندارم دوست اصال مها،من داني مي ـ
 .بزنم را حرفم كنده پوست و راست تعارف بي

 .توست با بگو،گوشم ـ

 هستيد؟ اينجا شما است مدت چه.فهميم مي را همديگر حرف كه خوب چه ـ

 .شود مي ماهي يك ـ

 .كند جا همه دل در را خودش بتواند كسي ماه يك ظرف در كه است اين مهم.مدت چه نيست مهم گرچه.ماه بله،يك ـ

 :گفتم جواب در.ندهم نشان بدي العمل عكس و باشم آرام كردم سعي خيلي.دادم مي دست از را كنترلم داشتم كم كم
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 .كنم جا كسي دل در را خودم نكردم سعي من ـ

 :گفت غيظ با

 .شده اينطور ناخواسته يا خواسته حاال ـ

 :گفت خشم با آميخته و تند لحني با بعد و داد تكان عصبي حالت به را ماند،پاهايش ساكت لحظه يك

 را فهمي؟اي كني،مي خوش دارم،جا دوستش من كه كسي قلب در تو ندارم دوست اصال من.مها بگويم بهت راست رو ـ
 .بفهمي نخواستي تو گفتم،ولي بهت زباني بي زبان با هم اول روز

 :گفتم و شدم بلند سريع.زد مي تهمت من به داشت كه خصوص به.نداشتم را جايش بي سخنان شنيدن تحمل ديگر

 من از كسي كه كنم كاري يا كنم توجه جلب بخواهم من كه ديدي مدت اين در اصال!زيبا كردي فكر چه من مورد در تو ـ
 نديدي؟ يا ديدي.بگو بيايد؟خودت خوشش

 ....كه كني كاري خواهم مي فقط.دانم نمي من ـ

 .بينم نمي رفتارم در ايرادي و فهمم نمي را منظورت من ـ

 بكني؟ را خودت كار باز خواهي مي پس ـ

 :زدم را آخرم حرف.كرد مي ام عصبي حماقتش.بخوابانم گوشش توي سيلي يك بود نمانده چيزي

 .كني مي فكر اينطور كه تويي اين.دهم اش ادامه بخواهم كه نكردم كاري من ـ

 :گفت التماس با اينبار

 .مها كنم مي خواهش درست،ولي تو باشد،حرف ـ

 :گفت و شد بلند ماند ناتمام اش جمله بيتا آمدن با

 .گردم برمي االن ببخشيد،من ـ

 :پرسيد تعجب با بيتا

 آمدم؟ موقع بي نكند.رفت ديد تامرا!شد چي ـ
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 :دادم پاسخ و كشيدم راحتي نفس

 .بود موقع به خيلي برعكس ـ

 .بود عصباني خيلي نظرم گفت؟به مي چي حاال ـ

 .داد مي عذاب را خودش داشت فقط.نيست مهم ـ

 است؟ درست.هست كه دانم مي گرچه.كنم مي فكر من كه نباشد كسي آن مورد در اميدوارم ـ

 !چي؟ ـ

 ...و تو بين كند مي فكر كه همين ـ

 .كند فكر اينطور نگذاشتم آره،ولي ـ

 .بردارد دانيال سر از دست اينجوري شايد.كند فكر بگذار ـ

 ندارد؟ دوستش دانيال چرا نيست،پس بدي دختر كه زيبا تازه.كشم مي عذاب من موقع بكند،آن را فكري چنين اگر ـ

 .كند رفتار بايد چطور نيست بلد هنوز دختر اين.من برادر براي نه است،اما خوب آره ـ

 .كند قبولش دانيال موقع آن شايد.بدهيد يادش خب ـ

 .رود مي فرو فكر به بدجوري روزها اين راستش.آيد نمي خوشش زيبا از اصال او.عمرا ـ

 .افتاد مي اتفاقاتي داشت انگار.آمد نمي خوشم بحث،اصال اين ي ادامه از.داشتم بدي احساس

 :گفتم و برخاستم ها گرفته برق مثل

 .بيتا كن صحبت تر واضح ـ

 .ترسيدم!شد چي هو يك ـ

 .شوم مي گيج دارم كنم،من مي خواهش ـ

 .رود مي فرو فكر به مدام و شده ساكت خيلي كه ست مدتي راستش.كه نشده چيزي ـ
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 بگو؟ هست دلت توي چي.بزن را حرفت ـ

 .آمده خوشش تو از دانيال گويد مي مامان.دانم نمي ـ

 :گفتم و زدم صورتم به چنگ

 ....كه گفتم.گفتم شما دوي هر به كه من.نه واي ـ

 .ست شدني مها است،گفتي،اما درست ـ

 :پرسيدم فرياد با

 .كن تمام جا همين را موضوع كنم مي خواهش ست؟ازت شدني چي ـ

 .كني مي اشتباه داري تو شايد ـ

 بيني مي خودت است خوب حاال.كني قضاوت تواني مي نداري،چطور خبر هيچي از كه تو كنم؟آخر مي اشتباه را چي من ـ
 اين در عمر آخر تا دارم بكنم،دوست هم اشتباه تو قول به اگر حتي.كنم نمي اشتباه من.كشم مي عذابي چه شبها كه

 مثل اي سرگشته عاشق.لحظه چند بيتا،فقط فهمي سوزم،مي مي پدرام ديدن لحظه چند حسرت در من.بمانم باقي اشتباه
 ماند؟ مي باقي من از ست،چي ديگري جاي جسمم و روح خورد،وقتي مي دانيال درد چه من،به

 .داديم خاتمه را پريسا،بحث و مامان آمدن با

 خيال و فكر.رفتم خودمان ي خانه به و كردم بهانه را خواب سپس.كنار كشيدم و خوردم غذا قاشق چند فقط ناهار موقع
 نمانده چيزي.داشتند برنمي زدم،ولي زنگ منزلشان به و برداشتم را كرد،موبايل را مژده هواي دلم.گذاشت نمي راحتم
 .سالم:گفتم اي گرفته صداي با و تركيد بغضم.شنيدم را صدايش كه كنم قطع بود

 :گفت زنان نفس نفس و كشيد خوشحالي از فريادي

 مها؟ تويي ـ

 زني؟ مي نفس نفس چرا ـ

 چطوري؟ تو خب.دويدم اينجا تا در جلوي از شنيدم كه را تلفن زنگ صداي ـ
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 .نيستم خوب اصال بگويم را تو،راستش پدرام،پيش پيش.آنجاست دلم كه داني بد،مي هم خوب هم ـ

 و دارم گلويم توي بغض هم كن باور.دارم حالي چه داني ام،نمي كرده را تو هواي است وقت خيلي.گرفته دلم هم من ـ
 .بياورم در پر خواهم مي خوشحالي از هم

 .نرود من پيش از كه زنم مي صدايش فرياد با و بينم مي را پدرام خواب دائم ها شب.است بد خيلي من حال مژده ـ

 ....نكن،چون ناراحت را خودت اصال ـ

 :پرسيدم.كرد قطع را حرفش

 چون،چي؟ ـ

 .ندارد ارزش دنيا اين هيچ،چون ـ

 :پرسيدم التماس با و گويد مي دروغ كه فهميدم

 .كنم خيال و فكر هزار حرفها اين با نگذار.نيستم بيمار كم طوري همين مژده؟من چي چون ـ

 .كني مي اذيت ومرا خودت چرا.نيست مهم كه گفتم ـ

 .شود مي بدتر حالم اينطوري.مژده كنم مي خواهش ـ

 .ديدمش و چيست،رفتم داني مي اصال....كه گفتم كردم غلط!بابا اي ـ

 :ايستاد،پرسيدم مي داشت قلبم

 بگو؟ ديدي را كسي چه ـ

 .آمد تا ايستادم ساعت شركت،يك در جلوي رفتم پيش روز سه ـ

 بود؟ چطور حالش ـ

 من.است بيايد،حقش سرش باليي هر.كن ولش.نبود خوب حالش انگار.زد مي منگ جوري يك دانم،ولي نمي را حالش ـ
 هم او كنم فكر.نبود راه به رو زياد شد،حالش مي ماشين سوار داشت وقتي.نگذري هم تو اميدوارم.گذرم نمي ازش كه

 .شده پشيمان
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 .زد مي من به زنگي يك حداقل صورت آن در نكنم،چون فكر ـ

 .بمانيد آنجا است قرار كي بگذريم،تا ـ

 .تابستان آخر تا شايد ـ

 .بزنم هم تو به سري شمال آمديم اگر شايد.بده آدرس پس ـ

 :گفتم و دادم را آدرس

 .بياييد زودتر كن سعي ـ

 .باشم راحت گذاشت نمي.زيبا و بيتا حرفهاي ديگر طرف از و پدرام اوضاع و حال فكر طرف يك از.بود گرفته بدجور دلم

 .ديگري كس باشد،چه دانيال مثل خوبي پسر شخص آن چه.بدهم جا قلبم در را ديگري كس پدرام غيراز نداشتم دوست

 و نيش با گاه حتي.زد مي طعنه من به بدجوري زيبا مدت آن در.نداد رخ روزم و حال در تغييري هيچ و گذشت مدتي
 .كرد مي خورد را اعصابم و بود تمسخرآميز مادرم به نگاهش.بفهماند من به را چيزي خواست مي هايش كنايه

 .كرد مي عوض را بحث مصنوعي لبخندي با بار هر چيست،اما جريان بپرسم او از خواستم چندبار

 :پرسيد و آمد ديدنم به نبود،زيبا خانه مادرم وقتي يكبار

 .دريا كنار رفتند هم با كجاست؟نكند خاله پس ـ

 :گفتم و نشدم منظورش متوجه

 كي؟ با ـ

 :داد بدهد،پاسخ آزارم تا گشت مي موقعيت دنبال به انگار

 .شوي نمي پشيمان باش مطمئن.كنيم پيدايش برويم هم با بيا اصال ـ

 .بدهد عذابم من، به فهماندش با خواست مي و داشت خبر چيزي از انگار.كرد مي ام ديوانه زدنش حرف طرز

 :گفت و نرفت رو از.نبود دريا كنار رفتم،اما همراهش
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 .باشند برها و دور همين شايد.برويم راه كمي بيا ـ

 :پرسيدم

 داني؟ مي چيزي تو ـ

 چي؟ مثال ـ

 .بفهماني من به خواهي مي تو و دانم نمي من كه چيزي ـ

 .كني نمي نبيتي،باور چشم به خودت نزنم،تا حرفي دهم مي ترجيح ـ

 :گفت و كرد سمتي به اشاره دست با سپس

 .ببين.هستند آنجا ـ

 فكر درست توانستم نمي اصال.بودم گيج.زدند مي قدم هم با داشتند سهراب آقا و مامان.شدم خيره آنسو به واج و هاج
 ما مامان.بود دو آن ارتباط جريان در زيبا كردم مي احساس باشد،چون اينطور دانستم مي بعيد بود،ولي تصادفي كنم،شايد

 :پرسيد و آمد مان سمت به نگراني با و ديد را

 افتاده؟ شده،اتفاقي چي ـ

 :داد پاسخ زيبا

 .بزنيم قدم اينجا آمديم مها و خاله،من نه ـ

 مي جنون مرز به مرا زيبا موذيانه هاي نگاه و بود مشغول فكرم مدت تمام.رفتيم عمو ي خانه به هم با و برگشتيم سپس
 .رساند

 :پرسيد بيتا چندبار

 .نگراني فكري،انگار مها؟تو شده چي ـ

 :گفت و آمد زيبا اينكه تا.ندادم او به درستي جواب

 .شده غرق كستيهايت.شده چي ـ
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 :گفتم عصبانيت با

 زيبا؟ داري برنمي سرم از دست چرا ـ

 .كني مي خالي من سر را دلت عقده است،چرا خورد اعصابت ـ

 .شوم مي بگذاري،آرام راحتم اگر.هستم عصباني تو دست از من ـ

 :پرسيد و آمد نگراني با دانيال.كرد نگاهم تعجب با بيتا.رفت بيرون اتاق از قهر حالت به

 شده؟ چيزي ـ

 :گفتم و نداشتم را توضيح حوصله

 .نيفتاده اتفاقي هيچ.نه ـ

 :گفت برگردم،عمو خانه به خواستم تا

 .برويد بعد و بخوريد بيايد،شام مادرت تا بماني جا همين چه،بايد يعني ـ

 :گفت و آمد بيتا بعد دقيقه مبل،چند روي كردم پرت را عصبانيت،خودم شدت از

 .باال برويم بيا ـ

 .برگشتيم خانه به هم با و خورديم آمد،شام مامان تا ماندم همانجا و رفتم برخاستم،همراهش خواسته خدا از

 با و رود مي كلنجار خودش با دارد ديدم كه بودم كشيده دراز.دلخورم ازش دانست مي.زدم نمي حرفي و بودم ساكت
 :پرسيد باالخره.كند شروع بايد كجا از داند نمي بزند،اما حرفي خواهد مي دانستم مي.كند مي بازي هايش ناخن

 آيد؟ مي خوابت ـ

 .زياد نه ـ

 گذرد؟ مي خوش بهت اينجا ـ

 :دادم پاسخ سردي لحن با.مطلب اصل سر رفت نمي چرا.خوردم حرص
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 .شايد دانم نمي!خوش ـ

 دارم دوست خيلي را اينجا من.بيايد سرجايش حالت باشي،تا دور محيط آن از مدتي يك بايد.است خوب برايت ولي ـ
 شيطنت از او و گفتم مي هايمان بازي از من.زديم مي حرف گذشته خاطرات درمورد سهراب آقا با داشتيم هم امروز.مها

 .شد تمام زود كه حيف.بود خوشي روزهاي چه.هايش

 كرده مشغول خود به را فكرم مدتها كه را سوالي مقدمه بي.بدهد فريبم زند،تا مي راهه بي به دارد كه دانستم مي
 :بود،پرسيدم

 مرده؟ زنش تنهاست؟مگر سهراب آقا اين چرا مامان ـ

 .نكرده ازدواج اصال او.جان مها نه ـ

 !چرا؟ ـ

 .ام خسته هم بخواب،من ديگر است بس.بودم خبر بي حالشان كردم،از عروسي من اينكه از بعد.دانم نمي ـ

 و حال شدم،اصال بيدر كه صبح.شود خسته كه نزديم حرف هم با زياد كه ما رود،وگرنه مي طفره جواب از كه فهميدم
 به مختلفي نبوديم،فكرهاي راحت هم با ها گذشته مثل ديگر.نشوم صحبت هم مادرم با كردم مي سعي و نداشتم حوصله
 .كرد مي خراب را زيبا،حالم هاي طعنه و حرفها،حركات.آمد ذهنم

 .پريدم خواب از مامان صداي با ظهر نزديك.بستم را چشمهايم و كشيدم دراز.بودم رمق بي و حال بي شدتناراحتي از

 .هستند اينجا دانيال اقا و زيبا و بيتا.خوابي مي بلندشو،چقدر ـ

 :گفت و گرفت را دستم.انداخت مژده ياد به مرا بيتا گشودم،لبخند كه را هايم چشم

 اينجا هم دانيال و زيبا و مهناز.است محشر باران از بعد هواي.كردي خوش جا رختخواب در تو كه سالم،باز ـ
 .رويم نمي هم نيايي،ما گذرد،اگر نمي خوش تو پاشو،بي.دريا لب برويم هم با كه سراغت آمديم.هستند

 :گفت مامان به خورد،خطاب مي حرص من،داشت با بيتا صميميت از كه زيبا

 شما دختر انگار.شوند مي سرحال و شاد آيند مي شمال به وقتي بود؟همه حال بي اينقدر هم تهران در خاله،مها راستي ـ
 .هستند ديگران برعكس
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 :بدهم را جوابش طعنه با و باشم خودش مثل خواستم

 ....اگر بله،ولي باشد تفريح سفر از منظور اگر البته ـ

 زير سربه.ديدم را سهراب آمديم،آقا بيرون كه خانه از.شدم ساكت و گذاشتم ناتمام را ام مامان،جمله غره چشم با
 :پرسيد تعجب با بيتا.كنم سالم او به نباشم مجبور تا انداختم

 .كردي لج همه با صبح از مها؟مها است خوب حالت ـ

 :پرسيدم تعجب با و ام فهميده را منظورش كه نياوردم رويم به

 مگر؟ چطور ـ

 .داني مي بهتر خودت ـ

 :پرسيد زيبا

 خواني؟ مي درس يا كني مي كار ـ

 .شدم شركت مديرعامل منشي و سركار رفتم ديپلم از بعد ـ

 !دادند؟ بهت را كار اين ديپلم با يعني....وا ـ

 .بودند راضي كارم از هم خيلي بله،اتفاقا ـ

 بود؟ چي شركت مديرعامل اسم حاال ـ

 .كشيد مي صف به را ها خاطره نامش تكرار

 .اينجا آمديم شركت طرف از يكبار اتفاقا.شمس پدرام ـ

 :گفت زيبا.گذشتند ما كنار از هم دست در دست جواني زوج موقع همين

 بودند؟ گرفته را همديگر دست چطور ديدي ـ

 :گفتم هايش كنايه و نيش تالفي به
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 .شدي بگيرد،ناراحت را دستت نيست كسي چون البد ـ

 :گفت و رفت در كوره از

 ....گذارم،وگرنه نمي محل كسي به خودم ـ

 .كشند مي صف تان خانه در پشت چي؟البد وگرنه ـ

 .داشتي خواستگار تا چند كند مي نداند،فكر كس هر كه زني مي حرف همچين ـ

 .كنم اش عصباني داشتم دوست

 .بود شركتمان عامل مدير آنها از يكي اصالعت خواستگارهايي،جهت چه هم آن.البته ـ

 نيست؟ كنارت در حاال چرا ميزني،پس فرياد را اسمش شبها و گفتي مي داشتي االن كه آهان،همان ـ

 بود من به حواسش كه بيتا.بدهم او به توانستم مي جوابي چه.زد حلقه چشمانم در اشك و شكست دلم جمله اين شنيدن با
 :گفت و گرفت را شد،دستم ام آشفتگي متوجه و

 .بنشينيم جا همين تو و من بيا ـ

 :افزود بقيه به خطاب سپس

 .برگرديد بزنيد دوري يك برويد شما ـ

 هايم اشك به و گرفتم را صورتم جلوي دستهايم با و نشستم ساحل كنار جا همان.بود ريخته دلم توي دنيا هاي غصه تمام
 .شوند جاري تا دادم فرصت

 :گفت و كند ارامم تا كوشيد بيتا

 .خواهم مي معذرت ازت زيبا طرف از من جان مها ـ

 .دارم من كه ست سرنوشتي چه اين آخر.كنم تحمل توانم نمي ديگر.گرفته دلم من.نبود زيبا تقصير جان بيتا نه ـ

 اعتماد بهم اگر چيست،ولي دردت دانم نمي من.بري مي بين از را خودت داري اينجوري.نيار فشار اعصابت به اينقدر ـ
 .دهم مي بربياد،انجام دستم از كاري كني،هر
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 انتها،حرفي تا ابتدا از.كردم مي خالي را كنم،خودم توجه چيزي يا كسي به اينكه بدون.داشتم درددل به نياز و بود پر دلم
 .داد مي گوش فقط و بود ساكت بيتا.نگذاشتم باقي ناگفته را

 .آميخته هم در هايمان اشك و اوست ي سينه روي بر سرم آمدم،ديدم خود به وقتي

 :ناليد هايش زاري ميان در

 .نكردم درك را تو كه ببخش. جان مها ببخش ـ

 :گفتم هق هق با

 كه اي لحظه در درست كنم،اما فدايش را ام زندگي تمام بودم حاضر كه داشتم دوستش آنقدر.بيتا هستم تنها خيلي من ـ
 عشق جاي به را نفرت شدم باعث و دادم دست از را او هميشه براي اشتباه يك رسم،با مي ارزويم به دارم كردم مي فكر

 بر ارزوهاي به افسوس و گردد برنمي ديگر كه روزهايي ماند،حسرت برايم حسرت فقط حاال.براند خود از مرا و بنشاند
 .ام رفته باد

 :ديدم،گفتم را بيتا اشك از خيس صورت وقتي

 .داشت پدرام را تو احساس نصف كاش ـ

 .پرسيدم مي ازش را اين و ديدمش مي كاش.است سخت احساسي بي همه اين كن باور مها راستش ـ

 ببيني؟ را عكسش داري دوست ـ

 داري؟ مگر ـ

 .ببينند را آن و برسند سر بقيه و زيبا بياورم در تا ترسم مي است،فقط كيفم توي جا همين.دارم اره ـ

 .رفتند و دادند تكان دست ما طرف به زدي،آنها مي حرف داشتي تو نباش،وقتي نگران ـ

 .شدم تماشايش محو و دادم كف از افتاد،اختيار جذابش ي چهره به نگاهم اوردم،تا بيرون كيفم از را عكس كه همين

 :گفت و گرفت دستم از را آن بيتا

 .خودت به بدهي،نه نشانش من به بود قرار ـ
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 :گفت و شد خيره عكس به دقت با سپس

 .بود اش چهره زيبايي به دلش كاش شوي،ولي عاشقش داشتي حق.جذاب و است تيپ خوش ـ

 

 دوم و سي فصل

 .بود شده دلم غم تسكين باعث بيتا با درددل و ها گريه آن انگار.خوابيدم آرام و راحت شب آن

 حد از ديرتر ساعت چند كه اتاق،دانستم فرش روي بر آفتاب كنج نور تابش از و پريدم خواب زد،از زنگ كه موبايلم
 .شدم بيدار معمول

 پشت پدرام كه اميد اين با.شد مي كنده جا از داشت قلبم و لرزيد مي سرم باالي از گوشي برداشتن موقع در هايم دست
 :گفتم و دادم فشار را ارتباط دكمه نااميدي انداختم،با بود افتاده كه اي شماره به باشد،نگاهي خط

 .بفرماييد بله ـ

 .سالم مهاجان ـ

 :بود،پرسيدم آشنا برايم صدا

 شما؟ ببخشيد ـ

 .معرفت شناسي،بي نمي را ارزو ديگر حاال ـ

 :كشيدم شوق از فريادي

 .شنوم مي را صدايت كه خوشحالم چقدر جان آرزو واي ـ

 زنگ بهت شد نمي پدرام،رويم بازي ديوانه خاطر به راستش.گرفتم مي تماس تو با اينها از زودتر بايد.همينطور هم من ـ
 .شدم مي منفجر داشتم خشم شدت كرده،از غلطي چه شنيدم وقتي كن بزنم،باور

 :گفتم بغض با

 .شد مي تمام اينطوري بايد ماجرا اين و نبود قسمت شايد.نداشتي تقصيري كه تو.نكن ناراحت را خودت ـ
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 واقعيت روي به را چشمهايش پدرام.نداشتي دريغ اي فداكاري هيچ از و كردي نثارش را احساست و عشق ي همه تو اما ـ
 تمام من،بلكه نه.بياورم را اسمش ديگر خواست نمي دلم اصال.تو به زد،هم صدمه خودش به هم غلط تصور با و بست
 اتفاقي ديروز اينكه تا.نگرفتم را سراغش و ماندم حرفم سر هم من.زدند را شناختند،قيدش مي را تو كه آنهايي
 كه من گفتم خود با.داد مي عذاب مرا همين و كند بودن عادي به تظاهر خواست مي هم شايد.بود عادي ظاهرش.ديدمش
 .كشيده چه مها طفلكي پس.شدم اذيت اينقدر

 ارزو؟ بود چطور حالش ـ

 حالش از خواهي مي هم باز كرده حقت در كه ظلمي همه آن وجود با كه باشي خوب اينقدر تواني مي چطور تو مها آخر ـ
 چه هر شدم،بعد شوكه اولش ديدمش وقتي.بزند ذوق توي كه آنقدر نه شده،ولي الغر كمي يك نظرم به.شوي باخبر
 را جواب انتظار البته.داد مي گوش فقط مدت تمام در.زدم زدي،من مي بايد تو كه را حرفهايي كردم بود،نثارش اليقش

 اين توانم نمي.بپرسم ازت چيزي يك ميخواهم حاال.كرده چه تو با كه بفهمانم بهش خواستم مي فقط نداشتم،چون هم
 .نداني خودت دوست مرا ديگر اتفاق آن از بعد ترسم مي نه؟چون يا دارم را اجازه

 .بپرس هستي،پس و بودي من دوست هميشه تو ـ

 پرسيدي،فهميدم را حالش كه بعد بياوري،اما را اسمش نيستي حاضر حتي كردم مي امروز،فكر تا كه است اين واقعيت ـ
 است؟ نداده،درست رخ ات زندگي در جديدي اتفاق و كني بيرون دل از را مهرش نتوانستي هنوز

 :گفتم و دادم گوش قلبم نداي به

 ارزو بگويم دروغ توانم نمي يكي تو به.نه يا دارم دوستش هنوز ايا كه است اين باشم،منظورت فهميده درست اگر ـ
 .ندارد را آن به ورود حق كس هيچ او از غير به و است پدرام اختيار در دربست من قلب.جان

 به زودتر چه هر قضيه اين اميدوارم خوشحال،فقط يا باشم ناراحت داري آو به هنوز كه احساسي خاطر به دانم نمي ـ
 .برسد سرانجام

 :گفتم حسرت با

 .جان آرزو دارم ازت خواهش يك.نااميدم خيلي كه من ـ

 .دهم مي انجام ميل كمال با باشد چه هر بگو ـ
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 .باشد سنگ دل اينقدر تواند نمي پدرام.باش داشته را هوايش ـ

 اميد به.بود خواهم مراقبش دور دورا اينكه از تو،بعد خاطر بياورم،به را اسمش ديگر خواهد نمي دلم حتي اينكه با.چشم ـ
 .نكن را فكرش اصال و باش خودت مواظب.عزيزم ديدارت

 قلبم بر حاكم عشقش تنها باشم،ولي متنفر پدرام از توانستم مي خواست مي دلم.رفتم فرو فكر گذاشتم،به كه را گوشي
 .بود

 :گفت شوخي ديد،به مرا تا بيتا.رفتم عمو ي خانه به و شدم آماده

 .آمدي نامه دعوت بدون هم بار يك عجب چه ـ

 نيست؟ اينجا مامان مگر ـ

 .شود مي پيدايش االن.برهاست و دور همين چرا

 .بود ارزو هاي صحبت به حواسم تمام دادم،،چون مي گوش ظاهرا فقط من گفتند،اما مي سخن دري هر از بيتا و زيبا

 ضرب ياد.بزنم حرف كسي با خواست نمي دلم و داشتم تنهايي به ميل.نشستم آالچيق زير و رفتم حياط به ناهار از بعد
 .خنديدم خودم دلخوشي براي و افتادم بخندد رويت به دنيا تا بخند المثل

 كه نزديكم به.نداشتم را لبخندم كردن جمع حوصله و حال.آمد مي من طرف به داشت كه ديدم را دانيال موقع همين
 :رسيد،گفت

 .ببينم لبخند با را شما هميشه اميدوارم ـ

 :گفتم و زدم پوزخندي بار اينبار

 .كند ما حال شامل را لطفش نظر شايد بخندم،تا خواستم واقع در.نبود عميق هم زياد البته ـ

 بقيه از حالتان امروز رسد مي نظر به.گذارد نمي خالي را ما پشت هرگز زندگي ميكنم فكر من.بيفتد اتفاق اين اميدوارم ـ
 .باشد بهتر روزها

 .آمده اينطور شما نظر به شايد.چندان نه اي ـ
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 ....و شده بهتر حالتان زدم ديدم،حدس هايتان لب روي بر كه بود لبخندي اولين آمديد،اين كه وقتي از چون راستش ـ

 كه زد ديد،لبخندي هم با را ما وقتي و زد صدايش و آورد بيرون پنجره از سر كند،مادرش كامل را اش جمله خواست تا
 :گفت و شد بلند دانيال.نيامد خوشم اصال برداشتش از من

 آييد؟ نمي شما ـ

 .بمانم تنها اي دقيقه چند خواهم مي نه،من ـ

 بدتر مرا حال نسيمي هر زيبا قول به.ريخت بهم را برخاست،اعصابم كه برق و رعد صداي.شد ابري نشستم،هوا كه كمي
 :پرسيد تعجب با رفتم،دانيال كه ساختمان داخل به.كرد مي

 آمده؟ پيش مشكلي ـ

 مگر؟ چطور ـ

 مزاحم من فقط شود،يا مزاحم خواسته هم من از غير به كسي بدانم خواستم.بمانيد تنها خواهيد مي.گفتيد مي شما خب ـ
 .هستم

 .شد مزاحم نبوديد،هوا مزاحم شما نه ـ

 آمد،كنارم سهراب نشستم،آقا كه همين.كند خوش دل واهي اميدي به خواست نمي رنجيده،دلم من از كه فهميدم
 نشستم،تا ديگر جاي برخاستم،رفتم سريع.كنم تحملش توانستم نمي بود،اصال باشخصيتي مرد اينكه وجود با.نشست
 .كند مي نگاهم دارد چپ چپ افتاد،ديدم مادرم به چشمم

 مي و شدم مي همرنگشان ظاهر نبود،در آنها به حواسم اصال اينكه وجود با هم خنديدند،من مي گفتند مي داشتند همه
 .خنديدم

 :گفت بابك ناگهان

 كيفم داخل كه افتادم خودم همراه تلفن ياد.باالست از نيست،تازه كه من مال.آيد مي موبايل زنگ صداي.ساكت لطفا ـ
 .بود بيتا تخت روي

 :گفت مامان
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 .باشد تو تلفن صداي كنم فكر ـ

 جواب شماره به كردن نگاه زدم،بدون مي نفس نفس حاليكه در.رفتم باال ها پله از دوان دوان و برخاستم سريع
 ».بفرماييد«:دادم

 .شد بسته كه در به خوردم.آمد بند زبانم.ايستاد باز حركت از قلبم.شنيدم را پدرام صداي ناباوري كمال در بعد و

 :گفت اينكه تا.بود من قلب تند تپش آمد،صداي مي كه صدايي تنها

 .كن گوش فقط.بزني حرفي خواهم نمي ـ

 .نشستم در به تكيه همانجا

 .نيست مهم برايم اصال حال هر در.توانستي و كني فراموشم خواستي شناختي،يا دانم نمي ـ

 برايم هم صدايش شنيدن حتي.گريستم صدا بي و آرام و گذاشتم گوشي روي را دستم.داد مي آزار را قلبم حرفش اين
 :داد ادامه.شست مي را صورتم اشك سيل.دهنده آزار و خشن باشد،چه عاشقانه زمزمه چه.بود غنيمت

 حرف از گرچه.باشم گرفته اشتباه را شماره كاش.آوردي نمي ياد به را اسمم كردي،حتي مي فراموش مرا كاش ـ
 احساسي چه االن دانم نمي.كردي بازي خودت زندگي شايد و من زندگي با كه هماني تو.گرفتم درست كه نزدنت،مطئنم

 شنيدن مستحق تو شايد،چون.بگيرم را تو شماره اختيار بي شد بود،باعث چه احساسي،هر هر از خالي يا نفرت و دارم،كينه
 .بشنوي دارم دوست فقط.نيست كني،مهم رحمي بي و سنگدلي به متهم مرا شنيدنش از بعد است ممكن.هستي حرفهايم

 :داد ادامه.كند درك مرا احساس خواست نمي او چرا خدايا.شد مي گريه با توام و گرفت مي اوج بيشتر لحظه هر صدايش

 كنم،دارم مي گريه دارم آره.شدم خورد بفهمي خواهم مي.آمد سرم به چي بفهمي خواهم مي.بشنوي دارم دوست آره ـ
 دوست كه را كاري خواستم مي شدم،چرا؟چون طر طرف همه از.كشيدم عذابي چه بداني خواهم مي.ريزم مي اشك
 .سنگدلم من آره.دهم انجام داشتم

 بستي؟ را در چرا....مها....مها ـ

 .بزند حرف هم باز خواستم مي چون.نخوردم تكان در پشت از و نشستم سرجايم محكم بود،اما مامان صداي

 .متنفر فهمي متنفرم،مي ازت بگويم بهت كه زدم زنگ ـ

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



 

 

رضازاده زهرا  –گل نسترن رنگ    

316 

 :كردم مي گريه فقط من و زد مي فرياد داشت

 هم باز نه،ولي يا شنوي مي كه نيست مهم برايم.بود كرده خود اسير مرا كه هايت چشم آن از متنفرم،حتي چيز همه از ـ
 .كن ولش اصال....كه چشمهايي آن از گويم مي

 .نيست سنگدل گويد مي كه آنقدرها فهميدم.شد ارام صدايش

 آرام قلبت حاال.مها شدي راحت حاال.كنيم حس را دستهايمان گرماي و بچشيم را خوشبختي طعم نگذاشتي تو آره ـ
 گرفت؟

 .افتاد شمارش به نفسم.لرزيد و شد سرد بدنم آورد،تمام زبان بر را نامم وقتي

 شنيدي؟ را ام شكسته قلب شدي،صداي راحت مها ـ

 كنار.نداشتم را نشستن در پشت توانايي ديگر هم من.كرده قطع كه فهميدم.رسيد نمي گوشم به صدايش طنين ديگر
 .اند ايستاده مقابلم بيتا و مامان باال،ديدم آوردم را سرم.ريختم مي اشك و بود صورتم جلوي دستم.شد باز در و رفتم

 :پرسيد نگراني با بيتا

 كردي؟ گريه چرا!شده؟ چي مها ـ

 :بود،گفت عصباني شدت به كه مامان

 .آييم مي ما بعد.پايين برو تو جان بيتا ـ

 :زد فرياد غيظ شديم،با كه تنها.رفت و است پس هوا كه فهميد بيتا

 بده؟ بود؟جواب كي ـ

 :دادم وپاسخ زدم زل چشمهايش به اينبار.پرسيد بدهم،دوباره را جوابش خواست نمي دلم

 ....را من كه هماني.بود خودش آره ـ

 :گفتم گريه با.نبود مهم برايم ديگر.زد سيلي صورتم به محكم و كرد بلند را دستش

 .بسازم و بسوزم خودم درد به گذاري؟بگذار نمي راحتم چرا.شدم خسته.ديگر است بس ـ
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 .رفت و گرفت آرام آبروريزي ترس از.بدهد نشان العملي عكس چه دانست بود،نمي مانده در

 همان در و گريستم پدرام و خودم حال به توانستم مي تا و كردم پنهان پتو زير را انداختم،سرم بيتا تخت روي را خودم
 :شدم،پرسيد بيدار ديد بود،تا خوابيده زمين روي كه بيتا.ديدم را صبح كردم،سپيدي باز كه را چشمهايم.برد خوابم حال

 بهتري؟ ـ

 :گفتم.بود بد خيلي حالم گذشته شب كه افتاد يادم

 .شدم زحمتت خوابيدي؟باعث من پاي زير چرا تو ـ

 ....كنم،ولي فضولي خواهم نمي.نيست مهم نه ـ

 .شوم خارج عادي حالت از شدكه باعث و زد زنگ پدرام ديشب راستش.بگويي خواهي مي چه دانم مي ـ

 مي بلند.گفتي مي هذيان مدام.بود بد خيلي حالت ديشب.شود مي مربوط او به هست چه هر كه فهميدم. دانستم مي ـ
 تو وقتي و بود شده دستپاچه رويا خاله طفلكي.داري حالي چه كه فهميدي نمي اصال.خوابيدي مي نشستي،دوباره شدي،مي

 آنقدر كني،ولي مي دردل هم با داريد و زده زنگ ات صميمي دوست بگويد همه به شد بستي،مجبور رويش به را در
 .آمد نمي در خونش زدي مي كارد كه بود عصبي

 صداي.افتادم پدرام حرفهاي ياد به لحظه يك.گذاشت نمي محلم اصال و بود هم تو هايش سگرمه مادرم صبحانه ميز سر
 .كردم خالي خودم بخورم،روي اينكه جاي به را چايي فنجان ديدم و آمدم خودم به برخاست كه اطرافيانم ي خنده

 .خبرش يا ايد مي خودش يا باالخره.نباش نگران جان مها ـ

 مي هايش گريه و پدرام حرفهاي ياد وقتي.نداشتم گفتن براي حرفي خنديدم،اما ظاهر در.شد ام خنده باعث زيبا ي جمله
 .نبود سنگ از دلش ادعايش،هنوز برخالف انگار.شدم مي حالش نگران افتادم،ناخودآگاه

 شانه را موهايم مدتها از پس پدرام فكر با و رفتم حياط به.يافته تسكين دردم حدودي تا مدتها از بعد رسيد مي نظر به
 .پرداختم خاطراتم مرور به و زدم

 :آورد خود به مرا مامان صداي

 است؟ درست.هستيم شازده آن مديون را سرحالي اين شايد.بينم مي سرحال را تو عجب چه ـ
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 .بگويم چه بايد دانم نمي ـ

 :گفت مي داشت چي مدت همه آن ديشب ـ

 .نيست خوب روزش و حال گفت دادم،مي مي گوش ومن زد مي حرف او فقط.نبود خوب زياد حالش ـ

 قطع و بزند حرف گذاشتي زده،چرا زنگ تو به آبروريزي آن از بعد چه براي اصال.دارد ربطي چه ما به.جهنم به ـ
 حداقل.بود سرت پشت حرف محل و كوچه در برد؟كم را آبرويت چطور رفته يادت.مها رفته كجا غرورت نكردي؟پس

 .بكشيم راحتي نفس يك اينجا بگذار

 :داد ادامه كوتاهي مكث از پس

 كالم دو توانيم نمي كه رسيده جايي به كار حاال.نداشتيم پنهان هم از چيزي و بوديم نزديك بهم خيلي تو و من زمان يك ـ
 !تو از يا است من از گناه دانم نمي.كنيم صحبت هم با راحت

 مادرم و من ي رابطه كه برسد روزي كردم نمي فكر وقت هيچ.برد فرو فكر به مرا سخنانش.رفت و داد تكان سر تاسف با
 .بودم من اصلي مقصر بترسم،شايد ازش حتي و بزنم او به راحت را حرفهايم نتوانم كه شود اينطور

 ام توجه اختيار زدم،بي مي قدم راهرو در هدف بي كه همانطور.نرفتم عمويش منزل به همراهش و ماندم خانه در روز آن
 خواست مي دلم.شد باز فشار يك با باشد،اما قفل در داشتم انتظار.كشاند باال طبقه به مرا كنجكاوي.شد جلب ها پله راه به
 .بدانم بيشتر سهراب آقا مورد در

 به كردم،چشمم باز كه را اتاقها از يكي در.نداشت كند،وجود جلب مرا نظر بتواند كه چيزي و بود ساده خانه تزئينات
 نظرم به دو هر ي چهره و داشتند هم دست در دست كه داد مي نشان را پسري و دختر تصوير كه افتاد زيبايي تابلوي
 .آمد مي آشنا

 نفس و رفتم پايين ها پله از هول ترساند،با مرا حياط در زنگ صداي.شد نمي باز و بود دادم،قفل فشار را بعدي اتاق در
 :گفت ديد مرا تا رساندم،مهناز حياط به را خودم زنان نفس

 .هستند تو منتظر نيامدي،همه چرا پس ـ

 .برويم هم شوم،با آماده كن صبر ـ

 :كرد،گفت مي اشاره من به دست با درحاليكه شديم،مهناز كه عمو ي خانه پذيرايي سالن وارد
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 .خانم عروس هم بفرماييد،اين ـ

 :گفتم و كشيدم درهم ابرو

 !ميزني،مهناز حرفها چه ـ

 :گفت و خنديد عمو

 شوي؟ عروس نيست قرار مگر.شدي،مهاجان ناراحت چرا ـ

 :دادم پاسخ اخم با

 .كنند عروسي همه كه ندارد دليلي ـ

 :گفت خنده با بابك

 .بمانند مجرد دارند دوست مردها فقط كردم مي خيال كه بگو خوب،مرا چه ـ

 :شد شاكي عمو

 .ما سهراب آقا مثل.نيست كاملي كند،انسان زندگي تنها كه كسي بماند،چون مجرد ندارد حق پسري و دختر هيچ نه ـ

 :پرسيد عمو.بود شده ناراحت پدرش حرفهاي از انگار.زد غيبش سهراب آقا ناهار از بعد

 كجاست؟ سهراب ـ

 :گفت زيبا پدر ساالر آقا اينكه نداد،تا جواب كسي

 .برهاست و دور همين ـ

 :گفت و آمد دست در همراه تلفن سهراب بروم،آقا بيتا اتاق به خواستم تا

 .پايين آوردم خود با برداشتم زند مي زنگ شما موبايل ديدم كه پايين آمد مي خانم،داشتم رويا ـ

 مي پا به قيامت دوباره االن:گفتم خود با.داشتم برنمي مادرم از چشم.باشد پدرام ترسيدم مي.ايستادم سرجايم دلهره با
 .شود
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 :مكالمه،گفت پايان از پس و شد راحت آورد،خيالم را دايي اسم تا

 .هستند اينجا ظهر از قبل تا و كنند مي حركت زود صبح فردا اش خانواده با داداش ـ

 مينو آمدن.داشتم مشكل كافي اندازه به گرفتم سردرد ناراحتي شدت از باطن در و دادم نشان خوشحال را خودم ظاهر در
 .كرد مي اضافه برمشكالتم مشكلي هم

 به بيتا عوض در.كند كمك ها مهمان از پذيرايي و ناهار تدارك براي عمو زن به تا رفت عمويش خانه به مادرم صبح فردا
 .كنيم آماده دايي خانواده اقامت براي را خانه اتفاق به تا آمد من نزد

 در گوشي شنيدم كه را پوريا صداي.بپرم جا از فنر مثل كه شد باعص همراهم تلفن زنگ كه بوديم صحبت گرم بيتا با
 .لرزيد دستانم

 است؟ چطور حالت.پوريا هستم من.مها سالم.الو ـ

 .بد بد،خيلي ـ

 تو با او جلوي خواستم نمي چون.هستيم شمال االن پدرام و من.كن گوش حرفهايم به خوب.گويي مي چه فهمم مي ـ
 .ست خوبي بزني،فرصت حرف باهاش و ببيني را پدرام خواهد مي دلت اگر بپرسم ازت تا بيرون آمدم ويال بزنم،از حرف

 .توانم نمي من ولي ـ

 مي.كشد مي عذاب دارد تو اندازه به هم پدرام.كند پيدا ادامه تواند نمي وضع اين.ايد نمي پيش ديگر فرصت اين!چرا؟ ـ
 بيرون را دل عقده و گاليه زدن،با حرف با.مقصريد دو هر شما دلگيري،اما هايش،ازش احترامي بي خاطر به دانم

 داري،مگرنه؟ دوستش كه هنوز.بگيرند ارام دو هر ريختن،شايد

 .نياوردم زبان بر گرفتم،ولي دلم از را پاسخ

 نمي پشيمان بيايي اگر.دنده يك و لجبازيد دو هر شما.نيست دلت دانم،حرف مي نه،چون نگو.مها ساكتي چرا ـ
 .بهتر زودتر چه هر.باش شوي،مطمئن

 .بيايند اينجا به اش خانواده با ام دايي ديگر ساعت چند تا است قرار پوريا،چون توانم نمي امروز ـ

 .بيا فردا خب ـ
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 .كنم مي را خودم سعي ـ

 .خداحافظ فعال.بگذاريم قرار كه بگير تماس من با صبح فردا ـ

 قرار و كشيدم،آرام مي من كه كشد مي نفس هوايي همان در اينكه قكر از.داد مي پرواز قدرت پاهايم به ديدارش آرزوي
 :گرفت،گفت قرار جريان در كه نداشتم،بيتا

 ات آينده باشد،تكليف چه هر اش كنيد،نتيجه صحبت هم با رو در رو اگر شايد.نده،برو از را فرصت.پورياست با حق مها ـ
 هنوز بفهمي بايد باالخره.ببندي حقايق روي به را چشمهايت نبايد تو.كني پيدا نجات سردرگمي اين از و شود روشن

 .بازي مي پوچ و هيچ خاطر به را ات زندگي و عمر داري خود بي اينكه دارد،يا دوستت

 :گفتم.كنم راحت را خيالش اينكه براي.من تا است برادرش فكر به بيشتر و چيست منظورش دانستم مي

 .بگيرد قلبم در را جايش تواند نمي كس هيچ و است من زندگي عشق تنها باشم،پدرام بازنده اگر حتي ـ

 :گفت و آمد دنبالمان به بابك كه بود ظهر نزديك

 .هستند شما منتظر همه و رسيدند راه از مسافرها مهاخانم ـ

 .اند بسته مرا پاي و دست كار اين با و اند كرده انتخاب سفر براي را وقت ترين موقع بي:گفتم خود با

 كردم فكر آورد،اول مي بيرون ماشين عقب صندوق از را چمدانها دارد و شده خم نفر يك ويال،ديدم جلوي رسيديم تا
 .كرد سالم گرمي به.ريختند سرم روي را سردي آب انگار.آورد باال را مسعود،سرش كه كنم سالم تا رفتم جلو.ست دايي

 سالم فقط دايي به.گرفتم آغوش در محكم را دايي زن.دادم را سالمش جواب دستپاچگي با.بود شده پرت حواسم
 .نبود گرم چندان مينو با كشيدم،برخوردم مي خجالت رويش از چون.كردم

 با و ببرم پناه خلوتي ي گوشه به خواست مي داشتم،دلم فاصله آنها از فرسنگها ديدم،انگار مي تنها جمع ميان در را خودم
 راهي دو سر بر.بيابم اميدي ي روزنه ميانش در شايد تا كردم مي سنگين و سبك را پوريا هاي گفته.كنم خلوت افكارم
 .كنم پوشي چشم ديدارش از توانستم نمي بودم،اما كرده گير نرفتن و رفتن

 :كشيد بيرون خيال عالم از مرا مينو سوال

 گذرد؟ مي خوش مها،اينجا خب ـ
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 :دادم پاسخ و زدم مصنوعي لبخندي

 .زياد بله،خيلي ـ

 .نبود خالي ما جاي پس ـ

 .دارد بويي يك گلي هر خب ـ

 :گفت و كرد من به رو مامان

 نگفتي؟ تبريك مينو به مها راستي ـ

 :پرسيدم تعجب با

 !چي؟ براي تبريك ـ

 .مسعود اقا با اش نامزدي ـ

 خواهد من پاپيچ كمتر و رسيده آرزويش به مينو باالخره اينكه از.گفتم تبريك دو هر به قلب صميم از و شدم خوشحال
 .كردم مي سبكي شد،احساس

 .نيست خبري هايش كنايه و نيش از ديگر و شده قبل از بهتر خيلي مسعود با نامزدي از پس او اخالق رسيد مي نظر به

 :رفتيم،پرسيدم مي اتاق به خواب براي كه موقعي شب آخر

 هستي؟ راضي مسعود از.رسيدي آرزويت به كه خوشحالم ـ

 :گفت بعد و رفت فرو فكر لحظه يك

 ....آره،ولي خب ـ

 !چي؟ ولي ـ

 .داشتم،ندارد را انتظارش من كه را گرمي آن نظرم به ـ

 .شود مي درست.باش داشته صبر.دهد نمي بروز را احساسش كه ست طوري اخالقش هم شايد.است زياد تو توقع شايد ـ
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 .اميدوارم ـ

 .خوابيد و برگرداند را رويش سپس

 افتاد،چون شور به برداشت،دلم را گوشي تا.نداد را پاسخ مهلت من به زد،مامان زنگ كه همراهم صبحانه،تلفن ميز سر
 .گرفتم آرام و شد راحت كند،خيالم مي احوالپرسي دارد ديدم وقتي است،اما خط پشت پوريا كه نداشتم شكي

 :گفت و داد دستم رابه گوشي سپس

 .است بگير،مژده بيا ـ

 :گفتم و كردم سالم.كنم صحبت او با بتوانم تر راحت رفتم،تا اتاقم به

 .مژده زدي زنگ موقع به چقدر ـ

 .شده بگو،خبري راست.خوشحالي خيلي كه است معلوم صدايت از.زدي آب به گدار بي باز نكند!چطور ـ

 .ببينم را نفر يك بروم است قرار اينكه،امروز مهم خبر ـ

 .بزن حرف نرو،واضح حاشيه ـ

 .زد زنگ پوريا ديروز ـ

 گفت؟ چي خب ـ

 .كردم تكرار برايش را پوريا نجوا،حرفهاي حالت به و بشنود،آهسته مامان اينكه ترس از

 :پرسيدم.نزد شدم،حرفي كه ساكت

 مژده؟ هست دستت گوشي هنوز ـ

 خبر؟ چه آره،ديگر خب ـ

 خبري پدرام از بگو راست.نيست حواست اصال تو انگار دادم،ولي را خبرها ي همه كه است؟من خوب حالت ببينم،تو ـ
 .بگو داني مي چيزي اگر مادرت شنيدي؟جون او مورد در چيزي يا داري
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 خيلي مدت يك من راستش.نروي در كوره از و باشي خونسرد بده قول فقط.بگويم خواستم دادي،نمي نمي قسمم اگر ـ
 درك قابل برايم چيزهايي يك ماجرا اين در كه رسيد مي نظرم به و ميكردم افتاده،فكر كه اتفاقاتي و تو حرفهاي به

 رفتم باري پنهان،چند چه تو از.بريزم دوستي طرح شادي با قضيه اصل به بردن پي براي گرفتم تصميم اينكه نيست،تا
 ....زد،اال نمي مو تو هاي گفته با حرفهايش تمام.خواستم،فهميدم مي كه را آنچه باالخره اينكه تا سراغش

 شدي؟ ساكت چي؟چرا اال ـ

 بود،اما آشفته و پريشان خيلي پدرام آن از قبل كه شنيدم شادي از.بودند فرستاده پدرام براي كه گلي آخرين ماجراي ـ
 فرستادن گفتي مي كه هم تو.رفت در كوره از حسابي و نداشت نهايتي گل،خشمش دسته آخرين رسيدن محض به

 .نيست تو آن،كار

 .نداشت خبر جريان آن از روحم من.اره خب ـ

 را آن خودشان داشتي نزدشان كه مبلغي مانده ته تسويه خاطر به آيا بفهمم رفتم،تا فروشي گل آن سراغ به روز همان ـ
 .كنند تسويه بخواهد كه بود نمانده باقي تو پول از چيزي اصال كه فهميدم بعد و اند فرستاده

 :پرسيدم حيرت از گشاده چشماني با

 كرده؟ را كار اين كسي چه بفهماني،پس من به خواهي مي را چيزي چه!چيست؟ منظورت ـ

 . نداشته ماجرا اصل در تاثيري او كار اصال شايد.مها باش آرام كنم مي خواهش ـ

 كي؟ بگو من به فقط.كني دلسوزي برايش خواهد نمي ـ

 را گل دسته آخرين بگويم،راستش چطوري.كني آبروريزي و بدهي دست از را كنترلت ترسم مي.است سخت گفتنش ــ
 .بود فرستاده مينو

 !مينو!كي ـ

 كه اتاق از.فهميدم نمي را خودم حال اصال.بودم شده ها ديوانه مثل.فراگرفت را وجودم تمام و شد ور شعله خشمم آتش
 :پرسيدم نفرت از پر كالمي با و كردم نگاهش غيظ رفتم،با مينو طرف به آمدم،يكراست بيرون

 كردي؟ كه بود كاري چه اين مينو ـ
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 :پرسيد نگراني با مامان.افتاد سرفه به و ماند گلويش توي چاي

 مها؟ افتاده اتفاقي چه ـ

 .كردم تكرار را سوالم حرص با و گرفتم خود به حمله حالت.ندادم را جوابش

 كردي؟ را كار آن مينو،چرا بودم تو با ـ

 كني؟ مي صحبت چه كار؟از كدام!مها اي شده ديوانه ـ

 :پرسيد مي مدام و بود شده دستپاچه مادرم

 آوردي؟ جوش اينطوري كه گفت بهت جي شده؟مژده چيزي مها ـ

 .بزنم را حرفم لفافه در دادم ترجيح و كردم نگاه مينو به چپ چپ

 ثمري گفتنش ديگر حاال.ماشد ي خانه در جلوي آبروريزي آن باعث كسي چه آيد مي كني،يادت فكر كمي يك ـ
 و شكستي را ات عمه دل اينكه از غير به.شد تو عايد چيزي چه گل دسته آن فرستادن با بدانم خواهد مي دلم ندارد،فقط

 .كردي آبرو بي مرا

 :زد فرياد كالفه مامان

 !چيست؟ منظورت.آوردم نمي سردر ـ

 :گفت آن كردن لوث برده،براي ماجرا اصل به پي حدودي تا رسيد مي نظر به كه دايي زن

 .نپرند هم به و باشند هم با يكبار تا دو اين رويا،نشد نكن ناراحت را خودت ـ

 :زد داد سرم جا همه از خبر بي مامان

 .ترسيديم كردي،همه بود كاري چه اين ـ

 عمل اين وعلت بگشايد اعتراف به زبان خودش مينو كه كنم برخورد طوري گرفتم تصميم.ماندم ساكت و نزدم حرفي
 .كند بيان را ناپسند
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 سوم و سي فصل

 جا يك و بودم رفتيم،كالفه كه عمو ي خانه به.بگيرم تماس پوريا با آوردم،نتوانستم فشار خود به چه هر ظهر نزديك تا
 و بگذارم گوشم روي را دستم خواست مي دلم.داد مي ازارم اطرافيان خنده هاي قهقه و شنود و گفت شدم،صداي نمي بند

 :پرسيد نجوا به آهسته بيتا.شوم مي ديوانه كنيد،دارم ست،بس كافي بزنم فرياد

 بروي؟ خواهي نمي شد؟مگر چي ـپس

 .نگرفتم تماس هنوز ـ

 .بگير تماس پوريا با من اتاق باال،از برويم بيا.اي كالفه كه بينم مي ـ

 :گفتم و گرفتم را پوريا رفتيم،شماره باال طبقه شوند،به متوجه ديگران اينكه بدون آهسته

 .سالم ـ

 .گرفتي نمي تماس چرا پس سالم ـ

 .است سخت برايم گرفتن تصميم ـ

 .است كنارش در پدرام كه فهميدم زدنش حرف طرز از

 بار زير بماند كنم مي اصرار چه هر.تهران برگردد ديگر ساعت دو تا دارد اصرار پدرام مانم،ولي مي اينجا من بله،بله،نه ـ
 .اينجاست ديگر ساعت دو فقط.است الزم من ريخته،حضور بهم شركت وضع گويد مي و رود نمي

 دست از فرصت داشت ام دودلي و ترديد با اينكه از.رساندم مي آنجا به را خودم فتنش از قبل تا فهميدم،بايد را منظورش
 با.رفت پايين گلويم از زور به كه خوردم اي لقمه چند عجله بود،با آماده ناهار ي سفره.كردم مالمت را رفت،خودم مي

 :گفتم بيتا به درماندگي

 .داريم فرصت ساعت يك كنيم،فقط كار چه حاال ـ

 .گرديم برمي بيرون،زود رويم مي بيتا و من بگو رويا خاله به خب ـ

 .ماند مي تنها شود،مينو نمي دهد مي بگويم،جواب تا ـ
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 .بريم مي خودمان با هم نيست،او غريبه خب ـ

 :گفتم كه كرد،بعد نمي قبول پذيرفتم،اول ناچار بودم،به بيزار ريختش از اينكه وجود با

 .برويم بيتا و من دهد نمي اجازه هم نيايي،مامان تو دارم،اگر واجب كار من ـ

 :دربياورد،گفت سر كارم از اينكه براي

 .بيايد هم مسعود كه شرطي به.قبول باشد ـ

 را ازظهر بعد چرت مسعود.گذشتند مي باد و برق سرعت به ها لحظه.كرديم مي كار چه بايد را يكي من،اين خداي واي
 :گفت و رفت نمي آمدن بار زير راحتي به و داشت دوست

 .ديگر ساعت يك نه،باشد حاال ـ

 :گفتم التماس به

 .شود مي دير ديگر ساعت يك ـ

 :پرسيد تعجب با

 !آمده؟ پيش مشكلي ـ

 .است دور برويم،راه زود بايد فقط نه ـ

 .رويم مي من ماشين با باشد،پس ـ

 :گفت مينو

 .ندارد بنزين ات ماشين كه رفته يادت مگر ـ

 :پرسيدم درماندگي با

 .كنيم چكار پس ـ

 :گفت بيتا
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 .رساند مي را ما آيد،او مي دارد صبركن،دانيال ـ

 »نه دانيال با«بگويم خواستم

 من و آورد را بپرسد،اتومبيلش چيزي آنكه بي داده،چون قرار جريان در را او بيتا رسيد مي نظر به.نداشتم ديگر چاره اما
 .دانيال كنار در مسعود و نشستيم عقب صندلي روي مينو و بيتا و

 را دستم بيتا كه كندم مي را دستم پوست مدت تمام.راند مي اخمو و گرفته ي چهره با و ارام.گرفت من از را آدرس
 :گفت و گرفت

 .رسيم مي موقع به.نباش نگران ـ

 :وگفتم شدم مضطرب مانديم،بيشتر كه قرمز چراغ پشت

 .بيايد شما بعد.روم مي پياده من ـ

 .رسيدم تا دويدم آنقدر.بخورم زمين بود نزديك چندبار.دويدم را راه فهميدم،تمام نمي را خودم حال اصال

 و خنديد ديد مرا تا و كرد باز رويم به را در شفيعي خانم.زدم در و كردم مرتب را ام روسري كشيدم، صورتم به دستي
 :گفت

 .آمديد سالم،خوش ـ

 را پوريا وقتي.كشيدم عميقي نفس و رسيدم،ايستادم كه عمارت در رفتم،پشت ويال داخل به دوان دوان و دادم را جوابش
 :گفت.رسيد مي نظر به گرفته خوردم نشسته،جا تنها كه ديدم

 .بياورم برايت خوردن شربت يك تا مها،بنشين تو بيا ـ

 :گفتم صبري بي با. بودم پدرام ديدن بيقرار

 .نيامدم اينجا به خوردن شربت براي من ممنون،ولي ـ

 ...دانم،ولي مي ـ

 :پرسيدم تابي بي با.شد مي كنده جا از داشت قلبم.پريدم جا از
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 كجاست؟ پدرام ـ

 ساعت دو است قرار گفتم بهت منكه.آمدي مي زودتر بايد.دارم نگهش و بتراشم اي بهانه نتوانستم كردم كاري هر ـ
 .است برنامه روي كارش شناسي،همه مي كه را پدرام.برود ديگر

 بغضم و بمانم ارام ديدم،نتوانستم كه را بيتا.پيوستند ما به سايرين و بيتا موقع همين.افتادم و شد خم زانوهايم
 :گفت پوريا.شكست

 .شد مي درست چيز همه رسيدي مي موقع به اگر.مها كن باور ـ

 رسيدم؟ دير چقدر من مگر ـ

 .بود اين تقدير شايد.ساعت يك ـ

 .برسم موعد از ديرتر بايد هميشه كه.نرسم خواهم مي كه چيزي به وقت هيچ من كه است اين تقدير.توست با حق ـ

 .مها شو بلند.باش ارام كنم مي خواهش ـ

 چند.برداشتند همه.آمد شربت سيني با شفيعي خانم.بنشينم مبل روي كه كردند كمكم و گرفتند را بازويم زير بيتا و مينو
 :گفتم و شد بهتر خوردم،حالم كه اي جرعه

 .بگذارم ميان در تو با خواهم مي كه هست موضوعي.باال برويم بيا پوريا ـ

 .برويم باشد ـ

 :گفتم و كردم بقيه به رو

 .آيم مي االن ـ

 دريا به رو پنجره پشت پدرام اتاق در.رفتم باال ها پله از و ندادم اهميت.شد مي منفجر داشت خشم شدت از دانيال
 :گفتم هايم خاطره صفحات زدن ورق حال در و ايستادم

 تو كه را تقديري مفهوم من.رسيدم بود،مي آرزويم آنچه به داشتم كم كم چون.بود برين بهشت برايم اينجا زمان يك ـ
 مي من را ها نامه و گل دسته ان است درست.بخورد رقم من نام به ديگري كس گناه بايد چرا آخر.فهمم نمي گويي مي

 شود،بهم كشيده وسط من پاي اينكه از قبل رابطه اين نشدم،چون پدرام و آرزو رابطه تيرگي باعث من فرستادم،ولي
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 دير امروز،حتي به تا شركت آن به ورودم ي لحظه از چيز همه انگار.گذاشتم آن بر پاياني ي نقطه فقط من و بود خورده
 باور.نفرستادم من را آخر گل دسته آن بزنند،اما رقم را پدرام و من جدايي تا دادند هم دست به دست اينجا به رسيدنم

 .پوريا كن

 :پرسيد تعجب با و خورد يكه

 !چيست؟ منظورت ـ

 باعث گل آن فرستادم با هم ديگري كس.بودم ارزو و پدرام ي رابطه پايان ي نقطه من كه همانطور است اين منظورم ـ
 يا ادامه در مينو،تاثيري ام دايي دختر اقدام و بوديم رسيده پايان ي نقطه به قبال ما بپاشد،درحاليكه هم از ما ي رابطه شد
 با قدم به قدم انتها تابه ابتدا از كه تو حداقل كاش كند،ولي دركم ندارم توقع كس هيچ از من.نداشت اش پاشيدگي هم از
 .بفهمي را بودي،اين همراه ما

 .باشي ناراحت كه دهم مي حق بهت و بودم افتاد شما بين كه اتفاقاتي ي لحظه به لحظه شاهد من مها،فقط اره ـ

 پايين ها بروم،بچه بايد ديگر من خب.نيست تاثير بي كه كنم مي فكر خودم حداقل نباشد،اما حرفها،مهم اين گفتن شايد ـ
 .منتظرند

 .هستم تنها بمانيد،من كجا؟همگي حاال ـ

 .است بهتر ممنون،برويم نه ـ

 :گفتم و دادم تكان طرفش به دستي.بود اشك قطره او،چند به ام هديه خداحافظي موقع

 .شد ديدارمان از مانع تقدير كه افسوس آمدم،ولي من كه بگو پدرام به ـ

 .گويم مي باشد،حتما ـ

 :گفت و زد بروم،صدايم خواستم تا

 .شدي الغر چقدر كه گويم مي هم را اين ـ

 :گفتم و زدم پوزخندي

 .شد مي خالصه جمله يك اين در چيز همه كاش ـ
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 .دارد تاثير چقدر روحت است،در نمايان ظاهرت در حد اين تا جدايي اثر فهمم،وقتي مها،مي كنم مي درك ـ

 :كردم زمزمه لب زير.زدم مي گول را خودم هم شايد.بودم شده آرامتر انگار

 بود ام كس تنها زمان يك كه اوني

 بود ام كس بي دل پناه تنها

 كنارم از رفت و گذاشت تنهام

 قرارم بي من دوريش درد از

 مونه مي پيشم كردم مي خيال

 خونه مي واسم عشق ي ترانه

 هوزم رفته،اما اينكه با

 سوزم مي دارم عشقش داغ از

 باهامه همش خيالش و فكر

 چشامه جلو رم مي كه هرجا

 بيارم دووم تا خواد مي دلم

 بذارم مرهم دوريش درد رو

 ندارم راهي شه نمي اما

 بيارم طاقت من تونم نمي

 را خودم فقط بودم،ولي جا همه.شدم مي قبل از بدتر و گرفتم مي فاصله زندگي از بيشتر روز به روز.گذشت روزي چند
 سرو بي و ارام.رفتم حياط به و برداشتم را عكس.نداشتم سر به را ديگر كس هيچ هواي و حال و ديدم مي پدرام دركنار
 گرفتم،قطرات چشمم جلوي را پدرام عكس و نشستم االچيق به پشت كه همين نيايد سراغم به و نبيند مرا كسي تا صدا

 .چكيد رويش به اشكم
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 بي نداشتم،اما حرفهايشان شنيدن به اي عالقه.رسيد گوشم به آالچيق توي از بابك و دانيال گفتگوي صداي حين همين در
 .شنيدم مي بخواهم آنكه

 .نبودم آنها با روز آن من كاش بابك ـ

 !شد؟ چي چرا،مگر ـ

 بايد كار چه ديدمش اينكه ز بعد و ست آدمي جور چه نامرد آن دانستم نبود،نمي دلم توي رفتيم،دل ويال آن به وقتي ـ
 .بكنم

 .كني موضوع اين مشغول را فكرت نبايد دانيال،تو ـ

 غمي با حتي و آرامش حركات و چشمها با دختر اين.است سخت چقدر داني نمي.توانم نمي كنم،ولي مي را خودم سعي ـ
 .كشاند مي خودش طرف به دارد،مرا دل به كه

 جاي دلش او داني مي فهمم،وقتي دلخوشي،نمي اميدي چه به تو است،پس مرد آن متوجه مها ذكر و خودت،فكر قول به ـ
 كني؟ مي مشغولش را فكرت گروست،چرا ديگري

 .كشم مي عذابي چه بداني اگر.توانم نه،نمي آيم نمي بيرون فكرش از هم لحظه كنم،يك چه ـ

 .تواني بخواهي،مي اگر!چه يعني توانم نمي ــ

 بلند توان كردم،ولي پنهان ام روسري زير را عكس.شد مي خيس داشت و بود دستم عكس هنوز.گرفت باران موقع همين
 .نداشتم را شدن

 :گفت بابك

 .شود مي تند دارد برويم،باران شو بلند دانيال ـ

 .كند حمايتش كه دارد نفر يك به نياز كنم،او كار چه من نگفتي ـ

 .بفهم را اين.ندارد تو باشد،به داشته نياز كس هر به ـ

 .فهمي نمي كه تويي اين ـ
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 :فت باالر دانيال صداي تن

 در كردن صحبت موقع در وقتي.شوم مي ست،ديوانه جاري چشمانش از اشك و كند مي فكر دارد بينم مي وقت هر ـ
 ديدم وقتي روز آن.نيست مهم برايم كس هيچ و چيز مها،هيچ از غير به كند،ديگر مي فراموش را پدرام،خودش مورد
 و اضطراب شدت از شد، كه ماشين بدهم،سوار دست از را كنترلم بود نمانده ريزد،چيزي مي اشك و زده زانو چطور
 نيست مهم برايم.بگذرم كنارش از راحت توانم نمي.آمد خون دندانهايش جاي از كه كند را دستش پوست ،آنقدر نگراني
 سيم به بزنم بود شدي،نزديك الغر گفت بهش پوريا وقتي.كشم مي عذاب باشد،اما نداشته من به اي توجه و نكند نگاهم
 .آخر
 

 :گذاشت ناتمام را اش عمو،جمله زن صداي

 .خوريد سرمامي.داخل بياييد ها بچه ـ

 تا.لرزيدم مي داشتم.بود آمد،سردم نمي در نفسم بكشم،اما عميقي نفس شنيدم،خواستم را قدمهايشان صداي وقتي
 مرا او چسباندم،ولي ديوار به را آمد،خودم بند نفسم.آمد بيرون آالچيق پشت از كه ديدم را شوم،دانيال بلند خواستم

 .نبيند مرا كه كردم دعا و بستم را چشماهايم.برگردد خواست.زدند صدايش دوباره.نديد

 را دانيال كنم،صداي باز را چشمهايم توانستم نمي.گرفت را بازويم دستي حين همين در.بود دستم دو بين قلبم انگار
 :گفت مي كه شنيدم

 .لرزي مي داري كن،تو باز را چشمهايت ـ

 :گفت و زد كردم،لبخندي باز را چشمهايم تا

 .شنيدي نمي هم را اش كلمه يك حتي نبودي،كاش انينجا شنيدي؟كاش را حرفهايمان ـ

 :گفت و انداخت من دوش روي را آن و آورد بيرون را نازكش كاپشن

 .شدي خيس حسابي.آيم مي بعدا برو،من تو ـ

 باران زير همانطور رسيدم،برگشتم،ديدم ساختمان در پشت به داد،وقتي نمي اهميتي بود،اما شده خيس كامال هم خودش
 .گذاشتم در پشت همانجا و آوردم بيرون تنم از را كاپشن.ايستاده
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 :پرسيد نگراني با و دويد طرفم ديد،به مرا تا مامان

 .خوري مي سرما دوباره باز!شدي خيس اينقدر بودي؟چرا كجا مها ـ

 :گفت و كنم عوض تا آورد لباس برايم سريع و برد اتاقش به مرا بيتا

 شدي؟ تفاوت بي اينقدر كني؟چرا مي را كار اين خودت با چرا ـ

 :گفتم و رويم كشيدم را پتو

 .بخوابم بگذار.است ست،سردم كافي مالمت ـ

 با و مهربان آنقدر كه شد نمي باور.افتادم دانيال حرفهاي ياد به اختيار بي.رفت بيرون اتاق از و برداشت را خيسم لباسهاي
 به شد باشد،باعث نداشته من به اي توجه يا نكند نگاهم نيست مهم گفت،برايم كه اش جمله آن خصوص به.باشد احساس
 .گيرد قرار ام توجه مورد دوست يك عنوان

 :گفت ديد كه مرا عمو صبحانه سرميز.شدم بيدار بشاش و سرحال صبح.خوابيدم بيتا تخت روي همانجا.بود آرامي شب

 .است بهتر قبل روزهاي از حالت امروز نباشد،انگار شور چشمم اگر.مهاجان ـ

 .عموجان،بهترم بله ـ

 دوباره شب اينكه تا.خنديدم مي و كردم مي شوخي آنها دوي هر زيبا،با و مينو به نسبت احساسم به توجه بدون روز آن
 .نيافتم را پدرام عكس بردم،ولي فرو جيبهايم داخل را دستم.افتادم گذشته شب ايستادم،ياد كه پنجره كنار.گرفت باران

 :گفتم و كشيدم بيرون جمع ميان از را بيتا

 نديدي؟ را بود،آن لباسم جيب توي پدرام عكس ـ

 .افتاده دستت از شايد.نديدم چيزي مها،من نه ـ

 را خوبي شب و آمد سراغم به اندوه و غم دوباره.نبود گشتم،اما را آالچيق پشت و رفتم حياط به ديگران به توجه بدون
 .نگذاشتم سر پشت

 :برخاست،گفت خواب از تا بعد،مينو روز صبح
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 ديگه امروز بده ها،قو بچه بقيه سراغ عمو روم،ويالي مي شوي،من آماده تو ست،تا دلچسبي هواي چه تنبل،ببين بلندشو ـ
 .نباشي بدعنق

 :گفت رسيديم،زيبا آنجا به بودند،تا رفته دريا كنار به مسعود و بابك با همراه ما،دانيال از قبل

 .بزنيم قدم اول ـ

 پايين كه را سرم.بود شفاف و آبي.رفت آسمان سمت به نگاهم.دادم مي گوش دريا صداي به تنها.بود خسته چشمهايم
 بسته و باز را چشمهايم بار چندين.شد رفت،ميخكوب مي راه من از جلوتر قدم چند كه مردي روي بر آوردم،نگاهم

 .است پدرام كه نداشتم شكي.كردم

 كه كنارش به.برداشتم قدم شتاب با كنم گم را او اينكه ترس از و آوردم بيرون بيتا دست از را دستم تندي حركت با
 .نبود پدرام مرد آن.چرخيد سرم دور برگرداند،دنيا عقب به سر وقتي.زدم رسيدم،صدايش

 :گفتم شرمندگي با

 .گرفتم ببخشيد،اشتباه ـ

 .نفهميدم چيزي كرد،ديگر حلقه كمرم دور به دست كه بيتا

 

 چهارم و سي فصل

 كجا بدانم خواست مي دلم.زد مي بهم را خانه سكوت و آرامش باران شرشر صداي.نكردم باز بود،ولي سنگين چشمهايم
 .بود گرفته را گريبانم هم با دو هر حسي بي و بيزاري.نداشت حالم به فرقي اش دانستن اصل در هستم

 .انداختم اطرافم به نظري بسته نيمه چشمهاي الي از.نباشم زنده كاش.باشم مرده كاش:گفتم خود با

 :گفت تشر شد،با ام بيداري متوجه كه همين.بود سرم باالي مامان

 به شباهتي ديگر تو.كردي كار چه من و خودت با داني مانده؟مي برايت هم نيرويي نشدي؟ديگر نيست،خسته بس ـ
 شور از اثري بيمارت و نحيف درجسم ديگر حاال.داشت خاصي برق نگاهش هميشه كه ام پرانرژي مهاي.نداري من مهاي

 چرا؟....چرا؟ آخر.نمانده باقي زمانها آن نشاط و
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 يادم به چيز ديدم،همه كه را بيتا.برد خود وبا گرفت زد مي چنگ صورتش به داشت كه را مامان زيربازوي عمو زن
 .بودند ام ديوانگي شاهد كه آنهايي ي همه و دانيال او،از از.كشيدم مي خجالت ازش.آمد

 .فرستادم لعنت بدم بخت خودم،به آمد،به مي بدم خودم از

 رها را گريبانم هرگز كه اي ام،گذشته سرگذشته پشت را اي گذشته چه من كه اند فهميده همه ديگر حاال نداشتم شكي
 .كرد نمي

 آهسته قدمهاي با دانيال و شد باز در بگذارد،ولي نشنود،راحتم جوابي هست،وقتي كه هر اميدوارم.خورد در به اي ضربه
 .آمد طرفم به

 :رسيد،گفت كه كنارم كردم،به نگاهش روح بي و سرد

 .كند مي خوشحالت مطمئنم كه ام آورده برايت چيزي ايد،ولي برنمي دستم از كاري دانم مي ـ

 .داد من به را آن و كشيد بيرون را پدرام برد،عكس فرو جيبش داخل را دستش سپس

 :گفتم تندي لحن با و شدم گشتم،عصبي مي دنبالش سرگرداني با ومن بود او پيش عكس مدت همه اين اينكه از

 .كردي مي را كار اين نداشتم،نبايد توقع ندادي؟ازت من به را آن زودتر داشتي؟چرا نگه خودت پيش را آن چرا ـ

 لبه به محكم را دستم و شدم پشيمان شكستم را دلش اينكه از.رفت بيرون اتاق از و نداد را شد،پاسخم كه خشمم متوجه
 .كردم مي بيزار خودم از را همه تحملم غيرقابل و تند رفتار با داشتم.كوبيدم تخت ي

 بيايم،دوباره بيرون فكرش از خواستم مي تا برگردم،اما ام عادي زندگي به و كنم فراموش را پدرام توانستم مي كاش
 .شدم مي سرگرم خيالش با و گرفتند مي جان ها خاطره

 .سوخت مي حالم به دلشان كردند،انگار مي برخورد مهربانتر بود،بقيه آميز مالمت كه دايي و مادرم نگاه از غير به

 :گفت عمو روز آن فرداي

 است؟ چطور خوريم مي كباب جوجه و ماهي همانجا.هستيد من مهمان همه دريا كنار شام ـامشب

 :گفتند و كردند استقبال همه
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 .شود نمي بهتر اين از.ست عالي ـ

 بوي.بودند منقل آتش زدن باد مشغول شوخي و خنده با همه.داشت را هوايم و پلكيد منمي بر و دور خيلي عمو شب آن
 :گرفتم فاصله افكارم از عمو صداي با كه داشتم دريا به ،چشم خودم عالم در غرق.رسيد مي مشام به متري چند از كباب

 در اگر داري؟تو دوست را تنهايي چرا گيرييِ؟اصال مي فاصله جمع از ساكتي؟چرا اينقدر چرا تو.ببينم اينجا بيا مهاجان ـ
 .كني مي راناراحت نباشي،همه جمع

 .شوم نمي شان خوشحالي باشم،باعث هم اگر ـ

 كني؟ نمي توجه بهش چرا.توست نگران بقيه از بيشتر نفر يك داني مي هيچ.دارم نظر زير را تو ست مدتي ـ

 :است،گفتم مادرم نفر يك آن از منظورش كه تصور اين با

 .شود اش نگراني باعث من ناراحتي خواهم نمي نباشم،چون مامان بر و دور زياد كنم مي سعي كه است همين خاطر به ـ

 .شد،بزنم مي گفته بايد پيش مدتها كه را حرفي دهد نمي اجازه تو خاطر به او چند هر.جان مها نيست مادرت من منظور ـ

 .نباشد درست حدسم بودم فهميدم،اميدوار را منظورش اينكه وجود با

 :گفت و نداد را سوال فرصت

 فكر به دائم.برد مي رنج موضوعي از كردم مي آمدي،احساس اينجا به تو كه اويلي همان از.است دانيال سر من حرف ـ
 .رفت مي فرو

 دانستي؟ مي را اين چيست،تو دردش بفهمم و بكشم حرف ازش توانستم نبود،نمي رفتارش و نگاه طرز اگر

 .دادم را جوابش رفتارم و حركات با هم بله،من ـ

 :پرسيد و كشيد درهم ابرو

 دارد؟ ايراداي چه دانيال مگر چرا ـ

 .است من از ايراد.است اي شايسته پسر نظر هر از و عموجان ندارد ايرادي او ـ

 گيري؟ مي كم دست را خودت چه براي ـ
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 :گفتم و كشيدم آهي.نبود آسان سوالش جواب.خورد مي بهم داشت حالم.نكرد تحريك را اشتهايم كباب بوي

 .دارم مشكل خودم با نيست،من گرفتن كم دست از حرف ـ

 .كنم حلش بتوانم چيست؟شايد تو مشكل ـ

 .كنم صحبت دانيال با خودم من بدهيد اجازه ـ

 .كنند مي كار چه ها آشپزباشي.ببينم سرمنقل روم مي من.راحتي هرطور.باشد ـ

 ديگر حاال بود،اما سهراب اقا و مامان شد،موضوع مي گفته پيش مدتها بايد كه حرفي مورد در عمو ي جمله دانستم مي
 .نداشت اهميت برايم

 دارد شده كباب ماهي با ديدم بعد ساعت گرفتم،نيم ي جبهه زود و رفت مي باال قلبم كردم،ضربان مي فكر دانيال به وقتي
 :گفت و داد دستم به را نان و غذا ديس. آيد مي من طرف به

 .آوردم تو براي را كباب سركل ـ

 :گفتم و دادم دست از را تحملم.بزنم حرفي من است منتظر كردم احساس.»ممنون«:گفتم و گرفتم

 درك توانم نمي كنم مي فكر چه هر بود،فقط احساس با و شنيدم،قشنگ ناخواسته روز آن كه دانيال،حرفهايي ببين ـ
 داني،چرا؟ نمي چيزي انگار كه ميكني رفتار طوري چرا داني،پس مي من مورد در را چيز همه تو كنم،وقتي

 :داد پاسخ و انداخت زير سربه

 .آوردم زبان به را داليلم روز آن حرفهاي البالي در ـ

 :گفتم و شدم بلند. ريخت بهم اعصابم

 كردم كن،سعي درك كنم مي بفهمي،خواهش خواهي نمي چرا دارم،پس دوست را ديگري كس من داني مي كه تو آخر ـ
 قلبم هم و شكست را غرورم هم كرد بدي من به او.نشد شوم،ولي متنفر ازش كه بود اين تالشم تمام.كنم فراموشش

 .دارم دوستش هنوز اين وجود با.را

 كني؟ مي تباه آدمي چنين پاي به را ات زندگي و عمر داري چرا ـ
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 به من.نه يا فهمي مي را داشتن دوست معني دانم نمي.كنم تباهش دارم كنم،حق خرابش دارم است،حق من زندگي اين ـ
 .كردم كاري هر پدرام خاطر

 .بستي حقايق روي را چشمهايت تو ـ

 :گفتم خشم با و رفتم در كوره بزنم،از فرياد سرش بر خواست نمي دلم اينكه وجود با

 .بگذار راحتم بگيري،پس من قلب در را پدرام جاي تواني نمي وقت هيچ چيست،تو دني مي اصال ـ

 بلند بلند.رساندم خانه به را خودم و دويدم را راه تمام سپس.شده خورد ديگر بود،حاال شيشه از قلبش اگر دانستم مي
 :چرخيدم مي خودم دور و خواندم مي داشتم خاطره آن از كلي كه را آهنگي

 من ساده من،دل دل آخه

 ديوار روي عكس به بموني خيره خواي مي كي تا

 من ديوونه ،دل من دل آخه

 آزگار عمر يه بعد گذاشت تنهات اونم ديدي

 گذاشت تنهات رفت،اونم اونم ديدي

 روت پيش خاطره عمر يه و كسي بي و موندي تو

 است؟ خوب حالت مها...مها ـ

 :گفت و زد صورتم به سيلي چند و آمد جلو عصبانيت با.خنديدم مي ها ديوانه مثل

 .ديگر كن بس ـ

 :گفتم.خنديدم مي گرفت،اما ام گريه.بود بد حالم

 .باشم خودم حال به بگذار ـ

 :پرسسيد فرياد با

 زدي؟ پس را دانيال چرا ـ
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 ...را پدرام من.ندارم دوستش چون ـ

 باز كرد،آنوقت خورد را تو نداري؟او غرور تو مگر آخر.بياوري را نامرد آن اسم خواهي مي كي تا.كردي غلط تو ـ
 .داري دوستش

 .كنم فراموشش توانم نمي.دارم دوستش آره ـ

 .كند پوشي چشم ات گذشته خطاي از است حاضر و دارد دوست را تو واقعا تواني،دانيال مي بخواهي اگر ـ

 .ايد مي بدم ازش من. خواهم نمي نه ـ

 :زد فرياد

 .شنوند مي پايين،آنها بياور را صدايت ـ

 :گفتم دانيال به خطاب و نرفتم رو از.شدند اتاق وارد بيتا و بدهم،دانيال را جوابش خواستم تا

 اين.بگيري قلبم در را او جاي كني مي سعي سماجت با كه داري اصراري چه.فهمي نمي چرا.تو هستم،نه پدرام عاشق من ـ
 .دانيال،بفهم ندارد امكان

 پرت زمين روزي بود،به آن روي كه را چيزهايي تمام و كشيدم ميز روي را شد،دستم من طرف به حمله آماده مامان تا
 .زدم مي فرياد مدام.آمد مي خون داشت دستم از.شكست چيز همه.كردم

 .فهمي نمي چرا. دانيال متنفرم ازت ـ

 را جايي.دويدم بيرون در بگيرند،از را جلويم بتوانند اينكخ از قبل و نزدم حرفي ديگر و شدم مادرم،ساكت سيلي با
 نشستم در پشت همانجا.ديدم پدرام ويالي جلوي را خودم تا گذشت مدتي.دويدم مي و كردم مي گريه بروم،فقط نداشتم
 .كردم بغل را زانوهايم كنان وگريه

 !كني؟ مي كار چه اينجا تو.مها....مها ـ

 :گفت و داد دستم به خنكي وشربت برد خانه داخل به خود با مرا.شد تازه دلم داغ.پوياست آوردم،ديدم باال را سرم

 شده؟ چي مها افتاده؟بگو اتفاقي.ست خوني صورتت و اي؟دست آشفته اينقدر ست؟چرا وضعي چه اين ـ
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 .بروي تهران به نبود قرار مگر!ماندي اينجا چرا تو ـ

 آمدي؟ اينجا چرا تو.بمانم روزي چند گفت پدرام ـ

 .بودم شده خسته داشتم،چون قرار تنگنا در چون ـ

 .بودي تنگنا در كسي چه طرف از ـ

 .توانم نمي من كنم،ولي بود،عروسي آمد اينجا به من با روز آن كه دانيال اش عموزاده با دارد اصرار مادرم،چون ـ

 تواني؟ نمي چرا ـ

 :گفتم دلخوري با.كند درك مرا پوريا حداقل داشتم توقع.خوردم يكه سوالش آز

 زني؟ مي را حرف اين چرا داني،پس مي را چيز همه كه تو ـ

 :گفت و نشست كنارم

 .بداند را قدرت كه كسي سراغ ندارد،برو را تو لياقت او.كن فراموش را پدرام ـ

 انداخت،بعد شماره به نگاهي.زد زنگ موبايلش كه خوردم مي چايي داشتم.بزند را حرفها اين دل ته از كه شد نمي باورم
 .افتاد دستم از شنيدم،فنجان را پدرام صداي وقتي.آيفون روي زد و گذاشت ميز روي را آن

 اي؟ الو،زنده ـ

 مگر؟ چطور ـ

 افتاد؟ بود چي پس ـ

 كني؟ مي كار چه تو.هيچي ـ

 .دارم استراحت به نياز.ام پوريا،خسته نيست خوب اصال حالم ـ

 اي؟ خسته چه براي ـ

 مي بهم اعصابم.بينم مي را كارش ميز و ايم مي بيرون دفتر از وقتي.كنم راحت را خودم و بزنم را دلم حرف بگذار ـ
 پوريا؟ شدم طوري اين چرا من.ببينم او جاي را ديگري كس توانم نمي گيرم،چون مي ايراد مها جانشين از دائم.ريزد

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



 

 

رضازاده زهرا  –گل نسترن رنگ    

342 

 :گفت و زد نبود بند پايم روي شوق شدت از كه من به چشمكي پوريا

 .كني دركش ترسي مي چون دانم،شايد نمي ـ

 تركش من كنم فكر ديگر هاي خيلي ومثل خيالي بي به بزنم را خودم خواستم مي مثال.آمد نيم پيش آنماجرا كاش ـ
 دور را هايش نامه نتوانستم حتي.كشم مي عذاب دارم من.بگويم دروغ توانم نمي خودم به كه افسوس.كردم
 .كنم دل درد توانم مي تو با داشتم،فقط نگه هنوز را گلش دسته آخرين.بريزم

 روي از باري كشيدم،انگار فرياد سرش بر و زدم زنگ بهش وقتي.نشد نكنم،ولي پيدا كه گذاشتم جايي را اش عكس
 ارام فقط.نزد حرفي هيچ او بگويم،اما ام پشيماني از داد نمي اجازه غرورم.بشنوم را صدايش خواستم مي.برداشتند دوشم
 اين وجود با.شد مي ام خواب بي باعث و بود گوشم تو صبح تا اش گريه صداي.كرد ديوانه مرا همين و ريخت اشك آرام
 جان پدر از امروز.است خوب خيلي حالم يعني كه دادم مي نشان تفاوت بي طوري را ظاهرم ديگران و آرزو مقابل در

 تو نداري،با مراجعت قصد فعال كه تو.شمال ايم مي دارم حاال و باشد داشته را شركت هواي روزي چند خواستم
 گفتم؟ چي هستم،شنيدي

 :گفت پدرام پاسخ در و انداخت سويم به آميزي رضايت لبخند با پوريا

 .هستم منتظرت بيا نه ـ

 الزم چيزي.افتم مي راه زود صبح فردا من بهرحال.ست ديگري جاي حواست و نيست خوب حالت اصال هم تو انگار ـ
 نداري؟

 .ديدار اميد به.بدهي ازار را گوشهايم هايت ناله و آه با كه را تو نه،فقط ـ

 خيز و جست به سينه قرار،درون بي و تاب بي قلبم.داد را ديدنش نويد و كرد دگرگون را آمدنش،حالم خبر شنيدن
 .كنم خبر را عالم ي همه و بزنم فرياد خوشحالي از خواست مي دلم.پرداخت

 :گفت شد،پوريا قطع كه ارتباط

 گويم مي شفيعي خانم به.بمان جا همين شوند،شب نمي نگرانت و تواني مي اگر.آيد مي دارد صبح فردا پدرام كه شنيدي ـ
 .برگرد دوباره صبح فردا بروي،برو دهي مي ترجيح است،اگر خودت ميل.نباشي تنها كه بخوابد تو باال،پيش اتاق دو.بيايد

 .برگردم گذارند نمي ديگر بروم اگر.آمدم بيرون خانه از قهر حالت به من ـ
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 .شود مي ملحق تو به هم شفيعي خانم ديگر دقيقه چند تا.باشي سرحال فردا كه بخواب راحت باال برو پس ـ

 را خواب شفيعي خانم پف و خر صداي ديگر طرف از و پدرام ديدار شوق و شور طرف يك بخوابم،از خوب نتوانستم شب
 .اراستم را ام توالت،چهره ميز روي آرايش لوازم با و بودم سرحال صبح اين وجود با.ربود مي چشمانم از

 با نتواند كسي تا نكردم روشن را موبايلم.بود رفته بيرون خريد براي وپوريا رسيد مي خانه نظافت به داشت شفيعي خانم
 .داشت صورتم،سوزش روي بر ديروز هاي سيلي جاي هنوز هستند،اما نگرانم بقيه و مامان دانستم مي.بگيرد تماس من

 :گفت ديد كه مرا.برگشت رز گل از انبوهي با پوريا بعد ساعتي

 ماشين از را وسايل بقيه روم مي من.بچين داري دوست كه جور هر را گلها اين.سرحالي كه شكر را خدا.بخير صبح ـ
 .بيارم

 خواهي؟ نمي كمك ـ

 .كني خسته را خودت تو نيست الزم.هست شفيعي خانم.ممنون نه ـ

 .كردم درست خودم را ناهار و چيدم سالن دور تا تولدش،دور روز مثل درست را گلها

 :گفت و چشيد غذاها از و آمد آشپزخانه به پوريا

 سرفرصت و باشيد تنها شما كه گردم برمي ديگر ساعت چند روم مي خورم،بعد مي را خودم سهم من.شده عالي ـ
 چي كه شنيدي.باشد قرارت بي آنقدر هنوز كردم نمي فكر اصال.نياوري كم پدرام جلوي باش مواظب.بزنيد را حرفهايتان

 .بكش حجله دم را گربه گفت؟پس مي

 :گفت و انداخت ساعتش به خورد،نظري كه را غذايش

 باش خودت مواظب.خداحافظ نشود،فعال آفتابي شما بر و گفتم،دور هم شفيعي خانم به.رفتم من برسد بايد ديگر كم كم ـ
 .نشوي احساساتي زياد كه

 مي شماري لحظه ديدنش براي پيش ي دقيقه چند تا اينكه وجود با.شوم رو روبه او با توانستم نمي و داشتم عجيبي حس
 :گفتم و گرفتم را پوريا تلفن شماره اختيار بي.ديدم نمي خود در را پدرام با شدن رو روبه قدرت حاال ولي.كردم

 ....من....من....پوريا برگرد زود تو ـ
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 :پرسيد نگراني با و كرد هول

 شده؟ چي افتاده؟باز اتفاقي چه!چي؟ تو ـ

 .ندارم را ديدنش توانايي.روم مي دارم من.نيست مهمي چيز ـ

 .شوي مي پشيمان بروي مها،اگر نده دست از را فرصت.رسد مي ديگر االن.بماني بايد.زني مي كه چيست حرفها اين ـ

 .رفتم،خداحافظ توانم،من نمي.نيست خودم دست.دانم مي ـ

 دور از داشتم دوست.رفتم بيرون در از شفيعي خانم با خداحافظي بدون و نديدم جايز را كردم،معطلي قطع كه را ارتباط
 به زبان كه شنيدم مي را نااميدم قلب ي ناله صداي.شدم پنهان اي رسيدم،گوشه كه كوچه سر به.نبيند مرا او ببينمش،اما

 نگاهش كه پيچيد مي كوچه داخل به داشت.نبيند مرا تا ديدم،برگشتم كه را اش ماشين سياهي.بود گشوده مالمتم
 .بود پريده رنگ و الغرتر كمي جذاب،ولي گذشته مثل.شد مي ديدنش درست از مانع چشمم اشك.كردم

 از پر وجودم تمام.كنم پرواز طرفش به خواست مي دلم.گذاشت ماشين بوق روي را دستش و ايستاد ويال در جلوي
 .گرفت مي من از را پرواز توان،قدرت بي و حس بي پاهايم.بود خواهش و خواستن

 اينجايي؟ تو ـ

 :گفتم هايم هق هق ميان در و ديدم مقابلم در را پوريا و برگشتم

 .زند مي بوق دارد.است در پشت برو، ـ

 :گفت و كرد خم طرفم به را سرش

 .داشتم نگه را خودم كلي هم االن همين.وقت هيچ هم شايد.نيست وقتش حاال شايد.ندارم را قدرتش. پوريا توانم نمي ـ

 را كار اين خودت تو بگذارد و نكند باز رويش به را در بودم گفته شفيعي خانم به.زند مي بوق دارد كن،هنوز نگاه ـ
 .جلو برو.بردار ميان از را فاصله قدم چند اين.بكني

 مي ترجيح.است دور من از فرسنگ هزاران كه است درونش مهم دارد،اما فاصله من با قدم چند فقط ظاهر در دانم مي ـ
 جوش زود خيلي كه داني مي.بماند در پشت نگذار برو.برندارم را قدم چند اين من و برگردد رغبت و ميل با خودش دهم
 .آورد مي
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 .كرد خواهد حس را وجودت.شود سالن وارد تا.ست باقي اثراتت روي،ولي مي تو ـ

 .خداحافظ.ممنون چيز همه پوريا،براي مهرباني خيلي تو.است بهتر اينطوري ـ

 

 پنجم و سي فصل

 مي پا به شنگه الم خانه برسم تا نداشتم شكي.زد مي را گريانم چشمان نورش و درخشيد مي بود،خورشيد آفتابي هوا
 خواهد مقابلم در و نشست نخواهد راحت محمود دايي دانستم مي.كردم مادرم عتاب و خشم آماده را خودم.شود

 .داشتم ديگري چاره رفتن از غير مگر اين وجود با.ايستاد

 .لگدهايش و مشت آماده را بدنم و كردم مامان هاي سيلي آماده را صورتم.برگشتم خانه به و گرفتم تاكسي

 درهم اشكهايمان.كرد بغلم و تركيد گلويش بغض ديد مرا بود،تا پنهان نگرانش نگاه اش،پشت كينه و خشم
 .ارامبخش و بود گرم اش سينه.آميخت

 :پرسيد گريه ميان در

 .شود راحت خيالم تا ماندي؟ببگو كجا ديشب.بود خاموش تلفنت چرا.شوم مي نگرانت بودي؟نگفتي كجا ـ

 .نبودم بدي جاي بدان فقط.نپرس ـ

 بودي؟ كجا شب بدانم بايد.نپرسم شود مي مگر ـ

 .خوابيدم شفيعي خانم سرايدارش زن پيش.نبود خودش پدرام،ولي ويالي ـ

 :گفت و كرد نگاهم چپ چپ

 بود كاري چه اين.رساني مي جنون مرز به مرا داري تو.كني صحبت موضوع اين مورد در راحت اينقدر ميتواني چطور ـ
 .كردي

 .بخوابم توانستم نمي كه هم خيابان توي.بمانم خانه در توانستم نمي ديشب،ديگر ديوانگي آن از بعد.نداشتم اي چاره ـ

 بود؟ آنجا هم بگو،پدرام راست ـ
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 مي نداشتم كه برادري مثل و ديدي شركت در قبال كه پوريا اش پسرخاله فقط.نه قسم بابا روح نه،به خودت جان به ـ
 .خوابيدم شفيعي خانم پيش من گفتم كه همانطور.بود ماند،آنجا

 ديگر من صورت هر ست،در كافي باختي،ديگر بار يك تو.نزن اب به گدار بي محابا بي.مها كن بس را ها ديوانگي اين ـ
 تصميم جواني خام احساس روي از و باشي عاقل اين از بعد كه خواهم مي ازت فقط.ندارم بادانيال تو ازدواج به اصراري
 خبر ديشب ماجراي از و بيايند ات خواستگاري به فردا خواهند مي و نيستند بردار دست عمو زن و عموجان.نگيري
 .ندارند

 نبودم؟ خانه من كه نگفتي چرا ـ

 :گفت و شد عصباني

 مي فكري چه موقع آن داني مي!است خيابان و كوچه ويالن دخترم بگويم داشتي انتظار.ست كافي آبروريزي ـ
 باليي چه تو بفهمند تا نبودند اينجا و رفتند پريسا خانه مسعود و داداش با مينو و سارا ديشب كه آوردي شانس.كردند

 .آوردي من سر

 :گفتم و نرفتم رو از

 نمانم؟ دستت روي كه كني قالب دانيال به مرا فريب و دروغ با داري دوست تو مامان ـ

 :گفت و رفت من به اي غره چشم

 .مها پررويي خيلي واقعا ـ

 :پرسيد و شد خيره ام چهره به.دادم نشان شاد را ظاهرم.آمد بيتا و زدند در.بدهم را جوابش خواستم تا

 است؟ چطور حالت ـ

 فردا داريد خيال هم دادم،باز دانيال به كه جوابي وجود با ام شنيده.باشم خوب كه آورم مي فشار خودم به دارم.نيستم بد ـ
 .بياييد ام خواستگاري به

 .نداشت ثمري توپيد،ولي او به و انداخت راه فرياد و داد بابك حتي.كند مي سماجت و نيست بردار دست دانيال راستش ـ

 :گفتم حسرت با
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 .خوردم شكست دانيال جلوي هم من انگار ـ

 :پرسيد خوشحالي با

 قبول؟ يعني ـ

 .دارم،شايد ترديد و دانم نمي هنوز ـ

 بيتا گروست،به ديگري جاي دلم وقتي چرا آخر.ماندم عجب بود،در پريده بيرون دهانم از اختيار بي كه اي جمله از
 »قبول«:گفتم

 :گفت و آمد دايي كه رفتم مي كلنجار خودم با داشتم

 همه از و ست خوبي پسر دانيال.آمدي عقل سر كه خوشحالم.دارد جريان تو هاي رگ در رضا خون هنوز دانستم مي ـ
 بابت از خيالم ديگر اين از بعد.شد برپا غوغايي چه عمو منزل داني داد،نمي را خبرش و آمد بيتا وقتي.است فاميل تر مهم
 .است راحت تو

 :گفت درخشيد مي چشمانش در شادي برق درحاليكه مامان

 .دنبالت فرستم مي را دانيال ديگر ساعت نيم.عمو منزل رويم مي ما.شوي سرحال كه بگير دوش حمام برو مهاجان ـ

 كنند؟ خوش دل واهي يالي به گذاشتم كردم؟چرا قبول چرا...چرا:گفتم خود با

 لباس با و كردم باز را سرد آب.شدم مي ديوانه داشتم خودم دست از.رفتم حمام به و برداشتم پنهاني را همراهم تلفن
 ديوار به مشت محكم بار چند.اند رفته دايي و مادرم فهميدم آمد كه در شدن بسته و باز صداي.رفتم دوش زير

 گرفتم را پدرام تلفن شماره لرزان دست با.نشستم زمين روي و بستم را آب.ندادم اهميت گرفت،ولي درد دستم.كوبيدم
 .نشنود را بيايد،صدايم كسي اگر تا كردم باز را گرم آب و

 :گفتم و كشيدم بلندي نفس.بود گرفته بخار را حمام و رفت مي جوري همين اب.برداشت را گوشي تا كشيد طول مدتي

 .سالم ـ

 :پرسيدم.نزد حرفي
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 بگو.شد مي گفته بايد پيش مدتها كه حرفهايي.بزنم را حرفم تويي،تا بفهمم بگذار.هستم تو دهي؟با نمي جوابم چرا ـ
 .بده جواب

 .هستم من آره ـ

 را كردم،نظرت شرط خودم با موقع همان.نشستي دلم به راحت ديدمت،خيلي كه اول روز همان از.كن گوش پس خب ـ
 را آرزو و خودت جدايي خواسته خدا از هم تو و فرستادم گل و نامه بردي،برايت خودت دفتر به مرا وقتي.كنم جلب
 دوست مرا هم تو كردي اقرار كه روزي.بودم فداكاري هر به حاضر تو خاطر به و پدرام داشتم دوستت.انداختي من گردن

 سر را چيز بودم،همه من گلها فرستنده فهميدي شادي شيطنت با كه موقعي بعد و گرفت ديگري رنگ برايم داري،دنيا
 من دادي،چرا؟مگر من به را آرزو مهري بي پاسخ و شكستي مرا خودت ي خواسته ارضاي خاطر به تو.كردي خراب من

 باران گل را ات خانه ديدارت شوق با امروز.نه ديگر حاال بودم،اما عاشقت وجود تمام با بودم؟من تو شكست باني و باعث
 دور از و ايستادم كوچه سر بعد.گرفتم رفتن به تصميم رسيدنت از قبل و نداشتم را تو با شدن روبرو قدرت كردم،ولي
 كشيد،نمي مي پر تو هواي به دلم اينكه وجود با.ناالن ات مهري بي از قلبم و بود حركت بي و سست پاهايم.ديدمت
 مي كاش.ايد مي بدم ازت زنم،ديگر مي تو به را حرفها اين دارم كه االن.كنم نگاه چشمهايت توي و بيايم جلو توانستم
 .ببينم را ات شكستن ميتوانستم كنم،كاش خوردت توانستم

 ديگر شدم،چون خسته چيز همه و كس همه از.بميرم كه خواهم مي خودم يعني.ميرم مي دارم.آيد مي بند نفسم دارد
 لگدمال پايم زير را غرورت توانستم مي كاش.بزنمت توانستم مي و بودي اينجا فهمي؟كاش،كاش ندارم،مي تحمل
 ....چقدر بگويم توانستم مي كاش.كنم

 داري؟ دوستم چقدرچي؟چقدر ـ

 در نفسم.بود بخار از پر حمام.دادم مي عذاب را خودم داشتم جهت بي و گويم مي دروغ دانست مي او كردم،چون قطع
 كشيدم،خفه بيرون را وجودم،نفسم ته از.شوم مي رها چيز همه از دارم كردم مي فكر خنديدم،چون بلند صداي با.آمد نمي
 .بزنم خودكشي به دست روزي است ممكن كه رسيد نمي فكرم به هرگز.شد مي تر ارام و آرام قلبم كم كم.بود

 برايم دنيا.شدم مي رها خودم دست از بايد فقط.نبود مهم برايم نداشت؟ديگر داشت؟چرا چرا.نداشت ارزش پدرام شايد
 .بزنم پا و دست ماندن براي بخواهم كه بود آن از تر ارزش بي
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 كه اطراف به را نگاهم.بودم زنده من.شد نمي كردم،باورم بازش زحمت به.نداشت بازشدن توان چشمهايم
 مي پرت آمد مي دستم چه هر و دادم مي تكان را داشتم،تخت نفرت خودم هستم،از بيمارستان در گرداندم،فهميدم

 .كردم

 :گفت و آمد بالينم به هراسان پرستا

 !خانم؟ كني مي اينجوري چرا ـ

 :گفت و شد اتاق وارد سراسيمه مادرم

 .نبودم تو مواظب چرا گفت مي و كرد مي گريه.ديدم خواب را پدرت دهي؟ديشب مي عذاب را رضا روح چرا ـ

 بميرم؟ نگذاشتيد هستم؟چرا اينجا نمردم؟چرا من چرا ـ

 :گفت مهرباني با و كشيد گريانم چشم روي به را انگشتانش

 كردي؟ را كار اين چرا ندارم،پس دانيال با تو ازدواج به اصراري گفتم كه دلم،نازنينم،من عزيز ـ

 .ام خسته ايد،چون مي بدم خودم از چون ـ

 داشت؟ را ات گذشتگي جان از و عشق همه اين ارزش او بودي؟آيا كجا كامل روز دو تو داني مي اصال ـ

 و داشتم نگه بيدار را خودم زور به.رسيد گوشم به مادرم فرياد صداي كه برد مي خوابم بخش،داشت ارام آمپول تزريق با
 :گفت مي بلند صداي با كه شنيدم

 روز دو او تو خاطر كردي؟به چه مها با داني مي هيچ.شده من دختر خودكشي باعث او.كنيد بيرون اينجا از را اقا اين ـ
 .بيرون برو اينجا از.شكستي را غرورش تو.بود كما حالت در كامل

 .شدم بيهوش.افتاد كه پدرام به نگاهم.رساندم در به را خودم خوران تلوتلو و برخاستم

 .بستم دوباره و كردم باز را چشمهايم كه بود نظرم در پدرام ي چهره هنوز

 .ببيني را او دقيقه چند تواني است،مي خواب رويا خاله تا.باش زود بيا ـ
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 خاصي احساس هست،ولي همراهش كسي چه دانستم نمي.زد مي حرف پچ پچ با و آهسته كه بود دانيال صداي
 .شد تند قلبم ضربان.داشتم

 باشد؟.دقيقه چند فقط.بيا زود هم روم،تو مي من ـ

 حس كه را گرمايش سردم دست در.گرفت را دستم دستي.آمد،شنيدم مي طرفم به كه را اي آهسته قدمهاي صداي
 .است خودش كردم،فهميدم

 نمي مگر.كنم مي گريه دارم من ببين.كن باز را چشمهايت.ببخش ،مرا كنم مي مهربانم،خواهش خوبم،مهاي مهاي.مها ـ
 خواهي مي باليي هستم،هر تو اختيار در من.كني لگد پا زير ومرا ببيني را شدنم خورد خواستي نمي مگر.بزني مرا خواستي

 چه خودت مها،با من خداي.آيد مي بدت من از چقدر بگو بهم و كن باز را قشنگت چشمهاي آن فقط.بياور سرم
 .كن باز را چشمهايت اما.بگو ناسزا.بزن فرياد سرم بر.برايت بميرم من شدي؟الهي الغر اينقدر كردي؟چرا

 .كردم حس صورتم روي را اشكم گرفت،گرمي ام گريه بسته چشم با

 .شكستم چقدر من ببين كن باز را چشمهايت تو حاال.شدي شكسته چقدر كه فهميدم مها.شدم ديوانه مها ـ

 :برخاست مامان فرياد صداي كه كرد پاك را اشكم و كشيد صورتم روي را دستش

 را چشمهايش كردي؟زير چكار باهاش ديديش،ديدي.خواهي مي چه ديگر.داده راه اينجا به را تو كي.بيرون برو ـ
 بود،آره؟ من مهاي اين.ببين

 به را او دستش فشار با مامان كه بيايد طرفم به خواست و شد متوجه پدرام كه شوم بلند كنم،خواستم تحمل نتوانستم
 :راند،گفت عقب

 چشم از ديدي چه ببينم،هر مها بر و دور را تو ديگر يكبار اگر.مرده كن فكر برو.نمانده ازش چيزي.ديگر است بس ـ
 .برو ديدي،حاال خودت

 .برد خود با را پدرام و آمد دانيال

 :گفت و بنشينم كه كرد كمكم مامان

 قبولش راحتي اين به نخواه.بكشكند هم او بگذار.كشيدي چي تو كه بفهمد نگذار.كند بازي باهات نگذار مها ـ
 .نه يا گويد مي بفهميم،راست بده فرصت.كنيم
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 :گفت و گرفت را بازويش زير بزند،مادرم حرفي خواست آمد،تا دايي

 .داداش برويم بيا ـ

 كه كرد مي ثابت مامان به بايد داشت،ولي دوست مرا هم او كه نداشتم شكي.شد مي تكرار گوشم در مدام پدرام حرفهاي
 .است قدم ثابت من به احساسش در

 در افتاد،اشك من به چشمش تا.آمد كمكم به پوشيدن،مينو لباس رسيد،موقع كه بيمارستان از شدنم مرخص روز
 :گفت گريه با و كرد بغلم بياورد،محكم طاقت نتوانست باالخره و زد حلقه چشمانش

 .بخشم نمي را خودم وقت هيچ.كردم بد بهت من.مها ببخش مرا ـ

 تو اما بود، شده خراب تو اقدام از قبل ما رابطه است درست.مينو نداشتم توقع ازت.كنم گله ازت خواهد نمي دلم ـ
 .بخشيدم را تو من اين وجود با.بردي را ابرويم و كردي بدترش

 :پرسيد نگراني با ما گريان چشمان ديدن با و آمد مامان

 كني؟ مي گريه شده؟چرا چي ـ

 .سوخته حالم به دلش نيست،مينو چيزي ـ

 زحمت به و است خراب اعصابش دانستم مي.كنم نگاهش نتوانستم.بود در جلوي دايي.گرفتند را بازويم زير بيتا و مينو
 :گفت غيظ با دايي.ما جلوي پيچيد پدرام كرد،اتومبيل باز را ماشين در دايي تا.دهد مي نشان ارام را خودش

 .نزنيد حرفي كدام هيچ شما.آمد نامرد اين بابا،باز اي ـ

 :گفت و زد كنار را او دايي.گرفت من طرف به رز گل دسته با را شد،دستش مي كنده جا از داشت قلبم

 .شناسيم نمي را شما آقا،ما بفرماييد ـ

 :گفت و انداخت زير به سر پدرام

 .دارم دوست را مها من كردم،ولي بد دانم مي.ببخشيد مرا ـ

 :گفت و برخاست زحمت به.زمين روي شد پرت كه زد صورتش به محكمي سيلي جمله،دايي اين شنيدن محض به
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 .....من كه بفهميد شما تا بكنم كاري هر پشيمانم،حاضرم من باوركنيد بزنيد داريد حق شما ـ

 كتك من جلوي داشت.ببينم را اش خواري توانستم نمي.رفت گيج سرم.تر سوزنده و بود قبل از تر محكم بعدي سيلي
 .خورد مي

 :گفتم التماس با

 .بزند را او نگذار.بگير را جلويش مامان ـ

 :گفت و گرفت را دستم

 .باش داشته تحمل.كن صبر ـ

 :زد فرياد دايي

 ماجرايي؟ ي بقيه منتظر يا كنار روي مي ـ

 ....فقط.زنم نمي دم من كنيد كاري هر شما ـ

 ....كه بدهيد اجازه و ببخشيد مرا شما عوض بخوري،در لگد و مشت تا چند.نزن مفت برو،حرف ـ

 :گفت و پريد كالمش ميان به دايي

 .زني مي را خودت حرف باز كه تو ـ

 :گفت و كرد باز را آن در بعد.خورد خودش ماشين به پدرام سر تا داد هلش سرهم پشت چندبار سپس

 .زنم مي آتش را ماشين خودت،هم هم برو،وگرنه اينجا از ـ

 به.برگرداندم را نشود،صورتم متوجه دايي اينكه شد،براي سرازير چشمانم از اشك.رفت و شد آمد،سوار كوتاه اينبار
 ناراحتي،داشتم شدت كند،از تركم هميشه براي و برنگردد ديگر اينكه فكر از.نديدم را كردم،پدرام نگاه كه سرم پشت

 او كرده،ولي پارك خانه جلوي كه ديدم را پدرام ماشين دور رسيديم،از كه خانه نزديك شدم،به مي نزديك جنون مرز به
 .باشد داده دانيال اينكه نداشت،مگر را ما آدرس كه

 :گفت خشم با و كوبيد فرمان به مشت دايي
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 .ست اي كنه عجب.نيست بردار دست پسر اين ـ

 دايي طرف به را چوب.كند چكار خواهد مي دانستم نمي.كردم هول.شد داشت،پياده دست در چوبي حاليكه در پدرام
 :گفت و گرفت

 .بيايم مها خواستگاري به بدهيد اجازه و شود صاف من به نسبت دلتان كه حدي تا.بزنيد مرا مرگ سرحد تا اين با ـ

 :گفت و خنديد تمسخر به خشم عين در دايي

 .ست كافي كه افتي مي التماس به و بازي مي را خودت اول ي ضربه همان با.اري را تحمل قدرت كني مي فكر ـ

 .كشيده چه مها بفهمم تا بشكنم بايد من ـ

 فهمي؟ مي.سال چند بلكه روز يك بشكني،نه روز هر بايد تو.شود نمي راضي بار يك با مها ـ

 :گفتم مادرم به باالتماس.مردم مي داشتم ترس شدت از

 .بگيريد را دايي جلوي كنم مي خواهش ـ

 :گفت و كشيد را دستم

 .كن صبر ـ

 :گفت و كرد سپر سينه پدرام

 .نگيريد من از را مها بشكنيد،اما مرا روز هر شما ـ

 .بده من به را باشد،چوب ـ

 :گفتم التماس به و گرفتم را دايي دست

 .بزنيد را پدرام ديگر گذارم نمي.كنم مي نه،خواهش دايي نه ـ

 :گفت بابك به خطاب سپس رفت من به اي غره چشم

 .بزن را نامرد اين قدرت اخرين با چوب اين با بگير ـ
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 !عمو؟ كنم چكار ـ

 .نيايد در نفسش ديگر كه بزن آنقدر ـ

 .بودم من او از تر آشفته و تر مضطرب بود،ولي مضطرب بابك

 .است خبر چه دنيا بفهمد شازده تا كن امتحان بگير ـ

 :گفت و گرفت را دهانم جلوي و فهميد مامان»نكن را اينكار بابك نه«بگويم خواستم

 .باش آرام ـ

 :گفت تحكم با دايي كه نكند را اينكار كه خواستم آميزم التماس نگاه زبان با.كرد نگاهم دست به چوب بابك

 .كنم كبودش تا خودم به نداري،بده را قدرتش اگر ـ

 :گفت خنده با بزند،پدرام حرفي خواست آمد،تا هم پوريا موقع همين

 .بفهمند بگذار.باش ساكت تو ـ

 .آورد فرود پدرام شكم روي بر وحشتم از گشاده چشمان مقابل در و برد باال و كرد جا جابه دستش در را جوب بابك

 :گفت گرمش لبخند با پدرام.كشيدم بلندي جيغ و گذاشتم دهانم روي را دستم.بكشم نفس توانستم نمي ديگر

 .باشم راحت بگذار برو.نديدم را تو شدن شكسته هم من مها،چون ببين ـ

 خانه داخل به خود با مرا كه كرد اشاره دايي زن و مادرم به دايي.بود گيرا و جذاب اش،هنوز شده قرمز چشمان
 :گفت و گرفت را دستم بيتا.رانداشتم اش خواسته مقابل در مقاومت جرات.ببرند

 .رفته يادت نكند.داشتن حالي چه تو كه بودم شاهد مدت اين در من.نداده عذابت كم.بكشد بگذار ـ

 .بيايم بيرون نتوانم كه كرد قفل سرم پشت را در شدم،مامان بيتا اتاق داخل كه همين

 تا زد مي گريز نزد،نگاهش حرفي شد كه وارد.شنيدم را دايي صداي اينكه تا.نرسيد دادم به كوبيدم،كسي در به چه هر
 :پرسيدم التماس آماد،با بابك سرش پشت.نيفتد من به چشمش

 .رفت كارش خورد،پي كتك كلي اينكه از بعد.شد چي بگو تو ـ
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 .ندارد امكان نه.باشد رفته كه دانم مي بعيد ـ

 :گفتم و شدم متوسل مادرم به

 .نگذاشته باقي غروري برايش و زده را پدرام كشت قصد به دايي.نيست باور قابل برايم مامان ـ

 :گفت غيظ با و آمد بيرون اتاق از دايي

 بايد پسر اين.كردم مي تالفي بايد اختياري،من بي مقابلش در و نداري غرور خودت براي تو مها،اگر فهمي نمي چرا ـ
 و است حالج مرده چند كه فهماند مي من به مقاومتش بايد.داد مي پس داده تو به كه را زجري جواب بايد.خورد مي كتك
 .زدي ها ديوانگي آن به دست خاطرش به كه داري دوستش آنقدر تو چرا

 :گفتم گريه با

 .بفهميد هم را اين.ميرم مي او بي رفت،فهميديد؟من گذاشت زخمي تن با كه خورد،فهميديد؟حاال كتك كه حاال ـ

 :گفت و كرد اشاره من آمد،به تا و رسيد دادم به دانيال

 كافي كه كرد اشاره محمود عمو زد،بعد را پدرام چوب با يكبار فقط بابك.بيارم بيرون نگراني از را تو تا باش،آمدم آرام ـ
 .فردا براي باشد اش نزن،بقيه ست،ديگر

 !بخورد؟ كتك بايد دوباره فردا يعني!دانيال مطمئني ـ

 اين به تا دو هر شما دانستم نمي من.مها ببخش مرا.داده بس آتش و شده قانع محمود عمو زنم مي حدس.دانم مي بعيد ـ
 .بگذارم جلو قدم كه دادم جرات خودم است،به يكطرفه عشق اين كردم مي فكر چون.هستيد هم عاشق حد

 را پدرام بيمارستان در وقتي.فهميدم نمي را خودم حال اصال موقع آن.زدم بهت را حرفها آن كه دانيال ببخش مرا هم تو ـ
 .كنم تالفي را محبتت اين بتوانم روز يك اميدوارم.داري مهرباني و پاك قلب چه كه آوردي،دانستم سرم باالي

 .است من آرزوي تو خوشبختي ـ

 .كنم مي برايشان بيايد،فكري شمال به كه همين.است دانيال براي انتخاب بهترين مژده گفتم خود با

 به را آن زد،مامان زنگ كه همراهم تلفن.بخورم چيزي توانستم نمي اصال.بردند سرسفره زور به خود با شام،مرا موقع
 .است خط پشت پدرام برخاست،فهميدم كه فريادش صداي!دايي به چرا آخر.شدم مي كالفه داشتم.داد برادرش
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 حق ديگر تو.خوري مي امروز،كتك برابر شود،هزار پيدايت طرفها اين اگر.بيايي فردا نيست الزم خواهي؟نه مي چي باز ـ
 .بياوري را مها اسم نداري

 :گفت و برد بيتا اتاق به خود با است،مرا بد حالم ديد كه دايي زن

 .است بزرگ خدا فردا تا.كن استراحت ـ

 نيست؟ كافي هنوز يعني.خورد كتك كلي كه پدرام.كند مي اينطوري دايي دايي،چرا زن آخر ـ

 .شود مي است،درست روشن دلم.بدهد نظر كسي گذارد نمي محمود.جان مها دانم نمي ـ

 كه بود دميده سپيده.باشم ارام گذاشت نمي فردا فكر.ماندم بيدار شب تمام خوابيدم،ولي بيتا تخت روي همانجا شب آن
 .شد مي ديده حياط فقط آنجا از پنجره،اما پشت رساندم را خودم.نيست بيتا شدم،ديدم بيدار وقتي.برد خوابم

 را گذاشتم،دايي خيابان به پا كه همين.دويدم حياط در طرف به دوان دوان.رسيد مي گوش به فرياد و داد صداي بيرون از
 .است فرود آماده و برده باال داشت دست در كه را چوبي كه ديدم

 :گفتم و گرفتم هوا روي را دستش

 .بكشد عذاب اينقدر من خاطر به كسي گذارم نمي من ـ

 .آيد مي خون درد اش بيني از آمد،ديدم طرفم به كه پدرام

 :گفتم گريه با

 .برو كنم مي خواهش.بخوري كتك من خاطر به گذارم نمي ديگر ـ

 .هستم هم آخرش تا و آمدم تازه مها،من نه ـ

 .برو كنم مي التماست.برود فرو پايت به خاري نگذارم و كنم تحمل را ات دوري حاضرم.ندارم را تحملش قدرت من نه ـ

 نمي گريه ديگر.لرزيد مي هايم دست.بود شده خارج عادي حالت از قلبم تپش.زد مي هايم شقيقه و رفت مي گيج سرم
 .رفتم حال از ساحل هاي ماسه رسيدم،روي كه دريا به.بود كرده گير گلويم در انگار.شكست نمي كردم،بغضم
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 تحمل توانستم مي را رفتنش.زدم مي نفسنفس.رفت مي رژه چشمهايم جلوي امروز تا اول گذشته،از اتفاقات تمام
 .ماندم مي ساكت بايد خواستم،پس خودم كنم،چون

 :پيچيد گوشم در دلنوازش صداي

 .مها ـ

 .نيست كنارم در او و ندارد واقعيت كه حيف.شيريني روياي چه

 قدرت.بود آمده بند زبانم.ايستاد باز حركت از اي ثانيه چند قلبم.كنم باور توانستم نمي.سربرگرداندم.،مهاجان بلندشو ـ
 و مصنوعي دل،نه ته از اي خنده.گشوديم خنده به لب هم با دو هر لحظه يك در.كردم مي نگاهش فقط.نداشتم را حركت
 :پرسيدم باالخره.زودگذر

 !نرفتي؟ مگر ـ

 دايي پاي به و بودم،برگشتم خواري و خفت هر به حاضر آوردنت دست به دوباره براي.بروم توانستم مي كجا تو بدون ـ
 و بگيرم تماس پدرم با داد اجازه و شكستم را مقاومتش اشكهايم،قدرت با باالخره داد،اما نمي رضايت آساني به.افتادم ات

 .بيايد ساري به ات خواستگاري فردا،براي همين بخواهم ازش

 :گفتم و برخاستم خيز يك بازيافتم،با را ام رفته دست از نيروي

 .نيست مشكلي ديگر يعني!پدرام گويي مي راست ـ

 :گفت و زد زانو كنارم

 خودم به بگذار.باشم كنارت در بگذار.كن تحملم ببهشي،فقط مرا خواهم ببخشي،نمي مرا تواني نمي هرگز مهاجان،اگر ـ
 .باشي داشته هستم،دوست عاشقت من كه اندازه همان به مرا بتواني هم روز،تو يك شايد كه بدهم دلگرمي

 دست با بود نمانده چيزيي ات وفايي بي بخاطر كه آنقدر.هستم و بودم عاشقت هميشيه پدرام،من نيست زمان به نياز ـ
 .دهم پايان ام زندگي به خودم

 گذارم نمي ديگر.بخوري غصه گذارم نمي ديگر.برود گود چشمت زير گذارم نمي ديگر.است من زندگي تو زندگي ـ
 نگاه چشمهايم توي وقتي امروز.كند گرم هم مرا سرد دستهاي باشد،تا حرارت پر و گرم هميشه بايد.باشد سرد دستت
 پس مرا دست او خاطر به ات دايي ترسيدم مي.توست عاشق هم دانيال كه دانم مي.گرفت برو،دلم گفتي و كردي
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 وجود با.ست خوبي خيلي پسر دانيال.ست رنگي چه چشمهايت كه بفهمد كسي گذارم نمي.هستي من مال فقط تو.بزند
 در روز آن و كند مي معشوق فداي را ما،خود عشق بخاطر كه ست اي گذشته جان از دارد،عاشق دوست را تو اينكه

 .باشد برايميان خوبي دوست آينده در تواند مي كه داد نشان من به بيمارستان

 خواهند خوبي زوج پوريا و مژده كردم مي فكر زمان نيست؟يك خوبي فكر نظرت به.مژده و پدرام،او دارم نقشه برايش ـ
 .راندم بيرون سرم از را فكر دارد،اين دوستش قسم فهميدم كه بعد شد،اما

 سرانجام به را دو آن كار گرفتيم،خودم وسامان سر تو و من اينكه از بعد.است درست پوريا و قسم مورد در ات حدس ـ
 ايم كوچه يك خم اندر هنوز كه باشيم خودمان فكر به بايد اول موافقم،ولي تو با هم مژده و دانيال مورد در.رسانم مي

 :گفت و شد خيره من به نگاهم جستجوي در نگاهش

 كنم؟ گرم را سردت دستهاي خواهي متنفرم؟نمي ازت بگويي خواهي نمي ـ

 .داري حيا هم تو كنند فكر بگذار حداقل.ست كافي پررو پسره ـ

 :گفت پدرام.آمد مي ما طرف به داشت كه بود پوريا صداي اين

 .گذاشتي مي سركار را دخترها چطور كه رفته يادمان مها و من كني مي فكر.باحياترم كه تو از ـ

 :گفت و انداخت باال ابرو

 مي راحت خودت شر از را ما و روي مي بخت ي خانه به زودي به كه خوشحالم.نداري تو كه است هنر يك خودش اين ـ
 .كني

 .نيستيم بردار نكنيم،دست قسم گرفتار را تو تا.كشيديم نقشه برايت مها و من نداري خبر ـ

 نمي عروسي بار زير ها سادگي اين به من كه قسم،قسم جان به.است معركه پس كالهت كه باش خودت فكر به اول ـ
 .بيندازد دامم به و كند استفاده مها دايي شگرد از فلك و چوب با قسم پدر روم،مگر

 .داد مي را خوشبختي و آرزو به رسيدن نويد كه سرخوشي از سرشار و دل ته از اي خنده.خنديديم قهقهه به سه هر
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 پس بود نزديك كه زد چشمك قشنگ آنقدر.شد آب دلم توي قند كشيدم،ولي خجالت.زد چشمك من به كه پدرام
 طرف به سپس.شديم خيره دريا به هم با دو هر.برسيم بهم كه بود اين ما سرنوشت يعني!نبود كردني باور برايم.بيفتم
 :گفت و برگشت من

 در شركت،چه در چه.بماني كنارم در هميشه ديگر بده قول.نكني گريه بسته نه و باز چشمهاي با نه ديگر بده قول ـ
 .باشم شب منتظر ديدنت براي و كنم تحمل را ات دوري روزها توانم نمي من.خانه

 :گفت و نداد را جواب فرصت من به پوريا

 از بعد حاال و بودند شده راحت شمس خانم هاي فرمايش خرده شر از تازه كه ديگر دوتاي آن و خسرواني خانم بيچاره ـ
 .كنند اطاعت دو قوه به شمس خانم سركار از بايد اين

 :گفت و توپيد طرفش به پدرام

 .نداري زندگي و كار ايستادي،مگر گوش اينجا چرا تو اصال.ريختي مزه تو باز ـ

 .بود من با هايت درددل ي ديروز،همه تا رفته يادت انگار.آزار دل شدم بازار،بنده به آمد كه پدرام،نو آقا باشد يادت ـ

 .برود يادم بود نزديك زد حرف پسر اين بس ار.نرفته يادم نه ـ

 :گفت و كرد دراز طرفم به رنگي قرمز نسترن گل و برد جيبش سمت به را دستش جمله اين گفتن از بعد

 .....معنايش كه بود رنگي قرمز نسترن گل داشت مرا حرف معناي كه گلي تنها نبيند اي صدمه تا بودم مراقب خيلي ـ

 صداي با همراه امواجش صداي با كه بود دريا ما شاهد هم باز.باش داشته دوستم گفتيم هم با دو هر و كرد مكث پدرام
 .بخشيد مي خوشبختي رنگ ام زندگي پدرام،به گرم

 

 به داشتيم ديگر كه پدرام،زماني پدر پيشنهاد با دايي موافقت و خواستگاري مراسم از بعد.بود ما كام به زندگي آن از بعد
 بي نوجواني تا كودكي زمان از سهراب و او كه گفت و گشود اعتراف به زبان شديم،مامان مي نزديك خوشبختي دروازه
 موافقت مورد ازدواجش پيشنهاد ترسيد مي چون سهراب بودند،اما عالقمند بهم بياورند زبان به را شان احساس آنكه
 خواستگاري به مامان پدر شنيده كه آمده خود به وقتي كه رفته كلنجار خودش با خواستگاري براي نگيرد،آنقدر قرار
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 سامان پدرام،سرو و من عروسي از بعد داشتند خيال هم آنها حاال و داده مثبت جواب من پدر ديگرش،يعني برادرزاده
 .بگيرند

 تا شد برگزار ساحل كنار در همانجا خانواده دو نزديكان حضور با دانيال و مژده و پدرام و من عقد مراسم بعد ماه يك
 همانجا و شد ما ميان ابدي عشق شدن شكوفا ارام،شاهد و صبور دريا.بگيريم مفصلي جشن تهران به مراجعت از پس

 .نشود گذاشته كنار و يابد راه متاهلين جمع در تا كند خواستگاري قسم از همه حضور در كرد وادار را پدرام،پوريا

 غرقيم نگاهمان امواج در تو و من قلبمان سكوت خلوتگاه در
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 پايان
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