
 

 

 

 

 حجله پري شاه:  رمان

 پور سینا رویا:  نویسنده

 بیشتر ساعتی چند که دانستم می ،چون نکردم نگاه را ساعت. بود زمستانی سرد شب یک که دارم یاد به خوب

 ، کردم باز را در الي که همین.  شد می شنیده کوهستان دل از گرگ ي زوزه صداي.  است نمانده سحر به

 پاك را اطاقمان کوچک ي پنجره تنها بخار.  ببندم را در فورا که کرد وادارم و کشید وحشتناکی فریاد کوالك

 .زد می سوسو دور از که ضعیفی نور جز ندیدم هیچ تاریکی در اما.  کردم

 هاي سرفه و اش سینه خرخر صداي.  شنیدم می ، بود افتاده شماره به که را پیرم پدرم نفسهاي دیگر

 .کرد بیشتر را ام نگرانی مکررش

 تا زدم کنار را ، بود کرسی زیر که منقلی زؼال روي خاکستر و کشیدم باال گردنش انتهاي تا را کرسی لحاؾ

 ناچیز را کرسی گرماي ، بود کرده محاصره را کلبه بیرون از که اي وحشیانه سوز اما.  بدهد بیشتري گرماي

 بود زده زنگ میخهاي محافظشان تنها که بود شده پوشیده اي پوسیده هاي تخته از کلبه دیوار. داد می جلوه

 .کردند می ناله ، بادي وزش هر با و

 کوهستان سکوت در ، کردند می انتخاب را شب نیمه تنها اب خوردن براي که هایی خرس ي نعره صداي

 می ساعتها ان در تنها خرس قاچاقی شکار براي شکارچیان.  انداخت می روستایی هر جان به را وحشت

 .انداخت می شب دل در وحشتناکی طنین ، تیر شلیک صداي گاهی.  کنند نبرد ي اماده را خود توانستند
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 از که بود ابی هاي چکه صداي اینها.  شد می شنیده جیز صداي ي دوباره دیگر ي ثانیه چند و... جیز... جیز

 .داد می افکارم به تکانی یکبار لحظه چند هر و چکید می جوش سماور روي ، شده شسته لباسهاي

 اه.  دختر نکن پهن...  اطاق توي را ها خورده صاحب سر این...گفتم... صدبار:  گفت کنان سرفه و نالید پدر

 .شد کبود صورتش و داد دست او به خفگی احساس کرد، سرفه بس از ش جمله ي ادامه در و

 

 کردم می گم را پایم و دست ، داد می دست پدرم به حالت این که دفعه هر.  بودم شده هول.  نشستم کنارش

 ؼمناك سکوت شکننده تنها دارش کش هاي سرفه صداي.  مالیدم را پشتش و شود خیز نیم کردم کمک. 

 .بود ما ي کلبه

 !پري...  شاه...!  پري شاه پري شاه-

 .بیاورم برایت بگو ؟ خواهی می چه!  بابا بله-

 بیرون انگشتش از را بود مادرم یادگار تنها که عقیقی انگشتر لرزش همان با.  لرزید می شدت به دستهایش

 .بگیر ام شده رفتنی مادرت مثل هم من: گفت و کشید

 .انداخت دستم کؾ را انگشتر و

 .زد محبت اخرین از برقی پرپشت ابروان زیر سیاهش و ریز چشمان

 اشک و شد باز هم از بؽضم کم کم.  کرد نصیحتم و فشرد را دستم.  کرد می تقال کشیدن نفس براي پیرمرد

 :بست حلقه چشمانم در

 .دارم را دیگري کس شما از ؼیر دنیا این توي من مگر...  بابا نگو-

 اره:  رقصیدند هم روي سپیدش سبیلهاي و ریش که زد پوزخندي کشید می تند نفسهاي و سرفه که حالی در

 .کرد مرگ دق را مادرت که ؼیرت بی دایی یک.  نداري چرا.  داري...  بابا

 .ببرم جلوتر را سرم که کرد اشاره و کشید موهایم روي نوازشی دست بعد

 به نگاهم.  میشد کوبیده فلزي بر که بود پتکی مثل.  شنیدم را قلبش صداي ، دادم جا اش سینه در که را سرم

 .افتاد دستهایش روي متورم رگهاي

 باؼبانی سرما و گرما در سال چندین که دستهایی همان.  بود پوشانده را رویشان سیاهی موهاي که دستهایی

 بهترین اربابها براي که زحمتکشی دستهاي.  بود زده بیل اش بچه و زن براي نانی لقمه عشق به و کرده

 در و خشک برگهاي بوي ، خاك بوي.  دادند می کود بوي.  بودند داده پرورش گیاه و گل و میوه درختان

 .حالل نان و زحمت بوي نهایت

 دواي همان فقط.  بده بهم ، نوشت برایم بلنده قد دکتر که شربتی همان از دیگر قاشق یک!  جان پري شاه-

 اسمش...  قد دکتر این مادر و پدر خدا.  نبود بخش شفا اصال ، نوشت هندي دکتر که داروهایی.  است دردم
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 ؟ بود چی

 .رادمنش شهرام!  پدر ، منش راد دکتر-

 .شدند می بیچاره ده این مردم نبود او اگر.  بدهد خیرش خدا-

 شب ان.  بود رادمنش دکتر به امیدشان نور تنها اطراؾ روستاهاي دیگر و نسا و گچسر مردم.  بود پدرم با حق

 .شد بد پدر حال دوباره

 درمانگاه اما.  کردیم می زندگی گچسر روستاهاي از یکی در ما.  برسانم درمانگاه به را او که داشت اصرار پدر

 شوم می موفق سختی به داشتم اطمینان که این با.  بود نسا روستاي در واقعا یعنی تر طرؾ ان متر کیلو پنج

 روي اما بود کهنه که چند هر را کتش.  کردم پدر تن گرمی ژاکت.  کردم قبول اما ، برسانم درمانگاه به را پدر

 را بودم زده وصله انها به بارها که پشمی جوراب جفت یک و گذاشتم سرش روي را کالهش.  پوشاندم ژاکت

 اندکی و پیچاندم گردنم دور بار چند را بود مادرم دستباؾ که بلندي شال.  پوشاندم اش کهنه جورابهاي روي

 تندي برؾ.  بود مه.  گفتیم ترك را کلبه و گرفتم را پدر بؽل زیر.  دادم قرار دهانم و بینی روي را اش لبه از

 قدم برؾ انبوه در توانستم می سختی به.  بود طوفان.  کرد می عوض را مسیرش مرتب باد که بارید می

 تنگ باؼهاي کوچه از.  شد نمی دیده ماند می برؾ به پدر و من پاي جاي از که انچه جز ردپایی هیچ.  بردارم

 گچسر هتل چراؼهاي نور فقط.  رسیدیم سرجاده.  گذشتیم ، داشت بلندي و پستی بسیار که هرچند تاریک و

 می شروع متري صد چند از که اي گردنه و جاده پیچ به را چشم.  شد کاسته وحشتم از کمی.  شد می دیده

 و داده تکیه عصا روي را دستش یک.  لرزید می شدت به پدر.  دیدم نمی اتومبیلی نور هیچ اما.  دوختم شد

 .بود شده اویخته من گردن دور دیگرش دست

 زیر کمی.  شنیدم دیزین راهی سه سمت از را اتومبیلی چرخهاي زنجیر صداي ، گذشت که اي دقیقه چند

 . رسید ما به تا شد تر نزدیک و نزدیک صدا.  کردم اماده شدن سوار براي را خودم و شدم جا جابه پدر دست

 زدم داد.  پاشید رویمان سرو به بود جاده وسط گل و اب هرچه و گذشت کنارمان از اهسته که بود کامیون یک

 .برسانید نسا تا را ما لطفا...  دارید نگه: 

 دوباره دیدم که همین اما. برداشتم دوگام و گام یک سرعت به من که شد روشن کامیون ترمز چراغ یکباره

 .برگشتم اولم سرجاي و کردم توقؾ ، امد در حرکت به و شد بلند کامیون گاز صداي

 اتومبیلی صداي باز.  بود دستهایمان کؾ کردن گرم ي وسیله تنها که شد می خارج بخار پدر و من دهان از

 داخل چراؼهاي.  رفت می گردنه سمت به و بود اتوبوس.  بود نسا مسیر مخالؾ مسیرش.  شد رد ، دیگر

 گرماي و بردم لذت همرنگش هاي پرده و قرمز ممل روکش به کردن نگاه از اي لحظه.  بود روشن اتوبوس

 .کردم احساس را داخلش

 .شدیم می اتوبوس همین سوار و بود طرؾ این از مسیرمان کاش
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 کرد سیر را گردنه سرباالیی و گذشت هم دیزین راه سه از ، شدند دوتر و دور چراؼهایش زنجیر صداي کم کم

 می پنهان نظر از گاهی و رفت می باال گردنه پیچهاي از اهسته.  بود مشخص کامال قرمزش و چراؼهاي. 

 .دیدم می را چراؼهایش دوباره بعد اي لحظه و شد

 سرما شدت از دستهایم.  نداشتند حسی هیچ پاهایم انگشتهاي نوك دیگر.  بودیم شده معطل ساعت نیم شاید

 بود کامیون باز ، دیگر صداي یک.  بود نشسته پدر مشکی کاله روي سپید برؾ از اي توده.  کردند می درد

 .کنم توقؾ به مجبور را اش راننده شده طور هر گرفتم تصمیم بار این اما

 شاگرد طرؾ ي شیشه به را گلوله شد می رد اهسته که همین و کردم درست دستهایم در برؾ اي گلوله

 .دار نگه هستی مسلمان اگر:  گفتم و کوبیدم

 سوار وقتی.  داشت بار.  سختی به اما ایستاد.  نبود طوفان ي زوزه از بیشتر کامیونش موتور ي زوزه صداي

 :گفت اش راننده شدیم

 مشکل دچار حرکت براي دارد امکان است مشکلی بسیار کار داشتند نگه برؾ این در و بار این با را کامیون

 .خواهرم هستند مسلمان همه وگرنه ، بشوم

 اما.  گذاشتم پدر ي شانه روي را سرم و کردم جا به جا را خودم کامیون داخل گرم هواي در و خواستم معذرت

 .بگذارم برهم چشم توانستم می شد می وارد سرم به که تکانهایی و ها سرفه شدت از مگر

 رادیو.  کردند می کار ، خود مخصوص صداي با مرتب ها کن پاك برؾ.  بودند کرده بخار کامیون هاي شیشه

 اهسته قدر ان کامیون. است نمانده صبح اذان به چیزي فهمیدم برنامه مجري صحبتهاي از.  بود روشن

 از که همین و زد می چرت مرتب.  کند مقاومت خواب برابر در نتوانست هم پدر حتی که کرد می حرکت

 و چاق نسبتا مردي که کامیون ي راننده.  کرد می سرفه به شروع ، پرید می خواب از کامیون تکانهاي شدت

 هم و کند نگاه پدر به هم کرد می سعی که حالی در و برد فرفریش مواهی در دستی ، رسید می نظر به مسن

 :گفت باشد جاده مراقب

 ؟ نداري خوشی حال انگار!  جان پدر.  انشاهلل است دور بال-

 که بود بخش لذت گرما انقدر اما شنیدم می را راننده صداي گاهی و پدر صداي گاهی بیداري و خواب در

 .نبودم داشتن نگه باز چشم اي لحظه به حاضر

 در بخصوص کوتاه خواب.  رفتم می پایین و باال و خوردم می بودم نشسته فنر روي انگار که تکانهایی مرتب

 .کنم باز را چشماهیم قیمتی هیچ به نبودم حاضر.  داشت لذتی چه مطبوع گرماي یک با زمستانی سحر ان

 باز را چشمانم الي سختی به.  بود کرده تؽییر کامیون ترمز صداي.  خورم نمی تکان دیگر کردم احساس

 :شنیدم را پدرم صداي و کردم

 ؟ کنم تقدیم قدر چه! راننده اقاي ممنون خیلی-



 .رسیدیم نسا به! پري شاه شو بیدار:  افزود و داد من ي شانه به تکانی پدر بعد

 به که را در ي دستگیره.  دانست دعا محتاج را خودش عوض در و نکرد قبول پدر از را پول کامیون راننده

 :داد ادامه من به خطاب راننده دادم می فشار پایین سمت

 . دارد وجود هم بهمن ریزش خطر که امشب خصوصا است خطرناك.  است خم و پرپیچ جاده این!  خواهر

 مینی ي وسیبه به توانید می راحت خیلی شود روشن هوا وقتی.  بمانید درمانگاه این در صبح تا است بهتر

 .برسانید گچسر به را خودتان چالوس بوسهاي

 حتی.  کرد خیره را شهرام دکتر چشم که زد می بیرون روسري زیر از سانت هشتاد یا هفتاد حدود بلندیش اما

 به!  کردیم نگاه هم چشم در اي لحظه.  بدهد تؽییر را شهرام نگاه مسیر نتوانست هم پدر کردن خرخر صداي

 باخته را خودش گونه این که را لعنتی قلب این و بشکافم را ام سینه توانستم می کاش.  تپید می قلبم شدت

 او از و باشند مؽزم اختیار در بدنم اعضاي اینکه جاي به ؟ شد می مگر اما.  بگذارم پایم زیر و بکشم بیرون بود

 خیره چشمهاي این توانستم مگر کردم سعی هرچه.  گرفتند می فرمان عاشق خون لخته این از بگیرند فرمان

 حالت به و کنم عوض را رخسارم رنگ توانستم مگر ، بگیرم را زانوهایم لرزش توانستم مگر.  بکشم پایین را

 .برگردانم اول

 و.  شدم سست باز ، لرزیدم باز.  بودم باخته را خودم باز.  بودم دیده را او باز.  خجالت از نه.  بودم شده سرخ

 به مرا او عشق.  کرد می تر عاشق مرا که بود شهرام عشق.  بود او عشق کشش علت تنها من حالتهاي این

 قلب با او قلب ارتباط.  بود کرده مفهوم بی من براي را ها لحظه و ساعت او عشق.  کشاند می درمانگاه ان

 از ؼیر را موضوع این.  بود تر دیوانه و تر عاشق من از شهرام.  بود گرفته مؽزم از را اراده که بود من ي بیچاره

 . رساند می دستم به اي نامه خواهرش توسط گذاشتم می درمانگاه در قدم که بار هر.  دانستند می همه پدرم

 به تا خواستند می اجازه خواهرش شهر و خواهر بار هر و کردم می دریافت او طرؾ از اي هدیه بار هر

 .بیایند خواستگاري

 ي کلبه ادرس توانستم می طور چه ؟ داشتند من دل از خبر خواهرش شوهر حتی و خواهرش ، شهرام مگر اما

 ؟ کنم خرد را ؼرورم توانستم می طور چه.  بدهم اش خانواده و دکتر به را پیکري و در بی

 و فرشها ان ، تهران در ویال ان!  من خداي اه...  بود داده نشانم اش خانواده از رادمنش خانم که عکسهایی با

 . بود شده پاره هم اش نقطه چند که کهنه گلیم یک با...  ما ي کلبه و...  کریستالها و ها چینی ان و مبلمانها

 انداخته کلبه کنار و گوشه که پوست چند و زؼالی سماور یک.  بود عمرش نشانگر جیرجیرش که کرسی یک

 .بودیم

 و کت.  کرد گیجم براقش کفشهاي واکس و ادکلن بوي.  رفت اتاقش سوي به و گذشت کنارم از شهرام دکتر

 حدود شهرام اما ، ایم ندیده تو بلندي قد دختربه گفتند می من به همه که این با.  بود پوشیده زیتونی شلوار



 . داد می کرم بوي و بود کرده تیؽه سه را سبیلش و ریش معمول طبق.  بود بلندتر من از هم وجب یک

 داخل دستی.  کرد می بیشتر بلند هاي مژه ان با را خمارش و درشت چشمان نماي که پرپشت ابروهاي

 اتش که عشق از پر نگاهی.  کرد نگاهم ، گذاشت می مطبش در قدم که حالی در و برد اش مشکی موهاي

 چشمانم اهسته و دادم نگاهم با را نگاهش جواب.  خورد هدؾ به مستقیم عاشقش نگاه تیر. انداخت وجودم به

 در را خود.  نداشت وجود بدنم در استخوانی هیچ انگار.  بایستم پا دو روي توانستم نمی.  گذاشتم هم روي را

 بی و اهسته.  داشت پرواز قصد.  گرفت نمی جا جسمم در روحم.  کردم می احساس بال سبک اي پرنده جلد

 ؟ پري شاه شده صبح:  پرسید و بود شده بیدار تازه.  گرفتم را پدرم بؽل زیر.  برداشتم قدم اراده

 ي کره و عسل و تازه نان برو:  گفت مستخدم به رادمنش خانم.  بود زده سپیده تازه.  کردم نگاه پنجره به

 گوجه ، بگیر ؼذا کبابی از هم ظهر براي.  بپاشند خشخاش ها بربري روي کن سفارش!  بخر شیر و محلی

 .نرود یادت هم ماست و فرنگی

 عمق که حالی در و داشت لب به محزونی لبخند.  بود گرفته جا صندلیش روي شهرام تازه.  زدم را مطب در

 :گفت کرد می نگاه را چشمهایم

 .گذاشتم باز شما براي را در-

 دکتر دست در و نمود جدا من گردن دور از را دستش پدر.  کرد دراز را دستش و شد بلند پدر پاي جلوي بعد

 .است منظور چه به گرفتن تحویل و پرسی احوال همه این دانست نمی پیرمرد.  داد قرار شهرام

 

 ي داروخانه از خودش را اش نسخه و کرد وصل اکسیژن برایش.  کشید طول ساعت نیم پدرم ي معاینه

 داد دستم به را داروها وقتی.  گذاشتم میز روي و اوردم در کیفم از کهنه اسکناس مقداري.  پیچید درمانگاه

 :گفت

 .است وظیفه ، نیست منتی هیچ.  خانم پري شاه گرفتم دارو خودم پدر براي من-

 :داد ادامه برمیداشتم میز روي از که را پولها.  شد شروع من قلب تپش و گشود سخن به لب شهرام باز

 .باشید داشته معاینه به احتیاج هم شما کنم می فکر-

 داشتم معاینه به نیاز گفت می راست.  شدم خودم دستهاي لرزش متوجه ، کردم تعقیب را نگاهش مسیر وقتی

 توانستم نمی کردم می تالش چه هر که سرگردانی روح.  داشت مداوا به نیاز روحم که جسم ي معاینه نه اما

 ، بودم او با رویاها در.  رساند می شهرام روح به را خودش و شکید می پر بودم کجا هر.  بدهم جایش جسم در

 .گذراندم می او یاد با را لحظاتم خالصه و بودم او با فقط فکرم در.  بودم او با خواب در

 تزریق یرم در هم امپول چند.  کرد وصل پدر براي خوراکی سرم یک شهرام دکتر ، جوانی پسر اکسیژن از بعد

 را پدرم سفارشی دکترشهرام ، رادمنش خانم قول به.  شد می بهتر پدر حال گذشت می که دقیقه هر.  کرد



 .کرد می مداوا

 تخت روي از و شد بپو را کفشهایش بتواند کردم کمک و کردم جدا پدرم بدن از را سرم.  شد صبح نه ساعت

 ؟ پري شاه:  کرد صدایم پشت از شهرام که بستم می را پدر کفش بندهاي.  بیاید پایین

 !دکتر اقاي بله:  چرخیدم سویش به بودم نشسته که حالت همان در

 ؟ من اتاق بیاورید تشریؾ لحظه یک است ممکن-

 ؟ بگوید خواهد می چه ؟ دارد کار چه.  افتادم راه به شهرام سر پشت و گذاشتم تنها تزریقات اطاق در را پدر

 .بود اضافی ام سینه در قلبم

 . برداشت را خودنویسش و کرد روشن را اش مطالعه چراغ.  نشست صندلیش روي و بست را مطب در شهرام

 : کرد دراز من طرؾ به و کرد امضا را کاؼذ ، نه اما.  من براي اي نامه شاید.  نویسد می چه دانستم نمی

 ...اما.  میدهم شما به را خبر این که متاسفکم

 :پرسیدم شد تر گشاد معمول حد از چشمانم.  کرد احاطه را وجودم باره یک نگرانی

 ؟ دکتر اقاي چی اما-

 .ام نوشته کاؼذ این در را بیمارستان ادرس.  ببري تهران به را پدرت باید:  گفت و کرد مکث کمی

 ؟ تهران-

 نمی ، بود نوشته انگلیسی که را خطش دست.  کردم خواندن به شروع و گرفتم را کاؼذ.  بود دراز دستش هنوز

 در نامه معرفی یک شدم متوجه ، دیدم بود ها نوشته پایین که را شهرام امضاي و مهر اما.  بخوانم تواستم

 .است دستم

 .پري شاه شود بستري باید شما پدر-

 خواست نمی دلم که بود مهربان لحنش قدر ان.  نبودم مسلط بدنم اعضاي به دیگر پري شاه گفت می وقتی

 .برسد انتها به هایش جمله

 را دردش توانستم می مدتی تا فقط داروها این با.  دارد جراحی عمل به احتیاج شما پدر قلب:  داد ادامه

 فعال کن سعی البته.  نیست ساخته کاري من دست از دیگر ، پري شاه متاسفم واقعا من اما.  بدهم تسکین

 ....که زمانی تا داري نگه پنهان پدرت از را موضوع

 ؟ دکتر اقاي زمانی چه تا:  پرسیدم تعجب با

 که حالی در.  کرد مشؽول نوشتن با را خودش و افکند زیر به سر بود شده پشیمان اش گفته از که انگار

 ...فامیلی یا اشنا تهران در:  گفت داد می بازي کاؼذ روي را کلمات

 . شد صحبت مشؽول و برداشت زد می زنگ بود مدتی که را تلفن گوشی و خورد را حرفش ي ادامه دوباره

 :گفت که بروم بیرون مطب از خواستم



 .نبودم شما با ببخشید ، پري شاه کن صبر-

 .دکتر اقاي چشم:  گفتم اما نکردم نگاهش.  ایستادم. فرورفت پاهایم در که بود تیري کالمش شاید

 از بعد:  پرسیدم و برگشتم شنیدم که تلفن روي را گوشی گذاشتن صداي.  شد تمام اش مکالمه شدم منتظر

 ؟ شود می خوب پدرم حال جراحی عمل

 عالقه پدرت به اندازه چه بزنم حدس توانم می.  کند پیدا بهبود پدرت که هستم امیدوار واقعا من...  امیدوارم-

 ...که مشکلی هر و بگذاري کنار را دربایستی رو خواهد می دلم دلیل همین به ، پري شاه داري

 .دکتر اقاي ندارم مشکلی هیچ من-

 .افتادم راه به و گفتم را این

 ؟ پري شاه ، پري شاه کن صبر-

 در را اشک شهرام خواست نمی دلم.  نداد امانم بؽض اما بایستم فورا   حرفش احترام به خواست می دلم

 سرم شهرام دکتر حتی و پدر چشم از دور.  رفتم سالن طرؾ به.  کرد صدایم باره چند و دوباره.  ببیند چشمانم

 هیچ اگر که بود پر روزگار دست از دلم انقدر.  ریختم صدا بی اشک قطره چند و گذاشتم نیمکت روي را

 اطاق به زودي به باید پدرم.  ریختم می اشک بلند صداي با ساعتها و زدم می فریاد کرد نمی نگاهم چشمی

 .ؼرور و بود ؼرور مشتی ، شد می پیدا بساطم در که چیزي تنها.  نداشتم پولی هیچ.  رفت می عمل

 لبخند.  گرفتم باال را سرم کمی و کردم پاك را هایم اشک فورا  .  گرفت قرار ام شانه روي رادمنش خانم دست

 روي خندید می وقتی.  انداخت می شهرام چشمهاي یاد مرا دیدنش بار هر که درشتی چشمهاي ، مهربانش

 :گفت و گرفت باالتر را ابرویش یک دوباره.  شد می دیده بانمکی گودي لپهایش

 فشارش طور این که نیست کوچک و قلمی بینی این از حیؾ ؟ کنی نمدارش که نیست چشمها این حیؾ-

 دارم اطمینان چند هر ؟ شد ناراحتیت باعث که زد حرفی رادمنش دکتر!  جان پري شاه ببینم ؟ دهی می

 من به بارها.  است چشمها این ي دیوانه شهرام.  بنشیند چشمها این در اشک بیاید دلش است محال شهرام

 چشمها این صاحب بعد.  ببینم بسته را چشمها این ، شوم می بیدار خواب از که صبح روز یک دارم اروز گفته

 .کنند نگاه من چشم در فقط شوند می باز چشمها که زمانی و کنم صدا را

 به تبدیل بعد و تر اهته شد درمانگاه وارد لحظه همان که بیماري دیدن با رادمنش خانم ي خنده صداي

 .کردند شدن باز به وادار نیز مرا لبهاي خود به خود که شد تبسمی

 وقت ان داده تو به نعمت همه این خدا.  بخندند باید همیشه لبها این.  عزیزم شود می تر زیبا طور این بله-

 ما عروس اشت قرار چون کنی فکر نه.  است ناشکر نعمتها این صاحب که کند می ثابت تنها ها اشک این

 قدر دار، نگه گوشت در مرا نصیحت این همیشه دوست یم عنوان به اما ، نه ، ها زنم می را حرؾ این بشوي

 .بدان را زیبایی همه این



 جمع روسري زیر و بافتم قسمت دو در را موهایم فرصت سر.  شستم را رویم و دست رادمنش خانم اصرار به

 این از بودند گفتگو مشؽول و ایستاده پدر کنار که دیدم را شهرام ، امدم بیرون دستشویی از که همین.  کردم

 ي روحیه و اخالق با.  گرفته قرار حالتی چه در که فهمیدم برد می فرو هم در را انگشتهایش مرتب پدر که

 را ان ؟ بود سوالی چه جواب حاال.  بدهد جوابی است قرار لحظه ان در که دانستم می.  بودم شانا کامال پدر

 .فهمیدم بعد دقیقه چند

 اینکه دلیل به فقط.  پذیرفتم اما کرد می دار جریحه را ؼرورم بیشتر صبحانه صرؾ براي رادمنش خانم اصرار

 یکی میز روي مفصلی ي صبحانه که اطاق دو با راهرو یک.  رفتیم یباال صبقه.  ببینم را شهرام بیشتر ساعتی

 به.  بودم زده وصله را جورابهایم نوك.  بیاورم در را کفشهایم کشیدم می خجالت.  بود شده چیده ها اتاق از

 . نداشت اي فایده اما کردم رفتن به اصرار دوباره.  ببیند وضع ان در مرا شهرام خواست نمی دلم عنوان هیچ

 .شدم می محکوم من زبانش سرو خوش برادر و رادمنش خانم تعارفهاي برابر در

 شد راستم پاي جوراب وصلهی ي متوجه شهرام که همین.  بیاورم در را کفشها کردم قانع را خودم بود طور هر

 با که داشتم اطمینان من اما نبوده حواسش اصال که کرد وانمود و برگرداند خواهرش سمت به را رویش فورا  

 ارزوي اما.  دانم نمی ، سوخت دلش شاید.  شد ناراحت شاید.  پرید صورتش رنگ من جوراب ي وصله دیدن

 شده دختري عاشق.  سوخت می شهرام براي دلم خودم از بیشتر.  بود شهرام احساس درك لحظه ان در من

 از من که انجا تا.  بود مشکلی کار بسیار اشرافیش و اعیان و باال رتبه ي خانواده به اش معرفی حتی که بود

 . داشتند خوبی بسیار مالی وضع و بودند دادگستري وکیل شهرام ي خاله دو هر بودم شنیده رادمنش خانم

 به هم کوتاهی مدت و شناخت می را او خوبی به پدرم که داشت بسیار وامالك ملک و بود خان شهرام دایی

 قبل سال چند و بود قلب متخصص پدرش.  بود کرده کار حوالی همان باؼهاي از یکی در باؼبان عنوان

 عکسهایش که طور این و بود الدوله فالن دختر مادرش.  بود گرفته تهران دانشگاه در را استادي مدرك

 .داشت الماس جمله از ، االت زینت به فراوانی ي عالقه کرد می مشخص

 .چسبد می حسابی سرد هواي این در گرم ي قهوه یک ، جان پري شاه بفرمایید-

 و گذاشتم بود راهرو در که میزي روي را بود رسیده ارث به مادرم از و بود گلیم جنس از که ام کهنه کیؾ

 چنین جانب از را احترام همه این توقع.  کشیدم می خجالت.  نشستم پدر کنار در ها صندلی از یکی روي

 بعد خورد عسل و کره و نان اي لقمه و کشید سر را اش قهوه فنجان از اي جرعه شهرام.  نداشتم اي خانواده

 :کرد عذرخواهی و شد بلند شتاب با

 روي توانید می شما پدرجان ضمن در.  نگذارم تنهایتان کنم می سعی.  هستند منتظرم بیمارها ، ببخشید مرا

 .کنید استراحت من تخت

 چندقطعه رادمنش خانم خوردیم که را صبحانه.  ریخت می دهانش از پدرجان صد و گفت می پدرجان یک



 سبدهاي در ؼرق عکس قطعه هر در شهرام.  بودند شهرام تولد عکسهاي.  گذاشت جلویم و اورد جدید عکس

 .نداشتم را اي خانواده چنین لیاقت راستی به.  بود گل

 .کردم می برایت را تعریفش که است ام دخترخاله همان عکس این جان پري شاه-

 نامزد شهرام با کوتاه مدتی انکه دلیل به شاید.  اوداشتم به نسبت عجیبی حس.  کردم نگاهش دقت با و خوب

 که سوالی روز ان اما.  خورد هم یه نامزدیشان چرا نپرسیدم رادمنش خانم از وقت هیچ لحظه ان به تا.  بود

 ؟ خورد هم به سوزان و شهرام نامزدي دلیل چه به منش راد خانم:  پرسیدم داد می ازار را مؽزم مدتها

 موهاي.  کردم می نگاه دقت با سوزان ي چهره به بودم کرده تیز جواب شنیدن براي را گوشضم که حالی در

 در عیبی هیچ.  کوتاه بینی و اي قلوه لبهاي ، دار حالت و درشت چشمانی با گرد صورتی ، مشکی کوتاه

 دانشجوي ، زیبا و نمک با دختري.  بود کرده ریشه ذهنم در نشدنی حل معمایی.  شد نمی دیده صورتش

 ...که هم مالیش وضع و دار خانواده ، پزشکی ي رشته

 ...فقط.  نداشت کم چیز هیچ سوزان ، بدانی را حقیقت امروز تا نخواستی خودت!  جان پري شاه دانی می-

 ي کرده عقد شهرام از قبل سوزان:  داد ادامه بود شده خیره میز از اي نقطه به که حالی در و کرد مکث کمی

 .بود خودش پسرعموي

 .نیست مهمی چندان ي مساله اینکه خب-

 که بود اورده وجود به مشکالتی است ارتباط در ما ي خانواده با مرتب سوزان پسرعموي چون اما ، البته-

 .کرد منصرؾ سوزان با ازدواج از را شهرام

 من روبروي شهرام.  کرد جمع میز روي از را ها عکس فورا   و شد ساکت رادمنش خانم شهرام شدن وارد با

 ان از یکی و امده وجود به ذهنت در سوالها خیلی حتما دیدي؟ می را سوزان عکس داشتی:  پرسید و نشست

 .کند ازدواج سوزان با نخواست شهرام چرا.  باشد این باید سوالها

 ؟ سوزان پسرعموي مکرر امدهاي و رفت خاطر به گفتی هم شما حتما:  داد ادامه و کرد خواهرش به رو بعد

 دیگري جاي قبال دلش که کنم زندگی دختري با توانستم نمی... من که بود این حقیقت.  خانم پري شاه نه

 من چشم در فقط خواهم می.  باشد کرده فکر من به تنها ام اینده همسر خواهم می من.  بود ساخته النه

 .باشد کرده باز چشم

 که گیرد می قرار شرایطی در انسان گاهی.  نیست جالبی ي نظریه نظرمن از عنوان هیچ به نظریه این اما-

 دالیل ها این.  برد می پی اشتباهش به بعدها و کند می اشتباه گاهی ، خورد می گول گاهی.  شود می مجبور

 دخترهایی پس باشند داشته شما مثل تفکري طرز همه باشد قرار اگر.  نیست افراد شدن بدبخت براي کافی

 .کنند اماده شدن نابود براي را خود باید ان کرده ازدواج حتی یا و داشته نامزد یکبار که

 اما باشد شما با حق است ممکن:  گفت و برداشت بود خواهرش دست در که سینی از چاي فنجان یک شهرام



 .است محترم خودم براي هم نظرم و عقاید و دارم خودم براي نظراتی هم من

 ....اما است محترم ما ي همه براي شما نظر البته-

 و شدیم بلند دو هر.  داد خاتمه بود گرفته صروت شهرام و من بین که جدي بحث به پدر ي ها سرفه صداي

 چه هر باید:  داد تکان تاسؾ عالمت به را سرش و رگفت را پدر نبض شهرام.  شدیم حاضر پدر سر باالي

 .بشوید تهران راهی سریعتر

 .گچسر برگردیم باید.  شوم بلند...  کن کمکم...  کمکم جان پري شاه:  کرد دراز من سوي به را دستش پدر

 ما مهمان نهار امروز:  گفت و گذاشت من ي شانه روي را دستش.  بود ایستاده من سر پشت رادمنش خانم

 .رساند می گچسر به را شما خودش جان شهرام شد که عصر ، هستید

 .نه:  گفتم ناگهان که شد چه نفهمیدم

 ؟ چرا:  پرسید متعجب شهرام و کردند نگاهم همزمان برادر و خواهر

 وسیله گفتم می یا ؟ ببینی را ما ي کلبه خواهم نمی گفتم می ؟ گفتم می چه.  بدهم جوابی چه دانستم می

 گوشه که رختی طناب از یا و کهنه گلیم از یا کرسی لحاؾ از ، کشیدم می خجالت چه از.  نداریم پذیرایی ي

 ؟ بودیم بسته اطاق ي

 بودم کشیدن نقشه فکر در لحظه هر.  کردم قبول اما نبودم راضی که چند هر خواهرش و شهرام اصرارهاي با

 رو ماشین ما ي کلبه را که اورم می بهانه و شویم می پیاده گچسر هتل در جلوي کردم می فکر بار یک. 

 . شد ظهر.  کنم خرید و بمانم نسا در خواهم می گفتم می و کردم می بهانه را منزل خرید دیگر بار.  نیست

 ، مره و سماق و پیاز ، دوغ ، خوردن سبزي.  چیدیدم را میز.  شد بلند گوجه و کباب بوي.  رسید نهار وقت

 باالخره و موسیر و ماست ، سیلور دیس با بود شده تزئین زعفران با که معطر برنج ، ترشی و فصل ساالد

 تافته جنس از که ربدوشامبر.  پوشید راحتی لباس شهرام.  کرد تکمیل را میز چرب نانهاي الي داغ کبابهاي

 . بود خورده گره ، کمرش دور شده بافته مشکی گیس مثل کمربندش ، بود

 انتظار و.  بودیم جمع میز دور همه.  کرد تعارؾ به شروع و گذاشت تنوع براي ارام موزیک یک رادمنش خانم

 . کشیدیم می را بود شومینه در هیزم انداختن مشؽول که شهرام

 : گفت برادرش به خطاب کرد می پر مرا بشقاب که حالی در منش راد خانم

 . بنشیند راحت صندلی این روي تواند نمی! بیاور پري شاه پدر براي را شومینه جلوي صندلی جان شهرام-

 از بیش ي سرفه علتش تنها که گرفته صداي با و شد بلند صندلی روي از و گرفت دردست را بشقابش پدر اما

 : گفت بود اندازه

 . خورم می ؼذا تر راحت زمین روي من-

 : داد ادامه و کرد کوتاهی ي خنده بعد



 . ندارم عادت صندلی روي کنم چه-

 و دادم می رنگ.  بود خودم بدشانسی از دیگر شدم نمی محو چرا اما رفتم می فرو زمین به و شدم می اب

 . گرفتم می رنگ

 تنها که شد برقرار سکوتی.  کردم می نگاه خواهرش به گاهی و شهرام به و شدم می زرد و شدم می سرخ

 بعد.  نشست شومینه روبروي اي گوشه در و نداشت اطارفش به توجهی هیچ پدر اما بود تعجب شاید علتش

 را سکوت بود شده من هاي حالت ي متوجه که شهرام.  شد خوردن مشؽول کند نگاه کسی به انکه بی

 : کرد شروع را اش جمله تصنعی و کوتاه اي خنده با و شکست

 ...بفرمایید ، نبودي من منتظر مگر خواهر.  خانم پري شاه بفرمایید...  بابا اي ، شد سرد ؼذاها-

 . داشت دست در چنگالی نه و قاشقی نه.  کردم نگاه پدر به زیرچشمی بردم دهان به اکراه با که را اول قاشق

 . برد می دهان به و ریخت می نان در را هایش لقمه

 شدنم خرد صداي و شدم می خرد.  داد می عذابم همه....  دوؼش لیوان کشیدن سر صداي ، جویدنش صداي

 . شنیدم می خودم فقط را

 دانشگاه استاد که تحصیالتش کراوات، و شلوار و کت ان.  کردم مقایسه خودم پدر با را شهرام پدر اي لحظه

 ....من پدر وقت ان.  بود

 دهان به را لقمه ریا بی چه.  کردم نگاه کشید می زحمت از فریادي سلولش هر که اش بسته پینه دستهاي به

 ؼرورم طرفی از.  بودم گرفته قرار حالت دو در.  داد می فشار گلویم در را بؽض مظلومش ي چهره.  برد می

 سوخت می پیرمرد براي دلم دیگر طرؾ از و بدهم فشار هم روي را پایم انگشتهاي خجالت از کرد می وادارم

 . دانستم می او زحمات مدیون را کشیدنم قد و شدن بزرگ ، را زحمتم سال هجده و

 ؟ بریزم برایت دوغ ؟ شدي خیره چه به ؟ پري شاه خوري نمی چرا-

 : کردم کنترل را خودم و گرفتم گاز را لبم.  بچکد اشکم ترسیدم می.  کنم باال را سرم توانستم نمی حتی

 ....خورم می چشم

 احساساتم خاطر به و داشتم دوست را او.  بود پدر کردار و رفتار پیش حواسم تمام.  گویم می چه دانستم نمی

 خانواده همان ي رده در خواست می دلم و بودم هم شهرام عاشق که کنم چه اما.  کردم می لعنت را خودم

 . گرفتم می قرار

 . نداشت امدن بند قصد لجباز برؾ هنوز.  کردیم جمع را میز.  شد سرد بشقابم در ؼذا.  خوردم چه نفهمیدم

 فرو عمیقی خواب به دقیقه چند از بعد و کشید دراز تخت روي پدر.  رفت مطب به چاي صرؾ از بعد شهرام

 . رفت

 جبران برایتان بتوانم انشاهلل.  شدیم مزاحم حسابی ، رادمنش خانم ببخشید:  کشیدم می خجالت.  بودم معذب



 . کنم

 :گرفت جلویم را شیرینی ظرؾ و بوسید را صورتم

 . است افتخار باعث ما ي خانواده براي بدهی مثبت جواب ما به که همین تو عزیزم-

 : داد ادامه شد می خارج گلویش ته از صدا که انگار و کرد تر اهسته را صدایش و

 در را تو اگر که واي.  کند ازدواج دختري چه با خواهد می بار این شهرام ببینند که منتظرند ما فامیل ي همه

 عروسی لباس در را تو االن همین از توانم می.  ماند می باز دهانشان همه کن باور ، ببینند عروسی لباس

 ملیح صورت این.  باشد نگین از پر که تنگی لباس در ، بلند قد این.  شوي می ها فرشته مثل.  کنم مجسم

 عروسی گل دسته نکنم فراموش باید فقط!  من خداي...  شود جمع تاج زیر موها این اگر و عروسی تور زیر

 خواهم می ضمن در ، هایت گونه رنگ.  لبهایت مثل ؼنچه.  بدهم سفارش سرخ گل ي ها ؼنچه را ات

 . گیریم می پدربزرگم ویالي در هم را جشن.  کنم تزیین یاس گل با فقط عروسی شب را شهرام ماشین

 عزیزم نگفتی راستی.  گیرد می جا را مهمان نفر هفتصد ، ششصد راحتی به.  است خودمان ویالي از تر بزرگ

 . کنید می دعوت مهمان نفر چند شما

 ...ما...  من:  شد ور حمله لحنم به زبان لکنت.  شدم الل

 : دادم ادامه و کردم نشود ضعفم متوجه اینکه براي فقط اي خنده و

 ؟ است کافی شما میهمانان برابر در ایا.  است پدرم ، من دعوتی فقط:  نالیدم دل در و.  دانم نمی هنوز

 افکارم با و بودم سرگردان گردباد، در.  امد وجود به دلم صحراي در گردبادي و شد طوفانی چشمانم دریاي باز

 عمو حاجی به.  کنم دعوت که داشتم را فامیل کدام عروسی شب.  بودم نکرده را جا این فکر.  جنگیدم می

 برد می سر به زندان کدام ي گوشه نبود معلوم که پدرم از تر مهربان دایی به یا بیاید بگویم خواستم می جانم

 !دکترم خانم عمه از یا کنم دریافت عروسی کادوي خواستم می عزیزم ي خاله از. 

 برایش برادرم ، امریکا برود ماه دو یکی دارد قصد مادرم ؟ خواستگاري بیایم روزي چه نگفتی جان ي پر شاه-

 وضع هم پدربزرگم قلب ، دارد حق.  گرفتم تو از جوابی چه پرسد می من از مرتب.  فرستاده نامه دعوت

 . کنیم برپا را شهرام عروسی زودتر چه هر باید که کرد می تاکید معاینه اخرین در پدرم.  ندارد خوبی چندان

 ان توانم می طور چه ؟ کنم دعوت کلبه ان به را شهرام مادر و پدر توانم می طور چه ؟ بدهم جوابی چه خدایا

 که چوبی قندان یک و پریده لب استکان چند با ، پاره گلیم روي.  بدهم جا متري چند اي کلبه در را خانواده

 . بود پدرم تراش دست

 شهرام دکتر به و باشم مراقب کرد می توصیه مرتب و بود گرفته جا جانم ژرفاي در بزرگ ؼمی.  شد عصر

 .نیاید گچسر به پدر و من همراه بگویم

 ؼصه از دلش من مثل هم اسمان انگار ، نه.  کردم می تماشا را بیرون ي منظره و بودم ایستاده پنجره پشت



 . فرستاد می زمین به تندي به و سرهم پشت را پوشش سپید سربازان.  نداشت را زمین با اشتی قصد و بود پر

 صلح به را اسمان توانست نمی ها صخره با برخورد هنگام به اب هاي نعره صداي.  کردم نگاه برفی ي دره به

 مطمئن ؟ کنیم سر طور چه را امشب!  واي. شدند می تر سیاه لحظه هر و خورده گره هم در ابرها.  وادارد

 زحمت رفع تا بپشود را لباسش که کردم می تعارؾ پدر به.  است کرده یخ کلبه و شده تمام منقل اتش بودم

 کنار ، گرم منزل ان در هم را شب کند اصرار رادمنش خانم کردم می ارزو دل ته نبود پنهان خدا از اما کنیم

 . کجا ما کور و سوت ي کلبه و کجا گرم ي خانه این.  بخوابیم شومینه

 روي کیؾ و کرد گیر میز ي لبه به که کشیدم را بندش.  بودم گذاشته راهرو میز روي که رفتم کیفم سراغ

 این بود شده معجزه اگر.  ریخت می بیرون کیؾ درون از که بود درشت اسکناس هاي بسته.  شد پرت زمین

 لرزش ي متوجه دستم در پولها لؽزیدن از.  گذاشتم هم روي و برداشتم را ها بسته.  نبود الزم تعجب قدر

 از پنهان.  بود شهرام کار.  بود روشن روز مثل چیز همه.  بودم شده خیره پولها به باز دهان با. شدم دستهایم

 نکند...  شاید یا....  یا ندارم را پدرم عمل خرج دانست می پس.  بود گذاشته کیؾ داخل را پولها من چشم

 ؟ رادمنش خانم

 : گفت نفر یک که بودم فکر در ؼرق

 قهوه فنجان چند که سینی یکی با رادمنش خانم.  کردم نگاهش و برگشتم!  جان پري شاه سالمتی به مجا

 که لرزید می شدت به دستهایم قدر ان.  پولها به گاهی و من به گاهی.  کرد می نگاهم داد می جاي خود در

 . بود زده خشکم.  ریخت زمین روي هم سر پشت بسته چند و کنم کنترل هم روي را ها بسته تمام نتوانستم

 این چرا:  گذاشت کیفم روي و برداشت را ها بسته.  شد خم و گذاشت زمین روي را سینی فورا   رادمنش خانم

 کسر و کم چیزي اگر.  هستم تو خواهر مثل من! عزیز پري شاه ببین ؟ افتاده اتفاقی ؟ پري شاه نگرانی قدر

 ...من به لطفا داري

 لو و باشد دزدیده را پول همه ان که کسی مثل درست.  پرید رنگم.  شنیدم ها پله روي از را شهرام صداي

 گفت و خندید دید حالت ان در را خواهرش و من که همین و شد راهرو وارد شهرام.  بودم ترسیده باشد رفته

: 

 ؟ شدم مزاحم انگار

 : گفت خواهرش اما بدهم را جوابش نتوانستم کلمه یک حتی باشند بسته سرب زبانم به گویی

 منصرؾ خانه به رفتن از جان پري شاه شاید کن خواهش تو ندارد اي فایده هیچ که من اصرار جان شهرام

 تعطیل محض به دارد قصد که هم رادمنش دکتر.  هستیم تنها که هم ما ، است تعطیل شب ، امشب. شود

 پري شاه نباش هم پدرت نگران.  بمانند ما پیش پدرش و پري شاه است بهتر. برود تهران به ، درمانگاه شدن

 . باشی داشته دوست تو که هرچی هم خودمان براي.  پزم می سوپ برایش ،



 هایی بسته به شهرام نگاه هنوز.  کردم قبول خواسته خدا از بود چه هر اما ؟ ترحم یا بود عالقه دانستم نمی

 . لرزیدند می من دست در که بود

 ؟ پري شاه-

 نفوذي پر چشمان.  کنم نگاه چشمانش به حالت ان در توانستم تا کردم راضی را خودم و گرفتم باال را سرم

 . داد می جا دلم زندان در را عشق از دیگر اي فشرده و انداخت می اندامم بر لرزه بار هر که

 . کنی حمل خودت با مسیر این در خواهی می چطور را خطرناك پول همه این-

 خواست نمی حتی که بود اصالت با و منش بزرگ قدر ان.  بود شده جمله این گفتن از منظورش دانستن می

 . است گذاشته کیفم در را پولها خودش کنم باور

 کیفم زیپ و گذاشتم میز روي را پولها.  شدیم تنها دو هر.  رفت اشپزخانه به شهرام ي اشاره با رادمنش خانم

 : گفتم اهسته.  بستم کهنه اسکناس مقدار یک همان با را

 . ندارم پولها این به نیازي من-

 : گفت من از تر اهسته

 این از پدرت حتی کس هیچ خواهم نمی ، نکن هم بحث دیگر.  کنی قبول من از تعارؾ بی خواهد می دلم

 . ببرد بویی موضوع

 ، ریخت کیؾ در را پولها عجله با و کرد باز را کیؾ زیپ ارام.  کشید بؽلم زیر از را کیؾ و کرد دراز دست و

 : گرفت سویم به قهوه فنجان یک و گذاشت میز روي را کیؾ

 اجازه شما اگر البته.  باشم توانم می پیرمرد این پسر هم من.  بدان خودت از مرا و بگیر.  پري شاه بگیر-

 . بدهی

 ؟ دکتر:  گفتم لرزان و گرفته صدایی با

 . شهرام بگو من به:  گفت دکتر

 . چیز همه...  خاطر به ، ممنونم:  گفتم و نتوانستم کردم تالش هرچه

 می نفس تو خاطر به بپذیري اگر.  کنم می کمندها این تار یک فداي دارم چه هر بدانی الیق اگر:  گفت

 !پري شاه.  ندارد ارزشی که مال. کنم می فدا جان پایت به باشم الیق اگر.  کشم

 . عشق نور.  دیدم می امید نور چشمانش عمش در.  کردم نگاهش

 پرواز هم عشق به و هم براي ما دلهاي.  بدهی خاتمه دل سکوت و تنهایی این به که کن قبول:  داد ادامه

 . نباش گنا بی دلهاي این راه سد ، کنند می

 . بازد می را خودش که است دل گردن به است گناه چه هر اما:  گفتم دل در

 ؟ پري شاه-



 . شنوم می:  گفتم که بودم برنداشته چشمانش از چشم هنوز

 . بله بگو:  گفت کردم می نگاه لبهایش به فقط

 نگاهمان مسیر انتهاي که بود قلب راه.  نبود خودم دست.  بردارم نگاهش از چشم نتوانستم کردم تالش هرچه

 . کرد می مشخص را

 . کند می صدا را تو مرتب.  نیست خوش پدرت حال ، بیا پري شاه-

 

 احساس.  دویدم بود نشسته ان در پدر که اطاقی طرؾ به.  کرد می صدایم دستپاچه که بود رادمنش خانم

 . انداخت می چنگ را زمین روي و کشید می نفس ثانیه چند هر. کردم می خفگی

 . بود رفته باال خونش فشار ، اوردند را اکسیژن دستگاه.  شد معاینه کار به دست فورا   و شد هول شهرام

 . شد بهتر حالش کردیم نصب که را اکسیژن

 چنین هم خودمان ي کلبه در کاش.  انداختیم شومینه کنار را پدر رختخواب.  رفت می شدن تاریک به رو هوا

 تعطیل را درمانگاه رادمنش خانم شوهر.  نداشتیم برؾ و کوالك از خبري هیچ نبود پنجره اگر.  داشتیم رفاهی

 .کند وصل زنجیر اتومبیلش چرخهاي به که کرد یاداوري درمانگاه نگهبان به و کرد

 می باور داشتم کم کم.  رساند می مشامم به دیگري بوي شومینه گرماي کنار فرنگی توت کیک و شیرداغ

 .بشوم زندگی و خانه چه وارد است قرار کردم

 .شود می تر طعم خوش طوري این!  بریز پدر شیر لیوان در کاکائو!  جان پري شاه-

 زرق.  افتاد ، بود باز نییمه درش که چوبی ي جعبه به چشمم.  بود گاوصندوقش وارسی مشؽول رادمنش اقاي

 انباشته هم روي که دیدم را دالر و پول هاي بسته بعد.  کرد خیره را چشمم ، بود درونش که جواهراتی برق و

 .ببینم توانستم نمی هم خواب در حتی من که پولهایی.  بود شده

 با و بزرگتر درمانگاه زدوي به است قرار شدم متوجه شهرام خواهر و رادمنش دکتر صحبتهاي از شب ان

 .بدهند اجاره بهزیستی سازمان به را درمانگاه این و کنند دایر تهران در مجهزتري وسایل

 ظرفهاي ، بود مرؼابی شکل به که خوري سوپ ظرؾ در در جو سوپ.  شود چیده شام میز تا کردم کمک

 هاي مرغ باالخره و برنج هاي دیس ، طالیی لب چینی بشقابهاي کنار نوشابه هاي شیشه ، گرم و سرد ساالد

 ریختم می شرمندگی عرق تنها من اما بود اور اشتها ؼذاها عطر.  فرنگی نخود و هویج تزئین با شده سوخاري

 را وارنگ و رنگ ؼذاهاي اقسام و انواع و کنند دعوت را انها که بود من ي خانواده عهده به وظیفه این. 

 .ببینند تهیه برایشان

 بیشتر را میز زیبایی که ریختند می ؼذاها روي مخصوصی نور و سوختند می سیلور ي شمعدانیها در شمعها

 من ي اراده اما کرد می شدن دراز به وادار را دست شد می بلند خوري سوپ ظرؾ از که بخاري.  کرد می



 در و برداشت مرا سوپ ظرؾ.  بود نشسته من کنار شهرام.  کنم کنترل را خومد نتوانم که بود ان از بیش

 :گفت ریخت می سوپ دورنش که حالی

 کنم می خواهش پس روي می شمار به خانواده این از جزئی شما زودي به ، است خودت منزل جا این-

 .بگذار کنار را تعارؾ

 :گفت و کشید اش شده تابیده سبیلهاي زیر دستی رادمنش اقاي

 سعی و باشد شکرگزار باید واقعا ، کرده انتخاب چنین این همسري که است شانسی خوش پسر واقعا شهرام-

 .کند خوشبخت را شما وجود تمام با کند

 . شدند بلند صندلی روي از احترامش به و شدند ساکت همه.  شد اطاق وارد بود شده تمام نمازش تازه که پدر

 ، کرد پر مخلفات تمام و مرغ ران و برنج از را دیگري ظرؾ و کرد سوپ از پر و برداشت را ظرفی فورا شهرام

 ؟ است طور چه شومینه کنار ، بنشینید هستید راحت که جا هر:  گفت پدر به خطاب و گذاشت سینی در بعد

 دعایم اما بنشیند شام میز سر بدهد ترجیح و نکند قبول پدرم خواستم می خدا از لب زیر.  گرفت نفسم

 ممنون.  پسرم سر درد هزار و است پیري:  گفت رفت می شومینه طرؾ به که حالی در پدر و نشد مستجاب

 .است خوب جا همین

 فرصت بهترین ، زد زنگ بار نه ساعت.  رفت و کرد خداحافظی اش خانواده با رادمنش دکتر شام ظرؾ از بعد

 خانم.  بمانیم انها پیش که داشتند اصرار شهرام طور همین و رادمنش خانم امات برگردیم گچسر به که بود

 و گردو ، میوه ، شیرینی ظرؾ و اجیل از کرد پر را داشت قرار ها کاناپه بین که کوچکی میز روي رادمنش

 دیده پدرم مالکین منزل در هم ان کودکی دوران در تنها من که بودند تنقالتی اینها.  اصفهان گز و کشمش

 .بودند

 بیدمشکی نقلهاي ، زدند می چشمک موزها.  دارد نفس عزت شود بزرگ فقر در که کسی گویند می راست

 می رفتار خودشان مثل درست من اما ، رکدند می صدا مرا انگشتهاي بود شده ریخته شیرینی ظرؾ کنار که

 دانه سرگرمی براي گاهی که رادمنش خانم مثل ، بود نشسته کاه انبوهی برابر در گویی که شهرام مثل.  کردم

 .برد می دهان به بادام ي

 خواهرش و شهرام بین که سکوتی شاید.  بود ما پیش بیش و کم حواسش ولی کرد می تماشا تلویزیون پدر

 دید مشؽول را پدر چون و کرد اطرافش به نگاهی شهرام.  بود پدر تیز گوشهاي دلیل به تنها بود شده برقرار

 لبخند.  کرد نگاهم فقط.  گرفت من طرؾ به و کند نیمه تا را پوستش.  برداشت موز یک و برد دست

 را موز و کردم کوتاه نگاهی نیم.  بود بسته نقش لبش بر فهمیدم می را معنایش خودم فقط که کمرنگی

 .گرفتم

 برد دست رادمنش خانم.  بود نچشیده را موز طعم بود وقت چند که داند می خدا.  کرد پر را مشامم موز عطر



 را رادمنش خانم دست.  کرد نگاهم زیرچشمی و کشید هم در را ابروهایش پدر ، کند باز را ام روسري ي گره

 :گفت لب زیر و انداخت پایین را سرش شهرام.  کردم محکم دوباره را گره و زدم پس اهسته

 .پري شاه خواستم می من که هستی همانی تو-

 بیدار سحر نزدیک تا.  شود نمی فراموشم هرگز اش خاطره که ماندنی یاد به شبی ، بود شبی هم شب ان

 بود گذاشته خالی ما صحبتهاي براي را میدان و فرورفته عمیقی خواب به پدر.  بود سخنی دري هر از.  ماندیم

 قرار کشور کدام به که این و گفیتم می عسل ماه از.  دادیم می نظري کدام هر و گفتیم می جشن شب از. 

 تحصیل ان در که دانشگهاي نزدیک از دارم دوست گفت می ، داد می ترجیح را پاریس شهرام.  برویم است

 از او مثل ؟ گفتم می باید چه از من اما.  داد می نشانم را عکسهایش و گفت می ایفل برج از.  ببینی ام کرده

 رفته تحصیل براي که کشورهایی از ؟ توریستی شهرهاي به مکررم مسافرتهاي از یا گفتم می دیزین اسکی

 ...از یا بودم

 رویاهایت، از ، ارزوهایت از ، بگو ات گذشته از هم تو ، زنیم می حرؾ ما مرتب!پري شاه بزن حرفی یک-

 .کند می انتخاب کردنش بازگو براي را زمانی که پرورانده ذهنش در ارزو سري یک دختري هر باالخره

 . دارد دورانی هم جوانی ؟ هستید بیدار هنوز شما:  پرسید.  شد بیدار خواب از صبح نماز براي پدر.  بود سحر

 شما و هستیم زندگی راه انتهاي در ما.  ماند می باقی حسرتش فقط بعدها بدانیدکه را روزها و شبها این قدر

 انتها هم و ابتدا هم که ما نصیحتهاي به پس.  بنگرید را انتها تا ایید می شما اما ایم دیده را ابتدا ما.  ابتدا در

 .بدهید گوش ایم دیده را

 . کردم سالم.  دیدم پنجره کنار را شهرام و کردم باز چشم.  امد می حلیم دارچین و داغ روؼن بوي.  شد صبح

 :گفت و برداشت قدم چند چرخید سویم به

 .بشناسی مرا که داشتی فرصت کافی ي اندازه به کنم می فکر اما بدهی را جوابم نکرده فکر خواهم نمی-

 :گفت و شد متوجه پدر رختخواب به را نگاهم شهرام.  دیدم خالی را پدر جاي

 را اخر جواب!  پري شاه کن گوش خوب ، رفته بیرون اطاق از صورت و دست شستن براي ، نباش نگران-

 .خواستگاري شما منزل بیایم توانیم می وقت چه ما ، است این سوالم.  خواهم می االن همین و امروز همین

 اما هستم سه طبقه ي خانواده از من دانست می و داشت اطالع ما مالی وضع از حدودي تا شهرام هرچند

 .کنم زندگی فقر در و کلبه ان در که زد نمی هم حدس شاید

 وصل نگاهش به را نگاهم کمی.  بدهم را جوابش کرد وادارم نگاهش ي جذبه با و پرسید را سوالش دوباره

 :گفتم باالخره و کردم

 .شهرام بگذاري کنار را رسومات و رسم باید کنیم ازدواج هم با خواهی می اگر-

 .بگو تر واضح.  فهمم نمی را منظورت-



 ...ما است روشن منظورم-

 ؟ چی شما-

 هم پدرم.  دانم نمی را خواستگاري رسم.  ندارم مادر من.  نداریم را شما ي خانواده از پذیرایی ي وسیله ما-

 امدن با.  کند صحبت پدرت با هم کالم چند نتواند شایدا که اي ساده مرد.  اي دیده را رفتارش خودت که

 ؟ هستی متوجه شهرام شوم می خرد من شما

 افکارش در ؼرق.  بزند حرفی بودم منتظر.  شدم تر سبک و برداشتم بارم کوله از باري.  شدیم ساکت دو هر

 را سوالش از پر نگاههاي جواب مستاصل.  بدهد من جانب به را حق خواست می دلم. کرد می نگاه صورتم به

 .دادم می

 چه را ام خانواده جواب باید من اي کرده فکر هیچ.  گذاشتی من پاي جلوي را سنگینی شرط تو پري شاه-

 ؟ بدهم

 .ندهی سوالهایشان برابر در هم جوابی هیچ و نپذیري را شرطم توانی می-

 ؟ همین فقط-

 حتی و را ات خانواده جواب ، را تو فکر.  ام کرده را جا همه فکر من.  شهرام دارم دالیلی خودم براي هم من-

 .دارم دوست پرستش حد در را تو تفاسیر این تمام با که کنم چه اما.  را اینده هاي طعنه

 :گفت و نتوانست اما. کند کنترل را خودش که برد کار به را اش سعی و کرد تؽییر صورتش رنگ یکباره

 من ي خانواده نحوي یک به باید باالخره.  کنم ات معرفی ام خانواده به نزدیک از تا بیا تهران به من با پس-

 بیا تو.  هست که ما منزل در. قبول ، باشد ؟ نیست امکانات شما منزل در گویی می حاال.  بشوند اشنا تو با

 ؟ پري شاه کنی می قبول.  تهران

 .ندارم حرفی من پذیرفت او اگر.  کنم صحبت پدرم با باید-

 این خب ؟ کنی بستري بیمارستان در و ببري تهران به را پدرت نداري قصد تو مگر.  بیا پدرت با اصال-

 .است من ي خانواده با تو اشنایی براي فرصت بهترین

 :گفتم و کردم تبسمی

 در من ي روحیه با را خطرناکی بازي چه دانی می هیچ ؟ چه نپذیرفتند یا نپسندیدند را ما تو ي خانواده اگر و-

 ؟ اي گرفته پیش

 این ي همه من.  داد نخواهم بها بودن زنده و زندگی به هم خودم وقت ان چون دانم می که البته:  گفت

 عروسی ي حجله تنها نه.  هستی من ي حجله پري شاه تو.  خواهم می تو با فقط زیباییها تمام با را رنگها

 .ام زندگی و عمر ي حجله ي بلکه

 لب زیر را جمالت این.  من پري شاه.  حجله پري شاه.  عروسی ي حجله.  عمر ي حجله ، زندگی ي حجله



 به را اش وحشی برفهاي از اي توده کوالك و کرد باز را پنجره.  رفت پنجره طرؾ به اهسته و کرد زمزمه

 شاه:  کشید فریاد و برد بیرون پنجره از را سرش شهرام.  کرد برخورد صورتم به سردي سوز.  فرستاد داخل

 .من ي حجله پري

 .بله:  گفتم لب زیر

 شهرام صداي انعکاس تنها درمانگاه پشت باغ در که دارم اطمینان اما ، نپیچید کوهستان در صدایش شاید

 .شد می شنیده

 باورم.  بودم خوشبخت قدر چه.  من حال به خوش داشتن، دوست همه ان از.  شهرام عشق از.  بردم لذت

 !اند شده حل ها مشکل گویی.  شد نمی

 از بعد دو ساعت.  بود قلب بیمارستان در دوشنبه روز شهرام با قرارم.  شدیم تهران راهی روز همان پدرم با

 .مالقات وقت ، ظهر

 از ام خانواده هم و بیایم پدرت مالقات به هم ، بزنم نشان دو تیر یک با که ایم می مادرم و پدر با:  گفت

 .ببینند را تو نزدیک

 را هتل ادرس. انقالب خیابان در هتلی.  رفتیم هتل به راست یک.  رسیدیم تهران به شب هشت ساعت

 دو اطاق یک.  رفت می شمار به شهرام دوستان ترین نزدیک از یکی هتل صاحب.  بود نوشته برایم شهرام

 بار چندین شهرام.  دادم مفصلی شام سفارش و گرفتم دوش.  سرحال و شاد.  بودم خوشحال.  گرفتیم تخته

 به پدر همراه بعد روز صبح.  نباشم پول نگران عنوان هیچ به و کنم خرج پول خواستم چه هر بود کرده تاکید

 بستري را پدر داد دستور بیمارستان رییس فورا داشتم دست در شهرام از که اي نامه با.  رفتم قلب بیمارستان

 .کنند

 جواب دریافت و الزم ازمایشات از بعد بود قرار.  شد بستري بود سوم ي طبقه در واقع که شانزده اطاق در پدر

 .برود عمل اطاق به پدر ازمایشها

 کفش و لباس بتوانم که برساند شهر از نقطه یک به مرا خواستم تاکسی ي راننده یک از روز همان عصر

 ان و سو این.  کرد پیاده مرا بود عصر ولی نامش که میدانی در راننده.  بود شهرام ي خواسته هم این.  بخرم

 بارید می برؾ چه اگر.  زدند می چشمک جنسها.  بود رنگارنگ ویترینهایی با هایی مؽازه از پر خیابان سوي

 .بشوم رد رو پیاده از نبود راه بودو شلوغ خیابان اما

 ؼیر من با رفتارشان و ها فروشنده العمل عکس.  ام امده شهر به تازه و هستم دهاتی دختر بود مشخص کامال

 مهمتر.  نبود مهم برایم چندان اما ، کنم درك را موضوع این که داشتم فهم انقدر.  بود دیگر هاي مشتري از

 .بود دوشنبه روز براي مایحتاجم خرید ، چیز همه از

 و شدم فروشگاه وارد.  بود مناسب داشتم دراختیار که که پولی با قیمتش.  گرفت را چشمم پوست پالتوي یک



 ادامه لب زیر و!" دخترجان خواستی می چیزي"  گفت و کرد وضعم و سر به نگاهی فروشنده.  کردم سالم

 "...انوقت زیبایی همه این.  بروم خدا عظمت قربان" داد

 .اید گذاشته ویترین جلوي که همان.  است چند پالتو ان قیمت اقا ببخشید-

 :زد پوزخندي و کشید پشتش کم موهاي به دستی فروشنده

 .جان دختر شده نوشته رویش قیمت-

 .دارد هم تخفیؾ-

 .شود نمی شما اندازه-

 هزار چندین که نداشت خبر اما.  دارم اذیت و ازار قصد و نیستم خریدار من ، کرد می فکري چه دانستم می

 .بودند شمردن منتظر من کیؾ در تومان

 :رسیدم فروشنده میز به تا رفتم جلوتر

 .ندارد ضرر که پوشیدنش ، بیاورید شما حاال-

 اورم می هم جدیدتري مدلهاي دیگر ي هفته.  بیاورم در ویترین داخل از توانم نمی.  دارم را دانه یک همان-

. 

 !اقا خواهم می را همان من اما-

 "نیست فروشی اصال: " افزود و کرد مکث کمی.... "  گفتم که هم من-"

 االن همین وگرنه.  است اندازه که شوم مطمئن خواهم می فقط.  هستم خریدار من.  کنم می خواهش-

 .بدهم نشانتان را پولش توانم می ندارید باور اگر کردم می پرداخت را پولش

 :گفت امد می کنار میزش پشت از که حالی در فروشنده که کنم باز را کیفم زیپ خواستم و بردم دست بعد

 اما.  اورم می برایت االن.  است کافی بخوانی مرا حدس توانستی و هستی فهمیده که قدر همین.  کردم باور

 .باشد ات اندازه دانم می بعید

 از که را اول قدم.  کرد باز بود کرده استفاده اتینهایش بستن براي که نخهایی از را پاتو و رفت ویترین درون

 ات اندازه که انشاهلل. بپوش پرو اطاق توي بروي:  گفت و داد قرار میز روي را پالتو گذاشت بیرون ویترین

 .دارد درصد ده هم ،تخفیؾ راحت خیالت ضمن در.  باشد

 اطاق وارد و برداشتم را پالتو و!" اقا ممنون:" گنجیدم نمی خو پوست در خوشحالی از.  کردم تشکر و خندیدم

 .شدم پرو فروشنده قول به

 خودم اما بودند کهنه کفشهایم و روسري هنوز که چند هر.  پوشیدم را جدید پالتوي و اوردم در را کهنه پالتوي

 پشتش و بود بلند.  داشت کرم خز اش یقه دور که اي قهوه پالتوي.  هستم کی بدهم تشخیص نتوانستم هم

 دخترهاي شکل.  خورد می ارشالش ي یقه جلوي دکمه چهار و بود چرمی کمربندش.  خورد می بلندي چاك



 .کردم نگاه را پالتو اینه در خوب و چرخیدم خودم دور یکبار.  شدم پولدار

 گذاشتم فروشنده دست جلوي ، میز روي را جدید پاتولی امدم بیرون که پرو اطاق از

 ؟ شود می قدر چه تخفیؾ با ، بپیچید را همین لطفا:  گفتم و

 و اسم که نایلونی ساك یک در سپس و کرد بندي بسته بزرگی کادوي کاؼذ در را پاتو و گفت را قیمتش

 را کیؾ زیپ.  گذاشت میز روي و نوشت را پالتو فاکتور بعد.  گذاشت بود شده چاپ رویش فروشگاه ادرس

 خورد می چرخ کیؾ درون دستم بیشتر هرچه اما بردارم پول بسته یک که بردم درونش را دستم.  کشیدم

 کیؾ درون را نگاهم کردم باز را کیؾ در بود امکانش که انجا تا و شدم هول.  شد می تر پریده من رنگ

 . امد در جوشیدن به مؽزم در خون.  چسبید زمین به پاهایم.  ها بسته از کدام هیچ.  نبود پولی هیچ.  چرخاندم

 . بود امده پولها سر بر چه پس.  کوبید می شدت به قلبم.  افتاد فروشنده منتظر چشمان به نگاهم اي لحظه

 را سرم توانستم نمی شرمندگی از.  کردم می نگاه خالیم کیؾ به درمانده و بود ریخته هم به اعصابم کامال

 :گفتم اهسته.  دارم نگه باال

 .باشند زده را کیفم شلوؼی در کنم فکر ، داشتم پول کلی من خدا به-

 گفت و انداخت ام کهنه کیؾ و ها لباس به بود تمسخر با توام که نگاهی فروشنده«:  خدا برو جان دختر برو

 ، بگو را درخواستت رودربایستی بی.  نکن اذیت قدر این رفتی هم دیگر جاي. کند حواله دیگه جاي را روزیت

 اندازي می زحمت به طور این را مردم آید نمی خوش رو خدا.« 

 » آقا ولی...« 

 » نشو ما کسب مزاحم برو برو،» !  با و انداخت من به بود بدتر برایم ناسزا صد از مفهومش که نگاهی بعد

 مؽازه از قدم حال آن با ولی بروم مرگ پیشواز به بودم حاضر بروم بیرون مؽازه از مؽازه که کرد وادارم نگاهش

 .گذاشتم نمی بیرون

 حرؾ خبري بی خدا از جوان گاهی. ریختم می واشک کردم می عبور مردم الي البه از و سرد هواي در

 متلکی و زد می تنه التی مرد گاهی.  دادند می مسابقه اشکها. شد می رد سرعت با و زد می گوشم زیر زشتی

 آرزوي خدا از و رفتم می راه جدول گوشه پناه بی.  بردم می فرو دل در باز و شدم می تر عصبی.  گفت می

 را بیمارستان پول.  دادم می چه را شهرام جواب.  گذاشت نمی راحتم دوشنبه فکر طرفی از.  کردم می مرگ

 .شدم می ظاهر شهرام مادر و پدر چشم جلوي لباس این با طور چه. کردم می پرداخت کجا از

 تختش کنار صندلی روي.  بود خواب پدر.  اشک از پر چشمانی با و ناامید.  برگشتم بیمارستان به.  شد ؼروب

 .منتظر نگاهی و چانه زیر ها دست.  گذاشتم تخت لبه را سرم و نشستم

 ایستاده پنجره کنار.  بود او جاي سنگی تکه انگار و بود گرفته قلبم.  رسید راه از دوشنبه و گذشت هم یکشنبه

 بیمارستان حیاط وارد کنندگان ومالقات شد ظهر از بعد دو ساعت.  کردم می نگاه را بیمارستان حیاط و.  بودم



 سبد یک.  بودند همراهش هم مرد یک و زن دو.  افتاد شهرام به چشمش کنندگان مالقات میان در. شدند

 روبرو توانم می خانواده آن با طور چه دانستم نمی.  بودم باخته را خود. بود ها خانم دست شیرینی وجعبه گل

 و رفتم کنار پنجره پشت از. بود دوخته اتاق در به چشم که پدر به بعد.  انداختم هایم لباس به نگاهی.  شوم

 و شهرام خاطر به وگاهی زد می سرم به فرار فکر گاهی.  میداد عذابم پایی صداي هر.  نشستم صندلی روي

 به ، بودند گذاشته مسابقه بایکدیگر گویی ها لحظه. کردم می ماندن به راضی را خودم ، دیدنش دیگر یکبار

 اطاق از نیست مسلط افکارش و خودش به که اي دیوانه مثل.  شدم بلند صندلی روي از.  گذشتند می سرعت

 شنیدم را پدر صداي.  شدم خارج« :  پري شاه روي می کجا ؟» راهرو انتهاي سمت وبه ندادم جوابی هیچ

 . خودم از فقط.  کردم می فرار کس چه از دویدم

 وگفتم کردم سالم.  شدم بیماران از یکی اطاق وارد«:  بمانم شما اطاق در لحظه چند من بدهید اجازه اگر. »

 گفت بود مسنی نسبتا مرد که بیمار و پرسیدم را حالش بعد«:  مالقات براي دخترم کردم فکر شدي وارد وقتی

 کشیدم انتظار بس از شد خشک در به چشمم آمده».  را راهرو زیرکانه.  گذاشت هم روي وچشم کشید آه بعد

 

 و قد به وقتی.  گشت می پدر اتاق دنبال گویا و داشت می بر قدم اش خانواده از جلوتر شهرام.  کردم نگاه

 .نداشت سازش قصد من با زمانه این کنم چه اما رفت می ضعؾ دلم کردم می نگاه باالیش

 پرسید و گشود چشم دوباره بیمار مرد«:  نیامد من مالقات به کسی ؟«

 » اید شده بستري که دارد اطالع دخترت مگر! جان پدر نه ؟«

 » دانم می بعید دارد بدبختم دختر که ودهانی چاك بی شوهر آن با اما فرستادم پیؽام بار چند...« 

 و داشت سر به مشکی چادر که جوان دختر. شد باز در و زد ضربه چند اطاق در به نفر یک لحظه همان در

 نالید و رفت بیمار سمت به یکراست.  شد اطاق وارد بود گرفته را کودکی دست«:  چه! پدر برات بمیرم الهی

 اي افتاده تخت این روي کس بی. ». داد جا پدرش سینه روي را سرش و گریه زیر زد بعد

 و اش نوه به چشمش یک که بیمار اما بگذارم تنها را دختر و پدر که شذم بلند.  کردم درکش چون سوختم

 گفت بود من به دیگرش چشم«:  جان دختر داشتی خوبی قدم پا چه.  آمد دخترم باالخره» !  به کرد رو و

 داد ادامه و دخترش«:  خودت سال و سن هم. کرده بستري بیمارستان این در را پدرش هم خانم دختر این

 ببیند را تو خواست می دلش خیلی.  است.« 

 بینی و باریک هاي لب.  بود لک از پر که داشت اي سبزه پوست و الؼر صورت.  برگشت من طرؾ به دختر

 پرسیدم. کرد معرفی پروانه را خودش و آمد طرفم به. بود پدرش ،شبیه عقابی«:  چشم را پدرت امروز تا چرا

 گذاشتی انتظار ؟» افزود کردو کودکش به نگاهی بعد« :  اما.  بگویم را پدرش بدي بچه این جلوي خوام نمی

 بدهم گوش باشد ضررم به چند هر شوهرم حرؾ به مجبورم من که بداند باید پدرم.« 



 » چرا ؟«

 » اي نکرده شوهر ؟«

 » نه «

 کشید آه«:  حالت به خوش «

 » دارم ازدواج قصد اما.« 

 » را تو ، ودل جان از.  باشد داشته دوستت که کن ازدواج کسی با بشنو نصیحتی خواهرات این از پس

 کند می خوشبختش بخواهد را همسرش که مردي.  بخواهد.« 

 » باشد نداشته دوست را زنش که هست مردي مگر.« 

 گفت و زد پوزخندي«:  زندگی خالصه ، داري بچه ، داري خانه براي ، خواهند می زندگی براي را زن ها خیلی

 دوست.  آورد می وجود به تفاهم که است عشق. کند می فرق داشتن دوست و عشق معناي اما... کردن

 داري هم گذشت.  میشوي هم فداکار باشی همسرت عاشق وقتی.  آورد می وجود به فداکاري که است داشتن

 آید می وجود به هم تفاهم که است معلوم و پذیري می را حرفش.« . 

 » دارد دوستت ؟ طور چه تو شوهر ؟«

 گفت«:  براي کلفتی من از توقعش.  کند می اش وخانواده ، کارش ، خودش فداي را من که است دسته آن از

 اتو و بشورم را است سرباز که برادرش هاي لباس حتی باید کند می اجبار.  است وپدرش مادرش ، خواهرش

 که روز هر دارد توقع.  کنی خدمت شوهرت خانواده باید و هستی عروس.  است ات وظیفه گوید می.  کنم

 شوهرم خواهر اینکه براي چه؟ براي دانی می.  دارم نگه را خواهرش هاي دوقلو رود می اداره به خواهرش

 ؟ چه براي دانی می.  ببرم حمام به بار یک اي هفته را مادرش باید.  بگذارم احترام دارم وظیفه من و است

 یکبار ماه در حتی خودم پدر به ندارم وظیفه اما.  دارم احترام وظیفه. عروس من و است شوهر مادر خب

 وعده یک ندارم وظیفه اما کنم کمک مادرش به و بزنم زندگیم مخارج و خرج از دارم وظیفه.  کنم سرکشی

 دوست را همسرش شوهر این تو نظر به ؟ آینده عروس کنی می فکر چه تو خب.  کنم دعوت خانه به را پدرم

 دارد ؟«

 گفتم و دادم تکان مثبت عالمت به را سرم«:  توست با حق.« 

 گفت و گذاشت ام شانه روي را دستش« :  خوبی عروس دیگر افتم می رختخواب در و شوم می بیمار وقتی

 کسی. دهد نمی دستم به آب لیوان یک کسی. بدهد را سالمم جواب نیست حاضر حتی هیچکس و نیستم

 من از همیشه که شوهرم مادر و شوهر خواهر. بگیرد را داروهایم حتی یا بیاید دکتر به همراهم نیست حاضر

 و پرسد نمی را احوالم شوهرم حتی. بپزند سوپ برایم وعده یک نیستند حاضر دارند کشیدن زحمت انتظار

 وقتی بعد. شوم خوب کامال   تا مانم می خانه در تنها من. رود می مادرش خانه به و گیرد می را اش بچه دست



 شود می شروع وظایفم دوباره کردم پیدا را ام سالمتی.« 

 را اتاق در مستخدم. کردم فراموش را وقت و ساعت پاك که بودم شده پروانه شنیدنی حرفهاي سرگرم آنقدر

 گفت و زد« :  بفرمایید لطفا   است تمام مالقات وقت».  را پدرش صورت و پوشاند را پسرش شال و کاله پروانه

 پدرش گوش به و بود آورده زبان به دردش همه جاي که چکید پتو روي چمانش از اشک قطره چند. بوسید

 شهرام. رفتم پنجره پشت. بود پدر تخت کنار کمد روي شیرینی جعبه و گلها. برگشتم پدر اطاق به. بود رسانده

 .رفتند می راه خورده شکست لشکر همچون اش خانواده و

 گفت تند لحنی با و کرد پاك را اش پیشانی عرق آستین لبه با پدر! « : پري شاه شدي من شرمندگی باعث تو

 را پیرمرد من ابروي چرا کردي؟ ترك را اطاق چرا آید می من دیدن به رادمنش دکتر امروز دانستی می که تو

 رادمنش دکتر خانواده جلوي...« 

 » چی من پس رادمنش، دکتر خانواده شما، آبروي رادمنش دکتر رادمنش، دکتر رادمنش، دکتر کنید، بس... آه

 شهرام خانواده حضور در لباسها این با توانتسم می چطور من. کند می درك مرا کسی چه چی؟ من آبروي بابا؟

 کنم پیدا حضور.« 

 » داشت اشکالی چه لباست مگر ؟«

 » همین براي. نیستیم موافق فکر طرز این با اش، خانواده نه و شهرام نه من، نه اما کنید می فکر اینطور شما

 دادم ترجیح قرار به را فرار من.« 

 » دانی می. گرفت را سراؼت بار چند کرد؟ پیدا حالی چه رفتی تو فهمید رادمنش دکتر وقتی دانی می هیچ تو

 جا این منظوري چه براي محترم خانواده این دانی می اصال   تو کشید؟ خجالت اش خانواده جلوي اندازه چه

 کرد، خواستگاري من از را تو شهرام دخترجان، نه بودند، آمده من مالقات به کنی می فکر حتما   بودند؟ آمده

 مادرش و پدر حضور در.« 

 گفتم بنابراین. پدر از بهتر حتی دانستم، می« :  از تومان هزار چندین شنبه روز من که دانستید می شما آیا و

 نمی که هستم مطمئن. بود گذاشته من اختیار در منظوري چه به را پول همه آن و. کردم گم را شهرام پول

 می کنم؟ پیدا حضور اش خانواده نزد مرتبی وضع و سر با کرد تقاضا من از خودش شهرام دانید می دانید،

 داشتم حالی چه من امروز دانید ؟«

 سرش آن به اطاق سر این از. شدم نمی لعنتی بؽض این حریؾ. برگرفت در را اطاق اطراؾ بار ؼم سکوت

 سه که بود نگذشته ساعت نیم. شکست می را سکوت کفشهایم کهنه هاي پاشنه صداي تنها. زدم می قدم

 گفتم. است پرستار کردم فکر. تق. تق. تق. خورد در به ضربه« :  بفرمایید».  در آستانه در شهرام. شد باز در

 .شد من قلب ریختن فرو باعث و گشت ظاهر

 » شهرام ؟«



 .بود شده خیره چشمم به و بود گرفته در چوب چهار به را دستش یک. کرد نگاهم فقط

 .کردم سالم

 .داد تؽییر لباسهایم روي را نگاهش مسیر و سکوت

 » باید تو... تو. متأسفم واقعا  . شهرام متأسفم... من... من... من»...  همان در و گذاشت اطاق داخل قدم یک

 گفت بود برده فرو هم در را ابروهایش و شده خیره که حالت« :  کنی می گوش حرؾ قدر این همیشه ؟«

 » شهرام کن گوش...« 

 » یک و بروي بازار به نکردي وقت حتما  . داري گفتن براي حرفها خیلی حتما  . کنم گوش چی به چی؟ به

 نتوانستی و داشتی مهمتري کار امروز یا کنی تهیه خودت براي لباس دست...« 

 » بدانی را واقعیت باید تو. شهرام نیست طور این نه.« 

 گفت و کرد من صداي از بلندتر را صدایش« :  بدانم نخواهم اگر و.« 

 جمله با پدر«  ها بچه باشید ساکت! »، گفت. ایستادم پدر کنار. زد شهرام لبان بر را سکوت مهر« :  کن کمکم

 شوم بلند».  دست و کشید شهرام موهاي به دستی پدر. کشید باال را تختش پشتی و کرد دستی پیش شهرام

 گرفت مرا« :  از کنید اطمینان همدیگر به. کنید گوش هم حرؾ به. هستم شما دوي هر با. ها بچه گوشکنید

 بام لب آفتاب من. باش داشته باور را حرفش و کن گوش پري شاه دل درد به کنم می خواهش دکتر هم شما

 هستم.« 

 گفتیم دو هر« :  پدر نکند خدا».  گفت« :  مرا نصیحت این. باشد رفتن فکر باید رفتنی. است تعارؾ نه، نه،

 می یکی آن قلب براي گفت خودش زبان با که شنیدید و کردید رجوع قلبتان به اگر. کنید گوش آویزه همیشه

 باشید عاشق اگر گیردکه نمی را داشتن دوست و عشق جاي زندگی در چیز هیچ. بگویید را بله وقت آن تپد

 کند می همیاري و همکاري نیز سازش.« 

 .داد می را پروانه دلهاي درد بوي پدر حرفهاي

 گفت و کرد دراز طرفم به را دستش و آمد سویم به بود گرفته قرار پدر حرفهاي تأثیر تحت گویی شهرام« :  از

 بگو را بله همینجا و بگیر اجازه پدرت.« 

 گفت پدر. بوذ کرده باز سپیدش ریش از باریکی راه اشک. کردیم مننگاه به پدر و من اي لحظه« :  الهی

 بله بگو دخترم شوي خوشبخت».  قلبهایمان اما بود متر سانتی سی یا بیست فقط شاید شهرام با ام فاصله

 گفتم و کردم حبس گلو در را نفسم. تپیدند می همزمان و بودند چسبیده هم به فاصله بدون« :  بله»  را دستم

 گفت پدر به خطاب و گرفت« :  کنید دعا برایمان کنم می خواهش! پدر متشکرم بگویم توانم می فقط.« 

 .کرد می فراموش را طلوع ؼروب، خوشید و کردند نمی حرکت ساعت هاي عقربه ایستاد، می زمان کاش

 همدم من. نبود سکوت دیگر. شد نمی شنیده ؼم و تنهایی موزیک دیگر. لحظه چند همان یعنی زندگی



 .بود شده آمیخته من نگاه در نگاهش و تپد می من قلب در قلبش که عشق یک عشق، مونس، داشتم،

 را شهرام وقتی شهرام فروشنده. خریدم را پالتو همان و بوتیک همان به. عصررقتم ولی مبدان به همراهش

 را باور. فهمیدم را احترام مفهموم بعد. کرد عذرخواهی رفتارش دلیل به من از و شد راست دوال بار ده دید

 .فهمیدم

 بزرگ فروشگاه به«  قدس»  ؼش ؼش و دویدیم می ها برقی پله روي. خریدم آرایش لوازم و زیر لباس. رفتیم

 از. کردم می فراموششان کم کم من و گرفتند می فاصله من بیشتراز لحظه هر ها ؼصه. خندیدیم می

 شب لباس دست یک.خرید شمعدان و آینه دست یک و کریم قرآن جلد یک شهرام شدیم کهخارج فروشگاه

 نگین ردیؾ یک اش یقه دور و بود بلند و تنگ. خریدم شهرام سلیقه به بود اناري دانه رنگش که لمه جنس از

 بافته زنجیره که کمربند یک و الماس، با حلقه یک خرید، برایم جواهر سرویس یک. بود رفته کار به عقیق

 شهرام که ساعتی. بازماند حیرت از دهانم. بود شده آویزان سکه یک سانت پنج هر زنجیر آن به. بود طال

 .قیمت گران و زیبا بسیار. داشت عقیق چشم دو و بود مار کرد، انتخاب برایم

 » تو که است این من وظیفه. باشد خودت سلیقه خواهم می! عزیزم است عروس لباس نوبت باشد، هم نوبتی

 ببرم فروشگاه بهترین به را».  را عروسی لباس ترین شیک و بهترین. کردم انتخاب و زفتیم« .  قیمتش نگران

 است لذتبخش کردن خرج عشق براي پول! عزیزم نباش».  می متر چندین ب شاید پایینش گردي که لباسی

 و نگین از پر که سانت ده بلندي به تاح یک. بود کمتر هم شاید متر سانتی شصت فقط کمرش دور اما رسید

 .بود نشسته رویش برؾ گویی که تور یک. بود تراش

 گفت نوشت می و بود درآورده را چکش دسته شهرام که هنگامی« :  پري شاه مناسب فقط و فقط لباس این

 است من حجله.« 

 هم زرشکی براق صندل جفت یک رساند، می شهرام به مرا قد و بود سانت دوازده ده اش پاشنه که کفشهایم

 می فرق ویترین داخل هاي کیؾ تمام با زیباییش که مار پوست از کیؾ یک. خریدم ام لمه لباس مخصوص

 .کرد

 » می افتخار کند می انتخاب را بهترین بینم می و دارم سلیقه با همسري که ازاین. عزیزم است خوب همین

 کنم.« 

 گفت متعجب فروشگاه صاحب« :  همسرشان دهند می ترجیح مواقع جور این و ندارند را شما نظر دامادها البته

 ببرد کار به را سلیقه کمترین.« 

 گفت پرداخت می را کیؾ پول که حالی در و خندید شهرام« :  دارند را نظریه این که دامادها همه من نظر به

 نظریه چه با که کنم می باور بینم می انتخابها بهترین در را همسرم سلیقه من که امروز زیرا. کنند می اشتباه

 است کرده انتخاب نیز مرا خود اي.« 



 می خارج فروشگاه از که هنگامی. کرد نگاه شهرام به باز دهان با فقط و نداد جوابی هیچ فروشگاه صاحب

 گفت فروشنده به خطاب شهرام شدیم« :  بشمارید را پولها نکنید فراموش».  به که حالت همان در فروشنده و

 گفت کرد می نگاه شهرام و من« :  الیق ر محتویاتش تمام با ام مؽازه حتی من که هستید بزرگمنش آنقدر شما

 دانم نمی همسرتان و شما به دادن هدیه.« 

 همان من آیا کردند؟ می نگاهم دیگري چشم به شدم می اي مؽازه هر وارد شنبه روز که بودم همانی من آیا

 .حجله پري شاه هم شاید یا و بودم شده ها قصه پري شاه شاید. نبودم نه نه، بودم؟ پري شاه

 شدیم تر خلوت و بزرگتر خیابان یک وارد. کردند می جمع را ویترینها کم کم ها مؽازه و بود شده شب« :  پس

 شهرام اي ایستاده چرا ؟«

 سوي آن به و گرفت را دستم. بزرگ و بسیارلوکس هتل یک. بود شده دوخته خیابان سوي آن به شهرام نگاه

 چند و رفت جلو شهرام. است گرفته تصمیمی چه شهرام دانستم نمی هنوز. شدیم هتل وارد. رفتیم خیابان

 که کرد اشاره. برگشت من طرؾ به شهرام و دادند دست یکدیگر با بعد. کرد صحبت هتل مدیر با اي دقیقه

 شد حاضر کنارم در مستخدم یک. بروم جلوتر« :  خانم سرکار بفرمایید.« 

 پرسیدم شهرام از« :  بروم کجا ؟» گفت« :  امشب ضمن در! عزیزم کنی عوض را لباسهایت خواهی نمی مگذ

 کنی تحمل هتل این در را تنهایی باید: ». وافزود داد مستخدم دست را شب همان به مربوط خریدهاي بعد

 « مانم می منتظر جا همین من.« 

 بسته آسانسوذ در که بود شهرام نفوذ پر چشمان و لبخند به نگاهم هنوز. شدم آسانسور وارد مستخدم سر پشت

 .شد

 تلویزیون شیک، بسیار تخت یک. بود سورتی رنگ ه اطاق سرویس تمام. شدم اطاق وارد. نهم طبقه در اطاقی

 توقع طور چه... عزیزم... شهرام آه. بود زیبا چه باال آن از تهران شهر، چراؼهاي چیزي هر از زیباتر و رنگی

 روستا قلب در را اي کلبه کهنه چهاردیواري فقط عمر یک که دختري. باشم داشته باور را ها لحظه این داري

 ...توانست می طور چه بود دیده

 قرمز تور یک در و زدم شانه را موها. پوشیدم را شب لباس. ایستادم آینه جلوي. دادم می هدر را وقت نباید

 .انداختم ام شانه روي را کیؾ و پوشیدم را پالتو و کفشها. کردم سرخ را لبهایم کمی. کردم جمع سرم باالي

 .بودم شده عوض قدر چه. نیستم من این. نیستم خودم نه،

 کهنه لباسهاي حتی یا کنم نگاه را خودم بیشتر لحظه چند نشدم حاضر که بودم شده دلتنگ شهرام براي آنقدر

 را طبقه نه این چطور حاال! واي... و کردم قفل را اطاق در عجله با. کنم جمع اطاق کؾ و رویتخت از را ام

 می طول ساعت یک ولی... بروم ها پله از اسن بهتر پس. شناسم نمی را آسانسور دکمه که من بروم؟ پایین

 سر پشت هم من و شود پیدا نفر یک شدم منتظر و ایستادم آسانسور جلوي. بروم پایین را ها پله این که کشد



 .شوم وارد او

 آسانسور وارد او همراه. آمد بیرون اطاقش از زنان عصا پیرزنی باالخره تا کشیدم انتظار دقیقه ده الی پنج حدود

 براي شد می مجبور بیچاره که بود کوتاه من به نسبت قدش قدر آن. کرد نگاهم دقت با عینک زیر از. شدم

 شدم خارج آسانسور از وقتی اما بود گرفنه ام خنده راستش. دارد نگه باال را سرش کامال   صورتم به کردن نگاه

 می تر پایین که رسپشن پله چند از. ام شده دیدنی کردم نمی باور دیدم را شهرام جمله از دیگران نگاههاي و

 زده خشکش. شد بلند مبل روي از ها گرفته برق مثل و گذاشت بشقاب دز را پرتقالش آب لیوان شهرام رفتم،

 گفت و کرد نچ نچ زیرلب شدم تر نزدیک وقتی. آورد نمی خودش روي به اما. بود« :  خدایا... خالق جلل

 شکرت.« 

 افتخار با که این از. کرد می حظ برایم و امدم می زیبا همسرم چشم به که ازاین. شد می آب دلم در قنر

 .بالید می خودش به و کرد می نگاهم

 » عزیزن داري میل چی شام ؟» داد ادامه کردن صحبت درگوشی مثل آهسته، وبسیار« :  ها پري شاه که واقعا  

 شاه نیست رفتنی بیرون مهرت پري، شاه نیست سرسري عشق. کن خیره چشم و درخشان. پري شاه هستی

 پري شاه هستی تو سحرم و شام امشب از. النه دلم در مهرت و کرده ریشه وجودم در عشقت پري،».  در

 نوع چند سفید، ماهی و مرغ شنیسل. داد ساالد نوع دو و ؼذا نوع دو سفارش شهرام و نشستیم هتل رستوران

 ...و ژله

 بیمارستان پارکینگ در هنوز شهرام اتومبیل. کردیم صرؾ شد می پخش هتل در که موزیکی شنیدن با را شام

 را هتل پشت مناظر. کرد باریدن به شروع برؾ دوباره. برگردد اتومبیلش با تا بمانم هتل در خواست من از. بود

 باریدن و بود روشن میان در یکی که چراؼهایی. بود قصه کتاب عکسهاي مثل کردن نگاه رستوران پنجره از

 ...و گل هاي بوته روي و بود سپیدي فقط چمن جاي. داد می نشان را برؾ

 و انداخته مچش روي کوچکی کیؾ. بودم دیده آسانسور در که پیرزن همان و برگشتم. بود سرم پشت از صدا

 :پرسید. ببیند مرا بتواند تا کرد می نگاه را باال کامال  . بود کرده قفل هم در را دستش دو هر

 » دارید اقامت هتل این در شما ؟«

 گفتم و زدم لبخندي« :  بله «

 » اي کرده ازدواج تازه ؟«

 » بله «

 گفتم. برود که برگشت آهسته بعد لحظه لحظه چند و شد ساکت« :  مادر خانم؟ ؟: »پرسیدم زد لبخند و برگشت

 « کردید سوال چه براي بپرسم توانم می ؟«

 و ریش که جوانی مرد. دادم تؽییر انگشتش مسیر در را نگاهم فورا  . کرد اشاره رستوران سوي آن به انگشت با



 .میکرد نگاه من به بود مو کم سرش تقریبا   و داشت رنگ خرمایی سبیل

 گفت داد می ناامیدي بوي که لرزیده صدایی با پیرزن« :  به. است شده التحصیل فارغ امسال. است پسرم

 بشوي من عروس شما نبود قسمت اینکه مثل... اما بزنیم، مهندسی دفتر برایش که آمدیم تهران.« 

 خندیدم« :  شما عروس ؟!«

 » کردم فکر دیدم آسانسور در را شما وقتی. کنم خواستگاري پسرم براي را تو خواستم می راستش... بودم آمده

 بود خواهد دنیا مرد ترین خوشبخت پسرم بشوي من عروس شما اگر.« 

 براي مرا باز ایا کجاست زندگیم محل و بودم کجا من پیش ساعت یک تا بداند زن این اگر گفتم، دردل

 و هستم ي من بداند او است محال. است چشمشان به مردم عقل که خدا به. کرد می خواستگاري پسرش

 شرایط تمام با که بود شهرام این ولی. بشوم مهندسش پسر همسر بدهد ترجیح آنوقت. است کاره چه پدرم

 .کرد انتخاب و پسندید را بودم که همان را، خودم مرا،

 در ؼرق و ایستادم آنها به پشت. خودش نه و مهندسش پسر به نه. نکردم نگاه هیچکدام به دیگر. رفت پیرزن

 .شدم شهرام رویاهاي

 لحن و اش عاشقانه نگاه صحبتش،. شدم می دیوانه شهرام براي داشتم بود چه هر. گذشت قدر چه دانم نمی

 میان در هتل پشت محوطه در که دیدم می را او جا همه در و بردم می لذت. عزیزم گفت می وقتی بیانش

 .داد می تکان برایم دست و خندید می برفها

 » گذاشتم منتظرت خیلی عزیزم.« 

 بود شهرام. عاشقانه نواي عشق، صداي. بود اشنا صداي« .  بود افتاده شور دلم آمدي؟ دیر قدر چه شهرام آه.« 

 خیره شهرام شمایل و شکل و باال و قد به. افتاد پسرش و پیرزن به چشمم. گرفت را دستم و خواست معذرت

 گذاشتم نمی زمین بر قدم گویی و بالیدم می خودم به داشتم برمی قدم شهرام به پهلو که حالی در. بودند شده

 .بودم پرواز در و

 گفت و کرد باز برایم را اتومبیل در شهرام. شدم خارج هتل از شهارم دست در دست اي ملکه همچن« :  امشب

 شود می برآورده جا یک من آرزوهاي تمام.« 

 این از را وجودم گرماي و زدم می لبخند که حالی در و دادم تکانی را بود نشسته پالتویم روي که برؾ اندك

 .شدم سوار دادم می نشانش طریق

 .بود ده پخش اتومبیل در که شهرام ادکلن بوي اتومبیل، بخاري گرماي ها، پاکن برؾ حرکت موزیک، صداي

 نگاهم هم گاهی و پیچید می دیگري از پس یکی را خیابانها شهرام. زد چشمکمی مرتب که آویزانی عروسک

 کرد می سعی و فروخت می گل که اي پسربچه. ایستادیم شد قرمز چراغ که وقتی چهارراه یک سر. کرد می

 گفت و زد اتومبیل شیشه به کند حمایت برؾ هاي دانه ازحملت را گلها چتر یک زیر« :  بخرید گل آقا».  شهرام



 داد جواب کشید می پایین را اتومبیل شیشه درحالیکه« :  می را گلها این همه که خوشحالم آنقدر امشب چشم،

 خرم».  داد بچه پسر یه اسکناس کلی و برداشت شاخه چند« :  به. بگذار مردم اختیار در مجانی را گلها تمام برو

 شد برآورده شهرام آرزوهاي امشب بگو. رود می حجله به پري شاه امشب بگو جوان، زوجهاي».  هاي شاخه

 خنده زیر زدم و گرفتم شهرام ازدست را گل« :  به قدم دیگر هفته. شهرام نیست کار در اي حجله که امشب

 گذاریم می حجله.« 

 » قلبم حجله به قدم امشب همین پس. دادي مثبت جواب من به توامشب کند، نمی فرقی من براي

 گذاشتی.« 

 یک وارد بگویم است بهتر. کنم عرض چه که منزل. بود نیاوران خیابان در شهرام پدر منزل. کردیم حرکت

 .کوچک و گرد هاي پنجره ساختمان، دور تا دور نمدي، کاله یک شکل به گرد ساختمانی. شدیم قصر

 و گذشتیم بود مختلؾ درختهاي از پر که باؼی از ردیؾ، دو در. بود شده ترئین کوتاه کاجهاي با ساختمان دور

 باال طبقه به که گردي هاي پله سالن وسط. کریستال لوسترهاي با بزرگ بسیار سالن. شدیم ساختمان وارد

 قسمت و بود شده چیده کاناپه دست دو و سلطنتی مبلهاي قسمت یک بود، قسمت دو سالن. شدند می منتهی

 پارکت ساختمان کؾ. درخشیدند می لوسترها نور زیر و شده تراش چوب از نفره چهار و بیست میز یک دیگر

 ظرفهاي و نقره شمعدانهاي. بودند داده جاي خود دز را نگار و نقش هزاران که ابریشمی هاي قالیچه با بود

 به چشمم. بودند شده ساخته طرح یک در کدام هر که چینی هاي مجسمه. داشت قرار میز روي که گرانقیمتی

 دیگر گوشه که کوچکی اتومبیل. افتاد بود، رنگی کریستالهاي و چینی از پر که صدؾ تاج با بزرگ ویترین یک

 اتومبیل چرخهاي. بود تراش خوش تزئینی ظرفهاي و مجسمه از پر درونش شد، می بلند سقفش و بود سالن

 گره که زد می شادي موزیک شد می بلند آهسته چرمیش سقؾ که هنگامی. زدند می برق و بودند طال آب

 .نمود می باز هم از را ؼمگینی دل هر هاي

 گفت و گرفت را بؽلم زیر شهرام« :  عزیزم بیا. هستند باال طبقه در مادرم و پدر. »! رفتیم باال ها ازپله آهسته

 .شد شنیده باال طبقه از نفر یک صداي

 » آوردند تشریؾ شهرام... اقا! خانم.« 

 کتابخانه. شد برابر چند ساختمان زیبایی گذاشتم که باال طبقه سالن در قدم. باشد خانه خدمتکار باید فهمیدم

 صورت به که چرمی مبلهاي. بود سالن درانتهاي بود داده جا خود در را مختلؾ کتابهاي از انبوهی که اي

 راهروي در درهایشان که خواب اطاق شش پنج و داشت قرار کتابخانه جلوي که پیانویی. بودند شده گردچیده

 .شد می باز پهن

 دید مرا که همین. بود شهرام پدر. بودم دیده را عکسش قبل از. شناختم را او. شد زدن پیانو مشؽول پیرمردي

 و داشت زیتونی کوتاه موهاي که بلندي قد زن سالن دیگر طرؾ از. آمد سویم به و شد بلند صندلی روي از



 دیده عکس در هم را او. شناختم می هم را شهرام مادر. شد ظاهر بود آویخته خودش به جواهر و طال کلی

 .داشت تن به مشکی جلیقه یک با رنگ شیري پشمی دامن و بلوز. بودم

 .کردم سالم

 نگاه باشد گرفته را چشمش دیگري وسیله یا لباس ویترین یک پشت که مشتري مثل درست شهرام مادر

 داد چنین را سالمم جواب و کرد باالیم و قد به اي خریدارانه« :  حوري این از ماشاءهللا هزار هزار به، به

 رفته پدرت به ات سلیقه که الحق! سلیقه این به آفرین. شهرام آفرین.. شهرام آفرین بهشتی،.« 

 :پرسید و کرد دوشامبرش رب در را دستهایش شهرام پدر. کردم کنترل را خودم اما بود گفته ام خنده راستش

 « پسرم نگفتی را رادمنش خانواده جدید عروس اسم ؟«

 که لبخندي گنجید نمی خود پوست در خوشحالی از و بود شده آگاه مادرش و پدر دل رضایت از که شهرام

 گفت و زد کرد می زیباتر را صورتش« :  پدر دارید دوست شما که رویایی اسمهاي همان از« .  پري شاه.« 

 » برد می رویا به را انسان! زیبایی نام چه. ها قصه اسم به، به به، به.« 

 گفت شوهرش حرؾ ادامه در و کرد لباسم به نگاهی شهرام مادر« :  هم باسلیقه ما عروس این که است معلوم

 اي کرده انتخاب دیدار اولین براي زیبایی لباس چه امشب. است».  داد ادامه و شهرام کردبه رو و« :  موافق اگر

 می خوش عروسمان به بیشتر طوري این. باشیم هم دور همه و بزنیم زنگ دایی حاجی و جان خاله به هستید

 گذرد».  افزود و رفت رسید می متر یک شاید بلندي به اش پایه که طالیی تلفن طرؾ به که حالی در بعد« :  از

 خوشحالم بسیار است خودمان زبان هم و وطن هم شهرام همسر که این».  تابلوي به چشمم لحظه همان و

 دریا ؼروب یک در که دامادي و عروس عکس. افتاد بود، شده نصب سالن روبروي دیوار روي که بزرگی

 الیزابت پدر. کردند می زندگی نیویورك در که بود اش امریکایی همسر و شهرام برادر عکس. بودند انداخته

 ...من پدر. بود گفته من به شهرام قبال   را این. بود میلیاردها و نیویورك دارهاي کارخانه از یکی

 نمی عوض آمریکایی دار کارخانه دختر صد مرابا موي تار یک که بود کرده یادآوري من به همیشه شهرام اما

 و شد مشؽول پیانو نواختن یعنی خودش کار به در.است نبوده خودش خوشبختی به برادرش زمان هیچ و کند

 .بود خواهرش با صحبت گرم نیز مادر

 » ببینی مرا اطاق داري دوست پري شاه.« 

 » آینه در را نگاهت و کنم احساس فضایش از را تو بوي. بزنم حرؾ تو اطاق دیوار و در با داشتم آرزو البته،

 کنم جستو.« 

 » اي کرده فراموش را کاري اصل که بیا بیا، پس.« 

 پرسیدم وقتی. افتادم راه دنبالش کنجکاوانه« :  ببینم باید را چی. »،. بیفتم راه که کرد اشاره و نداد جوابی هیچ

 کرد، می نگاه من به و داشت لبخند که حالی در و آورد در کتش جیب از را کلیدش. بود قفل شهرام اطاق در



 کرد دراز را دستش یک و گشود را در« :  آمدي خوش خیلی! خانم سرکار بفرمایید.« 

 .آشنا اي چهره. نقاشی تابلوي. ببینم خواست می او که همان به افتاد چشمم شوم وارد که این از قبل اول،

 بود نوشته اش حاشیه درشت خط با. خودمبودم«  حجله پري شاه «

 اشک بود، شادي اشک. بودم شده زده ذوق. کنم جلوگیري اشک ریزش از نتوانستم. کردم نگاه شهرام به

 .بود کرده دعوت را اشک این عشق که. نبود رویا اشک. نبود خیال اشک دیگر. بود ها ناباوري

 » کوچکت دل به ؼصه تو وقت آن. است تو و من نامزدي شب امشب، من؟ پري شاه عزیزم؟ کنی می گریه

 دهی می راه ؟«

 دیوار به که عکسهایی پاتختی، و تخت یک. تلفن و رنگی،کامپیوتر تلویزیون استریو، ضبط. شدم اطاق وارد

 و خواند می روانشناسی رشته آمریکا در که را کوچکش خواهر پدرش، و برادر خودش، عکسهاي بود، زده

 .بود انداخته رادمنش خانم که من عکس

 آینده در گرفتم تصمیم که رمان چند و ورزشی هاي روزنامه علمی، کتابهاي. بود کتاب از پر اش کتابخانه

 بخوانم« .  چه یعنی عشق ؟«

 » شهرام اي خوانده را کتاب این ؟«

 علت همین به و کشید هم در را ابروهایش اما بود خندان اش چهره. شد خیره و کرد ریز را چشمهایش

 بود گرفته خود به خاصی حالت صورتش« :  هیچ تو. من پري شاه فهمیدم نمی را تو که بودم نخوانده اگر

 ام قصه کتاب در په امشب از که دانی می هیچ. هستی ام قصه پري هستی؟ من دل دریایی پري که میدانی

 می عشق از تازهاي رنگ کلمه هر به زبایت نام با دانی می بخشیدي؟ هایم نوشته به رونقی و گذاشتی

 بخشی ؟«

 شد محو شد می پخش که موسیقی میان در شهرام مادر صداي« :  می مهمانهاسر االن. بیایید پایین! ها بچه

 رسند.« 

 می لب زیر و داشتیم دست در قرآنی کنارهم در شهرام و من. بودیم نشسته پایین سالن در. ساعتگذشت یک

 .گذاشت ها حلقه کنار میز، روي و بوسید را قرآن آهسته شهرام. شدند وارد مهمانها و شد باز سالن در. خواندیم

 .داشتم او به نسبت عجیبی حس من اما. بود بانمک و زیبا من، رقیب. افتاد سوزان به چشمم مهمانها میان در

 .کرد معرفی مدعوین یک یک به مرا شهرام مادر. شدم بلند

 » بیا. است پري که الحق. ماند می ها فرشته مثل. است قدرماه چه خواهر بینی می. پري شاه من، عروس

 ریزد می رویش و سر از متانت و نجابت خانم، پارچه یک. آورده عروسی چه بزرگت خواهر ببین بیا حاجی،.« 

 الدوله فالن دختر گفت نمی اما. گفت می نجابتم از نهایت در و باال و قد از. کرد می تعریؾ زیبایم از فقط

 ازاین. بوده خان فالن دختر مادرم گفت نمی. شرکت یا داریم کارخانه سرلشگر، یا است سرتیپ پدرم. هستم



 نگفتم. خودم و بودم خودم... که خواهري از نه و باشد مهندس یا دکتر که برادرم از نه. نبود خبري هیچ حرفها

 و ویال نگفتم. دهد می کوه و کاه بوي لباسهایش نگفتند. افتاده بیمارستان تخت روي تنها و تک باؼبانم پدر

 .ام کرده دیدن کشورها کدام از نپرسید هم کسی. است شهرخیابان کدام در واقع منزلمان

 گفت شوهرش به خطاب و بوسید را صورتم همه از قبل رادمنش خانم« :  مدیون را وصلت این شهرام! عزیزم

 است تو هاي مهربانی.« 

 کجابا من نبود، محبتهایشان و خالصانه پذیراییهاي و رادمنش دکتر درمانگاه اگر. بود رادمنش خانم با حق

 که بود رادمنش دکتر این. بگوید من به را اش خواسته کرد می فرصت وقت چه شهرام. شدم می آشنا شهرام

 .بود گذاشته ما اختیار در را درمانگاهش و زندگی و خانه

 شروع و گذاشت میز روي بودند، داده سفارش قبل از گویا و داشت دست در که را بزرگی کیک رادمنش آقاي

 انشاءهللا و شوید خرم و پیر و باشد مبارك صداهاي کم کم و کردند همراهیش همگی. زدن کؾ به کرد

 می را مادرم. پروراندم می دل در بزرگی ؼم شادیها تمام با. شدند می پخش گوشم در شوید خوشبخت

 به شیکی لباس شهرام پدر مانند که خواستم می را پدرم. بریزد نقل سرم روي شهرام مادر همانند که خواستم

 پایکوبی شهرام دلسوز خواهري مثل که خواستم می خواهري. بگوید آمد خوش مهمانها به و باشد کرده تن

 از و کند پنهان را شادیش اشک خواهرش نامزدي جشن در که خواستم می برادري ئ بریزد باش شاد و کند

 .کند خوشبختی آرزوي برایم قلب ته

 » کن قاچ کیک و بگیر را کارد این! پري شاه.« 

 را ها حلقه. انداخت می عکس مرتب بود رادمنش آقاي دست در که دوربین فالش و کشیدن کل صداي

 بود شهرام این. شنیدم می خودم تنها که زد می تشکر از فریادي ام حلقه الماس نگین زیر انگشتم. برداشتیم

 اي حلقه من نام به مادرش و پدر چشم از پنهان که بود شهرام این. داد می هدیه من به را خوشبختی که

 می زبانی چه با و چگونه من و بود کرده پري شاه مرا که بود شهرام این. بود خریده برایخودش گرانبها

 .بریزم پایش به را وفا و صمیمیت و بدانم را قدرش وجود تمام با اینکه جز. کنم تشکر ازاو توانستم

 بگیریم درهتل را جشن داشت عقیده شهرام مادر. شد ریزي برنامه و صحبت کلی عروسی شب براي شب آن

 می را مهمانها لیست. است تر آبرومندانه بگیریم، شهرام بزرگ پدر منزل در که کرد می اصرار پدرش اما

 .شد خراب سرم بر ترسیدم می که همان از. گرفتند

 کرد صدایم که شهرام مادر« :  دارید دعوتی نفر چند شما! حان پري شاه ؟«

 .بودند جواب شنیدن منتظر و کردند می نگاه من دهان به همه. کنم کنترل را نفسهایم شدت توانستم نمی

 گفتم که کرد عبور ازمؽزم بزرگی دروغ باالخره« :  درجه فامیلهاي. نیستند ایران در من نزدیک فامیلهاي اکثرا  

 کنند شرکت عروسی در سرما فصل این در کنم نمی فکر و کنند می زندگی شهرستان در هم سوم و دوم.« 



 می یکدیگر روي بر لوسترها و آباژورها نور زیر لباسم برق و زرق. بود من تماشاي محو بقیه از بیشتر سوزان

 .بخوانم را فکرشان اطرافیان نگاههاي از توانستم می. کرد می بیشتر را پیراهنم جلوه نورشان و رقصیدند

 گفت شهرام به خطاب اي آمرانه لحن با شهرام خاله« :  سوزان با یادگاري عکس یک شو بلند جان شهرام

 بینداز.« 

 می اینکه خصوصا   و برود کنارم از خواستم نمی. کردم حسودي. شد بلند و کرد کوتاه نگاهی من به شهرام

 نمی خورم روي به. خورد می را خونم خون. ایستادند کنارهم سوزان و شهرام. بیندازد عکس سوزان با خواست

 و کشیده هم در را ابروهایم. داشتم حساسیت بود شهرام نامزد قبال   که سوزان به. نبود خودم دست. آوردم

 بلند خنده صداي که مانی. بودم شده طاقت بی و عصبی. آمد نمی خونم زدند می چاقو. کردم نمی نگاهشان

 تا نیشش. کردم نگاهش چشمی زیر. کشیدم می عذاب رفت، می ریسه ؼش ؼش که شنیدم را سوزان

 کرد خندیدن به وادار را همه اش کننده تحریک هاي خنده با. بود پیدا دندانهایش تمام و شده باز بناگوشش

 نمک با و جذاب رفتارش تمام نگذریم حق از. بود گرفته ام خنده هم خودم باشم نگفته دروغ. من از ؼیر به

 کرده حبس ام سینه در را نفس.  خنده زیر زد می بعد و کرد می تعریؾ خودش. کردند می نگاهش همه. بود

 گفت کنان خنده و گرفت را دستم و آمد سویم به شهرام. بودم« :  درون بیا اي؟ نشسته تنها چرا تو عزیزم

 یک خودت کنارتابلوي داري دوست. بپرسم کردم فراموش راستی. اي شده خانواده این جزء ازامشب تو جمع،

 بیندازي عکس.« 

 گفتم خواسته خدا از باشم تنها شهرام با اي دقیقه چند اینکه براي« :  آید نمی بدم»  به و برداشت را دوربین

 را عکس شهرام بودم شده خیره نقاشی به که حالی در و ایستادم تابلو کنار. رفتیم شهرام اطاق باال، طبقه

 .گرفت

 » شد تو ناراحتی باعث چیزي امشب پري شاه ؟«

 ترسم. بیایم کنار خودم با نتوانستم کردم تالش چه هر اما کنم بازگو را سوزان موضوع خواست می دلم خیلی

 .بماند جا برایش اش نامزدي شب از تلخی خاطره و شود خاطر رنجیده شهرام که بود این از

 مقصر که شهرام. بود انداخته جانم به هارا عقده که بود زندگیم کمبودهاي و بودم عذاب در خودم دل از من

 من. بود کشانده خودش دنبال به و کرده خودش عاشق را دخترباؼبانی مرا، که بود این تنها شهرام گناه. نبود

 چرا پس. بودم کرده بؽض چرا پس. بود گذاشته تمام سنگ برایم که ریایی بی جوان. بودم شهرام نفس اسیر

 رفتارشان با را خودم و شوم ؼرق هایش خوشی در توانستم نمی چرا پس ندشتم، را اش دیدنخانواده چشم

 و باشم خوش خنده، زیر بزنم. باشم صحبتهایشان شنونده و کنم تعریؾ خودم از و بشنوم بگویم، و بدهم وفق

 .شوم خودشان همرنگ

 می ؼرض و قصد بی که بود چه سوزان گناه. بود برگرفته در مرا وجود تمام عقده که بود چه شهرام گناه



 به توانستم می من مگر. خندید می که بود چه شادش دل گناه. بیاندازد اش پسرخاله با عکس یک خواست

 .کنم پنهان را خودم ؼم و برچینم لبهایشان از را خنده خودم خاطروجود

 » حان پري شاه ؟«

 » شهرام بله «

 » بدانم که کن صدا جان مرا هم تو پس. هستی جانم که است این معنایش زنم می صدا جان را تو وفتی

 هستم جانت.« 

 خندیدیم دو هر« :  جان شهرام چشم.« 

 » مربوط کارهاي برویم باید زود صبح. است وقت دیر. برسانم هتل به را تو بهتراست. عزیزم شد حاال... آهان

 پدر عهده به ؼذا و میوه. کیک سفارش و خون آزمایش کارتها، سفارش و فیلمبردار. بدهیم انجام را جشن به

 عروس زیباترین خواهد می دلم. بگیري وقت مدرن آرایشگاه یک از و بروي خواهرم با باید ضمن در. است

 باید حتما   که است دیگري موضوع. جان پري شاه ضمن در. شوي دنیا. »... شد ساکت و خورد را حرفش

 » جان شهرام... شهرام بگو.« 

 گفت کند پنهان را لبخندش نتوانست« :  نشوي ناراحت دهی می قول ؟«

 » تو. خواهی می من صالح یه را چیز وهمه هستی دلسوزم آنکه دلیل به چرا؟ دانی می شوم ناراحتنمی هرگز

 !جان شهرام هستی من راز هم تو. گفتم ات خانواده به که دروؼهایی از حتی. داري اطالع من گذشته همه از

 گویی می خودم ازدل که بگو پس.« 

 » کوچک خواهم نمی. است خودم پدر مثل او که ام گفته بارها... ندارم بدي منظور خدا به... پري شاه پدرت

 جشن در مناسبی بسیار وضع و سر با خواهد می دلم. باشد کار در رنجشی ترین...« 

 گفتم شود تمام حرفش نذاشتم« :  و من تو هم و کنم می درك را تو من هم. است تو با حق شهرام، دانم می

 را پدرم».  شدم بلند و کشیدم آه« :  برگردیم هتل به است بهتر شهرام شده دیر.« 

*** 

 مدیون تنها بزرگ و اصالت با خانواده آن میان در را شخصیت و ابهت این. کردند ام بدرقه باغ در جلوي تا

 نراقبم کردند می تأکید شهرام به که سفارش کلی با. کردند راهیم احترام و عزت با. بودم شهرام محبتهاي

 .باشد

 حامی، یک کنار در. بود شاد من دل اما. بود نشسته برؾ از انبوهی جوبها کنار و اتومبیلها سقؾ بامها، روي

 هر شهرام عشق گرماي. داشت لذتی چه سردي و سرما به کردن نگاه. بود امیدم گاه تکیه که استوار کوه یک

 .داد می نشان شکوفه پر و بهاري چشمانم جلوي را زمستان و کرد می آب از را بود سرما چه

 » پري شاپ!« 



 » جانم.« 

 کرد زمزمه. « : داد دلم رگهاي به خون که دلی همان باشد تپش پر که الهی. نیست آشنا شکستن با دلم دیگر

 بریزم، شادي اشک فقط امشب خواهد می دلم. رسید عشق فصل به خواهشم سرد فصل. شد خاکستریم فصل

 .کنم خسته را هایت شانه که است این از ترسم اما

 .جان پري شاه مینایی، شب به من عشقم

 .جان پري شاه نورانی، فلکی بر عاشقم

 .جان پري شاه صاؾ، و خاموش شبی به من عاشقم

 .جان پري شاه است، دلنشین چه عشقت ؼم عاشقم،

 .جان پري شاه شکفته، مهتاب گل امشب چون عاشقم،

 جان پري شاه نه مگر است قشنگ هم تو و من عشق عاشقم، ؟«

 را عشق بدنم اعضاي. رفتم می اش صدقه قربان دل در و کردم می نگاهش. بردم می لذت من و گفت می

 نشیند می برگ روي که شبنمی همچون اشک. دادند می انجام را خودشان کار کدام هر و کردند می درك

 .بود پیچیده هوشیارم دل در عشق صداي. شد سرازیر ام گونه روي

 داشت شدن پاره دلم بند انگار. گرفت دلم باز. بود رسیده خداحافظی وقت. رسیدیم هتل در جلوي« .  نمی نه،

 شود پاره خواهم.« 

 » عزیزم گفتی چیزي ؟«

 شد قرار. کرد باز سرم روي را چترش و شد پیاده هم شهرام لحظه همان. شدم پیاده و ندادم جوابی هیچ

 .بمانم منتظرش هتل رسپشن در صبح هشت ساعت

 » شد تر نزدیک راه قدر چه گذشت، زود چه. بمانم کنارت در صبح تا توانستم می کاش.« 

 گفت و خندید شهرام« :  عزیزم است نزدیک همیشه عشق راه.« 

 .کنند خودنمایی شهرام براي تا خواستد می نوبت کدام هر و بودند شده گالویز باهم خوشیها جان، ژرفاي در

 » پري شاه!« 

 » جینم.« 

 گفت« :  شمرم می تو بی را ها لحظه».  گفتم« :  و نشینم می را، باد پیؽام شنوم می پنجره پشت شود صبح تا

 کوچک شاهزاده چند صبح تا بدانم که شمرم می را برؾ هاي دانه. کنم می نگاه برفها در را پایت جاي

 است بسیار نیز من براي فرصت اما کنم می حسودي آنها به چند هر. بوسد می را کفشهایت جاي سپیدپوش. »

 خداحافظی فریاد خفقان در لب زیر من و زد فوران فرونشست قلبم عمق در که نگاهش تیر جاي ار خون بعد

 .کشیدم



 پرواز به دلش آسمان در. برگشت شهرام سوي به و نیامد همراهم سرگردانم روح اما شد هتل وارد جسمم

 با را جوابم ئ دادم تکان خداحافظی براي را دستم. داد جاي جسمش در را خودش شده نحوي هر به و درآمد

 جدول تنهایی در که داشت نیاز جواب هزاران لبخندش مفهوم. گرفتم است دختري هر آرزوي که لبخند یک

 .کردم پر را سوالهایش

 کردم پر را اول خانه برسم؟ وصالت به تا کنی می مدارا من با کمی« :  بله.« 

 کردم پر را خانه گذاري؟ می پا خیالت روي کشیدن نفس لحظه تا« :  بله «

 می قرار بی را دلم تنهاییم، جام در که است چشمانت پیاله مونسم سحر تا کشد، می مرا تو شدن پشیمان فکر

 کردم پر را سوم خانه نکنی؟ پریشانم بر که دهی می قول. کند« :  بله «

 را آهنگی خوش طنین گوشم در موتب که بود شهرام صداي انعکاس تنهاییم هاي لحظه تمام مونس شب آن

 اشکی قطره گاهی. کردم می دل درد چشمانش با و فشردم می سینه در را شهرام عکس. نمود می پخش

 توك و تک شهر چراؼهاي. بوییدمش می ناباوري بعد و کردم می پاکش ام گونه با که چکد می عکس روي

 در من مثل و بیدارند که آنان حال به خوش. اند خوابیده راحت خیال با که آنان حال به خوش. بود روشن

 درك مرا کسی چه است؟ خبر با من دل از کسی چه گرفتارند دردي به کدام هر که جمعیت ازاین. انتظارند

 چرخ با و دارد شوخی قصد روزگار این آیا که است شک در و دوخته آینده به چشم که تنهایی دختر میکند

 من خون به آؼشته دل این از که تو خدایا. باشم سرنوشت بازیچه نکند. دارد را کردنم مسخره قصد گردون

 شبهایی چه که دانی می ام گذرانده ساده زندگی مادر نداشتن حسرت در را روزش هر که دانی می. داري خبر

 .نکن شوخی من با خدایا. ام کرده پنهان پیرم پدر دید از را اشکم هاي قطره و ام گذاشته بالین بر سر گرسنه

 برده لذت من ناله صداي از که سالهاست دارد را من با بازي قصد اگر بگو گردونت چرخ به. ندارم طاقت خدایا

 .نشوي خون با را خوشم دل اما بگیر را نفسم آخرین امشب همین خدایا. است

 پیوسته هم به ابرهاي. نداشتند هم رفتن جلو قصد اما نبودند دشمنم. شد خشک ساعت هاي عقربه به چشمم

 همچون و گرفته خوشید طلوع از را اجازه نداشتند را سیاهشان لباسهاي آوردن در قصد و بودند عزادار که

 .کردند لشگرکشی زورگو سلطانی

 کردم ناله و ساییدم آسمان به سر« :  هستم طلوع این نیازمند من! کن صلح خوشید با و بیا».  می گلویم در صدا

 .برد نمی من التماسهاي و صدا از لذتی چندان هم آسمان نداشت، اي فایده. شد می خارج و لرزید

 بودن پوچ بودن، خالی احساس. بود سردم. کشیدم دراز تخت روي و کشیدم عصبی حالت با و محکم را پرده

 بوي. بدهد نوازش را موهایم که نبود دستی. کند گرمم که نبود نفسی. نبود کنارم در هیچکس. کردم می

 کرد می عوض را احساسم یکبار لحظه چند هر و بود مشامم در هنوز شهرام ادکلن« :  تنهایی، شبهاي شد تمام

 سر. گذارم می همسرم کنار را سرم. دارم شوهر دیگر هفته از. شبانه هاي ناله رسید پایان به. دل سکوت



 موهایش داخل برم می دست. شود می پنهان نفسم در شهرام نفس. کنم می احساس ام شانه روي را همسرم

 می را دلهایم در. کنم می زمزمه شوهرم گوش زیر دیگر هقته از. کند می پاك را اشکم گرش نوازش دست و

 دیگر دردي؟ چه اما. دهد می تسکین را دردم بیانش خوش لحن با و کند می نوازشم. شنود می او و گویم

 داد؟ راه دل به ؼصه و کرد احساس را دردي شهرام کنار در شود می مگر. ندارم دردي

 چشبانده فنر کمرم و پاها زیر گویی. پریدم ازجا. شد می خواب گرم داشت چشمم تازه. انتظار صبح. شد صبح

 پوتینهاي. پوشیدم دستکش و پالتو جگري، تقریبا   تر، تیره شلوار با قرمز اسکی یقه بلوز. رفتم آینه جلوي. بودند

 که پولهایی از مقداري. کردم تر محکم را روسریم گره و انداختم شال. بودم خریده تازه که داري زیپ بلند

 کیؾ در خاطراتم دخترچه همراه و برداشتم را بود گذاشته اختیارم در شهرام لحظه آخرین در گذشته شب

 موهاي از مقداري. دیدم آسانسور آینه مقابل را خودم زدن هم چیمبه یک در و کرده قفل را اطاق در. گذاشتم

 پالتو یفه زیر را گیسو عجله با و فورا   و شدم متوجه لحظه همان که بود زده بیرون روسري زیر از ام شده بافته

 نامحرمی هیچ ندارد دوست بود کرده تأکید بارها. نبودم شهرام چهره رفتن هم در اي لحظه به حاضر. انداختم

 اینکه دلهره. بود پریده دلهره از هم شاید خوابی بی از ام چهره رنگ. ببیند مرا موهاي یا کرده ارایش صورت

 به ثانیه که دیگر فکر صدها و... را سوزان یا و... عوض نظرش باشد، شده پشیمان بیاید، دیر نیاید، شهرام نکند

 .انداختند می دیگري سوال پت را خود و گرفتند می سبقت مؽزم جاده از ثانیه

 عسلی مرغ تخم عسل، کرهؾ سیب، کیک شیرموز، پرتقال، آب. شد چیده رستوران میز روي مفصلی صبحانه

 .عطردار چاي قوري یک و اي دقیقه دو

 رستوران ورودي در به مرتب. گرفت می فاصله من با فرسنگها اشتها دیدم می خالی که را شهرام صندلی

 که همین ةیدو می پایین در پشت مرمر سنگ پله دو از شهرام که دیدم می درخیاالتم بارها و شدم می خیره

 عوض را پاي قوري گارسون. گذشت ساعتی. پرید می سرم از رویا و خواب شد می دعوت لبهایم به لبخند

 دوم نگاه و پارکینگ و پنجره به نگاه یک. نبود شهرام از خبري هنوز. آورد تر تازه نان و برد را تستها نان. کرد

 ...به

 وقتی. برداشت من سوي رابه تندش گامهاي وقتی آمد، پایین ها پله از وقتی. آمد شهرام. آمد. بود خودش

 خودش، نگاه. بود خودش بوي. نیست خیال نیست، خواب که کردم باور. داد دستم را رز و میخک گل دسته

 .کشیدم می نفس وجودش محض که همان من، همسر رادمنش، دکترشهرام

 نوشیدن هنگام به دستهایمان مثل. لرزیدند می صداها. کردیم سالم یکدیگر چشم در چشم. نشست وبرویم

 .چاي

 » اي شده زیباتر پري، شاه بودي زیبا.« 

 شهرام لحن اما ها همسایه و در و آشناها دبیرها، از دبیرستان، و مدرسه در. بود پر بودن زیبا شنیدن از گوشم



 زیبا او براي فقط گویی. بشنوم خوشد زبان از داشتم دوست فقط و فقط را بودنم زیبا. کرد می فرق دنیا تمام با

 .بودم

 .نخودم لیز برؼها روي کرد دقت و بازکرد سرم روي را چترش. بود کرده پارك هتل در مقابل را اتومبیلش

 اگر. شدم بیدار بودم خواب اگر. شدم مخمور و مست. داد می را خودش بوي. بود گرم اتومبیلش داخل هنوز

 دلم در شادي ؼصه جاي به برؾ سپیدي. بود زیبا. کردم می نگاه دیگر دید یک از را دنیا. شدم پخته بودم خام

 نداشتم اي گله آسمان از دیگر. کاشت می« .  ببار خواهد می دلت وقت هر تا.« 

 » عزیزم گفتی چیزي ؟. »کرد حرکت و

 می خودش. کند تکرار دوباره تا دادم نمی را جوابش بارها و بارها که بردم می لذت صدایش شنیدن از آنقدر

 یک از اما. است شنیدنش محتاج زنی هر که را عزیزم کلمه خصوصا  . بشنوم دوباره تا کنم می سکوت دانست

 واقع در عزیزم گوید می وقتی که همسري تظاهر، براي نه ریا، و دروغ براي نه صادق زبان یک از صاؾ، قلب

 .کلمه همین گفتن با فقط. کند سیراب محبت از را منتظري زن تواند می بزند، صدا را عزیزش قلب ته از و

 « عزیزم»  تمامی مثل هم من دل. داشت مرا خیالهاي کردن پر قصد و دانست می خودش. بودم شنیدن محتاج

 .شد می پر کلمات همین شنیدن با تنها هایش خانه که بود جدولی صاحب جوان دختران

 هاي شیشه پشت بر باران بارش موزیک، کن، پاك برؾ صداي بودند، تکراري صداها. بودند تکراري ها لحظه

 در به حرکتش هر. نبود کننده خسته صورتش به کردن نگاه. شد نمی تکراري هرگز شهرام دیدن اما اتومبیل

 .دواند می ریشه قلبم

 » او وجود بدون. گویم می پدرت خاطر به. بیندازیم دیگر روز پانزده را عروسی و عقد تاریخ موافقی! پري شاه

 خواب پدرت البته. رفتم بیمارستان به بیایم، هتل به اینکه از قبل صبح امروز. کنیم برگزار را جشن توانیم نمی

 رئیس. بودم گقته که قبال  . داشتم بیمارستان رئیس با حضوري مالقات یک اما نشدم مزاحمش من و بود

 از بعد امروز همین. است داده دکترها به را عمل اجازه آزمایشها نتیجه. است پردم قدیمی دوستان از بیمارستان

 اش ریه از باید که است کوچک ؼده چند. است اي ساده عمل. نباش نگران نه،. کنند می عمل را پدرت ظهر

 باشیم مراقبش خیلی عمل از بعد باید فقط. نیست جاینگرانی و بیاورند بیرون.« 

 پرسیدم« :  باشیم ؟»! گفت و خندید« :  زندگی ما با بهتراست. بیاورم تهران به را پدرت ام گرفته تصمیم البته،

 در را آمده بیرون عمل اطاق ار تازه اینکه خصوصا   را پیرمرد یک توانیم نمی. دارد مراقبت به احتیاج او. کند

 وجود در مشترکمان زندگی کل در نگرانی هیچ ندارم دوست. بگذاریم تنها و تک و امکانات کم روستاي یک

 من همسر. ؼصه و ؼم از دور. باشد سرحال و شاد باید همیشه من همسر. کند پیدا باریکی راه حتی بتواند تو

 کامل را عشقها تمامی او به عشق که خواهد می جرأت بودن او عاشق که. باشد خدا عاشق اول درجه در باید

 دو هر که باش، من عاشق بعد. کند می نورباران زندگیمان در را آسایش و آرامش او، به عشق که. کند می



 باشیم اصلی امانت مراقب شرایط بدترین در بدهیم قول باید و هستیم یکدیگر مکمل».  پرسیدم« :  امانت

 اصلی ؟» داد جواب« :  پذیرم می دل و جان با را تو امانت و گذارم می امانت دلت زندان در را عشقم.« 

 عید به روز پانزده فقط. کرد می حسودي بهار با و نداشت خداحافظی قصد که سال ماه آخرین. بود اسفند ماه

 که شبی همان وصال، شب به. شهرام و من عروسی شب به عید، شب به. بود مانده باقی جدید سال و نوروز

 یک در جلوي شهرام. خوشبختی به گذاشتن قدم شب آرزوها، شب. رفتیم می حجله به شهرام و من

 آن و آزمایشگاه، رئیس اینکه از. رفتیم آزمایشگاه به و شدیم پیاده. کرد توقؾ شمیران خصوصی آزمایشگاه

 به دادند، می انجام را ما کار پرسی احوال و احترام کلی با و بودند همکار و دوست کن شوهر با متشخص افراد

 بدون را شهرام و من کار اما نبود هم خلوتی چندان آزمایشگاه که بااین. میکردم افتخار و بالیدم می خودم

 او که بود شهرام هاي اي دوره هم از یکی آزمایشگاه رئیس واقع در و افروزش دکتر جناب. انداختند راه نوبت

 را دکترافروزش دانشجوها، همه بود کرده تعریؾ برایم شهرام که طور این و بود کرده تحصیل پاریس دز هم

 پنبه با محکم را رویش که زد می بیرون سرنگ جاي از خون قطره چند هنوز. شناختند می نابؽه لقب با

 می تا بود من جاي به لحظه آن کند، می درك مرا آنکه باید. زد باال را آستینش و نشست هم شهرام. گرفتم

 حاضر. رفت فرو من قلب به گویی. رفت فرو شهرام رگ در سرنگ سر که هنگامی داشتم حالی چه دانست

 .دیگر همین یعنی عشق کنم چه. کند تحمل را دردي کوچکترین شهرام نبودم

 کمی بسیار سن در که نابؽه جناب شهرام قول به یا افروزش دکتر شد، انجام خون آزمایش اینکه بعداز

 و سن هم دخترهاي. کرد دعوت دفترش به بیسکویت و چاي صرؾ به را شهرام و من بود گرفته را دکترایش

 مرغ با باقالپلو. بودم داده سفارش خوشبختی احساس حد چه تا من لحظه آن در که بدانند شاید من سال

 .نشود آگاه درونم از شهرام که کنم وانمود طوري بودم مجبور اما. مادرم هاي گرسنگی یاد به. زده زعفران

 » بدهم سفارش دیگر نوع یک نداري دوست اگر خوري؟ نمی اشتها با چرا! جان پري شاه! عزیزم».  بدون و

 داد ادامه و کرد صدا را گارسون تأمل« :  لطفا   دارند میل چی خانمم بپرسید...« 

 » شهرام»!  گفت« :  جانم».  گفتم« :  دارم دوست را ؼذا همین من.« 

 شوهرش به زن و کردند شهرام و من به دقیقی نگاه نداشتند ما با اي فاصله چندان که جوانی شوهر و زن

 گفت« :  کن باور و ببین را خوشبختی.« 

 داد جواب شوهر و« :  سره یک عشق سازد، می طرفه دو عشق را خوشبختی. »... دانستم می خودم را بقیه

 .بود شهرام خاطر رضایت تالشم تمام. باشد دیگري جاي حواسم هستم او کنار در وقتی نداشت دوست شهرام

 پرسید. بخورم اشتها با را ؼذا کردم سعی« :  هستی خرید ي آماده ساعتی چه فردا ؟» دادم جواب« :  هفت

 صبح».  گفت و خندید« :  است تعطیل که جا همه هفت ساعت عزیزم».  دادم جواب صبرانه بی« :  تو و من دل

 نیستند تعطیل که.« 



 را پرستار. کرد می ناله پدر. بود شب نیمه. باشم پدرم مراقب تا ماندم بیمارستان در خودم اصرار به شب آن

 در را مقاومتم دیگر که بود سحر نزدیکیهاي کردند، تزریق دارو برایش. کردند کنترل را خونش فشار. زدم صدا

 در دست معمول، طبق. دیدم را شهرام خواب. رفتم فرو عمیقی خواب به و دادم دست از خوابی بی مقابل

 لباس. کردیم می صدا را همدیگر صحرا در. بودیم دریا در رفتیم، می باال کوه از. دویدیم می هم دست

 به تا کشید می را دستم شهرام. داشت من با زیادي ي فاصله. دیدم می را ام حجله. داشتم تن به عروسی

 سرازیر اي تپه از و ؼلتیدم می زمین روي گلها میان در. دویدیم می و خندیدیم می ؼش ؼش. برسیم حجله

 بود، دره ته که اي رودخانه به چشمم. کند کنترل را رفتنم پایین بتواند تا دوید می هراسان شهرام. شدم می

 گوشم در کشیدم می جیػ که خودم و رودخانه هاي نعره صداي هنوز. کردم صدا را شهرام. کردم وحشت. افتاد

 خواب دوباره. خوابیدم دوباره. بود نکرده عوض را اش تیره لباس آسمان هنوز. پریدم خواب از که پیچید می

 را، او و گشودم چشم شهرام صداي با بار آخرین باالخره. پریدم خواب از دیگر بار چند صبح تا.دیدم را شهرام

 .دارم نگه باز را آلودم خواب چشمان کردم سعی و زدم مژه بار چند. دیدم سرم باالي را وجودم را، عشقم

 گفت. کردیم سالم یکدیگر به همزمان دوباره و خندید« :  هستیم خوابی بی ي دیوانه تو و من: ». پرسیدم

 « بخوابی راحت را شب نتوانستی هم تو مگر ؟» گفت« :  خواب هرگز نکنم، احساس را نفست بوي وقتی تا

 کند نمی پیدا راه چشمم به راحت».  آورده شهرام که پرتقالی و موز پاکتهاي داخل از. شدم بلند تخت روي از

 می دهانم در زور به خودش را پرتقال هاي پره. کندم پوست شهرام اصرار به و برداشتم دانه دو یکی بود

 .شود نمی فراموش هرگز خوش لحظات... آه. رفتم می ریسه من و گذاشت

 و بود بهتر حالش. بخورد را اش صبحانه کردم کمک. آوردند معالجش پزشک دستور به را پدر ي صبحانه

 کرد می مرا سفارش شهرام به مرتب« :  به را خودت جان و پري شاه جان! پسرم دارم را دختر یک همین من

 و سپارم می خدا

 را کس هیچ شما از ؼیر پري شاه.پسرم کنی مراقبت پري شاه از خودت جان مثل کنم می خواهش هم تو از

 پیرمرد من سفارش به نیازي دانم می.کشیده تنهایی سرش موهاي ي شماره به پري شاه.ندارد دنیا این در

 فقط را کبودهایش تمام جاي.باشم نداشته وجدان عذاب خواهم می.گویم می خودم دل رضاي براي اما نیست

 پیشانی روي اي بوسه.ببرد صورتش نزدیک را سرش شهرام تا کرد اشاره و."پسرم کنی پر توانی می شما

 ".کنم می دعا بختیتان خوش براي:"زد اش شانه روي آهسته بار چند راست دست با و گذاشت جا شهرام

*** 

 "برویم؟ کجا حاال عزیزم خب"

 "جهیزیه خرید"

 به همسرش و رادمنش دکتر.کنیم زندگی رادمنش دکتر آپارتمان در یکسال حدود بود قرار.شدیم بازار راهی



 زندگی اول یکسال اینکه از.کردند می شروع قلهک خیابان در واقع جدید مطب در را کارشان زودي

 درمانگاه آن در.بودم راضی و خوشحال بسیار بگذرانم بود قرار پدریم کلبه نزدیک و نسائ در را مشترکمان

 .باشم شهرام براي هم بزرگی کمک منشی عنوان به توانستم می روزي شبانه

 و ببرم نسائ به را اثاثیه من عروسی از قبل روز یک هستی موافق:"پرسید شهرام که بودیم بازار نزدیکهاي

 اگر.باشد مهیا برایش چیز همه گذارد می بختش ي خانه به قدم عزیزم وقتی دارم دوست.کنم مرتب را خانه

 دستهاي این روي خواهم نمی:"داد ادامه و گرفت را دستم و."بگیرم هم کار خدمت برایت حاضرم بخواهی

 کلنجار خودم با باید داشتم؟چقدر لیاقت همه این کجا من.فشرد را گلویم بؽض."بیفتد چروك ظریؾ و سفید

 یک زیر را ام زندگی که بعد روزهاي به کردم می فکر عروسی شب به.کنم باور را خوبی همه این تا رفتم می

 دلم و بودم جسته آن در را عشقم که درمانکهایی به.گذراندم می ها خاطره دیواري چهار در و دار شیب سقؾ

 سمت به دیگري ي کوه،پنجره سمت به پنجره یک.شد می باز سو یک به که اش پنجره هر به.بودم باخته را

 ...رودخانه و دره سمت به دیگري و جاده

 شهرام و خوانم می را لیست من.بزرگ بازار.رفتیم بازار به و شدیم پیاده.کرد پارك مناسب جاي در را اتوموبیل

 را ها بسته کارگر.گذاشت می بودیم کرده کرایه که دستی چرخ روي و پیچد می کادو فروشنده.شمرد می پول

 .نشکند ها شکستنی بود مراقب و کرد می جا به جا

 نقش تور متر پنجاه ها،حدود قالی تزئین براي الکی ي قالیچه کاشمر،دو و کاشان متري دوازده فرش تخته دو

 تمام و گاز اجاق یک.خریدیم بوفه داخل براي تزئینی ظروؾ تا نمکدان از کریستال و پرده،چینی براي نگار و

 .دارند نیاز داماد و عروس یک که برقی لوازم

 به.بود شهرام دبیرستان ي دوره هاي همکالسی از فروشنده.رفتیم شریعتی خیابان در فروشگاهی یه بعد

 و مبل دست یک.دادیم سفارش نگاردار و نقش خواب سرویس دست یک شهرام توافق و من انتخاب

 فرش ي زمینه که کاناپه دست یک.بود استیل مدل از تاجش و فرانسوي اش پارچه که کوتاه پایه ؼذاخوري

 سفارش.داد می نشان برابر چند را وسیله هر و بود آینه درونش که ویترین یک و. داد می نشان تر زیبا را ها

 در من نام به جهیزیه و شد نوشته من نام به ها فاکتور تمام.بروند شهرام پدر منزل آدرس به بود قرار همه ها

 و چک با.بگیریم تحویل را همه عید اول روز شد وقرار.دادیم خیاط به را ها پرده.گرفت جا شهرام پدر منزل

 عید شب بازار در و است شلوغ سرش کرد می ؼرؼر چند هر خیاط باالخره و زد می رادمنش خانم که اي چانه

 .کرد قبول اما برساند تواند نمی

 در را وسیله کدام که کردم می سفارش شهرام به مرتب بود آشنا ساختمانمان وجب وجب با ذهنم که آنجا از

 هرطور خانه کدبانوي کنبعد تامل من ي سلیقه با را خانه روز چند حاال:"گفت می و خندید می. بگذارد کجا

 "...پري شاه شدي راضی حاال.بدهد سلیقه ي ارائه تواند می خواست دلش



 را او برق انگار و..."من ي حجله درسته بله:"گفت می." تو حجله:"پریدم می حرفش میان و خندیدم می

 ".ندادیم سفارش را حجله تر مهم همه از:"افزود و پرید جا از باشد گرفته

 می ترم عاشق آمدنش دیر دانست می.کشیدم می را انتظارش هتل رسپشن در.داشتیم کوه قرار جمعه روز

 می و کرد می تامل را هایم ؼرؼر عاشقانه و.برد می لذت کار این از و انداخت می شور به را دلم همیشه.کند

 کوه از و گرفت می را دستم بعد."کنند می آب دلم در قند آمدم دیر چرا که شوي می عصبانی وقتی"گفتک

 قول و کرد می عذرخواهی.بزنم حرؾ کرد می تالش.ام کرده قهر کرد می فکر و کردم می ناز.کشید می باال

 می جا لبهایم روي را بود منتظرش که لبخندي و کردم می اطمینان قولش به.نگذارد منتظرم دیگر داد می

 در را کنسروها.کردیم روشن آتش.رفت می باال ها صخره از بیشتري نیروي با و رفت می ام صدقه قربان.دادم

 شد پشیمان دوباره و سپرد من به را فرنگی گوجه و خیارشور.کردیم خالی شهرام کوهنوردي مخصوص ظرؾ

 در عشق با."شود خسته نازنینت دست ترسم می!عزیزم من بده:"کشید دستم از را چاقو سرعت به و

 به را ساندویچ.کند می تبسم که دیدم می چشمانش ي آینه در را خودم عکس و شدم می خیره چشمهایش

 در صدایش و رفت می هایم خنده ي صدقه قربان.خنده زیر میزدم ؼش ؼش من و داد می فشار دهانم در زور

 و شد می تر ضعیؾ و ضعیؾ صدایش..."آید می من ي حجله به دیگر روز سه پري شاه."پیچید می کوه

 می راه شهرام چشمان به را امید و شادي برق که بود ها صخره الي البه از من صداي انعکاس بعدنوبت

 و قرمز دار موج حرارت پشت از را صورتش و..."شود می...شود می...شود می تمام روز سه این کی خدایا:"داد

 و رفتم می.کرد می بود،اشاره کنارش که سنگی تکه به و داد می تکان آهسته را سرش بعد.دیدم می آتش زرد

 می را آستینم.بردارم اجاق روي از را کتري بردم می دست.کردم می گرم را خودم و مینشستم سنگ تکه روي

 این به سرما نه و گرما نه نداري هستی؟حق ها دست این صاحب تو فقط مگر:"کشید می سرعت به و گرفت

 خندیدم می من و میزد حرؾ قوري با.کرد می گرم را چاي و داشت برمی را کتري خودش بعد."بدهی راه بدن

 "...خودم نداري عرضه اگر.دهی می لفتش قدر این چرا.شده سردش عزیزم دانی نمی مگر:"ردم می لذت و

 شاه دارم...دوستت:"گفت.شد خارج سختی به گلویش ته از صدا.کرد می نگاه من به و خورد می را حرفش

 ".پري

 خرچ صداي به تنها و کشیدیم می نفس همزمان.کردیم تجربه را عشق یکدیگر چشم سکوت،در اي لحظه

 می سر پشت از سردي سود.بیندازد خود دام به را تازه هیزم کرد می سعی که کردیم می گوش آتش خرچ

 که حالت همان در و درآورد را دوربین شهرام.گشت می بر پشیمان کرد می برخورد آتش به که همین و وزید

 عکس قطعه یک کردم می نگاه داشت قرار روبرویمان که اي قله در اي صخره ،شاید دور بسیار اي نقطه به

 .آمدم خودم به تازه کرد عبور چشمم از فالش برق که این از بعد و گرفت من از

 تا بکش باال را کالهت ي لبه کمی.کن نگاه را پایین و بنشین سنگ تخته آن روي شو بلند پري شاه"



 روي که شوم زیبایت ي خنده آن فداي الهی.است خوب طوري همین...آهان.شود مشخص بیشتر صورتت

 کوهستان سکوت آن در فیلم برگشت و دوربین ي دگمه صداي."من دل مثل.اندازند می چال را هایت گونه

 .بود خوشایند و دلنشین چه

 زیر هم دستت یکی آن.بزن کمرت به را دیگرت دست و بگذار صخره روي را پایت یک! پري شاه کن صبر"

 و بیانداز من به عشق از پر نکاهی نیم و برگرد حاال.بده تکیه گذاشتی صخره روي که پایی به و ات چانه

 نگاه من چشم در دقیق دیگري با و ببند را چشمت یک.است عالی طوري همین بله.نکن فراموش را لبخند

 "حاضري؟.کن

 چند.بیاندازد اجاق کنار را بعدي عکس تا خواست و خندید کلی انداخت مرا عکس اینکه از بعد و نگفتم هیچ

 برؾ از تنشان هنوز که خودرویی درختان ها،و بوته الي البه.انداختیم کوه از رفتن باال هنگام دیگر عکس

 نمی فراموش را روز ان ي خاطره هرگز.گذشت خوش قدر چه.داشت صفایی چه!بود هوایی چه.بود نشده پاك

 .کنم

 یا نامزد ما مثل که دوستهایش از نفر چند رودخانه،با کنار.رفتیم فشم اوشون به.آورد گیري ماهی بساط بعد روز

 اما بود سرد هوا.پیوستند ما به خودشان اتوموبیل با ها زوج از کدام هر.بود گذاشته قرار بودند کرده ازدواج تازه

 صبح ده ساعت.کردیم نمی سرما احساس بود کرده حرارت از پر را تنمان عشق که جوانهایی ما از یک هیچ

 گرو بیشتر بودند کرده ازدواج برادر د با و بودند خواهر دو که لیلی و لیال با.شدیم جمع هم دور همه که بود

 .افتاد راه کباب ودنده کباب کباب،بره جوجه بساط آقایان دستور طبق و زدیم چادر.کردیم روشن آتش.گرفتم

 را خدا دل ته از و کردم می افتخار خودم به کردم می نگاه خودم نامزد به که لحظه هر جوان همه آن میان در

 را ها گوشت و کردیم برقرار را آتش بود نشده باز بهاریشان هاي شکوفه هنوز که درختانی زیر.کردم می شکر

 هاي سلیقه به پسرها از کدام هر.کردیم اضافه نک و آبلیمو.کردیم خورد پیاز ها جوجه روي.زدیم سیخ به

 دوستش به رودخانه کنار در را قالبش مرتب.بود جدا همه از شهرام حساب اما کردند می افتخار همسرانشان

 .آمد می من سراغ به و سپرد می

 "...یا بسوزد دستت نکرده خدایی خواهم نمی.عزیزم نزن دست تو"

 رفتار بیچاره سوزان با اینطور شهرام بودم ندیده:"گفت می خواهرش به خطاب و خندیید می ؼش ؼش لیال

 ".کند

 از.زندگی از.خودم از.شدم می متنفر.کردم می پیدا بدي احساس ؼریبه یک زبان از حتی سوزان اسم شنیدن از

 را آدم عشق که کنم می اقرار.کردم می حسودي.شود پنهان من نام در فقط شهرام نام خواستم می...لیالو

 .کند می حسود

 بشقاب هر کنار سفره ودر درآوردیم رودخانه از را زده یخ هاي نوشابه.کردیم پهن را سفره.شد ظهر



 آب لیوان یک در و چید گل دسته یک لیال.بخشید سفره به اي تازه رنگ ساالد هاي ظرؾ.چیدیم

 و نبودم بلد هیچ من بگویم را راستش.شد تر زیبا داد جا خودش دل در را گل دسته که هنگامی سفره.گذاشت

 پوشیده عنابی ي جلیقه با نارنجی شلوار و بلوز روز آن.بگیرم نظر زیر را دخترها رفتار کردم می سعی مرتب

 من که فروشگاهی آدرس داشتند قصد نحوي به دخترها ي همه.پوشاند می را همه پوستم پالتوي و بودم

 نمی طرفی از و نبودم بلد را تهران خیابانهاي من که جایی آن از اما.بیاورند دست به را بودم خریده را لباسهایم

 شنیدم خودم گوش با حتی.گذاشتم می تمام نیمه را حرفشان و آوردم می اي بهانه بشکنم را خودم خواستم

 علی ي کوچه به را خودش.گیرد می را خودش.کند می افاده"گفتک جانیش جان دوست به دخترها از یکی که

 دختر دسته یک میان.گذشت می چه من دل در که دانست می خدا اما."ندهد را آدرس تا زند می چپ

 در شهرام هواي به که هستم روستایی دختر یک من بگویم کشیدم می خجالت و بودم کرده گیر شمیرانی

 .ام خورده رب ها شما

 .خودکرد بی خود از را پسرها کباب دنده کبابو بره کبابها،بوي جوجه بوي

 را من،دستم شهرام ولی کرد می انتخاب خودش براي جایی و رفت می همسرش و نامزد طرؾ به هرکس

 صداي.بروم دنبالش که کرد وادارم و کشید خودش دنبال به را دستم.برداشت ؼذا نوع هر از سیخ چند و گرفت

 دکتر.کنید ولش:"گفت می دیگري"گیري؟ می فاصله ما از چرا شهرام؟پس روي می کجا:"شد بلند ها بچه

 و خنده زیر زدند همه."بکند همسرش براي را ما ؼیبت تر راحت بتواند تا باشد تنها نامزدش با خواهد می

 هستید؟بیا بخیل چرا اید،دیگر گذرانده را دوران این که شما:"داد را جوابشان خنده با و برگشت شهرام

 ".نکن توجه اینها حرؾ به.عزیزم

 و داد من دست به داشت می نگه خود در را سیخها که را سینی شهرام.رفتیم تنومند و پیر درخت یک پشت

 زحمت حسابی.نباشی عزیزم،خسته بیا:"گرفت دستم از را سینی دوباره و انداخت زمین روي کوچکی گلیم

 دست در و کشید را ها کباب زیر چرب نان.داد قرار اي گوشه و کرد خالی را سیخها.نشستم کنارش."کشیدي

 و راحت نتوانی دارند تو براي را ؼریبه حکم فعال که من دوستان جمع میان در شاید کردم فکر:"گذاشت من

 جاي به:"گفت و پرید حرفم میان..." تعارؾ که من شهرام اما:"گفتم."بخوري کافی ؼذاي بیرودربایستی

 از بهتر را خودم عزیز همسر من.بکنیم را کلکش نشده سرد تا است بهتر کنی عوض مرا فکر کنی سعی اینکه

 ".شناسم می خودش

 خودش و ریخت لیوان در نوشابه برایم.نداشتم باور لحظه آن به تا را شناختش بود،اما او با حق.گفت می راست

 داري دوست:"گفت هایش خنده میان در و شکست را باغ سکوت اش خنده صداي بعد.گذاشت دهانم در لقمه

 ".عزیزم ببندم تاب برایت

 در را صدایم و کشیدم عمیق هاي نفس.کردم پیدا دادن جواب براي فرصت کمی و بلعیدم هارا لقمه فشار با



 ".آسمان قلب به نفرستی مرا همیشه براي بدهی قول اگر"کردمک صاؾ گلو

 نوبت کدام هر و شدند جمع هم گرد ها بچه.شد بسته تاب.آمد بند نفسمان که طوري.رفتیم ریسه دو هر

 نوبت منتظر و گرفته را نامزدهایشان دست دخترها.نداشت توجه کس هیچ و بود پهن سفره هنوز.گرفتند

 شده بسته چنار تنومند درخت دو بین که بلندي تاب.شدم سوار.خواست طور این شهرام.بود من نوبت اول.بودند

 جیػ ها بچه.گرفتند نمی جا من ظریؾ دستهاي در کامل طور به که بودند زخیم آنقدر طنابها.بود

 فریادي همه یکجا.بود کافی برایش جواب همین و خندیدم"عزیزم؟ پري شاه اي آماده:"پرسید شهرام.کشیدند

 عقب و گرفت را کوسن زیر طناب ي لبه دو شهرام.افتاد تاپ تاپ به قلبم."هوا بره بفرست...شهرام:"دادند سر

 را اتفاقی هر جرات باید.باشد ترسو نباید من همسر:"گفت و برد باز."ترسم می من است بس شهرام:"گفتم.برد

 هر و خنده زیر زدند ها بچه.بود گرفته قرار خودش سر باالي من زانوهاي زیر که برد باال آنقدر."باشد داشته

 در افتاد می زمین کس هر و شد می رد اي چشمه تاب زیر از که بود این همه از تر جالب و گفتند چیزي کدام

 جلو سمت به سرعت با کرد رهایم شهرام که وقتی کشیدم بلندي جیػ.شد می خیس کامال سرد هواي آن

 باالتر و کند بیشتر را سرعتم بار هر کرد می سعی قدرت تمام با شهرام.برگشتم عقب به و کرده حرکت

 بود؟ترس گریه.دانستم نمی را علتش هم خودم که اي خنده.خندیدم می اما.بود شده خالی دلم نوي.برود

 صدا یک که دوستانش جواب در و خندید."شهرام کن بس:"دادم قسم.دانستم بود؟نمی عاشقانه شادي بود؟یا

 که الحق.بود آمده بند نفسم.ریخت فرو دلم. کرد می بیشتر را قدرتش بار هر."باال،باال،باالتر"زدند می فریاد

 نمی باور را ام دلهره آنها و خندیدم می اراده بی هایم جیػ میان در نداشت اي فایده.زدم جیػ.بودم ترسیده

 ...رفت گیج سرم کم کم.شنیدم می را هیاهو صداي فقط.پیچیدم می خودم به و رفتم می ریسه.کردند

 ام خنده باز.گذاشتند می سرم به سر و خندیدند می سرم باالي همگی برگشتم خودم حال به وقتی

 .داد می پر دردم پر دل از را ؼصه تمام دیدنش بار هر که شهرام برابر در خصوصا.گرفت

 و بیشتر بار هر.داد هل.داد هلش و کشاند عقب به کرد سوارش من،نامزدش مثل.لیلی.شد دیگري نوبت

 می قدم شهرام با.شد می بیشتر ها بچه شوق و شور پسرها کشیدن سوت و ها دختر زدن کؾ صداي با.بیشتر

 "شدي؟ اذیت.ببخشید.عزیزم:"زدیم

 ".شهرام گذشت خوش خیلی.گذشت خوش اما"

 ضعیؾ درون از اما داري را هیکل بهترین تو.شوي تقویت حسابی خواهم داري؟می میل چی عصرانه براي"

 از را خونش که کنم کبابش زیاد نباید.خرم می جگر و دل عصر براي.باشد تو به حواسم حسابی باید.هستی

 تاب سوار.بخرم میوه آب برایت برویم بیا فعال.رساند می عزیزم بدن به بیشتري خون باشد پز نیمه.ندهد دست

 ببینم طور این را نازنینم همسر چهرة هرگز ندارم دوست پریده رنگت شدي.« 

 بخورم تنقالت توانم نمی و ام خورده نهار تازه کردم اصرار من هرچه و خرید برایم اي خامه نان با شیرموز



 پایین تا قشم رستوران از. شد می کارساز بود محبت و عشق همراه چون اجبارش و گرفت می نشنیده شهرام

 کمک به را سفره. کردند می اعتراض نوبت سر بر گاهی و بودند بازي تاب مشؽول ها بچه. زدیم قدم رودخانه

 گفت بلند صداي با شهرام که شستم می را ظرفها. نشستم رودخانه ولب کردم جمع شهرام« :  به لیال، لیلی،

 به دست پري شاه بگذاري نباید رفته؟ کجا انصافتان. شده شما جمع وارد تازه او مثال  . بروید پري شاه کمک

 بزند سفید و سیاه.« 

 گفت لیلی و گرفته من دست از را ظرفها لیلی و لیال« :  تو سعادت به خوش».  پرسیدم« :  چرا»  داد جواب« :  بعدا  

 فهمی می. .» نگفت هیچی دیگر و

 اینکه با. چرخیدیم خیابانها در شب آخر تا و خوردیم ساندویچ شام. رفتیم سینما به. برگشتیم تهران به ؼروب

 .کرد توقؾ شهرام هتل در جلوي. شدم نمی خداحافظی به راضی اما بود کرده احاطه را وجودم تمام خستگی

 داد می فشارش چنان و کرد می لجبازي گلویم با بؽض باز. خواند چشمانم براي را باران نم نم شعر اشک باز

 روزها چرا اینکه از. گرفتم می ایراد لباسش از. آوردم می بهانه. کنم باور را شهرام رفتن توانستم نمی دیگر که

 گذاشت جا سرم روي اي بوسه و زد لبخند فقط شهرام. کنند می حرکت کند قدر این« :  شور از همه اینها

 نداري حق تو فقط. آیم می زودتر فردا چشم. برم می لذت. کنی می دعوا و گیري می بهانه که است عشق

 فهمیدي بریزي اشک من سر پشت ؟«

 گفت که افتادم راه هتل درب سوي به« :  پري شاه»!  در برقی فالش نور کردم نگاهش که همین و برگشتم

 گفت و خندید. انداخت چشمانم« :  عکس مهتابی شب چنین در هم آن خداحافظی لحظۀ از. یادگاري براي

 طوفانی چشمهاي این با هم آن. بودم نگرفته.« 

 افزود و خندید« :  ها کردي نمی گریه بچه مثل من دنبال که نکنی حاشا بعدها ؟«

 به. شدم هتل وارد که ایستاد دقیقه چند تا. دهم تکان دست برایش و بخندم گریه همراه کرد مجبورم باالخره

 حرفم به اشکم. شد دعوت دلم خانۀ به فورا   که فرستاد اي بوسه برایم دست با و کشیدم را پرده. رفتم اطاقم

 چند برایم و رفت. چکید می پوتینهایم روي که بود اشک هاي دانه. شد می تنگ دلم. کنم چه. داد نمی گوش

 .شوم اتومبیلش بوق صداي آن فداي الهی. زد بوق بار

 و آرام. بود چشمانم فرمان به انتظار اما بود احساس اصرار به ناله. بود اجبار به نفس اما بود دل راه به اشک

 راز. کردم دعا. خواندم قرآن. شد می بیشتر ام دلشوره شدم می تر نزدیک عروسی شب به هرچه. نداشتم قرار

 .نکرد آرامم هم خواندن نماز و شبانه دل در نیاز و

 .بود مانده تحویل سال به روز یک واقع در و شنبه روز. بود صبح هفت ساعت

 خواهرش و شهرام. بودیم کرده پخش را کارتها«  رادمنش خانم»  وسایل. کشیدند می مرا انتظار اتومبیل در

 از مهمانی. کردم خداحافظی بود گذاشته هتل آن در قدم بود روز یک تازه که پدر با و برداشتم را نظر مورد



 به را همه. گرفتیم تحویل را سفارشها و رفتیم شهرام پدربزرگ ویالي به. شد می شروع بعدازظهر سه ساعت

 چه شهرام که داند می خدا فقط. رفتیم آرایشگاه به و سپردیم رادمنش خانم شوهر و شوهرخاله و شهرام پدر

 پرسید می مرتب و کرده گم را پایش و دست. داشت حالی. « : بود عمر یک. پري شاه گذشت سخت قدر چه

 گذشت من بر سال چندین اندازة ماه چند همین».  داد ادامه خواهرش به خطاب بعد« :  شود عروسی خواهم می

 گویم می چه که فهمی می. من دل پري. دریایی پري مثل. بماند باز مهمانها همۀ دهان که.« 

 :داد جواب نشود، آرایشگاه وارد تا کند کنترل را شهرام کرد می سعی که حالی در و خندید می رادمنش خانم

 « است زشت...  نیا تو چشم، چشم،».  دریػ من چشمهاي از را نگاهش آخرین بود مجبور انگار که شهرام و

 گفت و شد هول نکند« :  آرایشگاه از وقتی ضمن در. کن درست را موهایت گفتم من که طور همان پري شاه

 می اول لحظۀ چند همان و بگیر را دوربین این خواهر، بیا. ببینم صورتت روي چادر خواهم می آمدي بیرون

 بیاندازي من پري شاه از یادگاري عکس چند خواهم.« 

 آرایشگر به را گلم و تاج و لباس. بودیم گرفته نوبت پیش ماه یک از ما اما. بود شلوغ. شدیم آرایشگاه وارد

 .کردم نگاه آینه در و نشستم صندلی روي بعد سپردم،

 زهره آرایشگر نام. کردم نمی باور و دیدم می را خودم. رسید راه از بود رویا مثل انتظارش که لحظه آن باالخره

 گفتم. بود« :  کنید درست آبشار مدل را موهایم خواسته من شوهر خانم زهره».  سنجاق از را موهایم و خندید

 کرد باز« .  است مشخص اش سلیقه داده خرج به شوهرت که انتخابی حسن همین از».  تا موهایم درازاي

 .کرد رها و برد باال خودش سوي به و ریخته هم روي تارهاي زیر برد دست بار چند. رسید می زمین نزدیک

 گفت می کرد می تکرار بار هر را عمل این« :  ماشاءهللا...  ماشاءهللا»  گفت شاگردش به و« :  چه دودکن، اسپند

 دختر شود می عروسی!« 

 گفت می و رفت می ام صدقه قربان و کرد می حظ رادمنش خانم« :  انتخاب برادرم براي را دختر این خودم

 می هم به واقع در و ندارد کسري و کم هم خودم برادر هرچند دارد؟ لبهایی چه و چشمها چه بینید می. کردم

 ندارند کم یکدیگر از چیز هیچ و آیند.« 

 از ؼیر شهرام به نسبت من و است اشتباه در کامال   دانست می که این با که بود بزرگوار آنقدر رادمنش خانم

 .نیاورد رویم به هرگز اما دارم بزرگ ضعؾ چندین زیبایی

 را توري آخر در و شد زده سنجاق شد پیچیده درشت و ریز هاي بیگودي در و شد شانه موهایم قطعه قطعه

 جز صدایی هیچ جا آن نشستم، کالهی سشوار زیر. پیچیدند بود، گرفته را برعکس سبد حالت که موهایم روي

 آرایشگاه در جلوي که شهرام به. ام پاشیده هم از افکار براي بود خوبی فرصت. شنیدم نمی سشوار زوزة

 خانم که همانطور تا بود شده عالؾ زود صبح از اتومبیل تزئین براي که رادمنش آقاي به کشید، می را انتظارم

 .کند تزئین را اتومبیل بود داده دستور رادمنش



 بود صبح ده ساعت. نرود ضعؾ دلم تا فرستاد کاکائو و مربایی شیرینی برایم شهرام. آمدم بیرون سشوار زیر از

 یک بعد. بودم شده سفید سفید گچ مثل. شد کرم و پودر به آؼشته گوشهایم داخل حتی و گردنم صورت تمام

 .بخشید پوستم به تري تازه رنگ که صورتی پودر

 .خوابید آرایشگران اصطالح به و گرفت جا صورتم در کرم و پودر زهره قول به تا شدم معطل ساعت نیم

 کن نگاه چشمهایم در خوب گفت ایستاد سرم باالي زهره. شد می کمتر حرارتشان لحظه هر ها بیگودي

 و شنیدم می را شهرام صداي زد می که حرؾ.  دیدم می را شهرام چشمهاي اما کردم نگاه را زهره چشمهاي

 .چشم گفتم می

 رونقی و رنگ ها چشم این ماشاهللا. کنم آرایش را چشمهایت خواهم می دخترم بده تکیه صندلی به را سرت

 عروسی لباس در مرا که اول لحظه و شهرام به فقط و بود پر حرفها این از گوشم نگذاشته که آهو چشم براي

 .کردم می فکر دید می

 شده تر بلند معمول حد از مشکی مشکی ها مژه. دیدم می تري تازه تؽییر کردم می نگاه آینه در که بار هر

 شد پررنگ بود لبم دور که خطی.  بود شده زیبا چه بلند و نازك ابروانی زیر و آسمان رنگ چشمانم پشت. بود

 به تا تافت به آؼشته و شد باز یکی یکی شده حلقه موهاي. داد بیشتري جلوه لبهایم نارنجی رنگ به و

 .بچسبند یکدیگر

 شانه با را ها حلقه و پوشیدم را سپید صندل کفشهاي. ماند باز همه دهان و گرفت جا تنم در بختم سپید لباس

 را پیشانیم جلوي موهاي از قسمتی.  زد می برق و داد می نشان برابر چندین را خودش حلقه هر. دادند پوش

 و دادند پوش زهره قول به را موهایم باالي قسمت.  کشیدند سشوار و ریختند پیشانیم روي چتري عنوان به

 صداي و بود شده ظهر.  آویختند آن به را تو و کردند وصل چتري پشت را تاج سپس. کردند درست کاله مثل

 ده اندازه به مخصوص سس و ساالد با فرستاد سوخاري مرغ شهرام.  شد می شنیده آرایشگاه رادیوي از اذان

 به اشتهایی با نگاه حتی نگذاشت زهره. شد می ؼیره و ساالد ظرؾ چندین و مرغ پنج شامل که نفر دوازده

 این به لب توانی نمی تو اما دختر است عاشقت واقعا شوهرت: گفت کرد که اي خنده با همراه و بیاندازم مرغ

 از شب تا ما عروس خواهید می: گفت نگرانی با رادمنش خانم.  میریزد هم به آرایشت چون بزنی ؼذا

 :گفت کرد می چرخیدن به وادار مرا مرتب و رفت می ور لباسم چینهاي با که حالی در زهره و. بمیرد گرسنگی

 گذاشت بیرون در این از که را پایش هستم من لباس و آرایش این مسئول است آرایشگاه این در وقتی تا

 .داند می خودش

 با کردم نگاه فقط من و شدند جمع مرؼها مصرؾ بار یک ظرفهاي دور آرایشگاه مسئولین و ها مشتري تمامی

 سوي این کردم می نگاه را خودم مرتب و کشید می پر آینه در حواسم تمام اما بودم گرسنه بسیار که این

 دوخته تورم پایین که مرواریدهایی و شده دوزي الماس یقه به.  بود اش دنباله که پاپیونی و نگینها را لباس



 از ؼیر. کردم جستجویش و زدم چرخی. دید می را دخترش لباس این در و بود زنده مادرم کاش. بود شده

 و بچرخند دورم که خواهري نه مادري نه بود نیامده هیچکس من طرؾ از.  بودند ؼریبه همه شهرام خواهر

 اتومبیل بوقهاي صداي کردم می کنترل را خودم باید. نبود گریستن وقت اما گرفت دلم باز. بگذارد سرم به سر

 سرم پشت همه. انداختند سرم روي را چادرم باشم رفتن آماده کرد اشاره رادمنش خانم.  شناختم می را شهرام

 خانه به کند نجوا گوشم زیر و بکشد کل برایم که شنیدم نمی را مادرم صداي تنها گفتند تبریک و زدند کؾ

 مادر شوي خوشبخت که الهی دختر برو بخت

 فاصله سرعت به ها ؼصه یکباره افتاد شهرام به چشمم که همین اما. شدم خارج آرایشگاه در از تنها و یکه

 نگاه و ایستاده شده کاري گل اتومبیل کنار کشیده سشوار موهاي و تراشیده صورت با شهرام.  گرفتند

 هم به رفتم سویش به آمد سویم به. رسید می درونم عمق به و شکافت می را چادر مرز اش خریدارانه

 ؟ اي خسته عزیزم: گفت انداختم پایین را سرم رسیدیم

 که را اتومبیلی در لؽزید و. شد گرم دستش در دستم بده من به را دستت: گفت نه هستم تو پیش وقتی: گفتم

 مرتب. شدم سوار من و کرد باز بارید می یاس هایش شیشه از گویی و بود شده تزئین گل از باؼی همچون

 من پري من خداي واي:  کرد نگاهم. ماندم نگاهش منتظر اي لحظه براي و زدم کنار را چادرم.  زد می بوق

 ستارگان تمام اگر کنم می فکر من اما آمدي خوش بختت خانه به عزیزم پري شاه من پري شاه.... شاه....

 باشم نداشته را خوشبختی همه این استحقاق دارم واهمه باز من بردارند دعا به دست هم جهان مومنین تمامی

 .برسانم زندگی روزهاي بهترین به را عزیزم نتوانم و

 عروس و بگوید شعر عاشقانه داماد دارد لذتی چه... آه کردم می نگاهش تور زیر از ومن زد می حرؾ او

 در کم کم و شوند نزدیک هم به آهسته دستهایشان دارد لذتی چه. کند آب پنهان اشک با را دلش قندهاي

 دارد لذتی چه. گرداند بر خود حال به را آنها هایشان حلقه کردن برخورد صداي که وقتی تا شوند قفل هم

 .کنند می نظاره ها آرزوها تمامی با را ها گذشته باال آن از و کشد می پر یکدیگر سوي به دلهایشان که زمانی

 سر پشت که گوسفندهایی کشیدن کل صداي درخشید می جا همه. رسیدیم شهرام بزرگ پدر ویالي مقابل

 باالخره و. بودند حرکت در سرمان پشت که اتومبیلهایی بوق صداي شد می قربانی قدمهایمان جلوي هم

 کرد می سعی و بود گرفته را بؽلم زیر شهرام. شد می شنیده ساختمان درون از که موزیکی و زدن کؾ صداي

 ریخته سرورویمان بر که بود سکه و نقل نشود خونی چادرم و لباس پایین که شود رد خونها روي از طوري

 بر چادر کشیدن مشؽول کارگرها که بود شده چیده کامیون یک در ام جهیزیه تمام.  رفتیم حیاط به. شد می

 :گفت آهسته شهرام.  افتاد پدرم به چشمم بودند ایستاده باغ توي که جمعیتی میان در.  بودند اثاثیه بروي

 آؼوش در را پدرم خواستم می که طور آن.  کنی کنترل را خودت کن سعی ایستاده روبرویت فیلمبردار عزیزم

 از که اي پیشه هنر همانند رفتارم و حرکات تمام.  نتوانستم بدهم جا بازوانش و ریشها زیر را خودم و بکشم



 . گفتم آمد خوش میهمانان تک تک به و گرفتم را شهرام بؽل زیر: بود شده گیرد می دستور کارگردانش

 چشمم همه میان در. بود مد سالن که راستی. بودند تر پوش شیک و تر اعیان دیگري از یکی که مهمانهایی

 که بود وسکه نقل.  رفتیم باال ویال هاي پله از آهسته.  بود دوخته من به چشم باز دهان با که افتاد سوزان به

 کردم نمی پیدا سینه در قلبی کردم می جستجو هرچه.  رسیدیم آرزویمان به باالخره.  شد می ریخته رویمان

 لحظه هر که بود شهرام فامیلهاي بابت از دلخوشیم تنها. بود نشسته تماشا به راحت خیال با و گرفته آرام

 تشریؾ کی شما مدعوین کردند می سوال من از گاهی و بودند دوخته در به چشم من فامیلهاي انتظار چشم

 به اما.  فرستادیم شهرستان به را کارتها تمام ما:  داد می جواب من جاي به شهرام خانم؟ عروس آوردند می

 مکث کمی.... که کنیم نمی فکر دارند دادن انجام براي مهمی کارهی همه و است عید شب فردا اینکه دلیل

 قرار گفتیم همه به که بودیم پري شاه و من مقصر البته: افروزد فامیلهایش شک کردن طرؾ بر وبراي کرد

 حرؾ هرکدام هم باز و طور این که:  گفتند صدا یک نفر چند کنیم برگزار خودمانی و ساده جشن است

 .نبود خوشایند چندان من براي که زدند جدیدتري

 بزرگی بسیار ایوان انتهاي به که بود ایستاده ویال پله آخرین روي شهرام پدر. رسید راه از باالخره موعود لحظه

 .بود رفته کار به شده تراشیده مرؼابی کله یک نرده هر روي. کرد اشاره داشت طالیی هاي نرده دور تا دور که

 فیلم و ایستاده من کنار فیلمبردار شوند حجله وارد است بهتر داماد و عروس: گفت زد می کؾ که حالی در بعد

 سفارش شهرام که بود طرحی بودند حجله دیدن منتظر مهمانها همه افتادیم راه حجله طرؾ به. گرفت می

 نیم دو به را ایوان برزنت جنس از اي پرده. رسیدیم ایوان اواسط به بود سورپریز من براي واقع در بود داده

 اي اشاره با. اند کرده نصب سرد هواي این در و ایوان در را حجله یعنی: پرسیدم خودم دردل. بود کرده تقسیم

 همه من خداي واي واي واي. کشید کنار یکباره را پرده و رفت جلو پدربزرگ کرد پدربزرگ به فیلمبردار که

 شهرام به. شد نمی باورم خودم حجله. کردم نگاه طالیی حجله به فقط من و شد برقرار هیاهویی و زدند کؾ

 حجله این پري شاه تو: گفت و نهاد پشتم را دستش یک شهرام. بزنم حرؾ نتوانستم حتی اما کردم نگاه

 .پري شاه بگذار آن در قدم است همین من حجله هستی

 دورتا. بود سفید حریر سقفش دار برق و زرق تافته روکش با صندلی طال آب چرخهاي طالیی کالسکه یک

 زبان به بودم بیدار دیدم نمی خواب بود واقعیت نبود فیلم. شد می ریخته پایین تا که ریز چینهاي از پر آن دور

 کوچک درب روي من نام به من براي خودم شوهر افکار از حجه یک بود دیدنی و زیبا واقعا اما شود نمی گفته

 .حجله پري شاه: بود شده نوشته طالیی خط با کالسکه

 شاه مثل دهنده نوازش صداهایی. کردند می شادتر مرا و رقصیدند می. کردند می بازي گوشم بر و دور صداها

 با کردم می سعی که حالی در من و پري شاه شو سوار پري شاه گویم می تبریک پري شاه حجله تو برو پري

 پله روي را اول قدم و گرفتم کمک به را شهرام دست دیگر دست با کنم جمع را لباسم بلندي دست یک



 نشست کنارم شهرام نشود خرد پیراهنم فنرهاي که نشستم طوري صندلی روي و گذاشتم کالسکه اي شیشه

 روي.... و داماد و عروس شهرام پري شاه مثل هایی جمله رویشان که بادکنکهایی و رنگی نقلهاي باز و

 می سعی که افتاد پدر چشم اشک به چشمم حجله حریر پرده الي البه از میان این در.  ریختند می کالسکه

 .سوخت می برایش دلم چقدر لحظه آن در که داند می خدا. بکشد کنار جمعیت میان از را خودش کرد

 کشیدند می را کالسکه که کسانی.  افتاد راه کالسکه بزن لبخند برایم عزیزم: گفت و زد کنار را تورم شهرام

 کالنی پول شنیدم رادمنش خانم از که بودند مخصوص کالههاي و رمسی لباسهاي با هتل یک پرسنلهاي

 .اند گرفته کار این بابت هم

 ویال وارد کالسکه و شدند باز ویال درهاي افتاد راه به طال آب چرخهاي با من طالیی حجله واقع در و کالسکه

 سالن باز ولی بودند گرفته جا سالن آن در میهمان صدها نبود مشخص انتهایش و ابتدا که عظیمی سالن. شد

 ابریشم فرش تخته ها ده از بیش متري چند اطاق یک بزرگی به کدام هر لوسترها. رسید می نظر به خالی

 .بردند سالن انتهاي به را کالسکه. کردم نگاه حریر پشت از خیره. نداشتند قیمت که هایی قالیچه و گرانبها

 فقط که کوتاه حریر هایی پرده. کردند می جدا ساختمان از را بزرگی باغ و بود بلند زمین حد تا که هایی پنجره

 آمده ویال کدام به کلبه کدام از که راستی به. بودم شده اي خانواده چه عروس من. بودند ها پنجره تزئین

 گلیم بود کجا بود؟ شده خم بار سنگینی زیر که رختی طناب رفت کجا ؟ اطاقمان وسط کرسی بود کجا. بودم

 پاره؟

 باز را همه دهان که اي حجله به. کردم نگاه داشت لباسم با خاصی هماهنگی که جواهرم سرویس و حلقه به

 که جوان دختر هزاران دل در آرزو یک شاید. بود شده برآورده که بود آرزو یک.  نبود جشن. بود داشته نگه

 :گفت من به لب زیر کرد می باز را قرآن که حالی در شهرام.  نکنم باور داشتم حق بودم من آنها از یکی

 .کنم خوشبخت را همسرم بتوانم تا دهد توانایی من به خواهم می خدا از و کنم می سالمتی آرزوي برایت

 سالن به و گذاشته دار چرخ طالیی میز روي بود شده ریخته دریایی پري قالب در که را طبقه هفت کیک

 هاي ژله با که دریایی پري موهاي از. کرد فیلمبرداري کیک قطعه قطعه از دقیقه چندین فیلمبردار.  آوردند

 بود شده درست قرمز ژله با که هایی گوشواره و گردنبند از هاي قلوه و سرخ لبهاي از. بود شده حلقه حلقه زرد

 .عزیزم باش مراقب داشت خریدار عجب نازم آمدم پایین کالسکه پله از آهسته و گرفت را دستم شهرام

 دستها و شدیم خم کیک طرؾ دو هر از شهرام و من فیلمبردار خواسته به دادند قرار وشهرام من بین را کیک

 .گرفتند می عکس طرؾ هر از عکاسها. زدیم لبخند و کردیم نگاه هم چشم در.  کردیم قفل یکدیگر در را

 :گفت عکاسها از یکی. تابید می سر پشت از بنفش و قرمز نورهاي. کردم خاموش کفشم پاشنه با را شمع آتش

 .بوسید هم را شهرام صورت.  بوسید را صورتم و آمد سویم به شهرام مادر. دربیاورم هنري عکسهارا دارم قصد

 شیر کله که هم انگشتري یک. رسید می شکم حد تا طنابیش زنجیر بلندي که آویخت گردنم به شمش یک



 لباس در باالخره را شهرام که است من زندگی شب بهترین امشب: گفت و انداخت شهرام انگشت در بود

 یک تقریبا اندازه به اي جعبه.  بوسید مرا پیشانی و آمد جلو شهرام پدر بعد. دیدم عروس حجله در و دامادي

 پدرم که است سال چندین: گفت و خندید.  کردم نگاه شهرام به دخترم کن بازش: گفت و داد دستم به کتاب

 بر را سکوت مهر که خوشنوا موزیک یک کردم باز پري شاه کن باز گذاشته کنار من همسر براي را جعبه این

 می.  بود رفته کار به زمرد و مروارید مخمل روي بود مخمل جعبه درون. رسید گوش به زد همگان لبان

 یک. داشت نمی بر جعبه از را دوربینش اي لحظه فیلمبردار.  بود دوخته خودش به را همگان چشم و درخشید

 سخت فروشها جواهر گفتند می.  بود شده تزئین فیروزه و زمرد با درونش تراشهاي که بود درجعبه عکس قاب

 به شوهرم پدر دست بر و بستم را جعبه. بود گرانبها هم و زیبا هم حال هر در. بگذارند رویش قیمت توانند می

 او منتظر پدرم.  فهمیدم چیز چه منتظر اما بودند منتظر شاید بودند ساکت همه هنوز. زدم بوسه احترام عنوان

 آن در. بود شهرام پولهاي آراسته هم ظاهرش که شخصی به. بود شده دوخته پدر دست به ها چشم. بودند

 و است کاره چه پیرمرد این دانست نمی هیچکس بود من رازدار که رادمنش خانم و شهرام و من جز مجلس

 روي تورم لبه با کردم سعی. رقصاند می را نگینها که بود قلبم تپش شاید. کند می زندگی گذران نحوي چه به

 بگذارم؟ سرپوش پدر هدیه روي توانستم می طور چه اما. بپوشانم را تکانها

 آوردم شانس. پاشید می زخمم بر نمک سکوتی هر و شد می کشیده قلبم بر که بود خنجري پدر قدم هر

 .نبود نمایان چندان ام پریده رنگ و داشت آرایش صورتم

 آن از نفر یک. شنید می راحتی به را قلبم صداي شاید که قدر این. رسید من متري سانتی چند فاصله به پدر

 و شود نمی ؼیرتی زمین این چرا پس. شدند ساکت دوباره و زدند کؾ همه و عروس پدر افتخار به: گفت دور

 و من به اي هدیه چه خواهد می پدرم گرانبها هدایاي این برابر در ؟ بلعد نمی مرا چرا کند؟ نمی باز دهان

 شهرام را جراحیش عمل خرج و بیمارستان هزینه حتی که فقیر پیرمردي برسد؟ آنها پاي به که بدهد شهرام

 .بود پرداخته

 جاي در خواست می دلم کنم کنترل را خودم توانستم نمی دیگر.  گذاشتم اش شانه روي را سرم و پدر: گفتم

 من از العملی عکس آنکه از زودتر کرد می درك مرا حال شاید که پدر نشد اما کشیدم می فریاد و بودم خلوتی

 که چوبی اي جعبه. درآورد اي جعبه و کرد بود خریده برایش شهرام تازه که کتش جیب در دست بزند سر

 ممنون:  گفتم جعبه به خیره تر گشاد معمول حد از چشمانم و شد تندتر قلبم ضربان. بود خودش تراش دست

 را درش و گرفت خودش سینه نزدیک را جعبه پدر اما بگیرم را جعبه شدن باز از قبل تا بردم دست و پدر

 پدر. کرد می نگاه مستاصل من به خونسرد شهرام. کرد شلوغ را سالن فضاي دوباره زدن کؾ صداي. گشود

 می من و کرد نمی ام نظاره چشمی هیچ کاش. کشید بیرون جعبه داخل از شهرام براي طال دستبند یک

 از نبود سوال جاي. بود آورده کجا رااز پول همه این پدر یعنی شوم مطمئن نبودنم خواب از راحتی به توانستم



 پدر بوسیدم را صورتش و کردم تشکر اما شد نمی باورم هنوز که این با و کردم استفاده آمده پیش فرصت

 .کن تشکر شهرام از فقط: گفت لب زیر و کرد حلقه گردنم دور آهسته را دستهایش

 تشکرم و محبت توانستم می طور چه من آبروي حفظ براي. بود پدر با شهرام هماهنگی فهمیدم را چیز همه

 به و فهمید شهرام. ندهم بروز را

 پدر تو پدر که بودم گفته:  کرد پنهان را جمله این لبخندش زیر و آمد جلوتر سرم باالي تاج کردن مرتب بهانه

 .هست منم

 قرآن. نشستیم عقد سفره سر شهرام و من گذشتند و شدند وصل هم به شب و روز شد باورم کم کم. آمد عاقد

 آینه در شهرام گونه کنار ام گونه. کرد می بازي گلی ماهی با آب پر کاسه در سرخی گل. خواندیم می

 .سابیدند می قند سرم روي. کرد می زیباتر را سفره شمعدانها نور.  بود مشخص

 .کرد باران کل زندگیم دامن روي را تو وصل مژده امروز باالخره صبا باد نسیم پري شاه

 .پرسیدم خودم دل از را حالش. لرزید می شهرام دست در قرآن.  ریخت فرو من قلب و شد بلند عاقد صداي

 سرعت به کلمات خواند می را خطبه که بار هر عاقد.  گیري می را جوابت بپرس او دل از مرا حال: داد جواب

 شهرام بچینه گل رفته عروس: گفت رادمنش خانم. بودند کرده محاصره را مؽزم و رفته فرو من گوش در

 ؟ بچینی گل نروي گل باغ به من بدون ندادي قول مگر: گفت شنیدم می من فقط که آهسته آنقدر آهسته

 را سرم و بله گفتم و زدم باشد دیده شهرام چشمان تنها که پنهاي لبخند برگشتم گل باغ از و شدم پشیمان

 .کنم محافظت سکه و نقل حمالت برابر در را صورتم تا گرفتم پایین

 . گذاشت لبهایم اختیار در را پیشنانیش و بوسید را ام گونه شدم همسرش شد همسرم. درآمدم شهرام عقد به

 و شادي صداي. کشیدند را ها پرده.  برگشتیم حجله به دوباره. داد می نوازش را دلهایمان عاقد صداي هنوز

 یک. لرزید می شهرام دستهاي میان در دستم دو هر و برد می باالتر مرتب را شهرام و من صداي تن پایکوبی

 لحظات در بده قول: گفت و کرد هدایت باال طرؾ به را سرم کمی. گرفت را ام چانه زیر و کرد جدا را دستش

 هم را بلبلت جواب هرگز تو بی ات زندگی باغ در حتی که دهم می قول: گفتم... هرگز من بی ام زندگی

 بعد بگو پري شاه: گفت. بود ما دعاي و درس از میکده رونق گفتم بود صهبا گرو در ما دفتر سالها: گفت. ندهم

 را چشمها و گذاشتیم یکدیگر گونه روي اشک اي قطره دو هر شد راحت خیالش کردم نگاهش.  هرگز تو از

 .بستیم هم در

 که بوقلمونهایی.  داشت قرار دهانشان در سبزي تزئین براي که بریانی هاي بره. شد چیده شام میزهاي

 سفارش به آشپز مخصوص کباب نوع چند و پلو جور چند. کردند می حفظ شکمشان در را سوخاري مرؼهاي

 آوردند حجله به دیگران از جدا را شهرام و من ؼذاي بود گذاشته تمام سنگ که الحق و بود آمده شهرام خاله

 خنده چون. کردم می تالش بلعیدنش براي من و داد فشار دهانم در را بریان گوشت از هایی تکه شهرام.



 ...و شد پرت گلویم به دهانم آب داد نمی را دندانهایم به جویدن اجازه

 از اراده بی خنده دانست می. گرفت ام خنده بیشتر زد پشتم به آهسته و گرفت دهانم جلوي دستمال خودش

 .شهرام و من عروسی شب بود این است اندازه از بیش خوشحالی سر

 هر صدایشان و دادند می دستور خدمتکارها به مرتب شهرام خانواده بودند رفته میهمانان تازه بود صبح نزدیک

 .کرد می پرت مارا حواس و شد می وارد شهرام خواب اطاق به لحظه

 لباسم. کرد نوازش را موهایم او و گذشتم بود نشسته مجردیش دوران تخت لبه که شهرام زانوي روي را سرم

 شده تزئین ریزي مرواریدهاي با هایش دکمه و صورتی رنگش. بودم پوشیده راحتی لباس و کرده عوض را

 عزیزم اي شده ها فرشته شکل لباس این در: گفت شهرام. بود شده دوخته تور اش یقه و آستین هاي لبه. بود

 خانه به لباس همان با خوام می بپوشی را عروسیت لباس دوباره هم فردا خواهم می شوي نمی خسته اگر اما

 ام خانواده همراه به تو. کنم می حرکت اثاثیه با نو سال از بعد من عزیزم است عید روز فردا بیایی من

 نازك لباس آن در عزیزمن که دهد نمی اجازه پدرم اتومبیل بخاري البته افتی می راه من از بعد چندساعت

 جا به موهایم روي اي بوسه بپوشانی کامال را خودت و باشی مراقب هم تو که این شرط به.  بخورد سرما

 ماه.  برویم مسافرت به بعد روز صبح و باشیم خودمان منزل در شب یک خواهد می دلم: داد ادامه و گذاشت

 ؟ است طور چه رامسر هتل عسل

 کاخ در من امشب نریز هم به را آرزویم عزیزم نخور تکان نه: گفت است خوب: گفتم و کشیدم اي خمیازه

 شاه برندار پاهایم روي از را سرت.  نکن وارد ستونهایش به اي صدمه کنم می خواهش.  کنم می زندگی آرزو

 ....سعی و کن نگاه من چشم در کن تحمل اما شوي می خسته دانم می. کنم احساس را آرامش بگذار پري

 را ام حجله خواب. شد می گم دیدم می که خوابی در و شنیدم می یا و نشنیدم دیگر و آهسته صدایش کم کم

 وزید می باد بودم حجله نشین سر تنها من. رفت می راهه بی اي جاده در که طالیی کالسکه خواب دیدم می

 می بیشتر و بیشتر طالیی کالسکه سرعت لحظه هر. رفتند می باد سمت به و بودند حرکت در مرتب ها پرده

 می کمک گردباد در شهرام دیدم دور از گردبادي شد طوفان.  زدم می صدا را شهرام و بودم کرده وحشت. شد

 کالسکه. کردند فرار سویی به هرکدام و شدند جدا کالسکه چرخهاي زد می صدا مرا و کشید می فریاد خواست

 را شهرام گردباد. بود افتاده رونق از و شده خاکی لباسم.  شدم پیاده انداخت راه خاکی و گرد و نشست زمین به

 ....خود در

 ....جان شهرام...شهرام. ریختم می عرق. زدم می نفس نفس

 شهرام؟ رفتی کجا: گفتم داد ماساژ را دستم کرد پاك پیشانیم روي از را عرق و جانم: گفت

 شهرام؟: گفتم کنم ترك را عزیزم اي لحظه توانم می مگر تو کنار عزیزم بودم جا همین: گفت

 کرد کنترل را فشارم و آورد خون فشار دستگاه پدرش بیار خنک آب برایم دیدم بد خواب: گفتم جانم: گفت



 و گشودم چشم شهرام نوازش با بار این رفتم خواب به دوباره شد طور چه نفهمیدم که بود نیامده جا حالم هنوز

 .کرد عوض را ام روحیه لبخندش

 می سفره کنار خوش دل با که عیدي اولین. بود عید روز آبی و صاؾ بود عالی هوا تازه صبح.  بود شده صبح

 در جایی بودند جمع سفره دور همه. بود شده چیده سالن وسط سین هفت از زیبایی بسیار سفره.  نشستم

 .بود دعا خواندن مشؽول پدرم بودند گذشته خالی شهرام و من براي بزرگ پدر و پدر کنار سفره باالي

 برجسته و مشکی مخمل گلهاي و پوشاندند می را کفشهایم پاشنه حتی بلندیش که آبی چسبان پیراهن

 تا گذاشتم پنبه الیش البه و دادم قرار اي صندوقچه در را جواهراتم تمامی داشتم تن به بودند کرده زیباترش

 را گردنم وقتی شوهرم مادر. ببرد منزل به اثاثیه با تا سپردم شهرام به را صندوقچه. نبیند آسیب نگینهایشان

 آویخت می من گردن به که حالی در و آورد در را خودش گردن مروارید گردنبند فورا دید آالت زینت از خالی

 زن بخش زینت تا آفریده را اینها خداوند. باشد داشته عالقه آالت زینت به خودم مثل عروسم دوستدارم: گفت

 .کرد مرتب را مروارید هاي دانه و بوسید را صورتم بعد. دارد زینت به نیاز و شده خلق ظریؾ زن. باشد

 می وجود به حبابهایی تنگ در مرتب پدربزرگ ماهیهاي نشستیم. بود مانده باقی سال تحویل به دقیقه چند

 را موزها و پرتؽالها روي و انداخته برق قرمز اکلیل با را سرخ سیبهاي. کرد دود اسپند و عود خدمتکار. آوردند

 و چشم. بود شده بسته گردنشان دور پاپیون. بودند شده تزئین عروسک شکل به خیارها. بودند زده زرد اکلیل

 به مرؼها تخم.  بودند کرده استفاده لوبیا از گوشها جاي و گذاشته مو شوید با را سرشان روي. داشتند دهان

 رنگهاي دیدن با.  زدند می حرفی پدربزرگ هنرمند دستان از کدام هر. بودند شده نقاشی جالبی بسیار طرز

 به همه. بود سالن سکوت شکننده تنها ساعت هاي عقربه صداي. شد می کشیده رویا و خواب به انسان متنوع

 ....یکدیگر چشم در فقط شهرام و من اما کردند می نگاه یکدیگر

 قران الي از نو اسکناسهاي.  آوردند در خودشان از ناهنجار صدایی طرؾ هر از بادکنکها.  شد تحویل سال

 اسکناس یک.  گذاشت دستم جلوي را عیدي اولین شهرام پدر. آمد من سوي به اول و شد کشیده بیرون

 .هزارتومانی بسته یه و شده امضا

 بود رفتن عازم شهرام برگشته کوچ از تازه پرندگان چه چه صداي بهاري هاي شکوفه نو سال بوي عید بوي

 شد خیره من به و کرد باز را کامیون در رفتم سرش پشت و ریختم چینی کاسه در را آب. آورد قرآن مادرش

 من: گفت و آورد در صدا به را اش شیپوري بوق کامیون راننده که بود چشمانش در زدن حلقه حال در اشک

 و بوسید مرا پیشانی بودند آمده اش بدرقه براي که اش خانواده برابر در شهرام دکتر جناب هستم حرکت آماده

 دهم می سفارش گچسر هتل رستوران در را شام. کنید حرکت چهار ساعت: گفت بؽض از پر لحنی با آهسته

 .بیایی ام خانه به عروسی لباس همان با خواهد می دلم نکن فراموش را سفارشم عزیزم باش خودت مراقب

 بگو:  گفتم پري؟ شاه: گفت شد می سوار که حالی در. ببوسد را قرآن تا شدم منتظر و شهرام چشم: گفتم



 بود پوشانده را جاده سنگینی برؾ دیشب نخوري سرما که بپوش پوست پالتوي لباست روي: گفت عزیزم

 .شود می سرد بسیار هوا طرؾ آن به سد از دانی می که خودت

 :گفتم کرد حرکت کامیون. گذاشتم کنار صدقه برایش و ریختم پایش زیر را آب و باشد راحت خیالت: گفتم

 .قاپیدم دستش از را بوسه و دادم تکان برایش را دستم جانم.  کشید پایین را شیشه عجله با شهرام

 پري شاه دیدار امید به: گفت شد می گم باد زوزه در که صدایی با و نشاند فرو قلبم در را نگاهش تیر آخرین

 من

 پیچ راتا کامیون نگاه با و گرفت زبانم از ام جمله ادامه براي را فرصت زمان و....دیگر ساعت چهار فقط: گفتم

 نریختم اشک سرش پشت.  شد پنهان نظر از کامیون و دادیم تکان را دستمال همزمان. کردم تعقیب خیابان

 عکسهاي به خیره برگشتم شهرام اطاق به. بیایم کنار توانستم نمی که بؽضم با اما. ندارد شگون گفتند می

 اخیر روز پانزده در که عکسهایی و دریا کنار عکسهاي بود انداخته پاریس دانشگاه در که عکسهایی مجردیش

 گویی.  دادم فشار سینه در را عکس و بوسیدم را چشمهایش.  زد می حرؾ من با چشمهایش. بودیم انداخته

 صدایش سپردم گوش و کردم دقت گفتند می چه خورد می تکان لبهایش. کردم می حس را قلبش صداي

 چشمت بر و بکشد وسمه ابرویت بر هردم دارد آرزو ام دیوانه دل عزیزم: کرد سنگین را هایم پلک کنان زمزمه

 احساس گردنم و صورت روي را تارش هر و بکشم شانه موهایت بر. بگذارد جا بوسه رویت بر و بزند سرمه

 .کنم

 . گذشت دوساعت حدود.  پوسم می باؼچه خاك زیر و شوم می پژمرده تو بی جاري زالل اي جان شهرام آه

 موهایم رادمنش خانم کردم حمام دادم جا چمدان در را شخصیم وسایل و لباسها شدیم می رفتن آماده کم کم

 و کردم جمع سرم باالي در آبشار صورت به و زدم فر داشت دوست شهرام که همانطور و کشید سشوار را

 هنوز. کردم آرایش و زدم را تاج پوشیدم را عروسیم لباس.  کردم پخش هایم شانه روي را اضافی هاي حلقه

 پالتوي عزیزم سفارش به و پوشیدم را صندلهایم. بود نداده دست از را خودش طراوت یاس شده بافته حلقه

 سوار همگی. داد جا شهرام پدر اتومبیل عقب صندوق در را چمدانم خدمتکار. انداختم هایم شانه روي را پوست

 .شدیم خارج شهر از و گفتیم ترك را شهرام پدري منزل. نشستم عقب صندلی روي رادمنش خان کنار شدیم

 می فکر دیدار لحظه به و شهرام به. شد می بیشتر من شوق و ذوق گرفتیم می فاصله تهران از بیشتر چه هر

 هم شهرام حتما دیگر همین یعنی عشق: گفت می و خندید می رادمنش خانم.  بود گذشته سخت چه. کردم

 .اید بوده دور هم از ساع چند فقط کرده رحم خدا. کند می تابی بی تو براي

 رنگارنگ شده زیبا دنیا چقدر.  بگذرند تر سریع تا گرفتم می نادیده را ها ثانیه و زدم می حرؾ خودم با دل در

 همچون عشق گویند می راست جنگد می ؼمها با جالب چه عشق است زیبا چه همیشه از تر لطیؾ و تر

 و پیچ با زدم می حرؾ جاده با زدم می حرؾ آسمان با. نشیند می دل بر رقصد می دریا موج روي که مهتابی



 کرج سد به. شد می سردتر هوا رفتیم می جلوتر هرچه کرد می کمتر را شهرام و من فاصله لحظه هر که خمی

 خانم کردیم مجهز زنجیر به را چرخها و ایستادیم شهرام پدر پیشنهاد به. بود شده تندتر باد وزش. رسیدیم

 داشت فاصله اتومبیل با متر پنجاه حدود فقط که اي خانه قهوه به و کرد استفاده آمده پیش فرصت از رادمنش

 نشستم هیزمی بخاري کنار بود خلوت خانه قهوه. داد سفارش قلوه و جگر سیخ چند ما از هرکدام براي و رفت

 . گذاشت میز روي و آورد چاي سینی یک چی قهوه ببرم دهان به نتوانستم هم لقمه یک حتی شهرام بدون. 

 .برید می عروس گویا سالمتی به: داد ادامه و انداخت من به نگاهی و هستید؟ مسافر: پرسید رادمنش خانم از

 اینکه از بعد و کرد اتومبیل به اشاره نزند حرؾ پر دهان با کرد می سعی که حالی در و خندید رادمنش خانم

 .است گچسر حوالی مسیرمان نداریم پیش در زیادي راه اما هستیم مسافر بله: گفت بلعید را لقمه

 از بتوانید راحتی به امیدوارم: گفت باشد نترسانده مارا چندان که لحنی با و کشید دستمال را میز روي چی قهوه

 .کنید عبور گردنه

 .است بسته راه نکند چرا؟

 . است بهمن ریزش امکان لحظه هر اما نیست که بسته: گفت و کرد جمع را جگر سیخهاي چی قهوه

 به شما راه البته کنند می کنترل را جاده و هستند آمد و رفت در مرتب رانندگی و راهنمایی گشت اتومبیلهاي

 که بینید می کنید حرکت زودتر است بهتر است خطرناك بعد له تونل از گویند می رسد نمی کندوان تونل

 .شود می شدیدتر دارد برؾ

 به یکراست. شد خانه قهوه وارد شهرام پدر لحظه همان کنیم حرکت است بهتر:  شدم بلند آفتاد شور به دلم

 می گرم را خودش که حالی در بود نشسته گردنش شال و بارانی یقه روي برؾ نازکی توزه آمد بخاري سمت

 نیم کردم سکوت و ریختم فرو خودم در. بگویم نگرانیم یا دلشوره از کشیدم خجالت. داد چاي سفارش کرد

 شهرام مادر کرد حرکت سختی به اتومبیل شدیم سوار. بود شده شدیدتر برؾ نشستیم خانه قهوه در ساعتی

 براي کرد می یادآوري گاهی. کرد می نگاه را کوهستان و دره و کرد می پاك را دستش کنار شیشه مرتب

 به بودند جاده کردن باز مشؽول راهداري گروه جاها برخی. نکند رانندگی تند یا نگیرد سبقت شوهرش اینکه

 حرکت در هم دنبال به آهسته بسیار اتومبیلها. داد می جاده خطر از خبر سنگین ترافیکی رسیدیم گردنه اولین

 .پراند می سرنشینان سر از را چرت اتومبیل چرخ زنجیر صداي یکبار لحظه هرچند و بود باز مخالؾ راه بودند

 و داشتند بیشتري جرات و دل که اتومبیلهایی چرخ زنجیر صداي داشتند عجله که اتومبیلهایی بوق صداي

 لبش گوشه از را پیپ شهرام پدر.  برسانند گردنه باالي به را خود مجاز ؼیر سبقتهاي با کردند می سعی

 .....آرام آرام باید بریم می عروس داریم سالمتی به نداریم عجله که ما: گفت لب زیر و برداشت

 تمام را اش جمله نداد اجازه شهرام مادر و پدر به بود دلشوره دلداري دلیل تنها که تصنعی هاي خنده صداي

 حق. افتاد می کردند می نگاه من به و گشتند می بر که سرنشینهایشان و اتومبیلها به نگاهم گاهی. کند



 رفته باال را گردنه از کیلومتري چند کشیدم جلوتر را چادرم دارد لذتی دیگران براي کردن نگاه عروس داشتند

 اتومبیلها. کردم نگاه را گردنه پایین بودم آورده وجود به شیشه بخار کردن پاك با که کوچکی دایره از بودیم

 ها قله. رساند مشامم به را وطن بوي طوفان زوزه کم کم. کردند می حرکت آهسته هم دنبال به زنجیر مثل

 ابرهاي رفته فرو مه در هاي دره. بودند پیدا مه در اندکی که جنگلهایی خودرو درختهاي با ها دامنه بودند آشنا

 هر جاده رانندگی و راهنمایی اتومبیل تاکید و پلیس اتومبیلهاي اژیر اتومبیلها به برؾ حمله و پیوسته هم به

 و زرد هاي اشعه آخرین و داشت خداحافظی قصد خورشید کم کم.شد می تر سنگین ترافیک و تر شلوغ لحظه

 طوفان و ابر سلطان که آنجایی از اما فرستاد می ها دامنه به ابرها تکه میان از لجبازي و لج با را اش نارنجی

 .داد حمله دستور لشگرهایش به و کرد محو را نورش فورا داشت بیشتري قدرت

 می نسا تا و شدم می پیاده نداشتم رودربایستی شهرام خانواده با اگر که من خصوصا.  بود رفته سر ها حوصله

 .شود خوشحال شهرام و من دوري از توانست نمی چیز هیچ و ترافیک طوفان و برؾ جاده وقت آن. دویدم

 می پرواز ها قله و ها دره روي از.  کشیدم می پر اتومبیل از و شدم می پرنده.  رفتم می فرو تخیل در گاهی

 هایی پله به داد می عشق بوي که منزلی به. مشترکم منزل به واقع در و درمانگاه به. رسیدم می نسا به کردم

 براي دلیلی و کردم می تحمل را فریادش دیدم می را عشقم. کشید می مرا انتظار و نشسته عشق پاي زیر که

 دانستم می است سخت چه انتظار دانستم می دارد حالی چه دانستم می. شود آرام تا کردم می پیدا تاخیرم

 عاشق یک براي درد زجرآورترین بودم کشیده بارها خودم که بود دردي. کنند می گذاري گله چشمهایش

 .منتظر

 .برگشتم خودم جسم به و شکست را بالهایم شهرام پدر صداي

 شوند؟ می پیاده مردم چرا شده خبر چه ؟ افتاده اتفاقی چه

 بودند ایستاده اتومبیلها تمامی بود دره جاده راست سمت.  شدند پاك ما دستهاي توسط همزمان ها شیشه

 .بود بهمن کردن پاك مشؽول گریدرها جلوتر کمی دویدند می پرتگاه سمت به و شدند می پیاده مردم

 شده تصادؾ نکند کردند می نگاه چه به رفتند می کجا مردم اما بود بسته را جاده و کرده ریزش بهمن؟بهمن

 ؟

 مادر شهرام پدر طور هیمن.  شد پیاده رادمنش خانم. شد می شنیده شهرام مادر زبان از که بود اي جمله این

 به نگاهم لحظه هر که حالی در و کردم ترك را اتومبیل عروسی البس با که بودم من نفر آخرین و شهرام

 بند را جاده و بود کرده ریزش بهمن. بود وحشتناکی صحنه. رفتم جلو آهسته شد می کنترل نفر یک سمت

 وقتی. میکردند نگاه را پرتگاه پایین و ایستاده بود طوفان همراه که برؾ بارش زیر انبوهی جمعیت. بود آورده

 بود طوفان بود مه.  رساندم پرتگاه لبه به را خودم و زدم کنار را جمعیت شنیدم را رادمنش خانم جیػ صداي

 نزدم حرفی نزدم جیػ. کنم باور یا باشم بیدار خواست نمی دلم اما دیدم می خدا به دیدم می نه بودم؟ شده کور



 تماشاچی مردم صورت به برگشتم لرزیدم می شدم ولو برفها میان در.  نشستم زانو دو روي کردم نگاه فقط

 هاي ناله.  کرد ترم دیوانه شهرام مادر جیػ صداي.  بزنند حرفی و شود باز شاید که لبهایشان به شدم خیره

 چه به:  چسبیدم را مردم یقه کنم می چه دانستم نمی. نبود خودم دست شدم بلند. کرد ترم گیج رادمنش خانم

 پرت خب: کشیدم فریاد و خنده زیر زدم هاي هاي برسید خودتان کار به دارد؟بروید نگاه کنید؟مگر می نگاه

 .کنید کمک بروید فطرتها پست دارد؟ نگاه مگر دارد؟ تعجب مگر کرده منحرفش جاده از بهمن پایین شده

 کنید کمک کنید کمک بروید: کشیدم قدرت تمام با و دادم جا مشتهایم در را موهایم تمام و کشیدم جیػ

 را خودم کردم سعی و کشیدم فریاد فقط من اما و گرفتند را دستم که بودند کسانی چه دانم نمی.  کنید کمک

 ؟ بوده کی دره پایین افتاده که او دانید نمی شما مگر. کنید رهایم خدا به را تو کنید ولم کنم رها آنها دست از

 کامیون آن است من عزیزم شهرام شهرام است من شوهر:  پیچید کوه در جیؽم صداي دانید؟ نمی هان؟

 با دیگري سرش به زده بیچاره: گفت بؽض با زنی چرخیدم خودم دور شدم بلند است من جهیزیه حامل

 .شده دیوانه: گفت افسوس

 ؟ روید نمی کنید کمکش بروید است داماد شهرام هستم عروس من. کنید نگاه را عروسیم لباس: کشیدم فریاد

 رو را دره و خوردم برفهاؼلت روي که شد طور چه نفهمیدم و روم می خودم ندارد عیب باشد بروید؟ شود نمی

 که ترسو آهویی همچون. دویدند می من سر پشت که بود جمعیت. گذراندم ام اراده بی گامهاي زیر پایین به

 شهرام به رسیدن و دره پایین به فقط نیست مهم برایش نجات از ؼیر چیز هیچ و کند می فرار ببر چنگال از

 .کردم می فکر

 بار در که آنهایی و شده پرت سو یک به کدام هر اثاثیه. بود کرده چپ رودخانه کنار و بود گرفته آتش کامیون

 .بود من دل شدن کباب مثل برؾ و باران زیر جزجزشان صداي و وسختند می بودند مانده باقی

 بیان.  داشتم حالی چه که بنویسم توانم نمی. شد نمی خارج گلویم از صدا دیگر که آنقدر. بود فریاد نبود جیػ

 .ریزم می اشک نویسم می که حاال. آمد من روز به که نیاید عاشقی نوعروس هیچ روز به الهی. نیست کردنی

 جنازه. شد می آب حالم به سنگ دل. دهم جاي سینه در و کنم پیدا را شهرام خواستم می فقط لحظه آن در

 می. کند کنترلم توانست نمی کس هیچ. زدم رودخانه به. نبود شهرام جنازه از خبري اما بود سوخته راننده

 حس را ها یخ لحظه آن که بودم شده داغ آنقدر اما کردم می فرو یخ آب در را خودم شهرام دنبال به و لرزیدم

 .کردم نمی

 از شد تکه تکه لباسم.  نکردم پیدا را شهرام. ریختند می اشک حالم به زن و مرد جوان و پیر کوچک و بزرگ

 عزیزش هاي جنازه سر روي که داؼداري مثل. بود شده تاریک هوا. کشاندم سو آن و سو این به را خودم بس

 بود فالن این بود شهرام و من تخت این. کشیدم می رویشان به دست و رفتم می اثاثیه سر باالي چرخید می

 ....شهرام براي را این خواستم می کجا براي را این. 



 دخترهاي اشک به. کردم می استفاده کردن ناله براي توانم آخرین از.  لرزیدم می. شد سرد رگهایم در خون

 فایده چشمهایم داشتن نگه باز براي هم تالشم آخرین. کردم می باور را بدبختیم بیشتر و کردم می نگاه جوان

 ...خانه این نه نه: بودم درمانگاه در آمدم هوش به وقتی. نداشت اي

 توانم نمی شهرام بی را خانه این. نیست من مال دیگر خانه این.  ببینم را درمانگاه این دیوار و در خواهم نمی

 من از بهتر حالش و شده سرخ و متورم پاهایش. بود رادمنش خانم. داد ماساژ را هایم شانه دستی. کنم تحمل

 در چشم خواستی نمی مگر ؟ نبودي منتظرش مگر آمد سرم بر چه دیدي. بود شده باز اشکم راه تازه. نبود

 سرنوشتت کتاب در قدم امشب از بود قرار که ات قصه پري شاه. شهرام آمده دلت پري شاه بازکنی؟ من چشم

 . شود می هایت نوشته رونق گفتی که همان دلت پري. بگذارد

 .دلم مثل شد خون ؼرق عروسیم لباس امشب....آه

 .دلم مثل. شد تکه تکه ام حجله امشب.... آه

 .دلم مثل شد پر پر خوشبختیم بالهاي امشب....آه

 .شدم پوش سیاه دلم مثل شدم عزادار دلم مثل شد تیره زندگیم آسمان... آه

 پیدا شهرام از اثري هیچ و گشتند را منطقه تمام امدادگر نیروهاي پلیس. افتادم بیماري بستري در روز دو

 مانده باقی اش مچی ساعت تنها و بود سوخته کامیون در شهرام بود جمله یک فقط نیروها تشخیص. نکردند

 .بود

 شد می صبح. کردم می صدا لب زیر را شهرام نام فقط مستاصل و گیج بودم منگ سرتاپا از.  پوشیدم سیاه

 هیچ با. نداشت توجه چیز هیچ به دیگر و بود سیاه فقط من دل اما شد می روشن و تیره آسمان. شد می شب

 خاکستر به صدا بی و سوختم می.  دیدم نمی دیگر و دیدم می را شهرام گوشه هر در زدم نمی حرؾ کس

 فقط گذشت روز چند دانم نمی. نداشت برایم مفهومی هیچ دقیقه و ساعت شب و روز دیگر. شدم می تبدیل

 را منزل از گوشه یک کدام هر ناالن و سیاهپوش شهرام خانواده.  شد تبدیل عزا به عید که دانم می را همین

 می خلوت برم و دور اینکه محض به.  بود شهرام اطاق من سوگ محل. بودند کرده انتخاب سوگواري براي

 که میهمانانی تمام کردیم برگزار مسجد در را سوم داد می را شهرام بوي که بردم می پناه چهاردیواري به شد

 تا. شدند می مسجد وارد تسلیت براي مشکی لباس در ؼرق یکی یکی حاال بودند کرده شرکت عروسیمان در

 و ریختند می اشک دیدند می مسجد گوشه را حجله که همین افتاد می شهرام بزرگ عکس قاب به چشمشان

 .نشستند می زاري به

 فکر همه دادم می توضیح مردم براي را حجله و بودم نشسته کالسکه پله روي بگویم چه دانم نمی خودم از

 سیاه سپید لباس جاي به که نوعروسی دانستند نمی. دانستند نمی را واقعیت ولی ام شده دیوانه کردند می

 دانستند نمی گذرانده حجله این انتظار در را روزهایی چه انداخته سر بر مشکی چادر تاج و تور جاي و پوشیده



 بیش اي دیوانه عاقالن نظر از که دانستم می من فقط بوده رازهایی چه شاهد و شنیده قولهایی چه حجله این

 .نبودم

 پیراهن هاي تکه. شدیم جمع هم گرد شهرام مزار بر اي شده ریزي برنامه مراسم طی و گل و تاج با هفتم

 سر بر و شمردم می را خاکش هاي دانه تمام. کند جدا من سینه و چنگال از توانست نمی کس هیچ را شهرام

 کنید گریه آره کردم می دل درد مردم براي و کشیدم می فریاد. بوسیدم می و بوییدم می را خاکش ریختم می

 مزار این دانید می.  است بسته لخته جگرم چون. گریم می خون من اما خواهرش مثل مادرش مثل کنید گریه

 او به من که دانید می. بود من پناه و امید. بود من زندگی تمام که مردم محبوب شهرام دکتر ؟ است کسی چه

 می من فقط دانید نمی نه بود؟ کی او دانید می کرد؟ من حق در محبتهایی چه دانید می آیا بودم داده تکیه

 تنم و بگذارم سرم بر تور و تاج جاي به را خاکها این بگذارید نگیرید را دستم کنید ولم گریم می خون که دانم

 می دادم می حرفهایش به گوش و کردم می نگاه عکس قاب در شهرام چشمان به.  بپوشانم خاك این از را

 شهرام صداي من که دانستند نمی اما دانستند می ام دیوانگی تنها را ام یکباره سکوت علت همگی که دانستم

 حجله عزیز نکن ناله من پري شاه. ببینم چشمها این در اشک خواهم نمی نکن گریه عزیزم:  شنوم می را

 ...من

 شده ؼوؼایی. گرفت می مردم از را امان زاري و ناله دوباره. کرد می نمناك را چشم که بود اشکها دوباره و

 .شد نمی سرم هم حساب حرؾ و خواستم می را شهرام من. شد نمی حریفم کس هیچ. بود

 .داد می دلداریم و آمد می تهران به گاهی پدرم بودم بیماري بستر در هنوز.  گذاشت شهرام مرگ از روز چهل

 را مادرش و پدر سپس. کرد تحمل را تهران روز چند فقط ولی آمد آمریکا از شهرام برادر تنها تنهاي بودم تنها

 حس. هستم اضافی خانه آن در دیگر کردم می حس. داشتم ؼریبی احساس. کرد راضی آمریکا به رفتن براي

 شهرام بزرگ برادر زبان از شهرام ومادر پدر سفر از قبل شب یک نیست گذشته مثل دیگر رفتارشان کردم می

 بدقدمی به ارتباطی هیچ شهرام ناگهانی مرگ. است خرافات اینها نزنید را حرؾ این مادر نه: گفت که شنیدم

 دیگر نه. بودم شده هم معذب دیگر حاال. بودم دلشکسته بودم عزادار. ندارد اش بیچاره همسر قدمی خوش یا

 نمی هیچ شهرام یادگاریهاي از نداشتم بردن یا کردن جمع براي چیز هیچ. نیست خانه این در من جاي

 .بودند خاطراتم یادآوري عامل تنها که خواستم

 از. بود آمریکا مقصد به بعد روز پرواز از صحبت. آمدم پایین ها پله از چادر یک و مشکی لباس دست یک با

 .شد من متوجه نگاهها همه رفتم می پایین که ها پله

 :گفت و کرد جدا لبش از را پیپ شهرام پدر

 ....بهتره حالت امروز انگار

 مدتی از بعد. ماند نمی وخیم حالش که ابد تا:  افزود و قاپید همسرش دهان از را جمله ادامه مادرش و



 .رود می خود بخت دنبال و کند می هم فراموش

 و کنم نمی فراموش را شهرام هرگز من خانم نه: شد روانه اشکم و شد باز یکباره که بود شل آنقدر بؽضم گره

 .ندارم دیگري بخت شهرام جز

 می عزیزشان سوگ در عمر آخر تا و سوزند می دل ته از که هستند پدر و مادر این. گویند می را همین همه

 ....توانی می باشی داشته مجدد ازدواج توانی می جوانی تو نداریم تو از توقعی هم ما البته. نشینند

 دار شوهر زن یک. ماند می باقی من همسر و است زنده من براي همیشه شهرام: گفتم و پریدم حرفش میان

 .کند فکر دیگر کس یا بخت به تواند نمی هم

 من حال هر در کن فکر داري دوست طور هر: گفت و گرفت جا شهرام مادر لبهاي روي آمیزي تمسخر لبخند

 به و ممنون: گفتم لج روي از. بدهم تو به را اجازه این شهرام بازمانده عنوان به که دانستم می خودم وظیفه

 ؟ پري شاه روي می کجا: پرسیدند همزمان شهرام برادر و پدر رفتم در سمت

 هم من براي ندارد خارجی وجود خانه این در شهرام وقتی: گفتم بؽض با شدم می خارج در از که حالی در

 انگار.  رفتم پایین ساختمان هاي پله از عجله با و نشدم بندي هم سر تعارفهاي منتظر دیگر و نیست جایی

 پدري خانه که نکرد خواهش و نیامد دنبالم کس هیچ.نکرد صدایم کسی دیگر. بودند من رفتن منتظر همه

 .کردم ترك را شهرام منزل عزادار و شکسته دلی با...من و نکنم ترك را شهرام

 ابهت تمام دیدي پري شاه دیدي: ریختم می اشک و رفتم می راه رو پیاده در پشتوانه و پشت بی تنها و تک

 دیدي گرفت؟ بازي به را تو باالخره روزگار بازیگر دست دیدي.  بود شهرام پشتوانه به داشتی که شخصیتی و

 زود چه شد تمام زود چه.... آه ؟ کنی می کار چه روي؟ می کجا حاال دارد؟ هایی بازي چه فلک چرخ

 کشیدن نفس از حتی چیز همه در و بخت در بدي و خوشی فاصله قدر چه. شد تبدیل بدبختی به خوشبختی

 .باور لحظه یک اندازه به فقط است کمتر هم

 یادگار تنها نداشت مفهومی برایم ؼم که روزهایی یادگار خوشی روزهاي یادگار چرخاندم انگشتم در را حلقه

 سینه در و بوسیدم را حلقه. دیدم می نگینهایش برق در را گذشته تمام را چیز همه که یادگاري تنها عشقم

 دنیاي این در کوچه و خیابان در است وجودت تمام کردي می ادعا آنکه شدي راضی چطور شهرام: دادم فشار

 ؟ رهاسازي تنها و تک وپیکر در بی

 اراده بی که سرگردان و آواره پري شاه یک عنوان به بلکه خوشبخت پري شاه یک عنوان به نه زدم می قدم

 .داشت می بر ها ناکجا به قدم

 صندلی روي پیرزن یک کنار. شدم چالوس اتوبوس سوار. درآوردم ترمینال از سر که شد چطور نفهمیدم اصال

 .نشستم بود اول ردیؾ در که

 حمایتشان شوهرانشان که زنهایی به. شدند می سوار که بود مسافرینی به چشمم راننده سر پشت پنجره کنار



 که دانند می ؼریب نگاههاي این از کدامین.  بود شده عقده از پر وجودم تمام. کردم می حسادت کردند می

 روم؟ می چه براي و کجا به حاال و بودم کسی چه و کجا پیش وقت چند تا من

 خاطرات. نداشتم برگشت جز اي چاره اما. بودم متنفر راه این از جاده در من نگاه مثل.  کرد حرکت اتوبوس

 با و داشتم تن به عروسی لباس کردم طی را جاده این که بار آخرین. خورد صورتم به گرما از موجی همچون

 .بودم دوخته دشت و کوه به چشم آرزوهایی چه با و خوشی دل چه

 باختم؟ را فردا صبح شب آخرین در باالخره دیدي شهرام؟ دیدي

 .بست خواهم فانی زیباییهاي تمام بر چشم و گذارم می پا زیر را دنیا کهکشان بر سوار تو از جدا

 ابروهایم. کشیدم جلوتر را چادرم و آمدم خود به شد می تمام گرانتر برایم ناسزایی هر از که پرمعنا نگاههاي با

 حرؾ من به دلم چشم اما بود دیگري سوي به چشمانم. دوختم جاده به پنجره از را نگاهم و خورد گره هم در

 می نامحرمی چشمان از. بود یافته یاور بی و پناه بی را جسمی که گفت می نامحرمی نگاههاي از. زد می

 جذاب و زیبا دیگران گفته به که اي ساله هجده دختر من داشتند مرا کسی بی از استفاده سو قصد که گفت

 زیر ؟ است سفر در چطور تنها و تک دختر این پرسد می دلش صاحب از دریده چشمان آن حتما. بود هم

 در چشمم اي لحظه براي و کردم بود زده باالتر صندلیش پشت از که راننده فرفري موهاي به نگاهی چشمی

 افتاد آینه

 .برگشتم عقب سمت به. میکرد نگاه اي بره به گرسنه شیري همچون. برگرفت در را وجودم تمام وحشت و

 . میکرد نوازش بؽل در را کودکی و نشسته کنارهمسرش که افتاد مردي به چشمم.میگشتم پناهی دنبال شاید

 کرد جمع بیشتر اندکی را پاهایش ، نداشت روحی دنیا این در گویی و زد می چرت مرتب که پیرزن. شدم بلند

 اتوبوس اواسط به تا میگذاشتم جا را آنها کم کم و گرفته اتوبس هاي صندلی بر دست. بشوم رد بتوانم من تا

 تا بود دخترش پیراهن ي یقه تکاندن مشؽول چرخید می کودکش نزد حواسش تمام که جوان مرد. رسیدم

 کرد فکر شناخت نمی چون و انداخت من به کوتاهی نگاه نیم. کردم سالم. شود ریخته بیسکویت اي خرده

 و داد را سالمم جواب بوده مخاطبم کرد پیدا اطمینان که بعد و چرخاند اطراؾ به سري و شنیده اشتباه

 گفت«:  بفرمایید بله؟».  گفتم آهسته. بود خواب همسرش«:  عوض من با را صندلیتان گچسر تا است ممکن

 کنید ؟» پرسید«:  چرا ؟» کرد می نگاهم الود خواب و متعجب که هم او به. شد بیدار همسرش لحظه همان و

 دادم ادامه شوهرش به خطاب سپس و کردم سالم«:  کنید قبول دارد امکان برایتان اگر میکنم خواهش.« 

 گویا. کرد نگاه راننده به و کشید بیرون جلویی صندلی پشت از را سرش اندکی. نکرد سوالی دیگر جوان مرد

 و زد حرؾ اي لحظه چند همسرش گوش زیر و داد تؽییر را گردنش مسیر آنگاه. بود شده من منظور متوجه

 گفت من به خطاب و گذاشت همسرش پاي روي را کودکش«:  من خواهر مثل هم شما. ندارد اشکایل

 هستید.« 



 تکان ام شانه. کردم پنهانش چادر ي گوشه من و چکید چشمم در بسته حلقه اشک.  نشستم صندلی روي

 فقط اشک ؛ پري شاه داري پري دل چه.دادم تکیه جلویی صندلی به را وسرم خورد گریه شدت از ضعیفی

 .بود بهانه یک منتظر

 موهاي دیگر دست با که حالی در. بود جوان مرد همسر. کردم بلند را سرم. خورد زانویم به چادر روي از دستی

 پرسید آهسته میکرد نوازش را ش دختر«:  شده مزاحمت کسی شده؟ چی ؟«

 میگفت. بود خودم سال و سن هم تقریبا. بود مریم اسمش«:  پسر با سالگی پانزده در و هستم چالوس ي بچه

 کردم ازدواج خودم خاله».  و راحت زندگی چه ، حالش به خوش. بود ساله سه تقریبا دختر یک ازدواجش ثمره

 و. بود ؼم از خالی بیانش لحن. میزد حرؾ ؼصه بی و ارام چه. داد می ادامه و کرده شروع را دردسري بی

 پرسید.نداشت روزگار دست از اي گله هیچ«:  است زیاد خییل امیدي نا همه این تو سن براي کنی نمی فکر ؟»

 دادم جواب«:  باشد فاصله تواند می نگاه یک فقط امیدي نا و امید بین دانیکه می تو ؟«

 اگر کردم احساس. است ممکن ؼیر برایش من ؼم ادراك و میکند زندگی دیگري دنیاي در او کردم احساس

 او ساده دنیاي. کند نمی درك کند ور با هم اگر. کند نمی باور بشنود هم اگر. شنود نمی او بگویم را دردم هم

 .داشت تفاوت بسیار من پیچیده دنیاي با

 .اورد می وجد به مرا خورده خنجر دل از ؼیر هرکس دل و وزید می بهاري نسیم. بود باز پنجره از مقداري

 و سو این به اواسطش در قایق چند و بود آب از پر سد. کرد می هماهنگی آسمان ابی با وسر خرم کوهستان

 سفید رنگ از. داشتم تنفر برؾ از. ود ماندهب جا به ها قله روي برؾ اندکی هنوز. کردند می حرکت سو آن

 میخواست دلم. بودم بیزار شدند می تبدیل سیاه به عجله با قدر این که سفیدهایی از. میخورد هم به حالم

 .کند باور مرا حرؾ که بود شنوایی گوش کدام اما. نکنید اطمینان سفیدي هیچ به گفتم می و میکشیدم فریاد

 که گردنه این به لعنت اي. رفت باال گردنه از. میکرد حرکت سنگین دنده با. شد عوض اتوبوس موتور صداي

 را عزا ابرهاي همیشه براي و کرد سیاه مرا بخت که گردنه این به لعنت اي. کرد رو آن به رو این مرااز زندگی

 نشاند زندگیم سقؾ بر« .  دارید نگه جا همین راننده آقاي.« 

 کشید را چادرم مریم. شوم پیاده خواهم می چرا دانستم نمی هم خودم. کردند نگاهم مسافران همه«:  توي

 اي شده مگردیوانه! دختر نیست ساکن کسی که گردنه این ؟» گفتم و خندیدم اي دیوانه مثل و«:  دره پایین

 است من خانه.« 

 گفت کند نمی کار درست مؽزم بود زده حدس«:  مسیرش بود گفته ما به قبال. میکند اشتباه راننده آقاي نه

 است کچسر.« 

 کنم نگاه را دره اتوبوس سمت پنجرهاي از میکردم سعی که حالی در و شدم بلند صندلی روي از عجله با

 گفتم«:  کسی اگر دره همین پایین جاستو همین من خانه. میشوم جاپیاده همین من. راننده اقاي دارید نگه



 ببیند رودخانه کنار را ام اثاثیه بیاید میتواند نمیکند باور را حرفم.« 

 گفت اتوبوس اخر از مسافران از یکی«:  پرتگاه پایین ، بهمن ریزش اثر در کامیون یک پیش ماه دو حدود

 شد می برده نسا به که باشد اي جهیزیه همان زندگی و خانه از منظورش کنم فکر. افتاد».  با که هنگامی و

 افزود کرد نگاه من به بیشتري دقت«:  لباس با بیچاره. شناسم می را خانم این ، بوده درست حدسم بله

 اش جهیزیه وقتی ، کرد پیدا سوخته کامیون رااز شوهرش پیراهن هاي تکه وقتی و رفت دره پایین به عروسی

 .بودم رفته دره پایین به کمک براي که بودم جمعیتی جز هم من...نبود خودش دست..یافت سوختن حال در را

 فراموش را روز ان خاطره باید شما. مانده دیگر کیلومتر چندین گچسر تا. جاست سر بنشین بیا. خواهرم بیا

 کنید.« 

 گفتم و گریه زیر زدم«:  پیدا را شوهرم بروم میخواهم. شوم پیاده میخواهم.دار نکه گفتم. راننده اقاي دار نگه

 کنم.« 

 اشک. دادم تشخیص بود گناهش از پشیمانی اثر در که را راننده بؽض. بود شده برقرار مسافرین بین سکوتی

 .شدم پیاده. کند عوض را نظرم نتوانست هم دیگران و مریم شوهر متعجب نگاه. دیدم را مریم ي صدا بی

 .بود کوهی گیاه و گل. بود صخره و سبزه برؾ جاي به. گرفتم پیش در را دره پایین راه تامل بی. بود ظهر

 می کنم نگاهش آنکه بی من و میکرد گیر خار اي بوته به چادرم. بود زدن نی حال در چوپانی و گوسفند گله

 .بود شده خاك و تیػ از پر جورابهایم و کفشها روي. نداشتم توجهی هم شدنش پاره صداي به حتی و کشیدم

 جهیزیه شده خرد هاي تکه و کامیون هاي پاره آهن. رفتم پایین و دوخته رودخانه به چشم. نداشت اهمیتی

 موجش برخورد از و رسید می نظر به تر وحشتناك صدایش. بود تر خروشان رودخانه آب. بود جا آن در هنوز

 را شهرام. کشیدم اثاثیه روي را سیاهم چادر. پیچید می دره دل در که شد می بلند درد از فریادي صخره به

 تو هجرت. مسافر اي بدرود باتو ، نداشتم همراهی تو جز که من. جان شهرام ردم   ها خوشی. کردم صدا

 این به لعنت اي. کرد زمستان را فصلم چهار رفنتن اما داد تنم برگهاي به خون امدنت. بود من برقلب عزایی

 .کرد نابودم که فصل

 ناله. میکردم زمزمه. کنند پیدا رودخانه به را باریکی ه را اشکهایم تر راحت تا کرد می کمک چوپان نی صداي

 ، راببین حالم و بیا. شدم هرزه گیاه تو بی که بودم گلی باتو. عزیزم خالیم تو بی. شهرام پوچم تو بی. کردم می

 دریاي موج ، را زندگی شبنم باخودت و رفتی تو. کرد نخواهد زندگی تو بی پري شاه آن. کن تماشا را رویم

 .هرگز تو بی..تو بی..شهرام ام داده قول من. بردي همه و همه را، اروزیت صحراي مهتاب ، را دلت

 هاي چراغ با رادیدم درمانگاه گذشتم می نسا از وقتی.  شدم گچسر راهی دیگر اتوبوس یک با که بود ؼروب

 شهرام؟ کجایی. کردم نگاه آپارتمان هاي پنجره به. بود شده آویخته درش زنجیر به که بزرگی قفل و خاموش

 رویش به خورشید طلوع در چگونه ببین بیا ، شده کور و سوت طور چه. کن تماشا را هایمان آرزو خانه و بیا



 کدامش هر که رنگارنگ اروزهاي حدیث؟ و شهر همه آن رفت کجا. گراییده تاریکی به اطرافش و شده بسته

 .شدم پیاده و رسیدم گچسر به. بود ام چاره تنها کشیدن شب؟آه ساعتهاي گذراندن براي بود قصه کتاب یک

 .میکرد تاریکی با جنگیدن براي را تالشش آخرین خورشید و آمد می ولگرد سگهاي کردن پارس صداي

 ناا و بودم خسته. دیدم روشن را کلبه دورچراغ از. گرفتم پیش در را ده باریک راه. بودند روشن هتل چراؼهاي

 قدم شکسته دل و امیدانه نا طور چه حاال و بودم کرده ترك را آینده امیدهایی چه با. داشتم برمی قدم میدانه

 .داشتم برمی

 شنیدم را پدر ناله. کردم باز را در جیرجیرکنان.بودند گرفته را کلبه دور تا دور هرز علفهاي«:  کیه ؟» آهسته

 گفتم«:  پري شاه. پدر هستم من.« 

 دهد حرکت را گردنش بتواند تا کرد تالش. نداشت حرکت براي نایی پیرمرد بیچاره«.  پري شاه هستی تو

 آورد در پا از مرا تو ؼصه. بابا عزیز تو بیا جان؟.« 

 کشیدم سرم از را چادر و نشستم اش کهنه رختخواب کنار«:  پدر میکنی باور را ام بدبختی تو مگر».  گفت: «

 بابا عزیز تنهایی. کنیم باور که بودیم مجبور ما اما دختر نبود کردنی باور درواقع ؟«

 » با و میکنند سیستم آخرین اتومبیل سوار مرا اش خانواده شهرام از بعد کردي فکر بابا؟ اي کرده فکر چی

 احترام و عزت...» 

 گفت حرفم میان و بگیرد را اش گریه تکانهاي جلوي نتوانست بابا«:  بمیرد برایت بابا الهی».  در سر دو هر

 به طور چه پدر آؼوش در سر نفهمیدم که بودم خسته آنقدر. ریختیم اشک ساعتی تنهایی ؼم در هم گریبان

 .رفتم خواب

 » بابا نمیخوري شام مگر بابا عزیز! پري شاه ؟«

 نداشتم اشتها ، بود دوغ و نان شام اینکه براي نه«:  بابا دارم استراحت به نیاز فقط».  بابا صداي با دوباره وصبح

 .پریدم خواب از

 ، میوه درختان پاي کودهاي بوي ، کوهی گلهاي عطر بوي. آمد می کوهستان بوي. میخواند همسایه خروس

 به ، دست دور به نشستم سنگی تخته روي کلبه جلوي. بود خسته جسمم ، روبرو کلبه تنور از تازه نان بوي

 .شدم خیره بودند شده کبریت قوطی یک ریزي به بودند رفته باال بس از که هایی گله به ، ها قله

 .بود او یاد و شهرام براي فقط همه و همه دلم درد ام، زمزمه نگاهم، ، فکرم،حواسم

 » بیاوري بیرون تنت از را سیاه لباس این نیمخواهی! جان پري شاه ؟«

 » تن بر را لباس این عجله آن با و بود رحم بی او اینقدر که حاال. ماند می باقی تنم در همیشه براي ، پدر نه

 کنم نمی جدا خودم از هم من نشاند من.« 

 » بروي خوشبختی دنبال توانی می دوباره جوانی تو. دخترم نکن لج خودت با.« 



 خندیدم لج روي از و تمسخر با«:  مرا. نیمخواهم. دوید دنبالش باید همیشه که خوشبختی این به لعنت اي

 دارد لذت نحوي به نیز خود بماند جا خوشبختی از که بدبختی! پدر بگذار راحت بدبختیم باهمین.« 

 » بمانی عزادار عمر اخر تا شود می ،مگر پري شاه نگو پرت و چرت ؟«

 » شهام برابر در خودتان که بود اي جمله این. آورد می رو انسان به یکبار فقط خوشبختی کنم؟ چه نمانم اگر

 پدر رفته یادتان. گفتید من به ؟«

 گفت و بوسید را سرم. «: عزیزم باشد کنم؟ فراموش را شهرام تو خاطرات توانم می مگر. نرفته یادم ، دخترم نه

 بیا کنار خودت با راحتی طور هر.« 

 . »پدر است دلخون و چاك چاك چرا ؼنچه که مگو

 .پدر است مجنون قلب زخم از حکایت این که مگو

 .پدر است خون پرچم ، نیست زبان سرخ زبان که مگو

 پدر نیست ستاره یک دیگر آسمان هفت در که مگو.« 

 » بخور صبحانه صبرکن حداقل دختر؟ روي می کجا «

 » شود می دیرم. است منتظرم ،شهرام پدر ام زندگی و خانه سر میروم.« 

 می تمسخر به ها بعضی و سوخت می دلشان ها بعضی و شده دیوانه عشق از فالنی دختر گفتند می ده مردم

 .گرفتند

 دوان را پرتگاه. ساندم می گردنه به را خودم میکرد ترمز پایم اجلوي که اتوبوسی اولین با. ایستادم می سرجاده

 سر ناله چوپان فلوت و نی با انداختم می داخلش زمینی سیب. کردم می روشن آتشی. رفتم می پایین دوان

 چهره. برساند شهرام گوش به تا سپردم می رودخانه آب رابه هایم پیؽام. ریختم می اشک سیر دل و دادم می

 .میکرد نمایان تصویرم بر کوچکی موجهاي اشکم هاي قطره و دیدم می آب در را نگرانم

 بگو برو. مکن دریػ گوشهایم رااز صدایت. بزن حرؾ من ا دیگر یکبار. بیا خوابم به. دلتنگم بگو شهرام به برو

 بگو. بیایم را راه بقیه بده اجاره. مانده ناتمام پري شاه قصه بگو. کشد می را انتظارت رودخانه کنار پري شاه

 دلشکسته یک ، ؼریب یک ، خسته یک بگو. بده را رویت دیدن اجازه دیگر یکبار و کن رحم شده تنگ دلم

 کرده خواهش پري شاه بگو. کن روشن را تکلیفش و بیا. است منتظرت. خواهد می را تو و شده تنگ دلش

 .ببري خودت همراه و بگیري را دستش

 .شد تابستان. شنیدم رودخانه امواج از را صدایش نه و امد خوابم به نه هرگز ولی کشیدم انتظار زیادي روزهاي

 به ده بزرگان. نبود بودنش زنده به امیدي هیچ دیگر و شد می تر وخیم روز هر پدر حال. میکرد بیداد گرما

 فقط. بود گذشته ازگریه کارم. کشید می را آخر نفسهاي پدر. بود شب. کردند خواهی حالل و آمدند دیدنش

 گفتم و دادم تکان افسوس و تمسخر عالمت به را سرم. بود من اینده نگران فقط پیرمرد. میکردم نگاهش: «



 بود ام گذشته من اینده.« 

 گفت هایش نفس بین در و شد امید نا بیشتر«:  رحم جوانیت به خودت، به پري شاه است..وفا بی روزگار این

 خوب وفت. انسانیت و شرؾ نابودي شرط به نه اما است خوب وفا ، میکند پشیمانت رحم بی دست که کن

 آنچه بپرست و کن زندگی نیک نام با.  باش داشته وفا خودت به. باشد خودت براي اول آنکه شرط به اما است

 است تو سرمایه که را...« 

 زمزمه گرفته صداي با را مادرم نام بار چند بعد. کرد صدا مرا نام بار سه و گذاشت هم روي را هایش چشم

 .کرد تسلیم افرین جان به جان و کرد

 ، را زندگی. پذیرتم را واقیعیت پدر آرام صورت به خیره. میکردم گریه نه و بودم کرده وحشت نه. بود سکوت

 می حرؾ پیش اي لحظه. دیدم ها لحظه در را زندگی و مرگ بین ي فاصله. سپرد جان آسان چه ، را مرگ

 .بود شده تبدیل سرد جسمی به و شده خارج کالبدش از روح حاال. میکرد نصیحت. دید می. داشت جان. زد

 کشید می جیػ مالیمی نسیم برابر در حتی پوسیدگی شدت از پیکرش و در که داد می نا بوي که اي کلبه در

 دود کهنه سقؾ که اي کلبه در ، میکرد یادآوري برایم تلخ خاطرات هزاران اش تخته و تیر هر که اي رکلبه ،د

 و بود همدردم. بود مونسم که جسد یک. جسد یک و ماندم می من بود شبهایم گوي قصه اش گرفته

 یک. بود من هاي ناله صداي شنونده همیشه گوش. شد نمی خسته دلم درد شنیدن از. بود آشنا باخاطراتم

 نگاه. داد نمی جواب را هام ضجه و ها ناله ، ریخت نمی صدا بی اشک برایم شنید نمی دیگر که جسد

 .کرد نمی ارامم اش مظلومانه

 کرد سنگین را بارم کوله دردي شب ان«.  شدم یتیم.« 

 پدر محاسن در را دستم. بود یاورم تنها سکوت. نمیکردند همراهیم خواستن کمک براي زبانم نه و زانوهایم نه

 کردم صدایش. بردم«:  بابا»!  خودم به. شدم تر تنها من و رفت هم بابا که شد باورم کم کم. نداد جوابی هیچ

 در اشکی. بود نمانده باقی چشمه براي آبی دیگر اما شود جاري و بجوشد اشکم ي چشمه شاید آوردم فشار

 من و میخندید هاهاي بودم؟ باخته زمانه رحم بی دست به را یاخودم بود شده سنگ از دل دانم نمی.  نبود کار

 .شدم می پرپر اسارتش دست در

*** 

 می فالنی مدیون را خودمان عمر یک ما گفتند می ده مردم. نداشت وجود پدر سپردن خاك به براي پولی

 می و نهادم می لرزان و قدرت بی زانوي دو بین یتیمی سر من و بگیریم ختم برایش داریم وظیفه و دانیم

 نالیدم«:  می خاك دست به را پدرم..و گل تاج با ، چنانی آن و چنینی این باتشریفات بود زنده من همسر اگر

 پاك خودش گرم و مهربان دست با را اشکم و فشرد می اش سینه در را سرم حاال بود من شهرام اگر. سپرد

 شد می مادرم هم و پدر هم داشت وجود من رفته دست از امید و عزیز اگر و ، میکرد.« 



 قرض ده بزرگ از که پول اندکی مقدار و بود عقیق انگشتر یک داراییم تنها ، امید نا و ؼریب. شدم جاده راهی

 .بودم کرده

 هفده شانزده پسر. بود پر ها صندلی.شدم سوار. رسید راه از باالخره تهران اتوبوس. دوختم گردنه به را چشمم

 وضعم و سر به کنجکاوانه نگاهی بود مسافرها لیوان در ریختن آب مشؽول بود راننده شاگرد که اي ساله

 گفت و انداخت«:  نشویم جریمه که بنشین ، رسیدیم راه پلیس به وقتی».  و دادم مثبت جواب گردن حرکت با

 زود چه. روم می کجا. هستم کی. کنم حفظ را تعادلم بتوانم تا بگیرم صندلی یک به را دستم کردم سعی

 بار کوله این است سنگین قدر چه. دارم ؼم بار زیر پرتحملی هاي شانه چه. کشید پر دامنم از خوشبختی

 ده از را منظره آخرین پنجره از پري؟ شاه میروي کجا حاال. کشانم می خودم دنبال به خوب چه اما خاطرات

 این و کشاند مرامی که است سرنوشت این. ندارم ي دیگر چاره.  بروم باید چون روم می. کردم وداع و دیدم

 .میکند راتسلیم انسان قدرتنمایی با که است روزگار

 به چشمم اینکه محض به. کرد می نگاهم دزدانه. داشت تن به سربازي لباس به افتاد جوانی به چشمم

 اشتباه زدم می حدس که را آنچه کرد می وانمود و انداخت می بیرون منظره به را نگاهش افتاد می چشمش

 به.شدم ؼرق خاطرات در دوباره و افکندم زیر به سر. نداشتم دیگري چاره چون نیاوردم خودم روي به. است

 .دیدم را رفته دست از امید هاي پنجره.دیدم را زنجیرش و قفل. دیدم را درمانگاه...این به لعنت. رسیدیم نساء

 شیروانی و قرمز آجرهاي از را نگاهم آخرین. داشت حق. بروم جنگش به صالح کدام با باید.  کرد حمله اشک

 نگاهم سرباز جوان دوباره. کردم پاك را اشکم لؽزید می بقچه گره در که دسنی با. نکردم دریػ دارش شیب

 را ؼرور و شد می طوفانی گاه بی و گاه که چشمها این از امان اما ، داشتم ؼررو. کشیدم خجالت بار این. کرد

 میکرد نمناك دلم خشک صحراي در«.  بنشینید من جاي! ...خانم بفرمایید.« 

 بهتر خدا اما بودم ایستاده استوار ظهر به شاید. کرد تعارؾ من به و شد بلند صندلی روي از که بود سرباز جوان

 گفتم. بود گرفته جسمم از را مقاومت روزگار زجر برابر در کمرم خمیدگی که دانست می«:  ممنون».  تعارفش و

 بیشتر که را ام ژولیده ازموهاي اندکی. گذاشتم پایم جلوي را بقچه و نشستم صندلی روي. کردم قبول را

 جلوتر را چادرم و کردم تر محکم را روسري ي گره. بود شده خارج روسري زیر از کرد می خرد را شخصیتم

 انگار. داشتم تنفر جاده این مناظر و کوهها از. رانبینم جاده خم و پیچ تا دادم قرار هم روي را چشمانم.کشیدم

 می نعره صخره هر. فرستادیم دره دل به ما را شهرام ، کشید می فریاد من برسر جاده این اسفالت از تکه هر

 کشید می فریاد و میکرد دستی پیش رودخانه. گرفتم تو از را شهرام من کشید«:  بردم من را شهرام».  لب زیر

 هر به و جهیزیه به خودم، به. میگفتم بیراه و بد صخره و رودخانه به ، کوهستان و جاده ،به بهمن و برؾ به

 .گفتم می وري دري شد شهرام رفتن باعث که چیزي

 لحظه با ببینم بهتر تا کشیدم شیشه به دست. دم خارج کنترل از همیشگی احساس همان. رسیدیم گردنه به



 وداع ریزان اشک ، بود برد فرو خودش در مرا زندگی و وجود تمام که ظالمی و وحشی خاك با ، خاطرات هاي

 .گفتم

 .زد می قلبم به آتش بیشتر که ترحم از پر کنجکاو نگاه جوان، سرباز نگاه. مردم چشم از پنهان هاي نگاه باز

 قدر چه.باشد امان در تواند نمی نامحرم نگاه از حتی که سفر در تنهایی دختر. میکردم راباور پناهیم بی بیشتر

 حل راه این ، نه کنم؟ جدا نگاهش از را نگاهم قدر چه. بیدازم پایین را سرم قدر چه. کنم قفل هم در ابرو

 .داشتم نیاز حامی به من. ندارد فایده

 در بس از شاید. بود ام کهنه لباسهاي ، علت شاید. نگرفت کرایه من از راننده چرا دانم نمی. رسیدیم تهران به

 در مدفون زندکی خاطرات بارها که بود ایی راننده جز شاید. شناخت می مرا بودم کرده آمد و رفت گردنه راه

 و کردم تشکر بنشینم راحت من تا ایستاد ساعتها که سربازي از و رانده از. بود شنیده مسافرها زبان از مرا دره

 من در از همه خواست می دلم چرا انداختم اطرافم مردم به ؼریبی نگاه. بود مسافر از پر ترمینا. شدم پیاده

 ترحم به نیاز نکند بودم؟ شده محبت گذاي نکند ؟..من بگویم و بزنم فریاد میخواست دلم چرا ، شوند باخبر

 شنیدم سرم پشت از صدایی بود؟ کرده محتاجم ، پناهی بی نکند داشتم؟«  خانم!« 

 گفتم..که سربازي همان. بود پایین سرش برگشتم فقط«:  بفرمایید».  گفت«:  چند فقط لحظه چند توانم می

 بگیرم رو شما وقت.. لحظه ؟«

 کرد بیشتر را کنجکاویش پوزخندم«:  اقا ام داده دست از که رامدتهاست وقتم من.« 

 گفت و زد چپ علی کوچه به را خودش ، شد یا نشد متوجه را منظورم«:  اجازه اگر اما ندرام مزاحمت قصد

 آدري.. خواستم بدهید...» 

 گفتم. بود بدتر گریه از صدبار که اي خنده اما گرفت ام خنده بار این. «: رفت بین از مدتهاپیش هم من آدرس

 ي گردنه سر بروید کنید نمی باور...« 

 گفت و رفت ور سربازیش ساك ي دسته با کمی«:  کنید می ام مسخره ؟«

 گفتم«:  روزگار دست مسخره. ام شده مسخره که است مدتها خودم.« 

 گفت«:  است ؼصه پراز شما چشمان».  پرسیدم«:  دانید کجامی از شما».  گفت«:  همه که کنند می فریاد چنان

 شنوند می».  گفتم«:  شنود نمی خدا چرا پس»  گفت و افکند زیر به سر«:  که داند می صالح خدا شاید

 نشنود. ». است کافی من چون بینوایی کردن قانع براي جواب همان کرد فکر و کرد سکوت بعد

 گفتم«:  خداحافظ»  را ادایش لب زیر و رفتم خیابان سوي ان به. جداکردم بود ایستاده که مسیري از را راهم و

 می عبور سرم پشت و روبرو که هایی اتومبیل بوق و ایستادم. داد آزار را گوشم صدایش دوباره. آوردم در

 .ایستادم اتوبوس صؾ در. آمد می سرم پشت. بگذرم را خیابان عرض که کرد حکم هایم گام به را اجبار کردند

 رساند من به را خودش باعجله و گرفت بلیط چند«:  فقط. ندارم مراحمت قصد که گفتم خانم میکنم خواهش



 را شما آدرس خواهم می..« 

 دادم جواب اهمیت بی«:  میدهم اطالع شما به دانستم را آدرسم اینکه محض به.« 

 حرفی دیگر. شد سوار سرم پشت هم او. شدم استاد لحظه همان که اتوبوسی سوار. کرد نگاهم مبهوت و مات

 گفتم راننده به و آوردم در کیؾ رااز ام دایی منزل ادرس. کرد نگاهم فقط و نزد«:  نگه آباد نازي ایستگاه اولین

 دارید.« 

 .نشست کنارم و آمد. شدم آهن راه خط اتوبوس منتظر و نشستم نیمکت روي. شدم پیاده ایستگاه اولین

 پرسیدم متعجبانه«:  شدید پیاده هم شما».  گفت«:  که...امرخیر در اصرار اما هستم سمج کنید فکر ندارم دوست

 نیست گناه.« 

 .آمد بچه نظرم به. میکشید صورتش به دست مرتب و بود آورده در سبیل و ریش تازه و بود ارام اش چهره

 .بودم داده دست از شخصیتی چه با را کسی چه. شدم دیوانه. کردم اش مقایسه شهرام با اي لحظه

 » خانم»..  افزود و کرد مکث و«:  تااین گچسر خود از من.  ندارید من اصرارهاي به توجهی هیچ شما چرا

 جا...« 

 گفتم و پریدم حرفش میان برود و ندهد ادامه اینکه براي«:  می فکر شما که کسی آن پسر آقا اید گرفته اشتباه

 دارم شوهر من. نیستم من کنید.« 

 گفت باتردید. برود من کنار از نیست دلش بود مشخص کامال اما شد بلند نیمکت روي از. زد خشکش: «

 بروم و بگیرم را کارم رد من تا گویید می دروغ ما هستم مطمئن.« 

 گفتم بؽض با«:  اید کرده فکر اشتباه من به راجع. نگفتم دورغ.« 

 ، بود کرده من به که پشنهادي از. بود شده پشمان. ایستاد ها زده برق مثل و گرفت فاصله نیمکت از قدم چند

 گفت مصرانه و برگشت ، کرده باور مرا حرؾ چرا که این از«:  البته ، باشید داشته شوهر شما کنم نمی باور

 دارم مستحکمی دلیل ناباوریم براي.« 

 » دلیلی چه ؟. »شکافتم را نگاهش دوخت و گفتم را این

 گفت و شد خیره دیگري نقطه به«:  و جوان زن شود می حاضر شوهري کدام»...  تردید لحن با و کرد مکثی

 افزود نشود اضافه من عصبانیت به که داري«:  از پر که اتوبوسی ان در ، سفر در تنها را شما مثل زیبایی

 قدر این شما شوهر شود نمی باور که من نه ، بیکار و ولگرد جوانهاي..« 

 گفتم حرفش میان و بکند ام نداشته همسر به توهینی نگذاشتم. گفت می راست«:  ، پسر اقا مرده من شوهر

 بله...پیشنهاد بعد و کنند می نگا پناهی بی در مرا که بیکار مردم براي ، من براي نه البته شدي؟ راضی حاال

 همیشه دلم در من شوهر اما نداشته وجود کنارمن شوهري مردم میان در است ممکن. هستی شما منظورم

 نکن نگاه هم من ژولیده وضع و سر این به. است زنده».  دادم ادامه و نداد امانم بعض«:  شوهر بهترین من



 برد می لذت رحمی بی از و نبود وفادار دنیا اما داشتم دنیارا.« 

 نیز بیشتر بودن همراه براي اصرارش شاید. نداشت رفتن قصد هنوز. گذشت دقیقه چند. شدیم ساکت دو هر

 .بود شده

 » گذارند نمی مردم بخواهید هم اگرخودتان کنید نمی فکر کنید؟ زندگی یادش با عمر اخر تا میخواهید».  آن

 که اتوبوسی کردن توقؾ با. بودم شنیده را واقعیت که شد ثابت اینگه تا نفهمیدم را جوان آن منظور موقع

 اخرین روي من و اتوبوس جلوي قسمت در او. شدیم جدا هم از جوان سرباز و من بود اهن راه مسیرش

 بچه دختر. ام نشده پیاده هنوز شود مطمئن تا انداخت می کوتاهی نگاه و گشت برمی گاهی. نشستم صندلی

 پناه بود نشسته کم کنار که مادرش زانوهاي به و کرد رالگد ام پنجه بود جودش و جنب حال در مرتب که اي

 با و میکرد زبانی شیرین مادرش براي گاهی. میکرد زیباتر را سفیدش و گرد صورت که زد می لبخندهایی. برد

 آن در. نداشت دل به ارتباطی هیچ که تصنعی هاي خنده. داشت می وا خندیدن به هم مرا اش کودکانه لحن

 آهن راه به کرد باز مؽزش در باطل هاي فکر براي راهی دید را ام خنده چون و برگشن سرباز که بود لحظه

 .افتاد راه دنبالم و شد پیاده هم او. شدم پیاده و دادم راننده به را بلیط ، رسیدم

 .نداشتم گشتن آدرس دنبال و و رفتن راه براي نایی. بود گرفته من از را توانم و تاب تشنگی و بود بعدازظهر

 نمی را کوچه. بود شده عوض چیز همه. بودم آمده بیمارم مادر همراه کودکی زمان در یکبار فقط که آدرسی

 زورق و رفتند می پایین و باال درذهنم کودکی خاطرات از موجهایی. بودم کرده گم را ام دایی منزل. شناختم

 بود آورده پناه برادرش تنها منزل به مادرم که زمان ان. کشاندند می سو آن و سود این به را ها ؼصه شکسته

 بیرون منزلشان از را ما رحمی بی چه با که معتادم دایی و دایی زن زبانهاي زخم و کند درمان و دوا بتواند تا

 نگاه بام کدام به. بود انتظارم در سرنوشتی چه. داشتم می بر قدم سو کدام به من حاال. میکرد تحمل کردند

 .کنم پیدا را کسی چه منزل تا بودم دوخته کبوترها کدامین پرواز به چشم و. میکردم

 ... که دایی زن و دایی همان

 عجیبی احساس بود زندانیها لباس شبیه که اي رفته رو و رنگ پیژامه و جلیقه دیدن از. بود صبحانه ظرفهاي

 پنجره که این با. کرد بیشتر را نفرتم دستش موهاي. بود زده باال دور چند را آستینش هاي لبه. کردم پیدا

 گفت پسرش به. بشنوم را صدایش توانستم می راحتی به که بود کوچک خانه آنقدر اما بود بسته«:  تخم تو بر

 دارد مهمان حبیب دانی نمی مگر سگ،».  چند هر. داشت مرا هواي قدر این چرا دانم نمی. بودم من منظورش

 گرفته صداي با و برخاست خواب از دایی تازه. شد طهر شد، روشن برایم چیز همه که نکشید طول چندي

 کرد صدا را زنش«:  گشنگی از مردم. کن درست کوفتی یه بو پاشو. شده ظهر لنگ! اشرؾ شو بلند».  زن و

 گفت بیداري و خواب در و زد دار وصله ي ملحفه زیر ؼلطی دایی«:  هستی شکمت فکر نشده بیدار هنوز

 مرد ؟» می که را نردبان هاي پله از یک هر. آمد باال جعفر. رفت فرو گوشم در تیري مثل پفش و خر دوباره و



 عروسی مجلس گویی ها مگس. بود باز اطاق در. کشیدم کنار را خودم. انداخت می پنجره به نگاه یک آمد

 یکدیگر گرد و نشستند می رختخوابها و دایی صورت و سر روي کنان ویز ویز و آمد و رفت در مرتب. داشتند

 .شود خم شدن وارد هنگام بود مجبور درازش قد آن با جعفر و بود کوتاه در چهارچوب. کردند می شادي

 .داشت عجیبی زندگی. بودند سالش و سن نشانگر گردنش و چانه زیر چروکهاي و انداخت می پاین را سرش

 .بودم ندیده را همسرش هنوز

 جوش تازه سماور. کردم جمع را رختخوابها دایی زن کمک با. پریدند جا از دایی زن و دایی جعفر، صداي با

 .بود صبحانه ي سفره تزئین تنها بود، برداشته را اطاق گندش بوي که زده کپک پنیر مقدار یک. بود آمده

 گفت کنان پچ پچ و انداخت شده خرد و بیات نانهاي به نگاهی جعفر«:  نگفتی چرا حبیب، بودم مرده من مگر

 انشاهللا! خانم پري شاه ام شرمنده من. ندارد خوبیت شخصیت با مهمان این جلوي بابا. بخرم تازه نان بروم

 پیدا پنیر و نان لقمه یک باالخره. ما فقیر ي کلبه بیاورید تشریؾ ناهار براي اصال. کنم می جبران ناهار براي

 بیاییم بیرون شرمندگی از ما که شود می.« 

 بیانش لحن که بشوم کر را، اش چهره که بشوم کور. کردم می مقایسه شهرام با را زدنس حرؾ چرا دانم نمی

 مقایسه مجلسی یاس با را زهره خر نبود خودم دست. کردم می مقایسه شخصیت آن با را شخصیت این را،

 .کردم می

 لحظه هر که بود زهرآگین تیر جعفر نگاه. بخورم مانده شب ي کهنه چاي و پنیر از شدم مجبور. بودم گرسنه

 پرسید دایی زن که کردم می جمع را سفره رفت، می فرو چشمم در«:  به را خودت که دیشب! پري شاه خب

 وبگو بوده چه داشتنت شوهر و عروس جریان چیست؟ شوهر جریان ببینم کن تعریؾ حاال. زدي مردگی موش

 کردي را جانت دایی ي خانه یاد منظوري چه به اصال ؟«

 گفتم و زدم دریا به را دل. شد تیزتر بقیه گوشهاي از جعفر گوشهاي«:  من با بخت. کردم ازدواج امسال عید

 تصادؾ یک در شوهرم و نکرد یاري»...  را سفره و برخاستم.. شدم ساکت و گرفت زبانم از را امان اشک دیگر

 گفتم و کشیدم سر به چادر. گذاشتم طاقچه روي«:  فوت پدرم که این از بعد. ام آمده تهران به کار براي من

 جا این گرفتم تصمیم. کنم زندگی کردند می بارانم متلک که ده مردم میان در و کلبه آم در نتوانستم کرد

 نباشم سربار و کنم پیدا مناسبی کار سریعتر چه هر کنم می سعی البته بیایم».  اشاره زنش به که حالی در دایی

 گفت من به خطاب کند چاق را قلیان بساط داد می«:  شوي می گم پري؟ شاه روي می کجا حاال».  جعفر و

 گفت دایی حرؾ ي ادامه در بود همین منتظر که«:  من بدهید اجازه اگر. خانم پري شاه گوید می راست

 آیم می همراهتان».  گفتم«:  نیست الزم».  گفت عجله با و کرد صدایم دایی زن. کردم خداحافظی و«:  نکن لج

 بیاید آقا جعفر بگذار. خواهیم نمی را تو بد که ما دختر،».  شانه روي را کت و شد بلند خواسته خدا از جعفر و

 گام به را مرگ. گشتم بهانه دنبال و چرخانم اطاق سوي وآن سو این به چشم. کرد مرتب آویزانش هاي



 . دادم می ترجیح فروش قاچاق اي شیره یک کنار در برداشتن

 » خدا به چاکرم خیلی! خانم پري شاه حاضرم من».  پشت و داد سر کرد می بیشتر را تنفرم که اي خنده و

 گفت بلند صداي با رفتم می بیرون حیاط در از که هنگامی. افتاد راه سرم«:  نمان اطاق توي تنها! رضا آهاي

 پیش برو»...  سرمان پشت و خورد را حرفش ببرد را حبیب دایی اسم محل و کوچه توي خواست نمی چون

 .کوبید هم به را در محکم

 .گذشتیم را کوچه پیچ و خم سرش پشت من و جلو از جعفر

 .ایستادم

 گفت و کرد نگاهم. برگشت و ایستاد هم جعفر«:  خانم پري شاه آیی نمی چرا پس.« 

 ي بهانه به. کرد می نگاه من به مبهوت و مات چرا. زد خشکم. بود ایستاده کوچه سر بودم دیده را جوان سرباز

 گفتم بشنود جعفر فقط که طوري و شدم خم کفشم بند بستن«:  آیم می هم من آقا، جعفر بروید جلو از شما.« 

 پرسید نبود خبر با موضوع از که جعفر«:  چه براي ؟» چند.. افتاد راه و کرد قبول شد مواجه من اصرار با چون و

 پرسیدم آمد جلو جوان. بودم داده دیوار به را ام تکیه. گرفت فاصله من از حسابی جعفر تا کردم صبر دقیقه: «

 کنید می کار چه جا این شما... جا این.« 

 داد جواب. بود پیچیده کفشهایش واکس بوي. بود زده عطر. بود پوشیده شخصی لباس«:  بودم شما منتظر.« 

 » بینید می مرا دانستید می کجا از ؟» داد جواب«:  سر بیایم را مرخصیم روز پانزده هر ام کرده عهد خودم با

 شود می روشن شما دیدار به چشمم و شود می یار من با بخت روز یک باالخره. بایستم کوچه همین. »

 گفتم«:  درك مرا شما بودم امیدوار و. گفتم گفتم، می باید که را آنچه تمام من نشوید، منتظر دیگر است بهتر

 اید کرده».  گفت«:  آمدم دوباره که کردم درك».  آهی بگوید را دردش تا دید مناسب را فرصت و شدم ساکت

 داد ادامه و کشید«:  می احساس. کشید می عذاب تنهایی از و هستید تنها من مثل هم شما کنم می احساس

 علی من اسم. دارید بفهمد را دردتان که زبان هم یک مونس یک همدم، یک به نیاز من مثل هم شما کنم

 کنیم صحبت هم با کمی امروز هستید موافق. است.« 

 گفتم حوصلگی بی با. داشت خوشی دل چه«:  می ها چه من دل در دانید می چه شما کارتان، دنبال بروید

 گذرد».  گفت«:  بدانم که ام آمده».  گفتم«:  ندارد من حال به نفعی هم شما ودانستن».  گفت«:  منافع فقط شما

 را نفرمان دو هر منافع من اما گیرید می نظر در را خودتان.« 

 گفتم. کرد روشن سیگار یک و ایستاد اصلی خیابان سر جعفر«:  کار شما درثانی. دارم کار جایی امروز من

 که نکردید درستی...« 

 گفت و پرید حرفم میان«:  دارید نسبتی چه آقا آن با بپرسم ندارد اشکالی هستید، تنها کردم می فکر».  گفتم: «

 نسبتی هیچ».  کرد می سوال گاهی و داشت برمی آهسته هاي قدم سرم پشت. افتادم وراه«.  شما با چرا پس



 ایستاده منتظرتان چرا پس برود؟ که کردید راهیش چرا پس آمد؟ می ؟«

 به جوابگویی نوبت حاال. شدیم تاکسی سوار. رساندم جعفر به را خودم و ندادم جواب را سوالهایش از یک هیچ

 .بود جعفر سوالهاي

 » داشتید آشنایی پسر آقا آن با خانم پري ببخشید ؟«

 گفتم نرسد حبیب دایی گوش به خبر اینکه براي. «: است سرباز. شدم آشنا او با ترمینال در آمدم می که دیروز

 بفرستد، خواستگاري به را مادرش تا خواهد می اجازه. دارد ازدواج قصد گوید می بگیرد یاد مرا نشانی که آمده

 یا دایی با را موضوع بدهید قول جعفر آقا اما...« 

 » هستم خوبی رازدار من. باشد راحت خیالت.« 

 می تر کامل را لبانش ي خنده نش چشما. کرد ادا داد می نشان تر منفور اي موذیانه لحن با را دوم ي جمله

 لحظه هر در داشت یادت کردن، نگاه هنگام به اش پیشانی روي چروکهاي اش، بینی کنار هاي خط. کرد

 .کند می نگاه قبرکن به و برخاسته گور از تازه که بود اي مرده همچون کل در. بزند مژه سرهم پشت چندبار

 چرخاندم خیابان طرؾ به را سرم نفرت از یا وحشت از«:  رازدار به نیاز باشم داشته هم اگر. ندارم رازي من

 ندارم».  افزودم دلم در و«:  هستند صبورم سنگ خود شب، تاریک گوشهاي.« 

 بوي. کشید من طرؾ به را خودش کمی تاکسی پول پرداختن ي بهانه به و خورد تکان خود جاي بر اندکی

 گفتم راننده به و کردم جور و جمع را خودم. شد تر دهنده آزار تنش عرق. «: شویم می پیاده ما عصر ولی میدان

 رویم می پیاده هتل تا را راه ادامهی.« 

 وضع و سر این با ما. بود آسان راننده مؽز خواندن. کردند نگاهم آینه در راننده و ناباورانه و چپ چپ جعفر

 به هایی شب چه. کشیدم آه.تهران هاي هتل ترین لوکس و بهترین از یکی هم آن. برویم هتل داشتیم قصد

 نگاهم وبر بر هنوز جعفر. شمردم می هتل همان ي پنجره ز ا را ها ستاره شهرام دیدن و صبح طلوع عشق

 از ووآهسته گرفت راننده از را پولش ي باقیمانده.گذرد می چه او ي فرسوده مؽز در دانستم می کاش. کرد می

 پرسید من«:  داري؟ کاري هتل داخل

 گفتم. کنم اقامت هتل در دارم قصد نکند باور داشت حق«:  برایم کاري بتواند شاید. است آشنا هتل مدیر

 شاید گرفت، می خوبی نسبتا حقوق بود، کارگر گچسر درهتل مادرم وقتی. کند پا و دست. »... کردم مکث

 پرسید«:  چی شاید ؟» گفتم«:  هیچی».  تصمیمهایم تمام از دادم می اجازه نباید. گذاشتم تمام نیمه را حرفم و

 .بیاورد در سر

 جا این. ساختند می ور شعله را خاکسترم آتش و شدند می زنده یکی یکی خاطرات. شدیم پیاده ولیعصر میدان

 و خوش دل وچه.  داشتم حالی چه. رفتیم هتل سمت به شهرام با شب اولین که است رویی پیاده همان

 .خوردم زمین به و شکست پروبالم زود چه و بودم سرزنده



 دلیل همین به. نداشت اي فاصله چندان. است تعقیبم در همچنان علی شدم متوجه رسیدیم که هتل روبروي

 .بود آسان بوده، اتفاق یک فقط اش دوباره دیدن بفهماند من به داشت قصد که را العملش عکس تشخیص

 گفتم جعفر به. بود علی به نگاهم«:  برگردم من تا بمانید منتظر جا همین لحظه چند شما».  را نگاهم جعفر

 گفتک لب زیر. دید را علی و کرد دنبال«  کنم می را شما آبروي فکر که حیؾ».  ادامه و کشید عمیقی نفس

 داد«:  چه یعنی افتادن راه مردم ناموس دنبال دادم می نشانش گرنه و.« 

 هتل وارد جعفر تهدید به اهمیت بی. نداشتم خبر خودم و بودم کسی چه ناموس من مردم؟ کدام ناموس؟ کدام

 گفت. زدم در و رفتم هتل مدیر اطاق به یکراست. شدم«:  بفرمایید».  خوش بود مردي. کردم سالم و شدم وارد

 طوسی شلوارش و کت. بود شده شانه باال طرؾ به مرتبی طرز به که جوگندمی موهاي با زده، عطر و لباس

 که سوالش برابر در و دادم قورت را دهانم آب. داد می نشان بیشتر را سنش که داشت ریش کمی. بود

 پرسید«:  داشتید امري»  دادم جواب«:  باشد امکانش اگر خواستم می«...  ادامه دستپاچه و کنان من و من و

 دادم«"  شوم استخدام هتل این در دهید می اجازه».  بارد می خشم نگاهش از که دهم تشخیص توانستم نمی

 لبخندي مشکی پرپشت سبیلهاي زیر لبهایش اما جنگیدند می ابروانش و چشمها. بود عجیب حالتش. ترحم یا

 دوخته لبهایش به چشم نگرانی با. دید نمی چادر زیر را زانوهایم لرزش که بود خوب چه. داشتند همراه به

 مرا نکند. کند می نگاهم فقط چرا زند؟ نمی حرؾ چرا پس. گذشت برایم عمري سکوتش لحظه هر. بودم

 دیگر فکر صد و باشد؟ دیده مرا داشتم اقامت هتل این در و بودم شهرام نامزد که زمانی نکند شناخته؟

 گلو در را نفس. شد بلند صندلی روي از مدیر باالخره. کرد عبور مؽزم صحراي از سرعت به بادي همچون

 یا شود می یا. دادم می دلدلري را خودم. بود منظور چه براي وحشت همه این دانم نمی. بودم کرده حبس

 پاشنه تق تق صداي. افتد می کار از دارد قلبت. بدبخت نترس. منفی یا دهد می مثبت جواب یا. شود نمی

 کار از را مؽزم نگرانی و پریشانی. بود شهر یک سرشناس مرگ هنگام به کلیسا ناقوس مثل اش مردانه هاي

 .کرد بیشتر را قلبم مسئولیت عوض در و انداخت

 » داري سواد ؟«

 در بار چند سوالش اما پرسید بار یک او. آمدم خودم به باشند کوبیده سخت جسمی به محکم سرم که انگار

 گفتم. شد تکرار من مؽز«:  بله. » گرفت ام خنده بود شده بز صداي شبیه که خودم صداي شدن لرزیده از و

 پرسید دوباره. کردم کنترل را خودم«:  کالس چند ؟«

 » دارم دیپلم. دیپلم.« 

 گفت. داشتم مدافع وکیل به نیاز متهمی همچون من اما نبود قاضی«:  دفتر ي سابقه کامپیوتر، نویسی، ماشین

 داري چی گري منشی یا داري ؟«

 شدم سست«.  ام نکرده کار جایی حال به تا. نخیر».  داد جواب رحمانه بی و قاطع او و« :  متاسفم «



 می فرو چشمانم در که تیز کارد دو یا بود متاسفانه ي کامه این صورتم؟ بر تازیانه یا بود متاسفانه ي کلمه این

 پیچیده یکدیگر دور امید تارهاي از روز چند که اي بافته. بود هتل همین امیدم تنها. دیدم نمی دیگر رفت؟

 شده الل. گذاشتم عقب به قدم یک. شد می تر پوسیده لحظه هر بافته این. کردند می حفظ مرا و بودند شده

 کرد باز را زبانش دوباره ام ملتمسانه نگاه آخرین. نداشتم هم را در کردن باز قدرت حتی بودم«:  در توانی می

 کنی کار آشپزخانه ؟«

 .تابیدند صورتم و سر بر نور هاي اشعه و شدند باز ها پنجره یکباره که بودم ایستاده تاریک چال سیاه در گویی

 گفتم آهسته هتل مدیر روبروي اما. کشیدم می شادي فریاد و چرخیدم می خودم دور خیابان در«:  می بله

 کارگري ظرفشویی،. آیم می بر آن پس از باشد کاري هر. توانم...« 

 گفت گرفت را یک ي شماره بار سه اینکه از بعد و برداشت را تلفن گوشی«:  را خانم دخنر یک االن»...  بعد و

 پرسیدك من از و کرد دور کمی دهانش جلوي را گوشی«  بود چه اسمت ؟«

 » مدیر جناب پري شاه.« 

 داد می ادامه اش مکالمه طرؾ با صحبتش به که حاي در و رفت فرو فکر در اي لحظه شنید را اسمم وقتی

 گفت لب زیر گذاشت که را گوشی. داد تکان را سرش آهسته بسیار«:  واقعا... حیؾ زیبا، چه رویایی، اسم چه

 شده نقاشی و زیبا ي چهره این در زنم می را حرفم راحت همین براي هستید من دختر جاي شما، از حیؾ

 خودش را کارها بقیه. کن معرفی را خودت سیزده، اتاق کؾ، هم ي طبقه بروید... جز بینم نمی کم چیز هیچ

 داند می.« 

 میز پشت روشن، نسبتا موهایی و بلند قدي با ساله چند و بیست جوانی. بود پسرش خودش، از مدیر منظور

 پشت از. داشت تن به روز مد و اسپورت لباسهاي. بود اروپاییها شبیه بیشتر و بود آبی چشمانش. بود نشسته

 گفت و آورد بیرون را سرش کاؼذ و سند انبوهی«:  فرستاده پدرم که هستید خانمی همان شما ؟» من تازه

 گفتم داد را جوابم که این از بعد و کردم سالم«:  پري شاه بله»  کرد می رو و زیر را کاؼذها مرتب که حالی در

 باشند ریخته سرش روي یخ آب که کسی مثل بعد. شد خیره لحظه چند براي و انداخت صورتم به نگاهی نیم

 گفت و خورد تکانی«:  بیندازم راه را شما من اول است بهتر».  پرسید دوباره او. بودم کرده سکوت«:  گفتید

 پري شاه بود؟ چه اسمتان.« 

 » اسم چه پري شاه... اوه»...  افزود و نداد ادامه«:  دارید سال چند ؟» خالی جاي اندك روي را اي برگه بعد و

 کرد اشاره آویخته زنجیر به خودکار به و داد قرار میزش«"  کنید پر را فرم این لطفا. ». نکرد نگاهم دیگر

 ...و همسر مثل نداشتم که را آنچه نام و پدر، نام آدرس، اسم،. شدم نوشتن مشؽول

 » بفرمایید. کنید معرفی آشپزخانه دفتر در یادگاري آقاي به را خودتان توانید می شنبه روز از شما».  اي نامه و

 .سپرد دستم به را



 گنجیدم نمی خود پوست در خوشحالی از. کردم می جارو را دایی زن اتاق. بود شنبه پنج«:  پیدا کار باالخره

 جان دایی کردم... ».  در دایی صداي بعد

 شد محو کردن جارو خرش خرش، صداي« :  بابت و هستیم فراري ما که دانی می پري، شاه باشم گفته حاال از

 روز هر جنسها. باشی داشته خبر باید بیش و کم که هم مخارج و خرج از. دهیم می اجاره سگ النه همین

 باشم داشته طمع که این نه. رود می هوا به و شود می دود دارم هرچه بینی می که خودت. شود می تر گران

 حقوقت نصؾ شده که هم زنیکه این ؼرؼرهاي خاطر به فقط نه،.بدهی ما به را حقوقت و درآمد ي همه

 را...« 

 حبیب دایی ي نکره صداي که کردم نمی وحشت قدر این شنیدم می فاصله کمترین در را گرگ ي زوزه اگر

 گفتم حرفش میان. شنیدم می را« :  دایی چشم»  ایوان سمت به را اطاق پایین در شده جمع آشؽالهاي حرص با

 .کردم پرت

 » این مرد، آهاي زند؟ می چرت معمول طبق یا خوابیده حبیب پري؟ شاه انداختی خاك و گرد خبرته چه

 برایشان برود بزن صدا را جعفر. بکن ها بسته زبان حال به فکري یک پاشو شدند، تلؾ گرسنگی از حیوانه

 گرفته را محل م تما کردنشان بقو بق صداي. بخرد گندم».  دانستم می. کرد می بیداد و داد که بود دایی زن

 بدهم نشان جعفر به خوش روي من تا زد می دري هر به. کشد می دل به را کجا داغ« .  حبیب دایی قول به

 رسیدند می نوایی یک به هم، آنها.« 

 روي بعد دقیقه چند و پریدند می بقیه و بودند بام ي لبه کبوتر چند. انداختم دایی منزل بام پشت به نگاهی

 دایی، بودن فراري یا گرفت می پول ي بهانه یا. بود دایی زن ي بهانه. بودند آرام. نشستند می ردیؾ به دیوار

 .کرد می نثار بیراه و بد دایی به و زد می ؼر مرتب... خالصه یا و تریاك نبودن یا

 سیاهی و لباسهایم، و موها چرك بوي. شوم خالص وضع این از و برسد راه از شنبه کردم می شماري لحظه

 جرم روز هر دندانهایم. کردم می پیدا را آنها وضع و شکل روز به روز خالصه و نامرتبم ناخنهاي زیر هاي

 رفته فرو هم در نمد مثل موهایم. نبود خبري هیچ لباس براي شوینده مواد و حمام از. کردند می انبار بیشتري

 بروم؟ هتل به شنبه وضع و سر این و عرق بوي این با چطور خدایا. بودند

 » جان دایی زن ؟«

 انداخت باال را نازکش ابروهاي و زد کمر به را دستهایش« :  اي نقشه چه باز جان؟ گفتی من به جان؟ بله؟ بله،

 خور مفت نان چرخانی می سرت توي ؟«

 ازدواج به تن او ي خواسته به باید. داشت پا یک مرغ. شد می حیاتر بی و تر گزنده تندتر، لحنش روز به روز

 دادم می ناخواسته« :  می در که هم نمیري و بخور نان دارد، که خانه. خواهد می را تو مرده، زنش جعفر

 آورد.« 



 » فروختن قاچاق راه از.« 

 » داده نزول کوچه سر نقال به را پولش. زنی می ناروا تهمت چرا! نشناس نمک ي دختره شو، خفه.« 

 زدم پوزخند« :  بدتر چه.« 

 کشیدم عقب را خودم. کرد حمله طرفم به« :  دایی زن دار نگه را خودت حرمت.« 

 زد کمرش به را دستش هردو« :  ؼلطها چه»!  درآورد خندیدن هاي هاي با را ادایم و« .  زن دار نگه را حرمتت

 دایی».  فشار هم روي را دندانهایم و خوردم می حرص. چرخاند می را گردنش و سر و کرد می کجی دهان

 دادم می« :  بزنید حرفی یک شما دایی.« 

 گفت اي منشانه الت لحن با« :  بدان دانستی نمی. کند می کلفتی گردن و خورد می مفت خودش جانت دایی

 .دهم می را خانه این خرج حاال آوردي، می تشریؾ جانت دایی منزل وقتی. گذشت ها گذشته! خانمها خانم

 مردم جوانهاي طوري چه ببین بیا همراهم صبح روز یک بدانی خواهد می دلت خیلی کجا؟ از چرسی می حتما  

 بگذارند بالش روي سیر سر محترمشان ي خواهرزاده و جان دایی شب تا اندازم می دام به را.« 

 گفتم و کردم بؽض« :  قرار. سرکار روم می شنبه روز از. کنم می جبران اما دایی زن هستم مزاحم دانم می

 را حقوقم نصؾ شده...« 

 داد هولم عقب سمت به و گذاشت ام سینه تخت روي را دستش یک« :  خانم، نکن حقوقم حقوقم قدر این

 راحت خانه این توي خواهی می اگر. شود نمی هم جانت دایی و من دم و دود روز یک خرج جنابعالی حقوق

 بدهی گوش من حرؾ به باید کنی زندگی.« 

 پرسیدم« :  کنم شوهر جعفر به باید حتما  .« 

 » چشه آقا جعفر مگر. بخواهد دلت خیلی ؟» افزود و کرد اشاره حبیب دایی سمت به دستی و« :  به نگاه یک

 ادعا همه این که داري بیشتر چیزي چه من از تو بفرما مثال  . بدانی را جعفر قدر تا بکن ات رفته در زهوار دایی

 شوهر وقت آن چرخید، می خاص و عام ي همه زبان سر داشتم من که جوانی نکن، امروزم به نگاه کنی؟ می

 را زبانت حبیب؟ گویم می دروغ زده، مردگی موش به را خودش طور این که قبا ال یک آدم همین به کردم

 اي زده خواب به را خودت که بشنوي نیست نفعت به یا خورده گربه ؟«

 کوبیدم زمین به را جارو« :  کند؟ شوهر خواست کی اصال   فهمیدي؟ نیستم بشو جعفر زن من دایی، زن کن بس

 یک گردم می هستم مزاحم هم خیلی بدانم اگر. آورم می در را خودم خرج من زنی می خرج و کرایه از حرؾ

 کنم می اجاره خودم براي اطاق.« 

 » یاهلل.« 

 گفت و گرفت بینی جلوي را انگشتش دایی زن. آمد می باال نردبان از که بود جعفر« :  را نجست صداي! هیس

 حرمزاده ي دختره بیاور پایین...« 



 در من گیس. شدم گالویزش و شد طاق طاقتم دیگر. گرفت را چشمانم جلوي خون گفت که را کلمه همین

 گاز را اش پنجه. انداخت چنگ را صورتم. چرخید می من دست در هم او هاي وگیس شد گلوله او دست

 از.  بودم شده متنفر خودم از. پیچیدیم می خودمان به درد شدت از هردو که رسیدند وقتی دایی و جعفر. گرفتم

 قاچاق و خور نزول ي خانه سقؾ که خودم از. بودم گذاشته او مثل نسبی و اصل بی دهان به دهان که خودم

 نمی خونم و رگ در ؼیرتی هیچ و شنیدم می توهین راحتی به که خودم از. بودم کرده پناهگاهم را فروشی

 .دیدم

 اجتماع گرگهاي به که همین و زد می سرم به فرار فکر گاهی. بردم می پناه کجا به. کردم می باید چه اما

 .کنم صبر هم شنبه تا دادم می دلداري خودم به کردم می فکر

 گفت و زده در چوب چهار به را دستش هردو دایی زن. رسید راه از ه شنبه« :  رد من ي جنازه روي از مگر

 دایی پري شاه فهمی می. برویم جا این از باید ما نکنی شوهر جعفر به تو اگر. ام داده قول جعفر به من. بشوي

 کنی نابود را ما هستی راضی تو. شوم می خیابانها ي آواره من زندان، افتد می ؟«

 گفتم دل در« :  ندارید خبر خودتان و هستید شده نابود شما»  گفتم بلند صداي با اما« :  راضی دایی زن نه

 نیستم».  گفت« :  کنی می شوهر پس».  گفتم« :  روم می خانه این از اما دایی زن نه».  از دایی که بود وقت آن

 شد جدا رختخوابش« :  دختر روي می کجا ؟«

 » دست یک براي که کجا هر. نکنم خیابان ي آواره را مردم و نباشم مزاحم که کجا هر دایی، شود که هرکجا

 نباشد نانم لقمه اجبار که کجا هر. نباشد سرم منتی کهنه رختخواب».  ضعفم دشمن تا انداختم پایین را سرم و

 نبیند را« :  دایی زن کنار برو.« 

 افتاد التماس به دایی« :  می راضیش. زنم می حرؾ جعفر با من آورد می در را خرجش خودش. بماند بگذار زن

 بیامرزش خدا شوهر دنبال چشمش هنوز پري شاه بداند باید جعفر شود، نمی زور به که کردن شوهر. کنم

 است.« 

 .بشنوم کردند نمی رحم هم خودشان به که کثیفی آدمهاي دهان از را نازنینم شوهر اسم نبودم حاضر حتی

 گفتم« :  نیست جا این دیگر من جاي! دایی کن ول. ». کشاندم پایین سمت به و گرفتم را دایی زن مچ و

 گفت آهسته و نکرد مقاومت« :  سالمت به.« 

 جمع را دهانم آب. کرد می نگاه را حیاط پنجره پشت از جعفر. رفتم پایین نردبان از و پوشیدم را کفشهایم

 انتهاي به را نگاهم آخرین. شدم خارج منزلش از و کردم تنفر از پر نگاه یک. انداختم زمین به یکباره و کردم

 تنها صدا بی و خلوت کوچه. بود صبح هفت ساعت. ماند می منتظر آنجا علی دفعه هر که جایی انداختم، کوچه

 .رسیدم کوچه سر. داشتم برمی قدم تند تند. شنید می مرا کفشهاي صداي

 » پري شاه ؟«



 پی برو نگفتم دیگر. کنی می کار چه جا این نپرسیدم دیگر سرباز، جوان همان بود علی. برگشتم صدا سمت به

 نبود بردار دست. بودم کرده عادت روزش هر آمدن و انتظار به. کارت« .  حرفهاي داري وقت امروز پري شاه

 بشنوي مرا ؟«

 » به فکري است بهتر هم تو. آیم نمی مجل این در من دیگر هم امروز از. ندارد فایده هیج علی، ندارد فایده

 بکنی خودت حال.« 

 » روي می کجا پس آیی؟ نمی چی؟ ؟«

 » من که شود می پیدا گوشه یک باالخره. قبرستان...« 

 گفت خواسته خدا از و دستپاچه« :  خیابان چند ما ي خانه! پري شاه کن گوش. پري شاه هستم نوکرت خودم

 معذب اینکه براي اصال  . کنم می صحبت مادرم با. داریم هم خالی اطاق یک آباد، نازي حوالی. است باالتر

 

 می قبول دهی؟ می جوابی چه پري؟ شاه ها. نشوم مزاحمت که دهم می شرؾ قول. کن اش اجاره نباشی

 کنی ؟» بچه پسر دو فقط که تاکسی یک. بود برنداشته اصرار از دست هنوز علی. رسیدیم اصلی خیابان به

 گفت و گرفت را در جلوي علی کردم، باز که را تاکسی در. کرد ترمز پایم جلوي بودند مسافرش« :  جواب هنوز

 نه بگو یا آره بگو یا پري شاه اي نداده مرا.« 

 گفتم« :  کن صحبت مادرت با برو».  دادم ادامه. بکشد فریاد خوشحالی از بود نزدیک« :  یک عنوان به فقط اما

 قبول امین انسان یک منزل در مستأجر ؟«

 گفت رفته در حدقه از چشمانی و شده باز نیش با« :  قبول پري شاه قبول قبول،.« 

 کاري چه پرسید چو و گرفتم را آشپزخانه دفتر آدرس رسپشن مسئول از. بودم هتل در جلوي هشت ساعت

 گفت و گرفت ها پله سمت به را اش نشانه انگشت. دادم نشان را نامه دارم،« :  اطاق راست دست زیرزمین، برو

 یادگاري آقاي. دوم.« 

 اگر و. نشوم استخدام نکند بشوند، پشیمان نکند. تپید می قلبم ضربان بار چند رفتم، می پایین که پله هر از

 .بگیرم است قرار که است حقوقی ؼاز چندر این به دنیا این در امیدم تمام کنم؟ چه وضع این با نشوم

 روي کاله که طاس سر با کوتاه قد پیرمردي یادگاري، آقاي. شنیدم جواب و کردم سالم. شدم وارد. زدم در

 گفت. گذاشتم میز روي را نامه سپس. کردم معرفی را خودم. بود آشپزخانه مدیر. بود سرش« :  بفرمایید

 بنشینید».  نگاهی و خواند را نامه. دوختم لبهایش به چشم و نشستم. کرد اشاره اطاق ي گوشه صندلی به و

 گفت. انداخت صورتم به بعد و دسته به اول دقیق« :  اي کرده کار آشپزخانه در حال به تا ؟ «

 » خیر هتل آشپزخانه در».  گفت و خندید« :  به که کن گوش خوب اما. هست استخدام گفتی راست چون

 است صالحت».  از را نگاهش کرد می سعی که حالی در. گذاشتم اختیارش در را گوشم هردو و ایستادم



 گفت نکند جدا نامه خطهاي... « : جوان چند فرستم می را تو که جایی. هستی اي برازنده و زیبا دختر تو

 با منظور چه به مدیر آقاي کنم می تعجب. باشی جدي کار محیط در کن سعی. بفهمی را منظورم که امیدوارم

 من به حرفها این البته کرده، موافقت آشپزخانه محیط در هم آن تو، سن به زیبایی و جوان دختر استخدام

 شدي متوجه. داري نگه سفید احسنت نحو به را پسرش و مدیر آقاي روي خواهد می دلم اما شود نمی مربوط

 دخترم ؟«

 » باشد راحت خیالتان حیث هر از! یادگاري آقاي بله.« 

 هنوز. گرفتم تحویل دستکش و بند پیش. بودم چنگال و قاشق کارد، شستن مسئول. شدم معرفی آشپزخانه به

 زیر و کردند نگاهی چشمی زیر. افتاد پچ پچ همکارهایم بین که بود نگذشته استخدامیم از بیشتر ساعت نیم

 مخصوص سبد در را ها قاشق. ندادم اهمیت و کردم مشؽول شستن با را خودم. کردند می نجوا یکدیگر گوش

 :پرسیدم بنابراین. است آمده چه براي بزنم حدس توانستم نمی. شد ظاهر کنارم آشپز سر که چیدم می

 « آمده پیش اشکالی ؟» گفت« :  البته اشکالی، هیچ نه نه،»...  پرسیدم من و نداد ادامه« :  چی البته ؟» لحظه چند

 گفت و کرد سکوت« :  سرخ و چربی بوي کنند، استفاده زیرزمین حمام از دارند حق جا این ها کارگر تمام

 داشته اطالع هم شما خواستم. بگیریم دوش یکبار روزي حداقل که کند می مجبور را ما ي همه کردنی

 باشید.« 

 عرق. ریخت می پاهایم جلوي تکه تکه ؼرورم. ریخت فرو و شد خرد من سر بر یکباره کبود گنبد گویی

 از همکارهایم پچ پچ دانستم، می را منظورش خوب. شدند جمع بؽض شدت از لبهایم و پیشانی بر خجالت

 .رفت سیاهی چشمانم جلوي. لباسهایم چرك بوي از. بود تنم عرق بوي

 کشیدم بیرون دستم از را ها دستکش« :  کجاست حمام ؟«

 :گفت کشید می دستش کارد پشت به دست که حالی در. است شده روشن برایم چیز همه که فهمید انگار

 « است بهتر بگیرید دوش رفتن موقع البته.« 

 گفتم شکسته دلی با« :  بگیرم دوش االن ندارد اشکالی اگر.« 

 گفت حال هر در دانم نمی... هم شاید. خواست می خدا از شاید« :  خانمها حمام راست، سمت بپیچ راهرو، ته

 است دوازده ي شماره.« 

 اشک بلندتري صداي با. پیچیدم راست سمت به بودم بیزار خودم از. کردم می گریه. رفتم راهرو به معطلی بی

 یک شکل به طالیی گردنبند به افتاد چشمم که کردم باز را حمام در. برد می باالتر را صدایم تنهایی. ریختم

 نگاه راهرو ابتداي و انتها به. داشت فاصله متر سانتی چند فقط حمام چاه با. بود شده چاره زنجیرش رخ، نیم

 دادم فشارش مشت در برداشتم را گردنبند. بستم را در و شدم حمام وارد. نبود کس هیچ. کردم« :  من مال

 کردم پیدایش خودم است،».  چکید اشکم گردنبند، به خیره دوباره و« :  را الماسش. پري شاه کار چه خواهی می



 تو مال هم گردنبند این. باشی داشته اي شکوه و گله آنکه بی گذاشتی جا را جواهرش. ندادي اهمیت و داشتی

 شود می چه باشد.« 

 همراهم اي شوینده وسیله هیچ. بود نخورده تنم به حمام آب که بود مدتی. کردم راحتی احساس ولرم آب زیر

 سرم به برداشتم را صابون اجبار روي از اما بودم رؼبت بی. بود افتاده حمام ي گوشه صابون تکه یک. نبود

 تنم براي چیزي صابون مانده ته از. گرفتند شدن باز به تصمیم هایش گره تا شستم را موهایم بار چند زدم،

 .نماند باقی

 دیده را آنها کجا. بودند آشنا ها، سرامیک و کاشی به آب، شیرهاي به دوش، به. کردم نگاه حمام سرویس به

 بود حمام همان حمام. بود هتل همان هتل کشیدم، آه. بود گرفته برایم هتل همین در شهرام که اطاقی. بودم

 لحظه هر در همسرش که نبود هتل محترم مسافر آن پري، شاه دیگر نه. آمد می فرود که سر بر آب این اما

 .بود عرق گند بوي از رهایی فکرش تنها که بود ایستاده آب این زیر کارگري حاال. بود آسایشش فکر به

 مدتی که آتشفشان کوهی چون باره یک رنجهایم و دردها را، پناهم تنها را، ام زندگی شریک را، شوهرم

 از امیدهاي و دیرینه آرزوهاي سرازیري آسا، رعد ؼرشی انفجار،. گرفت خود به انفجاري حالت بوده، خاموش

 به دوباره و خاستند می بر افکارم از. رفتند کجا به رفتند؟ کجا به مذاب مواد هاي باریکه چون رفته، دست

 هجوم در اشکها. شد می پنهان ریخت می چاه به که آبی شرشر صداي در فریادم. گشتند برمی اول جایگاه

 که شنیدم حمام در پشت از صدایی. شدم ساکت و بستم را آب. شد می گم آمد می پایین دوش از که آبی

 گفت« :  ام آورده لباس برایت عزیزم، کن باز را در لحظه یک هستم، همکارت من.« 

 

 استفاده فرصت از. بود آورده برایم اي سرمه رنگ به کار لباس یک. بود آشپزخانه کؾ مسئول که بود پیرزنی

 لباسهاي و کردم

 پنهان لباس زیر پیرزن که اي شوینده مواد ي باقیمانده و کردم تن به را اي سرمه روپوش بعد. شستم را خودم

 می. کردیم صحبت هم با کمی راهرو مسیر در. برگشتم آشپزخانه به همراهش و سپردم خودش به را بود کرده

 بود مجبور ببیند، را جایی تواند نمی و شده نابینایی دچار هم او که دارد دختر یک فقط دناي این در گفت

 می خودش که را آنچه و شدیم دوست هم با. بود من از بیشتر دلش درد. بدهد را خرجش تا کند کارگري

 انجام ایراد بدون و تمیز را کارم داشت اصرار و کرد معرفی یکی یکی را همکارانم. داد یاد هم من به دانست،

 کارگرها از ناپاکیزگی یا نافرمانی اگر و است گیر سخت بسیار آشپزخانه مسئول کرد می تاکید مرتب. بدهم

 چنگالها شستم، می را ها قاشق بیشتري دقت با. کند می اخراجشان بالفاصله و کند گذشت است محال ببیند

 کردم می خشک تمیز دستمال با یکی یکی بعد. دادم می جا مخصوص سبد در را کاردها و کشیدم می آب را

 ساعت هشت توانایی که بود ضعیؾ من بدن اما نبود دشواري چندان کار. دادم می قرار خودشان جاي در و



 همراه و کردم عوض را لباسهایم. دادم همکارم به را شیفتم ظهر از بعد چهار ساعت. نداشت را ایستادن سرپا

 رفتن راه ناي که بودم خسته آنقدر. آمدم بیرون هتل از شناختند می گل خانم نام به را او همه که پیرزن

 گفت گل خانم. نداشتم«:  تشویق است ممکن بدهی انجام خوب را کارت اگر.کنی می عادت است، اول روز

 شوهر! جان پري شاه نگفتی راستی کنند، بیشتر را حقوقت حداقل یا بدهند تحویلت تري آسان کار و بشوي

 داري ؟« » داده قول. کرد ام دیوانه و رفت. سپرد زمانه این رحم بی دست به مرا و. کرد فوت. گل خانم داشتم

 نروم هرگز او بی که بود گرفته قول و نرود هرگز من بی که بود« ».  نمی دار وفا کس هیچ به دنیا! بابا اي

 هزار. کن قبول معطلی بی شد پیدا برایت خوبی بخت اگر. نکن را گذشته فکر. جوانی تو جان، مادر. ماند

 هم کردن فکر امان داشتم پسر اگر من وهللا. صحبت خوش هم باالو و قد خوش هم خوشگلی هم ماشاءهللا

 دادم نمی بهت» .  و کنم بنا درستی ي پایه بر تو با را دوستیم توانم می حداقل که الحدهللا خب گفتم دلم در

 می کرج از بیچاره. شد می جدا من از راهش زن چیر. رسیدیم ولیعصر میدان به. سازم بیشتر را استحکامش

 سوار. گرفتم او از بلیط دو تعارؾ بی و نداشتم داري، بلیط پرسید. شد می آزادي میدان اتوبوس سوار باید و امد

 از هم علی که دیدم رسیدم، آباد نازي ایستگاه به وقتی. رسید می نظر به راست سر علی منزل آدرس. شدم

 گفت و خندید. یوست من به و شد پیاده اتوبوس. «: کردم می تعقیبت داشتم جا همین تا هتل در جلوي از

 خواست می خدا از! خانم پري شاه کردم صحبت مادر با ضمن در بود؟ همکارت امد می همراهت که پیرزنی

 قبول. باشی ما مهمان که پخته مفصلی شام هم امشب. کرد قبول چرا و چون بی و شود برایشیدا مونس یک

 خانم پري شاه کنی می ؟» گفتم. نداشتم بحث و جر ي حوصله که بودم خسته قدر آن«:  فقط. کنم می قبول

 هستم خسته خیلی من که بریم تر زود».  گفت«:  چشم به اي».  یک کنار اي کوچه در منزلش. افتاد راه و

 و پاینن ي طبقه در اطاق دو. بود دار مجسمه حوض یک داراي منزلشان کوچک حیاط. دوم پالك. بود پارك

 سر پشت پله چند. بودند کرده خالی من براي را زمین زیر. بود علی اطاق که باال ي طبقه در هم اطاق یک

 گفت علی اما داد می نم بوي. بود کوتاه بسیار زمین زیر سقؾ. رفتم پایین علی«:  را زمین زیر کؾ صبح

 دهد می آزارت روز چند فقط نم بوي شستم،».  مادرش کردم نمی باور. بود اي ساله پنج و سی زن علی، مادر

 ها ان کس هر و داشت سنی تفاوت پسرش با سال پانزده فقط طاهره. بود طاهره اسمش. باشد جوان قدر این

 رنگ تازه اما قدیمی دیوارها. رفتیم طاهره اطاق به. هستند برادر و خواهر دو آن کرد می فکر شناخت نمی را

 با بود شده پهن تا دو صورت به دیوار کنار که پتویی سفید ي ملحفه. بود مرتب و تمیز اطاق. بودند خورده

 قرار پتو روي داشتند سفید ي ملحفه و قرمز آستر که اي لوله هاي بالش. جنگید می ترکمن پشتی قرمز رنگ

 این از تر زود باید. زدند می برق بودن تمیز شدت از داشتند قرار سینی در که استکانهایی و سماور. بودند گرفته

 آبی پلیسه دامن. شدم می اش سلیقه و بودن مرتب ي متوجه دیدم می را طاهره کوتاه و شده رنگ موهاي که

 .بود کرد آرایش کمی. داد می نشان زیبا را اش مهتابی پوست که بود پوشیده سفید کوتاه آستین بلوز یک و



 برگشته آرایشگاه از تازه که بود مشخص ابروهایش زیر از. داشت گوشتی لبهاي و مشکی درشت چشمان

 گفتن با و کرد پهن را سفره علی. است«:  خانم پري شاه سفره سر بفرمایید»!  جدا مادرش ي چهره از مرا نگاه

 زیبا را سفره نماي ماست و خوردن سبزي ظرفهاي با شده سرخ مرغ هاي قطعه کنار در فسنجان خورش. کرد

 اینها کنم؟ می کار چه خانه این در اصال نشتم؟ سفره سر چه براي. کردم می ؼریبی احساس. داد می نشان تر

 در قاشق نتوانستم حتی. شد برنج از پر علی هاي دست توسط بشقابم. دارند نسبتی چه من با و هستند کی

 کردند اصرار چه هر. داد نمی دستهایم به حرکت اجازه یک کدام دانم نمی ؼیرتم یا بود وجدانم. بگیرم دست

 لقمه باطلی فکر هر از دور و بنشینم ؼربیه یک ي سفره سر که بود ان از بیش نفسم عزت. نداشت فایده

 بردارم« .  بروم زمین زیر به من بدهید اجازه آگر».  گفت تعجب با علی مادر«:  شما> شود؟ می چه اثاثیه پس

 بخوابید لخت زمین روي شب خواهید می طوري چه. اید نیاورده اثاث هنوز که».  حرؾ دنباله در علی و

 داد ادامه مادرش«:  قصد که است مسافري واقع در آمده، تهران به تازه خان پري شاه! جان طاهره که گفتم

 فکري یک فردا و خوابد می شما پیش امشب. نیست کار در هم اي اثاثیه. ندارد برگشتن»...  جمله نگذاشتم

 گفتم. کند تمام را اش«:  این به باید. نباشید نگران شما. خوابم می زمین زیر در امشب من. آقا علی ممنون

 کنم عادت وضع».  گفت و بلعید آب اي جرعه کمک به و عجله با را دهانش ؼذاي طاهره«:  یک حداقال

 .نده تعارفش به گوش علی! دختر کنی قبول امانت عنوان به اما از توانی می که گلیم یک و رختخواب دست

 .عزیزم اي نمانده که بیابان توي. اورم می رختخواب خودم ببر، زمین زیر به و کن جمع را ایوان گلیم برو

 است واجب هم همسایه احترام و هستی من همسایه تو امشب از. نیست منتی هیچ نترس».  راحتی نفس

 کرد پهن و آورد خواب رخت برایم طاهره. بود کرده پنه را گلیم علی. رفتم زمین زیر به و کشیدم«:  قدر چه

 چند علی پدر. بشنوي خودم از است بهتر اما نه، یا گفت علی دانم نمی. هستم تنها من! دختر کنی می تعارؾ

 به نگاه. هستم تنها خیلی من حقیقت در. است رفته ما پیش از و کرده انتخاب را دومش همسر که است ماهی

 نه خواهم می مونس من. تو و مانم می من. رود می دیگر روز چند هم علی. نیست خوش دلم. نکن ظاهرم

 بگذار کن خاموش را برق! جان علی برویم بیا. دارد شک هم دیوالر و در به که تعارفی آدم یک نه. مستاجر

 بخوابد راحت».  در قفل به چشم تاریکی در. رفتم رختخواب به شنیدم باال ایوان از که را پاهایشان صداي

 به دستم. بود کرده تنگ را نفسم زمین زیر هواي. کردم امتحانش دیگر بار یک اطمینان براي و بودم دوخته

 .بود زمین ي گوشه رفته در زهوار ي چهارپایه یک. کردم روشن را چراغ. رسید نمی پنجره ي دستگیره

 بتوانم تا دادم تکیه دیوار به دست و دادم قرار پا زیر را چهارپایه. بود زیرزمین ي گوشه رفته در زهوار چهارپایه

 کشیدم جیػ. افتادم زمین روي محکم و شد خرد چهارپایه ي پایه یک گرفتم را دستگیره که همین. بروم باال

 حیاط و ایوان در پاهیاشان صداي از. کردم می صدا را طاهره و نالیدم می راست پاي درد از. خواستم کمک و

 پرسید و کرد صدا مرا طاهره. دوند می که بود مشخص«:  شده چی»  قفل. کنم حرکت جا از توانستم نمی



 گفتم می فقط و پیچیدم می خودم به. کرد می امید نا بیشتر را علی و خورد می تکان مرتب«:  کنید کمکم

 شکسته پایم انگار».  فقط اما جکید می خون دستش از بیچاره. کرد باز را قفل و شکست را در ي شیشیه علی

 کند جدایم زمین از توانست نمی اما گرفت را بؽالم زیر طاهره. بود من فکر به. «. نزن دست اهره! واي! وي

 بروم بیمارستان به باید. شکسته که هستم مطمئن. شود می کبود دارد کرده، ورمی چه کن نگاه».  دل در و

 نالیدم«:  بروم پول کدام با».  خاطرات بود داده نجاتم فقر از شهرام که روزگاري اما نبود جدیدم درد پولی بی

 علی. بگیرد را سراؼم ؼصه داد نمی اجازه هرگز بود زنده شوهرم اگر که آخ. بود داده جا ذهنم در را تلخی

 و داراییمگردنبند تنها. دادند قرار برانکارد روي مرا احتیاط با و امد آمبوالنس. زد تلفن بیمارستان به دستپاچه

 سپردم طاهره به را آن اما داشتم تردید که این با. بودم کرده پیدا حمام در که بود طالیی زنجیر«:  و بفروش

 بده را بیمارستانم خرج».  دکتر از علی... *** را گردنبند و شکت می دستم کاش بود، شده الل زبانم کاش

 پرسید«:  دکتر آقاي شکسته پایش ؟» گذاشت میز روي و کرد نگاه دوم بار براي و دقت به را عکس دکتر« .  فورا

 شود گرفته گچ باید».  و پرستار همراه گاهی امد، می و رفت می علی. شدم بستري راهرو، انتهاي اتاق در

 با مادرش. بیندازند تختم روي تمیز ي ملحفه کرد نمی اصرار. خرید میوه و کمپوت. دارو گرفتن براي گاهی

 گفتم. پرسید را حالم. آمد مالقاتم به گل سبد یک. «: کردم می کار که بود روز یک تازه. هستم کار نگران فقط

 روز و حال این به و ام آورده بدشانسی دادند نمی ثانی در. ندارد یمن رو شناختی هیچ آشپزخانه سرپرست

 ام افتاده».  خواهش اید، می بر کاري چه من دست از پرسید دید کار بابت از را پریشانی و نگرانی وقتی طاهره

 انجام و. دهد می انجام را کار این حتما گفت. بدهد توضیح دفتر مدیر به را جریان و بگیرد تماس هتل با کردم

 می کتاب برایم و بود ایستاده سرم باالي علی. بودم گرفته آرام مسکن یک توسط تازه بود، ظهر از بعد. داد

 می خاطرات گرد حواسم و فکر تمام. نداشتم داستان متن به توجهی هیچ اما شنیدم می را جمالتش. خواند

 می راحت چه را دلم ي زمزمه صداي. کرد می صدا را او بدنم اعضاي تمام. خواستم می را شهرام. چرخید

 شنیدم« .  بیند می کسی چه بیند، می بوده، پناهش و حافظ مدتها که اي شاخه از را برگ شدن جدا کسی چه

 بی کسی چه ؼلتد، می و افتد می زمین بر جان بی و روح بی ، امید نا و سرگردان چگونه شده خشک برگ که

 و زند می آتش را آن کسی چه. است دلش فریاد همان خرچ خرچ صداي. گذارد می رویش لگد رحمانه

 چه. است رسیده می آرامش به و برده می لذت بهار نسیم برابر در اش، سایه زیر روز یک کند می فراموش

 می را اش ؼنچه صداي. کنند می تلقی شبنم را گلبرگش روي اشک وقتی. داند می را گل حاکیت کسی

 شنوم«:  اما چرخم، می ها دست در اي هدیه عنوان به. هستم وبو خوش. هستم طراوت با و تازه وقتی تا

 شوم می لگد پا زیر راحت چه ریزد، می زمین به گلبرگهایم و شوم می خشک که همین«.  که ورقهایی صداي

 تا داد چشمانم به را اختیار و نگفت هیچ دیگر. کوبید دلم لبان بر را سکوت مهر شد می عوض علی دست در

 دهم می گوش من که این خیال به علی هنوز. چرخید اطاق در سمت به نگاهم. ببینند خواهند می که جا هر



 درست حدسم ایستاده، در پشت نفر یک کردم احساس. بود باز نیمه اطاق در. خواند می هستم کتاب ؼرق و

 طاهره گویا شد باز بیشتر در. بست را کتاب و شد ساکت علی. بود طاهره دست. دیم در بین از را دستش. بود

 مالقاتم به است ممکن کسی چی طاهره از ؼیر بزنم حدس من که این از قبل و بفرمایید گفت علی. نبود تنها

 .بود پنهان صدایم در لرزشی پرید، رنگم. بودم خبر با خودم حال از اما نبود آینه. شد وارد هتل مدیر باشد امده

 را دستش دو که حالی در و منظم و آهسته قدمهایی با مدیر. دوختم طاهره لبهاي به را نگاهم و کردم سالم

 تنها اما. رفتم می عقب به رو بودم نخوابیده تخت روي اگر شاید. امد سویم به بود کرده قفل هم به پشتش

 و کجا چره این. بود شده عبوس و گرفته اش چهره. بودم نترسیده دلیل بی. کنم جور و جمع را خودم توانستم

 اي لحظه طالییش ساعت ي شیشه برق. داشت تن بر را طوسی شلوار و کت همان. کجا اول روز یی چهره

 فرصت. بود سوال از پر هم او نگاه. دادم تؽییر علی سمت به را نگاهم. برد فرو چشمان در را خورشید نور

 نداشتم دادن جواب« .  ندهد بد خدا».  را جمله این که رسید تختم نزدیک. نداشتم هم دادن جواب فرصت

 گفتم بردم فرو را دهانم آب عجله با که این از بعد و برگشتم سویش به. گفت«:  بدشانسی مدیر، جناب ممنونم

 کار سر بیایم نتوانستم امروز که متاسفم. آوردم» .  گفت تامل بی«:  سر بیایی توانی می طور؟ چه دیگر روزهاي

 کار ؟» گفتم او هاي برداشت و ها تصمیم از دور«:  بله« » .  شریفتان اسم... داشتم سوال چند»...  گفتم«:  شاه

 پري»  گفت و«:  بودم کرده فراموش را زیبایی این به اسم که است عجیب».  علی به آمیزي استفهام نگاه بعد

 گفت و. انداخت«:  بفرمایید نیستند ؼریبه».  پرسید و آمد تر جلو قدم یک... «: منظورم هتل، حمام در دیروز شما

 به همکارهایتان از یکی بروید حمام به شما که این از قبل دیروز که است این حقیقت.است آشپزخانه حمام

 می قضیه این ي متوجه ؼروب البته. افتاده زمین روي و شده جدا گردنش از گردنبندش گویا. بود رفته حمام

 خوب را حمام و شود»...  داد ادامه. بکشم نفس راحتی به توانستم نمی حتی مدیر چشمهاي به خیره«:  داشتم

 یادگاري آقاي به. آمد من اطاق به رفتن، وقت بیچاره. کند نمی پیدا را گردنبند حال هر در. کردم می عرض

 رفته آب راه به گردنبند کردیم فکر نشد، پیدا گردنبند چون و کند سوال همه از گفتم».  و کرد مکثی بعد

 افزود«:  بیامرزش خدا شوهر یادگاري گردنبند بتواند تا گذاشتم اختیارش در وام عنوان به پول مقداري من البته

 اما. کند تهیه دوباره را»...  پرسید علی«:  چی اما ؟» در اما شنید می گوشم. بود شده روشن برایم چیز همه

 ببیند مرا کسی نکند تا نشود روشن کردم می التماس که تاریکی دنیاي در. کردم می سیر دیگري دنیاي.  «

 گردنبند گویا. شد روشن قضیه امروز اما. نشکستیم را صاحبش دل رفته چاه به گردنبد که خیال این به ما بله

 گردنبند چون نیست شما جواب به نیازي البته درسته؟. پري شاه خانم بودید برداشته شما را»...  به کرد رو و

 افزود و طاهره«:  بدهید من به را گردنبند لطفا».  می خنجر مشتش در را گردنبند. کرد دراز را دستش طاهره

 دستش مدیر. کردم می تقال کشیدن نفس براي که دارم یاد به خوب و دانم نمی شدم کبود. شدم سرخ. دیدم

 گفت و کرد دراز سویم به را«:  خواست می دلم خیلی اما نیست الزم توضیح البته. گفتم می را گردنبند همین



 ندادید تحویل آشپزخانه مدیر به کردید پیدا حمام در را گردنبند این وقتی چرا بدانم».  جواب من جاي به علی

 داد«:  مگر. است شده دزدیه شما قول به یا و گمشده گردنبند همان گردنبند این که کنید ثابت باید شما اما

 است گناه این آیا. دارد گردنبند این از هم پري شاه خب. دارد وجود یکی همین گردنبند این از فقط ؟» مدیر

 گفت و داد نشان علی به را گردنبند ي پاره زنجیر بود علی از تر زرنگ که هتل«:  چطور. اثبات دلیل هم این

 اند شده پاره زنجیر از شکل یک گردنبند دو رفتن حمام یک ي فاصله به بگویم بهتر یا روز یک در ؟» علی

 تهمت. شوي تسلیم باید و گذشته کار از کار یعنی. شود نمی فراموشم هرگز آمیزش ترحم نگاه. شد ساکت

 تشکیل پرونده برایم و آمد کالنتري مامور. کردم اعتراؾ ناچار به. نبود حاشایی راه هیچ. بودم متهم. نبود

 تحویل صاحبش به گردنبند.نبود ؼصه و افسوس در اي فایده هیچ اما. خورد می ؼصه علی من از بیشتر. دادند

 .شدم اخراج هتل از.شد داده

 می التماس و گریه چه هر.شدم زندان روانه دست به دستبند.برگشت پادگان به و شد تمام علی مرخصی

 کردم«  چه براي دادم،زندان پس را گردنبند ؟» شنیدم می جواب یک فقط«:  شود عبرت درس برایت باید.« 

 قدم دختري هیچ نکند خدا.گذشت می یکسال برایم روز هر.بودم شده حبس ماه دو به محکوم.رفتم زندان به

 و نبودم بلد که را چه هر.فروشها قاچاق و دزدها دانشگاه.است بدآموزي کالس.بگذارد محیطی چنین در

 زندان به را خواهرش پاپوش کردن درست با که بود،برادري کشته را پدرش که دختري.گرفتم یاد بودم نشنیده

 ....علت به را برادرش که خواهري.بود فرستاده

 محیط مهم.نداشت توجه جرم سبکی و سنگینی به کس هیچ محیط آن در بود،اما جرم سبکترین من جرم

 .بود آسان جرائم و گناه سرایت که بود آلوده

 به قدم که شده باعث اصرارهایش و گرفته تماس علی گفت می.آمد مالقاتم به طاهره.گذشت روز پانزده

 پرسید.بگذارم محیطی چنین«:  اي شده الؼر و زرد قدر این چرا ؟» بود رفته گود چشمهایم زیر.گفت می راست

 برایم خواستم طاهره از.است زندان میکروب از گفتند می.بود شده کبود و چرکی جوشهاي از پر صورتم پوست

 .نشد پیدایش دیگر و رفت او اما بیاورد صابون

 پیچید سلولها تمام در جیؽم صداي که زدم می شانه را موهایم«:  شپش،شپش.« 

 و ریختن اشک.نبود جلودار کسی.کردند سلولهایشان روانه زور به و پراکنده را زندانیها مامورها.شدند جمع همه

 مؽز تا.سوختم.رفتم قرنطینه به.تراشیدند را موهایم.نرسید فریادم به کس هیچ.نداشت فایده هیچ کشیدن فریاد

 دست از روز آن تا که آنچه همه براي.بود خاص و عام زبانزد زیباییش و بلند که موهایی براي نه استخوان

 .بود وجودم تمام و مو از عزیزتر برابر صدها که آن براي بودم داده

 نشانه انگشت.دربیاورد شاخ بود نزدیک جدیدم قیافه دیدن از.بود مانده حبسم اتمام به دیگر روز چند.آمد علی

 .انداخت پایین را سرش و گرفت گاز را اش



 کردم زمزمه.برنگشت دیگر و رفت هم او«:  بودم،به باطراوت و بو خوش وقتی تا که هستم گلی همان من

 شوم می لگد زمین روي پرپر که چه حاال چرخیدم می دستها در اي هدیه عنوان.« 

 و چابلوس همه من نظر از.کردم می نگاه دیگري دید از را تشنه،مردم و خیابانها،گرسنه در تنها و تک.شدم آزاد

 دختري به حتی خواستند می خودشان وجود براي فقط و فقط را چیز همه و بودند طلب فرصت.بودند دروؼگو

 .کردند نمی رحم است کمک نیازمند زد می فریاد ظاهرش که

 باران شده جمع آب ماشینها.بدهم که نداشتم جوابی.زدند می رکیک حرفهاي و شدند می رد جوان پسرهاي

 تماشایم بتوانند تر راحت سرنشینهایشان تا کردند می توقؾ گاهی و ریختند می سرعت به را پاییزي

 .ندهم ادامه است بهتر....و دادند می زدند،چراغ می بوق برایم گاهی.کنند

 چه.بکشانم منزلشان سمت به را ناتوانم گامهاي تا کردم جمع را جرأتم نیاوران،تمام.رفتم شهرام محله به

 تمام پوتینهاي و پوست اتومبیلی،پالتوي چه بر قصه،سوار پري شاه همان!من.داشتم کوچه آن در خاطراتی

 بر سوار جواهرات نوع بهترین در حجله،ؼرق پري شاه همان!روز،من مد کاله بهترین و ها چرم،بادستکش

 .بودند تماشاگرش جمعیت که سپید لباس در چرخیدم گل،می بارش بختم،زیر  کالسکه

 باز درز از کفشهایی و کهنه چادري پاره،با لباسهاي روم،با می هستم؟کجا هستم؟کی چه همانم،حاال من

 اما نیستم گدا.ندارم حرکت ناي گرسنگی فرط از.دهند می آزار را پاهایم که داري وصله شده،جورابهاي

 گذاشته قارقار بناي شهرام پدر باغ کالؼهاي.هستم که را آنچه کنم نمی باور و هستم شاید یا.محتاجم

 می درددل کالؼها با لب زیر.نداشت من به توجهی هیچ شد می رد کسی گاهی اگر و بود خلوت خیابان.بودند

 گفتم.ام آمده من که دادند می خبر گویی.کردم«:  و قصه پري شاه دیگر من.نیستم او که باشید،من ساکت

 نیستم حجله».  کشیدم سرم از را روسري ها دیوانه مثل«:  ابریشمی کمند آن از خبري کنید،دیگر نگاه

 توانید می اگر.هستم نان لقمه یک نیازمند من.مرد هم پري شاه.نیست شیدا چشمهاي آن از خبر دیگر.نیست

 خرمن و باال و قد براي برگشته،بیایید نازنینتان عروس بدهید خبر همسرش و دکتر به.کنید تهیه برایم

 کنید افتخار پسرتان سلیقه به باز و ببینید را تنم تافته و اطلس لباس.بریزید آتش در اسپند موهایش.« 

 و پیوستند هم به ابرها.بگیرم پناه سقؾ کدام زیر را بروم؟شب کجا.شدم دور محل آن از کنان گریه هاي هاي

 نگاه عابرهایی به و چانه زیر دستها.بودم نشسته جدول کنار.نداشتم کافی لباس.بود سردم.دادند باران از خبر

 نگاه شناخت می مرا کسی شناختم،نه می را کسی نه.بودند آمد و رفت در کاري قصد به کدام هر که کردم می

 که رستورانی از بودم کرده فراموش را رنگش و مزه که ؼذاهایی معطر بوي و بودند ترحم از پر و ؼریب ها

 همراه که دیدم می را مردهایی.کرد می شدیدتر را ام گرسنگی بود،فشار خیابان دیگر سمت در واقع

 جوانی دخترهاي به.ندارم خانواده یا بچه من چرا بود؟پس کجا من همسر.شدند می رستوران وارد فرزندانشان

 زوجها این از کدامیک.زدند می قدم پایم جلوي از نامزدشان یا و همسر دست در دست که شدم می خیره



 .دانند می را قسمت مفهوم

 را پیشانیم.خندیدم.کرد حلقه گردنم دور را دستهایش شهرام.کردم پرواز دیگري دنیاي به خیاالت بر سوار

 نوازشم بار چندین شهرام و رقصیدند می هم روي تارهایشان اول روز بودند،مثل کرده رشد موهایم باز.بوسید

 گفتم بؽض با و گرفتم دست را اش مردانه و قوي بازوان.کرد«:  گذاشتی تنها مرا چرا ؟«

 گفت و گرفت ام چانه زیر را دستش«:  پري شاه کن نگاه من چشمان به».  پرسید.کردم نگاه«:  کنی می گریه چرا

 عزیزم».  گفتم«:  بود شده تنگ برایت دلم

 عزیزم؟ کنی می نگاه را کجا راببینم؟ اشکت خواهم هرگزنمی نگفتم مگر:)گفت( شهرام

 و(عزیزم؟ لرزي می چرا:) گفت. گرفت را بؽلم زیر که بودم نکرده جدا رستوران ورودي ازدرب را نگاهم هنوز

 .افتادیم راه رستوران بسوي

 سفارش رستوران ؼذاهاي ترین متنوع و بهترین از نوع چند.شدیم که رستوران وارد.شدم گرم بدنش ازحرارت

 شفافیت اشک از اي حلقه.کرد می نگاهم فقط شهرام.شودم نمی سیر خوردم می هرچه. خوردم می هول.داد

 می ولع با را ها لقمه.کرد می تعجب من خوردن از یا سوخت می برایم دلش شاید.بود گرفته را چشمانش

 پرهایم بود کرده توقؾ فاصله کمترین در و روبرویم که اتومبیلی بوق صداي.نشدم که سیرنشدم اما بلعیدم

 به و شد پیاده اتومبیل راننده.کرد می ترم دیوانه واهی خیاالت.برگشتم خودم جاي وبه کردم سقوط.راشکست

 جا از ها گرفته برق مثل امد که جلوتر.ام دیده را او کجا.رسید نظرم به اشنا. زدم مژه بار چند.امد سویم

 بلوز و شلوارلی.داشت جا ذهنم در هنوز رنگش ابی چشمان و بور موهاي.بود مدیر اقاي پسر. کردم سالم.پریدم

 .داشت تن به زرشکی

 )خانوم؟ ام ندیده جاي قبال شمارا من:)گفت و برد موهایش داخل دستی.بو باز اش یقه دگمه دو یا یک

 شمااستخدام هتل بوددر قرار:)گفتم.بشناسد مرا نتوانست اسانی به که بودم رفته دوماهازبین این انقدردرعرض

 ).بشوم

 یاددارم به نکنم اگراشتیاه:)گفت و مالید را پیشانیش دوبار یکی.کرد فکر اي لحظه و گرفت گاز را لبش اهسته

 روز، یک امافقط.شدم استخدام بله( )شدید شمااستخدام که است این منظورم.نوشتم خودم را معرفیتان نامه که

 ).شدم اخراج بعد

 » شدي؟چرا اخراج ؟«

 از را راستگویی و درستکاري اجازه ؼرورم. گفتم می دیگري بایددروغ.بدهم نتوانستم رادیگر چرایش وجواب

 گفتم.بود گرفته زبانم«:  بود مشکل کارش.کنم کار درهتل نخواستم خودم».  و کرد وتصنعی بسیارکوتاه خنده

 گفت«  گوینداستفعاء،انصراؾ اخراج،می گویند نمی که این به.« 

 » گویید می شما که بله،همان.« 



 کردوگفت سرووضعم به دقیقی نگاه«:  بودامافکر قدرمشکل هرچه.دادید می راادامه کارتان شمابودکه نفع امابه

 وضع ازاین کنم می...« 

 ترافیک وباعث مانده روشن شدکه پرت مدلش واخرین قیمت گران اتومبیل سوي به ندادوحواسش ادامه دیگر

 .بود شده

 :گفت باعجله.برود رابگویدوبعد جمله بودهمین انگارواجب

 » شمارابرسانم توانم می بریدمن می تشریؾ اگرجایی.« 

 کرداب راپرمی ام معده که تنهاخوراکی. رفت کردو حرکت سواربراتومبیلش بودکه نشنیده هنوزازجوابی

 .بودم نشسته درپارك.بود

 به که هرگازي.بودنشست من روبروي درست که نیمکت همان امدوروي.دیدم ساندویج اي پسربچه دست

 من هاي نوشته ادراك باشدکه کشیده گرسنگی من مثل مگرکسی.رفت می ؼش من زددل می ساندویج

 ساندویج یاشایدازبوي کردم زدن قدم به وشروع شده طاق طاقتم.بود سخت خالصه.پذیرباشد امکان برایش

 .رفت می گیج سرم.بود عصرشده. نشستم کنارجدول دوباره.بردم پناه خیابان به دوباره.کردم فرارمی

 نرفته ازیادم گرسنگی.بودند شده خشک لبهایم.دیدم می جاراسیاه همه

 شودوتا می دیشب،سردم مثل.بخوابم پارك توي.بودم خواب فکرجاي

 صداي.اند دردگرفته هایم کلیه.چمنهازجربکشم وازنم بایدبلرزم صبح

 بخوابم؟نه، کنارخیابان.دهد می جنسهافراریم کردن معتادهاوردوبدل

 حبیب، دایی منزل بروم بهتراست.دارد هزارخطر من براي.شود مگرمی

 تاکسی بیاید،کرایه رحم به زندایی شایددل.کنم می گریه.کنم می التماس

 اماباچه.خدابروم رضاي محض.ازکجابیاورم اتوبوس بیلیط.کنم راچه

 چشم وبه کنم طلب یاري توانم می کسی کنم؟ازچه اطمینان کی کسی؟به

 .کنم اطمینان وزبانش

 .کردند نثارم وري دري.گذشتند ازکنارم دوجوان.خیابونایستادم کنار

 حتی.کرد توقؾ جلوترازمن کمی زدوسپس بوق اتومبیل یک.رسیدبروم ازراه که باهراتومبیلی گرفتم تصمیم

 چاق ویکی الؼر یکی دوجوان.ترمزکرد پایم وجلوي گرفت عقب دنده.بردارم توانستم نمی هم قدم یک

 بودگفت نشسته کنارراننده الؼرکه جوان ابتداخندیدندوبعدان«:  بریدخانم می کجانشریؾ ؟» گفتمک«  اباد نازي «

 خندیدوگفت ؼش ؼش«:  ندارید امردیگري هستیدکه مطمئن».  و رانفهمیدم منظورش

 گفتم«:  اهن راه روم بعدمی».  محوشدگفت اتومبیلش موسیقی درصداي که بلندتري باصداي راننده«:  است بهتر

 خبرکنیدخانوم اژانس یک»  پاشد چادرم راروي خیابان دروسط شده جمع هاي گل کردواب حرکت وباشتاب



 وباصداي رادرازکردم دستم.شدم می وگرسنگیبیهوش ازخستگی داشتم. رفت می شدن تاریک هواروبه

 بلندگفتم«:  دارید اقانگه. ». کرد بودایستادونگاهم پیرمردي که تاکسی رانده

 پرسی«:  خانوم روي کجامی. ». کردم درکارنبود،التماس ؼروري دیگر.کردم گریه

 » کنید خدارحم برسانید،تورابه اهن راه مرابه لطفا».  کردم می منگریه راه دربین.سوارشدم کردومن رحم

 پرسید.داد می تکان افسوس رابه واوسرش«:  دخترخانوم شده چه».  گفتم«:  دانم نمی نپرسیدکه

 بگویم ازکجاوازکدامروزش».  وبچه زن بود،دعابودبراي تشکر یک فقط کرایه.رسیدیم اهن راه به

 گفت.اش«:  سالمت برویدبه».  برق.گرفت باران.رسیدم باریک کوچه به.گذشتم ازدیگري پس هایکی ازکوچه

 به را ترسیدکلوم می.کرد نمی همراهیم دستم.دربکوبم به قدرکه این شدم،امانه خوشحال.بود روشن دایی

 زده وحشت.گشود رویم جعفردررابه.راکوبیدم چندبارکلوم.کرد رادرخودجمع اجبارجراتم باالخره.صدادربیاورد

 پرسیدك«  امده روزت به خانوم؟چه پري شاه توهستی ؟«

 گفتم.بودم شده خیس باران زیر.بود اسمان اي نعره رعدوبرق،صداي صداي«:  هستند ام دایی وزن دایی ؟» گفت

 «: اند جارفته ازاین. ». افتادم زمین سست،روي زانوهایم

 اسمان سربه.افتاد می زمین به ازسرم نبودچادرهم دردهانم چادرم اگردولبه.ساییدند دیوارمی به هنوزدستهایم

 ساییدم«:  تونیستم بنده من مگر...خدایا ؟«

 » اي نشسته زمین ،بیاتو،چراروي پري شاه شدي خیس ؟«

 دانید ندارید؟نمی ادرس ام دایی از شما:پرسیدم میریختند پایین اشک همراه باران هاي قطره گرفتم راباال سرم

 وارد. نیست خوش حالت که است معلوم طرفی از است طوفانی هوا که بینی می تو بیا حاال - اند؟ رفته کجا

 وارد.دادم می ترجیح زجري هر به ؼذارا بشقاب یک و سقؾ یک نبود مهم برایم چیزي هیچ دیگر شدم خانه

 گوشه که رفت لباسی کمد سراغ فورا جعفر.  بود شناخته مرا کرد سالم. بود بازي مشؽول رضادران که اتاقی

 باشد رضا مادر باید بود مشخص که زنی عکس قاب به نگاهم.  چرخاند قفلش رادر کلید و داشت قرار اتاق

 ؼیر هایش شیطانی. نبود تنفر با توام نگاهم دیگر کردم پیدا عجیبی احساس. دیدم مادر بی رضارا ناگهان افتاد

 این با بپوش برو گفت و گرفت طرفم به و اورد برایم دامن و بلوز دست یک جعفر.  میرسید نظرم به عادي

 .نبودم کثیفی و تمیزي دیگرنگران گرفتم راازدستش لباسها. نباش نگران است تمیز میخوري سرما ها لباس

 افاده دایی زن قول یابه دیگرازتکبرو.بود کافی میکرد گرمم و پوشاند می را تنم که همین. نداشم وسواس

 نمیدانم که کارتونهایی و خواب رخت پراز و بود انباري شبیه بیشتر رفتم چپ سمت اتاق به. نبود خبري

 کردم گلوله را همه خوردندو نمی هم شستن درد به حتی خودم لباسهاي پوشیدم را ها لباس.بود چه درونشان

 صدایم جعفر. نباشد مشخص ام سانتی یک موهاي که بستم طوري را ام روسري. انداختم زباله ظرؾ در و

 ولز و جلز صداي هنوز. گذاشت نان تکه یک روي نییمرو ظرؾ یک و. شرمنده: گفت بود پهن شام سفره کرد



 گرسنه چقدر که اه زد می چشمک چشمم جلوي مرؼها تخم زرده هنوز. پیچید می ذهنم در داؼش روؼن

 شاید که جعفر.میکرد نگاهم رضا ها زده قحطی مثل. بردم دهان به هم سر پشت لقمه چند تعارؾ بی. بودم

 نگاهم کسی دیگر برداشتم لقمه تر راحت برد انباري اتاق به خودش همراه رضارا بود ه کرد درك را موقعیتم

 نگاه اتاق ي گوشه والر به شنیدم که را باران شرشر صداي. نکردم رحم هم نان هاي خرده به حتی. نمیکرد

 در چاي مقداري و شدم بلند. نمیدییدم الوده و کثیؾ چیزرا هیچ دیگر. میجوشید رویش که کتري به. کردم

 که پسرش به خطاب و گرفت دستم از را قوري و کشید می زحمت چرا شما:شد اتاق وارد جعفر. ریختم قوري

 .کند استراحت خواهد می است خسته بیار پتو و بالش ناز خانم پري شاه بروبراي:گفت شد وارد من به خیره

 ي خانه چرك پتوي.بگیرد من بد شانس از و کنم تعارفم میترسیدم. نمیشوم مزاحم بگویم نمیچرخید زبانم

 ر.چه؟چهط جعفر ولی میدادم ترجیح زندان شپشهاي به را گندش بوي میدادم ترجیح خیس چمنهاي رابه جعفر

 و گذاشتم کنار را رودربایستی بخوابم اتاق یک در تنها دارد من به هم چشم که اي ؼریبه و نامحرم مرد با

 نفت بوي هم کمی است گرم خیلی اینجا هواي. اقا جعفر میخوابم انباري اتاق در من بدهید اجازه اگر: گفتم

 راببر رختخوابش رضا ندارد اشکالی:گفت اورم می بهانه دانست می. میشود تنگ نفسم. کند می اذیتم چراغ

 از را کهنه پتوي نداشتو صورتم کردن نگاه به تمایلی هم جعفر که میزد ذوق توي انقدر ام قیلفه انگار. انباري

 انباري اتاق به و گرفتم رضا دستهاي

 اطاق. کردند نمی نگاهم هم خیابان ولگرد هاي سگ دیگر و نبود الزم چند هر. کردم قفل پشت از را در. رفتم

 از برق و رعد نور. دارم نگه گرم را خودم مداوم هاي نفس با کردم می سعی و لرزیدم می پتو زیر. بود سرد

 گاهی و پدرم صداي گاهی. بودم شده اوهام دچار. کرد می روشن اي لحظه براي را اطاق و کرده عبور پنجره

 موش هاي دندان جویدن صداي. دادم تکیه ها کارتون از یکی به و شدم بلند. شنیدم می را شهرام صداي

 گفتم آهسته. بود سوخته اطاق المپ. کرد بیشتر را وحشتم« :  آقا جعفر ؟ «

 گفت فورا   کشید، می را صدایم انتظار در پشت که انگار« :  هستم راهرو توي من. خانم پري شاه نترس».  بعد،

 شد راحت خیالم. است کاري مشؽول شدم متوجه شد می کوبیده دیگري فلز یا میخ روي که چکش صداي از

 . بردم پناه رختخواب به دوباره و

 موش. کردم گوش خوب. پریدم خواب از چرق چرق مثل چیزي صداي از دانم، نمی سحر؟ یا بود شب نیمه

 .شود باز در است قرار فهمیدم شد، وارد کلید به که هایی تکان از. آمد می در پشت از. بود فلز صداي و نبود

 پرسیدم« :  کیه ؟» بلند صدا دوباره که کرد می سنگینی چشمم. گرفتم آرام. شد قطع صدا. نیامد جوابی هیچ

 طوفان و باد برابر در توانست نمی که افتادم کلبه در یاد. خورد تکان هم در. بود بیشتر شدتش بار این. شد

 گفتم آهسته. ایستادم در پشت. بود زیرم فنر گلیم جاي انگار. پریدم جا از. کند مقاومت« :  شما جعفر آقا

 هستید ؟» خودم صداي از که بودم ترسیده آنقدر. بود معجزه شنیدم اگر هم خودم که بود آهسته صدایم آنقدر



 آمد می یادم به آخر لحظه در پدرم جمالت. کردم می وحشت هم« :  که باش پایدار ناموست و شرؾ به دخترم

 را ها حسرت تمام اگرچه کن زندگی سالم و درست. است دیگري نوع زندگی آن بدون. است ات سرمایه تنها

 کشیدي دل به.« 

 آن از تر آهسته را پنجره دستگیره. برداشتم را چادرم. چرخید پنجره سوي به نگاهم. شد بیشتر در هاي تکان

 در قدم هنوز. بود متر یک حدود حیاط صحن تا پنجره فاصله. چرخاندم دربیاورد خودش از صدایی بتواند که

 .لرزید می دستش در فانوس. دیدم را جعفر چشمان برق تاریکی، در و شد باز در که بودم نگذاشته پنجره

 پرسید« :  خانم پري شاه کجا ؟» گفتم« :  آقا جعفر آیید می کجا شما ؟» را وجودم تمام اش، خنده وحشت. خندید

 گفت زجرآورش هاي خنده میان در. کرد احاطه« :  آمدم می شما پیش.« 

 گفتم. نشود مطلع وحشتم از تا باشم مسلط خودم به کردم سعی« :  این جعفر، آقا آوردم پناه شما خانه به من

 است مردانگی از دور شما رفتار».  رفت باالتر اش خنده صداي« :  کدام مردانگی گویی؟ می جدي اوهوکی،

 هر نکرد؟ خیانت مگر نکرد؟ نامردي من حق در خودم زن مگر کرد؟ مردانگی من حق در کسی مگر است؟

 هایم دست همین با چند»...  داد ادامه و کرد دراز طرفم به را هایش دست و« :  ها دست همین با آره،

 بینی می را ها زخم این. جهنم فرستادمش ؟» توسط که فانوس نور زیر. داد نشانم را صورتش هاي زخم

 افزود. دیدم بهتر را ها زخم گرفت، قرار صورتش کنار دستش« :  جاي. زد صورتم به نامردش برادر را ها این

 طالق شد موفق هم باالخره. انداخت من گردن به را تقصیرها همه بعد و زد نامردي به شرؾ بی. است چاقو

 که بود گذشته طالقش از روز سه. برود پایین گلویش از خوش آب نگذاشتم که، گفتم البته. بگیرد را خواهرش

 آمد رضا دیدن به وقتی. »... رفتم عقب عقب. نبود فرار فرصت. برداشت قدم من سوي به و نداد ادامه دیگر

 گفت وحشتناکی صداي با و خنده زیر زد. شدم بلند فورا  . افتادم ها کارتون روي« :  بالي نداري دوست که تو

 بیاورم سرت بر را رضا مادر».  گفتم« :  جعفر آقا کردم شما حق در بدي من مگر اما ؟ «

 » دروؼگو و خیانتکار. هستید کرباس یک شما همه. متنفرم دنیا هاي زن همه از.« 

 به. کردم فرار لؽزد می که ماهی مثل دستش زیر از. کرد حمله طرفم به. بود گرفته خون را چشمانش جلوي

 بردم پناه دیوار« .  کن رحم جعفر آقا».  گفت« :  چطور ام کرده فراموش کردي فکر. کردي رحم من به تو مگر

 برسی عشقت به تا کردي ترك را خانه این ؟ «

 » ندارم عشقی من عشق؟ کدام عشقم؟.« 

 » مگر نبود؟ عشقت مگر بود؟ کی. آمد هتل در تا دنبالت که جوانی همان. دیدم خودم چشم با که است خوب

 ولت کرد؟ دچارت روز و حال این به چرا پس نکردي؟ ترك را خانه این او خاطر به مگر داد؟ نمی جان برایت

 که نداشتی توقع او از چرا. داري من از رحم توقع وقت آن ها؟ کرد،»...  در را چاره فقط و کرد حمله سویم به

 را گلدان گرفت، پیراهنم به را دستش که همین و بردم دست سفالی گلدان یک طرؾ به. جستم حرکت یک



 .بود افتاده راه زمین روي آب. کردم فرار اطاق از افتاد زمین روي نعشش وقتی و کوبیدم سرش به محکم

 داد و ریختم می اشک کوچه توي. کردم دویدن به شروع و کردم باز را حیاط در. بارید می تندي و ریز باران

 کشیدم می« :  کن کمکم خدایا بده، نجاتم خدایا».  به آلوده را دستانم اما مرده، یا است زنده جعفر دانستم نمی

 رویشان از خون کردم نمی باور و بودم گرفته باران آب زیر را هایم دست کؾ ها مجنون مثل. دیدم خون

 .آمدم خودم به که شد بلند مسجد از صبح اذان صداي. کشیدم می فریاد و چرخیدم می خودم دور. شود شسته

 عذاب در سرما از و هایم لباس بودن خیس از آنکه بی زدم، می قدم دانستم نمی را نامش که خیابان یک در

 . گرفتم جدیدي تصمیم شرفم حفظ فکر به تنها. نالیدم نمی خستگی از. داد نمی آزارم گرسنگی دیگر. باشم

 مهد یک در تحقیق از پس. گرفت قرار بررسی مورد موقعیتم تمام و کردم معرفی امداد کمیته به را خودم

 طرؾ از. کردم اجاره اطاقی شهر جنوب در و گرفتم می مکفی حقوق. شدم استخدام مربی عنوان به کودك

 . گرفتم تحویل رختخواب دست یک و فرش تخته یک گاز، اجاق یخچال، از اعم منزل وسیله مقداري کمیته

 و بلند موهایم کم کم. شد می بهتر ام روحیه روز هر. گرفت رونقی و رنگ زندگیم. شد حالم شامل خدا لطؾ

 اما نبودم دلخوش اگرچه شدم شاداب و سرزنده اولم روزهاي مثل تقریبا   و کرد تؽییر ام چهره. شدند می بلندتر

 .بود کشیده سرم روي را ترحمش دست زمانه

 می قبول مهد مدیر اگر و داشتم دوست را ها بچه. کردم می انداز پس را کارم اضافه. کردم می کار شیفت دو

 می مختصري شام. گشتم برمی خانه به نه ساعت ها شب. بمانم مهد در هم آخر شیفت بودم حاضر کرد،

 .خواندم می درس شب هاي نیمه تا. کنم شرکت کنکور در داشتم قصد. شدم می مطالعه مشؽول و خوردم

 بودند کرده طی را ها کوچه و ها خیابان من گام به گام که هایی عذاب.کردم می فراموش را گذشته نباید

 رسید نمی من فریاد به کس هیچ. بودم رسیده پدرم نصیحت به تازه. نگیرم کم دست را آینده کرد می وادارم

 پاي روي باید. بدهم نجات را خودم توانستم می و بایست می که بودم خودم این. خودم منطق و عقل جز

 جز خوردن را گذشته حسرت و دادن دیگران به تکیه. گفتم علی یا خودم زانوي به دست. ایستادم می خودم

 . نداشت من براي نفعی هیچ ضرر

 به مامایی رشته در و رفتم دانشگاه به. شدم قبول کنکور در. گذشت می جدیدم زندگی از ماه شش حدود

 هاي کالس در داشتم که اندازي پس با. خواندم می درس ها شب و کردم می کار روزها. پرداختم تحصیل

 رئیس  آقا حاجی سفارش به. گرفتم مدرك و شد تکمیل ام خارجه زبان ماه شش ظرؾ و کردم شرکت زبان

 می بیشتري حقوق. شدم استخدام منشی و مترجم عنوان به داروسازي دولتی شرکت یک در  امداد کمیته

 روزهاي. خریدم خیاطی چرخ. خریدم تلویزیون. کردم اضافه اثاثیه مقداري کم کم. شد بهتر مالیم وضع. گرفتم

 می خوبی مزد و دوختم می لباس آشنا و دوست و همکارها براي خصوصی طور به ها تابستان و تعطیل

 در. نشستم می نیاز و راز به خودم خداي با سکوت در ها شب. کردم نمی ترك را نماز وعده یک حتی. گرفتم



 آن. کردم دراز خودش سوي به فقط نیاز دست و برداشتم بنده پناه از چشم که شد باز رویم به زمانی رحمت

 بی پناهی و یاري. داد ام یاري خواستم، پناه و کردم صدا را خودش فقط جا همه از ناامید که بارانی سرد شب

 جا نابه توقع کسی دیگر. کرد نمی نگاهم بد چشم به خوب جاي یک و نان لقمه یک بابت کسی دیگر. منت

 را زندگی راه که بودم آزادي پرنده. بود خودم دست اختیارم. کنم ازدواج باید کرد نمی اجبارم کس هیچ. نداشت

 . بود آموخته تازه

 آمدم و رفت. کردم می کار شهر حومه بهداري یک در ساعت دو شب هر. گرفتم دیپلم فوق. گذشت سال دو

 دیگر و کردم می تلقی واقعی انسان را مردم. دیدم می زیبا را شهر آسایش و امنیت در. بود سرویس عهده به

 شخصیتم به روز به روز. بود شده افتاده جا ام قیافه. نبودم آواره اي بّره خودم چون. دیدم نمی گرگ را کسی

 قول به که همسایه پسر و بهداري از خواستگار یک. داشتم مناسب موقعیت با خواستگار دو. شد می افزوده

 ازدواج از قبل بایست می من. ندادم مثبت جواب یک هیچ به. بود قطعی من تصمیم اما بود، شیفته مادرش

 و پوست پالتوي در. دیدم نمی تور و حجله در تنها را خوشبختی دیگر. نباشم محتاج تا بسازم را ام آینده

 بازوان و ها دست در. بود تالشم و کار در. بود تحصیل در من خوشبختی. دیدم نمی مدل آخرین اتومبیل

 ها جزوه هاي ورق در را خوشبختی. بود کرده پیدا هایش قصه در مرا که داري سرمایه پسر جیب در نه خودم

 بله،. بودند ام آینده مستحکم دیوارهاي سازنده که آنان بودند، همراهم همیشه که آنان. یافتم هایم کتاب و

 هتل در من که انتهاست بی چه زندگی. است رنگارنگ چه دنیا. بود شده باز چشمانم. بودم یافته را خوشبختی

 . داشتم برمی قدم کورکورانه چه. بودم ساخته انتهایی برایش کردن، خرید و ها بوتیک به رفتن و گذراندن

 بیمارستان کارمندان بهترین از یکی جزء رفتار و اخالق لحاظ از. شدم استخدام بیمارستان در. گرفتم لیسانس

 .گرفتم تقدیر لوح و شدم شناخته

 آپارتمان شدم موفق گرفتم می که حقوقی با. بود راحت خیالم هزینه لحاظ از. شدم قبول پزشکی بعد سال

 را آپارتمانم دکور تور هاي پرده و کاناپه دست یک. بود شده تکمیل زندگیم وسیله تقریبا  . کنم اجاره کوچکی

 .کرد می تکمیل را خوابم اطاق کتاب، از پر اي کتابخانه و نفره یک تخت. داد می نشان زیباتر

 صداي. بود گذشته دوازده از ساعت. بود قدر شب. شد می باز مسجد طرؾ به رو کوچکم خواب اطاق پنجره

 گرسنگی، هاي شب آوارگی، هاي شب. آوردند هجوم خاطرات موج. لرزاند می را آپارتمانم هاي ستون مداح

 دست از که هایی شب. زدم می قدم ها خیابان در صبح تا یا و خوابیدم می پارك در پناه بی که هایی شب

 . زندان هاي شب. ریختم می واشک دویدم می باران زیر کردم، می فرار نامحرم

 بی جنبیدم خودم به تا. آمد درمی لرزه به عرش بودند کرده تجمع مسجد در که مردمی گفتن العفو صداي از

 این صبح تا قدر شب کس هر. پیچید گوشم در پدرم صداي ابوحمزه، دعاي. رفت مفاتیح سوي به دستم اراده

 در که متعال خداوند درگاه به باید. بمانم بیدار صبح تا باید امشب. شود می مستجاب دعایش...بخواند را دعا



 می ناله دلشکسته. انداخت می گریه به را سنگ دلم، درد سوز. بود پر دلم. کنم دعا داد نجاتم لحظات آخرین

 کردم« .  و شکسته دل با اگر گویند می خدایا،. بده پاسخ را دعایم. ریزم می اشک شکسته دل با امشب خدایا،

 ام کسی بی به خدایا. کن رحم تنهاییم به خدایا. دهی می جواب کنیم دراز سویت به التماس دست مخلصانه

 تو چرا؟ دیگر تو بگویند. بخندند من به دشمنانت آخرت در خواهم نمی که نشوم آلوده گناه به خدایا. کن رحم

 گناه به نشدن آلوده براي که پري؟ شاه چرا تو. نکردي تحمل را روزها چه و ها شب چه بودن پاکیزه براي که

 بود کافی برایم دنیا این آتش که کن پاکم گناه از خدایا. دار نم زمین خوابت جاي و بود اشک خوراکت.« 

 .بودم شده سبک. کردم دعا شهرام براي. خواندم نماز پدرم براي. بود شده قرمز و متورم چشمانم. بود سحر

 . چشیدم خدا به بودن نزدیک در را زندگی لذت ولی نکند باور کسی شاید. کردم می رضایت احساس

 » بودم نگرفته پناه ام آفریننده بال زیر ها این از زودتر چرا بودم، نادان پشیمانم،.« 

 است من کار گریه گریه، نکنم چسان مگو،

 اس من یار گشته کار این باعث که کسی

 دست به خویش سرگذشت و تو زسرنوشت

 خویش دفتر به زدم آتش و گرفتم قلم

 .کردم معاینه را بیمارم آخرین. رسید راه از لعنتی زمستان این باز

 » اید آورده همراهتان را قبل دفعه هاي آزمایش جواب! سوسنی خانم ؟ «

 » شود نمی پیدا دیگري چیز رنگی هاي عکس و آزمایش برگه جز من کیؾ در. دکتر خانم بله.« 

 » از مثبت آزمایش جواب با بسیاري نازاهاي. شود می حل هم شما مشکل انشاهللا سوسنی، خانم نباش نگران

 آمریکا هاي پزشک بهترین که داشتم بیماري من اما گویم نمی شما دلگرمی براي. اند رفته بیرون مطب این

 داشت، دوستش خدا که آنجایی از ولی. شد جدا همسرش از نازایی سال هجده از بعد. بودند کرده جوابش هم

 گشا مشکل که آن. نباشید ناامید هم شما. شد مداوا کردم تجویز برایش من که داروهایی نسخه چند با فقط

 نامه این شما. کند می هم را شما دامن بداند صالح اگر که دارم یقین من. هست هم بخشنده و مهربان است

 نوع این از بسته هفت و ها آمپول این از عدد ده بگویید و برسانید مرا سالم. ببرید شفا دکتر داروسازي به را

 همسرتان براي نوشتم که قرص...« 

 » دکتر خانم!« 

 در جلوي عصر تا صبح بچه نداشتن حسرت از که اي بیچاره زن سوسنی، خانم چهره. شدم بلند میزم پشت از

 اش شانه روي را دستم. رفتم سویش به. آورد درد به را قلبم نشست، می مردم کودکان تماشاي به مهدکودك

 گفتم و دادم دستش را نسخه و نامه. گذاشتم« :  باشد خدا به فقط امیدت چشم. کند می نابود را انسان ناامیدي

 است مشکل شدن حل وسیله فقط بنده که عزیزم.« 



 به دلخوشیش و امید تنها شاید. بود تبسم از پیؽامی حامل هایش لب اما شد اشک از پر سوسنی خانم چشمان

 . بود من نسخه

 و بروم پنجره سوي به کرد می مجبورم گاهی و کرد می برخورد مطب شیشه با شدت به تگرگ هاي دانه

 رنگ برؾ سپیدي که فضاي یک. شد می باز پارك یک سمت به مطب پنجره. کنم تماشا را بیرون منظره

 من که رنگی. بودند آمده در سپید رنگ به ها نیمکت حتی و ها کاج گل، هاي بوته.بود کرده پنهان را هایش

 . بودم متنفر آن از

 و تاب به نگاهم هنوز. شد وارد ام منشی و شد باز اطاقم در. گذشت می سوسنی خانم رفتن از دقیقه چند

 بچرخم سویش به شد باعث منشی صداي. بودند گفته وداع کودکان با برؾ اي توده زیر که بود هایی سرسره

 « راه سر باید داریم، مهمان امشب راستش کنم؟ تعطیل را مطب توانم می. نیست دیگري بیمار! دکتر خانم

 کنم خرید کمی.« 

 » آمده پیش ات پسرخاله خواستگاري جریان دوباره نکند! ساناز ببینم ؟ «

 » مادرم و خاله برابر در نتوانستم من بود پدرم با حق. شد واقع کارساز مادرم اصرارهاي باالخره. دکتر خانم بله

 بدهم خرج به مقاومت.« 

 » من البته درسته؟ بود شما سنی تفاوت تنها ات پسرخاله و تو مشکل دارم اطالع من که آنجا تا جان ساناز اما

 بود سال سه. سوخت می برایش دلم. دارد تو به نسبت خاصی عالقه که دارم یقین اما ام ندیده را ات پسرخاله

 کسی کمتر امروزي هاي جوان بین در. رسید آرزویش به باالخره. داشت تحملی خوب. شنید می رد جواب که

 دهد می نشان خود از وفاداري و صبوري چنین.« 

 افتاد پنجره به نگاهم« :  می تاریک دارد هوا داري، مهمان که کردم فراموش. کردیم صحبت چقدر عزیزم اوه

 شود.« 

 سر را کیفش پوشید، را چادرش بود، ندیده را مویش تار یک نامحرمی که اندامی باریک و بلند قد دختر ساناز،

 گفتم شد رفتن آماده و انداخت شانه«:  برسانم را تو بازار حدود تا اتومبیلم با توانم می من!ساناز کن صبر.« 

 خریده تالشم سال چندین الزحمه حق و تصمیم با که بود پالتویی این اما.پوشیدم را پوستم پالتوي

 هاي پاشنه تق تق صداي.خرید برایم شهرام که بود همانها مثل.کردم دست را ام چرمی هاي دستکش.بودم

 می پایین طبقه چهار باید.کردم قفل را مطب در.کاست می ساناز چشمان انتظار و تعجیل از ام چرمی پوتین

 لبش یا و کرد می بازي کیفش بند با یا که ساناز حالتهاي از.شدیم آسانسور آمدن باال منتظر دقیقه چند.رفتیم

 گفتم و کردم تبسمی.شدم التهابش متوجه جوید می را«:  داري حالی چه امشب دانم می.« 

 پرسید تردید با و کنان من من.شدیم آسانسور وارد«:  دکتر خانم بپرسم شخصی سوال یک توانم می ؟«

 گفت او و دادم تکان را سرم فقط من«:  اید کرده ازدواج قبال شما مگر ؟«



 و دانستم می من.باشد آگاه خواستم نمی و نداشت اطالع من زندگی راز از کس نه،هیچ گفتم چرا دانم نمی

 هاي گذاشتم،دانه می قدم رویش که ها،زمینی تاریکی،تنهایی،سکوت،ستاره و دانستم می شب،من دل

 و بودم کی من که نداشتند جگرم،خبر خون من،از اندوه هاي لخته از یک هیچ اطافیانم روان،ولی خاك،آب

 دست را برنده برگ و بیندازم آروم شکست خاطرات جنگ به را را،تحملم ام ارداه توانستم دلیل چه به و چگونه

 .بچرخانم

 و کردم جمع را پریشانم افکار.آمدم خودم به.ساخت خودم متوجه مرا که بود اتومبیل سوئیچ صداي بار این اما

 گذرانده را کؾ هم طبقه و شده خارج آسانسور از وقت چه.گرفتم جا صندلی روي و کردم باز را اتومبیل در

 پاك برؾ صداي.کردم روشن را اتومبیل.دانم بودم،نمی داده اطالع برج نگهبان به را خروجم وقت چه.بودم

 چیق....چیق...خیابان،چیق.سپردم گوش خوب کردم فکر شب؟خوب برفی،کدام شب یک بود آشنا ها کن

 و شهرام خاطره گویا خیر نه.شد جمع اشکهایم یادآوریم با.آمد یادم.بود ها کن پاك برؾ صداي باز..چیق...

 برؾ صداي.شدم اتومبیلش سوار بار اولین براي که شبی.بود شبی چه.دارد برنمی من سر از دست عشقش

 چه.گذاشتم پدرش منزل به را قدم اولین که شبی.بود نامزدیم شب.بودم خوش دل چه.بود زیبا چه ها کن پاك

 خیره چشمانم در وقتی.است روشن من براي روز مثل اش خاطره اما بود شب.کرد می نگاهم عاشقانه

 گفت و داد حرکت بودن متعجب حالت به را سرش.برداشت و گرفت چشمانش روي را شد،دستهایش«:  تو

 شوي می ها حجله عروس زیباترین.« 

 .رفتم شمار به دنیا عروس عزادارترین زود خیلی اما شدم

 » روشن که است وقت خیلی کنید؟اتومبیل نمی حرکت چرا!دکتر خانم...« 

 » ببخش جان،مرا ساناز اوه»!  صداي همان.کردم حرکت و برداشتم اتومبیل فرمان روي از را سرم همزمان

 ساناز صداي باز و.گرفت را مؽزم و چشمان روي خاطرات از گردوؼباري باز...چیق...چیق

 کنم جدا مؽزم از را خاطرات اي لحظه براي و بگیرم فاصله فرسنگها یکباره تا کرد وادارم« .  عزیزم؟ گفتی چی

 کنم مقاومت توانم نمی واقعا   کار برابر در امشب من بخشید، می.« 

 .بود شده تاریک کامال   هوا. کند صاؾ را صدایش مرتب بود مجبور که زد می حرؾ گلو ته از و آهسته آنقدر

 .است کرده دگرگون را حالش بودن ملتهب و پریشانی که دانستم می اما ببینم را صورتش توانستم می خوب

 به مجبور را شیشه بخار دست با یا. کرد می نگاه ساعتش ي صفحه به خیابان چراؼهاي نور اندك در مرتب

 دوخت می خیابان به را نگاهش و کرد می شدن پاك« :  بپوشم لباسی چه دانم نمی ؟» حرؾ خودش با شاید

 دادم خودم به را جوابگویی ي اجازه من اما. زد می« :  نگرفتی؟ خیاطی از را دامنت و کت پیش ي هفته مگر

 ات عالقه مورد هاي دگمه هنوز و اي کرده تنبلی نکند. است خواستگاري شب مناسب مدلش هم و رنگ هم

 نخریدي را ؟«



 » تا باید است یکطرفه بعدي خیابان. شوم پیاده حوالی همین من است بهتر. دکتر خانم است طور همین

 بروم پیاده خرازي.« 

 من براي دستانش در هم چتر کردن باز حتی. سپردم او به امانت عنوان به را چترم. کردم توقؾ خیابان سر

 مرا بتواند اتومبیلش، و هتل درب بین ي فاصله قدم چند تا که داد نمی باران به اجازه حتی شهرام. بود خاطره

 .گرفت می من سر روي و کرد می باز را چتر. کند خیس

 » نداشتم لیاقت یا کردي سیاه را بختم که نبودم قدرشناس... آه خدایا.« 

 ؼریق دنبال یه خاطراتم در ؼرق و ایستادم همانجا بیشتر یا ساعت نیم شاید. رفت و کرد خداحافظی ساناز

 .گشتم می نجات

 نمی رفتم؟ نیاوران خیابان به چرا. دانم نمی هم خودم رساندم؟ نیمه به را شب کسی چه دنبال به خیابانها در

 نشستم؟ برؾ بارش تماشاي به شهرام پدر منزل روبروي ساعتی چرا. دانم

 دشت به خاطره پر دامن با روزي هم آنها شاید شکسته؟ هم آنها دل نکند بودند؟ رفته کالؼها چرا. دانم نمی

 کرده کوچ همیشه براي دلشان دربان اگر کند؟ می باز رویشان به را دشت در کسی چه اما برگردند آرزوها

 و در یک هم من دل. دارد دربان یک دري هر چون. زنند نمی نه، زنند؟ می در هم باز آیا کنند؟ می چه باشد

 .داشت دربان یک

 و کشیدم جیػ ناگهان. لؽزید می برؾ ي توده روي گاهی اتومبیل. بود دار شیب خیابان. زدم دور و کشیدم آه

 گرفت درد شدت به کمرم. خورد جدول به و شد منحرؾ اتومبیلم. بودم کرده تصادؾ عابر یک با. کردم ترمز

 دختري. کرد می پنهان برفها روي را خون اش کهنه چادر بود؟ کی او. شدم پیاده عجله با و ندادم اهمیتی اما

 .نالید زده وحشت خودش خون دیدن از و بود شده پهن زمین روي که ساله چهارده یا سیزده

 بود سؤالی بود؟ آمده کجا از و بود کاره چه. دود بوي. دادند می چرك بوي. بودند پاره لباسهایش. کردم بلندش

 و کرد می ناله. بنشیند اتومبیل صندلی روي بتواند تا کردم کمکش. بودم کرده تجربه را جوابش قبال   که

 از باید فهمیدم بود دامنش جیب در که خردهاي پول از. بود خودم ي گذشته هاي ناله انعکاس گویی صدایش

 پرسیدم. شد بیشتر هایش ناله. کردم حرکت. باشد شهر تکدیان« :  پریدي دفعه یک چرا جان؟ دختر چیه اسمت

 من اتومبیل جلوي ؟«

 خیره پالتو و روباه پوست شال این به:گفتم دلم در. کرد نگاه من به کند می نگاه اربابش به که ؼالمی مثل

 وزد ام شده زخمی من خانم کند می درد سرم:کرد راازاد فکرم صدایش. ام چشیده تورا روزگار هم من که نشو

 جواب چند عزیزم؟هر میزنی حرفو این چرا - دادي؟ نجاتم نکردي؟چرا خالصم نکشتی؟چرا منو چرا:گریه زیر

 چه که بمانم نمیرم؟زنده چرا گفت کنان بمیري؟ناله باید میکنی فکر چرا:پرسیدم اما دانستم می را خودم

 دردي هیچ به روز یک هم من: گفتم دل در باز و میخورم؟ دردي چه به من اصال بگیرم را شود؟کجا



 .کند باور بود افسانه شبیه بیشتر که مرا قصه ویا شود قانع تا دادم می دخترك به باید جوابی چه اما نمیخوردم

 دانستم می. اید نمی بیمارستان به من همراه و برگردد خانه به کرد می اصرار رسیدم که بیمارستان به

 دست از که عکس یک با و کردند پانسمان را سرش شود بیمارستان سالن وارد کردم مجبورش. دارد قصدفرار

 می را حالش. بود دکه یک بیمارستان محوطه در بود گرسنه. ندارد شکستگی شدم متوجه انداختند راستش

 اب خریدم ساندویچ برایش. است متحمل را لحظاتی چه دانستم می. بودم کشیده را گرسنگی عذاب. فهمیدم

 داشت دوست هرچه خواهد می دلش هم دیگر تنقالت و شکالت دانستم می اما نبود بچه اینکه با خریدم میوه

 .میکنند صدایم لیلی دوستانم اما لیال:گفت پرسیدم را اسمش شد برابر چند من به نسبت اطمینانش خریدم

 و زد می گاز ساندویچ به.  شد باز دلش درد و. گویم می را دیگر گداهاي: گفت داري؟ هم دوست مگر پرسیدم

 هیچ خانم ندارم را کس هیچ من. داشت می نگه چشمانش در اشک و بلعید می را لقمه بابؽض. میکرد تعریؾ

 بالحنی چرا؟ اخر مر. _مرد هم باالخره.میکرد وگدایی بود جایش خیابان گوشه که داشتم کوچکی برادر. کس

 با زد کتکش کله بی مهدي:گفت میکرد زنده برایم را حبیب ودایی جعفر صداي و امد نمی خوشم چندان که

 مادرت و پدر پس:پرسیدم.  کرد چالش خاوران هاي ها پاره اهن زیر خم بعد سرش توي کوبید اهنی میه

 من بود معتاد پدرم.کرد شوهر رفت و گرفت طالق مادرم. بود پدرم دست ار میکشم پدر؟هرچه کدام:چی؟گفت

 بس از مرد پارسال–. میگویم را کجاست؟پدرت حاال -. دهد یادمان گدایی تا سپرد رفیقش به را برادرم و

 و اوردم در تنم رااز پالتو. میلرزید داشت لیال بود شده بیشتر برؾ بارش شدت کردم ترمز.  کرد سکته کشید

 لب زیر شما؟ من؟دختر گفت و زد نامعلومی خند پوز هایش گریه بین.  دخترم نکن گریه:گفتم انداختم رویش

 می کسانی چه کهظاهر راستی به و.کردم طی را دوران این تمام هم من عزیزم؟ هستم کی من مگر: گفتم

 میکرد فکر چرا پس نمیدانست را شؽلم را مدرکم نداشت من تحصیالت از خبر که او. کند پنهان را باطن تواند

 گران هاي ولباس اتومبیل زمان یک در فقط لیال منو فاصله یعنی. باشد داشته من مثل مادري تواند نمی

 در منزلم.سازند می خود بی خود رااز انسان و کنند می لگد را واقعیت ظواهر که افسوس داد اي...بود؟اه قیمت

 شب کردم دعوت لیال از.نداشت کسري و کم نوعی به که مبله ي خوابه دو اپارتمان یک بود بهارستان میدان

 جعفر از من مگر نکند چرا گفتم خودم با. رد قبول تردیدي هیچ بی و تعارؾ بدون بماند من منزل در را

 به را منزلش ودرتنهایی رادرتاریکی جعفر ي خورده زخم و رو ابله صورت ام نکرده فراموش.هستم تر خطرناك

 صداي که چرخاندم می قفل در را کلید رسیدیم دوم طبقه به تا کردم کمکش. دادم ترجیح خیابان و کوچه

 اول در اي خورده تراش چوبی میز روي تلفن. شدم وارد کفش با و گشودم را در عجله با. شنیدم را تلفن زنگ

 دراپارتمان شدن بسته صداي. شود وارد کردم تعارؾ لیال به همزمان و برداشتم را گوشی. قرارداشت سالن

 و کردم نگاه ساعتم وبه.... من تا کنید اش اماده بله بله هستم خودم بله... بفرمایید گفتم. کرد راحت را خیالم

 نیاز بیمارانم از یکی میکردم کار چه باید لیال با گذاشتم را گوشی. هستم بیمارستان دیگر دقیقه چند:دادم ادامه



 دیگر دقیقه چند تا اگر که بود داده تشخیص معاینه از پس بخش دکتر داشت سزارین به ودرواقع عمل اتاق به

 بمان جا همین تو جان لیال: پوشیدم را پالتو عجله با.روند می هردوازبین بچه و مادر نشود خارج مادر شکم از

 فرصت.برگردم من تا کنی استراحت اتاق ان در توانی می:افزودم و کردم اشاره راست سمت اتاق به و دخترم

 بروید باید االن همین که هستید کاره چه شما مگر:پرسید که نبود سوالش پاسخگوییبه و توضیح براي

 دررابراي شدم مطمئن تا کردم سفارش و. عزیزم میدهم توضیح را چیز همه برگشم وقتی:گفتم بیمارستان؟

 تا کشید طول دقیقه دخ حدود بود نزدیک بیمارستان.بردم خودم همراه را اپارتمان کلیذ نکند باز کس هیچ

 شدم منتظر و شستم را دستهایم بستم ماسک و پوشیدم گان بود حاضر عمل اتاق رساندم بیمارستا به را خودم

 خانم براي را تعریفش که بود خانمی همان میشناختم بیماررا. تیػ...اکسیژن. برود دستم به ها دستکش تا

 . دارد حالی چه عمل اتاق پشت شوهرش دانستم می. داشت نازایی سال هجده که همان. میکردم سوسنی

 به. شد می پاك مرتب پیشانیم عرق. دهم تحویل صاحبش به سالم را بچه و مادر این بتوانم تا بده یاریم خدایا

 مادر شکم از سالم را بچه و شد انجام خوبی به عمل. میکرد تنفس که اکسیژنی به کردم نگاه قلبش ضربان

 چه. شد خارج بدنم از خستگی پیچید عمل دراتاق بچه گریه صداي وقتی و کشیدم راحتی نفس. کردم جدا

 سرنوشتش که انسان یک زنده موجود یک باشد موجود یک تنفس ي بیننده اولین انسان که زمانی دارد لذتی

 باور به پشتش به ضربه دو یکی بازدن. بودم داشته نگهش اویزان دستم در بچه پاهاي. نمیداند کس هیچ را

 گریه. داند می اش سازنده فقط را خمش و پیچ که دنیایی. است گذاشته ناباوري دنیاي در قدم که کشاندمش

 مسیر کدام از که داند می او فقط. دارد را ات پیشانی هاي خط خواندن توانایی ات افریننده فقط که کن

 می ها چه و بینی می ها چه راه این در و رسی می انتها به زمانی چه کنی طی باید را ات زندگی مسابقه

 بود کشیه انتظار سال هجده که مادري. رفتم مادر سراغ و دادم تحویل همکارم به را کنبچه گریه. کشی

 همه این.بود برده پناه دیگري دیار به و ها کوه و دشتها دریاها جنگلها.بود پیمود راه ها کیلومتر که مادري

 و پدر این است؟ایا زندگی مکمکل بچخ یک هاي خنده و ها گریه راستیایا بود؟به رسیدن کجا به براي تالش

 اول به یاتازه شد براورده ارزوهایشان امشب بود کشیده را شب این انتظار روزها و شبها سال هجده که مادر

 فرزندش داند نمی حتی بیهوشی عالم در و کشد می نفس سخت گونه این که مادر این.بودند رسیده مرزارزوها

 همان رادر سیگار پاکت یک که پدر خندان ي چهره بادیدن. بود گرفته قرار ارزوها راه اول دختر یا است پسر

 انتهاي به چشممم... اقاي اید شده دختر یک صاحب شما.شد رها بدنم از خستگی بود کشیده دقیقه چندین

 به. گذاشتم خانه در تنها را لیال اخ بود لیال سال و سم هم که دختري به شد باز که اسانسور در به افتاد راهرئ

 از و نداشتم هارا پله از رفتن باال توان که دانم می قدر همین بود شب از ساعتی چه نمیدانم. برگشتم منزلم

 اتاق به لیال؟و!لیال:کردم صدایش ندیم را لیال کفشهاي کردم درراباز چرخاندم را کلید. میگرفتم کمک ها نرده

 باره چند و دوباره نبود هم انجا رفتم چپ سمت خواب اتاق به نبود جا ان. راستی سمت خواب اتاق رفتم خواب



 نبود کردم نگاه راهرورا انتهاي کوچک انبار کردم روشن را سالن برقهاي شدم اشپزخان وارد کردم صدایش

 بردم پناه خواب اتاق رفتی؟به کجا طوفانی شب این سرما این برؾ این توي!لیال اه. نشنیدم هم صدایی هیچ

 گرسنگی تنها نه که بودم یتیم دخترك نگران انقدر اما بودم نخورده شام هنوز انداختم تخت روي را لباسهایم

 پر پرنده کردم نگاه را تاریک و خلوت خیابان اتاق پنجره از. شد فراموشم هم خستگی و خوابیدن بلکه

 جعفر ازمنزل که شبی اخرین. کردم مقایسه بیرون راباسرماي اتاق مطبوع گرماي کشیدم دراز تخت روي.نمیزد

 صبح به را شب که شبانه واشکهاي جعفر از وحشت و ترس پاهایم ناتوانی و گرسنگی امد شدمیادم خارج

 استفاده بود پتختی روي که گوشی از بود شب نیمه دو اخت اند ساعت به را نگاهم تلفن زنگ صداي. رساند

 تا داد گزارش بخش مسول بود طبیعی زایمان دیگر بیمار یک. و میکرد سنگینی خواب براي چشمانم کردم

 کشوي ها شب اکثرا مثل بخوابم بیمارستان در را شب گرفتم تصمیم.رسد می زایمانش وقت دیگر ساعت نیم

 وحشت اسکناس یک حتی پولی هیچ. نبود کشو در پولی هیچ اما بردارم پول مقداري تا کشیدم را پاتختی

 تعجب اما نباشم محتاج که انقدر فقط خواستم می را پول نداشت ارزشی هیچ برایم پول انکه دلیل به نکردم

 بی کشیدم را کشو. گذاشتم می را طالهایم جا ان رفت دوم کشوي ي دستگیره روي دستم اراده بی کردم

 کمد در که شدم متوجه تازه.نبود جایش سر هم االتم زیور بقیه و طال.بدهد ازارم طالها نبودن فکر انکه

 ...و دامن و کت دست بارانی،دو یک از اعم لباسهایم از دست چند.است باز هم لباسهایم

 و خودم از سوال یک تنها و.داد می نشان طور این امر ظاهر اما بوده لیال کار که کنم باور خواستم نمی

 باشد گونه این اگر و برساند خوشبختی به و بدهد نجات را لیال تواند می من هاي مسروقه آیا:داشتم احساسم

 .ندارم اي گله هیچ من

 هاي نیمکت و ها مؽازه چادرهاي زیر.کردم می نگاه را دار سقؾ هوایی پلهاي رو پیاده بیمارستان مسیر در

 شعله که حلبی کنار.بود،افتاد پارك نگهبان که پیرمردي به چشمم.بود خودم پناهگاه زمانی که را،جاهایی پارك

 تندي باد.بود برؾ کوالك.شدم پیاده و کردم توقؾ.بود نشسته چهارپایه یک روي زد می باال آن از اتش هاي

 که شیروانی سقؾ زیر.آورد می در حرکت به مرتب را شالم هاي لبه و پالتو پایین قسمتهاي وزید می که

 ببخشید جالل؟آه کردي پیدایش:پرسید و شد پاره پیرمرد چرت.رسیدم بود پیرمرد اتاقک در جلوي

 انگار:مالید هم به بار چند و گرفت اتش روي را دستهایش بعد.گرفتم اشتباه بود الود خواب چشمانم.خانم

 .دارد دشمنی زمین با اسمان

 پارك چراؼهاي میان در یکی.کردم راست و چپ به نگاهی.کرد گرم را صورتم اتش حرارت.رفتم جلوتر کمی

 اگر بارید می زیبا چه.بدهم تشخیص را برؾ ریز هاي گلوله سرعت توانستم می نورش زیر از و بود روشن

 می خیره ذراتش به خوش دل با کسی اگر رسید می نظر به رویایی چه.کرد می نگاهش گرم جاي از کسی

 :پرسیدم پیرمرد از.شد



 کرد می سعی که حالی در و گرفت باال را سرش باشد؟پیرمرد پناه بی و تنها که ندیدید را نوجوانی دختر امشب

 داري؟ کار چه او با:است،پرسید پناهی بی حال جویاي من مثل یکی کند باور

 .است شده پانسمان هم سرش دور.لیالست شناسیدش؟اسمش می

 است،پول گدا.است کور شناسم می من که این.جانم نه:داد تکان بار چند را سرش و کشید درد از پر اهی

 نمی گرفته،مگر پناه اتاق این سقؾ زیر هم االن:گفت و کرد اشاره اتاقش به و.ندارد هم درمان و باندپیچی

 .ام نشسته سرما توي خودم بینی

 افکار در ؼرق گرم منزلهاي در ما و فرشتگانی چنین بودند زمین روي و خدا طرؾ از فرشته یک یا بود انسان

 به پیرمرد انگشت اشاره با.نداشتیم توجه اطرافیان اتفاقهاي از دور و واقعیتها از انسانها،دور این از دور و مختلؾ

 به نکن،وقتی بیدارش بود خوابیده اگر:گفت کشان آه و کشید سفیدش محاسن به دستی.برداشتم قدم در سمت

 یاد به مرا در جیر جیر صداي.کردم باز آهسته را در و.چشم:گفتم.نبود بند پایش روي خستگی فرط از آمد اینجا

 با توام و عمیق نفسهایش.بود گذاشته هم بر چشم آرام فنري تخت یک روي جوانی دختر.انداخت پدرم کلبه

 دردم.دارش وصله پیژامه به.کردم نگاه اش پاره جورابهاي به.نالید می چه از بود سالم که جسمش.بودند ناله

 سفید پوست به سپس و ناخنهایش زیر چرك به.بود شده خشک سرما فرط از دستانش روي پوست.شد بیشتر

 زبان اگر که داشتم یقین اما شناختم نمی را او. کردم نگاه بود شده لک از پر شهر ي دوده اثر در که صورتش

 بؽض. سپردم پیرمرد دست به که بود مانده باقی برایم پالتو جیب در پول مقداري. گفت خواهد ها چه بگشاید

 بگویم را جمله این همین بتوانم تا کردم تالش. بود گرفته زبانم از را زدن حرؾ امان« :  گفت ؼریبه یک بگو

 که آن بگو، علی یا و بناز ات اراده هاي صخره به صبري؛ کوه اگر. کن تکیه خودت ي تنه به فقط درختی اگر

 باشد داشته نیز اراده باید دارد صبر.« 

 را آمدنم دیر علت. گرفتیم تماس منزلت با دیگر بار چند گفت بخش مدیر رسیدم که بیمارستان به. شدم سوار

 .رفتم زایمان اطاق به یکراست و انداختم اتومبیل چرخ پنچري گردن به

 .شدم کار به دست شبانه خستگی و خوابی بی از دور من و زد می فریاد و کشید می درد بیمار

 سر من دست در را هایش گریه اولین شب آن در که بودم کودکی دومین نفسهاي شاهد صبح چهار ساعت

 .داد می

 » دکتر نباشید خسته.« 

 و کشیدم دراز تخت روي. کردم عوض را لباسم و رفتم بیمارستان در کارم اطاق به. بود کافی برایم همین

 . بستم فرو گذشته خاطرات تمام بر چشم

 براي را تالشش تمام که فعالی پزشک براي خواب ساعت دو. شدم بیدار خواب از شش ساعت معمول طبق

 :گفت آورد می برایم را صبحانه سینی وقتی مستخدمها از یکی بود، کافی برد می کار به مردم لبخند دیدن



 « اطاق در شما کمک به واقعا  . شده منتقل ما بیمارستان به دیگر زائوي یک االن همین! دکتر خانم کنید عجله

 است نیاز عمل».  ساعت. شدم عمل اطاق راهی و نوشیدم چاي اي جرعه فقط اما نبود من بیمار که این با

 گفت بخش پرستار که داشتم را بیمارستان از شدن خارج قصد. رسید اتمام به کارم هشت« :  یک االن همین

 در که گفتم ایشان به. کند صحبت شما با خواست کمیته، رئیس آقا، حاجی طرؾ از. دکتر خانم داشتید تلفن

 با توانند می یازده تا نه ساعت از کردم عرض اتفاقا  . گیرند می تماس بعدا   گفتند. هستید مشؽول عمل اطاق

 داشتند خاصی پیؽام خیر نه. بگیرند تماس شما منزل.« 

 روي بخاري کنار. دیدم مناسب مطالعه براي را فرصت. نداشتم خاصی کار و بود جمعه روز. برگشتم منزلم به

 برفی هواي آن در کیک روي ي ژله دیدن و شد می بلند قهوه از که بخاري خواندن، کتاب و نشستن صندلی

 .داد اعصابم به تکانی تلفن زنگ. باشد کرده فرار مشکالت از انسان وجود که آن شرط به بود دلچسب واقعا  

 بیمارستان از تماس بودم امیدوارم. برداشتم را گوشی. گذاشتم کتاب روي و برداشته چشم روي از را عینک

 .نباشد

 را آرامشم و آسایش که اي فرشته. برداشتم او کمک با را خوشبختی اول گام که اي فرشته. بود آقا حاجی

 .گفت پاسخ را گرمم سالم. کرد رو و زیر اي سکه همچون را ام زندگی که مشوقی و معلم. بودم او مدیون

 می دیدنش به یا گرفت می تماس که بار هر. ببرد کار به را دخترم ي کلمه اش جمله هر آخر داشت عادت

 تماس دیگري قصد به بار این اما. کرد می شروع کارم یا و تحصیل وضع از پرسیدن با را اش جمله رفتم،

 .بود گرفته

 که خدا از اما بپرسم را علت کشیدم خجالت. یباید دیدنم به اش خانواده همراه جمعه عصر خواست می اجازه

 بودم شنیده گاهی آقا حاجی همکارهاي از. دانستم می را جریان حدودي تا نباشد، پنهان هم بنده از نبود پنهان

 را شهرام توانستم نمی و نبودم خوشحال و راضی چندان. کند خواستگاري پسرش تنها براي مرا دارد قصد که

 گذشته سال سی مرز از که دهد می خبر ام شقیقه تارهاي از اي دانه دانه کردم می احساس اما کنم فراموش

 کند، درکم که داشتم مونس یک به نیاز که بود مدتها واقع در. کنم ام تنهایی براي فکري باید کم کم و ام

 . بفهمد را حرفم که مونس یک

 بلندي به موهایم. بودم ایستاده اطاقم ي آینه جلوي. شد فشرده آپارتمانم در زنگ ظهر از بعد چهار ساعت

 موها. بدهد نشان بلندتر قدم که شد می باعث همین. بودم شده تر الؼر. زیبایی همان به شاید. بود شده قدیم

 اي سرمه گلهاي و بود حریر جنس از ه سفیدي چادر. پوشیدم روسري و کردم جمع سنجاق در عجله با را

 به خاصی ابهت رنگش آبی ریز خالهاي اما بود سفید دامنم و کت. انداختم سر روي را بود کرده زیباترش

 .کند خودنمایی دامنم و کت داد نمی اجازه چادرم اما. بود بخشیده سپیدیش

 دیده را پدرم انگار. بود ایستاده بقیه از جلوتر که آقا حاجی و دیدم برابرم در بزرگ گل سبد یک و گشود را در



 حاجی صداي. گفتم آمد خوش و کردم سالم...  که حیؾ اما بدهم جا اش سینه روي را سرم کردم هوس باشم

 بار که پسرش سپس شد، وارد آقا حاجی. افتادم می پدرم یاد اراده بی زد می حرؾ که هربار و بود رگه دو آقا

 همسر دانستم می. زد می نفس نفس دیوار به دست که مسن خانم یک بعد و دیدیم می را همدیگر بود دوم

 دست از سانحه یک در را مادرش کودکی زمان و شده بزرگ او دامن در حاجی پسر محسن و است حاجی دوم

 .است داده

 اگر شاید یا بود کوتاهتر من از کمی قدش. داشت دامپروري آقا حاجی ي گفته به و بود دامپزشک محسن

 رنگ. بود قسمتها ي بقیه از تر پشت کم موهایش جلوي. شدیم می قد هم آوردم می در را صندلهایم

 کت. کرد می تر کامل را صورتش گردي که داشت ریش اندکی. بود هماهنگ ایش قهوه چشمان با موهایش

 صحبتهاي به من مثل و گرفت می پایین را سرش مرتب. داشت تن به سفید پیراهن و شکالتی شلوار و

 .داد می گوش آقا حاجی

 » نباشم تنها که من خاطر به فقط نکرده ازدواج امروز تا دارم را پسر یک همین دنیا این در من دخترم، بله. »

 گفت و آورد پایین را صدایش« :  است بیمار من همسر دخترم، که دانی می.« 

 که بیمارستانی در شود، عمل بود قرار و داشت شنوایی مشکل زمانی. شناختم می خوب را آقا حاجی همسر

 .بود نیاز و راز و عبادت حال در بیشتر و بود ساکتی زن. بود شده بستري بودم کار به مشؽول آن در من

 در داشته اولش شوهر از که جوانش پسر دو گفت می آقا حاجی. بود درد هزاران پاي جاي ریزش چشمان

 .کرد می جبران محسن دیدن با را کمبودهایش تمام پیرزن. اند شده شهید عراق و ایران جنگ

 » خانم حاجی بفرمایید»!  گاهی کرد، می تعریؾ من محسنات از مرتب آقا حاجی. کردم تعارؾ شیرینی و میوه

 .گفت می محسن اخالق از هم

 گرفتن با و خندید آقا حاجی. شدند حافظی خدا ي آماده مهمانها شد زده من به بیمارستان از از که تلفنی با

 شد موکول آینده ي هفته دو به عقد خرید قرار. شد راحت خیالش من از بله جواب« .  رفع ما! دخترم خب

 با که باش ما ي کلبه مهمان شب یک هفته همین در هستی موافق اگر بگویم خواستم فقط. کنیم می زحمت

 متوجه که را منظورم. شود روشن محسن و تو بین باید که هست مسائل خیلی. شوي آشنا بیشتر هم محسن

 دخترم شوي می!« 

 گفتم« :  آقا حاجی بله. »! پذیرفتم دوشنبه روز براي را دعوتش و

 پشت. دیدم همیشه از تر شاداب را ساناز. بودند نشسته منتظر بیمار چندین رسیدم مطب به وقتی. بود شنبه روز

 شد اطاقم وارد سرم»  کردم یادداشت برایتان را پیؽامها که داشتید تلفن چند! دکتر خانم».  به را کاؼذي بعد

 افزود و گرفت سویم« :  ساعت نیم حدود و بودند آمده شما دیدن براي رضایتی محسن نام به آقا یک درضمن

 شدند معطل هم.« 



 » دارد کار چه نگفت آقا؟ حاجی پسر محسن؟ ؟«

 » گذاشتم میز روي که آوردند هم گل دسته یک. گردند برمی دوباره وقت آخر گفتند اما! دکتر خانم نه».  بعد

 افزود و کرد اشاره گل دسته به« :  سرخ رز. هستید عاشقش شما که گلی همان از».  هاي اشعه. کشیدم را پرده

 احوالپرسی به شروع. بود سوسنی خانم بیمارم اولین. شد می کشیده روبرو دیوار کمر تا ظهر از بعد خورشید

 گفت و بود خوشحال. پرسیدم شده داده سفارش داروهاي وضعیت از بعد،. کردم« :  نسخه بوده امیدوار شفا دکتر

 بود خواهد ساز کار شما ي. ». نشست کنارم و گذاشت میزم روي را جدیدش آزمایش جواب

 » معالجه نه رسیدم خدمت خصوصی عرض یک براي امروز راستش دکتر خانم.« 

 و زدم لبخندي آوردم می در پاکتش درون از را آزمایش جواب و دادم می جا چشم روي را عینکم که حالی در

 گفتم« :  نشنیده که هستم همسرتان و شما لطؾ مدیون قدر این کنم می فکر! سوسنی خانم بفرمایید امر

 کنم قبول را امرتان.« 

 » ندارد را حرفها این ارزش که وام مقدار یک! دکتر خانم فرمایید می کاري چوب.« 

 » من را مطب این شدن دائر. است حرفها این از بیش شما شوهر کار ارزش! سوسنی خانم کنم می خواهش

 هستم شما همسر بانک مدیون «

 » خواهش یک حال هر در. کردند موافقت وام آن با بانک رئیس عنوان به فقط من شوهر اما است شما با حق

 کنید فکر خوب آن به راجع خواهد می دلم که داشتم.« 

 چشمانش در. ببینم دقت به را سوسنی خانم صورت عینک باالي از توانستم که طوري. انداختم پایین را سرم

 پرسیدم و ندادم تشخیص را مفهومش که دیدم برقی« :  کوچک خواهش این و... ؟» گفت حرفم میان« :  می

 را جوابم نکرده فکر امیدوارم که باشید موافق شما اگر البته. کنم خواستگاري برادرم براي را شما خواهم

 ندهید.« 

 » سوسنی خانم اما...« 

 شد بلند صندلی روي از« :  همکار من برادر. کنید فکر خوب اول. پذیرم نمی جوابی هیچ فعال  ! دکتر خانم نه

 ولی. کرده ازدواج آمریکایی دختر یک با گذشته در یکبار البته. داشته عالیه تحصیالت آمریکا در. است خودتان

 .برگشت ایران به پیش یکسال برادرم. شدند جدا بدهدو ادامه زندگی به نتوانست پسر یک داشتن با متأسفانه

 زندگی شیراز روید می کنید، موافقت اگر. هستیم شیرازي ما که دانید می. کند می زندگی مادرم پیش پسرش

 وضع و است بیمارستان رئیس واقع در. است کار به مشؽول شیراز بیمارستانهاي از یکی در برادرم. کنید می

 دارد هم خوبی نسبتا   مالی.« 

 گفت مؽزم فرمان از خارج زبانم. تقدیر بازي و روزگار به بخت، به آینده، به. کردم فکر کمی« :  خانم چشم

 دهم می جواب و کنم می فکر من. سوسنی.« 



 صداي. بکنم انتخاب را بهتر داشتم حق بودم، گرفته ازدواج به تصمیم که حاال اما کردم نمی سبک و سنگین

 وارد ساناز و شد باز در. داد خاتمه سوسنی خانم و من بین را بحث شد می زده اطاق در به که هایی ضربه

 شد اطاق« :  خصوصی کار شما با گوید می بشود نوبتش کند نمی صبر بیمارها از یکی! دکتر خانم ببخشید

 دارد. »... شد اطاق وارد هراسان لیال و شد جدا در چهارچوب از ساناز دست لحظه همان و

 .کردم نگاهش مات و خیره

 بود شده خیره من به و زد می نفس نفس« :  لیال هستم من! دکتر خانم سالم... سالم»!  پیچی باند سرش هنوز

 و شد جابجا چشمم روي عینک. شدم بلند صندلی روي از اراده بی. بود برگشته چطور کردم نمی باور. بود

 سوسنی خانم به چشمی زیر. انداخت پایی را سرش که بود شرمندگی از شاید. کردم نگاه تر دقیق باور، براي

 میز راروي عینکم. ام نگفته دروغ شد می شینده راحتی به قلبش ضربان صداي باشم گفته اگر. کرد می نگاه

 گفتم شد نمی باورم هنوز که لحنی با و گذاشتم« :  جلوتر بیا! جان لیال جلو بیا.« 

 .انداخت سوسنی خانم به کوتاهی نگاه. رسید میزم به تا آمد جلوتر قدم چند کند، نگاهم آنکه بی و آهسته

 را لیال وضع سرو دقیق نگاهی با که سوسنی خانم به. باشد تنها من با خواست می دلش. کردم می درکش

 گفتم کرد می سبک و سنگین« :  برؾ این در روز وقت این که دارد مهمی کار. است من آشناهاي از جان لیال

 است آمده مطب تا سرد هواي و.« 

 گفت حرفم میان شد می بلند صندلی روي از که حالی در. شد متوجه را منظورم سوسنی خانم« :  من پس

 گذارم می تنها را شما و شوم نمی مزاحم».  کرد اضافه آخر در و کرد خداحافظی بعد« :  خانم نکنید فراموش

 کنید فکر خوب من حرفهاي به. هستم جواب منتظر دیگر هفته من! دکتر.« 

 گفتم« :  چشم: ». گریه زیر زد و آویخت گردنم دور را دستش. رفتم لیال سمت به اطاق درب شدن بسته با و

 « من... من... دکتر خانم...« 

 » بابت فقط من نگرانی. است کافی من براي برگشتی که همین. نیست مهم اصال  . عزیزم بگویی خواهد نمی

 وقت آن نکردي فکر دختر؟ گذراندي کجا را شب. رفتی کجا شب آن! لیال عزیزم. بود سرپناهیت بی و تنهایی

 داشتی که حالی آن با تنه و تک شب،...« 

 :گفت کند می نگاه مادرش به که اي بچه مثل بود محبت از پر چشمانش. کرد پاك را اشکش و گرفت آرام

 « بخشی می مرا شما دکتر خانم ؟ «

 .لرزید می بؽض از اش چانه و خشکیده لبهایش بود مانده جا به صورتش چرك روي اشک از باریکی راه

 گرفتم را دستش« :  بنشین بخاري کنار بیا. عزیزم است سردت».  مریض تا خواست اجازه و شد اطاق وارد ساناز

 می فکر لیال به مدت تمام. کردم ویزیت دفت با را بیمارها اما نداشتم حوصله که این با. بفرستد داخل را بعدي

 را روپوش و دادم بیمار دست را نسخه. شد وارد ساناز نوشتم می که نسخه. کردم معاینه را بیمار آخرین. کردم



 لبش روي از لبخند کرد می سعی که حالی در و گذاشت میز روي را پاکتی ساناز. رفت بیمار. کردم جدا تنم از

 گفت نشود جمع« :  بیاورید تشریؾ و بدانید قابل که امیدوارم دکتر، خانم است دعوت کارت.« 

 » شوي خوشبخت انشاءهللا جان، ساناز است مبارك».  دادم ادامه و کردم نگاه لیال به کنان خنده و« :  من البته

 آید می همراهم که دارم هم کوچولو مهمان یک.« 

 » دارید ام خانواده و خودم گردن به حق حرفها این از بیش شما! دکتر خانم چشم روي هم مهمانتان قدم. »

 اطاق در به ضربه چند نفر یک که بودند نگرفته خود به کامل شکل ساناز و من بین تعارؾ هاي پاره تکه هنوز

 پرسیدم ساناز از. شد متوقؾ در به نگاهمان نفر سه هر. زد« :  اند شده ویزیت بیمارها ي همه نگفتی مگر ؟»

 افزودم گشتم می بر کارم میز سمت به که حالی در و کردم ساعتم به کوتاهی نگاه بعد« :  حالی بد بیمار شاید

 زود هرچه باید. دارم مهمان هم هستم خسته هم ، که بینی می. ببند را پایین در هم بعد بده، شماره برو. باشد

 بدهد آسایش ي اجازه بیمارستان تماسهاي اگر البته. برگردم خانه به تر».  باز را در ساناز شد، تمام که ام جمله

 .بود نگرفته جا چشمم روي کامل طور به عینک هنوز که برگشت سریع آنقدر. رفت بیرون اطاق از و کرد

 » رضایتی محسن آقاي. اند آورده تشریؾ آقا حاجی پسر! دکتر خانم.« 

 گفتم تأمل بی« :  داخل بیاورند تشریؾ بگو.« 

 من و کردیم سالم زمان هم. شد اطاق وارد محسن که کردم می مرتب گردنم دور را شال. پوشیدم لباس

 دادم ادامه« :  اید داده ترجیح منزل به را مطب که باشید داشته واجبی کار باید.« 

 صحبتش سر کردن باز براي گویا. نشست صندلی روي من تعارؾ با و داد قرار زمین روي را کیفش محسن

 را ها دستکش حال هر در. بود زده لبانش بر را سکوت مهر لیال وجود شاید یا بود خودم زبان چرخیدن به نیاز

 گفتم که آوردم می در کیفم داخل از« :  خصوصا  . نیست ؼریبه کس هیچ اینجا. بفرمایید است خاصی امر اگر

 کنم اش معرفی نشد فرصت پوزش عرض با که جان لیال عزیزم دوست.« 

 کهنه کفشهاي ي پوسیده ي پاشنه صداي. کشید می زمین روي را پاهایش. بود معذب. بود ؼریب لیال نگاه

 سایید با را قلبم تپش کار دنبال به هتل در که روزي. بگذراند من مؽز از توانست می را خاطره یک فقط اش

 به را اعمالم ي نامه بگویم بهتر یا و استخدامی ي نامه مدیر آقاي پسر که روز آن. کردم می کنترل زمین بر کهنه هاي پاشنه

 .داد دستم

 به نچرخد زبان تا گویند می راست. کند دریافت را صحبت ي اجازه شاید تا بود خیره لبهایم به محسن هنوز

 .شود نم برمال دل راز سخن،

 » دکتر خانم!« 

 گفت. بگو یعنی. کردم نگاهش فقط« :  ببخشید»...  افزود و کرد اختیار سکوت اي لحظه« :  اشتباه آمدنم شاید

 کنیم عنوان را پنهان مسائل بتوانیم تر راحت دوشنبه روز امیدوارم. بگیرید ندید مرا...بود،.« 

 پرسیدم خود از دل در« :  پنهان مسائل کدام ؟» چیزهایی من ي گذشته ره راجع حتما   رسیدم نتیجه به فورا   و



 .نکرد خطور ذهنم به کس هیج آقا، حاجی پدرش، از ؼیر و کسی؟ چه از اما شنیده

 در و آشپزخانه از گاهی. کردم آماده مختصري شام. برگشتم خانه به لیال اتفاق به. کرد خداخافظی محسن

 را باور این من به گفتنش بله صداي. است نبرده خوابش هنوز شوم مطمئن تا کردم می صدا را لیال کار حین

 .دهد می را جوابم و شده پیدا منزلم سکوت و تنهایی در مونس یک که رساند می

 بی ي برنامه ؼرق. کرد می تماشا تلویزیون و بود نشسته مبل روي. گرفتم جا کنارش میوه از ظرفی با

 به در تنش عرق بوي اما بگویم را جمله این نباید. دارد نگه پنهان را اشکش کرد می سعی و شده سرپرستان

 دایی ي خانه بوي. بود من تلخ خاطرات بوي. نبود عرق بوي هم شاید. کرد می زنده برایم را خودم هاي دري

 پري؟ شاه من؟ بیمارستان؟ چند متخصص پزشک دکتر؟ خانم من؟. خودم. خودم بوي. جعفر بوي. بود حبیب

 .شود می تما کی من ي قصه

 » دکتر خانم!« 

 کرد جمع را حواسم افکارم، به کوچکی تکان« :  است کافی پري شاه بگویی فقط من به...عزیزم بله.« 

 و کرد نمایان لبخندش زیر بودند، نچشیده را دندان خیر طعم شب آن تا شاید که را زردش دندانهاي متعجب،

 پرسید« :  پري شاه ؟«

 .نبود آگاه اش قصه از کس هیچ که بود دار ؼصه پري شاه یک هم او. داشتم عجیبی حس. کردم نگاهش فقط

 » پري شاه عزیزم، بله.« 

 دهانش هنوز. شود پاك بود گذاشته دهان به که کیکی قطعه ي خامه تا کشید لبهایش دور را دستش پشت

 گفت که بود نشده خالی کامال  « :  بی پادشاه مثل شما که واقعا  . دارد بستگی اسم به خوشبختی اند گفته راست

 خانم پري شاه... خانم حالتان به خوش هستید دردسر بدون و ؼم.« 

 گفتم دل در« :  دوید می دنبالم به جا همه دردسر و ؼم و بودم گدا شبهایی و روزها که عزیزم نداري خبر».  و

 گفتم جوابش در« :  ؼم بدون را دلی اگر خدا! جان لیال کنی نمی پیدا ؼصه بدون را دلی هیج دنیا این توي

 است کرده رها خودش حال به را بنده آن واقع در. کرده طرد خودش از را دل آن صاحب یعنی بگذارد.« 

 پرسید فقط« :  چرا ؟» گفتم« :  و درد زمان بنده. نیست خدا یاد به زمان هیچ باشد، نداشته ؼصه دلی اگر چون

 طلبد می کمک به و زند می صدا را آفریدگارش و خدا بیشتر و بهتر ؼصه.« 

 » گذراند می خدا یاد با هم خوشی هاي لحظه و زمان کسی کمتر عزیزم، بله.« 

 آنچه هر لیال. چرخاند سمت همان به را نگاهم سک زیپ شدن باز صداي. رفت ساك سمت به و شد بلند لیال

 گفتم. نشست مبل روي بزند، حرفی اینکه بدون و گذاشت میز روي بود برده که را« :  ات روحیه جان لیال

 بگیري گرم آب دوش یک هم تو کنم می آماده را شام میز من تا است بهتر رسد می نظر به خسته.« 

 گفت و کشید بودند چسبیده هم به نمد مثل که موهایش به دستی« :  ام نرفته حمام که شود می ماه یک.« 



 ویروس و میکروب منبع خورد می دان زباله درد به فقط که تنش لباسهاي. کردم آماده لباس و حوله برایش

 شانه خودم را موهایش. ایستاد آینه روبروي پوشید، جدید لباسهاي و گرفت دوش اینکه از بعد دخترك. بود

 گذشته به. کردیم می پرواز خودما عالم در یک هر. کرد می سنگین خواب رابراي چشمش سشوار حرارت. زدم

 دو سر که بگویم چه حال زمان از اما. نداشتم خبري هیچ آینده از.  کردم گذري و سیر آسمانش در و برگشتم

 .بودم گرفته قرار راهی

 .بودم نکرده فراموش را شهرام هنوز من. کنم انتخاب را یک کدام. داشتم مناسب موقعیتهاي با خواستگار دو

 سردرد. رفتم خواب اطاق به کنم؟ تقسیم را دلم توانم می طور چه...آه...مشؽول را فکرم توانستم می طور چه

 آورد در را لیال صداي ؼذا سوختن بوي. بود شده دچارم عجیبی« :  دکتر خانم سوخت ؼذا.« 

 بیسکویت و چاي برایم گشتم برمی خسته بیمارستان از که شبها. گرفت دیگري رونق لیال وجود با زندگی

 کرد می تعریؾ اش روزانه کار از و آورد می میوه. کرد می آماده« :  دکتر خانم کن نگاه»!  روي گلدوزي و

 مطالعه من. بخواند درس کردم کمکش. ماندیم می بیدار وقت دیر تا شبها. داد می نشانم را سفیدي ي پارچه

 .رسید می تکالیفش به او کردم می

 نماي اش صدفی هاي دگمه و بود صورتی رنگش. بودم دوخته حریر جنس از را جدیدم لباس. بود دوشنبه روز

 دفت با و زدم چرخی. رسید می کفشم ي پاشنه حد تا دامنش بلندي. داد می نشان زیباتر را اش باالتنه

 . دادم ترجیح آالتم زینت ي بقیه به را مرواریدم گردنبند. شدم خیره آینه به بیشتري

 » دکتر خانم بفرمایید.« 

 می مشامم به اتو حرارت بوي هنوز. نشود چروك تا بود انداخته دستهایش روي دقت با که بود ام روسري

 نبود مناسب فرصت اینکه از. باشد نکرده دریػ را محبتش تا برد می کار به را اش سعی نهایت دخترك. رسید

 .بودم عذاب در بیاید همراهم هم او تا

 » کنی تحمل را تنهایی مجبوري هم امشب! جان لیال بخشید می.« 

 ي دوره یک به نیاز باز اما بود شده تر سفید دندانهایش. انداخت چال را هایش گونه روي رنگی پر لبخند باز

 گفت و کرد خمار کمی را ایش قهوه و درشت چشمان. داشت گیري جرم دیگر« :  را شب تاریکی که این از

 برگردید دیر شب است ممکن خانه، کلید و اتومبیل سوئیچ هم این بفرمایید. برم می لذت مانم می شما منتظر

 باشم خواب من و».  کنم، نگاه معصومش صورت به خوب بتوانم تا نشستم زانو دو روي. شدم نگران اي لحظه

 گفتم و گرفتم دستم در را دستهایش« :  لیال کن نگاه من چشمهاي به».  دادم ادامه. کرد نگاه« :  قصد که تو

 نداري که را خانه این ترك قصد عزیزم؟ فهمیدي را منظورم بگذاري؟ جا من براي را سکوت نداري ؟«

 .داد تکان منفی عالمت به را سرش چشمم در چشم

 گفت گوشم زیر آهسته. لؽزید می انگشتانم زیر موهایش ي بافته. گرفتم آؼوش در را سرش« :  زمان یک مگر



 ترك را امنیت و آسایش این باشم مجبور که بدانید صالح خودتان...« 

 گفتم و فشردم را بازوانش حرفش میان« :  دلی هر... آه. عزیزم نکن استفاده هایت جمله در کلمه این از هرگز

 من دلهاي درد هاي شنونده تنها اند، داده پناه را تو بینی می که را دیوارها این جان، لیال دارد درددلی یک

 کنی نمی باور. بودند ؟«

 پرسید ناباورانه او و« :  باشید داشته دل درد هم شما شود می مگر ؟«

 دادم جواب« :  بشنوي تا بسپار دلم زبان به را دلت گوش.« 

 و برداشتم را گل سبد شد نزدیک که ظهر از بعد شش به ساعت ي عقربه. نبود دل راز بازگشایی براي فرصت

 . کردم خداحافظی لیال از

 ستونهاي با بزرگ سالن یک. بود بزرگ اما کلنگی، منزلش. بود کشاورز بلوار در واقع در آقا حاجی منزل

 ؼذاخوري میز و مبل از خبري. معمولی دستبافت فرشهاي مذهبی، نقاشیهاي و عکسها از تابلوهایی آجرنما،

 از کمتر ظرؾ. نشستم مخده روي آقا حاجی تعارؾ با. بود شده تزئین ترکمن هاي پشتی با فرشها دور. نبود

 ي خاطره چندان مشکی بید نقلهاي از. شد ظاهر دستم جلوي چاي فنجان و شیرینی میوه، ظرؾ دقیقه چند

 .شدم بلند جا از احترامش به و کردم سالم آمد محسن. کردم جدا ظرفش از را نگاهم بنابراین. نداشتم خوشی

 .گذشته روزهاي از تر ساده اما بود پوشیده رسمی لباس

 شب تاریکی به را خودش جاي که رفت می کم کم روز تعارفهاي با و بود گرفته را شب و روز ي میانه ؼروب

 .ببینم را حیاط طور همین و ماه توانستم می راحتی به شد می کشیده زمین تا که سالن ي پنجره از. بدهد

 زالل آب در ماه عکس. شدند می داده تشخیص. بودند فروبرده هم آؼوش در سر که درختان اما بود تاریک

 به شاید. داشتم عجیبی احساس. کردند می خودنمایی و شدند می ظاهر یکی یکی ستارگان. بود افتاده حوض

 .ام رفته محسن خواستگاري به من کردم می فکر که بود آن دلیل

 » خانم پري شاه بفرمایید.« 

 دست در تسبیح. گریخت آقا حاجی سمت به و شد جدا پنجره از نگاهم. کرد می تعارؾ که بود آقا حاجی

 و شد می آشپزخانه وارد گاهی محسن. پاشاند می هم از را افکارم صدایی چرخید می که دانه هر با و داشت

 .کرد می مشورتی یا و حرؾ پدرش زن با گویا. شد می شنیده زمزمه مثل صداهایی بعد ي دقیقه چند

 زیباتر را سفید ي سفره نوشابه مشکی و زرد هاي شیشه با سرخی گل چینی ظرفهاي. شد پهن شام ي سفره

 اما. است جوان کدبانوي یک از سلیقه که رساند نظرم به خوردن سبزي و ساالد ظرفهاي تزئین. داد می نشان

 .شد نمی دیده خانه آن در پیرزن آن از ؼیر دیگري زن هیچ کسی؟ چه

 مرتب هایش شانه روي را عبا. درآورد حرکت به را آقا حاجی فسنجان خورش و زده زعفران برنج عطر بوي

 شد بلند جا از و کرد« :  ندارد را شما قابل. دکتر خانم بفرمایید».  چه دانم نمی شب آن اما نبودم تعارؾ اهل زیاد



 .کردم می تعارؾ مرتب. بود شده مرگم

 هنریش کارهاي از و بروم محسن اطاق به داد پیشنهاد آقا حاجی سپس. نشستیم صحبت به شام صرؾ از بعد

 کارهایش شوم موفق که بود نیامده پیش فرصتی هنوز اما است ماهري نقاش محسن بودم شنیده. کنم دیدن

 آن از خبري. نداشتم احساسی هیچ. گذاشتم اطاقش به قدم محسن سر پشت و شدم بلند. ببینم نزدیک از را

 فکري چه اینکه یا محسن به. نلرزید زانوهایم نشد، خشک لبهایم. نبود دهان آب بلعیدن و چهره رنگ پریدگی

 .کردم نمی فکر کند می من به راجع

 دیوارها به زیبایی تابلوهاي. نشستم داشت قرار در روبروي که صندلی روي. ماند باز نیمه محسن اطاق در

 را گوسفند و گاو مثل اهلی حیوانات با را مزرعه یک ي منظره که دوختم تابلویی به را نگاهم. بود شده آویخته

 کوهها ي دامنه در که گوسفندانی نساء، طبیعت گچسر، یاد. افتادم خودمان ي کلبه یاد یه. داد می نشان

 ناله و کرد می آب را سنگ دل که نی همان. شد زنده ذهنم در چوپان نی صداي کم کم. بودند چرا مشؽول

 چه جا این هستم؟ کی من. ساخت دگرگون را حالم همه و همه. شد می پنهان نی صداي در که خودم هاي

 چه. شده خیره من به چه براي دارد؟ من با نسبتی چه ایستاده من روبروي که جوان مرد این. کنم می کار

 .داد خواهم جوابی چه من آیا بشنود؟ من زبان از است قرار اي کلمه

 پیچید گوشم در بار چند و شد زنده برایم شهرام صداي« :  هرگز تو بودن عزیزم« »...  پري شاه گفتید چیزي

 خانم ؟«

 :گفتم کرد می نگاهم است فرمانی منتظر گویی و شده خم من سمت به کمی که بود محسن. آمدم خودم به

 « نبودم شما با! خان محسن جناب خیر نه.« 

 سربازهاي همچون کتابها. کرد تعقیب را ردش نگاهم. رفت اش کتابخانه سمت به. برگشت اولیه حالت به

 من به. برداشت کتاب یک و برد دست محسن. بودند فرمانده فرمان ي آماده هم سر پشت خدمت به آماده

 گفت و کرد نگاه« :  اید خوانده را کتاب این حال به تا ؟«

 کردم نگاه کتاب جلد به« .  عاشق فریاد»!  گفتم رسید جالب نظرم به اما نداشت چندانی قطر« :  فرصتی من نه،

 ندارم آزاد ي مطالعه براي.« 

 گفت و داد جا کتابخانه درون دوباره را کتاب« :  بپرسم شما از سؤال یک من ندارد اشکالی ؟» گفتم« :  خواهش

 کنم می».  گفت او و« :  اید کرده ازدواج قبال   شما ؟«

 گفتم« :  بله. » بود ام پریده دها از ي کلمه ي ادامه سکوت و

 تکلم و قدرت و بودیم شنیدن منتظر هردو. افکند زیر به سر و نشست بود اش کتابخانه کنار که صندلی روي

 از عشق کنار شهرام، پیش. برگشتم گذشته به سکوت در اي دقیقه چند. کرد نمی پیدا راه یک هیچ زبان به

 بگویم؟ را بله ي کلمه دوم بار براي پذیرفتم چگونه راستی به. داد نوازش را گوشم صحبتهایش. رفته دست



 ي جمله با سکوت«  خانم پري شاه ببخشید. » شد شکسته

 گفتم. پریدند مؽزم از پرند می همزمان و هم با که گنجشک اي دسته همچون خاطرات« :  بله»  نگاهش و

 گفت. کردم« :  شما»...  پرسیدم خورد را حرفش و نداد ادامه دیگر« :  چی من ببخشید چی؟ شما ؟«

 » کردید ازدواج عشق با شما... شما...  با شما ؟» افزود مسلسل رگبار مثل و شد هول و« :  خاصی منظور البته

 ندارم.« 

 راز از محسن باید. دادم می توضیح باید. رفت می بین از بله ي کلمه یک گفتن با من ازدواج عشق ارزش

 برایش. خواست می طور این خودش چون. شد روشن برایم دلیلش فورا   و چرا؟ اما شد می مطلع من زندگی

 عشق دانست می او. بود سنگین ام، نکرده ازدواج شوهرم مرگ از پس سال چندین علت چه به اینکه معماي

 و عشق از قطوري زنجیر دانست می او. بوده عشق یک رو دنباله تنهایی و شده ن گرفتن سامان سرو مانع

 باریکه زیاد احتمال به و شناخت می مرا قبل ساله از پدرش چون شده بافته من وجود در سکوت تنهایی

 ؟...چرا بداند و بپرسد داشت حق محسن پس. بود داده قرار پسرش پاي جلوي ضعیؾ راههاي

 » خانم پري شاه!« 

 » بله.« 

 » بر را تأیید مهر باورها و. شود کامل شناختها اینکه دلیل به تنها شدیم شما گرانبهاي وقت مزاحم ما امشب

 بگذارند جا دلها.« 

 » پذیرفتم را شما دعوت دلیل همین به هم من البته،.« 

 » شما گوشهاي ي آزاردهنده من هاي جمله امیدوارم که کنم می شروع خودم از من بدهید اجازه اگر پس

 نشوند».  گفتم« :  کنم می خواهش. ». شیندم و

 » موضوع این پدرم قبال   اینکه. بودم همسرم کنار ساعت چند فقط اما. کردم ازدواج بار یک گذشته در هم من

 عاشق. بودم عاشق من. شنوید می خودم زبان از که است این مهم. نیست مهم نه یا رسانده شما اطالع به را

 عراقی هواپیماهاي توسط تهران عقد ار بعد ساعت یک. نیاورم درد را سرتان. کردم عقدش. همسایه دختر

 بدنش از شده جدا سر دنبال به عروسی لباس در همسرم. شد تبدیل عرا به هم من عروسی شد باران بمب

 زد می پرپر.« 

 اما کرد خارج دهان از را ها جمله این تا کشید زچر او. کردم می نگاهش زده وحشت من. کرد سکوت محسن

 :گفتم گیر بر در را اطاق بیشتر دقیق چند نتوانست سکوت. شنیدم راحت چون نویسم می راحت من

 « متاسفم.« 

 خرچ خرچ صداي » شنیدن با و گذاشته پا زیر اخیر سال چند در را برگهایش. بود همسرم مرگ من زندگی اصلی ي شاخه

 شما روبروي که امروز و. کردم تبدیل بالعکس و شب ره با روزها روزها شدنشان خشک

 بسپارم فراموشی دست به را خودم زجرهاي بتوانم کشیده ستم دریاي یک کنار در دارم آرزو ام نشسته.« 



 گفتم آهسته« :  هستم کشیده ستم دریاي من که دانید می شما پس ؟«

 گفت و کشید آه. کند روشن سیگار یک خواست اجازه و داد تکان را سرش فقط« :  ؼرق بدن اینکه از قبل تا

 خوب اما گیرد می سرچشمه کجا از سیگار دود دانستم نمی بود نکرده گلگون را دامادیم لباس عزیزم، خون

 بدهد تسکین تواند می را کجا دود این جاي دانم می».  نه، یا هست همسرش یاد به هم هنوز بپرسم نبود الزم

 عروسیش عکسهاي آلبوم محسن. بگیرم خودم دل از توانستم می را جواب این نه، یا هست عاشقش هم هنوز

 گفت و داد قرار دستهایم در را« :  من هاي ؼصه فشردن براي دلتان خالی ي گوشه در جایی اندك امیدوارم

 بفرمایید. نکند پیدا».  سمت به گردنش گردش با را چشمانش در شده جمع اشک و زد کنار را آلبوم اول برگ

 اش چهره که عروسی نو هم و محسن براي هم. سوخت برایش دلم واقعی معناي به. نمود پنهان اطاق درب

 ... عروسی و تور و تاج زیر

 .بودم پوش سیاه عروسی نو نیز من که آه

 کرد جلب را توجهم آلبوم جلد داخل در اي نوشته که رسید آلبوم برگ آخرین در عکس هاي قطعه آخرین به

 « عاشق فریاد «

 در و دادم قرار میز روي را آلبوم. چرخید کتاب همان و کتابخانه سمت به نگاهم فورا   و! آشنایی ي جمله چه

 کشیدم بیرون کتاب انبوهی الي به ال از را کتاب زدن هم به چشم یک« .  عاشق فریاد»  محسن نوشته

 .رضایتی

 پرسیدم کردم می اشاره کتاب به که حالی در و کردم رو محسن به حیرت با و متعجب« :  شما را کتاب این

 اید نوشته ؟«

 گفت کند نگاهم آنکه بی و برد فرو حرص با را سیگار دود« :  باید چون. نوشتم می باید چون ام نوشته من بله

 ام کشیده ها چه من که کنند درك و بشنوند را عاشق یک فریاد خوانندگان».  جمله چند گشودم را کتاب الي

 بستم را کتاب سپس و خواندم« :  هستید هم نویسنده شما پس.« 

 » کند نقاشی کاؼذ روي را خودش درد توانست که اي نویسنده فقط.« 

 چرخید جمله این روي زبانم چرا دانم نمی« :  طور چه مرا درد ؟«

 گفت. احساس بی و سرد شیشه، تکه دو همچون چشمانش. کرد نگاهم« :  را دیگران دردهاي که است آن درد

 می پایه آن به شما درد. کنند ناله هم گرد دورش شنیدنش با دردها دیگر که است آن درد. بدهد تسکین بتواند

 رسد ؟«

 دادم جواب قاطع« :  رسد می رضایتی آقاي بله.« 

 » بدهد تسکین مرا درد تواند می شما درد یعنی.« 

 دادم جواب و نداشتم شک« :  بله «



 گفت و آورد قلمی و کاؼذ« :  کنید شروع».  پرسیدم« :  بگویم کجا از ؟«

 گفت« :  آسمان گوش به را دل صاحب فریاد صداي و کشید خودش به را نمک و گشود دهان زخم که هرجا از

 رساند.« 

 گفتم و کشیدم جگر ته از آهی« :  چند که دانستم می اما نکردم نگاه را ساعت بود، زمستانی سرد شب یک

 کوهستان دل از گرگ ي زوزه صداي. بود نمانده سحر به بیشتر ساعتی...« 

 که را آنجه ام، نوشته باال ي جمله چند تا که را آنچه. بودم کشیده شب همان تا که را آنچه کردم تعریؾ و

 ام گذرانده.« 

 که بودم ریخته اشک کردنم تعریؾ میان در آنقدر و. شد آماده نماز براي محسن. بود صبح چهار ساعت

 تورمهاي کاؼذ، روي محسن اشک هاي قطره. شد خارج اطاقش از محسن. نداشتند برخاستن قدرت پلکهایم

 می نیز قلم جوهر شدن پخش باعث گاه گاه که بود، کرده ایجاد اشکی ي قطره ي اندازه به شاید کوچکی،

 سحر چه. شد بلند اذان صداي بود، ساعت ي عقربه تیک تیک چندین با برابر هریک. زدم می قدم. گشتند

 .گذراندم زنده را خاطرات گام به گام دیگر یکبار گویی. گذشت شبی چه دلگرمی،

 ماند؟ می باقی اسمی داشت کوتاه سحري که صبح ي ستاره این شهرام، عشق از راستی به آیا

 .خندم می کنون اوضاع بر نه خندم، اگر من! جان شهرام عزیزم آه

 .خندم می ستون و سقؾ بی گنبد بدین من! جان شهرام عزیزم آه

 .دهم می ترجیح را بیهوشی و سستی دیدم، جهان این از هوشیاري ي صدمه که بس از

 .خورد در به آهسته ضربه چند

 شد وارد نماز جاي و مهر یک با. خواست می اجازه شدن وارد براي که بود محسن« .  خانم پري شاه بفرمایید! »

 محسن اطاق به دوباره خواندم که را صبح نماز. شد داده تحویل من دستهاي به بود دستش در که را آنچه و

 گفت و بود بیدار هنوز. خواستم اجازه. برگشتم« :  است الزم و واجب شما جواب اما خسته چند هر.« 

 پرسیدم« :  جوابی چه ؟» گفت« :  آخر جواب».  افزودم و کردم تکرار را حرفش« :  ازدواج منظور به ؟» گفت« :  قبل

 بشنوید دلهایتان درد ي نویسنده زبان از را واقعیتی و بنشینید جواب از.« 

 گفتم و گرفتم صندلی ي لبه به را دستم« :  موضوعی چه به راجع ؟«

 گفت« :  لطفا  . دارم شما شنیدن براي حرفهایی حاال اما. شنیدم را خان شهرام و شما عشق داستان ي همه من

 بنشینید».  گفتم و نشستم. لرزاند را دلم کردنش صحبت رسمی« :  هستم شنیدن ي آماده من».  مطالعه چراغ

 .زد می حرؾ شمرده و آرام آرام. کرد روشن سیگار یک و خاموش را اش

 گفت« :  دارید دوست را شهرام هنوز بدانم خواهم می ؟«

 » بله.« 



 » اول روزهاي مثل ؟«

 » بله.« 

 » گذرانید می یادش با روزها و شبها هنوز ؟«

 » بله.« 

 » کنید فراموشش توانید می شود؟ می چه تکلیؾ کنید ازدواج من با اگر و.« 

 گفتم و کردم فکر کمی« :  توانید می که است این منظورم طور؟ چه شما دانم، نمی بخواهید اگر را واقعیت

 دست به را خود ي رفته دست از همسر...« 

 گفت« :  دانم نمی. ». شدیم ساکت دو هر و

 شدم بلند صندلی روي از« :  کنم می زحمت رفع دیگر من».  ببرم کار به را خداحافظی ي کلمه اینکه از قبل و

 گفت« :  نشده تمام من حرفهاي هنوز خانم پري شاه بنشینید لطفا  .« 

 » تري مناسب وقت براي باشد ندارد مانعی اگر باشم بیمارستان در هفت ساعت باید من اما».  میزش پشت از

 گفت و شد بلند« :  ندارید شنیدن وقت باشد شما ي گمشده به راجع من صحبتهاي اگر حتی ؟«

 » گمشده ؟» به و گرفته را هایم شانه نفر یک که کسی مثل درست. نشستم صندلی روي دوباره اراده بی و

 .باشد کرده وادارم نشستن

 پرسیدم باز دهان با« :  گمشده کدام ؟«

 .شد نمی دیده راحتی به سیگار خاکستر دود انبوه پشت از صورتش. کند نگاهم بودم منتظر. بخندد بودم منتظر

 گفت و ریخت سیگاري زیر در را سیگارش خاك« :  دارید گمشده چند شما مگر ؟«

 که شاگردي همچون. ایستادم و شدم بلند محسن صداي شنیدن و افکارم به تسلط براي که بودم متشنج آنقدر

 است معلمش به درس گویی جواب ي آماده« .  ندارم اي گمشده هیچ من. ندارم نه.« 

 باشم راحت من تا کرد می اشاره صندلی به که حالی در محسن...  از ؼیر داشتم را اي جمله هر شنیدن انتظار

 گفت« :  خانم پري شاه است زنده شهرام.« 

 می اما. دانم نمی که خدا خداوندي به کردم؟ نمی باور. دانم نمی بودم؟ شده کر. دانم نمی بودم؟ شده الل

 گفت و درآورد عشق فریاد کتاب برگهاي الي از را عکسی قطعه محسن. دیدم می خوب که دانم« :  باید

 بشناسید خوب را عکس این صاحب.« 

 به متحیر و خیره. دانم نمی هم باز. گرفتم توانی چه با را عکس. لرزید می محسن دستهاي الي عکس قطعه

 .کرد بیشتر را پیشانیم عرق زبان لکنت. شدم خیره بود نشسته دامپروري یک هاي نرده روي که شهرام عکس

 کردم می تالش گفتن سخن براي اما کشیدم نمی خجالت« .  شهرام عکس این ؟...محسن آقا ؟...محسن آقا

 کند می کار چه شما دست. است من ؟«



 » عمرش از سال چند نیز شهرام خود بلکه عکس این تنها نه است شما شهرام عکس این! خانم پري شاه بله

 کرد زندگی من کنار را.« 

 » محسن آقا. نیست کردنی باور خدا به. کنم نمی باور نه بوده؟ شما پیش است؟ زنده من؟ شهرام شهرام؟.« 

 » باز دروغ به من زبان هرگز ساعت این تا امروز تا که کنید باور اما! خانم پري شاه نیست باورکردنی بله

 شما به را واقعیت داشتم وظیفه من... نشده...« 

 » حرؾ خدا به را تو. نشوید جزئیات وارد! محسن آقا بزنید حرؾ

 کجا سال چند این ؟ میکند چکار ؟ کجاست بگویید شهرام از فقط... شهرام از میشوم دیوانه دارم من بزنید

 به دره از چطور من شهرام که نکردم تعریؾ برایتان مگر مرده، پیش سالها من شهرام...نه... نه بوده،اما

 بود شده پرت رودخانه. « 

 » درسته. ندیدید را شهرام جنازه شما هرگز اما «

 » هاي تکه حتی ما. رفته بین از روخانه بودن خروشان اثر در شهرام دادند تشخیص مسئولین اینکه براي

 کردیم مدفون مزارش در و کردیم پیدا ها صخره کنار از را شهرام لباس.« 

 » تعریؾ براي فرصت اما دارد مفصلی داستان. است زنده شهرام. خانم پري شاه بودید اشتباه در شما همه

 محمد بود شده پیدا سد کارگر یک توسط پیش سال چند شما شهرام که بدانید قدر همین اما نیست جزئیاتش

 دامپروري در سال چندین واقع در و من قدیمی دوستان از یکی بود کار مشؽول سد در که کارگري واقع در و

 درمان به نیاز بدنش عضاي تمام بود بیهوش شهرام. آورد دامپروري به را شهرام محمد، بود کار به مشؽول من

 وحشت آنکه دلیل به فقط. ندادم اطالع کالنتري به. بود بیهوش روز دو. آوردم دکتر برایش. داشت پانسمان و

 تکمیل طور به نه اما شد مداوا شهرام بالخره. بودم کرده.« 

 پرسیدم و نشدم متوجه را محسن منظور« :  بود شده مشکلی چه دچار شهرام ؟«

 » شهرام حافظه. شده بخصوصی بیماري دچار شهرام. کند پیدا را شما نتوانسته امروز تا دلیل همین به شهرام

 بیاورد زبان بر را شما نام نتوانسته هرگز امروز تا شهرام...  متاسفانه».  سوي به میپرد قفس از که اي پرنده مثل

 :گفتم بود مانده جا به گلویم بر گذشته شب گریه از که صدایی با. بود ملتمسانه لحنم. رفتم محسن میز

 « از شما اصال  . شوم نمی شما منظور متوجه. ام شده خارج طبیعی حالت از من خان، محسن بگویید تر واضح

 میدانستید کجا از ام؟ بوده شهرام همسر من که میدانستید کجا...« 

 گفت بود ترحم با توام که مهربان نگاهی با محسن« :  یاد به را شما شهرام داستان شنیدم که را شما داستان

 اش گذشته و هویت شهرام گمشده واقع در. بیاورد بیادش نتوانست هرگز و داشت اي گمشده هم او. آوردم

 محل و خانواده آگهی طریق از شدیم موفق بالخره پیش ماه چند من دوستان کمک و خدا شکر به که بود

 کنیم پیدا را شهرام سکونت.« 



 کشیدم فریاد ها دیوانه مثل. شد طاق طاقتم دیگر«  شده پیدا من شهرام»  خارج هراسان محسن اطاق از و

 شد ظاهر ورودي در روبروي آلود خواب آقا حاجی. شدم« :  کجا نخورده صبحانه دکتر؟ خانم افتاده اتفاقی چه

 برید می تشریؾ ؟«

 گفت سرم پشت از محسن« :  عجله اگر. کنند رسیدگی کارشان به زودتر هرچه دکتر خانم بدهید اجازه پدر

 شوند پشیمان همیشه براي است ممکن نکنند.« 

 از. گفتم ترك را آقا حاجی منزل و کردم خداحافظی محسن هاي جمله به اهمیت بی که داشتم عجله آنقدر

 تا میکردم تحمل دقیقه چند باید کردم روشن را اتومبیلم. بود مانده جا به زمین روي سنگینی برؾ قبل شب

 عذاب برایم ها پاکن برؾ صداي. بودم شده دشمن ها ثانیه با. میکردم شماري لحظه. شود گرم اتومبیل موتور

 . کرد می متشنج را اعصابم ضعیؾ قدر چه هر صدایی هر. بودند آور

 و ببویم. کنم لمس را آرزویم تا رفتم می سال چند از پس. امید روزنه سوي به شور پر باقلبی. کردم حرکت

 . ببوسم

 را مسیر که داشتم التهاب و اضطراب انقدر بود کرده پهن خیابان دامن بر را طلوعش هاي اشعه اولین خورشید

 سوت صداي. زدم دور ریخته هم به. است شهر جنوب که اینجا. بودم درآورده سر کجا از. رفتم می اشتباه

 به ها، کوچه فرعی، اصلی، خیابانهاي. پیمودم را شهر شمال راه سرعت به. شد می شنیده راحتی به قطار

 طلوع این. دادم سفارش سرخ گلهاي از زیبا و بزرگ گل سبد یک. رفتم فروشی گل به. رسیدم تجریش میدان

 . نمیدانم...  نمیدانم میگذراندم؟ چگونه را ناباورانه

 دشمن عشق که راستی به چه؟ یعنی عشق. افتاده تپش از قلبم کردم احساس رسیدم که نیاوران منطقه به

 من با عشق ؼروب، یا است طلوع نور؟ یا است ظلمت خشکی؟ یا است آب کویر؟ یا است دریا دوست؟ یا است

 می ها لحظه با سخت چه. گذراندم می را عمرم شنبه سه بدترین. لرزیدند می شدت به دستهایم. بود کرده چه

 گذشتم، را ژاله کوچه. رفتم می من اما بود ؼریب راه. میکردم تالش مقصد به رسیدن براي و جنگیدم

 .شد منحرؾ برفها روي اتومبیلم عقب سمت ترمز شدت از. ایستادم دیدم که را شهرام پدر منزل دیوارهاي

 به پیؽامی چه است قرار امروز. انداخت می ساعتی چه و شبی چه روزي، چه یاد به مرا کالؼها قار قار صداي

 .جنگید می بود نشسته ها شاخه روي که سپیدي با پرهایشان سیاهی بدهم؟ سیاه پرندگان این

 تسکینی دلداریهایم شاید تا زدم می حرؾ خودم با. کردم نگاه ساعتم به. بود شده پارك کوچه در اتومبیل چند

 .باشد دگرگونم حال براي

 برایت باید است سالم که همین. باش مسلط خودت به پري، شاه بینی می را شهرام تو دیگر لحظه چند تا

 پرسیدم می خودم از و. باشد کافی« :  جذاب و زیبا هنوز است؟ چارشانه و بلند قد هنوز شده؟ شکلی چه یعنی

 من شهرام اه. اندازد می اندامم بر لرزه بیانش لحن هنوز نشیند؟ می دل در و است نافذ نگاهش هنوز. است



 ام آمده».  به. بود باال طبقه پنجره به نگاهم. لرزیدند می زانوهایم اما استوار قدمهایم. شدم پیاده اتومبیل از

 . کشید می سرك چنار هاي شاخه الي البه از که شهرام اطاق پنجره

 .دادم فشار را زنگ. میکرد درك را حالم کسی چه. شدم نزدیکتر و نزدیک حیاط در به

 » کیه ؟«

 گفتم. دانم نمی> شهرام مادر زن؟ کدام زن، یک صداي« :  هستم من»  باید چه بودم؟ کسی چه من اما

 پرسید. میگفتم« :  هستی کی شما».  گفتم و کردم مکث« :  دارند تشریؾ. دارم کار خان شهرام با ؟«

 » شما ؟ «

 گفتم نداشت را پري شاه کلمه روي حرکت قدرت زبانم چرا دانم نمی«:  آشناهاي از...  قدیمی دوستان از من

 هستم ایشان.« 

 پرسید و شد تر ظریؾ صدایش« :  دوست آشنا؟ ؟«

 در با چندانی فاصله. گشتم برمی فورا رفتم می قدم چند. کردم زدن قدم به شروع منتظر من. شد قطع صدا

 . گرفتم نمی حیاط

 آمده در شهرام عقد به من از قبل که شهرام دخترخاله بود سوزان. نبود شهرام. ریخت فرو من دل و شد باز در

 .بودیم دوخته چشم یکدیگر به دشمن دو مثل. نکردیم سالم کدام هیچ. کرد نگاهم دقت با و شناخت مرا. بود

 پرسید« :  داري کار چه اینجا ؟» گفتم« :  زنده شهرام که دانم می من. ببینم را شهرام خواهم می...  شهرام

 است.« 

 گفت و کرد تمسخر روي از اي خنده« :  سال چند شما که بودم کرده فراموش اوه.  نباشد زنده بود قرار مگر

 گفتید ترك را خود زندگی و خانه خیال این با پیش.« 

 » نداشتند قبول عروسشان عنوان به مرا دیگر خانه این اهل نه، من؟ گفتم؟ ترك من».  در دستی سوزان

 پرسید و برد فرو کوتاهش موهاي«:  هم شهرام کنم نمی گمان خواهی؟ می چه گویی؟ می چه دیگر پس

 ببیند را تو بخواهد.« 

 » من شهرام ببینید؟ مرا خواهید نمی ؟«

 خندید« .  است کی دیگر تو شهرام تو؟ شهرام ؟«

 . شدم خانه وارد و گذاشتم اش سینه روي را دستم. کردم حمله سوزان سمت به اي درنده شیر همچون

 » روي می کجا ؟«

 .خودم به سوزان، به. گفتم می وري دري لب زیر. کردم تندتر ساختمان سمت به را گامهایم و ندادم را جوابش

 رودخانه آب حال به واي. کند حاشا بود قرار حاال و بود داده هدیه دامنم به را درد که روزهایی به و روزگار به

 برنده مسابقه در من اشکهاي بارش که نکنند اقرار اگر ابرها حال به واي نکند، پخش را هایم ناله انعکاس اگر



 سرم بر ها چه تشنگی و گرسنگی که نگوید و نگشاید زبان اگر ؼروبش و خورشید طلوع حال به واي شده،

 واي...  واي...  نکند برمال را رازم اگر سکوت و تاریکی حال به واي. آورد... « 

 نگاهم ها گرفته برق مثل افتاد من به چشمش. آمد می پایین ها پله از شهرام مادر. شدم ساختمان وارد

 کرد«:  پري شاه ؟«

 گفتم«:  شهرام همسر. شما عروس. پري شاه هستم من پري، شاه بله.« 

 » داري کار چه جا این.« 

 گفتم و گذاشتم بود احساس هرچه روي لگد« :  ندارم کاري تو با».  افزودم بلند بسیار صداي با و«:  من شهرام؟

 پري شاه هستم.« 

 .آمد پایین ها پله از ها نرده به دست یک. شد روشن دیدنش به چشمم بالخره. آمد بالخره! من خداي واي

 پرسید مادرش به خطاب من به خیره. داشت برمی قدم اراده با و آهسته«:  من با خانم این»...  دقت با و

 داد ادامه و کرد نگاهم بیشتري«:  دارند کار چه ؟» نشستم زانو دو روي. رفتم جلو« .  پري شاه هستم من شهرام

 نمیشناسی؟

 تو حجله پري تو،شاه همسر تو، پري شاه.« 

 خیره چشمش در و گرفتم باال را سرم. ایستاد روبرویم متر سانتی چهل الی سی شاید فاصله به. آمد سویم به

 گذاشتم کنار را رودربایستی و تعارؾ. شناخت نمی مرا. شدم« .  پري شاه هستم، من...  عزیزم...  جان شهرام

 تو قصه.« 

 گفت و گرفت سرش به را دستش دو هر فکر در ؼرق« :  ندارم خوشی حال من مادر».  پله از سرعت به مادرش

 .کرد برخورد کمرم و گردن به پشت از سردي سوز سرش پشت. شد سالن وارد لحظه همان سوزان. آمد پایین ها

 شدند سرازیر امان بی اشکهایم. گرفتند را شهرام بؽل زیر دو هر«.  گفتن براي حرفها خیلی من. شهرام نرو

 شهرام نرو. دارم. ». چسبیدم پاهایش به و

 افتادم التماس به و کردم خرد مشتهایم در را ؼرورم. دارد وانمی که کارها چه به را انسان عشق« .  می...  بشنو

 نرو شهرام نرو همه، از زمین، از آسمان، از...  کی از دانی».  تنها سالن سکوت و تنهایی در من و بردند را او اما

 ماه یک شهرام. نداشت وجود من براي شهرامی دیگر. شناخت نمی مرا او. شنیدم می را دلم فریاد انعکاس

 نیز مداوا به عادي زندگی گذراندن حین در و کرده انتخاب همسري به را سوزان او. بود کرده ازدواج قبل

 .بود پرداخته

 ترك را آنها منزل ناامیدانه بود شده پاشیده اش شده سرباز زخم روي نمک که دیوانه عاشقی...  من...  من و

 .گفتم

 می صدا را خدا و زدم می فریاد کشیدم، می هوار. بودم متنفر بود ؼرور چه هر از. کردم دور خودم از را ؼرورم



 . شدم دچار اول روز و حال به دوباره. فایده چه ناله و اشک از اما. کردم

 . بود کرده ایجاد ذهنش در سوال یک تنها پریشانم حال. بود شده خواب از تازه لیال. برگشتم خانه به

 » دکتر خانم خورد بهم خواستگاري ؟«

 که کردم می جدا دستهایم از را ها دستکش. کند قانع را او بتواند که کوتاه پاسخی نه و داشتم حوصله نه

 .شنیدم لیال گلوي از ظریفی جیػ و. افتادم زمین روز. گرفت زانوهایم از را قدرت عجیبی سرگیجه احساس

 . نفهمیدم چیزي دیگر و شد سرد بدنم

 .خواستم می را شهرام. کردم می ناله. داد نمی راه داخل به را نوري هیچ اطاق پرده. دانم نمی شب، یا بود روز

 داد می جواب لیال« :  کیه شهرام دارید، احتیاجی چه دکتر؟ خانم بله ؟«

 شد می خارج گلویم از سختی به صدا« :  بود من وجود تمام شهرام کیه، شهرام نگو. ». رفتم هوش از دوباره و

 جلوي را لیوان. بود ام قدمی دوست سوسنی خانم گشودم، چشم. داد می ماساژ را هایم شانه نفر یک دیگر بار

 نیم براي ساناز. برگشتم کمی. بود کرده جدا تخت از را کمرم که کردم می احساس پشتم دستی. گرفت دهانم

 . کرد می من از پرستاري صرؾ را زندگیش ساعتهاي بهترین که مهربانی منشی. بود کرده کمک شدنم خیز

 » نداري عقد خرید تو مگه! جان ساناز ؟«

 مؽازه ویترین تماشاي به آرزو و امید هزاران با زندگیم عزیز دست در دست روزهایی چه عقد، خرید. کشیدم آه

 شاه است زنده شهرام کنی می باور: کرد می حمله مؽزم به که بود سوال لشکر. نکردم جدا لبانم از را لبخند ها

 او دل خانه به کی تو اشکهاي سیل پري؟ شاه کند می باور او سال چند این در را تو فروتنی و تواضع پري؟

 درمانده؟ اي میشود روانه

 گفت. آمد مالقاتم به محسن« :  شهرام. بشنوم را ات قصه ادامه تر راحت بتوانم تا ام امده آمده آقا حاجی از جدا

 دیدي را ؟«

 » دیر کمی اما دیدم، بله.« 

 کشید آه«:  میزدم حدس.« 

 » کرده ازدواج او که دانستید می شما ؟» دادم ادامه و کردم مکث اي لحظه« :  ماندنش زنده راز هرگز کاش اي

 شد نمی آشکار برایم.« 

 » بپرسم هایم جمله تکمیل براي سوال یک اگر شوید نمی ناراحت ؟«

 » را شما هاي جمله. کند درك مرا احساس خواننده که بنویسید چنان آنکه شرط به اما خان محسن بپرسید

 که بفهمد اما بخواند. ام افتاده تخت این روي ناامید عذاب و زجر سال چند از پس من چگونه بفهمد اما بخواند

 می جدا کوه بدنه از سنگ هاي تکه و شود می خشک رودخانه آب چرا. است منظور چه به گل شدن خشک

 دل شدن شکسته معناي همه اما ببینیم می طبیعت دل در ما را اینها که بنویسید ، خان محسن بنویسید. شوند



 دل در حتما. هستم وارونه دنیاي این در ناامید من امروز خان، محسن شکسته امروز من دل. دهند می را

 در عشق این خان، محسن جناب نه. بزند بچگانه حرفهاي که است بعید من سن به دکتري خانم از میگویید

 تنومندتر سال چند این در را صبرم تنه و شده کهنه عشق این هاي ریشه. کرد عاشق مرا دل نوجوانی ؼرور

 عشق هاي سوخته دود چون بریزم اشک دارم حق. کند می صدا مرا ناله چون بنالم دارم حق من. است کرده

 .سوزاند می را چشمانم که است

 . »بودي شنیدنش محتاج راکه آنچه بشنوي تا من کنار بیا جان، لیال بیا

 است بوده من زندگی قصه شنیدن زندگیش بزرگ آرزوي خان؟ محسن بینی می را دختر این.« 

 . شد محسن هاي جمله خواننده اولین لیال ترتیب این به و

 بود داده خورشید به را افشانی یرتو اجازه ظهر، بودم بیماري بستر در هنوز گذشت دیگر روز چند«  جان لیال

 بزن کنار را پرده.« 

 » شده بهتر حالتان امروز انگار دکتر، خانم خوشحالم».  پلکهایم تا کرد کمک بیشتر پرده شدن کشیده صداي و

 .بدهند خودشان به را شدن باز اجازه

 » باشند محسن آقا کنم می فکر کنم باز را در روم می من دکتر خانم زنند می زنگ.« 

 و خورشید تاللو به نگاهم. یود جدید هاي جمله خواندن علت به تنها محسن آمدن بابت از لیال خوشحالی

 .بودم گذاشته جا خاکش شمار بی هاي دانه بر را خاطراتم بهترین که بود حیاطی درختهاي الي البه فکرم

 . کرد درد پر را شبم و تیره را روزم ماه اسفند باز. بود گذشته دیگر سال یک

 » دکتر خانم ؟«

 » لیال جانم: ». گفت لیال اما آمده محسن بشنوم بودم منتظر. دادم تؽییر لیال چشمان در را نگاهم مسیر سریع و

 « دکتر خانم دارد کار شما با نفر یک.« 

 پرسیدم آهسته« :  کی ؟«

 » که هستند آقا یک دکتر، خانم دانم نمی...« 

 بود مسجل برایم. داند می خدا داشتم حالی چه. کند می صدا را قلب عشق گویند می راست. پریدم جا از

 گفتم رفتم بیرون که خواب اطاق در از باشد تواند نمی دلیل بی قلب این کوبیدن« :  بفرمایید».  بیشتر در الي

 . شد تبدیل یقین به حدسم و شد باز

 » آیی می دانستم می جان؟ شهرام.« 

 از سختی به صدا و خوردند تکانی شود می بسته و باز نخ توسط که اي پنبه عروسک لبهاي همچون لبهایش

 شد خارج گلویش« :  پري شاه ؟«

 گفتم« :  جانم. ».  طلبیدم یاري به را در چوب چار کنم حفظ بتوانم را سستم زانوهاي استقامت اینکه براي و



 صدا یک و همزمان دو هر. کردیم حمله خانه سکوت به هم چشم در چشم«  عزیزم.« 

 میپرسید مدام که نبود مؽزم سوال به گویی پاسخ براي فرصت« :  تو عزیز او یا هستی او عزیز تو ؟» کمک به

 خار. رفت می ضعؾ من دل و داشت برمی قدم دنبالم به شهرام،. رساندم تختخواب به را خودم لیال هاي شانه

 نالیدم بیشترکرد را زخمها درد و ؼلتید ام سینه در دوباره عشقش« :  بازي تالطم در تو و من چرا! عزیزم

 جدا هم از سرنوشت

 شدیم.« 

 می را جمله این مفهوم عاشق یک فقط داد می را قدیم بوي همان. نشست تختم کنار صندلی روي شهرام

 نفس و بستم را چشمانم. شدم مخمور. شدم سست گذشته، بوي شیرین، خاطرات بوي عشق، بوي فهمد،

 برسد دل این داد به خدا آه. طلبیدم یاري به را عمیق« :  شود می خم برؾ انبوهی زیر که خشکیده شاخه گاهی

 گاهی کند، می خالی ؼم برفهاي زیر از شانه لرزشش و افکند می اش پوسته بر تکانی بهار انتظار گاهی و

 باران بارش زیر پراشک گاهی و رهگذران سایبان پرشکوفه.« 

 » پري شاه!« 

 نالیدم آورد، در لرزه به را قلبم اعماق و وجودم عرش صدایش طنین« :  ندادنم جواب خدا به را تو جان، شهرام

 زبانی هر از و کنار و گوشه هر در را صدا این شنیدن انتظار سالها که بگذار گوشم طلبکاري حساب به را

 هستم صدا این شنیدن گداي من که بزن صدا را نامم چندباره و دوباره. نشنیده اما کشیده.« 

 » میکشی سیگار ؟«

 » ام کشیده دنیا این دست از کافی اندازه به شهرام، نه.« 

 » تو ناگهانی مرگ از هایی قصه چه من رحم بی خانواده دانستی می مردي؟ تو بودند گفته من به دانستی می

 منطقه تمام تو دنبال به دانستی می نشاندند؟ دوباره عقد سفره کنار مرا ماهرانه چه و ساختند و بافتند من براي

 در زدن قدم کارم تمام سال یک دانستی می کردم؟ وجب را خاکش و گذاشتم پا زیر را تهران و شمال هاي

 نداشتند تو از نشانی هیچ چون فایده، بی اما بود حبیبت دایی کوچه.« 

 گفتم آشفته ذهنی با و شهرام صورت به خیره« :  کنم، چه حاال بگو فایده؟ چه ها ندانسته این دانستن از شهرام

 من. است ممکن ؼیر زندگی دو این بدون. هستی من نفس و وجود تو شهرام، روم می بین از تو بدون من

 براي شدو شکسته در قفل پیش روز چند. بود شکسته قلبم. بودم نشسته امید بسته درهاي پشت سال چندین

 هاي روزنه دوباره کوتاه هایی لحظه

 شهرام کن رحم پرپرزده دل این به و بیا. شدند باز دلم تاریکی روي به امید.« 

 » کرده میخم چهر که کنم چه سوزان با پس ؟«

 گفتم«:  کنیم می فرار».  آهسته. بود کرده کورم. بود کرده ام دیوانه عشق. گرفت ام خنده ام کودکانه رفتار به و



 افزودم«:  فروتنی و تواضع. گرفت فاصله فرسنگها من از ؼرور هولناك ي خاطره آن از بعد. شهرام ببخش مرا

 کرد پر را جایش.« 

 شد، بلند صندلی روي از. باشد توانست می چیز چه نشانگر مردانه صورت آن روي شهرام اشک قطرات

 پرسیدم«:  بروي خواهی می مگر شهرام؟ شدي بلند چرا ؟» قدم یک که همین و داد مثبت تکانی را سرش

 پریدم جا از فنر مثل برداشت«.  کنم می خواهش نرو، شهران نه،».  گفت و برداشت را سوم و دوم قدم«:  کبوتر

 مانده جا پرواز از و شده زخمی تو و من بخت سفید.« 

 اطااق در به شهرام و بود فایده بی اما بیاورند رحم به را درد صاحب دل شاید تا کردند می تالش اشکهایم

 زدم داد. ام خورده خنجر قلب روي بر بود لگدهایی من از گرفتنش فاصله. رسید خواب«:  دهم می قسم را تو

 به را تو جهنم آتش درد ي شنوده عمر یک که خاکی هاي ناله به دهم می قسم را تو نرو، بختمان کبوتر ي شکسته پر و بال به

 نرو بود عاشق یک دلهاي»...  کشیدم فریاد آپارتمانم در شدن بسته صداي با و رفت او«: 

 برگرد شهران دهم می ترجیح تو بهشت دوري».  دستم جلوي که آنچه شدم امید نا برگشتنش از که همین و

 .کردي ام دیوانه. کردي ام بیچاره. درك به برو جهنم، به برو. گفتم وري دري و کردم پرت آینه سمت به بود

 .ببینم را رویت خواهم نمی هرگز که برو

 هایم ناله صداي. شدم تر ضعیؾ. افتادم تخت روي روح بی جسم. دوید سرش پشت دلم. گفتم می دروغ

 .شد بیشتر مدتش بیهوشی و سرگیجه. شد رساتر

 براي. بودم آمده در شهرام عقد به که سالی مثل... قبل سالهاي مثل. بود عزا من عید. رسید راه از عید

 .کردم تهیه مقدس مشهد براي بلیط دو. خریدم لباس لیال براي. رفتم بیرون خانه از باالخره لیال دلخوشی

 ي عقده ضریح به دست حرم در عید روز. شدم رضا امام راهی. داشتم صبور سنگ به نیاز. داشتم سفر قصد

 .کردم خالی را ساله چند

 خانم. برگشتم تهران به ازدواج براي آمادگی اعالم با. بودم گرفته آرام کمی. ماندم مشهد در سیزدهم تا

 جواب. کردم می فرار خودم از. خودم با شهرام با نه. بودم کرده لج. خواست جواب و آمد دیدنم به سوسنی

 شنیدن براي. کردم دعوتش. آمد تهران به سوسنی خانم برادر بعد ي هفته. دادم سوسنی خانم به را مثبت

 .کردم تعریؾ جمشید براي را، ام گذشته زندگی از اي خالصه من، حرفهاي

 که سبیلهایی. قهوهاي ریز چشمان و جوگندمی پرپشت موهاي شانه، چهار و بلند قد. بود جمشید نامش

 ساعدش متورم رگهاي از. نبود ریش از اثري. خورند می تاب گرفتن حالت براي بار چند روزي بود مشخص

 را سوسنی خانم خواهرش حرفهاي اش، سینه و ها شانه پهناي. است برخوردار نیز بازو زور از بود مشخص

 .نمود می تایید

 » رفتن سرگرمیش و تفریح تنها شد جدا آمریکاییش همسر از اینکه از بعد جمشید. است ورزش عاشق برادرم

 بود باشگاه به.« 



 آهسته و کرد نزدیک خواهرش گوش به را لبهایش میوه برداشتن از پس جمشید. بود پذیرایی مشؽول لیال

 .شدم جمشید صحبت ي متوجه سوسنی خانم ي خنده با که زد حرفی

 » بگویم را واقعیت دارم اجازه من. است خواهرت خانم دختر این پرسد می برادرم! جان پري شاه ؟«

 گفت بود دوخته لیال به چشم که حالی در و برادرش به خطاب سوسنی خانم بعد. دادم تکان را سرم فقط من: «

 هستند دکتر خانم مهمان جان لیال».  گفتم که من ي جمله با هایش خنده و«:  قطع فورا نیست، طور این اصال

 نخوانده روانشناسی درس. بدهم تشخیص توانستم می راحتی به را ذهنش سوال. کرد نگاه من به جمشید. شد

 .بود آموخته مؽزم به را روانشناسی روزگار اما بودم

 » به من شد این بر قرار اگر نماند ناگفته است بهتر و است نزدیکتر من به خواهر از لیال. کردم می عرض

 لیال بدون بیایم شیراز...« 

 » نیست پذیر امکان متاسفانه.« 

 » کند زندگی شما با باید لیال... که است این شما منظور ؟«

 گفتم پرسید من از سوسنی خانم که بود اي جمله این«:  حاضر و ام پذیرفته را لیال کردن بزرگ مسئولیت من

 کنم جدا خودم از را لیال نیستم.« 

 جمشید که بزند هم به را خواستگاري بودم منتظر. خورد گره هم در رنجش عالمت به سوسنی خانم ابروهاي

 بریزد دستی پیش بشقاب درون در حتما انگشتانش الي از شیرینی هاي خرده کرد می سعی که حالی در

 گفت«:  ندارد مانعی هیچ.« 

 گفت اعتراض به سوسنی خانم«:  جمشید. »! شد ساکت فورا و

 جواب من و شد انجام خواستگاري بنابراین. بود کارساز کرد دریافت برادرش نفوذ پر چشمان از که عالمتی

 .دادم تحویل آنها به باالخره را مثبت

 آمده زبان به هم دیوارش و در. داد می عزا بوي من ي خانه. رفتند خواستگارها. نبود خوشحال هم لیال حتی

 .بودند ؼمخوارم و مونس ظلمت و تاریکی. بودند شده کشیده ها پرده و خاموش چراؼها. بود

 » عزیزم کنی می کار چه! جان لیال ؟» مکرر هاي نفس از اما ببینم را رفتارش تاریکی در توانستم نمی خوب

 اي شیشه سقؾ که مهتاب نور زیر. رفتم سویش به. کند می گریه زدم می حدس اش بینی کشیدن باال و

 شد می سرازیر چشمش از که ؼلتانی مرواریدهاي. دیدم را صورتش. بود کرده روشن را سالن از اندکی گلخانه

 گفت. فشردم ام سینه در را سرش. ریخت می اشک من براي او. بودند گرانبها من براي«:  من بدهید اجازه

 باشم خان جمشید و شما زندگی مزاحم ترسم می. بروم».  گفتم و کردم نوازشش«:  کسی تنها شیراز در تو

 مونس تو. بروم تو بدون نیستم حاضر قیمتی هیچ به. کنی می باورم و دانی می مرا زندگی راز که هستی

 باشی داشته وفایی بی قصد هم تو که کنم نمی باور! لیال هستی من تنهایی.« 



 دوخت چشمم در چشم و کرد جدا ام سینه از را سرش«:  می دکتر؟ خانم شود می چه خان شهرام تکلیؾ پس

 کنید فراموش را او خواهید.« 

 » کرد سعی او که طور همان. کنم می را خودم سعی اما بتوانم که ندارم امید جان لیال راستش.« 

 » دانید می معرفتیش بی روي از را سوزان و شهرام ازدواج شما ؟«

 » اما است من عاشق هم هنوز دارد، دوست مرا هم هنوز شهرام. دانم می سرنوشت بازي از جان، لیال نه

 می لگد آرزو و احساس روي سرنوشت، دست اسیر که نیستیم شهرام و من تنها. ندارد جدایی جز اي چاره

 هستند بسیار ما امثال گذاریم،.« 

 » مرگ یعنی عشق بدون زندگی گویند می راست دکتر خانم ؟«

 گفتم کشیدم جگر اعماق از که آهی میان در«:  باز آؼوش با هستیم مجبور ما و عزیزم است اجبار هم مرگ اما

 خاکستر به را ام نوجوانی آرزوهاي خرمن عشق. شد اجباري مرگ به تبدیل هم من عشق. بپذیریم را آن

 در را جوانیم نهال عشق،. ساخت نابود و برد فرو خودش در آزادي از فارغ را نفسم مرگ عشق،. نمود تبدیل

 که دهنده عذاب بود آیتی عشق،. کرد پرتاب سو یک به را اش تکه هر و کرد خرد رحمش بی طوفان برابر

 کشنده عشق این شود فراموشم تا بده صبرم رب یا. نداد راه خودش دل به را تفسیري هیچ حاجت.« 

 می را محسن هاي جمله آخرین لیال. نمود می دعوت رنگ تؽییر پذیرش به ره آسمان رنگ طلوع کم کم

 پرسید من از که خواند«:  دکتر خانم شود می ختم کجا به حجله پري شاه ي قصه این آخر باالخره ؟«

 و انداختم باال را هایم شانه شوم آماده بیمارستان به رفتن براي تا رفتم می لباسم کمد سمت به که حالی در

 گفتم«:  امثال تا بیافتد اتفاق باید هم من سرنوشت! عزیزم کند می ختم خدا فقط را ها قصه ي همه آخر

 بنویسند بتوانند نویسنده محسن.« 

 برداشت را ها برگه و خواند طور این را جمله آخرین لیال«:  تحویل آنها به باالخره را مثبت جواب من و

 دادم.« 

 گفتم. کرد می یاري طلب و بنویسد را قصه ي ادامه خواست می او. آمد بیمارستان به روز همان محسن: «

 اتمام به من به نسبت زدنش جا واقع در و شهرام شدن پشیمان با لطفا مرا ي قصه رضایتی آقاي جناب

 امروز و کرده می دنبال را قصه این وشهرام من عشق دنبال به امروز تا پري شاه ي قصه ي خواننده. برسانید

 جذابیتی هیچ قصه این ي ادامه بنابراین. کرد فراموش مرا و گذاشت کنار پا شهران که رسید نتیجه این به

 ي جمله با است بهتر من نظر از. ندارد شما خوانندگان براي«  خشک دنبال به مایوس و امید نا پري شاه

 برداشت قدم خودم بخت دنبال به شهرام عشق ي ریشه کردن».  کنید تمام.« 

 .کنم تحمل را رفتارش بودم مجبور حال هر در. بود دشوار برایم اش خنده مفهوم. خندید محسن

 » نام. برسانم اتمام به شهرام زدن جا با تنها را داستان این نیستم حاضر من! حجله پري شاه خانم ببینید



 که است جالب برایش من ي خواننده. است داستان این دوم نقش شهرام. است حجله پري شاه من ي قصه

 شود می کشیده کجا به امید نا و دلشکسته عاشق یک سرنوشت بفهمد و بخواند.« 

 ... »که چه هر اصال مرد، بنویسید. کرد ازدواج پري شاه بنویسید

 شهرام وجود به پري شاه زندگی. ندارد مفهومی هیچ من براي زندگی بعد به امروز از بنویسید خواهید می

 که داشت بستگی...« 

 » بدانید حال هر در. کنید صبر کنم می خواهش. نشده تمام هنوز من هاي حرؾ دکتر؟ خانم روید می کجا

 گذارم می ناتمام را قصه این من.« 

 می دلم. رفتم کارم اطاق به. نبود مهم برایم اما شنیدم می بیمارستان راهروي انتهاي از را محسن حرفهاي

 می خالی را هایم عقده و زدم می فریاد کسی چه سر بر باید اما. کنم سبک را خودم زدن فریاد با خواست

 بود؟ من هاي عقده بار کشیدن به حاضر استواري کوه کدام. داشت مرا سر سنگینی استقامت شانه کدام. کردم

 شد؟ می من رساي فریاد شنیدن به حاضر شنوایی گوش کدام

 عشق راه در کسی بی و نوجوان دختر هاي عذاب و رنج تمام شاهد که تو بشنو، را فریادم تو ستاره بی آسمان

 ...که را راه این نروند بگو هستند، راه اول که عاشقانی بشنوند تا کن منعکس مرا فریاد و بشنو. بودي

 .باختم عشق صبر راه در را فردا صبح من...پشیمانم...پشیمانم پشیمانم،

 خویش بخت شهر این در ایم آزموده ما

 خویش رخت ورطه این از باید کشید بیرون

 کشم می آه و گزم می دست که بس از

 خویش لخت لخت تن به گل چو زدم آتش

 شدم می جدا او از محضر در وقتی. گرفتم می طالق او از باید مجدد ازدواح براي بود، زنده شهرام که حاال

 .شد می جدا بدنم از روح گویی

 به. نداشتم عروسی براي دلخوشی هیچ و بود تنگ دلم. بودم عقد خرید تدارك در سوسنی خانم و جمشید با

 گفته تمام با. پذیرفتم می ندیده من پسندیدند می خواهرش و جمشید که را هرچه. کردم نمی نگاه ها ویترین

 .کرد می روانه را اشکم یار پی در دلم هنوز پشیمانی و ها

 » جان پري شاه چطوره این ؟«

 گاه. کنم راضی داشتنش دوست به را دلم توانستم می نه و کردم می نگاه جمشید به نه خوبه، گفتم می فقط

 می ناسزا بودم داده ازدواج به تن که خودم به لب زیر. شدند می برداشته دشمنی به و نبودند زمین یار هایم

 .کشید می پیشانیم روي گونه این سرنوشت قلم قسمت شاید کنم چه اما گفتم

 » کنیم خرید جمشید براي برویم است بهتر حاال عروسی خرید از هم این جان پري شاه».  کت جمشید براي



 جمشید براي بخرم هدیه شهرام براي روز یک داشتم آرزو که را هرچه. خریدم بود الزم که هرچه... و شلوار و

 .کردم انتخاب

 و کردم تعطیل را مطب. بودم آمد و رفت در مرتب شیراز به انتقالی ي برگه گرفتن تالش در هفته دو حدود

 .دادم اجاره را آپارتمانم. کردم معرفی همکارانم از یکی به کار ي ادامه براي را ساناز

 .بودند ساناز آشناهاي از جوانی شوهر و زن آپارتمانم مستاجر

 شد قرار. کرد اضافه مدارکم به هواپیما بلیط سه باالخره رفتن عزم. شود بندي بسته اثاثیه تا کرد کمک لیال

 .کند پست برایم را پولش و بفروشد را اتومبیلم سوسنی خانم

 .زدم سوسنی خانم نام به را قطعی وکالت و رفتم محضر به اتومبیل زدن سند راحت براي

*** 

 ...شیراز پرواز مسافرین

 بار آخرین براي رفتم می باال که را هواپیما هاي پله. کردیم خداحافظی شوهرش و سوسنی خانم از رفتن آماده

 جمشید دنبال به و کردم کنترل را بؽضم. گرفت بیشتر دلم. کردم تهران شهر دودهاي به دیگري و کوتاه نگاه

 .افتاده راه

 آخرین دنبال به که اي خواننده دانست، می را دردم که دلسوز مونسی. بود لیال دلخوشیم تنها لحظه آن در

 .کرد می طی را شیراز راه من پاي به پا ها جمله

 به جمشید داشت نشستن قصد او که همین اما بنشیند بود جمشید و من میان که صندلی روي خواستم لیال از

 گفت اعتراض« :  بیندازي جداي پري شاه و من بین اول روز از نکن سعی».  دل در فریادي صدا بی لیال بؽض

 گفتم جمشید طرؾ به رو. کشید من« :  بنشیند صندلی این روي خواستم لیال از من.« 

 داد جواب نکند جدا هواپیما کمربند قفل از را نگاهش کرد می سعی که حالی در جمشید« :  هم من اتفاقا

 کند انتخاب نشستن براي را تري مناسب جاي خواستم.« 

 کرد می ؼر ؼر لب زیر مرتب جمشید. دردسر بی نه اما نشستم«:  ما زندگی مزاحم بچه این باالخره ترسم می

 بشود.« 

 جمشید زدن حرؾ لب زیر به توجهی هیچ و بود روزنامه حوادث ي صفحه در حواسش تمام لیال خوشبختانه

 .نداشت

 » اید خوانده را قسمت این دکتر خانم ؟» پرسیدم« :  قسمت کدام ؟» گرفتم لیال دست از را روزنامه و« .  مرد

 .برگشت خود ي خانواده دامن به و آورد دست به را خود ي حافظه باالخره انتظار سال چند از پس که جوانی

 حوالی در خطرناك ي سانحه یک اثر در دامادیش روز اولین که اي گمشده رادمنش، شهرام دکتر آقاي جناب

 اکنون بود داده دست از ها صخره با شدید برخورد اثر در را خود ي حافظه و شده پرتاب رودخانه به گچسر



 دوستانی کنار در و دامپروري یک در زندگی سال چند از پس او. آورده دست به را اش حافظه و شده معالجه

 شهرام دکتر. نموده یاري طلب و آورده یاد به یکی یکی را اش خانواده هاي نام بودند شده نجاتش باعث که

 زندگی از کامال خودش ي گفته به و کند می خوشبختی احساس خانواده گرم آؼوش در حاضر حال در

 است راضی کنونیش.« 

 پرسید متعجبانه بعد و. کرد نگاهم فقط جمشید. کردم مچاله حرص با را روزنامه« :  نداري، اعصاب هم تو انگار

 کرد بازي تو اعصاب با طور این که بود شده نوشته روزنامه در مطلبی چه ؟«

 احساس. گشت جوابی دنبال نه و کرد سوالی جمشید نه دیگر. دادم تکیه صندلی پشتی به و بستم را چشمانم

 .است تفاوت بی من سکوت به نسبت حتی کردم می

 گفت می راست. فهمیدم می را لیال ي جمله معناي حاال« :  تدریجی مرگ عشق داشتن بدون زندگی راستی به

 است».  و کردم می زندگی باید من. نداشتم دیگر عشق یک کردن زنده جز اي چاره کردم؟ می باید چه

 .بیاورم دست به چگونه را عشق این حاال. داشت عشق به نیاز زندگی

 اي ماهرانه طرز به که پرپشتی و مرتب موهاي به. اش تابیده سبیلهاي به صورتش، به. کردم نگاه جمشید به

 هاي لب و عقابی بینی. داشت مجسمه به شباهت بیشتر کرد نمی حرکت اگر. بودند شده سوار یکدیگر روي

 نمی واقعا. دانم نمی. است احساس بی من به نسبت اندازه همین تا هم او آیا بزرگ، چندان نه گوشتی

 !دانستم

 » جمشید!« 

 :گفت. نبود شهرام صداي مثل صدایش. جانم نگفت. کردم تیز را گوشم جواب دنبال به و کردم صدایش

 « بله.« 

 گفتم رسمی، و خشک« :  باشد نیاز پول چقدر کنی می فکر شیراز در مطب ي اجازه براي ؟«

 داد جواب کرد می صحبت من با بود بار اولین که انگار« :  برسیم شیراز به بده اجازه حاال».  دعوا سر گویی

 مرهم بود بسته دلمه که ام کهنه هاي زخم روي جذابی لحن هیچ. نبود کار در اي صدقه قربان هیچ و داشت

 .کردند می نگاهم احساس بی و سرد چشمهایش. نکرد خودش اسیر را دلم نفوذي پر نگاه هیچ. گذاشت نمی

 در عشق از بویی هیچ ناهنجار فرجام این. بربست رخت گیتی ي عرصه از شادمانی و نشاط رفت، باد بر آرزوها

 تالش با. بود نگرفته نظر در گاهی تکیه هیچ او من پناه بی و سرگردان احالم و احساسات براي. نداشت بر

 نگریست قدرت دیگر ولی کنم کنترل را اعمالم و یابم تسلط خود درونی احساسات بر اندکی توانستم فراوانی

 .نکردم جستجو نگاهم در را هایش چشم به

 .خاطرات از هایی خراش با اي کهنه عشق تازه، عشق نه اما عشق، از سرشار و آشفته جانم و بود ؼوؼا پر دلم

 از عصبی و فکري ناراحتی و فرسودگی مساله این راستی به اما بودم گرفته خود به تکریمی و تواضع حالت



 .شد بیدار خواب از لیال رسیدیم که شیراز فرودگاه به. رسیدم تکراري ي نتیجه به باز. بود گرفته منشا سر کجا

 احساس. کردیم باز را کمربندها. داد قرار خود بؽل زیر و زد تا چهار را بود کرده باز تازه که اي روزنامه جمشید

 .داد می راه خود به اي واهمه آینده از و کرد می حس را ؼربت بوي وجودم ژرفاي در ؼریبی

 که هواپیما هاي پله از. کرد دعوت جمشید و من چشمان روي را دودي هاي عینک آفتابی و صاؾ هواي

 را قدم اولین. بودم شده قرار بی و عصبی باز. نشسته عرق به دستم در کیفم زنجیر کردم حس رفتم می پایین

 .گذاشتم فرو شیراز خاك بر

 این و من بین ؼریبی از دیواري. رسومش و آداب از فرهنگش، از. دانشتم نمی هیچ آن از که شهري شیراز،

 رفتم؟ می کجا به. دیدم می را آن تازه که بود حایل شهر

 کرد می تکرار برایم را دهشتناکی طنین ام، گذشته بیکران و پهناور هاي اقیانوس نداي«:  ؼمهایی با پري شاه

 آن توانستی چگونه کنی، می حمل کجا به را خود مصائب و رنج. روي می کجا فزونترند ها شادي از که

 را بود آورده وجود به مهلکی توفان جانت ژرفاي در که وقار، و شکوه همه آن جالل، و عظمت ي افسانه

 کنی فراموش.« 

 .شهرام ام نکرده فراموش نه،نه

 بی دیگر.ببرد فرو خودش باتالق در کرد می سعی لحظه هر و کرده احاطه را روحم بزرگی جنجال و ؼوؼا

 .اي یافته ثمر بی را کاري هر و چیز هر روحی توازن و تعادل عدم این از رهایی براي پري،تو شاه است فایده

 .است منتظر کجاست؟تاکسی حواست پري شاه

 مذابی نگاهش و بود زلزله او صداي گویی.ریخت فرو را افکارم قله جمشید آمرانه لحن و افسارگسیخته نگاه

 حتی که نگاهی.شد نمی تلقی احساسات از ناشی نگاهش.داد نمی بهشت وعده نگاهش.من صورت بر سوزان

 .بود من خیال و تصور حیطه از خارج

 .هستند شما با خان جمشید!دکتر خانم:داد تکانی اهسته را دستم لیال

 به.داد تؽییر تابستان داغ هواي داؼی برابر در را ام چهره گلگون رنگ اتومبیل کولر خنکی.شدم سوار

 ارامگاه-چراغ شاه.بودم دراورده حرکت به اتومبیل حرکت پاي به پا را نگاهم و شده خیره شیراز خیابانهاي

 -بود اورده گرد خود دور را مردم و فروخت می حافظ فال که کودکی صداي و شیرازي حافظ خواجه دیدنی

 ...سعدي ارامگاه

 جمشید دورگه صداي که نکشید طول چندي اما.کردم فراموش را خودم اي لحظه.بود دیدنی و جالب برایم

 .زد هم به را آرامشم

 .من پدر منزل هم عزیزم،این رسیدیم

 با نگاهم و شنیدم الماسم مجسمه زبان از برفی شب یک که اي جمله.لرزاند را تنم جمله من،این خداي واي



 پناهی آرزوهایم که روز آن حال به واقعی،خوش انسان یک بارز شهرام،نمونه.خورد گره او کاونده نگاه

 زندگی بنگرم تا ماندم جاي بر راحت چه.شد تبدیل ویرانه به سرعت با چه ذهنم رویاي کاشانه و ماوا.داشت

 دلم کسوؾ اسان گرایید،چه تاریکی به را امیدهایم خورشید فروغ که وحشتناك فاجعه آن از را،بعد کننده نابود

 .کشیدم خودم دنبال به را مرارت و تنهایی راحت چه.کردم تحمل را

 بود شده طراحی رویش شمشاد بوته از جالبی طرح که رنگ بزرگ در یک روبروي.شدیم پیاده تاکسی از

 رخنه درونش به دقیق نگاه آن با بود،شاید جمشید صورت به نگاهش لیال.داد فشار را زنگ جمشید.ایستادیم

 قادر من دیده ستم چشمان تنها که بود کرده پا به ؼوؼا لیال وجود در حرمانی و یاس و دل در رنجی.کرد می

 روي به من خاطر به تنها و ترسید می جمشید از دخترك.دیدم لیال چشمان در را هراس.بودند دیدنش به

 .شد می تر گسترده دردم هاي ریشه لیال هم در چهره دیدن با.اورد نمی خودش

 کرد می اشاره حیاط داخل به دست یک با که حالی در و داد سبیلهایش به تابی دیگر بار جمشید.شد باز در

 مهمان من:گفتم و دادم قرار لیال پشت را دستم.آمدید خوش خانم،خیلی کار سر بفرمایید:گفت من به خطاب

 .تو برو.عزیزم است تر واجب تو حرمت من،پس عزیز مهمان تو و هستم خانه این

 باغ وارد نفر سه هر.بگذاریم کنار را تعارؾ است بهتر:برگرداند من از رو و برچید را کمرنگش لبخند جمشید

 سمت به را گامهایمان کاجها میان در باریکی چندان نه راه.نبود مشخص انتهایش که شدیم بزرگی

 صورتی رنگ به ویال ساختمان نماي رنگ، قرمز دار شیب سقؾ با ویالیی. کرد می راهنمایی بزرگ ویالي

 .کردند می حفظ خودشان دور را پیچکها که دودي هاي شیشه بودند، سقؾ رنگ به که گرد هاي پنجره. بود

 کلوم جمشید. بود صورتی ي شکفته گلهاي با خرزهره و شمعدانی از پر که رفتیم بزرگی بسیار ایوان سمت به

 .آورد در صدا به را داشت رنگی کوچک هاي شیشه که چوبی در

 » جمشید منم حسن، مشهدي کن باز.« 

 از را نمدي کاله من ي چهره دیدن محض به که پیرمردي. گشود را در حسن مشهدي نام با خانه نوکر

 گفت و برکند سرش«:  خانم پري شاه کردم عرض سالم.« 

 ساخت فراهم مؽزم در را سوالی تعجب و خنده بین حالتی«:  داند می کجا از مرا نام او.« 

 گرفتم قرار جمشید پاسخ برابر در باشد شنیده راحتی به جمشید و باشم پرسیده بلند صداي با را سوالم انگار: «

 می را شما خانه اهل تمام بود کرده ما براي اش تلفنی هاي تماس و ها نامه در را تو تعریؾ خواهرم بس از

 شناسند.« 

 پوشیده پارکت از که بزرگی بسیار سالن انتهاي. گذاشتم ویال به قدم که بودم نفري اولین جمشید تعاریؾ با

 هاي نرده با چوبی ي پله چند. داد می نشان زیباتر را شالن نما ابریشم هاي قالیچه پارکتها روي و بود شده

 تکیه ها نرده به را دستش دو هر که سال میان زنی. کرد وصل پهنی نسبتا راهروي به را نگاهم خورده تراش



 گفت و کشید بلندش و بنفش خواب لباس به دستی آمده بیرون خوابش اطاق از تازه بود مشخص و داده: «

 هستند ایشان خانم پري شاه ؟«

 او. ام ایستاده پرافاده و گیر سخت شوهري مادر روبروي زدم حدس فورا. کردیم سالم همزمان جمشید و من

 گفت و کرد نگاه لیال به سپس و من به خاصی طرز به و دقیق گذاشت می پله اولین روي را اول قدم که«:  و

 جمشید زدم حدس درست باشد باید من عروس خدمتکار دهم می احتمال... خانم دختر این ؟» اینکه از قبل و

 گفت و کرد دستی پیش جمشید بدهم جوابی من«:  است دکتر خانم خدمتکار لیال. مادر بله.« 

 ساکت انسانی فضیلت و تقوي بر. کرد می اشاره بؽض به پنهانی ؼم. نگریستم گلگونش صورت و لیال به

 .کردم تایید را جمشید حرؾ سکوتم با و ماندم

 الل زا زبانم شکوه با و بزرگ ویالي یک جو هم شاید و مادرشوهرم برتري حس شاید. بودم ترسیده شاید

 رسوخ دیوار و بودم نهاده پا زیر را انسانی و اجتماعی مقررات و موازین تمام من بود چه هر اما. بود کرده

 .بودم داده شکاؾ را احساسم ناپذیر

 رفتم جلو. کرد راهی مادرشوهرم سمت به را گامهایم. گزید آشیان جانم در اي تازه احساس و اهمه و و ترس

 لباي بودند، شده آرایش اي ماهرانه طرز به که اي قهوه رنگ به خمار و درشت چشمان. رسیدم او به تا

 و کرده تزئین را باریکش و بلند گردن درشتی مروارید. بود شده بنفش آرایشی رنگهاي توسط که گوشتی

 مجسم را جوانیش دوران توانستم می بلندش قد و باریک هیکل از. گشت می چروکها شدن پنهان باعث

 شبیه هم به اندازه از بیش دختر و مادر کوتاه بینی و سبزه پوست. افتادم سوسنی خانم دخترش، یاد به. کنم

 .بود

 براق لباس از را نگاهم یکباره رسید می هم دانه سی به تعدادشان شاید که باریکی النگوهاي شق شق صداي

 اش گونه طرؾ دو آرام و دادم قرار شد دراز من سوي به که دستش در را راستم دست. کرد جدا جمشید مادر

 گفت و خندید آرامی صداي با. بود شادابش و زنده دل نشانگر عطرش و پودر بوي. بوسیدم را«:  در امیدوارم

 بشوي خوشبخت جمشید کنار.« 

 مادر. داد جا مادرشوهرم دستهاي زیر را خودش و دوید پایین ها پله از سال هفت الی شش حدود اي بچه پسر

 پسر نام با هم من تا کرد خطاب نیما را او و کرد می نوازش را اش نوه طالیی موهاي که حالی در شوهرم

 .شوم آشنا بچه

 .کرد می مطابقت چشمانش آبی رنگ با سفیدش گرد صورت و طالیی موهاي. بود جمشید پسر نیما

 شد می نزدیکتر داشت می بر که قدم هر با جمشید صداي«:  مادر امروز از بینی می که را خانم این جان نیما

 پسرم شدي متوجه کنی صدا جان پري شاه یا مادر را او توانی می شما. است پري شاه اسمش. هستند شما ؟»

 گفت لب زیر. کنم نمی فراموش هرگز را نیما شیطنت از پر و زیرکانه نگاه«:  پدر بله».  جیب در دست بعد و



 افزود و کرد شلوارش«:  گرفتم جون مادر از هدیه یک امروز نا پدر».  چشمم ریز صدؾ شد باز که نیما مشت

 را فکرش من که بود آن از داناتر پسرك. کاشت جمشید لبهاي روي بر را لبخند صدؾ آهنگ. کرد خیره را

 کند خطاب مادر را نفر دو نیست حاضر بفهماند پدرش و من به داشت قصد جون مادر ي کلمه با او. کردم می

 .کرد می صدا جون پري شاه مرا نیما بعد به آن از پس

 نه سوئیت. کنیم زندگی باال ي طبقه در بود قرار جمشید و من. برد باال ها پله از حسن مشهدي را چمدانم

 .امکانات تمام با کوچکی چندان

 و شد می جدا سالن از ؼذاخوري میز یک با تنها که اي آشپزخانه سفید، رنگ از سرامیک کؾ با سالن یک

 کامل سرویس با خواب اطاق یک«.  است راهرو همین انتهاي هم فرنگی توالت و حمام پري، شاه بیا.« 

 پرسیدم«:  شود می چه لیال اطاق پس.« 

 شد پاشیده صورتم بر یکبار که بود زهري جمشید کوتاه ي خنده«:  خانم خواهد نمی اطاق که خدمتکار»!  و

 افزود و چرخاند سالن دور سمت به را دستهایش«:  استراحت تواند می لیال که است سالن این در جا همه این

 کند.« 

 » نه کند می زندگی من کنار در و خواهر یک مثل لیال که کردم تاکید خواستگاري از پیش من جمشید اما

 یک مثل...« 

 » است کافی برایم باشم شما کنار در که همین کند نمی فرقی من براي! دکتر خانم ندارد عیب».  اوهام

 سوزان و داغ هاي شن با کویري نقش من، هاي باور و اندیشه از پنهان و مکتوم فرجامی با سرآؼازي زندگی،

 .کرد پرپر نظرم در را زندگی خزان قبلی ي شده اتخاذ تدابیر و ها بینی پیش. گذاشت می جاي بر ذهنم در

 خود هوش با. بود شده مال بر فاش تزویر و دروغ اشتمئزاز، انزجار،. یافت استیال وجودم بر کینه و نفرت اولین

 .یافتم آگاهی جانم حرمام و درونی آالم به

 بی و فراوان تالش حال هر در. کند جدا من از را لیال نحوي هر به خواهد می او. است لیال دشمن جمشید

 اندیشه و فکر حقیقت در زیرا نیافتم توفیقی. کنم درك چیزي خود هاي اندیشه و افکار از که کردم حاصلی

 .نداشتم صحیحی ي

 » عقد ي برنامه باید. ببیند را عروسش خواهد می دلش حتما برگشته، پدرم. پایین برویم اسن بهتر پري شاه

 را کنان...« 

 گفتم و پریدم جمشید حرؾ میان شد چدا تیر هفت از ناخواسته که تیري مثل«:  نیست کار در عقدي هیچ

 جمشیدك «

 » گفتی چی تو چی؟ ؟«

 » و کند می عوض را حرفش سرعت همین به که بیایم در مردي عقد به نیستم حاضر من گفتمع که همین



 گیرد می کمک رفتن باال براي حاشا دیوار از.« 

 » شده عوض من حرؾ کدام پري؟ شاه زنی می حرؾ چه از تو حاشا؟ کدام ؟«

 » لیال به راجع تو و من قرار لیال، گفتم...« 

 » طور این که! آهان».  داد ادامه و کرد بود حرص با توام که کوتاهی ي خنده بعد«:  روز یک کردم نمی فکر

 کنی عوض را تصمیمت دخترك این خاطر به.« 

 گفت بشنوم را حرفش ي ادامه تا ماندم ساکت. «: است کم فرصت اما کنم چینی مقدمه بایستی می قاعدتا

 شما وجود در فقط را آن که بود گیر چشم ظرافت نوعی شما با من ازدواج دلیل تنها که بدان را همین فقط

 .دزدید مرا شفاؾ چشمام. بودم یافته

 نشسته ابرها فراز بر ام، گسیخته زمین از که کردم احساس لحظه یک دیدم را شما بار اولین براي که هنگامی

 را بهاري پگاه نسیم شما صداي انگیز دل طنین همراه به. شنوم می را کروبیان جمعی دسته آواي و ام

 پرواز کردم، لمس وجود تمام با را هستی جهان عظمت دادید مثبت جواب من به وقتی. کردم می جستجو

 خواهید می جمله یک با فقط شما حاال. گشودم بال آسمان ي پهنه در و کردم...« 

 افزود و بود رفته فرو فکر در انگار. کرد مکث«:  دارید مرا رویاهاي تمام کردن خراب قصد ؟«

 از لحظه چند براي استیصال. دیدم می خودم دست در را برنده برگ شاید. سوخت برایش دلم چرا دانم نمی

 گفتم که داد می نشان خودش از را کمرنگ هاي شعله آخرین صحبتهایش شمع. گرفت فاصله من«:  بگو

 بیاید عاقد».  ي جمله با بکشد فریاد شادي از داشت قصد که همین و«  لیال احترام که این شرط یک به اما

 باشد من از بیش. » بستم را گلویش راه

 گفت«:  چشم به».  می شمار به شیراز تجار از جمشید پدر. ظاهر به اما بود خوشحال لیال. افتاد راه من دنبال و

 .بود دالر عاشق خودش قول به که تیؽه سه سبیل و ریش با مسن مردي. بود فرش تاجر او.رفت

 .بیاورد در جمشید عقد به مرا و بیاید خانه به بعدازظهر پنج ساعت عاقد بود قرار. شد چیده عقد ي برنامه

 گفتم و کردم اعتراض«:  کند شرکت ما مجلس در باید هم سوسنی خانم».  جواب و کرد مخالفت جمشید اما

 داد. «: بیاید سفر به و کند ریسک تواند نمی او شده، باردار شما خود مکرر درمانهاي تحت و تازگی به خواهرم

 نکند شرکت ما جشن در است صالح که دارند جزئی اختالؾ یک پدرم و خواهرم ضمن در.« 

 ساعت. نبود خبري جشن از. نبود کار در رسمی ضیافت یک تشریفات و مقررات هیچ اما جشن گفت جمشید

 .آمدند جمشید پدر منزل به بودند شده انتخاب قبل از که شاهد چهار همراه به عاقد پنج

 دیدم آرایشم میز ي آینه در را جمشید که زدم می شانه را موهایم. بودم پوشیده صورتی دامن و کت«:  پس

 هستند خانم عروس منتظر همه آیی نمی چرا.« 

 تمسخر روي از اما خندیدم«:  هستند منتظرم کسانی چه عروسی؟ چه ؟«



 » لباس گذشته در یکبار کدام هر اي کرده فراموش انگار کنی؟ می مسخره...« 

 گفتم و انداختم سرم را چادرم. خورد را حرفش ي ادامه«:  گذشته در شما هم و من هم. ام نکرده فراموش نه

 ایم پوشیده دامادي و عروسی لباس یکبار.« 

 گفت و کرد آرام را لحنش فورا«:  عزیزم شدي ناراحت.« 

 » ندارد حاشا واقعیت. وجه هیچ به نه،.« 

 حسن مشهدي ي باضافه البته داشت حضور لیال فقط من طرؾ از و جمشید مادر و پدر فقط ما عقد مجلس در

 .کرد می پذیرایی همراهش چهار و عاقد از که

 تا را ناخواسته و ناشناخته راهی و آمیزم در ابهام با که رفتم می. گفتم را بله بار دومین براي ترتیب این به و

 .بپیمایم ابدیت

 گوشهایش درون که حالی در جمشید بارانی، صبح یک.بود پاییز. شد سپري نیز من زناشویی زندگی ماه دومین

 گرماي شومینه حرارت. بود نشده جدا چشمهایم از کامال خواب هنوز. آمد بیرون حمام از کرد می خشک را

 .بود دشوار لیال براي رختخواب از شدن جدا دلیل همین به شاید. بود کرده بیشتر را لیال رختخواب

 » جمشید اتومبیل با که شوي حاضر زودتر چه هر است بهتر شود، می دیر ات مدرسه! جان لیال عزیزم،

 بروي.« 

 خورد فرو سرم بر پتکی همچون شد می تندتر زوز به زوز که جمشید لحن«:  بهتر خانم، دارم کار امروز من

 دارد که اتوبوس بلیط. برود خودش است.« 

 گفتم کنان ؼرؼر«:  شما اتومبیل از نبودم مجبور امروز فرستاد می موقع سر مرا اتومبیل پول شما خواهر اگر

 کنم استفاده.» 

 جدا فنجان از را نگاهش کند پیدا اطمینان فنجان درون چاي خوشرنگی به کرد می سعی که حالی در جمشید

 گفت نکرده«:  نفرستاده را شما پول عمدا من خواهر که نبوده این منظورت امیدوارم.« 

 داد ادامه تندي لحن با جمشید. شد تمام گرانتر بار صد بدهم بود قرار که جوابی از کردم که سکوتی«:  هر در

 زدي خواهرم نام به را سند که بودید شما خود مقصر حال.« 

 شد تندتر جمشید و کردم سکوت باز«:  اتومبیل پول من خواهر کنی ثابت اي کرده که سکوتی با خواهی می

 کشیده باال را تو ؟«

 گویی. بود یافته مکان آن در را پناهگاهش تنها دخترك. برد پناه دستشویی به و پرید خواب از زده وحشت لیال

 کوبید در به محکم ضربه چند جمشید. کرد می عوض امنیت با را جمشید خشونتهاي جاي تقطه آن در تنها: «

 ها شدیم گرفتاري عجب دختر، نریزد ها کاشی روي مو خرده زنی می شانه را موهایت وقتی باش مراقب ؟»

 کنم تاکید را موضوع این باید روز هر ؟...«



 زد داد پایپن ي طبقه از نیما«:  آیید نمی چرا پس شده، دیرم من پدر ؟»

 کرد می سعی که حالی در و شد خواب اطاق وارد شلوارش و کت پوشیدن براي فورا و شد ساکت جمشید

 .کرد پا به جوراب برساند راضیش خود از و لوس پسر گوش به را صدایش

 آماده آتشفشانی همچون بود ممکن زدم نمی را حرفم اگر که بود پر دلم آنقدر اما نداشتم مرافعه ي حوصله

 .شوم منفجر فوران

 نشان را اش عجله که پوشیدنش لباس طرز و جمشید به خیره و بودم ایستاده خواب اطاق در چهارچوب بین

 گفتم داد می«:  برسانید مدرسه به را عزیز نیماي آقا دارید فرصت ؟«

 گفت اشمئزاز با بعد کرد، نگاه چشمانم عمق در خشونت با و داشت نگه آستین میان را دستش اي لحظه«:  از

 دارد اشکالی شما نظر ؟«

 » دارید واجب کار امروز اید کرده فراموش شاید کردم فکر نه،.« 

 » پري شاه زنی می کنایه ؟«

 شد سالن وارد. بود قبل ي دفعه از نزدیکتر صدایش. شد بلند نیما صداي دوباره.رفتم آشپزخانه به«:  پدر

 نکنید معطل کنم می خواهش».  گفتم خنده با و آهسته«:  عزیزم کو سالمت پس جان نیما.« 

 پسرك صدقه قربان که شنیدم را جمشید صداي. دوید خواب اطاق طرؾ به و کوبید هم به را سالن در محکم

 .شد بیشتر حرصم. ریخت دستم روي جوش آب مقداري. کوبیدم گاز روي را کتري حرص از. رفت می لوس

 آب تفنگ توسط نیما. آمد بیرون دستشویی از مرتب و زده شانه موهاي با لیال. کردم باز فشار با را سرد آب

 سکوت. شد خارج سالن از کنان خنده و کرد خیس را لیال صورت بود دستش بازي اسباب عنوان به که پاشی

 چرا عرضه بی: گفتم لب زیر و دادم دستش را حوله. بود کرده دشوارتر را پسر و پدر این تحمل لیال...« 

 می باال کش پاشنه با را اش چرمی و زده واکس کفشهاي پشت حالیکه در. خوردم را حرفم جمشید آمدن با

 گفتم معترضانه کشید«:  کنی روشن مرا مطب تکلیؾ امروز باالخره امیدوارم.« 

 کرد جدا لباسی چوب از را بارانیش برد دست«:  کشد می طول مدتی که گفتم گیري، می بهانه قدر چه

 بگذار جگر روي دندان هم دیگر ماه چند. شود آماده جوازش.« 

 اجتماع در زن کردن کار با دانستم می.بزنم مطب من خواهد نمی دلش دانستم می.گوید می دروغ دانستم می

 .پذیرفتم زناشویی زندگی اجبار به را حرفش و کردم سکوت اما است مخالؾ کامال   بیرون

 کوتاه روزهاي ویرانی در را ها لحظه و ها ساعت تباهی.نشست فرو زمین بر آسمان از اي صاعقه.رفت جمشید

 دل دروؼین،درد کاخ آن در سرگرمیم تنها.هستم راضی زندگی از کردم می وانمود و دیدم می بلند هاي شب و

 . دادیم می دلداري هم به گاه و کردیم می تعریؾ گذشته از.بود لیال با

 نگاهم تنفر با گاهی."کنی نمی محبت نیما به:"گرفت می بهانه.شد می تندتر روز به روز مادرشوهرم اخالق



 صحبتی چه این جان خانم:"گفتم می."کنی می حسادت بچه این با دانم می:"گفت می لجبازي با و کرد می

 جمشید با داري قصد نکند شوي نمی دار بچه چرا تو:"آورد می بهانه دیگر بار."است من پسر مثل نیما.است

 " نکنی؟ زندگی

 ثانی در.کنیم می زندگی هم با که نیست بیشتر ماه چند تازه جمشید و جان،من خانم است فرمایشی چه این"

 شما کنم نمی گمان:"گفت."گردد برنمی خانه به شب نیمه از زودتر ها شب که بینید می.است گرفتار جمشید

 ". بدهید ترکش بتوانید نرسیده راه از هنوز

 ". بگوید من به اول روز از را موضوع این داشت وظیفه دخترتان بگویم است بهتر شاید یا جمشید اما"

 بهتر!دکتر خانم ببین:"گفت ؼرور تن از صدایی با و زد کمرش به را جواهرش از پر اي دسته شوهرم مادر

 نمی شما.بدهد انجام تواند می بخواهد که هرکاري من پسر.شود روشن برایتان موضوع یک االن همین است

 پزشک شما ناسالمتی.دارید شما که است رفتاري چه این فهمم نمی من.بکنید خود تعصبات اسیر را او توانید

 خودتان نه داریم مهمانی امشب گوییم می.اید دیده را بد و اید،خوب گشته اجتماع توي.هستید مملکت این

 شب فردا گوییم می.بگذرد خوش بهش که گذارید می باقی جمشید براي اي حوصله نه و کنید می شرکت

 نیامدن با حال هر در دانم می چه...یا دارم سردرد من آورید می کنیم،بهانه شرکت جشن فالن در خواهیم می

 بی حساب به را ما حجابی بی.دانید نمی را ما مجالس در پوشیدن لباس طرز.گیرید می مرا پسر حال خود

 دعوا روز یک.ببرد پناه دوستانش منزل به و بشود فراري زندگی و خانه از اید شده باعث.گذارید می تیشخصی

 را خودت دیگر روز و گیري می مطب بهانه   روز یک.کشیده باال را اتومبیلت پول من دختر که اندازي می راه

 "... بدهی راه بسترت به را جمشید توانی نمی کنی می ادعا و زنی می بیماري به

 محبت به نیاز دخترم،مرد ببین:"نمود قلمداد من دلسوز را خود و کرد آرام را لحنش شوهرم مادر دیگر بار

 را دنیا و دین تمام مرد.دهد می ترجیح دنیا در چیزي هر به را مادر گرم آؼوش که است اي بچه مثل مرد.دارد

 را تو جمشید.پدر و مادر محبت برابر تو لبخند یکبار.کند معاوضه نیست حاضر همسرش محبت اي لحظه با

 ثابت دهی می نشان خود از که رفتاري این با کالم،تو نیش گزنده،نه زبان نه خواهد می را تو لبخند.خواهد می

 خانه زن دامن از فقط عشق این و.گیرد می نیرو عشق با زندگی.نداري دوست را جمشید که کنی می

 شکایتی و گله روز یک که گفتم پري شاه خالصه.گیرد می سرچشمه

 پره می قفس از مرغ بدهی ادامه صورت همین به اگر.نباشد کار در.« 

 گفتم لب زیر«:  بپرد که بهتر.« 

 تریاك بساط.گذراند می دوستانش منزل در را ها شب اکثر جمشید.پرید قفس از مرغ مادرشوهرم قول به.پرید

 کردم می ؼرؼر گشت می بر خانه به مست.بود دلخوشیش تنها مشروب و«:  کجا است صبح چهار ساعت

 بودي ؟«



 داد می جواب آمیزي نفرت باطرز و ؼش ؼش خندید، می«:  خوشگذرانی پی....بودم کجا.« 

 بود مادرشوهرم با حق شاید.خورم می حرص«:  خود به پیچیده و ؼامض کامال   شکل موارد بعضی در زندگی

 نیست ممکن شخص براي نیز آن ماهیت حتی و چگونگی و علت از آگاهی وجه هیچ به که گیرد می.« 

 من به توجهی هیچ جمشید.داد رخ دلم در اندوه و یأس از انباري انفجار.شد ایجاد زندگیم در نامفهوم گویشی

 با کردن شرکت اختیار و شد نمی دعوتی هیچ من از.داد می پارتی پدرش منزل در چهارشنبه شبهاي.نداشت

 کرد می اصرار شد می تر فهمیده و بزرگتر روز به روز که لیال.بود خودم:»  تنها را شوهرت مراسم این در

 نگذار.« 

 نیم بیشتراز کدام هر که لباسهایی به.شدم ممی متنفر خودم از و کردم می نگاه زننده آرایشهاي با ها دختر به

 و رقص به.شوند برنده را مسابقه تا اند شده چیده ؼرفه در گویی که قیمتی جواهرات نداشتن،به پارچه متر

 .باشد تنها همیشه جمشید مثل شوهري که بهتر همان..... به و باري و بند بی پایکوبی،به

 دیگر زدنهاي کؾ و سوت و ها خنده ؼش ؼش صداي.نشنوم را موزیک صداي تا بستم می را خواب اتاق در

 برمی گذشته به ناباورانه من و گذستند می دهشتناك هاي زهرماري،ثانیه تریاك،بوي و دود مهمانان،بوي

 رنگ بودم گذاشته حیات عرصۀ به پا که روزي از.بود خاطرات دلخوشیم بود،تنها بست بن آینده راه.گشتم

 ناکامی و بودم،شکست طوفان اسیر دریایی.داشتم ظلمت با آشتی سر و گفته وداع نور با مرتب.ندیدم خوشی

 .بودم دریا در اي شکسته زورق راستی به.بود زندگیم نقل

 در را خودم جان بی پیکر.بود روحم بخش زینت مرگ آشکار چهرة.بود ؼیرممکن برایم حیات آثار بازیابی

 .بشنوم را فرشتگان آواي که جایی.کردم می جستجو را ابدي منزلگه.میدیدم تاریک و شرد گوري اعماق

 .گردید می روان صوتم بر دیدگانم از که بود خون از جویباري

 دوخت صورتم به را معصومش چشمان.آمد اتاقم به لیال«:  دکتر خانم کنی می گریه ؟«

 خندیدم گریه درمیان«:  حاال.کنم خدمت مملکتم به نداد اجازه من به حتی دکتر؟جمشید دکتر،کدام نگو من به

 ترجیح ماندن به را رفتن و گذاشت زندگیش الماس گرانبهاترین و عزیزترین روي پا همسرش چرا فهمم می

 فدایی موجودات تو،آنها مادر مثل مادرانی.نیستند مهربان نا و وفا بی نیما مادر مثل مادرانی فهمم می حاال.داد

 .اند نچشیده تو پدر مثل و نیما پدر مثل مردانی چنین کنار در را بودن زنده و زندگی مفهوم هرگز که هستند

 دریػ فرزندش از را محبتش بتواند که شود نمی پیدا جهان در مادري هرگز که لیال کن پیدا را مادرت

 اند گرفته قرار پدرانی چنین ظلم تهاجمی حمالت مورد خود که مادرانی مخصوصا  .کند.« 

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

 را دیپلم مدرك معدل متدین،باباالترین و مؤمن دختري.طناز و زیبا.شد ساله هجده لیال ترتیب این به

 چند در.گفت می مرا.مادرم مثل شوم پزشک دارم آرزو فقط گفت می.خریدم کنکور کتابهاي برایش.گرفت



 شدنش اخراج از دوسال.شد می تر بیهوده و تر فاسد روز به روز جمشید.کرد می خطاب مادر مرا لیال اخیر سال

 مخدر مواد آلودة را خودش چگونه بزرگ بیمارستان یک رئیس.خودم می افسوس روزش و حال به.گذشت می

 خرج خوشگذرانی راه و افراط در تا گذاشت می پسر اختیار در را دالر هاي بسته راحتی به جمشید پدر.بود کرده

 زندگی این چگونه باید آینده که درهم و آشفته افکار این با را طوالنی شب یک.بودم شده فرسوده و خسته.کند

 برافراشته طؽیان به سر جانم ژرفاي در چیزي.بودم عصبی و ناراحت.ساختم کنم،سپري تحمل را کننده نابود

 .بود

 از برخاسته نیرنگ،هوسی و ریا و فریب و دروغ درونم،آتش فروزان آتش هاي شعله خشونت و عصیان،ستیز

 که قلمی سرنوشت،براي براي سرگرمی آمیز،یک مالمت شوخی طوالنی،یک بازي زن،یک یک تاریک زوااي

 شاهد.نشست نظاره به سپس و انداخت زندگیم و من جان به آتش نوشتنش با که قلمی.نوشت چنین من براي

 با را بعدي جملۀ و بود اعتنا بی.شنید نمی....آه قلم این زدم فریاد هرچه.خندید می و بود انسانی سوختن ناظر و

 .بایست ام نظاره به مرگ و احضار حال در!قلم اي دیگر.نوشت می بیشتري عقدة

 آرزو گفت می.کرد می تحقیق حقوق رشتۀ در که دانشجویی پسر.بیاید خواستگار لیال براي بود قرار.بود عصر

 مخالفت با اما فرستاد می خواستگاري به مرتب را مادرش سال دو حدود بود محمد نامش.شود وکیل دارد

 .کرد می برخورد منفی جواب و جمشید

 » طوره چه لباس مادرجان؟این ؟«

 هایش شانه حد تا که را لیال خرمایی موهاي و صورت زیبا مشکی کلوش دامن با بوکله نخ از یشمی بلوز

 .کرد می چندان صدد را بودند شده پریشان

 به و درآوردم را مرواریدم گردنبند.کرد می پا به محشر لباس آن زیر طالیی پاشنه جیر کفشهاي من نظر به اما

 .آویختم لیال گرن

 خندید«:  مادر نیست حرفها این اهل محمد.« 

 ممکن ؼیر برایش کشیدن نفس لیال بدون.بود اش دیوانه.بود عاشقش محمد.کردم می حسودي لیال به

 .بود شهرام خاطرات کنندة زنده تنها لیال و محمد عشق.بود

 انداخت سرش روي را اس روسري و شد هول لیال.کرد می صحبت مادرش با ها پله روي از جمشید«:  به!مادر

 محمد امروز که اید گفته جمشید آقا....« 

 سالم جواب معمول طبق جمشید.کرد سالم و بلعیدد دهانش آب همراه را حرفش لیال و شد سالن وارد جمشید

 پرسید من به خطاب و کرد لیال اندام به دقیقی نگاه اما نداد را لیال«:  به شما چشمی نور امروز که شده خبر چه

 رسیده خودش.« 

 » خواستگاري بیایند مادرش و پدر و محمد است قرار نگفتم؟امروز دیشب مگر.« 



 » کی خواستگاري؟خواستگاري ؟«

 گفتم و زدم پوزخندي«:  داریم دیگري بخت دم دختر لیال ؼیر مگر ؟«

 » کنند می ؼلط آیند؟خیلی می لیال لیال؟خواستگاري.« 

 » جمشید!« 

 ببینم کن عوض را لباسهایت برو هم گفتم،تو که همین.« 

 » دادید اجازه خودتان دیشب اما.« 

 » کند شوهر گفتم من کسی هر به باید لیال.فهمم می حاال اما فهمیدم نمی را خودم حال دیشب.« 

 » هسنتد ما مسخرة مردم مگر ؟«

 » پسرة این بون سمج مقصر.دادم را قطعی جواب پیش دوسال من.ان کرده عالؾ را خودشان.مربوط چه ما به

 دانشگاه بروي نبود قرار مگر تو اطاق برو گفتم.است القبا یک.« 

 » کرده قبول محمد.....« 

 » است اخطار یک این.بیاورد را پسرةاحمق...این اسم ندارد حق کس هیچ هم دیگر.کرده ؼلط محمد.« 

 خواب اطاق به.کرد می درك پري شاه فقط را لیال مثل جوانی دختر احساس.انداخت جانم به آتش لیال بعض

 کردم نوازش را موهایش.بود آورده پناه منزلم به که اول شب مثل.داد قرار ام سینه در را سرش.رفتم«:  جمشید

 کنم می صحبت محمد با فردا همین من.دخترم است عصبانی.« 

 » شنید منفی جواب و آمد اینقدر شده خسته.دارد طاقت قدر چه محمد مادر؟مگر صحبتی چه.« 

 و ؼم از ؼباري داشت ناپیدایی سرچشمۀ که اندوهی و رنج.نشست خاطراتم بر ماللی.شد افسرده جانم

 .نشست صورتم به درماندگی،دوباره و سرشکستگی

 لیال ي گذشته کامال   محمد.هستند هم مناسب.خواهند می را یکدیگر وجود جوان دو این.است ظلم دیگر نه،ان

 تا ددانستم می.گرفتم جدي تصمیم.کنم کاري باید.افتد نمی اتفاق لیال براي موقعیتی چنین دیگر.پذیرفته را

 .شدم خارج خانه از مادرشوهرم چشم از پنهان.شد راحت خیالم.گردد برنمی شب

 نگاه مردم و خیابانها به شده رها بند از زندانی همچون.بودم نرفته بیرون خانه از بود تازه،مدتی آزاد،نفس هواي

 .دادم تاکسی راننده یک به را محمد منزل آدرس.کردم می

 حرفهایم به خوب کردم اصرار.بود خانه به مرا مکرر تعارهاي با مادرش.بود برگشته دانشگاه از تازه محمد

 سرنوشت و آینده.ندادم راه خود به وحشتی هیچ جمشید از.کردم رها را آخر تیر.بدانند را واقعیت تا بدهند گوش

 .بود مهمتر چیز همه از برایم لیال

 محمد به نسبت که اي عالقه و گفتم لیال از.گفتم مخالفتش و جمشید از. ماندم محمد منزل در ساعتی یک

 پدر منزل به شود خارج منزل از تنهایی لیالبه شد این بر قرار باالخره محمد پدر مشورت و صالح با و دارد



 .ببرد پناه محمد

 » درك را لیال و من موقعیت باید شما.دارد بستگی من وجود به وجودش.است من دختر مثل آقا،لیال حاج

 دامن به که پناهی بی دختر از چشمتان نور مثل دارم تمنا.شود دچار من سرنوشت به هم لیال خواهم نمی.کنید

 کنید نگهداري آورد می پناه شما تمحب».  پرسید مضطرب و نگران محمد«:  را خان جمشید جناب شماجواب بعد

 دهید می چه ؟«» نباید جمشید.است رفته تهران به احتما   و کرده فرار خانه از لیال گویم می.ام کرده را فکرش

 کند می زندگی شیراز در لیال شود متوجه مدتها تا.« 

 » می تشخیص را لیال آیندة.  دیدید می مرا گذشتۀ تا گشت برمی عقب به زمان هاي عقربه کاش اي

 دو دل آسمان در را عشق زیباي گل و رسید خواهد فرا راه از خزان سیاه گردباد چگونه دانم می من.دادید

 را سرنوشت هاي شعله با مبارزه قدرت عاشق دو دیدگان اشک سیل دانم می دانم می.کند می پرپر عاشق

 ندارد.« 

 را کلید نگران.بود ؼروب رسیدم وقتی.کردم کرایه اتومبیلی برگشتن قصد به کردم خداحافظی محمد خانوادة از

 مادرشوهرم کند خدا.دانستم نمی را دلیلش اما کردم وجشت ابتدا.کرد می نگاهم ساکت باغ.چرخانئم قفل در

 به و آهسته.کرد می بیشتر را ام واهمه خشک برگهاي خش خش صداي.باشد نشده منزل از من خروج متوجۀ

 می هایم شانه یا سرم روي کنان رقص شد می جدا شاخه از که خشکی برگ گاهی.داشتم می بر قدم شماره

 را آن از نیمی که بود مادرشوهرم اطاق پنجرة به نگاهم.شد می پرت زمین به دستم تند حملۀ توسط که افتاد

 آهسته گامهایم دارد حضور اطاقش در شدم مطئن.بود کرده بخار شیشه.بود پوشانده رنگی سفید توري پردة با

 حد از نباید نفسهایم گویی.کشیدم می نفس دهد می صدا یک پانیه هر در که ساعت عقربۀ همچون.شد تر

 .کرد می تجاوز مجاز

 به.کردم دور وجودم از را ترس سرگیجه و تهوع حالت.بود کرده پر را فصا اسفند و تریاك بوي.شدم سالن وارد

 ؼروب از ساعت آن طور چه که این از متعجب.رفتم باال.نبود خبري هیچ و ساکت خانه.رفتم ها پله سمت

 جوابی ابتدا.کردم صدا را لیال.شدن باال طبقۀ سالن وارد.است نگذاشته سرش روي را خانه نیما هیاهوي صداي

 آمده دست به امنیت از باخوشحالی که کردم می جدا تنم از را پالتو باشد خواب شاید کردم فکر.نشنیدم

 گفتم«:  دیدم را محمد رفتم!لیال شد درست چیزي همه».  راه خواب اطاق سمت به و زدم رختی چوب به را پالتو

 زدم می حرؾ کلمه چند قدم یک هر.افتادم«:  شنوي می محمد منزل بروي باید.کنی فرار خانه این از شد قرار

 حالت به خوش. رسیدي عشقت به تو باالخره.عزیزم.« 

 .کرد می نگاه لیال بستۀ دهان به و نشسته تخت لبۀ جمشید.زد خشکم و شد الل زبانم شدم خواب اطاق وارد

 گفت تنفر با هابش خنده میان بلند،در صداي با و حرص روي خندید،از«:  صحبت محمد خانم،با طور این که

 بفرمایید کنید لطؾ شنویم می را اش ادامه خوب بسیار.کند فرار لیال شد قرار کردي.« 



 مقاومت.چرخید نمی اي جمله هیچ گفتن براي زبانم.کرد می نگاه ملتمسانه خون رنگ به چشمانی با لیال

 زمین روي در چهارچوب بین در.کند تحمل بتواند که بود آن از کمتر حسم بی هیکل وزن برابر در را زانوهایم

 بتواند شاید تا بود زده خودش به ادکلن آنقدر ساخت می تر دگرگون را حالم جمشید مشروب گند بوي.نشستم

 .شدم می بیزار بودن زنده و زندگی از جمشید چهرة ازدیدن.کند پنهان را گند بوي

 » ببینم کن تعریؾ.هستی برخوردار باال درك قدرت از که نمونه فداکار،دوست خانم،مار پري شاه جناب خب

 اي شده الل افتاد؟چرا اتفاقی چه و رفتی کجا دیگر ؟«

 بؽلم زیر رسید که نزدیکم فهمید نمی را خودش حال بود مست.گرفت بر در را سرتاپایم وحشت.شد لند جمشید

 .شوم بلند زمین روي از که کرد وادارم و گرفت را

 دوم سیلی افتادم آسمان ي صاعقه یاد به که کرد جهشی چشمانم جفت از زد،برق صورتم به که را اول سیلی

 می گوشم به لیال خفیؾ نالۀ.شدند بسته خود بخ خود چشمانم.افتادم زمین به که بود محکم حدي به

 گفت زنان فریاد و گذاشت شکمم روي را پایش جمشید.رسید«:  نیستی زندگی اهل تو که بود مادرم با حق پس

 کثافت. کنی می خانت من به روز یک باالخره و «

 را کوهایک کردم می تالش.بودم سرنداده ناله هنوز.پیچیدم خودم به درد از که آورد فرو پهلویم به را لگدش و

 بکشم بیرون جمشید چنگ از.« 

 با گند بوي.بود گرفته را چشمانش جلوي خون.برد می لذت من ملتمسانۀ لحن از.بود فایده بی التماس و گریه

 چون.بود همراهش هم نیما.رساند باال طبقۀ به را خودش کنان ؼرؼر مادرش.شد می خارج دهانش از جمله هر

 بیرون یقه از دستم یک و شد پازه بلوزم.شدم می پرتاب سو این جمشید لگد و مشت زیر فوتبال توپ

 کرد حمله مؽزم به وحشیانه ؼرورم.کشیدم خجالت و افتاد نیما خند نیش به نگاهم.آمد«:  پا زیر مرا که بودي تو

 گرفتی تصمیم جسم این براي که بودي تو.کردي خرد.« 

 مجبور که بود وخیم حالش آنقدر.خورد هم به حالش و شد دستشویی وارد.شد آرام مادرشوهرمجمشید کمک با

 و لیال راز شدم فاش موضوع دانستم می.کردم باز را لیال دهان و دست.ببرد خوابش تا بزنم مسکن برایش شدم

 می لیال نجات براي ایی تازه فکر باید.نبود شکایت و گله جاي اما است مادرشوهرم سرفضولیهاي زیر محمد

 مسلط رفتارم و اعمال بر را خود تدریج به پس.یافتم چاره راه تنها لحظه آن در را مقاومت صبرو.کردم

 در سرگردانی برگ همچون.کردم می باور خروشان سیل جریان کردن مهار بر را خود ناتوانی کم کم.ساختم

 تجربه به.داشتم اعصاب تمدد به مبرمی احتیاج.بیاندیشم اي چاره شاید تا چرخیدم می ود دور سرنوشت گرداب

 که آنجایی تا.رفتم آشپزخانه به.دارد آسایی معجزه تأپیر قهوه فنجان یک مواردي چنین در که بودم یافته

 . نشود بیدار جمشید قوري و کتري سروصداي از کردم سعی بود ممکن

 کرده منتهی دلش دروازه به را ؼصه راه و کرده سکوت. بود کنارم هم لیال. نوشیدم قهوه بزرگ فنجان یک



 . بود رسیده عدد هشت روزي به ام روزانه سیگار مصرؾ. کردم روشن سیگار یک. رفتم فرو فکر به. بود

 معمول طبق. یافتم باز حدي تا را خود ذهنی تمرکز فکر در ؼرق. بردم ازث به جمشید از که بود سمی هم این

 پشت. کرد می زنده برایم را شهرام صداي زمزمه باران سرود. پرداختم ام خسته مؽز در گذشته حوادث مرور به

 برایم عشق از و کند خودنمایی اي ستاره شاید. شدم خیره ستاره بی آسمان به و ایستادم دلم تنهایی پنجره

 تهی. کردم می درددل برایش و بودم شهرام کنار در خواست می دلم چقدر که داند می خدا. بگوید اي قصه

 فضا در که بودم شده انسانی به تبدیل. کرد می دور وجودم از را ناکامی و شکست و کرد می باور را بودنم

 دردي. ابدي سرگردانی و خاطرات در وتنهایی، رنج در ور ؼوطه پناهی، و پشت نه پایگاهی نه مانده، معلق

 می دلم که را آنچه به راه از جوانی، مرگ رفته، باد به آرزوهاي ثمر، بی عمر حاصل، بی زندگی هولناك،

 .بود خود خاموش رویاهاي و آرزوها کاخ ویرانی کننده نظاره پري شاه دیگر حاال. آورم می یاد به خواست،

 از امید ها روزنه. شد می شنیده باران از اي ترانه. مردند و شدند خاموش شمعها. شدند محو آسمان از ها ستاره

 .گسیختند هم

 » شود می درست چیز همه. بخور عسل و شیر لیوان یک بیا! بري می بین از را خودت اینطوري جان لیال

 کنی تجربه تو را عشق تلخی و شکست نگذارم دهم می قول من دخترم،».  را اشک که حالی در شد بلند لیال

 گفت و نشست کنارم آمد من سوي به کرد می پاك هایش گونه روي از«:  بلکه شما تنها نه نباشد قسمت اگر

 شود تقدیر راه سد تواند نمی کس هیچ.« 

 تسلیم بالخره بجنگید؟ قسمت با توانستید مگر تر، دیوانه شما از من نه و است تر عاشق شهرام از محمد نه

 مادر است این از ؼیر. شدید ؟«

 کردم خارج گلویم از را سیگار دود و کشیدم آه« :  تصمیم قدرت هم شدن عاشق زمان در انسان کاش اي

 انسان درون به را فروپاشی و اضمحالل و شکست تواند می راحتی به عشق متاسفانه. داشت را درست گیري

 ماهري ؼریق اما است مخوفی و هولناك گرداب عشق بگویم خواهم نمی. بکشد کنار را خودش فورا و بریزد

 همچون هایش تحلیل و تجزیه. نباشد باتالق شکستش آنکه شرط به است خوب عشق. باشد تواند نمی هم

 نباید. باشد ؼریق تواند نمی باشد مطمئن که نکند ؼرق خودش در را انسان و نپیچد پا ساق به نیلوفر پیچک

 به را هدفی بی و مقصدي بی کند، ات کرده گم ره و پناه بی کند، ات درمانده و عاجز داد اجازه عشق به

 .نشسته انتظارت در مبهم اي آینده که نزن جا را خود بیچاره و زبون هرگز عشق برابر در. بدهد هدیه زندگیت

 گم استیصال و ضعؾ در و نپذیرد را فروپاشی و تزلزل روانی، و ذهنی گسیختگی و شود می برنده عاشقی

 نشود.« 

 گفت لب زیر فکر در ؼرق لیال« :  آنکه شرط به را نادانی هر که است پخته آنقدر شما حرفهاي شماست، با حق

 سازد می دانا بخواهد خودش.« 



 می وري دري. شد وارد مست باز. پریدم جا از فنر مثل شد شنیده ها پله روي از که جمشید پاي صداي با

 پیشانیش از را شرم عرق لیال. کرد می تعریؾ برنگشته منزل به که اش گذشته شب گذرانی خوش از گفت،

 گفتم جمشید گوش زیر آهسته. بست را در و رفت خواب اطاق به نشنیدن براي و کرد پاك« :  در جوان دختر

 باشی مسلط خودت به است بهتر. کند می زندگی خانه این.« 

 خندید می که حالی در و رفت دستشویی به خوران تلو تلو بود داده دست از را تعادلش کامال که جمشید اما

 گفت« :  خورد می دردش به نزدیک اي آینده در. بداند را چیز همه که است جوان دختر نفع به.« 

 چیز همه خورد نمی بهم حالم دیگر کردنش استفراغ و مستی بوي از. ماند دستشویی در جمشید دقیقه چند

 پس و کرد پرت مبل یک روي را خودش شد خارج دستشویی از اینکه محض به جمشید. بود شده عادي برایم

 گامهایم پاییزي باران آن در شومینه آتش حرارت. کرد پر را سالن فضاي کردنش خرخر صداي لحظه چند از

 را جمشید اتومبیل سوئیچ. کنم تهیه را خانه مایحتاج بودم مجبور اما کرد می سست بیرون به رفتن براي را

 نیما و شوهرم مادر رفتم می پایین که ها پله از. بیاندازد پتو جمشید روي کردم خواهش لیال از و برداشتم

 شدند ظاهر روبرویم« :  پري شاه روي می کجا ؟«

 » کنم خرید منزل براي روم می.« 

 گفت کرد می اشاره تافته پارچه یک از شده تا قواره به که حالی در شوهرم مادر« :  خیاطی تا هم را نیما و من

 پارچه این از شب لباس دست یک خواهم می. است برقرار مهندس منزل در مهمانی هفته آخر. برسان سپیده

 است طور چه کنم دوزي نقره را پائینش چاك دور خوام می دکولته، پیراهن یک. بدوزم قدیمی ؟«

 دادم جواب اهمیت بی« :  است خوب.« 

 تمام که شدم بزرگی فروشگاه راهی بعد...  رساندم خیاطی به و بردم خودم همراه را نیما و شوهرم مادر

 حدود. گذاشتم سبد در بود الزم که را آنچه و برداشتم سبد. کنم تهیه مکان همان از توانستم می را مایحتاجم

 در. رسیده قرمز درجه به اتومبیل بنزین آمپر شدم متوجه گشتم برمی که هنگامی. شدم معطل ساعت یک

 مجبور و رسید اتمام به اتومبیل بنزین متاسفانه اما. گرفتم نظر در را شهر بنزین پمپ نزدیکترین فرصت، اولین

 بالخره. داشتم شرم یاري طلب از اما بودم ایستاده بلوار کنار. شدم پیاده. شد خاموش اتومبیل. کنم توقؾ شدم

 نمناك را لباسام اندکی که بارید می ریزي باران. کرد توقؾ من اتومبیل کنار داشت سرنشین دو که اتومبیلی

 پرسید و کشید پایین را اتومبیل شیشه بود نشسته راننده کنار که جوانی. بود کرارده« :  خانم شده خراب ؟«

 » است کرده تمام بنزین متاسفانه نه،.« 

 و بود شنبه پنج. رساندم پمپ به را اتومبیل و کردم حرکت. انداختند راه سرعت به را کارم. بدهد خیرشان خدا

 برنگشته هنوز شوهرم مادر. رسیدم منزل به که بود ظهر شدم، معطل ساعت نیم. بود شلوغ بسیار بنزین پمپ

 صدایش که دوم بار. بگیرد دستم از را ها خرید و بیاید کمکم به تا کردم صدا را لیال و رفتم باال طبقه به. بود



 شک کمی بود افتاده زمین روي که پتویی از نبود، کاناپه روي جمشید. گشودم را در. رسیدم باال سالن به کردم

 .است برنداشته را پتو لیال چرا کردم فکر خودم با. کند تحمل را نظمی بی لیال نداشت امکان. کردم

 . نشنیدم جوابی هیچ. زدم صدا را جمشید

 » جان لیال لیال؟ ؟«

 زمین بر حسم بی انگشتهاي الي البه از خریدها. کرد بیشتر را وحشتم سکوت. نرسید گوش به صدایی هیچ

 صدا را جمشید و لیال دیگر بار چند میاوردم در را پالتو که حالی در. کردم پرت کناري به را کفشهایم. افتادند

 حمام به لیال حتما. کشیدم راحتی نفس. شدم حمام آب شرشر صداي متوجه رفتم جلوتر که قدم چند. کردم

 پی داري زنده شب در و نبود منزل در گذشته شب که این خصوصا رفته؟ کجا اتومبیل بدون جمشید اما. رفته

 ضربه چند رسیدم که حمام در پشت. کرد می استراحت باید ؼروب تا امروز معمول طبق و بوده گذرانی خوش

 گفتم و. زدم در به آهسته« :  نداري الزم چیزي جان لیال ؟» صدایی هیچ. داد می را جوابم تنهایی به آب صداي

 . کردم تکرار را ام جمله بلندتري صداي با و زدم اضافی ضربه چند دیگر بار. نشنیدم لیال از

 .سکوت

 جیػ. شد باز در الي که همین. دادم هل عقب سمت به را در دست یک با. است باز حمام در شدم متوجه

 .زد خشکم و کشیدم

 بی و سرد اي جنازه. بود افتاده زمین روي خون ؼرق لیال. شد می ریخته آب راه درون به مخلوط خون و آب

 می نگاهم خاموش و منجمد لیال. کشیدم می جیػ فقط. بود شده بریده چپش دست و گردنش رگ شاه. جان

 . داشت واقعیت دیدم می که را آنچه و بودم بیدار اما. شوم بیدار خواب از خواست می دلم. کرد

 صدا را جمشید. بود شلوغ خانه. دیدم خودم سر باالي را مامور چند آمدم هوش به که زمانی و شدم بیهش

 شد حاضر سرم باالي. خواستم می را لیال. زدم« :  دختر این چرا چرا؟ بگو پري؟ شاه کردي را کار این چرا

 کشتی را بدبخت ؟«

 رفت سیاهی چشمهایم« .  جمشید کشتم را کسی چه من بدبخت؟ دختر کدام ؟«

 » من خداي آه...  را لیال چرا را، لیال.« 

 شد خارج گلویم از خفیؾ فریادي. دیدم می نفر چند سرگیجه فرط از را مامور هر« :  لیال»  بیهوش دوباره و

 . شدم

 جیػ. دیدم را وحشتناك صحنه همان باز. بیایم هوش به تا بود ریخته صورتم روي آب کسی چه دانم نمی

 زدم ضعیفی«:  لیال»  پرسیدم ملتمسانه و« :  کجاست لیال ؟ «

 » خانم آیید می من همراه شما.« 

 کرد می اصرار جمشید« :  سرگرد جناب نبرید مرا خانم.« 



 » بروم کجا من جمشید...  جمشید برید؟ می کجا مرا...  کجا ؟«

 » گیرم می وکیل برایت پري، شاه نباش نگران.« 

 » ام کرده کار چه من مگر چه؟ براي وکیل وکیل؟ ؟«

 جیػ و دیدم بود شده خون ؼرق که سفیدي پارچه در پیچیده را لیال جنازه دیگر بار.زدند دستهایم به دستبند

 زدم« :  برند می کجا مرا جمشید؟ آمده لیال سر بر چه ؟«

 نپرسید بود برگشته منزل به تازه گویا که شوهرم مادر حتی. داد نمی اهمیت من فریاد و داد به کس هیچ

 کردم نمی باور و دیدم می را وفا بی قلبهاي. برید می کجا مرا عروس« .  سرگرد، جناب زنند می تهمت من به

 لیال برگشتم خانه به من وقتی خدا به نکشتم، را لیال من...« 

 در را خودم. گذاشتم هم به چشم. نداشت فایده التماس و ناله. گرفت می زبانم از را دفاع و صحبت امان گریه

 :نالیدم. دوختم موحد سرتهنگ چشمان در را دوم نگاه و دستبند به نگاه یک. دیدم آگاهی سرهنگ جناب دفتر

 « بود رسیده قتل به لیال رسیدم خانه به وقتی من که است شاهد خدا. نیستم قاتل من خدا به.« 

 ستم چشمان در را گناهی بی شاید. کرد نگاهم دقیق و کشید داشت که ریشی ته به دستی موحد سرهنگ

 عنوان به مرا دارد وظیفه و بدهد انجام من براي تواند نمی کاري کرد ادعا اما داد می تشخیص ام کشیده

 .بیاندازد زندان به قتل جرم به و متهم

 » خانم باشید داشته صبر روز تا باید شما.« 

 چشمانم در اشک. کرد نمی حمایتم پناهی و پشت هیچ. بود نیامده اما زدم صدا را جمشید. بود خالی دوروبرم

 مذیوحانه و رفته فرو ابهام یک در. افتادم راه ببرد بازداشتگاه به مرا بود مامور که سربازي همراه. بست حلقه

 می دري هر به هایم خواسته و امیال درك در و بودم بیگانه خویش با حتی. کردم می تالش خود نجات براي

 ...و بگیرد تماس کردم خواهش و دادم سرباز به را محمد تلفن شماره. زدم

 می توانمندي دست در را علتش. بردم می بسر دوردست در و ناپیدا امیدي در مجهول، و موهوم انتظاري در

 .سازد رهنمون روشنایی سوي به مرا باشد، اسارت و بند از من دهنده نجات. بگیرد را بازویم زیر که طلبیدم

 .شکست درهم ناهنجاري و ؼیرمنتظره صداي را افکارم رشته

 اطاق به باید. کرد صدا مرا سرباز. برخاستم جا از اراده بی. بود یکدیگر به بازداشتگاه درهاي شدن کوبیده

 . بکشم فریاد خوشحالی از خواستم می آمده دیدنم به محمد فهمیدم وقتی. رفتم می سرهنگ

 آمد سویم به هراسان. بود نشسته انتظارم به سرهنگ اطاق در محمد« :  دکتر خانم آمده لیال سر بر چی.« 

 پرسید متعجبانه سرهنگ« :  هستید پزشک شما ؟«

 » سرهنگ جناب کند می فرقی شؽلم آیا شده وارد من به که اتهامی در ؟«

 » شماست با حق متاسفانه.« 



 جواب، انتظار در و کرد تکرار هم سر پشت دوباره را اش جمله سرهنگ و من حرفهاي به اهمیت بی محمد

 داد دست از را رفتارش کنترل« :  شما ؟... شما...  شما که دارد حقیقت این مرده؟ لیال بزنید، حرؾ دکتر خانم

 به را لیال...« 

 » است رسانده قتل به حمام در را او من جز نفر یک اما نه، من محمد، نه.« 

 از خون. بود شده گلگون خشم شدت از صورتش و متورم گردنش رگهاي لرزید، می محمد بدن اعضاي تمام

 :گفت حرص با و کرد گره را مشتهایش. بارید می چشمانش

 » حرومزاده جمشید. جمشید است کسی چه کار دانم می. کنم می اش تکه تکه دستهایم همین با خودم

 گیرم می پس گلویش از را عزیزم خون حق که خدا به کشته، مرا لیالي.« 

 » محمد کجا روي؟ می کجا ؟«

 او. بفرستد مامور محمد همراه کردم التماس سرهنگ به خطاب. کرد ترك را سرهنگ اطاق و نداد جوابی هیچ

 جوان

 کشیده جمشید براي خطرناکی نقشه محمد محمد دانستم می. بدهد خودش دست کار است ممکن و است

 .است

 .برد می بسر بازداشتگاه در و است شده دستگیر هم جمشید که شدم خبردار شب همان. برگشتم بازداشتگاه به

 .شناختند می را لیال که نزدیکی دوستان و شوهرم مادر طور همین. بود بازجویی تحت محمد

 هاي گذشته. نداشتم چهره به رنگ. گرفتم قرار متهم جایگاه در زده دستبند دستهایی با. رسید فرا دادگاه روز

 لرزیدم می. بودم کرده بؽض. بود بسته مرا گلوي راه ابهام در پیچیده اي آینده و دور« :  بی من قاضی آقاي

 گناهم.« 

 گفت آمرانه لحنی با قاضی« :  نکنید صحبتی هیچ شما ام نکرده سوال تا.« 

 بازپرس. کنم فراموش را لیال خون ؼرق جنازه توانستم نمی اي لحظه حتی طرفی از شد بیشتر ام واهمه

 .کرد سوال بع شروع

 . بود کرده بیقرارم دستهایم و زانو لرزش. بودند ساکت همه

 » دارید خود گناهی بی اثبات براي دلیلی آیا هستید، گناه بی کنید می ادعا شما.« 

 » بازپرس جناب بله.« 

 » هستیم شنیدن آماده ما.« 

 » کارم ساعت چند حدود. بودم شده خارج منزل از خرید قصد به...  براي نبودم منزل در ساعت آن در من

 مواجه حمام در لیال شده سرد جنازه با...  آن در را لیال...  برگشتم وقتی...  برگشتم خانه به وقتی. کشید طول

 شدم.« 



 » شدید خارج منزل از که دارید شاهدي.« 

 » پرس باز جناب بله.« 

 » دارد حضور دادگاه این در اکنون کنید می یاد آن از شما که شاهدي آیا اینطور، که ؟«

 مادر به چشمم. چرخید بودند نشسته قاضی یا من به خیره دادگاه هاي صندلی روي کسانی بین در نگاهم

 گفتم. کرد می نگاه خشم با و کشیده هم در را ابروهایش که افتاد شوهرم« :  می که هنگامی روز آن من

 پسر طور همین. بردم خودم همراه برود خیاطی به داشت قصد که را شوهرم مادر بشوم خارج منزل از خواستم

 دارد نام نیما که را جمشید شوهرم.« 

 گفت بلند صداي با و شد بلند صندلی روي از شوهرم مادر ناگهان« :  می دروغ قاضی، جناب گوید می دروغ

 بودم شده خارج منزل از خیاطی قصد به نیما ام نوه با زود صبح روز آن من. گوید.« 

 :گفتم حرص با.لرزید می ام چانه

 شکایت من.است توطئه یک این...تا اند انداخته من گردن به را قتل اینها!قاضی جناب گویم نمی دروغ من_

 .دارم

 :گفت قاضی

 .بدهید ادامه توانید می بازپرس ساکت،جناب_

 یکتاي خالق او،از از.بگذارم میان در خویش خداي با را دل پنهان راز و کنم خلوت خود دل با که نبود جایی

 .است دردمندان راز هم و صبور سنگ که مهربانی و خوب پروردگار.طلبم مساعدت و بخواهم کمک خود

 :آمد جلوتر قدم چند و من به کرد رو بازپرس

 مقرر محل به را خود اي وسیله چه با شدید خارج منزل از که هنگامی شما.پرسم می دیگري سوال حاال_

 .رساندید

 .بود خوابیده واقع ماند،در خانه در رفتم،جمشید من وقتی.همسرم اتومبیل با_

 بود؟ کجا مقتول_

 هم من.برود حمام به داشت تصمیم لیال روز آن.بردم می خود همراه را لیال اوقات اکثر من بازپرس جناب_

 .نکردم اصراري حتی یا پیشنهاد هیچ آمدنش براي

 میان در او.شد خارج دادگاه از و نیاورد طاقت لحظه این در محمد.ساخت روان دیدگانم از را اشک لیال نام

 تالطم به باد برابر در دریایی همچون.داشت صبر به مبرمی احتیاج که بود کسی تنها بود نشسته که جمعیتی

 .دادم دست از را کنترلم و درآمدم

 من قاضی باشم؟جناب کشته توانم می چطور را خود مونس تنها و عزیز من.گناهم بی من.نیستم قاتل من_

 .نیستم قاتل



 در هم دیگر متهم چند من از ؼیر که سلولی به.برگشتم زندان به من و شد اعالم قاضی طرؾ از دادگاه ختم

 ارتباط من با نحوي به داشت سعی مرتب بود رسانده قتل به را خودش مادر که ژیال،زنی.بردند می بسر آن

 .کند برقرار اي دوستانه

 کنی؟ تبرئه را خودت توانستی پري؟باالخره شاه خبر چه دادگاه از_

 :گفتم و کشیدم دراز تختم روي.بود کرده متشنجم سرگیجه.بردم پناه اش لعنتی دود و سیگار به

 خودش پسر نفع به و کرد نامردي که بود شاهدم شهادت داشتم که شانسی تنها!ژیال بردار سرم از دست_

 .گفت دروغ

 .کند لعنتش شوهرت؟خدا مادر_

 .آمد دیدنم به بود دادگستري وکیل که جوانی مرد با و گرفت مالقات وقت محمد بعد هفته بک

 .دادي انجام برایم تو بود آرزویم نهایت گذشته روز چند این در که را محمد،آنچه آه_

 .نیستید لیال قاتل شما دانم می من.دکتر خانم دانم می من_

 :کشیدم آه و دادم تکان را سرم

 یک البته.نداشتم خبر اي مسأله هیچ از من که قسم خودش پاك روح به.محمد است کافی من براي همین_

 مسائل بعضی متوجه زد می خواب در لیال که حرفهایی از برسد قتل به معصوم دخترك اینکه از قبل شب

 .کرد نمی باور بود من جاي به هم دیگر کس هر شاید اما شدم

 :پرسید مقدمه بی وکیل

 اي؟ مسأله چه_

 بگویم بودم مجبور اما داشتم شرم. انداختم پایین را سرم« .  کرد می زمزمه خواب در مرتب لیال« :  می خواهش

 جمشید نیا من نزدیک کنم.« 

 گفت وکیل. شد خراشیده دستش پوست. کوبید دیوار به محکم و کرد گره را خودش مشت محمد« :  را خودت

 دکتر خانم بدهید ادامه محمد، کن کنترل.« 

 » کرد می تکرار را جمله یک همین فقط.« 

 » داشت لیال با نسبتی چه جمشید این ببینم... شما گذشته در آیا ؟«

 » برایم لیال بدبختیهاي تمام که وکیل جناب نپرسید... را لیال جمشید، و من واقع در.است من شوهر جمشید

 جمشید دست از خوش آب یک بیچاره. شود می زنده. »... گریه زیر زدم هاي هاي و

 طرؾ طرؾ از شده انتخاب و مقرر محل به سرباز یک همراه. کند صحبت تنها من با کرد درخواست وکیل

 .رفتیم زندان رئیس

 را انگشتهایم. بود وکیل و من بین سکوت شکننده تنها سرباز پوتینهاي صداي. نبود سلول آن در چندانی نور



 تسلط گفتارم و اعمال بر چند هر. کوبیدم می راستم زانوي به مرتب بودن عصبی فرط از و کرده گره هم در

 گشودم سخن به لب باالخره مدافع وکیل اصرارهاي به اما نداشتم کامل« :  یک بازتاب من، روزگار این

 افتادیم سو یک به کدام هر. شده تقسیم نیم دو به قسمت توسط که جانبه دو عشق یک. است عشق شکست

 کشیده نابودي به رفتنش با و گرفته جان دوباره عشق آن وجود با من. شدیم سرنوشت یک دچار کدام هر و

 سر از را زندگی و بزنم دنیا روي به تظاهري چند هر لبخندي دوباره تا کرد وادارم استیصال و فقر اما شدم

 .شکافت یکباره بافتم که را چه هر و داشت سرناسازگاري من با دنیا کالؾ گویا اما بگیرم

 از را سلولهایم تمام بودنش رذل و حیا بی بود، کثیفی مرد. داشتم دوست را زندگی اما نبودم جمشید دلباخته  

 خانه مرغ به حتی. اند گرفته گاز را خودشان مادر پستان اند گفته مثال به که بود قوم آن از. کرد متنفر خودش

 .کند می شدن باز به وادار مرا زبان گناه بی دختر قتل اما است من سرشکستی ضعفش گفتن. بود نامحرم هم

 خون خواهم می دارد، را من از گرفتن انتقام قصد که است داري طناب خاطر به نه من صحبتهاي کنید باور

 کرده باور و چشیده را زجر و ستم طعم سرش موهاي تارهاي شماره   به که بود یتیمی دختر لیال. نشود گم لیال

 داشت، سال هیجده فقط لیال وکیل آقاي. برد تاریک گور به خودش همراه را مادرش دیدن حسرت لیال. بود

 .ببیند را مرگ آشکار چهره   که بود زود او براي حاال

 اما آرمیده خاك در او. بدهند قرار سرد گوري اعماق در کسی بی عین در را جانش بی پیکر که بود زود حاال

 .کنم آشکار را نهفته رازهاي اسرار دارم وظیفه من

 معنا تمام به انسان یک به متعلق کاشانه آن که بود داده جا اي کاشانه در را عواطفش و احساسات تمام لیال

 نیاز محمد به لیال. باشد پناه بی دختر آن مکمل توانست می که بود کامل انسان یک من نظر از محمد. بود

 .بود امید روییده   دو این ریشه   به تیشه حسادتش جمشید اما کرد می درکش او چون داشت

 ... که بود رسانده من گوش به هایش گفته در بارها ابله جمشید

 یک با من که بدانید را همین فقط. دارد کراهت هم گفتنش کنید باور. وکیل جناب بدهم ادامه نخواهید من از

 .کردم می زندگی خونخوار و کثیؾ حشره  

 که جایی. بسازم عاشق محبتهاي براي مطمئن و مستحکم جایی خود جان و دل در کردم می تالش روزگاري

 ستونهاي و شود می آب ها قطره امروز اما. بودم ساخته عشق شمع از شده چکیده هاي قطره از را دیوارهایش

 سر نو از. کنم شروع دیگر بار خواهم می. برهم ظلمت از خواهم می. ریزد می فرو معشوق و عاشق کاخ

 دنیاي خواهم می. کنم پیدا دیگر بار یک فقط را خودم بتوانم خواهم می فرصت متعال خداوند از. بگیرم

 هایم گناهی بی براي را بهشت وعده   و بیابم را جانم نواي خواهم می. بنهم سر پشت را حسرت و نومیدي

 کنید می کمکم شما. بگیرم ؟«

 » و بیشتر واقعه روز و جمشید از آنکه شرط به اما. بدهند یاري اجازه   توانم و تحصیل که آنجا تا دکتر، خانم بله



 کنید صحبت تر واضح.« 

 » خودش قول به شب یک گذراندن از پس جمشید که هنگامی روز آن«  خوشگذرانی»  سست برگشت خانه به

 را اش خرمایی موهاي خرمن عجله با لیال. بود هرزه و کثیؾ نگاهش. شد خیره لیال به و شده رانده خود از و

 سمت به توانست فقط را اش برگشته و بلند هاي مژه و زیبا عسلی چشمان اما. کرد پنهان دریده دیده آن از

 بلندش و سفید گردن از اندکی. کند دور لبخند از توانست فقط را باطراواتش اي ؼنچه لبهاي. بچرخاند دیگر

 براي انداخت می چینی هاي مجمسمه دستهاي یاد را هرکسی که ظریفش دستهاي. بود نمایان روسري زیر

 جمشید خون از پر دیدگان از توانست نمی را دستها آن. کند خشک را خیسش صورت تا آورد حوله جمشید

 .کند حفظ

 .بفرستم بخت خانه   به را او سریعتر چه هر کرد می وادارم متانتش و جذابیت اما نبود فریبنده لیال

 درونم رنج و درددل من. ندارد فرجامی توقع خداوندي ودیعه   یک مورد در هرگز پاکدل انسان یک! وکیل آقاي

 بار دادم ترجیح. سازم سهیم رنج و نگرانی این در را لیال خواستم نمی و بودم داده اختصاص خویش به فقط را

 دوش بر تنهایی به دیدم مشترکمان زندگی شب نخستین در که را نومیدي و افسردگی همه آن سنگین

 بکشم.« 

 پرسید شد می رفتن آماده   که حالی در و شد بلند صندلی روي از وکیل« :  با شرایطی چنین با شدید حاضر چرا

 کنید زندگی کثیؾ خودتان قول به موجود این ؟«

 .دارم نگه پنهان را چشمم اشک روگرداندن، با کردم سعی و شدم بلند

 گفتم. « : است حاصل بی. است بیهوده تالشی و تقال هرگونه باشد رفته فرو باتالقی کام در که انسانی براي

 اي نتیجه باتالق، در بیشتر رفتن فرو جز به کوششی هر. نیست ممکن رهایی! وکیل آقاي است ثمر بی

 دربرندارد.« 

 .شدم خوشحال اندکی. نمود تأیید را حرفهایم سرش دادن تکان با و کرد نگاهم خاموش، و ساکت وکیل

 بارها را پاسخش که مکرر هاي سؤال به کرد شروع ورودم محض به ژیال. برگشتم خودم سلول به دوباره

 تأسؾ وضع چه. شوم ؼرق خودم در ساعتی بتوانم تا کردم اي بهانه را سردرد. نداشتم حوصله. بود شنیده

 می نوید ؼیب عالم از صدایی یک خواست می دلم. داشتم هراس دادگاه رأي از. بود آمده پیش برایم انگیزي

 .شوم می تبرئه من داد

 است قرار. کرده مطالعه کامال   را اظهاراتم گفت. رفتم وکیل نزد بود امید از سرشار که نگاهی با. بود چهرشنبه

 .شود ثابت گناهیم بی که بدهد انجام کاري برایم بتواند شاید. برود قاضی دیدن به شب

 ملتمسانه لحنم و شد برچیده رخسارم از اندوه ؼبار. گشت وارونه درونم در نومیدي و شکست اي لحظه براي

 گشت تر«  وکیل آقاي باشم امیدوار یعنی ؟«



 » و رفتم قانونی پزشک به من.است خداوند لطؾ به فقط امید. کنید دعا و بخواهید کمک خود یکتاي خالق از

 مدرك به بتوانیم هنوز است ممکن. برویم جمشید همسرتان منزل به نگاري انگشت براي فردا صبح است قرار

 را آثار داشته فرصت که کمی مدت در کرده سعی جمشید هرچند. کنیم پیدا دستیابی باشد مستحکم که جرمی

 برنمی تالش از دست هم ما اما کند پیشه را ریا و تزویر و دروغ هم دادگاه و قاضی برابر در و ببرد بین از

 داریم.« 

 جلسه   تشکیل سرعت واقع در. شود داده حکم و شود اعالم دادگاه در نهایی رأي بود قرار. گذشت ماه یک

 .بودند آمده شیراز به تهران از من خاطر محض که بودم محسن و آقا حاجی مدیون فقط را دادگاه

 می رسوایی از که داشتم واهمه مجازات اشد از نه. بود کرده احاطه را وجودم تمام وحشت. لرزیدم می

 .هراسیدم

 آخرین و رأي منتظر خبرنگارها تمام امروز کنی؟ می چه برسد شهرام گوش به خبر این اگر که خراب ات خانه

 .کنند تر کامل خوانندگان براي را روزنامه هاي نوشته برگ و شاخ تا هستند قاضی حکم

 بی. شود نمی خارج گلو از فریاد. شود نمی سرازیر اشک نشکند دل تا گویند می راست. ساییدم آسمان به سر

 .کردم یاري طلب خدا از ناامید و پناه

 .زدم نمی ضجه. کردم نمی التماس. کردم نمی گریه بار این. ایستادم متهم جایگاه در چندم بار براي دوباره

 . کردم می نیاز و راز آرام آرام افکنده زیر به سر. بودم ندوخته قاضی و بازپرس دهان به چشم

 .شکست هم در را دادگاه مبهم سکوت که بود نفر اولین بازپرس

 » درست شما اظهار این آیا. کرد می تهدید و ترساند می را لیال بارها هرزه نگاه با همسرتان کردید ادعا شما

 داشته شما خوانده   دختر به نسبت را نیت سوء خان جمشید آقاي که کنید می قبول و است ؟«

 » بله.« 

 » درسته کردید می حسادت شما و ؟«

 » وجه هیچ به بازپرس، جناب نه خیر، نه...« 

 » بگذارید تنها جمشید آقاي با را دخترك خودتان قول به که شد باعث شما حسادت و ؟«

 » کردم نمی حسادت هرگز من. نیست من اظهارات این نه،.« 

 » مسلما   و پذیرفته منزلش در را لیال خیر، نیت جز دیگري نیت با اول روز از شما همسر که اید نوشته شما اما

 توأم خودتان گفته   به که را گذشته انتقام آنکه براي انداختید جمشید چنگال در را دخترك حسادت حس با شما

 کنید تالفی بوده رنج و ستم با.« 

 » باشم داشته انتقام قصد من که بود نگذاشته جا من دل در اي عقده هرگز لیال اما.« 

 » زندگیتان و خانه از را شما داشته قصد و است اي فریبنده دختر لیال که نداشتید اظهار شما آیا...« 



 » نداشتم اظهاراتی چنین وقت هیچ من نه، نه،.« 

 » کنید صحبت آرام لطفا  .« 

 » جمشید من بود آمده پیش موضوعی هم اگر. داشتم دوست را او. بود خودم دختر مثل لیال... لیال. چشم بله،

 کند در به راه از را دخترك داشت قصد که دانم می مقصر را.« 

 » بدهید شوهر را لیال داشتید قصد علت همین به شما و.« 

 » بله.« 

 » شدید می دردسر بی زندگی یک صاحب شما منزل از لیال رفتن با دارید قبول پس.« 

 » بودم لیال فکر به خودم از بیشتر من اما شاید،.« 

 » قاضی جناب ندارم حرفی دیگر من.« 

 تنها بزرگ جهان این در که کردم احساس لحظه یک. آمد می من سوي به که شدم خیره وکیلم گامهاي به

 نبود اول بار. شهرتی و آبرو حتی نه و بچه یک نه زندگی، نه عشقی، نه. ام داده دست از را چیز همه. هستم

 .کرد می فوران فشان آتش کوه همچون رنجهایم که

 » و قاضی جناب است گناه بی من موکل...« 

 در نورس نهالی همچون من و نشد حاصل اي فایده کرد، تالش من گناهی بی اثبات براي من وکیل چه هر و

 .شدم کنده جا از مخوؾ بادي برابر

 لحن با و نکشید طول کوتاه لحظه   چند از بیش که شد برپا دادگاه در اي همهمه. کشیدم گناهی بی از فریادي

 .شدند رأي منتظر و ساکت همه قاضی آمرانه  

 » مجازات اشد.« 

 » هستم گناه بی من! من خداي نه،.« 

 .نداشت اي فایده هیچ اما کردند اعتراض آقا حاجی و محسن. شد خارج دادگاه از و کرد تأسؾ ابراز وکیل

 .افتاد من گردن به جرائم تمام و شد آزاد جمشید

 کنان التماس و زدم صدا را جمشید. گشت می منجر بستی بن به راه هر و رسید نمی عقلم به حلی راه هیچ

 گفتم« :  من که بگو. بگو را حقیقت...« 

 ؼرق خودم در. شد خفه دلم در تمام نیمه من صحبت و گفت ترك را دادگاه پریشان حالتی با جمشید اما

 کردم می زمزمه گشته« :  خودت از دفاع به قادر برتري فوق نیروي چه با تنهایی به تو! پري شاه باش ساکت

 یا و سرنوشت بازي این شاید. است بزرگ خداوند توانایی و قدرت آن از فقط بزرگی اعجاز چنین. هستی

 می دور را واهمه و ترس باید. بودم شهامت و شجاعت از سرشار. باشد جهان فرمانرواي خواست الهی، مشیت

 انداختم.« 



 صدایش. داشت لب بر محزونی لبخند اما نبود خوشحال. زد می صدا را محمد. دیدم را لیال خواب شب همان

 پرسیدم و کردم« :  روي می کجا.« 

 گفت« :  هوسها گونه هر از عاري عشقی. ندارد وجود جسمانی خواسته   هیچ آن در که پاك عشقی عشقم، کنار

 آسمانی و مطهر و پاك باشکوه، پاك، عشق ابتذال، و.« 

 گفتم« :  لیال برگرد».  گفت« :  ام یافته ملکوت و آسمان در را عظمت شکوه.« 

 را جمله یک. کرد می صدایم و نشسته سرم باالي ژیال. بود نشسته پیشانیم بر سردي عرق. پریدم خواب از

 کردم می تکرار مرتب« .  سازد می مطهر را معشوق دامن یا کشاند می ابتذال به را انسان عشق آیا ؟«

 » پري شاه کنی می گریه ؟«

 » خود در حقیقت از پرتویی همیشه عاشق دل یک. گوید نمی دروغ هرگز شیفته جان یک. ژیال ندارد تعجب

 به رساندن آزار شهامت که انسانی است ممکن چگونه که صورتی در اند کرده متهم قتل به مرا. دارد نهفته

 دفاع به دقت با قاضی چرا دانم نمی بود، اثبات قابل من گناهی بی خدا به ژیال، نه نه،... بتواند ندارد را موري

 به نگاري انگشت نتایج شدم متوجه داشتم وکیلم با که مالقاتی آخرین در چند هر. داد نمی گوش من وکیل

 است نیفتاده مأمورین دست به جرمی مدرك هیچ و درآمده آب از جمشید نفع.« 

 گفت بدهد دلداریم داشت قصد که لحنی با ژیال« :  باالي اما رود می دار پاي تا گناه بی سر اند گفته قدیم از

 است خوب اما. کشتم را مادرم چرا نپرسیدي من از وقت هیچ کردي؟ می چه بودي من جاي اگر. رود نمی دار

 دستهایم همین با نه گر و هستم زندان در که حیؾ. بود تو شوهر مثل شرؾ بی یک هم من شوهر بدانی،

 کردم می اش خفه.« 

 پرسیدم ژیال از«  چرا ؟» داد جواب« :  وقتی. بودم برده درمانگاه به واکسن تزریق براي را ام ماهه شش دختر

 که کردم باز را راهرو در آهسته. شدم خوشحال دیدم که را مادرم کفشهاي. بود مانده باز حیاط در برگشتم

 شش. بود نکرده محبتی برادرم و من به وقت هیچ و بود مادر نامش که نماند ناگفته البته... مادرم خنده   صداي

 .کرد انتخاب را سوم شوهر و نساخت هم دوم شوهر با. کرد شوهر و شد جدا پدرم از که نداشتم بیشتر سال

 .نکنم تعریؾ است بهتر. شد خراب سرم بر دنیا شدم خانه وارد وقتی روز آن. ماند بیوه و مرد هم سومش شوهر

 و شدم گالویز مادرم با. کرد فرار چنگالم از بهنام. شدم روبرو اي صحنه چه با بزنی حدس توانی می خودت

 شلنگ به اش پاشنه پشت کردم، پرتش عقب سمت به. نداشتم را کشتنش قصد. شد کشیده حیاط به مرافعه

 داد جان سگ مثل جا به جا. کرد برخورد حوض لبه   به سر با و گیر آب.« 

 » ردم ؟«

 » منزلشان به همسرش و برادرم را دخترم گفتم را موضوع و رفتم کالنتري به خودم. شد واصل درك به بله

 هستم زندان در بینی می که هم اال. بردند.« 



 » چه شوهرت پس ؟«

 » هنوز اما رفته ام داده من که هایی آدرس تمام به دستگیریش پی در قانون. است فراري شرؾ بی معتاد

 کنند دستگیرش اند نشده موفق.« 

 » شده صادر برایت حکمی چه ؟«

 گفت و داد فشار دستش دو میان را سرش ژیال«:  و کشتم را مادرم من. نیست مهم برایم بدهند حکمی هر

 می من مثل بدبختی یک آینده در که سوزد می دخترم براي دلم فقط... فقط.بدهم پس را مجازاتش حاضرم

 .کردم نمی ازدواج بهنام مثل جل آسمان و معتاد انسانی با که. داشتم حسابی و درست ي خانواده اگر من. شود

 است خورده حرام شیر که پا و سر بی ولگرد یک با.« 

 گفتم«:  کشتی را مادرت که این از...« 

 » صفحه از که بهتر همان من کثیؾ مادر همچون مادرانی. نیستم نه نیستم؟ ناراحت بپرسی خواهی می

 پی کثیفش عمر آخر تا جوانی از که مادري کنی؟ می باور هستم خوشحال بگویم اگر. شوند محو روزگار

 گذشته خود از و فداکار مادران را نامش نباید بود خوشگذرانی...« 

 دا ادامه و کرد قطع را اش جمله ژیال زندان مأمور صداي با. «: داري مالقاتی انگار پري، شاه زند می صدا را تو

 آمد می من مالقات به که بود نفر یک کاش. حالت به خوش.« 

 » آید نمی برادرت مگر ؟«

 » ندارد فرصت بیچاره که است زندگی و کار گرفتار آنقدر.« 

 پرسیدم. کرد باز را سلول در. رفتم سرباز سوي به و شدم بلند«:  است آمده وکیلم ؟» گفت«:  دانم نمی»  حدس

 زدم دیوار به را ام تکیه و زد خشکم افتاد شهرام به چشمم وقتی اما. باشد آمده محسن یا و آقا حجی زدم می

 .کنم کنترل زانوهایم روي را وزنم بتوانم تا

 لب زیر. شود کنترل نفسهایم تا کردم می تقال. بود نیامده جا حالم هنوز اما گذشت دقیقه چند دانم نمی

 گفتم«:  شهرام»!  شیشه پشت از را گوشی کرد اشاره بود زندانیان مخصوص که تنم آبی لباسهاي به خیره

 کنم باور من تا کنند نگاه خوب کردم می التماس چشمانم به. بروند راه کردم می التماس پاهایم به. بردارم

 خویش نام و کردم گم ناباوري شهر در را خودم اي لحظه براي. نیستم خواب.  است حقیقت بینم می را آنچه

 .شهرام...آمده شهرام پري؟ شاه کجایی. برگرد پري شاه پري؟ شاه.شوم پیدا شاید تا زدم می صدا را

 هاي چشم در خیره. رفتم جلو. شود خارج ذهنم از نامش ؼریبی تا کردم زمزمه لب زیر را شهرام نام بار چند

 به را ام گذشته شدن دیوانه نگاهش. لرزید می من تن شدت به اما نبود سرد هوا. برداشتم را گوشی خمارش

 .برداشت را گوشی هم او. آورد یادم

 .بزند حرفی داشت جرأت من زبان نه و گفت می سخن او نه هم، چشم در چشم. لرزید می دستم در گوشی



 .شوم بیدار خواب از و بزنم حرؾ ترسیدم می

 » پري شاه!« 

 گفتم. کرد می صدا مرا شهرام. نشدم هم بیدار. نبودم خواب. بود خودش صداي«:  بله».  و بست حلقه اشک و

 .چکید اش قطره اولین

 » کنی می کار چه جا این تو ؟«

 پرسید دوباره. نداشتم پاسخگویی قدرت اما. دانم نمی آه یا بود عمیق نفس«:  قدر چه هستی؟ خودت پري شاه

 اي رفته بین از ؟«

 ثانیه کاش اي. کردم می نگاهش فقط. بودم داده دست از را بیانم قدرت و لرزید می شدت به ام چانه و لبها

 ...او نگاه. ایستاد می من نگاه. ایستاد می زمان کاش اي. کردند نمی حرکت ها

 خوردند آرامی تکان لبهایش دوباره. کرد خاموش را چشمنم آتش شعله که نشست چشمانم در تیري«:  شاه

 بودي نامیده حقیقت تو که آنچه بر تا نیاسودم اي لحظه شنیدم را خبر که زمانی از. زنی نمی حرؾ چرا پري؟

 نقشه و طرح با هم آن چه؟ یعنی عمد قتل مجازات دانی می آیا پري؟ شاه کردي چه خودت با تو. یابم دست

 ببینم بزن حرؾ. است اندك بسیار تو کردن نگاه براي فرصت. پري شاه فهمی می. اعدام یعنی قبلی؟

 چه...« 

 » شهرام!« 

 گفتم لرزید می صدایم. شدیم ساکت دو هر«:  خورم می قسم خدا به. نیستم قاتل من کن باور.« 

 » شنونده قانون است قرار اما.  نیست نیازي هیچ که بشنوم من است قرار اگر. نخور قسم. همین فقط همین،

 باید حکم. فهمد نمی تأخیر عدالت. است گذشتن حال در وقت. دارد نیاز مدرك قانون. باشد تو هاي حرؾ ي

 پري شاه چه یعنی فهمی می. شود اجرا ؟«

 گفتم ریزان اشک«:  را قاتل تا دارد نمی بر خود چشمان برابر از را دستمال آن دادگستري عدالت ي فرشته چرا

 کند صادر اي عادالنه حکم و بپردازد داوري به و بشنود را اعترافات بسته دیدگان با دوباره آنگاه و بشناسد.« 

 » است تمام وقت»  از جدا و گرفت شهرام دست از را گوشی عجله با بود ساکت لحظه آن به تا که محسن

 گفت احوالپرسی«:  بنویسم را قصه ادامه دهی می اجازه.« 

 » را پاك عشق مفهوم خوانندگانت تا بنویس. آمد من دیدن به دیگر بار شهرام بنویسی نکن فراموش فقط

 نبود هوس و هوا. نداشت جسمانی تمنیات لیال قول به و بود پاك من عشق کنند باور. بدانند.« 

 حرکت از و شد می کشیده شیشه روي شهرام دست دو. بگذارم را گوشی شدم مجبور مأمورین دوباره تأکید با

 .زند می صدا مرا نام فهمیدم می لبهایش

 ارتباط. برداشتم را گوشی. شد صادر اجازه. بردارم را گوشی لحظه یک براي فقط دیگر بار کردم می التماس



 گفتم. شد وصل«:  جمشید. شده حساب نقشه و طرح یک. انداخته روز و حال این به مرا جمشید قبلی توطئه

 کن تسلیم باال مقامات به مرا هاي گفته شهرام. است خطرناکی قاتل».  حاجی با کردم می تکرار که زمنی و

 سمت به که بودم شهرام هاي گام ي کننده نظاره تنها من و شد قطع ارتباط بگذار میان در را موضوع آقا

 تعقیب را راهش نگاهم. داد تکان برایم را دستش. شد می برداشته عقب

 می. بیند می مرا اشکهاي سیل مهربان خداي دانم می. شد می ریخته سرش پشت که بود آبی اشکم و کرد

 همان. دهد می گوش ام عاجزانه هاي استؽاثه به. شنود می را هایم ضجه و ناله صداي آسمانها وراي از دانم

 .ندارم آرزویی دیگر امروز خدایا...  خدایا آه...  را او دوباره امروز و گرفت من از. داد من به را شهرام که خدایی

 من. گشتم سیراب امروز که بودم وفا تشنه من. باشد من زندگی انتهاي نقطه تواند می شهرام وفاي و محبت

 چیز همه. دیدم امروز که پیمودم می عشقم دیدار روشنایی از اي روزنه امید به تنها را ناپیدایی مسیر کورکورانه

 مدهش سیاهی آن که نورم نیازمند خاموشی چراغ من را، صمیمیت و انسانیت را، واقعی عشق. دیدم آشکار را

 عین در امروز. گردید روان نورم چشمه امروز اما نداشتم اختیار در را نور چشمه آن که افسوس ولی بزداید را

 . کنم خارج گلو از را آخر نفس حاضرم دوجانبه عشق یک لذتبخش پرتو از برخورداري

 . ساخت متعجب را ژیال صورتم بشاشیت. شدم سلول وارد

 » رنگ و حالت اینقدر یکباره و اینگونه که بود آمده تو مالقات به کسی چه بزنم حدس توانم می پري شاه

 .کرد تؽییر ات چهره

 ات دیوانه که آن. بود شیدایی و عشق از سرشار که آن. وجودت تمناي و تمایل. دلت آرزوي آمد جانت الماس

 زدم حدس درست شهرام؟ بود؟ چه نامش. بود زندگی و تو بین ارتباطی پل که همان. بود کرده ؟«

 گفت. نزدم حرفی. « : شود پیدا چشمانت تماشاي در نگریستن جنون شهرام دیدار هنگام فقط بود قرار

 درسته ؟«

 دادم تکان را سرم« :  درسته.« 

 خیزد برمی وفا از صدایش. شنوم می را صدایش. کشید می فریاد جنون آن اکنون و

 » اي گرفته فرا کسی چه از را ها کلمه و جمالت این تو ژیال ؟«

 گفت« :  روح که است عشق. دهد می فرا معشوق به را ها جمله این عشق فقط. بودم اي دیوانه عاشق هم من

 عاشقها فقط. دارد شاعرانه تدریس که است عشق. بگویی سخن بتوانی طبیعت دنیاي با تا کند می لطیؾ را

 در را برگ رقص که هستند عاشقها. شنوند می شدن جدا شاخه از یا و شدن لگد هنگام را گل جیػ صداي

 هراسان را رعد نعره و کنند می دل درد ستارگان رنگی پولکهاي با عاشقها. بینند می پرجلوه پاییزي باد برابر

 .کرد شاعرم عشق شکست. آمد در آب از فرجام نا هم من عشق ولی. بودم عاشق روز یک هم من. پذیرند می

 مثل تو، مثل...« 



 » بهاري نسیم برابر در را ها بنفشه رقص توانم می امروز. شدم برنده امروز و جنگیدم شکست با من ولی

»... 

 » کنی می مجسم زیبا خورشید تاللو و بهاري نسیم زیر را بنفشه رقص چون! پري شاه شاعري هنوز اما.« 

 » ژیال دانستی می را جمله این ادامه هم تو ؟» گفت« :  نمیداند را ها جمله این ادامه عاشقی کدام ؟«

 سراغ محسن از مالقات آخرین دیدار، آخرین. آمدند دیدنم به وکیلم و محمد، محسن،. گذشت هفته یک حدود

 . گرفتم را شهرام

 » نیست شما همراه چرا. نیامده چرا پس محسن؟ کجاست شهرام.« 

 » ندارم خبري هیچ شهرام از من آمده تو مالقات به که روز همان از. پري شاه متاسفم.« 

 » تهران برگشته پس ؟«

 » حالت جویاي و رساند سالم پدرم ضمن در. ندارم اطالع واقعا. دانم نمی...« 

 کلمه گفتن با«  ممنون »، گفتم وکیلم به خطاب و کردم قطع را حرفش« :  آورده تشریؾ وصیتم پرسیدن براي

 .ندارم بخشیدن براي هم منالی و مال. ندارم فرصتی هیچ. رسیدم داشتم آرزو که آنچه به قبل هفته من اید؟

 خواهد می دلم که دارم تهران در آپارتمان یک تنها. دادم دست از اش خانواده و جمشید سر صدقه از را همه

 و ژیال و لیال. شوند دچار ژیال یا و لیال سرنوشت به نباید که آنهایی. شود سرپرست بی کودکان خرج پولش

 خویش فرزندان آتیه و آینده به را خوشگذرانی و دود که هستند معتادي مادرهاي و پدر فدائیان اینها امثال

 .دهند می ترجیح

 یک هر امیدوارم و شنویم می ما امروز را اینان شدن پرپر فریاد. شوند می پرپر خودشان دست با که گلهایی به

 .نرسند قتل به لیالها و شوند کاسته ژیالها تا کنیم تالشی

 .نگریستم می مظلومانه. ریختم می اشک صدا بی. زندگیم شب آخرین. زدم می قدم من و بود شب نیمه

 و گفتم را اشهدم. خواندم را نمازم. شد صبح چهار ساعت. رسید فرا ها لحظه مرگ. گذشت می ساعتها آخرین

 .کردم متعال خداي از را گناهانم بخشش طلب

 .شد می کوبیده زندان فضاي بر پتک همچون بود من بردن مامور که سربازي گامهاي صداي

 .شدم رفتن آماده و بوسیدم را زمین و کردم سجده بار آخرین براي

 .پرید خواب از سلول در قفل شدن باز صداي با ژیال

 » نشده صبح که هنوز داري؟ کار کی با سرکار پري؟ شاه شده خبر چه.« 

 . »نداشتم هم را حقیقت کردن پنهان قصد اما. گذرانم می را آخر شب دیشب، بگویم بودم کرده فراموش! ژیال

 را واقعیت اگر ببخش مرا. بود تر واجب برایت استراحت و هستی بیمار تو. بمانی بیدار را شب خواست نمی دلم

 نگفتم ،...«



 که کردم می خواهی حالل. بگویم سخن آن از بیشتر نمیداد اجازه و بود شده گلویم گریبان به دست بؽض

 کرد بیدار خواب از را سلولی هم هاي بچه بقیه کردن گریه هاي هاي صداي با ژیال« :  شاه شوید بیدار ها بچه

 پري شاه کن صبر. نیست ما بین در امروز طلوع پري شاه. برند می دارند را پري».  را صورتم. ایستادم

 شدم خارج سلول از و گفتم را ام جمله آخرین. گردید روانه اشکها. کردند حاللیت طلب بوسیدندو« :  بیگناه من

 نیستند آلوده خون به من دستهاي. نبودم قاتل من. بودم.« 

 .کرد سست را گامهایم دار طناب. کنند آؼاز را جدیدي طلوع تا گذشتند می ها لحظه کم کم و شده تمام اذان

 سرد طلوع آن در پاییزي باد زوزه. داشت را جسمم از جدایی قصد روحم ؼریبانه چه. بستند پشت از را دستهایم

 .نبود خبري هیچ آشنا و دوست از فرمانده و بود سرباز. کردم نگاه را برم و دور. کرد می بیشتر را وحشتم

 کدامین به مرا افکار بالهاي کالؼها قار قار صداي و شد می کشیده زمین روي که دمپایی کرش کرش صداي

 . دهد پرواز توانست می سو

 .لرزیدند می ترس شدت از بدنم اعضاي تمام. رفتم اعدام جایگاه به

 .ببندند را چشمهایم تا کردند حاضر دستمالی. کرد محکم را اش گره و آویخت گردنم به را طناب مامور یک

 گفتم آهسته« :  زندگیم طلوع آخرین با. کنم وداع دنیا با و ببینم خواهم می.« 

 نگاهم. داشتم فاصله مرگ با کرد می برخورد پایم زیر پایه چهار بر باید که لگد یک اندازه به شاید یا قدم یک

 پرسید من از که بود سرهنگی به« :  داري گفتن براي حرفی ؟«

 آمرزش طلب آسمان به سر و گفتم اشهد کوبیدو می شدت به قلبم. دادم تکان منفی عالمت به را سرم فقط

 .کردم

 چندان نه رشته با نگاه یک. مجهول و نامتعارؾ و انتظار از دور نگاهی. بود ناباورانه نگاه نوعی نگاه، یک

 .دید می را شهرام انتهایش که طوالنی

 .آمدند می من سمت به هم با همه. دید می را وکیلم. دید می را آقا حاجی و محسن

 .کند اجرا را اعدام فرمان که گشود لب فرمانده

 گفتم و کردم وحشت« :  نیستم قاتل من خدا به»  زد فریاد شهرام دور از و«  دارید نگه دست»  همراه مامور دو

 .داد سرهنگ دست به را کاؼذي آنها از یکی و رفتند سرهنگ سوي به شهرام

 همه ناباوري، و شگفتی حیرت، کنجکاوي،. پذیرفتند را پنهان اسرار اجبار به زد می موج مؽزم در که چراهایی

 بزنم فریاد کرد وادار را زبانم همه و« :  گناهم بی من! کن کمکم شهرام.« 

 .گشت جدا گردنم از و شد شل طناب. افتاد اتفاقی چه نفهمیدم دیگر و

 .یافت بهبود حالم اندکی تا شد سپري نامعینی زمان مدت. آمدم پایین پایه چهار از مامورین از یکی کمک به

 کی شما است؟ کجا جا این هستم؟ کی. کردم نگاه سلول دیوار و در به زده بهت و کردم روشن را سیگاري



 گفتم ریزان اشک و شناختم راحتی به را ژیال و. هستید« :  خواستند می...  خواستند می... مرا هستی؟ تو ژیال

 نه...  ژیال نه...  اعدام گناه بی مرا.« 

 » باشی مساط اعصابت به کن سعی. داري استراحت به نیاز تو پري، شاه باش آرام.« 

 دیدم تر واضح را آقا حاجی و شناختم را محسن و محمد. داشتم حضوري مالقات بعد روز« :  جمشید. جمشید

 است کجا ؟«

 گفت شهرام« :  ها دقیقه آخرین در درست. کرد اعتراؾ جمشید.« 

 » بوده لیال قاتل که این به لیال، مرگ به کرد؟ اعتراؾ.« 

 داد جواب بود من سوال مخاطب که شهرام جاي به محمد« :  اسیر قانون قوي چنگال در که بود افعی یک او

 که فراوان تالش با خان شهرام. هستید شهرام دکتر مدیون را دار طناب از شدن آزاد و رهایی این شما و شد

 شد جمشید رسوایی باعث داد انجام کوتاه مدت این در.« 

 قرار اش بینی جلوي را انگشتش که حالی در شهرام که بودم نکرده سوالی و بودم نگشوده سخن به لب هنوز

 گفت بود داده« :  قتل معماي شدن باز و تعریؾ براي فرصت. کند استراحت باید فقط پري شاه! ساکت لطفا

 است بسیار لیال.« 

 » پري شاه بخواب آسوده.« 

 ...و سکوت ماندم، من و شدند خارج اطاق از همه

 قابل حد تا را خود ذهنی تمرکز. رفتم فرو فکر به. بود دستم رگ از انژوکت کردن خارج مشؽول زندان دکتر

 حضوري مالقات دوباره بعد روز. پرداختم مؽزم در گذشته تلخ حوادث مرور به هم باز. بودم یافته باز توجهی

 . داشتم

 » اي بچه مگر پري؟ شاه کنی می گریه ؟«

 » اند کرده چشمانم به حمله که فراوان تمجیدهاي و ستایش اشک. است عقل اشک این. شهرام بودم بچه.« 

 تسبیح رضایتی آقا حاجی. شد می بدل و رد شهرام و من بین که حرفهایی جمله به جمله. نوشت می محسن

 .کرد می دعا لب زیر گرداندو می

 یک. عشق از سرشار جانی با توام بود مرگ تابلوي انتهایش که اي جاده از گسستن. کشیدم راحتی نفس

 از صحبتی. نبود رفتن و گسستن از خبري. داشت اشتیاق و شور از لبریز دل یک که شیفته عاشق موجود

 از لحظات آخرین در جان و دل پیوند و. نیامد پیش جدایی نداشت، وجود وداعی تاریخ. نیامد میان به مرگ

 شیرین خاطرات از. سپردم می گوش عاشقانه من و گفت می دل راز. بودم شهرام کنار. نشد گسیخته یکدیگر

 :گفت می. ساختم می روان دیده از را اشک من و گفت می تلخ خاطرات از. نوشت می محسن و گفت می

 « راز ورزیدن، عشق براي میعادگاهی دیگران مزاحمت از فارغ مردم، هیاهوي و ؼوؼا از دور بار این خواهم می



 بیابم شنیدن و گفتن دل درد کردن، نیاز و.« 

 گفتم. « : شهرام زنم، می باشد تو ستایش مکان که عبادتگاهی محراب بر بوسه هم من

 .یافت بیشتري شکوفایی و شکفت. شهرام زد جوانه دوباره ام پژمرده دل دلم، آرزوي

 گذشته، باورهاي و ها اندیشه از پنهان اکنون اما کردم می زندگی اوهام با و بردم می بسر خیال و وهم در من

 امیدي فردا به که بنهم ارزش را ها لحظه خواهم می. باشد نداشته نگري آینده قدرت که خواهم می مؽزم از

 نیست.« 

 گفت« :  از ما رگهاي شدن جدا شاهد سفید ابري تکه پیوست می هم به آسمان و دریا که آنجا افق، در

 شاه کشیدم فریاد شناور ابر آن سر بر آوردم یاد به را تو نام که روز یک من. آمد در خون رنگ به یکدیگر

 گفت چه دانی می. بفرست پس مرا پري ؟«

 » شهرام گفت چه.« 

 گفت« :  خواهد می را تو هم پري شاه ایم، پیوسته هم به آسمانها در را جانتان پیوند.« 

 روشن را دلم هاي روزنه صدایی اما خواستم، متعال خداي از را خاکی جهان با وداع اجازه بارها من پري شاه

 گفت می و کرد می« :  میگردي باز زندگیم دامن به تو روز یک.« 

 گفتم« :  یافت خواهد تحقق تو جان ژرفاي در من نهفته امیدهاي و دل آرزوهاي تمام تو وجود با.« 

 گفت« :  انگیزه که دست دور آسمانهاي از هستی اي فرشته. شد خواهی من آرزوهاي و آالم کعبه تو

 دهی می هدیه زندگانیم به را شدن خوشبخت.« 

 گفتم. شد گرفته سر از بحرانی لحظاتی باز« :  کنی می چه همسرت با ؟«

 گفت« :  رفت آمریکا به مادرش و پدر همراه و شد جدا من از همسرم گذشته سال.« 

 یک حکم دیروز که مردي شهرام. برگرداند من به را شهرام دیگر بار سرنوشت موجهاي که بود گونه این و

 بند، از من رهایی براي. دار طناب از من نجات براي بود خداوند طرؾ از اي وسیله امروز و داشت را عشق

 .من گناهی بی اثبات براي

 » کنم تشکر توانم می زبانی چه با جان شهرام.« 

 گفت خندیدو شهرام« :  پر و معصومانه نگاه یک کند، می چه ندارد گفتن سخن زبان که اي ماهه شش کودك

 می جا به را حکم همان من براي هم تو نگاه. است کافی گذارد می مایه جان از که مادري مادِر، براي لطفش

 است کافی من براي عاشقانه نگاه همین. گذارد.« 

 کریه چهره. گفتند می نفرین مادرش و او به بودند دادگاه در که حاضرینی. شد تشکیل جمشید و من دادگاه

 گفتم. داشت کفاره به نیاز جمشید« :  لیال مثل دلی به آرزو و گناه بی خون شدي راضی طور چه فطرت پست

 بریزي را.« 



 افزود من حرؾ ادامه در محسن« :  بیندازي؟ همسرت گردن را گناهت کرد قبول انسانیتت و شرؾ چطور و

 همین. بود کرده تحمل لحظه آن به تا را تو هاي نامردي تمام که زنی گذاشت، می تو بالین بر سر که زنی

 بودي تو پري شاه لیاقت کنی می فکر آیا بردباري، و صبر اسطوره زن، ؟«

 نگیرم طالق من که کرد می التماس جمشید مادر. رفتیم محضر به و گرفتیم را حکم. شد اعالم دادگاه رأي

 گفتم کنم امضا تا گرفتم دست به قلم که اي لحظه اما« :  جمشید از را دلم واقعی طالق اول سال همان من

 ...اي وحشیانه طرز به که اول روزهاي همان. گرفتم

 را این فقط. نکنم خرد باشد شما پسر که کثیفی حشره خاطر به را ؼرورم و شخصیت این از بیش است بهتر

 آسمان در دل بند. کند می سیاه را دفتر این که است امضا یک فقط امروز دهد، می خدا را واقعی طالق بدانید

 .زند می گره هم به را دل دو بند که آسمانی همان. شود می پاره عدالت

 قفلی من جمالت گویی و نداشت گفتن براي حرفی دیگر مادرش. انداخت زیر به سر پشیمان و خجل جمشید

 .زبانش بر بود

 از زمین گویی. بودم نشسته شهرام اتومبیل در. ایستاد حرکت از زمان کوتاه بسیار زمانی مدت در بود شب

 صدایی با و اختیار بی بعد سکوت و تردید لحظه چند. بود گرفته فرا را جا همه ماه پرتو. بود مانده باز چرخش

 گفتم بود بؽض با توأم که لرزان« :  کنم باور من داري توقع شهرام؟ ؟«

 » پري شاه کنی باور را چیز چه ؟«

 » کنارم در را تو وجود ؟«

 .دارد خاص لذتی که بینم می باور در را نفعم اما است مشکل حوادثی چنین باور هم من براي البته،

 باورش الهی قدرت همه این را، عظمت همه این که همانگونه را، ستودنی را، مقدس نور این! ببین را مهتاب

 پس. ستایش قابل و بخش لذت اما است مشکل...« 

 » عقد ي برنامه باید. ببیند را عروسش خواهد می دلش حتما برگشته، پدرم. پایین برویم اسن بهتر پري شاه

 را کنان...« 

 گفتم و پریدم جمشید حرؾ میان شد چدا تیر هفت از ناخواسته که تیري مثل«:  نیست کار در عقدي هیچ

 جمشیدك «

 » گفتی چی تو چی؟ ؟«

 » و کند می عوض را حرفش سرعت همین به که بیایم در مردي عقد به نیستم حاضر من گفتمع که همین

 گیرد می کمک رفتن باال براي حاشا دیوار از.« 

 » شده عوض من حرؾ کدام پري؟ شاه زنی می حرؾ چه از تو حاشا؟ کدام ؟«

 » لیال به راجع تو و من قرار لیال، گفتم...« 



 » طور این که! آهان».  داد ادامه و کرد بود حرص با توام که کوتاهی ي خنده بعد«:  روز یک کردم نمی فکر

 کنی عوض را تصمیمت دخترك این خاطر به.« 

 گفت بشنوم را حرفش ي ادامه تا ماندم ساکت. «: است کم فرصت اما کنم چینی مقدمه بایستی می قاعدتا

 شما وجود در فقط را آن که بود گیر چشم ظرافت نوعی شما با من ازدواج دلیل تنها که بدان را همین فقط

 .دزدید مرا شفاؾ چشمام. بودم یافته

 نشسته ابرها فراز بر ام، گسیخته زمین از که کردم احساس لحظه یک دیدم را شما بار اولین براي که هنگامی

 را بهاري پگاه نسیم شما صداي انگیز دل طنین همراه به. شنوم می را کروبیان جمعی دسته آواي و ام

 پرواز کردم، لمس وجود تمام با را هستی جهان عظمت دادید مثبت جواب من به وقتی. کردم می جستجو

 خواهید می جمله یک با فقط شما حاال. گشودم بال آسمان ي پهنه در و کردم...« 

 افزود و بود رفته فرو فکر در انگار. کرد مکث«:  دارید مرا رویاهاي تمام کردن خراب قصد ؟«

 از لحظه چند براي استیصال. دیدم می خودم دست در را برنده برگ شاید. سوخت برایش دلم چرا دانم نمی

 گفتم که داد می نشان خودش از را کمرنگ هاي شعله آخرین صحبتهایش شمع. گرفت فاصله من«:  بگو

 بیاید عاقد».  ي جمله با بکشد فریاد شادي از داشت قصد که همین و«  لیال احترام که این شرط یک به اما

 باشد من از بیش. » بستم را گلویش راه

 گفت«:  چشم به».  می شمار به شیراز تجار از جمشید پدر. ظاهر به اما بود خوشحال لیال. افتاد راه من دنبال و

 .بود دالر عاشق خودش قول به که تیؽه سه سبیل و ریش با مسن مردي. بود فرش تاجر او.رفت

 .بیاورد در جمشید عقد به مرا و بیاید خانه به بعدازظهر پنج ساعت عاقد بود قرار. شد چیده عقد ي برنامه

 گفتم و کردم اعتراض«:  کند شرکت ما مجلس در باید هم سوسنی خانم».  جواب و کرد مخالفت جمشید اما

 داد. «: بیاید سفر به و کند ریسک تواند نمی او شده، باردار شما خود مکرر درمانهاي تحت و تازگی به خواهرم

 نکند شرکت ما جشن در است صالح که دارند جزئی اختالؾ یک پدرم و خواهرم ضمن در.« 

 ساعت. نبود خبري جشن از. نبود کار در رسمی ضیافت یک تشریفات و مقررات هیچ اما جشن گفت جمشید

 .آمدند جمشید پدر منزل به بودند شده انتخاب قبل از که شاهد چهار همراه به عاقد پنج

 دیدم آرایشم میز ي آینه در را جمشید که زدم می شانه را موهایم. بودم پوشیده صورتی دامن و کت«:  پس

 هستند خانم عروس منتظر همه آیی نمی چرا.« 

 تمسخر روي از اما خندیدم«:  هستند منتظرم کسانی چه عروسی؟ چه ؟«

 » لباس گذشته در یکبار کدام هر اي کرده فراموش انگار کنی؟ می مسخره...« 

 گفتم و انداختم سرم را چادرم. خورد را حرفش ي ادامه«:  گذشته در شما هم و من هم. ام نکرده فراموش نه

 ایم پوشیده دامادي و عروسی لباس یکبار.« 



 گفت و کرد آرام را لحنش فورا«:  عزیزم شدي ناراحت.« 

 » ندارد حاشا واقعیت. وجه هیچ به نه،.« 

 حسن مشهدي ي باضافه البته داشت حضور لیال فقط من طرؾ از و جمشید مادر و پدر فقط ما عقد مجلس در

 .کرد می پذیرایی همراهش چهار و عاقد از که

 تا را ناخواسته و ناشناخته راهی و آمیزم در ابهام با که رفتم می. گفتم را بله بار دومین براي ترتیب این به و

 .بپیمایم ابدیت

 گوشهایش درون که حالی در جمشید بارانی، صبح یک.بود پاییز. شد سپري نیز من زناشویی زندگی ماه دومین

 گرماي شومینه حرارت. بود نشده جدا چشمهایم از کامال خواب هنوز. آمد بیرون حمام از کرد می خشک را

 .بود دشوار لیال براي رختخواب از شدن جدا دلیل همین به شاید. بود کرده بیشتر را لیال رختخواب

 » جمشید اتومبیل با که شوي حاضر زودتر چه هر است بهتر شود، می دیر ات مدرسه! جان لیال عزیزم،

 بروي.« 

 خورد فرو سرم بر پتکی همچون شد می تندتر زوز به زوز که جمشید لحن«:  بهتر خانم، دارم کار امروز من

 دارد که اتوبوس بلیط. برود خودش است.« 

 گفتم کنان ؼرؼر«:  شما اتومبیل از نبودم مجبور امروز فرستاد می موقع سر مرا اتومبیل پول شما خواهر اگر

 کنم استفاده.» 

 جدا فنجان از را نگاهش کند پیدا اطمینان فنجان درون چاي خوشرنگی به کرد می سعی که حالی در جمشید

 گفت نکرده«:  نفرستاده را شما پول عمدا من خواهر که نبوده این منظورت امیدوارم.« 

 داد ادامه تندي لحن با جمشید. شد تمام گرانتر بار صد بدهم بود قرار که جوابی از کردم که سکوتی«:  هر در

 زدي خواهرم نام به را سند که بودید شما خود مقصر حال.« 

 شد تندتر جمشید و کردم سکوت باز«:  اتومبیل پول من خواهر کنی ثابت اي کرده که سکوتی با خواهی می

 کشیده باال را تو ؟«

 گویی. بود یافته مکان آن در را پناهگاهش تنها دخترك. برد پناه دستشویی به و پرید خواب از زده وحشت لیال

 کوبید در به محکم ضربه چند جمشید. کرد می عوض امنیت با را جمشید خشونتهاي جاي تقطه آن در تنها: «

 ها شدیم گرفتاري عجب دختر، نریزد ها کاشی روي مو خرده زنی می شانه را موهایت وقتی باش مراقب ؟»

 کنم تاکید را موضوع این باید روز هر ؟...«

 زد داد پایپن ي طبقه از نیما«:  آیید نمی چرا پس شده، دیرم من پدر ؟»

 کرد می سعی که حالی در و شد خواب اطاق وارد شلوارش و کت پوشیدن براي فورا و شد ساکت جمشید

 .کرد پا به جوراب برساند راضیش خود از و لوس پسر گوش به را صدایش



 آماده آتشفشانی همچون بود ممکن زدم نمی را حرفم اگر که بود پر دلم آنقدر اما نداشتم مرافعه ي حوصله

 .شوم منفجر فوران

 نشان را اش عجله که پوشیدنش لباس طرز و جمشید به خیره و بودم ایستاده خواب اطاق در چهارچوب بین

 گفتم داد می«:  برسانید مدرسه به را عزیز نیماي آقا دارید فرصت ؟«

 گفت اشمئزاز با بعد کرد، نگاه چشمانم عمق در خشونت با و داشت نگه آستین میان را دستش اي لحظه«:  از

 دارد اشکالی شما نظر ؟«

 » دارید واجب کار امروز اید کرده فراموش شاید کردم فکر نه،.« 

 » پري شاه زنی می کنایه ؟«

 شد سالن وارد. بود قبل ي دفعه از نزدیکتر صدایش. شد بلند نیما صداي دوباره.رفتم آشپزخانه به«:  پدر

 نکنید معطل کنم می خواهش».  گفتم خنده با و آهسته«:  عزیزم کو سالمت پس جان نیما.« 

 پسرك صدقه قربان که شنیدم را جمشید صداي. دوید خواب اطاق طرؾ به و کوبید هم به را سالن در محکم

 .شد بیشتر حرصم. ریخت دستم روي جوش آب مقداري. کوبیدم گاز روي را کتري حرص از. رفت می لوس

 آب تفنگ توسط نیما. آمد بیرون دستشویی از مرتب و زده شانه موهاي با لیال. کردم باز فشار با را سرد آب

 سکوت. شد خارج سالن از کنان خنده و کرد خیس را لیال صورت بود دستش بازي اسباب عنوان به که پاشی

 چرا عرضه بی: گفتم لب زیر و دادم دستش را حوله. بود کرده دشوارتر را پسر و پدر این تحمل لیال...« 

 می باال کش پاشنه با را اش چرمی و زده واکس کفشهاي پشت حالیکه در. خوردم را حرفم جمشید آمدن با

 گفتم معترضانه کشید«:  کنی روشن مرا مطب تکلیؾ امروز باالخره امیدوارم.« 

 کرد جدا لباسی چوب از را بارانیش برد دست«:  کشد می طول مدتی که گفتم گیري، می بهانه قدر چه

 بگذار جگر روي دندان هم دیگر ماه چند. شود آماده جوازش.« 

 ممکن ؼیر برایش کشیدن نفس لیال بدون.بود اش دیوانه.بود عاشقش محمد.کردم می حسودي لیال به

 .بود شهرام خاطرات کنندة زنده تنها لیال و محمد عشق.بود

 انداخت سرش روي را اس روسري و شد هول لیال.کرد می صحبت مادرش با ها پله روي از جمشید«:  به!مادر

 محمد امروز که اید گفته جمشید آقا....« 

 سالم جواب معمول طبق جمشید.کرد سالم و بلعیدد دهانش آب همراه را حرفش لیال و شد سالن وارد جمشید

 پرسید من به خطاب و کرد لیال اندام به دقیقی نگاه اما نداد را لیال«:  به شما چشمی نور امروز که شده خبر چه

 رسیده خودش.« 

 » خواستگاري بیایند مادرش و پدر و محمد است قرار نگفتم؟امروز دیشب مگر.« 

 » کی خواستگاري؟خواستگاري ؟«



 گفتم و زدم پوزخندي«:  داریم دیگري بخت دم دختر لیال ؼیر مگر ؟«

 » کنند می ؼلط آیند؟خیلی می لیال لیال؟خواستگاري.« 

 » جمشید!« 

 ببینم کن عوض را لباسهایت برو هم گفتم،تو که همین.« 

 » دادید اجازه خودتان دیشب اما.« 

 » کند شوهر گفتم من کسی هر به باید لیال.فهمم می حاال اما فهمیدم نمی را خودم حال دیشب.« 

 » هسنتد ما مسخرة مردم مگر ؟«

 » پسرة این بون سمج مقصر.دادم را قطعی جواب پیش دوسال من.ان کرده عالؾ را خودشان.مربوط چه ما به

 دانشگاه بروي نبود قرار مگر تو اطاق برو گفتم.است القبا یک.« 

 » کرده قبول محمد.....« 

 » است اخطار یک این.بیاورد را پسرةاحمق...این اسم ندارد حق کس هیچ هم دیگر.کرده ؼلط محمد.« 

 خواب اطاق به.کرد می درك پري شاه فقط را لیال مثل جوانی دختر احساس.انداخت جانم به آتش لیال بعض

 کردم نوازش را موهایش.بود آورده پناه منزلم به که اول شب مثل.داد قرار ام سینه در را سرش.رفتم«:  جمشید

 کنم می صحبت محمد با فردا همین من.دخترم است عصبانی.« 

 » شنید منفی جواب و آمد اینقدر شده خسته.دارد طاقت قدر چه محمد مادر؟مگر صحبتی چه.« 

 و ؼم از ؼباري داشت ناپیدایی سرچشمۀ که اندوهی و رنج.نشست خاطراتم بر ماللی.شد افسرده جانم

 .نشست صورتم به درماندگی،دوباره و سرشکستگی

 لیال ي گذشته کامال   محمد.هستند هم مناسب.خواهند می را یکدیگر وجود جوان دو این.است ظلم دیگر نه،ان

 تا ددانستم می.گرفتم جدي تصمیم.کنم کاري باید.افتد نمی اتفاق لیال براي موقعیتی چنین دیگر.پذیرفته را

 .شدم خارج خانه از مادرشوهرم چشم از پنهان.شد راحت خیالم.گردد برنمی شب

 نگاه مردم و خیابانها به شده رها بند از زندانی همچون.بودم نرفته بیرون خانه از بود تازه،مدتی آزاد،نفس هواي

 .دادم تاکسی راننده یک به را محمد منزل آدرس.کردم می

 حرفهایم به خوب کردم اصرار.بود خانه به مرا مکرر تعارهاي با مادرش.بود برگشته دانشگاه از تازه محمد

 سرنوشت و آینده.ندادم راه خود به وحشتی هیچ جمشید از.کردم رها را آخر تیر.بدانند را واقعیت تا بدهند گوش

 .بود مهمتر چیز همه از برایم لیال

 محمد به نسبت که اي عالقه و گفتم لیال از.گفتم مخالفتش و جمشید از. ماندم محمد منزل در ساعتی یک

 پدر منزل به شود خارج منزل از تنهایی لیالبه شد این بر قرار باالخره محمد پدر مشورت و صالح با و دارد

 .ببرد پناه محمد



 » درك را لیال و من موقعیت باید شما.دارد بستگی من وجود به وجودش.است من دختر مثل آقا،لیال حاج

 دامن به که پناهی بی دختر از چشمتان نور مثل دارم تمنا.شود دچار من سرنوشت به هم لیال خواهم نمی.کنید

 کنید نگهداري آورد می پناه شما تمحب».  پرسید مضطرب و نگران محمد«:  را خان جمشید جناب شماجواب بعد

 دهید می چه ؟«» نباید جمشید.است رفته تهران به احتما   و کرده فرار خانه از لیال گویم می.ام کرده را فکرش

 کند می زندگی شیراز در لیال شود متوجه مدتها تا.« 

 » می تشخیص را لیال آیندة.  دیدید می مرا گذشتۀ تا گشت برمی عقب به زمان هاي عقربه کاش اي

 دو دل آسمان در را عشق زیباي گل و رسید خواهد فرا راه از خزان سیاه گردباد چگونه دانم می من.دادید

 را سرنوشت هاي شعله با مبارزه قدرت عاشق دو دیدگان اشک سیل دانم می دانم می.کند می پرپر عاشق

 ندارد.« 

 را کلید نگران.بود ؼروب رسیدم وقتی.کردم کرایه اتومبیلی برگشتن قصد به کردم خداحافظی محمد خانوادة از

 مادرشوهرم کند خدا.دانستم نمی را دلیلش اما کردم وجشت ابتدا.کرد می نگاهم ساکت باغ.چرخانئم قفل در

 به و آهسته.کرد می بیشتر را ام واهمه خشک برگهاي خش خش صداي.باشد نشده منزل از من خروج متوجۀ

 می هایم شانه یا سرم روي کنان رقص شد می جدا شاخه از که خشکی برگ گاهی.داشتم می بر قدم شماره

 را آن از نیمی که بود مادرشوهرم اطاق پنجرة به نگاهم.شد می پرت زمین به دستم تند حملۀ توسط که افتاد

 آهسته گامهایم دارد حضور اطاقش در شدم مطئن.بود کرده بخار شیشه.بود پوشانده رنگی سفید توري پردة با

 حد از نباید نفسهایم گویی.کشیدم می نفس دهد می صدا یک پانیه هر در که ساعت عقربۀ همچون.شد تر

 .کرد می تجاوز مجاز

 به.کردم دور وجودم از را ترس سرگیجه و تهوع حالت.بود کرده پر را فصا اسفند و تریاك بوي.شدم سالن وارد

 ؼروب از ساعت آن طور چه که این از متعجب.رفتم باال.نبود خبري هیچ و ساکت خانه.رفتم ها پله سمت

 جوابی ابتدا.کردم صدا را لیال.شدن باال طبقۀ سالن وارد.است نگذاشته سرش روي را خانه نیما هیاهوي صداي

 آمده دست به امنیت از باخوشحالی که کردم می جدا تنم از را پالتو باشد خواب شاید کردم فکر.نشنیدم

 گفتم«:  دیدم را محمد رفتم!لیال شد درست چیزي همه».  راه خواب اطاق سمت به و زدم رختی چوب به را پالتو

 زدم می حرؾ کلمه چند قدم یک هر.افتادم«:  شنوي می محمد منزل بروي باید.کنی فرار خانه این از شد قرار

 حالت به خوش. رسیدي عشقت به تو باالخره.عزیزم.« 

 .کرد می نگاه لیال بستۀ دهان به و نشسته تخت لبۀ جمشید.زد خشکم و شد الل زبانم شدم خواب اطاق وارد

 گفت تنفر با هابش خنده میان بلند،در صداي با و حرص روي خندید،از«:  صحبت محمد خانم،با طور این که

 بفرمایید کنید لطؾ شنویم می را اش ادامه خوب بسیار.کند فرار لیال شد قرار کردي.« 

 مقاومت.چرخید نمی اي جمله هیچ گفتن براي زبانم.کرد می نگاه ملتمسانه خون رنگ به چشمانی با لیال



 زمین روي در چهارچوب بین در.کند تحمل بتواند که بود آن از کمتر حسم بی هیکل وزن برابر در را زانوهایم

 بتواند شاید تا بود زده خودش به ادکلن آنقدر ساخت می تر دگرگون را حالم جمشید مشروب گند بوي.نشستم

 .شدم می بیزار بودن زنده و زندگی از جمشید چهرة ازدیدن.کند پنهان را گند بوي

 » ببینم کن تعریؾ.هستی برخوردار باال درك قدرت از که نمونه فداکار،دوست خانم،مار پري شاه جناب خب

 اي شده الل افتاد؟چرا اتفاقی چه و رفتی کجا دیگر ؟«

 بؽلم زیر رسید که نزدیکم فهمید نمی را خودش حال بود مست.گرفت بر در را سرتاپایم وحشت.شد لند جمشید

 .شوم بلند زمین روي از که کرد وادارم و گرفت را

 دوم سیلی افتادم آسمان ي صاعقه یاد به که کرد جهشی چشمانم جفت از زد،برق صورتم به که را اول سیلی

 می گوشم به لیال خفیؾ نالۀ.شدند بسته خود بخ خود چشمانم.افتادم زمین به که بود محکم حدي به

 گفت زنان فریاد و گذاشت شکمم روي را پایش جمشید.رسید«:  نیستی زندگی اهل تو که بود مادرم با حق پس

 کثافت. کنی می خانت من به روز یک باالخره و «

 را کوهایک کردم می تالش.بودم سرنداده ناله هنوز.پیچیدم خودم به درد از که آورد فرو پهلویم به را لگدش و

 بکشم بیرون جمشید چنگ از.« 

 با گند بوي.بود گرفته را چشمانش جلوي خون.برد می لذت من ملتمسانۀ لحن از.بود فایده بی التماس و گریه

 چون.بود همراهش هم نیما.رساند باال طبقۀ به را خودش کنان ؼرؼر مادرش.شد می خارج دهانش از جمله هر

 بیرون یقه از دستم یک و شد پازه بلوزم.شدم می پرتاب سو این جمشید لگد و مشت زیر فوتبال توپ

 کرد حمله مؽزم به وحشیانه ؼرورم.کشیدم خجالت و افتاد نیما خند نیش به نگاهم.آمد«:  پا زیر مرا که بودي تو

 گرفتی تصمیم جسم این براي که بودي تو.کردي خرد.« 

 مجبور که بود وخیم حالش آنقدر.خورد هم به حالش و شد دستشویی وارد.شد آرام مادرشوهرمجمشید کمک با

 و لیال راز شدم فاش موضوع دانستم می.کردم باز را لیال دهان و دست.ببرد خوابش تا بزنم مسکن برایش شدم

 می لیال نجات براي ایی تازه فکر باید.نبود شکایت و گله جاي اما است مادرشوهرم سرفضولیهاي زیر محمد

 مسلط رفتارم و اعمال بر را خود تدریج به پس.یافتم چاره راه تنها لحظه آن در را مقاومت صبرو.کردم

 در سرگردانی برگ همچون.کردم می باور خروشان سیل جریان کردن مهار بر را خود ناتوانی کم کم.ساختم

 تجربه به.داشتم اعصاب تمدد به مبرمی احتیاج.بیاندیشم اي چاره شاید تا چرخیدم می ود دور سرنوشت گرداب

 که آنجایی تا.رفتم آشپزخانه به.دارد آسایی معجزه تأپیر قهوه فنجان یک مواردي چنین در که بودم یافته

 . نشود بیدار جمشید قوري و کتري سروصداي از کردم سعی بود ممکن

 کرده منتهی دلش دروازه به را ؼصه راه و کرده سکوت. بود کنارم هم لیال. نوشیدم قهوه بزرگ فنجان یک

 . بود رسیده عدد هشت روزي به ام روزانه سیگار مصرؾ. کردم روشن سیگار یک. رفتم فرو فکر به. بود



 معمول طبق. یافتم باز حدي تا را خود ذهنی تمرکز فکر در ؼرق. بردم ازث به جمشید از که بود سمی هم این

 پشت. کرد می زنده برایم را شهرام صداي زمزمه باران سرود. پرداختم ام خسته مؽز در گذشته حوادث مرور به

 برایم عشق از و کند خودنمایی اي ستاره شاید. شدم خیره ستاره بی آسمان به و ایستادم دلم تنهایی پنجره

 تهی. کردم می درددل برایش و بودم شهرام کنار در خواست می دلم چقدر که داند می خدا. بگوید اي قصه

 فضا در که بودم شده انسانی به تبدیل. کرد می دور وجودم از را ناکامی و شکست و کرد می باور را بودنم

 دردي. ابدي سرگردانی و خاطرات در وتنهایی، رنج در ور ؼوطه پناهی، و پشت نه پایگاهی نه مانده، معلق

 می دلم که را آنچه به راه از جوانی، مرگ رفته، باد به آرزوهاي ثمر، بی عمر حاصل، بی زندگی هولناك،

 .بود خود خاموش رویاهاي و آرزوها کاخ ویرانی کننده نظاره پري شاه دیگر حاال. آورم می یاد به خواست،

 از امید ها روزنه. شد می شنیده باران از اي ترانه. مردند و شدند خاموش شمعها. شدند محو آسمان از ها ستاره

 .گسیختند هم

 » شود می درست چیز همه. بخور عسل و شیر لیوان یک بیا! بري می بین از را خودت اینطوري جان لیال

 کنی تجربه تو را عشق تلخی و شکست نگذارم دهم می قول من دخترم،».  را اشک که حالی در شد بلند لیال

 گفت و نشست کنارم آمد من سوي به کرد می پاك هایش گونه روي از«:  بلکه شما تنها نه نباشد قسمت اگر

 شود تقدیر راه سد تواند نمی کس هیچ.« 

 تسلیم بالخره بجنگید؟ قسمت با توانستید مگر تر، دیوانه شما از من نه و است تر عاشق شهرام از محمد نه

 مادر است این از ؼیر. شدید ؟«

 کردم خارج گلویم از را سیگار دود و کشیدم آه« :  تصمیم قدرت هم شدن عاشق زمان در انسان کاش اي

 انسان درون به را فروپاشی و اضمحالل و شکست تواند می راحتی به عشق متاسفانه. داشت را درست گیري

 ماهري ؼریق اما است مخوفی و هولناك گرداب عشق بگویم خواهم نمی. بکشد کنار را خودش فورا و بریزد

 همچون هایش تحلیل و تجزیه. نباشد باتالق شکستش آنکه شرط به است خوب عشق. باشد تواند نمی هم

 نباید. باشد ؼریق تواند نمی باشد مطمئن که نکند ؼرق خودش در را انسان و نپیچد پا ساق به نیلوفر پیچک

 به را هدفی بی و مقصدي بی کند، ات کرده گم ره و پناه بی کند، ات درمانده و عاجز داد اجازه عشق به

 .نشسته انتظارت در مبهم اي آینده که نزن جا را خود بیچاره و زبون هرگز عشق برابر در. بدهد هدیه زندگیت

 گم استیصال و ضعؾ در و نپذیرد را فروپاشی و تزلزل روانی، و ذهنی گسیختگی و شود می برنده عاشقی

 نشود.« 

 گفت لب زیر فکر در ؼرق لیال« :  آنکه شرط به را نادانی هر که است پخته آنقدر شما حرفهاي شماست، با حق

 سازد می دانا بخواهد خودش.« 

 می وري دري. شد وارد مست باز. پریدم جا از فنر مثل شد شنیده ها پله روي از که جمشید پاي صداي با



 پیشانیش از را شرم عرق لیال. کرد می تعریؾ برنگشته منزل به که اش گذشته شب گذرانی خوش از گفت،

 گفتم جمشید گوش زیر آهسته. بست را در و رفت خواب اطاق به نشنیدن براي و کرد پاك« :  در جوان دختر

 باشی مسلط خودت به است بهتر. کند می زندگی خانه این.« 

 خندید می که حالی در و رفت دستشویی به خوران تلو تلو بود داده دست از را تعادلش کامال که جمشید اما

 گفت« :  خورد می دردش به نزدیک اي آینده در. بداند را چیز همه که است جوان دختر نفع به.« 

 چیز همه خورد نمی بهم حالم دیگر کردنش استفراغ و مستی بوي از. ماند دستشویی در جمشید دقیقه چند

 پس و کرد پرت مبل یک روي را خودش شد خارج دستشویی از اینکه محض به جمشید. بود شده عادي برایم

 گامهایم پاییزي باران آن در شومینه آتش حرارت. کرد پر را سالن فضاي کردنش خرخر صداي لحظه چند از

 را جمشید اتومبیل سوئیچ. کنم تهیه را خانه مایحتاج بودم مجبور اما کرد می سست بیرون به رفتن براي را

 نیما و شوهرم مادر رفتم می پایین که ها پله از. بیاندازد پتو جمشید روي کردم خواهش لیال از و برداشتم

 شدند ظاهر روبرویم« :  پري شاه روي می کجا ؟«

 » کنم خرید منزل براي روم می.« 

 گفت کرد می اشاره تافته پارچه یک از شده تا قواره به که حالی در شوهرم مادر« :  خیاطی تا هم را نیما و من

 پارچه این از شب لباس دست یک خواهم می. است برقرار مهندس منزل در مهمانی هفته آخر. برسان سپیده

 است طور چه کنم دوزي نقره را پائینش چاك دور خوام می دکولته، پیراهن یک. بدوزم قدیمی ؟«

 دادم جواب اهمیت بی« :  است خوب.« 

 تمام که شدم بزرگی فروشگاه راهی بعد...  رساندم خیاطی به و بردم خودم همراه را نیما و شوهرم مادر

 حدود. گذاشتم سبد در بود الزم که را آنچه و برداشتم سبد. کنم تهیه مکان همان از توانستم می را مایحتاجم

 در. رسیده قرمز درجه به اتومبیل بنزین آمپر شدم متوجه گشتم برمی که هنگامی. شدم معطل ساعت یک

 مجبور و رسید اتمام به اتومبیل بنزین متاسفانه اما. گرفتم نظر در را شهر بنزین پمپ نزدیکترین فرصت، اولین

 بالخره. داشتم شرم یاري طلب از اما بودم ایستاده بلوار کنار. شدم پیاده. شد خاموش اتومبیل. کنم توقؾ شدم

 نمناك را لباسام اندکی که بارید می ریزي باران. کرد توقؾ من اتومبیل کنار داشت سرنشین دو که اتومبیلی

 پرسید و کشید پایین را اتومبیل شیشه بود نشسته راننده کنار که جوانی. بود کرارده« :  خانم شده خراب ؟«

 » است کرده تمام بنزین متاسفانه نه،.« 

 و بود شنبه پنج. رساندم پمپ به را اتومبیل و کردم حرکت. انداختند راه سرعت به را کارم. بدهد خیرشان خدا

 برنگشته هنوز شوهرم مادر. رسیدم منزل به که بود ظهر شدم، معطل ساعت نیم. بود شلوغ بسیار بنزین پمپ

 صدایش که دوم بار. بگیرد دستم از را ها خرید و بیاید کمکم به تا کردم صدا را لیال و رفتم باال طبقه به. بود

 شک کمی بود افتاده زمین روي که پتویی از نبود، کاناپه روي جمشید. گشودم را در. رسیدم باال سالن به کردم



 .است برنداشته را پتو لیال چرا کردم فکر خودم با. کند تحمل را نظمی بی لیال نداشت امکان. کردم

 . نشنیدم جوابی هیچ. زدم صدا را جمشید

 » جان لیال لیال؟ ؟«

 زمین بر حسم بی انگشتهاي الي البه از خریدها. کرد بیشتر را وحشتم سکوت. نرسید گوش به صدایی هیچ

 صدا را جمشید و لیال دیگر بار چند میاوردم در را پالتو که حالی در. کردم پرت کناري به را کفشهایم. افتادند

 حمام به لیال حتما. کشیدم راحتی نفس. شدم حمام آب شرشر صداي متوجه رفتم جلوتر که قدم چند. کردم

 پی داري زنده شب در و نبود منزل در گذشته شب که این خصوصا رفته؟ کجا اتومبیل بدون جمشید اما. رفته

 ضربه چند رسیدم که حمام در پشت. کرد می استراحت باید ؼروب تا امروز معمول طبق و بوده گذرانی خوش

 گفتم و. زدم در به آهسته« :  نداري الزم چیزي جان لیال ؟» صدایی هیچ. داد می را جوابم تنهایی به آب صداي

 . کردم تکرار را ام جمله بلندتري صداي با و زدم اضافی ضربه چند دیگر بار. نشنیدم لیال از

 .سکوت

 جیػ. شد باز در الي که همین. دادم هل عقب سمت به را در دست یک با. است باز حمام در شدم متوجه

 .زد خشکم و کشیدم

 بی و سرد اي جنازه. بود افتاده زمین روي خون ؼرق لیال. شد می ریخته آب راه درون به مخلوط خون و آب

 می نگاهم خاموش و منجمد لیال. کشیدم می جیػ فقط. بود شده بریده چپش دست و گردنش رگ شاه. جان

 . داشت واقعیت دیدم می که را آنچه و بودم بیدار اما. شوم بیدار خواب از خواست می دلم. کرد

 صدا را جمشید. بود شلوغ خانه. دیدم خودم سر باالي را مامور چند آمدم هوش به که زمانی و شدم بیهش

 شد حاضر سرم باالي. خواستم می را لیال. زدم« :  دختر این چرا چرا؟ بگو پري؟ شاه کردي را کار این چرا

 کشتی را بدبخت ؟«

 رفت سیاهی چشمهایم« .  جمشید کشتم را کسی چه من بدبخت؟ دختر کدام ؟«

 » من خداي آه...  را لیال چرا را، لیال.« 

 شد خارج گلویم از خفیؾ فریادي. دیدم می نفر چند سرگیجه فرط از را مامور هر« :  لیال»  بیهوش دوباره و

 . شدم

 جیػ. دیدم را وحشتناك صحنه همان باز. بیایم هوش به تا بود ریخته صورتم روي آب کسی چه دانم نمی

 زدم ضعیفی«:  لیال»  پرسیدم ملتمسانه و« :  کجاست لیال ؟ «

 » خانم آیید می من همراه شما.« 

 کرد می اصرار جمشید« :  سرگرد جناب نبرید مرا خانم.« 

 » بروم کجا من جمشید...  جمشید برید؟ می کجا مرا...  کجا ؟«



 » گیرم می وکیل برایت پري، شاه نباش نگران.« 

 » ام کرده کار چه من مگر چه؟ براي وکیل وکیل؟ ؟«

 جیػ و دیدم بود شده خون ؼرق که سفیدي پارچه در پیچیده را لیال جنازه دیگر بار.زدند دستهایم به دستبند

 زدم« :  برند می کجا مرا جمشید؟ آمده لیال سر بر چه ؟«

 نپرسید بود برگشته منزل به تازه گویا که شوهرم مادر حتی. داد نمی اهمیت من فریاد و داد به کس هیچ

 کردم نمی باور و دیدم می را وفا بی قلبهاي. برید می کجا مرا عروس« .  سرگرد، جناب زنند می تهمت من به

 لیال برگشتم خانه به من وقتی خدا به نکشتم، را لیال من...« 

 در را خودم. گذاشتم هم به چشم. نداشت فایده التماس و ناله. گرفت می زبانم از را دفاع و صحبت امان گریه

 :نالیدم. دوختم موحد سرتهنگ چشمان در را دوم نگاه و دستبند به نگاه یک. دیدم آگاهی سرهنگ جناب دفتر

 « بود رسیده قتل به لیال رسیدم خانه به وقتی من که است شاهد خدا. نیستم قاتل من خدا به.« 

 ستم چشمان در را گناهی بی شاید. کرد نگاهم دقیق و کشید داشت که ریشی ته به دستی موحد سرهنگ

 عنوان به مرا دارد وظیفه و بدهد انجام من براي تواند نمی کاري کرد ادعا اما داد می تشخیص ام کشیده

 .بیاندازد زندان به قتل جرم به و متهم

 » خانم باشید داشته صبر روز تا باید شما.« 

 چشمانم در اشک. کرد نمی حمایتم پناهی و پشت هیچ. بود نیامده اما زدم صدا را جمشید. بود خالی دوروبرم

 مذیوحانه و رفته فرو ابهام یک در. افتادم راه ببرد بازداشتگاه به مرا بود مامور که سربازي همراه. بست حلقه

 می دري هر به هایم خواسته و امیال درك در و بودم بیگانه خویش با حتی. کردم می تالش خود نجات براي

 ...و بگیرد تماس کردم خواهش و دادم سرباز به را محمد تلفن شماره. زدم

 می توانمندي دست در را علتش. بردم می بسر دوردست در و ناپیدا امیدي در مجهول، و موهوم انتظاري در

 .سازد رهنمون روشنایی سوي به مرا باشد، اسارت و بند از من دهنده نجات. بگیرد را بازویم زیر که طلبیدم

 .شکست درهم ناهنجاري و ؼیرمنتظره صداي را افکارم رشته

 اطاق به باید. کرد صدا مرا سرباز. برخاستم جا از اراده بی. بود یکدیگر به بازداشتگاه درهاي شدن کوبیده

 . بکشم فریاد خوشحالی از خواستم می آمده دیدنم به محمد فهمیدم وقتی. رفتم می سرهنگ

 آمد سویم به هراسان. بود نشسته انتظارم به سرهنگ اطاق در محمد« :  دکتر خانم آمده لیال سر بر چی.« 

 پرسید متعجبانه سرهنگ« :  هستید پزشک شما ؟«

 » سرهنگ جناب کند می فرقی شؽلم آیا شده وارد من به که اتهامی در ؟«

 » شماست با حق متاسفانه.« 

 جواب، انتظار در و کرد تکرار هم سر پشت دوباره را اش جمله سرهنگ و من حرفهاي به اهمیت بی محمد



 داد دست از را رفتارش کنترل« :  شما ؟... شما...  شما که دارد حقیقت این مرده؟ لیال بزنید، حرؾ دکتر خانم

 به را لیال...« 

 » است رسانده قتل به حمام در را او من جز نفر یک اما نه، من محمد، نه.« 

 از خون. بود شده گلگون خشم شدت از صورتش و متورم گردنش رگهاي لرزید، می محمد بدن اعضاي تمام

 :گفت حرص با و کرد گره را مشتهایش. بارید می چشمانش

 » حرومزاده جمشید. جمشید است کسی چه کار دانم می. کنم می اش تکه تکه دستهایم همین با خودم

 گیرم می پس گلویش از را عزیزم خون حق که خدا به کشته، مرا لیالي.« 

 » محمد کجا روي؟ می کجا ؟«

 او. بفرستد مامور محمد همراه کردم التماس سرهنگ به خطاب. کرد ترك را سرهنگ اطاق و نداد جوابی هیچ

 جوان

 کشیده جمشید براي خطرناکی نقشه محمد محمد دانستم می. بدهد خودش دست کار است ممکن و است

 .است

 .برد می بسر بازداشتگاه در و است شده دستگیر هم جمشید که شدم خبردار شب همان. برگشتم بازداشتگاه به

 .شناختند می را لیال که نزدیکی دوستان و شوهرم مادر طور همین. بود بازجویی تحت محمد

 هاي گذشته. نداشتم چهره به رنگ. گرفتم قرار متهم جایگاه در زده دستبند دستهایی با. رسید فرا دادگاه روز

 لرزیدم می. بودم کرده بؽض. بود بسته مرا گلوي راه ابهام در پیچیده اي آینده و دور« :  بی من قاضی آقاي

 گناهم.« 

 گفت آمرانه لحنی با قاضی« :  نکنید صحبتی هیچ شما ام نکرده سوال تا.« 

 بازپرس. کنم فراموش را لیال خون ؼرق جنازه توانستم نمی اي لحظه حتی طرفی از شد بیشتر ام واهمه

 .کرد سوال بع شروع

 . بود کرده بیقرارم دستهایم و زانو لرزش. بودند ساکت همه

 » دارید خود گناهی بی اثبات براي دلیلی آیا هستید، گناه بی کنید می ادعا شما.« 

 » بازپرس جناب بله.« 

 » هستیم شنیدن آماده ما.« 

 » کارم ساعت چند حدود. بودم شده خارج منزل از خرید قصد به...  براي نبودم منزل در ساعت آن در من

 مواجه حمام در لیال شده سرد جنازه با...  آن در را لیال...  برگشتم وقتی...  برگشتم خانه به وقتی. کشید طول

 شدم.« 

 » شدید خارج منزل از که دارید شاهدي.« 



 » پرس باز جناب بله.« 

 » دارد حضور دادگاه این در اکنون کنید می یاد آن از شما که شاهدي آیا اینطور، که ؟«

 مادر به چشمم. چرخید بودند نشسته قاضی یا من به خیره دادگاه هاي صندلی روي کسانی بین در نگاهم

 گفتم. کرد می نگاه خشم با و کشیده هم در را ابروهایش که افتاد شوهرم« :  می که هنگامی روز آن من

 پسر طور همین. بردم خودم همراه برود خیاطی به داشت قصد که را شوهرم مادر بشوم خارج منزل از خواستم

 دارد نام نیما که را جمشید شوهرم.« 

 گفت بلند صداي با و شد بلند صندلی روي از شوهرم مادر ناگهان« :  می دروغ قاضی، جناب گوید می دروغ

 بودم شده خارج منزل از خیاطی قصد به نیما ام نوه با زود صبح روز آن من. گوید.« 

 :گفتم حرص با.لرزید می ام چانه

 شکایت من.است توطئه یک این...تا اند انداخته من گردن به را قتل اینها!قاضی جناب گویم نمی دروغ من_

 .دارم

 :گفت قاضی

 .بدهید ادامه توانید می بازپرس ساکت،جناب_

 یکتاي خالق او،از از.بگذارم میان در خویش خداي با را دل پنهان راز و کنم خلوت خود دل با که نبود جایی

 .است دردمندان راز هم و صبور سنگ که مهربانی و خوب پروردگار.طلبم مساعدت و بخواهم کمک خود

 :آمد جلوتر قدم چند و من به کرد رو بازپرس

 مقرر محل به را خود اي وسیله چه با شدید خارج منزل از که هنگامی شما.پرسم می دیگري سوال حاال_

 .رساندید

 .بود خوابیده واقع ماند،در خانه در رفتم،جمشید من وقتی.همسرم اتومبیل با_

 بود؟ کجا مقتول_

 هم من.برود حمام به داشت تصمیم لیال روز آن.بردم می خود همراه را لیال اوقات اکثر من بازپرس جناب_

 .نکردم اصراري حتی یا پیشنهاد هیچ آمدنش براي

 میان در او.شد خارج دادگاه از و نیاورد طاقت لحظه این در محمد.ساخت روان دیدگانم از را اشک لیال نام

 تالطم به باد برابر در دریایی همچون.داشت صبر به مبرمی احتیاج که بود کسی تنها بود نشسته که جمعیتی

 .دادم دست از را کنترلم و درآمدم

 من قاضی باشم؟جناب کشته توانم می چطور را خود مونس تنها و عزیز من.گناهم بی من.نیستم قاتل من_

 .نیستم قاتل

 در هم دیگر متهم چند من از ؼیر که سلولی به.برگشتم زندان به من و شد اعالم قاضی طرؾ از دادگاه ختم



 ارتباط من با نحوي به داشت سعی مرتب بود رسانده قتل به را خودش مادر که ژیال،زنی.بردند می بسر آن

 .کند برقرار اي دوستانه

 کنی؟ تبرئه را خودت توانستی پري؟باالخره شاه خبر چه دادگاه از_

 :گفتم و کشیدم دراز تختم روي.بود کرده متشنجم سرگیجه.بردم پناه اش لعنتی دود و سیگار به

 خودش پسر نفع به و کرد نامردي که بود شاهدم شهادت داشتم که شانسی تنها!ژیال بردار سرم از دست_

 .گفت دروغ

 .کند لعنتش شوهرت؟خدا مادر_

 .آمد دیدنم به بود دادگستري وکیل که جوانی مرد با و گرفت مالقات وقت محمد بعد هفته بک

 .دادي انجام برایم تو بود آرزویم نهایت گذشته روز چند این در که را محمد،آنچه آه_

 .نیستید لیال قاتل شما دانم می من.دکتر خانم دانم می من_

 :کشیدم آه و دادم تکان را سرم

 یک البته.نداشتم خبر اي مسأله هیچ از من که قسم خودش پاك روح به.محمد است کافی من براي همین_

 مسائل بعضی متوجه زد می خواب در لیال که حرفهایی از برسد قتل به معصوم دخترك اینکه از قبل شب

 .کرد نمی باور بود من جاي به هم دیگر کس هر شاید اما شدم

 :پرسید مقدمه بی وکیل

 اي؟ مسأله چه_

 بگویم بودم مجبور اما داشتم شرم. انداختم پایین را سرم« .  کرد می زمزمه خواب در مرتب لیال« :  می خواهش

 جمشید نیا من نزدیک کنم.« 

 گفت وکیل. شد خراشیده دستش پوست. کوبید دیوار به محکم و کرد گره را خودش مشت محمد« :  را خودت

 دکتر خانم بدهید ادامه محمد، کن کنترل.« 

 » کرد می تکرار را جمله یک همین فقط.« 

 » داشت لیال با نسبتی چه جمشید این ببینم... شما گذشته در آیا ؟«

 » برایم لیال بدبختیهاي تمام که وکیل جناب نپرسید... را لیال جمشید، و من واقع در.است من شوهر جمشید

 جمشید دست از خوش آب یک بیچاره. شود می زنده. »... گریه زیر زدم هاي هاي و

 طرؾ طرؾ از شده انتخاب و مقرر محل به سرباز یک همراه. کند صحبت تنها من با کرد درخواست وکیل

 .رفتیم زندان رئیس

 را انگشتهایم. بود وکیل و من بین سکوت شکننده تنها سرباز پوتینهاي صداي. نبود سلول آن در چندانی نور

 تسلط گفتارم و اعمال بر چند هر. کوبیدم می راستم زانوي به مرتب بودن عصبی فرط از و کرده گره هم در



 گشودم سخن به لب باالخره مدافع وکیل اصرارهاي به اما نداشتم کامل« :  یک بازتاب من، روزگار این

 افتادیم سو یک به کدام هر. شده تقسیم نیم دو به قسمت توسط که جانبه دو عشق یک. است عشق شکست

 کشیده نابودي به رفتنش با و گرفته جان دوباره عشق آن وجود با من. شدیم سرنوشت یک دچار کدام هر و

 سر از را زندگی و بزنم دنیا روي به تظاهري چند هر لبخندي دوباره تا کرد وادارم استیصال و فقر اما شدم

 .شکافت یکباره بافتم که را چه هر و داشت سرناسازگاري من با دنیا کالؾ گویا اما بگیرم

 از را سلولهایم تمام بودنش رذل و حیا بی بود، کثیفی مرد. داشتم دوست را زندگی اما نبودم جمشید دلباخته  

 خانه مرغ به حتی. اند گرفته گاز را خودشان مادر پستان اند گفته مثال به که بود قوم آن از. کرد متنفر خودش

 .کند می شدن باز به وادار مرا زبان گناه بی دختر قتل اما است من سرشکستی ضعفش گفتن. بود نامحرم هم

 خون خواهم می دارد، را من از گرفتن انتقام قصد که است داري طناب خاطر به نه من صحبتهاي کنید باور

 کرده باور و چشیده را زجر و ستم طعم سرش موهاي تارهاي شماره   به که بود یتیمی دختر لیال. نشود گم لیال

 داشت، سال هیجده فقط لیال وکیل آقاي. برد تاریک گور به خودش همراه را مادرش دیدن حسرت لیال. بود

 .ببیند را مرگ آشکار چهره   که بود زود او براي حاال

 اما آرمیده خاك در او. بدهند قرار سرد گوري اعماق در کسی بی عین در را جانش بی پیکر که بود زود حاال

 .کنم آشکار را نهفته رازهاي اسرار دارم وظیفه من

 معنا تمام به انسان یک به متعلق کاشانه آن که بود داده جا اي کاشانه در را عواطفش و احساسات تمام لیال

 نیاز محمد به لیال. باشد پناه بی دختر آن مکمل توانست می که بود کامل انسان یک من نظر از محمد. بود

 .بود امید روییده   دو این ریشه   به تیشه حسادتش جمشید اما کرد می درکش او چون داشت

 ... که بود رسانده من گوش به هایش گفته در بارها ابله جمشید

 یک با من که بدانید را همین فقط. دارد کراهت هم گفتنش کنید باور. وکیل جناب بدهم ادامه نخواهید من از

 .کردم می زندگی خونخوار و کثیؾ حشره  

 که جایی. بسازم عاشق محبتهاي براي مطمئن و مستحکم جایی خود جان و دل در کردم می تالش روزگاري

 ستونهاي و شود می آب ها قطره امروز اما. بودم ساخته عشق شمع از شده چکیده هاي قطره از را دیوارهایش

 سر نو از. کنم شروع دیگر بار خواهم می. برهم ظلمت از خواهم می. ریزد می فرو معشوق و عاشق کاخ

 دنیاي خواهم می. کنم پیدا دیگر بار یک فقط را خودم بتوانم خواهم می فرصت متعال خداوند از. بگیرم

 هایم گناهی بی براي را بهشت وعده   و بیابم را جانم نواي خواهم می. بنهم سر پشت را حسرت و نومیدي

 کنید می کمکم شما. بگیرم ؟«

 » و بیشتر واقعه روز و جمشید از آنکه شرط به اما. بدهند یاري اجازه   توانم و تحصیل که آنجا تا دکتر، خانم بله

 کنید صحبت تر واضح.« 



 » خودش قول به شب یک گذراندن از پس جمشید که هنگامی روز آن«  خوشگذرانی»  سست برگشت خانه به

 را اش خرمایی موهاي خرمن عجله با لیال. بود هرزه و کثیؾ نگاهش. شد خیره لیال به و شده رانده خود از و

 سمت به توانست فقط را اش برگشته و بلند هاي مژه و زیبا عسلی چشمان اما. کرد پنهان دریده دیده آن از

 بلندش و سفید گردن از اندکی. کند دور لبخند از توانست فقط را باطراواتش اي ؼنچه لبهاي. بچرخاند دیگر

 براي انداخت می چینی هاي مجمسمه دستهاي یاد را هرکسی که ظریفش دستهاي. بود نمایان روسري زیر

 جمشید خون از پر دیدگان از توانست نمی را دستها آن. کند خشک را خیسش صورت تا آورد حوله جمشید

 .کند حفظ

 .بفرستم بخت خانه   به را او سریعتر چه هر کرد می وادارم متانتش و جذابیت اما نبود فریبنده لیال

 درونم رنج و درددل من. ندارد فرجامی توقع خداوندي ودیعه   یک مورد در هرگز پاکدل انسان یک! وکیل آقاي

 بار دادم ترجیح. سازم سهیم رنج و نگرانی این در را لیال خواستم نمی و بودم داده اختصاص خویش به فقط را

 دوش بر تنهایی به دیدم مشترکمان زندگی شب نخستین در که را نومیدي و افسردگی همه آن سنگین

 بکشم.« 

 پرسید شد می رفتن آماده   که حالی در و شد بلند صندلی روي از وکیل« :  با شرایطی چنین با شدید حاضر چرا

 کنید زندگی کثیؾ خودتان قول به موجود این ؟«

 .دارم نگه پنهان را چشمم اشک روگرداندن، با کردم سعی و شدم بلند

 گفتم. « : است حاصل بی. است بیهوده تالشی و تقال هرگونه باشد رفته فرو باتالقی کام در که انسانی براي

 اي نتیجه باتالق، در بیشتر رفتن فرو جز به کوششی هر. نیست ممکن رهایی! وکیل آقاي است ثمر بی

 دربرندارد.« 

 .شدم خوشحال اندکی. نمود تأیید را حرفهایم سرش دادن تکان با و کرد نگاهم خاموش، و ساکت وکیل

 بارها را پاسخش که مکرر هاي سؤال به کرد شروع ورودم محض به ژیال. برگشتم خودم سلول به دوباره

 تأسؾ وضع چه. شوم ؼرق خودم در ساعتی بتوانم تا کردم اي بهانه را سردرد. نداشتم حوصله. بود شنیده

 می نوید ؼیب عالم از صدایی یک خواست می دلم. داشتم هراس دادگاه رأي از. بود آمده پیش برایم انگیزي

 .شوم می تبرئه من داد

 است قرار. کرده مطالعه کامال   را اظهاراتم گفت. رفتم وکیل نزد بود امید از سرشار که نگاهی با. بود چهرشنبه

 .شود ثابت گناهیم بی که بدهد انجام کاري برایم بتواند شاید. برود قاضی دیدن به شب

 ملتمسانه لحنم و شد برچیده رخسارم از اندوه ؼبار. گشت وارونه درونم در نومیدي و شکست اي لحظه براي

 گشت تر«  وکیل آقاي باشم امیدوار یعنی ؟«

 » و رفتم قانونی پزشک به من.است خداوند لطؾ به فقط امید. کنید دعا و بخواهید کمک خود یکتاي خالق از



 مدرك به بتوانیم هنوز است ممکن. برویم جمشید همسرتان منزل به نگاري انگشت براي فردا صبح است قرار

 را آثار داشته فرصت که کمی مدت در کرده سعی جمشید هرچند. کنیم پیدا دستیابی باشد مستحکم که جرمی

 برنمی تالش از دست هم ما اما کند پیشه را ریا و تزویر و دروغ هم دادگاه و قاضی برابر در و ببرد بین از

 داریم.« 

 جلسه   تشکیل سرعت واقع در. شود داده حکم و شود اعالم دادگاه در نهایی رأي بود قرار. گذشت ماه یک

 .بودند آمده شیراز به تهران از من خاطر محض که بودم محسن و آقا حاجی مدیون فقط را دادگاه

 می رسوایی از که داشتم واهمه مجازات اشد از نه. بود کرده احاطه را وجودم تمام وحشت. لرزیدم می

 .هراسیدم

 آخرین و رأي منتظر خبرنگارها تمام امروز کنی؟ می چه برسد شهرام گوش به خبر این اگر که خراب ات خانه

 .کنند تر کامل خوانندگان براي را روزنامه هاي نوشته برگ و شاخ تا هستند قاضی حکم

 بی. شود نمی خارج گلو از فریاد. شود نمی سرازیر اشک نشکند دل تا گویند می راست. ساییدم آسمان به سر

 .کردم یاري طلب خدا از ناامید و پناه

 .زدم نمی ضجه. کردم نمی التماس. کردم نمی گریه بار این. ایستادم متهم جایگاه در چندم بار براي دوباره

 . کردم می نیاز و راز آرام آرام افکنده زیر به سر. بودم ندوخته قاضی و بازپرس دهان به چشم

 .شکست هم در را دادگاه مبهم سکوت که بود نفر اولین بازپرس

 » درست شما اظهار این آیا. کرد می تهدید و ترساند می را لیال بارها هرزه نگاه با همسرتان کردید ادعا شما

 داشته شما خوانده   دختر به نسبت را نیت سوء خان جمشید آقاي که کنید می قبول و است ؟«

 » بله.« 

 » درسته کردید می حسادت شما و ؟«

 » وجه هیچ به بازپرس، جناب نه خیر، نه...« 

 » بگذارید تنها جمشید آقاي با را دخترك خودتان قول به که شد باعث شما حسادت و ؟«

 » کردم نمی حسادت هرگز من. نیست من اظهارات این نه،.« 

 » مسلما   و پذیرفته منزلش در را لیال خیر، نیت جز دیگري نیت با اول روز از شما همسر که اید نوشته شما اما

 توأم خودتان گفته   به که را گذشته انتقام آنکه براي انداختید جمشید چنگال در را دخترك حسادت حس با شما

 کنید تالفی بوده رنج و ستم با.« 

 » باشم داشته انتقام قصد من که بود نگذاشته جا من دل در اي عقده هرگز لیال اما.« 

 » زندگیتان و خانه از را شما داشته قصد و است اي فریبنده دختر لیال که نداشتید اظهار شما آیا...« 

 » نداشتم اظهاراتی چنین وقت هیچ من نه، نه،.« 



 » کنید صحبت آرام لطفا  .« 

 » جمشید من بود آمده پیش موضوعی هم اگر. داشتم دوست را او. بود خودم دختر مثل لیال... لیال. چشم بله،

 کند در به راه از را دخترك داشت قصد که دانم می مقصر را.« 

 » بدهید شوهر را لیال داشتید قصد علت همین به شما و.« 

 » بله.« 

 » شدید می دردسر بی زندگی یک صاحب شما منزل از لیال رفتن با دارید قبول پس.« 

 » بودم لیال فکر به خودم از بیشتر من اما شاید،.« 

 » قاضی جناب ندارم حرفی دیگر من.« 

 تنها بزرگ جهان این در که کردم احساس لحظه یک. آمد می من سوي به که شدم خیره وکیلم گامهاي به

 نبود اول بار. شهرتی و آبرو حتی نه و بچه یک نه زندگی، نه عشقی، نه. ام داده دست از را چیز همه. هستم

 .کرد می فوران فشان آتش کوه همچون رنجهایم که

 » و قاضی جناب است گناه بی من موکل...« 

 در نورس نهالی همچون من و نشد حاصل اي فایده کرد، تالش من گناهی بی اثبات براي من وکیل چه هر و

 .شدم کنده جا از مخوؾ بادي برابر

 لحن با و نکشید طول کوتاه لحظه   چند از بیش که شد برپا دادگاه در اي همهمه. کشیدم گناهی بی از فریادي

 .شدند رأي منتظر و ساکت همه قاضی آمرانه  

 » مجازات اشد.« 

 » هستم گناه بی من! من خداي نه،.« 

 .نداشت اي فایده هیچ اما کردند اعتراض آقا حاجی و محسن. شد خارج دادگاه از و کرد تأسؾ ابراز وکیل

 .افتاد من گردن به جرائم تمام و شد آزاد جمشید

 کنان التماس و زدم صدا را جمشید. گشت می منجر بستی بن به راه هر و رسید نمی عقلم به حلی راه هیچ

 گفتم« :  من که بگو. بگو را حقیقت...« 

 ؼرق خودم در. شد خفه دلم در تمام نیمه من صحبت و گفت ترك را دادگاه پریشان حالتی با جمشید اما

 کردم می زمزمه گشته« :  خودت از دفاع به قادر برتري فوق نیروي چه با تنهایی به تو! پري شاه باش ساکت

 یا و سرنوشت بازي این شاید. است بزرگ خداوند توانایی و قدرت آن از فقط بزرگی اعجاز چنین. هستی

 می دور را واهمه و ترس باید. بودم شهامت و شجاعت از سرشار. باشد جهان فرمانرواي خواست الهی، مشیت

 انداختم.« 

 صدایش. داشت لب بر محزونی لبخند اما نبود خوشحال. زد می صدا را محمد. دیدم را لیال خواب شب همان



 پرسیدم و کردم« :  روي می کجا.« 

 گفت« :  هوسها گونه هر از عاري عشقی. ندارد وجود جسمانی خواسته   هیچ آن در که پاك عشقی عشقم، کنار

 آسمانی و مطهر و پاك باشکوه، پاك، عشق ابتذال، و.« 

 گفتم« :  لیال برگرد».  گفت« :  ام یافته ملکوت و آسمان در را عظمت شکوه.« 

 را جمله یک. کرد می صدایم و نشسته سرم باالي ژیال. بود نشسته پیشانیم بر سردي عرق. پریدم خواب از

 کردم می تکرار مرتب« .  سازد می مطهر را معشوق دامن یا کشاند می ابتذال به را انسان عشق آیا ؟«

 » پري شاه کنی می گریه ؟«

 » خود در حقیقت از پرتویی همیشه عاشق دل یک. گوید نمی دروغ هرگز شیفته جان یک. ژیال ندارد تعجب

 به رساندن آزار شهامت که انسانی است ممکن چگونه که صورتی در اند کرده متهم قتل به مرا. دارد نهفته

 دفاع به دقت با قاضی چرا دانم نمی بود، اثبات قابل من گناهی بی خدا به ژیال، نه نه،... بتواند ندارد را موري

 به نگاري انگشت نتایج شدم متوجه داشتم وکیلم با که مالقاتی آخرین در چند هر. داد نمی گوش من وکیل

 است نیفتاده مأمورین دست به جرمی مدرك هیچ و درآمده آب از جمشید نفع.« 

 گفت بدهد دلداریم داشت قصد که لحنی با ژیال« :  باالي اما رود می دار پاي تا گناه بی سر اند گفته قدیم از

 است خوب اما. کشتم را مادرم چرا نپرسیدي من از وقت هیچ کردي؟ می چه بودي من جاي اگر. رود نمی دار

 دستهایم همین با نه گر و هستم زندان در که حیؾ. بود تو شوهر مثل شرؾ بی یک هم من شوهر بدانی،

 کردم می اش خفه.« 

 پرسیدم ژیال از«  چرا ؟» داد جواب« :  وقتی. بودم برده درمانگاه به واکسن تزریق براي را ام ماهه شش دختر

 که کردم باز را راهرو در آهسته. شدم خوشحال دیدم که را مادرم کفشهاي. بود مانده باز حیاط در برگشتم

 شش. بود نکرده محبتی برادرم و من به وقت هیچ و بود مادر نامش که نماند ناگفته البته... مادرم خنده   صداي

 .کرد انتخاب را سوم شوهر و نساخت هم دوم شوهر با. کرد شوهر و شد جدا پدرم از که نداشتم بیشتر سال

 .نکنم تعریؾ است بهتر. شد خراب سرم بر دنیا شدم خانه وارد وقتی روز آن. ماند بیوه و مرد هم سومش شوهر

 و شدم گالویز مادرم با. کرد فرار چنگالم از بهنام. شدم روبرو اي صحنه چه با بزنی حدس توانی می خودت

 شلنگ به اش پاشنه پشت کردم، پرتش عقب سمت به. نداشتم را کشتنش قصد. شد کشیده حیاط به مرافعه

 داد جان سگ مثل جا به جا. کرد برخورد حوض لبه   به سر با و گیر آب.« 

 » ردم ؟«

 » منزلشان به همسرش و برادرم را دخترم گفتم را موضوع و رفتم کالنتري به خودم. شد واصل درك به بله

 هستم زندان در بینی می که هم اال. بردند.« 

 » چه شوهرت پس ؟«



 » هنوز اما رفته ام داده من که هایی آدرس تمام به دستگیریش پی در قانون. است فراري شرؾ بی معتاد

 کنند دستگیرش اند نشده موفق.« 

 » شده صادر برایت حکمی چه ؟«

 گفت و داد فشار دستش دو میان را سرش ژیال«:  و کشتم را مادرم من. نیست مهم برایم بدهند حکمی هر

 می من مثل بدبختی یک آینده در که سوزد می دخترم براي دلم فقط... فقط.بدهم پس را مجازاتش حاضرم

 .کردم نمی ازدواج بهنام مثل جل آسمان و معتاد انسانی با که. داشتم حسابی و درست ي خانواده اگر من. شود

 است خورده حرام شیر که پا و سر بی ولگرد یک با.« 

 گفتم«:  کشتی را مادرت که این از...« 

 » صفحه از که بهتر همان من کثیؾ مادر همچون مادرانی. نیستم نه نیستم؟ ناراحت بپرسی خواهی می

 پی کثیفش عمر آخر تا جوانی از که مادري کنی؟ می باور هستم خوشحال بگویم اگر. شوند محو روزگار

 گذشته خود از و فداکار مادران را نامش نباید بود خوشگذرانی...« 

 دا ادامه و کرد قطع را اش جمله ژیال زندان مأمور صداي با. «: داري مالقاتی انگار پري، شاه زند می صدا را تو

 آمد می من مالقات به که بود نفر یک کاش. حالت به خوش.« 

 » آید نمی برادرت مگر ؟«

 » ندارد فرصت بیچاره که است زندگی و کار گرفتار آنقدر.« 

 پرسیدم. کرد باز را سلول در. رفتم سرباز سوي به و شدم بلند«:  است آمده وکیلم ؟» گفت«:  دانم نمی»  حدس

 زدم دیوار به را ام تکیه و زد خشکم افتاد شهرام به چشمم وقتی اما. باشد آمده محسن یا و آقا حجی زدم می

 .کنم کنترل زانوهایم روي را وزنم بتوانم تا

 لب زیر. شود کنترل نفسهایم تا کردم می تقال. بود نیامده جا حالم هنوز اما گذشت دقیقه چند دانم نمی

 گفتم«:  شهرام»!  شیشه پشت از را گوشی کرد اشاره بود زندانیان مخصوص که تنم آبی لباسهاي به خیره

 کنم باور من تا کنند نگاه خوب کردم می التماس چشمانم به. بروند راه کردم می التماس پاهایم به. بردارم

 خویش نام و کردم گم ناباوري شهر در را خودم اي لحظه براي. نیستم خواب.  است حقیقت بینم می را آنچه

 .شهرام...آمده شهرام پري؟ شاه کجایی. برگرد پري شاه پري؟ شاه.شوم پیدا شاید تا زدم می صدا را

 هاي چشم در خیره. رفتم جلو. شود خارج ذهنم از نامش ؼریبی تا کردم زمزمه لب زیر را شهرام نام بار چند

 به را ام گذشته شدن دیوانه نگاهش. لرزید می من تن شدت به اما نبود سرد هوا. برداشتم را گوشی خمارش

 .برداشت را گوشی هم او. آورد یادم

 .بزند حرفی داشت جرأت من زبان نه و گفت می سخن او نه هم، چشم در چشم. لرزید می دستم در گوشی

 .شوم بیدار خواب از و بزنم حرؾ ترسیدم می



 » پري شاه!« 

 گفتم. کرد می صدا مرا شهرام. نشدم هم بیدار. نبودم خواب. بود خودش صداي«:  بله».  و بست حلقه اشک و

 .چکید اش قطره اولین

 » کنی می کار چه جا این تو ؟«

 پرسید دوباره. نداشتم پاسخگویی قدرت اما. دانم نمی آه یا بود عمیق نفس«:  قدر چه هستی؟ خودت پري شاه

 اي رفته بین از ؟«

 ثانیه کاش اي. کردم می نگاهش فقط. بودم داده دست از را بیانم قدرت و لرزید می شدت به ام چانه و لبها

 ...او نگاه. ایستاد می من نگاه. ایستاد می زمان کاش اي. کردند نمی حرکت ها

 خوردند آرامی تکان لبهایش دوباره. کرد خاموش را چشمنم آتش شعله که نشست چشمانم در تیري«:  شاه

 بودي نامیده حقیقت تو که آنچه بر تا نیاسودم اي لحظه شنیدم را خبر که زمانی از. زنی نمی حرؾ چرا پري؟

 نقشه و طرح با هم آن چه؟ یعنی عمد قتل مجازات دانی می آیا پري؟ شاه کردي چه خودت با تو. یابم دست

 ببینم بزن حرؾ. است اندك بسیار تو کردن نگاه براي فرصت. پري شاه فهمی می. اعدام یعنی قبلی؟

 چه...« 

 » شهرام!« 

 گفتم لرزید می صدایم. شدیم ساکت دو هر«:  خورم می قسم خدا به. نیستم قاتل من کن باور.« 

 » شنونده قانون است قرار اما.  نیست نیازي هیچ که بشنوم من است قرار اگر. نخور قسم. همین فقط همین،

 باید حکم. فهمد نمی تأخیر عدالت. است گذشتن حال در وقت. دارد نیاز مدرك قانون. باشد تو هاي حرؾ ي

 پري شاه چه یعنی فهمی می. شود اجرا ؟«

 گفتم ریزان اشک«:  را قاتل تا دارد نمی بر خود چشمان برابر از را دستمال آن دادگستري عدالت ي فرشته چرا

 کند صادر اي عادالنه حکم و بپردازد داوري به و بشنود را اعترافات بسته دیدگان با دوباره آنگاه و بشناسد.« 

 » است تمام وقت»  از جدا و گرفت شهرام دست از را گوشی عجله با بود ساکت لحظه آن به تا که محسن

 گفت احوالپرسی«:  بنویسم را قصه ادامه دهی می اجازه.« 

 » را پاك عشق مفهوم خوانندگانت تا بنویس. آمد من دیدن به دیگر بار شهرام بنویسی نکن فراموش فقط

 نبود هوس و هوا. نداشت جسمانی تمنیات لیال قول به و بود پاك من عشق کنند باور. بدانند.« 

 حرکت از و شد می کشیده شیشه روي شهرام دست دو. بگذارم را گوشی شدم مجبور مأمورین دوباره تأکید با

 .زند می صدا مرا نام فهمیدم می لبهایش

 ارتباط. برداشتم را گوشی. شد صادر اجازه. بردارم را گوشی لحظه یک براي فقط دیگر بار کردم می التماس

 گفتم. شد وصل«:  جمشید. شده حساب نقشه و طرح یک. انداخته روز و حال این به مرا جمشید قبلی توطئه



 کن تسلیم باال مقامات به مرا هاي گفته شهرام. است خطرناکی قاتل».  حاجی با کردم می تکرار که زمنی و

 سمت به که بودم شهرام هاي گام ي کننده نظاره تنها من و شد قطع ارتباط بگذار میان در را موضوع آقا

 تعقیب را راهش نگاهم. داد تکان برایم را دستش. شد می برداشته عقب

 می. بیند می مرا اشکهاي سیل مهربان خداي دانم می. شد می ریخته سرش پشت که بود آبی اشکم و کرد

 همان. دهد می گوش ام عاجزانه هاي استؽاثه به. شنود می را هایم ضجه و ناله صداي آسمانها وراي از دانم

 .ندارم آرزویی دیگر امروز خدایا...  خدایا آه...  را او دوباره امروز و گرفت من از. داد من به را شهرام که خدایی

 من. گشتم سیراب امروز که بودم وفا تشنه من. باشد من زندگی انتهاي نقطه تواند می شهرام وفاي و محبت

 چیز همه. دیدم امروز که پیمودم می عشقم دیدار روشنایی از اي روزنه امید به تنها را ناپیدایی مسیر کورکورانه

 مدهش سیاهی آن که نورم نیازمند خاموشی چراغ من را، صمیمیت و انسانیت را، واقعی عشق. دیدم آشکار را

 عین در امروز. گردید روان نورم چشمه امروز اما نداشتم اختیار در را نور چشمه آن که افسوس ولی بزداید را

 . کنم خارج گلو از را آخر نفس حاضرم دوجانبه عشق یک لذتبخش پرتو از برخورداري

 . ساخت متعجب را ژیال صورتم بشاشیت. شدم سلول وارد

 » رنگ و حالت اینقدر یکباره و اینگونه که بود آمده تو مالقات به کسی چه بزنم حدس توانم می پري شاه

 .کرد تؽییر ات چهره

 ات دیوانه که آن. بود شیدایی و عشق از سرشار که آن. وجودت تمناي و تمایل. دلت آرزوي آمد جانت الماس

 زدم حدس درست شهرام؟ بود؟ چه نامش. بود زندگی و تو بین ارتباطی پل که همان. بود کرده ؟«

 گفت. نزدم حرفی. « : شود پیدا چشمانت تماشاي در نگریستن جنون شهرام دیدار هنگام فقط بود قرار

 درسته ؟«

 دادم تکان را سرم« :  درسته.« 

 خیزد برمی وفا از صدایش. شنوم می را صدایش. کشید می فریاد جنون آن اکنون و

 » اي گرفته فرا کسی چه از را ها کلمه و جمالت این تو ژیال ؟«

 گفت« :  روح که است عشق. دهد می فرا معشوق به را ها جمله این عشق فقط. بودم اي دیوانه عاشق هم من

 عاشقها فقط. دارد شاعرانه تدریس که است عشق. بگویی سخن بتوانی طبیعت دنیاي با تا کند می لطیؾ را

 در را برگ رقص که هستند عاشقها. شنوند می شدن جدا شاخه از یا و شدن لگد هنگام را گل جیػ صداي

 هراسان را رعد نعره و کنند می دل درد ستارگان رنگی پولکهاي با عاشقها. بینند می پرجلوه پاییزي باد برابر

 .کرد شاعرم عشق شکست. آمد در آب از فرجام نا هم من عشق ولی. بودم عاشق روز یک هم من. پذیرند می

 مثل تو، مثل...« 

 » بهاري نسیم برابر در را ها بنفشه رقص توانم می امروز. شدم برنده امروز و جنگیدم شکست با من ولی



»... 

 » کنی می مجسم زیبا خورشید تاللو و بهاري نسیم زیر را بنفشه رقص چون! پري شاه شاعري هنوز اما.« 

 » ژیال دانستی می را جمله این ادامه هم تو ؟» گفت« :  نمیداند را ها جمله این ادامه عاشقی کدام ؟«

 سراغ محسن از مالقات آخرین دیدار، آخرین. آمدند دیدنم به وکیلم و محمد، محسن،. گذشت هفته یک حدود

 . گرفتم را شهرام

 » نیست شما همراه چرا. نیامده چرا پس محسن؟ کجاست شهرام.« 

 » ندارم خبري هیچ شهرام از من آمده تو مالقات به که روز همان از. پري شاه متاسفم.« 

 » تهران برگشته پس ؟«

 » حالت جویاي و رساند سالم پدرم ضمن در. ندارم اطالع واقعا. دانم نمی...« 

 کلمه گفتن با«  ممنون »، گفتم وکیلم به خطاب و کردم قطع را حرفش« :  آورده تشریؾ وصیتم پرسیدن براي

 .ندارم بخشیدن براي هم منالی و مال. ندارم فرصتی هیچ. رسیدم داشتم آرزو که آنچه به قبل هفته من اید؟

 خواهد می دلم که دارم تهران در آپارتمان یک تنها. دادم دست از اش خانواده و جمشید سر صدقه از را همه

 و ژیال و لیال. شوند دچار ژیال یا و لیال سرنوشت به نباید که آنهایی. شود سرپرست بی کودکان خرج پولش

 خویش فرزندان آتیه و آینده به را خوشگذرانی و دود که هستند معتادي مادرهاي و پدر فدائیان اینها امثال

 .دهند می ترجیح

 یک هر امیدوارم و شنویم می ما امروز را اینان شدن پرپر فریاد. شوند می پرپر خودشان دست با که گلهایی به

 .نرسند قتل به لیالها و شوند کاسته ژیالها تا کنیم تالشی

 .نگریستم می مظلومانه. ریختم می اشک صدا بی. زندگیم شب آخرین. زدم می قدم من و بود شب نیمه

 و گفتم را اشهدم. خواندم را نمازم. شد صبح چهار ساعت. رسید فرا ها لحظه مرگ. گذشت می ساعتها آخرین

 .کردم متعال خداي از را گناهانم بخشش طلب

 .شد می کوبیده زندان فضاي بر پتک همچون بود من بردن مامور که سربازي گامهاي صداي

 .شدم رفتن آماده و بوسیدم را زمین و کردم سجده بار آخرین براي

 .پرید خواب از سلول در قفل شدن باز صداي با ژیال

 » نشده صبح که هنوز داري؟ کار کی با سرکار پري؟ شاه شده خبر چه.« 

 . »نداشتم هم را حقیقت کردن پنهان قصد اما. گذرانم می را آخر شب دیشب، بگویم بودم کرده فراموش! ژیال

 را واقعیت اگر ببخش مرا. بود تر واجب برایت استراحت و هستی بیمار تو. بمانی بیدار را شب خواست نمی دلم

 نگفتم ،...«

 که کردم می خواهی حالل. بگویم سخن آن از بیشتر نمیداد اجازه و بود شده گلویم گریبان به دست بؽض



 کرد بیدار خواب از را سلولی هم هاي بچه بقیه کردن گریه هاي هاي صداي با ژیال« :  شاه شوید بیدار ها بچه

 پري شاه کن صبر. نیست ما بین در امروز طلوع پري شاه. برند می دارند را پري».  را صورتم. ایستادم

 شدم خارج سلول از و گفتم را ام جمله آخرین. گردید روانه اشکها. کردند حاللیت طلب بوسیدندو« :  بیگناه من

 نیستند آلوده خون به من دستهاي. نبودم قاتل من. بودم.« 

 .کرد سست را گامهایم دار طناب. کنند آؼاز را جدیدي طلوع تا گذشتند می ها لحظه کم کم و شده تمام اذان

 سرد طلوع آن در پاییزي باد زوزه. داشت را جسمم از جدایی قصد روحم ؼریبانه چه. بستند پشت از را دستهایم

 .نبود خبري هیچ آشنا و دوست از فرمانده و بود سرباز. کردم نگاه را برم و دور. کرد می بیشتر را وحشتم

 کدامین به مرا افکار بالهاي کالؼها قار قار صداي و شد می کشیده زمین روي که دمپایی کرش کرش صداي

 . دهد پرواز توانست می سو

 .لرزیدند می ترس شدت از بدنم اعضاي تمام. رفتم اعدام جایگاه به

 .ببندند را چشمهایم تا کردند حاضر دستمالی. کرد محکم را اش گره و آویخت گردنم به را طناب مامور یک

 گفتم آهسته« :  زندگیم طلوع آخرین با. کنم وداع دنیا با و ببینم خواهم می.« 

 نگاهم. داشتم فاصله مرگ با کرد می برخورد پایم زیر پایه چهار بر باید که لگد یک اندازه به شاید یا قدم یک

 پرسید من از که بود سرهنگی به« :  داري گفتن براي حرفی ؟«

 آمرزش طلب آسمان به سر و گفتم اشهد کوبیدو می شدت به قلبم. دادم تکان منفی عالمت به را سرم فقط

 .کردم

 چندان نه رشته با نگاه یک. مجهول و نامتعارؾ و انتظار از دور نگاهی. بود ناباورانه نگاه نوعی نگاه، یک

 .دید می را شهرام انتهایش که طوالنی

 .آمدند می من سمت به هم با همه. دید می را وکیلم. دید می را آقا حاجی و محسن

 .کند اجرا را اعدام فرمان که گشود لب فرمانده

 گفتم و کردم وحشت« :  نیستم قاتل من خدا به»  زد فریاد شهرام دور از و«  دارید نگه دست»  همراه مامور دو

 .داد سرهنگ دست به را کاؼذي آنها از یکی و رفتند سرهنگ سوي به شهرام

 همه ناباوري، و شگفتی حیرت، کنجکاوي،. پذیرفتند را پنهان اسرار اجبار به زد می موج مؽزم در که چراهایی

 بزنم فریاد کرد وادار را زبانم همه و« :  گناهم بی من! کن کمکم شهرام.« 

 .گشت جدا گردنم از و شد شل طناب. افتاد اتفاقی چه نفهمیدم دیگر و

 .یافت بهبود حالم اندکی تا شد سپري نامعینی زمان مدت. آمدم پایین پایه چهار از مامورین از یکی کمک به

 کی شما است؟ کجا جا این هستم؟ کی. کردم نگاه سلول دیوار و در به زده بهت و کردم روشن را سیگاري

 گفتم ریزان اشک و شناختم راحتی به را ژیال و. هستید« :  خواستند می...  خواستند می... مرا هستی؟ تو ژیال



 نه...  ژیال نه...  اعدام گناه بی مرا.« 

 » باشی مساط اعصابت به کن سعی. داري استراحت به نیاز تو پري، شاه باش آرام.« 

 دیدم تر واضح را آقا حاجی و شناختم را محسن و محمد. داشتم حضوري مالقات بعد روز« :  جمشید. جمشید

 است کجا ؟«

 گفت شهرام« :  ها دقیقه آخرین در درست. کرد اعتراؾ جمشید.« 

 » بوده لیال قاتل که این به لیال، مرگ به کرد؟ اعتراؾ.« 

 داد جواب بود من سوال مخاطب که شهرام جاي به محمد« :  اسیر قانون قوي چنگال در که بود افعی یک او

 که فراوان تالش با خان شهرام. هستید شهرام دکتر مدیون را دار طناب از شدن آزاد و رهایی این شما و شد

 شد جمشید رسوایی باعث داد انجام کوتاه مدت این در.« 

 قرار اش بینی جلوي را انگشتش که حالی در شهرام که بودم نکرده سوالی و بودم نگشوده سخن به لب هنوز

 گفت بود داده« :  قتل معماي شدن باز و تعریؾ براي فرصت. کند استراحت باید فقط پري شاه! ساکت لطفا

 است بسیار لیال.« 

 » پري شاه بخواب آسوده.« 

 ...و سکوت ماندم، من و شدند خارج اطاق از همه

 قابل حد تا را خود ذهنی تمرکز. رفتم فرو فکر به. بود دستم رگ از انژوکت کردن خارج مشؽول زندان دکتر

 حضوري مالقات دوباره بعد روز. پرداختم مؽزم در گذشته تلخ حوادث مرور به هم باز. بودم یافته باز توجهی

 . داشتم

 » اي بچه مگر پري؟ شاه کنی می گریه ؟«

 » اند کرده چشمانم به حمله که فراوان تمجیدهاي و ستایش اشک. است عقل اشک این. شهرام بودم بچه.« 

 تسبیح رضایتی آقا حاجی. شد می بدل و رد شهرام و من بین که حرفهایی جمله به جمله. نوشت می محسن

 .کرد می دعا لب زیر گرداندو می

 یک. عشق از سرشار جانی با توام بود مرگ تابلوي انتهایش که اي جاده از گسستن. کشیدم راحتی نفس

 از صحبتی. نبود رفتن و گسستن از خبري. داشت اشتیاق و شور از لبریز دل یک که شیفته عاشق موجود

 از لحظات آخرین در جان و دل پیوند و. نیامد پیش جدایی نداشت، وجود وداعی تاریخ. نیامد میان به مرگ

 شیرین خاطرات از. سپردم می گوش عاشقانه من و گفت می دل راز. بودم شهرام کنار. نشد گسیخته یکدیگر

 :گفت می. ساختم می روان دیده از را اشک من و گفت می تلخ خاطرات از. نوشت می محسن و گفت می

 « راز ورزیدن، عشق براي میعادگاهی دیگران مزاحمت از فارغ مردم، هیاهوي و ؼوؼا از دور بار این خواهم می

 بیابم شنیدن و گفتن دل درد کردن، نیاز و.« 



 گفتم. « : شهرام زنم، می باشد تو ستایش مکان که عبادتگاهی محراب بر بوسه هم من

 .یافت بیشتري شکوفایی و شکفت. شهرام زد جوانه دوباره ام پژمرده دل دلم، آرزوي

 گذشته، باورهاي و ها اندیشه از پنهان اکنون اما کردم می زندگی اوهام با و بردم می بسر خیال و وهم در من

 امیدي فردا به که بنهم ارزش را ها لحظه خواهم می. باشد نداشته نگري آینده قدرت که خواهم می مؽزم از

 نیست.« 

 گفت« :  از ما رگهاي شدن جدا شاهد سفید ابري تکه پیوست می هم به آسمان و دریا که آنجا افق، در

 شاه کشیدم فریاد شناور ابر آن سر بر آوردم یاد به را تو نام که روز یک من. آمد در خون رنگ به یکدیگر

 گفت چه دانی می. بفرست پس مرا پري ؟«

 » شهرام گفت چه.« 

 گفت« :  خواهد می را تو هم پري شاه ایم، پیوسته هم به آسمانها در را جانتان پیوند.« 

 روشن را دلم هاي روزنه صدایی اما خواستم، متعال خداي از را خاکی جهان با وداع اجازه بارها من پري شاه

 گفت می و کرد می« :  میگردي باز زندگیم دامن به تو روز یک.« 

 گفتم« :  یافت خواهد تحقق تو جان ژرفاي در من نهفته امیدهاي و دل آرزوهاي تمام تو وجود با.« 

 گفت« :  انگیزه که دست دور آسمانهاي از هستی اي فرشته. شد خواهی من آرزوهاي و آالم کعبه تو

 دهی می هدیه زندگانیم به را شدن خوشبخت.« 

 گفتم. شد گرفته سر از بحرانی لحظاتی باز« :  کنی می چه همسرت با ؟«

 گفت« :  رفت آمریکا به مادرش و پدر همراه و شد جدا من از همسرم گذشته سال.« 

 یک حکم دیروز که مردي شهرام. برگرداند من به را شهرام دیگر بار سرنوشت موجهاي که بود گونه این و

 بند، از من رهایی براي. دار طناب از من نجات براي بود خداوند طرؾ از اي وسیله امروز و داشت را عشق

 .من گناهی بی اثبات براي

 » کنم تشکر توانم می زبانی چه با جان شهرام.« 

 گفت خندیدو شهرام« :  پر و معصومانه نگاه یک کند، می چه ندارد گفتن سخن زبان که اي ماهه شش کودك

 می جا به را حکم همان من براي هم تو نگاه. است کافی گذارد می مایه جان از که مادري مادِر، براي لطفش

 است کافی من براي عاشقانه نگاه همین. گذارد.« 

 کریه چهره. گفتند می نفرین مادرش و او به بودند دادگاه در که حاضرینی. شد تشکیل جمشید و من دادگاه

 گفتم. داشت کفاره به نیاز جمشید« :  لیال مثل دلی به آرزو و گناه بی خون شدي راضی طور چه فطرت پست

 بریزي را.« 

 افزود من حرؾ ادامه در محسن« :  بیندازي؟ همسرت گردن را گناهت کرد قبول انسانیتت و شرؾ چطور و



 همین. بود کرده تحمل لحظه آن به تا را تو هاي نامردي تمام که زنی گذاشت، می تو بالین بر سر که زنی

 بودي تو پري شاه لیاقت کنی می فکر آیا بردباري، و صبر اسطوره زن، ؟«

 نگیرم طالق من که کرد می التماس جمشید مادر. رفتیم محضر به و گرفتیم را حکم. شد اعالم دادگاه رأي

 گفتم کنم امضا تا گرفتم دست به قلم که اي لحظه اما« :  جمشید از را دلم واقعی طالق اول سال همان من

 ...اي وحشیانه طرز به که اول روزهاي همان. گرفتم

 را این فقط. نکنم خرد باشد شما پسر که کثیفی حشره خاطر به را ؼرورم و شخصیت این از بیش است بهتر

 آسمان در دل بند. کند می سیاه را دفتر این که است امضا یک فقط امروز دهد، می خدا را واقعی طالق بدانید

 .زند می گره هم به را دل دو بند که آسمانی همان. شود می پاره عدالت

 قفلی من جمالت گویی و نداشت گفتن براي حرفی دیگر مادرش. انداخت زیر به سر پشیمان و خجل جمشید

 .زبانش بر بود

 از زمین گویی. بودم نشسته شهرام اتومبیل در. ایستاد حرکت از زمان کوتاه بسیار زمانی مدت در بود شب

 صدایی با و اختیار بی بعد سکوت و تردید لحظه چند. بود گرفته فرا را جا همه ماه پرتو. بود مانده باز چرخش

 گفتم بود بؽض با توأم که لرزان« :  کنم باور من داري توقع شهرام؟ ؟«

 » پري شاه کنی باور را چیز چه ؟«

 » کنارم در را تو وجود ؟«

 .دارد خاص لذتی که بینم می باور در را نفعم اما است مشکل حوادثی چنین باور هم من براي البته،

 باورش الهی قدرت همه این را، عظمت همه این که همانگونه را، ستودنی را، مقدس نور این! ببین را مهتاب

 پس. ستایش قابل و بخش لذت اما است مشکل...« 

 "دارد؟ را آسمان جذابیت هم ما عشق بگویی خواهی می:"گفتم حرفش میان

 عشق زیبایی.هست الهی عظمت و قدرت هم تو و من وصال!پري شاه است گونه یک چیز همه در خدا قدرت

 باید عشق.هوس از دور.باشد جسمانی تمنیات از دور عشق آنکه شرط به اما است مساوي نور عظمت با هم

 .پیچد می آسمان دل در که است پاك عشق فقط درخشش پر و روشن و زالل.باشد پاك

 نگاه من چشمهاي به خیره و ساکت شد می حرکت آماده که حالی در و گفت را جمله این شهرام

 .کرد حرکت و" چشم به:"گفت"بیفتی راه است بهتر:"گفتم.کرد

 مهتاب نور برابر در اتومبیل چراغ نور.کرد ترم مجنون و تر دیوانه ماشین ضبط از اصیل موسیقی صداي

 رسیدیم که اصفهان به.کرد می رانندگی خودش افکار در ؼرق و ساکت شهرام شاعرانه شب.بود پذیر شکست

 پل سه و سی در عکس قطعه چند.خرید آشناهایش و دوستان براي سوؼات عنوان به پولکی و گز کلی شهرام

 .کردیم حرکت تهران قصد به که بود ؼروب.انداختیم" امام" جهان نقش میدان



 "!شهرام"

 "پري؟ شاه بله:"گفت آهسته.نکرد نگاهم

 قرارداد که است ماه ده تازه آپارتمانم مستاجر طرفی از.است مانده باقی طالقم ي عده از نیم و ماه دو حدود"

 ."ایم نوشته ساله دو را قولنامه ضمن در.است بسته

 تو حال شامل عده ماه سه اگر ثانی در.است اعدام به محکوم تو شوهر اوال:"گفت و کرد کوتاهی خنده شهرام

 اگر و کنی زندگی من منزل در توانی می.نداري فرقی هیچ من خواهر با تو حاضر حال در.نیست مشکلی بشود

 "کنم اجاره آپارتمان یک برایت توانم می نیستی راحت

 قهوه یک به صبحانه صرؾ براي سپس و خواندیم معصومه حضرت حرم در را نماز.رسیدیم قم به صبح سپیده

 .رفتیم سنتی خانه

 "نداري؟ دوست حلیم مگر!پري شاه هستی فکري چه در"

 ".کند؟ اعتراؾ کردي وادارش چطور.هستم جمشید فکر در"

 اول ساعتهاي.شدم شیراز راهی هراسان افتاده اتفاق تو براي وحشتناکی حادثه چه که داد خبر محسن وقتی"

 به اما.ببینیم را یکدیگر بتوانیم تو و من تا کرده طراحی اي نقشه محسن زدم می حدس و کردم نمی باور

 شاید.بود شده نوشته حوادث ي صفحه در تو دست به لیال مرگ خبر.خریدم اي روزنامه رسیدم که اصفهان

 می فریاد وار دیوانه کردم باور را افتاده اتفاق حقیقت و خواندم را خبر وقتی اما پري شاه نکنی باور

 و کور چشمانم.نداشت وجود جسمم در روحی دیگر.زدند می حرفی کدام هر و شده جمع دورم مردم.کشیدم

 مؽزم بر پتکی همچون یکباره بودیم نامزد هم با که دوران ان شیرین خاطرات تمام.بودند شده کر گوشهایم

 من از بعد که هایی ستم و را مظلومیت را گناه بی و معصوم صورت این.آوردم می یاد به را تو چهره.آمد فرود

 .بیاورند وجود به روانی سیل من اشکهاي از تا بودند داده هم دست به دست همه و همه.کشیدي

 جمشید منزل به را خودم یکراست داشتم تو با که مالقاتی از بعد

 معصومه حضرت حرؾ به چشمم.خریدیم سوؼاتی جهت سوهان مقداري شدیم خارج که خانه ازقهوه

 .زدم صدا را شهرام.بود

 پري؟ شاه جانم-

 اما...اما باشد جایی بی تقاضاي شاید-

 همه بعدازاین خواهد می دلم.بزن را دلت حرؾ راحت.ندارد اما باشد هرچه تو تقاضاي.پري؟بگو شاه چی اما-

 ...کشیدي سالها دراین که مصیبتی

 را امروز پس خبرنداریم ازفردا که ما بسرببري امنیت و درآسایش را روزکامل یک حداقل:افزود و کرد مکثی

 کس ازهیچ جزآفریدگارت اي واهمه و ببر،ترس لذت دنیا و فضا ازاین.خیال بی و آسوده.باش راحت درکنارمن



 ...باش نداشته

 .نکند جدا ازنگاهم را نگاهش دورازاحساس کرد سعی و خورد را حرفش

 مالمت و طراوت و زیبایی ي نظاره.تماشا.نگریستن دوختن،یکدیگررا هم درچشم ازهرزنجیري،چشم رها و ازاد

 می سپري که روزگاري و گذشت می که عمري ازامیدهاي بدیع تصویري.بود من آرزوي ؼایت که سیمایی آن

 .نداشت وجود توقفی هم لحظه درگذرزمان،یک.شد

 فراموش را خویش سن حتی و موقعیت...آه.نگریستیم یکدیگررا خاموش و ساکت گونه آن مدتی چه دانم نمی

 و تنها،دوعاشق،شیفته دوانسان.کردم می حسادت خودم اقبال به و شده مسرت و دچارهیجان.بودم کرده

 ثانیه شمردن فرصت طالیی لحظات آن و طوالنی سکوت عشق،آن بیکران خاموش،دودریاي دلداده،دوفریاد

 علت.نبینم را زهرا بهشت که بدهد تؽییر اي جاده به را مسیرش کردم خواهش ازشهرام.بود ازهردوگرفته را ها

 با و نشستم می کنارمزارتو.بود من کسی بی هاي شب گاه خلوت زهرا بهشت:گفتم.پرسید را خواهشم

 نیافته پناهگاهی زهرا ؼیرازبهشت.کردم می دل و بود،درد صبوروهمرازم سنگ که مهربانی و پروردگارخوب

 .دارم دورنگاه خدا ازچشم را رازپنهانم و کنم خلوت خودم دل با که جایی.بودم

 فرسنگ ما.کشاندم نابودي به تورا گذاشتم درزندگیت که گامی اولین با من.هستم تو ي شرمنده من پري شاه-

 و نگریم می فاصله ازکمترین همدیگررا اکنون.ایم رسیده هم به اکنون ایم،اما مانده دور و ایم دوربوده ازهم ها

 دورازهم،جانها ها تن.بشویم کالبد دردو جان یک. آمیزیم درهم را خود ي ازرده و شیفته جان که کنیم باورمی

 ...دریک

 و خوشبختی.داشت مرا چشمهاي به حمله قصد که دیدم شهرام ازچشمان یکباره را ستایش و آرزو و نگاه

 با دلش سرود.انداخت طنین درگوشم و شد خارج ازگلویش عشق فریاد.آمد سویم به و پرکشید ازلبانش سعادت

 ازلب حاصلی گفتن؟چه سخن به نیازي چه نگاه، یک با رازونیازها،جملگی.کرد هماهنگی دلم نواي

 می خوب اورا.کردم نگاه کشید می سرك که خورشید.دیدم می را زندگیم طلوع گشودن؟زیباترین

 می تنم به لذتی چه هایش اشعه اولین.بود ؼروب یک همیشه من براي که بود خورشیدي همان.شناختم

 ازشهرام.کرد ترمی حساس و ظریؾ را احساسم لطیؾ هواي و خیس جاده.بود آمده بند باران تازه.بخشید

 گفتم؟ کجا تا:گفت.بگوید برایم را جمشید اعتراؾ ماجراي ي ادامه خواستم

 .بردي دشت و کوه به را نامرد آن:دادم جواب

 من شنید وقتی.پراندم ازسرش جمله یک با را مستی.بود کرده وحشت حسابی.بود ترسیده جمشید.آمد یادم بله-

 دنبال به من.من همسرقانونی.بود همسرمن پري شاه:گفتم جمشید به.زد خشکش ام داشته نسبتی چه تو با

 .کنم رها ازبند را عزیزم تا گفتم ترك را تهران شبانه حقیقت

 داد؟ ازخودنشان العملی عکس چه جمشید-



 نگذریم ازحق البته.بود چندبرابرکرده را وحشتش دشت تاریکی.بود شده روح قبض:گفت و خندید شهرام

 کمک به نیمارا که بود محسن این.کرد بازنمی سخن به هرگزلب جمشید نبود محسن و محمد هاي اگرکمک

 .ربود باؼبان

 ربود؟نیما؟پسرجمشید؟-

 ترساندن منظرومان تنها.نداشتیم را گناه بی کودك آن به ازاررساندن قصد"واقعا ما البته.پسرجمشید بله-

 مابین که اي درجاده شده تعیین ازقبل محل یک به را محمد،نیما و روزمحسن عصرهمان.بود جمشید

 .گاراژبزرگ دریک.بردند بود شیرازواصفهان

 خبرداشت؟ جمشید-

 چیز؟ ازچه-

 پسرش؟ شدن ازربوده-

 و جابیاید بیشترحالش اینکه آمدي؟وبراي جا این چرا:پرسید نگران کردم توقؾ دشت درآن وقتی نه،اما-

 سرش روي و درآوردم را بود اتومبیلم عقب درصندوق که آب ظرؾ یک بگیرد فاصله مشروب اثرات با"کامال

 اول لحظات...کشتی؟ طور چه را ببینم،لیال بگو حاال خان؟ جمشید آمد؟جناب جا حالت:گفتم و خندیدم.ریختم

 سخن به لب آمد فرود صورتش برسرو که حسابی و درست لگد و مشت چند اما رفت نمی زیربارگناهش

 .بازکرد

 .کرد اعتراؾ یعنی-

 .است کشته را لیال پري شاه که خورد می قسم نه،برعکس،حرامزاده-

 کردي؟ چه بعد-

 جواب و جورکرد و جمع را شهرام حواس گذشت ازکنارمان وحشتناك طور به که کامیونی بوق صداي

 .گوسفندبستم یک مثل را پایش و دست:داد

 .نکرد مقاومتی دربرابرت طور چه درشت هیکل آن با-

 .کند می موش شیررا ترس:گفت و کرد من به تندي نگاه بود دلخورشده بیانم ازلحن گویا که شهرام

 .نداشتم منظوري:افزودم و خواستم معذرت

 .بده ادامه:کشیدم راحت به نفسی و کردم دریافت را بخشش مهربانش نگاه با

 دهان و دست با را نیما وقتی بیچاره.بود درآن پسرش که بردم گاراژي به بسته پاي و دست با را جمشید-

 .کنید چه پسرمن با خواهید کشید،می فریاد زده وحشت دید بسته

 را سرپسرت بخورم،چه آب لیوان یک چه من!داداش ببین:گفت بیتشرشود جمشید وحشت که لحنی با محسن

 برنده تیزو خیلی ببین چاقورا این.کردي دخترجوان آن با تو که کاري همان درست.کنم جدا ازبدنش



 ...کنم،سرآقاپسرت اشاره.است

 کنی؟ ترك زهره را معصوم ي بچه آن کرد قبول وجدانت طور توچه.کنم می شهرام،خواهش نده ادامه-

 کرده یکی به دست بودند خانوادگیش ازدوستان که خبره وکیل دو یکی با پري،جمشید شاه نبود اي چاره-

 جمشید ي پري؟خانواده شاه نیستی متوجه چرا.داربود فهمی؟سرتوباالي می.بود داده را دادگاه حکم.بود

 ...را گناهی دختربی

 داشت چکیدن قصد و بود نشسته پیشانیش روي که ازعرقی.نداد دیگرادامه و کرد توقؾ کنارجاده شهرام

 پذیرفت میل کمال با.کنم رانندگی من راه ي درادامه بدهد اجازه کردم خواهش. ندارد خوشی حال زدم حدس

 .بگذارم یچشمم رو را عینکم کرد می مجبورم و بود باالترآمده کمی دیگرخورشید حاال.نشست کنارم و

 .است نشدنی فراموش تو جذابیت و زیبایی:گفت زنان لبخند و کرد تیزي و تند نگاه شهرام

 کردي؟ چه نیما با نکن،بگو عوض را بحث شهرام:گفتم

 خواست،محسن می کمک ضخیم ازطنابهاي رهایی براي ازپدرش و زد می جیػ نیما وقتی.نباش نگران-

 می دردل. بیشترشد پدرش هاي التماس و ها جیػ صداي.کرد نزدیک نیما به چاقورا و کرد استفاده ازفرصت

 کنارمی را عطوفت و شد می سرکش خشمم آوردم می یاد به که زندانی لباس آن رابا تو ي چهره اما سوختم

 .گذاشت

 شهرام؟ شد چه باالخره-

 تعریؾ مو موبه را واقعیت و بازکرد لب باالخره.بدهد ترجیح را پسرش ماندن زنده مجبورشد جمشید-

 ي درآستانه آراسته اي لحظه را لیال و بود پریده ازخواب درحمام بازشدن صداي با وقتی حرامزاده جمشید.کرد

 .بدهد پس زودي همین به را عملش سزاي امیدوارم.کثیؾ ابله...نتوانسته بود دردیده

 توقؾ پدرشهرام منزل درب جلوي.گذشتم بودند تلخم یادآورخاطرات که هایی ازخیابان.رسیدیدم تهران به

 .رفتم اتومبیل عقب صندوق سمت به و کشیدم بیرون را سوئیچ.شدم پیاده و کردم

 بري؟ نمی حیاط داخل را پري؟مگراتومبیل شاه کنی کارمی چه-

 .شهرام نه-

 آن توانم نمی.کردند دشمنی من با بعدازتو درودیوارش که است اي خانه این:افزودم و برداشتم را وچمدانم

 .بروم من بهتراست.کنم زنده را خاطرات

 .پري شاه نداري را جایی که کجا؟تو-

 مستقلی ي خانه فرصت دراولین نباش نگران.است بوده ام منشی"قبال.ساناز،آشناست منزل روم می"فعال-

 .کاربروم دنبال اینکه از فردا،قبل همین.کنم می اجاره

 .برسانمت خودم بده اجازه پس:گفت و شد هول شهرام



 هرکوهی.آورد ازپادرمی را هرمردي ؼرورت:گفت.انداختم دستش کؾ را سوئیچ.سوارشدم و نکردم مخالفتی

 دانستی؟ می.کند می راآب

 دانستی؟ کرد،می خردش تو عشق.دیدم مردم دربرابرچشم شده روزخرد یک را ؼرور همین اما:گفتم

 می.پري شاه شاهکاربودي تویک شاهکارقراربدهد بندگانش درمیان خداوند اگرقراربود:گفت و کشید آه

 دانستی؟

 می.شد می برنده ما عشق داستان ببرد را جایزه بهترین پاك عشق یک داستان واگرقراربود:گفتم و کشیدم آه

 ...یکدیگررساند به مارا که بود عشق این پاکی دانستی؟و

 کنم اضافه ازاینکه وقبل«  داننستی می. » دانم می:گفت و کرد کوتاهی ي خنده شهرام

 به شب آن.کنند اجاره برایم کوچک آپارتمان ویک مطب محسن اتفاق به شهرام روزبعد صبح شد قراربراین

 .رفتم نمی کاش اي که سانازرفتم منزل

 ازپیچ.کرد حرکت و زد بوق فشاردادم،شهرام سانازرا درمنزل زنگ شدم پیاده شهرام ازاتومبیل اینکه محض به

 ام دیوانه روزنامه خبرهاي:گفت و آویخت گردنم به دست.ظاهرشد دربرابرم که سانازبود.دربازشد گذشت کوچه

 .کرده

 خانم تو بفرما.کنی باورنمی که عزیز مهمان یک:داد سانازجواب و ساناز؟ کیه:پرسید که شد بلند ازایوان صدایی

 .خوشحالم ازدیدنت چقدر دانی نمی!دکتر

 .فهمیدم شدم وارد وقتی را این.بود انداخته گل شادي ازفرط صورتش گفت می راست

 راروشن محقرما ي کلبه!دکتر خانم بفرما...بفرما:گفت و کرد خاموش را ایوان برق.آمد می راه سرمن سانازپشت

 .کردید

 من دنبال حبیب دایی منزل ازگچسرتا که سربازجوانی علی،همان.بود شوهرسانازعلی.شد خشکم.شدم اتاق وارد

 مستأجربه عنوان به مرا که همان.داشت ازدواج قصد که همان.دارد دوست مرا کرد می ادعا که همان.بود

 را شپش وقتی که همان...وهمان.بود ام کننده مالقات تنها زندان در که همان.برد کوچکشان ي خانه زیرزمین

 دم که همان. هرگزبرنگشت که همان.رفت و کرد ولم ام تراشیده را موهایم شد متوجه و دید لباسم روي

 .درآمد ازآب وناخالص زد می ازعشق

 علی؟...هستی تو-

 ...شاه...؟شاه...شما-

 پري شاه...بله-

 چه جا این:من،پرسید به نگاه یک و همسرش به کوتاه و تند نگاه یک.کرد می نگاهمان مبهوت و مات ساناز

 شناسید؟ می همدیگررا شما...دکتر،هان؟مگرشما خانم خبرشده علی؟چه خبرشده



 گفتم من.گشودیم لب همزمان علی و من«  نه»  گفت وعلی«  بله.»  چی؟:سانازپرسید

 همان ایشان:ازسانازپرسید منگ و گیج علی.نشستم اتاق ي گوشه بعد.بشناسیم؟ نه،ازکجا:دادم ادامه من و

 کردي؟ می را تعریفش ها قبل که دکترهستند خانم

 بله:داد سانازجواب

 بودي؟ منشی تومطبش که دکتري خانم همان:پرسید دوباره علی

 بله:داد سانازجواب

 .ورفت کرد درشیرازازدواج بیمارستان رئیس بایک که دکتري خانم همان:پرسید بارسوم علی

 .بله-

 کرده حرام وروزمرا شب و خواندي درروزنامه را بودنش خبرقاتل که دکتري خانم وهمان:پرسید بارچهارم وعلی

 بودي؟

 یک شده،درضمن مگرچی حاال.دکترهستند خانم همان ایشان.کردي ام نه بله،دیوا...بله،علی،بله:کشید سانازداد

 تو با کرد راضی مکررمرا اي نصیحت با که هستند دکتري خانم همان بگویی،ایشان کردي فراموش را جمله

 زیبایی حرفهاي دکتربا خانم دکتر،همین بیشتراست،خانم ازمن چندسال تو سن نالیدم من هربارکه.کنم ازدواج

 .کرد می زنده دروجودم را ازدواج عشق زد می که

 اتفاقی علی،چه بگو من به:گفت و دوید سرش سانازپشت.شد خارج هراسان ازاتاق و! من خداي:گفت علی

 علی؟ میروي کجا.پریده رنگت افتاده؟چرا

 بخشید سانازجان،می بروم من بهتراست:گفتم باشم نزده هم به سانازرا و علی زندگی اینکه براي و شدم بلند

 .شدم مزاحمت که

 اما.کند منصرؾ ازرفتن مرا داشت سعی مکررش اصرارهاي سانازبا.کردم خداحافظی که بود شده هواتاریک

 .بازنکرد تعارؾ به لب حتی علی

 ماندن وزنده زندگی واقعیت درتاریکی ها خیابان سکوت و بازتنهایی.گفتم ترك را منزلشان و کردم خداحافظی

 گاهی.است همین زندگی.فروریزم و بکوبم شهررا دیوارهاي تمامی توانستم می کاش. کرد روشن برایم را

 یا ؼوؼا با.بسازیم مجبوریم ما.کند می دعوت سازش به را همگان آمیزکه مسالمت سکوت،تضاد ؼوؼا،گاهی

 اید نگفته هنوزمسیررا:پرسید دیدم،راننده درتاکسی را خودم که نگذشت روشنایی،چندي و تاریکی با تنهایی

 .بروم باید کجا!خانم

 .نیاوران:گفتم اراده بی چرا دانم نمی

 آهسته صدایی.زدم زنگ.است تنهایم شب پناه تنها کردم احساس شاید.شدم پیاده شهرام درمنزل جلوي

 کیه؟:پرسید



 .آمده پري شاه بگویید خان شهرام به:گفتم

 پري؟ شاه پري؟توهستی شاه:پرسید

 هاي چراغ.دربازشد.است برگشته ازآمریکا مادرش که بود نگفته من به شهرام.شناختم را مادرشوهرم صداي

 پایین سویم به ها پله وازراه. تو پري،بیا شاه تو بیا:شد شنیده ایوان ازروي شهرام صداي.شدند روشن یکباره

 .آمد

 که است این مهم بشود اگرهرچه.بدهم دلداري را خودم مجبورشدم باالخره.گرایید می آه به بسیاري اگرهاي

 .شود صبح تا بده تکیه امیدت کوه به راحت خیال با پس.توست میزبان شهرام

 پري؟ شاه برگشتی چرا-

 به را واقعیت.بگویم دروغ اي کلمه حتی شهرام به توانستم نمی اما نبود سانازخانه بگویم خواستم می

 چه به ازاینکه.آزارهمسرش و حبیب گذشته،ازدایی گفتم،ازخاطرات ازعلی.کردم تعریؾ برایش دل اجبارصمیمت

 ...و رفتم زندان نحوبه

 و بود خجل من ازروي مادرش.زدیم می گپ و نشسته کنارشومینه.نماند پنهان من ازدید شهرام چشم اشک

 .دهد ترجلوه بهترودوستانه را اش رابطه نحوي به کرد می هربارسعی

 صبرومقاومت به دخترم،باید آفرین.هستی زنان پزشک ام شنیده راستی.نیست تعارؾ قابل!جان پري شاه بفرما-

 ...خبر و نگرفت تماس من ازشیرازبا چرا که کردم می گله جان ازشهرام داشتم شما پاي پیش.گفت آفرین تو

 تلخ ي خاطره ازطرفی.است خسته پري شاه!مادر ندهید ادامه"لطفا:گفت و پرسید مادرش حرؾ میان شهرام

 .بهتراست نشود زنده شیرازبرایش

 آماده من استراحت براي را نشیمن اتاق تا دستورداد خدمتکارش بعدبه.شد ساکت و درامد امرپسرش مادربه

 نمی خسته بیانش،ازآوازصدایش ازلحن.شدم سیرنمی ازنگاهش.نشستم سحرکنارشهرام نزدیک تا شب آن.کند

 ام ساله چندین فرسودگی و خستگی که باورکند حاضراست کسی چه.بردم می لذت من و گفت می او.شدم

 شب همان را عشق ي معجزه حجله، پري من،شاه که راستی به.گریخت روحم و ازجسم شب یک درعرض

 .دیدم

 ...به و روزعقد او،به با مجدد ازدواج کردك،به فکرمی شهرام به.رفتم نشیمن اتاق به

 .دیدم کناررختخوابم را شهرام اشک اشک ؼرق دیدگانی با گشودم که ازخواب چشم.روزدیگرنیزگذشت یک

 من گفتی نمی کنی؟مگردیشب می گریه هم پري؟درخواب شاه شده چی:پرسید او و کریدم سالم بازهمزمان

 با و کنی آشتی جهان هاي زیبایی با داري قصد دوباره مگرنگفتی ام آورده ارمؽان به را مسرت و شادي برایت

 بگیري؟ فاصله اشک

 گذاري؟ می مگرتو شهرام،اما:گفتم



 ...را دریا این باشم اگرراضی باشد من به من؟نفرین-

 .نرسیم هم به شهرام،نکند ترسم می.دیدم می تورا خواب-

 ي صبحانه مادرم که شود بلند حاال.است ازفکروخیال هم خواب.نباش نگران پس.رسیم می بخواهد اگرخدا-

 .کرده آماده عروسش براي مفصلی

 .ببرم کجا به خود با را شرمندگی همه این-

 امانت به ببروآنجا من دل ي النه به را ؼم تا خاطرات،ازشادي تا ازشرمندگی.است من دل ي النه جا بهترین-

 .بگذار

 روي که کرد دعوتم زنان چشمک میزصبحانه. رفتیم بیرون ازاتاق و شدیم هردوساکت مادرشهارم صداي با

 اندکی کاؼذي دستمال برگ یک با.داردرکنارشومینه ژله کیک ي وخامه داغ ي قهوه بخار.بنشینم صندلی

 .برداشتم نان تکه یک کردو خشک را صورتم روي ي مانده باقی ازآبهاي

 خوري؟ نمی چرا پس-

 دهان توبه را اول ي لقمه نشینم می. کنارت وقتی داشتم آرزو همیشه:گفتم.کرد می سوال که بود شهرام

 .ببري

 را ها لقمه اولین که است این هم من آرزوي بعدازعقد:گفت و شد خیره من لبهاي به اي لحظه شهرام

 .بگذارند تو دهان به من دستهاي

 تمام و شد نمی ومؽزم زبان حریؾ عشق اما نداشت را حرفها این وزدن شنیدن دیگرتوقع سالم و هرچندسن

 برنابودي.کردم می مسرت احساس خود ازپیروزي.بیایند کوتاه عشق دربرابرمنطق مجبوربودند بدنم اعضاي

 .آوردم سرفرود میل کمال با دربرابرسرنوشت و خندیدم ضعؾ

 اعتراؾ به مربوط هایش جمله آخرین.بود نوشتن مشؽول محسن.رفتم آقا حاج منزل به شهرام همراه روز آن

 کنی؟ تمام را داستان بهترباشد کنی فکرنمی:گفتم و انداختم نوشته برگهاي به نگاهی.بود جمشید

 را بله و نشستید عقد ي سرسفره وقتی: گفت کرد نمی جدا ازشهرام را نگاهش که درحالی و خندید محسن

 قبول؟.رسانم می پایان به را حجله پري شاه کتاب گفتید

 ...زیرخنده زدیم و قبول گفتیم

 به مشؽول و بستم قرارداد بیمارستان با دوباره.مطب حوالی کوچک آپارتمان یک و کردم اجاره مطب یک

 تهیه برایم را مطب وسایل اوتمام.شد خم شهرام هاي کارهاومحبت زیرمدیونی هایم بازشانه.کارشدم

 خون و ریشه و رگ و پوست داراي هردو که دوانسان بین که راستی به.داشتم الزم وهرآنچه منزل وسایل.کرد

 .باشد فاصله تواند می آسمان تا اززمین هستند

 .ساختند ام شرمنده محبت و لطؾ با آشنایان و دوستان.شد می چیده درمطبم ترتیب به که بود گل سبدها



 شهرام.گذشت ماه یک حدود.گرفتم رونق دوباره.آمدند سراؼم به ام قدیمی بیماران کم کم.شد افتتاح مطب

 صدایش شنیدن با.شد می جویا ازحالم و گرفت می تلفنی تمام روزبارها درطی.آمد می دیدنم به هرروز

 .کشید پرمی ازتنم خستگی

 .نوشت می و بود درتماس مرتب سفید صفحات پرکردن براي محسن

 پري؟ شاه رفتید کجا امروز-

 .دربند-

 تفریح؟ براي-

 می را شهرشب قسمت دریک اتفاق به و کند می تعطیل را خودش مطب شود می که ؼروب البته،هرروز-

 دیشب راستی...وحش درباغ شب اوین،یک ویا هیلتون هتل دیگردررستوان درسینما،شب شب یک.گذرانیم

 پدرم قدیمی ي کلبه به.شد می نمناك من هاي اشک با خاکش مه اي دره همان.گچسر...بودیم رفته

 .بسازد کوچک ویالي یک کلبه پشت درزمین و کند بازسازیش شهرام قراراست.سرزدیم

 روید؟ می کجا امشب-

 شهرام با زهرا،قرارمن بهشت کنم گمان:گفتم و کردم خورشید ؼروب هب نیامده،بعدنگاهی شهرام که هنوز

 جا بهترین دل ي گره بازشدن براي و باورها براي.بگذرانیم زهرا دربهشت را جمعه هرشب که است این

 .مزاراست

 بازکردن براي صبخ و بگذرانید بد شام صرؾ به ما درمنزل را امشب بهتراست.رود می تاریکی هواروبه اما-

 ...ها گره

 بنویسی؟ بتوانی که باشد شنیدنی بازهم کنی فکرمی:گفتم محسن حرؾ میان و خندیدم

 کنم حک برکاؼذ را پاك دوعشق احساس ها جمله کردن زیبا و کلمات چیدن با توانستم می کاش اي:گفت

 هرگزتوانایی.بنویسم را هستم دیدنش ي تشنه که را آنچه توانم نمی کنم می تالش هرچه که متاسفم اما

 می جرقه شهرام درچشم چگونه توکه لبخند یک.بنویسم شکافد می تورا قلب که را شهرام نگاه یک ندارم

 .بنویسم را اندازد

 عقد خرید براي وقت چه:پرسید می اي تازه سوال گاهی و نوشت می محسن.ماندیم آقا حاج درمنزل را شب

 روید؟ می

 .فردا ازهمین:داد جواب شهرام

 ها طالفروشی و ها بوتیک ي شدند،روانه می تعطیل ها مطب که ؼروب هرروز.گفت شهرام که شد وهمان

 آپارتمانم به مختلؾ هاي بسته با من درآخرشب و کردیم می صرؾ رستوران دریک را شام هرشب.شدیم می

 را مدعوین صداي.کردم می حس را شهرام بوي.بوییدم می ودرتنهایی کردم بازمی را ها بسته.گشتم برمی



 هرشب که شد همان و ریختند، می شهرام و سرمن روي نقل کشان وکل گویان تبریک که شنیدم باردیگرمی

 .کردم فکرمی

 .شد چیده باردوم عقد ي سفره.گذشت نیم و ماه سه

 پرنسسی ي یقه.گرفت جا درتنم عروس لباس که بودم رویا و خواب درعالم.باورکنم نتوانم که است بدیهی

 داشته نگه را را فنرخودش توسط و شده باالکشیده طرؾ بیشتربه متریا سانتی سی حدود گردن ازپشت لباسم

 هرکدام که درشت اي حلقه هاي گوشواره برقصاند و بچرخاند الماس نگینهاي روي نوررا انعکاس بتواند تا بود

 جمع سرم باالي طالیی و درشت گل یک صورت به که موهایم مدل به خاصی ي جلوه.بود زمرد نگین یک

 خیره و چرخاند درانگشتم را باردیگرحلقه.بگذارم اش حجله به قدم تا کرد باردیگردعوتم شهرام.بخشید می بود

 پروازمی زمین بالي و نشسته باربرفرازابرها این گویی.شد سعادت و خوشبختی کاشؾ چشمهایم به

 .ساخت متحیرمی را میهمانان تمام آورپروردگارم شگفت و مرموز قدرت.کردم

 شهرام-

 .بگو جانم-

 ...من...من...دارم وحشت حریرحجله ازدیوارهاي

 و بازکردیم را قرآن.ندادم ادامه و شدم ساکت هم من.کرد دعوت سکوت به را همگان خطبه خواندن صداي

 تو وجهانیان،فضل پروزدگارجهان اي:کردم خلوت خودم خداي با زیرلب.دادیم قرار آم برجلد را دستهایمان

 .است مانند بی قدرتت و عظیم

 درگاهت به تومرا احساس و رساند حاجتم به تومرا مرحمت.هستند تو ي بنده جهانیان و تو دربند جهان

 .کرد راهنمایی

 دانی می ناگفته گذرد می مظلوم برمردم که را آنچه و خبرداري ستمدیدگان ي ازناله که مانند بی ي داننده اي

 .نیازي بی گوهان گواهی به هایشان حکایت و شکایتها درتصدیق و

 ي شایسته را هرگزستمکارانی و درازاست زدگان ستم سوي به همواره تو ویاري حمایت دست که کس آن اي

 .دانی نمی وحمایت یاري

 که دانی می و ام کشیده ها ستم چه ظالم و ظلم ازدست اي تودیده که توانا و دانا پروردگارمن،اي اي

 .آمین.باشیم خوبانت راه رو پیش صالحت درکناربندگان که فرما کرامتی.ام کشیده ها چه درفشارزجروعذاب

 روي را اشکی ي قطره و گذاشتم عزیزم ي مخمورسربرشانه و مست.شد زنده درمن گذشته داغ بازاحساس

 مدعوین دربین لحظه درآن کاش.شد فشرده انگشتهایش الي البه انگشتهایم. انداختم اش زیتونی کت

 شب اول ي ستاره تک همچون ام حلقه درشت نگین برق.گذاشت جا دستم پشت اي بوسه شهرام.محوبودیم

 .کرد می خودنمایی تنهایی به و درخشید می تاریک نیمه درآسمان



 داري؟ احساسی چه پري شاه-

 .بیند می معجزه فقط را نجاتش که اي شده ؼرق:گفتم.کرد می نجوا زیرگوشم که بود شهرام

 کارصورت را خودم صورت.دیدم قرارداشت عقد ي سرسفره که اي درآینه را شهرام لبهاي ي ؼنچه شکفتن

 که بپوشاند،چندچروکی را سپیدم تارهاي قراربود که را ام فندقی زیرسرخودم،موهاي را مقاومش ي او،شانه

 و کجا،دخترجوان نشست سفره برسرهمین که ساله هجده آن و کجا پري شاه این.بود افتاده هایم زیرچشم

 تلخ و شیرین طعم و دانست نمی را سرنوشت هاي جاده خم و چم. بود ندیده را دنیا بد و خوب که روستایی

 آن و کجا چشمها این.بود ندیده که ها چه و نشنیده که ها پري،چه شاه این اما بود نچشیده را زندگی

 .کجا بود دیده را جنگل و کوهستان تنها که چشمهایی

 آنان جمع به و کنن رها خود حال به تنها را افکارم مجبوربودم ومن کردند خداحافظی گویان تبریک مهمانان

 .بپیوندم

 عشق تنها.کرد می برداري فیلم را ها لحظه فیلمبردارآخرین.باشم ها تعارؾ جوابگوي تا ایستادم درکنارشهرام

 و ببوسم را دیگرپدرم هاي عروس مانند خواست می دلم.شود شل بؽضم گره داد نمی اجازه که بود شهرام

 ازدید را درچشمش بسته حلقه اشک و کند نگاه عروسیم لباس به پدرم.کنم رها مادرم درآؼوش را خودم

 ...کند سفارش مادرم.نکند دریػ دامادش

 می سرت روي را عروسی تورسپید که است بارسومی پري،این شاه اي مگربچه:دادم می دلداري را خودم

 به را ارزوها این تمام هرعروسی اما...اما...نه، است بسیارجوان دخترهاي به مربوط ها اصول و ادا این اندازي،

 .دارد دل

 عنوان به شب همان که درقصري.شهرام و ماندم من.بود راپذیرا داماد و عروس یک تنها مجلس.رفتند همه

 کاخ پري شاه.عشق ي قلعه ي ملکه.قصربودم آن خانم من.شد زده شهرام نام به را سندش عروسی کادوي

 .آرزوهایم

 .کند قبول درگاهش به را ونیازم راز امشب که خواهم می خودم ازخداي:گفت

 وقت تا خواست می دلش.کنم خارج ازتن را لباسم داد نمی اجازه شهرام.کردیم خاموش را سالن هاي چراغ

 او که کردم همان و چشم:گفتم.باورکند بتواند درکنارش مرا وجود او تا بنشینم روبرویش لباس سحردرهمین

 .بود کرده درخواست

 :خواند بلند صداي با و بازکرد را سجادیه ي صحیفه کتاب نشستم،شهرام تخت ي لبه.رفتیم خواب اتاق به

 اجابت مرا دعاي و اور رحمت من تضرع و التماس بر و بشنو عنایت و مرحمت با مرا صداي!پروردگارمن-

 .فرماي

 ها آسمان با مرا قلب که اي رشته و بازگردد نومید تو مقدس ازملکوت امیدوارمن نگاه مگذارکه!پروردگارمن



 .بازمدار دیگران به خویش ازحضرت حاجات ي برآوردنده اي مرا هرگزحاجات و شود بریده دهد می پیوند

 تو کیفروعقاب مستوجب تا.نگیریم احنراؾ ضاللت به هرگزازهدایت که فرماي عنایت سعادتی!خداوندا

 .دریابیم دردوجهان را ها ثواب وکمال.نشویم

 .کردند می سنگینی هم وبرروي شده سرخ خوابی بی ازفرط چشمانم.کرد آرام را شهرام صبح اذان صداي

 .بخوانیم مشترکمان زیرسقؾ نمازرا اواین زمان هردودریک باید.کن عوش را لباست حاال!پري شاه شو بلند-

 ...اکبر هللا:انداختم سرم روي را چادرسفیدم و ایستادم سرشهرام پشت.وضوگرفتم و شستم را آرایشم

 .کرد می یخود ب ازخود را انسان که اي العاده خارق الهی،نیروي آسمانی،وحی ملکوت

 شیدا دلدادگان همچون و کند تفویض را تو،خویشتن هاي دربرابرفرمان که فرماي الهام ما قلب به!پروردگارا

 .شماریم گوارا تورا وهرناگواري.بپذیرد چرا و چون بی تورا اعالي مشیت

 .نشستم کنارشهرام.تابید دیواراتاق روي خورشید طلوع هاي اشعه اولین

 نفس ي شماره تنش، حقیقت،بوي درعالم شبانه ازشبی،رویاي خاطره یک.بود او سرشارازوجود حیاتم لحظات

 آرزوي هرنوعروسی که شبی ترین طوالنی و بهترین.رساندم صبح طلوع به را زندگیم شب ینبهتر...آه.هایش

 استو اش دیرینه

 از را خواب ي اجازه ما و گذشتند می یک به یک لبریزازخاطره شبهاي

 و تعریؾ آماده کی تا ها لب این.شدند نمی سیر هم دیدن از ها چشم این. بودیم گرفته حریصمان چشمان

 .دادند می فرا گوش میلی چه با گوشها این و بودند سخن

 می ما ازدواج از هفته دو حدود. رساند می آخر برگهاي به خاطره یک گذشت با روز هر را کتابش محسن

 .گذشت

 » ها خاطره ترین خوش و بهترین با را عسل ماه.  ام کرده تهیه کیش سفر براي بلیط دو! پري شاه عزیزم

 بگذرانیم»  فراموش را فیلمبرداي دوربین کرد سفارش شهرام ،که بستم می را ها چمدان. شدیم سفر آماده

 خندیدم. نکنم«:  نیست کافی کنی می فیلمبرداري حرکاتم رفتارو از سفر تمام در ؟«

 » شوم می تر دیوانه و تر عاشق روز هر که کنی می چه من با تو ؟«

 . کردم جمع سرم پشت داشت دوست شهرام که گونه همان و زدم شانه را موهایم و نشستم آینه روي روبه

 .کند می پیدا دیگري جلوه شده جمع موهاي زیر بلندت گردن گفت می

 قلب در و آمد در پرواز به هواپیما.شد انجام صبح هشت ،ساعت جمعه روز عسل ماه قصد به منزل ترك

 این اما بودم نشسته جمشید کنار در ها صندلی این روي گذشته در بار چندین. کرد پنهان را خودش آسمان

 .نداشت همراه به تلخ انتظاري سفر این. داشت تفاوت ها سفر تمام با سفر

 التهاب با شادکامی و مسرت که عمر از ،دقایقی نظیر بی هیجان و شور با توام بود سفر این پس در لحظاتی



 می حک مؽزم در را خاطرات ترین خوش که پیوست می هم به هایی ثانیه. بود همراه دل وتپیدنهاي جان

 ؼروب و ها خیابان ،زیبایی فرنگی و ایرانی ؼذاهاي ،انواع داشت که مدرنی رستوران و صدؾ هتل.  کرد

 می خرج طور چه دانستم نمی که پولی هاي بسته و ، مختلؾ بازارهاي برق و ،زرق دریایی مرؼهاي با ساحل

 .شود

 ...و آرایش سیلور،لوازم هاي ،شمعدان کریستال ،ظرفهاي پارچه.  خریدم می گرفت می چشمم که را چه هر

 و بگیرم ژست شهرام قول به. باشم رفتارم مراقب تا کرد می مراوادار شهرام شانه روي دوربین لحظه به لحظه

 را آنچه هر.  شوم خیره ها مؽازه ویترین به دقت با و بزنم قدم آهسته.  خانم بچر سویی به را چشمانم دفعه هر

 ها نوشیدنی و ؼذاها بهترین و بنشینم رستوران در. بپرسم را قیمتش قبل از آنکه بی کنم تهیه خواهم می که

 ....و کنم عوض را لباسم مدل به مدل.  بدهم سفارش را

 بود شده ؼروب«:  شد قضا نمازم!  شهرام واي».  بروم جانماز سمت به اینکه از قبل اما. گرفتم وضو و دویدم

 کرد اصرار شهرام«:  به دیگر یکبار است بهتر. هست نماز براي ،فرصت پري شاه گردیم برمی تهران به فردا

 ایم نخریده سوؼاتی مادرم براي هنوز. برویم ها کویتی بازار».  گفتم«:  چشم»  قطره هنوز. پوشیدم را لباسم و

 پودر توسط را هایم گونه. بود پریده کمی رنگم. ایستادم آینه روي روبه. بود مانده جا پیشانیم روي آب هاي

 براي.  کردم آرایش را چشمهایم اندکی و کشیدم هایم لب دور کمرنگ ،خطی کردم سرخ گونه مخصوص

 لباس یک شوهرم مادر براي.زدند می چشمک ها مؽازه ویترین و روشن ها چراغ.  شدیم بازار وارد بار آخرین

 خریده خودم براي قبل روز را اش نه نمو که عطر یک و مروارید گرنبند یک.  خریدم مو رنگ چند و خواب

 . بودم

 شام رستوران در. بودم ،خسته برگشتیم هتل به. کردم نمی احساس را زمان ،گذر نداشت مفهومی برایم ساعت

 .خوردیم مفصلی

 کرد روشن خودش براي را دومی و من براي را اول سیگار شهرام«:  زودتر چه هر است بهتر ، عزیزم اي خسته

 برگردیم اتاقمان به.« 

 . بود کرده تزیین را قرمز مخملهاي که توري هاي ده پر. شد می باز دریا سمت به اش پنجره که اطاقی

 حتی چشمانم خماري. بدهد قهوه سفارش تا برداشت را تلفن گوشی و انداخت راحتی روي را خودش شهرام

 گفتم آهسته و افتادم تخت روي.  ببینم رویایی آسمان در را شب شهر داد نمی اجازه«:  شهرام بخیر شب!« 

 : کردم اي ناله و زدم تخت روي ؼلتی. شنیدم می را اذان صداي

 » خوانم می را قضایش صبح فردا! جان شهرام ندارم گرفتن دوش حال.« 

 دوباره. گذشتند زود چه ها ثانیه ،اما سحري خواب این بود بخش لذت چقدر. نهادم برهم را چشمهایم دیگر بار

 کرد ایجاد گوشم در اي آوازه شهرام صداي«:  عزیزم شو بلند.« 



 » آید می خوابم شد،هنوز صبح زود چه».  گفتم آلود خواب صدایی با و بستم را چشمانم دوباره«:  دیشب

 کنم استراحت کنیم ترك را هتل است قرار که ساعتی تا بگذار. بخوابم راحت نتوانستم.« 

 و است وسایل کردن جمع مشؽول زدم حدس شنیدم می که خفیفی صداهاي با. شد بلند تخت لبه از شهرام

 .بندد می را چمدانها

 اصالح مشؽول شهرام. شدم صورتم آرایش مشؽول و شستم را صورتم.شدم بیدار خواب از که بود ظهر نزدیک

 کرد تاکید که کردم می مرتب را تخت.  پوشید را شلوارش و کت و سشوارکشید را موهایش بعد.بود صورتش

 چرخاندم اتاق گوشه چهار در را نگاهم آخرین. نکنم فراموش را چیزي باشم ،مراقب«:  را چیز ،هیچ عزیزم نه

 ام نکرده فراموش.« 

 .را ،شکرگزاري را نماز و ،عبادت را خدا. بودم کرده فراموش اما

 چشم از را موهایم دیگر. شد می تر زننده و تر ؼلیظ آرایشم روز به روز. پوشیدم می لباس بند و قید بی دیگر

 آخرین در ها مهمانی و پارتیها بهترین در و پوشیدم می لباس وارنگ و رنگ. پوشاندم نمی نامحرم

 .کردم می شرکت مدل

 » خودم به. هستی تو جان عمه مهمانی نگین ،امشب پري شاه شدي زیباتر چقدر که واي ؟ عزیزم اي آماده

 کند می زندگی من قلعه در زیباییها ملکه که کنم می افتخار».  به با و ریخت آتش در اسپند برایم شوهرم مادر

 عمه مهمانی سالن وارد شهرام دست در دست که هنگامی. بود شهرام با حق. کرد مهمانیم راهی چه چه و به

 .ایستادند من تماشاي به بزرگ و ،کوچک جوان ،پیرو شدم شهرام

 » خوشوقتم بسیار بسیار شما آشنایی از! دکتر خانم.« 

 » شدیم آشنا شما با امشب که است ما افتخار باعث رادمنش خانم.« 

 » عزیزم گویم می آفرین ات سلیقه حسن به ، جان شهرام به به.« 

 » شبی بتوانیم که است همسرم و من افتخار ،باعث آورید نمی تشریؾ ما منزل به خانم همراه چرا! دکتر آقاي

 بگذرانیم شما خدمت در را.« 

 » افتخار آیا پري شاه خانم»....  تر تازه اي جمله با را جمله هر من و ریخت می رویم سرو بر که بود تعارفها و

 .بودم جوابگو

 » عزیزم بزنند چشمت ترسم می. کنند می نگاه تو به همه پري شاه.« 

 نمی میان به پروردگار معجزه از نامی دیگر اما. ناباوریها و ،باورها ها تمجید و تعریفها. بود سخنی دري هر از

 را خدا تا بماند محتاج انسان است عدل که راستی به. بودیم کرده فراموش را ،خدا عشق مست دو هر. آمد

 .نکند فراموش

 می را شهرام من. رسیدیم بودیم کرده درخواست که آنچه به. آمد نمی کارمان به شبانه هاي راز و دعا دیگر



 خودش بادست را لقمه اولین. گشود می من چشم در چشم صبح هر. بود شده براورده نیز شهرام نیاز و خواستم

 .کرد می تماشایم و نشست می سحر تا شبها و گذاشت می دهانم در

 بودم خوشحال.  گشتم برمی آزمایشگاه از روز آن. گذشت می شهرام و من عروسی شب از ماه شش حدود

 .داشت خود در را مثبت جواب آزمایش برگ.

 قدر چه بشنود اگر که واي.شود پدر زودي به است قرار که بدهم شهرام به را خبر این لحنی چه با باید

 کرد می تکرار شب هر ماه چند این در او. شود می خوشحال«:  اي بچه تو از که است این آرزویم آخرین

 بگذارم آذرخش را نامش و پري شاه.  باشم داشته.« 

 کردم می لوس آؼوشش در را خودم و خندیدم می«:  است دختر دانی می کجا از ؟«

 گفت می و شد می خیره چشمهایم در«:  دارم آرزو اما نیستم مطمئن.« 

 که شد خوشحال آنقدر خبر این شنیدن از شهرام. شدم حامله من. شد برآورده نیز آرزویش ،آخرین وآرزویش

 با و کردم دریافت شهرام از گرانبها اي هدیه مهمانها جمع در. داد را مفصل مهمانی یک ترتیب شب همان

 قربان مرتب که شهرام رفتار و من به شب آن که هایی خانم اکثر کردم می حس. آویختم گردنم به افتخار

 .کردند می حسادت رفت می من صدقه

 .داشتند را زندگی و خانه و شوهر چنین داشتن حسرت شاید که جوانی هاي دختر خصوصا  

 » من اما عزیزم مراببخش...  مدتی تا هم بیمارستان قرارداد. کنی رانندگی دهم نمی اجازه فردا از پري شاه

 مطب به ساعت دو یکی فقط خواهد می دلم. باشم داشته تو چون مادري از سرحال و سالم اي بچه دارم آرزو

 کنی استراحت بیشتر و بروي.« 

 کرد می سفارش مادرش به مرتب و«:  است بهتر اصال  . کند جا جابه سنگینی وسیله پري شاه بگذاري نباید

 بگیرم خدمتکاري برایش.« 

 گفت اي دلسوزانه لحن با مادرش«:  خدمتکار که ما ثانی در هستم پري شاه مراقب خودم من جان شهرام اما

 داریم.« 

 گفت بود فکر در گویی و برد موهایش داخل دستی شهرام«:  بشود تقویت پري شاه امروز از باید.« 

 بعد.  شد می آماده مرغ تخم زرده با شیر لیوان که بودم نجویده را کباب هنوز. رفت می باالتر وزنم روز به روز

 . ببلعم را میوه انواع و عسل بودم مجبور و شد می عصرانه نوبت

 » بده ،اجازه بینم می الزم خودم براي را ؼذایی رژیم. هستم مامایی پزشک من! جان شهرام...« 

 گفت می حرفم وسط«:  کنم می فکري یک بعد بخور را سیب آب این حاال.« 

 داشتم برمی شکمم روي از را شهرام دست و خنده زیر زدم می«:  مطب روي نمی مگر ؟«

 » دهی می قول. بخوابی فقط برمیگردم وقتی تا اینکه شرط به اما عزیزم روم می ؟«



 » را کتاب این بدهی اجازه اگر...« 

 گفت و قاپید دستم از را کتاب«:  کند می خسته را مؽزت مطالعه.« 

 نفس داشتم را شهرام که همین.  نداشت مفهومی برایم دیگر آینده و گذشته.  کردم می خلوت خودم با

 .دانستم می ؼنیمت را کشیدن

 می گوش را نبضش و گذاشت می شکمم روي را گوشی شهرام. کردم می احساس شکمم در را بچه کم کم

 گفت می و پرید می جا کردواز«:  باشیم اطاقش فکر بعد به بایدازاین.« 

 را لباسم عجله با. زد می متعدد بوقهاي منزل در جلوي و کرد می تعطیل را مطب شد می که ؼروب روز هر

 .بروم پایین ها پله از آهسته بود مراقب مادرش.  پوشیدم می

 پسرانه و دخترانه لباسهاي ترین شیک. خریدیم کالسکه تا گرفته قنداق و حوله سرویس از.  رفتیم بازار به

 .مختلؾ عروسکهاي و خرسها از اعم ها بازي اسباب ،انوع

 » است طور چه یکی این پري شاه ؟«

 طرز به و خواندند می آواز عروسکها. شد می نصب بچه تخت روي اي میله توسط که ها عروسک رقص

 .آمدند می در رقص به فنر توسط جالب

 » است بهتر یک کدام پري شاه ؟«

 و تخت زیباترین شهرام.  بودیم رفته شریعتی خیابان در بزرگ فروشکاه یک به خواب سرویس انتخاب براي

 ...و بود کودك دادن ؼذا مخصوص که صندلی یک.  کرد انتخاب را کمد

 اطاق خودش سلیقه با شهرام. شد انتخاب بچه اطاق عنوان به داشت قرار ما خواب کناراطاق که بزرگی اطاق

 .کرد آویزان سقؾ به را عروسکها و چید را

 مشؽول و بودم آمده بیرون حمام از ،تازه پیچید می ساختمان فضاي در شهرام مادر هاي قناري خواندن صداي

 . بشنوم توانستم می راحتی به را شهرام صداي.زدند زنگ. بودم صورتم کردن آرایش

 » جنابعالی.فرمایید هستم خودم دارید؟ کار کی با. جاست همین ؟بله کیه ؟«

 پرسیدم بودم زده کمرم پشت به را دستم یک که حالی در و ایستاده خواب اطاق درب آستانه در«:  شهرام کیه

 جان ؟«

 » که هست کسی چه ببینم بروم است بهتر.ببیند مرا حضوري لحظه چند خواهد می هست ،هرکس دانم نمی

 کند معرفی را خودش نیست حاضر.« 

 درد شدت به کمرم. شدم چشم آرایش مشؽول.بود شده خشک تازه ناخنهایم روي الك. برگشتم آینه طرؾ به

 به درختان برگهاي انبوه الي به ال از.زدم کنار را پرده و ایستادم پنجره پشت. بود بریده را امانم و کرد می

 در اولیه حالت به را پرده. است باز نیمه حیاط درب که بود مشخص ،اما ببینم شهرام توانستم نمی راحتی



 .کشیدم دراز تخت روي و آوردم

 » خورد می تکان وروجک این که باز.« 

 لحظه و بستم را چشمانم. کند می حس خودش وجود در را نوزادش وجود مادري که لحظاتی دارد لذتی چه

 .دیدم خودم کنار در را نوزادم اي

 شدم جدا رختخواب از سختی به دیدم هراسان را شهرام چون و گشودم چشم خواب اطاق در شدن باز با: «

 شهرام بود کی ؟«

 » ایستاده در جلوي کسی چه ،میدانی پري شاه نکنی باور شاید ؟«

 » باشم داشته هیجان نیست خوب ، جان شهرام بگو.« 

 » می و آمده لیال گمشده برادر ، لیال برادر.  کنی حفظ را خودت آرامش تو اینکه شرط به اما گویم می باشد

 بعد ، گرفته تورا آدرس دادگاه از.  رفته شیراز به خوانده روزنامه در که را خواهرش مرگ خبر.  ببیند تورا خواهد

 سوخته پدر آن منزل به...« 

 افزود.گفت می را جمشید«:  دارد اصرار حاال ، داده بینوا به مرا آدرس هم وکیل و تورا وکیل آدرس جمشید مادر

 کند سوال خواهرش به راجع و ببیند نزدیک از را تو.« 

 :گفتم خیزیدم می بر تخت لبه از که حالی در و متعجب نداشتم خوشی حال که این با

 » مهدي دست به کودکی زمان همان در برادرش که کرد می ادعا همیشه لیال. تو بیاید بگو ، نیست مهم

 در سر لیال برادر ماندن زنده قضیه از است جالب ،برایم شده چال ها پاره آهن زیر خاوران در و مرده نامی

 بیاورم.« 

 بوي. نبود خالی چرك و لکه از چندان که داشت تن به اي کهنه بلوز و سربازي شلوار. شد سالن وارد ؼالم

 را ام بینی جلوي و کنم کنترل را خودم نتوانستم حاملگی حالت در.  زد می هم به را حالم جورابهایش عرق

 .گرفتم

 .کردم نگاهش دقت با. لرزید می دستش کشیدن سیگار هنگام. داشت الؼري صورت. نشست مبل روي

 صورت زیبایی به شباهتی هیچ شده، خارج طبیعی حالت از و شکسته بود مشخص که بینی و باریک لبهاي

 :پرسیدم کرد می نگاه من به خیره که ؼالم از. نداشت خواهرش

 » بودي کجا حاال تا پس ؼالم، اي زنده تو دانست نمی خواهرت ؟«

 گفت سرماخوردگی گرفتگی مثل صدایی با«:  که مرده یا است زنده سالها این در خواهرم دانستم می من مگر

 خانم بداند او ؟«

 » اي شنیده را لیال مرگ خبر حتما.« 

 » خواهرم قبر نگفت حتی فطرت پست نالوطی. کنند اعدامش است قرار. دیدم هم را قاتلش رفتم البته،



 گرفتم ادرس شما وکیل از رفتم. کجاست.« 

 شهرام مگر اما بریزم بودنش مظلوم خاطر به اشک قطره چند خواست می دلم. کرد تازه برایم را لیال داغ ؼالم

 .گذاشت می وا خود حال به مرا اي لحظه

 » خودمان حق که ما. کند ضعیؾ را ات روحیه ؼالم هاي حرؾ بدهی اجازه نباید. شود گرم موزت شیر عزیزم

 نشد گم هم لیال خون طور همین گرفتیم، جمشید از را.« 

 .رفت می کار به من کلمه ها جمله در فقط. نبود خبري خدا نام از دیگر

 کرد می اصرار ؼالم«:  بگویید برایم لیال از».  اشاره باال طبقه به و داد نمی من به صحبت اجازه شهرام اما

 کرد«:  کند استراحت زودتر چه هر برود باید و نیست مناسبی موقعیت در من همسر.« 

 گفت و انداخت پایین را سرش ؼالم. کند خودش متوجه را ؼالم نگاه که بود شده بزرگ شکمم انقدر«:  بله،

 اقا هستم متوجه.« 

 کسلی و خستگی احساس اما برد نمی خوابم. رفتم خواب اطاق به و شدم انها جمع از من شهرام واسطه به

 شام میز شوهرم مادر که بود شده تاریک کامال هوا. شنیدم می را ؼالم زدن گپ صداي هنوز. داشتم عجیبی

 .زد صدا مرا و کرد اماده را

 .کردیم پذیرایی مهمان از جو سوپ و مرغ پلو زرشک با شب ان

 گفت ؼالم«:  شناسم نمی تهران در را کسی و ام امده عباس بندر از.« 

 .بماند ما منزل در را شب که شد باعث تعارفهایش با شهرام بنابراین

 زبان زیر دنیا کلمات تمام گویی. نداشت شدن خاموش قصد هنوز ما خواب اطاق چراغ اما بود، سحر نزدیک

 .پریدیم می یکدیگر حرؾ میان گاهی و دادیم می فرا گوش لذت با. بود شهرام و من

 اي لحظه که بودیم عشق مرغ دو. شدن عاشق مفهوم و عشق جز بگوییم داشتیم چه از گفتیم؟ می چه از

 .کنیم تحمل توانستیم نمی را یکدیگر جدایی

 » فردي وجود به ما کند، رسیدگی منزل خارج کارهاي به تا داریم نگه خودمان پیش را ؼالم موافقی عزیزم

 است ضروري خانه در مرد یک وجود و هستی باردار تو که این خصوصا هستیم، نیازمند واقعا ؼالم مانند.« 

 » روزها که باؼبانی هم و دارید خدمتکار هم شما اما...« 

 » ؼالم مثل جوان یک خوبی به کارها پس از و هستند پیر ها ان نفر دو هر اي کرده فراموش گویا پري شاه

 پیشنهاد ؼالم اگر واقع در. ایند نمی بر

 کنم می بیمارانم صرؾ را بیشتري وقت من کند قبول را ما.« 

 ما پیش مدتی که کرد درخواست ؼالم از مادرش با مشورت از بعد شهرام بنابراین. پذیرفتم را شهرام پیشنهاد

 سرکشی عنوان به گاهی فقط که شهرام پدر. کند کمک من همچنین و مادرش به مربوطه کارهاي در و بماند



 گفت و کرد مخالفت امر این با آمد می ما منزل به« :  بماند تنها خانه در جوانی پسر دانم نمی صالح.« 

 اما رفت، می بود رامسر شهر در بزرگ ویالي که خودش منزل به شوهرم مادر زودي به. بود شهرام پدر با حق

 .بماند ؼالم داشت اصرار و رفت نمی بار زیر عنوان هیچ به شهرام

 . بپذیریم را حرفش و بگذاریم احترام شهرام خواسته به بودیم مجبور ما و

 مادر. کرد شروع را اي ساده و مجردي زندگی داشت قرار باغ گوشه که اطاقی تک در ؼالم ترتیب ایین به

 و عالءالدین چراغ یک کهنه، گلیم یک. سپرد ؼالم به و درآورد زیرزمین از قدیمی وسیله مقداري شوهرم

 .بودم دیده پدرم کلبه در قبال را اش نمونه که قدیمی نفتی سماور

 . بود وارد تقریبا خرید کار در. سپردم می ؼالم به پول مقداري با را منزل خرید لیست صبح هر

 » کن واریز را پولشان و بانک ببر را تلفن و برق و آب قبضهاي این! ؼالم.« 

 . »بخري باید هم شیرینی و میوه ضمن در شود، شسته سالن کؾ سنگهاي باید داریم، مهمان امشب! ؼالم

 نکن فراموش ضمن در. بدهد طال حوض رستوران به شام سفارش بگو آقا به مطب به برو سر یک هم راه سر

 بگیر اتوشویی از را آقا خردلی شلوار و کت برگشتن موقع.« 

 زدم می صدا را ؼالم دیگر صبح« :  بگو سرخ بید قنادي برو. است آقا و من ازدواج سالگرد جشن امشب، ؼالم

 آقا با. نیست الزم بیعانه. باشد حاضر کیک باید ؼروب بگو. داد سفارش را طالیی قلب کیک رادمنش خانم

 را لباسم کدام داند می خودش بدهی نشان که را فاکتور این شیک، خیاطی برو بعد. دارد الزم کتاب حساب

 در. نیاوري اشتباهی باش مراقب. است شیري رنگش بود، اطلس جنس از که لباسی همان بگو. بدهد باید

 کند حاضر را دیگرم لباسهاي و است نزدیک عید شب کن یادآوري ضمن.« 

 » ؼالم!« 

 » خانم بله.« 

 گفت دکتر خانم بگو و بزن نشان الماس آقاي جواهري به سري روي می که راه سر« :  توسط مرا امانتی

 بفرست منزل به شاگردت.« 

 » خانم بگیرم خودم ؟«

 . »هستم تنها دست من رسند می سر مهمانها ؼروب خانه، برگردي زود باید تو آورد، می شاگردش ؼالم، نه

 باشد مرتب چیز همه باید.« 

 انجام تنهایی به را منزل کار برد، می و آورد می پیؽام. بست می در و کرد می باز در. آمد می و رفت می ؼالم

 می من اختیار در و شست می را ها میوه. کرد می خشک را آشپزخانه کؾ و شست می ظرؾ انبوهی داد، می

 .بچینم چینی قیمت گران ظرفهاي در تا گذاشت

 کرد می ؼرؼر شهرام« :  آرایشگاه نرفتی هنوز چرا. کنی کار تو نیست الزم نگفتم مگر ؟«



 » شهرام است تنها ؼالم.« 

 » رفته کجا حسن مشهدي این پس. نباش نگران تو. کنم می کمکش خودم ؟«

 » بگیریم هم دیگر خدمتکار یک باید. آمد در پا از هم پیرمرد بیچاره.« 

 کرد زمزمه چشمم در چشم. گرفت دستهایش در را دستم دو هر شهرام« :  سفید همیشه دستها این اینکه براي

 می برایت هم دیگر خدمتکار یک عزیزم چشم. بیایم در خدمتکاري به هم خودم حاظرم بماند ظریؾ و

 گیرم.« 

 خندیدم می. بود هول شهرام. گذشت می ام حاملگی مدت از ماه نه« :  چرا تو کنم، زایمان خواهم می من

 کنیم صبر هم دیگر روز چند باید. دارم وقت فعال ثانی در اي؟ کرده گم را پایت و دست.« 

 چرخید می خودش دور و رفت می بچه اطاق به« :  گریه شنیدن حسرت از! پري شاه شده تمام طاقتم دیگر من

 به خواب که است شب چندین بخورد را تو وجود شیره و بزند مک را تو سینه که باشد، تو مال که نوزادي

 ام نداده راه چشمم.« 

 حوله، و مسواك مختلؾ، رنگهاي به خواب لباس دست چند. گذاشتم دستی ساك یک در را نیازم مورد وسایل

 .کردم نمی فراموش هرگز که را آرایشم لوازم و آینه کافی، اندازه به زیر لباس و پوشک

 تا سپرد ؼالم دست به را شده داده سفارش قبل از گوسفند چند شوهرم پدر. آمد تهران به فورا شوهرم مادر

 اي دقیقه تا کرد فیلمبرداي گذاشتم بیرون منزل از را قدمم که اي لحظه از شهرام خواهر. بدهد یونجه و کاه

 وارد بدهیم اجازه کرد خواهش اشکش پر نگاه با همراه و کشید می سیگار شهرام. شدم عمل اطاق وارد که

 .بشود عمل اطاق

 » بگذاریم پا مقررات روي توانیم نمی ما! دکتر خانم است ممکن ؼیر.« 

 نیست ضروري حضورش تنها نه کرد قانع را شهرام بود قائل من براي خاصی احترام که بیمارستان رئیس بعد

 .باشد تواند می هم مضر اش روحیه براي جراحی عمل لحظه دیدن بلکه

 . گذاشتم عمل اطاق راهروي به قدم

 » پري شاه!« 

 نکردم دریػ را نگاهم« :  شهرام جانم.« 

 .سپارمت می خدا به بود گفته کاش اي ولی. نگفت هیچ

 پروردگارمان با بیشتري فاصله روز به روز شهرام و من تا بودند یکدیگر مکمل عشق و ثروت راستی به

 شبهاي که پروردگاري همان. بود کرده برآورده را ما آرزوهاي تمامی لطفش که پروردگاري پروردگار،. بگیریم

 در که پروردگاري همان. کردیم می طلب را هایمان خواسته ملتمسانه و کردیم می دراز سویش به دست نیاز

 بی برایم را زندگی یادش که همان. بودم عاشقش که همان. کرد جدا من گردن از را دار طناب لحظات آخرین



 .کرد می ارزش

 ...گاه آن...  برسد هایش خواسته به است کافی...  انسان که...  آه

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

 زد صدایم آهسته که شنیدم را شهرام صداي« :  جان پري شاه!پري شاه!« 

 .بود ایستاده سرم باالي که دیدم را شهرام. دارم نگه باز را چشمانم الي بتوانم که شد باعث تالشم فقط

 » شهرام! شهرام!« 

 » جانم! عزیزم بله.« 

 گفت عوض در. هستی خوب که شکر را خدا نگفت باز اما« :  حالت نگران بکنی را فکرش که آنچه از بیش

 عزیزم بودم.« 

 » کجاست من بچه بچه،... ».  بعد اي لحظه. گذاشتم هم روي را چشمانم ساکت اي لحظه جواب منتظر و

 .گشودم را چشمانم عجله با. کرد می گریه ضعیفی بسیار صداي با که کردم احساس آؼوشم در را نوزادي

 هاي دکمه تا کرد کمک شهرام. بود زیبا قدر چه. چرخاند می ام سینه دنبال به را دهان و بود کنارم نوزادي

 . کنم باز را خوابم لباس

 .گذاشتیم آذرخش را نامش

 آذرخش و من پاي جلوي را گوسفندها. آوردیم منزل به را آذرخش. شد برآورده شهرام آرزوي نیز دیگر بار

 مهمانی از خبر شیرینی شده انباشته هاي جعبه. رفت می هوا به و شد می دود آتش در اسپند. کردند قربانی

 چیده سالن گوشه کوچک اي تپه همچون شوهرم مادر سلیقه با و مرتبی طرز به ها میوه. دادند می بزرگی

 زؼال از پر ها منقل. بزند برق ها لوستر نور زیر تا بودند پاشیده اکلیل را ها سیب و موزها روي. بودند شده

 شهرام اصرار به. شد می من خواب اطاق وارد که بود قنجه هاي گوشت و جگر سیخهاي. بودند کبابها آماده

 .ببلعم و بجوم مرتب بودم مجبور

 » کنم می خواهش شهرام توانم نمی.« 

 » نحو بهترین به را عزیزم تا باشی قوي مادر خواهم می. برگردي اولیه حالت به فورا باید. یکی همین فقط

 کنی بزرگ.« 

 چند هر شهرام. خواباندیم بود گرفته قرار من تخت کنار کوتاهی مدت براي که خودش تخت در را آذرخش

 بوسید می را ظریفش صورت و گرفت می بؽل در را نوزاد بار یک« :  پري، شاه رفته بین از گردنش زیر پودر

 بزنیم پودر دوباره باید».  کرد می صدا را مادرش دیگر بار« :  درد گوش کنم می فکر. کند می بیقراري بچه این

 کند اش معاینه بیاید پرنیان دکتر بزنیم تلفن باید. باشد داشته.« 

 » است گرسنه فقط بچه این جان، شهرام بردار دست.« 



 آذرخش براي باید که رسید نتیجه این به هم بالخره و بود آذرخش از مراقبت نگران اندازه از بیش شهرام اما

 .بگیرد پرستار

 اولین براي پرستار و گشود را در ؼالم. داد فشار را منزل در زنگ بودیم داده که آگهی اساس بر جوانی پرستار

 مشؽول کودك مهد در قبال که سال پنج یا چهار بیست حدود بود دختري او. گذاشت آذرخش اطاق به قدم بار

 پرسید می شهرام که سوالهاي با. بود اي تیره پوست داراي و الؼر صورتش. داشت بلندي نسبتا قد. بود کار به

 را بچه پرستاري کار هم قبال که کردم باور و داند می را داري بچه حرفه شدم متوجه داد می جواب پرستار و

 :کرد می سفارش مرتب شهرام. سپردیم رعنا به را آذرخش. دارد کامل آشنایی حرفه این با و داشته عهده به

 » با باید فقط را آذرخش لباسهاي رعنا. شود کشته نیز میکروبهایش باقیمانده تا شود اتو باید هایش کهنه

 شیر ساعت سر باید آذرخش ضمن در. بده اطالع مادرش به حتما حمام موقع. بدهی شستشو جانسون صابون

 . بگذار خود حال به لطفا را بچه و مادر خوردن شیر هنگام به. بخورد

 را پستانکش طور همین ببینم، پودر از خالی را آذرخش پاهاي هاي کناره و گردن زیر خواهم نمی هرگز! رعنا

 هستی متوجه. باشد داشته میکروب که جایی در ؟«

 داد می جواب کند ساکت را آذرخش کرد می سعی که حالی در رعنا« :  سعی نباشید نگران. رادمنش آقاي بله

 کنم اجرا احسنت نحو به را مربوطه کارهاي تمام کنم می.« 

 .شد می بیشتر دخترمان به روز به روز شهرام عالقه. شدند می سپري هم سر پشت ها هفته و روزها

 » است آذرخش شیر وقت! پري شاه بیا.« 

 تپل و گرد صورت و آذرخش آبی چشمهاي. داد جا آؼوشم در را آذرخش شهرام. بودم شده بیدار خواب از تازه

 ...خون رنگ به اي قلوه لبهاي و اش مشکی و بلندش هاي مژه سفیدش، و

 چشمهاي بود، ام سینه مکیدن به حواسش تمام که حالی در. رفتم اش صدقه قربان و فشردمش سینه در

 را ام سینه اي لحظه. کرد نگاه من چشمهاي در و کرد بلند را بود پدرش چشم حالت به درست که زیبایش

 پاك کاؼذي دستمال برگ یک با را بود مانده جا لبش گوشه که شیري قطره. زد شیرین لبخندي و کرد رها

 .کوبیدند می زمان هم قلبهایمان. کرد می نگاهم هنوز. گذاشتم دهانش در را سینه دوباره و کردم

 .رفتیم فرو راحتی خواب به هم کنار در دو هر

 کاش. بود باز چشمهایش الي و زد می لبخند خواب در آذرخش. پریدم خواب از پرده شدن کشیده صداي با

 .بیند می خوابی چه دانستم می

 شد خیره کودکش به و ایستاد سرم باالي عسل شیر لیوان یک با شهرام« :  مثل درست پري شاه کن نگاه

 خوابیده خودت.« 

 » ام ندیده را خودم خوابیدن هرگز من اما.« 



 » عزیزم نشدي خوابیدنت حالت این متوجه گرفتم که فیلمهایی در حتی ؟» سر و گرفتم دستش از را شیر لیوان

 کمد سمت به و شدم بلند آذرخش کنار از احتیاط با. بود شده لک شیر قطرات اثر در خوابم لباس. کشیدم

 زد خواب اطاق در به ضربه چند آهسته رعنا. رفتم لباسهایم« :  ببرم خودش اطاق به را آذرخش توانم می.« 

 داد جواب رعنا به خطاب شود خارج اطاق از داشت قصد که حالی در شهرام« :  شود بیدار آذرخش که زمان هر

 استشناق آزاد هواي که است روز دو عزیزم کودك. ببرم پارك به را او خواهم می کن، تنش را لباسش بهترین

 نکرده.« 

 کوتاه جمله بردن بکار با رعنا«  رادمنش آقاي چشم»  کردن عوض لباس مشؽول. رفت آذرخش اطاق سمت به

 فورا. بکنم باید چه حاال دیده؟ عریان مرا حتما کند، می چه درخت روي. افتاد ؼالم به چشمم ناگهان که بودم

 دادم قرار اولیه جاي به را پرده و کردم تنم را لباس« :  و نکند باور را حرفم شاید. بزنم حرفی شهرام به نباید نه

 بزنم حرفی نباید نه نه،. کند باطل فکرهاي خودش پیش.« 

 که روز آن خاطره دیدم می را او که بار هر. کنم نگاه چشمهایش در توانستم نمی. بودم کرده شرم ؼالم از

 .شدم می عصبی و داد می آزار را مؽزم کردم می عوض لباسم

 بود الزم که را آنچه هر شهرام. کرد تجویز آذرخش براي کمکی ؼذاي پرنیان دکتر. شد ماهه شش آذرخش

 گفتم اعتراض به. خشک شیر و بلدین کارتن چندین. گذاشت انبار در و کرد تهیه« :  شیر قحطی است قرار مگر

 اي خریده همه این که بیاید خشک».  گفت« :  دخترك براي اینها از بیشتر ترسیدم نمی تاریخش اعتباز از اگر

 خریدم می عزیزم.« 

 بوسید و بویید را صورتش مرتب و فشرد درآؼوش را آذرخش آنگاه« :  به شاید. پري شاه دهد می را تو بوي

 می فکر کن، باز را در برو. زنند می زنگ! ؼالم. شود می بیشتر بچه این به ام وابستگی روز هر علت همین

 باشد رسیده سفارشها کنم.« 

 » نداریم سفارشی که ما. سفارش کدام سفارشها؟.« 

 » فرستمش می فردا ام، داده سفارش عالی نژاد از اسب کره یک آذرخش براي بگویم، بودم کرده فراموش اوه

 عزیزم کنی نمی فکر طور این تو. باشد بهتر شوند بزرگ هم با دختر دو هر کنم می فکر پدر، ویالي ؟«

 انداختم باال را هایم شانه« :  باشد که چه هر میل کمال با پس. دارد شیرینی طعم من براي تو میل. دانم نمی

 پذیرم می.« 

 راه پدرش و من تالش با آذرخش. بود گذشته دیگر ماه شش. پوشید را دارش خال سیاه پیراهن آسمان باز

 .بود آموخته را رفتن

 و تر شیرین روز به روز دخترکم. بردم می لذت. رفت می اش صدقه قربان شهرام و رفت می راه آذرخش

 .شد می زیباتر



 » دخترك از لحظه لحظه رویم می که مهمانی در امشب خواهم می. بیاور را فیلمبرداري دوربین برو! ؼالم

 مناسبی لباس هم خودت. کن آذرخش تن دارد کاله که را قرمزش پیراهن رعنا. کنم فیلمبرداري شیرینم

 و است نوپا آذرخش بپوش، کوتاه پاشنه کفشهاي ضمن در. باشد داشته هماهنگی آذرخش لباس با که بپوش

 بشوند رفتنت را مزاحم بلند هاي پاشنه است ممکن. رود می راه مرتب.« 

 » شوم می حاضر الساعه. خانم چشم.« 

 » است طور چه ام دکولته لباس شهرام ؟«

 » زیبا همیشه مثل.« 

 گفت من اندام به خیره و شد اطاق وارد دوربین با ؼالم« :  نیست دیگر امر دوربین، هم این خانم، بفرمایید ؟«

 جمله با«  باش منزل مراقب »،. شکافتم بدنم روي از را نگاهش

 گفت« :  باشد راحت خیالتان. » رفت و

 .ام برده کار به تري درست کلمه هرزه، بگویم اگر شاید یا دیدم می خون از پر را ؼالم چشمان که بود مدتی

 را موضوع خواست می دلم. کرد تؽییر کلی به رفتارش دید عریان مرا اي لحظه ؼالم که روزي از حال هر در

 اما...  اما بگویم شهرام به بتوانم

 کفشهایم ؼالم دیگر بار. هراسیدم می بود خدا بنده که شهرام از و نداشتم بیم خدا از که من سر بر خاك اي

 را خودم بلکه ؼالم چشم از تنها نه. ببیند خواهد می که را آنچه دوباره تا کرد بهانه بود، زده واکس تازه که را

 و بود افتاده جا مهمانیهایشان و شهرام خانواده در که بود موضوعی این و پوشاندم نمی نامحرمی هیچ چشم از

 نمی تحویلش شوهرم مادر قول به و کرده خطاب امل را او کرد می رفتار من امثال رفتار از ؼیر کسی اگر

 می را کفشهایم که اي لحظه. بودم کرده فراموش را خودم اصالت من که بود دلیل همین به شاید. گرفتند

 کردم فکر کمی خودم با بستم می را بندهایشان و پوشیدم« :  فراموش آیا. بودي کی و پري؟ شاه هستی کی تو

 به اذان صداي شنیدن با سحر و مؽرب و ظهر هر که زحمتکش باؼبانی بودي، باؼبان یک دختر اي کرده

 ناله صداي اي؟ کرده فراموش را مادرت قرآن قرائت صداي آیا. گرفت می وضو و رفت می آب چاه سوي

 .رمضان ماه سحرهاي در را هایش

 پري شاه هستی کی حاال ؟«

 فراموشی باد به را همه و گرفتم تمسخر به را افکارم که بودم عشق و خوشی و پول ؼرق و مست آنقدر اما

 .سپردم

 خودم سر پشت را سالن در عجله با کرد تندتر را دستم حرکت چراؼهایش نور و شهرام اتومبیل بوق صداي

 .رفتم ها پله سمت به و بستم

 » خانم ؟«



 است ایستاده سرم پشت دیدم و برگشتم شناختم می را ؼالم صداي« .  ؼالم، اي کرده عرق قدر این چرا

 خواهی می چه بگو لرزد؟ می دستهایت چرا شده، سرخ چرا صورتت ؟«

 .کردم را منزل سفارش دوم بار براي و بزند را حرفش ؼالم نشدم منتظر و داشتم عجله. زد بوق دوباره شهرام

 در و دوید ؼالم. کرد می حفظ دستش دو میان و زانوها روي را آذرخش و نشسته عقب صندلی روي رعنا

 .کرد باز برایم را اتومبیل

 .کرد بیشتر را شادیمان موزیک صداي. کرد باز را در و دوید ؼالم. کرد اشاره باغ درب به شهرام. شدم سوار

 که این به. کردیم می فکر ها خوشی به فقط اندوه و ؼم گونه هر از فارغ. نداشتم دنیا این در اي ؼصه هیچ

 می فکر همکار یا دوست فالن مهمانی شکوه و ضیافت به. بگذرانیم تر خوش توانیم می چگونه را لحظات

 عظمت و شکوه توانیم می شرایطی چه تحت و چگونه است ما مهمانی دوره نوبت دیگر هفته اینکه و کردیم

 . ببریم باالتر را مهمانی

 جواهرات کردم می سعی بار هر. داشت مد سالن به زیادي شباهت مهمانیها اما نبود چشمی هم و چشم

 ...را آرایشم و داده راتؽییر موهایم مدل. بپوشم تري شیک لباس و بیاویزم جدیدتري

 لحظه یک فرصت من تنها و شد محو درهم اتومبیل الستیکهاي شدن ساییده و ترمز جیػ صداي با رعنا جیػ

 . کردم پیدا کردن نگاه کوتاه بسیار

 . نفهمیدم چیزي دیگر و کشیدم جیػ...  و پیچید فرعی یک از سرعت با اتومبیلی

 یک فقط. زدم می صدا را آذرخش خواستم، می را شهرام. نالیدم می. بودم آمده هوش به تازه. کردیم تصادؾ

 . بود سرم باالي پرستار

 » چطوره حالت ؟«

 » هستند کجا آذرخش و شهرام دخترم؟ شوهرم؟ کجاست؟ جا این هستم؟ کجا من ؟. »نشنیدم جوابی هیچ

 .رابستم چشمانم دوباره

 حاضر سرم باالي دکتر. بود گذشته روز چند دانم نمی. بود روز از وقت چه دانم نمی. گشودم چشم دیگر بار

 گفتم لرزان صدایی با. بود بهتر حالم. شد« :  طور چه دخترم و شوهرم دکتر،حال آقاي کردیم تصادؾ ما

 است ؟«

 .کرد مکث اي لحظه دکتر

 » آه...  شهرام و آذرخش بگوید دکتر نکند واي ؟...  نکند افتاده؟ دخترم و شهرام براي اتفاقی چه! من خداي

 نه.« 

 گفت کرد می کنترل را قلبم ضربان که حالی در دکتر اما« :  در به سالم جان همگی خدا شکر به نباشید، نگران

 اید برده.« 



 .بودم نشنیده کسی دهان از را شکر کلمه که بود مدتها

 دادم آهسته تکانی و گرفتم دکتر سپید روپوش به را دستم« :  ببینم را دخترم خواهم می...  را دخترم.« 

 » هستید مرخص صبح فردا شما. خانم نکنید عجله.« 

 وارد ؼالم که بود نداده جوابی هنوز. پرسیدم پرستار از را وقت. بود روشن هوا. چرخاندم پنچره سمت به را سرم

 بود هراسان. شد اطاق« .  افتاده اتفاقی چه دکتر خانم سالم ؟» به کرد رو خوشایند چندان نه لحنی با پرستار

 گفت و ؼالم« :  است بیمارستان محیط اینجا آقا، کنید خاموش را سیگارتان لطفا: ». افزود و من به کرد رو بعد

 « است ظهر از بعد چهر ساعت: ». داد ادامه و چرخید بود ایستاده من تخت پایین که ؼالم سمت به دوباره و

 « داده مالقات اجازه شما به کسی چه ؟«

 پرسید و کرد نگاه من به سپس ؼالم، به کوتاهی لحظه کرد می مطالعه را ام پرونده که حالی در دکتر« :  گویا

 کردند خطاب دکتر خانم را شما ایشان.« 

 » مامایی متخصص. هستم پزشک من دکتر، آقاي بله.« 

 گفت و پرستار به کرد رو دکتر« :  داشته کننده مالقات تواند می. است مناسب بیمار موقعیت ندارد، اشکالی

 فقط اما. باشد» ...  فروکش عصبانیتش هنوز بود مشخص که پرستار. شد خارج اطاق از و خورد را حرفش

 کرد کامل را دکتر جمله نکرده،« :  دقیقه چند فقط اما.« 

 گفت و کشید کتش کوتاه آستین به دستی داد می سیگار بوي هنوز که ؼالم« :  صحبت دقیقه دو فقط چشم

 روم می و کنم می.« 

 از خالی نگاههایش کردم می احساس. داشتم وحشت او با ماندن تنها و ؼالم از چرا نمیدانم. رفت پرستار

 پرسیدم. داشتم وحشت اش وحشی نگاه و دریده چشمهاي از. نیست اش مردانه احساس« :  می نفس نفس چرا

 ؼالم زنی ؟«

 گفت آمد می در چاه ته از گویی که صدایی با« :  هستم شما حال نگران.« 

 ماندن زنده و زندگی از لحن همین با. انداخت می لرزه به را تنم لحن همین با. افتادم جعفر صداي یاد به

 . بود کرده بیزارم

 . آمد جلوتر ؼالم

 » ؼالم شده سرخ چشمهایت چرا ؟«

 گفت و نشست لبش گوشه پوزخندي« :  پرسید شما از باید را این.« 

 گفتم بلندي صداي با. شدم خود بی خودم از یکباره. فهمیدم را منظورش کل« :  پرستار، شده تمام که سرم این

 را سرم این بیاید یکی...« 

 شد اطاقم وارد هراسان پرستار. گذاشت عقب به قدم چند من ناگهانی صداي از زده وحشت ؼالم« :  شده چی



 سرم این ثانی در. دارند استراحت به احتیاج دیگر بیمارهاي نمیدانید مگر انداختید؟ راه فریاد و داد چرا خانم؟

 را بیمار خود رفتن با است بهتر. شده تمام هم شما مالقات وقت آقا. نشده تمام که هنوز...« 

 » ؼالم بروي است بهتر هم تو. دارم نیاز استراحت به واقعا من پرستار، خانم بله.« 

 رفتار فکر در ساعتها شب آن. آوردم دست به را آرامش اي لحظه من و رفت اما ناخواسته هرچند ؼالم

 اخراج براي را شهرام موافقت توانم می صورت چه به که کشیدم نقشه چندین صبح تا و بودم ؼالم مرموزانه

 به یکراست. کردند مرخصم شد عوض سرم پانسمان اینکه از پس بعد روز صبح. کنم کسب منزل از ؼالم

 یو سی سی بخش. رفتم بود، بسنري شهرام که بخشی

 .ریختم می اشک و شد می کشیده نمود می جدا هم از را راهرو و یو سی سسی اطاق که شیشه روي دستهایم

 دست. بود بستري آذرخش که دویدو اطاقی سمت به. بودند کرده فراموش را اشک طعم چشمانم بود مدتها

 نبود، خودم دست. بخورد را شیرش بتواند تا کرد می کمک پرستار یک. بود شده پانسمان سرش و راست

 پیچید وجودم در صدایش که کشیدم دل در فریادي« :  آمده سرت بر چه! مادر عزیزز ؟«

 . برداشتم دعا به دست و شدم محتاجی بنده باز. شدم خدا دامن به دست باز

 استؽفار و توبه به ولی است گشوده تو بندگان روي به حیات نفس آخرین در تو رحمت درهاي! پروردگارا

 عذر و ساییم خاك بر تضرع و عجز سر و باشیم داشته مجالی استؽفار خاطر به تا که کن چنان. نیست مجالی

 .بخواهیم گذشته

 .بنگر رحمت نگاه با خوانند را تو که کسان آن به! پروردگارا

 .آمین. نساز نومیدم ام گشوده تو درگاه به استدعا و التماس دست دوباره که هستم عاجزي بنده من امروز

 نیاز. نبودم بند پا روي. نداشتم خوشی حال خودم. بود شده تر وخیم حالش شهرام زد می نفس نفس دخترم

 . داشتم استراحت به مبرمی

 صداي اما داشتم سرگیجه اینکه با بود ؼروب. رفتم خوابم اطاق به یکراست و برگشتم خانه به ناالن و ناتوان

 .بخوانم مسجد در را عشا و مؽرب نماز بتوانم تا بخشید درونم به خاص قدرتی اذان

 » دکتر خانم روید می کجا ؟«

 گفتم. رسید می نظر به دریده لحنش. کرد سوال که بود ؼالم« :  بروم خواهم می کجا بگویم تو به باید ؟«

 گفت و خورد اي یکه« :  نه.« 

 » زنند می زنگ شنوي نمی مگر. کنی نگاه مرا بر و بر و بایستی نیست الزم ؟«

 برداشت را گوشی و رفت آیفون سوي به بدهد جوابی آنکه بی« :  بله».  داد ادامه و من به کرد رو و« :  آمده، رعنا

 بگویم چه.« 

 » کن باز را در کنی؟ می رفتار منگ انسانهاي مثل چرا ؼالم، ندارد سوال.« 



 » دکتر خانم چشم.« 

 وحشت دفعه هر که بود پنهان رفتارش در عجیبی رفتار اما خشونت. شد می تر احساس پر ؼالم لحن بار هر

 .ساخت می بیشتر او با ماندن تنها از مرا

 احوال به نیازي. گرفت جواب و کرد سالم. کشیدم راحتی نفس دیدم را رعنا چهره که همین و شد باز سالن در

 و ندیده آسیبی چندان کرد می ادعا خودش اما بود حالش نشانگر اش شده پانسمان سر و دستها. نبود پرسی

 .است آذرخش حال نگران فقط

 » رعنا روي می راه لنگان چرا ؟«

 » است کمرم درد دلیل به بیشتر البته. کرده پیدا دیدگی ضرب راستم خانم،زانوي نیست مهم.« 

 توانستم نمی عنوان هیچ به. کردم نگاه ؼالم به و کشیدم آه. انداخت می لیال یاد به مرا رعنا فروتنی و تواضع

 نویسم می که حاال اما بدهم ؼالم به توانم می لقبی چه نمیدانستم لحظه آن...  جوان این کنم قانع را خودم

 . بدهم او به را ناپاك و درنده حیوان لقب توانم می کامل جرأت با

 .نبودند خون یک از گویی. شد نمی دیده تشابهی وجه هیچ معصوم دخترك آن و پلید و ناپاك جوان این بین

 .است خاطرم در هنوز مادرم حرؾ

 دراز التماس به ام بخشنده آفریدگار جانب به را دستها. کردم دعا. خواندم قرآن و نشستم بیدار سحر تا شب آن

 .کردم

 هست؟ شکی پروردگار بخشایش به آیا راستی به

 » کن برآورده را آرزویم و ببخشاي را گناهانم دیگر بار یک فقط دیگر، بار یک خداوندا.« 

 دکتر نظر برخالؾ شهرام. کرد برآورده را آرزویم خداوند. شدم نزدیک خدا به و راندم خودم از را شیطان باز

 .دید را صبح روشنایی

 .کرد پیدا بهبود دخترم

 عرق استؽفار خاك بر تو پیشگاه در که شرمگین، چهره و شرمسار پیشانی بسیار چه خدایا؛. نهادم سجاده بر سر

 .اند برداشته پاك خاك این از سر خرسند و خشنود بالخره و اند ریخته توبه

 جشن ترتیب شوهرم مادر کشیدیم، ریسه را باغ تمام. کردیم قربانی گوسفند. رسیدند سر شهرام مادر و پدر

 .داد را بزرگی

 » کنم دعوت را فامیل تمام باید بگیر، را خانم عمه تلفن شماره! ؼالم آهاي.« 

 .آذرخش از شهرام، از. کردند می فیلمبرداي مرتب همسرش، گاهی و رادمنش خانم

 » رسند می سر مهمانها کم کم کنی، عوض را لباست روي نمی چرا پس! پري شاه.« 

 پا به که ضخیمی جورابهاي به بود مناسبش یقه و بلند استینهاي ضعفش و عیب تنها. کردم لباسم به نگاهی



 . شدم شوهرم خواهر نگاه منظور متوجه سپس و انداختم کوتاهی نکاه داشتم

 » حرؾ هزار تا است ضعؾ یک منتظر فقط خانم عمه دانی نمی مگر! جان پري شاه است وضعی چه این

 بزند سرت پشت.« 

 رفتم کمدم سوي به. داشت برم وحشت خانم عمه زبان نیش از. بود شوهرم خواهر با حق. گفت می راست

 جورابهایم. پوشیدم سفید کشیده اتو بلوز روي را ام مشکی جلیقه. پوشیدم داشت پلیسه دامن که کوتاهی لباس

 طال از کوتاهی فلز هایش پاشنه روي که را سپیدم ورنی کفشهاي. کردم عوض اي شیشه جورابهاي با را

 حرص با. افتادم خانم عمه زبانهاي زخم یاد. کردم شل را ام روسري گره بردم دست. کردم پا به داشت

 .دادند ترجیح را پریشانی و یافتند رهایی سنجاق دندانهاي از موهایم. کشیدم سرم از را روسري

 .بپوش. کرد محتاجت چگونه الهی ؼضب اي کرده فراموش. رفت فرو جلدت در شیطان باز! پري شاه بپوش

 . کنم چه سرهنگ خانم اطوارهاي و فالنی تحقیرآمیز هاي نگاه با. کنم چه خانم عمه با نه، اما

 .پیوستم میهمانان جمع به زده ادکلن سپس. کردم تکمیل را صورتم آرایش و کشیدم سشوار را موهایم

 می دستور ؼالم به و رفت می اش صدقه قربان جان عمه. چرخید می میهمانان بین دست به دست آذرخش

 .بریزد آتش در اسپند دادبرایش

 ...و فرنگی ؼذاي نوع چند سرد، و گرم ساالد انواع شده، سرخ هاي بوقلمون. شدند چیده شام میزهاي

 طال آب شعمدانهاي و سیلور ظروؾ روي بر نور انعکاس. شدند روشن خوري ؼذا میز مخصوص لوسترهاي

 .کرد بیشتر را میز جلوه

 آذرخش باید. کنم ترك را مجلس تا خواستم اجازه مدعوین از لحظه چند. برد خوابش اطاق به را آذرخش رعنا،

 . دادم می شیر را

 .آمد سرم پشت گام به گام طاقت بی و زنان عصا شهرام

 » باشی داشته حضور میهمانان بین در شما است بهتر جان، شهرام ندارد خوبیت».  عصا تق تق بین صدایش

 شد پنهان« :  پري شاه شده تنگ دخترکم براي دلم. »! کرد می نق نق آذرخش. رفتیم باال ها پله از کنان خنده

 .بوسید و کشید درآؼوش را آذرخش. کرد رها را عصا و نشست صندلی روي شهرام

 می را آذرخش گردن زیر شهرام. انداخت می ضعؾ به را دلم آذرخش کودکانه هاي خنده ؼش ؼش صداي

 را بابا کلمه بود کرده باز زبان تازه که شیرینش لحن با گاهی و کرد می خودشیرینی پدر براي دخترك و بوسید

 .کرد می تکرار

 به را دنیا شیرینش ذوق و چرخاند من سینهی سمت به را نگاهش آذرخش که کردم می باز را هایم دگمه

 می چه دنیا این از دیگر. هایم سینه روي بر نگاهش رقص ذوق، صداي خنده، یک. درآورد برایم دیگري رنگ

 .خواستم



 .کرد مکیدن به شروع آنگاه. کرد حفظ خودش در را ام سینه وسفیدش تپل هاي دست. گرفتم آؼوش در را او

 گفت و کشید عمیقی نفس شهرام«:  می مهربانم همسر آؼوش در را شیرینم فرزند اینکه از باالتر لذتی چه

 دیوانه واقعا تو ي مادرانه عشق. کند می سیراب وجودش از را کودکم همسرم، اینکه از باالتر لذتی چه. بینم

 عزیزم کنم می افتخار تو به. پري شاه است کننده».  و مادر نگاه تیر. بود دوخته چشمم در چشم آذرخش

 .شد می باریده پدر وجود سمت به عشقی آن از و خورد می گره هم در فرزندي

 سجده محتاج پیشانی. بگذاریم زمین روي را آنها تا کردند می التماس شهرام و من زانوهاي که بود جا این و

 نکرده دریػ ما از را محبتی هیچ که آن سوي به پرواز آماه هایمان قلب. شکرگذاریبودند آماده لبهایمان. بود

 .بود

 شهرام و من افکار و مؽز بر بیشتري تسلط گویا موسیقی و پایکوبی صداي برق، و زرق...  که افسوس اما... اما

 .داشتند

 به را واجبات مسرت و شادي در ؼرق.پیوستیم میهمانان جمع به مخمور مستو شکرگذاري سجده جاي به

 .سپردیم فراموشی دست

 که برق و زرق به لعنت اي صفتان، شیطان و شیطان به لعنت اي دنیوي، هاي فریب به لعنت اي... لعنت اي

 .بود شده ختم دوزخ آتش به

*** 

 شب بود، مهمانی و تفریح بود، پول ما بهشت لذت، دنیاي خوشی، دنیاي. نداشت مفهومی برایمان شب و روز

 .بود خوشی و سعادت قرین ام زندگی کشور، از خارج هاي مسافرت ضیافت، هاي

 رویایی عظمت زندگی، بخش فرح نسیم عطرآگین، هاي گل لطافت و طراوت.بود بهاري روز یک دم سپیده

 .بود خالی بالینم کنار شهرام جاي آن، فراز بر شمار بی هاي ستاره و آسمان

 » کنم می شماري لحظه برگشتنت براي! جان شهرام آه.« 

 تب اندکی آذرخش. بروم رامسر به همراهش نتوانستم. بود گرفته را شهرام ي بهانه بیماري بستر در مادرش

 .داشت

 زد در رعنا«:  شده بیشتر آذرخش تب شدت خانم.« 

 » بزن تلفن پرنیان دکتر به فورا «

 پریشانی و نگرانی. داشت شدیدي تب. گذاشتم درجه برایش.زد می نفس نفس. رفتم آذرخش اتاق به عجله با

 .بود گرفته بدنم اعضاي تمام از را اراده

 » گفت چه گرفتی؟ تماس پرنیان دکتر با... پرنیان دکتر. بریز آب در نمک رعنا، بیاور آب ؟«

 » رساند می را خودش دیگر ساعت نیم تا.« 



 خسته روح نجات ي فرشته او تنها گویی. زدم می صدا را شهرام لب زیر. بود کرده ام دیوانه آذرخش هاي ناله

 .بود ام

 .بس و بود شهرام تنها داشت وجود آذرخش و من جسم و روح درمان براي دکتر یک اگر

 » آوردند تشریؾ پرنیان دکتر کنم می فکر خانم، زنند می زنگ.« 

 زدم صدا را ؼالم باال ي طبقه از«:  ؼالم کن باز را در سریعتر.« 

 پیچید سالن در ؼالم آلود خواب صداي«:  چشم.خانم چشم «

 .دادم قرار تختش روي را آذرخش و کردم عذرخواهی. آمد باال ها پله از عجله با پرنیان دکتر

 لبش بر محزونی لبخند سپس و کرد معاینه را آذرخش پرنیان دکتر. شد می تر روشن لحظه هر آسمان رنگ

 .بست نقش

 » دکتر است چطور دخترم وضع».  بؽل در و جدا تخت از را آذرخش بشنوم دکتر از جوابی اینکه از وقبل

 .بشنود را قلبش صداي قلبم صداي تا چسباندم سینه به. گرفتم

 .شد تر ضعیؾ اش ناله صداي و گذاشت ام شانه روي را سرش آذرخش

 » توقع هستید پزشک خودتان که شما از واقع در. کنم می تعجب. رادمنش خانم نیست نگرانی جاي اصال

 شما دختر. نداشتم را بیهوده نگرانی همه این...« 

 » دکتر آقاي چی من دختر ؟«

 گفت داد می جا کیفش درون را وشایلش که حالی در پرنیان دکتر«:  آشنایی سرخک بیماري با احتماال

 دارید.« 

 » دکتر جناب زده را هایش واکسن تمام آذرخش اما.« 

 . »است خفیؾ کامال آذرخش سرخک کنم، می عرض. نیست نگرانی جاي دلیل همین به هستم، متوجه بله

 کنید استفاده بر تب داروي از.« 

 گفت لب زیر و کشید راحتی نفس بود شده خیره دکتر لبهاي به لحظه آن تا که رعنا«:  شکر را خدا «

 به جز کجا هر به...  آه کجا، به اما. بود آمده در پرواز به روحم. دا دست من به عجیبی احساس اي لحظه

 ي برآورده به را نجاتم راه بارها که خدایی. ام گرفته فاصله خدا از فرسنگها کردن می احساس بله خدا، سوي

 .بود کرده ختم آرزوهایم

 را خوابم لباس. برگشتم اطاقم به. بودم کسل و خخسته. رفت فرو سنگینی خواب به دارو مصرؾ با آذرخش

 انتظار در سنگینی خواب داشتم یقین. نشود صبحگاهیم خواب مزاحم خورشید طلوع تا کشیدم را پرده. پوشیدم

 .است نشسته کمین به هایم چشم

 و کشیدم خمیازه بار چند. داشت را الالیی حکم برایم بهاري باران نم نم صداي. کشیدم دراز تخت روي



 .کردم سوار هم روي را چشمانم آهسته

 براي که بود دل این. بود شده تنگ برایش دلم اندازه چه تا داند می خدا. بردم می بسر شهرام فکر در تنها

 .بودم باخبر حالش از کاش. کشید می پر دلش

 .کند می بیقراري دخترکش و من براي هم او هستم مطمئن

 .رفتم فرو خواب به وقت چه دانم نمی

 بیشتر را آرامشم دریایی پرندگان و موج دریاصداي کنار ویال یک در را، شهرام خواب. دیدم را آذرخش خواب

 سمت به که دیدم را آذرخش. شد برپا مهیبی طوفان ناگهان. دیدم می اخطاري شهرام نگاه ژرفاي در. کرد می

 موج جانم در نیاز و التماس. دوید کودکم سمت به و خواستم کمک. نبود شهرام. کشیدم جیػ. رفت می دریا

 آذرخش به را خودم جانفرسا و سخت چه. یافت استیال وجودم سراسر بر ناپذیري گریز صورت به زدو می

 کشیدم فریاد. قپیدند من هاي دست از وحشیانه را آذرخش و زدند صورتم بر موجها. رساندم«:  آذرخش!« 

 .پریدم خواب از و

 شدم جدا رختخواب از ریزان عرق و زنان نفس نفس«:  اطاق در کنی؟ می کار چه جا این تو ؼالم ؼالم؟

 من خواب!« 

 گویی. افتاد اتفاق سرعت به چیز همه.برگرفت در را وجودم سراپاي وحشت. کرد حمله من سمت به ؼالم

 یک با ؼالم هاي دست بالفاصله و زدم جیػ من. ایستادند تماشا به ها ثانیه.بازماند حرکت از زمین چرخش

 .شد خفه گلویم در صدا و دوخت هم به مرا لبهاي سریع حرکت

 ؼالم چشمان زدم، می پا و دست. کردم می تالش رهایی براي. داد می فشار شدت با را گلویم دیگرش دست

 روح قبضه. بود آمده در کبود رنگ به و متورم پیشانیش وسط در رگ ویک گردن رگهاي. بود شده خون از پر

 ؼالم دست که کشیدم می را آخر هاي نفس. نشستند التماسش به چشمانم. کرد می فرار کالبدم از روح. شدم

 .خورد گره خوابم لباس ي یقه به و. کرد رها را گلویم

 .کشید می مرا انتظار سرنوشتی چه خدایا

 اثر بی آلودي وهم ي اندیشه هر لحظه آن در دیگر. بود ساخته خارج بدنم اعضاي از را قدرت خفگی احساس

 .بود

 که بودم ناتوانی. نداستم فرصتی هیچ دارد مرا کردن حیثیت بی قصد و است شیطان خود ؼالم که پنداشتم

 .بود ممکن ؼیر برایم دفاع

 می تقال کشیدن نفس براي. ساخت رها نیز را لبهایم شدم می بیهوش که لحظات آخرین در ؼالم دیگر دست

 .کوبید می قلبم. کردم

 حس بی. بود آورده در صدا به برایم را خطر زنگ صداي قلبی ي سکته عالئم تمامی. نداشتم زدن فریاد ناي



 .دیدم می خود چشم بر را مرگ. شدم زمین نقش

 گشودم چشم و کردم دردآلودي ي ناله«:  هستم کجا ؟«

 با را پایان بی نومیدي و یأس. بودم بیمارستان در. سپردم باور به را درونم فروپاشی و اضمحالل و شکست

 .میزد پا و دست هولناك گرداب در هنوز گویی شهرام. نمودم مشاهده همسرم چشمان در رمقم بی چشمان

 به من ي ناله صداي با. بود درونش جانکاه رنج دلیل بیمارستان اطاق عرض در تندش کوتاه هاي قدم صداي

 .داد تؽییر من تخت سمت به را مسیرش سرعت

 » فقط بزن، حرؾ آمدي؟ هوش به آره؟ پري؟ شاه آمدي هوش به

 "بزن حرؾ. شدم دیوانه که بگو. پري شاه بگو. افتاد اتفاقی چه بگو بزن حرؾ

 چاه ته از که صدایی با. آمدم خودم به تازه من و کرد برخورد تختم کنار میز با محکم شهرام بسته گره مشت

 "...ؼالم ؼالم،:" گفتم آمد می در

 "...بزنم حرؾ توانم نمی... توانم نمی من خداي... ؼالم چطور چی؟ ؼالم... بزن حرؾ"

 "آمد تو خواب اطاق به ؼالم طور چه:" پرسید دوباره و کند کنترل را خودش اي لحظه کرد سعی بعد

 .گریه زیر زدم و بدهم ادامه نتوانستم..." ؼالم! شهرام"

 .شدند اطاق وارد دستبند با مامور دو و شد باز اطاق در

 زده شهرام دستهاي به دستبند که دیدم می. بودم شده الل هم شاید. شد کوبیده زبانم بر سکوت مهر یکباره

 ...یا بپرسم اي کلمه حتی نتوانستم اما شد

 "بزنی حرؾ باید تو. افتاد اتفاقی چه بگو پري، شاه بزن حرؾ"

 .بردند بیرون من اطاق از دست به دستبند را شهرام و نکردم باز سخن به لب اي کلمه حتی من اما

 را شهرام. بیمارستان محوطه و پنجره به. کردم می نگاه دیوار و در به ها دیوانه مثل و مستاصل. بودم منگ

 تنها. فهمیدم نمی هیچ لحظه آن در. درآمد صدا به اتومبیل آژیر. شد آگاهی گشت اتومبیل سوار که دیدم

 .دادم می ترجیح زیستن به را مرگ

 چشم دوم بار براي وقتی اما. دانم نمی. شدم بیهوش هم شاید. رفتم خواب به و بستم را چشمانم دوباره شاید

 "بردند کجا را شهرام:" کردم بؽض. دیدم سرم باالي را آقا حاجی و محسن و گشودم

 شما زدن حرؾ به بستگی تنها شهرام آزادي افتاده؟ برایتان اتفاقی چه دکتر خانم:" پرسید و کرد سالم محسن

 "دارد

 کرده فراموش را خدا خوشی و ثروت ؼرق من که زمانی مدت تمام در. داشتم شرم. کردم نگاه آقا حاجی به

 بودم؛ گرفتار که امروز. دیدم می اورا امروز اما. بود نگرفته را سراؼم و نبرده من از نامی هرگز آقا حاجی بودم

 ...روزهاي. زندان روزهاي مثل



 "آقا حاجی شدم نابود من. آمد سرم بر چه باالخره بینید می آقا حاجی آه"

 نافرمانی براي مفهوم هزاران تاسفش. داد تکان را سرش تاسؾ حالت به و انداخت پایین را سرش آقا حاجی

 .داشت همراه به پروردگارم از من هاي

 "کرده؟ کار چه شهرام مگر. بردند کجا را شهرام بگو من به:" گفتم ملتمسانه و کردم محسن به رو

 راستش:" گفت کند کنترل را لحنش کرد می سعی که حالی در و کرد جدا من ازچشمان را نگاهش محسن

 :افزود آهسته محسن حرؾ ادامه در آقا حاجی" داشته؟ چکار شما اطاق در ؼالم داند نمی هنوز قانون

 "بداند دارد حق پري شاه محسن، بگو را واقعیتش"

 "آقا حاجی واقعیت کدام"

 را آخر نفسهاي ؼالم واقع در کرده، زخمی شدیدي طرز به را ؼالم شهرام:" داد جواب پدرش جاي به محسن

 "بزند حرؾ نیاورد دوام عمرش است ممکن. شده بستري بیمارستان همین در. کشد می

 "بزند؟ حرفی چه"

 "داشته کار چه شما خواب اطاق در که این:" داد جواب بود شرمندگی با توام که لحنی با محسن

 "...ؼالم با من که است این شما منظور"

 را شما قانون اما. داریم اطمینان شما به ما همه. بزنید حرؾ باید شما اما. دکتر خانم ندارم منظوري هیچ من"

 همسر به خواهید نمی شما بگذریم هم قانون از. دارد نیاز مدرك به هم بشناسد اگر حتی و شناسد نمی

 مواجه صحنه دهشتناکترین با سفر از برگشتن محض به که همسري هستید؟ گناه بی که کنید ثابت خودتان

 "...دانید می آورده؟ ؼالم برسر چه دانید می دیده؟ وضعی چه در را شما شهرام دانید می است؟ شده

 همسرش زبان از را حرفها این کنم می فکر. برویم است بهتر:" گفت و پرید محسن حرؾ میان آقا حاجی

 ".باشد بهتر بشنود

 "...مح آقا کنید صبر لحظه چند. آقا حاجی کنید صبر"

 .بستند خودشان سر پشت را در و رفتند

 خاموشی به یکباره بود شده برپا افکارم در که پیشین هاي دقیقه ؼوؼاي. آمد فرود برسرم یکباره آسمان سقؾ

 .ساخت حاکم جانم و جسم بر را مطلق فرمانروایی محض سکوت و گرایید

 سرت بر چه." شد می ام شده تجویز آمپول تزریق آماده که شدم خیره پرستاري به آرام و افسرده و خاموش

 "پري؟ شاه آمده

 کردي؟ سقوط نهایت بی به فراز و عظمت اوج آن از چگونه:" دادم می جواب و کردم می سوال زیرلب خودم

 ترجیح دیگران تمجید و تحسین اي لحظه به را ملکوتی فرصتهاي تمامی که است خداوند جواب سقوط این

 ".دادي



 "بزنم تلفن یک خواهم می من پرستار خانم"

 "کجا؟ به"

 "بگیرم؟ تماس است قرار کجا با بگویم شما به باید"

 که ماموري از باید کنم می فکر اما نه، من به البته:" گفت کرد می فرو ام عضله در را سرنگ که حالی در

 "کنید دریافت اجازه شماست مراقب

 "دانستید؟ می هستید کنترل تحت شما:" افزود و داد فشار جایش بر را پنبه و کشید بیرون بدنم از را سرنگ

 .زد می قدم وظیفه انجام حین در که دیدم را ماموري و شد باز اطاق در بدهم جوابی اینکه از قبل

 بس ساعاتی و لحظات. بود گرفته خود به ؼامضی و پیچیده کامال شکل مسأله شدو روشن برایم چیز همه

 باقی فکري رکورد و تمرکز عدم حالت در روحی توازن و تعادل عدم سردرگمی و پوچی احساس طوالنی

 .ماندم

 سردر چمنها. بود افتاده راه بیمارستان محوطه صحن بر سیالبی اشکهایش از و کرد می گریه بهاري آسمان

 بعد لحظه چند. دویدند می آمبوالنس سمت به که دیدم می را افرادي. بیابند امانی شاید تا بودند برده فرو هم

 .دادند قرار برانکارد روي و کردند خارج آمبوالنس از را اي بچه خونین پیکر

 اطاق از هراسان. بود آذرخش. شناختم را دخترکم و کشیدم جیػ. کوبید می خودش کله و سر بر. دیدم را رعنا

 هراس اتفاقی هیچ از که بودم دیوانه. گرفت جلویم را اش اسلحه و بست را راهم فورا مامور. شدم خارج

 "اند آورده خونین را ام بچه کنار، برو:" گفتم و کوبیدم اش اسلحه زیر را دستم محکم. نداشتم

 .دویدند می طرفم به سویی از هرکدام ها پرستار. آمد می پایم به پا هم مامور. دویدم راهرو انتهاي سمت به

 "شده؟ خبر چه افتاده؟ اتفاقی چه"

 بود من فریاد صداي تنها. بود کشیده دراز خون ؼرق برانکارد روي من آذرخش. رفتم پایین یکی دوتا را ها پله

 .ساخت می را بیشتر را تجمع هراس که

 مثل لبهایش. بود شده کبود سفیدش صورت صورتش،. بود شده پاره رگش شاه. رسیدم کودکم سر باالي

 می فریاد. زدم می جیػ. بود شده آؼشته خون به پیشانیش و گوشها روي اش طالیی موهاي گچ؛موهایش،

 و ریخت می اشک فقط او اما. دادم می تکانش محکم. چسبیدم را اش یقه. کردم حمله رعنا سمت به. کشیدم

 "کشتند مرا آذرخش. کشتند:" گفت می

 می زمین به را سرم ضربه با و کشیدم می چنگ به را زمین. افتادم زمین روي. گرفتند را دورم مامورها

 .کنند کنترلم توانستند نمی پرستار چندین. کوبیدم

 من حال به. کرد می گریه خون دیوارش و در. شد تار. شد تیره دنیا. کنم بیان را حالتم توانم نمی توانم، نمی

 .شهرام همچون پدري حال به. مادر



 "کجاست؟ شهرام"

 ".زندان در"

 "چه؟ براي"

 "ؼالم قتل"

 "مرد؟ ؼالم مگر"

 "ندارند امیدي دکترها اما نه، هنوز"

 "کجاست؟ ؼالم"

 "شانزده شماره اطاق"

 .گریستند می زارم حال به جوان، پیرو. کردم می ناله. کشیدم می زوزه

 می قسم کردند می رهایم خودم حال به اگر. انداختم می چنگ صورتم سرو بر. بود خون سیالب اشکهایم

 .رساندم می آذرخش عزیزم به را خودم لحظه همان که خورم

 زنده و زندگی آذرخش از بعد خواهید؟ می جانم از چه:" زدم داد. بودند مراقبم. کردند کنترلم. نگذاشتند اما

 "خواهم؟ می چه براي را ماندن

 .بمانم زنده باید که شدم قانع جواب یک با تنها اما

 "را دخترت خون انتقام. بگیري انتقام تا بمان زنده:" گفت ریخت می اشک من پاي به پا که بیماري همراه

 .کشتند اورا. کشتند مرا آذرخش. دخترم خون دخترم، خون. کردم تکرار را جمله این بار چند

 "است کشته مرا دختر کسی چه داند می او. برسانید ؼالم به مرا:" کردم التماس

 .دید می مرا. بود بیرون لبهایش و چشمها تنها صورتش سرو پانسمان از. بود بستري ؼالم که رفتم اطاقی به

 .زد نمی حرؾ اما

 نشان آرام ابتدا را خود فوران آماده آتشفشانی من، اما. کنم تکه تکه را ؼالم من که داشتند واهمه پرستارها

 .دادم

 "اند کشته را آذرخش که دانی می دانی؟ می تو. بزن حرؾ ؼالم"

 .داد تکان منفی را سرش

 .انداختم رویش بر تؾ. داد می تکان آهسته را سرش فقط او اما. کردم سوال باره چند. کردم سوال دوباره

 .پاشید هم از یکباره را ام زندگی که بود خدا ؼضب زلزله. ریختم می اشک و زدم می زار. برگشتم اطاقم به

 آهسته. نبود فریادي و داد دیگر. بود جاري اشکم چشمه هنوز اما شدم آرام کمی بخش آرام یک تزریق توسط

 .ریختم می اشک مظلومانه و

 بود، داده دست از را حیثیتش حتی را چیزش همه که دیده داغ مادري زار حال به نه. شد می کباب سنگ دل



 .شد ما گناهان فدایی گناه بی که من کوچولوي آذرخش حال به بلکه

 .رفتم شهرام مالقات براي زندان به مامورین همراه

 صدایش و خشک لبهایش. گرایید می سیاهی به زیرش و رفته گود چشمانش. بود شده زرد و الؼر چقدر

 .لرزان

 "است؟ چطور آذرخش آمدي؟ پري شاه"

 می گریه چرا:" پرسید" است خوب:" گفتم. زدم می قفل زبانم به باید. زدم می حرفی نباید. شد سرازیر اشکم

 "کنی؟

 "عزیزم تو براي"

 "...خیا که بودم عزیزت اگر. کنم نمی فکر نه هستم؟ تو عزیز:" زد پوزخند

 "خورم می قسم. هرگز. شهرام نه"

 :"گفت" شهرام؟:" گفتم. کشید می زمین روي دمپایی با. نبینم را اشکش تا انداخت پایین را سرش و کشید آه

 "دارد؟ هم اي فایده:" گفت" بدهی راه دلت به شک نباید:" گفتم" بگو

 "ندارد چطور"

 "بگویم ترك را دنیا خودم افکار با بگذار. پري شاه رسیده اتمام به من زندگی روزهاي"

 .کند می اعتراؾ. زند می حرؾ ؼالم. هست امیدي هنوز. است زنده هنوز ؼالم کردي؟ چه تو مگر:" پرسیدم

 "شوي می آزاد تو. است متهم ؼالم شده، ذکر پرونده در مانده بجا من بدن و گردن روي که هایی زخم اثر

 .شد کشیده من دل بر که بود خنجري شهرام آه

 "من براي حداقل. ندارد مفهومی هیچ زندگی دیگر پري، شاه نه"

 و ناموس در را زندگی مفهوم تمام اما داشت ذهن در را آذرخش امیدش تنها هنوز که این با. بود شهرام با حق

 ".بدهم خاتمه خودم زندگی به شدم خارج زندان از اینکه محض به گرفتم تصمیم. دید می حیثیت

 "نباشد فرصتی دیگر شاید ببینم، بیاور را آذرخش! پري شاه"

 "است زنده هنوز ؼالم شهرام، که گفتم"

 "کردم؟ چه من دانی نمی تو مگر... تو مگر"

 "...ؼالم کردن زخمی از ؼیر مگر. دانم نمی نه"

 "کشتم را نیما من... من بله،:" گفت حرفم میان

 "کردي؟ کار چه تو:" پرسیدم ناباور حالتی با و متعجب

 او. بود جمشید فرستاده ؼالم پري، شاه نبود لیال برادر ؼالم که، شناسی می جمشید، پسر. کشتم را نیما"

 "بود آمده تو و من زندگی نابودي براي



 "...اعدام به محکوم مگر. نبود زندان در جمشید مگر. شهرام کنم نمی باور"

 به را ؼالم انتقام فکر در جمشید. بود گریخته زندان از جمشید:" گفت و شود کامل ام جمله نگذاشت شهرام

 "کند معرفی لیال برادر را خودش تا بود فرستاده ما منزل

 "...دیگر دفعه براي باشد لرزي، می اي، کرده عرق. شهرام ناخوشی تو"

 ...هم شاید یا دیوانه شده، اوهام دچار شهرام کردم می فکر حقیقت در

 "آوري؟ می را آذرخش! پري شاه"

 انتقام ما از هم جمشید. کشتی را پسرش و گرفتی انتقام جمشید از تو:" گفتم و کنم پنهان را اشکم نتوانستم

 "گرفت دوباره

 "است؟ چطور آذرخش حال. بزن حرؾ پري شاه دوباره؟ انتقام"

 "...آذرخش حال پرسیدم:" کرد بلندتر را صدایش شهرام. کردم سکوت

 .شد پنهان شهرام هاي نعره در فریادم و" مرده آذرخش:" زدم فریاد

 اداره به بازجویی براي باید. کردم ترك را زندان ناالن و خوار. بردند کشان نعره را شهرام. شدیم پاشیده هم از

 .بود آگاهی هاي نرده ناتوانم، پیکر گاه تکیه. بود گرفته را چشمانم جلوي خون. رفتم می آگاهی

 را جانم پیش از بیش لحظه هر. شد می کشیده نرده روي خورده ترك و پوسیده ستونهاي همچون دستهایم

 تهی. بودم تهی احساسی هرگونه از. نداشتم خاصی ادراك. فهمیدم نمی چیز هیچ. بردم می فرو سرگردانی در

 ...معنی بی و پوچ و

 .بود آمیخته درهم ابهام هزاران با آینده. نداشت نگري آینده قدرت مؽزم دیگر... دانم نمی شود؟ می چه آینده

 به سوال پراز نگاهی. بدهم قرار صندلی روي را نحیفم جسم تا خواستم اجازه. شدم صمیمی سرگرد اطاق وارد

 "رادمنش خانم است چطور حالتان:" کرد اشاره صندلی به دست با و انداخت صورتم

 می. دارد اطالع آقا حاجی خوبی به وضعیتم از سرگرد دانستم می. است کرده را سفارشم آقا حاجی دانستم می

 ثابت گناهیم بی و باشد درست اظهاراتم خواهد می دلش دانستم می. داند می بیش و کم را ام گذشته دانستم

 .شود

 "باشد؟ جمع گویی پاسخ براي حواستان کنید می فکر"

 "بدهم پاسخ روشن و واضح کنم می سعی سرگرد، جناب بله"

 "...و کرد پیدا راه شما منزل به چطور کنیم، می شروع ؼالم از"

 .کردم تعریؾ را جزئیات تمام و!" سرگرد جناب دارد مفصلی داستان"

 و تخت به که چشمم. بود گرفته بؽل ؼم زانوي چمدانش کنار آذرخش اطاق گوشه رعنا. برگشتم خانه به ظهر

 دیدگانم اشک سیل با تنها را درونم فروزان هاي شعله. نشستم زمین روي افتاد آذرخش هاي بازي اسباب



 .کردم می خاموش

 "کرد پرپر را وجودم زیباي گل و رسید راه از خزان سیاه گردباد ساعت چه و روز چه"

 ها پله روي که بودم ؼالم هاي زخم خون کردن پاك مشؽول. بود خوابیده آذرخش:" گفت ریزان اشک رعنا

 و پریده خواب از کردم فکر. شنیدم را آذرخش جیػ صداي که کنم باز را باغ در رفتم. زدند زنگ. بود چکیده

 "دیدم وضعیتی چه در را آذرخش بگویم توانم نمی خانم، نه... برگشتم آذرخش اطاق به عجله با. ترسیده

 "دیدي؟ را آذرخش قاتل تو"

 گرفته زانوهایم از قدرت که بودم کرده وحشت آذرخش چهره دیدن از آنقدر. بود باز پنجره رسیدم وقتی"

 "بود کرده فرار کناري اطاق شیروانی سمت به پنجره از قاتل. رساندم پنجره به را خودم سختی به بود، شده

 "ندیدي؟ را صورتش"

 "کردم پیدا آذرخش رختخواب در ساعت یک اما خانم نه"

 مطمئن. بود جمشید ساعت. درآورد را داشت طالیی بند که مردانه ساعت یک و کرد باز را چمدان در رعنا

 .داشت ترك یک هم شیشه روي. بودم

 "خانم؟ روید می کجا"

 .کردم نگاه رعنا به و برگشتم. بودم نشده خارج آذرخش اطاق از هنوز

 :گفت پري شاه بگو. بگیرد تورا و آذرخش انتقام تا رفت پري شاه بگو شهرام به برنگشتم، هرگز من شاید"

 "گرفتی نمی پسرش از را بودنش شرؾ بی انتقام و بودي نرفته جمشید سراغ هرگز کاش اي

 آهسته ضربه چند با نفر یک که کردم می روشن را اتومبیلم. کردم ترك را منزل شیراز قصد به و گفتم را این

 .زد شیشه به

 عزم عجله این با:" پرسید و کرد سالم. کشیدم پایین را اتومبیل شیشه. بود محسن. برگشتم پنجره سمت به

 "داري؟ را کجا

 :گفتم دلیل همین به. شود می راهم سد محسن طریقی هر به بیاورم زبان بر شیراز از نامی اگر دانستم می

 " شهرام مالقات زندان روم می"

 قصه هنوز:" پرسیدم" ببینم را شهرام خواهم می. بیایم هم من است بهتر:" گفت و شد سوار خواسته خدا از

 "نشده؟ تکمیل ات

 بودید شماها این. رسیده پایان به شهرام و تو عقد با قصه این که بدانید است بهتر پرسی می طعنه به اگر"

 "...که

 نادانیهایمان اختیار در را نعمتهایمان که بودیم ما خود این. است شما با حق:" گفتم حرفش میان و کشیدم آه

 "بسازیم را قصه ادامه تا دادیم قرار



 "پري شاه متاسفم واقعا. متاسفم"

 تاسؾ شهرام و من زندگی براي و شوند جمع هم دنیا مردم تمام اگر:" گفتم و درآوردم حرکت به را اتومبیل

 .ندارم هم را ترحم لیاقت حتی که هستم خداوند طرؾ از اي شده طرد انسان من. ندارد اي فایده هیچ بخورند

 از و ببرم پی وي ملعون و منحوس هدؾ به بتوانم که چنان برانداخت ابلیس قبایح از پرده بارها من پروردگار

 درست و ببینم درست که بخشید آسمانی فروغ من گوش و چشم به. بگریزم هایش دؼدؼه و ها وسوسه

 به ما کار تا شوم بیدار ؼفلت خواب از که فرمود الهام قلبم به بارها. بمانم برحذر شیطان هاي حیله از و بشنوم

 "کرد را خودش کار باالخره شیطان دام هاي رشته...  اما. نیفتد مذلت و شقاوت

 اش روحی و فکري تعادل کودکش مرگ خبر شنیدن محض به شهرام:" گفتند. رفتم زندان به محسن همراه

 "ایم داده انتقالش بیمارستان به و داده دست از را

 پشت دیگري از پس یکی را ها راهرو پیچ. بودند کرده بستري روانی بخش در را شهرام. رفتیم بیمارستان به

 .بگیرم مالقات اجازه شدم موفق بود همراهم که شناسایی کارت با. گذاشتیم سر

 تخت کنار. بودند شده بستري بود راهرو انتهاي که اطاق آخرین در دیگر دوبیمار و شهرام. شدم بخش وارد

 می نگاه کوچک بسیار هاي پنجره پشت بتونی هاي قطعه به. شود بیدار تا ماندم منتظر و ایستادم شهرام

 . کردم

 "کجا؟ اینجا کجا؟ تو شهرام"

 ها ستاره این پس:" گفت آهسته و کرد روشن سیگاري پنهانی بود نشسته تختش روي شهرام کنار که بیماري

 .کند نمی گوش من حرؾ به کسی چرا. بخورند شام باید. هستند گرسنه من افراد بابا. آیند می بیرون وقت چه

 "...دو... یک... رو قدم. بایستید خط به همه افراد.  هستم سرهنگ من

 و است کسی چه او داند می چه کسی... آه. کردم می نگاهش. نبود کارش چاره هم گریستن. نبود خنده جاي

 .است افتاده روانی بیمارستان به کارش چگونه

 که بردم نزدیک را دستم. بود ریخته هم به موهایش و متورم صورتش. کرد باز را چشمانش آرام شهرام

 .کنم مرتب را موهایش

 :گفت و کرد خندیدن به شروع بلند صداي با. پرید جا از ناگهان

 گریه ها بچه مثل درست. گریستن به کرد شروه بعد" نیاوردي؟ را بابا آذرخش چرا پس آمدي؟ پري شاه"

 به آذرخش بدون بودم نگفته مگر پري شاه کجاست؟ من دختر آوردید؟ من آذرخش برسر چه. " کرد می

 ".نیا من دیدن

 .کرد ترك را اطاق و نیاورد طاقت محسن

 توانستند نمی هیچیک. رساندند اطاق به را خودشان فورا پرستار دو و دکتر. گذاشت فریاد و داد بناي شهرام



 "ببینم را دخترم بروم خواهم می. ببرد خودش با مرا آمده همسرم:" کشید می فریاد. کنند کنترل را شهرام

 بگو پري شاه:" گفت می زیرلب کردند می مبارزه خواب براي چشمانش که درحالی. گرفت آرام کمی تزریق با

 از دخترمان بگو. خواهد می را مادرش و پدر بگو. باشد بابا کنار در خواهد می بگو. تنهاست االن من دختر

 "...من دختر بگو. ترسد می تاریکی

 .بود شده خشک اشکهایم

 :شد ساکت و گفت را جمله آخرین شهرام کردم می ترك را اطاق وقتی

 "خواهد می را بابا آذرخش"

 .کردند می نگاهم متعجب پرستارها و دکترها تمام. دویدم می راهروها در

 .گفتم می بد زمان و زمین به و خوردم می حرص. شدند تکه تکه دندانم زیر لبهایم

 به. بود کرده پا به محشر وجودم در نفرت و خشم. بود گرفته جارا همه ظلمت و تاریکی. مردند هاي خوشی

 شهرام براي اتفاقی چه:" گؾ و آمد سراؼم به ناالن و تکیده. دیدم را شهرام پدر که رفتم می اتومبیل سمت

 "پري؟ شاه افتاده

 .کردم زاري گریه و هق هق توانستم که آنجا تا و گذاشتم شوهرم پدر شانه روي را سرم

 حال در و رسیده قتل به آذرخش چطور شنید وقتی پیرمرد. گرفت را پدرشوهرم بؽل زیر و آمد جلو محسن

 .افتاد زمین روي و داد دست از را کنترلش برند می سر به حالتهایی چه در عروسش و پسر حاضر

 .شد بستري قلب بیمارستان در و کرد سکته شب همان شوهرم پدر

 .کشید می فریاد باران شرشر سر بر ابرها ؼرش صداي. بود حکمفرما ظلمت و تاریکی جا همه. بود بارانی شب

 .آمد برنمی خیابانها تاریکی پس از اتومبیلم چراؼهاي نور

 "پري؟ شاه روي می کجا:" زدم می حرؾ خودم با

 .گناهم بی ي شده پرپر گل براي نازنینم، کودك براي. بود تنگ دلم. درآوردم زهرا بهشت از سر

 بر سر. کشاند می سو آن و سو این به را شده پرپر گلهاي گلبرگهاي و بود شسته را مزارش سنگ باران

 "آذرخش فدایت به مادر:" کشیدم فریاد و نهادم مزارش

 اش کودکانه بؽض اش، معصومانه نگاههاي خوردنش، شیر. شد می زنده برایم خاطراتش لحظه به لحظه

 به که زمانی رفتنش راه. بست می حلقه چشمش در زاللی اشک و کرد می جمع را اش گلی لبهاي که زمانی

 مزار سنگ بر را ام بسته گرده مشتهاي. گفت می ماما، که شیرینش هاي خنده و لحن دوید، می بابا سمت

 پرپر گل مانم می کنارت صبح تا من. دخترکم تاریکی و تنهایی از نترس. اینجاست ماما نترس:" کوبیدم می

 .پیچد می گورستان در فریادم صداي دوباره آورم می یاد به را خونش ؼرق جسد که همین و" ام شده

 تا نه، اما. بمانم دخترم کنار جا همین کاش. نداشتم برگشتن توانایی هنوز. بود شده خشک اشکم.  شد سحر



 .داشت برنخواهم دست نگیرم جمشید از را خونش انتقام

 "...دستهایم همین با زودي به که باش منتظرم کجایی؟ جمشید"

 راه یکراست. دانست می را مکانش ؼالم فقط و بود فراري او. پرسیدم می را جمشید آدرس باید. شدم بلند

 .بزند حرؾ اي کلمه حتی نشد حاضر ؼالم. بود فایده بی اما گرفتم پیش در را بیمارستان

 .دانست می را جمشید آدرس هم شهرام. داشت وجود هم دیگري راه

 بیمارستان محوطه در سرکنده مرغ همچون. کنم صبر مالقات وقت تا باید.جنگیدم می ها ثانیه و ها دقیقه با

 آورده وجود به جانم ژرفاي در تالطمی و ساخت می بیشتر را درونم دگرگونیهاي هایم اندیشه. رفتم می راه

 .بود

 اي چهره. بودم رنجور و تکیده. بود شده طی شب یک در ، عمرم از سال پنجاه اي زنجیره حوادث این ضربات

 .دیدم می درنده گرگهاي هاي قالب در را مردم فراري، و بیزار طبیعت از متنفر، آدمیزاد از عبوس، و درهم

 .جنگیدن آماده و وحشی خودم

 اي گوشه سست و اراده بی. شدم می گرگ اسیر رامی بره. کرد می تؽییر حالتهایم سرعت به کودکی دیدن با

 هایم سینه از. کرد می فوران هایم عقده. شدم می خیره کودك به حسرت و بؽض با و کردم می تکیه دیوار به

 .شد می سرازیر اشکم. چکید می شیر

 می پناهمان تو خشم از که کجاست قلعه آن و خیزد برمی دفاع به تو قدرت برابر در که کیست آن! پروردگارا

 دهد؟

 باز را اطاق در. شدند هدایت اطاق آخرین سمت به گامهایم. شدم روانی بخش وارد. شد ظهر بعداز دو ساعت

 فکر و نباختم را خودم اما خوردم یکه اي لحظه. دیدم خالی را شهرام تخت گذاشتم داخل که را اول قدم. بود

 .بیاید بیرون حمام یا دستشویی از تا بمانم منتظر لحظه چند باید کردم

 .گرفتم را شهرام سراغ بود شده بیدار خواب از تازه که بیماري از نیامد اما

 "دخترش پیش رفت دیشب:" گفت و خندید بلند صداي با

 اید شده بستري تازه گویا شما:" گفتم و نگرفتم جدي را حرفش. نداشت هم نرمالی حالت اما کرد نمی شوخی

 "درسته؟

 "اید؟ آمده تازه هم شما:" گفت و خندید باز

 .نشد خبري شهرام از اما گذشت، ساعت نیم

 "گفت اینطور خودش. دخترش پیش رفت دیشب آقا این که گفتم خانم؟ روي می کجا"

 "کنم می سوال پذیرش بخش روم می"

 "نیست تختش روي من بیمار! دکتر آقاي"



 "بود؟ چه نامش شما بیمار:" پرسید بود اي پرونده مطالعه مشؽول که درحالی بخش دکتر

 "رادمنش شهرام:" گفتم

 شهرام دکتر:" پرسید و انداخت من به کوتاهی نگاه. برداشت چشمش از را عینکش و بست را پرونده فورا

 "رادمنش؟

 "دکتر جناب بله"

 "...دیشب ایشان... رادمنش خانم متاسفم"

 "بشنوم خواهم نمی. ندهید ادامه لطفا دکتر، آقاي نه"

 شده طاق طاقتم بود، بس مصیبت که خدا به. نداشتم زاري و گریه براي نایی. دویدم شهرام اطاق سمت به

 .بود

 .بود گفته وداع زندگی با شهرام. بارید می من سمت به که بود ؼضب اما

 .آوردم یاد به را آخرش جمله

 "خواهد می را بابا آذرخش"

 روم می دخترم سوي به." افتاد زمین بر لباسهایش البالي از اي نامه. گرفتم تحویل را شهرام شخصی وسایل

 "...دخترم پري، شاه هراسد می تاریکی از دخترم. خواهد می بابا دخترم. پري شاه

 .چکید می کاؼذ روي که بود من اشک هاي قطره

* * * 

 .شد باران گل مزارش. زدند می خودشان کله سرو بر شهرام فامیل و خواند می مداح. بود قیامت زهرا بهشت

 آکنده دنیا الم، و رنج سو همه. بود جایگزین مرگ و ویرانی جا همه. بودم رنگینم گذشته کاخ ویرانی تماشاگر

 .شدند محو فضا از ها ستاره رفتند فرو شب ظلمت در و شدند خاموش شمعها. شرنگ و زهر از

 .دادم می سر آلودي حزن گریه و خواندم می را عزیزانم خفتگان دیار در. رفت سرورم. رفت مجلسم جراغ

 .رسیدم شیراز به تا کشید طول قرنها و سالها گویی

 پیر قرنها، با مساوي روز شبانه یک. بود شنبه سه بودم نشسته شهرام مزار بر که دیروز. است چهارشنبه امروز

 .بودم شده فرسوده و

 اورا باالخره تا زدم دري هر به. شمردم می جمشید دنبال به را خاك هاي دانه شیراز شهر در آشام خون

 .یافتم

 دور از که لحظاتی تمام. کردم تعقیبش روز شبانه دو. بود کرده اجاره کوچک اي خانه بست بن اي کوچه در

 .شد می پاشیده صورتم سرو بر آذرخش خون هاي قطره دیدم می را پلیدش چهره

 خارج منزل از هشت ساعت گذشته روز دو معمول طبق. کشیدم می را انتظارش سرکوچه.  بود سوم روز صبح



 به بیاندیشم کارم عقوبت به اي لحظه حتی آنکه بی و زدن بهم چشم یک در و کردم روشن را اتومبیلم. شد

 از را جمشید نگاه ابتدا حرکت هنگام به اتومبیل چرخهاي جیػ صداي. کردم حرکت سرعت با جمشید سمت

 .بردارد گامی نکرد فرصت حتی او که گذشت سریع ها لحظه آنقدر. کرد جدا زمین

 رسیدم اصلی خیابان به که همین و کردم حرکت عقب دنده شد زمین بر نقش جمشید جنازه اینکه محض به

 .شدم پیاده و ایستادم

 .شناخت نمی مرا کس هیچ. بود آشنا گوشم با پلیس هاي اتومبیل آژیر

 .کنم فرار توانستم می راحتی به. بود ندیده مرا کس هیچ

 چه؟ براي کجا، به اما

 .نداشت وجود عشقی و زندگی من براي دیگر

 آمبوالنس. رساندم جنازه به را خودم و زدم کنار را جمعیت. بود زده بیرون اش جمجمه از جمشید مؽز

 .گذاشتند مشمع در را جنازه. سررسید

 .کرد می پراکنده را مردم پلیس. شد برقرار مردم بین اي همهمه. کرد ترك را محل کشان آژیر آمبوالنس

 "کشتم را او من:" گفتم آهسته و ایستادم مامور یک کنار

 به بیشتري دقت با و آمد خودش به کمی کردم اشاره اتومبیلم به که زمانی اما. هستم دیوانه کرد فکر ابتدا

 .سپرد گوش حرفهایم

 "گرفتم آرام کمی فقط بینم می زمین روي را خونش که حاال. کشتم اورا من. بود سابقم شوهر"

 "کشد می را قانون دستبند انتظار دستها این:" گفتم و بردم مامور سمت به را دستهایم بعد

 :افزودم هم آخر در و کردم تعریؾ برایش بود مانده باقی که را آنچه تمام آمده، من مالقات به محسن امروز

 راه بار هزاران خداوند. گرفتم نمی قرار هم خداوند ؼضب مورد شدم نمی آلوده گناه به اگر پشیمانم، من"

 و ننشینیم آسوده و ایمن رستاخیز روز به پناهش در و باشیم صالح برکتش یمن به تا داد نشان ما به را درست

 "بیاییم برین بهشت به راه روشناییش در

 و اندازد فرو ما پشت از را گناهان بار قرآن حقیقت و حق به خداوند که. دارم دیگر آرزوي یک فقط امروز اما

 "بیاراید صالحین و ابرار جمال به مارا سیماي

 پایان

 

 IranRomance.com منبع:

 

http://www.iranromance.com/

