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کند که دربند عشق باشد،و چه  یدرك م یخواهد ،وقت یم یرا وقت يعاشق آزاد یر،ولیاز زنج یهراسد و زندان یاز قفس م مرغ

.دنیاسارت عشق را کش ریخواهد بود زنج زینشاط آور و شور انگ

.دهیکش ریشود،عاشقان به زنج یم میمجموعه به عاشقان دربند تقد نیا

...ها یدلبستگ تیحکا. هاست یدگیشور تیقصه حکا نیا

اول فصل

مادرش .کردند یسن او اشتباه م صیعلت در تشخ نیدرست به هم گرانیباشد،سرزنده بود و اغلب د بایاز آن که ز شتریب وایش

و  ردیگ یکامل را به خود نم یصورت انسان نیهم يبزرگ شده برا گریکه د ردیخواهد بپذ یوجه نم چیداشت او به ه دهیعق

وافر داشت  يشدن با دختر ها نداشت،در عوض عالقه ا يبه هم باز یشیبا آن که دختر بود گرا.کند یو مطلوب عمل نم دهیسنج

 یتر از همه بود به همسرش م نیتر و عاقبت ب شیپدر که دور اند یمنع کند ولکرد او را  یم یمادرش سع.کند يکه با پسرها باز

و  يبا دختر يپسر یوقت.گردند یت خود میو هو تیاست که دختر ها به دنبال شخص یسن یاون هنوز بچه است و ده سالگ: گفت

به آنها جهت داد و از راه دور  دیبا.اموزندیبخواهند محبت را  یآنها را منع کرد چون آنها م دیکند نبا یم يباز يبا پسر يدختر ای

آن طور که خود  و دیره یپدر اغلب اوقات از بند انضباط سخت مادر م تیحما ي هیدر سا وایبود که ش نیا.کنترل و نظارتشان کرد

. رفتند یباال م راست واریشدند از د یبا هم جفت م یبود که وقت مانیاو پسرخاله اش پ يها ياز همباز.کرد یدوست داشت عمل م

در  وایش.کردند یم يالک دولک باز هیبا پسر همسا وایآمدند به اتفاق ش یبه منزل خاله اش م مانیپ يکه خانواده  یو زمان

پسر  امیکرد و به پ یبود به زور تصاحب م مانیآنچه در دست پ یدانست و گاه یرا مقصر م مانیپ شهیکودکانه هم يجدالها

 یکرد و اگر جدال ینمود که با هم سن و ساالن خود به ندرت دعوا م یآرام و ساکت م يپسر یکودک در امیپ.داد یم هیهمسا

.شد یمنجر به کوتاه آمدن او م انیگرفت در پا یصورت م

در اصل او  یول.روانشناس کودکان مشورت کند کیاو با  يدادند درباره  یم شنهادیبه مادرش پ یساکت بود که برخ يبه قدر او

 یانیباز ستاندن حقش پا در م يشد برا یمادرش مجبور م یگاه.مادر يدلبسته  اریداشت و بس یآرام عتیه نبود بلکه طبافسرد

هفده ساله و  وایزمان گذشت و اکنون ش.کردند یم یرا ط یبودند که با هم دوران خردسال یدوران کودک يها يسه همباز نیا.کند
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نقاب  ریداشت که در ز طنتیو ش یکماکان سرزندگ زین یدر هفده سالگ وایش.ه بودنوزده سال امیو سه ساله و پ ستیب مانیپ

.کرد یبود،حفظ م تشیملزم به رعا گریآرامش که د

که گاه به موضوع درس و  یمانده بود و کالم یتنها سالم یخرد سال يها يبا هم باز وایش يو کودکانه  زیروابط محبت آم از

.شد یدانشگاه ختم م

 يپسرش خواستگار ياو را برا امیباشد مادر پ ینیب شیآنکه قابل پ یخود را گرفت ب يمتوسطه  پلمید وایکه ش نیاز ا پس

او را  شهیهم یاز کودک.به او عالقمند است یکودک يها یوابستگ يفقط از رو ایاست  امیدانست عاشق پ ینم قتایحق وایش.کرد

از دوران .کرد یتر در مورد آن فکر م يجد دیبا یبود که او م يگرید زیچ زدواجاما ا.مانیاز پ شتریب یداشت،حت یدوست م

 یبزرگ به شمار م یها حسن یلیخ دهیدر خود حفظ کرده بود همان آرامش و سکوت بود،که به عق امیکه پ يزیتنها چ یکودک

.کرد الماع يخواستگار يجلسه  يخود را برا یتصور کرد،به او عالقه دارد لذا آمادگ وایش.آمد

که  مانیپ.دیچیاقوام پ انیدر م وایکه اخبار ازدواج زود هنگام ش دیینپا يریوصلت موافق بودند لذا د نینظر،مادر و پدرش هم با ا به

به منزل آنها آمده بودند تا  وایآن روز خاله اش و ش.شد نیغمگ تینها یبود ب دهیمادر و خاله اش شن يگفتگو نیخبر را در ح نیا

 وایآنکه ش یب مانیبود و پ مانیپ يکتابخانه  ياز کتابها یکی يدر حال مطالعه  وایش.دعوت کنند ينامزد شب يرا برا گرانید

که خسته  وایش.آن را بشکند يگریمنتظر بود تا د کیآن دو حاکم بود و هر  انیسخت م یسکوت.نظر داشت ریمتوجه شود او را ز

داده  هیتک واریرا به پشت قالب کرده و به د شیکه دستها یسپس در حال خودش قرار داد و يشده بود آرام کتاب را بست و در جا

من دوست دارم تو هم حتما فردا .ستیفردا شب اصال قانع کننده ن امدنین يتو برا لیدال نمیب یکنم م یفکر م یهر چ: بود گفت

 تیگفتم که من دورادور برا: فتو گ دیصدا کش یب یآه مانیپ.هم خوشحال خواهد شد امیمطمئنم پ.ییایمن ب يشب به نامزد

نه؟ ای يکرد یدانم انتخاب درست یفقط نم.يداد حیرا به همه ترج امیپ یاز بچگ شهیتو هم. کنم یم یخوشبخت يآرزو

من  یدوران بچگ يها يپسمان شما هر دو از همباز ی،ولیمن ي ندهیرساند که نگران آ یمحبتت را م نیا: زد و گفت يلبخند وایش

من خواهد  يبرا یخوب کیشر امیمطمئنم که پ یعنیمن فکر کردم .ستیوجه به گذشته مربوط ن چیخاب من به هو انت دیهست

گذشته و فقط از آن زمان  یکودک يحاال دوره .میعالقه داشت میبود يکه همباز نیا يراو به هم فقط ب میآن زمان ما بچه بود.بود

.مانده یخاطراتش باق
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:زد ادیفر دیکوب زیم يدستش را رو یعصبان مانیپ

.هنوز سر کار نرفته،تازه دانشگاه قبول شده امیگذشته از اون پ.دیهر دو تاتون بچه ا شما

زورگو  شهیتو هم: گفت مانیدستها انداخت و چشم در چشم پ يخودش را رو ینیگذاشت و سنگ زیم يرا رو شیدو تا دستها وایش

کند و  یپدرش کار م شی،او فعال پ امیو اما در مورد کار پ.يمن بزرگترهمش پنج سال از  ؟يبزرگ شد یلیمگر خودت خ. يبود

!دارد پدربزرگ یخوب یمال يپشتوانه 

.من بدخواه توام يفکر کرد شهیافسوس که تو هم.افسوس: سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت مانیپ

 یشوخ نیحاال گذشته از ا.یدم که تو بدخواه منمن هرگز فکر نکر: شانه اش گذاشت و گفت يرفت و دست رو مانیکنار پ وایش

؟یکن یقبول م.ازت دارم یها،من خواهش

.یکه بخواه یهر چ: و به سرعت گفت دیدرخش مانیپ چشمان

به خاطر  گرانیمن دوست ندارم د.یمن شرکت کن يبرادر در نامزد کیدوست دارم مثل . وقت برادر نداشتم چیمن ه: گفت وایش

.حرف بزنندتو پشت سرم  امدنین

تو مرا در . دارد يگرید يکردم تقاضا یفکر م: گفت نیفروکش کرد و دوباره به حال اول برگشت و اندوهگ مانیپ یخوشحال

.یده یمعذورات قرار م

منه اگر دوست  يدر هر حال فردا شب نامزد: سپس به طرف در رفت و دوباره ادامه داد.ندارم يقصد نیمن اصال چن: گفت وایش

.شد میما خوشحال خواه.ایتما بح یداشت

که متعجب شده بود معترض  وایش. خود گذاشت بیرا در ج دشیحرکت در را قفل کرد و کل کیبه سرعت برخاست و با  مانیپ

را گرفت و او را به شدت تکان داد به گونه  وایش يبا دو دست شانه ها مانیپ ؟يدر را چرا قفل کرد ؟یکن یم نیچرا همچ: گفت

.ختیر شیشانه ها ياز بند سنجاق رها شد و رو وایش ياکه موه يا

...من... من.اندازین نیمرا زم يرو وایش.دست نگه دار گریمدت د کیکنم فقط  یخواهش م وایش-

 يبازوها يرا رو مانیزد و لرزش دستان پ یقلبش به سرعت م. و قادر به تکلم نبود ستینگر یم مانیمتعجب به چشمان پ وایش

.ردک یخود حس م
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 یبهت قول م یقصد ازدواج داشته باش يزود نیکردم که تو به ا یمن فکر نم یعنی... هرگز فرصت نشد که بهت بگم دیشا وایش-

.دهم خوشبخت کنم

 ؟یگ یم يدار یچ. مانیپ يشد وونهیتو د: انداخت و آهسته گفت نییرا پا مانیپ يتکان داد و دستها یسرش را به عالمت نف وایش

.قول ازدواج.ل دادممنبه اون قو

 یتو را م ای.رمیم یتو م یبخدا ب. به من نگاه کن... اوه. شکسته شوند يشوند که روز یقولها داده م.يریقولت را پس بگ یتون یم-

...امیآن پ ایکشم 

کنند؟ یفکر م یچ نندیاگر ما را در اتاق دربسته بب.در را باز کن بگذار بروم.مانیکنم پ یخواهش م-

.دهم یکه دارم از دستت م نیجز ا!یچیه.ستیم نمه میبرا-

...من تو را مثل برادر-

ما  انیاو م شهیهم.ینگرفت يوقت منو جد چیتو ه.یکن یاز آنچه فکر م شتریب یلیمن دوستت دارم خ وایش.لعنت به برادر بودن من-

.بود

.میباش یکنم ما زوج خوب یکرد منفکر نم ینم یاگر او هم نبود باز فرق-

زانو بزنم و بهت التماس کنم؟ چه  تیمثل افسانه ها جلو يدوست دار.کردم یدر ابراز عالقه به تو کوتاه شهیمنه که هم ریتقص-

.توانم محبتم را نشان بدهم ینم گرید يکار کنم طور

...واال دیضع ندو نیتو را در ا یخوبه که کس. بود یجالب یشوخ ؟یکن یم هیکارها چ نیا.بلند شو نیاز زم: و گفت دیخند وایش

...وایکنم ش ینم یمن شوخ-

در  نیزود ا.مورد نیبشنوم حداقل در ا يا گهید زیخواهم چ ینم.هیکاف گهید: گفت مانیو سپس به پ يجد یلیخ.شد يجد وایش

تو در اصل خودت .ماز اول هم نداشت.من اصال به تو عالقه ندارم ه؟یچ یدون یاصال م.اندازم یراه م ادیرا باز کن واال داد و فر یلعنت

.يداد یوعده م لیدل یرا ب

تو : کرد تا نچکد گفت یکه اشک چشمانش را کنترل م یشد و در حال یکنند از احساس ته یجا خال کیکه  یمثل ظرف آب مانیپ

سر و  و من داماد تا يکه تو عروس شده بود کباری یآورم در همان بچگ یم ادیبه .یهست یرحم یسنگدل و ستمگر و ب يمحبوبه 
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از عقل حاال را داشتم و باور  يذره ا یاگر حت.يهم عروس او شد یدر کودک یو حت يراندشد منو از کنار خودت  دایپ امیپ يکله 

.یوجود نداشت که تو عروسش باش یامیکردم مطمئن باش حاال پ یم

تا به  مانینبود که پ یباورکردن شیبرا.دآم رونیمتعجب آ ن را گرفت و در را باز کرد و ب يوایگرفت و ش وایرا به سمت ش دیکل

.گرفته بود يحد ،او و گذشته ها را جد نیا

به او ابراز عالقه کرده  مانیپ. شده بود يدرد نیباعث چن مانیدستان پ. دردناك بود.چپش گذاشت يبازو يراستش را رو دست

خودش چون  ي دهیبه عق.داشته باشد یتوانست به او محبت یوقت نم چیکرده بود اما او ه دیزانو زده بود او را تهد شیرو به رو.بود

عشقها بعد از ازدواج شکل  یلیبود خ گریکدیعاشق  دیحتما نبا: به او گفته بود مانیگفته بود پ مانیبه پ نویا یو وقت. عاشقش نبود

.هیکاف يقدر که بدانم تو به من عالقه دار نیمن هم.ردیگ یم

در افکار خود غرق شده بود که خاله اش .دینما مانیبه ازدواج با پ ید که بتواند خودش را راضتوانست تصور کن یاو هرگز نم یول

.او را به خود آورد

؟يعروس خانم سخت در فکر هیچ-

.خاله جون ستین يزیچ: خورد و به خود آمد آنگاه متبسم به خاله اش گفت يا کهی وایش

.یفکر باش يتو دیال باکه تو از حا ستیآنقدرها ترسناك و مخوف ن یعروس-

د؟یگفت یم یهمه مدت به هم چ نیا مانیتو و پ: دیپرس وایآنگاه از ش دندیخند یشوخ نیو خاله هر دو از ا وایش

...در مورد کتاب و درس و میداشت: دستپاچه گفت وایش

.بودم صداتون کنم ند؟آمدهیاقال خاله اش را بب ادینم رونیب مانیچرا پ.دیامان از شما بچه ها که هنوز بچه ا-

مادرم  یراست.عجله داشت هر چه زودتر منو از سر خودش باز کنه یخاله جون اون سخت با درس و کتاب مشغوله حت دیولش کن-

کجاست خاله؟

زحمت  يآمده بود که تو شیپرده پ االنیسر  یمشکل کی.انداختم رشیمن گ نجایامروز هم که آمده بود ا کی یچیه-

.دمیمنامروز اصال تو را ند.ششیپ میبرو ایب ایب.انداختمش

.رفت یمادرش سر نرده بام بود و با پرده کلنجار م.و خاله اش هر دو راه افتادند به طرف آشپزخانه وایش
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.بدوزم گهینوار د کیتا  نییپا اردشیب مانیپ یبگ دیپاره شده با گهینوار پرده د نیا یگم آبج یم-

.ير دارولش کن خواهر تو فردا هزار تا کا-

.طفلک تاالر گرفته ،پسرهيچه کار-

دومادت چکاره است؟ میدیما باالخره نفهم یراست

.است ینساج یمهندس يخودش هم سال اول رشته .پدرشه هیسا ریواال ز: و گفت دیخند وایش مادر

.دوماد هم مثل شاخ شمشاد.گل يعروس مثل دسته .آراسته شد زیگل بود به سبزه ن.به به . به به-

.ارهیپرده را درب نیو هم ا نمشیهم بب ادیبگو ب مانیبدو به پ.زود باش بدو.بود نیقسمت ا گهیخوب خواهر د-

.آمد مانیبا پ یقیرفت و پس از دقا خاله

.سالم خاله جون-

.ماهت رو ببوسم يرو ایب.سالم خاله-

التماس و عشق که به .بود زیهزاران چ انمیانداخت در چشمان پ نییسرش را پا وایبه هم کردند و ش ینگاه وایو ش مانیپ

دلش  يلحظه ا يبرا وایخرمن بودش کیقادر به سوزاندن  یبود که به راحت یآتش عشق دگانشیدر د.تاللو داده بودند دگانشید

آورد  ینردبام پرده را در م يکه رو یدر حال مانیبه پ.از آن تنفر داشت مانیکه پ يزییفقط ترحم بود چ نیا یسوخت ول

او .را از نظر گذراند شیحرکت عضالت بازو یبه آرام وایش ؟يباشد با آن توانمند مانیعاشق پ دیچرا او نبا یبه راست.ستیرنگ

که از او  یمجموع سخنان دیشا ردیقرار بگ یمعکه اگر در ج فیو نح زهیر يبا آن جثه  امیپ.بود امیچشمان خمار و آرام پ ي فتهیش

مشترك در خلوت با هم گفته و  یشروع زندگ يکه برا ییآورد حرفها ادیبه  وایش.باشد ریو خکنم  یخواهش م.بله دیشن یخواه

 دهیو بر عو مقط.سترد یخود را م یشانیپ يعرق رو یبار به آرام کی قهیبه دست داشت که هر چند دق یدستمال امیپ.بودند دهیشن

.زد یحرف م دهیبر

 دیبا یدانم چ یاول منحرف بزنم راستش نم دین مساعده خوب حاال که اجازه دادازدواج با م يمادرم گفتند که شما نظرتان برا-

.مورد ندارم نیحرف زدن در ا يبرا یچندان يکنم و تجربه  یبار اولمه که ازدواج م گهید يها یلیمن مثل خ.بگم

:گفته بود داشته باشد،سرخ شده و ییها یژگیهمسرتان چه و دیبود شما دوست دار دهیاز او پرس وایش یوقت
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.گهیخانم باشه د دیخانم با کیخوب ... خوب-

شناختن  وایبه نظر ش.به هم زده بودند يزیو الجرم هر دو لبخند تفاهم برانگ ردیخودش را بگ يخنده  ينتوانسته بود جلو وایش و

.مستلزم زمان بود امیپ

.میبرو دیحاضر شو با.دختر يفکر يباز که تو-

ابرها دارند راه  يرو ست؟انگارین ادتیخودت را .اند يطور نیهم يهمه قبل از نامزد.ولش کن: گفت به مادرش یبا مهربان خاله

بابا آواز دهل  يشوند که ا ینکرده با مشکالت رو به رو بشوند،تازه متوجه م يبشوند و خدا یکه وارد زندگ یاما وقت.روند یم

.از دور خوش است دنیشن

.یده یمن مبه دختر  يعجب دلدار یتو هم آبج-

.دیمثل کوه محکم باش دیبا.هینامزد يمثل دوره  یزندگ شهیهم یرا گفتم خاله جون که فکر نکن نهایا-

 وایش بیرا در ج يکاغذ تا شده ا مانیگذاشتند پ یکه دو خواهر قرار و مدار با هم م یزمان يرفتن شدند در فاصله  يآماده  یوقت

.نره ادتیخواهر فردا .جان وایش میخوب برو: به طرفش برگشت و گفت کند مادرش یتا آمد حرکت وایانداخت و ش

.خاله جون یخوشبخت بش دوارمیام.توئه یشب زندگ نیجان امشب بهتر وایش.راحت باشه التیخ-

.خداحافظ.ییاینره که ب ادتیتو هم  مانیپ.ممنون خاله جون یلیخ-

 يتا فاصله ا.دیکش رونیرا ب مانیبرد و کاغذ پ بید و آنگاه دست به جبه اتاقش رفت و در را قفل کر عیسر دندیبه خانه رس یوقت

:قرار بود یب نهیکه کاغذ را باز کند قلبش در س

.يقبول کرد یمنو به غالم دیشا.حداقل امشب باز هم فکر کن.من دوستت دارم تا آخر عمر وایش-

.مانیقرار تو پ یب

آن را آتش زد و به  یتیاتاقش انداخت و با کبر یرا در سطل خال مانیکاغذ پ.دیتازه بلع يسرش را به سمت باال برد و هوا وایش

پنجره را باز کرد .کرد یذهن پاك م ياز صفحه  شهیهم يرا برا مانیپ يرفتن نامه ،خاطره  نیبا از ب ییگو.سوختن آن نگاه کرد

.شد رهیخ دیخورش نیبه غروب خون آنجابرود و از  رونیدود ب يتا بو

دوم فصل
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 کی نیو ا مانیداغ را با دست خط پ يماسه ها يرو ییرفت،گو یتفت راه م يریکه در کو دید یتا صبح کابوس م وایش آنشب

.وایدوستت دارم ش: جمله فرش کرده بودند

خطوط  نیانگار در ا.کشاند یگرفت و تا مرز تشنج او را م یسوزان وجودش را در بر م یگذاشت تب یجمله ها م يکه رو قدم

او را به .بود یقتیفکر کرد وهم است اما حق.داغ نشسته بود يماسه ها يرو یکس.داد یبود که او را تکان م يقو یسیمغناط انیجر

.دید نیمادر و پدرش را به بال.دیهولناك از خواب پر یغیبا ج.بود مانیبرگشت پ یوقت دیکمک طلب

؟يدید ؟خوابيودب شونیدرهم رفته و پر نقدریشده دخترم؟ تو چرا امروز ا یچ-

.دیمادر لطفا به من آب بده-

تختش را روشن کرد و دستان سرد و مرطوب او را به دست  يفاصله پدرش آباژور باال نیآوردن آب رفت و در ا يبرا مادرش

.گرفت

افتاده دخترم؟ یاتفاق-

.سردمه پدر-

.اش را سترد یشانیپ يو رطوبت رو دیچیپتو را دور او پ پدر

؟يمانخورسر.يعرق کرد-

:دیکرد پرس یکه پتو را دور خود لوله م یدر حال وایش

گرفتم؟ یدرست میپدر به نظر شما من تصم-

؟يدید یچه خواب: و گفت دیاز مهر بر سر دخترش کش یدست پدر

.دیشما جوابم را بده-

 جهیکنم که کردم و نت قاتیتحق دیمن فقط با.يریبگ دیاست که تو خودت با یمیتصم نتنهایا: فکر کرد و آنگاه گفت يقدر پدر

.يکه تو دلشوره دار هیعیطب نیا.میا هیساله که با آنها همسا ياز آن گذشته ما سالها.بخش بود تیرضا

:صحبت شوهرش گفت يزد در دنباله  یرا هم م وانیکه ل یدر حال مادر
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.کرده خیکه دستت  نییفشارت آمده پا دیشربت قند را بخور شا نیا ایمال دلشوره است ب نیدرسته ا-

.بر هم نگذاشت دهیپدر و مادرش رفتند از ترس کابوس تا صبح د یشربت را خورد و وقت وایش

.دمیخوب نخواب شبید.مادر ادی یخوابم م: شانه به آنشانه گشت و زمزمه کرد نیاز ا.شد داریمادر ب يتکانها با

.ستیوقت خواب ن.يجور کار دار کیامروز هزار و .يبرو ينامزد دیبه خر دیبا ادی یبلند شو دختر االن پسره م-

.دیاز جا پر 35/10 يساعت رو يعقربه ها دنیکسل بلند شد و به ساعت نگاه کرد و با د وایش

مادر؟ دینکرد دارمیچرا زودتر ب-

.یهوشیکنم انگار ب یم تیتا حاالست که دارم صدا یواال از ک-

و هراسش  شبیلبخند زد،با خود به خواب د دید نهیبلند کرد و خودش را در آ رفت سرش را که ییبلند شد و به دستشو وایش

را شانه کرد  شیموها.آمد رونیب ییو به سرعت از دستشو دیآب خنک را به صورت پاش.چشمانش مثل پفک باد کرده بود دیخند

کرد و افزود  یاحوالپرس امیبا پ فنیمادرش از پشت آ.صبحانه اش را که خورد زنگ زدند.خود پودر زد ي دهیو به صورت رنگ پر

مال  یزندگ.ينگذار نیسنگ يزهایچ يدست رو: کرد و مادرش سفارش کرد یبا مادرش خداحافظ وایش.حاضره وایکه ش

.خانم وایسالم ش: در را باز کرد قرمز شد و با شرم گفت وایدر بود تا ش يجلو امیپ.خودته

حالتون خوبه ؟.امیسالم آقا پ-

.بله ممنون-

د؟یکه معطل نشد یلیخ-

.پدرم را گرفتم نیمن ماش دییبفرما.نه اصال-

/انی یمگر مادرتون هم م: دیپرس امیمتعجب از پ.دید نیماش يرا تو امیراه افتاد و مادر پ نیبه سمت ماش وایش

د؟ی،ناراحت شد... خوب یول انی یمن بهشون گفتم مادر شما هم نم: مردد گفت امیپ

گفتنم که خود مادرتون  نیا يفقط برا.کنند یمنو که تنگ نم يجا.نه: گفت يشده بودند با دلخور نیماش کینزد گریکه د وایش

.شب بله برون گفتند جوونها تنها بروند
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.دیوقت شما خجالت نکش کیخانم؟ من هم آمدم که  وایش يچطور: داد و گفت نییرا پا شهیکه جلو نشسته بود ش امیپ مادر

.دیاریکنم خانم بزرگ شما صاحب اخت یگفتک خواهش م یکرد و پس از سالم و احوالپرسدر عقب را باز  وایش

. پاسخ گفت نهیاز آ امیگه گاه پ يخود نکند لذا چهره از هم باز کرد و به نگاه ها يریمساله را سبب دلگ نیکرد از اول ا یسع وایش

 اطیبا احت یلیقربونش برم خ یپسرم که اله. کرد یم فیعررفت و ازش ت یاش م يپسر ته تغار يبند قربان صدقه  کی امیمادر پ

جون  امیپ رهیگ یم جهیآدم سرگ.ادی یمن از سرعت بدم م.یکه بهش تذکر بده ینیپهلوش بنش دیبا مابعدا ش یرونه ول یم نیماش

.ارزونتره زهایننه برو مهران آنجا چ

.کنه دیخواد خر یخانم بگه کجا م وایمادر،ش نیاجازه بد: نگاه کرد و به مادرش گفت وایبه ش نهیاز آ امیپ

.دل بسوزونه دیمال خودشه با یزندگ نیدونه ا یخرجه م يخودش هم دستش تو وایش.کنه یمگه فرق م. وا: گفت يجد مادرش

.امیکنه آقا پ یمن فرق نم يبرا: گفت يبا لبخند وایش

تک فرزند  يدر خانواده ا نکهیبا ا.هیفکر کنند دختر پر خرجخواست از اول همه  ینم وایش.الجرم به طرف مهران حرکت کرد امیپ

نبود  لیگرفت،ما یاش را هم از پدرش م یبیفعال پول تو ج امیپ نکهیخصوصا ا.پدر و مادرش او را قانع بار آورده بودند یبود ول

فکر  شهیاگر هم.مثل منه دخترم امیمادر پ: مادر گفته بود.طور که مادرش گفته بود رفتار کند نخواست هما یاو م.کند یولخرج

.شد ینخواه ریوقت از مادر شوهر دلگ چیاو مادر خودته ه یکن

 وایش يمادر برا.همانطور که من دارم.مادر حسرت دارد کی.باشد شیعصا يسالمند يکند که دوره  یمادر فرزند بزرگ م کی

 ادیب یکودک ياز روزها وایکرده و البته ش یم يارپرست رشیلحظات از مادر شوهر پ نیکرده بود که خودش چطور تا آخر فیتعر

 وایبه ش یاز کودک شهیمادر هم.رفت اینموده و سر بر دامان او از دن یقدردان رشآورد که مادربزرگش قبل از مرگ از ماد یم

.دیدر حفظ احترام آنان کوش دیاند با یآموخته بود که سالمندان برکت زندگ

من با کمک شما : گفت وایبه ش یبه آرام امیپ.به تماشا پرداختند نیتریشدند و پشت و ادهیپدر مهران هر سه  یفروشگاه يجلو

.لباسمو امشب در حضور شما بپوشم نیکنم قراره ا یانتخاب م

به : گفت امیو خطاب به پ دیرا پسند یلباس وایاثنا ش نیدر ا دیپرس یرا م متهایو ق دیکش یسر م نیتریو يبه هر گوشه  امیپ مادر

پس از گرفتن لباس به اتاق پرو  وایهر سه وارد فروشگاه شدند و ش. میپرو کن میبرو: کرد و گفت ینگاه امینظر شما چطوره؟ پ
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چنده؟ متشیق: دیاز فروشنده پرس امیرا بپوشد مادر پ سکه او لبا يدر فاصله ا.رفت

.شما ناقابله يبرا: گفت زیمهر آم یبا ادب فروشنده

.میکن یصحبت م متیبپسنده بعد سر ق وایش دیمادر جون اجازه بده: گفتآهسته به مادر  امیپ

.گن جنگ اول به از صلح آخر ید،میبپرس متیاگر اول ق.ادی یکمتون م دیشما هنوز جوان ؟یچ یعنی: گفت مادرش

.کنند حاج خانم یصحبت م متیپسندند بعد سر ق یمعموال اول م: با مالطفت گفت فروشنده

چنده؟ نمیخوب حاال بگو بب: سرش جا به جا کرد و گفت يرا روچادر  امیپ مادر

.شود دوازده هزار تومان یعروس و داماد م ژهیو فیبا تخف نیخواه یعروس خانم م يچون برا: گفت فروشنده

نه؟یمادرتون هم بب دیخواه یاز نظر من خوبه م امیآقا پ: گفت امیبه پ وایدر ش يتا آمد جواب بدهد در اتاق پرو باز شد و از ال مادر

.دیصبر کن قهیگفتک لطفا چند دق وایکه در صدد بود مادرش را به کنار بکشد به ش امیپ

لباس  دینیخانم را بب وایش دییایمادرجون ب: است شد و آرام گفت ادیز متشیگفت که ق یمادرش که اکنون به فروشنده م کینزد

.دهیپوش

.ارهیخرم بگو در بگران ب نقدریرسه ا یمن وسعم نم: گفت مادر

.شه یخانم متوجه م وایآرامتر ش یمادرجون کم: گفت یبا دستپاچگ امیپ

.گم یخودم بهش م نمیبرو کنار بب میدار یمگه ما با هم رودرواس: گفت مادر

آوردن حرف شرمزده کند در را بست و به در  نیاو را با گفتن ا یکس نکهیبودقبل از ا دهیمادرشوهر را شن يکه صحبتها وایش

برگشت  وایبه طرف ش امیشدند مادر پ نیسوار ماش یوقت.داد یبروز نم یناراحت شده ول یلیمعلوم بود که خ امیپ.لباس مشغول شد

خودم برات  ایحاال ب.پوش باشد کیش دیعروس من با.آمد یاتفاقا رنگش اصال بهت نم نجا وایش يشد مانیخوب شد پش: وگفت

 میکن یرا تمام نم دمانیشما ما تا شب هم خر يمشکل پسند نیبا ا: گفت امیپ. ت به دهان بمانندکنم که همه انگش یم دایپ یلباس

.مادر جون

اش هم چندان از دخالت  ندهیکه شوهر آ افتیو با کمال تعجب در ستیکه خودش در انتخاب اجناس آزاد ن دیدر بسته فهم وایش

.ستیمادرش ناراحت ن يها



کتابخانه نودهشتیا  مریم جعفري   –عشق شیوا                                            

w W w . 9 8 i A . C o m 13

او  دیآن لباس روشن بود که اصال با پوست سف.خوبه متشکرم: کرد و گفت ینگاه دیپسند امیپ که مادر یهر حال به لباس به

که  دیرا د وایش يظاهر ي افهیق امیپ یبود و وقت دایخانم بزرگ پ ي افهیاز ق تیرضا.ارزان بود متشیدر عوض ق یهماهنگ نبود ول

خانم حلقه مال  وایش: را هم در آورد امیپ يصدا یاو که حت يساده  اریبس يدنبال آن ، حلقه  هکند خشنود شد و ب یم تیابراز رضا

.دیاست بردار ستهیآنچه شا.شماست

 يکوچکتر از حلقه  شهیهم دیبا ينامزد يکنه که حلقه  یم نویفکر ا وایش.هینامزد يحلقه .مگه چشه: آمد و گفت انیبه م مادر

 کنفری نیبعد از ا دیکه با نیاز ا.دندیهم خند هیو بق دیخند یفرط ناراحتاز  وایش.مبارك باشه.خانم وایهمون قشنگه ش.باشه یعروس

و  يپدر يچون اوال خانه اش خانه .نداشت رشیجز پذ يهم چاره ا امیپ.کرد خوشحال نبود یم یبه شوهرش امر و نه شهیهم

 وایدانست ش یم امیپ.کردند ناهار را در سکوت صرف.کرد یهم پدرش پرداخت م لشیمخارج تحص ایثان.پدر هم بود ریحقوق بگ

 شیبرا وایش یبه آن معنا نبود که ناراحت نیا ایآ پرسد؟ یقابل درك نبود که چرا علنا علتش را نم وایش يبرا یشده ول ریدلگ یکم

ست؟یمهم ن

واهران و االن خ میزودتر برگرد دیبا. میحساب کن مه هم آمد نییخوب تو برو پا: ناهار را خوردند مادر به پسرش گفت یوقت

.رسند یبرادرت از راه م

نگه داشت و او  وایش يخانه  يجلو.پس از پرداختن صورتحساب منتظر خانمها شد.رفت نییبه دنبال دستور مادر بلند شد و پا امیپ

 يمادرش جلو آمد و برا.وارد خانه شد لونهایبا نا وایش.خودشان رفت يقرار،به طرف خانه  يادآوریکرد و پس از  ادهیرا پ

.تاز آنها را از دستش گرف یکمک،بعض

.شم دخترم یمن هم حاضر م يتا تو به حمام برو-

.داد یحوصله بود که به سواالت مادر کوتاه پاسخ م یآنقدر خسته و ب وایش

؟يپکر نقدریچرا ا هیچ-

.مادر ستین يزیچ-

؟یراحت باشنا نقدریباهث شده کها يزیچه چ.شناسم یمن دخترم را م: دیپرس یبه آرام مادر

خرج  نکهیا يمادر من دوست ندارم تمام عمر برا: اندوهش کرد ختنیر رونیچسب دهانش را برداشتند شروع به ب ییکه گو وایش
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.قربان کنم ریدهد بله قربان خ یم گرید یشوهرم را کس

شده؟ یکس دوست نداره حاال مگه چ چیه-

منه؟ ي قهیسل نهایکدوم از ا کی دیاجناس نگاه کن نیبه ا-

.دستشون درد نکنه.نمیب ینم نهایدر ا یبیمن ع: به اجناس کرد و گفت ینگاه یبه آرام مادر

منه؟ ي قهیسل نهایا د؟یشناس یواقعا مادر شما منو م:گفت یعصبان وایش

 کیشر لباس که.ات نمانده يبه نامزد شتریب یساعات.یخودت را کنترل کن دیمادر تو با زیعز: آرامش دخترش گفت يبرا مادر

.يبخر يکه دوست دار یو مستعمل شد مدل يازشون استفاده کرد یوقت یتون یم ستیعمر آدم ن

.کنه یبه ما امر و نه دیتا آخر عمر با دمیکه من د يمادر نیا: داشت گفت یکه سنجاق ها را از سر بر م یدر حال وایش

 يقبول کرد يکه تو به همسر يپسر.يریبگ رادیسال او را ا يسالها يروشها دهیهنوز از راه نرس دیتو نبا.مادره دخترم کیاون -

.يبدار زیهم عز يکه گوش و گوشواره را به اندازه  يریبگ ادی دیتو با.شده تیدر دامان او ترب

ام؟یمادر پ ای یمادر که شما مادر من دمیمن هرگز نفهم-

.ياروقت ند گریبدو به حمام برو که د.حاال بدو.شما هستم يمن مادر هر دو-

.مادرش حاضر و آماده با ضربه به در اتاقش داخل شد.کند افتیدر يمنتظر بود تا خبر ییلبه تخت نشسته بود گو مانیپ

؟ییآ یبا ما نم ؟مگريتو که هنوز حاضر نشد مانیپ-

ام؟یشد که من ن ینم: گفت نیاندوهگ مانیپ

 یپسر گرفت و سرش را باال کرد و با لحن يچانه  ریادر دست زم... نمتیبب.يندار شتریدختر خاله ب کیتو که  ؟یچ يآخه برا-

...که تو نمت،نکنهیبب: بازخواست کننده گفت

.کنه مادر ینم یحاال فرق گهید-

؟یچرا زودتر به من نگفت-
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.ستیحاضر به ازدواج با من نبوده و ن وایش.کرد ینم یفرق-

 یبه خودت لج م امدنتیتو حاال با ن.یا وادار به ازدواج با خودت کنر يدختر چیه یتون یتو نم.دو طرفه باشه دیپسرم عشق با-

.کن یخوشبخت يدختر خاله ات آرزو يو برا ایب.یکن

.دیمادر شما هم عاشق پدرم نبود یول-

م عقد ه يتا سر سفره  یزمان ما عروس و داماد گاه.نندینش یعقد م ياکنون جوانها با چشم باز سر سفره .حاال زمونه عوض شده-

 کی یوقت يروز کی.یخوشبخت باش یتوان یتو هم م.دوروبرت پر از دختره یاز آن گذشته تو جوون.دندید یرا نم گریکدیسما 

.به خاطر من حداقل بخند.بلند شو.حاال بلند شو.يخند یبه خودت م یفتیروزها ب نیا ادیب یبچه دوروبرت را پر کرد،وقت نیدوج

.ند شد و کتش را به تن کردتلخ به مادر زد و بل يلبخند مانیپ

محرم شده بود  امیچند ماه به پ يعقد موقت فقط برا ي غهیشدن ص يقبل با جار یکه ساعت وایش.پر بود تیجمع ياهویاز ه سالن

در قسمت مردانه محو  مانیپ.کرد یبه سبب حضورشان تشکر م نیزد و از حاضر یداماد در طول سالن قدم م يدست در بازو

همه  دیخر یم يزیچ یآن روزها وقت.کرد یم يباز وایو ش امیکه با پ یافتاد،وقت خود یدوران کودک ادیب.شده بود دو بچه يتماشا

از  ییدستش به جا یاتفاق یوقت.داد یم امیگرفت و به پ یتشکر،آن را م یبدون حت وایکرد و ش یم میتقد وایجا به ش کیاش را 

حرفش درست بود و اعمالش  شهیهم امیدر عوض پ.بودثمر  یب یآشت ياصرار او براکرد و  یبا او قهر م وایخورد ش یم وایبدن ش

 زیهمه چ گرید ختیفرو ر مانیشدند قلب پ یم کیمجدد به عروس و داماد نزد کیو تبر یخداحافظ يمهمانها برا یوقت.نقص یب

وا هر دو یمن و ش: را فشرد و گفت مانیدست پ امیپ.دیخوشبخت باش دوارمیام: جلو رفت و خطاب به هر دو گفت مانیپ.تمام شد

.يکه آمد میخوشحال

من  يتوانست امشب دور بازو یدست م نیا وایش: دیشیو اند ستیحلقه شده بود نگر امیپ يکه دور بازو وایبه دستان ش مانیپ

.یخواست یحلقه شده باشد اگر تو م

.بودند یخداحافظ يدر دست هم آماده نور ماه دست  ریز امیو پ وایزدند و ش یها در آسمان چشمک م ستاره

عالم به تو غبطه  يزنها يآنقدر که همه .خواهم خوشبختت کنم یم: و گفت ستینگر وایبه چشمان ش ایر یعاشقانه و ب امیپ

.بخورند
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.فقط منو دوست داشته باش و بهم وفادار باش: دستش را فشرد و گفت وایش

.يشو یمال من م يکه روز دیگنج ینم المیبه خ یحت یدر عالم بچگ.شود تو را دوست نداشت یمگر م-

.شهیهم يبرا يتو حاال منو دار-

.که دوست دارم بهت اعتراف کنم ییزهایآن چ يهمه  نجایو ا نمیبنش داریدوست دارم تا صبح ب-

و  يبرو دیتو با.میداشت که با هم حرف بزن میرا خواه يادیز يصبح و شب ها: خود گذاشت و گفت يگونه  يدستش را رو وایش

.يفردا کالس دار.یزودتر بخواب

دیکرد و بوس کیرا به لب نزد وایدستان ش امیپ

.یخوب بخواب دوارمیام-

.شب خوش.طور نیتو هم هم-

سوم فصل

 از یکیقبل که  یاز ساعت.را به خود مشغول کرده بود مانیبود که سخت پ يزیدل انگ يصدا وانیا ينرده ها يباران بر رو يصدا

 ياز جمع آور.فرو رفته بود شهیکرده بود و در اند لیرا تعط د،مطالعهیآ یم دنشیبه او خبر داده بود به د یتلفن شیها یهم کالس

سال دل به  نهمهینکرد تا او ا یوقت حرکت چیه وایپس چرا ش!دیام يسالها نهمهیاز فکر ا.شد یمبر اندامش راست  يافکارش مو

به بهانه  ياو در اصل ان همه مدت مرا مثل گربه ا.نبود يمهر یاز ب يکرد هرگز رد یه من نگاه مب یعشق نافرجام او ندهد؟وقت

من به عشق او درس خواندم و به عشق .نگرفت يدر اصل مرا جد.دیکشند،به دنبال خود کش یم نیبه نخ بسته و به زم یتکه گوشت

را انتخاب کردم که  يخواست او رشته ا يمن برا.يخواند یم ترویچه خوب بود اگر کامپ مانیگفت پ یاو م.او دانشگاه قبول شدم

 چیه.اما نه سرد.و دور دهیکنار کش یمهربان بود ول شهیاو هم.بدهم لیادامه تحص نهیدرآن زم يکردم روز یفکرش هم نم یحت

رد خودمان حرف بزنم آوردم با او در مو یهر قدر به خودم فشار م.کند یچه فکر م يدرباره  میتوانستم بگو یوقت هرگز نم

امور مربوط به دختران هم  يدر همه  وایبودن ش یبه احساسات يدختر.بود يریکناره گ یدر رفتار او نوع شهیچون هم.ممکن نبود

در نوع  یظاهر و گفتار ول ییبایو ز یلباس و معلومات اجتماع دنی،پوشیاجتماع الت،آدابی،تحصيآشپز.سن و سال خود استاد بود
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.داد حیرا به من ترج وانهید امیآن پ نیهم يبرا دیشا.یکیخود 

وقتش را به  شتریآن بچه ننه که ب.را خواست امیاو پ.يگفت تو خشک مغز یبه من م شهیهم.و احساس و سکوت یقیو موس شعر

نه خوشش کرد  یاو به مردم نگاه م.عاشقش است مشغول بود وایکه ش نیریش ییاهایگذراند و به بافتن رو یعوض عمل با فکر م

مشکالت دور و بر  يبود و برا رفتهیاش را همان گونه پذ یاو زندگ.دیکش یبرد نه عذاب م ینه لذت م یاز زندگ.آمد نه بدش یم

آنقد  وایکه ش یخود کرده باشد؟در حال ي فتهیرا ش وایش دیچرا او با.کرد یخودش فکر م يایانداخت و به خودش و دن یشانه باال م

:بار نوشت نینخست يبرداشت و برا یقلم مانیود؟پپر نشاط و سرزنده ب

.رفتم یها م یکیتنها در تار يتنها

.شده بود یمن از فانوس خال يها دست

.به ناکجا رفته بود میها شهیاند ي همه

من، دست

.فشرد یخشم را م يمن خوشه ها انگشتان

.شد یم زیام لبر یکس یمن از انعکاس ب يها هیثان

.تنها بودم يتنها

.شب یکیتار در

؟یکن یم باور

.تنها

.غربت سفر کرده بودم ي راههیاز ب من

.دیکش یمرا م ییانتظار تنها شب

.منتظر بود تا من تب دار گردم ماه

.سرگشته روشن کند قرانیقا يمن راه را برا ییایمنتظر بود تا فانوس در ایدر

...کی چیه یول
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.رفتم من

.آمدم یم من

.بودم ییتنها کیآغاز  من

ناگهان، اما

.يآمد تو

.دانم ی؟نمیکجا بر قلبم نشست از

.ییاز افق روشنا دیشا

.کنار فرود تو هنوز غبار و ذرات متراکم نور غلتان بود چون

.يو برد یمرا گرفت دست

چیه يها شهیاند انیاز م مرا

.يگذر داد انیپا یب يها ییتنها انیم از

.یده موندیپ شیدر وجود معلوم خود به خو تا

.دمیخود کش ییتنها کریدستم را با جسارت بر سراسر پ منم

.ام سرد نبود ییوجود تنها گرید

.دمیخشک خشم را که فشرده بود به باد بخش ي خوشه

.بارور شدند میها شهیاند

در اکنونِ معلوم، اکنون

آهنگ پر بار زمان در

سرد يها هیثان نیا در

.میجو یتو را م دوباره

.از دانسته هاست ییایما دن انیم
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.دردهاست یپر ثمر،فراموش يها شهیشبها،اند ییروشنا

.توست يمن در جست و جو انیپا یب ییتنها يما شبها انیم

آرام پنجره را باز کرده و کبوتر را به .دیلرز یبود و م ستادهیا مانیاتاقِ پ يپنجره  يدر پناه طاقچه  يکبوتر.دیبار یباران م هنوز

خداوند انسان را خلقت : دیشیاند.شد رهیمعصومش خ ي افهیگذاشت و به ق زیم ياو را رو.دیست بر بدن لرزانش کشد.داخل آورد

 يسرگشته  ياکنون من مثل انسانها یعشق اینبود  یاگر احساس.دارد يموجودات برتر رینسبت به سا شهیندکرد و به او با عقل و ا

که با مادرش  دینادر را شن يافکارش صدا يریدرگ انیم.دمیپوش یاندوه نم ي مرگ احساسم جامه يبرا نیدر خود شکسته و غمگ

.شد دایدر هو يدر آستانه  نادرکرد بلند شد تا نزدش برود که در باز شد و  یم یاحوالپرس

.ادی ینم رونیاز خانه ب یبارون کس نیا يچون بهت قول داده بودم آمدم وگرنه تو.مانیسالم پ-

 ينادر هنوز رو.کرد زانیآو ینادر را گرفت و به چوب رخت ؟کتيگذار یبه سر من منت م رونیب ينه زدو از خا يدلتنگ شد-

.بود زیم يرو يننشسته مشغول خواندن نوشته  یصندل

شعر خود  ي حهیبه قر یک نیخوب مهندس بعد از ا.ستیبدك ن يا!مهندسِ شاعر.به به: گفت ينسبتا جد یتمام شد،با لحن یوقت

؟يما را خبر نکرد که يبرد یپ

.که شاعرش من باشم ستیاصال شعر ن نیا.نوشتم يطور نیهم: کرد و گفت يخنده ا مانیپ

...وایباالخره تموم شد؟ ش: گفت نادر

.به قول مادرم قسمت نبود.گهیخوب د.آره: تلخ گفت یبا لبخن مانیپ

نبود؟ یخود دختره راض ایقسمت نبود -

.هر دو.و هم آن نیهم ا-

؟یگ یم یچ گهیتو دپس  خوب

کنم انتخابش درست  یاز طرف چون بهش عالقه دارم تصور م.کردم دواریهمه مدت خودم را ام نیا لیدل یدانم چرا ب ینم.یچیه-

.نبوده
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داره؟ يرادیچرا؟مگه شوهرش چه ا-

.دارم رادیمن ا وایاز نظر ش دیشا.که نداره يرادیا-

پدرش لقمه  ستیدستش با مشکالت دهر آشنا ن.عالم خودشه يشناسمش تو یم يتا حدود.بوده يبا من هم باز یاز بچگ پسره

.آماده کرده و گذاشته دهانش

.بدونه نه تو وایش دیبا نویخوب ا-

.دهد یخصومت م يبو میکنه من حرفها یاو فکر م-

 تیتو موقع يبرا.یکن یخوشبخت يآرزو هیمثل بق دیتو هم با.اش به او مربوطه هیبق.يخودتو کرد یخوب تو سع.یتیعجب حکا-

.تو مواظب کاله خودت باش باد نبره.ادهیز

کهمحور صحبت را  دیلذا صالح د.که درباره اش حرف بزند ستیآنقدرها بزرگ ن هیبق دیمشکل او از د دیشیدر سکوت اند مانیپ

.کند ییرایخوش پذ یساعات يعوض کند و از دوستش برا

او  امیبعد از ظهر پ.مورد عالقه اش محک بزند يت نام کرد تا شانس خودش را در رشته فرصت در کالس کنکور ثب نیدر اول وایش

با هم بهتر آشنا  کیآنها را به شام دعوت کردند تا از نزد امیپ يکم کم خواهر ها.رفت یآورد و صبح ها خودش م یرا از کالس م

 یشوخ طبع نیتر بود و شوهر و خواهرش در ع دهیسنجکه در رفتار و کردار خود  نیو سنگ نینسبتا مت امیخواهر اول پ.شوند

 یمغرور و گوشت تلخ به نظر م يمارش بود قدر يدلبسته  اریو اما خواهر دومش که بس.نمود یم یمهماندوست و اجتماع اریبس

و فرمانبر  عیطم اریو شوهرش بس.باشد یو مادر شوهرش م امیدختر مغرور و کم گو مورد توجه پ نیا زیچه چ دیفهم ینم وایش.آمد

او با وجود سن و سال نسبتا  دیو اما برادرش از د.نفوذ زن باشد ریآنقدر در جمع ز امد،مردین ندیخوشا ادیز وایش دیزن که به د

تواند وجود داشته  یجورواجور م يمتعجب بود در بک خانواده چطور آدمها وایش.تجربه آمد یالف زن و ب اریخودش بس يباال

 یم وایبه ش نطوریحرفش را نداشتند و ا يبود که عروس و داماد و پسر و دختر جرات حرف زدن رو امیمادر پدر راس همه .باشد

.اطاعت کند دیفهماندند که او هم چه درست و چه غلط با
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 ینم دهیراحت اشتباهات خودش را ناد نطوریاو ا دیکردند شا ینم دییهمه مدت همه اشتباهات او را تاک نیفکر کرد اگر ا وایش

 یفقط پول در م باینگو بود که تقر يزیچ وایبه قول ش ایکم گو و  يمرد امیو اما پدر پ.دیکش یرا به رخ نم گرانیگرفت و مال د

نداشت و همه هم به حضور ساکت او عادت کرده  يا هیگال تشیخودش هم از وضع ییگو.کرد یم تیریآورد و همسرش مد

مورد با مادرش مشورت  نیدر ا یوقت.دید یاحترام م تیخود را ملزم به رعا یول دیپسند یمآنها را ن وایکه در کل ش نیبا ا.بودند

مختلف با  يدو جوان از دو خانواده  یوقت.یبده قیبتا تو خودت را با آنها تط دیطول نخواهد کش یلیدخترم خ: کرد مادرش گفت

اگر تو .رسند یو با هم به تفاهم م رندیپذ یرا م گریکدی طیاکنند به مرور شر یمتفاوت با هم ازدواج م تیدو طرز تفکر و نوع ترب

قابل اغماض  انوادهخ نینکات ا یکرد در هر حال برخ یفکر م وایاما ش.يریرا هم بپذ زانشیعز یتوان یم یرفتیرا پذ امیپ

و بعد هم  دینما طرف را خرد تیبرده شخص کیکند و درست مثل  نیتوه یکه خانم بزرگ در جمع علنا به کس نیمثال ا.ستین

.دینما ییاز خانم بزرگ دلجو يبه نحو دیبکند بعدا با یتازه اگر طرف جرات کند اعتراض.انگار نه انگار

انداخته و سواالت را با  ریسر به ز یخجالت امیها پ یدر تمام مهمان.دعوت کنند یکه آنها را به مهمان دیرس واینوبت به اقوام ش بعد

کند شادمان بودند و عمو هم از  یبرادرشان ازدواج م يدانه  یکی نکهیعمه ها به شدت از ا.داد یاب مکنم جو یم ر،خواهشیبله،خ

 ای ردیمردد بود که دعوت خاله را بپذ وایآن شب ش دیبت به خاله اش رس.ن.کرد یقربان شیپا يجلو ار یخروس یفرط خوشحال

.مانیسالم پ: داد و گفت وایبه شرا  یگوش یپس از احوالپرس وایمادر ش.تلفن زد مانیکه پ ریخ

؟یخوب.وایسالم ش-

؟يتو چطور.متشکرم-

.يمادرم بهانه آورد یمهمان يدونم چرا برا یتلفن زدم بگم م.منم خوبم-

...من-

.صبر کن اجازه بده حرفم تموم بشه قهیکنم چند دق یخواهش م-

 يدرسته روز.آمدن،منم يتو برا یعلت دودل: ت و گفتباالخره سکوت را شکس.هم سکوت کرده بود مانیحاال پ.سکوت کرد وایش

و من آنقدر  يتعلق دار امیبه پ گهیتو د.کنه یوضع فرق م گهیحاال د یختم،ولیر تیقلبم بود به پا يتو یغرورم را شکستم و هرچ

...که ستمیادب ن یب
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...کنم یخواهش م مانیپ-

 داریدوست ندارم دختر خاله ام به خاطر حضور من از د.مانم یه نمخواستم بگم من فردا شب خان یم.رمیپذ ینه خواهشت را نم-

.من به مسافرت رفتم نیبگ امیبه پ يزیمهرآم یبا مادرم در تبان یتوان یم.خاله اش محروم بماند گانهی

...که تو ستمین نیبه ا یمن راض مانیپ-

.ایب دنشینرنجان و فردا به دمادرم را .وایکنم ش یتو نم تیرضا يکار را برا نیمن ا: گفت يجد مانیپ

 دنشیو به مادرم بگو فردا به د ریتو تماس بگ.گذارم یرا م یگوش: ادامه داد مانیباالخره پ نکهیهر دو سکوت کرده بودند تا ا حاال

.ییآ یم

.دیفهم یرا م مانیپ يکامال لرزش صدا.دیلب به دندان گز وایش

.سالم برسون امیبه پ.وایخداحافظ ش-

خاله اش را گرفت و به او گفت که  يفکر کرد و سپس شماره  یقیدقا.تلفن گذاشت يرا رو یهم گوش وایش.ع شدقط ارتباط

.خواهند آمد دنشیمشکلش برطرف شده و آنها فردا شب به د

.گرفت وایش يرا از خاله  مانیسراغ پ امیشب پ آن

ست؟یما خانه ن یدوران کودک يهم باز نیا-

 بتشیغ ياز قبل برا.اون به اتفاق چند تا از دوستانش صبح زود به شمال رفت: را باور کرده بود گفت مانیپ که به ظاهر دروغ خاله

.شود که نروم یکردند نم يزیگفت چون بچه ها از قبل برنامه ر.عذر خواست

د رفتارش کامال فکر کر.کرد یآنکه بخواهد خودش را مالمت م یو در دل ب ستیچ مانیپ بتیدانست که علت غ یم وایش فقط

او اراده نداشت؟ ایترس داشت؟  مانیکرد؟ مگر پ یفرار م مانیاز مصابحت با پ دیچرا با.کودکانه بوده

در  یقیدقا يبرا امیپ یوقت.به هر حال صورت گرفته بود.هم نه دیکار او غلط بود شا دیشا.موضوع فکر نکند نیا رامونیکرد پ یسع

.سپرد امیپ يافکار را فراموش کرد و گوش خود را به سخنان عاشقانه  نیبا او صحبت کرد،دوباره ا ییتنها
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چهارم فصل

موضوع بر سر .خودش قابل بخشش نبود ي دهیرنجشش به عق نیو آخر دیرنج یم ادیز امیاز مادر پ.سرحال نبود وایروزها ش نیا

را به تن کرد که به نظر خودش  يباس ساده ال وایدعوت داشتند،ش امیپ يعمو يخانه  امیپ يخانواده  يهمه .بود وایلباس ش

خانم؟ وایش يندار يمگر تو لباس مناسبتر: گفت دید وایرا به تن ش باستا آن ل امیمادر پ.مجلس بود نیمناسب ا

.مناسب است یمهمان نیا يچطور مگه خانم بزرگ؟من فکر کردم برا-

 يعمو يلباس خانه  نیدوست ندارم تو با ا.مردم آبرو دارم يوکه من جل نهیمهم ا.ستین یمهم زیتنها چ یکن یآنچه تو فکر م-

.ندارم آنها پشت سر تو حرف بزنند لیمن م.آنها فوق العاده ثروتمندند يدیتو آنها را ند.ییایب امیپ

...نداره شما یبیجان که ع وایمادرجون لباس ش: آمد و گفت انیبه م امیپ

.تو به کار خودت برس.ستیکارها مربوط ن نینداره؟بعد از آن به تو ا یبیبگو چه ع: حرفش آمد و گفت انیبزرگ م خانم

که ناراحت شده  وایش.آمد یاز دردسر خوشش نم یاز طرف.و مادش مردد مانده وایش انیبود م دایپ یول دیخودش را کنار کش امیپ

کرده  نیمادرش به او توه.به خاطر او نرود هم امیحداقل منتظر بود پ.نرفت یسردرد مهمان يبود تنها به خانه برگشت و به بهانه 

هم گفته بود  یمادرش او را در جمع کوچک کرده بود و وقت.نکرده بود یهم اعتراض امیده بود و پیاو را در لباس د تیشخص.بود

امش دعوت زد و او را به آر یحرف م اتیبند از اخالق کیمادر خودش هم که .بود دهیعلتش را نپرس یکس دیآ ینم یکه به مهمان

.کرد یم

:نزده بود گفت یکرد و او تا آن لحظه حرف یم هیگال وایش یادب یبه مادرش که از ب امیپ یشب در راه بازگشت از مهمان آن

 دیشما او را در جمع مواخذه کرد.لباسش هم بد نبود.نزد یکه حرف وایش.دیکرد یرا ناراحت م وایخودتون و ش دیمادرجون شما نبا-

.ستیما شده و با آداب و رسوم ما آشنا ن ياو تازه وارد خانواده .دیشو او خجالت ک

از اول گربه را در حجله  دیبا.به الالش نگذار یل یل نقدریخوبه خوبه تو هم از حاال ا: بود گفت یکه به شدت عصبان یدر حال مادرش

بود که فکر  تیترب یب نقدریدختره ا.تمبهش نگف يزیتازه منکه چ.چشمت ابروست يباال یبهش بگ یتون ینم گهیواال د.کشت

.امدیکرد و ن ماریدادند،به دروغ خودش را ب ارا به خاطر شم یمهمان نینکرد ا
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.من دنبالش بروم دیآخر شما هم نگذاشت-

؟یمبادا خودت را کوچک کن يمرد کیتو هم .بفهمه چقدر کارش دور از ادب بود دیچه؟او با یعنی-

 نیا یخودت را قربان یپسر جان زندگ: نگاه کرده و گفت امیبه پ لیاتومب نهیب نشسته و ساکت بود از آکه تا آن لحظه عق امیپ پدر

و از  ریتو کنار او بود نه ما پ يامشب جا.يریگ یسقف قرار م کی ریبا او ز يزنت جوان است تو به زود.سرو ته نکن یب يحرفها

.کار افتاده ها

 یعنیکارها؟ نیچه؟اصال تو رو چه به ا یعنی: ند،مادرش به عقب برگشت و با غضب گفتتا آمد از صحبت پدرش استقبال ک امیپ

مثل ماست نگاهش کنه؟ امیمن واسته و پ يرو يدختره تو نیاز حاال ا یگ یم

 دختره نیا.ستهیا یبگه و چکار کنه مثل ماست وانم یچ یگ یو بهش م یشما هست یتا وقت امیپ.سرکار خانم رینخ: گفت امیپ پدر

.و آن اطاعت کنه یکن تیامر به خواسته ها یتون یعروست نم یکیمثل آن  دهیمال نسل جد

 یفقط بهت گفته باشم اگر بخواه امیپ: و گفت هیگر ریحرفها را از زبان شوهرش نداشت زد ز نیا دنیانتظار شن گریکه د امیپ مادر

.کنم یرا حاللت نم رمیعزت کنه ش یدختره منو ب نیا یباعث بش

 مارتانیقلب ب يبرا.کنم یمادر خواهش م: را نگه داشت و گفت لیداشت اتومب تیمادرش به شدت حساس ي هیکه به گر امیپ

.مارهیکه مادر ب دیدون ید،میپدر شما هم لطفا بس کن.ستیخوب ن

از  يکار یلو.سوخت یم امیپ يدلش برا.همه سال سکوت کرده بود نیهمان طور که ا.تکان داد و سکوت کرد يسر امیپ پدر

اگر .کرد یزد در اصل خودش را سبک م یم یاگر هم حرف.بچه ها همه ستون به ستون پشت مادرشون بودند.دستش ساخته نبود

.کرد یحرمت م یرا ب شابتدا همسر نیکرد از هم یم يجانبدار وایهم از ش

دانست  ینم.مستاصل مانده بود وایمادر و ش نایم.بر هم نگذاشت دهیمادرش را آرام کرد تا صبح د نکهیهم آن شب بعد از ا امیپ

 دیفردا با.پا بگذارد ریاما عشقش آنقدر نبود که حرمت مادرش را ز.بود وایعاشق ش یداشت ول یمادرش را دوست م.بکند دیچه با

.برهم گذاشت دهید دهیا نیبا ا.کرد یرا هم مجاب م وایبود ش ردههمان طور که از دل مادرش درآو
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گشاده  ییبا رو امیشد و پ لیسوار اتومب.دیآمد و او را د رونیاز آموزشگاه ب وایش.آموزشگاه سر وعده رفت ير جلواز ظه بعد

سالم حالت چطوره؟: گفت

.سالم: گفت یبه آرام وایش

.یبه نظر خسته هست: گفت یرانندگ نیآگاه بود با مالطفت در ح یاو به خوب یکه از ناراحت امیپ

.نه حالم خوبه: کرد گفت ینگاه م رونیب که به یدر حال وایش

 یدگیمن از رنج... من.جان وایش نیبب: شروع کرد یصحبت را آغاز کند الجرم خودش به آرام وایکه تا آن لحظه منتظر بود ش امیپ

...هم متاسفم یلیتو آگاهم و خ

؟یفقط متاسف: کرده بود آرام باشد گفت یکه تا آن لحظه سع وایش

.یرا بپرس امدنمیتا علت ن يامدیسراغم ن یحت يکرد دییمادرت را با سکوت تا نیتوهدر اصل  شبید تو

.نداشت يمادرم منظور بد.يامدیکه ن ينکرد یتو کار خوب-

شرکت کنم؟ یتوانستم در حضور خانواده ات در مهمان ینم گریکه د دمیمن آنقدر خجالت کش یدون یم چیه-

...گذشته گهیخوب حاال د-

 یول میبده لیتشک یمشترك و مستقل یما قراره زندگ.من امروز قصد داشتم باهات حرف بزنم امی؟گذشته؟پیگ یم يدار یتو چ-

حداقل در مورد  ینکنم ول یحرمت یکردم ب یمن نگفتم که مادرت را ببوس و کنار بگذار،خودم هم سع.یستیتو اصال متوجه ن

قابل بخشش تر از  ياگر تو آن را به من گفته بود یحت یزشت بود ولبزرگ کال  مخان شبیحرف د نکهیبا ا.ریبگ میخودمون تصم

؟یهست نهایاصال متوجه ا.دیبود که مادرت به من بگو نیا

.از همه کوچکترم گریزدند منکه د ینم یحرف مادر حرف يبزرگتر از من رو.وایش ستمیجدا بافته ن يمن تافته : گفت امیپ

...من امیپ ؟يچاه برو يعالما و عامدا تو دیو هم بادر چاه رفتند ت یاگر جماعت: گفت وایش

وا؟یش.نکن هیکنم گر یخواهش م وایش: را نگه داشت و گفت نیماش امیمجالش نداد پ هیگر

.کنم هیمن دوست ندارم درحضور تو گر: گفت هیگر انیدر م وایش
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باشه؟.موش کنرا فرا شبیو د ایب.یکن هیگر میمن هم دوست ندارم پ: دستش ا گرفت و گفت امیپ

به خاطر من باشه؟: گفت امیپ.سکوت کرد وایش

.نگاه کرد امیسرش را باال گرفت و به چشمان نگران پ وایش

.حاال بخند: گفت دیاز مهر در نگاهش د ییکه جا امیپ

 انیست مادر را به مبود که خوا یگذشت به دنبال فرصت وایاز آرامش ش یقیدقا نکهیپس از ا امیپ.هر دو لبخند زدند.لبخند زد وایش

 يجلو.آرامش مادر قول داده بود يآنکه بفهمد چرا،برا یب امیو پ ياورینزد من ب یعذرخواه ياو را برا دیمادر گفته بود با.کشد

؟یدر انتخاب گل به من کمک کن یش یم ادهیپ: گفت وایشنگه داشت و به  یگلفروش

البته تو خودت : گفت امیپ.ستمیمحبت تو ن نهمهیبه ا ینکش من راض زحمت: خواهد گفت یاو م يکه تصور کرد گل را برا وایش

و از خانم بزرگ  امیکه من ب نهیمنظورت ا... منظورت: درمانده گفت وایش.میمادر ببر يخواستم که برا یدسته گل را م نیمن ا.یگل

معذرت بخواهم؟ دیچرا با.نشدم یاشتباه تکبآخه منکه مر یمعذرت بخواهم؟ ول

حاال فرض کن  ياریدلش را به دست ب یتون یتو راحت م.ستیدلش ن يتو یچیجان مادر ه وایش: گفت وایآرام کردن ش يبرا امیپ

.ينشون بده دوستش دار.فقط محبت را بهش نشون بده.یبگ مایبهش مستق ستیاصال الزم ن.یبهش سر بزن یخواه یم

نامزدش  شنهادیپ رفتنیبه پذ قیاحساسش او را تشو.ا دوست داشتاو ر.را از دست بدهد امیخواست پ یاو نم.مردد مانده بود وایش

گلها  نیلطافت ا دیگذاشت فکر کرد شا یم یخوان گلفروش شیپ يو رز قرمز را رو خکیم يکه شاخه گلها یدر حال.کرد یم

.را نرم کند امیبتواند قلب مادر پ

داد که به  یکرد و نشون م ینگاه م گرید ییرده و به جاکه اخم ک یحرکت نشسته بود در حال یمبل صاف و ب يرو امیپ مادر

.کند یگوش م وایش يحرفها

کار را به  نیا وایخوب آگاه بود که ش امیکه پ یبدهد در حال یحیخود توض ياشتباه نکرده  يدستپاچه در صدد بود که برا وایش

.کند یخاطر او م
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آن شب را کسل  يخودم مهمانها ي دهیو فکر کردم با حضور رنج دمیلحظه رنج کیفقط،فقط .بگم دیبا یدونم چ یمن نم... من-

...کنم یم

 دیبا دیدعوت شد ییبه جا ینداده که وقت ادیدختر خانم مادر شما به شما : کرد گفت یکه با غضب به او نگاه م یدر حال امیپ مادر

تا  اورمیون و من مجبور شدم هزاران بهانه بخودت ییآن هم فقط به خاطر سر به هوا.دیمنو برد يآن شب آبرو د؟شمایشرکت کن

.آنها را مجاب کنم

لباس  دیشما گفت: به مادر شوهر پاسخ داد وایش.جرات حرف زدن نداشت یشد ول یپا و آن پا م نینشسته بود ا وایکه کنار ش امیپ

.بودم و فکر کردم مناسبه دهیکهمن آن لباس را تازه خر یدر حال ستیمن مناسب ن

آن لباس مناسب تو نبود و آگر تو : گفت وایش یدگیتوجه به رنج یصحبت کند ب متریآنکه به خود زحمت دهد مال یب بزرگ خانم

کد سکوت  یخاطر شده بود سع دهیکه دوباره رنج وایش.کنم ییتا تو را راهنما یاز من بپرس یتون یم يانتخاب لباس ندار ي قهیسل

 یکرده باشم ول یکنم اشتباه یدر هر حال من تصور نم: دادن گفتگو گفت انیپا يبرالذا فقط .دید دهیفا یکند چون بحث با او ب

.شما گردم یدگیدوست ندارم از ابتدا سبب رنج.خواهم یاگر از نظر شما کارم اشتباه بود معذرت م

که بود آن  یبیبهر ترت.نمود یرفتارش با گرم نم ینبود ول یبه نظر عصبان نکهیبا ا امیشام آنجا ماند و در کل مادر پ وایشب ش آن

.خودشان برود يآمد تا به خانه  امیساعات را تحمل کرد و بعد با پ

؟ییآ یتو به خانه نم امیپ-

.ماند ینظر من دور نم نازیا.ممنونم يبه خاطر من گذشت کرد نکهیاز ا.بروم دیو من با میکه مهمان دار یدون ینه م-

.شه یمادرم دلواپس م.بروم يندار ياگر کار.امیکنم پ یم يکارتو هر  يمن برا: زد و گفت يلبخند وایش

.ریشب بخ: و گفت دیدستش را بوس امیپ

 یپله ها نشسته و انتظار او را م يمادرش رو.شد اطیاو داخل خانه شان شد در را باز کرد و وارد ح یبرود وقت امیتا پ ستادیا وایش

.دیکش

د؟یداریمادرجون شما ب-

بگو بدانم مشکلتون حل شد؟.زد یدلم شور م.دماره منتظر تو بو-
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با من  امیپ يخواهر ها يخانم بزرگ در جمع امشب جلو نیبا وجود ا.شدم یمن مجبور به عذرخواه.آره مادر: با اندوه گفت وایش

.خواهد مخصوصا مرا خرد کند یم ییکرد که گو یرفتار م يطور

آشنا  گریکدی اتیبا روح نیتا طرف.مواقع گذاشتند نیرا برا هم يددوران نامز زمیعز: دست دخترش را گرفت و گفت مادر

جر و بحث  ياو سالمنده و حوصله .یمادرش را بکن اتیروح يمثل خودش مالحظه  دیبا یکن یزندگ امیبا پ یاگر تو بخواه.شوند

.با جوانها را نداره

.دیشناس یشما که منو م.نگفتم مادر يزیمنهم که چ-

 میبرو دیحاال بلند شو هوا سرد شده با.کنم یناسم و بهت افتخار م یخوب هم م: و گفت دیر سر دخترش کشاز مهر ب یدست مادر

.خانه

تجربه است اما  یدانستدخترش ب یم.ماجرا بود نیا ي ندهیکه مادر هم مثل دختر نگران آ یدر حال.و دختر هر دو برخاستند مادر

.مشکالت حل خواهد شد نیا يآنها جا خواهد انداخت و بزود يرا برا واید زمان شاو فکر کر.شناخت یرا ه م امیمادر پ يتا حدود

سبز گلها او هم دوباره  شیکه با رو نیداشت مثل ا یدر بهار احساس خوش شهیهم وایش.خودش را به بهار داد يرفت و جا زمستان

به اتاقش رفته بود تا درس  یپس از احوالپرس مادرش به خانه شان آمده بود و او دنید يآن روز خاله اش برا.شد یشکفته م

مادر و خاله اش  يمطالعه ناخودآگاه گفتگو نیح.شد یدرس و دانشگاه آماده م يبرا دیابود و او ب کیچون کنکور نزد.بخواند

:دیشن

؟یهست یخوب خواهر جون از دومادت راض-

بچه  یاز ازدواج در زندگ یکه مادرشون حت نهیا شبیفقط ع.هم دوستش داره وایش.دمیازش ند يزیمن که چ.هیپسر خوب يا-

دونم من  یرو نشه نم هیراهش را کج کرد تا با من رو دیرفته بودم تا منو د رونیب دیخر يامروز هم که برا.کنه یدخالت م شیها

.اون خودش بود ای دمید یعوض

.او شده یکه باعث ناراحت يکرد يکار دیشه؟شا یواه مگه م-

.کنم یم حتیرا نص وایبند هم دارم ش کی.نکردم يکار نهایو احترام به ا واال من جز عزت-
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؟یگفت وایموضوع را به ش نیا-

.شه یباعث کدورت م نیگه آنوقت ا یراست به پسره م کیره  ینه خواهر دختره جوونه م-

.فکرش آرام باشه که در کنکور موفق بشه دیبا وایاالن ش.یکه نگفت يخوب کرد-

.مرد شده گهیپسرت ماشاءاهللا د.باال بزن نیآست شیره؟برایگ یچرا زن نم مانیبدونم پ حاال تو بگو-

 یدختر عمو شه م الیل شونیکی.خونم یگه فعال درس م یجلو م میواال از تو چه پنهون چند تا دختر نشون کردم و بهش گفتم برو-

که؟ یشناس

.هیمادرش هم زن خوب.هیدختر خوب-

ترسم دختره  یهم م یاز طرف.صبر کنم دیبا.شه وادار به ازدواج کرد یرا که به زور نم مانیپ یمنته.مخودم هم دوستش دار.آره-

.ستندین لیکه آنها هم بد م نیمثل ا.به مادرش گفتم ییزهایچ ختهیم هم جسته و گر.داره ادیخواستگار ز.شوهر کنه

.شه یانشاءاهللا درست م-

که از  يبه طور.کند یرا فراموش م زیهمه چ: با خود گفت.دلش شکسته مانیست که پدان یاو م.افتاد مانیپ يحرفها ادیب وایش

سرزنده و با  يهمان طور که من فراموش کردم روز.آورد یم یاست که فراموش نیزمان ا تیخاص.ردیآنها خنده اش بگ يادآوری

ور خانم بزرگ دلهره داشتم که خطا من از بس در حض.دهم یشکل م رییبزرگ تغ مانضباط سخت خان رینشاط بودم و اکنون ز

را هم  گرید يخانم بزرگ آنها.چون و چرا یاطاعت ب.شوم یم گرید يانگار دارم کم کم مثل آنها.ترسم یاز او م ینکنم،به نوع

 :سر خودش زد و گفت يمحکم تو وایش.ادی یماز من بدش  یاصال انگار به نوع... منو یکند ول یکند و بعد فراموش م یمواخذه م

تو که خودش  يبرا دیچرا با.طوره نیاو با همه هم ؟یرا از سر بگذران یسر و ته یباعث شده همچون افکار ب یچ ریزبانت را گاز بگ

باشه؟ یهم انتخابت کرده مستثن

به دنبالش  گفته بود که امیبه پ.اول کنکور بود يفردا مرحله .که به خودش داد دوباره شروع به مطالعه کرد يافکار و دلدار نیا با

پدر از خانه  يها يمادر و دلدار ریخ يشد و با دعا داریصبح اول وقت از خواب ب.کند یهمراه یامتحان يو او را تا حوزه  دیایب

 یکنه م یم تتیاذ یمعطل یکن یاگر فکر م: گفت امیبه پ وایش.رفتند یامتحان يآنها با هم به حوزه .بود شمنتظر امیپ.آمد رونیب

.يبرو یتون
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.مانم یبه انتظارت م زمیل؟عزیمن تو را تنها بگذارم و بروم؟آن هم روز تعط.یزن یکه م هیچه حرف نیا-

 نیدر صف معلم يمنه که روز يآرزو نیا ایخدا: قبل از شروع امتحان از خدا کمک خواست.سر جلسه رفت امیبا تشکر از پ وایش

.سواالت به نظرش ساده بودند.اموزمیب گرانیبه د يآموزم روز یمنو کمک کن تا آنچه م.میایدر ب

از .کرد دایرا پ امیآمد پ رونیاز سر جلسه ب یوقت.رفت یم يزد و با آرامش خاطر سراغ سوال بعد یسرعت تست ها را عالمت م به

.که چه کرده دیشد فهم یصورت خوشحالش م

خوب سواالت چطور بود؟-

حوصله ات سر رفته؟ یلیتو حتما خ.امیبود پ یعال-

.میناهار بخور میبرو دیحاال با.هم صحبت شدم و متوجه زمان نشدم انیاز آقا یکیبا  نجایا نه-

مادرم گفت به شما  میریگ یفردا شب تولد پدرم را جشن م امیپ یراست: گفت امیدر رستوران مشغولصرف غذا بودند شوا به پ یوقت

.دیو خانواده هم بگم در جشن ما شرکت کن

شود؟ یرت چند ساله مپد!چه جالب: گفت امیپ

.شه یسالش پر م 45: گفت وایش

.گم یبه مادرم هم م یول امی یمن که حتما م: گفت امیپ

بارها و بارها از  وایش.وایاز دوستان ش ياز دوستان پدرش و تعداد یجمع.وایش يشب همه دعوت داشتند عمه ها و عمو و خاله  فرا

گرفته  يسرش را به باز يموها يبود و باد بهار ستادهیا وانیا ينه؟رو هی دیآ یاز در داخل م امیپ ندیتا بب دیپنجره سرك کش

:مادرش او را به خودش آورد يصدا.زد یدلش شور م اریو بس.دانست یمرا ن امیپ ریاو علت تاخ.بود

.افتاده باشد ینکرده اتفاق يخدا دیشا يدیپرس یو م یرفت یسر م کیخوب -

کار او دور از  نیاما ا.به من بدهد يتوانست حداقل خبر یم دیایب یخواست به مهمان ینم امیاگر پ.نداره که من بروم مادر یلزوم-

.سر مادرشه ریدونم همش ز یمن م.خرد کرد لمیفام يمنو جلو.ادبه

 یلیمانها دلدر حضور مه امیپ امدنین يو برا یعاقالنه تر رفتار کن یکم دیبا.یکن یم يشداوریپ يتو دار.زمیحرفها را نزن عز نیا-

 وایش يبغض گلو.ییایبهتره به داخل خانه ب.گرفتند یاالن همه در سالن سراغ تو را م.يبگذار شیخودت هم به نما نکهینه ا ياوریب
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:دیمادرش پر غوشرا فشرد برگشت و به آ

.درسته انجام دادم دیگفت یکه شما م يچه کنم؟من هر کار دیمادرجون با-

.زیهمه چ.شه یدرست م زیهمه چ.آرام دخترم.آرام-

.مادر؟االن سه ماه گذشته یپس ک-

بعد دستش را گرفت و او را به .دخترش را پاك کرد و به او گفت لبخند بزند يمادر اشکها.و دختر هر دو سکوت کردند مادر

 شونیما رو به ا خان کجا هستند امیجان پس پ وایش: گفت وایش ياز دوستها یکی.پچ پچ مهمانها شروع شده بود.داخل خانه برد

.خودش عذر خواست خصوصا از شما پدر جان امدنین يآمد و برا شیپ یمشکل شیبرا: تبا اندوه و گرفته گف وایش ؟یکن یمعرف

 بشیعج اتیبا آن روح امیاز پ:فکر کرد.شده بود وایمتوجه اندوه ش هیمثل بق.کرد ینگاه م واینشسته بود و به ش يگوشه ا مانیپ

شده و من هر  فیضع یلیخ ياز بعد از نامزد.او دلش را خوش کرده زیبه چه چ وایدونم ش ینم.ود انتظار داشتش ینم نیاز ا شیب

!در خود فرو رفته و مغموم شده.ستین ياو خبر یو سرزندگ طنتیاز آن ش گرید.خسته بوده دمیبار که او را د

چکار .فتیدو تا جوون ن نیا نیب.خانم از غضب خدا بترس :گفت یم امیخطاب به مادر پ امیپدر پ.در منزل سرو صدا بود یطرف از

نعوذابااهللا مالک روح و جانشان  گهید يریبگ اریشما اگر جسمشون رو در اخت.را بکنند شونیزندگ ؟بگذاريبه کارشون دار

امشب بره؟ یچرا نگذاشت.پسره زنشو دوست داره نیا.یستیکهن

 نیماها ا يره؟تویداره مرد گنده بعد از پنجاه سال تولد بگ یچه حرفها؟چه معن وا: شوهرش گفت ياعتنا به صحبتها یب امیپ مادر

 امیپ يعمو يدختره بفهمه که چقدر کار آن دفعه اش که به خانه  نیبره تا ا امیبعد از آن مخصوصا نگذاشتم پ.قباحت داره زهایچ

.هم بده ،آنبده نیاگر ا.بد بود امدین

 ؟چرایافت یدو تا م نیا نیب ؟چرايندار نهیشما مگه قلب در س.نکرده معذرت هم خواست کار يطفل معصوم که برا نیخانم،ا-

؟یشکاف یقبرستان کهنه م

.قول دادم که بروم وایمادرجون من به ش: با آرامش گفت امیپ

؟یده یخود قول م ؟سریخود تو اصال به من گفت یب-

.دوست داشته قول داده.خوب زنشه: گفت امیپ پدر
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 نقدریمادره که ا نیا.ادهیزن؟زن ز ایدوما مادر واجبتره .زنش زنش یگ یم یاوال که هنوز زنش نشده که ه:گفت یعصبان امیپ مادر

.علم شنگه را بپا کند نیاش ا ندهیتولد پدر زن آ یرفتن به مهمان يکنه که حاال برا یخوره و بچه بزرگ م یخون دل م

...آخه یول.نیشما بگ یباز ه گفتم هر چ.فتمنگ يزیمادر نم،منکه به شما چ: فورا گفت امیپ

برو .برو ننه.يبفهمه که ناراحت شد دیکوچک کرد با لتیفام ياو آن دفعه تو رو جلو.و بخواب ریبرو دوش بگ یول یب یول-

.بخواب

 یداخت متخت ان يو خودش را رو ختیکتش را به رختکن آو تیبا عصبان.به پدرش کرد و به اتاقش رفت یبه ناچار نگاه امیپ

 يصدا رونیاز ب.عذر بدتر از گناه بود.نداشت دهیفا گریرفت د یاگر االن هم م یحت.دهیرس مهیبه ن یدانست حتما تا به حال مهمان

.بره نییپا شیتونه ازدواج کنه و آب خوش از گلو یپسره نم نیکه ا یکه شما باش یخانم تا وقت:آمد یپدر و مادرش م

م؟ینکرد یگمگه مادر تو که بود ما زند-

؟یخودت را جبران کن يگذشته  یخواه یبعد از آن مگر تو م.کنند یحاال فرق م يجوونها.زمونه عوض شده-

.تر شده فیکه نامزد کرده الغرتر و نح یخوره از وقت یم ياز دختره تو سر یلیبچه ام حتما خ.نداشته باش يکارها کار نیتو به ا-

.خودت را اصالح کن.توئه يخوره به خاطر کارها یاگر هم غصه ماوال پسر تو از اول الغر بود دوما -

:دوباره خودش را به غش و ضعف زد و ناله سر داد امیپ مادر

تو  يبرا یمن از وقت.انی یکنند سر حال م یهمه پسر دوماد م.گم از دست تو دق کردم یم رمیاگه بم.من مردم.ایب امیپ.آه مردم-

.خدا يوا!آه.شم یزن گرفتم دارم تلف م

 دیآقا جون بلند شو:گفت امیپ.کرد یپدرش همان طور نشسته بود نگاهش م.دیمادرش را مال يآمد و شانه ها رونیب مهیسراس امیپ

.دکتر مشیببر

شانه  امیکه پ یمادرش آورد مادرش دستش را پس زد و در حال يو شربت قند درست کرد و برا دیسخن به آشپزخانه دو نیا با

بگو به خاطر تولد پدر  هیبرو به بق.برو ياندازیروز ب نیمهمه که منو به ا تیبرا نقدریا یاگه رفتن به مهمان:گفت دیالم یرا م شیها

.یرا بمال میخواهد شانه ها یبرو نم.زنم مادرم را کشتم

به عروست که  یتو حت.کرده بلکه حسده ماریکه تو رو ب ستیغصه ن نی؟ایکن یم نیآخه زن چرا با خودت همچ:گفت امیپ پدر
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 امیشد اگر خودت هم با پ یم یچ.يسوز یاول خودت م يکه درست کرد یآتش نیا يتو.یکن یباشد حسادت م ینوه ات م يجا

؟یرفت یم

.رمیم یمن دارم م.سر به سر من نگذاره نقدریبه پدرت بگو ا امیپ-

حرف شما  يباشم که رو یمن ک.مادر دیصه نخورشما غ:به پدرش اشاره کرد و مادرش را بلند کرد و به اتاقش برد و گفت امیپ

د؟یرا خورد تانیدارو دیراحت بخواب.دیمن انتخاب کرد يرا هم شما خودتون برا وایحرف بزنم؟ش

.رمیخواهم بم ینه م-

.خدا نکنه مادر جون-

.خواهم یمن چقدر تو رو دوست دارم بدت را که نم یدون یتو که م-

شوند  یم یپ یفکر کرد آدمها وقت امیپ.دیمارش خواب.جا هستم تا شما خوابتان ببره نیمن هم.دیبخواب گهید.دونم مادر جون یم-

.دیبگو وایفردا چه به ش يفقط مانده بود که برا.شوند یمثل بچه ها م

پنجم فصل

راهش را به طرف  یول دیاو را د وایبه نظرش آمد ش امیپ.رفتند یم شانیبود که به سمت خانه ها ییآموزشگاه پر از دختر ها يجلو

:داد و او را صدا زد نییرا پا شهیش.کنارش ترمز زد ابانیدور زد و در امتداد خ.کج کرد گرید

.باال ایگوش کن ب میکنم به حرفها یخواهش م... وایش-

.نمتیخوام بب ینم گهیبرو د-

.میبا هم حرف بزن دیبا.لطفا سوار شو وایش-

:اخل آورد و گفتبه د شهیو سرش را از ش ستادیا وایش

؟يشد که با من رو به رو شو تیواقعا تو چطور رو.گفتن نمانده يبرا يزیچ گهیما د نیب-

:هم بود گفت یاز رهگذرها که پسر جوان یکی.شده وایمزاحم ش امیرهگذر فکر کردند که پ چند

؟يداداش مگه تو خودت خواهر مادر ندار يآ-
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:گفت امیپ

؟داره یبله؟به شما چه ارتباط-

مردم جمع شدند .او کرد يدهد چند مشت حواله  حیفرصت کند توض امیپ نکهیو قبل از ا دیکش رونیب نیرا از پشت ماش امیپ جوان

.باز کرد و جلو رفت امیپ يبه سو یراه تیجمع انیاز م وایو ش

.دیولش کن.نامزد من هستند شونیآقا ا-

:را رها کرد و گفت امیجوان پ مرد

د؟یاز اول نگفت بابا خوب چرا يا-

:شده بود گفت ياش جار ینیکه خون از ب امیپ

.يمرتبه حمله کرد کیکه من جحرف بزنم؟ يمگر تو مهلت داد-

:به جوان گفت امیپ.کردم یم تیتو بودم شکا يمن اگه جا: گفتند امیشده بودند به پ هیاز شاهدان که تازه متوجه قض یبعض

.ادی یم شیپ.خدا ببخشه.برو.برو آقا-

.یبا معرفت یلیواهللا خ يبابا ا: از شاهدان ماجرا گفت یکی

.متفرق شدند تیو جمع دندیرا بوس گریکدی يرو امیو پ جوان

:داد و گفت امیدرآورد و به پ یدستمال وایش

.صورتت هم کبود شده-

به راه  یوقت.الجرم سوار شد یآمد ول ادشیخودش به  یناراحت وایش.سوار شو تا برسونمت.شه یخوب م.ستین يمساله ا: گفت امیپ

.تونم بگم یکه م هیزیچ نیساده تر نیا.خواهم یمعذرت م شبید يبرا وایش: گفت امیافتادند پ

.يدار لیحتما باز هم دل: خاطر گفت دهیو رنج نیغمگ وایش

.ستیقانع کننده ن اورمیهم ب یلیدونم هر دل یم-

 یگفتم که بنا به مشکل یحداقل مناز اول به مهمانها م ییای یکه نم يبود اگر از قبل گفته.ییای یم یتو خودت به من گفت یول-

.يدوست و آشنا خجالت داد ياما تو منو جلو.يامدین
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.گم یم یکه چ یدون یم.تونستم بهت خبر بدهم ینم یبودم که حت یطیمندر شرا یول.حق با توئه-

:گفت وایش.دیمال یچشمش را م ریز امیپ.به طرفش برگشت وایش

کنه؟ یدرد م یلیخ-

.از همه بخورد دیاراده با یزبان و ب یآدم ب.نداره حقم بود بیع: زد و گفت يلبخند امیپ

.ترسم یم مونیزندگ ندهیمن از آ امیپ-

.فقط صبر داشته باش.وایشه ش یدرست م زیهمه چ-

.یکن هیرا ته ییشد که تو قبل از ازدواج جا یکاش م يا-

 دیگه چون من فرزند آخرم با یاول م.کند یتازه مادرم قبول نم.دهد یخرج قلم و مدادم را هم پدرم م االن وا؟منیبا کدوم پول ش-

.باشم کیکه اقال بهشون نزد نمیباال بنش يطبقه 

.مادرته يحرف من دخالتها.مینیکه ما کجا بنش ستین نیحرف من ا-

 نطوریاز اول هم هم.اون مادر منه.یقضاوت کن نطوریمادرم ا ي من دوست ندارم تو درباره.وایش نیبب: و گفت دیاخم در هم کش امیپ

.ياوردیتو هنوز دلش را به دست ن دیشا.ستیتو دلش ن يزیاون چ.بوده

مادرت هستم؟ یمن باعث ناراحت یگ یم یعنی:معترض گفت وایش

.مادرم بدخواه منه یکن یر ماشتباهه که تو فک نیا.نبود نیاصال منظور من ا:به سرعت جمله اش را اصالح کرد و گفت امیپ

.کم توجه و احترام کیخواستم؟ یمن بدخواه توام؟مگر من از تو چ یگ یتو م یعنی-

 یخودمان م يپا يو رو میشو یپدرم بلند م يتا مندرسم تموم بشه بعد از خانه  یصبر کن دیبا یول.یگ یم یدونم تو چ یم-

.میستیا

.ماندهاز من ن يزیچ گهیتا آن موقع د امیپ یول-

مگه مادر من لولو خُرخُره است؟.وایش یزن یم ییچه حرفها-

 وایش.دندیآنها به خانه رس.هم سکوت کرد امیپ.بشنود که دوست نداشت امیاز پ یین،حرفهایاز ا شترینداشت ب لیم.ساکت شد وایش

با او رو .از خواهرانش آنجا بود یکیه شد وارد خان یوقت امیپ.او را پاسخ گفت یهم خداحافظ امیکرد و پ یخداحافظ امیبا پ يبه سرد
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صورتت کبود شده؟مادرش به سرعت از  ام؟چرایشده پ یچ: و گفت دیکش یغیکند،خواهرش ج یالپرسبه رو شد تا سالم و احو

.و به او آب قند خوراندند دندیرا مال شیخواهر و برادر به سرعت شانه ها.آمد و از حال رفت رونیآشپزخانه ب

.خوردم نینشده مادرجون فقط زم يزیچ: گفت امیپ

کتک .لوس و ننر تا ازش بپرسم يروم سراغ آن دختره  یاالن م نیشده وگرنه هم یزود باش بگو چ.زود باش: گفت مادرش

؟یک ؟ازيخورد

وا؟یدنبال ش يمگه نرفته بود:گفت خواهرش

.میهم زد و خورد کردشدم با  وایفکر کرد من مزاحم ش یجوان کی.آمد شیسوءتفاهم پ.چرا: گفت امیپ

؟يچکار کرد که آنها فکر کردند تو مزاحمش شد وایمگر ش: گفت خواهرش

آن .من هم دنبالش رفتم و بوق زدم.نشد نیسوار ماش نیهم يبرا.به خانه شان نرفتم شبیناراحت بود که من د وایش: گفت امیپ

.اتفاق افتاد نیوقت ا

دنبالش؟مگه بهت نگفتم خودت را کوچک نکن  یکه ناراحت شده تو چرا رفت به جهنم: که حاال سر حال شده بود گفت مادرش

.بزننت یتا حساب ؟گذاشتیمرده بود که بگه تو نامزدش وایش

.بودم يکالنتر ياو گفت واال االن تو-

.کنه یبوده که تالف ینقشه قبل نیهم ا دیشا.يکتک خورد یحساب گهیگفت که د یآره وقت-

د؟یزن یکه شما م هیچه حرف نیمادرجون ا-

 دیرو یکجا م:دیپرس امیکردند و پ ینگاه گریکدیخواهر و برادر به .بلند شد و چادرش را به سرش انداخت و راه افتاد امیپ مادر

مادر؟

بوده که به سر تو آورده؟ ییچه بال نیا نمیروم بب یم.روم؟معلومه یکجا م-

.دیتورو خدا دست بردار.دیبر یمحل م يمنو تو يمادرجون شما آبرو: و گفت ستادیمادرش ا يجلو امیپ

.اندازم یراه م دادیبرو کنار واال داد و ب-

هم به دنبالش بود و التماسش  امیکه پ یدر حال.وایپدر ش يرا به پا کرد و آمد در خانه  شیها ییرا کنار زد و با عجله دمپا امیپ مادر
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به : گفت یکه م دیمادرش را شن يصدا وایدر را باز کرد و ش وایمادر ش.در اتاقش نشسته بود که زنگ زدند نیغمگ وایش.کرد یم

.دیمنت گذاشت.چه عجب.دیخوش آمد یلیخانم خ هیمرض دییابفرم.قدمتان يصفا.به

 تیکه ترب هیچه دختر نی؟ایکیعل ؟چهیچه سالم: کرد گفت یرا بلندتر م شیکه مخصوصا صدا یبا غضب در حال امیپ مادر

من چه کرده؟ يبا بچه  نی؟ببيکرد

به سرت آمده؟ یجون چ امیپ.خاك بر سرم يا: افتاد گفت امیتا چشمش به پ وایش مادر

.از دخترت بپرس ؟بروینگو که خبر نداشت: بدهد مادرش گفت حیآمد توض امیپ تا

که  یکرد در حال ي نگاه رونیاز پشت پنجره نگران و وحشت زده به ب وایش.رونیزدند ب یبغل يها از خانه ها هیو توك همسا تک

:ها را خبر کرده گفت هیهمسا امیمادر پ يسر و صدا دیمادرش تا د.توانست به کوچه برود یاز شرم نم

.میخانه تا باهم صحبت کن دییبفرما.دیمارو نبر يخانم جون تو رو خدا آبرو هیمرض-

.گذارم یخانه نم نیا يپا تو گهید.رمیمگه بم-

.زشته نجایخانه ا يتو دیبر.گن یرجون راست مماد: آهسته به مادرش گفت امیپ

 یچه اتفاق دیپرس یکه م يکنار ي هیبعد خطاب به همسا.شده يطور نیتو ا ي افهیکه سر و ق ستیزشتر ن نیاز ا: زد ادیفر مادرش

.دهبال را هم سرش آور نیپدرشه ا يدر خانه  یشخص يمن چکار کرده؟کمه راننده  يدختره با بچه  نیبب: افتاده گفت

:دادن به قائله گفت انیپا ينبود برا انیدر جر نکهیبا ا وایمادرش

.دیداخل دهنتون رو تازه کن دییبفرما.دیهست یاالن شما عصبان.دهیاون جوون بوده نفهم.دیشما بزرگتر.دیشما ببخش-

.خوره یاستم حالم بهم مو نجایا گهید قهیدق کیخانه مان اگر  میبرو.میبرو: گفت امیخطاب به پ یحرمت یبا ب امیپ مادر

مردد مانده بود که چه کند باالخره به دنبال مادرش به راه  یقیدقا يبرا امیپ.در اوج اندوه رفتن او را نظاره کرد وایش مادر

 ياز زنها یکی.خودش را کنترل کند هیهمسا يدو تا از زنها یکی يمادرش نتوانست جلو.رفتن او را هم نظاره کرد وایش.افتاد

 2گفت بچه ام که انگار  یم نیهمچ.رو پس بده و بهم بزن ينامزد يحلقه  ستین قحطخانم پسر که  نیشه: گفت هیهمسا

ست؟یجون ن وایش فیح.سالشه

.بود دهینشن یرو کس میچند سال صدا نیا يتو.و چند ساله ام رفت نیچند يآبرو: گفت یم مادرش
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.اراحت نکنخودت را ن.برو خانه.خانم نیشناسن شه یهمه شما رو م-

.کرد هیگر اطیکه در را بست و در ح دیمادرش را د وایش

.و خودش را به مادرش رسوند دیدو اطیبه سرعت به ح.بود دهیبه ندرت اشک مادرش را د.شکست قلبش

.نکن مادر هیگر-

؟یاقال به من نگفت ؟چرايچکار کرده بود امیتو با پ: گفت هیگر انیم مادرش

.آرام شد يداد و مادرش قدر حیرش توضماد يموضوع را برا وایش

رسه؟ یمرد م کیو آزار  تیزور من به اذ د؟آخهیشناس یمادرجون شما منو نم-

تا با آنها  میرفت امیپ يسر به خانه  کی دیکنم شا یمن امشب با پدرت صحبت م.نشو امیمزاحم پ.دخترم ایاز فردا خودت برو و ب-

.میصحبت کن

.هر طور که صالحه مادرجون-

* * *

.داد یمادرش گوش م يمبل نشسته بود و در سکوت به حرفها يرو امیپ

 ریآب ز.سر مادرشه ریهمش ز.کنه یعذرخواه کیکه  امدین رونیدختره اصال ب.تا حساب کار خودش را بکنه ایچند وقت نرو و ب-

.کاه

.نداشت يریکه تقص وایمادرجون ش-

دنبالش از  يگذارم بر یاز فردا نم ختم؟اصالیر یسرم م يتو یسته بود چه خاکگنده تر؟اگه دماغت شک نیاز ا ریتقص گهید-

.افتهیبه التماست ب ادیکه خودش ب نقدرنرویا.ادیخودش بره و ب.یکالس برش گردون

چه گفت؟ امیپ.نطوریکه ا: متفکر سکوت کرد و بعد گفت يکرد پدرش قدر فیپدرش تعر يرا برا هیقض وایش یوقت شب

حرف خانم بزرگ حرف بزنه؟ يکنه رو یهم جرات م یمگه کس.فقط سکوت کرده بود.یچیه: گفت وایش

اعتراض  یسخته که تو گاه یلیخ شیحاال برا.است دخترم همه از اول عادت کردند يزن ساالر يآنها خانواده  يخوب خانواده -
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 يو درباره  میبزن يسر یامشب همگ دیبا هیر خوبکه پس امیبه خاطر تو و پ یآنجا بروم ول ستین یدونم کار درست یم نکهیبا ا.یکن

 گهیتلمبار بشوند د یواال وقت میانها را حل کن دیکدورت ها را به حال خود رها کرد با دینبا گفتند میچون از قد.میامروز صحبت کن

 ینگاه م ونیزیتلو امیپ يخانواده .آنها رفتند يو مادرش هم حاضر شدند و به در خانه  وایپدر،ش شنهادیبه پ.کرد يشه کار ینم

.کنم یخواهش م دییبفرما... له؟ب: دیاف اف را برداشت و پرس امیپ.کردند که زنگ زدند

ه؟یک: دیپرس مادرش

.و پدر و مادرش هستند وایش: گفت يبا شاد امیپ

 یا شما هم حرفآق.نگو یچیتو ه.ها یخوان خودت را سبک نکن یرو از تو بهتر م یک.که بهت گفتم يدید.يدید: گفت مادرش

.دونم چکار کنم یمن خودم م.دینزن

مخصوصا  امیمادر پ.کرد ییرایبه رسم خوشامد دست داد و آنها را دعوت به پذ امیاهللا وارد خانه شد و پدر پ ایبا گفتن  وایش پدر

.درهم بود شیکه اخم ها یآمد در حال ییرایبعد از پذ قهیپنج دق

:گفت امیخطاب به پ وایشکستن سکوت پدر ش يبرا.پاسخشان گفت يبه سردسه برخاستند و سالم دادند و او  هر

.که سوءتفاهم بوده دیبه مادر نگفته بود نکهیشما مثل ا.انصاف چکار کرده یب.آخ آخ-

.چه خبره میدون یما خوب م.دیستین انیشما در جر: امد حرف بزند مادرش گفت امیپ تا

.میسعادت نبوده خدمت برس.میکن ارتتونیز شتریخوب حاج اقا ب: گفت امیب به پدر پخطا یکرد و بعد از مکث يسرفه ا وایش پدر

.میتا بچه آورد 4که  میما هم اشتباه کرد.يندار شتریبچه ب کیواهللا خوش به سعادتون که .از ماست یکم سعادت-

.الحمدواهللا هر کدوم سر و سامون گرفتند و بزرگ شدند.دیکرد یشما کار درست.زنده باشن-

.کردنش سخت تره تیترب یبله بچه بزرگ کردن سخته ول: گفت هیبا کنا امیپ مادر

:پدرش گفت.ستیقرمز شد و به پدرش نگر وایش

.شم خانم بزرگ یمقصودتون را متوجه نم-

.مانه یمگفتن ن يبرا يزیچ گهیشه د یباعث آن ماجرا م ابانیکنه وسط خ ینم تیخانم شما ادب را رعا وایش یوقت.منظورم روشنه-

.کنم تیکردم دخترم را درست ترب یکه توانستم سع ییمن تا جا-
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من به  يچقدر ارزش داشت که بخاطرش بچه  يریسر پ یتولد جنابعال یمهمان کیحاال .بگن انیاطراف دیبا.نیبگ دیشما نبا نویا-

افته؟یروز ب نیا

 ریبوده الحمدواهللا به خ يحادثه ا.دیکن یبزرگ م نقدریا را يزیچرا شما چ: کرد خودش را کنترل کند گفت یم یکه سع وایش پدر

 نیکه کوچکتر میرفتار کن يطور نکهینه ا.میدرس گذشت بده نهایبه ا دیما با.تجربه اند یب.جوونند نهایخانم بزرگ ا.گذشته

شدم  شقدمیپ.بوده از هر دو یتجربگ یکه بگم ب دمیمن امشب خدمت رس.رو نابود کنند ونخودش یمسائل را بزرگ کنند و زندگ

.کنه یتا دخترم از شما به سهم خودش عذرخواه

.دختر شما ندارم یبه عذرخواه يازیمن ن-

د؟یبنده چه کنم تا شما به آرامش برس دییفرما یم یعنی: گفت وایش پدر

.ستیخودش ن يها اون االن متوجه گفته.دییایشما کوتاه ب یعیمط يآقا: که از رفتار همسرش شرمنده شده بود گفت امیپ پدر

 یصالحه؟م یچ نیگ یم.دهند یم لیبه بنده تحو هیخانم بزرگ حرف خودشون را با کنا امی یکوتاه م یاخه جناب،بنده هر چ-

د؟یرا بهم بزن ينامزد نیخواه

.هستند یمادرم االن خسته و عصبان.ستین نطورینه نه اصال ا: آنکه متوجه بشه گفت یب امیپ

جان بلند شو برو صورت خانم بزرگ را  وایش.میزن یحرفها م نیاصال چرا ما امشب از ا: ظه ساکت بود گفتکه تا ان لح وایش مادر

.مونه یمثل مادرت م شونیا.ببوس

.شدم یشده داشتم از غصه هالك م تیترب ينطوریگفتک من اگه دخترِ ا امیپ مادر

:گفت وایش پدر

کوتاه و  نقدریکنم وگرنه ا یرا م میپسر شماست و من فکر ابرو يکرده  نشان لیفام يتو گهیکه دخترم د فیح.خانم بزرگ فیح

.میش یمرخص م گهیبا اجازتون ما د.دمیشن یشدم و از شما حرف نم یبلند نم

.کرد ستادنیو او را امر به ا دیرا کش راهنشیدر بدرقه کند که مادرش آرام از پشت پ يرفت که آنها را تا جلو امیپ

زن را  نیهمه سال ا نیما ا ؟چطوریعجب زن: گفت یپدرش م.دیشن یپدر و مادرش را م يبود و حرفها دهیز کشدر اتاقش درا وایش

نبود بگه  یکیاست که دخترت دارد؟ یتیچه ترب نیگه ا یبه من م.دونند یم نهایاست و ا نیدر ب میآبرو يکه پا فیم؟حینشناخت
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؟يکرد تیرا ترب سرتتو پ نکهیمن چشه در مقابل ا تیترب

 میرا به هم بزن يکه نامزد ستیاصال صالح ن.پشت سر اون حرف نزن.داماد ماست امیپ.شه یناراحت م وایش واشیتو رو خدا -

 دیشا.را شروع کنند شونیدو تا جوون زندگ نیتا ا مییایهست باهاشون راه ب يهر طور دیبا.زنند یپشت سر دخترمون حرف م

.بخواب ریقرص سردرد را بخور و بگ نیحاال ا.کنه لح با مادرش شویخودش بتونه مشکل زندگ امیپ

.خوابش نبرد روقتیتا د یول دیآباژور را خاموش کرد و خواب وایش

ششم فصل

در کنکور مرحله دوم  دیبا يبه زود.دید یرا هم کمتر م امیپ گریبه دستور خانم بزرگ د.و ساکن شده بود يمنزو یبه کل وایش

 ندهیدر راه به آ.که بود به سواالت پاسخ داد و جلسه را ترك کرد یبیبه هر ترت.ول قبول شده بودا يکرد چون مرحله  یشرکت م

امتحان  امینمانده بود که با مادر پ یباق یراه گریبه نظرش د.انداخت یبر دلش چنگ م یسان هرا يادآوریکرد و از  یفکر م

زدن  يو خنجرش را برا شیشد و ن یتر م يکرد جر یم یرخواههر قدر از او عذ.او بود صیاز خصا یجزئ ییبهانه جو ییگو.کند

او  امیبه نظرش آمد پ.بود ریدلگ یلیخ امیاو از دست پ.بود یر؟ولیخ ایباشد  ریدلگ امیاز پ دیدانست با ینم.کرد یم زتریت فیبه حر

فکر  وایکند؟ش یخود م یزندگ را وارد يدختر ستین يریگ میقادر به تصم يهنوز مرد یدانست چطور وقت ینم.کند یرا مسخره م

و به  دیبه خانه رس ستهخ.بود نیپدر و مادرش در ب يآبرو يچون مساله .تواند یرا به هم بزند نم ياگر بخواهد نامزد یکرد حت

مادر  یگوش يبود آن سو دهیهفته بود که او را ند 2را گرفت  امیپ يتلفن را برداشت و شماره .ندارد یلیمادرش گفت به ناهار م

.تلفن گذاشت يرا از ترس رو یگوش دیاو را شن يتا صدا وایبود ش امیپ

 اطیرا به ح نشیاز دور که ماش یفقط گاه.بود دهیرا ند امیماه بود که پ کیاکنون .جزء آنان نبود وایکنکور را اعالم کردند و ش جینتا

 میدخترم من تصم: شب پدرش گفت کی،باالخره  زاریمردم ب هیو کنا شیاز انتظار خسته شده بود و از ن.بود دهیبرد او را د یم

.گرفتم بروم و با آنها صحبت کنم

؟ییایما هم با شما ب: و الغر شده بود گفت فینح اریکه اکنون بس وایش

 یم ينه سر.پسرشونه يماهه که دختر من نشون کرده  6 ه؟االنیچ نهایحرف حساب ا نمیخواهم بب یم.روم یخودم م.نه دخترم-



کتابخانه نودهشتیا  مریم جعفري   –عشق شیوا                                            

w W w . 9 8 i A . C o m 42

.کنند یتو را هم که معلوم نم فیتکل.ینه حرفزنند و 

داد تنها  حیهم ترج وایش.بود اطیاز آن تمام مدت در ح یکرد و پ یدر همراه يدلواپس بود شوهرش را تا جلو یلیکه خ وایش مادر

داشت که  یروح یناراحت يماهها به قدر نیدر طول ا.دانست یرا خوب م لشیاو در کنکور قبول نشد و دل.بماند و با خود فکر کند

.اول هم که قبول شد شانس آورده بود يهمان مرحله 

او .است در را باز کردند یشود که چه کس دهیپرس نکهیبار بدون ا نیزنگ زد و ا گریدر معطل شد بار د يجلو یقیدقا وایش پدر

بود؟ یشیبله؟فرما: آمد گفت یم نییکه از پله ها پا یدر حال نیسر سنگ امیمادر پ.شد اطیوارد ح

حاج آقا منزل هستند؟.سالم خانم بزرگ-

.رینخ-

جون چطور؟ امیپ-

ش؟یفرما.ستیاونم ن-

.شم یخوب بعدا مزاحم م یلیخ-

.نیبه من بگ نیدار یحرف.وجود نداره یبعدن-

صلحت صالح و م يوقت شب برا نیشما کنج خانه نشستند و زنهاشون رو ا يمردها نکهیمثل ا: بود گفت یکه عصبان وایش پدر

شه؟نه  یم یطفلک چ نیا فیباالخره تکل.کنه یآقا جون دختر من داره از غصه دق م.گم یخوب م اریبس.فرستند یم رونیب

.دیزن یم ینه شما حرف.زنه ینامزدش بهش سر م

م؟یکار کناندازند که ما دخترمون را چ یآدم داد و هوار راه م يدر خانه  انی یشده م يعجب دوره و زمونه ا: گفت امیپ مادر

 دیدختر منو برد تیثیکه آبرو و ح ست؟حاالین ادتونیجلو  نیآمد کتونیکه با غالمتون کوچ يخانم؟روز نیگ یچرا پرت و پال م-

م؟یمگه ما بهتون التماس کرده بود دیزن یحرفها رو م نیا

دو تا رو به هم جوش  نیباشه ا يبرغمیگفتم خدا پ.چشمش دنبال پسرم بود شتریپ یلینه،دهترتون از خ: خونسرد گفت امیپ مادر

...دونستم ینم.بدهم

:صحبت خانم بزرگ آمد و گفت انیکرد آرامتر باشد م یسع وایش پدر
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چه کرد؟ دیحاال با میکه قبول کرد میجون رو دوست داشت امیهم ممنون و ما هم پ یلیخ-

من عروس بشو  يدختر برا نیا!خالص.دهمن نظرم عوض ش هیچ دیدون یاصال م: را بلند کرد و گفت شیبزرگ صدا خانم

.رونیب دییحاال هم بفرما.ستین

.کنم یم تیشکا د؟منیشد مونیخوردنه که پش يچه؟مگه سبز یعنی: زد ادیفر وایش پدر

 یحاال م.همه مدت با او مثل خواهرش بوده نیشده،پسر منم ا يجار يا غهیص.ستیپسر من ن يکن دختر تو زن عقد تیشکا-

.رونیکن از خانه من برو ب تیخواهم دخترم را به پسرشون بدهم؟برو شکا یبه زور م ی؟بگییبگو چه يبرو یخواه

به خدا .یطانیتو همزاد ش.دانستم چکار کنم یوگرنه م یزن کیکه  فیح.فیح: گفت دیلرز یکه از شدت خشم م یدر حال وایش پدر

که به پسر  نهیخانه نگهش دارم بهتر از ا يه تا آخر عمر تواگ.خودمه يجان دخترم واجبتر از آبرو.یتقاص پس بده دیقسم تو با

.تو بدهم رتیغ یب

: در گفت ياز ال امیکرد که مادر پ یخانه ها عبور م يسرشکسته از جلو وایپدر ش.دندیکش یدرها سرك م يها از ال به ال هیهمسا

.دیاوریهم که متعلق به ماست پس ب ییزهایاون چ

همسرش  نینور ماه به نظر شه ریبه در انداخت در ز دیکل یوقت.بود گریدر عالم د میخوان یم یعیرا مطکه اکنون او  وایپدر ش یول

هم به  نیرفت و شه وایبه اتاق ش کراستیاو وارد خانه شد و .بود دهیشده که قبل از رفتن ند دیاو سف يآمد که چند تار مو نطوریا

.میرا شناخت نهایاول ا نیبهتر که هم.بابا يخالص شد گهید: گفت لشکستهد یمقدمه ول یب.دنبالش

چه پدر؟ یعنی-

.شده مانیگفته که پش رتیغ یب ي کهیمرد یعنی-

.نگفته نویا امیکنم پ ینه من باور نم: از جا بلند شد و گفت وایش

.امدین رونیب یحت یول دمیاش را از پشت پنجره د هیزدم سا یحرف م سیمن با آن ابل یوقت.چرا-

.حرف بزنم امیبا خود پ دیکنم با یمن باور نم: و گفت دیاش را پوشمانتو وایش

انها را فشرد  يکه در حال خود نبود زنگ خانه  یاو خود را به کوچه رساند و در حال.و مادرش قادر نبودند او را کنترل کنند پدر

:مشت کرد دنیشروع به کوب.هر قدر زنگ زد در را باز نکردند یول
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.وایمنم ش.ندر را باز ک امیپ-

 یخورد مادر مانع او م یتکان م امیدر تا پ يآن سو.سوخت یم وایبودند و همه دلشان به حال ش ختهیر رونیاز خانه ها ب هیهمسا

.رمیگ یخودم برات م.ستیکه قحط ن ؟دختریمردم دو تا کن يحرف منو جلو یخواه یم: گفت یشد و م

 دوارمیام.خانم هیمرض زارمیبه خدا ازت ب: زد ادیندارد فر يا دهیکه فا دید یوقتکنان آنقدر در زد که مچش درد گرفت  هیگر وایش

.کنه نتیهمنش انیخداوند با دوزخ

ان شب انقدر .به داخل خانه برد ستندینگر یکه به او با ترحم م تیجمع انیبازوانش را گرفت و او را بغل کرد و از م ریز پدرش

 یوقت.چطور خوابش برد دیزدند و او نفهم یدر آنجا به او مسکن.ببرند مارستانیاو را به ب نیبد شد که مجبور شدند با ماش وایحال ش

کرد  یسع.کجاست دیکه فهم دیطول نکش یلیخ.بود دنیسرم در حال چک دیکه د يزیچ نیشده بود و اول بحاز هم باز کرد ص دهید

.رُمهدستت س يتو.تکان نخور دخترم: بلند شود که مادرش چلو امد و گفت

.خودش را لوله کرد سرُم باعث شده بود احساس سرما کند وایش

را با  مارستانیاو ب.آوردند مارستانیچه او را به ب يآورد که شب گذشته برا ادیو او تازه به  دیگردنش باال کش يپتو را تا رو مادر

 ياشک از گوشه  یول زدینش را بست تا اشک نرچشما.سرش گذاشته بود و به زورِ مسکن او را آرام کرده بودند يو داد رو غیج

.ات مبارك یخالص: خود گفت به دهیچک رونیچشمانش به ب

چطور  یجوان نیبه ا يدختر.بکند دیچه با وایدرب و داغون ش ي هیبا چه روح نیدانست پس از ا یاش گرفت نم هیهم گر مادرش

شده بود  کیدکتر که به اتاق نزد.ندیاش را نب هیگر وایفت تا شر رونیرا تحمل کند؟ب ینیسهمگ نیبه ا يخواهد توانست ضربه ا

د؟یشما مادرش هست: گفت

.دکتر يبله آقا-

افتاده؟ یچه اتفاق-

.اش بهم خورد يبگم که دخترم نامزد تانیقدر خالصه برا نیهم-

 نیا.ب بهم خورد که خوردخو: مهربان گفت یمحکم ول دهیچش اریبود سرد و گرم روزگار بس دایپ دشیسف يکه از موها دکتر

.دیبه خودتون مسلط باش دیشما با.تواند دوباره ازدواج کند یم.اش است یدختر تازه اول جوان
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.شد وایآرام شد و آنگاه به اتفاق دکتر وارد اتاق ش يقدر مادرش

دخترم؟ هیاسمت چ: دیرا گرفت و در همان حال پرس واینبض ش دکتر

:نزد و مادرش جواب داد یود حرفشده ب رهیخ يکه به نقطه ا وایش

.یعیمط وایش.وایش-

رو به  یکم میتا بلکه با سرم بتون یما مهمان شیپ نجایا يچند روز.يخور یچون غذا نم یفیضع یلیخانم خ وایخوب ش: گفت دکتر

.بمونه شتیپ ستین يازیمادرت هم ن.ارندیب تیبگو خانواده برا يالزم دار يزیچ ای یاگر کتاب.میراهت کن

.بمونم ششیمن پ دیدکتر اجازه بده يآقا: گفت وایش مادر

 دیتون یشما م.کنم اگر تنها باشه بهتره یفکر م مارستان،منیگذشته از مقررات ب.میما مراقبش هست.نداره یاصال لزوم: گفت دکتر

.دیبهش سر بزن

سخن  یکالم یحت وایش یول.نشان بدهند کردند خود را خوشحال یم یو مادرش رفتند و بعد از ظهر به مالقاتش امدند سع پدر

گانش نقش بسته  دهید ریز یهالل کبود خستگ.بود نیترك خورده بود و خون ینزده بود از فرط خشک یلبانش از بس حرف.نگفت

 یمفکر  شتریهر قدر ب. مدتها فکر کرد وایش.و رفتند دندیاو را بوس یپس از ساعت رشپدر و ماد.بود نیغمگ اریبود و چهره اش بس

در دل از او .از او سوءاستفاده کرده بود و بعد مثل کاغذ باطله او را دور انداخته بود امیپ.دیرس یم یمنطق ي جهیکرد کمتر به نت

 امیپ یول.گرفت یکرد و از او انتقام م یو با او مبارزه م دکاش مرد بو يآرزو کرد که ا.آرزو کرد که او بدبخت شود.متنفر شد

 نکهیاز ا ییته دل گو یبود ول نیاز او به شدت خشمگ نکهیبا ا وایش.که ان مادر را داشت بدبخت بود یوقت حداقل تا.بدبخت بود

 ي هیکه از سا یو مثل کس متوانستم در هول و هراس باش یم یتا ک: کرد با خود گفت یبود احساس آرامش م افتهیقضه خاتمه 

عصر خاله اش به .تنها بود وایآن روز تا عصر ش.افتدیب امیه چشم پخواهم چشمم ب ینم یحت گریباشم؟د يترسد فرار یخودش م

.دیآمد و او را بوس دنشید

.جا آمده تیخاله جان ماشاءاهللا رنگ و رو-

چون .يدار يادیتو فرصت ز.خودت را شکنجه نده.خواست نطوریخدا ا.بود خاله نیقسمت ا: ادامه داد دینشن يزیچ وایاز ش یوقت

.پدر مادرت هم آمدندنگاه کن .یهنوز جوان
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امروز حالت چطوره؟دوستات مارو کالفه کردند از بس .و پدر گفتک خانه را گذاشتم که بفروشم دیرا بوس وایصورت ش مادر

کالس ارگ  يدوست دار یگفت دمیخر تیارگ برا کیدر ضمن .یش یمرخص م گریگفتم دو سه روز د.سراغت را گرفتند

.نامت هم کردم ،ثبتيبرو

ممنونم : روز لب به سخن باز کرد و گفت 2بعد از .فقط سکوت کند یانصاف نبود که در مقابل آنهمه خوب.درش نگاه کردبه پ وایش

.دینداره با من مثل بچه ها رفتار کن یلزوم.پدر

 یکند انجام م یکه بدانم تو را خوشحال م يمن هر کار.يپدر زیخود گذاشت و گفتک تو عز يگونه  يرا رو وایدست ش پدر

سبد .از در اتاق تو آمد مانیاز رفتن آنها نگذشته بود که پ یهنوز ساعت.آمدند دنشیهم به د شیآن روز عمه ها و عمو يفردا.دهم

و  دید یهم پس از مدتها او را م وایش.کرد یشده بود نگاه م فیکه آنقدر ضع وایش هرا به دست داشت و مات و مبهوت ب یگل

.تعجب کرده بود

داخل؟ امیب یده یه که ماجاز.وایسالم ش-

؟یبگ کیکه شکستم را تبر يآمد: برداشت و گفت مانیپ ياز چشمان مبارزه جو دهیانداخت و د ریسر به ز وایش

موضوع خوشحالم؟ نیمن از ا یکن یچرا فکر م: گذاشت و گفت زیم يسبد گل را رو مانیپ

ست؟ین تو يشاد يبرا یکاف لیدال نهایا.را به خاطر دارم تیهنوز حرفها-

ام  دهیبدون که من هنوز عق نویا یول.اهتیآره تو با سق س: بلندتر گفت وایبشه؟ش ينطوریمن باعث شدم که ا یکن یفکر م دیشا-

.راجع به تو عوض نشده

.روم یکند م یمن آمده بودم مالقاتت اگر حضور من ناراحتت م: آرام گفت مانیپ

.اریمشهورت ن يگلها سبد نیهم از ا گریکار را بکن و د نیلطفا هم-

.يمهربانتر بود یکاش تو کم يا.وایخداحافظ ش: بلند شد و گفت یبه آرام مانیپ

احساسم را بخورم؟ بیفر گرید کباریکه  يآمده بود: به حالت زمزمه گفت.حلقه زد وایرفت و اشک در چشمان ش او

* * *
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هالل .دوباره پر شد شیگونه ها.خود را به دست آورد یت جسمسالم وایش دیطول کش یلیخ انیکه به نظر اطراف یاندك زمان در

رغم  یعل.اش دچار تحول نشده بود هیاما هنوز روح.افتیخود را باز یعیچشمانش محو شد و پوستش دوباره رنگ طب ریز یخستگ

پر  ياو برا.ه حضور مهمان راکردند اما او نه حوصله جمع را داشت و ن یرفتار م لشیاو را به سفر بردند و به جهت م نشیوالد نکهیا

نمود  یم یها احوالپرس هیکرد و با همسا یهرگاه از محل عبور م یرفت ول یکردن اوقات فراغتش به کالس آموزش ارگ م

و به صورتش آب  دید یرا م امیکرد پ یآرزو م.عذاب آور بود شیبرا نینگرند و ا یترحم به او م ي دهیکرد آنها به د یاحساس م

شد و نه خانواده  ینه خودش با او رو به رو م امیپ یول.آورد یکرد به زبان م یو هر آنچه در موردش فکر م دیشپا یدهان م

شناخت و نه  یمآنها را  یکه نه کس ییجا.نقل مکان کردند دیجد یآنها به محل.پدرش به قول خود عمل کرد و خانه را فروخت.اش

ثبت کرده بود و  نهیخود بازگشت اما آن خاطرات تلخ را در س هیاول ي هیباره به روحدو وایش دیینپا يرید.شناختند یرا م یآنها کس

داشت دوباره به  میتصم.بوده که خداوند خواسته است یکم کم قبول کرد که در آن واقعه مصلحت.کرد یکمتر به آن مراجعه م

ترمز  شیپا يجلو ینیبود که ماش يزییرد پاس ياز روزها یکی.الزم را به دست آورد درسش را ادامه دهد یگآماد نکهیمحض ا

.وایسوار شو ش: گفت مانیپ.خشکش زد شیسر جا.نبود مانیجز پ یرا نگاه کرد کس لیاتومب يراننده .کرد

ام؟ی یبه کالس م نجایمن ا یدونست یتو از کجا م: متعجب گفت وایش

دوباره تکرار بشه؟ امیپ يواقعه  یخواه یم ای یش یسوار م: گفت مانیپ

.نمیب یخوشحالم که تورو دوباره سر حال م: گفت مانیپ.و سوار شد دیخند وایش

نجاست؟یکالس من ا يدیکجا فهم ؟ازینگفت.دهم یطولش نم ادیخوش اخالق شدن ز يمعموال برا: گفت وایش

.کردن بتیشدن و تعق کاریروز از کار ب کیبا : گفت مانیپ

که  يکردم بعد از آن رفتار یفکر م: دیپرس وایش.خاتمه داد نشانیو به سکوت ب گذاشت یمیمال کیموز مانیپ.دو ساکت شدند هر

.يدار یدست از سرم بر م گریکردم د مارستانیب يباهات تو

.دارم یکه دست بر نم یدون یم: نگاه کند آرام گفت وایآنکه به صورت ش یب یرانندگ نیدر ح مانیپ

؟یکن رونیسرت بفکر منو از  گهیبدهم که د دیبا یمن چه جواب-

.به آن اسم نبود يافسانه ا گهیداد،د یبه مجنون م یلیکه اگر ل يبه من داد ییتو جوابها-
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؟یاز خودت مطمئن نکهیا ؟مثلیکن یم اسیو گفتک عجب پس تو خودت را با مجنون ق دیخند وایش

 گهیمن د.بهت بگم که ناراحتت کند يزیرم چدوست ندا.و بس نیهم میلیما فقط با هم فام مانیپ نیبب: شد و ادامه داد يجد وایش

.اعصاب تکرارش را ندارم گهیسخت بود که د يشکست گذشته ام به قدر.کس چینه با تو و نه با ه.ازدواج ندارم الیخ

تو بودن با آن .دهد نیات را تسک هیروح یدهم ازدواج با من کم یبهت قول م.هم دوست دارم یفعل تیوضع نیمن تو را با هم-

.یخواهد بود اگر با من ازدواج کن ینیریش يحاال تجربه  يرا امتحان کرد رتیغ یب يننه بچه 

!مانیپ: بلند گفت مانیپ ییایر یزده از آن همه ب رتیح وایش

.خوب من منتظر پاسخم-

.ندارم یجواب چیچون من ه یکن یوقتت را تلف م-

تونم فرض کنم سکوت عالمت رضاست؟ یم-

.یرسون یآدم را به لب م تو جون مانیبس کن پ-

.روم یم شیاگر الزم باشه تا آن درجه هم پ-

.ایسراغم ن گهیکن و لطفا د ادهیخانه مان پ يمنو جلو-

...وایش-

.ستمیاما من دست بردار ن: به راه افتاد و با خود زمزمه کرد یقیپس از دقا مانیپ.را بدهد مانیبرنگشت که پاسخ پ یحت وایش

هفتم فصل

 عیآن وقا يکرد همه  یتصور م یشد آنقدر به خود مسلط بود که گاه یبا خود تنها م وایش یاکنون وقت.از آن واقعه گذشت کسالی

فرصت پس از آن  نیاو در اول.کرد یدچار چندشش م شیو نشانه ها امینام پ يادآوریفقط .قتیشبانه بوده نه حق یحاصل کابوس

 يفرد يها یژگیو د،بهیشیاند یاو م.مسخره را پس فرستاده بود دیآن خر يو همه  بود هاش را سوزاند ينامزد يماجرا عکسها

 یلیخ دیبا یم.با او ازدواج کند امیتوانسته انقدر کودن باشد که بعد از شناختن پ یکه چگونه م دیشیاند یم.خودش تیو شخص امیپ
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از به هم خوردن  وایش.راند یکرد و او را از خود م یم پرت شرا به صورت لشیاسباب و وسا ياقدام کند همه  امیزودتر از آن که پ

 يخودش را کوچک کرده بود و غرور نقدریبلکه شرمسار بود که چرا به آنها التماس کرده بود؟چرا ا.نبود نیاش اندوهگ ينامزد

 هیاز همسا یکی از ختهیشکسته بود؟جسته و گر يخرد یب ییانسانها نیچن يکرد برا یبه داشتنش افتخار م شهیکه مادرش هم

اقدام به ازدواج کرده که با شکست  گرید کباری کسالیدر آن  امیبود که پ دهیمادرش آمده بود شن دنیمحل قبلشان که به د يها

.ازدواج نخواهد کرد گریبه پسر من گفته که د امیگفت پ یاو م.مواجه شده است

.رو خواهد داشت شیرا در پ يتصور کرد راه دراز وایش

.ستیطفل شاد،ستاره هرگز تنها ن يناتمام تو،ا ي شهیدر اند.دانم یدراز از من تا نم یراه ي ش،بندهیخو ي ،بندهیا رفتناکج به

.یاُفت یم ییتنها کیشبها به چاه تار يدامان قصه  در

تو،

.يکرده ا یبا او زندگ.یقیبا او رف.یشناس یرا م ییتو تنها.به لبخند ،نهيا دهیخند لهیح به

.يزیگر یاز خود م روزیو هر روز و د آن روز و

.يگذار یتن بر تشک درد م.ینه یغم م ابانیبه ب سر

؟يچه ا یپ در

.ستسیپر خود گر ختنیدر ر.يپر پر شد.يبود گل

.يغم آب داد زییبه پا شهیهم

.يداد و دوباره تو،تو شد وهیم.گل داد دیشا

چه؟ نیروشنتر از ا و

ده،یغم پرور غم د يا

تجربه، یکوچک بباغبان  يا

.يا دهیرا د زییپا تو

.باغ را کی دنیتک.برگها را ختنیر



کتابخانه نودهشتیا  مریم جعفري   –عشق شیوا                                            

w W w . 9 8 i A . C o m 50

.من ندانستم.نبودم ،منيکرد هیتو گر یوقت

؟یجست یسخت چه م يدر فراز و فرود صخره ها تو

.ینگفت

.دانم یدراز از من تا نم یراه يبنده .شیخو يبنده .یناکجا رفت به

مادرش را که  یبار به صورت علن کی یحت.کرده و جواب رد گرفته بود يخواستگار وایز شبارها و بارها ا مانیمدت پ نیطول ا در

نموده بود و به خاله اش التماس کرده بود که  يقرار یب.کرده بود هیگر وایش.را دوست داشت جلو فرستاده بود وایش شتریاز جان ب

ازدواج  شنهادیبه او پ امیپ يبه سبب ترحم پس از واقعه  انمیکرد پ یگمان م وایش.مان را جلو نکشدیحرف ازدواج با پ یحت گرید

جلوتر آمد و به او  امیپ یاز قبل تو را دوست داشت ول مانیپ: خاله اش به او گفت.ثمر بود یبرداشت ب نیا يبرا مانیداده و انکار پ

 مانیتواند خودش را به ازدواج با پ یچرا نم دیفهم یوصف نم نیبه ا یول انستد یم وایرا ش نهایهمه ا.فرصت نداد که حرف بزند

به هر  مانیپ ییگو.بود نطوریکرد ا یچون در برابرش احساس ضعف م دیشا.بود یو با صالبت ياز نظر او مرد قو مانیپ.کند یراض

راستگو  نمایپ.باشد که به او اتکا کند يقو نقدرنداشت مرد آ لیم وایش.آمد یدسته مردها خوشش نم نیاز ا وایآگاه بود و ش يزیچ

 یابیخواند و قادر به ارز یم یرا به راحت وایبود که دست ش یتنها کس مانیپ.کرد یاندازه راحت با مسائل برخورد م یرك و ب.بود

که  افتی یدر م عجبکرد با کمال ت یدرد و دل م شیآنکه خود بخواهد برا یب وایکه ش یگاه یحت.بود وایش یتیشخص يها یژگیو

به  هیمثل سا شهیهم.کرد یم قیاو را تشو صشیخصا یقبول برخ ایدر دل رد  یحت یکند و گاه یرا درك مچقدر خوب او  مانیپ

خودش را  یکار و زندگ یهمه مانیکرد پ یاوقات فکر م یبرخ وایش.دیرس یداشت از راه م اجشیاحت یدنبالش بود و همواره وقت

دورتر حضور  يرفت به فاصله ا یم کین کیبا دوستانش به پ یوقت یحت.همه جا.دیپا یدورادور او را م یفظرها کرده و مثل محا

:که به او پاسخ رد داده بود گفته بود يبار نیآورد پس از آخر ادیبه .دور تر از آموزشگاهش یکم.کتابخانه يجلو.در پارك.داشت

.یبه من جواب مثبت بده تیاز ترس آبرو یکه مجبور بش امی یآنقدر دنبالت م وایش

از  ییمن هم که جا.یباش ابانیکنم تو مالک خ یمن که فکر نم: خودش مالمت کرده بود گفته بود بیه او را به خاطر تعقک يروز و

.کردم مزاحمت نباشم یتو تنگ نکردم و سع
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ه بود شد وایکه مزاحم ش یروز با جوان کی.مراقبش هم بود یشد،حت یاز او تنگ نکرده بود و مزاحمش نم یینه تنها جا مانیپ واقعا

نشد تصور کرد که  مانیاز پ يکه چند روز خبر یوقت.فورا صحنه را ترك کرد وایو ش دیشده و کارشان به زد و خورد کش ریدرگ

البته .باشد یم ياش شکسته و در منزل بستر ینیب مانیکه پ دیاما بعدا از مادرش شن دهیکش او بیدست از تعق يپس از کتک کار

با خودش کلنجار رفت تا  یلیخ وایآمده ش شیپ شیسانحه در استخر برا نیگفته ا مانیپ ایکه گوخاله اش به مادرش گفته بود 

قبل از رفتن،به .خاله اش شد يخانه  یکند به مالقاتش برود و باالخره در جدال با احساسش شکست خورد و راه یخودش را راض

.دیخاله اش را شن يتا صدا دیطول کش یمدت.دستان لرزانش زنگ زد.دیخر یرفت و دسته گل یگلفروش

.وایخاله جون منم ش دیباز کن-

.اش در را باز کرد و با آغوش باز به استقبالش آمد خاله

دورت بگردم خاله چرا زحمت  ی؟الهيامدیچند وقته خانه خاله ن یدون یم چیه.جان چه عجب وایش.عنبر آورد يباد آمد و بو.به به-

.يخودت گل بود ؟تويدیکش

.امیب دنشیدارم به د فهیدچار حادثه شده،گفتم وظ مانیمادر گفت پ.خاله دیده یخجالتم م: شرمسار گفت يبخندبا ل وایش

.خانه يتو میبرو ایا،بیب.کرد یداشت مطالعه م مانیاتفاقا پ.خاله جون يکرد یکار خوب-

تو آمده  دنیکرد و گفتک دختر خاله ات به دکرد آنگاه چند ضربه به در زد و در را باز  یهمراه مانیرا تا در اتاق پ وایش خاله

.مادر

.دییبگو بفرما: که کامال محسوس بود گفت يتخت جا به جا کرد و با شاد يخودش را رو مانیپ

؟يچطور.مانیسالم پ: وارد اتاق شد گفت وایش

.یقشنگ يچه گلها.يکه آمد يدیآه واقعا زحمت کش.نیبنش ریبگ ایب.خوبم.ممنون.سالم: گفت مانیپ

.گذارم یم تانیکه تنها دیبخش یم.گلها را داخل آب بگذارم نیو هم ا اورمیب يروم هم چا یمن م: بود گفت دهید ایدن یکه زن خاله

چشمش هم کبود  ریاش را بسته بود و ز ینیب کهیدر حال مانیکه خاله رفت پ یوقت.در را بست و با گلها به آشپزخانه رفت آرام

عشق عاقبت با ما چه کرد؟ نیا ینیب یم: شده بود گفت

.تو خسته شدم يبه جا ؟منیادامه بده يباز نیبه ا یخواه یم یتو تا ک مانیپ یراست: زد و گفت يلبخند وایش
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که به همه  ؟منيجا آمد نیپس چرا امروز به ا: بود گفت یکرد و دنبال پاسخ ینگاه م وایکه به دقت به چشمان ش یدر حال مانیپ

.ییاین دنمیبه د یتونست یم.هیچ هیقض یدون یشدم و فقط تو م نطوریا گفته بودم بر اثر شنا

به خودت غره نشو اگر هر کس : قاطع گفت یبا لحن یآمده مردد ول مانیپ دنیدانست چرا به د یکه واقعا خودش هم نم وایش

.ردمک یکار را م نیاتفاق افتاده بود آنهم بخاطر من،هم شیحادثه برا نیاز تو ا ریهم غ يا گهید

 دنمیکردم به د یم ؟فکریبزن شیکه به من ن نهیحرفها ا نیا یپس معن: داد و سرش را تکان داده و گفت هیتک واریبه د مانیپ

.يتو هرگز با من مهربان نبود.یمهربانتر باش يآمد

نصاف باهات چکار ا یب: شد و آرام گفت رهیتخت نشست و به صورتش خ يلبه  يرو مانیپ کیمبل بلند شد و نزد ياز رو وایش

؟يدیدرد کش یلیحتما خ.يکرد یم تیازش شکا دیکرده؟با

او .دارم نهیدر س شهیدختر جفاکار و ستم پ کیکه از  يدرد.ستین يزیدرد در مقابل درد دلم چ نیزد و گفتک ا يلبخند مانیپ

کاش  يا.کنم یخودم را م یدارم سع نکهیآن را نرم کنم،کما ا ستمیدارد که مثل سنگ خاراست و من هرگز قادر ن نهیدر س یقلب

که هر  هاتیاما ه.شمرم یوصالش م دیرا به ام ییکنم و چه روزها یسحر م ادشیرا با  ییهاچه شب دیفهم یستمگر م يمحبوبه  نیا

من اما چه کنم که .نابود کرد شیلگدها ریبه صد کرشمه مرا از خود راند و احساسم را ز اهشیبا دو چشم س دیرس یوقت به من م

.کوستیهر چه از دوست رسد ن اعرکه به قول ش.اش هم دوست دارم یشگیجفا پ نیبا هم یدل را حت یب نیا

.داد یو گوش فرا م ختیر یقطره قطره اشک م وایش

تو .نمیب یخودم م يبه پا افتاده و وابسته  نقدریتو را ا یشوم وقت یم نیمن اندوهگ.کنم منو به حال خودم بگذار یخواهش م مانیپ-

 یهمه شاهد خوشبخت يهست که روز تیتو آنقدر موقع يبرا.یو هست يخوب بود لیفام کیبرادر خوب و  کیدوست خوب، کی

.نمیتو را بب یخوشبخت يکه روز رمآرزو دا یلیباور کن من هم خ.ات باشند

توام؟ يدلباخته  نقدریا یاند یکه م یوقت یشکن یچرا قلب مرا م.من در گرو توست یخوبخت: را گرفت و گفت وایدست ش مانیپ

 دهیبود ناد شیبه دست رو به رو يچا ینیخاله اش را هم که س یرا برداشت و در را باز کرد و حت فشیبلند شد و با عجله ک وایش

.خانه را ترك گفت هیگر انیگرفت و در م

.دیمنو ند ی؟حتيدختر را چکار کرد نیتو ا: دیآمد و با تعجب پرس مانیبه اتاق پ مادر
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علت  یدونم او هم منو دوست داره ول یمن م.گه یبه خودش هم دروغ م وایش: بود گفت نیاندوهگ اریکه بس یدر حال مانیپ

.فهمم یامتناعش را نم

 یتو را دوست داشته باشه خودش به طرفت م وایاگر ش.صبر داشته باش پسرم: و گفت دیپر مهر بر سر پسرش کش یدست مادر

.فقط صبر کن.ادی

* * *

به  وایآمد و ش یم يشمار یخاستگاران ب وایش يبرا.کرده بود عتیخود را بر تن طب دیبود و برف لباس سپ دهیاز راه رس زمستان

زنند و  یمادرش بارها و بارها با او صحبت کرده بود و به او گفته بود که مردم پشت سرش حرف م.داد یآنها جواب رد م يهمه 

 يرا به همسر یکی قیبا تفکر و تحق دیخواستگاران با نیا انیو پدرش گفته بود که از م ندسبانچ یناروا م يبه او وصله ها

 ياراده ا یموجود بزدل و ب امیپ.ینگاه نکن ریتحق ي دهیبه د ایدن يو به همه آدمها یخاطرات تلخ را فراموش کن دیتو با.ینیبرگز

هنوز دست از  مانیپ یاز طرف.یباش نیخوش ب ندهیو به آ ینگاه کن یزندگبه  دیبا ام دیتو با.اندوه تو را ندارد نهمهیبود که ارزش ا

سرانجام با موافقت خانوداه و نظر مثبت .کند وسیرا از خود ما مانیبود تا پ یبه شدت به دنبال راه حل وایسر او برنداشته بود و ش

 28 يپلمه،داراید يخواستگار او پسر.داد مثبتاسخ بود پ يمتمول و ثروتمند اریاز خواستگاران خود که پسر بس یکیخود،او به 

از دوستان  یکی يشده  یاو معرف.موفق بازار بود نیاز تاجر یکینامش مسعود و پدرش .بود ینسبتا جذاب ي افهیسال سن و ق

 وایاز ش یدرست خپاس بود که نیا دیاو که به ام.و رو کرد ریرا ز مانیپ یبه کل وایش يخبر به دنبال آن نامزد نیانعکاس ا.پدرش بود

 وایاز ش یاو به کل دیام.هم از خودش دیشا.دیسخت رنج وایبود،از ش دهیاو را شن يبرعکس خبر ازدواج دوباره  یکند ول افتیدر

ماه از  کیو مسعود که اکنون  وایآن روزها ش.دیعقدکنان آنها به دستش رس يکه دعوتنامه  دیقطع شد چون آنقدر طول نکش

 يشده بود و به زود وایش ياول دلباخته  يمسعود از همان روزها.بودند یمربوط به عروس دیمشغول خر تگذش یآنها م ينامزد

هنوز از  وایش.دندید یعلتش را در کاسب بودنش م یو سرزباندار بود که برخ یاجتماع ياو پسر امیبرعکس پ.شد لیزبانزد فام

شود؟او  یبا او ازدواج خواهد کرد،سعادتمند م انیآشنا ي هیتوص هها بو تن ستیکه عاشقش ن يبا مرد ایخودش مطمئن نبود که آ

او تنوع به  يمسعود آنقدر برا.شد یم جانزدهیآمد ه یم دنشیبه د یکرد و اغلب وقت یکامال عشق مسعود را به خودش حس م
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مسعود هم او را دوست  ي خانواده.تادخواهد اف یبار چه اتفاق نیتوانست حدس بزند ا ینم دید یوجود آورده بود که هر بار او را م

در  ییواال گاهیباعث شده بود که جا ازیامت نیمسعود هم مثل خودش تک فرزند بود و ا یاز طرف.باطن بودند یپاک يداشتند و دارا

 خوردهکه  یبعد از شکست وایش.کرد یم قیتشو يهنر ياو را به کالسها اریآموخت و بس یمسعود به او رانندگ.کند دایآن خانواده پ

مسعود منتظر .بود ینعمت شیاش برا یدنیشن فیو تعار نیریش يها یشده بود و وجود مسعود با پر حرف ریگوشه گ یبود اندک

 يِآرزو گریکه با مسعود بود د یتا وقت وایش يبرا.گفتن داشت يبرا یحرف شهیهم.ادامه داشته باشد نشانیماند که سکوت ب ینم

مهمتر از همه مسعود با وجود داشتن .بود ریبرود به نظر امکان پذ یخاک يتا آن سرِ کره  کرد یم اگر آرزو.نداشت یمحال معن

 يزیچ گریکه د دندیآنقدر خر.بود رینظ یاو ب یعروس دیخر.نمود یخونسرد م اریو بس.حد و اندازه اصال خودخواه نبود یثروت ب

 یکرد آنها م یاعتراض م یگرفتند و وقت یدو برابرش را م اشتگذ یدست م يزیهر چ يرو وایش.باشند دهیدر بازار نبود آنها نخر

 يبرا ییبایز اریآنها تاالر بس.او تنها فرزند ماست.میریبگ شیرا برا یعروس نیبهتر دیبا.میپسرمان آرزو دار يما برا: گفتند

دارد و هم ثروت  یخوشالق چون داماد هم اخ.خوشبخت شد وایگفتند ش یهمه م.گرفتند و کارتها را هم پخش کردند یعروس

با خود گفت .دیاشکش خشک يگرفت و چشمه  شیکرد آنقدر که صدا هیگر مانیآن شب پ.هم به نظر خرسند بود وایش.يادیز

در لباس  وایش.گذراند ییتلخ را در خانه تنها قیشرکت نکرد و آن دقا وایش یاو در مهمان.میایدرد فائق ب نیکنم بتوانم به ا یفکر نم

.گرندیکدی يبرازنده  اریگفتند که عروس و داماد بس یدو چندان شده بود و همه در مجلس م شیبائیز یوسعر دیسپ

حاال او .تا چه حد به او عالقمند است دید،فهمیگونه اش را بوس کیتبر يمسعود برا یعقد وقت يشدن خطبه  يپس از جار وایش

 اریبودند بس دهیخود رس ي نهیرید يبه آرزو نکهیمادرش از ا پدر و.اش ییتنها يروزها قیرف.اش یزندگ کیشر.شوهرش بود

هر .گذشت یخوش م یلیخ وایآنجا به ش.رفتند زیماه به وِن کیمدت  يگذراندن ماه عسل برا يعروس و داماد برا.شادمان بودند

 ياو که برا.رفت یبم او در گوشش بود به خواب م يکه صدا یشد و هر شب در حال یم داریمسعود از خواب ب يروز با صدا

جورواجور و  يخوردن غذاها.بود زیگان جانیه یلیخ شیمسافرت برا نیکرد،ا یسفر م ییاروپا ياز شهرها یکیبار به  نینخست

که به او و  دید یبه چشم م.کرد یداشت که با آنها داد و ستد م یمسعود آنجا دوستان.يبا فرهنگ خود ریآداب و رسوم مغا

رستوران  مینور مال ریشبها ز.داد هیهد وایگرانبها به ش اریبس ياز آنها انگشتر یکی یحت.نگرند یم نیتحس ي دهیشوهرش به د

 يبو وایش شهیو هم دیکش یم پیخوردند و پس از آن مسعود پ یشکست شام م یسکوت فضا را م میمال یکیکه موز یدر حال لهت
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از شکست  یکرد اما هنوز اثر ترس ناش یبا او رفتار م ایر یب رایمسعود بس نکهیرغم ا یعل.کرد یمعطر توتون او را استشمام م

 یآن شب در حال.مسعود کامال مشهود بود يپس از گذشت دو هفته برا نیشد و ا یم عوددر رفتار با مس وایش اطیگذشته سبب احت

محبت  يود و از زن تقاضامرد ب کیاو .سن بود يگروه نوازندگان رو ياو محو تماشا.کرد ینگاه م وایبه ش دیکش یم پیکه پ

.هنوز محافظه کار بود وایش یداشت ول

زم؟یعز یکن ینگاه م یبه چ-

.کردم ینظرم را جلب نکرده بود فقط داشتم به نوازنده ها نگاه م یبه خصوص زیچ: به طرف شوهرش برگشت و گفت وایش

که دستان شوهرش تا چه حد پر  دید وایفت و شرا به دست گر وایاز دستانش هر دو دست ش یکیو با  دیچرخ یصندل يرو مسعود

.قدرتند

؟یکن یکنه رفتار م یکه از گربه فرار م یچرا با من مثل موش وایش-

چرا موش و گربه؟مگه من چکار کردم؟: و گفت دیخند وایش

.اوردیخودش فشار ن به يادآوری يلحظه قبال تکرار شده اما برا نیفکر کرد ا وایآن ش کیو  دیانبوهش خند لیاز پس سب مسعود

باعث رنجشت شدم؟ ؟منیکن یبه نظر خشک رفتار م.نظر دارم ریاست تورا ز یمدت وایش-

.شم یمتوجه نم: مقصود مسعود نشده الجرم گفت يوانمود کرد متوجه  وایش

انگار سالهاست با هم که  هیرفتار تو با من مثل کسان یول میما تازه ازدواج کرد.منظورم مثل روز روشنه: شد و گفت يجد مسعود

 یدو نفر با هم ازدواج م یوقت.فهمم یسرش گذاشتم م ریدستم را ز یمردم و احساس همسرم را وقت کیازدواج کردند من 

.يبه من اعتماد ندار یبه نظرم تو هنوز حت یول هر یمساله از اعتماد فراتر م گهیکنند،د

بکنم که باور  دیچه با: داد و گفت لیرا به او تحو شیلبخندها نیتر نیریاز ش یکیبه دست شوهرش وارد ساخت و  يفشار وایش

ست؟ین نطوریا یکن

بگذار .از عشقم کن زیبا چشمانت نگاهم کن و لبر.يبر یلذت م يلحظات دار نیبگذار مطمئن بشم از ا.بهم بخند: گفت مسعود

.يکن که دوستم دار یآنگاه باور م.سرانگشتانت حس کنم ریاونو از ز یگرم

.خنده از سر تفاهم بود نیاما ا.دیخند وایش
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هشتم فصل

کرد که رفت و آمدش  هیته یلیاتومب شیفرصت برا نیدر اول.دید یبه خواب نم یکرده بود حت هیته وایش يکه مسعود برا يا خانه

سه  يکرد دارا یم ین زندگکه او در آ يخانه .کند یآرزو م یکرد که هر زن جوان یرا تجربه م ینیریش ياو روزها.را آسانتر کند

بود که مسعود دستور داده بود  يمتر ستیاتاق ب کیآن اتاق .از آنها را به مهمانها اختصاص داده بود یکیاتاق خواب بود که 

به رنگ مبل ها که تمام  یبا روکش مخمل ریاز جنس حر ییپرده ها.کف کامال سنگ بود.یفرنگ سیبا سرو.اورندیدر آن درب یحمام

.ندچرم بود

شده  یکه اثر کپ ییکه کار منبت دست بود و تابلو یکمد و تخت خواب ياز درها یکی يرو يقد يا نهیآ ییایتالیبه سبک ا يلوستر

 یخوش عود را م يکه در آن در حال سوختن بود و با سوختن خود بو ییاز جنس نقره با شمع ها ییشمع دانها.آنژ بود کلیم ي

.پراکندند

 یم شیباال يکه طاقچه ا کنفرهی یآن را با تخت خواب.فرزندشان بود يمسعود برا يو به گفته  یوابها خالاز اتاق خ گرید یکی

بزرگ بود و  يکشوها يدارا نشییآن به شکل کتابخانه بود و پا يکه باال ریتحر زیبه طرح م يداده بودند و کمد نتیخورد ز

.نبود لماناتاق مب نیدر ا.کنارش کمد لباس بود

در آن  یمشک یخواب سیسرو.به رنگ سبز ییبود و کف سنگ ها یحمام فرنگ ياتاق هم دارا نیاتاق خوابشان بود که ا يدبع اتاق

خواب  سیسرو.کرد یشده بود جلب توجه م یکه با دست نقاش وایاز ش یخواب عکس سیکرد که بر فراز سرو یم ییخودنما

بزرگ  یونیزیتلو گرید يچهارنفره همرنگ سنگها بود و گوشه  یلمان،مبيا هگوش.مدور بود يمجهز به ضبط صوت و چراغ خوابها

در حال سوختن بود و رو به  يا نهیرو به رو شوم.شده بود ختهیرنگ آو یاقوتیبا روکش مخمل  دیسف ریپرده ها از حر.مشهود بود

.بود که مسعود سفارش داده بود یژاپن يروکش تخت از اطلسها.یراحت یصندل شیرو

دست نصب شده و پرده ها  ینقاش يتابلوها وارهایبه د.ده فرش آن را پر کرده بود دیبود که شا نییدر پا یبزرگ ییرایپذ سالن

از  یکی.خورد یکنارش به چشم م یبه همان بزرگ یبزرگتر از اتاق خواب گوشه سالن بود و ضبط اریبس یونیزیتلو.بود دیهمه سف
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جلب نظر  نهیشوم يطاقچه  يرو ییبایاز تابلوها بزرگ شده بود به صورت ز یکی ي اندازهومسعود که به  وایش یعروس يعکسها

چوبدار به رنگ  هیحاش یراحت سیبه همراه سرو.سالن را پر کرده بود يشده ا يو مبلمان منبت کار يناهارخور.کرد یم

داشت و  یفرنگ سیخانه هم سروآشپز.مقابل قرار داشت وارهایاز د یکیطول  یبه بزرگ يهمرنگ مبل منبت کار يبوفه ا.ییگردو

.بود ایهمه مه یبرق لیوسا

ابتدا مادر مسعود آنها را .کردند یآنها را پا گشا م یکی یکیاقوام .دانست ینم یهمه امکانات رفاه نیخودش را سزاوار ا وایش

سکه  هیو او هم به عنوان هدآنها را پاگشا کرد  وایبعد مادر ش.داد هیبه عروسش هد بایز يگردنبند هیدعوت کرد و به عنوان هد

 کیهم  وایش يعمو.دادند وایربع سکه به ش کیآنها را دعوت کردند و آنها هم هر  کیهر  وایش يابعد هم عمه ه.به زوج داد يا

رو به رو  کیاز نزد مانیبار با پ نینخست يو مسعود برا رفتیدعوت خاله اش را هم پذ وایش.سکه به عروس و داماد داد

 مانیپ.کرد یتصورش را هم نم وایش یکه حت يزیچ.بود متیصم کیدر هم گره خورد سرآغاز  ییآشنا کی يکه برا ییدستها.شد

کرد و  یحذر م وایاو از نگاه کردن به ش.عذر خواست یبه عروس امدنشین ياز مسعود استقبال کرد و برا یو به گرم يبا خونسرد

.نمود یانم استفاده مشد از پسوند خ یاگر بنا به ضرورت با او هم صحبت م

.بهتر باشد نیا دیشا.دهیاز من رنج یفکر کرد که او حساب وایش

:دیاز خاله اش پرس یبه آرام وایش.کردند يساعتها باز وایبساط شطرنجش را آورد و با شوهر ش مانیشب پ آن

باال بزنه؟ نیقصد دارد که آست یک مانیپ-

تا به حال معطل درسش بود .بود یدو بچه هم دور و برش م یکی دیت تا به حال باطفلک اگر پدر داش: زد و گفت ياش لبخند خاله

.خودش داره يبرا ییفکرها کیشده و  دیناام دشیام گهید نکهیمثل ا.هم منتظر تو یوقت کیو 

 ير قبالش تعهدپس د.نداده بود يدیام ای یقول مانیاو به پ یاز طرف.خاله اش شرمسار شد يانداخت او از گفته  ریسر به ز وایش

از .يدار یخوب نیبه ا يکه پسرخاله ا يبه حال به من نگفته بود وا،تایش: آن شب در راه بازگشت به خانه شان مسعود گفت.نداشت

.داره یجالب تیشخص.آمد وشمخ یلیطرز برخورد و رفتارش خ

؟یخوب یلیتو خ دیشا.جوشه یم یاو کمتر با کس.بهیعج یلیخ: گفت وایش

کنم من چقدر شانس آوردم کهتو همسرم  یم ه؟فکریچ یدون یم.يتو که خوبتر: گرفت و گفت یشگونیرا ن وایش يگونه  مسعود
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.یهست

.دندیخند یکرد م یم فیتعر يگریاز د یکی نکهیدو از ا هر

* * *

 يبه حرفها.واهد شدچه خ ندهیآ نکهیخودش و ا يدرباره .کرد یفکر م مانیپ.داد یلطافت م يبود و هوا بو دهیاز راه رس بهار

حرف زده بود به او التماس کرده بود از او خواهش کرده بود به  مانیاز شب با پ یاو شب گذشته تا پاس.کرد یمادرش فکر م

 یاو حاال جوان.کرد یاکنون داشت فکر م.کند یگوش کرده بود و در انتها گفته بود فکر م اتنه مانیاش سرو سامان دهد و پ یزندگ

 یبه قول مادرش فقط زن.هم که داشت نیماش.بود یخال يجا شیخانه هم برا يطبقه باال.وتریکامپ یبا مدرك مهندسساله بود  25

از  شیکرد که صبح خا با قلقلک دادن پاها یتصور م ار وایش يروز.و به او سرو سامان دهد.کم داشت که خانم خانه اش باشد

 يسعادت بار یقد خود زندگ میقد و ن يسال به همراه بچه ها انیسال یو ط خورند یکند و بعد با هم صبحانه م یم دارشیخواب ب

احساسش را  وگرفت  دهیو عشق پاك او را ناد.داد یم حیرا به او ترج یهر کس وایکه ش هاتیه یگذارند،ول یرا پشت سر م

 یسبب م وایکرانش به ش یشق بع یعنیباشد  یتوانست از او عصبان ینم.وجود نداشت ییوایش گریاو د ياکنون برا.سرکوب کرد

 هیخواست خودش را تنب یناکام به خروش آمده بود و دلش م یقلبش از عشق.بود ریدلگ اریبس ینباشد ول نیشد از او خشمگ

گذشته اصال  عیثابت کند که وقا وایروزگار گذشته را فاموش کند و به ش يو به گونه ا کندهوس کرده بود با خودش لج .کند

 يرا که روزگار یعشق يکند و همه  اریاخت يدوست داشت همسر.داد یم نیصورت به خودش تسک نیبد دیشا.ستیمهم ن شیبرا

آن شب .کند میقلبش را فرو رفته بود ترم بهکهتا دسته  يبتواند اثر خنجر دیشا.نثارش کند زدیبر وایش يخواست به پا یم

:صبحانه به مادرش گفت زیسرتاسر شب را فکر کرد و فردا سر م

.دیکن یشما چه م نمیمن،من منتظرم تا بب.دیگفت یسروسامان گرفتن من م يدرباره  یییزهایچ کی دمیشن-

نو .منه يتنها آرزو نیا: چشمانش را در برگرفته بود گفت یکهحلقه اشک یو در حال دیصورت پسرش را بوس ياز فرط شاد مادر

که اشاره  هیفقط کاف.ادندیز وایش ينمونه  يمرد کیتو .داده و رفته یزندگ لیتشک گهیاون د یول.درست نیا یرا دوست داشت وایش

.یکن
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.داد یمادر گوش م ياش سرگرم کرده بود و به حرفها يخودش را با چا مانیپ

است و هم  تیهم دختر عمو.را رد کرده و به انتظار تو نشسته شیتو،خواستگارها دیاون به ام.در نظر داشتم تیرا برا الیمن ل-

.کم نداره یچیاش حرف نداره از جمال و کمال هم ه يجون آشپز الیل.مونه یم امرزتیهم مثل پدر خداب تیعمو.و پاکدامنه بینج

کند  یمادرش گوش م يکرد به حرفها یکه وانمود م یسرو صدا و در سکوت در حال یب ستیشخصش مهم ن ییکه گو مانیپ

را  راهنشیپ ي قهیکه  یبه طرفش آمدو در حال دیرفتن د يکه او را آماده  مادرش.صبحانه اش را تمام کرد و بعد از جا بلند شد

ارم؟بگذ یک يخوب قرار را برا: کرد گفت یمرتب م

.کنه ینم یمن تفاوت يبرا.دیهر وقت دوست داشت: خونسرد گفت مانیپ

فردا شب چطور؟: گفت مادر

مادر؟ يندار يبا من کار.شده رید یلیبروم خ دیبا گهیخوبه،من د: گفت مانیپ

.خدا به همراهت پسرم: گفت یبا شادمان مادر

: ارتباط برقرار شد گفت نکهیپشت خط بود به محض ا یقیتلفن را برداشت و شماره گرفت و دقا یدر را بست گوش مانیپ یوقت

ما  یبه مادرت بگ خواستم بگم یخوب من فقط م یلیرفته؟خ رونیب... مادرت خانه است؟آره قربونت بروم خودمم.جون الیسالم ل

.در پناه خدا.دخترم؟سالم برسون يرندا يخوب کار.میش یفردا شب مزاحمتون م

.دوباره شماه گرفت.داد یبه خواهرش خبر م دیبا.دیگنج یتلفن را قطع کرد در پوست خود نم یوقت

الو سالم خواهر حالت چطوره؟-

؟ياز ما کرد يادیچه عجب  يتو چطور.سالم آبجب-

جون چطوره؟ وایش.میهست ادتونیبه  هشیما که هم-

.داره اتیهر روز کالس و مشغول.سرگرمه شیبا زندگ.اونم خوبه يا-

.خوش باشه شهیخدا کنه هم-

جون چطوره؟ مانیپ-

 کی.ندارم يمنکه بزرگتر دمید.يداده بروم خواستگار تیپسره رضا.نیهم يراستش زنگ زدم برا.رسونه یاونم خوبه سالم م-
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.يخواستگار میبرو ییایفردا شب ب ستین یگفتم اگه برات زحمت.که اونم تو شماله میدار ریمادر پ

؟یحاال کر رو در نظر گرفت.امی یحتما م.چشام يرو.باشه ریانشاءاهللا که خ.یبه سالمت.به به-

.را در نظر گرفته بودم شیدختر عمو.قبال که گفته بودم-

.انی یاتفاقا چقدر به هم م-

.دنبالت امی یمخوب من فردا شب -

.باشه منتظر هستم.یکش یزحمت م-

.خوب خداحافظ خواهر سالم برسون-

.خداحافظ تو هم سالم برسون-

اش  يکه اکنون به خواستگار يبار پس از سالها به صورت دختر نینخست يبرا مانیگرفت،پ مانیپ يرا جلو يچا ینیس الیل یوقت

 یم تیانبوه هما یمژه گان ي لهیدرشت که به وس یبر فراز چشمان دهیکش يابروها.ودب ییبایدختر نسبتا ز الیل.آمده بود،نگاه کرد

 دیخوش را نو يکرد سرآغاز مانیلبان کوچکش نثار پ انیکه از م یمیلبخند مال.دیخند یم شهیهم یکه در اوج مهربان یچشمان.شد

خدا : عمو گفت.دیرس الیو ل مانیمحور صحبت به پمسائل روز پرداختند و باالخره  رامونیبزرگترها به گفتگو پ یساعت.داد یم

 یوقت.بود ماریکرد ب یهم که زندگ يآنقدر.دیاش نفهم یزندگ زا يزیچ.سالش بود 35رفت تازه  ایاز دن یوقت.رحمت کنه برادرم را

ت را گوشه از مشکال هی میهر وقت ما آمد.هم رفت زحمت بچه اش به دوش زن دادش یوقت.بود زحمتش به گردن زنش بود

چه  ستین ینبچه بزرگ کردن کار آسو.یبدون دیمادر را با نیپسر قدر ا.کنم یآمد خبرتان م شیپ یگفت هر وقت مشکل میریبگ

حرف  شونیحرف ا يباشم رو یمنک.تو مادر بوده هم پدر يمادرت هم برا.کنه تیترب لکردهیتحس يآدم پسر نکهیبرسه به ا

.میخواه یرو از تو بهتر م یک.و بدهمخواهم که به ت یدخترم هم از خدا م.بزنم

بود گردنم خدا رو شکر  يا فهیباالخره وظ.ستمیشما ن فیهمه تعار نیا قیمن ال.دیکن یخان عمو شرمنده م: گفت مانیپ مادر

 نکهیا ایگو.خواهم یجون را مثل دخترم م الیمن خاطر ل.دیکن يشما در حقش پدر.هم غالم شماست مانیپ.توانستم انجامش بدهم

شما صاحب .دو تا جوون نشم نیا يخدا کنه من شرمنده .میکه هست میهست ینیباطن هم وما ظاهر .داشته باشم يقسمت نبود دختر

باشه اگه حاج خانم نشستند ما شروع  یادب یبلکه ب: کرد و گفت ینگاه وایخان عمو به مادر ش.مییشما شیما منتظر فرما.دینظر
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.میما استفاده ببربزنند  یداماد هم حرف يخاله .میکن

مواقع  نطوریمن اصال ا نکهیو هم ا میهم ما کوچکتر یبود خدمت برسم منته فهیواهللا من وظ: انداخت و گفت ریسر به ز وایش مادر

.همان بهتر که من فقط گوش کنم و لذت ببرم.دختر داشتم و بس کی.ندارم يتجربه ا

جلد کالم اهللا  کیدختر من  ي هیمهر.کنم یخانمها بنده شروع م يه پس در پناه حق و با اجاز: زد و گفت يعمو لبخند خان

 ادیکه نه به شما فشار ب يآنقدر.هم با توافق خودشان یو عروس دیباشه خر يسکه بهار آزاد 14و شمعدان و  نهیدست آ کی.دیمج

.ال باز تا نظر شما چه باشهآرزو داره حا یشب نیهمچ يبرا یهر دختر جوان و هر پسر جوان.حسرته دیدون یو هم خودتان م

.ندارم یبنده که حرف دییهر چه شما بفرما: افکنده و گفت ریسر به ز مانیپ

.کنم یسکه هم من اضافه م 5ماه عروسم  يرو يبرا.که خوشبخت بشن یاله.مبارکه: گفت مانیپ مادر

.ا توران خانمشم يالبته با اجازه : گفت الیو به مادر ل دیرا بوس الیل يبلند شد و رو آنگاه

.خانم یتیهمه دست شماست گ ياجازه : خانم گفت توران

.شان حرف بزنند ندهیآ يدو تا جوون بروند و دو کلمه برا نیحاال بهتره ا: وگفت دیرا بوس مانیپ يرو عمو

 مانیق مجاور رفت و پاز جا برخاست و جلوتر به اتتا الیل.تکان داد قیبه مادرش نگاه کرد و مادرش سرش را به عالمت تصد مانیپ

بنده  دیدار یشیشما فرما... خوب: گفت مانیباالخره پ.حکمفرما شد انشانیهر دو نشستند،سکوت م یوقت.هم به دنبالش براه افتاد

.کنم یگوش م

.دیدهمم ابتدا شما حرف بزن یم حیترج: شرمسار گفت الیل

که سر کار  هیشدم و مدت لیفارغ التحص وتریکامپ یمهندس يه در رشت یجا به جا شد و گفتک خوب من به تازگ یصندل يرو مانیپ

 يازهاین يهست که پاسخگو يآنقدر.ستیدر آمدم هم بد ن.میکن یم یمادرم زندگ يخونه  يباال يکه طبقه  دیدون یم.روم یم

 دیبا یتنهاست در ثان توانم مادرم را ترك کنم چون یمن نم.بهتون بگم دیابتدا با نیهست که هم يفقط مساله ا.باشه یزندگ کی

.مخارج او را هم تقبل کنم

.ندارم يا هیموضوع گال نیمن زن عمو را مثل مادرم دوست دارم و از ا: سرافکنده گفت الیل

 دیهم با یدر مورد عروس.دیشناس یسالهاست که بنده را م.نمیب ینم حیبه توض يازیخودم ن يهایژگیادامه دادك در مورد و مانیپ
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.برگزار کنم یتوانم مجلس یسبکتر م يمقدار یول رمیبگ نیسنگ یندارم که عروس يان مادبگم آنقدر امک

.ندارم یحرف گهیمن د.دیبه سر خودتان زد دیزد یهر گل.ستین يهم خان عمو گفتند مساله ا دیخر

 یم پلمیهم د التمیصتح زانیساله هستم و م 20که  دیدون یم: مکث کرد و بعد گفت يقدر.بود که صحبت کنه الینوبت ل اکنون

هم  یدر مورد عروس.میچون به هر حال ما دختر عمو و پسر عمو هست نمیب یدر مورد خودم نم حیبه توض يازیمن هم ن.باشد

اما من هم .دیخر جیشه به تدر یم.هست يادیفرصت ز دیخر يبرا.مال ماست یزندگ نیا.دیاوریبه خودتون فشار ب ستین یاجیاحت

.بکنم یهم ازتون سوال گریمورد د کیکنم  یول بهتر از صلح آخره فکر ممثل شما معتقدم جنگ ا

اما دوست  ستیقصدم رنجاندن شما ن: ادامه داد الیل.او بود يصحبتها یکرد منتظر باق یم نیرا تحس الیکه شعور ل یدر حال مانیپ

.دیدارم بدون

علت نبوده باشه که  نیاز من به ا يخواستگار دوارمیام.دیبودخانم دختر خاله تان  وایدر فکر ازدواج با ش یدونم شما زمان یم من

 یمهم م یزندگ کیآنچه که من در .دیکن یمادرتون با من ازدواج م يرفع خواسته  يخانم ازدواج کردند و شما فقط برا وایش

.نخواهد داشت یخوش ندیفرا یلیو تحم يازدواج اجبار.تاس نیمتقابل طرف يدونم،عالقه 

 نیبا ا.شد ریفکر نکند غافلگ وایکرد به ش یم یکه داشت سع یطیآن هم درست در شرا شیسخنان دختر عمو دنیاز شن مانیپ

بودم با دختر خاله ام ازدواج کنم  لیما يبله من روزگار.کردم یبود با شما ازدواج نم نطوریاگر ا: وجود پس از تسلط به خود گفت

.دیبوده باشه و شما به آنها پاسخ رد داد یاز من خواستگاران ریهم غشما  يبرا ستهمان طور که ممکن ا.نشد سریاما م

باز کرد تا  الیل ياز جا برخاست و در را برا مانیپس پ.گفتند،گفتند یم دیکه با ییبه نظر حرفها.هر دو ساکت شدند مانیو پ الیل

خواهد داشت؟ يسعادتبار جیازدواج نتا نیا ایدانست آ یکه او هنوز نم یابتدا او از در خارج شود در حال

مادر .افکنده بود ریسر به ز مانیگل انداخته بود و پ الیصورت ل.شدند رهیخ شانیآمدند همه به چهره ها ییرایآنها به پذ یوقت

ست؟ین یمشکل ای يانشااهللا که مساله ا: دیپرس مانیپ

.نیبش ریهم پ يبه پا.منتیو م یبه مبارک: گفت دیچون سکوت هر دو را د و

ساده از  یقرار گذاشتند در جشن.گرفت نیریسا يو بعد جلو الیل يرا برداشت و ابتدا جلو ینیریش ياز جا بلند شد و جعبه  اهآنگ

 یدر پوست خود نم مانیمادر پ.برگزار شود یماه عروس کی يو بعد به فاصله .را برگزار کنند يدعوت کنند و نامزد کتریاقوام نزد
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.قلبا خوشحال بود دید یخرسند م نقدریز سالها مادرش را اا سپ نکهیاز ا مانیو پ.دیگنج

:نوشت نیخاطراتش را باز کرد و چن يدفترچه  دیمادرش خواب کهیهنگام وقت شب

من يلحظه ها يا

د،یپناهگاه زمان خفته ا نیدر آخر که

من يلحظه ها يا

.دیسازنده و معمار گذشته من بود که

دیام بساز ندهیتا آ دیکن یاکنون آغوش زمان را رها م که

من؟ يسودا یبا دل ب دیظرافت گذر خود چه کرد با

بایخوب و ز يلحظه ها يا

و سفر ریس يروم برا یکه م اکنون

دیگذشته ها را مشکن يوقار کهنه  نیآخر نیا

من يلحظه ها يا

دیزانیاز من گر که

شما یب

روم یم ندهیاستقبال آ به

شما یب

ست؟یدانم چ ینه مکه  نمینش یانتظار آن م به

شناسمش ینه م و

دانم یشما م با

.بار دگر دیآ یرفت از دست نم آنچه

ماند یآنچه م و
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است یمانیپش لبخند

فهمم یشما م با

آغاز شد يا قصه

گرفت انیپا يا قصه

خندم یاگر م پس

میگر یاگر م ای

گذرد یم يا لحظه

ثمر است یام ب غصه

.گذرد یم زین نیکه ا رایز

 یتمام شده و اکنون او خواه زیهمه چ گریقبول کرد د دندینقل و گل بر سرش پاش نیکرد و حاضر الیلقه را در دست لح یوقت

که از  يبه دختر دنیرس دیبه ام يرا که روز یو عشق زدیگذشته ها را دور بر يهمه  دیبا یقرار گرفته و م یدر شروع راه ینخواه

دوخته بود  یکه به تازگ یدر لباس وایآن طرفتر ش.زدیبر يگرید يظ داشته بود به پامحفو نهیداشت در س یدوستش م شتریجان ب

ر  مانیجهت نگاه پ الیل.زد یکه دست در دست شوهرش داشت به آن دو لبخند م یشده بود در حال هیمد روز ته نیو مطابق آخر

آرام انگشتانش در .زد یموج م نیسنگ یکه تاسفبل بوداز عشق ن ياثر مانیدر نگاه پ.ثابت ماند وایش يدنبال کرد و نگاهش رو

آن جا و منو با مهمانها  میبرو ایب زمیعز: و مهربان گفت ایر یب يبا لبخند الیل.به طرفش برگشت مانیپ.گره خورد مانیانگشتان پ

.آشنا کن

 کینزد یوقت.نمود یقدردان گرانید ییگو کیراه از تبر انیدر م.و براه افتاد دیدستش را کش الیبزند ل یحرف مانیکه پ نیاز ا قبل

من چقدر  يخدا.دیآمد یبه مهمان نکهیاز ا دیکه چقدر مارو خوشحال کرد دیدون ینم: گفت ینیریبا لبخند دلچسب و ش دیرس وایش

.وا جانیش يشد باتریلباس ز نیبا ا

شروع  دوارمیام.مانیگم پ یم کیتبر به تو هم.يموفق بود اریبگم در انتخابت بس دیبا.جون الیل ییامشب ستاره تو: گفت وایش

آشنا  شتریبا همسرت ب میما دوست دار.يغافل شو انیسبب نشود که از حال اقوام و آشنا شیها یمشترك و سرگرم یزندگ
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.میشو

ال با کم لیست؟لین نطوریا.آشنا شود شتریدوست داره با تو ب یلیجون هم خ الیل.ممنونم: گذارد و گفت الیشانه ل يدست رو مانیپ

را  الیکه دستان ل یهم با مسعود خوش و بش کرد و بعد در حال یچند کالم مانیپ.زمیطوره عز نیهم: و قلبا شادمان گفت یسادگ

به همسرش دلبسته  مانیپ دیآ یبه نظر م!یچه زوج دوستداشتن: گفت وایمسعود به ش.آنها عبور کرد يفشرد از جلو یدر دست م

.است

به ازدواج  شهیو عشق هم ستیعشق ن شهیدانست که علت ازدواج هم یتنها او م.بزند یتوانست حرف یسکوت کرده بود او نم وایش

را دوست دارد که  مانیآنقدر پ الیگذارد و ل یاما به او احترام م ستین الیعاشق ل مانیدانست که پ یم یاو به خوب.شود یمنجر نم

.کند یباور نم وبد را در مورد ا يزهایهرگز چ

بدون  الیل.فهمد وانمود نکند یاز مردش م شتریاگر ب یحت نکهیچون و چرا به مرد است و ا یداند عشق ب یم یو از زندگکه ا يزیچ

او چشم هر  یو جذاب ییبایبه ز يدختر.نهیریش نقدریا وایدانستم ش یمن هرگز نم مانیاوه پ: کند گفت یاز او پرسش مانیپ نکهیا

.کند یم رهیرا به خود خ يا نندهیب

از  ریاگر غ.یجذاب یلیتو هم خ: کرد گفت یدانست شکر م ینم يزیاش چ یاز مکنونات قلب الیل نکهیکه خدا را از ا یدر حال مانیپ

.یکن ریقلب منو تسخ یتوانست یبود نم نیا

.خواستم یکار را م نیاز خدا انجام هم: که در وجود داشت گفت یبا تمام عشق الیل

آنقدر  یموجود دوست داشتن نیا دیفهم.صادق است نهیمثل آب پاك و مثل آ دهیبرگز يسررا که به هم یکس دیفهم مانیپ

.دوستش بدارم دیبا.او را دوست بدارم دیبا.با خود بارها تکرار کرد.ندیب یرا نم تیمردم است که واقع يهایکردن خوب دایسرگرم پ

.دیبوس یرا بلند کرد و به آرام الیل دست

نهم فصل

 دیفهم یهرگز نم یول.را کشف کند الیل يوجود يهایزود توانست خوب یلیاو خ.زن دار شد يماه مبدل به مرد کیدر عرض  مانیپ

در  الیل يبازو به بازو يکه متوجه زمان شود در لباس داماد نیقبل از ا یشب عروس.داد یاو را عذاب م الیچرا انقدر خوب بودن ل

خواب بخاطر  کیاز  يرا مثل صحنه ا زیبعدا همه چ.شته از مهمانها رو به رو شودانبا يخانه  بارفت تا  یم شیاش پ یلباس عروس
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 يخورد و برا یتکان م ییخوشامدگو ياهویدر ه شیاشک آلود از شوق مادرش را که لبها دگانیشادمان و د يآورد؛چهره  یم

و مسعود خندان،خاله اش و شوهرش  اویآن طرفتر ش.دندیگنج یکه در پوست خود نم شیعمو و زن عمو.کرد یسعادت آنها دعا م

.بودند ستادهیزدند ا یکف م انیگو کیکه تبر

که خودم  یوقت.کنم یاما حاال فکر نم.رمیبپذ دیاست با تیواقع نیا: بود دهیشیمهمانها با خود اند يبهت زده از حالت چهره  مانیپ

.يشاد يمهمانها و سر و صدا انیعبور از م.خواب بود کیمثل  نهایا يهمه .شمیاند یتنها م يباشم تنها

 دندیمجدد بوس کیتبر ياو را برا گرانیمادرش و د یحت.خودش روحیسرد و ب يدر پاسخ عاقد و صدا الیشادمان و لرزان ل يصدا

آنها را  یشادکام يمهمانها با آرزو يهمه  یو وقت دیگرفت و شب فرا رس انیپا يو شاد یکوبیپا یوقت یول.بود ایبه نظر رو زین

 قتیدر برابر حق يمثل بلور الیبلکه ل.نبود ایرو گریقرآن به خانه خودشان فرستاد،د ریاز ز بوررك کردند و مادرش آنها را با عت

خودش نبود بلکه  گرینبود او حاال د تیبار مسوول ریکردن از ز یشانه خال يجا گرید نجایا.چشمش شرمزده و گلگون نشسته بود

 دنیخواب الیگفته بود فعال خ الیاست به ل دهیآنکه بداند از چه رنج یب.او گذاشته بود يبه خانه  يپا و آرزو دیبا هزاران ام يدختر

 مانیپ يموها يرو ياست بوسه ا ییبه تنها ازمندیکرد او ن یکه تصور م الیل.به خوابگاه فرستاده بود ریندارد و او را با گفتن شب بخ

بود  دهیکه کش ییگارهایپر بود از ته س يگاریجاس بود دهیکش گاریبارها و بارها س انمیال،پیپس از رفتن ل.رها کرده و رفته بود

 یخود و شوهرش را از خدا طلب م یخواند و خوشبخت یکه نماز م یبود در حال دهیرا د الیدم از خواب بلند شده و ل دهیسپ کینزد

از جا بلند شد و به .ودندنزول کرده ب نیبه زم یآسمان يافرشته ه ییگو.تر شده بود بایگلدار ز دیدر چادر سف الیچقدر ل.دیطلب

و گفته بود که به نظر خسته  دهیکش مانیآمده بود دست بر سر پ کشیبه لب آورد و نزد يمتوجه او شده لبخند الیرفت ل الیجانب ل

شانه  يرا رو الیسر ل.است زمندایزن ن کیاز خواب به محبت  شتریبود که چقدر ب دهیآنجا فهم مانیپ.است ازمندیاست و به خواب ن

 یبه نظر ب مانیاو در برابر عشق پ یگفته بود که علت خوب الیو ل.يخوب نبود نقدریکاش تو ا يخود گذاشته و گفته بود ا يها

 هدیپرس الیکه از ل ینکرده بود و با آرامش او را نوازش کرده بود بعدا وقت یسوال مانیپ یگرفتگ يدرباره  الیآن شب ل.معناست

داشت که بپرسم شب ازدواج شب  یلیچه دل: بود که دهیاش را سوال نکرده با کمال تعجب شن یبود که چرا علت گرفتگ

 ازمندیهست که انسان ن یدر زندگ یلحظات یبعد از آن گاه.آمده بود شیاز انزوا پ یحالت نیمن هم چن يبرا.است یسیدگرد

.است ییتنها
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 نیبود ا دهیازدواج مکدر بوده باشد او فهم نیبه فکرش خطور نکرده که ممکن است او از ا يذره ا يبرا الیکه ل افتیدر مانیپ

در .ندیستا یرا م گرانیکنند و مال د یم یخود را نف يهایخوب.نندیب یرا برهنه نم یزندگ قیخوب است حقا یلیخ يانسانها تیخاص

او را کامال درك  الیکرد ل یاو به وضوح درك م.کرده بود کشف الیرا در ل صیخصا نیگذشت ا یمکه از ازدواجشان  یمدت کوتاه

شد و هر  یبا او رو به رو م ییهر روز با خوش رو.و گذشت بود يفداکار ياو به نظر اسوه .است رفتهیکند و او را همان گونه پذ یم

اش  نهیانداخت و سر به س یکمرش م را دور شیدستها.دشیبوس یافتاد م یبار اتفاق م 3 ای 2اگر در روز  یحت دید یبار که او را م

را  شیکرد و گفته ها یم فیتعر تشیاز جذاب.کرد یم نیلباس ها و رفتار ها و سخنان او را تحس.داد یگوش م مانیبه تپش قلب پ

را کرد و مهمتر از همه هرگز آنچه  یم یو مال خودش را نف دیخند یم نانهیکردند شرمگ یم فیاز او تعر ینمود و وقت یم قیتصد

 شهیبود و هم رینظ یاش ب ینمود و طباخ یم يدهها بار از ازدواجش اظهار خرسند يروز.آورد یکرد به زبان نم یکه واقعا فکر م

ش را یشانه ها دیرس یخسته از امور روزانه به خانه م مانیکه پ یعصرها وقت.شد یم دهید شیغذا زیچند شاخه گل سرخ بر سر م

و  انینوایب يمفرط برا یرغم خستگ یبود و عل داریهر شب ساعتها ب.کرد یاظهار اندوه م مانیکار پ ینیو سنگ یو از خستگ دیمال یم

 ینم يخارج از خانه مردش کنجکاو یزندگ رامونینمود و هرگز پ یدخالت نم مانیدر امور مربوط به پ.بافت یمحتاجان لباس م

من متاسفانه هرگز آن اندازه : گفت یهمسرش حرف بزند تنها مو امور مربوط به  فیدر مورد وظا دش یو هر گاه مجبور م.کرد

 فهیوظ يمثل پرستار رشیو با مادر شوهر پ کرنگیمهربان و  اریبس لیبا زنان فام.اورمیشعور نداشته ام که از امور مردانه سر در ب

 لیزنان فام ياز شوهرها.زد یرف مح نشانیبا والد شانیکرد و از استعدادها یم شیرا ستا لیفام يبچه ها.نمود یشناس رفتار م

سرپرست  یکودکان ب يزد و برا یم یستیبه بهز يسر یطیستود و هر هفته تحت هر شرا یکرد و همسر خودش را م یم فیتعر

خاست و بساط  یبر م مانیپصبح ها زودتر از .کرد یرا نوازش م شانینشاند و موها یخود م يزانوها يآنها را رو.برد یم هیهد

شد و خلوتش را به  ینم مانیپ ییاغلب مزاحم تنها.ستادیا یبا حوله به انتظارش م ییکرد و پشت در دستشو یا حاضر مصبحانه ر

 نکهیمادر خودش را به سبب ا الیکه ل دیشن یبه طور اتفاق يروز مانیپ یکرد و حت ینم تشیاز وضع يا هیهرگز گال.ختیر یهم نم

شما لطفا .ام مادر یخودم راض یمن از زندگ: گفت یم الیکه ل دیمواخذه کرد او شن کرد یم هیکردن آنها گال یزندگ تركاز مش

من از  تیرضا دیشما نبا.شدم یاندازه سعادتمند م نیکردم ا یازدواج م گریکنم اگر با هر کس د یگمان نم.دینگران حال من نباش

در طول آن مدت  مانیدر اصل پ.کنم یعوض نم زیچ چیرا به خودم با ه مانیمن عشق پ.دیرقانع بودنم بگذا يام را به پا یزندگ
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 زیسر م الیل يکه رو به رو یبارها وقت.بود الیل زیمحبت آم يحرفها يکه شنونده  نیجز ا.نکرده بود الیهرگز ابراز عشق به ل

خوب  نقدریا الیکاش ل يو بعد خودش را سرزنش کرده بود و باز آرزو کرده بود ا واستینشسته بود تصور کرده بود که ش

منتظر بود .گذاشت ادیفر يبنا دیگشت و آن بهانه را در حاضر نبودن غذا د یم يبار به دنبال بهانه ا نینخست يبار که برا کی.نبود

که هر دو مقابل هم قرار یشام وقت زیسر م.مشغول شد شیاو تنها سکوت کرد و آرام به انجام کارها یول دیلب به پاسخ بگشا الیتا ل

...نداشتم ادیداد و فر نیاز ا يمن مقصود: از خود شرمنده شد و گفت مانیگرفتند پ

 يخسته از کار روزانه به خانه آمد هنکیا ياز تو برا دیمنم که با نیا.مانیاز من عذر نخواه پ: حرفش آمد و با آرامش گفت انیم الیل

بود و من او را به  ماریاست که زن عمو ب نیرم و آن ادا لیدل یکوتاه نیا يالبته برا.نبود عذر بخواهم ایاستراحتت مه لیو وسا

تا او را به دکتر ببرم؟ یچرا به من نگفت ماره؟پسیمادرم ب: مان با تعجب گفتیپ.دکتر برده بودم

د من بو ي فهیوظ نی،بنابرايگرفتار اریبس م؟تویمن او را به دکتر ببر ایکنه که تو  یم یمگه فرق: زد و گفت زیمهرآم يلبخند الیل

.که مادرت را به دکگتر ببرم

پرخاش کرده بود از خود  الیبه ل نکهیشد از ا نیکرد و اندوهگ لیچانه اش حا ریقاشق را در ظرفش قرار داد و دستانش را ز مانیپ

هم راه .داد زیفشارش افتاده بود و دکتر دستور پره یفقط کم.خودت را ناراحت نکن حال مادر خوبه: آرام گفت الیل.متنفر گشت

.يبرو دنشیبه د مپس از شا یتون یم کهیکه نزد

از جا بلند شد و  الیل.بلند شد و به طرف در رفت زیاز سر م.ختیبود به هم ر دهیاو را نفهم یعلت ناراحت الیل نکهیاز ا مانیپ اعصاب

؟یشامت چ: گفت

.ممنون.ندارم لیم-

.يگرم نگه دارم تا برگرد تیتوانم برا یم-

.متشکرم: از ندامت گفت یاکح یبا نگاه مانیپ

.دید ونیزیتلو يجلو يزیوارد خانه مادرش شد او را مشغول بافتن چ مانیپ یوقت

.سالم مادر-

:برداشت به او گفت دهیرا از د نکشیگرم ع يبا لبخند مادر
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.یخسته نباش.سالم پسرم-

د؟یحالتون چطوره مادر؟کسالت داشت-

بخشه  یمنو نم مانیپ.امیباهاتون ب دیروم گفت با یگفتم تنها م یفرشته است هر چ.دارهزنو برات نگه  نیخدا ا.نبود یمهم زیچ-

.داد یگوش م شیکنار مادرش نشسته بود و به حرفها مانیپ.جواهره کهیت کی.دکتر دیاگر بفهمه گذاشتم تنها برو

شام .جواب حاضر شد کهید تا وقتنمانده بو شیرنگ به رو.رمیتا من نوار قلب بگ دیطرف و آن طرف دو نیا نقدریطفلک ا-

.ارمیبرات ب يمادر؟اگه نخورد يخورد

.ندارم لیم.ممنون مادر: گفت مانیپ

؟يپکر نقدریشده؟ چرا ا یه؟چیچ دیچهره اش پرس یبه طرف پسرش برگشت و پس از بررس مادر

.خسته ام یفقط کم ستین يزیشد و گفتک چ رهیمادرش خ یبافتن لیبه م مانیپ

گفتم حتما با هم  یبود م یآن طور زن الیاگه ل.ستین یفقط خستگ نیا.شناسم یمن پسرم را م یول.اون که بله: فت گفتبا مالط مادر

.حرفتان شده

.گفتم که فقط خسته ام.نه مادر-

:دهد گفت بیتر از آن بود که پسر بتواند او را فر دهید ایکه دن مادر

 مانیکه به خواسته ها ستیمهم آن ن میریبگ ادی دیما با.نه یه و گاهرس یآدم به مرادش م یگاه.نهیهم ایپسرم رسم دن-

در .یکه بهت داده شکرگزار باش يخداوند را به سبب همسر دیپسرم تو با.میبرس يمهم آنست که به چه خواسته ا م،بلکهیبرس

که زن از شوهرش  یوقت دونم یزنم م کیمن خودم .يهمسرت نگشود يبه رو اآن ر ي چهیهنوز در یهست ول یتو عشق ي نهیس

 يممکنه برا يروز.ندارد یعاقبت خوش یگرفت شیخودت در پ يکه تو برا یلجاجت نیا.خواهد کرد شیبرا يهر کار ندیمحبت بب

من .يکه چقدر او را دوست دار دید یتو به همسرت عشق بورز آنگاه خواه.ندارد يسود یمانیآنگاه پش.باشد ریمحبت کردن د

پاسخ  یتو حت یشودول یکند صورتش گلگون م یبه تو نگاه م یکه وقت دمیمن به چشم د.قاق عشق تو را داردهم استح الیمطمئنم ل

من تصور  یهست بهتر باشد به آن شرط که تو خود بخواه نکهیتواند از ا یشما م یزندگ.یده یمختصر هم نم ينگاه او را با لبخند

باردار  وایاکنون ش.طرفه بود کی یعشق وایعشق تو به ش.داشته باشد يادیز ریتواند تاث یبچه م کیوجود  تانیدر زندگ کنم یم
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 یافتیروزها ب نیا ادیبه  يکه روز یمنمطمئنم وقت.یخودت باش یبه فکر زندگ دیتو هم با.خود مشغول است یاست و به زندگ

.ستین اصال خوب نیو ا یکن یم یتو با تصوراتت زندگ!ستیاو ن يبه جا وایکه چرا ش يخور یتاسف م

.خواند خشک شد یفکرش را راحت م نقدریمادرش ا نکهیو دهانش از ا. مادرش دهانش باز مانده بود انیاز صراحت ب مانیپ

درك تو .ام و بزرگ کردم دهییتو را زا.من مادرت هستم یول.خوانم یراحت تو را م نقدریکه من ا یکن یحتما تعجب م.بله پسرم-

به باال برو .همسرت حتما تنها منتظرت نشسته.بلند شو پسرم،بلند شو و به خانه ات برو.یکن یمکه فکر  ستیمشکل ن میآنقدر برا

دختر  کی یبدان دیتو با.توست یبانیپشت ازمندین یلحظات زندگ ياو در همه .یتو مرد او هست.يو به همسرت بگو که دوستش دار

است  شهیزن مثل ش.ستیتو مهم ن يفقط آرزوها و خواسته ها گرید نجایا.گذارد یمرد م کی يبه خانه  يو آرزو پا دیبا هزاران ام

همه مدت  نیاست که ا يصبور اریدختر بس الیکنم ل یم منفکر.فیشکند و همان قدر هم با احساس و ظر یم يتلنگر نیبا کوچکتر

اگر .دیلذت ببر یدو از زندگهر  دیبگذار.حرف بزند تیبا او حرف بزن و بگذار برا.تو را تحمل کرده و اعتراض ننموده يمهر یب

تشنه  ستیروا ن.تعشق توس يهست کهمحتاج جرعه جرعه  یو آن زن عشق تو را نخواست،اکنون زن يبود یعاشق زن يتو روز

گذارم حداقل  ینم یکه البته من اسم آن را ناکام يخودت در عشق ناکام بود ي دهیتو به عق.یکن غیو آب را از او در ینیرا بب يا

تجربه است  دانیم یزندگ.آزموده را دوباره آزمودن خطاست) ع( یعل شیکه به فرما.از عشق تو ناکام بماند يگریدنگذار کس 

.نیریش یهتلخ و گا یگاه

.پسر سخن گفت آنگاه او را به منزلش فرستاد يبرا یساعت مادر

و به .دندیورز یعشق م اریکوچک بس مسعود و پدر و مادرش به مسافر.کرد یتر شده و کمتر حرکت م نیروزها سنگ نیا وایش

اتاق مسافر .کند یدگیشده بود پرستار گرفته بود تا به امور خانه رس نیسنگ وایکه ش یمسعود از زمان.لطف داشتند اریبس وایش

.کوچولو را هم آماده کرده بودند

 جانیه ایمواظب بود اخبار بد  اریمسعود بس.برد یاو را به خانه شان م ایآمد و  یم دنشیبهد ایزد  یتلفن م ایهر روز  وایش مادر

 یم دیپرس یپسر بودن بچه م ایدر مورد دختر  وایش یوقت.مراقب بود اریبه او ندهد و خودش در رفتار با همسر باردارش بس زیانگ

پدر  یحت.همه منتظر آمدن بچه بودند.طور خود تو نیاست که بچه سالم باشد و هم نیمهم ا.کند یمن یدر هر حال فرق: گفت

 امدهیهنوز بچه ن.گرفت یزد و سراغ بچه را م یداد،هر روز به عروسش تلفن م یکه کمتر احساساتش را نشان م وایش ریشوهر پ
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 يفکر کرد کمتر مرد وایش.کرده بود هیته رانیبود و چه از ا دهیخر شیبود که مسعود چه در سفرها ییهایخانه پر از اسباب باز

.کرد که مراقب رفتارش باشد یاو را سرزنش م یبچه باشد و گاه ي طور دلباخته نیکه ا دهید

 نیماجرا از ا.ها بود هیزبانزد همسا یمدت يکرد برا شیادهایبر سر فر يدوره گرد يروز صبح مسعود با فروشنده  کیکه  يرفتار

: زد ادیپنجره را باز کرد و فر زدن مشغول بود که مسعود ادیامرار معاش صبح به فر يدوره گرد برا يقرار بود که فروشنده 

.کنند یاستراحت م دارند ؟همهيعمو مگه مالحظه ندار يآها

.کنم آقا یکاسب دیخوب من هم با: گفته بود فروشنده

؟یکن یم دادیداد و ب نقدریچقدر ا يبرا.یکن یصدا که همه را هراسان م نیچه؟با ا یعنی-

؟یمفتش ؟مگهیپرس یچه م يبرا-

.ضهیزنم مر.چقدره بهت بدهم نمیبب خوام ینه بابا م-

خدا کنه سالمت به : ماجرا گفته بود دنیشادمان شده بود پس از شن اریآن روز او را پرداخته بود و فروشنده که بس یکاسب مسعود

نان رفتار مسعود چ.شده بود لیها و فام هیهمسا يماجرا تا مدتها سوژه گفتگو نیا.شما را از سرش کم نکنه ي هیخدا سا.ادیب ایدن

مادرش بود و  يخانه  وایآن روز ش.دیموعود سر رس يسرانجام لحظه .خوردند یغبطه م وایو آشنا به ش لیفام يکرد که زنها یم

مبل را گرفت  يدسته .آنچنان که قدرت حرکت را از او گرفت.چنگ زد شیسخت به پهلو يناگهان درد.کرد یتماشا م ونیزیتلو

با عجله  وایش غیج يصدا دنیمادر با شن.ن مادرش را صدا کردیسهمگ يادیبار تکرار شد با فر نیدمچن يبرا یوقت.دیو لبش را گز

: شده بود گفت ریسراز دگانشیکه اشک از د یمادرش را گرفت و در حال يبازو.نبود وایش يرنگ به رو.آمد رونیاز آشپزخانه ب

کرد آرامش خود را  یم یکه سع ینداشت در حال يتجربه ا نهیمز نیتنها فرزندش بود و در ا وایمادر که ش.مادر رمیم یدارم م

وقتش شده؟ دیکن یفکر م: دیپرس یبه سخت وایش.ستین یمهم زیچ.زمیآرام عز: حفظ کند گفت

 یگرفت ول یمسعود را م يمادر شماره .کنم یمن قبال به شوهرت تلفن م.میبه دکتر برو دیبا: شد گفت یکه آماده م یدر حال مادر

.رمیگ یتماس م مارستانیتلفن گذاشت و گفت از ب يرا رو یناچار گوش.بوداشغال 

.مسعود بود.را برداشت یبا عجله گوش.هنگام تلفن زنگ زد نیا در

تازه دردش  وایش.نه نه هول نشو.ادی یمسافرتان داره م نکهیمثل ا یبه سالمت.هر چه شماره گرفتم اشغال بود.مسعود خان دییشما-
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... مادر يندار يکار.مارستانیب دییایشما هم زودتر ب.برم یرا م وایش.کنم یمن صبر نم.دیم بزرگ هم خبر بدهبه خان.شروع شده

.خدانگه دار.مراحت باشه مواظبش هست التیخ

 :گفت دید تیرا در آن وضع وایبود تا راننده ش ستادهیدر ا يجلو نیماش.برد اطیرا گرفت و ارام او را به ح وایش يبازو ریز نیشه

.دیآقا لطفا اهسته حرکت کن: کرد گفت یکمک م وایکه به ش یدر حال نید؟شهیمسافر دار.خانم یبه سالمت

.به چشم يا-

را  نیماش يویاو را حت باشد راد نکهیا يبرا.دیچیپ یاو لب به دندان گرفته بود و به خود م.انداخت وایبه ش ینگاه نهیاز آ راننده

عرق  یمادر گاه.فشرد یدست مادرش را محکم گرفته بود و م وایش.زد یبند بوق م کیشد و  یقرمز رد م ياز چراغها.روشن کرد

.داد یم ياو دلدار بهسترد و  یدخترش را م یشانیپ

.میرس یچه؟صبور باش االن م یعنیمادر  یفهم یکه نم یدرد را نکش نیتا ا.دخترم میدیدرد را کش نیما همه ا-

بدن .بشن نیسزار دیبا: گفت نهیدکتر پس از معا.بردند نهیاو را به اتاق معا عایآوردند و سربرانکا  دندیکه رس مارستانیب به

شوهرش کجاست؟.را ندارد یعیطب مانیزا یآمادگ

.ماریهستم شوهر ب ایفنیظر.من آمدم دکتر-

دکتر؟ میبکن دیچه با: گفت یمسعود با مهربان.دیبه عقب برگشت و دامادش را د نیشه

و عجله در  دیگنج یدر پوست خود نم يکه از شاد یمسعود در حال.را به ااق عمل ببرم ماریتا ب دیده را امضا کنپرون: گفت دکتر

مادر .که لباسش را عوض کرده بودند آوردند یرا در حال وایکه ش دیطول نکش یمدت.رفتارش کامال مشهود بود برگه ها را امضا کرد

هم صورت  نیشه.نیبرات دو تا گوساله نذر کردم هر دو سالم باش.در پناه خدا: گفتو  دیوا را بوسیش یشانیمسعود جلو آمد و پ

کرد و  یاتاق عمل همراه يداشت او را تا جلو یکه کنار برانکارد قدم بر م یمسعود در حال.دعا کرد شیو برا دیدخترش را بوس

پشت در  وایکه مادر شوهر و شوهر و مادر ش یلدر حا.مانم یجا منتظر م نیمن هم.یهست يدونم تو زن قو یم.نترس: آنگاه گفت

 یمژده بده نوه ات داره م: از جا بلند شد و گفت دیمادر مسعود تا شوهرش را د.دندیهر دو پدر هم از راه رس دندیکش یانتظار م

.ادی

.نمیثمره اش را بب ینگه داشت میپسر را برا کی نیشکرت که ا ایخدا: مسعود سر به آسمان برداشت و گفت پدر
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من بارها باردار شدم .شوقه ي هیما گر ي هیپسرم گر: مادر گفت.ستین هیحاال وقت گر: پدر و مادرش شد و گفت کینزد مسعود

تو را  يخواستم آنقدر بمانم که بچه ها ینگه داشت از خدا م مانیمردند و خدا تنها تو را برا میبچه ها یهر بار به سبب ناتوان یول

.ماست یزندگ ي لحظه نیترنیریلحظه ش نیا.نمیبب

که دکتر از  نیتا ا.شد یم یط یبچه به آرام دنیاز راه رس يساعتها شوق برا.هم حلقه زد وایگان پدر و مادر ش دهیشوق در د اشک

.هم بلند شدند هیبق.دیمسعود جلو دو.آمد رونیاتاق عمل ب

...دکتر-

.بچه هم دختره.مادر و بچه هر دو سالمند.مبارك باشه-

از اعضا  کیشد و به هر  بیآنوقت مسعود دست به ج.دندیرا بوس گریکدی يو پدرها هم رو دندیرا آغوش کش گریکدی هامادر

از دربان و .کرده بود جادیا مارستانیدر ب بیعج یخود جنبش یمسعود با شادمان.داد ینیریش یهزار تومان کیگروه اتاق عمل 

 ینیریاز آن طبق طبق ش ریغ.نماندند بینص یب مارستانیب سییر یو خدمتکار و حت تارمسوول آسانسور گرفته تا تا باغبان و پرس

که به  یاز مردان یکی.دیفهم یرفت و حال خود ر انم یابرها راه م يرو ییمسعود گو.شد یم مارستانیبود که وارد ب يقناد کی يها

اخم درهم  ؟مسعوديکرد یره اگه پسر بود چه مآقا حاال خوبه که دخت: بود به مسعود گفت ستادهیانتظار فارغ شدن همسرش ا

 فیتعر کانشینزد يبعدا برا نیشه.پسرها چه دارند جز دردسر.مردم کیمن خودم .مزحک نزن مرد يو گفتک حرفها دهیکش

 ابیز يانگشتر یبود و به عنوان مژدگان دهیبار صورت مادرزن خود را بوس نینخست يبرا.کرد که مسعود از فرط شوق چه کرده بود

 دنشیباال آوردند به د مارستانیاز سه طبقه ب یبزرگ که به سخت یرا مالقات کند با سبد گل وایاجازه دادند ش یوقت.به او داده بود

طال که  يسپس دستبند.نمود يسپاسگزار وایکه از ش دندیبود و بارها همه شن دهیرا بوس وایش يو گونه  ،دستهایشانیپ.رفته بود

به تو نگفتم چون دوست نداشتم دچار : بسته بود و گفته بود وایهر بود از جعبه درآورده بود و به دست شجوا يها نیمرصع به نگ

دوست .دخترها ينه به اندازه  یاگر چه پسر بچه ها رو هم دوست دارم ول.دوست دارم شتریب یلیمن دختر را خ.اضطرابت کنم

اجازه  یوقت نیمسعود همچن.رات کند به او نگاه کنه خدا بهش رحم کنهج يدکنم و اگه مر شیرا ببافم و دامن به پا شیدارم موها

بارها و بارها با مادرش از پشت .داده بود یپرستاران بخش نوزادان مژدگان يبه همه  ندیداده بودند در اتاق نوزادان دخترش را بب

را  وایپس از سه روز ش.بود انداختهین صلهآنها فا نیب شهیکاش آن ش يمسعود آرزو کرده بود ا.به دخترش ذوق کردند شهیش
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.مرخص کردند و او به اتفاق مادر و مادرشوهرش به خانه شان رفت

و  مانیو پ وایش يآن روز خاله .هفته به حجره اش نرفت کیمسعود از فرط شوق .آمدند دنشیبه د یکی یکیآنجا اقوام  در

 یگذاشت با تعجب به اطراف م یم وایش يبار پا به خانه  نینخست يکه برا مانیپ.مادر و کودك آمده بودند دنیبه د الیهمسرش ل

در تخت خواب مجلل خود همچون شاهزادگان  وایش.داد حین او مسعود را به من ترجیهم يبرا دیشا دیشیبا خود اند ستینگر

هم خوشحال  قایعم وایشو  دیبوس یو م دییبو یمسعود بود او عاشقانه کودکش را م يکنار کودکش جلوس کرده بود و محو تماشا

.شناسه یم ومن.کنه ینگاه کن داره به من نگاه م وایش: مسعود گفت.شد یاش م يبود و هم حسود

.شناسه ینم یمنو هم درست حساب یآمده حت ایروزه که به دن 5آن بچه تازه .خنده دار نگو مسعود يزهایچ: گفت وایش

.بشناسه دیبا.شناسه یمنو م یول دیتو رو شا-

.یمن برس يبه پا یکنم تو هر قدر دوستش داشته باش ینم فکر-

؟يطرز فکر را دار نیا يا دهییکه تو زا نیا يچرا؟برا: گفت دهیخود چسباند و رنج ي نهیبچه را به س مسعود

گن؟ یم یمردم چ.یبچه نشست نیاتاق کنار ا يزشته که تو دائم تو یلیخ نیا: گفت وایش

 نیا نقدریشود که من ا یات م يکنم تو حسود یفکر م د؟منیایدخترش ب دنیحق نداره به دپدر  کی.دوست دارن بگن یهر چ-

.بچه را دوست دارم

اون نه ماه .یکن یبه آرامش داره و تو دائم اونو بغل م ازیبچه ن نیا.ستین نطوریگفتک اصال ا دید یکه خود را در مظان اتهام م وایش

.خسته است یلیدر راه بوده و حاال خ

استراحت  یتون یتو م.عادت کند که دائم در آغوش من باشد دیبا: زد گفت یرا به صورت نوزاد م شیبهایکه سب یدر حال ودمسع

.خوابانم یخودم م شیشبها هم پ.خرم یم ریش شیمن خودم برا.نده رشیش يو اگر هم دوست دار یکن

.یکن یعلم شنگه را به پا م نیبچه ا کیسر  يمسخره که تو دار یلیخ گهید نیا: گفت یعصبان وایش

را انتخاب کنم که برازنده اش  یاسم دیبا.هنوز در مورد اسمش فکر نکردم: شد متفکر گفت یکه از جا بلند م یدر حال مسعود

.پسندم یسبک را نم يباشد من اسمها

مثل اسم  یاسم کی.نم بپرسنظر م.منم مادر بچه ام: مسعود در مورد بچه کالفه شده بود گفت یکه از خودخواه یدر حال وایش
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.خودم بامسماست

.جالل و شکوه داشته باشد دیاسم دختر من با.پسندم یطور اسمها را نم نیمن ا: نازك کرد و گفت یپشت چشم مسعود

.تر خواهد شد يعاد شیبرا جیبه تدر.نهیب یبچه را م نیاوله که ا يتازه روزها دیشیبا خود اند.و سکوت کرد دیکش یآه وایش

شد زودتر از او از جا بر  یبچه بلند م يتا صدا.بود دهیمثل مسعود را ند یبود که او کس نیا تیواقع یول.طورند نیمردها هم ي همه

همسر  الیآن روز ل.شده بود وایجدا باعث آزار ش نیو ا دندیخند یمادر شوهر و مادرش به او م.نشست یخاست و آماده م یم

طور رنگ  نیبه پدرش برده و هم شیالبته ابروها.من چقدر خوشگله درست مثل مادرش ياخد: بچه را بغل گرفت و گفت مانیپ

 يمن عکسها د؟البتهیبود دهید ییبایز نیبه ا يعمرتان دختر يمسعود با غرور گفتک جدا تو.نگاهش کن چقدر ماهه.پوستش

 یهست کیتونه  یبچه م نیا.باستیواقعا ز: گفت جانزدهیه الیل.هیا گهید زیچ نیا یاو هم قشنگ بوده ول دمیمادرش را د یکودک

.یگذارم هست یبله درسته اسمش را م: شوق زده گفت يمسعود دخترش را گرفت و با صدا.ارهیآدم ب يبرا يگرید

ه ک مانیبعد به پ.خانم یهست نمیبب ایب: را بغل کرد و گفت وایخاله دختر ش.مبارکه نامدار باشه: تا آمد اعتراض کنه همه گفتند وایش

نه؟ ای ادی یبهت م نمیدختر ماه رو بغل کن بب ایمادر ب ایب: تا آن لحظه آرام نشسته بود گفت

با دقت به  الیل.محو زد ياشاره کرد و نوزاد لبخند شیبه او نگاه کرد برا اهشیبا چشمان س یهست.را بغل کرد وایدختر ش مانیپ

.زنده باشه: را به پدرش پس داد و گفتبچه .در چهره نداشت يزیچ مانیپ.کرد ینگاه م مانیصورت پ

.است هیتا چه حد به مادرش شب وایهرگز فراموش نکرد دختر ش او

دهم فصل

اقوام  يداد و همه  یجشن مفصل بیدخترش ترت يمسعود برا.کرد و توانست از جا بلند شود یدوران نقاهتش را ط وایزود ش یلیخ

.دیرس یخانه به گوش م يمسعود در هر نقطه  يخنده  يب صداآن ش.دعوت کرد یمهمان نیرا به ا انیو آشنا

 یگفتگو م وایدر کنار مادرش نشسته بودند و با مادر ش مانیو پ الیل.کرد یم ییرایو از مهمانها پذ دیچرخ یبه اطراف م وایش

تو روز به روز دلرباتر : گفت الیل.دیامشب افزود ییبایبا حضورتان به ز: جلو آمد و پس از تشکر از حضور آنها گفت وایش.کردند

دونم چرا  یمن نم ياوه خدا.باستیکه دخترت هم مثل خودت ز هیعیطب.ينکرد یاز ازدواجت فرق لاصال با قب.جان وایش يشو یم
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 يخدا به مرد.ماند یزاده ها م بیرفتار مسعود خان هم مثل نج.خورم یغبطه م ییبایز نیبه ا يبه تو به خاطر داشتن دختر نقدریا

.زهیانگ جانیچقدر ه.کند یدعوت م گمسلما او را به جن.دختر شود نیا يدلباخته  يم کند که روزرح

تا آن موقع؟ ؟کویگ یم يدار یچ: برگشت و گفت الیبه جانب ل مانیپ

...يکه من هم دلم دختر نهیعلتش ا دیشا.کردم ییگو ادهیخوام ز یمعذرت م: شرمزده گفت الیل

 یکن یشاد نم يچرا تو دل مادرت را با آوردن بچه ا: گفت وایمادر ش.هم سکوت کرد مانیپ.اکت شدو س دیرا به دندان گز لبش

نداره؟ يباردار یجون فعال آمادگ الیل دیشا ایمان؟یپ

.خواهم یمن از خدا م: آمد و گفت انیبه م الیل

فرزندم فراهم کنم و بعد منتظر ورودش  يارا بر یابتدا امکانات راحت دیمن با.هست يادیفرصت ز: خطاب به خاله اش گفت مانیپ

به قول .دهد یهم م يدهد،روز یم یرا زندگ یخدا هر کس.هر که دندان دهد نان دهد.همه بهانه است نهایا: مادرش گفت.باشم

 آن موقع.شه یم دیسرت سپ يهمه موها یبچه دار بش يتا تو آمد.مونه ینم نیزم يروز یب يسر چیه: گفت یم امرزیشوهرم خداب

.يحال و حوصله سرو کله زدن با بچه را ندار گهیهم که د

 نیا يتا به حال پدر: کرد گفت یکه به مسعود نگاه م یدر حال الیل.مهمانها برود یباق ییاز آنها عذر خواست تا به خوشامدگو وایش

بچه  نیبزرگ شدن ا يال متوجه جاناص وایکنم ش یگمان نم.بودم،از اول مجلس تا به حال بچه را به خودش چسبانده دهیگونه ند

.بشه

 یدهانش بد فرم م دیگه به بچه من پستانک نده یم.چهیه دمیچند روز د نیکه من ا ییزهایدر مقابل آن چ نهایا: گفت وایش مادر

به  چه دیدون ینم یمهمان يسر لباس پوشاندن بچه برا.شه یبدخواب م دیسرش حرف نزن يباال.شه یخفه م دیبچه را قنداق نکن.شه

.آورد وایروز ش

کارها  نیاون ا.دهیشانه و برس خر.دهیدامن کوتاه خر.دهیخر شیرفته گل سر و سنجاق برا ستین شتریروزش ب 40بچه  نیا هنوز

که  يترسم نتونم آنطور یگه مامان م یخوره م یهمش غصه م وایبچه ام ش.یپدر و مادرش هم نوه شده نور چشم يبرا.کنه یرو م

.کنم تیم را تربدوست دارم بچه ا

هم  یکیموقع  نیهم گهیخوام سال د یاز خدا م.کنه یپدر بهش ذوق م.اوله يبچه  هیعیطب.هینطوریاون اولش ا: گفت مانیپ مادر
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.من باشه يبغل بچه 

او .نبال کردرا د مانینگاه پ ریمس.آنها نبود ياصال حواسش به حرفها مانیپ ینگاه کرد ول مانیگلگون شد و آرام به پ الیل يها گونه

افتد؟یمرد ب نیاز محبت و مهر من به دل ا يذره ا دیچرا نبا ایخدا: با خود گفت.دلش شکست.کرد ینگاه م وایبه ش

را که  ییآن چشم و ابرو.را دهیکش يآن دستها وپاها.داد یرا به من م وایش ییبایاز ز یکم دیچرا خداوند نبا: دیشیو اند دیکش یآه

کرد و  یحسادت م وایاو داشت به ش.ناگهان به خود آمد الیل.مثل شبش را يو موها.کند و آن قد بلند را یرا محو خود م نندهیهر ب

برداشت و به پوست کندن  یبیس.از تو سپاسگذارم.که هستم خوبه ینیهم ایخدا: خداوند معذرت خواست زفورا ا.درست نبود نیا

 میخواه يهمان طور که زن عمو گفت ما هم صاحب فرزند يروز.درست خواهد شد زیهمه چ: فکر کرد.مشغول شد مانیپ يبرا

از .کنده خواهد شد راهنشیپ يدکمه ها یکی یکیاز فرط غرور  مانیو پ.به پرواز خواهم آمد یشد و آنگاه من از فرط شادمان

شت تا تشکر کند به جانبش برگ مانیپ یگذاشت وقت مانیپ يرا جلو وهیبشقاب م.بر لبانش نشست يافکار لبخند نیا يادآوری

.گلگون شده بود یشمعدان يصورت او مثل گلها

* * *

آنچنان جو پر  الیچون ل دیشا.دیشیاند یشد کمتر م یدر مورد او حضورش زده نم یحرف ای دید یرا نم وایش یاغلب تا وقت مانیپ

 یرا دوست م الیل مانیپ.ر مقابل او محتاط بودهنوز د مانیاگر چه پ.داد یبه او نم دنیشیاند يبرا یفراهم ساخته بود که مجال یمحبت

کمک به زنان  يبرا.داده بودند لیبود که زنان محل تشک يا هیریمشغول کمک به افتتاح خ الیروزها ل نیا.عاشقش نبود یداشت ول

هنگام  ریبها تا دش.نوزاد بود يلباسها يدوختن سر تیاستاد بود مسول یاطیاو که در امر خ.و دختران دم بخت میتی،کودکان  وهیب

.کرد یم یاطیبود و آرام خ داریب

اکنون .دیکش یکودکانه را دست م يبه کار داشت با حسرت لباسها لیدستانش همچنان م یزد ول یموج م یچهره اش خستگ در

که  دید یود نمجسارت را در خ نیهم ا الیل.به بچه دار شدن نبود لیاصال ما مانیپ یگذشت ول یم مانیسال از ازدواج او با پ کی

پس .کرد یم اریگفت و سکوت اخت یسخن نم مانیکرد پ یداد و اشاره م یرا نشان م ياهم که بچه  یصحبت کند و گاه مایمستق

هر کس  نکهیاز ا مانیمادر پ.انتخاب شد هیریخ ریبه عنوان مد الیو حسن برخورد و معلومات،ل یبه سبب مهربان یاز گذشت مدت
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سال  کیپس از گذشت  یبود که هنوز حت شاو پسر یتنها نگران.دیبال یستود،به خودم یاو را م داشت يبا عروسش برخورد

گرمتر از  الیشد که ل یم نیاندوهگ یوقت شتریب.نبود یمیهمچنان در خود فرو رفته بود و رفتارش با همسرش چنان گرم و صم

 ارچون هر ب.شان سوال کند ییزناشو ید که در مورد زندگنبو کینزد الیهرگز آن اندازه به ل.کرد یاز شوهرش استقبال م شهیهم

 یاخالق يهایژگیو نیدانست که هم یخود م انیسال ياو به رغم تجربه .باز و بشاش داشت یی،رویرغم خستگ یعل دید یاو را م

هر بار گرمتر از  الیلمان،یپ يکه با وجود رفتارها دید یاو به چشم م.نشود دهیپسرش از هم پاش یسبب شده که تاکنون زندگ الیل

است و  دهیند فیرنگ و ضع دهیپر نقدریرا ا الیسالها ل نیآورد که هرگز در طول ا یخاطر م هب.کند یبرخورد م وایقبل با ش

 یحت.گفت ینم يزیچ مانیاز پ فیهم آنقدر چشم و رو داشت که هرگز جز تعر الیل.موضوع توجه داشت نیپسرش کمتر به ا

به عکس من .دیکن یمادر جان شما اشتباه م ودگفته ب یشده به نرم فیبه گفت که ضع مانیر پدرش و پکه مادرش در حضو يروز

در .کند یهم نم هیگال یشده و حت فیضع نقدریکار ا ینیاست که با وجود سنگ مانیپ نیا.است هودهیشما ب ینگران.سرحالتر شده ام

لغت آشنا  نیابا  میاگر کار را از کنار مرد دور کن.جوهر مرد استچرا که کار .نه به علت کار یشده بود ول فیضع مانیاصل پ

انسان  کی يدرد برا نیبدتر دیآ یبه نظر م.دیفهم یاضمحالل درون بود و او خود نم.بود یسر در گم مانیپ یفیعلت ضع.میستین

خورند  یرا که غبطه م يافراد رندایچه بس.میاز آن غافل مینزد خود دار يکه ما گوهر دیآ یم شیگاه پ.شده باشد دهیدرد بدفهم

 ادتشیبداند و به ع الینبود که ل يماریب.بود و از او غافل الیبا ل.شود یم زین مانیشامل حال پ تیحکا نیا.رداشتن آن گوه يبرا

 الیو ل نبود که خروج عمل نداشته باشد يماریب.کمکش نکرده باشد الیکند و ل هیته هیزیدر محل نبود که نتواند جه يدختر.نرود

آنقدر .دیبخش یم ازمندانیکند به ن هیمان قبال به او داده بود لباس و پوشاك تهیقدر آن چه پ زیعز يشبها.کرده باشد یکوتاه

اوقات فراغتش را صرف .خاستند یبانوان سالخورده تر به احترامش بپا م دیرس یسر م یداشت که اگر وسط مجلس تیمحبوب

کرد و بر  یمطالعه م اریبس.کرد ینم گورا در جمع باز گرانیرازدار بود و هرگز اسرار د.مودن یسوادان م یآموختن سواد به ب

خوراك  یرا در پ يتوانست کبوتر یقلب بود که نم قیآنقدر رق یداده بود،حت یخانه شان رونق يبه باغچه .افزود یمعلومات خود م

.ندیبب

نه به خانواده اش و نه .داد یهرگز بروز نم یداشت ول تیشکا نهیدرد س اواخر به سبب.راند ینم رونیرا از خانه ب يمستمند چیه

داشت  دیدکتر تاک.دچار است یقلب يماریکه به ب افتیمتعدد در شاتینزد دکتر رفت،پس از آزما یوقت.به همسر و مادر همسرش
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مادر  نکهیالخصوص ا یعل.رنجش او شودبگود و سبب  مانیموضوع را به پ نینبود ا لیو او ما.ستیاو خوب ن يمطلقا برا یکه حاملگ

 کیدانست وجود  یاگر م.نمود یکرد و دردش را پنهان م یخود را مصرف م ياو داروها.را داشت يداشتن نوه ا يآرزو مانیپ

.بود يدهد حاضر به هر نوع فداکار یم رییرا تغ مانیبچه پ

 نیکه خسته به انتظار ماش ییاز روزها یکی.گشت یخانه باز م رفت و هنگام غروب به یم رونیهر روز صبح الطلوع از خانه ب مانیپ

.ترمز کرد شیجلو یلیبود اتومب

.سوار شد دیرا د وایرا خم کرد و ش سرش

حالت چطوره؟ مانیسالم پ-

؟یکن یجا چه م نیوقت غروب ا نیتو ا وایسالم ش-

؟یرفت یبه خانه م یداشت.رونیداشتم آمدم ب دیخر یکم-

چطوره؟ اره،حال کوچولو-

.کنه روز به روز سر حالتره یکه آنقدر لوسش م يپدر ي هیدر سا.از منم بهتره ؟اونیهست-

چطورند؟ الیخاله و ل-

؟یهست یراض تیزندگ ؟ازيتو چطور.خوبند: گفت مانیپ

من  نکهیا ای.یرس یبه نظر خسته م.ندارم يا هینباشم به هر حال گال ایاگر باشم .يادبانه ا یچه سوال ب: شوخ گفت یبا لحن وایش

؟يکنم که تو الغر شده ا یاشتباه م

.ستیرا نگر رونیسکوت کرده و ب مانیپ

او  یراست.مادر بشه ياست که پس از ازدواج به زود یهر زن يآرزو.يدار يکه زن صبور ؟واقعايتو هنوز بچه دار نشد: گفت وایش

گذراند؟ یروزها رو چطور م

به نظر .یکن یم يطاق و جفت باز يکاریدر عوض تو از ب.دادند سرگرمه لیه زنان محل تشکک يا هیریخ ي تهیبا کم: گفت مانیپ

.کند یصورتت عبور نم ياصال زمان از رو

.خواهد یم رتیمن چشم بص يریپ دنید: و گفت دیخند وایش
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 یشه،زمان را ط یه و بزرگ مکش ینهال که قد م کیما مثل .بود روزید نیانگار هم.ریبخ یدوران بچگ ادی: و گفت دیهم خند مانیپ

.میمسوول مانیو حاال هر کدام در قبال زندگ میکرد

؟يتو هنوز آن روزها را فراموش نکرد-

 انهیخاطرات مثل مور نیافسوس که هر روز و شب ا یتوانم تو را هم فراموش کنم،ول یاگر بتوانم آن خاطرات را فراموش کنم م-

.جود یوجودم را م وارید يا

.مانیپ یکن یاز خودت فرار م يتو دار-

.نمیب یاز تو م یروم نشان یهر کجا م یول.کنم یمن دارم از تو فرار م-

.ستمین ونیپس بهت مد.ندادم يدیمن هرگز به تو ام-

.مونیزندگ ياز اتفاقات گذشته .زنم یمن دارم از گذشت زمان حرف م.ستین نیزنم د یآنچه که من ازش حرف م-

.ندارد يندیفرا میجز درد و اندوه برا.نمیب یآنها نم يادآوریبه  یلیمندل-

با مسعود ازدواج  ،چرایدان ینم یبگو بدانم اگر حمل بر فضول.نه من یکن یاز خودت فرار م يکه دار یتو هست نیپس ا-

آمد  شیپ تیکه پس از درخواست ازدواج من برا یفرصت نیاول يرو دیچرا با.يدانم که تو عاشقش نبود یخوب م ؟منيکرد

؟يداد یمانور م

بعد از آن من عاشق مسعود .من با عشق تفاوت داشت یزندگ يقصه .کرد و با عشق مرد یعاشق زندگ دیکه با میگرفت ادیما -

.عاشق تو هم نبودم ینبودم ول

بر  دیازدواجها نبا يدونم همه  یواال من هم م.یازدواج کن فهیانجام وظ يفقط برا یکه بتوان ينبود یکه تو آدم نهیحرف من ا یول-

.عشق باشد یمبن

رو  میبگذار زندگ.مانیمنو آزار نده پ نیاز ا شتریکنم ب یاوه خواهش م: فشرد گفت یرا م شیکه بغض گلو یآزرده در حال وایش

.یش یسبز م میرو يگذشته ها را فراموش کنم تو جلو میآ یمن هر بار که م.بکنم

 دهیرا ند زهایچ یبعض تیادعاها يرغم همه  یعل یتون یهم نم ؟تويریبگ دهیند منو یتون یم: گفت یآرام يبا صدا مانیپ

؟يو سوار کرد يدیواال چرا امروز منو د.يریبگ
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عاشقت نبودم و  یدهم ول یم تیبهت عالقه داشتم و اهم ؟منیبدون یکیکه عشق و عالقه را با هم  ياصرار دار شهیچرا تو هم-

.ستمین

.بشم ادهیمن پ کنم نگه دار تا یخواهش م-

.رسونمت یتا در خانه م: گفت وایش

.بشم ادهیجا پ نیدهم هم یم حیترج.متشکرم یلیخ-

.نداشته و ندارد یمنطق ي جهیمن و تو هرگز نت يحرفها-

.خوشحال شدم دمتید نکهیاز ا.بله حق با توست-

؟یگ یجدا م نویا-

است که هرگز قادر  نیهم يبرا دیشا.شهیمن و تو هر دو آت عتیطب.البته: شد و از پنجره به طرفش برگشت و گفت ادهیپ مانیپ

.میبا آرامش با هم حرف بزن میستین

.توانند با هم خوشبخت باشند ینم گرندیکدیکه مثل  ییگه که آدمها یم شهیپدرم هم: گفت وایش

.دارید دیکنه خوب به ام ینم یمن؟در هر حال فرق ای یگ یآرامش خودت م يبرا نویا-

.کنه به خانه برگشت دیخر نکهیرا نظاره کرد و سپس بدون ا مانیدور شدن پ وایش

شبها پدر .پدر يدو ساله بود و دردانه  یاکنون هست.کرد یرا لوس تر م یو مسعود روز به روز هست وستیپ قتیبه حق وایش ینگران

 وایش نکهیرغم ا یرفت عل یپدرش به حمام م با.گفت یقصه م یهست يبرا دیگذاشت و قبل از خواب او با یغذا به دهان کودك م

نم  فشیحر وایپدر بود ش تیچتر حما ي هیسا ریز یکه هست یتا زمان یول ستیخوب ن چهدختر ب يکار برا نیمعتقد بود ا

.مسعود لذتبخش يگرفت و برا یسخت بود که کودکش تنها در کنار پدرش آرام م یلیخ وایش يبرا.شدی

و بر عکس  ختیآم یدرهم م یهست ریز يکه با صدا دیشن یآواز مسعود را م يرفتند او کامال صدا یم آنها با هم به حمام یوقت

و از پشت  دیدو یسبک م يآن وقت بود که مسعود مثل پر.داشت یاش خانه را بر م هیو گر غیج يآمد صدا یبا او به حمام م یوقت

دانست و  یبچه را پدر بهتر از مادر م يعادتها یدر اصل برخ.ختهیآب داغ بر سرش ر دیشا هکرد ک یرا مواخذه م وایدر حمام ش

نشست و به گفتگوها گوش  یزانوان پدر م يلحظه رو نیتا آخر یمهمان داشتند هست یوقت.بود یباعث سرشکستگ وایش يبرا نیا
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.نداشته باشد يکار راگفت که استثنا امشب  یکرد مسعود م یاعتراض م وایهم که ش یداد وقت یم

 يکه برا يروز.خواست فراهم بود یم يزیهر چ.در دستانش یمسعود بود و مسعود مثل عروسک ياراده  یوا،هستیش ي دهیعق به

هم به پدرش گفت که از  یلباس شب انتخاب کرده بود،هست يرا برا يپارچه ا وایرفته بودند و ش یپارچه به پارچه فروش دنیخر

 يآن پارچه  ستیتو مناسب ن يپارچه برا نیا زمیعز: به او گفته بود وایش.بدوزد سخودش لبا يخواهد که برا یهمان پارچه م

چند  دیبه مسعود گفته بود که با وایرا گذاشته بود و ش ادیداد و فر يبنا یهست.من مناسبتره یدختر لپ صورت يبرا یساتن صورت

کبود  هیبگذارم بچه از گر: گفته بود وایاسخ شبود و در پ دهیخر یهست يکند و مسعود از همان پارچه برا ییاعتنا یب يبار

؟يندار نهیمگر قلب در س ؟تویچند متر تور مشک يبشه؟برا

بچه موافقت  يخواسته ها يدانست که با همه  ینم حیبچه باعث اختالف آنها شده و صح کیکه وجود  دید یبه وضوح م وایش-

بچه  نیتر تیاز باترب یکیاو .دختر من نباش تینگران ترب تو: گفت یم وایکرد و به ش یو مسعود بر عکس او فکر م.کند

.کنم یبهت ثابت م نویا.هاست

.باشه در حضورش با م مباحثه نکن تیبا ترب یخواه یاون دختر منم هست و تو هم اگر م-

.يممنونم که تذکر داد: شوخ طبع گفته بود یبا حالت مسعود

 يکوچولو نیدر مقابل ا ستیقادر ن گریکه د دهیفهم وایش دندیدل هم لباس پوششکل هم و م یو هست وایش یمهمان نیدر اول یوقت

 یم یمسعود هم با غرور او را همراه.ساخت یرا متوجه خود م يا نندهیو سرزنده و شاد که هر ب بایز یهست.سرکش مقاومت کند

:از دخترش مشغول بود فیرکرد و مثل بچه ها در هر جمع به تع

البته که از .خوره یخودش غذا م.خوره ینم شیبله اون ش.کنه یحرکت کمرش را به عقب تا م کیبا .نرمه یلیاون بدنش خ-

 ینه،در خواب غلت نم.دیبفهم دیتون یاز غذا خوردنش م نویاست ا يمعلومه که دختر قو.هیترسه اون دختر شجاع یجانوران نم

.رف زدن کردهاون زود شروع به ح هبل.خوابه یدو حرکت م ای کیخوره تا صبح به 

 لیاو ما.دانست تذکر دادن همانا و جر و بحث همانا یم یول.داد در عذاب بود یبه بچه پر و بال م نطوریاو ا نکهیتمام مدت از ا وایش

روزانه  يخواب ببوسد و از کارها يو او را برا دیایتا پدرش از سر کارش ب دیخواب یشبها نم یهست.شود رینبود در حضور بچه تحق

.کرد یم هیشد و با آب و تاب از مادرش گال یکردن از مادرش مشغول م یبه چغل یکه هست بودآنوقت .ال کنداش سو
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.کرد یاتاق زندون يبعد منو تو.گم یمن هم گفتم به بابا مسعود م.که باهام قهره: گفت.مامان منو دعوا کرد-

؟يتو چه کار کرد-

.اتاق کرد يو تومامان کار بد کرد و من.نکردم بابا يمن کار بد-

که به چشم مسعود چشم  یکه چگونه دخترش در حال دید یدر م ياز ال وایآنگاه ش دیبوس یگرفت و م یاو را در آغوش م مسعود

را با او  یقیو دقا دیدو یبه اتاق دخترش م امدهیمسعود هر شب هنوز ن.که او اصال قادر به انجامش نبود يکار دیخواب یدوخته بود م

.کند یبچه با من رفتار م ياو مثل نامادر دیشیاند یبا خود م وایش.کرد یرا مواخذه م وایمنتقم ش ییو بعد مثل دادجوگذراند  یم

.کنم یم تیدستورات روانشناسان کودك دارم ترب يمن آن بد ذات کوچولو را از رو-

هر  دیاون با.کنم یخودم بزرگ م ي وهیبه شمن دخترم را .ستندین ینرمال يآنها اصال آدمها.لعنت به روانشناس ها: گفت مسعود

.کنه رهیرا خ یچشم

.کرده رهیکه اون چشم خودت را خ نمیب یم-

تو شده؟ تیباعث حساس نیا-

کرد  یفکر م وایاستاد بود و ش یآن هم بخاطر هست یمسعود در حاضر جواب.داد یمرحله خاتمه م نیگفتگو را در هم وایش شهیهم

.زد یچشمانش برق م یمبارزه لفظ نیکه مسعود از لذت ا نیحرمت خواهد کرد با وجود ا یگفتگو او را ب يادامه 

.ندیستا یعشق پدر به دختر را م انیکه اطراف دید یم وایش

وصف  نیبا ا.پدر تیپدربزرگها و مادربزرگها بود و تحت حما ینور چشم یهست.دو مثل عاشق و معشوق در بند هم بودند نیا

 يبار نیاول.داد یکرد مسعود انجامش م یهر چند ناممکن م یدرخواست یاگر هست.آمد یاز پسش بر نم وایش مشکل بود و تشیترب

.از او برگرداند يبه اتاقش رفت رو ریشب بخ يبوسه  يمسعود برا یآمد و وقت شآن بد يآشنا شد از بو گاریبا س یکه هست

.ده یخواهم دهنت بو م ینم-

؟یچ يده؟بو یبو م-

.آن چوبه که دود داره يبو.ده یبد م يبو-

 گارهیآن اسمش س: را در آغوش گرفته بود و گفته بود یو هست دهیرا از جا پرانده بود خند وایکه ش يبلند يبا صدا مسعود
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.هیبد یلیخ زیچ.يدار اد؟حقی یتو از آن بدت م.دخترم

؟يپس چرا تو دوستش دار-

.من هم دوستش ندارم-

.یکن یهمش بوسش مچرا  يپس اگه دوستش ندار-

:به خنده گفته بود ختهیآم يکه با صدا یدر حال.آمده بود رونیو ب دهیبود و او را بوس دهیدوباره خند مسعود

از آن به . منو عاشقش کرده ازشیامت نیهم.ارهی یآنکه درباره اش فکر کنه به زبون م یرا ب يزیهر چ.رهینظ یدختر ب کیاون -

کرده  یکه بارها از او خواهش کرده بود کنار بگذارد و او اظهار ناتوان يزیبود،چ گاریترك س يراشاهد جدال مسعود ب وایبعد ش

.کرد یاکنون به دستور دخترش ترك م.بود

 یشده و تنومندتر به نظر م شتریب شیاشتها.افزوده بود تشیبود و به جذاب افتهیخود را باز  یعیصورتش رنگ طب گاریترك س با

با  دیکش یچشم ها را به دنبال خود م یاکنون او به واقع در هر محفل.شد یبزرگتر م یگذشت و هست یم زمان به سرعت.دیرس

به سه سالش بود و  کیاو حاال نزد.ختیر یرفت و زبان م یفرو رفته بود راه م بایز یباسکه در ل یتپل و کوتاهش در حال يپاها

آورد که دخترم تو چقدر  یدر برابرش مقاومت کند و الجرم به زبان م یهتوانست گا ینم وایش یکرده بود حت ریهمه قلبها را تسخ

چهار دست و پا  رشیکه چطور پدرشوهر پ دید یچشم م هب.مامان نطوریتو هم هم: گفت یم وایو او هم با سخاوت به ش یخوشگل

.کند ينقش اسب را باز شیسوارش شود و برا یرود تا هست یراه م

دهانش  رتیکه از ح دید يزیرفته بود،پس از بازگشت چ رونیب دیخر يمادرش گذاشته بود و برا شیرا پ یکه هست يروز یحت

 یخندان م یبه دست داشت دنبال هست ياسباب باز یکه تفنگ یبه سر گذاشته بود و در حال يکاغذ یمادرش کاله.باز مانده بود

.دیدو

.دیر را بکنکا نیاو ا يجلو دینبا د؟شمایکن یکه م هیکارها چ نیمادر ا-

 يدشمنم و او فرمانده  يمثال من فرمانده .میکرد یم يباز یبا هست میداشت: زد گفته بود یکه نفس نفس م یدر حال مادر

.رسم ینم يکار چیبه ه نجاستیکه من هر وقت ا نهیریش نقدریدختر ا نی،ايخود

گرفت و هر سه بار هم  یسه بار تماس م يمسعود روز.فراتر از مسعود رفته یقدرت هست ي طهیفکر کرده بود حاال ح وایش آنوقت
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که سفارش داده  ییها دیبعد از ظهر هم با خر.داد یگوش م شیکرد و به حرفها یصحبت م یبا هست وایپس از صحبت با ش دیبا

نجاق نگهش خواهد بلند باشد تا مثل او با س یم: گفت یم.را کوتاه کند شیموها وایشداد  یاجازه نم یاو حت.گشت یبود بر م

 يوارهاید.کردند یم دیخر شیبرا دیشدند با یرد م یجواهر فروش يکه هرگاه از جلو يبه طال داشت به طور يوافر يعالقه .دارد

تب کرده  یرا که بر اثر سرماخوردگ یکرد شب یمفراموش ن وایش.او را در خود داشت يدر هر گوشه عکسها یخانه همچون آلبوم

ظهر در  کیکنند تا نزد یم زیتجو کیآنها  يمطمئن شده بود همه  یبرده بود و وقت مارستانیبه چند بمسعود تا صبح او را .بود

 یوقت یاو حت.ندیسرش بنش يهم اجازه نداده بود باال وایاز خودش به ش ریغ ینشسته بود و حت داریب دهیاتاقش نخورده و ننوش

تو : به او خشم گرفته بود و گفته بود یمسخره را بکن يکارها نیا دینبااست و تو  یتب فقط بر اثر سرماخوردگ نیگفته بود ا وایش

.کنه یم ییتب چه کارها یدون ینم.یاحمق

.برادرم بر اثر تب مردند کیخواهر و  کی من

.رهیم یبر اثر تب نم یکس گهیکرده و د شرفتیحاال علم پ-

.کرانشانیبا علم ب یحت.فهمند ینم يزیدکترها چ-

.یکن یها مرا در حضور مردم کوچک مکار نیتو با ا-

.یخودت برس يبه کارها یتون یتو م-

.منم هست ياون بچه  ياریب ادیشم اگر ب یممنون م-

.نبوده یمیاست صم یمیاو هرگز با تو آنقدر که با من صم-

.شه در بند کنترلش کرد ینم گریکه د يکه تو آنقدر او را لوس کرده ا نهیعلتش ا-

؟یتیبا ترب یلیخودت خ یکن یحاال تو فکر م-

.ینیب یم یحرمت یپاسخش را با ب یحرمت کن یمنو ب یاگر بخواه این فیکنم مسعود ظر یبهت اخطار م-

.گرفت انیکاره پا مهین وایمادر ش یانیزن و شوهر بود که با پادرم نیطوفان ب نیاول نیا

 يآنها بحثها انیاجازه ندهد م گریگرفته بود د میس تصمدهد و سپ نیکرده بود تا خود را تسک هیمدتها در اتاقش گر وایش

 یکرد سع یشد سردتر رفتار م یم کیهر بار که مسعود به او نزد گرید.دیبا مسعود د ینیو راهش را در سر سنگ ردیدرگ نینچنیا



کتابخانه نودهشتیا  مریم جعفري   –عشق شیوا                                            

w W w . 9 8 i A . C o m 86

.شروع شود انشانیم یبحث اکرد با او کمتر حرف بزند تا مباد یم

ازدهمی فصل

در اتاق خواب بود که مسعود وارد اتاق  وایآن روز ش.زد وایضربه را به ش نید،اولید يمهر یب ياستاخود را در ر یوقت مسعود

دور و برت مزاحمت  يدر کعبه  يگفته بود: گفت الیخ یشوخ و ب یمسعود با لحن.اعتنا به ورودش مشغول مطالعه بود یب وایش.شد

.آمدم يزیگفتن چ ينشم اما برا

؟یخواه یم یبگو،چ: گفت یالیخ یبه همان ب یکتاب بود با لحن يوکه نگاهش ر یدر حال وایش

او را به سفر  يخوام چند روز یم.یخودم و هست يبرا رمیبگ طیخواهم بل یمن م: نشست و گفت نهیکنار آ یصندل يرو مسعود

.ببرم

منتظر عکس العمل او  ییوکرد گ یمسعود مشتاق نگاهش م.شد رهیکتاب بلند کرد و به او خ يبهت زده سرش را از رو وایش

 نیدر سرزم سیآل ه؟مثلیچ: شوخ گفت یانداخت و با لحن يگرید يرا رو شیپا کیمسعود .کرد یهمچنان نگاهش م وایش.بود

؟یکن ینگاه م بیعجا

 نکهیون ابه مسافرت برود؟بد یدراندشت بگذارد و با هست ياو را تنها در آن خانه .فکر باشد یب نقدریکرد مسعود ا یباور نم وایش

بزنم محکمتر  يبه او ضربه ا دیکرد با یبرد فکر م یکرد مسعود لذت م یبه سفر دارد؟اگر اظهار عجز م ازیفکر کند او هم ن یحت

سرد  یبرداشت و مشغول شانه زدن سر خود شد بعد با لحن يا نهیرفت و آ زیم يو به طرف کشو شدتخت بلند  ياز رو.نیاز ا

:گفت

د؟یرو یبه کجا م-

.یخودت را آماده کن يمادرت برو يبه خانه  یخواه یگفتم بهت بگم که اگر م.دونم ینم.هم رم دیشا.سیپار دیشا: گفت عودمس

تو  ياحمقانه  يکارها نیندارم خاطر خانواده ام را با ا لیمن م.نگران خودت باش: که پشتش را به او کرده بود گفت یدر حال وایش

.مشوش کنم

.را ببندد یهست يگم اسبابها یپس به پرستار بچه م.؟خوبهیمون ی؟تنها مجدا: آرام گفت مسعود

؟يگرد یبرم یک-
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.داره یبستگ-

.ما يدختر هر دو.دختر منه یداره؟هست یبه چ یبستگ: دیبرگشت و پرس نیخشمگ وایش

.میهر بوده باشاواخر ما با هم زن و شو نیآورم که ا ینم ادیب.ده یزن و شوهر بودن دو نفر را نشون م نیجدا؟ا-

 دوارمیام: گفت ادیبا فر وایآنگاه ش.داد و در را باز کرد و رفت یبرسش را به طرفش نشانه گرفت و مسعود با عجله جا خال وایش

.یگم بش يبر

.گردم یاما من برم: در راباز کرد و گفت مسعود

تلفن نزده بود که خبر  یمسعود حت.نداشت يرخب چیمدت از آنها ه نیدر ا وایگذشت و ش یو مسعود م یهفته از رفتن هست دو

اکنون .که مسعود باشد دیام نیبه ا.برد یشوقزده دست به تلفن م وایخاست ش یکه برم یهر زنگ تلفن.را بدهد دنشانیسالمت رس

سوم  يه هفت انیدر پا.زد یافتاد اشک در چشمانش حلقه م یآنها که م ادیخبر بود،ب یبود از دختر کوچکش و شوهرش ب یکه مدت

.ستیگشت سر بهدامان مادر گذاشته گر یم یکه به دنبال مامن و پناهگاه وایآمد و ش دنشیخبر بود به د یمادرش که از او ب

خواسته به  یاو م.داره ازیمرده و به محبت ن کیاو .یچند وقتت غرورش را شکست نیا یتو با سرد مزاج دیشا.دخترم آروم باش-

 رید.گرده یمن مطمئنم که او بر م.را م گه نیاز ا ریکه رفتارش غ یدر حال ستیموجود ناراحت ن تیعتو نشان بده که اصال از وض

.دونم یزودش را نم ای

.کجاست.خوره یم یچ.کنه یدونم اون االن چه کار م ینم.زنه یبچه ام شور م يآخه مادر دلم برا یول: گفت هیگر انیدر م وایش

چشمانت گود نشسته .زرد شده تیرنگ و رو.کم به خودت برس کیز تو ه بهتر مراقبشه تو نباش هر کجا که باشه پدرش ا نگران

خنده داره که شما دو تا آدم بزرگ سر .استقبال کن و محبتت را به او نشان بده یشوهرت آمد از او به گرم یوقت.و بدنت سرده

.دمیعاشق دختر ند نقدریرا ا يپدر عمرممن که در .دیکن یم يبچه با هم لجباز

 یم فیکه تعر ییها فهیلط يبرا.مسعود تنگ شده يحس کرد دلش برا وایگذشت،ش یآنها م بتیچهارم که از غ يهفته  انیپا در

 نیآنقدر که بشنود و بداند در هم.او يصدا يبرا.او زیآم هیکنا يحرفها يبرا یحت.بزند ادیشد از فرط خنده فر یکرد و باعث م

.هاست یکینزد

کننده بود،به  دیهر دفعه پاسخ ناام ینه ول ایکه مسعود زنگ زده  دیپرس یگشت از پرستار م یرفت و بر م یم رونیبار که ب هر
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 دیآ یاو گفته بود م.گردد یگفته بود بر م يآمد که مسعود جد ادشیبعد  یرفته باشد ول یبا هست شهیهم يکه مبادا برا دیفکر رس

.آمد یا مبود حتم دهیو چون تا به حال از او دروغ نشن

* * *

در  يچرخ دار جلو يشدن چمدانها دهیکش يعالمت آمدنشان صدا نیاول.قبال خبر بدهند نکهیاما بدون ا.آنها برگشتند باالخره

به  یکرد هست یرا پرداخت م یمسعود داشت پول تاکس.در رساند يآمد و با عجله خودش را جلو رونیاز اتاق خودش ب وایش.بود

...مامان جون: وا انداختیدش را به آغوش شو خو دیداخل خانه دو

مامان تنگ نشده بود؟ يدخترم دلت برا-

.مامان تنگ شده يبه بابا گفتم دلم برا.چرا: گفت جانیبا ه یهست

 یشوخ نگاهش م ياو با لبخند.کرد یبه مسعود که رنگش برنزه شده بود نگاه م یسر هست يرا به خود فشرد و از باال یهست وایش

و مسعود تنها بودند هر دو به  وایحاال ش.گرفت تا به اتاقش برود شیگذاشت و او به حالت دو راه پله ها را پ نیرا زم یکرد هست

ماه که او را  کیرا داشت بعد از  نیانتظار بهتر از ا.دیچیپ یاز خشم به خود م وای؟شيچطور.سالم: مسعود گفت.کردند یهمنگاه م

؟يسالم چطور دیگو یفقط م حیتوض ینه حت یخواهرها کرده و رفته بود به عوض عذر

با دستانش .نگاهش مسخره نبود گرید.دیرا رها کرد و به طرفش دو فشیمسعود ک.از تهوع سراغش آمد و همانجا باال آورد یموج

 ید وقتپرستار را صدا ز یبا درماندگ وایش.مسعود به عقب رفت.دستش را پس زد نیخشمگ وایش یول.را گرفت وایش يبازو ریز

.دیایکه به خانه ب ندکتر را خبر ک: پرستار آمد با عجز گفت

در  يکرد او را تا جلو تیزیرا و وایدکتر ش ینشد و وقت یآفتاب وایش يمسعود تا آمدن دکتر جلو.نشست یصندل نیاول يرو

داره؟ یدکتر همسر من چه ناراحت: دیکرد و در سرسرا از او پرس یهمراه

دست  یممکنه به افراد عصبان یگاه.گوارش او را به هم زده ستمیس یموج عصب کی: خود گفت یارانب دنیدر حال پوش دکتر

د؟یشما با همسرتان مشکل دار.اعتنا بود یبهش ب دینبا یول.دهد

.زن و شوهرها دارند يکه همه  يخوب در همان حد: گفت دیکش یکه به صورت زبرش دست م ید حال مسعود

.دانگهدارخوب خ.دیباهاش حرف بزن-
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زد  وایچند ضربه به در اتاق ش.باالخره باال رفت.نه هیبرود  وایمردد بود نزد ش.پله ها نگاه کرد ریمسعود در را بست به مس یوقت

را در بر گرفته بود به خواب  دگانشیکبود د يکه هاله ا یدر حال دهیپر یهمسرش با رنگ.آرام در را باز کرد.دینشن یپاسخ یول

 یباهاش رفتار م نطوریا یتا بعد از آن مدت طوالن دینبا.کردم يرو ادهیز: با خود گفت.رفت رونیرا پوشاند و ارام ب شیرو.رفته بود

.دیرفت او را در آغوش گرفت و بوس یبه اتاق هست.کردم

ضه؟یبابا مامان مر-

.از خواب بلند شد بخورد یتا وقت.میاوریو ب میبخر کیک شیتا او خوابه برا میبا هم برو ایب.دهیاالن هم خواب.نه دخترم-

.کنند دیبگو رفتند خر میما کجا رفت دیاگه پرس.رفتند به پرستار گفتک مراقب خانم باش یم رونیکه از در ب یوقت

.چشم آقا-

 رونیتخت بلند شد و از اتاق ب ياز رو.کرد یاحساس سردرد نم گریاز خواب برخاست د وایاز رفتن انها گذشته بود که ش یساعت

کجاست؟ یهست: دیپرس.پرستار در حال آب دادن به گلدانها بود.امد

.کنند دیبا پدرشون رفتند خر-

خودم .رفتم یدر م يتا جلو دینبا: کرد یباشد فکر م لمیآنکه حواسش به مضمون ف یرا روشن کرد و ب ونیزیآمد و تلو نییپا وایش

نه آنکه مثل زنان سقوط  دمشیبخش یکرد م یم ید و عذرخواهآم ینشستم اگر به سراغم م یاتاق م يتو دیبا.را سبک کردم

او را عوض کرده باشد  يمدت دور نیا دیفکر کردم شا.در رفتم ياستقبال جلو يبرا نم.کند رمیدر بروم و او تحق يکرده جلو

گل  يبا دسته  یهست.دخندان وارد خانه شدن یمسعود و هست.که به در انداختند به عقب نگاه کرد دیکل!من ياو چه کرد؟خدا یول

.دمیتو خر يبرا نویمامان ا: دیبه طرفش دو ییبایز

فکر کرد او قصد دارد  وایش.کادو کرده هم بدست داشت ينبود بسته ا شیو ن هیدر نگاهش کنا گریبه مسعود نگاه کرد د وایش

 زیم يداد بسته را رو صیتشخ که لحن او را د؟مسعودیدعوت دار افتیض: کرد و سرد گفت یدست شیلذا پ.دوباره شروع کند

که من در خانه  یتا وقت نمیب یم.است گهید یبسته هم مال کس نیا.دمیخر بودمکرده  ینیریهوس ش.نه: گذاشت و متقابال گفت

آنها .باال بابا جون تا لباست را عوض کنم میبرو ایب یهست.يداخلش بگذار یشاخه گل نگرفت کی یتو حت.نباشم آن گلدان گل دارد

.را با خودش تنها گذاشتند وایرفتند و ش باال
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 شیپدر و دختر با آرا.خانه از مهمانها انباشته بود.دادند و اقوام را دعوت کردند بیترت یمهمان یهست یمناسبت تولد چهار سالگ به

را در آغوش  یهست که یبود که مسعود در حال نیرا متوجه خود کرده بود ا گرانیدر جمع حضور داشتند و آنچه د یشگیهم

بود که به  یشرکت یهست ي هیهد.دخترش را رو کرد ي هیشام که همه مشغول صرف شام بودند هد زیسر م.دیرقص یداشت با او م

.کنم یم میرا به سلطان قلبم تقد هیهد نیا: گفت دیخند یکه م یدر حال.نام دخترش ثبت کرده بود

از حد  شیشوهرت ب ادی یبه نظر م: مشغول صرف ژله بود گفت وایکه کنار ش یاستفاده کرد و در حال اهویاز ه مانیشب پ ان

.باشد یدخترش م يدلباخته 

 نیمثل ا.هست یبه خصوص زیاما در حرفها و حرکاتش چ.نه: گفت مانیپ ؟ینیب یموضوع م نیدر ا يبد زیچطور؟تو چ: گفت وایش

.رده کندحرکات تو را آز نیخواهد با ا یم ییگو.از محبت باشد ریکه غ

؟یگفت یچ: گفت.باز مانده بود مانیپ یکه دهانش از فکر خوان یمتعجب در حال وایش

 وایش.لجاجت هم هست یدونم چرا در حرکاتش نوع ینم یکامال مضحکه مسعود عاشق دخترش است ول: خونسرد گفت مانیپ

.دونند یهمه م نویا.میگریکدی ي فتهیمن و مسعود ش نیاز ا ریغ.یباش یخوب ییبگویکنم تو غ یمن فکر نم: گفت

؟ی؟مطمئنیدون یخودت هم م-

داره؟ یموضوع به تو چه ارتباط نیدونم ا یمن نم-

لجاجت بچه گانه  نیکه دست از ا نهیتوانم بکنم ا یکه م یحتیاما حداقل نص.ستیبه من مربوط ن یگ یواقعا راست م: گفت مانیپ

دست  يلحظه ا يبرا یچون امشب حت.يندار يا هیکودکانه گال يباز نیاز اتو هم  ادی یبه نظر م.ندارد یعاقبت خوش يبردار

.يریگ یاز او کناره م ییگو.يهمسرت را نفشرد

.یخودت بکن یزندگ یاحوال شانیپر يبرا يفکر کیتو بهتره : اش را به دست گرفت و در حال رفتن گفت وهیظرف م وایش

؟یلتش خودتع یکن یتو حتما تصور م: آرام برگشت و گفت مانیپ

.طور باشه نیا دیشا!دیشا: گفت وایش
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.بگم،من همسرم را دوست دارم و بهش وفادارم دیبا: گفت مانیپ

 یعلن مانیپ.گفت یم دیزده بود که نبا مانیبه پ یکه شوهر داشت حرف یاو در حال.فرود آمد وایش کریبر پ يریسخن همچون ت نیا

توانست در صورت  یچطور م.دینبا.شد یتکرار م دینبا گرید.سوال برده بود ریاو را ز بود و مال دهیخودش را به رخ او کش يوفادار

فرصت .آنجا فقط خودش بود و خودش.تمام شود و او به اتاقش پناه ببرد یکاش زودتر مهمان يکرد ا واز خدا آرز.نگاه کند مانیپ

در .نه ایشنود  یمسعود را م يپا يصدا ایآ ندیسپرد تا بب ارام از اتاقش گوش.تمام شد یباالخره مهمان.داشت تا خودش را آرام کند

قلبش به تپش  دیمسعود را شن يپا ياو نشده باشد؟صدا ییبایز وجهممکن بود مسعود امشب مت ایآ.به خودش نگاه کرد نهیآ

مسعود از  یول.به رو نشودبا نگاه او رو  مایاتاق بست تا اگر او در اتاق را باز کرد مستق کیتار مهین يچشمانش را در فضا.درآمد

:کند یصحبت م یکه با هست دیشن.رفت یاتاق او گذشت و به اتاق هست يجلو

بابا؟ یجشن تولدت را دوستداشت-

؟يریگ یبازم برام م.بله بابا جون-

.یهستم تا تو بخواب نجایمن ا.حاال بخواب.حتما دخترم-

از .دیاو را شن يپا يتا دوباره صدا دیطول کش یمدت.گفت تا او بخوابد یقصه م یهست يارام مسعود بود که برا يزمزمه  يصدا بعد

مسعود به طرفش .مسعود را صدا زد کیتار مهین ییدر اتاق آمد در راباز کرد و در فضا يتخت بلند شد و آرام جلو يرو

کرد تا  یدش را سرگرم مخو ییرایشده بود مسعود آنقدر در پذ ماریب وایش کهیاز وقت.زد یبرق م یکیچشمانش در تار.برگشت

.آمد یخوابش ببرد بعد به خوابگاه م وایش

.خواهم باهات حرف بزنم یم-

.نییپا ایب.ستین يمساله ا-

.داخل ایتو ب.خورم یسرما م.ستیلباسم مناسب ن: گفت وایش

.خوب اریبس: گفت مسعود

اش به  یشمیاتاق را در بر گرفته بود در لباس خواب ابر یمیکه نور مال یآباژر را روشن کرد و در حال وایش.دو وارد اتاق شدند هر

.کند یاو گوش م يمسعود وانمود کرد که به حرفها.شد رهیمسعود خ
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.خودم را گرفتم میفکر کردم و تصم یلیمن خ-

؟یمیچه تصم-

را  یهست یمدت يره برادچار مشکل نشدم بهت نیاز ا شتریتا ب.شه یتو تباه م يهایداره بخاطر ندانم کار مونیکنمزندگ یفکر م-

 چیاحمقانه ادامه بدهم تو ه يلجباز نیندارم به ا لیمن م.ییایکم مستقل بشه و هم تو به خودت ب کیتا هم او .میمهد کودك بگذار

آرامش کنم  میآ ینکنه تا م هیکلنجار برم تا دنبال تو گر یبا هست دیپس از رفتن تو من با یروز تا ساعت ؟هريچه کرده ا یدون یم

.ارهیتا برات بچه ب یخواست یانگار تو فقط زن م یول.شهیالبته عالقه تو قابل احترام و ستا.یزن یتو تلفن م

صد در  یاوال من با مهد رفتن هست: گفت دیرا شن وایش يحرفها یکند و وقت یگوش م شیداد با دقت به حرفها ینشان م مسعود

.ما وابسته است يبه هر دو ینباشه؟تو هم مطابق من رفتار کن هست یتا مشکل يشو یچرا تو مثل من نم ایثان.صد مخالفم

 تیبه ترب ازیچون و چرا ن یاز محبت و عشق ب ریبچه غ نیچرند نزن ا يحرفها: کرد گفت یکه خودش را کنترل م یدر حال وایش

من  یفکر کن یخواه یائم مد.یش یمن م يحرفها يفهمم چرا تو متوجه  یمن نم.بچه از خود بچه مهمتره تیترب یحت.هم دارد

سر او لج  دیماست چرا ما با يهر دو ياو بچه .دوست دارم شتریاز تو هم او را ب سامن هم مادر بچه ام و چه ب.دشمن او هستم

.میکن

.دمیخوش ند ياز تو رو یول.شدم شقدمیمن بارها پ.یکن یم يکه لجباز یتو هست نیا-

 يآرام دست رو.شوهرش رفت کیتخت بلند شد و نزد يآورد خرسند شد از رو یان مموضوع را به زب نیمسعود ا نکهیاز ا وایش

.نداشته قتیبوده و حق يکارها فقط لجباز نیا يو بهم بگو همه  ریمنو آغوش بگ: گذاشت و گفت شیبازو

ارام  شیکه برا دینش وایآنگاه ش.را نوازش کرد شیموها.ابتدا نگاهش کد بعد دستش را از هم گشود و او را در برگرفت مسعود

.تو را دوست دارم دخترك زباندراز،دوستت دارم: زمزمه کرد

بم مسعود در  يکه چون گذشته صدا یدر حال.بود ازمندیکه از مدتها به آن ن یخواب.کرد یخواب راحت وایشب پس از مدتها ش آن

:گوشش بود

.میخوشبخت یلیخ.میما خوشبخت-

دوازدهم فصل
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اکنون .انداخت یم یکرد به او نگاه یبا قالب و کاموا کار م یگاه الیجدول خودش را سرگرم کرده بود و ل کیبا حل کردن  مانیپ

و  ختیگر یباب م نیاز گفتگو در ا شهیهم هم مانیپ.بود یداشتن فرزن يگذشت و هنوز او در آرزو یچهار سال از ازدواج آنها م

.کرد یبه بعد موکول م ای

 يو از سو.خواست یبچه نم مانیپ.بود يا گهید زیچ تیواقع یدارند ول یکردند آنها مشکل یتصور م انیو آشنا کانینزد ي همه

 یم دیجان مار را تهد یحاملگ.ستیاو خوب ن يبرا یحاملگ یطیشرا چیعنوان و تحت ه چیگفته بود که به ه الیدکتر به ل گرید

نمرده که من  یکس از حاملگ چیهنوز ه.کنند یبزرگ م دیبا از آنچه که شتریرا ب يزیچکرد دکترها هر  یفکر م الیل یول.کند

 مانیپ یوانگه.نداشت که او را نگران کند لیم.نگفته بود مانیرا به پ هیقض نیالبته او ا.هر دو دست خداست یمرگ و زندگ.رمیبم

 یشد با مهربان یخود مسلط مکه به  یکرد و در حال صافاش را  نهیکنم؟س دهیاو را رنج دیخواهد چرا با یزود بچه م ای يهم د

:شروع به صحبت کرد

.گوش کن میبه حرفها يخواهم باهات حرف بزنم اگر فرصت دار یمن م-

.یبگ یخواست یم یچ.کنم یگوش م: انداخت و گفت الیبه ل ینگاه مین مانیپ

نمود شروع به صحبت  یاحتراز مکه از نگاه همسرش  یگوش کند،در حال شیدر حال حل جدول به حرفها مانیکه راحتتر بود پ الیل

:کرد

درباره اش حرف  دمیکش یهم من خجالت م دیشا... دیشا.دست نداده یهرگز فرصت یخواهم باهات حرف بزنم ول یمدتهاست م-

 یلیتو منو خ.نکردم يا هیخودم گال طیاز شرا يلحظه ا يبرا یکنم و هرگز حت یم تیدر کنار تو احساس رضا یاز زندگ.بزنم

.يدکر یکاش اونو کامل م يا یول يرده اخوشبخت ک

 یبه اصطالح خوشبخت يزیچه چ: دیسرد پرس یداشت با لحن یخود را بر م يکه فنجان چا یروزنامه را کنار گذاشت و در حال مانیپ

کند؟ یتو را کامل م

تو اغلب از  یول.وشن کندخانه را ر نیخاموش ا يتونه فضا یبچه م کی.بچه کی... کی: و گفت ستیشرمزده ب صورتش نگر الیل

.یدان یمادر بودن فرزندت نم قیمنو ال دیشا.يزیگر یمورد م نیصحبت در ا
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نمود و از پشت پرده به  شیبهایکنار پنجره رفت و دست در ج.و از جا برخاست دیکوب ینعلبک يفنجان را رو یحوصلگ یبا ب مانیپ

زد و او همچنان  یحرف م الیل.بودند يباز یل یتا دختر بچه در حال لدو .دید یدر آنجا م یقابل توجه زیچ ییگو.شد رهیخ رونیب

حداقل نه آن .نبوده ام یاو همسر چندان مهربان يمن که تا حاال برا.حق مسلم اوست نیا دیشیاند یبا خود م.سکوت کرده بود

 یخودم او را قربان ياطر خواسته هامن به خ.ننموده يا هیمرا تحمل کرده و گال يکه او از من برداشت کرده و او با صبور يزیچ

 يزنِ تابکار ریمن از ازدواج با او چه بود؟به قول مادرم اگر گ دفواقعا ه.دیرا نفهم قیحقا نیخدا رو شکر که او هرگز ا.کرده ام

وع به برگشت و شر شیآهسته سر جا.از او آموختم،درست از همان شب اول یمن صبر را به نوع.آورد یافتادم چه به روزم م یم

:صحبت کرد

خواهد،داشته  یرا م يزیآمد هر چ ایبه دن کهیخواهد وقت یدلم م.داشتم یموجه لینخواستم دال يمن اگر تا به حال بچه ا-

را خواست،آن  يبزرگ شده و اگر دختر میمثال تا چشم بر هم بگذار يبرا.را آرزو کند يزیدوست ندارم مثل خودم هر چ.باشد

.کنداو را طرد  یمال فقر لیبه دل دیدختر نبا

بچه را  يحوصله .میشده ا ریهر دو پ گریکه د یرس یدلخواه م ي جهیبه نت یوقت یول.درسته نیا: پر مهر گفت يبا لبخند الیل

.و مثل کوه محکم اورمیداشته باشم که او را قانع بار ب يخواهم بچه ا یم.کنم یمن مثل تو فکر نم.يندار

جا  یکه توقعات ب اورمیبار ب يدهم او را طور یبهت قول م: گذاشته بود ملتمسانه گفت مانیدست پ يکه دستش را رو یدر حال الیل

.نداشته باشد

.من فعال اعصاب بچه را ندارم: دوباره روزنامه را برداشت و در همان حال گفت مانیپ

.منو رد نکن يکنم تقاضا یخواهش م.منه ي فهیوظ نیا.یبش تیگذارم تو اذ یمن نم-

: به اعماق نگاه او رسوخ کرد و آنگاه با مسرت گفت الیل.در دست نداشت تا ساز مخالف بزند يبهانه ا گرید.ستینگر الیبه ل مانیپ

.متشکرم

* * *

مادر .وسائل مربوط به بچه بود دنیدائم در حال خر الیمادر ل.در خانه به پا کرده بود یبیخبر جنب و جوش عج نیو ا.باردار شد الیل
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.کند يآشپز الیداد ل یاجازه نم یحت نمایپ

داشت و  یاحساس لذت بخش.دیگنج یدر پوستش نم الیل مانیخودش بود و در کنار پ يمادرش خانه  يرغم اصرارها یعل

.کرد ینوزاد شکمش را لمس م یهرازگاه

.شد یعام ظاهر مکه کمرو بود کمتر در مالء یینمود و از آنجا ینم یخود کوتاه فیوزن از وظا ینیوجود سنگ با

گفته .بود دهیو بارها او را بوس دهیرا در آغوش کش یهست الیل.فت دنشیبه د یبهاتفاق مادرش و هست وایآن روزها بود که ش در

.شده بایز نقدریکه بچه ات ا يجان تو چکار کرد وایاوه،ش.من هم مثل تو باشه يکاش بچه !خوشگل يکوچولو: بود

 کیتواند  یدونم وجود بچه م یاز حد خسته ،م شیگرفتاره و ب یلیروزها خ نیا مانیپ.تش دارددوس یلیمسعود خان هم خ حتما

... فقط.کردم ییجا یخواهم سوال ب یم... او چکار کرد؟ معذرت يآورد ایرا به دن یتو هست یوقت یراست.باشه شیبرا یتنوع بزرگ

.بود دهیبه او خند وایانداخته بود و ش ریصورت گلگونش را به ز الیل.ام جانزدهیه یلیدونم که خ یفقط م

در .رود یابرها راه م يانگار دارد رو.اول باشد يخصوصا اگر بچه .حال و هوا را دارد نیهم يموقع باردار يهر مادر.هیعیطب نیا-

.یاستراحت کن دیچون با.بهتر است يمادرت برو يسه ماه آخر را به خانه  نیکنم اگر ا یضمن من فکر م

 یمدت طوالن يمادرم برا يخانه  مانیدونم پ یبعد از آن م.کند یم يکنم طفلک مادر شوهرم آشپز ینم يخانه کار ينه من تو-

.که دوست ندارم بخاطر خودم او را آزار بدهم نهیا.معذب است

.قدر تو را بداند دیبا مانیو پ یهست يتو واقعا همسر فداکار-

تو  ییدر هر حال از راهنما.از حد خوبند شیزنند که خودشان ب یم ییها را آدمهاحرف نیا: که سرخ شده بود گفت یدر حال الیل

.ممنونم

دکتر در .زد ینم یحرف گرانیو د مانیدکتر با پ يکه در مورد گفته ها یکرد در حال یدکتر چک م شیهر ماه خودش را پ الیل

و  نهیدچار سوزش س یاش گاه یقلب یبنا به ناراحت باال بود و اریبس الیچون فشار ل.کرد یم یاظهار نگران یشش ماهگ انیپا

 یزد و م یدکتر لبخند م ياو هر بار فقط به گفته ها.داد یم دیام الیبه ل نیبود و هم ببه نظر خو نیحال جن یول.شد یم جهیسرگ

پس ساده  ندیآفر یم ز،انسانیناچ يخود از نطفه ا زالیخداوند به قدرت ال یهر دو دست خداست وقت یدکتر مرگ و زندگ: گفت

.نگران حال او بود قایکه عم یدر حال.گفت یم نیاش آفر هیببخشد و دکتر هر دفعه به او و روح یاست اگر بخواهد به من سالمت
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 يلحظه ا يبرا ستین یباق ایاگر عمرش به دن یخواست حت یداشت از خداوند م یخود را با عبادت و دعا مصروف م يروزها الیل

 یو در دل ترس را سرکوب م.دیشیاند یم ندهیبه خواب رفته بود ساعتها به آ مانیپ یاو بچشاند و شبها وقت لذت مادر شدن به

.داد یم ينمود و به خود دلدار

* * *

کرد که  یبه او اصرار م یمادر با دودل.پوشاند یلباس م یبا عجله به تن هست وایداد و ش یساعت عدد نه را نشان م يها عقربه

.همه جا را گرفته بود یظیبود و مه نسبتا غل یو باران یهوا طوفان.برود دیگفت حتما با یم وایآنجا بماند و شامشب را 

پنجره را باز کرد و به مادرش .شد نیرا به آغوش داشت سوار ماش یکه هست یو با عجله در حال دیدر بوس يمادرش را جلو وایش

.زنم یبهتون زنگ م دمیبه خانه که رس: گفت

.از وضع هوا به خانه برگشت یدست تکان داد و با نگران یهست یبه پاسخ خداحافظ درما

 یم نیماش واریامان بر درو د یب ییقطرات باران مثل شنها.ردیرا بگ شهیبخار کردن ش يپنجره را باز گذاشته بود تا جلو يال وایش

عقب نشسته بود و با  یصندل يرو یهست.کرد یار مک کسرهیبه صورت  نیلغزنده بود و برف پاك کن ماش اریجاده بس.دیکوب

؟يدیمامان؟مگه تا حاال بارون ند هیچ: و گفت دیبر سرش کش یدست وایش.کرد ینگاه م رونیبه ب يکنجکاو

زه؟یر یمامان چرا از آسمون آب م: دیپرس یهست

.ینک یم هیو گر یتو ناراحت کهیمثل وقت.کنه یم هیداره گر نکهیا يبرا... نکهیا يبرا-

ناراحته؟ یچ يبرا-

.گم دخترم یبهت م میدیبه خانه رس یوقت: متمرکز کرده بود گفت یرانندگ يکه حواسش را رو یدر حال وایش

.نه نه حاال بگو-

.حواسم جمع باشه دیکه حاال با ینیب یم زمیعز-

:گفت دیاز جا بلند شد و دست دور گردن مادرش انداخت و او را بوس یهست

.بگومامان حاال -
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.نمیرا بب میجلو يگذار ینم.بگذار حواسم جمع باشه.یمنو ول کن هست-

 يصدا.را صدا کرد یزد و هست یغیج.دیبلند شن یو بوق دیرا رد کرد فقط دو چراغ بزرگ د چیپ یوقت ینبود ول ینیماش چیاز پ قبل

لحظه به لحظه  ریکشند و تصو یم ریدرد تاز  شیحس کرد دنده ها.دینفهم زیچ چیه گریگرفت و د یکه نم يو ترمز یهست ادیفر

داد و  ینفر به زور پلک او را باال م کیانگار .کردند یهمه پچ پچ م ییگو.دیشن یم یامفهومن يصداها.شود یتر م رهیدر نظرش ت

زنند و تصور کرد با هر  یدر موردش حرف م نکهیو ا دیشن یاسم خودش را م یگاه.کرد یم کیچشمش را تحر يقو يبا نور

به  یهوشیروز سوم که در ب انیدر پا.اوردیزبان ب بهرا  یکشد و حالش بدتر از آن است که بتواند کالم یم ریت نهیس ينفس قفسه 

...مسعود: کالم خود را بر زبان آورد نیبرد اول یسر م

 نجایمن ا: غض آلود گفته بودب يکه به کنارش آمده بود و دستش را به دست گرفته بود و با صدا مارستانیاتاق ب ياز گوشه  مادر

.هستم دخترم

.دیآب به من بده یلطفا کم.آب: ناله کرده بود وایش و

.شده بود هوشیآب به او داده بود دوباره ب یمادر کم یوقت

آفتاب بود و  ياشعه  دیکه د يزیچ نیگانش را از هم گشود و اول دهیبه زحمت د.گذشت تا دوباره به هوش آمد یطوالن مدت

به دستش بود و  یبه اطراف نظر انداخت سرم.دیخواند شن یرا به بخش م يشد و دکتر یم دهیدم یینرم که در بلندگو يصدا

به  يزیچ یول.در آورده مارستانیبه خودش فشار آورد تا بفهمد چگونه سر از ب یلیخ وایش.نشسته بود یصندل يمادرش غمزده رو

:دیپرس فیضع ییالجرم با صدا امدیخاطرش ن

به سرم آمده؟ یکجا ام؟چ من-

 يگامها يصدا وایش.رفت و دکتر را صدا زد رونیو سپس دوان دوان به ب دشیبه کنارش آمد و از فرط شوق بوس مهیسراس مادر

قلبش .پوش دیسف يبتهایبلند باال به همراه دو پرستار در ه يدکتر.که به اتفاق مادرش کنار بسترش آمدند دیچند نفر را شن عیسر

ام؟ نجایبه سر من آمده؟چرا من ا یچ: دیو هراسان پرس ختدکتر چنگ اندا نیبه آست.تخیفرو ر

 ست؟تصادفیخاطرتون ن.دیکرد داینجات پ دیشما شانس آورد: گفت متیدکتر با مال.به کنارش آمد و نوازشش کرد مادر

.بوس ینیم کیجاده با  يتو.دیکرد
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...زد باز هم و باز هم یرا صدا م یداشت هست.از خاطرات به ذهنش هجوم آورد یموج وایش

...یآن تصادف و هست!آن صحنه.به خاطر آورد کبارهی

...یاون کجاست؟ هست: زد ادیو فر دیجا پر از

 یآمدن سوزن خون همچو شاهراه رونیب يافتاد و از جا نیزم يپرستار و دکتر و مادرش قادر به کنترلش نبودند سرم رو دو

 يقو یآمپول مسکن عایاز پرستار ها گفت که سر یکیدکتر به .انداخت یزد و به همه چنگ م یم ادیرهمچنان ف وایش.زد یم رونیب

 یسع.کند و پرستارها غمزده اند یم هیکه مادرش گ دید وایش.کرد قیمسکن را به او تزر تربه زحمت او را خواباندند و دک.اوردیب

 يکه برا يرغم مبارزه ا یشد و عل نیچشمانش سنگ.گذاشته بودندبدنش  يرو ینتوانست انگار کوه یکرد دوباره حرکت کند ول

مادر  دیسر رس وایدر پرونده بود که پدر ش یحاتیدکتر مشغول نوشتن توض.را پوشاندند دشید يجلو شیداشت،پلکها دنینخواب

به طرف دکتر رفت و بعد .به دخترش افکند یبه همسرش و سپس نگاه یپدر ابتدا نگاه.ستیاو را نگر انیبه جانبش رفت و گر

...دکتر؟ دخترم: دیپرس

همکاران ما فوت  ریناپذ یکه نوه تان با وجود تالش خستگ دیدون یم.ندارم تانیبرا یمن خبر خوب د؟متاسفانهیشما پدرش هست-

تونم با همسرش حرف بزنم؟ یم... و اما دخترتان.کرد

شما .نداره يمساعد یاو حال روح.دخترش به سوگ نشسته يانه براهمسرش با اندوه فراوان،خ: گفت هیجلو آمد و با گر وایش مادر

.بچه بود نیچقدر عاشق ا دیدون ینم

او حاال .میما همه متاسف شد.کرده بود يمغز يزیآن دختر کوچولو خونر.دونم یبله م: با تاسف سرش را تکان داد و گفت دکتر

به سر دخترش  ییدونه چه بال یهنوز نم.نداره یمناسب یروح تیوضع.زن جوان بود نیاالن به فکر ا دیبا.داره قتیحق نیرفته و ا

که باردار  ستیهرگز قادر ن گریاو متاسفانه به علت جراحات وارده د.نهیدردناکتر از ا بگمبهتون  دیاما آنچه که من با.آمده

 یمادر وقت.به صورتش زد یشاند و آبن یصندل يشد،پدر به سرعت و با اندوه او را بلند کرد و رو هوشیکرد و ب يمادر ناله ا.شود

 یبه هم خوردن زندگ یعنی نیا: مادر به حرف آمد.ستادیا شکرد و پدر ماتمزده کنار ستنیمقدمه شروع به گر یبه خود آمد ب

...مسعود.وایش

.کنه یزندگ طیشرا نیبا ا وایتونه با ش ینم یفعل ي هیبچه بود و با روح نیکه عاشق ا آنطور
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 نهایا.بزرگش نکن گهیتو د.خودش بزرگه ياون دردش برا.يبد يدلدار وایبه ش دیتو با.توکل کن.خدا بزرگه.آروم باش خانم-

.دیشه جنگ یکه نم ریخواست خدا بوده با تقد

درست مثل .بود یزخم شییبرداشته بود و نه جا ینه خراش.دمشیآخر د يلحظه .بود ینیبچه نازن.اون بچه: گفت انیگر مادر

.افتاده بودتخت  يعرسک رو

نداره تا باهاش  یمسعود هم حال و هوش درست.رهیبدبخت از ترس کم مونده بم يراننده .گن جاده لغزنده بوده ترمز نگرفته یم-

.حرف بزنم

 يدرباره .بهش بگم یمسعود چ يدرباره .دوخت یرا به هم م نیداشت آسمون و زم.به هوش آمد چکار کنم وایدونم اگه ش ینم-

؟یهست

 نیا.ستین نیکه مسعود هم حال و روزش بهتر از ا نجاستیا یبدبخت.شه که تا آخر عمر ندونه ینم.گهید یبگ يجور کی دیبا-

.داره ازیبه وجود شوهرش ن يزیاز هر چ شتریبچه االن ب

.ما شد ریبانگیبود که گر یبتیچه مص نیدونم ا ینم-

 یراست.یکن فیبراش تعر يطور کیه به هوش امد بلک وایش شیپ ؟برویکن یم یتاب یچقدر تو ب.نکن زن يناشکر-

 نیا.حاال برو.وایتو و ش دنید ادی یسر م کیدست آخر هم گفت عصر .کرد هیو گر یتاب یب یلیخ.هم تلفن زد ،خواهرتیتیگ

.ده یکار دستمون م ستیحال خودش ن يدختره تو

.خارج شد مارستانیدرنگ کرد و بعد از ب یلحظات وایرفت و پدر ش نیشه

* * *

مدت  نیدر ا.بود آسمان به رنگ سرخ در آمده بود کیغروب نزد.کرد یگرداند و زمزمه م یرا در دست م حیتسب یبه آرام نیشه

با وجود کسالت  یمادر متعجب بود که چرا مسعود حت.نگرفته بود مارستانیبا ب یبود و مسعود هم تماس امدهیهنوز به هوش ن وایش

آغاز  نیدانست ا یم.ستیدخترش گر يدر دل برا.بودند امدهین وایش دنیو مادرش هم به د رپد یحت.بود دهینپرس وایاز ش یحال

.دانند یرا مقصر م وایاست حتما آنها ش بتیمص
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 یاما آرام و ب.ستندیدو خواهر گر.از جا بلند شد و خواهرش را در آغوش گرفت.خواهرش به درون آمد یتیفکر بود که گ نیا در

مادر به سرعت .از هم گشود دهید یبه آرام وایش نیحاضر ياز همهمه و گفتگو.هم به درون آمدند مانیو پ الیبا فاصله ل.صدا

 یرا که بهت زده به اطراف نگاه م وایخاله خک شد و ش.آمدن دنتیو بچه ها به د یتیگ خاله: گفت یتصنع يکنارش آمد و با لبخند

دخترم : دیمادرش چنگ زد و با التماس پرس يوزش آمده از جا بلند شد و به بازوهاآورد که چه به ر ادیدوباره به  وایش.دیکرد بوس

به روزش آمده؟ یمادر؟دخترم؟چ

 نجایا.یسر و صدا کن نقدریا دیمادر خوب که نبا کی... یهست یتو دختر شجاع: کرد او را آرام کند گفت یم یکه سع یدر حال مادر

.مارستانهیب

اش  دهیخاله اشک از د.اون زنده است نیمن؟بگ یهست.خاله نیشما بهم بگ: ف خاله اش برگشت و گفتاز مادر به طر دینا ام وایش

 یخودم را م نیشده؟ اگه نگ یچ نیشما رو به خد بگ: زد ادیفر.ناباورانه کرد یرا در حدسش مطمئنتر ول وایش نیشد و ا ریسراز

.فتادها یبدونم چه اتفاق دیمن با.کشم

شده االن  دیرنگش مثل گچ سف.مادرت را نیبب.به خودت مسلط باش زمیعز: گفت یجلو آمد و با مهربان تشیبا وجود وضع الیل

.خورده يزیو نه چ دهیچهار روزه که نه خواب

آمده؟ یمادر تو را به مقامت قسم بگو سر بچه ام چ: و با عجز گفت ستیبه مادرش نگر وایش

.شده یزخم.شده يبستر گهیبخش د کی يتو: جو را آرام کند یمصلحت یآمد با دروغ خاله

کدوم بخش؟: دیو به راه افتاد و پرس دیبا عجله از تخت پر وایش

در نبرد بودند تا  یچشمانش به سخت ستیمادرش نگر ي دهیبه صورت تک وایش.را گرفت و به طرف خود برگرداند شیبازو مادر

مرده؟ مرده مادر؟: دیپرس دیلرز یکه تمام بدنش م یدر حالگرفته  ییبا صدا وایش.دیلرز ینچکند و لبانش م رونیاشکها ب

.زنده است نیبگ.زنده است نیبگ: دیمادرش را تکان داد و پرس وایش.کرد یهمچنان نگاهش م مادر

شوك  نیدر آغوش مادر با وجود ا وایشد و ش ریو خاله هم سراز الیاشک از چشم ل.دیو بغضش ترک دیاو را به طرف خود کش مادر

.بازوانش را گرفت ریز مانیشود پ نیخواست نقش زم یکه م يدرست لحظه ا.کرد یهنوز ناباورانه نگاهش م میعظ

زدهمیس فصل
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آمد روز  یکه به هوش م یگاه.دیفهم یو روشن شدن هوا را م کیاز گذر زمان فقط تار.بود يداریهمچنان در عالم خواب و ب وایش

 یآمد و او را دعوت به آرامش م یزد مادرش کنارش م یاست و هر بار او را صدا مخو یحاال او مسعود را م.شب یبود و گاه

مسعود کجاست؟: دیاز مادرش پرس بودصبح روز هفتم که قادر به نشستن .کرد

.دییایب نجایگرفتار بود که نتوانست به ا يبه قدر: مهربانانه گفت ختیگر یسوال م نیکه آشکارا از جواب به ا یدر حال مادر

لفن هم نزد؟ت-

.يهوش بود یتو ب.اون چرا تلفن هم زده... ا... ا: شد گفت یبار مرتکب به دروغ م نیاول يکه برا مادر

 دهیاشک از د.تخت گذاشت و به فکر فرو رفت يسرش را به لبه .دیگو یدانست او دروغ م یمادرش بود و م يکامال متوجه  وایش

 چیرا نداشت نه اکنون و نه ه بتیمص نیطاقت ا.ردیآرزو کرد بم.توانست کنترل کند یآنها را نم ختنیاصال ر.شد ریگانش سراز

 نیسخت تر یهرگز حت.است يتوانست مرده باشد اون دختر قو یاون نم.بود هیشب بوسدرست به کا.مرده بود یهست.گریوقت د

کردم و  شیمن دعوا... من.دیبوس یاشت مرا مآورم د یاز او به خاطر م يریتصو نیآخر.درآورد يتواند او را از پا ینم هایماریب

.پدرش بود يدلبسته  درچق.عشق من و مسعود.یدوست داشتن يچه دختر کوچولو.گفتم حواسم را پرت کرده

 یحاال مسعود داره چکار م.من و مسعود انیتنها رشته اتصال تفاهم م: دیشیاند یآمدند و او همچنان م یم دگانشیاز د اشکها

کرخ  بتیمص نیشرح ا دنیهر کس از شن.بهش حق بدهم دیبا.دهیگوشه خز کیو اندوه  صالیاز فرط است.رهچایموجود ب.کنه

.شناخت یرا م یهر کس که هست.خواهد شد

اندازه که از مرگ  نیمسعود از مرگ من ا دیشا.دمید یروزها را نم نیمردم و ا یاون م يکاش من به جا يا.کاش مرده بودم يا

عمر  کیبه بعد  نیکه از ا يموجود.یگن موجود اضاف یبه من م.داستیپ امدنشیاز ن نیا.شد ینم نیغمگاندوهناك شده، یهست

ترمز .حادثه بود کیاون .به خدا قسم من مقصر نبودم یول.تلخ به گردن بکشم يازجر عذاب وجدان را به سبب واقعه  دیبا

 نیآن ماش يآخر چراغها يود و گرفته بود و من تا لحظه هوا مه آل.را منحرف کنم نشد نیماش ریهر چه تالش کردم مس.نگرفت

.دمیرا ند

.طفلک من.کرده يمغز يزیگفت خونر یخورده چون مادر م ییسرش به جا نیحتما با برخورد به ماش.بود ستادهیکنار من ا یهست
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:به مادر گفت.ستیمادرش هم گر.ستیبلند گر يصورتش گرفت و با صدا يدستانش را جلو وایش

.نمشیخواهم بب یحاال کجاست؟ماون -

مسعود را به زور .گرفت یجنازه بو م.روز سوم به خاکش سپردند انیدر پا.يبود هوشیهفته ب کیتو مدت : گفت هیگر انیم مادر

.کرد یم هیسه روز و سه شب سر جنازه گر.میکرد يبه خاکسپار یراض

تا مرد؟ دیزجر کش یلیمادر خ-

.هوشیب یبود ولفقط چند ساعت زنده .نه دخترم-

.حضور او بود یب يگرانتر از آن خاکسپار یگران بود ول شیبرا یلیخ یمرگ هست.ستیباز هم گر وایش

.ردینشست بگ کیفقط  میکرد یمسعود را راض-

نه؟یخشمگ یلیاون از دست من خ-

از فکر رو به رو شدن .یهست بود مگر در مورد یمنطق يزیهر چ يدانست که مسعود برا یم.طور نیهم هم وایش.سکوت کرد مادر

!قاتل بچه.از او نساخته بود یخوب ریتصو.دیکش یبا مسعود مغزش سوت م

.شه دخترم یدرست م زیهمه چ: گفت دویبه سر دخترش کش یدست مادر

.خواهم مرخص بشم یم نیبه دکتر بگ.مرده گهید یهم که درست بشه،هست زیهمه چ: گفت وایش

...آخه یول-

.به خانه بروم دیبا.ادرکنم م یخواهش م-

.را با خود تنها گذاشت وایرفت و ش رونیمردد از اتاق ب مادر

* * *

کنه؟ یدرد م: دیزد پرس یدست م یزخم يکه به نقطه  یدر حال دکتر

.یلینه خ: شده بود گفت دیکه از فرط درد رنگش سف یدر حال وایش

و لگن مجروح  دندید بیدنده ها آس.دیشما مرخص شو نمیب یح نممن اصال صال: گفت وایدر حال نوشتن شرح حال به ش دکتر
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.دیشد فیضع اریسرتان هم شکسته و بس.شده

.بروم دکتر دیمن با: مصمم گفت وایش

.توانم موافقت کنم ینم یفهمم ول یحالتان را م-

.همسرم بروم شیپ دیبا.سمینو یم.دهم یم تیمن رضا-

.دیبه استراحت دار ازیادف سخت،شما نبعد از آن تص.رفت دیبه موقع اش خواه-

.استراحت کردم یبه حد کاف-

 شونینسخه را هم به ا نیا.دیکن صیخودشان ترخ تیرا با رضا شونیخوب ا اریبس: به پرستار گفت دیکه اصرار او را د دکتر

.دیبده

بله؟: تستاد،گفیدکتر؟ دکتر همانجا ا: راه صدا زد ي انهیاو را م وایبه راه افتاد که ش دکتر

آوردنش حالش  نجایکه ا یوقت.يمغز يضربه : فوت کرد؟ دکتر دلسوزانه گفت یدکتر دخترم بر اثر چ: دیکرد و پرس یمکث وایش

.متاسفم.بود میوخ

دستان مادرش را فشرد و .پس او بدبخت بود.کرد یترحم را در نگاه پرستارها حس م.نکند هیخودش را کنترل کرد تا گر وایش

 یزن.تاول زده بود شیپلکها يکرد و رو یبود در چشمانش احساس سوزش م ستهیاز بس گر.دندیلباسش چک يرو اشکها.مژه زد

همچو  یشده بود و در عنفوان جوان دیسرش سپ يچند تار مو.آوردند شیپ ي تهنبود که هف یشد،زن یمرخص م مارستانیکه از ب

اتاقها هنگام  يرا جلو گرانید يصدا.فرو رفته بود یمشک یدر لباس هیقرمز از گر یو زرد با چشمان دهیرنگ پر.بود دهیتک یرزنیپ

کرد و نه  ینه به چپ نگاه م.مسخ شده بود يهاهمچون انسان وایش.سوزاندند یدل م ایخوردند و  یکه براش تاسف م دیشن یعبور م

خود  نیپدر او را سوار ماش.داد هیمادرش را گرفت و به پدرش تک يبازو.رفت جیسرش گ دیرس ابانیبه خ شیپا یوقت.به راست

.ما يخانه  ییایرا ب يبهتره چند روز: پدر به دخترش گفت.کرد و مادر جلو نشست

پدر؟ یچ يبرا-

.دیرا ناراحت کن گریکدیممکنه  دیشما ناراحت يهر دو.خوب بهتره... خوب-

آن  ایمن  ریحادثه تقص نیبدونه ا دیاون با.مبده حیمسعود توض يبه خانه بروم پدر و برا دیبا.ستمیناراحت ن یمن از دست کس-
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.ترمز نگرفته.راننده نبوده

 شیبرا یچیه گهیرفته د نیکه از ب یکه هست نیمثل ا.رهیرا بپذ یحیتوض چیکه اون داره ه یکنم با حال یفکر نم: آرام گفت پدر

.کنه ینم یفرق

کردند و  یپدر و مادر مردد با او خداحافظ.بگذارند در از پدر و مادرش خواهش کرد که او را با همسرش تنها يجلو وایش

به پرستار  يازین گرید یعنی.را مرخص کرده بود یظاهرا مسعود پرستار هست.خانه سوت و کور بود.وارد خانه شد وایش.رفتند

 یتاق مسعود زد جوابچند ضربه به در ا.گرفت و باال رفت شیآرام راه پله ها را در پ.دبو یبه هر جا نظر کرد عکس هست وایش.نبود

 دید یرا نم ییاول جا يپا گذاشته بود در وهله  کیتار یروشن به مکان ییاز جا کبارهیدر را باز کرد و وارد اتاق شد چون .دینشن

اتاق .کجا دنبالش بگردد دیدانست با یم.نبود نجامسعود آ.دید ختهیچشمانش به نور عادت کرد آنجا را به هم ر یوقت

اصال مسعود را .ختیقلبش فرو ر.را باز کرد یکوتاه در اتاق هست یزان گام برداشت و پس از مکثآهسته و لر.یهست

 يموها يشده بود نما دیسف شیموها يمبدل شده بود که همه  دهیو تک دهیژول يمرتب به مرد شهیمسعود آراسته و هم.نشناخت

.کند يریزدن جلوگ ادیز فرتا ا ردیدهان خودش را بگ يبا دست جلو وایمسعود سبب شد ش یوگندمج

.گذاشته بود یتخت هست يلبه  يآن سرش را رو میمال کیرا باز کرده بود و در پناه موز یهست کالیآلبوم موز مسعود

به قدرت مسعود  يکرد مرد یتصورش را هم نم یحت وایش.آن دو درگرفت انیسخت م یسکوت.آلبوم را بست دیرا د وایش یوقت

مسعود مثل روح .دیمبل نشست و آرام به عروسک کنار دستش دست کش يرو.در اتاق را بست و وارد شد.شده باشد دهیتک نقدریا

.فاقد احساس.شده بود

که  وایکنه مگه نه؟ ش یکارها رو راحت م نیا.یراحت شده باش دیآن بچه حاال با يرو تیبا توجه به حساس ؟خوبيباالخره آمد-

.حرف بزنم دیمسعود من با یکن یتو اشتباه م: د شد و کنار مسعود نشست و گفتاو را نداشت بلن يو تهمتها هیطاقت کنا

.يدادن ندار حیبه توض یاجیتو احت-

 کیماجرا فقط  نیا.دوستش داشتم شتریاز تو هم ب.من مادر اون بودم.یمن اونو کشتم؟چقدر احمق یکن یدروغه تو فکر م نیا0

.تلخ يحادثه  کیحادثه بود 

را  عیوقا نیکه ا ستمین يمن به قدر تو قو: مسعود گفت.کرد یم هیخودش هم گر.شد ریمسعود سراز دگانیداشک از  دید وایش
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.هضم کنم

.داشتم اجیبه حضورت احت.يامدین دنمیچرا به د.يبد يبه من دلدار دیتو با.يبود شهیهم.یهست يتو قو یول-

.میندار يازین گریکدیبه  گریما د-

.حاال رفته یول.ادیز یلیخ.بود زیما عز يهر دو يبرا یهست-

.من یزندگ ي هیتنها سرما.بود یخانم درست و حساب کی.گم یم یکه چ یدون یم.اون رفت و منو با خودش برد-

.میبه هر حال ما هر دو جوان یشه ول ینم یهست يبچه ا چیه گهی،دینه مثل هست میباز هم بچه داشته باش میتون یمسعود ما م یول-

اگر تو را هم از ... اگر.چه بر سر من آمده نیبه من نگاه کن بب.ریمنو بگ يدستها.روح منو نگاه نکن یود آنطور بخدا مسع بخاطر

...مسعود.رمیم یدست بدهم م

.کرد ینگاه م دید یرا م یبار است که اتاق هست نیاول ییو مسعود بهت زده گو.ستیگر یبلند م يبا صدا وایش

برگشت و با  وایبه طرف ش.کشد یو سر او را دست م دهیتخت خواب يرو یکه انگار خود هست کرد یبالش او را نوازش م يطور

 نمیذهن مت.بودم دهیبود که در تمام عمرم د يموجود نیاو قشنگتر.ما رفت شیاز پ یآن موجود دوست داشتن: گرفته گفت يصدا

خودم را خوب  نقدریاز خودم متعجبم که ا.من متعجبم.دیخند یرفت و م یراه م واریدگذرد که هنوز دست به  یم یخاطرات ياز رو

کنم  یرا حس م یمن هست.کنم که اصال انتظارش را نداشتم یرا در خودم کشف م یخاص راتییشناسم و حاال دارم عواطف و تغ یم

.رود یم گریگذرد و به طرف د یاتاق م نیا انیاز م یکه به ارام

مسعود یول: درمانده گفت وایش

 یحادثه بوده ول کیآن ماجرا  یگ یم.دانم یرا م زیبشنوم چون همه چ يزیخواهم چ یمن نم: ت اشاره کرد و گفتبا دس مسعود

.را برد ییبود با رفتنش فروغ و روشنا یمن در هست یاست که زندگ نیحرف من ا.ستین نیمن حرف من ا زیعز

.میعاشق هم بود یاز آمدن هست شیما پ.آمدبا ما  ینبود،هست یم،هستیکرد یبا هم ازدواج م یمسعود ما وقت یول-

.رهیبگ انیعشق ها هم ممکنه پا نیرتریفناناپذ یکه حت دهیوقت به فکرت رس چیه-

.رهیگ ینم انیعشق پا یگفت یم شهیتو خودت هم یول-

.گرفته انیمال من پا-
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...من يخدا: مسعود را گرفت و گفت يدستها هیبا گر وایش

و نه به من  یکن از خودت دفاع کن یتو نه سع نیکنم و نه سرزنش و بنابرا یمن نه تو را متهم م.وایش افتیمن به زانو ن يجلو-

به ازدواج من  یچ يدانم تو برا ینم.به تو ندارم حیتوض يبرا یاجیاحت چیداند که من ه یاگر چه خدا خودش م.یبده یحیتوض

 یدرست مثل حاال که من عشق.یستیکه تو عاشق من ن دمیفهم زینخست در ون ياما در هر حال من همان روزها.يپاسخ مثبت داد

 یکن یو ارزو م يدار ازیکردم هر آنچه تو ن یمن سع.يبه ازدواج با من پاسخ مثبت داد یطیبود که تو تحت شرا دایپ.به تو ندارم

 یتو قبال با کس دمیپرس و جو فهم یبدانم و با اندک شتریدوست داشتم در موردت ب.وجودت را آب کنم خیکنم تا بلکه بتوانم  هیته

.چون به نظر خودم مهم نبود.چون دوستت داشتم.اوردمیتو ن يهرگز به رو یول دمیفهم نویشده من ا یباورت م ينامزد بود

.بدهم حیتوانم حاال هم توض یدادم م یم حیتوض تیواال برا ستین تیمسعود من فکر کردم آن موضوع آنقدر حائز اهم یول-

کردم  یفکر م شهیمن چقدر به تو عالقه دارم چون هم یتوانستم بگذارم تو بفهم یمن نم.امکان داره فقط گوش کن اگه برات-

 هیاش شب افهیق یلیآن خ.بود یبعد هست.رو بودم انهیم شهیهم.يسر خودم نگه دار يباال انهیممکنه در آن صورت عشق منو مثل تاز

را که  یعشق ينطوریا.خواستم او را عاشق خودم کنم و خودم عاشق اون باشم یم دیشا دانم ینم.يمن تو بود ياصال اون برا.تو بود

که تو ... و بدانم که رمیبازوانم بگ انیتونستم هر شب تو را م یمن نم.کنم مشیجا تقد کی يکرد یقبول م دیبا ترد شهیتو هم

.يشد منحاضر به ازدواج با  یو بنا به معذورات يبه من ندار یهرگز عشق

.بدهم حیتوض تیبرا امیام با پ يدر مورد بهم خوردن نامزد دیمن با-

 یاندوه تو مرا رنج م نقدریچرا ا دمیمن هرگز نفهم یگفت یهمان ابتدا به من م یدانست یتو اگر الزم م.دونم یرا م زیمن همه چ-

.یکن یاز من استقبال گرم برگشتم تو یداشتم وقت دیبه سفر رفتم ام یبا هست کماهی يو بعد بنا به بهانه ا.داد

...که ياما تو آنقدر گوشت تلخ بود.من آمدم که به تو خوشامد بگم یول-

.میبود به نظر ما هر دو بدشانس یبدشانس کیخوب آن -

که  یبرزخ نیمنو در ا.دارم ازیاز هر زمان به وجودت ن شتریو ب شتریحاال ب.گم که دوستت دارم یمن حاال بهت م زمیعز یول-

.باشه يکه حرفش را زد یاز آن عشق یکم دیبا.زنم به حال خودم رها نکن یو پا مدست 

.سوزه یتو دلم م يفقط برا.بله مانده-
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.زارمیکه من از ترحم ب یدون یم-

.دهم یم ییجدا شنهادیبهت پ نیهم يبرا-

.کردم یفکر آن هم نم یمن هرگز حت!نه!طالق؟نه-

.با هم و جدا از هم.میبه کار هم نداشته باش يه کارک میبکن یزندگ ينطوریخوب پس ا اریبس-

بغض کرده رفتنش را تماشا کرد او  وایش.رفت رونیانداخت و ب یبه اتاق نگاه گریاز جا بلند شد در اتاق را باز کرد و بار د مسعود

را سرزنش  شیخو زد و یم بیبه خود نه وایش.قلبش به شدت شکسته.ستیمسعود هرگز مسعود گذشته ن نیا دیبه وضوح فهم

 يسود گریاما اکنون د.کدورت کند جادیاندازه ا نیبه مسعود نگفت تا حاال ا ابتدارا همان  امیپ ي هیکرد که چرا قض یم

.گذشته ها گذشته بود.نداشت

چهاردهم فصل

خود در  يرا برا یخلوت يآمد،گوشه  یهم به خانه م یوقت.رود یدانست او سر کار هم نم یم وایآمد اما ش یبه خانه م رید مسعود

وعده  نیبار آخر نیآن آخر ییگو.بود دهیفا یدر حرف زدن با او داشت ب یهر قدر سع وایش.گفت شام خورده یگرفتو م ینظر م

اش انباشته از ته  يگاریگذشت جاس یکه م یرا ترك کرده بود حاال هر ساعت گاریس المسعود که قب.حرف زدن مسعود بود ي

 اهشیبه در آوردن لباس س یاصال رغبت.داد و خواب و خوراکش نصفه شده بود یو وضع خود کمتر توجه نشان مبه سر .بود گاریس

که شروع  یبیتعق یط.گذراند یرا با اوباش م وقتشکند نگران بود که مبادا او  بیکرد او را تعق یسع یمدت وایش.داد ینشان نم

گذراند و  یپارك م يمکتهاین يروزش را رو یخودباخته گاه يل آدمهامسعود مث.که قلبش به درد آمد دید يکرده بود مناظر

برد و بارها و بارها  یگل م شیرفت و برا یم یبر سر مزار هست یو گاه دیکش یم گاریزد س یقدم م.دیخواب یآنها م يرو یگاه

 اهپوشیس يشده بود که مثل ناظرن وایروزها متوجه ش نیتمام ا.گرفت یو قبر را در آغوش م دیکش یکنارش دراز م.کرد یم هیگر

در .کرد یرا باز کرده بودند،اما هنوز درد م وایش يزخمها يکه جا يبا وجود.ستیگر یبود و م ستادهینچندان دور ا يبا فاصله ا

 پدر و یحت.داد یدر رفتار خودش نم يرییمهمان داشتند هم تغ یمسعود وقت.برده بود ادیخودش را از  ردبرابر درد مسعود او د

پدر .کرده بود و التماسش نموده بود که فکر خودش باشد،با تعجب نگاهش کرده بود هیگر شیمادرش هر قدر برا.مادر خودش
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شده  ریدو برابر پ یمدت کوتاه از مرگ هست نیا ولدر ط ییبزرگ کمرش تا شده بود،گو بتیمص نیمسعود که از بار ا

 وایداد و ش یرا هم نم شیپاسخ تلفن ها یحت.گذراند یم یرا در اتاق هستمسعود اکثر مواقع خانه بودنش .بود،شکسته شده بود

 یم میتصم یاگر گاه.بود دهیفا یبرقرار کردن ارتباط ب يتالش دوستانش هم برا.انکار کند نیمراجع يمجبور بود بودنش را برا

 يبود که مسعود همه  دهیشده بود د یتسر زدن به او وارد اتاق هس يبرا وایکه ش یشب.بود یهست يگرفت که حرف بزند درباره 

 ییالبته او دختر ترسو.ترسد یم یکیاز تار یهست: مقدمه گفته بود یبود ب دهیرا د وایمسعود تا ش.اتاق او را روشن کرده يچراغها

.خودش به من گفت.ندیب یکابوس م یکیاما در تار.ستین

صبح به دکتر تلفن زد تا .کرد یم یاو هنوز با گذشته زندگ.کرد یده ماو از افعال زمان حال استفا.وحشتزده نگاهش کرده بود وایش

از حال مسعود  وایش.آمد رونیدکتر ب نکهیتا ا.بود ستادهینگران پشت در ا نهیتمام مدت معا.کند نهیو مسعود را معا دیایبه خانه ب

:و دکتر گفت دیپرس

برود  يبه سفر ایبود تا خاطراتش را فراموش کند و  یر امکاناگ.اش خرابه هیروح یفقط کم.ماست يکه مثل همه  یاز نظر عقل-

است در  گرید یمن آوردن کودک زیتجو نیبهتر.کرد شیشه کار یبا بند زدن هم نم یشکسته و حت ینیقلبش مثل چ.بهتر بود

.وقت نیعتریسر

 یاز من جدا کرده و اصال به من توجهمسعود مدتهاست که اتاقش را  نکهیگو ا.خواهم یرا از خدا م هیقض نیمن ا: دیشیاند وایش

 يتهایحساس يهمه سال متوجه  نیدانم چرا آنقدر احمق بودم که ا ینم.دهد یبه حرف زدن با من نشان نم یرغبت یحت.ندارد

مهم  شیانگار بود و نبود من برا.سخت است یباور کردنش کم.و حساس فیظر نقدریا يبه آن قدرتمند يمرد.او نشدم یروح

.باشم يدلدار ازمندیکه ممکنه من هم ن ستیمهم ن شیبرا اصال.ستین

و از سکوت  دیترس یاز آن م وایآمد که ش یمتروکه به نظر م یقشنگ نبود بلکه مثل مکان وایبه نظر ش گریبزرگ د يآن خانه  حاال

.لذتبخش نبود شیقدم زدن در باغ خانه برا گرید.آن متنفر بود

.و تماشا کند ندیبنش وانیا یراحت یصندل يدوست نداشت هنگام غروب رو گرید

.بود او اصال حال و حوصله پاسخ دادن ندارد دهیفهم نکهیمثل ا.کرد یمادرش هم کمتر از او سوال م یحت حاال

 د،خبریو دار شن ریدر آن گ وایکه ش يخبر نیبدتر.کند فیمادرش تعر يکه برا دید ینم یدر آن زندگ یقابل توجه زیچ نکهیا گو
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خلوت  لشیساعتها با وک.را به خانه فرا خواند لشیوک یاثنا بود که مسعود تلفن نیدر ا.مسعود بود ياز شرکت ها یکی یگورشکست

را به دستش داد او به شدت  لشیوک يکاله و پالتو یوقت.در سالن نشسته بود رونیب وایتمام مدت ش.کرد و بعد او را مرخص کرد

.زنه یدارد آتش به اموال خودش م.اوو عقلش را از دست داده: بود که نیا دیاز او شن که يزیتنها چ.بود یبرافروخته و عصبان

:پله ها او را صدا زد يدر فکر بود که مسعود از باال وایش

و وارد  دیکش یقیقلبا خرسند از پله ها باال رفت و پشت در نفس عم وایش.خواهم باهاتون حرف بزنم یم دییایخانم به اتاق من ب-

.کرد یخودش را جمع م يگذاشته بود و داشت اسباب ضرور زیم يبزرگ رو یمسعود چمدان.داتاق ش

خواهد که هر دو به  یم دیاول تصور کرد شا.کرد یبهت زده نگاهش م وایش.نمود یرا اصالح کرده بود و به نظر آرام م صورتش

کرد شروع به  یرا جمع م شیکه اسبابها یمسعود در حال.جامدانش را ببندد دیاو را صدا کرده بود که بگو نیهم يسفر بروند و برا

 نجایرگم که هنوز پس از آن واقعه ا یاگر من آنقدر ب یحت.ینکن یخودت احساس راحت يخانه  رکه د نمیب ینم یلیدل: صحبت کرد

 یبر نم یخانه هست نیتو در ا کهیتا وقت یعنی یمدت يالبته برا.روم یبه سفر م یمدت يکردم تا بگم من دارم برا تیصدا.ام

 یبر م رانیبه ا یانجام امور قانون يکن برا خبرم يرا کرد تیهر وقت فکرها.نوشتم تیآن کاغذ برا يآدرسم را رو.گردم

 نیبه عنوان مخارج ا لمیهر ماه توسط وک یمبلغ قابل توجه.که من از آنها آگاهم يدار یتو به عنوان همسر من حق و حقوق.گردم

که به  ینیب یم سپ.را پاسخ گو باشد میعظ یمهمان کیمبلغ هر ماه قادر است  نیا.شود یخودت فرستاده م شکل و والیه يخانه 

.فکرت هستم

؟یکن یمسعود،چرا؟چرا منو ترك م یول: دیدرمانده پرس وایش

 يتجار يم معامله انجا يگفتم که برا گرانیمن به د.دادم حیتوض تیرا قبال و امروز برا لمیمن دال: گفت يخونسرد و جد مسعود

.ییرا بگو نیبه مردم هم عاتیاز شا يریجلوگ يبرا یتون یتو هم م.روم یبه اروپا م

.امی یمن هم با تو م.دهم یخواهم دارم از دستت م یمن تو را م.مردم به درك: گفت انیو گر یعصبان وایش

اشتباه  نکهیمثل ا یول.یقائل تیخودت شخص يراب یکردم کم یفکر م شهیهم.ییای یتو نم: دست از کار برداشت و گفت مسعود

کارخانه را  یو باق.دخترم را از دست دادم.شرکتم ورشکست شد کی.را باختم زمیهمه چ.پاکباخته ام کیمن  وایش.کردم یم

.فروختم
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.میدوباره از نو شروع کن میتون یما م-

 ینو م يزیدنبال چ گهید يروم جاها یدارم م.ندارد یحرنگ و رو میبرا نجایا گهید.ندارم یمثل گذشته حس جوان گهیمن د.نه-

.که من تنوع طلبم یدون یم.گردم

؟ياز دست منم خسته شد یعنیتو -

 یاحساس قرار نم.زنم یزنند خودم را گول م یگولش م يکه با اسباب باز يدارم مثل بچه ا.زیمتاسفانه از دست تو و همه چ-

.یم حساب کن يرو یتون ینم گهید.یبه فکر خودت باش دیبابگم تو  دیبا.جا بمانم کیتونم  ینم.کنم

؟یزنم و تو به آن مظنون یم نیتو زم يمن دارم طَبق طبق غرورم را جلو ینیزم يکره  يمرد رو نیتو خودخواه تر: زد ادیفر وایش

 نیمن ا.وایش میکن یم يزبا میما دار: را به دست گرفت و گفت وایش ياش هر دو بازو يآمد و با دستان قو وایش يجلو مسعود

 یم لیخودمان را به هم تحم میما دار.زند یموج م یهنوز در وجودت نقش جوان نمیب یم.کنم یرا دارم بخاطر تو م يفداکار

.گم یدارم م یچ یکه بفهم یآنقدر بزرگ و بالغ هست.میکن

.فهمم ینم یچینه نه من ه: را گرفت و بلند گفت شیگوشها وایش

او رفت و .تفاوت از خانه خارج شد یبا سرعت و ب وایش يرغم اصرار و التماسها یکرد و در چمدانش را بست و عل او را رها مسعود

آنقدر .ستیپله ها نشست و گر يرو وایش.آوار بود کیآمدن  نییپا يبسته شدنش مثل صدا يدر پشت سرش بسته شد و صدا

.دیاشکش خشک يکه چشمه  ستیگر

* * *

 نینشسته و کامال از اندوه ساکن مانیو پ الیآنطرفتر ل.توانست یکرد خواهرش را آرام کند نم یهر قدر تالش م وایش يخاله  یتیگ

 يلحظه ا يبرا.اول مرگ دخترش و بعد ترك شوهرش.سوخت یدلش م وایش ياز اعماف وجود برا الیل.آن خانه با اطالع بودن

 يدانست برا یاو م.درون خودش را در پناه خود گرفت نیشت و جنشکمش گذا يفورا دستش را رو.او گذاشت يخودش را به جا

 يمهر یمرا مورد ب يروز مانیاگر مثال پ: با خود گفت.روزگارش از دست دادن فرزند و محبت همسر است نیزن بدتر کی

اشک از .دمرا ترك کن نکهیاچه برسد به .طاقت و تحملش را نداشتم یاوه خداوندا من حت.شد یداد چه م یخودش قرار م
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!چارهیطفلک ب: بلند گفت يشد و با صدا ریسراز دگانشید

.فکر آن بچه باش.يغصه بخور دینبا: گفت هیگر انیم وایش مادر

کجاست خاله جون؟ وایحاال ش.آمد یبود که از دستم بر م يکار نیکمتر نیا: گفت زانیاشک ر الیل

دانند که  یبدتر از همه هنوز نه خودش و نه شوهرش نم.یچیه یخواب نه.یینه غذا.کند یبچه ام کُنج خانه نشسته و فقط فکر م-

.شن یهرگز بچه دار نم گرید

چطور خاله جان؟!من يخا-

.ستیقادر به بچه دار شدن ن گریو د دهیآن تصادف صدمه د يتو وایش-

 یخودت را م.نکن زن یتاب یب نقدریا.ردیگ یبغضت را م يجلو نیا.بنوش ایب: به دست همسرش داد و گفت یآب وانیل وایش پدر

.یکُش

 يوا میخور یحرص و جوش م نقدریا میبچه دار کیگم ما  یهمش م.شه یدختره داره تلف م.نمیروزها را بب نیبهتره تا ا رمیبم-

اش کن طالق  یراض یخوب آبج: کرد گفت یکه دستش را نوازش م یدر حال وایش يخاله .به حال آنها که چند تا دارند

.دختره جوان است.ارنی یحرف در م مردم.رهیبگ

 بتیمص نیهنوز فراموش نکرده ا امیپ هیبچه ام از سر قض.کُشد یخودش را م ياریب شیخواهر؟اگه اسم طالق را جلو یگ یم یچ-

.دیرا د

.باالخره آنها بزرگترند.دیبا پدر و مادر شوهرش حرف بزن دیخوب برو-

حاال ما پسرمان را از شما .پسرمان را د،همیگفتند هم نوه مان را گرفت.همون گفتندخواستند ب یهر چ.میخانه شان رفت.خواهر يا-

ماند،که بچه دار شد تا  شانیبعد از چند تا بچه مسعود برا.آنها هم بدبختر از ما یول ستین ایگم حق با آنها هست  ینم.میخواه یم

مادرش و  يکه تا آن لحظه شنونده حرفها مانیپ.رده رفتهحاال هم که پسره ول ک.شد نطوریآمدند لذت نوه دار شدن را بچشند ا

 يارزو کرد ا.قلبش به درد آمده بود.روشن کرد يگاریپله نشست و س يلبه .رفت اطیاز جمع به ح یخاله اش بود با معذرت خواه

 یرا دوست م وایم شپس از گذر سالها هنوز ه افتیاو متعجب در.مرفت یداشتم و م یبر م واینداشتم و ش یبه زندگ يکاش تعهد
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؟یکن یرا تحمل م بتیهمه مص نیتو چطور رنج ا وایش دیشیاند.دارد

: او را به خود آورد الیل يگرم صدا نیطن.دیان دست کش يشلوارش افتاد و او با سرعت از جا بلند شد و رو يرو گاریس خاکستر

هر .يدونم تو هم ناراحت شد یم: ادامه داد الیل.ودسکوت کرده و نگاهش نم مانیپ.یبکن وایش يبرا يشد کار یکاش م يا مانیپ

.شود یکس بداند ناراحت م

.او دخالت کنم یزندگ يتوانم تو یمن نم: سرد پاسخ داد مانیپ

.يزد یبا شوهرش حرف م یتوانست یاگر م! دخالت نه-

او  یهمه محبت و مهربان نیا قیمن ال.من شد بیاو که نص فیح.زن ساه دل است نیچقدر ا: دیشیاز جا بلند شد و اند مانیپ

.ندیب یرا نم گرانید يهایکه آنقدر خوب است که بد یکس.ستمین

خوشحالم که تو  یرا انتخاب نکردم ول یحرف زمان خوب نیگفتن ا يدونم برا یم مانیاوه پ: گفت ختیر یکه اشک م یدر حال الیل

خوب و  یمن قدر زندگ.کردم یم يا هیگال یکنم اگر گاه یم از خودم شرم.از مردها ینه مثل برخ.یآنقدر خوب و آنقدر مهربان

.خوشبختم یلیمن در مقابل او خ.وایش چارهیب.دانم یخودم را نم نیریش

خود  نقدری،ایآبج: داد یم يمادرش حاضر شده بود و داشت به خواهرش دلدار.کرد و وارد خانه شد یمصلحت يسرفه ا مانیپ

ز رحمت  يخداوند اگر ز حکمت ببندد در.درست بشه زیبلکه جانب از خدا همه چ.ننذر ک يزیچ کی.نکن،خدا بزرگه يخور

.صبر کرد و بخدا توکل نمود دیبا.ماجرا هست نیدر ا یمصلحت دیشا.يگریدر د دیگشا

.بهم سر بزن یگاه.ییخواهر تنها مونسم تو-

 دیشا.زند یهمش حرفش را م.را دوس داره وایش یلیهم خ الیل.نجایا ایو ب ریرا بگ وایهر وقت دلت گرفت دست ش.امی یمن م-

.شه یم یچ مینیبه خودش هم نگو،تا بب.نگو لیفام ياش را هم تو يماریموضوع ب.کم باز شد کیاش  هیروح

.کرد یهم روبوس مانیو پ الیبا ل وایو بعد مادر ش دندیرا بوس گریکدی يخواهر رو دو

* * *

تنها بودنش در خانه تنها  يخانواده برا يرغم مخالفتها یعل ویش.ان باغ نشسته بوددرخت يرو یشروع شده و برف انبوه زمستان
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 یکند م مینداشت خودش را تسل لیم وایش.فرستاده بود یغامیو نه پ یاو نه تلفن یگذشت ول یاکنون چند ماه از رفتن مسعود م.بود

را آغاز  یخوب یتوانستند زندگ یدوباره م.شد یه راه مرو ب زیآنوقت همه چ.برگرداند یزندگ نونخواست مسعود را دوباره به کا

بست و به خود  یبر صورتش نقش م تبخشیرضا يافکار لبخند نیا يادآوریاز .دیورز یکنند و او خالصانه به شوهرش عشق م

خواست  یم.نشودزد تلف  یکه دست و پا م یاندوه نیبود که در ا دهیرا برگذ يدیراه جد يفرار از خودخور ياو برا.داد یم دینو

 نیبا ا.گشت یتا آن زمان مسعود برم دیخودش را مشغول کند شا لهیوس نیبتواند به درسش ادامه دهد و بد دیمطالعه کند تا شا

او عاقالنه به  نکهیپدر و مادرش از ا.خواند یو عالقه درس م تیبود که مطالعات خودش را شروع کرده بود و با جد یمدت دیام

خود نزد  یزنانگ يِماریب يبرا وایکه ش يچون روز.دیطول نکش شتریب یمدت یشادکام نیا یخوشحال بودند ولکند  یفک م یزندگ

او  شاتیآزما یوارد اتاق دکتر شد و دکتر پس از بررس اریبس یآن روز او پس از معطل.افتیرا در یتلخ قتیدکتر رفته بود حق

د؟یدیه دصدم ای دیخورد يشما قبال ضربه ا این فیخانم ظر: گفت

.حدود چند وقت قبل تصادف کردم: گفت وایش

.دیهست انیحتما خودتان در جر.ستین يتازه ا زیچ نمیب یعکس م نیکه من در ا يزیچ.بله مشخص است-

د؟ییفرما یرا م زیخانم دکتر؟چه چ زیچه چ-

.دیستیقادر به بچه دار شدن ن گریرحم شما را در آوردند شما د-

ممکنه؟ يزیچ نیچطور چن.نگفته يزیبه من چ یدکتر؟کس نیگ یم یچ: دیپرس دیکش ینفس م یسخت که به یدر حال وایش

.گفتم یصورت نم نیوگرنه به ا دیدانستم شما اطالع ندار یمن نم.بله ممکنه-

.من قبال بچه دار شدم.نداره قتیحق نیا: گفت وایش

.نیبچه دار بش دیتوان یبه بعد نم نیاز ا یبله ول-

.نه... من يخدا-

خود را به  یبه دست آوردن مسعود را از دست داده و زندگ دیکه تنها ام دیشیاند یاکنون او م.گذاشت ستنیگر يبنا وایش

.دید یاضمحالل م

.دیخدا را شکر گذار باش دیقدر که خودتان سالمت نیهم.خواست خدا بوده نیا.کند یرا حل نم یمشکل هیغصه و گر: گفت دکتر
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.مرده بودم.کاش مرده بودم دکتر يا: صورتش گرفته بود گفت يه دستانش را جلوک یدر حال وایش

 نیاز ا ؟مگريمن بسته ا يدرها را به رو يچرا همه  ایخدا: گفت یبا خود به خدا م.دیکه چطور به خانه رس دینفهم وایروز ش آن

را هم به آن اضافه  یکی نینبودکه ا یکاف میبرا بتیآن همه مص ای؟آيبر او خشم گرفته ا نینچنیکه ا يا دهیچه د اهیروس یبنده

اشعه  نیاول دیخورش یصبح نمانه وقت ي دهیبه سپ يزیاصال متوجه نشد که چ دیشیاند یبود و م دهبا خود خلوت کر ؟ساعتهايکرد

چاره  ینبود ول یلبا راضکه گرفته بود ق یمیداند از تصم یرا گرفته بود اگر چه تنها خدا م مشیافکند او تصم نیخود را بر زم يها

بود معطل خود  دهیدانست و ند یکس را مثل او عاشق بچه نم چیه ضار يمثل مسعود را که در کره  يتوانست مرد ینم.چه بود

 يآرزو.آن دو فرسنگها فاصله بود يآرزوها انِیکند م یسقف زندگ کی ریشد که با او دوباره ز یم یتازه اگر مسعود راض.کند

.نبود سریم يگریبدون د کی چیاو آرامش،که ه يو آرزو مسعود بچه بود

است  يهر مرد يآرزو نیپرت کند و برود؟ا یبه او حق بدهم که مرا مثل زباله به طرف دیمسعود معطل من بماند؟چرا نبا دیبا چرا

بود  نیمن در ا ریمت و تقدقس.کنم دواریرا به خود ام يمرد چیتوانم نه مسعود بلکه ه یاز خودش داشته باشد و من نم يکه بچه ا

که فاقد مشکل من  یهر زن.رقم خورده بود يمن در تنها یاز همان ابتدا زندگ.داشته باشم یاموفقن یزندگ يکه در هر مرحله ا

.کنم لیتوانم خودم را به او تحم یو نم نمیاو بب ونیتوانم خودم را تا آخر عمر مد یمن نم.تواند مسعود را خوشبخت کند یباشد م

را  یکه مسعود گوش یتا زمان.گذاشته بود،گرفت شیمسعود را که قبل ار رفتن برا يافکار دست به طرف تلفن برد و شماره  نیا اب

.کرد یم یبزرگ نهیبردارد قلبش در س

.سالم مسعود... اَلو-

:شد دهیخط شن يو خشک آنسو یمسعود زسم يصدا

وا؟یش ییتو.سالم-

.یخوشحال بش میحرفها دنیاز شن دیبه هر حال تو با ینه؟ول ایرف بزنم تونم باهات ح یدونم م ینم.آره-

؟یکه به من بگ يدار یخوب چ.کنه جادیا یجانیدر من ه ستیقادر ن زیچ چیوقته ه یلیخ گهیکه د یدون یم-

منتظر آمدنت باشم؟ تونم یم یک يدونم برا ینم!يگرد یکنار نروم بر نم تیتا من از زندگ يگفته بود: لرزان گفت ییبا صدا وایش

؟یچ يبرا-



کتابخانه نودهشتیا  مریم جعفري   –عشق شیوا                                            

w W w . 9 8 i A . C o m 115

منو شکست  يکه شروع کرد يطرفه ا کی يفکر نکن در مبارزه .خودم طیبلکه بنا به شرا.تو لیالبته نه م.خواهم جدا بشم یمن م-

.اورمیتو بچه ب يبرا ستمیقادر ن گریو د دمیمن در تصادف صدمه د.يداد

کشاندن منه؟ رانیا يتو برا ياز کلکها یکیهم  نیا-

دوره داشتم؟نانم  یمن مهمان يکه نبود یدر مدت یکن یم ؟فکریدون یم یمن چ يدرباره .مسعود یتو احمق: زد ادیبا خشم فر وایش

.هیغصه بود و آبم گر

:ادامه داد وایهر دو سکوت کردند و باالخره ش يلحظه ا يبرا

حاال وضع  یول.کیو چه نزد يال چه تو از من دور بودحا.من زن تو هستم.کردم یرا نداشتم باز هم تحمل م صهینق نیمسعود اگر ا-

.خودت باش یبه فکر زندگ.من حساب نکن يرو گهید.کنه یفرق م

؟يدار یمیچه تصم ندهیآ يبرا-

را هم نداشتم  بیع نیا یندارم اگر چه آنقدر اندوه داشته ام که اگر حت ییجز تنها يا ندهیآ گهیکنه؟د یهم م یتو فرق يمگه برا-

.کردم یهرگز ازدواج نم گریشدم د یجدا م و از تو

به هر حال تو من .يریبگ يدار یهر حق و حقوق یتون یدر هر حال م میآ یم رانیبه ا یانجام مراسم قانون يبرا يمن به زود-

.میزن و شوهر بوده ا یزمان

 ينبوده ام که با صدقه  یاز ابتدا آدماصوال من .کنم یم یخوشبخت يآرزو تیبرا.خواهم یاز تو نم یچیمن ه: گفت هیگر انیم وایش

.کنم یزندگ گرانیترحم د

دوست نداشتم تو را معطل .کنم ینسب ازدواج م یخارج یبا زن يچون من هم به زود.یگرفت يعاقالنه ا میتصم نکهیمتشکرم از ا-

.نمیخودم بب

وفا  یکه مردها چقدر ب دیشیاو اند.اشتتلفن گذ يرا رو یگوش وایشان صورت گرفت و ش یآنها سردتر از احوالپرس یخداحافظ

.مشغول است یبه خوشگذارن نیکره زم يرها کرده و رفته،آنسو نجایکه مرا ا یهستند در حال

پانزدهم فصل
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رغم  یعل یاو حت.و چند چمدان لباس بود یو صندل ریتحر زیم کیبار وانت کرد جمعا شامل  وایکه پدر ش یلیاسباب و وسا همه

هم با  وایمادر ش.کرد یاش را امضاء م يآزاد يبرگه  ییمسعود آنقدر شادمان بود که گو.اش را هم نگرفت هیهراصرار مسعود م

 یاشک گرید ییگو.ختیر ینم یقطره اشک یدر سکوت به امضاء مدارك مشغول بود و حت وایش یکرد،ول یم هیخفه فقط گر ییصدا

.مثل خواب بود شیبرا زیهمه چ.زدینداشت که بر

 یرا عصب وایاش ش هیگر يو صدا ستیگر یمادرش همچنان م.شدند نیتمام شدن کار به اتفاق پدر و مادرش سوار ماشاز  پس

.کرده بود

را  هیقض نیا یکه وقت دییمقصر شما.ام ییجدا يبرا ایکه من دارم  یبیع يد؟برایکن یم هیگر یچ يمادر،شما برا دیبس کن-

 نیحاال او فکر کرده علت به دست و پا افتادن من ا.اندازمیاو ن يخودم را به دست و پا نقدریتا ا دیهمان ابتدا به من نگفت دیدیفهم

.نبوده نیکه اصال چن یدر حال.دانستم یم ار هیقض نیبوده که از اول ا

.يدیعذاب کش یدر زندگ نقدریکه ا ردیمادرت بم یاله: گفت مادر

.بزرگ است یخودش به حد کاف يپاش غم او برازخمش ن ينمک رو.بس کن خانم: محکم گفت ییبا صدا پدر

سبک شده  میعظ یتیانگار از بار مسول شیبه اتاقش رفت شانه ها کراستی وایش.آماده کرده بود شیاز قبل اتاق را برا پدر

.دیتخت با لباس دراز کش يرو.بود

؟يندار لیم يزیچ: دیبه اتاق آمد آرام پرس مادرش

 دیبگذار دیمثل قبال باهام رفتار کن.دهد یعذاب م شتریاز حد شما منو ب شیتوجه ب نیمادر ا: گفتشد و  زیخ میتخت ن ياز رو وایش

.ستمین يادیفکر کنم موجود ز

م؟یدرباره ات بکن يفکر نیچن دیچرا با.یتو تنها فرزند ما هست.دختر هیچه حرف نیا: گفت مادر

.دیرمرا تنها بگذا یمدت يو برا دیبکن یمادر لطفا به من محبت-

از جا برخاست و به طرف چمدانش رفت و از  وایش.رفت رونیکرد در اتاق را بست و ب یرا کنترل م شیکه اشکها یدر حال مادر

و رفتنت  ياستحکام من بود لیتو دل: بغض آلود و آرام گفت يبا صدا دیکش رونیرا ب یهست ياز عکس ها یکی شیلباسها انیم

من بعد از رفتن .که درد از دست دادن تو تمام تار و پود وجودم را آزارده کرده دخترم یدان ینم.من یزندگ یدگیاز هم پاش لیدل
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.شده همه رنج و حرمان است و بس بمیآنچه نص.نکرده ام یکلمه زندگ یواقع یتو به معن

و محکم به  دیو بوسو دوباره آن را برداشت  اوردیدلش تاب ن.شد رهیو به آن خ ستاندیکنار تختش ا زیم ير رو یعکس هست قاب

و گونه  شدیکه به دور گردنش حلقه م فیکوچک و ظر يآن دستها.کرد در آغوش گرفتنش را تجسم کند یسع.قلب خود فشرد

 يدهانش را گرفت تا آوا يجلو.خواند یشعر م شیکه برا نشیو دلنش ریز يچسباند صدا یکه با حرارت به صورت او م شیها

نگذار با .خداوندا کمکم کن.سخت است یلیخ.توانم ینم.اورمیتوانم تاب ب یمن نم: مه کردزمز.نشنوند نشیاش را والد هیگر

.کنم ینگذار اعتماد به نفسم را قربان.رمیبم یحقارت و زبون

.دیبه قبله سجده کرد و بارها خداوند را به کمک طلب رو

که از  یسر برداشت و با چشمان.دیبه در اتاق را شن یضربات يبه خود آمد که صدا یکرده زمان ازیرا صرف راز و ن یچه مدت دینفهم

المپ که روشن شد نور .داد صیتشخ یکیمادر را در تار بتیه.شده بود کیاتاق تار.سرخ شده بود به در نگاه کرد هیفرط گر

آنقدر اش  یشده بود هرگز در طول زندگ دهیچقدر او تک.ستیکرد و به مادر نگر انشدستانش را پناه چشم.چشمش را آزرد

 یکه مادرش را هم به خاطر مصائب زندگ ندیتوانست بب ینم.را از دست داده بود يادیز زانیعز.بود دهیند نیمادرش را اندوهگ

.ودمانده ب یباق شیبرا یبود که در زندگ يموجود نیزتریاو عز.خودش از دست بدهد

در  ياندوه تو ما را از پا یبدان دیتو با.يو اندوه بخور در خلوت غصه یخواه یدانم چقدر م ینم.یتنها باش یخواه یم يگفته بود-

 ریز نیبه پدرت نگاه کن بب.تو را از دست بدهم ياگر روز یحال مرا بفهم دیبا نیبنابرا يآورد تو خودت دخترت را از دست داد

انسان به وجود  يریبگ ادیو  یبدان دیبا.آورد یبه رو نم یکند ول یبا سکوت رنجش را هضم م.شده تاچقدر کمرش  بتیمص نیبار ا

 دیمبارزه است و تو نبا دانیم یزندگ.آدمهاست یاز زندگ یبخش نیا.آمده که در کشاکش دهر با مشکالت دست و پنجه نرم کند

 یتو ب نیب نیدر ا.افتد یهر آنچه که خدا بخواهد اتفاق م.دینگشود ج ینم ریبا تقد.یمشکالت کن میخودت را تسل یراحت نیبه ا

چون خداوند بدخواه .یشکرگزار خدا باش شهیهم دی؟بایوجدان خودت را مالمت کن دیپس چرا با.يو تالشت را کرده ا يریتقص

ماند  یزنده م کردهنا ياگر خدا.بوده یاز دست دادن دخترت هم مصلحت دیشا.هست یو در هر خواست او مصلحت ستیبندگانش ن

و  يکرد ینگاهش م دیبا یروز م ؟هريدیکش یش را بگرداند چقدر عذاب مبود سر یقادر نم یشد و حت يو بر اثر جراحات فلج 

 یاما چه م میما همه از اندوه فراقش داغدار.او صعبتر بود ياز مرگ هم برا یآن زندگ.یصورت ده يکار شیبرا یتوانست ینم
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زود کانون  ای رینقص تو د که به بچه داشت و با وجود يوافر يکرد هر چند با عشق و عالقه  يخرد یشود کرد؟مسعود هم ب

 يریبپذ دیبا.یستین ونشیو مد يکه حجت را با او تمام کرد يدیاکنون حداقل تو در محضر خدا روسپ.دیپاش یشما از هم م یزندگ

.سرنوشت تو بوده نیکه ا

و  ستیگر ینان مهمچ وایش.دیاشکبار نگاهش کرد مادر دست برد و او را در آغوش کش یدگانیبه طرف مادرش رفت و با د وایش

فقط در سرنوشت من رقم بخورد؟مگر من چه  یهر بدبخت دیچرا مادر؟چرا با: گفت هیگر انیم.کرد یرا نوازش م شیمادر موها

صبر کنم؟ دیکرده ام؟چقدر با

را کنار خودش  پدرت اگر تو.میبرو رونیبا هم به ب ایحاال ب.بردباران است اوریدخترم خدا  یباز هم صبور باش دیبا: آرام گفت مادر

.ایرا پاك کن و همراه من ب تیاشکها.او را به انتظار مگذار.شود یداشته باشد خوشحال م

از  شیآن شب هر چه کرد نتوانست ب.و بعد با مادر نزد پدرش رفتند.را پاك کرد شیمادر برداشت و اشکها يسر از شانه  وایش

 یبو و باز هم فکر م داریب دهیخود را تا سپ ییشب تنها نیاول.ك کردآنها را تر یبا عذرخواه نیچند لقمه غذا بخورد،بنابرا

شوم  ریتقد نیخواست خداوند را به سبب ا یدلش نم.سخت بود شیشکست خورده برا ییزناشو یکه در زندگ نیقبول ا.کرد

چشمش  يوجل نمایس ياش مثل پرده  یزندگ يصحنه ها دیچرخ یبه هر سو م.گرفت یدلش قرار نم یبازخواست کند ول

.چگونه خوابش برد دیکه سر زد نفهم دهیسپ.بود

خشک  يریباز هم در کو.که پس از مدتها دوباره به سراغش آمده بود ییکابوسها.دیبه انتها رس وایش يانتها با کابوسها یشبِ ب آن

برهوت قدم  ابانیدر آن ب.بودهمه جا سراب .لبانش از فرط عطش داغ مه بسته بود.تنها بود يتنها.داشت یبرهنه قدم بر م يبا پا

همچون  يشد با لبخند کیپوش به او نزد دیسپ یزن.آب به او بدهد ينبود ت اجرعه ا یکس یکرد ول یزد و طلب آب م یم

به طرف  دویآب را سر کش وایش.بنوش: به طرفش گرفت و گفت یمشک آب دیاو رس یبه فاصله چند قدم یوقت.یفرشتگان آسمان

به جانبش دراز  یدست دیبلند کمک طلب يصدا اب.زن نشد دنیفضا را در برگرفت و او قادر به د ير همه گرد و غبا.زن برگشت

دهنده  ياریبه طرف .شده بود يرا پشت سر گذاشته بود و وارد باغ سرسبز ریاکنون کو.ان دست را گرفت و قدم برداشت.شد

کرکره  ياز البه ال.دیاز خواب پر وایش.مادر: گفت وایبود به ش دهیبود که در عمرش هرگز او را ند ییبایز يپسر بچه .اش برگشت

لباسش را عوض کرد و .از جا برخاست و آنها را روشن کرد و به صبح غمزده سالم کرد.دیتاب یبه درون اتاق م دیخورش يها اشعه 
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آن جابه جا شد  يرو وایکه ش یلصند يبا سر و صدا.حضور او نشد يبود و اصال متوجه  يمادرش مشغول آشپز.آمد رونیاز اتاق ب

.به طرفش برگشت

.مادر ریصبح بخ-

.يدیخواب یم شتریب یبهتر بود کم.دخترم ریصبح بخ-

.راکد بمانم کجایتوانم  ینم.باشد یکاف گهیکنم د یفکر م.ممنونم مادر-

؟يخور یم یصبحانه چ.کنه یآدم را نابود م یرخوت و سست.درسته نیا: گفت یبا مهربان مادر

.ندارم ییکه اشتها نیگو ا.که باشه یهر چ-

.یبه صبحانه داشته باش لیم دیبا.ينخورد يزیهم چ شبیتو که د-

که تو را به خودش مشغول  يزیچ.هیسرگرم کی يدار اجیآنچه که تو بهش احت: گفت ختیر یم يچا شیکه برا یدر حال بعد

.کنم مادر یم يریپ کارها احساس نیا يبرا گهید: زد و گفت یلبخند تلخ وایش.کند

 یلیتو هنوز خ.شود یو شش سالت م ستیزحمت ب ؟بهيمگر تو چند سال دار.خجالت بکش: گفت يو جد دیاخم درهم کش مادر

.ییبه آنها تالش نما دنیرس يو برا یبزرگ بکن يآرزوها یتوان یم.یجوان

.کشانده يدینا ام يکست مرا به ورطه ش نیا یتلخ.نمیب یشروع دوباره در خودم نم يبرا یتوان گریمادر من د یول-

و با توجه  يریکه تو دوباره مطالعات را از سر بگ نهیمن ا ي دهیعق.یاونو از خودت دور کن دیبا.دشمن سالمت عقل است يدینا ام-

.يبه کالس کنکور برو ینیب یم یو اگر ضرورت یباشد خودت را آماده کن یم کیکه کنکور نزد نیبه ا

.مطالب را ندارد شیگنجا یم مغزم آمادگکن یمادر حس م-

؟يتلف شو يدیفرط اندوه و نا ام ؟ازیچه کن یخواه یپس م-

در قلبش .گذاشت تا غصه نابودش کند یدست م يدست رو دیگفت نبا یمادرش راست م.خواست یرا نم نیا.سکوت کرد وایش

 زاریاز ترحم ب يزیاز هر چ شیب ایو در دن ختیانگ یرا بر م انشیروش فقط حس ترحم اطراف نیبا ا.بود نیاندوهگ یهست يبرا

.بود

 يا ندهیآ يرفت و به سو شیپس از مدتها سراغ کتابها.کند يزیبرنامه ر ندهیآ يتا به خود مسلط شود و برا دیروز طول کش چند
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رفت تا ساعتها  یبه بستر مشبها خسته  یاما وقت دیشیاند یروزها آنقدر مشغول بود که کمتر به گذشته ها م.نامعلوم گام برداشت

او  یزندگ یمحور اصل یهست.دیشیاند یشد و به از دست دادن او م یم رهیبود خ زیم يکه رو یمدتها به عکس هست.کرد یفکر م

.دیاو از هم پاش یزندگ ياش شکست بنا هیپا کی یاو وقت یمحکم زندگ ي هیاز چهار پا یکی.بود

.هرگز قادر به تکرارش نبود گریکه د یلذت.گرفت و با خود برد وایاز شبود که با رفتنش لذت مادر بودن را  او

 یدارد و باعث عذابش م فاتیتشر يحرفها جنبه  نیدانست که ا یدادند اما او م یم يآمدند و به او دلدار یم دنشیبه د اقوام

کرد  یآورد و حس م یکاغذ م يارش را روافک افتی یم یهر فرصت ییدر تنها.دیرا برگز ییکم م به انزوا عالقمند شد و تنها.شود

داد شنونده باشد  یم حیترج شتریپخته و کم گو شده بود و ب یو با نشاط اکنون مبدل به زن رتپر حرا يوایش.شود یسبک م یاندک

او .بود الیداد ل یکه رغبت نشان م یاقوام به تنها کس انیم.بود نیاش خوش ب جهیخواند و به نت یدرس م تیاو با جد.ندهیتا گو

 وایش يدرد و دلها يبرا یخوب يشنونده  شتریب.باطن يصفا يرو از ،بلکهيکرد نه از سر دلسوز یرفتار م وایبا ش ایر یخالص و ب

ترحم  شیها یبدبخت يفهمد و برا یرا م شیکرد او حرفها یحس م وایش.داد یخوش را به او م يا ندهیآ دینو بایبود و با جمالت ز

داد  یم د،نظرید یم دهیاظهار عق به يازیهر جا ن.نمود یاش م یهمراه ریدلپذ یزد و او با سکوت یحرف م شیاساعتها بر.کند ینم

 یم بشیکرد و به باور کردنشان ترغ یرا را کشف م شیاستعداد ها.داد یمحبت به او اعتماد به نفس م يو با قدرت خارق العاده 

 شیبرا یدگزن يها یکرد و از سخت یم ادی نانهیفردا را خوشب.کرد یر به قبولشان مشمرد و او را وادا یاو را بر م يازهایامت.نمود

 یگفت که وقت یهمواره به او م.نمود یمختلف آشنا م يها یبرد و با زندگ یاو را با خود به جمع دوستانش م.گفت یسخن م اریبس

 تیلحظه ها را از کف داد و از آنها نها دیا باکند چر یعمر م زانیم کیبه  یعمر انسان محدود است و به خواست خدا هر کس

او .از خود گذشت و فداکار بود دیاست و در راه هدف با یو تواضع از مهمات زندگ یدر کنار او آموخت فروتن وایاستفاده را نَبرد؟ش

.دیآ یم دنشیکند و به د ینم یاو کوتاه دارید يبرا يآخر باردار يروزها ینیرغم سنگ یعل الیکه ل دید یم

 یبرد و بروز نم یخود رنج م يماریاو از ب.نمود و چشمانش به گود نشسته بود یم دهیرنگ پر اریبس يآخر باردار يدر روزها الیل

بود  یکاف دید یبار او را م کیتنها  یاگر کودک.بود گرانیبه د تیارامش و امن يبا آن صورت قلب شکل منتقل کننده  شهیداد و هم

 یم رونیبا دخترش مصاحبت دارد و او ا از انزوا ب الیل دید یم نکهیهم قلبا خوشحال بود از ا وایش ادرم.رددگ اتشیتا عاشق خصوص

که از دست دادن فرزند  دیفهم یم یاو بخوب.دانست که قلب و روح او شکسته یبه وضوح م.بود نیاندهگ وایاندوه ش يبرا الیل.کشد
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 وایش يشبها ساعتها از خداوند طلب صبر و استقامت برا.خورد یاو تاسف م يالب برق میتا چه حد او را آزرده کرده است و از صم

 یهست که او را م یکرد کس یحس م وایحاال ش.کرد یم يداشته بود شکرگزار یکه به او ارزان يشمارینمود و به پاس نعمت ب یم

 نکهیپس از ا.بکار گرفت تیموفق يرا برا دش خوروز کنکور به حوزه رفت و تمام تال.نمود یم تیبابت احساس امن نیفهمد و از ا

شمال کشور  یآنگاه هر سه نفر راه رفتیپذ زیسفر کردند و او ن شنهادیامتحانش را پشت سر گذاشت پدر و مادرش به او پ

 یم یرغم کهولت سن هنوز سرحال و مستقل زندگ یو عل ستیز یم ییبه تنها وایمادربزرگ ش بایز يآنجا در دهکده ا.شدند

که به سبب نبودن  یو از گذشته ها سخن گفت زمان ستیگر یمدت يبرا وایش یزندگ زیداستان غم انگ دنیبه محض شن او.کرد

مادربزرگ  يقصه .سپردند یمردند و مادران،خود،آنان را به آغوش خاك م یم یفرزندانِ آنها بر اثر امراض کوچک یامکانات فعل

.بود ازمندین اریان بسبد وایکه ش يقصه ا.بود يبردبار يقصه 

 ایدر برابر عظمت در.شد یم رهیخ ایخورد و مدتها به در یخوشبخت غبطه م يرفت و به زوجها یم ایبه کنار ساحل در روزها

پر رنج و مالل  يگذشته  یقیدقا يشد برا یداد و سبب م یاش به او آرامش م یرنگ اب یاز طرف ینمود ول یم یاحساس کوچک

تواند آن را از  یچرا نم دیفهم یخودش را مواخذه نموده است اما نم یحقارت و زبون ببدانست بارها به س یم.ردخود را از خاطر بب

خواهم  یم: و گفت دیرا کنار خود کش وایمادربزرگ ش.رفتن را سر دادند يروز پدر و مادر زمزمه  نیچند یپس از ط.خود دور کند

.دیمخالفت کن دیتوان ینم گریهم تنها هستم د منحاال که او تنهاست و .مدر کنار خودم داشته باش ينوه ام را چند روز

...آخه مادر یول: دیشروع به صحبت کرد تا بگو وایش مادر

شما دلتنگ شد به تهران  يدهم هر وقت برا یو قول م.کنم یم يمطمئن باش من همچون جانم از او نگهدار.ندارد یول-

.بفرستمش

به  ییها هیاز اندرز و توص يموافقت کردند و مادر با کوله بار دندیشدند و چون سکوت او را د رهیخ اویش يو پدر به چهره  مادر

.مادربزرگ آنها را ترك کردند

شانزدهم فصل

 وایبود و ش ینینو يتجربه  نیا.اموزدیرا به او ب يکاریکرد شال یم یبرد و سع یم نیرا با خود بر سر زم وایروزها ش مادربزرگ

کس از گذشته  چیبودند و ه رفتهیخود پذ یمیمردم خونگرم ده او را به جمع صم.وزدیکرد آن را ب یخوشحال بود و تالش م اریبس
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 یم ینیسنگ فهیوظ نیبود که مادربزرگش با وجود کهولت سن چگونه قادر به انجام چن عجبدر  یگاه.کرد یاو سوال نم ي

که دستان هنرمند زنان  دید یاو به چشم م.نشست یبافتن سبدها م ياشاساعات روزش غروب بود که به تم نیتر نیریش.باشد

مادر و خاله  يرغم اصرارها یمادربزرگش عل اکه چر دیفهم یاکنون م.بافند یم بایز يمصرف سبد یب يچگونه از رشته ا یشمال

به  وایهفته ش انیدر پا.دهیبرگز مثل تهران یآرام را به سکونت در شهر شلوغ يدهکده  نیدر ا یو زندگ دیا یاش به تهران نم

.مخابرات رفت و به منزلشان تلفن نمود

:گرم شروع به صحبت نمود ینیخط با طن يآنسو مادر

.گذره یخوش م یلیجان حالت چطوره؟حتما بهت خ وایش-

حال شما چطوره مادر؟پدر خوبه؟-

.هیخال یلیخانه خ يتو تو يجا.رسونه یاونم سالم م-

.هیخال یلیخ نجایشما هم ا يجا-

.دیتلفن کرد و حالت را پرس تیبرا يچند بار الیدر نبودنت ل-

هنوز فارغ نشده؟ یراست.هیدختر مربان و خوب.ممنونش هستم-

.يخورم که در کنار مادر یبه تو غبطه م.خوب تو از خودت بگو.صبرانه منتظرند یهمه ب یول.هنوز که نه-

.میشو یحساب م یس با هم بمن هم از مادرم پ.دیشما از مادرتان دور-

تا خودش  یتلفن بزن یبرگشتن گرفت میگفت هر وقت تصم یم شبید ؟پدرتيگرد یبر م یک: و گفت دیخند وایدر پاسخ ش مادر

.دیایبه آنجا ب

.دونم به کجا تعلق دارم؟مثل مرغ سرکنده شده ام ینم.برگشتن نگرفته ام مادر میهنوز که تصم-

.يانداز یاز راه دور به دل من هراس م.دختر ریزبونت را گاز بگ-

.پاشم یم انمیام بذر ترس در دل اطراف يدیمن با نا ام.حق با شماست.خواهم مادر یمعذرت م-

.میمنتظر بازگشتت هست.ییما زیباز هم دختر عز یکه باش یتو هر چ-

.بوسم یشما را م ياز راه دور هر دو.دوستتان دارم مادر-



کتابخانه نودهشتیا  مریم جعفري   –عشق شیوا                                            

w W w . 9 8 i A . C o m 123

.اظب خودت باشمو.به مادر سالم برسون-

.خدانگهدار.دیشما هم به پدر سالم برسون-

کرد و ساعتها  یم هیته شیبرا يزیبستر تم.گذاشت یسرش م يباال یکرد ظرف آب یتمام م وایمادربزرگ محبت را در حق ش شبها

شما با پدربزرگم  شد که یمادربزرگ چ: دیاز او پرس وایاز شبها ش یکی.زد یحرف م وایش يبرا شانیدر جاها دنیپس از خواب

د؟یازدواج کرد

از  یکیمن هم دختر .از من بزرگتر بود یلیخ یحاج.نور به قبرش بباره.خدا رحمتش کند: از نهاد سر داد و گفت یآه مادربزرگ

.سالم بود زدهیمن آمد من فقط س يبه خواستگار یوقت دیآ یم ادمی.ده باال بودم يخانها

د؟یکن یم یسال؟حتما شوخ زدهیس-

زنش بر اثر سل مرده  یازدواج کرده بود ول کباریهم قبال  یحاج.کردند یدخترم آن زمان دختر و پسرها زود ازدواج م نه-

وقت  ریآنوقت مادرم شبها تا د.خواهم شوهر کنم یگفتم من نم.راه انداختم يو زار هیمن آمد گر ياولش که به خواستگار.بود

 یعالم بچگ يمن تو یول.کنند یم فیاش تعر یگفت که همه از زن دوست یم میبرا.فتگ یم یحاج يهایاز خوب.زد یحرف م میبرا

اما خوب .کنم یتوانم باهاش زندگ یمن نم.است یدست شیدندانها.رهیپ یگفتم که حاج یبه مادر م.آمد یاز پسر عمه ام خوشم م

به  یلیخالصه من خ.میرا انتخاب کن نرموخودمان شوه میما مثل شما اجازه نداشت.داند یبه حرف کوچکتر گوش نم مهایآن قد

پسر عمه ام  دمیدار بود که شن رویگ نیهم يتو.دادم یجواب رد م میبه تموم خواستگارها نیهم يداشتم برا دیپسر عمه ام ام

لجش را در آورده باشم به  نکهیا يدلم شکست و برا یلیخ.اوست یعروس گریشان را عقد کرده و چند وقت د هیدختر همسا

 میبرا.تموم آداب منو به جا آورد یخودش قبال ازدواج کرده بود ول نکهیهم با ا یحاج.قبول کردم نیبگ یگفتم به حاج رمماد

.پشت قباله ام انداخت نیهکتار زم نیآن موقع چند متیگرفت و به ق یعروس

د؟یکرد یم یزندگ دیکه بهش عالقه نداشت یچطور با کس-

 یبهت دروغ نگفته باشم که من حت.ینیب یسرت م ي هیاونو سا گرید يبالش بگذار کی يروسر  یکیبا  یوقت.جوشه مادر یمهر م-

 یکه من ازش بدم م دیفهم یم امرزیهم خدا ب یحاج.کردم یتحملش م یعنی.آمد یخاله ات را خدا بهم داد ازش بدم م کهیتا وقت

اش  یمخصوصا غذا را شور کردم تا عصبان ادمهیوز ر کی یحت.کرد یآورد و فقط به من محبت م یخودش نم ياصال به رو یول ادی
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خانم  یراست یمن راست.ازش خوشم آمده بود گهیکم کم د.هم نگفت يزیسر و صدا غذا را خورد و چ یخدا ب يکنم بنده 

.من پر نکرد و از خانم کمتر به من نگفت يتا زنده بود گل به رو.گذاشت که به من بد بگذرد یاصال نم.بودم

رفت؟ ایاز دنشد که  یچ-

تا .کم به من آب بده کیشب منو صدا زد و گفت،خانم  کی.هفده هجده سال بزرگتر دیشا.بزرگتر بود یلیبهت که گفتم ا زمن خ-

آب  وانیل کی.آورده بودم ایبود که مادرت را به دن یمن تازه چند ماه.کنه داریآب ب يمنو برا یآن موقع سابقه نداشت حاج

وقت شب  نیا یگفتم حاج.بع تو بد کرده ام حاللم کن یلیمن خ ینیبب ریکه خ یاله انمخ: ا خورد گفتآب ر یوقت.آوردم شیبرا

را  یمیتیدرد  گانهیدست و بال ب ریز مینگذار بچه ها.نامه نوشتم تیوص تانیبرا: گفت.يبد خواب شد.یگ یکه م هیحرفها چ نیا

.نمان هیسا یخودت هم ب.بکشند

را مثل  يمرد چیه گهید.را از دست دادم يچه جواهر دمیمرد من تازه فهم نکهیبعد از ا.رفت ایدن زد که از یداشت حرف م هنوز

 يآنقدر شانیهم برا یرا خودم بزرگ کردم البته حاج میدو تا بچه ها یکه سخت بود ول يبا وجود نیهم يبرا.دمیند یحاج

 هیزیبهشون جه.ه دو تا آدم خوب شوهرشون دادمب.الحمدهللا بزرگ شدن.نکننددراز  گانهیب يگذاشته بود که دست جلو

نه نه اصال : مشتاق گفت وایش.یحرف زدم نگذاشتم بخواب یلیمن خ نکهیمثل ا.را حس کنند يپدر ینگذاشتم آنقدر درد ب.دادم

.بودم دهینشن ینیریش نیبه ا یفیتعار نیعمرم چن يتو.مادربزرگ ستین نطوریا

.خوبه زشیچه چ یمیقد رزنیپ کی فیتعار.دخترم یگ یم یچ-

 یکه در سن پنجاه و نه سالگ ستیخود ن یب دیشیاند.رفت یصبح زود به مزرعه م دیاو با.گفت ریبه مادربزرگش شب بخ وایش

.مادربزرگ دوستتان دارم: زمزمه کرد.و فرسوده شده ریپ نقدریا

.بود که به خواب رفته بود یقیمادربزرگ دقا اما

* * *

مادر  يدر راه از پدرش درباره .خواهد آمد دارشیتفاق پدرش از مادربزرگ جدا شد و گفت که باز هم به دبه ا وایماه بعد ش ي

.دیپرس
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خوب مثل  یخواهد شد؟ول ماریتو ب ابیکه مادرت در غ يوفا گمان نکرد یدختر ب.صبرانه منتظر توست یحال او هم خوبه و ب-

ست؟یامروز چه روز یدان یم چیتو ه یراست.يهنوز الغر یرنگ گرفته ول تیهاگونه .به تو بد هم نساخته نجایا يآب و هوا نکهیا

.و نهم مرداد است ستیامروز ب: گفت وایش

.و باز کن ریرا بگ هیهد نیا ایب.روز را فراموش نکرده ام نیکه من هنوز ا ینیب یم.روز تولد تو-

آن  يگرفته بود که رو شیبرا بایز اریبس يانگشتر.بود رینظ یب.آن را باز کرد یرا از دست پدرش گرفت و با شادمان هیهد وایش

.دیبوس یآن را به دست کرد و پدر را در حال رانندگ.حرف اول اسم خودش حک شده بود

.راستش من خودم امروز را فراموش کرده بودم.دیداشته باش ادیکردم شما امروز را به  یفکر نم.متشکرم پدر-

.دهد یخودش را به تو م هیهم هد مادرت میحاال به خانه که برو-

است؟ زیآن چه چ: کودکانه گفت یجانیبا ه وایش

.میتا به خانه برس یصبر کن دیبا-

به .شو دخترم داریب: چه مدت خواب بوده که پدرش تکانش داد و گفت دینفهم.بخوابد یرا بست تا کم دگانشید لیدر اتومب وایش

.میا دهیخانه رس

.امدهیمادر کجاست؟چرا به استقبالمان ن یپدر،راست دیخسته نباش: و به پدرش گفت شد ادهیپ نیاز ماش وایش

.اونو منتظر نگذار.برو تو دخترم-

در را گرفت و در را باز  ي رهیآمد آرام دستگ یاز داخل خانه سر و صدا م.دیرا د يادیز ياز پله ها باال رفت و تجمع کفشها وایش

.کرد

.تنگ شده تیدلمون برا.يخوش آمد یلیخ.تولدت مبارك دخترم: دیو او را در آغوش کشمحض ورود مادرش جلو آمد  به

 نکهیمتشکرم از ا: به طرف مادرش برگشت و گفت.آزرد یرا م شیگلو بیبغض عج یکرد ول یبا مهمانها احوالپرس یبه گرم وایش

.دیمن بود ادیبه 

.خودشان داشته باشند شیتو را پ یمدت طوالن نیست دارند بعد از اهمه دو.ایبرو لباست را عوض کن و ب: زد و گفت يلبخند مادر

و دختر  شیعمو.خاله و عمه ها.همه بودند.به اتاقش رفت و لباسش را عوض کرد و دوباره به جمع مهمانها برگشت وایش
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مانها به افتخار او از شب مه یآن شب تا پاس.کرده بود ریغافلگ یلیچند تن از دوستان خودش که حضورشان او را خ.شیعموها

 تشیبه سبب وضع ایکه ل يبا وجود.هم آمده بودند الیو ل مانیپ یحت.دور ساختند دوهاو را از غم و ان یمدت يکردند و برا یکوبیپا

دلبسته  اریبس مانیآمد پ یبه نظر م.حضور در جمع داشت،در جشن شرکت کرده بود يکه برا یرغم شرم یشده بود و عل نیسنگ

در .است یخوب يبگویغ مانیپ دیشیاند یاو م.ودسخن نگفته ب یکالم مانیبا پ وایوجود از مدتها قبل ش نیاما با ا.همسرش شده ي

 نیدانست چرا از دست او خشمگ ینم.دیشیاندیب مانینداشت به پ لیم وایش.داده بود نهاریهر دو مورد ازدواج من جلوتر به من ز

دانست از او متنفر  یاما م.است کتریمو بار کیعشق و نفرت از  انیم يصله گفت فا یم شهیمسعود هم.متنفر دیشا ای.است

ها به  یمهمان نیکرد که علت حضور او در ا یکرد و او به وضوج درك م یحذر م وایبه ش ستنیهم از نگر مانیپ گریحاال د.ستین

را  د،جمالتشیشد با او سخن بگو یمجبور م یطینمود و اگر بنا به شرا یرفتار م نیبا او سر سنگ اریچون بس.باشد یسبب مادرش م

 کیپ يکه برا يمثال روز.برد یرنج م اریبس هیقض نیاز ا وایداد و ش یهم قرار م يآنها را رو به رو يبه نحو یگاه الیل.کرد یکوتاه م

 يها مهیخودش را ن يجا را بهانه کردو یعمدا خستگ الیشطرنج ل يباز نیرفته بودند در ح رونیب الیو ل مانیبا خاله اش و پ کین

صورتش گل انداخته بود و مستاصل .آرام به صورتش نگاه کرد.شد مانیدستان پ زشمتوجه لر يباز نیح وایش.داد وایبه ش يباز

.دیشما برد.خانم وایکنم ش یمن باخت خودم را اعالم م: گفته بود کبارهی مانیداد که پ یرا ادامه م يباز یبه آرام وایش.بود

هم  يرو به رو گانهیبود و همواره آن دو مثل دو ب الیگرفت به اصرار ل یرفتن به خانه شان صورت م يکه برا ییر دعوتهااکث یحت

.کردند یرد و بدل نم گرید کیبا  ینشستند و کالم یم

بار  نیاول يبرا.ه بودقبول شد اتیادب یعنیمورد عالقه اش  يدر رشته  وایکنکور اعالم شد و ش جیماه بود که نتا وریاواخر شهر در

به  يتازه ا ي چهیکرد در یحاال حس م.با آن خرسند بود ییارویو از رو دیچش یرا م يروزیپ يمزه  یدر پ یپ يپس از شکست ها

 یبا معرف.کند ياوقات بعد از ظهر خودش کار يبرا دیدانست که با یم.دیمدتها آسوده خواب زآن شب پس ا.قلبش گشوده شده

.درآمد یبه سمت منش یبعد از ظهرها به استخدام شرکت يبرااز دوستانش  یکی

.نداشت دنیشیاند يبرا یفرصت گرید نیرفت بنابرا یبه دانشگاه م دیشد و صبح تا ظهر با یدانشگاه هم آغاز م يکالسها يزود به

خرسند و مطرب به او آب  نمایمادر پ.به سرعت مادر شوهرش را صدا زد.شد يدیمهر دچار درد شد يابتدا ياز روزها یکی الیل
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.دیرس مارستانیبه ب مهیآشفته و سراس مانیپ.برد و سپس پسرش را مطلع نمود مارستانیخورانده و او را به ب يقند

حالش چطوره مادر؟-

.صبوره یلیکه او خ یدون یم.داد یجز خوبم نم یپاسخ دمیپرس یازش م یمن که هر چ-

د؟یمادر به زن عمو خبر داد یراست.است نیبله متاسفانه چن: برد گفت یم شیموها انیکه دست م یدر حال مانیپ

.از راه برسند تیبا پسر عمو گرید ي قهیبله پسرم فکر کنم تا چند دق-

 یاولش نبود ول ينوه  نکهیبا ا.دیاز راه رس الینگذشته بود که مادر ل یهنوز ساعت.نشستند مکتین يرو گریکدیو پسر کنار  مادر

هر چه : و گفت دیمادر شوهر دخترش را بوس يرو الیمادر ل.و مادرش از جا برخاستند مانیپ.رفتارش مشهود بوددر  یدستپاچگ

آخرش هم زحمتش به گردن .کرد یرا بهانه م مانیخودمون همش آقا پ يخانه  ایآخر را ب روزچند  نیدختره گفتم ا نیقدر به ا

.خانم یتیشما افتاد گ

توران خانم؟شما  يهول کرد نقدریچرا ا م،حاالیمن و شما ندار.منه يدو تا هم نوه  نیا يبچه .دختر منه الیل: گفت یبا مهربان یتیگ

.سومتان است يکه ماشااهللا نوه 

.کشد یانگار مادر خودش درد م مانیروند به بخش زا یدخترها م نیا یوقت یخانم که بدون یتیگ یدختر نداشت-

.جوش نزن نقدریشه ا یمانشااهللا که راحت فارغ .یگ یراست م-

: و گفت دیدو شیجلو مانیپ.آمد رونیمشغول صحبت کردن بود که دکتر از اتاق ب شیمردد و نگران با پسرعمو مانیپ آنطرفتر

شد دکتر؟ یچ

چه شد؟ یچ: رفت گفت یکه به طرف آسانسور م یدر حال دکتر

...همسر من-

.عمل بشن دیهمسر شما با-

کند؟ مانیزا یعیتواند به طور طب یمگه او نم :جلو آمد و گفت الیل مادر

.گذشته گریحاال د یفعال حامله شود ول دیمن قبال به او گفته بودم نبا.او خطرناکه يبرا مانیزا مان؟اصالیزا: گفت دکتر

 یاقهمسر من چه اتف يبرا.دکتر دیده ینم حیچرا درست توض: دیدکتر را گرفت و نگهش داشت و با عجله پرس يبازو مانیپ
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افتاده؟

؟یستیمگه تو همسرش ن: گفت یعصبان دکتر

 يمگه برا.آن هم از نوع حاد است یقلب يماریکه همسرت مبتال به ب یدانست یپس چطور نم: کرد،سپس ادامه داد دیتائ مانیپ

؟يآمد یچکاپ ماهانه باهاش نم

.دیایبا او به دکتر ب یخواست کس ینماو هرگز .نه دکتر: داده بود درمانده گفت هیتک واریکه به د یدر حال مانیپ

 يبعد هم برو دعا کن برا.مربوط به عمل را امضاء کن يبرو و پرونده  عتری؟سریچه ماتم گرفت يحاال برا: گفت نیخشمگ دکتر

.زارمیمثل تو ب ییاز مردها.شکنم یخودم گردنت را م يوال با دستها افتدین یهمسرت اتفاق

پرونده ها را امضاء کرد  ستیگر یکه م یدر حال مانیوپ.حرکت به جا مانده بود یو ب جیهم گ الیر لو براد ستندیگر یدو مادر م هر

را در دست  حیمادر خودش هم تسب.ختندیر یسکوت کرده و اشک م الیبرادر و مادر ل.به اتاق عمل فرستاده شد الیزود ل یلیو خ

 یبه سبب ب.کرد یام سرزنش م یمرا به سبب کوتاه.گفت یم يزیبه من چ یکاش کس يکه ا دیشیاند یبا خود م.گرداند یم

 یاش م یفعل تیکردم به خاطر وضع یشده بود گمان م فیو ضع دهیرنگ پر اریاواخر بس نیاو ا.دمیفهم یم دیم،بایها یتوجه

 یاشد ولخطرساز ب یدانسته که ممکن است حاملگ یخودش م.ساخت یبود که دردش را پنهان م يمادر شدنش به حد يشاد.باشد

.شده است يفداکار نیبه خاطر من حاضر به ا

.لعنت به من.لعنت به من: بلند گفت ییصدا با

.مارستانهیب نجایا.آقا دیآرام باش: از بخش جلو آمد و گفت يپرستار

.دید یجز گذشته ها را نم زیچ چیدر خواب بود و ه ییگو مانیپ

باالخره در اتاق عمل باز شد و دکتر به سرسرا آمد و در را .نبود يزیچخودش  یتوجه یو ب یکه در آن جز کوتاه ییها گذشته

و آخر از همه به  ستیبودند نگر ستادهیزده ا خی يو به چهار نفر آنها که مثل انسانها ستادیا يا قهیدق.پشت سر خودش بست

و نفرت نسبت به خودش انباشته  ریو تحق الیل يکه چشمانش از اندوه برا دید مانیپ.آمد یم وا يکه به سو یدر حال.نگاه کرد مانیپ

 یول.تو سالمه يبچه : دکتر گفت.کرد لبانش را از هم باز کند نتوانست یم یهر چه سع مانیپ.دیقلبش از احساس گناه لرز.است

.همسرت
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...اون... اون-

.بخواهد تا خدا چه.میکن یمنتقل م ccuما او را به بخش .کنم که بتواند زنده بماند یفکر نم ینه،ول-

.نمیخواهم او را بب یمن م-

.نمیاو را بب دیبگذار.من مادر او هستم.کنم یدکتر خواهش م: گفت هیجلو آمد و با گر الیل مادر

.دیکن یو ضعف م دیانداز یراه م ادیخانم شما داد و فر یول-

.نمیاو را بب دیدهم که خودم را کنترل خواهم کرد من با یم نانیبه شما اطم-

...دیبگذار.ندیخواست شوهرش را بب یاو م یول.خوب اریبس: هربانانه گفتم دکتر

.دیاندازین نیمادر درمانده را زم نیا يرو.کنم دکتر یخواهش م: دکتر افتاد و گفت يبا عجز به پاها الیل مادر

.دینیفقط او را بب دییبا او سخن بگو دینبا یکالم یحت: درنگ کرد و سپس گفت يلحظه ا دکتر

.دکتر به بخش قلب رفت ییسپاسگزارانه کرد و با راهنما ینگاه مادر

 یاو سراغ تو را م: آمد و گفت مانیدکتر نزد پ.او را در آغوش گرفت مانیآمد و مادر پ رونیب ستیگر یکه م یبعد در حال یقیدقا

منو نگاه  تیآنطور با معصوم.بزند حرف یکالم ایشود و  جانزدهیه دیاو نبا.حاال اعتراف به گناهت را نزد او فراموش کن.ردیگ

با اعتراف به  یکن یسع دیو تو نبا.ردیم یاو واقعا دارد م.يتوجه بوده ا یبه همسرت ب نقدریا یوقت.يریکه بم یتو مستحق.نکن

داخل  گشود و او را به دیبگو یسخن مانیپ نکهیسپس دکتر در اتاق را قبل از ا.افتیراه ب.یاشتباه در نزد او خودت را آسوده کن

بالش پراکنده شده  يرو اهشیس ينمود و موها یکوچک م گریداز هر زمان  شتریاندامش ب.بود دهیتخت آرم يرو الیل.برد

او .توانست بفهمد که چقدر صورت همسرش زرد شده یرغم نور قرمز نم یعل.شد رهیحرکت به او خ یب دنشیبا د مانیپ.بود

 يکه حرفها افتیدر تبا وحش دید یرا م الیحاال که ل یکند ول یکرد دکتر اشتباه م یبود و گمان م دهیرا در بستر مرگ ند يماریب

سرباز زد و به  تیاز قبول واقع یلحظات يبرا.نقش بسته بود يهالل کبود دگانید ریبود و ز دهیکش ریاو ت ینیب.دارد قتیدکتر حق

دانستم و  یکه من تازه قدرش را م یآن هم درست وقت.ردیاو بم یبه خوب یخدا نخواهد خواست انسان.خود گفت او نخواهد مرد

.هستم یبودم تا چه حد به او متک دهیتازه فهم

را  دگانشید الیل.آن تکان خورد ياو را به دست گرفت و از رطوبت و سرد فیدست ضع.را سترد و جلوتر رفت دگانشید ینمناک



کتابخانه نودهشتیا  مریم جعفري   –عشق شیوا                                            

w W w . 9 8 i A . C o m 130

شروع به صحبت  یوقت.دیاز گوشه چشمانش چک یکه قطره اشک دید مانیپ.دوباره چشمش را بست دیرا د مانیپ یباز کرد و وقت

...بچه: گربه بود يویمثل م شیکرد صدا

درسته؟.پسره کیاون : کمرنگ زد و گفت يلبخند الیل.زمیاون سالمه عز: بود گفت دهیکه هنوز بچه را ند نیبا ا مانیپ

.کرد دییآرامش او گفته اش را تا يبرا مانیپ

.ادیب دوست دارم مثل تو بار-

:دست همسرش را فشرد و در سکوت گوش فرا داد یبه ارام مانیپ

...یبه من قول بده دیبا-

.هر چه که باشه یچه قول-

.یاگر من زنده نماندم او را مثل من دوست داشته باش-

.میکن یماند و ما با هم بزرگش م یکه زنده خواه یدون یم.الیحرف نزن ل نطوریا: گفت نیاندوهگ مانیپ

 یمن م.کاش ممکن بود يا.است ینیریش يایرو: زد و آرام گفت یفیبود لبخند ضع هیشب ایفکر که اکنون به رو نیاز تصور ا الیل

.ندارم یاز مرگ هراس یول رمیم یدونم که دارم م

.یکه زنده بمان یکوشش کن.یکن یسع دیبا: گفت دینگر الیل يکرد جلو یم یکه سع یو در حال دیدستش را بوس مانیپ

.پسرمان را به دانشگاه بفرست-

.یهر آنچه تو بخواه.و دانشگاه یقیو موس حیدرس،تفر-

 گرید.او باشم يبرا یدهم که مثل غالم یقول م.کن او زنده بماند يخداوندا کار: ناگهان به سرعت شروع به دعا کردن نمود مانیپ

.کن زنده بماند يفقط کار.را هم نخواهم آورد وایاسم ش یحت

...وایش: رمقش لمس کرد و زمزمه نمود یسر خم شده او را با دستان ب الیهنگام ل نیا در

ترسناك سرتاسر  یدانست؟عذاب یرا م زیمدت همه چ نیتمام ا الیل یعنیپس .ستادیقلبش از تپش ا واینام ش دنیبا شن مانیپ

 يبود و نه به رو اوردهیاو ن يگاه به رو چیهمه ه نیدانست و با ا یم الیل.همه سال او فرا گرفت نیوجودش را به خاطر ازار دادن ا

.وایش
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...وایش: گفت یفیضع يدوباره با صدا الیل

به آن چشمان به گود .شد رهیو مهربان او خ یالجرم سر برداشت و به چشمان مشک یتاب نداشت به صورت او نگاه کند ول مانیپ

که مبادا نتواند حرفش را به آخر  نیتنها نگران از ا.او يبرا یتهامو نه ا دیدر آن ند یاندوه چیه.رنگ دهینشسته و صورت پر

.دم آخر بشناسد نینگذاشته او را ا نکهیا يکرد برا ياز خدا سپاسگزار.برساند

؟یبگ یخواه یچه م وایش يدرباره -

.ستین يادیفرصت ز.میگو یبه تو م نیو نتوام با خودش حرف بزنم بنابرا رمیترسم بم یم-

.میگو یبه او م یهر چه بخواه.ار زیچه چ-

:کرد و سپس با چشمان نگران نگاهش کرد و آهسته گفت یمکث الیل

.با او ازدواج کن-

.خشکش زد شیو با دهان باز سر جا ستیزده به همسرش نگر رتیح مانیپ

به هر حال دوست  یول.ردپر نخواهد ک شیرا برا یهست یخال يجا.پسر من باشد يهم برا یتواند مادر خوب یم.هیاو دختر خوب-

.باشد وایبزرگ کند آن شخص ش یدارم اگر قرار است که پسرم را زن

.را فشرد الیو دستان ل دیلبانش را گز مانیپ

.به من قول بده.است يمرد تیحما ازمندیاو ن.و مراقبش باش.دوستش داشته باش-

...زمیعز یول: گفت مانیپ

.به من قول بده-

!)الیآرامش تو ل يبرا!!!اره.(دهم یآرامش تو قول م يابر: درمانده گفت مانیپ

.کرد یدانستم که درخواستم را قبول خواه یم.يخوب و مهربان بوده ا شهیتو هم: و گفت دیکش ینفس راحت الیل

دوست داشت  او تو را: زد یم بیوجدانش به او نه.از جا بلند شد.زد و اشاره کرد که بلند شود مانیپ ياز پشت آرام به شانه  دکتر

آرزو کرده بود  ياو عمر.افتاده اند شیکرد شانه ها یحس م.عقبت تو بماند نیاو عاشق تو بود بگذار ا.عذاب تو باشد نیبگذار ا

در  الیکه ل نیبدتر از همه ا.نداشت يتعهد یهم به کس وایداد و ش یاجازه را م نیهمسرش به او ا ونرا به دست آورد اکن وایش
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پتو  ریو دوباره ز دیدست او را برداشت و بوس.نمود یهمه سال اعتماد و عشق،با او عاشقانه وداع م نینبال ابستر مرگ هم به د

به  یکی یکیآنها .دیو نگران د انیو مادرزنش را گر شیرش،عمونمناکش ماد دگانیآمد از پشت د رونیاز بخش که ب.گذاشت

به دنبال  زیمرد و او ن یداشت م الیآنجا در آن اتاق ل.دیشیاند یو با خود مداده  هیسرسرا تک واریهمچنان به د مانیداخل رفتند و پ

کوچک و  يالیکرد ل یباور م یاما چه کس.هاو زنده بود يرویسالها با اتکا به ن نیدانست در تمام طول ا.شکست یرفتن او در هم م

باشد؟ رویاز ن یکوه فیضع

.کرده بودند هیا مثل من به او تکه یلیخ.بودم دهیکه د یتنها زن خانم: خود گفت با

هفدهم فصل

مسخ  مانیجلوتر از همه پ.شناختند یکه او را م یتمام آن کسان.جمع شده بودند يریکث ياو عده  يدر مراسم خاکسپار.مرد الیل

ا به آغوش داشت آمده ر ایتازه به دن يکه بچه  یآن طرفتر عمو و مادرش در حال.کنارش مادر زنش در سر زنان.حرکت یشده و ب

.ستیگر یو م

 یرا م الیهمه هر که ل نیدر حال حفر گودال و دور تا دور ا یبر سر مزار گورکن.و پدر و مادرش واینچندان دورتر ش يفاصله ا با

 یسالخورده که او را چون فرزند خود دوست م یبانوان.بود ستادهیفشرد و ا یمرطوب از اشک را در دست م یشناخت دستمال

.هیریموسسه خ نیچند نیمسئول.کرده بود يریاز آنان دستگ يبه نحو الیکه ل ییفقرا.دداشتن

همچنان ساکت  مانیپ.نهادند اهیس ينمود از جا بلند کردند و داخل حفره  یدوازده ساله م يدختر یرا که اکنون به کوچک الیل جسد

زند و با  یدارد و به او لبخند م یخانه به ان سو قدم بر م يسو نیاآورد که از  یم ادیرا به  الیکرد و در ذهنش ل یو تماشا م ستادهیا

از کمان رها شده به داخل حفره  يریناگهان مثل ت.نکرده باشد یکوتاه يکند،تا مبادا در مورد یآن سو نگاه م سو نیچشمانش به ا

.یتوان ینم.يرمنو تنها بگذا یتوان یتو نم... نه.من يخدا... نه: زد ادیفر یزخم يریرفت و همچو ش

آوردنش  رونیب يبرا مانیچند تن از دوستان پ.را گذاشتند هیگر يها يها يستند،بنایگر یتا آن لحظه در سکوت م کهیحاضران

در پناه خود  يمراسم خاکسپار انیو تا پا دندیکش رونیبود ب دهیچسب الیچسبنده به ل یش کیجلو رفتند و به زحمت او را که مثل 
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 وایو ش ستیگر یمادرش هم م.ستیاو گذاشت و آرام گر يمادرش برگشت و سر بر شانه  فو به طر اوردینتاب  وایش.گرفتند

.کرد یاو را حس م يکامال تکانها

 یبه بغل کردن فرزندش نشان نم ياصال عالقه ا مانیکرد پ یم یتاب یبچه ب.و بدون حضور او دردناك بود الیشب بدون ل نیاول

توانست  ینم یهمه فکر آسوده باشد ول نیمغزش از هجوم ا يدوست داشت لحظه ا.دانست یم الیلاو بچه را مسبب مرگ .داد

 یمدت خودش نم نیداشته و تمام ا یرا از دست داده و او را بشدت دوست م الیل هک نیاول ا: فکر کند زیمجبور بود به دو چ

.که من چقدر احمق بودم دیشیبا خود اند.دحضور او رنج آور خواهد بو یاش ب یزندگ يدوم،فردا و فرداها.دانسته

عذاب بار گناه .گرفت یرفت و هر آن در ذهنش قوت م ینم رونیدو فکر از سرش ب نیگذاشت اما ا یسر به سرش م اعصابش

.داد یطاقت مادرش را هم نداشت که با سکوت متهم کننده اش ازارش م یداد و حت یرنجش م شیها یکوتاه

داشته و  یگرفته بود و تنها مرگ سبب شد که بتواند بفهم او را چقدر دوست م يکرده بود و او را سرسر هیتک الیبه عشق ل سالها

...درخواست آخرش

مرگ هم نخواست او را در  يلحظه  یدانسته و حت یرا در موردش م زیهمه چ الیاو مطمئن بود ل.اش را نداشت يادآوریتاب  مانیپ

از آن عشق خالص را  يداشتن ذره ا اقتیل یکه حت! عاشق من: دیشیاند مانیپ.بود مانیپ چرا؟ چون عاشق.معذورات قرار دهد

 ینم میکه رها یعذاب وجدان نیبا خودم چه کنم؟با ا یبخشد ول یبزرگوار است که مرا م ردانم که او آنقد یم.دانم یم.نداشتم

.هم نداشت يا هیرفت و گال یم ییبه تنها خودش شهیهم.بار عالقه نشان ندادم که او را به دکتر ببرم کی یحت.کند

.دید یخودش را مقصر م شتریکرد ب یهر قدر فکر م یساعتها فکر کرد ول مانیشب پ آن

* * *

بودند و سخن از  ستادهیهر جا چند نفر با هم ا.بود شتریهم ب ياز تعداد مراسم خاکسپار دارکنندگانیمراسم هفت تعداد د در

موضوع را به پدرش گفته بود که  نیاز هرگونه گناه کرده بود و ا یرا خال مانیقبل از مرگ وجود پ الیل.بود الیل يهایو مهربان هایخوب

سرد  مانیوجوددر طول آن چند روز روابط عمو با پ نیبا ا.ام را کتمان کردم يماریو من خودم ب ستین یگناه چیمرتکب ه مانیپ

به .پر بود تیخاله اش برودم هنوز خانه از ازدحام جمع يبه خانه  يحضور تیتسل يفرصت کرد با مادرش برا وایش یوقت.بود
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با  مانیپ.میداغدار شیما همه در قلبمان برا.بود یخانم حساب عااو واق.بدون کیما را در غم خودت شر: شد و گفت کینزد مانیپ

در  یاز هر کس شتریاون تو رو ب.آرام باش خاله جان: او را در آغوشش گرفت و گفت وایمادر ش.کرد ستنیبلند شروع به گر يصدا

.میدون یم نویما ا يهمه .دوست داشت ایدن

.آخر هم به فکر خودش نبود يلحظه  یحت: گفت هیخاله اش ار در آغوش گرفته بود با گر یکه به سخت یدر حال مانیپ

دعا کن و از خدا بخواه که بهت  شیبرا.است دهیاو آمرز.به خودت مسلط باش خاله.خوب است یلیخ يادمها اتیخوصوص نیا-

.صبر بده

.ارزشم زنده باشم یوجود ب نیبا ا دیبله او رفت و من با: از خاله و دختر خاله اش به سبب آمدنشان تشکر کرد و گفت مانیپ

که از آن زمان  مدیاز مادرت شن.دارد ازین يزیاز هر چ شتریاو االن به محبت پدر ب یبفکر پسرت باش دیخاله تو با هیچه حرف نیا-

تو اگر او را .ارزشمند است یلیهمه خ يبرا الستیل يبچه چون بچه  نیا یبدان دیتو با.يتا به حال هنوز او را به آغوش نگرفته ا

دارد  ازیو هر آنچه که ن ریبرو فرزندت را در آغوش بگ.برو پسرم.يرا آزرده کرده ا الیدر اصل روح ل یدهقرار  ییاعتنا یمورد ب

.کن هیته شیبرا

که  يکه مرده بچه ا يهمسر.به مراتب بدتر از او بود مانیپ تیوضع دیشیآمده اند شیپ یاز شب به بدبخت یتا پاس وایشب ش آن

مثل  زیاو ن نکهیا يبرا دیشا.آورد یم دگانشیاشک به د الیتوانست بفهمد که چرا ناخودآگاه اسم ل ینم.باشد یتازه چند روزش م

او .باشد شیبرا یفقط او بود که توانسته بود مونس خوب ییسخت وحشتناك تنها يدر آن روزها.بود الیل يمحبتها ونیمد نیریسا

 نیچطور او ا.کند یبه همسرش مالمت م یتوجه یب يدچار عذاب وجدان است و خودش را به واسطه  مانیآگاه بود که پ یبه خوب

در  دهیشده،تمام مدت مثل کنه به من چسب یخال پشتشکه چگونه بداند  دیحاال با.الستیبه عوض من عاشق ل دیهمه زمان نفهم

او آنقدر با خودش  رایرا مالمت کند ز مانیخواست پ ینم وایش!دانسته یکه قلبا همسرش را دوست داشته و خودش نم یحال

او آن را از دست  بود و مانیپ يبرا ییفرصت طال کی الیل.ساخت یمطلب تنها آزرده ترش م نیداشت که بازگو کردن ا يریدرگ

 یباز هم نم.تصور کرد یزندگ طیشرا نیاو خودش را در بدتر.شکسته مانیکه تا چه حد قلب پ دیفهم یم یبه خوب وایش.داده بود

تبار ازدواج کرده و به  یفرنگ یتمام نشده با زن یکه به گفتند مسعود هنوز سال هست یوقت یحت.توانست به حد او دلشکسته باشد

به  یمیکه خوابش برد باز هم همان کابوس قد یآن شب وقت.حد دلشکسته نشده بود نیتا به ا زی،نشود یند مصاحبفرز يزود
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 بایز يپسربچه ا دیخشک کمک طلب يدر صحرا یوقت.پوش به او آب داد دیسپ یتشنه بود که زن ریباز هم در کو.سراغش آمد

هراسان  وای! دهنده اش برگشت او گفت مادر ياریبه طرف  یوقت ددنیرس يبه باغ سرسبز نکهیدستش را گرفت و با خود برد تا ا

!پناه بر خدا: شب گفت یاهیو در س دیاز خواب پر

* * *

 یحس م الیل یخال يخلوت جا يآن خانه  يکه در گوشه گوشه  یدر حال.و همه به دنبال کار خود رفتند دیرس انیبه پا الیل مراسم

عمو هم آنچنان به .بود ياز اندوه تا مدتها بستر یتیگ.بودند زرد و پژمرده شدند الیشق لع يکه روزگار یشمعدان يگلدانها.شد

 نیمن فقط به خاطر شما به ا یعنیزن داداش : گفت یکه به مادرش م دیاز پشت در شن يروز مانیپ.کرد یآنجا رفت و آمد نم

 يلحظه  دینبود؟چرا به او توجه نداشت؟چرا بامگه زنش .به کشتن داد یدست یدخترم را دست.نگفتم يزیچ رتیغ یب يپسره 

دارد؟ یقلب يماریکه او ب دیفهم یآخر م

.دیکرده و نفهم یجوان-

.شود یاز دست رفته و زنده نم گهیدخترم د.بشه مانیندارد که پش يسود گزیکند د یکه آدم م ییاز کارها یبرخ-

با او سخن گفتن .رفت یبر سر مزارش م افتی یم یگاه فرصتاز آن پس هر .بودند ستهیسخن با مادرش هر دو گر نیاز ا بعد

زد  یبه مادرش سر م یگاه.ییگذراند و به تنها یمادرش اکثر اوقاتش را باال م يرغم اصرارها یعل.کرد یرا سبک م مانیپ يقدر

تلفن  یگوش يوآن شب مادرش ر.ردیکرد او را در آغوش بگ یهنوز جرات نم یول.که اکنون مشغول بزرگ کردن نوه اش بود

مادرش .آرام در را باز کرد و داخل خانه شد.دیپسرش را شن يصدا دیدر طبقه اول رس يجلو یوقت.زده بود و او را فرا خوانده بود

 يبا من کار: دیپرس دیاو را مقابل خود د که یوقت.دیکار مادرش به اتمام رس نکهیمنتظر نشست تا ا.خواباند یداشت بچه را م

 هیشناسنامه ته شیبرا دیتو با.اسم دارد کیبه  ازیبچه ن نیا: داد گفت یآب به گلها اب م یکه با پارچ یادر در حالمادر؟ م دیداشت

؟یاو را چه بنام يدار الیخ.یکن

.میگذار یاو م يرو نیکه شما بگ یهر اسم: گفت نیتفاوت و اندوهگ یب مانیپ

بچه را  نیا يریسهم گناه خودت را به گردن بگ نکهیبه عوض ا ؟چرايارزبان بسته د نیاست که تو با ا يچه رفتار نیچه ا یعنی-

؟یکن یمحکوم م
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.دینمک به زخم من نپاش.کنم مادر یخواهش م-

به پسرش توجه کند،نمک  میگو یم يبه پدر نکهیندارم اگر تو اسم ا يقصد نیمن چن: کنار پسرش آمد و مهربانانه گفت مادر

 نیکمتر.بود زیعز الیل يبچه تا چه حد برا نیکه ا یدان یم چیپسرم تو ه یدت مربوط است ولبه خو يگذار یم دنیزخم پاش يرو

که  يمن در حد توانم هر کار.یرا شاد کن الیو روح ل یاست که به پسرت برس نیا یبکن تتجبران اشتباها يبرا یتوان یکه م يکار

 یم الیاکنون سه ماه از فوت ل یمن باش دیبه ام دینبا.اب لب بوممکه من هم آفت یدان یکنم اما م یپسرت م يبرا دیایاز دستم بر ب

که چقدر چشم  ینیب یم یاگر خوب دقت کن.دهیآن اتاق خواب دراو .برو.يبار در آغوش نگرفته ا کیکودکت را  یتو حت یگذرد ول

.است هیاو به مادرش شب يو ابرو

و به  ستادیمادر کنار ا.به خواب رفته بود بایز یطفلش مثل عروسک.دست پسرش را گرفت و او را بلند کرد و به اتاق برد مادر

و آرام به .لرزان،کنار تخت نوزادش زانو زد يجلوتر رفت با قدمها.ختیر یصورتش اشک م يبه پهنا مانیپ.شد رهیپسرش خ

خم شد و .بایچقدر ز.چقدر پاك و مطهر.مطبوعش وجودش را دربر گرفت يرماگ شیاز تماس دستها.دینرمش دست کش يموها

.مادر آرام آمد و کنار پسرش نشست.انداخت الیل ادیرا به  مانیزد که پ يبچه در خواب لبخند.دیگونه اش را بوس

؟یکن یم ییاعتنا یکه تو ب ستیبچه ن نیاز ا فیح.باستیکه چقدر ز ینیب یم-

 یبچه م نیبه ا ییاعتنا یبا ب دیشا. هم هستمحاال.بودم زیمدت با خودم در ست نیمادر جان من در تمام طول ا: آهسته گفت مانیپ

.است که تنها من مقصرم نیا تیواقع یول.ابمیب یجرم کیخودم شر يخواستم برا

گرفتم که در تمام  ییدختر معصوم درسها نیسن باال از ا نیمن با ا.میما هر دو از او غافل شد.من هم مقصرم یستیتنها تو مقصر ن-

 یکه م يتنها کار.کتاب درسه کیمانده که هر کدام  یباق شمارشیب يهایال او رفته و تنها از او خوبحا.بودم ازمندیعمر بهشون ن

؟يا دهیپسرت برگز يبرا یکه چه اسم ینگفت.بچه است نیبه ا یدگیکه رس میگو یبه تو م ببخشدتواند وجدانت را ارامش 

به .بگذارد ایدوست داشت اگر بچه پسر بود اسمش را پو الیل یزمان کی: کرد گفت یکه تمام بدن بچه را لمس م یدر حال مانیپ

د؟یکن یفکر م یشما چ.ادی یم ینظر من اسم مناسب

.خودت ي هیسا ریانشاءاهللا بزرگ بشه ز.هم قشنگه یلیخ.نامدار باشه مادر-

.لبش جا باز کرده استبچه تا چه حد در ق نیکه خودش متوجه نشد ا يبه حد.نگاه کرد دهیخواب يساعتها به بچه  مانیپ آنشب
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بود،که  یدوست داشتن یکودک ایپو.افتاد یم یهست ادیبه  وایش شهیرفتند و هم یم مانیپ يبچه  دنیبه د یو مادرش گاه وایش

وقت  چیه.چسباند یگرفت و به خود م یاو را در آغوش م وایبعد ش.رفت یم وایمقدمه چهار دست و پا به طرف ش یب شهیهم

که راحت و  دیرس یم یبه آن آرامش نسب وایاغلب بچه در آغوش ش.کند ینم یبیغر وایدر آغوش ش ایونه پوچگ دندینفهم گرانید

و .رفت یانجا م ایسر زدن به پو يبرا میاز سر کار مستق یکه گاه يبه طور.هم به بچه دلبسته بود وایخود ش.دیخواب یآسوده م

به پدرش عالقمند  اریبس نیهمچن ایپو.دکر یم هیبه دنبالش گر بود که بچه یزمان خداحافظ شیزمان برا نیسخت تر شهیهم

بابا بابا: زد یرفت و پشت سر هم صدا م یانداخت چهار دست و پا به طرف در م یبه در م دیکل مانیپ یوقت کهیبه طور.بود

 يبه گونه ا.خود کند ي فتهیش یتوانسته بود پدر جوانش را حساب ایپو.کردیم يهم قبل از در آوردن لباسش ساعتها با او باز مانیپ

اوقاتش  نیتر نیریش.دیپرس یزد و حال پسرش را م یدو مرتبه به مادرش تلفن م دیهر روز با شیانبوه کارها انیکه در شرکت م

ه پارك عصرها با خود ب.نشاند تا دست و پا بزند یکرد و او را در آن م یوان حمام را پر از آب م.رفت یمبود که با او به حمام  یوقت

 نکهیمادر از ا.گذاشت تا بخوابد یرا بر دهانش م رشیش ي شهیو ش دیکش یکرد و شبها کنارش دراز م یبردش و سوار تاب م یم

 یبه هر حال شبها وقت.بود يگرید زیچ قتیحق یخوشحال بود ول ابدی یمخود را باز  ي هیپسرش کم کم با وجود بچه روح دید یم

 یم يشتریب یدگیکه اگر بود چقدر به پسرشان توجه و رس نیکرد به ا یفکر م الیبه ل مانیفت پگر یهمه جا را سکوت در بر م

بود که بتواند  دواریام مانیپ.چشدمادر بودن را ب يو مزه  ردیرا به آغوش بگ ایفرصت نکرد پو یحت یاو عاشق بچه بود ول.کرد

.انشگاه رفتن او بودد شیارزو نیمهمتر.آرزو داشت بزرگ کند الیپسرش را آنطور که ل

صرف  الیداد تا خرج مراسم سالگرد ل بیترت مانیپ.الیاو مصادف بود با سالگرد فوت ل یسالگ کیسالش شد و  کی ایکم پو کم

.به سفر رفتند ایمناسب به اتفاق مادرش و پو یدر فرصت.گردد یروح او شاد م لهیوس نیمطمئن بود بد.گردد هیریخ يموسسه  کی

 مانیپ.خواستم باهات حرف بزنم یپسرم م: بودند،مادرش گفت ایکردن با پو يکه در هتل با مادرش سرگرم باز ییاز شبها یکی

د؟یبا من حرف بزن دیخواه یم یچ يبله مادر؟ درباره : سراپا گوش نشست و گفت

 يپسرت را آنطور که ارزو دارکه بتوانم  ستمیشده ام آنقدر جوان ن ریپ یلیخ گهیپسرم من د: به نوه اش کرد و گفت ینگاه مادر

.شوم الیتو و ل يترسم شرمنده  یم.بزرگ کنم

مادر جون؟ دیزن یکه م هیحرفها چ نیا-
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دوباره ازدواج  یتوان یم.یجوان یلیباشد و هنوز خ یسالت م یتو به زحمت س.ازشون فرار کرد دیاست و نبا یزندگ اتیواقع نهایا-

او پسر بچه است و .یباش الیخ یب دیرا پر کند اما به هر حال نبا ایمادر پو یخال يکس نخواهد توانست که جا چیالبته ه.یکن

گذشته ها .تو گناه است يبرا ییاز آن گذشته تنها.خواهد که به او جهت بدهد یرا م یکس و.و مراقبت است تیترب ازمندین

 دیبا تیها یو تو تنها به سبب کوتاه.تدست خداس یکه مرگ و زندگ یبدان دیبا.هر کس ممکن است دچار اشتباه شود.گذشته

 ینم یجز خوب يزیاو چ.دیگاه از تو نرنج چیآنقدر سخاوت قلب داشت که ه زنیعز يالیکنم که ل یکه البته من فکر م یمالمت بش

 یه مافتم قلبم از درد فشرد یاو م ادیکه من هرگاه  یبدان دیبا.ایدن يآدمها يهمه  يتو و چه درباره  يچه درباره .دانست

 دیشا هک يزیچ.کرد و معصومانه مرد یخوش به سعادتش که معصومانه زندگ.دیشود جنگ ینم ریبا تقد ستیچاره چ یول.شود

.باشد گرید ییبلکه گفتم تا سرآغاز گفتگو.یرا نگفتم که خودت را ناراحت کن نهایا.شود یهمه کس نم بینص

مادر؟ ییچه گفتگو: کرد گفت یرا نوازش م شیارا در آغوشش گرفته بود و موه ایکه پو یدر حال مانیپ

 یو در فکر زندگ يات را از تن به در اور یمشک راهنیگذرد بهتره پ یاالن چهارده ماه از آن زمان م یچه کن یخواه یباالخره م-

.یباش يدیجد

 دیاستراحت ازمندیشما نشماست و  يخسته  يدوشها يمن رو یزندگ باریدونم که همه  یمادر جون،م: و گفت دیکش یآه مانیپ

 نکهیمثل ا.یستیتو اصال مزاحم من ن.نه پسرم: مادر مهربانانه گفت.رمیفرصت زحمتم را از دوش شما برگ نیدهم در اول یقول م

خواهم تا زنده ام تو را  یم.بچه ام نینگران ا.کرد یتوام که بعد از من چه خواه ي ندهیمن نگران آ.يمقصود من نشد يمتوجه 

.ن بدهمسرو ساما

.را برد زیبود که با رفتنش همه چ الیمن ل یسامان زندگ-

 یمنته میهست یما همه رفتن.سخت است یلیخ ییهاست مرگ و جدا یزندگ يقانون همه  نیا.زمیحرف نزن عز دینا ام نطوریا-

؟يدار يچه فکر هیآت يبه من بگو که برا.هیزودتر از بق یکیو  رید یکی

به  یمادر من و تو هرگز در زندگ: روشن کرد و گفت يگاریگذاشت و س نیوشش به خواب رفته بود بر زمرا که در آغ ایپو مانیپ

.مینکرده ا یمخف گریکدیرا هم از  يزیو چ میدروغ نگفته ا گریکدی

بله چطور مگر؟-
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منو  دیکش یرا مآخرش  ينفسها الیکه ل یشب.راز برگ بردارم کیشما پرده از  يخواهم برا یسال م کیمن امشب پس از -

اد؟ی یم ادتانی.خواسته بود

؟ییبگو یخواه یتو چه م یول.بله-

آرامش روحش  ياز من قول گرفت و من برا يزیاو در مورد چ: داده بود گفت بیعج یلرزش شیکه بغض به صدا یدر حال مانیپ

.آن را قبول کردم

از تو قول گرفت؟ ياو در چه مورد-

.ازدواج يدرباره ... يبدم و درباره  تیاهم التشیکه به تحص ایپو يدرباره : ادمبل نشست و ادامه د يرو مانیپ

؟یازدواج؟ازدواج چه کس: دیسردرگم پرس مادر

سال از  کی نیآه مادر من در طول ا.بچه مان را به او واگذار کنم تیازدواج کنم وترب وایاو از نم قول گرفت که با ش.ازدواج من-

 یتمام مدت او م.او بارها از من قول گرفت.عالقمند بوده ام وایدانسته من قبال به ش یکه او م نیبه ا.مدیکش یموضوع عذاب م نیهم

 یفقط م.هستم یگرفتن روحش مستحق چه تاوان يازدواج با او و به باز يدانم برا یمادر من نم.اوردین من يبه رو یدانست و حت

مادر سر .دیخواستم که شما هم بدان یم.داد یام آزارم م نهیراز در س نیا ینینگس.شناخت یاز آنچه خودم بدانم م شتریدانم او مرا ب

تا دم  الیل ؟طفلکینگفت يزیچرا به من چ ؟پسینیبرگز يکه او را به همسر يدقول دا الیتو به ل: پسرش را نوازش کرد و گفت

؟یعمل کن يکه به او داده ا یبه قول دیکه با یدان یم.آخر نگران تو بود

...مادر یول-

داشته  ياز او بچه ا یتوان یو تو نم ستیقادر به بچه دار شدن ن گریکه د يبه همسرت قول داده ا یزن يکه تو درباره  یدان یم ایا-

؟یباش

.نه ای اوردیب يکند که او بتواند بچه ا ینم یر هر حال فرق یول.دادم الیقول را به ل نیچطور ا دمیمن آن زمان نفهم-

تو را به  يتوانم تصور کنم که خواستگار یم.دانم که او چقدر مغرور و کله شق است یمن است و من م ياده خواهر ز وایش-

.یازدواج کردن قانعش کن يبرا دیبا.گذارد یحساب ترحم م

.خواستم به شما واگذار کنم مادر یم نیهم يبرا.دانم یمن هرگز راه بدست آوردن دل زنها را نم-
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زن است  کیاو .باز کرده وایدر قلب ش يادیز يکه پسرت هم جا نمیب یم.یبکن دیکه تو خودت با ستیکار نینه پسرم ا-

 ینیتا به حال از دو مرد ضربات سهمگ.زن شکست خورده است کیاو هم  یکه غرورش را نشکن یرفتار کن يفراموش مکن طور

.را ندارد يطاقت ضربات بعد گریخورده د

.بخش باشد جهیدانم که تالشم نت یم دینداشت بع قبول يمادر از اول مرا به همسر-

.کنم پسرم یدعا م تیمن هم برا.داده ام الیبوده که در بستر مرگ به ل یقول نیتو تالشت را بکن و به او هم بگو ا-

.کنم یخودم را م یسع یدانم ول یم دیگر چه بع دیشیاند مانیپ

هجدهم فصل

که  دیرا د ایپو وایش.نگه داشت شیپا يدور زد و جلو مانیپ.را شناخت مانیپ نیماشآمد  رونیاز شرکت ب وایکه ش یروز وقت آن

سوار : آن صحنه تبسم کرد و گفت دنیاز د مانیپ.دیزد و در را باز کرد و او را در آغوش کش يلبخند.جلو در کنار پدرش نشسته

.ام کنند مهیممکنه جر نکه هر آ ستادمیا ییجا ؟منیش ینم

.خود نشاند يپاها يرا رو ایپوسوار شد و  وایش

حالت چطوره؟-

سرد  يهوا نیکه ا یدون یم/یکن یطرفها چه م نیتو ا یو حالش بد باشد؟راست ندیخوشگل را بب يکوچولو نیا یشه کس یمگه م-

ست؟یبچه خوب ن يبرا

.گفتم سر راهم تو را هم سوار کنم طرفها کار داشتم نیا-

.نگه دار یر جا که توانسته.ممنونم يکه به فکرم بود نیاز ا-

؟یچ يبرا-

.بچه را عوض کنم نیا يعقب جا یمن صندل نکهیا يبرا-

.کرده بود یکیمن،مادر تازه او را الست يخدا-

چه وقت؟ یعنیتازه -

.دو ساعت قبل بایتقر-
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.یدان ینم ياز بچه دار يزیمعلومه چ-

متاسفم که اسباب زحمتت : داد و شرمزده گفت وایبه ش یکیالستپوشک و  فیپارك کرد و از داخل ک ابانیاز خ يگوشه ا مانیپ

.شدم

 یرا نظاره کرد او در حال وایو ش ستادیآرام کنار ا مانیپ.شد یاگر بود اسباب خجالت پدرش نم.ستیچرا؟بچه که خودش متوجه ن-

قبل  يوایش گرید وایآمد ش یبه نظر م.دآور یهم به زبان بچه گانه صدا در م ایداد و پو یزد کارش را انجام م یکه با بچه حرف م

او را  وایش.شده بود دیسرش سف يجلو يبود که چند تار مو یاز مصائب زندگ.از قبل شده است تررفتار و حرکاتش پخته .ستین

؟یافت یچرا راه نم.وقته که تموم شده یلیکار من خ ؟يتو فکر هیچ: صدا زد و گفت

.يکردم که تو چقدر عوض شد یداشتم فکر مخواهم  یمعذرت م: سوار شد و گفت مانیپ

شدم؟ ریپ ؟یچ یعنی-

 يتو جا ابانیوسط خ يروز میکرد یفکرش را هم نم یکردم آن زمان حت یم سهیداشتم تو را با سالها قبل مقا.ينشد ریاتفاقا پ.نه-

.یپسر منو عوض کن

.نداره ادی یآدم انتظار آنچه به سرش م.طور بوده نیهم شهیهم-

.را از دست بدهم الیل يزود نیکه من اصال انتظار نداشتم به ا نیمثل ا.بله درسته: و گفت دیکش یآه مانیپ

.و من دخترم را-

.میبر یرنج م زیچ کیما هر دو از  ادی یبه نظر م-

.کنم یرا قبول م قیدارم حقا گهیمن د-

.را باور کنم قتیحق نیجون من هنوز نتوانسته ام ا.يگام از من جلوتر کیخوش به حالت تو -

.مانیخورم پ یاز دست دادنش تاسف م يواقعا برا.آنقدر پاك.آنقدر خوب الیل.میتوان یما هم نم-

.آخر هم به فکر تو بود يلحظه  یحت.دوست داشت یلیکه او تو را خ یدون یم-

گفت؟ یمن چ يبه فکر من؟درباره : دیمتعجب پرس وایش

.ادهیگفتنش وقت ز يبرا-
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.مهمه یلیمن خ يبرا.یاال به من بگح دینه تو با-

.از تو داشت یاو درخواست.مناسب هستم یگفتنش دنبال فرصت يمن برا-

؟یچه درخواست-

؟يریپذ یهرچه که باشد م یمطمئن-

.مهم است میخواهر پس خواسته اش هم برا کیدوست داشتم مثل  یلیمن او را خ: گفت وایش

فرزندش را به عهده  تیترب تیخواست که به تو بگم مسوول یم: برگشت و گفت وایشپارك نگه داشت و به طرف  کیکنار  مانیپ

.يریبگ

؟یعنی: خورد و گفت يا کهی وایش

.یبا من ازدواج کن یعنی... یعنی-

 نیگفتن ا يبرا: سکوت را شکست و گفت وایش.ستینگر یم رونیاز پنجره به ب وایماند و ش یمنتظر عکس العمل او باق مانیپ

؟يدر فکر کردسخن چق

همان شب اول به تو بگم؟ یانتظار داشت.گفت نویا الیل زانمیعز نیزتریجان عز ؟بهیکن یم ییتو منو متهم به دروغگو-

به ترحم تو و امثال تو  يازیمن ن.یبه من آزار نرسان نیاز ا شتریخواهم ب یفقط م.از تو ندارم يانتظار چیمن ه!نه: زد ادیفر وایش

.ندارم

؟ینیبدب تو به همه-

باشم؟ دینبا-

.ستیسوزاندنِ تر و خشک با هم ن يبرا یدرست لیدل نیا یول يدچار مشکالت بود یلیدونم که خ یم-

در خودم دارم  یمن نقص.یدون یتو هم نم.دانست ینم يزیاز من چ الیل.زارمیمردها ب يتو ندارم از همه  يبه اندرزها یاجیمن احت-

.را خوشبخت کنم يمرد چیکه ه ستمیمن قادر ن.سرم بود يمردم باال ي هیکه اگر فاقد آن بودم اکنون سا

 دیبا يخوشبخت ساز یتوان یمرا م یول یرا خوشبخت کن يمرد چیه ینتوان دیتو شا: داد و گفت وایدر آورد و به ش یدستمال مانیپ

را فقط  یمن مثل مسعودم که زندگ یکن یتو فکر م.ستیمشکل ن نیکه در نظر من ا نیگو ا.بهت بگم که من از مشکل تو باخبرم
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که اصال  یدر حال.است یواقعا نقص بزرگ ییگو یانگار آنطور که م یزن یخودت حرف م يدرباره  يبچه بخواهم؟ تو طور يبرا

بچه  نیبه ا.یافراد آنها را سعادتمند کن یبا وجودت در زندگ یو حت.یکن یزندگ یتوان یم ایدن يآدمها يتو مثل همه .ستین نطوریا

 یخودخواه نیا.مادرم یحت.ردیمثل تو قرار بگ یام که پسرم در آغوش کس دهیمن هنوز ند.آغوش گرم توست ازمندینگاه کن او ن

.یینما غیو در یکن ياو کار يبرا یتوان یاست که تو م

 یباق میبرا یو اعصاب هیروح گریاگر بخواهم ازدواج کنم د یمن حت یول.یکه بخواه يبا هر دختر یازدواج کن یتوان یتو م-

چقدر همسرت را دوست  يدیعادت شده،همان طور که باالخره فهم کی تیبلکه دوست داشتن من برا یستیتو عاشق من ن.نماند

.ارزد یاز من م شتریکه او دهها برابر ب يدیمتو چطور نفه مانیواقعا پ.ریاما چه د یداشت

تو او را  یده یدشوار است؟تو مرا در معذورات قرار م تیبرا نقدریا الیل يعمل کردن به خواسته  ای؟آيرو یم هیچرا حاش-

.یکن یاما به تنها خواسته اش قبل از مرگ عمل نم یداشت یدوست م

.وقتت را تلف نکن.گرفت یدلخواه را نخواه ي جهیتو از من نت.است دهیفا یب-

را  نیا الیمطمئنم ل.يندار نهیدر س یتو قلب: شد و گفت ادهیپ مانیپ.شد و آرام در رابست ادهیخواباند و پ یصندل يبچه را رو وایش

.به او دادم یقول نیکه چن مانیاز خودم پش.کرد یبچه اش را به تو واگذار نم تیدانست واال هرگز مسوول ینم

.شد و حرکت کرد نیسوار ماش یهم عصبان مانیپ.به راه افتاد دیخروش یکه از درون م یدر حال وایش

!مسر قبل از مرگه ي اجازه

نقص  یهم ب الیل: دیشیباز اند یول.و نقص هستند بیع یکه ب ییآدمها يآن هم برا.گنجد یتنها در داستانها م نیفکر کرد ا وایش

او را قبول کند و دوباره خود  يتوانست خواسته  ینم.فرزندش ادیبوده باشد و البته به  مانیپ ادیآخر به  يتا لحظه  ستین دیبع.بود

 ریچاره پذ گریداشت که د یبیاو ع یاز طرف.نبود که او با چشم بسته واردش شود یراه نیا.کند طرناكخ يباز نیرفتار ارا گ

.قبرش گذاشت يرو خکیم یصبح زود بر سر مزارش رفت و دسته گل.نبود

توانم با شوهرت  ینم یپسرت را دوست دارم ول ؟منيکرد یم یدرخواست نیدم مرگ چن دیبا ؟چرايتو با من چه کرد الیل-

.یمرا ببخش دوارمیام.توانم اجابت کنم یمتاسفم که خواسته ات را نم.ازدواج کنم
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او اشک در  يادآوریسنگ او گذاشت و باز هم از  يچند شاخه گل هم رو.رفت یجا بلند شد و بر سر مزار دخترش هست از

داشت که تنها با مراجعه به  يدرد ییگو.کرد یم یسبکآمد احساس  یبه آنجا م یطور بود وقت نیهم شهیهم.حلقه زد دگانشید

شده  یچ: دیبا تعجب پرس.دیظهر بود که به خانه برگشت و مادرش را در حال بستن جامه دان د یحوال.افتی یم نیآنجا تسک

د؟یرو یمادر؟به سفر م

.میرو یفاق پدرت به شمال مبه ات یتیو خاله گ ماره،منیمادربزرگت ب: نگاهش کرد و گفت نیاندوهگ يبا چهره ا مادر

.دیمادر جون خودتون را ناراحت نکن ستین یمهم زیچ-

.برده اند مارستانیها او را به ب هیهمسا.نه دخترم-

دو  یکی نیدهم هم یقول م یامتحاناتم را دارم ول نیاز مهمتر یکیمتاسفانه من فردا .مهمه یلیخ هیپس قض: گفت نیاندوهگ وایش

کند؟ یرا چه م ایپو د،پسیآ یهم با شما م یتیخاله گ دیمادر گفت یراست.مروزه به شما ملحق شو

پس فردا به  مانیاحتماال پ.ماند یداند و نه خانه م یم ياز بچه دار يزینه چ مانیچون پ.گذارد یم امرزیخداب يالیا نزد مادرِ ل ایپو-

.ییایکنم که تنها به شمال ب یاعتبار نم.ایاو بتو هم با  ستیسخت ن تیاگر برا.ندیشمال خواهد آمد تا مادربزرگ را بب

...مادر یول-

.راحت باشد المیکنم بگذار آنجا خ یخواهش م-

.راحت باشد التانیخوب مادر شما خ اریبس: گفت دیکه مادرش را نگران د وایش

شام را  یستیپس تنها ن.ندیآ یم نجایشب به ا يو سفارشات الزم را به او کرد و گفت عمه به اتفاق شوهرش برا دیاو را بوس مادر

.مراقب خودت باش.هم آماده کرده ام

.دیچرخ استفاده کن ریپدر لطفا از زنج.جاده ها لغزنده اند دیخوب مادر،شما هم مراقب باش اریبس-

.که من چقدر محتاطم یدون یم.تو نگران من نباش: گفت پدرش

.دیلطفا از قول من به مادربزرگ سالم برسان-

.شروع به بارش کرده بود ینیکه برف سنگ یدر حال.دیپشت سر پدر و مادر پاش یف آبظر وایش

بود که مادرش تلفن زد و خبر به سالمت  میساعت دوازده و ن.طور که مادرش گفته بود عمه به اتفاق شوهرش به آنجا آمدند همان
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مشغول بودند و  فیاز شب به تعر یآنها تا پاس.نشست راحت به گفتگو با عمه اش الیبعد از آن با خ.خودشان را به او داد دنیرس

به بستن جامه دانش  وایکرد و رفت و روز بعد از ان ش یاز عمه خداحافظ وایصبح فردا ش.دندیبگذشته بود که خوا مهیشب از ن

کند؟ از خانه  یچه م انجیاو ا: بود مانیاز پشت پنجره نگاه کرد پ.در را باز کرد.آماده شده بود که زنگ زدند بایتقز.مشغول شد

چه؟ يبرا: با تعجب گفت وایش ؟ياو گفتک حاضر دنیبه محض د مانیپ.در رفت يخارج شد و جلو

م؟یا یمن به دنبالت م یدانست ینگو که تو نم.رفتن به شمال يبرا: بود گفت ریدلگ شانیگفتگو نیاخر يکه به واسطه  مانیپ

؟یدون یاخه تو از کجا م یول-

داد که نگذارم تو تنها به آنجا سفر  غامیاو از طرف مادرت به من پ دندیخانه تلفن زد و گفت که به سالمت رس مادرم به شبید-

.مبادا لولو تو را بخورد یکن

گفت؟ نویمادرم ا: گفت یعصبان وایش

.لولو تو رو بخورد دینه من فکر کردم شا-

معذرت : گفت شیدندانها انیاز م نیرا به عقب هل داد و در همان ح در گذاشت و در يرا ال شیپا مانیآمد در را ببندد که پ وایش

.خواهم یم

.آنها نقش بست يآن منظره لبخند بر لبان هر دو دنیاز د.به داخل خانه افتاد مانیدر را رها کرد و پ وایش

ببرم؟ نیجامه دانت کجاست تا من داخل ماش-

.جا باش تا من برگردم نیتو هم.که نتوانم آن را حمل کنم ستین نیآنقدر سنگ-

.یمادرت گفت تمام درها را خوب قفل کن یراست-

.بله به خودم هم گفته-

گذاشت و  نیچمدان را از او گرفت و به عقب ماش مانیپ.امد و در را قفل نمود رونیبه سرعت چمدانش را برداشت و از خانه ب وایش

:دیبا واهمه پرس وایش.به راه افتاد

چرخ هست؟ ریبه زنج تو که مجهز نیماش-

؟یترس یم هیچ-
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!یترس یکه تو از مرگ نم ستین.نه: گفت نیخشمگ وایش

.زن سفر بکنم کیبا  یالخصوص وقت یعل.کنم یمجهز سفر م شهیمن هم.راحت باشه التیخ-

که برف پاك  يبه طور.کرد دنیشروع به بار یشمال که شدند برف سخت يوارد جاده ها.از راه را در سکوت بودند يشتریب مین

.نبود دیقابل د یدو قدم یکه حت دیرس ییکار به جا.کرد یکن دائم کار م

از دست او ساخته  يکار یزدند ول یبوق م یعقب يها نیماش.خاموش کرده بود نیماش.نگاه کرد مانیارام به پ.بود دهیترس وایش

.نبود

تا من استارت بزنم؟ یتو هل بده یخواه یم: گفت وایش

.برسد اریس رگاهیتعم کیتا  میصبر کن دیبا.حتما دچار نقص شده نیماش.تاس دهیفا یب-

.شوند یدلواپس م مانیآخه مادرها یول-

.ندارم یدسترس یتلفن چیبه ه نجایکه ا ینیب یم.متاسفم-

!من يخدا: فرو رفت و گفت یصندل يدرمانده رو وایش

خوره؟ یدرد خوردن م ؟بهيار یآن ساك چ يتو: گفت وایشد و به ش نیسوار ماش مانیپ

.است تیسکویو ب رینان و پن يو مقدار يفالکس چا کی-

.هوا مزه دهد نیداغ در ا يکنم دو تا چا یفکر م-

.میاوردیرا ن ایچه خوب شد الاقل پو: و در همان حال گفت ختیر ياو شگفت زده شده بود،دو تا چا يکه از خونسرد یدر حال وایش

فقط خدا کند .را صبر کنم یمدت دیبا.آوردم یهوا به سفر نم نیبه هر حال من او را در ا: گفت شیادر حال گرم کردن دسته مانیپ

.میبر نخور یکیکه به تار

نوزدهم فصل

به شب نمانده بود و  يزیچ گرید.شد یخون در عروق منجمد م رونیب یگرم بود ول نیداخل ماش.دیبار یاز قبل م دتریشد برف

 مانینشسته بود و پ نیزم يبرف رو نیماش ي مهیتا ن.معتقد بود که احتماال راه را بسته اند مانیپ.وردخ یبه چشم م ینیکمتر ماش

خواست که  یگفت و از خدا م یارام ذکر م وایش.بود یعصب ياکنون به نحو فوق العاده ا دنمو یقبل خونسرد م یکه تا ساعات
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شود با وجود  کیبود که اگر هوا کامال تار شهیو در اند دیکش یم گاریپشت سر هم س مانیمشکلشان هر چه زودتر حل شود و پ

را راه  نیماش میاگر هم نتوان: و او در پاسخ گفت وداز او نم وایبود که ش یسوال نیا.خواهد افتاد یچه اتفاق نیبرف سنگ نیا

.میاز دهات اطراف به صبح برسان یکیشب را در  میمجبور میاندازیب

م؟یها سر کن قولهیب نیرا در ا ؟شبیگ یم يدار یمن تو چ يخدا-

.تو گوش کنم يها هیو کنا شیتا من مجبور نباشم به ن میکن دایخواهم که هر چه زودتر نجات پ یاز خدا م-

.با تو سخن نخواهم گفت یکالم گریمن د یخودت خواست.خوب اریبس: به حالت تهاجم گفت وایش

 گریگذشت هوا د یساعت.کرد و هر دو منتظر عاقبت کار شدند اریدهد سکوت اختجدال ادامه  نیتر از آن بود به ا یعصب مانیپ

را  نیچراغ وسط ماش.کرد یبرف پاك کن کار نم.نشد يخبر یاستارت زد ول نیبه ماش گریبار د مانیپ.شده بود کیکامال تار

و پاسخ نگاهش را  ستینگر یبه او م یگاه مانیپ.دیدوباره بخش یو به او قدرت کاست وایاز هراس ش یوجود نور اندک.روشن کرد

بود که از هر  يرا گرفته بود مثل آوار دید يکه جلو یشده بود برف یتر دل هر دو را مستول بیعج یحاال وحشت.گرفت یبا نگاه م

 ادهیپ نیکوالك و برف از ماش انیدر م.گذشته بود شببه ساعتش نگاه کرد،ساعت از نه  مانیپ.آنها را مسدود کرده بود دیطرف د

 یو ساکت بود و کوه کنارشان مثل غول کیجاده تار.برسانند ییرا تا جا شانیاز آنها بخواهد که هر دو دید ینیشد تا بلکه اگر ماش

 دیبه نظر با.فکر کرد چارهفرمان گذاشت به راه  يسرش را رو.را باز کرد و داخل آن شد نیدر ماش دینا ام.آمد یبزرگ به نظر م

؟يبه من قهر: گفت وایآرام به ش.کردند یفقط صبر م

.تونم پالتوام را بهت بدم یسردت باشه م ست؟اگریسردت ن: ادامه داد مانیانداخت و سکوت نمود،پ ریسرش را به ز وایش

.رمیکت تو را نگ یبزنم ول خیدهم از سرما  یم حیمتشکرم ترج: گفت وایش

!خوردن باشه يبرا يزیباز هم چ دیآن ساك با يتو-

.ریکم نان و پن کید تخم مرغ آب پز و فقط چن-

.میکن یفعال از تخم مرغها شروع م.ستین يچاره ا-

؟یدائم در حال خوردن باش یتوان یمن در عجبم که تو با وجود نداشتن تحرك چطور م: معترض گفت وایش

.از گفتنش معذورم.باشد یجزء محفوظات م گهید نیا: شوخ گفت یکند با لحن یکه تخم مرغ پوست م یدر حال مانیپ
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م؟یکن یحرکت م نجایاز ا یما ک مان؟یپ-

.تو را دچار دردسر کردم نطوریکه ا نیمتاسفم از ا یلیمن خ وایش.کاش هر چه زودتر يا: گفت يجد یبا حالت مانیپ

.کنه یهرگز خبر نم شامدی؟پيمگه تو مقصر-

.کنه تیمنو در جاده اذ نیماش نیحال سابقه نداشته که اباور کن تا به .يبود دهیتا به حال رس ياگه خودت رفته بود دیشا-

 یتا به حال م دیآنها با.نگران شده یلیتا به حال خ دیبه مادرش که شا.دیشیاند یکرد و در سکوت م یارام به رو به رو نگاه م وایش

.يبخور يزیچ کی یکن یسع دیتو با: دیکش رونیاو را از افکارش ب مانیپ.دندیرس

.ندارم يزیبه چ لیباور کن م: گفت نیاندوهگ وایش

.میمادر هست شیصبح پ ي دهیمن مطمئنم که ما قبل از سپ.شه یدرست م زیهمه چ: کننده گفت دواریام یبا لحن مانیپ

.طور باشه نیهم دوارمیام-

شود؟ یم نینچرا چ نیا... نیا: گفت مهیشد سراس نیماش فیلرزش خف يمتوجه  مانیبرقرار بود که پ انشانیسکوت م یمدت

؟یزن یحرف م یاز چ ؟تویچ-

.لرزه یداره م نیماش-

!يشد یاالتیحتما خ.نه-

...ادی یهم م ییصدا کیتو هم گوش کن .کنم یخورم که دارم حس م یقسم م-

.تراکم هواست يبه نظر مثل صدا: گوش سپرد و گفت وایش

.افته یم یاتفاق کیکنم داره  یمن فکر م... من: تکرد حدسش اشتباه باشد گف یقلب آرزو م میکه از صم یدر حال مانیپ

؟یچه اتفاق: دیهراسان پرس وایش

!ادی یداره بهمن م.بهمن.ترسم یمن م مانیپ: زد ادیفر وایشد ش یتر م بیهر لحظه مه صدا

.دستت را محکم بده به من-

 نیچراغ ماش.آمدن خروارها آوار آمدمثل فرود  یبیمه يناگهان حس کردند صدا.گذاشت مانیدستش را محکم در دست پ وایش

 یاو را صدا م مانیزد و پ یم غیوقفه ج یب وایش.دیگرد يآرامتر يو سپس تکانها دیشد يابتدا دچار تکانها نیخاموش شد و ماش
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سرش بر اثر برخورد با کنار  دید یخودش را نم یحت وایربع ساعت آن سروصدا قطع شد و ش کیباالخره پس از گذشت .کرد

او را متوجه خود  مانیپ يبعد صدا یبه دوزخ تعلق دارد ول یکیتار نیکرد،ابتدا گمان کرد که مرده و ا یبه شدت درد م نیماش

.ساخت

.اگر حالت خوبه دستم را فشار بده یتو حالت خوبه؟دستت را در دست من گذاشت.نمیب یمن تو را نم وایش-

تو صدمه که  میکرده ا ریبهمن گ ریگوش کن ما ز.خدا را شکر.يده اپس تو زن: گفت يبا خرسند مانیپ.دستش را فشرد وایش

؟يا دهیند

.کنه یدونم سرم درد م یفقط م: با ناله گفت وایش

.میحرکت باش یب دینبا.میخودمون را گرم نگه دار میکن یسع دیبا.به اطراف خورده دیشا-

شه حرکت کرد؟ یکم م يجا نیا يمگه تو-

.نیفقط آروم ننش.حرف بزن.را حرکت بده تیپاها.رت را حرکت بدهس.را به هم بمال تیدستها-

.رمیبم ییاقال بگذار در روشنا.شم یم وونهیدارم د.جا را روشن کن نیاول ا: با اعتراض گفت وایش

.کنم یمن فندك هست االن آن را روشن م بیج يتو.شه یبه هم خورده چراغش روشن نم نیماش ستمیس يهمه -

برف در هر  دنیاز د وایش.روشن کرد يرا ا حدود نیکوچک داخل ماش يفندك روشن شد و محوطه  هیاناز گذشت چند ث پس

.خروارها بهمن ریز.میریم یم نجایما ا مانیمن،پ يخدا: گفت یبا آشفتگ.نیعقب،جلو و هر دو طرف ماش.وحشت کرد نیماش يسو

.کنند یم دایما رو پ.میکن یم دایما نجات پ: گفتبود به زحمت آب دهانش را قورت داد و  دهیکه خودش هم ترس مانیپ

!عبور نخواهد کرد یجاده کس نیاز ا میریم یما م: گفت هیبا گر وایش

!یچه سرنوشت وحشتناک: صورتش گرفت و ادامه داد يرا جلو شیدستها

خواهم در را امتحان  یر مو روشن نگه دا ریفندك را بگ نیتو ا.به دست خداست یمرگ و زندگ.آروم باش: با آرامش گفت مانیپ

از آن برف به داخل  یآوردن کم نییدهد چون با پا نییرا پا شهیقادر نبود ش یحت مانیپ.سر گرفت يفندك را روشن باال وایش.کنم

.داد یکوچک را نم یمجالٍ تکان یقفل شده بود و فشار برف انبوه حت رونیب از ییدر هم که گو.هجوم آورد نیماش

از برف پر  نیچون ماش میپنجره را باز کن دینبا.میبهمن مدفون شده ا ریما کامال ز.میخودمان را تکان بده دینبا گفتک وایبه ش رو
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.خواهد شد

.ستیبلند گر يگذاشت و با صدا ستنیگر يبنا وایش.گرفت وایفندك را از ش آرام

 میریم یم ییغذا یاز ب میریاگر از سرما نم یحت.پدرم چارهیب.مادرم چارهیب میینجایبداند که ما ا یآنکه کس یب.میریم یم نجایما ا-

.کمتر ما را نگه دارد ایاز دو ساعت  شتریهوا تا ب نیکنم ا یگمان نم.میشو یاز نبودن هوا تلف م میریدو نم نیو اگر از ا

.متوقف شد وایش ي هیکه گر يکرد به طور دنیبلند شروع به خند يبا صدا مانیپ

خنده  زیچه چ یمرگ و زندگ انیشدن م زانیدونم آو ی؟نميخند یو تو م میکرده ا ریگ نیبهمن سنگ نیوسط ا.يا وونهیتو د-

داره؟ يدار

چقدر خنده دار  یکن یکردن به مرگ فکر م داینجات پ يحالت که فقط به جا نیدر ا یدون یم چیه وایش: خنده گفت انیدر م مانیپ

.کنند یم دایکه باالخره ما را پ نمیخوشب یلیمن خ.کنم یفکر م نافتیبه نجات .کنم یمن مثل تو به مرگ فکر نم.يشد

اد؟ی یکمکمان م يبرا یکس يبود نیهمانطور که خوشب: به تمسخر گفت وایش

.راه مسدود یپشت سرِ ما باشد ول نیهم حاال ماش دیرد شده بود شا یحوال نیاز ا ینیتا به حال ماش دیآمد شا یاگر بهمن نم-

نگران شوند به پاسگاه  رمانیما از تاخ نیوالد یاز کجا معلوم که وقت.است میاالن ساعت ده و ن: نگاه کرد و گفتبه ساعتش  مانیپ

.یشدن دعا کن دیناام يراه اطالع ندهند؟بهتره به جا سیپل ای

.اهند کردخو يریگیپدر و مادر پ میکرده ا ریاالن هم د نیتا هم.حق با او بود.آرام شد يقدر مانیپ يبا حرفها وایش

تو : دیپرس وایش.هم به جستجو در داشبورت مشغول بود مانیپ.ابندی ییدام رها نیبه دعا مشغول شد که هر چه زودتر از ا وایش

که  دوارمیام.قرار داده بودم نجایشمع از مدتها قبل در ا کی یزمان کی.بله: جستجو گفت نیدر ح مانی؟پيگرد یم يزیدنبال چ

.هنوز باشه

.دیبه کار آ يروز دیکه خار آ زیواقعا درست گفتند که هر چ: گفت یلت شوخبه حا وایش

فندك را به طرفش برد و آن را .شده بود فیاستفاده مانده بود کث یب نیکه در ماش یکرد بر اثر مدت طوالن دایشمع را پ مانیپ

شدند  رهیبه هم خ يلحظه ا.دندید یرا م رگیکدیحاال هر دو کامال صورت .دیبخش نیبه ماش يشتریب ییروشن کرد نور شمع روشنا

.رفتگ مانینگاهش را از پ وایو بعد ش
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* * *

توان سخن  کی چیکردند و ه ینگاه م رونیهر دو خواهر نگران به ب.نبود نیمثل سر شب سنگ یول دیبار یهنوز برف م رونیب

.افتادند یکاش راه نم يا: خواهر بزرگتر گفت یتیباالخره گ.گفتن نداشت

صبح از  روزیداشت با خواهر شوهرم که حرف زدم گفت من د یرا بر نم یگوش یخواهر من هر قدر به خانه تلفن زدم کس یول-

 رید نقدریحاال چرا ا یمن مطمئنم که آنها راه افتاده اند ول.دیآ یامروز به شمال م نیگفته هم وایگفت که ش یجدا شدم او م وایش

.دونم یکرده اند نم

.ستین ینگران يپس جا.کند یم اطیهم با احت یرانندگ.ستیکه بچه ن مانیپ.جوش نزن نقدریا.اشند باهمند خواهرهر جا که ب-

.ساعته که حرکت کرده اند 10شده االن  یپس چ-

راه  سیگم بهتره به پل یمن م.میحاال که خانم بزرگ حالش بهتره و او را به خانه آورده ا: که تا آن لحظه ساکت بود گفت وایش پدر

.بدهند يبتوانند به ما خبر میده یم نیکه از ماش ییها یاز نشان دیشا.میخبر بده

.افتهیب ینامساعد ممکنه هر اتفاق يهوا نیا يدست گذاشت تو يشه دست رو ینم.من هم موافقم.هیفک خوب-

.در بدرقه اش کردند يتا جلو یحاضر شد و هر دو زن با نگران پدر

.دلم قرار نداره نجامیا.مونه یمادر م شیخواهرم پ.امیمن باهات ب يه بداگر اجاز: گفت وایش مادر

.تلفن کنم یبغل هیهمسا يدهم به خانه  یکه شد قول م يمن هر خبر.يایکه شما ب ستینه خانم صالح ن-

.باشه امدهین مانیبا پ وایکه نکنه ش نهیترسم ا يهمه : گفت نیرفتفشه وایپدر ش یوقت

.مطمئن باش هر کجا که هستند باهمند.ارهیرا با خودش ب وایقول گرفتم که ش مانیمن از پ.اهرراحت باشه خو التیخ-

دو تا  نیاز ا: دیمادربزرگ پرس.هر دو به جانب مادر رفتند.را صدا زد یتیخواند گ یقرآن م يماریکه در بستر ب یدر حال مادربزرگ

نشد؟ يبچه خبر

شب را در  ستیهوا مساعد ن دندیگم احتماال چون د یمن م.زنه یخود دلش شور م یب هم نیشه دینه مادر خودتان را ناراحت نکن-

.سر کردند یی،جايمسافر خانه ا کی
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.بپا بود ییکه در دل خودش غوغا یداد در حال یرا به جمع م يدواریام نیا یتیگ

* * *

 یخانمش صبح حوال يت که دختر و خواهرزاده او اظهار داش.راهها رساند سیپل نیکتریاز نزد یکیبه زحمت خودش را به  پدر

از مسوول مربوطه خواهش کرد  یبا ابراز نگران.دندیهنوز به مقصد نرس یحرکت کرده اند ول نجایساعت دوازده از تهران به قصد ا

شما در حوزه  زیهمکار عز: زد میسیب یرا گرفت و فورا به واحد قبل لیاتومب نانیو سرنش نیافسر مشخصات ماش.کنند یدگیکه رس

 دهیجوان بودند د يخانم و آقا کی نانیکه سرنش... رنگ به شماره پالك دیسف وكیبا مشخصات ب ییخودتان خودرو یتیمامور

نشده؟

.رمیگ یبا شما تماس م دیبه شما همکار محترم منتظر باش دیضمن خسته نباش: پاسخ داد میسیب ياز آن سو ییصدا

شد؟ یچ: دیرس وایش پدر

خواهند از  یفاصله م نیا يتو.رندیگ یاالن تماس م نیاو را دعوت به نشستن کرد و گفتک همکارانمون با ما هم یمهربانبا  افسر

.کنار جاده بوده سوال کنند يها نیکه مسوول کنترل ماش يافسر

:تماس گرفتند یتا از واحد قبل دیطول کش یقیدقا

ما در حرکت  ياز حوزه  نانیساعت دو بعد از ظهر با همان سرنش یحوال خودرو با مشخصات ذکر شده به نظر نیهمکار محترم ا-

افتاده؟ یاتفاق.کرده بودند تیهم رعا یمنیشده و نکات ا یبازرس نیماش.بوده

.افتاده یاتفاق دیکه کرده اند شا يریمعتقدند به سبب تاخ نیدو سرنش يخانواده .نه: گفت یمافوق با مهربان افسر

.باشد یبهمن مسدود م زشیاده مزبور در حال حاضر به سبب رکه ج دیمستحضر باش-

بهمن؟: دیصحبت سروان تمام شد با وحشت پرس یبلند شد و وقت یصندل يهراسان از رو وایش پدر

ر؟یخ ایما عبور کرده  يشما از حوزه  نیمن از همکاران سوال کنم ماش دیاجازه بده.متاسفانه بله-

عبور نکرده  نجایآنها از ا: گفت وایزد به پدر ش یموج م یاق بازگشت در چهره اش نگرانتا سروان به ات دیطول کش یمدت

.میگروه تجسس را خبر کن دیکه با نیمتاسفانه مثل ا.اند



کتابخانه نودهشتیا  مریم جعفري   –عشق شیوا                                            

w W w . 9 8 i A . C o m 153

.خودت بهشون رحم کن ایخدا: گرفت و زمزمه کرد واریخوردن خودش دستش را به د نیاز زم يریجلوگ يبرا پدر

که دستش را  یاما هنگام.انجام دهد دیگو یبه او م مانیهر آنچه که پ دیکوش یم.کرد یحس م سرما را تا مغز استخوانش وایش

 ینم مانیپ یول.دهد و بخوابد هیبود که آرام به عقب تک نیآسانتر ا شیبرا.کرد یم يدیداد در بازوها احساس درد شد یتکان م

.بخوابد دیگفت که نبا یم ولرزان به ا ییگذاشت و دائم با صدا

به حرفم گوش  شهیهم يبار برا کیبه خاطر خدا  وایش.یخودت را گرم کن دیبا.يریم یاز سرما م یاگر بخواب یبخواب دینبا وایش-

.نیآرام ننش یبه من لگد بزن ول یاگر دوست داشت.به طرف من دراز کن نییرا از آن پا تیپاها.کن

بدنم را خرد  ياستخوانها يبس کن دار: بلند شد وایش ادیکه فر يبه طور.کرد وایش يشانه ها دنیبا خوشونت شروع به مال آنگاه

.یکن یم

.بزنند خیبهمن  ریز نکهیبهتره که من آنها را خرد کنم به عوض ا: گفت تیبا جد مانیپ

را  مانیپ يدستها یحت گریآمد و د یکرد به شدت خوابش م یم یجیاحساس گ.زند یحرف م نقدریا مانیچرا پ دیفهم ینم وایش

.بود که بفهمد نیاو خسته تر از ا یول.کرد یکمتر احساس م شیشانه ها يروهم 

:زد ادیفر.افتیو دوباره جسارت خودش را باز دیاز خواب پر وایزد و ش وایمحکم به صورت ش يا دهیکش مانیپ یهشدار قبل بدون

مان؟یپ یبزن یلیبه گوش من س یکنیچطور جرات م-

س آن شجاعتت کجا رفته؟پ.یبخواب دیتو نبا.حاال بهتر شد-

.توانم بدنم را تکان بدهم ینم.توانم چشمانم را باز نگه دارم یمن نم: درمانده گفت وایش

.وایشو ش کیبه من نزد-

لطفا  وایش: و گفت دیاو را به طرف خودش کش يشانه ها.انداخت وایدوش ش يخودش را در آورد و آرام رو يپالتو آنگاه

.عجله کن!زود باش.شوند یم اهیوگرنه از سرما س ياوریرا از آن کفش ها در ب تیپاها دیبا.ن را باز کنبندشا.اریرا در ب تیکفشها

.به سرعت خم شد و بند کفشش را باز کرد و کفش ها را درآورد وایش

.را گرمتر نگه دارند تیپاها یده یماساژ م یتوانند وقت یآنها م وایش اریجورابها را در ن-

نشسته بود  مانیپ کیحاال که در نزد.دستانش توان نداشتند یمشغول شد ول شیپاها دنیبه مال یب آلودگرغم خوا یعل وایش



کتابخانه نودهشتیا  مریم جعفري   –عشق شیوا                                            

w W w . 9 8 i A . C o m 154

از  میتوان یباالخره م: دیپرس مانیخوردند از پ یبه شدت به هم م شیکه دندانها یکرد در حال یم تیاحساس گرما و امن شتریب

م؟یبرو رونیب نجایا

.میرو یگفتک البته که م یبا مهربان مانیپ

بعد شروع به .از آن بهره ببرد ییروشنا يدرآورد تا در صورت لزوم برا بشیفندك را از ج مانیپ.در حال تمام شدن بود شمع

.نمود وایش يبازوها دنیمال

را هم  شیگوشها.به گرم کردن او مشغول بود یاحساس خاص چیه یهم ب مانیپ.برده بود ادیاز ترس خطر مرگ شرم را از  وایش

.و انگشتان دستها را دیمال یم

م؟یکن دایتا نجات پ دیبه نظر تو چقدر طول خواهد کش: دیدوباره نگران پرس وایش

.یتالش کن دیزنده بودن با يدانم که برا یم یدانم ول ینم-

ا تکان ر شیپاها وایش.بوده حتیخودش محتاج نص شهیکه هم یآن هم کس.زنه یمن مثل پدربزرگها حرف م يخدا: فکر کرد وایش

مگه نه؟بهتره آن ها .در ساکت هست رینان و پن یکه هنوز کم یگفت: گفت مانیپ.کرد ترس را از خود دور کند یم یداد و سع یم

.شه یگرممان م یکم.میرا بخور

.یشکمو بودن تو باعث بشه زودتر نجاتمان بده دیشا-

.میرف بزنبهتره ح: گفت مانیپ.دیبخش يبه بدنشان انرژ یاندک رینان و پن یکم

؟ير چه مورد-

.میکه زنده ا میتا نشون بده میحرف بزن دیفقط با.که ممکن باشه يدر هر مورد-

.تو حرف بزن.ندارم یگفتک من حرف یپوشاندن خواب آلودگ يبرا نینموده بود بنابرا یدوباره احساس خواب آلودگ وایش

 وایش يشانه ها دنیکرد دوباه شروع به محکم مال یتخوانش درد مکه خودش تا مغز اس یبرده بود در حال یکه به ضعف او پ مانیپ

.کرد

.یبس کن تو منو کُشت-

.دینبا.يریبم دیتو نبا-
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 یمنو م يصدا وای،شیزنده بمان دیکنم تو با یمن خواهش م زیعز: داد گفت یرا حرکت م وایش يکه سر خم شده  یدر حال بعد

؟يشنو

.شنوم یم.آرامتر: رمق گفت یب وایزد و ش ادیفر وایو بارها کنار گوش ش بارها

.يزنده بودن را ندار اقتیتو ل.يزد یم خیاول  قیگذاشتم همان دقا یم دیبا.لعنتت کند ،خداياگر خودت را بباز-

.دوباره انها را بست نیبنابرا.توان نداشت یباز کرد تا پاسخ او را بدهد ول یچشمانش را فقط اندک وایش

.کند دایپ انیبگذار خون در بدنت جر.بکش قیعم يهانفس: دستور داد مانیپ

را به جلو هل داد و بلوز خودش را در آورد  وایبه سرعت ش.بزرگ خودش شروع به ماساژ گونه ها و صورتش نمود يبا دستها بعد

.دیکش وایش يپاها يو رو

...سرده یلیخ: زمزمه کرد وایش

!م تحمل کنکن یخواهش م وایش.یزنده بمان دیتو با.بله سرده-

از دستانش را  یکی مانیحاال پ.داد دنیخواب يبرا بیعج یآرامش وایدوباره همه جا را در بر گرفت و به ش یکیتمام شد و تار شمع

.دینشن یپاسخ یول.دیرا نام وایبارها و بارها ش.داد یرا ماساژ م وایدست ش کیکرد و فقط با  یم ریفندك اج يبرا دیبا

 دیحاال نبا.آنها به نجاتمان آمدند.گم یباور کن راست م.خورم یقسم م.شنوم یم ییسر و صدا! وایش ؟يوشن یرا م میصدا وایش-

.تمام شد بایتقر گرید.وایسرت را باال نگه دار ش.یخواهم شهامتت را به من نشون بده یم.عشق من یبخواب

 مانیپ.گروه تجسس به سرعت برفها را کنار زدند.ابارها و باره دیآن به سقف کوب يبه سرعت چتر را برداشت و با دسته  مانیپ

ما نجات  وایش: که صورتش از فرط سرما سرخ شده بود گفت یدر حال.کردند یکه به سرعت و با سر و صدا حرکت م دیپاروها را د

.هستند ممکنه هنوز زنده باشند نیدو نفر داخل ماش دیباش بمراق: مسوول تجسس گفت.میکرد دایپ

:دیرا نام وایش هیگر انیبه دو نفر کمک کرد و م وایبلند کردن ش يبرا مانیپ.باز شد نیشدر ما باالخره

!يبگو تو نمرد... بگو!وایش-

... وایش: دیرفت و او را نام وایسر ش يباال.دیبه سرعت کنارشان دو ياز گوشه ا وایپدر ش.بردن آنها آماده بود يبرا یآمبوالنس

ه؟او مرد مانیپ.چشمانت را باز کن
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 يرید.او انداختند يگرم رو ییرا گرفت و فورا پتو وایدکتر نبض ش.هر سه را وارد آمبوالنس کردند.ستیگر یهم مثل او م مانیپ

از  مانیپ.نتوانست یباز کرد ول يزیگفتن چ يو پدرش دهانش را برا مانیپ دنیباز کرد و با د یچشمانش را اندک وایکه ش دیینپا

من،فکر کردم تو را از دست داده  یزندگ يهمه : گفت هیگر نیو غرقه بوسه کرد و در ح تگرفدستان او را  یفرط خوشحال

...فکر کردم تو را.ام

.تمام شد زیهمه چ.يحاال تو زنده ا: گفت مانیپ.کرد و داخل گوشش افتاد دنیشروع به چک وایاشک از چشمان ش قطرات

.داشت ازیقرن به خواب ن کیانگار به قدر .خواست که بخوابد یا متنه.کرد و نه احساس سرما یاحساس ضعف م گرینه د وایش

ستمیب فصل

را در دستش حس  یاست چون سرم مارستانیحدس زد در ب.و بعد پدرش را.دیچشمش را باز کرد ابتدا مادرش را د وایش یوقت

: که به خانواده اش گفت دیاخت و شناش پرد نهیدکتر با عجله به معا.به خواب داشت لیبود و باز هم م نیسرش هنوز سنگ.کرد

 یعنیآنها؟پس .بهمن بودند زنده ماندند ریاز گذشت دو ساعت که آنها ز پس.کعجزه است کی نیا.خوشبختانه خطر رفع شده

 و يبلند شو دیخانم،با وایش یبخواب دیتو نبا: دکتر آرام به او گفت.شادمان شد اریفکر بس نیاز تصور ا وایهم زنده است؟ش مانیپ

آن مرد  ونیخداوند و بعد مد ونیمد لاو نویو ا يکرد داینجات پ یتو از خطر سرمازدگ.یبعد بخواب يسوپ داغ بخور کی

 دیایب کتریبه مادرش اشاره کرد تا نزد.خدا را شکر کرد یچشمانش را بست هنوز قدرت حرف زدن نداشت به آرام وایش.یجوان

 يبه بستر يازیاو آنقدر حالش خوب بود که ن: خاله جلوتر آمد و آرام گفت.شتمادر به طرف خواهرش برگ.دیپرس مانیبعد از پ

.يکرد دایکه تو نجات پ میما همه خوشحال.به تو هم سالم رساند.فقط سرما خورده.نداشت نشد

 یش مرا که ماردش به دهان یسوپ یبه آرام.شوق ي هیگر.کردند یم هیحاال همه گر.ندارد یدانست چرا اشکش تمان ینم وایش

خاله به .دیبه اطراف نگاه کرد خاله اش را د.چشم گشود شب بود ید،وقتیساعت خواب ستیحدود ب.دیگذاشت خورد و دوباره خواب

:گفت متیو با مال دشده به طرفش آم داریاو ب دید نکهیمحض ا

؟يندار یضتو که اعترا.ماندم نجایاو ا يمن به جا.مادرت را به زور به خانه فرستادم تا استراحت کند-

.من باعث زحمت شما شدم: شرمنده گفت وایش
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.ستیطور ن نیاصال ا-

با خودش .بود مانیپ ونیاو نجاتش را مد.دیپرس یاز او م یحال دیبا یم.صورتش گل انداخت مانیخودش و پ يادآوریاز  وایش

.کلنجار رفت تا توانست از خاله اش که مشغول باز کردن کمپوت بود سوال کند

خبر دارد؟ مانیاز پ... شما-

پاکت را به تو  نیا يبه هوش آمد یآمد و به من گفت وقت دنتیبه د يتو خواب بود یاو حالش خوبه وقت: مهربان گفت خاله

.آورده تیسبد گل را هم او برا نیا.بدهم

:باز کردآن را گرفت و  وایبرد و ش وایخاله پاکت را به طرف ش.سرخ بودند يهمه گلها.به گلها نگاه کرد وایش

متاسفم و  نکهیتوانم بگم جز ا ینم يزیکه افتاد چ یاتفاق يدرباره .وحشتناك حالت خوب باشد يبعد از آن سرما دوارمیام.سالم

 چیبا ه یبیمرد نج چیبا تو کردم که ه ییمن کارها.خواهم کرد ادیاز شهامت و شجاعتت  شهیمن هم.یافتینجات  نکهیخوشحالم از ا

سرزنش شوم و به تو بگم که از رو به رو شدن با تو  دیمن با.و بخشش است یقابل چشم پوش ریغ مانم رفتارد یکند و م ینم یزن

مجبور بودم و چون بعد از آن حادثه مسلما تو هم از رو در ور شدن با من  یطیتحت شرا یفقط درك کن دوارمیام.شرمسارم

که  میگو یبه مادرم هم نم یحت.مینیرا نب گریکدی گریکه د ییروم به جا یمو بعد  ستمین نجایا شتریب یمن تا مدت نیبر ا ،بنایناراحت

.یببخش مونیمرا به سبب تمام اتفاقات زندگ یکه عذرخواه نستیکه از تو دارم ا یتنها خواهش.روم یکجا م

"مانیپ"

بلند  تیاز جا دیفعال نبا ؟تویکن یچکار م: خاله به طرفش برگشت و گفت.آمد نییتخت پا يکاغذ را به سرعت تا کرد و از رو وایش

.يشو

.بروم دیبا.بروم دیبا.کنم یفرار م نجاینگذارد از ا یو اگر کس.بروم خاله دیمن با: به خاله اش گفت وایش

.اجازه را به تو بدهد نیدکتر ا دیبا یول.يرو یخوب م اریبس.خوب اریبس: با آرامش گفت خاله

حاال دارم او را هم از دست .را از دست دادم میزندگ يهمه .توانم صبر کنم یهم نم قهیدق کی یحت.بروم دیبا.من حالم خوبه خاله-

 يهمه سال مرا دوست داش و من او را جد نیاو ا.من چقدر کودن بودم.داند یاو نم.بروم و بهش بگم که دوسش دارم دیبا.دهم یم
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وقت آنطور که او مرا  چیکس ه چیه.من سبب نجاتم گردد تواند با وجود عالقه اش به یاو م تنها.چقدر من نادان بودم.نگرفتم

.به خاطر خودم.گونه که هستم دوست داشت نیاو مرا هم.دوست داشته،دوست نداشته

.شکرت ایخدا: به جانب آسمان سر بلند کرد و گفت دیگنج یکه در پوست خود نم یدر حال خاله

.ابمیاو را ب دیبا.کند یاو داره منو ترك م.دیدون یمرا ن زیخاله شما همه چ: دوباره با عجله شروع کرد وایش

 دهیسپ.را ترك کرد مارستانیاعتنا به وجود پرستارها به سرعت ب یخاله اش لباسش را عوض کرد و ب يتوجه به اعتراضها یب وایش

او به .را نداشتند دنشید پدر و مادرش اصال آن وقت صبح انتظار.مادربزرگش برود يابتدا به خانه  دیبا دیفهم.بود کیصبح نزد ي

.به تهران برگردم دیبا.بروم دیمن با.دهم یم حیرا توض زیهمه چ تانیپدر بعدا برا: پدرش گفت

نکنه ضربه به مغزت خورده؟.دختر یگ یم يدار یتو چ-

.ثل بچه هاکردم درست م يبا او لج باز شهیهم.شدم داریهمه سال خواب بودم پدر و تازه ب نیمن ا.نه به مغزم هیبله ول-

؟یزن یحرف م یک يتو درباره  ارمی یمن اصال سر در نم: گفت دیفهم ینم يزیاو چ يکه از حرفها یدر حال پدر

.کنه یما رو ترك م ياو داره همه .مانیپ يدرباره : گفت هیبا گر وایش

ره؟ یاو داره کجا م-

.روم پدر یخودم م دییایاگر شما با من ن.عالقه ندارمکنه من بهش  یاو هنوز فکر م.عجله کنم دیدونم با یفقط م.دونم ینم-

کرد و از  یم هیگر وایدر تمام طول راه ش.را روشن کرد نیپوشاند ماش یرا م وایکه مادر ش یو در حال دیبا عجله لباسش را پوش پدر

خاله  يبه خانه  مایبه پدرش گفت که مستق دندیبه تهران رس یوقت.شد یخواست کمکش کند و پدرش هم مزاحمش نم یخدا م

خانم چه : دیدر آمد و پرس يکنار جلو ي هیهمسا.دیبه در کوب دینشن یو چون پاسخ دبارها و بارها زنگ ز وایش.اش برود

.یشکن یدر را م يدار!خبره؟

کجا رفتند؟ مانیآقا پ دیآقا شما اطالع ندار-

.ندکه رفت دمشانید یبا چمدان شیواال دو سه ساعت پ: گفت یبه ارام مرد

روند؟ ینگفتند کجا م-

.نه واهللا خانم-
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.فقط خدا کنه اشتباه نکرده باشم.کنم شیدایپ دیدونم کجا با یم: درنگ کرد و بعد به پدرش گفت يلحظه ا وایش

.پس سوار شو دخترم-

دوباره سوار .آن بود يرو شسته شده و چند شاخه گل یقبر به تازگ.آنجا نبود مانیپ یرفت ول الیبر سر مزار ل وایش ییبا راهنما پدر

 یوقت.را پشت بلند گو اعالم کنند و او را به آنجا بخوانند مانیبه اطالعات رفتند و خواستند تا اسم پ.به فرودگاه رفتند نباریشدند و ا

ت و به نامش به عقب برگش دنیبا شن.داد یباند نشان م يرا به مامور کنترل جلو طشیبلندگو پخش شد،او داشت بل از مانیاسم پ

.زنه یاسم منو اطالعات صدا م نکهیمثل ا.من برگردم دیلطفا اجازه بده: مامور کنترل گفت

.دیمان یجون از پرواز عقب م.قهیهمش چند دق یول.خوب آقا یلیخ-

در جا .دیو پدرش را د وایشد،ش کینزد گاهیبه جا یوقت.گذاشت و به طرف اطالعات به راه افتاد بشیرا در ج طشیبا عجله بل مانیپ

 وایش.هر دو چشمانش غرق در اشک بود.کرد یپدر عقبتر نظاره م.شد کیعبور کرد و به او نزد تیجمع انیاز م وایش.خشکش زد

بار سوم طعم تلخ شکست را بچشم؟ يبرا یخواست یم: را با خشونت گرفت و گفت مانیپ یدست فیک

مرگ و  نیهمان که ب! وایمنم ش ؟یبه صورتم نگاه کن يندارشهامت  هیچ: گفت وایش.انداخت و سکوت نمود ریسر به ز مانیپ

 فیاگر شده مثل آن ک یحت.کنم ینم تیو چه نه من رها یچون چه داشته باش يبه من نگو دوستش ندار.ينجاتش داد یزندگ

به .که منم اعتراف کنم دهیرس يحاال لحظه ا.يکه داد یمنو شکست بده يروز یخواست یم.بشم زانیبه گردنت آو یدست

...و فقط تو یمن باش یخواهم مرد زندگ یم.که تو را دوست دارم نیبه ا.اشتباهاتم اعتراف کنم

:داد وایدرآورد و به ش بشیاز ج یدستمال مانیپ.مجال نداد هیگر

.پسندم یمن زن نامرتب را نم یبدان دیبا.يهرگز دستمال به همراه ندار.ينامنظم بود شهیتو هم-

 نیا گریبار د کیبه نظرم من : گفت.شوخ و مهربان و پر از تفاهم شهیمثل هم.ستینگر مانیه چشمان پسر بلند کرد و ب وایش

.ام دهیدانم که د یم یدانم کجا،ول ینم.ام دهیصحنه را د

.میشو یبودنشان خسته نم يدانم چرا ما از تکرار یمن نم یاند ول يتکرار یزندگ عیوقا يهمه : گفت یبا مهربان مانیپ

.کنم ینم یکنواختیاحساس  گریکه از بودن با تو د مانیدانم پ یمحاال -
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 یکه به همسرش داده بود عمل م یکه به قول نیاز ا مانیپ.عقد انتخاب کردند يبرگزار يرا برا يوا،روزیکامل ش ياز بهبود پس

 یقیدقا يبرا یوقت.در آمدند گریکدیبه عقد  مانیو پ وایشد و ش يعقد جار يخطبه .دیباالخره روز موعود فرا رس.کرد خرسند بود

 تیرا برا یآل دویا یدهم زندگ یبه تو قول م زم،همسرم،دلبندمیعز: آنگاه گفت.دیبلند کرد و بوس ار وایدستان ش مانیتنها شدند پ

 گهید خواهم یم يکرده ا یبا زندگ یسخت يتو مبارزه .يکه دوستم بدار نیخواهم جز ا یاز تو نم یچیفراهم کنم و به عوضش ه

.یرا به من واگذار کن یو باق یاسوده باش

.محبت تو را داشته باشم اقتیخدا کند بتوانم ل: مملو از عشق پاسخ گفت یدگانیبا د وایش

.يمن مطمئنم که دار-

.اورندیاز خاله اش خواست پسرش را ب وایش ردیعکاس خواست از آنها عکس بگ یوقت

پسر  شونیمنظور ا: بهت زده گفت نیبه حاضر مانیندارد،پ يفرزند وایدانستند ش یم همه.نگاه کردند گریکدیبا تعجب به  همه

.ایپو.ماست يهر دو

گفت و  يزیچ مانیآهسته در گوش پ مانیمادر پ یتیبودند که گ يو شاد یکوبیهمه سرگرم پا.آنها نشست انیبا آنها و م ایپو

.تو را تنها بگذارم قهیچند دق دیبا :گفت یکرد با مهربان یکه با تعجب نگاهش م وایبه ش مانیپ

 رونیرا به مادرش سپرد و از اتاق ب ایپو نیشد بنابرا یاو طوالن بتیغ.رفت رونیبکند از اتاق ب یپرسش وایکه ش نیاز ا قبل

 کیزدآمد و به آنها ن نییمشغول صحبت بودند از پله ها پا زنقشیر یدر به اتفاق پدر خودش با جوان يچلو اطیدر ح مانیپ.رفت

/يآمد رونیب اچر: به طرفش آمد و گفت مانیپ.شد

هستند؟ یاقا ک نیا-

؟یاو را نشناخت-

 وایش: گفت امیبه طرف خانه برگشت تا به داخل خانه برود که پ.بود امیاو پ.از گلو سر داد ينگاهش کرد ناگهان ناله ا قتریدق وایش

 یمن با شما حرف: گفت یبود عصبان يکه پشتش به و یدر حال وایش.دیگوش کن میکنم فقط چند لحظه به حرفها یخانم خواهش م

.آمدم یم دیبا یول.است یادب یب تیکه در حق شما کردم نها يدونم آمدن من با آن همه بد یم: گفت یبا مهربان امیپ.ندارم

.دیایب نجایچطور توانسته به ا.ببر رونیب نجایکنم اونو از ا یخواهش م: گفت مانیبه پ یعصبان وایش
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.که باهاتون رفت و آمد داشت گرفتم یگانیاز همسا یکیآدرستون را از : درمانده گفت امیپ

 يتو حق ندار.ماست یامروز روز عروس.است دهیفا یمن هم بهت گفتم ب.اونو ناراحت نکن.گفت یچ وایکه ش يدیشن: گفت مانیپ

.یبا حضورت او را برنجان

.گذشت از صفات بزرگان است.یبا گذشت باش دیبا دخترم تو: شد و گفت کیبه دخترش نزد پدر

...بزدل و نقدریاو که ا يبرا.طرف پرت کرد کیزباله مرا به  کیاو؟او که مثل  ي؟برایک يبرا: گفت وایش

.ریبگ میاول سخنان او را بشنو بعد تصم.دهد یمکافات عمل هر کس را م ایدن: آرام گفت پدر

.را بزن حرفت: برگشت و گفت امیبه طرف پ وایش

 یم.آمدم نجایکه من از شما داشتم به ا یبا شناخت.شود یتا آخر سخنانم را متوجه م ندیهر کس مرا بب: گفت یبا سرافکندگ امیپ

 یبه او کمک ستیقادر ن گرید یعلم پزشک یافتاده حت يناشناخته ا يماریمادر من در بستر ب.یدانستم که چقدر باگذشت

کنه شما را نزدش ببرم تا از شما  یچند روزه که به من التماس م.نهیب یشما کرده م بهکه  یظلم يخودش معتقد است که سزا.بکند

تواند  ینم یحت.متاسفانه او اکنون فقط قادر است که حرف بزند یآمد ول یاگر خودش قادر به حرکت بود حتما م.بطلبد تیحالل

.انگشتانش را حرکت دهد

به خدا  یانتخاب نکرده ام،ول نکاریا يرا برا یدونم روز خوب یم: شد و ادامه داد يجار نشدگایاشک از د دیکه رس نجایبه ا امیپ

سالها  نیدر تمام طول ا.رو به رو شدن با شما را نداشتم يرو میایب دارتانیقسم چند روز است که با خودم در جنگم که چگونه به د

توانستم قلب  ینم.بار آمده ام نطوریکردم؟ا یم دیچه با.مانع شد يه نحوبار اقدام به ازدواج کردم مادرم ب رم ازدواج نکرده ام و ه

 یدر جوان.کنم رونیگرفتم فکر ازدواج را از سر ب میبه هر حا تصم یگذارند ول یکار را چه م نیدونم اسم ا ینم.مادرم را بشکنم

 ای دیکن یمرا حالل م يو از کار افتاده  ریادر پشما م ایآ نمیاکنون منتظرم تا بب.ندشد دیماندن سف یبر اثر بر سر دوراه میموها

.دیبخش دیاو را نخواه مینزد او بروم و بگو نکهیا

ناب  يدر موردم فکرها گرانیباعث شد تا مدتها د.پول کرد کی يدوست و آشنا سکه  ياو مرا جلو: افتاد امیمادر پ ادیبه  وایش

.میکوچکتر نقل مکان کن يخانه  نیو به ا میبفروش دوست داشت یلیرا که پدرم خ يسبب شد خانه ا.هجا کنند

امروز که فکر : گفت امیبه پ دیکه او را در سکوت د مانیپ.داد یمکافات عملش را پس م میمادر پ.در عجب بود ریتقد ياز باز وایش
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...دیایکنم با تو ب یمان نمهمه مهمان گ نیگذشته از آن امروز با وجود ا.ییایبهتره فردا ب.يریاز او پاسخ بگ يکنم موفق شو ینم

 ایخوش دن یروزه که او با خاطرات کیروز هم  کی.زنده بماند يادیکنم زمان ز یفکر نم یمن حت.دارد ییمادرم حال وخ: گفت امیپ

.دیرا وداع گو

.میرو یما با هم به آنجا م.را روشن کن نتیماش زمیعز: گفت ستینگر یم مانیکه به پ یجو آمد و در حال وایش

...آخه یول-

.میدستش را پس بزن دیداره با ازیبه کمک ما ن یکس.االن نیبله هم-

.دارد یآن را محفوظ م ییمطمئن باش خداوند جا.دخترم نیآفر: به دختر زد و گفت يلبخند پدر

ان متولد شده بود پا که در  یبه محل وایپس از مدتها ش.به راه افتاد امیو پ مانیرغم اعتراضات مادر و مادرشوهرش با پ یعل وایش

.فقط به نظر درختان کوچه تنومندتر شده بودند.عوض نشده بود زیچ چیه.گذاشت

دودختر خانواده .وارد شدند مانیو پ وایش.آنها را به خانه دعوت کرد یدر خانه را باز کرد و جلوتر به داخل رفت،پس از لحظات امیپ

کوچک  یدر اتاق.کس انتظار آمدن او را نداشت چیه ییبودند،گو ستادهیا به اتفاق همسرش امیو برادر پ شانیدر کنار شوهرها

 يآمد: غم آلود گفت يبا صدا دیرا د وایکرد و تا ش یم هینسته بود و آرام گر امیو کنارش پدر پ بود دهیدر بستر آرم امیمادر پ

.هم زجر بکشد این دندر آ دهیاز آنچه که زجر کش شتریمبادا همسرم ب دمیترس یم.يدخترم؟چه خوب که آمد

.خانم آمده وایش.دیمادر چشمانتون را باز کن: شد و گفت کیبه مادرش نزد امیپ.نشست ماریاشکبار کنار ب یغمزده و با چشمان وایش

.نمیو نتوانم تو را بب رمیبم دمیترس یم: لبخند زد و گفت دیرا د وایش یرا باز کرد و وقت دگانشید یسالخورده به سخت زن

را هم به  نیو حاضر ختیر یکه اشک م یدر حال امیحالتون چطوره خانم بزرگ؟مادر پ: رام دستش را در دت گرفت و گفتآ وایش

خواهم که مرا حالل  یفقط م یکه اعمال زشت من با من چه کرد؟از تو انتظار ندارم که منو ببخش يدید: واداشته بود گفت هیگر

.مانمیاز همه پش.مانمیپش و نادم یدونم در حق تو بد کردم ول یم.یکن

 يمعجزه برا دیبخشش و شفا داشته باش دیاز خدا ام.شما بد نخواستم يمن هرگز از خدا برا: گفت ستیگر یکه م یدر حال وایش

.ساده است يخدا کار

.کردم به تو ظلم.مرا حالل کن.نمیخواستم بب یهم تو را م نیهم يبرا.کشم یآخرم را م يدارم نفسها گهینه دخترم من د-
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.ما را ببخشد يخداوند همه  دوارمیام: تکان داد و اشکش را پاك کرد و گفت دییسرش را به عالمت تا وایش

.آمد رونیاشکبار از اتاق ب یدگانیاز جا بلند شد و با د مانیبا کمک پ وایش.زد و آرام چشمانش را بست يلبخند امیپ مادر

نم؟خا وایش: و او را صدا زد دیدر دو يجلو امیپ

 يگرانبها را داز يمنو قبول کن،تو گوهر کیتبر مانیپ.متشکرم یلیخ دیقبول کرد نکهیاز ا: گفت امیپ.به طرفش برگشت وایش

.پاسش بدار

.آنها از نظر دور شد نیتا ماش ستادیآنقدر آنجا ا امیپ

کمیو  ستیب فصل

 یدر خواب م.باز هم دچار کابوس شبانه شد وایدر آنجا ش.هفته به مشهد رفتند کیگذراندن ماه عسل به مدت  يبرا مانیو پ وایش

از او  یوقت دیآرام او را بوس مانیپ.نبود مانیجز پ یداماد برگشت کس یاست وقت یداماد در لباس عروس يکه بازو به بازو دید

بود و از  ابانیدر ب.شتتوان ندا شیپاها یخواست فرار کند ول.دیخند یانبوهش به او م لیسب سکه پ دیفاصله گرفت مسعود را د

آن آب را  وایش.شد و به او آب داد کیاز آب به او نزد یپوش با تشت دیسپ یزن.لبانش ترك خورده بود طلب اب کرد یفرط تشنگ

.دزن یکه به او لبخند م دیرا د الیل.خورد و بعد به طرف زن برگشت

 وایش.را نوازش کرد شیموها یکرد و با مهربان کتریا به خود نزداو ر.شد داریهم ب مانیبا تکان و اضطراب او پ.دیاز خواب پر وایش

.لطفا به من اب بده: گفت

باز هم : آب را به او داد و گفت وانیل مانیپ.است رومندیکه تا چه حد شوهرش ن دیپس ازمدتها د وایاز جا بلند شد و ش مانیپ

؟يدیکابوس د

.تشنه یلیخ.و تشنه بودم دمیدو یگفتک من م وایش

.يخورد نمایکه در س يشد بعد از آن همه تخمه ا یهم تشنه ات م دیبا: شوخ گفت یبا لحن مانیپ

؟يمنو دوست دار مانیپ-

.کنم یم تیمن احساس امن نجاستیا مانیپ کهیبه خودت بگو تا وقت.گنجد یتو را دوست دارم آنقدر که در تصورت نم-
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 ای.را ندارم ماتیو نامال یطاقت نامهربان گهیمن د.فرزندم را از دست دادم شوهر و.را گذراندم یکه من روزگار سخت یدون یتو م-

.شدم ریپ گهید دیشا

که انگار به سن پدر و مادربزرگها  میزن یحرف م يما هر دو طور.کنم یم یمن احساس جوان.کند یعشق آدم را جوان م-

.میکن يریشه احساس پ یسبب م نگذشته،تنها وجود مصائب است که يجوان ما آنقدر ياز گذشته ها.میهست

دارند؟ یکابوسها از سرم دست برم نیا یدر چه صورت یکن یتو فکر م-

 یم یو گذشته ها را فراموش کن یکن یکنم اگر با فکر آرام زندگ یمن فکر م: انداخت و گفت وایدستانش را دور گردن ش مانیپ

که به  ينکرده ا يتو کار بد.استیتو بزرگ کردن پو يداکارف نیو بزرگتر یهست يتو زن فداکار.یبخواب یبا آسودگ یتوان

.یخاطرش دچار عذاب وجدان باش

.بخشم یگاه خودم را نم چیاشتباه بزرگ کرده ام که ه کیچرا من : خودش را متهم کرد و گفت یقاض کیمثل  وایش

؟يچه کرده ا: متعجب گفت مانیپ

.یداشته باش یناارام یدم تو زندگهمه سال از خودم رنجاندم و باعث ش نیمن تو را ا-

.فهمم یمقصودت را نم: روشن کرد و گفت يگاریس مانیپ

.میباش یلیباعث شدم خودم و تو مجبور به ازدواج تحم: گفت وایش

شد و سپس انگار  رهیکرد خ یم یو به ماه که در آسمان نورافشان دیکش یکرد،آه رییچهره اش تغ الیآوردن ل ادیبا به  مانیپ

:گفت ندیب ینه چندان دور را م ییه هاگذشت

او .ياز شجاعت و فداکار یسیتند.صبر و گذشت و عشق بود ياو اسوه .بخشم یکردن او نم یگاه خودم را به خاطر قربان چیه-

او .ه باشمآزرده نکرد ادیاو را ز کنمیبه درگاه خداوند دعا م  شهیهم.آورد یآنقدر مهربان بود که مهربانان گذشته را به زانو در م

او احساس .از عشق اوست يا هیمرد به زن تنها سا کی يباور کند شفقت و دلسوز توانست یآنقدر خوب بود که هرگز نم

محبت  يشود تنها با ذره ا یکه افراد معصوم را م استیدن يهایعدالت یاز ب یکی نیا.کرد با همان عشق محدود من یم یخوشبخت

.سعادتمند کرد

 يا هیبا هد دمیآمد فهم ایبه دن یهست یوقت.دانستم ینم یمن هم قبل از تولد هست.زمیعز هیهمان کاف یشبختخو يبرا: گفت وایش
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.کنم یرا کامل حس م یکه خدا به من داده خوشبخت

تو آن .شناسم یتو را نم گهیانگار د.وایش يعوض شد یلیتو خ: سرش را با دست باال گرفت و گفت.برگشت وایبه طرف ش مانیپ

.شناختم یکه م یستین ییوایش

 میبدان دیبا.میتکرار نکن میکن یکه تجربه م ییزهایچ میریبگ ادی دیفقط با.از سال گذشته شتریهر سال ب.میکن یم رییما همه تغ-

.میجهت تباهش کن یب دیداشت،نبا يزیعز یقربان یزندگ نیا
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