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 زمين أين تا ريزد مي فرو زمين بر محابا بي باران قطرات گرفته شدت به هم هوا ايد مي  اتاق داخل به پنجره هاي ازدرز سردي سوز
 قبل سالها به فكرم ناخوداگاه كرفته دلم چرا دانم نمي. گيرند من دوش باران ريزش با درختان كند كند اب سير را تشنه و خشك

 .افتم مي ام كودكي دوران ياد به و كنم مي نگاه مادر عكس قاب به نشينم مي كارم ميز پشت و ميشوم بلند تخت روي از برميگردد

 حس زندگيمان در پيش از بيش پدر خالؤ كه زماني ام كودكي دوران او سرگذاشته  پشت را روزهايي چه سرنوشتي، چه من خداي آه
 تنها را مادرم و من هميشه براي و داد دست از را خود جان اي حادثه اثر در پدرم كه بود نگذشته عمرم از سال دو من شد مي

 .نگريستند مي گريدي چشم به بيوه زن يك به مردم و  بود سخت بسيار زندگي در مرد نبود روزها ان. گذاشت

 از بعد امد نمي بر ان پس از معلمي حقوق با مادر و بود سنگين هم دخل و خرج ولي كرديم زندگي تنهايي به سال پنج مادر و من 
 شدت به ابتدا مادر رسيد مي گوش به اشنا و دوست دهان مادراز مجدد ازدواج زمزمه كم كم گذشت مي پدر مرگ از كه سال پنج

 گرفت قرار تاثير تحت اشنا و دوست محبتهاي با ولي بود سخت ايش بر پدر از غير به ي ديگر مرد شدن ايگزينج كرد مخالفت
 در من با را موضوع پذيرفت مادر وقتي. دانست مي ضروري و الزم خود براي را گاه تكيه يك و مرد يك وجود هم شايد دانم نمي
 دوست كردم مي حس را يار داشتن خالؤ هميشه.نبود ذهنم در او از اي اطرهخ و نداشتم ياد به پدرچيزي از كه من گذاشت ميان

 ناپدري مورد در دوستانم از ولي باشم داشته دوست را او كنم بازي بروم پارك به او با باشم داشته پدر دوستانم مثل هم من داشتم
 .بدهم دست از هم را مادرم ميترسيدم بودم شنيده بدي سخنان

 كيفم هم من. افتادند راه به هايشان خانه طرف به و شدند خارج مدرسه درب از دست به كيفق ها بچه و آمد در اصد به مدرسه زنگ
 وقتي آمدند طرفم به بود معلم هم او كه سنايي خانم همراه به مادر بعد لحظه چند. ايستادم مادر انتظار به درب كنار و برداشتم را
 .يمكرد دير كه متاسفيم گفتند ديدند مرا

 مابادا تا بودم زده گره مادر دامن به را دستم راه طول در. برويم است بهتر حاال مامان ندارد اشكالي: گفتم و نشاندم لب بر لبخندي
 سعي بعد زبه رو آن از. شد پيدا ماموران تالش و سعي با و بود شده گم مريمدوستم كه بود پيش يكماه راستش.بمانم عقب او از

 جدا ما از حاليكه در سنايي خانم رسيد مي نظر به غمگين زيبا چشمان آن كردم نگاه كادر چشمان به. نمانم دور ميقد مادر از كردم
 داشتم را تو مشكل هم من. كن توكل خدا به و نباشد نگران.  باشد راضي بايد هم او كن مشورت هم دخترت با عزيزم: گفت ميشد
 من حاليكه در داشتي مالي پشتوانه حدودي تا تو جان اعظم: گفت مادر. نكن مرا شتباها تو پس.ندادم گوش اطرافيان نصيحت به ولي

 و من كار اين با خواهند مي واقع در و است گرم زندگيشان به سرشان هركدام كه شوهردارم خواهر يك و شوهر برادر يك فقط 
 او ديدن چشم نه خسرو حيات زمان در انها درگيرشوم، ها إن با توانم نمي هيچگاه من ولي كنند بيرون پدريشان منزل رااز دخترم

 .بگذار رويم پيش مناسبتي حل راه يك تو ام شده مستاصل و مانده در كه بيني مي.  را دخترم و من نه و داشتند را
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 زندگي دنبال هم خاتون كه فكركن خود پيري روزگار به تكني اشتباه كن سعي توست با اخر تصميم عزيزم: گفت سنايي خانم 
 .باشد خود براي گاهي تكيه فكر به اندوه و غم بار كوله يك و ماني مي تو و رود مي خودش

 خبري بود لبانش بر هم مشكالت و سختي مواقع در حتي كه لبخندي از ديگر مادرنگريستم چهره به رفت و كرد خداحافظي ما از او 
 .بود گرفته انرا جاي اندوه و غم و نبود

 مي افتخار تو به من: وگفت زد لبخندي مادر. ميگرد دلم بينم مي را ات ه غمزه قيافه وقتي خندي نمي ديگر چرا امانم: مادرگفتم به 
 را نظرت و كنم صحبت تو با مهمي موضوع به راجع خواهم مي رسيديم خانه به وقتي خوشگلم و باهوش دختر كنم

 ميخواهيد شما مادر: گفتم پرده بي و سريع بنابراين گويد مي سخن من با موضوعي چه به راجع او زدم مي حدس كه من شوم جويا
 به را حقيقتش. فهميدي ازكجا تو شيطان دختر أي. نواخت دستم روي ارام اي ضربه خورد اي يكه بيانم صراح از مادر. كنيد عروسي
 . بگو مامان

 تو با دارم دوست من بگذاري؟ تنها و من خواهي مي تو  مامان.كنيد عروسي اهيد خو مي شما گفت او كرد تعريف برايم اشرف عمه 
 زندگي

 كنم

 خودم دركنار هميشه را تو كنم ازدواج هم اگر من عزيزم: گفت يد لرز مي صدايش درحاليكه چكيد مادر چشم ازگوشه اشكي، قطره
 من:گفتم و فشردم دستم در ترمحكم را مادر دامن. كني ترك را مادر بخواهي و شوي خانمي خودت براي زمانيكه تا دارم مي نگه
 گذارم نمي تنها را تو شوم هم برازنده و خانم اگر

 عمه خانه درب بازشدن با كرد باز را در و چرخاند قفل در را كليد.ابد تا بود خواهيد هستي مادر زيباي خاتون تو دخترم دانم مي
 در اتاق  يك فقط و بود كرده مكان نقل داشت تعلق ما به روزي كه اي خانه پدر مرگ از پس وقت چند او گشود را اتاق در اشرف
 گذاشته انباري در و بود ه كرد بندي بسته را مان اثاثيه مادر بود كرده فروش خود براي را خانه و بود گذاشته ما انحتيار در دوم طبقه
 .بود داده جا اتاق يك در كه ضروري لوازم مقداري اآل بود

 .بخور غذا بيا عزيزم خاتون: وگفت گرفت اي قيافه ما ديدن با اشرف عمه 

 خورم نمي هم من نخورد مادرم راكه غذايي خورم نمي

 با نبايد تو عزيزم: گفت و گرفت اغوش در مرا مادر. بازگشت خانه داخل به و ناسزاگفت ما به لب زير شد عصباني حاليكه اودر
 و است جنس بد او كنم نمي را كار اين وقت هيچ من: كفتم.كني اهيخو عذر اشرف عمه از بايد بزني حرف اينگونه خودت از بزرگتر

 كند مي اذيت را شما
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 تو كنم مي گرم را غذا من تا: مادرگفت. ام گرسنه من مامان ميزگذاشتم، روي را كيفم.شديم اتاقمان وارد هم با و زد لبخندي مادر
 .ميخوريم غذا بعد بده انجام را تكاليفت هم

 انها به را مادر سنايي خانم. بيايد زدند مي حرف درموردش كه خواستگاري است قرار مادر هاي گفته طبق و ستا شنبه پنج امروز 
 ولي ام نديده را او هنوز اينكه با است كرده معرفي

 به و شدم خارج ازكالس شد زده كه زنگ. بگيرد من از رإ مادر و بزند كتك كند اذيت مرا او ترسم مي دلگكرفتم به را اش كينه
 .برويم مامان: رفتم طرفش به ديدم را او وقتي ايستادم مادر انتظار

 حقوق كنم مي را كار اين كه توست اينده و تو بخاطر من اي افسرده و اينقدرغمگين چرا دخترم: وگفت زد پيشانيم بر اي بوسه او
 اي چاره من كنيم ترك را جا آن زودتر چه هر ايدب و كرده جواب را ما عمه كه داني مي مد نمي را هردويمان كردن اداره كفاف من

 .كنيم يكديكركمك به بايد ما ندهد رخ بدئ  اتفاق دهم مي قول كن رادرك مادر وقعيت توهم ندإرم

 بايد كه كارداريم خيلي هنوز زودتربرسيم تا برويم تاكسي با امروز است بهتر: وكفت شد نزديك ما به سنايي خانم لحظه همين در 
 دعوا مامان با ات عمه داري دوست يا.است هم تو خايت سگرمه چرا بزن لبخند دخترم: وگفت كرد من به نگاهي بعد.دهيم انجام
 .ميشوي جديد پدر يك صاحب داري كه چرا باشي خوشحال بايد هم تو پس. كند اذيت را او و كند

 .ايستادم آنها منتظر خيابان كنار و شدم خارج رسهمد از و. نميخواهم جديد باباي من: گفتم خوردم فرو را بغضم كه حالي در

. بود اندامي خوش و زيبا زن مامان. كرد تن بر بود خريده گي تاز به كه را زيبايي ابي پيراهن و كشيد رويش و سر به دستي مامان
 و گرد صورتي و اي قلوه و كوچك لبانش زيبا، و ابي اسمان رنگ به چشماني بود اراسته زيبايي طرز به كه مواج و بلند گيسواني
 خانم پسر با من. كرد مي پرخاش و شد مي عصباني ندرت به و بود وساكت ارام هميشه او بخشيد مي او به خاصي زيبايي سفيدكه
 نميدانستم ولي كنند ازدواج او خواست نمي دلم. بود مادرم به حواسم ولي كرديم مي بازي كرد مي صدا اعظم خاله را او كه سنايي
 گفت مي و ترسيد مي من اينده از هميشه او ولي خواستم مي را مامان فقط خواستم نمي ارام و راحت زندگي من بفهمانم او به نهچگو

 را حرفم انستم تو نمي دم.نب بيش كودكي چون. كنم اداره را زندگي تنهايي به توانم نمي من باشي داشته محكم پشتوانه يك توبايد
 به شدند خانه وارد مشكي چادر خانم يك همراه به گل دسته يك با مردي و درامد صدا به خانه زنگ بعد اي لحظه. بنشانم كرسي به

 تعارفات و گويي ازخوشامد بعد اعظم  خاله. بود نشسته صندلي روي و بود اشپزخانه در هم مادر رفتم  اشپزخانه به انها ديدن محض
 باهم دو هر است بهتر دخترم: گفت بست مي را سماور شير حاليكه در مادر. ياوردب چاي كرد خواهش او از و زد صدا را مادر معموله
 موهايم به زيبا سنجاق دو و بود بافته را موهايم. بود كرده تنم بر داري چين زيباي لباس او.ببينند مرا زيباي دختر بايد آنها برويم
 .بود طاليي من موهاي زيرا بود رفته پدرم به كه وهايمم رنگ از غير به دارم شباهت بيشتر او به بود معتقد او بود زده

 شده اصالح و بود الود گوشت مرد صورت امد بدم انها قيافه از.خواستند پا به ما ورود محض به خانم اقاو ان.شديم اتاق وارد هم با 
 در خانم. باشند برادر و خواهر نهماا كنم مي فكر داشت او به زيادي شباهت هم خانم. امده ور شكمي و پشت كم موهاي با چهإرشانه
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 و آمد ما چايكنار كردن تعارف از بعد ماد و نشستم خاله كنار. نواخت ام گونه بر اي بوسه دوخت من به را اش موذي چشمان حاليكه
 به هاولي صحبتهاي از بعد آنها. ديدم وضوح به نگاهش در را هيجان و اضطراب گرفت دستانش در را دستم. نشست صندلي روي
 .كشيد سرم بر نوازشي دست و گرفت آغوش در مرا شكري آقاي. گذاشتند آينده هفته براي را عقد قرار و رسيدند توافق

 مي غريبي خاتون: وگفت كرد خواهي عذر انها از مامان. نشستم مادر كنار و كردم جدا زانويش روي از را خود امد بدم كارش ازاين 
 .شيدبا نشده ناراحت دارم اميد كند

 مهران داداش را او هميشه و باشم داشته برادري داشتم دوست هميشه من رفتم مهران اتاق به و شدم خاج اتاق از رنجيدم مادر از
 ميز پشت از روم مي طرفش به ريزان اشك كه ديد مرا وقتي كردم مي خطاب

 كني مي گريه چرا كوچولو خواهر خوب: گفت برخاست مطالعه 

 بگيرند من از را مامان خواهند مي اه ان: نشستم كنارش

 زندگي يك زنان همه مثل كند زندگي بايد و است جوان هنوز سرور خاله كني مي اشتباه تو: گفت كرد مي ياك را اشكانم حاليكه در
 .كني راكمك او بايد باشي خواه خود نبايد تو باشد.داشته طبيعي

 .مطمئنم من شويم مين خوشبخت ما ولي: فهميدم نمي  را او حرفهإي معناي

 .داني مي كجا از تو چرسيد و شد متعجب من سخنان از مهران

 مي سالت و سن از بيشتر خيلي تو داني مي: گفت كرد مي نوازش را موهايم حاليكه در شويم نمي خوشبخت مأ ولي دانم نمي من
 .شوي مي ديديج پدر صاحب كه باشي خوشحال باد تو نباش نگران بنابراين باهوشي خيلي تو فهمي

 مي معذرت عزيزم: گفت بوسيد مي مرا حاليكه در و أمد اتاق مادربه. رسيدند توافق به طرف هردو گويي. كردند ترك را خانه انها
 .كني درك مرا و بفهمي را حرفهايم اميدوارم بودم مجبور ولي خواهم

 سه ما بودم داده دست از او به نسبت را هايم كينه كم كم خم من و داشت رفتارخوبي مامان و من وبا نبود بدي مرد م ي شكر بابا 
 او. شد مي بداخالق كمي بابا انداخت مي راه به دعوايي ؤ امد مي مان خانه به خانم عمه وقتي فقط.داشتيم ارامي زندگي نفري

 صبور مامان ولي كردند مي سوديح مادر به انها. نيامد خوششان مادر از ام دوعمه هر هيچگاه پرا دانم نمي بود خبيثي و زندبدجنس
 .نشود تلخ كاممان به زندگي تا كرد نمي شكايتي هيچ و بود

 بوي شهر تمام در و بود پركرده رإ شهر نارنج بهار عطر بوي. رسيد مي مشام به بهار بوي مان شهر در و بود پايان به رو زمستان
 كار ميگشت باز مدرسه از وقتي هم مادر و بودند هايشان خانه شويشست حال در همه.  ميداد نوازش را انسان شامه طراوت و تازگي
 .ميداد انجام را خانه كردن تميز
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 بلند صداي با را شمس ديوان هم شكري بابا و ميخواند قرآن لب زير مادر. نشستيم سين هفت سفره دور همگي رسيد فرا عيد شب
 :ميخواند

 

 رسيد بهاران فصل گذشت بهمن و شد دي 

 رسيد نگاران همچو باغ به شگل جلوه 

 وكبود كوه به رفت دود و سرما زحمت

 رسيد نثاران وقت را سرخ گل شاخ 

 خواست را خدا ز شد بكاست سرما ز باغ

 رسيد ياران دولت شد يار خدا لطف 

 حمل برج به باز ما خورشيد امد

 رسيد شماران سيم عمل صاحب معطي 

 را معشوق و عاشق را، مطلوب و طالب

 رسيد كناران وقت كنار خوش گل همچو 

 بدند زندان به جمله وامدار، مثل بر

 رسيد وامگزاران بخشايشش زرگر 

 كشت و است شكوفه پرز دشت و صحرا جمله

 رسيد تتاران مشك گذشت تتاران خوف 

 بهار از شدند زنده بار، بمردند چه هر

 رسيد شكاران صيد شكار مير آمده

 خدا از كند شكر لقا شيرين گل آن

 رسيد خماران بهر ما مست بلبل
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 حرام شد كنون خواب جام و است نشان وقت

 رسيد فشاران شيره بزاد طرجها اصل

 خون موج من باده اندرون از من جان

 رسيد عذران خوب ساقي جان ره از

 

 .عزيزم مبارك عيدت جان خاتون. كرد سه بو غرق و گرفت اغوش در مادرمرا. شد تحويل سال بعد ي!لحظه 

 به بعد و زيبايم خاتون به من ناقابل كادوي هم اين: وكفت كرد خاج اش جعبه از را وگردنبندي بوسيد را پيشانيم هم شكري بابا
 .آويخت گردنم

 فكر بود پريشان هايم شانه روي هايم.م زدم چرخي برخاستم و كردم تشكر او از نداشت اي اندازه و حد كه بودم خوشحال آنقدر
 خاصي زيبايي و جلوه و بود شده كاري كنده زيبايي طرز به خاتون نام گردنبند پالك روي ميكنم پرواز آبي آسمان در ميكردم
 .داشت

 ولخرجي خوب : گفت فراوان غيظ با كرده يه هد من به را كردنبند باباشكري فهميد وقتي رفتيم خإنم عمه ديدن به روزعيد اولين در 
 چه اين: گفت وخواند مادر و من درچهره را ناراحتي كه شكري بإبا نثستم مادر كار ناراحت و مغموم. دهد شانس آدم به خدا كني مي

 .دارد دوست مرا هم خاتون دارم دوست را او من است من دختر او است حرفي

 اصفهان به نفري سه و پذيرفت خاطر طيب با هم مادر برويم مسافرت به روزي چند كرد پيشنهاد باباشكري بازديد و ديد از بعد
 نقاط ديگر و ستون چهل باغ پل، وسه سي خاجو، ديديم،پل را شهر آن ديدني نقاط تمام گذشت خوش خيلي روز چند آن و.رفتيم
 مهران و او براي مادر آمد استقابلمان به گشاده رويي با اعظم خاله برگشتيم شيراز به وقتي. رسيد پايان به زود خيلي ولي را ديدني

 .گرفت جاي آن در خودم از تصوير يك بعدها كه آوردم خانم عكس قاب يك مهران براي هم من. بود ردهآو خوبي سوغاتيهاي

 مدتي  از بعد و بود گرفته شدت سردردها كه بود مدتي ولي ميكرد گله سردردش از هم قبال او شد مريض مادر عيد تعطيالت از بعد
 به ماموريتي انجام براي عيد از بعد باباشكرئ چون چرفت عهده به را او إز مراقبت اعظم خاله بيايد نتوانست هم مدرسه به ديكر
 چهره در گذشته طروات و زيباي ن1 از ديگر ولي شد كمي،بهتر مامان مان خاله مراقبتهاي با و بوديم تنها ما و بود رفته كشور شمال
 ازدو بعد باباشكري. بود رفته تحليل اش جسمي وقواي بود نشسته گودي به چشمانش زير بود شده ضعيف خيلي او.نبود اثري اش
 اعظم خاله. بود عصباني شدت به بوديم نكرده خبر زودتر را اؤ اينكه واز شد نگران مادر وضع ديدن با.بازگشت ماموريت از ماه

 بد اي حادثه قوعو از خبر دروني حس يك زد مي شور دلم. كرد صحبت به شروع و برد كناري به را او كرد مشاهده را او حال وقتي
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 مي مقعر مرا و كرد مي دعوا من با مدام بود شده خلق بد پرستاري مدتي از بعد هم بابا  بود شده  بدتر مادر روز و حال داد مي من به
 .دانستم نمي  را رفتارش تغيير علت.دانست

 خانه به كم خبلي بابا كردم مب مراقبت ادرم از كه بودم من أين تابستاني تعطيالت شروع از بعد.گذشت منوال اين به ديگر دوماه 
 برايم وضع اين. ميكرد ترك دوباره را خانه و انداخت مي راه دعوايي جويي بهانه با گشت مي باز خانه به وقت دير وقتي و امد مي
 ....نبود تحمل قابل

 

 از چيزي ديگر مريضم من كه داني مي نم عزيز دختر: گفت فراخواند مراكنارخودش مادرم كردم مي تميز را خانه وقتي روز يك و
 . نده نما باقي عمرم

 تو گويي مي دروغ تو: گفتم بود پوشانده را صورتم پهناي اشك درحاليكه شد سرازير چشمانم از اشك جمله اين شنيدن محض به
 و گذازي مي كسي چه اميد به ار من پس ندارم را كسي تو از غير  به من گزاري مي تنها مرا كه نگو مامان همين، خوردي سرما. فقط
 .روي مي

 به را نامه اين: گفت و دإد م دست به اي وبعدنامه روم مي يدرت پيش روم نمي بدي جاي من هستي باهوشي و عاقل دختر تو عزيزم
 .داشت خواهي خوبي زندگي انها دركنار مطمئنم من 0 كني مي زندگي انها با تو من از بعد بده اعظم خاله

 بدان و كن تحمل ولي بود خواهي روبرو زيادي مشكإلت با بعد به اين از تو داد ادامه او گرفتم دست در را الغرش و نحيف دستان
 كمك ازخداوند هميشه شوي منحرف راست واز بزند سر تو از خطايي مبادا باشد مي كإرهايت ناظر سرت باالي هميشه خداوند
 .كند مين  رها اميد نا را اي بنده هيچ بدان و  بطلب

 نگاه انداختم مادر به نگاهي و برگشتم لحظه  يك برخاستم تختش كنار از امد در بصدا درخانه زنگ. كشيد مي نفس ستبي به او
 در را خودم اعظم خاله ديدن با.راگشودم در و رساندم حياط درب به را خودم. بست را وچشمانش انداخت من.به باري حسرت

 . نفهميدم هيچ ديگر و رفتم هوش از إو اغوش در كه ردمك گريه انقدر انداختم غوشش آ

 صداي با ديدنش محض به دلشكسته و مغموم بود نشسته مهران كنارم در. ديدم بيمارستان تخت روي را خودم گشودم چشم وقتي 
 نيامده؟ اينجا چرا كجاست؟ مامانم دداش: گفتم زاري

. نيست بيمار و تنها ديگر او بهشت رفته مامان خوبم خواهر: گفت كشيد مي باالتر را مالفه درحاليكه چكيد چشمش از اشكي قطره
 ندارم را كسي كه من هستم تنها هم من ب خو

 .نميداني برادرت مرا مگر تو.هستيم مامان و من هم بعد است نزديكتر انسان به ازهركسي او داري را خدا تو ولي
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 ...ولي چرا

 .ببينم بيمار و گريان را خاتون ندارم دوست من كن ياك را اشكانت حاال ندارد ولي

 بود گذاشته تنها مرا من زيباي مادر بود رفته او بله. گذشت مي مادر مرگ از روز سه امد بيمارستان به بردنم براي اعظم خاله وقتي
 رفاش عمه حتي بودند امده ختم مرإسم براي همه كنم تحمل را او خالي جاي توانستم نمي بزرگ دنياي اين در

 .گذشت با و بود صبور او كردم مي اذيت را او نبايد من گفت مي و كرد مي مالمت را خودش او بود كرده شركت هم

 كه تنهاكسي بين اين در زد مي ناله وجودش اععاق از او سوخت ايش بر دلم بودكه بار اولين براي و بود گرفته اغوش در محكم مرا
 ولي باشد داشته حضور مادر عزاي درمجلس نداشتم ودوست امد مي اوبدم از بود خانم عمه بود نشسته مجلس صدر در تفاوت بي

 دل از را برادرش و او كينه انستم تو نمي من كنيم رفتار ار با خودش مثل نبايد ما و است مهمان او كه داد توضيح برايم اعظم خاله
 كسي چه با من بودكه اين سر بر بحث مادر چهلم مراسم يافتن ايانپ از پس. بودند گرفته من از را مادر كه بودند ها ن آ كنم بيرون
 كنار را خود پاي و پذيرفت بود خشنود بابت اين از واوكه كنم زندگي شكري با حاضرنبودم ديگر مادر مرگ با كنم زندگي
 .راگشود نامه او و دادم اعظم خاله به بود داده من به مرگش إز قبل مادر راكه اي نامه من.كشيد

 عزيزانم خدمت باسالم " 

 كه دانم مي كنم مي حس خود برسر را مرگ سايه نويسم مي برايت دارد را نامه وصيت حكم راكه نامه اين كه اكنون جان اعظم
 او نبودبلكه شوهر فقط من خسروبراي كنم تحملي را محبوبم ازهمسر دوري و درد و رنج  اين نيستم حاضر ديگر است تمام كارم
 توانستم نمي شدم وارد انها خانواده به وقتي من. بود ومهربĤن خوب شوهر يك و برادر و خواهر هم و پدر هم بود مادر مه من براي

 مادرش و پدر از مصرانه او. بود بزرگتر من از سال چند خسرو اوردند پرورشگاه از مرا ها أن رفتاركنم بايد چگونه نميدانستم و
 كه گويم نمي. رفتم مدرسه به من  او اصرار با گذاشت مي زيادي اثر مادوش و پدر بر او تندبفرس مدرسه به مرا كه كرد خواهش
 مي دلم رفت مي سفر به و بود كشتي روي وقتي إو بود خسرو مخاطره پر راه دراين من حامي تنها و ديدم سختني و رنج، چقدر
 از بازگشت سفر از وقتي او شدم استخدام پرورش و اموزش در دپيلم اخذ از بعد اينكه تا كنم تحمل را دوريش توانستم نمي گرفت
 را ازدواج بيشنهاد شدو خشنود خبر اين شنيدن

 با انكه با نداشتيم زيستن توان يكديگر وبدون داشتيم رادوست يكديگر ما ولي بودند مخالف تصميم اين با اش خانواده. كرد مطرح 
 خاتون سال چهار از بعد خداوتد بود عمرم روزهاي بهترين روزها ان بوديم وشبختخ ما. كرديم عروسي ما بودند مخالف ازدواجمان

 مي حسودي خاتون به اوتات گاهي حتي داشت دوست وار ديوانه را خاتون او بخشيد زندگيمان بر مضاعف اميدي و.داد ما به را
 غرق اثر در بعد سال دو متسفانه ولي پرستم مي را او من است زندگيمان حاصل و ميوه مان دختر عزيزم،: گفت مي او ولي كردم
 چه هر ولي ندارم زيادي چيز ندارم نوشتن توان انگشتان در ديگر داني مي گذاشت، تنها را دخترم و من و رفت دنيا از كشتي شدن
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 را او كنم مي واهشخ تو واز سپارم مي تو به را واو بخشم مي دخترم به داشتم يادگار به خسرو از كه را گردنبندي جمله از دارم
 .كن بزرگ دخترت مانند

 دوران هم تو نداشتم دوست بگشايم برايت داشتم دوست كه هايست عقده مملو ام سينه بنويسم چه  تو براي دخترقشنگم خاتونم،
 من.بود خواهد دخترهم نويس پيشاني باشد مادر سرنوشت چه هر كه اي نشنيده مگر كني طي مادر و پدر بدون را جوانيت و كودكي

 گفته اين به كه

 داشته  اعتماد او به و كن توكل خدإوند بر هميشه شكيبا و باش صبور، دخترم ببينم چشم به را ات عروسي داشتم معتقدم،دوست 
 مي خداوند به را شما همه باشي خوبي دختر ات خاله براي اميدوارم باش استوار كوه مثل پس داري رو پيش را سختي روزهاي.باش

 خداوند رحمت و الطاف سايه زير در اميدوارم سيارم

 "خاتون دارم دوستت. باشيد سعادتمند

 پيش مرا مدتي كرد ييشنهاد اشرف عمه شد رام آ تا گريست زار زار و فشرد سينه به سخت آنرا رسيا نامه انتهاي به وقتي اعظم خاله
 هفته يك از بعد بگذاريم احترام اش خواسته به بايد دخترم هك داد توضيح برايم اعظم خاله كردم مخالفت ابتدا نگهدارند خودشان

 من با ها ان و بود خوب اول هفته يك رفتم اشرف عمه خانه به من ترتيب اين به و. باشي خوبي دختر اميدوارم. زد سرخواهم تو به
 مي سر ما به اعظم خاله وقتي گذاشت يم او بچگي حساب به انرا عمه و كرد مي اذيت مرا كه بود ميالد عمه پسر تنها بودند مهربان

 به تا باشد داشته تهران به سفري مهران همراه داشت تصميم او. گشت مي شاد هم او ديد مي خوشحال مرا و امد مي ديدنم به و زد
 اعظم خاله نرفت از بعد تازه و دهم مي دست از را مامان ديگر يكبار كردم حس كرد خداحافظي ما  از وقتي بروند مهران عمه ديدن
 خوب: وگفت ايستاد رويم روبه كمر به دست بست را خانه درب وقتي.دادند نشان را خود ماهيت اش خانواده و اشرف عمه بودكه
 غيظ با بودي، من با عمه: وكفتم كردم اونگاه به تعجب با. بشكني را چيزي اگر حالت به واي باش زود بشور را ظرفها و برو دختر
 استكان يك ناگاه كه بودم انقدرنإراحت. شد نازل سرم بر ترسيدم مي كه ازباليي بودم ديوار با نه: زد فرياد و ختاندا من بر نگاهي

 باد به مرا صحنه اين ديدن با و امد اشپزخانه به داد مي فحش درحاليكه اشرف عمه شد تكه صد زمين با برخورد با شدو رها دستم از
 .كرد پرتم انبار به كشان كشان و زد چنگ دستش رادر موهايم بعد و افتاد نفس از شخود تا زد كتك مرا انقدر گرفت كتك

 

 خوني چه افتادم وحشت به پايم ديدن با سوزد مي پايم كردم حس امدم هوش به وقتي رفتم ازحال و شدم ت پر اي گوشه به من و 
 را پايم تا كشتم اي ياكهنه دستمالي تكه دنبال انبار در و كردم پاك را اشكانم كاركنم چه دانستم نمي بود رفته پإيم روي زخم از

 .بستم آن با را زخم و برداشتم انرا بود صندوق روي كهنه يك ببندم

 ها بچه.برد خانه داخل به مرا راگشوده انبار در عمه سوم روز اينكه تا كرد مي درد شدت به پايم بودم محبوس انبار در روز شبانه دو 
 مي زنداني انبار در و گرفت مي بادكتك به مرا مسئله سركوچكترين بر عمه. بود ترسيده هم ميالد حتي. افتادند وحشت به ديدنم با

 نجات جهنم اين از مرا و بيايد تو زود اعظم خاله كردم مي دعا شب هر. بودم نرفته حمام بودكه هفته دو نميداد غذا من به او كرد
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 وگلويم بودم خورده سختي سرماي من. زدند در بود رفته بيرون خريد براي عمه و ودمب حياط جاروكردن مشغول كه روز يك. دهد
 انها.دهيد نجات مرا كنم مي خواهش خاله: وگفتم انداختم او اغوش در را خود افتاد خاله به چشمم و گشودم را در وقتي كرد مي درد
 و دست باوركند،او توانست نمي شد عصباني بسيار كرد دهمشاه كه وضعي از خاله. بكشند بابا و مامان مثل هم مرا خواهند مي

 در مرا چرا كه فرستاد لعنت خود بر او. بودم چسبيده اغوشش به من. زد شانه را موهايم و كرد عوض را لباسم شست را صورتم
 و غمگين او و شدم اجوي را علت او از داشت تن بر اي كهنه لباس. ديدم خواب در را مادرت ديشب: گفت رفته و گذاشته اينجا

 عزيزم افتاديم راه سريع خيلي افتاده اتفاقي تو براي فهميدم خاتون، خاتون، گفت ند برگردا  من از را رويش حاليكه در افسرده
 محض به شد نمايان عمه اندام و چرخيد قفل در كليد زمان همين در. گذارم نمي تنها را تو وقت هيچ ديگر ببخشي را خاله اميدوارم

 كرد راگم پايش و دست اعظم خاله دندي

 

 اين خودت خون و گوشت توانستي،با چگونه نيستي انسان تو فطرت پست اي زد فرياد و نواخت اش گونه به محكمي سيلي خاله
 .شود فنازل فرزندانت سر بر بال همين و بماند دلت به حسرت زندگي در  هميشه اميدوإرم رفتاركني چنين

 با كردم مي نگاه اطراف به حريصانه.شد زنده من در  ازادي حس. شديم خاذج  خانه از و گرفت را دستم خاله.نداد جوابي اشرف عمه 
 مي نكاهم تعجب با مفازه داخل مشتريهاي كه زدم مي گاز ساندويچ به ولع با چنان شديم وارد خاله با فروشي اغذيه اولين ديدن
 به ان از بعد. بود جاري ازچشمانش اشكش قطرات. كرد تمي اطراف به اعتنايبي ردك مي نوازش را موهايم  حاليكه در خاله. كردند

 براي و كرده تزريق كزار امپول يك بود كرده چرك پإيم زخم. كرد سرزنش را  خاله پايم ديدن با دكتر اقاي. رفتيم درمانگاه
 .داد دارو سرماخوردگيم

 .شده اينطور خاتون چرا. اهافت اتفاقي چه مامان واي: گفت ديدنم محض به مهران 

 بودند كرده تزريق كه بخشي ارام اثر در و خواباند تخت روي مرا او.  كند استراحت بايد و نيست خوب حالش او پسرم: گفت خاله
 به او كرد مي تميز را اتاق مهران و بود پز و پخت مشغول خاله گشودم چشم وقتي بودم  خواب ساعت چند نميدانم.رفتم خواب به
 نمي نجات مرا خاله اگر ممنونم شما از خوبم بله. نه مكگر شده بهتر كه حالت خواهركوچولو خوب: گفت و زد لبخندي ديدنم حضم

 .كشتند مي هم مرا انها داد

 روانهپ مانند كه اعظم خاله پرستاري با مگر نبود ميسر اين و بود شده بهتر هم گلويم افتادم راه به كم وكم بود شده بهتر پايم درد 
 منوال همين به سال پنج.ميكردم رضايت احساس بودم انهإ كنار اينكه از هم من و داشت دوستت خيلي مرا او.چرخيد مي دورم به اي

 او ميكرد زيباييم از تعريف به شروع ديدنم با اعظم خاله ميكردم حس خود در را بلوغ آثار و بود شده بزرگتر ديگر حاال. گذشت
 كه بزنم حدس ميتوانستم و ميزد حلقه چشمانش در اشك اوقات گاهي حتي و دارم مادرم به اي العاده فوق اهتشب من كه بود معتقد

 .ميكند مجسم را مادر ذهنش در او
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 كند دنبال را معلمي شغل تحصيالت پايان از پس داشت دوست هم او ميكرد تحصيل اصفهان در و بود شده قبول دانشگاه در مهران
 دسال.شديم مي دلتنگش خاله هم و من هم ميشد دور خانه از او وقتي و بود صميمانه هنوز روابطمان بوديم شده تربزرگ ما آنكه با

 كه اوقات گاهي و. بود امده شيراز به امتحاناتش پايان از پس هم مهران بوديم تكانئ خانه و شو شستو مشفول ما و بود راه در جديد
 .ميكرد كمك خاله و من به كارها در بود منزل در

 اخرين بوديم شكري منزل مادر  با و بود زنده مادر كه افتادم روزي ياد به نشستيم سين هفت سفره كنار سه هر و رسيد فرا عيد شب 
 ميكني؟ گريه چرا پرسيد شد متوجه مهران .چكيد فرو چشمم از اشكي قطره. بود كنارم در مادر كه عيدي

 راو باشي خوشحال توبايد: گفت مهران دادم نمي دست از زودي اين به را او كاش ائ. شده گتن برايش دلم دم افتا مادرم ياد  به
 ات اينده به و باشي خوشحال بإيد تو رسيده آرامش به  و است راحت حاال او كشيد مي بيشتري عذاب ماند مي زنده اگز و بود بيمار

 را ما هردوي صورت اعظم خإله شد تحويل سإل. باش شاد و كن پاك را اشكانت حاال داري پيش در طاليي روزهاي تو اميدوار،
 اتاقم در.. كردم تقديم انها به هدايايي داني قدر و تشكر رسم به و  بوسيدم را صورتش هم من گفت، تبريك را نو سال و بوسيد
 ديدم در  استانه رادر مهران و شد باز اتاقم درب كه بودم مطالعه مشغول

 هم اين: گفت و داد دستم به اورد در جيبش از را اوكادويي. نشست روبرويم صندلي روي و بست را در او شود وإرد كردم تعارف
 كه بزند حرفي خنواست مي بود شده سرخ هايش گونه و كرد باز را كادو و تشكركردم او إز بپسندي، اميدوارم تو به من  هديه

 خاله بعد روز. اندازه و بود، زيبا انگشتردبسيار. داشت سبز نگين كه زيبايي انگشتر بازكردم را جعبه در.شد خارج اتاق أز و نتوانست
 است عيد كادوي دادم جواب شاد و خوشحال كيست مال انگشتر اين خاتون پرسيد تعجب با انگشتم در  ان.ديدن محض به اعظم

 .باشد مباركت: وگفت زد خنديلب و  انداخت بود شده سرخ صورتش كه مهران به نگاهي خاله.است خريده برايم مهبران

 را لباسم بوديم نرفته گردش هم با كه مدتها باشيم داشته شهر در گردشي يك مهران و من كه كرد پيشنهاد خاله روز همان عصر
 و دبو شلوغ خيابان كرديم دوسكوت هر راه در افتاديم راه به زنان قدم برويم حافظيه به گرفتيم تصميم افتاديم راه به و كردم عوض
 مهران بود بخشيده شهر به خاصي زيبايي ها خيابان در درختان وجود بود شده دگرگون شهر چهره بودند آمد و رفت حال در مردم
 و استادان از و ان فضاي و دانشگاه از و خواند جاذبه پر و تاريخي را شهر دو هر و كرد شيراز و اصفهان بين مقايسه به شروع

 درسم دارم دوست: گفتم سخن او با هايم ارزو از من و داشتم اينده براي كه اي برنامه و پرسيد اينده به راجع من از او. دانشجويإن
 دوست كنم ادا.دارم ام  وجامعه مردم به راكه ديني بتوانم تا دهم تحصيل ادامه پزشكن رشته ودر برسانم يان.پ به دبيرستان در را

 دوست  خيلي خاله كني ازدواج ندارئ تصميم چطور، تو باشم انها خسته دل به مرحمي و بردارم نيازمند مردم دوش روي از باري دارم
 .كني من دست دست چرا باشد، رسيده وقتش ديگر كنم مي فكر نداري نظر در را كسي دانشكأه در ايا ببيند را عروسيت دارد

 ام شده عالقمند او به كه است وقت خيلي دوستدارم را دخترئ من بخواهي را اكرحقيقت: بودگفت إنداخته پايين را سرش درحاليكه
 .نه يا دارد دوست مرا هم او ايا دارم بر راز اين از پرده چطور دانم نمي ولي
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 .است برده را دلت كه باشد وبرازنده زيبا خيلي بايد حتما پرسيدم خاصي شيطنت با

 محبوب آنقدر او است وسنگين باوقار دختري زيبايي بر وهعال ندارد كم چيزي زيبايي از او ميشد شنيده وضوح به صدايش ارتعاش
 برايم دوريش تحمل شوم مي دلتنگ ميشوم در او از زمانينكه. ندارم برابرش در را عشقم به كردن اعتراف توان من كه است متين و

 .كنم مي سپري را روزها منجدد ديدار اميد به ولي است سخت

 شوم اشنا نزديك از او با دارم دوست خيلي شد حسوديم كه كردي تمجيد و تعريف او زا توانقدر وگفتم دادم سر بلندي خنده

 .پذيرد صورت امر اين زودي به اميدوارم: گفت و زد لبخندي و گرفت دستانش در را دستم مهران

 انداختم ايينپ را وسرم كشيدم خجالت. كرد چشمانم به خيره او خواندم نگاهش عمق در را عشق انداختم چشمانش به نگاهي
 دو هر. آورم زبان بر را نامش ناخودآگاه ترسم مي كه است شاعرانه انقدر اينجا هواي و حال ديم برگر است بهتر: گفت مهرإن

 .برگشتيم خانه به و خنديديم

 و سال يك. نمك كمكش نميتوانستم من و بود وناراحت دلگير خيلي رفتن  هنگام برگشت  اصفهان به مهران نوروزي تعطيالت از بعد 
 به تازه امتحاناتش چون بود نيامده منزل به هنوز مهران رساندم پايان به را دبيرستان اول سال من. گذشت اتفاقي هيچ بدون نيم

 .بود اش نامه پايان براي تحقيق و نوشتن مشغول و بود رسيده پايان

 اتاقش در ازاو نشاني بودم اميدوار و بود نكرده بحتيص دختر آن مورد در ديگر او شوم مهرإن اتاق وارد خواست مي دلم هميشه
 مهران اتاق و بروم كه بودم بسته عهد خود با اينبار. ميبرد خودش با را كليد و كرد ميي قفل را اتاقش رفت مي وقت هر او ولي بيابم

 اتفاقي خاله: گفتم. رسيد مي نظر به خشنود بازكشت منزل به  خاله وقتي يكروز. كنم وكمكش بيأبم نشاني  شايد تا جستجوكنم را
 .افتاده

 بكشيم خانه گوش و سر به دستي است بهتر داريم ميهمان جمعه شب داريم رو پيش خيري امر اهللا انشاه: وگفت بوسيد را صورتم
 .بپوشي را لباست بهترين بايد هم خودت باشد تميز جا همه دارم دوست

 ناراحتي؟ چرا شده چه: گفت و دآم دنبالم خاله رفتم اتاقم به و شدم ناراحت

 .كنيد باز خود سر از مرا ميخواهيد كه ناراحتيد تان خانه در بودنم از شما مگر خاله

 نپسنديدي اگر بيايند بگذار.  است طبيعي امري تو سال و سن به دختري هر براي خواستگار آمدن.عزيزم است حرفي چه اين
 .ندارد ناراحتي اينكه ميكنيم جوابشان

 .كرد دعوا خاله با و شد ناراحت خيلي شنيد را موضوع وقتي بازگشت خانه به هم مهران روز همان

 .باشد زندگي و داري شوهر فكر به كه است زود خيلي برايش هنوز بخواند درس بايد او
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 كنيد تمام را بحث و جر هم شما است بهتر گذاشتيم قرار ما پسرم ولي

 به من با و بود شده خلق بد است خواستگاري جمعه شب فهميد مهران وقتي از. بودم داده را جوابم من كه چرا خنديديم سه هر
 اينكه بدون هم من ببرم شيريني و چاي مهران براي كرد سفارش و رفت بيرون نان خريد براي خاله بود عصر ميكرد صحبت تندي
 به كسي چه بيرون برو زد فرياد ديدنم محض به كردمي گريه داشت دست در عكسي قاب حاليكه در مهران شدم اتاق وارد بزنم در
 .بيرون. شوي اتاق وارد اجازه بدون داد اجازه تو

 حتما بود قاب در دختر آن ميدانستم برگشتم آشپزخانه به و كوبيدم هم به را در نداشت اندازه كه بودم عصباني و ناراحت آنقدر
 من سر را اش عقده و كند دعوا من با بايد چرا مربوط چه من به خوب.است شنيده او از ردي جواب يا است شده تنگ او براي دلش
 ....بودم عصباني بودم نديده هنوز كه دختري آن از بودم عصابني آنها دوي هر دست از كند خالي

 

 .رفتم مي طفره دادن پاسخ از شد مي جويا  ر علتش خاله كه هم هربار زديم نمي وحرف بوديم قهر هم با روز چند

 يكنفر كردم حس يكبإره بودم ظرفها شستن مشغول خانه اشپز در هم من بود رفته بازار به ميوه خريد براي وخاله بود پنجشنبه روز 
 نشست مي صندلي روي  حاليكه در دادم ادامه ظرفها شستن به تفاوت بي. ديدم را مهران و برگرداندم را  سرم ايستاده سرم پشت
 من با او رفتار. بودم عصباني دستش از هنوز ندادم را پاسخش.مردم گرسنگي از من. برسد گرسنه من داد به كه نيست كسي:گفت
: وگفت گرفت دست در را موهايم سريع حركت يك با دادم ادامه كارم به بگيرم ناديده را اشتباهش انستم تو ونمي بود زشت بسيار
 را موهايم. نيست اينجا او البته. بخواهي كني مي را تعريفش  مدام كههمان از بروي است بهتر. مردم گرسنگي از كه شنوي نمي مگر

 .نيست اينجا او كه.ميداني كجا از: كنت ارام و كرد پريشان

 نمي را ايشان و است مابسته بصيرث چشم هم شايد كنم نمي مشاهده را جسمش من چون روحش، حتما: گفتم و زدم پوزخندي
 كردم پرخاش تو به انطور كه شد چه دانم نمي كردم صحبت تند خيلي من ببخشي مرا كنم مي  شخواه: وگفت ايستاد روبرويم.بينيم

 .ببخش مرا  و بخند كنم مي خواهش

 ام نبخشيده تورا هنوز كه بدان را اين ولي ندارم دل در تو از رنجشي ديگر من خوب بسيار 

 .پشيمانم خويش كرده از كه كنم ثابت تو به تا فمبشكا را ام سينه داري دوست ببخشي كنم چكار: زد زانو برابرم در

 .شرط يك به بخشم مي را تو: گفتم ارام سوخت ايش بر دلم

 پذيرم مي باشد چه شرطي،هر چه برسيد و ايستاد روبرويم

 دارد قرار دختر همان عكس قاب ان در ايا
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 .بله:يرخاست جايش از

 .ببينم اورا دارم دوست خيلي دهد مي نشانم خوب

 .نكن عجله فهمي مي خودت بزودي: وگفت زد محزوني لبخند

 .بأزگشت اتاقش وبه كرد ترك را  وبعداشپزخانه

 چرا دختر: ديد،گفت خونسرد انقدر مرا وقتي اعظم خاله بودم مطالعه مشغول خيال بي من بود اضطراب در كنه اعظم خاله برعكس 
 .شود يدايشانپ بايد ديگر شو آماده شو بلند خواني مي كتاب و اي نشسته

 نشستم كنارش.است عصبي اينقدر مهران چرا نميانم. رفتم اشپزخانه به و كردم عوض را ولباسم برخاستم خود جاي از أكراه با
 و شد باز در بعد، ساعتي. نگفت چيزي انداختدو من به نگاهي.مضطربي خيلي تو چون كنيم عوض را جايمان بايد اينكه مثل: وگفتم
 مهران دست به را گلها.گندمگون صورتي با اندام الغر. رسيد مي نظر به محجوبي جوان. شدند خانه وارد خانوم دو همراه به مرد يك
 .كرد ترك را اشپزخانه گفتگوبي هيچ بدون. لرزيد مي اشكارا دستش داد دستم به را وگلها شد اشپزخانه وارد داد

 سربازي از كه است سالي دو. است دار مغازه او: گقتن سخن داماد اقاي سنمحا از كرد شروع خانمها از يكي.معمولئ تعارفات از بعد 
 وارد مهران. بيارود چايي بگو خاتون به: گفت مهران به خطاب اعظم خاله. شد بدل و رد معمولي صحبتهاي. است  ديپلمه و امده

 و انداختنم او به باري شيطنت نگاه.برنگردند يگرد تا كني اوت ناك بايد كني مي كار چه ببينم ببر چايي تا چند: وگفت شد اشپزخانه
 .كند ازدواج خواهرت نداري دوست تو چرا: گفتم

 از بعد شدم اتاق وارد و ريختم را چائي. باشي جدي است بهتر نيست شوخي وقت االن: گفت لرزيد مي اشكارا صدايش حاليكه در
 چاي داماد اقاي به وقتي انداختند من به اي خريدارانه نگاه ايچ برداشتن هنگام هركدام كردم فنشان تعار را چإي كردن سالم

 امد بدم چشمها آن از. اخت اند شكري اقاي ياد به مرا ناخوداگاه بودكه چشمانش در برقي. انداخت تم صور به نگاهي م  كرد تعارف 
 من نيستم گيرنده تصميم من واال: اگفتانه به خطاب اعظم خاله. تمجيد و تعريف به كردند شروع انها و نشستم اعظم خاله كنار

. انداختم مهران به نگأهي. كن بيان را نظرت دخترم: گفت بعد و. بشنويم خاتون خود زبان رااز اخر حرف بايد ولي تدارم حرفي
 از تشكر ضمن. كردم گفتن سخن به شروع بزرگترها  اجازه با.را چيزي چه دانم نمي ولي كند بيان خواست مي را چيزي نگاهش
 ولي يد بپذير مرا عذزخواهي بايد البته. دهم ادامه را درسم دارم وقصد ندارم ازدواج قصد فعال كنم عرض بايد شما فرماي تشريف

 مهران بعد اي لحظه كردم ترك را اتاق و ببخشيد، مرا سپاسگذارم اورديد تشريف اينكه از.  رابپذيرم پيشنهاد اين توانم نمي من
 بارديگر نكنم فكر بودكه وكوبنده قاطع انقدر جوابت: وگفت نشست تخت كنار داشت برلب پيروزي از حاكي ديلبخن شد ق اتا وارد

 .اورد خواهد هجوم طرفم به كردم گمان بودكه عصبي انقدر داماد اقاي برگردند

 پسنديدم نمي را او من حال هر به: وگفتم زدم لبخندي
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 بايد شام از بعد جان مهران:چيدوگفت را شام ميز اعظم خاله. گرفت ازمن ذره ذره را  مادرم او افتادم شكري اقاي ياد به.لحظه يك
 .برويم لطفي اقاي عيادت به

 . افتاده اتفاقي مگر: گفت مهران

 جاي بلكه بوده معلم يك تو براي تنها نه او كشيده زحمت تو براي پدر مانند او كه نرود يادت كرده اوسكته بله: گفت اعظم خاله
 .بود پركرده برايت را پدر

 شدند دور خانه از انها شدم مطمئن وقتي  خانه كزدن ترك محض به..كردند ترك را دوخانه ان شام خوردن از بعد و پذيرفت مهران
 اتاق در خوشبختانه.بود زده حرف او از مهران كه دختري عكس ديدن براي بود خوبي فرصت. بروم مهران اتاق به گرفتم تصميم
 باورم خداوندا. برداشتم انرا. بود گرفته جاي تخت دركشوي كه يافتم را خانم قاب جستجو ازكمي بعد. شدم وارد ارام بود زبا مهران
 را ام چهره از تصويري قاب ن آ در كردم تعجب  بود گرفته جا قاب ان در كه تصويري از م كرد بازوبسته را پلكهايم بار چند شد نمي
 .من يعني شد نمي باورم. ديدم

 .من تنهاييهاي خاتون بود شده نوشته قاب از اي روگوشه

 گرفت مي دردستش را دستانم ناخواگاه وقتي حتي داشت من با كه يي برخوردها در. بود انقدرمحتاط حركاتش در او چرا ميفهم حاال
 دور اتاق كردم حس بودم گوگن چقدرگيج من خدايا. نشدم متوجه من چرا ييد گرا مي سرخي به هايش گونه.زد مي برق چشمانش

 قبلي بوضعيت را اتاق كنم غلبه خودم افكار بر توانستم وقتي. ماندن حال ان در مدت چه دانم نمي. است افتاده دوران به سرم
 احترام قابل.ادري ببي خودم براي هميشه را او من. باوركنم توانستم نمي. نوشيدم اب ائ جرعه. رفتم اشپرخانه به و بركرداندم

 به شدند خانه وارد مهران و اعظم خاله وقتي نمينگريست ميكرد خطابم كه كوچولويي خواهر چشم به مرا گاه هيچ او ولي دانستممي
 زود: گفت و گذاشت پيشانيم روي را دستش شده سفيد گچ مثل رنگت افتاده اتفاقي هزيزم: گغت اعظم خاله ترسيدند ديدنم محض
 خطاب. كنم نگاه مهران چشمان به مستقيما نميتوانستم ديگر باشم مسلط خودم بر كردم سعي ودب آمده بند زبانم شده چه بگو باش
 فرياد سرش بر. كند كمكم كه گذاشت پيش قدم مهران. كنم استراحت ميروم دهيد اجازه اگر نيست خوش حالم: گفتم خاله به

 حال به تا نميدانم كردند بدرقه اتاقم تا مرا نگاهشان با جبتع با دو آن زدم پس را دستش و بروم راه ميتوانم خودم نميخواهم: زدم
 فهميد وقتي چرا كنم مي درك حاال. ناميد مي خواهركوچولو مرا روزگذشته تا او بودم فكرنكرده مهران با زندگي مورد در  كه

. ،فتم اشپزخانه به سريع. نبود.انهخ در اعظم خاله برخاستم خواب از كه صبح . بود شده وبدخلق انقدرعصبي ايد مي برايم خواستگار
 به بودم تنها او با اينكه از ناگاه به دو  دا گرمي به را جوابم. كردم سالم. بود صبحانه خوردن مشغول.  بود ميزنشسته پشت مهران
 .بود افتاده اتفاقي چه داشتي بدي حال ديشب شده بهتر حĤلت: گفت مهران دم افتا وحشت

 حاال خوب شدم وارد اتاقت به ديشب من: درامدوگفتم چرخش به زبانم اگاه ناخود نه يا كنم بازگو برايش را واقعيت ايا نستم دا نمي 
 دانم مي را چيز همه ديگر
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 من به پيش سالها كه رفتي قابي سراغ حتما: داد جواب پاچه دست بودم شاهد وضوح به را صورتش سرخي جهيد جايش از مهران
 . دادي هديه

 را دستانم. شدم اتاقت وارد بودكه قاب ديدن قصد به بله: وگفتم دوختم زمين به را چشمانم كنم نگاه صورتثن به نستما تو نمي ديگر
: وگفت ايستاد روبرويم. بود يخ گلوله در من دستان سوخت مي تب در داغ اي كوره مانند اوكه دستان برعكس.گرفت دردستش

 به هيچگاه ولي كردم مي خطاب كوچولو خواهر را تو كه است درست داشتم دوست كيازكود را تو من . بگويم چطوربرايت دانم نمي
 بيان ايت بر اي لحظه چنين در تا كردم مي تكرار را زيبايي حرفهاي ذهنم در هميشه داني مي. نكردم نگاه تو به خواهر يك چشم
 چيست؟ تو نظر. باشد يكطرفه عشق اين شايد. بردارم پرده راز اين از چطور نميدانم رفته يادم از چيز همه حاال ولي كنم

 غير خبلي اتفإق اين فكركنم بايد من مهران حاال ولي.دانستم وفادارمي و خوب برادري را تو. ديشب تا من ندارم نظري من: گفتم
 .فهمي مي بود، منتظره

 گرفته مرا بازوان و بود گرفته فرا را وجودش سراسر خشم و بود نشسته هايش شقيقه روي بر عرق كه درحالي و رهاكرد را دستانم
 .است ممكن غير و سخت تو براي اينقدر من داشتن دوست يعني خاتون: گفت بود

 .دهم تغيير را چيز همه شبه يك داري توقع ازمن چطور تو است بوده يكطرفه عشق اين ولي: وكفتم كردم جدا ازدستانش را خودم

 خانه زا و نزد حرفي ديگر بودكه عصبي انقدر او

 .شد خارج 

  خيلي دلم بود هم كنار در مادر و پدر ارامگاه رفتم قبرستان به و گرفتم اجإزه او از توضيحي هيچ بدون امد خانه به خاله وقتي 

 زدم مي هق هق حاليكه در بود جاري روان اي مانندچشمه اشكانم. گفتم سخن برايشان دلتنگيهايم از و نشستم دوقبر بين بود گرفته
 افراد و دنيا از دلش پندارد مي تهي را  خود تنهاستكه آنقدر اكنون تو خاتون. داري دوست خيلي رو من گفتي مي كه تو مامان: مگفت
 خانه آن در كنم مي حس بپذيرم همسري به دارم دوست برادرم مانند راكه كسي توانم مي چطور گرفته مهران از دلش و گرفته ش

 كه ست سالها اكنون گرفتي من از را ها إن دوي هر چرا خداوندا. انها دوش روي بر است زائد باري وجودم و باشم مي انها سربار
 پروراندم مي ام درانديشه هميشه. دادم ازدست هميشه براي را انها كه تصوركنم نتوانستم هيچگاه ولي.اند رفته و اند مراگذاشته انها
 لحظه همين در كن كمك خدايا. بگويم دروغ خود به توانم نمي ديگر ولي هندكردخوا مراجعت زودي به و اند رفته سفر به ها ان كه

 مهران شدم متوجه كردم نگاه دقت با وقتي. ديد نمي را چيزي چشمانم كه بودم كرده گريه آنقدر. ديدم خود روبروي را اي سايه
 كه دستمالي. بودي كرده خلوت خودت با گاران كردي مي گريه وقفه بي ولي كردم صدايت بار چند: وگفت نشست برويم رو. است

 به وقتي: گفت مهران. هستم اينجا من فهميدي ازكجا پرسيدم و كردم پاك را اشكانم و گرفتم را دستمال . كرد تعارف بود دردستش
 صبح بابت از ددا ادانه كنان من من و نيست خوش حالش خاتون گفت اومي. بيايم دنبالت به كرد خواهش من از مادر  برگشتم خانه

 كردم فراهم را تو رنجش اسباب اينكه از بود يكطرفه من عشق دارم قبول ميداني. شدم عصباني جهت بي من خواهم مي معذرت
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 در گرمي خون كردم احساس زد مي موج نگاهش از پاكي و عشق.خورد گره هم با نگاهمان لحظه دوهمين. خواهم مي معذرت
 حدس بايد حركاتت و رفتار از نشدم متؤجه زودتر كه بودم احمق من نه: وگفتم اتداختم پايين را رمس اند امده در جريان به رگهايم

 كمك مادرت و تو. تو با ازدواج به رسد چه بينديشم، خودمان ميان عشقي به نتوانستم هيچگاه كه بودم ساده انقدر ولي زدم مي
 گستاخ خيلي من كشيد زحمت برايم واقعي مادر مانند اعظم خاله كنم مب زندگي شما با  كه است سال چندين. بوديد برايم بزرگي
 فراهم زيستن براي ماوايي من به كه باشم شما سپاسگزار بايد من. رنجاندم را تو و گزفتم پيشه رفتاري چنين تو دربرابر كه بودم

 .... رد جواب تو خواسته به مقابل در من و اورديد

 افكار چنين نبايد تو داشتم دوست خود نوجواني دوران از را تو من ام نداشته دوست اجبار به را تو من فكركردي اشتباه تو: گفت
 با نه  واج ازد اين باش عاقل بافي مي بهم به كه است مزخرفاتي چه اينها عقل بي دخترك دهي راه مغزت به را اي گانه بچه و پوچ
 وجودت در تحولي شايد باشم اميدوار اينده به نسبت توانم مي هستم تو صادقانه عشق خواهان من تهديد با نه است همراه زور

 خيالي مانعي بايد چرا واقفيم هم اخالقي خصوصيات به دو هر جوانيم  دو  هر ما بده را فرصت اين خودت و من به خاتون. شود هويدا
 شما منزل در بودنم اگر برگردم اشرف عمه خانه به زودتر چه هر كنم مي سعي من نيست صحيح اين ولي: گفتم.بتراشيم خود براي
 شد جدا من از و كنم نمي صحبت تو با باره دراين وقت هيچ ديگر من خوب بسيار: گفت و كرد قطع را حرفم مهران لحظه دراين
 استكان اليكهح در خاله نديدم را او خاله نه: گفتم.بودم فرستاده دنبالت به رانديدي مهران پرسيد اعظم خاله رسيدم خانه به وقتي
 .شوي مي خوشحال شنيدنش از دانم مي كه دارم خوشي خبر عزيزم: گفت داد مي دستم به را چاي

 بي با بنابراين دهم گوش اعظم خاله سخنان وبه بنشينم بايد  دانستم مي ولي نداشتم خبري شنيدن براي اشتياقي هيچ لحظه ان در
 شما جان خاله نه: گفتم. نيست خوش حالت اينكه مثل پريده رنگت است بخو حالت: گفت خاله.جان خاله خبري چه گفتم ميلي

 .گفتن سخن به كرد شروع فراوان تاب و اب با خاله و. كنيد تعريف

 انتقال با امسال اينكه تا تراشيدند مي اي بهانه هرحال ولي كنند منتقل ديگري شهر به مرا  بودم خواسته پيش سالهاي كه داني مي تو 
 دانئ مي تو. بگذارنم تهران پرورش و اموزش در را خدمتم باقي اند كرده موافقت ها ان برويم تهران به بايد ما و كردند موافقت من
 و امديم از شير ديگردبه يك توافق با شدم منتقل شيراز  به من راه ابتداي در چون ولي هستيم تهران اهل وهمسرخدابيامرزم من كه

 ادامه دليل به ومهران رويم مي تهران توبه و من چراكه باش خوشحال هم تو. اميدوارم گرديم مي بر سال پانزده از بعد اكنون 
 خاله.كند فراموش را نافرجام عشق اين او و شوم دور ازاو توانم مي اينكه از. بودم خوشحال خيلي. بماند اصنهان در  بايد تحصيل
 مي ما كه: گفت اعظم خاله شوهر مادر ، اشراقي خانم. بيابد ما اسكان براي جايي تا گرفت تماس تهران در شوهرش مادر با اعظم
 چر باشيد داشته اي خانواده بايد ايد شده بزرگ تهران در شما اگر اعظم خاله : پرسيدم تعجب با. كنيم مكان نقل انها منزل به توانيم

 كرد، امدن پايين به شروع چشمش از اشكي قطره كرد ناراحت را او سؤالم اين گويي.اوريد نمي ميان به سخني هإ آن از هيچگاه ا
 يك من كنه است اين ما ميان تفاوت تنها هستم تو مثل هم من بيني مي هستم تنها تنهاي و ام دست،داده از را انها تمام:گفت خاله
 چيزي او از يعني افتادم صبح اتاتفاق يا ناگهان خاله حرف اين با باشي داشته موفقي إزدواج هم تو اميدوارم فداكاردارم و خوب پسر
 .ندارد خبر
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 وقتي بودم نشسته خاله كنار من كنيم ترك را او بايد زودي اين به ما نداشت بإور شد شوكه شد مطلع ماجرا از مهران وقتي 
 بر زادگاهمان به سال چند از بعد ما نيستي خوشحال خبر اين شنيدن از تو مهران: گفت و كرد پسرش به رو شد تمام خاله صحبتهائ

 بسيارخرسند خبر اين شنيدن از نفر يك دانم مي ولي رويد مي تهران به شما شما، مادر.نه ما: گفت خاصي خشم با مهران. گرديم مي
 .است

 بودم زده شگفت او ازكار شد اتاق وارد سرم پشت ناگهان برگشتم خودم اتاق به است من متوجه منظنورش دانستم مي كه من
 همسر كني مي گوش شوي من همسر بايد بروي بتواني اينكه از توقبل ولي نه خوشحالي  خيلي: گفت بود ايستاده ويمذوبر درحاليكه

 عصباني و خشم شدت از. بدهم دست از راحتي اين به حاال نشدم متحمل تو به رسيدن  خاطر به كه سختيها چه سال چند اين در.من
 .بيرون برو اتاقم از زدم وفرياد نواختم صورتش به محكمي سيلي قدرت تمام با نداشتم را ايستادن توان

 دلم تو ندادي انجام درستي كار ولي بمانم مي منتظرت عمر اخر تا باشد الزم اگر ولي خوب بسيار: وگفت كشيد اش گونه روي دستي
 .مجدد ديداري اميد به و. خداخافظ دادئ باد به را زحماتم تمام و شكستني را

 كرده ام ديوانه لحظه دراخرين نگاه. كنم كنترل را خودم انستم تو نمي نشنيد جوابي پرسيد را رفتنش علت او از چه هر اعظم خاله
 ولي شدند. گاهم تكيه و دادند پناه مرا نبودم بيش كودكي حاليكه در مادرش و او بودم شكسته را او دل رحمي بي دركمال من. بود
 .بخشيدم رادنمي خودم وقت هيچ.  مدركرد را اش خواسته شرمي بي دركمال من

 فردا و ايم كرده جمع را اسبابمان ما است ستاده فر اي نامه نه و كگرفته تماس نه مهران يكماه طول در گذرد مي حادثه ان از يكماه 
 رفتم مادر پدرو ديدن به بار آخرين براي بود گرفته خيلي دلم رفتيم  قبرستان به اعظم خاله همراه ازظهر بعد هستيم تهران عازم

 شيراز به ما بدرقه براي مهران اينكه از خاله برگشتيم خانه به اعظم خاله كمك با نميديد، خود در رمقي كه بودم كرده انقدرگريه
 يخيل ديم افتا راه به و داديم قطار باربري تحويل را اسبابمان. دانست مي او سري برسبك حمل را او كار اين و بود دلخور بود نيامده
  راه در اعظم خاله. برسيم مقصد به زودتر هرچه بودم مشتاق و بودم شنيده زيادي تعريفات ببينم ازنزديك را تهران خواست مي دلم
 و ميكرد زندگي بود رواني بيمار كه پسرش تنها همراه به او شوهر مادر كرد صحبت من با همسرش خانواده به راجع مقدار يك

 و دارد خاصي حساسيت زنان به نسبت اون چون نشوم نزديك شوهرش برادر ناصر به كه گرفت قول نم از و داشتند راحتي زندگي
 دست از را اشتياقم و شور تمام ميكرد ناصر از او كه تعاريفي با. نميمانيم آنجا زياد و ميكنيم پيدا مناسبي جاي فرصت اولين در گفت
 از دريغ. ندهد رخ اتفاقي برايم تا كند كمكم خواستم خداوند از دل در. شدم شيمانپ بروم تهران به او با بودم مجبور اينكه از و دادم
 در ها ان. بود امده بردنمان براي اشراقي خانم راننده رسيديم ترمينال به وقتي داشت خواهد من با ديگري بازي سرنوشت اينكه
 طبقه. بود شده تشكيل طبقه دو از ويال. نبود بيش اي وبهمخر باغبان نكردن سركشي دليل به باغ ولي كردند مي زندگي زيباي ويالي
 جلوه ساختمان به بودكه شده اويخته زيبا لوسترهاي. داشت توجهي قابل تزيين كه مفروش هال يك  و پذيرايي سالن كتابخانه اول

. پايين طبقأ سالن وجذابيت باييزي به ولي بزرگ نسبتا پذيرايي سالن ويك بود خواب اتاقهاي به متعلق دوم طبقه بود.بخشيده خاصي
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 و كرد اي خريدارانه نگاه من ديدن محض به او است بوده او پدري ارث ويال واين است بوده ثروتمندي خانواده از اشراقي خانم
 .بوديم غريبه ما مگر ندادي اطالع ما به چرا است مهران نإمزد خانم دختر اين ست؟ كجا مهران اعظم: گفت

 .كنم مي تعريف برايت فرصت سر است مفصل جريانش است من خوانده دختر از نه: وگفت زد لبخندي اعظم خاله

 نسبت زن و بود كرده جمع سرش پشت را موهايش داشت تن به درختي خوش پيراهن و بود ساله شصت حدود زني اشراقي خانم
 نميتوانم من كه بداني بايد ولي آيي مي بحساب من نوه هم تو پس: گفت و كرد من به رو اشراقي خانم شام صرف از بعد. بود زيبايي

 توان. شدم له او سخنان بار زير كردم احساس جمالت اين گفتن با كني درك را منظورم اميدوارم بپذيرم را وجودت سادگي اين به
 چه اين مادر: گفت و اوكرد به رو كرد مي بلند جايم از مرا حاليكه در صحنه اين مشاهده محض به اعظم خاله نداشتم را نشستن
 از هم با وبعد ميكنم افتخار وجودشان به ومن هستند من خوب فرزندان هردو انها دارد فرقي چه ما براي مهران و او است صحبتي
 كني تحمل بايد ولي دارد تندي اخالق.ام ام شرمنده او سخنان بابت از من عزيزم: گفت رفتيم مي باال ها پله از وقتي شديم خاج سالن

 اتاقم به اومرا. بدهم را جوابش توانستم زور به.بود بسته را گلويم راه بغض بگويم توانستم مي چه.  بيابيم مناسبي خانه فرصت سر ات
 اين به دنياي در كردم مي حس تنها و كس بي را خودم. كني فراموش را او حرفهاي و كني استراحت كن سعي: وگفت كرد هدايت
 روي را خودم وكوفته خسته بودم مانده شيراز در كاش ارزوكردم بودم تنها تنهاي خويشي قوم نه تيدوس نه رانداشتم كس بزرگي
 شوهر مادر همراه به اعظم خاله رفتم پايين طبقه به ميلي بي با شدم بيدار خواب از بودكه ظهر بعد چهار ساعت. انداختم تخت
 به اعظم خاله. نداشت توجهي خود اطراف وبه بود بازي مشغول ساله پنج چهار كودكي ناصرمثل بودند نشسته شوهرش وبرادر
: وگفت زد لبخندي خاله نكرديد بيدارم تر زود چرا نجواكردم ودرگوشش بشين كنارم بيا دخترم خاتون زد صدايم ديدنم محض
 خانم. باشد رفته ببرون تنت از خستگي اميدوارم كنم بيدارت نيامد دلم اي رفته فرو شيرين خواب در ديدم و امدم اتافت به عزيزم
 خوبي ميانه جوان دختران با او چون باشي ناصر مراقب بايد البته باشي راحت اينجا در اميدوارم: وگفت قرارداد مخاطب مرا اشراقي
 .ندارد

 وقت و است دبيرستان اخر سال امسال او برود مدرسه به ديگربايد هفته چند تا خاتون ر ماد: وگفت پريد حرفش ميان اعظم خاله
 .شود بازي هم ناصر با نداردكه زيادي

 نشاندم لب بر لبخندي افتاد راه به او دنبال به ناصرهم كرد ترك را ما بود هويدا اش درچهره كه شديدي عصبانيت با اشراقي خانم
 بايد ولي نداشتيم هم با خؤبي ميانه وقت هيچ ما عزيزم: وگفت خنديد.او تراشيديد دشمن خودتان براي شما سخنان اين با: وگفتم
 .برد مي حساب من از وقتها بعضي او بگريم

 مي اغوش در مرا  حاليكه در خواهدكرد حمايت من از بزرك حامي يك كه باشم اميدوار توانم مي پس: وگفتم سردادم بلندي ه خند
 بدون اينرا دارم دوست مهران از بيشتر را تو هستي دوستم بهترين يادگار تو كرد خواهم حمايت تو از ام زنده تا من: گفت گرفت
 . هستي جوانيم روزهاي بازگوكننده برايم تو گويم مي علوي هيچ
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 دوستانم بهترين از پروين و ليال. يافتم خوبي دوستان رفتم مي مدرسه به هم من و گذشت مي اشراقي منزل به ما ورود از يكماه 
 برخاستم خواب از وقتي صبح بود شده ام دلگرمي باعث خوب دوستان وجود. كرديم مي طي هم رابا خانه تا مدرسه مسير هستندكه

 باران ناگهان بودند رفته كالسهايشان به ها بچه رسيدم مدرسه به وقتي.دم افتا راه وبه شدم اماده عجله با بود شده ديرم چون
 ديدنم محض به مدرسه ناظم ميالني خانم. مرساند ساين به سرعت با را خودم كرد خيسم پا تا سر و كرد باريدن به شروع شديدي
 خواب ببخشيد: گفتم و انداختم راپائين سرم شرمندگي با داشتيد تاخير چقدر امروز دانيدكه مي مهاجر، خانم: وگفت امد جلوتر
 .نشود تكرار كن سعي ولي بخشم مي بود اولت بار چون: گفت.زد رويم به لبخندي. نشود تكرار ديگر ميدهم قول بودم مانده

 دم افتا راه به كالس سوي وبه كردم تشكر او از

 خيال با نداشتيم تاريخ ساعت براي ثابتي معلم هنوز گشت مي مدارس بازگشايي از كه اي هفته چند طي داشتيم تاريخ اول ساعت 
 زدم در به ضربه چند گيپاچ دست با يافتم سكؤت را كالس وقتي. كردم مي حركت ارام ارام هستيم دبير بدون هم جلسه اين اينكه

 كرد مي جابجا بيني روي را عينكش حاليكه در و انداخت پايم تا سر به نگاهي معلم اقاي. راديدم جواني مرد خود روبروي ناگهان
 را تاخيرم اميدوارم بله: گفتم پاچكي دست با است كرده هم غأئب حاضر ورودم از قبل فهميدم. مهاجرهستيد خانم بهنظرشما: گفت
 . ندانيد ادبيم بي بر حمل

 اقاي: ليالگفت نشستم پروين و ليال كنار وقتي تكرارنشود ديگر اميدوارم هم من: گفت كرد بازمي راكامل كالس درب حاليكه در
 .كند رحم خودش خدا جدي بسيار و خشك مردي است مان جديد دبير رضائي

 ومن رفتند مي و امدند مي هم پي از روزها. ايد پيش چه تا است يارام نظرمرد يه: گفتم كردم مي خاج ازكيفم را كتابم درحاليكه
 دهم ادامه خود تالش به تا كرد مي تشويقم  هم اعظم خاله. كنم كنكورشركت در داشتم تصميم بودم درسها خواندن مشغول سخت

 خاله باريد مي شديدي وبرف بود نزمستا اواسط.كرديم مي زندگي اشراقي خانم خانه در و بوديم نكرده پيدا زندگي براي هنوزجايي
 نپذيرفتم من ولي نروم مدرسه به كرد پيشنهاد اشراقي خانم بودم بيدار سرش باالي را شب تمإم و بود خورده شديدي سرماي اعظم
 هم او زدم حدس بود نيامده رسه مد به پروين. باشم داشته تاخير رضائي اقاي ساعت در خواستم نمي و داشتيم تاريخ انروز كه چرا
 رضائي اقاي. زدم مي چرت مدام دركالس. نداشتم خواندن درس رمق ديگر من ولي بود مروردرسها مشغول ليال.باشد شده بيمار

 مشغول ليال امد خركالس آ به دقايقي از بعد بنشيند راست كه  داد رمي اقرا خطاب را ها بچه بلند صداي با پرسيدن ضمن بإر چندين
 مهاجر خانم: كردگفت مي نگاهم كه حالي در شدم جا جابه كمي دارد نشستن.قصد كه داد نشان رضائي اقاي .بود الت سوا به پاسخ
 .هستيد خسته ايد مي نظر به كنيد استراحت نتوانستيد ديشب شما

 .بمانم بيدار شدم مجبور ديشب بله:دادم جواب شكسته پا و دست لرزيد مي وپايم دست خجالت از كه من

: گفتم بود،. شده مسخ بناگوش تا. صورتم شدم متوجه را منظورش. داشت خاصي علت : گفت و انداخت صورتم به اهينگ رضائي اقاي
 بودم مجبور و بود.خورده سختي سرماي ام خاله
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 .بگيرم عهده  به را پرستاريش

 خواب. شد دور ميزم از بعد و ارمد كار شما با بمانيد دركالس ساعت اخر: گفت شود مي بلند جايش از داد مي نشان كه رضائي اقاي
 به خدا: گفت ارام شد ام دگرگوني و حالت تغيير متوجه. نشست ليالكنارم بوئ پريده سرم از

 .برسد دادت 

 بمانيد شما مهاجر خانم: گفت كه بوبدم وسايلم اوري جمع حال در امد در بصدا زنگ بعد ساعتي نخورد زنگ وقت سر كردم مي ارزو 
. شوم مجازات كه كردم اماده را خودم كند سرزنشم و دهد قرار بهانه را درس به توجهي بي خواهد مي كه انستم يدم. دارم كارتون
 است دبير تان خاله ام شنيده ها ازبچه مهاجر خانم:كرد گفتن سحن به شروع و نشست روبرويم كردند ترك را كالس ها بچه وقتي

 . رضاثي اقاي بله - 

 كنيد؟ نمئ زندگي ودتانخ خانواده با شما مگر - 

 مي زندگي بزرگم مادر خاله با و ام داده دست از را مادرم و پدر: گفتم گرفت فرا را  ام چهره محسوسي غم انداختم پايين را سرم
 .كنم

 داشته مالقاتي ايشان با دارم دوست اينده روز چند طي در برسانيدكه تان خاله اطالع به هستم مايل كند رحمتشان خدا متاسفم -  
 .نشود تكرار ديگر ميدهم قول است امروز مورد در اگر: گفتم پاچگي دست با. باشم

 .كنم صحبت خصوصي موضوع يك مورد در ايشان با دارم دوست.نخير: وگفت زد لبخندي

 اجازه با سانممير اطالعشان به: گفت ميخواستم بر كه حالي در و داد نشان تفاوت بي را خود بود موضوعي چه يعني.بودم شده گيج 
. آمد در صدا به خانه زنگ اينكه تا بود رضايي آقاي حرف مشغول فكرم تمام بعد زنگ دو در. شدم خارج كالس از و بروم بايد من
 خاله ميداني كه خودت: گفتم جواب در ولي كنم همراهي را او تا خواست هم من از برود پروين عيادت به ميخواهد كه گفت ليال

 هنوز. افتادم راه به تنهايي به و. كردم خداحافظي ليال از و برسان پروين به راهم من سالم بگردم خانه به فورا بايد من و است بيمار
 كشيد پايين را اتومبيل شيشه بود رضايي آقاي كردم نگاه را ماشين داخل كرد ترمز پايم جلوي ماشيني كه بودم نكرده طي اي فاصله

: گفت بار اين نپذيرفتم و برسانم هم را شما ميتوانم است يكي مسيرمان شويد سوار است بهتر ستا ابري هوا مهاجر خانم: گفت و
 .شدم اتومبيل سوار ناچار به.  بخوريد سرما خودتان آينده جلسه ميترسم. نكنيد تعارف و شويد سوار

 آرامي و ساكت دختر شما: گفت ميكرد نگاهم كه حالي در.كرد باز برايم را درجلو رضايي آقاي خود چون نشستم جلو صندلي در
 كنم كمكي بتوانم شايد بدانيد خود دوست مرا اميدوارم ميدهد آزار و. ميكند ناراحت را شما چيزي هميشه ميرسد نظر به ولي هستيد

 چرا رضايي آقاي ببخشيد: گفتم و كردم او به رو شدم اتومبيلش سوار چرا كه فرستادم مي لعنت برخودم بودم ومستاصل درمانده. 
 .كنيد آوري جمع من به راجع را اطالعات اين مايليد شما
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 بپرسم؟ شما از خصوصي سوال يك ميتوانم: گفت زنان لبخند

 .بفرماييد: گفتم

 ايد؟ كرده ازدواج شما آيا - 

 افتاد؟ فاقيات پرسيد و كرد ترمز تعجب با. دارد نگه را اتومبيل كردم خواهش بنابراين ايم رسيده خانه به كه شدم متوجه

 خصوصيم زندگي مورد در ندارم هم دوست ندارم هم ازدواج قصد ام نكرده ازدواج من: گفتم ميشدم خارج اتومبيل از حاليكه در
 ماشين حركت متوجه بستم سرم پشت را باغ در وقتي ايستاده منتظر هنوز كه ميدانستم شدم دور او از بعد و. بدهم شما به اطالعاتي

 .شدم

 مهران تازگي به.بودم شده كالفه ديگر بود كرده تغيير رضايي آقاي نگاههاي. بروم مدرسه به نداشتم دوست ديگر بعد به روز آن از
 دوست بود چمدانش بستن اماده خاله. برود اصفهان به بودكه خواسته خاله از و بود پا بر دانشگاه در جشني گويا بود گرفته تماس
 .بودم غمگين ماندم مي تنها اينكه از و نداشتم را اشراقي خانم هاي ايهكن تحمل بگذارد تنها مرا نداشتم

 ام خاله دادم جواب او به با آخرين اما.  بيإيد مدرسه به دهم اطالع خاله به كه خواست من از بار چندين نبود بردار دست رضايي اقاي
 كإلس هاي بچه مشكوك نگاه تحمل من كه چرا تكنيد صحبت من با مورد اين در ديگر كنم مي خواهش هم شما از رفته اصفهان به
 .داد خواهم أطالع شما به داشتم ازدواج به تصميم روزي اگر برداريد من سر از دست يبپس ندارم را

 فكر اين ولي اثربگذارد امتحاناتم در بودكه اين نگرانيم تنها نكرد صحبت من با مورد اين در رضإيي اقاي ديگر صحبت اين از بعد
 اين خود در چرا دانستم نمي. كنم فرار ازدواج از كردم مي سعي بودكه بار دومين اين بود صبور و ارام مردي او بود اشتباه كامال من

 .رفتم مي طفره واقعيت قبول از شد مي كشيده زمينه اين به صحبت كه هرگاه. شوم شوي زنا زندگي وارد كه ديدم نمي را امادگي

 از بود تغييركرده من با ناصر رفتار بودكه، روزي چند بود شده اعظمطوالني خاله بازگشت شد مي يسپر ترتيب همين به روزها
 او ولي دادم توضيح اشراقي خانم به بار چندين. دادم مي ازدست را تحملم واقعا ميدادكه انجام حركاتي بودم شده ديوانه او نگاههاي

 شنيدن با. باشيد هم براي مناسبي زوج كنم مي فكر امده خوشش تو از او بودكه اين بش جوا تنها داد نمي اي كننده قانع جواب هيچ
 مجبورم كه هستم شما خريد زر بنده من كنيد مي فكر شما خانم كه فريادكشيدم او سر بر فراوان عصبانيت با يكباره به جواب اين
 .كنم ازدواج شما ديوانه پسر با كنيد

 هم مدرسه كه روزي چند. كردم مي قفل داخل از را در كه بودم ترسيده انقدر گذارندم مي اتاق در را وقتم تمام بعد به روز ان از
 .برگردد زود اعظم خاله كردم مي دعا و رفتم نمي
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: گفت و. انداخت صورتم به نگاهي او بازكردم را در شنيدم را اشراقي خانم صداي درامد صدا به اتاق درب كه بودم نشسته اتاق در
 ازدواج يعني روي نمي كه هم مدرسه امده ديدنت به يكي راستي.چه كه كردي زنداني را خودت اوردي در روز اين به را خودت چرا
 . است مشكل تو براي اينقدر ناصر با

 بيايد ديدن به ندارم دوستي كه من: گفتم كردم مي پاك را چشمانم اشك كه حالي در

 .ببين و بيا خودت: وگفت زد پوزخندي

 دستم و أمد پيش من ديدن محض به.زد خشكم جايم در بودم شده شوكه او ازديدن. شدم سالن وارد و رفتم پايين پله از يميل بأبي
 به نشستم مي مبل روي حاليكه در آييد نمي هم مدرسه به حتي كه ديديد بدي اينقدر ما از يعني مهاجر خانم خوب: گفت و فشرد را
 ا.  كند ياد من از كسي نداشتم توقع بحراني اوضاع ينا در: دادم ادامه و گفتم خوشامد او

 . كنم كمكتان ميتوانم افتاده اتفاقي آيا: گفت بود شده پريشانم اوضاع متوجه كه او

 كنار و برخاستم زجايم ا بودند صحبت مشغول اشراقي خانم و رضائي آقاي ماند كار نيمه ما صحبتهاي و شد سالن وارد اشراقي خانم
 نه است امده را راه اين تو خاطر به او كني پذيراي ميهمانت از خواهي نمي خاتون: گفت اشراقي خانم اي لحظه از بعد دمايستا پنجره

 من ديدن خاطر به

 بود توانسته كوتاه زمان مدت همان در.هستم ناراحت إنجا در اشراقي خانم بودن از بود اوفهميده ختم اندا رضائي اقاي به نگاهي
 نيست خوش مهاجر خانم حال كنم مي گمان: گفت كرد مي تشكر او از از حاليكه در دهد قرار سخنانش تاثير تحت ار اشراقي خانم
 ام شده دعوت ميهماني يك به امروز من ولي: وگفت كرد استقبال او پيشنهاد از.  اشراقي خانم دهيم نشان پزشك به را او است بهتر

 . ميدهم انجام را كار اين فردا نمك ترك را خانه ديگر دقيقه چند تا بايد و

 مخالفتي شما اميدوارم دهم مي انجام ميل باكمال را كار اين من ندارد لي اشكا اگر: گفت و كرد استفاده فرصت اين از رضايي اقاي
 و بميرم خودم درد اب تا گذاريد نمي راحت مرا شما چرا: وگفتم اننداختم إو به نگاهي شدم مي اتومببل سوار حاليكه در. باشيد نداشته

 نيستيد راحت منزل آن در دانم مي من: دادگفت مي ادامه رانندگيش به درحاليكه افتاد لرزه به قلبم او نگاه با بودكه بار اولين براي
 .ميشوند نگرانتان دوستانتان نميدانيد. اييد نمي مدرسه به كه است روز سه اطالعي هيچ بدون. ميكنم خواهش كنيد اعتماد من به

 شما ديدم وقتي نميشدم خارج اتاق از كه بود ترسم از ميداني ندارم اميدي واقعا من ميخواهم معذت: گفتم آرام سوخت برايش دلم
 اعظم خاله وقتي تا ديگر كنم، فرار آنها دست از شديد باعث كه چرا. نداشت اندازه كه شدم خوشحال آنقدر دل در ايد آمده

 كرد ترمز رضايي آقاي. كنم ازدواج اش ديوانه پسر با كرده مجبور مرا راضي خود از پيرزن.رنميگردمب لعنتي ويالي آن به برنگشته
 .شد متوقف ماشين و
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 نباشيد نگران برويم من خانه به است بهتر است اي رابطه چه اين نميدانم ام شده گيج من. نيست شما بزرگ مادر او مگر چطور - 
 ا. كنيد تعريف برايم را چيز همه توانيد مي كنم مي زندگي مادرم و خواهر با من

 .نبود خبري لعنتي ترس ان ديگراز كردم مي آرامش احساس بودم او دركنار اينكه ز

 رضائي اقاي. شدم اشنا رضائي اقاي مادر و مرجان با كرد گرمي استقبال ما از مرجان خواهرش رسيديم رضائي اقاي منزل به وقتي
 متاسف ماجراواقعأ اين شنيدن از او. م كرد تعريف را زندگيم ماجراي تمام هم من. كنيد تعريف خوب: تگف و اورد برايم ابي ليوان
 مرجان از.  گرداند باز خانه مرابه كردم خواهش رضائي اقاي از.  بمانم انها پيش نبود صحيح برگردم خانه به گرفتم تصميم. شد

 او اليق را خودم من كند فراموش مرا كردم خواهش رضائي اقاي از شدن جدا هنگام. افتاديم راه وبه كردم خداحافظي ومادرش
 مرا مدام برگشتيم اينكه از بعد اشراقي خانم. شديم جدا هم از و پذيرفت قلب ازصميم شنيد مرا راسخ تصميم وقتي او نميذانستم

 محض به ودمب گرفته جدي تصميم. رفتم اتاقم به بدهم را جوابش انكه بدون من كرد مي پيچ سئوال

 . برويم اينجا از بازگشت مسافرت از اعظم خاله اينكه

 اتاق در پشت راناصر شب مدت تمام شوم خاج اتاقم از نداشتم جرات هنوز امد إزميهماني اشراقي خانم بودكه وقت دير شب
 خودم شدم بيدار وقتي صبح.رفتم حال از تا كردم وگريه زدم فرياد انقدر شود اتاق داخل داشت كوبيدوقصد درمي مدام بود ايستاده
 اشراقي خانم صداي لحظه همين در. بمانم خانه ان در توانستم نمي ديگر بودم رفته حال از موقع چه نميدانم ديدم اتاق راگوشه
 با هفته اخر تا يا راهي سر يتيم دخترك: وگفت نواخت صورتم به محكم سيلي دو بگويم را گذشته شب ماجراي امدم تا راشنيدم

 .روي مي بيرون خانه اين از حاال همين يا شوي مي نامزد ناصر

 بار چندين زدم قدم. خيابان در ساعتها ببرم پناه بايد كجا به دانستم نمي شدم خارج خانه از سرعت به و بستم را چمدانم ريزان اشك
 شب 9 ساعت. رفتند خودشان كار پي و ردندك كج را راهشان اگاه ناخود من توجهي بي از بعد ولي دإشتند را ازارم قصد جوان چند
 پشت برداشتم بلندتر را گامهايم است من تعقيب در نفر يك كردم حس بودو گردان سر خيابانها در هنوز من. تاريك هوا و بود
 او راببينم صورتش نتوانستم بودن تاريك علت به درشت هيكلي با سال ميان بود مردي كردم نگاه سرم

 انداختم اتومبيل يك جلوي را خودرو يكباره به شديم اصلي خيابان وارد اينكه تا كرد مي تعقيب مرا وار ديوانه و نداشت عادي حالت
 تن بر حرير از لباس كه ديدم باغي در را خود. شدم راحت شده تمام ديگر فكركردم كردم اتومبيل با سختي برخورد كردم حس و

 به اوقات گاهي و داشت برتن سپيدي لباس كه ديدم را مردي كرد مي خطاب مادر امر او بودم بازي مشغول كودك يك با و داشتم
 تا. كردم مي حس خوشبخت را چقدرخودم كرد مي پدرخطاب را او كودك ان و گرفت مي دستانش در را دستانم امدو مي طرفم
 را فيروز دكتر كشيد فرياد ديد مرا اينكه پمح به بود نشسته كنارم سالخورده خانمي شدم بيدار خواب از و گشودم را چشمانم اينكه

 ولي كنم صحبت كردم سعي انداختم بيرون به نگاهي هستم دركجا دانستم نمي. امد هوش به او راخبركنيد پسرم پرستار، خبركنيد
 هستم ادركج دانستم نمي شوي مي خوب تو باش راحت عزيزم: وگفت زد لبخند رويم به داشت مهرباني نگاهي او. توانستم نمي
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 انداخت من به نگاهي شد اتاق وارد پوش سپيد مرد يك بعد اي لحظه نداشتم ياد به چيزي ولي متمركزكنم را فكرم كردم سعي
 در را شديدي درد.نباشيد نگران ولي هستيد بيمارستان تخت روي بيهوش كه است هفته يك امديد هوش به كه خوشحالم: وگفت
 از بعد فهماندم به را منظورم اشاره و ايماء با دارم درد احساس كمر ناحيه در كه بفهمانم او هب كردم سعي كردم مي حس كمر ناحيه
 حالم اند شده جراحي پاهايم و كمرم مدت اين در گذشت مي بيمارستان در شدنم بستري از يكماه رفتم خواب به مسكن يك تزريق
 هنوز ولي بود امده بند زبانم شوك اثر بر بود معتقد كترفيروزد.بزنم حرف انستم تو باالخره است بهتر اول روزهاي به نسبت

: گفت مي است گرفته عهده به مرا از مراقبت كه فيروز دكتر مادر. داده رخ برايم اتفاقي چه دانم نمي نداشتم بخاطر چيزي ازگذشته
 امده من از پرستاري براي مادرش هچ براي دانم نمي بود معالجم پزشك فيروز دكتر آقاي. داده رخ اتفاق اين تصادف اثر بر

 اجازه دكتر اقاي. نداشتم خاطر به چيزي خودم مولي هستم انها نزديك آشنايان از من كردند مي گمان پرستارها اوقات بودگاهي
 بين از بود امده وجود به دركمرم كه إي ضايعه ولي بودند نكرده باز را پاهايم هنوزگچ ولي كنم ترك را بيمارستان فردا بودكه داده
: وگفت ايستاد سرم برباالي شد اتاق وارد دكتر اقاي كه بودم فكر اين در بروم بايد كجا به شوم مي مرخص كه دانم نمي. است رفته
  نگاهم داريد درد است گذشته شب نيمه ازدو ساعت ايد نخوابيده هنوز شما

 . اورم نمي خاطر به چيزي كه من بروم يد با اكج به شدم مرخص فرداكه من دكتر اقاي: وگفتم برگردانم طرفش رابه

 .بپذيريد هم شما وارو اميد شماست ديدن منتظر مادرم اييد مي ما منزل به شما. عزيز خانم: گفت و نشست كنارم

 شما نام كه فهميدم باالخره من راستي. گرفته گچ پاهاي با هم ان بمانيد خيابان در توانيد نمي كه شما اوگفت ولي نپذيرفتم ابتدا
 .چيست

 .افتاده اتفاقتي مگه چطور: پرسيدم تعجب با

 بهتر حاال باشد خاتون اسمتإن ميكنم فكر. شده حك ان روي خاتون نام داريد گردن به كه بندي گرد: وگفت كرد اشاره گردنم به او
 .بخير شب بيد بخوا بايد ديگر حاال رويم مي ما منزل به هم با صبح فردا بيد بخوا است

 مي را لباس درحاليكه او بود راحتي و زيبا لباس.كنم تعويض را لباسم كرد وكمك امد اتاقم به پرستار برخاستم، خواب از وقتي صبح
 .زيباست شما تن به واقعا پيراهن اين هستند سليقه وخوش ذوق خوش خيلي دكتر اقاي: گفت يوشاند

 .خريده دكتر اقاي را پيراهن اين يعني پرسيدم تعجب با

 يك شديد بستري اينجا در شما كه شب اولين از او نكنيد بازي نقش اينقدر كنم مي خواهش اوه: گفت و اخت اند من به نگاهي او
 نمي بيمارستان در را مدت همه اين فيروز خانم وگرنه يد دار اشنايي ايشان با شما دانيم مي ما نكرده ترك را بيمارستان هم روز
 ويلچر روي كرد پرستاركمك لبس تعويض از بعد باشند من آشنايان از انها شايد فكركردم خودم با بودم شده گيج هم خودم. ماند

 كنم مي خواهش: وگفتم برگرداندم را رويم ببرد خود با تامرا امد دكتر اقاي بود سخت برايم تقريبأ رفتن راه كه چرا بنشينم
 كشيدند اديزي زحمات برايم آنها تشكركنم پرستارها از بايد من صبركنيد
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 .بودند شما دلواپس نبودندكه پرستإرها تنها: وگفت انداخت سويم به نگاهي  شديم خارج بيمارستان از وقتي

 كنم مي تشكر هم ايثنان از حتما كشيدند زحمت برايم خيلي هم شما.مادر است درست: وگفتم نشدم منظورش متوجه

 هم زياد كه زيبا اي خانه. مجنون بيد دو و گل از پر حياطي. بود زيباي م،خانهرسيدي انها منزل به تا گذشتيم خيابان چند از تقريبا
 تراس و بود شده احاطه زيبا باغچه يك بوسيله كه داشت وجود درحياط كوچكي استخر. انگيزبود ودل زيبا بسيار ولي نبود بزرگ
 هم به پله راه توسط بودكه مجزا طبقه دو شامل انساختم داخل. ميكرد مرتبط بر حياط به را  ساختمان داخل كه داشت قرار بزرگي
 پيش سالها وزكه فيز اقاي وپسرش فيروز خانم بوديم نفر چهار جمعا ما گرفت عهده به را من از مراقبت فيروز خانم. بود پيوست
 از فيروز انمخ بود داده دست از را همسرش گذشته سال فيروز دكتر ومن داشت سال دو پرستوكه دخترش و بود كرده ازدواج

 پدرش شبيه اوكامال. ندارد مادرش به شباهتي هيچ پرستو بود معتقد و  ا. دانست مي خو فرشته زن را او و بود راضي خيلي عروسش
 هفت يك تا كه است قرار و بود كرده سفر خاج به اجالس برگذاري براي من شدن مرخص از پس هفته يك فيروز دكتر اقاي. است
 انهما منزل در كه اي هفته يك طي در دارد قرار اول طبقه در خوابم اتاق است درگچ هنبوز هايم يا اينكه لتع به برگردد اينده

 را پرستو اينكه از بعد بود كيك پختن مشغول فيروز خانم. است بوده من مراقب مهرباق مادري مانند فيروز خانم شدم مستقر
 .پرستوخوابيد ترمدخ: گفت ديدنم محض به رفتم اشپزخانه به خواباندم

 .بازيگوش وبسيار است شيريني دختر او خوابيد بله: وگفتم زدم لبخندي

. دإرد دوست خيلي را تو او است كرده عادت تو به پرستو عزيزم: كنگفت گذاشت مي فر در را كيك مايع فيروزدرحاليكه خانم
 مدت .كنم اماده كيكي ايش بر ترديدم به رددا دوست خانگي اوكيك شود مي وارد امشب: گفت و گرفت تماس محمود راستي
 بپذيرد را پيشنهادم اميدوارم دارد احتياج استراحت وبه شده خسته مدت اين طي در كه بودميدانم نرفته مسافرت به بودكه زيادي
 .است شده باز هم تو پاهاي گچ موقع ان تا.برويم روزه چند سفر يك به هم اتفاق به بازگشت از وبعد

. نباشم انها مزاحم زياد كردم سعي ولي برگشته  دانستم مي بودم مطالعه مشغول اتاقم در امد خانه به دكتر آقاي بودكه هشت ساعت
 اندا صورتش به نگاهي ديدم خودم سر باالي را او كه بودم مطالعه گرم نشدم متوجه را ورودش.آمد اتاقم به ورودش از بعد ساعتي
 .كنم مي عرض سالم: گفت بود نشانده انشلب بر زيبا لبخندي حاليكه در ختم

 مي سوار ان بر كم خيلي گفت مي مادر اي  شده خسته دستي چرخ اين از اينكه مثل اوگفت. دادم را پاسخش و انداختم پايين را سرم
 روي مي وانطرف اينطرف عصا با و شوي

 بيمارستان ديگر كه اينجا: وگفت زد كمرش به را تشدس. بازكنيد را گچها اين زودتر چه هر اميدوارم دكتر اقاي بله دادم جواب
 اغوش در را پرستو محمود. است اماده شام بيفتيد راه است بهتر حاال كنيد خطاب مرا نام اين با هم شما است محمود نامم نيست
 را شامت است بهتر حاال بخوابد بايد او است ديگربس پسرم: وگفت اوگرفت از را كودك مادرش داد مي غذا او به و بود گرفته
 بخوابانم را او تا برم مي من بخوري
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 :وگفت انداخت من به نگاهي محمود كرد ترك رإ اشپزخانه فيروز خانم وقتي

 .نيامد خوشتان غذا از يا نداريد اشتها نخورديد شام شما خاتون

 باقي هويت بي بايد عمر پايان تا شوم مين خوب وقت هيچ من يعني خان محمود: گفتم مقدمه بي كردم مي بازي غذايم با حاليكه در
 نبودم ناراحتي مواقع در اشكهايم كنترل به قادر اصأل داشتم بودكه عادتي بدترين اين شد سرازير اشكانم ناراحتي شدت واز بمانم

 تا اگر كنم كمك تو هتاب گيرم مي كار به را سعيم تمام من ولي داشتيم زياد موارد اين از ما خاتون داد پاسخ وگرفته محزون محمود
 زودتر په هر اميدوارم هم من.اي خانواده اعضاي از يكي بلكه نه مهمان تو ماني مي خانه دراين بخاطرنياوري چيزي هم عمر پايان

 خود ذهن به را فكر هرگزاين هستند خرسند و خوشحال تو بودن از خانه اين ساكنين بدان را اين ولي بياوري خاطر به را.ات گذشته
 دوست بيشتر هم من از را تو و  كرده عادت خيلي تو به إو كردي فراموش را پرستو ضمن در هستي غريب خانه دراين كه نده هرا

 .دارد

 از را ام گذشته كه نامردي ان انداخت روز اين به مرا كسي چه بدانم دارم دوست: گفتم من ولي بخنداند مرا داشت سعي جمله اين با
 .گرفت من

 پاهايم از را وگچ رفتم بيمارستان به محمود اتفاق به صبح.نداد پاسخي و كرد ترك را اشپزخانه اندوهبار نگاهي با او هنگام دراين
 زمان مرور به ولي بود كرده مشكل برايم را رفتن راه و بود شده گرفته پاهايم زدم قدم بيمارستان حياط در مدتي.  جداكردند
 بوديم شده خسته روي پياده از كه حالي در بود امده من  همراه بودكه پرستاري رضوي خانم .بزنم قدم اهسته را مسافتي توانستم

 .اوريد نمي خاطر به چيزي هنوز: گفت مينوي خانم نشستيم نيمكتي روي

 .بپرسم شما از سئوالي خواستم مي راستي بمانم وضع اين در بايد كي تا دانم نمي: وگفتم دادم تكان نفي عالمت به را سرم

 .ام كرده تصادف كسي چه اتومبيل با من دانيد مي شما: گفتم.بفرماييد: داد جواب او

 به ايشان گويا شب ان كرديد تصادف فيروز دكتر اتومبيل با شما اند نگفته شما به مگر: گفت كرد مي نگاهم تعجب با حاليكه در
 به بوديد افتاده باري رقت حالت به كه شمه همراه به او. كنند مي تصادف شما با داشتندكه را جابي به رفتن قصد مادوشان اتفاق

 .رسيد بيمارستان

 و بود شده عرق خيس صورتم. است بوده او ناگهاني بالي و سر درد اين باعث يعني شد نمي باورم كردم نگاهش مبهوت و  گيج 
 افتاده اتفاقي است خوب حالت سيدپر نگراني با من حال ديدن با شد نزديك ما به محمود لحظه درهمين بود پريده رنگم

 نگاهي تنفر با شدي؟ بهتر: كگفت كرد مي رانندگي حاليكه در.  نشستم ماشين داخل او كمك با نيست چيزي كه فهماندم او به سر با
 ؤمسسهم به مرا نيست بهتر ببريد منزلتان به مرا باشيد مجبور و بكشيد وجدان عذاب كه نيست نيازي: وگفتم انداختم صورتش به
 تو دانم نمي شب ان در متاسفم واقعأ من فهميدي باالخره پس: متوقگفت اتومبيل و كرد ترمز ناگهان. يإبم بهبود تا بسپاريد اي
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 تو  با و كنم كنترل را ماشين نتوإنستم من گرفتي قرار اتومبيل جلوي در تو ناگهان بود مطلق تاريكي در محيط شدي ظاهر ازكجا
 به خداهم خوشبختانه بمانئ زنده حداقل تا كاربردم به را تالشم تمام و رساندم بيمارستان به را تو كردم  كه اريك اولين برخوردكردم

 است همه دلگرمي باعث خانواده دركنار تو بودن كنم قبول را مجازاتي هر حاضرم و بودم من اتفاق اين باني متاسفم كرد كمك ما
 .كنم مي خواهش يكن زندگي  ما با كه شوي راضي اميدوارم

 توانم نمي كه من بمانم بايد وضع اين در كي تا. چه من ولي كنيد تبرئه را خودتان ميكنيد ي سع شما: وگفتم گرفتم او از را نگاهم
 .ايد پيش من براي حادثه اين بايد چرا اخر بمانم شما خانه در هميشه براي

 ارام وقتي برديم بسر حال ان در هردو مدتي ايستاد بيرون و شد خارج ماشين  از ديد را اشكانم محمود وقتي بود بريده را امانم گريه
 .كن كمكم خودت خدايا ولي قبول، باشد كند ازمايش مرا خواهد مي خداوند است الهي امتحان يك اين حتما خودگفتم با شدم

 دم ايستا روبرويش شدم خارج اتومبيل از سوخت برايش دلم بود ناراحت بسيار و بود داده تكيه اتومبيل به كه انداختم او به نگاهي
 مي نگاه چشمانم به حاليكه در ديدم چشمانش در را اشك هاي حلقه خورد گره هم در ونگاهمان انداخت صورتم به نگاهي

 .نيك ام شكنجه بخواهي اگر حتي باشي راحث تا دهم مي انجام ايت بر بخواهي كه هركاري و هستم اتفاق اين مسبب من: كردگفت

 زودتر چه هر اميدوارم. اؤرم بدست را ام حافظه تا كنيد تحمل مرا وجؤد كه است اين شما شكنجه: وگفتم دوختم زمين به را نگاهم
 . شويد خألص دستم از شما و يابم بهبود

 من افتخار مايه اين: فتبازميكردگ برايم را دراتمومبيل و بست مي نقش لبانش بر لبخندي كه حالي در بودم داده او به را دنيا گويي
 زيبا و جوان دختر يك اوصاحب حاال و بدهد دختر يك او به خداوند كرد مي ارزو هميشه  او. شود مي خوشحال خيلي مادرهم است
 .دراورند ما چنگ از را او خواهند مي هستندكه زيادي افراد كه چرا بداند را قدرش بايد شده

 شديد خسته من دست از زود اينقدر يعني چيست منظورتان: گفتم خاص شيطنت با و ختم اندا صورتش به نگاهي

 

 .شد نخواهيم خسته تو بودن از وقت هيچ ما: گفت زنان لبخند

 نگاهت حسابي تا برو راه قدم چند دخترم: وكفت گرفت شش اغو در سخت ديد مرا وقتي شد خوشحال خيلي ديدنم از فيروز خانم
 بيند مي زيبا را تو من چشمهاي نكنند يا اي شده تر زيبا خيلي امروز تو دخترم: اوگفت و اشتمبرد نگاهش جلوي در قدم چند. كنم

 مي نظر  به تر زيبا امروز خاتون كند نمي خطا شما چشمان جان مادر: گفت و داد سر را محمودخنده شد سرخ هايم گونه شرم از
 بهتر كرده عادت تو به اوكامال. كرد خسته مرا بحال تا صبح از: وگفت گذاشت اغوشم در را پرستو فيروز خانم حين خمين در. رسد
 حال به را دو ان و افتادم راه به ارام و گرفتم اغوش در را پرستو. است  گرسنه چون بدهي را غذايش و بروي اشپزخانه به است

 .گذاشتم خودشان
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) فيروز خانم( خانم عزيز كرد مي نفوذ ادمي استخوان غزم تا سرما و سوز و بود سرد بسيإر هوا بود رسيده خود اواسط به زمستان 
 من به نسبت شديدي عالقه مدت اين در او شود مبتال بيماري اين به هم پرستو كه است إين از ترسم همه و است خورده سرما

 خوشحال خيلي موضوع اين زا خانم عزيز و كند مي خطاب عمه مرا تازگي به او خنداند مي را ما همه زبانيهايش شيرين با و پيداكرده
 .نكند سرايت او به من بيماري از تا داريد دورنگه من از را او پسرم: گفت مي محمود به ومدام بود

 نيمه. ديم ك مي مراقبت خانم عزيز از نوبت  به دليل همين به ماند نمي هم محمود ديگربا كه پيداكرده وابستگي من به انقدر پرستو
 نداشت تب گذاشتم چشمانش بر را دستم بود درخواب او سربزنم او به تا رفتم خانم عزيز اتاق به. پريدم خواب از بودكه شب هاي
 .شنيدم اشپزخانه از را صدايي يكباره بروم اتاقم به تا گرفتم پيش در را ها پله راه و كردم ترك را اتاق راحت خيال با

 كنارش ميزگذاشته روي را سرش كه ديدم را محمود رسيدم اشپزخانه به رقتي افتادم راه به اشپزخانه سوي به پاورچين چين پاور
 حالتان: پرسيدم است سرخ كامأل هايش گوشه ديدم كرد نگاه طرفم به وقتي نخوابيديد اتاقتان در چرا افتاده اتفاقئ پرسيدم و رفتم
 نيست؟ خوب

 تمنداش برگشتن حال ولي بخورم أب امدم دارم تب فكركنم نباش نگران: گفت

 من به درحاليكه. برويد اتإقتان به تا كنم مي كمكتان من شويد بلند داريد تب شما گفتم ناگهان گذاشتم، پيشانيش روي را دستم
 راحتي خواب به كوچكش تخت در پرستو. برد خودم اتاق به و كردم كمكش.بروم باال ها پله از بتوانم نكنم فكر: گفت داد مي تكيه
 رفته فرو

 است حرفي چه اين: گفتم كشيدم مي رويش به را پتو حاليكه در.كرده فراموش ديگرمرا او: گفت و انداخت صورتش به نگاهي بود
 بيمارستان در شب تا صبح از شما گيرد مي انس دارد بيشتري برخورد كه كسي به و كند نمي درك انقدر هنوز هستيداو او پدر شما

 را ظرفي برگشتم اشپزخانه به و گذاشتم دهانش در را درجه. كنيد استراحت است بهتر ديگر حاال. بيند مي كمتر را شما او و هستيد
 شويه پا به شروع بود باال او تب. كردم خارج دهانش از را درجه برگشتم اتاق به و ريختم ان در نمك قاشق ودو پركردم اب از

 بر را هايم ديده سحر تا را شب ان.رفت خواب به او مسكن يك دادن وبا گذاشتم پيشانيش روي را نمداري دستمال و كردم كردن
 صداي با بودكه صبح هفت ساعت. بود بهبود به رو او حال چراكه بود راحت خانم عزيز بابت از خيالم. بودم  او مراقب و ننهادم هم

 محمود. ماليد مي پدر تصور به را كوچكش دستان كرد مي نگاه پدرش به تعجب با  گرفتم اغوش در را او. پريدم خواب از پرستو
 و داد  پاسخ را سالم گرمي با او داد سالم پدر به كودكي شيرين زبان همان با پرستو انداخت پرستو به نگاهي و گشود را ديدگانش

 فرزندش تا گشود را اواغوشش دارد كردن بازي خيال بود معلوم خنديد مي فقط پرستو و كردي فراموش را بابا م عزيز خوبي: گفت
 درست: گفت و زد رويم به لبخندي مبتالكنيد هم را او ترسم مي بيماريد شما ولي: وگفتم انداختم او به نگاهي بگيرد اغوش در را

 خود بازيهاي اسباب تابا گذاشتم اتاقش در را او صبحانه دادن از وبعد بردم اتاقش به را او. شد بهتر حالم كه زماني براي بماند است
 قطع شما تب: وگفتم زدم لبخندي بود يافته كاهش تب درجه اوگذاشتم پيشاني بر دستي. برگشتم محمود اركن به و باشد مشغول

 خاتون،: كرد صدايم او كه كنم ترك را اتاق خواستم مي. شود مي هم بهتر حالتان كنيد استراحت هم را امروز اگر شده
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 بله - 

 نگاهم بود زده حلقه چشمانم در اشك كشيدي برايم زيادي زحمت تو متشكرم: وگفت گرفت دست در را دستانم ايستادم كنارش
 خواهر يك مانند و ا واز داديد پناه را جوان دختر يك شما. بود كم شما زحمات مقابل در هم كارم من: گفتم و دوختم صورتش به را 

 .بود ام وظيفه اين و ادانكردم را دينم هم من كرديد حمايت

 با بود رسيده راه از بهار بود رسيده يايان به زمستان.كردم ترك سرعت به را اتاق و بمانم محمود ادند پاسح منتظر.ديگزنتوانستم
 پس بود بخشيده حياط به انگيزي دل نماي و بود داده شكوفه وگيالس سيب درختĤن بود گرفته تازه جاني خانه حياط بهار فرارسيدن

 نوشهر در كه داشت برادري او باشيم داشته كشور شمال به سفري پيشنهادكرد انمخ عزيز بود مرسوم ايام اين در كه وبازديد ديد از
 من ديدن از خانم عزيز اقوام.بودم خوشحال بسيار بودم همسفر انهما با اينكه از شديم سفر اماده كامل رضايت با. كرد مي زندگي
 يد ترسيد نكرديد خبر را ما چرا است مبارك: وگفت بوسيد را هايم كونه من ديدن محض به دايي زن. بودند متعجب ها ان دركنار
 . بياوريم خانم عروس براي قابلي´كادوي نتوانيم

 جان محترم كنم مي خواهش داد پاسخ خانم عزيز يكباره به بود شده گلگون صورتم  شرم از. ديم كر نگاه يكديگر به متعجب همگي
 به را نگاهم شرم از مراكه نكرد سويم به نگاهي پاچه دست محمود.اند نگرفته مراسم هنوز و اند امده در هم عقد به تإزگي به انهما
 جواني شوهر و زن ن عنوإ به ما ز ا دايي خانواده كرد معرفي اينگونه مرا خانم عزيز چرا دانستم نمي. كرد نظاره بودم دوخته زمين

 به پيشنهادكرد محمود شام از بعد چكاركنم دانستم مين كرد مي درد شدت به سرم يرداختند جنبش به روز تاآخر و كردند استقبال
 زده حلقه چشمانم در اشك. شديم خارج خانه از. كردم قبول بالفاصله كه بودم فرصتي چنين منتظر كه هم ومن بپردازيم روي پياده
 معذرت: گفت و كرد صورتم به نگاهي باشرمساري محمود بود

. شود سرازير اشكهايم دادم اجازه و گرفتم اوفاصله از كرد خطاب شوهر و زن را ما يكبار مادر چرا متعجبم كامأل من خواهم مي
 را روز چند اين كنم مي خواهش:وگفت راگرفت دستانم ايستاد روبرويم بود شده ناراحت بسيار من اشكهاي ديدن از كه محمود
 امر اين با مادر و ورد درا عقدم به را دخترش كه داشت عجيبي اصرار دايي زن همسرم مرگ از بعد بخواهي را حقيقتش كن تحمل
 اينكه از هم خودش او كرد خطاب شوهر و زن را ما دابي زن زبان از موضوع اين شنيدن محض مادربه بودكه همين براي بود مخالف

 اشكم از پر چشمان باشيم داشته اي صميمانه رفتار هستيم انها با كه هنگامي ميكنم خواهش شما از. است ناراحت راگفته دروغ اين
 اشكاليندارد: گفتم بنابراين.است ناراحت مسئله اين طرح از هم خودش كه فهميدم انداخت پايين به را سرش دوختم چشمانش به را
 نكرده رامطرح ديگري مسئله دايي زن تا است بهتر: گفتم و زدم لبخندي رويش به ميكردم پاك اشك از را چشمانم كه رحالي د و

 صورتم به موذيانه نگاهي دايي زن. پريد آغوشم به ديدنم محض به پرستو. بازگشتيم خانه به بعد دقايقي و رگرديمب بقيه پيش
 بهانه به و گرفت دلم جمله اين بيان از. باشد همينطور آخر تا انشااهللا است كرده عادت عروست به پرستو آنهمه: گفت و انداخت

 دايي دختر شراره شد باز در كه كشيدم دراز دركنارش پرستو خواباندن از بعد گذشت ساعتي شدم خارج اتاق از پرستو خواباندن
 تشكركردم او از و برخاستم جابم از. باال بفرماييد ام كرده يهن باال طبقه در را رختخوابتان عمه عروس: گفت و سد اتاق وارد محمود
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 اتاق درب كراه ا بإ. بودم مستاصل. ماند مي بزرگش مادر دركنار اتاق اين در پرستو: اوگفت كه ببرم خود بأ رإ پرستو خواستم مي
 براي. شد اتاق وارد محمود تا گذشت دقايقي. فنداشتم اي چاره ولي بودم شده واقعأگيج. ايستادم پنجره كنار.شدم واد و راگشودم

 خوشبخت كه اهللا انشاد: وگفت بوسيد را مروي شد اتاقمان وارد دايي زن. كردم وحشتت خود دركنار او دن بو از كه بود بار اولين
 و  محمودرفت كنار به او. كردم تشكر او از.است نعمتي فاميل اين در وجودش كه است نازنيني مرد او بدان را شوهرت قدر شويد
 ميقيع نفس اتاق از از شدن خاج از بعد بود پوشانده را صورتم شرم عرق. باش مراقبش ثبده نصيبت زيباي عروس پسرم: گفت

 برايت بودن من همسر يعني: وگفت امد كنارم محمود. شدم گرفتار ان در كه است اي مخمصه چه دير اين: گفتم و كشيدم
 .است اينقدرمشكل

 تا نماند منتظر.  كه فهميد مي نيستيم محرم هم به ما كه است اين مسئله: وگفتم گرفتم او از را تم صور ام رنجانده  را او كه دانستم
 در ولي شويم مي خطاب شوهر و زن حضورديگران در فقط ما: گفت داشت لب بر مخزوني لبخند كه حالي در شود مامت صحبت
 باالفاصله. است كافي هم پتو يك من براي بيد بخوا رختخواب در شما است بهتر مانيم مي باقي برادر و خواهر همان خودمان خلوت

 . خواستم مي بالش و پتو يك: گفتم پاچگي دست با.خوابي نمي چرا عزيزم: تگف ديدنم محض به دايي زن شدم خارج اتإق از 

 و پتو كه حالي در بعد بدهم را پاسخش نتوانستم شرم از بود مشكل برايم سخن ادامه. است تنگ جايتان مگر چرا پرسيد تعجب با
 اتاق به و كردم ترك را آنجا فراوان شتاب با. ميكنند فرق چقدر ما جواني با زمان اين جوانهاي: گفت داد مي دستم به را بالش

 قرار زندايي بازخواست مورد صبح تا بايد رفتم مي اينها برايĤوردن من اگر متشكرم: وگفت زد لبخندي من ديدن با محمود. برگشتم
 خواب به و كشيد دراز اي گوشه بعددر و باشد راحت خيالت و بخواب راحت: گفت و گرفت ازدستم را بالش و پتو. ميگرفتم

. اختياركند همسري كه داشت را اين حق و بود جوان اوهنوز ميكردم درك را محمود حال.بودم بيدار شب هاي نيمه تا من ولي.رفت
  من

 لبخندي به و خريد مي جان به را زبانهمايم زخم.بود فداكار  و گذشت با اوبسيار. درايم او همسري به كه ديدم نمي او اليق را خودم
 .نميديدم خود در را عشق اين بروز جرات ي ول داشتم دوست را او. كرد يم اكتفا

 بر جايم از. بود رفته خواب به اتاق از اي درگوشه او نگريستم اطراف به تعجب با شدم بيدار خواب از وخروسها مرغ صداي با صبح 
 كرد مي نگاهم تشويش و اضطراب با عزيزخانم. تمرف پايين طبقه به خويش كردن مرتب از بعد و  ختم اندا رويش را مالفه و خاستم

 دستم او. كردم سالم سردي با. بود كرده گرفتار مخمصه اين در مرا او كه چرا بودم عصباني دستش از امد طرفم به ديدنم محض به
 زبانم بر را دروغ ينا بودم ناچإر  خواهم مي معذرت م دختر: گفت خانم عزيز ايستاديم كنارحوض.رفتيم حياط به هم با و راگرفت
 مي بودكه مدتها تنهاست خيلي محمود دخترم، . است شده نصيبم بهتر  او دختر از كردم مي ثابت محترم به بايد. كنم جاري

 از قبل دارم دوست نيستم زنده بيشتر صباحي چند من.كن دإردكمكش احتياج تو وجود به او كنم عنوان را درخواست اين.بخواستم
 .باشيد گرفته وسامان سر شما رنف دو هر مرگم



 

 

شتيا كتابخانه نوده عشق خاتون                              

w W w . 9 8 i A . C o m  33 

 گرفت مي اغوش در مرا حاليكه در خانم عزيز دادم نشان  خونسرد را خود ولي كردم مي عالقه احساس محمود به نسبت انكه با
 . نكن رد را دستم و بده انجام من حق در را محبت اين: گفت

 وقتي . إست مبارك پس: وگفت بوسيد را رويم خانم عزيز. مبده جواب بعد و فكركنم كمي تا بدهد من به فرصتي كه خواستم او از
 اغوش در را پرستو و نشستم خإنم عزيز انتظار در بودند ما انتظار در ميزبانان و بود شده چيده صبحانه سفره برگشتم اتاق به

 درب رفتم باال طبقه به و تمبرخواس جايم از كني مي بيدار را محمود دخترم: گفت و انداخت من بسوي را نگاهش دايي زن. گرفتم
 با و شد خيز نيم درجايش عجله با محمود.اخت اند پدر روي رابه خودش او كدم روانه پدرش طرف به.را پرستو و راگشودم اتاق

 پدر خواهي مي تو: وگفت نشاند اش سينه روي را او پرستو ديدن محض به بود گرفته ام خنده او ازكار نگريست اطراف به وحشت
 .شيبك را

 خواهم مي معذرتت: گفت و داد را پاسخم كردم سالم ارام خورد گره هم به نگاهمأن لحظه يك در 

 شما بدون اگر چون برويم پائين هم با تا شويد اماده است بهتر: وگفتم بلندكردم اش ازسينه را پرستو و افتادم براه طرفش به
 كاش:گفت خواست مي بر جايش از حاليكه در گرداند مي باز مرا هم باز دايي زن برگرديم

 از پرستو همراه ديدم اتاق درگاه در را خانم عزيز يكبإره.است شده شما خاطر رنجش باعث اينجا به ما امدن امديم نمي سفر اين به
 ان بعد دقايقي. كرد مي تعويض را لباسش ايد مي االن: گفتم ؟ارام ست كجا محمود: گفت دايي زن برگشتم اتاق به و شدم خاج اتاق
 در طراوت و شادي كرد تالقي نگاهم با نگاهش صبحانه صرف هنگام بود نمايان محمود ي چهره در شادي اثار شدن وارد دو

 محمود صبحانه صرف از بعد كرد مي بيان بلند محض خاموشي در بودكه نهفته نكته هزاران نگاهمان در گويي خواندم چشمانش
 من. كرد نجوا گوشم در شديم مي خارخ ازخانه درحاليكه.ورزيد امتناع ازامدن خانم عزيز.يمبرو شهر به گردش براي كرد پيشنهاد

 بهتر: گفت و گرفت اغوشم از را پرستو بعد.مكن نااميد را او . ندارد اندازه كه است شادمان انقدر تو رضايت از او كردم مطرح او با
: گفت كرديم طي را مسافتي وقتي بوديم خاموش دو هر شستمن دركنارش ماشين در وقتي. بگذرد خوش برويد دونفري است

 .باشد نداشته وجود اجباري رضايت اين در اميدوارم

 مي وجود به زندگيم در خالء او غيبت با و. كردم مي حس خوشبخت را خود او كنار من.فكركنم كمي داشتم دوست ندادم را جوابش
 :وگفت كرد متوقف را ماشين. امد

: شد،گفتم حاكم ميانمان در سكوت اي لحظه.بود پاسخ انتظار در صورتم به خيره.شدي امر اين به راضي اجبار به ايا بگو را حقيقتش 
 . نپذيرم را پيشنهاد اين توانم مي چطور هستم تو مديون را زندگيم من درايم تو همسري.به كه نميدانم اين اليق را خود من

 .باشم تو براي اليق همسري اميدوارم چيز، همه رايب متشكرم: وگفت نواخت اي بوسه دستانم بر

 .شدم خيره دستها دور به و شدم پايده اتومبيل از بود كرده راگرم وجودم بخش لذت حرارتي بود، شده سرخ بناگوش تا صورتم
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 و كرديم تسكر همانانمي همه از شب اخر بود اغوشم در مواقع تمام در پرستو كه تفاوت اين با شد برگذار خاصي شكوه با ما ازدواج
 ام چانه زير را دستش بودم دوحته زمين به را نگاهم كرد مي نگاهم خاصي ولع با بودو نشسته محمودكنارم رفتيم مان خانه به

 كه دانم مي ولي بمانيم حالت اين در تا  شودو متوقف ثانيه و زمان دارم دوست بودي دنيا زن زيباترين امشب تو: وگفت گذاشت
 خطاب مادر مرا بود داده ياد پرستو به.بود شده دلگرم زندكي به اوديگر شد شروع ما زناشوئي زندگي ترتيب اين به و هستي خسته
 از ماه شش گذشت مي خوشبختي كمال با ما زندگي بزند صدا نام اين به شد،مرا موفق ازماهها پس ولي بود مشكل او براي ولي كند

 زندگئ

 مقدس مشهد به زيارت براي خانم عزيز بودم داده دست از را اشتهايم نبود خوش حالم كه بود روزي چند گذشت مي ما شوي زنا
 از پزشكئ تو: نداشتم،گفتم را اش حوصله حاليكه در پرسيد من از را دليلش بار چندين بود شده حالتم تغيير متوجه محمود بود رفته
 برد خواب اتإق به مرا فورأ محمود. خورد هم به حالم پرستو صبحانه دندا از بعد كردم اماده را صبحانه شوي، مي جويا را علتش من
 هر مادر اميدوارم كنم تزريق مسكن كه ندارد ضرورتي.كني استراحت است بهتر دادگفت دستم به ابي ليوان كامل معاينات از بعد و

 .ام شده بيمار.يگوي نمي را حقيقت افتاده؟چرا اتفاقي: گفتم و گرفتم را دستانش. برگردد زودتر چه

 .شوي مي زيبا فرزند يك صاحب زودي به تو است مبارك كرد نجوا درگوشم

. وتو ماست،من دوي هر ان از كودك اين.نيستي خوشحإل: وگفت گرفت ام چإنه زير را دستش برگرداندم او از را صورتم شرم از
 كه شود مي مانع شوم: گفتم. نيستي خوشحال تو پرسيد دوباره. باش خودت مراقب كنم مي خواهش شود مي خوشحال خيلي مادر

 اسيري كرد اسير مرا و ساخت پايبندت مرا كه توست شرم اين: وگفت نواخت من ييشاني بر اي بوسه دهم بروز را درونيم احساس
 عمل يك امروز من برد مي لذت. خود اسارت از كه

 .دارم پيش در مشكل

 إز او باكمك كنم رسيدگي منزل امور به بايد كنم استراحت توانم نمي اوه چكاركنم را وپرست يرسيدم نگراني با گردم برمي زود ولي
 اتفاقي تا بوديم كرده راخالي استخر اب او شيطانيهاي علت به بود درحياط بازي مشغول پرستو رفتم اشپزخانه به و خواستم بر تخت
 .نپفتد

 چه هر خداوند نذركردم اقا درگاه به: كردگفت مي تقسيم را يهاسوغات درحاليكه  برگشت سفر از خانم عزيز بعد هفته يك 
 محمود كه شنيدم و  كردم ترك را اتاق سخن اين شنيدن با ببخشد بيشتري گرماي زندگيتان به تا بفرمايد عطا شما به زودترفرزندي

 :گفت مي مادر با

 صحت بله: دارد،گفتم حقيقت ايا گويد مي چه محمود تونخا: گفت امد دنبالم تعجب اوبا.باشد شده ادا نذرت كنم فكرمي جان مادر
 .دارد
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 شكر را خدا بعد و اي افتاده زحمت به و اي كشيده سختي چه مدت اين در تو بميرد ايت بر مادر: وگفت گرفت اغوش در مرا او
 .كرد

 و بود افتاده زحمت به عزيز بردم يم رنج وضع اين از بودم داده دست از را حركت توان ديگر و بود ورامده اي مانندگلوله شكمم
 و عصبي بسيار ولي بود شده چهارسالكي وارد پرستو.كنم اوكمك به تا داد نمئ اجازه هم من به بود او بردوش خانه سختيهاي تمام
 است تر عزيز برايم پرستو ولي شد خواهم فرزندي صاحب من كه است درست.بگيرم پيش در را روشي چه دانم نمي رنج، زود

. نشود دچارمشكل مدرسه به رفتن درهنگام تا شود اشنا همساالنش با تا كردم نام ثبت مهد در را او نماند تنها خانه در اينكه رايب
 در كن سعي باش خودت مراقب: گفت و اخت اند صورتم به نگاهي محمود نداشتم را حركت توان برخاستم خواب از وقتي صبح
 دانم مي هم خودم من: وگفتم كشيدم فرياد برسوش درد شدت از ناگهان.بكشي دراز تخت در كه است ان از بهتر بزني قدم حياط
 ثمر به اميد به كه است ماه نه ام شده خسته ديگر بميرم كه است اين امر اخر دهي تذكر نيست احتياجي ديگر است بد حالم كه

 .ام شده سير خودم از ديگر شده طاق طاقتم ولي ام صبركرده زحماتم رساندن

 صبر كمي ولي اي شده متحمل زيادي مشكالت و سختي ماه چند اين در دانم مي: گفت ارام ميكرد نوازش را موهايم حاليكه در
 .نگهدار خدا بگيريد تماس زود افتاد اتفاقي اگر باش خودت مراقب است مهمتر برايم تو سالمتي باش داشته

 به نسبت حالت امروز عزيزم: وگفت كرد نزديك دهانم به را پرتقال آب ليوان خانم عزيز بودم غمگين بودم رنجانده را او اينكه از 
 پم ها پهلو در شديدي درد. بگيري تماس بيمارستان با است بهتر باشد ديگروقتش كنم مي فكر است تر وخيم پيش روزهاي
 تعجب با پرستو بود تمانده باقي برايم رمقي و توان ديگر بود شده عرق خيس ام چهره كه بود حدي دردبه فشار كردم مي احساس
 وقتي افتاديم راه به بيمارستان طرف به امبوألنس رسيدن محض به كرد مي پاك را صورتم دستمال با اوقات وگاهي كرد مي نگاهم

 كشيدم مي درد حاليكه در ختم اندا او به نگاهي كرد مي مشايعت زايمان اتاق ست به مرا تخت كنار امد سراغم به محمود رسيديم
 چشمانم وقتي نشدم متوجه چيزي ديگر كنم مي خواهش باش كنارم، متاسفم صبح بابت از: گفتم گرفتم دست در را دستنش
 كردم صدايش ارام. بود رفته خواب به تخت دركنار صندلي روي بر محمود انداختم اطرافم به نگاهي بود شده تاريك هوا.راگشودم
 پرسيدم باز كني استراحت تو است بهتر: وگفت برگرداند را صورتش بينم نمي را او كجاست بچه: پرسيدم گشود را چشمانش يكباره
 سعي ها آن خاتون: گفت و نشست بودكنارم راگرفته صورتش پهناي اشك چرخاند طرفم به را صورتش اوريد نمي رإ او چرا ام بچه

 دست در را پيراهنش يقه سخن اين شنيدن با امد دنيا به مرده وكودك نشد واقع مثرثمر تالشهايمان متاسفانه ولي كردند زيادي
 بود بريده را امانم گريه هق هق گويي، مي دروغ نه، راحتي همين به امد دنيا به مرده زدم فرياد دادم مي تكانش حاليكه در گرفتم

 بر زحماتم تمام خدإوندا گذاشت تنها را ما صحنه اين ديدن با رضوي پرستار يكديگرگريستيم سردرگريبان شدم ارام اينكه از بعد
 اين علت به هم محمود بودم داده دست از كل طور به را ام روحيه بود شده وارد من بر كه روجي سنگين ضربات اثر بود رفته باد

 واه وسردي بود رسيده راه از پإئيز نشستم مي تراس گوشه ساعتها گذشت منوال همين به ماه دو. بود شده نشين گوشه ضربه
 سعي نداشتم زيستن به اميدي ديگر بودم داده ازكف پرستيدم مي وجود تمام با راكه طفلي نداشت اهميتي برايم ولي بود محسوس

 بيزار وجودم از. كرد مي تحمل را خلقيم بد وحوصله صبر با او ولي شدم نمي همصحبت هم اؤ با ديگر كنم دوري محمود از كردم مي
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 و نبود خبري گذشته شيطنتهإي از ديگر بود  شده گير گوشه هم او. پرستو به حتي دادم نمي نشان يتوجه اطرافم به ديگر بودم
 از خانم عزيز روز ان كردم اماده خودم. بود ظهر نزديك شد خم كمرش سنگين بار اين زير در بودكه كسي ميان اين در خانم عزيز
 دخترم: گفت و گشود را چشمانش گرفتم اغوشم در را او است افتاده  ينزم روي ديدم ناگهان رفتم اتاقش به بود نشده خارج اتاقش
 ازاو بردند CCU اتاق به را خانم عزيز شد مضطرب ديدنم با رزاقي دكتر رساندم بيمارستان به را او فوري. است بد حالم كن كمك

 .بود مانده باقي برايم او فقط ندهيم دست از را او تا كند كمك كردم خواهش

 و مصنوعي تنفس با و كردند سعي انها رساندم اتاق به را خود شتاب  با دادند اطألع إو به عمل اتمام از بعد. بود عمل دراتاق محمود 
 رزاقي دكتر. بگيرم عهده به را پرستاريش دهند اجازه كردم خواهش و ماندم دركنارش ماند.زنده خانم عزيز پروردگار خواست
 مي عهده به را ازإو مراقبت ما برگرديد خانه به اسث داريدبهتر نياز پزشك به خودتان زشما فيرو خانم:  افكند سويم رابه نگاهش
 را او خواهم نمي كنيد كمك كنم مي خواهش دكتر: گفتم بود جاري چشمانم از اشك حاليكه در بود بسته را گلويم راه بفض.گيريم

 و دوجوانيد هر شما. باشي اميدوار بايد تو بيفتد اتفاق زني هر دگيزن در است ممكن حادثه اين دخترم: اوگفت بدهم دست إز هم
 .دارد احتياج تو به محمود نكنيد تنگ خود بر را عرصه پس داريد هم را وفرصتش موقعيت

 پشتوانه بايد مي زني تو كن كمكش پس كرده تحمل زيادي عذاب مدت اين در او بشكنئ را مرد يك غرور رفتارت با نكن  سعي 
 كنيد سعي پس يد دار فرصت بازهم شما شرايط اين در خصوصا دارد احتياج تو به واقعأ او مگزار تنها را او باشي ايش بر خوبي
 راه درطول نموديم خداحافظي و كردم تشكر ازاو ماند م تما نيمه او سخنان محمود امدن با كند مي كمك هم خداوند هللا انشاءا

 سكوت اين به خواستم مي بود كرده حائل ما بين عظيمي ديوار اخير ماه چند اين در كه يسكوت بود حاكم ما بين سنگيني سكوت
 غذا تا رفتم اشپزخانه به رسيديم خانه به وقتي نمود دستي پيش بودكه محمود هم بار اين ولي چگونه؟ نميدانستم ولي بخشم پايان
 در را سرم است گرفته را نفسنم راه كردم مي حس و بود تهگرف را كلويم راه بغض ديدم دركنارخويش را او يكباره كنم راگرم
 .ببخش مرا متاسفم عزيزم: وگفت گرفت اغوش

 عزيزم كن گريه:كفت گريست مي ارام درحاليكه سرادادم را گريه هق هق و كنم حفظ را لعنتي ور غر اين انستم تو نمي ديگر
 بودم شده رام ا ديگر گذشت منوال اين به ساعتي بريز بيرون را هعقد اين و كن گريه.دهد مي صيقل را ادمي قلب روح اشك ريزش
 از  را پرستو حتي را عزيز را، تو من خواهم مي معذرت اخير ماه چند اين رفتار محمودبابت: وگفتم دوختم صورتش به را نگاهم
 ان از نوزادهم ان حاليكه در خواستم مي را خويش منافع كه هستم خواه خود زني من نداشتم را اينكار حق درحاليكه رنجاندم خودم

 شدم حادثه ين ا باني كه چرا بخشم نمي را خودم من كرد كمك عزيز به بايد داشتي من از بيش حقي شايد و بودي پدرش تو بود تو
 . كنم جبران دهم مي قول ولي است من ماهه چند عادالنه نا رفتار

 اكنون ،ولي بود شكسته قلبت و بودي مإدر تو كني مي بخشش خواست در كه نكردي كاري تو كرد مي نوازش را موهايم درحاليكه
 عزيز به را سالمتي خواستيم خويش خداي از و پرداختيم نياز و راز به را شب تمام دو هر پذيرفتي را واقعيات كه خوشحالم
 .داشتيم احتياج او به ما كه چرا بازگرداند
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 يك خانم عزيز و سياحت هم بود زيارت هم كه چرا.بفرستد سوريه به را او گرفت ميمتص محمود خانم عزيز حال بهبود شكرانه به 
 زنده موجودي كردم مي حس كردم، مي حس درونم در دگرگونيهايي و گذشت واقعه ان از يكسال شد سفر عازم بهبودي از بعد ماه
 متخصص پزشك نزد ماه هر و برد مي كار به را الزم احتياط نيز خانم وعزيز خودم مراقب اينبار دادم مي پرورش خود وجود در

 قادرنبودم ام بخاطرسنگيني بوديم برپاكرده جشني پرستو تولد سالگرد مناسبت به رسيد مي محمود بدست نتايج و شدم مي معاينه
 و د=شا همگي و شدند مي وارد يك به يك ميهمانان بود شده شروع جشن بود ام بارداري نهمم ماه. دهم انجام شاياني كمك

 چه هر است بهتر خاتون: گفت ديد دگرگون را حالم محمودكه شده شروع دردم كردم مي حس پرداختند مي پايكوبي به خوشحال
 به مرا نتوانستد انها كه بود حدي به درد فشار نبودم خوردن تكان به قادر بودكه شدتي به دردم ولي برويم بيمارستان به زودتر

 هاي ملحفه و گرم اب شدن اماده با بنابراين كنم حمل وضع خانه در داد ترجيح ديد وخيم را وضعم  دكهمحمو. برسانند بيمارستان
 به شدند مي محسوب خبره و مإهر پرستاران از دو هر كه كياني خانم و رضوي خانم كمك به رساندند او براي كه لوازمي و تميز

 پوشا را صورتم كه را عرقي . ديدم خويش سر باالي را محمود فشردم مي تخت ستون دو به را دستانم حاليكه در كردند مي اوكمك
 بر انگيزي نشاط هاي كلمه حاليكه در و شد خواهي پيروز تو نبرد اين در كه مطعئنم كن تحمل عزيزم: وگفت كرد پاك بود نده
 بود فرورفته كامل سكوت در خانه م مدا هوش به وقتي رفتم هوش از بودكه قدري به درد داشت داشتنم ارام در سعي راند مي زبان
 اتاق وارد داشت همراه به نوزادي  شش اغو در كه خانم عزيز و شد گشوده اتاق درب ناگهان بيابم دركنارم را فرزندم كردم سعي
 پهناي اشك هحاليك در. است سالم او عزيز: گفتم اضطراب با و نشاندم لب بر لبخندكمرنگي ديدم او اغوش در را نوزاد اينكه از شد

 در.گويم مي تبريك ست دنيا كودك سالمترين او عزيزم: وگفت بوسيد را پيشانيم و قرارداد راكنارم بودكودك پوشانده را صورتش
 برق كردم نگاه محمود به بود شده خيره نوزاد به تعجب و خوشحالي با پرستو. شدند اتاق وارد پرستو همراه به محمود لحظه هيمن
 بهتر كند استراحت بايد مامان دخترم: گفت و گرفت دست در رإ پرستو دست خانم عزيز زد مي موج نگاهش رد رضايت و شادي
 كنار محمود شدند خارج اتاق از و بود عمرم هاي روز تريز ماندني بياد از يكي واقعا امشب كنيم استراحت و ويم بر هم ما است
 و ازمشكلترين يكي واقعا اين بودي مقاوم و شجاع خيلي تو بود ليعا مقاومنت: وگفت گرفت دست در را دستانم نشست تخت

 كه زني كه چرا بودم شديدي دلشوره و دچارهراس دادم انجام خدمتم مدت طول تمام در بودكه عملي ترين پيشرفته حال درعين
 موفق بگويم بايد و كردم كار به شروع خدا به اميد با ولي بود فرزندم امد مي دنيا به بايد كه نوزادي و همسرم داشت قرار دربرابرم

: گفتم ضعيفي صداي با شد جاري ديدگانمان از اشك و خورد كره درهم نگاهمان هستيم زيبا پسر يك صاحب ما خاال شدم هم
 .نداره و خودم خانم قابل: گفت و نشاند ام پيشاني بر اي بوسه. بحال تا ابتدا از چيز همه براي متشكرم

 گوشه مغزي سكته اثر بر خانم عزيز. داشت دوست را او هم پرستو برد مي بهره سرشارئ  هوش از و داشت بيخو رشد پسرم سپهر 
 ولي كند كمكم منزل امور در تا بود كرده استخدام را خدمتكاري محمود علت همين به برابر دو من مشكالت متعاقبا و بود شده گير
 بزرگ غمي فقدانش و بوديم محزون  همه او مرگ از شتافت باقي يارد وبه بربست عزيمت رخت عزيز كوتاهي مدت از بعد

 پديده يك هم مرگ كه چرا بود كرده هضم قابل برايمان را او فقدان غم نيهايش زبإ شيرين و سپهر وجود ولي شد مي محسوب
 و شيرين مرگ كه چرا برويم قبالشاست به گرم اغوش با بهتر چه و بزنند زانو مقابلش در روزي بايد انسانها باالخره و است طبيعي

 .اورند فرود تسليم سر بايد و بايستند او مقابل در توانند نمي انسانها كه طبيعي امري و گواراست
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 او تحصيل به مشغول دبستان اول دركالس هم سپهر و فكري و جسمي گيري شكل حال در و بود ساله  14 دختري اكنون پرستو 
 ميان در سپيد موي تار چند ديگر اكنون داد مي نشان وافري عالقه خود  از و كرد سازكار درسهم محيط با زود خيلي را خودش
 محمود بودم ساله يك و سي زني هم من و داشت سال هفت و پهل اكنون او داد مي او پيري از وخبر ميكرد خبودنماي محمود موهاي
 از سپهر بودكه روزي جند بوديم تنها خدمتكارمان امنه همراه هب من و بود رفته فرانسه به پژوهشي كنفرانس يك در شركت براي
 اين بروز اينكه تا دهم تسكين را او درد بخش ارام دادن با كردم مي وسعي كرد مي وشكايت گله خود بيگاه و گاه دردهاي سر

 ترك را اشپزخانه امنه امد در تلفن صداي بوديم كيك پختن مشغول دراشپزخانه. شد زندگيم حادثه بزرگترين بروز باعث مشكل
 دهد نمي جواب چرا كيست پرسيدم متعجب.دارند كار شما با تلفن خانم: وگفت برگشت  نگران ظاهري با لحظه چند از بعد و كرد
 توضيح برايم و بود سپهر ازدبيران يكي او كرد معرفي اشراقي را خود كه شنيدم را مردي صداي گرفتم دست رادر گوشي عجله با

 بيمارستان رابه سپهر او و كند مي برخورد سپهر سر به توپ توسط اي ضربه اند بوده بازي مشغول ها بچه كه هنگامي در دادكه
 مي نشاني دنبال به كرد نگاهم دقت با و خورد اي يكه من ديدن با اشراقي اقاي رساندم بيمارستان به فورا را خودم. بود رسانده
 كنارش شما شود مي اماده فورا و ايم كرده عكسبرداري سرش از شيد نبا نگران فيروز انومخ: گفت من ديدن با رزاقي دكتر گشت
... سرم مامان: وگفت انداخت بصورتم نگاهي رساندم او بالين بر را.خودم مضطرب. نگران هوشامده به كه هست اي دقيقه چند باشيد
 دكتر پرسيدم و رفتم پيشوازش به شد اتاق وارد مغموم و گرفته كترد بعد قايق دارم نگه ارام را او اميز محبت سخنان با م كرد سعي
 شديم متوجه برداري عكس از بعد فيروز خانم: گفت كرد مي جابجا را عينكش حاليكه در رزاقي دكتر. كنم مي خواهش شده چه
 بايد او و گيرد صورت الزم اتازمايش بايد كنيم مي اقدام زود ما و است كوچك البته است رشد حال در مغز دركنار  كوچكي غده
 از بود دركنارم مدت اين تمامي در اشراقي اقاي. برگردند فيروز دكتر بگيريد تماس است بهتر هم شما بإشد ما ميهمان روزي چند
 لبخند. افتاده اتفاقي مگر بله: گفتم نيست، خاتون شما نام: گفت متقابل تشكر ضمن كردم تشكر دريغش بي زحمات خاطر به او

 رزاقي دكتر اقاي حدس .شد خارج بيمارستان از و ببخشيد مرا افتادم قديمي دوست يك ياد به  ناگاه به نخير:وگفت زد محزوني
 محمود برگشتن از قبل كردم  خواهش اصرار با شد مي خارج تر زوه چه بايد،هر بودكه فخيم خوش و توموركوچك يك.بود صحيح

 اقاي همراه به من. بردند اتاق به را او و پذيرفت دتر وباألخره داشت تاخير ساعت چند ودمحم هواپيماي كه چرا كنند عمل را او
 محمود ورود متوجه هنگام اين در بدهم دست از را پسرم ناگهان داشتم عجيبئ اب اضطر بوديم ايستاده عمل اتاق در پشت اشراقي
 اتفاقي اگر ترسم مي محمود: وگفتم گريستم اغوشش در و مداد دست از را خود كنترل امد من سمت به شتابان من ديدن با شدم
 اشرإقئ اقاي متوجه داد تسكين مرا اينكه از بعد و كن كمك كنم مي خواهش داريم را او فقط ما كنيم  كار چه دهد رخ سپهر براي
 ازاو محمود كردم گرمعرفييكدي به را دو آن شدم آرام وقتي بود ايستاده تماشا به مغمون و محزون كناري ما ديدن با كه شد

 رساندم سوش باالي را خودم دوان دوان كردند راخارج سپهر بعد ساعت و د شد عمل اتاق ووإرد تنهاگذاشت را ما بعد و تشكركرد
 مي هم پس از روزها.بخشيده او به تازه جاني كه چرا. بود شكرگزاراو بايد كرد رحم خودش خداوند: گفت زنان لبخند محمود
 به محمود و او بين عميقي دوستي بود شده كشيده هم منزل به اشراقي اقاي وامدهاي رفت شد مي نزديك سالمتي سپهربهو گذشتند
 اين خودم در اما دانستم مي خود بستگان از يكي را او گويي اوردم مي ياد به گذشته از مفهومي نقاط گويي او ديدن با بود آمده وجود

 كرده فراموش بگويم بايد و بودم خوگرفته ايندرد با دكه بو سال بيست حدود من ضمن در كنم اليسو او از كه ديدم نمي را شهإمت
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 در بود دبيرستان اخر سال سپهر اينكه دليل به اشراقي اقاي شد مي تداعي برايم گنگ خاطرات ناكهان اشراقي ديدن با ولي بودم
 و.داشت سال هفده كه ستإره دخترش همراه به او و بود عالقمند او هب هم سپهر. كرد مي مرور را درسها و كرد مي اوكار با خانه
 مي طبيعبي امري را اين و كردم مي مشاهده  سپهر و ستاره بين رادر طرفه دو اي عالقه كردم مي تامل رفتارشان به و ها ان وقتي

 امدند مي ما منزل به گاهگاهي دخترش همراه  به اشراقي اقاي و كرد مي امد و رفت ها ان منزل به و بود حال سر سپهركامال دإنستم
 بين عالقه جله متو هم من.عزيزم: گفتم و گذاشتم  ام سينه روي را سرش.بگويم ستاره به راجع را نظرم خواست من از سپهر اينكه تا

 شدي قبول دانشگاه در وقتي نزند لطمه درست به كه شرطن به بينم نمي دركار باشندايرادي رإضي طرف دو اگر ام نفرشده دو  شما
 گذراندن براي پرستو بعد يكماه باشد موافق هم.اشراقي اقاي اميدوارم. كنم مي صحبت پدر با من ولي بخشد مي تحقق امر اين

 بعد و بود امده تهران به تعطيالتتابستان

 و زندگي اوضاع از پرستو وقتي خواستند مي وقت خؤاستگري براي است شيراز اهل كه همكالسيهايش از يكي يافتم اطالع ازگفتگو 
 به را نگاهش درحاليكه او كردم مشورت محمود  با مناسب فرصت يك در و كنم مخالفت نديدم دليلي كرد صحبت رسمشان و اداب

 خواستگاريت مادرم طريق از وقتي داري ايابخاطر رفت و امد باد مثل عمرمان زودگذشت چه عزيزم خاتون:بودگفت دوخته چشمانم
 او و برسد راه از خواستگارش كه است وفردا امروز و دارد سال يك و بيست او اكتون ولي بود ساله دو كودكي پرستو موقع ن ا كردم

 در را بوديم،دستانم مثمرثمر برايشان ه خوشحالمك. پير  ما و شدند بزرگ ها ان اسث درست: وگفتم زدم لب بر  لبخندي. ببرد را
 دوست را تو و نگرييت نمي تو به مادري نا چشم به هيچگاه او بودي دلسوزتر اش واقعي مادر از او براي تؤ: گفت و گرفت دست
 بزرگ را او خودم من دارم دوستش ازسپهر شايد،بيشتر و حود واقعي فرزند مانند را او هم من: وگفتم نشستم كنارش.داشت
 .دبإش يارش بخت هميشه و باشد موفق مشترك زندگي در اميدوارم و..كردم

 اصيل و شريف اش خانواده نظر به.بود امده پدزش ؤ مادر اتفاق به رامين امدند ستگاري خوا براي افشار خانواده هفته يك از بعد
 عالقه يكديگر به جوان دو چون و بودند

 .شدند نامزد جشن يك طي در ها ان و  نكرديم سختگيري ما داشتند

 و جوانند خيلي انها عزيزم گفت و.كرد مخالفت او كردم صحبت ازستاره ستگاري إخو جريان و سپهر به راجع محمود با من قتي و
 ولي دارند عالقه يكديگر به كه چرا نيستم مخالف ادو ان زدواج إ با. كنند فكر مورد اين بيشتردر دارندكمي احتياج و تجربه وكم خام
 خانه به شبها و گذاشت ناسازگاري بناي و كرد مخالفت ما با دمكر صحبت مورد اين در سپهر با وقتي بيشتر يا دوسال از بعد حاال نه

 .كننند ازدواج عقد از بعد يكسال كه بشرطي پذيرفت محمود تا  داد خرج به يكدندگي انقدر و امد نمي

 از بكنند دواجاز جوانان اگر بوه معتقد كه چرا كرد استقبال پيشنهاد اين از خوشحالي با اشراقي اقاي گذاشتم را خواستگاري قرار 
 دو و برگزارشد خوبي با خواستگاري مراسم كند مي مقيد و پايبند را مرد و زن كه چرا خواهدشد جلوگيري جامعه در فساد ادامه
 جوان دو اين است بهتر: گفتم انها به ب خطا كردند اعالم را رضايتشان طرف دو وقتي تپد مي دوكبوتر قلب بسان قلبشان جوان

 مخالفت او ولي شوند پدر اتاق وارد قصدكرد داشت همراه حيا و شرم با كه شوقي با ستاره بپردازند صحبت به و شندبا  تنها دقأيقي
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 دو ان خروج از بعد و بودم كرده تهيه وجواهرنشان زيبا إنگشتري قبل از  من كردند صحبت يكديگر با دو ان ستاره اتاق در و كرد
 منزل به داشتم قصد ميگذشت دو ان عقد از يكماه. گفتم تبريك و بوسيدم را وشاند هر صورت و قراردادم ستاره انگشت در

 براي سپهر همراه به: گفت پذيراي ضمن اشراقي اقاي رسيدم اشراقي اقاي منزل به وقتي داشت كسالت ستاره چون بروم اشراقي
 سپهر از فيروز خانم: وگفت نشست روبرويم اقي اشر اقاي بازگردم خانه به كردو قصد بودم معذب اندكه رفته درمانگاه به تزريق
 به است درست.بله: گفتم ارام.  دارد صحت گفته اين ايا شديد فراموشي دچار اتومبيل با برخورد اثر بر پيش سال چند كه ام شنيده
 خاطرم در گنگي طراتخا شما ديدن با چراكه ببخشيد مرا جسارت بايد البته. ندارم بخاطر چيزي ام ازگذشته كنه است دليل همين
 را صورتش ختم اندا او به نگاهي. نگيريد بدل مرا گستاخي اميدوارم شناسم مي پيش سالها از را شما كنم مي گمان شود مي تداعي
 صورتم رابه نگاهش. كردم ناراحت را شمأ اينكه مثل ببخشيد مرا بايد اشراقي اقاي: وگفتم ستم برخا جايم از بود پوشانده اشك

 مي درد شدت به سرم ست اشنا برايم چشم دو ان اوردم خاطر به ناگاه به افتاد لرزه به قلبم الود اشك چشم دو ان ديدن اب دوخت
 و نشستم چرمئ مبل وروي رفتيم اتاقش به هم با.  بيايد من همراه كنم مي خواهش فيروز خانم: گفت و كرد پاك را اشكانش او كرد
 نمي خاطرتان به چيزي كنيد نگاه قاب إين به: گفت و داد داد  دستم به را قاب داشت دست در كاري خاتم قاب. بفرمائيد: گفتم
 بر چيزي گويي بودم سماله 18 يا  17 زمانيكه.بود من تصويبي اين شدم ميخكوب جايم در ديدم را قاب  درون عكس وقتي. اورد
 .رفتم هوش واز كشيدم فرياد كند اثابت سرم

: گفت بود جاري چشمش ازگوشه اشك همينطوركه و بود ايستاده سرم باالي او ديدم مبل روي را خودم مگشود را چشمانم وقتي 
 را نيستي؟دستانم مهران تو مهران...مهر: گفتم بريده بريده بودم شده خيره صورتش به. افتاده اتفاقي چه است خوب حالت خاتون

 امزوز من است مباركي روز چه من خداي اوه. اوردي رابخاطر ات هگذشت كه خوشحالم هستم مهران من بله. وگفت گرفت دست در
 به ات ناپدرئ كه نبندي گرد واسطه به ديدم بيمارستان در را تو كه روزي همان بخواهي را حقيقتبش يافتم را خود خواهركوچولوي

 سپهر حاال و بودي تننهاگذاشته مرا و وديب كرده ازدواج پزشك يك با تو بود شكسته دلم دأنم مي شناختم، را  تو بود كرده هديه تو
 با شود پيدايشان بايد ديگر ها بچه: گفت مهران يكديكرگريستيم دركنار ساعتها ريختيم اشك دو هر. است من داماد تو پسر

 تعجب با او داد اطالع محمود به گرفت تماس بيمارستان با وقتي. بياييد من منزل به دهم مي اطالع و گيرم مي تماس بيمارستإن
 بعد بياوريد تشريف زود شما فقط نخير: كندگفت  راكنترل خودش كرد مي سعي حاليكه در مهران افتاده اتفاقي خاتون براي پرسيد

 فراركردي  مادربزرگ منزلد از كه روزي از كن تعريف برايم حاال: وگفت داد دستم به را اب ليوان بازگشت كنارم به مكالمه اتمام از
 .اخر الي تا

 ازدواج محمود با وقتيكه..تا كردم تعريف برايش ييشنهادكرد را مزخرف تقاضاي اشراقئ خانم زمانيكه از نوشيدم را اب از اي جرعه
 بين از تصادف يك در عمويم همراه به او شد عذإب و رنج اين بإعث او متاسفم: گفت داشت دست در را دستانم حاليكه در كردم
 أخرين تا حاليكه در كرد فوت پيش سأل سه إو: وگفت انداخت روبرويمان تابلوي به نگاهي جاستك او اعظم خاله پرسيدم. رفت
 ديگر ولي نبودم تفاوت بي او به نسبت ديگر خورد گره بهم نگاهمان. داشت دوست را تو واقعĤ او داشت زبان بر را تو نام عمر لحظه

 من با ازدواج خواستار روزگاري دارد بازيها چه و چرخد مي چگونه گاروز بيني مي مهران: وگفتم زدم لبخندي بوديم شده پير ما
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 دختر با من پسر كردند ازدواج يكديگر با فرزندانمان اندي و سال 20 از بعد حاال كرد جدا يكديگر از را ما و داد رخ حوادثي بودي
 با اينكه تا برنگشتي تو ولي گردي برمي روز يك هك اميد اين به. نشستم انتظارت به سالها تا من: وگفت گرفت من از را نگاهش. تو

 مرا بودكه پناهگاهي مانند واو بود كرده ديوانه مرا تو از دوري داشتم احتياج واقعا او به من.كرد كمك من به او شدم اشنا ستاره مادر
 با هميشه و بود برويم رو تو قاب نگرفت ايرادي من عشق به هيچگاه ولي كرد فوت بود ساله پنج ستاره وقتي او داد نجات ازنيسني

 باالخره تا دادم عذاب را او رفتارم انقدرها هايم اعتنايي بي با دادم، مي انجام كه اعمالي با راكشتم او من گفتم مي سخن تو قاب 0
 ولي ميكردي يإري مرا ومشكالت سختيها ودر بودي كنارم در جا همه كردم مي حس كنم بيرون سر از تورا عشق نتوانستم ولي رفت
 . هستي علمي هيئت وعضو اعصاب و مغز جراحي متخصص فيروز دكتر اقاي همسر تو اكنون

 چيزي تو عشق شور از كه دانم ومي سرگذاشتيم پشت را جواني هردو ما مهران: وگفتم گرفتم دردست را دستانش ايستادم كنارش
 شتافت كمكم به ام تنهايي و كسي بي درزمان اوهم دارم دوست را محمود من باش محمود و سپهر و.ستاره فكر به ولي نشده  كاسته

 . كنيم مدفون اتاق دراين را عشق اين بيا پس رهانيد سالمت به سختيها طوفان از مرا و

 . بگذرم تو از حاال ام مانده زنده حال به تا بودكه تو به رسيدن براي من ميداني چه تو: وگفت داد تكاني  را هايم شانه

 اتش و كن تمام را بازي اين خداوند به قسم را تو مهران: گفتم بود پوشانده را صورتم پهناي اشك حاليكه در زدم زانو شروبروي
 را تو من و كردي مي خطاب كوچولو خواهر مرا تو ايد نمي يادت بوديم برادر و خواهر زماني هم با ما كن خاموش را عشق اين

 دهم مثبت پاسخ خواهشت به توانم نمي ولي هستم تو مديون را بهبودي اين من كن وشفرام را عشق اين مهران. مهران دادآش
 احتياج من به و تنهاست اوكامال. نشود وارد محمود بر ديگر اي ضربه تا كنيم معرفي برادر و خواهر را خود دهيم قول هم به بيا پس
 مهر ان بجاي و كن دور قلبت از مرا عشق داري دوست واقعا مرا اگر اي خوگرفته تنهايي اين ديگربه تو ولي تنهايي هم تو دارد

 خوب بسيار ندارم را تو اشكهاي تحمل من ميداني خوب تو: گفت و كرد بلند مرا دوخت چشمانم به را نگاهش. كن عرضه را برادري
 صدا به خانه زنگ زمان همين در كنم فراموش را عشقت و را تو بايد ام رسيده تو به كه اكنون است مشكل واقعأ ولي دهم مي قول
 حاليكه در كند كنترل را خودش كرد سعي او. افتاده خاتون براي اتفاقي: گفت و شد وارد سراسيمه محمود. گشود را در او و امد در

 در را محمود

 او انگاري سهل يك اثر بر ولي بوديم برادر و خواهر ما بخواي را حقيقتش اورد بخاطر را اش گذشته او نخير: گفت كشيد مي اغوش
 . ام يافته را او سال چندين از بعد حاال و دادم دست از را

 بود خوشحال آنقدر او كردم تعريف برايش ميريختم اشك حاليكه در آمد كنارم به ميداد گوش او سخنان به مبهوت و گيج محمود
 .نداشت اندازه كه

 اكنون و نموديم فرزندانمان وقت را زندگيمان كه چرا ايم ردهك فراموش را جواني عشق آن ما سال چندين گذشت از بعد حاال
 عمل جامه هم ما هاي خواسته از يكي به و رسيدند دل مراد به دو آن كه خوشحالي و بينيم مي آنها وجود در را خود شادابي طراوت
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 آينده ساختيم روان آينده سوي به را دو آن و كرديم بدرقه فرودگاه تا را دو آن ما كردم ازدواج پيش هفته سپهر و ستاره پوشاندند
 .آنهاست انتظار در كه روشن اي

 پايان.

  » كتابخانه ي مجازي نودهشتيا «
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