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اول فصل

 نیاشپزخانه طن يقبل بر فضا یاز ساعت یتیغرولند گ يکرده بود و صدا رید شهیاز نه گذشته بود پدر مثل هم ساعت

 یناتولن درختان باغچه شالق م يبر ساقه ها يزیپائ رحمیباران ب رونیهم نگران شده بودم بمن  یحت گریانداخته بود د

 یزد و ذهنم به هزار جا پر م یبر وجودم چنگ م یبیغر ي لشورهکند د ریزد تا ان شب سابقه نداشت پدر ان اندازه د

لعنت ونطیبر ش....نکنه.....نکنه تصادف کرده باشه؟زبانم الل نکنه ایخدا يوا دیکش

از  یمادرش را حت ادگاری يها ینیکه چ یتیگذر وقت نشوم گ يخود در انجام امور اشپزخانه افزودم تا متوجه  لیتعج بر

:کرد گفت یرا بر سرم خال شیان دق دل یدوست داشت با لحن سرزنش بار که ط شتریجانش هم ب

که دلت بسوزه ستیبابات ن ؟ماليدیخبره؟مال مفت د چه

را به رخ ما  يعهد صفو راثیخواست م یم یکه در دست داشتم ثابت ماند تا ک يرنگ و رو رفته ا ینیچ يوبه ر نگاهم

شام از انها  يکرد؟هر شب بدون استثنا برا یگوشه پنهانشان نم هیاگر انقدر ارزشمندند چرا  دمیفهم یبکشد؟من نم

 یساعت درباره شان سخنران کی يو فخر به قاعده تکبر  ایدن کیافتاد با  یبه دستش م یکرد و اگر فرصت یاستفاده م

:کرد یم

اگه خوب  دهیرو از مادر بزرگش به ارث برده و چون من تنها دختر خانواده بودم به من ارث رس نایا اورزمیخدا ب مادر

.....دن یطال م نایاست االن هم وزن ا قهیعت دیفهم یم دیدقت کن

کلمه از  کیبه  یبندم حت یداد اما شرط م یتکان م يسر قیبه عالمت تصد یکرد و گاه یسکوت م شهیپدرم هم چارهیب

زهرالود به  یکه عادت داشت مال پدرش را مثل سوزن نینداشت به اخالق او کامال اشنا بود به ا یتوجه یتیگ يحرفها

 یشمش زنده مچ يرا جلو امتیست ق کارهیاورد چ یم ادیکرد و به  یفقط جرات م یکه اگر کس يچشمش فرو کند پدر

.کرد

سال پس از مرگ  کیگفتند  یم انیام حضور داشت اطراف یخود را شناختم او در زندگ یام بود از وقت ينامادر یتیگ
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از کارمندان شرکت نفت بود که اگر  یکیکه من سه ساله بودم او دختر  یدرست وقت یعنیمادرم با پدرم ازدواج کرده 

را  خشیبزرگم م ينفت کشور است او در بدو ورود به قول خاله  ریختر وزد يکرد یتصور م ینشست یصحبتش م يپا

پدرم را  يخانواده  يپس از چند تیمحدود نیمادرم پا به خانه مان نگذراند هر چند که ا يو دستو ر داد خانواده  دیکوب

که  مشد یو مواجب رهیج یو من هم خدمتکار ب دیما محل امد و رفت اقوام خودش گرد يشامل شد و از ان پس خانه  زین

 قتیبه حق یاما اشکال کار انجا بود که زمان دیکش یرنج م یلیبابت خ نیکرد پدرم از ا یدستوراتش را اجرا م يموبه مو

.و الهام داشت ونیکتا يدو دختر به نامها یتیکه از گ دیرس

 نیبنابرا میگشا یو لب به اعتراض نمکنم  یرا تحمل م یتیگ يظلم و ستم ها يکرد که من با صبور یو حس م دید یم او

که نسبت به او  یانیپا یبا وجود عشق ب یپرداخت اما حت یام م ییاورد به دلجو یبه دست م یاز ان پس هر گاه فرصت

بر قلبم نشسته بود ضیو تبع یکه از سر نامهربان ییزخم ها ينبود برا يدهنده اش مرهم موثر نیداشتم سخنان تسک

رفتم که  یبودم اما نه به عنوان مادرم هر قدر با خودم کلنجار م رفتهیخانواده پذ ياز اعضا يوان عضورا به عن یتیگ من

خودم و دخترانش شدم رفته  انیم يها و تفاوت ها ضیمتوجه تبع یمادر خطابش کنم ممکن نبود از وقت کباری يبرا یحت

 ینیداد فقط خانم اخ که چقدر تحمل ضربات سهمگ خودش را به خانم يو جا دیمقدس مادر در دهانم خشک يرفته کلمه 

 رفتنیکه مادر خطابش کنم سخت بود اما سخت تر ان پذ نیا ينشست فقط برا یکه با دستش بر سرو صورتم م

خواستم  یخواست خودم شدم نه م شبردیبا او موفق به پ یدر طول زندگ کباری نیخواستش بود که من البته فقط هم

مادرمباشم و نه او  رشدخت

از  زیگر لیبه دل ایبود  یرابطه خون ریدانم تاث یبود که بر عکس خودش عاشق خواهرانم بودم نم بیعج چقدر

را داشتند انگار نه انگار من بزرگتر از انها بودم  دمیچشم ند یتیگ يچند که ان دو متاثر از حرفها و رفتارها ؟هرییتنها

بلند که  يو قد یمشک يبودند با موها یمثل مادرشان گندم ییخرما يموهابودم با  دیو الهام بر عکس من که سف ونیکتا

سروگردن از من بلندتر بودند و  کیچهار سال از من کوچکتر بودند  نکهیخوردم انها با ا یحسرتشان را م شهیمن هم
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شدند خانه را  یبلند متوان داشت انها از صبح که  ینم نیاز ا ریغ يهر چند که از دوقلوها انتظار گریکدی یدرست فتوکپ

مرتب کردن خانه چه  يکه من برا نیبه ا ییاعتنا نیگذاشتند و بدون کمتر یسرشان م يو سروصدا رو جانیبا شور و ه

که مشغول کار بودم از زبان  یدر حال یبه صورت اتفاق کباری ختندیر یسهوا به هم م ایرا عمدا  زیکشم همه چ یم یرنج

:که گفت دمیشن یتیاز دوستان گ یکی

رسه یکارات م يچکار؟اون به همه  يخوا یدختره هست تو خدمتکار م نیجون تا ا یتیگ گهید اره

 یخانه را ترك م تایامد نها یبه ستوه م شیاز دست کارفرما يمن از او هم کمتر بودم چرا که اگر خدمتکار!خدمتکار

سال چه کرده بودم  کیو  ستیان ب یشتم مگر طجز سوختن و ساختن ندا ییکشک خاله بود چاره ا ؟اشیکرد اما من چ

از تحمل؟ ریغ

وجودم پس زده بودم دانسته بودم  يایزوا نیتر قیرا به عم يداده و شاد قلیوجودم را با صبر و سکوت ص ي جوهره

ا ر ينامادر يبچه ها شده ام که شکنجه  يقصه  يندرالیو من همانا س ستیمشکالت روز افزونم ن ياشک و اه گره گشا

بر باد رفته دل به  يکه به دنبال ارزوها یبود و خودم حسرت به دل الیو خ ایرو يایمن دن يایدن دیخر یبه جان م

خوش کرده بود نشیریتصورات ش

که از صبح  ياش خدمتکار يسال نو از طرف پدرش است و نامادر ي هیکهنه اش هد يکه مثال لباس ها نیخوش به ا دل

نهربان  يفشرد اغوش مادر یکه شب تا صبح در اغوش م یکودک ادگاریعروسک  ایاوست  نیفرام يتا شب منتظر اجرا

پر رنج  يشد گذشته  یسبب م ندهیبه ا دیساخت تنها ام یم دوارشیام ندهیزدود و به ا یبود که غم و غصه را از دلش م

ازدواج نداشتم و  ياجازه  یحت که یبه وقت شمیاندیها ب یذهنم برانم و کمتر به کاست ي کخانهیو دردم را به تار

در  شقتکه پس از دو سال رنج و م یوقت ایو  دندیشن یام پاسخ رد م ينامعلوم از زبان نامادر لیخواستگارانم به دهها دل

 لیدر دانشگاه نشده بودند از ادامه تحص یکه دو خواهر کوچکترم موفق به قبول نیا لیکنکور قبول شدم و تنها به دل

دمیمحروم گرد
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به احوال  يوا ایگه دنبالم ن یاش م هیحاالش به سا نیکس رو قبول نداره هم چیه گهیمعتقد بود اگه درس بخونه د یتیگ

بلکه فردا پس فردا  رهیبگ ادیکار خونه  دیاز وقت درس خوندنش گذشته با گهید هیخودش کس يکه باور کنه برا یوقت

کرد و  یم يهنره او مرا به روش سالها قبل رهبر یکه زنش ب تهسافتاد به من لعنت نفر چارهیبدبخت ب کی ریگ یوقت

خواست یدختران خودش م يبود برا دیانچه جد

کنه درش  یبلندترت م يعمود ياز مد افتاده الهام قدت بلنده لباس با راه ها گهیجمع نکن د يموهات رو اونطور یکت

 یباشه و دو سه سانت فیمثل برگ گل لط دیسال تو باانقدر دستات خشک شده؟دست دختر به سن و  ؟چرایواه؟کت اریب

 نیاشه و هم نیهم یها بکن يجون تو جون نامادر(؟يدز ؟شخميدست ها چکار کرد نیهم ناخنش بلند باشه تو با ا

(کاسه

مگر بود  هیپا یب يدیفقط ام نیدارم اما ا يشتریب تیدادم که چون بزرگترم مسول یم يانها فقط انها به خودم دلدار بله

 یم یداشت؟مگر کس یکم کردن فاصله ها توجه يبه تالش من برا یدانست؟مگر کس یزحمات مرا م متیقدر و ق یکس

:کرد یزمزمه م دید یکه مرا تنها م یگاه رمگذرد؟پد یم یجوان مثل من چ يدانست در قلب و روح دختر

ابامن حرف بزن به من بگو ب يدلت عقده بشه برا ينذار غم و غصه تو فرانک

مهم  دیپاش یداشت و انقدر نکن به زخم من نم یجانبه اش بر م کی تیکاش پدر دست از حما يا دمیشیاند یمن م و

به خاطر سپردنشان که  يگشودم عقده  یکردم و لب به اعتراض نم یتحمل م يتحمل درد بود که من هم با صبور

در حال برانداز کردن خودش در لباس تنگ و  یتیگ با پدر؟ان شب یزدم حت یدرباره شان حرف م دیسخت نبود چرا با

:دیپرس نهیکه تازه دوخته بود مقابل ا یچسبان

شد فرانک؟ تمام

خانم بله

:گفت شیموها ياز سر غضب بر من افکند و در حال مرتب کردن حلقه  ینگاه
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حاضره؟ یچ شام

دمیهم چ زیخانوم م بله

هاش افتاده مردم  قیدوست و رف ادیتازه  يریو معرکه گ يریسر پ رمردیپ ادیب یبابات ک ستیفعال معلوم ن يدیچ خودیب

 یم رهیش ادیکار ز يشده و سر منو با بهانه  ییدونم البد هوا یعقلش رو باخته نم نیشن ا یره باال عاقل م یسنشون م

.........ماله

چشمش دور شوم؟همان طور که  يز جلوکه ا نیا ایپدرم گوش کنم  ياو درباره  يبمانم و به غرغرها دیدانستم با ینم

:دیکردم غر یپا و ان پا م نیا

؟یکن یو منو بر و بر نگاه م يواستاد چرا

کنم خانوم؟ چکار

کار  یلیخودت از صبح تا حاال خ ؟جونیکن زیخودتو تو چشم بابات عز يخوا یم اریرو از تنت در ب فیاون لباس کث برو

يکرد

از داخل باغچه و شستن و نصب پرده  يزیزرد پائ يسرد اذرماه و جمع کردن برگها يدر هوا یبه ان بزرگ اطیح شستن

خسته به  ییانصاف بود با قدم ها ینبود چه ب يادیلباس و پختن شام در نظر او کار ز ایدن کیو اتو کردن  ییرایپذ ي

خنده و صحبت خواهرانم  ير صدااز اتاق مجاو.بر هم نهادم دهیو د دمیتختم دراز کش يچند لحظه رو ياتاقم رفتم و برا

:گفت یم ونیچشباندم کتا واریمفرط از جا بر خاسته و گوش به د یرغم خستگ یعل دیرس یبه گوش م

 یحساب لمیف کیو  نمایس میبا هم رفت يامدیو ن يکه سرما خورده بود فیچقدر خوش گذشت الهام ح یدون ینم خالصه

میبا صفا خورد يجا کیبعد هم ناهار رو  میدید

:دیپرس الهام

نگرفت؟ یاز من سراغ کامران
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:و اهسته تر گفت دیخند ينخود ونیکتا

کم شک  کیفکر کنم مامان  رونیب میبر يبه چه بهانه ا گهید يفقط موندم دفعه  هیبابا صد دفعه گفت جات خال چرا

کرده

......دفعه هم بگو نیا خونه دوستت يریم یاون دفعه گفت یچطور کارها رو روبراه کن يکه ماشاال بلد تو

رستانمونیدوران دب يها یاز همکالس یکیتولد  میر یگم م یدفعه هم م نیا

حرف زدن خسته شدم اونم در حضور فرانک که مثل اجل معلق  یاز تلفن گهیاوردنش با تو من که د لیدونم دل ینم من

کنه ینگام م يهمه جا هست و با کنجکاو

نداره یمامان رنگ شیکنه؟حناش پ ینداره تازه مگه مامان حرف اونو باور مکه ولش کن جرات حرف زدن  اونو

؟یبابا بفهمه چ اگه

حاشا بلنده وارید

.میدیرو هم فهم نیو رنگ نیدختر سنگ یبه به معن دمیشیبرداشته و اند واریاز د گوش

 یشده بودم اما نم یسائلمشکوکشان متوجه م يالبته من از تلفن ها بندیخانوم دلش خوشه که دخترهاش نج یتیگ

حرف منو  یبگم ک يزیچ یتیگ ایگن فرضا که من به خاطر خودشون به پدر  یدارند راست م يدونستم با هم سرو سر

بالفاصله از جا بر خاستم و پس از  دیخط بطالن کش رشیبه خاطر تاخ میها یپدر بر نگران نیبوق ماش يکنه؟صدا یباور م

از اتاقشان خارج شدند و زودتر از من نزد  زیشدم هم زمان با من دو خواهر کوچکترم ن عوض کردن لباسم از اتاق خارج

:دندیرا پرس رشیتاخ لیبود دل زیو تملق لبر یکه از چاپلوس یپدر شتافتند و با لحن

دیخدا رو شکر که سالم میشد ؟نگرانتياومد رید نقدریشده؟چرا ا یجون چ بابا

:پر محبت گفت یلحن بود با یتیکه نگاهش متوجه گ پدر

کنار تا با مادرتون حرف بزنم نیبابا حاال بر يزایداشتم عز کار
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:دیبلند غر يبه اشپزخانه رفت و با صدا یبگذارد عصبان شیپ یکم کردن فاصله گام يقبل از ان که پدر برا یتیگ

امدن اقا رو بخورم ریغصه د دیوقت با ریجون بکنم شب هم تا د دیصبح تا شب با از

:در حال دراوردن کتش متوجه من شد و با انگشتش به من اشاره کرد و در پاسخ سالمم گفت درپ

ییگه اشپزش تو یغذا م نیا يبابا؟بو يدخرتم چطور سالم

:دیگفتگو با خشم پرس ریعوض کردن مس ياورد و برا رونیبا عجله سر از اشپزخانه ب یتیگ

؟يحاال کجا بود تا

:گفت دیکش یمن م يدست بر موهاکه  یبا لبخند در حال پدر

کنم یخانوم عرض م ادینفسم جا ب بذار

غذا کمک کنم انگاه خودش بعد از دادن  دنیچشم و ابرو مرا به اشپزخانه فراخواند تا به او در کش يبا اشاره  یتیگ

:دیو دوباره پرس وستیدستورات الزم به جمع پدر و خواهرانم پ

خونه یت خروس مکه انقدر کبک هیشده؟البد خبر یچ

:ارام گفت یبا لحن پدر

که انقدر خودشو ناراحت کنه؟ ستیشما ن ییبایو ز يبه باوقار یاز خانوم فیح

غذا را مقابل پدرم گرفت و سپس ان  سید یتینشستم گ زیغذا را به دست گرفته و از اشپزخانه خارج شدم و سر م سید

:گفت تیگذاشت پدر در حال خوردن غذا با رضا زیرا وسط م

به دستپخت فرانک جونمه به

:بالفاصله گفت یتیگ

خوب بوده شیمرب

:به من گفت ستنیوار در حال نگر میتسل پدر
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منکرش لعنت بر

 یفراوان غذا بر دهان م يکه با اشتها ینازك کردند و به خوردن مشغول شدند پدر در حال یپشت چشم ونیو کتا الهام

:گذاشت گفت

بود کارخانه؟امده  یبزن امروز ک حدس

:تفاوت گفت یان که به صورت پدر بنگرد ب یب یتیگ

رنیو م انیها م یلیخ

:گفت يبا لحن شاد پدر

شده يفرق داره ماشاال چه مرد هیبا بق ابن

:دیو پرس ستیبه صورت پدرم نگر رتیسر بلند کرد و با ح یتیگ

؟یگ یرو م یک

:گفت جانیبا ه پدر

شهروز ياقا مهد پسر

:با غضب گفت یتیشد گ سیخ زیاب خورد و م وانیبه ل دستم

؟یکجاست دختر؟مگه خواب حواست

:پدر گفت اورمیب زیخشک کردن م يبرا يعجله از جا بر خاستم تا کهنه ا با

نداره بیع هییروشنا اب

 کیشر يمن اقا مهد یدوران کودک يحرف پدر را در ذهنم مرور کردم شهروز امده هم باز زیحال پاك کردن م در

را ترك کرد و به  رانیا یدر سن شانزده سالگ لیتحص يادامه  يپدرم در کارخانه است و شهروز تنها پسر اوست که برا

پنهانش  دیکوش یکه م يبا شاد یتیماندند گ رهیپدر خ نهر سه چشم شده و به دها ونیو الهام و کتا یتیالمان رفت گ
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:دیکند پرس

امده؟ ی؟کیک

:با افتخار گفت پدر

وزهر دو

خبر؟یب چه

بدن یمهمون کیبراش  بناست

:کرده و گفت يخنده ا یتیگ

شده؟ چکاره

:کند گفت یم فیاز پسر خودش تعر یییکه گو پدر

.و قلب یتخصص داخل يگفت تخصص مغز و اعصاب داره به اضافه  یم يمحصر ياونم چه دکتر دکتر

:گفت ستینگر یم ونیاکه به کت یو در حال دیپس از مدتها از اعماق وجود خند یتیگ

پسر نیبه ا نیافر

:در ادامه گفت یتیافکند گ ریکرده و سر به ز يدار یمعن يخنده  ونیکتا

دیقاپ دیخوب رو با ي کهیگفتند ت میقد از

:با لبخند گفت دیکه پدر را متوجه خود د یتیگ ختیشد و لبخند از لبانش گر رهیخ یتیبه صورت گ پدر

شنیم یمن زوج خوب یکت نه؟شهروز و یهم موافق تو

:شرمسار از صراحت مادرش گفت یکت

مامان..........ا

:گفت يجد یتیگ
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ها؟ یکن یچکار م نمیحاال دهها دختر منتظرند اون لب تر کنه بب نیهم دلت بخواد مطمئنم هم یلیه؟خیچ

:محکم گفت پدر

؟یگ یبه بچه م هیحرفها چ نیا

:گفت یتیگ

من  يدخترا یکن ینکنه فکر م هیچشم کنه چ يچطور خودشو تو رهیبگ ادیکم کم  دیاسالشه ب ستیب ه؟ماشاالیک بچه

شما هم هست چه بهتر که  يوصلت به نفع هر دو نیسروزبونند؟تازه ا یدکتر مهندس رو ندارن؟عقب افتاده ان؟ب اقتیل

هم باشن لیبا هم فام کیدو تا شر

:معترض گفت پدر

گه؟یکنم د شکششونیدخترمو پ دیبفرمائ یکبارکیشما درد نکنه  دست

:گرفت گفت یان پدر را دست کم م یکه ط یبا لحن یتیگ

باز از خودت  يگل دار يمثل دسته  يبه فکر سعادت بچه هاش باشه دختر دیپدر با کیگن پدر؟ یتو هم م به

 شیدست پ با يچطور یستیگذره هنوز بلد ن یکن؟پنجاه سال از عمرت م شکششیپ یگفتم دو دست یک ؟منینامطمئن

....چشم کن يبه حرف دخترت رو تو رشیدعوتش کن بگ یو با پا پس بزن یبکش

به عالمت تاسف تکان داد و نگاهش را متوجه من نمود که همان طور ماتم برده بود من که نگاه پدر را متوجه  يسر پدر

:مزمه کردلب ز ریافکنده و به خوردن مشغول شدم پدر از جا برخاست و ز ریسر به ز دمیخود د

گم یرو م زیراست و درست همه چ امیخودمه که م ریتقص میو سرکوفت نشنو میخونه بذار نیا يشب نشد پا تو کی

:در حال خوردن شامش گفت الیخ یب یتیگ

دارم یامشب بر م نیقدم رو هم نیاول ریبگ ادیاز من  نیحاال بش دمیفهم یخودم م یگفت یهم نم تو

:دیپرس طنتیبا ش الهام
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مامان جون؟ یکن کاریچ يخوا یم

:با دستمال دهانش را پاك کرده و در حال بلند شدن خطاب به من گفت یتیگ

مرتب کن زویم يخورد شامتو

:دیرا به دست گرفت پدر پرس یبه سمت تلفن رفته و گوش انگاه

؟یچکار کن يخوا یم

:در حال شماره گرفتن گفت یتیگ

و تماشا کن نیبش تو

:تبا عجله گف پدر

سر شام باشن دیشا

دلش نبود  يشد دل تو ونیتماس ماند نگاه من نا خوداگاه متوجه کتا يتوجه کنار تلفن نشست و منتظر برقرار یب یتیگ

حباب  یکسان نیهمچ يسپرده بود با خودم گفتم جدا که عشق برا یفرد مورد عالقه اش را به فراموش يبه همان زود

 يو موها نیبا ان پوست گندم افتمیاز خود  باتریاو را ز یلحظات يشه برا یو نابود م شکنه یتلنگر م هیابه که با  يرو

بشقابها  يکه به جمع ارو یاو بودم در حال يکاش جا يو قد بلند حس حسادت اتش بر قلبم زد و ارزو کردم ا یمشک

:کرد یصحبت م یتیبود که با گ يپدرم بر قرار شد به گمانم همسر اقا مهد کیشر يبا خانه  یتیمشغول بودم ارتباط گ

براتون خوشحال  یلیخ دمیشن یبه جان دو قلوها وقت....یبه سالمت....احوال شما؟خانوم چشمتون روشن....کمیعل سالم

خدمت  کیعرض تبر يگفت وگرنه برا ریبه من د یشناس.....قربان شما....نیسالمت باش......دیدامادش کن شاالیا....شدم

به  یبه به ک....؟یراست....قربونتو برم.....دیبرسون متشونسالم بنده رو خد....تر چطورند؟خب دک....دمیرس یم

هم دعوت  م؟اگریا بهیمگه ما غر نیدار ارینه خانوم اخت.....میرس یحتما خدمت م....هفته؟ نیهم يپنج شنبه .....؟یسالمت

افتخار  ي هیما....هبله بل....شاالیا شاالیا...به به...بمونند؟ رانیاومدن که ا یبه سالمت میدیرس یخدمت م نیکرد ینم
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خدا نگهدار....دیسالم برسون....باشه؟ يامر.مااند

:بلند گفت يبا صدا پدر

؟یکن یکه م هیچه کار نیا اخه

:دیاخم کرده و پرس یتیگ

گفتم بده؟ کیچکار کردم؟تبر مگه

:گفت یعصب پدر

........کنند یمردم هزار تا فکر نا بجا م يبد شیر خودتو نماانقد ستیخوب ن يزن تو سه تا دختر بزرگ دار اخه

خونه نیا يتو ادیب ینباشه بذار دو تا ادم درست و حساب تیرو بسپار به من کار هیقض نیکنند تو ا یغلط م مردم

؟یو خوشگذران يولگرد یالبد رفته خارج پ یگفت یم روزیکه تا د تو

داشتم که پسره انقدر  بیمگه من علم غ ینون رو به نرخ روز بخره وانگه دیکه گفته باشم ادم با رمیگفتم؟گ ؟منیک

که مادرش چقدر خوشحال شد باالخره احترامه  يدیکه من تلفن زدم اما نشن نهیتو مال ا یناراحت يکرده؟همه  شرفتیپ

گه یم کیچقدر فروتن و افتاده ست که قبل از امدن تلفن زده و تبر گنیگن؟م یم یمردم چ یکن یفکر م

 یعصبان یتیسرگرم شدم گ زیم يبه جمع اور يشتریب يرا ترك کرد و من هم با عجله  يسالن غذا خور نیخشمگ پدر

:گفت

؟یکن یحاال ام فس فس م یگشت یدست و پا از صبح تا حاال که ول م یب يبجنب دختره  د

:زد ادیفرگشت  یکه دنبال بهانه م یتیبه پچ پچ و خنده سرگرم بودند گ یو کت الهام

کردم ریمن که خودمو به خاطتون پ فیح نیچشم من گم بش ياز جلو نیبه اتاقتون بلند ش نیبر

گوش سپرده بودم به سالها  يزیبارن پائ يکه به صدا یخانه را در بر گرفت من در حال يفضا یسکون و خاموش یوقت

به  نکهیمن بود و با ا یدوران کودک يتنها همباز سال او زدهیکه تنها پنج سال داشتم و شهروز س یقبل بر گشتم به وقت
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نبود که شهروز دوران  یباور کردن میامد برا یبا من کنار م یبا من داشت به خوب يادینسبتا ز يفاصله  یلحاظ سن

 یم میدوشش بود و انچه کتاب قصه داشتم برا يرو شهیمن هم يکه جا يخودش دکتر شده باشد شهروز يبرا یکودک

تداش يریادگیبه  يریناپذ يریس يباهوش بود و عالقه  یداد او زا همان بچگ یپاسخ م انمیپا یسواالت ب خواند و به

اگر او  ایاز وطن تجسم کنم ا ياو را پس از شانزده سال دور يو تالش کردم چهره  دمیسرم را به اغوش کش ریز بالش

 شهیاند نیافتادم و از ا ونیاو و کتا يدرباره  یتیگ تین ادیاو مرا خواهد شناخت؟ناخوداگاه به  ایخواهم شناخت؟ نمیرا بب

وجود قادر نخواهم بود با او روبرو شوم در  نیکنم؟نه با ا یانها حسادت م به ایا دمیشیبر قلبم نشست اند نیسنگ یاندوه

خواهرم  ونیکتا.که محصورم کرده بود بدم امد یدادم و از احساس هیتک واریتخت نشستم و به د يخانه خواهم ماند رو

خودم  يرا برا زیداشت همه چ یلیشدم چه دل یاش شادمان م یدوستش داشتم و از خوشبخت تینها یبود و من ب

:گفت یتیبلند به گ يتصور کردم و لبخند زدم ان شب پدر با صدا یعروس دیرا در لباس سپ ونیبخواهم؟کتا

حق نداره قبل از فرانک شوهر کنه ونیکتا

:گفت یتیگ و

اون بشن؟ يخواهرانش فدا دیفرانک دوست نداشته باشه حاال حاالها شوهر کنه با دیشا

تر ان بود  نیکرد؟سنگ یم یمگر من حق انتخاب داشتم؟در هر حال چه فرق ایبودند  یمن چه کسان يخواستگارها مگر

و  بایشدند؟انها ز یمن م ياو الهام فد ونیکتا دیبود چرا با یتیبه ازدواج ندارم حق با گ یلیکه وانمود کنم خودم م

مادرش را از دست بدهد  یکه کس یسخت است وقت یلیخ يدرما یداشتند من چه؟ب یتیمثل گ يسرزنده بودند و مادر

کرده باشد و ناگهان پشت خودش را  هیکه به کوه تک یاز وجود خودش را از دست داده است درست مثل نهال یمیانگار ن

 یکیکرد در تار یم يسعادتشان هر کار يمادر بود و برا کیفرزندانش  يچه که بود برا در نظر من هر یتیگ ندیبب یخال

در ازدواج با شهروز است خدا  ونیکه فقط خود بدان اگاه بودم ارزو کردم اگر سعادت کتا یرغم دلشکستگ یان شب عل

.خواست سرعت ببخشد نیبه انجام ا
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دوم فصل

خودته اکتفا  لینشان نداد و به گفتن م یمخالفت چیشهروز ندارم ه یت در مهمانبه شرک یلیام گفتم م يبه نامادر یوقت

کردند و  ینم یچشم پوش يکار چیدر اراستن خود از ه ونیحاکم بود الهام و کتا یبینمود در خانه جنب و جوش عج

 يبرا ییبایب لباس زان ش یکرد و به مناسبت مهمان یم یدگیاز الهام رس شیب ونیعالوه بر خود بخصوص به کتا یتیگ

ان را به تن  ونیکه کتا نیپس از ا یقیتا دقا یتینمود و من و الهام و گ یم رینظ یبود که در نوع خود ب دهیخر ونیکتا

:گفت یانبه وجد امده بود با شادم ونیکتا ییبایکه از ز یتیمبهوت کننده ان ماتمان برده بود گ ییبایکرد از ز

یباش یدختر مهمان نیشگلتربندم امشب تو خو یشرط م یکت

:دیحرفش از ما پرس دییتا يبرا انگاه

ه؟یشما چ نظر

:گفتم دمید یم بایرا ز ونیکه واقعا کتا من

طوره نیهم واقعا

:افکنده و معترض گفت یخود نگاه يبه سراپا الهام

مییبا هم دو قلو یمن و کت یمامان؟نا سالمت یمن چ پس

:گفت یاسش به نرملب ي قهیدر حال مرتب کردن  یتیگ

يخوشگل شد تینها یب یشمیلباس  نیهم با ا تو

:دیپرس الهام

د؟یدیرو رنگ هم نخر یلباس من و کت چرا

:با صراحت گفت یتیگ

با همه فرق داشته باشه دیمهمه اون امشب با تو بلکه با یلیخواهرت خ يامشب برا یدون یهم خوب م خودت
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:دیپرس یتیزده و از گ یمیشده بود چرخ مال يسرمه دوزبا لباس ترك بلندش که تماما  ونیکتا

موهام خوبه؟ مامان

:گفت نیبا تحس یتیگ

که در نظر داشتم هیدرست همان طور اره

:دیپرس ونیکتا

شما رو بندازم؟ دیتونم امشب ان گردنبند مروار یم

:سنگ تمام گذاشته بود با سخاوت گفت ونیکتا يکه برا یتیگ

کار رو بکن نیا بله

:زد ادیرفت و چند لحظه بعد از همانجا فر یتیسر از پا نشناخته به ااق گ ونیکتا

کارو بکنم نیتونم ا یقفل گردنبند رو ببند خودم نم ایب الهام

:خاطر بود از سر حسادت گفت دهیکه هنوز به خاطر رنگ لباسش رنج الهام

تونم دستم بنده ینم من

:به جانب من برگشت و گفت یتیگ

رو ببند ونیبرو قفل گردنبند کتا يندار ياگه کار فرانک

در  ونیرفتم کتا ونیاز جا بر خاسته و نزد کتا یپنهان يشدم با شاد یبه اسم خوانده م یتیکه پس از مدتها توسط گ من

:گفتم یحال تقال به خاطر بستن قفل گردنبند بود من با مهربان

کارو بکنم نیجان بذار من ا یکت

بار  نیدوم يخود افکند و برا يبه سراپا تیاز سر رضا یو نگاه ستادیا نهیو ارام مقابل ا دیالش کشدست از ت ونیکتا

:دیپرس
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ام؟ینظرت چطور م به

:قلب گفتم میاز صم من

لباست یبخصوص با رنگ نبات يشد بایز یلیخ

ز گذشته شده بود بخصوص که ا باتریبه طرفم برگشت و از من به خاطر بستن قفل گردنبند تشکر کرد به نظرم ز ونیکتا

:گفت يساخت او از سر دلسوز یم نینما شیاز پ شیو قد بلند ش را ب فیظر کلیلباس ترك ه

؟يا یچرا با ما نم تو

:تلخ گفتم يلبخند با

رو ندارم یمهمان يحال و حوصله  راستش

:خود مطمئن بود گفت ییبایکه از ز او

.گذشت یبهت خوش م يامد یشد اگر م فیح

:و گفتم دمیکش یخواهرم را به نرم ي هگون

برو خواهر کوچولو به تو خوش بگذره انگار به من خوش گذشته تو

:تفاوت گفت یشانه اش را باال انداخته و ب او

خودته لیم

به خاطرش امده  یمطلب ییو گو ستادیبودم دور شدنش را تماشا کردم او ناگهان مقابل در ا ستادهیهمان طور که ا من

:گفتباشد 

؟یراست

؟یشده کت یچ

؟يامشب به من قرض بد يگوشواره ات را برا یتون یم تو
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خودم از انها  يامد برا یدلم نم یکردم و حت یو مراقبت م يدگار مادرم بود و من مثل جانم از انها نگهدار ایها  گوشواره

 یموج م یو دودل دیت در چشمانم تردخواس یم يزیبار از من چ نینخست يبرا یبود که کت یدر حال نیاستفاده کنم وا

:شد گفت یکه از اتاق خارج م یخاطر در حال دهیچرا که رنج دمساله ش نیهم متوجه ا ونیزد و به گمانم کتا

گوشواره چقدر ارزش داره که تو به خاطرش ناز  هیدونستم مگه  یجوابت رو از قبل م دیانداختم با یبه تو رو م دینبا اصال

؟یکن

:از دستم برنجد پس بالفاصله گفتم ونیکتا نبودم لیما

يجعبه گوشواره دار کیجان تو کهه  یکت

:که به شدت اخم کرده بود گفت یدر حال ونیکتا

يدوست دار شتریدونستم گوشواره هات رو از خواهرت هم ب ینم چیخورند ه یکدوم به لباسم نم چیه اونا

:گفتم دمیکش یاو م يکه دست نوازش بر شانه  یدر حال یمهربانبلند خودم را به او رسانده و با  ییبا قدمها من

 يکه من درباره  ینیب یدوست داشته باشم؟اگر م شتریاونا رو از تو ب دیچرا با یمن زیخواهر عز ه؟تویچه حرف نیا زمیعز

مادرمه ادگاریخاطره که  نیاونا حساسم صرفا به ا

:کردن احساسم گفت ختهیبرانگ يبرا ونیکتا

جفت  کیو  یهست نیاز ا ریاما وقت عمل غ يدار یزبان گرم و نرم يد یم حیرو به ما ترج يزیمادره تو هر چ با حق

يدیم حیگوشواره رو به ما ترج

:گفتم لمیاثبات عشقم بر خالف م يبرا

بدم حاال گوشواره ها رو بهت نیحاضرم هم یکن یفکر م نطوریحرفها نزن اگه واقعا ا نیجان تو رو خدا از ا یکت

:گفت يو با شاد دیدرخش یکت دگانیدر د يشاد برق

؟یگ یم راست
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:و گفتم دهیکش میاز سر تسل یاه من

ارمیاالن برات م بله

 يدر جعبه ا اطیهم پس از مدتها به دنبال من وارد اتاقم شد من با احت ونیاتاقم شدم و کتا یحرف راه نیاز گفتن ا پس

خودم به  ياوردم و با دستها رونیمادرم را از ان ب ادگاری يکردم و گوشواره هارا که در کمدم قرار داده بودم باز 

:گفت تیبرانداز کرد و با رضا نهیخودش را در ا زیشدم او ن رهیبه او خ نیو انگاه با تحس ختمیاو شیگوشها

باستیز یلیخ

 نیکردم بد یعقب زد چرا که تصور مام را به  یکه خواهرم را خشنود کرده بود ناراحت يانجام کار يشاد یلحظات يبرا

محبت من بوسه  ایخودش  ییبایدانم متاثر از ز یبه طرفم برگشت و نم ونیتوانم فاصله ام را با او کم کنم کتا یم بیترت

او را لمس کردم و  يبوسه  يحرکت او به وجد امده بودم که با دست جا نیابار بر گونه ام زد انقدر از  نینخست يبرا يا

اشکم را  زشیر يتختم نشستم و تالش کردم جلو ياتاقم را ترك کرد و من ارام لبه  يرا فشرد او با شاد میوبغض گل

و جز هنگام  یرسم وسرد شهیگرفته بود چرا که روابط ما هم ياحساسات مرا به باز ياور بود بوسه ا رتیبله ح رمیبگ

میدیبوس یرا نم گریکدیسال که ان هم رسم بود  لیتحو

را فدا  زمیخانواده ام هستم و حاضرم به خاطر به دست اوردنش همه چ يمحبت اعضا يدانستم تا چه حد تشنه  روز ان

به حمام رفت و پس از حمام به سرعت حاضر شد  میو مستق دیساعت به وقت رفتن مانده بود که پدر از راه رس میکنم ن

 یسروظاهر من ب دنیالم دادم به عقب برگشت و با دمن س هکراواتش بود ک يدر حال سفت کردن گره  نهیاو مقابل ا

:دیانکه پاسخ سالمم را بدهد پرس

؟ییا یتو نم مگه

:لبخند گفتم با

پدر جون نه
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:دیپرس رتیدست از گره کراواتش برداشت و با ح پدر

چرا؟

:گفتم یشدم و در حال مرتب کردن گره کراواتش با مهربان کتریبه او نزد من

نیاسوده بر الیو با خ دیرم شما نگران نباشبه امدن ندا یلیم

:من گذاشت و گفت يشانه ها يپر قدرتش را رو يدستها پدر

من نگاه کن يچشمها به

:مهربان پدر چشم دوخته و گفتم دگانیرا باال گرفته و به د سرم

امدن ندارم يگم پدر حوصله  یراس م واقعا

:دیپرس با دست راست چانه ام را باال گرفته و ارام پدر

؟يلباس ندار ایا

:بالفاصله حدسش را رد کرده و گفتم من

پدر ستین نطوریا اصال

شده؟ تیاسباب ناراحت یتیگ ای؟ایخونه تنها بمون يتو يخوا یم یچ ي؟برایچ پس

شرکت کنم یمهمون نیخواهم در ا یپدر که من خودم نم دیکن باور

:به دروغ گفتم بعد

سردرد دارم یکم راستش

:ما گفت يمشکوك به هردو یکه از انتظار خسته شده بود نزد ما امده و با نگاه یتیگام گهن نیهم

؟یشناس يد یلفتش م چقدر

:دیو محکم پرس یدگیبا رنج پدر
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؟یفرانک چ پس

:گفت يبه سرد یتیگ

ادیخواد با ما ب یدلش نم اون

؟یدونه ک یا خدا مساعت شب ت نیخونه تنها بمونه؟اونم از ا يکه اون تو يهم قبول کرد تو

:اخم کرده و گفت یتیگ

ستین یچکار کنم؟التماسش کنم؟اون اصوال دختر اجتماع يدار انتظار

:خطاب به من گفت پدر

دخترم یتا تو حاضر بش میمون یمنتظر م گهیکم د کی ما

:قلب گفتم میاز صم من

دیکن یخودتون رو معطل م جهت ینمونده و شما ب یفرصت باق گهید یپدر وانگه امیخوام ب ینم واقعا

:را از دست بدهد گفت یساعت از مهمان کی ینبود حت لیحرف من خوشحال شده بود و ما دنیکه از شن یتیگ

اش رو عوض نکنه دهیوقت رفتن عق گهیاون که د يباشه برا یدرس عبرت نیا دیشا میندار یما فرصت یبا اونه شناس حق

:محکم گفت پدر

ادیخوام با ما ب یکرده من ماش رو عوض ن دهیعق اون

:گفت نهیدر حال مرتب کردن گردنبندش در ا یتیگ

هم  دیشا ای رهیگ یم میتصم کی قهیکه هر دق هییاراده ا یاون دختر ب يکنه اگه راستشو رو بخوا ینم یهر حال فرق به

کنه؟ یم یتو بازار گرم يبرا

:بلند گفت يبا صدا پدر

؟یتیگ هیحرفها چ نیا
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غضبناك بر من ما را ترك کرده و نزد دخترانش  یرا از پدر نداشت پس از نگاه يال انتظار چنان برخوردکه اص یتیگ

فشرد و لب به دندان  یرا م میبود رو به من کرد که بغض گلو نیخشمگ یتیگ يحرفها دنیرفت پدر که هنوز از شن

نابجا که  يخواست به خاطر ان همه وصله ها یدلم م ندنچک میگونه ها يبه رو میکردم اشکها یگرفته بودم و تالش م

حرکت مرا به خودش چسباند و  کیبسته بود پدر با  میکنم راه گلو نیخواستم چن یاگر م یبزنم اما حت ادیحقم نبود فر

:سرم گفت دنیدر حال بوس

متاسفم یلیمتاسفم خ دخترم

 یاش را م یشگیادکلن هم ياو فشردم پدر بو ي نهیو متاثر از سخن پدر سر بر س دیغلط میبه ناگهان بر گونه ها اشکم

:بمانم پدر زمزمه کرد یکردن عقده از دل همان حال باق رونیداد و من دوست داشتم تا ب

زم؟یمگه نه عز ستیهم انقدر تلخ ن شهیهم اون

 يتو ین قلباو نیهم تلخ تر از ا یقدر تلخ و سخته و گاه نیهم شهیبزنم اون هم ادیگرفتم فر میلحظه تصم کی يبرا

از من فاصله گرفت و در حال پاك  یپدر کم....اون....اون زهیوجودش از نفرت نسبت به من لبر ياش نداره و همه  نهیس

:خاطر گفت دهیمحزون و رنج میکردن اشکها

یمونم تا حاضر بش یرم منتظرت م یکجا نم چیتو ه یمن ب زمیعز برو

............اما

؟یخالفش رو ثابت کن یهست یاجتماع ریکنند تو غ یکه فکر م یه کسانبه اون و هم يخوا ینم چرا

:در ادامه گفت يشدند پدر با لبخند خسته ا ریسراز میاشکها دوباره

ایحاضر شو و همراه من ب یکن یفکر م نطوریتو هم اگه ا ستین یاجتماع ریاراده و غ یو دختر من هرگز ب یدختر من تو

:گفتم هیگر انیم

.....انوم وخ یتیگ اما
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چطوره؟ میر یبرن و من و تو هم با هم م نیتونن با ماش یناراحتند م اگه

:زدودم گفتم یرا از گونه م میکه اشکها یبا هراس از عاقبت کار در حال من

.........من هم نیپدر جون شما بر نه

 ینم یعنی دیبود يبا هم همباز یبچگبشنوم شهروز و تو در  يزیخوام چ یهم نم نیاز ا ریو غ يایبسه تو با ما م گهید

 دهیعق رییدم که تو هم تغ یخبر م یتیرم و به گ یحاال م نیبعد از سالها؟من هم ینیرو بب تیدوران بچگ يهمباز يخوا

يایو با ما م يدادا

رفته بود یتیباز شود پدر نزد گ يزیگفتن چ ياز ان که دهان من برا قبل

 يمن به رنگ اجر راهنیشانه زده و از اتاق خارج شدم پ یرا به سادگ میو موها دمیلباس پوش قهیدر عرض پانزده دق من

و خواهرانم لب  یتیزد پدر در برابر گ یکه در ظاهر من موج م یرغم سادگ یداشت عل قیکامال تطب میبود و با رنگ موها

:گشود و گفت نیبه تحس

دهیافر بایز یعیبه تو دختر زرنگ و قشنگم خدا تو رو به صورت طب نیافر

:نازك کرده و زمزمه نمود یفقط غر زده بود پشت چشم قهیکه در طول ان پانزده دق یتیگ

کنه یم فیهم تعر چقدر

که به دنبال خواهرانم از ساختمان  يگرفت و شانه به شانه اش از خانه خارج شد و من در فاصله ا دهیحرف او را نشن پدر

خودشان  يکه چهار سال از من کوچکتر بودند اما طور نیا برانداز کنم انها با اانان ر يشدم فرصت کردم سراپا یخارج م

وارد  یگمان وقت یب دمیشیدادم اند یوجود قد کوتاهم بچه تر نشان م بارا ارسته بودند که من در برابرشان بخصوص 

و شکوه ییبایکنم و انها از فرط ز یجلب نظر م یمن از فرط سادگ میمجلس شو

همه از  یانگاه مقابل خانه انها توقف کرد وقت مودیرا پ کشیخانه خودمان تا خانه شر ریمس يشتریب يه با عجل پدر

 یانها از خود مطمئن و محکم گام بر م ستمینگر ونیبه الهام و کتا دیتپ يشتریقلب من با سرعت ب میشد ادهیپ لیاوتمب
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به  یتیکه گ دمیداشتم شن ینها و در کنار پدر گام بر مپشت سر ا هک یخود داشتند من در حال انیرا م یتیداشتند و گ

:گفت یارام

؟یکن یچه م نمیبب

پدرم دوان دوان  کیکه شر میکرده بود یبزرگ خانه را ط اطیاز ح یمیافکند ن ریکرده و سر به ز يزیر يخنده  یکت و

گرم باز گشت  یبا زبان یتینمود گ ینزدمان امد و ضمن فشردن دست پدر به ما خوشامد گفت و از امدنمان ابراز شادمان

ما را تا  يهمه  يانها شادمان است اقا مهد يکه به اندازه  وردگفت و قسم دوپهلو خ کیپدرم تبر کیشهروز را به شر

که ما سرگرم از  یخبر کردن همسرش ما را ترك کرد چند لحظه بعد در حال ينمود انگاه برا یورود به ساختمان همراه

گفت او  دتک تکمان خوشام دنینزدمان امد و در حال بوس يهمسر اقا مهد ماخانمیس میبود مانیتوهاتن دراوردن پال

:گر گفت نیتحس یو با نگاه دهینزدش برخوردار بود کش یخاص تیرا که از محبوب ونیکتا يگونه 

زمیعز يناز شد چقدر

:گفت تیاز سر رضا يبا خنده ا ونیکتا ي قهیدر حال مرتب کردن  یتیگ

شماست کیبرم خانوم کوچ ربونتونق

کرد  یم دادیاز ترحم در ان ب یبرد و موج یسوال م ریمرا ز یکه سادگ یخانم به جانب من برگشت و با نگاه مایس انگاه

:گفت

فرانک خانوم؟ نیچطور شما

:افکنده و ارام گفتم ریکه صورتم گر گرفته بود سر به ز من

لطف شما خوبم به

:گفت نیبرگشته و با تحس ونیانب کتادو باره و به ج مایس

يشد یخودت خانوم يو حاال برا يرفت تو چهار ساله بود یم یکنم وقت تیتا به شهروز معرف يایباهام ب دیجان با یکت
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:کرد با لبخند گفت یبند لباس الهام را محکمتر م يکه گره  یدر حال یتیگ

افتخار ماست باعث

به من که  یتیخارج شد و گ میدر ان به مرتب کردن سرو وضعمان مشغول بود که ما یکه از اتاق ونیبا کتا مایس

:ارام گفت یول يبودم به سرد ستادهیمنتظرشان ا

به سروصورتت بکش یاسباب و لوازم رو بردار و دست نیا ری؟بگيما رو ببر يابرو يخوا یه؟میچه سرووضع نیا

......من اما

و چهارسالته ستیب گهی؟ديامد ينطوریکه ا ییانقدر فس فس نکن مگه بچه ا گهید ریبگ

اماده رفتن شدم  یوق وقت دمیبه سروصورتم کش یدست لمیرغم م یاسباب و لوازم را گرفتم و عل فیک یلیم یبا ب من

نقص باشد تا  یافکندم و در دل دعا کردم ظاهرم ب یخود نگاه يبه سراپا دمیرا متوجه خود د یتیاور گ رتیح ينگاهها

من گرفت و جلوتر از ما از اتاق خارج شد سالن از کثرت  دسترا از  فشیم او را فراهم نکند او با غضب کموجبات خش

 يشناختند برا یها که خانواده ما را م یلیو خ دیبود که البته اکثر نگاهها با ورودمان متوجه ما گرد زیشرکت کنندگان لبر

 ختمیگر یجمع م هب ستنیکه از نگر یا داد من دستپاچه در حالپاسخشان ر وهیبه همان ش زیسر خم کردند و او ن یتیگ

میریگوشه از سالن قرار بگ کیکردم هر چه زودتر  یداشتم و دعا م یو الهام گام بر م یتیپشت سر گ

بودم که پاك  ختهیهستم راستش انقدر از جمع گر یاجتماع ریگفت من دختر غ یبود که م یتیحق با گ دیدانم شا ینم

 یتر و سروزباندار تر از من بودند وقت یاجتماع ونیالهام و کتا یشرت را فراموش کرده بودم و به نظرم حتاداب معا

دانم  یستردم نم یشانیو عرق از پ دهیکش ینفس راحت میقرار گرفت ناز سال ییخانوم در نقطه ا مایس ییباالخره با راهنما

نگذشت که پدر هم نزد ما امد  يریکنند د یما پچ پچ م يره نگاهها متوجه ماست و همه دربا يکردم همه  یچرا حس م

:دینشست و ارام پرس یتیو کنار گ

د؟یدیشهروز رو د شما
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مغرور نشسته بود او در پاسخ به سوال  یکه مثل طاووس ستمینگر یتیبودم به گ دهیند یکس را به درست چیکه اصال ه من

:پدرم همانقدر ارام گفت

جلو ادیتا اون خودش ب اوردمینخودم  ياما به رو دمشید

:دیلب غر ریز پدر

م؟یدرجه اول لیمگه ما فام يشورش رو دراورد گهید

:گفت گارشیدر حال روشن کردن س یتیگ

؟يدیخدا رو چه د میهم شد دیشا

:دیداد و از الهام پرس هیمغلوبانه به عقب تک پدر

کو؟ یکت پس

:با لبخند گفت الهام

برد خانوم با خودش اونو مایس

 یشد و من با کم کینزد زمانیکه صورتش گل انداخته بود به م یدر حال ونیبپرسد کتا يگریاز ان که پدر سوال د قبل

:گفت یتیپدر به گ دمیزد متوجه او د یدر انها موج م نیدقت اکثر نگاهها را که تحس

؟يکرد يرو ادهیز یلباس کت يدرباره  یکم یکن ینم فکر

:اش انداخته و گفت یشانیبه پ ینیچ یتیگ

کنند یم دهیهم اظهار عق يکه همه درباره  هیمجالس نیهمچ يپدرش نداره؟تازه تو مگه

:زمزمه کرد جانیقرار گرفت و با ه یصندل يکنار من رو ونیکتا

مردم از خجالت يوا

:دیبود بالفاصله پرس یفرصت نیکه منتظر چن یتیپدر شهروز از جا بر خاست و گ يبا اشاره  پدر
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خب؟

:با لبخند گفت ونیکتا

رنیگ یکه خودشون رو م ییمامان نه از اونا هیجنتلمن واقع کی اون

:دیبا حرارت پرس یتیگ

؟یگفت یگفت؟تو بهش چ یتو چ به

:گفت ونیکتا

يمن گفت سالم خانوم کوچولو چقدر بزرگ شد به

:دیداشت پرس يگریمطالب د دنیکه انتظار شن یتیگ

:گفت نویکرد فقط هم یرو معرفکه تو  ن؟مادرشیهم فقط

:افکنده و گفت ریسر به ز ونیکتا

مامان اره

:دیلب غر ریز یتیگ

عرضه یب يا

اگر سر بلند کنم نگاه او را متوجه خود  دمیترس یدانم چرا م یشهامتم را جمع کردم تا به او از دور بنگرم نم ي همه

دانم ینم یراست ختم؟بهیگر یبا او م ییارویاز رو نم؟چرایبب

مادر و پدر و  يحاضر به او که در حلقه  تیجمع انیدر حال ارتکاب جرم سر بلند کردم و از م يو مضطرب مثل دزد ارام

 يبود او داشت به رو ونیشده بود و در ارتباط با جنتلمن بودنش حق با کتا یمرد واقع کی ستمیدو خواهرش بود نگر

راه  یداد عکاس هم راه و ب یپدرش تکان م يحرفها دییتا عالمتا به زد و سرش ر یلبخند م شیاز خواهر زاده ها یکی

به تن  یخوش دوخت دینشست شهروز کت سف ینم کاریان ب کیبردار هم  لمیگرفت و ف یصحنه ها عکس م نیاز ا
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ن به زور پدر را که در هما يبراندازش کنم همان دم اقا مهد ریتوانستم س یداشت و اصال متوجه اطراف نبود پس م

را دور کمر شهروز حلقه کرد و از عکاس تقاضا کرد عکس  گرشیحضور داشت کنار خود گرفت و دست د یکینزد

:به ان منظره گفت ستنیدر حال نگر یتیگ ردیبگ

یکن یچشم م يگه خودتو تو یکن اونوقت به من م نگاه

:خود جرات داده و گفتم به

پدر رو صدا زد من حواسم بود يمهد اقا

:زد گفت رونیان چشمانش از حدقه ب یکه ط یگاهبا ن یتیگ

خواد موش مرده ینم یوص لیادم زنده وک یمارمولک؟الزم نکرده از بابات دفاع کن دیاز تو پرس یک

 یافکنده و به سنگفرش سالن چشم دوختم ط ریو من ازده خاطر سر به ز دندیخند ينخود یتیگ ریاز تعب ونیو کتا الهام

 یتوجه از حدم تجاوز کرده بود انگار اعتماد به نفسم را سالها قبل وقت یاظهار نظر نکنم و ان لحظه بان سالها اوخته بودم 

بودم تا  افتهیگذشت اما در یو چهار سال از عمرم م ستیشدم از دست داده بودم ب ریتحق یتیبار توسط گ نیاول يبرا

 يرا به بها یمن لذت زندگ يتفاوت باشم ار یب شنوم یهست که سکوت کنم و در برابر انچه م شیارامش و اسا یوقت

 يبودم صدا دهکه در تفکراتم غرق ش یخود دلخوش بودم در حال يایبه دن نیب نیاز کف داده و در ا گرانیسعادت د

:دیکش رونیب میایتوام با غرور و خشم مرا از دن یتیگ

ما شیپ ادیدکتر داره با پدرتون م نیباش نیها سنگ بچه

شدم؟چرا دست و پاهام رو گم کردم؟اما  ينطوریمن ا اد؟چرایمگه داره به خاطر من م دمیشیو اند دیلرز وجودم ي همه

کرد و مرا  یدهان باز م نیخواست زم یما دلم م شیپ ادیداره م.....شهروز.....کرد اون یم دادیکلمه در ذهنم ب کیفقط 

 یشانیکه به دست داشتم عرق از پ یاصال نبودم با دستمال ایبودم  یم باتریز ایتنم بود  يکاش لباس فاخرتر دیبلع یم

گذشت  یکودکانه ام با او شانزده سال م يها يبود و از دوران باز یکه اکنون دکتر سرشناس یستردم و اماده شدم با کس



يجعفر میمر - من يایرو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٩

شدن با  مواجه هنگام يمانده بود مثل دختر یروبرو شوم تالش کردم سر بلند کنم اما انگار گردنم به همان حالت باق

.کاش خواب باشم يکاش خواب باشم ا يا ایاش زبونانه ارزو کردم خدا یزندگ يحادثه  نیبزرگتر

سوم فصل

:خطاب به شهروز گفت نشیبم و دلنش يزدم پدر با صدا یتالطم و اضطراب دست و پا م يایکه من در در یحال در

شهروز جان؟ يرو که به خاطر دار همسرم

دلچسب در پاسخ سالم و خوشامد  يبا لبخند یتیو گ میهرچهار نفر هم زمان از جا بر خاست ونیکتاو الهام و  یتیو گ من

:شهروز گفت ییگو

گم یم کیخوشحالم دکتر ورودتون رو به وطن تبر دنتونید از

:دل زمزمه کردم حاال نوبت منه پدر با اشاره به الهام گفت در

الهامه ونیکتا يهمون دوقلو نمیا

شد و چشمانش را  رهینافذ بر من خ= یاز من ببرد با نگاه یلهام هم خوشامد گفت انگاه قبل از ان که پدر اسمبه ا شهروز

تنگتر کرد يزیچ ياداوریاز 

:شوخ گفت یبا لحن دیکه او را متفکر د پدر

ه؟یک نیا یگفت اگه

:شد من زمزمه کردم یم انجیبه ان دستخوش ه دنیشیبود که او از اند يزیچ اداوریلحن طنز الود پدر  انگار

سالم

:گفت يجلو نهاد و با ناباور یقدم شهروز

؟ییتو فرانک

لحنش  دیو رنج به من چسب ییکه پس از سالها تنها يزیافکندم چقدر لحنش اشنا بود چ ریو سر به ز ختیفرو ر قلبم
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کیو گرم بود همانقدر نزد یمیچون گذشته صم

همون فرانک کوچولوئه؟ نیشه ا یعمو جون باورم نم يچقدر فرق کرد يوا

:با افتخار گفت پدر

گذره یشانزده سال م شیدیکه د يبار نیشده از اخر یخانوم حساب کیحاال  ستیکوچولو ن گهیخوشه د بله

:زمزمه کرد انیکنجکاو اطراف يتوجه به نگاهها یب شهروز

یدو تا بچه داشته باش یکی دیال باکردم حا یافتادم فکر م یهامون م یبچگ ادیکه به  یشه گاه ینم بالورم

ام نشست  یشانیبر پ یبوده دوباره صورتم گر گرفت و عرق گرم ادمیکرده به  یپس او به من فکر م ختیفرو ر دلم

 رهیبود و با دو چشم قرمز از خشم به پدر خ دهییگرا یصورتش ورم کرده و به سرخ ستمیام نگر يبه نامادر یچشم ریز

جزءبرنامه برنامه  نیکرده بود و ا فیجمله از من تعر کی رمگر چه کرده بود؟به گمانم تصادفا دپدر  چارهیشده بود ب

 رییتغ يبرا یتیمضطرب و دستپاچه بودم؟گ مشینگاه مستق ریدانم چرا ز یبود و نم رهینبود نگاه شهروز هنوز بر من خ

:دیجو موجود شهروز را به حرف کش

دیائیر یو ب کرنگیهنوز همانطور  نیعوض نشد یو اخالق یشما اصال از لحاظ روح هزار ماشاال نیدکتر از اونجا بگ خب

در گفتگو شتابزده و عجول است و  یکردم به نوع یبود که حس م بیداد اما عج یرا م يپاسخ نامادر یبه گرم شهروز

برد او به اصرار پدر و  یشد به ان پ یم قیدق یبود که با دقت یلرزش نامحسوس شیتمرکز الزم نست در عمق صدا يدارا

 یو افکنده و ساکت بودم و اگر هم اتفاق ریان مدت سر به ز لچند نزد ما نشست و من در تمام طو یام لحظات ينامادر

دوختم به  یچشم م يگرید يشدم و به سرعت نگاه از او بر گرفته و به نقطه  یافتاد دستپاچه م یچشمم به چشمش م

ان که خود  یاز پرسش و ابهام قرار دارد و من با اعمالم ب يکند در هاله ا یمن م يانه که او رو یامد نگاه ینظرم م

بود او با ان قد بلند  یبه خاطر سپردنش کاف يو دزدانه و ناکامل برا يسرسر يدهم همان نگاهها یبخواهم به ان پاسخ م

 یاراسته بود و ابروان ییبایدش که به زهمرنگ خو ییموها ي هیسا ریز ییقهوه ا ي دهیستبر و چشمان کش يو شانه ها
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 یکه ب یخوش دوخت دیرفت فرو رفته در کت سف یباال م ییاور و تازه ا باعجا زیهر چ دنیو پرپشت که با شن رهیت

و  افتهی نتیهمرنگ کتش ز یکه با کراوات رهینچندان ت یشکالت راهنیبود و ملبس به پ یالمان اطانیخ نیگمان کار بهتر

 يکه شاد یو با لحن وستیخانوم به جمع ما پ مایاز حضور او نزد ما نگذشته بود که س یقیافزود هنوز دقا یم تشیبر جذاب

:کرد گفت یم دادیاز کانون خانواده در ان ب يحضور فرزند پس از سالها دور

.رهیگ یشهروز جان خاله ات اومده و سراغت رو م نیشنو یو گل م نیگ یگل م خوب

:دیپرس یبا خوشحال شهروز

کجاست؟

ششیبرم پ یطرف سالن گفتم تو رو م اون

:کرد خطاب به ما گفت یمادرش حلقه م يکه دستش را دور شانه  یاز جا برخاست و در حال شهروز

.....کنم یکه ترکتون م نیخوام از ا یم معذرت

:شوخ گفت یبا لحن پدر

مه مهمون به خاطر تو اومدنده نیا ياریدل همه رو به دست ب دیامشب با ؟تويخوا یعذر م چرا

:گفت نینمک يبا لبخند شهروز

عمو جون دیکن یکه درك م متشرك

:گفت یساختگ یبا تاسف یتیگ

همه که دوست دارند شما رو کنار خودشون داشته باشند سخته نیبه جا اوردن توقع ا وچقدر

:نمود گفت یکه نگاهش را متوجه من م یهم لبخند زد و انگاه در حال یتیبه گ شهروز

فرانک خانوم خسته نکنه يرو به اندازه  گرانیکنه حضور من د خدا

:سر بلند کرده و عجوالنه گفتم یناگهان یلینام خودم مثل برق گرفته ها خ دنیثابت بود با شن زیم يکه نگاهم رو من
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ستین نطوریاصال ا....اصال

:فشرد گفت یکه دست مرا م یکه متوجه مقصود شهروز شده بود در حال پدر

هیکال دختر کم حرف فرانک

:باال انداخته و گفت ییابرو شهروز

نبود نطوریشن فرانک خانوم در گذشته که ا یکه ادمها عوض م بهیعج یلیخ

:بحث گفت نیدادن به ا انیپا يشهروز برا مادر

کرده رییهم تغ یاظ اخالقاز لح عتایشده و طب یخودش خانم يحاال برا شونیا ادتهیفرانک خانوم رو  یتو بچگ زمیعز

:گفت یساختگ يکردن من و جلب نظر شهروز با خونسرد ریتحق يبرا یتیگ

رو به ما ببخشند بیع نیباشند و ا دهیدکتر نرنج دوارمیدونه ام ینم یرو به خوب یاداب اجتماع فرانک

:گفت یتدافع یبا حالت شهروز

 چیاز ه شونیمنن ا ي دهیسوال بردم خانوم؟به عق ریرو ز نشویا یشعور و برخورد اجتماع یمن ک ستین نطوریا ابدا

ستندین هیبه دختران هم سن و سالشون شب ينظر

غضبناك براندازش کرد و تالش نمود خونسرد باشد و من که  یقرمز خشم شد پدر با نگاه يپر از لکه ها یتیگ صورت

نشان ندهم انتظار داشتم  یتا عکس العمل دمیجنگ یم یرا نداشتم با خودم به سخت ییچنان حرفها دنیابداا انتظار شن

انجا بود که  اوردیبه زبان ن يگریسکوت نمود و سخن د تصورمبه او بدهد اما بر خالف  یام پاسخ دندان شکن ينامادر

که  یاو بود جوان فیکند و شهروز چقدر خوب حر یبه خاطر حفظ منافع خودش سکوت م یطیدانستم او تحت هر شرا

انها که همانا صراحتشان بود را در خودش حفظ  اتیخصوص نیاز مهمتر یکیبود و  ستهیفرهنگ خشک غرب زسالها در 

به  یلحاظ چیجمله که گفت من از ه نیا انیاز ب یدر دل از او سپاسگذار شدم هر چند که مقصودش را به درست ردک یم

دمینفهم ستمین هیدختران هم سن و سالم شب
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با  مایمانده بود س رهیخ هیکنجکاو به بق یدگانیکرد و الهام با د یتقال م یصندل يپر بسته روبال و  یمثل مرغ ونیکتا

 یشهروز با خاله اش ما را ترك کرد به نظر م ییارویرو يمجدد دست شهروز را به دست گرفته و به بهانه  یعذرخواه

را  شیلبها یتیدگ میشد رهیبه هم خ میشددور شدن انها مطمئن  از یگفتن دارد پس وقت يبرا يزیاز ما چ کیامد هر 

از به زبان  یگفتن دارد و بنا به مالحظات يحرف برا ایدن کیامد  یبر هم فشرد و نگاه از پدر بر گرفت و پدر که به نظر م

را با ولع به  دودشبلندش اتش زد و  هیپا گاریفرو نشاندن اتش خشمش به س يکند برا یم ياوردنشان نزد ما خوددار

:متوجه من بود شکست نشیکه نگاه خشمگ ونیما توسط کتا انیم يسکوت تلخ و گزنده  دیکش هیر

 لیهست که هست دل اره؟دکتریرسه به زبون ب یبه ذهنش م یده هر چ یچطور به خودش اجازه م یاز خود راض چقدر

کنه ریشه مادر ما رو تحق ینم

:سرزنش بار گفت یبا لحن پدر

 رادیبخواد به خاطر خودمون از ما ا بهیغر کیکه  میخجالت بکش دیگه با یست داره بگه مدو یمادرت بگو که هر چ به

رهیبگ

:کرد گفت یم ریان پدر را تحق یکه ط یمعترض و با اهنگ یتیگ

تو مواخذه بشم اونم  يبه خاطر دختر تحفه  دیکه با دهیکار من بدبخت به کجا رس نیبب یخواد منو ارشاد کن ینم گهید تو

بده بخوره نینون که ادم به ا فیح يترچه دخ

:محکم گفت ونیکتا

دهیبه اون مردك گفت انگار مادرمون کم براش زحمت کش دیبا نارویا

:با طعنه گفت یتیگ

دست و پا  یب يبدون که مردها زنها نویدست و پا داشته باشه ا یب نیا يرو درباره  دهیعق نیهم هم گهیکنه دوماه د خدا

رنو کودن دوست ندا
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:دیلب غر ریز پدر

ذارم ها؟ یم ادیشم دست به فر یکن زن پا م بس

:خاتمه دادن به جروبحث گفتم يبرا شهیواهمه داشتم مثل هم يزیکه از ابرور من

نداره یاشکال نینگ يزیشما چ پدرجون

:که انگار دستبردار نبود گفت یتیگ

ادیکجا نم چیکه ه هیدونه چ یم خودش

:که من مانعش شده و گفتم دیبگو يزیخواست چ پدر

به دل ندارم یحرفها مربوط به منه من هم که رنجش نیا نیکنم پدر خودتون رو کنترل کن یم خواهش

:لب گفت ریبود ز نیخشمگ یمواقع نیدر چن شهیکه از ارامش من مثل هم یتیگ

خواد وبال من باشه؟ یننگ م ي هیما نیا یدونم تا ک ینم

:و گفت را فشرده یتیدست گ الهام

دیبخور ییتا هوا رونیب میبا هم بر نیبراتون مثل سمه بلند ش دیحرص نخور مادر

:ارام گفت یترك کرد پس از رفتن انها پدر با لحن اطیسالن را به قصد ح ونیاز جا برخاست و به اتفاق الهام و کتا یتیگ

.....من دخترم

:بغض الود گفتم یاهنگ با

به حال خودم باشم نیبهتره بذار ينطوریا یچیپدر ه نینگ يزیچ

زنم یشب حرف م تیاز نها من

یکیتار تیاز نها من

زنم یشب حرف م تیاز نها و
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اریمهربان چراغ ب يمن ا يبرا يمن امد يبه خانه  اگر

که از ان چهیدر کی و

بنگرم یخوشبخت يازدحام کوچه  به

شدم؟تحمل زهر  یاسوده نخواهم بود باز با انان همراه مکنار انها  یمحفل چیدانستم در ه یم یدانم چرا وقت ینم چیه

 نیکرد در چن یتقال م یپدر وقت دنیداد د یعذابم م گرید ياز سو گرانید یخوشبخت دنیسود و د کیسخنان انان از 

 میشد برا یاش سبب اندوهش م یناتوان يکه به واسطه  یرنج كداد و در یتوانست ازارم م یو نم دیبگو يزیچ یمواقع

گرفت بدتر اتش به  یبه قلب شکسته ام به کار م دنیبخش نیتسک يکه پس از هر اتفاق برا یقابل تحمل نبود و تالش

زد یجانم م

 دیپدر که حال مرا انگونه د دمیفرو نشاندن بغضم چند جرعه اب نوش يو برا زمیتالش کردم اشک نر یشب به سخت ان

شدم  رهیاز همکارانش مرا تنها گذاشت از دور به او خ یکی بایاحوالپرس يامن سکوت نمود و چند لحظه بعد بر لیبنا به م

او مشکل بود  يانتخاب برا شهیهم دیرس یبه نظر م وستانشو شکسته تر از د رتریو دلم به حالش سوخت چقدر پ

بزرگتر کرد دوستانش با وجود ان که چند سال از او  یاشتباه م یگفت و چه کس یدرست م یکه چه کس نیا صیتشخ

 یمبود و اگر لبخند  دهیمشکالت تک نیبار سنگ رینشده بود بلکه ز ریپ.....نمودند و او یبودند سرزنده تر و سرحالتر م

داشت همانطور  یسرخ نگه م یلیکه از سر اجبار بود و به قول خودش صورتش را با س ينه از سر شاد دیخند یم ایزد 

:به خود اوردشهروز مرا  ياو بودم صدا يکه محو تماشا

د؟یشما تنها نشست چرا

هنگام  يگفتم اما مثل وحشتزده ا یم يزیدر پاسخش چ دیمن بود با یاو درست در دو قدم دمیسمت راست چرخ به

کردم به ما  یتا ان اندازه که من فکر م چکسیه نمیرا بب گرانیتا عکس العمل د ستمیمواجه شدن با خطر به اطراف نگر

:دیشهروز پرس داش مشغول بو یبه گفتگو با کنار دست نداشت و هر کس یتوجه
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ده چند لحظه در کنارش باشم؟ یمن بهم اجازه م یدوران کودک يهمباز

:گفتم یبه سخت من

کنم یم خواهش

ان  يورو دیمقابل مرا عقب کش یشهروز صندل دیا یم رونیاز اعماق چاه ب میخشک شده و صدا میکردم گلو یم حس

:گفت بشیو پس از پر کردنش در حال جستجو در ج دیکش رونیب بشیرا از ج یمتیو گرانق بایز پیقرار گرفت سپس پ

کنم یهوا رو الوده م یاگه من کم دینداشته باش یاعتراض دوارمیام

خرگوش  کیچشم دوختم قلبم مثل قلب  زیم يرو ي وهیبه عالمت مثبت بر لب اوردم و به ظرف م يبرابرش لبخند در

:ام امد ياریاما او قبل از ان که احساس ضعف کنم به  میبگو يزیتوانستم چ یداشتم مزد و دوست  یم

باشم فاتیحرف زدن تابع تشر يسبب شده من هم برا سکوتت

:گفتم ریهمانطور سر به ز ختیاو قلبم فرو ر یلحن خودمان از

دکتر دیراحت باش شما

شهروز

بله؟

م؟یشناخت یرو م گریروز ما همد کییاریه اصال به خاطر نمنکن ایرفته؟ ادتیمن شهروزم نکنه منو  گفتم

:گفتم ارام

نرفته اما از اون موقع سالها گذشته ادمیاز  رینخ

:داد و گفت هیعقب تک به

روزها چون ازت  اد؟انیم ادتی يهنوز همانطور خوددار و مغرور ينکرد رییکرده باشم تو تغ رییاگه من هم تغ یحت

لواسان تو هوس  میرفته بود يهواخور يبرا یکه همگ کباری ادمهیکردم  یم هیبرات ته یخواست یم یبزرگتر بودم هر چ
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الاقل چند  میکرد یسع یلیمن و بابات و بابام خ دیازش چ يزیشد چ یاما اون درخت انقدر بلند بود که نم يگردو کرد

و با انگشت  يدیکوب نیو پا به زم يکرد هیاما نشد که نشد تو گر میتا گردو ان هم به کمک چوب از درخت جدا کن

 ياشکت رو نداشتم از درخت به ان بلند دنیاون موقع همش شش سالت بود و من هم طاقت د يگردوها رو نشون داد

مثل حاال خوددار و مغرور  نمتیکه خوشحال بب دیام نیاومدم به ا نیاز درخت پائ یاما وقت دمیرفتم و برات گردو چ باال

شه یم اهیخودم س يدستها ؟اخهیکن یبرام مغزشون م يدیو فقط پرس یم گرفتگردوها رو از دست

شدم که چشمانش  رهیگر گرفته بود به او خ میکه گونه ها یسر بلند کردم و در حال دیرس نجایشهروز به ا يحرفها یوقت

دیکش یم پیو پ دیدرخش یم یدوران کودک ياداوریاز 

نداره چون من از تو بزرگتر بودم یدارم خب تعجب ادیبه  قیدق خوب و یلیمن اون موقع ها رو خ ینیب یم

:شوخ در ادامه گفت یبا لحن شهروز

اومدن از اون  نینباشه؟من موقع باال رفتن و پائ زیانگ جانیتو ه يبرا زیچ چیشد ه یسبب م ییرویفرانک چه ن واقعا

نکردم تا تو رو خوشحال کنم حاال که  یینااما اعت دمیشدم و بعدش هم از مادرم صدتا حرف شن یزخم یدرخت حساب

 يتعجب نکرد دنمیخون تو بود همانطور که امشب پس از سالها از د يانگار خوددار بودن تو نمیب یکنم م یخوب فکر م

درست برعکس من يتفاوت بود یو اونقدر ب

:دمیشرمزده پرس من

د؟یکرد یم ادی یکیاز اون  دیچرا از اون همه خاطرات خوب وبد با حاال

:گفت یبه شوخ شهروز

کنم فیتونم مشابهش رو تعر یم دیمعترض باش د؟اگهیدار یاعتراض

از هراس  یاو هنگام حرف زدن اندک یراحت ستین فاتیچقدر خوب است که او تابع تشر دمیشیهم لبخند زدم و اند من

:به خود مسلط شم او در ادامه گفت يمن کاست و سبب شد قدر
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درسته؟ یو چهار ساله باش ستیب دیشدم االن با ریده من پ ینشون م نیشه ا یباورم نم يچقدر عوض شد فرانک

:لبخند گفتم با

و چهارساله ام ستیب قایدق بله

؟یخون یدرس م ؟البديرفتم فقط هشت سالت بود چطور تا حاال ازدواج نکرد یم یوقت

:تلخ گفتم يبه خودم مسلط شده بودم با لبخند يکه قدر من

نزفتم شتریپ پلمید از نه

؟يچه رشته ا يتو

اتیادب

؟يادامه بد یخودت نخواست یعنی

:دروغ گفتم به

بایتقر

:تعجب گفت با

در کالس اول  شرفتتیمن خودم شاهد پ يبود زیلبر يریادگیاز عشق  ؟تويتونم قبول کنم فاقد استعداد یچرا؟نم اخه

کردم یاز دروس کمکت م یبعض يبودم و تو

:بردن عوامل رنجش گفت نیاز ب يبرا دیوت مرا دچون سک شهروز

ستین ییبرن دانشگاه دانشگاه هدف نها دیهمه که نبا خب

:کرده گفت رمیدلگ شیکرد با حرفها یرا فشرد و او که تصور م میبخشش بغض گلو نیسخنان تسک از

يکننده ا رهیهم خ يجور نینبود به نظر من تو هم یخوام قصدم فضول یم معذرت

 یلحظات يبرا شیصدا يبود اوا ینیشده و لبخند زدم چه اهنگ دلنش رهیبه او خ دیدرخش یکه از برق اشک م یمانچش با
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 ایبپرسم ا انیاعتراف کنم و در پا میزندگ يدردها يتا به همه  میباش کتریبه هم نزد میکاش از انچه هست يارزو کردم ا

که خوددار  میخواست به او بگو یرزنده و شاد باشم؟دلم مس انمتو یو رنج م بتیپس از پشت سرگذاشتن ان همه مص

و دست کم گرفتن  ریتحق میخواست بگو یمشکالتم است دلم م يبلکه اوخته ام سکوت و صبر گره گشا ستمینبوده و ن

ام تجربه نکرده ام یرا در زندگ جانیه چگاهیام و ه بهیغر يبا شاد میخواست بگو یخود وجود ندارد دلم م

 یزندگ یعمر مثل ادم اهن کیانسان  کیبا قلب  یکه کس رفتیشود پذ یگونه قادر بود باور کند؟چگونه ماو چ اما

من  يکنند؟ار یاز احسا و شور زندگ يعار یکودک يروزها نیانسان را از نخست کیقلب  ردیپذ یم یکند؟چگونه کس

محبت کنم و انتظار بازگشت  دیته بودم باقدردان و سپاسگذار باشم من اموخ یبودم در برابر عشق و محبت اموختهین

که  يغرور يکه ته مانده  يزیترحم بود چ يمنزله  مینمود برا یم یدر حقم محبت یهر کس نیب نینداشته باشم و درا

 یبودم تفاوت داشت محبت او وقت دهیکرد و با انچه من د یاما محبت او فرق م دیگرد یم رفتنشیدر خونم بود مانع پذ

که  یکرد محبت یاز عشق نبرده بود رسوخ م ییکه بو ییداشت تا عمق وجودم جا یام م یدر چشمانم ارزان هریخ چنانان

 یدارم کس یدارم من خودت را به خاطر خودت دوست م یدارم سکوتت را دوست م یکرد نگاهت را دوست م یم ادیفر

:دخوان یبودم مرا م دهینشن ییصدا چیکه در ه یکه با چنان اهنگ

بگو يزیچ کیبه تو گذشته  یهمه سال چ نیا ي؟تويبه روز خودت اورد یچ فرانک

از سوال کردن  ستدیکاش از حرف زدن بازنا يفرو بستم ا دهیدر دل داشتم لب بر هم فشرده و د يکودکانه ا يارزو چه

.ستدیباز نا

شن؟ یباعث ازارت م یلیخ اونا

زد اما باطنا  یبا ان که لبخند م ستمینگر یتیبه گ یچشم رید زو دو خواهرم فروکش کر یتیسواالت او با امدن گ لیس

برام مهم  زشیچ چیه ستیبرام مهم ن تشیعصبان ستیبرام مهم ن گهید دمیشیشناختم اند یبود او را خوب م یعصبان

رنج و عذاب ارزش داشت  ایدن کیکند به تحمل  یبه خاطر خودم به من توجه م یکه حس کردم کس يلحظه ا ستین
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کرد و ما را ترك گفت هنوز  یام عذرخواه ياز نامادر يقبل نبود به سرد قهیبا چند دق سهیروز که حالش قابل مقاشه

:با انزجار گفت یتیاز ما دور نشده بود که گ یچند قدم

ن؟یکرد یبا هم پچ پچ م یچ

بردم؟ یانقدر از او حساب مبودند چطور  دهیرا کش شیبود که دندانها يمثل ببر میشدم برا رهیپاسخ به صورتش خ یب

؟يهم خلوت کرده بود با

:با پوزخند گفت الهام

همه ادم مامان؟ نیا نیب

:دیبود غر یکه به شدت عصبان یتیگ

کرد؟ یدست و پاست اگه زرنگ بود چکار م یدختره ب نیا گنیساکت باش خوبه که م تو

:دیهنگام پدر نزدمان امد و از من پرس نیهم

ه بابا؟گذر یتو خوش م به

:من گفت يبه جا یتیگ

جورم چه

:توجه به او گفت یب پدر

دیهست یدوران بچگ يهایشما همباز یدوستام باشم ناسالمت شیپ شتریگفتم ب یبا شهروز به حرف زدن مشغول دمید

:گفت یعصبان یتیگ

خونه میبر فتیراه ب االی

:معترض گفتند دوقلوها

سر شبه میهنوز شام نخورد مامان
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گهید االی:تکرار کرد نیشمگخ یتیگ

:دینگاه متعجبش را به او دوخته و ارام پرس پدر

چت شده؟ تو

:گفت یتیگ

رم یخودم تنها م یفتیراه ن اگه

ما  میدرست به همان علت اصرار داشت به خانه برگرد یتیهم گ دیگذشت و شا ینبود تازه داشت به من خوش م انصاف

 یتیاگه گ(میطور شهروز مجلس انها را ترك کرده و به خانه بازگشت نیهم پدرم و همسرش و کیشر رتیدر برابر ح

(شعور.......قدر نیزن هم ا ارمیحالشو سر جاش ب يدونستم چطور یمن بود من م يزن بابا

گشت و با سهل  یکه عقب بهانه م یتیگ میپا به خانه گذاشت یما سکوت محض برقرار بود اما وقت نیشب در راه خانه ب ان

بودم البته پدر  دهیبه پا کرد که من سختتر از ان را در طول ان همه سال ند یبهانه به دستش افتاد طوفان نیپدر ا يارانگ

انها  يبگو مگو ينکرد و من که از پشت در اتاقم شنونده  یبه او کوتاه متقابلداشت در دادن پاسخ  نهیهم که از قبل زم

 یاز پدر تقاضا م مانینشدن زندگ دهیطور بود من به خاطر پاش نیهم شهیهم ردیکردم پدر ارام بگ یدعا م یبودم با نگران

و پدر به خاطر خواهرانم کوتاه  دندبو دهیرس یینکند انها بارها در طول ان چند سال به مرز جدا يکردم از من جانبدار

گرفتم و  ینداشته را به گردن م ریتقصامدم و  یخودم را شناخته بودم کوتاه م یمن بودم که از وقت نیامده بود و هر بار ا

عمل انجام نداده  يبرا یدادم تکرارشان نکنم و چقدر سخت بود معذرت خواه یام قول م ينامادر یپس از دستبوس

نبودم  يمن بهانه ا ایاز ان وضع خسته شده بودم ا گریشد د یم نیمن تام تیفقط با لگد کوب شدن شخص وانگار غرور ا

سروصدا داشته باشد؟چقدر تنها بودم يبرا يسوژه ا شهیان همبر  هیکه او با تک

زد  یمن ساکت شدند پدر که حدس م دنیشب هم مثل دفعات گذشته از اتاقم خارج شده و نزد انها رفتم هر دو با د ان

:اخر زده بود گفت میبه س یکه به راست یدر حال تیبه چه منظور از اتاقم خارج شده ام با عصبان
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رون؟یب ياتاقت اومد از یچ يبرا

:اب دهانم را فرو داده و گفتم یسخت به

......من پدر

راحت بشم یزندگ نیمنو مرگ بده که از ا ؟خدایچ تو

:اورد به سرعت گفتم یجمله را به زبان م نیدرمانده و مستاصل بود ا یبود پدر وقت نطوریهم شهیهم

...من...نکنه من خدا

:زد ادیفر نیخشمگ یتیگ

؟یتماشا کن يو حاال اومد يرو به پا کرد شیت؟ایچ تو

دست و پا بودم یب يتوانست حق به جانب رفتار کند جدا که من در برابرش مثل بچه ا یچقدر خوب م او

عمر خون دل خوردم تا به  کیمزدمه  نمیا گهیاره د یبکن یکه خواست یهر غلط يازاد گهیو بابات د یمون یتو م حاال

مردم با کلفتشون هم  ستهیمن با يرو يهم تو دیبابا جونت با يندار یاجیبه من احت گهیکه درسوندمت حاال  نجایا

و اعصابم رو گذاشتم واسه دخترت  یاخه بد کردم جوون يادبه حال زنشون خوب مزدم رو د يکنند وا یتا نم ينجوریا

 يبدخواه دخترت؟تو زن ابرودار میدلولو؟ش میما شد گهیداشت با پسره خلوت کنه شدم اخ؟د یلیگم چه دل یحاال که م

 ترحاال چون دخ ینیاز دخترت بب زیچ کیتا اونقوت هر روز  يافتاد یزن نابکار م کی ریگ دیتو با يخوا یمثل من نم

 يهایخوب يساعت درباره  کی ینیش یتو م یهم بکنه وقت دیدوست داره بکنه؟با يهر کار دیسر خوده؟با نیتوئه است

من دهنم وامونده واسه اون پسره که هول ورت داشت نه جونم  يکرد الیخ ؟تویدون یم یکن یم ینداشته اش سخنران

قربون اون موقع که  نمیب ینم قیهم ال یکت ي زهمن اونو واسه بلند کردن جنا ستیهم ن ياش دهن سوز نیهمچ

در خونه ارهیبهش تا ب يداد یخونه رو م يدهایخر

:با پوزخند گفت پدر
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باال و  يپر یمثل گندم شادونه م يشناسم دار یو رو کردند من تو رو م ریشب با دو کلمه خانم رو زکه ام نهیا اصلش

روت دراومد يچون تو نییپا

:دست به کمر گفت یتیگ

گه  یم يزیبه زنت چ یکی یوقت يندار رتیجو غ کیگرفته به خاطر توئه که  شیات گرمیکه ج ستیمال اون حرف ن نه

يجوابشو بد

که تا ان روز  یتیدستش همان باال متوقف شد گ یبه صورتش بزند ول یمحکم یلیو دستش را باال برد تا س برگشت پدر

:زد غیرا از کمان رها ساخت و ج رشیت نیبود اخر دهیاز پدر ند يرفتار نیچن

 يکور خوند مونم؟نه یخونه م نیا يتو هیثان کیباال  يحاال که دستت رو برد یکن یم ؟فکريبزن اخه تو هم مرد بزن

ستیخونه ن نیا يمن تو يجا گهید

:زد ادیفر انگاه

نیفتیره ب االیالهام  یکت

:طرف او قرار گرفتند کیدر  کیو الهام با فرمان مادرشان از اتاق خارج شدند و هر  یکت

شده؟ یمامان چ مامان

:زد ادیفر هیگر انیم ستینگر یکه با انزجار به پدر م یدر حال یتیگ

شلخته به روم دست  نیکردم که به خاطر ا یم ینیب شیرو پ يروز نیچشم ما رو روشن کرده همچ دیبپرس باباتون از

ستیخونه ن نیا يما تو يجا گهید نیفتیبلند کنه باال راه ب

:زد ادیفر تیاز سر عصبان پدر

رم؟یگ یجلوت رو م یکن یجهنم فکر م به

:زانو زده و ملتمسانه گفتم یتیگ يمقابل پاها هیگر نایبودم م دهیکه اوضاع را تا ان اندازه حاد ند من
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جون ختنوم غلط کردم خانم

:برداشتن اسباب و لولزمش به اتاقشان رفت رو به پدر کرده و گفتم يمرا کنار زده و برا یتیگ

شونهیمن بود حق با ا ریبرن تقص دیجون تو رو خدا نذار پدر

رفتن شده  يو دو خواهرم اماده  یتیروشن کرد بعد گ يگاریو س دیلم ییرایدر پذ یمبل ياز من برگرفته و رو يرو پدر

:و دوباره گفتم ستادمیو به طرف در رفتند من با عجله مقابل در ا

عمل نکنم لتونیخالف م گهیدم د یحق با شماست من اشتباه کردم قول م دیجون تو رو خدا بمون خانوم

:با تمسخر گفت پدر

؟يرفتار کرد نیاز ا ریتا حاال غ مگه

:به پدر گفتم خطاب

برن نیبر نیجون تو رو خدا نذار پدر

:با خشم و انزجار گفت یتیگ

کنار ؟بروياریدر ب بمیداره ننه من غر یپس چه لزوم یاز رفتن ما خوشحال باش دیکنار بذار برم تو که با برو

:گفتم هیگر انیو م دمیمحکمتر به در چسب من

پدر خواهش .....و خسته بود یاون عصبان دیریبگ دهیپدر رو نشن يکنم حرفها ید خواهش مجون اشتباه از من بو خانوم

برن نیکنم نذار یم

 یکه از جروبحث خسته شده بود مرا به سمت چپ هل داد و در را باز کرد و از خانه خارج شد پدر همانطور ب یتیگ

:تفاوت نشسته بود به طرفش رفته و گفتم

دیریخدا جلوشون رو بگ يو پوچ از هم بپاشه محض رضا چیخانواده مون به خاطر ه نیبرن نذار نینذار پدر

 یمانده بود به اصرار من از جا برخاست و با ب رهیو همانطور بر تالش من خ دیدرخش یکه برق ترحم در چشمانش م پدر
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در جنگ و قهر و  یزندگسال  کیو  ستیخسته شده؟ب گریکردم د یدانم چرا حس م یپشت سرم به راه افتاد نم یلیم

 يبسته بود من او را کشان کشان تا جلو قتیبر حق دهیدکه قدرت اعتراض نداشت و  ییجدل خسته اش کرده بود سالها

بودند و الهام در را گشوده بود پدر  دهیرس اطیح يو خواهرانم به انتها يرا تکرار کردم نامادر میدر بردم و دوباره تقاضا

:صدا زد

....یتیگ

توانم دوستش داشته باشم؟خواست از در خارج شود که پدر دوباره  یدانم چرا حس کردم م یبه عقب برگشت نم یتیگ

:زد شیصدا

....یتیگ

:پدر را فشردم پدر گفت يبازو

خوام یم معذرت

:گفت ونیاعتنا از خانه خارج شد کتا یب یتیگ

بابا معذرت خواست مامان

:دیغر یتیگ

رونیب ایباش ب زود

:گفت مالها

دینظر کن دیتجد متونیدر تصم مامان

:ملتمسانه را به پدر دوختم پدر زمزمه کرد نگاه

کنم یکار اوضاع را از انچه بود بدتر م نیدونم که با ا یم

:گفتم بالفاصله
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ستیبدتر ن نیاز ا یچیپدر ه نیبر

را از رفتن من منصرف  یتیگ یشگیمدر رساند و به روش ه يرفت و خودش را جلو نییبه خواست من از پله ها پا پدر

.فشرد به اتاقم رفتم یرا م میکه بغض گلو یو در حال دمیکش یخانه گذاشتند نفس راحت اطیانها قدم به ح ینمود وقت

چهارم فصل

دادن دستور بود  يداد برا یگفت و اگر هم مخاطبم قرار م یبا من سخن نم یکالم یتیگ یخانوادگ ياز ان حادثه  پس

جنس دل او از سنگ  یکردم دستوراتش را به نحو احسن انجام دهم به راست ینداشتم و تالش م یمن هم اعتراضالبته 

جنگ و بحث  یتیبرد که با گ ادیسه روز پدر هم از  تشد نرمش کرد پس از گذش ینم يا وهیش چیخارا بود و به ه

بود خب  يادیگفت انگار فقط حضور من ز ین مبا او از در محبت سخ شهیهم بر خالف هم یتیبود که گ بیداشته و عج

خود لذت بخشتر  یاز حس کردن خوشبخت گرانید یخوشبخت نید یبود گاه یمن کاف يانها برا یخوش دنیهمان د

است

 یکار را م نیا دیمادرم را پس نداده است خودش با يهنوز گوشواره  یاوردم کت ادیغروب روز چهارم ناگهان به  در

 يگرفتم درباره  میکه تصم نیسخت بود ساعتها با خودم کلنجار رفتم تا ا یلیمن خ يبان اوردن ان براکرد چرا که به ز

انها وارد اتاق شدم هر  يسرگرم بودند که من در زدم و با اجازه  فتگوو الهام در اتاق خودشان به گ ونیان سوال کنم کتا

 یاتفاق رفتارشان نسبت ه من سردتر از گذشته بود الهام بسرگرم کردند پس از ان  يمن خودشان را به نحو دنیدو با د

:دیپرس يان که به صورتم بنگرد به سرد

؟يدار کاریچ

:با لبخند گفتم من

جان؟ یکت

خواستم اما  یاز حقم م ادتریز يزیچ یرا نداشتم گوئ میقدرت به زبان اوردن تقاضا ستیتفاوت بر صورتم نگر یب یکت
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:گفتم یز ان بود که از گفتنش صرف نظر کنم لذا با مهربانمادر فراتر ا ادگاریارزش 

ياگه الزمشون ندار ؟البتهیاون گوشواره ها رو به من برگردون....شه اون یم....جان یکت

:تفاوت گفت یتخت گذاشت و ب يزد رو یجهت ورق م یرا که ب یکتاب یکت

الزمش ندارم نه

:گفت يبا همان خونسرد دیکش یم رونیرا ب زشیم يکه کشو یاو در حتال ستادمیا منتظر

از لنگه هاش گم شده یکیمتاسفانه  البته

؟یچ

مادرم گم  ادگارینداشتند تنها  ستادنیقدرت ا میو پاها دیلرز یچانه ام م دندیبر فرق سرم کوب یمحکم يضربه  انگار

:تگف یکرد؟الهام با پوزخند به کت یبه گم شدنش اعتراف م يشده بود و او با خونسرد

تار موت کی يسرت به قول مامان فدا يفدا

گوشواره را به  گرید يکه لنگه  یدر حال ردینادم و ناراحت به خود بگ ي افهیان که الاقل ق یکنم ب هیخواست گر یم دلم

:ادامس گفت دنیطرفم دراز کرده بود در حال جو

اتفاق افتاد نیا یک دمیباور کن خودم هم نفهم ادیم شیپ یگاه

:دمیپرس یلرزان يو با صدا منزجر

؟یچرا زودتر نگفت پس

:ادامسش را باد کرده و با سروصدا ترکاند و خونسرد گفت یکت

کردم فراموش

:گفتم محکم

يمودب باش تو اونو امانت گرفته بود یکت
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:پرت کرد و با لحن خودم گفت زیم يگوشواره را رو يلنگه  یکت

و از مد افتاده خودمو بکشم یمیقد يگوشواره  کیه خاطر تونم ب یبکنم؟نم دیگم شده چکار با حاال

:زدم ادیفر

يمعذرت بخوا دیبا تو

:با لجاجت گفت او

؟یکن یمال مرده ها رو حفظ م يذار یمصرف؟تو به زنده ها احترام نم یب يگوشواره  کی ي؟برایچ يبرا

:با تمسخر گفت الهام

رفت موزه یم دیبود که با یمیکرد و انقدر قد یبه گوشش نم کباری یکه سال به دوازده ماه حت يا ؟گوشوارهیچج اونم

:بغض الود گفتم یاهنگ با

من مهم بود يبرا

:گفت نهیدر ا شیکرد در حال مرتب کردن موها یپا لگدمالش م ریکه ز یتوجه به حال من و درك ارزش یب یکت

کار رو نکرده نیعمدا ا من

:پشت موج اشک نگاهش کردم و گفتم از

کنم یباور نم نم

:گفت الیخ یب یکت

یباور کن یستین مجبور

 دگانمیمادرم مقابل چشمانم جان گرفت و خاطرات گذشته در برابر د ریتصو يلحظه ا يبر سرم خراب شد برا ایدن انگار

بزنم چنگ  یو خونسرد کت الیخ یتوانم به صورت ب یام که م ینقش بست حس کردم از نفرت انباشته ام و انقدر عصبان

 ییانانم و روزها حیمثل مترسک شده ام حس کردم اسباب تفر دممواج الهام را با حداکثر توانم بکشم حس کر يو موها
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رفتند  یکه م ییو ان همه درد در برابرم زنده شده اند و زخمها ریام ان همه رنج ان همه تحق ستهیرا که در کنارشان ز

کند حس  یم ینیبر قلبم سنگ یچرک يشان مثل غده ا یتوجه یگرفتنم و ب يازبه ب يسر گشوده اند و عقده  ابندی امیالت

شم ینکشم ارام نم ادیکردم اگر فر

نداشت و  تیاهم میبرا زیچ چیه گریاراسته اش چنگ زدم د يحمله کردم و موها یدانم چطور شد که به طرف کت ینم

از من بلند تر بود  یقد کت زندیکه بر اتش بر یثل ابلذت بخش بود درست م میبرا دیکش یکه او از سردرد م ییادهایفر

کرد عالوه بران الهام هم به هوا  ینبود و از خودش دفاع م کاریامدم هر چند که او هم ب یاما من خوب از پسش بر م

نشست  یبود که من به رغم ان همه ضربه که بر سرو بدنم م بیاو از پشت سر به من حمله کرد و چقدر عج یخواه

 ختمیر یفهمد همانطور اشک م یکه حال خودش را نم گانهیو ب نیخشمگ یمنیکردم شده بودم مثل اهر یحس نم يدرد

با به اتاق گذاشت و در  یتیما گ ياز سروصدا دمیکوب یم یبرخوردار بود بر سروبدن کت بیعج یکه از قدرت یو با دستان

:زد ادیفر دیکش یکه مرا به عقب م یحال

خبره؟ چه

:گفت هیگر انیم یعقب رفت و کت به الهام

به من حمله کرد یسگ وحش کیمثل  اون

زد  یلیمقدمه بر صورتم س یو ب ستیرا به دست داشتم نگر یکت ياز موها یبر من که مشت زینفرت انگ یبا نگاه یتیگ

از تحمل ضربات بدنم  يو همه  دیکش یگوشم سوت م دیکش رونیکردم ب یم ریکه در ان س یاو مرا از عالم یلیانگار س

:زد ادیفر یتیکرد گ یذوق ذوق م یالهام و کت

 يدید فی؟ضعیزن یامسال لگد هم م یگرفت یصد رحمت به پارسال پارسال گاز م ؟بازيمرده هار شد لیذل

از  ينطوریبچه رو ا نیا يمرگت بود که موها ؟چهيشد ینکنه روان ایده؟یاز خودت رس کتریبدبخت؟زورت به کوچ

؟يبده الل شد واب؟؟دجيکند شهیر
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:دیاز الهام پرس بعد

خواست؟ یچه مرگش شد؟ارث بابا رو م کدفعهی نیا

:گفت یتیاشفته خطاب به گ ییبا خموها الهام

خواست یارث مادرشو م نه

:زد ادیبدنش فر یو در حال وارس دیکش شیرا پ یکت یتیگ

شیبکش یاشتاورده البد قصد د ریگ میتیانگار  زیهمه چ یکن تو رو خدا ب نگاه

بود نداشتم سر به  یمن گل يبدنش از فشار ناخنها و مشتها يکه همه  یبهتر از کت یو حال دیلرز یبدنم م يکه همه  من

:دیبه عقب هولم داده و پرس یتیگ ختمیافکنده و اشک ر ریز

پرورش  نمیاست يقبرستون مار تو يمثل مادرت رفته بود ؟کاشیخواست یطفلک م نیاز جون ا یچه مرگت بود؟چ تو

کنم کاریدونم چ یم ادیکنم بذار پدرت ب یدادم دستات رو قطع م

مادرمو گم کرده؟ ادگاری يخودش بود گوشواره  ریجون به خدا تقص خانوم

:گفت نیمنزجر و خشمگ یبا لحن یتیگ

و گم کن چشمم گورت ياز جلو يشد یسرت بخوره به جهنم که گم شده بود کاش خودت هم گم م يهات تو گوشواره

داد  یالاقل دمش رو برام تکون م دمیرس یم وونیح هیکه من صرف تو کردم اگه به  یاز وقت فیمصرف ح یشعرو ب یب

مرو باهات روشن کن فمیو من تکل ادیگمشو تا پدرت ب ؟برویاما تو چ

 تینگار هنگام عصبانا ستمیبه اتاقم رفتم و بر بخت بدم گر ریبغض و تحق انیاست پس م دهیفایب حیدادن توض دانستم

مقصر بود اما رفتار من هم  یاوردن رفتارم شرمزده بودم درست بود که کت ادیشده بودم و ان لحظه با به  يگریادم د

بود و گم شدنش  زیعز میمادر برا يکرده ام گوشواره  نیتوه مکردم با ان رفتار به خود یزشت و کودکانه بود حس م

به داشتنش افتخار  شهیکه هم یتیبود که از دست داده بودم شخص یتیتر از ان شخص زیعزقابل قبول اما  ریو غ زیغم انگ
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 یمهم م او يبرا دیشدم اصال چرا با یعصبان یکت یتوجه یاز بابت ب شتریکردم دانستم ب یخوب فکر م یکردم وقت یم

:گفت یخواهرانم مامد که به  یم یتیگ يصدا رونیداشت؟از ب يبود؟مگر او نسبت به مادر من تعلق خاطر

من  دیبر یما رو م يوگرنه سرهمه  دیند یمرده خدا رو شکر که از اون محبت دهیکه هنوز ند ي؟مادريچه مادر اونم

شناختش که داغ مادر رو به دلش گذاشت یکنه خدا م یرسوندمش واسم مادر مادر م نجایبزرگش کردم و به ا

از  ییبه دلجو یتیکردند گ یسر باز م یکی یکیبود که  ییپر از تاولهادلم  يانگار همه  ختمیبر هم فشرده و اشک ر لب

انها تا انجا که توانستند نزد پدر از من  دیبا امدن پدر باران شماتت بر سرم بار دیسرگرم بود که پدر از راه رس یکت

:داد گفت یرا نشان م یکت بدنکه نقاط کبود  یدر حال یتیکردند و گ تیشکا

کنه؟ یم کتریخواهر بزرگتر با خواهر کوچ کیکه  هیکار نیشده اخه ا یوحش

:دیپرس پدر

بکنه؟ يکار نیچن لیدل یخود و ب یممکنه فرانک ب چطور

:گفت هیگر انیم یکت

گم؟ یمن دروغ م نیگ یم یعنی

:گفت هیبه کنا یتیگ

کرده یبچه خال نیپر بود سر ا يا گهید ياز خودش بپرس به گونم دلش از جا يخوا یم

 یبا پدر را نداشتم اما م ییارویدادم تاب رو یانها از پشت در بسته گوش م يبه صدا ختمیر یکه اشک م انطورهم

امدن به خانه نداشت و شبها  يبرا یلینبود که م خودیافتاده بود ب يپدر در چه مخمصه ا چارهیدانستم نزدم خواهد امد ب

پر تشنج شده بود که غالبا  یاستراحت مثل دادگاه يبرا یحلم يجا هی شیماند خانه برا یدر کارخانه م روقتیتا د

ناعادالنه صادر کند در اتاق که باز شد از پشت موج اشک بر پدر چشم دوختم چهره اش خسته و  یشد حکم یمجبور م

 لابمق یصندل يو پدر اهسته تر پاسخ داد و در را پشت سر خودش بست و رو ستادمیبود اهسته سالم دادم و ا نیخشمگ
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:دیخسته پرس ییبا صدا نمینشست و به من هم اشاره کرد بش نهیا

؟يکرد کاریچ یبا کت تو

:دیپدردوباره پرس ختمیسکوتم ادامه دادم و همچنان اشک ر به

شه ینم ؟باورميکرد يبا اون کتک کار تو

:دیافکندم پدر از سکوت من بهره برد و محکمتر پرس ریبر دندان فشردم و سر به ز لب

 هیکردم حاال چرا گر یاما انگاراشتباه م یهست يکردم دختر صبور یفکر م شهیهم دهیتو جدا بع ؟ازیچ ؟سریچ يبرا

؟یکن یم

:پدر گفت ستمیاز قبل گر دتریرا با دست پوشاندم و شد صورتم

منو بده ؟جوابیکن هیفقط گر يخوا یم

:گفتم هیگر انیم

 یحیتوض چیمادرم رو گم کرده بود و ه يگوشواره ها یفاق افتاد کتچطور شد که اون ات دمیخوام نفهم یمعذرت م یلیخ

....من...براش نداشت من

:گفت نیخشمگ پدر

به من  یتونست یم یسبب بشه تو با خواهر کوچکترت اونطور رفتار کن دیلنگه گوشواره که نبا کیشه  ینم لیکه دل نیا

 ی؟بخشيبه روز خواهرت اورد یچ یدون یم چیشد؟ه یم دایتا لنگه اش رو بخرم مگه با کتک زدن اون گوشواره پ یبگ

 یهست یکردم دختر مهربون و اروم یفکر م شهیشده هم دو کبو یعالوه بر ان دست و بدنش زخم ياز موهاش رو کند

ياما حاال خالفش رو ثابت کرد

:به درون امد و محکم گفت یتیهنگام در با شتاب باز شد و گ نیهم

رو کشته بود یبودم کت دهیاگه من زودتر نرس دیشا ستیخونه ن نیا يتو تیامن گهید نطورهیشده اگه ا یروان دیشا
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:کرد خونسرد باشد گفت یتالش م یکه به سخت یدر حال پدر

عذر  یشن فرانک از کت یم یعصبان یرفتار از فرانک سر زد همه گاه نیبار بود که ا نیو اخر نیاول نیا یتیگ رونیب برو

مراقب رفتارش باشه شتریب نیده پس از ا یمخواد و قول  یم

لباسم را باال بزنم و نقاط کبود بدن خودم را هم به  نیخواست است یاز اتاق خارج شد و در را به هم کوفت دلم م یتیگ

حمله کردم انها دو نفر بودند و توسط  ینفر به کت کیپدر نشان دهم اما پرد انقدر غضبناك بود که جرات نکردم اگر من 

 يبرا یاز اتاق خارج شد و در رابست ان شب کس يگریحرف د چیه یشدند پدر از جا برخاست و ب یم تیحما یتیگ

خوردن شام گوش سپردم نیانها ح يبه شام نداشتم اما با حسرت به گفتگو یلیخوردن شام مرا صدا نزد و من هر چند م

که به  يبار نیکردم پس از اخر یم جایذهنم برانم اصال ب ي کخانهیشهروز را به تار ادیسبب شده بود  یدر پ یپ حوادث

سبب شد  يمشغول بودم حادثه ا ییرایکه به نظافت پذ یاما ان روز در حال شمیاندیبه او ب دمیکش بتیخاطرش انقدر مص

استخر رفته از دوستانشان به  یبا جمع یسرگرم بود و الهام و کت پزخانهدر اش یتیگ افتمیب ادشیدوباره پس از مدتها به 

منتظر ماندم  شهیبر عهده ام نهاده بود مشغول بودم که تلفن زنگ زد مثل هم یتیکه گ ییبودند و من هم به انجام کارها

:شتمرا بردا یگوش دمید دهیفا یبه تلفن اقدام کند و چون انتظار را ب ییپاسخگو يبرا یتیتا گ

دییبفرما الو

د؟ییفرانک خانوم شما الو

شما؟

يهمسر اقا مهد مماایس من

حال شما چطوره؟ اوردمیبه جا ن دیسالم ببخش يوا يا

ن؟یلطف شما خوبم شما چطور به

متشگرم
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چطورند؟ مامان

:گفتم یلیم یب با

ممنون

را با نام مادر  یتیدانستند من گ یکه م یان هم در حال اوردیداشت نزد من اسم مادر را به زبان ب يدانم چه اصرار ینم

کنم یصدا نم

جون؟الهام جون؟ یها چطورند؟کت خواهر

لطف شما خوبند سالم دارند خدمتتون به

هستند؟ مامان

دیخدمتتون خانواده رو سالم برسون یگوش بله

:مادرش سرگرم بود و گفتم يهاینیرفتم که طبق معمول با چ یتیعجله نزد گ با

جون تلفن خانوم

:دیپرس يبه سردناراحت بود  یمن و کت يریکه هنوز به جهت درگ او

ه؟یک

:گفتم یلرزان يبا صدا من

اند ياریاسفند خانم

داره؟ کاریچ

با شما کار دارند گفتند

:گفت يبود به سرد ریرفتار شهروز دلگ يکه به واسطه  او

ستمیمن ن یبگ یخواست یم
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:افکنده و گفتم ریبه ز سر

دونستم ینم

:ارج شدن از اشپزخانه زمزمه کردپرت کرد و در حال خ نتیکاب يرا رو يریگردگ دستمال

زن همکالم بشم مخصوصا منو  نیبا ا ادیدونه من خوشم نم یدونم خودش م یخواد ادم بشه؟من نم یکله پوك م نیا یک

ذاره یمعذورات م يتو

 یرا به دست گرفت و به گفتگو نشست و من در حال یهم گوش یتیبرگشتم و به کارم مشغول شدم گ ییرایبه پذ دوباره

فقط  چگاهیخانوم ه مایتوجه داشتم چرا که س یتیگ يبه حرفها يزیت يه با دقت به انجام کام سرگرم بودم با گوشهاک

امدن به منزلمان را  يخانم اجازه  مایگرفت به نظرم امد س انیاانها پ یاحوالپرس یگرفت وقت یتماس نم یاحوالپرس يبرا

:متعجب بود گفت یکه کم یتیخواست و گ یتیاز گ

 یکت ستندین ریها نخ م؟بچهیش یهم خوشحال م یلیکنم خ یخواهش م...دیگذار یچشم ما م يخودتونه قدم به رو نزلم

.....قربان شما...کنم یم ن؟خواهشیگ یرو م

اش را بروز ندهد اما  يکند شاد یتالش م دیرس یبه نظر م دیبه صورتش دو يمبل برخاست و شاد ياز رو یتیگ ناگهان

:دیلرز یم جانیاز ه شیبه هر حال صدا

دیفرمائ یم قیبگم؟دکتر باعث افتخار ماست اما نظر خود دختر هم مهمه شما حتما تصد یچ واال

مبل  يام اصال متوجه من نبود که ناتوان رو يکردند نامادر يشهروز خواستگار يرا برا یحدس زدم کت ختیفرو ر قلبم

بودم دهیاندازه شاد ند نیاو را تا ا چگاهیلش شکفته بود و من هنشسته و به دهانش چشم دوخته بودم انگار گل از گ

به هر حال دوست  دیلیهر طور ما....خوب ارید؟بسیکن یتعارف م....؟یچه زحمت...نه به خدا.....دیاریب فیشام تشر يبرا

ها و دختر خانم ياریاسفند يسالم به اقا....دیتماس گرفت دیلطف کرد....میداشتم شام در خدمتتون باش

خداحافظ....متشکرم....دیبرسون
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 یانکه حت یخشکم زده بود او ب میرفت من ناباور و ناتوان سر جا یابرها راه م يرو یاز شدت خوشحال یتیکه گ یحال در

نقش بست و  دگانمیبا شهروز مقابل د دارمید نیاخر يبه اشپزخانه برگشت خاطره  دیکالم با من سخن بگو کی

رفتار و حرکات و سخنان  يپس همه  دمیشیاند ؟زبونانهیفت چطور ممکن بود؟شهروز و کتسخنانش در ذهنم جان گر

نبودم  لیاو فقط از سر ترحم بود؟اه او دلش به حال من سوخته بود چطور با عشق اشتباهش گرفتم؟چقدر احمق بودم؟ما

:زد ادیاز اشپزخانه فر یتیرا زدودم گ دگانمیشد و من به سرعت با دست رطوبت د ریکنم اما اشکم سراز هیگر

خواستند یکنند انقدر وقت نم يریشهر رو گردگ کیشد دختر؟اگه بنا بود  تموم

خانوم شهیاالن تموم م نیگفتم هم زیم يرو ي شهیدر حال پاك کردن ش یاهنگ لرزان با

:محکمتر گفت او

 دیخونه با نیا میکار دار یک من کلکم ایکه تموم شد ب م؟کارتیمهمون دار گهیکه دوش بد يدیزود باش مگه نشن االی

برق بزنه گهیتا دو شب د

بعد  یکرد ساعت یم یزد حاال به خاطرشان خانه تکان یم ریانها را با ت ي هیربع قبل سا کیاوردم تا  یسر در نم چیه

ك کردن من در حال پا دندیکش رونیخودشان از ارامش و سکوت ب يو خانه را با سروصدا دندیدوقلوها هم از راه رس

در  یرا با کت يخواستگار يمساله  یتیانان نمود به نظرم گ يگوگفت يالهام مرا متوجه  کیتبر ادیها بودم که فر شهیش

:دیگذاشته بود الهام پرس انیم

اتفاق افتاد؟ نیمامان؟چطور ا چطور

:با تکبر گفت یتیگ

بهتر  یگشتن از کت یردند چه خبره البد هر چفکر ک شتره؟اونایاحترامت ب یکن یکم محل یهر چ گنیکه م يدینشن مگه

........هم دیشا اینکردند  دایپ

:گفت طنتیبا ش الهام
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رهیهم خود دکتر دلش گ دیشا

:کرد و گفت يحنده ا یکت

خجالت بکش الهام

:گفت یبا بدجنس الهام

از دلت بشنوه خدا

:گفت دیبا ترد یکت

بچه ام کیبرابرش مثل  در ادیخوشم نم یاز اون دکتر خود راض مامان؟من

:محکم گفت یتیگ

شیریدستات بگ يمثل موم تو دیکنم با یم تیراهنمائ تینشو من در تمام طول زندگ احمق

:معترض گفت یکت

حتما با اون ازدواج کنم؟مگه خواستگار خوب ندارم؟ دیمن چرا با اخه

:گفت یتیگ

از هر  یپدرته اگه با اون ازدواج کن کیو در ضمن پدرش شر هیاریاون تنها پسر اسفند يگم بچه ا یکه م نهیخاطر هم به

يبر یدو جهت نفع م

:بهانه گرفت و گفت یکت

من بهش عالقه ندارم اخه

:گفت يجد یتیگ

تو از هر  یهم نداره دوستش داشته باش یوجود داره لزوم یکه در زندگ هیزیچ نیمعناتر یمضحک نزن عشق ب يحرفها

 يکم نرمش نشون بد کیشروع  يبرا هیثروتمنده فقط کاف یلیپزشکه و خ کیاون  یتبا او خوشبخ یجهت در زندگ
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خواهرت  رهیبگ يبه اون پولدار يتو رو دکتر یازدواج تو با اون به نفع الهام هم هست مردم عقلشون به چشمشونه وقت

ن به فکر سعادت شما دو اون م يخواستگار ادیده ب یبه خودش اجازه نم یهر کس گهیو د رهیگ یم یادم حساب کیهم 

راحت  التیکنم که خ یپات رو محکم م يمطمئن باش که انقدر جا نیکه شما خوشبخت بش نهیتالشم ا يتا هستم و همه 

به من بسپار زویباشه پس همه چ

.شهروز چارهیب دمیشیکردم اند یپاك م شهیکه ش یفراز نردبان در حال بر

پنجم فصل

و عجله انان گوش سپرده  اهوینمانده بود و من در اتاقم نشسته و از پشت در بسته به ه به امدن مهمانها شتریب یساعت

و چه  ونددیببرد؟چگونه حرف بزند چه وقت به جمع مهمانها بپ يشد چگونه چا یختم م یتوجه ها به کت يبودم همه 

را به انجام رسانده  فمیظاو يکه همه  یکردند وقت یم جهتو دینداشت چرا با یبه من توجه یوقت ترکشان کند کس

ظرف و  ایدن کیو بعد از ان اماده کردن  اطیح يخانه تا انتها دنیعمرم بود سائ يروزها نیاز پرکارتر یکیبودم؟ان روز 

 ییاعال يچا ي حهیشد و را یعطر از هر نقطه استشمام م يبودند بو دهیفقط به خودشان رس هیبق ینیریو ش وهیم دنیچ

وقفه  یربود پدر هم ان شب زودتر از هر شب امده بود و ب یم کرده بود هوش از سر ادم مبا وسواس د یتیکه گ

:کرد یرا اجرا م یتیدستورات گ

دو  ستین یها کاف ینیریسوخته عوضش کن اون مبل بزرگه رو ببر اون طرف ش ییرایلوستر پذ ياز المپها یکی یشناس

 یل ادیباشه ز ادتی هیرسم یبپوش مهمون یو لباس رسم اریرو در ب پر باشه اون رب دوشامبرت زیم دیبخر با گهید لویک

داماد هم حرف نزن يمن از خانواده  يخواسته ها يها باال يالالشون نذار

:پدر معترض گفت

میبگو ما لولوس سرخرمن گهیبگو الل شو د یکبارگیدست شما درد نکنه 

:گفت يبا لحن دلپسند گفت یسخن م یبه نرم ییکه ان شب به طرز معجزه اسا یتیگ
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 یات برام مهمه ول دهیالبته که عق يخوا یم نویدونم که تو هم هم یخوام م یسعادت دخترمون رو م ه؟منیچه حرف نیا

میخور یفردا رو دست نم میریمن معتقدم جنگ اول به از صلح اخره اگه حاال سفت بگ

:به طعنه گفت پدر

دندیما محکم کوب يرو برا خشونیل مسرکار از همان شب او يخانواده  نیهم يبرا

:با خنده گفت یتیگ

هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد گهید خب

:گفت يارامتر يبود با صدا يکه کامال جد پدر

البد دختر  گنیم ارنیمردم حرف در م میرو شوهر بد یاول کت دیما نبا ستیکنم کار ما درست ن یمن هنوز فکر م اما

داشته که شوهر نکرده يرادیا هیبزرگشون 

:خواست من هم بشنوم گفت یکه به نظر م يبلند يبر عکس پدر با صدا یتیگ

رسه که  یکنم انقدر عقلش م یکنه اما فکر م کاریخواد چ یدونه م یخوان بگن فرانک خودش هم نم یم یهر چ مردم

 يشده هر چند که من از خانواده  دایخوب پ تیموقع یکت يخودش کنه از اون گذشته فعال برا يفدا دیخواهرش رو نبا

تا بعد هم خدا بزرگه ادیخوشم نم یلیداماد خ

داماد چشونه؟باالخره داماد هم پسر اوناست يخانواده  مگه

:با صراحت گفت یتیگ

زن بودند يطرف خانواده  میطرف خودمون دامادها از قد میکش یم اونم

:گفت يبود به سرد یکه از حرف او ناراض پدر

چرخ  ياز حاال چوب ال ستیخانوم خوب ن......د؟یرو به دختر خانومتون هم مرحمت فرمود هاییحرفها و راهنما نیبد اال و

نذار نایا
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:حوصله گفت یب یتیگ

 يالمپها يرسند تو هم برو همه  یبه سروصورتم بکشم االن از راه م یرم اتقا دست یمن م یزن یپدر بزرگها حرف م نیع

رو روشن کن اطیح

انجام دادن  يغم غوطه ور بودم پدر به اتاقم اومد از غروب که به خانه امده بود انقدر کار برا ایدن کیکه در  یحال در

من نشده بود بتیداشت که متوجه غ

؟یچرا نشست تو

:جا برخاسته و گفتم از

انجام بدم؟ يکار دیبا ایا

مهمونها؟ شیپ يایب يخوا ینم مگه

:تلخ گفتم يلبخند با

رو ندارم شیپدر راستش امادگ نه

:و معترض گفت دهیابروانش را در هم کش پدر

 نیب يایب دیهم با ؟تویخودت بست يو در رو رو یاتاق نشست ياونوقت تو تو ادیخواهرت خواستگار م يبرا امشب

شن یتو ناراحت م بتیمهمونها اونا قطعا از غ

:افکنده و گفت ریبه ز سر

داره؟ هیبق يبرا ینبود من چه فرق بودو

:گفت بیغر یفاصله اش را با من کمتر کرده و دستش را دور شانه ام حلقه نمود و با محبت پدر

یباش ریخواد انقدر گوشه گ یدلم نم یدون یمهمه خودت هم م یلیمن خ يبرا

:عنوان بهانه گفتم به
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کنم شما هم از مهمونها از طرف  یم یخوشبخت يارزو یکت يعمل کنم من برا لمیبر خالف م دیام پدر ازم نخواه خسته

سردرد دارم نیبگ.....نیو بگ دیمن عذر بخواه

:زد ادیدستپاچه فر یتیزنگ مانعش شد گ يکه صدا دیبگو يزیخواست چ پدر

اومدند خودت برو استقبالشون یشناس

:بر شانه ام وارد ساخت و با عجله گفت يفشار پدر

منتظرتم يایهر حال بهتره ب به

و  یتخت نشستم و به احوالپرس يو انگاه لبه  ستمیزد نگر یکه عجله در رفتارش موج م یدن او را در حالخارج ش من

را فشرد و اشکم  میبغض گلو قتیدانم متاثر از کدام حق یداشتم نم یبیانان گوش سپردم احساس غز ییخوشامد گو

شد ریسراز

دستانت را به دستان گرم من بسپار يسرد

و خاموش رهیت ییادر اوج تنه بگذار

عشق مهمان خلوت مال اور قلبت شود دیخورش

بگذار بگذار

مانند یها به انتظار نم لحظه

نهفته است یقیپس پرده حقا شهیهم

که روزگار تلخ گذشته را یقیحقا

سپارد یم یمتروك فراموش يرودخانه  به

هست يحادثه ا شهیهم

براورده شده ییارزو و
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اوست وسعت سرنوشت در قلمرو که

:را از گونه زدودم الهام بود اهسته گفت میدر اتاقم باز شد به سرعت اشکها یوقت

ارهیبده ب زیبر يچا ینیس کیرو صدا زدم  یکت یمامان گفت وقت فرانک

:دمیپرس

اشپزخانه ست؟ يهم تو یکت

:ارام گفت الهام

ایمن رفتم تو هم زود ب اره

 واریگوش به د یبا اکراه از اتاق خارج شده و به اشپزخاتنه رفتم الهام و کت ختمیر یم يچا دیعروس بود اما من با یکت

امد که  یتیگ يشده بود صدا یصورت یشمعدان يمثل گلها یکت يگذاشته بودند و گونه ها ییرایمشترك اشپزخانه و پذ

:دیپرس

دکتر کجااند؟ پس

:خانم در جوابش گفت مایس

رسند یخدمت م گهید کباری شاالیا میدیون خدمت رسبود که ما خودم نیا ادیروش نشد ب واال

:زمزمه کرد الهام

یواه چه خجالت واه

:زمزمه کرد یامد؟کت ینم یخانم به گوشم منطق مایس هیدانم چرا توج ینبود نم ینظر من شهروز اصال خجالت به

شم یاون که نباشه من کمتر دستپاچه م بهتر

:و گفت دیخند ينخود الهام

امدهیفکرو کرده که ن نیماونم ه دیشا
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:و ارام گفت دهیالهام را کش يگونه  یکت

شه یباالخره نوبت تو هم م باشه

 يخانم رو هم شناختم صدا مایس يکه واضح بود صدا ياقا مهد يامدند صدا یبفهمم چه کسان دیکردم تا شا زیت گوش

 يمطمئن شدم دو دختر اقا مهد شانیصدا دنیباشن بودند و من ياقا مهد يکه مطمئنا دامادها دمیرا هم شن بهیدو مرد غر

 يربع صدا کیکردند پس از گذشت  یتشکر م یتیگ يگونه  طکه در پاسخ به تعارفات افرا ییهم حضور دارند صداها

:دیخانم امد که پرس مایس

مشون؟ینیبب ارنینم فیجون کجااند؟تشر یکت پس

:گفت یتیگ

رسن یخدمت م الساعه

:صدا زد انگاه

مادر ایبردار ب ییجان چند تا چا یکت

:صورتش را با دست پوشاند و ارام گفت یکت

زمیها رو بر ییترسم چا یم

:زمزمه کرد الهام

همه منتظرند گهید االی

:دستپاچه گفت یکت

لرزند یدستام م اخه

:دادم گفتم یرا به دستش م ینیکه س یدر حال من

جان یخودت مسلط باش کت به
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:دیپرس یکت

ایرم؟الهام الاقل تو باهام بب تنها

:به جلو هلش داد و کالفه گفت الهام

گهید برو

سالم دادنش سکوت  يبعد صدا یقیاز اشپزخانه خارج شد و دقا اطیبودم او با احت دهیرا انقدر دستپاچه ند یکت چوقتیه

:خانم گفت مایسالن را شکست همه هم زمان به سالمش پاسخ گفتند و س

 نیبب يبه به اقا مهد زیم يبذارشون رو یها رو بگردون ییخواد چا یمن نم شیپ نجایا ایبونت برم بقر یخانم اله سالم

هیهزار ماشاهللا چه گوهر

:امد که گفت ياقا مهد يصدا

یشناس يباشه انتخاب شماست و دختر اقا یهر چ گهید بله

:گفت پدر

شماست کیکوچ

:گفت یخانم داشت م مایسخنانشان را نداشتم س دنیتم تاب شنلحظه از غفلت الهام بهره برده و به اتاقم رف کی

گفت که اونو انقدر خانم و باوقار و با اصالت بار اورده کیتبر يدختر نیهمچ یبه مرب دیبا

هم داشتند  نیب قتیدو چشم دو چشم حق نیا يشد اگه ادمها به اضافه  یم یچ دمیشیتخت انداختم و اند يرا رو خودم

بودم و  دهیسرش زحمت کش يموها يبه اندازه  یکت يبرا نند؟منیبب انیادمها را عر یقیحق تیبا ان ماه توانستند یکه م

گفتند  یم کیتبر یادم نیهمچ یکرد انوقت به مرب یرفتار م ارشگشود و با من مثل خدمتک یدهان به تشکر نم یاو حت

کردند یو بزرگش م

ام گرفتند انگاه پس از  يرا از پدر و نامادر یت دادند و قول کترا صور يبدون حضور شهروز مراسم خواستگار انها
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 یانجام شد انگار خواب م یراحت نیبه هم زیکرده و مجلس را ترك گفتند همه چ یخداحافظ گریساعت د کیگذراندن 

 نیغض سنگب کیرا خاموش کردم و تظاهر به خواب نمودم  قمبا خانواده ام را نداشتم پس چراغ اتا ییارویتاب رو دمید

و  بیشهروز احساس غر يکردم درباره  یداشتم اما حس م یدوست م نیریرا چون جان ش یکه کت نیداد با ا یازارم م

 واگر ان دختر خواهرم باشد پدر  یتصور کنم حت يدختر چیشد نتوانم او را کنار ه یحس سبب م نیدارم و هم یینااشنا

شد پدر بالفاصله  یحس م يسرور و شاد شانیهردو يشتند از صدامهمانها داخل خانه بازگ يپس از بدرقه  یتیگ

:دیپرس

کجاست؟ فرانک

:گفت الهام

دهیخواب خانوم

:با محبت گفت پدر

شد یم میسه يشاد نیخسته شده کاش بود و در ا یلیخ طفلک

:گفت یتیگ

شه یخوشحال نم چکسیه ياون از شاد يراستش رو بخوا اگه

:شد گفت یحس م که رنجش از ان یبا لحن پدر

قضاوت  نطوریدرباره اش ا دیتو نبا دهیزحمت کش یمهمان نیا يبرا شیپ قهیاز صبح تا چند دق ؟اونیتیگ هیچه حرف نیا

:گفت يعوض کردن موضوع با شاد يبرا یتیگ یکن

ورد م یلیخ نکهیگم مامان مثل ا یم کیجان بهت تبر یما موافقت کردند کت طیشرا يمن اونا با همه  يخدا يوا

یتوجهشون قرار گرفت

ارزو  دمیشن یانها را م ياما هنوز حرفها دمیصورتم کش يپتو را رو دیچشمانم بر بالش چک یقطره اشک از گوشه دو
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:گفت دیبا ترد یتیگ زدیخلوتم را به هم نر یکس کاشیکردم ا

نبود؟ بیعج یاو کم امدنیبه نظر تو ن یبود؟شناس امدهیدونم چرا شهروز ن ینم فقط

:گفت ياز هر شک و شبهه ا يریجلوگ يبرا درپ

یکم فقط

:گفت الهام

د؟یفکرتون رو مشغول کن دیخانواده اش بودند مامان چرا با اصل

را از ذهنم  شهیشهروز با ان وصلت مخالف باشد اما بعد از گذشت چند لحظه ان اند دیگذرا فکر کردم شا يلحظه ا يبرا

قطعا او  دمیشیامدند اند ینم یکت يبه خواستگار چگاهیبود خانواده ه نیاگر چن دمیرس جهینت نیدور ساختم چرا که به ا

 يهایکه در باز لیدل نیداشته باشد؟تنها به ا یبه من احساس خاص تنسب دیبا من شرمسارست چرا او با یاروئیاز رو

گذار  هیتواند پا ینم یدکتاسف است روابط دوران کو يداشته باشد جا يطرز فکر نیکودکانه کنارش بوده ام؟اگر چن

در کنارش  ننسبت به او داشتم به خاطر خود او بود نه به خاطر عادت به بود یباشد من اگر احساس یعشق در بزرگسال

کردن  تیاو را در هدا دیسوزد با یم میو تنها دلش برا ستیمن ن يبرا یاو امشب به من ثابت کرد در قلبش عشق

 نیکند تنها به ا دیاش ترد يریگ میدر تصم دیبه او ندارم او نبا يبت کنم تعلق خاطرثا ياحساساتش کمک کنم و به نحو

ستعذاب وجدان ا ریمن درگ يخاطر که در باره 

بر  يصورتم کنار زده شد و دست نوازشگر يبر هم فشردم و تکان نخوردم پتو از رو دهیاتاقم اهسته باز شد د در

 ردیگ یم هیگر يگرم بهانه  یکه با نوازش دست ينم شده بودم مثل بچه اک هیخواست گر ینشست چقدر دلم م میموها

او در را باز کرد و پس از خارج شدن از اتاق اهسته ان  ختمپدرم را شنا کلیاتاق ه یکیاز هم گشودم و در تار دهیارام د

را بست

تخت نشستم و سرم را  يروز بود روخواست  ینداشتم دلم م دنیبه خواب یلیدانم چرا م یوجودم خسته بود اما نم ي همه
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نمود ستنیمن اسمان هم شروع به گر ي هیهمنوا با گر ختمیدادم و اشک ر هیتک واریبه د

 دیناتمامم کنار رفت و خورش ي شهیاز مقابل اند یفراموش یکیتار يرا که پرده  یبرم شب ینم ادیشب را هرگز از  ان

که حس  یوجودم ذوب نمود شب نیرا در سرزم يدیسرد ناام ي و توده دیدر اسمان قلبم درخش یکمرنگ خوشبخت

افکارم  يکه احساس سعادت بر همه  یشب شدیاندیبهست که به من  یکردم مهمترم و هنوز کس یکردم از انچه تصور م

 یتیشام گ زیهمان شب سر م يار ستمیکردم بدبخت ن یشد انطور که تصور م اداوریو به من  دیپوچم خط بطالن کش

:دیبار از پدر پرس نیچندم يبرا

بگذارند؟ یک يخوان برا یرو م يقرار نامزد باالخره

بار دستخوش طوفان اندوه شد و تالش کردم به گذشته و انچه در قبل حادث  نیچندم يشب که قلب من هم برا همان

خسته و  يانزده اهمان شب درست در همان لحظه زنگ در به صدا درامد و من که مثل طوف يار يار شمیاندیشده ن

:گفتم يخسته ا يبودم به طرف اف اف رفتم و با نوا شانیپر

بله؟

نیو دلنش دهیبم کش ياو بود همان صدا ينداشتم صدا صدا دیترد يذره ا شیبود او در شناختن صدا خودش

دیباز کن لطفا

:دیزد پدر پرس یم يرفت و قلبم به تند یاف اف باال نم يفشردن دکمه  يبرا دستم

دخترم؟ هیک

بود رتیو ح یاز دستپاچگ يا ختهیخودم را نشناختم که ام يصدا

پدر؟ شهروزه

:دمیرا در خواب شن ادشیفر ییافتاد گو نیپشت سرش به زم یچنان از جا بر خاست که صندل یتیگ

؟یدست و پا چلفت يدختره  یچرا معطل پس



يجعفر میمر - من يایرو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٨

 یتیبمانم؟گ ایبروم  دیدانستم با ینم دیاز دستم قاپ را یگوش گرشیاف افنشست و دست د یاو با عجله بر دکمه انگشت

:به همه دستور داد

منو نگاه کن دختر  ستیتو برو استقبال دکتر تو هم همونجا نا یمرتب بشه شناس زیم نیکمک کن نیزود باش نیش بلند

دم کن ییبرو چا

:کرد گفت ینگاه م نهیبه خودش در ا کهیدر حال انگاه

سرزده اومده؟ پسره نیدونم چرا ا ینم

و رنگ به رو  دیلرز یکه دستش م یبه شهروز جمع ما را ترك کرد و من با کمک الهام و کت ییخوشامدگو يبرا پدر

:گفت یبه کت یتیلحظه به اشپزخانه رفتم گ نیو انگاه در اخر میکرد یرا از ظروف شام خال زینداشت ابتدا م

ده یاوردن را م ییچا بیفرانک ترت ایب ییرایه پذبه سرو صورتت بکش و بعد ب یبه اتاقت و دست برو

امد و قلبم با  یباال م یو نفسم به سخت دیلرز یدم کنم اما قادر نبودم دستم م يچا يشتریب يخواست با عجله  یم دلم

بدون شک اگر فقط  دیتپ یگفت به شدت م یپاسخ م یتیکرد و به تعارفات گ یشهروز که با پدر صحبت م يصدا دنیشن

تا مغز  شیشد صدا یاعتنا باشم اما مگر م یاو ب يصدا بهدادم تالش کردم  یکردم دسته گل به اب م یعجله م یکم

:به اشپزخانه امد و اهسته گفت وهیبردن م يمالئک امده بود الهام برا نیلرزاند انگار از سرزم یاستخوان مرا م

اریب ییگه چا یم مامان

:گفتم ارام

ستیسرووضعم مناسب ن من؟اخه

:با تمسخر گفت الهام

نه؟یامده تو رو بب مگه

:و لب به دندان گرفتم الهام در ادامه گفت دیحرف الهام خون به چهره ام دو از
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یخواد بده به خود کت یدسته گل با خودش اورده که نه به دست بابا داد و نه به دست مامان فکر کنم م کی

:گفتم يلحن ملتمسانه ا با

؟یرو بکش ییتو زحمت چاشه  یجان م الهام

:شانه باال انداخته و گفت الهام

رهیگ یم رادیتعارف کردنم ا ییاز چا شهیتونم راستش مامان هم ینم من

کار چند بار مرتکب اشتباه شده  نیبه خاطر ا یگرفت و حت یسر مهمان م يرا باال يچا ینیس شهیبا الهام بود او هم حق

از  یتیکه گ يزیچ زدیبر ینیس ياز داخل فنجانها رو يشد چا یلرزشش سبب م و بدون شک دیلرز یاما دست من هم م

را به دست داشتم از  يچا ینیکه س یرابطه تذکر داده بود با توکل به خدا در حال نیان نفرت داشت و بارها به من در ا

من از جا برخاست  دنید نشسته بود که به محض ییرایاشپزخانه خارج شدم و به سالن رفتم شهروز درست مقابل در پذ

:گفت یبا لحن مودب و مهربان یتیافکندم گ رینمود دستپاچه جوابش را داده و سر به ز یدست شیو در دادن سالم پ

دکتر ییکنم بفرما یم خواهش

را در بر گرفته و  ییرایپذ يادکلنش فضا ي حهینشست را شیهمان طور که دسته گل به دستش بود سرجا شهروز

 دیرا در برابرش نگه داشتم به نظرم رس يچا ینیمقابلش خم شده و س یاراسته و مرتب بود کم شهیهم خودش هم مثل

 ینیداخل س ياز چا یو سبب شد کم دیلرز ياو هم نارام و دستپاچه است چرا که دستش هنگام برداشتن فنجان چا

:بردارد که شهروز گفت يفنجان چا کیتا او هم  دمیمن به طرف پدر چرخ زدیبر

خانوم فرانک

:بله گفت میو به طرفش برگشتم و قبل از انکه بگو ستادمیا صاف

دسته گل ناقابل مال شماست نیا.....نیا

به  نیگرفت وگرنه هم خودم سوخته بودم و هم خودش نگاهم در ان ب يچا ینیس ریدرست به موقع دستش را ز پدر
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بود با  دهیگرائ يهان باز به شهروز زل زده و رنگ صورتش به کبودافتاد که حال و روز او هم بهتر از من نبود با د یتیگ

انجا  یداد؟اگر کت یکرده بودند و او دسته گل را به من م يستگاراو خوا يبرا یرخ داده از کت یخودم گفتم حتما اشتباه

را در  یکتحاضر بود و بدون شک  ییرایدر پذ وهیاوردن م يکرد هر چند الهام برا یگمان غش م یحضور داشت ب

:گذاشت دست شهروز به طرف من دراز مانده و من هم مثل مجسمه خشکم زده بود پدر ناچارا گفت یم انیجر

دکتر خسته شد دخترم دسا

بردم و دسته گل  شیدست پ ستینگر يگریاو نگاه از من برگرفت و به سمت د ستمینگر یتیبار به گ نیدوم يبرا

بر جمع ما حاکم بود و هزاران سوال در  ینیلب تشکر کردم سکوت سنگ ریم و زانگشتان لرزانم گرفت انیشهروز را م

 ریرا دوست ندارد اگر غ یداشت؟مگر کت يکرد چرا شهروز دسته گل را به من داد؟چه مقصود یم دادیذهن مضطربم ب

:دانم متاثر از کدام حس گفتم یگفتند؟نم یاست پس خانواده اش چه م نیاز ا

کنم یم هم تشکر یطرف کت از

:گفت يببرم شهروز با خونسرد یشهروز پ یبه مکنونات قلب لهیوس نیخواستم به ا یم دیشا

کردم که متعلق به شماست عرض

توانست تا ان درجه ارام باشد؟ یزده بود شهروز چطور م رتیچون من ح زیشدم او ن رهیصورت پدر خ به

فرهنگ ازاد  اینمود ا یکرد و به من ابراز محبت م یم ياستگاراست؟از خواهر من خو رانیبرده بود که در ا ادیاز  ایا

دسته گل از ان من است؟با  دیپرده بگو یو ب حیتوانست تا ان حد صر یگذاشته بود؟چطور م ریغرب تا ان حد در او تاث

:قصد خروج از سالن را نمودم که شهروز گفت یعذر خواه

شه یرو عرض کنم و اون مطالب به شما هم مربوط م یدم که مطالبمن امشب سرزده مزاحم ش دیخانوم لطفا بمون فران

 یلیخبر از همه جا سالم داد شهروز خ یو ب دیاراسته و مرتب از راه رس یبه عقب برگشتم همان هنگام کت یبه سست من

 يبه اشاره  قرار گرفت و من هم بنا یتیکنار گ یشد کت زیمخیمبل ن يخونسرد به سالم او پاسخ داد و به احترامش رو
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دستان من قرار  انیدسته گل شهروز که م يرو ینگاه کت افکندم ریمبل به در نشستم و سر به ز نیکترینزد يپدر رو

توانست حدس بزند همه  یکس نم چیست ه نیدر شرف تکو یکرد چه حوادث یفکرش را هم نم یداشت ثابت بود حت

از ان که متوجه  شیشهروز بودند و من مضطرب و دستپاچه ب سخنان دنیو منتظر شن ستندینگر یبه هم م يبا کنجکاو

شد و  یم زیبودم که بدون شک شامل حال من ن یتیماجرا بودم به فکر عکس العمل گ نیشهروز باشم به فکر عواقب ا

در عمرم به حساب امده ام  کباریزد تنها به ان جهت که  یدر قلبم سوسو م یبیغر يشاد شیدر عمق اضطراب و تشو

:دیصبرانه پرس یکرده بود ب اریلحظه سکوت اخت نگفت و پدر که تا ا یسخن نم یقبل متملق قهیمثل چند دق گرید یتیگ

شده شهروز جان؟ يطور

:من نمود و ارام گفت ينگاه هزار حرفش را متوجه  شهروز

دونم که به  یکنم اما مشروع  يدونم از کجا و چه جور یخوام راستش نم یکه بدموقع مزاحم شدم جدا پوزش م نیا از

بشه جادیدو خانواده ا نیب يبگم قبل از ان که سوءتفاهم تازه ا دیهر حال با

ان به خودش مسلط  یکه ط یمبل جابه جا شد شهروز پس از مکث کوتاه ينگاه کنجکاوش را به پدر دوخت و رو یتیگ

:شد گفت

 یکردند در حال يخانم خواستگار ونیمن از کتا يه خوام خونواد یرخ داده که من جدا پوزش م یاشتباه کیوسط  نیا

خواهر دوست داشتم کیرو مثل  شونیا شهیکه من هم

:و تکرار کرد دیمثل فنر از جا پر یتیگ

خواهر؟ کی مثل

:دیچشم و ابرو او را به سکوت دعوت نمود و از شهروز پرس يبا اشاره  پدر

ده شهروز؟ یم یحرف چه معن نیا

:اورده رو به پدر کرده و گفت هیکه حرفش چه به روز بق نیاتوجه به  یب شهروز
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خانوم رو ندارم ونیروشنه من قصد ازوداج با کتا یلیجون مقصودم خ عمو

 دهیمبل چسب يبمانم انگار رو ایخارج شد و من مانده بودم که بروم  ییراینبود او به اتفاق الهام از پذ یکت يبه رو رنگ

:گفت يزیام نیوهبا لحن محکم و ت یتیبودم گ

نیاز اول بگ نویا دیتونست یم

:گفت ينگاه کند با لحن پوزش خواهانه ا یتیانکه به صورت گ یب شهروز

.تونم پوزش بخوام هم از طرف خونواده ام و هم از طرف خودم که تا حاال سکوت کردم یم فقط

:دیبا همان لحن پرس یتیگ

کنند؟ کیخواستند ما رو کوچ یداشتند؟م يند چه مقصوداومد نجایکه ا نیخونوادتون از ا نیشه بگ یم

:مودب گفت شهروز

.....شما خارجه يمطمئنا از حوصله  دنشیو شن هیطوالن یلیاش خ هیقض راستش

:بالفاصله گفت پدر

امدند؟یتو ن دیشهروز؟مگه اونا با صالحد هیچ هیقض

:داد و گفت هیبه عقب تک شهروز

 امیخواستم ب یمن به مرور زمان نرم بشم همان شب هم م دیرغم مخالفت من امدند تا شا یبگم نه اونا عل دیجون با عمو

 یمن نم.....وصلت به نفع هر دو خونواده است اما من نیکنند ا یمانع شدند چرا که فکر م هیو مخالفتم رو اعالم کنم اما بق

تونم خوشبختشون کنم  یسب نباشند بلکه من نممنا يمن همسر يبرا شونیا نکهیخانوم ازدواج کنم نه ا ونیتونم با کتا

سال  ستیهمش ب دمیکه شن يبه طور شونیشم و ا یم یو سه سالگ یوارد س بیدو سال سن دارم و عن قر ویمن حاال س

 شونیام کنم ا ادهخانو يخواسته ها یقربان یدختر رو با دوازده سال تفاوت سن کیکه بخوام  هیانصاف یب نیدارند ا

منو به شما  ي دهیدو هفته بارها از خانواده ام خواستم عق نیا یجوانتر از من ط یلیازدواج دارند خ يبرا يربهت يفرصتها
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باشه اما  يازدواج ما جد ي هیکردم قض یعرض کنند اما اونا پشت گوش انداختند من هم سکوت کردم چون فکر نم

رو بگم قبل از ان که  قتیو حق امیب دیحس کردم با نتونستم سکوت کنم گهیبذارن د يخوان قرار نامزد یم دمیشن یوقت

خانواده  ي دهیهستم بر عکس به عق یپسر سرکش و نافرمان دیکارم فکر نکن نیبا ا دوارمیبشه ام ریکار از کار بگذره و د

ن م رهیبگ میتصم يگرید يبه جا هتون یکس نم چیو ه هیشخص زیچ کیهمسر  دیبفرمائ قیگذارم اما تصد یام احترام م

.حرفها رو به پدر و مادرم هم گفتم نیا

:ناباورانه گفت یتیگ

نجا؟یا دیدونند که شما اومد یاونا م یعنی

:گفت ریمودب و سر به ز شهروز

دو  نیا یمنم که ط یشما شرمسارند هر چند که مقصر اصل ياما اونا گفتند از رو انیمن ازشون خواهش کردم با من ب بله

دیعفوم کن ارمدویهفته سکوت کردم و ام

:گفت يزیام نیبا لحن توه یتیگ

شما باز نبود کارت دعوت هم که  يچون دهنمون برا نجایا نیایو ب نیهمه راه زحمت به خودتون بد نینبود ا يازین

میرد کرد ياریاسفند يمن صدها خواستگار داره که ما همه رو به حرمت اقا یکت مینفرستاده بود

:ارام گفت شهروز

 یمزاحم شدم اون مطلب رو نم يا گهیعرض مطلب د يمزاحم نشم اما من برا گهیبود که د نیشماست ادب ا حق با بله

شه پشت تلفن عنوان کرد

:شد و گفت رهیخ يا دهیعاشق شور يبه دهان شهروز چشم دوخته بود شهروز به صورت پدر با نگاه ماتمسانه  پدر

زدواج کنمبا فرانک ا نیلطفا اجازه بد.....جون اطفا عمو

:گفت ییرایاز جا برخاست و ضمن خارج شدن از پذ یتیافتاد گ میمقابل پاها نیزم يگل از دست من رها شد و رو دسته
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اوره شرم

 یم نیباال و پائ یدر پ یپ يام از شدت نفسها نهیس يو سپس نگاهش را بر من دوخت که قفسه  ستیرفتن او را نگر پدر

:روز هم از جا برخاست و گفترفت به زحمت از جا برخاستم شه

فرانک

:گفتم روین نیبر کدام هیدانم با تک یطرفش برگشتم و نم به

اقا هیشما منف پاسخ

:گفت شهروز

فرانک

:گفتم يشده و با لحن بغض الود رهیچشمانش خ به

نیاقا بر نیبر نجایا از

بود به اتاقم رفتم و  ستادهیکه سر راهم ا یتیتوجه به گ یخارج شده و ب ییرایکه من از پذ دیبگو يزیخواست چ شهروز

 یکردم باز هم مرطوب بودند حت یرا پاك م دگانمیامد و هر قدر د یم يخودم بستم اشکم مثل باران بهار يدر را به رو

که به انتظارم نشسته  یترس از عواقب ایاشکم اشک شوق است  کنم یم هیچه گر يدانستم برا ینم یخودم هم به درست

بود؟

ام اما نه همه  دهیام و شن دهیرا در خواب د زیکردم همه چ یم الیبر هم فشردم خ دهیرا پوشانده و د میدست گوشها با

 الیکرده و گفته بود خ يو پدر و خواهرانم خواستگار يصحت داشت شهروز در کمال شهامت از من در برابر نامادر زیچ

کوچکتر از ان است که همسرش شود من او  یلیخ یادب گفته بود کت انزبرا نداشته و ندارد او در اصل با  یازدواج با کت

گذاشتم و حس کردم انصافا حق داشت تا  یتیگ يلحظه خود را جا کیخواهر کوچکتر دوست داشتم  کیمثل  شهیرا هم

 ياستگارخوشود شهروز چطور توانسته بود تا ان شب سکوت کند؟و بدتر از ان بالفاصله مرا از پدرم  نیان درجه خشمگ
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کند؟

چنان  یوقت یتیبا گ ییارویوجود اماده رو يبا همه  يبود که بخواهد فتنه به پا کند ان هم چه فتنه ا نیمثل ا درست

دانم چرا من خودم را سرزنش  یدر شرف وقوع بود اما نم يتکان دهنده ا يگمان حادثه  یبود شدم ب نیخشمگ یمواقع

پاسخ من به  دیکند؟مثل روز روشن بود که با نیچن بودمشهروز خواسته کردم؟مگر من مقصر بودم؟مگر من از  یم

.سوخت یم یباشد چقدر دلم به حال کت یشهروز منف

ششم فصل

:دمیرا شن یتیپدر و گ ادیاز رفتنش مطمئن شدم که دادو فر یشهروز چه موقع رفت وقت دمینفهم درست

 ؟شهروزيخواستگار ادیفرانک از شهروز خواسته ب مگه؟یگ یم راهیفرانک چه مربوطه زن؟چرا به اون بدو ب به

.....خودش

که شانزده  هییهم همون جهنم دره ا نجاینداره فکر کرده ا تیمثقال ترب کیمن شهروز شهروز نکن مردك  يبرا انقدر

 دست باال يادیشناسه ز یدختره که دست چپ و راستش رو نم نیاون هم اقتیل قیهر چه ال قیسال توش بوده خال

تو دهنش  زهیکه دندوناش بر دمیکوب یدهنش م تو نیپدرومادرش بودم همچ يگرفتنش فکر کرده چه خبره اگه من جا

شعور  یدکتر ب کیدزد داشته باشه اما  يبچه  نیشعور که حرف پدرو مادرش رو دو تا کنه؟ادم دو ج یدکتر هم انقدر ب

 کی ستیبزرگتر از خودشه عقل که به سن و سال ن يرهادخت يمن بچه است؟شعورش ده تا ینداشته باشه کت نیمثل ا

تو رو خدا  نیبب دمیمن که تا به حال ند يعقده ا نقدهیواه واه زنم ا(فهمه یبچه نم کیرمرد پنجاه ساله هم قد یپ هیوقت 

(خواستگاره نیا يزنه برا یم يچه زور

:محکم گفت پدر

کردم؟ یم خانوم؟التماسش مگفت یم یچ دیبا گهیمتوجه منه د تونیممنون کنا یلیخ

:تز از قبل گفت نیخشمگ یتیگ
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کرد  ياز فرانک جونت خواستگار یوقت دیحواسم نبود؟روحت پر کش التیبه خ دیو گل شنوفت دیشماهاش گل گفت رینخ

هم که حرمتش لکه دار شده دخترته یکیانگار نه انگار اون 

:گفت یبه نرم پدر

بوده و تموم شده پسره هم که بدبخت صد بار معذرت خواست یحرف هی؟پس خوندند غهیخانم؟مگه ص يلکه ا چه

:زد ادیفر یتیگ

 کیخونواده اش  ایکرد؟ یهم م يامد و خواستگار یسرخود م دیمادرش ادم نبودند خودشون بگن؟خودش با پدرو

فرانک خانمتون ارزش قادل نبودند؟ يارزن هم برا

:دیغر پدر

چند روزه ده کالم هم از خجالتش با من  نیا يرو مادرش خجالت زده اند اقا مهدوجود ادم باشه پد يتو دیبا ارزش

فهمم یحرف نزد و من تازه غلتش رو م

کنه تیخواد خجالت بکشه بره پسر گنده اش رو ترب ینم

:ارام گفت پدر

امده بود  ییه تنهابود که خودش ب تشیاعتماد به نفس و شخص ينشون دهنده  نیا تهیهم با ترب یلینظر من شهروز خ به

و قبل  افتهیسر زبونها ن نکهیا يبرا یبزرکتراش هم نتونستند بکنند اون انقدر با مرامه که به خاطر کت یکه حت يکار نجایا

دختر  میتونست یحق با اونه ما چطور م نمیب یکنم م یکه فکر م برو اشکار کرد خو قتیبشه حق ریاز ان که د

م؟یاریبه عقد اون در ب یسن نوجوونمون رو با ان همه تفاوت

:گفت یعصبان یتیگ

کور  يذارم فرانک رو بهش بد یفضاحت م نیبعد از ا ياگر فکر کرد یکن فیخوبه الزم نکرده انقدر ازش تعر خوبه

يخوند



يجعفر میمر - من يایرو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٧

:محکم گفت پدر

.دخترو پسرند م؟اصلیانتخاب کن دیما با م؟مگهیریبگ میتصم دیمگه ما با خانوم

:زد ادیفر یتیگ

کنه در  یباز بهمون دختر دادند؟تازه فرانک غلط م میحرمتشون کرد یبگن ب يخوا یمرد؟م ستیقل تو سرت نع مگه

به اون جواب مثبت بده کردندیخواهرش باز  يکه با ابرو یحال

:اهسته گفت پدر

اون  يو چهار سالشه تو برا ستیفرانک هم ب هیپسر خوب ؟شهروزيچرخشون چوب بذار يال يخوا یمن چرا م زیعز

که حاصل زحماتت تباه بشه فهیح يدیمادر زحمت کش کیمثل 

:بلند تر از قبل گفت یتیگ

بندازم؟خوشم  یخوام ترش یمگه م ایشوهر کردنش رو گرفتم؟ يهم بدهکار شدم مگه من جلو يزیچ هیکه  نیا مثل

ازدواج با فرانک رو به گور ببره يارزو یبهش بگ یخواست یاز اون م ریما هر کس غ يخانواده  يتو ادیپسره ب نیا ادینم

:زد ادیکه خسته شده بود فر پدر

چه کنه؟مگه من مردم؟ يریبگ میتصم دیتو با مگه

:با تمسخر گفت یتیگ

جواب رد بهش بده ایمنو بزن و  دیفرانک رو بده به اون وق ایاما منم زنده ام  يتو زنده ا نه

:زد ادیفر پدر

از  گهیدم د یبه شهروز جواب مثبت م ؟منیکن میاونو از مردم قا يخوا یم یتا ک یدختر بست نیا يچشمت رو به رو تو

تو خسته شدم يدایتهد

:اشک گفتم لیس انیامدم و م رونیاز اتاقم ب شهیمثل هم دمیکه اوضاع را خطرناك د من
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خوام یخوام شوهر کنم نم یمن نم دیکن بس

:زد ادیفر پدر

یبه اتاقت الزم نکرده دخالت کن برو

:گفتم هیگر انیم من

خوام  یشما به خاطر من از هم بپاشه؟من اونو نم یزندگ دیموضوع به من هم مربوطه چرا با نیالزمه که حرف بزنم ا چرا

خوام با شهروز ازدواج کنم ینم

:زد ادیفر پدر

یما کن يرو فدا تیالزم نکرده زندگ هیتو مرد مناسب ياون برا یکن یغلط م تو

:دروغ گفتم به

من قصد ازدواج ندارم وگرنه تا حاال ازدواج کرده بودم پدر

:گفت يبه سرد گارشیدر حال روشن کردن س پدر

ازدواج کنه يروز هی دیبا يهر دختر یزن یاحمقانه م يحرفها

:با تمسخر گفت یتیگ

نهیب یرو نم یزندگ کی ياداره  ییدر خودش توانا دیشا

خاص و عامش کند  يباشم از پدرم جدا شود و انگشت نما یا نه انقدر که راضاز او متنفر بودم ام ستمیصورتش نگر به

دانستم در قلبم عاشق شهروزم اما بر خالف  یاسب غرور و حسادتش نابود شده م يلگدها ریدانستم که سعادتم ز یم

:گفتم لمیم

رو ندارم یزندگ کی ياداره  ییدرسته من توانا بله

:دیغر پدر
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توئه يخونه به عهده  نیا يکارها شتریب میمسخره ست ن نیا

:گفت یتیگ

خواد ازدواج کنه یندارم و اون خودش نم یکه من در ازدواج نکردنش دخالت یشده باش یحاال راض دوارمیام

:شد و ارام گفت رهیو با دست چانه ام را باال گرفت و به چشمانم خ ستادیمبل برخاست و مقابلم ا ياز رو پدر

؟یکن یم نیفقط به خاطر ما چن ایخودته  میتصم نیا ایگو اراستش رو ب دخترم

:انکه در قلبم جز عشق به شهروز نبود اما بنا به مصلحت گفتم با

خواست خودمه نیپدر ا نه

:زمزمه کرد پدر

چرا؟ اخه

که به خاطر ستودن روح حساسم  نیتحس دیخز یم نیمواقع به اغوش تحس نگونهیبود که ا یبیترحم غر دگانشید در

 دمیفهم یمن م یکه جرات به لب اوردنش را نداشت ول ینیتحس.دیگرد یاش م یکانون زندگ دنیهر بار مانع از هم پاش

دانستم  یگام فاصله داشتم م کیپدرانه اش تنها  اغوشبودم و با  کیکه تا ان حد به او نزد یوقت دمیفهم یم شهیهم

 چیقادر نبودم پس از شهروز عشق ه گریکنم چرا که د یدود مپاسخ در قلبم مس نیمحبت و عشق را با ا يروزنه ها

 یب یتیجاده فاصله بود گ کی یمن و خوشبخت انیم شهینداشتم هم ییوجودم راه دهم اما چاره ا يرا به خلوتکده  يمرد

من است  يبه رو یخوشبخت يدرها ياو بستن همه  یدانستم که مقصود اصل یمن م یشهروز را بهانه کرده بود ول یتیبتر

رحم باشد؟همان شب  یتوانست تا ان درجه ب یچگونه م ندیخواهرم را در کنار من بب يتوانست سعادت بر باد رفته  ینم

ام به مراتب  ينامادر يتحمل شکنجه  رایمثبت ندهم ز اسخازدواج پ يبرا يمرد چیگرفتم پس از شهروز به ه میتصم

.بدون عشق بود یراحتتر از زندگ

مرگ گواراتر از  میبودم برا امدهین ایکاش به دن يکردم ا یبودم ارزو م یگانگیب يجبور به تحمل شکنجه انچنان م یوقت
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 يچون و چرا  یب يو برده  ریاس د؟انگاریا یباشد به چه کار م تیمیاز عشق و صفا و صم یکه خال یبود زندگ یان زندگ

و خواهرانم انداخته و بر عکس  يز چشم نامادرمرا ا شیاز پ شیشهروز ب يبودم خواستگار گرانید يخواسته ها

که هر کس ارزو  یکرده و متواضع لینبود پزشک تحص یتیاحترامم را نزد پدر صد چندان کرده بود شهروز کم شخص

 یبود که انان حت يو کار قیعم يو خواهرانم نشانده بود به قدر یتیکه حسادت بر قلب گ یکرد دامادش باشد زخم یم

دندیچیپ یهمچنان از درد به خود م تیماه از ان واقع کیاز گذشت  پس

 یم غامیپ میبرا یتیمختلف دور از چشم گ نیپاسخ من شهروز را قانع نکرده چرا که به عناو دیرس یبه نظر م یطرف از

 یمحاسن شهروز م ییاورد به بازگو یکه به دست م یهم پدرم بود پدر در هر فرصت شیغامهایفرستاد و مامو رساندن پ

 یاز عشق و محبت تیشهروز همه حکا يغامهایکرد به او پاسخ مثبت بدهم پ یاصرار م غامشیپرداخت و ضمن دادن پ

توانستم به  ینمود اما من چگونه م یازدواجش وسوسه م يتقاضا رفتنیپذ يکرد که قلب جوان مرا برا یم یقلب

و مرهم سکوت را بر قلب  دمیکش یر سر مو جام صب ختمیر یدرخواستش پاسخ مثبت بدهم؟در خلوت خودم اشک م

از دل من خبر  یمن بود چه کس يارزو ياوردم منتها یرغم انچه که بر زبان م یازدواج با شهروز عل ادمنه یشکسته ام م

وجودم را به  يخاکسترم ناگهان پس از گذشت سالها شعله ور شده و همه  ریدانست که اتش ز یچه م یداشت؟کس

 یخال يان سالها جا یشبه نبود ط کیاو شوم؟اما نه؟ يشبه تا ان درجه دلباخته  کینه ممکن بود چگو ده؟اخریاتش کش

داشتم که  مانیمانده بود و من انقدر به بازگشتش ا یاو خال يکه فقط برا یخال يجا کیشد  یعشقش در قلبم حس م

شگفت زده نشدم دنشیبا د یحت

دانستم او در کنار من بود و من متعلق به او اما  یبود که از قبل م يزیمترقبه اش انگار چ ریغ ياز خواستگار یحت نه

نرمش سپرده  يبر شانه اش داشتم و گوش به زمزمه ها هیکه تک نیریش يدر تصوراتم در همان ارزوها ایدر رو شهیهم

امد او  یه وجود نمدر عالقه ام ب یکرد باز هم خلل یازدواج م يگریاگر با دختر د یبودم انقدر دوستش داشتم که حت

.بود و فقط شهروز یکیمن  يشد برا یمن بود و عشق هم دو تا نم یعشق قلب
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پاسخ  لمیرغم م یچرا که مجبور بودم عل ستدیکاش از گفتن باز ا يکردم ا یگفت ارزو م یگاه پدر از او سخن م هر

 يو خواهرانم که سرگرم تماشا یتیفلت گچند لحظه از غ يبدهم و البته شهروز هم دستبردار نبود ان شب پدر برا یمنف

که  یدر حال دنشیمشغول شستن ظروف شام بودم امد با د کهمورد عالقه شان بودند استفاده کرده و نزد من  الیسر

:دمیزدم پرس یلبخند م

پدر؟ دیخواه یم يزیچ

جلو تر امد و با  اطیبا احتکه نگاهش به در اشپزخانه بود  یاش گذاشت و در حال ینیب يانگشت اشاره اش را رو پدر

:گفت ینسبتا اروم يصدا

حرف بزن اروم

:دمیحال شستن ظرفها پرس در

شده؟ يطور

:به در اشپزخانه افکند و اهسته گفت ینگاه گریبار د پدر

گرمه باهات حرف بزنم و برم ونیزیسرشون با تلو تا

حرف زدنش عادت کرده بودم  يچند روز به نحوه  ان یشهروز صحبت کنه ط يخواد درباره  یکه دوباره م دمیفهم فورا

بود که تاب مقابله با مادرش را ندارد یترسان يو به صورت پدر چشم دوختم صورتش مثل بچه  دمیدست از شستن کش

دخترم؟ هیجوابت چ باالخره

؟یچ ي درباره

شهروز يهر دفعه شرح بدم؟درباره  دیبابا من با يا

بلکه چند بار کباریجوابم رو بهتون گفتم نه  من

؟یهست یخوام تو نگران چ یصالحت رو م رویدخترم من خ یتو چقدر کله شق به



يجعفر میمر - من يایرو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٨٢

خانواده اش هم خوبند  هیبسه اون پسر خوب يدیکش یهر چقدر بدبخت گهیرو به من بسپار تو به فکر خودت باش د یتیگ

ماه گذشته بارها خواسته بهش  کی نیا يتو ياومدند اقا مهد یم تینبود به خواستگار یتیبا گ ییارویو اگه ترس از رو

مشغول به کار شده و پدرش هم براش مطب  مارستانیب کی يتو یتازگ ستیپاسخ مثبت بدم شهروز هم که ول کن ن

.بهت برسونم غامشویکنه پ یالتماس م ادیره راست م یزده چپ م

هم مهمه اما  شونیخانوم البته خواست ا یتینه به خاطر گ ستمیوصلت موافق ن نیکه من با ا نهیجون بحث سر ا پتدر

بهتر از من  يها تیاو موقع يرو ندارم که همسر دکتر باشم برا شیستگیمخالفت دارم من شا يبرا یخودم هم دالئل

گذشته من قصد ازدواج ندارم نایهست از ا

 داشیو تهد یتیاز گ دیبابهونه ست اخه تو چرا  نایدونم ا یمن که خوب م یکن یبه خودت بد م يبه خدا دار واال

؟يبچه شد ؟مگهیبترس

پدر؟ترس کدومه؟ نیگ یم یچ

:گفت يارام تر يبا صدا پدر

يخواستگار ادیب گهید کباریخواست  یم شهروز

نرسد پدر بالفاصله  هیبه گوش بق دیجه رونیب میکه از شدت هراس از گلو ییدهان خود را گرفتم تا صدا يدست جلو با

:گفت

بود با اون ازدواج کن و بذار  یدخترم اون به تو عالقه داره و من مطمئنم که تو در کنارش خوشبخت خواه من نذاشتم اما

شه؟ یم یعاقبت تو چ رمیکنم اگه بم یتوام دائم فکر م ي ندهینگران ا شهیعمرم رو اسوده خاطر باشم راستش هم یباق

پدر خدا نکنه دیریرو گاز بگ زبونتون

بهره  یدونه چه مدت زنده ست خواهرات مادر دارند اما تو از نعمت داشتن مادر ب یکس نم چیدست خداست و ه عمر

يندار یخوب يهم رابطه  یتیو با گ ییا



يجعفر میمر - من يایرو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٨٣

بودم دهیگفت که من تا ان شب از زبانش نشن یسخن م یقیبار در طول ان سالها از حقا نیاول يبرا پدر

سر  نیو بر دیخودت باش عقد کن یبرو به فکر زندگ دخترم ؟برویکش یاز دستش م یدونم چ ینم یکن یم الیخ

دیبپاش کن زویبر ستیالزم ن تونیزندگ

:گفتم یپدر را با دستان سردم فشردم و با مهربان دستان

قصد  ستین يا گهیکس د ایکه بهتون گفتم به خاطر شما  د؟منیاز دستم خسته شد یلیخ نکهیپدر؟مثل ا نیگ یم یچ

ازدواج ندارم

 نکهیشود به حد پرستش دوسش داشتم با ا نیو اندوهگ ندیسرسوزن ازار بب کیبودم حاضر نبودم  يقهار يدروغگو چه

 شیبرا یدانستم پس از رفتن من زندگ یساخت م یاش دلشکسته ام م یاعمال محافظه کارانه و سکوت مصلحت یگاه

 ختنیو در حال اب ر دیکش رونیتانم برا از دس نشاگر مرا نداشت چقدر راحت تر بود دستا یخواهد شد براست رانهیو

:گفت وانیاب داخل ل

پارچه استخوون کی يشد

:تلخ گفتم يلبخند با

اوضاع از  دیپاسخ من همون که بود پدر نذار دیاریمن ب يدکتر رو برا يها غامیپ دیستیشما مجبور ن دیمن نباش نگران

انچه که هست بدتر بشه

:گفتو اهسته  دیرا الجرعه سر کش وانیل او

نهیخواد تو رو بب یبه تو بگم خودش م دیکنه من نتونستم مقصودش رو اونطور که با یفکر م اون

.........من پدر

بچه  گهیپس خودت باهاش روبرو شو و بهش بگو تو د هیپاسخت منف یگ یتو م نجایا ادیب دیشا ینیکه اونوبب يرینپذ اگر

هستم خالص کن رشیبانگیرکه گ يدردسر نیمرا از ا ستیاو هم بچه ن یستین
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با او رو نداشتم قدرت ان را نداشتم که چشم در چشمش دروغ بگم ابتدا خواستم مخالفت کنم اما  ییارویتاب رو نه

شدم مسلما  یاز خانه خارج نم ادیچون من ز یکه با او روبرو شوم از طرف دمیخوب که فکر کردم مصلحت را در ان د

گذاشتم گفت ان مشکل را به او واگذار کنم همان  انیدر م رمساله را با پد نیا یوقتکرد  یرا دچار شک م یتیرفتنم گ

:دیپرس دیبه درون امد و با ترد یتیهنگام در اشپزخانه باز شد و گ

م؟یا بهیغر د؟مایکن یبغل هم پچ پچ م یچ شما

:گفت یساختگ يکه جا خورده بود با خونسرد پدر

اب بخورم؟ وانیل کیخودم  يونه اشپزخ يخانوم اجازه ندارم تو یچیه

:که ظاهرا مجاب شده بود گفت یتیگ

ساعته اومده ظرف بشوره کی ينداز یدخترت رو هم از کار م يایم یکن ینم يکه کار خودت

از  دیجوش یو سرکه م ریکه دلم مثل س یاز اشپزخانه خارج شد و من هم به شستن ظرفها مشغول شدم در حال پدر

 دارمانید نیبا او را از دست بدم چرا که ممکن بود ان اخر دارینبودم د لیما یو از طرف دمیترس یم با شهروز ییارویرو

در سر دارد هر  يبردن من چه نقشه ا يو من مانده بودم برا ردیخواست مالقتمان در کارخانه صورت گ یباشد پدر م

:گفت یتیصبحانه به گ زیقرار گرفتم دو روز بعد سر م انیتا در جر دیچند که انقدر طول نکش

نهیخواد فرانک رو بب یافتاده و اون م یبزرگ فرانک اتفاق يخاله  يبرا

:دیپرس يبه سرد یتیگ

؟یاتفاق چه

:گفت يدیبع يبا خونسرد پدر

کرده تصادف

:لجوجانه گفت یتیگ
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خواهرزاده اش افتاده؟ ادیشده که  یبس به من بد کرد حاال چ از

:کند گفتانکه به من نگاه  یب پدر

ستیخوب ن حالش

:زد گفت یرا با قاشق هم م شیکه چا یدر حال یتیگ

؟ياز کجا با خبر شد تو

:حوصله گفت یب پدر

بهم تلفن زد ؟خودشیکن یم ییبازجوو

:و گفت دیرا نوش شیاز چا يجرعه ا یتیگ

دید یبود به عوض فرانک منو م بهتر

:دیمتعجب پرس پدر

؟یچ يرو برا تو

:متکبر گفت یبا لحن یتیگ

رفته چقدر به من بد کرد ادتیبخواد مگه  تیازم حالل چون

:از جا برخاست و گفت نیخشمگ پدر

ره؟یم یکه مگه من گفتم داره م واقعا

:گفت يبه سرد یتیگ

کردم یبرداشت نیهمچ من

:خطاب به من گفت پدر

شو برو حاظر شو بلند
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از جا  دمیاو را متوجه خود ند یاما وقت رمیخواستم قبال از او اجازه بگ دافکنیهم به من ن ینگاه مین یحت ستمینگر یتیگ به

:دور نشده بودم که گفت یبرخاستم هنوز چند قدم

میکار دار یلیکه خ یدون یاز ظهر خونه باش م قبل

 لشیبنداشت نزد پدر که داخل اتوم یکه پاسخ یگفتن چشم به اتاقم رفتم و با عجله حاظر شدم و پس از خداحافظ با

بپرسم که پدر در حال روشن کردن  يزیرا بستم لب باز کردم تا چ لیدر اتموب یرفتم وقت دیکش یدر انتظارم را م يجلو

:گفت لشیاتومب

 رونیب يبه من تلفن نزده من مجبور شدم برا يا گهیکسه د ایخالت گفتم صحت نداره اون  يدختر انچه درباره  نه

دروغ بشم کیتو متوسل به  دنیکش

:و دلتنگ گفتم نیمادرم غمگ ياوردن خاله و خانواده  ادیبه  با

دلم براشون تنگ شده جدا

:گفت یدر حال رانندگ پدر

کشم به صورت  یهمه سال خجالت م نیاز ان گذشته من که بعد از ا هییا گهیبا کسه د مونیما و زندگ اریکه اخت فعال

و عاقبت هم به خاطر  دیبرات زحمت کش یلیفوت کرد خاله ات خ امرزتیمادر خدا ب یمادرت نگاه کنم وقت يخانواده 

کرد یرو هم خودش معرف یتیتو منو مجبور کرد دوباره ازدواج کنم گ

دونستم ینم نویا

خالته یقبل يمحله  يها هیاز همسا یکیدختر  یتیگ اره

بودند؟ هیروز با هم همسا کیخانوم  یتیگ ياونا و خانواده  یعنی

طوره نیهم

کرد ازدواج پدرم به ضرر  یفکرش رو هم نم چارهیدستپخت خاله ام باشه هر چند که ب یتینبود که گ یباور کردن میبرا
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تا ان درجه از او متنفر  یتیتوانستم بفهمم چرا گ ینمود و من نم یرا دنبال م يریخ تین یتیگ یمن تموم بشه او از معرف

رفتم تا به  یبود من م شیمهمتر از ان در پ يداد چرا که کساله ن نموضوع توجه نشا نیا یبه بررس ادیاست؟ذهنم ز

قبل از انکه به  یرانندگ نیدوسش داشتم پاسخ رد دهم پدر ح شتریب ایدن يکه از همه  يعشق و محبت مرد يزمزمه ها

شته تقاضا کرد با من است و با رهم چون گذ ییارویرو ياماده  یداد که شهروز با قرار قبل حیتوض میبرا میکارخانه برس

او نکنم يام را قدا یو زندگ شمیاندیبه سعادت خود ب یقبل از هر پاسخ

و من در صداقت و  هیشهروز پسر خوب يرینگ يکودکانه ا میکنم تصم یکه ازت تقاضا م هیبار نیاخر نیا دخترم

يریدرست بگ میخوام تصم یکنم و از تو هم م یم دییندارم من او را از هر نظر تا دیترد يشعورش ذره ا

به  دنیتا رس گرینگفت و د يزیچ دیسخن نگفتم پدر هم چون سکوت مرا د یپاسخ به پدر سکوت کردم و کالم در

به محوطه  یبحث ندارم وقت نیا يبه ادامه  یلیما صورت نگرفت به نظرم پدر درك کرده بود م انیم ییکارخانه گفتگو

سالم داد سالها بود که پا به انجا نذاشته بودم پس  پدربرداشت و به  را از مقابل در ریدربان زنج میدیکارخانه رس ي

:بود به پدر گفتم کینچندان نزد یخاطرات اداوری میانجا برا يدوباره  دارید

نکرده یچندان فرق نجایا

؟ياومد نجایبار چه موقع به ا نیاخر ادیم ادتیانجام شده  يمختصر يباز ساز کیچرا  داخلش

:گفتم فکر کردم و یکم

حدود ده سال قبل بود اون موقع من همش چهارده سال داشتم بله

با خونواده هاشون در ان شرکت داشتند رهایمد يسال افتتاح کارخانه بود که همه  نیجشن چهارم ادتهی خوب

دید بیزنبور اس کی شیدست من هم با ن شصت

:و گفت دیخند پدر

دید یم يتر يجد بیتت اسنبود دس رمردیپ داریاگه ان سرا ادمهی درست
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هنوز زنده ست پدر؟ اون

دادم هیکه به تو بهش هد یباز نشسته شد رفت شهر خودشون من به خاطر کمک یندارم وقت خبر

دیوقت نگفت چیه نویا

خورده بود؟ ریگفت مگه زخم شمش یم یتیکردم گ یموضوع م نیبه ا يکردم بگم؟اگه فقط اشاره ا یجرات م مگه

و  دیمن حند يکرد که نتوانستم در برابر خنده مقاومت کنم پدر هم با خنده  دیرا تقل یتیگ يصدا یافتبا چنان ظ پدر

رخش بنگرم  میبه ن کینزد يمتمرکز کرد و من در ان فاصله توانستم از فاصله ا لشیپارك کردن اتومب يحواسش را رو

پدر پس از  رمیاش بگ دهیتوانستم ناد یبود چگونه مپدر  هی ایدارو ندارم در دن يبود همه  یجدا که چقدر دوست داشتن

را ترك  لیان به خود مسلط شدم اتومب یکه ط یشد و من هم با مکث کوتاه ادهیدر را باز کرد و پ نیپارك کردن ماش

:پدر حرکت کردم پدر زمزمه کرد يتر کردم و همگام با قدمها پیپالتو ام را ک ي قهی دیوز یم يکردم باد سرد

هیانصاف یب نیا يان هم با چه ترفند نجایا ادیدو کلمه حرف ب يه داشته باشه و مجبور شه براخون ادم

را باز  یبود؟پدر در اصل دهیرا ند یعدالت یکرد مگر ان همه سال ان همه ب یم هیاز نبودن عدل و انصاف گال رید چقدر

و قدم به درون گذاشت  دیکش یاو گونه ام را به نرم تا او وارد سالن شود ستادمیکرد تا ابتدا من وارد شوم من هم کنار ا

هر کس سر راهمان بود به پدر سالم داد و پاسخ  یدر پ یچند سالن پ زو من هم پشت سرش وارد شدم در حال عبور ا

داشتم و تالش  یشکوه و صالبت پدرم قرار گرفته بودم با افتخار شانه به شانه اش گام بر م ریگرفت و من که تحت تاث

 يشتریمسلما انچه که انها را وادار به دقت ب.رمیبگ دهیحضور نابهنگام خودم ناد يمتعجب انان را در باره  يردم نگاههاک

من دستش را بر کمرم  يبه گامها دنیسرعت بخش يبرا کباریمن و پدرم بود پدر هم هر چند لحظه  تیمینمود صم یم

پدرم و  ينبود کارخانه ها یر کردن.باو میکرد برا یم حیتشر میراگذارد و در حال عبور نقاط مختلف کارخانه را ب یم

از  میباشد پدر برا ییحمام و دستشو یبهداشت سیسرو ایمردم در ارتباط  يازهاین زا یبخش انبوه يپاسخگو کشیشر

و امور مربوط به کارخانه  يعالقه ا چیکرد ه یگفت اما من بر خالف انچه پدر تصور م یکارخانه و مراحل کار م يجا يجا
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.من سازگار نبود عتیبه ان نداشتم کار خشن مردانه با طب

ام  يداشتن پسر بود و نامادر يارزو شهیپدر هم يار دیپدر مرا دختر افر لیدونست که بر خالف م یخدا خودش م انگار

امد که پدر  ینظر م به نیپسر مقاومت کرده بود چن کیداشتن  يدو دختر اورده و در برابر خواست او برا شیبرا زین

ام  يبسپارد چرا که نامادر یزا به فراموش شینداشت او مجبور بود ارزو یتیبود و شکا رفتهیتلخ را پذ قتیحق نیا زین

شدیاند یکردن خطوط کمرش م کیپدر به بار ياز ارزو شیپ

پدر  لیکوتاه را بنا به م ریمسو ما ان  دیرس یبه گوش نم ییسرو صدا چیکه ه ییسوم بود جا يعامل در طبقه  ریمد دفتر

کرده بود پدر چند ضربه  خیزد و دستانم  یبودم قلبم مثل ساعت م ستادهیمقابل در اتاق پدر ا یوقت میمودیساعته پ مین

جمع کردم و وارد  میشهامتم را در صدا يبه داخل فرا خواند من همه  مرابه در زد و ان را گشود و پس از دادن سالم 

 يز و پدرش در اتاق حضور داشتند که هر دو به احترام ما از جا بر خاستند پدر در را بست و من با صدااتاق شدم شهرو

سالمم را پاسخ گفتند پدر جلو رفته و دست شهروز و پدرش را فشرد  یو شهروز به گرم يسالم دادم که اقا مهد یلرزان

از حضور اقا  نیکرده اند بنابرا میارخانه ها را تقسک ياداره  کشیبودم پدر و شر دهیگذاشت شن زشیرا پشت م فشیو ک

کرد  یمرا برانداز م يسراپا یقیدق يبود و با نگاه ها دهیلم ییبایز یمبل چرم يمتعجب بودم او کنار شهروز رو يمهد

انها  یکه ظاهرا منش یان قرار گرفتم دختر جوان يرو ریکرد و من هم سر به ز تیانها هدا ابلمق یپدر مرا به سمت مبل

افکنده و دوباره به  رینمود سر به ز یلحظه نگاهش با نگاه من تالق کیو چون  ستیکردن به ما نگر پیبود در حال تا

.کارش سرگرم شد

که ظاهرا  يرمردیعالم شک داشتم چند لحظه بعد پ يشده انگار به همه  رهیدانم چرا به نظرم امد شهروز به من خ ینم

رفت و او اشاره کرد به من تعارف کند  يو ابتدا به طرف اقا مهد وستیبه جمع ما پ يچا ینیس کیبود با  یابدارچ

که مثل مجسمه نشسته بودم معذب  نیبرداشت از ا میرابرد و ب شیبردارم که پدر دست پ يفنجان چا کیخواستم 

:کرده و گفت یمصلحت يسرفه ا يجا نشستن عادت نداشتم اقا مهد کیبودم چرا که به 



يجعفر میمر - من يایرو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٠٩

چطوره فرانک خانوم؟ شما حال

:نگاهم به شهروز افتاد يبلند کردم و هنگام پاسخ به اقا مهد سر

ممنونم...........لطف شما به

 دیاست فکر کردم شا دهیعقب نشسته و صورتش رنگ پر یکم شیینگاهش خسته بود به نظرم امد چشمان قهوه ا چقدر

در حضور ان همه چشم با  دیمن و او با ایکرد ا یاشفته ام م اش يماریحدس ب یبودم که حت يا وانهیچه عاشق د مارهیب

بزنم که به  يمرد ي نهیتنها امده بودم دست رد به س تمگفتن نداش يبرا یچند که من حرف م؟هریگفت یسخن م گریکدی

:اسمون دوسش داشتم او از جا برخاست و گفت يعدد ستاره ها

بزنم مارستانیبه ب تلفن کی دیخوام من با یعذر م یلیحضورتون خ از

:با اشاره به تلفن گفت شیچا دنیدر حال نوش در

پسرم برو

که با  ییبه گفتگو مشغول شد و من که در جمع ان دو حضور داشتم به عوض گوش سپردن به حرفها کشیبا شر انگاه

:شهروز گوش سپردم يبه صدا ریجذاب نبود همان طور سر به ز میبرا یوجود ان همه اصطالحات فن

به  دیدارم که با یکار شخص هیمطب بنده  انیهستند ب ياگه ضرور دیبنده رو تا ظهر لغو کن يقرارها ي هیخانوم کل نه

.......معطل نشن دییانجام برسونم بهشون بفرما

اخه پسر چرا  دمیشیفشردم و اند یمبل را با دست م يدلتنگم دسته  شیصدا دنیشن يدانستم تا ان حد برا ینم چیه

 ریمن گ شیدلت پ دیصدها دختر حاضرند باهات ازدواج کنند پس چرا با یکه اگه لب تر کن ؟تويدل به من ببند دیبا

بر  دهیمجبورم د لمیرغم م یکه عل یندارم من کردنسوزم و جرات لب ابز  یکه ذره ذره از اتش عشقت م یکنه؟من

پس از هر پاسخ  یکنم وقت یرو تحمل م یرنج چه یدونست یکاش م ياحساسات و عشق تو ببندم و بهت پاسخ رد بدم ا

........نمیبه پا افتادنت رو بب ستمیقادر ن یهستم که حت یشنوم عاشق یتو را م ي دهیشور غامیرد دوباره پ
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سرنوشت منو  زیدر همه چ نکهیبودم مثل ا امدهیبگم؟کاش ن یکنه چ يبهش بگم؟اگه باز بر خواستش پا فشار یچ ایخدا

 يبندم همه  یدارم؟شرط م يتونه بفهمه چه درد یم یتونه حال منو بفهمه؟ک یم یرقم زدندکبه تحمل شکنجه 

از نگاه هاش خودنم خبر نداره که من ارزو دارم  نویخوره ا یبه حال من غبطه م یمنش يدختره  نیهم شونیکی.......نایا

 ریگه خوش به حالش باباش مد یبا خودش مهستم البد  نوایبدبخت و ب يدونه چقدر در اوج توانمند یاون بودم نم يجا

و بدبخت بودم اما حداقل  ریکاش فق يکرده ا ریگ ششیپدرش هم پ کیو دل پسر شر هیبزرگ نیکارخونه به ا هیعامل 

پدر که مخاطبم  يکنم صدا يگار یسرم بود اگر ان طور بود حاضر بودم صبح تا شب به خاطرش ب يمادر باال ي هیاس

:دیکش رونمیجوراجور ب يها شهیاندقرار داده بود از 

يدیخودت کارخونه رو د لیدخترم امروز بنا به م خب

:زد و ادامه داد یفیبر صورتش چشم دوختم که چشمک ظر متعجب

شونیپس زحمت رسوندنت با ا رندیکنم دکتر هم با تو هم مس یخونه فکر م يبرگرد دیبا گهید

:گفتم ناخوداگاه

ن بشمخوام مزاحمشو ینم......من

:تلفن گذاشت و گفت يرا رو یگوش شهروز

دیستیمزاحم ن اصال

:هم بشنود گفت يکه اقا مهد يکرد و به گونه ا کیسرش را به گوشم نزد پدر

 نیماش يتو يندار یتو که اعتراض دیصحبت کن نجایا دیکنم بتون یفکر نم نجایا انیب رهیمد ئتیه يدو تا از اعضا قراره

؟یحرف بزن

:گفتم ارام

اصال



يجعفر میمر - من يایرو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٩٢

:با لبخند گفت پدر

ینیبب کیپس از سالها کارخونه رو از نزد یعوض تونست در

:پاسخش گفتم در

برام جالب بود یلیخ

.دیایبه سرم ب دمیترس یانگار قرار بود از هر چه م دمیترس یکه از ان م يزیاتفاق افتاد تنها بودن با او همان چ دوباره

هفتم فصل

کرده بود من و او  دنیشروع به بار يدیباران شد میو ساختمان را ترك نمود میکرد یداحافظخ ياز پدر و اقا مهد یوقت

شد  یتا من ابتدا خارج شوم و انگاه خودش خارج م ستادیا یو شهروز مقابل هر در کنار م میداشت یدر سکوت گام بر م

در کنار راننده را گشود و نگاهش را متوجه و شهروز  میکرد یط يبلند يرا با گامها ياقا مهد لیساختمان تا اتومب ریمس

توجه نداشتم  زیچ چیپس از بستن در به سرعت کنارم قرار گرفت من به ه زیمن نمود من هم با عجله سوار شدم و او ن

جوان را از بدن درختان  يکه قادر نبود شاخه ها یزد و نه به باد و وطفان یشالق م نیزم کریکه با شدت بر پ ینه به باران

و  ستمیرخ بر چهره اش نگر میکه از ن یحضور او هنگام یبود حت ایخواب و رو زیجدا کند و با خود ببرد انگار همه چ

.ختیقلبم فرو ر

ما  انیحرکت کرد سکوت م یو به طرف در اصل دیکش رونیب یبا وسواس خاص گهید نیدو ماش انیرا از م نیماش شهروز

مقابل در را بردارد انگاه از کارخانه خارج شد و  ریتا دربان زنج ستادیمنتظر اشکست او  یارام برف پاك کن م يرا صدا

دیرس یبودم در ان ساعت روز خلوتتر به نظر م گذشتهکه دو ساعت قبل با پدر از ان  یداخل اتوبان شلوغ

به  دیلرزکردم به طرفم برگشت و نگاهش تا عمق وجودم رسوخ کرد و قلبم  یبراندازش م یچشم ریکه ز یحال در

:دیپرس یافکنده و لب بر دندان فشردم در حال رانندگ ریسرعت سر به ز

؟یتا خونه سکوت کن يخوا ی؟میبگ يزیچ يخوا ینم
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مگه قرار بود من حرف  دیدو میدر رگها یانداخت خون گرم یم يدور يگذشته  ادیاش که مرا به  یمیلحن صم از

:مبا انگشتانم گفت يبزنم؟ناخوداگاه در حال باز

دیمن گفتند شما باهام کار دار به

:و همچنان سکوت کردم او از سکوتم بهره برده و در ادامه گفت ستمیرخش نگر میمتعجب به ن من

 یاونقدر ب یتون یچطور م دمیتو ند یبه سر سخت يعمرم موجود يخدا تو ؟بهيبه روزه من اورد یچ یدون یم چیه

؟یتفاوت و سنگدل باش

ام افزودم  يدار شتنینداشته سکوت کردم و بر خو بیوجود بر ع نینه سنگدل و سرسخت اما با ا تفاوت بودم و یب نه

او  نکهیا يزد برا یدر حال فرار م یبه پا شده بود و قلبم مثل قلب خرگوش ییسخنان او غوغا دنیدر درونم دوباره با شن

:کردم او محکمتر گفت رونیمناظر بنگاهم را متوجه  ودبر چهره ام داشت نش یمتوجه طوفان درونم که نقش

ینگام کن يد یبه خودت زحمت نم یحت يمغرور بود شهیهم يمغرور گهید نهیهم

همچون  زین شیصدا یباران اتهام سکوت کن ریسخت بود که ز یلینگم خ يزیبر هم فشردم و تالش کردم چ دهید

:و خسته بود دهیچهره اش و نگاهش رنج

رو بگو رادمیا اقل؟حديد یبه من پاسخ رد م چرا

:گفتم رونیگشوده و در حال مناظر ب چشم

ن؟یچرا منو انتخاب کرد شما

؟یغرورمو خرد کن يسوال پس مانده  نیبا ا يخوا یشد سوال؟م نمیا

دکتر

به من نگو دکتر نقدریا

فشرد یرو م لیاز گذشته فرمان اتومب شیاز شدت خشم سرخ شده و ب شیطرفش برگشتم گوشها به
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شناختم صدوهشتاد درجه فرق کرده یانگار هر چه که م ادیبه نظرم دگرگون م زیکه بر گشتم همه چ یوقت از

:و گفتم دهیصدا کش یب یاه

سال گذشته شانزده

کرده که باورش برام ناممکنه مادرم خواهرم پدرم دوست و اشنا و  رییچنان تغ زیعمر فقط شانزده سال اما همه چ هی نه

گن باور کنم؟ یانچه رو که درباره ات م يخوا ی؟متو فرانک تو چت شده

:گفت دیاز نگاهم فهم ییاو که گو اوردمیخواستم به زبان ن یو کنجکاو به صورتش چشم دوختم اما انچه را که م متعجب

یشناس یکه منطق و اعتماد به نفس رو نم یهست تینامادر يسلطه  ریخوام باور کنم چنان ز ینم

کنه؟با  رمیتا ان درجه تحق امدهیتونست هنوز ن ینقش بست چطور م دگانمیو اشک در د دیلرز یم نیبا بغض سنگ لبانم

:گفتم یاهنگ لرزان

يرو انتخاب نکرد یراه خوب ینیاشکم رو بب يخوا یم اگه

:زمزمه کرد ناباور

فرانک

:اتوبان توقف کرده و متاثر از اندوه من گفت کنار

 یکه م یچ یعنیاز زبون پدرت بشنوم؟ دیکه من با هیچه حرف نیتو رو انتخاب کردم؟ا که چرا هیچه سوال نیچرا نه؟ا اخه

؟یستیمن ن قیال یگ

:دمیو پرس ستهیاشکبار به صورتش نگر یدگانید با

گن؟ یدرباره ام م یچ گرانید

:گفتم نیداده و سکوت کرد خشمگ هیبه عقب تک شهروز

نه؟ هفیو ضع يخور و عقده ا يگن فرانک دختر توسر یم
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:انکه به صورتم بنگرد گفت یب

زنم یدختر بالغ حرف م هیکردم دارم با  یم فکر

:اشک گفتم لیس انیم

؟یرو شکست یدل کت ؟چرايچرا منو انتخاب کرد نطورهیاگه ا یگ یکه تو م یهر چ ایمن ترسوام  اره

 یم یه خاطر اون به من پاسخ منفالبد تو ب کنمیخاله باز  ستیهنوز بچه ست منم که قرار ن ی؟کتیگ یم یچ فرانک

متاسفم که طرز فکرت کودکانه ست نطورهیا ؟هان؟اگهيد

:زدم ادیفر

رفتار کودکانه و درواز ادب بود؟ هی یکه کار خودت پس از رد کردنکت یمن بچه ام در حال یبگ یتون یم چطور

به خاطر اون مساله بارها معذرت خواستم من

ستین یکاف یخواه معذرت

بار عذر بخوام؟ نیچندم ياز تو و خانواده ات برا یشناس یکه م یزانو بزنم و در حضور هر کس دیکنم؟با کاریچ

م؟یمن عقده ا مگه

بود شهروز  دایناپ رونیبخار کرده و مناظر ب نیماش يبخار يها به خاطر گرما شهیو ش دیبار یاز قلب م دتریشد باران

:دیارام پرس

کنه؟ یم یتو رو راض یگو چکرد؟به من ب کاریچ دیبا حاال

:گفتم لمیرغم م یعل

یکن فراموشم

جواب رد بشنوم ومدمیامروز ن من

کردم انیمقصودم رو ب یاومدم بهت جواب رد بدم هر چند که بارها توسط پدرم به روشن من
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:لجباز گفت يمثل پسربچه ا شهروز

........که تو رمیخوام بپذ یفهمم نم ینم من

از ان  کی چیبه ه میتصم نیمن قصد ازدواج ندارم و ا دیگم خودتون رو معطل من نکن یر مبا نیچندم يبرا پس

ستیمربوط ن دیکه گفت ییزهایچ

:دیپرس یاهنگ لرزان با

؟يدیبه من جواب رد م يا گهیبه خاطر کسه د ایکه ا نهیمنظورم ا.......انه؟منظورمیدر م يا گهیکس د يپا ایا

:دوخته بود ارام گفتم لیاتومب يدنده  طرفش برگشتم نگاهش را به به

نه

:بلند کرد و به صورتم چشم دوخت و گفت سر

؟ینیب یدر من م يرییقابل تغ ریغ رادیا ایفرانک؟ا یچ پس

من نه يخدا

؟یکن یم یبازار گرم يدار ای؟ایچ پس

:کرده بود گفتم جادیا انمانیم يکه سالها دور يتوجه به فاصله ا یب ناخوداگاه

شهروز

:دیرقص شییاشنا در چشمان قهوه ا یطنتیابروانش از هم گشوده شد و ش ي گره

انقدر بال به سرش  یبچگ يکه تو يفقط شهروز شهروز گهید زیچ چینه اقام نه خان نه دکتر و نه ه ؟منيخودت شد حاال

اده ام تا از پدرت پاسخ ج نیا يماهه که اواره  کی؟يبا من چه کرد یدون یم شیکرد ابونهایخ يو حاالم اواره  ياورد

.........رحمش یب دختر رهیتقص یب چارهیاون ب نکهیغافل از ا رمیمثبت بگ

ستمیرحم ن یب من
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 یعاشق رو بشکن هیکه دل  نیاسم ا دیشه بفرمائ یکنم اما خانوم دل رحم م یباور م یگ یچون خودت م ؟حرفتویراست

؟يذار یم یچ

احوالم شده بود  یت او در انتخاب کلمات استاد بود به گمانم متوجه دگرگونوجودم را در بر گرف يهمه  بیغر یلرزش

تونم دل به کار بدم  یخدا نم ؟بهيکنه؟تو اصال قلب دار یم جانزدهیتو رو ه یخدا بگو چ يمحض رضا:که در ادامه گفت

به خونواده ام  یه وقتش یم یکیده و نه با احساسم  یپس م همجا مونده که اونو نه ب يدختر شیانگار نصف حواسم پ

بود؟مادرم گفت فرانک  میتصم نیدر ا يا رمنتظرهیغ زیدونم چه چ یخوام با دهان باز بهم نگاه کردند نم یگفتم تو رو م

 یکردند ول شنهادیبراش نذاشته که بتونه ازدواج کنه خواهرت رو بهم پ یاعصاب گهیرو به حال خودش بذار اون زن د

م؟تونستم قبول کن یمگه من م

:گفتم هیگر انیم

رو خوشبخت کنم يمرد چیتونم ه یبا مادرته من نم حق

بخوام همه جوره قبولش دارم و همون  میزندگ يرو برا یگم من اگه زن یبه مادرم گفتم به تو هم م اریبهانه ن خودیب

ات فرانک مادر کنار کنم نه با گذشته  یخوام پس اعصابتو بهانه نکن چون من قراره با خودت زندگ یکه هست م يطور

شد میهم خوشبخت خواه

:گفتم میو درمانده در حال زدودن اشکها سردرگم

قبل از ظهر خونه باشم دیمن با فتیکنم راه ب یم خواهش

:ملتمسانه گفت او

بکشم رونتیب یکه توش هست یاجازه بده از برزخ يدیکش يشماریب يبهم پاسخ رد نده تو رنجها فرانک

:گفتم محکم

خودت نگه دار من خوشبختم يرو برا ترحمت
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:مصرانه گفت او

رنجت رو ندارم دنینباش من بهت عالقه دارم و تحمل د نیبدب انقدر

؟یکه ارزو دارند باهاشون ازدواج کن یدوروبرت کمند کسان ؟مگهيخوا یاز جونه من م یتو چ اخه

:گفت دهیرنج

تو رو با همان  نهیب یاز تو رو نم ریکس غ چیام؟چشم من هخو یم یاز زندگ یدونم چ یفرانک مگه نم يا وونهید تو

و صداقت و غرورت یسادگ

:گفتم هیگر انیم

کنم انقدر خودتو در برابر من خرد نکن یخواهش م اه

:گفت دهیشور یلحن عاشق با

دم یکنه ادامه م یمن دل سنگ تو رو نرم م يکنم اگه بدونم التماسها یالزم باشه باز هم م اگه

 یشکستن غرورشنداشتم وقت دنیخواسته اش تکان دادم طاقت د یرا با دست پوشانده و سرم را به عالمت نف صورتم

:گفت يبغض نشسته ا يبا صدا دید دهیفا یالتماس و خواهش را ب

 شهیپ ایاسونه ب میلیچرا خ(ستین یکار اسون نمیا يو اشکش رو دراورد یمرد رو شکست کیباشه دختر تو دل  ادتی

تا عشق فرهاد رو زنده کنم ستمیاما من دستبردار ن)ادیکنم که همش اشکت در ب يتا کارخودم 

:طور که صورتم را پوشانده بودم گفتم همان

کنم منو به خونه برسون یم خواهش

اوردم ادیمعروف را به  تیرا روشن کرد و با سرعت حرکت نمود و من ان ب لیاز ان قدرت نداشتم او اتو مب شتریب

امدین ستونیاز ب شهیت يصدا شبید

فرهاد رفته باشد نیریبه خواب ش دیشا
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بخش ذهنم  نیتر یدر خصوص دیدانستم با یاوردم م ادیبه  ایرو کی يجزءجزئ ان مالقات را مثل صحنه ها بعدها

 يشش براشهروز به گفته اش عمل نمود و به تال زمیو اشم هجران بر اورمیب ادشانیشان کنم انجا که گاه به  یگانیبا

.دیگرفتن پاسخ مثبت از من وسعت بخش

روزگار را بر من و پدرم  یمدت يبرد و دوباره برا یام به شدت عالقه اش پ يکه به خاطر سماجت او نامادر دیینپا يرید

به  گریان دو بودشهروز خجالت را کنار گذاشته و بار د انیما هر شب محل جروبحث و بگومگو م يتلخ نمود خانه 

مادرش را هم وادار به امدن و مطرح کردن  دیام د ينامادر ي هیکه از ناح یاحترام یرغم ب یمن اومد و عل يگارخواست

اف اف را  یبرم من مشغول جارو کردن خانه بودم که زنگ زدند الهام گوش ینم ادیخواسته اش نمود ان روز را هرگز از 

:دیام پرس يدر را باز کرد نامادر یکوتاه يبرداشت و پس از گفتگو

بود؟ یک

:گفت دیبا ترد الهام

خانومه مایس مامان

 یاو با خشم و غضب دنیو با د ستینگر رونیبه ب اطیمشرف به ح ییرایپذ يو از پشت پنجره  دیمثل فنر از جا پر یتیگ

:امان به من گفت یب

این رونیکه من اجازه ندادم ب یبرو به اتاقت و تا وقت تو

به اتاقم رفتم و در را  یتیدستور گ گردیامد پ یبه طرف ساختمان م یخانم افتاد که با دسته گل ماینگاهم به س ناخوداگاه

اشفته به  يبود گوشم را به در چسباندم و با خاطر یتیکه زندانبانش گ یو زندان ریخودم بستم شده بودم مثل اس يبه رو

 یاحوالپرس یبه گرم یتیگ یبر خالف لحن سرد و رسم وارد ساختمان شد و ومخان مایبعد س قهیچند دق ستادمیانتظار ا

:نمود

یشناس يخانوم جون دختر خانمها چطورند؟اقا یتیشما چطوره گ احوال
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دییمرحمت شما بفرما به

دیموقع مزاحم شدم ببخش یب

دیدار اریاخت

هم انجا حضور  یلهام و کتخانم را دعوت به نشستن نمود به نظرم ا ماینگرفت و س یانها سراغ ياز خانواده  یحت یتیگ

 يام داده و او به سرد يخانم دسته گلش را به نامادر مایس دمیشن یاز انها را نم کی چیه ينداشتند چرا که من صدا

:دیهدف پرس نیکشلندن صحبت به سرزم يتشکر کرد و برا

خانوم؟ یچ يبرا گل

:من باب تعارف گفتکند  انینبود با ان عجله مقصودش را ب لیخانم که به نظر ما مایس

نباشم ناقابله یباهاتون دست خال ییارویبود که وقت رو نیاما خب غرض ا دیشما خودتون گل هست البته

در سر  يام نقشه ا يگان نامادر یب دیبه طول انجام ایدن کیحادث شد که به نظر من  انشانیم ينه چندان بلند سکوت

 یعشق ب انگریب نیان مساله با شجاعت تمام قدم به خانه مان گذاشته و ا خانم هم با علم به مایکردم س یداشت و تصور م

 یتیشهروز پرداختم که تا ان درجه سماجت به خرج داده بود اگر گ تبه تنها پسرش شهروز بود در دل به شمات انشیپا

به سخن گشود لحنش  خانم لب مایکه س نیشمردم تا ا یانتظار را به تلخ يکرد چه؟لحظه ها یم یاحترام یبه مادرش ب

:تا سر حد ممکن مودب محتاط و شرمسار بود

خانوم یتیاومدم گ یو عذر خواه ییدلجو يبرا

:گفت يبا لحن سرد یتیگ

میستیناراحت ن یاز دست کس ما

عجله  یشهروز کم دیکه ناراحت باش دیکنم حق داشت یذارم حس م یشما م يخودمو جا یوقت دیحق دار دیهم باش اگر

کرد
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اول از گل پسرتون اجازه  دیخواست یدختر من عروسک دست شما بود م د؟مگهیخانوم؟عجله نکرد یکرد؟شما چ عجله

دیاریب فیبعد تشر دیریبگ

دختر  کیفهمم واسه  یداشتم سه تا دختر شوهر دادم و حالت رو م ییروزها نیجون منم همچ یتیگ ریسخت نگ انقدر

گه یبله م شونیکی ره و عاقبت به یو م ادیده ها خواستگار م

بزرگه پسرتون  نیتوه هی نیکنه ا يبعد از خواهرش خواستگار يخودش اومده دفعه  لیکه به م يخواستگار نینه ا بله

 غامیتکرار خواسته اش من پ يبرا نجایهم اومده بود ا شیکه سه چهار روز پ نیماشاال ادب رو تموم کرده البد خبر دار

ندارم که به پسرتون بدم يمن دختر ادیخونه ن نیبه ا يخواستگار يبرا از شما یکس گهیداده بودم که د

 يدختر نیهمچ اقتیاز شهروز رو داشته و داره شهروز ل شتریب اقتیتو ل یخدا کت ؟بهیکن یجون چرا مخالفت م یتیگ

رو نداشت

کنم که با  یم یبدجنس دینک یبدم؟البد فکر م يمرد نیدختر به همچ يبه چه اعتبار ن؟منیبچه گول بزن نیخوا یم مگه

فرانک زحمت  يکنه؟نه جونم من برا یزن باباست و به دختره بد م گنیکنم؟م یازدواج فرانک و پسرتون مخالفت م

 یرسوندمش هر چند که قدر زحماتم رو نم نجایکه به ا دالف بچه بو کی دیدون یم یخودتون که بهتر از هر کس دمیکش

بهم خورده چون همون طور که  یپسرتون با کت ي هیکه قض ستمیصال هم ناراحت ندونه اما خب سعادتش برام مهمه ا

خوش به وصلت با شما نشون دادم  يدختر من باالتر از شهروز شما رو جواب کرده و اگه من رو دیخودتون اشاره کرد

تونم اونو دو  یارند پس نمند یبا هم فرق یبود که دخترم رو به دست اشنا بدم در نظر من فرانک و کت لیدل نیصرفا به ا

پسرتون کنم میتقد یدست

با  يقبوله فقط به من جواب رد نده اقا مهد دهینشن نیبگ یهر چ دیدار یقربونت برم نگو نه هر شرط یجون اله یتیگ

شهروزم  یامروز اومدم دست به دامنت بشم تا بلکه قبول کن نیشما بگ یگفته هر چ شونیصحبت کرده و ا یشناس ياقا

هر  شونیبرن سر زندگ نایبذار ا یفهم یو حال منو م يه مادریخواد دوباره برگرده المان تو خودت  یم رهیم یه مدار
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 یم یجون هم عذر خواه یخودم شخصا از کت ياگه اجازه بد یکنم حت یچون و چرا قبول م یمن ب يبخوا يپشتوانه ا

کنم فقط نگو نه

من؟برفرض محال  يبه دخترها دیکرد لهیچرا پ دیدار لیکه ماشاال فام خانم؟مگه دختر قحطه؟شما دیزن یحرفها م چه

کرد یدادم فرانک قبول نم یم تیاگر من هم رضا

ستند؟یخونه ن نمیمن فرانک خانم رو بب نیبذار

 یم میجوانها خودشون تصم یمهم نیبه ا یمسائل يتا حاال تو ینداره در ضمن از ک یبا شما حرف فرانک

به ما نداره بهتر بود قبل از هر  یربط چیرفتن پسرتون هم ه مید یه جا اما ما دختر به پسرتون نمب مونیرند؟دوستیگ

 نیحاال هم بعد از دو ماه اومد نیبد حیتا توض دینزدتلفن  هی یشما هم که بعد از اون کار حت دیاول خوب فکر کن يکار

ن؟یکن یم یاز فرانک عذر خواه يخواستگار يبه بهانه 

 یسن و سالم اومدم بهتون التماس م نیداره خانوم من با ا یتیشخص هی یهر کس دیگفت دیدوست داشت ی هر چماشاال شما

ن؟یکن یم نیو توه نید یکنم شما جواب سر باال م

در ضمن مگه من  دهیاز چشم خودش د نهیبب یهر چ نجایا ادیب يخواستگار دیبه ام یداده بودم که اگر کس غامیقبال پ من

نجا؟یا نیایده بودم بتقاضا کر

:بود در حال ترك کردن خانه گفت دهیشهروز که سخت رنج مادر

 يگفتند بدبخت دختره تو یهمه راست م نمیب یزنند باور نکنم اما حاال م یرو که در بارتون م ییداشتم حرفها دوست

ده؟یکش یچند سال از دست تو چ نیا

:زد ادیبود فر دهیکه خشمش به حد اعال رس یتیگ

نیدسته گلتون رو فراموش کرد نیصبر کن.......نیکه دوست دارند بگن خوش اومد یهر چرت و پرت هیبق

:گفت دیبار یکه از ان م يناباور یخانوم با لحن مایپرت کرد چرا که س شینظرم اومد که دسته گل را مقابل پاها به
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کنه کیودش رو کوچحرف زدن با شما خ يادم که برا فیح نیماشاال ادب رو تموم کرد شما

:دیغر یتیگ

دییبفرما دییبفرما

 شیرا پ ياو مخصوصا چنان برخورد ختمینداشتم همانجا پشت در نشستم و اشک ر ستادنیتوان ا دیلرز یم میپاها

اعتها او تا س دمیترس یبا او م ییارویبود که من از رو نیکند و انقدر خشمگ دیمن ناام ي هیگرفته بود تا انها را کامال از ناح

:دیو نشان کش طزد و خ ادیفر نیخانم خشمگ مایپس از رفتن س

تازه به دوران  نیزنه اخه ا یبه هم نم نایخودمه که شراکتش رو با ا رتیغ یشوهر ب ریکنم تقص کاریدونم چ یم حاال

ذارم یداغ فرانک رو به دلش م دهیها هم ادمند؟پسرم عاشق شده؟غلط کرده به گور پدرپدرش خند دهیرس

:زد ادیخطاب به من فر بعد

از بس هر بار که با پسره روبرو  یمن رد بش يجنازه  يمگه از رو یکه زنش بش اریدختر اون حلقه رو از گوشت در ب يا

اون شب بهش  یکه وقت يدختر نیافتخار کنه به همچ دیبابات با یمن نذاشت يابرو برا يداد لشینازو غمزه تحو يشد

 کیکه اون شب تو  یهم مجنون بشه وقت دینگه پسره با راهیبدوببه من  رهیو شل نگ ادیتاه نتو کو يگم انقدر جلو یم

و  یبزك دوزك کن نمیبب گهید کباریاگه من فقط  هیزیخجالت هم خوب چ یو گل شنفت یباهاش گل گفت یساعت نشست

بینانج يبه احوالت دختره  يوا یمردم ظاهر بش يجلو

از دو خواهر کوچکترم  یبازگشت شهروز حت یبزك دوزك کرده بودم؟شب مهمان یک ام افزوده شد من هیشدت گر بر

گذشت  یکه م يطاقت نداشتم هر روز گریزدم د یهم ساده تر بودم و اگر اصرار خودش نبود دست هم به صورتم نم

 يپس از برخوردشد و  یشکنج هام افزوده م برزد وگرنه  یمرا م دیق دیشدم شهروز با یاز روز قبل سرزنش م شتریب

 ينامادر انیاست ان شب مطابق معمول م شیدر پ يصورت گرفت مطمئن بودم حوادث بدتر یتیخانم و گ مایس نیکه ب

کرد و اصرار داشت پدرم  یام با نفرت از شهروز و خانواده اش صحبت م يدر گرفت نامادر یو پدرم جروبحث سخت
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 يو در کارخانه ها دهیکار کرده و زحمت کش يسالها با اقا مهد بهم بزند و پدر که ياریاسفند يشراکتش را با اقا

:زد یخواست سرباز م نیبود از قبول ا کیبا او شر يمتعدد

 یدختر به شهروز نم یگ یتو م یکن یاز حدوحدودت تجاوز م يدار گهی؟ديدار کمیبه شراکت من و شر کاریتو چ زن

داره؟ يهدبه شراکت من و اقا م یچه ربط نیخب نده ا یلیخ يد

سهمت رو به اون بفروش ایرو بخر  سهمش

سهم اون  یدون یم چیکردم اخه من پولم کجا بود که سهمش رو بخرم؟ه یکارو م نیوگرنه حتما هم نیفرمود رید شما

به تو داره؟ یمن چه ربط یشغل یگذشته زندگ نایخواد سهم منو بخره؟از ا یم يشه؟اونم مثل من چطور یچقدر م

خوام باهاشون در ارتباط باشم یعنوان نم چیبه ه گهید

 یکاف يغربت کرد ارید يشن پسرشون رو اواره  یبا تو روبرو هم نم يکه کرد يباش بعد از اون برخورد مطمئن

ست؟ین

من عاشق شده يسروپا واسه  یشه ب یجهنم که اواره م به

برات مهم شده؟ نقدریاون ا یبختشده که خوش یحاال چ يتوجه بود ینسبت به سعادت فرانک ب شهیکه هم تو

به خودش اجازه داد اون  کهیکه اون زن یزن یحرفها رو م نیبشکنه دستم که نمک نداره البد هم یحرفو بزن نیهم ا دیبا

رو به من بگه فیاراج

 یزن یسرش م يتو یکن یتو شده مثل عروسک کوکش م يدستها ي؟تویباش اوردهیمونده که سرش ن ییچه بال گهید

گرفتن  میزبون حرف زدن و قدرت تصم یانگار حت ادیاما صداش در نم یکشیمثل برده ازش کار م يریگ یاش م هدیند

يرو هم ازش سلب کرد

 شهیام مثل هم ياخر زده بود منتظر بودم که نامادر میبه س ییدهانم باز مانده بود گو قیان حقا انیب يشجاعت پدر برا از

:که دور از انتظار من بود گفت یبیمش غراما او با ارا ستدیدر برابرش با
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یدون یخودت هم م یگ یم مزخرف

برات متاسفم یترس یانگار از خدا نم يداد يسعادتش رو به دست نابود یهم خونسرد باش دیبا

خودت متاسف باش يبرا

 يو همه کس دور کرد زیتو منو از همه چ يدادم تا با اسبت بتاز دونیبه تو م دیاز انچه با شیخودمم متاسفم که ب يبرا

شده یلونه اش زندون يکه تو يمثل جغد میشد

 یها هم نم یراحت نیو به ا یونیسرت به من مد يشده به عدد موها رید گهیاما د یباش مونیذارم که پش یم نیبر ا فرض

یکن یشونه خال رشونیاز ز یتون

کن رونیبهم زدن شراکت مارو از سرت ب فکر

یمردن کن يهزار بار اروز يکنم روز یبرات درست م يا یخوام وگرنه زندگ یچون من م ینز یشراکتت رو بهم م تو

شم یازت جدا م یندارم اگه اراده کن یاز ابرو ترس گهید يمردن دارم جونم رو به لبم رسوند يحاال هم ارزو نیهم من

 میتقد یرسوندم دو دست نجایبه ا یرو که با سخت يا یارزو رو که ازت جدا بشم با خودت به گور ببر من زندگ نیا

اگر هم بنا باشه  یدون یخودت هم خوب م میدار یحقو حقوق یزندگ نیا يکنم و برم من و بچه هام تو ینم يگرید

........دم یخودم عذاب م يبمونم و زجر بکشم توام پا به پا

 ینحس بدبخت تیدر ان خانه مثل ا حضور من شمیاندین شانیدست هر دو گوشم رو پوشاندم و تالش کردم به حرفها با

در ذهنم جان گرفت  يتازه ا میسوخت رفته رفته تصم یشدم و هم پدرم به اتش من م یبود هم خودم ذره ذره فنا م

 یم یبنا بود در کنار شهروز نباشم چه فرق یوقت ودکه از سر لجاجت با خودم و سرنوشت شومم ب يکودکانه ا میتصم

اتش  يبود که از هر طرفش شراره ها یخانه نبود جهنم گریبهتر از ان خانه بود انجا د میابر ییکرد کجا باشم؟هر جا

 دمیشیاند یزدم نم یکه در ان دست و پا م یاز جهنم ییاز رها ریغ زیچ چیسوزاند ان لحظه به ه یتاروپود وجودم را م

 هیکنم و س یست خودم زنده زنده چال مکه احساسم را با د نیبه ا یکه در انتظارم بود حت یبه عواقب بدفرجام یحت



يجعفر میمر - من يایرو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٦

کشم یرا به اغوش م يروز

کار به نفع همه بود به نفع من که  نیخودم ا ي دهیبستم و عزمم را جزم کردم به عق زیهمه چ يلحظه چشمم را به رو کی

 میمن بود تصم از همه متوجه شیام و خواهرانم هر چند که ضررش ب يشدم به نفع پدرم نامادر یاز ان ماتمکده ازاد م

رو داشت  شیکه پ یسخت یپدر را از دوراه لهیوس نیخواستگارم پس از ان ماجرا پاسخ مثبت بدم و بد نیگرفتم به اول

شهروز هم  دیکردم ام یام را از بابت شهروز و خانواده اش اسوده کنم اگر من ازدواج م ينجات دهم و خاطر نامادر

من بود یبخت هیدر گرو س زیگشت انگار همه چ یلت اول بر مدوباره به حا زیشد و همه چ یم دیناام

که جز در  یگناه من عشق بود و داشتن احساس تعلق تعلق به کس دیگناه شا نیدانستم به کدام یشدم اما نم یم یقربان

.کنار او خوشبخت نبودم

هشتم فصل

با پدر به خواستگار تازه ام اجازه  شیو مگوبگ نیشده بود که درست چند روز پس از اخر ممیمتوجه تصم یتیگمانم گ به

رفته و  سیبزرگشان در انگل يبود که دو فرزندش پس از فوت مادر نزد خاله  يثروتمند انسالیامدن داد او مرد م ي

داد و من که  یاش بدون مکث پاسخ منف یزندگ يو سال و قصه  نس دنیبرده بودند پدر به محض فهم ادیپدرشان را از 

شده  یکردم و پاسخ مثبت دادم ان شب پس از رفتن خواستگارم که معرف يکه گرفته بودم پافشار یمیتصم همچنان در

و  شماتتشور و مشورت در منزلمان به پا شد و من که اصرار داشتم با او ازدواج کنم مورد  يبود جلسه  یتیگ يخاله  ي

:سرزنش پدر قرار گرفتم

تا  یمن رد بش يجنازه  يل و سه سالشه و دو برابر تو سن داره مگه از رو دختر؟اون چه يعقلت رو از دست داد مگه

یبا اون ازدواج کن یبتون

:از من گفت تیبار در طول ان سالها در قالب حما نینخست ينبود من هر چه زودتر ازدواج کنم برا لیکه بد م یتیگ

 شتریقدر زن رو ب انسالیم يشبخت کنه تازه مردهاتونه فرانک رو خو یکاره؟اون ثروتمنده و م نیداره در ا یاشکال چه
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ذاره به  یم ییدانا يفرانک تازه قدم در جتده  ستین یو سه سال که سن ره؟چهلیگفته اون پ یگذشته ک نایدونند از ا یم

گرفته مینظر من که اون درست تصم

:نمود و گفت یتینگاه غضبناکش را متوجه گ پدر

فرانک قراره به  دیبفرمائ یکبارکیدر حق دختر من نکنند؟ یمحبت نیهمچ گهید دییابفرم تونیگرام يشه به خاله  یم

به زن  اجیکه احت نیاز ا شتریداره و ب یشوهر کنه اون مرد فقط چند سال با من تفاوت سن يگاریب يازدواج برا يجا

و  ستیداره؟فرانک همش ب رادینکنه ا ایست که بدمش به اون  وهیداره مگه دختر من ب ازیپرستار ن کیداشته باشه به 

ادیم شیبراش پ نیبهتر از ا یلیخ يها تیچهارسالشه و اگه صبر کنه موقع

تجربه اند و  یپول و ب یب گولیژ يفکر کنه جوونها ندهیعاقل باشه و به ا دیاما ادم با ادهیز تیدختر موقع کی يبرا بله

فرانک مناسبه نه پدر و  يمرد از هر نظر برا نیدارند ااختالف  تیاهم یو ب کیدخترها دائم با اونا سر مسائل کوچ

 يدخالت کنند به عدد موها شیزندگ يکه بخوان تو ينه خواهر برادر ودردسر کنند  جادیفرانک ا يداره که برا يمادر

سر فرانک هم ملک و امالك و پول داره

:گفت نیخشمگ پدر

نبود؟ رمردیپ نیا يشهروز اندازه  یعنیست؟یتو ن ي نهیکن مگه قلب تو س کیبچه رو تحر نیکم ا گهید بسه

:حق به جانب گفت یبا لحن یتیگ

ام رو گفتم دهیمن فقط عق ستیانگار من مجبور به انتخابش کردم فرانک که بچه ن یزن یحرف م يجور هی

:که من بالفاصله گفتم دیبگو يزیخواست چ پدر

خودمو گرفتم میپدر من تصم شونهیبا ا حق

:گفت یو سردرگم و عصبان دیپند به هوا پرمثل اس پدر

گن من عقلم رو از دست دادم؟ یگن؟نم یم یمردم چ يتو غلط کرد......تو
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:گفتم یمهربان با

کنم کاریدونم چ یمن مال خودمه و خودم م ي ندهیداره پدر؟ا یمردم چه ارتباط به

:زد ادیفر زدیر یم نیبه زم گارشیکه خاکستر س نیتوجه به ا یمستاصل شروع به قدم زدن نمود و ب پدر

؟یکن ينگهدار رمردیعمر از پ کی يخوا یم یخونه بمون نیا يو تو یبهتر که ازدواج نکن ؟همونيشد وونهید تو

:گفت شیکردن ناخنها کوریدر حال مان يبا خونسرد یتیگ

کنه و دستور بدهتونه فقط استراحت  یبرخورداره و انقدر پولداره که فرانک فقط م یاز سالمت جسم اون

:محکم گفت پدر

ارزش  يزیدر گذشته ازدواج کرده و دو فرزند داره پش کباریکه  تیواقع نیدر برابر سن و سالش و ا نایاز ا کی چیه

نداره

:و گفت دهیاخم در هم کش یتیگ

زن مرده حق ازدواج مجدد ندارند؟ يمردها مگه

:زد ادیفر یعصبان پدر

 ياومده خواستگار دهیدونم خودش خجالت نکش یو چهار سالشه من نم ستیمن که فقط بدارند اما نه با دختر  چرا

رهیمطلقه بگ ای وهیسرش بخوره بره زن ب يفرانک؟پولش تو

:خطاب به من ادامه داد بعد

افکار احمقانه رو از خودت دور کن نیداره دختر ا يهم حد یوونگید

 اضتیخواستم به خودم ر یم دیدانم شا یو سنگ بود نم نیاهن خیم تیرفت انگار حکا یپدر در سرم فرو نم يحرفها

بخشم مثل  نیبرد تسک یسوال م ریکرد و سکوتم را ز یبه وجدان خسته ام که مدام سرزنشم م لهیوس نیدهم تا به ا

نگار با دهد ا یقابل جبران قدرت تعقل و تفکرش را از دست م ریتلخ و غ یشکست یشده بودم که در پ یتفاوت یب یانسان
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در کنار  یکه شانس زندگ یامد وقت یکردم منطق به چه کارم م یعقل به موضوع نگاه نم ي چهیبودم و از در گانهیمنظق ب

 انکرد چه بهتر که  ینم یفرق میفرار بود و شخصش برا يبرا یازدواج فقط راه ییشهروز را از دست داده بودم؟گو

ان پدر  یدانستم ط یکه م یبه خودم تعلق داشتم با اهنگ مصمم و محکم شتریبود چرا که در کنار او ب انسالیشخص م

:خاطر خواهد شد گفتم دهیرنج

 ي دهیچون در عق دیخوام با اون مرد ازدواج کنم از شما هم انتظار دارم مخالفت نکن یخودم رو گرفتم پدر م میتصم من

به وجود نخواهد امد يرییمن تغ

به  یتیکه گ دمیاز جا برخاسته و به اتاقم رفتم در انجا شن یعتنا به احوالش با سنگدلا یپدر سرخ شده بود و من ب صورت

:پدر گفت

ازدواج نکرده باور کن من در  یتیموقع نیتا حاال به خاطر چن دیشا یدون یحقه خودشه چه م نیخودش انتخاب کنه ا بذار

که  دمیرس جهینت نیاما حاال به ا هیعقل و نادون یبکردم دختر  ینداشته و ندارم راستش تا حاال فکر م یدخالت مشیتصم

رهیخودش رو در نظر بگ نافعم يدر هر کار دیادم با هیدختر زرنگ و دانائ

به رگ خواب پدر اشناست مطمئن بودم عاقبت  یکه او بهتر از هر کس دمیشیگفت اند یبا پدر سخن م یتیکه گ یحال در

.نشستم ندهیواهد کرد پس به انتظار اخ یازدواج من با ان مرد راض يپدر را برا

 زیباران روح انگ یشد گاه یبود و عطر شکوفه از هر نقطه استشمام م دهیو طراوتش از راه رس ییبایز يبا همه  بهار

 یلحظات يتوجه بود برا یکننده ب رهیخ ییبایز نیرا که همچو من به ا یزد و هر کس یبر پنجره م یبا ضربات نرم يبهار

تر  کیمن نزد یعروس خیگذشت تار یکه م يرفتند و هر لحظه ا یم وامدند  یاورد روزها مثل برق و باد م یبه خود م

گرفتم که فقط چند سال  یقرار م يعقد کنار مرد يبر سر سفره  گهید يهفته  هیبود کمتر از  یباور نکردن میشد برا یم

داد یمن نشان نم دنید يبرا یزدن نداشت و رغبتحرف  ياز پدرم کوچکتر بود پدر ان روزها اصال حال و حوصله 

 یخاطر اسباب رفتن مرا فراهم م تیو با رضا دیخند یم شهیاز هم شتریرفت ب یابرها راه م يانگار رو یتیعوض گ در
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مسخ شده بودم به قول  يکرد خودم هم مثل ادمها ینم شانیبرا یفرق چیماندن و رفتن من ه یینمود و دو خواهرم گو

 یاخر پدر چگونه م یو امدورفت ينه شاد ينه سرور یشنکند نه ج یازدواج م يا وهیبود که ب نیست مثل اپدرم در

 یکردم به نوع یهم سن و سال خودش شوهر داده؟حس م يدخترش را به مرد دیتوانست به سروهمسر بگو

رفت  ینخورده به اتاقش م گشت و شام یوقت به خانه باز م ریشد و د یسرشکسته ست چون صبح زود از خانه خارج م

.دیکش یم گاریتوانست س یو تا م

را  یتیگ یداد حت یکس را به خلوت خودش راه نم چیبگم اما او ه يزیچ نشیتسک يتونستم برا یخواست م یم دلم

 نیکوچکتر یتیوقت روشن بود و چقدر تعب اور بود که گ ریکرد و چراغش تا د یرفت در را قفل م یبه اتاقش م یوقت

 دیکند و شا یان دوره را ط دیکرد او با یتصور م دیشا شد یپدر م چیمساله نداشت و کمتر از گذشته پاپ نیبه ا یتراضاع

.بهم زدن ازدواج را به دستش بدهد يبهانه  يمساله ا نیکوچکتر دیترس یهم م

صورت مهربان و  دنید يکردم دلم برا یربع مالقاتش م هیاومد و ال اقل  یخواست پدر به اتاقم م یدلم م چقدر

کردم چهره اش را  یحس م یو نوازش گرم دستانش به وقت دلتنگ شیاهنگ صدا يمعصومش تنگ شده بود برا

 میبدم؟اندوه از دست دادن او برا جرشبودم چطور تونستم تا ان درجه ز نیبابت اندوهگ نیفراموش کرده ام و از ا

 یدانستم انگار الزمم نبود بدانم من و او هر دو در ب یدر باره اش نم زیچ چیبود که ه يبا مرد یبزرگتر از اندوه زندگ

 تمدر قلبم نسبت به او نداش يعالقه ا چیه یبه راست.میبه از دواج با هم تن داده بود یبنا به دالئل کیکه هر  میبود یگانگ

 یکه قرار بود کشت یکس ستمینگر یام م یهم نداشتم و به او تنها به چشم سکاندار زندگ یان بود که نفرت بیو عج

رفتن با او و کسب  رونیب يبرا یتیگ شنهادیدر برابر پ یکند من حت تیهدا یسرنوشتم را به سمت نامعلوم يطوفان زده 

 يبرگزار يفقط عجله برا چیدارم گفتم ه ازین ییزهایچه چ دیرسکه پ نیمقاومت کردم و در پاسخ به ا شتریشناخت ب

برده بود ادیرا از  زیدم که به شوق پرواز همه چبو يا وانهیمراسم عقد د

 یتازه ام با مادر دردودل کنم دسته گل یمراسم عقد به گورستان رفتم تا قبل از شروع زندگ يروز قبل از برگزار دو
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ر ببارد مقابل قبر ماد يمادر شتافتم ان روز اسمان گرفته بود و احتمال داشت هر لحظه باران بهار داریو به د دمیخر

 نیکنم از اخر هیبلند گر يبودم که دوست داشتم با صدا دلشکستهسنگ قبر گذاشتم انقدر  ينشستم و دسته گل را رو

:گذشت زمزمه کردم یکه بر سر مزارش رفته بودم سالها م يبار

چرا من دانم اگر سرنوشت تو با مرگ رقم خورده بود پس  ینم يو از رنج زنده بودن رها شد یبه حالت مادر رفت خوش

شده ام؟و اگر گناهکارم گناهم  یشد مگر من مرتکب چه گناه یم یکاش خدا از من هم راض يتا به حال زنده مانده ام؟ا

زنده ام و  نکهیبا ا زیو من ن یرفت ایناکام از دن یهمه تو در جوان به هیشب یلیکه دختر توام؟سرنوشت ما دو نفر خ نیه؟ایچ

مردن کنم به  يارزو هیخواسته زنده باشم و رنج بکشم و هر ثان ریلق ندارم انگار تقدزنده ها تع يایکشم به دن ینفس م

خسته  گهیخسته شدم د یتیگنفرت و استبداد  يچکمه ها ریز یاز زندگ گهید هیزندگ نیخدا مادر مرگ برام گواراتر از ا

خوام اگه قراره فدا  یبهتر خسته شدم م يا ندهیا دیبه ام دنیاز انتظار کش گهیشدم که هر روز مالل تر از روز قبل باشه د

 یقربان سمانیببندم و با دست خودم ر ایدن يهاییبایز يخوام چشمامو به رو یخودم فدا بشم اره م یزندگ يبشم برا

اندازمیشدن را به گردن ب

بر تن تبدار و داغم  باران يانگار خنکا ختندیمن درهم ام ينمود و قطرات باران با اشک ها دنیشروع به بار يباران تند

 يهمه  ییبه رفتن نداشتم گو یلیرفتم اما م یم دیکاست با یکه بر قلبم نشسته بود م یو از حرارت داغ دیچسب یم

 دیبا ختمیبر هم فشردم و از اعماق وجود اشک ر دهید لحظه هیباران عطشناك بود  دنیدر اغوش کش يوجودم برا

کرد یسته بود خفه ام منش میکه در گلو یشدم وگرنه بغض یسبک م

فرانک

انداز  نیبود که دوست داشتم تا ابد در گوشم طن ییبر هم فشردم صدا صدا دهیاز قبل د شیزد ب یم میصدا یکس انگار

باشه

فرانک
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زد به عقب برگشتم و با  یم میصدا یبود که کس یقیحق ياینبود در دن الینه در خ ستمیگشوده و به اطراف نگر دهید

 يشدم موها رهیشده بود ماتم برد به زحمت از جا برخاستم و با دهان باز به او خ سیباران خ ریکه ز شهروز دنید

دانم از  یبود و لبانش نم نیاز قبل غمگ شیب شیا قهواهاش نشسته بود و چشمان  یشانیباران بر پ ریخوش حالتش ز

:دیلرز یم يزیگفتن چ يبرا ایفرط سرما بود 

؟یکن یم کاریچ نجایا تو

نجایرو گرفتم و اومدم ا ردت

:دمیپرس يناباور با

؟یینجایوقته ا یلیخ یعنی

گفتن  يمبادا او سرما بخورد قبل از ان که برا دمیترس یشده بودم اما م سیباران خ ریکرد خودم هم ز دییتکان سر تا با

:دهان باز کنم گفت يزیچ

نیماش يتو میبر ایهمراهمه ب نیماش

شدم سرما را تا  نیسوار ماش یو وقت دیلرز یوجودم م يهمه  میرفته و سوار شد نیه سمت ماشب یحرف چیه یدو ب هر

:به دستم داد و گفت يزیمغز استخوانم حس کردم شهروز دستمال تم

هیوونگیهوا د نیا يامدن تو رونیب يخور یسرما م اریرو در ب مانتون

:لبخند گفتم با

يبود میکار سه نیهم با من در ا تو

را با هر دو دست عقب زد به طرف من برگشت  شیرطوبت را از صورت خود زدود و موها يگریبا دستمال د او

که به دست داشتم سرگرم کردم و  یصورتش ناخوانا بود و من قدرت تحمل نگاهش را نداشتم پس خود را با دستمال

:دیلب بر دندان گرفتم ارام پرس
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سر مزار مادرت؟ يبود اومده

:دمیکردم و پرس دییرا تا سخنش

؟یچ شما

:گفت یشده و با اهنگ صادق رهیبه روبرو خ او

بودم دنبال تو اومده

فشرد و حرکت عضالت گردنش  یرا بر هم م شیرخش بنگرم دندانها میو ساده اش به من شجاعت داد به ن ایر یب لحن

:نمود ارام گفتم یم یمبهم يقرار یاز ب تیحکا

یالمان باش دیکردم حاال با یمنو شوکه کرده فکر م حضورت

:گفت يسرد به

مال پس فرداست طمینرفتم بل هنوز

ما پس از ان  یزندگ نکهیبودم؟مگر نه ا نیکالمش به هم فشرده شد چرا از رفتنش تا ان حد اندوهگ ياز سرد قلبم

به هم نداشت؟ یربط

:دمیاندازه سرد پرس همان

؟چرا؟ ینیمنو بب یخواست یم

:محکم گفت دیبار یز نگاهش خشم و سرزنش مطرفم برگشت ا به

؟یکن یازدواج م يدار تو

:زد ادیافکنده و سکوت کردم فر ریبه ز سر

منو بده جراب

:ارام گفتم کمیتا ان اندازه به او نزد نکهیو از ا دمیترس یخشمش م از
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بله

:تمسخر گفت با

رمردیبا اون پ گهیدونم دو روز د یم بله

:دانم چرا گفتم یاشت نمتمام گذ مهیرا ن حرفش

متاسفم

:زد ادیفر

بود هان؟ نیا رتیتقد یکن یفکر م ؟البدیمتاسف

:ام گفتم دهیبر دل خسته و رنج د یشکسته بود به عنوان مرهم غرورم

یکن فیتکل نییبرام تع یتون یکه نم تو

:تمسخر گفت با

خانوم اجازه  یتیفراموش کردم فقط گ.......ن من باشم؟اها شیکنه که دوم فیتکل نییبرات تع ياجازه داد یبه ک تو

رندیبگ میشما تصم يدارند برا

:گفتم ارام

.......گرفتم میمن خودم تصم یحرف بزن مینامادر ينامهربانانه درباره  نطوریا دینبا تو

:تکرار کرد زیام ریتحق يلبخند با

دیاجازه رو داشت نیپس ا خودتون

:زد ادیادامه فر در

به  چارهیو خودتو بدبخت و ب يعالم کرد يمنو اواره  يکه داغون کرد ؟پدرتویکن یم کاریچ يدار یمفه یم چیه تو

 يبه نامادر یتون یم طمهیبل نمینگاه کن ا ریبگ شهیهم يرم برا یمنم که دارم م لشیدل ؟اگهیخاطر ک ؟بهیخاطر چ
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يسنگدلت هم نشون بد

که همچو  میزدودن اشکها يبرا یتالش چیو ه ستمیتان او بود نگردس انیکه م یطیاشک به بل انیشد از م ریسراز اشکم

امدند نکردم یم يباران بهار

نمتیو بب یکشم از خونه خارج ش یچند روزه که سر کوچه انتظار م االن

:دمیپرس هیگر انیم

؟یو مسخره ام کن ینیمنو بب یخواست ی؟مینیمنو بب یخواست یم چرا

یکن یم يو سرنوشتت باز یبا جوون يفرانک من نگران توام دار يدار يکرطرز تف نیکه چن يتو بچه ا چقدر

به صالحمه يدونم چه کار یم خودم

من اومدم که  ستیکار به صالحت ن نیکه ا یدون یم یگ یبه خودت هم دروغ م یتو حت یگ یدروغ م يدونم که دار یم

یسخت در اشتباه يدیم يکار نیبه خاطر من تن به چن يبگم اگه دار

ستیخاطر تو ن به

 يزیماند و چ رهیخ ختمیر ینداشت با دهان باز بر من که همچنان اشک م مانیان جمله از زبان من ا دنیبه شن انگار

مفهوم جمله ام سرگرم  یزده بود به نظرم به بررس رونیاز حدقه ب شیشده و شچمان قهوه ا دینگفت رنگش مثل گچ سف

:بود از سکوتش بهره برده و گفتم

هیو خصوص یکار شخص نیا يبرا ئلمدال

:گفت ناباورانه

؟خودت؟يداد حیاونو به من ترج تو

چپم را تکان داده و  ياستنباط کرده بود مطمئن ترش نمود با دست راست شانه  میمن در درك انچه از حرفها سکوت

:گفت
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خودت بوده؟ میتصم نیا

:توجه به احوالش به ظاهر خونسرد گفتم یب

بله

:گفت یارام یلرزان ولاهنگ  با

تو یسنگدل چقدر

:شدم در ادامه گفت رهیپشت موج اشک بر صورتش خ از

کار  نیا يتونم داشته باشم؟اخه به من بگو دالئلت برا یم یمن چه توقع یرحم یسنگدل و ب نقدریخودت ا يبرا یوقت

؟يشد يکار نیکه به خاطرشون مجبور به همچ هیچ

:درماندهگفتم

از سرم بردار و منو به حال خودم بذاررو خدا دست  تو

:گفت ملتمسانه

باورم  یازدواج کن يمرد نیکه قراره با چن دمیاز زبون پدرت شن یکه هست وقت یلیخودتو بدبخت نکن به هر دل فرانک

نکرده  يکنم اگه اونقدر سماجت و پافشار ینشد باور کن صد بار خودمو سرزنش کردم چون حس کردم مقصرم فکر م

.شد ینم نطوریا بودم

خودمه یخواست قلب نیا ریدخالت داره و نه تقص یکار نه کس نیها گذشته در ا گذشته

:تمسخر گفت با

کنم و نه سرزنش  ینه متهمت م يریبگ يمنو به باز نکهیبه خاطر ا ینیب یخودتو نم یتو رو به کجا رونده که حت غرورت

ده ینم نمیتسک یچیخودم متاسفم که ه یصداقت قلب يچون انقدر برا

از انچه مغروز باشم از خود گذشته ام؟انگار با ازدواجم از شهروز به  شیتونست بفهمه من ب یشدت گرفت چرا نم اشکم
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شدم  ادهیرا باز کردم و پ لیدست و پا کرده بودم در اتومب يخود دشمن دلشکسته ا يدوست و عاشق برا کی يجا

که به گمانم حاصل  دیدرخش یشد در چشمانش برق ادهیپ زین وا دیبار یباران مهوا نمانده بود و هنوز  یکیبه تار يزیچ

به پشت سر  یبه راه افتادم و حت يخسته ا يکرده و با گامها یاصرار نکرد مرا برساند خداحافظ یخشم و اندوه بود حت

نگاه  وزنبود که س یدر حال نیشود که در سر داشتم و ا یمیاحساسات مانع انجام تصم دمیترس یم ییهم نگاه نکردم گو

:بود نیکردم و سرم از تحمل ضربات اتهامات او سنگ یداغ او را از پشت سر حس م يها

رحم دروغگو یمغرور ب سنگدل

.از اشکم را به دست باران سپردم سیافزودم و صورت خ میسرعت گامها بر

نهم فصل

نشسته بودم که  يبه خود امدم که در کنار مرد یاز شد وقتام اغ یدر زندگ يفصل تازه ا دارمانید نیروز پس از اخر دو

 يدستان گرمش رو ادیدر ذهنم نقش بسته و  دارمانید نیاخر يایفرسنگها با من فاصله داشت و از شهروزم فقط رو

و  نیشود و نام اول یگانیروحم با يایزوا نیتر قیتا در عم ترف یکه همچنان ملتهب و سوزان بود شهروز م میشانه ها

ام به خود اختصاص دهد یعشق زندگ نیاخر

پدر  چارهیمن و خانواده ام نمود ب یارزان یسینف اسیبه من هدا یابیدست يو از فرط شاد دیگنج یدر پوستش نم همسرم

رفت  یبخت م يبود انگار نه انگار دخترش به خانه  شانیگرفته و مغموم و پر دمیاو را فقط موقع امضا اسناد عقد د

از  یکه گاه یکیتبر يفرو رفته و سکوتش فقط با اوا یبیدختر جوان نبود خانه در ارامش غر یمجلس عروسمجلس هم 

.شکست یشد م یم دهیشن نیزبان حاضر

ز خلوتگاه من زدیخ یم دود

ام؟ رانهیاز و ابدی یخبر ک یکس

درون سوخته دارم سخن با
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رسد افسانه ام؟ یم انیبه پا یک

تماز دامان شب بر داش دست

سحر يسویبه گ زمیاویب تا

را از ساحل افکندم در اب شیخو

خبر یب ایدر ياز ژرفا کیل

شکست یطرح وارهایتن د بر

دیسامان ند نیدر ا یدگر رنگ کس

روزو شب الیدوزد خ یم چشم

دیام ریدرون دل به تصو از

را يمنزل نهادم پا نیبد تا

کاروان بگسسسته ام يدرا از

اتش به جان نیسوزم از ا یم گرچه

سوختن دل بسته ام نیبر ا کیل

کشد از بام ها یپا م یرگیت

خندد به راه شهر من یم صبح

هنوز از خلوتن زدیخ یم دود

درون سوخته دارم سخن با

ام بود با خود عهد کرده بودم پس از ان پا به  یگذاشتم که از ان پس محل زندگ يدر خانه ا يپا دیاتفاق همسرم مج به

به عنوان خدمتکار بودند  انسالیم یام نگذارم من همان شب به ساکنان خانه که شامل دو زن شهرستان يدرپ يخانه 
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 ياتاق خوابم کجاست؟و پس از دانستن جا دمینشان دهم پرس هخان گرینقاط د دنیبه د یانکه رغبت یشدم و ب یمعرف

به انجا رفتم یو پاسخ یپرسش چیه یب قشیدق

گذر وحشتناك  ریسکوت کند و مرا به حال خودم بگذارد به هر حال ان شب د ای دیبگو يزید چهمسرم مانده بو چارهیب

 يمفرط از جا بر خاستم و برا یرغم خستگ یمن اغاز شد عل یصبح زندگ نیکه بود گذشت و نخست یبیبه هر ترت

 یبه گوش م یمبهم يوصدافرو رفته بود و از اشپزخانه سر یبیاز اتاق خارج شدم خانه در سکوت غر طیمح ییشناسا

:دیدو زن خدمتکار مانعم گرد يگفتگو يخواستم داخل شوم که صدا دیرس

چقدر جوون و قشنگه طفلک

زن اقا شده یچ يبرا ستین معلوم

چاره ست یمثل منو تو بدبخت و ب دیشا

هیپدرش کارخونه دار بزرگ ؟تازهيدیاش را ند هیزیمگه جه یزن یحرفها م چه

بوده وهیشده؟البد ب رمردیپ نیزنه ا یچ يارو خدا؟پس بر تو

اقا موقع صحبت با پسرش گفت دختره؟ يدیبابا مگه نشن يا

جوون و قشنگه یلیاون خ هیانصاف یب نیا

رو به زور مجبور کنند بگه بله؟ یکس یکن یکه مجبورش نکرده تو باور م یکس

.........کسو کاره و نه ینه ب سوادهیکه نه زشته نه ب نهیمساله ا اخه

ان حرفها را نداشتم طفلک از ترس رنگ به رو نداشت  دنیکرده و وارد اشپزخانه شدم تاب شن یمصلحت يا سرفه

:دستپاچه گفت دنمیبا د يگرید

ریسالم خانوم صبح بخ....سالم

:که بزرگتر بود گفت یرا نداشتند به سالمشان پاسخ گفتم زن دنمیاصال انتظار د انگار
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بود خانوم؟ يامر

:گفتم یساختگ يلبخند یب

نمیبب کیخواستم اشپزخونه رو از نزد یفقط م نه

:دیعجله پرس با

...........صبحانه

متشکرم اقا هنوز خوابند نه

کنم چون وقت خوردن داروشونه دارشونیب دیبا گهیخوابند اما االن د یوقت م ریتا د لیتعط يروزها شونیا بله

:دمیپرس متعجب

دارو؟

:گفت با لبخند او

معده اند هیماریسالهاست که مبتال به ب شونیا بله

زمیخود کرده ام تا از مهلکه بگر یامد او را قربان یدانستم؟به نظر م یهمسرم چه م يدرباره  من

:گفتم

برم یرو بده من خودم م داروهاشون

......اخه

دم یکارو انجام م نیبه بعد من ا نیبه من از ا بده

شماست لیطور م هر

 يزیچ انایاز اشزخانه معطل کردم تا اگر اح رونیب یکم ياز گرفتن داروها از اشپزخانه خارج شدم و از سر کنجکاو سپ

شده بودم که به  يمثل دزد دمیاهسته بود که من نشن ياگر هم گفتند به قدر اینگفتند  يزیگفتند بشنوم اما انها چ
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را از  میضخ يهنوز خواب بود پرده  دیزدم انگاه وارد شدم مجو چند شربه به ان  ستادهیخودش شک داشت مقابل در ا

زد سر  تیاز سر رضا يمن لبخند دنیگشود و با د دهیزد و د یمقابل پنجره کنار زده و پنجره را گشودم او در بستر غلت

:افکنده و ارام گفتم ریبه ز

ریصبح بخ سالم

توجهش را جلب  يزیچ اینگاه او مرا هم متوجه اطرافم نمود ااز جا برخاست و ضمن دادن پاسخم به اطراف نظر افکند  از

:دیکرده بود؟پرس

؟يزیانقدر سحر خ شهیهم ایا

بله

یبخواب شتریب یکن یسع دیبا اما

دیداروهاتون رو بخور دیاما مجبور بودم چون ظاهرا با دیکه نذاشتم بخواب نیمثل ا متاسفم

:دیاب متعجب پرس وانیطرفش گرفتم در ضمن گرفتن لاب را به  وانیدارم را مقابلش نهادم و ل ظرف

د؟یداروهام رو اورد شما

بله

........از کجا شما

د؟یبر یساله از درد معده رنج م یلیخ دمیاون خانوم شن از

گفتم یبهتون م نیزودتر از ا دیتنها شدم با یوقت از

:تفاوت گفتم یب

نداره یفرق دمیفهم حاال

:بالفاصله گفت او
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که تنهاست خوب غذا بخوره یتونه وقت ینم د؟ادمیدون یشم م یمداوا م امیدر ب ییدکترم گفت اگه از تنها البته

:دمیخورد پرس یرا م شیکه داروها یمقدمه در حال یب

خونه اند؟ نیا ياون دو تا زن چند وقته تو اونا

:فکر کرد و گفت یکم او

مهرداد و سروش رفتند چطور مگه؟ یوقت از

:مگفت ارام

ستیبه اونا ن يازیکه من هستم ن حاال

:شد و گفت رهیرا نداشت متعجب بر من خ یحرف نیکه اصال انتظار چن او

.....از اونا یکی الاقل

:گفتم بالفاصله

کدوم چیه

:گفت متیبه مال او

؟يدیاز اونا د يزیچ ایا ادهیز یلیخونه خ نیا ياز اون گذشته کارها یجوون یلیتو خ زمیعز یول

ندارم يکاریخوام خودم خونه رو اداره کنم عادت به ب یم دااب

:مصمم گفت او

اونا ندارم ينگه دار يبرا یتونم قبول کنم من که مشکل ینه نم نه

به سمت پنجره برم که دستم را به دست گرفت چطور متوجه نشده بودم دستانش به رغم سن باال انقدر پر  خواستم

:گفت یبه مهربانقدرتند مرا کنار خود نشاند و 

رم خدمتکار که  یعرش راه م يباور کن انگار دارم رو هیکاف يو همسرم شد يقدر که به من جواب مثبت داد نیهم
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خوام  ینم یو به خودت برس یخوام تو فقط استراحت کن یکنم من م ایتا فورا برات مه يدار ازین یسهله تو فقط بگو به چ

یباش فیضع نقدریا

:و گفتم دهیکش رونیبرا از دستش  دستم

خونه زل بزنم واریخوام صبح تا غروب به درو د یاما من تعارف ندارم نم متشکرم

پسرها شیپ میسفر بر کی يخوا یرو م رانیدور ا میگرد یرو م ایهم دور دن ؟بایزل بزن چرا

:گفتم محکم

نه

ام دوباره دستم را  دهیانها رنج ياور ادیاز خود شدم او که تصور کرد  یاز خود ب شیاسم پسرها دنیدانم چرا با شن ینم

:به دست گرفت و خالصانه گفت

خبر ازدواجم  دنیاما باور کن پسرها از ازدواجم خوشحالند مهرداد سه شب قبل تلفن زد و از شن يطور که تو بخوا هر

 يدردسر چیش هسرشون گرمه مطمئن با یکنند اونجا حساب یاز من نم يادی یخوشحال شد اون پدر سوخته ها حت

روز مبادا  ياز اموالم رو به نامت کنم تا برا یمین التیخ یخوام به خاطر راحت یدارم م ییفکرها کیندارند البته من هم 

راحت باشه چطوره؟ المیخ

هم باورش  دیشا ایبه من باخته بود  نشیداشت به نظر دل و د یشدم چه دل خوش رهیتفاوت و سرد به صورتش خ یب

 يداشت به او برا یلیفکر کند وگرنه چه دل نیحق هم داشت چن.به خاطر مال و اموالش باهاش ازدواج کردم شده بود من

نسبت به خودش ندارد و تنها به جبران  یچ احساسیکرد همسرش ه یفکرش را هم نم یازدواج پاسخ مثبت دهم حت

ن نهاده است خوب نگاهش کردم و تازه در کنارش گرد یبه زندگ یاز برزخ خانوادگ زیو گر یبزرگ در زندگ یشکست

 قتیکنار رفته و حق یلجاجت و سرخوردگ يبود انگار پرده  رید یلیخ یمانیپش يچه به روز خود اورده ام اما برا افتمیدر

نهاده  یبودم و گردن به چه حماقت دهید يا چهیرا از چه در ایمن گه کرده بودم؟دن يمتبلور شده بود وا دگانمید رابردر ب
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شان  يرا که باد به باز میهم از جا برخاست و نزدم امد و موها دیدم؟با عجله از جا برخاستم و مقابل پنجره رفتم مجبو

:گرفته بود به عقب زد و گفت

 ياصال اگه دوستش ندار....چون و چرا اصال یبکن نظر تو نظر منه ب يکه دوست دار يخونه ماله خودته هر کار نیا

کنم یعوضش م

که  ستیفقط خونه ن نیبزنم منو به حال خودم بذار ا ادیخواست فر یزجراور بود دلم م میموها انیشتانش مانگ حرکت

 میکه دست به دست هم دادند و بدبختم کردند اما صدا زیمتنفرم و از همه چ ایدن يازش متنفرم از تو هم متنفرم از همه 

مرد  نیمن از ا ایام ب ياریخودت به  ایخدا.......ایکنم؟خدا یزندگ وعمر با ا کیچگونه قراره  ایدر گلو خفه بود خدا

بود منزجر  میرو شیکه پ ییترسم از تصور ساعات قبل رو روزها یو نااشنا که حرارت دستانش وهم اور است م گانهیب

ملم بود و و تح وانراستم افزودم و به شدت لب بر دندان گرفتم نه خارج از ت يدر گوشت بازو میشدم و بر فشار ناخنها

مردم یکاش م ایخدا دمیشیافزود درمانده اند یتصور که ان ساعات و لحظات تکرار خواهند شد بر عذابم م نیا

 یسبب م نیسنگ تیامور خانه را به عهده گرفتم کار و فعال ياز انکه عذر ان دو خدمتکار را خواستم شخصا اداره  پس

بود و  میعظ يکه صاحب پاساژ دیشوم شوهرم مج شهوشیب یخستگ لیشد شبها نه به ان جهت که شب است بلکه به دل

 یبه مغازه ها به انجا م یسرکش يبود که فقط برا ازین یببه خودش تعلق داشت ان قدر  زیان پاساژ ن يطبعا مغازه ها

کدبانو  پخته و یام مبدل به زن يانضباط سخت نامادر ریگشت و من که ز یقبل از غروب به خانه باز م شهیرفت و هم

ربودم یروز را از تنش م یگرم خستگ ییکردم و هر شب با غذا یفراهم م یخانوادگ یطیمح شیشده بودم برا

گرم قانع بود و چنان  یخوردم او به داشتن من و کانون یکوچک او غبطه م یبود و من اغلب به خوشبخت یاو مرد قانع يار

او  يبه پا چگاهیشدم چرا که عالقه و توجه من ه یوجهش شرمنده مگذاشت که من از محبت و ت یبا عالقه پا به خانه م

 يازهایمن به ن دیرس یبه نظر م)رسه یاو نم يگه عالقه من به پا یم ناال زارمایحاال خوبه که گفت من ازش ب(دیرس ینم

موارد را  نیاز ا کی چیداشت و من هم ه اجیاحت یدگیدر ان سن و سال فقط به محبت و توجه و رس ياو کامال اشناام مرد
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که  یچنان زندگ ملخورد خودم بودم ان هم به سبب تح یکه لطمه م یتنها کس انیم نیکردم و در ا ینم غیاز او در

 یزندگ يکردم که تا ان درجه به من لطف داشت و مرا فرشته  یمجبور به انتخابش بودم چقدر احساس عذاب وجدان م

 یاش در زندگ یکردم ان هم به خاطر حضور ناگهان یتشکر م دیمن بودم که با نیمگر من چه کرده بودم ا دینام یاش م

غرق شدن در ان بودم حالکه در  یاز گرداب دنمیکش رونیام و ب

کرد که موجبات  یو چنان عمل م دیخر یمخصوص م يا هیهر ورز هد دیایبه خانه ب یدست خال دینبود که مج يروز

به  میداشت یارام و ساکت یام اه چه زندگ جانزدهیو ه ریکردم که غافلگ یوانمود مام را فراهم کند و من همچنان  يشاد

کرده  شیخو یرا قربان دیازدواج مج نیکردم در ا یفراموشم کرده حس م زین ایام و دن دهیبر ایمن از دن دیرس ینظر م

کوچکش را  يشاد دیچرا باسبک کنم  يعذاب وجدان را تا حدود نیکردم با محبت و توجه بار سنگ یام پس تالش م

توانستم مالک قلب و روحش باشم اما قلب  یو خشنود بود م یجوان همچو من راض يکردم؟او با داشتن همسر یم لیزا

خورد؟او ازاد بود همان طور که من بودم یدر قلبم نبود به چه دردم م شیبرا یعشق چیکه ه يو روح مرد

دانست پس از  یگرفت م يتر يصورت جد شیمن برا يروزانه  يبرنامه  ام عادت کرد و یرفته رفته به کم حرف دیمج

مشغول بافتن  ایسرگرم مطالعه خواهم بود و  ایخواهد پرداخت و من  ونیزیتلو يخورد او به تماشا میامدنش شام خواه

که  يا لهیود وسام ب ینداشت نخ و قالب فقط اسباب سرگرم يامد و مورد استفاده ا یبه کارم نم چیکه ه ییها يزیروم

کالم زن خانه شده بودم تمام فرصتم سوزن  کینپندارم در  یمصرف یفاصله ام را با او حفظ کنم و خود را موجود زائد و ب

که ان  یتر از وقت زیتم یحت دیزد به قول مج یبرق م يزیاز تم شهیشد و خانه هم یم يریگردگ يو نخ و جارو و کهنه 

به هنگام غروب بود مقابل پنجره  یراحت یصندل يبردم نشستن رو یکه لذت م يزیتنها چ دو خدمتکار در خانه بودند از

که رو به  يبهار يها ییبایز يکه تا ان حد خسته و درمانده بودم انگار همه  یو حرکت گهواره وارش وقت اطیرو به ح ي

رنگ باخته بودند  میبرا ایدن يها ییبایهم ز دیدانم شا یشد نم یخالصه م رشیپ تانو درخ یمیقد اطیبود در ان ح انیپا

قهر کرده بودم رونیب يایبا دن ییدادم گو یپاسخ رد م یسفر داخل کیالاقل  ییبرا دیمج يچرا که به اصرارها
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 یداشتم زجر م یاو قدم بر م يشانه به شانه  یو تاتر رفتم و تمام مدت در جمع مردم وقت نمایبه س دیبار به اتفاق مج چند

 یدهند به نظر م ینشانمان م گریکدینگرند و با انگشت به  یمردم چشم شده و به ما م يکردم همه  یم حس دمیکش

 ییدانست به انجام کارها یم ادیو کار ز یرا در خستگ لشید که دلیام را از دست داده بودم و مج یتعادل روح دیرس

کرد و قبل از  قیتشو یرانندگ يرین به استخر و فراگرفت يکرد که تا ان روز تجربه شان نکرده بودم او مرا برا قمیتشو

زده  رتیح ییارهاانجام چنان ک يبرا قمیبدهم ثبت نامم نمود از او در ان سن و سال به خاطر تشو یان که پاسخ منف

:از همان شبها گفت یکیبودم 

که دوست  يخوام هر کار یپس ازت م يدار ازین یو سرگرم حیو به تفر یهست یدونم که تو زن جوون یمن م فرانک

که دو برابر خودت سن داره  يشد يخاطر که همسر مرد نیتنها به ا زمیعز یخونه حبس باش يخوام تو ینم یبکن يدار

کنه من دوست  یتوئه که منو شاد م يشاد دنید فقط یو خوشبخت باش يلذت ببر تیاز زندگ دیکوچولو با يتو فرشته 

براورده کردنشون رو دارم ییکه توانا یدون یم يازم بخوا يزیدارم تو هر روز چ

 ينمود از بار ان بکاهد با لبخند یکرد و تالش م یازدواج احساس عذاب وجدان م نینظرم او هم مثل من به سبب ا به

:گفتم یساختگ

االها کنم چون حاال ح یم يخودیب يهر چند که تقاضا دیانقدر به فکر من باش ستین يازیهر انچه که بخوام هست ن من

.دیبرم که ثبت نامم کرد ییبه کالسها دیبا

:دیپرس شهیدانم متاثر از کدام اند ینم

؟يبا من ازدواج کرد زم؟چرایعز یوقت به من نگفت چیه تو

:گفتم؟او که حس کرد با سوالش ناراحتم کرده باالفاصله گفت یم دیچه با ختیسوالش قلبم فرور  از

سوال در  نیدارم ا یمن فرستاده اما باور کن هر بار که در کنارت گام بر م يمون براکنم خدا تو رو از اس یفکر م البته

یهست یو مهربان و دوست داشتن بایاز من بود چون موجود خوش قلب ز شتریب اقتتیشه تو ل یم یذهنم تداع
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 ممیکه پس از تصم يبود یکس نیکنم و تو نخست یازدواج م یمهم نبود با چه کس میبرا میتوانستم به او بگو یم چگونه

گوشت الودش  يکردم دوسش دارم دروغ بود پس سکوت کردم و به چهره  یدر برابرم قرار گرفت؟اگر هم ادعا م

 ینگاه مین یرفت و من حت یامد و م یکه هفته ها م زشیر ینه چندان برنزه و چشمان مشک يشدم به همان چهره  رهیخ

کم پشتش که در اطراف  يموها یکرد؟حت یاش چندان جلب نظر نم يریئم پاز عال کی چیانداختم چطور ه یبه انها نم

در گوشه  یفیظر يچشمانش که با هر لبخند به هم دست داده و انحنا ریز نیشده بود؟وچ دیگوشها سف يها و باال قهیشق

اقبال و دارد خوش  يبلند یشانیچه پ دمیشیگفت اند یکه او با من سخن م یاورد؟در حال یم دیچشم پد ره ي

من  دیدانم شا یکند نم یادعا م نطوریاست؟خودش که ا یاش راض یاز زندگ یاو به راست ایخوشبخت است با خود گفتم ا

فرد  یکند و خوشبخت به بدبخت یم یبختاحساس خوش گریکدیخوشبخت در کنار  کیبدبخت و  کیهم بودم چرا که 

:ساده گفتم یبالد با اهنگ یعطا شده به خود م یکند و از خوشبخت یبدبخت نگاه م

دیدر کنارت خوشبختم مج من

:و گفت دیدرخش دگانشیدر د يشاد برق

داشته باشم؟ ياز تو بچه ا يخوا یچرا نم پس

:مانده گفتم در

تونم یمن نم...... من

:مصمم گفت او

دو تا پسرهام پس از  یقتشدم از و ریپ یلیخ گهیخوام فکر کنم د ینم یداشته باشم که تو مادرش باش يخوام بچه ا یم

وجود داره میدر زندگ يکنم خال ا یخاله شون حس م شیمرگ مادرشون رفتن اروپا پ

از ان گفتگو از جا برخاسته و  زیگر يتوانستم با ان اعصاب داغون مادر باشم؟برا یاز توانم خارج بود چطور م انتظارش

داد  یپاسخ بود ازارم م دنیشن يانتظارش برا يوت او نشانه اما سک ستادمیمرتب کردن پرده مقابل پنجره ا يبه بهانه 
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:الجرم گفت

رو ندارم شیحاال نه امادگ.......حاال

:گفت یبه نرم او

یبراورده کن یتون یارزو رو تو م نیمنه و ا يتنها ارزو یدختر که تو مادرش باش کی داشتن

در  یکرد جدا که چه حکمت یبودن را در من سرکوب م تیاهم یب يانکه بفهمد عقده  یام اورد ب دهیاشک به د حرفش

از  يداشتم که داشتن فرزند تیاو اهم ينداشتم انقدر برا یتیاهم زیچ چیو ه چکسیه يبود من که برا ریتقد يهایباز

بود؟هنوز  یمن کار سهل يبرا شیبراورده کردن ارزو که ینه وقت میتوانستم بگو یبود چطور م شیارزو يمن منتها

شمیاندیخودخواه نشده بودم که فقط به خودم بانقدر 

سخت اجتناب  ياز انجام کارها دیمج هیدو ماهه در شکم داشتم و بنا به توص نیجن کیبود من  انیتابستان رو به پا یوقت

در ما يبرا یداد و احساس عدم امادگ یاز گذشته ازارم م شیب ییو تنها يکاریب اورمیب ایبه دن یکردم تا فرزند سالم یم

 یاحساس م نیسبب بروز ا یو دلزدگ یحوصلگ یرا نخواهم بلکه ب دیمج يکه بچه  نیزد نه ا یبه ان دامن م زیشدن ن

ام شادمان شد او که احساس  يخبر باردار دنیاز ان دفعات به مجرد شن یکی یامد و ط یم دنمیبه د یشد پدرم گهگاه

 یم دنمیبه د هکرد و خودش هر هفت یرفتن به خانه شان نم يراب ياصرار چیه دیفهم مینرفتن به خانه شان  يمرا برا

 یبه کل دیمج ياش درباره  دهیمن و همسرم خوشحال بود و عق ییگذراند او از روابط زناشو یرا در کنارم م یامد و ساعت

کرده بود رییتغ

 یم دادیر غصه در چهره اش بگله مند بود و اثا یتیاز گذشته شکسته شده بود هر چند که همچنان از گ شینظرم ب به

که  یاز دفعات یکیفراهم کند  میرا برا یکرد ساعات خوش یو تالش م دیخند یبا من م ییارویکرد اما به محض رو

:و گفت دهیکش یاه دمیپرس یتیگ یدرباره

بهش فکر هم نکن یحت ستیاما اصال مهم ن نهیاز دستت خشمگ یلیبگم خ دیخوبه و با شهیمثل هم حالش
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نه؟یچرا از دست من خشمگ اون

:تلخ گفت يبا لبخند پدر

نون رو خاله جونم  نیگه ا یم يفراموششون کرد یگه حاال که خوشبخت یاون م یمعن یخود و ب یبه دالئل ب شهیهم مثل

فکر  یدخترم؟گاه یدون یمقدار کنه م یشوهرش ب شیانقدر مارو پ امدنشیدامن فرانک گذاشت درست نبود با ن يتو

نداشتم  یکنم اگه من ملک و امالک یفکر م نهیب یپول م دررو فقط  یتاروپود اونو از پول ساختند چون خوشبختکنم  یم

گفت برم به درك یبهم م

:توجه گفتم یب يام با ظاهر ينامادر يجایاز توقعات ب دهیرنج

کردم مشکل اون منم یپدر؟فکر م هیچه حرف نیا

:تکان داد و گفت يسر پدر

نهیب یاز نوك دماغش نم ریرو غ يزیکه چ نهیغرورشه امشکل اون  نه

:اش گفتم يدلدار يو برا دهیپدر خند ریتعب به

ازش ندارم اما دلم براش  یخوش يکه خاطره  نیبا ا دیپدر به خاطر خواهرها راستش رو بخوا دیمهربون باش باهاش

تنگ شده

:نوك انگشتش را به من نشان داده و گفت پدر

حرف  کبندی یرو نداشت حاالم که رفت دنتیچشم د يکه بود یتو رو داشت تا وقت تیاز محبت و انسانفقط انقدر  کاش

کنه من  یم الیخ یکن یم کیفرانک منو کوچ يبا رفتنت به خونه  یبهش سر بزن دیگه نبا یخونه ست به من م يتو تو

ر قدر دوست داره به کارخونه تلفن بزنه تا کنه درست مثل من حاال ه یبکنه م يبخواد کار یبچه ام من معتقدم اگه کس

کردم تاسرش کاله بذارم یتبان میو منش يخبر نداره من با اقا مهد رهیمچ منو بگ

توانستم در باره اش بپرسم یبه او نداشتم م یشهروز در ذهنم زنده شد حاال که تعلق ادی ياسم اقا مهد دنیشن با
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چطورند؟ يمهد اقا

رسونه یسالم م دنتید امیقراره ب یوقت خوبه

د؟یهست گهیهمد شیپ مگه

میگذاشت يمرکز يدخترم محل نشست جفتمون رو کارخونه  بله

دیندار یکه با هم مشکل شما

بذاره یتیکه گ یبه شرط میندار یمشکل نه

کنه؟ یبهم خوردن شراکتتون اصرار م يهنوز برا مگه

رو با اون دو سه تا  نجایا يگه خونه  یبنشونه خانوم م اهیخاك سمنو به  ستین لیگذشته کمتر شده اما به هر حال بد م از

پرتقال بخرم لویکنه قراره دو ک یم الیرو بخر خ يبفروش و سهم اقا مهد میکه دار يخونه ا

:دمیمقدمه پرس یب

شهروز چه خبر؟ از

زنه یکنه و با من هم چند کالم حرف م یبه پدرش تلفن م یخوبه گاه حالش

مشغوله؟ ياربه چه ک اونجا

برگشتن  يبرا يرسه اصال عالقه ا یمعروف سرگرم طبابته به نظر م مارستانیب کی يو تو رهیگ یفوق تخصص م داره

دارند اجیبهش احت یلیگفت اونجا خ ینداره م

وجودم را در برگرفت انگار سالها از ان روز گذشته  يهمه  یدر ذهنم نقش بست و حرارت سوزان دارمانید نیاخر ادی

در ذهن  تیفاقد واقع یائیخاطرات او را همچو رو دیو من با دید میرا نخواه گریکدی چگاهیه گریکردم د یبود حس م

ثبت کنم

گرفته است دلم
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گرفته است دلم

روم و انگشتانم را یم وانیا به

کشم یشب م ي دهیپوست کش بر

کندیرابطه تار يها چراغ

کندیرابطه تار يها چراغ

بمرا به افتا یکس

نخواهد کرد یمعرف

گنجشک ها نخواهد برد یهمانیمرا به م یکس

را به خاطر بسپار پرواز

.است یمردن پرنده

دهم فصل

و هر دو خواهرم نزد  یتیپدر متوجه شدم که گ قیگذاشتم از طر یام را پشت سر م يباردار يماهها نیکه اخر یهنگام

از  شیبود چرا که ب نیام نداشت اما از رفتنشان اندوهگ ياز نامادر یدر سوئد رفتند و پدر با انکه دل خوش یتیبرادر گ

کند اما پدر ضمن تشکر  یو با ما زندگ دیایخواست نزدمان ب اوبارها از  دیکرد همسرم مج یم یاحساس دلتنگ شیپ

:خواسته اش را رد کرده و گفت

باشمشما  یاخر عمرم رو تنها باشم دوست ندارم مزاحم زندگ يخوام روزها یم

:دمیپرس

د؟یشما با اونا نرفت چرا

:پاسخ به پرسشم گفت در
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کفش کرد  کیرا در  شیاو هر دو پا یالتماس کردم بماند ول یتیبه گ یدارم؟من حت يبد یزندگ نجایبرم؟مگه ا دیبا چرا

 یند اما چه مشدم و مطمئنم که در اشتباه ینیسنگ ي نهیبرادرم به خاطر رفتنشان متحمل هز شیخوام برم پ یو گفت م

به  یرسه که سر سوزن یهم دنباله رو خودشند و به نظر م یو کت الهامنگهداشت  نجایشد که انها را به زور ا یشه کرد؟نم

 یاشتباه چیکنم ه یتوجه باشه؟گمان م یزن انقدر نسبت به شوهرش ب کیشه که  یدونم چطور م یمن محبت ندارند نم

نبوده یو بزرگ و نابخشودنازدواج با ا يبه اندازه  میدر زندگ

:گفتم نشیتسک يبرا دمیکه او را بدان حال د من

برگردند دینحو رقم خورده شا کیپدر سرنوشت هر کس به  دیخودتون رو سرزنش نکن انقدر

:تلخ گفت يبا لبخند پدر

 يریه مردم بگن سر پک نیو از ا دمیترس یداره؟به خدا اگه از ابروم نم يا دهیبازگشتشون چه فا گهیبرگردند؟د دیشا

و  ستیبدتر که زنت بعد از ب نیاز ا ینمونده چ یبرام باق ییحاالم ابرو نیدادم هر چند که هم یافتاده طالقش م ادشی

ترکت کنه و بره؟ یدو سال زندگ

:و الهام گفتم یکت ياداوری با

شه یخواهرام تنگ م يبرا دلم

:زد و گفت يپوزخند پدر

ستندیلتنگ نعوض اونا اصال برات د در

:گفت يتر يبا لحن جد سپس

دخترم ستمیاز تو ناراحت ن ریکس غ چیه يبرا

:دمیلبخند پرس با

من پدر چرا



يجعفر میمر - من يایرو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣٣

:تکان داده و گفت يسر

از ازدواجت نمیا يدیزجر کش یلیخ

هیخوشبختم پدر همسرم هم مرد خوب من

:متاسف و مغموم گفت پدر

نبودم و  یبرات صورت بدم اساسا من پدر خوب يوقت نتونستم کار چین هو م یداشت ازین نایاز ا شتریب ییزهایبه چ تو

کردم یتمام مدت کوتاه

:را به دست گرفته و گفتم دستش

من دوستتون دارم قبال هم داشتم و حاال بر شدتش افزوده دیحرفها رو فراموش کن نیلطفا ا پدر

:و گفت دهیکش میبر موها یدست پدر

من  زیعز يفرزندت که نوه  يها رو برا یکنم و کوتاه تتیاز گذشته حما شیدم ب یم قول مکه از بند اون رها شد حاال

هم هست جبران کنم

 دهیرنج د یهر دو موجودات ستیگر یپدر هم م ستمیبلند گر يدل گشودم و با صدا يپدر نهاده و عقده  يبر شانه  سر

دمیرس یبه پدر م از گذشته شیب دیبود با يگریگاه د هیتک یکی يکه شانه  میبود

پزشکم تا کمتر  ي دهیبود که به عق يما با خود به همراه داشت و ان نوزاد يبرا يزیعز ي هیبود هد شیکه در پ يبهار

امدنش لحظه  يو پدر و من هر دو برا دیگنج یدر پوستش نم ياز فرط شاد دیگذاشت مج یم ایاز دو هفته پا به دن

داشت  یاخر دست از سرم بر نم يدر ان روزها یبود و کالفگ هباال رفت يالحظه اوزنم به طرز قابل م.میکرد یم يشمار

 دیو مج میورود بچه بود ياماده  ثیگذشت ما از هر ح یم ریانقدر د یماندن ادیبه  يدانم چرا هر ساعت ان روزها ینم

مادر  طراببود من از اض ییراپرماج يبدهد چه روزها هیکرد به من روح یدر کنارم بود و تالش م ياخر باردار يروزها

شد یبار پدر م نیاول يبرا ییگو دیشدن دستپاچه و مج
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از هر زمان به وجود مادر  شیطاقت فرسا خارج از توانم بود و ب يتحمل ان دردها دیزمان وضع حمل من فرا رس باالخره

اتاق به  يبرد و خودش پشت در بسته در نظر گرفته بود  مانمیزا يکه از قبل برا یمارستانیمرا به ب دیداشتم مج ازین

بود انگار زمان متوقف  يرگذرید قیرا شمرد چه دقا رگذرید حظاتان ل یدل خراش من گوش سپرد و به تلخ يادهایفر

پزشکم  يمایامد اما انچه که من در س ایکه بچه به دن نیامدن نداشت هزار بار مردم و زنده شدم تا ا الیشده بود و بچه خ

جسم و روحم  زیمردن کردم دخترم عز يامد در ان حال نزار ارزو اینبود افسوس که دخترم مرده به دن تیرضا دمید

:زدم یم ادیفر هیگر انیقادر بود دلگرمم کند رفته بود م بتیان همه مص انیکه م يزیمرده بود تنها چ

تو بودم يکاش من به جا يکاش من مرده بودم ا يا

گفتند بچه  یانها نبود انان م یپزشک حاتیثمر بود و گوشم بدهکار توض یام کردنم بار يحاضر برا یکادر پزشک تالش

 يانگار کوروکر دمیشن یرا نم یمنطق لیاز ان دال کی چیبه خاطر حلقه شدن بند ناف دور گردنش خفه شده اما من ه

کنند تا  قیبهم تزر يمسکن قوکردم که مجبور شدند دو  یتاب یکرد انقدر ب یخودش را تکرار م يبودم که فقط خواسته 

 ینداشتم وقت زین یخوب یو ناتوان شده بودم و تعادل روح فیضع اریچرا که بس ابمیاز دست رفته را باز يدر ان فاصله قوا

 يچهره  ودمگذاشته ب يگرید يایناتوانم تارو مبهوت بود انگار قدم به دن دگانیدر برابر د زیبهوش اومدم همه چ

پدرم که قادر به کنترل  ریفشرد و تصو یزد و دستم را م یبود و به زحمت لبخند م نیکه اندوهگ مدیرا د دیهمسرم مج

:دهنده گفت نیمهربان و تسک یاما همسرم مانعم شد و با لحن میبگو يزیاش نبود تالش کردم چ هیگر

کابوس بود کیفقط  یچینگو ه یچیه

و  دیگفت؟بغضم دوباره ترک یبود و او انچنان ارام سخن مکابوس بود؟از دست رفتن دخترم؟دخترمان مرده  زیچ چه

:بود گفت نیغمگ ایکه خودش به وسعت دن یساخت و در حال کیصورتش را به صورتم نزد دیسر دادم مج هیگر

ستیبرات خوب ن هیگر زمیکنترل کن عز خودتو

:کردم زمزمه
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دخترم........دخترم

:گفت ارام

تو  يبهشت برا يمن مطمئنم اونجا تو یلیخ يدیزحمت کش یلیدومون تو براش خهر میبه بهشت ما دوستش دار رفته

رزرو کرده یمناسب يجا

خدا داره منو  دمیشیافتادم و ناخوداگاه اند ياول باردار يام در ماهها یتینارضا ادیام شدت گرفت ناگهان به  هیگر

:فتمگ یهستم به سخت یناسپاس يهم بکنه من بنده  دیکنه و با یمجازات م

حقمه حقمه

:زده و گفت میبر موها يبوسه ا دیمج

يخودت رو کرد یقدر بود تو سع نیعمر اون بچه هم یگناهیب تو

:گفتم لجوجانه

گناهکارم گناهکارم من

:و گفت دهیدست نوازش بر سرم کش پدر

نگران  دیقا مجمن و ا یبه خودت هم فکر کن دیبا يشد فیضع یحساب ستیبرات خوب ن يباش دخترم خودخور اروم

کرد  يشد کار یباش اگه م ؟مطمئنیزنده اش کن یتون یه؟میسوزه اما چاره چ یو دلت م يدونم که مادر یم میتوئ

اومد ایخوشگل مرده به دن يکردند اون کوچولو یدکترها م

:دمیپرس هیگر انیم

بود؟ یشکل چه

:گفت دیمج

یخودت خوشگل و دوست داشتن مثل
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 کی يارزو زیاز هر چ شیخودش ب دیفهم یبود که مرا م یگذاشت چه نعمت یکه درد بر دلم نمبود  يمرد فرزانه ا چه

 میگفت ما جوان یگفت؟م یداد پدر چه م یم نیبود به من تسک نیدختر داشت و با ان که به خاطر از دست دادنش غمگ

رغم  یهم عل دیاه گذشته بود مجنه م نیمن در طول ا بردانست چه  یپدر نم م؟اهیو باز هم فرصت بچه دار شدن دار

گذرد  یتوانست بفهمد در قلب و روح من چه م ینم چکسیتوانست حال مرا درك کند ه ینم هاشیهمدرد يهمه 

اما ممکن  شمیاندیبود دوست داشتم به ان موجود ناکام ن میها یبدبخت ياز خودم و خدا که شاهد همه  ریغ چکسیه

حسرت  کیرفت او داغ  ینم رونیان از ذهنم ب کیدستان پزشک بود  انیکه م یو کوچکش در حال اتوانن رینبود تصو

بود یتا ابد بر دلم باق شیشد جا یگمان اگر هم مداوا م یکه ب یبود داغ

گفتن نداشت از دست  يبرا يزیبودم که چ یو ناتوان فیمرخص شدم انسان سابق نبودم رنجور و ضع مارستانیاز ب یوقت

زنده ماندن در وجودم رنگ  دیو ام دیبه اخر رس میبرا ایدر وجودم رنگ باخته بود انگار دن یهلکم يدادن فرزند ضربه 

نمود اما  یام م هیرا مصروف بازگرداندن روح تالششیو همه  ودبه من غافل نب یدگیباخته بود همسرم از توجه و رس

کردم تا  یم افتیدر دیهمسرم مج ایپدر  که از يجورواجور يایهدا یکرد حت ینم جانیه جادیدر من ا زیچ چیه ییگو

نمود  یبچه ان حادثه تلخ را در خاطرم زنده م لیاسباب و وسا دنیبسپارم د یرا به فراموش زیکردم همه چ یاراده م

گوچکتر گذاشت و در ان را قفل  یهر انچه را که مربوط به بچه بود درون اتاق دیوجود انها مثل اعمامالم شده بود پس مج

به امدن نمود به نظر  یبه شمال کشور را داد و با اصرار فراوان پدر را هم راض یمسافرت بیفرصت ترت نیدر اولکرد و 

 ینم یهم از احترام به او کوتاه دیچرا که در کنارش شاد و سرحال بود و مج هشد دیمج ي فتهیش یپدر حساب دیرس یم

 گریکدی يشانه به شانه  یکرد و من وقت یا مو به مو اجرا مداد و دستوراتش ر ینمود و با دقت به سخنانش گوش فرا م

که قار به کم  ياند انگار خودم فرسنگها با ان دو فاصله داشتم فاصله ا هیکردم چقدر بهم شب یداشتند حس م یگام بر م

کردنش نبودم

به غذا  میذاشت دوباره اشتهاام گ هیدر روح يفوق العاده ا ریکرد تاث یم ینیب شیپ دیشمال همان طور که مج يو هوا اب
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 یاز دست رفته ازارم م زیعز ادی یقهر کرده بود به سراغم امد تنها گهگاه دگانمیکه از مدتها قبل با د یبازگشت و خواب

 رهیدر سکوت خ دیخورش نینشستم و به هجرت خون یم ایرو به در تراس يداد و ان زمان هم اغلب غروب بود که رو

که پشت سر  یمصائب ادیساخت  یگذشته را در ذهنم زنده م ادیدر ان لحظات بود که  يزیدانم چه چ یشدم نم یم

.داشتم ازیبود که بدان ن يزیچ نیارام بخشتر ایدلنواز در  يبود صدا میرو شیاحتماال پ ایگذاشته بودم 

قرار است با  یتا ک دمیشیاند یو من م میداشت یساحل گام بر م يماسه ها يو ساعت ها رو میشد یاز هتل خارج م روزها

متفاوت عادت کنم و  يها یژگیبه حضور در کنار همسرم با همان و دیکنم انجا بود که دانستم با یزندگ هیان روح

نهاده بودم از ان گذشته همسرم مرد خوب و  يخود بدان پا لیبود که به م یراه رمیرا همان طور که هست بپذ میزندگ

 ینم یبه من کوتاه یدگینداشت او از محبت و رس يا دهیعد رادیرفتن سن و سالش ابود و بدون در نظر گ یمتواضع

 یم مو مهمتر از همه مرا به خاطر خود ختیر یکرد و خلوتم را بهم نم یجوان درك م یکرد و احساساتم را به عنوان زن

بدان معترف بود زیپدر ن یکامال به من ثابت شده و حت قتیحق نیخواست ا

که تالش کردم  یرا اغاز کردم زندگ يتازه ا یو من زندگ میبه تهران بازگشت يبهتر ي هیده روز با روحاز گذشت  پس

محض باشد نه انچه که در تصوراتم بود کم کم غم از دست  قتیرنگش با خاطرات تلخ گذشته کدر نشود و اساسش حق

که  يدم انسان محکم و خود ساخته و صبورگرفت ش يگریام شکل د هیو روح دیگرد یگانیدر قلبم با زیدادن فرزند ن

 ي رازهیقادر نبودند ش فیخف يو بادها دیگرد یاش پخته تر و مقاوم تر مواجه م یرغم سن کم با اتفاقات زندگ یعل

توانش را از هم بپاشند

 یشدم از ان پس ساده م یظاهر م يدر قالب زن کارامد دینداشتم با یهمسرم انچنان بزرگوار بود فرصت بچگ یوقت

 راتییتغ نیخودم بود از ا تیدر موقع یگفتم همان طور که در شان زن یگشتم و با دقت سخن م یو ساده م دمیپوش

 گریدهم د قیتطب اتشیخودم را با او و روح یهمسرم خشنود بود چرا که توانسته بودم در مدت اندک یاز هر کس شیپ

 یاشعار حافظ م شیکرد شبها برا ید و سن و سالش تا ان درجه جلب نظر نمدا یگام برداشتن در کنارش رنجم نم
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 خیکرد و من با اب شدن  یگفت انگار گذشت زمان نرمم م یاش سخن م یاز کار و مشکالت شغل میخواندم و او برا

شدم یم القمندوجودم به او ع

که  یکه شهروز به وطن بازگشته دوباره اتش دمیاز زبان پدر شن یاتفاق یلیخ يما گذشت روز یسال از شروع زندگ سه

 دمیپدر فهم قیخالصه از طر یلیقلبم زنده شد خ ياو در نهانخانه  ادیو  دیشعله ور گرد ندیخاکستر بنش ریرفت ز یم

رغم  یواقع در شمال شهر به طبابت مشغول است و عل یمارستانیپس از گرفتن فوق تخصص به کشور بازگشته و در ب

 یبه من م يلحظه ا ياصال برا ایا دمیپرس یتنها بودم از خود م یوقت یش هنوز ازدواج نکرده است گاهخانواده ا لیم

داره به تو فکر کنه اون حاال پزشک معروف و  یگفتم چه لزوم یو به خود م دمیخند یتصور م نیبه ا شد؟وبعدیاند

چرا  ختهیکه دوروبرش ر يان همه دکتر و پرستارکنند با  یمالقاتش م یبا وقت قبل مارانشیکه به قول پدر ب هیسرشناس

به خاطر تو تا حاال  دیچرا با يدر امد يگریمرد د يکه به همسر یدرست از موقع ياون مرد يبه تو فکر کنه؟تو برا دیبا

و  لیتحص ياز اونا ادامه  یکیباشه که  لیتونه به صدها دل یبودنش م ؟مجرديازدواج نکرده باشه؟مگر تو به او وفا کرد

هیکردن مدارج علم یط

توانستم  یخودم هم نم دیاز عاداتم گرد یبخش يریو گوشه گ یبه سراغم امد و کم حرف ییو کم اشتها یخواب یب دوباره

خواست  یکه بنا به اجبار فراموشش کرده بودم؟دلم م یعشق ایاز حسادت بود  یناش ایا ستیاز چ یبفهمم احساسم ناش

شجاعت  زیگفت و من ن یسخن نم دیاز انچه با شیاو ب ي ربارهپدر د رایمالقاتش کنم ز کیاز نزد کباری يالاقل برا

ساختم یسوختم و م یرو م نیسوال کردن نداشتم از ا

دو ماه بود که از سر  بیکرد همسرم قر یم یارام خود را ط ریما س یبود و زندگ انیرو به پا هاشییبایز يبا همه  زیپائ

برم که به  یان روز را از خاطر نم چگاهیکرده بود ه يعکسبردار ي هیپزشکش از ناح ي هیصداشت و به تو تیدرد شکا

و مرا  ستینگر یبا دقت به عکس همسرم م شگاهیدکتر ازما مرفت شگاهیگرفتن پاسخ عکسش به ازما يبرا ییتنها

 يبودم او پس از مکث بلند داد اما ساکت و ارام چشم به دهان دکتر دوخته یم يبد یدعوت به نشستن نمود دلم گواه
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:گفت

کنند بهتر باشه يسر عکسبردار ي هیاز ناح گهید کباریکنم اگه همسرتون  یمن فکر م خانوم

:دمیمشکوك و سرد بود هراسان پرس لحنش

افتاده؟ یاتفاق

:گفت دیبا ترد دکتر

میگفت ما خودمون هم مشکوک يزیشه چ ینم االن

:دمیعجله پرس با

؟یچ به

:داده و گفت هیقب تکبه ع دکتر

هم دستور  شونیاما من مطمئنم ا دیجواب رو نزد دکترش ببر نیا دیتون یبه شما گفت م يزیشه چ ینم حاال

دهند یمجدد م يعکسبردار

د؟ینیب یعکس م نیدر ا يزیچرا؟مگه شما چه چ اخه

که مبتال به سردرده؟ هیادیهمسرتون مدت ز ایا نیسوال من پاسخ بد کیاز ان که پاسخ سوالتون رو بدم به  شیب

:گفتم نانیاطم با

دو ماه نیاز ا ریسردرد نداشته غ چوقتیکنم ه یم یکه من باهاش زندگ یدر طول مدت یعنی رینخ

د؟یمطمئن شما

:دمیپرس هراسان

ه؟یچ يسواالت برا نیدکتر؟ا يشده اقا یچ

:گفت یبه نرم دکتر
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دوره مغزه یمیعظ يعکس توده  نیا يتو دیاشخانوم و لطفا به خودتون مسلط ب دیحوصله کن یکم

:دمیلرزان پرس یاهنگ با

؟یچ یعنی نیا.......نیا

:از عکس گفت يبا اشاره به نقطه ا دکتر

يتومور مغز میگ یم ما

:از جا برخاسته و با لبخند گفتم ناباورانه

کنه یم یصحت و سالمت داره زندگ تیممکنه اون در نها ریغ نیا

:بر حفظ ارامش گفت دیبا تاک دکتر

 ضیکه همون ابتدا مر يماریب نیکنند ا یاز سردرد به پزشک مراجعه م تیدارند با شکا يکه تومور مغز یمارانیب اکثر

..............شه و یرفته رفته بر شدت درد افزوده م ارهیرو از پا در نم

:گفتم نیحوصله از جا برخاستم و عکس را از پزشک گرفته و خشمگ یب

بره اصال  یگاه رنج م یگاه و ب يمن کامال سالمته و فقط از سردردها ن؟شوهرید یم لیکه به من تحو هیچه مزخرفات نیا

ستیشما ن صیدر تشخ نید؟ایکن یپاسخ عکس با من صحبت م يداره که درباره  یبه شما چه ارتباط

:گفت متیاز جا برخاسته و به مال دکتر

متاسفم یلیفهمم خانوم و خ یحالتون رو م من

اجازه  یکه منش نیشمردم تا ا یرا به سخت قیرا ترك کرده و با عجله به مطب دکتر رفتم دقا شگاهیازما یسخن چیه یب

عکس پرداخت و  يبه تماشا یمدت زیدکتر گذاشتم و منتظر نشستم او ن زیم يمقدمه عکس را رو یداد وارد اتاق شوم ب

:کان داده و گفتبه عالمت تاسف ت يدر پاسخ به پرسش من سر

مترهیزدم وخ یاز انچه حدس م وضع
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:دمیبغض الود پرس ییصدا با

چشه دکتر؟ شوهرم

:گفت یبرداشته و با مهربان دهیاز د نکیع ریپ دکتر

 يعکس بردار گهید کباریکنم  یم هیهر چند که من توص یاماده کن يخبر بد دنیشن يخودت رو برا دیتو با دخترم

دیکن

:بود که دکتر در ادامه گفت اینگار نگاهم گوا ختیفرو ر قلبم

اونم از نوع حادش يمغز تومور

:دمیپرس یسخت به

کرد؟ دیبا کاریچ

:عکس پرداخت و گفت يبه تماشا گهیبار د دکتر

...........مشکل باشه نیهم شگریعکس دوم هم نما اگه

 لیس انیاش در برابرم نقش بسته بود م یاتذ يهایخوب يبا همه  دیمج ریشد تصو رهیکرده و با تاسف به من خ سکوت

:دمیاشک پرس

ست؟ین ریپذ درمان

:گفت دیبا ترد دکتر

نکرده فوت کنه يخدا ایفلج بشه  ای ماریچون ممکنه ب هیخطرناک سکیشه عملش کرد اما ر یم

:گفتم ناباورانه

داره تیسردرد شکاکنه و فقط از  یکار م يدکتر همسر من ظاهرا سالمته و هنوز مثل مردم عاد اما

:پرداخت حیبه ارائه توض دیفهم یکه حال مرا م دکتر
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سردرد  کیمال شوهر شما با  ارهیفرد رو از پا در م یهم ناگهان یلیکنه و خ یظهور م کبارهی يماریب نیعالئم ا دخترم

شه من چون  یاما در اصل غده داره به سرعت بزرگتر م ستین يزیشروع شده که به مرور شدت گرفته به ظاهر چ

زدم اما  یم یفیبا توجه به سنو سالشون حدس ضع لبتهنوشتم ا ينتونستم با دارو مداواشون کنم دستور عکس بردار

باشه يحد جد نیکردم تا ا یتصور نم

:گفتم ملتمسانه

کرد؟ کاریچ دیبا حاال

ر بودمنتظ دیباشه با نیدم اگه جواب هم یم يدستور عکس بردار گهید کباریبه خدا  توکل

:گفتم معترض

دکتر؟ یمنتظر بود؟منتظر چ دیبا فقط

:بود گفت نیاندوهگ زیکه خود ن دکتر

تموم  ماریبه ضرر ب یکرد و ممکنه عمل جراح يشه کار ینم یمواقع نیخدا باور کن دخترم در چن يمنتظر معجزه  دیشا

رو به حال  ماریب دیمواقع با نطوریا رهیگازش ب شهیهم يقدرت تکلمش رو برا ایفلجش کنه و  اینکرده کور  يبشه خدا

رهید یلیکرد اما حاال خ يشد کار یم میدیفهم یاگه زودتر م دیخودش گذاشت شا

:زدوده و گفتم میاشک از گونه ها درمانده

زجر بکشه؟ دیبا یشه دکتر؟اون تا ک یم یشوهرم چ سرنوشت

:بود گفت دایکه کامال از چهره اش پ یبا اندوه دکتر

اثر بذاره شیسالمت جسم يشه رو یدار م شهیر شیماریطور که ب نیست ممکنه همخدا با

:زدم ادیفر

با عمل شدن داره؟ یچه فرق نطورهیاگه ا پس
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:به ارامش دعوتم کرد و گفت دکتر

 یحساس تیعکس در وضع نیا يبخشه چون مغز تو یکار سرعت م نیبره و به ا یاتفاق رو باالتر م نیدر صد ا عمل

 یتون یم یکه از صحت گفته هام مطمئن بش نیبه خاطر ا یباش لیتوده ست اگر ما نیشه گفت در پوشش ا یاره مقرار د

يهم نشون بد گهیرو به چند متخصص د يعکس بعد

:کرده و گفتم یاز دکتر عذر خواه یاهنگ ارام با

دکتر حرفاتون منو شوکه کرده متاسفم

:گفت یبه نرم دکتر

 مارشیکه قراره به ب هیوقت شیلحظات زندگ نیپزشک بدتر کی يبرا یباور نکن دیخترم شافهمم د یحالت رو م من

بده ياخبار بد

یو دعا کن يتونم بهت بگم که توکلت به خدا رو از دست ند یفقط م متاسفم

خانه باز به خود امدم که مقابل خانه بودم و خوشبختانه همسرم هنوز به  یدانم چگونه از مطب خارج شدم اما وقت ینم

نگشته بود و من فرصت داشتم تا قبل از امدنش به خود مسلط شوم

دکتر هر لحظه ممکن بود  يسکوت کنم چرا که به گفته  تشیتوانستم در برابر کارو فعال ینم گریبودم و د نگرانش

نها از خانه خارج ت دیو پس از ان نبا ستیخوب ن شیبرا یرانندگ میدانستم چگونه به او بگو یعالئم خط ظهور کند نم

با همه  ایدن ییببرد گو یاش پ يماریبه ب دیزودتر از انچه با دمیستر یخود را باخته بودم که م يشود از ان گذشته به قدر

.وسعتش بر سرم خراب شده بود ي

ازدهمی فصل

بودم عالقه ام نسبت به  اش قرار گرفته يماریب انیکه در جر یتا ان اندازه خوب و مهربان نبود انگار از وقت دیمج کاش

با  میخلوت شبها گریبرده بودم د ادیکردم و خود را از  یاز گذشته مصروفش م شیب یاو صد چندان شده بود توجه
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گاهم به  هیتنها تک هیشد گر یم نمیهمنش ییشد و هر جا که سکوت و تنها یافسوس و غصه به سبب سرنوشتم پر نم

قادر به کنترل خود بودم دیو هنگام مواجه شدن با مج دیخشک یاشکم م يچشمه که  ستمیگر یبود انقدر م یوقت دلتنگ

انچنان  یوقت شهیگرفتم و هم یمختلف پشت رل قرار م يدادم و خود به بهانه ها ینم یرانندگ يبه او اجازه  گرید

او  شمیاندیزوالش بتوانستم به  یبود نه نم نشیکه در کم دیگرد یم يبود ذهنم متوجه خطر یمهربان و دوست داشتن

کرده  هیانکه خود بفهمم به او تک یروزها بود که دانستم ب نشد؟هما یماند وگرنه سرنوشت من چه م یم دیبود با یماندن

از  شیبر ظاهرم نبود و پدر که ب ریتاث یو گذرا انزوا و اندوه ب داریناپا يام بر باد بود باد هیام اما افسوس که که تک

از خانه خارج  يانجام کار يبرا دیبرد ان روز همسرم مج یپ قتیعاقبت به حق یدر پ یبا سواالت پ گذشته متوجه ام بود

:دیپرس يهمسرم شوکه شده بود با ناباور يماریموضوع ب دنیپدر که از شن میشده بود و منو پدر تنها بود

اتفاق افتاد؟اخه چطور ممکنه؟ نیا چطور

:گفتم هیگر انیو م درمانده

شده بود دتریاواخر شد نیسردرد ساده شروع شد که البته ا کیاز  زیدونم پدر همه چ یمهم ن خودم

را گرفته ناخوداگاه با  شیاشکها زشیر يجلو یاست و به سخت نیتلخم اندوهگ ریتقد يدانستم پدر هم به واسطه  یم

:گفت يو با اهنگ بغض الود دیپدر سرم را به اغوش کش ستمیگر يشتریشدت ب

کنه یسبکت م هیگر زمیعزکن  هیگر

دلم  يانگار عقده  ستمیباز ا هیهر چه کردم نتوانستم از گر یداشت ول ازین نیو به تسک ستیگر یم یهم به نرم خودش

کرده بود جانمیام دستخوش ه یغم زندگ نیدر بزرگتر کیشر کیسر گشوده و احساس داشتن 

استراحت کنه دیاون فقط با ینده تیار و فعالک يو به او اجازه  یاز گذشته مراقبش باش شیب دیبا تو

:گفتم هیگر انیم

خونه نگهداشتنش مجبور به گفتن دروغ شدم به او گفتم تنهام و به حضورش  يکه تو نیبا خودم کلنجار رفتم تا ا مدتها
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دارم اجیاحت

نکرد؟ یگفت؟مخالفت یچ اون

خونه و در کنارمه يکه تو هیتاما به خواسته ام گردن گذاشت و حاال مد ستیمرد خونه ن اون

حاال هر قدر  ستین يکاریبزرگتر از ب يدرد چیمرد ه کی يبشه برا نیسرپاست خونه نش یتونه تا وقت ینم يمرد چیه

یسرگرمش کن دیکنه تو با ینم یباشه باز هم فرق ازین یهم که ب

اوردن  ادیداره با به  یدائم ينه حضوردر خا یو از وقت ارهی یمهربان و صبوره که قلب منو به درد م يبه قدر اون

اش  يماریب انیکه در جر نیدر کنارم نشسته و من با ا تیاز واقع یشم اون مثل شبح یاز قبل غصه دار م شیمشکلش ب

سخته  یلیاش را تماشا کنم خ یجیتدر يدست بگذارم و نابود يصورت دهم و مجبورم دست رو يتوانم کار یهستم نم

سخت یلیپدر خ

:را نوازش کرده و گفت میوهام پدر

اما  یکش یرو تو م یدونم که زجر اصل یم یخودتو کنترل کن دیبا خبر بشه تو با قتیها از حق يزود نیبه ا دینبا اون

؟يهم مشورت کرد يا گهید يتو با متخصص ها ایا هیخودش خبر يخبر یاون ب يه؟برایچاره چ

:زدودم و گفتم دهیاز د اشک

به همه هیاونا شب يسه چهار متخصص صحبت کردم و نظر همه پدر الاقل با  بله

:به خاطرش امده باشد گفت یمطلب ییرا به دست گرفته و گو میشانه ها پدر

شهروز نبودم ادیاصال به  یراست

:دمیپرس متعجب

شهروز؟

؟یدونست یفوق تخصص مغز و اعصابه مگه نم اون
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برده بودم چه برسد به  ادیهمسرم قرار گرفته بودم خود را از  يماریب انیدر جر یدانستم؟از وقت یم دیرا با زیچ چه

شمیاندینداشتم که به او ب یدل و دماغ گریذهنم بود و د ي کخانهیاو را در تار ادیشهروز 

شیشهروز ببر شیهم پ کباری بهتره

دادند يکننده ا دیامهمه جواب نا دندیرو د دیمج يشهایکه تا حاال عکس و ازما ییداره پدر؟دکترها دهیفا چه

کنم ینباشه اشناست منم بهش سفارش م یاونم بر هر چ شیکه نداره پ ضرر

.....اخه

رو با  شهاشیعکسها و ازما يهمه  يبر یخواست یوقت رمیگ ینشو خودم شخصا برات وقت م دیتقال دست نکش و ناام از

خودت ببر

رفتم  یم دیه سرزنش بارش مقاومت کنم اما به خاطر همسرم بانگا ریتوانستم ز یبا شهروز را نداشتم نم ییارویرو تاب

امد یبود که از دستم بر م يتنها کار نیا

همسرم  يو عکسها شاتیازما يرفتم پس همه  ینزد شهروز م دیکه پدر از قبل گرفته بود با یبود و طبق وقت چهارشنبه

 ییارویبود که به سبب رو یجانیوجودم در گرو ه يهمه  از دوستانم ترك کردم یکی دنید يرا برداشته و او را به بهانه 

لرزان از پله ها باال  ییدانستم برخوردش با من پس از گذشت سالها چگونه خواهد بود؟با گامها یبا شهروز داشتم و نم

که من از  یمشابه عکس ییاز انها عکسها یلیو خ دندیکش یرا م دنشیانتظار د يادیز مارانیرفتم و پا به مطبش گذاشتم ب

زد و سکوت  یم موج يدیکه انجا حضور داشت اندوه و ناام یهر کس يبه همراه داشتم در دست داشتند در چهره  دیمج

که شهروز  یبه وقت قهیهنوز چند دق ستمینشستم و به ساعتم نگر یکنار منش یخال یصندل يبر جمع حاکم بود رو یبیغر

:دیپرس یبود منش یگفته بود باق

تونم بفرستمتون داخل یمتاسفم نم دیندار گهد؟ایدار وقت

:بر لبانم نقش بست اهسته گفتم لبخند
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وقت دارم دو روز قبل گرفتم بله

:به دفترش گفت ستنیدر حال نگر یمنش

؟ینام ک به

مقدم دیمج ينام اقا به

:در ادامه گفتم ستیتعجب بر من نگر با

ون بدمرو به دکتر نش شاتشیهستند اومدم عکس و ازما همسرم

فرستمتون یم ضهایمر نیبه وقت نداره ب يازیدادن عکس ن نشون

:گفتم ینرم به

مونم یندارم و منتظر م يچون من عجله ا ستین یاجیاحت

گذشتند و عاقبت  یبه سرعت م قیکنم دقا تیبود تا اعتماد به نفسم را تقو یبه خودم مسلط نبودم و ان فرصت هنوز

 یمرد واقع کیجا خوردم  دنشیشدم از د نهیوارد اتاق معا یداخل اتاق دکتر شوم وقتشهروز به من اجازه داد  یمنش

:گفت ین بود و به ارامییبا شکوه داشت سرش پا یبتیه یشده بود و در لباس پزشک

دییبفرما

:گفتم یاما به سخت ختیبه سرعت از جا برخاست قلبم فرو ر دنمیاتاق را بسته و جلوتر رفتم سر بلند کرد و با د در

سالم

:در شناختنم شک داشت اهسته تر از من گفت ایماتش برده بود  انگار

سالم

 يکه رو یاطاعت کردم و در برابرش نشستم و چشم به گلدان نمیبا احترام به مبل مقابل خودش اشاره کرد بنش سپس

باز کردن باب  يست و براام نش یکیدر نزد یمبل يامده و رو رونیب زشیمقابلم قرار داشت دوختم از پشت م زیم
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:دیگفتگو پرس

؟يکه معطل نشد یلیخ

:لبخند گفتم با

نه

:گفت دستپاچه

؟يکرد یم یمعرف یخودت رو به منش دیبا.....دیبا

:دمیو پرس ستهیصورتش نگر به

دارم؟ یفرق مارانیب ي هیبا بق مگه

:فتکه پشتش به من بود محکم گ یجا برخاست و مقابل پنجره رفت و در حال از

کردم گذشت زمان عوضت کرده یفکر م يکله شق و مغرور هنوزم

و به صحت و سقم  شمیاندیکه پشت سر گذاشته بودم ب ییگذرا به سالها یبر هم نهادم و تالش کردم با نگاه چشم

تا  روپوشش قرار داده بود يعمود يبهایگشودم او هنوز مقابل پنجره بود و دستانش را در ج دهیببرم د یپ شیحرفها

به طرفم برگشت به خودش مسلط شده  یکردم وقت یمصبر  دیداشت به سکوت متهم کننده اش ادامه دهد؟با الیخ یک

:دیخودم پرس يخاطر بود به همان سرد دهیبود و به گمانم از رفتار سردم رنج

افتاده؟ یاتفاق چه

:را به طرفش گرفته و گفتم دیمج شاتیبزرگ عکسها و ازما پاکت

پاکته نیا يتو دیبدون دیباکه  یچ هر

 ینگاه م شاتیکه به عکس و ازما يدر فاصله ا دیکش رونیرا ب اتشیپاکت را از دستم گرفته و محتو قیعم یاز نگاه پس

که  يزیعز نیبرازنده اش بود با ان نگاه راسخ و عزم پوالد یبراندازش کنم جدا که پزشک یچشم ریکرد فرصت کردم ز
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و اگر من انجا حضور داشتم صرفا  مینداشت ینید چیپرداخته بودم نه ما به هم ه ینیوان سنگبه جهت از دست دادنش تا

به خاطر همسرم بود

 یرفته بود و امادگ نیانگار ترسم از ب دمیاز ان نفهم زیچ چیزمزمه کرد که من ه یمبهم زیلب بر دندان فشرد و چ او

 زیچ چیه گریبودم که د ختهیو اشک ر دهیکننده شن دیپاسخ ناامرا از زبانش داشتم انقدر از پزشکان  یهر مطلب دنیشن

:دیدانستم نبود ارام پرس یبدتر از انچه م

به سرش اومده؟ یدونه چ یم خودش

بره یرنج م گرنیکنه از م یاون فکر م نه

:داد و گفت هیعقب تک به

یبهش بگ ییزهایچ کی دیکنم کم کم با یم فکر

:دمیپرس متعجب

چطور؟

ه؟یکسش مال چه زمانع نیاخر

:گفتم متفکر

شیکنم مال ده روز پ یم فکر

:تکان داد و گفت يسر

اوره تاسف

:دیبگو يشتریب زیکرده و منتظر ماندم چ سکوت

یدون یکامال درسته حتما خودت م یپزشکان قبل صیتشخ

:اندوه گفتم با
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بله

؟یدون یم نمیا يده درباره  یرو نشون م يدتریاسکن اخرش عوارض جد یت یس

خالصه برام گفت یلیخ دکترش

ستین يدیبگم ام دیهمه شجاعت رو ازت نداشتم و حاالم متعجبم اما با نیچند انتظار ا هر

 ایدانستم؟ا یاعتراف کند که خود م یقتیتمام به حق یتوانست چشم در چشمم با سنگدل یبه هم فشرده شد چطور م قلبم

زند؟با خود گفتم صد رحمت به دکتر  یام م هیبه روح يریجبران ناپذ يچه ضربه  ستین يدیدانست با گفتن ام ینم

:دیلرزد پرس یوجودم از اندوه م يگفتن داشت همه  يبرا يدهنده ا نیالاقل جمالت تسک بهیغر

نداره؟ تیشکا يزیاواخر از چ نیهمسرت ا اون

:گفتم يسرد به

رهیگ یقدرت راه رفتن رو ازش م ادیسراغش م به یکه وقت یوحشتناک يها جهیو سرگ یخواب یو ب دید يتار از

:اش گفت یقبل يدر حال نگاه کردن به عکسها ارام

یکن شیبستر مارستانیدر ب یمدت يبرا یمجبور بش دیبدتر خواهد شد انقدر که شا نمیاوضاع از ا متاسفم

اش موثره؟ يدر بهبود ایا

کرد؟ شهیه عمل هم نمک یدون یبده البد م نیفقط دردش رو تسک دینه شا متاسفانه

کرد؟ يشه کار یخوام بدونم واقعا نم یدونم فقط م یم بله

هر دوتون دیکن یرو تحمل م یشه رنج سخت ینم واقعا

درد  نیا نیبار سنگ میخواست بگو یدلم م دیفهم یشدم پس به فکر رنج من هم بود پس حالم را م رهیچشمانش خ به

بگذارم از جا برخاستم شهروز عکسها و  شیم ضعف و ترسم را به معرض نماکمرم را شکسته اما نتوانستم قادر نبود

:گفتشوهرم را در پاکتش قرار داد و به طرف من گرفت و  شاتیازما
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نبود ایمه ییرایپذ لیوسا نجایکه ا متاسفم

:را از دستش گرفته و گفتم پاکت

بودم امدهین یمهمان يهم برا من

:از کمان رها ساخترا  رشیجا برخاست و باالخره ت از

يد یو نه مهمان به قلبت راه م یش یم یدونم تو نه مهمان قلب کس یم

دانست در درونم  یبر قلبم فرو نشست چه م يبود و کالمش همچون خنجر دهیو خسته و سخت رنج زیام هیکنا شیصدا

:زد میرا لمس کند صدا در ي رهیرا فشرد به طرف در رفتم و قبل از ان که دستم دستگ میگذرد؟بغض گلو یچه م

فرانک

کرد  یتقال م يزیگفتن چ يطرفش برگشتم و از پشت موج اشک نگاهش کردم انگار رفتنم را باور نداشت و برا به

داشت بداند  یتینکردم چه اهم میزدودن اشکها يبرا یتالش چیه دمیرا واضح د رشیو تصو دیگونه چک ياشکم به رو

از زبان محبوبش را نداشت با اهنگ  زیام هیسخنان کنا دنیبودم که طاقت شن يا دهیکنم؟دردمند و رنج کش یم هیگر

:گفت یلرزان

اد خبرم کن یاز دستم بر م يکار هر

 زیبر لبانم نقش بست در اتاقش را باز کردم و قبل از خروج دوباره به طرفش برگشتم اهسته از پشت م ینیغمگ لبخند

:امد و گفت رونیب

دارید دیام به

من  يمقابل در اتاقش بود درست روبرو دمیبستن در چرخ يبرا یرفتم وقت یتاق خارج شده و به طرف در خروجا از

نفس  دمیرس ابانیبه خ یکنم وقت یم هیچه گر يبرا دمیفهم یرفتم نم نییاز پله ها پا هیگر انیبالفاصله در را بسته و م

که  دمیاتاقش افتاد و د يرا باز کنم که نگاهم به پنجره  لمیومبکردم خواستم در ات یرا ط ابانیو عرض خ دهیکش یقیعم
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قلبم را به اتش  یکوچک يوجودم را لرزاند و خاطرات گذشته با جرقه  ينگاهش همه  ریبود ت ستادهیمقابل پنجره ا

شدم و با حداکثر سرعت حرکت کردم لمیبروم نگاه از او بر گرفته و سوار اتومب دیدانستم با دیکش

کرده بودند  ینیب شیهمسرم همانگونه که پزشکانش پ يماریپشت سر گذاشته شد ب زیماه زمستان ن نیدوم که یهنگام

 میتنها يپدر لحظه ا نیب نیاش کنم در ا يبستر مارستانیدر ب یمدت يکه مجبور شدم برا يبه نحو دیحادتر از قبل گرد

ام  یباطن لیرغم م یاو و عل ي هیاضر بود به توصامن ح یاهگ هیداشتم همچو تک ازیگذاشت هر زمان به حضورش ن ینم

ما اصال جا نخورده بود و  دنیبا د ییبردم که شهروز در انجا به طبابت مشغول بود او که گو یمارستانیهمسرم را به ب

ود داد و خ ار مارستانیب ياتاقها نیاز بهتر یکیشدن او را در  يبستر بیکرد به سرعت ترت یم ینیب شیرا پ يروز نیچن

:با منو پدر در خلوت به گفتگو نشست تشیوضع یاش پرداخت و پس از بررس نهیبه معا

عترهیکردم سر یاز انچه فمر م يماریب ریس ستیبخش ن تیحالش رضا اصال

:دمینداشت پرس ییبودم چشمانم سو ستهیبس گر از

چقدر؟

:را متوجه پدر نموده و غمزده گفت نگاهش

شه گفت یدونم واقعا نم ینم

:گفتم هیگر انیم

شه یذره ذره تلف م نمیتونم بب یبراش سخته نم دنیدونم که زجر کش ینگران اونم م من

:دستم را به دست گرفته و تالش کرد ارامم کند پدر

يبر یم نیخودت رو از ب ينکن دار یتابیپدر انقدر ب زیعز

:زدم ادیفرط اندوه و غصه فر از

 دیمنتظر بود و د شهیچطور م........دکترشه چطور شیپ ضیمر کیدرد  يسال؟دواهمه  نیبعد از ا یدون یم یتو چ پس
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کشه؟ یزجر م ضیمر کی

اما انگار من با گفتن انچه دلم  دینگو يزیفشرد تا چ یبود و به شدت لب بر دندان م دهییگرا يشهروز به کبود صورت

شدم یخواست سبک م یم

رو؟ اسی ي هیدونند؟فقط خوندن ا یم یپس چ دکترها

خواست ارومم کند اما قادر نبود کوران احساساتم مانع تالشش بود پدر

ادم  یجراح يو چاقو غیدونند از حال و روز ما؟در طول عمرشان انقدر با ت یم یپدر اونا چ رمیبه درد خودم بم دیبذار

ادمها مثل  يهمه در نظر اونا  هیو ساده ا يعاد يچشمشون واقعه  شیانسان پ کیسالخش کردند که جون دادن 

کشتشون نینو يبه تجربه ا دنیرس يبرا دیاند که فقط با یشگاهیازما يموشها

من با  ي هیما را ترك کرد گر یسخن چیه یکرده و ب یلرزان از پدر عذرخواه ییبرافروخته و صدا یبا صورت شهروز

ارد .بر شانه ام  يدر فشارپ دیگرد هیگر يها يمبدل به ها ختمیر یکه در سکوت م یرفتنش شدت گرفت و اشک

:ساخت و زمزمه کرد

ناپسند و زشت بود یلیبا اون خ رفتارت

:که مانعم شد و ادامه داد میبگو يزیشدم خواستم چ رهیاشکبار به صورت مهربانش خ یچشمان با

يکرد یباهاش اونطور رفتار م دیبود نبا دهیکه کش یبعد از اون همه زحمت الاقل

 میرو شیکه در ارتباط با همسرم پ یقتیحق يبه اندازه  زیچ چیمت بارش را نداشتم ان لحظه هسخنان مال دنیشن تاب

 میان برا رفتنیافتاد اما پذ یام را به دست باد سرنوشت م یزندگ يرفت و باز هم گلبرگها یداد او م یبود ازارم نم

به هم فشرده بود که  يز شکست و نامرادا يو قلبم به قدر شتروزگار را ندا ماتیطاقت نامال گریسخت بود دل من د

 یارام اتاق را ترك کرد و مرا به حال خودم گذاشت تنها فرصت یلیتازه نداشت پدر خ یاندوه و شکست يبرا ییجا گرید

بود  میور شیکه پ يا نهیخود در ا ریتصو دنیمتحرك شده بودم از د یبه خود مسلط شوم انگار مثل اسکلت یبود تا کم
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خود  يکه برا یبا خلوت رونیب يایبرگرفته و از اتاق خارج شدم دن نهیاز ا يشناختم رو یخود را نم ییوکردم گ رتیح

 يماریکه انجا بود از ب یصورت دهد هر کس يکار زشیعز يتا برا دیدو یم یساخته بودم تفاوت داشت از هر سو کس

ام  یتلخ زندگ تیجز واقع زیچ چیمن که ه گاندیوسعتش در برابر د يبا همه  ایدن ییبرد گو یرنج م يزیخودش با عز

زده بتیهمه ادم گرفتار و مص نیا ایبود خدا دهیگنج مارستانیدر ان ب دید یرا نم

 دمیدو رونیاز ان صحنه بر گرفتم و حس کردم حالم دگرگون شده با عجله ب يبا عجله از مقابلم گذشت رو يبرانکارد

درد  نیکنم در تحمل ا یچطور فکر م دمیشیبه وجودم باز گشت اند ياریوشبر گونه ام زد و ه یفیخف یلیخنک س يهوا

و رعشه بر اندامم افکند وارد ساختمان شدم و تالش  دیوز يدسر نم؟بادیب یهمه دردمند رو نم نیتنهام؟مگه خوابم و ا

که  یبود گذاردم هنگام يکه همسرم در ان بستر ینگاه کنم از پله ها باال رفتم و قدم به بخش رامونمیکردم کمتر به پ

 نیبه زم میهاانگار پا میستادیخواستم وارد اتاق همسرم شوم با شهروز روبرو شدم نگاهمان در هم گره خورد و هر دو ا

 دیمج نیبه پشت سر برنگشتم پدر بر بال یوارد اتاق شدم و حت یسخن چیه یبود او کنار رفت تا من عبور کنم ب دهیچسب

:دمیزد ارام پرس یموج م یه بزرگبود و در چهره اش اندو

ده؟یخواب

:پاسخ داد یبه همان ارام زین پدر

دهنده است نیامپول تسک ریتاث بله

:طرف صورتش خم شدم رنگ به رو نداشت پدر با انگشت بر شانه ام زده و گفت به

بذار بعد از اون درد طاقت فرسا استراحت کنه رونیب میبر ایب

فرستاد و انگاه خودش  رونیکردم از اتاق خارج شدم پدر ابتدا مرا به ب یطور که نگاهش م را فشرد و همان میگلو بغض

:گفت یکه در کنارم بود قرار گرفت و پس از مکث کوتاه یخال یصندل ياز اتاق خارج شد در را ارام بست و رو

یداخل بش ایاز ساختمان خارج و  يگرفتم که هر وقت بخوا يمجوز برات
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:ادامه داد ستمیررخش نگ مین به

....من بمونم یقبول کن یاگه بتون البته

:گفتم بالفاصله

خودم بمونم پدر دیبا نه

شد و من قادر نبودم  یم تیاذ یخواب یرا بشمارم از ان گذشته پدر با ب یلعنت قیتوانستم در خانه بمانم و ان دقا ینم

:اسباب ازارش شوم به هر حال ان مشکل من بود پدر گفت

با جوابش باال اورد میرو که صبح گرفته بود یاسکن یت یاالن شهروز س نیهم یهم بدون يا گهید يزایچ بهتره

:دمیعجله پرس با

خب؟

:با تاسف گفت پدر

تونه حرکت کنه ینم گهید شوهرت

داده و  هیشدم اندوه خودش هم کمتر از من نبود به عقب تک رهیبه پدر خ يدهانم را پوشاندم و با ناباور يدست جلو با

دمیشن یم یپدر را به سخت يو صدا دیکش یگذاشتم گوشم سوت م واریسر بر د

رفت اما به خاطر ما موند یم دینبود و با فتشیکه ش نیشهروز با ا طفلک

 يپا افتاده ا شیپ يزهایفلج شده بود؟پدر به چه چ شهیهم يکه همسر من برا یداشت وقت یتیشهروز چه اهم ماندن

توجه داشت؟

ازش خواستم برات کارت عبور  یبمون يخوا یدانستم م یاما من چون م ستین یبه ماندن کس یگفت ضرورت یم روزشه

یاستراحت کن یو کم يو مرور درست کنه به نظر من بهتره بر

:گفتم هیگر انیم
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تونم پدر؟چطور؟ یم چطور

:گفت پدر

هستم نجایتو برو و تا فردا استراحت کن من ا یشب ضیمر تیوضع نیا يتو دیتو که نبا يبر یم نیخودتو از ب يدار

:بغض الود گفتم یاهنگ با

مونم یمن م نیپدر شما بر ادهیاستراحت ز يبرا فرصت

:و گفت ستیبر من نگر دیبا ترد پدر

اوضاع تنها بذارم نیا يتونم تو رو تو ینم

:کردم محکم باشم لذا گفتم تالش

ارامش خودم  يو فقط برا ستیساخته ن ياز دست من هم کار یکه حت دینیب یم نیشما بر امیبر م زیاز پس همه چ من

موندم

گذرد خودش  یکه م يا قهیدانستم هر دق یم زدیبه رفتن کردم و دستش را به دست گرفتم تا از جا برخ قیرا تشو پدر

:کتش گفت دنیکند او در حال پوش یرا مالمت م

خبرم کن یداشت اجیبه وجودم احت اگه

:اندوهبار گفتم يندلبخ با

راحت باشه التونیپدر خ چشم

کرده  دنیشروع به بار ینیشدم برف سنگ رهیخ رونیبه ب ابونیرو به خ ياسانسور بدرقه کردم و از پنجره  يرا تا جلو او

.بود

دوازدهم فصل

متوجه  یخواب اور حت يهنوز خواب بود و متاثر از دارو دیهمسرم مج دیبار یبه ظهر نمانده بود و همچنان برف م يزیچ
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در برابرش نشسته و به صورتش زل زده بودم باور نداشتم پس از ان  یسنگ يحضور من در اتاق نبود مثل مجسمه ا ي

 ریگ نیزم کبارهیرفته به  یکه تا روز قبل راه م یکس ودش یقادر نباشد حرکت کند اخر چگونه ممکن بود؟چگونه م

شود؟باورش ناممکن بود

رفت از جا  دیانکه بر من بنگرد به طرف تخت مج یباز شد و شهروز اهسته قدم به درون گذاشت و ب یراماتاق به ا در

را به دست گرفت و به شمارش ضربان  دینظرش گرفتم نگاهش نافذ و حرکاتش مرتب بود مچ مج ریبرخاسته و ز

که در  یبه سبب رفتار نامعقولداد وجدانم  یکه چشمش متوجه ساعتش بود سکوتش ازارم م ینبضش پرداخت در حال

و  دیچشمان مج یاو پس از وارس دیگرد یم ینمود اما غرورم مانع عذرخواه یگرفته بودم مالمتم م شیبرخورد با او پ

بود دهیرنج شیخسته و صدا دگانشیخواندن شرح حالش به طرف من برگشت د

نمیرو بب ضیاونجا چند تا مر دیرم مطب با یم دارم

:ادامه داد يت کردم او به سردهمچنان سکو من

نمشیبب امیکنم شب قبل از رفتن ب یم یپرستار سپردم که اگه الزم شد خبرم کنه سع به

:گذرا برانداز نمود و اضافه نمود یرا با نگاه میسراپا

ارنیکاناپه م کیهوا برات  یکیاز تار قبل

بود ستادهیه زور اکرد و انگار ب یم دادیب یشدم خودش هم از خستگ رهیچشمانش خ به

یافت یاز پا م يادامه بد نطوریا يبخوا يدار ازیبه استراحت ن تو

نمود و من  یافکنده و تالش کردم به خود مسلط باشم شهروز به طرف در رفت و قبل از خارج شدن خداحافظ ریبه ز سر

 ییرنج جدا ایداد؟ا یابر هم قرار مما را تا ان حد در بر دیچرا سرنوش با ستمیانکه پاسخش را بدهم به رفتنش نگر یب

من لبخند زد دستش را به دست گرفته و با  دنیگشود و با د دهیپس از گذشت چند ساعت د دینبود؟مج یکاف مانیبرا

:گفتم یمهربان
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چطوره؟ حالت

:گفت دنشیدستم را بلند کرده و پس از بوس او

خوام یهم باعث دردسرت شدم معذرت م باز

:تمگف یساختگ یاخم با

؟يحرفا دست بردار نیاز گفتن ا يخوا یم یکن ک بس

:سرشار از سپاس و محبت گفت یلحن با

اتفاق افتاد؟ نیده چطور ا یرو انجام م يتکلف کار یکه ب یهست يمثل فرشته ا درست

نجایا متیاریب میزود حالت بهم خورد و ما مجبور شد صبح

شدمهم  شونیارجمند چطورند؟البد باعث دردسر ا ياقا

بهش تلفن کنم دیبه هوش اومد یبود قراره وقت نجایدو ساعت قبل ا یکیتا  پدر

:گفت يشرمسار با

خودمو بازنشسته کنم دیکم کم با گهیکنم د یمتاسفم که همه رو نگران کردم فکر م یلیخ

:دمیحرکت کند که درد امانش نداد پرس خواست

؟يدار درد

:گفتکرد خونسرد باشد  یکه تالش م یحال در

تونم حرکتشون بدم یوزن دارند و نم لویانگار پاهام صد ک یکم

؟يدار ازین يزیبه چ ای؟ایحرکت کن يخوا یم چرا

:بود گفت شیپاها ینیحواسش متوجه سنگ يکه همه  او

خورند یکردند اما حاال تکون هم نم یحرکتشون بدم قبال درد م دیبا یول نه
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:دستپاچه گفتمکرد  یشوکه اش م قتیدانستن حق مسلما

بگو يدار ازین يزیتوجه نکن و اگه به چ ادیز بهشون

شده بود دست بر شانه اش گذاشته و  کینزد یبزرگ قتیبر هم نهاد انگار به درك حق دهیداده و د هیبه عقب تک دیام نا

:گفتم

دیمج

:دیمقدمه پرس یب

چمه فرانک؟ من

بودم مانده بودم چه  دهیخانم از زبانش نشن يسالها جز کلمه  کرد در طول ان یم میبود که به اسم صدا يبار نیاول

کرد یو شکش را صد چندان م دیگمان سکوتم ترد یب میبگو

هست میزیچ هیدونم  یم

و پس از  دمیکش رونیکنار تختش را ب ياش بودم کشو یقدم کینگاهش متوجه چشمانم بود و من در  ختیفرو ر قلبم

:برداشتن در باز کن گفتم

يبخور ارمیرو ب شیکیرم  یکمپوت گرفتم م برات

:گفتم یگشت به نرم یرا به دست گرفت و نگهم داشت نگاهش ملتمسانه بود و به دنبال پاسخ سوالش م دستم

شه یدرست م زینباش همه چ نگران

:متعجبم نمود تینها یب پاسخش

نگران توام ستمیخودم ن نگران

:لخ گفتت يشدم با لبخند رهیتعجب به صورتش خ با

ه؟ییدونم خبرا ینم یکن یم الیخ
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داشت که مربوط به خودش  یبر م یقتیشد و دستش را فشردم چقدر خود دار بود چطور پرده از حق ریسراز اشکم

:پناه بود یب يهمچو دردمند شیصدا شمیاندیقادر نبودم به ان ب یبود؟من حت

دونم  یمن چمه فرانک؟بهم بگو م یباهام حرف بزن میرمایب يدرباره  دینبا يکه فکر کرد یهست يزیعز يفرشته  چه

فهمم ینم قایهست اما دق يزیچ هی

پرداخت چقدر محکم و از خود گذشته بود میبر شانه اش گذاردم و او دستانش را بر سرم گذاشت و به نوازش موها سر

بود که مرتکب شدم یعدالتیب نیبخشم ازدواج با تو بزرگتر یکردنت خودمو نم یوقت به خاطر قربان چیمن ه زیعز

:گفتم هیگر انیم

؟یدونست یکه نم تو

:کرد دیتاک

رم؟یم یم یخوام برام بگ یدونم م ینم یدونستم حاال هم به درست ینم واقعا

من يخدا اه

یبا اطالع زیدونم پرده بردار تو از همه چ یکه نم یقتیحق نیا از

پرداخت میکرد و با دست چپ به زدودن اشکهااز خود دورم  یرا به دست گرفته و کم میها شانه

یش یمن اب م يمثل شمع به پا يدار دمیفهم یم نایزودتر از ا دیبا

ندارم یاعتراض

ده یرنجم م نمیهم یوقت نداشت چیه

داد یم نیداشت اما مرا تسک ازین نیاو خودش به تسک میرا با هم عوض کرده بود گاهمانیجا انگار

رمیم یبدونم؟اگه بدونم راحتتر م دیکه نبا هیقتیچه حق نیا

کرد ارامم کند یتالش م دیو مج ختیر یاراده م یب میاشکها
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تونم راه برم؟ ینم گهیمشکل به پاهامه؟د ایبدونم ا دیاما من با زمیسخته عز یلیدونم خ یم

:من زمزمه کرد دییاز تا پس

من يخدا

:دیپرس دوباره

مونم؟ یزنده م چقدر

:گفتم مستاصل

دین مجک بس

:شهامت گفت با

از خودم  شیب ینیب یمرگ حقه چطور نم زمیسخته اما عز یجوون یلیتو که هنوز خ يبرا یمرگ و زندگ يقصه  دنیشن

تو ناراحتم؟ يبرا

:گفتم یچند لحظه از او فاصله گرفتم و جهت منحرف کردن ذهنش از موضوع اصل يکمپوت را بهانه کرده و برا اوردن

و من بهشون نگفتم؟ يبود ماریاونا ناراحت بشن اگه بعدا بفهمند ب دیخبر کنم؟شا پسرها رو يخوا یم

:شد و با تاسف گفت رهیبه سقف خ او

یبهشون تلفن کن ستین یاجیاحت انیهر موقع که بخوان م اونا

:کمپوت نزدش رفته و در حال باز کردنش گفتم با

يخواب بود يادیمدت ز يبخور يزیچ هی بهتره

:گفت شیماساژ پاها در حال او

حتما نگرانند یو به پدرت تلفن کن يندارم تو بهتره بر يزیبه چ لیم

 یقتیرها کرده و از اتاق خارج شدم چطور توانستم به حق تیاست پس کمپوت را در همان وضع ییتنها ازمندین دانستم
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بر هم فشردم چه مرد  دهیو د ستادمیر اچند لحظه پشت د يمار؟برایاعتراف کنم که تا ان درجه تلخ بود ان هم به خود ب

رفتم که همراهان اجازه  یناتوان به سمت تلفن ییبود با گامها اختهناشن میبود که تا ان روز برا بیبود عج ياور رتیح

دو پرستار مرا متوجه انان نمود يمنزل پدر بودم که گفتگو يتلفنن کنند در حال گرفتن شماره  رونیداشتند با ان به ب

هینیدکتر نازن ؟چهياریاسفند دکتر

که هنوز مجرده؟ يدیشن

کنه یکه باهاش ازدواج م یبه سعادت زن خوش

ستیاش از ماها ن ندهیراحت که همسر ا التیبابا خ يا

داشتم یمخاطبم قرار داد چه حال یوقت یدون ینم امروز

 ینکرد م ییاعتنا یوجه خانوم دکتر لطفداشته باشه؟اون به بذل ت يریتاث يانقدر دوروبرش بگرد یکن یفکر م وونهید

به تو نگاه کنه؟ يخوا

دارند  يشتریکه باهاش سروکار ب ییاونا یول دمیکرده من که ند فتهیهم همه رو ش نیاز نجابت و غرورشه هم گهید نیا

و محکمه يجد تینها یب سیگن موقع تدر یم

دمیند يو مغرور یخشک نیبه ا يعمرم مرد يتو

؟يدیو خوددار ند نیاون سنگ ياندازه که  نهیا منظورت

یبه کارت برس من رو هم از کار انداخت ؟برویزن یم نهیچه خبره که تو انقدر سنگش رو به س حاال

عزمم را .......چقدر محبوب بود اونقوت من دیلرز یم گرمیدر دست د یشماره گرفتن نداشتند و گوش يارای انگشتانم

 يخالصه برا یلیخ دیارتباطمان برقرار گرد نکهیتا ا دیطول کش یشماره گرفتم مدت که بود یبیجزم کرده و به هر ترت

کرد و به اتاق  یبرده انگاه از او خداحافظ یاش پ يماریب قتیقبه ح يبه هوش اومده و تا حدود دیدادم مج حیپدر توض

:کرده و گفتم یمصلحت ياو انقدر در فکر بود که متوجه امدنم نشد سرفه  ستینگر یم رونیبه ب دیبازگشتم مج
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يکه کمپوتت رو نخورد هنوز

:دیرسد پرس یبه نظر م گریاز هر زمان د رتریرا متوجه ام نمود حس کردم پ نگاهش

برف نشسته؟ نیزم يرو

ارهیب گهید يپتو کیتونم به پرستار بگم  یچند سانت اگه سردته م بله

:داده و گفت یمنف پاسخ

خونه يهم بهتره بر تو

:که مقابل تختش بود نشستم و گفتم یلصند يرو

شتم؟یکه پ یناراحت

:بالفاصله گفت او

يدار ازیرسه به استراحت ن یبه نظر م زمیعز نه

کنم یجا استراحت م نیاگر هم باشه هم ستین نطوریا

فرانک؟

بله؟

زنده ام؟ یتا ک من

 یمرگ و زندگ یگفت یکه م يخودت نبود ؟مگهیزن یحرف م دانهیانقدر ناام تیماریب يدرباره  ه؟چرایچه حرف نیا

دست خداست؟

که در کنارش بودم  ییسالها یشدم ط رهینمود و من با دهان باز به او خ ستنیبلند شروع به گر يو با صدا دیترک بغضش

دمید یاش را م هیبار بود که گر نیاول يبرا

من برداروبرو یرو از زندگ تیسربار توام جوون من
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دیمج

سخته یلیراه بره خ ستیهرگز قادر ن گهیکه د يمرد در کنار یزندگ

کنم یخواهش م دیمج

تا به  يهم که ازم ندار ؟بچهیعمرت رو با من سر کن یباق يخوا یکه م يکرد یچه گناه ؟مگهيدار یتو چه دلخوش مگه

يبا من ادامه بد یاون به زندگ دیام

حرفاست؟ نیحاال چه وقت ا دیمج

يدر قبال من ندار يا فهیوظ چیکه تو ه یوام بدونخ یحاال وقتشه من م اتفاقا

:بغض الود گفتم یاهنگ با

کردم یترکت نم يبود نمیبدتر از ا یحت اگه

...........فرانک

 يا گهید زیهر چ ای فهیخوام بشنوم بحث بحث وظ یحرفا رو نم نیکلمه از ا کی یحت گهیکنم تمومش کن د یم خواهش

من تو رو دوست دارم دیمج...........صحبت سر ستین

 میاش شدت گرفت نزدش رفتم و سر بر شانه اش گذاردم در حال نوازش موها هیرا به طرفم دراز کرده و گر دستانش

:گفت

رمیکه خوشبخت بم هیمن کاف يبرا نیهم

از محبت من يجرعه ا ياز محبت بود و تشنه  یکوه ستمیگر یم زیمن ن حاال

یکن یتحملم م يکردم دار یم فکر

کردم یکوتاه قتیحق نیمنه که در گفتن ا ریدر کنار تو کرده بود؟تقص یمرا مجبور به زندگ یکس مگه

شد یم اهامیاز رو یداشت بخش دنشیجمله بودم شن نیا دنیکه چقدر منتظر شن یبفهم یتون ینم
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را بهانه نمود خودم  یلیم یکردم و چون ب قشیزدودم و به خوردن کمپوت تشو دهیاز شانه اش برداشته و اشک از د سر

قاشق قاشق بر دهانش گذاشتم

دیکش یماتمکده ام را به اغوش ظلمت شب م يداشت و به زود یبود که فروغش رو به خاموش یماه میبرا او

 یدانستم چگونه م یاز ان نم يزیکه چ ییفردا ي شهیبود و من در اند دهیخواب اور خواب يدوباره متاثر از دارو دیمج

 يدانستم برا یست؟نمیزنده ن شتریب یتوانستم باور کنم او مدت یاش را تحمل کنم؟چگونه م یجید مرگ تدرتوانستم در

بود  يا دهیفا یرفتن کار ب ریگله مند باشم چرا که به جنگ تقد زیرا سرزنش کنم و از چه چ یخودم چه کس نیتسک

ان  يرو یاوردند تا گاه يکاناپه ا میشهروز برا ي هیبه توص مارستانیدو تن از کارکنان ب دیکه شب از راه رس یهنگام

استراحت کنم

بود  میرو شیکه پ یقیو با وحشت و هراس به دقا ختهیکه خواب از چشمانم گر یتوانستم استراحت کنم وقت یم چگونه

 يا انهیمثل مور دیاز دست دادن مج ي شهیبود و اند ییاز انها خطر مرگ و تنها کیکه در هر  یقیدم؟دقایشیاند یم

انچنان ارام  قتیهمانطور که با چشمان به گود نشسته به او که با وجود دانستن حق دیجو یاعتماد به نفسم را م وارید

 یلیداشتم هر چند که هنوز خ ازیاز او به شهامت ن شیستودم انگار من ب یمانده بودم و شهامتش را م رهیبود خ دهیخواب

رنجم  ییو تنها یفیلخواهم شد و دوباره بالتک وهیکه ب نیدشوار بود قبول ا میبرا یبه ان تلخ یتیجوان بودم و قبول واقع

خواهند داد

نگفت  يزیاز نه شب گذشته بود که شهروز وارد اتاق شد هنوز چهره اش خسته و گرفته بود و جز پاسخ سالمم چ ساعت

:دمیبود پرس نهیکه او مشغول معا یو در حال اوردهیتاب ن

:انه ام نمود و گفترو یقیعم نگاه

نکرده یبگم فرق دیفهمند با ینم يزیدکترها چ یگ ینم اگر

همسرم با اشاره به  ي نهیافکندم او پس از معا ریاش متوجه برخورد صبحم بود لب به دندان گرفته و سر به ز طعنه
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:دیکاناپه پرس

د؟یکه هست راحت

:گفتم نیغمگ يلبخند با

تونم بخوابم یان نبود انقدر مضطربم که نمبه  يازیلطفتون متشکرم اما ن از

:و ارامتر گفت ستهینگر دیبه مج او

شما  یتابیناراحت کننده است و ب شونیا تیکنه وضع یرو عوض نم يزیشما چ يست و خود خور دهیفا یو اندوه ب غصه

رو براش فاش کنه قتیممکنه حق

:کاناپه نشسته و گفتم يرو

دونه یرو م قتیحق اون

:دیشد و پرس رهیبه صورتم خ يناباور با شهروز

چطور؟

:شدم و اهسته گفتم رهیخ یشب برف به

دونم ینم

:دیپرس شهروز

.......برخوردش

:گفتم بالفاصله

باخبره زیاما اون با شهامت تمام به من اعتراف کرد از همه چ هیمن ارامتره باور نکردن از

 يخودم بود شهروز جعبه  يام برا هیگر ستادمیرو به پنجره ا شد از جا برخاسته و پشت به شهروز و ریسراز اشکم

برداشته و مقابل چشمانم گرفتم شهروز به  یلرزان دستمال یبا انگشتان ستادیدستمال را به طرفم گرفته و خودش عقبتر ا
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:گفت ینرم

جه شدن با خطر به موا يکه اون برا دیدون یکنه م یم فیاش رو تضع هیشما روح يبدونه خودخور قتویاگه حق یحت

 یداره شما که نم ازین يشتریو توجه ب یدگیبه بعد به رس نیاز ا د؟اونیکن هیگر دیخواه یم یداره تا ک ازیشهامت ن

د؟یخودتون رو از پا بنداز دیخواه

:به شکستن سکوت نبودم او ادامه داد قادر

فهمم و متاسفم اما چه  یحالتون رو م دینچه که گفتمن بر خالف ا نیایزود از پا در م ای رید دیکش یم اضتیکه ر ينطوریا

شما  يخونه من به جا نیامشب بر دیشنو یاگر از من م مید یانجام م ادیکه از دستمون بر ب يشود کرد؟ما هر کار یم

مونم یم

:گفتم باالفاصله

باشم نجایا دیممکنه من با ریغ نیا

:گفت یامده و با مهربان کنارم

ده یم نیبه اعصابتون تسک دیدوساعت بخواب یکیبشه تا  قیمسکن بهتون تزر کی دیالاقل بذار پس

:مخالفت کنم که گفت خواستم

دیاتاق پرستارها بخواب يتو دیتون یم دیدم اگر هم بخواه یرو م بشیترت من

:طرفش برگشته و با لبخند گفتم به

شمبا نجایخوام ا یرو بخوابم م یمتشکرم اگر هم بنا باشه چند ساعت نه

:گفت شهروز

نخواهد شد پس  داریها ب يزود نیهمسرتون هم به ا دیمطمئن باش ارنیمسکن ب کیگم  یخودتونه پس م لیطور م هر

دیاسوده بخواب الیبا خ
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و جان خسته ام  ختیبه وجودم ر يریرخوت دلپذ قهینمود پس از گذشت چند دق قیکه خود شهروز به من تزر یمسکن

 شیمبهم شهروز پ ریکه تصو یشدند و در حال نیسنگ میبه خواب نداشتم اما پلکها یلیم و هر چند دیرا ارامش بخش

 یرفتار و گفتارش سرد بود اما به من شهامت م ندبود که او حضور داشت و هر چ یبود به خواب رفتم چه نعمت میرو

دیبخش

وجودم  يداشت ببارد؟همه  الیخ یک ان برف تا دیبار یبه صبح نمانده بود اما هنوز برف م يزیگشودم چ دهید یوقت

در اتاق باز شد و  زمیکرد قبل از انکه از جا بر خ یو خسته بود و گردنم به خاطر حالت بدهنگام خواب درد م دهیکوب

اعتنا بود در دادن سالم  یشهروز داشت و شهروز نسبت به او ب روکه دل در گ يبه درون امد همان پرستار یپرستار جوان

از جا برخاستم و  یبود؟به سخت دهیشد چطور انقدر به نظرم رنگ پر دیود و سرگرم گرفتن فشار خون مجنم یدست شیپ

:دیسرش رفتم پرستار جوان پرس يباال

د؟یدیخواب خوب

:کرده و گفتم تشکر

بودم یم داریب دیدونم که با یمتاسفم م یلیو خ بله

:گفت ییبا خوشرو پرستار

دندینخواب بایشه گفت تقر یبه فواصل کم به همسرتون سر زدند م شبیتمام د يارینداره دکتر اسفند یاشکال اصال

:دمیپرس متعجب

نرفتند خونه؟ شونیا مگه

د؟یدار ینسبت شونیخوام شما با ا یرفتند اما موندند معذرت م یم دیبا

چطور؟

م؟یکردند اروم باش یم دیتاک میکرد یکه ما به اتاق امد و رفت م یبه فکرتونند و تمام طول مدت یلیخ چون
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:عجله گفتم با

مگه حال شوهرم بد بود؟.....د؟مگهیکرد یو امد م رفت

:گفت با لبخند گفت یم يزیچ دیکه انگار نبا پرستار

باال رفته بود ینبود فقط فشارشون کم یمهم زیچ نینش نگران

:دمیپرس معترض

د؟ینکرد داریچرا منو ب پس

نیبش داریخواستند شما ب یدر ضمن همسرتون هم نم دینکن داریب رو شونیگفتند ا ياریاسفند دکتر

همسرم االن چطوره؟ حاال

:گفت دیکردن عالئم مج ادداشتیدر حاال  پرستار

دینگران نباش دندیشده خواب قیکه بهشون تزر یخوبند و به خاطر امپول االن

:دمیحال خارج شدن از اتاق بود که پرسپرستار در  دمیاش کش یشانیشدم و ارام دست بر پ رهیخ دیصورت مج به

پرستار؟ خانوم

بله؟

مارستانند؟یدکتر هنوز در ب ياقا

بله احتماال

کنم؟ داشونیتونم پ یم کجا

اتاقشون باشند يتو دیکنم االن با یم فکر

متشکرم

مشهروز از اتاق خارج شد دنید يهمسرم زدم و برا یشانیبر پ یپر محبت ياز رفتن پرستار بوسه  پس
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به من اجازه  يخسته و گرفته ا يصدا نکهیتا ا دیطول کش هیچند ثان ستادمیضربه به در اتاق شهروز زدم و به انتظار ا چند

خورد در  یبه چشم نم یبود و المپ روشن کیاتاقش تار يعمود يورود داد در اتاقش را گشوده و وارد شدم پردهها ي

:اتاق گفتم کیتار مهین يفضا

سالم

و در  دیاش کش ختهیبهم ر يموها انیم یمن جا خورد دست دنیسرش را فشرد و اتاق روشن شد انگار با دپشت  دیکل

:شکستن سکوت گفتم يروپوشش به سالمم پاسخ داد برا ییباال يحال بستن دکمه ها

شدم یوگرنه مزاحم نم دیدونستم خواب ینم

:گفت ياهنگ سرد با

شدند نیسنگ میاچند لحظه پلکه يبرا زینبودم پشت م خواب

:جا برخاست و در حال روشن کردن پرده ها گفت از

دینیبش

:دیمقابلم نشست و پرس زیان چشم دوختم او ن يقطور رو ينشستم و به کتابها زشیم يروبرو یمبل يرو

چطوره؟ همسرتون

:لبخند گفتم با

بود دهیلطف شما خوبه االن که اومدم خواب به

د؟یبخواب دی؟تونستیچ خودتون

نبودم ایدن نیا يانگار تو دمیمکرر شما خوب خواب يرغم امدورفتها یو متشکرم عل بله

:نگاهم کرد در ادامه گفتم متعجب

دیکه خونه نرفت نیازتون سپاسگذارم و متاسفم از ا دیگفت که چقدر محبت کرد پرستار
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مانماز دوستانم ماندم اون کار داشت و از من خواهش کرده بود ب یکی يبه جا شبید

:گذرانده ست قلبم شکست اما گفتم مارستانیرا در ب شبید يگریبه دالئل د دیخواست در لفافه بگو یم

همسرم افتاد؟ يبرا یچه اتفاق شبیخودم متشکرم و امدم بپرسم د يهر حال به نوبه  به

:داده و گفت هیبه عقب تک شهروز

 دهینکردم چون انقدر راحت خواب دارتونیب شونیخواست افشارشون رفته بود باال و من بنا به  ینبود کم یخاص زیچ

بود یانصاف یب دارکردنتونیکه ب دیبود

 يرویکند؟از جا برخاسته و به طرف در رفتم اما ناگهان با ن یخواست تالف یم ایرفتار و کالمش تکان دهنده بود ا يسرد

:دیپرس ستادمیا يمرموز

شده؟ يطور

نمود یداده بود و ظاهرا خونسرد م هیرش به عقب تکچرخدا یصندل يطرفش برگشتم رو به

گم یم ینبودم که متوجه باشم چ یتیخوام در وضع یمعذرت م روزمید يمن از بابت حرفها.....دکتر

:گفت یبدجنس با

دیسوال برد ریمنو ز یسخته شما وجدان پزشک یلیکردنشون خ فراموش

:گفتم دیزلر یوجودم م يکه همه  یافکنده و در حال ریبه ز سر

دونم چه کنم ینباشه واقعا نم یکاف میعذر خواه اگه

:گفت يو حسرت بار دهیرنج يصدا با

ستین يزیکه چ نیا ينکرد ییدلجو يبرا یو تالش يکرد نیبدتر از ا يبا من کار تو

:را به دست گرفتم دوباره گفت رهیطرف در برگشتم و دستگ به

بودان حرفا چون از زبان تو بود سخت  دنیشن
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به دل گرفته بود؟چند لحظه  نهیماند در را باز کرده و از اتاق خارج شدم چطور انقدر سخت ک یما م نیب دیفاصله با ان

:گفت یارام ينچکد با صدا میبر هم فشردم تا اشکها دهیبعد در اتاق پشت سرم باز شد د

کنند یم يجور افراد نگهدار نیکنم که از ا یرو معرف ییتونم جا یم هیخونه کار سخت ياون تو ينگهدار

فرنگ تا ان درجه او را سنگدل کرده  ایطرفش برگشته و نگاه غضبناکم را به صورتش دوختم خودش هم جا خورد ا به

:گفتم ینیمحکم و خشمگ يبود؟با صدا

زجر بکشه نیاز ا شیعمرش رو ب یببرم تا باق شگاهیمن همسرم رو به اسا یبگ یتون یچطور م تو

:زدم ادیشد فر رهیاز به چشمان اشکبارم خدهان ب با

که زنده ست و مثل ما نفس  یکنم تا موقع یم يکارو بکنم من از اون تا هر زمان که الزم باشه نگهدار نیکه ا رمیبم مگه

کشه یم

.ختمیداشتم اشک ر یعجله به راه افتاده و همان طور که گام بر م با

زدهمیس فصل

:و من مخالفت نمودم میپزشکان به خانه باز گرد لیرغم م یت علخواس دیهفته مج کی انیپا در

یرو تحمل کن نجایتا بهتر شدن حالت ا دیبا تو

 ينطوریخودم باشم ا يخونه  يخوام تو یرسند اما م یخوب به من م نجایا ستین يا گهید زیچ ایمسئله تحمل  زمیعز

بگذره  مارستانیاخر سال در ب يام که اگه روزها دهیمونده شنبه تموم شدن سال ن يزیگذشته چ نایتو هم بهتره از ا يبرا

شگون نداره

ينبود یکه خرافات تو

يوقته لبخند نزد یلیخ يکه بخند گفتم

:سپاسگذار گفتم یلبخند بر لبانم نقش بست چه خوب و مهربان بود با لحن ناخوداگاه
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ستمیفکر منو نکن اصال ناراحت ن تو

دم یم تیمنو بده خودم رضا یمرخص بیکنم ترت یم خواهش

....اما

دم اسباب دردسرت نشم یقول م اندازین نیمنو زم يرو لطفا

برات بهتره نجایگم ماندن در ا یمن به خاطر خودت م یستیاسباب دردسر من ن تو

 یتوانستم در برابر خواسته اش مقاومت کنم؟وقت یرا گرفته بود چگونه م مشیاو عزمش را جزم کرده و تصم اما

:گفت دیکش یصورت زبرش دست م يکه رو یگذاشتم در حال انیرا با شهروز در م شیتقاضا

براش هم بهتر باشه دیداره اصال شا هینداره خوبه که روح یاشکال نهیخودش بر ا لیم اگه

د؟یکن ینم شنهادیرو پ یدستور العمل خاص ایا

............در ضمن دیکن هیکه براش ته سمینو یدارو م يمقدار

:دمینمود و لب بر دندان گرفت با عجله و اضطراب پرس سکوت

دکتر؟ یضمن چ در

:به خودش مسلط شده و گفت یکم شهروز

نیشوکه نش دیدید يدیضمن اگه عالئم جد در

:تلخ گفتم يلبخند با

ر فشار خون اواخر دچا نیدارند قدرت راه رفتن هم که نداره و ا یکم يبدتر بشه؟چشماش که سو نمیممکنه از ا مگه

بدتر؟ نیهم شده از ا

:ارام گفت شهروز

ادرس و تلفن  دیلینداره و خودتون ما یو اگه اشکال دیاماده کن یهر اتفاق يباشه خودتون رو برا نایممکنه حادر از ا بله
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دیریتماس بگ باهام دیداشت ازیهر وقت به من ن دیتون یشما هم م امیتا در صورت لزوم به اونجا ب نیمنزلتون رو به من بد

:را به زبان اوردم يهمان پرسش تکرار ناخوداگاه

زجر بکشه؟ دیچقدر با اون

:و گفت دهیصدا کش یب یاه شهروز

خودش داره که  یبدن يو قوا هیبه روح یچند هفته بستگ ایچند روز چند ماه  دیشا ایسالها طول بکشه  دیگفت شا شهینم

زمان کوهتاتر باشه نیبهتره ا یلیخ

برد که اضافه  یاز نگاهم به احساساتم پ ایکه طاقت تحملش را ندارم گو ستادهیدر برابرم ا یرحم یدم سنگدل بکر حس

:کرد

سخته  یلیپاهاش راه رفته باشه و تازه معلول شده باشه خ يعمر رو هیکه  یکس يبرا یکشه زندگ یداره زجر م چون

هستند  یقینداشتم بگم اما حقا لیکه در تو سراغ دارم م یاتیداره با روح يریجبران ناپذ ریاون س يماریبخصوص که ب

بهتره یکه اگه بدون

مثل  میاتاقش شد یاز اندوه راه يهمسرم را داد و من و پدر با کوله بار صیسفارشات الزم دستور ترخ انیبا ب شهروز

قرارش دادم انگاه  لچریو يرا عوض کردم و با کمک پدر رو شیزل زده بود لباسها ابانیبه پنجره مشرف به خ شهیهم

میخارج شد مارستانیهر سه از ب

 ییرو خواهم داشت روزها شیرا پ یسخت يدانستم از ان پس روزها ینداشتم م یداد اما من بدان توجه یبهار م يبو هوا

 یدگانید با دیکه به خواست خدا از هر دو پا محروم شده بود مج يدر کنار مرد یکه با گذشته کامال متفاوت بود زندگ

کردم از  یم یکه رانندگ ینهاد و من در حال یم رونیب يایپا به دن کهبود  یانگار بار اول ستینگر یحسرت بار به شهر م

همسرم  ییداد پدر هم با ما به خانه امد و به من در جابجا یرنج او رنجم م دنیکامال متوجه اش بودم چقدر د نهیدرون ا

:گفت نیاندوهگ يصدا ایبه اشپزخانه رفتم نزدم امد و  يچااوردن  يمن برا یکمک کرد و وقت
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رمیاقا رو بده تا من برم داروهاش رو بگ دیمج ينسخه  دخترم

:گفتم یساختگ يلبخند با

کنم یم هیرم ته یخودم م دیکه اون خواب یپدر وقت نه

میشد يچه دردسر ریبانگیگر نیبب يمشغله دار یبه حد کاف تو

:گفتم ارام

همه خواست خداست نایندارم ا یبشنوه من که اعتراض دیامتر پدر ممکنه مجار لطفا

:گفت دیبار یکه ندامت از ان م یبا لحن پدر

....منه اگه نذاشته بودم باهاش ازدواج ریهمه تقص نایا

:را قطع کرده و بالفاصله گفتم کالمش

 یکردم خوشبخت م یشوهر م یر به مرد جوانداره از کجا معلوم اگ یسرنوشت هی یهر کس ستیمقصر ن چکسیپدر ه نه

شدم؟

:دست بر شانه ام گذارده و گفت پدر

سر من  رهیخواد ش یمنه نم یدلخوش يحرفها برا نیا يدونم که همه  یدختر اما م ادیخوشم م مانتیاستقامت و ا از

دلت غوغاست ي.دونم که تو یم ياریو بهانه سرنوشت رو ب یبمال

:گفتمشد معترض  ریسراز اشکم

د؟یکن یم ياداوریپس چرا دائم  دیدون یم اگه

:چانه ام را با دست باال گرفته و مغموم گفت پدر

خودش کنه يانقدر خودخواه باشه که تو را فدا دیکنم مج یفکر نم یجوان یلیهنوز خ تو

:گفتم يناباور با
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پدر؟ یچ یعنی

:ان به خودش مسلط شد گفت یکه ط یپس از مکث کوتاه پدر

مونه از اون جدا شو یاون چقدر زنده م ستیو هم من که معلوم ن یدون یروشنه هم تو م ودممقص

و  دمیرحم و شفقت مردم به کجا رفته بود؟اول شهروز و بعد هم پدر از شهروز شن ایاز صراحت پدر بازماند خدا دهانم

بود اما پدر چه؟ گانهیگرفتم چون ب دهینشن

نفس نیکنم تا اخر یم تیازت حمامن خودم  شیپ ایجدا شو و ب ازش

:بغض الود گفتم یپدر را پس زده و با اهنگ دست

تنها بذارم و برم؟ اونو

.....ایاونا نگهش دارند و  ایدوتا پسر داره  ستیتنها ن اون

 یبد در کنارش م ایخوب  دمیهمسر مج د؟منیکرد یو خواهرها راه یتیاونا رو با گ ایو شفقتون کجا رفته پدر؟ا رحم

کنار هم  يدر غم و شاد دیزن و شوهر با ستمیاش ن یزندگ کیترکش کنم که همسر و شر بتیمونم اگر به وقت مص

نه؟یاز ا ریباشند مگه غ

احساست نباش دختر؟ ریتاث تحت

 دیکن یخودتون رو مالمت م دیکن یدونم هر بار به من نگاه م ینم دیکن یم الیخ دیاحساستون ریکه تحت تاث دیشمائ نیا

پا گذاشتن وجدان من نه  ریو ز دیگرفتم مج دهیناد يان هم به بها نیبد نیکار وجدانتون رو تسک نیبا ا دیخواه یشما م

 یو اگه زندگ تونیسر زندگ نیرو فدا کنم شما بر يگریبه خاطر خودم د ستمیپدر من وجدان دارم و هنوز هم حاضر ن

دیبه نام من دار يخترد دیکنه فراموش کن یمتاثر و ناراحتتون م یلیمن خ

از او  يرفتار کنم رو نیاز ا رینبودم که غ یطیاما در شرا دهیدانستم سخت رنج یشد م يپدر جار دگانیاز د اشک

:را به دست گرفتم زمزمه کرد میبرگرفته و بازوها
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 يدوست دارکه  يبمون هر کار زمیداره باشه عز يهمسر نیکه چن دیدخترم خوش به سعادت مج يدار یروح بزرگ تو

ادیاز دستم بر نم يکار چیتوئه فقط متاسفم که ه لیمن م لیانجام بده م

:تاسف دستش را فشرده و گفتم با

منتظر بود و دعا کرد دیفقط با ادیبر نم يکار چکسیدست ه از

:گفت هیگر انیبا هر دو دست دستم را به دست گرفته و م پدر

همه به خاطر  نایپا گذاشتم ا ریلحظه وجدانم رو ز کی يا توئه دخترم من براخدا کمکتون کنه حق ب دوارمیکنم ام یم دعا

با دخترها به سوئد  یحیتوض چیه یب یرو وقت يپدر يعاطفه  یرو از من گرفت حت زیست اون همه چ یتیبا گ یزندگ

داد رییتغزنها  يهمه  يام رو درباره  دهیچال کرد و عق یتفاوت یخاك سرد ب ریرفت قلب منو زنده زنده ز

پدر اه

که به تو و  ستین یکنم باور کن شب يباشم و درباره ات سهل انگار تفاوتینسبت به سرنوشت تو ب یسبب شد حت اون

هام مالمت نکنم منو ببخش یکوتاه يفکر نکنم و خودم رو به واسطه  تیزندگ

ستمیاو گر ي هیو همصدا با گر دمیاغوشش خز به

امد  یما نم يبه خانه  دیدست نزده بودم انگار ع زیچ چیمانده بود و من هنوز به ه یقبا دیهفته به شروع سال جد کی

 ریکرد و من که به ظاهر سرگرم مطالعه بودم ز یسوت و کور خانه نگاه م اطیدر بسترش نشسته بود و به ح دیمج

که به  یان روزها در حال بار در طول نیاول يبود برا هکم حرف شد يبراندازش کردم او که به طرز شگفت اور یچشم

:گفت ستینگر یم رونیب

اریلطفا تلفن رو برام ب خانوم

 يریبه شماره گ نکیتلفن را از دستم گرفت و پس از زدن ع یجا برخاسته و به خواستش عمل کردم او با مهربان از

:دمیپرس يکنجکاو يمشغول شد از رو
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د؟یزن یتلفن م یک به

:گفت یبه نرم او

دیفهم یخواه

ار تباطش برقرار شده بود لب به سخن  یینشسته و به دهانش چشم دوختم پس از گذشت چند لحظه که گو قابلشم

:گشود

 یغرض از مزاحمت م یحاج....شکر خدا.....به مرحمت شما.....مقدم هستم....ن؟بلهیبه جا اورد..........سالم حاج اقا الو

خدا ...نداره یامروز عصر؟وواشکال...زودتر بهتر یهر چ...رهیبله خ....ما يخونه  نیایب کسریخوام با دفتر و دستکتون 

منتظرم خداحافظ....قربان شما...دمیرس یتونم راه برم وگرنه خودم خدمت م یشاهده نم

:به موضوع بکند گفت يانکه اشاره ا یاما ب دیبگو يزیتلفن گذاشتم و منتظر ماندم چ يرا از دستش گرفته و رو یگوش

خانوم؟ میدار وهیم

اد؟یقراره ب یکس بله

:خسته گفت يلبخند با

نجایا ادیداره م یحاج بله

:بود گفت رتمیکه متوجه ح دیشناختم مج ینم یرا به اسم حاج یدوستانش کس انیشدم م رهیبه صورتش خ متعجب

محضر داره یحاج

:گفتم یشوخ به

ن؟یریبگ يزن تازه ا نیخوا یم یسالمت به

:فتو گ دیام خند یشوخ به

دیفهم یم گهیساعت د کیتا  شاالیدارم ا يا گهیکار د شونیرسه؟با ا یشما م يبه پا یخانوم خانوما ک نه
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:دینشست و پس از ابراز تاسف پرس دیمج نیو بر بال دیمحضردار از راه رس رمردیبعد پ یساعت

اد؟یاز من بر م یخدمت چه

:جا خوردم دینام خودم از زبان مج دنیگهان با شنانها را بشنوم نا يکه گوش چسبانده بودم تا گفتگو من

ن؟یاریب فیشه چند لحظه تشر یخانوم؟م خانوم؟فرانک

:سالم گفتم يکه ان دو حضور داشتند را گشودم و پس از ادا یدر اتاق ارام

ن؟یداشت ياقا با بنده کار بله

 یتشکر کرد و ب دیشد و مج زیخ میحترامم نمحضر دار به ا رمردیپ نمیمرا نزد خود فرا خواند و خواهش کرد بنش دیمج

:مقدمه گفت

کنم شونیبه نام ا یتا مال و اموالم رو به صورت قانون نجایا يایخانوم همسر منه امروز ازت خواستم ب نیا یحاج

 دهیانگار زبانم به سقف دهانم چسب دیهم فهم دیمج یخوردم که حت يا کهیگشاد شد و چشنان  رتیاز شدت ح چشمانم

اش  دهیرخ الغر و رنگ پر میدستم را به دست گرفته و من پس از مدتها به ن دید و قدرت حرف زدن نداشتم مجبو

چشم دوختم محضر دار هم متعجب بود

بکن یبکن دیبا يالزمه بگو و هر کار یچ ؟هریحاج یمعطل چرا

......اما

 يمختصر کیکنم البته  یالم رو به نام همسرم مسالمت عقل مال و امو تیگم؟دارم در نها یم یچ يندار ؟باوریحاج هیچ

زنه نیاش حق ا هیکه محتاج نباشند اما بق يذارم اونقدر یپسرها م يهم برا

:گفتم یلرزان يصدا با

دیمج

:توجه به من گفت یب دیمج
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میندار يادیوقت ز یزود باش حاج ارمیصندوق در ب نیالزمه بگو تا از ا یچ هر

:گفتم بالفاصله

ه؟یکارا چ نیا اقا دیمج

:با دست سردش به دستم وارد ساخته و گفت یمیفشار مال او

کنم یدونم دارم چکار م یم

:گفتم اهسته

میزن یبا هم حرف م نیخوب شد یوقت نیه؟بذاریچ يهمه عجله برا نیا

:محکم گفت او

رو که دوست دارم بکنم يکار بذار

:گفتم يبغض الود يصدا با

کار؟یچ خوام یمال و اموال م من

:گفت یبا مهربان او

....رمیمن بم یدقت یپشتوانه داشته باش دیاما بعدا چرا تو با ینخواه دیشا حاال

:گفتم هیگر انیم

خوره؟ یبه چه دردم م نینکرده زبونم الل شما نباش يخدا یو اموال وقت ه؟مالیچه حرف نیا

اسوده باشه المیدارم بذار قبل از مرگ خ یفیظارسونه اما من هم در قبال تو و یتو رو م تیشعور و انسان نیا

:دست صورتم را پوشانده و زمزمه کردم با

شنوم؟یم یمن چ يخدا اه

:که دستم را محکم به دست گرفت و گفت زمیاز جا برخ خواستم
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توئه يسال نو ي هیهد نیاصال فکر کن ا....خانوم اصال بمون

:مانده گفتم در

د؟یاموالتون رو به نام من کن دیچرا با دیرو ندارم شما فرزند دار يا هیهد نیچهم رشیپذ تیاستحقاق و ظرف من

:گفت یبا مهربان او

ذارهینم میپدر يبراشون بذارم اما خب عاطفه  الیر کی دیفکر اونام هستم نگرانشون نباش هر چند که نبا به

:دیما بود پرس يمحضر دار که شاهد گفتگو رمردیپ

مقدم؟ يچه کنم اقا باالخره

و اسمون  نیاگه مالک زم یحت ناستیاز ا شیزن فرشته ست و ارزشش ب نیحاج اقا به خدا ا دیکن یرو که گفتم م يکار

باشه باز هم کمه

پس از هر امضا من صلوات  دیمحضر دار و مج رمردیاسناد و مدارك نقل و انتقال را امضا کردم و پ ي هیکل هیگر انیم

 یم ایچه کرده بودم؟ا شیان همه محبت را ندارم مگر من برا یستگیکردم واقعا شا یمگفتند حس  کیفرستادند و تبر

که همسرم در بستر  یامد وقت یثروت به چه کارم م قعاداشته باشم؟وا یدر کنارش دلخوش یخواست به خاطر زندگ

احب شوم؟پس از رفتن بود ص دهیبدست اوردنشان رنج کش يعمر برا کیرا که او  یتوانستم اموال یمرگ بود؟چگونه م

:محضر دار به حالت اعتراض گفتم

به فکر  د؟اگهیزن ینو فقط حرف از مرگ م الی دن؟سرید یم ياقا؟به من دلدار دیمج دیبود که کرد يچه کار نیا

از فرط غصه دق مرگ بشم؟ نیخوا ینکنه م دیالاقل به فکر من باش دیستیخودتون ن

:با لبخند گفت دیمج

و هم من  یدون یشما م م؟همیکردم خانوم چرا به هم دروغ بگ يکار نیبه فکرت بودم همچ م؟چونستیبه فکرت ن چرا

اگه  یفتیپسرام ب ریگرفتن حق و حقوقت گ يخوام بعد از مرگ من برا یبه اخر عمرم نمونده مرگ هم حقه نم يزیکه چ
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 رانیا انیپول به دماغشون بخوره م يکه بو نیهمچ هاگرفت اون پدر سوخته  یدستت رو نم يزیکردم چ ینم نکارویا

بعدا به  دیکردند شا یخرد نم میذره پول رو نداشتم تره هم برا نیزنند به خاطر ثروتمه اگر ا یتلفن م یکه گاه نمیا

یبگ نیمن افر یشیدور اند

:گفتم نیاندوهگ

 یخوام وقت یدر کنار شما م رو شیرفاه و اسا نیخوره؟من ا یاز شما مال و اموال و ثروت عالم به چه درد من م بعد

......نینباش

:را به دست گرفته و با محبت گفت دستم

 یحاال حس م یکن یزندگ دیو با یکنند تو هم جوان یزندگ دیهنوز هست و زنده ها با یچه باشم و چه نباشم زندگ من

از خود  نیا متیو ق یکنارم باشکه زنده ام در  یتا وقت يدوشام برداشته شده تو قبول کرد يکوه از رو کی ینیکنم سنگ

 نیا ستیساخته ن یهر زن يکه از عهده  یکن یم يکردم تو کار اناز اونو جبر يو من تنها ذره ا ادهیز یلیخ یگذشتگ

ممنون باشم دیمنم که با

ستمیبلند گر يپناه برده و با صدا يگریسخنانش را نداشتم با عجله از اتاق خارج شده و به اتاق د دنیشن تاب

 یشکسته شد چقدر خود دار بود حت دیزنگ تلفن پسران مج يو سکوت ماتمکده مان با صدا دیساکت ما از راه رس دیع

نداشت بزرگ  يازیبه توجهشان ن ایبود و  دهیاز دستشان رنج اینگفت  يزیاش به انان چ يماریب يکالم درباره  کی

اش بردم من او را  یانسان يها یژگیبه و یپ ریکه چه د خوردم یشناختم و افسوس م یبود که من کم کم او را م يمرد

 یرا مرتب م شیگرفتم موها یرا م شیکردم ناخنها یبرود کمکش م ییبردم و چون قادر نبود به دستشو یبه حمام م

رفت  یاو به خواب م نکهیخواندم و پس از ا یکتاب م شیدادم و شبها قبل از خواب برا یرا به موقع م شیکردم داروها

پدر هر  نیب نیدانستم عادت خواهد کرد در ا ینداشتم م يبود اما گله ا يسخت و خسته کننده ا يروزها دمیخواب یم

زد یتلفن م دیاحوال مج دمیجهت پرس یامد و شهروز گاه یم دارمانیروز به د
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به  یم صبر و سکوتش پرغ یخوب نبود و من عل دیو تابستان اغاز شد حال مج دیرس انیجاذبه اش به پا يبا همه  بهار

 کلشیبه رو نداشت و ه یرنگ گریکند د تیخواستم به من صبر و حوصله عنا یوخامت اوضاعش برده بودم و از خدا م

به  یبودند دوستانش گاه دهیپوست کش هیال کی ستخوانشا يرو یینمود گو یده وازده ساله م يپسر بچه ا کلیمثل ه

فرسود  یمثل خوره به جانش افتاده و توانش را م يماریبود ب دایهو شانیها امدند و غم و ترحم از چهره یم ادتشیع

به صورتش را نداشتم ستنیشجاعت نگر گرید

بود و تفاوت  دهیاش ارم يماریمربوط به قبل زا ب یقاب عکس ریشد بخصوص که ز یبر اندامم راست م يمو دنشید با

 دمیشیاند یم يها با وحشت و هراس به حادثه ا هیذر تند ثاندر گ ییشد و من گو یحس م یفاحش گذشته و حال به خوب

داد  یتلخ را خبر م يشدن ان حادثه  کینزد يواریتاك ساعت د کیباخت انگار ت یکه شهامت در برابرش رنگ م

انکه به خود  يگذشت به جا یکه م يهر روز يلحظه ا يبرا ینه حت شمیاندیخواستم بدان ب یکه هر گز نم يحادثه ا

خواب  دیکه مج یو وقت ختمیگر یبود م میرو شیکه پ یقتیشد و زبونانه از لمس حق یشوم بر هراسم افزوده م مسلط

به تنفس  یمواقع نینشود؟چن داریب گریاش باشد؟مبادا د يانداخت که مبادا خواب ابد یبر جانم چنگ م ستر نیبود ا

ام رو ادا کنم  يهمسر ي فهینذار قبل از انکه وظ خداوند بزرگ يکردم ا یسپردم و از خدا تقاضا م یارامش گوش م

باشم و  یشناس فهیدم همسر خوب و وظ یقول م یاز معجزاتت رو شامل حال اون کن یکیاگر  ونمیمن به اون مد رهیبم

.........ایدرگاهت باشه خدا یبندگ ي ستهیکه شا يبنده ا

شد و سرانجام در  یروز به روز بدتر م دینداشت حال مج یام توجه یقلب يگمانم خدا بر من غضب کرده بود که به ندا به

.دیرها گرد بتیدر گذشت و از تحمل ان همه رنج و زجر و مص يزیپائ يروزها نیاز اول یکیسحرگاه 

چهاردهم فصل

گویی سفرش به دیار باقی، سفري دلچسب و به یادماندنی بود که با ! آسوده خوابیده بود، فارغ از آن همه درد چه

وقتی داخل گورش نهادند . هیچگاه او را تا آن حد کوچک و ضعیف ندیده بودم. بخندي کمرنگ به استقبالش می رفتل
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در وجب جایی می خفت؟ نه آن قبر کوچک آرامگاه ابدي  برباور نداشتم خودش باشد، او با آن قد بلند و شانه هاي ست

چشم . همه شرکت کننده ایستاده و به من نگاه می کندحس می کردم جایی میان آن ! مجید نبود، نمی توانست باشد

خدایا ؟ آن همه سیاهپوش براي خاکسپاري اش حضور داشتند؟ او آن همه . گرداندم، جاي خالی اش تا ابد حس می شد

بود و در تنهایی مرد؟ اسسرشن

شان بیزار بودم، انگار با زبان چه نیازي به آن همه شرکت کننده بود؟ ازنگاههاي ترحم آمیز. می خواست تنها بودیم دلم

نگاه به حالم دل می سوزاندند، حتی شهروز و خانواده اش که درست در چند قدمی ام ایستاده بود و یک آن چشم از من 

می کرد، اي کاش دست از حمایت افراط گونه اش بر می داشت و  ینیچقدر دست پدر بر شانه ام سنگ. بر نمی داشتند

گویی خویشتن . مصیبت از دست دادن همسرم شوك بزرگی بر وجودم وارد ساخته بود. ذاشتمرا به حال خودم می گ

.داري ام را از یاد برده و انسان دیگري شده بودم

از مراسم همه آنانی که می شناختم و نمی شناختم براي گفتن تسلیت نهایی به من که همچو مجسمه اي سنگی  پس

بودم و همه آنچه که اتفاق می افتاد بخشی لز از خوابم بود، حتی جلو آمدن شهروز گویی خواب . ایستاده بودم جلو آمدند

که بر گونه ام زد و پدرشکه دیدگانش از تأسفی سنگین لبریز  يحتی مادرش و بوسه ا. و نگاه نافذي که روانه ام نمود

من دخالت داشتند؟ چقدر از چگونه بود که می حس کردم همه آنها به نوعی در سرنوشت . بود و زمزمه مبهمی داشت

آیا این آغاز تنفر ریشه داري بود که به زودي شامل حال خودم نیز می شد؟ دلم می ! دیدنشان معذب و ناراحت بودم

خواست گیتی بود و به صورتش چنگ می زدم و زنده زنده زیر خرمنها خاك چالش می کردم، شاید تقالیش براي زنده 

.ماندن تسکینم می داد

آري دریچه هاي قلبم با هر مقدار ! لب رئوف و مهربانم رفته رفته همچو سنگ سخت و غیرقابل نفوذي می شدق انگار

حس می کردم هوا براي تنفس کافی نیست و دارم خفه . خاکی که بر تابوت مجید می نشست مسدود و مسدودتر می شد

کردم اي کاش باد مرا با خود ببرد، ببرد به هر جا آرزو  ودست پدر را پس زده و خود را به بار پائیزي سپردم . می شوم
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از آن . پدر چیزي درباره رفتن گفت، اما من که جایی غیر از جایی براي رفتن نداشتم. غیر از جایی که بدان تعلق دارم

می  راصداي غمزده و جوانی مرا ف. پس خانه بی حضور مجید مثل برزخی بود که هر لحظه اش بسان یک سال می گذشت

:واندخ

!خانوم، فرانک خانوم-

ابروانم . آنان را از عکسهایی که در اتاقش بود می شناختم، انگار مار دیده بوده. عقب برگشتم، دو پسر مجید بودند به

پسر بزرگش جلو آمد و . درهم گره خورد و لبانم براي گفتن بدترین چیزها لرزید، اما بغض مانع حرف زدنم گردید

:خیلی مودب گفت

.رگ پدر ما رو شوکه کرده، اما می دونم بیش از ما این شمائید که به تسکین نیاز داریدم-

.انگار ده ها سال جوان شده و در برابرم ایستاده بود. سرازیر شد، چقدر صدایش یادآور مجید بود اشکم

.شما براي پدرمون خیلی زحمت کشیدید-

.از دنیاي عاطفه فرسنگها دور بودندچه پسرهاي نامهربانی، انگار . ام شدت گرفت گریه

!خیلی به شما عالقه داشت... پدرم. بینهایت ازتون سپاسگذارم-

:او ادامه داد. بر هم نهاده و چیزي نگفتم دیده

.وکیلمون ما رو در جریان آنچه باید بدونیم قرار داده-

ر پدرش که کمتر از یک ساعت قبل به خاك آیا خیال داشت سر مزا. گشوده و نگاه غضبناکم را به صورتش دوختم دیده

سپرده شده بود سخن از ارث و میراث بگوید؟

.ما به زودي برمی گردیم، ازتون می خوام اگه کاري ازمون بر میاد بگین! آنچه که پدرمون به شما بخشیده حقتونه-

جید دوخته و با آهنگ مبهم و دبده به قبر م. تلگرافی و کوتاه سخن می گفت، گویی اداي حق مطلب کافی بود چقدر

:لرزانی گفتم
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!دیر اومدین، خیلی دیر-

موهاي روغن زده و صورت اصالح شده و کت و . دو سر به زیر افکندند و من تازه توانستم دقیقا براندازشان کنم هر

:صداي خودم را نشناختم. اگر قرار بود به ضیافت بروند ساده تر از آن بودند! شلواري کامال رسمی

.دلش می خواست شماها رو ببینه-

.امکان نداشت آن همه راه را فقط براي تشکر از من آمده باشند. دو به یکدیگر نگریستند هر

.پدرتون مرد بی نظیري بود و من تا آخر عمر به خاطر مرگش تأسف می خورم-

:بزرگ مجید با لبخند گفت پسر

.پدرم حق داشت آنقدر دلباخته شما باشه-

دلم می خواست یادگارهاي مجید در آن لحظات سخت در کنارم باشند، اما . قصد رفتن کردند قلبم فرو ریخت وقتی

نگاهم به گور سرد مجید خیره ماند، او دیگر . چشمانم رفتنشان را نظاره کرده و لبانم براي گفتن چیزي گشوده نشد

. ت رفتن بود، پدر مرا به خودش تکیه داده و براه افتادوق. میان ما نبود و من هنوز هجرت غریبانه اش را باور نداشتم

.گویی من در عالم دیگري سیرمی کردم

پدر براي بردن من به خانه ي خودش بیهوده بود، مایل نبودم به خانه اي پا بگذارم که روزي براي فرار از آن همه  اصرار

.چیز را زیر پا گذاشته بودم

من حتی از یادآوري شان می گریختم و خانه ي خودم با همه سکوت و خلوت  ي پدر محل خاطرات تلخی بود که خانه

پدر که مرا براي مانندن مصر دید نزدم آمد تا هر دو در کنار هم ان . هراسنده اش در مقایسه با آنجا بهشت برین بود

از این رو دست از . کند ي من احساس آرامش و راحتی نمی خانهلحظات تلخ را سپري کنیم، اما کامال پیدا بود که در 

خانه ي پدري ام اصال عوض نشده بود اما . اصرار نکشید و عاقبت پس از گذشت یک ماه توانست که مرا به آمدن کند

نبودم  ایلدیگر م. آنجا برایم یادآور گیتی بود. بوي تنهایی می داد، خانه اي که زن در آن نباشد بوي کهنگی می گیرد
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.اگر پدر درباره ي عدم بازگشتش مطمئنم نمی نمود پا بدانجا نمی گذاشتم هیچگاه با او روبو شوم و

.اون دیگه رفته و فکر نمی کنم برگرده، پیش برادرش خوشبختره-

یک عمر زنجیر بندگی زنی را به گردن انداخته بود که وقتی محتاجش بود، ترکش کرده و براي همیشه رفته ! پدر بیچاره

چگونه باید به پدر تسکین می دادم در حالی که خودم از او . چهره ي ناامیدشخیره شدم دستش را فشرده و به. بود

دو تن تنها، دو تن . تنهاتر و رنجدیده تر بودم؟ چنین به نظر می رسید که حضور ما در کنار هم الزم و ضروري است

به امور خانه می رسیدم و پدر به  از آن پس زندگی ساکت ما در کنار یکدیگر آغاز گردید، من! آواره ي کوچه ي غمها

پس از گذشت یک سال به توصیه ي پدر قصد فروش امالك شوهرم را نمودم، چه . اداره ي کارخانه هایش مشغول بود

دلیلی داشت دست نزده باقی بمانند؟

که هر دو  کار آمدي را به خدمت گرفتم و دستور فروش کلیه ي ملک و امالك شوهرم را داد، از جمله خانه اي وکیل

وقتی ککار فروششان به پایان رسید براي آرامش روح همسرم . براي مدت کوتاهی در کنار یکدیگر در آن زیسته بودیم

به بانک معتبري سپردم تا ماه به ماه سودش را دریافت  رایک ششم از ثروتم را به چندین خیریه بخشیدم و باقی آن 

ا همه ي اینها در مقابل این حقیقت که تا آخر عمر تنها خواهم بود چه ثمري حاال زن ثروتمند و بی نیازي بودم ام. کنم

و  مالداشت؟ یکی از آخرین شبهاي پائیز پدر مرا نزد خود فرا خواند و پس از مقدمه چینی بسیار گفت می خواد 

خداوندا چه . ختشنیدن تصمیمش شوکه ام کرد و ترس غریبی بر دلم چنگ اندا. اموالش را قبل از مرگ به نامم کند

:شده که عزیزترین کسانم از قصه ي رفتن سخن می گویند؟ معترض گفتم

چی میگین پدر؟ آیا رنجی که می کشم کافی نیست، می خواین زیادش کنید؟-

...عزیز پدر، من در سراشیبی عمر افتادم و هیچ معلوم نیست که تا چه زمان زنده خواهم بود-

چرا پدر باید درباره ي مرگ سخن می گفت؟ گوشهلیم را با دست . فهاي مجید می انداختدقیا مرا به یاد حر حرفهایش

:پوشانده و گفتم
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.خواهش می کنم بس کنید. نمی خوام حرفهاي نومید کننده تون رو بشنوم پدر-

:از جا برخاسته و مقابل پاهایم نشست، دستانم را به دست گرفته و با لحنی مهربان گفت پدر

میکنی قصد آزارت رو دارم؟ من کی گفتم دارم می میرم؟ گفتم مرگ دست خداست، چه می دونی شاید هم  چرا فکر-

.می خوام اگه قراره یک روز یا صد سال دیگه زندگی کنم خاطرم آسوده باشه. دویست سال عمرکردم

:گریه گفتم میان

از آن . ي طوالنی خواهید داشت، من مطمئنمشما عمر. چی میگین پدر؟ مثل این که رنج کشیدن من راضیتون می کنه-

گذشته اگر بعد از صد و بیست سال خداي نکرده اتفاقی براتون بیافته، من زن ناتوان و فقیري نیستم، همسرم آنقدر برام 

.گذاشته که تا آخر عمر در آسایش باشم

.ی کنم دخترممن درایت و شعورش رو تحسین م. دوراندیشی مجید مرا به فکر انداخت چنین کنم-

:قانع کردن پدر گفتم براي

.اما پدر من که تنها فرزند شما نیستم، الهام و کتی هم هستند-

:یاد آوردن آنها از جا برخاست و نگاهش را به قاب عکسشان دوخته و گفت پدربا

ست با خودش دالر و طال به اونا بیشتر از آنچه که باید در طول این مدت بخشیدم، ضمن این که گیتی وقت رفتن تا تون-

هر چند که بارها خودمو به خاطر این کار . برد و فقط اینا نیست، تا هر وقت زنده ام براشون ماه به ماه پول می فرستم

.در مملکت غریب رنج بکشند اونامالمت کرده ام اما نمی تونم تحمل کنم که 

:در این هنگام نگاهش را متوجه من نمود و ادامه داد پدر

. خترم، من براي آنچه که دارم با مشکالت بیشماري دست و پنجه نرم کردم و دلم نمی خواد دسترنجم بر باد برهد-

هیچکس رو مثل تو سراغ ندارم که قدر زحماتم رو بدونه و به نحو احسن ازشون استفاده کنه، پس خواهش می کنم نگو 

!نه
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...اما پدر-

رو تنظیم می کنم که ضمن اون مسئوولیت اموالم تا وقتی زنده ام به عهده ي  با هم به محضر می ریم و من نوشته اي-

می دونم اگه این کارو نکنم هیچی دستت رو نمی گیره، . خودم باشه و وقتی مردم اموال منقول و غیر منقولم به تو برسه

.گیتی و دخترها یک پول سیاه هم بهت نمیدن

.حضور خودتون رو می خوامپدرمگه من به اموالتون چشم دارم؟ من -

می دونی؟ شبی نیست که . من در کنارتم دخترم و دیگه دست از حمایتت بر نمی دارم، اما می خوام این کارو انجام بدم-

.وجدانم سرزنشم نکنه، من هیچوقت کاري برات نکردم

پدر-

ی کنم رنجی که داري میکشی به واسطه حس م. بذار با انجام این کار حس کنم نیمی از کوتاهی هام رو جبران می کنم-

.ي کوتاهیهاي منه

.پدر خواهش می کنم-

:صورتش را با دست پوشانده و پرسید پدر

تو که فکر نمی کنی من مرد ضعیف و سست اراده اي هستم؟-

!آه خداي من-

ی زد، براي تسکینش بر شانه اش تکیه داده و با آهنگ بغض آلودي که حسرت بر باد رفتن گذشته در آن موج م سر

:گفتم

شما کاري رو کردید که فکر می کردید . خواهش می کنم بس کنید پدر، تقدیر من این بود، هیچکس مقصر نیست-

.درسته، شاید اگه هر کسی جاي شما بود همان کار رو می کرد

.با حرفهات داري دلم رو آتیش میزنی-
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.ده از هم نپاشهپدر شما تالش خودتون رو کردید که نظام خانوا-

.اما حاال پاشیده و همین رنجم می ده-

.شما تالش خودتون رو کردید پس در به وجود آمدن شرایط فعلی بی تقصیرید-

.به گمانم نمی خواست گریه اش را ببینم. دستانش را از مقابل صورتش برداشت و مرا در آغوش کشید پدر

آن اواخر خیلی به فکر فر می رفتم، اندیشه ي مجید و کابوس از دست  .زنگ تلفن رشته ي افکارم را پاره نمود صداي

با بی حوصلگی . دادنش که منجر به تنهایی ابدي ام شده بود آزارم می داد، گویی هنوز به فقدانش عادت نکرده بودم

:گوشی تلفن را برداشته و شروع به صحبت کردم

...الو-

الو دخترم؟-

.سالم پدر، خسته نباشید-

چکار می کردي؟. سالم، تو هم خسته نباشی-

:دروغ گفتم به

.سرگرم انجام کارها بودم-

:با لحنی مهربان گفت پدر

.این کارهاي تو هم که تمومی نداره-

با من کاري داشتید؟-

چطور؟ عیبی داره که احوال دخترم رو بپرسم؟-

.متشکرم، اما شما هیچوقت این ساعت روز تلفن نمی کردید-

.معلومه که هنوز حواست جمعه-
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طوري شده؟-

خُب چی . آقا مهدي براي فردا شب ازمون دعوت کرده که بریم خونشون، من پاسخی ندادم تا نظر تو رو هم بپرسم-

میگی؟

.از طرف من ازشون پوزش بخواهید. معذرت می خوام پدر، من نمی تونم بیام-

این به آن معناست که من هم نرم دیگه؟-

.این چه حرفیه پدر؟ من که قصد ندارم مانع شما بشم-

نمی خوام مجبور به انجام کاري بشی که اصال مایل نیستی، اما فکر نمی کنی خونه نشینی کافی باشه؟ حاال یک سال از -

.مرگ شوهرت می گذره و تو تمام این یک سال رو توي خونه بودي و به هیچ کجا نرفتی

:در که سکوتم را دید در ادامه گفتگلویم را فشرد و پ بغض

انسان باید در برابر نامالیمات زندگی مقاوم و محکم باشه و مثل بیدي . اگه بخواي به این روش ادامه بدي بیمار میشی-

.نباشه که با هر بادي می لرزه

.نم جاري می شدندهر چند وقت یکبار لب به نصیحت می گشود و اشکهاي من هم بی آن که بفهمم چرا، از دیدگا پدر

مطمئنم روح مجید هم آزرده خواهد شد و با شناختی که از اون داشتم گمان نمی کنم به خاطر ریاضتی که به خودت -

قبول دارم که مرگ اون واقعه ي تلخ و باور نکردنیه، حتی من هم هنوز نتونستم کامال باور کنم، اما . میدي خشنود باشه

!می شه؟ اون رفته فرانک، رفته دهدادن خودت اون زن چاره چیه؟ فکر می کنی با زجر

:پدر چگونه می توانست هر چند وقت یکبار نبودن او را یادآور شود؟ میان گریه گفتم. ام شدت گرفت گریه

!میل ندارم مثل آینه ي دق باشم. پدر اگه حضور من باعث ناراحتی شماست می رم-

:أثر شده بود با لحنی تسکین دهنده گفتکه مطابق معلوم که از گریه ي من مت پدر

وقتی می بینم آنقدر غصه دار و . این چه حرفیه؟ من می خوام تو به خودت بیاي و دوباره فرانکی بشی که بودي-
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.اندوهگینی، رنج می کشم و روزي هزاربار خودمو سرزنش می کنم

ه بودم و اشک می ریختم صداي ؟آقا مهدي را همانطور که گوشی تلفن را به گوشم چسباند. هر دو می گریستیم حاال

:شنیدم

الو، فرانک خانوم؟-

.گمان گوشی را از پدر گرفته بود بی

الو، فرانک خانوم؟ هنوز گوشی دستتونه؟-

.قادر نبودم کالمی سخن بگویم و دوست داشتم اگر بی ادبی نبود گوشی را روي تلفن بگذارم حتی

کمی بیشتر به فکرش باش، می دونم که خودت . ، می دونم که تو هم دوستش داريفرانک خانوم؟ بابا دوستت داره-

حاال همه ي عشق و . هم نیازمند تسکینی اما پدرت دیگه پیر شده و قلبش به واسطه ي حوادث گذشته سخت شکسته

.امیدش تویی، پس طبیعیه اگه اندوه تو رو رنجش می ده

:گریه پرسیدم میان

م باهاش حرف بزنم؟االن کجاست؟ می تون-

:مهدي گفت آقا

این روزها خیلی گرفته و ناراحته و دائم توي خودشه، انگار دست ودلش به . رفت بیرون هوا بخوره تا حالش جا بیاد-

من می دونم که اون در سرنوشت تو بی تقصیر نیست اما چه می شه کرد؟ همه چیز دست به دست هم دادند . کار نمی ره

.اون فکر می کنه تو در قلبت سرزنشش می کنی و همین عذابش می ده. که اینطور بشه

.اصال اینطور نیست که پدر فکر می کنه-

مهدي که سرد و گرم روزگار را چشیده بود گفت؟ آقا

خُب توي ... تو هنوز خیلی جوونی و می تونی از صفر شروع کنی، اما اون. پس بهش نشون بده که اینطور فکر نمی کنی-
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نذار باقی عمرش رئ با عذاب این تصور رنج . ال من و پدرت هروقت بخواهیم از نو شروع کنیم خیلی دیرهسن وس

اینارو نگفتم که فکر کنی می خوام مجبور به آمدنت کنم، اما دوست دارم بدونی ما دوستت داریم و همسرم مایله . بکشه

.پس از مدتها تو رو ببینه

:صدایی بغض آلود گفتم با

.ن هم بی ادبی نیست آقا مهدي، اما واقعا نمی تونم در جمع حاضر بشمقصد م-

چرا؟-

من در جمع احساس غربت می کنم و دائم انتظار . نمی دونم، احساس می کنم در تنهایی لذتی هست که در جمع نیست-

.براي همین دوست ندارم با حضور کسالت آورم بقیه را کسل کنم. وقوع یک حادثه را می کشم

:مهدي گفت قاآ

.ما وضعیت تو رو درك می کنیم و همه جوره دوستت داریم-

آخه زن غصه دار و خاموشی مثل من چه جاذبه اي می تونه براي جمع داشته باشه؟-

تو . همه می دونند رنجی که تو تحمل کردي خیلی سخته و هیچکس نمی تونه چشمش رو به روي این حقیقت ببنده-

ختی رو پشت سر می گذاري که نیاز به صبر و شجاعت داره و به عقیده ي من تو هر دو رو داري، االن داري دوره ي س

از دست دادن همسر تا چه حد مغموم و پریشانت  ببین. منتهی تالش کن در این راه سخت پشتیبان و حامی پدرت باشی

مشکل پدرت هم به . دار خواهی شدمن مطمئنم اگر روزي خداي ناکرده پدرت رو از دست بدي دو چندان غصه ! کرده

.اندازه ي خودش بزرگه، رفتن گیتی و زیر پاگذاشتن محبت و عشق خالصانه، چیز کمی نیسن

:از دیده سترده و گفتم اشک

امیدوارم در فرصتی دیگر . از نصایح ارزشمندتون متشکرم، اما معذرت می خوام که بازهم دعوتتون رو رد می کنم-

.از قول من از خانم هم پوزش بخواهید و بفرمائید مشتاق دیدارشون هستم. باشیمافتخار حضور داشته 
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:مهدي به شوخی گفت آقا

نمیاي که ما هم نیائیم؟-

:گفتم بالفاصله

.ابدا، در هر حال شما به من نگاه نکنید و با حضور خودتون کلبه ي ما رو منور کنید-

پدرت اومد، نمی خواي باهاش صحبت کنی؟-

.اگه گوشی رو بهشون بدین ممنون می شم-

.پس من خداحافظی می کنم-

.خدانگهدار، سالم به تک تک اعضاء خانواده برسونید-

.پدر صدایش گرفته و غمگین و مبهم بود. مهدي گوشی را به دست پدر داد آقا

.بله دخترم-

پدر-

:ماساژ گلویم گفتمدر حال . بغض گلویم را فشرد اما تالش کردم آرام باشم دوباره

چرا خودتون رو براي دختر ناسپاسی مثل من ناراحت می کنید؟ . پدر دوستت دارم، غصه شما هم منو ناراحت می کنه-

.یک قول حسابی، بهم فرصت بدین. نمی دونم چطور گاهی اسباب رنجشتون می شم اما قول می دم دیگه تکرار نشه

.خوام از زندگیت لذت ببري من نمی خوام به میل من زندگی کنی، می-

همیشه آرزو داشتم شما رو براي خودم داشته باشم و حاال اون آرزو برآورده شده ! در کنار شما لذت می برم، باور کنید-

شاید دلیلش اینه که انسان ضعیف . پس چرا باید ناراحت باشم؟ ازتون می خوام اگه گاهی بدرفتار و بداخالقم عفوم کنید

.مو ترسویی هست

یا شاید من کم حوصله ام و دیگه پیر شدم؟-
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از نظر شما . پدر من از آقا مهدي معذرت خواستم و اجازه گرفتم در یک فرصت دیگه مزاحمشون بشیم. پاینده باشید-

اشکالی نداره؟

اینقدر چون من طلقتش رو ندارم که تو رو . نظر من، نظر توئه، به شرط این که هر چه زودتربه خودت مسلط بشی-

.دلتنگ و گوشه گیرببینم

.بهم فرصت بدین-

.تالش کن فرصتی که میگی طوالنی نباشه-

.معموال براي بازگشت به حالت اولم زیاد زیاد طولش نمی دم-

.صحبتمون خیلی به درازا کشید-

.من دیگه بیشتر از این مزاحمتون نمی شم-

چیزي نیاز نداري قبل از آمدن به خونه بخرم؟-

.نه پدر، مراقب خودتون باشید-

.تو هم همینطور، خدانگهدار-

.خداحافظ-

گذشته ها گذشته بود و مرگ با . تحمل پائیز دیگري را نداشتم، باید بیش از این مراقبش می بودم. با آقا مهدي بود حق

ه باشم که پدر را در رنجی به نمی توانستم آنقدر خودخوا. همه ي زشتی اش تا ابد میان من و همسرم فاصله افکنده بود

آن روز سه ساعت تمام روي صندلی راحتی کنار . تعلق دارد خودشهر کس به زندگی . آن بزرگی با خود سهیم کنم

نگاهم به ساعت دیواري افتاد، . شومینه نشستم و به حیاط پائیز خیره شدم تا این که صداي زنگ در از جا بلندم کرد

:با حیرت گوشی اف اف را برداشته و گفتم. ه بودچیزي به سه بعدازظهر نماند

بله؟-



يجعفر میمر - من يایرو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩٦

:مردانه و خسته گفت صدایی

.باز کنید-

:شگفتی پرسیدم با

جنابعالی؟-

:از آن سوي گوشی گفت صدایی

!منم، شهروز-

آن خیره  نخودآگاه به طرف آینه برگشتم و به سیماي رنگ پریده ي خود در. فرو ریخت، انتظار آمدنش را نداشتم قلبم

از خود پرسیدم یعنی براي چی اومده؟ پدر که .شدم سپس دکمه در باز کن را فشردم و گوشی را سر جایش گذاشتم

آیا باید به استقبالش می رفتم یا سر . داشت باز شود کانچشم به در دوختم که هر آن ام! درباره ي آمدنش چیزي نگفت

:با صداي لرزانی گفتم. گار در قلبم را می کوفتندجایم باقی می ماندم؟ چند ضربه به در خورد، ان

.بفرمائید-

:به نرمی گفت. به نظر می آمد او آرامتر از من باشد. باز شد و هم زمان نگاه هر دویمان در هم گره خورد در

سالم، اجازه هست؟-

با . ه خانه نزده بودمزحمت سالمش را پاسخ گفته و به داخل دعوتش کردم، آن روز از روي بی حوصلگی دست ب به

:شرمساري گفتم

.باید ببخشید که خانه انقدر بهم ریخته ست-

:حالی که به حرکت عجوالنه ي من در حال جمع آوري پذیرایی چشم دوخته بود گفت در

!مهمون سرزده خودش گناهکاره، همین قدر هم که راهش دادید غنیمته-

مارستان می بود؟ به بهانه ي آوردن چاي چند لحظه اي تنهایش گذاشتم و به او اینجا چه می کرد؟ مگر نباید در بی خدایا
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آشپزخانه رفتم و پس از چند نفس عمیق تالش کردم به خود مسلط باشم، آنگاه با سینی چاي به پذیرایی بازگشتم و 

سکوت . شم دوختمدر نزدیکی اش نشستم و به فنجان مقابلم چ لیپس از این که یک فنجان چاي مقابلش نهادم روي مب

:هر دو به طرفش برگشتیم، شهروز گفت. میانمان با صداي مرغ عشقی که در گوشه ي اتاق بود شکست

!چرا تنهاست؟ یادمه دوتا بودن-

.یکیشون هفته پیش مرد-

:حالی که به چشمانم چشم دوخته بود گفت در

.اگه تنها بمونه، اینم می میره-

.که دیگه یکی بخره، اما انقدر گرقتاره که فراموش می کنه بله می دونم، به پدر گفتم-

:لحن معنی داري گفت با

!خودت باید تا حاال می خریدي-

:از جا برخاستم تا به آشپزخانه بروم که گفت. به زیر افکنده و لب به دندان گرفتم سر

کجا میري؟-

:حالی که از نگاه مستقیمش احتراز می کردم گفتم در

.وه بیارممیرم می-

:مبلی که چند دقیقه پیش روي آن نشسته بودم اشاره کرد و گفت به

.من باید به مطب برم، امروز زودتر از بیمارستان خارج شدم تا یکسر بیام اینجا. بنشین، نیازي به میوه نیست-

:گفت با لبخند. صورتش نگریستم، نگاهم گویاي پرسشی بود که شجاعت به زبان آوردنش را نداشتم به

.اگه بشینی و حوصله کنی می گم-

او با رضایت خاطر فنجانش را سر . نشسته بودم قرار گرفتم و به گلدان روي میز چشم دوختم "همان مبلی که قبال روي
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:کشید و گفت

.مطمئنم منشی ام چاي به این خوش طعمی برام نخواهد آورد-

:گفتم

.می تونم یکی دیگه براتون بیارم-

:کیه داده و گفتعقب ت به

.نه متشکرم، همین یکی کافی بود-

چرا آنقدر در حرف زدن تنبل و مبادي آداب بود؟ و من چرا براي دانستن مقصودش تا آن درجه بی تاب بودم؟  خدایا

:وقتی شروع به صحبت کرد گوشهاي من به طرز اعجاب آوري دقیقتر شده بود

چرا؟. دا شب می آئید یا نه، ام او گفت نمی آئیدامروز به پدر تلفن زدم تا ببینم براي فر-

همین؟ آن همه راه ؟آمده بود تا همین رابپرسد؟ به چشمان قهوي اش که همچنان مشتاق بر من خیره مانده بود  فقط

.نگریستم، گویی انتظار شنیدن پاسخ قانع کننده اي را داشت

:سکوت من وادارش کرد بگوید! بودباید براي او توضیح می دادم؟ دالئلم به خودم مربوط  چرا

این سکوت تو تا کی ادامه داره؟ آیا خودت خسته نشدي؟-

:در هم کشیده و گفتم اخم

!کسی ازت دعوت نکرده بود بیاي و نصیحتم کنی-

:پوزخند گفت با

تو هیچکس . ياما نیامدم که نصیحتت کنم چون می دونم که گوش شنوایی ندار. بله کسی نخواست بیام، خودم اومدم-

.رو غیر از خودت نمی بینی

این قضاوت بیرحمانه ماحصل چیه؟-
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:کرد زمزمه

!آه خداي من! بیرحمانه-

جا برخاست و هر دو دستش را در جیبهاي شلوارش فرو برد و به طرف پنجره ي رو به حیاط رفت و پس از مکث  از

:کوتاهی گفت

شه؟چرا همیشه صحبتهاي ما به خشونت و بحث می ک-

:آن که به طرفش برگردم گفتم بی

.براي این که هیچ نقطه ي مشترکی در طرز فکر و خواسته هامون نیست، یا به عبارتی باهم تفاوت داریم-

:عجله نزدم آمده و به طرفم خم شد و گفت با

.اشتباهه، اینا همش تلقینه-

:لبخندي تلخ گفتم با

کی به من تلقین کرده؟-

:تایستاد و گف صاف

!خودت، تو همیشه این فاصله رو حفظ کردي و من نمی فهمم چرا-

:جا برخاستم و در حالی که فنجانها را در سینی می گذاشتم با یادآوري گذشته زمزمه کردم از

.دیگه براي موشکافی خیلی دیر شده-

:گفت محکم

حس می کنم که هیچوقت انقدر ازت دور  من باید بدونم چه سوءتفاهمی بین ما فاصله انداخته؟. دیر نشده "اصال-

.نبودم

:طرفش برگشتم و گفتم به
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تو سالها، فرسنگها دورتر از من زندگی کردي و نمی تونی ادعا کنی منو خوب می . به هم نزدیک نبودیم "ما اصال-

.من هم همینطور. شناسی

:ایستاده و ملتسمانه گفت مقابلم

.میان اسباب بازیها و شیطنت هاي کودکی. دور بودم اما قلبم همیشه اینجا بود-

:به او کرده و با لحن بغض آلودي به حالت گریز از گذشته گفتم پشت

.فقط همدیگه رو می رنجونیم. حرف زدن ما بی فایده ست-

:گفت شهروز

...من می خوام بگم-

:گفتم بالفاصله

!نگو! نه، هیچی نگو-

:کرد زمزمه

!فرانک-

:گریه گفتم میان

!فرانک مرده. از اینجا برو، فکر کن من مردم-

:زد فریاد

.اگر هم نباشی یادت مثل موریانه مغزم رو می جوه. وجود داري! اما تو زنده اي لعنتی-

او هم پشت سرم گام برمی داشت و آنچه را که می خواست به زبان می . عجله به راه افتاده و به طرف آشپزخانه رفتم با

:آورد

فکر کنم مردي؟ وقتی که فکرت حتی در دقیق ترین کارام رهام نمی کنه؟ در خواب، در اتاق عمل، وقت مطالعه  چطور-
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...آه! و هنگام کار

:به در آشپزخانه تکیه داد و با صدایی گرفته در حال نشستن روي زمین گفت ناتوان

بذار همه فکر ! بسوزه این سینه از آتیش حسرت بذار بشکنه این غرور لعنتی، بذار! به جهنم. دیگه خسته شدم... آه-

!کنند دیوونه ام، مجنونم

:فریاد زد محکمتر

مگه اینو نمی خواستی؟-

انگار آدم . طاقت دیدن مرگ غرورش را نداشتم. که همچنان اشک می ریختم جلوي صورتم را با دست پوشاندم من

.دیگري شده و براي من ناشناخته بود

.دیگه طاقت این ذره ذره ذوب شدن رو ندارم! خالصم کن، خالص! واي بگواگه مرگم رو می خ-

:پشت به آن منظره کردم تا معذب نباشد، با صداي گرفته اي در ادامه گفت. او هم می گریست، اما آرام و بی صدا حاال

این ! شت؟ فرانکچی گناهه؟ عشق؟ دوست داشتن؟ مگه خدا این موهبت رو خودش در نهاد آدمها نذا! میگن گناهه-

باورکن آنقدر . همه سال طردم کردي و من مثل کسی که اکسیري جادویی سر کشیده باشه هنوز مدهوش و بی قرارم

شدي رویایی دست نیافتنی که . دویده ام که هنوز نفس نفس می زنم، اما هر چی می دوم تو یک قدم از من جلوتري

ین جنگ نابرابر؟ به کدام حقیقت تکیه کنم؟ می خواي باشی و من چه کنم وسط ا. حقیقت وجودت انکارش می کنه

عذابم بدي؟ یا تا خرد شدن کامل غرورم همچنان سکوت می کنی؟ اگخ اینطوره حاال بشکن این سکوت لعنتی رو که 

همه رو به پاي دختر سنگدلی فدا کردم که حتی نیم . دیگه چیزي از غروري که روزي به داشتنش می بالیدم نمانده

.گاهی به عاشق نزارش نیافکنده و لبخندي از سر امید نثارش نکردهن

:بی آن که به صورتش بنگرم زمزمه کردم درمانده

.برو و همه چیز رو فراموش کن! شهروز، برو-
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:نقطه اي خیره شده و گفت به

!فراموش کنچون به روي دنیا دیده گشودم امر کردند دوست بدار و اکنون که دوست می دارم می گویند -

تاب نگریستن به چشمانش را نداشتم، به طرفم . جا برخاست، انگار از بار سنگینی که آزارش می داد خالی شده بود از

:آمد و پرسید

دوباره باید پاسخ منفی بشنوم؟ چند بار دیگه؟-

:گفتم آرام

اونو ارزونی دختري . ي توست ندارم شهروز من شایستگی عشقی رو که بکر و دست نخورده توي سینه! اینبار و هربار-

.کن که براي اولین و آخرین بار دریچه ي قلبش رو فقط به روي تو باز می کنه

:به عالمت ناباوري تکان داده و با لبخندي تلخ گفت سري

چطور فکر می کنی من بچه ام؟ دیگه از من گذشته که به عشق دختر مدرسه اي ها فکر کنم، تو هم بچه ! فرانک-

.یستین

:دست گوشهایم را پوشانده و ملتسمانه گفتم با

.برو. برو شهروز، برو به پشت سرت هم نگاه نکن-

دیده برهم فشردم تا . مدتی بر من خیره ماند آنگاه با قلبی شکسته و قدمهایی ناتوان از آشپزخانه خارج شد شهروز

، این بیعدالتی بزرگی بود که پس از گذراندن آن همه نه نمی توانستم او را شریک ناکامی هایم کنم. رفتنش را نبینم

باید با اتکاء به کدام روحیه با ازدواج می . مصیبت با مردي ازدواج کنم که می توانست همسر کسی بهتر از من باشد

ار کردم؟ چگونه می توانستم وقتی تا آن حد متزلزل و خسته بودم او را خوشبخت کنم؟ دیده گشودم، او رفته بود، انگ

به باریدن  شروعباران تندي . با عجله از آشپزخانه خارج شده و پشت پنجره ي رو به حیاط ایستادم. همه چیز خواب بود

کرده بود، او با دستی ناتوان در را گشود و مردد از خانه خارج شد، در حالی که رایحه ي حضور عاشقانه امش فضاي خانه 
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حقیقتی که تا ابد در قلبم ریشه داشت و عنصري دست نیافتنی . نا شناخته بودشهروز براي من احساسی . را پر کرده بود

.بود دهکه حسرت داشتنش بر دلم مان

پانزدهم فصل

به  ییکه در تنها یزده بود گاه بشینداشتم انگار بعد از ان ابراز عشق طوفان گونه غ يبود که از شهروز خبر مدتها

 ادیموفق شده بود  يتا حدود نکهیوباره قلب خاموش مرا به اتش بکشد کما اخواهد د یکردم م یحس م افتادمیم ادشی

:گرفتم یاو بود که ارام م يبه حرفها دنیشیاورد و فقط با اند یتحرکم را به تالطم در م یان روز قلب ب

وه چطور فکر کنم ج یمغزم را م انهیمثل مور ادتی یاگر هم نباش يبود تو وجود دار نجایقلبم ا شهیدور بودم اما هم من

از  گهیگناهه؟عشق؟د یام چ وونهیکنه؟بذار همه فکر کنند د یکارها رهام نم نیتر قیدر دق یکه فکرت حت یوقت يمرد

.سنگدل و مغرور کردم يدختر ينمانده همه رو فدا يزیچ دمیبال یبه داشتنش م يکه روز يغرور

 یمن فرق يمن گذاشت اما واقعا برا يتخاب شهر را به عهده زمستان به اصرار پدر با او عازم سفر شدم و پدر ان اواخر

 دیو پرس دیپدر دستبردار نبود انقدر پرس یبود ول یکاف میشدم برا یهمانقدر که از تهران خارج م میکرد به کجا برو ینم

ش امواج کرد و اهنگ ارمبخ یوجودم را اب م خی ایدر دیشا يکنم ار شنهادیمجبور شدم شمال کشور را پ نکهیتا ا

اما افسوس که در ان  میو به راه افتاد میبار سفر بست ایدر يدوباره  دنیربود به شوق د یرا از جسم و جانم م یخستگ

و ما بر اثر  دیگرد یونیکام يسر به هوا يغفلت راننده  یما قربان داریناپا یو شادکام میدینرس ایسفر ما هرگز به در

میشدبه اعماق دره پرت  ونیتصادف با کام

تنم از شدت  يهمه  میو هوا معلق بود نیزم انیپدر را انگار م یاپیپ يادهایفر يو صدا دمیشن یخودم را م ادیفر يصدا

به اخر عمرم نمانده بود به زحمت سر برگرداندم تا از  يزیچ ییمبهم و نامعلوم گو میرو شیپ ریضربات خرد بود و تصو

زدن داشتم و نه توان تکان خوردن نام پدر بر لبانم بود که  ادیود نه قدرت فرنب شیاحوال پدر باخبر بشوم اما او سر جا

بر هم نهادم اما باز هم درد داشتم خواستم  دهیپس دوباره د دیکش ریگشودم سرم ت دهید یوقت دمینفهم زیچ چیه گرید
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:دمیالبود نبر سرم خراب شده  ایبه ناله مبدل شد چند بار پلک زدم انگار دن میکه صدا میبگو يزیچ

کجا هستم؟ من

:در پاسخ گفت یکس

بهشت مارستانیب در

همان صدا دوباره  یبهشت دارم اه خداوندا چه مهربان يتو ییدر هم گره خورد بهشت؟مگه من با ان همه گناه جا ابروانم

:گفت

يکن چشمات رو باز نگه دار یسع

:توان گفتم نا

تونم یتونم نم ینم

يدیسر د ي هیکه از ناح هیبیدردت مربوط به اس دندیند یبیچشمات اس یتون یتو م یکن بازش کن تالش

:دمیزحمت پرس نم؟بهیب یم دیرا در لباس سپ يفرشته ا ایاه خداوندا ا ستمیبازم به روبرو نگر مهین دگانید انیم از

د؟یهست یک شما

:با لبخند گفت مخاطبم

ینیب یپس منو م خوبه

واضح نچندان

شهیم درست

د؟یهست یک شما

:جوام با لبخند گفت دختر

پزشکم من
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اوردم چه بر سرم  ادیو تازه به  ستمیو دکتر جوان نگر قیان قرار داشتم و سرم در حال تزر يکه رو یبه تخت یشگفت با

 ياه چه واقعه  میتصادف کردم و به اعماق دره سقوط کرد یونیکه با کام میرفت یامده من و پدر با هم به سفر م

بود  یبود فقط کاف مانیرو شیقرار داشت و من در کنارش نشسته بودم مرگ پ لیپدر پشت فرمان اتومب یوحشتناک

:دکتر جوان گفت میدست دراز کرده و لمسش کن

بهتون رحم کرد زنده ماندنتون معجزه ست خدا

:دمیشده و پرس زیخ میزحمت ن به

پدرم؟

:دمیپرس هیبه چشمان دکتر جوان نشست با گر اندوه

رده؟م

:گفتم میقوا يهمه  ن؟بایداد اما چرا انقده غمگ یخدا رو شکر که پاسخ منف اه

دهید بیکه به شدت من اس نیشده؟اون کجاست؟به من نگ یچ

اما دکتر جوان با  زمیکامل افتادم پدر در کنارم نبود تقال کردم برخ یهوشیلحظات قبل از ب ادیخوش باور بودم به  چه

:بود مانعم شدند گفتم دهیه از راه رسپرستار که تاز هیکمک 

ده؟ید بیاون به شدت من اس ایشد؟پدرم؟ا یمن چ جواب

:باشد گفت دایکرد ناپ یکه تالش م یجوان با اندوه دکتر

تر از تو دیشد

:دمیپرس ناتوان

نمشیخوام بب یکجاست؟م

:گفت دکتر
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هیبستر وی یس يبخش ا يتو اون

:گفتم ناباور

ده؟ید يبد بیاونجا؟مگه اس چرا

:گفت یرا به دست گرفته و با مهربان میشانه ها دکتر

شنیهات باز م هیباش وگرنه بخ اروم

نمیخوام اونو بب یها به جهنم پدرم من م هیبخ

فعال مالقات ممنوعه  شینیبب یتون یهر موقع به هوش اومد م ادیتحمل داشته باش و دعا کن به هوش ب دید یخواه

يارند يخودت هم حال مساعد

نمیاونو بب دیبرم با نیحالم خوبه بذار من

 يوگرنه جا یحرکت کن دیبه خاطر خودت به تخت ببندمت تو نبا شمیکنم انقدر تقال نکن وگرنه مجبور م یم خواهش

؟یکن یشکسته دردش رو حس نم هیسرت از چند ناح شنیباز م تیزخمها

:مدیاو درد به وجودم چنگ زد ناالن پرس ياداوریبا  دوباره

شمال؟ ای م؟تهرانییکجا ما

دیدر شمال شما

:دمیرا چنگ زده و پرس نشیاست

هوشه؟یب ده؟چراید بیاس هیاز کدوم ناح پدرم؟اون

:پدر گفت ياداوریبا  دکتر

سر ي هیاز ناح يجد بیاس

:طاقت فرسا چشم از هم باز نکردم دکتر در ادامه گفت يرغم درد یبر هم فشردم و عل دهید
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که هنوز  نیصخره به مغزش ضربه خورده ا کیپرت شده و بر اثر برخورد با  رونیبه ب لیقوط از اتومبس نیح پدرتون

.....کشه معجزه ست اما ینفس م

:دمیازار دهنده بود چشم گشوده و پرس سکوتش

؟یچ اما

:تلخ گفت يبا لبخند دکتر

خواد؟ یم یخدا چ دید دیبا

؟یچ ي درباره

:گفت دیکه اصرار مرا د دکتر

ادیهرگز به هوش ن گهیمتاسفم ممکنه پدرت د یلیمن خ زمیعز

:گفت شیصحبتها لیشدم در تکم رهیاوردم چطور ممکن بود؟ناباورانه به صورتش خ یسر در نم شیحرفها از

از کار افتاده بایمغز پدرتون تقر يمغز مرگ

:زدم ادیفر

کشه؟ یممکنه؟پس چطور زنده ست؟چطور نفس م چطور

:گفت ینبا مهربا دکتر

.....فهمم اما یحالت رو م نیا

:گفتم بالفاصله

ستیکامل ن مارستانیب نیامکانات ا نیبگ نینر هیحاش

:به عالمت تاسف تکان داده و گفت يسر دکتر

شه کرد ینم يکار ایو نه اون طرف دن نجایا نه
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:گفتم مصمم

برم یاونو به تهران م من

ست دهیفا یگم که ب یاما باز هم م میبذار ارتونیدر اخت یامبوالنس یتون یم

:گفتم محکم

نم؟یدست بذارم و مردنش رو بب يدست رو نیگیم پس

ازتون رفته يادیخورده و خون ز هیدست چپتون شکسته سرتون بخ ستیخودتون هم خوب ن حال

:گفتم سرسختانه

که نتونم تحمل کنم ستیرم حالم انقدر بد ن یم من

:هم همان اندازه محکم گفت دکتر

دستور منه به عنوان پزشک معالجت نیا يتکون بخور ياجازه ندار گهید يهفته  کیتا  تو

:شد دکتر ارامتر گفت يجار دگانمیاز د اااشک

با خداست یپدرت باق يتو و چه برا يچه برا میاومد انجام داد یاز دستمون بر م يهر کار ما

:گفتم هیگر انیم

هفته صبر کنم؟ کی

:گفت يربه جهت دلدا دکتر

رخ داد به خدا توکل کن يمعجزه ا دیشا

:گفتم ملتمسانه

نمشیبب نیاجازه بد الاقل

:کرده و گفت یمکث دکتر
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فردا قول من محکمه اونم

دیجوش یو سرکه م ریتا فردا صبر کنم اما دلم مثل س رفتمیناچار پذ به

اوضاع  دنیمانع شد و با د يکه اقا مهد زمیبرخخواستم  دمید نمیگشودم شهروز و پدرش را بر بال دهید گریبار د یوقت

:ام گفت یجسم

به روزت اومده دخترم؟ یچ

 يحرفها ادیاورد ناگهان به  دهیپدر افتاده که اشک به د ادیهم به  ياقا مهد ییحلقه زد گو دگانمیپدر اشک در د ادی به

:گفتم هیگر انیقدرش رو بدون م:چند ماه قبلش افتادم

کنه یم همیکنم خدا داره تنب یعمل نکردم و تصور م دینطور که باتون ا هیبه توص من

:گفت يدستم را فشرده و با اهنگ بغض الود يمهد اقا

بوده نطوریخواست خدا ا ستیمقصر ن یکس شامدیپ نیا در

:دمیپرس ملتمسانه

ن؟یدیپدرمو د شما

 يداشت برا ریسر به ز زیاو ن دیشهروز چرخنگاهم به سمت  دیبگو يزیتکان داد اما نتوانست چ دیبه عالمت تائ يسر

:شدم شقدمیبار در طول ان سالها در حرف زدن پ نینخست

مونه؟ یپدرم چطوره؟زنده م دکتر

بر دستم  یمیفشار مال يگفت اقا مهد یم يزیخواست چ یشد چقدر دلم م رهیو به صورتم خ دهیصدا کش یب یاه شهروز

:وارد ساخته و زمزمه کرد

شتمیجا پ نیمن هم یحت کنکن استرا یسع

:مرطوب بود به شهروز گفتم دگانمیو د دیلرز یم لبانم
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نه ایمونه  یاون زنده م دیبفهم دیتون یحتما م دیدکتر مغزو اعصاب شما

:به عالمت تاسف تکان داده و اهسته گفت يسر شهروز

منتظر بود دیبا دیباش صصصبور

:گفتم ناالن

به هوش خواهد امد؟ ای؟ایک تا

:کرده بود به ناچار گفت ریکه در مخمصه گ هروزش

نه دیشا

:تالش کرد ارامم کند شهروز گفت يام شدت گرفت اقا مهد هیگر

رو بدونه تیشه بهتره واقع یکنه پدر سبک م هیگر دیبذار

:دیسخن بگو یارام و منطق یکرد با لحن یبه دهانش دوختم تالش م دهید

ادیهرگز به هوش ن گهیبه احتمال نود درصد د شده و ممکنه يدچار مرگ مغز پدرتون

:دمینداشتم پرس یکه معلومات کاف من

چطور هنوز نده ست؟ پس

:گفت یپس از مکث کوتاه شهروز

کشه یدر اصل مرده و فقط نفس م اون

:ام به اسمان برخاست اما شهروز ادامه داد هیهق گر هق

کنه یداره که مثل ساعت کار م یقلب خوب پدرتون

مونه؟ یزنده م یک تا

تپه و خدا بخواد یهر وقت قلبش م تا
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تونم بکنم؟ یم کاریچ من

....ایو  ادیزودتر به هوش ب ایدعا کن که  فقط

:دمینداد و لب به دندان گرفت پرس انیاش را پا جمله

....مشیبه تهران ببر اگه

:بالفاصله گفت شهروز

 نجایالزم بوده براش کردند خوشبختانه ا يزجر بکشه هر کار نیاز ا شیب نینذار نیاگه دوستش دار نیند ازارش

خوام  یکنم چون نم یمن با مسولت خودت کمکت م ياونو به تهران ببر يکه بخوا یاما در صورت هیمجهز مارستانیب

یخودت رو سرزنش کن

چه  ریمرد تقد یو پدر م ماندم یکرد و من زنده م یته دره سقوط م دیبا نیماش ختمیصدا اشک ر یبر هم نهاده و ب دهید

:گفت یبا اهنگ نبهم يبا انسانها دارد اقا مهد یوحشتناک يهایباز

من ي چارهیب دوست

:دمینداشتم انقدر زجر بکشد از شهروز پرس لیسوخت م یپدر م يبرا دلم

نداره که انقده زجر نکشه؟ یراه چیه

:گفت یبه نرم شهروز

دارند یصورتش بر م يرو از رو ژنیاکسکالهک  يبه خودت داره اگه تو بخوا یبستگ

:دمیوحشت پرس با

شه؟یم یچ بعد

کنم هنوز انقدر شهامت نداشتم با دست راست صورتم را  نیتوانستم چن یبود نه نم دایسکوت نمود پاسخش پ شهروز

ردنش با م ي شهیداشت و من از اند یبود و حق زندگ زمیپوشاندم و تالش کردم ان صحنه را مجسم نکنم او پدر عز
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 یانسان ؟چطوريپدرم کرد بیبود که نص یچه مرگ نیا خدا يکردم که ا یم هینداشتم دائم به خدا گال يفاصله ا یوانگید

تا ان اندازه زجر بکشد؟ دیبا یفیو شر يبه راستکردار

 يشهروز که لحظه او  يو اقا مهد نمیبب کیبودم به من اجازه دادند پدر را از نزد مارستانیکه در ب یروز دوم انیپا در

کرد و من با اضطراب  یم تیچرخدار مرا هدا یکردند شهروز صندل یهمراه وی یس يگذاشتند مرا نا بخش ا ینم میتنها

:نزدمان امد و ارام گفت يپرستار میستادیا شمقابل بخ یو وحشت به روبرو چشم دوخته بودم وقت

دیکن تیداخل و سکوت را رعا نینفر بر کینفر  کی لطفا

زنده ست پرستار مرا نزد پدر  ییکه گو دیکش یبود و چنان نفس م دهیدر ارم يپدر روبرو ختیکه باز شد قلبم فرو ر در

سرش چشم  يباال شگرینما يارام دست پدر را به دست پرفتم و به صفحه  دیاشکم روان گرد لیس ستادیبرد و همانجا ا

:کرد زمزمه کردم یم رکا قیدق یدوختم حق با شهروز بود قلب پدر مثل ساعت

؟یاز شرم خالص بش یخواست ی؟میسفر عجله داشت يانقدر برا نیهم يوفا برا یپدر ب يا

افتاد سر برداشته و  قشیکنم ناگهان نگاهم به انگشتر عق هیصدا گر یتختش گذاشتم و تالش کردم ب يبر لبه  سر

:م پرستار اهسته گفتدر مشت گرفت دنشیاوردم و پس از بوس رونیانگشتش را از انگشت ب

دیبرگرد دیبا گهید

:دیکرد پرس یم تیرا هدا لچریو یپرستار هم مرطوب بود وقت دگانیطرفش برگشتم د به

؟يندار مادر

:زمزمه کردم دیکش یزجر م تیپدر در ان وضع دنیبهتر که مادر زنده نبود وگرنه به خاطر د ستمیپاسخ گر يجا به

دیباش گهیهمد مراقب شتیپ ادیپدر داره م مادر

که  دمید يا شهیوارد بخش شد و من از پشت در ش يدر را باز کرد و از پرستار تشکر نمود پس از من اقا مهد شهروز

شهروز هم متاسف  يروح در دو جسم چهره  کیبودند درست مثل  ییهمتا یاو و پدر دوستان ب ختیر یچگونه اشک م
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:ه کردزمزم دیخودش د ينگاه مرا متوجه  یبود و وقت

بود متاسفم یبزرگ مرد

:و ناباور گفتم معترض

هنوز زنده ست اون

اگاه  یقتیاز حق ییرا نداشتم گو دنشیزد که من طاقت د یموج م ینیترحم سنگ دگانشینگفت اما در د يزیچ شهروز

قتیبا حق ییارویخواستم صبرو قدرت رو یاز خدا شجاعت م دیلمسش نکرده بود با یبود که من حت

رفتم  یربع راه م کیاز ا شیو ناتوان شده بودم و اگر ب فیضع اریاما بس ستمیبا میپاها يهفته توانستم رو کی انیپا در

از دست رفته را در  دیکرد ام یشدم تمام ان لحظات سخت شهروز در کنارم بود و تالش م یو ضعف م جهیدچار سرگ

کرد چرا که پدرش مجبور شد پس از دو روز اقامت به قصد  یم دبازگشت به تهران ر يمرا برا يمن زنده کند او تقاضا

علت از  نیچشم انتظار ببازگشت شهروزند و به هم ياریبس مارانیدانستم ب یکارخانه ها به تهران بازگردد م ياداره 

حضورش معذب بودم

برد و در  یم مارستانیب يگذراند مرا به محوطه  یساعاتش را در کنار من م یرفت و باق یچند ساعت به هتل م يروز او

 یگفت به نظر م یحادث شده بود سخن نم انمانیانچه که در گذشته م يداشت و هرگز درباره  یسکوت کنارم گام بر م

ندارم بر هم بزند  دنشانیبه شن يکه عالقه ا ییرا با حرفها شمخواهد خلوت خامو یکند و نم یمرا درك م اتیروح دیرس

اعترافاتش  ادیانگاه که به  ستیمن ن يبرا یکردم در چشمانش عشق یحس م ستمینگر یکه دزدانه به صورتش م یگاه

باشد یتواند تنها به علت انساندوست یحضورش هست؟نم يبرا یلیپس چه دل دمیپرس یو از خود م افتادمیم

که سالها به  ینه عشقام  بهیغر ییکرد که گو یاز احترام او چنان با من رفتار م ینه افراط گونه بود و نه خال رفتارش

کرد درست  یرا حفظ م انمانیم يگفت و در هر حالت فاصله  یسخن م یو خون دل خورده رسم دهیرنج کش شیپا

گفتن  يبرا زین تیاسباب رنجشم شود هر چند موقع شقصد نداشت با سخنان گرید دیخواستم شا یهمان طور که من م
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بدتر شدن نداشت و  ایرو به بهبود  يرییتغ چیبرد و ه یر کما به سر ممناسب نبود چرا که پدر همچنان د ییچنان حرفها

رخ داد که همه  ياش بودم غروب روز نهم حادثه ا يماریب انیرفتم کامال در جر یم دنشیدوبار به د يمن چون روز

کردند او  ادهیپرا از امبوالنش  يویکل يماریکه ب میبود ستادهیا مارستانیب يکرد من و شهروز در محوطه  رییز تغیچ

:دمیامد از شهروز پرس یبه درد م يا نندهیکه دل هر بب دیکش یم ادیچنان از درد فر

چشه؟ اون

:گفت يشلوارش کرده و با خونسرد بیبود دست در ج دهید ياریبس مارانیکه در طول عمرش ب شهروز

مشکل داره هیاز هر دو کل دمیکه پرس يطور به

شه؟یم یچ سرنوشتش

.....ایباشه و  زیالیاخر عمر در بخش د تا دیبا ای

؟یچ ای

رهیبگ هیکل کی ای و

کمک نکرده؟ کانشیاز نزد یتا حاال کس چطور

خدا گروه  يبنده  نیگروه خونشون همگون باشه ا دیزد با وندیپ يگریرو به د یکس ي هیشه کل یکه نم يطور نیهم

داره يخون نادر

:گفتم ماریمرد ب يادهایاز فر متاثر

کارو بکنه مگه نه؟ نیتونه ا یم یکس هر

:دیشده و ناباور پرس رهیبه صورتم خ رتیبا ح شهروز

.....يخوا یکه نم تو

کرد یشه زندگ یهم م هیکل کیکه با  دمیمحتاجه شن ماریب کیکه نه؟اون  چرا
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:گفت یو پس از مکث کوتاه ستیبا دهان باز به صورتم نگر شهروز

؟یکن یم یشوخ يدار البد

ام يامال جدک من

یشناس یاما تو اونو نم.....اما

به من نظر کنه گهید يجا هیخدا  دیشا دمیخدا انجام م يرضا يبرا نکارویداره بشناسم؟من ا یلزوم چه

:تازه به خود امده بود گفت ییکه گو شهروز

به  ایاخه چرا؟ا ؟امایاشتچشمد چیه یب يبد يزیالید ماریب کیهات رو به  هیاز کل یکی يخوا یصبر کن تو م قهیدق چند

يبه شدت مجروح شد ؟تويخودت فکر کرد یاوضاع فعل

من داشته باشه یفعل تیبا وضع یعمل ارتباط نیکنم ا ینم تصور

.....البته احساس تو قابل احترامه اما یاحساست قرار گرفت ریتو تحت تاث ستیکار درست ن نینه نداره اما ا خب

ه کنمچ یحرفها بهتره بگ نیا يجا به

.ماتش برده بود پس من ترکش کرده و رفتم تا پزشک معالج ان مرد را مالقات کنم شهروز

شانزدهم فصل

خانواده ي بیمار با دیدن جواب آزمایش خون فروکش کرد، چرا که من و بیمار داراي گروه هاي خون متفاوتی  شادي

بیمار آنها همچنان درد می کشید و فریاد می زد . ي بودخودم هم اندوهگین شدم زیرا در عملم نیت خیرخواهانه ا. بودیم

ما به اتاقش . نزد ما آمد به اتاق خودش دعوتمان کرد معالجشو از دست هیچکس کاري ساخته نبود، تا این که دکتر 

دقایقی گذشت تا این که دکتر . رفتیم و در حالی که نمی دانستیم چه اتفاقی در شرف وقوع است به انتظار نشستیم

:نزدمان آمد و با ادبی مهرآمیز گفت

خانم من از عمل انسان دوستانه ي شما هم لذت . خیلی ازتون ممنونم که چند لحظه از وقتتون رو در اختیارم گذاشتید-
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بردم و هم تعجب کردم، چرا که شما با این که ساکن این شهر نیستید اما قصد داشتید جان یک انسان را بی هیچ چشم 

.بدینداشتی نجات 

:که از تعارف دکتر شرمزده بودم سر به زیر افکنده و گفتم من

.شما لطف دارید اما متأسفانه نتونستم کاري صورت بدم-

:به عقب تکیه داده و گفت دکتر

.در انجام هر عمل نیت مهمتره-

.شدم که پدرتون در بخش اي سی یو بستري اند، خیلی متأسفم متوجه

:دکتر در ادامه گفت. ا تکان سر تشکر کردمبه چهره ام نشست و ب غم

.همکارم گفت که ایشون در وضعیت بدي بسر می برند-

:گفتم

.بله و اي کاش خدا نظر لطفی به او می کرد-

:در حال بازي با خودکارش پرسید دکتر

آیا درباره وضعیتش می دونید؟-

:گفتم اندوهگین

!بله، مرگ مغزي-

ه دیگه هرگز به هوش نیاد؟اینم می دونید که ممکن-

:چه دلیلی داشت تکرار مکررات کند؟ سؤال مرا شهروز پرسید. تکان سر تأیید کردم با

دکتر می شه بفرمائید مقصودتون از این سؤاالت چیه؟-

:متخصص کلیه از جا برخاسته و نزد ما آمد و روي مبلی مقابل شهروز نشست و گفت دکتر
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من یک پزشکم و فقط به نجات جان . اما باور کنید هیچ نفعی متوجه من نیست... و بگمنمی دونم چه طور تقاضام ر-

.انسانها فکر می کنم، پس در نیت من هم خیر و انسانیت است

:دقیقتر به صورتش خیره شدم و پرسیدم من

شما چه تقاضایی دارید دکتر؟-

:عزمش را جزم کرده و گفت دکتر

آیا حاضرید به خاطر نجات جان یک . دین که نیاز به شجاعت و از خودگذشتگی دارهمن می خوام کاري رو انجام ب-

انسان هر کاري بکنید خانوم؟

:درنگ گفتم بی

!بله... خُب-

:که گویا زودتر از من متوجه مقصود دکتر شده بود گفت شهروز

.دکتر لطفا با احساسات خانوم بازي نکنید-

:از شهروز پرسیدم متعجب

.ود ایشون رو فهمیدي؟ اگه اینطوره لطفا به من هم بگوتو مقص-

:سري تکان داده و با تأسف زمزمه کرد شهروز

!اگه مقصود دکتر رو درست فهمیده باشم ایشون از تو تقاضایی دارند که من مطمئنم رد می کنی-

:گفت دکتر

.لطفا بذارید خودشون تصمیم بگیرند-

:پرسیدم سردرگم

از چی حرف می زنید؟ دباره ي چی؟ شما-
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:ساده و بی پرده گفت دکتر

.خبلب اتفاق متوجه شدم گروه خون پدر شما، همون گروه خونیه که اون بیمار کلیوي بهش نیاز داره-

:دکتر سالمند هم از جا برخاست و چشم در چشمم گفت. از جا برخاستم، ماتم برده بود ناگهان

پدر شما شاید هرگز به هوش نیاد، شما که دوست ندارید اون همینطور . انومخواهش می کنم به حرفهام توجه کنید خ-

.زجر بکشه

.دکتر هنوز صحبت می کرد. را با دست پوشانده و تالش کردم به خود مسلط باشم صورتم

. ش کنیداون می تونه الاقل جان دوتا از بیماران ما رو نجات بده و شما هم می تونیدبا این کار آرامش ابدي رو نثار-

کسی که فقط از روي . شاید اگر با روحیاتتون آشنا نبودم هرگز چنین تقاضایی نمی کردم اما شما روح بلندي دارید

.انسانیت بخواد یکی از کلیه هاي خودش رو به کسی هدیه کنه که حتی اونو نمی شناسه، نمی تونه انسان بدي باشه

:میان گریه گفتم. سرازیر شد اشکم

نه من نمی تونم، اگه می خواستم یکی از کلیه هاي ! خودم حکم مرگ پدرمو امضاء کنم؟ این بیرحمیه با دستهاي-

.زندگی اون مال خودشه. خودمو اهدا کنم مربوط به خودم بود، اما من نمی تونم درباره ي پدرم تصمیم بگیرم

:با مهربانی گفت دکتر

مغزش مدتهاست که خاموش شده و فاقد هر . به زور اکسیژنمسأله همین جاست، پدر شما فقط نفس می کشه اونم -

.گونه فعالیته

:پرسیدم. طرف شهروز برگشتم، نگاه از من برگرفت و چشم به سنگفرش اتاق دوخت به

شما چی میگین؟-

:همانطور سر به زیر گفت شهروز

و از طرفی زجان دو انسان را نجات کار سختیه، اگه این کارو بکنیدباور مرگش تا حدودي براتون مشکل خواهد بود -
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3.خودتون باید تصمیم بگیرید. دادید

:به طرفش برگشته و گفتم. طرف در رفتم، نگاه دکتر ملتسمانه بود به

.بهم فرصت بدین فکر کنم-

:با مهربانی گفت دکتر

.این حق شماست-

دور شانه هایم پیچیدم و تن به نوازش باد  شالم را محکمتر. اتاق خارج شده و به حیاط رفتم، باد سردي می وزید از

قلبم شکسته بود و . نیازمند تنهایی بودم! چه بهتر. شهروز هنوز نزد دکتر بود، بی گمان با هم گفتگو می کردند. سپردم

چه تصمیم سختی بود انگار قرار بود با دستهاي خودم سر کبوتري را از تن جدا کنم و . بغض سنگینی گلویم را می فشرد

تا آخر عمر تصویر رنج کشیدن و تقالیش در برابر چشمانم نقش می . خارج از توانم بود! نه. ال بال زذنش را ببینمب

.بست

او مرا با روي باز پذیرفت و پس از . شب تا صبح کابوس دیدم و سرانجام تصمیمم را گرفتم و نزد دکتر رفتم آن

:خن بگویم، با آهنگ لرزانی گفتمگویی منتظر بود س. پرسیدن حالم به صورتم چشم دوخت

.با پیشنهادتون موافقم. من تصمیمم رو گرفتم... دکتر-

شادي و احترام در دیدگان دکتر درخشید، اما من نه شادي او را می دیدم و نه سخنانش را می شنیدم، انگار مسخ  برق

:دکتر پرسید. شده بودم

شما حالتون خوبه خانوم؟-

:با تردید گفتمثبت دادم، دکتر  پاسخ

.رنگتون پریده و به نظر خسته اید-

.بله خسته ام و کمی مضطرب-
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:لبخند گفت با

راستی؟ یک خبر براتون . به هر حال این ایثار بزرگیه،من پیشاپیش تشکر می کنم. طبیعیه اگر کمی مضظرب باشید-

.دارم

:گفت. صورتش نگریستم، جان در بدنم نبود به

وضاع مالی خوبی ندارند اما قبال به من گفتند که اگر کسی مایل بود کلیه بدهد قیمتش را پرداخت می این دو خانواده ا-

.کنند

:گفتم اندوهگین

چی میگین دکتر؟ پدرم داره از دست می ره آنوقت شما دارین از فروش اعضاء حرف می زنین؟-

:با لحن پوزش خواهانه اي گفت دکتر

...ن دوره و زمونه آنقدر مشکالت زیاده که شاید پولش بتونه الاقل گوشه اي ازمعذرت می خوام، اما توي ای-

:جمله اش گفتم میان

.من نیاز مالی ندارم-

:بغض گلویم را فشرد، با آهنگ لرزانی پرسیدم. جا برخاستم، او نیز از جا برخاست از

خیلی زجر می کشه؟-

:آرام پاسخ داد دکتر

.نه، خیلی راحتتر از آنچه فکرش رو بکنیراحت با زندگی وداع می ک-

:به او کردم و گفتم پشت

.نمی خوام شاهد باشم-

:آهسته گفت دکتر
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.پس از پایان کار شما رئ در جریان خواهیم گذاشت-

:او در را گشود و براي چندمین بار زمزمه کرد. طرف در رفتم، تاب نگریستن به چشمان دکتر را نداشتم به

.م، متشکرممتشکرم دختر-

من تا تهران گریه کردم و . چه ساعت دردناکی بود. آمبوالنسی براي حمل جسد پدر در اختیارمان گذاشت بیمارستان

عکس ومشخصات مرا در یکی از روزنامه هاي محلی شمال . شهروز هیچ نگفت، اما خوب می دانم اگر نبودم می گریست

من حتی نمی . ی تسلیتی از سوي هر دو خانواده ضمیمه اش کردندکشور به چاب رساندند و ضمن تشکر و تقدیر، آگه

خواستم با خانواده هاي بیماران روبرو شوم زیرا قادر به کنترل احساساتم نبودم و میل نداشتم پیش چشمانشان گریه 

.من به قلبهاي آن دو خانواده شادي بخشیدم و قلب خودم را تا ابد قرین اندوه ساختم. کنم

حتی رغبت نکردم به گیتی تلفن کرده و خبر فوت . ان رسیدیم پدر طی مراسم باشکوهی به خاك سپرده شدبه تهر وقتی

اما از آنها عصبانی بودم، چرا . پدر را بدهم، هر چند که حق الهام و کتی بود که در مراسم خاکسپاري پدر حاضر باشند

باور کرد وقتی براي زنده پدر حرمت قائل نشدند براي می شد  چطورباید پدر را ترك کرده و به دیار غربت می رفتند؟ 

جسدش احترام قائل شوند؟ به هر حال به خاطر ایثاري که کرده بودم دو چندان مورد احترام مردم قرار گرفتم، آنها مرا 

کرد و به در این بین عمه بزرگم بیش از همه بیتابی می . در حلقه حمایت خود گرفتند و تا حدودي به دردم تسکین دادند

می دانستم چرا پدر به دیدارشان . خاطر از دست دادن پدرم اشک می ریخت، چرا که حتی قبل از مرگ او را ندیده بود

او به خاطر همسرش از عزیزترین کسانش . نرفته، بی گمان پس از رفتن گیتی روي مقابله با فامیل را نداشته است

اقوام نزدیک از شنیدن قصه ي اندوهبار . ر نمونه و بی همتایی بودگذشته بود و درست به همین سبب در نظر من همس

زندگی ام متأسف شدند و خاله بزرگم به یاد مادر ساعتها اشک ریخت ولی اشک ندامت به خاطر آن همه غرور، بی فایده 

ا خواستم که مرا به از خد اشتندوقتی پدر را میان خرمنهاي خاك گذ. گذشته ها گذشته و پدر دیگر در میان ما نبود. بود

.واسطه همه ي کوتاهی هایم ببخشد و روح او را با مادرم محشور کند
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روز از مرگ پدر گذشت، کم کم جمعیت عزادار متفرق شدند و دوباره تنایی این یار قدیمی به خانه ام آمد تا  چهل

فقط او بود که به . نمی کرددیگر به حضورش عادت کرده بودم، انگار هیچکس به خوبی او درکم . مهمان دلم شود

تصمیم گرفتم دار و ندارم را بفروشم و از آن شهر  بارچند. سکوتم خرده نمی گرفت و به واسطه گریه مالمتم نمی کرد

کسی باور نمی کرد زنی به سن وسال من و . بروم اما بعد به این تصمیم خندیده و به خود نوید آینده بهتري را می دادم

.نیست یاما من بدبخت بودم، چرا که هیچ رنجی براي انسان فراتر از تنهای. تنهایی و بدبختی کندآنقدر ثروت احساس 

نظر می رسید فصل جدیدي در زندگی من آغاز شده چرا که چند ماه پس از فوت پدر چندین پیشنهاد ازدواج دریافت  به

حقیقت که من تنها وارث اموال پدرم هستم کردم، علی الخصوص که هیت مدیره از طریق شریک پدرم آقا مهدي به این 

همه آنها تالش می کردند به نحوي با من ارتباط برقرار کنند تا از آن طریق منافع خودشان را حفظ . پی برده بودند

دیگر برایم مثل روز روشن بود که اکثر آن پیشنهادات نه به خاطر خودم که به علت ثروت بیشماري بود که . نمایند

 زدواجکدام از آنها چه خیاالت باطلی داشتند که گمان می کردند پاسخ مثبت خواهند شنید، زیرا عشق ئ ا داشتم و هر

.براي همیشه در قلب من مرده بود و دیگر توان از صفر شروع کردن را در خود نمی دیدم

چه نگاه می کردم شهروز به بیخبر از همه جا و بی هیچ تصوري روي صندلی راحتی ام نشسته بودم و به تابستان باغ روزي

مسلمل نیامده بود که داد عشق سر . او لباس مشکی اش را از تن درآورده و کامال مرتب به نظر می رسید. دیدنم آمد

دهد چرا که مدتها قبل حتی کالمی در آن باره سخن نگفته بود و نمی دانم چرا حس می کردم از سوي من کامال ناامید 

زیرا رفتارش سرد و نامهربان بود و دیگر آن حرکات عجوالنه و سردرگم در . در دل دارد شده و به جاي عشق، کینه

در حالی که من بیشتر از هر زمان دیگر به حمایتش نیاز داشتم اما افسوس که قدري دیر فهمیدم . اعمالش دیده نمی شد

ین و غرور پوالدین هم نمی شود برخی چیزها هست که حتی با عزم آهن. سرسختی و غرور همیشه به کارم نمی آیند

.مالکشان شد

فرد مورد اعتمادي که در آن روزهاي سخت می توانستم به او تکیه کنم شهروز بود که او هم سخت بر من غضب  تنها
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چرا که نه؟ سالهاي جوانی اش را به بازي گرفته و عشق خالصانه اش را نادیده . کرده و رفتارش سرد و نامهربان بود

شهروز وارد . جدا که چه آدم خودخواهی بودم! ترم وشبختودم، فقط به آن دلیل که حس می کردم تنها، خانگاشته ب

خانه شد و مثل همیشه قبل از من سالم داد و پاسخ شنید، آنگاه به دعوت من اوي کاناپه قرار گرفت و بسته اي را روي 

چه کاري . به آشپزخانه رفتم اما دستانم می لرزید براي آوردن شربت. میز مقابل خودش نهاد و مؤدب تقاضاي آب کرد

می توانست داشته باشد، آیا مثل ماههاي گذشته سود کارخانه ها را آورده بود؟ وقتی از آشپزخانه خارج شدم نفس 

.عمیقی کشیده و لیوان شربت را مقابلش نهادم و خود نیز روبرویش نشستم

:از سکوتش بهره بردم و احوال مادرش را پرسیدم. تش بودبا دستمال کاغذي سزگرم خشک کردن عرق صور او

مادر چطورند؟-

:در حال هم زدن شربت گفت او

.در ضمن این بسته رو داد تا براتون بیارم. حالش خوبه و به شما سالم رسوند-

:پرسیدم متعجب

براي من؟ اون چیه؟-

.به گمانم یادداشتی داخلشه. بازش کنید می فهمید-

سته را به طرفم گرفته و من با تردید براي گرفتنش از جا برخاستم و پس از تشکر یر جایم نشستم و در حال باز ب آنگاه

:کردنش پرسیدم

آخه این هدیه به چه منظوره؟-

:چند جرعه از شربت را نوشید و گفت شهروز

.منم همین رو پرسیدم، مادر گفت این هدیه نیست یک رسمه-

:تکرار کردم متعجب
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رسمه؟ چه جور رسمی؟-

وقتی کاغذ دور بسته را باز کردم قبل از هر چیز چشمم به یادداشتی با . شانه باال انداخته و به من چشم دوخت شهروز

:دستخط سیما افتاد

جان فرانک

یکی  از فوت پدرت می گذره، ما همه به خاطر مرگش متأسف و غصه داریم اما تو باید بدونی قانون طبیعت همینه، ماهها

.باید خویشتن دار بود. میره و دیگري میاد

:در ادامه خواندم. گلویم را فشرد، نامه بوي مهربانی می داد بغض

بزرگترهاي فامیل قبل از من چنین کرده اند اما من الزم دانستم به رسم ادب و محبت این بلوز ناقابل را برایت  قطعا

تالش کردم رنگش زیاد روشن نباشد و . بهتري به زندگی ادامه دهی بفرستم تا لباس تیره از تن درآوري و با روحیه

زمین نخواهی انداخت الاقل به خاطر آسودگی روح آن مرحوم که شده  ااحتماال روي مر. نچندان تیره که حاال به تن داري

.رخت تیره از تن در می آوري

سیما دوستدارت

یادداشت را در برابر چشمان . گویا مایل بود از متن نامه باخبر شود. بلند کردم و نگاهم با نگاه شهروز تصادم نمود سر

رنگش با روحیه ام سازگار بود، بلوزي بود به . کنجکاوش روي میز گذاشتم و بلوزي را که مادرش فرستاده بود باز کردم

رفتم و چند جرعه  تا شهروز سرگرم خواندن یادداشت بود به آشپزخانه ،اشک در دیدگانم حلقه زد. رنگ آبی سرمه اي

مشتی آب به صورتم زدم و . آب نوشیدمتا از شدت گریه ام کاسته شود، اما اشکم می آمد، گویی عقده دلم باز شده بود

اما چیزي نپرسید  داو با آن که متوجه دگرگونی حالم شده بو. نفس عمیقی کشیدم و چند لحظه بعد نزد شهروز بازگشتم

دقایقی میانمان به شکوت گذشت تا این که او یک برگه چک . پیش به خود مسلط شومو این فرصتی بود تا من بیش از 

:را که بی گمان سود آن ماه کارخانه بود مقابلم گذاشت و به عقب تکیه داد و به سردي گفت
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.امروز اومدم باهات صحبت کنم-

:همان سردي خودش گفتم به

.می دونم و سزاپا گوشم-

:فس مرغ هاي عشق رفت و پرسیداز جا برخاست و به ق او

باالخره اون یکی از تنهایی دراومد؟-

:من وادارش کرد ادامه دهد سکوت

.با قلبی که تو داري فکر می کردم از تنهایی بمیره-

خوب بود که هنوز برایش اسطوره ي غرور و سرسختی بودم زیرا . آنکه به طرفش برگردم به مقابلم چشم دوختم بدون

.ط به آن دلیل بود که نزدش احترام داشتم، حس می کردم نیرویی او را وادار می کند محترمم بداردبه گمانم فق

:گفتم محکم

نمی خواي حرفاتو بزنی وبري؟-

:داشتم برنجد اما برعکس، نزدم آمد و سرجایش نشست و با لبخند تمسخرآمیزي گفت انتظار

؟شما همیشه حرمت مهمون رو اینطوري نگه می دارید-

!نه مهمانی که حرمت میزبان رو حفظ نکنه-

!و همین طور مهمونهایی که با تقاضاهاي دلچسبتري میان-

سخنش هیچ معنایی غیر از حسادت نداشت، . پس هنوز ذره عشقی در قلبش بود. لبخند بر لبانم نقش بست ناخودآگاه

:گفتم. حسادت به آنانی که پیشنهاد ازدواج داده بودند

.چه پاسخی در برابر تقاضاشون شنیدند باید دید-

:مکثی کرد و گفت او
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.من نیامدم که به این کودکانه ادامه بدم-

او سرسخت تر از من بود یا شاید نمی دانست تنهایی به ستوهم آورده و تشنه جرعه اي از عشق . فرو ریخت قلبم

.خالصش بودم

!تو گفتی تنها وارث پدرت هستی-

.دوغ نگفتم-

.، من هم باور کردم، چون ازت تا به حال دروغی نشنیده امبله-

:کنایه آمیز بود، موج داغی از خشم به مغزم دوید و دهانم بی اراده باز شد لحنش

.می تونم تو رو به محضر ببرم و اسناد مربوطه رو نشونت بدم-

حال . شی پس جانشین او هم محسوب میشیاگر تو تنها وارث اموال پدرت با! گفتم که قبوله، شاید خودت باور نداري-

چند ماه از فوت آقاي شناسی گذشته و پدر به خاطر درك موقعیتت به تنهایی کارخانه ها رو اداره کرده و سود تو رو هم 

صریح و بی پرده بگم اون دیگه نمی تونه به تنهایی آن همه کارخونه رو رداره کنه و اگر هم بخواد من . ماه به ماه داده

.حتما تو هم تصدیق می کنی. ذارم، چون سن و سالش ایجاب نمی کنه بیش از این کار کنهنی 

:آن که مقصودش را فهمیده بودم با خونسردي پرسیدم با

من باید چیکار کنم؟-

بیاي و جاي پدرت بشینی و یا یکی رو به جاش بنشونی که البته خبرش رو دارم خمچین کسی رو ! چیکار کنی؟ معلومه-

.اغ نداريسر

.بله من کسی رو ندارم، اما پدرت رو قبول دارم! اخبارت موثقند-

تو اگه سود می خواي . بحث سر اعتماد داشتن یا نداشتن نیست، صحبت سر مسئوولیت سنگین آن همه کارخونه ست-

.باید بیاي و پا به پاي شریکت کار کنی، مگه این که پیشنهاد بهتري داشته باشی
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!بله دارم-

.قهوه اي اش به صورتم دوخته شد، چقدر دیدن چهره ي حیرت زده اش لذت داشت چشمان

!سهم پدرت رو می خرم-

.فکر می کردم طی این همه سال فهمیده باشی! اون نمی فروشه-

.پس پدرت سهم پدرم رو بخره-

مگه پول کمی می خواد؟ چطور نمی دونی پدرم آن اندازه نداره که سهم پدرت رو بخره؟! چه راه حل جالبی-

.من باهاش راه میام، بهش تخفیف می دم-

چقدر؟ یک میلیون؟ دو میلیون؟ چقدر؟-

.به صورت اقساط برداره، بدون پیش قسط-

!چه بخشنده بزرگواري هستی، اما اون واقعا نمی تونه بخره-

:جا برخاسته و مردد گفتم از

پس من چکار کنم؟-

:فتباال انداخته و گ شانه

.مشکل خودته، باید باهاش کنار بیاي-

.اما آخه من یک زنم و سر از اداره ي کارخانه در نمی یارم-

:آهی بی صدا کشیده و گفت او

وقتی قلب و احساس زنانه ات رو ال به الي اسکناسهاي سبز گذاشتی و ریختی زیر . یاد می گیري، باید یاد بگیري-

وقتی خشونت محیط مردانه، دل نازکت رو براي همیشه شکست، یاد می گیري، . ريماشین آالت کارخونه، یاد می گی

.وقتی تا خرخره آلوده کار و سود بیشتر شدي یاد می گیري
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:من نیز برخاستم و با حیرت به صورتش خیره شدم. جا برخاست و به طرف در رفت از

و دماغ هیچ چیز رو نداشتم، حتی زندگی، حتی نفس عزیزي رو از دست داده بودم و دل . یک روز من هم مثل تو بودم-

اما وقتی صبح تا شب جون کندم و عرق ریختم، آنقدر که شبها مثل سنگ بیافتم، دانستم این خاصیت انسانه که . کشیدن

زود به هر شرایطی خو می گیره، قلبش می سوزه، تاول نمی زنه

.وشش نکنیجاش می مونه، انقدري که گاهی یادش بیافتی و فرام ولی

در . اما چرا حاال؟ حاال که به اندازه یک دنیا احساس غربت می کردم. در دیدگانم حلقه زد، داشت انتقام می گرفت اشک

:را باز کرد و به همان سردي گفت

.راهی غیر از قبول پیشنهادم نداري، خداحافظ-

هفدهم فصل

 زیهر چ ایکارخانه  ياداره  يگرفتم من برا یم جهیم کمتر نتکرد یفکر م شتریبا خودم کلنجار رفتم اما هر چه ب روزها

اعتراف کنم بلکه او  قتیحق نیبروم و به ا ياقا مهد دنیگرفتم همان شبانه به د میساخته نشده بودم عاقبت تصم يگرید

کنم  هیز تکشهرو يتوانستم به حرفها یبودم نجات دهد نم رشیبانگیکه گر يارائه کند و مرا از دردسر يراه حل بهتر

ردیمن بکار نگ يگرفته بود عدالت را برا میاو تصم رایز

مدتها قبل افتادم سالها بود که بدان خانه پا نگذاشته بودم  ادیشدم به  ادهیپ لمیاز اتومب ياقا مهد يمقابل خانه  یوقت

 ینکرده بود با دست یفرق يبازگشت شهروز انگار هزار سال از ان شب گذشته و خانه از نظر ظاهر یدرست از شب مهمان

:دیپرس یمرد جوان نیتا ا دیطول کش هلرزان زنگ را فشردم و منتظر ماندم چند لحظ

بله؟

:گفتم فیضع یاهنگ با

دیباز کن لطفا
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شما؟

:به خود مسلط شده و گفتم یکم

هستند؟ ياریاسفند يهستم اقا یشناس من

:مرد جوان که کامال به گوشم نااشنا بود گفت يصدا

دیداشته باش فیلحظه تشر چند

و  دمیرا شن يشتابزده ا يگامها يکه صدا نیشد تا ا يسپر گرید يشناخت چند لحظه  یشهروز بود حتما مرا م اگر

:بود گل از گلش شکفت انقدر که قبل از من سالم داد يکه در گشوده شد اقا مهد دیانقدر طول نکش

يکه امد يکرد یخوب تو چه کار دیبفرمائ يخوش اومد یلیدخترم خ سالم

:افکنده و گفتم ریبه ز سر

وقت شب مزاحم شدم نیخوام که ا یمن معذرت م سالم

:گفت ياشکار يرا به دست گرفته و با شاد دستم

دره اول باور نکردم يجلو یخانوم به اسم شناس کیدامادم گفت  یوقت یستیاصال مزاحم ن تو

:پوزش خواهانه گفتم یبت کنم با لحنتوانستم در حضور انها صح یدامادش بود نم پس

..........گهید یدر فرصت نیشدم اجازه بد یمزاحم نم نیدونستم مهمان دار یم اگه

:حرفم اخم کرده و معترض گفت دنیبا شن يمهد اقا

و  امیو هم اونا تو رو مطمئنم س یشناس یهم تو اونا رو م ستندین بهیغر یعنی میکدومه دخترم؟ما مهمون ندار مزاحمت

شنیخوشحال م دنتیاز د)دخترم(سارا

کشم در  یخجالت م یتیاز جانب گ ریتوانستم به خاطر ان همه تحق یکردم چگونه م یبا انها احساس شرم م ییارویرو از

:و در را پشت سرم بست و گفت دیمرا به داخل خانه کش يمهد نم؟اقایبرابرشان بنش
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متعلق به خودته نجایتعارف رو بذار کنار ا يبذارم بر يخودت اومد يحاال که با پا محاله

:پدر گفت ادیاز سکوتم بهره برده و به  ياقا مهد میهم راه افتاد يبه شانه  شانه

فتمیم امرزیاون خدا ب ادی نمتیب یخاك اونه عمر تو باشه هر وقت م یبود هر چ ینیمرد نازن امرزهیپدرتو ب خدا

:ادامه داد یبه شوخ بعد

؟یکن یناز م میرو دوست دار ادگارشیما  يدیهم فهمتو  یصلوات پدر

بود  بایبزرگ خانه شان در ان فصل سال چشم دوختم چقدر چشم انداز تابستانش ز اطیاش لبخند زدم و به ح یشوخ به

چند روح انسان را  یلحظات يعلف و خاك مربوط برا ییجادو يکرد و بو یم يو نرگس شامه نواز اسی ياز هر طرف بو

چه  يبرده بودم برا ادیانگار از  یو درماندگ صالیو نه است سبرد که نه غصه بود نه تر یم ییکرد و به جا یجدا ماز تن 

:گفت يانجا هستم اقا مهد

.میدیبر یسر م يزیچ يگوسفند يپات گاو يجلو دی؟بايومدیما ن يچند ساله خونه  یدونیم

:مصائب گذشته گفتم ادیهم لبخند زدم و به  باز

دیانیرو پشت سر گذاشتم شما که در جر يادیغافل نبودم اما مشکالت ز ادتونیگز از هر من

:تکان داده و گفت دیبه عالمت تائ يسر يمهد اقا

اگه  دهیبه ادم صبر م بتیدخترم؟خدا بعد از هر مص یدون یات بهتره م هینگرانت بودم خدا رو شکر که روح شهیو هم بله

اورد یتاب نم یبود که کس نیاز ا ریغ

:صحبتش گفتم دیتائ در

 یو حاال تعجب م دهیبه اخر رس ایمساله را تجربه کرده ام بعد از مرگ فرزند و شوهر و پدرم حس کردم دن نیمن ا بله

بود یکنم که هنوز سر پا هستم روزگار سخت

بلند حضورمان را اعالم  يتا ابتدا من وارد شوم و انگاه خودش وارد شده و با صدا ستادیدر ساختمان ا يجلو يمهد اقا
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خانم  مایتفاوتش را نداشتم س یکردم شهروز خانه نباشد تاب ان نگاه سرد و ب یزد و در دل دعا م یکرد قلبم به شدت م

:و خوشامد گفت دینزدمان امد و مرا به اغوش کش ییبا خوشرو

دیشما رو افتاب و مهتاب د يعجب خانوم؟رو چه

من از جا برخاستند سارا نزدم امده و  دنیبا د يکردند دختر و داماد اقا مهد تیهدا ییرایهر دو مرا به سمت پذ سپس

از شهروز نبود در دل خدا را شکر کردم چون بدون او بهتر قادر بودم  يگفت و کنارم نشست خبر تیفوت پدر را تسل

وقفه اش سکوت  یب يها یبا شوخ يگذاشت و اقا مهد وهیمتعارف کرد و در ظرف مقابلم  يخانم چا مایعمل کنم س

:شکست یجمع حاضر را م

امشب چطور شده که  ستیگرفت حاال معلوم ن یوقت قبل دیبا دنشید يو برا لهیسه يفرانک خانوم ما ستاره  نیا

انجام دادم و خودم خبر ندارم یمن ثواب دیامده شا دنمانیخودش به د

:گفتم

نواده دارمشما و خا يدارم از محبتها یمن هر چ دیدار اریاخت

:خانم گفتم مایخطاب به س بعد

قشنگتون سپاسگذارم ي هیهد از

:گفت تیمیخانم با صم مایس

ادیکردم خوشت ب یم دعا

:گفت يمهد اقا

میخواد بخوابه؟برو صداش کن و بگو مهمون دار یم یدکتر تا ک نیخانوم؟ا

:خانم گفت مایپس خانه بود س ختیفرو ر قلبم

بخشند یحتما فرانک جون م دهیتا صبح نخواب شبیابه اقا دبخو گهیکم د هی دیبذار
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:معترض گفت يمهد اقا

رو به تنش بماله یخواب یصابون ب دیخودش دکتر شد با لیکه به م یکس نهیشیلرزش هم م يخوره پا یخربزه م یک هر

:خانم خطاب به من گفت مایس

مشینیبب دیانطور که باذاره ما  یرسه و نه م یشده کار نه به خودش م شیزندگ ي همه

نبود که  نیمقصودش ا ایکار بود ا يامده بود افتادم پس واقعا الوده  دارمیکه به د يبار نیاخر ادیافکنده و به  ریبه ز سر

 مایدر فکر بودم که متوجه رفتن س شد؟انقدریاندیاش ب یاورده تا کمتر به خال زندگ يخودش هم از فرط اندوه به کار رو

:ترا پس از رفتن مادرش گفخانم نشدم سا

فرانک خانوم اگه سرده عوضش کنم دیکن لیرو م تونییچا

:گفتم ببباالفاصله

دوست دارم شتریسرد ب يبهتره من چا ينطورینه هم نه

:گفت يمهد اقا

دخترم چه حال و خبر؟ نمیکن بب فیتعر خب

:گفتم میحال هم زدن چا در

بر ندارمخ ییخونه ام و از جا يکه من تو دیدون یم

؟یکن یخودت بگو چه م از

:و گفتم دهیکش ییصدا یب اه

بخواد یگذارم تا خدا چ یشدند با کسالت پشت سر م کنواختیبرام  گهیرو که د ییتوانم بکنم؟روزها یچه م چیه

فقط ازش بخواه رهیخ شهیخدا هم خواست

:سرگرم بودم دستپاچه ام نمود يکه به خوردن چا یشهروز در حال يصدا
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المس

شد  ینظر م کیخسته بود که با  يفنجان که به دستم بود از جا برخاستم و سالمش را پاسخ گفتم صورتش به قدر با

مقابلم گذاشتم و به  زیم يرا رو يمبل نشستم فنجان چا يرو یاو مقابلم نشست و مرا به نشستن دعوت نمود وقت دیفهم

:کردم گفتم یمرار او ف میکه از نگاه مستق یدادم و در حال هیعقب تک

دینبودم به خاطر حضورم استراحت رو به خودتون حرام کن یراض اصال

:که پشتم را لرزاند گفت يدیبع يبا خونسرد او

شدم یبلند م دیبا گهید ستیبه خاطر شما ن ریخ

را متوجه خود نمود شهروز  یمصلحت يبا سرفه ا يبا هم ردو بدل کردند و اقا مهد يدار یخانم نگاه معن مایو س يمهد اقا

 يانگور يبهتر از ان را داشتم او خوشه  يقابل نفوذ انتظار برخورد ریشده بود سخت و غ خیاز  یدرست مثل کوه

:دیپرس مادرشمقابل خودش نهاد و ارام از  یدست شیبرداشت و در پ

من تلفن نزد؟ يبرا یمادر؟کس

:گفت یبه همان ارام زیخانم ن مایس

نه

 یکردم اما نم یخواست همان لحظه انجا را ترك م یقابل تحمل بود دلم م ریتفاوتش نسبت به من غ یسرد و ب رفتار

تا  نجام؟امدمیا یچ ياصال من برا دمیشده بود از خود پرس يبروم امدنم سبب کنجکاو میتوانستم قبل از گفتن حرفها

باشم و خودم را  فیستم انقدر زبون و ضعکنم؟چطور تون رهپدرم رو ادا راثیالتماس کنم بهم کمک کنند تا ارث و م

هم  یزندگ تیتونم بچه با مسول یکرو کورم؟اگر پدر توانست پس من هم م ایمثل شهروز کنم؟مگر فلج  یمضحکه کس

 تدس یدانست انقدر ب یمال و اموالش را به من سپرد مطمئنا اگر م نیهم يباشند اصال پدر برا رمیندارم که دست و پاگ

امدنم کامال عوض شد و شهامت از دست رفته به وجودم بازگشت انگار گمشده  لیکرد ناگهان دل ینم يرکا نیو پام چن
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بود  دهیرس انیدوران حقارت به پا گرید رایو سرخورده باشم ز فیخواستم ضع یبود که سالها به دنبالش بودم نم يا

:و گفتم دهیکش یقینفس عم

میم با هم صحبت کنامشب مزاحم شدم تا چند کال ياریاسفند ياقا

شدم و در دل گفتم  رهیبه صورتش خ زیخارج از انتظارش بود من ن یشد گوئ رهیخورد و به صورتم خ يا کهی شهروز

از سر  يبذارم؟نه من هرچز عادت ندارم بازنده باشم لبخند ارتیدست انداختن در اخت يبرا يبهانه ا یانتظار داشت

سارا  ستیداد و به پدرش نگر هیام را بشنود به عقب تک انهزن يربود اه و ناله بر لبانم نقش بست انگار منتظ يروزیپ

:گفت

میکنم بهتر باشه ما تنهاتون بذار یم فکر

:گفتم

ندارم یمن مطلب خاص دیداشته باش فیکنم تشر یم خواهش

:گفتم يخطاب به اقا مهد بعد

موافقم شنهادتونیامدم که بگم با پ فقط

:دیسبا تعجب پر يمهد اقا

شنهاد؟یپ

:گفتم

پدرم خواهم امد يبه جا من

که  یخودم هم لذت بردم در حال یپاسخ مثبت دادم که حت یمن با چنان اعتماد به نفس دیدو ياقا مهد يبه چهره  يشاد

:بود گفتم ينگاهم فقط متوجه اقا مهد

خوام حاصل  ینم دیکش يادیا زحمت زسر پا نگهداشتن کارخونه ه يباشه پدرم برا یکاف ینیخانه نش گهیکنم د یم فکر
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ادیکه از دستم بر م هیتنها کار نیزحماتش بر باد بره ا

ات رو به دست  هیخوشحالم که تو دوباره روح یلیمن خ یکن یچون فقط ضرر م هیدخترم فروختن اونا کار اشتباه نیافر

ياورد

تونم جبرانشون کنم یکه نم دونمیخوب م بهتون زحمت دادم و یلیمدت سپاسگذارم من خ نیزحماتتون در طول ا از

.........یتون یکه م یمطمئن اینکردم اما ا یکار بخصوص من

:گفتم بالفاصله

تونم یمطمئنم که م گهیحاال د بله

اداره اش کنند يدتریجد يها دهیداره که با ا ازین یجوان رانیکارخونه به مد خوبه

:به سوالم برد که گفت یاز نگاه متعجبم پ چه بود؟انگار رانیجوان؟مقصودش از مد رانیمد

یدون یفراموش کرده بودم که نم اه

دونم؟ یرو نم يزیچه چ..........من

نهیمن بنش ياو هم به جا ینیپدرت بنش يبه جا یرفتیدخترم من با شهروز صحبت کرده بودم که اگه تو پذ یدون یم

 نیبود اما چرا به من نگفت؟ا دهیشت پس از قبل نقشه کشبه لب دا یلبخند کمرنگ ستمیدهان باز به شهروز نگر با

:بود ناخوداگاه گفتم یبزرگ یبدجنس

تونند کارخونه ها رو اداره کنند؟ یو مطب اند چطور م مارستانیدکتر سرگرم ب.......اما

:خودش به حرف امد و گفت شهروز

استعفا بدم قراره

:در ادامه گفت زیام هیکنا ینم او با لحننک یجا خوردم اما تالش کردم تعجبم را علن یحساب

نداره یسالمند همخوان ریمد کیجوان با  ریمد کی يها دهیگه ا یخواست پدره م نیا
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:دمیپرس ياقا مهد از

د؟یدار یشما در ارتباط با من مشکل مگه

:با لبخند گفت يمهد اقا

اونجا بدون  گهیگذشته د نایکه شصتو سه سالمه از ا یدون یدارم م ازیکه من خودم هم به استراحت ن نهیاصال مساله ا نه

نمیخالبش رو بب يتونم جا ینم میو هفت سال در کنار هم بود ستیقابل تحمل شده ما ب ریپدرت غ

 يرا به جا یمختار بود هر کس يموافقت خود را اعالم کرده بودم از ان گذشته اقا مهد رایتوانستم اعتراض کنم ز ینم

:دیاز جا برخاستند شهروز پرس زین هیبرخاستم بق خودش بنشاند از جا

ن؟یشیدر کارخانه حاضر م یاز ک شما

:به همان ارامش خودش گفتم یحیسوال رك و صر چه

فردا از

:شهروز به هوا رفت اما خونسرد گفت يابروها

يزیبرانگ نیپشتکار تحس چه

:پسرش نشده بود گفت زیام هیکه اصال متوجه لحن کنا يمهد اقا

پدرش به ارث برده از

 ياز نقشه  یگمان ان هم بخش یام نمود ب یهمراه اطیح يبه دنبالم امدند و تنها شهروز تا انتها یدر اصل يتا جلو همه

:گفت میتنها شد یشده اش بود وقت نییتع شیپ

دیگرفت يعاقالنه ا میتصم

:گفتم معترض

شما جزئ برنامه نبود میتصم اما
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د؟یدار یاعتراض

کنم  تیتوانستم از همان ابتدا ساز لجاجت بزنم قرار بود سالها در کنارش فعال یشدم نم رهینور ماه خ ریدر ز صورتش به

:گفتم

دیکن یداشته باشم و چه نداشته باشم شما کار خودتون رو م یاعتراض چه

:زمزمه کرد دمیکه ترس دیدرخش یچشمانش برق در

دمیکه در عمرم د یهست یزن نیسرسخت تر تو

:به وجودم باز گشت پس متقابال گفتم امتشه

دمیکه من در عمرم د یهست يمرد نیجو تر نهیهم ک تو

را باز  لمیانکه به صورتش بنگرم در اتومب یاما من از خانه خارج شدم و ب دیبگو يزیخورد به گمانم خواست چ يا کهی

بر پدال گاز فشردم و با عجله از کوچه  ؟پازدیاز پشت سر اتشم م یبود که حت یان چه نگاه ایکرده و سوار شدم خدا

خواست  ایداده و صورتم را به باد خنک شامگاه سپردم گو نیپائرا  لیاتومب شهیفشرد ش یرا م میخارج شدم بغض گلو

من روز  يبار نه در برابر هم بلکه در کنار هم فردا برا نیا یمنته میسرنوشت ان بود که ما دائم با هم در ارتباط باش

.میرو داشت شیکه پ یناکعلوم ي ندهیا يبه رو يا چهیبود در يگرید

جدهمیه فصل

 یکردم باور نم یگذشته رجوع م يبه سالها یرفتم و وقت یبودم و در خانه راه م داریشب تا صبح از فرط اضطراب ب ان

 یخودم م ياقل برانبود ال یکارخانه شود؟نه باور کردن ریمد یدستپاچه و خجالت شهیکردم خودم باشم فرانک هم

 یفکر کردم و راه رفتم که ساعت چهار از فرط خستگ رشوم انقد گرانید يو مضحکه  میایاز عهده اش بر ن دمیترس

گشودم و در حال  دهیزنگ تلفن د يخوابم برد و چند ساعت بعد که انگار مثل چند لحظه بر من گذشته بود با صدا

شده بود ریچقدر د ایساعت از نه گذشته بود خدا افتاد يوارینگاهم به ساعت د یبرداشتن گوش
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بله؟

ساعت خواب یسرکار خانم شناس سالم

بود لحنش مثل شب گذشته طنز الود و خصمانه نبود شهروز

حال شما چطوره؟ سالم

البد مزاحم شدم متشکرم

دارم ریروز کارم تاخ نیخوام من در اول یم معذرت

زودتر و  يشبها قدر:درس دوم کشیبه شر یبده حت حیکاراش توض يبرا ستیالزم ن چوقتیعامل ه ریمد کی:اول درس

و تصور  دیریبگ يخودتون رو جد يها تیمسول:درس سوم دیزیبرخ يبهتر ي هیتا صبح به روح دیبا فکر اسوده بخواب

کارخونه سه ساعته که کارشون رو شروع کردند يکارگرها دیکن

:دمیحوصله پرس یدهد؟بتلفن زده بود که مثل معلم سرمشق ب ایخدا

کنم فرصت کنم صبحانه بخورم یاز درستون مونده قربان؟چون من هنوز صبحانه نخوردم و تصور هم نم گهیفصل د چند

دیکنم با حوصله صبحانه بخور یم خواهش

 نیادهمه پند و اندرز به خوردم د نیکه ا نیکنم بعد از ا یباشه گذشته از اون گمان نم یباق یکنم فرصت ینم فکر

صبحانه داشته باشم يبرا ییاشتها

میر یبه کارخونه م رتریرو استثنا هر دو د امروز

ه؟یچ لشیودل

امدنمان صحبت کرد و او چند ساعت فرصت خواسته که مقدمات کار  يبا معاون کارخونه درباره  یتلفن شبیپدر د چون

را گرد هم اورد رهیمد ئتیو اعضاء ه ندیرا بچ

؟یمقدمات مقدمات؟چه
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ن؟یش یعوض بشن شوکه نم رشیشبه هر دو مد کیکه  دیکار کن ياگر شما در کارخونه ا زیعز خانم

.....من که مرده و پدر شما هم پدر

 رینه زودتر و نه د دیکارخونه باش 11داره و من تماس گرفتم که بگم امروز راس ساعت  یمقدمات يهر حال هر کار به

تر

دستوره؟ کی نمیا

:گفت یلحن مبهم با

نبودم که دستور بدم یتیدر موقع چوقتیه

حاکم گشت که خودش ان را شکست ییسکوت پر معنا انمانیچند لحظه م يبرا

که پدرم و پدرت جمعا هفت  یدونیم میکن دنیاز کارخونه ها د دیخواهد بود چون مطابق رسوم با يروز پرکار امروز

بودند کیرانها ش يدارند و در سود همه  يا رهیزنج يکارخونه 

کند میمستق يبار به شراکتمان اشاره ا نیچندم يداشت برا الیگمانم خ به

دیفتیو راه ب نیتا اماده بش دیساعت فرصت دار کی

د؟یائیهم با من م شما

:او خونسرد گفت دمیپرس ییمعنا یچه سوال ب اه

ست عهیشا دیتول يبرا یکه کارخونه محل خوب یدون یم نندینداره ما رو با هم بب یصورت خوش نه

:گفتم یلب به دندان گرفته و پس از مکث کوتاه میکن يباز میبود که بخواه نیا مثل

سوال دارم و ان  هیخواهم بود فقط  يمرکز يصبح در کارخونه  11راس ساعت  دیمطمئن باش دیکه خبر داد متشکرم

بکنم؟ دیدانم چه با ینم يزیکارخانه چ ياز اداره  یکه وقت نهیا

اوضاع قرار خواهد داد انیما را در جر یاست معاون کارخانه در مدت زمان کم گریکدیما در حد  عاتاطال
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او قابل اعتماده؟ ایا

و کارها را به  میسکوت کن هیبوده امروز فقط کاف مانیاو از بدوکار با پدرها ستیما ن ياو کمتر از پدرها یشغل سوابق

من  میشروع کن کجایاز  دیببرند ما به هر حال با یبه ضعفمان پ رهیمد ئتیهنداره اعضا  یلزوم میخودش بگذار يعهده 

میالزم نشده سخن نگو یدارم تا وقت الیکه خ

کنم نیچن دیالبد من هم با و

کار به نفعتونه الاقل تا چند وقت نیا

يناشناخته کرد يباز نیبخشمت که مرا وارد ا یست هرگز نم شنامهینما کیمن درست مثل  يخدا

جمله را بشنوم خدانگهدار نیموقع خالف ا نیکه سال بعد هم یشرط به

به حمام رفتم میو مستق دمیتلفن کوب يرا رو یبه او بدهم گوش یفرصت نکردم پاسخ دندان شکن یحت

را از  ریبار با خودش پا بدان جا گذاشته بودم نگهبان با عجله زنج نیاخر دیپدرم لرز ادیدلم به  دمیبه کار خانه رس یوقت

 یاشکال چیه ریتاخ قهیبود به نظر خودم ده دق قهیو ده دق ازدهیمقابل در برداشت و سالم داد به ساعتم نگاه کردم 

گمان به  یبود ب یشهروز را شناختم کنارش خال نیپارك شده بود ماش ياریبس ينهایکارخانه ماش ينداشت در محوطه 

شدم و نگاهم به  ادهیشهروز پارك کرده و پ نیرا با وسواس کنار ماش نمینگه داشته بودند ماش یمن خال نیخاطر ماش

:ان نوشته بودند يرو یافتاد که با رنگ مشک يدیپرچم سف

گفته و  کیکارخانه ها را به شما تبر استیمقدم ر ریضمن عرض خ ياریدکتر اسفند يو جناب اقا یخانم شناس سرکار

و کارگران کارخانه ها رهیمد ئتیاعضا ه میروز افزونتان را دار تیموفق ياروز

پرچم را هم فراموش نکرده بود به  یرا داده و حت زیهمه چ بیترت یبا شهروز بود معاون کارخانه در اندك زمان حق

است باز شد به  رهیمد ئتیاز اعضا ه یکی دمیکه بعدا فهم یقبل از ان که بازش کنم توسط کس یرفتم ول یطرف در اصل

:گفت يمتملقانه اعقب برگشتم با لحن 



يجعفر میمر - من يایرو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٤١

دیکنم بفرمائ یادب دارم خانم تمنا م عرض

دیبفرمائ شما

بکنم قبل از سرکار خانم برم داخل جایب بنده

:گفت يو با لحن چاپلوسانه ا دیپس از من وارد سالن گرد زیاز او داخل شدم او ن شیکرده و پ تشکر

دیچشم ما گذاشت يقدم به رو یخانم شناس نیخوش اومد یلیخ

مینشد یما هنوز به هم معرف دیخشبب

سه را به عهده دارم يشماره  يکارخانه  تیریهستم و مد یشما جام کیکوچ بنده

یجام يخوشوقتم اقا یلیخ

دیفرمائ یبنده ست خانوم که خدمتگزار شماام و حتما بنده رو عفو م افتخار

؟یچ يبرا

.....دیدون یاز شما در جلسه حاضر نشدم م شیب که

 یزن بود با اهنگ کیکه ما فوقش  نیبه جهت ا شتریدستپاچه بود به گمانم ب یلبخند بر لبانم نقش بست حساب لحنش از

:ساده گفتم

یجناب جام ستیپادگان ن نجایا

:داشت گفت یکه شانه به شانه ام گام بر م یامده و در حال رونیب تیاز حالت رسم یکم

دیمثل پدرتون بزرگوار درست

:م نشست بالفاصله گفتبه چهره ا اندوه

دیو احترام را به جا اوردم حتما بنده را به خاطر دار تیمراتب تسل يرحمتشون کنه البته روز خاکسپار خدا

هنگام حرف زدن  لشیدرشت بود که سب یکلیکم مو و ه يبا سر انسالیم ينداشتم او مرد ادیاز ان روز به  زیچ چیه نه
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:دمینداشتن زلف بلند بر دلش نماند پرس يکرد تا عقده  یساعت سشوارش م میبه گمانم هر روز به مدت ن دیرقص یم

د؟یکن ییشه منو به سالن اجتماعات راهنما یم

لیکمال م با

به سالن  دنیگفت در هر حال تا رس یزن بود انطور سخن م کیچون مخاطبش  دیشا ایزد  یبا اطوار حرف م یجام

به خاطرش داشته باشم چرا که مطمئن  یاحتمال راتییه به من فهماند که در تغکرد و در لفاف فیاجتماعات از خودش تعر

دارم ازیبود به حضورش ن

بارها از خدمات صادقانه ام شخصا  یشناس ياقا امرزیده سال جز خدمت صادقانه نکرده ام و خدا ب نیدر طول ا بنده

محبت  يشتریب التیکارخانه عمل کرده بودند تسه که از هر لحاظ به نفع یرانیدر نظر داشتند به مد یتشکر کردند حت

 یبه اهداف عال دنیرس يکه برا دیفرمائ یم قیتاجر حتما تصد کی اننبود شما به عنو یباق ایکنند که البته عمرشون به دن

دلسوز و خالق از واجباته رانیحضور مد

:داده باشم گفتم یانکه جواب يبرا

ور صورت خواهد گرفتنچندان د يا ندهیدر ا یراتیتغ البته

:دیپرس

ه؟یگسترده ا راتییتغ

:لبخند گفتم با

دیفهم دیخواه بعدا

از او با  شیو دوباره من پ ستادیقبل در را گشود و خودش عقب ا يمثل دفعه  یجام دمیبه سالن اجتماعات رسد یوقت

 یانینامش ک دمیه که من بعدا فهمحاضر از جا برخاستند و معاون کارخان تیوارد سالن شدم با ورود من جمع یعذرخواه

امدن و ورود هم زمانش با من  رید يبرا یفاخر به جام یگل ستهبا عجله جلو امد و ضمن دادن د ییخوشامد گو يست برا
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بزرگ بود مرا به  رانیکه در خور مد يو با رفتار دیبار یاز حد از ان م شیکه احترام ب یچشم غره رفت معاون با لحن

و او که  مما نشست به شهروز سالم داد يروبرو شیکرد و انگاه سر جا تیکه شهروز نشسته بود هدا ییجا گاهیسمت جا

 تیجمع ياش خنده ام گرفت اما لبخندم را رو رانهیپاسخ داد از ژست مد یلب ریعصا قورت داده بود ارام و ز ییگو

انگاه ارام  دیایه اشاره کرد که نزدش باز حد تصورم بودند متمرکز کردم شهروز به معاون کارخان شتریحاضر که ب

:دیپرس

؟یبگ يزیچ کی يندار الیم؟خینیباال بنش نیا دیبا یتا ک ما

را رها کرده و تاجر  یجراح يو چاقو یچیشبه ق کینداشت  يریتقص چارهیزد ب یو اضطراب در کلماتش موج م دلهره

:دانست معاون ارامتر گفت یتجارت نم يدرباره  يزیکرد و چ یم يبود که اکثرا رل شنونده را باز یشده بود کس

کنم یشما دو کلمه صحبت م یبا اجازتون ضمن معرف من

:لب به شهروز گفتم ریو من ز میکرد دیدو تائ هر

حرف زدن قاطع تر از حاال که  یخوره؟وقت یخود دار بود کوزه گر از کوزه شکسته اب م دیبا دیگفت یشد؟شما که م یچ

دیوقت عمل است بود

:من گفت یسترد به ارام یاش م یشانیکه با دستمال عرق از پ یزد در حال یموج م شیمایدر س یکه کالفگ او

ندارم یکنه حرف یکه به قولش وفا نم یبا کس من

؟یچ

به من گذشت؟ یربع چ کی نیدر ا دیدون یم چیه ایا دیداشت ریربع تاخ کی

:ن شده بود؟زمزمه کردمنگرا یعنیرا گرفته بودم  دنمیخند يجلو یسخت به

من بچه ام؟ ه؟مگهیچه حرف نیا

همه چشم تک و تنها  نیربع تمام مقابل ا کیخانوم من نگرانتون نبودم بلکه معذب بودم که  دیمنو متوجه نشد مقصود
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کنند ینشسته و درباره ام پچ پچ م

کنم یو خجالت؟من باور نم شما

در  یمن چه مهارت يکاره ماند خدا مهیکارها بود ن يقادر به انجام همه تنه  کیمعاون کارخانه که  يما با صدا يگفتگو

دیکرده بود چه بگو نیحرف زدن داشت انگار ده روز تمر

محترم و ضمن  يو سرکارگرها نیو مسول رانیشما مد يخدمت همه  دیپاك و با سالم و خسته نباش زدانیپرتو مهر  در

فرزند استاد  ياریدکتر اسفند يجناب اقا يا رهیزنج يکارخانه ها دیجد رانیمجدد خدمت مد ییو خوشامدگو کیتبر

در  يخوام چند لحظه ا یاجازه م یشناس دیسع رحومدختر استاد م یسرکار خانم شناس نطوریو هم ياریاسفند يمهد

میخدمتتون باش

کنم و از  یکارخانه را اعالم م دیجد ریصادقانه با دو مد يو همکار يخودم از هم اکنون مراتب خدمتگزار يبه نوبه  بنده

دو  نیبه ا میو خالصانه بتوان کینزد ياریو هم يما با همکار يهمه  دوارمیطلبم ام ینعمت طول عمر م شانیخدا برا

 یزانیعز گریشرکت کنندگان حاضر و د ياز طرف همه  گریبار د انیپادر  میبه اهدافشان کمک کن دنیدر راه رس زیعز

را با چند لحظه  ادشانیگفته و  تیرا تسل یاستاد شناس یدر گذشت ناگهان یسرکار خانم شناس که به کار مشغولند به

میداریم یسکوت گرام

پدر  ادیو به  ستادمیزدر کنار شهروز ا یلب به خواندن فاتحه مشغول شدند من ن ریهمه از جا برخاستند و ز حاضران

ما  يمقابلم گرفت و خطاب به هر دو یرا دو دست يتمال کاغذدس يمعاون کارخانه جعبه  دیگرد يجار دگانمیاشک از د

:ارام گفت

گشوده بشه ییباب اشنا بیترت نیتا بد دیشما هم دو کالم صحبت کن بهتره

:دیپرس شهروز

م؟یبگ دیبا یچ ما



يجعفر میمر - من يایرو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٤٥

:گفت یانیک

قربان نیخالصه بگ یلیخ دیتوان یم دیکه دوست دار يزیچ هر

:معترض گفت شهروز

میتا ما اماده باش یفتگ یقبال م دیبا

:و زمزمه کرد ستادیرا مقابل شهروز گذاشت و پشت سرش ا کروفونیانگاه م نندیاشاره کرد بنش نیبه حاضر یانیک

دیقربان خونسرد باش نجامیا من

دستمال  يکاش گره  يشدم و فکر کردم ا رهیرخش خ میبه ن زیچشمها به دهان شهروز دوخته شده بود من ن همه

درشت عرق نشسته و رنگ  ياش هم دانه ها یشانیپ ياست رو نینفسش سنگ دیرس یبه نظر م رایدتر بود زگردنش ازا

:گفت یکردم سخن م یفکر م هوصف خونسرد و شمرده تر از انچ نیبود با ا دهیگرائ یپوستش به سرخ

دیکن ياری فمانیوظا ما رو در انجام دوارمیکنم و ام یتشکر م زانیشما عز ییخودم از گرد هما يبه نوبه  من

:کف زدن شرکت کنندگان گفت ياهویه انیارام بلندگو را در برابر من نهاد و م یلیخ او

نبوده ام یوقت سخنران خوب چیه

:که بود گفتم یداد باالخره به هر زحمت یکرده و بهم اجازه حرف زدن نم ریگ میدر گلو يزینوبت من بود انگار چ حاال

تجربه  نینخست نیاز منزل کار نکرده ام و ا رونیب میمن هرگز در زندگ دیما گذاشت اریو در اختکه وقتتون ر سپاسگزارم

شهیمحسوب م میکار ي

پچ پچ کردن به دستشان بدهم در ادامه محکم و قاطع  يبرا یها از صراحتم باز ماند اما قبل از ان که مهلت یلیخ دهان

:گفتم

باشه روحش رو ازرده کرده ام از شما  نیاز ا ریپدرمو انجام بدم چه اگر غ فیاکه وظ نمیب یتوان رو در خودم م نیا اما

 زیبا من ن دیو همان طور که در کنار پدرم با صداقت کار کرد دیبه من کمک کن شنهاداتتونیخوام با نظرات و پ یم
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دیکن يهمکار

زند و توانسته  یو احترام موج م نیبا شدت هر چه تمام تر کف زدند و من حس کردم در نگاه اکثرشون تحس نیحاضر

:را به دست گرفته و ضمن دعوت به سکوت گفت کروفونیم یانیک يخود باز کنم اقا يبرا ییجا کشانی کیام در قلب 

شما  دوارمیو من ام رندیچند و چون کار قرار بگ انیکنند تا در جر یم دنیمحترم ما از کار خانه ها د رانیمد امروز

دیکن يمهم با ما همکار نیمحترم در ا نیمسول

:دیدست بلند کرد و از جا برخاست و از شهروز پرس رانیاز مد یکی

که در نظر دارند صحبت کنند؟ یراتییتغ يخوان درباره  یمحترم ما نم نیعامل ریمد ایخوام ا یپوزش م یلیخ یلیخ

 رانیخود مد لیکردند منو شهروز به م یفکر م دیشا ایخود نگرانند  تیموقع يانها به واسطه  يهمه  دیرس ینظر م به

:گفت زیام هیبا لحن گال یانیک يکرد قبل از ان که شهروز دستپاچه شود اقا میخواه نشانیرا جانش يدیجد

موکول کنند؟ يشان را به وقت مناسبتر يوقت شناس ما سوالت کار رانیمد ستین بهتر

:رش را از او برگرفته و گفتنگاه سرزنش با یانیک ينشست و اقا شیمزبور سر جا ریمد

 يکارخانه  استیر یالماس يبشن جناب اقا یما معرف نیعامل ریهفت کارخانه به مد رانیکه مد دهیوقت ان رس حاال

کی يشماره 

سر خم کرد او به چشمم محجوب  مانیبود که از همان فاصله برا یکه از جا برخاست جوان خوش لباس و مودب يمرد

بود یاور چه کس ادیدانم  یامد و نم

:گفت یانیک ياقا

دو يشماره  يکارخانه  استیر یلیسه ياقا جناب

سوال کرد او به نظر محافظه کار و باهوش بود و در حد  ندهیا يبرنامه ها يبود که چند لحظه قبل درباره  يمرد همان

رفت یم شیمنافع خودش پ
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:کرد ینفر بعد را معرف یانیک

سه يشماره  يانه کارخ استیر یجام ياقا جناب

:کتش به من لبخند زد شهروز اهسته زمزمه کرد ياز جا برخاست و در حال بستن دکمه  زین او

داد مردك مزلف یبود خدا بهش دندون نم بهتر

:گفت یانیبود ک نیبا من از دستش خشمگ یکنم به خاطر همراه یم تصور

چهار يشماره  يکارخانه  استیرزم ارا ر ياقا جناب

:شد انگار حال بلند شدن نداشت شهروز دوباره گفت زیمخیبود که در جا ن امرزمیهم سن و سال پدر خدا ب يدمر او

داره اجیاحت يجوانتر رانیتونه به خودش تکون بده کارخانه به مد یبس نون مفت خورده نم از

:گفت یانیک

پنج يشماره  يکارخانه  استیر یکمال ياقا جناب

 میبود تعظ دهیکرده و پاسخ رد شن ياز من خواستگار میمستق ریقبل به صورت غ يه بود که چندو چند سال یس يمرد او

:گفت یانینشست ک شیکرده و سر جا ییغرا

شش يشماره  يکارخانه  استیر یتهران ياقا جناب

دانم چرا  ینمو  دینال یم شیها یزنده بود از کار شکن یتا وقت شهیکه پدر هم یعسل یمرموز بود با چشمان يمرد او

:کرد شهروز گفت یاخراجش نم

عامل فتنه ست یکنه و به قول یرو کوك م رهایمد هیشازده اکثرا بق نیگفت ا یجمع باشه پدرم م حواست

:گفت یانیک

هفت يشماره  يکارخانه  استیر یمیتقل ياقا جناب

که در  ياز اول تا اخر به گفتگو با فرد یانیک يما توجه داشت و نه به حرفها ياز اول جلسه به او بود نه به حرفها حواسم
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:از جا برخاست و به نظرم گفت دینام خودش را شن یکنارش نشسته بود سرگرم بود و وقت

مخلصم

:گفت شهروز

چه طرز حرف زدنه؟ نیم؟ایهست یکرده حاال در چه زمان فکر

:گفت رانیمد یپس از معرف یانیک

دکتر باشند يخانوم و اقا ییفرما فیشون برگردند و منتظر تشرتونند سرکار یم زیعز نیو مسول رانیمد

از  ینگاه گریکدیو به  دهیکش یحاضر از جا برخاستند من و شهروز نفس راحت تیباز شد و جمع یخروج يدرها یوقت

:شهروز گفت میافکند تیسر رضا

تازه اولشه نیا

:گفتم يدار یبا لحن معن من

.میکن یقول خودتون عادت م به

نوزدهم صلف

بار  نیاول يان همه کارگر که برا انیو خفه م کیتار يبود راه رفتن در ان سوله ها ییچه کار سخت و طاقت فرسا ایخدا

و به اتفاق او به  ستادمیا یتمام مدت مثل عصا کنار شهروز م دیبا یزده بودند م رتیو ح دندید یزن م ریمد کی

داشتم دنشانیبه شن يبودم و نه عالقه ا دهیعمرم شن منه در تما که یحاتیسپردم توض یگوش م یانیک حاتیتوض

رفتم  یچهار دچار حالت تهوع شدم و به سرعت به طرف در خروج يشماره  ياز کارخانه  دیبود که هنگام بازد نیچن

احمق شدم  يمثل زنها دمیشیبر هم فشردم و اند دهیچند لحظه د يداده و برا هیتک واریازاد سر حالم اورد به د يهوا

 یخورد سرم به شدت درد م یاگه حالم بهم م یماندم حت یم دیبا یان همه مرد ضعف نشان دهم؟م انیچطور توانستم م

:و به عقب برگردم میبگشا دهیشهروز سبب شد د يصدا دمیکش یانگار زجر م ایسوخت خدا یکرد و چشمانم م
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ادامه بدن حاتشونیتوض هی یانیک يداخل تا اقا دییاگه حالتون خوبه بفرما یشناس خانم

گفت که  یسخن م يا گانهیبا ب یینگران نبود گو يذره ا یزده بودم حت رتیرفتارش ح يو سرد یو سنگدل یتفاوت یب از

با لحن  یانیتوانست تا ان درجه خونسرد باشد؟ک یرا فشرد چطور م میکرد بغض گلو یبار مالقاتش م نیاول يبرا

:گفت يمتملقانه ا

 لیاحتماال به دل ارنیخنک ب ینیدیحال سرکار خانوم بهتر بشه دستور دادم براتون نوش دیقربان اجازه بفرمائ دینکن عجله

ستیخانوم مناسب ن يگرفته اش برا يخشن با اون هوا طیمح نیکارگاه حالشون دگرگون شده ا يگرم و الوده  يهوا

:اما ارام گفت یرحم یبا ب شهروز

دیعادت کن دیهر حال با به

:ان که به شهروز نگاه کنم گفتم یگرفته ب ییکردم بر خود مسلط شوم با صدا تالش

نیادامه بد دیتون یمن حالم خوبه م یانیک ياقا

ارنیم یدنیالساعه براتون نوش دیکنم عجله نکن یم تقاضا

:گفت شهروز

ستیمناسب ن کارگرها يهوا برا نیبشه ا يکارگاه هر چه زودتر راه انداز ي هیتهو ستمیس دیبا

:سر خم کرده و گفت یانیک

قربان بله

:دستور شهروز جلوتر امده و گفت دنیبود با شن ستادهیعامل کارخانه که تا ان لحظه عقبتر ا ریارا مد رزم

امدهین شیپ یعادت دارند و تا حاال هم مشکل خاص طیمح نیفقط هدر دادن پوله قربان کارگرها به ا نیا

:گوشت الود او دوخت و محکم گفت کلیا به هنگاه غضبناکش ر شهروز

میبهتر کار کنند ما در برابر اونا مسول زهیپاک يهوا يتونند تو یم اما
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که  دیکرد انقدر طول نکش ادداشتیبا عجله درخواست شهروز را  یانیافکنده و سکوت نمود و ک ریارا سر به ز رزم

کارخانه چشم  ياز انها فاصله گرفتم و به دور نما یو کم دمیاوردند و من به زور چند جرعه اش را سر کش یدنینوش

 نیدانم که تاب نخواهم اورد هم یساخته نشدم و م طیمح نیا يامن بر دمیشیاند یدوختم نه خارج از تحملم بود با ناتوان

 يخودش برا دیحوصله د یحوصله به راه افتادم او که مرا انقدر ب یهنگام شهروز خواست نزدشان بروم و من خسته و ب

:گفت نیو خشمگ ستادیا دیام رس یقدم کیبه  یکم کردن فاصله حرکت نمود و وقت

چه طرز راه رفتنه؟ نیا

:شنوند لذا محکم گفتم یرا از ان فاصله نم میکارخانه صدا ریدانستم معاون و مد یم

پرواز کنم؟ دیتونم راه برم البد انتظار دار ینم نیاز ا عتریسر

:گفت معترض

محکم گام برداره و مقتدر صحبت کنه دیبا ریمد ستین ریمد کیطرز راه رفتن  نیا

:زده و گفتم يپوزخند

ادیو من معاون شمام رفتارم که به معاون ها م دیریشما مد دیکن فرض

:حوصله گفت یخسته بود ب زیکه خودش ن او

خوب چرخ  تیریکنند و بدون مد یتفاده مما اس يخانوم؟نصف مردم شهر از محصوالت کارخانه ها هیچه وقت شوخ حاال

چشمها به ما دوخته شده يهمه  دیتر عمل کن يو جد دیداشته باش تیاحساس مسول یگرده لطفا کم ینم دیتول

ام را از دست داده ام و به شدت  هیدانست پس از مرگ پدر روح یم یبود او بهتر از هر کس ریشکست چقدر سختگ قلبم

زن تنها بودم؟با  کیاز  شتریکرد مگر من ب یبه عوض سرزنش کمکم م دیبا یط باشم مکنم به خود مسل یتالش م

:بغض الود به زحمت گفتم ییصدا

قربان بله
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و رزم ارا رفتم او  یانیتازه تنفس کردم و به طرف ک يهوا یکم دینگو يزیتا چ دیبود دندان بر هم سائ نیخشمگ لحنم

گرفته بودم محکمتر باشم و به کارم با عالقه نگاه  میتصم دین وارد سوله گردمتعاقب من به راه افتاد و پشت سر م زین

را که  یوبیو زبانم ع ستینگر یوجودم چشم شده و به اطراف م يهمه  نباریشد ا یم ختهیبر انگ یدر من ذوق دیکنم شا

:داد یها پنهان بود تذکر م یلیخ دیاز د یحت

 يجوشکار يو دستگاهها نیبد دیکارگرها کهنه شده به همه لباس جد يها که متوجه شدم لباس يرزم ارا به طور جناب

نظافت  طیمح نیرسه سالهاست ا یبه نظر م دیبکش طیمح نیا يبه سرورو یبهداشت دست تیرعا يو برا دیکن ریرو تعم

نشده

میارفعال هر دو رو کم د دیدون یکه م يو به طور هیادیز ي نهیکار مستلزم وقت و هز نیخانوم ا اما

کارش مطلوب  طیکنه که مح یبهتر کار م یکارگر وقت کی دهیتول ياز برنامه  یبخش نمیرزم ارا ا ياقا دیمن بحث نکن با

دیرینظافت به کار بگ يباشه هر تعداد کارگر الزمه برا

 یم میه کنخودمون استفاد ياز کارگرها میو اگر بخواه ستین یکاف نجاینظافت ا يکه مد نظر شماست برا يتعداد اون

اند یاتیها ح هیکه ثان میهست یتیو حاال در وضع میکن لیدو روز کار رو تعط یکی دیبا

دو کارگر  یکی دیکه شا نیتوجه به ا یفربه اش کرده و ب کلیبه ه یاش خسته شده بودم نگاه یمنطق ریغ لیدال از

:سخنانم را بشنوند گفتم

و  دیریخودتون هم کهنه و اسفنج به دست بگ رویخاطر کم بودن وقت و نبه  نیاگه مجبور بش یحت دیکن یکارو م نیا شما

هم هست یبه گمانم ورزش خوب دیمشغول شو

:گفت دید نگونهیکه اوضاع را ا یانیکرد ک اریمن سرخ شد و سکوت اخت تیصورتش از قاطع رنگ

پدرشون هستند؟ يکه خانوم به جا دیهنوز باور ندار دیشا دیاطاعت کن دیرزم ارا شما فقط با ياقا

:خطاب به من گفت انگاه
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مو به مو اجرا خواهند شد شاتتونیاسوده باشه فرما التونیشما خ خانوم

:گفتم محکم

دیهم ابالغ کن گهید رانیبه مد نویلطفا ا یانیک ياش خارج شده باشه اقا یاز حالت فعل نجایا يبعد دیخوام در بازد یم

کارخانه همراه شد گریاز نقاط د دیبازد يو با ما برا سر فرود اورد لشیرغم م یارا عل رزم

توان دراوردن لباسم را  یبود و حت دهیبدنم خسته و کوب يشب ساعت از ده گذشته بود که به خانه برگشتم همه  ان

 یاز گرسنگ شیام ب یداشتم خستگ اجیشدم چقدر به خواب احت رهیتخت افتادم و به سقف خ ينداشتم به اتاق رفتم و رو

:را فشرد زمزمه کردم میرفت؟بغض گلو یم نیپائ میگلوو خشن غذا از  فیان مناظر کث دنیبود اصال چگونه با د

هم که انگار منو فراموش  ؟خداينبود که افزونش کرد یعذاب خودم کاف ای؟ايبود که با من کرد يچه کار نیا پدر

کرده

را با دست از گونه  میبود اشکها يو دوده ا فیهمه کث میالباسه ستمینگر میبودم به سراپا دهیکه دراز کش همانطور

 ییخودنما میشدن اشکها يصورتم نشسته بود که با جار يدوده رو هیال کیانگار  ایبرگشتم اه خدا نهیزدوده و به طرف ا

ا زتن  یام به حمام رفتم و غبار و الودگ یرغم خستگ یعل دیچک یم نیاز صورتم به زم رهیت یعیکرده و به صورت ما

چگونه به خواب رفتم دمیو نفهم دمیاکتفا نمودم سپس به بستر خز یزدودم انگاه به اشپزخانه رفتم و به خوردن تکه نان

از  ییبدنم خرد بود گو ياما همه  زمیگشودم و تالش کردم از جا برخ دهید يزیساعت روم يهشت صبح با صدا ساعت

 وانیل کیو پس از خوردن  دمیبود از جا برخاستم و لباس پوش یه هر زحمتافتاده بودم ب نیکوه به زم ينقطه  نیباالتر

به خودم افتاد چقدر چشمانم گود  نهیناخوداگاه نگاهم در ا گرفتمقرار  لیپشت فرمان اتومب یاز خانه خارج شدم وقت ریش

را از تنم ربود  یصبحگاه خستگخنک  يتازه روز دوم کاره استارت زدم و به راه افتادم هوا نیافتاده بود با خود گفتم ا

انکه هر کس از کنارم  نباشد ضم امدهیکردم شهروز ن یبعد در کارخانه بودم و در حال باال رفتن از پله ها دعا م یساعت

 دمیدر اتاق که رس يگفت و من هم مجبور بودم به تک تک انها پاسخ دهم جلو یم ریکرد سالم و صبح بخ یعبور م
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وارد اتاقمان شدم به  یمن نشست وقت يبود از جا برخاست و با اشاره  کشیپدرم و شر یمنش يکه روزگار یجوان یمنش

بلند  يچند لحظه بعد وارد اتاق شد و برگه  یبود منش امدهیشهروز هنوز ن همستجاب شده چرا ک میدعا دینظرم رس

:دمیرا مقابلم نهاد با تعجب پرس ییباال

خانوم؟ هیچ نیا

:بود گفت یمهربان و دوست داشتن يجوان که دختر یمنش

گذارمیعامل م ریمد يروز قبل رو جلو يتلفنها ستیتلفنها ست هر روز اول وقت ل ستیل

:لبخند گفتم با

بدونم بگو دیهم هست که با يا گهید زیاگه چ متشکرم

:جوان مودب گفت یمنش

تا من جواب بدم دیبپرس دیسوال داشته باش يزیاگر در مورد چ شما

یکنم تا تسلط کامل به کارها کمکم کن یکارها ناواردم ازت خواهش مبه  من

:که خوشحال بود طرف اعتمادم قرار گرفته گفت یمنش

چشم

با کسب اجازه ما را  یپاسخ گفت منش مانیو او به هر دو میهر دو سالم داد یمنو منش دیهنگام شهروز از راه رس همان

:اش انداخت و زمزمه کرد یصندل يوز کتش را دراورده و روتنها گذاشت و در را پشت سر خود بست شهر

من چقدر گرمه يخدا اه

انکه نشان دهم نسبت به او  يلباسش شد و من مخصوصا برا ي قهیو سرگرم مرتب کردن موها و  ستادیا نهیمقابل ا انگاه

:دیدر برابرم نهاده بود سرگرم کردم او پرس یکه منش یستیاعتنام خود را با ل یب

امده؟یهنوز ن یانیک يقاا
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دمیرو ند شونیکه ا من

ادیداد که سر وقت ب اتومیاولت کیبهش  دیبا

بکنه؟ دیچه با دونهیم اون

:دیطرفم برگشت و متعجب پرس به

د؟یکن یم يهم از او طرفدار شما

:خوداگاه گفتم نا

میاستراحت کن شتریب یکم شهیاو سبب م ریکنم تاخ یکنم فقط فکر م ینم يجانبدار یاز کس من

:دیپرس متعجب

د؟یاستراحت نکرد شبید مگه

:باال انداخته و گفتم شانه

 دیکن قیکنم شما هم تصد ینبود فکر م یکه پشت سر گذاشته بودم کاف يمقدار خواب بعد از روز خسته کننده ا اون

دیداشت ریساعت تاخ میچون امروز ن

:بود قاطع و محکم گفت ام شده هیمتوجه کنا ییدر هم گره خورد گو ابروانش

بود لمیاتومب یداشتم به خاطر نقص فن ریتاخ قهیو اگر امروز چند دق ستمیمن خسته ن ریخ

:شده و گفتم رهیصورتش خ به

کشیبه شر یبده حت حیکارهاش توض يدرباره  دیعامل نبا ریمد کیقول خودتون  به

که در  یتا من شاهد غضبش نباشم خودم هم از لجاجتخودش افتاده بود به طرف پنجره برگشت  يدر تله  ییکه گو او

 یجز مقابله به مثل نداشتم دلم م ياو انقدر سرد و لجباز و سرسخت بود چاره ا یگرفته بودم خشنود نبودم اما وقت شیپ

ش ا مانهیگرم و صم يصدا دنیشد و جسم و جان خسته ام با شن یماو اغاز  يبه رو يخواست صحبتم با لبخند عاشقانه ا



يجعفر میمر - من يایرو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٥٥

 چیتفاوت بود که ه یسخت ب يا گانهیشناختم ب ینبود که قبال م يمن شهروز يبرا گریگرفت اما افسوس او د یتوان م

شود؟خودم  یجو م نهیک یدوست ناگهان مبدل به دشمن کیکرد چگونه  یرنج و ضعف من خشنودش نم دنیجز د زیچ

به او محتاج  يگریاز هر زمان د شیب يم باشد ارگاه هیتوانست تک یبستم که م یعشق يبودم چشمم را به رو قصرم

دیفهم یبودم و او نم

سود و  انیتا در جر میگذشته پرداخت يپرونده ها يبه مطالعه  مییسخن بگو گریکدیبا  یانکه کالم یروز هر دو ب ان

بود  یانیک ي هیتوص نیا میخانه شد یبغل پرونده راه کیو غروب هر دو با  میریقرار بگ دیکارخانه ها و روند تول انیز

:گفت یاو م

گرفت دیچند و چون کار قرار خواه انیدر جر دیپرونده ها رو مطالعه بفرمائ اگر

 يمطالعه  انیاورد همان شب در جر یاز زحمت خودش کاسته و به ما فشار م بیترت نیکردم او بد یمن حس م اما

 ریتوانسته اند مقاد یداشته اند و حت يپربار داتیلگذشته تو يسالها یط کشیپرونده ها متوجه شدم که پدرم و شر

خورد انگار در  یهم به چشم م يپدرم بود امضا اقا مهد مضارا به خارج از کشور صادر کنند هر جا ا داتشانیاز تول يادیز

انها کجا و  يطه اما راب میدر همان راستا گام بردار دیبا زیهر قرار داد هر دو مکلف بودند امضا کنند دانستم منو شهروز ن

 یخاك دارد شرکائ مدر کدا شهیما ر یدشمن دمیفهم یو من نم میزد یم ریرا با ت گریکدی ي هیسا ییما کجا گو يرابطه 

خصمانه داشتند یروابط دوستانه ارتباط يکه به جا

 يهمه  میگفت یمسخن ن گریکدیکار با  يبخود گرفت و جز درباره  يتر يما صورت جد تیکار و فعال زیفصل پائ اواخر

 یکردم که شدم مثل انسان ییاعتنا یانقدر به قلب شکسته و خسته ام ب شتریمن و او فقط شده بود کار و سود ب یزندگ

شده ام که دستو  ریندارد دانستم مد یکند و به پشت سر توجه یشده حرکت م نییاز قبل تع يکه با برنامه ا یکیمکان

 یخوابیاز فرط ب دگانمید گریکار را باال ببرم د تیفیک قیدق یت انجام دهم و با نظارتکنم و اصالحا يزیربدهم و برنامه ر

زنانه ام را  صلتو خ يرفته رفته خو یینداشت گو يگله ا نیسنگ تیسوخت و بدنم از کار و فعال ینم يو شب زنده دار
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قابل نفوذ  ریسخت و غ یبدل به سنگخشن و مردانه قلب رئوفم را م طیشدم مح یدر لباس زن م يبردم و مرد یم ادیاز 

و به من به  دندیهراس یاز اقتدارم م رانیشده بودم که مد یشدم زن یقدم از خودم دور م کیکرد و با هر قدم به جلو  یم

که اراده کنم موفق  يبرده و مطمئن بودند در انجام هر کار یام پ یبه سرسخت ییگذاشتند گو یخاطر خودم احترام م

:احوالم شد يایپدر شهروز به خانه ام تلفن زد و جو زیفصل پائ يشبها نیاز اهر یکیخواهم بود 

چطوره دخترم؟ حالت

خوبند؟ د؟خانوم؟خانواده؟همهیشما چطور متشکرم

ره؟یم شیخوب پ ؟کارايلطف خدا حال همه خوبه تو چطور به

:که گذشته بود گفتم یسخت يبه روزها دنیشیو با اند دهیصدا کش یب یاه

مرتبه زیهمه چ بله

کرد یم فیتعر یلیخ اقتتیو ل یشهروز که از کاردان دیائ یمطمئن بودم که شما از پسش بر م من

من  یانوقت نزد پدرش از کاردان ردیگ یم رادیکند و دائم ا یبه من نگاه م ریرا فشرد تمام مدت روز با تحق میگلو بغض

هتر است؟ب دیکند اگر به خودم هم بگو یکند؟فکر نم یم فیتعر

دستته؟ یدخترم؟گوش الو

:لرزان گفتم یاهنگ با

شماست شاتیگوشم به فرما بله

شدم  یبود متوجه توجه و عالقه اش م نینه اگر چن ای دیگو یخواست بدانم ان حرفها را در حضور شهروز م یم دلم

:دمیپرس

ستند؟یشهروز خونه ن اقا

مد بهش بگم تلفن کنهاو یتونم وقت یم نطورهیا ؟اگهيباهاش کار دار نه
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:بر قلبم نشست گفتم اندوه

کنم یتا فردا صبر م ستین يازین نه

؟یشب مهمان ما باش کی يریپذ یم ایا نمتیبب کیروز از نزد کیخواد  یدلم م یلیخ

:اوردن شهروز گفتم ادیبه  با

میائ یبه خونه م ریو شبها د میگرفتار یلیمن هم براتون دلتنگم اما حاال خ گهید یفرصت يبرا دیبذار

از  یکیکنم  یم یهست من هم سع شهیفراموش نکن که کار هم نویو ا يندازیمراقب خودت باش خودت رو از پا ن فقط

دیخبرم کن دیداشت ازیگم اگر به کمک من ن یبهتون بزنم به شهروز گفتم به تو هم م يروزها سر نیهم

 ياقا مهد يار شدم اما قادر به متمرکز کردن فکرم نبودم حرفهاکرده و دوباره سرگرم ک یگفتن چشم از او خداحافظ با

کند و رودر  فیچه معنا دارد که او پشت سر از من تعر دمیپرس یمشغولم کرده و قلبم را شکسته بود و دائم از خود م

 ینم تیریداز م يزیزنها چ دیو بزرگش کند و بگو ندیاز من بب یطول روز مراقب است که خطائ رد؟تمامیبگ رادیرو ا

هستم نه  کشیبداند که من شر دیاو با ستیانصاف ن نیشود نه ا یهستم که توسط او کوك م یدانند انگار من عروسک

ترسم ینم يزیچ ای یاظهار نظر دارم و از کس ياو اجازه  يبداند که به اندازه  دیدستش با ریز

شد و  ینم ياشکم سراز یبا هر اتفاق گریشدم د یدم مکرد و خوددارتر از انچه بو یم شهیرفته عداوت در وجودم ر رفته

و نقشه  ختمیر یکردم در خلوت شبانه ام اشک م یم هیهوس گر یاز سر دلتنگ یفشرد و اگر گاه یرا نم میبغض گلو

نقاط ضعف  يکه فقط دست رو میسرد شده بود گریکدینسبت به  يفردا چگونه باشم ما به قدر يبرا دمیکش یم

 یتوزانه مان پ نهیبه روابط ک یاما خوشبختانه هنوز کس مینداشت یطرف مقابل توجه تیو به حساس میتگذاش یم گریکدی

 یهم لبخند م يو ظاهرا به رو میشد یدر اجتماعات حاضر م گریکدینبرده و هر چه بود در خلوتمان بود ما در کنار 

.به پا بود یاما در قلبمان غوغائ میزد

ستمیب فصل
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وارد اتاق شد رنگ به رو نداشت و زبانش  یرا صدا زده و به انتظار امدنش نشستم طفلک وقت یمنش یاهنگ غضبناک با

بند امده بود

بله خانوم؟...ب

نجایا انیهر چه زودتر ب نیو بگ دیبزن یتهران يتلفن به اقا کیلطفا  یمنش خانوم

خانوم.......چشم

ن؟یبه تته پته افتاد چتونه؟چرا

کنم یون رو اجرا مالساعه امرت ریخ..ن

شدم شهروز که از جرو بحث خسته شده بود با  رهیبرف خ زشیاز اتاق خارج شد مقابل پنجره رفتم و به ر یمنش یوقت

:دیپرس ریتغ

ن؟یزیشهر رو بهم بر کیکارگر  کیبه خاطر  نیخوا یم

:طور که پشتم به او بود گفتم همان

نداره به سوالتون پاسخ بدم یلزوم

:زد ادیفر نیانداخته و خشمگ نیرا به زمخودکارش  او

به جاش بنشونم؟ گهید ریمد کیتونم  یاگر عذرش رو بخوام چطور و از کجا م من

دیمن بلند نکن يصداتون رو به رو گهیدر ضمن د دمیمن انجام م نیکارو انجام بد نیشما ا ستین الزم

احساس قرار گرفتن ریتحت تاث یعنیکار شما  نیا

دلم هست يکه هنوز رحم تو ستمین شرمنده

حق داره اگه صالح بدونه کارگرش رو اخراج کنه ریمد کی

جون کنده و شش تا بچه داره؟ يسال برا ستیکه ب يکارگر
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ستندین مهیچون ب میندار يتعهد چیقانون کار ما در قبال اونا ه طبق

:گفتم نیطرفش برگشته و خشمگ به

 نکهینه ا میکرد یم مهیکارگرها رو ب يهمه  دیبا یم میقانون کار رو اجرا کن میخواست یکدوم قانون کار؟اگه ما م طبق

میکن رتریرو س رهایو س میرو گرسنه نگه دار ازمندهاین

يریبگ میو بعد تصم يرو هم بشنو یتهران ياقا يحرفها دیبا

هم قبول ندارم قهیدو دق ياون مردك رو به اندازه  من

داره يادینفوذ ز رهایمد ي هیبق يرو ؟اونیرو بشورونه چ هیبق اگه

و اون کارگر  يکاش بود ستمیبا زشیهمه چ يدارم پا الیترسم و خ ینم یچیاز اون نترسون که به خدا قسم از ه منو

 میرو از کارگرها دار زمونیدر کارخانه منتظر من بود ما همه چ يبرف مچاله شده و جلو ریز يدید یبدبخت رو م

ستیدرست ن نیا مینک یاونوقت استثمارشون م

مثل منو توئه؟ یدو تا ناش يعظمت به عهده  نیبه ا ییکارخانه ها يکه اداره  نیدرست باشه؟ا یکی نیدرسته که ا یچ

انکه از ان  يزد برا یمانده بود و برق حسرت در انان موج م رهیخ ینامعلوم يشدم چشمانش به نقطه  رهیصورتش خ به

:حال خارجش کنم گفتم

رمیاز کارمندانم دستور بگ نکهیباشم نه ا ریدارم مد الیدونم اما خودم خ یرو نم شما

.....فرانک.....فرانک

:و ادامه داد دیلب خند ریزد ز یبود که به اسم کوچکم صدا م يبار نینخست

 ریا مدهفت هشت ت نیاصل هم م؟دریدار فاتیحالت تشر شتریو ب میستین يکه ما عمال کاره ا يدیتا به حال نفهم چطور

کارخونه ها رو  دیبا میبا تجربه رو هم از دست بد ریاگر چند تا مد میکنند و ما فقط ناظر یرو اداره م دیدارند خط تول

چرا  یدونیم چیو منسجمتر ه دتریجد يهایزیابتکار برنامه ر تیخالقنگاه کن هر روز  بیرق يبه شرکتها میکن لیتعط
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کارخونه رو در پر حجم  کی ریتوجه ندارند و مد نایمثل ا يپا افتاده ا شیئل پکنند؟چون به مسا یم شرفتیروز به روز پ

کنند یکارگر رو خواسته احضار نم کیعذر  نکهیساعات کارش تنها به خاطر ا نیتر

:تلخ گفتم يبه عالمت تاسف تکان داده و با لبخند يسر

به احوالت يوا یباتالق فرو رفت نیکجا در ا تا

:گفت متقابال

بکن اما به خاطر  يکه دوست دار يخب هر کار اریتونه تاجر باشه چون تابع احساساته بس یگفتند که زن نم راست

کنم که دوست دارم یرو م يداشته باش من هم همان کار

:گفتم معترض

 دهیشن میناوصاف بهتر باشه شراکتمون رو بهم بز نیکنم با ا یلجاجت احمقانه ادامه بدم فکر م نیبه ا ستمین لیما گهید

درست  کیبودم که دو شر دهیکنند اما نشن یجهت حرکت م کیمشترك المنافع هستند و در  کیبودم که دو تا شر

هم بخندند دیبرعکس هم رفتار کنند و به عقا

کردم چون خودم هم خسته شدم تو در برابر پروژه  یکارو م نیا نهایاز ا شتریباش اگر امکان جدا شدن بود پ مطمئن

اد؟یخوشش ب يدردسر نیکه از چن هیک یزن یناگهان در جمع درست برعکس من حرف م ایو  یکن یمخالفت م من يها

که فکر  یکن یرو م يو نقصه و درست همون کار بیع یب دتیکارها و عقا يهمه  یکن یکه تو فکر م نجاستیا مشکل

درسته یکن یم

 يو من با صدا میبه در اتاق هر دو خاموش شد یضربات دنیبا شن نکهیشد تا ا یما در لحظه داغتر و داغتر م بحث

:گفتم يارامتر

داخل دیبفرمائ

:مشغول شد یوارد اتاقمان شد و به سالم و احوالپرس یتهران
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دکتر؟ يشما چطوره سرکارخانوم؟اقا حال

که پشت  یمبل ياو رو ندیبود با تکون سر تشکر کرد و اشاره نمود بنش یمباحثه با من عصب يکه به واسطه  شهروز

:متملقانه گفت یسرش بود نشست و با لحن

بود قربان؟ يامر دمیخدمت رس دیبنده رو احضار فرمود تا

:حوصله گفت یب شهروز

باهاتون کار دارند یشناس خانوم

:شده و گفت رهیاش به من خ یبا چشمان عسل او

خانوم سراپا گوشم دیبفرمائ امر

:داشتم گفتم ياز او انتظار همکار ستمیبود نگر دهیاش دو به شهروز که خون به چهره یچشم ریز

از شما گله مندم یتهران ياقا

سر زده؟ یینکنه خانوم مگه از بنده چه خطا خدا

:مبل مقابلش قرار گرفتم و گفتم يرو

چرا؟ دیقبل اخراج کرد يهفته  ياز کارگران با سابقه تون رو از چهارشنبه  یکی شما

:دیو متفکر پرسداد  هیبه عقب تک او

خانوم؟ هیچ اسمش

:دیانکه پاسخ سوال مرا بدهد پرس يکارگر مورد بحث را به زبان اوردم ابروان او در هم گره خورد و به جا لیو فام اسم

مزاحم شده خانم؟ ایا

:گفتم محکم

نیجواب سوال منو بد شما



يجعفر میمر - من يایرو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٦٢

:رف زدن نمودرا نداشت از موضع قدرت شروع به ح يکه ابدا انتظار چنان برخورد او

باشه به خاطر  حیکنم صح یکنک فکر نم یخانم من سالهاست که دارم به شما خدمت م ستیرفتار شما اصال درست ن نیا

دیصحبت کن نطوریکارگر با من ا کی

د؟یکن یخدمت م دیساله دار چند

حدود دوازده سال در

:زدم ادیفر

خدمت کرده؟ ستمیس نیاون کارگر چند سال به ا دیدون یم

دیکشوند نجایبه ا یتیاهم یب نیبه ا یهمه راه به خاطر مشکل نیکه منو ا دیکنم شما سخت در اشتباه یفکر م من

نیبه سوال من پاسخ بد نیخوا یم یبه خودتون مربوطه باالخره ک دیکن یشما فکر م انچه

:گفت لشیرغم م یعل او

هنگام کار  دید بیچند سال قبل براش اتفاق افتاد و اس که يسرعت عمل نداره و دستش بر اثر سانحه ا نکهیخاطر ا به

کنه یم تشیاذ

نمانده بود؟ یاز اخراجش باق ریغ یراه چیواقعا ه یعنی

:گفت يبا لحن کشدار او

بدم؟ ینگهش دارم و پول الک دیانتظار داشت خانوم

 دیحق و حقوقش رو پرداخت کن دیعذرش رو خواست یوقت ایو  نیبهش کار بد يدر قسمت ساده تر دیتونست یم حداقل

ختهیمنافع ما ر يرو به پا شیو جوون دهید بیما اس يکارخونه  يدست اون تو

:دیپرس يدار یلبخند معن با

ه؟یکار من قبل از همه به نفع ک نیخانوم متوجه هستند که ا ایا
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:گفتم محکم

دیریوجدانتون رو در نظر بگ دیبه نفع ما کار کن ستیاقا الزم ن ستین الزم

:جا برخاسته و گفت از

تحمله رقابلیغ گهید نیا

:هم از جا برخاسته و گفتم من

باشه زمیاستعفاتون رو م يفردا اول وقت برگه  لمیما ینیکارگز دیببر فیتشر پس

 دیرا کردم که پدرم با يشد انگار چشم به راه کمک او بود من کار رهیبا دهان باز ابتدا به من و سپس به شهروز خ او

:ان گفتم يرو يبه برگه ها ستنینشستم و در حال نگر زمیکرد پشت م یسالها قبل م

یتهران يندارم اقا یعرض گهید

کردم نگاه شهروز متوجه من است یدانم چرا حس م یکرده و از اتاق خارج شد نم یلب خداحافظ ریز او

نظر کردند و  دیدر رفتارشان تجد نیو مسول نرایاز مد یلینه تنها اوضاع را بدتر نکرد بلکه خ یمن با تهران رفتار

به  یبلکه چند روز بعد سبد گل اوردین میبرا یینه تنها برگه استعفا یو تهران دیمن نزد کارگران صدچندان گرد تیمحبوب

:عذر خواست و طلب بخشش کرده بود رخوردشب يان به واسطه  یفرستاد که ط ادداشتیهمراه 

 يتوانند چشمشان را به رو یشوند نم یم نیساده تا ان درجه اندوهگ يکه به خاطر کارگر یخانم با محبت و رئوف مسلما

خواهند گذشت بنده نخواسته و نخواهم خواست که  رشیدلسوز و خدمتگزار ببندند و از تقص يریمد يخدمات صادقانه 

جز منافع شما در ان نبوده  یتین چیه دیرنجشتان گرد سبابصورت دادم که ا یشما عمل کنم و اگر عمل لیبر خالف م

.........است

را تا به اخر خواند  یتهران ادداشتیرا با غرور در برابر شهروز گذاشتم و منتظر عکس العملش شدم او  یتهران ي نامه

به رفتار سردش عادت کرده  گریبه کارش مشغول شد لبخند بر لبانم نقش بست د دیسخن بگو یانکه کالم یانگاه ب
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نمود او که هنگام باال امدن از پله ها با  رتزدهیمنو شهروز را ح وامد  دنمانیسرزده به د يبهمن ماه اقا مهد بودم اواخر

:بود گفت دهیشن ياریبس فیمن تعار ياز کارگران روبرو شده و درباره  یجمع

در قلب  یتونستزن  کیگم که به عنوان  یم کیکنم دخترم و بهت تبر یم نیرفتار انسان دوستانه ات رو تحس من

یکارگرها خونه کن

:گفت یز به شوخ.شهرو

بسپارم و استعفا بدم؟ شونیچطوره من هم کارها رو به ا پس

:و گفت دهیاو خند یبه شوخ يمهد اقا

فهیمرد رو انجام بده در خور تعر کیزنه و تونسته کار  کیفرانک خانوم چون  یخوبه منته یلیپسرم کار تو هم خ نه

:صدا گفت یب یشده و پس از اه رهیپدر خبه عکس  انگاه

و حاال  میدیسرپا ماندن کارخونه ها زحمت کش يبرا یلیخ یبچه ها؟منو شناس دیدونیراحته م المیخ گهیرو شکر د خدا

اما حاال  دیتئیکار بر ب نیکردم از پس ا یفکر نم نیبرم راستش رو بخوا یحاصل زحماتمون هدر نرفته لذت م نمیب یکه م

من درست مثل حاال يبچه ها دیشبا هم متحد با دیکه خالفش رو ثابت کرد نمیب یم

هر  م؟ویریدانست که منو او مثل کاردو پن یم ؟چهيدانست اقا مهد یچه م میستینگر گریکدیبه  یچشم ریشهروز ز منو

 يخارج شد منو اقا مهد يانجام کار يشهروز از جا بر خاست و از اتاق به بهانه  مینیب یخود م ي چهیرا از در ایکدام دن

:از رفتنش ارام گفت نانیپس از اطم ياقا مهد میشد رهیهر دو به رفتنش خ

داره؟ یمشکل ایشده ا ریکم حرف و گوشه گ یلیروزها خ نیا هیپسر حساس اون

دونم ینم من

مربوط به کارش باشه دیگفتم شا اه

مرتبه زیهمه چ نجایا
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:تگف شیکردن چا نیریدر حال ش يمهد اقا

رو به گور ببرم شیعروس دنید يترسم ارزو یپسر که م کی نیدخترم؟منم و ا یدونیم

با دهان باز به دهانش چشم دوختم ختیفرو ر قلبم

رو بهش  يادیمشترك نداره تا به حال دختران ز یزندگ لیبه تشک یشیاز وقت ازدواجش گذشته اما اون گرا یلیخ گهید

 یچرا ازدواج نم ؟تویکنه راست یم ریس يا گهیو در عالم د ستیدونم انگار خودش ن ینم.......اما اون میکرد شنهادیپ

؟یکن

:سوالش جا خوردم و گفتم از

از وقت ازدواجم گذشته گهید ياریاسفند ياقا دیزن یم ییحرفها من؟چه

یمشترك فکر کن یو بهتره به زندگ یدونم اما تو هم جوون یم يفوت همسرت شوکه ا ياز واقعه  هنوز

:نهادم گفتم یدر ظرف مقابلش م وهیکه م یدر حال دستپاچه

فکر نکردم......اش درباره

بشه هان؟ دیکه موهاتون هم مثل دندوناتون سف دیانقدر تنها بمون نیکرد ستیتو و شهروز ن نکهیا مثل

بود که به ان فکر نکرده چرا تا ان موقع ازدواج نکرده بود؟مدتها  یشهروز بود راست شیاما حواس من پ میدیدو خند هر

درصد از ان حدس  کیقبول  یکه حت میکرد یانقدر بر ضد هم رفتار م رایمنم ز لشیتوانستم قبول کنم که دل یبودم نم

کند؟ما درست  یخشنودش م دنشیرنج کش دنیکه د ندیبنش ینعشق ز يبه پا يشود مرد یناممکن بود اخر چگونه م

بر عالقه  یمبن یکوچک ياشاره  یسال بود که او حت کی دندیرس ینم یتالق ينقطه که هرگز به  میبود يمثل دو خط مواز

رنجم داده بود زشیام هیمدت تا توانسته بود با سخنان کنا نیاش نسبت به من نکرده بود و در طول ا

 یدلم م ردیبر باد رفته اش را بگ يمشغول است تا انتقام سالها تیکردم مخصوصا در کنارم به فعال یحس م یگاه

 دهیفا یب یبزنم به خدا من تالشم را کردم ول ادیشد فر یم رهیاز عشق به صورتم خ یانچنان سرد و خال یخواست وقت
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کردم با نگاهش  یبود افسوس افسوس که نه توان سخن گفتن داشتم و نه شجاعت اعتراف به اشتباهاتم را حس م

شده و به  گرانید يخواسته  مینه ان که تسل دمیجنگ یماندم و م یم دیبا:دیگو یم یزبان یکند و با زبان ب یسرزنشم م

خواست به من بفهماند که غرور  یمتوجه ام نبود اه چه سرسخت بود به گمانم م یتن دهم که در ان خوشبخت یازدواج

سر است ياز مو کتریبار شهیعشق و نفرت هم يمعناست و فاصله  یعشق ب يبرا

بزرگ تهران در ان حضور داشتند و من که تنها زن حاضر در ان  يکثر کارخانه دارهاکه ا میدعوت شد يا یمهمان به

 ریانها گ انیپا یسواالت ب ينگذشت که در محاصره  يریقرار گرفتم و د نیاز حاضر یلیخ يجمع بودم مورد کنجکاو

 نمیبنش میدم و خواستم سر جااز بند سواالتشان رها ش انکهپس از  دمید ییکرده و خود را به رسم ادب ملزم به پاسخگو

:مورد خطاب قرار گرفتم یتوسط کس

.....دیبخش یم یشناس خانوم

داشت یبر لب داشت و با عجله گام بر م یمیکه لبخند مال دمیرا د یعقب برگشتم و مرد جوان به

د؟یبنده بود با

د؟؟یبذار ارمیچند لحظه از وقتتون رو در اخت شهیم بله

که ابروانش در هم گره خورده و نگاه غضبناکش را به مرد جوان دوخته بود خواستم سر به سرش  به شهروز افتاد نگاهم

:گفتم ییبگذارم لذا با خوشرو

کنم یم خواهش

......منو پدرم یعنیمن بود  يبرا یجالب يبا شما تجربه  ییاشنا راستش

پدرتون؟

ابشار  يعامل کارخانه  ریتوانا مد يانا هستم پسر اقاتو نیکنم من ارم یخوام فراموش کردم خودم رو معرف یعذر م اه

میشد نیبود ما همه غمگ يتاسف بار يحادثه  شونیداشتند فوت ا یکینزد یگفت با پدر مرحومتون دوست یپدرم م
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:افکنده و گفتم ریبه ز سر

محبتتون سپاسگزارم از

:که در دستش بود گفت يبا ورقه ا يدر حال باز او

 کیبهتون تبر دیها کش دهیاز ا یلیعامل جوان خط بطالن بر خ ریمد کیشما به عنوان  یو کاردان اقتیخانوم؟ل دیدونیم

گم یم

هم در تمام لحظات در کنارم بودند ياریدکتر اسفند يتنها نبودم اقا من

دیو فوق العاده ا زیکه شما شگفت انگ دیاما قبول کن بله

دیکن یمن اغراق م يخدا اه

 یکردند و م یم نتونیها تحس یلیخ دیکرد یمختلف خودتون صحبت م يها وهیروشها و ش يا درباره که شم یزمان ابدا

مرد رو انجام بدن کیکار  دیگفتند شما تونست

میتازه اول راه ما

داستیکه خوش است از بهارش پ یگفتند سال میقد از

بر دندان گرفته بودچشمم به شهروز افتاد که صورتش را با دست پوشانده و لب  یاتفاق یلیخ

برم دیبا کگهیتوانا با اجازه تون من د يخوام اقا یعذر م یلیخ

مردد بود يزیکرد انگار در گفتن چ یدست دست م چقدر

میباهاتون داشته باش يکترینزد ياگه امکان داشته باشه ما همکار...خواستم یم....یشناس خانوم

افتخار ماست باعث

و پس از  رفتمیپذ زیبگذارم من ن ارشیرا در اخت مانیاز کارتها یکیبه من داد و تقاضا کرد خودش را  ياز کارتها یکی او

سرخ و ملتهب شده و خون به چشمهانش نشسته بود تا  ینزد شهروز رفتم که صورتش از شدت ناراحت یخداحافظ
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:گفت ینزدش رفتم از جا برخاست و عصب

د؟یائ یشما نم رمیدارم م گهید من

:اش بودم گفتم یر از علت ناراحتخب یکه ب من

میو هنوز شام نخورد میدو ساعته که اومد تازه

:گفت يزیام هیبا لحن کنا او

بردم یلذت م یمجلس نیسرکار خانوم بودم از حضور در چن يبنده هم اگه جا بله

:دمیپرس دهیرنج

ه؟یچ مقصودتون

:کتش گفت دنیحال پوش در

روشنه مقصودم

:گفتم فمیحال برداشتن کجا برخاستم و در  از

دیزن یحرف م یچ يدونم درباره  ینم

:و گفت دیکارت پسر توانا را از دستم قاپ او

باشه مبارك

:را از دستش گرفته و سردرگم گفتم کارت

به من داده شده شتریب ییو اشنا يکارت فقط به منظور همکار نیه؟ایچ منظورتون

:را ترك کرد معترض گفتم تیسالن انباشته از جمع يلندب ياز در خارج شده و با گامها نیخشمگ او

کفشها بدوم نیتونم با ا یمن نم نیارامتر راه بر لطفا

دیجا بمون نیهم دیتون یم



يجعفر میمر - من يایرو کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٦٩

:زدم ادیبهره برده و بلند فر نگیپارک یکیبود از خلوت و تار نشیدر حال باز کردن در ماش یوقت

ده؟یم یها چه معن هیکنا نیا

:دیاز خشم پرس لرزان يبا صدا او

د؟یاون کارت توجه کرد به

کارته کیفقط  نی؟ایکه چ خب

که فقط اسم شخص و تلفنش  هیشخص تیزیکارت و کیاون  دیکن یو حاشا م دیدون یم ای دیدون ینم ایجالبه  یلیخ جالبه

به کارخونه و کار نداره یربط چیشده و ه دیروش ق

به چه معناست؟ نیا

:شدم شهروز زمزمه کرد رهیکه در دستم بود خ ین چه کرده بودم؟به کارتم دیلرز یخودم هم م يصدا

هیکارت خصوص کی نیشناسم ا یابشار رو م يکارت موسسه  من

:با تمسخر در ادامه گفت بعد

دعوت بشم یکنم تا اخر سال به مجلس با شکوه یم فکر

:توجه بودم شهروز گفت یچطور انقدر ب دیلرز یوجودم م ي همه

فتمیخوام سر زبونها ب ینم دیائین یمجالس نیبا من به چن دیدار يقصد نیاگر چن نیاز ا پس لطفا

:زدم ادیبودم اما سر او فر نیدست خودم خشمگ از

 يرم و هر کار یهر جا بخوام برم م ؟منیو سرپرست من میق ؟مگهیکن یم فیتکل نییمن تع يکه برا یهست یک تو

کنم یبخوام م

:زد ادینتقابال فر زین او

یمنو مضحکه کن يحق ندار تو
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دارم؟ یمن به تو ربط مگه

دت؟یپائ یزد چند تا چشم م یکه اون پسره ننر بهت لبخند م یوقت يچطور متوجه نشد يبا من وارد ان محفل شد تو

ام نشست یشانیو عرق بر پ ختیبه وجودم ر شرم

نشسته و با  لمیکنار اتومب دیلرز یمن که زانوانم مشد و با سرعت ترکم کرد و  لشیسوار اوتمب يگریحرف د چیه یب او

.دست صورتم را پوشاندم

کمیو  ستیب فصل

ییپادشه خوبان داد از غم تنها يا

یتو به جان امد وقت است که باز ائ یب دل

ماند یبستان شاداب نم نیگل ا میدا

یرا در وقت توانائ فانیضع ابیدر

کردم یزلفش با باد هم يگله  شبید

یفکرت سودائ نیبگذر ز یغلط اگفت

رقصند یبا سلسله م نجایباد صبا ا صد

یمائیتا باد نه پ دلیا فیحر نستیا

دور از تو چنانم کرد يو مهجور یمشتاق

یبائیشک ابیدست بخواهد پا کز

نکته که در عالم نیگفت ا دیرب بکه شا ای

یبکس ننمود ان شاهد هر جائ رخساره

ستین یرنگ تو يرو یچمن گل را ب یساق
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یارائیخرامان کن تا باغ ب شمشاد

یدرد توام درمان در بستر ناکام يا

یتنهائ يتوام مونس در گوشه  ادی يو

میمیسل يقسمت ما نقطه  ي رهیدا در

یحکم انچه تو فرمائ یشیانچه تو اند لطف

ستین يخود در عالم رند يخود و را فکر

یو خود رائ ینیمذهب خود ب نید کفرست

ده یجگرم م نیخون نایم ي رهیاد نیز

ینائیمشکل در ساغر م نیحل کنم ا تا

یدائیعاشق ش يا دیمبارك با تیخوش وصل امد شاد يشب هجران شد بو حافظ

خود گشوده بودم انگار حرف دل مرا زده بود افسوس که شهروز  يکرده و برا یتین دمیحافظ را بستم و بوس کتاب

البته من  ستینگر یگفت و نه در چشمانم م یبا من سخن م یجتش افزوده بود نه کالمبه دل گرفته و بر لجا نهیسخت ک

 یاز عشقش تنگ شده بود چه ب یهمان نگاه سرد و خال يکردم اما دلم برا یهم کمتر از او نبودم و سرسختانه مقاومت م

دادیبه نقطه ضعف من برده و رنجم م یرحم بود که پ

 نیکرد ا یضعف م شیکه دل من برا ییهمان خنده ها دیخند یکرد و م یفن صحبت مبا تل یروزها به طرز مشکوک ان

ان  يمن بود و خنده و صحبتش برا يکرد خشم و اخم و غضبش برا ینم میمرد رها ایکه مخاطبش زن بود  يکنجکاو

زد و  یتلفن م یاو هر روز سر ساعات مشخص ومفارغ ش یو از رنج ان زندگ رمیخواست بم یموجود خوشبخت اه دلم م

کرد یدر حضور من ابراز لطف م

چه  نیا...؟يخوا یم یچ گهید...خرم یباشه باشه م...نگرانتم یلیکه من خ یدون یهان؟م یخودت مه هست مراقب
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رو سراغ  یخوب ي هیدکتر تغذ....دکتر؟ شیپ میات بر ییبه خاطر کم اشتها يخوا یتو فقط امر کن م....ه؟یحرف

......قربانت.ره ینم ادمینه ....امروز ساعت هشت...باشه باشه....دارم

را نداشتم و  شیگفتگو دنیتاب شن گریبود د کسالیگذشت انگار هرلحظه اش مصادف با  یم ریان ساعات تلخ د چقدر

 يبودم و هر جا برا زیداد اما من از غصه لبر یبهار م يشدم هوا بو یبا تلفن سرگرم صحبت بود از اتاق خارج م یوقت

همان روزها بود که  یدوباره به سراغم امده بود ط کوتو س یافسردگ ییگو ختمیر یشدم اشک م یلحظه تنها مچند 

نثارش  یبودم در قالب ادب پاسخ دندانشکن نیام خشمگ یدقت یب يپسر توانا به کارخونه تلفن زد و من که به واسطه 

کردم

فرصت سر جنباندن  یبود که حت ختهیانقدر کار بر سرمان ر میاخر سال بود و ما سرگرم محاسبات اخر سال بود يروزها

که الزم نبود با  يو جز در موارد میکرد یم ياما با هم همکار میقهر بود گریکدیو هر چند که همچنان با  مینداشت

 یکس یو حت میکرد یو فقط کار م میدر اتاقمان حبس بود يغروبود از صبح تا  ییچه روزها میشد یهمکالم نم گریکدی

:جوان وارد اتاقمان شده و گفت یسال مانده بود که منش انیده روز به پا میرفتیپذ یرا به حضور نم

....خانوم....خانوم

:قطور بود گفتم يپرونده ا يکه سرم رو یحال در

نیمگه بهتون نگفتم مزاحم نش یپناه خانوم

:دستپاچه گفت او

 یم یو هر چ نندیاصرار دارند شما رو بب یلیهستند که خ یخانوم کی مریتقص یمن ب....من.......خوام خانوم یم معذرت

کنند یباز هم اصرار م ستیگم امکانش ن

:حوصله گفتم یب

رونیب نیگرفتارم خودتون هم بر گنیب بهشون
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:دمیزن بود سر بلند کردم و معترض پرس کیکه ظاهرا  یبا کس یمنش يبگو مگو يصدا از

چه خبره؟ اونجا

جوان هم غرولند کنان وارد اتاق شد یمتعاقب او منش دیباز شد و زن وارد اتاق گرد با شتاب در

رندیپذ یرو نم یفعال گرفتارند و کس شونیا رونیب دیگفتم بفرمائ بهتون

با لحن  یتیشدم شهروز هم از جا برخاست گ رهینبود خ یتیاز گ ریغ یکه کس یاز جا برخاسته و با دهان باز به زن ناباور

:گفت یکه کامال به گوشم اشنا بود به منش يزیام هیکنا

رونیتو برو ب رندیپذ یم منو

 دمیترس ینداشت بترسم اما م یلزوم گریکه در بندش بودم در برابرم زنده شد د ییسالها ادیدهانم خشک شده و  اب

:محکم گفت دمیترس یهزار رنگ م سیمن از ان ابل

رونیبگو بره ب وونهید يدختره  نیا به

:به من چشم دوخته و گفت یمنش

....من...من نیکسان ما رو راه ند نیکترینزد یحت نیمتاسفم خانوم شما خودتون فرمود یلیخ.......من

:گفتم یلحن مهربان با

متشکرم یخانوم پناه دیبفرمائ شما

من نشست و  يروبرو یمبل يانکه از او دعوت شود رو یب یتیمتعجب از اتاق خارج شده و در را بست و گ او

و به  میبود هر دو نشست رتزدهیمن ح يبه اندازه  زیاو ن ستمیمن به شهروز نگر دیکش رونیرا از دست ب شیدستکشها

وجودمو را در بر گرفت  ياز خشم همه  یداغ جناگهان مو میشد رهینکرده بود خ یان سالها اصال فرق یکه ط یتیگ

:محکم گفتم

د؟یبزنقبل از ورود در  دینگرفت ادی شما
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:اورد گفت ادمیکه پشتم را لرزاند و گذشته را به  يزیلحن تمسخر ام با

شده تیساالها زبونت تقو نیکه در طول ا نیغلطها؟مثل ا هاه؟چه

:از جا برخاست و گفت شهروز

دیتا شما راحت باش رونیرم ب یاجازه تون من م با

:گفتمبدرقه شد  یتیگ زیام ریاز رفتن شهروز که با نگاه تحق پس

دمیرو نشونتون م یدر خروج ایو  دیمودب باش ایشما گوش کنم  يهمه کار به حرفها نیندارم وسط ا ياصرار من

؟یداد چطور با مردم تا کن ادتیزنده بود  یاون تا وقت ای؟ياوه اوه بعد از مرگ بابات انقدر بلبل زبون شد اوه

یستین یچیتو ه یستیمردم ن تو

چندش اور تو رو بشنوم يحرفها نجایا امدمین من

خودم حضور دارم يباشم که هنوز در کارخونه  تیترب یاگر من انقدر ب یحت نمیب یحضورت نم يبرا یلیدل پس

کارخونه اون  نیغربت مردم؟ا اریمن در د یخودت گفت شیپ ایصحابه؟ یمملکت ب يفکر کرد نکهیات؟مثل ا کارخونه

منه يبچه ها مال يدیکه تو پشتش تمرگ يزیم نیخونه و ا

نکردم رونتیپا ب یت کیو انسانم که از اتاقم با  تیبا ترب یلیخندم و خ یرنگ و وارنگت م يباورها به

:زد ادیرا نداشت با خشم از جا برخاست و فر يکه اصال انتظار چنان برخورد او

دم یگورتو گم کن وگرنه حق خودت رو هم بهت نم برو

یبهش حکومت کن یکه بتون ستین گهیپدر د ياومد ریتاسفم داون باال؟م ؟هنوزییکجا يکرد فکر

:گفت يلحن چندش اور با

 یانقدر از خود راض نمیب یم یول رمیاومدم که حق بچه هام رو بگ نجامینداشتم و اگه حاال ا يوقت بهش عالقه ا چیه

رمیکه مال خودمه اجازه بگ یپا گذاشتن به اتاق يبرا دیکه با يدار فیتشر
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:د گفتمپوزخن با

رو به نام من کرد زیپدر قبل از مرگ همه چ يندار ارید نیا يتو یچیه گهید تو

:چنگ زد و گفت میجلو امد و به شانه ها ناباور

یگیمثل سگ دروغ م تو

:را پس زده و گفتم دستش

تونم اسنادش رو نشونت بدم یم

:زد ادیفر

رو بکنه؟ يکار نیچطور تونسته همچ اون

:لبخند گفتم با

مرد مگه نه؟ ییدر تنها اون

:نفرت گفت با

دمیزحمت کش شیزندگ يجهنم که مرد من سالها تو به

يبچه ها رو ازش سلب کرد دنیامکان د یتو حت ينماند يماند یم دیکه با یوقت اما

:زد ادیرا از عقب چنگ زده و فر میموها

مثل سگ یگ یدروغ م یگیکثافت تو دروغ م ي دختره

 يجا ردیبه صورتش بزنم تا از من فاصله بگ یمحکم یلینتوانستم از چنگش رها شوم مجبور شدم س چه تقال کردم هر

 یکاش دوباره تکرار شود حاال در برابرم مثل موش يداشت اروز کردم ا یصورتش نشسته بود چه لذت يانگشتانم رو

:گفتم وبه خود مسلط شده  يشده بود که قدرت دفاع از خود نداشت قدر

و پول فرستاد اما من نه به خاطر تو بلکه به خاطر خواهرانم حاضرم  دیشما زحمت کش يبرا یکه پدر به حد کافچند  هر
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ماه به ماه بهتون کمک کنم يسرپناه و مقرر کی ي هیدر حد ته یمبلغ

:زد ادیفر

کنم یهم قبول نم رمیاگه بم يکرد یمن زندگ يعمر با صدقه  کیتو؟تو  رم؟ازیصدقه بگ ازت

انداخت و با نفرت از اتاق خارج شد زمیمقابل م یاب دهان هانگا

:وارد اتاق شده و گفت یسرگرم انجام کارها بودم که منش ییبود و من به تنها امدهیهنوز ن شهروز

خانوم دیببخش

؟یشده پناه یچ

دیدار غامیپ کی

ه؟یک از

ياریاسفند يطرف اقا از

:را مقابلم نهاد و گفت يذشدم کاغ رهیخ یبلند کرده و به صورت منش سر

اونجا منتظرتونند دیببر فیادرس تشر نیبه ا فرمودند

:دمیکرد؟پرس یخارج از شهر بود او انجا چه م یادرس

؟يبا خودشون صحبت کرد تو

که توش بودند يکارخونه ا یبا منش ریخ

دارند؟ کاریچ نگفتند

هیقرار داد ضرور نیرند و امضا شما پائکارخونه رو دا دیقصد خر ياریاسفند يکنم گفتند اقا یم فکر

شده و ارام زمزمه  رهیبه طور خالصه صحبت کرده بود به انبوه پرونده ها خ دیجد يکارخانه ا دیخر يبا من درباره  قبال

:کردم
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وقت سال؟ نیهمه کار؟ا نیکارخونه ست؟با ا دیچه وقت خر حاال

:جا برخاسته و گفتم از

گردم یبر م گهیتا دو ساعت د نیگمن تلفن کرد ب يبرا یکس اگه

درست است که با  دمیشیاند يبا دلخور یترکش کردم در راه در حال رانندگ یاطاعت کرد و من پس از خداحافظ یمنش

 دمیبه محل مورد نظر رس یکرد وقت یخودش با من صحبت م دیبا یندارد که همه بفهمند م یلیزند اما دل یمن حرف نم

 یکارخانه شدم و در حال يبرزان وارد محوطه  ییگامها باچطور انجا را انتخاب کرده بود؟ مدیاز خلوت و سکوتش ترس

را باز کردم  يدر ورود یمخالفت خواهم کرد وقت يمحل متروکه ا نیچن دیبا خود گفتم با خر ستمینگر یکه با اطراف م

 مکفش خود يصدا ایانجا را فقط  يه ناهنجارش جا خوردم انگار سالها روغن نخورده بود سکوت هراسند ياز سروصدا

:دمیپرس یشکست با اهنگ لرزان یم

؟ياریاسفند يست؟اقاین نجایا یکس

دهانم قرار گرفت و من هر چه تقال کردم نتوانستم ان را پس بزنم ترس  يو خشن از پشت سر رو نیسنگ یدست ناگهان

کرد و  تمیا به اسارت گرفته بود به سمت جلو هداکه مر یکس دمیکش ینفس م یوجودم را در بر گرفته و به سخت يهمه 

 یام ب ندهیاست ربا انیام رو به پا ینمود حس کردم زندگ يا کهوارد اتاق مترو چیدر پ چیپ يپس از گزراندن چند راهرو

خورده ام مرد  بیکلفت و وحشتناك شک نداشتم که فر شیبود و صدا يمرد بود چرا که دستنانش زبر و قو کیگمان 

 ادیفر انمتو يچند لحظه دستش را از مقابل دهانم برداشت و من با همه  ينشاند و برا يزهوار در رفته ا یصندل يرومرا 

گره کرد  یچرا که دهانم را با دستمال بست و دستانم را از پشت با طناب به صندل دیطول نکش ادیاما ان تقال ز دمیکش

بر اثر چاقو بود حس  یسطح يها یدگیو بر قیعم يزخمها يجا داشت صورتش پر از یوحشتناک ي افهیخداوندا چه ق

ستادمیباز ا هیاز گر یتیگ يصدا دنیو با شن دیگرد يرجا دگانمیکردم انجا اخر خط است پس اشک از د

کنه هیتا بعد از مرگت برات گر يرو ندار یکن چون کس هیگر
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سر او بود رینقشه ها ز يپس همه  میبگو يزیردم چتوزانه ام را به صورت بزك کرده اش دوختم و تالش ک نهیک نگاه

يلحظه مرد نیاز ا گهیست تو د دهیفا یب تقال

:گفت یتیو نگاه هرزه اش را به من دوخته بود گ دیجو یبود که ادامس م ستادهیدر کنارش ا يگرید انسالیم مرد

اند یخوب يکه وارث ها يدو تا خواهر دار يرینباش اگه بم نگران

:که مرا ربوده بود گفت يبر اندامم راست کرد او به مرد ياش مو خنده نیطن

کشه یطول نم ادیو مراقب باش ز رونیبرو ب تو

بود پدرم چگونه او را پس از سالها نشناخته بود؟ یشرم یب يهرزه  چه

 یت کافکرد هر چند اگر فرص یحس نخواه يبه راز مرگت نخواهند برد تو هم درد ینباش خواهرات هرگر پ نگران

دادم یزجرت م يکه زجرم داد ییسالها يهمه  يداشتم به اندازه 

:زد ادیرا به دست گرفت و فر میشاخت و موها کیرا به صورتم نزد صورتش

تونم تحمل کنم با خام کردن اون پدر احمقت وارث اون همه  یحاال چطور م يعمر وبال من بود کیحرومزاده تو  کثافت

يهزارمش رو ندار کی اقتیل یحت ؟تویثروت باش

 يحس شد مرد یبه صورتم نواخت دوباره و دوباره انقدر که صورتم ب یسخت یلیشد و او س ياز شدت درد جار اشکم

:که در کنارش بود مانعش شده و گفت

مشیخواه یزنده م ما

:زد ادیفر یتیگ

خوامش یمرده م منم

:گفت يچندش اور يبا خنده  مرد

بسپارش به ما پس
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که  یرفته بود در حال ینگهبان يکه برا يچقدر پست بود چند لحظه بعد مرد دیکش ریت میرفت و دندانها جیگ سرم

:دیاو پرس دنیبا د یتیدستش را مقابل دهان شهروز بود وارد اتاق شد و او را به جلو هل داد گ

سرگرمش کنه؟ یکیشد؟مگه بنا نبود  داشیاز کجا پ گهید نیا

:گفت يا دهینخراش يخشن با صدا مرد

وارد ساختمون شده بود گهیکه د دمیفهم یوقت

:گفت يزیبا لبخند تمسخر ام یتیگ

و مجنون یلیمرگ ل شهینداره مرگشون م یبیع خب

:به شهروز گفت يزیبا لحن نفرت انگ بعد

يعقده ا شعوریب کثافت

اسوده  يش را به من دوخت و من برااما نتوانست مرد محکم نگهش داشته بود نگاه نگران دیبگو يزیتقال کرد چ شهروز

 دیبخش يتازه ا دیحضور او به من ام فتدیاو ن يبرا یاما اتفاق رمیچند بار سر تکان دادم حاضر بودم بم الشیکردن خ

او  گریدست از مقابل دهان شهروز برداشت تا با کمک مرد د لحظهچند  يبرا ندهینداشتم مرد ربا یاز مرگ هراس گرید

:که پشت سرش بود ببندند شهروز گفت یرا به دار اهن

انیها م سیپل گهید ي قهیدق ؟تگزاس؟چندییکجا يفکر کرد وانهید ي کهیزن

:گفت یتیگ

شو خفه

:در حال تقال گفت شهروز

باشند دهیهم تا حاال رس دیشا

 ینیود خون از بنم یتیصورت گ يبه طرف شهروز حمله کرد و شهروز به مرد کنار خود لگد زده و سرش را حواله  یتیگ
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از مردها به طرفم  یکیکه  زمیبه صورت شهروز چنگ زد تالش کردم از جا برخ یزخم يریشد مثل ماده ش يجار یتیگ

دمینفهم چیه گریسقوط کرده و د نیحمله کرد و من به زم

 دگانمیاز دتوانستم باور کنم زنده ام اشک  یخم شده بود نم میکه به رو دمیگشودم صورت شهروز را د دهید یوقت

کاش خواب نباشم نوازش  يسترد و به ارامش دعوتم نمود در ان حال ارزو کردم ا میشد او اشک از گونه ها يجار

:زمزمه کردم نمیاش را نب هیاز من برگرفت تا گر يرو ستیگر یم زیبود به گمانم او ن زیدستانش گرم و مهرام

یکه سالمت خوشحالم

:دمیپرسرا فشرد و لبخند زد ارام  دستم

افتاد؟چطور اونطور شد؟ یاتفاق چه

:طرف پنجره رفت و گفت به

هیعقده ا ي وانهید کیاون زن  تیتوطئه بود از طرف نامادر کی شیهم

گرم کردند و تو رو به وعده گاه کشوندن یساختگ يدعوا کیان روز سر منو با  صبح

م؟یکرد دایو ما چطور نجات پ يچطور با خبر شد تو

:گشت و گفتطرفم بر به

رو  ییانوقت ادرس جا یکرده با من یگرفتم و اون گفت فکر م یسراغت رو از منش یستین دمید دمیبه کارخونه رس یوقت

در کاره پس قبل از حرکت  يتو طئه ا دمیکنم اشتباهشون همونجا بود من فورا فهم یبه من داد فکر م يکه تو اونجا بود

یدون یرو هم که م یاونجا اومدم باق بهتر از اونا گذاشتم و خودم زود انیرو در جر سیپل

:دمیبر هم نهادم و خدا رو شکر گفتم و در همان حال پرس دهید

؟یستیبا من قهر ن گهید

:بود محکم گفت ستادهیا میدرست روبرو میبگشا دهیوادارم کرد د سکوتش
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رو سرت انجام دادم؟ کیعمل کوچ کیمن  یدون یم

:گفتم یشوخ به

؟یگذاشتعقل  توش

:گفت

دمیعقلش رو دزد نه

:و موج داغ شرم وجودم را گرم کرد گفت دیبه صورتم دو خون

من جونت رو نجات دادم یونیبه من مد تو

:گفتم ارام

ندارم غیدر يبخوا یدونم و در عوضش هر چ یم

:شده و قاطعانه گفت رهیچشمانم خ به

صبر کنم؟ دیبا گهیبگو بله چند سال د یکنم بگو بله لعنت یورت موگرنه مجب.........وگرنه يبه من پاسخ مثبت بد دیبا

:زبانم به اراده ام نبود و توسط چشمانش جادو شده بودم زمزمه کردم انگار

بله

:اورد دهیتختم زانو زد و اشک به د کنار

دم به گور ببرم پس قبل در کنار تو بودن رو با خو يخواد ارزو یدلم نم يشد یم الیو خواب و خ ایبرام رو یداشت گهید

نجایهم ارمیفاصله بندازه عاقد رو م نمانیب يا گهید ياز انکه حادثه 

:دمیپرس هیگر انیم

؟يزد یحرف م یروزها با ک اون

از تو هست؟من انقدر دوستت دارم که اگه پسر توانا پاش رو  ریغ يا گهیزن د میکه در زندگ يباور کرد وانهید يا
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بود که دوست داشتم به تو بگم ییزهایبود چ یاون تلفنها ساختگ يکردم همه  یام خفه اش مبا دست دیکش ینم رونیب

:ام شدت گرفت شهروز گفت هیو گر دیلرز قلبم

بکنم چقدر  يتونستم کار یو نم دمید یکه اندوهتت رو م یگاه یدون ینم ارهیتو قلب منو به درد م ياشکها زینر اشک

دمیکش یزجر م

:زمزمه کردم یشنگچه اعترافات ق اه

يکه سکوت کرد ییاون روزها يهمه  يهم حرف بزن به اندازه  باز

اومدن دنتیبه د یچه کسان ینیحاال سرت رو برگردون تا بب يناهنجار منو بشنو يصدا ياخر عمر فرصت دار تا

:مزمه کردز ياقا مهد ستندیگر یم زیبرگرداندم و چشمم به مادر و خواهر و پدر شهروز افتاد انها ن سر

باشه مبارك

:ام زده و گفت یشانیبر پ يخانم بوسه ا مایس

ازت  يو پس از سالها لبخند به لب شهروز نشاند ییما یبرکت زندگ ي هیکنم تو ما یم يمرخص شدنت روز شمار يبرا

یخوام دوستش داشته باش یم

هر ساعت هر شب و  قهیهر دق هیوز در هر ثانحضورم در کنار شهر ستین اینبود رو ایاوردم رو یم ادیرا به  زیهمه چ نه

  .سال يروز و سالها

  

  انیپا
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