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 خروشان امواج و باران صدای است ام تنهایی مونس که صدایی تنها ام کرده حبس شیروانی زیر اتاق در را خودم که است روزی چند

 . میگردد باز ناامید و سرگردان دوباره و میرساند ساحل های کناره به را خود عجوالنه که دریاست

 برای که خاطراتی.  میکنم مرور بارها و بارها را گذشته خاطرات و میزنم قدم ساحل ی کناره در ساعت این حوش و حول عصر هرروز

 . کنم فراموششان بتوانم شاید تا ام آورده پناه اینجا به آنها از فرار

 دهفای بی ولی ؛ دارم نگه دندان و چنگ با را آن که کردم تالش و سعی سالها و کردم قبول را آن خود باورهای با که ؛ زندگی سال ده

 امواج دست به را خودم متالطم دریای این در کردم سعی بارها.  میرسم اول جای به سرانجام که ای دایره دور به گشتن مانند ؛ بود

 به ؛ یکردمم آرامش احساس که ببرم پناه جایی به همیشه برای گرفتم تصمیم آخر و داشت باز کار این از مرا خدا به امید ولی بسپارم

 و ددار تعلق خودم به که جایی به.  دید کوچکش ی دریچه از میتوان ؛ زیبایی و ابهت ی همه به را خزر دریای که شیروانی زیر اتاق

 . سر باال آقا بدون ؛ کنم زندگی خودم برای فقط و فقط و کند نهی و امر من به که نیست کسی

 راموشف را آنها میتوانستم ای لحظه و برمیداشت سرم از دست خاطراتش کاش ای.  شد که شد ؛ جهنم به ؛ شد تباه ام زندگی سال ده

 که اییج تنها شاید.  دیوارها و در تا گرفته اثاثیه و اسباب از ؛ میکند زنده ذهنم در را گذشته خاطرات سراسر هم ویال این حتی.  کنم

 . ام نکرده آن از یادی کودکی دوران از که ؛ است شیروانی زیر اتاق همین بوده امان در خاطراتم گزند از

 اندنخو مشغول ؛ صبحانه خوردن بدون و میشوم بیدار خواب از برنامه بی صبح روز هر.  است تکرار و تکرار که مدتهاست ام زندگی

 رظه. باشم داشته خواندن برای کتابی هم باز ؛ بمانم اینجا هم سال یک اگر شاید که ام آورده همراه کتاب آنقدر.  میشوم کتاب

 یتنهای زندان از نیم چهارو ساعت حدود.  میکنم خواندن به شروع دوباره و میخورم اشتهایی بی با ؛ کرده آماده بی بی که را ناهاری

 دمقص بدون ؛ ساعت سه اوقات گاهی و ساعت دو ساعت؛ یک.  میکنم زدن قدم به شروع خزر دریای زیبای ساحل در و آیم می بیرون

 میشوم ور غوطه افکارم در چنان آن و میشوم خیره دریا به و نشینم می ای صخره بر گاهی و میگردم باز هدف بی و روم می را راهی

 دور میکند غرغر لب زیر که همچنان و«  برگردی نمیخواهی شده تاریک هوا مهتاب ؛ مهتاب»  میشود بلند خانم بی بی صدای که

 . میشود

 رهایخب و میکند استفاده موقعیت از هم او ؛ شویم می شام خوردن مشغول بی بی همراه به.  است آماده شام میز میرسم ویال به وقتی

 : رساند می اطالعم به را روز

 : کردن نصیحت به میکند شروع بعد و بگیری تماس باهاش که خواست هم پدرت بود حالت نگران ؛ زد زنگ مادرت ـ
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 صورتت در رنج و غم آنقدر اما نگذشته ات زندگی از بهار هشت و بیست ؟ ای ساخته خودت برای که است زندگی چه این دختر ـ

 . گذشته سخت خیلی بهت میدونم.  کنی پیدا تونی نمی هم اش یکی هستم مادربزرگت جای که من صورت در که است نمایان

 ؛ وانیج هنوز تو ؛ نشده دیر هم حاال ؛ شود کشیده اینجا به نمیکرد فکر کس هیچ ولی ؛ بوده سهیم ات بدبختی در نوعی به هرکس

 کنی ارتکر را قبل روز ی برنامه روز هر و کنی حبس را خودت اتاق ی گوشه اینکه از ؛ تعقل و فکر با اینبار اما ؛ بساز نو از را زندگی

 هک را اش زندگی از سال ده آدم که سخته خیلی ؛ سخته مادر؛ میدونم ؛ کنی فراموش را گذشته کن سعی ، نمیشه عایدت چیز هیچ

 وبخ تجربیاتت از کن سعی فقط.  میشه درست چیز همه خدا به توکل با اما ؛ بسپاره فراموشی به ؛ بوده درشت و ریز خاطرات پراز

 . کنی استفاده

 به مقر بی و حال بی که میکنم گریه خوابم تخت در آنقدر و میروم اتاقم به و میشوم بلند میز پای از جوابی دادن بدون اوقات گاهی

 الیکهدرح.  نشست دلم به حرفهایش پیش شب چند که شد چی نمیدونم اما ؛ میزنم فریاد او سر داغان اعصابی با وگاهی میروم خواب

 از شما . طوالنی زمانی ؛ دارم زمان به احتیاج.  کنم فراموش نمیتونم کن باور ؛ بی بی:»  گفتم ؛ بود زده حلقه چشمانم ی گوشه اشک

 ات دادند هم دست به دست همه و همه.  گذشت برمن چه سالها این نمیدونید.  بوده آن و این از شنیدید چی هر.  ندارید اطالع چیزی

 ام ندگیز داستان بهتره.  خود دید از و نوعی به هرکس.  میکنند محبت من حق در میکردند فکر همه بدبختانه و کنند تباه مرا زندگی

 « . گذشت من به چه که کنم تعریف برایتان تا بنشینید ؛ نیستید خسته اگر.  کنی قضاوت بعد و بشنوی خودم زبان از را

 « . شوم ات ناراحتی باعث نمیخواهم فقط نیستم خسته ؛ عزیزم نه: »  گفت گذاشت می میز روی را چای سینی درحالیکه

.  ومش سبک شاید تا بریزم بیرون ام داشته نگه آن در سالها که را حرفهایی و کنم خالی را دل عقده میخواهد دلم ؛ برعکس: »  گفتم

 « ... میشود مجسم ذهنم در که ای صحنه اولین ؛ کنم شروع کجا از نمیدونم

 و هستم انسان یک من ؛ کنید رفتار باهام خواست دلتون طور هر شما که نیستم بره من ؛ کنم قبول را شما ی عقیده نمیتونم من پدر ـ

 . دارم زندگی حق

 ؟ ناشکری و ناسپاس اینقدر که داری کم چی مگر آخه ـ

 واستهخ ترین کوچک حتی و کنم ریزی برنامه ام آینده برای ؛ بگیرم تصمیم خودم برای نمیتوانم ازاینکه.  دارم کم آزادی ؛ آزادی ـ

 . میکنم حقارت احساس ؛ میشود گرفته نادیده ام

.  انیبنش سیاه خاک به مرا تا بدهم وجبی نیم تو دست به را ام ساله چندین آبروی ؛ دهی انجام خواست دلت هرکاری بگذارم یعنی ـ

 رغبت و رضا با است دشوار و سخت تو برای که را شرایطی تمام او چطور ؟ نیست خواهرت ماهان مگر ؛ شده چت تو دختر آخه

 . است راضی بسیار هم اش زندگی از و رفت بخت خانه به سربلندی با و پذیرفت
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 تماح مگر ؛ آید می بدم چادر از من بگم چنددفعه بابا.  باشم اون مثل نمیتوانم من ؛ است متفاوت دیگری با هرکس های خواسته ـ

 به چادر با دارید اصرار چرا پس ؟ اید دیده خطایی من از حال به تا آیا.  بود پوشیده میشه هم مقنعه با خب ؛ کامله حجاب چادر

 . بروم مدرسه

 و قوم و همسایه و در توی حاال!  چی آبرویم اما.  ندیدم خطایی تو از: »  گفت میشد بیشتر عصبانیتش لحظه به لحظه درحالیکه پدر

 « . دیگر حرف تا صد و شده حجاب بی سهامی دختر که بپیچه خویش

 الهایس و هستید ای کرده تحصیل مرد که شما! پدر: »  گفتم آرامی به همین برای.  شود کشیده عصبانیت به کار نمیخواست دلم

 شتپ را دوران واین نبودید جوان خودتان مگر.  باشد کرده تغییر اینقدر فکرتان طرز باید چرا ؛ اید گذرانده ایران از خارج را زیادی

 « . اید سرنگذاشته

 را وعموض این هربار حاال ؟ شدی راضی!  بودم نفهم اونموقع.  کردم غلط بابا ؛ کردم غلط: »  کشید فریاد و شد عصبانی پدر باالخره

 همه مثل توهم خب.  طرف یه هم تو های اذیت ؛ طرف یه ها گرفتاری همه خدا به.  میکنی مرگ دق مرا آخر تو ، من رخ به بکش

 ریت راحت کدام هر!  نری اصال میتونی یا.  بری مدرسه به چادر با باید ؛ بیای پایین بری باال.  بده وفق زندگی با را خودت.  باش

 « . آرمت می و برم می خودم راننده بی راننده هم صبح فردا از.  کن انتخاب

 . کوبیدم هم به محکم را در و رفتم اتاقم سمت به ناامیدانه.  بگویم میتوانستم چه غیرمنطقی حرف جواب در

 می جدا هم زا دلخوری با کنیم قانع بتوانیم را یکدیگر اینکه بدون و داشتیم مشاجره هم با دوبار یکی ای هفته ؛ وبیش کم ؛ پدر و من

 نقدغ را رفتن مدرسه ؛ آورد می کم وقتی ؛ همین برای.  است رفتن مدرسه ؛ زندگی در ام دلخوشی تنها که میدانست پدر.  شدیم

 . میکردم سکوت بودم مدرسه و درس عاشق که هم من.  میکرد

 ازاینکه.  میبردم لذت خواندن درس از ؛ بود مدرسه لحظات همان ؛ داشت تعلق خودم به و میکردم راحتی احساس که ساعاتی تنها

 ها بچه اشتمد خوبی احساس ؛ بزنیم حرف و بنشینیم مجنون بید درخت زیر نیمکتی روی بر مدرسه حیاط در ؛ دوستانم با تفریح زنگ

 . بودم عیار تمام به پخمه یک ؛ نداشتم آنها از اطالعی ترین کوچک که گفتند می سخن چیزهایی از

 موسیقی غیرمجاز نوارهای ی درباره وقتی ؛ میکردند تعریف آمدشان و رفت و دوستانه های مهمانی از ؛ تاب و آب با ؛ ها بچه وقتی

 ؛ بود هشد مد تازه که میکردند تعریف لباسهایی از وقتی ؛ بود نرسیده من گوش به هم اش خواننده اسم حتی که میکردند صحبت

 ؛ بودم محروم ها خوشی این همه از منکه ؛ بروند شاپ کافی به یا ؛ شوند جمع آنها از یکی خانه در عصر که میگذاشتند قرار باهم وقتی

 چه آنها بر و اند کرده چه ؛ کنند تعریف برایم و بروم مدرسه به که میشدم بعد روز منتظر صبری بی با و مینشست دلم بر حسرت آه

 . است گذشته
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 انتفریحش و گردش به که زرنگی و خوان درس های بچه ؛ نمیکردند خطا پا از دست که بودند نجیبی و پاک دختران همه دوستانم

 . بود مانده دلم بر بودن آنها با ای لحظه حسرت من و رسیدند می هم

 هک هرچیزی ؛ داشت وجود ما ی درخانه وسایل جدیدترین و ترین لوکس ؛ بود نگذاشته کم ما برای چیز هیچ ؛ خودش قول به ؛ پدر

 با حتی!  هیچ ؟ ببرم آنها از میتوانستم ای استفاده چه اما ؛ زندگی لوازم و کامپیوتر ؛ صوتی های سیستم بهترین.  بود مهیا میخواستیم

 مثل ؛ دادمی اجازه پدر که آنهایی فقط هم مجاز آهنگهای از حتی.  نعوذباهلل که مجاز غیر دی سی و نوار.  کنم چت نمیتوانستم دوستانم

 خانه در فراوان تعداد به که بود مداحی و خوانی نوحه نوارهای بخواهد دلتان تا و داشتیم خانه در دیگر چندتای و افتخاری و اصفهانی

 ،« ماهان»  بزرگترم خواهر.  میشدم بیزار بود کرده وارد مغزم در زور به پدر که دینی از روز به روز و میکشیدم زجر من و میشد پیدا

 به ایدش حتی و پدر مثل یکی هم او همسر.  داشت رضایت کامال اش زندگی از پدر قول به و بود پذیرفته را زندگی این راحت خیلی

 . نیستند هم مثل همه که بپذیرد نمیخواست او ؛ کشید می من رخ به را ماهان همیشه پدر.  بود او از تر خشک مراتب

 چادرهای با همه ؛ نشیمن سالن در خانمها و پذیرایی سالن در مردها.  نمیکنم فراموش وقت هیچ را ماهان از خواستگاری مراسم

 و آرام بلیم روی به سفید چادر با دیگران از متمایز ماهان تنها.  بودند نشسته ؛ دید میشد را هایشان چشم سختی به که مشکی ضخیم

 . شد اعالم جلسه ختم صلوات با هم بعد و ببیند را داماد توانست لحظه چند فقط او بود نشسته ساکت

 موسیقی غیرمجاز نوارهای ی درباره وقتی ؛ میکردند تعریف آمدشان و رفت و دوستانه های مهمانی از ؛ تاب و آب با ؛ ها بچه وقتی

 ؛ بود هشد مد تازه که میکردند تعریف لباسهایی از وقتی ؛ بود نرسیده من گوش به هم اش خواننده اسم حتی که میکردند صحبت

 ؛ بودم محروم ها خوشی این همه از منکه ؛ بروند شاپ کافی به یا ؛ شوند جمع آنها از یکی خانه در عصر که میگذاشتند قرار باهم وقتی

 چه آنها بر و اند کرده چه ؛ کنند تعریف برایم و بروم مدرسه به که میشدم بعد روز منتظر صبری بی با و مینشست دلم بر حسرت آه

 . است گذشته

 انتفریحش و گردش به که زرنگی و خوان درس های بچه ؛ نمیکردند خطا پا از دست که بودند نجیبی و پاک دختران همه دوستانم

 . بود مانده دلم بر بودن آنها با ای لحظه حسرت من و رسیدند می هم

 هک هرچیزی ؛ داشت وجود ما ی درخانه وسایل جدیدترین و ترین لوکس ؛ بود نگذاشته کم ما برای چیز هیچ ؛ خودش قول به ؛ پدر

 با حتی!  هیچ ؟ ببرم آنها از میتوانستم ای استفاده چه اما ؛ زندگی لوازم و کامپیوتر ؛ صوتی های سیستم بهترین.  بود مهیا میخواستیم

 مثل ؛ دادمی اجازه پدر که آنهایی فقط هم مجاز آهنگهای از حتی.  نعوذباهلل که مجاز غیر دی سی و نوار.  کنم چت نمیتوانستم دوستانم

 خانه در فراوان تعداد به که بود مداحی و خوانی نوحه نوارهای بخواهد دلتان تا و داشتیم خانه در دیگر چندتای و افتخاری و اصفهانی

 ،« ماهان»  بزرگترم خواهر.  میشدم بیزار بود کرده وارد مغزم در زور به پدر که دینی از روز به روز و میکشیدم زجر من و میشد پیدا
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 به ایدش حتی و پدر مثل یکی هم او همسر.  داشت رضایت کامال اش زندگی از پدر قول به و بود پذیرفته را زندگی این راحت خیلی

 . نیستند هم مثل همه که بپذیرد نمیخواست او ؛ کشید می من رخ به را ماهان همیشه پدر.  بود او از تر خشک مراتب

 چادرهای با همه ؛ نشیمن سالن در خانمها و پذیرایی سالن در مردها.  نمیکنم فراموش وقت هیچ را ماهان از خواستگاری مراسم

 و آرام بلیم روی به سفید چادر با دیگران از متمایز ماهان تنها.  بودند نشسته ؛ دید میشد را هایشان چشم سختی به که مشکی ضخیم

 . شد اعالم جلسه ختم صلوات با هم بعد و ببیند را داماد توانست لحظه چند فقط او بود نشسته ساکت

 را گذشته که هرچیزی آنها البته.  داشت فرق ما با آسمان تا زمین از مادر و پدر جوانی که بود این سوزاند؛ می را دلم که چیزی

 . داشت ارتباط گذشته با که درشت و ریز هرچیز تا گرفته عکس های آلبوم از ؛ بودند برده بین از میکرد تداعی برایشان

.  بود دهش شکرآب بینشان که میشد سالها و نداشت پدر با خوبی ی رابطه که شنیدم مادریم مادربزرگ زبان از را شان زندگی داستان

 ما حضور در وقت هیچ مامانی.  بگذرانیم او درمنزل را شب که نمیداد اجازه پدر حتی ؛ رفتیم می دیدارش به مادر همراه به گهگاهی ما

 دوبار یکی سالی فقط که اوست اخالق بخاطر و است پدر اصلی مقصر میدانستم خودم که هرچند.  نمیکرد شکایتی و شکوه پدر از

 سال هشت از بیش که کوچکم خواهر ؛ زهرا همراه به تا گذاشت او پیش مرا مادر که روز یک باالخره.  آید می ما ی خانه به مامانی

 . کند بازگو برایم را پدر با اختالفشان علت تا خواستم اصرار به ازمامانی ؛ برود خرید برای ؛ نداشت

 ؛ شتیمندا هم با خوبی ی رابطه گاه هیچ ما که درسته ؛ بیاورم یاد به دوباره را گذشته تلخ خاطرات نمیخواهد دلم وقت هیچ: »  گفت او

 به ار عقایدش میخواهد اجبار به او زیرا است عقیده و سلیقه سر بر هم ما اختالف و است مردخوبی پدرت که گذشت نمیشه حق از اما

 . کند تحمیل دیگران

.  رفت مریکاآ به فیزیک رشته در تحصیل ی ادامه برای و گرفت تعلق بهش بورسیه دیپلم گرفتن از بعد ؛ بود زرنگی پسر سهامی

 با که آنجایی از و شد آمریکا راهی درسش شدن تمام از بعد ؛ داشت زیادی عالقه رویاها کشور این به نوجوانی از که هم مادرت

 با الاص پدربزرگت.  شدند همدیگر شیدای و عاشق که جایی تا ؛ شدند مند عالقه بهم بودند کالس یک در و دانشگاه یک در سهامی

.  بود او مخالفت اصی علت طبقاتی فاصله.  نمیدانست خودش شان در را ات پدری خانواده ؛ خدابیامرز اون ؛ نبود موافق ازدواج این

 بود فرزند بزرگترین که خودش و داده دست از نوجوانی در را پدرش که بود معمولی بسیار بسیار خانواده یک از سهامی آخر

 برای . بگذرد امورشان تا میکرد کار هم و میخواند درس هم ؛ بود گرفته عهده به را نفریشان هفت پرجمعیت ی خانواده سرپرستی

 سفر شا ساالنه تفریح که را نازنینش عزیز ی یکدانه یکی دختر که داشت افت ؛ بود مهم و سرشناس خانواده یک از که پدربزرگت

 تواننمی را الهی تقدیر جلو که آنجایی از اما.  بدهد او به ؛ بود پدرت یکماه حقوق اندازه اش روزانه جیبی تو پول و آمریکا و اروپا به

 . کردند ازدواج هم با آنها گرفت
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 ماست او با.  بیاورم طاقت نتوانستم من ولی.  نمیداد راهم هایش تلفن و ها نامه جواب حتی ؛ زد را مادرت قید چندسال تا پدربزرگت

 پولهایی زا ریال یک به بود مغروری مرد پدرت که آنجایی از اما.  رفتم دیدنشان برای دوبار حتی و میفرستادم پول برایش ؛ میگرفتم

 تمشق و رنج خیلی پدرت.  بگذرد شان زندگی تا میخواند درس و میکرد کار سختی به خودش.  نزد دست بودم فرستاده من که

 برای و کرد فراموش را ها گذشته ؛ اش نوه عکس اولین دیدن با پدربزرگت باالخره.  بخورد تکان هال دل در آب نگذاشت اما ؛ کشید

 ثلم همیشه و نیامد کنار او با وقت هیچ ؛ میدانست دخترش از جدایی اصلی مسبب را پدرت چون و شد آمریکا عازم عزیزانش دیدار

 پدربزرگت دهان که برسد جایی به گرفت تصمیم بود عذاب در اهانت همه ازاین که هم پدرت.  میکرد برخورد او با دست زیر یک

 . کرد فوت ؛ برگردد ایران به اینکه از قبل و نداد کفاف پدربزرگت عمر اما.  ببندد همیشه برای را

 حوالا و اوضاع و شد کار مشغول همانجا حساسی پست در فیزیک دکترای گرفتن از بعد و نداشت ایران به برگشتن قصد پدرت

 . ددگر باز ایران به گرفت تصمیم ؛ تو آمدن دنیا به و سال دو یکی گذشت از بعد و شد پیروز انقالب اینکه تا ؛ زد بهم خوبی

 ؛ نیست وبخ ایران جو گفتم آنها به.  کنم منصرفشان بتوانم شاید تا میگرفتم تماس آنها با هرروز.  شدم شوکه خبر این شنیدن از

.  نداشت دهفای گفتم هرچه ؛ شنوا کوگوش اما!  کنند چه اینجا بیایند که میکنند رها را آرامشان و مرفه زندگی ؛ میکند بیداد بیکاری

 . بازگشتند ایران به دختر دوتا با و گذاشت اثر او روی پدرت حرفای همیشه مثل ولی نبود آمدن به مایل هم هال

 به لییکسا ، نمیکرد نشینی عقب گاه هیچ سهامی که آنجا از ؛ شدند من حرفهای متوجه تازه که بود نگذشته آمدنشان از ماهی چند

 و فیکطر پدرت بیکاری حاال. داد دست از را پاهایش از یکی راه این در و کند ادا مملکتش به را دینش خودش قول به تا رفت جبهه

 هرچه.  میرسد آخر به کم کم اندازشان پس و میشد تر سخت روز به روز آنها زندگی احوال و اوضاع ؛ دیگر طرف هم او نشینی خانه

 هرش پایین در ای خانه ؛ بزند دست هم مادرت انداز پس به نشد حاضر حتی ؛ نرفت بار زیر پدرت کنم کمک آنها به کردم سعی من

 . میگذراندند سختی به را روزگار و بودند کرده اجاره

 فقط من.  کند تحمل را زندگی آن میتوانست چطور ؛ بود شده بزرگ نعمت و ناز در که او.  بود هال میداشت وا تعجب به مرا که چیزی

 . اردبگذ اثر آنها روی نتوانست مشکالت این از کدام هیچ که بودند هم شیدای و شیفته چنان آن.  دیدم می عشق ی معجزه از را این

 و تر را او و میگشت او دور پروانه مثل چنان آن مادرت اما ؛ شد داغان اش روحیه خیلی ؛ داد دست از را پایش که وقتی ؛ سهامی

 از که او.  دبرو کاری دنبال به گرفت تصمیم پدرت باالخره.  برگرداند او به را پدرت رفته دست از روحیه توانست که ؛ میکرد خشک

.  فرستاد علوم وزارت به مدارکش همراه به و نوشت ای نامه در را خود حال شرح ؛ بود هم جانباز ضمن در و نداشت کم تحصیالت

 از که امیو با و کرد پیدا دولتی دستگاه در مهمی سمت که نگذشت چیزی و شد کار به دعوت آنها طرف از که بود نگذشته هفته یک

 . داد قرار پوشش تحت را بیکار جوانان و انداخت راه ای کارخانه گرفت دولت

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          8  |صفحه            

 

 پیش لچندسا با او. شد تبدیل متعصب و خشک ی اهلل حزب یک به که جایی تا ؛ میشد بیشتر رژیم به اعتقادش روز به روز پدرت

 دو در زیرا ؛ زد راهم ات مادری خانواده قید.  کرد برقرار ارتباط گذشته دوستان از معدودی ی عده با فقط.  بود کرده فاحشی تفاوت

 . میکرد آمد و رفت بودند مذهبی هم اول از که یخودش خانواده با تنها او.  بودیم مخالف قطب

 نکرد کار این به وادار را او پدرت که میدانم را این من البته و شد چادری ناگهان ؛ آمد می بدش روسری از حتی روز آن تا که هم هال

 درکنترل.  بیاورد بار دارد دوست که آنطور کرد سعی را فرزندانش اما ؛ نخواسته اجبار و زور به را کاری مادرت از گاه هیچ او چون ؛

 « . یباش تو بدهد تغییر را سهامی بتواند که کسی تنها شاید و داری فرق آنها ی همه با.  ای دیگه چیز یه تو اما میشد موفق ماهان

 همان در هنوز پدر اما ؛ بود کرده فاحشی فرق پیش چندسال به نسبت جامعه اینکه با.  شناختم را مادرم و پدر تازه ؛ مامانی حرفهای با

 وحتی بود مخالف شدت به بودند داده جوانها به که آزادی با ؛ کورکورانه تعصب و خشک ی عقیده همان با.  میکرد زندگی دوران

 . بود رسانده چاپ به ها روزنامه در وقت دولت علیه بر مقاله چندین

 او پرستش دح به و بودم عاشقش ؛ نکنیم بحث هم با مسائل این سر که نبود روزی و نداشتم قبول را پدر رفتار و فکر طرز اینکه با من

.  بگیرد بمقل در را پدر جای نمیتوانست ؛ میکرد رفتار من با بیشتری مالیمت وبا بود مهربان اینکه با مادر حتی میداشتم دوست را

 ما ! میشد چطور آخر ، نرسیدم آرزو این به وقت هیچ ولی ؛ کنم بوسه غرق را پایش سرتا و بگیرم بغل در را او داشتم آرزو همیشه

 اما دارد وستمد خیلی پدر میدانستم.  بگیرم آغوش در را او میتوانستم چگونه ؛ بزنیم آمیز مسالمت حرف کلمه دو نمیتوانستیم حتی

 . بزند حرف من با که میخواست وماهان مادر از ؛ بیاورد زبان به نمیداد اجازه غرورش

 مبرای زندگی توی چیز هیچ ؛ کن نگاه را محمد ؟ میگردی چه دنبال به ؟ داری کم چی زندگی توی دختر آخه: »  گفت ماهان روز یک

 همبخوا او از چیزی و کنم تر لب من منتظره.  داره دوست مرا چقدر میدونی خودت که است داشتن دوست اگر ؛ نگذاشته وکسر کم

.  داریم هبرنام هفته هر هایمان هیئتی هم با.  بینی می خودت که ماشااهلل است تفریح و گشت به اگر.  کند تهیه را آن دل و جان با تا

 بخ ؛ ومکه سوریه تا گرفته مشهد از ؛ بیفتد عقب ندارد امکان که هم ساالنه مسافرت.  دارد خود جای که هم خانواده با آمد و رفت

 من بگه میتونه ؛ برسد معقولش های خواسته به و کند آرامش احساس جفتش کنار در انسان که همین ؟ چیست خوشبختی مگر

 . خوشبختم

 وت از دوبار یکی محمد برادر.  خودت زندگی و سرخونه بری باید بعدش ؛ خدا امید به و است آخرت سال امسال تو مهتاب کن نگاه

 از دختر.  میشی خوشبخت او با ؛ میخواهد را خاطرت خیلی ؛ بخورم قسم روش میتونم.  است خوبی پسر خدا به.  کرده خواستگاری

 « . اندازیم می راه را عروسی و عقد بساط تابستان شااهلل ان ؛ موافقه که هم پدر.  بده را بله جواب و پایین بیا شیطان خر
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 مامشت دیپلم تا که کشیدم زحمت همه این ؟ است آخرم سال من گفته کی: »  گفتم و شدم ناراحت خیلی حرفهایش آخر تکه این از

 خجالت این!  بینه می مردم دید از را چیز همه که او!  تعجبم در پدر از.  بدم تحصیل ادامه میخواهم ؛ ندارم ازدواج قصد من ؟ کنم

 درپ ؛ نبود چشمی وهم چشم که زمان اون.  دهند تحویل جامعه به سوادی بی فرزندان کرده تحصیل مادری و پدر که نیست ما برای

 . است سوادی بی همان درحد ما دیپلم...  ؟ چی حاال.  گرفت لیسانس مادر و دکترا

 را یکی خواستگار همه این بین از زودتر خب! ؟ نیستی راضی زندگی ازاین تو مگر!  دختر آخه: »  آمد سراغم به مادر آنطرف از

 « . ات زندگی خونه سر برو و کن انتخاب

 هم خودم.  یدکن انتخاب شماها که کسی آن نه و زودی این به نه البته میکنم ازدواج ؛ چاله توی بیفتم بیایم در چاه از میگویید یعنی ـ

 . کشیدم زجر اینجا کافی اندازه به.  باشه آلم ایده که کسی با ولی ؛ برم خونه این از میخواهد دلم خیلی

 « ؟ میگیرِی سخت را زندگی اینقدر چرا دلم عزیز: »  گفت کند صحبت آرامش با میکرد سعی درحالیکه مادر

 « ؟ نیست سخت نظرشما به: »  گفتم دلخوری با

 . داری خوبی و راحت زندگی خیی ؛ برعکس بینی می ؛ کنی مدارا زندگی با و کنی کم را توقعت اگر ـ

 .است زیادی توقع تحصیل ادامه و دوستان با آمد و رفت مثل کوچکی های آزادی شما نظر به ـ

 « . غلطه چی و درسته چی نمیدانم هم خودم کن باور: »  وگفت داد تکان را سرش مادر

 2فصل

 

 هب ساعتی ربع.  کرد همراهی مدرسه تا مرا بود گذاشته پدر که قراری طبق و شدم بیدار خواب از دوستان دیدار شوق با زود صبح

 کیفم در و کردم تا را چادرم ؛ رساندم آنها به سرعت به را خودم.  بودند جمع همیشگی جای در ها بچه ؛ بود مانده کالس زنگ

 « !آوردید جدیدی چیز نکنه خبر چه هی هی: »  گفتم بودند پج پج مشغول ها بچه.  گذاشتم

 ؛ میکنه را تعریفش خیلی.  آورده ملینا که...  جدید دی سی این ؛ بگم برات تا جلوتر بیا!  هیس: »  گفت و کرد اطراف به نگاهی نیلوفر

 . کنم رایت خونه ببرم من قراره حاال

 « ؟ کیه: » ... گفتم تعجب با

 « ! شناسی نمی را معروفی این به ی خواننده ؛ شوتی خیلی دیگه تو: »  گفت ملینا
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 ربب را ها دی سی این از یکی میگم بهت چی هر ؛ دختر.  شناسه نمی را جدید های خواننده ازاین کدام هیچ مهتاب: »  گفت نیلوفر

 « . نمیره خرجت به کن گوش خونه

 داریدخبر من پوک و جیک از ؛ هستید کالس یک توی من با سال همه این!  ترید شوت من از شماها اینکه مثل: »  وگفتم کشیدم آهی

 « ؟ مرد یا زنه لیلی میپرسید حاال ؛

 « . دارید کارش چه ؛ کنید ولش میگه راست بابا: »  گفت شادی

 کار به را عقلش ؛ فکرکند نباید مگر ؛ نیست مختار مگر انسان.  کند تحمل را وضع این میخواهد کی تا آخه: »  گفت عصبانیت با نیلوفر

 است بد»  بگویند مادر و پدر اینکه صرف به را هرچیزی ؟ اند گرفته او از را فرصت این چرا پس! ؟ کند انتخاب را درست راه و اندازد

 کنند اهنماییر را ما میتوانند والدین فقط و دهیم تشخیص بد از را خوب و برویم دنبالش به خودمان باید.  کنیم قبول نمیتوانیم ما که« 

 . بگویید را راستش وجدانی ؛ میکنم سوال یه شما از!!  ها بچه. 

 عضیب مگر ؟ شویم نمی جمع هم دور یکبار ای هفته همگی ما مگر ؟ نمیدهید گوش سنتی و کالسیک ؛ پاپ موسیقی شما ی همه مگر

 تا است ههمدیگ ی سلیقه به پوشاکمان و لباس خرید حتی ما ؟ نمیرویم سینما به بار یه ای هفته ؟ نداریم خانوادگی آمد و رفت هامون

 ؟ دارید پسر دوست شما از یک کدام ؛ اید کرده سواستفاده آزادی این از کدامتون حاال

 پسره ناو فریب هانی نگذاشتیم که نبودیم ما همین مگر.  گذرانیم می هم با را روزمان از نیمی و هستیم هم با که چندساله ما بهرحال

 ؟ میگیره سخت اینقدر مهتاب بابای که داره اشکالی چه داشتن را همدیگر هوای و بودن باهم جور این آخه.  بخوره را لعنتی ی

 نگاه...  چیه بفهمیم میکنیم سعی میکنند پنهان ما از که را چیزی آن ؛ ببینیم را پرده پشت داریم دوست ؛ هستیم کنجکاو ها انسان ما

 ها آهنگ جور این از اصال ببین ؛ کن گوش خودت اتاق توی و خونه ببر را این.  معروفه ی خواننده یک دی سی این!  مهتاب کن

 « . آید می خوشت

 یه از خرهباال!  باش داشته جسارت دختر: »  وگفت زد پهلویم به نیلوفر.  بدهم جواب چی نمیدانستم ؛ بودم باخته پاک را خودم که من

 درتپ سر به بالیی یه ها وبحث جر این با ناکرده خدای یا ؛ میکند داغان را خودت اعصاب ؛ کردن زندگی اینطور.  کنی شروع باید جا

 « ؟ داری که واکم.  دهی انجام را کار این مخفیانه بهتره.  آید می

 « ؟ نشه پیدا سهامی آقای ی درخونه که هست چیزی!  میزنی حرفهایی چه: »  گفت ملینا

 خواب توق شب ؛ کنی گوش بتونی راحتتر تا آورم می برات فردا و میزنم نوار روی را دی سی این من ؛ کن نگاه ؛ خب: »  گفت نیلوفر

 « ؟ قبوله ؛ است موقع بهترین
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 به مرا ؛ آورد می سرم به بالیی چه بفهمد پدر اگر اینکه از ترس ولی ؛ نمیزد نامربوطی حرف.  بودم مردد ؛ بدهم جوابی چه نمیدانستم

 و ودمب فردا فکر در همش و نداشتم خوبی حال کالس سر روز آن.  کردم قبول تا گفتند و گفتند آنقدر ها بچه.  انداخت می وحشت

 . ذراندمگ بیشتری آرامش با را بعد ساعت که کردند تقویت را ام روحیه آنقدر تفریح زنگ ها بچه اما.  افتاد خواهد اتفاقی چه اینکه

 باهاش بازیلج ؛ نده گیر بابات به اینقدر مهتاب: »  گفت بود نشسته کنارم که نیلوفرهمانطور.  داشتیم آزاد وقت زنگ به دقیقه ده

 اینقدر دیگه شد مطمئن تو از وقتی ، کنی جلب را اطمینانش باید.  کنی رفتار داره دوست اون که طور هر ظاهر در بهتره.  نکن

 . چشم بگو بکنی کار این نداری حق میگه.  چشم بگو ؛ کن سرت چادر میگه.  نمیده خرج به وسواس

 طبق ظاهر در اما ؛ بده انجام خودته میل باب که را کاری اون مخفیانه ؛ نکنی خرد را اعصابت بهتره پس نداری ای چاره که حاال

 یم انجام کارهایی یه مادر و پدر چشم از دور دخترها ؛ خدا بر پناه.  بیاری دست به را دلش کن سعی ؛ کن رفتار پدرت های خواسته

 ؛ پرسیب والدینشان از اگر که میدهند نشان مظلوم اینقدر را خودشان بازی زبان تا چهار با و میشکه سوت مغزت بفهمی اگر که دهند

 ؛ کند رامدا تو با بخواهد هم پدرت اگر که شده باعث هایت بداخالقی و تو تلخ زبان اما.  نمیدانند خودشان دختر از پاکتر را کس هیچ

 هست که هم این از وضع وگرنه ؛ کنی جلب را اطمینانش باید گفتم که همانطور پس.  میدهد جواب لجبازی با را تو لجبازی و نتواند

 « . میده شوهرت نداری دوست اصال که کسی به سرهم آخر و میشه بدتر

 اما ؛ ندک اعتماد من به باید پدر.  بود نرسیده خودم ذهن به فکر این چرا!  میگفت راست کامال او.  داد تکانم بدجوری نیلوفر حرفهای

 می ردی ای دقیقه اگر چون ؛ کردم ترک را کالس ها بچه از قبل همیشه مثل و شد زده زنگ ؛ نکند شک که کنم رفتار جوری یه باید

 و مرفتار و درس از تا رفته مدرسه دفتر به حتما ؛ نبود خبری خودش از اما بود پدر ماشین.  میدادم پس جواب و سوال باید رسیدم

 را حالم مدرسه مسئولین تمام از و آمد می بار یک روز پانزده هر ؛ بود عادتش.  بکند سواالتی دارم که دوستانی ی درباره همچنین

 یدمد بهتر.  نیامد پدر و گذشت ای دقیقه چند.  پذیرفتند می را پدر خوش روی با هم آنها ؛ بودم ای نمونه شاگرد چون.  میشد جویا

 « ؟ نیامده هنوز پدرت: »  گفت.  بود رسیده راه از تازه که ها بچه از یکی.  بمانم منتظرش مدرسه در

 « ؟ برسم اون از زودتر من میشه مگه: »  گفتم خنده با

 « . ماشینش نه و هست خودش نه ؟ کجاست پس: »  گفت ملینا

 « ؟ خریده دیروز که است گاری این هم ماشین ؛ دارند تشریف دفتر در زیاد احتمال به: »  گفتم

 « ؟ چیه اسمش ؛ دختر حالت به خوش ؟ چیه دیگه این ؛ من خدای وای: »  گفت و کشید بلندی سوت شادی
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 با را پدرم ثروت ی همه حاضرم خدا به ؛ داشتم را شما آزادی از کمی عوض در ؛ داشتیم کاری واقعا کاش ای: »  گفتم و کشیدم آهی

 . کردم سکوت کنم کنترل را بغضم میکردم سعی حالیکه در و. «  کنم معاوضه آزادی

 « ؟ چیه اسمش نگفتی آخر.  کجاییم ما و کجایی تو ؛ بابا ای: »  گفت شادی

 « ... خدا ؟ پولشه چند میدونی ؛ انگانسه این ؛ خنگی خیلی: »  گفت ملینا

 رییس که یدبکن هاتون مقنعه داخل تار آخرین تا سریع خیلی را موهاتون ؛ ها بچه: »  گفت یکمرتبه بود سالن در به چشمش که نیلوفر

 « . میاد داره پرورش و آموزش

 رعتس به ؛ اند دیده را پرورش و آموزش رییس واقعا اینکه مثل دیدند را پدر وقتی و برگشتند نیلوفر نگاه طرف به همگی ها بچه

 چنان ؛ داشتند لب بر ای خنده یا بود پیدا موهاشون از ای گوشه اگر چون ترسیدند می پدر از هم آنها.  کردند مرتب را موهایشان

 . شدند می آب خجالت از که میکرد آنها با تندی برخورد

 خسته و سالم»  متانت کمال با ها بچه.  شنیده مرا تمجید و تعریف خیلی که بود این نشان و داشت لب بر تبسمی رسید وقتی پدر

 . شدیم ماشین سوار اتفاق به دقایقی از پس و کرد احوالپرسی آنها با هم پدر.  گفتند«  نباشید

 رد را خودش طوری ؛ تو لجبازی و بداخالقی به دختری تعجبم در: »  گفت پدر میکردم مرور ذهنم در را نیلوفر حرفهای که همانطور

 گذاشتیمی را اخالقت این از کم یه کاش ای ؛ هستند اش شیفته همه ؛ دفتری کادر دبیرو تا گرفته ناظم و ازمدیر که داده نشان مدرسه

 « . خونه توی برای

 یک هب ایران سراسر در که داره قانونی و نمیگوید زور کسی ؛ است میلم باب چیز همه مدرسه در که اینه واسه ؟ چیه علتش میدونید ـ

 . میشه اجرا شکل

 . نزد حرفی دیگر و خندید پدر

 ایج فکرم و بودم گرفته دست در هدف بی را کتاب.  بردم پناه اتاقم به خواندن درس ی بهانه به و داشتم زیادی استرس روز آن

 اگر وای.  یمبیا بیرون شیطانی فکر این از نشده دیر تا بهتره ؛ ام زده خطرناکی کار به دست ؟ درسته کار این آیا خدایا. »  بود دیگری

 تنم وحشت از.  برده می بیخ تا بیخ و باغچه لب میگذارد را سرم یا ؛ میکند ام کله از پوست حتما ؛ آورد می سرم به چه بفهمد پدر

 حبتهایص که نگذشت دقایقی اما ؛ بسپارم فراموشی به بودیم زده ها بچه با روز آن که را حرفی هر کردم وسعی شدم پشیمان و لرزید

 ارهد مصیبت همه این دادن گوش نوار یه آخه ؛ دهم انجام نمیخواستم خطایی کار که من خدایا.  آوردم بخاطر را نیلوفر کننده دلگرم

 . بخورم حرص اینقدر اهمیت بی نوار یه به دادن گوش برای نباید ؛ نبود پدر های سختگیری اگر!  کنم گناه احساس حتی که
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 . ندبود جمع همیشگی جای ها بچه.  رسیدم مدرسه به معین سرساعت معمول طبق و رساندم صبح به پریشان افکاری با را شب آن

 ؟ چطورید ؛ ها بچه سالم ـ

 ؟ پریده رنگت چرا نداره؛دختر تعریفی تو حال اینکه مثل اما خوبیم همگی ما ؛ سالم ـ

 . ندارم خوبی حال اصال.  نبرد خوابم صبح تا دیشب کنید باور!  لعنتی نوار فکر از: »  گفتم شادی درجواب

 برات دادی انجام چندبار اینکه از بعد ولی ؛ آوره دلهره و سخت بار اولین برای ؛ خالف و دزدی: »  گفت و زد لبخندی موذیانه ملینا

 « . میشه عادی

 « . نداره دردسر همه این که دادن گوش نوار یه ؛ میترسونی را مردم دختر چرا.  کنه ات خفه خدا ؛ ملینا: »  گفت نیلوفر

 هم اب که است چندسال اینکه با!  مهتاب: »  گفت و گذاشت کیفم در سریع خیلی و درآورد بود کرده پنهان کیفش در که را نوار و

 « . نیاری ما از اسمی رفتی لو ناکرده خدای اگر که بدی قول من به باید ولی ؛ شناسیم می را همدیگر کامال و هستیم دوست

 « ! پدرم جان به میدهم قول حال این با ولی ای نشناخته مرا چندسال از بعد ؛ هم هنوز:»  گفتم دلخوری با

 . نمیزنم قولم زیر برود سرم ؛ بخورم را او جان قسم اگر و دارم دوست را پدرم وار دیوانه من که میدانستند ها بچه

 همدرس از بفهمند اگر. است مدرسه خاطر به ؛ میدانی خودت ؛ نباش دلخور ما از: »  وگفت بوسید را صورتم و آمد سراغم به نیلوفر

 « . کنی جمع را حواست بهتره هم تو.  میکنند اخراجمان

 به تنم ؛ همهبف مدیر اگرخانم اینکه از.  بود گرفته را وجودم تمام رسوایی و آبرویی بی از ترس ؛ شد بیشتر ام دلشوره نوار گرفتن با

.  بروم خانه به زودتر هرچه میخواست دلم.  کرد خواهد ام درباره فکری چه.  داده قرار ها بچه ی همه الگوی مرا که او.  افتاد لرزه

 و کرف از و کنند سرگرم مرا حرفهایشان با میکردند سعی آنها ؛ ماندیم کالس در ؛ ها بچه اتفاق به ؛ ترس از هم تفریح زنگ حتی

 . بود کیفم به حواسم چهارچشمی همینطور و لرزیدم می درون از من اما.  بیاورند بیرون خیال

 درآنق چون ؛ بکشم پر میخواست دلم خوشحالی از ؛ بود فرستاده را اش راننده و بیاید دنبالم به نتوانست پدر ظهر ؛ خدا شکر

 . میشد متوجه پدر حتما که داشتم اضطراب

 .کردم سالم مادر به ، دهم نشان خونسرد را خودم میکردم سعی درحالیکه رسیدم خانه به وقتی

 . شده برافروخته کمی صورتت.  نیست خوب حالت اینکه مثل.  چیه ؛ نباشی خسته ؛ عزیزم سالم ـ
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 . ببرم خودم با را پالتوام باید فردا ؛ سردشده حسابی هوا.  نیست ای مسئله نه ـ

 دست ؛ کردم راعوض لباسم سریع خیلی.  کردم پنهان مطمئنی جای در را نوار و رفتم اتاقم سمت به بمانم جواب منتظر اینکه بدون و

 نمیشداو تیزبین نگاه از اما ؛ شدم مادر به کمک مشغول میدادم نشان تفاوت بی را خود درحالیکه.  رفتم ماد سراغ و شستم را رویم و

 این و غرغر و اخمو دختر اون از.  شده خبر چه ؛ سرحالی خیلی امروز: » گفت بود کشیدن نهار مشغول که همانطور.  کرد فرار

 « . است بعید سرحالی

 شخو بهمون خیلی سبز جاتون.  بود آورده را اش نامزدی شیرینی دوستانم از یکی امروز آخه: »  گفتم تمامتر هرچه خونسردی با

 « . گذشت

 نکرد ویکنجکا دیگر مادر بهرحال.  بود ام زندگی دروغ اولین این شاید و بگویم دروغ بتوانم راحتی همین به نمیکردم فکر وقت هیچ

 . کرد خوشبختی آرزوی دوستم برای و

 مثل اواقع ؛ افتادم ملینا حرف یاد.  شد شروع ام دلشوره دوباره ؛ اطاق در بستن ،با رفتم اتاقم به استراحت ی بهانه به ناهار از بعد

 وستانتد گول مبادا ، دخترم: »  میگفت که پدر حرفهای یکطرف از.  بود نشسته ام پیشانی روی سردی عرق.  داشتم دزدی قصد اینکه

 این از ؛ بیندازد وسوسه به هم را تو میکشد خود دنبال به را جوان قشر و شده فراوان تازگی به که مبتذلی نوارهای و بخوری را

 را نوار زودتر هرچه میخواست دلم دیگر طرف از و افکند می طنین گوشم در. « میکشد نابودی به را انسان که کن حذر معظالت

 .بدهم گوش

 تنگ دیگران چشم از دور او و باشند کرده منع آن خوردن از را او و باشد مضر برایش اب که بودم مجروحی مانند لحظه آن در

 را آن رعتس به.  آوردم بیرون را نوار و رفتم گاه مخفی سمت به تامل بدون و بیاورم طاقت نتوانستم دیگر.  بکشد سر را آبی بزرگ

 گآهن مضمون از اول.  دادم فشار را آن ی دکمه لرزان دستی با ؛ کشیدم سرم روی را پتو و پریدم تخت روی به و گذاشتم واکمن در

 باری یناول این کنید باور.  بود بخش لذت بسیار برایم که گرفت را وجودم هیجانی خواننده؛ و ساز صدای از کم کم اما ؛ نفهمیدم هیچ

 گذاشته شاد چندنوار زنانه مجلس در که دارم یاد به را ماهان عروسی تنها.  شنیدم می اتاقم و خانه درون را موسیقی صدای که بود

 .شناختم نمی را ها خواننده از کدام هیچ حتی که بودند

 .شناختم نمی را ها

 روز آن اینکه از.  بروم مدرسه به نگذارد دیگر حتی شاید.کرد خواهد چه که میداند خدا ؛ میشود پا به قشقرقی چه بفهمد پدر اگر وای

 . بودم خوشحال بسیار ؛ آمد نمی خانه به پدر
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 ایرادی چه موسیقی این مگر ؛ خدایا.میکردم رضایت احساس ؛ بود کرده پر را درونم که حسی از و دادم گوش را نوار بار سه ؛ دوبار

 فکرکردم هرچه!  آورد می در خستگی از و میکنه تقویت را انسان روحیه اینکه با ؟ بده ؛ میکنه شاد و سرحال را انسان چون ؛ داره

 میگذارد ثریا چنان انسان روی غربی های موسیقی از بعضی که بودم شنیده دوستانم از البته.  کنم پیدا را سواالت این جواب نتوانستم

 . بزند هرکاری به دست است ممکن و میکند خود بی خود از را آدمی که

 از عدب داشتند سعی که ؛ خانه جو دیگر و نیلوفر حرفهای یکی ؛ داشت دوعلت این و نکنم بحث پدر با کردم سعی ؛ بعد به آن از

 یچه ما آخه ؛ آقا محمد برادر ؛ آمد می بدم او از شدت به که مردی با هم آن.  بفرستند بخت خانه به مرا زودتر هرچه ؛ دیپلم گرفتن

 حملت سال هیجده.  بود آمده بار کهن اعتقادات همان با نسل در نسل او چون ؛ بود بدتر پدر از مراتب به او.  نداشتیم هم با همخوانی

 لذت ما زندگی از.  کنیم درک را همدیگر که باشد کسی با ؛ کنم ازدواج باشد قرار اگر میخواست دلم ؟ نبود بس برایم زندگی این

 ندگیز ماهان و مادر مثل نمیخواست دلم.  بگیرم دست در دارم دوست که آنطور را زندگی سکان و بگیرم تصمیم خودم برای ؛ ببرم

 دیدار به شب ود یکی ای هفته و بگذرانم گلسازی و گلدوزی و بافتنی و خیاطی به را وقتم و بنشینم خانه کنج روز شبانه اینکه از ؛ کنم

 تاب و آب با را شوهرانشان خوبی و بکشند هم رخ به را ثروتشان و مال و کنند غیبت ؛ دارند مومنی ادعای بااینکه که بروم کسانی

 این اب و. «  بخره برام آپارتمان یه دیگه ی هفته قراره آقا علی ؛ خریده برایم را ماشین این آقا احمد: »  بگویند مثال ؛ کنند تعریف

 داره دیگه ؟ نداری راه در کوچولو ؛ ماهان: »  زدن طعنه به کنند شروع یا ؛ کنند خوشبختی احساس خودشان قول ؛به چرندیات

 دختر حنانه از ؛ کن جمع را حواست ؟ کرد نامت به را خونه اون آخر ؟ کرد کار چه آقا محمد: »  یا. « باشی فکر به بهتر میشه دیر

 خوشبختی یعنی!  است خوشبختی کجایش این خدایا.« کرد نامش به را خونه و مغازه شوهرش اول روز همان!  بگیر یاد خانم طاهره

 تبدبخ میکنم فکر وتازه ندارم خوشی احساس وقت هیچ ؛ پدری ثروت همه این داشتن با من چرا پس ؟ میشه حاصل پول با فقط

 . هستم دنیا دختر ترین

 رقرا چشمی؛اگر هم و چشم و تظاهر همش.میکنند ریزی برنامه بعد ی هفته مهمانی یا خوانی روضه جلسه برای حرفاشون آخر تازه

 حاضر اند ردهب را آبرویش اینطور بفهمه طرف اگر میکنم فکر که میکنند وکرنا بوق توی کنند؛آنقدر کمک درمانده انسان یه به باشه

 . کند قبول ریال یک نیست

 یگراند بگذارد و کند کمک کسی به بودم نشنیده و داشت فرق آسمان تا زمین آنها با من پدر ؛ اش خدایی که بگویم را این البته

 عیموق حتی.  نداشت هم را کسی اشک دیدن طاقت ؛ ریخت می دهانشان از صدتا و گفتند می سهامی آقا حاج یه محله توی.  بفهمند

 . بیاورد در دلم از جوری یه میکرد سعی میدید؛ مرا اشک قطره دو که همین ؛ میشد بحثمان هم با که

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          16  |صفحه            

 

 داخ ؛ بدش شانس از. داشت شدیدی تعصبات و میکرد اجرا محکم خیلی را اش دینی اعتقادات ؛ بود مقدس خشک پدر فقط و فقط

 از قبل.  آورد من برای که همانطور ؛ آورد می رحمت و نعمت خودش با دختر: »  میگفت او که هرچند.  بود داده بهش دختر تا سه هم

 « . رسیدم اینجا به که شماست خیر قدم از و کنم سودا ناله با که نداشتم آه ؛ بیایید دنیا به شما اینکه

 خیلی بلق به نسبت ام روحیه.  میدادم گوش پنهانی و میگرفتم دوستانم از نواری گهگاهی و شد زیاد جرئتم و دل بعد به آن از خالصه

 ندانچ من نظر به نشد باورم کردم گوش را آن وقتی ؛ است مجاز نوارهای جز گفت که آورد برایم نواری ملینا روز یه.  بود شده بهتر

 ؟ ندمیدا منکر و رد دارد قبول جامعه که را چیزی حتی او یعنی ؛ گرفت حرصم خیلی پدرم از.  نداشت بودم شنیده که آنها با فرقی

 را وارن این: » گفتم و پدر به کردم رو.  گذاشت را پاپ آهنگهای همین از یکی اتفاقا ؛ بودیم تلویزیون تماشای مشغول که شب یه

 « . بخرید برام میشه

 « . میگویی را مبتذل نوار این! چی: »  گفت عصبانیت با او

 ؟ میکنند پخش رادیو و تلویزیون چرا پس ؛ است مبتذل اگر ـ

 وجود به خوشایندی احساس انسان در که همین.  هستم مخالف برنامه همین با هم من ؛ نمیدهند انجام صحیحی کار که من نظر به ـ

 . است حرام بیاورد طرب به را او و آورد

 و هزار سالما نمیتوانیم که ما آخه بروید پیش زمانه با که نگفتند محمد حضرت بدهیم؛مگر فتوا خودمان برای نمیتوانیم که ما پدر ـ

 .کنیم اجرا حاال را پیش سال چهارصد

 «.کردی شروع که بگو؛بازم استغفراهلل دختر:»گفت و آمد حرفم میان پدر

 کی به باید را دلم حرف من آخه.  کنیم صحبت هم با نمیتونیم وقت هیج ما چرا ؛ ندارید را منطقی حرف کلمه دو طاقت چرا پدر ـ

 کی هب من ؛ بابا ایراده سراسر من نظر به اما باشه نداشته ایرادی شما نظر به شاید زندگی این ؟ بخواهم کی از را هام خواسته ؟ بزنم

 ؛ ننک را کا این.  چشم ؛ نرو اینجا.چشم ؛ بپوش چادر ؛ باشه زور خونه این توی هیمشه باید چرا ؛ شدم خسته زندگی ازاین که بگم

 .چشم

 نتوانستم وقت هیچ.  بروم بازار به شما یا مادر همراه به ؛ جزئی چیز یک حتی خرید برای باید کی تا.  دارم دل ؛ آدمم هم من خدا به

 لمو خیابان توی اگر کنید باور.  نیستم بلد شهر این جای هیچ من ؛ پدر.  کنم خرید خودم نظر و عقیده به سالهایم و سن هم مانند

 . کنم پیدا را خانه راه نمیتوانم راحتی به ؛ کنید
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 شما از زیادی چیز خدا به: »  گفتم تری مالیم لحن کنم؛با کنترل را عصبانیتم میکردم سعی درحالیکه بودم آوده جوش حسابی

 از سوال یک اصال ؟ کنم آمد و رفت شناسید می را آنها هم شما که دوستانم از تا چند با خودتان نظر زیر نمیگذارید چرا ؛ نمیخواهم

 ...؟ برید می لذت کسی چه مصاحبت از جمع یک در شما ؛ دارم شما

 ستیدنی حاضر خدا به واهلل.  بفهمید را همدیگر حرفهای و باشد تان عقیده هم و روحیه هم که کسی با.  بدهم را جوابش خودم بگذارید

 هستند مادرم جای یا همه که جمعی میان به بکشانید هرهفته را بدبخت من حاال.  شوید همنشین او با دقیقه یک ؛ باشد این از غیر اگر

 رقف باهم آسمون تا زمین هامون عقیده و فکر اند مانده که هم چندتایی اون و اند رفته بخت خانه به اکثرا که سالم هم دخترهای یا ؛

 مرا کسی چرا آخه.  ام پیچیده خود دور به سردرگم کالف مثل شدم خسته خدا به پدر ؛ من جای بگذارید را خودتان شما حاال.  دارد

 « . میزند را خودش حرف هرکس و نمیکند درک

 دیدن با ؛ دادمی گوش حرفهایم به متفکرانه و بود نشسته مبل روی که مادر.شد سرازیر اشکم آرام آرام و بیاورم طاقت نتوانستم دیگر

 بد خیلی جامعه.  میخواهیم را تو خیر ما که کن باور دلم عزیز ؛ دخترم: »  وگفت گرفت آغوش در مرا و آمد سمتم به اشکهایم

 « . کرد اعتماد نمیشه کس هیچ شده؛به

 را دمخو میتونم چطور ؛ کردم زندگی اینطور عمره یه من!میکنی چه من با تو مهتاب:»گفت بود گرفته غم را اش چهره درحالیکه پدر

 تو لمث ای بسته گوش و چشم دختران دنبال به همگی که ؛ گرگه از پر ها خیابان ؛ خبره چه جامعه توی نمیدونی تو.  بدهم تغییر

 . میگردند

 .میکنم عمل گوید می دینمان که چیزی آن به فقط بوده؛من خودتان برای کردم هرچه من که است شاهد خدا

 . میدهید فراری آن از را ها جوان که اید داده جلوه طوری را آن شما ولی ؛ است اعتدال دین ؛ ما دین خدا به پدر؛ ـ

 . رفت اتاقش سمت وبه نداد جوابی دیگر پدر

 آبرو از نه دیگر.  بود شده زیادتر جرئتم مراتب به بودم داده گوش را غیرمجاز نوار چند و بودم کرده پیدا جسارت که وقتی از

 هب خودشان هم را این و است زور حرفهایشان که حاال.  بدهم انجام دارم دوست که را کاری آن میخواست دلم.  پدر از نه و میترسیدم

 ؛ دگفتن وهرچه بودم بره یه مثل سال هیجده.  میگویم دروغ بهشون ؛ دارند دوست که حاال.  کنم خرد را عصابما چرا ؛ میدانند خوبی

 اشتهد برخورد میتونی احوالپرسی و سالم حد در فقط ها پسرعمه و عمو پسر با: »  میگفتند. کردم گوش مدرکی و دلیل هیچ بدون

 آقا و نمخا لفظ به را همدیگر که بودیم غریبه خانواده پسرهای با آنقدر. « نزن را حرفش اصال ؛ برخدا پناه که ترها غریبه با.  باشی

 هیچ ریخت نمیخواست دلم و بودم متنفر آنها ی همه از بود؛چون حد همین تا برخوردمان فقط که شکر الهی حاال.میکردیم صدا

 .دارم فرق بقیه با من چرا که بود عجیب پدر گفته بودندوبه هم مثل همشون.ببینم را کدامشان
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 . داشت کاری مشغله بود؛یا داده قرار تاثیر تحت را او من روز آن حرفهای آمد؛نمیدانم می بنظر گرفته پدر که بود روزی سه دو

 ؛ بود فرما حکم ما بین بس آتش.  کند دوری من با برخورد از میکرد وسعی میگذراند مطالعه به ؛ زهرا با ؛ خانه در را وقتش بیشتر

 . کند قانع مرا میتواند او نه و کنم تحمیل پدر بر را ام عقیده میتوانم من نه که بودیم شده متوجه ؛ مدتها از بعد اینکه مثل

 3-1فصل

 

 جمع هم دور ها بچه همیشه مثل هم روز آن.  آمد می دنبالم به دو ساعت و رساند می مدرسه به مرا معمول طبق صبح روز هر پدر

 یکردندم ریزی برنامه و بودند خوشحال خیلی ؛ بود تعطیل دوازده ساعت تا مدرسه و داشتند جلسه فردا دبیران اینکه از و بودند شده

 . میکردم نگاهشان حسرت با هم من و بروند خرید به صبح فردا که

 « . بیا ما با هم تو ؛ خب ، گرفتی غمباد چرا!دختر هی: » گفت شادی

 « . بده مرگم خدا وای: »  وگفتم گزیدم را لبم ناخودآگاه

 بحص ؛ فهمه می کجا از بابات ؛ نیست تعطیل که مدرسه ی همه.  میگه راست شادی ؛ مهتاب: »  گفت نیلوفر.  خنده زیر زدند ها بچه

 یکنیمم را خریدمان مدرسه اطراف پاساژ تا چند همین میرویم افتیم می راه هم با.  هستیم منتظرت مدرسه در ما ؛ بیا او با همیشه مثل

 . آید می دنبالت به همیشه مثل بابات هم بعدازظهر.  برمیگردیم زود خیلی و

 ی اتحهف باید ؟ افته می راه به قشقرقی چه دونید می بفهمه پدر اگر ؛ آید نمی بر من ی عهده از کار این ؛ نه ؛ نه: »  گفتم وحشت با

 « . بیندازد پا از را او ممکنه اتفاق همین ؛ ندارد خوشی حال روزها این پدر تازه.  بخوانم را مدرسه

 برویم یاب.  نمیشه پیدا اش سروکله دیگه دوهفته یکی تا پس.  آمد مدرسه به پیش روز چند که او.  بفهمه کجا از آخه: »  گفت ملینا

 هم را خرید ؛ است معمولی و عادی چیز یه که بینی می حاال ولی ؛ بود سخت برات چقدر اولش نوار کردن گوش دیدی.  نترس ؛ دختر

 « . نیست سختی کار که ببین و بیا

 ببیند رام اقوام از یکی مونده همین!  چی ببینه را ما کسی اگه ؛ داره فرق خیلی نوار با این: »  گفتم و دادم قورت سختی به را دهانم آب

 « . رسانده پدر به را گزارش نرسیده خانه به هنوز ؛

 نه اعتس صبح فردا ما بهرحال.  بگذاری کنار را ترس باید بیایی داری دوست اگه ؛ نمیشه اینطور ؛ مهتاب کن نگاه: »  گفت شادی

 « . هستیم منتظرت
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 ورهخ مانند پدر از ترس. کنم پنهان چطور را آن نمیدانستم که داشتم وحشت آنقدر.  فراگرفت را وجودم تمام نگرانی و دلهره بازهم

 از کیی ی خانواده اگر شاید.  بود انقالب یک دهم انجام میخواستم من که کاری این.  میکند چه بفهمد او اگر وای.  بود افتاده جانم به

 مدرسه هب نیامدن روز دو یکی با ؛ بگیرند سخت خیلی میخواستند اگر یا ؛ مادرانه نصیحت چند با ؛ دیدند می پسری با را او دوستانم

 . میکردم آماده آن سخت عواقب برای را خودم باید و بود تر سنگین مراتب به کار این جرم ؛ داشت فرق من وضع اما.  میشد حل

 مرا اینکه لمث ؛ شدم بیدار وحشت با چنان آن ؛ کوبید دراتاقم به صبح نماز برای پدر که وقتی.  پریدم خواب از چندبار صبح تا ازترس

 آیا.  دمکشی محاکمه به را وجدانم و رفتم فرو فکر در سخت ؛ نبرد خوابم دیگر صبح ازنماز بعد.  باشند گرفته جرم ارتکاب حال در

 آیا.  یرخ ؟ است جرم باشد داشته تعلق خودش به اش زندگی از لحظاتی بخواهد انسان آیا.  خیر ؟ است جرم دوستانم با رفتن بیرون

 . خیر ؟ است جرم ؛ کنم استفاده دوستانم و خودم شخصی ی سلیقه از لباس خرید برای

 میخواستم مادر و پدر از اجازه بدون که بود این من جرم تنها! ؟ میکنند محروم مرا ام خانواده که خطاست من کار کجای خدایا پس

 مدرسه به راسخ عزمی با و دادم خود بیگناهی بر حکم وجدان ی محکمه در باالخره.  بود خودشان تقصیر هم این که ؛ بروم بیرون

 هیچ که ؛ نده راه دلت به غم ؛ شجاعت همه این به بنازم: »  گفت دیدنم با نیلوفر.  رسیدند راه از ها بچه تا گذشت ساعتی یک.  رفتم

 « . نیست خبری

 چیز چهی میاد خوشم ازت ؛ داری ای کرده یخ دست چه ؛ شاد و بشاش ی قیافه این برعکس: »  گفت تعجب با و گرفت را دستم ملینا

 « . داد تشخیص نمیشه ات قیافه از

 میخواهم.  تاس شاهرخ تولد دیگه ی هفته.  داریم کار خیلی که بگیریم تاکسی یه زودتر بهتره ؛ است کافی نطق دیگه: »  گفت شادی

 « . بخرم براش گران و شیک چیز یه

 جشن شان نامزدی مناسبت به گذشته سال.  مردند می هم برای و داشتند دوست را همدیگر عاشقانه که بود شادی نامزد شاهرخ

 . نداد را جشن آن در شرکت اجازه من به پدر که ؛ کردند برگزار کوچکی

 . هستم شرمنده ؛ نه را یکی این: »  گفتم نرفتم بار زیر اما ؛ بردارم را چادرم که کردند اصرار خیلی آنها شدیم تاکسی سوار ها بچه با

» 

 « . باشه راحته که هرطور بگذارید ؛ نکنید اصرار اینقدر ها بچه: »  گفت نیلوفر

 و یکش خیلی های کاپشن اما داشتند تن به مدرسه فرم لباس اینکه با ؛ داریم فرق هم با خیلی ظاهری لحاظ از که میدانستم هم خودم

 خرید زمرک وارد وقتی.  بود کرده عوض کلی به را تیپشان ؛ بودند انداخته هایشان شانه بر که روز مد کیفهای و اسپورت های کفش

 . بودم گذاشته پا عجایب سرزمین به اینکه مثل ؛ بود دیدنی و جالب برایم چیز همه ؛ شدیم
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 اه فروشگاه این و میکرد انتخاب را بهترین همیشه پدر ؛ میشد انجام صفویه بازار در لوکس فروشگاه چند از همیشه ما خرید

 از درپ البته.  میکردند فراهم برایش را ها بهترین هم آنها ؛ میداد پدر که سفارشی طبق و آوردند می را مدلها ترین ناب و جدیدترین

 ریدیگ جای به را ما نشود مجبور او و نگیریم ایرادی میکنیم که خریدهایی از ما موقع به اینکه برای.  داشت خاصی منظور کار این

 . میکرد خرید اینطور ؛ نباشد شکایتی و گله هیچ جای و ببرد

 برای اما ؛ ودب هیچ صفویه بازار مقابل در خرید مرکز این شاید ؛ بودم گذاشته پا عجایب سرزمین به اینکه مثل گفتم که همانطور ؛ بله

 رشسفا خود ی سلیقه با و شدند می فروشگاه وارد ها بچه ازاینکه.  بودم آمده اینجا به خودم دوستان با و خودم اختیار به خودم دل

 خوشحالی با را جنس و زدن چانه به میکردند شروع فروشنده با سر آخر و پرسیدند می را همدیگر نظر و میکردند پرو ؛ میدادند

 هب تومانی هزار هشت ؛ هفت بلوز یه خرید فهمیدم تازه که بود موقع آن.  بردم می لذت آمدند می بیرون فروشگاه از و میخریدند

 بعنوان طفق و باشم نداشته نقشی خریدش در خودم که است تومانی هزار چهل ؛ سی بلوز یه از تر ارزش با خیلی خودم اختیار و سلیقه

 . بدهند نظر دیگران تا بپوشم را آن مانکن یک

 ندمیخواست فروشنده از کفش جفت یک خرید برای مثال ؛ میکردم تعجب دارند نفس به اعتماد دوستانم چقدر دیدم می اینکه از

 برای دیشا.  رفتند می دیگری فروشگاه به عذرخواهی از بعد آمد نمی خوششان آنها از اگر تازه ؛ بیاورد برایشان کفش جفت چندین

 کمرویی از پخمه منه درحالیکه ؛ شدم آب خجالت از من که زد چانه فروشنده با آنقدر ؛ شاهرخ تولد برای ؛ ادکلن یک خرید

 خانه ردخت که موقعی تا ؛ باشیم مرد به متکی همیشه زندگی در که بود آورده بار را ما جوری پدر.  بزنم حرف کلمه دو نمیتوانستم

 . همسرمان به کردیم ازدواج وقتی و خودش به ؛ هستیم

 هک نبودم این فکر در اصال و ام زده خطرناکی کار چه به دست کردم فراموش کلی به که بود دیدنی و جالب برایم چیز همه آنقدر

 . ببیند را ما کسی ممکنه

 « ؟ بخری نمیخواهی چیزی تو: »  گفت ملینا

 والس هزار و ؟ خریده برات کی ؟ آمده کجا از این شوم جیم سین خانه به رفتن از بعد که مانده همین بیامرزد را پدرت خدا: »  گفتم

 « . دیگر

 « ؟ بدهد شیرینی میخواهد کی حاال ؛ خب: »  گفت نیلوفر.  کردند را خریدشان ها بچه ساعت دو یکی از بعد خالصه

 « . کرده خرید همه از بیشتر که کسی اون!  معلومه: »  گفت شادی

 « . است راهم کرایه برای هم آن که نمانده کیفم ته بیشتر توما پانصد متاسفانه که هستم من منظورتان اگر: »  گفت ملینا
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 ازت ار شیرینی پول اول دیگه ی حاالدفعه ؛ کنی مهمان را کسی بخواهی مبادا که بیار ای اندازه به همیشه!  گدا ای: »  گفت نیلوفر

 « . کنی خرید میگذاریم بعد ؛ میگیریم

 می یرونب دوستانم با که باره اولین برای ولی ؛ نکردم خرید درسته.  هستم من اون بده شیرینی قراره کسی اگر ها بچه: »  گفتم من

 « . باشیم دور انظار از که برویم جایی جدتان جان فقط.  آیم

 رفتیم االب ها پله از خوشحالی با همگی. «  آنجا میریم ؛ دنجه خیلی که است شاپ کافی یه دوم طبقه.  فهم چیز آدم قربان: »  گفت ملینا

 هب تاریک نیمه محیط ؛ داشت تازگی برایم چیز همه.  گذاشتم ای ناشناخته جای به قدم بار اولین برای ؛ بود ها اولین جزو هم این. 

 آن پشت و کردیم انتخاب شاپ کافی ی گوشه را میزی ؛ خودمانی های زدن گپ و خنده صدای گهگاهی و مالیم موزیک همراه

 رانپس و دختران میزها از بعضی سر ولی ؛ بودند خودمان مثل میزها از تا چند ؛ گذراندم نظر از را اطراف کنجکاو نگاهی با نشستیم

 به یلوفرن ناگهان. بودم شده آنها میخ دقایقی تا که بود آور تعجب برایم آنقدر صحنه آن.  بودند کردن نجوا مشغول و نشسته جوانی

 « . خوردی را مردم جوانهای ؛ دختر هی: »  وگفت زد پهلویم

 نگاه را طرف اون میز من جون.  میداند خدا که است زیاد چیزها این از اینقدر...  هو: »  گفت شادی.  خنده زیر زدند ها بچه ی همه

 « . بکنید

 و شستهن دنجی ی گوشه جوانی پسر و دختر. «  فهمند می آنها که اینطور!  پرفسورها: »  گفت شادی.  برگشتیم آنسو به هم با همگی

 . میکردند زمزمه را شعری لب زیر بودند داده تکیه بهم را سرهایشان درحالیکه و گرفته را همدیگر دستهای

 « . مردیم گرسنگی از که بدهید سفارش زودتر!  دارید مردم به کار چه: »  گفت ملینا

 تچر به کرد شروع بود سرحال و شاد همیشه اسمش مانند که شادی ؛ گذاشت میز روی را کیک و کاکائو شیر گارسون که وقتی

 رشس به محکم بود خودش حال و درحس که همینطور.  بودیم شده بر روده خنده از که بافت می بهم و میزد حرفهایی ؛ گفتن وپرت

 « . وش قایم من جیب توی بپر مهتاب ؛ مهتاب ؛ آمد دخترش دوست با سهامی آقای.  شد سرمان بر خاک ها بچه وای: »  گفت و کوبید

 « . کنه ات خفه خدا: »  گفتم نبود من از بهتر حالشون هم ها بچه ؛ کنم غش ترس از بود نزدیک که گفت جدی چنان واقعا

 میکنی کار هچ ببینی اینجا خانمی یه با را پدرت اگه راستی راستی: »  گفت بود کاکائو شیر خوردن مشغول خونسرد که همانطور شادی

 با تونیمی دیگه که است اونموقع.  بیاره سرتو به بالیی میتونه نه و کنی دفاع مادرت حق از و بروی سراغش به داری جرئت تو نه ؟

 « . داری ضعف نقطه او از که هستی تو این حاال چون ؛ بدهی انجام خواست دلت که هرکاری راحت خیال

 « . داره فرق همه با او ؛ نیست مردها این از من پدر: »  گفتم دلخوری با
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 را رشفک.  دهیم تغییر را داستان بیایید اصال.  بگذریم حاال.  نکن اطمینان مردی هیچ به ؛ ای ساده چقدر تو ؛ دختر: »  گفت شادی

 شا دردانه عزیز دختر که نمیشه باورش.  آمده ما دنبال به سایه به سایه و کرده شک مهتاب به صبح همان از سهامی آقای بکنید

 میکنم باهاشت شاید ؛ میگوید خود پیش ؛ مالد می را چشمانش بار چندین ؛ بیاد جایی همچین یه به بدتر آن از و باشد گفته دروغ بهش

 « . است واقعیت عین نه ولی

 بسه»  : گفت شادی به تندی به ؛ دید مرا قیافه که نیلوفر.  بودم باخته را خودم پاک من که میکرد تعریف هیجان با چنان آن شادی

 « . کردی روح قبضه را مردم دختر ؛ مسخره

 توی پدرت ناال ؛ نمیشه سرت شوخی هم تو ؛ صدبار بلکه یکبار نه ؛ کردم غلط: »  گفت دستپاچگی با ؛ بود شده متوجه تازه که شادی

 دیگه هک شوید بلند.  نمیخوره بابات تریپ به اینجاها اصال ؛ جا این به روچه اون شماره می پول داره و نشسته میزش پشت کارخونه

 « . نمانده زنگ به چیزی

 که ردمک نذر صلوات آنقدر.  کند غافلگیرم پشت از کسی که بودم منتظر و میکردم نگاه اطراف به ؛ نبودم خودم من لحظه آن از ولی

 به از هنوزه که هنوز.  بود ام زندگی روزهای بهترین از یکی روز آن.  بازگشتم مدرسه به دردسری هیچ بدون خدا شکر و میداند خدا

 مامت اینکه مثل ؛ ریخت دلم دیدنش با.  آمد دنبالم به همیشه مثل پدر دو ساعت میکنم خوشایندی احساس لحظات آن آوردن یاد

 . اند نوشته ام پیشانی روی به را اعمالم

 . نباشید خسته ؛ پدر سالم ـ

 چیز چهی میاد خوشم ازت ؛ داری ای کرده یخ دست چه ؛ شاد و بشاش ی قیافه این برعکس: »  گفت تعجب با و گرفت را دستم ملینا

 « . داد تشخیص نمیشه ات قیافه از

 میخواهم.  تاس شاهرخ تولد دیگه ی هفته.  داریم کار خیلی که بگیریم تاکسی یه زودتر بهتره ؛ است کافی نطق دیگه: »  گفت شادی

 « . بخرم براش گران و شیک چیز یه

 جشن شان نامزدی مناسبت به گذشته سال.  مردند می هم برای و داشتند دوست را همدیگر عاشقانه که بود شادی نامزد شاهرخ

 . نداد را جشن آن در شرکت اجازه من به پدر که ؛ کردند برگزار کوچکی

 . هستم شرمنده ؛ نه را یکی این: »  گفتم نرفتم بار زیر اما ؛ بردارم را چادرم که کردند اصرار خیلی آنها شدیم تاکسی سوار ها بچه با

» 

 « . باشه راحته که هرطور بگذارید ؛ نکنید اصرار اینقدر ها بچه: »  گفت نیلوفر
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 و یکش خیلی های کاپشن اما داشتند تن به مدرسه فرم لباس اینکه با ؛ داریم فرق هم با خیلی ظاهری لحاظ از که میدانستم هم خودم

 خرید زمرک وارد وقتی.  بود کرده عوض کلی به را تیپشان ؛ بودند انداخته هایشان شانه بر که روز مد کیفهای و اسپورت های کفش

 . بودم گذاشته پا عجایب سرزمین به اینکه مثل ؛ بود دیدنی و جالب برایم چیز همه ؛ شدیم

 اه فروشگاه این و میکرد انتخاب را بهترین همیشه پدر ؛ میشد انجام صفویه بازار در لوکس فروشگاه چند از همیشه ما خرید

 از درپ البته.  میکردند فراهم برایش را ها بهترین هم آنها ؛ میداد پدر که سفارشی طبق و آوردند می را مدلها ترین ناب و جدیدترین

 ریدیگ جای به را ما نشود مجبور او و نگیریم ایرادی میکنیم که خریدهایی از ما موقع به اینکه برای.  داشت خاصی منظور کار این

 . میکرد خرید اینطور ؛ نباشد شکایتی و گله هیچ جای و ببرد

 برای اما ؛ ودب هیچ صفویه بازار مقابل در خرید مرکز این شاید ؛ بودم گذاشته پا عجایب سرزمین به اینکه مثل گفتم که همانطور ؛ بله

 رشسفا خود ی سلیقه با و شدند می فروشگاه وارد ها بچه ازاینکه.  بودم آمده اینجا به خودم دوستان با و خودم اختیار به خودم دل

 خوشحالی با را جنس و زدن چانه به میکردند شروع فروشنده با سر آخر و پرسیدند می را همدیگر نظر و میکردند پرو ؛ میدادند

 هب تومانی هزار هشت ؛ هفت بلوز یه خرید فهمیدم تازه که بود موقع آن.  بردم می لذت آمدند می بیرون فروشگاه از و میخریدند

 بعنوان طفق و باشم نداشته نقشی خریدش در خودم که است تومانی هزار چهل ؛ سی بلوز یه از تر ارزش با خیلی خودم اختیار و سلیقه

 . بدهند نظر دیگران تا بپوشم را آن مانکن یک

 ندمیخواست فروشنده از کفش جفت یک خرید برای مثال ؛ میکردم تعجب دارند نفس به اعتماد دوستانم چقدر دیدم می اینکه از

 برای دیشا.  رفتند می دیگری فروشگاه به عذرخواهی از بعد آمد نمی خوششان آنها از اگر تازه ؛ بیاورد برایشان کفش جفت چندین

 کمرویی از پخمه منه درحالیکه ؛ شدم آب خجالت از من که زد چانه فروشنده با آنقدر ؛ شاهرخ تولد برای ؛ ادکلن یک خرید

 خانه ردخت که موقعی تا ؛ باشیم مرد به متکی همیشه زندگی در که بود آورده بار را ما جوری پدر.  بزنم حرف کلمه دو نمیتوانستم

 . همسرمان به کردیم ازدواج وقتی و خودش به ؛ هستیم

 هک نبودم این فکر در اصال و ام زده خطرناکی کار چه به دست کردم فراموش کلی به که بود دیدنی و جالب برایم چیز همه آنقدر

 . ببیند را ما کسی ممکنه

 « ؟ بخری نمیخواهی چیزی تو: »  گفت ملینا

 والس هزار و ؟ خریده برات کی ؟ آمده کجا از این شوم جیم سین خانه به رفتن از بعد که مانده همین بیامرزد را پدرت خدا: »  گفتم

 « . دیگر

 « ؟ بدهد شیرینی میخواهد کی حاال ؛ خب: »  گفت نیلوفر.  کردند را خریدشان ها بچه ساعت دو یکی از بعد خالصه
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 « . کرده خرید همه از بیشتر که کسی اون!  معلومه: »  گفت شادی

 « . است راهم کرایه برای هم آن که نمانده کیفم ته بیشتر توما پانصد متاسفانه که هستم من منظورتان اگر: »  گفت ملینا

 ازت ار شیرینی پول اول دیگه ی حاالدفعه ؛ کنی مهمان را کسی بخواهی مبادا که بیار ای اندازه به همیشه!  گدا ای: »  گفت نیلوفر

 « . کنی خرید میگذاریم بعد ؛ میگیریم

 می یرونب دوستانم با که باره اولین برای ولی ؛ نکردم خرید درسته.  هستم من اون بده شیرینی قراره کسی اگر ها بچه: »  گفتم من

 « . باشیم دور انظار از که برویم جایی جدتان جان فقط.  آیم

 رفتیم االب ها پله از خوشحالی با همگی. «  آنجا میریم ؛ دنجه خیلی که است شاپ کافی یه دوم طبقه.  فهم چیز آدم قربان: »  گفت ملینا

 هب تاریک نیمه محیط ؛ داشت تازگی برایم چیز همه.  گذاشتم ای ناشناخته جای به قدم بار اولین برای ؛ بود ها اولین جزو هم این. 

 آن پشت و کردیم انتخاب شاپ کافی ی گوشه را میزی ؛ خودمانی های زدن گپ و خنده صدای گهگاهی و مالیم موزیک همراه

 رانپس و دختران میزها از بعضی سر ولی ؛ بودند خودمان مثل میزها از تا چند ؛ گذراندم نظر از را اطراف کنجکاو نگاهی با نشستیم

 به یلوفرن ناگهان. بودم شده آنها میخ دقایقی تا که بود آور تعجب برایم آنقدر صحنه آن.  بودند کردن نجوا مشغول و نشسته جوانی

 « . خوردی را مردم جوانهای ؛ دختر هی: »  وگفت زد پهلویم

 نگاه را طرف اون میز من جون.  میداند خدا که است زیاد چیزها این از اینقدر...  هو: »  گفت شادی.  خنده زیر زدند ها بچه ی همه

 « . بکنید

 و شستهن دنجی ی گوشه جوانی پسر و دختر. «  فهمند می آنها که اینطور!  پرفسورها: »  گفت شادی.  برگشتیم آنسو به هم با همگی

 . میکردند زمزمه را شعری لب زیر بودند داده تکیه بهم را سرهایشان درحالیکه و گرفته را همدیگر دستهای

 « . مردیم گرسنگی از که بدهید سفارش زودتر!  دارید مردم به کار چه: »  گفت ملینا

 تچر به کرد شروع بود سرحال و شاد همیشه اسمش مانند که شادی ؛ گذاشت میز روی را کیک و کاکائو شیر گارسون که وقتی

 رشس به محکم بود خودش حال و درحس که همینطور.  بودیم شده بر روده خنده از که بافت می بهم و میزد حرفهایی ؛ گفتن وپرت

 « . وش قایم من جیب توی بپر مهتاب ؛ مهتاب ؛ آمد دخترش دوست با سهامی آقای.  شد سرمان بر خاک ها بچه وای: »  گفت و کوبید

 « . کنه ات خفه خدا: »  گفتم نبود من از بهتر حالشون هم ها بچه ؛ کنم غش ترس از بود نزدیک که گفت جدی چنان واقعا
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 میکنی کار هچ ببینی اینجا خانمی یه با را پدرت اگه راستی راستی: »  گفت بود کاکائو شیر خوردن مشغول خونسرد که همانطور شادی

 با تونیمی دیگه که است اونموقع.  بیاره سرتو به بالیی میتونه نه و کنی دفاع مادرت حق از و بروی سراغش به داری جرئت تو نه ؟

 « . داری ضعف نقطه او از که هستی تو این حاال چون ؛ بدهی انجام خواست دلت که هرکاری راحت خیال

 « . داره فرق همه با او ؛ نیست مردها این از من پدر: »  گفتم دلخوری با

 را رشفک.  دهیم تغییر را داستان بیایید اصال.  بگذریم حاال.  نکن اطمینان مردی هیچ به ؛ ای ساده چقدر تو ؛ دختر: »  گفت شادی

 شا دردانه عزیز دختر که نمیشه باورش.  آمده ما دنبال به سایه به سایه و کرده شک مهتاب به صبح همان از سهامی آقای بکنید

 میکنم باهاشت شاید ؛ میگوید خود پیش ؛ مالد می را چشمانش بار چندین ؛ بیاد جایی همچین یه به بدتر آن از و باشد گفته دروغ بهش

 « . است واقعیت عین نه ولی

 بسه»  : گفت شادی به تندی به ؛ دید مرا قیافه که نیلوفر.  بودم باخته را خودم پاک من که میکرد تعریف هیجان با چنان آن شادی

 « . کردی روح قبضه را مردم دختر ؛ مسخره

 توی پدرت ناال ؛ نمیشه سرت شوخی هم تو ؛ صدبار بلکه یکبار نه ؛ کردم غلط: »  گفت دستپاچگی با ؛ بود شده متوجه تازه که شادی

 دیگه هک شوید بلند.  نمیخوره بابات تریپ به اینجاها اصال ؛ جا این به روچه اون شماره می پول داره و نشسته میزش پشت کارخونه

 « . نمانده زنگ به چیزی

 که ردمک نذر صلوات آنقدر.  کند غافلگیرم پشت از کسی که بودم منتظر و میکردم نگاه اطراف به ؛ نبودم خودم من لحظه آن از ولی

 به از هنوزه که هنوز.  بود ام زندگی روزهای بهترین از یکی روز آن.  بازگشتم مدرسه به دردسری هیچ بدون خدا شکر و میداند خدا

 مامت اینکه مثل ؛ ریخت دلم دیدنش با.  آمد دنبالم به همیشه مثل پدر دو ساعت میکنم خوشایندی احساس لحظات آن آوردن یاد

 . اند نوشته ام پیشانی روی به را اعمالم

 . نباشید خسته ؛ پدر سالم ـ

 ؟ بود چطور مدرسه امروز ؛ گلم دختر به سالم ـ

 . اند نوشته ام پیشانی روی به را اعمالم تمام اینکه مثل ؛ ریخت دلم دیدنش با.  مد

 . نباشید خسته ؛ پدر سالم ـ

 ؟ بود چطور مدرسه امروز ؛ گلم دختر به سالم ـ
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 ادرچ زیر از را کیفم درحالیکه.نبود خبری خدا شکر شدم دقیق اش چهره به.باشد آمده مدرسه به پدر باختم؛نکند را خودم ناگهان

 « . معمول طبق:» گفتم آوردم می بیرون

 کس هیچ که یمیدون خودت. کنیم صحبت هم با تنهایی که بودم فرصتی دنبال به!  مهتاب: »  گفت پدر که بودیم نرفته مسافتی هنوز

 ار دخترهایم نمیخواهم که منهم ، خب.  ببندند را سفر بار باید روز یه ؛ پسر چه و دختر چه.  نیست ماندنی مادرش و پدر خانه در

 . توست نوبت حاال و فرستادم بخت خانه به را ماهان خدا لطف به.  بیندازم ترشی

 این به نمیخواهد دلم من تازه...  دانشگاه برم میخواهم که هم بعدش ؛ نشده تمام درسم هنوز منکه پدر آخه: »  گفتم کنان من من

 « . بروم شما پیش از زودی

 پیش روز چهار سه ای هفته حداقل ؛ ببین را ماهان ؛ برنگردی دیگه بری تو قراره مگر: »  گفت داشت لب به لبخندی درحالیکه پدر

 چه نشرفت هم دانشگاه ؛ کردی تمام را درست تو هم ؛ اونموقع تا.  تابستان شااهلل ان.  نیست حاال برای من پیشنهاد ضمن در.  ماست

 « . کرد بزرگ را شماها و خونه توی نشست ؛ هیچ ؟ کرد آن از ای استفاده چه گرفت لیسانس پیش سال سی مادرت ؛ دارد ای فایده

 توی اصال هستند فعالیت مشغول جامعه زنان از زیادی ی عده.  باشند او مثل همه که نداره دلیل ؛ کند کار نداشت دوست مادر ـ

 یارزش هم اون دیگه که حاال.  گرفت را لیسانسش مامان ؛ داشت ارزش دیپلم که شما زمان توی ؟ میکنه کار زن چندتا شما کارخانه

.  نیست هیجده از کمتر ازنمراتم کدام هیچ ؛ کشیدم زحمت اینهمه من پدر.  کنم اکتفا دیپلم همین به میخواهید من از شما نداره

 .بگذارم وکنار ببوسم را همه میخواهید حاال.  گذرد می خواندن درس به وقتم همه ؛ میدانید بهتر که خودتان

 را دختر نمیتوانم من.  بزنم را آخر حرف بگذار ؛ مهتاب ؛ بخوانی درس میتوانی هم شوهرت ی خونه توی ؛ باشی خوان درس اگر تو ـ

 . سخته داری امانت که کنم حالی بهت چطور ؛ دارم نگه سالگی نوزده ؛ هیجده بیشتر

 همه حسرت ؛ خریدم جان به را ها سختی ی همه.  دارید شما که فکریست طرز چه این آخه ؛ میزنید زور حرف دارید بازهم پدر ـ

 از هیدمیخوا هم را این رحمی بی کمال با شما حاال.  برم دانشگاه به که روزی امید به ؛ گرفتم نادیده را هایم خواسته ؛ ماند دلم به چیز

 مخالف مه تحصیل ادامه با شما که نمیکردم فکر وقت هیچ ولی ؛ بوده فاصله بینمان فکری لحاظ از همیشه که درسته.  بگیرید من

 نمیشد رمباو ؛ ببندی را سفر بار باید دیپلم گرفتن از بعد که کن آماده را خودت که میخواندند گوشم توی ماهان و مادر هرچه.  باشید

 می شفرزند مدرسه به یکبار هفته دو هر که پدری.  نیست مخالف خواندن درس با باشه مخالف که هرچیز با پدر میگفتم خود به. 

 ! بگیره تصمیمی چنین میتونه چگونه شود باخبر او تحصیلی وضع از تا آید
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 از بهتره کردمن بازی شما آبروی با ازاین بیشتر تا.  قبوله بگویید شما هرچه اصال ؛ قبوله شوید راحت من شر از میخواهید که حاال باشه

 نگاه را رمس پشت وقت هیچ دیگه رفتم اگر بدانید را این ولی.  بدانیم را یکدیگر قدر بیشتر آنموقع شاید ؛ شوم جدا خانواده و خانه

 « . کرد نخواهم

 «...مهتاب: » گفت نگرانی با پدر.  گریستم آرام آرام و کشیدم صورتم روی را چادرم.  دهم ادامه نتوانستم دیگر

 . کنیم تمامش بهتره ؛ میکنم خواهش پدر ـ

 . کرد پرخاش ونه دهد دلداریم کرد سعی نه ؛ نزد حرفی دیگر او

 به را هایم ناراحتی ی همه ، میکردم خوشبختی احساس پیش ساعت چند تا چقدر.  رفتم اتاقم به یکراست رسیدیم خانه به وقتی

 ؛ نداشت تمامی لحظات آن میخواست دلم.  بودم لذت و شادی در غرق گذرانم می دوستانم با را ساعتی اینکه از و سپرده فراموشی

: »  گفتو کوبید اتاقم در به چندبار مادر ؛ نداشتم را اشکهایم کنترل.شد پاشیده هم از که نپایید دیری کوچک خوشبختی این ولی

 « . بیا زود نشده سرد تا ؛ است آماده غذا ؛ مهتاب

 . بخوابم میخواهم ؛ ندارم غذا به میل ـ

 .بخوری لقمه چند بیایی بهتره ؛ نمیشه که اینطور آخه ـ

 . مبریز باید سرم به خاکی چه ببینم تا بردارید سرم از دست وز چندر یه.  بگذارید راحتم بهتره ؛ ندارم میل که گفتم ؛ مادر ـ

 با باید!  راه کدام اما بودم؛ گریزی راه دنبال به و نداشتم را کس هیچ تحمل.  بودم شده خسته همه و ازهمه و زندگی از ؛ خودم از

 یدام به.  داشتم آینده برای آرزوهایی چه.  است پدر مثل هم اش روحیه و اخالق حتما و ندارم او از شناختی هیچ که کنم ازدواج کسی

 آن در اما ؛ ببندم پیمان کنم انتخاب خودم که کسی با الاقل یا ؛ کنم ازدواج هایم همکالسی از یکی با و بروم دانشگاه به که بودم روزی

 . دیدم می رفته باد بر را آرزوهایم ی همه شرایط

 و تنگتر لمد آن آهنگهای شنیدن با.  رفتم اصفهانی«  ماندم تنها»  کاست سراغ به خودم میل به بار اولین وبرای بود گرفته خیلی دلم

 ردمنک پیدا آن برای جوابی هیچ اما ؛ کردم تکرار ذهنم در بارها و بارها را سوال این ؟ چیست دنیا این از من سهم خدایا.  شد تر تنگ

 بچه یک از.  میشد سرازیر بیشتر اشکم آهنگی هر با که دارم یاد به خوب را این اما دادم گوش را کاست چنددفعه نمیدانم. 

 چه ولی دارم کار و کس همه این!  چی من اما ؛ دهد گوش حرفهایش به که ندارد را کسی الاقل او.  بودم تر کس بی هم پرورشگاهی

 . کند عملی نمیتواند را هایت خواسته وقت هیچ که کنی دل درد ای مجسمه برای اینکه مانند ؛ شنوا گوش کو ؛ فایده

 . شدم بیدار خواب از مادر صدای با که بود بعدازظهر پنج حدود ساعت
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 . نخوردی که هم ناهار ؟ بشی بلند نمیخواهی ؛ گلم دختر به سالم ـ

 « . ندارم میل: »  گفتم حوصلگی بی با

 . میخواهد را تو خوبی او ؛ عزیزم ؛ شدی دلخور پدرت حرفهای از هم باز حتما: »  گفت و کرد نوازش را موهایم و نشست تختم کنار

» 

 . است کافی امروزم برای فکرکنم.  نکنید شروع شما دیگه میکنم خواهش ماد ـ

 . کنیم دل درد باهم کلمه دو تا بشوی را رویت و دست بلندشو حاال.  بگی تو که هرچه ؛ باشه باشه ـ

 . بود پدر جدید های نقشه از هم این حتما ؛ بودم شده باارزش براشون اینقدر که بود درآمده طرف کدام از ماه نمیدانم

 من به ار اش صندلی مادر. خوردم قاشق چند اشتهایی بی با ؛ بود کشیده مادر که غذایی از و رفتم آشپزخانه به شستم که را صورتم

 بشنود من زبان از میخواست فقط داشت خبر چیز ازهمه خودش او. «  شده چی کن تعریف برایم حاال خب:»گفت و کرد نزدیک

 هرسید لبم به جانم ؛ قبل روز تکرار روزش هر ، میخورد بهم حالم زندگی این از داشت دیگه واقعا.  کردن نصیحت به کرد وشروع

 آینده مسره با شاید ؛ ام چسبیده آن به دستی دو که ام برده زندگی این از لذتی چه.  بودم گرفته پیش لحظاتی را خودم تصمیم.  بود

 « . کنم ازدواج ام؛میخواهم گرفته را تصمیمم من: »  گفتم مادر به.  بیایم کنار بتوانم بهتر ام

 ارمد سر زیر را کسی خودم که بود فکرکرده شاید ؛ کرد نگاهم درآمده حدقه از چشمانی با.  بیاورد در شاخ میخواست تعجب از مادر

 « .ندارم حرفی منهم است تایید مورد اگر ؛ دارد نظر در را کسی پدر اینکه مثل: »  گفتم بزند حرفی بخواهد ازاینکه قبل. 

 « ؟ میگی راست واقعا: »  گفت زده بهت ای قیافه با مادر

 . دادم تکان را سرم تفاوتی بی با

 ! باشه داشته هایی آل ایده چه و باشه کی ات آینده همسر که نیست مهم برات یعنی ـ

 « . شده مهم شما برای من نظر حاال تا کی از: »  گفتم آمیز تمسخر لبخندی با

 که سیک اون میتونیم فقط ما و کنی انتخاب خودت باید را ات آینده همسر ؛ هستی ما جگر ی پاره تو ؛ میزنی که است حرفی چه این ـ

 . است خودت با گفتنش نه و بله جواب دیگه ؛ کنیم معرفی تو به است خوب نظرمان به

 روزام اینکه مثل میزنید؛ عجیبی حرفهای چه: »  گفتم کنم کنترل را خودم نتوانستم دیگر.  بود آمده جوش به هایم رگ در خون

 من رنظ به چیزی چه خونه این توی ؛ بوده خودتان حرف حرف ؛ بوده تا.  ام نشنیده حال به تا که شنوم می حرفهایی!  افتاده اتفاقی
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 تیح ؛ ام شخصی وسایل کوچیکترین من ؛ باش بین واقع کمی! مادر ؟ اید داده اهمیت هایم خواسته از یک کدام به ؟ داره بستگی

 ؛ ورمآ سردرنمی شما کارهای از که واقعا.  کن انتخاب گویید می مهمی این به امر برای حاال میشود؛ خریداری شما نظر با ؛ زیرم لباس

 انتخاب ودتخ بگویید داشتم شکایتی و شکوه موقع یه اگر که کنید خالی شانه مسئولیت بار زیر از که است این برای اینهم البته

 . کردی

 طوریچ ؛ مادر.  نکنم ازدواج ولی بسازم بار فالکت زندگی همین با حاضرم من ؛ بشنوید بار صدمین برای مرا نظر میخواهید اگر حاال

.  اشدب داشته تعلق خودم به زندگی میخواهم ، کنم زندگی خودم برای چندصباحی دارم دوست ؟ برم دانشگاه به میخواهد دلم من بگم

 « ؟ بگیرید من از رامیخواهید کوچکی این به آرزوی چرا آخه ؛ آخه

 بی اما ؛ نداشتم کاری هیچ حوصله و بود داغان اعصابم.  رفتم اتاقم به و برخاستم ازجا سرعت به ؛ نداشتم گفتن برای حرفی دیگر

 مشغول و گرفتم دست به را کتاب حوصلگی بی با.  داشتیم زیست امتحان فردا.  رفتم ام درسی کتاب سراغ به همیشه مثل اختیار

 یوقت ؟ بخونم درس چی واسه.  کردم پرتاب پنجره طرف به شتاب با را آن که بود نشده تمام اول پارگراف هنوز اما.  شدم خواندن

 یا االترب کالس یه میکند فرقی چه برایش بگیرد مرا میخواهد که خری اون ؟ داره توفیری چه ؛ کنم ازدواج دیپلم گرفتن بعداز قراره

 ریهگ فقط بدم بخت از شب نیمه دو و یک ساعت تا.  آمد می جلو پدر منزلت و مقام بخاطر نداشتم هم سواد اگه ؟ باشم تر پایین

 یلیخ من دید که وقتی, گذاشت میز روی به را آن و شد اتاقم وارد دست به غذا سینی زهرا.  نشدم حاضر شام سرمیز حتی ؛ میکردم

 . رفت بیرون اتاق از آورد زبان به ای کلمه اینکه بدون هستم ناراحت

 وفقط طفق و بودم محروم زندگی های خوشی تمام از.باشد وجودداشته من مانند کسی نمیکردم باور هم خودم که بود سیاه بختم آنقدر

 پدرشان ثروت.نشست می دلم بر حسرت آه دیدم؛همیشه می که را خودم سال و همسن دخترهای.بودم انیس رنج و گریه و غم با

 چت دوستانشان با و داشتند اینترنتی سایت. گوشی مدل جدیدترین بود؛با پایشان زیر ماشین بهترین نبود؛اما من پدر صدم یک شاید

 دلم هک بودند راضی شان زندگی از داشتند؛آنقدر معمولی زندگی یک که خودم دوستان حتی.میبردند لذت بودن وازباهم میکردند

 .باشم آنها جای بتوانم تا بودم متوسط خانواده یک از میخواست

 خارج زخانها پدر همراه به و گذاشتم کیفم درون به بود کرده آماده برایم مادر که ای کوتاه؛لقمه سالمی گفتن با تنها دلخوری با صبح

 زده وحشت همه ها بچه.کنم کنترل را خودم نتوانستم که بود پر دلم گریه؛آنقدر زیر زدم ها بچه دیدن با درمدرسه.شدم

 موضوع هک کنم تعریف برایشون بودم،نمیتوانستم افتاده سکسکه به که منهم و شده خبردار دیروز موضوع از پدرم فکرمیکردند

 «.نداره دیروز...به ربطی...نه؛نه:»گفتم کنان گریه بیاورم در نگرانی از را آنها اینکه برای چیه؛فقط

 دبیر که دبو کرده پف چشمهایم آنقدر. شد زده کالس زنگ کنم تعریف براشون بتونم ازاینکه قبل و کشیدند راحتی نفس ها بچه

 «!نیست خوب حالت اینکه شده؟مثل چی:»وگفت کرد صدایم.ام کرده مفصلی گریه فهمید مربوطه
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 تماح میکرد پیدا درز مدرسه به موضوع این کنم؛اگر چه را پدر بیاورم؛ولی زبان به بود دلم در وهرچه میکردم باز دهان میخواست دلم

 دوستان از ییک:»گفتم و گرفتن مونی الل همیشه همین؛مثل برای.ماندم می ای فاجعه منتظر باید که بود اونموقع و میرسید او گوش به

 «.مرده و کرده تصادف ام قدیمی

 یمهست زنده تا باید همینه شاد؛عزیزم روحش:»وگفت داد دلداری مرا فیلی خانم.دادم سر را گریه دوباره بود پر دلم که آنجایی از و

 «.بیا کالس به شد بهتر که بخور؛حالت هوایی و بشوی را صورتت برو حاال بدانیم را یکدیگر قدر

 زده هتب دوستانم.بازگشتم کالس به ودوباره شدم آرام کمی تا زدم قدم مدرسه درحیاط ای چنددقیقه راشستم صورتم بعدازاینکه

 هیچ درس از.بودند ندیده دمغ و ناراحت مرا اینطور وقت هیچ ولی داشتند خبر من زندگی ی همه از میکردند؛اونها نگاهم

 من به را خودشان سرعت به ها نخوردم؛بچه تکان جایم از شد زده که تفریح زنگ.نداشتم هم فهمیدنش به نفهمیدم؛سعی

 که افتاده اقیاتف چه ؛بگوببینم استقامتی و صبر ی اسطوره که تو شده بگوچی دلم عزیز:»گفت و بوسید را صورتم نیلوفر.رساندند

 «.کرده پریشان را تو اینطور

 «..ندارم را ات گریه طاقت ؛بخدا بشم فدات من الهی:»گفت ملینا

 «.کن تعریف من برای فقط میخواهی کنید؛اصال ولش بابا:»وگفت آمد حرفش میان شادی

 الی البه در.کردم تعریف آنها برای مفصال را دیروز وقایع و بود شده تمام طاقتم هم خودم.نشست لبانم بر لبخندی حرفش از

 .انداختم گریه به را ها بچه ی همه که بطوری شد سرازیر چشمانم از آرامی به اشکم حرفهایم

 ای ولی.یهست سراسری دانشگاه اول نفر ده جزو که فکرمیکردیم همیشه بگوکه مارا:»گفت. میکرد پاک را اشکهایش درحالیکه شادی

 «.اند کشیده برایت ای نقشه چه که غافل دل

 «کنی؟ کار چه میخواهی حاال:»گفت ملینا

 .بدهند انجان دارند دوست که نیست؛هرکاری مهم برام دیگه ـ

 خودت باید داری هم ازدواج قصد اگر تازه.بگیری تصمیم ات آینده برای باید توست؛خودت حق زندگی این:»گفت عصبانیت با نیلوفر

 «.بگیرند تصمیم برایت آنها که کردی قبول کنی؛چرا زندگی ات آینده همسر با باید عمر یه که تویی کنی؛این انتخاب

 تصمیمبکنند؛ فکر من جای به که آنهاست حق و هستم مایملکشان جزو من که میکنند فکر آنها.نیست مهم برام دیگه!که گفتم ـ

 زور به را دختر و نمیگرفتند تصمیم ؛بزرگترها آن از قبل شاید و مادربزرگمون زمان مگر. کنند تحمیل من بر را نظرشان و بگیرند

 .داره بستگی شانسم به هم ام بدبختی خوشبختی؛یا.میکنم زندگی زمان آن در فکرمیکنم نمیدادند؛حاال شوهر
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 خابانت برای ولی جهنم به خواندن درس حاال.بری زور بار زیر داده؛نباید عقل تو به میزنی؛خداوند که حرفیه چه این:»گفت نیلوفر

 «.بشه پایمال حقت نیا؛نگذار کوتاه عنوان هیچ به و بایست جلویشان همسر؛محکم

 صحبت اهمب یکبار که میده اجازه پدرت کنی؛بهرحال صحبت باهاش و ببینی را پسره این دفعه یه نیست بد من نظر به:»گفت ملینا

 «.کنید

 خواهممی که بگم بهتون زبانی چه به.اید داده گیر او دیدن و من ی آینده همسر به مخالفم؛شما کار نفس با گویید؟من می چه شما ـ

 در را خود کودکی از هم من.است تر مهم بقیه از براش آرزوها آن از یکی همیشه اما.داره آرزوهایی زندگی در هرکس.بخوانم درس

 صوصیخ معلم گرفتن بدون میدانید که همانطور که ام کرده تالش و سعی آنقدر هدف این به رسیدن برای و دیدم می پزشکی لباس

 داشتید شما که هایی آزادی از برود؟همشه هدر به که نیست زحمت همه این حیف آوردم؛حاال می را کالس ی نمره بهترین همیشه

 آرزوهایم ی همه و میروم دانشگاه به روزی امیدداشتم؛میگفتم خب میخوردم؛اما حسرت اوقات گاهی که بودم؛درسته محروم

 .نمیکردم بینی پیش را لحظه این وقت هیچ که بودم امیدوار آنقدر.میشود برآورده

 در همیشه برای تا بخونه کتاب روی از یکبار کافیه فقط ؛ ام ندیده باهوشی این به دختری من.  میگه راست که الحق: »  گفت نیلوفر

 « . نشود استفاده آن از که استعداد همه این از حیف واقعا.بشه ثبت ذهنش

 « .باشید مناسب حل راه یک دنبال دارد؛به ای فایده چه حرفها این ؛ کلها عقل حاال: »  گفت شادی

 « . است ازدواج هم آن و داره راه یک فقط من نظر به: »  گفت ملینا

 «« چی؟: »  گفتیم هم با همه

 به هاینک دوم و بکنی انتخاب خودت باید را همسرت اینکه اول ؛ شروطی و شرط به اما ؛ گفتم که همین: »  گفت خونسردی با ملینا

 از درتپ ؛ بیای پایین ؛ باالبری.  نداری راهی هیچ تو ؛ مهتاب کن نگاه.  کند موافقت تحصیلت ادامه با که کنی ازدواج او با شرطی

 است دلخواهم هک همسری خودم تا بدهید فرصت بهم بگو بهشون ؛ بیایی کنار او با تو بهتره پس ؛ نمیشه منصرف گرفته که تصمیمی

 « . تاس تحصیل ادامه شرط آنهم و بردار را قدم دومین کردی پیدا مناسبی مرد وقتی ؛ اول قدم این.  کنم پیدا خواستگارانم بین از

 « . کارکنه خوبی این به فکرنمیکردم اصال عقل این به آفرین؛مرحبا: »  وگفت زد محکمی دست شادی

 را پدر اخالق که چند هر.کنم عوض را رفتارم باید امروز از.مصمم و بزنم؛قاطع حرف مادر با باید.کرد پیشنهاد را راه بهترین ملینا

 نمیگذارم دیگر اما.  میکنند شروع دوباره بعد و میگذارد آزاد مرا حدودی تا و میکند اعالم بس آتش روزی چند میدانم؛ خوب

 . بترسانم را آنها باید میکنم حجت اتمام مادر با امروز همین.  باشد درکار شروعی
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 هب پدر که ای کلمه!! « آبرو»  دارند وحشت که چیزی آن از ؛ شد وارد دیگری راه از باید نکنند درک را فرزندانشان که مادری و پدر

 . دارد زیادی حساسیت آن

 .باشند نداشته راهی هیچ که بکنم پافشاری آنقدر و بزنم را حرفم و بگذارم کنار را کردن قهر باید امروز از

 « . باشی داشته زیادی فرصت که نکنم فکر ؛ بگیری را دانشگاه دفترچه باید میدهی انجام که کاری اولین: »  گفت نیلوفر

 « . میگیرم برات پست اداره میرم مدرسه از بعد من: » گفت شادی

 . متشکرم شما ی ازهمه. بدهم چگونه نمیدونم را محبت همه این جواب ها بچه:»  گفتم کنان من من.  بود آمده بند زبانم خوشحالی از

» 

 الزم هک مدارکی تا بده قلم و کاغذ یه حاال.  روزها همین برای اند گذاشته را دوستی.  نکن شرمنده را ما این از بیشتر: »  گفت شادی

 « . نداری زیادی وقت که کن شان آماده زود خیلی فقط.  بنویسم برات داری

 مهتابم اهم روی به سالم: » گفت دید مرا بشاش ی قیافه ووقتی کرد نگاهم کنجکاو او ؛ کردم سالم خوشرویی با پدر؛ دیدن با بعدازظهر

 که داشت عادت او بود آشپزخانه در همیشه مثل مادر.  رسیدیم خانه به تا طرف آن و طرف این از کردن تعریف به کرد شروع و. « 

 . بود بهرامی خانم ی عهده به خانه کارهای بقیه و کند درست را غذا خودش همیشه

 « . نباشی خسته ؛ سالم: »  گفتم و بوسیدم را صورتش و رفتم سراغش به

 3-2فصل

 

 . دیمبو پدر آمدن منتظر همه.  آمدم میز سر به ناهار صرف برای لباس تعویض از پس و رفتم اتاقم به بدهد جوابی اینکه از قبل و

 ار کوچیکه روده بزرگه روده که بیایید زود ؛ پدر ؛ کردی درست مرا ی عالقه مورد غذای که بینم می ؛ نکند درد دستتان مامان ـ

 . خورد

 « . است شنگول و شاد اینقدر امروز من خوشگل دختر که شده خبر چه: »  گفت میکرد خشک را دستانش که همانطور پدر

 فکر یلیخ حاال تا دیروز از ؛ باشه خبر چه میخواستید ؛ هیچ: »  گفتم و انداختم راباال هایم شانه بودم ساالد کشیدن مشغول که همانطور

.  کنم ناراحت را اطرافیانم و خودم پوچ و هیچ برای بخواهم که داره ارزشی چه دنیا این.  بگیرم سخت را زندگی نباید دیدم ؛ کردم

 بس آتش امروز همین از منکه.  کنیم مدارا هم با بهتره پس ؛ جنگید نمیشه که هم سرنوشت با داره سرنوشتی یه هرکسی بهرحال

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          33  |صفحه            

 

 ؛ چشم ویر به ، کنم ازدواج باید دیپلم گرفتن از بعد میگویید ؛ همش روی هم یکی این پذیرفتم گفتید هرچه حاال تا.  میکنم اعالم

 گرا ؛ کرده فرق چیز همه حاال اما.  شود عملی هایم خواسته از یکی اینکه بدون ؛ کردم زندگی شما با سال هیجده.  دارم شرط یه فقط

 « . آورم می سرخودم به را نباید که بالیی اون و میزنم را زندگی این قید قسم خدا به نکنید قبول را شرط این

 آینده مسره باید من: »  گفتم باشم مسلط اعصابم بر میکردم سعی درحالیکه منهم.  میکردند نگاه مرا متعجب ای قیافه با مادر و پدر

.  شد واهدخ انتخاب داره مطابقت ام ایده با و بهتره نظرم به که کسی اون خواستگارانم بین از!  نکنید تعجب ؛ کنم انتخاب خودم را ام

 « . کند موافقت ازدواج بعداز ؛ من تحصیل ادامه به باید هم او و مهمه خیلی برایم تحصیالت درضمن

 . بودم آورده کم اصل در که بیاورم؛هرچند کم نمیخواستم.  کنم گریه آنها جلو نمیخواست دلم.  دادم فرو سختی به را بغضم

 خود بی منض در ؛ ما دید صالح با البته ، ندارم حرفی من: »  گفت و کرد موافقت ام خواسته با بار اولین برای و کشید راحتی نفس پدر

 « . منطق و دلیل با ؛ نگذاری عیب مردم روی

 دستشان از مدتی تا که بودم خوشحال حال این با ولی!  بودند کرده استفاده کلمه دو این از خودشان آنموقع تا اینکه نه گرفت ام خنده

 . شود پیدا است من میل باب که کسی اون تا کو حاال ؛ راحتم

 « . باشد می مردود موسوی آقای پسر البته: »  گفتم.  شدم بلند میز پای از وقتی

 که نهمی اما داشتیم آمد و رفت باهم بودیم بچه که زمانها آن یادمه ؛ داشت پسر یه او.  بود پدر قدیمی دوستان از یکی موسوی آقای

 نمی خوشم موسوی آقای پسر از نمیرسید عقلم که هم موقع همان ولی.  شد کم هم ما ی رابطه ؛ رفت راهنمایی اول کالس به ماهان

 مانند هک یکدانه یکی پسر.  دهد انجام نمیتوانست اجازه بدون را کاری هیچ که بود عرضه بی و پاچلفتی و دست های بچه اون از.  آمد

 زا اصال و میداد انجام چرا و چون بدون میگفتند مادرش و پدر هرچه و. «  نزن آن به دست ؛ بکن را کا این. »  بود کوکی ماشین یک

 بدون.  ندبگیر زن برایش میخواهند مادرش و پدر و شده التحصیل فارغ دانشگاه از تازگی به او.  نبود اثری او در بچگانه های شیطنت

 و دبگذارن قراری تا خواسته پدر از چندبار حال به تا موسوی آقای.  کند انتخاب را اش آینده همسر و بگیرد تصمیم خودش اینکه

 . نکردم قبول و نرفتم بار زیر من اما ؛ بیاورند تشریف خیر امر این برای

 رسد شوقی و شور چه با که میداند خدا افتادم دبیرستانم و دبستان دوران یاد به ؛ بودم کشیده دراز تختم روی به که همانطور

 ارنفری؛چه سه همیشه.کنم تنزول کالس اولی نمره از مبادا که میکردم تالش صدم؛آنقدر پنج و بیست یا نمره؛ نیم برای ؛ میخواندم

 به دیگر.  رندبگی مرا جای میتوانند راحتی به حاال ولی ؛ کنند کسب مرا ی رتبه نتوانستند کدام هیچ اما داشتیم رقابت باهم که بودند

 اام ؛ کند قبول را شرطم ام آینده همسر ممکنه یعنی!  نشود عملی وقت هیچ شاید که درازی و دور امید به ؟ بخوانم درس امیدی چه

 . ام باخته را زندگی واقعا که است آنموقع.  نکند خدا وای!  بزند پا پشت چیز همه به ازدواج از بعد
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 یشدنم باورم ؛ گذاشته خواستگاری قرار جمعه شب برای پدر که رساند اطالعم به مادر که بود نگذشته ماجرا این از روزی چند هنوز

 چهپار و کرد باز را کمد در ؛ برد اتاقش به و گرفت را دستم ؛ دید واج و هاج مرا که مادر.  باشد شده کار به دست عجله این با او که

 ان ات ؛ ام آورده برایت مکه از را چادری پارچه این کن نگاه ؛ بشم گلم دختر فدای: »  گفت و بوسید را صورتم و آورد بیرون آن از ای

 را وآن گرفتم مادر از آرامی به را پارچه مکه نام شنیدن با.  بگیرم را ات اندازه تا جلو بیا حاال ؛ کنی سر به خواستگاری شب شااهلل

 حالیخوش با او اما.  بودم ایستاده مادر روی روبه مجسمه یک مانند.  نداشتم حرکت توان. «  کن کمکم خدایا: »  نالیدم دل در و بوییدم

 مکه ؛ مادر ؛ مکه بری و بشه قسمتت شااهلل ان ، باشه مبارکت!  عزیزم: »  گفت و زد برش را پارچه سریع خیلی و گرفت را ام اندازه

 . هستی او با و معبود یاد به فقط و فقط و را عزیزانت حتی ؛ میکنی فراموش را مکان و زمان.داره دنیایی

 مکه مثل دنیا جای هیچ عربی؛اما کشورهای تا گرفته آمریکا و اروپایی کشورهای رفتم؛از جا همه من که میدونی خوب ؛خودت مادر

 به و وجودت فکرت؛در در.میکنی حس کامال را او حضور.میکنی مالقات را او و بینی می خالقت برابر در تنها تنهای را خودت.نمیشه

 زمان واهدمیخ دارد؛دلت تعلق تو به و توست مال تنها او که فکرمیکنی.است تونزدیک به بینی؛چقدر می را او بیفکنی نظر هرکجا

 «.بمانی معبودت کنار و شود متوقف

 مکه هب دوباره تو ازازدواج بعد که گرفتیم تصمیم پدرت با خدا امید به:»بود؛گفت زده حلقه چشمش ی گوشه در اشکی درحالیکه

 «.برویم

 چقدر» فکرکردم.میداد پاکش دل از نشان او مهربان و نورانی صورت.کردم تماشا را او.شد ور غوطه افکارخود در و نزد حرفی دیگر

 «.بودن عاشق خوبه

 یکی بریم صرع فردا نداریم؛بهتره وقت بیشتر روز سه دو نرفته یادم تا راستی:»وگفت کرد صدایم مادر که بروم بیرون ازاتاق خواستم

 «.بگیریم لباس دست دو

 پیدا هایش آستین جز به لباس قسمت هیچ که روسری و چادر زیر پوشم؛آخه می را آنها از یکی خب.دارم لباس اینهمه مادر؛من ـ

 .بپوشم چه که داره فرقی چه نیست

 .داره شگون نو لباس عزیزم ـ

 به ینکها بدون همیشه مثل و رفتیم صفویه بازار به مادر و زهرا اتفاق به عصر فردا.است فایده بی میدانستم نزدم؛چون حرفی دیگر

 ما خرید نکمتری از که میدانست خوب خودش آمد؛او استقبالمان به گرمی به ما دیدن رفتیم؛با یوسفی آقای سراغ سربزنیم؛به جایی

 الیخوشح با است پیش در خیری امر فهمید بود؛وقتی آشنا مادر و پدر ی سلیقه با کامال یوسفی اقای.میشود عایدش زیادی سود

 راندازب آیینه در را خود افوس با و کردم پرو را آنها.آورد برایمان بود خواستگاری شب مناسب که را لباسهایش بهترین از چنددست
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 مرا میتواند اآی!کیست پسر این میکردم؛خدایا راتماشا خودم زده بهت شود؛دقایقی پنهان که نبود زیبا و شیک لباسهای این حیف.کردم

 به فقط نکردم سوالی هیچ او ی درباره مادر از که بودم ناراحت و دلخور رسید؟آنقدر خواهم آنها چی؟به کند؟آرزوهایم خوشبخت

 .گرفت نخواهد نادیده مرا های خواسته کردم؛قطعا پدر با که صحبتهایی از بعد که میدادم امیدواری خودم

 خیلی و داشت هماهنگی چادرم گلهای با که شالی و صندل جفت یک با کردیم انتخاب را آنها از مادر؛دودست ی سلیقه با بهرحال

 انیمام به سری یه موافقید!ها بچه:»گفت شویم؛مادر ماشین سوار ازاینکه قبل آمدیم بیرون فروشگاه از و کرد حساب مادر سریع

 «.موافقیم که البته:»گفتیم خوشحالی با و کردیم بهم نگاهی زهرا و من«بزنید؟

 همیشه که متشخص زنی.  آورد می وجد به مرا و. میداد آرامش من به او نمیکرد؛دیدار خوشحال مرا مامانی دیدن مثل چیز هیچ

 رس همیشه را نمازش.  میداد خاص ای جلوه او سفید پوست به که رنگی کم لب رژ با شده رنگ کوتاه موهای ؛ داشت آراسته ظاهری

 را ام و میخواند معنی با را قرآن از ای سوره روز هر ؛ منطق و دلیل با مگر ؛ نمیزد حرفی هیچ.  بود پیشقدم خیر کار در میخواند وقت

 ناامید زندگی از وقت هر.  خداست کتاب همین بشر هدایت راه بهترین میگفت.  بخوانیم معنی با را قرآن حتما که میکرد تشویق هم

 .میرسیدم آرامش به که بود آنموقع و میکرد دعوت صبر به مرا و میکرد ترجمه برایم را قرآن از ای آیه او بودم

 و خانه برای را پدر روش اصال مامانی.  داشتند فرق خیلی هم با فکری نظر از ؛ نمیرفت جوی یک در شان آب پدر با هم وقت هیچ

 او هب تشبیه ؛مرا میشد عاصی من دست از وقت هر پدر.  داشتند سلیقه اختالف هم با کوچکی چیز هر سر ؛ نداشت قبول خانواده

 . دارم را مامانی اخالق و روحیه که بودم خوشحال من اما. «  یکدنده لجباز:» میکرد

 « . کردید ما از یادی عجب چه!  به به:»  گفت و کرد باز رویمان به را در خوشرویی با او آوردیم در صدا به را مامانی خانه زنگ وقتی

 توانمنمی که ام شرمنده ؛ گرفتارم خدا به ؛ بشم فدات الهی:»  گفت و بوسید را او و انداخت مامانی گردن دور به را دستش فوری مادر

 «؟ شده بهتر پاتون درد ؟ چطور حالتون خب.  بیایم سراغتان به زود به زود

 . ببینمتان جلو بیایید ؟ چطورید شما ها بچه خب. او رضای به هستیم راضی ؛ نمیشه این از بهتر دیگه ؛ خدا شکر ـ

 « . بود کرده رو هواتون دلمون چقدر میدونه خدا: »گفت زهرا.  کردیم بوسه غرق را صورتش و پریدیم مامانی آغوش در زهرا و من

 « ؟ بشه چی که ؛ نشستید خونه این توی تنها ؛ زنید نمی ما به سری که هم شما:»  گفتم گالیه با من

 «. بیام بیرون خونه از نمیتونم زیاد ؛ میکنه درد پام که من!  عزیزم:»  گفت مامانی

 مه با موضوعی ترین کوچک سر بر ؛ دیدند می را همدیگر وقت هر آنها ؛ است پدر نیامدنش اصلی علت که میدانستم خوب من اما

 راهت که بفهماند او به منطق و دلیل با میکرد سعی و میبرد رنج ما به نسبت هایش زورگویی و و پدر رفتار از مامانی.  میکردند بحث
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 ؛ میرسید مشاجره به کارشان آخر در و نمیرفت بار زیر ؛ داشت منطقی غیر های استدالل خودش برای که ؛ هم پدر و است اشتباه

 به لفمخت های مناسبت برای فقط هم پدر و آمد می ما خانه به کمتر ؛ میبرد رنج مگوها بگو این از دخترش تنها دید می که هم مامانی

 از یدارد برای ماه سه ؛ دو سالی و گذراند می دوستانش با را وقتش بیشتر او ؛ میرفتیم دیدارش به هفته هر ما ولی ، میرفت او خانه

 باشد جوان دل باید:» گفت می و بود متنفر شدت به پیری ی کلمه از.  داشت خوبی روحیه مامانی.  میرفت اروپا به خواهرش پسرهای

 « .نمیکند فرقی باشی که سالی و سن هر در ؛ کنی حس را زندگی تا

 «؟ بودید کجا ؛ خبر چه:»  گفت مامانی.  رفتیم پذیرایی اتاق سمت به هم با

 «. خریدیم لباس برایش رفتیم ؛ بیاد خواستگار مهتاب برای قراره جمعه شب ؛ شما اجازه با:»  گفت مادر

 «. ابستانت برای گذاشتید می نبود بهتر ؛ سالمتی به: »  گفت فقط.  بود آشنا پدر روحیه و اخالق به چون نکرد تعجب اصال مامانی

 خدا واستخ هرچه ؛ ببینند را همدیگر بیایند حاال ؛ تابستان همان برای افته می بشه درست کارشان اگر شااهلل ان هم حاال: »  گفت مادر

 « . باشد

 . گیرهب تصمیم اش آینده برای خودش تا گذاشته مختار را او و داده عقل هم بشر به ولی ؛ اوست خواست همیشه البته: »  گفت مامانی

» 

 . بود آسمان تا زمین از آنها ی فاصله که افسوس ولی ؛ کند راضی پدر میتوانست و بود او مثل هم مادر نظر کاش ای

 خدا واستخ هرچه ؛ ببینند را همدیگر بیایند حاال ؛ تابستان همان برای افته می بشه درست کارشان اگر شااهلل ان هم حاال: »  گفت مادر

 « . باشد

 . گیرهب تصمیم اش آینده برای خودش تا گذاشته مختار را او و داده عقل هم بشر به ولی ؛ اوست خواست همیشه البته: »  گفت مامانی

» 

 . بود آسمان تا زمین از آنها ی فاصله که افسوس ولی ؛ کند راضی پدر میتوانست و بود او مثل هم مادر نظر کاش ای

.  نیست ای مسئله باشه ؛ بدهند شوهرت زود میخواهند حاال ؛ کن باز درست را گوشت و چشم ؛ دخترم:»  گفت و من به کرد رو بعد

 ار رضایت کمال پدرت ی خانه در زندگی از او داری فرق خیلی ماهان با تو.  میکنی انتخاب را کسی چه که کن جمع را حواست فقط

 نآ با و ایستی می زور جلو تو ، داری فرق خیلی اون با تو اما.  دارد پدرت با زیادی تشابه وجه که شد او نصیب هم شوهری ؛ داشت

 ودتخ سعی حال بهر وای ؛ نرسیدی آن به گاه هیچ که چند هر ؛ میکنی طلب را حقت همیشه و نمیروی ناحق بار زیر.  میکنی مخالفت

 طهنق از و بزنی حرف پسره با دفعه دو یکی که بخواه پدرت از و بکن را فکرهات خوب حاال.  گفت آفرین باید این به و کردی را
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 ماه چند زا بیشتر که گفت میتوان اطمینان با,  باشه پدرت کپی هم اون اگر ؟ میخورید هم درد به ببینید و شوید خبر با هم نظرات

 «. بود نخواهی او مهمان

 اول انهم از ؛ بدهید یادش مشترک زندگی در شکیبایی و صبر اینکه جای ؛ میزنید حرفهایی چه: »  گفت و آمد مامانی حرف میان مادر

 « ؟ آموزید می او به را همسرش با مقابله

 پسنده می خودش که چیزی آن بگذارید.  داره فرق آسمان تا زمین ماهان و تو با. شناسم می را دختر این من ؛ مادر: »  گفت مامانی

 « . نکنید اجحاف او به.  کنه انتخاب

 صیلمتح ادامه با باید.  ندارد دخالت حق کس هیچ نپسندم خودم تا.  شده برهمین هم قرار: »  گفتم کنم تمام را بحث اینکه خاطر به

 تندداش دوست هرکاری اونموقع بود موافق هم او نظر اگر و بکند را تحقیقاتش هم پدر ؛ ندارم حرفی من پذیرفت اگر.  کند موافقت

 « . دهند انجام

 « . مرد برای وچه زن برای چه مهمه خیلی تحصیالت. هستی عاقلی دختر که معلومه ؛ عزیزم آفرین: »  گفت مامانی

 « . میفرستم دنبالتان به را ماهان ؛ کنید آماده را خودتان هم شما:»  گفت مادر

 «. نیست الزم اول مالقات در من آمدن ؛ دخترم نه: »  گفت مامانی

 ای داماد آقا موقع به تو اگر. دخترم ؛ جان مهتاب: »  گفت شدم دلخور من که دید وقتی ؛ نداشت فایده کردیم اصرار مامانی به هرچه

 می هم ما شاهلل ان کردی انتخاب وقت هر بگذار ؛ ام زده را رایت و ام داده خط تو به من که میکند فکر پدر نپسندی را اش خانواده

 « . آییم

 که است کسی تنها او. باش داشته امید خدا به:»  گفت و کرد خوشبختی آرزوی برایم و گرفت آغوش در مرا خداحافظی وقت مامانی

 «.نمیکند ناامیدت وقت هیچ

* * * 

 چای باید من که داشت اصرار مادر. بود مشاجره بحث خانه در صبح از ؛ رسید راه از میکردم را فکرش آنچه از زودتر جمعه شب

 .نبودم موافق کار این با من و بیاورم مهمانها برای

 . بیاره بهرامی خانم خب ؛ نکنید خرد مرا اعصاب اینقدر خدا به را تو ؛ مادر ـ

 . بده انجام باید خانم عروس قدیم از که رسمه یک این ؛ بیاورد کسی چه که نیست این سر حرف عزیزم ـ
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 از حاال همین از من ؛ گویید می زور چرا آخه. نگذارند عروس ی عهده به را سختی این به کار که زنم می رسم این به پا پشت من ـ

 همراه به هم را چای سینی یک اینکه به رسد چه ؛ کنم جور و جمع را خودم نمیتوانم و دارم وحشت شوم رو روبه آنها با باید اینکه

 . آیم برنمی یکی این ی عهده از که ام شرمنده من ؛ مادر نه.  بکشم خودم

 است ترسی چه این آخه.  هستند آدم ما مثل هم اونها ؛ تمام و بگو چشم یه ؟ لجبازی اینقدر چرا ؛ کردی ام دیوانه خدا به ؛ مهتاب ـ

 ؟ افتاده جانت به که

 یچه شاید ؛ بودم زده حرف کلمه دو فامیل پسرهای با یا ؛ بودم دیده پسر تا چهار حاال تا ؛اگر بله! داره ترسی چه دانید نمی شما ـ

 ندمترچ فاصله از پسری هیچ با حاال تا من ؟ بگویم چطور ؛ مادر. میشد برگزار خوبی به خواستگاری مجلس و آمد نمی پیش مشکلی

 وارد دست به چای میخواهید من از شما حاال ؛ است خانواده پسرهای با احوالپرسی و سالم همان منظورم البته که ام نکرده صحبت

 هافتاد راه صورتم و سر از عرق درحالیکه.  برسم داماد آقا به تا ؛ کنم پذیرایی همه از و است من به ها نگاه ی همه که شوم مجلسی

 رفک از کن باور ؛ مادر. کنم تعارف او به بخواهم که نمانده باقی چای ؛ فنجان در دیگر زیاد احتمال به که لرزد می چنان ودستانم

 . دارم وحشت هم لحظه آن به کردن

 « . تو دست از امان: »  گفت عصبانتی با مادر

 هب گذاشت و نزد حرفی اما ؛ بود ناراحت خیلی اینکه با پدر و کند راضی مرا نتوانست هم ماهان حتی.  شد خودم حرف ؛ حرف ؛ آخر

 . باشم دلخوش همین

 یه راههم به تفاوتی بی حالت یه ؛ دلشوره نه و داشتم استرس نه عروسها اکثر برخالف.  نبودم آماده هنوز من ؛ آمدند ها مهمان وقتی

 ار آن و کردم باز را کرده تا چادر و کردم تن به را لباسم میلی بی با!  آمد خواهد پیش چه دیگر ساعاتی تا داد؛ می آزارم بد حس

 « . هستی تو امیدم تنها ؛ کن کمکم خدایا:»  کردم نجوا و چسباندم سینه به محکم

 وحشت سکون این از دقایقی هنوز.  نداشتند گفتن برای حرفی دیگر اینکه مثل ؛ داد تلخ سکوتی به را خود جای مهمانها صدای و سر

 « .باش منتظر و کن سرت را چادر:»  گفت آهسته خیلی و کرد باز را آن و کوبید را دراتاقم ماهان که بود نگذشته انگیز

 کنارم در رنف یک میخواست دلم.  نداشتم قرار و آرام ؛ شد خالی دلم ته ناگهان و رفت عجله با ؛ بکنم سوالی او از بتوانم ازاینکه قبل و

 را او حال درست. میکرد تعریف اش ازخواستگاری برایم وقتی ؛ افتادم مامانی حرفهای یاد ؟ کسی چه اما.  دهد آرامش من به و باشد

.  تاداف می اندامش بر لرزه آمد می خواستگار اسم وقتی همین برای دید نمی مهتاب و آفتاب را دختر روی که قدیما همان مثل داشتم

 رست و خجالت هستند شیر یک مانند به دخترها که عصری در.  باشم داشته وحشت اینقدر باید من چرا تکنولوژی عصر در حاال اما

 . میکنند دفاع حقشان از و کنند می نظر اظهار ؛ میزنند حرف پسرها با نمیشود سرشان
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 ارب چند حاال تا! کجایی مهتاب:»  گفت و کرد باز را در سراسیمه زهرا. نشنیدم را مادر صدای که بودم خیاالت و فکر در غرق آنقدر

 «. اند کرده صدایت

 گلهای که همانطور.  افتادم راه به پذیرایی اتاق سمت به لرزان پاهایی با و انداختم آیینه به نگاهی و کردم سر به را چادر سرعت به

 « . سالم: »  گفتم و آوردم باال را سرم لحظه یک.  میکردم حس خودم روی را آنها سنگین نگاه گذراندم می نظر از را قالی

 . بفرمایید ؛ خانم عروس بر سالم ـ

 انچشمش یک فقط و بودند پوشانده را صورتشان تمام که مشکی چادر زن سه ؛ آمد بیرون کسی چه دهان از ندادم تشخیص را صدا

 را ودمخ میکردم سعی درحالیکه گرفت حرصم خیلی کارشان این از.  نشدند بلند جلوم حتی,  بودند نشسته رویم روبه بود پیدات

 هب چون ؛ بودند شده ناراحت آنها برخورد این از هم مادر و پدر حتم بطور.  نشستم کناراو و رفتم مادر سمت به ؛ دهم نشان خونسرد

 . دادند می اهمیت خیلی احترام و ادب

 جز هک ؛من بود دوخته زمین به را نگاهش و بود رفته فرو مبلی درون سالن ی گوشه در ؛ آمد می نظر به تر بدبخت ازمن که هم داماد

 . ندیدم دیگری چیز ریشش از کمی و انبوهش موهای

 با.  ردنمیک اجحاف اینطور ؛ بود همه آمد سر تقوا و ایمان از که پدرم ؛ کنم زندگی ای خانواده چنین با بتوانم که نمیشد باورم!  خدایا

 از که ودب گرفته حرصم پدر انتخاب این از آنقدر.  بود نمایان دستهایمان و صورتمان قرص همیشه ؛ولی بودیم چادری همگی ما اینکه

 همه این ما با که مهتاب:»  فکرکرده خود پیش حتما.  آمد نمی نظر به راضی زیاد ؛ کردم او به نگاهی نیم ؛ ترکیدم می داشتم غصه

 « . بگذارد قدم ای خانواده چنین در که وقتی به وای ؛ داره مشکل

:»  فتگ و کرد من به رو بود داماد خواهر کنم فکر که ها خانم از یکی فقط ؛ گذشت تعارفات با بیشتر و بود ای کلیشه های صحبت

 «؟ میخوانند درس کالسی چه در ما خوشگل خانم عروس ؛ ماشااهلل ماشااهلل

 . هستم دانشگاهی پیش ـ

 . هستید تمام امسال سالمتی به پس ـ

 ستانتاب همین خدا امید به ؛ خوبه خیلی اینکه:»  گفت و کند پنهان نتوانست را خود خوشحالی داماد آقا مادر که بود موافق نظرشان

 «. ِ اندازیم می راه را عروسی و عقد

 « . شویم جویا هم را خودشان نظر تا بدهید اجازه ؛ نکنید عجله اینقدر: »  گفت و بیاورد طاقت نتوانست پدر دیگر
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 «. ُ است موافق منکه پسر:»  گفت کند نگاهی پسرش به اینکه بدون مادر

 را وجودم ی همه تنفر احساس او دیدن با.  کرد باز گوش بنا تا را نیشش و آورد باال را سرش که بود شده زده ذوق چنان آن داماد

 چون ؛ اشتمند ای چاره اما ؛ است ادبی بی کمال که میدانستم.  کنم کنترل را خودم نتوانستم دیگر.  افتاد لرزش به بدنم و فراگرفت

 «. اجازه با: »  گفتم و برخاستم جا از.  بزنم نباید که میزدم حرفی ؛ نشستم می آنجا دیگر دقایقی تا اگر

 «. داشتید تشریف حاال: »  گفت داماد خواهر

 . متشکرم ، ممنون خیلی ـ

 است یسیاه بخت چه این ؟ میکنی چه من با خدایا.»  نالیدم و افتادم تخت روی کنان گریه و رساندم اتاقم به را خودم چگونه نفهمیدم

 و ندارد خود از ای اراده هیچ که مردی ؟ بسپارد کسانی چنین دست به را اش گوشه جگر میخواهد پدر آیا ؛ کردی من نصیب که

 تصمیم ام آینده برای او و کنم تکیه مردی چنین ی شانه به باید آیا.  پذیرد می چرا و چون بدون بگویند مادرش و خواهر هرچه

 و شد باز دلم عقده او دیدن با.  آمد سراغم به مادر که زدم زار مدتی چه نمیدانم ؛ نداد امانم گریه دیگر و...«  خدایا ؛ خدایا ؟ بگیرد

 چرا دیگر ماش.  نیست مهم برایتان ام آینده که اید کرده پیدا راه سر از مرا مگر ؛ بیاورید عزیزتان سر به میخواهید بالیی چه: »  گفتم

 قسم خدا به ؟ داده حکم چنین فرزندان مورد در اسالم آیا.  هستید وعام خاص ی شهره تقوا و ایمان از و میزنید اسالم از دم که شما ؟

 دتانفرزن حق در وقتی ؟ فایده چه.  کنید پا به خوانی روضه مجالس و بگیرید روزه ؛ بخوانید نماز حاال.  بخشید نخواهد را شما او که

 ونهاینگ دانید می مومن را خود که شما نیست راضی شما از تان گوشه جگر که وقتی ؛ چیست عبادت همه این فایده کنید می ظلم

 شما اما ؛ میکردند گور به زنده را دخترانشان یکباره آنها.  بدترید جاهلیت زمان اعراب از شما ؛ کافران حال به وای ؛ است رفتارتان

 وضع این اگر قسم خدا به ؛ بودید کرده گورم به زنده آمدم دنیا به وقتی هم من کاش ای.  میدهید انجام را کار این لحظه به لحظه

 چشم ویت میتوانید آیا ؛ ببرید باال مردم جلو را سرتان میتوانید آنموقع ببینم ؛ زد خواهم خطرناکی کار به دست ؛ باشد داشته ادامه

 . میکند چه دخترش با بخوانند نماز سرش پشت حاضرند که کسی که بفهمند همه بگذارید ؟ کنید نگاه کسی

 مشکلی درسی لحاظ از ؛ است خودم الک توی سرم و آیم می و میروم مدرسه به آدم بچه مثل منکه! خواستم چه شما از من مگر ؛ مادر

 که است مادری و پدر هر آرزوی کنید باور میخواید جانم از چی پس ؛ هستم نمونه و خوب دختر یک که هم مدرسه توی.  ندارم

 « . هستید ناشکر چقدر شما که وای ؛ باشند داشته من مانند فرزندی

 یم گردنم روی اشکش های قطره ودرحالیکه گرفت آغوش در مرا و آمد سمتم به بیاورد طاقت این از بیشتر نتوانست دیگر مادر

 کرارت دیگر میدهم قول ؛ توست با حق.  کردیم اشتباه ما نکن ریش این از بیشتر را دلم. کن تمامش خدا به را تو: »  گفت چکید

 « . نشود
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 مه پدر.  کرد صحبت او با و خواست را پدرم بار چند مدرسه مدیر بطوریکه ؛ کردم پیدا شدیدی افت هایم درس در که است مدتی

 نشد تذکرم هم دوم بار برای حتی و. «  برسی هایت درس به کمی بهتره:» گفت یکبار فقط و نیاورد رویم به چیست علت میدانست که

 بیندب انضباطی و اخالقی لحاظ از میخواسته بلکه ؛ نبود درس بخاطر آمد می ام مدرسه به دوبار ماهی او که سالها این که فهمم می حاال. 

 ویقمتش که کردند سعی خیلی دوستانم. نگرفتم دل به هم را پدر برخورد این حتی که داشت غم دلم آنقدر ؛ است چگونه دخترش

 سر فقط و منکرد باز را کتابهایم از یکی الی حتی ماه چند این کنید باور ؛ بود فایده بی اما ؛ ببندم دل درس به قبل مثل دوباره کنند

 همه ینا حیف:» گفتند می دوستانم.  نبود کمتر شانزده ؛ پانزده از هایم نمره حال این با.  فهمیدم می را درس از ای کلمه سه دو کالس

 هم را اسمت حتی ؛ کردیم حساب خیلی تو روی ما:»  گفتند می دبیران و «.  کشانید می نابودی به دستی دستی پدرت و تو که استعداد

 داری مشکلی اگر ؟ شدی زده مدرسه و درس از یکباره که شده چی ؛ هستی سراسری دانشگاه اول نفر ده جزو که ایم داده اداره به

 «.بگذاری میان در ما با بهتره

 ننشا شاد را خودم میکردم سعی خانه در و بودم گیری گوشه و غمگین دختر مدرسه در.  نداشتم آنها حرفهای برای جوابی هیچ من

 که هم رماد.  نمیکردم نگاه چشمانش به زدن حرف موقع حتی که بودم ناراحت پدر از آنقدر.  ببینند را شکستم نمیخواست دلم.  دهم

 اشدب کار در اجباری یا ؛ باشد ناراضی اش زندگی از اینکه نه.  نمیکرد دخالت پدر با مشورت بدون کاری هیچ در او ؛ داشت خود جای

 رد او برای جانش هم پدر البته و میخوردند را او حسرت فامیل زنهای تمام شاید که میکرد خوشبختی احساس آنقدر ؛ برعکس ؛

 واهدش بهرحال.  بود گرفته او از را گفتن نه قدرت و میکرد راضی را مادر نرمش زبان با همیشه و پرستید می را او عاشقانه و میرفت

 . است حاکم پدرساالری ما ی خانه در میداد نشان

 دیدم نمی ؛ است شدن آب حال در شادی دوستم که دیدم نمی. نداشتم توجهی هیچ اطرافم به که بودم خودم در آنقدر مدت این طی

 و آرام لحظه یک که دختری نمیدیدم ؛ نییست اثری دیگر سرحالی و شادی آن از که نمیدیدم ؛ میشود تر گیر گوشه روز؛ به روز که

 روزی!  آمده دختر این سر بالیی چه خدایا.  من جز به ؛ کرده جلب خود به را همه توجه که شده صدا بی و مظلوم آنقدر ؛ نداشت قرار

 دو ایدنی این ؛ نگیر سخت را آن و بزن لبخند زندگی روی به:»  میگفت من به همیشه ؛ نخنداند را ما حرکاتش و جوکها با که نبود

 بیدار خواب از که صبح.  باش زندگی های زیبایی فکر به و کن خالی غم از را دلت ؛ بخوری غصه و غم که داره ارزشی چه روزه

 ؛ انآسم ؛ میشود هایت ریه وارد که ؛هوایی بکش عمیق نفس سه دو. ببینی را ها زیبایی این تا کن باز را اتاقت ی دریچه میشوی

 . نمیبری لذت آنها از چرا ؛ است خداوندی لطف مظهر همه و همه ؛ ؛مردم ها گل ؛ درختان
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 ؛ است نکرد بازی حال در که دوستش دیدن با ؛ناگهان میکند گریه شکالت بسته یه خریدن برای مادرش دنبال به که ای بچه پسر

 یزیبای اینکه برای ؟ چرا میدونی.  نمیکند توجهی هم مادرش فریاد و داد به حتی و میرود او سمت به و میکند فراموش را چیز همه

 مه شکالت تا ده موقع اون اگر حتی.  کرده حس را آن و برده لذت اش زندگی از بوده بازی مشغول که ساعتی چند.  دیده را زندگی

 «. ورزید عشق آن به باید و زیباست زندگی پس.  بردارد بازی از دست نمیشود حاضر بدهند او به

 آن از و بخنداند را او که نیست چیزی دیگر ؛ بزرگ دنیای این در ؟ شده تمام هم او برای زندگی های زیبایی یعنی! شده چی حاال ولی

 . ببرد لذت

 برعکس ؛ سرکالس ؛ آمد می مدرسه به صدا بی و آرام ؛ بود کرده فرق خیلی بودم رفته شادی نخ توی بدجوری که بود چندروزی

 هم حتفری زنگ و. «  ساکت ؛ بهمنی خانم:»  گفت نمی و نمیزد فریاد او سر دبیری هیچ دیگر و میداد گوش درس به دقت با همیشه

 ازب احمق من ؛ بود نکرده باز سخن به لب روز آن اگر شاید.  میکرد نظر اظهار نه و میپراند مزه نه و میداد گوش حرفهایمان به فقط

 . نمیکردم توجهی او به هم

 چهب خیلی!  مهتاب:»  گفت و تکاند را لباسش و برخاست جایش از نالیدم می روزگار از که همانطور.  بود من بحث روز هر معمول طبق

 گفتم ؛ میکردم تماشا را او زده بهت که من.  رفت کالس سمت به و گرفت را راهش و.«  داشتم را تو غصه و غم هم من کاش ای ؛ ای

 «؟ شده خبر چه ها بچه:» 

 ؛ ممیکنی صحبت باهاش هم هرچه ؛ خودشه توی که است ای هفته چند ؛ نمیدونیم هم ما:»  گفت و انداخت باال را هایش شانه نیلوفر

 «. کند حل نمیتواند کس هیچ را او مشکل میگوید فقط.  نمیدهد را جوابمان

 «. نگذاشتید جریان در مرا چرا:»  گفتم

 «. بزنه حرف برات نمیتوانست کسی که بودی داغان اینقدر خودت تو!  بابا ای:»  گفت ملینا

 بینمب که نینداختم ام قدمی چند به نگاه یه حتی ؛خدایا دیدم می را خودم و خودم فقط که بودم خودخواه چقدر من:»  گفتم افسوس با

 یدمپرس نمی وقت هیچ اما ؛ میگفتم خودم از و گرفتم می معرکه همیشه ؛ ام دوستی این با من سر بر خاک ؛ آمده دوستم سر بر چه

 «. است دلتان توی غمی چه شما ها بچه

 یا ؛ بود سرحال و شاد همیشه.  باشد داشته غم شادی نمیکرد باور کس هیچ آخه ؛ نکن سرزنش را خودت اینقدر:»  گفت نیلوفر

 «. میزد حرف شاهرخ از تاب و آب با یا ؛ میکرد لودگی
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 شادی و غم در بود قرار و دادیم دوستی دست هم با نفر چهار ما.  خودشه دست مگر!  کرده غلط:»  گفتم و برخاستم جا از عصبانیت با

 که همین ؛ دهید انجام من برای کاری توانستید شما مگر.  کنیم حل را مشکلش نتونیم اگر حتی ؛ بزنه حرف باید.  باشیم شریک هم

 به دمیکنی نصیحتم که وقتی.  خوشحالم ؛ دارم ارزش شما برای اینکه از.  میشم ؛سبک میده آرامش بهم میدهید گوش حرفهایم به

 نمی فکرم در وقت هیچ.  میدیدم استوار کوه یک مثل را او و میداد روحیه من به شادی های شوخی همیشه میشم امیدواتر زندگی

 «. بشکند را او بتواند ای غصه یا غمی که گنجید

 شستهن مجنون بید درخت تک زیر.«  اونجاست ها بچه:»  گفتم. افتاد او به چشمم ناگهان که گرفتم را سراغش کالس های بچه و بر از

 «؟ بشه چی که نشستی اینجا ؛ دختر هی: »  گفتم و رفتیم سراغش به.  بود آن های شاخه از یکی با کردن بازی مشغول و

 که طرف هر ؛ است بند بادی به دومون هر زندگی.  میکنم همدردی احساس مجنون بید این با دارم...  هیچ:»  گفت و زد پوزخندی

 «. میکشد را ما بخواهد

 «. کردی پیدا فاصله خیلی او با ؛ نیستی همیشگی شادی تو ؟ افتاده اتفاقی چه ؟ چیه حرفها این!  شادی:»  گفت نیلوفر

 هم از ار چیز هیچ نشد قرار دادیم دوستی دست هم با وقتی مگر ؛ بزنی حرف بهتره:»  گفتم و گرفتم را او دست.  کرد سکوت شادی

 « . نکنیم پنهان

 «؟ کنم ناراحت را شما چی واسه آید برنمی کاری شما دست از وقتی آخه:»  گفت شادی

 «. میکند کار نفر یک از بهتر نفر چند عقل بهرحال ؛ بگو تو!  چه یعنی اید برنمی کاری ما دست از:»  گفت ملینا

 دخر برگهای روی به چشمانش ی گوشه از اشکی و کرد آن کردن ریز ریز به شروع و کند بید درخت از برگی و نزد حرفی شادی

 «؟ شده چی شاهرخ جان:»  گفتم و فشردم را ؛دستهایش کنم تحمل نتوانستم دیگر.  چکید شده

 «؟ شده چی شادی:»  پرسیدم هراسان.  انداخت آغوشم در را خودش و ترکید بغضش او نام شنیدن با

 ناگهان . بگیرد آرام کمی توانست تا گذشت دقایقی. میکرد گریه همچنان ؛ بدهد را سوالم جواب اینکه بدون داشت پری دل که او اما

 «. نداره وجود شاهرخی دیگه:»  گفت و کرد پاک را اشکهایش دست پشت با و کشید بیرون آغوشم از را خودش

 شادی: »  پرسیدم و دادم قورت را دهانم آب سختی به.  میکردیم نگاه را او فقط زده بهت لحظاتی که خوردیم جا او حرف از چنان

 «؟ میگی چی

 «. اش خانواده پیش بره میخواد ؛ میکنه ترکم داره شاهرخ:»  گفت و شد خیره صورتم به
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 «. کنه زندگی نمیتونه لحظه یه تو بدون میگفت اونکه:»  گفت نیلوفر

 «. داره فرق خیلی کردن عمل با گفتن:»  گفت و انداخت باال را هایش شانه شادی

 «؟ چیه موضوع شادی.  نبود پسری چنین شاهرخ ؛ کنید صبر دقیقه یه ها بچه:»  گفت ملینا

 را ما خانواده دوری طاقت این بیشتراز ؛دیگر بمانم ایران در نمیتونم فکرکردم هرچه ؛ بوده بیخود ما نامزدی میگه:»  گفت شادی

 «. میرفتم آنها با باید هم ازاول ؛ ندارم

 «.ببرد خودش با هم را تو ؛ نیست مشکلی اینکه!  خب:»  گفت نیلوفر

 ما خانه هب کمتر که میشد وقتی چند.  نیست کردنی باور هم خودم برای که میزند حرفهایی یه.  ندارد قصدی چنین او اما:»  گفت شادی

 رهمس اراجیف این از و میکنه کار شیفته دو و شلوغه سرش میگفت.  میکرد رابهانه زیاد کار ؛ میشدم شاکی او از هم وقت هر آمد؛ می

 هفته هب هفته دیگه حاال ؛ نداشت مرا دوری طاقت لحظه یه که شاهرخی.  میکرد تلفن مرتبه یک ای هفته دیگه ها آخری این.  میکرد

 یکردمم سعی غیرمنطقی های بهانه با من پرسیدند من از را احوالش بار چند و فهمیدند هم مامان و بابا که بطوری ؛ آید نمی سراغم به

 هک شاهرخی.  نبود کردنی باور ؛ خدایا ولی.  بود او وفایی بی از حاکی همه که بردم بوهایی هم خودم کم کم اما.  کنم متقاعد را آنها

 ؟ شده عوض اینقدر که شده چی ؛ برود انگستان به اش خانواده با نشد حاضر من بخاطر حتی ؛ میرفت در من برای جانش

 را خود خونسردی ؛ میزد موج صدایش در سردی بااینکه.  گرفتم تماس او با و بیاورم طاقت نتوانستم دیگر پیش روز چند اینکه تا

 یه لمث ؛ سوزاند را دلم حرفش این خیلی.  گرفتاره و نداره وقت که گفت راحت خیلی او اما ببینمش که خواستم او از و کردم حفظ

 «؟ شدی عوض اینقدر چرا!  شده چی شاهرخ:»  گفتم خورده زخم دلی با.  کند فوران بود ممکن آن هر که بودم شده آتشفشان

 «. ندارم هم کردن بحث حوصله و حال ؛ گرفتارم من بگم بهت زبانی چه به:»  گفت عصبانیت با

 . بشه معلوم تکلیفمان باید ببینیم را همدیگر زودتر هرچه بهتره ؛ ندارم را مهری بی همه این تحمل دیگر من ـ

 . روشنه که وقته خیلی تو تکلیف ـ

 ؟ میگی چی شاهرخ ـ

 . بشه معلوم تکلیفمان باید ببینیم را همدیگر زودتر هرچه بهتره ؛ ندارم را مهری بی همه این تحمل دیگر من ـ

 . روشنه که وقته خیلی تو تکلیف ـ

 ؟ میگی چی شاهرخ ـ
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 . شرکت بیا شش ساعت عصر ؛ ندرام بحث حوصله ـ

 هک ای جمله چند هر از که شاهرخی بود؟ من شاهرخ او آیا.  بود باور غیرقابل اصال.  کرد قطع را تلفن بدهم را او جواب اینکه از قبل و

 من هب نسبت کوتاهی این به مدت در که افتاده اتفاقی چه!  شده چی خدایا.  بود عمرم و جانم اش کلمه شش ؛ پنج آورد می زبان به

 دختر پای نکنه.  بود رقیب ؛ رسید ذهنم به که چیزی اولین ؟ است زجرآور برایش هم صدایم تحمل حتی که شده سرد اینقدر

 وندر از مرا و بود افتاده جانم به خوره.  بخورم قسم رویش میتوانستم حتی ؛ نبود حرفها این اهل شاهرخ اما!  باشد میان در دیگری

 نگینیس و باوقار دختر باید حتما.  کردم مجسم مختلف صورت به را رقیب.  نمیکرد پیدا راه ذهنم به این از غیر فکری هیچ.  میخورد

 مزه یب جوکهای با هرروز که نیست مسخره و لوده من مثل.  است کرده تصاحب اینگونه را شاهرخ دل که چشمگیر زیبایی با ؛ باشد

 و سادگی همین عاشق من و هستی زندگی نشاط و شور پارچه یه تو:»  میگفت همیشه شاهرخ که هرچند.  آوردم می درد را او سر ام

 ؟ داشت حقیقت حرف این آیا اما.« هستم بودنت ریا بی

 و ادد را سالمم جواب سردی به و کرد باز رویم به را در خودش.  نبود خبری آن کارکنان از و بود شده تعطیل شرکت ؛ رسیدم وقتی

 نشان نتوانستم العملی عکس هیچ که بودم کرده تعجب آنقدر.  نشست آن روی به و رفت میزش سمت به کند تعارف اینکه بدون

 مقدمه بدون دقایقی بعداز و برگرداند من از روی زود خیلی اما ؛ دیدم بزرگ غمی اش چهره در آن یک.  کردم نگاه او به فقط ؛ دهم

 من.  دبو پدر با حق فکرکردم ؛ نگرفتم تماس تو با و نیامدم سراغت به که مدتی این درتمام ؛ فکرکردم خیلی من شادی:»  گفت

 ی ایده و حطر ی درباره شرکتی با او و گرفتم تماس هم پدر با.  است محدود تحقیقاتم و فعالیت برای اینجا ؛ بمانم ایران در نمیتونم

 با.  ستمه رفتنی دیگر روز چند تا و گرفت قرار موافقت مورد و فرستادم برایشان که میخواستند مدرک سری یک و کرده صحبت من

 «. آیم می سرکار به که است روزی آخرین فردا و کردم حساب تسویه هم شرکت این

 زرگیب این به ای مسئله برای حال ؛ میکرد مشورت من با هم مسئله ترین اهمیت بی برای حتی او ؛ باشد شاهرخ او که نمیشد باورم

 اولش از ؛ نیستم مخالف تو رفتن با منکه شاهرخ:»  گفتم دلخوری با!  گرفته تصمیم تنهایی به داشت بستگی مشترکمان زندگی به که

 «. کن ردیف هم مرا کارهای گرفتی که سامان سرو و برو تو.  نبودم مخالف هم

 « نمیشه:»  گفت بود شده دستپاچه درحالیکه

 ؟ نمیشه چی واسه ـ

 پدر بارسر خودم اونجا من اینکه بخاطر...  اینکه خاطر به:»  گفت کنان من من و شد خیره چشمانم به و برخاست جایش از عصبانیت با

 «. ببرم خود با هم را تو میتوانم چگونه هستم

 .بشی کار مشغول شرکتی در قراره گفتی که تو ـ
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 . میکشه طول مدتی ؛ دهم نشان را خودم و بیفتم غلطک روی تا اما درسته آره ؛ آره ـ

 . شود مشخص کارت تا ؛ دوسال ؛ سال یک.  مانم می منتظرت من ـ

 از منشدی ساخته هم برای ما بگم بهت چطور آخه ؛ بمانی منتظرم نمیخوام همین برای:»  زد فریاد و داد دست از را خود کنترل ناگهان

 «. کنیم تمامش زودتر هرچه بهتره. بود گذر زود هوس یک ما عشق. بود اشتباه کارمان هم اولش

 «. بگی باید حاال:»  گفتم بود شده جمع چشمانم در اشک درحالیکه

 تو تلیاق من ؛ باشی ات زندگی فکر به هم تو بهتره ؛ نشده دیر هم حاال:»  گفت و زد کناری بود ریخته صورتش روی که را موهایش

 «. میکنه خوشبخت را تو و میشه پیدا خوب مرد به شااهلل ان.  نداشتم را

 مامت ؛ گذراندم تو با را جوانیم سالهای بهترین از سال چند.  پرداخت چنین این باید را بودن هم کنار در سال چندین بهای!  همین ـ

 یگرید مرد فکر به راحتی همین به حاال ؛ میکردی ناله و آه دیدی نمی مرا روز یک اگر که داشتی دوستم آنقدر.  بودی تو ام زندگی

 صحبت باهم تلفنی دوازده تا یازده ساعت هرشب یادته.  کردی فراموشم زودی همین به ؛ زدم را دلت زودی همین به.  باشم

 اسر تلفن زنگ هم باز میرفتی که هم مسافرت به ؛حتی کنی فراموش را ساعت این که نبود شب یک چندسال این در ؛ میکردیم

.«  نمک زندگی بتونم روز یه تو بدون نداره امکان اصال ؛ منی عزیز تو ؛ منی محبوب تو:»  گفتی می و آمد می در صدا به یازده ساعت

 وت اما ؛ بری آنها با که کردند التماس بهت چقدر ؛ بروند ایران از میخواستند ات خانواده وقتی حتی.  میزدی حرفهایی چه یادته

 مامت یعنی. داشت خواهیم هم با که طالیی روزهای از ؛ میکردی صحبت آینده از چقدر یادته.« نمیروم شادی بدون جا هیچ:»  میگفتی

 . بود دروغ حرفهای این

...  یا ؛ کن فراموش را من.  برو میکنم خواهش ؛ کنی تمامش بهتره!  شادی.  بود دروغ همه و همه ؛ آره:»  گفت ای گرفته صدای با

 «. ام مرده من فکرکن اصال ؛ بگم چطور

 ؛ اما ؛ نمک زندگی خاطراتت با میتوانستم اونموقع.  بودم ندیده را روز این و بودی مرده کاش ای:»  گفتم و دادم تکان را سرم تاسف با

 «! چی حاال

 دانسرگر خیابان در ها دیوانه مثل ؛ گذشت چه برمن لحظات آن نمیدانید.  آمدم بیرون شرکت از سرعت به و برداشتم را کیفم و

 او.  باشم دهشنی شاهرخ زبان از را صحبتها این که نمیکردم باور اصال.  بیندازم ماشینی زیر را خودم گرفتم تصمیم چندبار حتی بودم

 حاال و زد را او قید مادرش ؛ کرد محروم ارث از را او آنها با شاهرخ نرفتن علت به پدرش ؛ داد دست از من بخاطر را اش زندگی تمام
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 لمث ؛ کنم باور را حرفهایش نمیتوانم هنوزه که هنوز من.  شده ارزشمند نداشت ارزش برایش روزی که چیزهایی آن تمام یکباره ؛

 . ماند می کابوس یک

 او ی هکرد عقد من.  کنند دق غصه از که میترسم آخه ؛ بگویم آنها به میکشم خجالت ؛ ندارند خبر هم مامان و بابا اینکه بدتر همه از

 و انهخ سر به و بیندازیم راه را عروسی بساط تابستان همین بود قرار.  دیدند می خوشبخت کبوتر جفت یک مثل را ما همه ؛ بودم

 «... حاال اما ؛ برویم زندگیمان

 شادی با خیلی روز آن.  آمد می نظر به بعید ؛ میرفت در شادی برای جانش که شاهرخی از ؛ نبود کردنی باور شادی حرفهای واقعا

 هچ ولی ؛ میدادیم امید او به نمیرسید نظرمان به راهی هیچ ؟ زد بند میتوان چگونه را شکسته دل.  نداشت ای فایده اما زدیم حرف

 خودش انج شادی اما ؛ برویم شاهرخ سراغ به ها بچه اتفاق به که گرفتیم تصمیم حتی.  است بیهوده میدانستیم هم خودمان که حیف

 «. نکنید کوچکم این از بیشتر:» گفت.  نکنیم را کار این که داد قسم را

 ؛ بود نمانده باقی هیچ صدا سرو پر شادی آن از.  آمد برنمی دستمان از کاری اما ؛ بودیم شادی تدریجی شدن آب شاهد روز به روز

 یبیمار هم او و شدند جویا را علت هم دبیرها حتی که بود شده ساکت آنقدر سرکالس. آمد می مدرسه به متحرک ی مرده یک مانند

 قعش بر آخر در و میگفت شاهرخ های خوبی از شادی و نشستیم می همیشگی نیمکت روی هم تفریح زنگ.  کرد بهانه را پدرش

 . میکرد زاری اش مرده

.  بود داده تحویل هم آنها به بود زده شادی به که حرفهایی همان ؛ نبخشید ای فایده هم شاهرخ با شادی مادر و پدر های صحبت

 را پاک خترد یک حاضری چطور ؛ نبردی بویی انسانیت از تو مگر ؛ کنی بازی انسان یک آبروی با میتونی چطور آخه بود گفته پدرش

 کنی؟ رها را او بعد و بیندازی زبانها سر

 «. نکنید قضاوت من ی درباره طور این:» بود گفته ؛ میلرزیده صدایش درحالیکه سخنان این شنیدن با شاهرخ

 کارهای ات میگیرم وکیلی ؛ ندارم چندانی فرصت متاسفانه:»  گفت و گرفت تماس شادی با که داشت عجله آنقدر رفتن برای شاهرخ

 «. کرد خواهد پرداخت کمال و تمام هم را ات مهریه دهد انجام را طالق

 من از هدیه یک بعنوان هم را مهریه ضمن در.  نمیکند فرقی برایم ندارم ازدواج قصد منکه:»  گفت جوابش در خونسردی با هم شادی

 «.. است محتاج خیلی میفروشد پول به را عشقش و زندگی که کسی ؛چون بپذیر

 همیش مگر »خودش قول به. کند فراموش را او نتوانست و نکرده تغییری هیچ شادی ی روحیه اما گذشت شاهرخ رفتن از ماهی یک

 «.برد یاد از را کشیدن نفس
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 ها بچه اب ؛ کند پاس را درسی بتواند ندارد امکان که میدانستم ؛ داشت شادی که روزی و حال با.  بود نمانده نهایی امتحانات به چیزی

 و پدر از که تیشناخ با من ولی ؛ آید برمی من ی عهده از کار این میگفتند ها بچه ؛ کنیم کمک او به میتوانیم که آنجا تا گرفتیم تصمیم

 و وضاعا مادر با نداشتم امیدی هیچ اینکه با.  نبود ای چاره اما ؛ بیاید ما خانه به شادی که دهند رضایت میدانستم بعید ؛ داشتم مادر

 دروسی در تا ؛ بیاید ما خانه به ساعت چند ای هفته شادی که کرد راضی را پدر او تعجب درکمال و گذاشتم میان در را شادی احوال

 ؛ گرفتم هم را دیپلمم تازه ؛ ندارم خواندن درس حوصله و حال:»  گفت و نرفت بار زیر شادی اما.  کنم کمکش است ضعیف که

 ونهت نمی چیز هیچ...  ؟ باشه ام خورده زخم دل بر مرحمی میتونه آیا امیدی؟ چه به!  بشه چی که بگیرم هم را لیسانسم! چی بعدش

 «. ببخشه التیام را زخم این

 دگیزن از وقتی یادته ؟ میدادی روحیه من به که نبودی تو همین ؟ رسیده آخر به دنیا مگر ؛ میزنی که است حرفی چه این!  شادی ـ

 زندگی ات.  روشن فردایی ؛ فکرکن فردا به دختر:»  گفتی می.  نگذاشتی ؛ بزنم را مدرسه و درس قید میخواستم و بودم شده ناامید

 . دقایق آخرین در حتی ؛ هست هم امید ؛ داره جریان

 ؛ نه ولی ؟ زدی جا رسیده عمل پای که حاال و بود حرف گفتی هرچه ؟ بدهی امید دیگران به بلدی فقط ؟ شد چی روحیه اون! شادی

 بودی هنکرد تجربه زندگی در را ناکامی و شکست توهنوز جریان این از قبل تا ؛ کن گوش حرفهایم به خوب ؛ است من نوبت بار این

 وردیآ دست به تجربه سن این در که بهتر چه ؛ هستی جوان خیلی ؛ راهی اول تو.  کند تجربه هم را هایی ناکامی باید انسان بهرحال. 

 و است ریبیما بدترین کردن زندگی خاطراتش با ؛ کنی فراموش را شاهرخ کنی سعی باید تو ؛ بگم بهت کنده پوست و رک بگذار. 

 وزهن انسانها ما ؟ بگویی سخن او های خوبی از و بنشینی میخواهی تاکی.  میشود تر مزمن ات بیماری بدهی بال و پر آن به هرچه

 باور باید ولی ؛ است قبول غیرقابل برایمان باورش که میدهند انجام کاری موقع یه کسانمان عزیزترین حتی.  ایم نشناخته را همدیگر

 . داری پیش در زیادی راه هنوز تو ؛ بچسبی ات زندگی به و کنی باور باید را شاهرخ رفتن هم تو.  کرد

 هم او و اشیب داشته دوست را کسی سخته خیلی ؛ نمیتونم خدا به:»  گفت ملتمسانه حالتی با میداد گوش حرفهایم به لحظه آن تا که او

 ودیب تو اگه آخه دلیلی هیج بدون ؛ ات زندگی دنبال برو بگه بهت راحت خیلی و بشه خراب چیز همه یکمرتبه ولی بمیره برات

 اب حرفش شاهرخ. میکند انکار را چیز همه وجودم در حسی کن باور ؟ میخواهید محال کار من از چرا ؟ نمیگرفتی آتش ؛ نمیسوختی

 «. باشد زده پر ای پرنده مانند من خوب شاهرخ نمیشه باورم ؛ قلب ته از نه میزد حرف عقل روی از او ؛ داشت فاصله قلبش

 کم اام ؛ نبود درس به حواسش اصال که اول روزهای.  بیاید ما خانه به که کنم اش راضی توانستم تا زدم حرف شادی با خیلی روز آن

 .میداد گوش حرفهایم به حوصله با و داد درس به دل کم
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 از و ردک ناله و آه فرزندش اندوه و غم از و گرفت تماس ما با مادرش ؛ باشیم شادی کنار در بیشتر که کردیم ریزی برنامه ها بچه با

 هکرد دوره را شادی آنقدر ما ولی بزند ای احمقانه عمل به دست او مبادا که میترسید مادرش.  نگذاریم تنها را او که گرفت قول ما

 . نداشت وقت هم فکرکردن برای حتی که بودیم

 با ار درسهایم سال آن من شد باعث شادی که بگویم جرات به میتوانم و کنم فراموش را هایم غم من که شد باعث شادی حال و وضع

 امیدوار زندگی به هم خودم میدادم امید او به وقتی اما بزنم را خواندن درس قید داشتم قصد واقعا چون ؛ کنم پاس خوب های نمره

 . رساندیم پایان به موفقیت با را امتحانات خدا لطف به و میشدم

 نشده خوبی این به هایم نمره وقت هیچ حاال تا کنید باور ؛ ها بچه:»  گفت و گرفت را گلویش راه بغض دید را هایش نمره وقتی شادی

 «. متشکرم شما ی همه از ؛ بود

 5فصل

 

 درددل دوستان با و بنشینم ساعتی نمیشد و نبود خبری مدرسه از دیگه. افتادم خودم های بدبختی فکر به تازه تابستان رسیدن فرا با

 من به سری اوقات گاهی داشت اجازه شادی فقط و بود دیگری چیز آنها دیدن ؛ فایده چه ولی ؛ میزدند زنگ ها بچه گهگاهی ؛ کنم

 ؛ نمیکرد فرقی من برای هرحال به. نیستم بیشترمهمانش چندماه من که فکرمیکرد خود پیش شاید ؛ بود شده عوض خیلی پدر. بزند

 . بودم ممنون ازش دنیا یک ؛ بود گذاشته آزاد مرا حدودی تا که همین

 یهماهنگ بدون نداشت سابقه وقت هیچ آخه ؛ ریخت دلم. درآورد صدا به را مان خانه زنگ قبلی تماس بدون شادی روز یک اینکه تا

 تن به رنگ خوش مانتویی.  داشت دست در زیبا گلی دسته. میزد موج سیمایش در خوشحالی ؛ رفتم استقبالش به ؛ بیاید ما ی خانه به

 قطف که بود مدتها شادی چون بود؛ خوبی خبر از حاکی همه و همه که داشت پا به رنگ همان به کفشی و سر به نارنجی روسری یک ؛

 خوبی ی نشانه بدنش لرزش و اش کرده یخ صورت ؛ کرد بوسه غرقه را صورتم و کشید آغوش در مرا. میکرد تن به تیره رنگ

 «؟ شده خبر چه: » گفتم.نبود

 .رسید دستم به صبح شاهرخ مادر نامه ؛ نامه ـ

 .داری خوبی خبرهای حتما! میگی راست من جان ـ

 شههمی.  میداد عذاب مرا بیشتر همین و میدانستم خدا به ؛ نیست عاطفه بی ؛ نیست نامرد من شاهرخ گفتم بارها و بارها یادته ـ

 .شوم آن متوجه من نمیخواست که داشت بزرگ غمی چشمانش در چون ؛ میکرد پنهان من از را نگاهش
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 خب:» مگفت دقایقی از وبعد دادم دستش به آب لیوانی نشاندم صندلی روی را او ؛ داشت استرس ؛ بردم اتاقم به و گرفتم را او دست

 «.کرده خوشحال اینقدر مرا عزیز که نوشته چی مادرش که کن تعریف برام حاال

 ایاخد.  چکید چشمانش ی گوشه از اشکی قطره و شد خم حیاط به پنجره از خودش و داد دستم به را نامه بدهد را جوابم اینکه بدون

 .کردم باز را نامه لرزان دستی با ؛ افتاده اتفاقی چه

 

 شادی گلم عروس بر سالم»

 ؛ کاغذ ویر بر نه و بیاوریم زبان به میتوانیم نه که داریم گفتن برای زیادی حرفهای گاهی.  بنویسم چه و کنم شروع کجا از نمیدانم

 نبارتل دلم در سالها این طی آنچه و کنم خالی را دل ی عقده پروا بی و راحت بگذار.  گفت را ها ناگفته و کرد شروع جایی از باید اما

 . است دشوار و سخت برایم تلفن با گفتنش که بیاورم کاغذ جان بی های ورقه این روی به شده

 راسمم و بران بله روز نه و گذاشتم شما ی خانه به قدم بار اولین برای که روزی آن نه نپذیرفتم عروس یک بعنوان را تو وقت هیچ

 شوی وارد ما زندگی به تو ازاینکه قبل تا. است درآورده چنگم از را پسرم تنها که میدیدم دشمنی چشم به را تو همیشه ؛ دیگر های

 آمدن اب ناگهان اما.  برویم انگلیس به همیشه برای داشتیم قصد ما و شده انجام برنامه طبق بر کارها ی همه بود مراد وفق بر چیز همه

 دهش ردیف کارها ی همه ؛ نمیگذارد بیرون ایران رااز پایش تو بدون که کرد کفش یک در را پایش شاهرخ ؛ ریخت بهم چیز توهمه

.  بودم دهکر گیر بدی درموقعیت.  ماندن انتظار چشم و کردن صبر دیگر دوسال ؛ یکی یعنی تو آمدن.  نداشتیم چندانی وقت ما و بود

 می وکیلی عدب ؛ میرویم ما که دادم پیشنهاد حتی ؛ کردم صحبت او با میشد که زبانی هر با.  داشتم ماندن به دل ونه بروم میتوانستم نه

 نهات او آخه ؛ شود نرم شاید تا کنم رفتار میلش مطابق کردم سعی.  نرفت بار زیر او اما ؛ کند درست هم را شادی اقامت تا گیریم

 در نمونه مادرشوهر یک مثل جا همه و آمدم ات خواستگاری به.  بدهم دست از را او طریقی هیچ به نمیخواست دلم ؛ بود پسرم

 پدرش وقتی عاقبت. نکرد قبول او اما ؛ کردم راضی هم را تو حتی و بودم کنارت

 هک بود بار اولین برای.  رفتیم غربت دیار به ؛ وجودم ی پاره بدون ؛ هم با و کرد محروم ارث از را شاهرخ دید را او سماجت و لجبازی

 بمسب را تو و کند کم ام غصه و غم از نتوانست هم دخترانم دیدن حتی ؛ نداشتم کاری زاری و گریه جز آنجا ؛ میشدم جدا پسرم از

 .میدانستم مشکالت این همه و همه

 مرور به و میدهد عادت دیگر ی غصه و غم هزار و عزیزان دادن دست از ندیدن؛ ؛ نداشتن به را ما و است درگذر زندگی بهرحال

 تلفنی های صحبت پیش ماه چند تااینکه.  نمیکنیم فراموش را عزیز آن ی خاطره و یاد وقت هیچ اما ؛ میشویم تر آرام و آرام زمان

 از بارها و بارها ار این ؛ نبود هیچ تو بدون او نمیشد باورم.  بیاید انگلستان به بود گرفته تصمیم او.  گرفت دیگری بوی و رنگ شاهرخ
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 شاهرخ هک افتاده اتفاقی چه شما بین که فکرکردم هرچه بود؟ گرفته تصمیمی چنین یک که شده چی اما ؛ بودم شنیده خودش زبان

 می خود هب و«  بزنه را مادرش و پدر قید نمیتونه فرزند که دیدی ؛ بهتر چه:»  گفتم می هم طرف یک از.  نفهمیدم ؛ کرده تغییر اینقدر

 . است کرده انتخاب را ما او که بالیدم

 وت بجای را خودم لحظه یک حتی ؛ شوم جویا تو ازحال و بگیرم تماس نشدم حاضر حتی که بود گرفته مرا خودخواهی و غرور آنقدر

 که همین و بزنم نفهمی به را خودم کردم سعی!!  ات تنهایی به ، ات غصه و غم به ؛ فکرنکردم ات شکسته دل به حتی ؛ نگذاشتم

 ما نبی چیز همه:»  گفت او و پرسیدم شاهرخ از تو ی درباره یکبار فقط ؛ میکردم خوشبختی احساس ؛ داشتم خود کنار در را شاهرخ

 . آوردم ار تو اسم یکبار برای حتی نه و کردم سوالی نه ؛ پذیرفتم را او حرف ؛ قلب قصاوت با هم من و.«  نکنید سوال لطفا.  شده تمام

.  نبود قدیمی شاهرخ دیگر او.  بود شده تکیده خیلی.  باشد من ی گوشه جگر این که نمیشد باورم ؛ دیدم فرودگاه در را شاهرخ وقتی

 و انیمهم تا چند با ؛ توست دوری از حتما که گفتم می خود پیش.  میشد تر منزوی و گیرتر گوشه روز به روز او و گذشت هفته دو

 تکان خانه از.  میشد قبل روز از تر افسرده و تر نحیف روز هر او و گذشت یکماه اما.  شد خواهد درست چیز همه زمان گذشت

 باور . میبرد پناه اتاقش به و میگشت باز بعد ساعت دو حدود و میرفت بیرون معینی ساعت سر ؛ هفته در روز دو فقط ؛ نمیخورد

 این حملت دیگر.  بود چسبانده سقف به هم را چندتایی حتی ؛ بود تو کوچک و بزرگ عکسهای از پر اتاقش دیوار و در تمام نمیکنی

 . کند قانع را ما نتوانست ته سرو بی جوابهای با او اما کند صحبت او با که خواستم پدرش از و بود ممکن غیر برایم وضع

 سر راز این از باید ؛ برویم او تعقیب به پدرش اتفاق به گرفتم تصمیم ناگهان و کرد بیدار خواب از مرا حسی چه صبح روز آن نمیدانم

 وقفت بیمارستانی پارکینگ در بعد ساعت نیم ؛ داشتم حالی چه که میداند خدا.  نداشت را کسی انگلستان در او آخه.  آوردیم می در

 به دبپرس کسی از اینکه بدون راحت خیلی چون ؛ نیامده آنجا به بار اولین برای که بود معلوم ؛ میکند چه اینجا شاهرخ خدایا ؛ کرد

 کمک با . نداشت یاری پاهایم دیگر.  رفت جراند دکتر اتاق به مستقیما و کرد گرمی سالم آنجا پرسنل با و رفت اعصاب و مغز بخش

 رفت رستاریپ ایستگاه سمت به میکرد پاک را اش پیشانی عرق درحالیکه.  نبود من از بهتر هم او حال.  نشستم نیمکتی روی به لطفی

 «. کنید صحبت دکتر خود با بهتره ؛ نداریم ای اجازه چنین ما:»  گفت.  نداد درستی جواب هم او.  کرد صحبت آنها از یکی با و

 بعد قیدقای و رفت بیرون بیمارستان از او تا کردیم پنهان را خود لطفی و من.  آمد بیرون دکتر اتاق از شاهرخ که گذشت ساعت یک

 را این فقط ؛ آید برنمی من دست از کاری هیچ بیمار اجازه بدون: »  گفت و رفت طفره جواب دادن از اوهم.  رفتیم دکتر سراغ به

 «. نگذارید تنها را او بهتره ؛ نداره خوبی وضع که بگویم میتوانم

 قسم وت جان به را او غ بیاورم طاقت نتوانستم دیگر شاهرخ دیدن با ؛ بازگشتیم خانه به شکسته دلی با ؛ دلم عزیز ندهم دردسرت

 لومیمظ هم باز اینکه از ؟ روزگار ظلم از ؟ بگویم ازچه ؛ مادر:»  گفت و آمد سراغم به فروغ بی چشمانی با ؛ بگوید را حقیقت که دادم

 زا ؛ تو دوری غم از ؛ است پیشروی حال در لحظه به لحظه که العالجش بیماری از ؛ گفت خودش از «؟ کند خود ی طعمه تا کرده پیدا
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 و قعاش من:»  میگفت.  نکشی زجر مرگش از و نخوری را اش غصه که شوی متنفر ازش میخواسته ؛ بوده تو بخاطر کرده هرچه اینکه

 «. است بوده خودش بخاطر فقط و فقط کردم هرچه ؛ کنم فراموش را او میتوانم مگر ؛ هستم شادی شیدای

 سعی پزشکان ؛ ماند نخواهد زنده دیگر ماه چند از بیشتر و دارد مغزی تومور او.  روزگار جفای از بگویم چه ؛ دلم عزیز!  شادی

 از را نآ متاسفانه که دارد احتیاج خوب ی روحیه یک به هرچیزی از قبل او چون ؛ باشد ثمر مثمر نمیکنم فکر اما ؛ میکنند را خودشان

 وانستمنت علت دو به ولی.  نزنم حرفی تو به که داده قسم مرا شاهرخ. نمیکند آن آوردن بدست برای تالشی و سعی هیچ و داده دست

 نمیخواهم اینکه دوم و برود ما پیش از آرامش با و باشد خوشحال عمرش لحظات آخرین در فرزندم میخواهد دلم و مادرم اینکه اول ؛

 ظاتلح این.  بماند ذهنت در ماندنی یاد به و زیبا عشق این ی خاطره همیشه میخواهد دلم.  بدانی معرفت بی و ناسپاس را شاهرخ تو

 . باش کنارت در و نگذار تنها را او آخر

 « رنجدیده مادر یک - قربانت

 

 به را رمس رفتم سراغش به ؛ میکرد زمزمه را شعری لب زیر و بود بسته را چشمانش انداختم شادی به نگاهی ؟ داشت حقیقت این آیا

 که فتمگ بار چند یادته ؛ یادته: »  گفت و زد ای بوسه آن بر و گرفت بغل در را سرم او گریستم اختیار بی و گذاشتم زانوانش روی

 را قتحقی که بودم خواسته او از التماس با و بودم گذاشته پا زیر را غرورم کاش ای ؛ نفهمیدم که حیف.  نیست عاطفه بی من شاهرخ

 «. نکند کتمان

 کنی؟ کار چه میخواهی حاال ـ

 . باشم کنارش در باید ؛ گرفتم را خودم تصمیم ـ

 . نداری رفتن مشکل ـ

 . هدبد مرا رفتن ترتیب زودتر هرچه تا خواستم او از و گرفتم تماس شاهرخ مادر به.  ایم نگرفته طالق هنوز ما چون ؛ خدا شکر نه ـ

.  دهنکر خیانت او به عشقش اینکه از خوشحال ؛ بود خوشحال ولی ؛ نیست زنده بیشتر ماه چند شاهرخ میدانست اینکه با شادی

.  کنممی غرور احساس ام بوده دنیا مرد بهترین با را چندسال اینکه از. کنم زندگی خاطراتش با را عمرم تمام میتوانم حاال:»  میگفت

 «؟ کنم کمکش میتونم آیا...  مهتاب کرد هدیه من به اش زیبایی ی همه با را عشق که مردی

 به که معلومه ؛ نکردی باور را حرفهایش و بودی شناخته را شاهرخ که همین.  هستی دنیا همسر بهترین هم تو ؛ میتونی که عزیزم آره

 . داری دوست را او قلب صمیم از و داشتی ایمان عشقت
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 ردیمک نگاه هم با را آنها بار چندین بلکه دوبار نه یکبار نه ؛ بود آورده خود با را اش نامزدی عکسهای زدیم حرف هم با خیلی روز آن

 حتم هب ، میکند چه دختر این ؛ بیاید شاهرخ سر به بالیی نکرده خدای اگر که بودم مانده که میرفت شاهرخ ی صدقه قربان چنان. 

 . شد خواهد دیوانه

 بالدن به برگشتنی که رفتنی ؛ رفت خواهد دیگر روز چند تا او.  شد راه به رو شادی کارهای کرد را فکرش بتوان آنچه از زودتر

 شادی ی بدرقه برای مرا داد رضایت تا کردم اصرار پدر به آنقدر.  بماند انگلستان در همیشه برای بود گرفته تصمیم. داشت نخواهد

 ما زا مادرش.  شود ناراحت شادی مبادا که بودند گرفته را خود احساسات جلوی اما نداشتند خوبی حال اش خانواده ببرد؛ فرودگاه به

 .برود ایران از خوش دلی با او تا نکنیم گریه که خواست

 الیخوشح در که بیایند خواستم عزیزانم از فقط:»  گفت شادی.  بود نیامده فرودگاه به دیگری کس ؛ ها بچه ما و اش خانواده از غیر

 شما خاطرات با همیشه.  نگذارید تنها آنجا مرا ؛ بدهید را جوابم زود میکنم خواهش.  نویسم می نامه برایتان ها بچه.  باشند سهیم من

 آنجا حتم به:»  داد ادامه ترمیشد گرفته لحظه به لحظه صدایش درحالیکه و.«  نمیکنم فراموشتان وقت هیچ و بود خواهم خوش

 «. داشت خواهم خود کنار در را شاهرخ چون ؛ کرد خواهم خوشبختی احساس من اما ؛ نیست انتظارم در خوشی روزهای

 گفت ؛ دکن عوض را هوا و حال اینکه برای ملینا.  بریزیم بیرون را آن توانستیم نمی که نشاند دلمان در دردی اش گرفته غم صدای با

 « . بدهیم شادی به نیست بیش ای خاطره که را ناقابلمان های هدیه نشده دیر تا بهتره نداریم چندانی وقت ها بچه:» 

 در و بود شده گرفته مدرسه حیاط در که رازها نیمکت روی بر مجنون بید زیر در نفرمان چهار عکس همراه به سیلور قاب یک ملینا

 او به هشد کوبی نقره جعبه یک بعالوه خودم کار نقاشی تابلو یک من.  بود آورده«  زندگی خوش روزهای یاد به»  بود نوشته آن زیر

 شادی بودن شاد یاد به نیلوفر و بنویسد آن در را خاطراتش ؛ رسیدنش اول روز از که خواستم او از.  بود دفتری آن درون که دادم

 . بود آورده هدیه برایش زیبایی دلقک

 رایب خوبی دوستان ما ها بچه:»  گفت و کشید آغوش در را ما و آمد سمتمان به گشاده رویی با میزد موج شادی سیمای در خوشحالی

 اگر.  ردک شرمنده مرا شما مهربانی و خوبی ؛ دارید من گردن به حق دوست یک از بیشتر شما البته. دلسوز ؛ صبور سنگ ؛ بودیم هم

 عمل هب دست ؛ ناامیدی از ؛ اول روزهای همان شاید و کنم علم قد مصیبتی چنین جلوی نمیتوانستم عنوان هیچ به نبود شما های کمک

 قتیو همیشه! مهتاب یادته.  میکرد امیدوار و دلگرم زندگی به مرا ؛ دادید می من به که امیدهایی و شما حرفهای ولی میزدم ای احمقانه

.  بیاورم بیرون غصه و غم از را تو که بریزم بهم را جو آن میکردم سعی بازی مسخره و شوخی چند با ؛ میکردی درددل برایمان

 از ارسرش را زندگی همیشه من آخه.  نداشتم باور را خودم حرفهای هم خودم چون است فایده بی بگویم پندی یا سخنی هر میدانستم

 یزندگ که نمیکردم فکر وقت هیچ سرکالس وراجی و بازی مسخره ؛ لودگی ؛ گذاشتن آن و این سر سربه.  دیدم می خوشبختی
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 فکر.  میگرفت حرصم میکردی شکایت و ناله روزگار از اینکه از همیشه.  باشد داشته همراه به کننده ناراحت و سخت روزهای

 باید لحظه هر شدم متوجه ؛ آمد پیش برایم که اتفاق این با اما.  گیری می سخت را زندگی خودت میکردم

 . بدانیم داریم که چیزی آن قدر که باشد همین اش خوبی شاید و باشیم ای حادثه منتظر

 را چیزی آن تا کن مبارزه ؛ دلم عزیز!  مهتاب دارم گفتن برای حرفی حاال اما.  نکردم نصیحتت وقت هیچ.  بزنم را آخر حرف بگذار

 سینه به رام محکم سپس«  داشت نخواهی گذشته به بازگشتی دیگر که نده دست از مفت را ات ؛زندگی بیاوری دست به میخواهی که

 «. دیدار امید به ؛ هستی عزیز خیلی برایم:»  گفت و چسباند

:»  گفت و بوسید را آنها شادی.  گرفتند آغوش در را دخترشان بار اشک چشمانی با ؛ بیاورند طاقت نتوانستند دیگر شادی مادر و پدر

 «. رفتیم می باهم کاش ای ؛ هستم شما نگران خیلی

 نخواهیم تنها را شما ؛ بیاییم وشاهرخ تو پیش زودتر هرچه میکنیم سعی پدرت و من ؛ نباش ما ناراحت عزیزم:»  گفت مادرش

 «. کرده اعالم را پروازت اطالعات متصدی چندبار حاال تا بری زودتر بهتره.  گذاشت

 شما ؛ اه بچه.  خیلی ؛ سخته خیلی جدایی:»  گفت کنان گریه و انداخت آنها بغل در را خود و برگشت دوباره اما رفت قدمی چند شادی

 «. هستند تنها خیلی آنها.  باشید مامان و بابا مواظب خدا به را

 دندی از.  انداختند گریه به را ما که ریختند می اشک صدا بی و آرام چنان آن و شد باز مادرش و پدر دل ی عقده تازه شادی رفتن با

 . است سخت آنها برای چقدر جدایی این میداند خدا ؛ میشد ریش دلم آنها

 «. برویم بهتره:»  گفت و آمد کنارم به بود گذشته خود حال به مرا لحظه آن تا که پدر

 او بوی شادی دوستان:» میگفتند. بزنم سری آنها به گاهی بدهد اجازه که خواستند پدر از و تشکرکردند خیلی ما از شادی مادر و پدر

 «. میدهند را

 ازاین بیشتر ؛ خب.  گذاشت نخواهد تنها را شما او ؛ میل کمال با ؛ حتما:»  گفت خوشحالی با بود برخوردی خوش مرد که پدر

 «. اجازه با.  نمیشویم مزاحمتان

 اجازه وقت هیچ پدر که میدانستم خوبی به خودم.  افتادیم راه به ماشین سمت به و کرد خداحافظی گرمی به هم ملینا و نیلوفر با

 «؟ چی برای:» گفت و کرد نگاهم تعجب با او.  اوتشکرکردم از حال این با اما ؛ بروم شادی خانه به نمیدهد

 .زدید شادی مادر و پدر به که تان کننده دلگرم حرفهای از و آوردید فرودگاه به مرا ازاینکه ؛ چیز همه برای ـ
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 «. شدم تو خوشحالی باعث بار اولین برای اینکه از ؛، متشکرم منهم:»  گفت و داد تکان تایید عالمت به را سرش پدرم

 آرامش من به که داشت حالی ؛ آمد می سرحال خیلی نظر به.  بودم ندیده چنین را او وقت هیچ ؛ میزد موج رضایت پدر سیمای در

 هب روز آن.  یمشد دیده ندرت به پدر در تغییری چنین یک.  میانداخت تعجب به مرا این و ؛ بود خوشحال من بودن شاد از او.  میداد

 .کرد درک مرا پدر باالخره ؛چون کردم غرور احساس و بالیدم خود

 ؛ خانه به مکررش های آمدن.  بودم کرده عادت بودنش به خیلی گذشته ماه چند طی.  شدم تنها چقدر که فهمیدم تازه شادی رفتن با

 اندوه و حزن با را فرخزاد فروغ اشعار شاهرخ یاد به و نشست می کنارم در که لحظاتی ؛ وقتش بی و وقت های تلفن

 

 «. نداشتیم خبر ما و بودی هنرمند قدر این تو ؛ میخورند خاک اینجا که نیست زیبا تابلوهای این حیف دختر:»  گفت و ماند

 . میکشم نقاشی را ام بیکاری اوقات بودم گفته منکه ـ

 . داشتی خوبی استاد حتما ؛ باشی ماهر اینقدر نمیکردم فکر وقت هیچ اما ـ

 «. بود استادم بهترین زندگی ؛ البته:»  گفتم و دادم تکان را سرم

 چون.  وندش جدا هم از نمیتوانند و دارند تعلق همم به اینها:»  گفتم او به.  نمیشد اما ؛ بدهم او به را تابلوها از یکی که کرد اصرار خیلی

 یدهمم قول بهت اما ؛ ندارند معنایی هم دیگر تابلوهای نباشد اینها از یکی اگر و است من زندگی از قسمتی تابلوها این از کدام هر

 «. بکشم برات یکی

 که ؛ مکرد کشیدن به شروع «خودم درون» مضمون بدون تابلویی بار اولین برای ؛ دارد رفتن قصد شادی که فهمیدم وقتی باالخره و

 تا گرفت را قتمو روزها.  میگرفتم قرار دیگری کس جای و آمدم می بیرون خود کالبد از باید. بود سختی بسیار کار ؛ نماند ناگفته البته

 موفقیت اب اینکار روزی شبانه تالش و سعی با بهرحال ؛ درآوردم تصویر به جان بی سفید بوم بر را آن و کنم جمع را فکرم توانستم

 . کند باز را آن شاهرخ کنار در میخواست دلم. کردم بندی بسته را آن و گرفت انجام

 اینقدر یعنی!  چطوره شاهرخ حال ؟ میکند چه او ؛ کرده هوایش دلم چقدر میداند خدا.  انداخت او یاد به مرا شادی خاطرات هم باز

 در.  داشتندن خبری او از هم نیلوفر و ملینا ؛ کرده فراموش پاک را ما اینکه یا ؛ بگیره تماس ما با نتوانسته مدت این ظرف که گرفتاره

 مکانا خدا به ؛ برده یاد از را شما و است معرفت بی دخترم که نکنید فکر موقع یه:»  گفت داشتم شادی مادر با که تماسی آخرین

 هدرحالیک شب نیمه دو و یک ساعت هم ما به کن باور. است شلوغ سرش خیلی روزها این. نپرسد را شماها احوال و بزند تلفن ندارد
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 احساس و است راضی بسیار وضع این از خودش او اما.  هستم نگرانش خیلی من.  میگیرد تماس ندارد زدن حرف نای خستگی از

 «. میکند خوشبختی

 که تاس کسی درکنار اینکه برای فقط ؛ میکند تحمل را ها سختی اینکه از میداند خدا که شدم خوشحال حرف این شنیدن از آنقدر

 را شقع مفهوم نه چون ؛ نداشت معنایی ها فداکاری این من امثال برای شاید.  نشست لبانم روی بر رضایت از لبخندی ؛ دارد دوستش

 او نفس هب نفسم که شوم مند عالقه کسی به آنقدر من ممکنه:»  میپرسیدم خودم از اوقات گاهی حتی ؛ را داشتن دوست نه و میدانستم

 از که ریتصوی آن ،چون میدانستم بعید خودم از که.«  شود یکی روزم و شب ؛ میدانم چه...  و کنم تابی بی دیدارش برای یا ؛ باشد بند

 ردیم به دل بتوانم که نمیکنم فکر وقت هیچ و است گیر سخت و زورگو ؛ خودخواه پدر مانند کسی است شده مجسم ذهنم در مردها

 یک نای من نظر به ؛ دهد اهمیت هایم خواسته به و نباشد کار در اجبار و زور که اینه ؛ مهمه برایم درازدواج که ای مسئله تنها و ببندم

 . کامله خوشبختی

 نه . ندارم را او با سوال و جواب حوصله که ام شده خسته آنقدر ؛ میکنم بحث پدر با کمتر و هستم خودم الک در بیشتر روزها این

 و بیست که مردی.  باشد ام نارضایتی از حاکی که حرکتی نه و نباشد مرادش وفق بر که میزنم حرفی نه ؛ میخواهم او از اجبار به چیزی

 انهخ این در بیشتر چندماهی میکنم بیهوده تالش منهم ؟ کرد عوض را او میشود چطور ؛ گذرانده اینگونه را اش زندگی از سال پنج

 . داد خواهم انجام کاری خودم زناشویی زندگی برای باشم داشته همت خیلی اگر.  میروم و میکنم گم را گورم بعد ؛ نیستم مهمان

 کتابی و مرفت کتابها قفسه سمت به و برخاستم جا از حوصلگی بی با ؛ کشید سوت سرم کردم جوراجور فکرهای مدت این در که بس

 صفحه چند همان خواندن با.  است جذابی رمان:»  میگفتند ها بچه ؛ کشیدم بیرون بودم گرفته نیلوفر از مادر و پدر چشم از دور که را

 داخ ؛ بخوانم را آن میتوانم چگونه ما خانه جو این با حاال.«  بگذاری زمین را کتاب آید نمی دلت که میشوی آن بند پای ؛چنان اول

 زهرا.  مگذاشت بالشم زیر و بستم را کتاب سرعت به.  شد شنیده اتاق در صدای ؛ بزنم ورق را آن ی صفحه اولین خواستم تا!  میداند

 «. زده تلفن شادی ؛ خوش خبر یه ؛ مهتاب ؛ مهتاب:»  گفت و کرد باز را در زنان نفس

 «! چی:»  گفتم تعجب با

 «. بزن حرف خب ؛ نبودی او منتظر مگر.  است شادی ؟ برده ماتت چرا:»  گفت و کرد دراز طرفم به را گوشی زهرا

 «؟ تویی عزیزم شادی ؛ الو ؛ الو:»  گفتم و گرفتم را گوشی و پریدم جا از خوشحالی با

 . کردهه را تو هوای دلم چقدر که میدونه خدا.  برم قربانت ؛ مهتاب سالم ـ

 . نکنم یادت که نمیشه روز یه کن باور خالیه جات خیلی اینجا.  بشم فدات الهی ـ
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 ردمک فراموش داشتم غصه و غم هرچه شاهرخ دیدن با.  میکنی درک مرا موقعیت حتما ؛ بگیرم تماس زودتر نتوانستم که شرمنده ـ

 که شدم مطمئن که بود اونموقع.  شنیدم ؛ تپید می گنجشک یه قلب مانند که را قلبش صدای و گرفت آغوش در مرا فرودگاه در وقتی

 تعلق خودم به اصال ؛ داشتم عجیبی هوای و حال روز چند تا.  بوده من بخاطر فقط و فقط کرده هرچه و نشده عوض هیچ شاهرخم

 خواستمی دلم ؛ بود خواب که وقتی حتی ؛ میکردم تماشا را او و مینشستم ساعتها.  بودم برده یاد از پاک را شاهرخ مریضی ؛ نداشتم

 ... بود واقعیت از دور ای خواسته که افسوس اما ؛ شود متوقف من خوشبختی لحظات در زمان

 ؟ چطوره حالش حاال ـ

 ؛ یکردمم تماشا را او و مینشستم ساعتها.  بودم برده یاد از پاک را شاهرخ مریضی ؛ نداشتم تعلق خودم به اصال ؛ داشتم عجیبی هوای و

 ودب واقعیت از دور ای خواسته که افسوس اما ؛ شود متوقف من خوشبختی لحظات در زمان میخواست دلم ؛ بود خواب که وقتی حتی

... 

 ؟ چطوره حالش حاال ـ

 ولی ؛ ردهنک حاصل بهبودی ؛ میرویم کلینیک به جلسه یک ای هفته ؛ ندارد تعریفی:»  گفت بزند موج صدایش در غمی اینکه بدون

 فقط ؛ نیممیک زندگی هم کنار در مدت چه که نیست مهم برام اصال نمیکنی باور مهتاب.  اند گرفته را بیماری پیشرفت جلو خدا شکر

 انج ؛ بینم می شاهرخ چشمان در را عشق که همین.  داریم دوست را همدیگر دنیا یه اندازه به و هستیم هم با فعال که اینه مهم برام

 قدرت و خدا لطف حاالبه اما ؛ میشده بدتر حالش روز به روز بیایم من ازاینکه قبل تا میگه دکتر.  شده بهتر خیلی هم او و میگیرم

 با دیمق داستانهای مثل و کرده استوار و محکم کوه یک مانند مرا کننده امیدوار حرفهای همین.  شده متوقف بیماری پیشرفت ؛ عشق

 «. شویم پیروز نابرابر جنگ این در باید و میرویم پلیدی و زشتی اهریمن جنگ به هم

 . کند کمکتان که میخواهم خدا از و میکنم موفقیت آرزوی برات ؛ دنیا یه اندازه به ؛ خوشحالم خیلی ؛ شادی ـ

 کانام.  است هنری شاهکار کن باور. گرفت طال را دستت باید شاهرخ قول به ؛ ممنونم هم نقاشی بابت از راستی ؛ متشکرم ازت ـ

 . میده آرامش بهم و داره باهام حرف دنیا یه میکنم نگاهش هروقت.  نکند باز تحسین به زبان و ببیند را تابلو کسی ندارد

 . بشم آب خجالت از که نمانده چیزی کن باور نکن ام شرمنده اینقدر من جان ـ

 «؟ میکنی آماده را خودت کنکور برای داری حتما ؟ بگو خودت از:»  گفت و زد ای قهقهه

 . میشود نصیبمان بختی چه ببینم تا نشستیم منتظر هم ما.  داره خواندن درس حوصله کی!  کنکور کدام ؛ بابا ای ـ
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 تکلیف عیینت برات دیگران تا نشستی ؛ کنی مبارزه باید. گفتم بهت چی فرودگاه توی روز اون یادته ؛ بشی ناامید نبینم دختر هی ـ

 دشانخو از و میگیرند تصمیم برایشان دیگران که را آدمهایی خدا.  کنی استفاده آن از که ؟ داده تو به چی واسه را عقل خدا ؟ کنند

 . ندارد دوست ندارند ای اراده هیچ

 یگرفت بغل غم زانوی ها مرده مادر مثل تو الل زبانم حاال و کند مشخص را اش زندگی راه درایت و عقل با که آفریده مختار را انسان

 .ونر زور بار زیر و کن پیدا راهی نشده دیر تا ؛ نیست راهش این عزیزم نه ؛ کنی تن به تو و بدوزند و ببرند را سرنوشتت تا

 آمد؛ دمب خودم از آمدم می نظر به چلفتی پا و دست موجودی ازاینکه. بود گرفته را گلویم راه بغض ؛ بدهم را جوابش چی نمیدانستم

 تو:»  گفتم کنم غلبه احساساتم بر میکردم سعی درحالیکه.  میگویم چه من ببیند تا بگیرد قرار ما زندگی و خانه جو در روز یک باید

 «؟ میکنی پیشنهاد راهی چه

 ؟ میخونی هم درس ببینم بگو!  راستی ـ

 . نکردم باز هم را کتاب یک الی.  نه ـ

 که دآی می روز یه خدا به.  نیست استعداد و هوش همه این حیف ؛ کردی عمل خوب دوستت نصیحت به که آفرین:»  گفت دلخوری با

 درس به کنی شروع و کنی ریزی برنامه خودت برای امروز همین بهتره ؛ میخوری افسوس کردی خودت با که لجبازی همه این از

 فردایت کرف به یا ؛ میکنی یاد گذشته از یا همیشه ؛ نیستی امروز فکر به وقت هیچ تو ؟ داره اشکال کارت کجای میدونی تو ؛ خواندن

 یندهآ فکر به بخواهم اگر ؛ ببین مرا االن. امروز مثل است روزی هم فردا ؛ ببر استفاده آن از و باش داشته را امروز تو دختر.  هستی

 غم انویز بدهم دست از را شاهرخ روزی یه ممکنه اینکه از و بروم فرو فکر در باید ؛ کنم زاری و گریه غصه و غم از ببینم باید ؛ باشم

 مثل هم الحا.  ببین را امروز ؛ نشود سخت برایت زندگی میخواهی اگر هم تو ؛ نمیکنم فکر فرداها به من کن باور ولی.  بگیرم بغل در

 ؛ ومش باخبر احوالت و اوضاع از تا بگیرم تماس باهات یکبار ای هفته میکنم سعی هم من خواندن درس به کن شروع خوب دختر یه

 . نده دست از را امیدت وقت هیچ عزیزم

 هایحرف تاثیر تحت آنچنان.  میدهد امید من به او ؛ کنم امیدوار زندگی به را او من اینکه بجای ؛ دارد ای روحیه عجب دختر این خدایا

 رسید کتابهای. شدم دیگری مهتاب من روز آن از و کنم دفاع ام زندگی از دارم که قدرتی تمام با دادم قول او به که گرفتم قرار را او

 در بود قرار اگر و نداشتم چندانی وقت چون ، کردم تنظیم خودم برای سنگین ای برنامه و کردم بندی طبقه را آنها و درآوردم را

 . میکردم را تالشم و سعی ی همه باید شوم قبول کنکور
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 دید می ادرم ؛ نیامد سراغم به آینده از تشویش و نرفتم فرو فکر به دیگر که بود این کرد من به خواندن درس که کمکی بزرگترین

 نداشت ارمک به کاری کسی که بود آمده پیش حالتی درخانه.  نداد نشان العملی عکس هیچ اما ؛ میگذرانم مطالعه به را وقتم بیشتر که

. 

 مادر و پدر چشم از دور هم شبها. میخواندم درس عصر ساعت پنج و صبح ساعت چهار ؛ برمیخاستم خواب از هفت ساعت روز هر

 واندنخ درس به کردم شروع اینکه از هم آنها ؛ فرستادیم می هم برای را روزانه گزارش و میکردیم چت ملینا و نیلوفر با ساعتی یک

 من اینکه از و نماند پنهان پدر تیزبین چشمهای از که بود شده عوض ام روحیه چنان آن کوتاه مدت این در.  شدند خوشحال بسیار ؛

 برای لمد ؛ بود کرده پر زهرا را فکرم بیشتر دیگر حاال.  بود گذاشته خود حال به مرا و میکرد رضایت احساس ام کرده تغییر اینقدر

 فاصله هاینک با.  بود راه اول تازه او اما ؛ بودم گذاشته سر پشت بود بدبختی بهر را ام زندگی سخت دوران من بهرصورت. میسوخت او

 یستندن پخمه ما مثل دیگر ؛ اند کرده فرق خیلی امروزی های بچه ؛ دیدی می را نسل دو ی فاصله اما ؛ نبود بیشتر سال هفت ما سنی

 شانمیل هرچه و کنند وجود ابراز میخواهد دلشان.  کنند منتقل آنها به زور با را خودشان افکار و بزنند سرشان توی بزرگترها که

 هم من از زهرا.  میشود بلند نهادم از آه ؛ برسد ازدواج سن به تا بپیماید باید را من راه هم او که میکنم فکر وقتی دهند انجام هست

 اینکه با.  بگیرند تصمیم برایش تا نشیند می آرام و ساکت هم او است تر بدبخت

 شتربی مرا او بودن مظلوم همین و نمیکند باز اعتراض به لب ؛ نیست راضی اصال وضع این از که میدهد نشان رفتارش و چهره حالت

 . میدهد قرار تاثیر تحت

 کردند ما از یادی خانم خوشگل!  عجب چه ؛ به به:»  گفتم.  بود دمغ اش قیافه. آورد در صدا به را اتاقم در زهرا ؛ غروب تنگ روز یک

 «. بشین کنارم بیا ایستادی چرا حاال ؛

 . حیاط توی بریم بهتره ؛ میگیره دلم اینجا ؛ نه ـ

 نشست دلم بر حسرت آه سرسبز و زیبا حیاط آن دیدن از.  رفتیم حیاط طرف به و گرفتم را او دست و شدم بلند مطالعه میز پشت از

 یم سراغش به گیاهان و گل از نگهداری برای هفته هر که بود پیری باغبان باغچه این همدم ، دادی که به را زیبایی همه این خدایا ؛

 هایسنگ تخته با که دکوری آبشار ؛ پرگل زیبای های باغچه ؛ ایوان طرف دو در سرو درخت تا دو ؛ گردو و افرا تنومند درختان.  آمد

 همه این از نداشت اجازه کسی که افسوس صد و افسوس.  بود مانده باقی نخورده دست که بزرگی استخر و بود شده تزیین طبیعی

 قدم حیاط به وقت هر.  ببیند را ها تحفه ما ؛ ها همسایه ی خانه از نامحرمی داشت امکان ؛ ناکرده خدای چون ؛ کند استفاده زیبایی

 حیاط در را ادرچ سرکردن که بیامرزد را بابا پدر خدا.  روسری و شلوار مانتو ، باشیم رفته خانه از بیرون به که بود این مثل میگذاشتیم

 یگذریمم آنها کنار از تفاوت بی و نمیدانیم ما کشیده که را زحمتی همه این قدر که بفهمد اگر خانه این معمار. بود نکرده اجباری خانه

 زمانیکه.  کند استفاده آنها از بخواهد که نداشت را دماغش و دل کسی که بماند هم جکوزی و سونا.  بخشید نخواهد را ما حتم به
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 فقیر ما و تادهاف استفاده بدون شما ی خانه توی بزرگی این به استخر ؛ معرفت بی ای:»  میگفتند شوخی به ها بچه بارها میرفتم مدرسه

 «.بزنیم آب به تنی بتوانیم ساعت دو یکی برای تا کنیم هزینه کلی باید فقرا و

 مرا:»  گفتم و انداختم گردنش دور به را دستم. کردم فراموش پاک را زهرا که خوردم افسوس و دریغ زیبایی همه این از آنقدر

 «. باشی هم توی و ناراحت اینقدر نبینم ؛ شده چی که کن تعریف برایم حاال خب.  شد پرت حواسم ناگهان ؛ ببخش

 «؟ بزنی حرف خواهرت برای نمیخواهی:»  گفتم و بوسیدم را او.  نگفت هیچ و انداخت باال را هایش شانه

 عزیز» : گفتم و بوسیدم و گرفتم بغل در را او بودم ندیده اینطور را زهرا وقت هیچ ؛ افتاده اتفاقی چه خدایا.  گریه زیر زد یکمرتبه

 حاال خب ؛ مبزنی حرف باهم حیاط توی بیاییم نمیخواستی تو مگر.  بریزی بیرون هست دلت توی هرچی بهتره ؟ میکنی گریه چرا دلم

 «. بگو

 «؟ بگم برات میتونم دلمه تو هرچی:»  گفت و کرد پاک دست پشت با را اشکهایش

 «. عزیزم البته:»  گفتم و بوسیدم را مان خانه آزار بی موجود تنها کوچک دستان

 چه فهمم می حاال.  بود چه بخاطر ؛ داشتی پدر با که هایی کشمکش همه این و توست با حق که فهمیدم تازه! مهتاب میدونی ـ

 گذشته تابستان از یکماه حدود االن کن نگاه.  فامیل در سالی هم دختر نه و دارم دوستی نه و هستم تنها خیلی من ؛ مهتاب. میخواستی

 را هاآن فقط من و کنند نویسی نام کالس چند در تا گذاشتند قرار و قول هم با امتحان آخرین دادن با ستانمدو تمام!  کردم چه من ؛

 هترینب و خونه توی بشینم را وقتم تمام اینکه نه ؛ ببرم لذت تابستانم از و باشم آنها مثل میخواهد دلم هم من خب.  میکردم نگاه

 . شدبا گانه بچه کامپیوتری بازی چند تفریحم

 ! بودم دور او از چقدر خدایا ؛ بدهد آزار را او اینطور که باشد نهفته دردی صبور و مظلوم ی چهره آن پشت که نمیشد باورم! خدایا

 االح میشد خودم مثل یکی دیگر چندسال تا که عزیزی هم آن ؛ نداشتم توجهی هیچ عزیزم خواهر به که بودم خودم فکر به آنقدر

 با ام زندگی اینکه از ؛ راهنمایی دوران تا حتی ؛ بودم او سن به هنگامیکه ؛ شده زیاد امروزی های بچه فکری رشد چقدر که میفهمم

 میدانستمن راهنمایی آخر سال تا حتی.  خاص ای شیوه با تابستان گذراندن ونه بودم آنها با تفریح فکر به نه. است متفاوت دوستانم

 انمدوست.  میکنند صحبت هم با چیزهایی چه ی درباره میشوند جمع هم دور وقتی و میبرند لذت مصاحبتی چه از سنم هم دخترهای

 تازه زهر ولی ؛ کنم مبارزه آنها با کردم سعی و کردم حس را ها تفاوت دبیرستان دوران از من.  بودند هالو و پخمه خودم مثل هم

 ملع به دست آینده در است ممکن برود پیش همینطور بخواهد اگر.  بود شده اطرافش متوجه و گذاشته سر پشت را پنجم کالس

 هک ما حق ؛ میزنم حرف مادر با حتما:»  گفتم و گرفتم آغوش در محکم را او.  آورد بار به ناپذیری جبران عواقب که بزند ای احمقانه

 که کالسی هر در باید شده طور هر. شود پایمال تو حق نمیگذارم اما!  جهنم به ؛ رفت بین از
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 «. کنی نام ثبت داری دوست

 .بوسید مرا و انداخت گردنم دور به را دستش خوشحالی با

 قعاش اینقدر که آفریده چگونه را زن این خدا نمیدانم.  بود کار مشغول آشپزخانه در معمول طبق او.  رفتم مادر سراغ به همانموقع

 غذاش میز اینکه از و است ای سلیقه با زن.  است گرفته عهده به را بزرگ خانه این سنگین مسئولیت تمام تنهایی به و است کارخانه

 . میبرد لذت باشد متفاوت همیشه

 های بطری در و گرفته میوه آب نوع چند مادر همیشه مثل کردم باز را یخچال در.  بود زمینی سیب کندن پوست مشغول مادر

 ورچط ؛ متشکرم:» گفت و زد لبخندی مادر.  گذاشتم میز روی و ریختم پرتقال آب لیوان دو.  بود گذاشته یخچال داخل ؛ مخصوص

 «. آمدند بیرون اتاقشان از و دادند افتخار ما به خوشگلم دختر که شده

 . است فایده بی که میدانم هرچند هستم خواندن درس مشغول که میدونید خودتان ؛ میزنید چیه ها حرف این ـ

 «. دارم تری واجب کار ؛ بگذاریم کنار را نتیجه بی حرفهای این بهتره ؛ میبخشید:»  گفتم که بگوید چیزی میخواست مادر

 «!افتاده اتفاقی:»  گفت و کرد نگاهم تعجب با مادر

 بفرستید؟ کالسی به را او نمیخواهید ؟ ندارید ای برنامه زهرا تابستان برای شما ، نه فعال ـ

 ونت همه شما ماشااهلل.  است استراحتش وقت حاال ؛ خوانده درس ماه نه ؟ چی واسه کالس:»  گفت میکرد نگاهم تعجب با که همانطور

 «. ندارید کالس به احتیاج و هستید خوانی درس و استعداد با های بچه

 «. شود متوقف باید یکجا استعداد همه این که حیف چه:»  گفتم و شد باز دهانم ناخودآگاه

 «. کردی شروع دوباره:»  گفت دلخوری با مادر

.  کنم درمیانی پا زهرا برای میخواستم ؛ نبود من از صحبت حاال.  میکردم کنترل را خودم باید اما ؛ رفتم در کوره از زود همیشه مثل باز

 السک منظورم:»  گفتم و انداختم زیر به را سرم.  میکنم هم تر خراب ؛ نمیکنم بهتر که را وضع بزنم دار کنایه حرفهای بخواهی اگر

 این رد او. نیست ؛ نمیروم زیربار نظرتان به که من یا ماهان دیگه او ؛ داره فرق خیلی ما با زهرا ؛ مامان.  اینهاست امثال و نقاشی ؛ شنا

 زندگی یها خوشی از ؛ باشد دیگران مثل میخواهد دلش ؛ نیست بچه دیگه او.  است متفاوت خیلی دوستانش با که فهمیده سال و سن

 قرن نیم رهایدخت مثل ؟ چیست لعنتی تابستان این در او تفریح بگویید شما آخه.  باشد تماس در بیشتر دوستانش با ؛ ببرد لذت

 و گشت همه این چاشنی هم کامپیوتری بازی چند کرده پیشرفت تکنولوژی چون.  بگیره یاد گلدوزی و بافی قالب بشینه پیش
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 خدای تا.  داره فرق آسمان تا زمین ما با هاش خواسته ؛ است جدیدی نسل از او.  نیست رسمش و راه این خدا به اید کرده تفریحر

 ببرید را او خودتان و کنید نام ثبت کالس دو یکی در را او و کنید صحبت پدر با بهتره.  کنید بیشتری توجه او به نیفتاده اتفاقی ناکرده

 «. کند خطا پا از دست مبادا که بیاورید و

 وابیج منتظر اینکه بدون و.«  باشد ما از آزادتر حدودی تا بگذارید:»  گفتم و برخاستم ازجا.  ندادم اهمیت که رفت ای غره چشم مادر

 . رفتم اتاقم به باشم

 و قاشین کالس در را زهرا که بود نگذشته روز چند هنوز.کرد صحبت پدر با و گذاشت تاثیر مادر روی حرفهایم که شد چطور نمیدانم

 تمیگف میکردو بوسه غرق را صورتم و آمد می سراغم به چندساعتی از هر. بود پردرآورده خوشحال از زهرا.  کردند نویسی نام زبان

 «. بده تو به بخواهی خدا از هرچه که میکنم دعا برات برم؛ خوبم خواهر قربون الهی:» 

 از من و میداد انجام وچرا چون بدون ؛ میداد دستوری هر هرکس.  خنده وهزار بود لب یک.  شد عوض بکلی زهرا روحیه روز آن از

 بولیق به نه البته ؛ نداشتم امیدی هیچ که هرچند ، شدم مشغول خواندن درس به راحتتری خیال با بودم خوشحال بسیار وضع این

 با چون ؛ بود خواهم ها رقمی سه جزو حتما ؛ نباشم ها رقمی دو جزو چنانچه میدانستم ؛ میکردم شرکت کنکور در اگر چون ؛ خودم

 هوش مهه این که بروم خدا بزرگی قربان. میزدم را تستها راحتی به که ماند می ام حافظه در چنان مطالب ؛ کتابها ساده روخوانی یکبار

 . کند استفاده آن از نمیتوانست که بود داده کسی به را استعداد و

 ماجتس با و نرفتم بار زیر من اما ؛ بود گفته هم اول از.  کنم شرکت کنکور در نمیدهد اجازه پدر میدانستم که بود این از ام ناامیدی

 معجزه همیش یعنی ؟ کنم شرکت جلسه در بتوانم تا کنم راضی را پدر چگونه ؛ افتادم کنکور روز یاد به.  بودم خواندن درس مشغول

 میگوید پدر رچهه و بیایم کنار بیشتر مادر با و کنم خوب را اخالقم کنم سعی باید. بس و بودم خدا امید به فقط و فقط ؟ بیفته اتفاق ای

 . خدا به توکل ؛ بیاید رحم به دلش شاید ؛ بپذیرم چرا و چون بدون

 7فصل

 

 یخیل برایش که ؛ دخترخواهرش تنها دیدن برای امشب قراره و آمده ایران به سال چند از بعد ناگهانی بطور ؛ عزیزجون ؛ مادرم خاله

 اما . داشتیم زیادی آمد و رفت بودم بچه خیلی که قدیما اون یادمه فقط ؛ ندارم چندانی ی خاطره او از.  بیاید ما ی خانه به ؛ است عزیز

 جوانی زمان از عزیزجون بود کرده تعریف برایم مامانی که اینطور.  شد تر کمرنگ و کمرنگ ها رفت و آمد این ما شدن بزرگ با

 به و میگذاشت سرکار را همه که بالیی دخترهای آن از.  داشت مرده و کشته تا هزار که بود رویی و بر خوش و خوشگل دختر اش

 روبه یزجونعز اعتنایی بی با اما ؛ میگذارد او عشق گرو در دل پولدار بسیار تاجر یک اینکه تا.  برمیگرداند تشنه و میبرد چشمه پای
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 یکندم پافشاری و اصرار آنقدر بهرحال.  کند خالی جا«  نه»  شنیدن بار یک با نداشت قصد که بود شیدا و عاشق چنان او اما.  میشود رو

 آقا.  میگذارد سرناسازگاری اول همان از نداشت همسرش به ای عالقه هیچ چون ولی ؛ میدهد ازدواج به تن عزیزجون باالخره تا ؛

 تا ؛ کندمی عزیزجون نام به را اموالش و مال تمام حتی ؛ نمیکند کوتاهی کاری هیچ از کند تسخیر را او قلب بتواند اینکه برای حسام

 همسر و نداشته ای فایده هیچ متاسفانه اما کند ثابت او به را عشقش

 . میدهد طالق را او پسر تا دو داشتن با میرسد آخر به طاقتش حسام آقا اینکه تا میشود سردتر روز به روز عزیزش

 و ردمیگی را فرزندانش دست هم حسام اقا و برمیگرداند او به را اموالش تمام ؛ نداشته ارزشی برایش پول وقت هیچ که هم عزیزجون

 اش زندگی و میکند فراموش را ها بچه مدتی از بعد ؛ میبرده سر به جوانی هوای و حال در هنوز که عزیزجون.  میرود دیار و شهر از

 . میگیرد سر از را

 ایرج ؛ دهد هدیه او به که نداشته چیزی پاک قلب یک جز که میشود آشنا فقیری شاعر با که بود نگذشته شان جدایی از چهارسال

 دص نه دل یک بود رمانتیک و احساسی زن یک عزیزجون که آنجایی از و میکرد ابراز شعر قالب در را خود ی عالقه و عشق تمام خان

 ازدواج هم با اطرافیان حرفهای به اعتنا بی آنها اما ؛ بودند مخالف وصلت این با طرف دو خانواده هک هرچند.  میشود او عاشق دل

 با و ددار خرج زندگی که میشوند متوجه کم کم اما ؛ نداشتند گفتن برای حرفی عاشقانه های زمزمه جز شان زندگی اوایل ؛ میکنند

 ودخ اشعار مجموعه میشود مجبور ؛ نبوده معروفی شاعر که خان ایرج.  کرد سیر نمیشود را شکم«  میرم می تو بدون و دارم دوستت»

 . بیکاری و پولی بی دوباره و درآورد را ماهشان چند خرج بتواند تا بفروشد ارزان قیمت به را

 کار رتاه گرفته فروشی دست از ؛ میزند هرکاری به دست زندگی هزینه تامین برای خان ایرج که میشود تنگ آنها بر عرصه چنان

 ودندنب کسی هم عزیزجون و خان ایرج البته.  نمیکنند آنها به کمکی هیچ ؛ بودند مخالف ازدواج این با اول از ها خانواده چون و سختی

 ندگیز از بودم خواهرش که من حتی ؛ دارند نگه سرخ را صورتشان سیلی با میکردند سعی همیشه و بروند دیگران منت بار زیر که

 لیخی آمد خانه به وقتی روز آن.  بیند می فروشی دست درحال را خان ایرج پدربزرگت روز یک اینکه تا ؛ نداشتم خبر آنها سخت

 با مه حال واز هستیم خویش و قوم ما ناسالمتی.  نمیداند را قدرش کس هیچ که بزرگی این به مرد حیف:»  گفت ؛ بود ناراحت و دمغ

 «. نیستیم خبر

 وییب و رنگ آنها زندگی کم کم و کرد پیدا برایش دولتی های روزنامه از یکی در کاری بفهمد خان ایرج اینکه بدون روز همان فردای

 شقع و تر محکم شان زندگی روز به روز ؛ داشت نخواهد چندانی دوام آنها زندگی که ؛ میکردند فکر دیگران آنچه برعکس.  گرفت

 که بود تهنگذش شایان کودکانه رویاهای از سال پنج هنوز اما.  شد کامل خوشبختی این شایان آمدن با و میشد بیشتر بهم شان عالقه و

 . شد کشته رانندگی حادثه یک در خان ایرج و کرد محروم پدر نعمت از را او روزگار رحم بی دست
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 خاله الهی:»  گفت و کوبید اش سینه به دستی دو مادر دیدن با عزیزجون ؛ رسیدند راه از مامانی همراه به سوغات بغل یه با عزیزجون

 «. مونی می کرمون قالی مثل ماشااهلل ؛ ماشااهلل.  برم باالت و قد قربان ؛ بشه فدات

 «. اومده گیرت لعبت که بدان را زن این قدر سهامی آقای:»  گفت و پدر به کرد رو و گرفت آغوش در محکم را مادر بعد

 «. بده که اینطور ؛ تو بفرمایید حاال ؛ لعنت برمنکرش:»  گفت بود انداخته زیر به را سرش درحالیکه پدر

 تون همه از ؛ ببخشید مرا بهرحال ؛ میره یادم معاشرت آداب پاک که میشم زده ذوق اینقدر بینم می را هال وقتی ؛ بده مرگم خدا ـ

 . میخواهم معذرت

 قدی هچ پیش سال چند به نسبت ماشااهلل ؛ باشی مهتاب باید تو:»  گفت و آمد من طرف به کرد احوالپرسی ماهان با اینکه از بعد

 «. شدی خانمی خودت برای بینم می حاال ؛ بودی شیطون بچه فسقل یه اونموقع ؛ کشیدی

 زهنو.  افتاد راه به پذیرایی سالن سمت به و گرفت را او دست و بوسید را او و رفت زهرا سراغ به هم بعد و کشید آغوش در مرا و

 « .نشدید مادرتان زیبایی به کدامتون هیچ اما نیاد بدتان ها بچه:»  گفت که بود نگرفته جا درست مبل روی

 کمش تا سه اینکه با ؛ موزون هیکلی و بلند قدی با.  بود هم لوند و جذاب ؛ خدادای زیبایی از غیر مادر ؛ میگفت راست هم حقیقتا

 . بود نخورده تکان بود زاییده

 «. نمیاد نظرت به کس هیچ ؛ داری دوست خیلی را هال چون هم تو:»  گفت مامانی

 »! داره وجود مگر:»  گفت و گرفت جانبی به حق ی قیافه عزیزجون

 «. بوده شما از بردم ارث به چیزی اگر منهم ؛ ندهید خجالت مرا اینقدر عزیزجون:»  گفت و زد لبخندی مادر

 «؟ هستند چطور هومن و فرزاد ؟ چطوره حالتون اصل خب ؛ میکنید پاره تکه هم برای تعارف خوب:»  گفت شوخی با پدر

 «. رساندند سالم ؛ هستند خوب هم اونها:»  گفت میکرد روشن سیگار حالیکه در عزیزجون

 «. نمیکنیم فراموش را آنها محبتهای وقت هیچ که ما:»  گفت پدر

 از یکی اینکه برای میره در جونشون اونها ؛ شونه وظیفه ؛ میزنید که است حرفی چه این:»  گفت و کرد درهم را هایش اخم عزیزجون

 دیگه رکشو یه در هم سال سالهای اگر آدمیزاد ؛ است چیزی بد غربت درد ؛ میدانید که خودتان سهامی آقای.  بروند اروپا به بستگان
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 هنوز او اما بکشانند اروپا به هم را شایان که میخواهد دلشان خیلی.  نمیشه ایرون دنیا جای هیچ ها بچه قول به.  غریبه هم باز باشه

 «. میخواهد چه خدا ببینیم تا ؛ مانده درسش از دیگه یکسال

 «؟ نیاوردند تشریف شایان آقا چرا راستی:»  گفت مادر

 شاهلل ان ؛ فتهگر تابستانه ترم ؛ داشت امتحان فردا متاسفانه اما ؛ ببیند را شماها بیادی میخواست دلش خیلی اتفاقا:»  گفت عزیزجون

 «؟ نداری راه در کوچولویی ؛ ماهان راستی خب.  دیگه فرصت یک در

 «. زوده حاال ؛ نه:»  گفت ماهان

 وقت شدی دار بچه وقتی که بگذران خوش و ببر لذت ات زندگی از هستی جوان تا.  توست با حق ؛ آفرین:»  گفت عزیزجون

 «. نکردی آن از ای استفاده هیچ و گذشت ات جوانی بینی می بزنی بهم چشم تا و نداری سرخاراندن

 سقلیف آپارتمان یه او سرمایه تنها.  نمیداد راه دلش بع غم و نمیگرفت سخت وقت هیچ را زندگی که بود خوشگذرانی زن عزیزجون

 از غیر به. میگرفتند را شایان و او بال و پر زیر خیلی هم هومن و فرزاد البته.  بود اش بازنشستگی حقوق درآمدش تنها و بود کرج در

 ندازا پس ریال یک نه حال این با اما ؛ بود آنها دوش به هم شایان دانشگاه مخارج کلیه ؛ بودند کرده معین آنها برای که ماهانه مقرری

 یکردم فکر ؛ دید می را او هرکس که میگشت کالس با و تیپ خوش آنقدر او حال این با.  بود دیگرش ساعت یک فکر به نه و داشت

 همیشه هایش ناخن ؛ آورد می در رنگی به هربار را موهایش ؛ بود کشیده را صورتش پوست مرتبه چند حاال تا.  است پولداری زن

 خوش را عمرش همه خودش ؛ میکرد نصیحت ماهان به که همانطور.  میپوشید را لباسها ترین شیک و جدیدترین و بود زده الک

 دمیگرفتن قرار هم کنار وقتی اما ؛ بود بزرگتر مادربزرگ از سال دوازده ؛ ده.  آن از بعد چه و شدن دار بچه از قبل چه ؛ بود گذرانده

 خیلی حجاب به پدرم میدانست اینکه با.  نمیرفت زور بار زیر وقت هیچ و میکرد زندگی خودش برای.  آمدند می نظر به همسن

 شما:»  میگفت شوخی با و میشد حاضر پدرم جلو حجاب بدون اول روز همان از میدهد اهمیت

 «. کنید درویش را چشماتون ؛ نکنید نگاه ؛ ناراحتید

 . بود شده تسلیم او که بود گذاشته سرپدر به سر آنقدر و

 دهش تمام درست ؛ میکنی کار چه تو جون مهتاب خب:»  گفت و من به کرد رو بود خیار کندن پوست مشغول که همانطور عزیزجون

 «؟

 «. اقبال و بخت منتظر ؛ خونه توی ام نشسته حاال و ام گرفته را دیپلمم ؛ هیچی:»  گفتم و انداختم باال را هایم شانه

 «؟ چه یعنی!  اقبال و بخت:»  گفت عزیزجون.  ندادم اهمیتی ولی ، رفت من به ای غره چشم پدر
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 «. میشه چه دنیا این از قسمتان ببینیم اینکه یعنی:»  گفتم

 «؟ دهی ادامه را درست نمیخواهی مگر:»  گفت او

 زیاد التتحصی به که ما زمان ؟ میگه چی دختر این:»  گفت و پدر به کرد رو عصبانیت با عزیزجون.  دادم تکان را سرم تفاوتی بی با

 وادهخان تمام و میزند درس مملکت این در را اصلی حرف که حاال ولی بودید دانشگاه و درس دنبال به تون همه شما ؛ نمیدادند اهمیت

 سکال و کنکور کالس زور و ضرب با را هایشان بچه که دارند سعی چشمی هم و چشم روی از بلکه ؛ علم اعتبار خاطر به تنها نه ؛ ها

 «؟! بخوانند درس نمیخواهند ؛ برخوردارند باالیی استعداد و هوش از که شما دخترهای ؛ بفرستند دانشگاه به خصوصی

 عمتن از که میدانستم درایت با و مستقل زنی را او اینکه از شاید.  بود شده برابر چند عزیزجون آمدن با جرئتم و دل چرا نمیدانم

 رسد عاشق من:»  گفتم گرفتم جان ناگهان و باشد او ام زندگی الگوی میخواست دلم ؛ میکرد استفاده احسن نحو به خداوندی های

 « .گذراند نمی بزرگترها متاسفانه اما هستم خواندن

 «. بکنند تحصیل دخترانتان نمیخواهید شما یعنی:» گفت پدر به و کرد درهم را هایش اخم عزیزجون

 جا همه زا دانشگاه جو اتفاقا ؛ کرده فرق خیلی پیش چندسال به نسبت ما کنونی جامعه:»  گفت و شد جا به جا مبلش درون کمی پدر

 چه دبدانی که ندارید دختر شما ؛ خانم مهین.  بفرستم بخت خانه به زودتر هرچه را دخترم که میدهم ترجیح شخصا من.  است بدتر

 «. است تان عهده به سنگینی مسئولیت

 تو نظر هال . ببندند را ها دانشگاه در باید پس ؛ باشید داشته فکری طرز چنین که بعیده شما فهمیدگی به پدری از:»  گفت عزیزجون

 «؟ موافقی سهامی آقای با هم تو ؟ چیه

 یه ؛ باشد خانواده آور نان میخواهد که ؛ مرد برای حاال هیچی ؟ کردم آن از ای استفاده چه ؛ خواندم درس همه این من:»  گفت مادر

 «. بینم نمی الزامی هم من ؛ دختر برای ولی.  چیزی

 هایت دانسته زا تو ؛ کرده تغییر پیش سال چندین به نسبت فکرتان طرز خیلی ؛ به به:»  گفت و داد تکان تاسف با را سرش عزیزجون

 در و رفتند دانشگاه به و خواندند درس زن همه این ؟ نبوده موثر فرزندانت تربیت در ات فکری رشد ؟ ای نکرده ای استفاده هیچ

 خانه و انهخ توی بشینند باید زنها و است اشتباه اینها ی همه کار که فرمایید می شما پس.  دارند رقابت مردها با مراکز ترین حساس

 ؟ دبگیر تصمیم اش آینده برای خودش گذارید نمی چرا ؛ گذشته ها این از حاال.  است دور خیلی شما از فکر طرز این ؛ بکنند داری

 امن دریپ خانه مثل دنیا جای هیچ. برسد هایش خواسته به شماست درخانه تا بگذارید و نگیرید او از را فرصت این.  نیست که بچه

 . نکنید دلسرد را او ؛ نیست
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 هک همانطور ؛ بگذریئ چه هر از ؟ چیست برای سختگیری همه این حاال ؛ اید گذرانده را دوران بهترین خودتان که شما!  سهامی آقای

 هب مهتاب بگذارید که بدهید من به را قولش حاال.  دارند را نظریه همین هم مردها ؛ است مهم برایشان همسرشان تحصیالت دخترها

 «. دهد ادامه درسش

 ؛اما کنمفکر باید بهرحال.  میگذرد چه جامعه در نمیدانید شما خانم مهین:»  گفت بود شده خیره ای نقطه به متفکرانه درحالیکه پدر

 «. کنم نگاه موضوع این به باز دید با که میدهم را قول این

 «!؟ حتما:»  گفت و کرد پدر به نگاهی چشمی زیر عزیزجون

 «. حتما:» گفت و زد لبخندی اجبار به پدر

 می او هرچه و بود سست او مقابل در اینقدر چرا اما ؛ کند عوض را پدر نظر میتوانست راحتی همین به هم او.  بودم تعجب در مادر از

 . میداد انجام چرا و چون بدون گفت

 چهی اینکه مثل ؛ کردم تحسین بارها و بارها را او روحیه.  شد سپری جون عزیز بامزه جوکهای و شوخی به شب از پاسی تا شب آن

 باالیی نفس به اعتماد چنان آن مامانی قول به اما ؛ بوده رو روبه زیادی مشکالت با که هرچند ؛ بود ننشسته او دل بر غم از غباری وقت

 می خوشی و تفریح را زندگی.  باشم او مثل میتوانستم هم من کاش ای.  است گذاشته سر پشت شکیبایی و صبر با را همه که داشته

 . نداشت جایی دلش در غصه و غم خودش گفته به و دید

 حقش:»  بود گفته مادر به و نشد صحبت هم من با ای کلمه و میداد لبی زیر را سالمم جواب ؛ کرد قهر من با پدر روز آن فردای از

 صوصیخ زندگی هرکس ؛ میکنیم چه ما که مربوطه چه کسی به.  کند برمال را مان زندگی اسرار غریبه جلوی نشناس نمک این نبود

 جازها داشتم قصد ؛ دختر این دست از امان ؟ میکند خانم خاله به مرا شکایت نشسته بچه الف این حاال ؛ است مربوط خودش به اش

 وابج بزند را خانه این در که کسی اولین به.  کرده فرق قضیه حاال اما ؛ کند انتخاب را یکی خواستگارانش بین از خودش تا بدهم

 یک نهنمو و صبور ؛ بردبار ؛ مطیع ؛ نیست ماهان مگر ؛ دشمن یا کردم بزرگ دختر.  بکند خواست دلش که غلطی هر تا میدهم مثبت

 و آورده در دم من برای باال و قد وجب نیم این.  کرد نصیبش خوبی این به همسر ؛ خوبش نیت پاداش به هم خدا ؛ معنا تمام به زن

 از و تمهس من اربابت ؛ هستی خونه این توی که وقتی تا ؛ خوندی کور بگی بهش بهتره.  بدهد یاد من به را زندگی رسم و راه میخواهد

 «. میکنی پیروی من دستورات

 چههر باید که بود کرده کفش یک در را پایش پدر.  آقا محمد نه و ماهان نه ؛ کند دفاع من از توانست پدر حرفهای مقابل در مادر نه

 .میفرستد بخت خانه به خواستگار اولین با مرا و کنم ازدواج زودتر
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 هیچ ؛ گریه جز و بستم خود روی به را در.  کردم پرتاب ای گوشه به و بستم را کتاب ؛ شد برابر صد ام غصه و غم بعد به روز آن از

 ستهخ زندگی از.  بود فایده بی اما ؛ بیارند بیرون هوا و حال آن از مرا که میکردند سعی خیلی مامان و ماهان.  ندیدم خود برای مونسی

 که انمبفهم پدر به جوری یک میخواست دلم.  نداشتم را کسی دیدن طاقت حتی و بودم متنفر شدت به روزگار و زمانه از.  بودم شده

 وممظل چقدر مادر که فهمم می حاال.  نمیکرد قبول را کس هیچ حرف که بود زورگویی و قلدر مرد او!؟ چگونه اما ؛ است اشتباه کارش

 اینکه برای و است لجبازی و دنده یک مرد پدر میدانست چون ؛ آمد می کوتاه اینقدر اش زندگی تداوم برای شاید او.  شده واقع

 . میکرد سکوت شود حفظ اش زندگی حریم

 : گفت می میشد صحبت وقت هر.  دید می بود ساخته فراهم برایمان که مرفهی زندگی در را چیز همه پدر

 تهیه ار آن بتوانم تا میزدم در آن و در این به قدر آن باید دفتر یه خرید برای ؛ بود دلم نوبه لباس یه حسرت بودم شما اندازه من ـ

 برای ینان لقمه بتوانم که ؛ حاللی کار هر تا گرفته فروشی روزنامه از.  میکردم هم ؛کار خواندن درس بر عالوه سالگی نه سن از.  کنم

 یامرزمخداب مادر اما ؛ کنم تحصیل ترک داشتم قصد زیاد کار و کسی بی سنگین درد از چندبار.  کنم تهیه سرپرستم بی خانواده

 بی از دیمکشی هرچه پدرت و من.  بیایند بار سواد بی هایم بچه گذارم نمی ؛ کلفتی مردم ی خونه برم شده اگر:»  میگفت او.  نگذاشت

 از هم آخرش و نمیکرد امضا بود اش زندگی حقوق و حق ی همه که را کاغذی خود بی داشت سواد خدابیامرز اون اگر.  بود سوادی

 عرصه به را شما شده که هم خشک نان یا و ام چسبیده دستی دو را زندگی شده که هم دندان و چنگ با حاال.  نمیشد مرگ دق غصه

 «. رسانم می

 یول.  میدانیم را عافیت قدر حاال کردیم تحمل را ها سختی چون و دادیم ادامه را درسمان ما بود بدبختی هر به و کرد هم را کار همین

 دارم یاعتقادات هم من ، خب ؟ ام گذاشته کم برایت که خواستی چیزی چه ناشکری اینقدر و مهیاست برایت چیز همه نشناس نمک تو

 اگر میخواهی جونم از چی بابا ؛ میکنی خرد نوعی به را اعصابم ساعت هر و روز هر که وروجک تو جز بپذیرند مرا شدند حاضر همه. 

 دریپ چنین میدونی خودت ؛ بری داری دوست هرجا دوستانت با بدهم اجازه من که نشستی اگر.  برو اینجا از زودتر هستم بدی پدر

 این و بازی جلف اهل و اند شده خانمی خودشان برای آنها چون ؟ نمیکنی آمد و رفت هایت عمه دختر و عمو دختر با چرا.  نیستم

 . نمیخوره بهم تون خونی گروه اصل در ؛ نیستند ها برنامه جور

 برای تانشدوس با بگویند ؛ بپرسم وقت هر و نبینم خونه توی لحظه یه را دخترم که نگذاشتم سرم غیرتی بی کاله من باباجون ؛ نه

 «. نمیدانی را نعمت همه قدراین چرا ؛ نمیکنی استفاده چرا.  حاضره خانه این در بخواهی هرچی.  رفته کالس به یا ؛ رفته خرید

 حد در یا ؛ ندارند خوبی مالی وضع که آنهایی و است پول فقط زندگی میکرد فکر او.  میداد تحویلم همیشه پدر که بود حرفهایی این

 . برند نمی زندگی از لذتی هیچ و هستند بیچاره و بدبخت ؛ میکنند زندگی متوسط
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 همان با ؛ میخوردم را آنها غبطه همیشه که داشتند آلی ایده زندگی اما ؛ بودند فرهنگی دو هر مادرش و پدر ؛ خودم دوست نیلوفر

 حتی ؛ بود برنامه روی همه و همه ؛ دوستانه و خانوادگی های مهمانی تا گرفته تفریح و گردش از.  میکردند را دنیا عشق معلمی حقوق

 و تندمیرف هوا و آب خوش و شمالی شهرهای به تابستانها.  میگذاشتند میان در هم با را مشکالتشان و میشدند جمع هم دور شب یک

 اشتهد که مشکلی و ناراحتی هر میگفت و میکرد یاد دوست دو بعنوان مادرش و پدر از همیشه نیلوفر. جنوبی شهرهای به عید ایام

 . میخواهد راهنمایی آنها از باشد

 هرسال برنامه.  بس و ماندن دل به حسرت هیچ ؟ چیست اززندگی سهممان ؛ کرده تحصیل مادر و پدر ؛ اموال و مال همه این با ما حاال

 وضهر مجالش مخصوصی های ماه.  بینیم می را بستگان یکبار هفته هرچند ؛ آییم می و رویم می مدرسه به قبل سال برنامه تکرار ؛

 می زینورو مهمانهای انتظار به و میکنیم پر آجیل و میوه و شیرینی از را خونه معمول طبق هم عید ایام ؛ میشود برگزار سفره و خوانی

 ده ؛ مشوی همسفر بدتر خودمان از تا چهار با و کنیم جمع را مان بنه و بار سال هر مثل که است این تابستان در مان جایزه و نشینیم

 اکمح مرگباری سکوت چنان آن و نیست خبری شلوغی از فقط ؛ نیست خانه از کمتر هم آنجا که بگذرانیم شمال ویالی در را روزی

 طفق که نشیند می دلمان بر حسرت آه و بینیم می را خزر دریای زیبای سواحل ؛ آید می سراغمان به بیشتر غصه و غم که است

 دوربین با تر آنطرف کیلومتر چندین کسی شاید ؛ میوشد محسوب جرم دریا به شدن نزدیک حتی ؛ کنیم تماشا را آن دور از میتوانیم

 . بزند دید را ما ویالی فقط و فقط

 پناه محر از ای گوشه به بتوانم تا بگذارند خود حال به مرا آنجا کاش ای.  میرویم مشهد به و میکنیم جمع را وسایلمان دوباره هم بعد

 به آنها با باید روز هر.  است اجبار و زور هم آنجا که افسوس صد و افسوس ؛ کنم نجوا آرامش کمال در او با بار خلوتگه در و برم

 . ببینیم هم را تفریحی چندجای و برگردیم هتل به کوفته و خسته عصر و بزنیم بازار به سری بعد برویم حرم

.  نمیدهد یتسل مرا هم شادی حرفهای حتی دیگر ؛ میخورم غصه بیشتر میکنم نگاه گذشته به هرچه نیلوفر؟ یا خوشبختم من آیا حاال

 ولی ؛ نمنک فکر کس هیچ و چیز هیچ به میخواهد دلم.  نباشم هم نامعلومم ی آینده فکر به و کنم فراموش را گذشته میتوانم چگونه

 آرام قرص و میکند درد شدت به سرم.  اندازد می تلخ ای خاطره یاد به مرا لعنتی ی خانه این در کوچکی چیز هر ؟ میشود مگر

 تصاویر . میزند پرسه جا درهمه افکارم اما ؛ ام افتاده تخت روی به حال بی.  کند آرامم نتوانسته ؛ ام خورده پیش ساعت یک که بخشی

 محو یزچ همه کم کم اما ؛ کنم برقرار ارتباط آنها با که دارم اصراری چه نمیدانم.  ناآشناست برایم آنها از خیلی که بینم می را مبهمی

 .میشوند

 8فصل
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 هگوش از.شد بلند زنگ صدای که بودم رمانی خواندن مشغول حوصلگی بی با دلتنگ؛ و دلگیر ها جمعه ی همه مثل و بود جمعه روز

 به و کنم باز را اتاقم در خواستم آن یک.باشد آمده ما ی خانه به سرزده او که نمیشد باورم.بود مامانی.کردم نگاه حیاط به پنجره

 مدنآ از ساعتی. شدم رمان خواندن مشغول و رفتم مطالعه میز سمت به دلخوری با است درخانه پدر افتاد یادم که بروم استقبالش

 مرا او.  شد سرازیر اشکم دلتنگی از و گرفتم بغل در را او ؛ در چهارچوب همان در.  آمد سراغم به خودش که بود نگذشته مامانی

 پیرزن ینا به که هم سری ؛ خبری نه ؛ تلفنی نه ؟ نمیپرسی ات مامانی از احوالی و حال یه ؛ معرفت بی ی نوه ؛ به به: »  گفت و بوسید

 «. نمیزنی

 ؛ فهمد می امر حال شما از بهتر کسی چه. بود شده ذره یه براتون دلم ؛ نیست اینطور خدا به:» گفتم میکردم پاک را اشکهایم درحالیکه

 ونهخ این توی نفر یه باید ؛ شده تمام تحملم دیگه. حادش نوع از هم آن ؛ ام کرده اعتصاب ؛ هستید جریان در حتما که همانطور ولی

 «. کنم روشن را تکلیفم باید ؛ دارد فایده چه کنم آشتی دوباره و قهر روزی چند اینکه از.  بفهمد مرا حرف

 . کنی دعوت اتاقت به مرا نمیخواهی حاال ـ

 ی گوشه مبل ویر حالیکه در. «  است نامرتب اینقدر اینجا که ببخشید.  بفرمایید ؛ بفرمایید ؛ بده مرگم خدا وای: »  گفتم دستپاچگی با

 «؟ میکردی کار چه خب نکنه درد دستت:»  گفت نشست می اتاق

 «. میخواندم کتاب:»  گفتم آهستگی به

 میزنی؟ حرف آروم اینقدر چرا ـ

 . خونه این توی البته ؛ است ممنوعه کتابهای اون از آخه ـ

 . میخوندی رمان داشتی حتما ـ

 هرصورتب باید.  است بیکاری از بهتر بهرحال اما.  ندارم را کاری هیچ حوصله که ریخته بهم فکرم آنقدر:»  گفتم و دادم تکان را سرم

 «. گرفت را وحشتناک سکوت این جلوی شده که

 از ریزه یه پدرت که میکنی فکر اگر ؟ شود چه که کردی حبس را خودت دخمه این در ؟ میدهی عذاب را خودت اینقدر چرا ـ

 یا تدرس حاال ؛ کرده زندگی اینطور که است سال سالهای او.  اشتباهی در سخت که بدان ؛ میکشد عقب یا ؛ برمیدارد دست عقایدش

 .نیاید کوتاه اما بدهد را سرش است حاضر ؛ دارد ایمان عقاید این به او ولی.  نمیدانم ؛ غلط

 مو هی حاضری تو ؛ داری دوست را او چقدر میدانم که من ؛ نداند هرکه ؟ هستی عاشقش که کسی با ؟ میکنی مبارزه کی با تو!  عزیزم

 دانیمی خوب خودت! میکنی چه وقت آن.  تمام و میکند سکته آن یه ؟ میکنی دلش به خون اینقدر چرا پس... ؟ شود کم پدرت سر از
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 که یحرفهای این نکن فکر پس.  میداریم نگه را هم احترام و بینیم می را همدیگر کم ؛ هستم او سرسخت مخالفان از یکی من خود که

 خودت باید پس ؛ توست مال زندگی.  هستم عقیده هم تو با من!  دلم عزیز نه ؛ میدهم او به را حق و اوست از طرفداری برای میزنم

 اجحاف و ورز با اینکه نه ؛ بکنیم وظیفه انجام باید کمک و راهنمایی درحد فقط ؛ مادرت و پدر مخصوصا ؛ بزرگترها ما و بگیری تصمیم

 بگذار ؛ مهتاب . دهد تغییر را او نتوانسته کسی حاال تا و گرفت شکل اینطور که سالهاست او گفتم که همانطور.  کنیم تحمیل را نظرمان

 جای فکرش اما میزنه حرف من با.  میره کف از داره اون.  نیست قدیمی سهامی اون دیگه پدرت ؛ بگم بهت کنده پوست و رک

 هب تو و بشه باز اتاق این در لحظه هر که منتظره ، منتظره او. توست اتاق در به نگاهش ته اما میکنه نگاه من به.  است دیگری

 ؟ دارد دوست را تو عاشقانه هم او که ای نشده متوجه حال به تا آیا ؛ ببری پناه آغوشش

 رفح روی حاال تا کسی چه این توی ببین.  هستی تو ؛ داده را هایش منطقی بی جواب و ایستاده او روی رودر حاال تا که کسی تنها

 بهتره.  رهب کسی بار زیر که نیست کسی او.  کنه تحملت حد این تا توانسته که داره دوستت خیلی بدان پس.  تو جز زده حرف پدرت

 .ببوسی را پدرت روی بروی و برداری لجاجت از دست

 خدا ؛ میزد پرپر دلم پدر ماه روی دیدن برای مامانی های گفته با که میداند خدا ؛ بود کرده را پدر هوای دلم چقدر که میداند خدا

 نفس و بیندازم او آغوش در را خود و بزنم بوسه آنها بر و بگیرم دست در را اش مردانه دستان آن میخواست دلم چقدر که میداند

 از شکا تپید می گنجشکی مانند به قلبم درحالیکه.  دارم فرق بقیه با پدر برای که میدانستم خوب هم خودم.  کنم حس را او گرم

 رهپنج پشت از روز هر.  گذشته چه من بر مدت این نمیکنید باور ؛ شده ذره یه برایش دلم خدا به:»  گفتم.  شد سرازیر چشمانم

 من ؛ مامانی.  است نپیوسته حقیقت به رویا این وقت هیچ اما ؛ هستم خوشی خبر منتظر روز هر ؛ میکنم تماشا را رفتنش و آمدن

 منخواه را خودم عمر آخر تا بیفتد پدر برای اتفاقی اگر ناکرده خدای که میدانم خوب هم خودم ؛ پدر از و خودم از آینده از ؛ میترسم

 ؛ شبانه ایه کابوس ؟ آید می سراغش به فکرهایی چه بماند محبوس اتاقی در تنها هفته سه ؛ دو کسی اگر که میکنید فکر ؛ بخشید

 و سفیل مه خودم!  راه کدام اما ؛ کنم پیدا نجاتی راه بتوانم شاید تا کردم تحمل را ها سختی این تمام کنید باور.  گذشته تلخ خاطرات

 ؛ دارم دوستش وار دیوانه که ؛ پدر با من آخه.  ام مانده مستاصل و سرگردان

 کار در یا عالقه و ندارم او از شناختی هیچ که مردی با میتوانم چگونه بگویید شما حاال.  بپذیرم را عقایدش و بیایم کنار نمیتوانم

 «؟ بیایم کنار نیست

 «. هستم خوشی خبرهای آور پیام من ولی ، توست با حق!  میدانم:»  گفت و بوسید را صورتم و آمد کنارم به مامانی

 سیک همان زیاد احتمال به که کردم پیدا برایت خوب خواستگار یه من ؛ نکن نگاهم اینطور:»  گفت مامانی ؛ کردم نگاهش تعجب با

 «. میخواهی تو که است
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 ؟ چی پدر ـ

 . شد خواهد راضی هم او ـ

 . ندارد امکان چیزی همچین اصال ؛ پدر هم و باشد من قبول مورد هم که کیست طرف این آخه ؛ نگذارید سرم به سر مامانی ـ

 با و ببوس را پدرت زودتر هرچه برو بلندشو تو.  دارم شوهی قصد نه و میگذارم سرت به سر نه ؛ عزیزم:» گفت و زد لبخندی مامانی

 «. بسپار من به را کارها بقیه ؛ بیار بیرون هوا و حال این از را خانه این جو و کن آشتی او

 ... من.  بخوانم درس بگذارد که شود راضی پدر جوری یه میخواهد دلم.  ندارم ازدواج قصد من ؛ مامانی آخه ـ

 قتمواف تحصیلت ادامه و خانه این در و ماندن با عنوان هیچ به پدرت ؛ میزنی حرفهایی چه ؛ نعوذباهلل:  گفت و آمد حرفم میان به او

 «. شود تمام جا یه باید پس ؛ آشتی روز دو ؛ قهر روز دو.  دارد ای فایده چه خودت قول به هم زندگی این.  کرد نخواهد

 لشقبو خودم الاقل که بیایم در کسی عقد به بگذار ؛ کنند بیرون خانه این از مرا شده طور هر میخواهند که حاال ؛ بود مامانی با حق

 «؟ هست کی داماد آقا این حاال:»  گفتم.  باشم داشته

 اگر و کنم تعریف برایت را ماجرا ی همه من تا ، ببوسی را رویش و بروی پدرت سراغ به زدم را حرفهایم اینکه از بعد بده قول تو ـ

 . بگویم پدرت به باشی موافق

 به و شدم خوشحال ؛ بگوید مادر و پدر به بودم راضی اگر تا ؛ کند مشورت من با بود آمده اول و کرده حساب آدم مرا مامانی اینکه از

 . دادم قول او

 تردخ یه دنبال به که آنجایی از و آمده خوشش خیلی تو از شب همان.  عزیزجون پسر شایان جز نیست کسی خوشبخت داماد این ـ

 عجبت با.  بگذارم میان در مادرت و پدر با بعد ؛ بود موافق نظرت اگر و کنم صحبت تو با که خواست من از ؛ است شایان برای خوب

 ؛ دهش مردی خودش برای حاال:»  گفت و زد لبخندی مامانی «؟ گویید می را ننه بچه چلفتی پا و دست پسربچه همان!  شایان:»  گفتم

.  گویمب برایت شایان زندگی از ای شمه بگذار حاال...  بگذار حاال.  دل اهل بخواهد دلت تا و قیافه خوش و تیپ خوش.  ببینی را او باید

 خوش ظاهری نظر از ؛ ندارد چنانی آن وضعیت مالی لحاظ از ولی است مدیریت رشته سوم سال دانشجوی دارد سن سال چهار بیست

.  تاس بازی دل و دست پسر ضمن در ؛ تفریح و گشت و تنوع عاشق ؛ دل اهل.  است مادرش کپی هم اخالق ؛ است قیافه خوش و تیپ

 ؟ میگی چی حاال ؛ دارم من که است اطالعاتی کلیه این

 «؟ چیست شما نظر...  نظر حاال.  بگم چی نمیدانم:»  گفتم و دادم قورت سختی به را دهانم آب
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 و فعال پسر شایان.  دارد معایبی و محسنات کسی هر بهرحال ؛ نیست کامل کس هیچ من نظر به:»  گفت و فکرکرد کمی مامانی

 همین وا تنبلی علت شاید و کرده مهیا برایش خواسته چه هر همیشه و آورده بار لوس کمی را او عزیزجون که میدونی.  نیست اکتیوی

 تاثیر هم روی بر میتوانند خیلی شوهر و زن ؛ ازدواج از بعد ؛ نباشه خوبی پسر او که نمیشه دلیل میزنم که حرفهایی این اما ؛ باشد

 دست ایدب ؛ هستید جوان دو هر شما.  هستند یکدیگر دوم ی نیمه مرد و زن همیشه ؛ کنند خنثی را یکدیگر منفی نکات و باشند گذار

 «. بسازید آل ایده زندگی یک بتوانید تا بدهید هم دست به

 جاییک دختر هی.  مهتاب ؛ مهتاب:»  زد صدایم بار چند مامانی.  بودم شده خیره ای نقطه به آرام و ساکت ؛ نداشتم گفتن برای حرفی

 « ؟ چیه نظرت!

 تنها هب که پرورانم می درسر ام آینده برای آرزو آنقدر ام نگرفته جدی را ازدواج موضوع وقت هیچ:»  گفتم و انداختم باال را هایم شانه

 «. مشکله برایم گیری تصمیم حاال و است ام زندگی در مردی وجود نمیکنم فکر که چیزی

 با وقتاون ؛ بود مثبت جوابت اگه ؛ میگیرم تماس باهات دیگه روز چند من. نگیر تصمیم عجوالنه و بکن را فکرهایت خوب دخترم ـ

 «. پدرت پیش برویم بلندشو حاال.  میکنم صحبت پدرت

 سرعت هب ؛ بودم خوشحال بود گذاشته پیش پا مامانی اینکه از.  بود شده تنگ برایش دلم چقدر که میدونه خدا ؛ داشتمم عجیبی حال

 تابیک ی مطالعه مشغول و نشسته مبلش روی ؛ همیشه مثل پدر.  آمدم بیرون اتاقم از روز ده از بعد مامانی همراه به و برخاستم جا از

 رپ برایش دلم ناگهان.  بارید می رویش و سر از شخصیت و وقار ؛ متانت.  کردم برانداز را او و ایستادم خود جای در لحظه چند ؛ بود

 روی بر ام سایه وقتی.  نشد حضورم متوجه سرش باالی به من رسیدن تا ؛ بود مطالعه غرق که او.  رفتم سویش به شتابان و کشید

 «! آمدی ؛ بابا...  مهتاب:»  گفت و کرد تعجب من دیدن با و آورد باال را سرش ؛ افتاد کتابش

 الی البه رد را سرش بیاورد زبان به کالمی اینکه بدون پدر ؛ بوسیدم را او و انداختم بغلش در را خودم ؛ بیاورم طاقت نتوانستم دیگر

 را خودم ناگهان به. بود دلتنگ و ناراحت دوری این از من اندازه به هم او پس. فشرد می سینه به مرا و بود کرده پنهان موهایم

 گناه احساس شدت به و بودم شده آور چندش چقدر ؛ دیدم نمی را کس هیچ خودم از غیر که دیدم عاطفه بی و خودخواه موجودی

 دختر هک باشم بدی پدر حد این تا نمیکردم فکر وقت هیچ:»  گفت بگیرد را بغضش جلوی میکرد سعی حالیکه در پدر.  میکردم

 «. نباشد دیدنم به حاضر روز ده عزیزم

 وستتد خیلی ، نسوزان این از بیشتر را دلم خدا به را تو:»  گفتم میریخت سرازیر پدر های شانه روی بر اشکم آرام آرام که همانطور

 «. دارم
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 به هرکسی.  دارد لذتی چه بودن عزیز همه برای و نشستن خانوادگی جمع در ؛ بود ام زندگی شبهای بهترین از یکی شاید شب آن

.  میداد نشان را خود بودن نادم جورایی یه و ؛ میزد حرف میکرد؛ شوخی ؛ پدر ،مخصوصا بیاورد دست به را دلم میخواست نوعی

 او ایحرفه نمیتوانستم چرا.  کشیدم می خجالت و آمد می بدم خودم از بیشتر آورد می برزبان که ای هرجمله با شب آن چرا نمیدانم

 که بود یلقب این«  نشدنی رام و سرکش.» داشتم فرق همه با چرا ؛ باشم او مطیع خانواده اعضای بقیه مثل نمیتوانستم چرا ؛ بپذیرم را

 یم خوبی به را خودمان ، هستیم خودخواه نوعی به هرکدام ماانسانها.  لجباز و یکدنده.  بودم خودش مثل درست.  بود داده من به پدر

 را خودمان مثل یکی حتی و بدهیم تغییر را خودمان نیستیم حاضر.  داریم ایرادهایی چه که نمیکنیم اقرار وقت هیچ اما ؛ شناسیم

 مانند درست هم من اخالق.  میدانیم خودخواه و منطق بی فردی را او ؛ باشد داشته را خودمان بد خصوصیات درست اگر و بپذیریم

 از شب آن و میداشت دوست خیلی مرا یااینکه« .  منه با حق» میگفت همیشه و بپذیرد را حرفهایم نمیتوانست وقت هیچ اما بود پدر

 یک اینحال با ؛ اند داده او به را دنیا اینکه مثل ؛ آمد می نظر به خوشحال آنقدر من دیدن

 وشحالخ حال این با اما ؛ نمیکند دوا را دردی ای هفته دو قهر این میدانستم اینکه با. است کرده اشتباه هم او که نیاورد زبان به کلمه

 با و بخورم هصبحان بنشینم کنارش در ؛ کنم استشمام را او خوش بوی ؛ ببینم را او هرروز میتوانم ازاینکه.  ام کرده آشتی او با که بودم

 سراغش به و برخیزم خواب از دیدارش شوق به صبح فردا باز ولی ؛ شویم جدا هم از قهر حالت با آخر در و کنیم لجبازی و لج هم

 . نداشت قرار و آرام سینه در دلم ؛ بروم

 ؛ ونشتوت بوی عاشق ؛ هایش بدخلقی و زورگویی ؛ هایش قلدری عاشق.  بود پدر فقط و فقط بودم که مردی تنها عاشق که میداند خدا

 میگفت هرچه که بود پدر خصوصیات همین عاشق من مثل هم مادر شاید و اش مردانه صورت و کشیده قامت آن و تنش عطر بوی

 روش اینکه با من ولی میدانست درست را پدر کارهای تمام حتم به او داشتم فرق مادر با من اما.  پذیرفت می چرا و چون بدون

 . بودم تر عاشق هم مادر از من پس ؛ میداشتم دوستش پدرانه ؛ نداشتم قبول عنوان هیچ به را او زندگی

 می االح و داشتم خوبی احساس بودم کرده آشتی پدر با ازاینکه. بستم را چشمانم آسوده خاطری با بستررفتم به وقتی شب آن

 با ودب نحیفی و زار پسر او ؛ کودکی دوران همبازی.  نداشتم خوبی خاطرات شایان از.  فکرکنم ام آینده به راحت خیال با توانستم

 به را تغاری ته این که عزیزجون.بود نبسته نقش ذهنم در او از دیگری چیز بودنش ولوس کردن قرقر جز که استخوانی صورتی

 هرچه و بخورد تکان دلش توی آب نمیگذاشت که بود آوردهه بار ننه بچه را او آنقدر ؛ میداشت دوست ایمانش و جان اندازه

 دعوایمان هم با بازی اسباب یا ؛ کردن سربازی ؛ آمدند می ما ی خانه به وقت هر. میکرد مهیا برایش وکاست کم بدون میخواست

 اختیارش در باید خواست هرچه ؛ ماست مهمان او:»  میگفت مادر.  میگرفتند اورا طرف همه چون ؛ بودم من بازنده هم همیشه و میشد

 و اشتمد شایان از پری دل همیشه ؛ کردمی قانع مرا دیگر شکلی به مادر میرفتیم که هم آنها ی خانه به ؛ نمیکرد فرقی اما.«  بگذاری

 . بدهم گوشمالی اورا جوری یه میخواست دلم
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 که داشتم عالقه آن به آنقدر ؛ بود خریده تولدم روز برای مامانی که بود عروسکی سر بر دعوا دارم یاد به او از که ای خاطره بدترین

 مدمک در را عروسک ؛ بگیرد من از را آن اینکه ترس از آمد می شایان وقت هر.  نمیبرد خوابم نمیگرفتم بغل در را تااو شبها حتی

 ایانش همراه به سرزده جون عزیز روز یه.  داشت نخواهد تعلق من به دیگر شک بی ببیند را آن اگر میدانستم چون ؛ میکردم پنهان

» : شنیدم سر پشت از را او صدای که بودم زیبایم عروسک با کردن بازی مشغول ؛ نداشتم خبر من که آنجایی از و آمد ما خانه به

 «؟ میکنی کار چه ؛ مهتاب

 «. هیچی هیچی:» گفتم دستپاچگی با و کردم قایم پتو زیر را آن فوری نبیند را عروسکم اینکه برای بودم شده هول که من

 «؟ میگی دروغ چرا ؛ بد دختر ای:»  گفت نیشخندی با او

:»  میگفتم و دویدم می دنبالش به فریاد و جیغ با هم من.  دوید سالن سمت به و برداشت را عروسک و زد کنار را پتو سرعت به و

 «. بده را عروسکم ؛ بده را عروسکم

 «. دم...  می...  ن:»  گفت و درآورد شکلکی بود شده پنهان عزیزجون پشت که او

 با کمی بگذار عزیزم:» گفت خونسردی با اوهم.  خواستم کمک او از میکشیدم را دامنش درحالیکه و مادررفتم سراغ به هم من

 «. میده بهت بعد ؛ کنه بازی عروسکت

 «. خودمه مال عروسک این:»  گفت پررویی کمال با شایان اما

 صبانیع خیلی منکه. میکرد نگاه را او لبخندی با کند نهی کار ازاین را پسرش یا ؛ دهد نشان العملی عکس اینکه بدون هم عزیزجون

 : گفتم میکوبیدم زمین به را پایم درحالیکه ؛ بودم شده

 ؟ نمیدی ـ

 «نوچ:» گفت و انداخت باال را ابروهایش شایان

 آن را پشل و نشستم رویش به و کردم پرت زمین روی به را او و شدم ور حمله او به سرعت به و.«  بینی می حاال: » گفتم عصبانیت با

 مدآ سراغم عزیزجون. داد سر را گریه معمول طبق هم شایان.  گرفتم او از را عروسک و شد بلند جیغش صدای که گرفتم گاز چنان

 «. برگردونه بهت کرد بازی که کمی میدهم قول.  بده شایان به را عروسک این دخترم ؛ مهتاب:»  گفت و

 در عروسک پای یک.  بگیرد من از را عروسک زور به میخواست و آمد سمتم به دوان دوان و. «  نمیدم بهش:»  زد فریاد شایان اما

 از را ما میکردند سعی عزیزجون و مادر هرچه.  کشیدیم می خودمان طرف به هرکدام و بود شایان دست در دیگرش پای و من دست
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 شده تکه دو عروسک دیدن با.  شدیم پرت زمین روی به دو هر و خورد جر وسط از عروسک ناگهان و بود فایده بی ؛ کنند جدا هم

 های هتک گریان چشمانی با هم من میکرد نگاه مرا مبهوت و مات بود شده پشیمان که شایان. کردم گریه به شروع و ترکید بغضم

 ؛ دش تر کمرنگ و کمرنگ مان رابطه بعد به روز آن از و.«  قهر قیامت روز تا ؛ قهرم باهات:»  گفتم شایان به و کردم جمع را عروسکم

 را هایم اخم ؛ کنم فراموش نمیتوانستم را عروسکم ی خاطره که من اما ؛ آورد دست به طریقی به مرا دل کرد سعی چندبار شایان

 و بود مانده یادگاری به او ی گونه برروی دندانم جای مدتها تا چون ؛ بود شده خنک دلم اما ؛ نمیگذاشتم محل او به و میکردم درهم

 نشست می جون عزیز کنار ساکت و میرفت دوان دوان هم واو میدادم نشانش را هایم دندان گذاشت می سرم به سر که اوقات گاهی

. 

 دید یم مرا وقت هر او ولی ؛ شد کم آمدمان و رفت تدریج به و شدم منع او با کردن بازی از بکلی ؛ رسیدم سالگی نه سن به هم وقتی

 هست یادم تا خالصه.  رامیدادم جوابش کجی دهن یه با هم من و میکرد مسخره مرا میکردم حمل سختی به که چادری بخاطر ؛

 . بود دعوا و جنگ ما بین همیشه

.  آمد می ما ی خانه به تنهایی به ؛ ما نشدن معذب و پدر اخالق خاطر به عزیزجون ؛ ام ندیده را او که است سال دوازده ده حدود حاال

 !؟ آورد بدست را آن فوری باید بخواهد هرچه که است لوس ی ننه بچه شایان همان او هنوز آیا

 9فصل

 

 تغییر عقایدمان ؛ پیش هفته چند مهتاب آن من نه و بود قدیمی پدر آن پدر نه دیگه. بود کرده فرق چشمگیری حد تا پدر با ام رابطه

 هی طاقت دیگر ؛ بود کرده را خودش کار روزه چند قهر همان.  داریم دوست خیلی را همدیگر که بودیم شده متوجه ولی ؛ بود نکرده

 به دقیقه چند تا اگر آمد می خانه به وقت هر هم پدر ؛ نداشتم قرار و آرام دیدم نمی را او روز یک اگر و نداشتم را اش دوری لحظه

 یزیچ او نه و کند عملی را هایم خواسته که کردم کفش یک در را پایم من نه دیگر. آورد می در صدا به را اتاقم در نمیرفتم سراغش

 نفرت به کنیم سعی چرا نمیرود بین از که را عشقی.  کنیم مدارا باهم که بودیم رسیده نتیجه این به دو هر.  خواست من از زور به

 هب اصال را هایش بدی و دیدم می چندان صد دو را پدر های خوبی و زیبایی. ام کرده فرق اینقدر چرا نمیدانستم هم خودم ؛ بکشانیم

 یگرد حتی و میبردم لذت او مصاحبت از و میرفتم استقبالش به باز رویی با روز هر.  نداشتم دل به او از غمی هیچ و آوردم نمی نظر

 .. نباشد او خوشایند که بگویم سخنی و بکشم رخش به را هایش بدی نمیکردم سعی

. شادی صوصامخ ؛ نداشتم خبر ها بچه حال از که بود وقت خیلی.  گرفتم تماس نیلوفر با که بود نگذشته کنانمان آشتی از هفته یک

 فانهمتاس اما ؛ گرفتم تماس او با بارهم چند. بودم شده نگرانش حسابی و دیدم می اش درباره ای آشفته خوابهای که بود شب چند

 حال حتم به ؛ بودند رفته اروپا به شادی مادر و پدر میگفت که طور این.  نداشت خبری او از هم نیلوفر.  برنمیداشت را گوشی کسی
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 سست اهایمپ. نمانده کنکور به بیشتر هفته سه که شنیدم او از وقتی ؛ بود خواندن درس مشغول سخت نیلوفر.  بود شده وخیم شاهرخ

 کرده امن ثبت کنکور برای ها بچه کمک به امیدی چه با.  بزنم را خواندن درس قید توانستم راحت چه گرفت را گلویم راه بغض و شد

 آتش ینا به ؛ پیش از بیش بلکه ؛ نکردم او رضایت جلب در تالشی و سعی هیچ تنها نه اما.  کنم راضی را پدر بتوانم شاید تا بودم

 تفاوت بی چنان آن هم حاال و گذاشتم کنار و بوسیدم ؛ بود آرزویم بزرگترین که ؛ را خواندن درس شقی کله با که جایی تا ؛ زدم دامن

 است انشگاهد به رفتن ام نکرده فکر که چیزی تنها به کردیم آشتی که روزه چند این حتی ندارم پدر از شکایتی و گله هیچ که ام شده

 و دراز و ورد افکار در غرق.  شد تمام نیلوفر با صحبتم اینکه از بعد.  بودم خبری بی در هنوز نمیگرفتم تماس نیلوفر با اگر شاید.

 بود دهدا نجات هوا و حال آن از مرا اینکه از ؛ کردم احوالپرسی او با گرمی به. بود مامانی ؛ زد زنگ تلفن که بودم خودم نیافتنی دست

 «. سرحالی خیلی اینکه مثل ؛ گلم دختر بر سالم:»  گفت او.  شدم خوشحال

 . هستم خوب شما لطف به ـ

 نظرت بینمب بگو داشتی مناسبی فکرکردن زمان که حاال ؛ خب.  خوشحالم بسیار کرده تغییر ات روحیه بینم می اینکه از ؛ شکرخدا ـ

 ؟ چیه

 «چی؟ ی درباره:» گفتم تعجب با

 ؟ چیه او ی درباره نظرت ؛ میگم را شایان ؟ کجایی معلومه دختر ـ

 چند این کنید رباو ؛ ببخشید:»  گفتم کنم پنهان را خود خوشحالی میکردم سعی درحالیکه.  بود دانشگاه رسید نظرم به که فکری اولین

 «. کردم فراموش را موضوع این اصال که بودم خوشحال آنقدر پدر با کردن آشتی از روزه

 . بگم چی من ؛ منتظرجوابه عزیزجونت آخه ـ

 «. است خودتان نظر هرچه اصال:»  گفتم و فکرکردم کمی

 . بگیری تصمیم باید تو!  کنم ازدواج نمیخواهم که من دختر آخه ـ

 . مخالفم هم اصلش با که من ـ

 .ببینید را همدیگر جلسه یه بیایند میخواهی ؛ اولمان سرجای برگشتیم که باز... اِ ـ

 : گفتم و زد سرم به فکری ناگهان

 ؟ هست موافق من رفتن دانشگاه و خواندن درس با او ـ
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 . موافقه که البته ـ

 . ببینیم را همدیگر جلسه یه که بگذارید قرار پس ـ

 توکل مدختر. بگویی بله تا میکنی خون را همه جگر عقد سرسفره حتما ؛ کردند موافقت اولیه دیدار برای خانم عروس ؛ سالمتی به ـ

 . کنم صحبت او با تا بده مادرت به را گوشی حاال خب.  میشه درست کارها ی همه شااهلل ان ؛ خدا به کن

 «؟ نمیدی جواب میزنم صدایت هرچه چرا:»  گفت و درآورد صدا به را اتاقم در مادر بعد ساعت نیم

 «. است دیگری جای حواست اینکه مثل:»  داد ادامه لبخندی با و

 «.گرفتم تماس نیلوفر با:»  گفتم ناگهان

 ؟ خبر چه ها بچه بقیه از بود؟ چطور حالش ـ

 . میکنند آماده کنکور برای را خودشان ؛ خوبند همگی ـ

 «؟ خبر چه شادی از ؛ باشند موفق:»  گفت آمدو حرفم میان زود خیلی مادر

 . میزند شور دلم خیلی... مامان.  ندارند خبری او از ها بچه از یک هیچ که است مدتی ـ

 بگذریم حاال!  خب.  میگیرد تماس باهات ؛ بشه خلوت سرش کمی بگذار ؛ شاهرخه گرفتار سخت حتما ؛ نباش نگران عزیزم ـ

 . آیند می اینجا به شایان و عزیزجون امشب ؛ دارم برات خوبی ؛خبرهای

 . انداختم زیر به را سرم خجالت از

 حتم به هباش مثبت شما هردوی نظر اگر ؛ نزده حرفی که فعال کردم، صحبت پدرت با من:»  گفت داشت برلب لبخندی حالیکه در مادر

 میخوره وت کار به که است کسی همان او.  نیستند بازاری حاجی هم خواستگارانت بقیه مثل ؛ هستند خوبی آدمهای.  میشوی خوشبخت

 حاال اما ؛ داشت دوست خیلی را شایان ، سهامی که قدیما اون. بگیره قدیما اون.  بگیره قرار پدرت تایید مورد فقط که کن دعا. 

 من نظر از.  ندارم خبر من بودنش بد و خوب از ؛ میدانید خودتان:»  گفت مامانی.  ایم ندیده را همدیگر که است سال خیلی.  نمیدونم

 را تانهای چشم خوب.  بگذارید کنار هم را خویشی و قوم حساب.  نباشه جور این زناشویی زندگی در ولی ؛ باشه آلی ایده پسر ممکنه

 . ببینید ار همدیگر که بیایند امشب قراره حاال.«  بدهم انجام خیری کار که اینه نیتم من ؛ بدهید جواب بعد و کنید تحقیق ؛ کنید باز

 . ندارم را اش آمادگی من...  آخه ؛ زودی این به چرا ـ
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 خاله اسالمتین ؛ کنیم آماده را خودمان ما تا بگیرند وقت قبل از که نیستند غریبه اینها ؛ عزیزم:»  گفت و نشست کنارم لبخندی با مادر

 برای یمناسب لباس ؛بهتره دخترم بلندشو.  میروند و نشینند می ساعت دو یکی ؛ است ساده مهمانی یک مثل هستند ام پسرخاله و

 «. کنی آماده امشب

.  ودب ام کودکی دوران همبازی ؛ بودم دیده را او بار چندین که بود خواستگارم تنها شایان.  بود نمایان صورتم در نگرانی و دلشوره

 هرظ حتی که بودم نگران آنقدر.  نبود اینطور اما ؛ باشد راحت خیلی او با برخوردم باید که هرچند.  نمیکرد رها مرا لحظه یک دلهره

 به را حبتص موضوع میخواست بار چندین و نیستم همیشگی مهتاب من که بود فهمیده خوبی به پدر. بخورم غذا درست نتوانستم هم

 خجالتی آنقدر چون ؛ بودم خوشحال بابت ازاین هم من و میکرد عوض را حرف و میشد پشیمان هربار چرا نمیدانم اما بکشاند شب

 . کردم تعجب هم خودم که بودم شده

 ردنک پنهان در سعی و بود شده موش مثل حاال ؛ داشت جوابی حرفی هر مقابل در و آورد نمی کم زبان و سر از پدر قول به که مهتابی

 باز را آن در و رفتم لباسهایم کمد سمت به اراده بی ؛ رفتم اتاقم به و بلندشدم ناهار میز پای از زود خیلی.  داشت ای گوشه در خود

 ساده و روشن لباسهای باید خواسنگاری شب ؛ مادر گفته به.  بود کرده پر را ذهنم سوال این ؟ است امشب مناسب لباس کدام.  کردم

 دوباره ؛ نبود میلم باب کدام هیچ اما ؛ کردم برانداز را آنها آیینه جلو و آوردم بیرون کمد از اسپورت شلوار و کت دست چند.  پوشید

 جلب را وجهمت بودم خریده پیش چندماه که رنگی نخودی شلوار و کت.  ایستادم لباسها تماشای به تفاوتی بی با و رفتم کمد سراغ به

 ردممیک تماشا آیینه در را خودم که همانطور.  کردم تن وبه کشیدم بیرون کمد از را آن.  بودم نپوشیده را آن هم یکبار حتی ؛ کرد

 دست در من خوشبختی که است کسی همان او آیا ؟ است رویاهایم شاهزاده همان شایان این آیا خدایا ؛ ریخت فرو دلم آن یک

 هب را چیز همه.  کرد نخواهم را کار این ؛ نه. بسوزم کردن زندگی لحظه یک حسرت در عمر یه و کنم قبول سرناچاری از ؟نکند اوست

 . بدهد خودش را قطعی جواب باید ؛ سپارم می پدر

 رانینگ و تشویش همه این دانستم نمی و آمدند نمی کنار هم با عقلم و دل ؛ کردم نرم پنجه و دست افکاری چه با شب تا میداند خدا

 را ودتخ زودتر بهتره:»  گفت میکشید کنار را ها پرده درحالیکه.  شدم بیدار ماهان صدای با که زدم چرتی سختی به ؟ چیست برای

 «. نمانده چندانی وقت که کنی آماده

 که است ای قیافه چه این!  برخدا پناه ؛ واه ؛ واه:»  گفت و کشید درهم را ابروهایش من دیدن با ماهان.  کردم سالم و برخاستم جا از

 «. آورد می جا را حالت سرد آب دوش یه ؛ حمام توی بپر پاشو پاشو ؛ پریده روی و رنگ ؛ کرده باد های چشم.  ساختی خودت برای

 «. میشه درست ؛ میزنم صورتم به آبی یه حاال ؛ ندارم را اش حوصله:»  گفتم بودم نشسته تختم ی گوشه دمغ که من
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.  بست رویم به را در و داد هل حمام داخل به مرا و برد حمام سمت به کشان کشان و گرفت را دستم ؛ بدهد را جوابم اینکه بدون

 . شدم آماده آسوده خیالی با و بازیافتم دوباره را ام رفته دست از آرامش.  بود خوبی مسکن سرد آب دوش میگفت راست ماهان

 ساعت بزند؛ دایمص تا بنشینم اتاق در که نبود احتیاج دیگر بودند بستگان از چون که بود این داشت بقیه با خواستگاری این که فرقی

 همراه به ؛ مادر از تمجید و تعریف با همیشه مثل عزیزجون. رفتم استقبالشان به خانواده اعضای همراه به و رسیدند راه از هشت

 به و دکر بلندی سالم ؛ میگذاشت زمین روی میکرد حمل سختی به که را بزرگی گل سبد که درحالیکه شایان و شدند وارد مامانی

 «. کنیم مالقات را شما امشب که شد ما نصیب سعادتی چه ؛ دیدار مشتاق به به:»  گفت و بوسید را او دست و رفت پدر سمت

 ؟ پسرم چطوره حالت ؛ نکن شرمنده این از بیشتر را ما ـ

 خدا دیدمن را شما که وقته خیلی ؛ مادر دل عزیز و عزیزم ی خاله دختر بر سالم:»  گفت و مادر به کرد رو بعد.  نیستم بد شما لطف به ـ

 «.بود کرده را هوایتان دلم چقدر که میداند

 . بکنی ما از یادی یک نباید معرفت بی ای ؛ بود شده تنگ برات دلم خیلی منهم ـ

 . بگذارید جوانی و گرفتاری پای ؛ نگذارید معرفتی بی پای را نیامدنم ؛ شماست با حق ـ

 . تو بفرمایید حاال ؛ نزن را حرفها این داری اختیار ـ

.  فتر پذیرایی سالن به ؛ بقیه همراه ؛ مادر راهنمایی با من با رسمی بسیار احوالپرسی و سالم از بعد و آمد جلوتر قدم چند شایان

 داشتن حضور پدر اگر شاید.  میزد موج چشمانش در کودکی شیطنت همان هنوز اما ؛ بود کرده فرق خیلی قیافه و شکل نظر از شایان

 نشان جدی را خود میکرد سعی ؛ داشت پدر از که شناختی با اما ، میشد خودمانی زود خیلی و میکرد باز را شوخی باب اول همان ؛

 . دهد

 اه گذشته یاد. شد گفته سخن دری هر از ؛ است خواستگاری مجلس نمیکردم حس اصال بطوریکه بود صمیمانه خیلی مهمانی جو

 وقت هیچ وروجک دوتا این دست از یادته هالجون:»  گفت عزیزجون.  نبودیم بیش کودکی ؛ شایان و من زمانیکه ؛ کردند

 جان به ندباش سپرده هم دست را پدرشان مال اینکه مثل ؛ دیدند می را همدیگر وقت هر ؛ کنیم دل درد باهم و بنشینیم نمیتوانستیم

 «. بود لوس و دردانه عزیز دونند می همه دیگه هم شایان و لجباز و دنده یه که مهتاب.  افتادند می هم

 «. خواستگاری آمدیم ناسالمتی ؛ میزنید که حرفیه چه این مامان:»  گفت دلخوری با و شد شاکی شایان

 «. بگویم را پسرم ایراد و عیب خودم ؛ بگویند دیگران اینکه از قبل بگذار:»  گفت و زد لبخندی عزیزجون
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 هم اب همیشه حال این ،با بکشیم راحتی نفس یه گذاشتند نمی تا دو این اینکه با ؛ بخیر ها قدیم همان یاد عزیزجون:»  گفت مادر

 نقدرآ آیید می وقتی یا ؛ نیستید ایران شما یا.  بینیم نمی را همدیگر سال به سال حاال.  داشتیم خوشی روزهای چه!  حیف.  بودیم

 «.نمیرسید ما به دیگر که دارید رفیق و دوست

 وا بیشتر بار چهار ؛ سه آمده که روزی از هستم خواهرش که من قسم خدا به میگه راست دخترم:»  گفت مادر حرف تایید در مامانی

 «. ام ندیده را

 همنک ؛ بگم چی من ؛ روید می دور راه چرا:»  گفت و کشید آهی و کرد عزیزجون به نگاهی چشمی زیر ؛ کرد گل شایان شیطنت حس

 «. بینیم می را همدیگر خواب برای هم آن شب تا شب فقط آمده که وقتی از هستم اش دردانه عزیز خودش قول به

 از هم این ؛ بفرمایید:»  گفت بود شده جمع درچشمانش اشک خنده از درحالیکه عزیزجون ؛ خنده زیر زدیم همگی شایان ازحرف

 «. ها قدیم همان قربان ؛ گفتی راست جون هال ؛ میشه جونت دشمن ؛ بشه دستت شمشیر که کن بزرگ بچه ؛ وفا بی دنیای

 «. هستیم همیشگی چاکر ما:»  گفت و عزیزجون به کرد رو و گذاشت سینه روی به را دستش شایان

 عالف:»  گفت جواب در هم او پرسید کارش و کسب از پدر.  کردند صحبت به شروع باهم و کرد پدرجا دل در را خود زود خیلی شایان

 کار وقت نیمه صورت به شرکت یک در هم عصرها ؛ شود تمام دانشگاهم که مانده سالی یک ؛ هستم خواندن درس مشغول که

 «. میکنم

 «. بدهید خانواده تشکیل زودی این به میخواهد که دارید ای عجله چه شما:»  گفت پدر

 به مه من.  میشود کاملتر ؛ کند ازدواج بتواند زودتر چه هر جوان یک من نظر به سهامی آقای:»  گفت میشد جا جابه درحالیکه شایان

 و نانی لقمه بهرحال اما ؛ ندارم خوبی چنان آن احوال و اوضاع مالی نظر از که درسته.  دارم را مشترک زندگی یک شرایط خودم نظر

 «. انداز پس مقداری با البته ؛ هست ای خرابه کلبه یک

 سخت یزندگ که دانید می خودتان روزها این.  کنید تامین را نفر دو خرج میتوانید دارید که درآمدی این با شما نظر به آیا:» گفت پدر

 ندگیز میخواهد دلش دختری هر ؛ شده بد زمانه کرد زندگی بتوان امکانات کمترین با و اتاق یک در که نیست گذشته مثل است

 یا کنم پشیمان را شما بخواهم ناکرده خدای اینکه نه میزنم را حرفها این البته.  ندارد را ناراحتی و سختی تحمل و باشد داشته راحتی

 حساب ماش روی میتوانم و هستید آلی ایده جوانهای من نظر از بیایید کنار مشکالت با بتوانید اگر.  بگیرم سخت شما برای بخواهم

 تحمل اگر هم شما.  رسیدیم هم چیز همه به خداوند کرم و لطف به و نداشتیم هم ای گالیه و کردیم شروع صفر از هال و من ؛ کنم

 «. رسید خواهید جا همه به ؛ باشید داشته را ها سختی
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 که گردی سال شااهلل ان.  نکنم کوتاهی او خوشبختی در که میدهم قول ؛ بدانید دامادی الیق مرا خانم مهتاب و شما اگر:»  گفت شایان

 باشد امیسه آقای دختر خور در که زندگی آن تا میکنم تالش و سعی بیشتری جدیت با و گیرم می وقت تمام کار یک شد تمام درسم

 «. کنم مهیا

.  سیدبر سعادت به تا کنید کم زندگی در را تان توقع میخواهم من.  بروی ساله صد ره شبه یک که نمیخواهم تو از من:»  گفت پدر

 «. باشد چه مهتاب نظر تا ؛ البته.  گذاشت نخواهیم تنهایتان هم ما بهرحال

 بودمن مطمئن پسرم به اگر قسم خدا به ؛ است عزیز برایم چقدر هال که میدانید خوب خودتان شما:»  گفت و پدر به کرد رو عزیزجون

 ار ها بچه بال و پر زیر حدودی تا باید مادرها و پدر ما ؛ شده سخت زندگی ؛ گفتید خودتان که همانطور.  گذاشتم نمی پیش پا ؛

 «. شوند موفق وانندبت شاهلل ان تا بگیریم

 اولین.  بمانند در هایم بچه نگذارم که دارم اینقدر خدا شکر.  ندارد اهمیت مادیات اصال من برای که میدانید خودتان:»  گفت پدر

 ؛ بدهد قول شایان که اندازه همان ؛ دارم شما خانواده از که شناختی با و است دخترم خوشبختی میخواهم ام آینده داماد از که چیزی

 «. دبدهی فرصت او به باید روزی چند ؛ دارد فکرکردن به احتیاج حتم به که مهتاب نظر ماند می حاال.  ندارد اشکالی هیچ من نظر از

 «. کنند صحبت هم با ای چنددقیقه دهید اجازه شما اگر:»  گفت عزیزجون

 که کردممی خدا خدا فقط نداشتم گفتن برای حرفی من آخه.  نداشتم را اش آمادگی اصال ریخت فرو قلبم ناگهان جمله این شنیدن با

 گفت یلم کمال با و بود کرده فرق خیلی شب آن پدر که بود شده چی نمیدانم ولی.  کند موکول بعد به را جلسه و نکند موافقت پدر

 «. ندارم حرفی من ؛ باشد موفق مهتاب اگر:»

 شو بلند.  بهتره شوید خبر با هم روحیات از زودتر هرچه بهرحال:»  گفت و آمد کمکم به دید را من ی پریده روی و رنگ وقتی مامانی

 «. بلندشو ؛ دخترم

 «. بفرمایید خانم مهتاب ؛ همگی اجازه با:»  گفت و برخاست جا از شایان که بودم انداخته زیر به را سرم خجالت از

 «. شما ی اجازه با:»  گفتم و کردم پدرم به رو و برخاستم جا از میکردم بازی چادرم ی کناره با که همانطور من

 صدای ؛ نشستم مبل روی به من تا ایستاد او.  رفتیم سالن آنطرف به شایان همراه به من و داد تکان موافقت عالمت به را سرش پدر

 نای ؛ برسد پایان به مجلس این زودتر هرچه تا میکردم خدا خدا.  داشتم عجیبی حال.  شنیدم می وضوح به را قلبم گروپ گروپ

 و بد ما خانوادگی تربیت و خودم به دلم در بار صد.  بزنم حرف او با بودم مجبور و میگرفتم قرار پسری روی در رو که بود بار اولین

 هک کنم وحشت قدر این ؛ شود ام آینده همسر قراره که ؛ مردی با رویارویی از که بودند آورده بار مرا چنین این چرا که گفتم بیراه

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          83  |صفحه            

 

 ویمر به رو راحت خیلی.  بود عجیب برایم که داشت باالیی نفس به اعتماد چنان شایان من برعکس.  بزنم حرف کلمه دو نتوانم

 یه یمنداشت را همدیگر دیدن چشم کودکی در که تو و من میکرد فکر کی:»  گفت انداخت می نظر اطراف به درحالیکه و بود نشسته

 ازت پری دل همیشه ؛ میدونی.  کنیم صحبت مشترکمان زندگی ی درباره بخواهیم و بنشینیم هم کنار خواستگاری عنوان به روز

 از سالم انج میتوانستم نکنم فکر ؛ نبود مادر های طرفداری اگر که ؛ نحیفم هیکل آن با من و بزرگت ی چثه آن با ماشااهلل تو.  داشتم

 نشان مظلوم را خودم ؛ کنم زیاد را داغش پیاز اینکه برای همیشه هم من.  ببرمم در به دستت

 «. خطاکار را تو و میدادم

 را مدست وقتی سالها از بعد هم هنوز:»  گفت و گذاشت اش گونه روی به را دستش داشت لبانش روی به لبخندی درحالیکه شایان

 گردن به را گناهان تمام شجاعت کمال با و بودم من واقعی مقصر که میکنم اقرار حاال.  میکنم حس را دردش میکشم صورتم روی

 اسم مامان یوقت نمیکنی باور ؛ باشد شده خانمی خودش برای حاال دیروز چلفتی پا و دست و تپل دختر میکرد فکر کی اصال.  میگیرم

 باورت بینین را او تا.  شده لعبتی ؛ ببینی حاال اونو بهتره:»  گفت مامان ؟ میگویید را چلفتی مهتاب واه واه گفتم تعجب با آورد را تو

 «. میگم چی نمیشه

 «. بود مادر با حق بینم می حاال:»  گفت لب زیر میکردم حس را نگاهش سنگینی درحالیکه

 «. است لطفشان نظر عزیزجون:»  گفتم بود نشسته ام پیشانی بر شرم عرق تعریف این از که من

 به االح اما ؛ میکردی ردیف جواب تا ده حرفی هر برای و داشتی درازی زبان چه یادته ؛ کردی فرق گذشته با خیلی تو:»  گفت شایان

 میخواهد دلم.  کنیم صحبت آینده از و بیاییم بیرون کودکی دوران از بهتره حاال خب.  کشید بیرون حرف تو زبان از میشود سختی

 «؟ چیست زندگی از توقعت بگویم بهتر یا ؟ میخواهی چه مشترک زندگی از ؛ بدانم را هایت آل ایده

 یدمد نزدیک خیلی او به را خودم و کردم حس او به نسبت صمیمیت احساس یک و برد ها گذشته به مرا شایان شیرین صحبتهای

 . بریزم بیرون دارم دل در هرچه گرفتم تصمیم بطوریکه

 «. باشم راحت شما با میتونم:»  گفتم تامل بدون

 من ؛ مهنتب.  نکنی استفاده جمع ضمیر از و بدانی خودت از مرا باید باشی راحت من با میخواهی اگر:»  گفت و زد لبخندی شایان

 «. کودکی دوران دوست همان ؛ هستم شایان

 صیلتح ادامه دارم دوست.  است خواندن درس من های خواسته از یکی:»  گفتم نفس به اعتماد با و کرد امیدوار بیشتر مرا او حرفهای

 ماا ؛ است مخالف دانشگاهی تحصیالت با و باشد مهمانش ساال هیجده از بیشتر دختر که ندارد دوست پدرمن متاسفانه.  بدهم
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 ار همدیگر حرف.  تفاهمه مهمه برایم زندگی در که ای مسئله دومین.  است دانشگاه به یابی راه آرزویم بزرگترین من ؛ برعکس

 مانیمه از.  بگیرم تصمیم خودم ام زندگی برای و نباشد کار در اجباری و زور که میخواهد دلم.  بگذاریم احترام هم نظر به و بفهمیم

 به روسری و ازچادر و میبرم لذت و آید می خوشم شود زندگی در تنوع باعث که هرچیزی و تفریح و گشت ؛ دوستان با دوره ؛ رفتن

 رد بخواهم هرچه ؛ ندارم کمبودی هیچ زندگی در مالی نظر از میدانی که همانطور.  باشیم همدل و همفکر میخواهد دلم.  متنفرم شدت

 و ارمد پدر با که است ای سلیقه اختالف دارم که مشکلی تنها خانه این در من.  نیست جالب من برای این اما.  است آماده وقت اسرع

 هآیند همسر از.  بمانم جا همین که بهتر همان کند تحمیل من بر زور به را حرفش ام زندگی مرد که بگذارم پا ای خانه در قراره اگر

 مرا که شرطی به ؛ کنم زندگی سه در دو اتاق یک در حاضرم او با.  نمیخواهم چیز هیچ ام

 یزندگ از که چیزی همه...  هستم عالقمند هم تئاتر و سینما ؛ خواندن کتاب ؛ موسیقی به.  دهد اهمیت هایم خواسته به و کند درک

 «؟ دارم زیادی توقع فکرمیکنی آیا.  است همین میخواهم

 منطقی امالک حرفهایت نظرمن به...  هستی زبان بلبل هم هنوز ماشااهلل ؛ نه:»  گفت فکرکردن کمی از بعد و کرد نگاهم تعجب با شایان

 انسان یک حق این من نظر به.  موافقم گفتی که هرچه و همدلی و همفکری ؛ اعتدال حد در آزادی ؛ خواندن درس با هم من.  است

 وزهار این خصوص به.  باشد کرده تحصیل فردی ام آینده همسر دارم دوست قلبا هم من ؛ بگیرد تصمیم اش زندگی برای که است

 «. میشوی قبول حتما هستی خوانی درس دختر شنیدم که اینطور.  ندارد ارزشی لیسانس از کمتر مدرک که

 . کنم شرکت کنکور در نمیدهد اجازه پدر اما ـ

 «؟ چی واسه:»  گفت تعجب با

 . است مخالف دخترانش خواندن درس با چون ـ

 گرفتی؟ تصمیمی چه تو حاال ؛ است دور به عدالت از این من نظر به ـ

 «. نمیدونم:»  گفتم تفاوتی بی با و انداختم باال را هایم شانه

 ؟ نکردی نام ثبت هم کنکور برای تو یعنی ـ

 کامل را ممدارک و گرفتند دفترچه خودشان ؛ نکنم نام ثبت نگذاشتند دوستانم.  دادم انجام را اینکار ؛ نداشتم امیدی هیچ بااینکه ـ

 . کردند پست برایم و کردند

 ؟ هست کی کنکور ؛ است باقی شکرش جای ؛ خب ـ
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 . دیگه روز پانزده ؛ ده فکرکنم ـ

 من رهمس شرعا تو و بخوانیم محرمیت صیغه یک کوتاه مدت همین در میتوانیم باشد مثبت تو جواب اگر ؛ نیست مشکلی پس ـ

 اندازیم می هرا را عروسی و عقد بساط شااهلل ان هم کنکور از بعد و کنی شرکت کنکور در بتوانی تو که است این برای کار این میشوی

 ؟ چیه نظرت ؛ خب. 

 «؟ موافقی:»  گفت شد من خوشحالی متوجه که شایان ؛ شدم خوشحال پیشنهاد ازاین چقدر لحظه آن که میداند خدا

 . بدهم جواب دیگه روز دو یکی گفت پدر که همانطور بگذار.  نزنیم حرفی حاال بهتره اما.  موافقم ؛ بله ـ

 ؟ ادید مثبت جواب دانشگاه به رفتن برای تو که بدانم میخواهم.  آمده پیش سوالی یه من برای حاال اما.  نیست مشکلی من ازنظر ـ

 . کنم گذاری پایه را دروغ اول جلسه همان از نمیخواست دلم.  بدهم او به نداشتم جوابی و انداختم زیر به را سرم

 «. بزن را دلت حرف ؛ باش راحت من با:»  گفت خونسردی با شایان

 هک میداد اجازه پدر اگر.  است زود خیلی من سن به دختری برای ازدواج من نظر به.  مخالفم قضیه این اصل با من ؛ شایان کن نگاه ـ

.  برود ختب خانه به دخترباید دیپلم گرفتن از بعد که اینه نظرش او گفتم که همانطور اما ؛ میکرد فرق موضوع ؛ بدهم تحصیل ادامه

 هجلس ازهمان که شد نصیبم مردی خدا لطف به ؛ بدهند شوهر سن این در مرا دارند قصد اجبار به اگر که است این از من خوشحالی

 . متشکرم ؛ شایان. شد قائل اهمیت هایم خواسته برای و پذیرفت را حرفهایم اول

 «. خوشحالم زدی را دلت حرف صادقانه ازاینکه:»  گفت داشت لب بر لبخندی درحالیکه شایان

 دانشگاه به رفتن همانا که آرزویم بزرگترین و بپذیرد راحتی این به را حرفهایم.  باشد رویاهایم شاهزاده شایان که نمیکردم فکر اصال

 شایان ارک این.  بدهم مساعد جواب خواستگاری شب همان در که شد باعث موضوع بااین موافقت تنها شاید و بپیوندد واقعیت به بود

 کرهایف بجای دیگر.  رفتم بستر به راحت خیال با شب آن.  شدم او روحیه و اخالق شیفته ناخواسته که آمد می بزرگ بنظرم چنان

 درپ حتی ؛ بودند موافق وصلت این با همه که بود اینجا جالب.  بودم زندگی خوش روزهای منتظر و میداد امید بوی افکارم ؛ دهند آزار

 ریگی تصمیم تو برای نمیتوانم من و دارد تعلق خودت به جدیدت زندگی:»  گفت راحت خیلی و آمد سراغم به پدر روز آن فردای! 

 جواب و نبک را فکرهایت خوب.  نکنی عجله بهتره ولی ؛ کند درک را تو بتواند کنم فکر و نیست بدی پسر من دید از شایان ؛ کنم

 ؛ ستنی من دست ات اجازه دیگر شوهرکردی وقتی درسته.  مخالفم باری و بند بی با من بگویم راحت بگذار مهتاب اما.  بده را آخر

 پرتگاه به را انسان روی زیاده ؛ خوبه اعتدال حد در هرچیزی ؛ نکنی فراموش را اصلت باشی که درهرحال و هرکجا میخواهد دلم ولی

 «. کنی استفاده درستی به آن از بهتره پس ؛ توست مال زندگی.  کشاند می
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 این. سپاردب خودم دست به را ام آینده و کند خالی جا سادگی این به که نبود مردی او ؛ کرده تغییر اینقدر پدر چرا نمیدانستم مدتها تا

 مرا ینا از.  است بوده همین پدر از مادر درخواست تنها ؛ مشترک زندگی سالها طی در شاید ؛ کند راضی را او بود توانسته که بود مادر

 که ممیدانست خوبی به خودم.  دهد تغییر را پدر نظر توانسته تا داده خرج به سماجت همه این من بخاطر مادر که بودم خوشحال خیلی

 . است مشکلی بسیار کار پدر کردن راضی

 سریع مادرخیلی.  گذاشت قرار شب همان برای ؛ من موافق جواب شنیدن از بعد و گرفت تماس مادر با عزیزجون ؛ بعد روز دو

 برای ایدب.  کن آماده را خودت بلندشو ؛ مهتاب:»  گفت بود شده دستپاچه کمی درحالیکه و کرد دعوت شب برای را نزدیک بستگان

 «. برویم بیرون خرید

 ؟ چی برای ـ

.  کرد لهعج باید خیر کار در میگفت.  نرفت بار زیر دیگر شب یک برای بگذار را مراسم این گفتم عزیزجون به هرچه ؛ امشب واسه ـ

 ؟ کنیم پیدا میتونیم امشب برای مناسبی لباس ؛ کم وقت این توی نمیدونم حاال

 بختیخوش که آید می کسی.  بود خواهد ام زندگی در مهمی شب امشب ؛ افتادم راه به خوشحالی با لباس خرید برای که بود بار اولین

 عدب به این از است قرارا ؛ نیست کار در اجبار و زور دیگر.  آورد خواهد بیرون یکنواختی این رااز ام زندگی او ؛ اوست دستهای در من

 به افتنیی دست حاال که دستها دور در زیبا رویایی بود خودش خواب یک شبیه بیشتر چیز همه ؛ بگیرم تصمیم ام زندگی برای خودم

 طبق.  رسیدیم خرید مرکز به که بودم ور غوطه خود زیبای افکار در هنوز ؟ پیوست خواهد حقیقت به رویا این آیا.  آمد می نظر

 گرفته روشندهف از.  میکرد فرق نظرم به قبل دفعات با فروشگاه آن چیز همه که نمیکنید باور اما ؛ رفتیم همیشگی فروشگاه به معمول

.  نمک پیدا است میلم باب که چیزی آن تا کشیدم سرک کمدها تک تک به.  داشت دیگری بوی و رنگ همه و همه ؛ لباسها و دکور تا

 ایستاده انخند لبی با و بود شده متوجه هم مادر که بود روشن و واضح انقدر کارهایم ؛ کند انتخاب برایم مادر تا ننشستم منتظر دیگر

 پرو و یدمکش بیرون را آن خوشحالی با.  گرفت را چشمم کمرنگ خیلی بنفش رنگ به شلواری و کت باالخره.  میکرد تماشا مرا و بود

 . بازگشتم خانه به راحت خیالی با و گرفتم را آن مناسب و همرنگ صندل و شال هم بعد.  شد واقع هم مادر قبول مورد که کردم

 به تازه بویی و رنگ برایم زندگی.  آمد می نظر به سرحال و خوشحال ما مثل هم او.  آمد خانه به شیرینی و میوه بغل یه با ظهر پدر

 گویی زور حتی و ها سختگیری.  شد محو ناگهان ؛ داشتم دل در پدر از دلخوری هرچه.  دیدم می زیبا را چیز همه بود گرفته خود

 راحتی این به پدر که بود سخت برایم باورش.  بودم راضی ؛ کرده موافقت شایان با ازدواجم با اینکه از.  کردم فراموش را هایش

 اعالم ار موافقتش و گذاشته پا زیر را همه یکباره ؛ داشت خود به مخصوص معیارهای داماد داشتن برای که او باشد پذیرفته را شایان

 . شود راضی امر این به پدر دیدم نمی هم خواب در اصال ؛ بود کرده
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 خانم ؛ احوالپرسی و سالم از بعد.  رسیدند راه از بقیه از زودتر هایشان خانم با عموهایم و خانم عمه.  رسید راه از زود خیلی شب

 ، روشن رنگهای خجسته شب این در تا داد قرار اختیارشان در گلدار سفید وچادر کرد تا و درآورد سرشان از را چادرهایشان بهرامی

 یخاص عالقه او ؛ میکرد دعا ام خوشبختی برای و رفت می ام صدقه قربان ریز یک همینطور خانم عمه.  باشد مجلسمان بخش روشنی

.  تیمنداش ارتباط باهم تلفنی تماس جز که میشد مدتها حاال اما ؛ بروم سراغش به هفته هر که داشتم عادت کودکی از ؛ داشت من به

 فقط او بدان را پدرت قدر دخترم:»  گفت می و میکرد دعوت آرامش به مرا میکردم دل درد او برای پدر های سختگیری از وقت هر

.  یشو فرزند صاحب خودت که میشوی متوجه زمانی یه ؛ بفهمی را حرفها این زوده ؛، هستی جوان تو.  شماست خوشبختی فکر به

 «. آنهاست شدن سعادتمند برای تالششان و سعی همه و خواهند نمی را هایشان بچه بدی مادر و پدر فهمی می اونموقع

 درنیاورد سر از را اش روسری خانم عمه احترام به عزیزجون شب آن.  رسیدند راه از شایان همراه به عزیزجون و مامانی بعد ساعتی

 منکه اما.  بود خودمانی و گرم خیلی مجلس فضای.  کرد باز را صحبت سر و گرفت دست به را مجلس سکان همیشه مثل زود خیلی و

 مثل.  میکردم بازی چادرم لبه با و بودم انداخته زیر به را سرم خجالت از ؛ میگذاشتم همه سر سربه و میکردم شلوغ هرجمعی در

 اصل رس زودتر هرچه میخواست دلم ؛ داشتم بدی دلشوره.  دیدم می را آنها بار اولین برای و بودند غریبه برایم فامیل آن تمام اینکه

 لسهج در شرکت کارت دیگر روز چند تا.  میشد انجام زودتر هرچه کارها باید کنم شرکت کنکور در میخواستم اگر.  بروند مطلب

 . میرسم آرزویم به یعنی خدایا ؛ میشد توزیع

 برادرهایش اب که کوتاهی صحبت از بعد ؛ پدر باالخره.  بگذارم بالین بر سر راحت خیالی با میتوانستم ؛ میگذشت خیر به مراسم اگر

 جمع هم دور امشب.  متشکرم شما همگی از فرمودید رنجه قدم و کردید زحمت قبول اینکه از ؛ بخش هستی خالق نام به:»  گفت کرد

 مدیگره خانواده هردو ؛ نداریم نیاز تحقیق به خدا شکر.  بفرستیم بخت خانه به را جوان دو و آوریم جا به را پیامبر سنت تا ایم شده

 ینا دادن ترتیب.  سپاریم می دستشان به را عزیزمان آسوده دلی با ما و ایم خورده را هم نمک و نون که سالهاست و شناسیم می را

 ثلم مهتاب مهریه ؛ نداریم خاصی شرایط ما.  کنیم زنده را گذشته خوش خاطرات و باشیم هم دور ساعتی که بود این برای هم مجلس

 . کنید برگزار میدانید صالح خودتان که هرطور هم را عروسی و عقد مراسم و است نبات شاخه یک و مجید اهلل کالم جلد یک ماهان

 «. دخترم خوشبختی جز نمیخواهم شایان از چیز هیچ من

 های بتصح تاثیر تحت چنان آن همه.«  ندارم عرضی دیگر:»  گفت داشت گلو در بغضی درحالیکه و کرد تاکید دخترم کلمه روی پدر

 . بود فرما حکم مجلس بر سنگین سکوت دقایقی تا که بودند گرفته قرار پدر

 اگر . گرفتند آسان اینقدر را ازدواج مراسم که متشکرم هم باز محبت و لطف همه این از.  متشکرم سهامی آقای از:»  گفت عزیزجون

 رمدخت مهریه میخواست دلم من اما. میرسیدند سامان سرو به زود خیلی و نمیکردند فرار ازدواج از جوانها داشتند را شما به نظر همه

 « باشد توجهی قابل چیز
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 خوشبخت را کسی نه کم و زیاد مهریهه ؟ هست تری باارزش چیز قرآن از مگر ؛ آمدم حرفتان میان به که میبخشید:»  گفت پدر

 بدیا سعادت به و میشوند خوشبخت ؛ کنند ریزی برنامه قرآن روی از را شان زندگی برنامه جوانان این اگر اما ؛ بدبخت نه و میکند

 «. رسید خواهند

 «. دهم قرار جون مهتاب برای مالی پشتوانه یک داشتم دوست من ولی ؛ متین شما صحبتهای:» گفت عزیزجون

 «. نکنیم صحبت اینباره در دیگر بهتره ؛ است خوب مهتاب مالی پشتوانه ؛ شکرخدا:»  گفت و زد لبخندی پدر

 بگذاریم را عروسی مجلس و دربیایند هم عقد به شایان و جون مهتاب بدهید اجازه اگر میدانید صالح که هرطور:»  گفت عزیزجون

 «. کرد تمام را درسش شایان که آینده سال برای

 «. دارم نگه درخانه نمیتوانم را کرده عقد دختر من ؛ هستم تان شرمنده:»  گفت پدر

 بعد و کند پیدا مناسبی کار و کند تمام را درسش و بدهد سامان و سر را اش زندگی آنموقع تا میخواهد شایان آخه:»  گفت عزیزجون

 «.ببرد خانه به را خود عروس

 «. ام شرمنده:»  گفت و داد تکان را سرش پدر

 وردهخ جا پدر حرف از شاید میگذشت چه مغزش در نمیدانم میکرد نگاه را پدر عجیب حالتی با که افتاد شایان به نگاهم همانموقع

 او نظر که میدانستم قبل از و بودم آشنا کامال او روحیه به بودو عادی امر یک من برای نظرهایش نقطه و پدر های صحبت البته.  بود

 . دارد نگه خانه در را کرده عقد دختر که نبود حاضر عنوان هیچ به او.  چیست

 تامین ار زندگی مخارج بخواهند ؛ میخوانند درس که موقعی تا چون.  باشند داشته مشکل مالی نظر از شاید شایان آقا:»  گفت عمو خان

 دفرمودن که هم عروسی و عقد.  بگیرند عهده به شایان آقا درس شدن تمام تا را مخارجشان میتوانند داداش خان.  است سخت کنند

 «.کنید برگزار داشتید دوست که هرطور

 خودش پای روی که میخواست دلش شایان فقط ؛ نبود این منظورم من:»  گفت و شد دلخور کمی عمو خان های صحبت از عزیزجون

 «. بچرخاند را اش زندگی و باشد

 را لیمشانگ بتوانند و نمانند در جوانها تا بدهند هم دست به دست بزرگترها باید که بود این داداش منظور.  نشه سوتفاهم:»  گفت پدر

 «. بکشند بیرون آب از
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 وانهاج تا ؛ کنند کمک ها خانواده باید ؛ کرد زندگی بتوان امکانات کمترین با اتاق یک در که نیست روزی امروز:»  گفت خانم عمه

 «. بایستند خودشان پای روی بتوانند

 پدری حقش در خودتان ؛ بوده محروم پدر نعمت از که شایان. میدانید صالح که هرطور ؛ بگم چی نمیدونم واهلل:»  گفت عزیزجون

 «. کنید

 «؟ چیه داماد آقا حاالنظر ؛ خب ؛ نکند کم سرش از را شما سایه خدا:»  گفت پدر

 ان عدب ؛ داریم سختی سال یک ما.  بیندازم شما دوش به را ام زندگی زحمت که نمیخواهم من البته ؛ بزرگترها اجازه با:»  گفت شایان

 «. متشکرم شما لطف از بهرحال ؛ میشه درست چیز همه شاهلل

 «. شوید خوشبخت امیدوارم. هستی پسرم مثل هم تو ؛ میزنی که است حرفی چه این:»  گفت پدر

 «. بکن کام شیرین را همه و بلندشو جان ماهان ؛ میمنت و سالمتی به خب: »  گفت مامانی

 . کرد پذیرایی مهمانها از بهرامی خانم کمک با و برخاست جا از خوشحالی با هم او

 عقد زمان تا که بخواند جوان دو این بین محرمیت صیغه یک که میخواهم داداش خان از همگی بااجازه:»  گفت پدر پذیرایی از بعد

 «. کنند آمد و رفت راحت بتوانند

 وشبختخ که خدا امید به ؛ بنشینید خانم عروس کنار بفرمایید شما شایان آقا:»  گفت میکرد زمزمه دعایی لب زیر درحالیکه عمو خان

 «. شوید

 دهش طفلی مثل.  بودن مستقل و رهایی ؛ آزادی احساس.  داشتم خوبی احساس..  درآمدم شایان شرعی عقد به من راحتی همین به و

.  برمیدارد را قدم اولین و ایستاده خود ناتوان پاهای روی به دیگران کمک بدون حاال و است آموخته خوبی به را رفتن راه که بودم

 از ارمد دوست که آنطور و کنم ریزی برنامه ام هفته روزهای برای ؛ بگیرم تصمیم ام آینده برای پدر دخالت بدون میتوانستم حاال

 . کنم استشمام را اطرافم هوای راحت خیالی با میتوانستم حاال.  ببرمم لذت زندگی لحظات

 11فصل

 

 درحالیکه ایانش ؛ شدیم ماشین سوار وقتی. رفتیم بیرون خانه از هم اتفاق به و آمد دنبالم به شایان آزمایشگاه به رفتن برای زود صبح

 «. درآوری را چادرت میتونی:»  گفت داشت لب روی بر لبخندی
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 «؟ نمیخواستی را همین خودت مگر ؛ میکنی نگاهم اینطور چرا:»  گفت او ؛ کردم نگاهش تعجب با من

 «. بعد برای بگذار ؛ زوده حاال ؛ اما ؛ اما:»  گفتم کنان من من

 ار خودت زودتر هرچه بهتره آید نمی خوشت چیزی از اگر من نظر به ولی ؛ راحتی هرجور:»  گفت و انداخت باال را هایش شانه شایان

 «. کنی خالص شرش از

 . دارم احتیاج بیشتری زمان به ؛ خارجه ام عهده از کار این فعال اما ؛ توست با حق ـ

 «. است میلت که هرطور:» گفت لبخندی با

 خیابان در کنارهم در شایان و من ؛ مادر کردنهای منع و پدر های دخالت بدون.  آمد می نظر به داشتنی دوست و زیبا چقدر روز آن

 ایانش اما.  درهم های سگرمه با و بیاورم برلب بتوانم لبخندی اینکه بدون معذب.  داشتم را قبل حس همان ساعتی تا.  میزدیم قدم

 را مدست گهگاهی و بخنداند مرا ؛ آورد می در خود از که ای بامزه های شکلک با میکرد سعی و بود هیجان و شور سراپا ؛ نبود اینطور

 ردمم نگاه از و آمد بیگانه او نظرم به.  داشتم غریبی ؛حس کشیدم عقب را دستم آن یک ؛ بار اولین برای.  میگرفت دستش در

 . بزنند قدم خیابان در هم دست در دست دختری و پسر که بود عادی خیلی مردم برای البته.  داشتم وحشت

 ره ؛ نگریستم می تردید و شک با اطراف به.  دارد وحشت چیز همه و کس همه از که دیدم افتاده عقب انسان یک را خودم لحظه یک

 عیس گاهی که شد متوجه هم شایان حتی.  کند جدا هم از را ما و بزند گوشم به محکمی سیلی و برسد راه از پدر که بودم منتظر آن

 ؛؛ کنی زندگی داری دوست که هرطور کن سعی و باش خودت:»  گفت راحت خیلی او.  دهم نشان را خودم نیستم که چیزی آن میکنم

 نآ که میداند خدا.  فشرد محکم را دستم و «؟ میترسی چی از ؛ پس.  داریم تعلق بهم تو و من.  هستی نگران و مشوش اینقدر چرا

 . داشتم خوبی احساس چه لحظه

 ؛ بیاورم در پر میخواستم خوشحالی از.  گرفتم را جلسه به ورود کارت و رفتیم دانشگاه به آمدیم بیرون آزمایشگاه از اینکه از بعد

.  بود کرده برآورده را آرزویم خدا راحت چقدر ؛ باشد داشته تعلق من به و دستم در کارت این روز یک که دیدم نمی هم درخواب

 . آمدم خود به تازه کرد صدایم چندبار اینکه از بعد ؛ شنیدم نمی را شایان صدای که بودم شده غرق خیال و فکر در آنقدر

 ؟ کجایی دختر هی ـ

 «!دورا دور اون:»  گفتم خوشحالی با

 ؟ شاپ کافی بریم موافقی ؛ بگیریم جشن را شادی این باید پس ـ
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 . بهتر این از چی ؛ البته ـ

 یچه که بودم شده خودمانی و میکردم صمیمیت احساس او با چنان آن ؛ میگذشت شایان و من آشنایی از که کوتاه مدت همین طی در

 یخوب احساس حاال آمد می بدم مردها از شدت به که من.  کنم برقرار ارتباط ام آینده همسر با راحتی همین به فکرنمیکردم وقت

 ودوب کودکی دوران خاطرات و یاد خوب حس این نمیدانستم اما.  بودم پذیرفته مونس و همدم یک بعنوان را او و داشتم او به نسبت

 هک بودم شاد و سرحال چنان آن بهرحال!  بودم شده مند عالقه او به واقعا یا بودم راضی و خوشحال آنقدر بود شده ام ناجی اینکه از

 . شود ام خوشی مانع چیز هیچ نمیخواست دلم

 راموشف را روز آن هم هنوز.  گذاشتم شاپ کافی به قدم بار اولین برای ها بچه با که افتادم روزی یاد به شدیم شاپ کافی وارد وقتی

 دستش شایان . بیفتد اتفاق یکبار فقط بود ممکن که بود بزرگی تحول من زندگی در ولی ؛ بود عادی خیلی ها بچه برای شاید.  نمیکنم

 «؟ هستی دورا دور اون هم هنوز:»  گفت و داد تکان صورتم جلو را

 «. افتادم دوستانم یاد ؛ بخشید می:»  گفتم و گرفت ام خنده

 ! افتادی آنها یاد به که شده چی حاال ـ

 نشد قاطی برای دختر هی:»  گفت و زد نهیب مرا درونم از کسی اما ؛ بگویم او برای را شاپ کافی روز آن داستان که کردم باز لب

 «. زوده خیلی حاال

 : گفتم و شایان به کردم رو

 . رفته انگلستان به ؛ همسرش معالجه برای که ؛ شادی از مخصوصا ؛ ندارم خبر آنها از که وقته خیلی ـ

 ؟ داشت خاصی بیماری همسرش ـ

 از که یعشق داستان یک ؛ میکنم تعریف مفصل برایت را آنها زندگی داستان روز یک:»  گفتم و دادم تکان تاسف عالمت به را سرم

 «. شد نخواهی سیر شیدنش

 ؟ میرود بین از هم زود خیلی و آید می وجود به زود خیلی که امروزی های عشق یا قدیمی رمانتیک های عشق اون از ـ

 . داشت نخواهد پایانی وقت هیچ که ماندنی یاد به عشقی ـ

 . بخوری را آن نشده سرد ات قهوه تا بهتره حاال ؛ باشد جالب خیلی باید پس ـ

 : گفت داشت لب بر لبخندی درحالیکه شایان.  شدیم قهوه نوشیدن مشغول دلنشین سکوتی در
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 هم وزهن منکه برای ؛ جنجالی و جار هیچ بدون ؛ بنشینیم میز یک سر دوستانه اینطور وتو من روزی که میکردی فکر اصال مهتاب ـ

 صالا وقتها اون.  کنم ازدواج بخواهم ام کودکی دوران همبازی با روز یه نمیکردم فکر وقت هیچ منکه ؛ میدونی.  مشکله کردنش باور

 یاورمب بدست میخواهم را هرچه زور با میتوانستم اینکه از و دربیاورم را تو لج نوعی به میخواست دلم همیشه و آمد نمی خوشم تو از

 وانممیت چطور که کشیدم می نقشه کودکانه رویاهای در شب هر.  میکردم غرور احساس آوردم نمی کم تو جلوی وقتی و میبردم لذت

 را تو کارهایم با میخواست دلم ؛ میکردم حسادت بهت جورایی یه و نداشتم تو به نسبت خوبی احساس وقت هیچ ؛ بگیرم را تو حال

 . دهم آزار

 از که ودیب شده بزرگی دختر دیگر تو ؛ نمیکردم راحتی احساس اصال و شد کننده کسل برایم تون خونه جو شدم بزرگتر که کم کم

 میخورم صحر بیتشر دیدم می ؛ کشیدی می خودت دنبال به سختی به که نماز چادر آن با را تو وقتی بودی شده منع من با کردن بازی

 پاک ذهنم از گاه هیچچ تو ی خاطره و یاد اما ؛ شد قطع ارتباطمان اینکه با.  ندارم شما ی درخانه جایی دیگر که فهمیدم موقع آن از و

 داشته همب نسبت خوبی احساس نمیتوانیم ما:»  گفتم او به.  ببینم را تو که داشت اصرار خیلی ها آخری این عزیزجون اینکه تا نشد

 «؟ نداشتیم را هم دیدن چشم و میزدیم هم کله سرو به چطور که رفته یادتان هایمان بچگی ؛ باشیم

.  شده خانمی خودش برای هم مهتاب و شدی مردی خودت برای تو.  کرده فرق چیز همه حاال پسرم:»  گفت جواب در عزیزجون اما

 «. آید می بند زبانت ببینی را او اگر که میدونم من

 براندازت ؛ دیگر حسی و دیگر نگاهی با حاال که بودی قدیمی آشنای همان تو. لرزید سینه در دلم دیدم را تو سالها از بعد وقتی

 . هستم خشنود و راضی بسیار انتخاب این از حاال.  میکردم

 . بود خوشحال بود ریخته بیرون را درونش حس آالیش بی و ساده اینکه از

 و بیزار اندوه و غم از ؛ سرزنده و شاد.  بودم دنبالش به که بود کسی همان او.  میشد بیشتر و بیشتر شایان به ام دلبستگی روز به روز

 . بود طلب زیاده هم حدودی تا و آورد می وجد به را او میشد زندگی در تحولی باعث که هرچیزی بود تنوع و شادابی و طراوت عاشق

 از مرا هک نگهبانانی با ؛ بودم شده بزرگ ؛ ای شیشه قفس یک در من.  رساند می هایم خواسته به مرا که بود نجاتم فرشته همان شایان

 ندگیز دارم دوست که آنطور میتوانستم حاال.  آمد نجاتم برای آزادی فرشته باالخره و بودند کرده محروم زندگی لذایذ کوچکترین

 . کنم اعالم نوعی به را خود وجود و کنم

 کارها زودتر هرچه میخواست دلم.  نداشت معنایی برایم زندگی او بدون.  شدم شایان شیدای و عاشق کوتاه مدت همین طی در

 نه البته.  ودنب زورگو و مستبد پدر آن دیگر و کرده فرق خیلی پدر. کنیم آغاز سقف یک زیر در را مشترکمان زندگی و بگیرد صورت

 من از اجبار به را چیزی دیگر اما ؛ بود نیرومند و مقتدر مرد همان خودش زندگی حیطه در ؛ باشد داده تغییر را روشش و راه اینکه
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 بودم ردهک نام ثبت کنکور در او چشم از دور اینکه از حتی ؛ نمیگرفت ایراد رفتنم بیرون طرز و پوشیدن لباس درباره.  نمیخواست

.  ودب شده دیر دیگر حاال ولی داشتم را آرزویش همیشه که بود شده پدری همان.  آمد می داشتنی دوست نظرم به چقدر.  نزد حرفی

 . میرفتم خانه آن از زودی به من.  نمیکرد فرقی دیگر برایم

 و ادمد خوب را امتحانم ؛ بخوانم درس باید که آنطور نتوانستم اینکه با و کردم شرکت درکنکور.  شد درست کارها ی همه زود خیلی

 جدا زهما مردانه و زنانه و شود برگزار هتل در داشت اصرار پدر.  بود عروسی جشن ؛ مشکل بزرگترین اما.  بودم بین خوش نتیجه به

 وا.  شایان نه و میرفت زیربار پدر نه.  بود بحث روز چند تا.  شود برگزار باغ در عروسی مراسم که داشت دوست شایان و باشد

 «. نخورم حسرت بعدها که باشد آنطور نمیخواهد دلم ؛ شبه یک عروسی:»  میگفت

 «. بگذارم سر به غیرتی بی کاله که مانده همین دیگر ؛ دارم آبرو اقوام و دوستان جلو هم من:»  گفت جواب در پدر

 تند قدراین نباید شد متوجه پدرکه «؟ هستم غیرت بی من یعنی سهامی آقای:»  گفت دلخوری با و برخورد خیلی شایان به جمله این

 آخه داشتمن توهین قصد کردم زندگی طور این عمر یک من میدونی ؛ نبود این منظورم جان شایان نه ؛ نه:»  گفت دستپاچگی با میرفت

 جور یه ؟هرکسی بود تظاهر اش همه گویند نمی و ؟ خندند نمی ریشم به مردم حاال ؛ ام زده تقوا و ایمان از دم همیشه که من پسرم

 حتراما هم عقاید به که اینه راهش تنها.  است درست کی روش که کنیم قضاوت و بگیریم ایراد بهم تونیم نمی ما و میکنه زندگی

 های ثبح با نمیخواهد دلم حاال و بسازید خوبی زندگی کنارهم در میتونید و دارید دوست را همدیگر شما که خوشحالم من.  بگذاریم

 فراطیا وقت هیچ زندگی در نصیحت تو به من از پسرم اما ؛ کنیم پیدا مناسبی حل راه بهتره.  کنم خربا را شما خوب روزهای مورد بی

.  دهمب تغییر را خودم نمیتوانم دیگر که کنم چه اما ؛ هستم افراطی خیلی کارهایم در که میکنم اقرار خودم من ؛ نباش طلب زیاده و

 یچه که کنید حفظ را ایمانتان و باشید معتقد زندگی اصل به.  است خوب اش اندازه و حد در هرچیز ؛ راه اول و هستید جوان شما ولی

 ای هپار مهتاب.  کنید سربلند مرا میخواهد دلم.  شدم پسر دو صاحب خداوند لطف به اما نداشتم پسری من.  دید نخواهید ضرر وقت

 هب و ام نداشته بحث و مشاجره مهتاب اندازه به کسی با ام زندگی طول در شاید.  است سرسخت و نترس دختری او.  است وجودم از

 و نشده مک او به نسبت ام عالقه و عشق از ذره یه اینحال با اما ؛ نرفته حرفهایم زیربار که است کسی تنها او که بگویم میتوانم جرات

 «. سپارم می تو به را تنم ی پاره این حاال

.  داختان گریه به را همه که چکید چشمانش ی گوشه از اشکی و کرد سکوت میگفت سخن کرده بغض صدای با لحظه آن تا که پدر

 «. دنیا اندازه به ؛ دارم دوست خیلی:»  گفتم و گرفتم آغوش در را او و رفتم پدر سمت به ؛ بیارم طاقت نتوانستم دیگر من

 من ؛ میدانید صالح شما که هرطور:»  گفت و بوسید را او ست و آمد جلو که گرفت قرار پدر حرفهای تاثیر تحت آنچنان هم شایان

 . ندارم حرفی
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 ماش بهرحال.  کنم اجحاف شما به نمیخواهد دلم اما میگذاری احترام من نظر به که پسرم متشکرم:»  گفت و بوسید را او صورت پدر

 «. بگیرید جشن دارید دوست که طور هر هم شما و کنم برگزار میخواهم که آنطور مجلس یک من بهتره.  هستید جوان

* * * 

 بااینکه.  نمیروم مخصوص فروشگاه آن به دیگر اما میرویم خرید برای شایان همراه به روز هر.  است شلوغ خیلی سرم روزها این

 ادآوری شاید.  متنفرم محل آن از عجیبی طرز به اما ؛ کند تهیه میتوانست یوسفی آقای را لباس مدلهای جدیدترین و ترین شیک

 اما.  دمیخریدن برایم بود خودشان میل باب که هرچیزی و میرفتم بازار آن به پدر گاهی و مادر همراه به که است گذشته تلخ خاطرات

 دنپوشی لباس در شایان.  میکنیم انتخاب داریم دوست که هرچیزی و میرویم معمولی های فروشگاه به شایان دست در دست حاال

 هم خواب هب اصال که مدلهایی و کوتاه ؛ حلقه آستین پیراهنهای شایان. بیاید خوشم لباسی از که بود کافی فقط ؛ نداد قرار شرطی هیچ

 من لد برای خونه توی عزیزم:»  میگفت ؛ میشد رو روبه من مخالفت با وقتی و میکرد انتخاب کنم تن به را آنها روزی که دیدم نمی

 «! بپوشی میتونی که

 هیهت نمیتوانست او ؛ بود فراهم برایم پدری ی خانه در که چیزهایی درصد یک شاید و بود معمولی کامال فرد یک مالی لحاظ از شایان

 از که ای پرنده مانند.  داشت ارزش دنیا یک برایم میکرد درک مرا و میداد اهمیت هایم خواسته به که همین. بودم خوشحال اما ؛ کند

 . کند شکار مرا بتواند صیادی اینکه بدون ؛ میزدم بال و پر راحتی به ؛ آبی آسمان در ؛ شده رها قفس

 خوشحال میشود تر شاداب روز به روز من ی چهره دیدند می اینکه از هم ماهان حتی و زهرا و مادر ؛ بود شده عوض کلی به خانه جو

 چقدر چندسال این در که فهمم می حاال.  میکرد شکر را خدا مرتبه هزار روزی مادر ؛ بودم رسیده ام خواسته به من اینکه از ؛ بودند

 آنها ناراحتی باعث که ندهم انجام کاری که دادم قول خودم به روز همان.  بودم کرده تلخ کامشان به را زندگی و دادم آزار را آنها

 . شوم

 چون ؛ میکردم پنهان درجایی بدهم پدر و مادر نشان نباید میدانستم که را آنهایی و بردم می اتاقم به میخریدم که هرچیزی

 و برمیخاستم خواب از گشاده رویی با هرروز.  کنم خراب را خوش روزهای این و کنم آزرده عنوان هیچ رابه آنها خاطر نمیخواستم

 درختان . نگریستم می خانه زیبای حیاط به پنجره از.  نمیکردم دلتنگی احساس شده آغاز دیگری روز اینکه از گذشته مثل دیگر

 می دلم هب آنها صدای دیگر حاال ؛ میکرد فرق گذشته با برایم پرندگان صدای ترنم.  میدادند زندگی بوی و بودند سرزنده و شاداب

.  تندداش خاصی تاللو استخر کف آبی سنگهای ؛ میکرد خودنمایی دیگری شکل به آب پر بزرگ استخر.  میبردم لذت و نشست

 فسن.  رسید خواهد پایان خط به زودی به که بودم شناگری مانند به اما ؛ بود نرفته فرو زالل آب این در جسمم وقت هیچ بااینکه

 تمام و مرفت لباسهایم کمد بسوی تامل بدون که شدم زده ذوق چنان آن.  کردم استشمام را تابستان ماه آخرین هوای و کشیدم عمیقی

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          95  |صفحه            

 

 هر و کفش و کیف ذوق و شوق با ؛ کردم باز را آنها تک تک و چیدم خود دور تا دور و آوردم بیرون بودیم خریده که را چیزهایی

 حس را خود وجود بار اولین برای و میپوشیدم را لباسها ؛ بوسیدم و گرفتم بغل در داشت قرار اطرافم در آنچه

 . میکردم

 به چقدر داشت قرار وسطش در نگین یک فقط که ای ساده ی حلقه ؛ آوردم بیرون جعبه از را هایمان حلقه همراه به طال سرویس

 یا ؛ سکه یمناسبت به هرماه همیشگی عادت طبق مادر.  داشتم طال بیشتر یا ؛ کیلو یک حدود شاید.  آمد می داشتنی دوست و زیبا نظرم

 آن از رت باارزش خودم ساده سرویس این حاال و نکردم استفاده آنها از هم یکبار حتی که کنید باور اما ؛ میخرید برایمان طال ای قطعه

 شایان صدای شنیدن از ؛ آورد بیرون هوا و حال آن از مرا تلفن زنگ صدای که بودم خیال و فکر در غرق.  است جواهر و طال همه

 . شدم خوشحال

 ؟ چطوری شایان سالم ؛ الو ـ

 . شده تنگ برات دلم چقدر بدونی اگه ؛ خوشگلم عروس بر سالم ـ

 . شده تنگ برات دلم هم من ـ

 ؟ میکردی کار چه ـ

 لباس اون راستی ؛ نمیشم سیر آنها تماشای از و ام چیده خودم دور ایم خریده هم با راکه چیزهایی تمام ها دیوانه مثل امروز ؛ هیچی ـ

 . بود برده ماتم ؛ آیینه توی تصویرم به همانطور تعجب از کردم تن به وقتی.  قشنگه چقدر آبی

 . نمیشد باورت که بودی شده زده شوک چنان آن تو اما ؛ گفتم بهت فروشگاه توی هم روز اون ـ

 . کنم تن به روزی را لباسی چنین که دیدم نمی هم خواب توی وقت هیچ ؛ میدونی آخه ـ

 ! خبر چه دیگه خب.  رسید خواهی آرزوهایت ی همه به نداری غمی هیچ ؛ داری را من که وقتی تا ؛ بدان را این عزیزم ـ

 . ندارم ای تازه خبر ؛ هیچی ـ

 ؟ رفتی اینترنت سراغ به تازگی ـ

 رخب حتما حاال و ها هنرپیشه و ها خواننده سایت روی رفتی نکنه ؟ چی تو.  ندارم را کارها این وقت که گرفتارم آنقدر روزها این ـ

 . داری داغی
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 . نرفتم کسی سایت روی اما ؛ داغه خیلی که خبر داغی از ـ

 ! شده خبر چه ؟ چیه پس ـ

 . بزن حدس خودت ـ

 . شده چی بگو ، نکن لوس را خودت شایان ـ

 . بودی خبری چه منتظر تازگی به ببین فکرکن کم ؛یه پرتی اینقدر چرا تو دختر ـ

 ؛ شایان:»  گفتم خوشحالی با.  افتادم دانشگاه نتایج یاد ناگهان که بکشم فریاد سرش میخواستمم ؛ آورد درمی را حرصم داشت دیگه

 «! اومده دانشگاه جواب بگو راست من جان ؛ شایان

 . کرد را خودش کار آخر ؛ ذکاوت و هوش این به ؛ به به ـ

 ؟ نه یا شدم قبول ؟ شده چی بگو ؛ میکنی ام کالفه داری شایان ـ

 برات قند آب لیوان یک بگو هم مامانت به ضمن در ؛ بنشینی صندلی یه روی بهتره.  داد یهو نمیشه که را بد خبر ؛ بگم چی آخه ـ

 . کنند درست

 اینقدر انشای:»  گفتم دلخوری با.  بود گرفته اش شوخی موقعیت این در او و بود ریخته بهم اعصابم ؛ بکنم را اش کله میخواست دلم

 وقت نه.  ببندم کنکور به دل نباید که بود مشخص ؛ داشتم من که احوالی و اوضاع بااین ؛ ندارم قبولی انتظار که خودم ؛ نده آزارم

 «. را جراتش نه و داشتم خواندن درس

 بیکاری وقت آنقدر ؛ داشت خواهی وقت کافی اندازه به ازدواج از بعد.  دیگه سال نشد امسال نکن ناراحت را خودت اصال عزیزم ـ

 و بیست و هشتصد ی رتبه ؛ علی پدر اسم ؛ سهامی مهتاب خانم... شده چند ات رتبه ببینم بگذار حاال.  بخونی درس بنشینی که داری

 . شدند قبول تهران پرستاری رشته شش

 جواب چرا شده چی مهتاب ؛ مهتاب:»  میزد داد شایان خط آنطرف از ؛ بزنم حرف نمیتوانستم دقایقی تا نمیشد باورم اصال!  خدایا

 «؟ نمیدی

 ام حنجره زا صدایی میکردم سعی هرچه و داشتم بدی حال. میکرد سنگینی ام سینه قفسه روی بر سنگینی جسم و آمد نمی باال نفسم

 . نمیتوانستم ؛ بدهم بیرون

 . دادنم خبر این با من سر بر خاک ؛ بزن حرفی خدا به را تو مهتاب ـ
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 امالک حواسم.  میگرفت همراه تلفن با را ای شماره میزد حرف من با که همانطور و بود شده دستپاچه کند چه نمیدانست که شایان

 بر رنگ که من دیدن با.  شد اتاقم وارد سراسیمه مادر که بود نگذشته لحظاتی هنوز.  نداشتم زدن حرف توان فقط بود سرجایش

 «؟ شده چی مهتاب ؛ بده مرگم خدا:»  گفت و زد صورتش به دستی دو نداشتم چهره

 را سرم درحالیکه ؛ داد ماساژ آرام آرام را ام سینه قفسه و ها شانه و خواباند تخت روی به مرا و گرفت دستم از را تلفن گوشی مادر

 قبول اهدانشگ من مامان ؛ مامان:»  گفتم ای گرفته صدای با.  آمد باال نفسم ناگهان.  ریخت دهانم در آب قاشق چند بود گرفته بغل در

 «. شدم

 . میگریست آرامی به میکرد نوازش را موهایم که مادرهمانطور.  انداختم او آغوش در را خود کنان هق هق و نداد امانم گریه دیگر و

 خواسته هب سماجت با باالخره که خوشحالم.  بیفتی عقب دیگران از که بود حیف ؛ هستی استعدادی با دختر تو ؛ شم فدات من الهی ـ

 . میگم تبریک بهت ؛ رسیدی ات

 «. بدهم را جوابش نتوانستم که بود بد حالم آنقدر ؛ خطه پشت شایان!  وای:» گفتم ؛ افتادم شایان یاد ناگهان

 . میاد اینجا به داره هم حاال و گرفت تماس من با که ترساندی چنان را خدا ی بنده اون ـ

 خوبی چنان آن روحی وضع که هم اینطرف به عید از تازه نخواندم درس که خوب ؛ باشم شده قبول که نمیشه باورم هنوزهم!  مامان ـ

 . نداشتم

 اساحس حاال و بودم نگرانت خیلی ؛ رسیدی آرزویت به که خوشحالم:»  گفت کند کنترل را خود اشک میکرد سعی درحالیکه مادر

 خودت دور که محشری این ؛ بلندشو حاال خب:»  گفت و بوسید دوباره مرا و.«  شده برداشته دلم روی از بزرگ غمی و میکنم آرامش

 «. میرسه راه از شایان االن که کن جمع انداختی راه

 «. میشه ناراحت خیلی حتما بفهمه بابا اگه...  مامان:»  گفتم نگرانی با ؛ بودم اتاق کردن تمیز مشغول که همانطور

 . داری همسر تو ؛ میکند فرق کامال موضوع حاال اما ؛ بروی دانشگاه به نمیداد اجازه بهت کنی ازدواج نمیخواستی اگر شاید ـ

 . میترسم من اما ـ

 گتربزر بعنوان ممکنه ؟ باشد کرده دخالتی محمد و ماهان کار در شده حاال تا ؛ شناسی می خوب که را پدرت.  میترسی چی از عزیزم ـ

 تتربی طوری هم را فرزندانش و است سختگیر خودمان ی خانه ی محدوده در فقط او.  نکرده تحمیل آنها به وقت هیچ اما بزند حرفی
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 ؛ یکن رعایت را اصل سه این اگر.  است حجاب و صداقت و پاکی عاشق او.  برگزینند را شان زندگی راه بتوانند خودشان که کرده

 . شد نخواهد دلخور ازت گاه هیچ

:»  فتگ و بوسید را صورتم. بکند من با برخوردی چنین که نمیشد باورم وقت هیچ.  پدر حتی.  شدند خوشحال ام قبولی خبر از همه

 و شتکارپ با باالخره که کردی خوشحالم اما بودم مخالف دخترانم تحصیل با همیشه بااینکه ؛ باشی موفق زندگی در همیشه امیدوارم

 «. رسیدی هدفت به تالش و سعی

 مخالف اگر شاید ؛ میدانستم سهیم ام شادی در جورایی یه را همه ؛ کردم دعوت رستوران به را همه بزرگ شادی این بخاطر شب آن

 اگر دشای و نمیشدم مصمم کنکور در شرکت برای چنین این من ؛ نبود خانواده اعضای بقیه بودن عقیده هم و پدر های سختگیری و

 آرزویی هیچ دیگر اینکه مثل ؛ میزد موج خوشحالی مادر و پدر سیمای در.  نمیکردم پیدا دادن امتحان به امیدی من نبود شایان

 مامانی خندان صورت.  داشت عجیب برقی ماهان چشمان ؛ باشد مهم ام خانواده برای موفقیتم اینقدر فکرنمیکردم وقت هیچ.  نداشتند

 خود به زندگی در بار اولین برای و بود من موقعیت بخاطر همه و همه عزیزجون های گویی بذله حتی و زهرا بچگانه های شیطنت ؛

 چشم به ؛ رفتمیگ را گلویم بغض صحبتی هر با که بودم شده نازک دل آنقدر. بخندم یا کنم گریه باید نمیدانستم ازخوشحالی.  بالیدم

 را آدم مدتها تا هم خوابی چنین دیدن من نظر به حتی ؛ بود مشکل خیلی کردنش باور ؛ بودم رسیده آرزوهایم همه به ؛ زدنی هم بر

 . باشد داشته حقیقت اینکه به برسد چه ؛ میکند سرگیجه دچار

 مرا و میداد جرات و دل من به ؛ میفشرد دستش در را دستم دیگران چشم از دور وقتی.  میداد آرامش من به ؛ کنارم در شایان وجود

 . میکرد امیدوار داشت خواهم او کنار در که آینده زندگی به

 ای هسلیق با همیشه مثل شایان ؛ دادم نشان بچه یک مانند را ام خوشحالی و کردم باز بودند آورده برایم که هدایایی شوق و شور با

 مدآ زیبا نظرم به چقدر که میداند خدا.  بود ساده و ظریف دستبند یک ؛ کردم باز خوشحالی رابا آن.  بود آراسته را ای جعبه خاص

 را هترینب ؛ هزینه کمترین با همیشه.  داشت خوبی ی سلیقه ولی ؛ بود معمولی کامال فرد یک مالی نظر از شایان گفتم که همانطور.

 . آمد می چنین من نظر به هم شاید. میکرد انتخاب

 «. باشم رایتب خوبی همسر بتونم امیدوارم:»  گفت میکرد نگاه چشمانم در درحالیکه ؛ تبسم با و بست دستم به را دستبند شایان خود

 در آیا ؟ است رویاهایم شاهزاده همان شایان این آیا خدایا ؛ فراگرفت را وجودم سراسر وحشتی و لرزید دلم آن یک چرا نمیدانم

 وسواس که وا ؟ چی پدر ؛ مینگرم دیگری دید از را دنیا و هستم تجربه بی من اگر.  نیست اینطور حتم به ؛ نه ؟ نکردم اشتباه انتخابم

 او با ؛ نیست تردید و شک هیچ جای پس ؛ نبود من انتخاب فقط شایان.  نمیدهد انجام نباشد خودش نظر طبق کاری تا و دارد زیادی

 . شد خواهم خوشبخت
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 داشتم عجیبی الح ولی ؛ نمیکردم پیدا شایان در منفی نکته هیچ بااینکه.  نداشتم خوبی حس.  رفتم خواب به آشفته افکاری با شب آن

 . کند درکم و بفهمد را حرفم که کسی ؛ بزنم حرف کسی با میخواست دلم. 

 و نشست تختم کنار و «؟ شوی بیدار نمیخواهی دخترم! مهتاب:»  مارد صدای با هم آن ؛ شدم بیدار خواب از همیشه از دیرتر صبح

 «. یدا نداده سفارش را عقد سفره و لباس هوز ؛ نمانده ات عروسی به بیشتر هفته دو دلم عزیز:»  گفت و کرد موهایم الی را دستش

 «.بخیر صبح:» گفتم بودم گیج هنوز درحالیکه و برخاستم جا از سختی به

 . برسه راه از شایان که حاالست همین ؛ کن آماده را خودت زودتر ،بلندشو عزیزم بخیر صبح ـ

 لحظه ندچ میشه!  مامان:»  گفتم و گرفتم را او دست ؛ برخیزد جایش از میخواست مامان.  افتادم گذشته شب یاد شایان نام شنیدن با

 «. بنشینی

 «. البته:»  گفت لبخندی با

 «؟ شده خبری:»  گفت تعجب با و نشست کنارم در دوباره

 «. بزنم حرف باهات میخواهد دلم فقط ؛ نه:»  گفتم و دادم تکان منفی عالمت به را سرم

 .منتظرم من ؛ دلم عزیز بگو ـ

 . مچسباند سینه به محکم را او کنم جلوگیری اشک ریختن از میکردم سعی درحالیکه و انداختم گردنش دور را دستم ناگهان به

 «. میکنی نگرانم داری ؛ بزن حرف خدا به را تو شده چی:»  گفت نگرانی با مادر

 اون ایانش نکنه ؛ باشم کرده اشتباه انتخابم در نکنه ؛ میترسم آینده از!  میترسم من...  مامان:»  گفتم و کردم جدا او آغوش از را خودم

 خدا هب را تو مامان. دیدم ای آشفته خوابهای دیشب ؛ اضطراب ؛ نگرانی ؛ دلهره.  دارم بدی حال.  بودم دنبالش به من که نباشه کسی

 حس حاال ماا ؛ شایان مثل بودم کسی دنبال به و برم خونه این از جوری یه میخواست دلم همیشه ؛ بگو نیستی راضی وصلت این به اگه

 «. بدهم دست از هم را آرامش ذره یه همین که بروم جایی نمیخواهد دلم.  دارم ای دیگه

 عاشق نم خود.  میکنم درکت خوبی به من.  عزیزم نباش نگران.  کردی عمر نصف مرا که ؛تو دختر:»  گفت و کشید عمیقی نفس مادر

 مان روسیع به که هفته دو یکی ؛ اینحال با.  کردم مخالفت باپدرم که جایی تا ؛ داشتم اطمینان صد در صد او به و بودم پدرت شیدای و

 از آرامش کم کم پدرت حرفهای با اما.  بزنم چیز همه زیر به داشتم قصد که جایی تا ؛ شدم خیاالت و اوهام همین دچار ؛ بود مانده

 او با ؛ تاس خوبی پسر شایان.  نشده کم پدرت به نسبت ام عالقه و عشق از ریزه یه بینی می که هم حاال و بازیافتم را ام رفته دست
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 ودتخ به بستگی هم زندگی بقیه ؛ ایم ندیده چیزی خانواده این از خوبی جز ما که حاال تا ؛ نده راه دلت به بد.  شد خواهی خوشبخت

 در هک زندگی آن و بخوای باید.  باشه مرد راهنمای و کمک میتونه مسائل خییل توی که است زن این.  بسازی را مردت باید تو.  داره

 نیک لمس باید را آن های لحظه لحظه ؛ میگذرد باد سرعت به بینی می که نیست آن زندگی کنی مهیا است ات خانواده و خودت شان

 دهرچن های خوشی و کن فراموش را بد خاطرات.  کن کسب تجربه فقط گذشته از و ببین را آینده همیشه.  بگیری درس آنها از و

 . بخواه کمک او از و ببین را خدا جا همه و همیشه و بیاور یاد به را کوچک

 . کنی پاک ذهنت از را زشت افکار این بهتره ؛ کنی آماده را خودت و بشویی را رویت و دست بلندشی بهتره حاال

 . رفتم شایان استقبال به خوب ای روحیه با و داد تسکین مرا حدودی تا مادر حرفهای

 11فصل

 

 دل و دست مرد او عقد سفره و عروس لباس خرید حتی ؛ گرفت عهده به خودش را عروسی مخارج تمام بود گفته که همانطور پدر

 در نجش شد ؛قرار پذیرایی وسایل ؛ شام ؛ هتل.  باشد بهترین از باید چیز همه.  نمیگذاشت کم وقت هیچ کردن خرج در و بود بازی

 . بود کرده مهیا و آماده را چیز همه و داده انجام را کارها تمام قبل هفته چند از پدر.  شود ربرگزا ها هتل ترین مجلل از یکی

 ارک ازاینکه بعد داشت عادت همیشه مادر چون.  زدیم هتل به هم سری ؛ رفتیم لباس گرفتن برای شایان و مادر اتفاق به که روزی

 و کم یچه ؛ بود گذاشته تمام سنگ پدر که واقعا.  باشد افتاده قلم از چیزی مبادا که میکرد چک را همه خودش ؛ میرسید اتمام به پدر

 انده به شایان.  بست نقش مادر برلبان رضایت از لبخندی ؛ داد مادر دست به را ها لیست مدیرهتل وقتی.  نداشت وجود کسری

 می ظرن از را شام لیست که وقت حتی و میگفت سخن پذیرایی ی شیوه و مراسم از سرعت به او که وقتی.  بود مانده خیره هتل مدیر

 برگزار خودمانی و کوچک مجلس یک بهترنبود ؟ چی برای خرج همه این »:  گفت آهستگی به و کرد من به رو تعجب با گذراند

 «! نیفتد زحمت به پدر همه این که میکردیم

 ماندب باقی حرفی جای گذارد نمی ؛ دهد انجام بخواهد اگر و نمیدهد راانجام کاری یا پدر.  بود خودش پیشنهاد این:»  گفتم لبخندی با

.» 

 . است مورد بی خرج اینهمه من نظر به اما ؛ نکند درد دستشان ـ

 . شد برگزار همینطور هم ماهان عروسی جشن ـ

 «... اما گرفت محمد آقا را جشن اون:»  گفت آمد می نظر به گرفته کمی درحالیکه شایان

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          111  |صفحه            

 

 «. نینز مورد این در حرفی دیگر بهتره ؛ میدهد انجام فرزندانش برای برآید دستش از هرکاری پدرم:»  گفتم و کردم قطع را حرفش

 زیادی کارهای:»  گفت شایان ؛ برود میخواهد کجا است ظهر سر که کرد اصرار او به مادرهرچه.  نزد حرفی شایان خانه به رسیدن تا

 ؛ دارم مهتاب با کوتاهی صحبت ضمن در.  برسم آنها به نشده دیر تا بهتره ؛ نداریم که هم چندانی وقت.  ام نداده انجام هنوز که است

 «. برمیگردیم دیگر ساعت نیم تا بزنیم دوری بدهید اجازه اگر

 «. خدا امید به بروید:»  گفت مادر

 کمی ؛ است دلخور چیزی از آمد می نظر به و بود گرفته اش قیافه.  بگوید میخواهد چه شایان نمیدانستم ؛ شدیم ماشین سوار دوباره

 از بلق میخواهم!  مهتاب:»  گفت مقدمه بدون ؛ سکوت دقایقی از بعد و کرد پارک درختی زیر شایان اینکه تا زدیم پرسه خیابانها در

 ارایید تمام اگر.  نیستم پولدار پدرت مثل من اینکه اول.  کنم روشن برایت شد خواهد ساز مشکل نظرم به که را مسئله چند ازدواج

 زهنو که هستم معمولی بسیار بسیار پسر یک من.  نشود پدرت ثروت صدم یک شاید ؛ بگذاری هم روی را برادرهایم و مادر و من

 میتوانمن که ام شرمنده حتی.  کنم برآورده را تو توقعات نتوانم گاه هیچ شاید و دارم وقت نیمه کار یک و نرسیده اتمام به دانشگاهم

 کار یه و شد تمام درسم من اینکه از بعد و باشیم کرده عقد سال دو یکی میخواست دلم شخصا من.  بپردازم را دانشگاهت خرج

 را ام گیزند طول تمام اگر هرچند.  نکرد موافقت پدرت متاسفانه که کنیم آغاز را مشترکمان زندگی ؛ میکردم پیدا حسابی و درست

 . بگیرم برایت مفصلی این به عروسی جشن بتوانم نمیکنم فکر بازهم ؛ کنم کار هم

 حتی نه و ماشینی و خانه نه و دارم بانکی حساب نه.  هستم صفر مالی ازنظر حاضر حال در من ؛ بگویم کنده پوست و رک بگذار مهتاب

 ارمانافک خدا شکر.  داد خواهم انجام هرکاری تو خوشبختی برای و دارم دوستت که بدان را امااین باشد داشته را تو لیاقت که چیزی

 هیچ و کنی زندگی داری دوست که همانطور بدهم قول بهت میتونم من.  باشد کمی چیز این نمیکنم فکر و است نزدیک بهم خیلی

 دمیخواه دلم حاال.  گذراند خواهیم هم با را خوشی لحظات اما ؛ باشیم داشته ای ساده زندگی است ممکن.  نباشد کار در اجباری و زور

 اگر قسم خدا به.  بزن را دلت حرف میکنم خواهش ؟ موافقی ؛ داشتن دوست و عشق سراسر اما ؛ محقرانه زندگی بااین تو بدانم

 «. میروم بیرون ات زندگی از راحت خیلی اما سخته برایم بااینکه شدی پشیمان

 که تنمیدانس او. بیاورم پائین را توقعاتم و ندارد بساط در چیزی که بدانم من اومیخواست.  بود روشن و واضح کامال شایان حرفهای

 که ام گذرانده پدری خانه در را آوری زجر دوران چه من نمیدانست او ؛ میخوره بهم حالم پوله هرچه از که ام دیده پول آنقدر من

 فکرم و نظر قتو هیچ.  برسانم اثبات به میخواستم را خود استقالل نوعی به و بودم مستقل دنبال به ؛ هستم آزادی دنبال به فقط و فقط

 به.  بدهم دست از را آن نمیخواستم داشت قرار ام قدمی چند در آزادی که حاال و بود اجبار و زور همیشه ؛ نداشت اهمیت خانه در

 همیشه که همین.  است کافی ؛ کنی مهیا برایم راحتی و ساده زندگی و کنی درک مرا که همین:»  گفتم و کردم او به رو سادگی

 «. بود خواهم خوشبخت بداری دوستم و باشی درکنارم
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 «. شد خواهیم خوشبخت ما:»  زد فریاد بلند صدای با کند کنترل را خود خوشحالی نمیتوانست درحالیکه شایان

 تهران در یکوچک آپارتمان بتواند نمیکرد فکر وقت هیچ که شایان ؛ داد هدیه ما به رفاهی وسایل کلیه با مبله و شیک آپارتمانی پدر

 را چیزی وقتی.  هستیم عجیبی موجودات چه انسانها ما.  زحمتی و سختی هیچ بدون ؛ شده چیز همه صاحب که میدید حاال ؛ کند اجاره

 . میدهیم دست از را آن راحت خیلی و نمیدانیم را آن قدر ؛ آوریم می دست به آسان

 ؛ دارد گفتن برای زیادی حرفهای ؛ خوابیده غم چشمانش ته ؛ دارد فرق همیشه با نگاهش ؛ آید می نظر به گرفته خیلی روزها این پدر

 ؛ ذاردبگ اثر او روی اینقدر من رفتن فکرنمیکردم وقت هیچ.  باشد ساکت و آرام میکند سعی و میگیرد را خودش جلو جورایی یه اما

 رت دلتنگ میشود تر نزدیک مان عروسی روز به هرچه ولی میکردم شماری لحظه روزها این برای اینکه با.  دارمن خوبی حال هم خودم

 . میلرزد دلم و میگیرد را گلویم بغض.  ندارم را پدر چشمان به کردن نگاه طاقت.  میشوم

 خاطره آوریاد هرکدام ؛ آوردم بیرون یکی یکی را تابلوها ام نگرفته هایم نقاشی از سراغی که وقته خیلی ؛ رفتم زیرزمین به آخرشب

 بر زدم رنگ در را مو قلم و برخاستم جا از اختیار بی.  میداد آرامش من به اینقدر آنها به کردن نگاه چرا نمیدانم اما ؛ بود غمگین ای

 تحسین با.  درسی اتمام به کارم که بود گذشته شب نیمه دو از ساعت.  ریختم بیرون را غمم و دلتنگی همیشه مثل و کشیدم بوم صفحه

 ی هاله مانه با ؛ میشد دیده آن در مختلف شکلهای به ؛ پدر از تصویر چندین شاید.  داشت زیادی فرق بقیه با ؛ دوختم چشم تابلو به

 گرفته اینقدر روزها این پدر چرا که میپرسیدم خود از همیشه.  نفهمیدم را معنایش وقت هیچ که غمی ؛ بود چشمانش در که غمی

 تسرصحب میخواستم نوعی به هربار و رفتم سراغش به چندبار.  نداشت را حالت این رفت بخت ی خانه به ماهان وقتی آخه ؛ است

 و تردید نهما دچار شاید ؛ نداشت را همیشگی گرمای دستهایش.  میشکند تلنگری با میکردم فکر هرلحظه نتوانستم اما ؛ کنم راباز

 جان مداشت تازه.  میترسیدم کند خراب را چیز همه و کند باز زبان پدر ازاینکه.  بود آمده من سراغ به پیش وقت چند که شده دودلی

 به.  دمبو کرده پیدا دیگری هوای و حال ؛ او شاد روحیه و شایان کننده دلگرم حرفهای با و بود شده زیاد نفسم به اعتماد ؛ میگرفتم

 و آب با.  نداشت قرار و آرام لحظه یک و رنجاند نمی را او چیز هیچ که آمد می مضاعف نیرویی با العاده خارق انسان یک شایان نظرم

 مینه به مرا او و میرسید نظرم به خبر ترین اهمیت با و بزرگترین که میکرد تعریف را اهمیت بی و کوچک خبرهای چنان آن تاب

 . بدهم دست از را او قیمتی هیچ به نمیخواست دلم و بود کرده خود ی شیفته راحتی

 با شدمن متوجه را پدر آمدن که بودم خود پریشان افکار درگیر چنان آن ؛ بودم تابلو تماشا محو هنوز من و بود گذشته شب از پاسی

 . آمدم خود به او صدای

 .میکشی زیبایی تابلوهای ـ

 «! میکنید کار چه اینجا شما ؛پدر پدر:»  گفتم و برگشتم او بسوی هراسان
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 . باشی اینجا باید تو که زدم حدس ؛ شدم زیرزمین روشنایی متوجه که بودم درحیاط زدن قدم مشغول نبرد خوابم ـ

 ؟ دارید خبر شما مگر ـ

 من ؛ ببخش رام.  میکشی زیبایی های نقاشی چه میدونم که وقته خیلی ؛ عزیزم آره:»  گفت میکرد نگاه تابلوها به تحسین با درحالیکه

 « ؟ ببینم را جدیدت نقاشی این حاالمیشه.  است العاده فوق کارهایت.  آمدم می اینجا به اجازه بدون گهگاهی

 سعی هدرحالیک طوالنی نسبتا زمان از بعد و شد خیره نقاشی به و نشست چهارپایه روی پدربه.  رفتم کنار العملی عکس هیچ بدون

 «؟ چیست تابلو این اسم:»  گفت نکند نگاه چشمانم در میکرد

 . پدر ـ

!  تهدرس...  شوی خوشبخت امیدوارم عریزم: »  گفت و گرفت دستش در را دستم ؛ بود کرده حبس گلو در را بغضش پدردرحالیکه

 کرشف توی اینقدر بهتره پس ؛ باشد فرزندش نگران که باشد پدر یک حق این میکنم فکر اما.  نگرانم من زدی حدس که همانطور

 اب افکارم نتوانستم وقت هیچ که کنم چه!  خب ولی ؛ هست و بوده ام خانواده راحتی برای دادم انجام هرکاری زندگی در من ؛ نروی

 مدت ندچ این.  هستم ات آینده نگران هم حاال و نکرده کم تو به نسبت ام عالقه و عشق از ذره یک مسئله این اما ؛ کنم یکی تو افکار

 ودب خواهد سخت خیلی برایت حاال و نبودی مضیقه در مالی لحاظ از وقت هیچ و شدی بزرگ نعمت و ناز در تو آخه.  فکرکردم خیلی

 واهیخ مواجه مشکالت با کم کم اما ؛ نشوی متوجه چندماه تا زندگی اول شاید.  کنی نرم پنجه و دست بخواهی مالی مشکالت با که

 ایبر که خریدم برایت آپارتمانی کردم که کاری اولین همین برای. است سخت چقدر که میدانم و ام رفته را راه این خودم من.  شد

 اما و مبپرداز خودم شرایطی هر تخت آخر ریال تا را دانشگاهت مخارج که گرفتم تصمیم هم بعد و باشید نداشته مشکلی دادن اجاره

 او که وقتی تا تمگرف تصمیم من همین برای ؛ کنید زندگی روز ده از بیشتر بتوانید فکرنکنم شایان وقت نیمه حقوق با.  اصلی ی مسئله

 «. بریزم حسابت به تومان سیصدهزار ماهیانه ؛ کند پیدا حسابی و درست کار بتواند و شود تمام درسش

 کنممی سعی منهم ؛ کنیم حس را زندگی سختی از مقداری خودمان بگذارید نکنید شرمنده این از بیشتر را ما میکنم خواهش پدر ـ

 . است زیادی خیلی یکی این دیگر ؛ کردید ما حق در محبت خیلی شما ؛ کنم پیدا وقت نیمه کاری

 ؛ بزنم شایان جلوی را حرفها این نمیخواست دلم.  میدهم انجام را ان پدری وظیفه فقط من ؛ میزنی که است حرفی چه این دخترم ـ

 . میشود دار جریحه غرورش است مرد یک او بهرحال

 ... پدر اما ـ

 . نزنی را حرفش بهتره ـ
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 «. داریم رو پیش در زیادی کارهای.  بکنیم کوتاهی استراحت بهتره ؛ نمانده صبح تا چندانی وقت:»  گفت و ازجابرخاست و

 و ولیپ بی ؛ زندگی اول ازهمان و نماند دلمان به حسرت که کرد کاری پدر ؛ واقعی معنای به خوشبختی ؛ گذاشت تمام سنگ واقعا پدر

 زندگی که ودمب خودم اصلی مقصر یا نداشت جنبه شایان یا بود غلط پدر کار آیا نمیدانم.  بنشیند دلمان بر غباری نشود باعث نداشتن

 کوتاهی یکار هیچ از دخترش خوشبختی برای ؛ سخاوتمندانه و صادقانه که مردی بر میتوان آیا.  شد نزدیکتر نابودی به روز به روز ام

 ؟ کرد وارد ایرادی ؛ نکرد

 ببینم ار روزی چنین داشتم آرزو چقدر ؛ شدم دانشگاه راهی نام ثبت برای شایان اتفاق به زود صبح ؛ رفتم خواب به آرامش با شب آن

 راندیگ سوای نیافتنی دست رویای این حاال و گذاشت نخواهم آن به قدم هرگز که دیدم می مکانی را دانشگاه رویاهایم در همیشه. 

 دست و ودمب باخته پاک را خودم.  میدادند را یکدیگر جواب متانت با چه و میگفتند سخن وقار با چه ؛ میرفتند راه ابهت با چه ؛ بودند

 «؟ میکنی نگاه اطراف به چرااینطور!  شده چی:»  گفت تعجب با شایان.  بودم کرده گم را پایم و

 ای؟ یافته دست محال آرزویی به حال به تا آیا.  خودم برای هم ،آن باشم گذاشته دانشگاه به قدم که نمیشه باورم آخه ـ

 برای اما.  بود آورده دست به راحت خیلی ؛ خواسته هرچه چون.  داشت هم تعجب جای او برای.  میکرد نگاهم متعجبانه همانطور او

 اتیحی من برای چنان آن مسئله این نمیدانست او.  بود قبول غیرقابل و مشکل باورش بودم روزی چنین حسرت در عمر یک که من

 . بود رفتنم دانشگاه با او موافقت بدهم تن ازدواج این به شد باعث که علتی بزرگترین شاید که است

 . کشیدیم زیبایی های نقشه مان آینده برای و رفتیم رستوران به نام ثبت از بعد روز آن ؛ بودیم اداری کارهای گرفتار ظهر تا

 یشودم ختم خوشبختی سرزمین به که سبز ای جاده ؛ روشن راهی هستم راه اول تازه که فکرمیکنم ؛ افتم می روز آن یاد وقتی هنوزم

. 

 را چیز مهه بهتره:»  گفت شایان. کنیم برگزار را کوچکمان جشن برگشتیم بعدازاینکه و برویم عسل ماه به عروسی از بعد شد قرار

 «؟ هستند چندنفر تو دوستان!  خب ؛ نیفتد قلم از چیزی تا بیاوریم کاغذ روی

 «. نیستند بیشتر نفر پنج ؛ چهار من دوستان:»  گفتم و فکرکردم کمی

 «!نفر پنج:»  گفت و کرد نگاهم تعجب با شایان

 خودت دوستان حاال ؛ نکنی حساب من روی بهتره اصال ؛ بیایند که دارم شک هم چندنفر همین تازه ندارم زیادی دوستان من آخه ـ

 ؟ هستند نفر چند
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 به شب آن.  بکوبیم و بزنیم صبح تا شب آن میخواهم.  بانشاط و جوان تیپ همه ؛ هستند نفر شصت حدود کردم حساب که اینطور ـ

 ... که بروم سراغش به زودتر هرچه باید که دارم سراغ هم باحالی ارکستر.  کرد نخواهی فراموش هرگز که ،شبی دارد ماتعلق

 . میکند مان کله از پوست ؛ بفهمد پدر اگر شایان ـ

 . ستا معمولی جشن یک میگوییم ؟ میفهمد کسی چه ؛ نشود باز تو و من زبان وقتی.  ببرد بویی ماجرا این از کسی نیست قرار ـ

 .بگذراند خیر به خدا ـ

 ؛ یشیرین و میوه همراه به نوشابه و ساالد با چلوکباب شام.  بگذرد خوش همه به اما ؛ باشد ساده میخواهم مراسم!  مهتاب کن نگاه ـ

 . نیستند خوردن فکر به ؛ بگذره خوش بهشان میخواهد دلشان که آنقدر من دوستان آخه

 هزینه هک خانگی های شیرینی ؛ طبقه هشت کیک ؛ دسر و غذا مدل ده از بیشتر.  افتادم بود کرده تهیه پدر که لیستی یاد لحظه یک

 فایص دوستانه مهمانی این میدانستم اما ؛ بود محقرانه خیلی نظرم به شام این هرچند.  دیگر اضافی مخارج خیلی و بود برده زیادی

 . دارد دیگری

 برویم هم اقاتف به عصر بهتره دیدم برات شیک و قشنگ خیلی لباس یه.  کردم فراموش پاک را اصلی ی مسئله راستی:»  گفت شایان

 . آید می خوشت آن از هم تو که میدونم.  ببینیم را آن

 . دادیم سفارش که عروس لباس ـ

 . کردم انتخاب برات چی ببینی باید.  نمیخوره ما کوچک جشن درد به تازه ، است پوشیده خیلی اونکه ـ

 . بپوشم ؛ هستند قاطی مرد و زن که مجلسی در را لباسها اینطور من نبود قرار شایان اما ـ

 ارهاک جدیدترین که داره سراغ عزیز هم سلمانی یه.  بدرخشی نگین یه مثل میخواهم.  است ات عروسی شب ناسالمتی!  مهتاب...  اِ ـ

 . میده ارائه را

 «. نه وای:»  گفتم ناخودآگاه

.  میگیری ایراد اش همه بگیرم میخواهم من که جشنی حاال اما ؛ کردم قبول من گفتید هرچه شما:» گفت و کرد درهم را اخمهایش

 . ینکن نه ؛ نه اینقدر بهتره پس ؛ تو و من اختیار به دیگری و پدرت اختیار به یکی.  بگیریم جشن دوتا ما که بود قرار ازاول
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 هک هرکاری.  میترسیدم و میکردم حس را پدر وجود نوعی به اما است راضی دلم ته که بود معلوم خوبی به.  نزدم حرفی دیگر هم من

 سر پشت را او وجود نکردم؛ سر به چادر بار اولین برای وقتی حتی ؛ آمد می سراغم به نگرانی و ترس میدادم انجام و نبود راضی پدر

 . بود همراه اضطراب و دلهره با همیشه کار این اما ؛ بود آرزوهایم بزرگترین از یکی اینکه با.  میکردم احساس خود

 جلو و کمر ات لباس پشت.  نرفتم بار زیر کرد هرچه.  بود کرده انتخاب لباسی چه خدایا وای ؛ رفتیم فروشگاه به شایان همراه به عصر

 را یلباس چنین راحتی همین به داشت توقع چگونه بود ندیده مردی هیچ را دستم مچ حتی روز آن تا.  بود باز سینه چاک تا هم آن

 «...و...  نه:»  گفتم او به کنده پوست و رک خیلی.  بپوشم

 عروسی شب نه بگم بهت حاال از.  مخالفم باری و بند بی با اما اید می خوشم تفریح و پوشی شیک ؛ تنوع از گفتم که همانطور!  شایان ـ

 . بپوشم را لباسهایی چنین نخواه من از وقت هیچ بلکه ؛

 «. نک انتخاب را یکی خودت حاال ؛ بیاید خوشت هم تو فکرمیکردم:»  گفت بود گرفته خود به مظلومی ی قیافه درحالیکه شایان

 بدون رنگ فشبن حریر آمد پوشیده و شیک نظرم به که لباسی تنها.  تفاوت کمی با ؛ بودند شکل همان به فروشگاه آن لباسهای اکثر

 تنم هب وقتی اما ؛ نپسندید را لباس مدل شایان.  میخورد آن روی به اشارپ یک و میخورد چین کمی اش سینه جلوی که بود آستینی

 . مبپوش را آن نمیگذاشت حتم به فهمید می مادر اگر چون ببرد خودشان خانه به را لباس که خواستم ازاو.  شد عوض نظرش ؛ کردم

 12فصل

 

 اریشم لحظه.  نیست دلم توی دل.  برویم آنجا به نزدیک بستگان همراه عصرقراره و شده آماده لوکس وسایل کلیه با آپارتمان

 از من و دادند انجام هم اتفاق به را کارها ی همه ماهان و مادر.  ببینم کنم زندگی آن در قراره که را ای خانه زودتر هرچه تا میکنم

 هم من.  باشد سورپرایز برایم میخواستند.  نکردم همراهی را آنها هم خواب سرویس و مبلمان خرید برای ؛،حتی ندارم خبر چیز هیچ

 . سپردم آنها دست به را کارها ی همه بود راحت خیالم آنها ی سلیقه بابت از که

:»  گفتم او به اما ؛ ببیند را جدیدش زندگی زودتر هرچه و باشد داشته حضور مجلس آن در میتوانست که میخواست دلش خیلی شایان

 «. بیایی شب بهتره تو و است زنانه مجلس این

 «. باشم نفر آخرین باید هستم خانه آقای خودم منکه:»  گفت غرغرکنان

 «. است بیشتر برایت جذابیتش ببینی دیرتر هرچه:»  گفتم و کردم او به نگاهی زیرکانه هم من

 . ورفت کرد خداحافظی دلخوری با هم او
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 اشتند که کسری و کم.  باشند کشیده زحمت اینهمه مادر و پدر که نمیشد باورم.  زد خشکم سرجایم ؛ شدیم آپارتمان وارد وقتی

 ؛ مادر قهسلی همراه به که بود شده انتخاب مارکها بهترین و ترین لوکس از اجناس همه.  بود جهیزیه یک از بیشتر خیلی بلکه ؛ هیچ

 می جبتع به را همگان که بودند چیده سلیقه با چنان آن را جزئی وسایل تا گرفته دیوار روی قابهای از بود کرده پیدا خاص ای جلوه

 یک سرپ فکرنمیکرد وقت هیچ شاید.  میکرد تشکر ازمادر و میرفت راه فقط ؛ بگوید چه نمیدانست خوشحالی از عزیزجون.  انداخت

 که اقعاو دردنکند دستتان:»  میگفت میکرد برانداز را جا همه و میکشید سرک اتاقها به که همانطور.  شود سهامی آقای داماد القبایش

 «. کردید شرمنده را ما.  اید کشیده زحمت

 عینو به را هایشان محبت بتواند و بداند را خانواده این قدر هم شاین که شااهلل ان ؛ نکند درد هم سهامی آقای دست:»  گفت مامانی

 «. کند جبران

 ؟ میخواهد چه خدا از دیگه ؛ خوب روزگار و زندگی ؛ خوب خانواده ؛ همسرخوب.  میداند قدر که البته:» گفت لبخندی با عزیزجون

 «. باشد شکرگزار و ممنون خیلی باید

 «. است خودم فرزند مثل هم او!  میزنید که است حرفی چه این:»  گفت مادر

 «. نشود کم سرشان از بزرگترها شما سایه:»  گفت مامانی

 به اهم چند تا که بود کرده پر غذایی مواد از چنان آن را آشپزخانه کمدهای و فریزر و یخچال حتی بود نکرده کوتاهی چیز هیچ از پدر

 «. کنم جبران بتوانم را پدرم محبتهای از ای ذره تا کن کمک خدایا:»  کردم دعا دل در.  نمیکردیم پیدا احتیاج خوراکی مواد هیچ

 تبریک میکردند وارسی را جا همه زده بهت چشمانی با درحالیکه خندان ای چهره با هم آنها ؛ رسیدند راه از فامیل خانمهای کم کم

 و ریزب چنین که داشته مزیتی چه سهامی داماد که داشت تعجب جای هم آنها برای حتما ؛ کردند خوشبختی آرزوی ما برای و گفتند

 ! اند انداخته راه به بپاشی

 به چیز همه بدونی وقتی. داشتم خوبی حال چه میدونه خدا.  کردم پذیرایی مهمانهایم از خودم ی درخانه بار اولین برای روز آن

 در ونهنمیت کسی و بگیری تصمیم خودت که داری کامل آزادی و کنی استفاده فکرت از باید که هستی تو این و داره تعلق خودت

 نندک رفتار تو با طوری پدر ی درخانه وقتی اما ؛ باشه عجیب ها خیلی برای من احساس این شاید ؛ داره کیفی چه ؛ کند دخالت کارت

 . ای یافته دست بزرگی آزادی چه ،که باشی نداشته گیری تصمیم حق که

 راه به بکوبی و بزن ؛ دیدند دور را آقایان چشم که فامیل دخترهای ؛ بود آورده همراه به شاد نوار چند ؛ پدر چشم از دور ماهان

 یمن ؛ رسید راه از شایان وقتی.  نشد زمان گذشت متوجه کس هیچ که شد گرم آنچنان مجلسمان کردند متعجب را همه و انداختند
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:»  فتگ گوشم کنار.  کند پنهان را خود خوشحالی نمیتوانست که بود شده زده ذوق آنقدر او.  بودند رفته ها مهمان که میشد ساعتی

 «! بینم می خواب دارم نکنه ؛ کنم باور نمیتونم منکه ؟ داره تعلق ما به خونه این راستی راستی

 که امیدوارم ؟ دارم را خوبی همه این لیاقت من آیا:»  گفت و بوسید را مادر دست ؛ بود شده جمع چشمانش در اشک درحالیکه و

 «. کنم جبران بتوانم

 و اولین برای را صداقت و پاکی.  میدرخشید که برقی همراه به شفاف و زالل.  بودم ندیده وقت هیچ که داشت حالتی چشمهایش

 جایی ات ؛ میکرد فرق همیشه با ؛ بود هیجان و انرژی از سرشار بااینکه.  داشت عجیبی حال آخرشب تا.  دیدم چشمانش در بار آخرین

 سراغ هب کردن کمک برای همه از زودتر همیشه که او ؛ رسیدیم خانه به وقتی حتی.  دهد نشان را خود خوشحالی نمیتوانست حتی که

 سهامی آقای:»  گفت و بوسید را او دست و برخاست جایش از شایان پدر آمدن با. نخورد تکان جایش از پدر آمدن تا میرفت مادر

 ودکیک از حتم به است شیرین چنین این میدانستم اگر.  نچشیدم را پدر محبت طعم وقت هیچ من.  کردید لطف خیلی من به شما

 خوشحالم حاال اما ؛ میبرم رنج موضوع این از همیشه و نکردم احساس را پدر نوازش دست وقت هیچ که هرچند.  میکشیدم زجر خیلی

 واربزرگ پدر این دل وقت هیچ که امیدوارم ؛ خدا لطف به فقط و گرفت را هایم نداشته تمام جای که داد هدیه پدری من به خداوند که

 . باشم برایتان خوبی فرزند بتونم و نشکنم

 که کردم کسی برای دادم انجام کاری اگر که خوشحالم و میکنم افتخار تو به من:»  گفت و بوسید را او و فشرد سینه به را شایان پدر

 «. است مهتاب خوشبختی هم آن دارم تقاضا یک تنها تو از و دارد را لیاقتش

 «. میکنم خوشبختی آرزوی برایت دخترم:»  گفت و گرفت آغوش در مرا پدر لحظاتی از بعد

.  مداشت بدی حس نیامدم کنار او با وقت هیچ ؛ بودم گذرانده پدری خانه در که ایامی درتمام اینکه از آمد بدم ازخودم ؛ شدم شرمنده

 به و گرفته نادیده را هایم بدی تمام پدر همین حاال و دهم تغییر را او که بودم مصمم و کرده تلخ کامش به را زندگی نوعی به هرروز

 سکوت من بخاطر فقط و فقط و نیست موافق او با دلش ته میدانستم که مردی با هم آن ؛ میکرد بخت ی خانه راهی مرا نحواحسن

 ؛ زیدلر دلم ته.  گریستم ؛ میفشردم او سینه بر ا ر سرم درحالیکه.  بود گرفته دلم بدجوری.  کرده رااعالم خودش رضایت و کرده

 . آینده از ترس یا بود شرمندگی از نمیدانم

 دستانم روی به اشکش از ای قطره و کند کنترل را خودش نتوانست هم پدر حتی ؛ آورد در را اشکشان و سوزاند را همه ام گریه

 . بوسیدم را آن و کردم حس را اش نمناکی ؛ چکید

 «. نکنید خرابش بهتره است شادی مجلس:»  گفت و کرد جدا پدر از مرا و برخاست ازجایش ؛ شد تمام صبرش دیگر مامانی
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 و ودب خوش باید ؛ میشه پیدا کم شبها این از ؛ شادیه و جشن شب ناسالمتی:»  گفت میکرد پاک را اشکهایش درحالیکه عزیزجون

 ایجاد کسی برای مزاحمت تا بکنم کم را صدایش میدهم قول.  میگذارم شاد نوار یه سهامی آقای اجازه با من حاال.  گذراند خوش

 «. نکنه

 دوری سفر به اینکه مثل ؛ نداشتم حوصله هم خودم.  بودم موافق پدر با که بود شبی اولین شب آن.  نزد حرفی و کرد سکوت پدر

 . ندارد بازگشتی که بروم میخواهم

 ؛ بخوریم تکان جایمان از نداریم جرات ما که بنشینید همینطور شما اگر!  سهامی آقای:»  گفت و رفت پدر سراغ به عزیزجون

 «. جونه مهتاب و شایان عروسی فرداشب

 هب اجازتون با من البته ؛ میدانید صالح خودتان که طور هر ؛ ندرام حرفی من:»  گفت میشد نرم همیشه عزیزجون مقابل در که پدر

 «. کنم تمام را آنها بهتره ؛ دارم افتاده عقب کار تا چند یه ؛ میروم اتاقم

 هک شامی دنبال به هم محمد آقا.  باشد داشته حضور مجلس آن در نمیخواهد و کرده بهانه را کار پدر که میدانستند خوبی به همه

 . رفت بودند داده سفارش

 یمامان حتی ؛ کرد بلند و گرفت را شایان و من دست بعد و رقصیدن به کرد شروع همه از اول خودش و کرد روشن را ضبط عزیزجون

 جایشان از شایان بخاطر اما ؛ باشند سهیم شادی این در هم زهرا و ماهان که میخواست دلم خیلی.  کردند همراهی را ما هم مادر و

 ما جمع به هم زهرا و ماهان ؛ شایان رفتن با.  رفت او سراغ به و کرد بهانه را پدر پیش رفتن شد متوجه که شایان.  نخوردند تکان

 به ؛ نهنک درد محند آقا دست به به:»  گفت عزیزجون.  انداخت تعجب به را همه بطوریکه رقصید می قشنگ خیلی ماهان ؛ پیوستند

 «. استعداد همه این به مرحبا و آفرین.  میرقصی نرم و ظریف چقدر.  نمیشد باورم نمیدیدم خودم چشم با خدااگر

 هم محمد آقا حتی ؛ نمیکنم فراموش را شب آن خاطره وقت هیچ.  بود ماندنی یاد به برایم بردم سر به پدر خانه در که شبی آخرین

 ؛ داشتم یخوب حال.  است ریخته بهم بکلی خوابم برنامه روزها این رفتم رختخواب به که بود وقت دیر.  رقصید شایان با ما افتخار به

 یکردمم خوشبختی احساس. کشیدم باال گلویم زیر تا را پتو و شد سردم کمی.  بود بخش لذت تابستان شبهای آخرین خنک هوای

 کشیخود قصد که بودم ناراضی زندگی از آنقدر ؛ بود پوچ و معنا بی برایم زندگی چقدر که افتادم پیش ماه چند یاد به لحظه یک

 و فریک پدر از همه از بیشتر.  بودم بیزار زمان و زمین از و همه با.  نکرد پیدا راه چشمانم به خواب صبح تا که شبهایی چه.  داشتم

 یدمد نمی هم خواب در ؛ شود پیدا نجاتی راه که نمیکردم فکر وقت هیچ.  میدانستم هایم بدبختی ی همه مسبب را او و بودم دلخور

 . نداشتم را سختی روز چند طاقت که ؛ خود خدای از شرمنده ؛ ام شرمنده ناشکری همه آن از حاال و برسم هایم خواسته ی همه به که

 و واستممیخ او از سماجت با نداشتم که را چیزی آن همیشه و نیاوردم جا به بود داده من به سخاوتمندانه که را نعمتهایی شکر گاه هیچ
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 با.  خورد خواهد رقم دیگری صورت به فردا از ام زندگی است دیگری روز فردا و داد هدیه من به میخواستم که را آنچه راحت چقدر

 در و آورم دست به را هایم داشته تا میخواهم.  میکند تغییر کلی به ام زندگی روش و راه و شد خواهد تمام چیز همه کلمه یک گفتن

 . مکن عمل شده حساب و دقیق ریزی برنامه یک با باید ؛ دهم انجام مطلوب نحو به را داری خانه و زناشویی وظایف همچنین ؛ آن کنار

 بریدم وابخ از ته و سر بی های کابوس با بار چند و نگذراندم را خوبی شب.  شدم بیدار بزند صدایم نماز برای مادر اینکه از قبل صبح

 ستهنش دلم بر که غمی از و کردم سبکی احساس ؛ میکردم نیاز و راز خود خدای با پنجره کنار در وقتی.  بودم نگران و مشوش کمی ؛

 . رفت کالمی گفتن بدون ؛ دید حالت آن در مرا وقتی ؛ کوبید آهستگی به را اتاقم در مادر.  شدم رها بود

 دهش انجام خودم اندیشه و فکر با که دوباره تولدی.  است ام زندگی در خاصی روز امروز.  شدم بیدار خواب از سرحال و بشاش صبح

 داج آن از برگی و میرفتم تقویم سراغ به روز هر.  بودم روزی چنین منتظر چقدر میداند خدا است نبوده کار در اجباری و زور هیچ و

 یا قلقله خانه در.  بروم بیرون اتاق از نمیکنم جرات که میکشم خجالت پدر از آنقدر.  شده شروع معکوس شمارش حاال و میکردم

 فتگ و کوبید را اتاقم در مادر صبح نه حدود.  نمیکنند حس مرا نبود که شلوغه سرشان چنان آن.  است کاری مشغول هرکس ؛ است

 «! شوی بیدار خواب از نمیخواهی.  میشه دیر داره جان مهتاب:» 

 «. اشیب نشسته تنها اینجا نبینم ؛ بمیرم من الهی:»  گفت ام گرفته بغل در را زانوهایم و نشسته تخت روی که دید مرا وقتی مادر

 «! افتاده اتفاقی:»  گفت نگرانی با و شد خیره چشمانم در بعد و

 «. میکشم خجالت پدر از فقط ؛ نه:»  گفتم لبخندی با

 رد باید دیگه ساعت یک تا.  میشه دیر داره که عزیزم بلندشو.  نداره که خجالت ؛ بشم فدات الهی:»  گفت و گرفت بغل در مرا

 «. میکنم آماده برات شیرموز لیوان یه هم من میپوشی لباس تا.  باشی حاضر آرایشگاه

* * * 

 سمانآ تا زمین ؛ نمیشد باورم میکردم نگاه را خودم آیینه در هرچه ؛ بودم نشسته شایان منتظر آرایشگاه در بعدازظهر چهار ساعت

 و ابروها.  میدهند انجام میخواهد دلشان که کاری هر ازدواج از قبل که نبودم سنم هم امروزی دخترهای مثل من.  بودم شده عوض

 ینکها با.  بود کرم یک صورتم دهنده صقیل تنها و نشده مالیده لبی روژ روز آن تا لبانم روی به حتی ؛ بود نخورده دست صورتم

 . ام کرده تغییر اینقدر که ام راضی حاال اما ؛ میبردم رنج موضوع این از همیشه

 اآنه با ساعته چند همین در زود خیلی.  بودند شهر های کلفت گردن از همه که داشت عروس تا چهار فقط و بود خصوصی سلمانی

 نجش وشب خودش زندگی از هرکس.  میکردم برقرار ارتباط دیگران با زود خیلی که بودم زبانی و سر خوش دختر من.  شدم قاطی
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 ودندب کرده تعجب همه.  میرفتم بخت ی خانه به سالگی هیجده سن در که بودم من عروس کوچکترین ؛ میکرد صحبت مراسمشان و

 تاس ناب خیلی داماد آقا معلومه ؛ میشدی بخت خانه راهی بعد و میکردی تمام را دانشگاهت حداقل:»  میگفتند زودی این به چرا که

 «. بپره دستت از ترسیدی که

 «! شاید:»  گفتم خنده با

 . بماند خانه در نمیگذارد بیشتر سالگی هیجده سن تا را دخترش که است نابی انسان پدرم که نمیدانستند آنها

 خراب آرایشتان.  نخندید اینقدر عزیزانم:»  میگفت و آمد می دقیقه هرچند آرایشگر خانم ؛ خندیدیم و گفتیم دامادها آمدن تا

 «. میشود

 لفمخت مواد از بماند باقی اولیه صورت همان به آرایشمان شب آخر تا اینکه برای و آن ترمیم به میکرد شروع خاصی وسواس با و

 مانز باالخره اما ؛ بمانم آنها کنار در دیگر ساعتی میخواست دلم که گذشت خوش من به آنقدر ساعت چند آن طی.  میکرد استفاده

 به بار آخرین برای آرایشگر خانم. رسید راه از هم شایان و آمدند خانمها عروس دنبال به یکی یکی دامادها آقا و رسید فرا موعود

 عجبت با.  بود ایستاده انتظارم به زیبا گلی دسته با شایان.  کرد مشایعت مرا و کرد تمام را آرایش ی مرحله آخرین و آمد سراغم

 اگر ؛ کردی تغییر خیلی:»  گفت و آمد جلو لبخندی با.  هستم مهتاب همان من که نمیشد باورش هم او اینکه مثل ؛ کرد نگاهم

 «. نبود ابروها اون حیف راستی اما.  میگذاشتم پیش پا اینها از زودتر خوشگلی اینقدر میدونستم

 . میشه خراب فیلمبرداریمان بعد میگیره ام خنده نکن اذیت شایان ـ

 «. شوید سوار بفرمایید حاال ؛ چشم به ای:» گفت و کرد تعظیمی

 گرفته ار هتل این عمد به پدر.  داشت قرار دوطبقه در و جدا کامال زنانه و مردانه سالن میرفت تاریکی به رو هوا رسیدیم هتل به وقتی

 در ها گنده هکل از چندتا و پدر همکارهای اکثرا چون ؛ نرسد پایین طبقه به صدا ؛ انداختند راه به بکوبی و بزن زنانه مجلس اگر که بود

 . برود سوال زیر اش چندساله آبروی نمیخواست او و داشتند حضور مجلس

 ؛ رمآو نمی یاد به را کسی ی قیافه که بود آلود غبار و شلوغ اطرافم آنقدر.  شدیم سالن وارد اقوام شادی و هلهله و اسپند دود میان

 «. شدی خوشگل خیلی:»  گفت گوشم زیر و آمد سمتمان به متبسم صورتی با مادر

 محکم را انشای دستان ؛ آمد می باال سختی به نفسم و میزد تندی به قلبم ؛ نداشتم خوبی حال.  کرد راهنمایی عقد سفره بطرف را ما و

 های سوره به چشمم وقتی.  داد دستمان به و کرد باز را قرآن ماهان.  کرد دعوت آرامش به مرا لبخندی با او و فشردم دست در

 جریان به بدنم در خون و شدم آرام کردم احساس که بودم نخوانده آیه چند هنوز.  خواندن به کردم شروع ناگاه به ؛ افتاد قرآن
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 بود ندق ساییدن مشغول سرم باالی که ماهان ؛ خوانده را عقد خطبه بار سه عاقد نشدم متوجه که بودم رفته فرو خودم در آنقدر. افتاده

 «.بگو را بله ؛ کجایی دختر:»  گفت آرامی به و زد پهلویم به

 به را همه و ریخت سرم بر نقل و آمد کمکم به عزیزجون ؛ نشد شنیده کسی ز ا صدایی هیچ چندلحظه تا که گفتم را بله ناگهانی آنقدر

 ایمدله جدیدترین از یکی و کرد گیر غافل را ما همیشه مثل پدر و کردند اعالم را هدایا ؛ عقد مراسم بعداز.  کرد تشویق زدن دست

 .کرد شرمنده دوباره را ما و داد هدیه ما به همراه تلفن گوشی دو و روز ماشین

 و ودمب متنفر شدت به ها عروسی سبک این از همیشه بااینکه و شد برگزار معمولی و ساده بسیار مخارج و خرج همه آن با مجلسمان

 یزندگ شب بهترین که بودم شنیده داشتم دیگری هوای و حال شب آن اما ؛ حاضرنشوم مجالش این در میکردم سعی االمکان حتی

 که بهتر همان ؛ باشد کوری و سوت این به هرکس عروسی قراره اگر که فکرمیکردم خود پیش ولی ؛ اوست عروسی شب انسانی هر

 من برای لیو نمیکرد فرقی فامیل بقیه با ماهم مجلس اینکه با ؛ بودم اشتباه در سخت که بینم می حاال اما.  نکند برگزار جشنی اصال

 .دیدم می خوشبختی سفید اسب بر سوار را خود و بود ام زندگی شب بهترین

 

 13فصل

 

 باران بارش که بودیم نشده دور تهران از کیلومتر چند هنوز ؛ شدیم شمال عازم که روزی ازهمان.  میبارد باران که است روز چهار

 است بخش لذت چه پیمودن را ها جاده ؛ ام زندگی جفت شایان کنار در ؛ نبود برایم گونه این به مسافرت وقت هیچ.  شد شروع

 لحظه ؛ باران دلچسب صدای همراه به میشد شنیده ماشین دی سی از که مالیمی موسیقی نوای با پاییزی روزهای اولین دلپذیر هوای.

 کرد تثب ذهن در میتوان را آن های لحظه که است شیرینی ماه حقیقتا.  است جالبی اسم واقعا! عسل ماه. میکرد تر ماندنی یاد به را ها

 آورده دوج به مرا ؛ میبرد خوشبختی جاده به را داماد و عروس تونلی مانند که گستر سایه بلند درختان با ؛ شمال سرسبز های جاده و

 : گفت شایان ؛ بود

 ؟ خوشحالی خیلی اینکه مثل!  چیه ـ

 . میکنم خوشبختی احساس ؛ هستی کنارم در تو وقتی.  نباشم که چرا ـ

 . قشنگی تعریف چه به به ـ

 _ را دستم سرعت به.  زد بوسه آن بر و گرفت را دستم و
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 جاده به هم و توست به هم حواسم

 سیک میکردم فکر.  میکردم نگاه خاص حالتی با را اطرافم حتی و میترسیدم و میزد موج وجودم در وحشت حس یک اما ؛ چرا نمیدانم

 دش من روحی وضع متوجه که شایان.  ام شده مرتکب جرمی که بود این مثل.  میرسد راه از گشتی ماشین لحظه هر و ماست مراقب

 ایم آمده ناسالمتی.  ایم نداده انجام که حرام فعل ؛ هستی من قانونی و شرعی همسر تو ؟ چیست واسه وسواس همه این دختر:»  گفت

 را کودکانه فکرهای این عزیزم.  میشود دیده وضوح به ات چهره در ترس و هراس ببری لذت ها لحظه این از اینکه جای.  عسل ماه

.  تنیس کار در دیگری بار ؛ یکبار همین جز که کن باور ؟ میدهند آدم به چنددفعه مگر را زندگی.  باش خوش و کن بیرون سرت از

 ترهبه زیباست چه جاده اونور کن نگاه. کنیم استفاده زیبا روز این و خوب هوای این از بهتره حاال ببر؛ لذت آن لحظه لحظه از پس

 «. بکنیم کوتاهی استراحت و شویم پیاده

 . میاد بارون داره شایان اما ـ

 . همینه به صافش ـ

 از که رهمینطو.  شد پیاده ماشین از و برداشت ها خوراکی سبد همراه به را فیلمبرداری دوربین ؛ بشه من جواب منتظر اینکه از قبل و

 «؟ باشم داشته کوتاهی مصاحبه باهاتون خانم میشه:»  گفت و آمد من طرف به میگرفت فیلم اطراف

 . میل کمال با ؛ البته ـ

 ؟ چیه همسرتون ی درباره نظرتون ـ

 «. نمیزنه دل به چنگی...  ای:»  گفتم و انداختم باال تفاوتی بی با را هایم شانه

 «! راستی:»  گفت تعجب با و کرد خاموش را دوربین آن یه نبود جوابی چنین منتظر که او

 ادامه ونکارت به بهتره.  کنید فرار آن از نباید شما اما ؛ تلخه حقیقت که درسته.  کردید نظر صرف مصاحبه از شما اینکه مثل آقا ـ

 . دهید

 «. فرمودید می خب:»  گفت دلخوری با و کرد روشن را دوربین دوباره شایان

 ... کرده خود شیفته مرا کوتاه مدت همین در که کنم چه اما«  نمینزه دل به چنگی:»  گفتم که همانطور بله ـ

 ؛ خوشبختم خدایا:»  زد فریاد و گرفت آغوش در مرا و آمد سمتم به.  کنم تمام را حرفم نگذاشت که بود شده زده ذوق چنان آن

 «. عالم مرد ترین خوشبخت
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 زیبای تسکو.  کردیم پذیرایی خودمان از داغ چای فنجان یه با و نشستیم نیکی پیک صندلی روی به داشت ادامه همچنان باران نم نم

 ؛ میکردم حس را آرامش حضور.  گذاشتم شایان شانه روی به را سرم.  میکرد دعوت سکوت به را ما که داشت زیادی حرفهای جنگل

.  ردک نزدیک لبانم به را سیب ؛ بود کرده حلقه ام شانه دور به را دستش که همانطور و آورد بیرون سبد از را سرخی سیب شایان

 بودن عاشق چقدر ؛ خوبه داشتن دوست چقدر.  بود کرده پر را فضا عشق همراه به شادابی و طراوت بوی.  کشیدم عمیقی نفس

 ار هایت غم.  داره ای دیگه معنای برایت زندگی ؛ بینی می دیگه جور یه را چیز همه ؛ میشی عاشق که وقتی.  شیرینه و دلچسب

 تو که ارهند وجود چیزی هیچ و داره تعلق تو به اش بزرگی ی همه با دنیا که میکنی حس ؛ باشی جفتت کنار وقتی و میکنی فراموش

 نیروی این و آوری در پا از را او ضربه یک با و بروی سیاه دیو جنگ به حاضری و میشوی تن روبین.  آوری دست به را آن نتونی

 نقش مذهن در تماما که هرچند ؛ گرفتیم فیلم زیبا و شیرین لحظات آن تمام از.  میکند نترس و دلیر چنین این را تو که است عشق

 . بسته

 شایان.  کردم روشن را شومینه ؛ میرفت سردی به رو هوا و میشد افزوده باران شدت بر کم کم.  رسیدیم ویال به عصر طرفهای

 و ومش بیدار زود صبح فردا باید ؛ داره جالبی طراحی چه.  است قشنگی ویالی عجب:»  گفت میبرد باال ها پله از را ها چمدان درحالیکه

 ولی ودمب مند عالقه رشته این به من چقدر میدونه خدا ؛ خوردند را ما حق که افسوس صد و افسوس.  ببینم دریا کنار از را زیبایی این

 «... کنیم پیشرفت نگذاشتند

 هیج او.  دش شنیده باال طبقه از مالیم موسیقی صدای دقایقی از بعد و میکرد نجوا خود با همچنان او اما ؛ نمیشد شنیده دیگر صدایش

 و خوشحال.  خواندن به میکرد شروع خودش ؛ نداشت جایی به راه اگر و بود متنفر تنهایی و سکوت از ؛ نداشت قرار و آرام وقت

.  کنیم خرید کمی نرسید فکرمان به اصال ؟ داریم چی شام راستی:»  گفت میکرد زمزمه لب زیر را شعر همینطورکه ؛ آمد پایین خندان

 «. بخوابیم گرسنه امشب باید زیاد احتمال به

 . میشه پیدا چی یخچال توی ببینم بگذار ـ

 . شده فاسد بشه پیدا هم چیزی اگر ـ

 ! دیده برامون تدارکی چه پدر ببین شایان وای ـ

 ؛ ارید باحالی بابای عجب ؛ مهتاب:»  گفت میکرد نگاه را یخچال داخل تعجب با درحالیکه و رساند آشپزخانه به سرعت به را خودش

 «. نکند درد دستش
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 داشتمن خندیدن نای دیگر و گرفت درد صورتم تمام که خنداند مرا و کرد شیطنت آنقدر شایان. کردیم صرف شومینه کنار در را شام

 کار هچ میخواهی شب اینموقع شد بد حالم اگه.  نیست دلم توی دل دیگه خدا به ؛ نگو جفنگ اینقدر ؛ بسه من جان ؛ شایان:» گفتم. 

 «؟ کنی

 ! شده چی صورتت اینجای راستی.  نشینم می ساکت دیگه ؛ قبوله باشه ـ

 تر آنطرف هن اینجا ؛ نه نه:»  گفت جدی حالت با.  کشیدم صورتم روی به را دستم ؛ شد باورم که بود گرفته جانبی به حق قیافه آنچنان

 «. کنم پاک برایت خودم بگذار اصال. 

 طرفش هب و کردم سسی را دستم و کشیدم جیغی مالید دماغم به شوم متوجه اینکه از قبل کردو فرو گوچه سس در را انگشتش بعد و

 ار صورتش تمام و افتادم او روی به سماجت با ؛ نداشت ای فایده.«  کردم غلط:»  میگفت هرچه.  مالیدم صورتش به و شدم ور حمله

 زد سرم هب فکری آن یک.  خندیدم می ریز یه ؛ کنم کنترل را خودم نتوانستم که بود کرده پیدا مضحکی قیافه چنان آن.  کردم سسی

 «.نگیر فیلم من جان:»  گفت بود گرفته اش خنده هم خودش که شایان.  کردم روشن را فیلمبرداری دوربین سرعت به. 

 که مهستی ای برنامه تهیه مشغول حاضر درحال عزیز بینندگان:»  گفتم و کردم صاف کمی را صدایم.  آورد دوربین جلو را دستش و

 از یدهدنم اجازه که است پشیمان خود ی کرده از آنقدر جوان این بینید می که همینطور.  باشد عبرتی درس میتواند جوانان شما برای

 . میدهم انجام کوتاهی مصاحبه ایشان با و میکنم شطرنجی را صورتش من حاال.  بگیریم فیلم او

 «؟ شده شما انحراف باعث چیز چه که بگویید ما بینندگان برای میشه

 . میدهم نجام

 «؟ شده شما انحراف باعث چیز چه که بگویید ما بینندگان برای میشه

 ما اب که روزگار ؛ ناباب رفیق ؛ بد دوست.  آبجی بگم چی واهلل:»  گفت و خاراند را سرش میداد نشان نادم را خود درحالیکه شایان

 «. کشاندند اینجا به را ما و دادند هم دست به دست همه و همه ؛ داشت سرناسازگاری

 جالتخ از صورتش که است شرمنده آنقدر آقا این بینید می که همینطور عزیز بینندگان:»  گفتم.  انداخت زیر به را سرش بعد و

 «. بکشد خجالت نمیگذارم این از بیشتر دیگر.  شده سرخ

 ار اش خنده میکرد سعی حالیکه در بود خورده جا حسابی که شایان ؛ ریختم صورتش روی به و برداشتم میز روی از آبی لیوان و

 «. میگم بهت حاال ؛ اینطور که:»  گفت ؛ کند پنهان
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 تا یدیمدو سالن دور آنقدر.  گذاشتم فرار به پا و کردم پرت مبل روی را دوربین ؛ بیاید طرفم به خواست تا و برداشت را سس قوطی

 خب.  کنهنمی عیب کاری محکم از هم ؛کار کرد اطمینان نمیشه تو به:»  گفت و گرفت پشت از را دستانم.  بگیرد مرا شد موفق باالخره

 «. میکشه خجالت بیشتر کی ببینیم حاال ؛ شده سرخ خجالت از من صورت که! 

 «. ببخشمت شاید کنی خواهش اگه اما ؛ منه نوبت حاال خب:»  گفت و گرفت سرم باال را سس قوطی

 «. مهتاب جان:»  گفتم و گرفتم خود به مظلومانه ای قیافه

 «. مویت تار یک فدای جانم ؛ میاد میان به معتاب جان وقتی:» گفت و کشید آغوش در مرا و شد خیره چشمانم به شایان

 اینکه هواس:»  گفتم کنان هق هق «؟ میکنی گریه چرا!  چیه دختر:» گفت شایان ؛ گرفت ام گریه که میکردم خوشبختی احساس آنقدر

 «. خوشبختم خیلی

 «. مردم خوشبختی از خدایا:»  زد فریاد بلند صدای با و فشرد سینه به محکم مرا میبوسید را صورتم و سر درحالیکه شایان

 اتفاق به دمیش کم باران ریزش که گهگاهی فقط.  نرفتیم بیرون ویال از بارندگی علت به.  بودم عالم زن ترین خوشبخت روز چهار این

 تماشا را دریا های موج و گذاشتم می اش شانه روی به را سرم و نشستیم می سنگی تخته روی به و میرفتیم ساحل کنار به شایان

 . میکرد زمزمه را شعری لب زیر و مینواخت زیبایی آهنگ گیتارش با شایان ؛ میکردیم

 ؛ بارندگی علت به.  نیفتیم راه نشده قطع باران تا خرابه ها جاده وضع که میکردند گوشزد و میزدند تلفن روز هر مادر و پدر

 تصمیم ما و است آفتابی هوا آینده ساعت چهار و بیست تا کرد اعالم هواشناسی سازمان باالخره اما افتاد تاخیر به روز چند بازگشتمان

 بود بار اولین.  برسد پایان به خوش روزهای این نمیخواست دلمان شایان نه و من نه که هرچند ؛ شویم تهران عازم فردا که گرفتیم

 کنند ندگیز بتوانند تا باشند عاشق باید انسانها من نظر به.  بود رسیده فرجام به که عشقی.  میکردم تجربه را عشق خوش طعم که

 ؛ ستیمه عاشق نوعی به کدام هر انسانها ما که فهمم می حاال.  میشود ناگوار و تلخ زندگی حتم به ؛ نباشد کار در داشتنی دوست اگر.

 ندمیک تحمل را زندگی های سختی و ها ناکامی اگر.  میگذراند همسرش با را سختی روزهای و است ناراضی اش زندگی از که زنی آن

 روند هرچه دیگر که میرسه خط آخر به وقتی و کرد بیدارش باید فقط که ؛ است خفته عشقی ، دورا دور آن جایی ؛ دلش ته حتما ؛

 و.  ندک تشویق بردباری و صبر به را او که ندارد وجود عشقی دیگر اما کند تحمل میکند سعی.  یابد نمی را عشق میگردد اش سینه

 روح دمیدن با حاال و بودم بیزار زمان و زمین از پیش چندماه تا.  ام شده سیراب و ام چشیده را عشق خوش طعم که خوشحالم حاال

 . است کرده پیدا دیگری مفهوم و معنا برایم زندگی ؛ وجودم در عشق
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 خواب گیج هنوز تنبل شایان.  باشم دریا درکنار خورشید آمدن باال از قبل میخواستم.  برخاستم خواب از آفتاب طلوع از قبل زود صبح

 «. میشم بلند االن.  صبرکن دقیقه یه فقط ؛ دقیقه یه:»  گفت می میکردم صدایش هرچه ؛ بود

 سراغت به آب لیوان با تا بهتره پس.  اندازه نمی تاخیر به را آمدنش باال هم ثانیه یک تو و من بخاطر خانم خورشید ، تنبل شایان آقا ـ

 . بلندشی نیامدم

 ؛ رکارس:»  گفت و داد جلو را سینه و کرد جفت را پایش دو و آمد پایین تخت از و شد بلند سرعت به آب لیوان نام شنیدن با شایان

 «. حاضرم وظیفه انجام برای

 «. بیفت راه ساحل طرف به و کن جمع را تجهیزات زودتر:»  گفتم و انداختم غبغب به بادی منهم

 . قربان چشم ـ

 «؟ ندارید امری دیگر:»  گفت و گذاشت سبد در بودم دیده تدارک که را ای صبحانه

 . دادم تکان منفی عالمت به را سرم

 «. سرکار ی اجازه با:»  گفت شایان

 حاال که زیبا سنگ تخت همان روی بر همیشه مثل و افتاد راه به ساحل سمت به و کرد بغل مرا شوم منظورش متوجه ازاینکه قبل و

 دور هب بیاوریم برزبان کالمی اینکه بدون ؛ کردم کز شایان بغل در و کردم سرما احساس.  نشستیم بود زده جلبک حسابی دیگر

 احلس به شدت به که امواج صدای جز و آمد می بیرون دریا ته از طمانینه با که بودیم خورشید منتظرطلوع و میکردیم نگاه دستها

 از یدخورش تا کشید طول دقایقی.  شد نزدیک دریا به نمیشد اصال و بود طوفانی هوا.  نمیشد شنیده دیگری صدای میکرد برخورد

 «! شایان:»  گفتم میکردم نظاره را منظره این سکوت در که همانطور.  آمد بیرون آب سطح

 . جانم ـ

 . خوبه چقدر کردن طلوع ـ

 «. کنه طلوع میتونه روز هر که خوبه خورشید برای:»  گفت و چسباند سینه به محکم مرا

 . عالیه هم انسانها ما برای ؛ نه ـ

 «. میکنیم طلوع هم انسانها ما مگر:»  گفت و کرد ام چهره به نگاهی

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          118  |صفحه            

 

 لقبو حتی ؛ است تازه طلوع یک زندگی در موفقیتی هر من نظر به ؛ فرزند تولد ؛ کردن ازدواج ؛ آمدن دنیا به ؛ زیاد خیلی!  آره ـ

 . دانشگاه در شدن

 ؛ شمچ به آنهم. شدن دار بچه ماند می تنها ؛ گذاشتی سر پشت را ها طلوع تمام که تو ؛ خب:»  گفت و کرد گل اش لودگی حس بازهم

 «. میشود اطاعت امرتان

 و یشوخ اش همه که زندگی.  گرفتی مسخره به را چیز همه ؛ باش جدی کمی میکنم خواهش شایان:»  گفتم.  نداشتم شوخی حوصله

 «. نیست خنده

 ؛ اشدب خوش ؛ باشد خوش باید ؛ نباشد مضیقه در مالی نظر از و نهراسد آینده از آدمی وقتی.  هاست همین زندگی من نظر به اتفاقا ـ

 . خوش

 سرکیف مرا جوری یه میخواست.  داشتم دوست که آهنگی همان.  کرد زدن به شروع و برداشت کنارش از را گیتار سرعت به و

 پایم وجل و آمد سمتم به میزد گیتار و میرفت راه ساحل های شن برروی برهنه پای با درحالیکه و میشد موفق هم همیشه که بیاورد

 «. بیفتیم راه زود صبح فردا میدهم قول.  بمانیم اینجا هم امروز کنم خواهش ازتون میشه ؛ مادام:»  گفت و زد زانو

 . بخوریم غیبت میخواهی شده شروع که روزه دو دانشگاه کالسهای ؛ نکن لوس خودتو شایان ـ

 . نیست خبری اول هفته دانشگاه ـ

 . بیاد باران دوباره فردا میترسم اصال ـ

 . باشد آفتابی هوا فردا که میدهم قول من ـ

 . است کارت گیر امروز همین که داری کار چه حاال ـ

.  بود یبارون اش همه که مدت این ؛ بنشینی دریا تماشای به و کنی روشن آتیش که چسبه می خیلی ساحل توی غروب دم ؛ عزیزدلم ـ

 . مبرس آرزویم به نگذاشتی چرا که داری وجدان عذاب همیشه بعد مردم افتادم دیدی فردا.  برسیم آرزویمان آخرین به هم ما بگذار

 . بگی تو هرچی ؛ قبول باشه ؛ نزن بد نفوس میکنم خواهش شایان ـ

 و ردیمک کباب ماهی اجاق روی هم ظهر.  نرفتیم ویال داخل به اصال روز آن.  زدن گیتار به کرد شروع و بلندشد پایم جلو از تعظیمی با

 آنطرف و طرف این به عجله با ؛ نداشت قرار و آرام شایان.  کشیدیم دراز ساحل شنهای روی ناهار خوردن از بعد.  خوردیم ولع با
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 چهار لحداق برم اونور و اینور چقدر شدم خسته ؛ بلندشو تنبل:»  میگفت آمدنش با بار هر و میکرد جمع را نمناک های هیزم و میرفت

 «.بیار بردار نازک هیزم تا

 . شیم می خفه دودشان از آخرهم نمیگیره آتیش ؛ تره ها هیزم این بگم بهت زبونی چه به ؛ پسر آخه ـ

 «. بفرمایید دارید بهتری نظر شما اگر:»  گفت کنان هن هن ؛ میکشید جلو کشان کشان را بزرگی هیزم که همانطور

 . بگم بهت تا میکردی سوال زودتر ؛ دارم که البته ـ

 «. بفرمایید را پیشنهادتان میکنم خواهش ؛ خب:»  گفت و کشید اش پیشانی به دستی و ایستاد

 رمیداریب خواست دلت هیزم هرچه و میکنی باز را انبار در ویال پشت میپری فرزی:»  گفتم میکردم بازی ساحل شنهای با که همانطور

 «. است زمستان هیزم ذخیره اونجا. 

 ویال داخل هب سرعت به. میشود عصبانی حسابی شایان که میدانستم ؛ فرار به گذاشتم پا و کردم آماده را خودم جمله آخرین گفتن با

 من طلب ییک ؛ باشه ؛ باشه:» گفت کند کنترل را خودش نمیتوانست خنده از که او.  ردآورد برایش شکلکی و کردم قفل را در و رفتم

» 

 اینجا ؛ نوچ:»  گفت بیام بیرون که خواست من از هرچه آورد ساحل به و ریخت دستی گاری در را ها هیزم و رفت انبار سمت به و

 «. راحتم

 راینقد ؛ دیگه بیا شایان جان ؛ مهتاب:»  گفت دیدم می را او شیشه پشت از.  آمد سراغم به و کرد روشن را آتش غروب نزدیکهای

 «. نکنم خطا پا از دست میدم قول.  نداره لطفی تو بدون آتیش این.  نکن اذیت

 . دادی قول باشه یادت ـ

 «. پیشاهنگی قول:»  گفت و آورد باال پیشاهنگی عالمت به را دستش

 «. مسخره:»  گفتم و گرفت ام خنده

 هک قورباغه این ؛ خب ولی کنم وارد شما به ای خدشه نمیتونم ؛ دادم قول چون متاسفانه:»  گفت و زد لبخندی شایان. کردم باز را در

 . نداده قول
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 رونبی ام حنجره از صدا این مه نمیشد باورم هم خودم که کشیدم جیغی آنچنان.  پرید صورتم طرف به قورباغه و کرد باز را دستش

 بهمم ای هاله در شایان صدای فقط کشید طول مدت چه نمیدانم ؛ نفهمیدم هیچ دیگر و شدم زمین بر نقش و رفتم حال از.  باشد آمده

 . میشد شنیده

 . کن باز را چشمات مهتاب ؛ مهتاب عزیزم ـ

 می سرم دور اطرف فضای تمام کردم باز را چشمانم ؛ درآمدم حسی بی و رخوت آن از صورتم روی به آب چندقطره ریختن با و

 دستپاچه درحالیکه و گرفت دوباره جانی چشمانم شدن باز با شایان ؛ افتاده اتفاقی چه و هستم کجا که نمیدادم تشخیص حتی چرخید

 «. بشه اینطور نمیکردم فکر خدا به ؛ ببخش رو من ؛ میخوام معذرت:»  گفت بود شده

 «. بخندانم را تو داشتم قصد فقط:»  گفت و انداخت زیر به را سرش شرمندگی با.  کردم نگاهش بود بغلش در سرم که همینطور

 . بود ای مزه بی شوخی ـ

 . نشه تکرار دیگه میدم قول ـ

 ؛ باشد جدی میتوانست ندرت به.  بودم شناخته خوبی به را او کوتاه مدت درهمین.  بود ساعتت چند برای فقط او دادن قول ولی

 زندگی در. میبردم لذت و آمد می خوشم او روحیه از من البته.  داشت زیادی فاصله غصه و غم با و باشد خوش میخواست همیشه

 می قارباو باید آمد می مان خانه به هرکه یا ؛ میرفتیم هرجا.  نداشت وجود دیگری چیز پاگیر و دست مقررات و انضباط جز ام گذشته

 ازدواج طبع شوخ همسری با ازاینکه حاال و میکردیم حذر خنده و شوخی از و میکردیم بزرگانه های بحث و جدی حرفهای و نشینیم

 بااینحال.  آورد می در را حرصم اوقات گاهی که ؛ راحت خیلی هم شاید و میگرفت راحت را زندگی شایان. بودم خوشحال کردم

 . میبردم لذت رفتارش و حرکات از و بودم اخالقش شیفته

 موج جز و بود گرفته فرا را دریا سراسر تاریکی و ظلمت ؛ نشستیم آتش تماشای به و رفتیم دریا کنار به بار آخرین برای روز آن

 وجود به خاصی ملودی دریا های موج صدای همراه به هیزم سوختن صدای ؛ نمیشد دیده چیزی میشدند نزدیک ساحل به که هایی

 می ار لحظه آن فقط ؛ نبودم دیگر فرداهای و فردا فکر به.  اندیشیدم می بودن او با شیرین روی به شایان آغوش در من و بود آورده

 که نک استفاده زندگی های لحظه از ؛ نباش فردا فکر به ببری لذت زندگی از میخواهی اگر:»  میگفت شایان.  بودیم باهم که دیدم

 «. است دیر فردا

 نمیشدم وا های خواسته تسلیم چرا و چون بی کاش ای. پذیرفتم می راحتی این به من نه و میکرد فکر چنین این او نه که کاش ای ولی

 از ؛شدم او شیدای و عاشق دل صد ؛ نه دل یک ؛ پوچش و سست عقاید و شایان دیدن با که بودم ناراضی ام گذشته زندگی از آنقدر. 
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 ینا ازاینکه و بودم کرده معنا دیگر نوع به را آزادی.  میبردم لذت دهم انجام بخواهد دلم که کاری هر که بود گذاشته آزاد مرا اینکه

 یم خود نه و رفتیم می بیراهه به هردو.  میشدم اش شیفته قبل روز از بیشتر روز هر ؛ بود گذاشته اختیارم در شایان را آزادی

 را آنی های لذت فقط و فقط زندگی از.  میدادیم گوش حرفش به کند راهنمایی را ما میخواست کسی اگر اینکه نه و فهمیدیم

 ؛ هم ریهمفک با و نشستیم می باید و داشت تعلق ما به که ای آینده.  بود آینده ؛ نمیکردیم فکر که چیزی تنها به و میخواستیم

 . بود فردا برای.  کنیم ریزی برنامه میکردیم قصد که خیلی و بودیم متنفر آینده از نوعی به دو هر ما و.  میگرفتیم تصمیم برایش

 به و دهیم جلوه اشتباهاتمان مقصر را دیگری کس داریم دوست همیشه ماانسانها.  ازخودم یا ؛ باشم دلخور مادر و پدر از باید نمیدانم

 زندگی بهتر روش و راه و فکرکنند خودشان که داده عقل انسانها ی همه به خداوند درصورتیکه.  میدانیم مقصر را خودمان ندرت

 راهنمایی و میدانیم کل عقل را خودمان میرسیم که خاصی سن به متاسفانه.  کنند استفاده دیگران های دانسته از و کنند پیدا را کردن

 . نکردند راهنمایی را ما چرا که میدانیم مقصر را دیگران ؛ میشویم رو روبه شکست با که همین اما ؛ پذیریم نمی را دیگران های

 اما ؛ اشندب ما راه چراغ میتوانستند و بودند چشیده را روزگار گرم و سرد که آنهایی ؛ چی آنها نفهمیدیم و بودیم بچه ما حاال:»  میگوئیم

 هب لحظه درحالیکه شدیم احساساتمان و عواطف گرفتار و خوردیم را زندگی ظواهر فریب زود خیلی که بودیم خودمان واقعی مقصر

.  اشتند وجود بازگشتی راه دیگر و رسیدیم خط آخر به سریع خیلی که رفتیم تند آنقدر و شدیم می دور اصلمان و خودمان از لحظه

 نه گردی و ؛ عمر یک اندازه به ؛ داشتیم احتیاج وقت خیلی به آن ترمیم و تعمیر برای که کردیم خراب نوعی به را سر پشت پلهای

 . باختیم زندگی سراشیبی در را همه و همه و کند یاری را ما که ای اندیشه و فکر نه و داشت وجود جوانی نیروی

 14فصل

 

 زندگی خوش روی و یافته تحقق حاال ؛ آمد می نظر به محال عمرم تمام در که آرزویی.  میگذرد دانشگاه کالسهای شروع از ماهی یک

 . است گرفته واقعیت رنگ کوتاه مدتی در هایم خواسته تمام و زده لبخند رویم به

 امور از من . بود مفید بسیار برایم که بودم تعطیل هفته آخر روز سه و داشت ادامه شنبه سه تا و میشد شروع شنبه روز از کالسهایم

 در وقفه که میشد باعث همه و همه خانوادگی های مهمانی و دانشگاه دروس ؛ عالوه به.  نداشتم چنانی آن سررشته داری خانه

 وقت که ودب شلوغ سرمان آنقدر.  بیندازیم تاخیر به یکماهی ؛ کنیم برگزار بود قرار که را جشنی شدیم مجبور حتی.  بیفتد کارهایم

 آماده را ما فردای غذای هرشب که بود مامان این و بودم نبرده ای بهره آشپزی از ؛ ساده غذای چند پختن جز به من.  آوردیم می کم

 و اورد یم برایمان ؛ بود کرده تهیه که را غذایی پدر اتفاق به آخرشب ؛ برویم آنها سراغ به رسیدیم نمی که شبهایی حتی.  میکرد

 میداد ستمد به نداشت خبر روحم حتی که چیزهایی غذا گرفتن وقت و میکرد لیست داشتیم کمبود هرچه و میزد آشپزخانه در گشتی
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 ؛ ستیده گرفتار شما داره؛ فرقی چه:»  میگفت.« میکنیم تهیه خودمان ؛ نکنید لوس اینقدر را ما خدا به را تو مامان:»  میگفتم هرچه و

 «.ببری لذت میتونی تا ات زندگی خوش های لحظه از و نری فکرها این توی بهتره ؛ مادر.  شلوغه سرتان و است ازدواجتان اول

 درسهایم حجم.  میگذشت ؛ میشد برگزار ما خاطر به که هایی مهمانی احیانا و افتاده عقب درسهای ؛ نظافت به هفته آخر روز سه

 اشمب دانشگاه ممتاز دانشجوی دوران؛ همان مثل میخواستم هم حاال ؛ بودم کالس ممتاز شاگرد همیشه مدرسه در که من و بود سنگین

 خواهدنمی:»  میگفت او.  نبود راضی زیاد وضع این از شایان البته که میگذشت خواندن درس به خانه در وقتم بیشتر همین برای. 

 به را دانشگاهت عالی و خوب های نمره با که گیرم حاال.  است کافی کنی پاس را درس اون بتوانی که همین ؛ بخوانی درس اینقدر

 ترم هر هک همین من نظر به.  نکنی تالش و سعی خیلی بهتره پس.  بگردی کار دنبال به سرگردان و ویالن باید بعد.  رساندی اتمام

 «. کافیه کنی پاس درس چندتا

 ناسیکارش برای میکنیم آماده را خود بعد میکنیم راتمام کارشناسی دوره زودتر.  بیندازیم عقب را مان زندگی کار این با چرا حاال ـ

 . ارشد

 خودم برای بود قرار اگر من ؛ نیفتی عقب قافله از که اینه برای هم خواندن در کالس تا چهار این بابا!  داری ای حوصله چه...  هو ـ

 . بکن را دنیا عشق و بیار در پول.  بودم پول دنبال به فقط و فقط کنم زندگی

 از هرکاری صادقانه مادر و پدر اینکه از او!  کجا او ؛ دارم فرق خیلی شایان با فکر سطح ازنظر که شدم متوجه کوتاه مدت درهمین

 من برای اما . میکرد تشویق بیشتر را آنها چاپلوسی و خودشیرینی با و میکرد سواستفاده میدادند انجام ما برای آمد برمی دستشان

 اضافه مه پز و پخت و خرید زحمت حاال و بودم شان شرمنده کافی اندازه به بودیم آنها سربار مالی نظر از اینکه از ؛ بود سخت بسیار

 . بود شده

 وقت تا گذاشت ساکی درون بود کرده آماده که را غذاهایی معمول طبق مادر ؛ زدم آنها به سری دانشگاه راه از که عصر روز یک

 «؟ چطوره شایان ، دخترم خب:»  گفت و نشست کنارم ؛ رسید اتمام به کارهایش اینکه از بعد.  ببرم خود با رفتن

 . رساند سالم هم خیلی ؛ خوبه هم اون ـ

 او . کند سوال میخواهد شایان ی درباره که زدم حدس خودم.  داشت تردید اما بگوید میخواست چیزی یه داشت عجیبی حال یه مامان

 ما نگران ؛ میگذرانیم هم با را خوبی زندگی و است پسرخوبی شایان ؛ باشه راحت ما بابت از خیالتان مامان:»  گفتم و گرفتم بغل در را

 «. نباشید
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 گاهی که آید می پیش مشکالتی زناشویی زندگی در بهرحال.  بدانی خودت محرم مرا میخواهد دلم فقط نیستیم نگران ؛ عزیزم نه ـ

 که درسته . بنشیند دلت بر غم غبار نمیخواهد دلم ؛ هستی ما ی گوشه جگر تو ؛ کرد خواهید پیدا احتیاج بزرگترها راهنمایی به اوقات

 به عاوضا حاال اما ، کنیم درک را همدیگر نتونستیم وقت هیچ ما که درسته ؛ میکرد دور هم رااز ما که بود شکلی به خونه جو همیشه

 یک مثل بلکه ؛ مادر بعنوان نه مرا.  داری احتیاج راهنمایی به گاهی که دادی تشکیل مستقلی زندگی خودت برای تو.  کرده فرق کلی

 . باشی راحت من با دارم دوست ؛ شدی رو روبه مشکلی با اگر و بپذیر دوست

 واستهخ به و است خوبی پسر شایان.  نداریم زندگی در مشکلی خدا شکر ؛ ندارم را کسی شما از غیر که من:»  گفتم و بوسیدم را او

 یراحت همین به که نمیکنم باور هم خودم.  میگشتم دنبالش به رویاهایم در که است دلخواهم مرد همان او.  میدهد اهمیت خیلی هایم

...  کرده مشغول مرا ذهن مدتی که است موضوعی اما.  داریم ای دغدغه بی و آرام زندگی خدا لطف به.  باشم رسیده محالم آرزوی به

 حتی و خونه مخارج ؛ جیبی تو پول ؛ ماشین ؛ خونه. نباشید درست ؛ میکشید را ما زحمت دارید شما که اینطور میکنم فکر من مامان

 پدر و ماش اما ؛ کنند تهیه را شون خونه کرایه میتوانند سختی هزار به مردم.  آورد دست به نمیشه راحتی به را اینها.  پز و پخت زحمت

 ادتع شایان که میترسم آنروزی از ؛ میترسم من.  نیست صحیح من نظر به که اید گذاشته ما اختیار در را امکانات ی همه راحتی به

 «. شود بیشتر توقعش روز به روز و بکند

 دلم.  است دخترمان رفاه برای میکنیم کاری هر پدرت و من ؛ نباش موضوع این نگران عزیزم:»  گفت و گرفت را دستم مادر

 میگه و میکند شرمندگی اظهار میکنیم ما که هرکاری. است خوبی پسر هم شایان ؛ بکشی سختی خودم مثل ات زندگی اول نمیخواهد

 و سعی دبای آسوده و راحت زندگی برای که میگیره یاد کم کم و کافیه مییشه متوجه و میکنه درک که همین.«  است من وظیفه این:» 

 «. کرده بیشتری تالش

.  میشه ربیشت روز به روز هم مان توقع و میکنیم عادت شده مهیا برایمان که چیزی آن به کم کم انسانها ما.  نیست اینطور همیشه اما ـ

 میدونم.  بچرخه مان زندگی همسرم دسترنج از و بکشیم زحمت خودمان دارم دوست.  بشه اینطور روز یک هم شایان نمیخواهد دلم

 . خودمان ی عهده به بگذارید را کارها از بعضی بهتره اما ؛ بربیاد مخارج این پس از بتونه که نیست موقعیتی در فعال هم او که

 ؟ چی مثال ـ

 را مان یزندگ میتونیم خوبی به پدرمیدهند که پولی با.  نیست بد حقوقش اما ، میکنه کار وقت نیمه بصورت شایان که درسته ـ

.  کنم درست غذا خودم بعد به این از میخواهم ؛ خودمان ی عهده به بگذارید را غذا تهیه و خوراک و خورد مخارج دیگر ؛ بچرخانیم

 مشکل به بعدها ؛ کننده مصرف فقط او و باشه آماده چیز همه ازاینکه ؛ شده متاهل که بفهمه باید او.  شایان ی عهده به هم خرید

 ما خانه هب هم روز یک ای هفته که بگویید بهرامی خانم به ضمن در.  بدهید یاد من به را غذا نوع چند پختن باید شما فقط.  برمیخوریم

 . کند کمک من به درکارها که بیاید
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 کار ؛ تاس شان زندگی اول گفتم.  هستم من مقصر.  نبود موافق کار این با اول از هم پدرت ؛ خوبیه فکر:» گفت و فکرکرد کمی مادر

 تا.  ندارم حرفی هم من ؛ داری دوست خودت که حاال اما.  سخته شده بزرگ نعمت و ناز در که دختری برای خواندن درس و خونه

 «. بچرخانی را زندگی یک میتونی خوبی به که شدم متوجه حاال اما ؛ ای بچه هنوز تو که میکردم فکر حاال

 را تقاللاس و بودن مستقل طعم.  میبردم لذت ولی ؛ بود دشوار و سخت برایم بااینکه.  کرد تغییر کلی به ام زندگی برنامه روز آن از

.  بگیرد متصمی و فکرکند جایم به حتی ؛ دهد انجام را کارهایم ؛ کند حمایتم که بود کسی ام زندگی در همیشه.  چشیدم بار اولین برای

 یقبل زندگی همان هم باز بطلبم استمداد مادر و پدر از کاری هر برای هم باز کردن ازدواج با قراره اگر.  باشم خودم میخواستم حاال

 ایاننم خوبی به رفتارش و حرکات از اما ؛ ندهد نشان میکرد سعی که هرچند ؛ بود ناراضی وضع این از اوایل شایان.  شد خواهد تکرار

 تفریح هب میتوانست راحتی به و بود آسوده و خوشحال بکشد زحمتی اینکه بدون است مهیا برایش راحتی به چیز همه اینکه از او.  بود

 ؛ نداشت خبر چیز هیچ از اونموقع.  نکند روی زیاده و کند تنظیم دخلش با را خرجش بود مجبور حاال ولی ؛ بپردازد گذرانی خوش و

 اما ؛ میپرداخت پدر را مان زندگی مخارج بیشتر حاالهم که هرچند ؛ بود آماده میخواست که هرچه و بود پر فریزر و یخچال همیشه

 ایحتاجم شرکت از شدن تعطیل از بعد بود مجبور او ؛ میکردیم ریزی برنامه داشتیم که پولی براساس.  داشت گذشته با فرق چند

 . کند کمکم خانه کارهای در حدودی تا و کند تهیه را روزانه

 ممحرو آن از را ما که نبود مامان پخت دست اون حیف:»  میگفت شوخی به شایان ؛ نداشت تعریف اصال پختم دست که مدتی تا

 «؟ کردی

 از مداشت دانشگاه صبح که روزهایی.  شدم کدبانو حسابی دیگر و گرفتم یاد را آشپزی راز و رمز بهرامی خانم و مامان از کم کم اما

 هک روزهایی.  میرسیدم دانشکده درسهای به هم بعد و میپرداختم خانه کارهای و نظافت به بعدازظهرها و میکردم آماده غذا قبل شب

 هم طیلیتع روز سه آن.  داشتم مطالعه برای بیشتری وقت شب و میدادم انجام را کارهایم تمام صبح ؛ بودم راحتتر داشتم کالس عصر

 ویت هم شب یک.  شایان خاطر به هم اون.  آوردم می کم همیشه ؛ باشم داشته بیشتری وقت باید اینکه با.  داشت را خودش جای که

 کناردر همگی ها چهارشنبه که بودیم کرده هماهنگی قبل از ماهان با ؛ داشت اختصاص خودم خانواده به چهارشنبه ؛ نمیشد بند خونه

 ضافها جمعمان به هم عزیزجون اوقات گاهی.  میرفتیم مامانی سراغ به میرفتند سرکار به آقایون که هم عصر و بگذرانیم مادر و پدر

 جمع دریک هم او ؛ بود مادرش کپی شایان ؛ بود مامانی با حق که فهمم می حاال.  آورد می شادی دنیا یک خودش همراه به که میشد

 و شتگ به شایان دوستان با هم جمعه و شنبه پنج.  بگذرئ خوش کسی به او بدون که نبود مجلسی و نداشت قرار و آرام دوستانه

 راحتتر ستاره و علی و شیدا و فرشید با من اما ؛ داشت زیادی دوستان او.  میگذشت تفریح

 روز هر بطوریکه ؛ شدم صمیمی زود خیلی ستاره و باشیدا.  بودند برایم خوبی راهنماهای و میگذشت ازدواجشان از چندسالی. بودم

 کردمی درد سرمان.  میبردیم لذت بودن باهم از و بودیم باخبر هم زندگی مسائل درشت و ریز از و میشدیم باخبر هم حال از تلفنی
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.  فتیممیر بستگان و پدر خانه به که مواقعی در مگر ؛ گذاشتم کنار را روسری و ؛چادر شدم آنها مثل راحت خیلی.  شادی و جشن برای

 پیش ماه چند مهتاب با حسابی.  میکردم راحتی احساس خودمانی و صمیمی جمع آن در و میکردیم شرکت دوستانه های درجشن

 او به ای رهغ چشم ؛ برقصیم هم با تا گرفت را دستم شایان بار اولین برای وقتی.  برقصم که میکشیدم خجالت اوایل.  بودم کرده فرق

 کن سعی ؛ باشی دید توی که نکن کاری ولی ؛ داری دوست خودت هرطور.  نیست کار در اجباری و زور:»  گفت و وارفت که رفتم

 «. بشی جماعت همرنگ

.  بودند متاهل و شناختند می را یکدیگر سالی چند که بودند کسانی همه نبودیم بار و بند بی البته ؛ شدم خودشان مثل هم من کم کم و

 که بود نزدیک آنقدر مان رابطه.  میگذاشتم میان در آنها با راحتی به میشدم دلخور شایان از اگر و میدیدم برادر مثل را علی و فرشید

 لذت آنها با بودن از همین برای ؛ کنیم حل را مشکل میکردیم سعی و میکردیم بازگو راحت خیلی.  میشدیم ناراحت ازهم اگر

 . میبردم

 زود خیلی مردم با رفته هم روی و بودم معذب شناختم نمی خوبی به را همه که جمعی در اما ؛ نبودم رویی کم و خجالتی دختر

 که کردنمی برایش هم فرقی.  میکرد باز را سرخوشی و میشد قاطی زود باهمه شایان ؛ من برعکس. کنم برقرار ارتباط نمیتوانستم

 و منمیکرد حسادت وقت هیچ.  بودم شاد او شادی با هم من.  بیندازد خنده به را طرف تا میکرد تشیطن انقدر ؛ باشه پسر یا دختر

 هم او و داشتم اعتماد او به.  نمیشدم ناراحت دخترها با شایان کردن شوخی از وقت هیچ ولی ؛ چرا نمیدانم.  نمیکردم قضاوت بدبینانه

 صحبت علیک و سالم ازیک بیشتر دختری با شوهرمان اگر ما!  هستی کی دیگه تو بابا:»  میگفتند ستاره و شیدا.  نمیکرد سواستفاده

 «. باشی راحت اینقدر میتونی چطور تو. میکنیم اش تکه تکه ؛ بکنه

 می را او روحیه خوبی به من.  نمیکنه شوخی من جلوی که باشه داشته منظور او اگر ها احمق آخه:»  میگفتم درجوابشان هم من و

 می اینکه از من باشیم داشته راحت و خوب زندگی یک بتونیم تا باشیم دوست همسرمان با باید چیزی هر از قبل من نظر به.  شناسم

 «. میبرم لذت است شاد او بینم

 تصمیم احساس میکرد تعریف برایم تاب و آب با ازاینکه و میپرسیدم سابقش دختران دوست با او رابطه از راحت خیلی حتی

 هتاز و میدادند قرار پسری اختیار در راحتی به را خودشان دخترها چطور که میکردم تعجب اوقات گاهی و میکردم او با بیشتری

 ؛ یدد می مرا تعجب شایان وقتی نداشتم خبر چیز هیچ از که میداند خدا ؛ هستم بسته گوش و چشم چقدر فهمیدم که بود اونموقع

 «. بشنو را داستان این حاال ؛ نیست چیزی اینکه:»  میگفت

 واقعا ؛ ابمهت.  هستی ای ساده دختر عجب:»  گفت برده ماتم تعجب از که دید مرا قیافه وقتی یکبار.  کردن تعریف به میکرد شروع و

 «؟ ای نباخته دل کسی به و نیامده خوشت پسری از وقت هیچ
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 «؟! چی:»  گفتم عجیبی حالت با

 ؟ نبوده ات زندگی در مذکری جنس وقت هیچ یعنی ـ

 رد حتی که بودیم آمده بار چنان آن مال.  داشت فرق خیلی دختران دیگر با من زندگی!  میزنی حرفهایی چه:» گفتم کشیدم آهی

 مذکر جنس با که بود کرده رخنه جانمان و دل در وحشت و ترس چنان آن.  باشیم باخته دل پسری به که دیدیم نمی هم خواب

 «. آوردیم می حساب به بزرگ گناهان از را پسر یک به کردن نگاه حتی ؛ بودیم بیگانه

 . میشدم تر حریص و کنم تحمل نمیتوانستم را خفقان همه این بودم تو جای اگر من ؛ داشتی ای حوصله چه...  هو ـ

 تا پسرزمین یک با و بودم دختر یک من ؟ آمد برمی ام عهده از کاری چه.  نداشتم ای چاره اما ؛ کنم تحمل نمیتوانستم هم من ـ

 ترین ادهافت پا سرپیش من.  بود چیزها اینجور و پسرها با رابطه مشکلم تنها کاش ای حاال ؛ ما ی خانواده در اتفاقا.  داشتم فرق آسمان

 بدون.  یمداشت بحث مان خانه به آنها آمدن حتی ؛ دوستان با رفتن بیرون ؛ پوشیدن چادر برسر همیشه.  داشتم مشکل پدر با مسائل

 یک حتی مندار یاد به که میکنی باور آیا.  نداشتیم بدهیم گوش نوار یک اینکه جرات حتی ؛ برویم بیرون نداشتیم اجازه مادر یا پدر

 با من اما بود آنها مثل ماهان ؛ ام کشیده زجری چه سالها این طی در من که میدونه خدا ؟ باشم مانده ماهان یا ؛ مامانی ی خونه شب

 . نکنیم قهر هم با او و من و برود و بیاید ای هفته و نشود بحثم پدر با که نبود روزی.  داشتم فرق بقیه

 . باشی متنفر پدری چنین از باید پس ـ

 پدر و یکطرف همه نمیشه باورت.  میشد اوبیشتر به ام عالقه ؛ میشد گیرتر سخت او هرچه.  هستم و بودم پدرم عاشق من ؛ برعکس ـ

 از هرروز.  میشدم بیمار اش دوری غم از میکردم قهر او با وقتی میکنی باور.  اوست ام زندگی ی همه و ایمان و عشق.  یکطرف هم

 .است نم دنیای پدرم. کنم اش بوسه غرق و بگیرم بغل در را او که میزد لک دلم و میکردم تماشا را رفتنش و آمد اتاقم پنجره پشت

 و عشق چشمانش عمق در.  میکنه نگاهت خاصی حالت به همیشه ؛ داره دوست خیلی را تو هم پدرت:»  گفت و زد لبخندی شایان

 شیر یک لمث من که نمیدونه او.  داری مراقبت به احتیاج و ای بچه هنوز تو که فکرمیکنه.  میشه دیده وضوح به داره تو به که ای عالقه

 «. هستم تو مواظب

 زیرو آن از ؛ میترسم من شایان...  میشه تلنبار بزرگی غمی دلم در ؛ نشنوم را او صدای یا نبینم را او روزی اگر که میکنی باور ـ

 ؛ فهمدب او روزی اگر.  میدهم انجام راحتی به من میکرده تفی او که را آنچه و ام زده پا پشت او عقاید تمام به بفهمه پدر که میترسم

 . کرد خواهد ترد همیشه برای مرا حتم به ؟ شد خواهد چه میدونی

 ! ببینم را او ندهد اجازه پدر که برسد روزی میشود آیا.  لرزید دلم جمله این گفتن با

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          127  |صفحه            

 

 15-1فصل

 

 ایشه شوخی و گفتن جوک با و بود گرفته دست در را مجلس شایان همیشه مثل و رفتیم کوه به ها بچه اتفاق به هم جمعه روز آن

 هم یعل و فرشید حتی.  نداشت آنها از چندانی شناخت که من دانشگاهی دوستان حتی ؛ میگذاشت همه سر به سر ؛ خنداند می را همه

 «. نک باز را شوخی باب بعد بکنیم آمد و رفت جلسه چند بگذار ؛ نیاید خوششان تو های شوخی از شاید ؛ زشته:» گفتند او به

 اج همین و نرسد بعد جلسه به آید نمی خوشش هرکه تا میدهم نشان را خودم اول روز همان از من اتفاقا:»  گفت خونسردی با شایان

 «. شود اعالم جلسه ختم

 . ندمیبرد هم لذت بلکه آمد نمی بدشان تنها نه و نشست می دیگران دل در زود خیلی که بود برخورد خوش و زبان شیرین آنقدر

 جوک راگ که میکرد تعریف تاب و آب با چنان آن و بود گفتن پرت و چرت مشغول و نشسته سنگی تخته روی به شایان هم روز آن

 دست به را گیتارش هم آخر در و میداد تغییر را صدایش ؛ آورد درمی شکلک.  انداخت می خنده به را همه میگفت هم ای مزه بی

 ؛ تابمه:»  میگفت ؛ بود شده رو روبه شایان با بار اولین برای که ام دانشگاهی دوستان از یکی.  میخواند آهنگی قطعه و میگرفت

 «. شوی پیر وقت هیچ نکنم فکر داری همسری چنین که حالت به خوش

 دیگران که کرده نصیبم شوهری چنین خدا ازاینکه.  میکردم غرور احساس و میداشتم دوست را شایان از دیگران کردن تعریف

 . بالیدم می خود به دارند را آرزویش

 ذتل پاییزی آفتاب از و بودیم کشیده دراز خورشید دلچسب ی اشعه زیر در زیبا دشت آن در.  نمیبرم خاطر از وقت هیچ را روز آن

 مین خنده به را تاهمه و میرفت سراغشان به ؛ نمیشد بند دریکجا معمول طبق هم شاید ؛ بودند شده جمع هم نفر هرچند.  میبردیم

 وقتش ندیگرا با دارد دوست بیشتر و است کنارم در ندرت به شایان که دیدم می وضوح به بااینکه.  نمیخورد تکان جایش از انداخت

 وقت هیچ ؛ میبرند لذت طبیعت از و میروند راه یکدیگر دست در دست هرجفتی دیدم می بااینکه ؛ نمیشدم ناراحت اصال ، بگذراند را

 شوقی و شور چه با علی و فرشید دیدم می اینکه با.  شوم دلگیر او از و کنم گله شایان از که نشد هم یکبار حتی و نمیکردم حسادت

 ای هک نخواستم خدا از و نخورد تکان دلم هم یکبار میداند خدا ؛ میکنند نجوا هم گوش کنار و اندازند می همسرانشان گردن به دست

 این اباب:» گفت دلسوزی ازسر ستاره روز آن.  داشتم دوست بود که همانطور را شایان شخصیت اصال.  بود آنها مثل هم شایان کاش

 و زنیدب کوه و دشت به و بگیرید را همدیگر دست االن باید کردید ازدواج که نیست بیشتر دوماه شما ؛ داری تو که است شوهری چه

 «. بشینی اینجا تنها هم تو و بگردد خودش برای او اینکه نه ببرید لذت بودن باهم از

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          281  |صفحه            

 

 ناشوییز زندگی ؛ کرد بند جا یک را کسی نمیشه که اجبار و زور به ؛ باشه خوش بگذارید ؛ کنید ولش را طفلکی:»  گفتم جوابش در

 را ظرن همین هم شایان ؛ کنیم درک را یکدیگر و بفهمیم را هم های خواسته باید.  بیندازیم هم گردن به که نیست زنجییر و غل هم

 «. گذاشته آزاد مرا و دارد

 کنهمی شوخی دخترها با شایان که همینطور حاضری تو.  دارند فرق مردها با زنها ؛ مهتاب اما:»  گفت جدیت با و آمد حرفم میان ستاره

 «. داری فرق او با تو عزیزم نه ؛ باشی داشته را رفتار همین توهم

 دبلن حاال همین اگر میدهم قول اما ؛ دهی انجام داری دوست که هرکاری تا گذاشته آزاد را تو شایان که میگی تو حاال:»  گفت شیدا

 مراتب به هامرد اما ؛ هستیم حسود فکرمیکنیم زنها ما میشه ناراحت شایان ؛ کنی شوخی علی و فرشید حتی یا ؛ پسر تا چهار با و بشی

 را او وت از قبل ما.  نده پر و بال شایان به اینقدر ؛ میشنوی من از عزیزم.  میگذارند غیرت را حسادت این اسم البته ؛ حسودترند ما از

 تجردش زمان مثل کرده ازدواج که هم حاال که نمیشه دلیل این اما.  داره زیادی های حسن و است شوخی و خوب پسر او شناسیم می

 «. کردی بزرگی اشتباه چه که فهمی می مدتی از بعد ؛ کنی رها را او اگر.  خواست مرد از باید من نظر به ؛ باشه

 به و هم درکنار همیشه میخواهد دلمان ؛ داریم دوست را شایان و تو ما عزیزم: »  گفت و انداخت گردنم دور به را دستش ستاره

 «.بگذار دوستی پای به را حرفهایمان و نباش دلخور ما از ؛ کنید زندگی شوخی

 «. حتما ؛ حتما:»  گفتم لبخندی با

 «؟ نشدی که دلگیر:»  گفت شیدا

 «. متشکرم نهایت بی هستید فکرمن به اینکه از و.  نزدید بدی حرف که شما!  چی واسه ـ

 حترمم آقایان و ها خانم:»  گفت بلند صدای با و کردم حس بازوانم دور به را شایان گرم دستان که بود نرسیده پایان به حرفم هنوز

 «. دارم براتون مهم خبر یک

 غیبت و زدید حرف و نشستید عمرتان ی همه اینکه از.  هستم شما با عزیز خانم:»  گفت میکرد اشاره سمتی به دست با حالیکه در و

 «. کنید توجه دوستان به هم کمی یه رسیدید؟ کجا به کردید

 از اول» : گفت و شدیم بلند و گرفت مرا دست شایان.  گرفت را دشت سراسر سکوتی لحظاتی بعداز و شد بلند همه ی خنده صدای

 کی این که فکرمیکنم اوقات گاهی ؛ دیدم نمی هم خواب در کنید باور ؛ کرد نصیبم همسری چنین که هستم ممنون خدا لطف از همه

 وشخ خبر حاال و.  کنم خوشبختش بتونم که امیدوارم و دارم دوست عاشقانه را او. برود دستها دور به است ممکن آن هر که رویاست
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 خوشحال را ما خود قدوم با.  هستید ما منزل همگی شنبه پنج همین شب رسید خواهد راه از زودی به بودید منتظر که ما مهمانی ؛

 «. کنید

 و سرحال چنان آن او حال این با ولی ؛ بودیم نکرده صحبت دراینباره قبال.  کردم تعجب هم خودم که بود غیرمنتظره برایم آنقدر

 «. هستیم منتظرتان ؛ نره یادتون ها بچه:»  گفتم خوشحالی با و برنجانم را او دلخوری و اخم با نیامد دلم که آمد می نظر به راضی

 ادی وقت هر.  بخوره بهم جزئی و افتاده پا پیش های بحث با ام تازه زندگی نمیخواست دلم.  آمد نمی خوشم دلخوری و بحث از اصال

 هم شایان البته ؛ کند تاریک را مان رابطه ای مسئله نمیخواست دلم همین برای.  میلرزید تنم ؛ افتادم می ؛ میکردم پدر با که قهرهایی

 ایشه بازی مسخره با و میکرد باز را سرصحبت زود خیلی ؛ خودش یا باشم من مقصر که نمیکرد فرقی برایش.  نبود کردن قهر اهل

 . انداخت می خنده به مرا

 و شدم ظروف شوی و شست مشغول و رفتم آشپزخانه به بودم خسته خیلی بااینکه.  بود گذشته هفت از ساعت رسیدیم خانه به وقتی

 نای از را تلویزیون هرچه.  شدم ولو کاناپه روی خستگی از شد تمام کارم وقتی.  رفت حمام به خانه کردن مرتب از بعد هم شایان

 بود کالمی بی موسیقی ؛ کردم روشن را دی سی.  دهم گوش مالیمی آهنگ دادم ترجیح ؛ نداشت جالبی برنامه زدم کانال آن به کانال

 . زد بهم را آن شایان که بود نگذشته دقایقی هنوز اما میداد آرامش من به که

 . گذشت خوش بهتون ؟ بود چطور امروز ؛ خانم مهتاب ـ

 «. بگذره بد و باشه شما جوار در آدم میشه مگه:»  گفتم و زدم لبخندی رویش به.  بود ایستاده سرم باالی

 . نداری غمی هیچ داری را من تا گفتم همیشه که من ـ

 !نکردی هماهنگی من با شب شنبه پنج مهمانی برای چرا شایان راستی ـ

 «. کنم سورپرایزت میخواستم:»  گفت و نشست درکنارم

 «. باشه سورپرایز میخواستم بگو ؛ نداری حرفی وقتی ؛ کلک ای:»  گفتم و کردم نگاهش چشم کنار از

 ! مخالفی.  میزنم بهم آنرا بخواهی تو اگه هم حاال ؛ مهتاب جان به نه ـ

 . کنی هماهنگ من با قبل از میدهی انجام که هرکاری میخواهد دلم اما ؛ نیستم که مخالف نه ـ

 مرا میکنم خواهش حاال.  نشه تکرار دیگه سروان جناب میدهم قول:»  گفت و آورد اش پیشانی کنار را دستش و برخاست ازجا

 «. ببخشید
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 ایته دانشگاهی هم ؛ داشتید باحالی های بچه چه:» گفت و برگشت ماست و چیپس ظرف بایک و رفت آشپزخانه سمت به عجله با و

 ... اند کرده نامزد تازه که زوجی اون اتفاقا ؛ آمد خوشم ازشون ؛ میگم را

 . بودی آورده کم حسابی ؛ میدادند را هایت شیطنت جواب خوب ـ

 . میدهم را تکشان تک جواب شوند جمع آدم و عالم ی همه اگر.  بیارم کم من ؛ دارید اختیار ـ

 . نگیره تو از را زبون این خدا ؛ گفتی درست را یکی این ـ

 . نمیخوردم کاری هیچ درد به نداشتم را زبون این اگر ؛ میگی راست واقعا ـ

 ! میگفتند چی ستاره و شیدا میدونی راستی ـ

 «گفتند؟ چی:»  گفت بود چیپس و ماست خوردن مشغول که همینطور

 . هستی من پیش ندرت به ؛ جمع در تو و نمیشوم ناراحت من و میکنی شوخی دیگران با تو که بود عجیب آنها برای ـ

 «؟ دادی جواب چی تو:»  گفت و کرد نگاهم تعجب با شایان

 دگیزن از و میکنیم درک را همدیگر ما ؛ کنی زندگی راحتی که طور هر باید.  نیست زنجیر و غل معنی به ازدواج.  گفتم را واقعیت ـ

 . نیست اینطور اما ؛ دارند فرق هم با مردها و زن که میگفتند اونها.  هستیم راضی بسیار مان

 ؟ است چطوری نظرتو به ـ

 و عاطفه بی یا حسود میتونه زن یک مثال ؛ عکس به یا ؛ باشه میتونه هم مرد یک در داره وجود زن یک در که هرحسی من نظر به ـ

 رکنا ای شبهه و هرشک و حسادت دیگه باشه مطمئن مقابلش طرف از اگر هرجفتی.  همینطور هم مرد یک ؛ باشه خیانتکار حتی

 تو ثالم.  بگیرند ایراد ای مسئله کوچکترین از و دهند خرج به وسواس نباید ؛ باشند داشته دوست را همدیگر زوج یک اگر ؛ میرود

 از بخواهم من که جاست بی توقع این حاال ؛ بوده ات زندگی روش همین سال سالهای که داری زندگی در هایی مالک خودت برای

 دیگران ازاینکه قبل و کنیم برطرف را همدیگر ایرادهای کنیم سعی تفاهم و همفکری با میتونیم فقط.  برداری دست عقایدت و ایده

 همیش زندگی پاشیدن هم از باعث که هست زشت عادتهای سری یک بهرحال.  بربیایم آن حل عهده از خودمان ؛ کنند گوشزد ما به

 . کرد رفع را آنها میتوان بردباری و صبر کمی با که

 و ورمبیا سرتو بر را بال همین نمیخواهد دلم حاال.  میبردم رنج موضوع ازاین من و دهد تغییر مرا فکر و روحیه میخواست همیشه پدر

 باشهن زندگی پایبند قراره اگه ؛ نمیکنه فرقی ؛ مرد چه و زن چه من نظر ؛به بدهی تغییر را خودت من بخاطر که بخواهم ازت اجبار به
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 یهودهب سعی پس ؛ میرود بیراهه به کنی کنترل را او بخواهی که هرطور کرد عوض نمیتوان را او ؛ بجنبه گوشش و سر نکرده خدای و

 . باشه درست آدمی اصل کنه خدا است کردن

 وشر و راه از اگر ؛ هستی عزیز برایم چقدر که میدانی که خودت جان به ؛ مهتاب:»  گفت وبعد کرد گوش حرفهایم به دقت با شایان

 که دهم انجام کاری ندارم دوست وقت هیچ ؛ بدهم تغییر را خودم تا بگو ؛ میشود تو آزار باعث یا آید نمی خوشت من کارهای و

 «. بشه تو ناراحتی باعث

 جا مینه که بگویید ؛ هستید دلخور اینجانب از اگر.  بفرمایید امر شما:»  گفت و زد زانو پایم جلو و کرد گل اش لودگی حس دوباره و

 «. دهم خاتمه ام زندگی به

 «.باش جدی ؛ باشی جدی باید که مواقعی در میکنم خواهش فقط:»  گفتم و دادم تکان را سرم

 تغییر را وا میتوانستم من آیا.  زندگی شرایط ترین سخت در حتی ؛ باشه جدی نمیتوانست وقت هیچ ؛ بود خصوصی به جور یه شایان

 زندگی چهارچوب همیشه پاگیری و دست نظم و قانون ام گذشته زندگی در.  آمد می خوشم او روحیه و اخالق از هم من البته! ؟ دهم

 که کاریهر و ؟ است صالح اینجا در جمله این گفتن آیا که فکرمیکردیم باید ؛ بزنیم میخواستیم که هرحرفی ؛ میکرد تهدید را مان

 راحتی هک هرطور:»  میگفت و میگذاشت پا زیر را سخت قوانین این تمام شایان اما.  باشد خانواده قانون باید بدهیم انجام میخواستیم

 «. کنی زندگی باید

 طوریکه هب ؛ بود داشتنی دوست و جالب برایم او رفتار و اخالق.  کنم عوضش چیز هیچ با نبودم حاضر که بود دنیایی برایم بودن بااو

 همانگونه را او و بود آلم ایده مرد او ؛ بگویند چه که نبود مهم برایم اصال و بود بسته کامال مردم حرفهای روی به گوشم و چشم

 حتی اگر ؛ شود کامل شایان بدون که نبود جمعی ، همه محبوب جمع در و طبع شوخ ؛ آالیش بی ؛ ساده.  بود که داشتم دوست

 جدی هقیاف با هم شایان.«  رفت سر مان حوصله هستید کجا بابا:»  میگفتند و میشد بلند همه صدای و سر میکردیم دیر چنددقیقه

 یخواهمم من بعد به این از.  بخنداند را همه و بیاد خلک شایان تا منتظرند همه که هستم دلقک من مگر نکنه درد دستتان:»  میگفت

 «.باشم جدی

 . نمیداد رضایت ؛ آوردند نمی در دلش از نمیرفتند سراغش به همه تا و نازکردن به میکرد شروع و

 گاهی هک میگرفت راحت را زندگی آنقدر ؛ نبود خیالش عین که هم شایان.  بودیم ندیده تدارکی هیچ ما و بود نمانده مهمانی به چیزی

 . آمدند سراغم به یکی یکی ها بچه ؛ پیچید دانشگاه در شنبه پنج مجلس باوری غیرقابل طرز به.  آورد می در را حرصم اوقات

 . نمیکنید دعوتمان عروسیتان برای که هستیم غریبه ما حاال ـ
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 . باشیم هم دور که کردیم دعوت را دوستان تااز چند فقط.  بود پیش چندماه ما عروسی ؛ است خصوصی مهمانی یک این ـ

 . نیستیم دوستان جزو ما یعنی ـ

 . میشویم خوشحال ؛ بیاورید تشریف هم شما میزنید که است حرفی چه این ـ

 . هستیم دعوت هم ما راستی راستی ـ

 . نره یادتون ؛ هستید که البته ـ

 .میگذره خوش خیلی حتم به شنیدیم را شایان آقا تعریف ما که اینطور ؛ بره یادمون میشه مگر ـ

 فهمیدند می اگر چون ؛ بگیرم کمک نمیتوانستم که ازمامانم.  بکنم چه نمیدانستم و شدند نفر هشتاد حدود ها مهمان راحتی همین به

 کار چه روز پنج این در خدایا.  بودم مانده مستاصل.  میکردند طردم همیشه برای ؛ کنم برگزار میخواهم مهمانی چنین این که

 . اشتد خود جای که هم پذیرایی وسایل ؛ شیرینی ؛ میوه ؛ غذا.  نکردیم پیدا جشن برای هم مناسبی محل حتی ؛ بکنم میتوانستم

 ماست او با تلفنی.  بود ایران در که شکرکردم را خدا ؛ بود عزیزجون بخواهم کمک و بگیرم تماس رسید عقلم که کسی تنها به

 .گرفتم

 ؟ چطوره حالتون ؛ مهتابم ؛ عزیزجون سالم ـ

 درگیر رممی دارم دیگه هفته دو یکی تا بزنم بهتون سری نتونستم که شرمنده خدا به ؟ چطوره حالت ؛ گلم عروس بر سالم ؛ به به ـ

 . هستم کارهایم

 دهیم امانج برایتان آید برمی مان عهده از کار اگر و بیایم شما سراغ به که ماست وظیفه ؛ میزنید که حرفیه چه این ؛ میکنم خواهش ـ

. 

 ؟ چطوره شایان ؛ بگو خودت از خب.  نداره توقع شما از هم کسی.  شلوغه سرتان ؛ هستید داماد و عروس تازه شما ـ

 . داشتم براتون زحمتی یه عزیزجون.  خوبه هم اون ـ

 . نکن تعارف داری هرکاری ؛ عزیزم بگو ـ

.  گیریمب بود قرار که جشنی همان مناسبت به ؛ کرده دعوت را دوستانش از ای عده شب شنبه پنج همین برای شایان ؛ بگم چی واهلل ـ

 .کند کمکمان بتونه که نیست کسی شما غیراز که کردیم برخورد مشکل چندتا به حاال
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 ! عزیزم شده چی ـ

.  شهب جاشون خودمون آپارتمان توی نکنم فکر که هستند هشتادنفر حدود ها بچه ضمن در ؛ ندادیم انجام کاری هیچ هنوز متاسفانه ـ

 . کنم کار چه نمیدونم

 بابت از.  من به بسپارید را چیز همه ؛ نیست مشکلی اینکه عزیزم:»  گفت شود ناراحت شایان یااز ؛ بکند فکری اینکه بدون عزیزجون

 دوم و هست جا خوبی به همه برای اینکه اول.  داره حسن تا چند ولی ؛ دوره راه کمی یک که درسته اینجا بیایید ندارید مشکلی که جا

 «. نمیره بیرون بکوب و بزن صدای اینکه

 .کرد برگزار آنجا را مهمانی این میشه واقعا ـ

 . بیاورید تشریف داماد و عروس مثل شب آن شما ؛ بسپارید من به هم را کارها بقیه گفتم که همانطور ؛ میشه که البته ـ

 : گفتم خوشحالی با.  باشد شده حل مشکلم راحتی همین به که نمیشد باورم

 .نفهمند مامان و بابا ؛ عزیزجون راستی.  کنم کار چه نمیدانستم که کنید باور ؛ کردید بزرگی کمک واقعا ـ

 گرفتی؟ وقت!  کردی کار چه سلمانی.  دادم دست از را عقلم مگر ؛ دخترم میزنی حرفهایی چه...  هو ـ

 . نیستم چیزها جور این و لباس و سلمانی فکر به دیگه که بود شده خرد اعصابم اینقدر ؛ عزیزجون نه ـ

 .باشی هم لباس فکر به بهتره ؛ میگرم وقت برات هستم مشتریش خودم که شناسم می سلمانی یه ؛ نباش ناراحت هم اون ـ

 ! میشد چه نبودید شما اگه واقعا ؛ دردنکنه دستتون ؛ برم قربونتون ـ

 . بدهم سفارش چی شام راستی.  میدهم انجام احسن نحو به را کارها ی همه ؛ نباش ناراحت اصال که گفتم ـ

 . میدانید صالح خودتان هرچی ـ

 ... میشه اگه ندارم بساط در چنان آن پول و هستم مضیقه در مالی نظر از روزها این فقط ؛ جان مهتاب ـ

 «. بیاره براتون میدم شایان به ، چیه حرفها این:»  گفتم و آمدم حرفش میان

 . زود کم یه قربونت فقط.  نکنه درد دستت ـ

 . خوبه شب تا ـ
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 . عالیه خیلی ؛ آره ـ

 . بفرستم چقدر ؛ بخشید می ـ

 . باشه حد چه در پذیرایی بخواهی تا ؛ میخوری آش بدهی پول اندازه هر عزیزم ـ

 . باشه آبرومندانه و معمولی چیز یه ـ

 «. میریم صالم هم با را زیادش و کم بفرست تومان چهارصد تو حاال:»  گفت فکرکردو کمی

 . سرمیزنیم بهتون شایان با خودم شب اصال باشه ـ

 . قدمتان قربان ـ

 . بگیریم براتون میخواهید چیزی ـ

 . نکنه درد دستتون ؛ عزیزم نه ـ

 . خداحافظ ؛ قربانتون ـ

 در البته هک شود متقبل را کوچک جشن این مخارج که اوست وظیفه و نیست بد اش مالی اوضاع میگفت که اینطور میدانستم بااینکه

 از ااینحالب ،ولی داد ها گارسون به پدر که بود انعامی اندازه به اش هزینه شاید و آمد نمی نظر به اصال بود گرفته پدر که جشنی برابر

 آن هم خودمان مالی وضع متاسفانه ولی بودم سپاسگزار بسیار گرفته عهده به را کارها و کشیده زحمت ازاینکه و نرنجیدم دستش

 دص هم شایان حقوق از باید تازه میکردم جشن این خرج میریخت حسابم به هرماه پدر که پولی تومان سیصد اگر نبود خوب چنان

 خیلی فانهمتاس او.  میدانستم بعید شایان های ولخرجی با هم آن که سرکنیم تومان پنجاه با باید ماه آخر تا و بگذارم آن روی به تومان

!  نه یا دارد هم اندازی پس نمیدانستم حاال.  میکرد خرج را آخرش ریال تا باید آورد درمی هرچه و نبود انداز پس اهل.  بود ولخرج

 یکندم دعوت مهمان که کسی.  کنم طلب او از اول را پول این گرفتم تصمیم اینحال با بودم نکرده صحبت او با مورد این در وقت هیچ

 ؟ هست هم مخارجش فکر به آیا ؛

 . شد خانه وارد صدا سرو با همیشه مثل شایان شب نیم و هشت ساعت

 . آید می خوبی بوی چه به به ؛ خانه کدبانوی بر سالم ـ

 . بوسید و گرفت بغل در مرا سر پشت از و شد آشپزخانه وارد
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 . بشه خراب آشپزی با که نیست دستها این حیف ؛ میکردم درست شام آمدم می من میدادی اجازه ـ

 . نرمت و چرب زبان این از اوه اوه اوه ـ

 اگه ؛ داده ما به را زبون این فقط دنیا دار از هم خدا:»  گفت و گذاشت دهان در را کتلت ای تکه و رفت شام میز سراغ و کرد رها مرا

 . کنیم تقدیم شما به هم را آن بدهید اجازه

 . عزیزجون منزل برویم باید که بخوریم شام زودتر بهتره شایان ـ

 چی؟ واسه عزیزجون منزل ـ

 حاال ؛ کردی دعوت مهمون نفر هشتاد شب پنجشنبه عزیز آقای ؛ نداری خبر دادی آب به که گلی دسته از هم خودت اینکه مثل ـ

 . بکنید چه میخواهید بفرمایید ممکنه

 . میکنیم کاری یه ؛ داریم وقت روز چند حاال ـ

 . گرفت عهده به را کارها ی همه او گفتم عزیزجون به من ، خیالی بی خیلی خدا به!  شایان ـ

 «. میکردیم خودمان اما ؛ نکنه درد دستشان البته:»  گفت و کرد پا آن و پا این

 «. آوری می در را حرصم داری که بشوی را صورتت و دست برو ؛ برو:»  گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 « ،تسلیم تسلیم:»  گفت و گذاشت اش سینه روی به را دستش

 شده ریخب شایان چیه:»  گفتم بود مردد اما بزند حرفی میخواست ؛ نداشت قرار و آرام شام سرمیز.  افتاد راه به دستشویی طرف به و

!» 

 . بخوری را شامت بهتره ؛ نه نه ـ

 . شده چی ببینم بگو حاال ؛ خب...  کن نگاه من چشمهای توی ؛ شایان ـ

.  ندارم اطبس در پولی فعال متاسفانه که اینه حقیقت... راستش:» گفت کنان من من و برگرداند غذا ظرف طرف به را نگاهش زود خیلی

 برای میکردم دست آن و دست این که هم روزی چند این ؛ کردم دعوت را همه و شدم جوگیر که شد چی نمیدونم جمعه روز اون

 همه و تاس دانشجویی زندگی که میدونی.  بودند تر مفلس من از همه متاسفانه اما ؛ کنم قرض کسی از پول بتونم شاید که بود این

 . کردند باز حساب تومانشان یک به تومان یک برای
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 سخته آوردن در پول عزیزم ؛ باشی خیال بی اینقدر میخواهی کی تا شایان واقعا.  نداره کتابی و حساب هیچ ات زندگی که ؛ تو جز به ـ

 دیگران و خودت خوشایند که آنچه و کنی باز را دهانت اینکه از. شود انجام ای برنامه طبق هرکاری باید ؛ دارد خرج کردن زندگی ؛

 ینمبب بگو حاال!  خب...  میبری بین از را خودت ی وجهه اینکه جیز به میبری سودی چه ؛ کنی عمل آن به نتونی اما ؛ بگویی است

 ؟ بکنی چه میخواهی

 دلم شا مظلومانه حالت آن اما ؛ بود اشتباه اول از کارش میدانستم اینکه با سوخت برایش دلم.  نگفت هیچ و انداخت زیر به را سرش

 تا یعروس و عقد مخارج که نمیدانست مگر.  آمده خواستگاریم به و گذاشته جلو پا چگونه او که بود این از تعجبم فقط ؛ سوزاند را

 هزار چهارصد ؛ سیصد سال و سن این در پسری یعنی نخواستیم چیزی او از که ما.  اوست با مار زهر و کوفت هزار و خانه کرایه

 میکرد؟ اندخته پسرش برای پولی نباید ؛ گذاشته جلو پا که مادرش یا ؛ ندارد اندازه پس تومان

 اما.  نیمک هزینه جشن برای را ماه این درآمد باید.  شده که است کاری حاال ؛ نباش ناراحت:» گفتم بشکنم را او دل نتوانستم بااینحال

 از هک بدی نشون باید داریم پیش در سختی ماه.  ندهیم انجام کاری ریزی برنامه بدون و کنیم جمع را حواسمان بعد به این از باید

 .آیی برمی اش عهده

 ی هدهع به ریزی برنامه هرنوع بعد به ازاین ؛ گرامی سرور بفرمایید شما هرچه:» گفت و کوبید بهم را دستهایش خوشحالی از شایان

.  ودب بس برایم همین. بوسید را آنها و گرفت دست در را دستهایم و.«  بدهم انجام کاری شما اجازه بدون بکنم غلط دیگه من ؛ شما

 صورت هر به مرا میکرد سعی که آمد می معنی تمام به آقای یک او نظرم پذیرد،به می را حرفهایم همیشه شایان دیدم می ازاینکه

 یآرزوهای دنبال به فقط و آمد نمی نظرم به مادی مسائل اصال که بودم دیده پول ام زندگی در ؛آنقدر شکرخدا.  کند شاد و خوشحال

 و ستقاللا شد نصیبم شایان با مشترکمان زندگی در که چیزی مهمترین.  بود نگرفته واقعیت رنگ پدری درخانه وقت هیچ که بودم

 به.  یکردمم عمل و میگرفتم تصمیم ای سابقه بی طرز به حاال ؛ بگیرم تصمیمی نمیتوانستم وقت هیچ که من.  بود نفس به اعتماد

 کی مانند میکردم آمد و رفت داشتم دوست که دوستانی با و چیدم می خودم سلیقه با را ام خانه وسایل ؛ میکردم خرید خود دلخواه

 . میبردم لذت ام زندگی آبی آسمان در آزادی ازاین و بودم آزاد پرنده

 آن انشای.  بدهی گوش را نوار این نداری حق ؛ بپوشی را لباس این نداری حق ؛ کردی را کار این چرا بگیرد ایرادی من به نبود کسی

 درپ حتی بود دنیایم تمام او با بودن.  بودم سردرآورده زندگی راز و رمز تمام از کوتاه مدت درهمین که بود گذاشته آزاد مرا چنان

 رفتار طوری همیشه هم ما.  بود خوشحال ام رسیده ام خواسته به من میدید ازاینکه و داشت خبر شایان به ام عالقه شدت از هم

 باسل چگونه ؛ میکنم آمد و رفت کسانی چه با فهمید می که روزی از وای.  میکنیم زندگی چگونه ما فکرنمیکرد پدر که میکردیم

 از یحت.  میبرید گوش تا گوش و باغچه کنار میگذاشت را سرم تامل بدون ؛ ام کرده انتخاب زندگی برای معیارهایی چه و میپوشم

 .میکرد یخ بدنم ؛ بفهمد را حقایق پدر که روزی تجسم
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 15-2فصل

 

 امانج احسن نحو به را کارها ی همه که نکند درد عزیزجون دست.  رسید راه از کرد را فکرش بتوان آنچه از زودتر شب شنبه پنج

 که بود وقیح چنان آن نظرم به لباسم و آرایش طرز آخر ؛ داشتیم بحث شایان با ساعتی یک شویم مجلس وارد اینکه از قبل. بود داده

 .شوم مجلس وارد میکشیدم خجالت

 «.گیری می ایراد چی به نمیدونم من ؛ خوشگل خانم عروس یه ؛ گل دسته یه مثل شدی ؛ عزیزم:» گفت شایان

 تازه ؛ غلیظی این به آرایش کن نگاه.  میکشم خجالت کن باور ؛ نبودم اینطور وقت هیچ من بفهمی نمیخواهی چرا شایان آخه ـ

 ؛ ودب تو خاطر به فقط خریدم آن که روزی کنم؟ چه را لباس این ؛ کنار به آرایش حاال.کردم پاک را آن از کمی دستمال با یواشکی

 اش همه ؛ شایان وای. نداره که هم آستین بازه؛ چقدر ام یقه کن نگاه بپوشم؛ را آن شوم مجبور روز یه نمیکردم فکر اصال

 .بپوشم دیگه لباس یه تا خونه بریم بیا ؛ تقصیرتوست

 اینطور وقت هیچ چون تو. داره هم اشارپ تازه ؛ نداره ایرادی هیچ لباس این عزیزم:» گفت اش همیشگی خونسردی همان با شایان

 «.هستی پوشیده چقدر ؛ بقیه به نسبت که فهمی می ؛ ببینی که را امشب حاال ؛ عجیبه نظرت به نپوشیدی لباس

 .میکنه سکته درجا نکرده خدای!! میشه چه ببینه ریختی این را من بابا اگه!  وای ـ

 نیست ارقر که خدا ی بنده اون افتادی؟ بابات یادت به که شده چی حاال:» گفت کند کنترل را اش خنده میکرد سعی درحالیکه شایان

 .ترسیدی اینطور تو که بیاد

 حتما ؛ هستم قدیمی مهتاب همان من که کنند باور نداشت امکان ؛ آمدند می اگر. داشتند دعوت جایی ملینا و نیلوفر که شکر الهی ـ

 .بود گرفته من از را آزادی نوع هر که بود پدرم با حق که فکرمیکردند خودشان پیش

 .ندیدی را آنها دیگه کردی ازدواج که وقتی از فکرکنم ؛ نداری خبری آنها از که وقته خیلی ـ

 «.شویم مزاحمت ما نیست درست ؛ کردی شوهر تو:»میگویند دارند؛ مخصوصی های ایده ـ

 .دوسته همیشه دوست من نظر به ؛ میزنند حرفهایی چه ـ
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 هک حاال.بودم دلخور ازشان بودند آمده منزلمان به روشنی چشم برای هم آن یکبار فقط کردم ازدواج که وقتی از اینکه از هم خودم

 ؛ ادمافت او یاد به ناگهان که شد چی نمیدانم... شادی و میکردند بهانه را شایان آنها کنیم آمد و رفت هم با میتوانستیم تر راحت

 .شده تنگ براش دلم چقدر که میدونه خدا ندارم خبری او از که مدتهاست

 .ماند نتیجه بی لباس تغییر مورد هم من اصرارهای و کرد متقاعد مرا نرمش و چرب زبان با شایان باالخره

 دوارامی خودم به ؛ دیدم را بقیه لباسهای وقتی گفت شایان که همانطور ؛ ماند ذهنم در همیشه برای اش خاطره که بود شبی شب آن

 گوش و چشم آنقدر. باشد داشته امکان چیزی چین ایران در نمیشد باورم که بودند پوشیده لباس پروا بی چنان آن ها بعضی.شدم

 .بود عجیب و غیرعادی من برای دیگران نظر از عادی چیز هر که ؛ بودم بسته

 چیز همه. کرد تغییر بکلی پیش ساعت چند به نسبت نظرم که میکردند تعریف لباسم و آرایش از تاب و آب با چنان آن دوستانم

 همین هب کنم باور نمیتوانستم اصال.داشت فرق آسمان تا زمین بودم دیده تاکنون آنچه با مجلس هوای و حال ؛ داشت تازگی برایم

 آن سترارک همراه به خواننده صدای. باشند داشته ارتباط باهم دوست دوتا مانند و کنند شوخی برقصند؛ هم با پسرها و دختر راحتی

.  درقصیدن می و آمدند می مجلس وسط به رودربایستی و تعارف بدون همه و آورد می وجد به را همه که میشد پخش بلندگو از چنان

 تردخ هی:» گفت و زد پهلویم به شایان که میکردم نگاه را اطراف زده مات چنان آن و بودیم نشسته مخصوص درجایگاه شایان و من

 «.نداره صفایی تو و من بدون رقص این که بلندشو بلندشو ؛ زدند دست ما افتخار به بچه چندبار حاال تا!  کجایی

 سوت و هلهله صدای.کردم همراهی را او اعتراضی هیچ بدون مطیع ی بره یک مانند هم من رفتیم ها بچه میان به و گرفت مرا دست و

 هم کس هیچ و میکشاند وسط به و میگرفت را پسرها و دخترها دست ؛ داشت که خویی و خلق آن با شایان.میشد شنیده طرف هر از

 دلخور وا از و کنم حسادت شایان کار این به نسبت که نشد یکبار حتی که میداند خدا. بودم همسرش که من حتی ؛ نمیشد معترض

 زندگی ها بچه این با سال سالهای اینکه مثل ؛ کردم فراموش را خودم اصل که گذشت خوش و شد گرم سرم آنقدر شب آن. شوم

 .بودم کرده

 جمعتان مزاحم نمیخواهم:» میگفت. میکرد پذیرایی آنها از دیگری اتاق در و بود کرده دعوت را دوستانش از تا چند هم عزیزجون

 خودش را شام حتی بود کشیده زحمت واقعا عزیزجون. کردند شرکت ما شادی در هم آنها ؛ ها بچه و من اصرار با باالخره اما.«باشم

 تر مهم همه از و بود عزیزجون پخت دست همه و همه که خوشمزه دسرهای با متنوع غذاهای ؛ بود کرده تهیه دوستانش اتفاق به

 هنری هر و آرایی گل ؛ بافتنی ؛ خیاطی داری خانه امور ؛ پوشیدن لباس در که بود کدبانویی و سلیقه خوش زن او. بود شام میز تزیین

 خود خاص ی شیوه به او. دیدم نمی شوهر مادر چشم به را او وقت هیچ و میدانستم عزیز دوست یک مانند را او. میزد را اول حرف

. آورد نمی دوام روز چند از بیشتر هم فرزندانش کنار در حتی نبود خانواده با بود راحت دوستانش با که آنقدر. میکرد زندگی

 داخ اگر شاید. میکنم حال خودم دوستان با هم من ؛ کنند آمد و رفت سالشان و همسن با دارند دوست ها بچه که همانطور:» میگفت
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. ندمیکن فراموش را پدر و مادر دیگر کنند ازدواج وقتی. جداست شان مسئله پسرها اما ؛ میکرد فرق موضوع ؛ میداد من به دختر یه

 «.میکند دور اینقدر را آنها زندگی مشکالت هم شاید

 خستگی احساس چنان آن ؛ کردند همراهی خانه تا را ماا زنان بوق بوق ها بچه باالخره و گذشت پایکوبی و رقص به شب نیمه تا

 «!گذشت خوش بود؟ چطور:» گفت و آمد کنارم به شایان. شدم ولو تخت روی به و رفتم خواب اتاق به راست یک که میکردم

 این هب شبی هیچ عمرم تمام در ؛ زیاد خیلی:» گفتم و انداختم گردنش دور به را دستم کنم پنها را آن نمیتوانستم که خوشحالی با

 «.نبود برایم زیبایی

 وقت هیچ داری را من تا عزیزم ؛ نباشه آنها کوچکه انگشت شب این که بیندازیم راه به هایی مهمانی به دیدی رو کجاش حاال ـ

 «...غصه و غم دیگر میدهم نشانت را زندگی خوش طعم. پیرنمیشی

 ساندر صبح به را وحشتناکی شب چه میداند خدا. افتاد هم روی به هایم پلک بود زدن حرف مشغول که همانطور که بودم خسته آنقدر

 .نداد را سالمم جواب حتی ؛ بود رنجیده دستم از او ؛ گرفته ای چهره با دیدم را پدر. بود شده بیدار خواب در وجدانم اینکه مثل ؛

 .مهتاب منم ؛ پدر ؛ پدر ـ

 که فهمیدم ؛ دیدم کنارم در را شایان وقتی و پریدم خواب از وحشت شدت از چندبار. شد دور کنارم از و برگرداند را رویش او اما

 دست ودندب کرده ام احاطه که وحشتناکی های کابوس.  شد شروع دوباره اما گذاشتم بالین بر سر راحت خیالی با و نبوده بیش خوابی

 میشد مانعم ینیروی بروم سمتش به میکردم سعی هرچه ؛ میکنند گریه و نشسته ای گوشه که دیدم سیاه لباس با را مادر. نبودند بردار

 صدا ار پدر هرچه میدادند نشان یکدیگر به مرا دست با هم دیگران و میکردند نگاه مرا عصبانیت با و بودند کنارش در زهرا و ماهان ؛

 «... پدر پدر پدر:» زدم فریاد بلند صدای با. نبود او ؛ بیاید کمکم به که میزدم

 الشت و سعی رهایی برای هرچه ، بود گرفته را نفسم راه و میکرد سنگینی ام سینه روی به چیزی.  نمیشد شنیده جوابی هیچ اما

 .میداد تکان مرا کسی میشد مانعم نیرو همان میکردم

 .هستم درکنارت من.  بیدارشو ؛ مهتاب ؛ مهتاب ـ

 .نداشتم کنم باز را هایم چشم اینکه نای حتی که بود رفته تحلیل چنان آن قوایم اما

 ! نشسته اش پیشانی روی عرقی چه خدایا. کن باز را چشمهایت عزیزم ؛ مهتاب ـ
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 زیزمع شده چی:»  گفت و گرفت بغل در مرا او ترکید بغضم شایان دیدن با.  پریدم خواب از ناگهان و داد تکان را هایم شانه محکم و

 «.کرده یخ بدنت تمام ؟ لرزی می چرا.  بزن حرفی خدا به را تو!  شده چی ؛

 «پدر ؛ پدر:»  گفتم بودم چسبانده سینه به محکم را او درحالیکه

 من برای بعد و کنی استراحت کمی بهتره حاال.  نیفتاده اتفاقی هیچ ؛ دیدی خواب تو عزیزم:»  گفت و کرد پاک را ام پیشانی دستش با

 «. دیدی خوابی چه که کنی تعریف

 . چکید ام گونه بر اشک آرام آرام و دادم تکیه تخت ی دیواره به

 .کرده قهر من با او.  نداد را جوابم میکردم صدایش خواب توی هرچه. نداره دوست مرا دیگه پدر شایان ـ

 .نباش نگران اینقدر ؛ دیدی خواب تو عزیزم ؛ مهتاب ـ

 بدیش اما ؛ بودم نپوشیده لباسهایی چنین این ؛ بودم نکرده شرکت هایی جشن چنین در وقت هیچ من ؛ داشت فرق خواب این اما ـ

 پدر همین برای ؛ است نابخشودنی من گناه. بردم هم لذت متاسفانه و دادم انجام ؛ دهم انجام نباید که کاری هر و گذاشتم تمام سنگ

 .بخشید نخواهد مرا وقت هیچ او کرده قهر من با

.  شدی وجدان عذاب دچار تو. باش آرام ؛ باش آرام:» گفت و انداخت ام شانه دور به را دستش شایان.  کردم گریه بلند صدای با و

 «. باش آرام میکنم خواهش.  نکنیم شرکت ها جشن این در میدهم قول دیگه...  چیه میدونی اصال

 .رفتم خواب به هایش نوازش و شایان دلنشین حرفهای با کم کم.  زد موهایم بر ای بوسه و

 مجسم ؛ ذهنم در که ای صحنه هر ؛ بیاورم بخاطر را قبل شب نمیخواست دلم اصال ؛ شدم بیدار خواب از هشت ساعت از قبل صبح

 وادهخان با هرکس.  ندادیم انجام خالفی کار.  نبوده مهمی ی واقعه دیشب جشن حتم به دیگران برای میکردم پاک را آن فوری میشد

 .داشتم فرق دیگران با من اما. دارد وجود هم پایکوبی و بکوب و بزن عروسی هرجشن در و بود اش

 و آمدم ایینپ تخت از آهسته. میشدم شرمنده بیشتر و دیدم می را پدر میکردم نگاه که طرف هر به. کنم متمرکز نمیتوانستم را فکرم

 نستمنمیتوا چندلحظه تا ریخت فرو دلم ناگها. شد شنیده طرف آن از پدر صدای ؛ آمدم خود به آن یک.رفتم تلفن سمت به اراده بی

 «.مهتاب منم ؛ بابا سالم...  الو:» گفتم دادم قورت سختی به را دهانم آب درحالیکه. بکنم قطع یا بزنم حرف

 .شدی سحرخیز ای جمعه روز که شده چی ؛ ماهت روی به سالم ـ

 .کشیدم راحتی نفس
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 چطوره؟ مادر. بپرسم شما از حالی بهتره گفتم ؛ نبرد خوابم ـ

 .باشیم هم دور اینجا بیایید ظهری.  میرسونه سالم ، خوبه هم مادرت ـ

 «.هستیم اونجا ما دیگه ساعت دو یکی تا ؛ حتما حتما:» گفتم سرعت به ؛ بودم جمله همین منتظر اینکه مثل

 .میشویم خوشحال ؛ چشم روی قدمتون ـ

 .خداحافظ ؛ قربانتون ـ

 .پرید خواب از وحشت از شایان پریدم تخت روی به و رفتم خواب اتاق دست به و کوبیدم بهم را دستهایم خوشحالی از

 . اومده زلزله ؛ شده چی شده؟ چی ـ

 .کرد دعوتمان هم ظهر برای ؛ نبود عصبانی دستم از تنها نه اون. گرفتم تماس پدر با.  خوش خبر یه شایان ؛ شایان ـ

 عاواق.  کردی عمر نصف منو که تو ؛ کنه کارت چه بگم خدا:» گفت و کشید عمیقی نفس و کرد ولو تخت روی به را خودش شایان

 . کابوسه یه فقط این که گفتم بهت اول از که من ؛ افتاده اتفاقی فکرکردم

 .یشدم مجسم پدر دیشب از ای صحنه هر درکنار ببخشم را خودم نمیتونم میکنی باور. گذراندم را بدی خیلی شب ؛ شایان کن باور ـ

 . اندازه می پدرت یاد به را تو هم من ی قیافه دیگه ی دقیقه چند تا که بلندشم ؛ بلندشم ـ

 .مسخره ای ـ

 اصال اون دلم عزیز.  میترسم او از دارم کم کم هم من که میدی جلوه دیو یه شکل به را او تو ؛ مورده بی پدرت از تو ترس ؛ مهتاب ـ

!  باشه ناکترس اینقدر میتونه چطور ؛ متبسم ی قیافه آن با ؛ مهربان ؛ باز دل دست ؛ متینی این به ؛ خوبی این به مرد.  نیست جور این

 .اندازی می وحشت و ترس به راهم من ناجورت فکرهای این با آخر که ؛ شو آماده زودتر بلندشو

 از.  کرد پر را مشامم تمام پدر بوی ؛ کشیدم آغوش در را او و رساندمم او به را خودم دوان دوان. آمد استقبالمان به حیاط در پدر

 .گرفت را گلویم راه بغض ناگهان.  میداد را بو همین او ؛ دارم خاطر به هرچه کوچکی

 ...پدر ـ

 «.عزیزم شده چی:» وگفت بوسید را پیشانیم و چسباند سینه به مرا محکم
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 .دارم دوستتون خیلی پدر ـ

 .شد سرازیر اشکم و

 «! پریشانی اینقدر چرا ؛ عزیزم چیه:» گفت و کرد جدا خود از مرا دلواپسی با پدر

 شب مهنی از ؛ دیده بدی خواب دیشب ؛ نباشید نگران جون پدر:» وگفت رسید دادم به شایان خدا شکر ؛ بدهم که نداشتم جوابی هیچ

 «.میزد را شما شور دلش

 .بود شده سحرخیز دخترکم امروز چرا بگو پس ـ

 شما اب شب نصف همان میخواست. کرد دیوانه که را یکی من.  نیامد سراغتان به شب نصف همان که کنید شکر را خدا:» گفت شایان

 «.بگیره تماس

 . بخوابید نتونستید هم شما ؛ هستم شرمنده من ـ

 .بودم خودش دلواپس ؛من پدر چیه حرفها این ـ

 «. دهید نمی راه را ما ؛ است جمع که جمعتان ؛ به به:» گفت و رسید راه از مادر

 . تخته به بزنم ماشاهلل ماشاهلل ؛ خوشگلم مامان به سالم ـ

 .بوسیدم و گرفتم بغل در را او و

 «چطوری؟ تو جان شایان ؛ تو بفرمایید ؛ آمدید خوش خیلی:» گفت مادر

 .بشم فداتون بکنیم سالمتی چاق ما نمیگذاره که جون مهتاب این ؛ مامان سالم ـ

 شوخ و گو بذل شایان همان این نمیشد باورم که بود گرفته خود به جدی ی قیافه چنان آن شایان.  بوسید را او و آمد مادر سمت به و

 که دممیکر نگاه او به تعجب با هم خودم اوقات گاهی. بود منضبط و مودب و جدی همیشه بستگانم و بابا و مامان جلوی او و است طبع

 توجه لبج برای میکنم فکر بیشتر و نبود پایبند آنها به هم خودش که میگفت چیزهایی ؛ گرفته یاد ازکجا را حرفها و نظریه این

 و دآور می حساب به صحبت خوش و جدی ؛ متشخص انسان یک را او شناخت نمی را شایان کسی اگر. بود کرده حفظ را آنها دیگران

 ودمخ من البته.  شده نصیبم همسری چنین که بودند خوشحال و میداشتند دوست را او آنقدر ام خانواده که بود همین برای شاید

 شایان فهمیدند می مادر و پدر ؛ ناکرده خدای اگر و نبود جور ام خانواده مذاق به این اما ؛ میداشتم دوست بود که همانطور را شایان

 را خودش او اول روز همان از همین برای. میزدند مرا قید آنها یا ؛ میزدم را شایان قید باید من یا حتم بطور ؛ است مردی چگونه
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.  دادمی انجام برایشان داشتند که کاری هر و میریخت زبان دید می را بابا و مامان وقت هر.  شدند اش شیفته همه که داد نشان جوری

 محمد و ماهان.  میکرد چه چه و به به ؛ نبود هم موافق اگر و نشست می حرفهایشان پای

 ؛ میکرد مشورت او با درهرکاری. داشت را خود جای که هم زهرا. میبردند لذت کردن صحبت او با و شایان کنار در نشستن از آقا

 جا ام خانواده دل در را خودش اینطور شایان دیدم می که بودم خوشحال هم من.  میپرسید شایان از را اش درسی های اشکال حتی

 .افتاد می اتفاقی چه میداند خدا بود این از غیر اگر که ؛ کرده

 به هم لحظه یک حتی ؛ سپردم فراموشی به را قبل شب ماجارای تمام و میکردم آرامش احساس مادر و پدر کنار در بودن با روز آن

 ام زندگی از ماهان. گذراندیم هم کنار در را دلپذیری روز و شد کامل حسابی جمعمان آقا محمد و ماهان آمدن با. نیفتادم یادش

 .پرسید

 میگشتی؟ دنبالش به رویاهایت در که است کسی همان شایان ؟ رسیدی آرزویت به آیا ؛ مهتاب ـ

 کسی ؛ راحتی همین به فکرنمیکردم وقت هیچ کن باور ؛ ماهان. است رویاهایم مرد همان شایان ؛ بله:» گفتم تردید کوچکترین بدون

 «.هستم خوشبخت او با بگویم اغراق بدون میتوانم و باشد کنارم در حاال دیدم نمی هم خواب در حتی که را

...  اشیب نفر اولین تو میخواهد دلم. بدم بهت خبر یه میخواهم حاال.  رسیدی ات خواسته به که شکر را خدا:» گفت و زد لبخندی ماهان

 «.میشوم مادر زودی به من مهتاب؛

 ؛ همبارک ؟ میشم خاله زودی به من خدایا وای:» گفتم و گرفتم آغوش در را او و کشیدم فریادی میکردم نگاهش زده بهت درحالیکه

 «. برسونیم همه به را خوش خبر این باید که بلندشو حاال.  مبارکه

 .میشکم خجالت من ؛ مهتاب ـ

 میکشی؟ خجالت کی جلوی ؛ میزنی حرفهایی چه واه ـ

 یرز به را سرش خجالت از و فهمید را چیز همه ما دیدن با آقا محمد. بردم پذیرایی سالن به را او کشان کشان و گرفتم را دستش و

 .شایان دیگر نیمه من و بود آقا محمد دیگر نیمه ماهان ؛ میکنه جور هم با را تخته و در خدا جالب چه که گرفت ام خنده.  انداخت

 کی میخواهم که باشید ساکت چندلحظه میکنم خواهش ؛ آقایان و ها خانم:» گفتم و انداختم غبغب به بادی و کردم صاف را صدایم

 «.هستیم محمدآقا مهمان شام همگی امشب همه از اول. کنم مهمانتان مهم خبر

 «. البته ؛ البته:» گفت خوشحالی با آقا محمد
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 گلخوش نوه یک صاحب زودی به شما ؛ بابا و مامان.  برسانمم عرضتان به زودتر بهتره پس ؛ بدانید را علتش میخواهید حتما حاال ـ

 .میشوید

 این ؛ متشکرم خدا از:» گفت بود شده جمع چشمهایش در شوق اشک درحالیکه مادر بعد و میکردند تماشا مرا زده بهت لحظه چند تا

 اول ؛ بوده خوش اتفاقات از پر ماه چند این.  بزنم فریاد میخواهد دلم خوشحالی از کنید باور. بود آرزوهایم بزرگترین از یکی

 «.ماهان شدن باردار حاال و مهتاب عروسی

 و نیمک قربانی باید نعمت همه این بخاطر:» گفت تبریک آنها به پدر ؛ بوسیدند را آنها و رفتند مادر و پدر سمت به آقا محمد و ماهان

 «.آوریم جا به را خدا شکر

 حضور حتما باید نوزاد وسایل خرید برای که کشید نشان خط اول همان از زهرا ؛ بود نرسیده راه از نوزاد از حرف ساعت دو یکی تا

 .باشد داشته

 با .شدند ملحق ما به عزیزجون اتفاق به مامانی عصر و کرد اطالع با خوش خبر این از را او و گرفت تماس مامانی با خوشحالی از مادر

.  بود شده سفید گچ مثل صورتم رنگ و کرده یخ دستانم ؛ رفتم استقبالشان به وقتی.  شد کنده جا از دلم ناگاه به ؛ عزیزجون دیدن

 متوجه خوبی به شایان.  رود لو چیز همه و بزند حرفی ندانسته عزیزجون مبادا که میترسیدم این از و بود گرفته را وجودم تمام ترس

 هیچ ؛ باش آرام!  کردی یخ چقدر وای:» گفت و گرفت دستش در را دستم.  بدهد دلداری مرا میکرد سعی آرامش با او. شد حالم

 «. افتد نمی اتفاقی

 «. میترسم من شایان:»گفتم گوشش کنار آهسته

 «.نباش نگران ؛ محکمه و چفت دهانش عزیزجون:» گفت خونسردی با

 رام مضطرب ی قیافه وقتی ؛ شد وارد درکه از عزیزجون. میزد موج درچشمانم تردید و شک ؛ کنم باور نمیتوانستم را او حرفهای ولی

 مهتاب ؛ ندیدم را او است ای هفته یه که ببوسم را عروسم همه از اول:»  گفت و گرفت آغوش در مرا و آمد سراغم به یکراست دید

 «.شده تنگ برات دلم چقدر میدونه خدا جان

 کشیدم راحتی نفس که بود اونموقع.« باش داشته اطمینان من به عزیزم:» گفت آهسته ؛ میفشرد اش سینه به محکم مرا که همانطور و

 ودمخ با صدبار شاید و بدهم پس تاوان بخواهم حاال که شوم ظاهر مجالسی چنین در باید چرا که گفتم بیراه و بد خودم به دلم در و

 .نکنم شرکت مجالسی چنان در شرایطی هیچ تحت که کردم شرط

 . گذراندیم را خوبی شب و رفتیم رستوران به خانواده اعضای تمام اتفاق به شب آن
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 مهمانی زا تعریف به شروع ؛ تشکر از بعد و آمدند سراغم به دوستانم ؛ رسید دانشگاه به پایم که همین.  بود دیگری روز آغاز شنبه

 «بگیرید؟ عروسی جشن دیگه بار یه نمیشه:» میگفتند که بود گذشته خوش بهشون آنقدر.  کردند

 خوابمب نتوانم صبح تا ترس شدت از که باشد آور وحشت باید من برای چرا ؛ انگیزه هیجان و جالب آنقدر آنها برای که جشنی ؛ خدایا

 که بود قضیه دیگر طرف پدر از ترس و وحشت اما ؛ داشتم دوست را تفریح و گردش و بودن شاد ؛ بودم شده دوگانگی دچار. 

 باز رس کوهنوردی اکیپ با همراهی از ؛ جمعه روزهای حتی ترم؛ میان امتحانات ی بهانه به هفته چند تا.  میکشیدم یدک را آن همیشه

 ؛ بزنم را دوستانم با تفریح قید من که شده باعث شایان حرکاتت فکرمیکردند آنها.  آمدند سراغمان به چندبار شیدا و فرشید.  زدم

 یدیدمم شایان چهره در وضوح به را گرفتگی.  هستم دانشگاه و درس گرفتار و ندارد شایان به ربطی هیچ که کردم متقاعد را آنها اما

 جوجه یک بود شده ؛ خودش قول به حاال ؛ نداشت قرار و آرام آنی که کسی.  است ناراحت او آنها؛ همه از بیشتر که میدانستم و

 لشد او میدانستم خوبی به.  نداشت را بستگان و فامیل ی حوصله و حال.  خونه هم شب و شرکت عصر ؛ دانشگاه صبح.  ماشینی

 رغیم مانند به حاال و بود شادی و هیجان عاشق او.  کند تخلیه نحوی به را اش انرژی تا ؛ باشند دلش باب که برود جایی به میخواهد

 و حرف کم.  نداشت برویم بیرون باهم تنهایی به اینکه ی حوصله حتی.  میزد بال بال قفس در

 هک بود شکلی به رفتارش و حاالت ولی.  کنم شرکت ای برنامه هیچ در نخواست من از بود داده که قولی طبق و بود شده ساکت

 او.  دباش داشته همراه به وخیمی عواقب شاید و میشود منفجر بمبی مانند ؛ دهم ادامه را روش این دیگر هفته چند تا اگر میدانستم

 به راحت خیلی و بود شناخته مرا کوتاه مدت همین در او دهد ترتیب ای برنامه بخواهم ازاو و شوم خسته من که کند کاری میخواست

 او نمیخواست دلم و داشتم دوست را شایان من.  پذیرفتم بعد هفته کوهنوری برای را ها بچه دعوت همین برای ؛ رسید اش خواسته

 هرچند ؛ رفتم سراغش به باز رویی با.  آمد خانه به گرفته و خسته شایان همیشه مثل شب آن.  بدهم دست از شرایطی هیچ تحت را

 . نمیگرفت تحویلم گذشته مثل

 . بداخالقم و بدعنق همسر به سالم ـ

 کردن کار خر مثل بالنسبت شب تا صبح از.  میگذاره اخالق آدم برای کوری و سوت این به زندگی آخه:» گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 «. تفریحی و گردش و تنوع نه ؛ لذتی نه.  نشستن خونه کنج کوفته و خسته هم شب آخر ؛

 «. گذاشتیم برنامع جمعه روز برای گرفت تماس امروز ستاره:»  گفتم بدهم را حرفش جواب اینکه بدون

 «! میگی راست من جان:»  گفت و کرد نگاهم ناباورانه حرف این شنیدن با

 : زد فریاد و کوبید بهم را دستهایش خوشحالی از.  دادم مثبت جواب سر با
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 . فرستادی من برای فرشته یه تو میدونستم خدایا ؛ جون آخ ـ

 «. ببینی مرا ناراحتی نمیتونی میدونستم ؛ هستی دنیا زن بهترین تو:»  گفت و گرفت آغوش در مرا و

 «؟ هستند مهم برات مجالس این و دوستانت اینقدر یعنی:»  گفتم دلخوری با

 تو نآ اصلی رکن البته ؛ دوستان با بودن هم دور با جز نمیشه حاصل هم این و هستم بودن شاد عاشق من عزیزم: گفت و بوسید مرا

 «. بیرون بریم باید شام ؛ بگیریم جشن را شادی این باید که ؛بلندشو بلندشو کردی اخم چرا عزیزم حاال.  هستی

 . شدی پیروز تو هم باز ـ

 . شدم پیروز گرفتم را تو که روزی از من ؛ عزیزم ـ

 تغییر ار او نمیتوانستم عنوان هیچ به من.  آورد بیرون دلم از کلی به تا کرد شوخی و اذیت آنقدر ؛ شدم دلخور او از شب آن اینکه با

 ممیشد همراه بااو باید ؛ باشد داشته دوام زندگی این میخواستم اگر.  خودش مثل یکی شدم و داد مراتغییر راحتی به او ولی دهم

 توانستممی چگونه ؛ نداشتم را او دوری روز یک طاقت و میپرستیدم را او عاشقانه که من.  میرسید جدایی به کارمان مدتی از بعد وگرنه

 دست به تالشی ترین کوچک بدون خواست هرچه چون ؛ شد پیروز کرد ازدواج بامن که روی از ؛ میگفت راست او و بزنم را او قید

 یخواستم هرچه که میداد اهمیت حرفهایم به زمانی تا ؛ گذشته آن از.  نمیدانست قدر که بود یافته دست بزرگی پیروزی به او.  آورد

 . میشد انجام چرا و چون بدون

 11فصل

 

 .کردم بیدار را شایان و آماده را صبحانه ؛ شدم بیدار خواب از زود صبح

 .بیدارشو ؛ شایان شایان ـ

 «.بخوابم دیگه کم یه بگذار ؛ من جان:» گفت زد رختخواب در غلتی درحالیکه

 .رسیدم دانشگاه به دیر هم دیروز پسر آخه ـ

 .میرم خودم بعد میکنم غیبت اول ساعت من ببر؛ را ماشین تو ـ
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 بود قرار ؛ تنبل بلندشو ؛ میکنی پاس را واحدها چطور تعجبم ؛ میخونی درس تو اینجورکه خدا به. نیار در بازی تنبل اینقدر شایان ـ

 .بزنیم بنزین را ماشین تا دو که نداریم پول اینقدر. کنیم جویی صرفه ماه این

 «خوبه؟. میرم اتوبوس با من ؛ بابا:» گفت و گذاشت سرش روی را بالش

 «.بکن میخواهی هرکاری:» گفتم عصبانیت با

 در را یمانپولها همیشه که کوچکی جعبه و رفتم کمد سراغ به. ندارم همراه به پولی که افتاد یادم. افتادم راه به و برداشتم را سوییچ

 که من.ودنب جعبه در پولی تومانی بیست بسته یک جز به. نمیشد باورم خدایا ؛ کردم باز را جعبه در.آوردم بیرون میگذاشتیم آن

 هک جشنی علت به. نکنیم روی زیاده و باشیم داشته را خرجمان و دخل حساب ماه این بود قرار اما.است شایان کار حتما ؛ برنداشتم

 باقی ماه از مینی هنوز خدایا. بلندشد نهادم از آه ؛ تومانی بیست دیدن با حاال اما. میکردیم جویی صرفه خیلی ماه این باید بودیم گرفته

 .بود مانده

 .شایان ـ

 ...هوم ـ

 کردی؟ چه را پولها این ؛ هستم تو با شایان ـ

 «.شده خرج خب! کردم چه:» گفت برمیخاست ازجا سختی به درحالیکه

 .بکشیم ماه آخر تا را پول این نبود قرار مگر. شد خرج چی یعنی ـ

 «مانده؟ چقدر حاال:»گفت میکشید را خود و کرده باز را دستهایش درحالیکه

 .تومانی بیست بسته یک ـ

 «...گیریم می قرض یکی از ؛ خدابزرگه:» گفت خونسردی با ؛ نیاورد ابرو به خم حتی ؛ نشد ناراحت اصال

 رضق یکی از! میگیری؟ سرسری را زندگی اینقدر چرا میگی؟تو چیه ها پرت و چرت این:» گفتم.بیاورم طاقت نتوانستم دیگر

 تا یتونیمم چگونه ما آخه ؛ نیستی زندگی فکر به اصال تو خدا به. کنیم خرج داریم که پولی مبنای بر باید ما ؛ حرف شد هم میگیریم

 «.بگذرانیم پول این با را ماه آخر

 .میکنم درستش خودم ؛ شده که است کاری حاال ؛ کردی دیوانه را ما صبحی اول توهم وای ـ

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          148  |صفحه            

 

 «.نیستی پذیر مسئولیت اصال که اینه تو بدی متاسفانه:» گفتم و دادم تکان را سرم

 سرجعبه قتهرو. نبود حواسم بابا.بکشم را خودم که نمیتونم میکنم؛ کاری یه حاال که گفتم. میکنی خرد را اعصابم داری دیگه مهتاب ـ

 طال یکهت یه آوردیم کم اگر ؛ مخالفی کردن قرض با اگر هم حاال. برمیداشتم بسته یک و میکردم درونش را دستم همینطور ؛ میرفتم

 .میفروشیم

 این با را اهم آخر تا شده هرطور باید میفروشیم؛ طال نه و میگیریم قرض کسی از ریال یک نه:» گفتم درآمد حرصم بیشتر حرف این با

 «.بگذرانیم پول

 بدبخت رمنهتقصی ؛ منه تقصیر همش:» گفت و انداخت تخت روی به داشت بغل در که را بالشی و بلندشد عصبانیت با ناگاه به شایان

 معین تکلیف من برای هم باید ؛ باشه پدرتون و شما دست خرج وقتی. نمیشه این از بهتر که سرخونه داماد. است زده فلک

 اضیر حاال. میکنم کار شیفته دو و نمیرم دانشگاه هفته دو.  فروشیم می طال نه و گیریم می قرض نه ؛ فرمودید که همانطور.کنید

 . نباشه سرم به پدرتون و شما منت دیگه که حسابی و درست کار یه سر میروم و میزنم را دانشگاه قید اصال شدی؟

 این وابج بود این آیا. بیاورد زبان به میخواست هرچه راحتی همین به توانست چطور. نشست قلبم در نیشتر مثل روزش آن حرفهای

 کریهمف با را ماه یک این که ندادیم قول هم به ما مگر. دهد نشان را خودش یکباره به شایان که نمیشد باورم ؛ یکرنگی و محبت همه

 که ودنب او خود این مگر باشد؟ همراه ریزی برنامه با باید مان زندگی بعد به این از که نداد قول او مگر ؟ بگذرانیم را مان زندگی هم

 ینکها بدون.هست هم طلبکار تازه و کرده فراموش را چیز همه هفته دو از بعد حاال و کرد؟ تشکر محبت همه این از و بوسید را دستم

 «.مهتاب ؛ مهتاب:» زد فریاد شایان.رفتم بیرون در از و برداشتم را کیفم ؛ بدهم را حرفهایش جواب

 من. بودم دهش کفری حسابی. ندارد بنزین که شدم متوجه ماشین کردن روشن با.رفتم پارکینگ سمت به توجهی ترین کوچک بدون

 سیصد یستدو فقط کردم باز را کیفم در.نداشتم هم بنزدین پول حتی حاال ؛ نبود کیفم توی تومان سی بیست از کمتر وقت هیچ که

 بی . بارید می تندی به باران و بود سرد حسابی هوا. زدم بیرون پارکینگ در از پیاده و زدم را دانشگاه قید داشتم خرد پول تومان

 دعوای ناولی این. فکرمیکردم او به راه طو درتمام ؛ میروم کجا نبود حالیم اصال که بود گرفته شایان از دلم آنقدر.  افتادم راه به هدف

 چیز همه راحتی این به نباید ؛ بود اشتباه پدر کار هم ازاول. کشید اینجا به کار که دادم وپر بال او به آنقدر بود؛ مشترکمان زندگی

 که هاییحرف از و بوده من نجات فرشته فکرکرده حتم به او.  میدانست او ی وظیفه را پدر محبتهای تمام شایان.میکرد فراهم برایمان

 او .گرفته نادیده ام خانواده به را ام عالقه و عشق و کرده برداشت را آن منفی های نکته فقط ؛ کردم بازگو او برای صداقت روی از

 عروسی مخارج سایر و لباس خرید در حتی ؛ نداشتم توقعی او از که من. بوده مرحمت و لطف داده انجام برایم هرکاری فکرمیکرد

 که مرد یک کنار در بودن خوشبخت که میداند خدا چون ؛ کردم را حالش رعایت هم
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 زن ترین خوشبخت را خود ؛ بدهد اهمیت هایم خواسته به و کند درک مرا که همین. داشت دیگری ارزش برایم باشم داشته دوستش

 ؛ خوردم را حرفهایش گول شایان چاپلوسی و بازی زبان با راحت خیلی همین برای و شناختم نمی را مردها من. میدانستم عالم

 .میدهند نشان را خود ذات ؛ جایی ؛ روزی ؛ بهرحال انسانها که نمیدانست او ؛ افسوس

 صبانیع آنقدر. میچکید آن از آب و چسبیده سرم به مقنعه. شده خیس بدنم تمام کردم احساس آن یک ولی ؛ رفتم راه چقدر نمیدانم

 یرونب کرخی از تا مالیدم بهم را دستهایم و ایستادم ای مغازه سایبان زیر. بیاورم همراه به را ام بارانی بودم کرده فراموش که بودم

 می جادیگرهمان ساعت چند تا اگر بروم کجا به نمیدانستم.برگردم خانه به نمیخواست دلم و بودم شده متنفر شایان و ازخانه.  آید

 با فقط ؛ ودندب دونفر همین داشتند خبر ام زندگی از که کسانی تنها. افتادم وستاره شیدا فکر به لحظه یک ؛ میزدم یخ سرما از ایستادم

 .بودم راحت آنها

 خوردن بهم از میکردم سعی درحالیکه. شنیدم را او گرم صدای ؛ گرفتم را ستاره شماره و آوردم بیرون کیفم از را همراهم تلفن

 «.ستاره...سالم:» گفتم کنم جلوگیری هایم دندان

 .میزنی حرف اینطور چرا چطوره؟ حالت ؛ تویی جون مهتاب ـ

 .برسان من...  به را خودت زودتر...  میکنم خواهش... بدهم توضیح... نمیتونم حاال ـ

 افتاده؟ اتفاقی!  مهتاب شده چی ـ

 .میزنم یخ سرما...  از دارم... عزیزم نه ـ

 کجایی؟ ـ

 . بینمت می خودم...  ساعی پارک... طرف به بیا...  ما ی خونه از ـ

 .میام االن ؛ باشه باشه ـ

 .بیاور همراهت...  بارونی یه ـ

 یشترب ما با ستاره ی خونه ؛ کنم گرم را خودم ؛ دستانم میان در دمیدن با میکردمم سعی و بودم چسبیده دیوار به و کرده کز سرما از

 اشینم سمت به خوشحالی با. رسید راه از او ؛ صورت بهر بود؛ سخت خیلی برایم انتظار که هرچند.  نداشت فاصله ساعت ربع یک از

 ای قیافه اب ستاره. نشود خیس ماشین تا کردم تن به و گرفتم او از را بارونی ؛ کرد باز برایم را در ستاره. رفتم ماشین سمت. رفتم

 «شده؟ چی ؛ بمیرم الهی:»گفت متعجب
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 .نباشه... خودمان ی خونه فقط... فقط. برسان...  گرم جای یه به...  مرا ـ

 ردک وادارم و درآورد تنم از را لباسهایم برد حمام به مرا دلسوز خواهر مانند. برد اش خانه به سرعت به مرا و نزد حرفی دیگر ستاره

 .ادد دستم به گرم چای فنجان یک و پیچید دورم به پتویی و کرد تنم به تمیز لباس هم بعد ؛ بمانم گرم آب زیر ساعتی نیم

 .میشم خفه گرما از دارم ؛. بسه خدا به را تو ؛ ستاره ـ

 برام و نبنشی شومینه کنار اینجا بیا حاال ؛ کرده یخ هایت استخوان تمام ؛ بودی بارون زیر ساعت دو یکی تو. میزنی چیه حرفها این ـ

 شده؟ بحثتون شایان با نکنه شده؟ چی کن تعریف

 .دادم تکان را سرم بدهم جواب اینکه بدون

 «شده؟ چی ببینم بگو:» گفت نگرانی با ستاره

 اما میکنم حملت خوب را ها سختی که اومدم بار شکلی به من. بیام کنار نتونم زندگی نامالیمات با که نیستم کسی من!  ستاره میدونی ـ

 که کسی به و بگذاره اخالص طبق در داره هرچه نیت خلوص با آدم که نیست ازاین بدتر چیز هیچ.  هرگز را رویی و چشم بی

 ها زوج ی همه میدونم. بگیره گاز را دستش ؛ تمام سنگدلی با وجودش از نیمی اما ؛ کنه تقدیم است وجودش از نیمی فکرمیکنه

 دهز حرفهایی اوقات گاهی اما ؛ میشه سپرده فراموشی به چیز همه و میکنند آشتی هم بعد و مشاجره هم با اوقات گاهی دارند مشکل

 ... مونه می آدم ذهن تو همیشه برای که میشه

 .کردم تعریف برایش را داستان ی همه بعد و

 .میشه پشیمون زود خیلی ؛ میزنه حرفی یه ؛ شناسی می را اون ما از بهتر که تو. نیست پسری همچین شایان ولی ـ

 قاطی هدیگ ؛ ندارم همراه به هم پولی و نداره بنزین ماشین دیدم وقتی اما. دانشگاه برم میخواستم ؛ نداشتم قهرکردن قصد حتی من ـ

 .کردم

 .کنید صحبت باهم بهتره ؛ نگیر سخت اینقدر را زندگی. نوعی به هرکدام حاال ؛ هست همه زندگی توی مسائل این از ـ

 .ندارم را اش حوصله اصال ؛ نه نه ـ

 .شده نگرانت خیلی حاال تا حتما باش؛ هم او فکر به جون مهتاب ـ

 .خوابیده گرفته تخت االن ؛ حرفهاست این از خیالتر بی اون ـ

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          151  |صفحه            

 

 .دانشگاه رفتی تو میکنه فکر اون عزیزم ـ

 .هستی اون طرف هم تو ـ

 .کنید صحبت باهم ؛ نمیرسه آخر به دنیا که کوچک بحث یک با میزنی؟ که حرفیه چه این ـ

 دلم ؛ آخر سیم به بودم زده. نبودم او دیدن به حاضر عنوان هیچ به که بودم شده متنفر شایان از چنان اما ؛ بود ستاره با حق شاید

 چهی به ، داشتم شایان به که ای عالقه و عشق تمام یکباره به چرا نمیدونم. کنم تمام جوری یه را لعنتی زندگی این میخواست

 فقط جریان ندرای. شد خراب برسرم آسمان اینکه مثل ؛ آورد را پدر اسم وقتی.داشتم پدر به نسبت که بود تعصبی علتش شاید.رسید

 تیوق و کرد تعجب من دیدن از رسید راه از علی که ظهر حتی.کنم گوش را کس هیچ حرف نبودم حاضر و میدانستم مقصر را شایان

 .میزد را ستاره حرف هم اون ؛ نگذاشتم. بگیرد تماس او با بدهم اجازه که کرد اصرار ؛ شده بحثم شایان با فهمید که

 .کنید صحبت باهم بیاید بگذار الاقل ـ

 .ندارم گفتن برای حرفی من اما ـ

 .هستی لجبازی دختر عجب ؛ توهم ـ

 میمیص دوست شایان اینکه وجود با میکنم خواهش پس ؛ میکنم برادری حساب فرشید و تو روی همیشه اما ؛ ندارم برادری من علی ـ

 رب هم منتی ؛ داد انجام میل کمال با کرد هرچه پدر ؛ بودم روراست و صاف دست کف مثل او با من نرو قاضی به یکطرفه ؛ است ات

 ورینیبل مجسمه ؛ امروزش حرفهای شنیدن با اما ؛ تو و من نه داره بستگی ما به چیز همه ؛ مشترک زندگی یک در.  نیست شایان سر

 به دبارچن بپرس ستاره همین از.باشید شناخته مرا چندماه این در شاید نمیدونم؛.  ریخت فرو ناگاه به بودم ساخته خودم برای از که

 دلم و میداشتم دوست را شایان چون ؛ کردم نفی را آنها حرفهای ومن کردند صحبت من با شایان رفتار ی درباره شیدا اتفاق

 از غیر باشم یکس و بزنم را دوستانم و تفریحات قید باید گرفتم زن وقتی از بگوید که بیندازم گردنش به اسارت زنجیر نمیخواست

 .میدادم گوش را شما حرفهای اول ازهمان ؛ میکند پررو حد این تا را او مرد یک گذاشتن آزاد میدانستم اگر! کردم بد آیا. خودم

 ؛ نیدک صحبت باهم باید بهرحال. نیست راهش این اما باتوست حق ؛ بگم چی نمیدونم:» گفت میداد تکان را سرش درحالیکه علی

 «.بگیرم تماس او با بگذار

 .دادم تکان منفی عالمت به را سرم

 دلت. است پدرت ی خونه گیره می تماس که جایی اولین و میشه نگران دیگه ساعت دو یکی تا زیاد احتمال به ؛ بدتره اینطور آخه ـ

 .کنیم حل دوستانه را موضوع این و بگذاری کنار را لجبازی بهتره. شوند مطلع قضیه این از مادرت و پدر زودی همین به میخواهد
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 با ستاره. شد دهشنی تلفن زنگ صدای بزنم؛ حرفی اینکه از قبل. بگیرم تصمیمی نمیتوانستم که بودم عصبانی آنقدر.داشتم تردید

 با اما ؛ کردمی نگاه مرا مردد ستاره.میپرسید ازاو مرا احوال دلواپسی با که بود شایان.  برداشت را گوشی و رفت تلفن سمت به تردید

 «.اینجاست او نباش نگران:» گفت ناگهان من زده بهت قیافه

 تاستراح کمی بهتره حاال دخترخوب آفرین:» گفت و بوسید را صورتم و آمد من سمت به و کرد قطع را تلفن ؛ لحظاتی از بعد و

 «.کنی

 .شنیدم را شایان صدای که بودم بیداری و خواب در

 . مردم می دلواپسی از داشتم خدا به ؛ زدید زنگ شکرکه الهی. کجاست مهتابم ؛ کجاست ـ

 .نکردم باز را چشمانم حتی ؛ نداشتم را اش حوصله اصال. کردم حس صورتم روی به را شایان دست

 حرفهای اون که شد چی نمیدونم خدا به. مقصرم که میکنم اقرار داری؛ هم حق ؛ ناراحتی خیلی دستم از میدونم:» گفت دلخوری با

 اگه که کشید من برای زحماتی اون. نمیکنم فراموش را پدرت های محبت وقت هیچ و نیستم نشناسی نمک آدم من. زدم را نامربوط

 قول ؛ شببخ مرا میکنم خواهش ؛ بود من از اشتباه میدونم. بکند پدری حقم در چنین میتوانست فکرنمیکنم بود زنده هم خودم پدر

 رباو ؛ بزن حرفی الاقل ؛ کن باز را چشمات من جان.نمیدونم را همسری چنین قدر که برسرمن خاک اصال ؛ نشه تکرار دیگه میدهم

 خدا که تمگف بیراه و بد خودم به آنقدر ؛ نیست خبری تو از اما هست ماشین دیدم و آمدم پارکینگ به و پوشیدم لباس که وقتی کن

 خانه به.ودنب خبری هیچ تو از اما آمدم دنبالت به خیابان چند تا. نداشتی همراه به پولی ؛چون نرفتی دانشگاه به میدونستم. میدونه

 بار چند.کوره و سوت تو بی خونه چقدر فهمیدم که اونموقع ؛ دیدم خالی را تو جای وقتی ولی بیابم آنجا را تو شاید تا برگشتم

 «.کشیدم خجالت اما رفتی اونجا شاید ؛گفتم بزنم زنگ مامان به میخواستم

 .بوسید می و بود گرفته دستش در را دستم

 .خودت دست زندگی کتاب و حساب تمام اصال ؛ کن آشتی شایان جان میکنم خواهش ـ

 «دفعه اون مثل:»گفتم عصبانیت با ؛ ندهم را حرفش این جواب نتونستم دیگه

 .میکنه فرق اینبار ؛ خدا به نه ـ

 محدود تنها هن که داریم ماهیانه یک ما. بکنیم خرج باید چگونه که اینه مسئله ؛ باشه کی دست کتاب و حساب که نیست این مسئله ـ

 مواجه کمبود اب همیشه که میکنی خرج رویه بی آنقدر متاسفانه اما بکنیم؛ هم انداز پس تونیم می کنیم خرج درست اگر بلکه نیستت
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 ااینج به کارمان حاال ؛ بودی کرده جمع را حواست ماه این یا ؛ داشتیم قبل از اندازی پس اگر الاقل ؛ بدتر که هم ماه این ؛ میشویم

 ...چرا هستم حساس پدر روی چقدر من میدونی که تو.نشست قلبم در نیشتر مثل حرفهایت قسم خدا به. نمیشد کشیده

 .دهم ادامه را حرفم نگذاشت

 لکهب دوبار نه یکبار نه کردم غلط گفتم منکه.میده آزار مرا هم اش یادآوری ؛ نکن شرمنده این بیشتراز مرا مهتاب میکنم خواهش ـ

 .نشه تکرار دیگه میدهم قول ؛ کن آشتی شایان جان حاال. صدبار

 . همیشه مثل ـ

 .کن آشتی تو حاال ؛ داره فرق اینبار مهتاب جان به نه ـ

 .گرفت ام خنده که بود گرفته خودش به ای مسخره ی قیافه آنقدر

 .زد فریاد و گرفت بغل در مرا و کوبید بهم را دستهایش محکم

 .گذشت خوشی و خیر به چیز همه که بیاید ها بچه ــ

 «.خوشبختی همه این از مردم! خدایا:» گفت بلند باصدای.بوسید می را ام گونه درحالیکه

 17فصل

 

 و میگذرند سریع و زود خیلی زندگی خوش روزهای که میکردم فکر همیشه.  رسید پایان به چگونه تحصیلی سال آن نمیدونم

 نچهآ از تر سریع ؛ میگذرد باد سرعت به زندگی بینم می حاال اما.  برسد پایان به تا آورند می لب به را آدم جان اندوه و غم روزهای

 . طوفان مانند به گفت بتوان شاید و گذشت باد مثل هم من زندگی.  ناخوشی به چه و خوشی به چه حاال ؛ کرد را فکرش بتوان

 شایان میخوردم حرص من چه هر.  گذشت سختی به داشتم خاصی وسواس درسها در همیشه که منی برای ترم آخر امتحانات

 می هاکتاب به نگاهی نیم فقط او اما ؛ میگذشت خواندن به وقتم تمام و میکردم خودکشی درسی هر برای من او قول به.  بود خونسرد

 می عیدب من نظر به البته که است گرفته قبولی نمره میگفت و آمد می سرحال و خوشحال همیشه و رفت می جلسه سر به و انداخت

 به که حاال اما ؛ ندارم بیشتر ترم دو میگفت ازدواجمان اوایل ؛ رفتنش دانشگاه همین مثال.  آوردم نمی در سر او کارهای از زیاد.  آمد

 تادماف عقب همین برای ؛ بگیرم اضافه و حذف در نتوانستم را درس تا چند.  دارم هم دیگر ترم یک: » میگوید ؛ ایم رسیده سال آخر

. » 
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 یه اقلال حاال ؛ بگردم عالف و کار بی باید ؟ میشه پیدا کجا کار ؛ کردم تمام را درسم که گیرم: »  گفت شد مواجه من اعتراض با وقتی

 « . میکنه پر را وقتم که دارم سرگرمی

 اعصابم که چه من به ؛ دهد انجام دار دوست که غلطی هر بگذار: » گویم می خودم به که آورد می در را حرصم چنان آن اوقات گاهی

 « . کنم خرد را

 و کوبید خود پیشانی به نمراتم دیدن از ؛ رفتیم دانشگاه به شایان اتفاق به وقتی.  گذاشتم سر پشت موفقیت با را امتحانات بهرحال

 در منکن فکر منکه ؛ زدی را دوستانت ی همه قید یکماهه این که نبود خود بی ؟ میکنی چه دختر.  میکشه سوت داره مغزم: » گفت

 « . باشم دیده ام کارنامه در درخشانی نمرات چنین تحصیلم دوران طول

 قدرچ یادته ؛ مونه نمی جواب بی بکنی تالش و سعی چه هر ؟ کردی فکر چی پس: »  گفتم و انداختم باال را هایم شانه غرور با هم من

 « . شد برنده کی دیدی حاال ؛ کن نگاه بسته زبان کتابهای این به تر جدی کمی الاقل گفتم بهت

 وختس اما ؛ داره زود و دیر: »  میگویند ؛ معروف قول به.  گیریم می شده که کندنی هرجان به که میخواهیم قبولی نمره یه ما بابا ای ـ

 « . نداره سوز و

 . نیست مهم برات باشه چی سوادت حاال اما ؛ مدرکی دنبال به فقط تو ـ

 عقب بقیه از ات ؛ کوفتی لیسانس یک.  هستند مدرک کسب دنبال به فقط ؛ آیند می دانشگاه به که ها بچه این بیشتر نصف!  عزیزم ـ

 . نداره ارزشی جامعه این در فرمودید شما که هم مواردی بقیه ؛ نیفتند

 نمره تنها ؛ ودب دانشگاه به رفتن آرزویم بزرگترین که منی برای اما ؛ داشتند را نظریه همین دوستانم اکثر چون بود شایان با حق شاید

 . نبود خوشایند برایم قبولی

 جای به را صحبت و نرفت بار زیر ؛ بگیریم هم را او نمرات و بزنیم دانشگاهش به سری تا کردم اصرار شایان به چه هر روز آن

 وزیر چند ؛ هستی معرفتی بی دختر عجب ؛ نشده تنگ بابا و مامان برای دلت راستی تو: »  گفت هم آخر در و کشاند می دیگری

 « . بدهیم اختصاص آنها به را امروز بهتره ؛ ندیدیم را آنها که هست

 . ودمب رفته سراغشان به کم خیلی داشتم امتحان که ماه یک این ؛ بود شده ریزه یه براشون دلم واقعا چون نزدم حرفی دیگر هم من

 . کشید آغوش در مرا بدهد را سالمم جواب اینکه بدون من دیدن با.  کرد باز رویمان به را در مادر
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 میخونی درس همه این عزیزم ؛ شدی الغر چقدر!  بمیرم.  بودم شده تنگ برات دلم چقدر که میدونه خدا ؛ عزیزم بشم فدات الهی ـ

 . استخوان و پوست شدی ؛ داره ای اندازه هرچیزی ؛ بشه چی که

 دلم خیلی خدا به.  شنوا گوش کو اما ؛ میزنم بهش را حرفها همین هم من خدا به مامان: »  گفت و کرد گل اش خودشیرینی شایان

 که داشتن فایده بزنیم شما به سری تا بزنه را کتابها این قید ساعتی چند گفتم خانم مهتاب این به هرچه ؛ بود شده تنگ براتون

 « . نداشت

 نم بابای و مامان یاد به ؛ بود شده تنگ ها آن برای دلت و بودی دوستانت فکر به که آنقدر ؛ خودت جون آره: »  گفتم خودم پیش

 « . نبودی

 ازهت ؛ نداشت کمتر هیجده از ؛ مهتاب های نمره از بگم براتون مامان: »  گفت شایان میرفتیم عمارت ورودی در سمت به که همانطور

 هنوزد و هیجده نمره تا چند!  بیا کوتاه حاال که گرفتم را جلوش من.  اند داده کم را اش نمره چرا که بگذاره اعتراض بره میخواست

 « ... نمیکنه کم درخشانت کارنامه از چیزی

 « . نکن چاخان اینقدر شایان: »  گفتم و آمدم حرفش میان

 « ؟ نشدی کالستان ناب شاگرد مگر!  میگم دروغ: »  گفت و انداخت گردنم دور را دستش و آمد طرفم به

 « ؟ ردیدک چه شما شایان آقا حاال.  میگم تبریک بهت ؛ دخترم به آفرین: »  گفت و بوسید را صورتم و آمد سمتم به خوشحالی با مادر

 که داشتیم را شما دیدار شوق اینقدر: »  گفت آورد نمی کم دادن جواب در وقت هیچ که آنجایی از اما ؛ شد دستپاچه کمی شایان

 « . برسیم خدمت این از دیرتر نیامد دلمان

 لحظه وا آغوش برای حاال و بود شده تنگ براش دلم.  داشت تعلق او به که خوشی بوی ؛ رسید مشامم به پدر بوی شدم که سالن وارد

 . میکردم شماری

 ؟ است خونه پدر ؛ مادر ـ

 « ؟ فهمیدی کجا از: »  گفت و کرد نگاهم تعجب با

 . پدر ؛ پدر. کرده پر را خانه تمام او بوی بکشید عمیقی نفس ـ

 . کرد پیدایش میتوان کار اتاق در ؛ باشد خانه در اگر روز موقع این در.  رفتم کارش اتاق سمت به و

 . شد نمایان در پشت بلندش قامت ؛ کردم باز را در
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 . پدر سالم ـ

 . دلم عزیز سالم ـ

 که است موجودی چه این خدایا.  گرفت را وجودم تمام آرامش و سبکبالی احساس ؛ راحتی احساس.  انداختم آغوشش در را خودم و

 ار آرزوهایم تمام و نکرد توجه هایم خواسته به وقت هیچ که کسی.  بود عجیب هم خودم برای.  است داشتنی دوست برایم اینقدر

 از مرا هک کسی.  کنم متقاعد را او بتوانم شاید تا ؛ بزنم او با منطقی حرف کلمه دو نگذاشت وقت هیچ که که کسی.  کرد له پا زیر

 ستشدو قلب صمیم از اینها ی همه با اما.  بگیرد تصمیم برایم بخواهد که هرجور تا بودم برده یک مانند به او برای و کرد منع آزادی

 . ورزیدم می عشق او به و داشتم

 . شد سرازیر اشکم ناگهان ؛ میرفت ام صدقه قربان و بوسید می را سرم که همچنان پدر آغوش در

 « ؟ افتاده اتفاقی شده چی دلم عزیز: »  گفت نگرانی وبا کرد گم را پایش و دست پدر

 «. بود شده تنگ براتون دلم خیلی: »  گفتم کنم پنهان بازوانش زیر در را سرم میکردم سعی درحالیکه

 « ؟ شد خوب ؟ کردی کار چه را امتحانات ببینم بگو حاال.  بود شده تنگ برات دلم هم من: »  گفت و فشرد سینه به محکم مرا

 « . شوم کالس ناب هم ترم این فکرکنم ؛ شد عالی: »  گفتم و کردم پاک را اشکهایم خوشحالی با

 « . رسیدی آرزویت به که خوشحالم: »  گفت و بوسید را ام پیشانی

 مدرسه از و دوستانش از ؛ خودش از.  نگذاشت تنها مرا لحظه یک زهرا.  چسبید من به خیلی روز آن ؛ امتحان هفته چند از بعد

 درد ؛ مبزن حرف کسی با میخواست دلم ؛ بودم او همسن من زمانیکه.  میکند بازگو برایم را دلش حرف او که بودم خوشحال.  میگفت

 رفک مادر و پدر مثل او.  بودیم دور هم از ولی ؛ بود بزرگتر من از سال دو ماهان اینکه با ؛ کند درک مرا که نبود کسی اما ؛ کنم دل

 با ؛ خوشحالم حاال و میگیرد را وجودم تمام غم ؛ افتم می که دوران آن یاد...  من اما.  میکرد اجرا مو به مو را آنها دستورات و میکرد

 را او اوقات گاهی.  نمیگیرم ایراد او به.  نشستم می هایش صحبت پای و میکنم درک را او است کوچکتر من از سال هفت زهرا اینکه

 حسی انهم نمیخواهد دلم و هستند مخالف نصیحت با ها بچه که میدانم چون ؛ میکنم استفاده نصیحت از گهگداری و میکنم تشویق

 . بگیرد را زهرا گریبان ؛ میداد دست من به مادر و پدر های نصیحت از که

.  کند آماده فردا امتحان برای را خودش تا رفت دیگری اتاق به زود خیلی زهرا ؛ رفتیم ماهان سراغ به زهرا و مادر اتفاق به عصر

 نی نی صدقه قربان و گذاشتم شکمش روی به را دستم.  شده بزرگ حسابی شکمش و گذراند می را اش حاملگی آخر ماه ماهان

 «! قشنگه چقدر ، خدای وای:»  گفتم ناخودآگاه ؛ بود کرده درست نوزاد برای زیبایی اتاق مادر ؛ رفتم کوچولویش

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          157  |صفحه            

 

 و یکشیدمم بیرون کشو از یکی یکی را نوزاد لباسهای.  میداد خاصی جلوه اتاق به مالیمی نور و بود آبی رنگ به دکور و سرویس تمام

 داری دوست بچه اینقدر که تو: »  گفت ماهان.  خندیدند می ؛ میکردند نگاه مرا که همانطور ماهان و مادر.  بوسیدم می و میگرفتم بغل

 «. بیاد گیرت یکی بگذار ؛

 حاال . دیگه مشکالت کلی و خرید ؛ خونه کار ؛ دانشگاه.  موندم خودم کار توی فعال من.  زوده خیلی ما برای ، نه وای:»  گفتم جدیت با

 «؟ شوید دار بچه گذاشتید می بودید من جای اگه شما

 «؟ نمیکنه کمکت شایان مگر:»  گفت ماهان

 . است خودم دوش به مسئولیت ی همه اما ؛ میده انجام کاری گهگاهی.  آنصورت به نه ـ

 «. آورند می بار به خرابکاری یا ؛ شکنند می را چیزی یا ؛ نکنند کار مردها که بهتر همان:»  گفت مادر

 . بود خودش نظر واقعا یا ؛ زد من دلخوشی برای را حرف این مامان نمیدانم

 «؟ هستی راضی ات زندگی از مهتاب راستی:»  گفت ماهان

 هم با گیزند موارد اکثر در.  نیست بدی پسر شایان.  خوبه خدا شکر:»  گفتم و فکرکردم کمی.  بدهم جواب نتوانستم سریع خیلی

 عیبی نهات فقط.  میکنیم آمد و رفت هم با که داره خوبی دوستان...  تفریحه و گشت عاشق.  نمیگه نه بزنم که حرفی هر داریم تفاهم

 ؛ پارمبس دستش به را زندگی امور اگر.  نیست فرداش فکر به حتی.  نیست نگر آینده ؛ بگم چطور...  و خوسنرده خیلی ؛ داره که

 «. میکند تمام را یکماه خرج اول روز چند همان

 «. است حسن دنیا یه ؛ میکنید درک را همدیگر و هستید روحیه هم که همین ؛ میشه درست انشااهلل:»  گفت ماهان

 همیتون که خوبه زن یک این ؛ دخترم ضمن در.  میشه حل مسائل بقیه ؛ مهمه خیلی زندگی در تفاهم.  همینجوره واقعا:»  گفت مادر

 متاسفانه.  دارند فرق آسمون تا زمین ؛ ما نسل مردهای به نسبت ؛ زمونه دوره این مردهای اتفاقا.  کند جور و جمع را شون زندگی

 تحمل.  اشندب خوش میخواهند فقط و فقط و میدهند اهمیت زندگی ظواهر به بیشتر.  نمیروند مسئولیت بار زیر و هستند ننه بچه اکثرا

 اما.  ودب فاجعه منتظر باید دیگر ؛ باشد داشته را خصوصیات همین هم زن یک اگر و هستند حساس و شکننده و ندارند را نامالیمات

 ؛ هباش این از غیر اگر که دارد باز رفتن بیراهه از را او و دهد نشان همسرش رابه زندگی درست راه کم کم باید ؛ سیاست با زن یک

 «. برسد راه از موعود ساعت که باشد منتظر باید ؛ بگذارند اش خانه زیر را ساعتی بمب یه که اینه مثل درست
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 داخ شکر ؟ میکنید نگاهم اینطور چرا ؛ واه:» گفت مادر.  میکردیم نگاه را او تعجب با و بودیم دوخته مادر دهان به چشم ماهان و من

 راهی اول تازه هک تو!  مهتاب اتفاقا.  باشه تان زندگی به حواستان که گفتم را این ؛ نترسید. کنید شوهرداری بلدید خوب که تا دو شما

 «. شده دیر بینی می و آیی می خود به موقع یه که کن جمع را حواست ؛ بیشتره مشکالتت مراتب به و

 عدب حاال و سپردم فراموشی به هم بعد و کرد مشغول را فکرم ساعت چند برای شاید ؛ نکردم توجه چنان آن مادر روز آن حرفهای به

 . نمیرسیدم اینجا به شاید ؛ بودم گرفته جدی را مادر های نصیحت اگر بینم می ؛ سالها گذشت از

 مین خوشش مجالسی چنین از شایان میدانستم خوبی به اینکه با ؛ بودیم جمع هم دور وقت دیر تا و آمدند هم شایان و پدر شب آن

 وانمود و آورد نمی ابرو به خم اما.  بگذارد کنار را مورد بی خای شوخی و بازی مسخره و بنشیند معذب و خشک باید چون ؛ آید

 از دامک هیچ که میدانستم من فقط و میشد صدا هم آنها با و میکرد شرکت آنها های بحث در حتی ؛ میبرد لذت جمع آن از که میکرد

 وشحالخ من البته.  باشد داشته آنها از غیر نظری نمیکرد باور کس هیچ که میکرد خودشیرینی چنان آن.  ندراد قبول را آنها حرفهای

 وقت هیچ و بود موافق همه با.  کند باز جا خانواده افراد ی همه دل در شد باعث کارهایش همین و میکرد را ظاهر حفظ الاقل که بودم

 هنگ راضی خودش از را همه و میکند را قضیه قال«  است صحیح شمال حرف»  یا«  شماست با حق»  جمله یک با و زد نمی دیگری ساز

 . بود من مقابل نقطه درست.  میداشت

 «.میکنی جا همه دل توی را خودت خوب:»  گفتم راه طول در.  بازگشتیم خانه به که بود وقت دیر

 «؟ بکنم چه ؛ نکنم را کار این اگه خب:»  گفت و زد لبخندی

 ! بودی موافق آنها صحبتهای ی همه با تو که ـ

 : شاعر قول به. نمیشه کم من از که چیزی ؛ هستم موافق آنها با هم من که کنم خوش را آنها دل بگذار ؛ بابا ای ـ

 آور بدست دلی توانی تا

 باشد نمی هنر شکستن دل

 

 . هستی مارمولکی چه تو میدونه خدا ؛ واه واه واه ـ

 نای من اگر.  کرد صحبت خودش زبان به کس هر با باید گفتم بهت بارها عزیزم ؛ بود خوب میدادم نظر ؛ نظرشان برخالف اگر ـ

 را هایشانحرف که بده نشان ؛ باش مهربان همه با.  میکردند برخورد صمیمی اینجور من با میکنی فکر ؛ بودم نگرفته پیش در را رویه

 عزیز کوتاهی مدت عرض در چطور ببین ؛ کن عمل بهش و باشه شعارت این.  کنی دوری کن سعی جدال و جنگ از و ای پذیرفته
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 خاطرب اما ؛ شود برگزار گذشته هفته بود قرار البته ؛ داریم دعوت دوستانه مهمونی یه شنبه پنج ؛ بگذریم حاال خب.  میشی همه

 . شد موکول هفته این به شما امتحانات

 ! من خاطر به چرا ـ

 . نمیشه خارج قرنطینه از ؛ نشه تمام امتحاناتش تا بنده خانم گفتم بهشون من آخه ـ

 . میکردند برگزار ما بدون ؛ بودیم واجب خیلی ما حاال ـ

 . نمیگذره خوش کسی به من بدون ای مهمونی هیچ که نمیدونی تو ؛ گرفتی کم دست را من تو باز... ا....ا...ا ـ

 ؟ کیه میزبان ـ

 . میره بیرون ازتنمان هم امتحانات خستگی تازه ؛ بودیم نشده جمع هم دور که بود مدتها ؛ بامشاد ام همکالسی ـ

 «. مانده حسابی یکی تو تن به امتحانات خستگی حتما:»  گفتم نیشدار لبخندی با

 به نگاه یک من ؟ بگیره را نمره بهترین باید میخوهنه بیشتر کسی هر مگر کشیدم؛ زحمت چقدر ببینی تا بگیرم را نمراتم بگذار حاال ـ

 . تمامه چی همه دیگه اندازم می کتاب

 . فرمایید می شما که همینطوره حتما ـ

 ها بچه که داریم لباسی.  بمونه باز تعجب از همه دهان که بزنیم تیپی یه پنجشنبه برای باید.  بیرون بیا دانشگاه و درس از کن ول بابا ـ

 ؟ باشند ندیده

 . نمیدانم را تو اما دارم منکه ـ

 ؟ لباس کدام بفرمایید ممکنه ـ

 «. بمونه سکوت لحظه آخرین تا میخواهم ؛ نمیتونم ؛ نه:»  گفتم و کردم لوس را خودم

 !ندیدم من را لباس این یعنی ـ

 . نوچ ـ

 ؟ خرید رفتی تنهایی به خودت.  شدی مرموز اینقدر که شده چی ـ
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 . شیدا و ستاره با ؛ نه ـ

 . ندادی من نشون که شد چی ـ

 ی همه هک دوستانه مناسبتی در تا ندهم تو نشون را آن گرفتند قول من از و پسندیدند خیلی من تن به را لباس شیدا و ستاره آخه ـ

 . ببینند را تو قیافه میخواهند.  بپوشم هستیم جمع هم دور ها بچه

 . است واقعی سوپرایز یک پس ـ

* * * 

 در خودم دیدن زا کردم تن به را لباس که وقتی کشید طول کارمان هفت ساعت تا ؛ رفتیم سلمانی به شیدا و ستاره اتفاق به پنجشنبه

 آن زا مرا درونم در حسی اما ؛ تر جذاب و زیباتر برابر چندین گفت بتوان شاید.  بودم کرده فرق چقدر خدایا ؛ کردم تعجب آیینه

 . نشدم آرایشگرم ؛ نازنین و ها بچه متوجه که بودم شده خودم محو آنقدر.  میترساند زیبایی همه

 «! شدی ای تکه عجب...  هو:»  گفت ستاره

 «. کردم چه ببین ؛ پنجه و دست این به به به:»  گفت نازنین

 «؟ نکردی اش پیاده ما روی چرا داشت هنری پنجه و دست این اگر ؛ نشو بلند خودت جلوی خیلی:»  گفت ستاره

 «. نمیده جواب کس همه روی!  میدونی آخه:»  گفت بود گرفته اش خنده درحالیکه نازنین

 ار سوالش جواب اینکه بدون «؟ نگرانی اینقدر چرا ؟ شده چی مهتاب:»  گفت و انداخت صورتم به نگاهی شیدا.  زیرخنده زدند همه

 «. نیاد خوشش لباس این از شایان نکنه:»  گفتم بدهم

 «. اینه واسه ات دلشوره پس:»  گفت شیدا

 «. میدادم نشونش را لباس این اول همان از باید نمیدونم:»  گفتم میکردم برانداز آیینه در را خودم درحالیکه

 در ؛ یهست تو مجلس سرسبد گل امشب.  بگیره ایراد اگر احمقه خیلی شایان.  میگیری سخت چقدر:»  گفت و پشتم به زد ستاره

 «. کرده نگرانت که درده وجدان همان این!  هستیم خر ما فکرنکنی موقع یه خانما خانم ضمن

 «! چیه دیگه درد وجدان: »  گفت تعجب با میزد سیگارش به محکمی پک که همانطور نازنین

 «. بگذریم حاال:»  گفت شیدا
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 . بودم ای فاجعه منتظر و آمد می سراغم به نگرانی و دلهره.  بروم مجالسی چنین به میخواستم وقتی همیشه.  گفت می راست ستاره

 «. کنی ضعف میترسم.  بخور را این:»  گفت و داد دسام به قندی آب شیدا

 . کشید سوتی ما دیدن با و زده تکیه ماشین به سه هر ؛ رسیدند راه از آقایون که نگذشت دقایقی

 «. نکنید غش باشه حواستان فقط.  شوید سوار بیایید ؛ دیدید را کجاش حاال:»  گفت ستاره

 «. باشه خبرها خیلی باید مانتو و روسری این زیر معلومه که اینطور:»  گفت علی

 «؟ خوبم ؛ هستم چطور:»  گفت و کرد نگاهم لبخندی با شایان کردیم حرکت و شدیم هایمان ماشین سوار

 . تیپ خوش همیشه مثل ـ

 «! میگی راست من جان:» گفت و کرد ماشین آیینه به نگاهی

 ؟ آوردی کجا از را شلوار و کت این شیطون ـ

 را مانتو این اینقدر چرا حاال. کنی سورپرایز را ما میتونی خودت فقط فکرکردی ؛ اینیم ما دیگه خب:»  گفت و انداخت غبغب به بادی

 «؟ ببینم را لباست رنگ الاقل نمیشه ؛ چسباندی خودت به محکم

 . بینی می واضح و کامل صبرکنی دیگه دقیقه چند ـ

 . نیست چیزی که دیگه دقیقه چند کردیم صبر هفته یه که ما باشه ـ

 شایان با عمومی درسهای از یکی در و گذراند می را مهندسی آخر سال او.  رسیدیم بامشاد منزل به که بود گذشته نه از ساعت

 وقت هر که خندان ای چهره با ؛ آرام و متین پسری.  دیدم می را او من که بود بار اولین.  نبودند صمیمی خیلی دوستان ؛ بود همکالس

 شایان ایه شیطنت شیفته هم او شاید.  بود شایان مقابل نقطه اخالقی لحاظ از گفت میتوان.  داشت لب بر لبخندی میکردی نگاه را او

 همه ؟ آمدی دیر اینقدر چرا پس:»  گفت و شایان به کرد رو گویی آمد خوش از بعد و شد خوشحال بسیار ما دیدار از.  بود شده

 «. هستند منتظرت

 «. بشناسد مرا کسی مجلس این توی فکرنکنم:»  گفت شایان

 «. بفرمایید میکنم خواهش حاال.  هستی آشنا همه برای که کردم را تعریفت آنقدر:»  گفت بامشاد
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 آویزان لباسی چوب به را ام روسری و مانتو اینکه از بعد ؛ رفتیم مخصوص اتاق به هم ما و کرد راهنمایی سالن طرف به را آقایان

 . آمدم بیرون اتاق از ها بچه اتفاق به و کردم برانداز قدی آیینه در را خودم کردم

 فک با و آمد من سمت به میزد کنار را ها بچه درحالیکه.  بودم ندیده متعجب را شایان ی قیافه شب آن اندازه به هرگز آنموقع تا

 «. میکنم غش االن همین که بگیرید مرا ها بچه...  من خدای وای:»  گفت کوبیدو اش پیشانی به دست

 «. بدزدند را او میترسم باشم مراقبش خیلی امشب باید:»  گفت و آنها به کرد رو انداخت می کمرم دور به را دستش حالیکه در و

 امشب نگفتم :» گفت آرامی به بود ایستاده کنارم در که ستاره.  گذراند من کنار را وقتش تمام شایان که بود شبی اولین شاید شب اون

 در و نمیده هدر ور اون و ور این را وقتش ها مهمونی در هم او بگردی داره دوست شایان که آنطور اگر. هستی مجلس سبد سر گل

 «. توست اختیار در بست

 لیع ناگهان که بودم شایان با رقصیدن مشغول مالیمی آهنگ با.  بودم دیده را آنها قبلی های مهمانی در. شناختم می را ها بچه اکثر

 . کرد نجوایی شایان گوش کنارش و آمد ما سمت به هراسان

 «. میداند را چیز همه مهتاب ؛ نیست ای مسئله:»  گفت بلند صدای با بعد و داد گوش حرفهایش به لبخندی با شایان

 . رفت و کرد نگاه را او تعجب با و انداخت باال را هایش شانه علی

 «؟ میدانم را چیزی چه من:»  گفتم درهمانحال

 این من میکرد فکر علی ؛ بودم گفته بهت پریا نام به ام قدیمی دوستان از یکی ی درباره یادته:»  گفت و آورد گوشم کنار را سرش

 که کردم مطمئن را او من اما ؛ باشم ای چاره راه دنبال تا آمده پریا که بده خبر که آمده دوان دوان حاال.  کردم پنهان تو از را موضوع

 . داری خبر چیز همه از تو

 به شایان ؛ دکشان می او بسوی مرا بودکه کنجکاوی حس بیشتر ؛ نداشتم او به نسبت حسادتی ؛ ببینم را پریا میخواست دلم خیلی

 ام خنده هایش شیطنت از اوقات گاهی و بودم کرده گوش حرفهایش به شوم ناراحت اینکه بدون و بود گفته اوبرایم ی درباره تفصیل

 او کردمی تعریف خودش که اینطور.  بود کرده خود عاشق وار دیوانه را شایان چندسالی و میکرد فرق بقیه با پریا این اما.  میگرفت

 یدکاند را دیگری شخص و ندارد ازدواج قصد او که میشود مطمئن وقتی شایان.  بود کشانده جنون مرز تا را او که بود دختری تنها

 .دنبند دختری هیچ به دل دیگر که میکند داغ را دستش پشت معروف قول به و میزند را او قید وسرگردان ناامید. کرده دوستی

 او رودو با که ؛ ارکستر حتی ؛ شناختند می را او داشتند شرکت مهمانی آن در که اشخاصی ی همه ریخت بهم مهمانی جو پریا آمدن با

 . تانداخ لرزه به را سالن کف و سوت صدای و زدند دست حضار همه.«  پریا افتخار به:»  زد فریاد بلند صدای با و کرد قطع را موزیک
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 ها همانم به و بشه مجلسی وارد نداره امکان و است کنی گرم مجلس و خونگرم دختر پریا این:» گفت بود ایستاده کنارم در که شیدا

 «. بینی می خودت حاال ؛ بگذره بد

 حاضر مهمانی آن در دختری که آورد نمی خودش روی به اصال و بود کرده حلقه کمرم دور به را دستش قبل مثل همانطور شایان

 ؛ اشتد لوندی و جذاب ای قیافه رسید ما به اینکه تا کرد احوالپرسی و سالم ها بچه با پریا. بود ربوده را ایمانش و دل زمانی که است

 خوش پسری راههم به و بود پوشیده لباس ساده خیلی.  میرسید کمرش تا که مشکی صاف موهای و گندمی پوست با بلند نسبتا قامتی

 ای:»  گفت و شایان به کرد رو.  شناخت می مرا سالها اینکه مثل ؛ کرد برخورد من با صمیمی و گرم چنان آن.  آمدند ما سمت به تیپ

 «؟ کردی تور کجا از را تیکه این ؛ زیرکاه آب

 «. مهتاب همسرم ؛ میکنم معرفی:»  گفت انداخت می غبغب به بادی درحالیکه شایان

 یه هم اون اشهب داشته گرفتن زن عرضه شایان که نیمشه باورم خدا به میگویم؛ تبریک:»  گفت و بوسید را صورتم گشاده رویی با پریا

 «.آرش:» میکنم معرفی ضمن در ؛ میکنم خوشبختی آرزوی برایتان. زنی همچین

 . گفت تبریک و فشرد را او دست شایان

 رفتار نه ؛ ودنب کار در حسادتی هیچ.  پذیرفتم را او دوست یک بعنوان که مهربانی و یکرنگ دختر ؛ بود پریا دست مجلس بقیه دیگر

 اهشنگ طرز اما بود مودبی و ساکت پسر آرش. اند نداشته هم با ای عاشقانه ی رابطه هیچ اینکه مثل.  شایان رفتار نه و داد آزارم او

 نمی خوشم نگاهش از اصال. میکرد خالی را دلم ته که ؛ کردم حس را او سنگین نگاه چندبار شب آن طی. انداخت می وحشت به مرا

 . آمد

 کسی زا و نداشت دیگران نامزد یا همسر به بدی نظر کس هیچ و بود خودمانی و صمیمی کامال میدادند ترتیب ها بچه که هایی مهمانی

 اصیخ حالت چشمانش.  داشت فرق دیگران با آرش نگاه متاسفانه اما ؛ شود دیگران ناراحتی باعث که سرنمیزد ناپسندی رفتار

 «؟ نگرانی اینقدر چرا ؛ مهتاب شده چی:»  وگفت شد متوجه هم شایان که داشتم بدی حال آنقدر.  میترساند مرا که داشت

 که تبدبخ پسر اون ؛ میکنی چه دختر هی:»  گفتم خودم به و شدم اشتباهم متوجه که ؛ دهم توضیح شایان برای میخواستم آن یک

 مه شایان ؛ بشه چی که بریزی بهم را مجلس میخواهی. باشه نداشته منظوری هیچ و باشه اینطور نگاهش طرز شاید ؛ نکرده کاری

 «. پشیمانی جز نداره حاصلی که افته می اتفاقی ناکرده خدای.  داره پربادی ی کله و جوونه

 «. کنم استراحت کمی بهتره ام خسته من:»  گفتم شایان به

 .بود خواهم کنارت در مجلس آخر تا ؟ نرفته یادت که قرارمون ؛ رقصم نمی تو بدون هم من ـ
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 . آیم می دوباره شد برطرف که ام خستگی هم من. باش راحت تو میکنم خواهش ـ

 .... آخه ـ

 . برقص ها بچه با عزیزم برو.  باشی معذب تو که نمیشه ؛ آخه بی آخه ـ

 . بکنند تالفی میخواهند حتما ؛ برقصم باهاشون من میگذراند آنها میکنی فکر حاال ـ

 . آیی برمی شون همه پس از تو ـ

 خیلی ؛ دمیکر رقصی عجب.  بود گرفته دست به را مجلس حقیقتا پریا.  نشستم تماشا به مبلی روی.  شدیم جدا هم از و زد لبخندی

 . میبردم لذت او رقصیدن از بودم زن یک که من موزون و روان

 :گفت و آمد سراغم به ستاره که بود نگذشته چنددقیقه هنوز

 . شدی خسته گفت می شایان ؛ نشستی تنها چرا! مهتاب ـ

 . بگم برات تا بشین بیا:  گفتم و گرفتم را او دست

 «؟ شده چی:»  گفت و کرد نگاهم تعجب با

 . میترسم ازش ؛ آرش آها...  بود چی اسمش پسره این ، ستاره ـ

 «. میترسی ازش که است لولو مگر:»  گفت و خندید ؛ میکرد نگاهم تعجب با که همانطور

.  یادب پیش دعوا مبادا که هستم خسته گفتم شایان به عمد از مخصوصا ؛ میکنه نگاهم بدجوری آخه ؛ نیار در بازی مسخره من جان ـ

 . بنشینم او چشم از دور اینجا بیام دادم ترجیح همین برای

 . میاد پیش اوقات گاهی نگیر جدی زیاد عزیزم ـ

 «. بقیه پیش برویم بهتره توست با حق:»  گفتم و برخاستم جا از شود تمام ستاره حرف اینکه از قبل

 می من به را رقص دور این افتخار:»  گفت و زد زانو پایم جلو و آمد سراغم به دوان دوان میرفتم سمتش به که من دیدن با شایان

 :؟ دهید

 مسخره ای:»  گفتم لب زیر و گرفتم را او دست.  شده سرخ صورتم کردم حس که کشیدم خجالت آنقدر.  زدند سوت ها بچه ی همه

.» 
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 که لتحوی را ماا ؛ میگذاره ما برای کالسی چه خانمت این:»  گفت و شایان به کرد رو لبخندی با و آمد سمتمان به پریا موقع همین در

 «. نمیگذاره هم محلمان ؛ هیچ نمیگیره

 «. میکرد درد سرم کمی زنید می که حرفیه چه این!  میکنم خواهش: » گفتم بزند حرفی شایان اینکه از قبل

 بولق اگر.  دارند تشریف هم آالیش بی و ساده خیلی تازه ؛ هیچ نیستند که گذاشتن کالس اهل ما خانم مهتاب این:»  گفت شایان

 «. بپرسی ها بچه از میتونی نداری

 «؟ نشدی دلخور که من از جون مهتاب ؛ کردم شوخی:»  گفت پرخنده لبان با پریا

 . شوم دلخور باید چرا ؛ دارید اختیار ـ

 «باشی؟ راحت دوستانت بقیه مثل هم من با میشه:»  گفت پریا

 در سعی و نداشتم چندانی اطالعات پریا از من.  آمد صادقی و روراست دختر نظرم به و نشست دلم در که کرد صحبت خاصی جور یه

 . باشد صادقی دختر که آمد می نظر به ولی ؛ کنم دخالت او خصوصی زندگی در نمیخواست دلم.  نکردم هم پرسیدن

 در و پرداختیم می ای بامزه ی خاطره یا ؛ جوک تعریف به و نشستیم می هم دور ساعتی ؛ میکردیم برگزار که ای دوستانه مجالس در

 را ایزهج که بود شایان این ؛ قبل مجالس در.  میگرفت تعلق ای جایزه باشد گفته را جوک یا خاطره ترین قشنگ که شخصی به آخر

 . پریا جز نبود کسی هم آن که داشت سرسخت رقیبی او حاال اما ؛ میکرد خود آن از

 و پریا فقط و رفتند بیرون گردنه از یکی یکی باالخره اما ؛ داشت وجود کنندگان شرکت بین نزدیکی رقابت و بود گرم حسابی مجلس

 هرچیز از بیشتر ؛ ماند می ذهنشان در جوک همه این که دارند ذهنی حضور چه و قوی ی حافظه چه که بودم مانده ؛ ماندند شایان

 و جالب یلیخ هم من برای که قیافه تغییر و لهجه تغییر ؛ صدا تغییر.  انداخت می خنده به را همه که بود کردنشان تعریف شکل دیگر

 . بود دیدنی

 ساعت عرب تا دقیقه ده بطوریکه ؛ ترکاند را جو که کرد تعریف دوستانش از یکی برای خواستگاری رفتن از ای خاطره شایان آخر در

 .کرد دریافت را دوم جایزه اش بامزه جوکهای بخاطر هم پریا و کرد خود نصیب را ویژه جایزه و انداخت خنده به را همه

 حسابی و بود رفته ضعف دلم خنده از ؛ کرد راهنمایی سالن طرف به شام صرف برای را همه بامشاد که بودیم جمع هم دور هنوز

 شکنهن دلت اینکه بخاطر:»  گفت شایان.  بودند شان جایزه سر بر زدن چانه مشغول کوچولوها بچه مثل شایان و پریا.  بودم گرسنه

 «. داشته تعلق من به هم اون که داشته وجود جایزه یک همیشه ؛ بوده تا اینکه نه مگر ؛ دادند جایزه بهت
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 هک میگویند همه میدونی آخه ؛ بدهند تو به را جایزه بدهم اجازه که کردند خواهش ازمن و کردند صحبت من با اتفاقا: » گفت پریا

 «. کنی گریه های های و مجلس وسط بنشینی تو که میترسند این از و است ننه بچه شایان

 چیزی هی برویم بیایید ؛ خواندن کرکری همه این بجای:»  گفتم و آنها به کردم رو. بود گرفته ام خنده ؛ اون یکی و گفت می این یکی

 هستم رسنهگ خیلی که من.  نیست شام از خبری بیند می اما ؛ میروید میز سمت به تشنه و گرسنه که آیید می خود به آن یه.  بخوریم

 «. بای بای ؛

 . شنیدم سر پشت از صدایی که بودم شام کشیدن مشغول

 . بکنم کمکتان میدهید اجازه ـ

 او از نیقی به ؛ شد حبس ام سینه در نفس و گرفت را وجودم تمام اضطراب ؛ دیدم خود ی سینه به سینه را آرش و برگشتم عقب به

 «. متشکرم نه:»  گفتم میدادم قورت را دهانم آب سختی به درحالیکه. میترسیدم

 اینکه مثل.  بخواهم معذرت رفتارم طرز از میخواستم فقط نداشتم مزاحمت قصد:»  گفت ندارم خوشی حال شد متوجه که آرش

 «! شده سوتفاهم

 بین را وا باالخره ؛ بکنم را شایان ی کله میخواست دلم که بودم عصبانی آنقدر.  رفتم و گرفتم را راهم ؛ بدهم را جوابش اینکه بدون

 «. است ابری هوا که وای:»  گفت و دوستانش به کرد رو من دیدن با.  کردم پیدا دوستانش

 «؟ عزیزم شده چی:»  گفت و رساند من به را خودش

 . بریم و بخوریم شام زودتر بهتره ؛ میکنه درد سرم من ؟ کجایی تو معلومه ـ

 «. بکشم غذا هم من برویم بیا ؛ چشم به ای:»  گفت اعتراضی هیچ بدون

 . میخوریم باهم ؛ کشیدم زیاد غذا من ـ

 . کن نگاه من چشمای توی. ببینمت مهتاب ـ

 «؟ افتاده اتفاقی ؟ شده چی:»  گفت ام قیافه دیدن با و آورد باال را ام چانه و

 «. میکنه درد سرم کمی فقط نه:»  گفتم صراحت با

 . میزند دیگری حرف ات چهره اما ـ
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 لشح خودم باید.«  افتد می هایی اتفاق چنین مجالس این در:»  ستاره قول به.  شود حساس هم او که بزنم حرف مورد بی نمیخواستم

 رایب شاید.  بودم حساس خیلی که من.  بریزم بهم را شب آن مجلس ؛ ندارد چندانی اهمیت که موضوعی برای نمیخواست دلم.  کنم

 لغیرقاب ؛ دیدم می هیوال شکل به را مردها همیشه منکه برای اما. آرش خود برای حتی ؛ باشد افتاده پا پیش موضوع یک ها خیلی

 «. کردم دلتنگی احساس نبودی کنارم در اینکه از:»  گفتم تلخ لبخندی با.  بود قبول

 گهدی که زنیم می هم دست به زنجیر یک بعد به این از اصال ؛ میگفتی اول از را این خوب:»  گفت و آمد وجد به حرف این با شایان

 «. نباشیم شدنی جدا

 . نکن لودگی اینقدر بیا ؛ پسر بیا ـ

 . اند نشسته هم دور آنجا ؛ خودمان های بچه پیش برویم بیا.  هستی عصبانی خیلی راستی راستی اینکه مثل اوه ؛ اوه ـ

 . باشیم تنها میخواهم ؛ نه ـ

 . هست نفره دو میز یک اینجا بیا ؛ چشم به ای ـ

 با شایان.  ادمافت می آرش یاد به میکردم که غذا به نگاه ؛ نمیرفت پایین گلویم از غذا بودم گرسنه اینکه با ؛ میخورد شام ولع با شایان

 . گذاشت دهانم در گوشت تکه دو یکی اصرار

 «! بگیره یاد و ببیند تا کجاست آرش این.  دارند را خانمشان هوای مردم خوب:»  گفت و رسید راه از پریا موقع همین در

 . نشست ام پیشانی بر سردی عرق آرش نام شنیدن با

 که اطالعاتی نوع هر دل و جان از و ایم آماده خدمتگزاری در ما:»  گفت میگذاشت دهان در ای لقمه درحالیکه خوشحالی با شایان

 «.میدهیم قرار دوستان اختیار در کسر و کم بدون داریم

 با خاص های مهمان.  داریم پیش در استثنایی جشن یک که کنید آماده دیگه هفته دو برای را خودتان ها بچه راستی:»  گفت پریا

 «. خاص لباسهای

 «! است مهمانی جور چه این:»  گفت شایان

 و شاد همانیم یک ؛ میکنند استفاده حیوانات ماسک و لباس از و شناسند می را همدیگر زوجین فقط که بالماسکه نوع یک:»  گفت پریا

 «. ماندنی یاد به

 «. هیجان برای میرم می من:»  گفت خوشحالی با شایان
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 «؟ چیه شما نظر:»  وگفت کرد من به رو پریا

 . بیایم بتونم فکرنکنم.  آید نمی خوشم زیاد ها مهمانی نوع این از شخصا من ـ

 رهجالبت ازهمه برنامه آخر قسمت تازه ؛ میگذره خوش خیلی.  پذیرم نمی را ای بهانه و عذر هیچ که نکن لوس را خودت:» گفت پریا

 «. کنی کسب میتونی را ویژه جایزه بزنی حدس درست را نفر ده اگر.  پوشیده چی کی بدهی تشخیص باید.

 «. تون ویژه جایزه این با کشتید را ما هم شما:»  گفتم خنده با

 «. آییم می حتما حتما که بنویس لیست جزو رو نفر دو ما اسم:»  گفت بپرسد مرا نظر اینکه بدون شایان

 «؟ چیه مهتاب نظر ؛ نشد این...  ا....ا... ا:»  گفت پریا

 «. موافقی که بگو عزیزم ؛ مهتاب:» گفت و انداخت گردنم دور به را دستش شایان

 «. نکن ضایع را ما شایان جان:»  گفت گوشم زیر آهسته و

 .کردم سکوت و زدم لبخندی اجبار به

 او با را موضوع ینا مناسب فرصتی در و نکنم شایان با صحبتی دیدم بهتر که بودم گرفته و خسته آنقدر برگشتیم خانه به وقتی شب

 .میکرد قبول را دعوتی من با مشورت بدون که بود بار چندمین این.  کنم مطرح

 . برداشتم را گوشی آلود خواب صدای با. پریدم خواب از تلفن صدای با صبح ده ساعت

 . بفرمایید ، الو ـ

 ؟ نداری زندگی و کار مگر ؛ ظهره لنگ ؛ میخوابی چقدر دختر سالم ـ

 ؟ خوبی ؛ چطوره حالت سالم!  پریا تویی اوه ـ

 . میبرید سر به ناز خواب در که شما خوبی به نه ـ

 . سحرخیزی خوب که تو ؛ خوابمبرد چطور نفهمیدم اصال که بودم خسته دیشب آنقدر ؛ نمیکنی باور ـ

 . امدنی دلم اما بزنم زنگ بهت ازاینها زودتر میخواستم. نمیبره خوابم دیگه بگذره که صبح هفت ساعت از ؛ دیدی رو کجاش حاال ـ

 ! شده خبر چه حاال ؛ کرد رحم ما به خدا پس ـ
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 . آیید می هم شما ببینم میخواستم. شهر بیرون بریم میخواهیم جمعی دسته اکیپمان های بچه با ـ

 . ندارم بخورم تکان خانه از اینکه حال که میکنه درد سرم و هستم خسته آنقدر تو جان به ـ

 .بگیر تماس همراهم تلفن با داشتی رو حالش موقع یه اگه حاال.  میشوم خوشحال تو با بودن از که میدونی خودت ـ

 . حتما ؛ باشه ـ

 .خداحافظ ؛ قربانت ـ

 . ینمبب را او دوباره که مانده همین ؛ کنم فراموش را دیشب واقعه جوری یه میخواست دلم ؛ نداشتم را آرش حوصله دیگه تعطیلی روز

 کی صبحی ولا:»  گفت و کشید بلندی ی خمیازه میکوبید سینه به محکم را دستهایش درحالیکه بود شده بیدار خواب از تازه که شایان

 «؟ بود

 . پریا ـ

 ؟ داشت کار چه ـ

 . شهر بیرون بروند میخواستند اکیپی ـ

 «. نشده دیر تا ؛بلندشو معطلی چرا پس:»  گفت و برخاست ازجا سراسیمه

 کردی فراموش ؛ آمد تفریح و گردش اسم که همین ؛ صبحی اول میگفتی پیش لحظه چند تا توکه:»  گفتم و کردم نگاهش تعجب با

.» 

 . بسپار بخاطر را این.  یکبار فقط ؟ میدهند آدم به چنددفعه را دنیا مگر ؛ بگم بهت دفعه چند ؛ عزیزم آخه ـ

 . آییم نمی گفتم نداشتم را اش حوصله من بهرحال ـ

 . میکردی ما با مشورتی یه!  هستیم خونه این مرد هم ما ناسالمتی ؛ راحتی همین به ـ

 . کردی مشورت من با تو که دیشب مثل ـ

 . کنی تالفی میخواستی...  آها ـ

 . کردی عادت زندگی روش این به تو.  کنم تالفی بخواهم که نبود اولت بار اینکه ـ
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 . بودی مخالف مگر ـ

 . میپرسیدی مرا نظر باید تو ؛ مخالف چه و موافق چه ؛ نمیکنه فرقی.  بگم بهت باید چندبار ـ

 . آید می خوشت عجیب های جشن این از هم تو فکرکردم ـ

 . باشه نمیتونه ای کننده قانع دلیل این اما ـ

 : گفت و بوسیدن به کرد شروع و گرفت دست در را دستهایم و کرد گل اش بازی مسخره همیشه مثل بازهم

 . نشه تکرار دیگه که میدهم قول ؛ کردم غلط ـ

 . میکنی تمام را چیز همه خواهی معذرت یه با ؛ میگذره کار از کار وقتی ؛ همینطوره همیشه ـ

 . کنم مشورت خانمم با باید اول بگویم پرسیدند سوالی هر بعد به این از که میدهم قول بشی؟ راضی تو که کنم چه بگو تو حاال ـ

 «. آوری درمی را حرصم داری وته سر بی حرفهای با:»  گفتم و برخاستم جا از عصبانیت با

 «. کنم آماده را صبحانه بروم من بهتره:»  گفت و نزد حرفی مورد این در دیگه ؛ کردم قاطی جوری بد دید که شایان

 دیب قصد دیشب کن باور:»  گفت و گذاشت دهانم در و گرفت ای لقمه ؛ رفتم میز سر به دلخوری با.  کرد صدایم دقایقی بعداز

 که ببخش را من بهرحال. خوشحالی اندازه همان به توهم فکرمیکردم که شدم خوشحال غیرمنتظره دعوت این از آنقدر ؛ نداشتم

.  بشه خراب مان جمعه روز حیفه ؛ کن باز را هایت اخم حاال.  بود اشتباه کارم میدونم ؛ میشوم تو دلخوری باعث کارهایم با همیشه

 «؟ قبوله ؛ داریم دعوت جایی میگویم و میگیرم تماس من اصال

 رابطه خاطرب شاید که فکرکند نمیخواست دلم.  بود گرفته قول من از پریا اینکه دیگر و سوزاند را دلم نمایی مظلوم با همیشه مثل باز

 او شیدای و عاشق شایان روزی فکرنمیکردم لحظه یک اصال که بود نشسته دلم در پریا آنقدر.  میکنم حسادت داشته شایان با که ای

 . است بوده

 ریزی امهبرن مهمانی و جشن برای دیگه میکنم خواهش ولی.  نیست درست نرفتنمان ؛ کرده اصرار خیلی پریا ؛ نه:»  گفتم تامل بدون

 «. برویم شمال به هفته دو یکی بشه اگه میخواهیم.  نکن

 «. شمال برای میرم می من ؛ وای:»  وگفت کوبید هم به محکم را دستانش شایان

 18فصل
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.  شدم دعوت هک بود مهمانی انگیزترین هیجان این.  کنیم تهیه بالماسکه مهمانی برای مناسبی لباس که داشتیم وقت هفته دو از کمتر

 و میشد توجه جلب باعث که میداد انجام کاری کسی اگر و میدادیم تغییر باید هم را صدایمان تن حتی.  بود بازی نوع یک حقیقت در

 .کند بازی باز رو اصطالحا و بردارد را ماسکش و لباس باید و میشد اخراج بازی از شناختند می را او

 اگر بتهال ؛ بود شایان همدمم و یار تنها و شناختم نمی هم را شیدا و ستاره حتی چون ؛ بود خواهم تنها کامال مهمانی آن در که میدانستم

 . باشه دسترس درد

 نکته. سر ات پا پنجه از ؛ باشد پوشیده کامال و کارتونی حیوانات یا ؛ دلقک لباس یا کنند استفاده لباس نوع دو از که بودند مجاز همه

 بدون باید ؛ نپوشد دیگری مثل لباسی کسی اینکه برای و است پوشیده چه هرکسی بداند نباید همسر جز کس هیچ اینکه دیگر مهم

 من شد قرار مکردی شایان با که توافقی بعداز باالخره. کند اعالم را خود لباس و بگیرد تماس بودند داده که تلفنی شماه به نشان و نام

 یکی.  تداش مشکل تا دو اما ؛ کردیم تهیه را لباسها هرصورت به.  درآییم اوست دنبال به همیشه که ای گربه هم او و توییتی نقش در

 .بود ورآ عذاب واقعا گرما آن تحمل تابستان فصل در و بود گرم خیلی عروسک داخل فضای اینکه دیگر و بود سخت آنها با رفتن راه

 آرش دهنده زارآ های فکرنگاه به.  میشد بیشتر رفتن برای اشتیاقم شدیم می نزدیکتر هرچه ؛ بود نمانده مهمانی به بیشتر روزی چند

 ردس های نگاه ؛ میکرد وجدان عذاب دچار مرا که موردی تنها همیشه مثل و ببینم را عجیب بالماسکه این میخواست دلم فقط.نبودم

 .میزد نهیب مرا و شده خیره چشمانم به ؛ دیوار روی بر ؛ دلی چارچوب در که بود پدر

 هچ به اما... بیاوری بدست را آن تا کردی شیشه در مرا خون سالها که است آزادی همان این! کردی چه خودت با کجایی؟ تو مهتاب ـ

 بهایی؟

 رو هروب او با اینکه روی حتی ؛ کنم فرار نگاهش از شده هرجور میکردم سعی ؛ میریخت بهم مرا و میکشید جانم به آتش پدر نگاه

 رشپرمه آغوش جای اما ؛ بود بخش آرام و دلنشین صدایش طنین ؛ میگرفتم تماس او با همیشگی عادت طبق روز هر.  نداشتم شوم

 .نمیگرفت را

 از بعد و برداشت را گوشی منشی معمول طبق. رفتم تلفن سراغ به و جابرخاستم از ناخودآگاه ؛ کرد پر را ذهنم تمام دوباره پدر یاد

 .کرد وصل پدر اتاق به سالمتی چاق

 چطوره؟ حالتون ؛ پدر سالم ـ

 .کردی پدر از یادی که شده چی خوبی؟ تو مهتاب ؛ گلم دختر به سالم ـ
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 «.نمیشود آغاز روزم نگیرم تماس مادر و شما با تا صبح هرروز که من نکنید معرفتی بی پدر:» گفتم ناراحتی با

 «ندیدمت؟ روز چند میدونی:» گفت میزد موج بغض آن ته که صدایی با

 .هستم شرمنده من ـ

 .باشه شرمنده دشمنت ـ

 . گیرم می تماس هم ماهان با باشیم هم دور بیاید امشب ـ

 .بیایید شما ـ

 .نیامدید دخترتان ی خونه وقته چند میدونید ؛ پدر نه ــ

 .باشید من مهمان که شرطی به اما ؛ قبوله باشه ـ

 ... خودتان پول.  داره تعلق شما به هم اینجا میزنید که حرفیه چه این ـ

 هرچند ؛ داره تعلق شما به وجودم و هستی من ؛ بزنی را حرف این نبینم دیگه مهتاب:» گفت عصبانیت با. شود تمام حرفم نگذاشت

 «.کردم تحمیل شما به را هایم خواسته دیکتاتور حاکم یک مثل همیشه و ندادم انجام شما برای کاری

 . لرزاند را وجودم تمام که داشت خاصی غم صدایش

 راضی مان زندگی از که ماهان و من خدا شکر میخواهید را فرزندانتان خوشبختی پدرها تمام مثل هم شما ؛ نزنید را حرف این پدر ـ

 .میزنید را حرف این چرا هستیم

 «. باشید خوشبخت همیشه امیدوارم:» گفت کوتاهی مکث از بعد و نداد را جوابم

 عذاب دچار شاید کرده تغییر هم او ؛ بودم کرده ازدواج که وقتی از ؟ است ناراحت چه از او خدایا ؛ داد تکانم بدجوری پدر حرفهای

 فشار ماهان و من مثل هم زهرا به ؛ آرام و ساکت ؛ کرده فرق خیلی او.  ام داده ازدواج به تن خواندن درس بخاطر من که شده وجدان

 .نمیکرد اصراری هم چادر پوشیدن در حتی ؛ بود گذاشته آزادتر را او. آورد نمی

 ما هک خبر چه حاال:» گفت مادر.  کرد ریختن زبان به شروع معمول طبق و رفت استقبالشان به شایان ؛ آمدند زودتر مادر و پدر شب

 «. بدهیم زحمت

 «.میگویید چه هستیم شما ی خونه روز هر که ما پس ؛ یکبار سالی هم اون ؛ شد زحمت دخترتان ی خونه دیگه حاال:» گفت شایان
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 «.است خودتان منزل:» گفت و زد لبخندی پدر

 «.لطفتان قربان:» گفت شایان

 هب روسری و رفتم اتاقم به سرعت به آنها آمدن با. رسیدند راه از ماهان و آقا محمد که نگذشت دقایقی.  کرد پذیرایی به شروع و

 نمیکردند مه تصور حتی. است قدیمی مهتاب همان مهتاب این که فکرمیکردند آنها.بودم پوشیده بستگان جلو گذشته مثل ؛ سرکردم

 .شود برمال چیز همه که روزی از وای.  میکشم آب جانماز آنها جلو و میپوشم لباس چگونه دوستانه های مهمانی در من که

 باور . درمیاره را پدرم داره!  بچه این:» گفت میرفت راه سختی به درحالیکه.  کردم عوض گلداری سفید چادر با را ماهان مشکی چادر

 «. مشکله برام هم کشیدن نفس حتی که میکنی

 . گرمه خیلی هوا ؛ است مشکی چادر این مال ؛ داره معصوم طفل این به ربطی چه ـ

 .بوده همراهم همیشه چادر این دارم یاد به که وقتی از.  شده عادت دیگه من برای! میزنی حرفهایی چه ـ

 مانده؟ چقدر حاال:گفتم و کشیدم شکمش روی به دستی

 .روز پنج و هفته دو ـ

 .میشوم خاله من دیگه هفته سه تا جون آخ ـ

 «.مادربزرگ هم من و:»  گفت و رسید راه از مادر

 «.میروم خوشگل بزرگ مادر این قربان من:» گفتم و بوسیدم را او و انداختم گردنش دور به را ودستم رفتم سراغش به

 «!میکنی نفرین ؛ نکنه خدا...  واه:» گفت و کرد درهم را هایش اخم

 زا پدر صدای.  خنده از بودند کرده غش زهرا و ماهان. رفتنش صدقه قربان به کردم شروع و «دور بینداز را حرفها این مامان:» گفتم

 :شد شنیده سالن

 . بیاییم ماهم میگذره خوش بیشتر اونجا اگه!  خبره چه ـ

 «. میرسیم خدمتتان حاال ؛ سبزه شما جای:»گفت مادر

 «. نمیگذاریم نصیب بی راهم شما پدر:» گفتم بلند صدای با
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 «.کنید آماده حسابی سور یک دادن برای را خودتان:» وگفت آقا محمد به کرد رو شایان ما آمدن با

 میدهیم امانج برآید دستمان از که کاری ماهر ؛ بدانید قابل شما ؛ چشم روی به:» گفت متانت با بود نشسته آرام و ساکت که آقا محمد

.» 

 .شد پیدا شایان ی کله سرو که بود نرسیده اتمام به چای ریختن هنوز. رفتم آشپزخانه به چای آوردن برای

 .میبرم من بدهید اجازه میکشید زحمت شما چرا ـ

 !شدی زرنگ خوب ـ

 .نمیدانید قدر شما ؛ هستیم زرنگ همیشه ما ـ

 به اکاره ی همه امشب عزیزم نه: گفت او اما آمد آشپزخانه به کمک برای چندبار زهرا. بلندشود ازجایش کس هیچ نگذاشت شب آن

 «.هنرمندم چقدر من ببینند که بنشین برو هم تو جون مهتاب.  است من ی عهده

 :گفتم و بوسیدم را او و انداختم گردنش دور به را دستم و نشستم کنارش و رفتم پدر سراغ به

 .نمیگذارم نصیب بی هم را شما که گفتم ـ

 «.است خالی خونه توی جات خیلی:» گفت و گرفت بغل در محکم مرا

 ی صحنه چه به به:» گفت بود شام میز چیدن مشغول که شایان.کردم پنهان بازوانش میان در بود زده حلقه چشمانم در که اشکی

 «.داره دوست را شما چقدر مهتاب این که نمیکنید باور پدرجون ؛ زیبایی

 «شدی؟ نازک دل اینقدر که دشه چی ؛ دلم عزیز:» گفت و بوسید را سرم و پیشانی پدر ترکید بغضم ناگهان

 «.میگذره عمری کنه عادت بخواهد آدم تا سخته واقعا خانواده از دوری:»گفت ماهان

 «. بینیم می را همدیگر روز هر که ما ؛ برم قربانت:» گفت و آمد سراغم به مادر

 مهه ناراحتی باعث که شرمنده هستم من اصلی مقصر ؛ سرمن بر خاک:» گفت و کوبید سرش به دستی دو و آمد جلو هراسان شایان

 «.شدم

 ما حاال ؛ واه ؛ واه:» گفت میکرد نگاه مرا مبهودت و مات همانطور که شایان. گرفت ام خنده ناخودآگاه که بود مسخره اش قیافه آنقدر

 «! کنیم گریه یا بخندیم باید
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 .انداخت خنده به را همه و

 انوادهخ درکنار که وقت هر.آورد می لبهایمان بر لبخند صحبتهایش با شایان گهگاهی. کردیم صرف صمیمی و گرم محیطی در را شام

 دلم حاال شوم جدا آنها از نوعی به میخواست دلم همیشه که من.بود عجیب خیلی برایم که آمد می سراغم به خاصی بودم؛آرامش ام

 .بودن آنها با لحظه یک برای میزد پر

 «هستی؟ راضی ات زندگی از ؛ مهتاب:» گفت نشود متوجه شایان که طوری به رفتن وقت پدر شب آن

 از ایتیشک و گله وقت هیچ که من کرد؛ را سوال این چرا.کردم نگاه را پدر مردد چندلحظه تا که بود غیرمنتظره برایم سوال این آنقدر

 نترلشک نتوانستم که اشکی چندقطره آن بخاطر شاید.ببرند بویی آنها نگذاشتم هم کوچکمان دعواهای از حتی ؛ نداشتم ام زندگی

 « ؟ کردید را سوال این که شده چی.  است پسرخوبی شایان ؛ پدر: »  گفتم لبخندی با.  شده ایجاد پدر ذهن در ذهنیت این کنم

 .شوم مطمئن میخواستم فقط ؛ عزیزم هیچی ـ

 19فصل

 

 

 عشق ار نامش که باشد داشته دوست را نفر یک چقدر باید انسان.  پرسیدم خودم از بارها و بارها که بود سوالی این ؟ چیست عشق

 با ؛ ندارد گریزی راه هیچ که لرزاند می را آدمی پود و تار چنان نگاه یک و میشود شروع اول نگاه همان از چیز همه آیا.  بگذارند

 ؟ میشود منجر آتشین عشق یک به و شروع معمولی دوستی یک از اینکه

 اما ؛ دارم دوست خیلی را او.  نبود ام زندگی در شایان جز مردی وقت هیچ یعنی ؛ نداشتم عشق از ای تجربه هیچ شخصا که من

 هیچ.  گرفت واقعیت رنگ رویاهایم آمدنش با که کسی.  است من ی دهنده نجات بیشتر او ؛ هستم عاشقش گفت بتوان فکرنکنم

 با ؛ دیدم می نیافتنی دست و دور روزی که را هرچیزی و رساند ام دیرینه آرزوهای به مرا و نگرفت نادیده را هایم خواسته وقت

 دمبو خواستارش همیشه که چیزی بخاطر من.  میدانستم دیگر های زوج سوای را او داشتن دوست حتی من ؛ آوردم دست به او کمک

 را هایم آزادی که بود پدر مانند به مردی هم او اگر حتم به میداشتم دوست را او بودم آورده دست به را آن شایان آمدن با و

 . باشم داشته او به ای عالقه کوچکترین نمیتوانستم وفت هیچ ؛ میگرفت

 وادهخان توانستند تا کشید طول سال یک.  میداشتند دوست را همدیگر وار دیوانه چگونه که شدند تداعی ذهنم در شادی و شاهرخ

 برای که روزهایی چه ؛ نالید می روزگار وفایی بی از گریان چشمان با شادی که روزهایی چه.  کنند راضی ازدواج این به را هایشان
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 به و میکرد کز ای گوشه ؛ نداشت حوصله و حال ؛ بود ها دیوانه مثل دید نمی را او اگر روز یک.  میکرد شماری لحظه شاهرخ دیدن

 . نداشت را او به شدن نزدیک جرات کس هیچ و میرفت فرو فکر

 آیا.  ارمد فاصله خیلی عشق از که فهمم می حاال اما ؛ برسد عشق به تا بگذرد مرزی چه از باید داشتن دوست که فهمیدم نمی اونموقع

 . خودم خودخواهی بخاطر فقط و فقط را شایان که میشود روی

 و نم فقط اینبار رفتیم می ها بچه با که ها جشن ی همه برعکس. بود دیدنی و جالب برایم چیز همه.  رسید راه از بالماسکه جشن

 یرکس یک وارد اینکه مثل.  نبود کردنی باور برایم اصال ؛ برگشتم عقب به قدم چند زده وحشت آن یک ورودمان با ؛ بودیم شایان

 یرفتم فرو او گوشت در هایم ناخن ؛ نبود تنمان به پشمالو های لباس آن اگر که فشردم دست در چنان را شایان دستان.  باشم شده

. 

 که صدا تغییر با مگر ؛ بود ممنوع زدن حرف ؛ کشیدند می هورا و میزدند دست جفتی هر ورود با فقط ؛ نیامد استقبالمان به کس هیچ

 ستپی سمت به یکراست ؛ میرسید راه از هرکس که بود ریخته بهم را مجلس جو موزیک آنچنان. بود دشواری بسیار کار من برای

 کار اما ؛ نمک پیدا را دوستانم کردم سعی.  کنم متمرکز نمیتوانستم را فکرم که داشتم گیجی و گنگ حالت مدتی تا.  میرفت رقص

 همان گردی نفر چند که شدم متوجه مدتی از بعد اما است ستاره زد حدس مشخصاتش به توجه با را نفر یک مثال بود سختی بسیار

 جودو ؛ بود زده صورت به که نقابی با ؛ شخصی هر بین ای رابطه آیا ؛ شدم خیره افراد به و ایستادم ای گوشه.  دارند را مشخصات

 یخیل برایم.  کند وانمود میخواست جور این یا ؛ بود شجاعی انسان واقعا داشت چهره به را پسرشجاع نقاب که کسی آیا ؟ داشت

 قدرت قعاش حتم به ؛ داشت چهره به پلنگ یا ببر و شیر نقاب که کسی آن مثال.  کنم ارزیابی جدید های چهره با را همه که بود جالب

 همیشه هک گربه یک جز نباشد کسی حامی اگر حتی ؛ کنم زندگی نمیتوانم حامی بدون که بود این ی دهنده نشان ؛ خودم نقاب یا بود

 . باشد کرده تیز دندان برایم

 نآ حتما ؟ باشد میتواند ها چهره این از یک کدام آرش اما.  بود شیطنت عاشق چون ؛ کرده تن به پینوکیو لباس پریا زدم حدس

 . دارد ای طعمه آوردن دست به در سعی و است نمایان آوری چندش صورت به تیزش های دندان که بدجنسی گرگ

 صدا و کندن توجه جلب که احتیاط بخاطر اما ؛ داشت بزرگی باغ ویال میکردیم خفگی احساس بطوریکه ؛ بود گرم حسابی هوا سالن در

 ضایف گرمای جوابگوی اما.  میکردند کار باهم همزمان کولر چند اینکه با.  بودند کرده برگزار سالن در را جشن نرود بیرون باغ از

 با و وردآ گوشم کنار را سرش و کرد باز دست دو با را دهانش و آمد سراغم به شایان.  نبودند داشتیم تن به که لباسهایی با ؛ سالن

 «. گشتم دنبالت خیلی ؟ هستی کجا:»  گفت بلند صدای

 . برمیداشتیم صورتمان از لحظاتی را هایمان ماسک و میکردیم پیدا مناسبی جای رفتیم می کاش ای ؛، گرمه هوا خیلی ـ
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 ؟ شناختی را کسی مهتاب راستی. کن تحمل کمی ؛ زوده حاال ـ

 ؟ چطور تو. سختیه خیلی کار این ؛ نه ـ

 . باشد پریا باید دلقک اون مثال ؛ زدم هایی حدس یه من ـ

 ! مطمئنی کجا از ـ

 تو نظر ندباش شیدا و فرشید باید قد کوتاه کوچولو خانم و بلند قد شجاع پسر اون مثال.  نداره قرار و آرام دقیقه یه ؛ کن نگاه درست ـ

 ؟ چیه

 . باشه تو با حق شاید ؛ نمیدونم ـ

 . سبزه خیلی پیست تو جایت که برویم بیا حاال ـ

 عنوان هب مجالس بیشتر در و نبودم بلد چنانی آن رقص من ؛ برد خود همراه به و گرفت را دستم ؛ بزنم حرفی بتوانم اینکه از قبل و

 چون ؛ تمهس کی که میشدند متوجه رقصیدنم ی شیوه از همه حاال حتما.  میکردم تماشا را دیگران و ایستادم می پیست کنار تماشاگر

 عیس چه هر ؛ چکید می رویم و سر از عرق و بود کرده ام کالفه بدجوری گرما.  بودم من رقصید می احساس بی خیلی که کسی تنها

 گذاشتنمی ؛ بود شده دهنده آزار برایم حاال که موسیقی صدای.  نداشت ای فایده شده تمام تحملم دیگر که بفهمانم شایان به کردم

 شدست هرچه.  نداشت اطراف به توجهی که بود رفته فرو هیجان و شور در چنان آن معمول طبق هم او.  برسد شایان گوش به صدایم

 اهنگ اطراف به مستاصل ؛ بود درآورده را حرصم حسابی.  کن صبر کمی که معنا این به ؛ میداد تکان را سرش فقط کشیدم می را

 باغ آور وهم و تاریک نیمه فضای اما ؛ بروم باغ به گرفتم تصمیم چندبار.  بگیرم کمک او از تا شناختم می را کسی کاش ای ؛ میکردم

 . میرفتند باغ به خوری هوا برای که دیدم می را ها جفت از خیلی.  انداخت می وحشت به مرا

 خدایا.  دیدمن را او انداختم نظر که هرجا به.  نبود خبر او از متاسفانه اما ؛ رفتم شایان سمت به عصبانیت با ؛ بودم شده کالفه حسابی

 من با اینطور چرا پس.  غریبند همه که مجلس این خصوص به هستم غریب ها مهمانی اکثر در من میداند که او ؛ است دیوانه مرد این

 . نداشتم فکرکردن حوصله که بودم کرده قاطی آنقدر.  میکند رفتار

 بیرون النس در از عصبانیت با.  کرد پیدا را کسی بازار آشفته آن در میشد سختی به که زیاد آنقدر نفرات و بود بزرگ آنقدر سالن

 هک بودم اهمیت بی برایش اینقدر ؛ جمع یک در چرا پس ؛ است من شیدای و عاشق گفت می که او.  بود گرفته دلم بدجوری ؛ زدم

 ! میکرد جلب را همه توجه
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 نایوا پلکان از وحشت و ترس با. کرد منصرف مکان آن در نشستن از مرا موسیقی دهنده آزار صدای اما ، بود روشن ایوان در چراغی

 نورش هک میشد دیده چراغی سوسوی متری دویست هر حدود فقط ؛ بود رفته فرو تاریکی و ظلمت در دستها دور تا باغ ؛ رفتم پایین

 خودم دهش هرجور میخواست دلم ؛ ایستادم پلکان در لحظاتی.  نمیکرد روشن بیشتر را خود متری دو شعاع تا شاید که بود کم آنقدر

 یمایمبپ چگونه روشنایی اولین تا را مسافت این فکراینکه.  میشدم دور مکان آن از باید اما ؛ دهم نجات لعنتی ماسک آن دست از را

 ای اراده اب و شدم پشیمان که بود شکسته دلم شایان توجهی بی از آنقدر اما ؛ برگردم سالن به گرفتم تصمیم.  انداخت هراس به مرا

 به همچنان چشمانم ؛ کردم عبور استخر کنار از لرزان گامهاییی با بود شده چندان دو شایان به نسبت ام کینه و بغض درحالیکه استوار

 ینا به را درختان برگهای و شاخه که بادی و درختان اما ؛ بود مهتابی آسمان که کردم شکر را خدا.  بود شده خیره روشنایی اولین

 آنقدر.  دیدم زمین روی را خودم مسخره سایه که رسید اوج به وقتی وحشت این و کرد وحشت دچار مرا کشاند می طرف آن و طرف

 قبع به گاهی ؛ میخواستم کمک خدا از و میزدم فریاد فقط.  دویدم جلو سمت به دوان دوان و کشیدم بلندی جیغ که بودم ترسیده

 قیافه نآ یک ؛ میکردند تعقیب مرا و بودند شده هیوال صورت به درختان ی همه ذهنم در.  نگریستم می اطراف به گاهی و برمیگشتم

 گاهن سر پشت به که همچنان.  دیدم وضوح به خندیدند می بلند صدای با همه درحالیکه ؛ مسخره های ماسک با را ها بچه تک تک ی

 رویم روبه مهربان خرس.  کردم برخورد خودم مانند جسمی به و داشت باز رفتن از مرا سدی ناگهان ؛ کشیدم می فریاد و میکردم

 باور. یدمکش راحتی نفس ؛ است واقعی انسان یک او که شدم متوجه وقتی.  کشیدم می بلندی جیغ و کرد وحشت آن یک. بود ایستاده

 . شدم خوشحال شب تاریکی آن در همنوع یک دیدن از چقدر نمیکنید

 آن بود ممعلو که ای رگه دو صدای با.  میکردم تشکر او از زنان نفس نفس ؛ بودم گرفته را او پشمالوی بازوان دستانم با که همانطور

 «. بشه بد حالت ممکنه ؛ گرفته نفست بدجوری ؛ برداری را ماسکت بهتره: »  گفت داده تغییر را

 . شناسد می مرا سالها اینکه مثل میکرد صحبت روان و راحت.  برداشتم را ماسک سرعت به بدهم را جوابش اینکه بدو

 ؟ ترسیدی خیلی ـ

 . بودم نترسیده اینقدر عمرم توی حاال تا ؛ زیاد خیلی ـ

 ! کسی نگاه از حتی ـ

 «. کنید معرفی...  را خودتان میشه ، میشه:»  گفتم کنان من من وحشت و ترس با.  کیست او خدایا ؛ ترسیدم آن یک

 «. کردی ضعف حسابی ؛ کنیم پیدا جایی یه اول بهتره ؛ حتما حتما:»  گفت دستپاچگی با

 . اندمکش می را خودم سختی به و نداشتم رفتن راه حس.  برد بود مان قدمی چند در که ضعیفی نور سمت به مرا و گرفت را بازویم و
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 . دارد وجود هم نشستن برای جایی است روشن که هرجا حتم به ؛ رسیم می االن ـ

 . دهم تشخیص را صدا صاحب نتوانستم فکرکردم قدر هر.  بود آشنا برایم صدا این چقدر

 . نیمکت یک هم این ؛ بفرمایید خب ـ

 . بودم رفته هوش از حاال تا حتما ؛ میکردم چه من نبودید شما اگر نمیدانم واقعا.  نکند درد دستتان.  متشکرم ـ

 . شنیدم نمی را شما صدای حتم به ؛ بودم نیامده باغ به هواخوری برای اگر هم من.  نکردم کاری که من ـ

 ! کردید فرار گرما دست از هم شما...  اِ ـ

 . آید نمی خوشم ها مهمانی جور این از من میدونید آخه.  بود آمدنم های علت از یکی هم گرما ـ

 ؟ چرا ـ

 هم با بودن از و بزنیم گپی باهم و ببینیم را دوستانمان مدتی از بعد که میرویم مهمانی به.  باشد هدفی باید چیز هر پی در من نظر به ـ

 هم نآ که داری را جفتت شناسایی حق فقط جشن این در ؟ چیست مهمانی ازاین هدف ؛ شناسیم نمی را همدیگر وقتی.  ببریم لذت

 . میخوره ها بچه کار به بیشتر مهمانی این من نظر به.  باشی محروم دیدارش از باید

 . بود نکرده اذیتم گرما که موقعی تا البته ؛ بود جالب خیلی من برای اما ـ

 ؟ است دیدنی و جالب مهمانی این چیز چه ـ

 با که کرده انتخاب را ماسکی کس هر من نظر به ؛ سبک این به هم اون ؛ ام شده دعوت بالماسکه جشن یک به بار اولین برای من ـ

 . نه یا درسته حدسم ببینم تا بردارند چهره از را ماسکها جشن آخر میخواد دلم خیلی.  داره هماهنگی اش روحیه

 مگر؟ چطور ـ

 دنبال به هک باشد داشته عالقه خیلی خصلت این به الاقل یا ؛ باشد شجاعی انسان ذاتا باید ؛ زده را شجاع پسر ماسک که کسی مثال ـ

 . دارد زیادی شباهت داستانی شخصیت آن به که رفته ماسکی

 ! جالب چه ـ

 . است زیاد خیلی درصدش ولی نمیکنه صدق همیشه و جا همه و است فرضیه یک این البته ـ
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 دست از فرار درحال همیشه و آزادی عاشق ؛ مهربان ؛ آرام...  توییتی.  زد حدس میتوان را شما اخالقی خصوصیات ؛ اینطوره اگر ـ

 . مزاحم های گربه

 . زدید حدس درست: گفتم و گرفت ام خنده

 ؟ هستم آدمی چگونه من حاال ـ

 میشهه آید می نظر به ؛ باشد داشته هم مهربان صفت اگر خصوص به است مظلومی و آرام حیوان ؛ خرس:»  گفتم.  فکرکردم لحظاتی

 نقاب هک است اونموقع.  بزنند نارو بهت اینکه مگر نداری کاری کسی با و دلسوزی ؛ ای ایستاده صف اول دیگران به کردن کمک در

 «. میکنی آماده را خودت مبارزه برای و برمیداری چهره از

 .شود عوض نظرت دیدنم با شاید ـ

 . باشی بدی آدم نمیاد نظر به اما ندیدم را ات چهره که هرچند ؛ است احتمال این گفتم منکه ـ

 رچسبیب هر که است اونموقع ؛ نیاید خوشمان شخصی از کافی فقط. کنیم می حکم مردم ظاهر براساس همیشه ماانسانها متاسفانه اما ـ

 . کرده تیز دندان برایمان که بینیم می اوباش رذل یک را او کوچکمان ذهن در و چسبانیم می او به

 ؟ دارید ای نظریه چنین یک چرا ـ

 . ام دیده موارد این از خیلی چون ـ

 . نیستند هم مثل همه ولی ـ

 . بینیم می دیگران سوای را خودمان ؛ کنیم می را فکر همین همیشه ـ

 « نیست خودم شخص منظورم:»  گفتم قاطعیت با و برخورد من به جورایی یه

 . بشه عوض نظرت کال تا بردارم چهره از نقاب میخواهی ـ

 «! هستی تو آرش:»  گفتم ناخودآگاه

 در که یکس اولین ؛ نداشتی من از خوبی ی خاطره ذهنت در تو چون ؛ گفتم دیدی:»  گفت تلخ لبخندی با و برداشت چهره از را نقابش

 «. بودم من شد مجسم ذهنت در زشتی و پلیدی

 «. نیست اینطور نه:»  گفتم عجله با
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 ؟ گفتی مرا اسم چرا پس ـ

 . آمد آشنا نظرم به صدایت آن یک ـ

 بیشتر ار همدیگر یکبار ماکه ؛ میاد بدت من از چرا ببینمم بگو حاال.  بگوییم دروغ هم به نبود قرار:»  گفت و شد خیره چشمانم به

 «. ندیدیم

 . بدهم جواب او به کرد سوال صادقانه که همانطور باید بگویم دروغ او به نمیتوانستم. میزد موج صداقت صدایش در

 . ؛میترسیدم میکردی نگاهم وقت هر کن باور ؛ وحشتناکه جورایی یه نگاهت ؛ نگاهت ـ

 یطونش شایان. باشی شایان همسر تو نمیشدکه باورم. دیدم آرام و ساکت خیلی را تو مهمانی آن در. نداشتم منظوری من کن باور اما ـ

 وت ؛ بدمن شانس از که میکردم نگاهت کنجکاوی حس روی از گاهی که بودم کرده تعجب آنقدر! ؟ داره تو با تناسبی چه وکلک

 . میشدی متوجه

 . بود سنگین خیلی نگاهت آخه ـ

 تمزاحم اگر هم شام سرمیز.  باشه داشته حقیقت نمیکردم فکر وقت هیچ اما ؛ بودم شنیده را جمله این:»  گفت و خنده از کرد غش

 ظارانت به تنها تو دیدم وقتی.  میشویم غیرتی زود خیلی ایرونی مردهای ما میدونی که خودت.  نداشت کردن کمک جز علتی شدم

 در تا آمدم سراغت به همین برای و گرفت حرصم ؛ کند همراهی را همسرش تا نمیشود خالص لودگی از هم او و ای ایستاده شایان

 «.کنم کمکت غذا کشیدن

 می پیش زیاد مسائل این از:»  گفت و نماند پنهان او نگاه از که کشیدم خجالت بودم پرورانده ذهنم در که ناجوری فکرهای از آنقدر

 «. نکنی قضاوت زود خیلی بهتره ؛ اید

 از و یدمد نزدیک خیلی او به را خودم که میگفت سخن چنان آن.  داشت خوبی زبان ؛ بود سنگین خیلی نظرم به که نگاهش برعکس

.  واهممیخ معذرت شدم شما ناراحتی بابت اینکه از:»  گفتم. کردم شرمندگی احساس بودم کرده قضاوت او ی درباره عجوالنه اینکه

 آن شب اون که شد باعث من تجربگی کم شاید... نمیدونم.  ندارم مردها از شناختی چنان آن من ؛ گویم چطور...  میدونید آخه

 «. دارم فکری فاصله خیلی همسالم دختران با شاید و باشم داشته را برخورد

 در هک زندانی ؛ میدانست چه او آخه. نشده دستگیرش حرفهایم از زیادی چیز که بود مشخص خوبی به و میداد گوش تعجب با آرش

 و زیبا نظرم به همه و همه شایان کارهای که بوده تحمل غیرقابل و سخت برایم آنقدر ؛ ام کرده رشد آن در نوجوانی و کودکی دوران

 . است داشتنی دوست
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 شد ازب دلم درد و دیدم دوست یک مثل را شما که شد چی نمیدانم. زدم حرف زیاد اینکه مثل ؛ بخشید می:»  گفتم و آوردم باال را سرم

 «.برد باطنش با پی و شناخت نگاه یک با نمیشه را کس هیچ گفتید که همانطور

 اب نمیخواهد دلم و آید نمی خوشم دیگران زندگی در کنکاش از وقت هیچ.  بپذیری مرا دوست یک بعنوان که میشوم خوشحال ـ

 . هستم هم خوبی راهنمای ؛ برآید دستم از اگر و هستم خوبی شنونده که بدان را این اما.  کنم ناراحت را تو بیجا های سوال

 .نداشتم شما به نسبت خوبی نظر که میخواهم معذرت درضمن ؛ متشکرم ـ

 من هب نسبت خوبی نظر هم زندگی خود شاید.  بوده همینطور من برای زندگی همیشه ؛ میزنی که حرفیه چه این:» گفت و کشید آهی

 «. نشده نگران شایان تا برویم بهتره حاال خب.  باشد نداشته

 . افتادیم راه به ساختمان سمت به آسوده خیالی با اما زنان قدم

 «هستی؟ راضی ات رشته از ؛ هستی پرستاری دانشجوی ام شنیده که اینطور:»  گفت آرش

 .داشتم عالقه پزشکی های رشته به کودکی از ؛ آره ـ

 ؟ چندی سال ـ

 . رساندم پایان به را اول سال ـ

 . بزنی پا باید حاالها حاال پس ـ

 یا هستید دانشجو میکنید کار چه شما.  میدهم ادمه هم لیسانس از بعد بخواهد خدا اگر.  دارم عالقه خواندن درس به خیلی من ـ

 شاغل؟

 .میکنم تدریس زبان کانون در ام تحصیلی هزینه کمک برای و هستم پزشکی آخر سال دانشجوی.  دو هر ـ

 فکر اصال یعنی ؛ نبودم آماده کنکور برای مسائلی علت به اما داشتم عالقه رشته این به خیلی گفتم که همانطور!  پزشکی عالی چه ـ

 چیزی من آخه. شوم قبول فکرنمیکردم وقت هیچ ؛ کردم انتخاب را پرستاری همین برای. کنم شرکت کنکور در بتوانم که نمیکردم

 . بود تحصیل دوران دروس همان داشتم یاد به هرچه.  بودم نخوانده

 . باشی زرنگی شاگرد باید معلومه که اینطور ـ

 . بدهید ادامه میخواهید چطور؟ شما.  نیستم بد ای ـ
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 . آید می پیش چه ببینم حاال.  شوم جراح میخواهد دلم بخواهد خدا اگر ـ

 . کنید می آماده تخصصی امتحانات برای را خودتان حتما ـ

 . بروم آنجا به تحصیل ادامه برای شاید گرفتم تماس آمریکا و اروپا در دانشگاه چند با.  نگرفتم را نهایی تصمیم هنوز ـ

 ! جالب چه ـ

 . میشویم نزدیک ساختمان به داریم ؛ بزنیم را ماسکهایمان بهتره ـ

 «. نمیکنم فراموش را شما محبت وقت هیچ ؛ متشکرم:» گفتم بگذارم سر بر را ماسک اینکه از قبل

 .بود انسانی وظیفه یک این ؛ نکردم کاری منکه ـ

 مردم به هتریب دید با میکنم سعی بعد به این از.  ممنونم دنیا یک ببرم پی اشتباهم به شدید باعث که همین ؛ انسانی وظیفه از غیر ـ

 . کنم نگاه

 . دادی نجات سالن خفقان آن از ساعتی یک مرا که متشکرم هم من ـ

 شغولم مجلس وسط همچنان و نشد غیبتم متوجه شایان حتی ؛ بود نکرده قبل ساعت به نسبت فرقی هیچ شدیم سالن وارد وقتی

 یدمکش خجالت آرش جلوی چنان آن.«  نشده نگران شایان تا بیفتیم راه بهتره:»  افتادم آرش حرف یاد.  بود بازی مسخره و لودگی

 . بردم پناه دنجی ی گوشه به و شدم جدا او از صحبتی هیچ بدون که

 رایب اینقدر.  بود نیامده پیش برایم روز آن تا که داشتم عجیبی حال.  گرفت را وجودم تمام شدن خرد و سردرگمی ؛ پوچی احساس

 توجهی یب اندازه به چیز هیچ!  ندارد اهمیتی برایش من نبودن یا بودن یعنی ؛ نشده غیبتم متوجه حتی او که بودم اهمیت بی شایان

 . بشکند نمیتواند را زن یک دل مرد

 صدای اب و کرد راباز ماسکش دهان و آمد سراغ به شایان که بودم نشسته خلوت کنج آن در سرگردان و بالتکلیف مدت چه نمیدانم

 «. رفتی باغ به هواخوری برای حتما گفتم کنم پیدات نتوانستم گشتم دنبالت هرچه ؟ کجایی دختر هی:»  گفت بلند

 «. شدی نگرانم که ممنون خیلی:»  گفتم آرام خیلی

 «. است تر گرم آنطرف مجلس که برویم بیا ؛ بیا:»  گفت و گرفت را دستم ؛ گفتم چی نشد متوجه اصال او

 . برد خود با بره یک مانند مرا دهم نشان العملی عکس بتوانم اینکه بدون
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 را خودم وانستمنت ؛ بودم خسته خیلی اینکه با رسیدیم خانه به وقتی.  بودم قهر شب آن ناشایست رفتار خاطر به شایان با هفته یک تا

 . ترکیدم بمب یک مثل ناگهان و کنم کنترل

 که ازارب آشفته آن در فکرنکردی خودت پیش.  نبود خیالی هیچ ؛ نداشتی خبر زنت از ساعت دو یکی ؛ مرد میگویند هم تو به آخه ـ

 که فکرکنی من به لحظه یک نتوانستی که هستم ارزش بی تو برای اینقدر من یعنی!  آمده زنت سر بر چه شناسد نمی را کسی ؛ کسی

 همین حتما ؛ غنیمته دم ؛ همسر و زن پدر گور:»  گفتی خود به اما شدم ظاهر دیدگانت جلو بارها هم شاید.  میکنم چه و هستم کجا

 . میشه پیداش زود یا دیر اطرافه

 مردی.  کنیمی ام خسته زندگی از داری خدا به شایان.  دیگران حال به وای ؛ تویی کنم تکیه بهش میتونم که کسی تنها ؛ ام حامی وقتی

 سردرگمی آن از مرا و آورد می وجود به ام زندگی در تحولی آمدنش با فکرمیکردم که مردی ؛ میگشتم دنبالش به رویاها در که

 داشتم امید ازدواج از قبل شاید.  میزنم پا و دست تری سردگم کالف در بینم می حاال و نکنم فکر که من... ؟ هستی تو ؛ میدهد نجات

 . نداره وجود هم امید آن دیگر حاال بدبختانه اما ؛ شد خواهد من ناجی و میشود پیدا کسی

 های عقده هک دید وقتی فقط.  نمیکرد اعتراضی کوچکترین و میداد گوش حرفهایم به و بود نشسته زده فلک آدمهای مثل معمول طبق

 «. توست با حق:»  گفت میکشید سرش به دستی درحالیکه ؛ گرفتم آرام کمی و کردم خالی را دلم

 به ؛ دهم اننش العملی عکس بتوانم اینکه از قبل اما کنم نثارش ناسزاست هرچه که کردم باز دهان و گرفتم آتش جمله این شنیدن با

 .بگیر آرام لحظه چند میکنم خواهش ؛ میکنم خواهش:»  گفت و گذاشت دهانم روی به را دستش و گرفت آغوش در مرا و آمد سمتم

 که نک باور ولی میگویی دست تو.  خواهی معذرت نه ؛ است کردن اقرار برای اینبار اما ؛ میکنم تکرار را جمله همین همیشه که میدانم

.  ردندا وجود کسی خودم از غیر اینکه مثل ؛ میبرم یاد از را مکان و زمان ؛ گیرم می قرار مجالسی چنین در وقتی نیست کار در عمدی

 ناگهان اما ؛ بمانم کنارت در و نگذارم تنها را تو که دادم قول خودم بارها بارهاو ؛ هستی عزیز برایم چقدر میدانی که خودت جان به

 ار زشت عادت این باید.  شده دیر دیگر که آیم می خود به موقع یک و سپارم می فراموشی به را چیز همه و گیرد می مرا مجلس جو

 «. کنی کمکم باید تو...  کنم ترک

 «؟ چطوری بفرمایید ممکنه:»  گفتم عصبانیت با

 . نگذاری تنها مرا کن سعی و بیا سراغم به.  کنی کمکم باید جوری یه نمیدونم ـ

 تا که آمدنی همان و.«  آم می االن »؟ بود چی جوابت میدونی ؛ آمدم سراغت به بارها و بارها ؛ آوری درمی را حرصم داری شایان ـ

 ؛ سخته یلیخ برایم کردن زندگی اینطور.  بکنی فکردرستی یه بهتره.  شدم خسته دیگه خدا به کشیده طول خونه به برگشتن وقت

 . بیاورم دوام بتونم فکرنکنم
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 ناخودآگاه اما میکرد عوض را روشش ای هفته سه دو!؟ داد تغییر کرده زندگی چنین این سال سالهای که را کسی میتوان چطور اما

 . خود دادن تغییر در سعی و خواهی معذرت هم باز و بود که میشد همان

 باید یا میکردم تحمل باید یا ؟ حاصل چه جدال و بحث همه آن از.  زدم خیالی بی به را خودم که شد پهن ام دنده آنقدر کم کم

 چه ؛ داشتمن آزادی بودم دخترخانه که آنموقع.  میشد هم بیشتر شان سختگیری مراتب به حاال که قدیمی زندان همان به برمیگشتم

 و ندارم ای چاره من که میدانست او. بود آورده دست به مرا خواب رگ خوبی به هم شایان.  پدر سخت عقاید با بیوه یک به رسد

 . بست می مرا زبان گفتن چشم و خواهی معذرت با راحت خیلی و میدهم ترجیح پدری خانه به مراتب به را او با زندگی

 نجاما را خانه کارهای ؛ آمد می خانه به گلی دسته با روز هر.  بود بردار دست مگر اما ؛ میکردم قهر او با بیشتر گاهی و ای هفته یک

 باز و میکردم آشتی باالخره تا میگرفت را دورم آنقدر و میداد انجام چرا چون بدون داشتم که کاری هر میزد را دوستانش قید ؛ میداد

 کردممی قهر او با وقتی.  میشد خالصه ها کردن قهر همین در ؛ شایان با ام زندگی دوران بهترین گفت بتوان شاید.  نو از روز دوباره

 . دباش داشته ادامه قیامت هاتا قهرکردن این میخواست دلم.  دلسوز و مهربان ؛ همزبان ، دنیا مرد بهترین.  میشد عیار تمام مرد یک

 از گردی یکسال که فهمیدم وقتی حتی.  میشد تر کمرنگ و کمرنگ برایم خطاهایش و میشدم او شیفته بیشتر روز به روز من و

 با «؟ ردیک پنهان من از چرا:»  گفتم او به دلخوری با وقتی.  کنم عوض او به نسبت را نظرم نتوانستم هم باز ، مانده باقی دانشگاهش

 برات خواستم چندبار.  شوی ناراحت نمیخواست دلم. بود تو بخاطر کردم هرکاری:»  گفت و کرد آرام مرا نرمش و چرب زبان

 «. کنم جبران میدهم قول هم حاال ؛ میشدم پشیمان ؛ دیدم می را تو مهربان قیافه وقتی اما ؛ بدهم توضیح

 باقی ذهنم در چیزی کمرنگ ای خاطره جز و میخورد ورق سرعت به آن برگ برگ. بود شده تقویم یک مثل برایم زندگی روزهای

 . نمیگذاشت

 21فصل

 

 نم برای ؛ میدانستند سمی قارچ یک مانند را او و بودند فراری او از همه که دختری.  کرد خود شیفته مرا آسایی معجزه بطور پریا

 . شیدا و ستاره از تر صمیمی حتی بود؛ صمیمی دوست یک

 از که ندمیزد او سر پشت وحرفهایی میکردند منع بودن او با از مرا همه که دختری میکرد؛ زندگی بدنامی نقاب زیر در که پاکی دختر

 برداشت نای از غیر کس هیچ ؛ مختلف پسرهای با گشتنش و پریا ظاهر به باتوجه ؛ نماند ناگفته البته. میخورد بهم حالم شنیدنش

 که دختری. ندیدم کس هیچ در داشت پریا که صداقتی و صفا بگویم میتوانم جرات به.  نداشت اهمیتی هیچ من برای نمیکرد؛اما

 . داشت زندگی از گرفتن انتقام در سعی و میدانست حاصل بی و پوچ را اش زندگی
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 میمیص دوست زمانی که خصوص به ؛ داشتم وحشت او با دوستی از نوعی وبه میکردم فکر بقیه مثل منهم ؛ مان دوستی اول روزهای

 شآر حرف یاد.  کرد بازگو برایم را اش زندگی داستان وقتی و کرد خود مجذوب مرا آمد و رفت جلسه چند با کم کم اما ؛ بود شایان

 «.نکن قضاوت زود وقت هیچ:» میگفت که افتادم

 به دلخوری اب ؛ هستم بیمار من که فهمید وقتی پریا. کرد نشین خانه هفته دو مرا بطوریکه گرفتم پدر از سختی آنفلونزای سال آن

 «؟ ندادی خبر من به زودتر چرا.  هستم مرام با دوستی در ؛ دارم عیبی هر اگر من:»  وگفت آمد مان خانه

 . بگیری توهم میترسم ؛ است مسری بیماری این آخه ـ

 . اند گذاشته روزها همین برای را دوستی!  میزنی که حرفیه چه این بابا ای ـ

 زا خودم من ؛ نباشید مهتاب نگران شما:»  گفت و زد زنگ مادر به حتی. میکرد پرستاری من از و آمد می مان خانه به صبح روز هر او

 «. میکنم مراقبت او

 پیش که مدتی طی ؛ بیشتر گاهی و پاکت یک روزی ؛ میکشید سیگار بد خیلی او ، است دختری چگونه پریا فهمیدم که بود زمان آن

 یا ؛ نسال در میتونی.  نده عذاب اینقدر را خودت میکردم اصرار او به هرچه.  میرفت تراس به یا ؛ سیگارنکشد میکرد سعی ؛ بود من

.  یکنهم تر خراب رو حالت بشه؛ پخش خانه محیط در دودش که همین است سم تو برای سیگار این ؛ نه:»  میگفت ؛ بکشی آشپزخانه

 «. داری تو که ای ریه این با هم آن

 به و گرفت قرار مسیرم در شایان چگونه اینکه و ام زندگی داستان ای مقدمه هیچ بدون یکروز که دیدم صمیمی او با را خودم آنقدر

 دگیزن که میکردم فکر همیشه:»  وگفت کرد گوش حرفهایم به دلسوزانه هم او.  کردم بازگو برایش را کردم ازدواج او با آزادی امید

 زندگی لطغ انتخاب یک با من.  بودم اشتباه در سخت که فهمم می ؛ تو زندگی داستان شنیدن با حاال اما ؛ است شنیدنی و عجیب خودم

 درخانه همیشه من ؛ تو برعکس اما. میگرفتند تصمیم دیگران تو زندگی برای. نمیدانم مقصر خودم جز را کس هیچ و کردم تباه را ام

 . بکند اظهارنظری نمیتوانست کس هیچ بطوریکه. لجباز و یکدنده ؛ بود خودم حرف حرف

 را ودمخ که دادند بها من به آنقدر. بود داده آنها به مرا خداوند ؛ مشترک زندگی سال شانزده از بعد که بودم مادرم و پدر یکدانه یکی

 تو برای و دباشن فرمانت به گوش همه که داره کیفی چه نمیدونی.  میکردند مهیا برایم ؛باید میخواستم را آسمان ستاره اگر ؛ کردم گم

 همیشه میکردم فکر.  کند تهیه برایم بخواهم هرچه که بود آنقدر اما ؛ تو پدر اندازه به نه البته خب ؛ پدرم مالی وضع.  کنند زندگی

 . شوم او چرای و چون بی بنده که ببندم دل آنقدر کسی به فکرنمیکردم وقت هیچ و بود خواهم میدان سوار یکه
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 خماری در را دانشکده های بچه اکثر که مغروری و پوش شیک و تیپ خوش پسر ؛ شدم آشنا میالد با که بودم دانشکده دو سال

 حق هم ایدش البته. بدهد تله به دم که نبود کسی او اما ؛ بودم نخش توی مدتها.  نمیگرفت تحویل را کسی اصال یعنی ؛ بود گذاشته

 بودم رصف آنها مقابل در که من به رسد چه. نمیگرفت تحویل را خوشگل و زیبا دخترهای او ؛ بودم نبرده ای بهره اززیبایی من. داشت

 با فیمختل های نقشه او انداختن دام به برای!  ندارد داشتن دوست حق است زشت که کسی ؟ شناسد می زیبایی و زشتی عشق آیا. 

 باور یچه. شد رد کنارم از پوزخندی با او اما ؛ گرفتم قرار راهش سر حتی زدم تلفن او به چندبار.  نداشت فایده اما ؛ کشیدم دوستانم

 ارد جریحه بدجوری غرورم. آورد دست به را او نتواند حاال ؛ میشد مهیا برایش کاست و کم بی میکرد اراده هرچه که کسی نمیکردم

 ظرن تحت را او روز چند.  دارد وجود اش زندگی در کسی چه فهمیدم می باید ؛ کنم تعقیب را او گرفتم تصمیم باالخره.  بود شده

 یالدم آن با میالد این ؛ باشه دانشکده زیر به سر و خوان درس بچه همان این نمیشد باورم.  بردم پی او هویت به باالخره تا گرفتم

 یکی ؛ دخترانی چه هم آن ؛ میگذراند دختر یک با را روزش هر.  داشت فرق آسمان تا زمین

 اما.  باشم هاآن از بهتر خیلی باید میالد آوردن دست به برای. اشتباهم در سخت که فهمیدم اونموقع تازه.  لوندتر و تر خوشگل یکی از

 را او کرف نرفتنم با و بزنم را دانشگاه قید کردم قصد که بودم شده ناامید و دلسرد آنقدر و بودم باخته کامال را خودم روحیه ؟ چگونه

 .کنم بیرون سر از

 مادرم و پدر و بود اختیارم در میخواستم هرچه چون ؛ بود ام ظاهری ی قیافه ؛ نبود مهم برایم که چیزی تنها ام زندگی سالهای طی

.  ودب نکرده را کار این هرگز کاش ای که ؛ کرد ام ظاهری عیوب متوجه مرا که بود میالد این و میرفتند ام صدقه قربان بار هزار روزی

 که چیزی آن نمیدانستم که بودم نادان آنقدر افسوس اما ؛ کنم عوض را خودم سرنوشت گرفتم تصمیم ماه دی اواسط یادمه درست

 غیابی و نشدم حاضر سرکالسها دکتر گواهی با بود نمانده پایانش به چیزی دیگر که ترم اون.  نیست کردنی عوض کرده؛ مقرر خدا

 را کار نبهتری که کسی ؛ رفتیم معروف خیلی پالستیک جراح یک پیش مادرم اتفاق به.  گرفتم مرخصی را بعد ترم و دادم امتحان

 عمل و گذاری گونه تا چشم کشیدن از.  دهد تغییر را صورتم فرم کامال خواستم او از.  میگرفت را دستمزد باالترین و میداد انجام

 به را خلقت شاهکار میخواهم که کردم سفارش دکتر به. نیاوردند ابرو به خم مادر و پدر ؛ میبرد زیادی هزینه بااینکه.  فک و بینی

 پیش در سختی عمل بدان را این اما دهم ارائه را کار بهترین میکنم سعی همیشه من!  دخترم:»  گفت دکتر.  کنی پیاده صورتم روی

 وجود هم مرگ خطر حتی و متعدد های بیهوشی ؛ بروی جراحی تیغ زیر باید بار چندین.  داری

 «. بخری جان به را خطرات ی همه حاضری تو تفاصیل این با ؛ دارد

 «. بله:»  گفتم مصرانه

 داوندخ که نعمتی آن از ؛ میکنم بیمارانم ی همه به را نصیحت این اما خداست کار در دخالت من کار که درسته دخترم:»  گفت دکتر

 «. دادی انجام را کار این چرا که بخوری افسوس شاید روز یک ؛ شاکرباش کرده عطا بهت
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 کی ؛ بیاورید در را اضافی های چربی و کنید کار بدنم روی میخواهم عمل این از بعد دکتر آقای.  شد نخواهم پشیمان وقت هیچ نه ـ

 . متناسب هیکل

 «؟ بکنی چه خودت با میخواهی تو:»  وگفت کرد نگاهم تعجب با دکتر

 «. خلقت شاهکار:» گفتم و خندیدم

 ردندک آرامم مرفین با تنها و کشیدم درد چقدر که میداند خدا ؛ رفتم جراحی تیغ زیر بار سه ؛ بودم بستری بیمارستان در ماه یک

 من نتقاما منتظر:»  میگفتم لب ؛زیر میفشردم بهم درد شدت از را هایم دندان درحالیکه و میکردم میالد نثار بیراه و بد صدبار روزی.

 «. باش

 و پدر افهقی وقتی.  میشد شدیدتر لحظه به لحظه که بود انتقام حس همان ؛ کند آرام مرا توانست سخت روزهای آن در که نیرویی تنها

 تیناراح و درد همه آن از بعد بهرحال.  میشد بیشتر میالد به نسبت ام کینه ؛ بودند شدن آب درحال شمع مثل که دیدم می را مادرم

 التدخ کارش در اینکه از خدا نکنه.  کنم کنترل را خودم نمیتوانستم بطوریکه داشتم استرس و دلشوره ؛ رسید فرار موعود روز

 تصویر به را ناخوشایند های صحنه ذهنم و نداشتم قرار و آرام ؟ بکنم چه بشه تر خراب صورتم اگه وای ؟ بگیره قهرش کردیم

 فتوگ کوبید بهم را دستهایش و شد اتاق وارد خندان و سرحال دکتر دارم یاد به هنوز مادر دستان در را ام کرده یخ دست ؛ میکشید

 «؟ هستی آماده حاال خب:» 

 ؟ شد چه شجاعت اونهمه!  کردی ضعف اینقدر چرا!  دختر هی:»  وگفت کرد درهم را هایش سگرمه دکتر.  دادم مثبت جواب سر با

 «. بینی می را خدا شاهکار حاال و میکند کار خداوندی نیروی با من دستان این نباش نگران هیچ

 «.... نیست کردنی باور هم خودم برای:» گفت میکرد نگاه صورتم اعضای به دقیق درحالیکه و کرد باز را صورتم

 «؟ شده چی دکتر:» گفتم آهستگی به ؛ کنم باز زیاد را دهانم نمیتوانستم بااینکه

 «؟ چیه شما نظر:»  گفت و کرد مادر به رو ؛ بدهد را جوابم اینکه بدون

 «. باشد نم پریای این نمیشه باورم خدایا.  عالیه خیلی ؛ عالیه:»  گفت و کرد نگاه مرا متعجبانه ؛ میکرد پاک را اشکش حالیکه مادردر

 «. بدهید من به آیینه یک لطفا ؛ آیینه:» گفتم وحشت و ترس با

 شکر را خدا لب زیر و بودم شده خیره خود چهره به تعجب با!  هستم من این خدایا نمیشد باورم ؛ دیدم آیینه در را خود وقتی

 پای و دست به میخواست دلم.  بود نمایان ام چهره در وضوح به زیبایی اما ؛ بود کبود چشمانم زیر و داشت ورم صورتم.  میکردم
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 به ای فتهه چند تا نباید:»  وگفت شد مانع دکتر اما.  کردم نزدیک لبانم به و گرفتم را او دست.  کنم بوسه غرق را او و بیفتم دکتر

 «.کن خودداری جدا کردن اخم و کردن گریه ؛ بوسیدن از.  بیاوری فشار صورتت

 . دریایی پری یک مثل شد پریا روز ؛ازآن درنیاورم را سرت خالصه

 و ها عکس ؛ کردم عوض را ماشینم ؛ دادیم تغییر را مان زندگی محل. میبردم بین از انداخت می سابق پریای یاد به مرا که هرچه باید

 تنیداش دوست پدر به بود توهینی دیگر این اما ؛ کنم عوض را ام خانوادگی نام که میخواست دلم حتی ؛ سوزاندم را گذشته خاطرات

.  باشم ردهک تغییر همه این نمیشد باورم اصال ؛ آمدم می وجد به میکردم نگاه آیینه به وقت هر.  بود نگذاشته کم برایم چیز هیچ که ام

 . میکند چه پول فهمیدم که بود اونموقع.  نداشت مقابلش در مقاومت تاب کس هیچ که ای کننده خیره زیبایی

 در همه و همه خوشحالی و هیجان ؛ دلشوره.  نکرد پیدا راه چشمانم به خواب صبح تا شب آن.  نمیکنی باور.  رسید راه از مهر اول

 ستراسا آنقدر.  آید می پیش چه دیگر ساعتی تا ؛نمیدانستم کشیدم سر به را مقنعه و کردم مالیمی آرایش. بود کرده طغیان وجودم

 ایقیدق و کردم پارک را ماشین.  رساندم دانشگاه به را خود بدبختی هر به.  کنم تصادف بود نزدیک چندبار راه طول در که داشتم

 . ببرم بین از را درونم اضطراب کردم وسعی گذاشتم فرمان روی را سرم

 ی همه خدا شکر ؛ شنیدم می وضوح به را قلبم گروپ گروپ صدای و میداد آزارم اطرافیان نگاه سنگینی ؛ دانشگاه به ورودم با

 شناسایی ابلق فکرنکنم جدید تیپ و قیافه این با تازه.  دیدیم می را همدیگر ندرت به و بودند باالتر من از ترم یک ام قدیمی دوستان

 . بودم

.  میرفتم اهر کشیده گردنی و باال سر با یدگر حاال.  نبود توصیف قابل که بودم شده ای تکه.  کردم جلب را پسر تا دختر از ؛ همه نظر

 در ام آوازه که بود نشده ظهر هنوز..  دوید می دنبالم به باید حاالها حاال که بود او این ؛ نداشتم را میالد انداختن دام به قصد دیگر

 تا و ختری فرو دلم دیدنش با.  دیدم جمع در را میالد ؛ شکستند می دست و سر گندمی زیبای دختر دیدن برای همه.  پیچید دانشگاه

 لد و کنم فراموش هیمشه برای را میالد که بودم بسته عهد خود خدای با من اما ؛ گرفت شدت قدیمی عشق همان هیجان چنددقیقه

 را آنها یدندرس جنون مرز به وقتی و بکنم خود شیدای و شیفته را مردها داشتم تصمیم. گرفتن انتقام برای جز ؛ نسپارم مردی هیچ به

 تنفر وجودم ی همه ؛ بیاید سرشان به ازاینها بدتر باید باشد مهم برایشان آدمی ظاهر فقط که کسانی.  برانم خود از اردنگی یک با

 . بود

.  میکردم باز سرخود از را او دلبری و لوندی با من اما ؛ میگرفت تماس چندبار روزی.  آورد چنگ به را همراهم تلفن شماره زود خیلی

 او با را قرار اولین دوماه از بعد باالخره.  است من شیدای و عاشق او که شدند متوجه دانشگاه ی همه که کردم حریص را او آنقدر

 تنفرم او بیچاره و زبون قیافه دیدن با ؛ مهتاب نمیکنی باور اما.  بکند چه نمیدانست خوشحالی از و گنجید نمی پوست در ؛ گذاشتم
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 و گرفتممی تماس او با که افتادم روزهایی یاد.  نداشتم او به ای عالقه کوچکترین حاال ؛ مردم می برایش روزی که کسی. شد صدچندان

 التماس ؛ کردم گریه چقدر ؛ میکرد باز سرخود از مرا نیشدارش حرفهای و موذیانه لبخندی با او و میگفتم ام دلدادگی و عشق از

 . بازگردانم میخواستم را ام رفته دست از غرور حاال و بسوزد دلش شاید تا آوردم پایین پستی درجه آخرین تا را خودم ؛ کردم

 دبای پس ؛ سوزاند مرا او...  حاال ولی.  داشتم را پیشنهادی چنین آرزوی روز یک شاید. کرد خواستگاری من از مالقات اولین همان در

 دلم اینکه ثلم اما بودم نازکی دل دختر بااینکه.  میشد ام شیفته قبل از بیشتر روز هر او و بودیم دوست هم با یکسال.  بسوزد صدبار

 . ندارم او به نسبت احساسی هیچ که اوگفتم به خونسردی کمال با روز یک و بود شده تبدیل سنگ به

 «.میشوم بیابان آواره ؛ میزنم را دانشگاه و درس قید ؛ میکشم را خودم:»  گفت ؛ شد دیوانه ؛ گرفت آتش

 پسرم که میکرد التماس و میریخت اشک مادرش.  فرستاد می مان خانه در به را مادرش و پدر روز هر.«  نیست مهم برایم:»  گفتم

 «. میرود دست از دارد

 . بود منفی جوابم اما.  کنی قبول بهتره ؟ میخواهی چه ؛دیگر است داری خانواده و خوب پسر او که کردند اصرار خیلی مادرم و پدر

 بقل قساوت همه ازاین هرچند.  شد ماندگار همانجا همیشه برای و رفت کانادا به شنیدم که اینطور.  ندیدم را میالد زمان آن از دیگر

 همه. من زندگی شد این و میشد خنک دلم پسرها کردن اذیت با.  نبودم سابق پریای آن دیگر من اما ؛ آمد می بدم خودم از مدتها تا

 تشنه ار آنها ی همه هم من.  داشتند ازدواج قصد که کسانی حتی ؛ بودند دنبالم به کنند پیدا دست من به جوری یه اینکه برای همه و

 ؛ میبردم پی نهاآ پلید نیت به وقتی.  باشند نداشته درازی دست قصد و نکنند ازدواج تقاضای که بودم آنها با موقعی تا.  میداشتم نگه

 من به تاکنون مردی هیچ دست که هستم سربلند خدا پیش اما ؛ بدانند بدنامی دختر مرا همه شاید حاال.  میکردم قطع را ارتباطم

 . هستم پاکی دختر که بگویم میتوانم جرات به را این و نخورده

 حس ودخ روی به را اطرافیان سنگین های نگاه که هروقت ؛ است راحت برایم میکشم دوش به را بدنامی سنگین بار وقتی فکرنکن

 اما ؛ ممیزن نشنیدن به را خودم که هرچند ؛ شنوم می را دوستانم پچ پچ وقتی. باشم نداشته وجود دنیا این در میخواهد دلم ؛ میکنم

 و اند شده جمع هم دور که بینم می را پسرهایی وقت هر.  شود خراب سرم بر آسمان که میکنم آرزو و میگیرد را وجودم تمام بغض

 و دب زمانه و خودم به ؛ میکشد سوت ؛مخم میگویند پرت و چرت و میکنند صحبت هم با ؛ اند بوده من با که لحظاتی از تاب و آب با

 . میگویم بیراه

 چارهبی و ذلیل را مردی اینکه از داره کیفی چه نمیدانی. نیستم هم پشیمان ؛ ندارم ای گالیه هم کس هیچ از و کردم خودم کردم هرچه

 تا یلاص ی خانواده از ؛ سواد بی تا کرده تحصیل از ؛ فقیر تا گرفته پولدار از ؛ ام دیده را مردی نوع همه سال چند این طول در.  ببینی

 . بس و بوند خود های هوس پی در همه و همه نسب و اصل بی
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 خیره باییزی برای نه و خواست جسمم برای ؛نه مرا او ؛ بود آرش کنم تکیه هایش شانه به برادر یک مانند توانستن که مردی تنها فقط

.  یکندم مراقبت من حریم از شیر یک مانند که است من حامی تنها او. است عقیده هم و فکر هم من با که است کسی تنها او ؛ ام کننده

 دارایی ی مهه کنم ازدواج او با اگر بود حاضر خودش قول به که ؛ کلفتی گردن و پسرپولدار با مدتی.  بود اتفاقی خیلی او و من دوستی

.  دبکش دوستانش رخ به مرا تا میداد بزرگ های مهمانی ؛ بود دیوانه شیدای و عاشق یک هم او.  بودم دوست ؛ بریزد پایم به را اش

 یک رد که رفت پیش جایی تا ؛ ندهد دست از مرا اینکه برای و باشد خودداشته کنار در مرا ؛ جمع در که میبرد لذت این از اوبیشتر

 اش نهسی به رد دست دختری نمیکرد باور که او.  شد ها دیوانه مثل ؛ شنید مرا منفی جواب وقتی.  کرد عنوان را خود تقاضای مهمانی

 را رگمم شب آن کرد حمله من طرف به میکشید نفس سختی به درحالیکه و شد جمع چشمانش در خون ؛ کرد پیدا عجیبی حال ؛ بزند

 به ؛ مداشت کیفم در چاقویی احتیاط برای همیشه که من.  ام زده کثیفی و خطرناک بازی چه به دست که فهمیدم و دیدم چشمانم جلو

 کهآن بدون ؛ آمد نمی باال نفسم و میلرزیدم بید مثل داشتم بدی حال.  گذاشتم گردنش رگ روی به و آوردم بیرون را آن سرعت

» : گفتم خود پیش اما ؛ ترسیدم خیلی خون دیدن با.  شد جاری خون که دادم فشار گردنش روی را چاقو نوک آنچنان ؛ باشم متوجه

 تا را اقوچ بیایی جلو قدم یه اگر قسم خدا به:»  گفتم محکمی صدای با و کشیدم عمیقی نفس.«  تمامه چیز همه ؛ ترسیدم بفهمه اگر

 «. میکنم فرو گلویت در دسته

 ار او روز و حال وقتی ولی ؛ بودم حالی چه میداند خدا.  داد مثبت جواب سر با فقط ؛ نداشت زدن حرف جرات که بود ترسیده آنقدر

 آن در. ندهست دنبالم به چندنفر دیدم که بودم نرسیده سرکوچه به هنوز. گذاشتم فرار به پا و کردم پیدا جرات ؛ دیدم خودم از بدتر

 دویدم یم سرعت به آنقدر ؛ میخواستم خدا از و میکردم گریه.  بیاید کمکم به که ؛ نمیکرد عبور خیابان از ای جنبنده هیچ ؛ شب وقت

 که ودب این آمد ذهنم به که فکری تنها.  میشد کمتر لحظه به لحظه مان فاصله.  آوردم کم نفس کم کم ؛اما نداشتم باور هم خودم که

 . فرستادم را ام ناجی او و میخواستم کمک خدا از.  بکشم خط بازیها این دور ؛دیگر بردم در به سالم جان اگر

 ماشین زیر:»  گفتم خود پیش.  دویدم او سمت به و رفتم خیابان وسط به ؛ شد نمایان دور فاصله از ماشینی چراغ ضعیف نور ناگهان

 نیم اتومبیل.  نمبک متوجه را راننده تا بردم پایین و باال چندبار را دستانم.«  بیفتم ها کثافت این چنگ به که است این از بهتر بروم هم

 جز سیک که راننده به زنان نفس نفس و کردم قفل را آن در و شدم ماشین سوار سرعت به ایستاد شدیدی ترمز با مانده من به متر

 «.برو اینجا از میکنم خواهش ؛ میکنم خواهش:»  گفتم نبود آرش

 «. برو پرستی می که هرکس به را تو:»  زدم فریاد.  میکرد نگاه مرا تعجب با او

 دور محل آن از سرعت به و گذاشت گاز پدال روی پا شد اوضاع بودن وخیم متوجه ؛ آمدند می ما طرف به که مرد چند دیدن با آرش

 را دموجو تمام واقعی بدنامی از وحشت.  میکرد رانندگی بپرسد چیزی اینکه بدون هم آرش و میکردم گریه فقط من راه طول در.  شد

 بودم زمان آن تازه.  میگرفتم قرار نابودی و مرگ چنگال ؛در حتم به ؛ بود نفرستاده من برای را مهربان فرشته این خدا اگر و لرزاند
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 هک آرش.  نکنم بازی کسی احساسات با دیگر که دادم قول خود خدای به شب آن.  ام گذاشته قدم خطرناکی راه چه در فهمیدم که

 ثلم شکرخدا:»  گفت میکردم فرار چرا و میکردم چه خیابان در شب وقت آن بپرسد من از اینکه بدون ؛ گرفتم آرام کمی من دید

 «؟ کجاست مسیرتان بفرمایید ممکنه حاال. شده بهتر حالتون اینکه

 «. قبرستان:»  گفتم تفاوتی بی با

 «.. نکند خدا: »  گفت و کرد نگاهم تعجب با

 توقعی هچ دیگران از.  نمیسوزد خودم برای دلم من وقتی نیستم خداوند لطف همه این شایسته ؟من نکند خدا چرا:»  گفتم عصبانیت با

 ندگیز ؛ خودم از.  آورم می فرود دشمن پیکر بر زار کار میدان در اینکه مثل ؛ میزنم خود ی ریشه بر چنان آن ام برداشته تیشه. دارم

 بانیمهر و محبت از نه و فهمند می انسانیت از نه مردم از بعضی. فکرمیکردم که است آن از تر وحشی دنیا این.  متنفرم همه و همه و

 دبختب. ...  نیست مردانگی و مردی از حرفی دیگر.  است میدان پیروز باشد پولدارتر و زیباتر هرکس زمانه این در.  اند برده بویی

 «. هستند زشت و فقیر که اشخاصی

 ؟ هستید ناراحت چرا ؛شما مندید بهره احسن نحو به زیبایی نعمت از که شما حاال ـ

 «. میسوزه همین از دلم:»  گفتم تلخ پوزخندی با

 . نشدم منظورتان متوجه ـ

 . بگیرم دنیا این از را انتقامم توانستم اینکه جز نداشت ای بهره هیچ من برای زیبایی این ـ

 . نشدم متوجه بازهم ؛ بخشید می ـ

 میمیص او با را خود آنقدر.  نداشتم پسری هیچ به نسبت زمان تاآن که داشتم او به عجیبی احساس.  دیدم خود ناجی را او چرا نمیدانم

 ههمیش که را ام قدیمی عکس و بردم کیفم درون را دستم ناگهان اما ؛ کنم بازگو برایش را ام زندگی تمام میخواست دلم که دیدم

 «؟ چیست شما اسم ؛ بخشید می:» گفتم و کشیدم بیرون آن از داشتم همراه

 . هستم آرش ـ

 . چیست عکس این مورد در نظرتان خان؛ آرش ـ

 یطنتش البته ؛ آید می نظر به مهربانی دختر:»  گفت و کرد نگاه آن به دقت با گرفت من از را ؛عکس کرد روشن را ماشین داخل چراغ

 «. کرد حساب میشود اش دوستی روی فکرکنم ضمن در ؛ بارد می چشمانش از
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 «؟ است چطور قیافه نظر از:»  گفتم. نکرد صحبت ام چهره ی درباره ای کلمه ؛ کردم تعجب

 . است نمک با و بامزه ـ

 «؟ است خواهرتان.  داره شما با زیادی شباهت:»  گفت بود شده خیره صورتم به درحالیکه و

 «/ نیست زشت دختر این شما نظر به یعنی:» گفتم ؛ بدهم را سوالش جواب اینکه بدون

 «. نه:»  گفت و داد راتکان سرش

 «؟ است زیبا دختر این شما نظر به:» گفتم و آورد باال را حرصم

 . ببینید چه در را زیبایی شما تا ـ

 «؟ کنید ازدواج دختری چنین با حاضرید شما:»  گفتم. بودم شده عصبانی حسابی

 «؟ میکنید خواستگاری من از شب موقع این دارید:»  وگفت خندید

 . کنید ازدواج حاضرید شما میگویم جدی ـ

 . نه که چرا ـ

 . نیست مهم برایتان ظاهری زیبایی یعنی ـ

 همه از و روحیه و اخالق مثل ؛ دارد وجود زناشویی زندگی در مهمتری اصول خیلی من نظر به ؛ باشد ام زندگی گذار پایه که آنقدر نه ـ

 . میشود آن تداوم باعث که است زندگی در تفاهم مهمتر؛

 از ؛ بقیه با امااو ؛ است هم مثل آنها ی همه فکر طرز میکردم فکر همیشه.  شنیدم می مرد یک زبان از را حرفها این بار اولین برای

 .میکرد فرق آسمان تا زمین

 «؟ نیستید شما خود عکس این:»  گفت میداد دستم به را عکس درحالیکه

 . بدهم جوابش نتوانستم لحظه چند تا که کردم تعجب آنقدر

 ؟ فهمیدید کجا از شما ـ
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 آن از حاکی نمکین خنده این حتی ؛ میزند موج مهربانی دو هر چشمان عمق در ولی است جان بی عکس اینکه با چشمانتان حالت از ـ

 . بوده ماهری پزشک عجب!  کردید پالستیک جراحی حتما.  هستید یکی که است

 . بود سختی جراحی ـ

 !؟ داشت را ارزشش آیا ـ

 اهاشتب در سخت که فهمم می حاال ولی ؛ داشت بستگی آن به ام زندگی ی همه که ای اندازه به ؛ داشت ارزش برام خیلی زمانی یه ـ

 هک بود کرده پر را وجودم چنان آن انتقام حس ؛ کند آرامم نمیتوانست عمل این جز چیز هیچ که بود مهم برایم آنقدر روز یه ؛ بودم

 . میدهم پس دارم را اشتباه همان تقاص هنوزه که هنوز و کرده فرق چیز همه حاال اما ؛ دیدم می نجاتم راه تنها را آن

 از و کرد زنده من در را زندگی حس و ایستاد کنارم در مردانه و مرد او. شد آرش من همدم و مونس تنها بعد به شب آن از و

 به را تمزش گذشته نه و کرد نصیحت مرا گاه هیچ نه ؛ هستیم هم با که مدتی تمام در.  نکرد بار تلخ ای تجربه جز ام گذشته خطاهای

 جا همه در او.  داشتم آن کردن عوض به سعی و بودم آنچه ؛برای میخواهد خودم وجود برای مرا که است مردی تنها او.  آورد یادم

 خارافت او به و برم می لذت کند حمایتم که هست کسی و دارم ارزش کسی برای بینم می اینکه از و است ام حامی برادر یک مانند

 را مهوای و است من همپای برادر یک مانند بروم که هرجا و نشد باز ام زندگی به مردی هیچ پای دیگر آرش آمدن با کن باور.  میکنم

 معتبر دانشگاه چند با.  برود ایران از دارد قصد آرش متاسفانه.  میرسد پایان به دارد هم من زندگی خوش روزهای خب اما ؛ دارد

 من هب را دوستانش از یکی که است مدتی او.  میشوم تنها دوباره من بود او اگر ؛ است داغان ام روحیه خیلی روزها این.  کرده مکاتبه

 . است نشده عوض مردها به نسبت هنوزنظرم. دارم تردید من اما.  دارد را تو همسری لیاقت مرد این میگوید او.  کرده معرفی

 پایان هب امسال اش تخصصی دوره است بزرگتر آرش از چندسالی او.  نیست گفتن برای حرفی دیگر ؛ کند تایید را او آرش وقتی اما

 . میرسد

 خوب مونس یک به او.  تنهاست و کشیده زجر تو مثل هم او.  است فرزاد همین ؛ میخورد تو درد به که کسی تنها:»  میگوید آرش

 «. دهید تشکیل خوبی زوج میتوانید شما ؛ باشد کنارش در همیشه و کند درکش بتونه که کسی ؛ دارد احتیاج

 «؟ بگویی او به میخواهی چگونه را من سیاه ی گذشته ؛اما درست اینها ی همه:»گفتم آرش به

 او با.  شوی خوشبخت میخواهی اگر ام داده نشان او به را تو جراحی از قبل عکس حتی و ام گفته او برای را چیز همه من:»  گفت او

 دلم.  کن ازدواج او با میکنم خواهش ؛ توست ی دهنده نجات او کن باور ؛ است ایمانی با و اخالق خوش و مهربان مرد او.  کن ازدواج
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 را وت میخواهم همین برای. عزیزهستی برایم خیلی که میدونی خودت.  باشم کوچولویم خواهر نگران ؛ رفتم ازاینجا وقتی نمیخواهد

 «. بداند را قدرت که بسپارم کسی دست به

 روزهای دوباره آرش رفتن با.  دارم وحشت کند یاد تلخم گذشته از روزی اینکه ؛از میترسم آینده از ؛ دوراهی سر بر ام مانده حاال

 نگران خیلی آنها.  ندارد خوشی حال روزها این پدر ؛ دهم آزار را مادرم و پدر این از بیشتر نمیخواهم.  میشود شروع ام زندگی سخت

 «. ذارمبگ بالین بر سر آسوده خیالی با میخواهد دلم:»  میگوید پدر ؛ ببینند را دخترشان تنها خوشبختی میخواهند و هستند من

 آیا ؛ دارم احتیاج مطمئن پناهگاهی به زندگی ادامه برای.  کن کمکم تو مهتاب:»  گفت نشود جاری اشکش میکرد سعی درحالیکه

 «!؟ است پناهگاه همان فرزاد

 چه ؛ خورده رقم نوعی به هرکس سرنوشت. کرد جلوه معصوم و پاک نظرم در چقدر.  گریست بلند صدای با و گرفت بغل در مرا

 نآ حاصل که ؛ بود خورده گره باهم نوعی به ما سرنوشت ؛ خداوند خواست به حاال و داشت وجود او و من زندگی بین زیادی ی فاصله

 .بود صمیمانه دوستی یک

 دبرخور همان اما ؛ نداشتم ارتباطی او با کوتاه برخورد یک جز. شناسم نمی باید که چنان آن را آرش من:»  گفتم و دادم دلداری را او

 اشتهد مالقاتی فرزاد با.  توست خوشبختی برای میگوید هرچه حتم به ؛ کن گوش حرفهایش به.  میداد او صمیمیت و صفا از نشان

 «. کنی پیدا را ات زندگی زوج میتوانی من امثال و من از بهتر خیلی ؛ هستی زبلی دختر تو ؛ باش

 . نکردم صحبت او با تنهایی به هم یکبار من ؛ باشد تو با حق شاید ـ

 خیالی با ؛ اردد خبر تو گذشته از که همین ؛ شناسید می بهتر را همدیگر حتم ؛به. برخاست و نشست چندبار با.  بکن را کار این حتما ـ

 . دارد دوست را تو او که بدان را این.  داشت نخواهی وحشت آینده از وقت هیچ و کرد خواهی زندگی او کنار در آسوده

 «؟ باشم او برای دار خانه و کدبانو زن یک میتوانم آیا:»  گفت میکرد پاک را اشکهایش حالیه در

 . شد خواهی خوشبخت ؛ داری پاکی قلب ؛تو باشی دنیا زن بهترین میتوانی تو که من نظر به ـ

 21فصل

 

 پا که نیستم سالی و سن در من:»  میگفت مادرش بودم کنارش در خواهر یک مانند مراحل تمام در نشست عقد سفره سر پریا باالخره

 خیلی شما روی او کن تهیه برایش دارد احتیاج هرچه و کن خواهری حقش در شما ؛ بروم مغازه آن به مغازه این از جوانها شما پای به

 «. میکند حساب
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 خودش قول به.  بروند محروم شهرهای از یکی به ؛ طرحش گذراندن برای عروسی از بعد بود قرار و کرده تمام را درسش تازه فرزاد

 احساس کنارت در میخواهم بود گفته او به فقط ؛ نخواست فرزاد از چیز هیچ او ؛ نبود پرتوقعی دختر هم پریا.  بودند مستضعف هنوز

 . کنم خوشبختی

 دلسوز برادری مانند مدت تمام در آرش.  رفتند بخت ی خانه به آنها و شد برگزار خودمانی و ساده خیلی عروسی و عقد مراسم

 اگر شاید ؛ شدی ازدواج این باعث تو:»  گفت و کرد تشکر من از.  میزد موج چشمانش در وضوح به خوشحالی و بود آنها درکنار

 «. کرد دلگرم خیلی را او تو حرفهای.  کنم راضی را او نمیتوانستم من.  نمیکرد پیدا ادامه وپریا تو دوستی

 پریا که دبو نگذشته رفتنشان از روزی چند هنوز.  بگذرانند آنجا در را عسلشان ماه تا دادم آنها به را شمال ویالی کلید عروسی فردای

 . گرفت تماس

 ؟ خوبه حالت جون مهتاب.  پریا منم ؛ سالم ـ

 ؟ کردی ما از یادی عجب چه ؛ خوشگل خانوم عروس بر سالم ـ

 . نگذار ام معرفتی بی پای ؛ نرسیدم خدا به ـ

 ؟ چطوره گل داماد آقا.  داره توقع شما از کی ؛ کردم شوخی ـ

 نا ؛ نکنه درد دستت ؛ میاره کم وقت هم باز میگرده هرچه آدم که است دیدنی و زیبا اینجا اینقدر.  میرسونه سالم خوبه هم اون ـ

 . کنم جبران را محبتت بتونم روزی یه شاهلل

 . هستم رفیق خراب من میدانی که خودت ؛ ندادم انجام کاری که من رفاقت عالم در ؛ نمیاد خوشم اصال که نزن را حرف این ـ

 «. شایان پا یه شدی هم تو ؛ نکند ات خفه خدا:»  گفت و خندید بلند صدای با

 «. بساز زمانه با تو نسازد تو با زمانه:»  شاعر قول به ؛ کرد میشه چه...  ای ـ

 . نگو نه لطفا دارم خواهشی یه حاال ؛ خب.  باشی سرحال و شاد همیشه که امیدوارم ـ

 ؟ دیدی خوابی چه باز ـ

 . باشیم هم دور میخواهیم ؛ اینجا بیایید ها بچه با بلندشوید ـ

 . هستید عسل ماه دوران گذراندن حال در شما ناسالمتی ؛ هستی کی دیگه تو ـ
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 وا میکنم خواهش اما ؛ نکرد قبول او ؛ گرفتم تماس هم آرش با.  برسانیم آخر به را دوران این خوب دوستان شما کنار در میخواهیم ـ

 . بیار خودت با هم را ها بچه ؛ باشیم هم با آخر چندروز این میخواهد دلم.  کن راضی هم را

 ! نمیارم در سر شما کارهای از که یکی من ـ

 . هستم منتظرتان ظهر فردا.  شادی و غم در هم با همیشه ؛ خوبه چیزهاش همین دوستی ـ

 . باشند داشته کار شاید بگیرم تماس بقیه با من بگذار ؛ داری ای عجله چه ـ

 . خداحافظ.  هستم منتظرتان فردا. باشید داشته کار که میکنید جا بی آرش و شایان و تو اما ؛ نمیدانم را بقیه ـ

 «. آخر روز چند این از »؛ بود چه منظورش ؛ افتادم پریا حرف یاد تلفن قطع با

 . آمد خانه به همیشه از زودتر شایان شب

 . نباشی خسته ؛ خونه خانوم بر سالم ـ

 ؟ خوشحالی اینقدر شده چی.  نباشی خسته هم تو ؛ سالم ـ

 . کنیم ریزی برنامه تا اینجا آید می امشب.  زده زنگ آرش به پریا ؛ شمال بریم قراره ـ

 . زد زنگ هم من به ـ

 . نکنی رد را پیشنهادشون میخواستی ؛ نمیشه این از بهتر دیگه ؛ جون آخ ـ

 . عسل ماه رفتند اونها.  نیست درست ؛ شایان ـ

 . کار ؛ درس ؛ کار ؛ درس همش شدیم خسته بابا ؛ عسل ماه رویم می ماهم ؛ باشند رفته ـ

 «. میکنی خودکشی هم چقدر:»  گفتم طعنه با

 . استخوان و پوست شدم ؛ بینی نمی مگر ـ

 . بمیرم الهی ـ

 ... دشمنت الهی.  بشه کم سرما از شما سایه خدانکنه ـ
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 در یباز گلی دسته رفتم استقبالش به.  کرد باز آرش روی به را در شایان.  شد شنیده زنگ صدای که بود نشده تمام حرفش هنوز

 . داشت دست

 . مهربان و خوب همسری و خانه بانوی به تقدیم ـ

 . آمدی خوش خیلی ؛ متشکرم ـ

 «. نمیشه کس همه نصیب ؛ بدان را همسرت قدر:»  گفت و شایان به کرد رو

 باشم تهداش خانه در ای فرشته همچین میشه مگر ؛ باشم کرده کوتاهی اگر سرمن بر خاک:»  گفت و کوبید سرش بر دستی دو شایان

 «. ندانم را قدرش و

 . است حاضر شام ؛ سرمیز بفرمایید ؛ کنار بگذارید را تعارف ـ

 «؟ افتیم می راه ساعتی چه صبح فردا:»  گفت شایان که بودیم نگذاشته دهان در را لقمه اولین هنوز

 «؟ بروید میخواهید راستی راستی:»  گفت تعجب با آرش

 «. گرفته تماس هم مهتاب با پریا تازه.  کردند دعوتمان نگفتی تو مگر:»  گفت شایان

 «. عسل ماه رفتند آنها.  داده دست از را عقلش پاک دختره این بابا:»  گفت آرش

 . مشو حریفش نتوانستم که من ؛ است منتظرمان او بهرحال ؛ باشیم هم دور میخواهیم گفت او اما ؛ گفتم را همین پریا به هم من ـ

 «. کنند نمی تقسیم کسی با را عسل ماه دوران آخه:»  گفت آرش

 «. هستی بخیل تو ؛ کنند تقسیم میخواهند آنها حاال:»  گفت شایان

 «. هستم پایه هم من ؛ دارید رفتن به تصمیم شما اگر.  باشیم کی ما:»  گفت بود گرفته اش خنده درحالیکه آرش

 «. میکنیم حرکت صبح شش ساعت فردا ؛ حساب حرف شد این...  خب:»  گفت شایان

 «. کرده دعوت هم را آنها ؛ بدهی خبر هم ها بچه به باید:»  گفتم

 «. هم با همه ؛ مرام این به بنازم:»  گفت و کوبید بهم را دستهایش شایان
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 رفهایشح بین در او!  کرد نگران مرا که زد عجیبی حرف پریا امروز راستی:»  گفتم آرش به کردم رو افتادم پریا حرف یاد مرتبه یک

 «. بود چی منظورش ؛ آخری روز چند این گفت

 «؟ دانید نمی شما مگر ؛ آها:»  گفت کردو فکر کمی

 «؟ میزنی حرف تلگرافی چرا ؛ دانیم نمی را چی:»  گفت شایان

 «. میروم ایران از دیگر ماه یه تا زیاد احتمال به و شده جور من کارهای آخه:»  گفت آرش

 . گرفت دلم حرف این شنیدن با

 «. بودیم هم برای خوبی دوستای ؛ میکردیم عادت بهم داشتیم تازه:»  گفت شایان

.  ردک عوضش نمیشه دنیا با که ای اندازه به.  زیاده خیلی خوب دوستان ارزش ؛ است همینطور هم من برای کنید باور:»  گفت آرش

 «. بودم موقعیتی چنین منتظر وقته خیلی.  کرد قبول باید هم را زندگی واقعیت اما

 «. باشی سربلند و موفق میروی هرجا امیدوارم ؛ موفقیت امید به:»  گفتم

 «. نمیکنم فراموشش وقت هیچ ؛ بود دلچسبی دعای:»  گفت ای گرفته صدای با آرش

 مه دور همه آرش رفتن تا ایام این در باید.  است غنیمت دم ؛ نرفته که هنوز.  انداختید گریه به هم را ما!  خبره چه:»  گفت شایان

 «. بگذرانیم خوش و باشیم

 «. شنیدیم شایان زبان از که بود درست حرف یک این ؛ آفرین:»  گفت آرش

 

* * * 

 از . بود شده ریزه یه برات دلم ؛ بشم فدات الهی:»  گفت و گرفت آغوش در محکم مرا پریا ؛ رسیدیم ویال به بعدازظهر یک حدود

 «. خوشحالم خیلی آمدی اینکه

 «؟ شدی چی ؛ بودی چی ماشااهلل ؛ تخته به بزنم:»  گفتم و بوسیدم را او
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 وزناکس چنان آن ؛ گریه زیر زد ناگهان.  بیاورد طاقت نتوانست دیگر ؛ او دیدن با.  رفت آرش سمت به ؛ ها بچه با احوالپرسی از بعد

 و رفت سراغشان به فرزاد باالخره ؛ نداشت ای فایده کند آرام را او میکرد سعی هرچه آرش.  درآورد را همه اشک که میکرد گریه

 «. هستند منتظر ها مهمان ؛ عزیزم:»  گفت پریا روبه

 از یانشا گیتار صدای با همه زود صبح.  بودند صفا و لطف دنیا یه که دوستانی کنار در ؛ نمیکنم فراموش هرگز را روزها آن خاطرات

 بایزی های جاده در گشتی گهگداری و میخوردیم دریا کنار در را صبحانه.  بود تر سرحال همه از همیشه مثل او ؛ میشدند بیدار خواب

 هنگیآ هر با بود غمگین خیلی آرش رفتن از که پریا ؛ میزد برایمان زیبایی های آهنگ شایان ؛ آتش کنار در شبها و زدیم می شمال

 «. میشوم تنها خیلی آرش رفتن با من:»  گفت می سرمیداد را گریه.  میزد شایان که

 «. میره می برات که کسی ؛ داری را فرزاد تو:»  گفتم او به

 . است نعمتی همسر از غیر ؛ حامی یک داشتن ؛ گیرد نمی را خوب برادر یک جای کس هیچ اما ـ

 و زمال خیلی کرد تکیه او به و کرد درددل برایش گاهی بتوان که نفر یک هم باز ؛ باشد خوب همسر هرچه.  میگفت راست حق به

 . ودب گرم پشتم و بالیدم می خود به داشتم پدر مانند قدرتمندی حامی اینکه از بودم محروم برادر داشتن از که من.  است ضروری

 . بدهد دلداری را پریا میکرد سعی حال این با ؛ بود گرفته حالش خیلی هم آرش خود

 «. کنی گریه هم تو و بخوانم نوحه شب هر من که ؟ کردی دعوت اینجا به را ما چی برای ؛ نفهمیدیم آخر ما:»  گفت پریا به شایان

 مانجمع به شادی و شد بهتر پریا حال کم کم.  آورد بیرون غم الک از را پریا توانست باالخره تا گفت پرت و چرت و جوک آنقدر و

 . شد چیره

 ها کوه سرسبزی و دریاچه آلود مه فضای ؛ زدیم چادر زیبا ای دریاچه درکنار و شدیم شمال سرسبز های جنگل راهی روز آن فردای

 شباهت بی که را منظره آن ؛ سکوت در و بنشینم سنگی تخته روی جا همان میخواست دلم.  انداخت می جریان به ها رگ در را خون

 یچه بود عجیب خیلی او روحیه و اخالق!  گذراند سکوت به را ای لحظه شایان دست از میشد مگر اما.  کنم نظاره ؛ نبود رویا یک به

 نخو در خنده و شادی فقط و نمیشد آزرده چیز هیچ از ؛ برد نمی دستها دور به را او ای منظره گاه هیچ ؛ نمیبرد لذت سکوت از وقت

 . داشت جریان او

 . آورد خود به مرا ستاره فریاد صدای

 . خندیدم که بس گرفت درد فکم خدا به ؛ بده نجات شوهرت این دست از را ما بیا بلندشو!  مهتاب ـ
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 التح در حاضر حال در که نزنید صدا را بنده خانوم بیخود:»  گفت کند جلب مرا توجه میکرد سعی بلند صدای با درحالیکه شایان

 «. نزنید بهم را خلوتشان بهتره ؛ شنوند نمی را شما از یک هیچ صدای و هستند خلسه

 «... خبره چه ببین بیا بلندشو:»  گفت و گرفت را دستم و آمد سمتم به دوان دوان شیدا

 یچ:»  گفت و انداخت گردنم دور به را دستش و نشست کنارم در و رساند ما به را خودش شایان ؛ شود تمام حرفش اینکه از قبل و

 «؟ ریزید می بهم را بنده خانوم خلوت حاال!  عزیزم شده

 «. خندیدنت برای میرم می من جون آخ:»  گفت شایان.  گرفت ام خنده

 . نکن اذیتشان اینقدر شایان ـ

 تندگف رسیدند راه از تازه که علی و ستاره.«  میکنند ام دوره خودشان ؟ کنم اذیت را ها وروجک این من:»  گفت ای مظلومانه حالت به

 «! کشانی می خودت طرف به را ما زور به تو یا شویم می جمع تو دور ما بدجنس ای:» 

 تا ؛ سیرک ؛ سینما میروند دهند می پول مردم ؛ نیایید ندارید دوست ؟ میکنه فرقی چه:»  گفت و انداخت باال را هایش شانه شایان

 دانیدب قدر تا بگیرم پول باید هستم خل هم من ؛ تمام خنده بعد به این از ؟ میکنم بد ؛ خندانم می را شما مجانی که من حاال.  بخندند

.» 

 احتر نمیگذارم که میکنم ظلم حقش در من فکرمیکردم گاهی.  داشت فرق آسمان تا زمین من با و بود شوق و شور پارچه یه شایان

 . کنم منزوی خودم مثل را او میخواستم که ؛ آمد می بدم خودم از و باشد

 از که ودب خنده و شوخی دوباره و میشدند جمع دورش به همه راستی به و لودگی به میکرد شروع دوباره که نمیگذشت ساعتی خالصه

 . میشد آغاز نو

 آرام هلحظ یک که او ؛ میدانستم بعید شایان بودن با اما بکشم ای منظره اطراف سرسبز های کوه و دریاچه آن از میخواست دلم خیلی

 یزمعز نه:»  میگفت میکردم اعتراضی اگر و بمانم تنها گذاشت نمی و کشاند می آنطرف و طرف این به خود با هم مرا نداشت قرار و

 تنها را تو چرا که میکنی ام کله از پوست رسیدیم تهران به که همین اما ببرم لذت زیبا طبیعت این از میخواهم میگویی حاال ؛ نمیشه

 «. توعمری با ؛ هرگز تو بی ؛ داد قول خودم به.  گذاشتن

 تصویر به را ازیب منظره این باید حتما ؛ کنم عملی را ام خواسته شود بیدار خواب از شایان اینکه از قبل زود صبح گرفتم تصمیم باالخره

 . بکشم
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 از پنج ساعت از قبل که داشتم صبح سپیده زیبای سکوت در را دریاچه دیدن شوق چنان آن ؛ بودیم بیدار دیروقت تا شب اینکه با

 همیشه که را کارم وسایل.  آورد شوق سر بر مرا فضای بودن آلود مه و درختان رطوبت بوی ؛ جنگل نمناک هوای ؛ زدم بیرون چادر

 ریاچهد سطح تمام که بود غلیظ مه چنان آن.  افتادم راه به دریاچه سمت به آرامی به و آوردم بیرون ماشین پشت از ؛ داشتم همراه به

 سکوت و میش و گرگ هوای آن.  شود بهتر هوا تا نشستم سنگی تخته روی به و گذاشتم پایه سه روی را نقاشی بوم.  بود پوشانده را

 مرا بود رفته فرو مه از ای هاله در که زیبایی و عظمت همه آن و میکرد دعوت آرامش به مرا ؛ بود شده حاکم جا برهمه که انگیز وهم

 و ربیشت خداوند بزرگی و زیبایی ؛ لحظه هر.  گفتم سپاس را او و بستم را چشمانم تامل بدون ؛ انداخت می خداوند عظمت یاد به

 یکنزد خیلی خدا به را خود ؛ گاه خلوت آن در ؛ روز آن.  کرد خیس را ام گونه اشکی نم طوریکه به ؛ میشد گر جلوه نظرم در بیشتر

 ودوج آنجا در اینکه مثل واقعا ؛ نیستم آن توصیف به قادر که داشتم عجیبی حال.  کردم حس را وجودش که نزدیک آنقدر.  دیدم

 احساس را خود وجود حتی ؛ دیدم نمی را اطرافم بطوریکه بودم شده دور خیلی.  نداشتم

 ؛ آمدم خود به بود شده خیس عرق از رویم و سر درحالیکه ؛ زنان نفس ؛ لحظه یک فقط ؛ داشتم قرار حالت آن در مدت چه نمیدانم

 ! کردم سیر کجا به!  بودم کجا من خدایا ؛ کرد پر را وجودم تمام ترس و وحشت

 آن از یباییز تصویر داشتم دست به مو فام درحالیکه.  کردم خستگی احساس ؛ بود بیگانه و غریب برایم چیز همه نگریستم اطراف به

 از دیگر ؛ نبود کردنی باور هم خودم برای ؛ کردم باز و بستم را چشمانم.  میشد دیده نقاشی بوم روی بر ؛ نخورده دست و بکر طبیعت

 . میشد دیده سرسبز های کوه و دریاچه وضوح به و نبود خبری غلیظ مه آن

 ؛ ینکردن باور بود شاهکاری.  شدم نقاشی تماشای محو ؛ آوردم نمی یاد به هم را نقاشی کشیدن حتی که بودم حالی چه در نمیدانم

 خلق هب دست من مافوق نیرویی.  داشت فرق همه با یکی این اما بودم داده ارائه زیادی کارهای من.  باشد من کار که میدانستم بعید

 . بود زده شاهکاری چنین

 . آورد خود به مرا آرش صدای.  شدم متوجه دریاچه کنار را قایق شدن نزدیک که بودم شده غرق خودم در آنقدر

 . بینی نمی مرا اصال اینکه مثل میدهم تکان دست برایت هرچه!  هستی کجا معلومه ؛ خیر به صبح ؛ سالم ـ

 . نشدم آمدنت متوجه بخشی می ؛ سالم ـ

 ؟ میکنی کار چه اینجا زودی این به صبح ـ

 . کنم زندانی حصار در را زیبا طبیعت این که ام آمده ـ
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!  یستن کردنی باور:»  گفت بود مانده باز دهانش تعجب از درحالیکه و آمد نقاشی بوم سمت به میکرد محکم را قایق طناب درحالیکه

 «؟ توست کار این آیا

 «! نبود اینجا دیگری کس من از غیر ظاهرا اما ؛ نمیدانم هم خودم:»  گفتم و دادم تکان را سرم

 بریکت بهت ؛ آید می نظر به طبیعی خیلی ؛ میکند فرق خیلی بقیه با این اما ، ام دیده زیادی های نقاشی من است العاده فوق واقعا ـ

 . میگویم

 فکرمیکنم.  داره فرق خیلی این اما ام کشیده زیادی های نقاشی من ؛ ای دیده زیادی های نقاشی تو ؛ عجیبه هم خودم برای ؛ آرش ـ

 . نشدم زیبایی این به نقاشی کشیدن متوجه هم خودم که حالی و حس یک. است خداوندی الهام نوع یک

 داخ به کنیم می حس که است آنموقع.  میکند شوکه هم را خودمان که میدارد وا کاری به را ما نیرویی ؛ آید می پیش اوقات گاهی ـ

 . هستیم نزدیک خیلی

 . باشد کرده درک مرا حس راحتی همین به آرش که نمیشد باورم

 «؟ میکشی نقاشی چندوقته.  کنی خلق را شاهکاری چنین توانستی که داشته وجود تو در استعداد این بهرحال:»  گفت و

 . بودم مند عالقه نقاشی به کودکی از اما ؛ نمیدانم درست ـ

 . میشدی معروفی نقاش حتم به ؟ نکردی دنبال را رشته این چرا ـ

 وانستممیت چه.  میگذاشتم پا زیر را ام شخصی عالیق از خیلی باید که شدم بزرگ ای خانه در من که بگویم او به میتوانستم چطور

 «. داشتمم عالقه بیشتری پرستاری رشته به:  گفتم کنم بازش خودم سر از فقط اینکه برای! بدهم را جوابش

 ؟ کیست استادت ـ

 . سپردم می فراموشی به تابلو یک قاب در را ام تنهایی کودکی از همیشه.  نداشتم استادی وقت هیچ من ـ

 «؟ چرا:»  گفت و کرد نگاهم تعجب با

 «. کنی فراموشش بهتره:»  گفتم همین برای.  شود زنده ذهنم در گذشته تلخ خاطرات دوباره نمیخواست دلم

 «؟ بودی کجا موقع این تو:»  گفتم کنم عوض را بحث اینکه برای
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 بوم رد را ات تنهایی تو که همانطور.  شدم قایق سوار و برداشتم را ام ماهیگیری وسایل نداشتم خوشی حال ؛ نمیبرد خوابم دیشب ـ

 فتیر ماهیگیری به حال به تا آیا ؛ سپارم می فراموشی به دریاچه آرامش و سکوت در را خودم هم من ؛ سپاری می فراموشی به نقاشی

 ؟

 . نکردم فکرهم بهش حتی ؛ نه ـ

 دمیهم شب تاریکی آن در و کرده احاطه را اطرافت آوری رعب سکوت اینکه با ؛ شب نیمه اتفاقا.  بده انجام را کار این روز یه حتما ـ

 که هدمید تو به لذتی چنان ؛ ای انداخته آب به که قالبی و است دریاچه تالطم دستخوش که قایقی و مهتاب نور ؛ نداری تنهایی جز

 لحظههر.  نمیکنی دلتنگی احساس تنهایی این از وقت هیچ ؛ هستی خودت الک توی اینکه با.  کند پیدا ادامه ابد تا میخواهد دلت

 منتظر ودهآس خیالی با و نمیشوی خسته ؛ باشد داشته ادامه قیامت تا انتظار این که هرچند. بزند نوک قالبت به ماهی یک که منتظری

 و یکنیم جمع را قرقرع شوقی چه با که میداند خدا ؛ کند گیر قالبت به ماهی و برسد پایان به انتظار این که وقتی از وای و.  مانی می

 . گردانی باز دریاچه به دوباره و کنی جدا قالب نوک از را ماهی که میکند پر را وجودت تمام وقتی آرامش این و میکشی باال را آن

 «؟ میکنی آزاد را ها ماهی چرا:»  گفتم باتعجب

 . بازگردند شان خانه به دوباره اینکه برای شاید ؛ نمیدانم ـ

 . بودم نشنیده چیزی چنین حاال تا ؛ جالب چه ـ

 «. دارد زیبایی مناظر.  بزنیم دریاچه روی دوری قایق با و کنیم بیدار را ها بچه بهتره:»  گفت میکوبید بهم را دستهایش درحالیکه

 برگشته نکنم مانگ بزنند حوالی دراین گشتی که گذاشتند قرار هم با دیشب.  کنی پیدا بتوانی زودی این به فکرنکنم را فرزاد و پریا ـ

 . باشند

 . نبینند را مناظر این که حیفه. برگردنند تا صبرمیکنیم ـ

 . میکند خوشبختی احساس فرزاد کنار در پریا ؛ شدی وصلت این باعث که خوشحالم ـ

 نهاآ همینطور؛ هم فرزاد ؛ کند آرمش احساس کنارش در تا داشت نفر یک به احتیاج و بود تنهایی دختر پریا.  ندادم انجام کاری من ـ

 . دانست خواهند را یکدیگر قدر

 . است شاکر خیلی داده قرار راهش سر را تو خداوند ازاینکه پریا ـ
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 نکند رت خراب ؛ دیگر اشتباه یک با را اشتباه یک وقت هیچ که کردم گوشزد او به فقط من.  کند زندگی خوب که خواست خودش او ـ

 . اوریمبی دست به حتما میخواهیم را هرچه باشم داشته انتظار که است زیادی توقع این و آدمهاست ما مراد وقف بر ندرت به زندگی. 

 . نمیرسی هم ات خواسته کوچکترین به اوقات گاهی اما ـ

 بیاوریم دست به را آن که همین اما ؛ نداریم که هستیم چیزی آن حسرت در همیشه آدمها ما.  دارد وجود هم مسئله این عکس ـ

 . ندارد لطفی برایمان دیگر

 . بکنی باید چه ؛ میخواستی که نیست چیزی آن دیدی اگر ولی ـ

 «. نبودی بیش سرابی دنبال به و میکردی اشتباه عمر یک بدان پس:»  گفت و شد خیره چشمانم به

 پرورانی می را آن و بندی می دل چیزی به ذهنت در که میشود وتلخ آور عذاب آنقدر زندگی اوقات گاهی اما.  باشد تو با شایدحق ـ

 . نداری بازگشت برای راهی و کردی اشتباه بفهمی که زمانی از وای اما میشود موعود بهشت برایت که

 . تلخ ای تجربه با شده اگر حاال ؛ هست بازگشت برای راهی همیشه ـ

 . اشتباهی آن از جزئی هم خودت چون ؛ نداری راهی هیچ اوقات گاهی ولی ـ

 . نکن تر خراب دیگر اشتباه یک با را اشتباه یک وقت هیچ ؛ که گفتم ـ

 داریم دوست که آنطوری و کنیم می نگاه را دیگران زندگی خودمان دید از همیشه ؛ آدمهاست ما معایب از دیگر یکی هم این ـ

 . کشد می چه او بفهمیم تا باشیم آنطرف جای باید ؛ نیست اینطور اما.  کنیم می قضاوت

 . عاقالنه راهی آورد وجود به راهی باید اما کنیم قضاوت دیگران جای توانیم نمی گاه هیچ ما گویی می درست تو ـ

 . ندارد وجود هم عاقالنه راه اوقات گاهی اما ـ

 . فهمم نمی را منظورت ـ

 «. فهمی می را چیز همه ؛ باشی مجبور وقتی:»  گفتم و دادم تکان را سرم حسرت با

 . نزد حرفی و کرد نگاهم تعجب با آرش

 از گاهی ؛ بزنی آتش ات زندگی به که بگیری تصمیم خودت که نیست او امثال و پریا مثل ها زندگی ی همه.  بگویم چطور نمیدانم ـ

 و نداری را او با مقابله قدرت چون ؛ نداری راهی هیچ تو و میزند ات زندگی به آتش ؛ هستی عاشقش که شخصی خیرخواهی روی
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 را نظورمم آیا نمیدانم حاال...  هاست راه بقیه از تر عاقالنه نظرت به که میکنی انتخاب را راهی وپوشالی خشک تعصبات از فرار برای

 ؟ شدی متوجه

 ؟ داری دوست را شایان تو آیا...  میزنم حرف صراحت این با که بخشید می.  دارم تو از سوالی من حاال ـ

 «. دارم دوستش که البته:»  گفتم تندی به که شدم غافلگیر چنان آن

 ؟ کرده مهیا برایت که شرایطی برای یا داری دوست هست که همان برای را او آیا ـ

 داری دوست هست که همان برای را او آیا ؟ نمیدهی جواب چرا:»  گفت میکرد نگاهم که اوهمانطور.  بدهم را جوابش چی نمیدانستم

 «؟

 «. نه:» گفتم صادقانه

 ؟ چیست میکنی زندگی او با اینکه علت پس ـ

 زندگی دارم دوست من که آنطوری و نکرده تحمیل برمن را اش خواسته گاه هیچ ؛ داده قرار اختیارم در ام خواسته که هرچیزی او ـ

 . کنیم می

 . میکند زندگی دارد دوست خودش که آنطور او ؛ میکنی اشتباه تو ـ

 . میکنم زندگی قبل از تر آسوده و است یکی مان خواسته که است این مهم ؛ ازماست یک کدام خواسته که نیست مهم برایم ـ

 ستیه خواستارش تو که چیزی آن بوده که هرچه اما ؛ بوده چگونه سهامی آقای دختر گذشته زندگی که نمیدانم من ، ببین ؛ مهتاب ـ

 هایرویا به را تو که بوده هایت قصه شاهزاده همان شایان و داشته وجود ات خانواده و تو بین زیادی فاصله که میکنم فکر.  نبوده

 . داره فاصله خیلی زندگی واقعیت با رویاها آن که بینی می حاال اما ؛ رساند ات نیافتنی دست

 کاری آن و میکرد زندگی خودش برای بلکه من برای نه شایان.  آورد خود به مرا که کرد عنوان را واقعیتی او ؛ نداشتم او برای جوابی

 . ام عقیده هم ؛ او با اما مخالفم پدر عقاید با من.  است پدر مثل درست هم او ؛ میداد انجام داشت دوست که را

 است یا پرمخاطره راه اید گرفته پیش در که راهی این.  بدهید سامانی سرو تان زندگی به بهتره:»  گفت دید فکر در مرا وقتی آرش

.» 

 22فصل
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 تصمیم مان آینده برای نتوانستم و نبود ثمر مثمر خودم زندگی در گاه هیچ اما ؛ نشست می دیگران دل به حرفهایم همیشه بااینکه

 نشده لحاص تغییری هیچ و میکردیم زندگی گذشته شرایط همان با هم هنوز ؛ میگذشت زادواجمان از سال سه اینکه با بگیرم قاطعی

 سال دو از بعد هم آن ؛ کرد تمام را ،درسش بود کندنی هرجان به باالخره که بود این دهد خرج به توانست شایان که هنری تنها ؛ بود

 باشد کاری الدنب به کرده تمام را دانشگاهش که حاال نبود فکر به و نداشت زندگی به نسبت مسئولیتی حس هیچ شایان.  ماندن عقب

 سه از بعد ؛ دارد خجالت:»  میگفتم او به.  بپردازد را ما زندگی مخارج که میدانست پدر وظیفه اینکه مثل.  نباشیم پدر سربار دیگر تا

 «. کنم قبول را آنها کمک نمیتوانم دیگر من.  کنی پیدا کاری بهتره ؛ هستیم پدر خوار نان هنوز ما سال

 «. تنیس خبری هنوز اما ؛ کنند پیدا برایم مناسبی کاری تا ام سپرده نفر چند ؛به هستم شان شرمنده هم من خدا به:»  میگفت او

 لتخجا مبادا که نمیداد دستم به نقدی حتی ؛ میریخت حسابم به را پول موعد سر هرماه خوش روی با و صحبتی هیچ بدون هم پدر

 مبلغی ؛ میکند اپید مناسبی کار زودی به و شده تمام درسش شایان. کنم قبول را پول این نمیتوانم ؛من پدر:»  گفتم او به یکبار.  بکشم

 «. کنید قطع را ماهیانه این شما بهتره داریم انداز پس هم

 فرصت جوانها به باید ؛ چشم روی به رسید که وقتش است زود هنوز ؛ نداریم شما و ما!  دخترم:»  گفت و کرد درهم را هایش اخم پدر

 «. نباشد خانواده درشان که زد کار به دست اجبار روی از که دیدی موقع یک داد

 هب: »  گفت شایان. بود کار بحث هم باز ؛ شام سرمیز شب آن. برویم ماهم که زده سرش به هم او ؛ رفته ایران از آرش که وقتی از

 « میخواهد*****  شوی استخدام بخواهی که هرجا روزها این ؛ کنیم صبر باید اند داده هم هایی قول یه ؛ ایم سپرده شرکت تا چند

 مان زندگی خرج پدرم میخواهی کی تا.  است آور خجالت واقعا بدهی خوردم به را مزخرفات این میخواهی کی تا:»  گفتم عصبانیت با

 «؟ بدهد را

 را همه و میکنیم را مدت این کتاب و حساب تمام ؛ سرکار رفتم وقتی.  باش داشته صبر کمی عزیزم:»  گفت خونسردی با

 «. برمیگردانیم

 یک مسئولیت که بفهمی نمیخواهی چرا تو شایان. پیشکشت پدر پولهای برگرداندن ؛ بیاوری در را خودمان خرج کن سعی حاال تو ـ

 وضع این کی تا اما ؛ کنم تکیه همسرم های شانه به میتوانم که دهم نشان ام خانواده جلو میخواهم هم من.  داری عهده بر را زندگی

 وت که عجیبه برایم و میکشم خجالت زهرا حتی و محمدآقا ؛ ماهان ؛ مادر جلو بلکه ؛ پدر جلو تنها نه من.  باشد داشته ادامه میخواهد

 . خیالی بی و خونسرد اینقدر

 «. شدم خسته وضع این از هم خودم باورکن ؛ توست با حق کامال:»  گفت و انداخت زیر به را سرش
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 کند؟ پیدا برایت کاری اش کارخانه در که بخواهم پدر از میخواهی ـ

 . نیست جور هم با اصال پدرت و من روحیه و اخالق که میدونی خودت عزیزم ـ

 تمام ؛ تیهس که شرکتی همین در الاقل ؛ نمیروی که هم پدر پیش ؛ نمیکنی قبول که را هرکاری.  باشد آقا مراد وفق بر چیز همه باید ـ

 . کن کار وقت

 «. شد خواهد بسته زودی به هم اینجا:»  گفت و کرد مکثی

 ؟ چرا وای ـ

 . دهند می ضرر دارند همش میگوید شرکت رئیس.  خرابه بازار وضع ـ

 «؟ بکنی میخواهی چه بعدش خب:»  گفتم میدادم فشار زمینی سیب در محکم را چنگال درحالیکه عصبانیت با

 «. میشه درست چیز همه ؛ کنی موافقت تو اگر:»  گفت و کرد مکثی

 . نکنی صحبت موضوع آن ی درباره بهتره ـ

 قاچاقی ؛ میکنند خرج پول ؛ کشند می زیادی سختی ؛ بره مملکت این از میخواهد جوری یه هرکس روزها این.  کن نگاه ؛ مهتاب ـ

 ستیه آمریکایی شهروند یک حاضر حال در تو.  ایم گذاشته دست روی دست چرا ؛ برویم میتوانیم راحتی این به ما که حاال.  میروند

 ... کنم استفاده معافیت این از میتوانم ؛ هستم تو همسر چون هم من و بروی دردسر بدون میتوانی بخواهی دنیا این هرکجای و

 . پدر شدن نابود یعنی ؛ آمریکا به ما رفتن که بگویم بهت باید چندبار.  کنی تمامش بهتره ؛ کردی شروع که باز ؛ بسه ـ

 ؟ دارد پدر به ربطی چه ما رفتن ؛ میزنی که است حرفی چه این ـ

 این خودت یبرا ای نشسته که شناسی نمی را پدر مسلک و مرام تو ؛ است متنفر آمریکا از پدر که نمیدانی تو:»  گفتم عصبانیت با

 اسم حتی باشد کرده جرات کسی فکرنکنم مدت این طول در باورکن.  آمده آمریکا از که است سال بیست او.  بافی می را چرندیات

 . برویم میگویی راحتی همین به تو حاال.  بیاورد پدر جلوی را آمریکا

 . بکنیم او قربانی را خودمان نمیتوانیم که ما آخه ـ

 که منمیده را اجازه این خودم به اما ؛ بودم مخالف او عقاید با همیشه من که درسته.  میتوانم من ولی ؛ نتوانی نشناس نمک تو شاید ـ

 ؟ بدهم را هایش محبت جواب ؛ راحتی همین به من حاال و داده انجام ما برای برآمده دستش از که هرکاری او ؛ بشکنم را او دل
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 . برویم دیگری هرجای یا ؛ انگلیس ؛ ایتالیا به میتوانیم ـ

 من به تو ممکنه حاال ؛ بریده بستگان و وطن از دل احوالش و اوضاع شدن بهتر برای و داشته مشکالتی ؛ رفته ایران از که هرکسی ـ

 میتوانیم احتیر به ؛ کنی پیدا کاری بتوانی و نباشد شما تنبلی اگر فقط.  است مهیا برایمان چیز همه ؛ داریم کم چی ایران در ما بگویی

 . کنیم زندگی

 . داریم بیکاری مشکل هم ما ـ

 ستدو تو اگر.  نمیروم ایران از عنوان هیچ به من.  آوری می در را حرصم داری دیگر:»  گفتمم بودم شده عصبانی شدت به درحالیکه

 «. بروی میتوانی داری

 دعوا به ارک تا میگفت و گفت می آنقدر و انداخت می راه به را رفتن بحث مناسبتی هر به.  شود قانع «نه» جواب با که نبود کسی او اما

 . میکشید

 مشورت جرات حتی ؛ کنم چه را پدر اما.  کند استفاده آنها از میتوانست هم شایان که داشت من برای امتیازاتی آمریکا به رفتن شاید

 آمریکا در سال سالهای خانمم و من که نمیگفت کسی به حتی که بود متنفر دیدگاهش و آمریگا از چنان آن او. نداشتم را او با کردن

 .اند شده متولد آنجا در فرزندانم از تا دو و ایم برده سر به

 رسیده یجای به کار حتی ؛ نمیرسیدم درسهایم به شاید و باید که چنان آن دیگر.  نمیکرد کار فکرم. بودم شده سردرگم کالف مثل

 به که زنندمی آتش و آب به را خودشان همه ؛ هستی کی دیگه تو:»  میگفت ستاره.  میکردند رفتن به تشویق مرا هم دوستانم که بود

 «. میکنی ناز بروی میتوانی راحتی این به که تو حاال.  بروند آمریکا

 پدرت لوج مبادا.  میزنی که چیه حرفها این ؛ بده مرگم خدا:»  وگفت زد صورتش به محکم او. کردم صحبت مادر با مستقیم غیر یکبار

 «! دیده شایان که است هایی خواب همان از حتما باز ؛ کنی بازگو

 بود رسیده هم آنها گوش به بودنش گذران خوش حتی و نرمش و چرب زبان ؛ اش طلبی زیاده. شناختند خوب را او هم مادر و پدر

 تحویلش اول روز مانند ؛ دیدند می را او که وقت هر و نمیکردند دخالت هم آنها ؛ نمیکردم اعتراضی هیچ من که آنجایی از اما

 . میکردند پذیرایی او از و میگرفتند

 هاآن میدانستم چون ؛ نمیکردم معاشرت زیاد دوستانم با.  بود خورده بهم کلی به ام زندگی احوال و اوضاع که بود مدتی بهرحال

 ؛ کرد تصحب شایان با چندبار هم فرزاد.  فهمید می را وحرفهایم میکرد درک مرا که بود پریا فقط میان این در.  هستند شایان نماینده
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 روز یک ؛ رسید هم آرش به خبر حتی.  برسانم آنجا به را او میتوانستم من که بود بلورینی قصر او برای آمریکا. نداشت ای فایده اما

 . شدم خوشحال صدایش شنیدن از ؛ بود آرش.  خورد زنگ تلفن بودم دمغ خیلی که عصر

 ؟ هستی خوب ؟ چطوره حالت ـ

 . میگذره ؛ نیستم بد ای ـ

 . ناامیدی اینقدر که شده چی ـ

 . شنیدی را خبرها خودت حتما ـ

 . شده چی ببینم کن تعریف برام خودت حاال ؛ بیش و کم ؛ ای ـ

 به اهمم که کرده کفش یک در را پایش جفت هم شایان آقا ؛ رفتی تو که وقتی از ؛ ریخته بهم ام زندگی احوال و اوضاع خیلی ؛ آرش ـ

 . برویم آمریکا

 ؟ چیست اشکالش این حاال ـ

 گونهچ حاال.  هستیم پدر مدیون را مان زندگی ی همه ما.  نه آمریکا به اما ؛ بره جهنم به حاضره ؛ است آتیشه دو انقالبی یک من پدر ـ

 از.  شده تمام تحملم و صبر دیگر خدا به.  شد خواهد نابود او جسم و روح ؛ پدر مردن با است مساوی من رفتن.  بشکنم را او دل

 بخواهد راگ.  میخورد بهم حالم ؛ باشد لعنتی آمریکای به رفتن شود زده که حرفی تنها و ببینم را شایان هم در ی قیافه روز هر اینکه

 . میشوم جدا ازاو راحتی به ؛ کند پیدا ادامه طور همین وضع این

 ! بروی پیش حاضری هم جدایی تا که مهمه اینقدر موضوع این ـ

 .پدر غصه و غم جز دارم زندگی در را سختی هر طاقت من ـ

 . کنم صحبت شایان با من میخواهی ـ

 ؛ زاری و گریه با شده اگر حتی ؛ میخواهد که چیزی هر ؛ هاست بچه مثل درست اخالقش.  شناسی می که را او ؛ باشد موثر فکرنکنم ـ

 . بیاورد دست به باید

 «. شدم داغان خیلی مدت دراین:»  گفتم بود گرفته را گلویم بغض درحالیکه

 . کرد پیدا حلی راه باید.  نکن ناراحت را خودت اینقدر ـ
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 . نمیکنه کار مغزم که من ـ

 دراینباره دیج بعد ؛ شوی التحصیل فارغ بگذارد بگو او به.  است بهانه بهترین این نظرم به.  مانده باقی درست از سالی یک هنوز تو ـ

 . کنید می صحبت هم با

 ؟ چی بعدش ـ

 حل که است ای مسئله این بهرحال. شد پشیمان خودش و کند پیدا کاری توانست شاید.  میشود چه نیست معلوم دیگر یکسال تا ـ

 . کرد کار رویش باید است مشکلی کار کردنش

 ؟ میدهد جواب نظرت به ـ

 . دهد جواب که امیدوارم ـ

 . میدهد نیرو من به و نشیند می دلم به حرفهایت همیشه.  متشکرم ات راهنمایی از ـ

 . نگذار خبر بی را من.  بکنم کمکی بتوانم که خوشحالم ـ

 . میگیرم تماس باهات ؛ حتما ـ

 . خداحافظ ؛ متشکرم ـ

 بعد که یشرط به ؛اما قبوله ؛ باشه:»  گفت او.  کند قبول راحتی همین به نمیشد باورم.  گذاشتم میان در شایان با را موضوع شب همان

 «. نزنی جر درست شدن تمام از

 . نکنیم دریافت پدر از پولی دیگر تا کن پیدا کاری زودتر هرچه.  دارم شرطی هم من اما ؛ قبول ـ

 «؟ میگی چی دیگه ؛ قبول هم شرط این:»  فکرگفت بدون

 خط را اآمریک دور البته.  کنم صحبت پدر با باید.دارد بستگی موقع آن شرایط به آن درصد ده است قولم از درصد نود این البته ـ

 . دیگه کشور یه.  بکش

 «؟ چی دیگه ؛ قبول اینهم:»  گفت و زد لبخندی

 در بیمناس کار هفته یک ظرف و رفت کار دنبال به فردا همان از و بود پذیرفته را شرایطم تمام باشم داشته میتوانستم حرفی چه

 و تشکر ضمن و رفتیم پدری خانه به اتفاق به و خرید زیبا گلی سبد گرفت که حقوقی اولین با و کرد پیدا وقت تمام صورت به شرکتی
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 دهیدب را مان زمدگی خرج شما که موقعی تا:»  گفت شایان.  نمیشد راضی او.  کند قطع را مان ماهانه که خواستیم پدر از ؛ بوسی دست

 کی آوردن دست به برای که فهمم می و میکند فرق چیز همه حاال اما.  ایم نکشیده آن برای زحمتی چون ؛ دانیم نمی را پول قدر ما ؛

 «. دوید باید چقدر هزاری

 گرفتمی کاری اضافه حتی ؛ کرد برابر چند را کارش و شد عوض کلی به شایان.  بود عجیب همه برای!  تغییر همه این و شایان!  خدایا

 خوش او به و میگرفتم را کتش گشاده رویی با و میرفتم استقبالش به ؛ آمد می خانه به سرکار از خسته وقتی.  میبردم لذتی چه من و

 یمپا جلوی را راه این که میکردم دعا آرش جان به چندبار روزی میداند خدا.  نداشت پایانی خوشبختی این کاش ای ؛ میگفتم آمد

 ارزش دنیا یک برایم خوش لحظات اون ؛ نبودم دلگیر اما ؛ رسید خواهد پایان به خوش روزهای این میدانستم اینکه با.  گذاشت

 به فتنر ی درباره کالمی مدت این در و میداد انجام معقول را هرکاری ؛ نبود کاذب تفریح و گشت دنبال به گذشته مثل دیگر.  داشت

 خوشی و خوبی به سال این که بود منتظر او.  نبود مهم برایم اما ؛ دارد هدفی کارها این از که میدانستم خوبی به البته. نیاورد زبان

 ای ملهج اگر.  کنم راضی را پدر چگونه!  خدایا اما.  کنم عمل قولم به که برسد من نوبت هم بعد و باشد کرده عمل قولش به تا بگذرد

 این هک میکردم پیدا راهی باید.  میخوردم غصه و میگرفت دلم که بود اینجا و کرد خواهد طردم حتم به ؛ بیاورم زبان به مورد این در

 باد سرعت به ؛ نداشتم چندانی فرصت.  کند پیدا ادامه ابد تا خوشبختی

 . گشتم می ام زندگی دوام برای مناسبی حل راه دنبال به درمانده من و میگذشت روزها

 23فصل

 

 ای هفته دچن همیشه.  دادند ترتیب جشنی ازدواجشان سالگرد مناسبت به ستاره و علی که بود مانده ترم میان امتحانات به هفته سه

 ویر به را خانه در مدت این.  میشدم سردرد دچار و میگرفت را وجودم تمام نگرانی و تشویش ؛ داشتم عجیبی حال ؛ ازامتحانات قبل

 دوران این در میکرد سعی خیلی و میدانست مرا اخالق هم شایان.  میکردم زندانی را خود کتاب از پر اتاقی در و بستم می خودم

 . بود شده عیار تمام به آقای یک که حاال مخصوصا ؛ بکند مرا حال رعایت

 «. کنی شرکت نمیخواهی ما ازدواج سالگرد جشن در حاال معرفت بی ای:»  گفت دلخوری با و گرفت تماس ستاره روز آن عصر

 «! است ازدواجتان سالگرد مگر:»  گفتم تعجب با

 ! نداشتی خبر تو یعنی ـ

 . نمیام من گفته کی حاال.  نداشتم خبر تو جان به ـ
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 چه نیمنمیدا شما همسر این دست از ما.«  ندارد رفتن مهمانی برای وقتی و است امتحاناتش فصل بنده خانم:»  فرمودند گل شایان آقا ـ

 شوم تفدای ی نامه باید حاال اینکه نه شدن جمع هم دور و رفتن مهمانی برای میکرد درد سرش پیش مدت چند تا آنکه به نه ؛ بکنیم

 . کنند رنجه قدم ممکنه ؛ بدهید اجازه شما اگر البته که ؛ بنویسیم برایش

 «. آمریکاست به رفتن محسنات از این دیگه خب:»  گفتم و گرفت ام خنده

 «. آوردید می تشریف یا بفرستم نامه حاال:»  گفت و گرفت اش خنده هم او

 . میرسیم خدمت میل کمال با ؛ هستید عزیز خیلی برایم علی تو که میدانی خودت ـ

 راحتی ینا به بتوانم نمیکردم فکر که کرد صحبت جدی شایان آنقدر.  کردی خوشحالم خیلی!  میگی راست من جان:»  گفت تعجب با

 «. کنم راضی را تو

 . هستیم خسته خیلی دو هر چون داریم احتیاج جفتمان مهمانی این به ـ

 . آمد خانه به گل دسته یک با همیشه از زودتر شایان شب

 . نباشی خسته ؛ مهربانم و خوب همسر به تقدیم ـ

 . نکند درد دستت ؛ زیبایی های گل چه ـ

 تو هک گفت و گرفت تماس من با ستاره وقتی.  کردی قبول را شب فردا دعوت و ای کرده فیکون کن شنیدم. ندارد را شما قابل ـ

 . بیاورم در شاخ که بود نزدیک تعجب از.  نمیشد باورم ؛ شدی راضی

 . ندارم خواندن درس ی حوصله آخری ترم این ؛ داریم احتیاج مهمانی این به دو هر ـ

 «؟ نرفته یادت که قولمان.  کنی تمام ترمه نه بخواهی نکند:»  گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 تو:»  فتگ و بوسید مرا.«  گرفت نخواهم پانزده از کمتر بنشینم سرجلسه بروم که هم همینطوری.  عزیزم نه:»  گفتم و گرفت ام خنده

 یخوریمم شام شیک رستوران یک در امشب غیرمنتظره خبر این مناسبت به.  میکنم افتخار همسری چنین داشتن به.  ای العاده خارق

 «؟ چیه نظرت. 

 . پذیرم می میل کمال با.  عالیه خیلی ـ

 . بالیدم خود به خوشبختی همه آن از و زدیم پرسه ها خیابان در وقت دیر تا شب آن
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 . میزد کبوتر یک مانند قلبم و بودم شایان آغوش در.  پریدم خواب از وحشت شدت از شب نیمه

 ؟ هستی کجا شایان ؛ شایان ـ

 «. تو درکنار ؛ هستم اینجا من ؛ نترس عزیزم:»  گفت و فشرد سینه به مرا و زد کنار صورتم روی رااز موهایم شایان

 «؟ گذاشتی تنها مرا چرا:»  گفتم دلخوری با

 «. دیدی خواب تو دلم عزیز:»  گفت و کرد پاک ؛ بود شده خیس عرق از که ؛ را ام پیشانی و بوسید مرا

 ثلم هم تو خندیدیم می و بودیم خوشحال همه بودیم شده دعوت باشکوه مهمانی یک به دوستان ی همه اتفاق به ؛ دیدم بدی خواب ـ

 ها خنده قههقه و میرفت پیش کندی به ها صحنه.  داشتیم تن به سیاه لباس همه چرا نمیدانم اما ؛ میگذاشتی ها بچه سر به سر همیشه

 دیدم ؛ رفتم شام میز طرف به وقتی.  بود قرمز گوشت از متنوع غذاهای از پر شام میز.  داشت خاصی حالت صداها تن و نمیشد شنیده

 نبالد به و بودم کرده وحشت قاپیدند می هم دست از و میکردند تکه تکه را بره های گوشت ؛ هستند شام خوردن مشغول ولع با همه

 و آمد متمس به آوری چندش ی خنده با و بود گرفته دست به گوشت ای تکه ستاره.  کنم پیدا را تو توانستم نمی اما ؛ گشتم می تو

 «. بخور بگیر بیا ؛ بیا:»  گفت

 . یخیل ؛ ترسیدم خیلی.  رسیدم نمی جا هیچ به دویدم می هرچه اما ؛ گذاشتم فرار به پا که بودم ترسیده آنقدر ؛ خندید قاه قاه و

 گریه فقط زدم صدایت هرچه.  پریدم خواب از زده وحشت که میکردی صدا مرا چنان آن ؛ شدم بیدار فریادت صدای از من ـ

 . میشوی بهتر ؛ بخور را آب لیوان این بیا.  آمدی بیرون حالت آن از تا زدم صورتت به چندبار.  لرزیدی می بید مثل و میکردی

 . میکرد نوازش را موهایم او و بودم گذاشته شایان سینه روی به را سرم

 . بخوابی آرامش با بهتره ؛ گذاشت نخواهم تنهایت گاه هیچ و هستم کنارت در من عزیزم ؛ میلرزی هنوز که تو ـ

 «. کنم لغو را امشب مهمانی و بگیرم تماس علی به میخواهی:»  گفت شایان.  نداشتم خوشی حال ؛ شدم بیدار خواب از که صبح

 . است دیشب خواب از زیاد احتمال به ؛ دارم دلشوره فقط ؛ میشه بهتر حالم امشب تا ؛ نه نه ـ

 . برمیگردیم زود هم شب ؛ کنی استراحت کامال بهتره ـ

 آن از را ظاهرم کردم سعی رژ و پودر کرم کمی با.  نداشتم چهره به رنگ و بود گرفته را وجودم استرس مهمانی به رفتن وقت تا

 . دهم نجات آشفتگی آن از نتوانستم را درونم اما ؛ بیاورم در حالت
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 از بعد پریا.  بود خودمانی و گرم خیلی همیشه مثل مهمانی.  برنمیداشت من از چشم لحظه یک و بود مراقبم خیلی شب آن شایان

 هک دیدم می بار اولین برای بود رفته آرش که وقتی از.  شاد و سرحال ؛ قدیمی پریای همان ؛ شد مجلس وارد خوب ای روحیه با مدتها

 اگر حتی ؛ است بخش لذت بودن خوشبخت و داشتن دوست چقدر.  میکرد گرم را استخوانم مغر تا پریا خندیدن ؛ خندد می دل ته از

 . نباشی بیش تماشاگر یک فقط و ؛ باشی نداشته سهمی آن در خودت

 ام جمع از فرزاد و پریا دیگر مدت چند تا اینکه مخصوصا ؛ داشتیم خوبی احساس ؛ بودیم شده جمع هم دور مدتها از بعد اینکه از

 تنها یخیل پریا رفتن با رفت خواهند اطراف های شهرستان از یکی به زیاد احتمال به و میشود شروع زودی به فرزاد طرح.  میرفتند

 هک بود این مانند ؛ نداشتیم تماس هم با تلفنی یا ؛ دیدم نمی را او روز یک اگر ؛ بودم کرده عادت او به بدجوری روزها آن.  میشدم

 . ندارم خبری او از سالها که دارم ای گمشده

 برود دیگری جای به و کند مدفون جایی در را عالیقش تمام میتواند آدمی چگونه.  کرد یخ بدنم تمام ناگهان ؟ چی میرفتم خودم اگر

 لیخی ؛ کردن زندگی غربت در یا ؛ بودن غریب.  ندارد وجود بازگشت برای راهی دیگر و نیست انتظارش در غربت جز چیز هیچ که

 و همزبان ؛ هستند خودت از همه اما ؛ شناسی نمی را کسی ؛ هستی غریب شهری در حتی و مکانی در جمعی در موقع یه تو ؛ دارد فرق

 گرفت دلت وقتی.  بفهمد را زبانت که هست کسی باشی دوری شهر در اگر حتی ؛ میشوی یکی آنها با کوتاهی مدت در و هستی همدل

 هیچ زمان آن تا که میروی کشوری به ؛ سخته خیلی غربت اما.  برسانی بستگانت به را خودت فوری و بگیری بلیط یک میتوانی ؛

 دلت غربت دم وقتی.  دارد فرق آسمان تا زمین تو با آنها رسوم و آداب و مردمانش ؛ ندارد برایت شنیدی که اسمی جز معنایی

 کجا هوا آن اام ؛ کنی پر تازه هوای از را مشامت تا میکشی عمیقی نفس ؛ کنی دل درد براش کلمه دو بشینی که نیست کسی ؛ میگیره

 . کجا وطنت خاک هوا و

 ؛ ودش پشیمان و بیاید پایین شیطان خر از الهی.  دید می را خودش فقط او فهمید نمی شایان را حرفها این از کدام هیچ که حیف ولی

 راچ ؛ کند تغییر اینقدر میتواند ؛ اش خواسته به رسیدن برای که کسی.  داریم راحتی و خوب زندگی و دارد خوبی شغل که حاال

 . بماند باقی همینطور همیشه نمیتواند

 «. شده غرق هایت کشتی تمام اینکه مثل ؟ شده چی ؛ دختر هی:»  گفت و زد پهلویم به پریا که میزد موج سیمایم در غم آنقدر

 «؟ خوبه حالت تو!  کرده یخ دستانت چقدر:»  گفت و گرفت دستش در را دستم

 «؟ میشه چی برویم ایران از ما اگر:» گفتم بدهم را سوالش جواب اینکه بدون

 «. نیست خبری که هنوز ؛ افتاده اتفاقی فکرکردم ناکرده خدای ؛ وای:»  گفت و کشید عمیقی نفس
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 . است من جواب منتظر روزها همین شایان اما ـ

 . باشد میخواهد که هرجا باشد خوش آدم من نظر به ـ

 ؟ باشی کجا نمیکنه فرقی برات ؛ باشی خوشبخت اگر ؟ دارد ای فایده چه ای لحظه بودن خوش ولی ـ

 . میزنند حرف او ی درباره همه روزها این.  کرده تغییر چقدر ببین را شایان ؛ خوشبختی هم تو ؛ عزیزم ـ

 . نیستم مطمئن او به ؟ ماند خواهد باقی جور همین همیشه او تو نظر به ـ

 . میشه درست چیز همه ؛ نگیر سخت را زندگی اینقدر ـ

 «؟ کنم چه را ام خانواده:»  گفتم ناامیدانه

 «؟ شدی بهتر ؟ چطوری:»  گفت و انداخت کمرم دور به را دستش و آمد شایان موقع همین در

 «. خوبم خیلی ؛ آره:»  گفتم و دادم تکان را سرم

 . باشد ایران در مهمانی آخرین این شاید ؛ عزیزم بلندشو ـ

 ؛ میکردم نگاه که را هرجا.  بود گرفته را گلویم بغض ؛ میشد نواخته شادی آهنگ بااینکه.  برد مجلس وسط به مرا و گرفت را دستم و

 ؛ نیستند ها بچه که من مشکل اما!  کنم فراموش را آنها میتوانستم آیا ؛ بودیم گذرانده هم با را چندسال که دوستانی.  بودند آشنا همه

 ؟ کنم چه را پدر

 چه خدایا.  کردند جمع سرعت به را ها دی سی و نوار و شد قطع موسیقی صدای«  گشت ؛ گشت:»  پیچید سالن در ای همهمه ناگهان

 یم طرف آن و اطراف این به راهی دنبال به هرکس و میزدند تنه هم به همه.  میشد شنیده فریاد و جیغ صدای فقط ؟ افتاده اتفاقی

 دختر زا ای عده.  قاپیدند می همدیگر دست از فقط ؛ کیست مال که نبود مهم.  میشد پخش ها خانم بین که بود روسری و مانتو.  دوید

 پشت های هپل از سرعت به هم او و داد دوستانش از یکی به را برداری فیلم دوربین سریع خیلی فرشید.  گذاشتند فرار به پا وپسرها

 . ندیدم را او دیگر و رفت باال بام

 ؛ آمده گشت ؛ کجایی دختر:»  گفت و کشید را دستم محکم شایان.  میکردم تماشا را اطرافم و بودم ایستاده زده مات همچنان من

 «. کن تن به را مانتو این بگیر

 . بود پدر ؛ بست نقش ذهنم در که چیزی تنها ؛ افتاده اتفاقی چه که فهمیدم اونموقع تازه
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 «. کن عجله ؛ برده ماتت چرا مهتاب:»  گفت و شد عصبانی دستم از شایان

 که دبو نشده تمام کارم هنوز.  کردم پاک را صورتم دستمالی با و کردم سر به را روسری سرعت به و کرد تنم به را مانتو خودش و

 که هم جمعتان به به:»  گفت نیشداری لحن با دارد سمتی بود معلوم که آنها از یکی.  شدند سالن وارد شخصی لباس با مرد چند

 «. طرف آن آقایان و طرف این بفرمایند ها خانم ؛ است جمع حسابی

.  است بازرسی حکم هم این و هستم جمالی سرگرد من:»  گفت و آورد بیرون کاغذی و کرد کتش جیب در را دستش بعد و

 «؟ کیست صاحبخانه

 «؟ خبره چه اینجا:»  گفت سرگرد. رفتند جلو لرزان قدمهای با ستاره و علی

 «. است ازدواجمان سالگرد:»  گفت علی

 «. بگیرید جشن را سالش صدمین ؛ میگویم تبریک خوبه ؛ خوبه:»  گفت و داد تکان را سرش سرگرد

 «. بگردید را خانه میتوانید شما:»  گفت و کرد صدا را دستانش زیر از تا دو بعد

 «. گمشده شیئی که نشوید مدعی بعد که بروید نفر دو این همراه میتوانید شما:»  داد ادامه و کرد علی به رو و

 حتی . میکردند گریه و ایستاده ای گوشه در بودند؛ ستاره دوستان از که مجرد دختران.  بود نمایان همه چهره در نگرانی و تشویش

 . نوشتند ای برگه روی را همه فامیل و اسم که شد بیشتر وقتی اضطراب این و بود باخته را خودش هم پریا

 یکی به جمالی گردسر که همین اما.  بودم ایستاده تماشا به باشد نیفتاده اتفاقی هیچ اصال اینکه مثل ؛ شود نوشته اسمها اینکه از قبل تا

 که ودب آنجا ؟ بیاورم زبان به را سهامی نام میتوانم چگونه خدایا.  نماند دلم توی دل.« بنویسید را همه مشخصات:»  گفت افرادش از

 اشک ای ؛ میشد نازل سرم بر آسمانی بالی یک کاش ای ؛ میبرد فرو خود در مرا و میشد باز زمین کاش ای ؛ کردم چه پدر با فهمیدم

 یجمال سرگرد پای و دست به میخواست دلم.  کنم فرار که داشتم را آن جرات کاش ای و میکردم پیدا نجات جهنم آن از تا مردم می

 «. نکنند بازی بزرگی مرد آبروی با من خریت خاطر به که بزنم زار و کنم التماس او وبه بیفتم

 . پدر نام ؛ خانوادگی نام ؛ نام:  کرد تکرار را خودش سوال چندبار مامور که بود آشفته آنقدر افکارم

 ار بازویم و داد جواب من جای به و آمد کمکم به ستاره.  شوم زمین بر نقش که بود ممکن لحظه هر و بودم داده دست از را خود توان

 . نشاند صندلی روی ؛ میداد دلداری مرا درحالیکه و گرفت
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 خواب هب آرامش با تختت در دیگر ساعت چند تا و ؛ میشه تمام چیز همه االن. نیفتاده که اتفاقی ؛ نباش نگران اینقدر جون مهتاب ـ

 یچ نگران پس ؛ نیست خبری که هم مشروب و ارکستر از ؛ است خانوادگی که هم مهمانی ؛ ایم نداده انجام خالفی کار ما.  ای رفته

 ؟ هستی

 آنچه از را اوضاع و کردند فرار بام پشت از عجیبی صورت به علی دوستان از نفر سه بود ها بچه نام نوشتن مشغول مامور که همانطور

 از حاال» : گفت و کرد ما به رو عصبانیت با و فرستاد آنها دنبال به را مامور تا چند سرعت به جمالی سرگرد. کردند تر خراب بود که

 «. باشه ناپیدا طرفش آن که بیاورم سرشان به بالیی یک ؟ میروند در من دست

 «. بکش خطر را نفر سه این اسم دور:»  گفت بود نامها نوشتن مشغول که ماموری به و

 ای ؛ دهید می من به را آنها آدرس یا:»  گفت و نداشت قرار و آرام جمالی سرگرد دیگر ؛ برگشتند درازتر پا از دست مامورها وقتی

 «. هستید آنها جرم شریک هم خودتان

 او ماا ؛ بیاورند رحم به را او دل بتوانند شاید تا بودند کرده دوره را جمالی سرگرد مردها.  کرد پر را سالن فضای همهمه صدای هم باز

 . میخواست را نفر سه آن نشانی فقط

 «. ندارم آنها از نشانی هیچ:»  گفت و کرد اطالعی بی اظهار علی

 «. آنهاست معرفی نجاتتان راه تنها.  داد خواهم نشانتان موقعش به:»  گفت و داد تکان را سرش سرگرد

 . کردند جلسه صورت هم آنرا و کردند پیدا اتاقش در را علی گیتار تنها و کردند بازرسی را خانه که گذشت ساعتی یک

 اقتط گرفته را ها بچه گشت که فهمیدند وقتی ؛ گرفتند تماس بودن شده نگران فرزندانشان کردن دیر از که دخترها مادر و پدر

 لیخی قضیه فهمیدم که بود آنموقع.  شوند خانه وارد آنها نداد اجازه جمالی سرگرد اما.  رساندند را خودشان سریع خیلی و نیاوردند

 ما نفر یک ؛ داریم خصوصی شاکی میگفتند.  برنیامد کاری کس هیچ از اما ؛ داد خبر شناخت می که آشنایی هر به هرکس. است جدی

 . است داده لو را

 «. میشوند نگران شان خانواده ؛ بروند ها خانم بدهید اجازه:»  گفت و کرد صحبت جمالی سرگرد با فرزاد

 «. بروند ها خانم بگذارم تا بدهید را نفر سه آن نشانی!  راحتی همین به:»  گفت و زد پوزخندی جمالی سرگرد

 ابخر بود آنچه از را وضع که فرستادند می لعنت نفر سه آن به دخترها ی همه.  نداشت خبری آنها از کس هیچ اینکه مثل واقعا اما

 . بودند کرده تر
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 حبتص از پس و گرفت تماس مرکز با سیم بی وسیله به.  ندارند نفر سه آن از نشانی هیچ ها بچه که شد متوجه هم جمالی سرگرد

 «. برود میتواند کس هر بعد.  بدهید تعهد و کنید امضا ای برگه آنجا ؛ مفاسد بروید باید فقط ندارید مشکلی شما:»  گفت کوتاهی

 یشترب لحظه به لحظه ها بچه اعتراض صدای ؛ میکردم تماشا را آنها زده مات من و بلندشد ها بچه فریاد صدای ؛ مفاسد نام شنیدن با

 . میشد

 «. اید رفته خواب به نرمتان و گرم رختخواب در همه دیگه ساعت دو یکی تا.  باشید آرام:»  گفت خونسردی با جمالی سرگرد

 چه ؛ همدبف او اگر وای.  بود پدر میکردم فکر که چیزی تنها به ؛ راه در.  شدیم سوار همگی و رسید راه از اتوبوس که نگذشت ساعتی

 دست به برای که آزادی آن بود این.  کرد یخ بدنم تمام وحشت از. دادم باد به راحتی همین به را او عمر یک آبروی ؟ میشود

 تلخ ام خانواده و خودم کام به را زندگی.  بردم سوال زیر را عقایدش و او شکستم بارها و بارها را پدر دل ؟ جنگیدم همه با آوردنش

 ودب غیرممکن و محال آوردنش دست نظرم به که بودم چیزی طلب در عمر یک.  جایی بی خواسته چه و ؛ برسم ام خواسته به تا کردم

 . گذراندم هیچ به خود عمر از که سالها چه.  کردم باور را آن و بسته دل آنچه به نبود بیش خیالی که بینم می حاال و

 نگه اپ سر را ما چندساعت نمیدانم.  رسید آخر به دنیا نظرم به ؛ در شدن بسته با.  شد محوطه وارد ماشین و کردند باز را مفاسد در

 «. بیایید من همراه به:»  گفت و آمد سراغمان به ماموری باالخره تا ؛ داشتند

 «. برید می کجا را ما:» گفتند اعتراض با ها بچه

 به میروید و گیرید می را راهتان هم بعد ؛ میکنید امضا را ای ورقه پای و دهید می تعهد ؛ رویم نمی دوری راه:»  گفت و زد لبخندی

 « سالمت

 را در دآلو خواب خانمی تا کشید طول دقایقی.  رسیدیم بزرگی ساختمان به و زدیم دور را محوطه.  کشیدند فریاد خوشحالی از ها بچه

 «. دارید مهمان تا چند:»  گفت مامور.  کرد باز رویمان به

 ؛ رویمب باید ما ؟ میکنید قفل را در چرا:»  گفت ها بچه از یکی.  کرد قفل را در ؛ بود اکبری اسمش که خانم همان ؛ نفر آخرین ورود با

 «. کنیم امضا ای ورقه پای و بدهیم تعهد بیاییم که گفتند ما به

 «. رسیم می هم آنجا به ؛ بیایید شما حاال:»  گفت اکبری خانم

 به ستورد تا باشید؛ ساکت:»  گفت اکبری خانم.  کردند بیداد و داد به شروع ها بچه ؛ ندارند را ما آزادی قصد فهمیدیم که بود آنموقع

 «. بکنم باید چه ببینم بگیرم تماس من تا بنشینید جا همین ؛ دهم انجام نمیتوانم کاری هیچ ؛ نرسد من
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 می را سوال این فقط همه.  بود زجرآور و سخت ها لحظه ؛ نشستند زمین روی به بقیه و صندلی روی به ای عده نگران و هراسان

 هریخت بهم افکارم. نمیداد جواب کسی و نداشت ای فایده میگرفت تماس هرچه اکبری خانم «؟ آمد خواهد برسرمان چه»  پرسیدند

 ؛ دو ؛ کی. میگذشت کندی به دقایق چقدر خدایا ؛ گذاشتم زانوانم روی به را سرم و گرفته بغل در را پاهایم پریشان و سردرگم.  بود

 به.  تندبفرس هایمان خانه به را ما بفهمد ظدر اینکه بدون و شود ای معجزه ؛ بیفتد اتفاقی که بودم منتظر.  نداشت پایانی اما...  ؛ سه

 مبهم و گنگ ای هاله در آور وحشت سکوتی اماا کنند آزاد را ما و درآید صدا به تلفن که حاالست همین که میدادم دلداری خود

 . باشد داشته واقعیت نمیتوانست اصال ؛ بود خواب یک شبیه بیشتر چیز همه.  بود آکنده را بازداشتگاه فضای

 شینهن می هم لرزش پای میخوره خربزه هرکه بشید ساکت ؛ خبره چه:»  گفت عصبانیت با اکبری خانم ؛ شد حاصل تماس باالخره و

!» 

 به که پاهایی اب ؛ شد که من نوبت.  میگفت را مشخصاتش میرفت هرکس بودیم نشسته که ترتیبی به ؛ شدند ساکت ناگاه به همگی

 .رفتم اکبری خانم میز سمت به ؛ میشد کشیده زمین روی به سختی

 ؟ خانوادگی نام و نام ـ

 ... سها...  مهتاب ـ

 یگرد و شنیدم را پریا فریاد صدای.  شدم زمین بر نقش و درآمد گردش به سرم دور اطراف همه که بود نرسیده پایان به حرفم هنوز

 به ور متبسم ای چهره با اکبری خانم.  کردم باز را چشمانم و خوردم تکانی ؛ صورتم روی به آب چندقطره ریختن با.  نفهمیدم هیچ

 . بود نشسته رویم

 ؟ ترسیدی چی از!  شده چی دخترم ـ

 «. آبرویم از:»  گفتم بود گرفته را گلویم بغض درحالیکه

 هم ودمخ میکنی باور.  میکند ایجاب کارمان ؛ نداریم فرقی شما با خدا به هم ما نیست خطاکار که آید می اینجا به که هرکس عزیزم ـ

 . میترسند من از همه که شغل این پدر گور ؛ شدم خسته اینجا از

 مسئله هون است سازی پرونده برای نه گرفتم ازشما که مشخصاتی این ؛ باشید آرام و بنشینید:»  گفت و کرد ها بچه به رو سپس

 «؟ چیه دستور ببینم بگیرم تماس تا بنشینید حاال.  است کار در دیگری

 دمیش را جمالت از بعضی گهگاهی فقط و شد صحبت مشغول آهستگی به و گرفت تماس ؛ نوشت را همه مشخصات اینکه از بعد

 . شنید
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 . نداریم جا قربان اما ؛ قربان بله ـ

 «. قربان چشم:»  گفت کرد درهم را هایش اخم درحالیکه

 «. هستید ماندگار اینجا شما امشب.  نکنید بیداد و داد میکنم خواهش:»  گفت و کرد قطع را تلفن و

 ! نداشتم ریختن برای هم اشکی ؛ میکردم نگاه را آنها زده مات فقط من و کردند زاری و گریه به شروع ها بچه

 با ریاکب خانم.  میشد شنیده طرف هر از فریاد و جیغ صدای و کند کنترل را خودش نتوانست کس هیچ دیگر.  شد قطع برق ناگهان

 من هربانیم به است ممکن ؛ بیاید من جای دیگری کس اگر.  نکنید خرابتر این از را وضع بهتره:»  گفت و کوبید میز روی به شیئی

 «. نباشد

 هک فکرکردیم ؛ شدیم خوشحال همگی.  شد شنیده در صدای که کرد روشن را شمعی اکبری خانم ؛ شدند موش مثل ترس از ها بچه

 به یدختر هم بعد و شنیدیم می پچی پچ صدای فقط ما.  کرد باز را آن و رفت در سمت به ها نگهبان از یکی.  کنند آزاد را ما اند آمده

 درحالیکه ؛ بود رمق بی و حال بی.  نداشت خوشی حال.  کردیم وحشت همه دخترک دیدن از.  شد بسته در دوباره و دادند تحویل او

 و یکردیمم نگاه او به جزامی یک شکل به همه.  نشاند صندلی یک روی به را او و گرفت را بغلش زیر نگهبان.  نبود بند پایش روی به

 . بودند کرده پیدا خیابان در را او باشد داشته ؛ ایدز مثل ؛ واگیرداری بیماری که میترسیدیم

 «. ببری را اینها بهتره:» گفت و کرد نگهبان به رو اکبری خانم

 ای وطهمح وارد ؛ بودیم نفر بیست حدود که ما و کردند باز را آن قفل.  رسیدیم بسته در یک پشت به تا دادند عبور راهرویی از را ما

 «. ندارم اجازه:»  گفت بدهد ما به شمعی که کردیم التماس نگهبان به هرچه شد بسته رویمان به در و شدیم کوچک

 ستر*** .  زمین روی هم آن ؛ بنشینیم توانستیم می فقط که بود کوچک محوطه آن آنقدر.  رفت و کرد رها تاریکی آن در را ما و

 لندب زنی فریاد صدای نزدیک نسبتا ای فاصله از گهگاهی و نمیشد قطع ها بچه زاری و گریه صدای و بود گرفته را وجودمان تمام

 . میشد

 . بخوابیم میخواهیم باشید ساکت!  است خبرتان چه ـ

 . دش شنیده زنی کلفت صدای ناگهان که ؛ کرد پر را محوطه فضای همهمه و نجوا دقیقه چند از پس اما شدیم ساکت ترس از همگی

 . کنید می عادت ؛ ماندید که شب دو یکی ؟ آوردنتان کجا مگر بکپید ؛ بگیرید ـ

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          222  |صفحه            

 

 سکوتی.  دشدن ساکت همه رفته رفته و برسد دادمان به که نیست کسی آنجا که فهمیدیم کم کم اما ؛ بلندشد همه فریاد و جیغ صدای

 اهیسی جز چیز هیچ.  شود وارد آن از نوری که نداشت وجود ای روزنه حتی ؛ بودم ندیده لحظه آن به تا که مطلقی تاریکی در مرگبار

 که ای ردهک یخ فلز راستم طرف دیوار و سرم پشت ؛ داشتم قرار من که درجایی.  کنیم لمس میتوانستیم دست با فقط ؛ نمیشد دیده

 را مپای خواستم می اگر که بود تنگ آنقدر محیط.  داشتند قرار ها بچه دیگرم طرف دو و باشد دری که میزدم حدس زیاد احتمال به

 . میگرفت قرار ها بچه از یکی بغل در کنم دراز

 فکر ومنامعل فردایی به آرام و ساکت هم من و نبرده خوابش کسی که بود مشخص ها بچه پچ پچ صدای از و میگذشت کندی به دقایق

 . میکردم

 . مهتاب ؛ مهتاب ـ

 «. هستم اینجا من پریا ؛ پریا:»  گفتم آهسته.  بود پریا صدای این

 ؟ خوبه حالت ـ

 ؟ هستند کجا شیدا و ستاره.  خوبم ؛ آره ـ

 ؟ هستید کجا شیدا ؛ ستاره.  داد تشخیص را چیزی نمیتوان که است تاریک آنقدر اینجا ؛ نمیدانم ـ

 «؟ خوبه حالش ؟ کجاست مهتاب.  هستیم هم کنار ستاره و من:»  گفت شیدا

 . نباشید نگران ؛ خوبم من ـ

 ام کنار میخواستند را او اینکه از.  شد وارد دختر آن با و کرد باز را در نگهبان و کرد روشن را محیط آن شمعی ضعیف نور ناگهان

 و پوست از است انسانی هم او ؛ ماست همنوع او که نمیکردیم فکر آنموقع در اصال ؛ فریاد و داد به کردیم شروع همه ؛ دهند قرار

 کس هیچ و میکرد حکمرانی و کرده غلبه چیز ی برهمه بودکه وحشت فقط ؛ باشد شده اشتباه دچار ممکنه هم او ؛ خون و گوشت

 . فکرکند عاقالنه نمیخواست

 «. میفرستم انفرادی سلول به را او.  باشید ساکت ؟ خبره چه:»  گفت نگهبان

 ترینکوچک بدون که بود حال بی آنقدر دخترک.  کرد باز داشت قرار من کنار که را فلزی در و گذشت ها بچه الی البه از سختی به و

 . رفت و کرد قفل را در نگهبان و شد داخل اعتراضی
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 احتمال به.  ندارد سال شانزده ؛ پانزده از بیش که دارد وجود دختری زده یخ فلزی در آنطرف خدایا ؛ کشیدم در روی به را دستم

 رو پیش ای آینده چه او.  اند کرده رهایش خیابان در هم بعد و آورده سرش به بالیی چه میداند خدا.  کرده مصرف زیادی مواد زیاد

 . کردم فراموش پاک را خودم که آمد کننده ناراحت و انگیز رقت آنقدر او حال نظرم به ؟ داشت خواهد

 ها ثانیه نشمرد به کردم شروع و دادم تکیه فلزی در به را سرم.  نداشت پایانی که یلدایی ؛ بود ام زندگی شب ترین طوالنی ؛ شب آن

 پدر یدمد می که تصویری تنها شب سیاهی آن در!  میشد مگر اما ؛ بیایم بیرون پدر فکر از تا کنم گرم را سرم جوری یه میخواستم ؛

 ... او با ؟ کردم چه او با ؟ کردم چه او با.  بود بسته نقش ذهنم در روشن و واضح خیلی که بود

 دیده جایی خوبی به.  کرد روشن را محیط آن حدودی تا دور راهی از صبحگاهی کمرنگ نور که بود گذشته هفت از ساعت فکرمیکنم

 قرار راهرویی دیگرمان طرف و فلزی های میله طرفمان دو ؛ داشت قرار هم موازات به کنارمان در انفرادی سلول چهارتا ؛ نمیشد

 وسلولد آن طرف دو در.  رفتیم راهرو سمت به ترس و وحشت با ؛ ناخواسته ؛ پریا اتفاق به.  میشد شنیده آنجا از صداهایی که داشت

 تمانسم به ما دیدن با که ؛ بودند دختر تا پنج بعدی سلول در و بودند خوابیده نفر هشت حدود آنها از یکی در ؛ داشت قرار عمومی

 «؟ اینجا آوردنتان که کردید کار چه:»  گفت آنها از یکی ؛ آمدند

 «؟ آوردند چرا را شما.  آوردند اینجا به را ما ریختند یهویی که بود دوستمان ازدواج سالگرد دیشب:»  گفت صادقانه پریا

 . آمدند سراغمان به شب اول همان که دادیم ترتیب دوستانه مهمانی یک پیش شب چند شما مثل هم ما ـ

 «!؟ هستید اینجا شب چند شما:»  گفتم تعجب با

 «. شب سه:»  گفت آنها از یکی

 ؟ چیه جرمتان ـ

 را نهایی محک قاضی تا اند داشته نگه اینجا را ما حاال.  گرفتند را ما که بود نکرده زدن به شروع ارکستر هنوز ؛ نمیکنید باور ؛ هیچی ـ

 . است حتمی خوردنمان شالق البته ؛ کند صادر

 زودتر خوب شده حتمی خوردنمان شالق اگر بگوید اینها به نیست یکی:» گفت بود نشسته ای گوشه در که دخترها از دیگر یکی

 «. برویم بیرون شده خراب این از تا کنید اجرایش بیایید

 ما بیایید ؛ هستم شما با آهای:»  زد فریاد و آورد بیرون ها نرده الی از میتوانست که جایی آن تا را سرش و آمد سلول در سمت به و

 «؟ شود چه که اید داشته نگه عالف اینجا را ما روزه سه.  کنید راحت را خیالمان و بزنید شالق را
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 «؟ زنند می شالق...  شل...  هم را ما...  ما:»  گفت زبان لکنت با پریا

 «؟ بزنند بادتان که اینجا آوردنتان ؟ کردید فکر چی پس ؛ آره:»  گفت دختره همان

 و بدهید تعهد بیایید گفتند خودشان تازه ندادیم انجام کاری که ما آخه:»  گفتم میدادم قورت را دهانم آب سختی به درحالیکه

 «.بروید

 «. بفرمایید ؛ بگویند بهتان و بیایند تا بنشینید.  زدند گولتان ؛ ای ساده چه دختر ؛ خودشان جون آره ـ

 «؟ دهش چی:»  گفتند ما دیدن با ها بچه ؛ نداشتیم خوشی حال کدام هیچ.  برویم کردم اشاره پریا به.  میخورد بهم حالم داشت کم کم

 نانتظارشا در شالق که فهمیدند پریا و من ته و سر بی حرفهای از باالخره اما ؛ کنیم ناراحت هم را آنها نمیخواست دلمان که هرچند

 . گریستند آرامی به و گذاشتند زانوانشان روی به را سرهایشان آرام و ساکت همه.  است

 امالک محوطه.  ورفت کرد قفل را اصلی در دوباره روح بی و سرد خیلی و کرد باز را سلول دو در و آمد نگهبانی که نگذشت دقایقی

 مانکنار در جین شلوار و رکابی بلوز با ساله سی حدود زنی.  آمدند سراغمان به یکی یکی جدید های مهمان دیدن برای و شد شلوغ

 «. گرفتید بغل غم زانوی همگی که شده چی:»  گفت و نشست

 شما:»  تگف خونسردی با شنید را ما داستان وقتی.  کرد باز ها بچه با را سرصحبت و شد خودمانی زود خیلی و داشت شیرینی ی لهجه

 «. هستید آزاد ظهر تا نکردید کاری که

 «؟ نکردند آزاد را آنها چرا:»  گفت و آنطرفی سلول به کرد رو پریا

 رانینگ جای هیچ نترسید.  بوده خانوادگی تان مهمانی شما. اند گرفته دیگر خالف وموارد چند و مشروب و پسر تا هفت با را آنها ـ

 . نیست

 «؟ گرفتند چی واسه را تو:»  گفت ها بچه از یکی

 را ما و ریختند مامورها که بدهیم پیرزن یک به را مان بدهی که بودیم رفته ام خاله و من ؛ هیچی:»  گفت و انداخت باال را هایش شانه

 «. گرفتند

 عنو همه.  میکرد کار اش خاله با اصطالح به که بود بدکاره یک زن اون ؛ فهمیدیم که اینطور و شدیم آشنا آنها ی همه با کم کم و

 از شیشح کیلو هشتاد که پیرزنی ؛ بود رسانده قتل به را همسرش شوهرش برادر همدستی با که ای حامله زن.  میشد پیدا آنجا آدمی

 چنین یک اگر که منی ؟ بودم گذاشته پا کجا به!  خدایا...  و میکرد دزدی همسرش همراه به که زنی ؛ بودند کرده پیدا اش خانه
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 هم من اگر ؛ گرفت را وجودم تمام بغض.  میزنم حرف آنها با و نشستم مقابلشان در حاال ؛ میشد سیخ تنم بر مو شنیدم می را داستانی

 رایب حکمی بود قرار اگر.  بخشم نمی ؛ باشد گذرانده اوباش و ارازل کنار در را صبح تا شبی که ؛ را دختری چنین بودم پدرم جای

 زا یکباره به را متدین و مومن پدری ی ساله چندین آبروی رحمی بی کمال با که ؛ میکردم محکوم مرگ به را خود ؛ کنم جاری خود

 چنین هب گذاشتن قدم ؛ پدر فکر طرز با و شدم بزرگ من که ای درخانواده. بود تر سنگین آنها تمام از مراتب به من جرم.  بردم بین

 . بود نابخشودنی گناهی ؛ محیطی

 24فصل

 

 بقیه مثل هم من.  بنویسند را خود اعترافات تا میبرد خود با را آنها و میکرد صدا لیستی روی از نفر پنج نفر پنج.  آمد نگهبان باالخره

.  کشیدم طخ را بگیرند تماس او با بتواند که کسی تلفن و نشانی جای و نوشتم کاغذ روی به را دیشب وقایع تمام و رفتم دفتر به

 «؟ نکردی پر را قسمت این چرا:»  گفت بود اطالعات گرفتن مامور که خانمی

 . هستم غریب ؛ ندارم شهر این در را کسی ـ

 «. دهیم خبر هایتان خانواده به باید ما ؛ بنویسی را کسی نشانی و اسم بهتره:»  گفت و کرد ام چهره به نگاهی

 . ندارم را کسی من کنید باور ـ

 . ماندگاری اینجا نشود پیدا ضامنی تا بدان را این اما ؛ هست خودت میل که هرجور ـ

 به چه انستیمنمید و بود کرده کز ای گوشه در هرکس ؛ سردرگم و بالتکلیف.  برگشتم بازداشتگاه به دوباره ؛ بدهم جوابی اینکه بدو

 ؛ ام نداده ام خانواده و پدر از نشانی و نام که بودم خوشحال.  بودند شده باخبر ها خانواده حاال تا زیاد احتمال به.  آمد خواهد سرمان

 پس ؛ نمیگذاشت پیش قدم ما آزادی برای که پدر.  بود پدر چشمان در کردن نگاه از راحتتر مراتب به ؛ ماندم می اینجا هم ابد تا اگر

 . بدهم را آنها نشانی میتوانستم راحتی به ؛ بودند ایران در عزیزجون یا مامانی کاش ای.  نداند که بهتر همان

 «. بروند میتوانند میخوانم که را کسانی نام:»  گفت و آمد دوباره نگهبانی ظهر نزدیک

 خداحافظی بدون که بودند زده ذوق آنقدر آنها ؛ خواند را ها ازبچه چهارنفر نام.  بودیم دوخته نگهبان دهان به چشم مات همه

 . رفتند و گرفتند را راهشان

 «؟ داریم فرقی چه آنها با ما مگر ؟ چه یعنی:»  گفت ها بچه از یکی
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 «. باشید منتظر هم شما.  آوردند سند زودتر آنها خانواده ؛ ندارید فرقی هیچ:»  گفت نگهبان

 و ستاره و اپری نام دوم گروه در.  بودند نشسته شیرین انتظاری در همه.  افتادند گریه به ها بعضی و کشیدند جیغ خوشحالی از همگی

 «. هستیم منتظرتان بیرون:»  گفتند میزد موج چشمانشان در شادی که حالی در ؛ خواند را ها بچه از تا سه

 به منکه ؛ ویبر بهتره:»  گفتم او به بماند کنارم در که داشت اصرار خیلی شیدا.  بودم من ماند باقی که کسی تنها.  رفتند همه کم کم

 «. نیستم هم منتظر و ندادم خبر کسی

 «. میدهم اطالع ات خانواده به من!  نیست درست این ؛ نه:»  گفت تعجب با

 . بروی بهتره ؛ نمیکنی را کار این تو:  گفتم عصبانیت با

 برایم قفس نای چقدر قبل شب.  نمیکردم بیتابی پیش ساعتی مثل اما ؛ شد خواهد چه نمیدانستم.  رفت کنارم از ناامیدانه و بوسید مرا

 وبیدمک در به.  بود آنجا در دخترک هنوز! خدایا ؛ افتاد فلزی در به نگاهم ناگهان.  آمد می بنظر وسیع چقدر حاال و بود فشرده و تنگ

 . شد شنیده آنطرف از ای ناله صدای باالخره تا کوبیدم در به بار چندین.  نشد شنیده جوابی اما ؛

 ؟ خوبه حالت تو ؛ دختر هی ـ

 . کوبیدم در به محکم!  افتاده اتفاقی چه خدایا ؛ شدم نگرانش.  نداد جوابی

 نوبت که بیا بلندشو حاال.  بیاید هوش به غروب های دمدمه شاید که کرده مصرف مواد آنقدر اون ؛ نکن خسته را خودت بیخود ـ

 . توست

 ؟ شده من ضامن کسی چه.  زد صدا مرا که نمیشد باورم.  کردم نگاه را او تعجب با.  بود نگهبان ؛ برگشتم صدا سمت به

 گوشه رد مضطرب و نگران ؛ آمدم بیرون بازداشتگاه در از پریشان حالی با و گرفتم تحویل را وسایلم و کردم امضا را ای برگه پایین

 رمیاند.  نداشتم شوم رو روبه کسی با آنکه روی.  کنم چه که بودم مانده حاال میزد؛ لک ای لحظه چنین برای دلم منکه ؛ ایستادم ای

 و آمد فمطر به چسبیدم دیوار به ترس از ؛ من خدای وای.  بود پدرم وکیل کیانی آقای ؛ دیدم دور از را آشنایی ی قیافه پریشانم افکار

 «. اینطرف از بفرمایید.  کشید طول کمی کارتان که شرمنده ؛ سهامی خانم سالم:»  گفت

 ؛ مانداخت گریه به را همه و ترکید بغضم آنها دیدن با.  بودند ایستاده منتظرم ها بچه همه.  افتادم راه به او همراه لرزان قدمهایی با

 «. آورد می جا را حالت استراحت کمی ؛ برویم بیا ؛ بشه اینطور میکرد فکر کی ؛ متاسفم خیلی:»  گفت و آمد سمتم به شایان

 «. شوید ماشین سوار بفرمایید.  هستند منتظرتان پدرتان ؛ میخواهم عذر:»  گفت کیانی آقای ؛ بدهم جوابی اینکه از قبل اما
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 ام شرمنده :» گفت کیانی آقای که برویم ماشین سمت به که گرفت را دستم ؛ نیست خوب حالم که شد متوجه شایان ؛ ریخت فرو دلم

 «. کنند مالقات شخصا را شما میخواهند پدرتان اما ؛

 سوار کیانی آقای همراه به.  بکشد بحث به کار ها بچه جلو نبود درست.  کردم دعوت سکوت به را او که کند اعتراض خواست شایان

 ؛ هستم من این»  بگویم و کنم نگاه چشمانش به میتوانم چطور ؟ بود داده خبر پدر به کسی چه خدایا نبود دلم توی دل ؛ شدم ماشین

 آزادی آن بود این»  بگویم و کنم نگاه چشمانش به میتوانم چطور.«  کردم خودم خودخواهی فدای را همه که لجبازت و دنده یه دختر

 هامیس آقای دختر من:»  بگویم میتوانم چطور و.«  پرداختم برایش سنگینی تاوان که آزادی آن ؛ بودم دنبالش به سال سالهای که

 «. هستم

 سمتش به تهشکس قلبی و نداشت رفتن یارای که پاهایی با.  بود داده تکیه درختی زیر ماشینش به دیدم را پدر آنطرفتر خیابان چند

 «. مسال:»  گفتم.  نداشتیم فاصله هم با بیشتر قدم دو یکی بود؛ دوخته زمین به همچنان نگاهش و نخورد تکان ازجایش.  رفتم

 «... پدر سالم:»  گفتم دوباره میدادم قورت سختی به را دهانم آب درحالیکه نداد را جوابم

 و کشید سوت گوشم که نواخت صورتم به ای کشیده چنان و شد خیره چشمانم در و آورد باال را سرش شود تمام حرفم نگذاشت

 تمام! ؟ هایم محبت جواب بود این ؟ نمیکشی خجالت خودت از.  میکنی صدا پدر مرا رویی چه به:»  گفت لرزید می صدایش درحالیکه

 ردخ مرا تو.  ندارم شوم ظاهر مردم میان در آنکه روی.  شدی حک ام پیشانی بر ننگی لکه مانند.  کردی نابودم و شکستی را وجودم

 «. کردی له پا زیر ای تفاله مانند و کردی

 ؛ یزانگ اسف حال آن با او دیدن با. گذاشت ماشین روی به را وسرش برگرداند را رویش بود شده خیس اشک از چشمانش درحالیکه

 ؛ اختمشن می خوب را پدر که من. کنم بازی او ساله چندین آبروی با و کنم چنین او با توانستم چطور.  گرفتم آتش ؛ سوخت جگرم

 اهر دیگر که ؛ دهم انجام کاری زودتر هرچه باید اما ؛ نداشتم را او به شدن نزدیک جرات ؟ بود چه برای رفتن بیراهه به همه این پس

 تکرار ردیگ میدهم قول ؛ کردم اشتباه ؛ کردم غلط که بگویم و ببوسم را دستش تا برداشتم قدمی.  داشت نخواهد وجود بازگشتی

 . آورد زبان به بزند نباید که را حرفی و کرد دستی پیش پدر اما نشود

 . ببینمت نمیخواهم دیگر ؛ شو دور چشمم جلو از ؛ ندارم مهتاب نام به دختری من بعد به این از ـ

 ... پدر ـ

 «. برسانید اش خانه به را دختر این کنید لطف کیانی آقای.  نیستم تو پدر من:»  گفت و زد فریاد عصبانیت با
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 مرده او ایبر مهتاب یعنی ؛ ندارد وجود ما بین نسبتی هیچ یعمی ؛ تمام یعنی ؛ شناختم می خوب را پدر.  رفتم فرو زمین به و شدم آب

 هفته آخر و نمیشد پاک ذهنش از ام خاطره و یاد وقت هیچ و داشتم را پدر آنموقع.  بود بزرگ پس افتخاری که مردم می کاش ای و

 مادر تمح به که ام شده متعفنی انسان او برای حاال اما.  کند زاری اش رفته دست از عزیز برای و بیاید قبرم سر بر که داشت وجود ای

 . میکند منع من با شد و آمد از را خواهرهایم و

 را کس هیچ.  کردم حذر دوستانم دیدن از حتی.  شدم نشین خانه ؛ غمگین و افسرده ؛ نداشت وجود مهتابی ؛ بعد به روز آن از دیگر

 صد و افسوس اما ؛ بودم ام خانواده طرف از تلفنی یا دری زنگ منتظر فقط.  ندادم را آنها های تلفن جواب حتی ؛ نشدم پذیرا خانه در

 و مادر ؛ کند معاشرت کسی چرکی غده این با که بود کرده قدغن کلی به پدر.  بودم نپرورانده ذهنم در باطل خیالی جز که افسوس

 تر تعفنم که فهمیدم آنموقع تازه.  بزند دلشکسته من به سری پنهانی میتواند که او ؛ است مستقل که ماهان اما ؛ میکردم درک را زهرا

 . فکرمیکردم که هستم آنی از

 مرخصی هفته دو یکی.  بود شده مشکل برایم هم او تحمل اما ؛ برگرداند من به را ام رفته دست از روحیه کرد سعی خیلی شایان

 تلفن نگز به گوش.  میدانستم هایم بدبختی تمام مسبب را او و میشد خرد اعصابم بیشتر او دیدن با اما ؛ باشد من مراقب تا گرفت

 را ادرم صدای پدر حتی که افسوس اما داشتم احتیاج او به چقدر میداند خدا.  بشنوم طریق آن از را مادر دلنشین صدای شاید تا بودم

 ام روحی وضع آنقدر ؛ نبینم را پدر و بازداشتگاه خواب که نبود شبی.  داشت ادامه ام زندگی زجرآور روزها.  کرد دریغ من از هم

 به هک داشت اصرار و بود نگرانم خیلی شایان.  میکردم بخشش طلب پدر از و میزدم حرف خواب در بلند صدای با که بود شده خراب

 . دهم ادامه زندگی به نمیخواست دلم که بودم شده ناامید آنقدر.  نکردم قبول اما ؛ کنم مراجعه پزشکی

 هب صبحانه خوردن بدون و خاستم برمی خواب از وقت دیر ؛ ای عالقه و عشق هیچ بدون صبح ؛ بود قبل روز تکرار ام زندگی روز هر

 مثل هم بعد و میزدم ورق را آلبومها ؛ میکردم آغاز را روز ؛ ندانستم را قدرشان که ؛ گذشته خاطرات یاد به و میدادم لم مبلی روی

 رد سعی شایان که سرد محیطی در و آمد می خانه به میکرد تهیه بیرون از که ناهاری با شایان ظهر.  میدادم سر را گریه ها دیوانه

 بتصح برایم تاب و آب با افتاده درشرکت که اتفاقاتی ی درباره شایان بعد و میخوردیم اشتها بی را غذا ؛ داشت آن کردن گرم

 و میکردم گم ؛ داشتند مرا هوای و حال که اشعاری دیوان در را خودم من و میرفت شرکت به کوتاهی استراحت از بعد و میکرد

 زا تازگی به شایان که بخشی آرام های قرص با و میرساندم پایان به او ته سرو بی حرفهای با و شایان آمدن با را شب باالخره

 . میرفتم خواب به بود گرفته روانپزشک

 که داشت وجود راهی حتما.  میشدم دیوانه حتم به میدادم ادامه وضع این به اگر.  میدادم انجام کاری باید ؛ بود شده تمام تحملم دیگر

 روز یک باالخره.  دیدم می بسته خود روی به را درها ی همه و نمیرسید نظرم به راهی هیچ اما ؛ دهد نجات سردرگمی این از مرا

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          229  |صفحه            

 

 به قلبم ؛ گرفتم را مان خانه شماره و برداشتم را تلفن گوشی ؛ عقلم نه و میکرد یاری دستهایم نه درحالیکه و گرفتم را خودم تصمیم

 . بود مادر دایص این و میشد کشیده اعصابم روی به سوهانی مثل تلفن بوق صدای ؛ شد مشکل برایم کشیدن نفس حتی و افتاد تالطم

 . بفرمایید ؛ الو ـ

 «. بفرمایید ؛ الو:» گفت دوباره میزد حرف زده وحشت غمگین.  نبود مهربان و گرم همیشه مثل صدایش ؛ بدهم جواب نتوانستم

 از را فسمن به اعتماد مادر صدای شنیدن با بار هر اما گرفتم تماس چندبار روز آن.  کردم قطع را تلفن و بیاورم طاقت نتوانستم دیگر

 جایی به راهی ؛ نداشتم قرار و آرام ؛ میزدم پرسه درخانه پرکنده مرغی مانند نگران دل و خسته.  آمد می بند زبانم و میدادم دست

 گوشه هب و برداشتم دیوار روی از را ساعت که حدی به شد زجرآور برایم بود مونسم تنها که ساعت تیک تیک صدای حتی ؛ نداشتم

 .کردم گریه به شروع ها دیوانه مثل و کردم پرتاب ای

 جا از سختی به ساعتی از بعد.  رفتم حال از زده یخ های سرامیک روی بر رمق بی و حال بی گریه شدت از.  بود شده تاریک هوا

 که خورمب آبی لیوان تا رفتم آشپزخانه به.  میلرزید تنم تمام و میکردم ضعف احساس ؛ کردم روشن را سرم باالی چراغ و برخاستم

 من:»  افتادم شایان حرف یاد.  نخوردم چیزی قبل روز از خدایا.  بود مانده باقی نخورده دست ظهرم غذای.  افتاد گاز اجاق به چشمم

 را ایتغذ بهتره ؛ بخوری شام هم امشب نره یادت ؛ کنی گرمش باید تو فقط گاز روی میگذارم را ناهارت ؛ هستم شرکت یکسره فردا

 «. شدی الغر خیلی.  بخوری کامل

 رد کردم باز چشم که وقتی.  شدم زمین بر نقش بیهوش و برگرداندم را آن بالفاصله اما کردم دهان در غذایی قاشق میلی بی با

 . شنیدم را پریا صدای بودم سرم زیر بیمارستان

 . آمد هوش به ؛ شکر را خدا ـ

 «؟ خوبی ؛ مهتاب:»  گفت و کشید ام پیشانی به دستی شایان

 ؟ میکنم کار چه اینجا...  من ـ

 «. نخورد جایی به سرت که کرد رحم خدا ؛ رفتی حال از گرسنگی شدت از:»  گفت شایان

 «؟ آوری می خودت سر به اینطور چرا:»  گفت میفشرد را دستم درحالیکه پریا

 . نبیند را اشکم کسی تا برگرداندم را رویم ؛ بود گرفته را گلویم بغض

 «؟ چطوره بیمارمان حال:» گفت و رسید راه از فرزاد
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 «. داره نیاز آرامش به هرچیز از بیشتر او ؛ بگذارید تنها را او بهتره:»  گفت دید مرا حال وقتی

 . دید نخواهیم را آرامش روی وقت هیچ من ـ

 . نزن حرف ناامید اینقدر ـ

 . ندارد وجود راهی هیچ دیگه ؛ شد تمام چیز همه ـ

 «. میشه درست کارها ی همه باش داشته صبر ؛ دارد وجود همیشه:»  گفت و زد لبخندی

 «. شده تمام تحملم دیگر:»  گفتم کنم خفه گلو در را بغضم میکردم سعی درحالیکه

 باید ؛ همینه زمانه.  نچشیدم را آنها محبت طعم وقت هیچ ؛ میکردی چه ندارم یاد به را مادرم و پدر اصال که بودی من جای اگر ـ

 . ساخت

 آنها نداشتن حسرت در هنوز اما ؛ نداری یاد به ای خانواده تو خودت قول به ؛ میزنی کی برای را حرفها این:»  گفتم دلخوری با

 شهر در ؛ میکشند نفس و هستند زنده ؛ ندادم دست از ای حادثه در را آنها.  دارم را همه و همه خواهر ، مادر ؛ پدر من اما ؛ میسوزی

 قتعل فرزندانش به وجودش تمام و است پایش زیر بهشت که مادری ؛ هستم محروم دیدنشان از اما.  ام قدمی چند در ؛ هستند خودم

 اشتباه یزندگ در هرکس!  باشد نابخشودنی اینقدر گناهم نکنم فکر. بزند تنهایش دختر به سری نیست حاضر و کرده ترد مرا دارد

 ورتمص روی را پتو بزند حرفی اینکه از قبل و.«  نبودم زجر همه این سزاوار من.  است ام زندگی پایان معنای به من اشتباه اما ؛ میکند

 . کشیدم

 خانم یپا حتی مادر و پدر ؛ بود کثیف و ریخته بهم چقدر.  کردم وحشت خانه دیدن از ؛ رفتیم خانه به شایان اتفاق به روز آن فردای

 شکسته قلبی با.  میشود آلوده فوری بگیرد تماس من با هرکس که دارم مسری بیماری اینکه مانند.  بودند بریده ام خانه از را بهرامی

 شرکت به سری من:»  گفت و بوسید را صورتم و آمد سراغم به شایان.  گرفتم بغل در را اشعارم دیوان و شدم ولو تخت روی به

 «. بخواب و بخور را داروهایت ؛ کنی استراحت کمی بهتره.  برمیگردم زود ؛ میزنم

 در یحت ؛ بود گرفته من از را آرامش پریشان افکار.  رفتم خواب به ؛ بخوانم شعر بیت یک ازاینکه قبل و داد خوردم به را داروهایم

 سرباز فوجی مانند به اما ؛ کنم فرار خیاالت آن دست از میخواست دلم.  داد می عذابم و آمد می سراغم به خیال و وهم ؛ خواب عالم

 می جاهرک به اما ؛ بودم نجاتی راه دنبال به کامل ناامیدی در.  میشد تر تنگ محاصره ی حلقه لحظه به لحظه.  بودند کرده محاصره مرا

 وتنها کهی برهوت آن در نمیرسید جایی به صدایم اما ، کشیدم می فریاد.  دیدم نمی دیگری چیز ؛ علف و آب بی کویری جز نگریستم

 من به و هدد نجات مرا میتواند مرگ فقط»  میکردم شماری لحظه مرگ انتظار به باشم داشته کمکی به امید اینکه بدون و بودم نشسته
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 خواهم را خوشبختی ی مزه و کرد خواهم ترک همیشه برای را فانی دنیای این و پیوست خواهم ابدیت به من ؛ داد خواهد آرامش

 . میشد دورتر و دور که دیدم سفیدی لباس در را خود و.«  شد خواهم خوشبخت من آری ؛ آری.  چشید

 و شیدمک فریادی بود شده حبس ام سینه در نفس درحالیکه.  بود شده مشکل برایم هم کشیدن نفس حتی ؛ میکردم خفگی احساس

 روی به.  سرکشیدم آخر ی جرعه تا و برداشتم میز روی از را آب لیوان لرزان دستهایی با.  بودم شده عرق خیس.  پریدم خواب از

 نخوابید از وحتی آینده از ؛ خودم از ؛ بود گرفته را وجودم تمام ترس و شنیدم می وضوح به را هایم نفس صدای ؛ دادم تکیه بالش

 یا مبارز با اما افتاد؛ هم روی به ناخودآگاه پلکهایم و شد بیشتر لحظه به لحظه بودم خورده که هایی قرص اثر.  داشتم وحشت

 شمچ تلفن به.  آورد بیرون سردرگمی حالت آن از مرا و آمد کمکم به تلفن زنگ صدای ناگهان.  داشتم نگه باز را آنها سرسختانه

 . میشویم خوشحال شما پیغام و نام شنیدن از.  بود خودم صدای این.  نداشتم بروم سمتش به اینکه توان اما بودم دوخته

 . بردار را گوشی لطفا ؛ هستی خونه میدونم ؛ مهتاب سالم ـ

 . نداشتم هم را او حوصله میگرفت تماس که بود بار چندمین این ؛ بود آرش صدای

 . بنشینم انتظار به که میدهم قول ندارم کاری هیچ و گرفتم مرخصی ماه یک من برداری را گوشی بهتره مهتاب ـ

 که ابد تا ؟ دهی ادامه وضع این به میخواهی کی تا:»  گفت دید مرا سکوت وقتی آرش.  بودم شده خیره تلفن به زده مات همچنان من

 ترزیاد را خودت مشکل فقط کنی زندانی خانه در را خودت اینکه از.  کنی پیدا را آن بهتره ؛ داره وجود حلی راه هرحال به.  نمیتونی

 «. کرد پیدا راهی باید ؛ میکنی

 «. ندارد وجود راهی:» گفتم و برداشتم را گوشی و رفتم تلفن سمت به اراده بی

 . باشد نداشته وجود راهی که گرفتی العالجی بیماری جون از دور مگر ـ

 . نمیشدم ترد ام خانواده از اما میگرفتم العالج بیماری کاش ای ـ

 . زدم گریه زیر ناگهان و

 . ندارم را اشکهایت طاقت که میدونی ؛ نکن گریه میکنم خواهش ؛ مهتاب ؛ مهتاب ـ

 «. اند زده را قیدم همه و همه ام خانواده ؛ مادر ؛ پدر:»  گفتم کنان هق هق

 دیگری سهرک از بهتر را پدرت تو.  باشی داشته این از غیر توقعی پدرت از نباید تو.  میشه درست چیز همه ؛ باش داشته صبر کمی ـ

 که خصوص به ؛ بودند قاطی مرد و زن که شده حاضر مجلسی یک در دخترش که کند تصور نمیتوانست هم باورش در او ؛ شناسی می
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 پای وقتی ؛ رفته حرفها این از فراتر فکرش او ؛ بوده دوستانه ازدواج سالگرد یک که نمیکنه فکر پدرت تازه.  گرفته را شما گشت

 فرق آسمان ات زمین پدرم با عقیده نظر از اینکه با میگفتی تو همییشه یادته ؛ مهتاب. میکنه هرفکری هرکس ؛ آید می میان به گشت

 . خورده او بزرگی ی ضربه ؛ بگذار او جای را خودت لحظه یک ؟ شده چی حاال ؛ میکنم درکش و دارم دوست نهایت بی را او اما ؛ دارم

.  کردم آب ذره ذره و کردم خرد را او ؛ شکستم را او ؛ دادم باد به راحتی به را پدر عمر یک آبروی من ؛ میدانم خوب خودم را این ـ

 چه وانتا او ؟ چی پدر اما ؛ دادم پس را اشتباهم تاوان من.  بیاید سرش به بالیی میترسم. هستم پدر حال نگران خودم از بیشتر من

 ! میدهد پس را چیزی

 . است تدریجی مرگ نوع یک این! ؟ بستی خودت روی به را در چرا.  میکنه داغان را تو خیاالت و فکر این آخر ؛ نزن حرف اینطور ـ

 . خوبه خیلی برات آزاد هوای ؛ بیا بیرون دخمه این از.  میکند راسبک انسان ، دل درد ؛ بیایند سراغت به ها بچه بگذار

 ی ههم میکنم فکر.  دارم وحشت ها همسایه دیدن از حتی ؛ خورده ام پیشانی بر مهری میکنم فکر ؛ میترسم مردم دیدن از کن باور ـ

 اگر کن باور ؛ بینم می هایم بدبختی مسبب را شایان ؛ میدانم مقصر را همه و میترسم ازهمه.  اند شده باخبر شب آن جریان از دنیا

...  ندارم ماندن به دل اصال دیگر.  ندارم را کسی او جز دیگر ؛ کرده فرق چیز همه حاال اما ؛ میشدم جدا او از حتم به بود ام حامی پدر

 . میرویم ایران از ؛ گرفتم را خودم تصمیم

 «؟ چی:»  گفت زده تعجب آرش

 صرانهم.  بود رفتنمان موضوع ؛ بودم نکرده فکر بهش مدت این در که چیزی تنها ؛ کرد خطور ذهنم به فکر این که شد چی نمیدونم

 «. رفت خواهیم ایران از:»  گفتم

 مهه رفتی اگر اما ؛ دارد وجود راهی هستی ایران در که وقتی تا ؛ میکنی تر خراب دیگر اشتباه یک با را اشتباهت داری که هم تو ـ

 . است تمام چیز

 چیز همه حاال اما ؛ میکردم فکر موضوع این به نگرانی و دلهره با همیشه.  میخواهد شایان که چیزی همان ؛ رفت خواهیم ایران از ما ـ

 اربگذ.  هستم غریب خودم مملکت و شهر در فعال ؛ نمیدهد من به را خانواده جمع در بازگشت اجازه عنوان هیچ به پدر.  میکند فرق

 از هک نیست کسی اونجا ؛ هستند عاطفه بی ها ایرونی ما قول به و فهمند نمی را زبانم که بروم جایی به ؛ بروم دیار و شهر این از

 چهب دختر دیدن از کن باور ؛ شده پر حسد و کینه از وجودم سراسر.  میسوزم دارم چطور نمیدونی آرش...  بکشم رنج اش نامهربانی

 زجر همه این مستحق من اما کردم بد پدر حق در که میدونم میکشم حسرت آه ؛ گرفتند دست در را مادرشان و پدر دست که هایی

 گرج حرف کلمه دو نشد حاضر ؛ میزنه پیغمبر و خدا از دم اینقدر که من پدر اما ؛ گذاشته باز را توبه در عظمتش آن با خدا.  نبودم

 و بردند جایی به را ما ؛ بودم پشیمان کافی اندازه به خودم.  میداد تغییر بکلی مرا زندگی پدر گذشت شاید.  کند گوش را اش گوشه
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.  مگذراند آنها کنار در را ام زندگی از ساعت هیجده ؛ میکردم نگاه جامعه انگل عنوان به را آنها همیشه که دادند قرار کسانی کنار در

 قوطشانس باعث اشتباه یک فقط زندگی در ممکنه و هستند ما مثل هم آنها که فهمم می حاال اما ؛ میترسیدم دیدنشان از همیشه شاید

 . باشد شده

 . نداشتم زدن حرف توان دیگران که میفشرد را گلویم چنان آن بغض

 . بدهی رصتف پدرت به باید من نظر به.  بگیری تصمیم عاقالنه و بکنی را فکرهایت خوب بهتره اما ؛ کنم متقاعد را تو تونم نمی من ـ

 ؟ کی تا ـ

 . بیشتر هم شاید و سال یک ؛ ماه شش ؛ نمیدونم ـ

 تیبازگش راه که کنم کاری باید ؛ هستم ام خانواده به وابسته خیلی من.  کرد خواهم دق غصه از موقع آن تا ؛ نزن را حرفش اصال ؛ نه ـ

 داییج باعث راه دوری این که ؛ بدهم دلداری را خودم و باشم نداشته آنها به دسترسی دیگر که بروم جایی باید ؛ باشد نداشته وجود

 . دهم تغییر را ام زندگی که میدهم قول پذیرفت مرا اگر ؛ گرفت خواهم تماس پدر با رفتنم از قبل اما شده فرزند از پدر

 . فکرکنی بیشتر بهتره ـ

 بیش شتگذ با شاید.  میکردم پیدا راهی نشدم دیوانه تا باید ؛ بگیرم تماس پدر با گرفتم تصمیم لحظه همان که شد چی نمیدونم

 هک بگویم و بگیرم تماس او به باید.  باشد من تلفن منتظر او شاید ؛ باشد کرده فراموش را چیز همه پدر ؛ جریان آن از ازیکماه

 مخواه او به. شود نرم دلش شاید تا خوردم...  کردم غلط بگویم او به باید. شد نخواهد تکرار چیزی چنین هرگز دیگر و پشیمانم

 . گرفتم را پدر مخصوص شماره و برداشتم را تلفن گوشی خوشحالی با.  کشم می چه اش دوری از و دارم دوستش چقدر که گفت

 . بفرمایید ؛ بله ـ

 . نداشتم زدن حرف توان و میلرزید دستم در گوشی ؛ نداشتم مقاومت یارای ؛ داد دست من به بدی حال پدر صدای شنیدن با

 «. بفرمایید:»  گفت پدر دوباره

 هک لرزان صدایی با و بیاورم دست به را خود نفس به اعتماد توانستم کم کم ؛ داد جرات من به و کرد گرم را وجودم صدا این چقدر

 «... پ...  سالم:»  گفتم کنم کنترلش نمیتوانستم

 تا اشتمد عجیبی حال.  ندارم جایی پدر قلب در دیگر که کرد تاکید ؛، تلفن ممتد بوق صدای که بود نرسیده پایان به ام جمله هنوز و

 ردهم پدر برای کشیدم آهی نه و ریختم اشکی نه.  میکردم زمزمه لب زیر را پدر نام و بودم شده خیره ای نقطه به هدف بی ساعتی
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 تمام و مرفت ام خانوادگی آلبوم سراغ به و برخاستم جا از ناگهان.  ندارد وجود او برای مهتابی دیگر که میکردم باور را این باید و بودم

 : دمز فریاد بلند صدای با و کشیدم خط تصویرم روی به سیاه ماژیک با و کشیدم بیرون داشتم پدر کنار در که را هایی عکس

 . مرده همیشه برای مهتاب ؛ مرده همیشه برای مهتاب ـ

 . رفتم خواب به عکسها کنار در همانجا که کردم گریه آنقدر و

 رام کسی اینکه مثل و انداختم اطراف به نگاهی.  خیالی بی با همراه آرامش احساس.  داشتم خوبی حال ؛ شدم بیدار خواب از وقتی

 که ودب شده تاریک حسابی هوا اما ؛ گذشت ساعت چند نمیدانم.  خانه کردن تمیز به کردم شروع و برخاستم ازجا ؛ باشد کرده کوک

.  ردمک خشنودی احساس آیینه در خودم دیدن از.  کشیدم صورتم و سر به دستی و رفتم حمام به بعد و رسید اتمام به خانه نظافت

 . میکند امیدوار زندگی به را ما داشتن دوست و زیبایی ؛ تمیزی چقدر.  شد ور شعله وجودم در دوباره زندگی حس اینکه مثل

 ؛ هب به:»  گفت و گرفت آغوش در مرا.  بیاورد در شاخ تعجب از بود نمانده چیزی ؛ خودش قول به ؛ آمد خانه به شایان وقتی شب آن

 بهتره. شده تمام چیز همه بینم می که خوشحالم حاال اما ؛ گذاشتی سر پشت را سختی دوران که میدانم بینم می را خودم مهتاب هم باز

 «. خوبی جای یه برویم شام برای تا شو آماده ؛ بگیریم جشن را شادی این

 . کردم درست ای ساده غذای ؛ هستی من مهمان امشب ـ

 . نخوردیم خانگی غذای که وقته خیلی ؛ نمیشه این از بهتر ـ

 و ترس بدون و آسودگی با و نشست دلم به که بود غذایی اولین این روز دو و چهل از بعد ؛ کردیم صرف آرام محیطی در را شام

 کنارم رد نسکافه فنجان دو با و کرد مرتب را آشپزخانه و شست را ظرفها شایان ؛ شام خوردن از بعد.  رفت پایین گلویم از اضطراب

 «. میبردم یاد از را ات واقعی ی چهره داشتم کم کم ؛ شدی زیبا چه امشب:»  گفت و نشست کاناپه روی به

 نماند جای دیگر اینجا ؛ رفت خواهیم ایران از باهم گرفتم را خودم تصمیم من ؛ شایان:» گفتم میکردم بازی فنجان با درحالیکه

 «. نیست

 «! میگی جدی...  مهتاب:»  گفت و کرد نگاهم تعجب با شایان

 . دادم مثبت جواب سر با

 ؟ ناگهانی اینطور چرا آخه ـ

 . کند ماندن به پایبند مرا که ندارد وجود عالیقی و نمیکنم آرامش احساس ایران در دیگر چون ـ
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 . باش داشته صبر کمی ؛ نکن صحبت اینجور ـ

 رفتن اب که هم تو.  باشند بیگانه همه که ببرم پناه جایی به میخواهم ؛ میدهد آزارم آنها دیدن و مردم نگاه.  شده تمام تحملم دیگر ـ

 . شویم راهی زودتر هرچه بهتره پس ؛ موافقی

 . برویم ایران از صورت این به نمیخواست دلم من اما...  اما ـ

 . نمیشدم رفتن به راضی من,  بود دیگری موقعیت اگر شاید ـ

 ؟ کردی را فکرهایت واقعا ـ

 . نبودم مصمم درکاری اندازه این به وقت هیچ ـ

 کنمفکر و پذیرفتم گفتی که را شرایطی رفتن خاطر به و هست و بوده من ی دیرینه آرزوی این که میدونی خوب خودت ؛ مهتاب ـ

 در و بگیری تصمیمی هر ممکنه که است جوری تو شرایط فعال.  باشد ات قلبی رضایت میخواهد دلم من کن باور اما.  شدم هم موفق

 را صمیمت این افتاده که اتفاقی و ات خانواده خاطر به االن تو.  شوی پشیمان بعد اما ؛ نکنی کوتاهی کاری هیچ از آن رساندن انجام به

 . کنی فراموش را تلخ خاطرات آن تا صبرکنی چندماه بهتره ؛ گرفتی

 از را آن دافتا سیب آن.  تمام ؛ باشد افتاده درخت از که است سیبی مثل تلخ خاطرات آن مگر ؟ میگی چی تو:»  گفتم عصبانیت با

 باقی کردن فکر برای جایی مغزم در ؛ پوشانده مرا ذهن تمام تلخ خاطرات آن.  راحتی همین به ؛ بزن گاز و کن پاک ؛ بردار زمین

 رایتب اول روز صورت همان به میخواهی را روز و شب آن های لحظه تمام ؛ بینم می را بازداشتگاه میکنم نگاه که هرکجا به. نگذاشته

 و مجرم یک.  هستند ام خانواده دیگرش طرف و است قضیه طرف یک این.  شد نخواهد و نشده پاک ذهنم از چیز هیچ ؛ کنم تعریف

 مامت باید که است تر سنگین آنها از من جرم یعنی ؟ وقت چه برای اند گذاشته را گذشت ؛ است بخشش قابل هم قاتل یک حتی

 دلم ؛ جوانها مخصوصا ؛ میکنند اشتباه همه زندگی در.  نباشم آنها کنار در که بهتر همان پس ؛ بزنند را قیدم ام خانواده اعضای

 ؛ میپذیرفت گرم آغوش با مرا پدر اگر ؟ داشتند من مشابه سرنوشتی همه ؛ گرفتند ما با شب آن که را ای عده آن بدانم میخواهد

 رمندهش مرا عمر یک و میبردم پی اشتباهم به شاید.  میخواست او که میشدم دختری همان واقع در و میشد برایم عبرتی درس شاید

 بویی هیچ اما میکنیم مسلمانی ادعای.  شدم زده است مذهب و دین هرچه از که راند خود از چنان مرا ؟ کرد چه او اما. میکرد خودش

 تا دو ما فرق ؛ است حفظ از را قرآن های سوره تمام که پدر نه و نمیکنم باز را قرآن الی سال به سال که منی نه.  ایم نبرده آن از

 تمام ام هجمل هنوز ؟ بود چی العملش عکس فکرمیکنی گرفتم تماس پدر با و گذاشتم پا زیر را غرورم بار آخرین برای امروز! چیست

 حق یا مرده هیچ که میدونی خوب خودت و ام مرده پدر برای راستی راستی فهمیدم که بود آنموقع ؛ کرد قطع را تلفن که بود نشده

 . نداره بازگشت
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 می خودم به جورایی یه دارم اصال ؛ نیست ماندن جای دیگر اینجا:»  گفتم بود کرده خیس را صورتم پهنای هایم اشک درحالیکه

 «. بکنم دل هستم عاشقش که کشوری از میتوانم تر راحت فکر این با.  هستم کار و کس بی هم من که قبوالنم

 .بوسید را سرم و کشید آغوش در محکم مرا بیاورد طاقت نتوانست دیگر شایان

 25فصل

 

 آغوش در مرا وقتی حتی.  نشد باورم ؛ کردم باز را درخانه وقتی.  آمد سراغم به ای غیرمنتظره بطور مادر ؛ روز هیجده و دوماه از بعد

 از شاید تا دوختم در به چشم که روزهایی چه ؛ کردم شماری لحظه ساعتی چنین امید به که روزهایی چه.  نکردم باور بازهم ؛ گرفت

 محکم رام حالیکه در حاال اما ؛ داشتم او برای ناگفته حرف چقدر و رساندم صبح به او آغوش فکر در که شبهایی چه و بیاورند خبری او

 رحمت حتی ؛ محبتی نه و امنیت نه و دیدم آغوش آن در آرامشی نه.  نداشتم احساسی هیچ ؛ میکرد گریه زار زار و میفشرد سینه به

 . میرفت ام صدقه قربان یکریز مادر.  بود خشکیده وجودم در هم

 ردنگذ شایان سر از خدا ؛ کجاست من مهتاب آن ؛ شدی الغر و تکیده چقدر ؛ برم ماهت شکل قربون الهی ؛ بشه فدات به مادر الهی ـ

 ذرهنگ عزیز سر از خدا ؛ کردیم عار بی و کار بی مردک آن تقدیم دستی دو که است گلی دسته آن این ؛ آورد دخترم سر به چه که

 . انداخت ما دامن توی را پسرش که

 وقتی.  بودم آغوشش در همچنان ؛ خشک چوب تکه یک مانند به هم من و کرد عزیزجون و شایان نثار ؛ بود ناسزا و فحش هرچه و

 بیا:»  گفتو گرفت را دستم و نگذاشت ؛ بیاورم چای فنجانی خواستم و کردم راهنمایی سالن سمت به را او کند تازه نفسی خواست که

 «. ببینمت دوماه این اندازه میخواهم ؛ بنشین

 . شد نخواهد تکرار روز هیجده و دوماه این وقت هیچ اما ـ

 «؟ میزنی زبان زخم:»  گفت میکرد پاک را اشکهایش درحالیکه

 . کرده باز زبان که است دل زخم این ـ

 حتی ؛ نداشتیم را خانه از شدن خارج اجازه ؛ بودیم حبس خانه در مدت این ما قسم خدا به ؛ شناسی می بهتر را پدرت خودت مادر ـ

 ؛ کشیدم زجر کم من میکنی فکر ؛ مادرم یک من.  آمد می همراهمان خودش.  برویم میخواستیم که هرجا و بود کرده قطع را تلفن

 ینا مثل ؛ گفتم تو دوری غم از ؛ کشیدم آه ؛ ریختم اشک هرچه.  نمیشد راضی زبانی هیچ به پدرت.  ریختند اشک کم ماهان و زهرا

 اسم.  دکشی بیمارستان به کارش که بود افتاده خوراک و خواب از چنان آن اول هفته دو یکی.  میزدیم حرف سنگ تکه یه با که بود

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          237  |صفحه            

 

 را در ؛ دش بهتر کمی حالش که هم بعد و میکرد پرت آمد می دستش دم هرچه و میریخت بهم ؛ بیاوریم رویش جلو نمیتوانستیم را تو

 !؟ بکنم میتوانستم چه من حاال.  بزند را او قید باید بیاورد را تو اسم هرکس که کرد حجت اتمام و بست ما روی به

 کاری یک باید اول ازهمان ؛ بکنید نمیتوانید کاری هیچ حاال ؛ هیچ حاال: »  گفتم کنم کنترل را خودم نمیتوانستم که بودم عصبانی آنقدر

 را برده یک حکم پدر برای شما.  دادید انجام چرا و چون بدون خواست هرچه کردید گوش حرفش به خواست پدر هرچه.  میکردید

 مک چه مگر ؛ دهید انجام نتوانید هم کاری هیچ که معلومه.  میداد انجا را اوامرش تمام که ؛ داشتنی دوست و زیبا ای برده ؛ داشتید

 نمی ینجاا به کار حاال ؛ ایستادید می اش منطقی غیر حرفهای جلو اول روز همان از اگر ؛ پدر گوش به حلقه کنیز بودید شده که داشتید

 توق هیچ.  بزند حرف حرفش روی کسی نباید و درسته کارهایش ی همه فکرکرد که آوردید کم پدر حرفهای جلو اینقدر.  کشید

 و ودر باال روز به روز پدر توقع سطح که شد باعث همین خب ؛ نکردید عنوان را تان خواسته وقت هیچ.  نکردید بیان را خودتان نظر

 مجرم که بودم بدکاره زن یا قاتل ؛ دزد ؟ شدم مجازاتی چنین مستحق که کردم چه من مگر.  باشد داشته را انتظارات همین هم ما از

 دیگران ؛ نیست درست او عقیده و فکر همیشه که بفهمد نمیخواهد پدر چرا.  میشدم ترد خانواده و خانه از باید که بود سنگین اینقدر

 به ودنب یکی.  داشتیم بحث باهم همیشه عقایدش همین سر دارم یاد به هرچه.  کنند استفاده آن از او مثل میتوانند و دارند عقل هم

 «. نمیشوند منزه و پاک شما مثل همه که بگوید پدر

 جمع سدی پشت که بودم آبی مانند به.  بودم زده آخر سیم به چکید می صورتم و سر از عرق و شده سرخ خون مثل هیجان از صورتم

 . است درحرکت شهر سمت به و کرده خراب را سد ی دیواره ای روزنه با حاال و شده

 از را شما فکر که مدتهاست.  میکرد محکوم را شما ی همه ؛ داشت وجود عادلی قاضی اگر.  کردید ظلم حقم در که کن باور ؛ مادر ـ

 ؛ کند امیدوار زندگی به و دلگرم مرا حرفهایش با ؛ باشد ام تنهایی همدم که ؛ داشتم مادراحتیاج به که لحظاتی.  ام کرده بیرون ذهنم

 ؟ ودیدب کجا ؛ کنم تعریف برایش را وحشتناک شب آن داستان و بنشیند کنارم در خواهرانه که داشتم احتیاج اهریخو به که زمانی

 ؟ بودید کجا ؛ نیامد خبری شما از و شد سفید در به چشمم که زمانی

 جا به برایم کشنده و تلخ ای خاطره جز و رفت و گذشت بود هرچه.  بدانی که نمیخواهد هم دلم و کشیدم چی نمیدانی ؛ مادر

 . نگذاشت

 ههمیش برای هم حاال.  بیاوم یاد به چیزی نمیخواهم: » گفتم.  بود فراگرفته را وجودم تمام لرزشی خاطرات آن یادآوری از درحالیکه

 «. میرویم داریم

 «؟ کجا:»  گفت مادرهراسان

 . نباشد آشنایی هیچ که جایی ـ
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 . میزنی که حرفیه چه این دخترم ـ

 . رفت خواهیم آمریکا به ما...  کنم بازی باز رو ؛ پدر با ؛ بعد به این از میخواهم ـ

 . آمریکا!  چی ـ

 . پذیرند می مرا باز روی با آنجا الاقل هستم آمریکایی شهروند یک من ؛ بله ـ

 «. کنی مرگ دق را پدرت میخواهی تو:» گفت عصبانیت با مادر

 . نداره مهتاب نام به دختری گفت که او ـ

 . میشه درست چیز همه باش داشته صبر کمی.  گفته چیزی یه ؛ بوده عصبانی موقع اون عزیزم ـ

 . بهتره همه برای من رفتن.  شد خواهم دیوانه حتم به بمانم اینجا اگر ؛ نمانده برایم صبری دیگر کن باور! مادر ـ

 . بزنی احمقانه عمل این به دست تو نمیگذارم من ـ

 . باشه دیر کردن نصیحت برای دیگر فکرکنم ـ

 . بکنی دل ات خانواده و دیار و شهر از میخواهی که نیفتاده اتفاقی ؛ دلم جون ؛ عزیزم آخه ـ

 . گرفتم را تصمیمم من ؛ کنی منصرف مرا نمیتونی ؛ مادر ـ

 . فکرکن عاقالنه میکنم خواهش ـ

 ؟ دارید خبر شما آیا ؛ گرفتم تماس پدر با من ـ

 «! میگی راست!  من جان:»  گفت تعجب با مادر

 . ندارید خبر هم شما ؛ جالب چه ـ

 «؟ شد چی کن تعریف برایم:»  گفت اشتیاق با و گرفت را دستانم مادر

 «. کرد قطع را تلفن او ؛ هیچی:»  گفتم تفاوتی بی با

 «. من بخاطر...  نکن را اینکار:»  گفت دقایقی از بعد و کرد سکوت مادر
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 چرا . هستم بالتکلیف و سردرگم ؛ ندارم خوبی روحی وضع ؛ دارم قرار بدی وضعیت در من.  نکن بازی احساساتم با میکنم خواهش ـ

 . کنید درک مرا نمیخواهید

 . برو دیگری کشور به الاقل ـ

 «. میترسید پدر از هنوزه که هنوزم:»  گفتم و زدم پوزخندی

 . ندیدم او از خوبی بجز و دارم عالقه او به.  دارم دوستش.  است همسرم ؛ نمیترسم او از ـ

 ما نوبت حاال و گذرانده سر پشت شکل بهترین به را اش جوانی پدر ؟ دارد هم بدی آیا ببینید که زدید حرفش روی حرفی حال به تا ـ

 علی گرم ؟ نشندید آشنا باهم جا همان مگر ؟ نرفتید آمریکا به تحصیل ادامه برای شما خود مگر.  کرده اشتباه میگوید ؛ رسیده که

 یمنیامد دنیا به آنجا من و ماهان و نکردید زندگی باهم کشور آن در سال سالهای مگر ؟ نکردید ازدواج هم با پدربزرگ مخالفت رغم

 ؟

 «. کرده فرق آسمان تا زمین حاال با اونموقع آخه:»  گفت و فکرکرد کمی مادر

 . گرفتیم را تصمیممان ما بهرحال ـ

 ؟ بکنید چه میخواهید ؛ کار و کس بی ؛ دنیا سر اون آخه ـ

 . دادی انجام پیش سال سی شما که کاری همان ـ

 می آدم برسر چه که ندیدی و نبودی.  نگیر کم دست را آن ؛ است بزرگی غم ؛ غربت غم.  گذشت سخت خیلی ما به هم آنموقع ـ

 در که کارهایی میکردیم کار باید آنجا اما نیستیم کمی خانواده از پدرت و من که میدانی خودت.  دیدم خودم چشمان به من اما ؛ آورد

.  بود درتپ شعار این.«  کنی زندگی اینکه نه ؛ بمانی زنده تا کنی کار باید:»  میگفت پدرت.  دهیم انجام نداشت امکان خودمان کشور

 که را مان زندگی دوران بهترین.  گذاشت نمی برایمان سرخاراندن وقت دیگر ؛ یکطرف زندگی خرج ؛ یکطرف خواند درس

 ایران به متوانستی نمی ما و بود سیاسی پدرت که چون بودیم مجبور ما اما.  شد حرام آنجا ؛ ببریم سر به خودمان درکشور میتوانستیم

 . برگردیم

 ؟ جرمی چه به ـ

 . دانشگاه در اغتشاش جرم به ـ
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 من ؛ مهست سیاسی که باشد خوش دلم الاقل که نکردم پا به اغتشاش دانشگاه در که من ؟ چی من اما ؛ بود شده مرتکب جرمی پس ـ

 هشبان یک عزیزت دختر میدونی ؛ مادر.  کردم شرکت دوستانه ازدواج سالگرد یک در که بود این جرمم و بود خودم الک توی سرم

 زن ؛ دبو کشته را همسرش که بارداری زن ؛ بودند گرفته او از حشیش کیلو هشتاد که پیرزنی.  گذراند کسانی چه کنار در را روز

 ؟ دمبو کجا من فهمیدی حاال.  کردم زندگی ها انسان ترین کثیف کنار در من ؛ آورد می ارمغان به ما جوانان برای را فساد که فاسدی

 چه ؛ مآمد بیرون آنجا از وقتی تازه ؟ کنم بیرون ذهنم از را تلخ خاطرات این میتوانم چگونه من:»  گفتم لرزید می صدایم درحالیکه

 با ؛ شود گم نگاهشان شیرینی در ها تلخی آن تا میکردم حس را ام خانواده وجود گرمای باید درحالیکه ؟ بود درانتظارم چیزی

 باور!  ادرم.  گرفت من از را پدر کلمه گفتن حق و کرد ترد همیشه برای مرا کشیده یک زدن با که کسی ؛ شدم رو روبه پدر نامهربانی

 طی در که درسته. زد رقم برایم را سرنوشت این او خود اما ؛ نیست برایم پدر از تر داشتنی دوست و زیباتر موجودی هیچ کن

 یروزهای.  نداشتم را او کردن قهر لحظه یک طاقت اما ؛ نبود بینمان دیگری چیز جدل و بحث جز میکردیم زندگی باهم که سالهایی

 و منبوی را آنها و نروم لباسهایش کمد سراغ به و نکنم تماشا را رفتنش و آمد پنجره پشت از نداشت امکان ؛ بودیم قهر باهم که

 . نبوسم

 نم قدمی چند در او.  میشوم خفه دارم او دوری از ؟ چی حاال اما.  میکردم زندگی و میکشیدم نفس او با ؛ بود هستیم ی همه پدر ؛ مادر

 «. بگیری را رفتنم جلو نکن سعی...  کنم تحمل نمیتوانم کن باور.  ندارم را او به شدن نزدیک حق اما ؛ است

 ؛ پرکرد را وجودم ی همه مادر وجود گرمای ؛ کرد بوسه غرق را صورتم تمام و گرفت آغوش در مرا میریخت اشک که همانطور مادر

 . فشردم خود به را او محکم و بیاورم طاقت نتوانستم دیگر

 از عدب.  شد بهتر ام خانواده با ام رابطه کم کم.  بود تفاوت بی همچنان او اما ؛ نه یا زد حرفی پدر با من رفتن ی درباره مادر نمیدانم

 ته و سر بی جوابهای با میکردم سوالی من اگر و نمیزدند ازاو حرفی.  نبود خبری پدر از اما ؛ آمدند دیدارم به زهرا و ماهان هفته چند

 صحبت باهاش و زدم اتاقم دیوار به داشتم او از عکس هرچه ؛ بود کرده را هوایش دلم خیلی.  کشاندند می دیگر جای به را تصحب

 از که ای باهرجمله ؛ گذشته مثل دیگر نمیکرد مخالفت گاه هیچ و میداد گوش حرفهایش به برلب لبخندی با متین و آرام او ؛ میکردم

 و تمنشس می ساعتها.  نمونه و خوب پدر یک بود؛ کرده فرق خیلی گذشته با او.  کشید نمی درهم را ایشه اخم آمد؛ می بیرون دهانم

 . میداد را جوابم لبخندی با و میکرد گوش صبورانه او و گفتم می ام زندگی از و شایان از ؛ خودم از.  میکردم دل درد او با

 زعزی دختر توانسته چگونه او نمیدانم ؟ میشود مگر اما ؛ کنم پاک ذهنم از را او که میکنم سعی.  ام ندیده را پدر که است چهارماه

 بیرون پدر رفک از تا بکشد بیرون خانه از مرا ای بهانه هر با میکند سعی خیلی پریا.  بسپارد فراموشی به راحتی همین به را اش دردانه

 ام یزندگ تمام تا ؛ بخشیده مرا پدر که بگوید که بودم مادر زبان از کلمه یک منتظر فقط و فقط.  است من همراه پدر جا همه اما ؛ روم
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.  خورد منخواه آب او اجازه بدون بعد به این از که بگویم او به و بروم بوسش دست به و بزنم را آمریکا به رفتن قید.  کنم او فدای را

 . ماندم جمله این حسرت در که افسوس صد و اماافسوس

 بود ایانش این فقط ؛ بودم آمریکایی شهروند یک من ؛ گرفتیم وکیلی جا همان و کردیم دبی به سفری ؛ شد درست کارها راحت خیلی

.  شد فردی کارها تمام تا کشید طول ماه شش ولی کردیم زیادی خرج اینکه با.  بیفتد تعویق به کارهایمان مقدار یک شد باعث که

:»  فتگ و گرفت تماس ما با تلفنی ماه شش از بعد وکیلمان.  بگیرم را شایان اقامت توانستم تا فروختم ؛ داشتم جواهر و طال هرچه

 «. برسانید آمریکا به را خودتان دیگر ماه یک تا باید است آماده هم هایتان بلیط ؛ شد تمام باالخره

 ات. داشتم وقت ماه یک فقط.  کنم پر یادگار به هایم ریه در را وطن خوش بوی تا داشتم فرصت ماه یک فقط ؛ لرزید دلم ناگهان

 مینه به چیز همه میکردم فکر هرچند.  بکشم کول به و بپیچم چمدانی در را زندگی سال سه و بیست حاصل و کنم جمع را خاطراتم

 سر آنجا در مبتوانی اینکه تا فروختیم می را مان زندگی تمام باید ؛ نداشتیم اندازی پس که ما.  بود سخت خیلی اما ؛ میشود تمام راحتی

 برای راهی هیچ و کردم خراب را سر پشت های پل تمام.  فروختیم را مان زندگی وسایل و ماشین تا گرفته خانه از ؛ بگیریم سامانی و

 به مجددا ینمیتوان فروختی که راحتی همین به.  نزن ات زندگی به آتش دختر:»  گفت و کرد نصیحتم مادر.  نگذاشتم جا به بازگشت

 «. باشی داشته سرپناهی داشتی برگشت قصد و شدی پشیمان موقع یک اگر که کن نظر صرف خانه فروش از.  آوری دست

 ؛ آهن و سنگ و خاک مشت یک حاال.  کنند جلوگیری رفتنم از نتوانستند ؛ داشتم اینجا در عالیق اینهمه من:» گفتم درجواب

 فکر به االح.  بیاورم دست به را آنها نمیتوانم گاه هیچ دیگر که میدهم ازدست را چیزهایی من ؟ باشند برگشتنم پشتوانه میخواهند

 داخ هم بعد به این از ؛ کند باز ای گره برایم نتوانست ثروت و پول عمر یک!  بخورد دردم به روزی یک ممکنه که باشم مادیاتی

 «. است بزرگ

 به مرا بود داده که قولی طبق پدر.  است مخالف رفتنم با هم او که نگفت پدر از کلمه یک اما ؛ کند منصرفم تا میکرد سعی خیلی مادر

 میکرد زاری و گریه خیلی مادر.  کند مخالف من رفتن با توانست می چگونه پس ؛ نداشت مهتاب نام به دختری او.  کرد فراموش کلی

 به را ندهبر برگ همییشه برای دیگر ؛ میشدم منصرف اگر.  نبود آمدن کوتاه جای دیگر اما ؛ گذاشت اثر احساساتم روی طوریکه به ؛

 رایب اگر حتی ؛ بگیرم تصمیم ام زندگی برای خودم شده که هم یکبار برای بگذارد و کند درک مرا که خواستم مادر از میدادم پدر

 . دهم انجام دارم دوست که را کاری بگذارد ؛ شوم نادم و پشیمان عمر ی همه

 هک زندگی آن و شوی خوشبخت مادر امیدوارم.  نمیرسد عقلم به تو ماندن برای راهی هیچ دیگر:»  گفت و کرد پاک را هایش اشک او

 «. آوری دست به هستی جستجویش در

 «. خوردمی دردت به خیلی پول آنجا ؛ کن قبول من از هدیه بعنوان را این:»  گفت و آورد بیرون توجهی قابل مبلغ با چکی کیفش از و

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          242  |صفحه            

 

 «. بپذیرم شما از را آن نمیتوانم من ؛ است زیادی مبلغ این.  نیست ممکن ؛ نه:»  گفتم سماجت با

 . کنی رد را ام هدیه میخواهی یعنی ـ

 . است هدیه یک از بیشتر این ؛ مادر ـ

 . میخوره دردت به خیلی غربت در که گفتم ـ

 . نمیتوانم ؛ نه ـ

 «. نداره پدرت به ربطی هیچ و است من طرف از این:»  گفت و آمد سمتم به عصبانیت با

 ... اما ـ

 اهگ هیچ که است ای سرمایه ملک.  بخری ؛ نقلی چند هر ؛ ای خانه کن سعی فرصت اولین در شنوی می من از فقط ؛ نداره اما دیگر ـ

 . نمیرود بین از

 . گریستم آرام آرام و گرفتم آغوش در را او

 همراه به که بود قرار را هرچه.  دادم قرار آن درون ناله و آه با را ام جوانی و کودکی خاطرات تمام.  بستم را چمدانم سوزان دلی با

 خود هب.  شد زنده گذشته خاطرات دوباره و زدم ورق بار چندین را عکسهایم آلبوم.  ببرم یاد از مبادا که نوشتم کاغذ روی به ببرم

 مدانچ در لباسهایم الی البه را آنها ؛ کند غلبه برمن احساساتم اینکه از قبل و داشت وجود بازگشت برای راهی کاش ای:»  گفتم

 تنها لحظه یک آخر روزهای.  شد من سهم چمدانی ؛ زندگی سال سه و بیست حاصل از ؛ نبردم همراه به چیززیادی.  کردم پنهان

 جاری اشکشان مبادا که کنند کنترل را خودشان میکردند سعی همه و بودند کرده ام دوره همه دوستانم تا گرفته ام خانواده از.  نبودم

 مرا ارید هم تو حاال اما ؛ کردم خوش تو به دل آرش رفتن با ؟ کنم چه تو بدون:»  گفت گرفت را گلویش بغض درحالیکه پریا.  شود

 «. کنم راضی را فرزاد باید شده هرطور بمانم اینجا نمیتوانم دیگر من ؛ میکنی ترک

 رایمب اینجا. نمیتوانم اما ؛ نمیرفتم عنوان هیچ به بود خوش اینجا دلم اگر قسم خدا به ؛ نکن خراب را ات زندگی من خاطر به دختر ـ

 دهم نجات را خودم باید.  میکنم حس خود روی به زیادی فشار میروم که طرف هر به. میشود تر تنگ روز به روز که شده قفسی مثل

 سپری هم با را خوبی روزهای ما.  داشت نخواهم هرگز را اینجا خوش روزهای ؛ هست هرچه.  است انتظارم در چه آنجا نمیدانم. 

 دبای زده غربت کشوری در تنها و یکه من و هستید هم دور هم باز شما چون ؛ است تر سخت مراتب به شما دوری من برای.  کردیم

 . رفت باید ؛ رفت باید ندارم ای چاره اما ؛ میروم غربت به زده یخ جسمی با کن باور ؛ کنم سر
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 دمش فرودگاه وارد وقتی. بودم باخته را خودم حسابی من اما ؛ گنجید نمی پوست در خوشحالی از شایان.  رسید فرا موعود روز باالخره

 و میداد دلداری مرا شایان.  میزد موج سیمایم در نگرانی و اضطراب ؛ میکردم حمل سختی به را آنها و نداشت رفتن یارای پاهایم ؛

 چیزی هچ ؟ بود خواهد انتظارم در چیزی چه.  بازگشت بدون سفری ؛ بازگشت بدون سفری. » بنشینم صندلی روی به تا کرد کمکم

 نای باشد افتاده خط که ای صفحه مثل «؟ کرد خواهم پیدا سرنوشتی چه ؟ کرد خواهم پیدا سرنوشتی چه ؟ بود خواهد انتظارم در

 . میشد تکرار ذهنم در جمالت

 به هرکس و شلوغه خیلی سالن. میروند آنطرف به طرف این از آهسته حرکاتی با همه که فیلم یک مثل ؛ میگذرد کندی به دقایق

 یآب لیوان و بروم آبخوری سمت به و برخیزم جا از میخواهد دلم.  ندارد توجهی من جان نیمه جسم به کسی.  است کارخودش دنبال

 را سیک است نمایان ام چهره در که نگرانی و دلواپسی تا نمیکرد ام بدرقه کس هیچ کاش ای ؛ ندارم برخاستن جا از توان اما ؛ بنوشم

 نگاه آنطرف و اینطرف به ناامیدانه چرا ؟ میکنند زاری و گریه چرا.  فهمم می حاال میکنند وطن جالی که را آنهایی درد.  نیازارد

 . نامعلوم میروند سفری به چون ؟ هستند هایشان گمشده دنبال به هراسان چرا ؟ میکنند

 هرچند و گرفته را وجودش تمام خوشحالی.  داد باجه متصدی به را ها چمدان که دیدم می را او دور از ؛ داشت فرق خیلی شایان اما

 از را او و یایدب کسی ممکنه لحظه هر که میکند فکر شاید. میگذراند نظر از را اطراف هراسان بعد و میکند نگاه ساعتش به یکبار دقیقه

 جز که یرودم بیگانه کشوری به درحالیکه ؛ باشد خوشحال اینقدر میتواند چطور واقعی بچه یک ؛ است بچه یک هنوز او.  دارد باز رفتن

 . است وسردماغ سرحال چنین این که دارد باالیی نفس به اعتماد او.  نمیداند آن از دیگری چیز ذهنش در گنگ ای نقشه و نام

 خالی دلم ته آن یک.  غربت حال به وای ؟ کرده را آنها هوای دلم زودی این به خدایا ؛ دارم احتیاج آشنایی به ؛ مینگردم اطراف به

 اطالعی اآی ؟ است ناراحت من رفتن از آیا.  کردم تکرار را او اسم چندبار و افتادم پدر یاد به ناگهان!  بیاورم طاقت میتوانم یعنی ؛ شد

 مثل و افتاده تالطم به قلبش آیا ؟ دارد حالی چه لحظه این در او ؟ میشود تنگ برایم دلش آیا ؟ اند کرده پنهان او از یا ؛ دارد رفتنم از

 یفک از را کوچکی آلبوم میشد ناپدید میزدم برهم چشم تا و دیدم می را او انداختم می نظر که هرکجا به ؟ است پشیمان و نادم من

 گوشه زا اشکی قطره.  نیافتنی دست است واقعیتی ؛ نیست رویا یک دیگر این.  کردم نظاره را پدر عکس و آوردم بیرون ام دستی

 را حالم مردم دهنده آزار صدای اما ؛ بگیرم آرام کمی تا بستم را چشمانم و فشرد ام سینه روی به را آن ، چکید عکس روی به چشمم

 مرا کس هیچ نمیخواستم ؛ زدم چشمانم به را ام آفتابی عینک و کردم پاک را اشکهایم سریع خیلی.  ترکاند را بغضم و کرد تر خراب

 تا اشم؛ب مقاوم و محکم باید ؛ نیاورم در را کسی اشک و نکنم گریه شرایطی هیچ تحت که بودم داده قول خودم به.  ببیند شکل آن به

 . لحظه آخرین

 یکردم نگاهم تعجب با درحالیکه و.« بود خواهیم آبی آسمان در دیگر ساعتی تا است راه به رو چیز همه:»  گفت و رسید راه از شایان

 «؟ داری برنمی را عینکت چرا:»  گفت
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 . بود رفته یادم...  اوه ـ

 هب کرد شروع و نیاورد رویم به اما ؛ ام کرده گریه که شد متوجه شایان ؛ شدم عینک دسته با کردن باز مشغول و برداشتم را آن و

 . کجا من و بود کجا او.  داده انجام که کارهایی از کردن تعریف

 دست در را مادر زده یخ دستان و گرفتم جان و شد گرم دلم آنها دیدن با ؛چقدر پدر بدون بازهم ؛ رسیدند راه از ام خانواده باالخره

 نقدرای چرا!  کردم چه او با خدایا.  درخشید نمی گذشته مثل زیبا چشمان آن دیگر ؛ بود شده تکیده و الغر مدت این چقدر ؛ گرفتم

 در را وا ناگاه به.  بودم خودم فکر به فقط و فقط و گرفتم نادیده را اش گرفته غم نگاه ؟ نکرد اثر من در مادر ناله و آه که شدم ظالم

 «. ببخش مرا مادر:»  گفتم و گرفتم بغل

 ها بچه.  یمیکن بخشش تقاضای من از که نکردی کاری تو عزیزم:»  گفت کند جلوگیری اشکش ریختن فرو از میکرد سعی درحالیکه

 دنیا آنطرف میکنی فکر اگر. بگیرم را تو جلوی نمیتوانم هم من و بگیریم تصمیم برایشان نمیتوانیم ما دیگر میشوند بزرگ وقتی

 خوشبختی والدین ؛ نباش ما نگران.  نیاید سراغت به پشیمانی وقت هیچ که امیدوارم.  خدا امید به برو ؛ شد خواهی خوشبخت

 «. باشند که هرکجا حاال ؛ میخواهند را فرزندانشان

 «. دارم دوستت:»  گفتم و فشردم آغوش در محکم اورا.  بیندازد او یاد به مرا مبادا تا نیاورد میان به پدر از کالمی هم باز

 را همدیگر باز آیا.»  گرفتند آغوش در مرا و آمدند سمت به زهرا و ماهان ؛ شد سرازیر اشکم و کنم کنترل را خودم نتوانستم دیگر

 حقت در گاه هیچ ببخش مرا ؛، مهتاب:»  گفت ماهان.  میکرد منقلبم بیشتر ؛ میشد تکرار ذهنم در که جمله این.«  دید خواهیم

 «. بودم دور تو از چقدر فهمم می ؛ میروی داری که حاال و بود بینمان عمیق شکافی ؛ بودیم هم کنار در که سالها این ؛ نکردم خواهری

 . گرفتی شکل اینطور ؛ ندان مقصر را خودت ـ

 ... تو اما ـ

 .بودیم هم درکنار همه االن ؛ بودم شما مثل هم من کاش ای ـ

 «؟ پکری اینقدر چرا عزیزدلم:»  گفتم و گرفتم را او دست میکرد نگاه مرا اخم با زهرا

 . بودی من همدم تنها تو آخه ـ

 «. است خوبی راهنمایی او.  شد خواهد تو همدم ماهان بعد به این از حاال:»  گفتم و کردم ماهان به نگاهی

 «. ندارم را کسی ازتو غیر دیگر منکه ؛ جونم آره:»  گفت و کشید زهرا سر بر دستی ماهان
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 ماهان به نشود مادرمتوجه بطوریکه آهسته و بگیریم تماس باهم زود به زود دادیم قول و ریختیم اشک هم آغوش در خواهر سه و

 «.باش مادر و پدر مراقب:»  گفتم

 پریا.  بود هویدا شان چهره در وضوح به غم اما ؛ دهند نشان خوشحال را خودشان میکردند سعی ؛ رسیدند راه از همگی ها بچه

 کم.  ردبب بین از را زده غم جو آن هایش لودگی با تا خواستم شایان از بار اولین برای.  بگیرد اش گریه مبادا که آمد درنمی جیکش

 با را تماسشان و باشند یادم به که خواستم آنها از و کردم خداحافظی دوستانم تک تک با.  نشست ها چهره بر اجبار به ای خنده کم

 . نکنند قطع من

 حرف یک با و ببوسم را کسی چه نمیدانستم ؛ داشت قرار مقابلم در ؛ مهربان صورتی با ؛ آشنا ای چهره میکردم نگاه که طرف هر به

 این به دست چرا!  خدایا ؛ گرفت را وجودم ی همه پشیمانی بازهم.  میکردم ترکشان همیشه برای که بودند عزیزانی همه ؛ بزنم

 ؟ گرفتم تصمیمی چنین سرلجبازی از چرا.  بروم نمیخواهم من ؟ زدم حماقت

 شماره وقتی.  آمد برنمی دستم از کاری هیچ و میکرد گریه آرام آرام زهرا آغوش در مادر ؛ شد سپری تندی به تلخ لحظات آن

 را او ؛ ممیگشت ماهان دنبال به.  است فرصت آخرین این ؛ رفت باید ؛ شد حکمفرما بینمان سکوتی یکباره ؛ کردند اعالم را پروازمان

 ار آنها ؛ باش مادر و پدر مواظب فرزندت جان ؛ ماهان:» گفتم و رفتم سمتش به سرعت به.  دیدم کردن گریه درحال دورتر قدم چند

 «. نگذار تنها

 «. نباش آنها نگران:»  گفت و کرد پاک را هایش اشک

 «. کند حاللم پدربگو به...  مادر:»  گفتم و بوسیدم و گرفتم آغوش در را مادر بار آخرین برای

 . نگفت هیچ و افتاد گریه به

.  دندنشان دلم بر را مهر ان اینکه مثل ؛ زدند مدارکمان روی را مهر که وقتی.  افتادیم راه به بازرسی سالن سمت به شایان اتفاق به

 «. شد تمام چیز همه:»  گفتم و برگشتم شایان طرف به گرفت اوج هواپیما که وقتی ؛ بودیم نشسته هواپیما صندلی روی بعد دقایقی

 21فصل

 

 غربت درد . فکرکرد بتوان آنچه از تر سخت.  گذشت سخت اما ؛ است راحت گفتنش زبان به.  راحتی این به نه البته ؛ گذشت یکسال

 هب باید اما ؛ است دهنده آزار و دشوار چه که بودم شنیده آن و این از فقط زمان این تا.  کنم توصیف چگونه نمیدانم را دری به در و

 شورک توی.  نداری جایی به راه و کسی بی ؛ پناهی بی.  نیست گرم پشتت.  است خالی دلت ته.  چیست بدانی تا شوی مواجه آن
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 همین تیگذاش بیرون خانه از را پایت و کردی دلتنگی احساس وقتی.  نیستی غریب اما ؛ باشی تنها ممکنه ؛ باشی آنکه هرجای خودت

 ایههمس سراغ به ؛ بزند حرف تو با خودت زبان با فروشنده و بروی ای مغازه به خرید برای ؛ بشنوی را هموطنانت ی همهمه صدای که

 همه ؛ ربتغ توی اما.  نیستی غریب دیگر ؛ کنی استشمام را وطن خوب بوی ؛ میکشی نفس وقتی حتی ؛ کنی درد او با دوکلمه و بروی

 نمی را کس چهی اما ؛ شود باز دلت شاید تا میزنی بیرون خانه از.  بزنی حرف کسی برای نمیتونی ؛ میگیره دلت وقتی.  میکنه فرق چیز

.  زدن غر هب کنی شروع و کند خرد را اعصابت سنگین ترافیک ؛ بزنی چانه ای فروشنده با ؛ هموطن یک برای میزنه لک دلت.  شناسی

 شهمی ارزش دارای ؛ نداشته ارزش برات گاه هیچ شاید که چیزی کوچکترین حتی.  همزبان یک با دعوا برای پرمیکشه دلت حتی

 نه فهمیب میتوانی را آنها تو نه دارند فرق تو با همه.  بیگانه رسوم آداب ؛ بیگانه آدمهای ؛ بیگانه صدای.  است بیگانه برات چیز همه.

 از بعد دعای و اذان صدای.  افتی می کشور غروب یاد ؛ میکنی دلتنگی احساس بیشتر غروب های دمدمه دم.  دارند تو با کاری آنها

 دلم همیشه اینکه با داشت عالمی خودش برای هم ها جمعه غروب حتی.  میکرد امیدوار زندگی به را تو و میداد بهت آرمان حس ؛ آن

 . نبودم تنها الاقل!  ها جمعه عصر همان به رحمت صد هم باز بینم می حاال اما میگرفت

 ایالت در ابکب نام به شایان دوستان از یکی کمک با.  نمیکردم فکر غربت به زیاد که داشت تازگی برایم آنقدر چیز همه دوناه یکی تا

 کمک و راهنمایی در را اش شادی ی همه که بود اندیشی دور و مهربان پسر او.  کردیم اجاره آپارتمان خوزه سن شهر در کالیفرنیا

 در.  بود کشیده سختی زیادی سالهای و آمده آمریکا به خالی دست با خودش ؛ میگفت که اینطور.  میدانست هموطن یک به کردن

 تا ودب داده انجام را خیابانها آسفالت ؛ تابستان فرسای طاقت گرمای در و ها خانه نظافت تا ساختمان کارگری از ؛ شرایط بدترین

 وقت هر که بود داده قول خودش به او ؛ اندازد راه به کوچکی بازرگانی شرکت و بیاورد دست به را امروزش راحتی بود توانسته

 این:»  گفت شد اصالع با تحصیالتمان و ما نقدینگی از وقتی او.  بگیرد را هموطنی هر دست ؛ دهد تغییر را خودش شرایط توانست

 می زنیدب برهم چشم تا ؛ باشید پولهایتان مواظب فقط ؛ کرد خواهید پیدا سامان و سر کنید فکر آنچه از زودتر شما است عالی بسیار

 با دترزو هرچه بهتره.  است دشواری بسیار کار آن کردن جایگزین ؛ شما فعلی وضعیت در و اید کرده خرج را آنها راحت خیلی بینید

 اینجا.  است مناسب خیلی شما رشته هم کاری لحاظ از.  شوید معاف اجاره پرداخت از که ؛ بخرید ای خانه ؛ اید آورده همراه که پولی

 . ندک پیشرفت میتواند ؛ دهد نشان پشتکار خود از کمی اگر هم شایان و میدهند خوبی حقوق و است زیاد ماما و پرستار برای کار

 بی هم نم البته که داد باد به را پولها از توجهی قابل مبلغ ؛ اول دوماه یکی طی ؛ داشت عادت ولخرجی به که شایان ؛ میگفت درست او

 جای هر هب ؛ باشیم آمده تفریحی سفر یک به اینکه مثل راحت خیلی ؛ نداشتیم غربت دیار از ای تجربه هیچ که ما.  نبودم تقصیر

 لسا یک سر بدهیم ادامه همینطور بخواهیم اگر دیدم آمدم خود به آن یک ولی میکردیم خرج پول راحت خیلی و رفتیم می دیدنی

 پول ؛ کند انیپشتیب را تو کسی مالی نظر از که نیست ایران اینجا:»  گفتم شایان به روز یک.  برگردیم ایران به درازتر پا از دست باید

 واسمانح باید.  ماند نمی باقی برایمان سنت یک حتی که گذرد نمی دیری ؛ بخوریم و بنشینیم آن پای بخواهیم اگر و است محدود ما
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 در ؛ ریبیاو دست به را آن نمیتوانی راحت خیلی و دارد ارزش پول اینجا کنیم پیدا کاری زودتر هرچه کنیم سعی و کنیم جمع خوب را

 «. میکنی دریافت پول میدهی انجام که کاری ازای

 و بارها . بکشد جنون به کارم که بود نمانده چیزی تنهایی و کسی بی غم از.  ام زده حماقتی چه به دست که فهمیدم تازه ماه دو از بعد

 برای میتوانم چطور حاال ؛ نداشتم را مادر و پدر از دوری لحظه یک طاقت که من ؟ کردم که بود غلطی چه این:»  گفتم خود به بارها

.  دنبو آور زجر برایم اینجا مثل ولی ؛ دیدم نمی را او و بودم قهر پدر با چندماهی اینکه با.  باشم محروم آنها ماه روی دیدن از همیشه

 لباس اه دیوانه مثل میشد که عصر.  میگرفتم نیرو و میشد شاد دلم ؛ کشید می نفس هم او که میکشیدم نفس هوایی در که همین

 نبود روزی.  کجا آنها کجاو من فهمیدم می ناامیدی و یاس با ؛ انداختم می نظری اطرافم به وقتی اما ؛ میزدم بیرون خانه از و میپوشیدم

 ااوب که یکبار از دریغ اما است خانه در روز آنموقع میدانستم میپرسیدم را پدر احوال ذوق و شوق با ؛ نباشم تماس در مادر با که

.. . کی تا اما ؛ صبرمیکردم باید ؛ نشده وقتش هنوز میدانستم. نداشتم راهی اما ؛ بود کرده را هوایش بدجوری دلم.  کنم صحبت

 «؟ کنمب خواهشی یک ازت میشه:»  گفتم مادر به میلرزید صدایم حالیکه در و بیاورم طاقت نتوانستم دیگر ؛ ماه پنج از بعد باالخره

 «؟ عزیزم چیه:»  گفت و کرد مکثی

 . کنم صحبت پدر با میخواهم ـ

 . نگفت هیچ و کرد سکوت

 . دارم احتیاج او به هستم تنها خیلی اینجا من میکنم خواهش مادر ـ

 ماا دهم آشتی پدرت با را تو تا کردم تالش خیلی من.  آید برنمی کاری من دست از ؛ دلم عزیز:»  گفت و گریه زیر زد مادر ناگهان

 ناراحت را تو نمیخواهد دلم.  میرود و میگیرد را راهش العملی عکس کوچکترین بدون ؛ آورم می را تو اسم وقت هر.  نشدم موفق

 «. بدهی فرصت او به باید ؛ داره احتیاج زمان به پدرت.  نیست تو از بهتر ماهم اوضاع اما ؛ کنم

 توی هآخ.  نبرم پدر از نامی دیگر هستم زنده تا که دادم قول خودم به و شکستم یکباره که بود آنموقع و!  نبخشیده مرا هنوز پدر

 در بقل قصاوت با پدر اما.  کند دلگرم را تو که است خوش عزیزانت صدای شنیدن به دلت تنها و سخته خیلی کسی بی ؛ غربت

 والیس این.  کند چنین من با توانست چطور پدر.  کرد رها مرا شرایط بدترین در و برگرداند رو من از داشتم احتیاج او به که موقعی

 . ماند جواب بی هربار و پرسیدم خودم از بارها و بارها که بود

 نمیخواهم وقت هیچ:»  زدم فریاد و کردم نابود را هایش خاطره و کردم پاره عصبانیت با بودم زده اتاقم دیوار به پدر از عکس هرچه

 «. نداری وجود برایم دیگر.  نبرم تو از نامی دیگر که میدهم قول خود خدای به.  همیشه برای ؛ ببینمت
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 . کنم تحمل نمیتوانستم هم را او ؛ بودم کرده طغیان من ولی ؛ داشت کردنم آرام به سعی و بود گرفته بغل در محکم مرا شایان

 . برنمیداری سرم از دست چرا ؛ بمیرم خودم بیچارگی به بگذار ؛ آید می بدم دنیا ی ازهمه آید می بدم هم تو از.  کن ولم ؛ کن ولم ـ

 . بگذار تنهایم فقط برو میخواهی که هرکجا آمریکا هم این ؛ خب ؛ نبودی آمریکا عاشق تو مگر

 دکشیخو به دست مبادا که میترسید او.  شود بهتر حالم تا ماند منتظر و رفت بیرون اتاق از ندارم خوشی حال شد متوجه که شایان

 عشق در ارب اولین برای. میدادم خاتمه زندگی این به پیش سالها داشتم اگر که ندارم ای عرضه چنین که نمیدانست متاسفانه اما ؛ بزنم

 نینچ من با چرا پس ؛ دارم دوست بیشتر را او دنیا ی همه از میدانست که او ؛ حقیقی عشق یک ؛ بودم پدر عاشق من ؛ خوردم شکست

 ستهد اینکه بدون حتی ؛ کرد مدفون خاک زیر مرا یکباره که شد چی پس ؛ هستم وجودش از نیمی من ؛ میگفت همیشه که او ؟ کرد

 . بخشید نخواهم را او هرگز.  بگذارد قبرم سنگ برروی گلی

 . کردم خو ام تنهایی با و پرسیدم کسی از را احوالش نه و بردم پدر از اسمی نه ؛ بعد به آن از دیگر

 ردیمک نویسی نام زبان کالس در.  میکند تیمارستان روانه و آورد درخواهد پا از مرا تنهایی این ؛ میکردم پیدا کاری زودتر هرچه باید

 ؛ بود لمشک بسیار ؛ بودم شده بزرگ نعمت و ناز در که من برای.  کرد پیدا برایمان کاری رستورانی در وقت نیمه صورت به بابک و

 امانج ؛ میکردند پیشنهاد ما به هم آن از بدتر کاری شرایط آن در اگر.  داشت پول باید کردن زندگی برای ؛ نداشتیم ای چاره اما

 فرق شرایطم ؛ آمدم می آمریکا به ام خانواده اجازه به اگر من.  نمیدادیم انجام خودمان کشور در عنوان هیچ به که کارهایی ؛ میدادیم

.  نشست یم برلبانم رضایت از لبخندی ؛ میزدم سر ام بانکی حساب به وقتی هرماه بلکه ؛ نداشتم کردن کار به احتیاج تنها نه.  داشت

 ار خود تالش باید ؛ کنیم پا و دست خودمان برای سرپنای زودتر هرچه بخواهیم اگر و است محدود پول ؛ داشت فرق اوضاع حاال اما

 قدرچ خودمان درکشور فهمیدیم که بود آنجا تازه و داشت فرق خیلی دیدیم می آنچه و فکرمیکردیم آنچه بهرحال.  کنیم مضاعف

 رایب هم آن ؛ ات زندگی هزینه تا کنی کار باید شب بوق تا صبح از اینجا اما ؛ دانستیم نمی قدر و میکردیم زندگی آسوده و راحت

 و کردم تحمل را ها سختی ی همه صبورانه من.  شود تامین معمولی زندگی یک

 بود یوتنهای غربت درد میداد آزارم خیلی که ای مسئله تنها و کردم انتخاب خود که بود راهی چون.  نکردم شکایتی و شکوه گاه هیچ

 بیرون نتت از خستگی کوتاه استراحتی با ولی ؛ باشد دشوار فهمند نمی را تو زبان که آدمهایی با زدن کله و سر و کردن کار ممکنه. 

 به اوهام و خیاالت سیل تا بمانی تنها ای لحظه که است کافی ؛ کنی بیرون ذهنت از نمیتوانی شکل هیچ به را کسی بی غم اما.  میرود

 تنها لحظه یک طاقت چون ؛ میکردم شکر را خدا اما ؛ بود زیاد کارم ساعت اینکه با.  نداری گریز برای راهی و آورند هجوم ذهنت

 . نداشتم را ماندن

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          249  |صفحه            

 

 ات میدادیم امتحان سری یک باید.  بود درستی کار یافتن وقت حاال و رساندیم اتمام به فشرده بصورت را زبان کالس ماه شش

 میرس صورت به و گذراندم چندماهه ای دوره و کردند معرفی بیمارستانی به مرا سال یک از بعد باالخره و کنند تایید را مدارکمان

 . شد مشغول کار به وقت تمام بصورت حسابدار بعنوان رستوران درهمان و نکرد پیدا مناسبی کار شایان اما. شدم استخدام

 با جراحت ؛ تصادفی بیماران.  گذاشت مایه جان از باید واقعا.  فرسا طاقت و سخت کاری ؛ شدم کار به مشغول سوانح بخش در اوایل

 پاشیده هم زا گلوله شلیک با که سرهایی میکردند؛ تسلیم آفرین جان به جان ؛ بروند عمل اتاق به اینکه از قبل که بیمارانی ؛ اسلحه

 . اینها از تر فجیع های صحنه خیلی و بود شده قطع پایشان و دست که دیدم می را کسانی و بود شده

 ترینبیش.  بسپارم فراموشی به را چیز همه تا باشم کار مشغول میخواست دلم.  نداشتم را خانه تحمل ؛ بود ساعته دوازده شیفتم

 ؛ ام زندگی به نه و میرسیدم خودم به نه ، نداشتم خوبی روحی شرایط ؛ میکرد داغانم حسابی که بود شب شیفت در مراجعه ساعت

 خواب از سراسیمه بعد و دهد نجاتم نیست کسی و میزنم پا و دست ازخون دریایی در که دیدم می خواب وحشت شدت از شبها

 دلگرم حرفهای با شایان ؛ بگذارنم را بدی بحران که دادند هم دست به دست همه و همه ؛ سخت کار ؛ غربت ؛ تنهایی.  میپریدم

 کار ؛ داری تو که شرایطی دراین:»  گفت او بزنم را کردن کار قید که خواست من از دوبار یکی.  دهد دلداری مرا میکرد سعی ؛ کننده

 «. باشد نداشته استرس اینهمه که کنی پیدا کاری بعد و کنی استراحت مدتی بهتره است مضر برایت کردن

 کشور این یتو میشود مگر آخه.  بدهم دست از را آن راحتی همین به حاال ؛ کنم پیدا را کار این توانستم تا کشیدیم بدبختی یکسال ـ

 که حقوقی اب تازه ؛ رستوران همان به برگردم دوباره باید باشد نداشته ای حرفه به احتیاج که کنم پیدا کاری بخواهم اگر بود؛ بیکار

 . کرد زندگی میتوان چگونه میدهند

 . کرده داغانت بدجوری شبانه خوابهای این ؛ بروی روانپزشک یک پیش بهتره من نظر به ـ

 . میشه خوب حالم کنم عادت ـ

 . بهتره کنی اقدام زودتر هرچه اما ؛ است خودت میل طور هر ـ

 هم را ایانش طاقت حتی که بود گذاشته اثر رویم چنان آن تنهایی و کسی بی درد ؛ کار فشار.  نبود خبری بهبودی از اما گذشت یکماه

 . گرفت وقت ایرانی روانپزشک یک از و شد تمام تحملش باالخره تا ؛ میدادم گیر او به مختلف صورتهای به و نداشتم

 به هک جوانهایی اکثر ؛ هستی قوی و سالم دختری عکس به و نداری مشکلی هیچ تو:»  گفت و کرد صحبت من با ساعت دو پزشک

 وشگ کامال مرا نصایح فقط ؛ میرود بین از هم ازمدتی بعد«  زدگی غربت»  میگوییم بهش ما ؛ دارند را مشکل همین آیند می امریکا

 «. کنید عمل آن به و کن
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 تا نیدک اجرا مو به مو باید را برنامه این حاال ؛ خب.  کنی کمک همسرت به میتوانی همه از بیشتر تو:»  گفت و کرد شایان به رو بعد

 و یدبرو دارد سالم هوای که تفریحگاهی یا پارک به هفته در دوشب.  کنید ریزی برنامه را تان زندگی.  شود حاصل کامل بهبودی

.  ببرید ار استفاده نهایت تعطیلتان روزهای از ؛ کنید معاشرت آنها با و کنید پیدا خوب دوست چند ؛ بکنید استفاده آن خوب ازهوای

 . آورید دست به را خود آرامش ؛ زیبا ای دریاچه کنار یا ؛ سرسبز دشتی در.  شوید دور شهر از المقدور حتی کنید سعی

 میشهه انسانها ما.  ببرید یاد از کردن کار در را تان کسی بی و تنهایی دارید سعی.  سرمیبرید به بدی شرایط در حاضر درحال شما

 هاست نداشته دنبال به همیشه مغزمان در جایی یه.  نیست اینطور اما ؛ بسپاریم فراموشی به را هایمان نداشته میتوانیم که میکنیم فکر

 بدحال بیماران با حد از بیش کردن کار همین اما ؛ بودید موفق حاال تا هم شما.  میدهد نشان را خودش ؛ جوری یه ؛ روزی یه باالخره و

 را شما ندمیز موج وجودتان در که غمی بیشتر بلکه ؛ میشود آزارتان باعث که نیست شما کار فقط این.  است ریخته بهم را شما ذهن ؛

 «. یدبرو زندگی های زیبایی دنبال به و دهید اختصاص خودتان به را تان زندگی از ساعاتی که است ینا راه بهترین ؛ کرده بیمار

 دنیا مگر ؛ تاس زندگی از جزیی تفریح که میگفتم بهت چقدر یادته:»  گفت ؛ نبود بردار دست شایان دیگر ؛ پزشک با مالقات از بعد

 «. میکنیم عشق بیشتر و میخوریم کمتر عزیزم.  بزنیم دو سگ باید اینقدر که میدهند آدم به چندبار را

 «! میخوری کمتر تو اونهم:»  گفتم و کردم نگاه او به چپ چپ

 من انج.  برد لذت زندگی از باید ؛ نشینیم نمی خانه توی تعطیل روزهای بعد به این از.  برسیم خودمان به باید که اینه منظورم ـ

 و رکا و کار همش ؟ داشتیم تفریحی و گشت چه ؛ اول دوماه یکی از غیر ؛ آمدیم اینجا به که سالی یک این از ؛ کن قاضی را کالهت

 . زندگی شد هم این آخه ؛ کار

 . میخواستی خودت که بود زندگی همان این ـ

 . شهر از خارج میرویم خانمش و بک با میکنم ردیف را برنامه هفته همین.  باشم خواسته را چیزی چنین بکنم غلط من ـ

 ؟ چی خودت راستی.  نباشم شیفت من ببینم بده اجازه اول ؛ نرو تند اینقدر ـ

 یه ار ات برنامه هم تو.  تعطیلم بعد هفته زیاد احتمال به ؛ هستم سرکار هم من ؛ بودم کرده فراموش اصال:»  گفت و فکرکرد کمی

 ضیاعترا ؟ چطوری بیرون ناهار با ؛ هستیم فارغ دو هر امروز شکرخدا ؛ خب.  بیفتد بهم هایمان تعطیلی الاقل که کن تنظیم جوری

 «؟ نداری

 «. نه:»  گفتم.  گرفت ام خنده

 . ببریم حالی ؛ مدتها از بعد تا بریم بزن ؛ خوبه خیلی ـ
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 یکی و دلهم ؛ داشت تعلق آبها اینور به که مردی با.  کنم تجربه را خوشبختی شایان کنار در تا کردم عوض کلی به را ام زندگی روش

 رینبهت میخواست او.  داشت خواهیم پیش در که زیبایی زندگی از ؛ گفت سخن شیرنش رویاهای از و برد رویاها باغ به مرا او ؛ شدم

 که ندگیز یک تا کرد خواهد تالش گفت می.  ببرد بین از عشق شیرین طعم با بودم چشیده که را هایی سختی ؛ کند هدیه من به را ها

 میکرد صحبت لطیف و شیرین آنقدر ؛ میکند متعجب را همگان که ساخت خواهد برایم زرینی قصر ؛ کند مهیا باشد داشته مرا لیاقت

 آرامش احساس او درکنار و میشد خالصه شایان در ام زندگی ی همه.  شدم غرق باور این در بیشتر روز به روز و شد باورم که

 . میکردم

 ؛ بود الیخ سال چندین اینکه علت به و بود گذاشته حراج به را خانه بابک ؛ خریدیم مناسب قیمت با ای خانه بابک کمک با باالخره

 طول هما چندین که هرچند.  گرفت برعهده خودش را تعمیرات تمام ذوق و شوق با شایان ؛ داشت احتیاج تعمیر وبه بود شده فرسوده

 را دیوارها و ادره لذتی چه با میداند خدا ؛ باشد بسته کار به دل اشتیاق با چنین شایان که نمیشد باورم ؛ بودیم راضی دو هر اما ؛ کشید

 . کرد مرمت را حصارها و کاری گل را خانه حیاط و کرد تعمیر را بام پشت ؛ زد رنگ

 پاک ار اش پیشانی عرق «؟ شدی خسته خیلی:»  گفتم دادم دستش به داغ چای فنجانی وقتی.  نداشت درتن رمقی دیگر آخر روزهای

 این در را نهخا بهترین دیگر سال چند تا.  کنم نمی احساس را خستگی ؛ هستی کنارم در که وقتی:»  گفت و آورد برلب لبخندی و کرد

 «. خرید خواهم برایت شهر

 . نیستم ناراضی من ـ

 . میکند شرمنده بیشتر مرا این و نخواستی چیزی من از گاه هیچ تو ؛ عزیزم میدونم ـ

 . نمیکنم احساس کمبودی من آخه ـ

 ... مرد یک عنوان به من و دارد تعلق تو به همه هست و بود هرچه ؛ ندادم انجام تو برای کاری هیچ من حاال تا.  چرا من اما ـ

 دنیا یک میکنم خوشبختی احساس تو کنار در که همین و دارد تعلق ما دوی هر به هست هرچه ؛ نزن را حرف این میکنم خواهش ـ

 . داره ارزش برام

 بتوانم راگ. کند اندازی راه شهر سطح در دیگر شعبه دو یکی و دهد گسترش را شرکتش میخواهد بابک:  گفت و کرد کوتاه سکوتی

 . یافت خواهد تحقق رویاهایم کم کم ؛ باشیم داشته کوچکی سهم شعب از یکی در

 «. مانده باقی اندازمان پس از مقداری هنوز ؛ خوبه خیلی که این:» گفتم خوشحالی با
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 از رصدد بیست میتوانم ؛ بکنم کار همینطور دیگر سال یک تا اگر ؛ کردم انداز پس پول مقداری خودم من.  نبود این منظورم ؛ نه نه ـ

 . شوم شریک را شرکت

 «! داریم وتو من مگر:»  گفتم دلخوری با

 یه میدونی ؛ هستم خانه مرد بدانم که کنم کاری باید.  باشم سهیم هم خودم زندگی این در میخواهد دلم.  نیست حرفها این نه ـ

 . برمیخوره بهم داره جورایی

 اینکه ایبر.  شده مردی خوشد برای حسابی!  کرده تغییر چقدر.  بزند را حرفها این و باشد نشسته کنارم در شایان که نمیشد باورم

 «. مبده قرض بهت را پول این میتوانم میکنی فکر اینجور که حاال اما ؛ نداریم تو و من که هرچند:»  گفتم نشود دار جریحه غرورش

.  رداندگ بازخواهم تو به را آن من.  است کافی یکسال ؛ یکسال.  است خوبی فکر این:» گفت و کوبید بهم را دستهایش خوشحالی با

 بیشتر تالش و سعی و بگیری مضاعف نیروی تا باشد کار در خودت سرمایه میدهی انجام که کاری در که نیست این از بهتر چیز هیچ

 «. داشت خواهد تعلق خودمان به که زد خواهم بزرگی شرکت نزدیک ای آینده در من.  بکنی

 خوشبختی ی برقله و رسید خواهیم آرزوهایمان به ما.  نمیکنم فراموش را محبتت این وقت هیچ:»  گفت و گرفت آغوش در مرا و

 «. ایستاد خواهیم

* * * 

 انبیمار از دل و جان با.  شد عوض کلی به ام روحیه ؛ کردند منتقل بخش به«  سوانح» از مرا.  کردم عادت جدیدمان زندگی به کم کم

 وستد چند.  میدانستند خود ناجی مرا و میدادم گوش حرفهایشان به دلسوزانه و نشستم می هایشان صحبت پای ؛ میکردم مراقبت

 ی تجربه و میکند کار بیمارستان این در که است سال سه ؛ کرده مهاجرت انگلستان از که است جسیکا آنها از یکی ؛ کردم پیدا خوب

 او.  ندک برطرف نزند صدمه کسی به که جایی تا را دیگران اشتباهات میکند سعی هوشیاری و درایت با همیشه و کرده کسب زیادی

 وجود هم انیکس ؛ نیستند مهربان جیسکا مثل همه البته ؛ میگیرم کمک او از آید پیش برایم مشکلی اگر و است برایم خوبی راهنمای

.  میکنندن پوشی چشم دیگران خطای کوچکترین از و کنند اجرا مو به مو را دستورات حتما باید و میکنند کار ماشین یک مثل که دارند

 اعتس هشت قبال در.  ندارد کسی کار به کاری و است خودش الک تو سرش هرکس که است شکلی به اینجا ضوابط رفته هم روی

 . نمیرود هدر به وقتت دقیقه یک حتی و داری را استحقاقش که میگیری حقوقی کار

 رهاعص. دارد ارزش دنیای برایمان کم لحظات همان اما بینیم می را همدیگر کمتر ؛ گذاشته شرکت روی بر را وقتش تمام هم شایان

 ام شده ناآش میکند زندگی مان همسایگی در که مهربانی پیرزن با تازگی به.  میکنم سرگرم را خودم گیاه و گل با کوچکمان حیاط در

 اینکه از آید می مادرش دیدن به یکبار ماه شش و میکند زندگی فیالدلفیا ایالت در که دارد پسرخوانده یک ؛ تنهاست من مثل هم او. 
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 ستنده عاطفه بی آب ور این مردم که شده تداعی همیشه ذهنم در.  میشود خوشحال بسیار میزنم صدا انگلیسی تلفظ به مادر را او من

 مدت رهمیند.  است مهربانی و صمیمیت و صفا سنبل او.  است رفته بین از ذهنیت این مادر دیدن با اما تفاوت بی دیگران به نسبت و

 ؛ انداخت تعجب به را او هایم صحبت اینکه با.  کردم بازگو برایش را ام زندگی داستان راحت خیلی که نشسته دلم در چنان آن کوتاه

.  شوی روزپی کنی سعی باید که است مبارزه یک زندگی:» میگوید ؛ نشیند می دلم به خیلی او نصایح.  داد دلداری مرا خوشرویی با اما

 ی همه یاس و ناامیدی ؛ کردی خالی شکست برای را جا که همین اما.  گیرد می قوت تو در امید ؛ است نزدیک پیروزی که وقتی تا

 «. باخت خواهی را مبارزه که میکند غلبه برتو چنان آن و گرفت خواهد را وجودت

 . اندازد می ام کودکی دوران خاطرات یاد به مرا و میدهد را مامانی بوی او

 شب آخر و گذراندیم می مامانی کنار در را وقتمان بیشتر و بودیم آمده آمریکا از تازگی به.  میرفتیم مامانی خانه به خیلی وقتها آن

 می ما هرچه و بود نشده مستبد هنوز پدر ؛ بودیم هم دور همه ؛ شده تنگ دوران آن برای دلم چقدر.  آمد می دنبالمان به پدر

 به و میگرفت را ما دست هرهفته که ماند می باقی قدیمی خوب بابای همان و نمیشد عوض او وقت هیچ کاش ای.  بود همان خواستیم

 هیچ.  برود گذشت نمی و آورد می مان خانه به اصرار با را مامانی ؛ میبوسید و میگرفت بغل در شوقی و شور چه با را ما.  میبرد پارک

 خیلی پدر روز آن.  دارم خاطر به همیشه ؛ رفتم پارک به پدر با که را باری آخرین.  کنم نمی فراموش مادر لبان روی بر را لبخند وقت

 «. بردارید دارید دوست هرچه:»  گفت و برد فروشگاهی به را ما پارک در بازی از بعد.  بود سرحال

 انتخاب بازی اسباب همه آن بین از ؛ نداشتیم گیری تصمیم قدرت ؛ میرفتیم آنطرف به فروشگاه اینطرف از ماهان و من خوشحالی با

 به پدر.  بودم ایستاده ها عروسک تماشای به همینطور من اما ؛ کرد انتخاب را ای دوچرخه و شد موفق باالخره ماهان.  بود سخت

 «؟ کنم کمکت میخواهی:»  گفت و آمد سراغم

 عروسکهای فروشنده که همانطور.  بیاورد برایم را عروسکها اون از تا چند خواست فروشنده از پدر. دادم تکان را سرم خوشحالی با

 ظرمن ها بازی اسباب الی به ال ؛ چروک لباسی با معمولی عروسکی مغازه ی گوشه در ناگهان ؛ چید می میز روی را قیمت گران و زیبا

 تداش چهره در که بغضی هرچیز از بیشتر و داشت معصومی صورت ؛ برداشتم را آن و رفتم سمتش به خوشحالی با.  کرد جلب را

 «. من شوشوی هم این:» گفتم و رفتم پدر سمت به و بوسیدم را آن.  کرد جلب را نظرم

 دهیم یرتغی را مسیرش توانیم نمی ما و میرود را خودش راه زندگی که حیف اما.  بخوابم شوشو بدون که نبود شبی بعد به روز آن از و

 میکردند ثبح باهم ای مسئله کوچکترین سر و نبود یکی مامانی با پدر افکار دیگر کرد؛ خراب را چیز همه سهمگین طوفانی ناگاه به. 

 و دمدی می کمتر را مامانی ؛ شد بیشتر روز به روز ها فاصله که بود ازهمانموقع.  داشت فرق هم با آسمان تا زمین از هایشان عقیده. 

 در آنچه زا اما ؛ نبودم بیش ای بچه اینکه با.  رفت استبداد این بار زیر اعتراضی بدون هم مادر ؛ شد تر مستبدانه روز به روز خانه جو

 ؛ انهکودک های بازی از دیگر.  نماند دور ام کودکانه نگاه از که کرد تغیر چنان آن پدر زمانی اندک در ؛ نبودم راضی میگذشت اطرافم
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 لذت اوایل ؛ خوانی روضه و مذهبی مجالس به.  میکرد حکم پدر که میرفتیم جاهایی به فقط.  نبود خبری مامانی ی خانه و پارک

 ارکن اجبار به باید و شدم تر بزرگ که وقتی از اما ؛ میکردیم بازی و میشیدیم جمع دورهم خودم همسن های بچه با چون ؛ میبردم

 نیازم و عشق که همچنان ؛ میشدم بزرگتر هرچه شد آغاز پدر و من جدال زمان همان از و بود سخت برایم ؛ نشستم می ماهان مادرو

 سر و نیمک تحمل را همدیگر نتوانستیم دیگر که جایی تا ؛ شد بیشتر و بیشتر هم هایمان عقیده ی فاصله ؛ میشد بیشتر او به

 . داشتیم سلیقه اختالف هم با ای مسئله کوچکترین

 27فصل

 

 بهتر هم شایان حال.  بودم انتظارش در مدتها که میرسد خبری دقایق تا ؛ نبود دلم توی دل.  رفتیم پزشکان کلینیک به شایان اتفاق به

 به حاال اما نبود؛ جور شرایطمان حاال تا ؛ گذشته ادواجمان از سالی شش ؛ پنج.  شویم دار بچه گرفتیم تصمیم هم با دو هر.  نبود من از

 خوبی درآمد ماا ؛ بود بابک به متعلق شرکت سهام بیشتر البته ؛ بود مشغول شرکت در هم شایان و کردم پیدا ثابتی کار من خدا لطف

 . بودیم راضی و داشت

 : گفت ای مقدمه هیچ بدون ؛ بودیم رفته بیرون شایان با شام خوردن برای که شب یک

 ؟ هستی راضی زندگی این از ؟ چطورخ ؛ مهتاب ـ

 «. کنم عادت بتوانم نمیکردم فکر.  است عالی خیلی:»  گفتم و دادم تکان را سرم بودم غذا خوردن مشغول که همانطور

 ؟ دهم نشان را خودم مدت این در توانستم ؟ هستم آلی آیده همسر ؟ چطور من ـ

 «؟ شده چی حاال.  هستی خوبی مرد توهم:»  گفتم و زدم لبخندی

 . کنم عمل قولم به توانستم ببینم میخواستم فقط ؛ هیچی ـ

 . کردی عمل قولت به اینکه مثل بار اولین برای ـ

 . کند کامل را خوشبختی این میتونه چی گفتی اگر حاال ؛ شکر الهی ؛ خب ـ

 «. باشیم داشته کم چیزی فکرنکنم ؛ نمیدونم:»  گفتم.  نرسید جایی به عقلم ولی ؛ فکرکردم کمی

 «. بچه یه:»  گفت لبخندی با و کرد ریز را چشمانش
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 «؟ چی:»  گفتم تعجب با ؛ بودم فکرنکرده موضوع این به اونموقع تا.  ماند دهانم در لقمه

 . ما کوچولوی نوزاد ؛ بچه ـ

 . نکردم فکر بهش وقت هیچ من آخه ـ

 . فکرکنی بهش میتونی بخواهی که وقت هر تا حاال از خب ـ

 . زوده هنوز که من نظر به ـ

 ؟ میگذرد ازدواجمان از سال چند االن ؛ شده هم دیر تازه!  زوده چی ـ

 . سال پنج ـ

 . ماه هشت و سال پنج ـ

 . ندارم را اش آمادگی من آخه ـ

 . میکنی پیدا را اش آمادگی موقع چه بگویی ممکنه ـ

 ؟ کند بزرگ را بچه میخواهد کی ؛ هستیم سرکار دو هر تو و من ـ

 . میگیریم پرستار خب ؛ میزنی عجیبی حرفهای ـ

 اینجا اما ؛ نمک حساب مادر کمک روی میتوانستم بودیم ایران در اگر الاقل ؛ کنم بزرگ تنهایی به را ای بچه بتوانم نمیکردم فکر اصال

 داص را نامم باالخره.  ایم نشسته انتظار به حاال و.  کرد نرم مرا او اصرارهای آخر اما ؛ بربیایم اش عهده از که میدانستم بعید!  چی

 منتظر مگر:»  گفت دکتر شدیم زده شوک ازخوشحالی.  گفت تبریک ما به و گذراند نظر از را ها آزمایش خوشرویی با دکتر ؛ کردند

 «؟ نبودید خبر این

:»  گفت و گرفت آغوش در مرا و.«  بود خوبی بسیار خبر ؛ متشکرم:»  گفت و فشرد محکم را دکتر دست و بلندشد خوشحالی از شایان

 «. میگویم تبریک بهت ؛ رسیدیم آرزویمان به دیدی

 ندازها به ؛ خوشحالم خیلی ؛ شایان خوشحالم:»  گفتم بودم گرفته بغل در محکم را شایان درحالیکه و گریه زیر زدم هیجان شدت از

 «. دنیا یه
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 تابیک.  میکرد مهیا برایم میخواستم هرچه.  دهم انجام کاری نمیگذاشت ؛ میکرد مراقبت من از مادر یک مثل شایان بعد به روز آن از

 را ماحوال و میگرفت تماس شرکت از چندبار ؛ بودم خانه در که وقتی.  میکرد عمل آن طبق و باردار زنان تغذیه ی درباره بود خریده

 این را شایان ؛ مشترکمان زندگی طی در.  میکرد پرستاری من از مادر یک مثل هم او و باشد مراقبم که بود خواسته مادر از.  میپرسید

 عشق و شور پارچه یک یکباره حاال و نکردم حس کند گرم را دلم ته که داشتن دوست از حاکی محبتی وقت هیچ ؛ بودم ندیده چنین

 زندگی دراینق بچه یک میدانستم اگر.  دارد برعهده سنگین مسئولیتی بعد به این از و شد خواهد پدر میکردکه احساس او.  بود شده

 . میشدم دار بچه این از زودتر حتم به میکند شیرین را

 ام یکطرف از ؛ بود شلوغ دورش چقدر بود باردار وقتی که افتادم ماهان یاد ؛ داشتم احتیاح مادر به هرچیزی از بیش دوران این در اما

 این من اما.  کرد تهیه سیسمونی برایش شوقی و شور چه با مادر.  گذاشتیم نمی تنها را او روز یک ؛ همسرش خانواده دیگر طرف از و

 ؛ نیدش تلفنی را ام حاملگی خبر وقتی ؛ کرده را مادر هوای دلم چقدر که میداند خدا دارم را شایان فقط و هستم کس بی و تنها دنیا ور

 کند نترلک را صدایش لرزش میکرد سعی درحالیکه.  گرفته را گلویش راه بغض که میدانستم ؛ بزند حرف نمیتوانست لحظاتی تا

 خبر این هفاصل همه این با نمیخواست دلم وقت هیچ اما ؛ بودم روزی چنین منتظر که وقته خیلی ؛ میگویم تبریک بهت عزیزم:»  گفت

 جان . گیرم می تماس تو با روز هر.  باش خودت مواظب ؛ کنم مراقبت ازت میتوانستم تا بودی کنارم در جا همین کاش ای ؛ بشنوم را

 «. دارند دوست باردار زنهای که تنقالت همین میدانم چه...  و آلوچه ؛ لواشک بفرستم برایت تا بگو خواستی هرچه ؛ مادر

 هب زایمان برای میتوانست راحتی به مادر.  کند پر را اش خالی جای نمیتوانست او مکرر های تلفن ؛ بود کنارم در او کاش ای اما

 و سعی هیچ او اما ؛ داشتم احتیاج بهش لحظه آن چقدر میداند خدا ؛ گذشت فرزندش از پدر خاطر به فقط و فقط اما ؛ بیاید آمریکا

 ار او خاطر مبادا که نکرده درخواست هم پدر از حتی که میدانستم ؛ داشتم سراغ مادر از که ای روحیه با ؛ نکرد آمدن برای تالشی

 به بستن دل کنم سعی باید هم من ؛ بود محروم دیدارش از دوسال که فرزندی هم آن همسر؟ یا است عزیزتر فرزند نمیدانم.  بیازارد

 . دهم تغییر را خودم هم من باید ؛ کرده تغییر حد این تا شایان که حاال ؛ کنم بیرون ذهنم از کلی به را خانواده و ایران

 هوای دلم ؛ بودم کار مشغول بیمارستان در که اوقات گاهی حتی ؛ ازدواجمان اوایل همان مثل ؛ شد شایان ایمانم و جان ی همه کم کم

 ؛ بریزم آنها پای به را ام خوشبختی تمام میخواستم.  میشد خالصه داشتم راه در که فرزندی او در ام زندگی ی همه.  میکرد را او

 تمدس از که هرکاری و باشم آنها کنار در عمرم آخر تا میخواستم ؛ کنم مهیا آنها برای داشتنی دوست و آرام زندگی یک میخواستم

 . رسیدم می آنها به باید که داشتم زیادی های خواسته ؛ دهم انجام فرزندم و همسر برای برآید

 برایم . بگیرد بزرگتری جای ؛ شد راه روبه که کارها بود داده قول شایان ؛ نداشت وارد تازه برای اتاقی و بود کوچک بسیار مان خانه

 وسعت به حیاطی و متری پنجاه و دویست سالن ؛ داشت خواب اتاق تا هشت که شدم بزرگ ای خانه در خودم چون ؛ نبود مهم اصال

 . هستم خوشبخت فسقلی خانه این در اما ؛ نکردم خوشبختی احساس بزرگ جای آن در وقت هیچ.  متر دوهزار
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 کردم نذر برات گوسفند یه ؛ خوشحالم چقدر که نمیکنی باور:»  گفت و کشید جیغی خوشحالی از دادم پریا به را ام حاملگی خبر وقتی

 «؟ است ماهت چند حاال.  داد را جوابم زودی همین به که خدا بزرگی قربان ؛

 . ماه سه ـ

 . بگی من به باید حاال معرفت بی ای ـ

 . بودی مسافرت که تو ـ

 ؟ چطوره حالش اون بگو؛ تبریک هم شایان به من قول از.  نیست حواسم که ام شده زده ذوق اینقدر!  میگی راست ـ

 . شده عوض کلی به ؛ باورنمیکنی ؛ عالیه خیلی که شایان ـ

 . لمخوشحا نهایت بی میکنی خوشبختی احساس اینکه از.  میکنند تغییر و مانند نمی جور یه همیشه مردها گفتم بهت یادته ـ

 ؟ چطوره کوچولو کاوه راستی ـ

 در نمیگذارم چیز هیچ که میکنی باور نداره قرار و آرام و افتاده راه تازه.  میداند خدا که شده شیطون آنقدر.  خوبه هم اون ـ

 ناال میخواست دلم.  شده وروجکی خودش برای خالصه.  خواند را اش فاتحه باید برسه دستش به که هرچیزی.  باشد دسترسش

 قیافه این که داده آب به گلی دسته نگویم دروغ ؛ شده خیره چشمانم به و ایستاده کنارم آمده مظلومانه ؛ دیدی می را او و بودی اینجا

 . بشم چشمانت فدای که الهی.  شیند می دل به هم هایش شیطنت همین ؛ است شیرین خیلی خدا به اما ؛ گرفته خودش به را

 «؟ کاوه یا من چشمان فدای:»  گفتم او به است کاوه به میدانستم

 . بشم هم تو چشمهای فدای دلم عزیز ـ

 . کاوه و فرزاد برای دارد نگه زنده را تو خدا ـ

 . گیرد نمی را خوب خانواده یک جای چیز هیچ.  باش داری راه در که فرزندی و شایان و خودت فکر به ؛ باش خودت مواظب ـ

 . بگیرم اوتماس با نتوانستم که مدتهاست ؟ خبر چه آرش از ؛ متشکر ـ

 . تاس سختی بسیار کار.  خواندن درس دیگر طرف از و کار یکطرف از است گرفتار خیلی روزها این.  میرساند سالم ؛ خوبه هم اون ـ

 . باشه موفق هست که هرجا امیدوارم ؛ برسون سالم او به ـ
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 . مانی می برایم خواهر مثل تو ؛ بگیر تماس خواستی که هرچیزی کاوه جان.  باش خودت مواظب ؛ قربانت ـ

 . داشتی لطف همیشه تو ـ

 . خداحافظ قربانت ـ

 ی دوره آن از که خوشحالم.  میکند زنده وجودم در را گذشته خوش خاطرات تمام.  دارم خوبی حس میگیرم تماس پریا با وقت هر

 . گذرانیم می را خوشی زندگی هرکدام حاال و کردیم پیدا رهایی بحرانی

 موهای و یمامان تیش تی لباسهای آن با ها بچه دختر عاشق همیشه.  شناختم نمی پا سراز شدم مطمئن سونوگرافی نتیجه از که وقتی

 این با. دیدم می را پسر و دختر بین تفاوت وضوح به و ندیدم خیری هیچ خودم که هرچند ؛ بودم سرزبان خوش و کرده گیس بلند

 ملیع را محالش آرزوهای و نکنم کوتاهی آنها انجام در و بفهمم را هایش خواسته بتوانم که باشم داشته دختری میخواست دلم وجود

 اهر از نوزاد ؛ هم همفکری با و بود خوشحال هستم سرحال و شاد اینقدر من دید می اینکه از.  نمیکرد فرقی برایش هم شایان.  کنم

 . نامیدیم«  آفتاب»  خدا لطف به را نرسیده

 اما تزوداس میگفت او.  برویم خرید برای زودتر چه هر که کردم اصرار او به ؛ برنداشتم شایان سر از دست دیگر سونوگرافی از بعد

 وقذ گانه بچه اجناس همه آن دیدن از.  رفتیم کودکان فروشگاه به هم اتفاق به و کردم مجبور را او باالخره اصرار و پافشاری با من

 و ودمب شده گیج ؛ برمیگشتم خالی دست و میرفتم آنطرف به سالن طرف این از.  کنم انتخاب را کدام نمیدانستم ؛ بودم شده زده

 «. کنم کمکتان میتوانم:»  پرسید ما از خوشرویی با و آمد سراغمان به ای فروشنده باالخره.  نداشتم گیری تصمیم قدرت

 «. میخواهم را اولیه نیاز مورد وسایل و نوزاد لباس دست چند:»  گفتم خوشحالی با

 ؟ چیه فرزندتان ـ

 . دختر ـ

 . اینطرف از بفرمایید ـ

 ؛ رداشتمب داشتم احتیاج که هرچیز ؛ فروشنده کمک با ؛ خوشحالی با بودند صورتی و سفید آن اجناس تما که برد سالنی به را ما و

 «. نداریم چندانی جای باش هم مان فسقلی ی خانه فکر به عزیزم:»  گفت گوشم کنار شایان چندبار

 داشتم دوست هرچه و کردم شروع دوباره و رفت یادم دقایقی از بعد اما ؛ گذاشتم سرجایش را وسایل از مقداری دلخوری با هم من

 «. بدهی جا را همه خودت باید:»  گفت فقط نزد حرفی دیگر هم او.  برداشتم
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 «. قبوله ؛ باشه:» گفتم فکرکنم حرفش به اینکه بدون

 اینکه با:»  گفت شایان.  چیدیم خوابمان اتاق در را وسایل هم کمک با و شدیم خانه راهی و کردیم را خریدمان ساعت دوسه از بعد

 «. نکنم کمکت نیامد دلم اما ؛ گرفتم قول ازت

 «. متشکرم:» گفتم و بوسیدم را او

 مالیمی آهنگ کردم کوکش وقتی.  کردیم آویزان آن باالی گردان عروسک یک و گذاشتیم خودمان تخت جفت را کوچکش تخت

 آفتاب صدای دیگر ماه چند تا:»  گفت و گذاشت شکمم روی رابه دستش شایان.  میشد شنیده آن از داشت الالیی ریتم بیشتر که

 «. پرمیکند را اتاق این فضای کوچولو

 «. بشم فداش الهی ؛ میخوره تکان داره ؛ مهتاب ؛ مهتاب:»  گفت خوشحالی با ناگاه و

 به قایآ یک و بربسته رخت جوانی و نوجوانی دوران از اینکه مثل ؛ شده آقا یکپارچه که باشد لوده شایان همان این که نمیشد باورم

 . شده معنا تمام

 مکنار در مادر یک مثل مدت این درتمام ؛ بدهم نشان او به را«  آفتاب»  وسایل بیاید که خواستم او از و زدم زنگ مادر به زود صبح

 مادرت من ؛ نداری را کسی فکرنکنی موقع یه:»  میگوید او.  بگذارد تنها مرا شایان آمدن تا ندارد امکان هستم درخانه که وقتی.  بود

 «. هستید تعارف اهل خیلی ها ایرونی شما ؛ بگو من به داشتی که وهرکاری خواستی هرچه ؛ هستم

 شایان و من از کمی دست هم او ؛ بردم باال طبقه به و بوسیدم را او و رفتم سمتش به. شدم خوشحال خیلی آمدنش با هم روز آن

 یزیچ درحالیکه و کرد برانداز را آنها بود رضایت از حاکی که لبخندی با و آورد بیرون کشو از را لباسها خاصی ظرافت با.  نداشت

 «. بگیرم بغل در را عزیزم نوه من که مانده چقدر حاال!  عالیه خیلی »: گفت میکرد زمزمه زیرلب

 . روز سه و بیست و ماه سه ـ

 . ببافم آفتاب برای زیبا روتختی یک تا دارم کافی وقت حساب این با ـ

 . بکشید زحمت نمیخواهد ؛ نکند درد دستتان ـ

 . میکنی تعارف داری که بازم ـ

 . است کننده خسته کار این نیست تعارف حرف ـ
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 پرستار کوچولو آفتاب برای راستی.  هستم بیکار مواقع اکثر که منهم ؛ است جالبی سرگرمی بلکه ؛ نیست کنند خسته تنها نه اتفاقا ـ

 ؟ کردی پیدا

 یچ ببینم ؛ داده قولهایی یه دوستم ؛حاال ندارم اطمینان هم موسسات این به ؛ هستم اعتماد مورد آدم یک دنبال به ؛ متاسفانه نه ـ

 . میشه

 . کنم مراقبت نوزادت از میتونم من فکرکنم ـ

 . است سختی بسیار کار ؛ نیست شما کار دیگه این ، نه ؛ نه ـ

 . آیم برنمی اش عهده از من که بگی میخواهی ـ

 . است مشکل شما برای نوزاد یک از مراقبت اما ؛ آیید برمی کار همه ی عهده از شما که میدانم ؛ میزنید که حرفیه چه این ـ

 ادامه که برآمدم اش ازعهده مدت دراین اگر.  میدهم را ماه سه قول فعال فقط ؛ نمیزدم را حرفش نبود توانم در اگر من ؛ عزیزم نه ـ

 بچه یک مثل چیز هیچ و هستم تنها من که میدانی خودت.  میکنم پیدا خوب پرستار یک برایت خودم وقت آن ؛ نه اگر.  میدهم

 . باشم داشته تحرک کمی میتوانم و درآورد کسلی از مرا نمیتواند مامانی و شیرین

 . کنید مراقبت فرزندم از شما اینکه از بهتر چیز چه ؛ میخواهم خدا از که من باشید راحت شما اگر ـ

.  کند مراقبت فرزندم از ؛ بشاش ای چهره با ؛ تمیز مهربان ؛ کدبانو زنی اینکه از بهتر چیز چه.  شدم خوشحال خیلی مادر پیشنهاد از

 . میرفتم سرکار به راحت خیال با و نداشتم هم تشویش و دلشوره دیگر

* * * 

.  بکنم آن زا را استفاده حداکثر میخواست دلم اما.  بگیرم مرخصی میتوانستم.  داشتم مشکل هم سرکار که بودم شده سنگین آنقدر

 کاری بش میدانست که جسیکا.  بگذرانم آفتاب کنار در را بیشتری لحظات میتوانستم ؛ آوردم می دوام دیگر روز بیست ؛ ده تا اگر

 .میرفتم روی هپیاد به مادر اتفاق به عصرها و بودم کار صبح مواقع بیشتر و بود گرفته عهده به را شبم های شیفت ؛ است مشکل برایم

 28فصل
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 آیا نمیدانم اندازد، می مدرسه دوران یاد به همیشه مرا هوای و حال این.  کرد وزیدن به شروع پاییزی بادهای و رسید راه از پاییز

 علقت کی به االن بدانم میخواهد دلم خیلی ؟ نشینند می آن روی ها بچه هنوز آیا ؟ هست سرجایش مجنون بید زیر نیمکت آن هنوز

 . ندارم خبر کدامشان هیچ از که مدتهاست ؛ داشتیم باهم خوشی روزهای چه. شادی و ملیکا ؛ نیلوفر ؛ خیر به ها بچه یاد ؛ دارد

 خدا ؛ ردممیک نگاه افتادند می زمین روی به آهستگی به که درختان برگ به و نشستم می اتاقم پنجره کنار پاییز زیبای غروبهای

 از رپ زیبا و بزرگ حیاط آن ؛ زمستانش و پاییز فصل جز ؛ نداشتم دوست را خانه آن چیز هیچ میبردم لذت منظره آن از چقدر میداند

 تبدیل تندی باران به اوقات گاهی که باران نم نم ؛ میکردم آرامش احساس آنها روی زدن قدم از که میشد نارنجی و زرد برگهای

 را مغ پاییزی غروبهای آن در کالغان قارقار ناگاه به اما سپردم می فراموشی به داشتم غصه و غم هرچه و میکرد شاد را روانم ؛ میشد

 برگ از خالی درختها ی همه ای نقره سرو درخت چند جز به زمستان فصل شروع با.  میکرد زنده را هایم بدبختی و آورد می دلم به

 اما ؛ میپوشیم گرم لباس سرد فصل این در آدمها ما چرا که میزد موج ذهنم در فکر این همیشه ؛ بودمم بچه که وقتی ؛ میشدند

 می شانروی به برف وقتی ؟ نمیزند یخ بدنشان ؟ نمیکند اذیت را آنها سرما آیا ؟ آورند درمی دارند تن به که را لباسی همان درختان

 . کنم پیدا نتوانستم را سوالهایم جواب هم وقت هیچ و ؟ نمیلرزند سرما از چرا نشیند

 افتاد یم جریان به هایم رگ در زندگی ناگاه به ؛ دیدم می پوش سفید را حیاطر و میشدم بیدار خواب از وقتی زمستانی سرد صبحهای

 رماس ؛ دختر:»  میکرد صدایم مادر ؛ میرساندم حیاط به را خود دوان دوان و میکردم تن به مانتویی ؛ نمیشد ام حالی چیز هیچ دیگر و

 «. تو بیا میخوری

 قدم چند از بعد ؛ میکردم رفتن راه به شروع آن ی لبه روی و میرفتم استخر سراغ به یکراست ؛ بود حرفها این به گوشش کی اما

 نسیم و شنیدم می را دندانهایم خوردن بهم صدای ؛ کشیدم می عمیقی نفس و میکردم باز طرف دو از را دستانم و بستم می را چشمانم

 . میداد قلقلک را پوستم میخورد صورتم به که سردی

 ینکها با میداد آزارم بدجوری مادر نبود.  نداشتم را تنهایی طاقت و میشد تمام تحملم ؛ میریخت هم به را ذهنم گذاشته خاطرات و یاد

 یتوانستم تا ؛ میگرفت تماس بار سه دو ای هفته مادر.  نمیتوانستم اما ؛ کنم بیرون سر از را آنها فکر ام میکرده سعی که بود مدتها

 واهرخ یک.  بود درکنارم ماهان کاش ای. گرفت نمی را او جای کدام هیچ اما ؛ میفرستاد برایم خوراکی تا لباس از پستی های بسته

 هم انشای ؛ میکرد ام کالفه تنهایی ؛ داشتم احتیاج آنها به آخر های ماه مخصوصا ؛ ایام آن در خیلی.  بگیرد را مادر جای میتواند خوب

 دلم هک بود خسته آنقدر ؛ آمد می خانه به ده - نه ساعت شبها.  نداشت سرخاراندن وقت که بود کرده کار درگیر را خودش آنقدر که

 را خودش آنقدر.  نبود تفریح و گردش و گذرانی خوش برای میکرد درد سرش که قدیمی شایان آن دیگر اونهم.  سوخت می برایش

 . دمیش جویا را حالم و میگرفت تماس من با چندبار روز طی در فقط.  ماند نمی باقی وقتی برایش دیگر که بود کرده کار درگیر
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 خواب پاهایم بودم خوابیده پهلو طرف به بسکه.  نداشتم قرار و آرام که خواب وقت شبها ؛مخصوصا داشتم درد خیلی روزها آن

 قدم به روعش و میرفتم پایین طبقه به نکنم بدخواب را شایان اینکه برای.  میپریدم خواب از شکم عضالت انقباض شدت واز میرفت

 و روحی تحرکات کن سعی:»  میگفت معالجم پزشک.  گذاشت نمی راحتم خیال و فکر هم آنجا.  بگیرم آرام کمی تا ؛ میکردم زدن

 حامله زن یک برای پرستاری مثل کاری هم آن ؛ کردن کار آخر ماه دراین ؛ بگیر مرخصی زودتر هرچه و کنی کم را ات جسمی

 و درپ بهتره ؛ دهی نجات تنهایی این از را خودت کن سعی که است این بکنم میتوانم که تجویزی تنها روحی لحاظ از اما ؛ است سخت

 رایب خوبی مسکن میتواند و میکند قوی را ات روحیه او دیدن ؛ بیاید مادرت ؛ نمیتواند پدرت حاال.  باشند کنارت ایام این در مادرت

 تخود و نکن وحشت شد شروع دردت اگر.  بیاید دنیا به موعد از زودتر بچه ممکنه احوال و اوضاع بااین درضمن.  باشد زایمان وقت

 «. برسان بیمارستان به سریع را

 هیچ دیگر و بودم کرده زندانی دلم ی گوشه در که بود مدتها را پدر.  داشتم احتیاج مادر وجود به چقدر میداند خدا.  بود دکتر با حق

 که میکردم وانمود چنین این الاقل یا ؛ کردم فراموش همیشه برای را او.  کند مشغول را ذهنم او ی خاطره و یاد نمیکردم سعی وقت

 . تپد نمی من برای پدر قلب دیگر

 کسی اشقع میشود مگر.  سپرد فراموشی به را همه و کرد زندگی کسی با سال بیست میشود مگر ؛ برد بین از را عاطفه میشود مگر اما

 رد بلندش قامت آن و صورت اعضای تک تک اما کردم پاره را او عکسهای تمام اینکه با است من از جزئی پدر ؛ نبود یادش به بودو

 آزار آدمی برای که خاطرات از قسمت آن بتوان تا ساخت می دستگاهی کرده پیشرفت اینقدر که علم کاش ای.  بسته نقش ذهنم

 .ببرد بین از همیشه برای است دهنده

 فقط اهم یک مدت در شما:»  گفت عصبانیت با ؛ شد وخیمم اوضاع متوجه دکتر که گذاشت اثر روحم و پیکر برا چنان خانواده از دوری

 «. باشی نوزادت فکر به ازاینها بیشتر باید ؟ چیه مشکلتان ؟ افتاده اتفاقی چه.  اید کرده اضافه وزن کیلو نیم

 در.  کنم حبتص او با باید من بیایی همسرت با بعد دفعه بهتره»  گفت دید را سکوت وقتی دکتر ؛ ندادم جوابی و کردم دکتر به نگاهی

 «. ندیدم را او دوبار از بیشتر مدت این طی

 که بود تهخس آنقدر آمد می خانه به وقتی شبها. بودم ندیده را او بود مدتها اینکه مثل ؛ میداد رنج مرا بیشتر ؛ کنارم در شایان نبودن

 شخواب ؛ نرسیده پایان به اش جمله هنوز ؛ افتاده که اتفاقاتی از کردن تعریف به میکرد شروع که همین و نداشت زدن حرف حال

 نرمش و بچر زبان با اما ؛ نبود راضی زیاد وضع این از هم خودش ؛ ببینیم را همدیگر میتوانستیم هفته آخر تعطیالت در فقط.  میبرد

 . بیاورد بیرون دلم از میکرد سعی
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 سرپا منمیتوانست که کرده ورم چنان آن پاهایم. نبودم کردن کار به قادر دیگر ؛ گرفتم مرخصی که بود مانده زایمانم به روز بیست

 دکتر.  دممیکر خفگی احساس و میشد مشکل برایم کشیدن نفس بطوریکه میگرفت نفسم میکردم فعالیت که کمی و بایستم

 منمیدان من.  است خطر در جانش ؛ باشید همسرتان مراقب ازاین بیشتر باید:»  گفت شایان به جدی خیلی و داد مطلق استراحت

 ندمیخواه ؛ آیند می اینجا به که همین اما ؛ طلبند راحت هستند خودشان کشور در که وقتی تا هستند؛ مردی چگونه ایرانی مردهای

 ؟ بگیری را کجا میخواهی ؟ چی برای ؛ کی برای میکشی زحمت همه این.  خودش جای به هرچیز ؛ عزیزم.  بشوند پولدار شبه یک

 نشان دتانخو از بیگانه کشور در که پشتکاری این با ایرانی جوانهای شما اگر.  میشود بیشتر هم دردسرت شود بیشتر پولت هرچه

 ؟ چی سانان خود پس ؛ نیست پول اش همه که زندگی.  میشوید نائل زیادی های پیشرفت به کنید فعالیت خودتان کشور در ؛ میدهید

 «. داشت نخواهی زندگی از بردن لذت برای وقتی دیگر که آیی می خود به موقع یک.  ببری را لذتش که میکشی زحمت

 عوض طوریب شایان.  نداشت گفتن برای حرفی و آورد کم اش حاضرجوابی آن با شایان بطوریکه ؛ بود منطقی بسیار دکتر صحبتهای

 و گذرانی خوش در زندگی و بود مفت مال دنبال به ایران در که کسی ؛ بود نکردنی باور و عجیب هم من خود برای که بود شده

 الاص ؛ نداشت سرخاراندن برای قوتی که بود کرده کار درگیر را خودش چنان آن!  میکرد چه ؛ غریب کشور این در ؛ میدید تفریح

 یرونب خانه از شوم بیدار خواب از من ازاینکه قبل ؛ آمریکا در اما ؛ میرفت سرکار زور به که است شایانی همان این که نمیشد باورم

 . آمد می خانه به وقت دیر شب و میرفت

 احوصلهب و صبور قدیمی مهتاب آن دیگر.  شد شروع من تنهایی بازهم و دهد تغییر را شایان توانست چندروز فقط دکتر های صحبت

 . نداشتم را آن تحمل یارای که میکردم حس خودم روی را بدی فشار.  میدادم سر را گریه ای هربهانه به و میگرفت زود دلم ؛ نبودم

 شب یک . آمدم زبان به ؛ بکشد مشاجره به کارمان نمیخواستم که ام باطنی میل برخالف باالخره که بودم شده خسته و عصبی آنقدر

 عصبانیت اب ؛ نلرزد صدایم میکردم سعی درحالیکه و کنم کنترل را خودم نتوانستم دیگر ؛ آمد خانه به معمول وقت از دیرتر شایان که

 ای ندهکن دلگرم حرفهای چه یادته ؟ دادی را نویدش که بود رویایی زندگی آن این ؟ دادی قول من به که بود بهشتی آن این:»  گفتم

 رارق و قول همه آن ؟ شد چی پس ؟ نمیگذاری تنهایم وقت هیچ که دادم قول تو و داشتم هراس کسی بی و تنهایی از یادته ؟ میزدی

 تو قول روی نمیشود وقت هیچ که نفهمیدم ؛ زندگی سال شش -پنج بعداز و خوردم را تو حرفهای گول بازهم خام من و ؟ شد چی

 رددلد پای که مدتهاست.  نمیکردم کمکت وقت هیچ ؛ میشود ما جدایی باعث شرکت در شدنت شریک میدانستم اگر.  کرد حساب

 ایران در کاش ای! خودم برای هم من و خودت برای تو!  زندگی شد هم این ؛ نزدیم هم با آمیز محبت حرف کلمه دو ؛ ننشستیم هم

 ؟ چی اینجا اما ؛ بروم سراغشان به که داشتم ای خانواده دوستی ؛ همزبانی باز ؛ آمدی نمی هم شب تا صبح از اگر ؛ بودی فعال اینقدر

 حتیاجا همسر به من ؛ است مادربزرگم جای که است پیرزنی مونسم تنها سال و سن دراین.  میخورم بسته در به میروم که هرطرف به

 همب را چیز همه که میکنی افراط آنقدر درهرکاری ؛ نیستی متعادلی انسان تو.  بودن درکنارهم و خنده ؛ شادی ؛ تفریح به.  دارم

 . گشت بازخواهم ایران به و داشت نخواهم را تحملش من باشد؛ جوری این ام زندگی باشد قرار اگر ؛ شدم خسته خدا به.  میریزی
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 آفتاب و تو خوشبختی برای میکنم که هرکاری است شاهد خدا:»  گفت و انداخت گردنم دور به را دستش و آمد کنارم به همیشه مثل

 خانه دراین میخواهی تاکی.  ببندیم را بارمان زودتر بایدهرچه.  ندارم ای چاره اما ؛ شدم خسته کردن کار همه این از هم خودم است

 «؟ کنی زندگی متری پنجاه

 . هستم خوشبخت خانه این در من اما ـ

 تهتوانس را شرکت سهام از درصد سی االن من ؛ مهتاب.  بود خواهی تر خوشبخت هم این از ؛ بزرگتر درخانه ؛ باشیم هم کنار در اگر ـ

 . یندازمب راه میتوانم این از بهتر شرکتی دیگر سال دو یکی تا کنی، کمکم هم تو و برویم پیش بتونیم همینطور اگر ؛ بخرم ام

 من . نمیکردم ازدواج تو با ؛ بودم پول دنبال به اگر من ؛ نیاورده برایم خوشبختی وقت هیچ چون ؛ نکن صحبت پول از من برای ـ

 مدیمآ آمریکا به که بود اولی سال همان ما کوتاه خوشبختی اما.  باشد کنارم در و کند درکم ؛ باشد ام روحیه هم که میخواستم مردی

 تو که همین لیو ؛ نداشتم را کس هیچ اینکه با ؛ میکندیم جان شب تا صبح از باید نان لقمه یک برای و داشتیم سختی زندگی اینکه با

 می هما آخر تا کتاب و حساب با آوردیم می در سختی به که را پولی و میکردی کار پایم به پا رستوران در که میدیدم کنارم در را

 هرچند ؛ هرچیز به ؛ نبودم خواه زیاده وقت هیچ ؛من دور خیلی.  شدیم دور هم از چقدر ببین حاال اما.  بود دلخواهم زندگی ؛ رساندیم

 دلم ؛ بخورد بهم مان زندگی نگذار میکنم خواهش پس.  هستم قدیمی مهتاب همان نکردم تغییری من هم حاال ؛ هستم قانع ؛ کم

 . ولپ تا دارم احتیاج بیشتر همسرخوب یک به که دارم قرار موقعیتی در فعال من.  تو کنار در هم آن ؛ باشم داشته آرامش میخواهد

 دل کار هب چنین این که ؛ باشی خوشحال خیلی باید حاال ؛ نیستم کردن کار اهل و هستم تنبل من که میگفتی همیشه تو عزیزم اما ـ

 ولپ که نگو وقت هیچ.  نباشد مادرش مثل شاید او ؛ داشت خواهد زیادی آرزوهای و میشود بزرگ دخترمان بزنی بهم چشم.  بستم

 رد من نظر به ؛ کنی استفاده درست پول از بتوانی اگر.  نرساند آرزوهایت به را تو شما زندگی ی شیوه.  نکرد خوشبخت مرا

 زجر که است آنموقع ؛ کنی تهیه برایش نتوانی تو و بخواهد تو از چیزی دخترت که ببین را فردا.  است موثر خیلی ات خوشبختی

 هیچ. کنم تالش و سعی و کنم کار هرچه من. نچشیدی را احساس این ی مزه وقت هیچ تو ؛ داشت خواهی بدی احساس و میکشی

 راندو در که میدانم هم را این اما.  میکنم تالش بهتر زندگی یک برای فقط من ؛ شد نخواهد او امثال و تو پدر اندازه به ثروتم وقت

 . کنم جبران میدهم قول.  میگذاشتم تنها را تو نباید کردم روی زیاده ؛ تو بارداری

 «. همیشه مثل:»  گفتم و کردم آمیزی تمسخر خنده

 ساعت میدهم قول هم فردا از ؛ هستم شما قدردان من همیشه مثل:»  گفت و گذاشت اش شانه روی به را سرم و بوسید را صورتم

 تا امشب میخواهم.  شود نصیبمان اخمو ای بچه میترسم که کنی باز را هایت اخم بهتره ؟ هستی راضی حاال.  باشم خانه عصر شش

 «. کنی فراموش داری غم هرچه که بخندانمت آنقدر و بزنیم پرسه ها خیابان در صبح
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 ؛ کرد ام کالفه بدجوری درد.  نبخشید اثری اما ؛ شوم بهتر شاید تا زدم قدم کمی و برخاستم ازجا ؛ پریدم خواب از درد شدت از صبح

 . زدم صدا را او و رفتم شایان سراغ به

 . ندارم خوبی حال من ؛ بیدارشو شایان ـ

 «؟ بیاورم اسپری برایت میخواهی ؛ گرفته نفست بازهم:»  گفت بود آلود خواب که همانطور

 . دارم درد ؛ نه ـ

 . میشوی خوب دیگر دقیقه چند تا بخواب پیشم بیا ؛ داری درد که است هفته چند تو ـ

 میک گرم آب دوش.  رفتم حمام به و گذاشتم گاز روی به و کردم آب را کتری و رفتم پایین طبقه به بدهم را جوابش اینکه بدون

 را صبحانه میز و کردم دم را چای آمدم بیرون حمام از.«  بود درست حدسش بار اولین برای:»  گفتم خود به ؛ داد کاهش را دردم

 . آمد پایین ها پله از میکشید خمیازه درحالیکه شایان.  چیدم

 ؟ چطوره حالت ؛ خانه برخانم خیر به صبح ـ

 . کرد بهتر را حالم گرم آب دوش ؛ خوبم ـ

 . داشتی را حال همین همش ماه یک این ؛ نباش نگران گفتم دیدی ـ

 . میکرد فرق اینبار اما ـ

 «؟ وقشته:»  گفت نگرانی با

 . دارم مهلت دیگر هفته دو ؛ نه ـ

 . ندارم را اش آمادگی هنوز منکه ؛ شکر الهی ـ

 . بیاد دنیا به زودتر نوزاد ممکنه ضمن در ؛ میکردی آماده را خودت پیش ماه نه از باید تو ـ

 !؟ میگی راست ؛ من جان ـ

 . بدهم روحیه تو به باید من اینکه مثل!  ترسیدی ؟ شده چی ـ

 . هستم کنارت در من نباش نگران اصال ؛ عزیزم نه ؛ نه ـ
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 کند لبهغ ترسش بر زدن حرف با میکرد سعی.  ترسیده که بود مشخص خوبی به.  آمد سرمیز و ریخت چای فنجان دو دستپاچگی با

 به لحظه و نداشتم خوبی حال.  شد شروع درد دوباره که بودم نداده قورت را آن هنوز ؛ گذاشت دهانم در و گرفت برایم ای لقمه.

 بکن کاری هی شایان:»  گفتم عصبانیت با.  میکرد نگاه مرا تعجب با و بود زده خشکش برجایش شایان.  میشد زیادتر درد شدت لحظه

 «. است بد خیلی حالم ؛

 «؟ کنم کار چه:»  گفتم کنان من من

 ؛ کنی روشن را ماشین و بپوشی را لباست زودتر بهتره:»  گفتم پیچیدم می خودم به که همانطور.  آورد می باال را حرصم داشت

 «. رسیده وقتش فکرکنم

 ات رفت باال طبقه به بار سه ؛ میرفت آنطرف به اینطرف از.  میکند چه نمیدانست که بود کرده گم را خود پای و دست چنان آن

 ماشین یرومم من:»  گفت و برداشت را خانه کلید ؛ ماشین سوییچ جای به.  بود شده پرت حواسش حسابی ؛ بپوشد را لباسش توانست

 «. در جلو آورم می را

 «. بگیریم آژانس بهتره.  نمیشه روشن ماشین چرا نمیدانم:»  گفت عصبانیت با و برگشت نشده دقیقه چند هنوز

 «. است خانه کلید این ؟ کجاست حواست شایان:»  گفتم و کردم آن به نگاهی.  کرد پرت میز روی به را کلید و

 «. شدم اینجور چرا نمیدانم:»  گفت بود گرفته خود به مظلومی ی قیافه درحالیکه

 . برسانی بیمارستان به مرا نزاییدم اینجا من تا بهتره حاال ؛ است شدن پدر اثرات از همه اینها نباش نگران ـ

 «. میشوم پدر من ؛ آره ؛ آره:»  گفت خوشحالی با

 . بردند زایمان اتاق به فوری مرا ؛ شد بدتر خیلی حالم بیمارستان به رسیدن تا

 رام او و میکشیدم فریاد درد شدت از من ؛ میداد قلب قوت من به ؛ پیش لحظات برعکس و بود کنارم در لحظات آن تمام در شایان

 . میداد دلداری

 خوشگلی ایلباسه چه یادته. بودیم منتظرش اینقدر که کوچولو آفتاب ؛ میگیریم بغل در را آفتاب دیگر ساعتی تا کن تحمل عزیزم ـ

 .خریدیم برایش

 هم وکوچول آفتاب این:»  گفت لبخندی با و بوسید را صورتم و کشید شکمم روی به را دستش و کرد پاک را ام پیشانی عرقهای

 «. بیاید دنیا به زودتر تا میکند تالش و سعی هم اون ؛ شده تمام تحملش
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 «؟ خوبه حالت عزیزم دختر ؟ چطوری:» گفت و رسید راه از دکتر

 . دارم درد خیلی دکتر آقای ـ

 . باش داشته تحمل میشی مادر داری عزیزم ـ

 «. بروی راه کمی بهتره ؛ مانده ساعتی چند هنوز:»  گفت کرد معاینه مرا اینکه از بعد دکتر

 رمق یب و بیحال. نداشتم رفتن راه نای و میگذشت کندی به ساعات ؛ زدن قدم به کردم شروع و آمدم پایین تخت از شایان کمک با

 هب جسیکا.  داشتم درد همچنان من و گذشت ساعت سه.  کشیدم می را خودم بود انداخته کمرم دور به را دستش شایان درحالیکه

 حالت ؛ بیایم دیدنت به که دادند اجازه دقیقه ده اندازه به فقط.  بگیرم مرخصی نتوانستم ؛ شلوغه خیلی بخش:»  گفت آمد دیدنم

 «؟ چطوره

 . گذارد نمی لعنتی درد این اما ؛ بخوابم میخواهد دلم.  ندارم رفتن راه نای ؛ نیستم خوب ـ

 . آورد می شادی دنبالش به که است دردی این ـ

 . رفتم ازحال بدهم جوابی بتوانم اینکه از قبل

 . شنیدم می را دکتر و جسیکا ؛ شایان درهم صداهای

 . کنید کمکش دکتر آقای ـ

 . کنید آماده را عمل اتاق ؛ است خطرناک بچه وضع ـ

 به ؛ نداشتم زدن حرف نای. بود ایستاده پنجره درکنار شایان.  ندیدم اطرافم در کسی.  بودم گیج هنوز کردم باز را چشمانم وقتی

 «. یان...شا:»  گفتم سختی

 «. آمد دنیا به کوچولو آفتاب ؛ عزیزم تبریک:»  گفت و بوسید را صورتم ؛ آمد طرفم به صدایم شنیدن با او

 «؟ کجاست او:»  گفتم میلرزید صدایم درحالیکه

 . خودت درکنار ؛ جا همین ـ

 باورم اخدای.  گرفتم را او دست میلرزید دستانم درحالیکه سختی به.  آورد کنارم به و کرد بلند کوچکش تخت درون از را آفتاب و

 لداخ در سیاه گرد چشم دو با سفید پوستی با مشکی موهای.  است من وجود از او ؛ دارد تعلق من به کوچک موجود این که نمیشد
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 سح چه.  چسباندم سینه به را او.  میگرداند آنطرف و اینطرف به را سرش و میداد تکان را پایش و دست ؛ میکرد خودنمایی پتو

 رکینیچ ی غده مثل ؛ بودم کرده حبس سینه در مدتها که بغضی ناگهان به و میشنیدم هیجان شدت از را قلبم ضربان صدای ؛ خوبی

 «؟ میکنی گریه چرا ؛ عزیزم چیه:»  گفت هراسان شایان.  سردادم را گریه طفلی مانند به و کرد سرباز

 و پدر ؛ بسته درهای این پشت نباید چرا.  بود کسی بی غم من غم ؛ نکرد سوالی دیگر و شد حالم متوجه هم او.  نداشتم او برای جوابی

 به ندانخ لبی با میزد موج آن در نگرانی که ای قیافه با آنها و کند باز را در پرستار میخواست دلم.  باشند ایستاده انتظار به مادرم

 خیلی ستا دختر فرزندم فهمید می وقتی حتما ؛ هاست دختربچه عاشق پدر.  بگیرند آغوش در را آفتاب و ببوسند مرا و بیایند سراغم

 در هک مامانی و میگیرند مادر بغل از را آفتاب و آیند می سمتم به اشتیاق با که شدند مجسم نظرم در زهرا و ماهان.  میشد خوشحال

 نشست لبانم ویر به لبخندی ناگاه که آمد می نظر به طبیعی رویا این آنقدر.  میکند پاک را اشکهایش دستمالی با ایستاده آنها کنار که

 و ودب شایان با کردن صحبت مشغول که دیدم را دکتر اتاق از ای گوشه در فقط.  شدند تر کمرنگ و کمرنگ نظرم در همه کم کم و

 . کرد جدا بغلم از را آفتاب آرامی به که پرستار

 صبح ؛ هستی سالم که شکر را خدا:»  گفت و کشید عمیقی نفس دید تخت روی به مرا وقتی ؛ شد اتاق وارد هراسان و سراسیمه مادر

 با و دمش نگرانت شدم مایوس آمدنت از که ساعت دو یکی از بعد اما ؛ رفتید روی پیاده به شایان با زدم حدس نیستی خانه دیدم وقتی

 که بینم می حاال . بیاورم طاقت نتوانستم دیگر ؛ است بحرانی وضعیتت و آورده بیمارستان به را تو گفت او وقتی.  گرفتم تماس شایان

 . است خوب حالت شکرخدا

 «؟ کجاست کوچولو آفتاب:»  گفت و کرد اطراف به نگاهی و بوسید را ام پیشانی و گرفت آغوش در مرا

 «. کوچولو آفتاب هم این بفرمایید:»  گفت شایان.  رسیدند راه از پرستار و شایان

 «. میگویم تبریک جان شایان:»  گفت و فشرد گرمی به را دستش و رفت طرفش به شایان

 . گرفت پرستار بغل از را آفتاب و

 . عزیزم ؛ عزیزم ؛ خوشگلی کوچولوی دختر چه ؛ واه واه واه ـ

 انگم ؛ میدید را او هرکس که میکرد نگاه او به شوق و شور با چنان آن.  گذاشت آفتاب دست در را انگشتانش از یکی آرامی به

 . من از تر تنها حتی ؛ تنهاست خیلی هم اون ؛ سوخت مادر برای دلم ؛ است مادربزرگش میکرد

 سال یک نای طی که اشخاصی ؛ آمدند مالقاتم به میکردم کار آن در که بخشی پرسنل اکثر.  شد شلوغ حسابی اتاقم بعد لحظه چند تا

 آفتاب دیدن از اینقدر نمیکردم باور.  گذراندم آنها کنار در را روز شبانه از سوم یک و ام دیده را آنها شایان از بیشتر مراتب به نیم و
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 و جالب خیلی برایشان سیاه چشمان و مشکی موهای با دختری.  میکردند نگاه تعجب با و بودند کرده دوره را او ؛ شوند خوشحال

 ستراحتا بتوانم من تا کنند ترک را اتاق تا کرد خواهش آنها از و آمد سراغمان به پرستار باالخره تا کردند شلوغ آنقدر ؛ بود دیدنی

 . کنم

 آفتاب و دآور باال کمی را تختم. بگیرم بغل در را نوزادم تا کند کمکم خواستم پرستار از آنها رفتن با.  برد خانه به را مادر هم شایان

 او زیرو میشد آیا ؛ کردم نگاه آفتاب زیبای ی چهره به.  رفت بیرون اتاق از ندارم کاری شد مطمئن که وقتی.  گذاشت آغوشم در را

 دنیا یک اندازه آفتاب و من ی فاصله روزی میشد آیا ؟ برود خاطرم از دلچسب های لحظه این روزی میشد آیا ؟ کنم فراموش را

 واهمنخ تنها را او هرگز:»  گفتم خود به و فشردم سینه به را او.  لرزید دلم که نشست دلم به مهرش چنان لحظه چند درهمان ؟ بشود

 «. گذاشت

 . برداشتم را گوشی ؛ خورد زنگ اتاقم تلفن ؛ میدادم تکان آغوشم در را او که همچنان

 . مادرت ؛ هستم من ؛ مهتاب ؛ الو ؛ الو ـ

 . میشد مگر اما ؛ کنم فراموش را آنها که دادم قول خودم به بارها و بارها.  گرفتم جان مادر صدای شنیدن با

 ؟ هستید خوب مادر؛ سالم ـ

 . باشه قدم خوش شاهلل ان میگویم تبریک دلم عزیزم ؛ بشوم فدات الهی ـ

 «. باشم آنجا میخواست دلم چقدر نمیدانی:»  گفت بود گرفته را گلویش بغض درحالیکه

 .بگیرد ام گریه بود نمانده چیزی نداشتم؛ خوبی حال

 ؟ دلم عزیز خوبی ؟ هستی حالی چه ؛ شد مادر کوچولو مهتاب باالخره ـ

 یدشا نمیدانم ؛ آنجا در نه اینجا در نه ؛ آسمان در نه و زمینم در نه.  هستم حالی چه کنم توصیف نمیتوانم:»  گفتم خوشحالی با

 «. میکنم سیر درعرش

 ؟ است چطور بچه خب.  کند حس را آن نمیتواند مادر یک جز کس هیچ که دارد لذتی ؛ دارد واالیی مقام شدن مادر عزیزم ـ

 . زیبا و سالم دختر یه ؛ خوبه خیلی ـ

 ؟ هست مامانش خوشگلی به ـ
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 . مادربزرگش خوشگلی به نه ، البته ـ

 . رسید آخر به ماهم زیبایی...  بابا ای ـ

 . مانید می کرمانی قالی مثل شما ماشاهلل که مامان نزنید را حرف این ـ

 ؟ گذاشتی چی را اسمش راستی.  کنند تعریفم دخترهام اگر ـ

 . آفتاب ـ

 ؛ ستا عزیز چقدر مادر برای فرزند یک که میفهمی خودت حاال.  بتابد ات زندگی به آفتاب مانند امیدوارم ؛ زیبایی اسم چه به به ـ

 این دیوار و در بر خاطراتت تمام.  هست خانه این در وجودت ذره ذره...  پدرت حتی ؛ کنیم نمی فراموش را تو وقت هیچ ما دلم عزیز

 فقط ؛ کنند نمی فراموش را فرزندشان وقت هیچ والدین بودی کرده پنهانشان زیرزمین در که هایت نقاشی حتی ؛ است آویزان خانه

 ؛ ماهان به میدهم را گوشی.  بزنیم حرف کلمه دو گذراند نمی وروجک تا دو این...  ریزد می بهم را چیز همه زمانه جبر اوقات گاهی

 . خداحافظ بروم قربانت.  بکن استراحت حسابی و باش خودت مواظب.  میگیرم تماس تو با دوباره

 ...خدا قربانتان ـ

 من دقهص قربان و میکرد گریه ؛ بگیرد را خودش جلو نتوانست خوشحالی از او.  گرفت را گوشی ماهان که بود نشده تمام حرفم هنوز

 درکنارهم کاش ای ؛ تو برای میکنه پرواز داره دلم خدا به ؛ بشوم مرگت پیش من الهی ؛ بشه فدات خواهر الهی.  میرفت آفتاب و

 . بودیم

 «. کاش ای:» گفتم میکردم پاک را اشکهایم درحالیکه

 «. نکن زیاد را غمش ؛ تنهاست آنجا دختر این ؛ بگیر را خودت جلو:»  گفت می او ؛ شنیدم می را مادر صدای

 . گرفت ماهان از را گوشی سرعت به زهرا

 ؟ چطوره خانم آفتاب ؟ خوبی ؛ جون مهتاب سالم ـ

 . خوابیده بغلم ؛ خوبه هم آفتاب.  شده بزرگ صدات چقدر ؛ بروم ماهت شکل قربان الهی ـ

 . ببوسش من طرف از ـ

 . دلم عزیز ؛ حتما حتما؛ ـ
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 . بده خیلی هم بودن کوچیکه خواهر واقعا ؛ بزنم حرف من گذاره نمی ماهان این ـ

 . هستی تغاری ته بده ـ

 . هایشان زورگوی جای به هم این ـ

 «؟ چطوری خودت مهتاب:»  گفت ماهان

 . کرد اذیتم خیلی که آخر ماه این ؛ خوبم ـ

 . آمد دنیا به زود که هم هفته دو ـ

 زیاد را هاآن غم فقط حرفها این گفتن.  میکردی حمل وضع اینها از زودتر خیلی شاید بودی من جای توهم اگر بگویم او به نمیخواستم

 «.است خبر چه اینجا ببیند میخواسته ؛ داشته عجله خیلی حتما:»  گفتم شوخی به درجوابش.  میکرد

 . بکن دود اسپند خودت برای خانه رفتی وقتی حتما ؛ بیمارستان تخت روی حتی ؛ نمکی با هم هنوز که بشوم فدات الهی ـ

 .بیاورم کجا از اسپند حاال ـ

 . نرسیده دستت به فرستاده برایت مادر که چیزهایی مگر ـ

 . کرد خواهم را کار این حتما باشه باشه افتاد؛ یادم حاال...  آها ـ

 . دیدار امید به ؛ باش هم خودت مواظب ؛ کنی استراحت بهتره ـ

 .خداحافظ قربانت ـ

 چیز مهه شدم مادر که حاال اما.  نکردم باز را بسته که بودم دلخور او از آنقدر.  افتادم بود فرستاده برایم مادر که ای بسته آخرین یاد

 . میکند فرق

 29فصل

 

 احساس او بودن با.  کرده پر را ام زندگی لحظات تمام که شده بامزه و شیرین آنقدر.  گذشت آفتاب آمدن دنیا به از نیم و ماه دو

 آغاز ار روزم و میکند روشن را ام زندگی ؛ آفتاب مانند به بینم می خود کنار در را او و میشوم بیدار خواب از وقتی کنم نمی تنهایی

 بروم رکارس به مجبورم که هستم دیگر هفته دو فکر به حاال از.  میگیرد را هایم غصه و غم تمام جای و است دنیایی او با بودن.  میکنم
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 مرا هرچیز از بیشتر ؛ مادر وجود.  کنم عادت باید و ندارم ای چاره اما ؛ باشم محروم او دیدن از است؛ عمری برایم که ؛ چندساعتی و

 . نمیرسد شب به روزش ؛ نبیند را او روز یک اگر و دارد دوست خیلی را آفتاب او میکند مطمئن رفتن به

 را ماش روز یک اگر ؛ ام شده وابسته شما به بدجوری من:»  گفت میکرد بازی آفتاب با درحالیکه ؛ آمد دیدنمان به وقتی هم روز آن

 «؟ کنم چه من ؛ بروید اینجا از بخواهید شما که روزی از وای.  نیستم خودم دیگر ؛ نبینم

 . هستم شما مهمان جا همین حاالها حاال که ما نباشید ناراحت مادر ـ

 بورمج و میشه کوچک برایتان اینجا آنوقت ؛ شد بزرگ آفتاب که دیگر سال دو یکی ؛ نیست اینطور همیشه زندگی عزیزم اما ـ

 . بروید بزرگتری جای به بود خواهید

 «. میکنیم فراموش را شما ما مگر تازه ؛ موقع آن تا حاال:»  گفتم و انداختم گردنش دور به را دستم

 حملت و صبر جز هم انسانها ما و کرد را فکرش بتوان آنچه از زودتر ؛ میگذرد زود خیلی زندگی:»  گفت و داد تکان را سرش ناامیدانه

 «. داشت نخواهیم ای چاره

 . هستید غمگین خیلی بینم می حاال اما ؛ میدهید دلداری مرا همیشه شما ؛ نزن حرف ناامیدانه اینقدر خدا به را تو مادر ـ

 قتو هیچ شاید. بیاموزی دیگران به را هایت داشته میخواهد دلت که میرسد زمانی یک ؛ بفهمی را چیزها این تو زوده خیلی عزیزم ـ

 و ها شکست داریم دوست انسانها ما.  بود امیدوار باید که بیاموزم تو به میخواهم اما ؛ ببندم دل آن به که نداشتم امیدی زندگی در

 راه که ؛ نیمک ابراز داریم دوستشان که کسانی به نوعی به ؛ کشیم می یدک را آنها تجربه بعنوان و ایم دیده زندگی در که هایی ناکامی

 غصه این وقتی اما و میکنه پر را دلت تمام غم و میگیره ات غصه بعد و بود اشتباه کردی هرچه که بینی می عمر یک.  نرود را ما اشتباه

 . نداری این جز راهی یعنی ؛ بدی ادامه آخر تا باید را اشتباه راه همان بینی می که میشه بیشتر

 در سعی جوری یک و بود نزده حرفی اش گذشته ی درباره وقت هیچ مادر.  بردم پی آن به بعد سالهای که زد حرفی مادر روز آن

 انمنمید.  کنم سوالی او از که ندادم اجازه خودم به وقت هیچ اما ؛ گذشته چه او بر بدانم میخواست دلم خیلی.  داشت آن کردن پنهان

 «؟ داشتید سختی زندگی شما مادر:»  پرسیدم او از روز آن که شد چی

 «. کرد را فکرش بتوان آنچه از تر سخت:»  گفت و کشید آهی

 ! کنید نمی صحبت اش درباره گاه هیچ چرا ـ

 «. دارد ای فایده چه ؛ ندارد تو برای ثمری که کردن صحبت گذشته ی درباره:»  گفت و فکرکرد کمی
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 . کنم استفاده شما تجربیات از توانستم شاید ـ

 و رفتن اشتباه راه اول از.  بگذارم تو اختیار در که ندارم ای تجربه هیچ که است همین من بدبختی:»  گفت و داد تکان را سرش

 اش فایده نشاند می آدم دل به را غم که خاطراتی مرور بگیری؟ درس آن از تو که دارد مثبتی نکته چه ؛ دادن ادامه را آن همچنان

 و ردشوا کار که هرچند ؛ بسپارم فراموشی به را همه کردم سعی.  کنم نمی ها گذشته یاد هم خودم خلوت در حتی کن باور ؟ چیست

 یدنشن از گاه هیچ که است ناگوار و تلخ چنان آن من زندگی.  کنم پرهیز آنها آوردن یاد به از میکنم سعی حداقل اما ؛ است سختی

 که یهست کسی تنها تو ؛ بدهم دست از را تو نمیخواهد دلم من و بگیرد را داشتن دوست همه این جای نفرت شاید و نمیبری لذت آن

 تنها این شاید و کردم فرق خیلی گذشته با که بدان را این فقط.  باشی داشته قبول بینی می مرا که همینطور بهتره ؛ ماندی باقی برایم

 حتی هبطوریک ؛ دهد تغییر را خودش میتواند بخواهد اگر و است تحول قابل انسان ؛ بگذارم تو اختیار در میتوانم که است ای تجربه

 . بسپارد فراموشی به هم را خودش هویت

 نانسا میتوانست چطور پس ؛ بود مهربان و خوب زن یک دیدم می که چیزی تنها.  نفهمیدم را مادر حرفهای حقیقی معنای گاه هیچ

 زنی او.  اشدب داشته حقیقت نمیتوانست این نظرم به ؛ میشدم متنفر او از شنیدم می را اش زندگی داستان اگر که حدی به ؛ باشد بدی

 او از یکس یا ؛ نکند یاد نیکی به او از که ندیدم را کسی ؛ میکنم زندگی محل این در که سالی چند من ؛ بود محبت و عشق از سرشار

 لخت خاطرات نمیخواهد دلش که داشته سختی زندگی حتم به اما. بود قبول غیرقابل برایم حرفهایش.  ندهد انجا او و بخواهد کاری

 . شود زنده دوباره گذشته

 رایطیش در مادر ؛ شب شیفت مخصوصا ؛ بود سخت خیلی برایم اوایل.  میکندم دل عزیز آفتاب از باید و رسید پایان به ام مرخصی

 یک برای من نظر به اما نمیکرد؛ ای گالیه هیچ و میداد انجام را اینکار میل کمال با او که هرچند.  شود بیدار ازخواب چندبار که نبود

 اینکه نبدو معمول طبق هم او.  بسپارم شایان به را او شبها گرفتم تصمیم بطوریکه ؛ است دشواری و سخت کار هفتادساله پیرزن

 لد درد ؛ میزنیم حرف باهم ؛ میخوابیم هم کنارم در هردو ؛ بهتر این از چه ؛ به به:»  گفت و کرد قبول ؛ یانه میتواند که فکرکند

 «. مداری گفتن برای حرفهایی هم ما ؛ باشید باهم دوتا شما نمیشه که همش.  بیایی تو تا میکنم گرم را سرش آنقدر و میکنیم

.  گذارمب او پیش را آفتاب شبها که ندارم اطمینان او به فکرکرد شد دلخور هم مادر. کرد قرص مرا دل اش زبانی باشیرین صورت بهر

 . سپارمب او به را آفتاب دوباره برنیامد اش عهده از شایان اگر که شرطی به البته.  کرد قبول ؛ کردیم باهم که صحبتهایی از بعد اما

 این ی دهعه از اما ؛ برود سرکار نخواهد ها صبح و نباشد سخت شایان برای که بودم گرفته هفته آخر تعطیالت برای را کاریهایم شب

 شیرین زا و آمد می استقبالم به داشت بغل در را آفتاب درحالیکه خندان لبی با ای گالیه هیچ بدون هفته چند. برنیامد هم ساده کار

 چرخه در اصلی رکن من حقوق میدانست اینکه با و شد شروع غرغرهایش زمان گذشت با کم کم ولی ؛ میکرد تعریف او های کاری
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 و اوضاع خدا شکر ؛ برس ات داری بچه و داری خانه به و بده استعفا کارت از بیا خدا به را تو!  مهتاب:»  گفت ؛ است مان زندگی ی

 «. مادر نه و من نه.  گیرد نمی را مادر جای کس هیچ که میدانی خوب هم خودت.  است خوب که احوالمان

 اگر که میدانی خوب هم خودت.  نکن بهانه را بودنم مادر و من کار خود بی آیی برنمی کار این ی عهده از اگر:»  گفتم دلخوری با

 ارامیدو تو قول به نباید ؛ آیی برنمی اش عهده از تو که میدانستم من.  میخورد مان زندگی به بزرگی ی لطمه ؛ نباشد من حقوق

 «. میشدم

 خانه دراین هرکس از بیشتر ؛ میگویم خودت برای من ؟ میکند کار چه بسته زبان این مگر ؟ آیم برنمی اش عهده از من گفته کی ـ

 هم را ایته کاری شب ؛ تفریحی نه و گشتی نه.  ماند نمی برایت وقتی دیگر.  داری بچه و داری خانه ؛ بیمارستان ؛ میکشی زحمت تو

 . ماند نمی خودمان برای زمانی دیگر.  انداختی هفته آخر به که

 انهم ؛ نمیکند دوا را مان زندگی از دردی من کردن کار که حاال.  برسم خودم به ؛بیشتر آید نمی بدم هم من:»  گفتم خونسردی با

 «. باشم مثمرثمر اینجا ؛الاقل بنشینم درخانه که بهتر

 ؛ مگفت خودت برای ؛ نداشتم منظوری منکه ؛ عزیزم:» گفت خوشرویی با است دشواری کار من حقوق از کندن دل متوجه که شایان

.  باشد من سهم هم شب دو این ؛ ندارم حرفی من ؛ هستی راضی و داری دوست خودت اگر ولی ؛ سخته خیلی برایت بینم می چون

 «. دهم انجام برایت نمیتوانم کاری که هستم گرفتار آنقدر منکه

 او بودمن خانه من که شبهایی آخه.  بود فکرخودش به فقط او ؛ آفتاب حال به نه و میسوزد من حال به دلش نه که میدانستم خوبی به

 کمال و تمام ار وقتش و بود کرده پیدا ایران به نسبت چشمگیری تفاوت کاری نظر از بااینکه.  گذراند می دوستانش با را وقتش اکثر

.  نکرد قبول ؛ بسپارم مادر به را آفتاب که کردم اصرار هرچه. میزد گریزی ؛ میتوانست وقت هر اما ؛ میپرداخت کردن کار به

 آن هک شایانی کم کم و داشت ادامه همچنان یکنواختمان زندگی صورت هر به.  نیاورد کم من جلوی میخواست شاید ؟ چرا نمیدانستم

 کننده خسته ارک.  میداشت نگه سرپا مرا و میداد نیرو من به که بود آفتاب تنها.  شد تبدیل قبلی شایان همان به بود؛ کرده تغییر چنان

 نبود ام ندگیز بخش گرما آفتاب زیبای لبخند اگر و بود کرده داغان را اعصابم حسابی داشتم شایان با که هایی درگیری و بیمارستان

 از اسیپ تا که بود کرده کار گرفتار آنقدر را خودش شایان.  نداشتم را زندگی آن با زدن کله سرو و ماندن توان و طاقت دیگر شاید ؛

 مقر بی و بیحال که بود خسته آنقدر و نداشت زدن حرف کلمه دو حوصله آمد می خانه به هم وقتی ؛ گذراند می شرکت در در را شب

 مشروب آنقدر یا ؛ کند بیدار را او نمیتوانست صدایی هیچ و میرفت رختخواب به
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 بود یمدت مادرهم.  بسپارم او به شبها را آفتاب ندانستم صالح دیگر همین برای.  میرفت خواب به کاناپه روی همانجا که بود خورده

 طاقت وانستمنت دیگر.  بود نگران اینقدر او که بود افتاده اتفاقی چه نمیدانم کند مراقبت او از که خواست ازمن و بود آفتاب نگران که

 «؟ افتاده اتفاقی مادر:»  پرسیدم او از روز یک و بیاورم

 «! باشد افتاده میتواند اتفاقی چه عزیزم نه:»  گفت تعجب با

 . زده حرفی شایان.  کنید پافشاری اینقدر سرموضوعی که ندیدم را شما وقت هیچ آخه ـ

 «. بگویید برایم میکنم خواهش:»  گفتم و فشردم را او دست.  نزد حرفی و کرد سکوت

 . نگویم چیزی تو به که خواسته من از او آخه ـ

 . ندهم نشان العملی عکس میدهم قول ـ

.  باشم هنداشت دخالتی که دیدم بهتر اما ؛ کنم صحبت باهات باره دراین میخواستم بارها ؛ کند نگهداری آفتاب از نمیتواند شایان ـ

 از تا و میکردم تمیزش و میدادم را شیرش آمدم می خودم ؛ شنید نمی را آفتاب گریه صدای که بود خسته آنقدر شایان شبها بعضی

 صهغ مهتاب:» میگفت.  نکرد قبول او اما ؛ بسپارد من به را او که خواستم شایان از چندبار. نمیرفتم ؛ نمیشدم مطمئن خوابیدنش

 ارتکر دیگر که داد قول او و.«  نمیشه اینطور آخه:»  گفتم او به. «  میخورد بهم حالش من عرضگی بی به همسری از حتما و میخوره

 . میشد شروع دوباره هفته چند از بعد اما نشود؛

 «؟ نگفتی من به زودتر چرا مادر:»  گفتم ناراحتی با

 را او ؛ ییبیا تو اینکه از قبل ها صبح و آوردم می خودم پیش را آفتاب دیگر اواخر این.  بشوم شما ناراحتی باعث نمیخواست دلم آخه ـ

 . میگرداندم باز خودش جای به

 متاسفانه ؛ باشد گاهم تکیه ام خانه مرد باید که ؛ غریب کشور این در.  هستم سردرگم هم خودم کن باور ؛ بکنم چه نمیدانم ـ

 همسرمان بخاطر را زندگی های سختی ی همه ایرانی زنهای ما ؛ سرنوشتم از ؛ ام زندگی از ؛ خودم از ؛ ام شده خسته.  نیست درکنارم

 هک میشود دیگرمان ی نیمه ؛ تر ساده بیان به و میشود خودمان از جورایی یه ؛ کنیم می ازدواج باهم وقتی چون ؛ کنیم می تحمل

 سعی که است سال هفت ؛ دارد فرق دیگران با او اما ؛ نگذاشتم کم شایان برای هم من.  بریزیم او پای به را چیزمان همه حاضریم

 . کوچولوست شایان همان هنوزه که هنوز و نمیشود درست ولی ؛ نکردم کوتاهی چیز هیچ از میداند خدا و کردم را خودم

 موفق ؛ دبساز مطیعی بره گذشته مثل من از میدهد تظاهر بوی که هایی محبت با میکند سعی هرچه ؛ ندارم شایان به خوبی حس دیگر

 از یادی که مدتهاست حتی ؛ ندارم اعتماد کس هیچ به ؛ کرده سنگ تکه یک مثل را دلم همسرم و پدر های نامهربانی.  نمیشود
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 و دارمن کردن زندگی برای حسی که ام شده روح بی و سرد چنان آن.  ام سپرده فراموشی به هم را پریا.  کنم نمی ام گذشته دوستان

 و است رآقاباالس یک فقط شایان.  میکند دلگرم زندگی به مرا که است آفتاب های زبانی شیرین و مادر مادرانه های نصیحت تنها این

 به خور سری وت و صبور مهتاب و رسید پایان به تحملم دیگر که جایی تا ؛ میکند سنگینی ام شانه روی به کم کم که سری سایه ؛ بس

 .کرد طغیان ناگاه

 ؛ ماند نمی باقی آفتاب و من برای وقتی دیگر که بود کرده پر کردن کار و دوستان با نوش و عیش با را اش زندگی چنان آن شایان

 به هم او میگفتم خود به اوایل. میرفت شکار و ماهیگیری به دوستانش با و گذراند نمی ما کنار در هم را هفته آخر تعطیالت حتی

 زندگی از الس پنج و بیست که است آدمی او.  کند استفاده هم تعطیالتش از بهتره ؛ میکند کار هفته یک که حاال ؛ دارد احتیاج تفریح

 فراموش کلی به را خودم ؛ بیایم کوتاه ؛ میکند هرچه و نکنم ناامدی را او بهتره ؛ آمده خود به که حاال ؛ گذرانده عاری بی به را اش

 چی برای که بودم برده یاد از.  است دوستانه های مهمانی و تنوع ؛ زیبایی عاشق که دارد وجود هم مهتابی که رفت یادم اصال و کردم

 ملمتح دیگر که ام کرده گذشت آنقدر و شده پاک ذهنم از بود هرچه اهدافم.  است بعید این که!  بدبختی و زجر برای!  کردم ازدواج

 سفیدی هک پوشاندم رنگ با را موهایم ؛ نیست خبری شاداب و سرحال مهتاب آن از دیگر میکنم نگاه آیینه به وقتی.  رسیده پایان به

 شایان این من بجای اما و کنم پنهان آن زیر را صورتم زودرس چروک تا میخرم را کرمها انواع و نشود نمایان سال و سن این در اش

 شلوار و کت دست یک ماهی دو یکی هر.  میشود بهتر روز به روز که است

 برای دنیایی.  میرود بیرون خانه از تیپ یک با روز هر و میخرد چنانی آن های اودکلن و روز مد و شیک های پیراهن ؛ کراوات

 . نیست من دنیای با مقایسه قابل که ساخته خودش

 دشازخو اینکه مثل بعد.  میکرد زمزمه لب زیر را شعری میکشید برس را موهایش درحالیکه و بود ایستاده آیینه جلو هم شب آن

 کشید ؛ تادهاف راه به تازگی به که آفتاب برسر نوازشی دست خونسردی با و زد لبخندی و انداخت آیینه به نگاهی.  باشد شده مطمئن

 «. برمیگردم زود و میروم دوستانم با ساعت دو یکی من عزیزم:»  وگفت بوسید را ام گونه و آمد من سراغ به بعد و

 در را خوب پدر یک ادای یا ؛ میداد غلغلک را ام گونه که اش زده یخ لبهای ؛ اش خونسردی ؛ کرد عصبانی مرا او کار چه نمیدانم

 به دردلش که کردم حس آن یک.  روحی بی و سردی همین به بود؛ اش همیشگی کار چون نبود اینها از کدام هیچ حتم به ؛ آوردن

 «. رسید خواهم آن به نرمم و چرب زبان با ؛ بخواهم هرچه و کردم خود مطیع را او راحت چه ؛ دارم احمقی زن چه»  که میخندد من

 «. برنگردی دیگر بهتره رفتی اگر:» گفتم رود بیرون خانه از تا کرد باز را در که همین

 «! چی:»  گفت و کرد نگاهم باتعجب

 . برنگرد دیگر رفتی اگر ؛ شنیدی که همان ـ
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 «؟ شده چی:»  گفت و آمد سراغم به و زد لبخندی

 ؛ بیایی ودتخ به که باشم منتظر کی تا ؛ داری هم ای بچه و زن تو ؟ نمیکشی خجالت تو ؟ شده چی میپرسی من از:»  گفتم عصبانیت با

 خسته . نمیشودند عملی وقت هیچ که پوچی قولهای از ؛ شدم خسته زندگی این از دیگر ؛ شایان.  بشینم شدنت آدم انتظار به کی تا

 در بآ نمیگذارم ؛ زدی حرفهایی چه ؛ بیاییم میخواستیم ایران از وقتی یادته ؛ دادی قول من به که است زیبایی زندگی آن این ؛ شدم

 ادی از را ات خانواده و پدر نامهربانی که شد خواهی خوشبخت آنقدر.  کرد خواهی زندگی واقعی شاهزاده یک مثل.  بخورد تکان دلت

 «تداش خواهیم خوشی زندگی هم کنار در هرسه:»  میزدی ای کننده دلگرم حرفهای چه آفتاب آمدن دنیا به از قبل آید می یاد.  ببری

 انسان یک من از ؛ رساندی اوج به را هایم ناکامی ؛ کردی برابر ده را هایم غصه ؟ رفت کجا به قرار و قول همه آن ؟ کجاست حاال

 زننده و زشت قدر آن بیماران با برخوردم ؛ شده مشکل برایم هم زدن حرف حتی ؛ ندارم را کس هیچ دیدن طاقت.  ساختی روانی

 ابطهر قطع شون همه با ؛ نمانده باقی برایم هم یکی داشتم ایران در که دوستانی همه آن از.  اند داده تذکر من به بار چندین که شده

 ایمه خوشبختی از دروغ به یا ؟ کنم ناراحت را آنها که هایم بدبختی از ؟ بگویم براشون چی ؛ گیرم می تماس که وقتی آخه.  کردم

 ؟ غمگین را خودم و کنم شاد را آنها تا بگویم

 رب عادت روی از ای بوسه صبح فقط ؟ دادی اختصاص او به را روز شبانه از دقیقه ده ؟ کردی چه آفتاب برای پدر یک بعنوان تو

 این از و تو از ؛ میزنی بهم را حالم داری شایان.  دیگر ای بوسهه ؛ باشد سرجایش حالت اگر ؛ برمیگردی که شب و میزنی اش پیشانی

 «. آمده بدم ساختی برایم که زندگی

 از هم ؛ مرا فانهمتاس تو.  کنی تمامش دیگه بهتره اما ؛ دادی فریب مرا زبانت آن با که سالهاست:»  گفتم کشیدم عمیقی نفس درحالیکه

 جاهرک به رحمی بی با مرا تو ؛ شد وچه بود چه هایم خواسته ؛ هستم که و بودم که ؛ کردم فراموش دیگر ؛ اصل از هم و انداختی اسب

 به هک بودم من فکرنکردی که چیزی تنها به و آوردی دست به بود که بهرصورتی خواستی که را هرچیزی ؛ کشاندی خواستی که

 ندارم چیزی دیگر...  رسیدی آنها ی همه به که هم حاال و داشتند ارزش برایت هایت خواسته و خودت فقط.  کردی مالم لگد راحتی

 پایان به ار بار نکبت داستان این نشده بدتر این از وضع تا بهتره.  خودم و ماندم خودم دیگر حاال.  کنی سواستفاده آن از ؛ بخواهی که

 «. برسانیم

 «؟ نداشتم خبر خودم و بودم بد اینقدر من ؛ بگویم چه نمیدانم که کن باور...  مهتاب:»  گفت و کرد نگاهم تعجب با شایان

 میکنی نمایی مظلوم آنقدر ؛ فریادی نه و دادی نه.  بود همین تو روش همیشه ؛ نده را جوابم خونسردی با اینطور:»  گفتم عصبانیت با

 «. میسوزد برایت دلم ؛ سر بر خاک من که

 . بدهم را جوابت چی نمیدانم که ام زده شوک چنان آن ؛ ندارم قصدی چنین کن باور ـ
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 را وقتمان واهی حرفهای با بهتره.  بگویم برایت میخواهی هستم حفظ را همه ؛ بدهی خوردم به دوباره را تکراری جوابهای نمیخواهد ـ

 . کردی کسب هایی موفقیت ات شخصی زندگی در تو البته ؛ نبودیم موفق مشترکمان زندگی در ما ؛ نکنیم تلف

 قول به هک تنبل من برای فکرنکن.  بهتره زندگی یک برای ؛ بوده آفتاب و تو برای کردم هرچه ؟ میکنی انصافی بی چرا ؛ مهتاب ـ

 ویر به میتوانی که کنم ثابت تو به میخواستم فقط من ؛ بوده راحت کردن کار ؛ نمیدادم انجام کاری خوابیدن و خوردن جز خودت

 را نبلیت نگفتی مگر ؟ ندادم تو به را راحت زندگی یک نوید مگر ؟ نکردم عمل قولم به من میگویی چرا.  کنی تکیه مردت های شانه

 ی انهخ و بفروشم را خانه این دارم قصد دیگر چندوقت تا ؟! کردم ازاین غیر مگر ؟ میسازم برایت تو شان در زندگی و میگذارم کنار

 «. بخرم برایت بهتری

 ام دگیزن در که چیزی تنها که میدانی همه از بهتر تو.  تکراری جوابهای و تکراری حرفهای بازهم:»  گفتم.  ترکیدم بمب مثل بازهم

 نم.  زدم را اش همه قید کردم ازدواج که وقتی.  نکن صحبت من برای مرفه زندگی و پول از همه این.  است پول ؛ ندارد اهمیت برایم

 وقتی که میخواهم را خوشبختی همان من.  میخواهم را بودن هم کنار در و داشتن دوست ؛ میخواهم آرامش که کنم حالی تو به چطور

 زحمت با چون ؛ داشت ارزش برایمان پول آن ؛ شاهی سه و صنار برای میزدیم دو سگ شب تا صبح از داشتیم ؛ آمدیم آمریکا به

 هایمان غم و ها شادی و بودیم درکنارهم چون ؛ بودیم خوشبخت اما داشتیم سختی زندگی میکردیم خرجش هم درکنار و آمد درمی

 با همراه زندگی یک من.  نیامد سراغمان به هرگز آن از بعد نهه و آن از قبل نه که میبردیم لذتی ما.  میکردیم قسمت هم با را

 تا برود صبح از اینکه نه ؛ بگذراند اش خانواده با را آن دیگر نیم و کند کار را روز از نیمی که میخواهم مردی.  میخواهم آرامش

 ؛ منیست مخالف تفریح و گشت با که میدانی خودت.  بگذراند مجردش دوستان با راهم تعطیلیش روزهای و شب یازده و ده ساعت

 گاهی و کنند صحبت خودشان جنس با فقط دارند دوست اوقات گاهی مرد چه و زن چه میکنم فکر چون.  مجردت دوستان با حتی

 تمام بطوریکه ؛ گذراندی حد از تو متاسفانه اما.  دهد گوش را آنها میتواند صمیمی دوست یک فقط که هست دلهایی درد اوقات

 رویب تفریحگاه یا پارک به فرزندت و همسر با تعطیل روز یک شده.  نداریم معنایی برایت ما دیگر اصال.  اند شده آنها ات زندگی

 «؟

 . میکنی بهانه را خستگی و کردن کار همیشه تو آخه ـ

 . دربیاوری تنم از را خستگی کننده دلگرم ی جمله چند با و بنشینی درکنارم بیایی هستم خسته وقتی میتوانی ـ

 . میکند خوشحال را تو کوچکی کار چنین که بودم نکرده را فکرش کن باور ـ

 امدهایپی فکر به اینکه بدون ؛ دادی انجام را آن آمد ذهنت به هرچه.  فکرنکردی وقت هیچ تو:»  گفتم و دادم تکان تاسف با را سرم

 «. برویم را خودمان راه کدام هر بهتره...  باشی بعدش
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 «؟ نمیگی جدی که را حرف این مهتاب:»  گفت دستپاچگی با

 مخود مسئله اگر.  رفت خواهم بین از حتم به دهم ادامه بخواهم اگر ؛ است تحمل غیرقابل برایم وضع این ؛ ام کرده را فکرهایم من ـ

 ای روحیه باید شده که اوهم برای.  دارد احتیاج مادر یک به الاقل که دارد وجود دیگری موجود حاال اما نبود مهم برایم اصال ؛ بودم

 . باشم داشته سالم جسمی و خوب

 زده شوک آدمهای مانند و شد خیره ای نقطه به مبهوت و مات.  شد ولو مبل روی و کرد شل را کراواتش ؛ بدهد را جوابم اینکه بدون

 تقاضایی چنین تو که برسد روزی فکرنمیکردم وقت هیچ کن باور مهتاب:»  گفت رمقی بی حالت با و ماند حالت همان به چنددقیقه تا

 آماده برای آمدیم آمریکا به که وقتی از!  کنی زندگی من با نیستی حاضر دیگر تو که هستم بدی همسر اندازه این تا من ؛ بکنی من از

 و یهست راضی تو که میکردم فکر همیشه.  نمیدانم ؛ نبودم موفق چرا حاال ؛ ام کرده را تالشم و سعی ی همه خوب زندگی یک کردن

 . میگذرد چه کوچک سینه آن درون نمیدانستم

 هم خودت که نرسیده فکرت به گاه هیچ شاید ؛ نیستم من تنها مشکل اما.  نیست شکی این در و هستی خوبی همسر تو مهتاب

.  بود گذشته وقتش از که خواستی من از را چیزی همیشه تو ؛ میگذرد مشترکمان زندگی شروع از که سال هفت این طول در!  مقصری

 تقصیرها ی همه که است آنموقع گذشت کار از کار که همین اما ؛ دادی انجام را هایم خواسته ؛ داشتی قبول را حرفهایم همیشه تو

 شوم تباهماش متوجه خودم که ای بوده منتظر همیشه.  نکنم اشتباهی هیچ و باشم کل عقل باید من که میکنی فکر تو.  شده من متوجه

 من به بار کدام تو ؛ هستیم آمریکا در که سالی سه این درطی.  است شده دیر دیگر که جایی تا ؛ ای داده ادامه آنقدر را راه این و

 ندسالچ این طول در که هایی غصه و غم از کی ؛ کردی درددل برایم نشستی کی ؛ ناراحتی میروم بیرون دوستانم با ازاینکه ؛ گفتی

 هیچ کرد نزدیک هایت خواسته به را تو که بودم پلی من ؛ هستم و بودم غریبه تویک برای همیشه من.  کردی باز سخن به لب داشتی

 یک تا بودم وسیله یک بیشتر من.  نمیکردی حساب آدم داخل را من جورایی یه ؛ بگویم چطور...  و نداشت اهمیت تو برای وقت

 . همسر

 ؛ ممیرفتی گردش و مهمانی به دوستان با که قدیمها همان مثل دارم دوست هم من ؛ شدم خسته یکنواخت زندگی این از هم من مهتاب

 به یممیتوان راحت خیلی که اینجا اما ؛ میکردیم استفاده لحظاتمان از زیبا چه ؛ نداشتیم چنانی آن آزادی که آنموقع.  برویم هم حاال

 طرز ؛ داریم را آن که حاال و بودیم آزادی این عاشق روز یک.  کردیم زندانی قفس در را خودمان ؛ برویم داریم دوست که هرکجا

 زندگی تامین رد سزایی به سهم تو حقوق که میدانم خوبی به ؛ بدهی استعفا بهتره که گفتم بهت یادته.  نیستیم بلد را آن از استفاده

 . کرده زیاد را ما بین ی فاصله ؟ فایده چه اما ؛ دارد مان

 شههمی مثل بدبختانه ؟ است خانواده به رسیدن وقت شب یازده - ده ساعت ؛ نینداز من کار گردن به را خودت های غیبت خود بی ـ

 . نیست یکی دلت با که آوری می زبان به حرفی
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 . باشیم کنارهم در بیشتر که میکنم تنظیم طوری را ام برنامه ؛ باشی خانه تو وقتی عزیزم ـ

 مبگذاری نباید و کردیم آغاز هم با را سفر این ما.  باشد درستی حل راه نمیتواند طالق من نظر به ؛ مهتاب:»  گفت و کرد مکثی

 آن به وقت یچه خودت گفته به چون ؛ بدهم قول بهت دیگر نمیخواهم ؛ فکرکنی بیشتر بهتره ؛ برساند پایان به را سفر این گردبادی

 غربت ؛ داری بچه ؛ داری خانه ؛ کردن کار برویم مسافرتی به تا بگیری مرخصی هفته دو یکی بهتره ؛ شدی خسته تو.  ام نکرده عمل

 «. شده پریشانی همه این باعث ؛ تو نکردن درک و من خودخواهی بدتر ازهمه و

 و منداشت جایی به راه ؛ بودم شده درمانده و خسته.  شد جاری چشمانم ی گوشه از اشک آرامی به ؛ میکرد صحبت شایان که همانطور

 ؛ شد خواهدن درست شایان.  نگرم می آینده به ناامید حاال و بودم سپرده سفر این به تن آرزو و امید با.  نداشتم هم نفسی هم متاسفانه

 مردی او.  است کوتاهی مدت برای فقط ؛ میدهد من به هم امیدی اگر و گرفته شکل اینطور او.  است روشن روز مثل برایم این

 خودم ههمیش ؛ نگرفتم او از ریال یک وقت هیچ.  بکشم کارم از دست نبودم حاضر همین برای.  کرد تکیه او به بتوان که بود نخواهد

 لتحم را ها سختی ی همه حاضرم.  میکنم کار خودم که حاال چه و میداد را مان زندگی مخارج پدر که آنموقع چه ؛ داشتم مالی استقالل

:»  گفتم ؛ کنم بلند را سرم اینکه بدون.  کرد اطمینان میتوان چگونه نیست او به امیدی هیچ که مردی به.  ندهم دست رااز کارم اما کنم

 «. است فایده بی

 «؟ است فایده بی چی:» گفت و آمد کنارم به شایان

 . تو و من زندگی ـ

 ما به هک هست دیگری موجود ؛ نیستیم تنها دیگر حاال ما ؟ میزنی که است حرفی چه این:»  گفت و کرد پاک را اشکهایم دستمالی با

 . باشیم فکراو به باید ؛ دارد احتیاج

 «. هستی فکرش به تو هم چقدر:»  گفتم او به طعنه با

 القط.  ما از بیشتر مراتب به مشکالتی هم آن.  هست مشکل همه زندگی در.  نزن سرکوفت من به اینقدر میکنم خواهش ؛ مهتاب ـ

 تغییر خیلی پیش سال چند به نسبت من.  بدهی فرصت من به باید ؛ هستیم راه اول هنوز ما.  است حل راه آخرین ؛ نیست حل راه تنها

 . شد خواهم هم این از بهتر ؛ کردم

 . میکند تماشا را ما و کرده بغض چگونه ببین ؛ بزنی بهم را او آشیانه میتوانی چگونه!  بکن نگان را آفتاب ؛ من جان

 دنشب گرمای.  گرفتم بغل در را او و رفتم بود کرده کز مبل ی گوشه که آفتاب سراغ به بکنم توجهی او حرفهای به اینکه بدون

 ورد به را دستش و آمد او سمت به شایان.  برسد او به آسیبی گذاشت نخواهم گاه هیچ ؛ است ام زندگی تمام او ؛ کرد گرم را وجودم
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 شتال شما خوشبختی برای میتوانم که آنجایی تا هم من ؛ نکن خراب را گرم کانون این میکنم خواهش:»  گفت و انداخت گردنمان

 «. میکنم

 . نیستم مطمئن من اما ـ

 . نکن پنهان ازمن را چیزی بعد به ازاین میکنم خواهش ؛ کنی کمک من به باید هم تو ؛ نزن حرف ناامید گونه این آفتاب جان ـ

 لبط من از چیزی که آید می عارت همیشه ؛ نخواستی ازمن چیزی وقت هیچ سالها این درتمام ؛ هستی غریبه خیلی من با تو...  مهتاب

 باهم ار شام که بخواهی من از شبی که نمیدانی این الیق مرا حتی تو.  شکند می را غرورش ؛ میکند خرد را مرد یک تو کار این ؛ کنی

 ارمد کم کم.  بود من پیشنهاد همه و همه کردیم هرچه و رفتیم هرجا. بگذرانیم طبیعت دامن در را تعطیل روز یک یا ؛ برویم بیرون

 زا من کن باور مهتاب.  هستم زیادی ات زندگی در و ندارم وجود تو برای که میکنم حس اوقات گاهی اصال ؛ میکنم فراموش را خودم

 اما ؛ دمیکن پر را روزت از نیمی آفتاب ؛ کنی دل درد باهاش دوکلمه بنشینی که داری مهربان و خوب مادر یک بازهم تو.  تنهاترم تو

 ام احاطه هک ای گرفته غم فضای از که است این برای وفقط فقط بینی می که دوستانی این.  زمینم روی مرد ترین کس بی من ؛ چی من

 . داریم احتیاج بهم ماتمکده این مادر ؛ باش تر مهربان من با میکنم خواهش.  بیایم بیرون ساعتی کرده

 الیق را او وقت هیچ ؛ میکنم دور ازخودم لحظه به لحظه را او اعتنایی بی با هم من.  بود او با حق جورهایی یه ؛ سوخت حالش به دلم

 درازی و ورد افکار در.  کنیم اصالح را یکدیگر هردو کنیم سعی باید ؛ داد زندگی این به دیگری فرصت باید.  ندانستم درددل دوکلمه

 . بودند او انتظار در ساعتی که بودند دوستانش ؛ خورد زنگ شایان همراه تلفن که بودم

 . خداحافظ ؛ قربانتان.  کنیم صرف بیرون را شام دخترگلم و همسرم با قراره امشب ؛ متاسفم ـ

 که فهمی می بعد به این از حاال.  بگذرانیم هم کنار در را خوشی شب که شوید آماده زودتر:»  گفت و گرفت آغوش در را آفتاب و من

 «. بود خواهم هم نمونه پدر یک ؛ نمونه همسر یک تنها نه من

 شد باورم راستی راستی.  سپردم فراموشی به را خودم های غم که گفت سخن اندوه و غم با چنان آن اش تنهایی غم از شایان شب آن

 من از آنقدر را خود همیشه تو ؛ ندانستی خودت الیق مرا وقت هیچ تو!  مهتاب:»  گفت او.  شده اجحاف او درحق خودم از بیشتر که

 ؛ دید می هسرخان داماد یک یا ؛ خور نان یک بعنوان مرا همیشه.  برسم تو به روزی بتوانم نمیکردم فکر وقت هیچ که میدانستی باالتر

 گوشزد ار جایگاهم اشتباهی کوچکترین با که بودیم ایران در که آنموقع چه ؛ میزدی سرمن بر نوعی به را پدرت ثروت و پول همیشه

 گویممی سخن بهتر زندگی یک از که هربار.  کنم درست شما برای راحت زندگی یک میخواهم تالش و سعی با که حاال چه و میکردی

 ندارد یلدل نبودی خوشخبت ات گذشته زندگی در تو اگر!  عزیزم اما.  میکنی ناامید مرا و نمیدانم پول در را خوشبختی من میگویی ؛

 . بیاورد بدبختی پول که
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 شش که تیوق ؛ برادری نه و داشتم برسر پدری سایه نه.  بودم تنها کودکی از من ؟ بوده چگونه من گذشته که بدانی خواستی گاه هیچ

 نجپ و سی که مادری و ماندم من.  رفتند خودشان سرنوشت دنبال به و بودند شده مردی خودشان برای برادرهایم بودم ساله هفت -

 تو به نکهای علت میدانی.  میکرد تهیه برایم میخواستم هرچه که بودم اش دردانه عزیز و تغاری پسرته.  داشت سنی تفاوت من با سال

 نچنی در روزی که میکردم آرزو میکردم مقایسه شما ی خانه با وقتی.  بزنی حدس نمیتوانی وقت هیچ ؟ بود چه میکردم حسادت

 هم من و بایستم پاهایم روی مرد یک مثل نتوانستم گاه هیچ که بود آورده بار ننه بچه و لوس مرا آنقدر عزیز اما.  کنم زندگی مکانی

.«  ستا غنیمت دم»  و بودن«  خوش الکی»  و سپردم فراموشی به سرداشتم در که ارزوهایی که جایی تا کردم عادت تنبلی به کم کم

 وشخ میخواستم فقط و نداشتم خواندن درس ی حوصله و حال.  بود عزیز اصرار به من رفتن دانشگاه حتی.  گرفت را رویاها آن جای

 ندگیز برای زحمتی آخر.  بودم راضی همین به من و باال سطح در نه البته ؛ بود مهیا چیز همه من و سال و سن به پسری برای.  باشم

 مالی پشتوانه بازهم ؛ کردم ازدواج باتو ازاینکه بعد.  کنم طلب آن از بیشتر که کشیدم نمی

 به ؛ مهست مرد بگویم اینکه برای هم من و شد متقبل را ما زندگی مخارج تمام دل و جان با که بود تو ثروتمند پدر هم آن که داشتم

 آرزوی رد همیشه کن باور ولی داشتم حتی را زندگی بااینکه.  آمد درمی ام جیبی تو پول سختی به که میکردم کار وقت نیمه صورت

 را کار اوایل.  مکن تکیه او به بتوانم که نداشتم ای پشتوانه دیگر و آمدیم امریکا به و شد یار من با بخت اینکه تا ؛ بودم شدن پولدار

 است قتشو حاال دیدم ؛ بابک های صحبت با کم کم اما ؛ بود کافی کند تامین را مان زندگی بتواند که ای اندازه به فقط ؛ نگرفتم جدی

 نآ تو ؛ آمد می میان به موفقیت و کار از صحبت که هروقت.  بپوشانم عمل جامه را ام دیرینه آرزوی و بیاورم در سرها تو سری که

 کاری منتوانست وقت هیچ ؛ آوردم می کم تو پیش همیشه.  میریختی رویم به یخ آب پارچ یک آنکه مثل ؛ میکردی سردبرخورد چنان

 تبرای را هایم خواسته اینکه جرات حتی ؛ بودن تهی و پوچی احساس ؛ داشتم بدی احساس.  شود تو خوشحالی باعث که دهم انجام

 «. نداشتم کنم بازگو

 . درکنارهم ساده زندگی یک ؛ میخواستم را بودن باهم فقط من اما ـ

 ؟ چی کردن زندگی نیافتنی دست آرزویی در سال سالهای ؟ چی هایم خواسته ؟ چی من پس ـ

 ردیگ من ؛ بدهی من پشت به پشت باید تو ؛ مهتاب.  بگذارم دست روی دست بازهم کنم جبران را کمبودهایم میتوانم که حاال

 نازم ؛ میگیری تماس ات خانواده با وقتی میخواهم ؛ بخورند را حسرتم دیگران که برسم جایی به میخواهم.  بیاورم کم نمیخواهم

 کمتر اواز الاقل ؛ نباشم قدرتمندتر پدرت از اگر ؛ بازگشتیم ایران به روزی اگر.  شده کسی خودش برای حاال که شایان از ؛ بگویی

 یخواهمم فقط و فقط.  کنی حمایتم مالی لحاظ از نمیخواهم.  میکند فرق اینبار اما ؛ همیشه مثل ؛ کنی کمکم باید تو مهتاب.  نباشم

 بزرگتر که ردیگ چندسال ؛ است کوچک خیلی حاال او.  باشیم آفتاب فکر به باید ؛ نیستیم تنها دیگر ما.  کنی همراهی مرا و کنی درکم

 . بگیرم قولی ازتو میخواهم...  حاال. میشود تر بزرگ مراتب به هم هایش خواسته ؛ شد
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 ؟ قولی چه ـ

 به تمهس باتو وقتی.  بدهم دست از را تو نمیخواهم ؛ نزن ازجدایی حرفی این دیگر.  نگذاری تنهایی راه دراین و کنی کمکم بده قول ـ

 . شوم رو روبه میتوانم بهتر مشکالت با و میدهی نفس به اعتماد من به ؛ مطمئنم خودم

 بزند اییحرفه میکرد سعی دستپاچگی با. بود گذشته اثر او فکر و ذهن روی بدجوری طالق ی کلمه ؛ بود کرده وحشت حسابی شایان

 تا نمک کاری میخواست دلم ؛ داشتم عالقه او به هنوز.  میکردم را تالشم باید اما ؛ نبودم مطمئن او به همیشه مثل.  کند امیدوار مرا که

 . درکنارهم هرسه ؛ برسم آرامش به آفتاب و او درکنار میخواستم.  کند پیدا نجات نابسامانی آن از ام زندگی

 31فصل

 

 که رخاطرهپ سفری ؛ برویم مسافرت به گرفتیم تصمیم ؛ کردن خرد اعصاب و خستگی سال سه از بعد و شد شکسته طلسم باالخره

 نشان خوب را خودش میخواست که وقتی اما ؛ نبود دلخواهی مرد گاه هیچ شایان.  بسته نقش ذهنم در هم هنوز آن های لحظه لحظه

 و پردمس فراموشی به را گذشته های غصه و غم زود خیلی.  بود باورنکردنی و عجیب برایم که میکرد تغییر چنان آن ناگاه به ؛ دهد

 تا گیزند در همیشه.  بود گذشتم و من بودن قانع میرساند هایش خواسته به را شایان که هایی علت از یکی ؛شاید کردم پاک را دلم

.  یرفتم خاطرم از زود خیلی بود که هرچه و نگرفتم دل به کسی از ای کینه وقت هیچ و بودم باگذشتی انسان است یادم که آنجایی

 طرف از ای اشاره انتظار به هم باز ؛اما کردند تباه را ام زندگی نوعی به هرکدام که داشتند سزایی به نقش شایان ؛پدر ام زندگی در

 زشار برایم دنیایی اندازه به میدادند انجام برایم که ؛ کوچک هرچند ؛ کاری هر ؛ همین برای.  کنم فدا برایشان را جانم تا بودم آنها

 از امهرکد ؛ بودم خواهانش من که خوشبختی آن نه اما ؛ کردند تالش من خوشبختی برای نوعی به هرکدام خودشان گفته به. داشت

 من به را خود نظریه میخوستند اجبار به و دیدند می را ام زندگی خودشان دید دریچه

 .بقبوالنند

 میکردم هنگا که هرکجا به.  میگذاشتم قدم ابرها روی اینکه مثل ؛ میدادم جا ماشین عقب صندوق در را وسایل شایان کمک با که وقتی

 هب ؛ بکشد رویش به را آن داشت عادت خواب وقت که پتویی و داشت بغل در که خرسی با آفتاب.  دیدم نمی چیزی زیبایی جز

 شده هاومتوج اینکه مثل.  میزد موج سیمایش در خوشحالی.  آورد ماشین سمت به کشان کشان را پتو و کرد عبور چمن روی از سختی

 . بود ندیده آنقدرخوشحال را مادرش و پدر وقت هیچ سال و سن آن در ؛شاید است وقوع حال در عجیبی اتفاق که بود

 هایشان هشاخ الی البه از خورشید زیبای ی اشعه سختی به و بودند برده فرو سردرهم بلندش و تنومند درختان که سرسبز ای درجاده

 اظرمن و بازی زیبایش موهای با و بودم گرفته آغوش در را آفتاب. میکردم حس وجود تمام با را خوشبختی ؛ داشت عبور به سعی
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:»  گفت و دکر من روبه تبسمی با شایان.  آمد می سراغم به کمتر که خوشی حال ؛ داشتم عجیبی حال.  میکردم تماشا را طبیعت زیبای

 «؟ هستی فکری چه در عزیزم

 در را رسف این لحظه لحظه میخواهد دلم که خوشحالم آنقدر ؛ خوشحالم:»  گفتم و چسباندم خود به محکم را او و بوسیدم را آفتاب سر

 چندسال این؛ بگذاریم باقی خودمان برای وقتی نتوانستیم وقت هیچ که بودیم سردرگم آنقدر چندسال این متاسفانه.  کنم ثبت ذهنم

 «. بود کم برایمان روز شبانه که چسبیدیم کار به دستی دو چنان آن ؛اما کنیم زندگی میتوانستیم زیبا خیلی را

 جان.  ظممن و دقیق ریزی برنامه یک.  میکنیم آغاز جدیدی زندگی بعد به این از ؛ شد تمام:»  گفت و کشید ام گونه روی به را دستش

 «؟ میدهند آدم به چندبار را دنیا ؛مگر ببریم لذت زیبایی همه این از نباید چرا!  بینداز اطرافت به نگاهی من

 میشد بیشتر هوا نمناکی و درختان انبوه میرفتیم جلوتر هرچه. پیچیدیم فرعی جاده یک به کردیم طی که طوالنی مسافت از بعد

 شمال ویالی به ها بچه با که باری آخرین خاطره و یاد.  انداخت می کشورمان شمال یاد به مرا جنگل آن هوای و حال و زیبا طبیعت.

 .نداشتم خبری او از که بود مدتها ؛ افتادم آرش یاد به ناگاه به ؛ شد مجسم ذهنم در رفتیم

 «میبرد؟ کجا به را تو زیبا جنگل این مهتاب؛:»  گفت میکرد زمزمه آهنگی لب زیر که همانطور شایان

 «.گذراندیم ها بچه درکنار خوشی روزهای چه یادته ؛. ایران شمال به:»  گفتم گرفت ام خنده

 ها چهب با کنیم نمی پیدا فرصت که ایم کرده گرفتار را خودمان آنقدر ؛ خیر به یادش:»  گفت و داد تکان تاسف عالمت با را سرش

 «!؟ داشتی تماس باکسی تازگی تو.  بگیریم تماس

 . پریا فقط ـ

 خبر؟ چه آرش از ـ

 . ندارم خبری او از که مدتهاست ـ

 ما حق در او ؛ بگیرم تماس او با باید ؛ نشده درست کارش هنوز که کرده برخورد مشکلی چه با نمیدانم ؛ بیایید آمریکا به بود قرار او ـ

 .کرد برادری خیلی

 . نکن کوتاهی دهی انجام برایش میتونی که دارد اگرکاری ببین و بگیر تماس باهاش حتما ؛ درسته ـ

 .کرد خواهم را کار این حتما ؛ حتما ـ
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 خدا.  ودب شده نصیبمان مدتها از بعد که بود بزرگی نعمت ما برای و آرام و ساکت کامال محیط ؛ کردیم کرایه کمپی دریاچه نزدیک

.  اختمیس ممکن را ها ناممکن که سوپرمنی مانند به ؛ نبود محال برایم چیز هیچ.  دیدم می نزدیک را خوشبختی چقدر شب آن میداند

 من و میگفت برایم شیرینش رویاهای از و میکرد نوازش را موهایم او ؛ بودم گذاشته شایان ی سینه روی به را سرم آرامش با

 را آروزهایمان و نداشت برایم مرزی و حد که دیدم می بزرگ آنقدر را دنیا.  میدانستم شریک آنها در را خود رضایت از بالبخندی

 بعد حظاتیل که میگفت سخن دلچسب و شیرین آنقدر و داشت خاص نوایی برایم الالیی مانند شایان رویاهای.  یافتنی دست و کوچک

 .رفتم خواب به ؛

 مرا و شده غذا بد خیلی آفتاب روزها این. خوردیم بود کرده تهیه شایان که را ای صبحانه هم درکنار و برخاستیم خواب از زود صبح

 «؟ بشویم قایق سوار میخواهی عزیزدلم:»  گفت آفتاب به و گرفت برایش کوچک ای لقمه خونسردی با ؛شایان میداد حرص

. یکردم نگاه دریاچه به که همینطور و نشست بغلش در صدا بی و آرام و کرد نگاه میکرد اشاره شایان که جایی به تعجب با آفتاب

 توجهش اینقدر که بیند می چگونه را آن و دارد تصوری چه دریاچه از.  بخوانم را او افکار میخواست دلم خیلی. خورد را اش صبحانه

 اییدری پری از برایش تاب و آب با شایان بود صبحانه خوردن مشغول که همانطور. میکند نگاه را آن خاصی دقت با و کرده جلب را

 . بود دوخته شایان دهان به چشم معصومش نگاه اوبا و میگفت

 بر که کالهی آن با آفتاب.  رفتیم دریاچه میان به باروزتان و شدیم قایق سوار که بود نپوشانده را دریاچه سطح تمام هنوز خورشید

 شایان ممیخورد حرص من هرچه.  بود سخت بسیار کردنش کنترل و نمیشد بند ؛یکجا بود گرفته خود به ای بامزه ی قیافه سرداشت

 «. هستم مواظبش من ؛ باشه راحت بگذار عزیزم:»  میگفت خونسردی با

 تکان شتاب با را آن آنگاه و برسد آب به که میکرد دراز را دستش سختی وبه میداد تکیه آن ی لبه به و آمد می قایق ی کناره به

 ایانش ؛ بستم را چشمانم وحشت با من.  کوبید می بهم را دستهایش و میشد زده ذوق پاشید می صورتش به آب اینکه از و میداد

 «! است دخترشیرینی عجب ؛ کن نگاه من جان:»  گفت و کشید آغوش در مرا داشت لب به لبخندی درحالیکه

 اهمب ؟ میخواستم چه اززندگی من مگر خدایا ؛ داشتم خوبی احساس آنها درکنار چقدر ؛ داشت برایم لذتی چه لحظات آن میداند خدا

 که تاس سخت اینقدر مرد یک برای برآوردنش یا باشد داشته همسرش از زن یک که است زیادی توقع این آیا.  بودم یکدل و بودن

 ؟ است خارج شایان ازتوان

 خواهم را تالشم و سعی ی همه شما خوشبختی برای:»  زد فریاد و گرفت آغوش در را آفتاب و من و بود آمده وجد به هم شایان

 «.کرد
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 اما ؛ بود دهنکر تمرین مدتها اینکه با.  میزد زخمه گیتار های سیم روی بر اش طالیی پنجه آن با شایان و نشستیم می آتش دور شبها

 گرفت قرار دیگران توجه مورد او دیدم می ازاینکه.  میکرد جمع خودش دور به را همه که مینواخت چنان آن گذشته مثل هنوزم

 خوش روزهای.  داشت خواهد ادامه ام خوشبختی ابد تا:»  میگفتم خود وبه میکردم افتخار او به و میگرفت را وجودم ی همه غرور

 «. است پیش در زندگی

 .میگیرد ام گریه خوشبختی همه آن از ؛ افتم می روزها آن یاد به وقتی سالها از بعد هم هنوز

 نمیشد هدید ساحل دیگر که جایی تا رفتیم دستها دور به زنان پارو و انداختیم آب روی به را قایق ؛ بود بارانی هوا اینکه با هم روز آن

 به هایم رگ در را خون رنگ سبز فضای آن در باران نم نم.  بودند خورده گره درهم زیبایی طرز به دریاچه اطراف در درختان. 

 و دخوابان بود کرده آماده برایش که درجایی و کرد جدا بغلم از را او شایان ؛ بود رفته خواب به آغوشم در آفتاب ؛ انداخت می جریان

 نشست کنارم در بعد و باشد امان در باران باریدن از که داد قرار آفتاب حائل طوری را آن ماهیگیری چوب با و درآورد را اش بارانی

 آلود مه هوای آن در باران نم نم و قایق تالطم پرندگان صدای.  کردیم تماشا را آسمان آرام و ساکت و دادیم تکیه قایق لبه به هردو و

 مغ ی همه بود درکنارم او وقتی چرا نمیدانم.  کردم امنیت احساس شایان بودن با اما ؛ آورد وجود به دلم در وحشت با همراه سکوتی

 بهش میخواست دلم که گاهی تکیه ؛ دیدم می خود حامی را او.  نمیترسیدم چیز هیچ و کس هیچ از و میکردم فراموش را عالم های

 . کنم تکیه

 گردنش دور به را دستم «؟ داری احساسی چه ؛ مهتاب:»  گفت و شکست داشت حرف دنیا یه برایم که را زیبا سکوت آن شایان

 آن وشبختیخ.  بیاورم زبان به نمیتوانم که هستم حالی.  کنی درک را احساسم میتوانستی تا بودی دردرونم کاش ای:»  گفتم و انداختم

 «. است سخت برایم هم کشیدن نفس حتی که پرکرده را وجودم چنان

 ؛ بود دلنشین چه هایت خنده قهقه یادته.  بینم می شاد چنین این را تو مدتها از بعد که خوشحالم خیلی:»  گفت و بوسید را ام گونه

 اوقات گاهی. هستم مقصرمن که میدانم و شنوم نمی را هایت قهقهه صدای دیگه وقته خیلی...  اما.  داشت وامی خنده به را آدم و عالم

 اما ؛ ذشتهگ کار از کار دیگر که آیم می خود به ووقتی میزند ام زندگی به بزری لطمه چه نمیشوم متوجه آنموقع که میکنم اشتباهاتی

 کنم عملی را نهاآ تو کمک با و حوصله و صبر با باید که دارم زیادی تصمیمات.  بزند بهم را زیبایمان زندگی اشتباهاتم نمیگذارم اینبار

 صبح از.  سخته خیلی ایران در کردن زندگی میکردم فکر همیشه من.  بسازم آفتاب و تو برای آل ایده و خوب زندگی یک میخواهم. 

 ؛ است تر سخت کردن زندگی مراتب به اینجا بینم می حاال اما ؛ باشی داشته نمیری و بخور درآمد هم آخرش و کارکنی باید شب تا

 ندگیز آن گاه هیچ اما کنیم می کار سختی به هرکداممان ؛ کن نگاه را ما خود.  است مشکل جبرانش دیگر بمانی عقب قدم یک فقط

 «. آورد نخواهیم دست به ؛ احوال و اوضاع این با را هستیم و بودیم خواهانش که
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 وچکک هرچند ماشینی و خانه.  نیست بدهم ؛ خب اما.  نداریم چنانی آن زندگی که درسته ؛ میکنم شکر را خدا و هستم راضی منکه ـ

 همه ازاین میتوانیم نکنیم ناشکری اگر ؟ میخواهیم چه اززندگی دیگه.  داریم خوبی حقوق و کنیم می کار هردو ؛ داریم قدیمی و

 . ببریم را لذتش و کنیم استفاده کرده عطا ما به خداوند که نعمت

 نآ در تو و من که خوبی آینده ؛ کنیم تالش او ی آینده برای است توانمان در که آنجایی تا باید.  داریم را آفتاب ما ؛ عزیزم اما ـ

 . داریم سزایی به نقش

 یندآ برای میتوانیم که هست کاری اگر. کرد نخواهیم و نکردیم کوتاهی هم ؛ما است فرزاندانشان برای تالششان مادری و پدر هر ـ

 .هستم موافق میل کمال با ؛ دهیم انجام آفتاب

 ی همه اینکه با.  ندارم چنانی آن سهم شرکت این در من میدانی خودت که همانطور عزیزم:»  گفت کنان من ومن زد لبخندی شایان

 ماهم... ماهم ؛ اندازد راه به دیگری شرکت زود خیلی دارد قصد او.  میبرد بابک را اصلی سود اما ؛ است من دوش روی به زحمات

 .بکنیم کاری ؛باید بگذاریم دست روی دست همینطور نمیتوانیم

 . نداریم ای سرمایه که ؟ما کاری چه آخر ـ

 و یمبگیر توجهی قابل وام میتوانیم ؛ بفروشی را خانه هم تو...  اگر و دارم انداز پس مقداری من.  نیستیم هم سرمایه بدون همچین ـ

 میکند فرق اراینب اما ؛ برنگرداندم تو به هم را ام قبلی بدهی هنوز چون ؛ هستم شرمنده من البته.  کنیم تاسیس آفتاب نام به شرکتی

 لوسای ترین لوکس و ماشین مدل جدیدترین.  خرید خواهم برایت باشد داشته را تو لیاقت که ای خانه افتاد راه که شرکت کار.

 ؟ چیه نظرت حاال ؛ حاال. کرد خواهم فراهم برایت را زندگی

 ینا تو با وقت هیچ میدانی خوب خودت.  ندارم حرفی من:»  گفتم خونسردی کمال با اما ؛ بود من طرف از العملی عکس منتظر شاید

 که تهس ای اندازه به ؛ تاسیس بدو در هم آن ؛ شرکت سوددهی آیا.کرد نگاه موضوع این به بینانه واقع باید اما ؛ ام نداشته را حرفها

 «؟ کند تامین را مان زندگی هزینه و خانه اجاره ؛ وام اقساط بتواند

 «. کرد را فکرش بتوان که آنچه از بیشتر عزیزم هست که البته:»  گفت خوشحالی با

 «. بیاید کنار دیگر باکسی بتواند فکرنکنم ؛ کرده عادت مادر به بدجوری آفتاب:»  گفتم ؛ افتادم مادر فکر به ناگهان

 هرچه نم نظر به و رفت باید روزی یک بهرحال. کنیم زندگی مادر کنار در عمرمان آخر تا نمیتوانیم که ما!  میزنی که حرفیه چه این ـ

 . است راحتتر آنها کردن جدا کوچکترباشد آفتاب
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 ویت...  ماند می برایم مامانی مثل او.  آفتاب از بیش حتی ؛ کردم عادت او به بدجوری ؛ سخته خیلی هم خودم برای مادر از کندن دل ـ

 . دارم را او فقط غریب کشور این

 انهخ در را خودش اینقدر و بیاید دیدارمان به که میخواهیم او از و میرویم دیدارش به آخرهفته تعطیالت ؛ گذاریم نمی تنها را او ما ـ

 ؟ مخالفی هم ؟باز چی حاال.  نکند حبس

 «. میدانی خودت که هرطور:» گفتم و انداختم باال را هایم شانه

. میکنیم عملی را آن باهم و گیریم می تصمیم هم با ما نداشتیم میدانی خودت طور هر هی هی:»  گفت و داد فشار محکم را دماغم

 «؟ قبوله

 «. قبوله آره:»  گفتم لبخندی با

 «. نمیشه بهتر ازاین دیگه ؛ شکرت خدایا:»  گفت و کشید فریادی خوشحالی از شایان

 . بشه بیدار آفتاب ممکنه آرامتر ؛ هیس ـ

 زندگی که بخند عزیزم.  کرد خواهیم آغاز جدیدی زندگی بعد به این از ؛ باشد سهیم شادی این در هم اون بگذار.  بهتر چه ـ

 . زیباست

 را وجودم بزرگی غم خندان ی چهره آن پشت در.  خندیدم سختی به ؛ بزنم بهم را او خوشحالی نمیخواست دلم اما داشتم تردید

 به دوباره ینگران و شک ؟ کنم اعتماد او به میتوانستم ؟آیا پیوس خواهد حقیقت به ؛ آورد زبان به شایان که رویاهایی آیا.  بود گرفته

 زندگی در گاهی تکیه بخواهم اگر ؛ است همین خاطر به یکنواختمان و سرد زندگی شاید.  کنم اعتماد او به باید اما ؛ آمد سراغم

 به . بگیرد عهده به را خانواده مسئولیت میتواند و دارد وجود که کنم باور را ؛او دهم او دل به دل و شوم همقدم او با باید باشم داشته

 او که قبوالنمب خود به باید.  خواهدشد پذیرتر مسئولیت و تر فعال باشد داشته بیشتری امکانات اگر و کرده تغییر خیلی خودش قول

 . بهتر زندگی یک برای ؛ کرد خواهد را تالشش و سعی ی همه

 سرعت به.  داد را کارها ترتیب کرد را فکرش بتوان آنچه از زودتر برگشتیم شهر به وقتی. بود من جواب منتظر فقط اینکه مثل شایان

 راه به ودب آرزویش که وشرکتی بگیرد خوبی وام توانست نبود هم توجه قابل چنان آن که اندازی پس با و گذاشت فروش به را خانه

 با.  بود دشوار و سخت خیلی برایم مادر از کندن دل اما.  کند اجاره خوب های محله از یکی در لوکس و شیک آپارتمانی و اندازد

 ینچن ما که شنید وقتی.  داشتیم هم به نسبت شدیدی وابستگی هردو اما ؛ بودیم نژاد و مذهب دو و زبان دو ؛ ملیت دو از اینکه

 حتی . ندارد خوبی حال که کردم حس ولی ؛ کند منصرف را ما که نزد حرفی و نیاورد خودش روی به اصال اینکه با گرفتیم تصمیمی
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 به موضوعی اینکه مثل بعد و میدوید آنطرف اینطرف به که میکرد تماشا را آفتاب دقایقی تا فقط و بیاورد زبان بر کالمی نتوانست

 «؟ میگیری پرستار برایش ؟حتما میکنی چه را آفتاب:»  گفت باشد افتاده یادش

 را یتنهای مدتها که او.  کنم جدا آفتاب از رحمانه بی را او میتوانستم چطور.  گرفت دلم ناخودآگاه که بود غمی چنان آن صدایش در

 و من اما بود شده رها میزد موج اش چهره در که غمی و کسالت آن از و گرفته دوباره جانی آفتاب آمدن با حاال بود کرده تجربه

 را ارک این تجربه خودم منکه ؛ خوردند آفتاب و مادر را ضربه بدترین شاید.  گرفتیم او از را دوباره جان این قلب قساوت با شایان

. بود سخت خیلی ازهم دو آن کردن جدا.  میشد عادی برایم هم مادر از دوری کردم عادت ام خانواده نبود به که همانطور..  داشتم

 عادت مادر به چنان آن او.  بود آموخته ازاو را کالم اولین و پر او های قصه از گوشش میگذراند مادر کنار در را روزش از نیمی آفتاب

 سراغم هب پشیمانی و ماندم کارم در بالتکلیف و سردرگم.  کنم جدا را او میتوانستم سختی به آمدم می سرکار از وقتی که بود کرده

 به را رشس درحالیکه او.  گذاشتم درمیان شایان است؛با غیرمنطقی دالیلم میدانستم اینک با نداشتم جایی به راهی متاسفانه اما آمد؛

 یک.  رفت خواهیم روزی یک بهرحال ؛ بمانیم اینجا ابد تا نمیتوانیم که ما.  کردی مایوس مرا تو:»  گفت میداد تکان افسوس عالمت

 مهه این و درنیاوری بازی بچه بهتره.  شد خواهد تر مشکل مراتب به کندن دل آنموقع ؟ آخرچه ماندیم هم دیگر دیگر دوسال ؛ سال

 مادر. کردی عادت و گذشت اما بود سخت هرچند ؛ کندی دل کسانت عزیزترین از تو ؛ نکشی نابودی به سردارم در که را هایی نقشه

 همب مرا اعصاب اینقدر و کن تمامش میکنم خواهش.  رفت خواهیم اینجا از دیگر هفته دو یکی تا ما. نیست عزیزتر ومادر پدر از که

 «.نریز

 اما ؛ ندک امیدوار داریم پیش در که راهی به مرا شیرین جمله باچند و باشد ام خورده زخم بردل مرحمی اومیتوانست ؛ بود شکسته دلم

 را آفتاب نمبز حرفی اینکه بدون آرام و ساکت.  بدهم او به جوابی نتوانستم حتی که گفت سخن وخشک سرد چنان ؛ تمام رحمی بی با

 ؛ الال ای تهشکس وپا دست زبان با و میکرد نوازش را سرش بود گرفته بغل در را خرسش آفتاب. رفتم کوچکمان حیاط به و کردم بغل

 دهم دامها نتوانستم اما خواندم الالیی برایش و گذاشتم ام شانه روی به را وسرش بوسیدم و چسباندم سینه به محکم را او میخواند الال

 . شد جاری چشمانم از اشک غلطان غلطان و

 ادامه یجای تا وابستگی همین اما ؛ میشود دشوار برایمان کندن دل که جایی تا بندیم می دل کسی به زود خیلی!  هستیم چه آدمها ما

 ذهنمان از ای گوشه در گهگاه هم آن ؛ یادی جز و کنیم فراموش را چیز همه کم کم و بگیرد را آن جای جدایی یا تنفر ممکنه که دارد

 دیگر ماه دچن تا میدانستم خوبی به اما ؛ بود سخت خیلی برایم جدایی هم من.  ماند نمی باقی نشانی ؛ میشود تر کمرنگ و کمرنگ که

 راهی هیچ و گذشت آن از باید که است سختی بحران ؛ میکند کمک ما به که است زمان فقط و داشت نخواهم را امروز روز و حال

 . داشت نخواهم

 . شنیدم را شایان صدای که بودم خودم هوای و درحال
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 . بخوره سرما آفتاب ممکنه ؛ تو بیایی بهتره. سردشده کمی هوا ـ

 «. است دلچسبی هوای:»  گفتم و کردم پاک سرعت به را اشکهایم

 . ببرم اتاقش به را آفتاب من بهتره ـ

 نشست مدرکنار و بازگشت که بود نگذشته دقایقی هنوز اما.  برد همراه به و کرد جدا بغلم از را او ؛ باشد جوابم منتظر اینکه از قبل و

 داغانم حسابی هفته دوسه این کارهای.  ام خسته خیلی کن باور ؛ میخواهم معذرت:»  وگفت زد ای بوسه برآن و گرفت را دستم و

 دیگری راه اگر خدا به اما ؛ داری هم حق و میدانی هایت وابستگی از جدایی باعث و مقصر مرا جورایی یه و گرفته دلت خیلی.  کرده

 هم دیگر سال ده تا شاید فروختیم نمی را آن اگر ؛ بود خانه همین ما اصلی سرمایه.  آزردم نمی را عزیزت خاطر که بدان داشتم

 ؛ ذاشتیگ اختیارم در داشتی هرچه بزرگواری با همیشه مثل که هستم تو لطف مدیون راهم این و بزنیم شرکتی چنین نمیتوانستیم

 «. نیستی دلخور من از که بگو و بزن لبخندی حال خب.  کرد نخواهم فراموش را هایت محبت وقت هیچ

 «. است متعلق ما به داریم هرچه ؛ نیست درکار تویی و من:»  گفتم و زد لبخندی

 دل ردد برایم صبح تا میتوانی.  هستم سرحال خیلی حاال ؛ متشکرم:»  گفت و بوسید را ام گونه و انداخت ام شانه دور به را دستش

 «.کنی

 . باشم داشته ای تازه حرف فکرنکنم ؛ است تکراری من حرفهای ـ

 . شماست اختیار در گوش این ؛ میل کمال با بازهم باشم شنیده که هم دفعه ده منت دیده به ـ

 تو از یجزئ که مگرنگفتی بزن؛ حرف برایم میکنم خواهش:»  گفت دید مرا سکوت که شایان.  بود گرفته را گلویم راه کامال بغض

 «. بگو خودت وجود برای پس هستم

 «. هستی کنارم در که خوشحالم...  یان....شا:»  گفتم کنان من من

 بودن. دکن پیدا ادامه آخرعمرم تا لحظات این میخواست دلم.  کردم پنهان بازوانش درمیان را اشکهایم و بزن حرفی نتوانستم دیگر و

 می ودخ کنار در را او وقتی بروم هم سردنی اون تا بودم حاضر او با. بود پشتوانه یک مثل برایم شایان ؛ میکرد محکم و قرص مرا او با

 خیلی هم او.  دیدم می شایان وجود در را هرچیز بهای و ارزش و نبود مهم برایم چیز هیچ میکردم فراموش را هایم غصه ی همه دیدم

 نشناس نمک آدم یک مثل کم کم و آورد می دست به نرمش و چرب زبان با میخواست هرچه ؛ بود کرده حس را موضوع این خوب

 اما ممیدانست را شایان زشت خصلت این خوب هم خودم.میکرد پیدا احتیاج دیگری چیز به زمانیکه تا سپرد می فراموشی به را همه

 هستم من کاره همه آمد می نظر به که میکرد اداره را زندگی طوری. میخوردم را او فریب دوباره زود خیلی و نبودم بیش احمق یک
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 دوست هرطور که شایان دست در بودم عروسکی اما ؛ من ی اجازه با هرکاری ؛ من ی سلیقه با خرید هرنوع ؛ من دست در مخارج

 اهمیت برایم مادی مسائل اصال.  بود تودار و سیاست با آمد می ای ساده مرد نظر به که ظاهرش برعکس.  میچرخاند مرا میداشت

 به هم را شمال ویالی که میکرد درخواست ازمن روزی اگر شاید ؛ نبود عجیب برایم شایان کارهای و نداشت

 پول را خوشبختی عامل تنها او ؛ بود دور ازهم خیلی شایان و من ذهنیت.  میدادم انجام هم را کار این سوظنی هیچ بدون ؛ کنم نامش

 یچه خیال؛ آرامش با هم آن بگذرد خوب زندگی که ای اندازه تا ؛ میدانستم خوشبختی عوامل از یکی فقط را پول من اما ؛ میدانست

 که یا خواسته هر میتوانستم راحت خیلی داشت پدر که ثروتی با ، حاال وچه بودم پدری درخانه که زمانی آن چه نبودم خواه زیاد گاه

 ؛ دار مارک های لباس بهترین ؛ همراه تلفن ؛ مدل آخری ماشین خودم سال و همسن پولدار دختر هزاران مثل.  کنم برآورده داشتم

 که حوین به آن از نتوانی ولی باشی داشته را ماشین بهترین وقتی اما. بکنم او از درخواستهایی چنین من که میخواست ازخدا هم پدر

 ژست و دادن پز برای صرفا نه ؛ ببرم لذت دارم که چیزی آن از داشتم دوست من. میخورد درد چه به کنی استفاده میخواهد دلت

 و پدر باالی مدل ماشین اگر شاید.  کنم زندگی آنها مثل و باشم هایم همکالس سایر مثل میخواست دلم.  باشم داشته را آن گرفتن

 سهدرمدر ام ظاهری تیپ چون. نمیشدند باخبر من پدر مالی موقعیت از ها بچه گاه هیچ ؛ نبود آمد می دنبالم به روز هر که اش راننده

 هم من میدوختند وشلوار مانتو آنها که ی ساده ی پارچه ؛همان بود بقیه مثل درست

 .میگشتم آنها از تر ساده اوقات گاهی حتی شاید و میکردند تن به سایرین که ورزشی لباس و کفش همان و میکردم استفاده

 چه و به به بود معرفی مارک اگر و برانداز را ها بچه ورزشی لباس ؛ کفش ؛ کیف میدادند اهمیت مارک به خیلی ها بچه زمان آن یادمه

.  تممیخواس آزادی من. نبود خوش دلم بلکه ؛ آمد می بدم اینکه نه.  نبودم آنها رو دنباله گاه هیچ که است شاهد خدا اما ؛ میکردند چه

.  نندک خشنود را او نمیتوانند هم وسایل بهترین ؛ باشد قفس در وقتی اما است بخش لذت برایش هرچیزی ؛ است آزاد وقتی انسان

 و فتر میبرم لذت شان مصاحبت از که کسانی با ؛ بپوشم دارم دوست که چیزی آن ؛ بگیرم تصمیم خودم برای خودم میخواست دلم

 که ار کاری همان ؛ بود کرده حفظ خوب را درسش که شایان و باشد داشته تعلق خودم به میکنم استشمام که هوایی حتی و کنم آمد

 سراز که آنجا تا ؛ داد من به حصری و حد بدون آزادی و گرفت را ندارم و دار و زندگی ی همه.  میداد انجام داشتم دوست من

 یک لمث و میداشتم دوست را او چون ؛ نداشت اهمیت برایم اصال اما بودم برده پی شایان ماهیت به خوب خیلی.  درآوردم بازداشتگاه

 و مادر ؛ پدر بودیم ایران در اگر شاید. میکرد تر گستاخ روز به روز را او من های حماقت همین حتم به.  بودم دستش در موم تکه

 مرا که نبود کسی اینجا اما ؛ دهم تن او های خواسته به راحت اینقدر گذاشتند نمی پریا حتی

 را کهایشاش نمیتوانست درحالیکه ؛ داشتم را مادر با خداحافظی قصد که روزی فقط.  دارد باز میروم که اشتباهی راه از و کند نصیحت

 توصیف ار مادری حس نمیتوانم و ام نداشته فرزندی گاه هیچ من که درسته ؛ سخته برایم خیلی تو دوری کن باور:»  گفت کند کنترل

 بدون ؛ گذشت هیچ بدون گذشت؛ ام زندگی از سال هفتاد..  میداشتم دوست او ی اندازه به را تو داشتم فرزندی اگر میدونم اما ؛ کنم
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 یک رایب باید و هستید جوان شما البته.  ریخت هم به چیز همه ناگاه به فهمیدم می را زندگی معنای داشتم تازه که حاال و ثمری هیچ

 «. یدنساز محروم مرا آفتاب دیدن از و نکنید فراموش مرا که است این خواهشم تنها اما.  شماست حق این.  کنید تالش بهتر زندگی

 تدوس یک هم و بودید مادرم هم شما.  داریم را کسی چه ازشما غیر ما بزرگی این به کشور در ؟مگر میزنید که است حرفی چه این ـ

 . کنم استفاده زندگی در آنها از بتوانم که امیدوارم ؛ گرفتم یاد شما از چیزها خیلی من ؛ مهربان

 ؛ ستهنش دلت به که ام زده حرفهایی خورده شکست مادربزرگ یک بعنوان شاید نبود؛ کار در که اندرزی و پند:»  وگفت کشید آهی

 «. نباشد این روزم و حال حاال که داشتم گشایی راه ام خصوصی زندگی در کاش ای اما

 «. است ام ناگفته زندگی از جزئی نیست شعار دیگر این بکنم را نصیحتم آخرین بگذار پس:»  داد ادامه کوتاهی مکث از بعد

 ات دگیزن در که نمیخواهد دلم وقت هیچ اما هستی دخترم مثل تو:»  گفت کند جلوگیری اشکهایش ریختن از میکرد سعی درحالیکه

 البته .نمیشود عایدش چیزی دیگران ازتجربه وگرنه کند کسب تجربه خودش باید هرکس من نظر به چون ؛ باشم داشته دخالتی

 نیستیم گونه ینا ما اکثر ولی کنند استفاده آن از زندگیشان در میکنند وسعی میگیرند عبرت که هستند کسانی.  دارد وجود هم استثنا

 ی مزه خودت باید هک هستند چیزهایی بدبختی حتی و خوشبختی ؛ ؛شکست پیروزی. بگیریم درس آن از تا بیفتد برایمان اتفاقی باید

 تباهاتاش غیراینصورت در ؛ بگیری درس آن از باشی عاقلی انسان اگر تازه و کنی مزه مزه را آن تلخ با شیرین طعم و بچشی را آنها

 ستتدو هم وار دیوانه او اگر.  نکن اعتماد همسرت حتی کس هیچ به گاه هیچ:»  نصیحتم آخرین اما.  میشود تکرار دوباره ات گذشته

 من ؛ نیک برخورد بست بن به میروی هرطرف به که برسی جایی به اینکه نه.  باش داشته خفا در خودت برای گریزی راه بازهم ؛ داره

 «.بروی مرا راه هم تو نمیخواهد دلم.  دادم باد به اعتماد سرهمین بر را ام زندگی ی همه

 یک مانند را او های نصیحت منهم.«  کنی تجربه خودت باید:»  او قول به ؟ شنوا گوش کو اما ؛ بود اندرز و پند همه مادر حرفهای

 . بگیرم درس آن از اینکه بدون شنیدم مهربان و خوب مادربزرگ

 از و بود یکش بسیار اینکه با. شهر خوب های محله از یکی در زیبا و لوکس آپارتمانی ؛ کردیم مکان نقل جدید خانه به شکسته قلبی با

 مانکوچک ی خانه صفای آن.  میگرفت دلم میگذاشتم آن درون به پا هروقت چرا نمیدانم اما ؛ نداشت کم چیزی رفاهی امکانات لحاظ

 شتپ که مختلف رنگهای به پامچال گل ؛گلدانهای بودم کاشته مادر ؛ کمک به را همه که پرگلی ی باغچه و نقلی حیاط. نداشت را

 ! داشت هوایی و حال چه میخورد چشم به آشپزخانه پنجره

 وعین به روز هر. نداشت خوبی احساس بود شده جدا ما از اتاقش اینکه از اتفاقا ؛ میکرد دلتنگی احساس جدید ی درخانه هم آفتاب

 «. مادر ؛ مادر:» میگفت زاری و گریه با و میکرد لج و میگرفت را مادر ی بهانه
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 هب هم یکبار ای هفته.  میشد آرام کم کم او ؛ میزد حرف برایش مادر و میدادم دستش به را وگوشی میگرفتم را مادر شماره وقتی

 جدا را او عصبانیت با میشدیم مجبور آخر در و کند ترک را او حاضرنبود و چسبید می مادر به خداحافظی وقت اما ؛ اومیرفتیم دیدن

 مک هم او میکند فراموش را محبتها ؛ ندیدن با که دیگری هرانسان مثل ؛ کرد عادت هم او اما.  میشد ماشین سوار کنان گریه و کنم

 دل از » هست وجودمان در کودکی ازهمان اینکه مثل خصلت این. نمیکرد تابی بی برایش گذشته مثل دیگر و برد یاد از را مادر کم

 . داشتم اعتقاد شعر این به چقدر میداند خدا.«  برفت دیده از آنکه هر برود

.  کرد انتخاب را او آفتاب خود ؛البته کردم استخدام برایش داشت دوسال و بیست حدودا که خوشرو و زیبا پرستار یک هرصورت به

 میکرد زیری برنامه نوعی به را وکارهایش بود مرتبی و تمیز دختر ؛ برگزید را مری او بودند شده معرفی ما به که پرستارانی بین از

 کنار مباه راحتی همین به که بودم راضی خیلی من و میکرد مراقبت آفتاب از خوبی به و گذاشت نمی شکایتی و گله هیچ جای که

 رقرارب بینشان که بود خوبی ارتباط ی دهنده نشان این که میشدم مواجه آنها خندان ی چهره با بازمیگشتم ازسرکار هروقت. آمدند

 .بود شده

 اینکه اب.  شد حل مشکالتمان حدودی تا و منظم و دقیق ریزی برنامه یک روی.  میرفت پیش گفت شایان که روال همان به مان زندگی

 دقت چیزدرهر.  داشت را ما هوای قبل از بیشتر و بود گذاشته آفتاب و من برای هم وقتی اما ؛ میگذشت شرکت در شایان وقت بیشتر

 و کوچک جشن یک در.  آورد خاطر به دوباره بود شده سپرده فراموشی به مدتها که را ازدواجمان سالگرد و تولد داشت زیادی عمل

 ههمیش چون ؛ باشم راضی ام زندگی از من میکرد سعی او ؛ میشد زنده برایمان گذشته خوش خاطرات و میشدیم جمع دورهم دوستانه

 ارفش.  نمیداد آزارم تنهایی و آمد نمی سراغم به واهی و پوچ فکرهای گذشته مثل دیگر.  شد هم موفق و بودم نگران آینده برای

 سیدهر آرزویش به شایان اینکه از.  نماند اثری دیگر افسردگی از و شد تبدیل آرامش به کم کم بود کرده داغانم که جسمی و روحی

 با اما رمندا اعتماد او به میکرد فکر همیشه او.  بود گذاشته اثر خیلی اش روحیه در شرکت تاسیس چون ؛ بودم خوشحال بسیار بود

 . هستم مطمئن او به و دارم دوستش که کردم ثابت او به خانه فروش

 داشتن با تالش و دوندگی سال پنج از بعد.  بیاید حساب به آمریکایی کامال شهروند یک و بگیرد دائم اقامت توانست شایان باالخره

 به اب اما میکردند موکول بعد سال به هرسال را او ؛اقامت نداشت قرار خوبی شرایط در مالی لحاظ از چون آمریکایی فرزندگی و همسر

 خانه هب ای غیرمنتظره بطور شایان راکه روزی آن.  بخشد تحقق را خود رویای و برساند پایان به را کار توانست شرکت انداختن راه

 از و رفتم در سمت به ؛ نبودم کسی منتظر درآمد صدا به خانه زنگ بعدازظهر چهار ساعت حدود.  نمیکنم فراموش گاه هیچ آمد

 «؟ تویی شایان:»  گفتم خوشحالی با است شایان حتما دیدم گل دسته یک فقط. کردم نگاه در چشمی

 اب و میلرزیدم بید مثل نفهمیدم را خود دیگرحال درآمد صدا به زنگ دوباره اما کشیدم عقب را خودم و ترسیدم ؛ نیامد جوابی اما

 «؟ کیه:» گفتم میشد خارج گلویم از سختی به که صدایی
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 «. شایان منم عزیزم:»  گفت سرعت به کرده اشتباهی چه شد متوجه که شایان

 میکردمفکرن که بودم اینقدرخوشحال ؛ نمیکنی باور:»  وگفت گرفت آغوش در مرا بزنم حرفی اینکه از قبل و بازکردم را در عجله با

 «. میزنه گنجشک یه مانند قلبش کن نگاه ؛ اوه ؛ اوه ؛ اوه.  بترسی تو

 . ترسیدم خیلی شایان ـ

 . دارم بسیارخوب بسیار خبر یه اما ؛ میخواهم معذرت ـ

 «! شده چی:» گفتم تعجب با

 . بزن حدس ـ

 . بزنم حدس میتوانم چگونه وحشت همه این از بعد ؛ نکن اذیت من جان ـ

 . میکند خوشحال خیلی را تو که چیزی. بگو میرسد فکرت به هرچه ـ

 «. بیاد ایران از قراره کسی:»  گفتم آمد درمی حدقه از داشت چشمانم درحالیکه

 «. مهمتره هم این از اما است خوبی خبر اینهم البته:»  وگفت خندید

 . خوشحالی اینقدر که شده درست اقامتت حتما ـ

 ی همه با هستم آمریکایی شهروند یک شما مثل هم من حاال..  شد تمام چیز همه دیگه ؛ زدی حدس درست:»  گفت و زد ای قهقهه

 «.آن حقوق و حق

 «. بگیریم جشن باید ؛ است عالی خیلی اینکه:»  گفتم و کوبیدم بهم را دستهایم

 کنار در را روز بقیه و بدهم تو به را بار مسرت خبر این که آمدم.  آمدم زودی این به چی برای فکرکردی عزیزم:»  گفت و بوسید مرا

 «. بگذرانیم هم

 «. پاپا ؛ پاپا:»  گفت آمدو شایان سمت به بود شده بیدار خواب از تازه که آفتاب

 «. ببرد پارک به را تو که آمده پاپا:» وگفت گرفت بغل در را او شایان
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 تنم مامی؛»: وگفت آمد سمتم به میکشید خود دنبال به را لباس چنددست درحالیکه چنددقیقه از بعد و رفت اتاقش به خوشحالی با

 «. کن

 یعجیب حال میزد حرف که وقتی.  بخورم را او میخواست دلم آمد می بیرون دهانش از که کالمی تک تک با.  داشت شیرینی زبان

 «. شدم خسته مامی باش زود.... اِ:»  گفت ندید العملی عکس من طرف از وقتی.  میکردم نگاه را او ناباورانه. داشتم

 «. کنم تنت تا بیا عزیزم بیا بشم فدات الهی:»  وگفتم کوبیدم ام سینه به دست با

 ارمغان به برایم را خوشبختی او ؛ بود وجودم و دنیایم ی همه.  بوسیدم دل و ازجان و گرفتم آغوش در را او ؛ آمد سمتم به دوان دوان

 با که ودب بانمک و خوشگل ای دختربچه او.  کند گرم را ام زده یخ زندگی تا میگشتم دنبالش به سالها که بود رویایی او ؛ بود آورده

 برایش آفتاب آنقدر ؛ میگرفت تماس ازایران هروقت مادر ؛ ها ایرانی دل در حتی ؛ میکرد جا همه دل در را خودش شیرینش زبان

 می عجبت به را همه که میزد حرفهایی اش شکسته پا و دست زبان با.  میرفت اش صدقه قربان یکریز مادر که میکرد زبانی بلبل

 . انداخت

 31فصل

 

 کرد توصیفش نمیتوان که خوبی حس یه.  شدم عجیبی حال داد من به را خبر این شایان وقتی ؛ آید می آمریکا به زودی به عزیزجون

 برای او از.  میکردم شماری لحظه عزیزجون آمدن برای.  آمد خواهد آشنا دیاری از همزبان یک ؛ سالها از پس مادر یک دیدار. 

 . میکرد نگاهم زده تعجب او و دادم نشانش را عزیز های عکس ؛ گفتم آفتاب

 داندن هرکه که است خوشحال آنچنان ؛ واه ؛ واه:»  گفتند زده بهت ای قیافه با آنها عزیزگفتم آمدن از شوق و ذوق با دوستانم برای

 دبودن خونه یک یک از هردو ؛ میداد را مادر عزیزبوی.  نداشتند خبر ام سوخته دل از آنها اما.«  بیاید میخواهد مادرخودش فکرمیکند

 یعنی...  مادر اما ؛ نکرده فراموش را ما او الاقل.  است دنیایی برایم عزیز آمدن ؛ ام نکرده حس را مادر بوی سالهاست که من برای ؛

.  ندارد وجود مادری حس آن درصدایش ؛ نیست گذشته مثل هایش تماس دیگر که مدتهاست ؟ دارم جایی قلبش در هم هنوز

 هک او.  میشد تکرار ذهنم در که بود سوالی این ؟ داشت گرفتاری اوچه.  میگوید هایش گرفتاری از ؛ میکنم ای گالیه هم هروقت

 ؛ نداشت مشکلی که هم مالی لحاظ از ؛ مرد می هایش بچه برای ؛ بود پدرم عاشق او.  میکرد رضایت احساس اش زندگی از همیشه

 زرو ده بعداز روح بی و سرد چنان آن.  کرد بیرون سرم از را خیال این حرفهایش با اما.  هستم دور او از که باشم من باید غمش تنها

 هم هانما ؟ افتاده اتفاقی چه.  است کرده تغییر خیلی مادر.  شدم پشیمان گرفتنم ازتماس که شنیدم تلفن پشت از را صدایش

 که کالسهایی و دوستانش از خاصی هیجان با که بود زهرا این فقط.  نداشت را گذشته گرمای صدایش
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 ؛ یکردندم تعریف برایم خوشحالی با باید ماهان و مادر حتم به! تغییر همه این و پدر.  بود عجیب خیلی برایم.  میگفت سخن میرفت

 دائم تاقام توانسته هم شایان فهمیدند که وقتی از اتفاقا.  شده عوض پدر که نبود این از حاکی کدام هیچ آنها زده یخ های صحبت اما

 پا از تدس و بخورد سنگ به سرمان ما که بودند منتظر آنها.  میزدم حدس حدودی تا را آن علت البته ؛ شد سردتر رفتارشان ؛ بگیرد

 بود هپرکرد را ذهنشان سالها که فکری و خورد بهم هایشان نقشه تمام ؛ شایان اقامت و آفتاب آمدن با اما.  برگردیم ایران به درازتر

 همه نای قدر شایان کاش ای اما ؛ میشد بیشتر آفتاب و شایان به من دلبستگی میشدند دور من از آنها هرچه.  ریخت درهم ناگاه به

 را قلبم گروپ گروپ صدای نشست زمین به هواپیما وقتی.  کشید نمی نابودی به را شیرینمان زندگی و میدانست را داشتن دوست

 «! شدی زده هیجان چقدر عزیزم:»  گفت و انداخت تعجب به را او ؛ شایان دست در ام کرده یخ دستهای ؛ شنیدم می

 ؟ نشدی تو مگر ـ

 «. تو مثل نه:»  گفت و انداخت باال را هایش شانه

 ؟ نمیکند خوشحال را تو سال پنج بعداز مادرت دیدن ؛ احساسی بی پسر عجب ـ

 «. نیستم زده هیجان تو مثل!  نیستم خوشحال گفتم کی من نکن عوض مرا حرف...  ا.... ا... ا:»  گفت و خندید

 زیزیع استقبال برای که است بار اولین برای ؛ آمده سراغمان به غربت سالهای طی که است مسافری اولین این ؛ شایان میدونی آخه ـ

 و زده هیجان اینقدر چرا فهمیدی حاال ؛ ایران بوی ؛ آشنایان و دوستان بوی ؛ میدهد را مامانی و مادر بوی او.  آیم می فرودگاه به

 . هستم مضطرب

 «. است آنطرف دلت هم توهنوز:»  گفت و خندید شایان

 به باز وشآغ با که بود مادر این شد سست زانوانم آن یک.  رفتیم او سمت به اشتیاق و شوق با ؛ انتظار سالن به عزیزجون رسیدن با

 ابی باش زود ؟ ایستادی چرا مهتاب:»  زد صدایم شایان.  نمیشد باورم ؟ آمده ما دیدار به او!  دارد حقیقت این خدایا.  آمد می ما طرف

.» 

 ختیس به ؛ بود شده پیر نظرم به چقدر ؛ بود ایستاده رویم رودر عزیز. شوم بیدار طالیی خواب آن از تا بازکردم و بستم را چشمانم

 نکهای مثل ؛ گرفت آغوش در مرا وقتی.  نمیشد دیده گذشته نشاط و شور آن چشمانش در دیگر و میداشت نگه راست را خود قامت

 های سختی میخواستم. شوم جدا او از نمیخواست دلم ؛ میزدم زار فقط من و میرفت ام صدقه قربان ریز یک ام برگرفته در را مادر

 یک نتظرم ؛ بودم ای لحظه چنین منتظر همیشه.  بسپارم فراموشی به مادر یک آغوش در اشک ریختن با را تنهایی و کسی بی سالهای

 دلم. کنم استشمام را او عطرتن تا کشیدم باال قدرت تمام با را نفسم.  همدل یک ؛ همزبان یک منتظر ؛ آشنا دیاری از هم آن ؛ آشنا
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 را فرودگاه سالن تمام مادر بوی.  کردم باران بوسه را آنها و کردم نزدیک لبانم به را زیبایش دستان.  ببوسم را او پای سرتا میخواست

 . شد گم درهم مان گریه هق هق صدای و بود چسبانده سینه به را سرم ؛ افتاد گریه به عزیز کرد؛ پر

 «؟ ببینی را خوشگلت ی نوه نمیخواهد دلت ؛ عزیز:»  گفت داشت بغل در را آفتاب درحالیکه شایان

 بیا ؛ معزیز بیا ؛ بشوم ماهت شکل اون فدای الهی:»  گفت و آفتاب به روکرد لبخندی با میکرد پاک را هایش اشک که همانطور عزیز

 «. هستم مادربزرگت من

 آغوش رد را خود دید مرا خندان ی قیافه وقتی.  نمیکنم گریه که شود مطمئن تا کرد من به نگاهی بود کرده بغض درحالیکه آفتاب

 . انداخت عزیز

 . میکرد تماشا را او معصومانه آفتاب و میرتف اش صدقه قربان و میبوسید را او عزیز

 عزیز ؛ ردک هایش فعالیت و شرکت از شایان که هایی تعریف و مان زندگی و خانه دیدن با.  بود گذشته نیمه از رسیدیم خانه به وقتی

 کار کردن تپیشرف کشورهایی چنین یک در.  بکشید باال را خودتان دراینجا توانستید شکرکه الهی ؛ شکر الهی:»  گفت خوشحالی با

 خرج هب همت خیلی شما.  دارند معمولی زندگی یک هنوز کردن زندگی سال بیست از بعد اروپا در برادرانت کن باور ؛ نیست آسانی

 چنین شایان وجود در وقت هیچ.  کند باور فکرنکنم بگویم کسی برای اگر.  کردید پیشرفت اینقدر کوتاه مدت این در که دادید

 «. دیدم نمی ای جربزه

 مدیون مهست هرچه و دارم هرچه من که نماند ناگفته البته:»  گفت و انداخت گردنم دور به را دستش و آمد سمتم به لبخندی با شایان

 «. گذاشت اختیارش در را اش دارایی تمام و کرد اطمینان نداشت کاری هیچ عرضه که همسری به داشتی چشم هیچ بدون که مهتابم

 «. باشی ممنونش خیلی باید ؛ است جواهر پارچه یه که مهتاب:»  گفت خوشحالی با عزیز

 «. کنم جبران بتوانم روز یک که شاهلل ان دهم انجام کاری نتوانستم که حاال تا:»  گفت شایان

 اگر و ندهست یکدیگر ی نیمه شوهر و زن ؛ ندارد گفتن حرفها این اصال ؟ چیه تعارفات این:»  گفتم بودم شده شرمنده حسابی منکه

 «. باشند آن جبران منتظر نباید ؛ کردند هم برای کاری

 حاضر و دارند دوست جانشان اندازه به را شان دارائی ها خانم اتفاقا.  دارند را توقع این آقایون و ها خانم از خیلی اما:»  عزیزگفت

 دلیل با و میکنند جاخالی همسر احتیاج موقع اما میکنند بخششی و بذل نوع همه.  کنند تقسیم شان زندگی شریک با را آن نیستند

 ... میزنند چشمش توی قیامت تا بدهند اگرهم تازه و دارند خود توجیه به سعی غیرمنطقی هایی
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 یچ عزیزجون ؛ سوغاتی سراغ برویم بدهید اجازه اگر حاال خب.  عزیزم همسر متشکرم خیلی:»  گفت و کرد کوتاهی تعظیم شایان

 «؟ آوردی برامون

 بینی می مهتاب ؛ نکردی فراموش را ات بچگی عادت این هنوز ؛ تو دست از امان:»  گفت عزیز.  رفت ها چمدان سمت به دوان دوان و

 «. میرفت چمدانها سراغ به ازهرکاری قبل آمدم می مسافرت از من هروقت بود همینطور همیشه ؛

 ات تغاری ته پسر من باشد هرچه ناسالمتی. کنید یکی به دست مهتاب با نشد قرار عزیز:»  گفت و کرد درهم را اخمهایش شایان

 «. هستم

 «. بشوم ام دردانه عزیز فدای من الهی:»  گفت و خندید عزیز

 . بوسید را او و عزیزانداخت دربغل و کرد لوس را خودش هم شایان

 داشت اختصاص آفتاب به چمدانش بیشتر البته ؛ پوشاک و دستی صنایع تا گرفته ابریشم ی قالیچه از.  بود کشیده زحمت خیلی عزیز

 این که بود وقت خیلی.  شد سرازیر چشمانش از اشک که خنداند را ما آنقدر و میپراند ای مزه آورد می بیرون که هرچیزرا شایان. 

 به را ابمهت سفارشی ی بسته بگذار حاال خب.  هستی وقتها همان مثل هم هنوز ؛ نکند ات خفه خدا:»  گفت عزیز.  بودم نخندیده چنین

 «. برسانم دستش

 «. است مادرت طرف از این:»  گفت و داد دستم به و آورد بیرون چمدانش از ای بسته

 از هک بود ای هدیه اولین این آفتاب ازتولد بعد ؛ میکردم نگاه را بسته مبهوت و مات و شد محو لبانم روی از خنده او نام شنیدن با

 . میرسید دستم به آنها طرف

 «. کن بازش ؛ معطلی چرا:»  گفت شایان

 ندورا عروسک.  شدند زنده دوباره گذشته خاطرات و کرد پر را فضا ی همه مادر تن عطر بوی کردم باز را بسته لرزان دستانی با

 خاطره دوباره چرا خدایا بودم؛ گرفته پدر از که بود ای هدیه عزیزترین این.  چسباندم سینه به محکم را آن ؛ بود«  شوشو»  ام کودکی

 بیندازند او یاد به مرا دوباره میخواهند چرا.  دارند را آزارم قصد چرا پس کرده فراموش همیشه برای مرا که او کردند زنده را پدر ی

 را روزها ترین سخت ؛ بسپارم فراموشی به را او تا کردم جهنم خود برای را زندگی ؛ بریدم ازخود داشتم یادگار به ازاو هرچه منکه ؛

 ... حاال و برسم آرامش به تا گذراندم

 . بود فرستاده برایم تلگرافی و کوتاه ای مادرنامه
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 . میفرستم آفتاب برای یادگار به را آن ؛ داشتی دوست خیلی را عروسک این چون ؛ عزیز مهتاب »

 « مادرت قربانت

 من اب که بود صبوری سنگ تنها او بود ام نوجوانی و کودکی دوران یادگار شوشو.  گریستم آرام داشتم بغل در را آن که همانطور

 و میشد خالصه او وجود در ام زندگی تلخ خاطرات چون ؛ نبردم بخت ی خانه به را او.  است خفته او وجود در غمهایم تمام ؛ شد بزرگ

 رنج کاراف آن از ازاینکه قبل.  آمده کنارم به دوباره سالها از بعد حاال و بیندازد هایم ناکامی یاد به مرا چیزی زندگی اول نداشت شگون

 و«  ؟ منه مال این مامی ؛ مامی:»  گفت و کشید دستانم از را عروسک و رساند من به را خودش دوان دوان آفتاب ؛ کنم پیدا نجات آور

 «؟ چیه اسمش ؛ مامی:»  گفت و بوسید را عروسک

 . است شوشو اسمش ـ

 «؟ باشه من مال میتونه:»  گفت و خندید

 «. ارهد تعلق تو به اون عزیزم:»  گفتم و گرفتم آغوش در و کردم بلند زمین از را او بودم دوخته چشم او زیبای چشمان به درحالیکه

 «. کنیم دل درد باهم دوکلمه بنشینیم تا کنید جمع را اینها بلندشوید:»  گفت هستم ناراحت من خیلی دید که عزیز

 من اام ؛ رفت خواب به میکرد بازی شوشو با آغوشم در که همانطور آفتاب.  برد اتاق به و ریخت درچمدانها را وسایل فوری هم شایان

 را جانم که بودم اشاره یک منتظر فقط و فقط ؛ بود کرده را پدر هوای دلم چقدر خدامیداند.  بودم گذشته خاطرات در غرق همچنان

 یرانا به و میکردم رها را مان ساله چند دسترنج حاصل شک بدون میرسید دستم به پدر از پیغام یک تنها اگر.  کنم فدا برایش

 . بزند مرا قید راحتی همین به میتوانست چگونه پدر ؛ میرسیدم نتیجه به کمتر فکرمیکردم هرچه.  بازمیگشتم

 «؟ نمیدهی جواب میزنم صدایت هرچه که کجایی ؛ مهتاب:»  گفت عزیزجون

 تنگ رایشب دلم خیلی.  بودم پدر فکر به...  عزیز میدونی ؛ نبود اینجا حواسم اصال ببخشید ؛ آه:»  گفتم بودم آمده خود به تازه منکه

 «... چرا عزیز آخه.  کنم تماشا را اش مردانه غرور ؛ بشنوم را صدایش ؛ ببینم را او دیگر یکبار و بدهم را عمرم تمام حاضرم ؛ شده

 دونب.  میکرد نگاهم غمگین ای چهره با و بود ایستاده در درچهارچوب شایان ؛ پوشاند را صورتم پهنای که بود اشک سیل دوباره و

 حتما هم او:»  گفت و گرفت دستش در را دستم عزیز.  برد اتاقش به و کرد جدا بغلم از را آفتاب و آمد سمتم به سختی کوچکترین

 «. کنه نشینی عقب نمیتونه که زده حرفی.  دارد خودش برای دالیلی
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 از ؛ آید می بدم ایرانی مردهای چیز چه از عزیزجون میدونی...  آورد برهان و دلیل نمیشه داشتن دوست برای:»  گفتم دلخوری با

 از قسمتی فرزند یک من نظر به.  نگذرند غرورشان از اما ؛ بگذارند پا زیر را زندگیشان و هستی تمام حاضرند.  شان ابلهانه غرور

.  ستا دیگری چیز فرزند اما کنند تحمل بتوانند سخته خیلی که را همسر و مادر ؛ پدر مرگ انسانی هر ممکنه.  است مادر و پدر وجود

 نک باور ؛ ندارم را آفتاب از دوری روز یک طاقت من.  میسوزاند را او همیشه دنیاست دنیا تا و ماند می آدمی قلب بر که است داغی

 «. میشود کنده ازجا دلم تلفنی باهر و اوست پیش دلم باز اما ؛ دارم کامل اعتماد پرستارش به اینکه با هستم سرکار وقتی

 «؟ است آفتاب دلواپس تو مثل هم او ؛ ببین بپرس شایان از اصال.  مادری تو جونم آخه:»  گفت کند آرام مرا اینکه برای عزیز

 شوقمع و عاشق مثل ما.  داشت فرق بقیه با پدر و من ی رابطه عزیز اما:»  گفتم میکردم پاک دست پشت با را اشکهایم درحالیکه

 یا ؛ دیدم نمی را پدر روز یک اگر.  نداشتیم را همدیگر دوری لحظه یک طاقت آنطرف از و میکردیم دعوا باهم طرف این از ؛ بودیم

 حتیاجا دیگر چیزهای خیلی و موزیک ؛ گردش ؛ دوست یه که بودم سنی در اینکه با.  رسید نمی شب به روزم شنیدم نمی را او صدای

.  بود همینطور هم او ؛ بگیرم دل به را پدر ی کینه نمیتوانستم وقت هیچ اما ؛ بودم محروم آنها از پدر بنابرخواسته همیشه و داشتم

 ردنک آشتی به سعی نوعی به میکردم قهر باهاش وقتی اما ؛ دهم انجام را دستورهایش که میخواست اجبار به.  میکشید فریاد سرم

 . نبود حاال اندازه به غرورش الاقل ؛ کرده فرق خیلی زمان اون با اینکه مثل ؛ داشت

 مگر اما ؛ بردم بین از داشتم یادگار به او از هرچه و کردم پاره را عکسهایش تمام.  کنم پاک ذهنم از را او کردم سعی خیلی ؛ عزیز

 کشیدن نفس مثل برایم او. دارد جریان هایم رگ در او خون ؛ است پدرم او ؛ بیندازم دور و کنم له کاغذ تکه یک مانند را او میشود

 پدر اوتیتف بی فقط کاش ای تازه.  کنم زندگی میتوانم هم او بدون ؛ دهم ادامه زندگی به کشیدن نفس بدون توانستم هروقت ؛ است

 تماس یکبار ای هفته که زهراست این فقط.  اند برده یاد از کم کم مرا هم آنها.  نیستند ها قدیم مثل دیگه هم ماهان و مادر ؛ بود

 . میگوید سخن هایش خوشبختی از شوق و شور با و میگیرد

 . نیست تو از بهتر آنها وضع ؛ دارند مشکالتی هم آنها ؛ نیست اینطور ـ

 «؟ کرده تغییر خیلی پدر اینکه مثل:»  گفتم و عزیز به کردم رو ناگاه به

 «! نظر ازچه:»  گفت تعجب با

 . گذاشته آزاد را زهرا و نیست گیر سخت سابق مثل دیگه اینکه از ـ

 «.. کرده فرق خیلی شکرخدا آره ؛ آره:»  گفت تصنعی لبخندی با و کشید نفسی عزیز

 .شد باز او برای راهی من شدن قربانی با که خوشحالم خیلی هم من ـ
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 از ای نهگو به کردم سعی خیلی.  میکرد پنهان من از را چیزی عزیز ؛ داشتم عجیبی حس ؛ کردیم صحبت عزیز با وقت دیر تا شب آن

 پدر برای نکند ؛ شد زده ذهنم در ای جرقه ناگهان.  ندارم اطالع آن از من که است خبر ایران در.  نداشت ای فایده اما بکشم حرف او

 پدر که ردخو قسم شایان جان به او اما ؛ بگوید من به است بیمار پدر اگر که خواستم عزیز از التماس و خواهش با.  باشد افتاده اتفاقی

 یک دیگر حاال.  آمد بیرون یکنواختی آن از مان زندگی و کرد تغییر چیز همه ناگهانی بطور عزیز آمدن با. است سالم و صحیح

 شده تنگ برایش دلم خیلی که ازمامانی ؛ بستگان و اقوام از ؛ گفت می برایم ایران از.  فهمید می مرا که داشتم خود درکنار همزبان

 علی که ودب دیروز همین اینکه مثل.  باشند گذشته سرعت این به زندگی که نمیشد باورم.  میرفت آمادگی به که ماهان پسر از و بود

 . گذشت بیهوده چه و گذشت عمرمان زود چه ؛ میکنم حس را ؛ کوچکش دستان نرمی هنوز ؛ آمد دنیا به

 ار آنها رویاهایم و درخیال و میدادم گوش شب آخر ی قصه به خوب ی بچه یه مثل ؛ میگفت آنها ی درباره تاب و آب با عزیز وقتی

 . میبردم لذت نبود شیرین هم چندان زمان آن در که گذشته خاطرات آوردن یاد به از و میکردم تصور

 که هرچند ؛ آن دادن دست از با اما ؛ نیستیم خدا شاکر و دانیم نمی را آن قدر داریم که هرچیزی.  داریم زشتی عادت چه ها آدم ما

 زعزی صحبتهای پای میخواست دلم که آنقدر ؛ بود آمده وجود به هم من درخود حس این وحاال میشود اسطوره برایمان ؛ باشد ناچیز

 با وت بگویم برایت هم ایران مردم ازتمام اگر من:»  گفت شوخی به عزیز روز آخریک ؛ نداشتم رفتن بیرون به تمایلی.  بنشینم

 ستیمه شما مهمان ما ناسالمتی ؛ گرفته درد جنبید شب تا صبح از که بس فکم این خدا به ؛ میدهی گوش و نشینی می خوشحالی

 «. دیدیم چه و رفتیم کجا بگویم ؛ ایران برگشتم اگر که ببری بیرون خونه این در از را ما نمیخواهی

 بیرون ازخانه را او جزئی خرید چند برای جز ؛ آمده آمریکا به عزیز که روزی چهار - سه این درطول فهمیدم که بود اونموقع تازه

 به را وا جایی هر از اول.  زدیم بیرون آفتاب و عزیز اتفاق به و گذاشتم کنار و بوسیدم کلی به را گذشته خاطرات روز آن از.  ام نبرده

 تشسم به دوان دوان مادر دیدن با آفتاب.  ببیند را او میخواست دلش خیلی که بودم گفته عزیز برای او از آنقدر ؛ بردم مادر نزد

 ادرم خانه به وقت هر.  داشت خاصی دلبستگی آنجا به هنوز آفتاب اما ؛ بودیم رفته محله آن از میشد سالی یک اینکه با.  دوید

 کوچکش ذهن در شاید.  ایستاد می خانه تماشای به چوبی حصار پشت از و میرفت قدیممان ی خانه سراغ به ازهمه اول ؛ میرفتیم

 هم با یا دوستانه ی رابطه توانستند و نشست مادر دل به زود خیلی خوشش اخالق با همیشه مثل عزیز.  میشد زنده برایش خاطراتی

 از هم آفتاب.  نمیکنم فراموش هرگز را خوش دوران آن.  میبردیم خودمان با هم را مادر میرفتیم که دیگرهرجا حاال ؛ کنند برقرار

 حس خانه گرم محیط در را داشتن دوست و صمیمیت همه این او که بود بار اولین برای شاید.  بود خشنود بسیار بودن باهم این

 حاال ؛ نبود تکراری برایش روزها دیگر و بود آمده بیرون هوا و حال آن از هم او.  میکرد

 تابآف ؛ میگذشت تفریح و گشت به روزمان هر و بودیم درکنارش عزیز همراه به خندان و شاد ای قیافه با من ؛ میکرد فرق چیز همه

 ربیشت دخترم نشدم متوجه که بودم مادری چه من خدایا ؛ باشد شده عوض اش روحیه اینقدر که نمیشد باورم ؛ نداشت قرار و آرام
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 شیدیمک خود دنبال به اجبار به هم را او ؛ ساختیم خودمان برای که یکنواختی زندگی با ما و دارد احتیاج یحتفر و من وجود به ازهرچیز

 زیر به داص بی اما هراسان شب های نیمه ؛ خواباندم می بسترش در را او وقتی شبها که آنجایی تا ؛ داشت من به شدیدی وابستگی او. 

 یشهم ؛ دیدم بدی خیلی خواب یک ماما:»  میگفت نکنم برگشتن به وادار را او اینکه رایب و میکشید آغوش در مرا و میخزید پتو

 «. بخوابم پیشت امشب

 با بارچند حتی ؛ کرد منع کار این از مرا شایان بارها و بارها.  خواندن الالیی به میکردم شروع و چسباندم می سینه به محکم را او من و

 یم باال را هایش شانه میکرد رادرهم هایش اخم درحالیکه آفتاب و.«  بخوابی خودت اتاق در باید شبها:»  گفت آفتاب به تحکم

 قلبش کهدرحالی را ام جگرگوشه میتوانستم چگونه من اما ؛ است منطقی شایان حرفهای که میدانستم.  میبرد پناه اتاقش به و انداخت

 دهم انجام ستمتوان که کاری تنها.  داشت احتیاج زمان به کار این برود اتاقش به که کنم وادار ؛ افتاده تالطم به دربند کبوتری مانند به

 هترب وضع آفتاب خواب دراتاق شدنش مستقر و عزیز آمدن با هرحال به.  میبردم اتاقش به را او میرفت خواب به وقتی که بود این

 تاس درکنارش کسی وقتی چون ؛ میترسد چیزی از او که شد متوجه شایان آنموقع تازه ؛ میخوابید صبح تا خیال آرامش با و شد

 . میکند امنیت احساس

 هب دختری:»  گفت می و میرفت اش صدقه قربان و میرفت راه عزیز ؛ بود کرده عزیزجا دل در را خودش بدجوری زبان شیرین آفتاب

 «. ام ندیده زبانی خوش این

 نه ؛ نبز امروزی مادرهای برای را حرفها این پسر برو:»  گفت میکرد اعتراض شایان وقتی ؛ خواباند می خودش بغل در را او شبها اکثر

!  خوبه اینکه تازه ؟ شد چی حاال ؛ خواباندم خودم درکنار هم را شما ی همه ؛ گل ی دسته مثل کردم بزرگ بچه تا سه که من برای

.  دمیشدن تر کمال با و تر باادب یکی از یکی هم ها بچه ماشااهلل میخوابیدند اتاق یک در سرتاسر همه ؟ میگی چی را من مادر زمان

 گیر تو االح. شدند تر لوس ها بچه ؛ شده بیشتر رفاعی وسایل و کرده پیشرفت زندگی هرچه ؛ نیست خبرها این از دیگه که زمانه این

 نام به شخصی ؛آنهم دیده را اش خانواده اعضای از یکی بار اولین برای اش زندگی طی در بسته زبون این ؛ کوچولو این به دادی

 «. برنجانم خود از را او میخواهی ازمن تو حاال ؛ بوده برقرار موجود دو این بین خوبی ارتباط همیشه که مادربزرگ

 ینا ؛ میخوابد آرامش با میشود مطمئن من بودن از وقتی ؛ میپرد ازخواب هراسان چندبار صبح اوتا ؛ دارد مشکلی بچه این شایان »

 واننت دیگر که اندازه آن تا نه البته ؛ کنی عمل میلش به باید.  نیست بیش ای بچه هنوز او ؛ کرد دور او از کم کم باید را ترس

 «. شود مستقل میخواهد دلش خودش ؛ شد بزرگتر که همین ؛ باشی داشته صبر کمی باید.  کرد کنترلش

 توانستمن و بود نتیجه بی من سعی اما ؛ بودم مراقبش بیشتر و انداخت وحشت به مرا دارد مشکل آفتاب که گفت عزیز که وقتی از

 باهم شایان و تو:»  گفت و کرد باز را سرصحبت ای مقدمه هیچ بدون عزیز باالخره روز یک.  کنم پیدا اش شبانه ترس برای دلیلی

 «؟ دارید مشکل
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 «؟ کنید می را سوال این چرا!  نه:»  گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 میتوانمن ؛ میزند موج وحشت اش درچهره اوقات گاهی اما ؛ است نشاطی و پرشور دختر اینکه با او باشد آفتاب علتش شاید ؛ نمیدانم ـ

 . میبرد رنج چیزی از او اما دهم توضیح درست

 «؟ چیست او مشکل شما نظر به:»  گفتم و کنم استفاده تجربیاتش از شاید تا نشستم او کنار اشتیاق با

 پر وقتش تمام . نیست ارتباط در سالش و سن هم های بچه با او.  است تنهایی دختر آفتاب ؛ باشد تنهایی بیشتر او مشکل میکنم فکر ـ

 در باید ؛ گیرید نمی برایش را دوست جای وقت هیچ اما ؛ میکند عالقه احساس و دارد دوست را شما که هرچند ؛ بزرگها آدم از شده

 و اید ختهسا خودتان برای دلنشینی و زیبا محیط شما ؛ است قفس یک مثل درست او زندگی باشد داشته معاشرت ها بچه با و اجتماع

 یزندگ مادی مسائل دنبال به ما دارد فرق خیلی بزرگها ما با ها بچه دنیای اما.  میبرد لذت آن از شما مانند هم او که میکنید فکر

 که میشوند خوشحال مادر و پدر بودن باهم از.  هستند عاطفی چیزهای و مهربانی ؛ داشتن دوست ؛ محبت دنبال به آنها هستیم

 مشغله اطرخ به که هم خانوادگی تفریح و گردش از.  نیستید هم کنار در بیشتر ساعت سه دو حدود چیزی روز شبانه در شما متاسفانه

 در گردی او.  نیست جالب کوچولو آفتاب برای این که میگذرانید کردن کار به را وقتتان ی همه شما ؛ اید کرده محروم را او کاریتان

 باید.  باشد باطارت در ها بچه با که عمومی جای یک بفرستید کودکستان به باید را او ؛ باشد داشته احتیاج پرستار به که نیست سنی

 به را وشایان تو ؛ او ؛ کنید خودداری او درحضور خانوادگی های بحث از کنید سعی

 ؛ ستا خواب او که وقتی برای بگذارید را حرفهایتان بهتره.  میگذرد بحث با اغلب هم کوتاه مدت همان تازه که بیند می باهم ندرت

 . است مضر آفتاب حساس روحیه برای اما ؛ نباشد جدی آنقدر بحثها شما نظر از ممکنه

 می نهمی برای و اید کرده رها تنها را او که میکند فکر ضمیرناخودآگاهش در او است تنهایی از ترس هم اش شبانه شدن بیدار علت

 ای صهق گفتن با و بخوابانید درکنارخودتان و نرانید خود از عنوان هیچ به را او آمد سراغتان به اگر ؛ میپرد خواب از هراسان و ترسد

 . ببرید اتاقش به را او رفت خواب به وقتی و بیاورید بیرون هوا و حال آن از را او شیرین

 اتساع در او ؛ میکرد مهیا برایش را ها بهترین ؛ بود او ظاهری آسایش فکر به فقط شایان. بود صحیح کامال عزیزجون صحبتهای

 جوابم در او و دارد احتیاج پدر به آفتاب که کردم یادآوری او به چندبار.  گذاشت نمی کنار او برای را وقتش از ساعت نیم روز شبانه

 بازی برایش را پدر نقش هم ؛ تو حاال ؛ فرزندش راحتی برای بزند دو سگ شب تا صبح از که میشود پیدا هم خرتر من از پدر:»  گفت

 «. میکند زندگی راحتتر او حتم به بکشی کارت از دست بتوانی اگر ؛ مادر نقش هم و کن

 کم یحساب که وقت هر و داشت من کردن راضی به سعی غیرمنطقی دالیل با ؛ نبود بخش لذت شایان با حرفهایم ی نتیجه وقت هیچ

 «. بمان فرزندت درکنار و بده استعفا هستی خوبی مادر اگر تو:»  میگفت آورد می
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 همم منابع از یکی بیفتد راه شرکت اینکه از قبل وتا آوردم دست به سختی آن با که را کاری بود مند عالقه آنقدر چرا نمیدانم

 هب اما.  بگیرد هم را ام مالی استقالل تا داشت سعی حاال و گرفت را چیزم همه خودش خاص سیاست یا.  بگذارم کنار بود درآمدمان

 کرده رتغیی خیلی شایان متاسفانه.  نزنم حماقت این به دست دیگر ولی کنم تحمل را سختی هر ؛ نکنم را کار این که دادم قول خود

 ؛ یکردم قدردانی خیلی اول ماه تاچند البته. بود شده هم بدتر شرکت اندازی راه و خانه فروختن با ؛ نبود یکی زبانش و دل دیگر بود

 جونعزیز با میخواست دلم خیلی.  بوده خودش تالش و سعی نتیجه کرده هرچه کرد خیال و سپرد فراموشی به را چیز همه کم کم اما

 حرفهایم اب حاال ؛ ببیند را ما خوشبختی که بود آمده سال چندین از بعد او تازه و نمیکرد تغییری که شایان ؟ فایده چه اما کنم دل درد

 و اندازد می گردنم دور به دستی اگر و کرده تغییر چقدر شایان که بود متوجه خودش او که هرچند ؟ شود چه که دهم آزار را او

 و میگرددبرن شب تا میرود که صبح از دید می وقتی ؛ داشتن دوست ابراز نه ؛ است تظاهر برای بیشتر ؛ میزند ام گونه بر ای بوسه

 او با من چشم از پنهان گاهی. میشد حالمان و وضع وخامت متوجه ندارد زدن حرف کلمه دو حوصله که است خسته آنقدر هم آنموقع

 بود هشد عادی مسائل این من برای.  میداد خاتمه را قضیه عزیز صورت و دست بر بوسه و زبانی شیرین با شایان و میکرد صحبت

 بیشتر ابآفت به ام عالقه روز به روز ؛ شایان های تفاوتی بی همین بخاطر ؛ نشستم نمی بحث به او با اینباره در دیگر که ومدتهاست

 .بیشتر و بیشتر هم او و من بین ی فاصله و میشد

 32فصل

 

 دهش عوض کلی به آفتاب روحیه.  بود مان زندگی روزهای بهترین آفتاب و من برای که ماهی سه.  ماند درکنارمان عزیزجون ماه سه

 هراس و ترس از دیگر بطوریکه ؛ آورده سرشوق را او سالش و همسن های بچه با معاشرت ؛ میرود مهدکودک به وقتی از.  است

 هرجاکه.  شایان بدون اما ؛ داریم خوبی زندگی.  میخوابد تختش روی و خودش اتاق در راحت خیال با هم شبها ؛ نیست اثری دراو

 بقیه و میگذراند کنارمان در را هفته آخر تعطیالت ؛ عزیز بخاطر هم آن ؛ گهگاهی فقط اوست بدون کنیم می که وهرچه میرویم

 و یکردم بازی کودک پارک در آفتاب که وقتی ؛ کند تحمل نتوانست دیگر عزیز روز یک.  داشت تعلق خودش به اش بیکاری اوقات

 رایمب دخترم مثل تو که میدانی خودت ؛ مهتاب:»  گفت ای مقدمه هیچ بدون ؛ بودیم نشسته او تماشای به نیمکتی روی عزیز و من

 مادرت مثل مرا میزنم حرفی اگر همین برای ؛ بگذارم شما بین فرقی میتوانستم فکرنکنم ؛ داشتم دختری اگر باورکن,  هستی عزیز

 «. بدان

 کجا ینا و کجا بود ایران در که شایانی ؛ شده عوض خیلی او ؛ هستم نگران شایان و تو زندگی برای من:»  گفت کوتاهی مکث از بعد و

 توقع ازت بدهی او به هرچه.  گذاشت مرزی و حد باید مرد یک برای ؛ نصیحت تو به ازمن عزیزم ؟ گذاشتی آزاد را او اینقدر چرا ؟

 ودتخ های ازخواسته میکند مجبور ؛ بدهی اهمیت هایش خواسته به هرچه میخواهد تو از دیگری کار بکنی را کار این ؛ دارد بیشتری
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 ؛ شوم ور روبه زیباتری های صحنه با آیم می اینجا به وقتی میخواست دلم ؛ شده روح بی و سرد خیلی شما زندگی.  کنی پوشی چشم

 همینطور اگر زندگی این ؛ کنی صحبت او با بهتره.  هستید خودتان راه دنبال به هرکدام.  ندیدم ای کننده خوشحال چیز متاسفانه اما

 هم شبآخر و بزند پرسه خیابانها در دیروقت تا شبها میخواهد کی تا.  میشود کشیده نابودی به و ندارد چندانی دوام کند پیدا ادامه

 او.  یدهدم ازدست اید ساخته دل خون با که را شرکت این زودی به رفتهگ پیش در او که روشی این با ؛ بیاید خانه به خبر بی و مست

.  تاس خارج مرد یک ی عهده از که دهد انجام میتواند کارها خیلی زن یک ؛ تو کمک با البته ؛ کند پیدا را اش زندگی درست راه باید

 در دلم عزیز ؛ میزنم برایت را حرفها این میدانم دخترخودم چون را تو من

 به بال پرو و آزادی آنقدر.  اوست همسر مقصر ببرد پناه خانه از بیرون به و شود فراری زندگی و خانه از مرد اگر زناشویی زندگی

 کار توهمه ؛ نکردی تو که نیست این منظورم.  شود بازخواست اینکه بدون ؛ میدهد انجام میخواهد دلش هرکاری که داده مردش

 دونب بگذار... خانوادگی مسائل درباهر اما.  بوده تو ی عرضه از رسیده جایی به حاال اگر و گذشتی ات یزندگ از ؛ کردی شایان برای

 به ار دلت زبانی باچرب بودی ناراضی توهم اگر و گذاشتی آزاد را او اول ازهمان ؛ شدی شل خیلی و آوردی کم ؛ بگویم رودربایستی

 وقت هیچ.  شدی او خام زود خیلی و نداشتی تحکم ات زندگی در.  میکنند تفادهاس زنها ضعف نقطه همین از مردها.  آورده دست

 ؛ داریم تفاهم مباه ما بگویند وبعد کنند کار آن به وادار را مقابلشان طرف زبانی شیرین با و بگیرند تصمیم یکطرفه زن یا مرد نباید

 ؟ بوده فرما حکم شرایطی چنین ات زندگی در آیا.  کردنفکر باهم و بودن باهم ؛ هم کردن درک ؛ یکدیگر فهمیدن یعنی تفاهم

 شایان مثل مردی برای این و دهد انجام میخواهد دلش که تاهرکاری گذاشتی خودش اختیار به را او تو ؛ نه ؛ بدهم جواب خودم بگذار

 «. کرد پیدا راهی دیرنشده تا باید مهتاب.  است سم

.  صدبار ای دوبار ؛ یکبار ؟ کند تغییر مرد یک تا گفت باید چقدر.  بار صد یا ؛ دوبار ؛ بار یک ؟ بزنم حرف چقد:»  گفتم و کشید آهی

 هرچه ؟ بزنم حرف کی برای.  شدم خسته خدا به ؛ نداشته ای فایده اما ؛ رفتم رسیده نظرم به که هایی راه ی همه کن باور عزیز

 قرار اگر.  ندارم را کسی آفتاب از غیر که من ؟ بلرزانم را بچه این تن چقدر.  میدهد جواب کوتاهی مدت برای فقط دارو مثل ؛ بگویم

 زور با را چیز هیچ.  بخواهد خودش باید او ؛ عزیز.  ماند می چی برایم دیگر ؛ بدهم دست از را او ؛ حاصل بی های بحث با باشه

 به ؟ سیدمر کجا به حاال اما گذشتم نیستم و هست از ؛ ام زندگی از.  نگذاشتم کم چیزی شایان برای من. کرد تزریف کسی به نمیتوان

 . هیچ

 نرمی و چرب زبان چه میدانید که خودتان شما اما ؛ میرفتم زیربار میگفت هرچه نباید بود غلط اول ازهمان روشم میگویید درست شما

 بانتقر ی کلمه دو با.  محبت ی تشنه و هستم پناه بی زن یک که من به رسد چه.  میکشد بیرون سوراخش از را ما که چنان آن دارد؛

 امهی آفتاب برای راحت زندگی یک میخواهد دلم فقط ؛ گذشتم خودم از مدتهاست منکه.  میشود تمام چیز همه دارم دوست و بروم

 دلم.  تاس خوابیده آفتاب ؛ آید می خانه به آنحال با شبها شایان وقتی اینکه از خوشحالم.  بنشیند او دل به غم نمیخواهد دلم.  کنم
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 کردم طالق به تهدید را او کنید باور حتی ؛ نرسیدم ای نتیجه به کردم صحبت او با هرچه کند پدرحس واقعی معنای به را او میخواهد

.» 

 «؟ میگویی راست وای:»  گفت عزیزهراسان

 نظرم به راهی دیگر من.  داد جواب چهارماه ؛ سه تهدید این فقط ؛ نبخشید ثمری هیچ متاسفانه اما:»  گفتم و دادم تکان را سرم

 حاالهم و ام کرده زندگی این بقای برای آمد برمی دستم از کاری هر منکه.  بگویید من به میرسد نظرتان به راهی شما اگر ؛ نمیرسد

 «. برسد ای صدمه آفتاب به نمیخواهم فقط و فقط.  شدم او خیال بی دیگر

 . کرد خواهم صحبت جدی او با من ـ

 . ام شده خسته کردن زندگی جور این از هم خودم کنید باور ؛ بدهد جواب که امیدوارم ـ

 «. خورندب غصه نمیخواهم ؛ نکنید تعریف مامان و بابا برای ایران برگشتید وقتی آفتاب جان:»  گفتم و عزیز به کردم رو ناگهان و

 «؟ شود چه هک بگویم ؛ ندارند تو به دسترسی وقتی.  میشود خاک جا همین گفتیم هرچه کن باور:»  گفت و گرفت دستش در را دستم

 . میشود داغان بفهمد اگر بابا اتفاقا ـ

 «... که ساله سالهای که پدرت ای ساده چقدر تو بابا ای:»  گفت تاملی هیچ بدون

 منتظر تابآف که برویم بلندشو ؛ زدم حرف خیلی:» گفت و گذاشت ناتمام را حرفش ؛ بزند را حرف این نباید که شد متوجه اینکه مثل

 «. است

 «؟ افتاده اتفاقی چه ؟ عزیز شده چی:»  گفتم و گرفتم محکم را او دست

 «. خورد شما رفتن از پدرت که بود ای ضربه همان منظورم ؛ نیفتاده که اتفاقی:»  گفت و بوسید را ام پیشانی

 «. خورد نخواهم تکان ازجایم شده چی نگویید تا آفتاب جان به:»  گفتم میدادم قورت سختی به را دهانم آب درحالیکه

 کرده رابطه طعق تقریبا و گیرد نمی تحویل را ما دیگر رفتید شما که وقتی از پدرت بگویم میخواستم ؛ هستی سمج چقدر تو دختر ای ـ

 . ایم

 . بگویی میخواستی دیگری چیز تو عزیز اما ـ

 «؟ داشتم گفتن برای حرفی چه آخه ؛ شدی شکاک خیلی:»  گفت و بلندشد ازجایش
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 . میکنید پنهان ازمن دارید را چیزهایی یه شما اما نمیدانم ـ

 شده رجوربایده نداشتم تحمل دیگر و ریختم بهم بدجوری.  بودم خبر بی آن از که افتاده اتفاقی.  نبودم خودم دیگر ؛ خانه رسیدن تا

 اتاقش به شام ازخوردن بعد را آفتاب.  بود مانده چندساعتی اش داری زنده ازشب بعد شایان آمدن تا.  آوردم می حرف به را عزیز

 ؛ یشودم سرد هوا دارد کم کم:»  گفت او.  نشستم درکنارش و رفتم عزیز پیش چای لیوان دو با و خواباندم کتابی خواندن با و بردمم

 «؟ آید می هم برف اینجا

 ار اتاقم حیاط به رو ی پنجره وقت هیچ.  آمد می سنگینی برف چه زمستان هرسال ؛ خیر به تهران برفهای یاد ؛ متاسفانه ؛ نه ـ

 را حیاط های چراغ از چندتا داشت عادت پدر همیشه. بود برف بارش همان همدمم و مونس تنها زمستان شبهای.  نمیکنم فراموش

 آن.  میکرد پاک دلم از بود غصه و غم هرچه و نشست می زمین روی آرامش با برف ؛ رنگ سفید نور آن زیر در.  بگذارد روشن

 . داریم پیش در هم تری سخت روزهای که نمیدانستم اما ؛ بود دهنده وآزار سخت خیلی نظرم به روزها

 ... شایان.  باش داشته اطمینان خودت به هستی جوان خیلی تو نباش ناامید اینقدر!  میزنی که حرفیه چه این دخترم ـ

 به ار حقیقت دارید دوست که هرکس جان. نگران خیلی ؛ نگرانم عزیزمن.  نیست شایان از صحبت:»  گفتم و آمدم حرفش میان به

 «. برگردم ایران به و کنم رها را چیز همه که نکنید وادارم ؛ نمیتوانم را یکی این اما کردم تحمل حاال تا را چیز همه.  بگویید من

 ؟ کردم پنهان ازتو را چیزی چه من ؟ میزنی که است حرفی چه این آخه ـ

 . خبرم بی آن از من که افتاده اتفاقی پدر برای حتم به اما ؛ نمیدانم ـ

 . آید می خوابم منهم که بخواب بگیر دختر بلندشو ـ

 آمد واهمخ ایران به باشما من.  دارید دوست که هرطور باشه:»  گفتم و برخاستم ازجا و گذاشتم میز روی به را چای لیوان عصبانیت با

.» 

 «؟ میدهی راه ذهنت به را فکرها این چرا ؛ نیست خبری آخه:»  گفت دستپاچگی با عزیز

 و زدم زانو پایش کنار دلتنگی با.  آورد می فشار ام سینه ی قفسه روی به چیزی و بود شده سنگین برایم اتاق هوای ؛ داشتم بدی حال

 خاطرب که میدونم بده نجات خراب حال این از مرا و بزن حرفی ؛ نده آزارم ازاین بیشتر عزیز:» گفتم و گرفتم دستم در را دستهایش

 امر نتوانست هم آفتاب خندان ی قیافه امشب کن باور. میشه آب داره وجودم ی ذره ذره بدتره جور این ولی ؛ نمیگویی چیزی من

 «. بیاورد سرکیف

 «.شرط یک به ؛ تو دست از اما:»  گفت و فکرکرد کمی عزیز
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 . میپذیرم باشد که شرطی هر ـ

 را یزچ همه من مباالتی بی متاسفانه اما ؛ نزنم حرفی که گرفتند قول من از چون.  نمیرسد ایران به و ماند می تو و من بین راز این ـ

 . کنی گوش باید گفتم هرچه و بگیری نباید عجوالنه تصمیم اما ؛ میگویم راا چیز همه باشه.  کرد خراب

 . بدهم انجام گفتید هرچه که میدهم قول ـ

 .نیا حرفم میان کالم یک و بشین ساکت جا همین پس ـ

 و شستهن درکنارم آرام و ساکت همچنان او اما ؛ بود نشسته ام پیشانی بر عرق های دانه و کرده یخ بدنم ؛ میشد کنده ازجا داشت قلبم

 نهسی در نفسم ؟ میداد عذابم چرا ؟ نمیکرد باز سخن به لب چرا.  بود زجرآور برایم سکوت این چقدر.  بود شده خیره ای نقطه به

 دانمنمی کن باور:»  گفت عزیز ناگاه به.  کنم خراب را چیز همه ای جمله گفتن با میترسیدم.  نداشتم زدن حرف جرات و شده حبس

 کی مانند ؛ نبود گذشته مثل سهامی آقای دیگر.  شد شروع باتو پدرت قهرکردن و مفاسد ازسرهمان بود هرچه ؛ کنم شروع ازکجا

 عوض را مرد این روزه یک اینکه مثل اصال ؛ آورد می اطرافیانش و سرمادرت به چه روزها اون که نمیدانی تو.  بود شده زخمی گرگ

 مادرت عاشق او.  نمیزد کاری هیچ به دست نمیشد راضی مادر تا میدانی خودت اما ؛ بود خوشد حرف حرف همیشه اینکه با کردند

 آقای و من که درسته ؛ بکند هم پرخاش که رسد چه ؛ کند صحبت او با بلند صدای با که بودم ندیده وقت هیچ شخصه به من و بود

 رایب جانش او گذاشت نمیتوان حق روی پا اما ؛ داشت فرق خیلی باهم دیدگاهمان و نداشتیم هم مشابه نظری نقطه گاه هیچ سهامی

 را آن روز به روز و ساخت عشق با را اش زندگی او.  بودید شما اش زندگی تمام و میرفت در اش خانواده

 ؛ کدندهی و لجباز ؛ داشتی فرق بقیه با که بودی تو اینجا و میرفتند بارش زیر همه است مستبدی مرد خب اما ؛ کرد تر مستحکم

 را غرغرهایت ؛ میدانست دیگران سوای را تو او حال این با اما.  بودی تو میزد حرف حرفش روی که کسی تنها. خودش مثل درست

 او که یستن چیزی آن زندگی از توقعت ؛ داره فرق بقیه با فکرت تو که میدانست ؛ جنگیدی می هایش خواسته با وقتی.  میکرد تحمل

 میکند انتخاب او که کسی با نیستی حاضر تو که میدانست خوبی به چون ؛ کرد موافقت وشایان تو ازدواج با هم همین برای ؛ بخواهد

 که سیک الاقل میخواست.  کرد قبول تو بخاطر فقط بلکه ؛ نه ؛ آمد می خوشش شایان از که فکرکنی نه.  بنشینی عقد ی سرسفره

 اینجا به وقت هیچ آن بدون که مالی بزرگ ی پشتوانه.  کرد برایتان هم کار همه که دیدی ؛ باشد داشته او از شناختی میشود تو همسر

 شیدهک مفاسد به وکارتان اند گرفته*****  یک در را شما که دادند خبر پدرت به که شد خراب وقتی از چیز همه اما.  نمیرسیدید

 . شد
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 تنها ! شکستنی چه آنهم ؛ شد شکسته یکباره.  نزد حرف کسی با و کرد حبس اتاقش در را تاچندروزخودش ؛ نمیشد باورش اصال

 با را جمله این بار چندین روزی شاید.«  برمن وای برمن وای ؛ جایی همچین یک و من دختر:»  میگفت آورد می زبان به که کالمی

 .میکرد تکرار بلند صدای

 «. باشید قفس در که است همین شما لیاقت:»  میگفت و شد بیشتر زهرا به اش سختگیری روز آن از

 ای فایده کردند پادرمیانی خواهرم و هال هرچه.کرد محروم رفتن مدرسه از را او و نداد زهرا به هم خواندن درس ی اجازه حتی

 دترب این از نمیگذارم دیگر رفته کافی ی اندازه به آبرویم دهم شوهر سال و سن همین در را او که نکنید کاری:»  میگفت. نداشت

 «. شود

 ضربه و بودی بازتر لج او از هم اماتو کند تان تنبیه نوعی به خودش روش با میخواست پدرت ؛ کردید داغان را او بدجوری شایان توو

 برای رآنقد خبر این میگفت هال اینطورکه.  شد تمام چیز همه بروید آمریکا به میخواهید شما که شنید وقتی.  کردی وارد تو را آخر

 داشتن بکند اظهارنظری یا بزند حرفی اینکه یا او به شدن نزدیک جرات کس هیچ و شد خیره ای نقطه به که بود دهنده تکان پدرت

 انتقام داره بدجوری زندگی:»  گفت بود شده جمع چشمانش ی گوشه اشکی قطره درحالیکه ؛ دهنده آزار و سخت لحظات از بعد و

 حاال تا من. کرد تحمیل کسی به نمیشه اجبار و زور با را چیز هیچ ؛ بوده اشتباه رفتم که راهی فهمم می سال پنجاه بعداز.  میگیره

 ؛ هستم من مسببش نمیکند اعتراضی کوچکترین و کرده قبول چرا و چون بدون را حرفهایم و شده من مثل ماهان اگر که فکرمیکردم

 .کند انتخاب را راه این که خواسته خودش او که شدم متوجه حاال اما

 اریک ما و کرده انتخاب را خودش راه ؛ نیست بچه دیگر او.  کشید اینجا به کار که گرفتم سخت دختر این به آنقدر...  مهتاب اما

 «. شود خوشبخت و نشود پشیمان وقت هیچ که امیدوارم.  بکنیم نمیتوانیم

 اظهارنظری نه و میکرد دخالت درکاری نه.  شد دیگری مرد او بعد به روز آن از دیگر ؛ بود تو ی درباره پدرت سخنان آخرین این

 پنجره از و مینشست تختت روی به و میرفت اتاقت به بیاورد زبان به کالمی اینکه بدون ساعتها و میرفت فرو خودش توی ؛ میکرد

 را بلشق روز زندگی کوکی ماشین یک مثل صبح روز هر.  کرد تغییر یکباره ؛ نبود گذشته سهامی دیگر او. میکرد تماشا را حیاط

 می خانه به هک عصر و میرفت سرکار به میرساند؛بعد پایان به تلخ سکوتی در را اش صبحانه و برمیخاست خواب از صبح. میکرد تکرار

 لیع زبانی شیرین حتی ؛ بود بریده آشنا و دوست از. میکرد سرگرم را خودش ای روزنامه با و میکرد حبس اتاقش در را خودش آمد

 .کرد محروم چیز ازهمه را خودش کلی به. بیاورد سرکیف را او نمیتوانست هم کوچولو
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.  حتما ؛ چشم ؛ باشه ؛ شنید می که جوابی تنها ؛ نداشت ای فایده کرد صحبت پدرت با هرچه.  میکشید زجری چه که هال برای بمیرم

 باهات همیشه میدونی خودت. نزدم حرف حرفت روی کردی هرچه ؛ گفتی تاهرچه:»  گفت و بیاورد طاقت نتوانست دیگر روز یک

 «. کنم ات همراهی نیستم حاضر من کند پیدا ادامه اینطور زندگی باشه قرار اگر اما ؛ بودم

 واهشخ ؛ خاطرتوست به فقط ام مانده درکنارتان و هستم زنده حاال تا اگر من:»  گفت و آورد لب به تلخ لبخندی و کشید آهی پدرت

 ؛ ذاشتگ فرق ها بچه نباید که میدانم. بود نفسم بود عمرم او ؛ کرد چه من با مهتاب نمیدونی تو... نکن تر خراب این از را وضع میکنم

 . نداشتم توقع هم خودم دشمن از که کرد کاری من با او وجودم؛ ی همه ؛ بود ام زندگی ی همه. میکرد فرق باهمه برایم او اما

 بر بزرگی ی ضربه.  است عجیب هم خودم برای هستم زنده همینکه ؛ باشم سابق آدم آن نمیتوانم دیگر من ؛ کنی درک مرا بهتره

 وت به دلم بگذار ؛ بودی درکنارم همیشه تو.  کنی تحمل مرا که است این تو از خواهشم ؛فقط ندارد مرحمی هیچ که خورده پیکرم

 ؛ بگیر تصمیم برایش خودت هم زهرا ؛ دهید انجام داشتید دوست که هرکاری نمیکنم دخالت امری هیچ در دیگر.  باشد خوش

 هرطور است آزاد وگرنه دهد ادامه مرا روش داشت دوست خودش اگر ؛ کنم تلخ او کام به را زندگی هایم گیری سخت با نمیخواهم

 . کند زندگی دارد دوست که

 دانیمی خودت. میرسد آخر به کی بحران این ببینم بگذار ؛ میدهد آزارم مردم دیدم کن باور ؛ کنم آمد و رفت کس هیچ با نمیخواهم

 «. شوم فراری ازخانه نگذار ؛ هستید ها بچه و تو ام زندگی و عشق تمام

 یتبرا او از عکسی همین برای ؛ پیرشد یکباره دید درجمع را او کسی نه و گفت سخن کسی با نه سهامی بعد به روز آن از دیگر

 . کرده فرق خیلی زمانها آن با پدرت.  نفرستادند

 وبودیت دیگر ازطرف و نکنند صحبتی ازتو که بود کرده قدغن پدرت ازیکطرف.  میسوخت ازهمه بیش که بود هال این ؛ میان دراین

 او هک میدانی خودت. میکرد مالی ماست را موضوع باید ته سرو بی جوابهای با هم او و میپرسیدی را پدرت احوال وقت بی و وقت که

 طرف از اوقات اگرگاهی. برساند آرامش به را او میکند سعی فقط و است درکنارش قدیم همان مثل هم هنوز او است پدرت عاشق

 اما دنمیزن حرفی تو برای مادرت.  ریخت بهم کلی به آنها زندگی جو تو رفتن با چون ؛ نگیر دل به دیدی لطفی کم ماهان یا مادرت

 چون ؛ نگیر ایراد او به نمیگیرد تماس ماه دو یکی گاهی بینی می اگر و کشیده زجر خیلی پدرت ی غصه از.  است پر دلش خیلی

 روحی بی و سرد انسان با زندگی چنین یک تحمل.  داشته نگه پدرت کنار در را او که است عشق فقط این حاال و دارد سختی زندگی

 . سخته خیلی نیاورد زبان به بیشتر جمله چهار سه روز شبانه طول در که

 همه و گیرمب نتوانستم را زبانم جلو من متاسفانه اما ؛ شوی تونگران نمیخواست.  نکنم صحبت باتو دراینباره که بود خواسته ازمن او

 . شد خراب چیز
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 درمن را امید شما برعکس ؛ نشد خراب چیز هیچ ؛ عزیزجون نه:» گفتم چکید می دستم روی آرامی به چشمانم از اشک درحالیکه

 به ؛ حالمخوش ؛ عزیز.  میگذارم بالین به سر آسوده خیالی با سالها از بعد اما ؛ ریختم بهم حقایق این شنیدن از بااینکه.  کردید زنده

 های انینامهرب بخاطر صبح تا که شبها چه. است خبر بهترین این باورکن ؛ نکرده فراموش مرا هنوز پدر که خوشحالم دنیا یه ی اندازه

 او و مگرفت تماس او با چندبار ازاینکه. بخشیدم نمی را او برده یاد از را اش دردانه عزیز دختر راحتی همین به ازاینکه.  گریستم او

 شما.  دهکر فرق چیز همه حاال اما ؛ بیشترمیشد نفرت این روز هر و آمد وجود به او به نسبت دلم در شدیدی نفرت ؛ کرد قطع را تلفن

 به را خود جای و میشود آب زده یخ قلب این امروز از.  نمیکنم فراموش را شما محبت این وقت هیچ ؛ دادی دوباره زندگی من به

 سر هب تفاوتی بی حالت یک در آمدم اینجا به که روزی از من.  داد خواهم تغییر شایان با را ام زندگی.  میدهد گرم و حرارت با قلبی

 «؟ نداری پدر از عزیزعکسی راستی...  حاال اما ؛ ام مرده پدر برای فکرمیکردم چون میبردم

 یکردمم گو باز برایت اول روز همان میشود قدرعوض این ات روحیه که میدانستم اگر خدا به:»  گفت و بوسید را صورتم خوشحالی با

.» 

 باورم. زد خشکم برجایم کردم نگاه را عکسها که وقتی ؛ آورد بیرون آن از عکس چندتا و رفت کیفش سراغ به و برخاست ازجایش و

 غصه یربارز کشیده قامت آن و سفید یکدست موهایش.  بود شده شکسته سال پانزده - ده ی اندازه به باشد پدرم پیرمرد آن نمیشد

 ردیم وقتی. باشد متنفر ازمن حتی و نبخشد مرا که دارد حق!  کردم چه او با من خدایا ؛ داشت برلب تلخ لبخندی و بود شده خمیده

 . بگذارد اثر جسمش و روح بر که باشد داشته بزرگ غمی باید ؛ آید درمی پا از چنین این

 اشیب داشته تحمل باید گفتم که من ؛ باش آرام عزیزدلم:»  وگفت گرفت آغوش در مرا عزیز.  زدم زار و فشردم سینه به را عکسش

.» 

 زیر و شکستم غرورش تمام با را مرد یک من ؛ بد خیلی ؛ کردم بد او به من.  میسوزد پدر برای دلم:»  گفتم میکردم گریه که همچنان

 «. کنم ظلمی چنین کسم عزیزترین حق در توانستم چگونه خدایا ؛ کردم خرد پا

 یزچ همه ؛ است روشن دلم من. کنی شروع شایان با را جدیدی زندگی و باشی آرام بود قرار تو:»  گفت و کرد پاک را اشکهایم عزیز

 پدرت.  یاییب ایران به سفر یک بعد و بدهی سامانی سرو شایان و خودت زندگی به بهتره.  باشی صبرداشته فقط باید ؛ میشه درست

 «. نیست مناسبی حل راه قهرکردن ؛ بزنید حرف باهم باید. میکند فراموش را ها گذشته آفتاب و تو دیدن با حتما

 «. بزنم حرف او با و ببینم را پدر باید ؛ آمد خواهم ایران به حتما: » گفتم و انداختم عزیز گردن دور به را دستم خوشحالی با

.  نماند پنهان هم آفتاب چشمان از طوریکه به شد عوض کلی به ام روحیه. بود من زندگی در ای تازه سرآغاز بعد به روز آن از

 هب کردم شروع دوباره.  بودم خوشحال میشد آغاز پدر مهربان ی چهره دیدن با صبحم اینکه از و زدم اتاقم دیوار به را پدر عکسهای
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 میداد نرژیا من به شنیدم می را او دلنشین صدای که همین اما نمیشد بدل و رد ما بین سخنی وقت هیچ اینکه با.  پدر با گرفتن تماس

 که یدانستمم خوبی به. میکردم قطع را تلفن طوالنی ومکثی تکرار چندبار از بعد و نشست می دلم به جمله این چقدر.«  بفرمایید بله.» 

 و اباره ای کلمه دو ی مکالمه همین به بود خوش دلمان.  نداشتیم اعتراضی کدام هیچ ؛اما نیست من جز کسی مزاحم این میداند پدر

 . کند قطع را تلفن و شود عصبانی پدر و بخورد بهم چیز همه میترسیدم اما ؛ بیاورم برزبان کالمی میخواستم بارها

 ردیگ شد؛ چندبرابر جراتم دارم ای پشتوانه ایران در فهمیدم که وقتی از.  میکردم او با را صحبتهایم آخرین باید ؛ شایان اما و

 تا.  دادممی قرار مرزی و حد رفتارش برای و میکردم حجت اتمام او با باید.  کنم تماشا را هایش داری زنده شب و بنشینم نمیتوانستم

 دلم و تمداش وحشت ازتنهایی.  بدهم دست از را او میترسیدم ؛ نداشتم پناهگاهی که بود این بخاطر بیاورد سرم به مگذاشت هرچه حاال

 او که میشد باعث موضوع همین و نداشتم او جز گاهی تکیه چون ؛ میگرفتم نادیده را اشتباهاتش.  باشم یاور و یار بی نمیخواست

 از سالها از بعد را خود داد که میداد جرات من به او ی گرفته غم ی چهره و پدر صدای حاال اما ؛ دهد انجام میخواهد دلش که هرکاری

 .بخواهم او از را ام رفته باد به عمر و کنم طلب شایان

 ؛ دیش عوض خیلی تو:»  اوگفت. کنم صحبت شایان با که خواست من از مصرانه ؛ کردم تغییر چگونه که دید مرا روحیه وقتی عزیز

 به الهس چندین تالش این و شود کشیده تباهی به ات زندگی نگذار شده که هم دندان و چنگ ؛؛با کنی عوض هم را تان زندگی بهتره

 «. هدربرود

 تماس تششرک با عصر روز یک.  بزنم او با را حرفهایم آخرین که گرفتم تصمیم ؛ بود شده تحمل غیرقابل برایم دیگر شایان کارهای

 :گفت زبانی چرب با همیشه مثل صدایم شنیدن با ؛ گرفتم

 ! کردی ما یاد خانم مهتاب!  عجب چه ؛ به به ـ

 . ببینمت میخواستم شایان ـ

 ؟ افتاده اتفاقی ـ

 .بزنم حرف باهات ؛ بیفتد اتفاقی اینکه از قبل میخواهم نه ـ

 . گرفتارم فعال چون ؛ صبرکنی شب تا بهتره اما ؛ نمیشوم متوجه را منظورت ـ

 . بگذاریم قرار جایی حاال همین بهتره ؛ صبرکنم شب نیمه تا ندارم طاقت ـ

 ؟ داری عجله اینقدر که است حرفی چه ـ
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 . خانوادگی مسائل جز باشند داشته میتوانند حرفی چه وشوهر زن یک ـ

 . نداریم مشکلی ماکه عزیزم ـ

 «. داری نفس به اعتماد اینقدر که خوشحالم:»  وگفتم زدم پوزخندی

 .دارم مهم قرار چندتا امروز اما ؟ میگویی چه تو نمیدانم منکه ـ

 .بزنی بهم را قرارهایت بهتره ؛ ندارم دیگری وقت امروز از غیر هم من ـ

 «. زد بهم شده تعیین پیش هفته یه راکه قراری میشود مگر:»  گفت عصبانیت با

 . میشه بخواهی تو اگر ـ

 . فردا برای بگذار الاقل ـ

 .خداحافظ. هستم منتظرت هفت ساعت گفتم همینکه شایان ـ

 ؛ بیایم کنار عینو به مشکالت با میکردم سعی همیشه و نگرفتم درستی تصمیم گاه هیچ مان زندگی در که درسته. کردم قطع را تلفن و

 و شده تمام تحملم دیگر که میدانست چون آورد؛ می کم هم شایان حتی ؛ نبود جلودارم دیگرکسی میشد پر صبرم ی کاسه وقتی اما

 به را وا بود راحت خیالم آفتاب ازبابت. کرد ترمز پایم جلو ماشینش هفت ساعت راس و برد پی مسئله این به خوبی به هم روز آن

 حل نطقیم کنید سعی را مشکلتان و نکشانید دعوا به را کار:»  گفت چندبار رفتن وقت. بود نگرانم خیلی عزیز.  بودم سپرده عزیز

 «.کنید

 «؟ برویم کجا بگویید حاال.  حاضرم درخدمتگذاری بنده ؛ سالم:»  گفت شدم ماشین سوار وقتی

 .کرد صحبت کلمه دو بتوان که ساکت و آرام جای یک ـ

 .چشم روی به ای ـ

 حتی او.  بود زجرآور بسیار بود جنجال و هیاهو عاشق که شایان برای که گذشت سکوت به دقایقی.  گذاشت گاز روی به را پایش و

 خودش. کرد روشن را ضبط نه و زد حرفی نه شب آن اما ؛ میشد شنیده موزیک صدای باید حتما میگذراند درخانه که راهم اوقاتی

 پایان به یطوالن نسبتا مسافت. کنم باز زبان خودم تا کند سکوت میداد ترجیح مواقعی درچنین.  ام کرده قاطی بدجوری که میدانست

 از بعد. تداش فاصله کمی اطراف میزهی با که کردیم انتخاب مناسبی جای ؛ داشت نگاه دریاچه به رو زیبایی رستوران درکنار و رسید

 «. بفرمایید ؛ حاضرم من ؛ خب:»  گفت شایان ؛ نشستیم اینکه
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 ذاغ دستور خودش شایان اما ؛ نداشتم خوردن غذا به تمایلی هیچ ؛ آمد نزدمان به غذا صورت با گارسون بدهم را جوابش ازاینکه قبل

 به یجورای یه ؛ بگویم چطور نمیدونم ؛ بریدم دیگه خدا به....  شایان:»  گفتم تاملی کوچکترین بدون گارسون رفتن از بعد.  داد

 «. بدهم ادامه نمیتوانم دیگه باورکن ؛ رسیدم آخرخط

 «.کردی شروع که باز:» وگفت کرد درهم را هایش اخم

 . شده تحمل غیرقابل برام کننده وکسل یکنواخت زندگی این. کنم شروع دوباره که بود نشده تمام ـ

 به تعطیل روزهای میگذرانیم هم کنار در بیشتر را وقتمان ؛ آوریم می درش یکنواختی از عزیزم:»  گفت خونسردی با همیشه مثل

 است تنوعی همان این خب ؛ میگذاریم دوره دستانمان با و میرویم مسافرت به دفعه آن مثل و میگیریم مرخصی ؛ میرویم شهر بیرون

 «!؟ است این از غیر مگر ؛ میخواهی تو که

 ویمبگ ام ازخوشبختی و برگردم ایران به میخواستم ؛ کنم حفظ را ام زندگی شده هرجور میخواستم.  بودم آمده صلح برای اینبار

 چه یستین متوجه اینکه مثل شایان.  درکنارتو البته میخواهم را اینها من درسته:»  گفتم کنم کنترل را خودم میکردم سعی درحالیکه.

 که کنی ولقب نمیخواهی چرا.  نداریم گفتن برای حرفی ؛ بنشینیم هم درکنار دوساعت روز شبانه طول در اگر ؛ افتاده ما بین ای فاصله

 «. نیستی قدیمی شایان آن دیگر تو ؛ شدی عوض خیلی

 ؛ یستین میکرد شماری ثانیه خانه به من آمدن برای که مهتابی آن هم تو.  کردی تغییر خیلی هم تو ؛ مهتاب:» وگفت فکرکرد کمی

 یه؟ میکردی وچه بودی کجا پرسی نمی ازمن تو نیایم خانه به هم هفته به هفته اگر حاال اما ؛ نداشتی را من از دوری روز یک طاقت

 جور یه میکند سعی باشد نداشته جایگاهی زناشویی زندگی در که مردی. هستم زیادی ات زندگی توی میکنم فکر جورایی

 «. زهرمار و کوفت هزار و دوستان یا باکار حاال ؛ کند جبران را کمبودهایش

 هاینک برای فقط ؛ بریدم ازخودم حتی و ام ازخانواده. .  گذاشتم تو عشق گرو در را ام زندگی ی همه من ؛ انصافی بی خیلی شایان ـ

 ذشتمگ باشد میتواندداشته زن یک که حقوقی و حق ازتمام من.  نمیخواستم زور به را تو چون گذاشتم آزاد را تو ؛ باشم تو درکنار

 توهم ؛ ام افتاده تنها و تک دنیا دراین و اند بریده من از ؟همه مانده برایم کسی چه اصال ؛ ندارم را کسی آفتاب و تو از غیر من شایان.

 هب آمدنت با تو.  اندازی می من گردن به را تقصیرها ی همه رحمی بی درکمال حاال و نداری ما با کاری اصال و هستی خودت راه به که

 از بود ام عالقه و عشق که چیزهایی آن ی ؟همه چی من اما.  رسیدی آرزوهایت از خیلی به ؛ هیچ ندادی دست از که چیزی اینجا

 رمبرس مردی ی سایه ؛ نبودی درکنارم گاه هیچ ولی بودی همیشه ؛ گرفتی ازمن راهم همان اما ؛ باشم داشته را تو فقط تا دادم دست

 یصحبت هم چون میریختم خودم درون را هایم غصه و بودم تنها همیشه.  یافتم نمی را او ؛ میداد آزارم خورشید اشعه که وقتی اما بود

 . نفهمیدی وقت هیچ ولی بود پر روزگار از دلم.  نداشتم
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 ؟چون فکرکردی موضوع این به حال به تا آیا ؟ بگیرم خودم برای دوستی که حاضرنشدم هیچگاه و بریدم دوستانم از چه برای

 نداشتم را سک هیچ تحمل باورکن ؛ کنم پذیرایی آنها از مصنوعی لبخندی با و کنم پنهان را ام حقیقی چهرهی دیگران جلو نمیتوانستم

 هرچه ات گذاشتم آزاد را تو. کنم زندانی قفس در نمیتوانستم که را تو ؛ بودم شده خسته معاشرت از من. نگرفتم خرده هم تو به اما

 دوهر اما.  تو و پدرم ؛ شدم دونفر عاشق ام زندگی درطول.  کشیدی نابودی به را زندگیمان ناجوانمردانه هم تو و دهی انجام خواستی

 هزبال سطل در کاغذ تکه یک مثل را هایم خواسته و من و کردید دانستید صالح که هرطور.  کردید خرد و شکستید مرا نوعی به

 . انداختید

 از مردها ولق به و ام آورده کم ببیند نمیخواستم. ببیند را اشکم شایان نمیخواستم دادم فرو داشتم درگلو که را بغضی و کردم مکث

 کنم حجت اتمام تو با ام آمده امشب ؛ کنم یاد را گذشته دیگرنمیخواهم:»  وگفتم کشیدم عمیقی نفس.  کردم استفاده ام زنانه ی حربه

 زندگی آن و این برای میخواهم تاکی بدهم؛ نجات را خودم جوری یه باید ؛ ام رسیده راه آخر به باورکن ؛ شده تمام تحملم دیگر. 

 هک اگرهم ؛ کنی کمکم باید توهم ؛ بگیرم زندگی از را حقم و باشم خودم برای دیگرمیخواهم ؛ هستم آدم هم من ناسالمتی ؛ کنم

 «. کنیم تمامش جا همین بهتره ؛ دهی ادامه را خودت راه میخواهی

 «. هستیم خوشبختی زوج ما ؟ میزنی که است حرفی چه این:» وگفت آمد حرفم میان

 تو . بگذریم...  حاال وچه بودیم ایران در که آنموقع چه درآوردیم را ها خوشبخت ادای همیشه ما ؛ باش بین واقع:» گفتم عصبانیت با

 «؟ نیستی زندگی این کردن تمام با موافق

 «. عنوان هیچ به:»  گفت و داد تکان را سرش

 .بسازیم ازنو را آن و بکنیم را تالشمان و سعی شده که دیگرهم یکبار بهتره پس ـ

 ؟ بکنیم باید چه خب ـ

 . است عمل وقت اینبار ؛ ندارد فایده تکراری حرفهای ؛ بکنی باید چه بفهمی تا بینداز کار به را فکرت ـ

 «. بگویی تو هرچه:»  گفت نمایی مظلوم وبا انداخت زیر به را سرش

 عمل ولتق به که خیلی! شد؟ چی آخر اما ؛ گرفتیم تصمیم باهم هربار کن تنظیم را ات برنامه خودت ؛ نمیزنم حرفی من اینبار شایان ـ

 یم که است اخر بار این باورکن ؛ دارد فرق همیشه با دفعه این اما.  کردی خراب را چیز همه دوباره بعد و نبود بیشتر دوماه کردی

 تجداس ازهم راهمان باشد ازاین غیر اگر اما ؛ هستم تو با آخرش تا ؛ ساختی را ات زندگی اگر.  میزنیم حرف باهم دوستانه و نشینم

. 
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 من.  نک حساب من روی حاال ازهمین ولی ؛ کنم تنظیم را هایم برنامه تا بده فرصت من به هفته یک:»  گفت و رفت فرو درفکر شایان

 ار هایت اخم دیگر حاال.میدهم انجام برآید دستم از که هرکاری زندگیمان نجات برای ؛ بدهم ازدست را تو نمیخواهم و دارم دوستت

 «.بگذرانیم درکنارهم را خوبی شب ازمدتها بعد میخواهم کن باز

 چون اشت؛د فرق پیش دفعات با اینبار. کرد خواهد تغییر او که باورکنم میخواستم جورایی یه اما ؛ نبودم مطمئن حرفهایش به آنکه با

 تکیه دیگرتنها او.  دارم جایگاهی ایران در که دیگرمیدانستم حاال بود؛ ومحکم قرص دلم و گرم پشتم. نبودم سابق مهتاب دیگر من

 .نبود گاهم

 شیرین زندگی یک برای که کردیم قانع را همدیگر و کردیم صحبت باهم منطقی شوهر و زن یک مثل بار آخرین برای شب آن

 .کنیم تالش

 33فصل

 

 

 آمد می انهخ به زودتر کمی شبها شایان ؛ بود آمریکا در عزیز که وقتی تا فقط ؛ نداد رخ مان زندگی در خاصی تحول و تغییر متاسفانه

 ازهمب بودیم هم پیش وقتی حتی ؛ میرفت سردی به رو روز به روز زندگیمان.  میرفتیم شهر خارج به تعطیل روزهای اوقات گاهی و

 که میکردیم وانمود نوعی به هرکدام اما ؛ من نه و داشت را گذشته حال و حس آن او نه.  نمیکردم حس را او وجود گذشته مثل

 ؛ بزنم هم به را مادر یک شادی نمیخواست دلم.  بود خوشحال شده تر گرم ما ی رابطه میدید اینکه از عزیزهم.  هستیم خوشبخت

 از را وا نمیخواستم ؛ داشتم عالقه شایان به هم هنوز ؛ این از غیر تازه.  کنم ناراحتش که فایده چه ؛ آید برنمی کاری او دست از وقتی

 اندازه هب شده اگر حتی ؛ ماندم می منتظر باید ؛ کند تغییر بود قرار او.  کنم تحمل میتوانم که آنجایی تا داشتم قصد.  بدهم دست

 . عمرم روزهای

 میزدم حرفی اگر نداشت امکان ؛ میدانست مرا اخالق او.  نمیکنم صحبت او با مشترکمان زندگی ی درباره دیگر که میدانست شایان

 از خیلی همین برای.  نیست کار در دیگری ی دفعه که فهمید می باید او ؛ بودم زده را حرفهایم بار آخرین برای.  ندهم انجامش

 . کار پایان یعنی میگفتم سخن طالق از اگر چون ؛ میگرفتم نادیده را خطاهایش

 برایمان نبودنش و بودیم کرده عادت او به بدجوری.  رفت و کرد رها غربت و تنهایی غم در را ما و بست را سفر بار عزیز باالخره

 یک برای ؛ ببینم ایران در را شما دیگر ی دفعه میخواهد دلم:»  گفت میکرد پاک را اشکهایش درحالیکه رفتن وقت.  بود سخت خیلی
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 او هب بدی ضربه بدهد دست از را شما از هرکدام ؛ دارد احتیاج شما هردوی به آفتاب ؛ باشید داشته را همدیگر هوای.  گردشی سفر

 «. باشد داشته را معصوم طفل این لیاقت که بسازید خوبی زندگی هم درکنار...  خورد خواهد

 از یمهمان ؛ سال همه آن از بعد.  داشت فرق اینبار اما ؛ بودیم کرده عادت تنهایی به سالها طی ؛ ما.  شدیم تنها دوباره عزیز رفتن با

 . شده داده جدایی حکم اجبار به ناگهان به و کرده پر خود عطر بوی از را خانه و داده تازه بویی و رنگ ات زندگی به که رسیده راه

 اب.  بود شده رنگ بی برایم هم شایان های بدی حتی.  بود کرده عوض را ام روحیه ؛ آشنا یک ؛ همزبان یک.  شدم پریشان حسابی

 گریه و میگرفت بهانه ای مسئله سرکوچکترین و بود شده بداخالق و لجوج آفتاب ؛ کرد سنگینی دلم بر غم از کوهی عزیز رفتن

 ینا شایان.  نکند حس را عزیز خالی جای که میبردم بیرون خانه از را او.  باشم درکنارش تا گرفتم مرخصی ای هفته چند. میکرد

 و پدربودن معنای کم کم و شده عوض او کردم حس.  بود شده بهتر گذشته به نسبت رفتارش و بود درکنارم بیشتر روزها

 اما ؛ مکنی کمرنگ ذهنمان در را عزیز خاطرات توانستیم تا گذشت یکماه. بود باطل خیالی که افسوس اما ؛ گرفته یاد را همسرداری

 ایانپ به تحملم دیگر.  شناختیم نمی را او دیگر که دور آنقدر ؛ میشد دورتر ازما شایان ؛ میشد بهتر مان روحیه آفتاب و من هرچه

 جلو تمنداش دوست اصال اینکه با.  دارد فرزندی و زن که بود برده یاد از حتی شایان.  بگیرم را خودم جلو نمیتوانستم و بود رسیده

 ادامه وضع این گرا.  میگرفتم را آخر تصمیم باید.  افتاد گریه به آفتاب بطوریکه ؛ کشید باال کارمان چندبار اما ؛ کنم بحث او با آفتاب

 همیشه.  نداشتم هم را آفتاب تحمل اوقات گاهی که حدی به ؛ بودم عصبی ؛ نمیبرد خوابم شبها.  کشید می جنون به کارم میکرد پیدا

 نوادهخا عنوان به چیزی مدتها چون ؛ بازگردم ام خانواده گرم محیط به میخواست دلم خیلی.  فکرمیکردم ام رفته دست از زندگی به

 با و یکردم نگاه مرا پیروزمندانه که دیدم می را پدر ی قیافه وقتی.  بازگردم خورده شکست چنین این نمیخواست دلم اما ؛ بودم ندیده

 ازادی زا و ایستادی می مقابلم در همیشه یادته ؛ است اشتباه میروی که راهی گفتم و کردم نصیحت تو به چقدر:»  میگوید نگاهش

 «. میکردی فدا جان و سر برایش که آزادی آن هم این بیا ؛ میگفتی سخن

 که همزبانی نه و کنم دل درد او با دوکلمه بتوانم که داشتم را کسی نه ؛ گذراندم یاور و یار بی غربت در که شبهایی چه و روزها چه

 ریهگ چرا آمد نمی یادم اوقات گاهی حتی ؛ بود خیس اشک از بالشم خاستم برمی ازخواب که صبح ؛ دهد دلداری مرا و کند نصیحتم

 یچه دیگر.  بود شده تحمل غیرقابل برایم کنم حفظ را آن دندان و چنگ با میکردم سعی که سردمان و یکنواخت زندگی.  ام کرده

 حملت را بار نکبت زندگی این او خاطر به تنها و میخورد پیوند آفتاب به دوطرف از که اجباری ارتباط یک ؛ نبود درکار ای عالقه

.  بودن دیگری کار دشمنی جز که میکردم محبت حقش در خودم خیال به ؛ بخورد اش پیشانی بر پدری بی مهر نمیخواستم.  میکردم

 تنها سر به چه که نبود اش حالی اصال که شایان ؟ داشت لذتی چه بچه یک برای ؛ دیدن را مادر و پدر فریاد و داد و دعوا روز هر

 او پای به داشتم هرچه حماقتم ی همه با من.  نداشتیم نقشی هیچ ما و داشت تعلق او به زندگی این اینکه مثل ؛ آورد می دخترش

 کوچکی ی بهانه هر به و میکرد جری مرا عمد به.  بودم زده را دلش ؛ بود آورده بیرون چنگم از را ام دارایی ی همه که حاال و ریختم

 این تماشاگر همیشه عزیزم آفتاب و میکرد پرت آنطرف و اینطرف به را خانه وسایل شکست می را ظرفها. انداخت می راه دعوا
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.  شدم خسته ؛ آمد می خانه به مست هرشب اینکه از ؛ نداشت اثری هم تهدیدهایم حتی دیگر.  بود دهنده آزار و زشت های صحنه

 من که بود منتظر.  میکردم سکوت باید آفتاب خاطر به اینکه از مخصوصا ؛ بود مشکل برایم زار حالت آن با دیدنش تحمل

 ککت به را کار آخر در و انداختن راه به صدا و سر و گرفتن بهانه به میکرد شروع وقت آن و دهم نشان العملی عکس کوچکترین

 . کشاند می کاری

 را ایانش رمق بی و رفته حال از ی قیافه دیگر طرف از و دیدم می را آفتاب معصومانه ی قیافه ازیکطرف.  فکرکردم صبح تا شب آن

 تخاراف همسری چنین به زمانی یک چقدر ؛ درآورد را لباسش نتوانست حتی که بود بد حالش آنقدر.  بود شده ولو کاناپه روی که

 ؛ بود خواهد ام حامی او فکرمیکردم همیشه ؛ ای غصه و غم هیچ بدون ؛ میگذاشتم اش شانه روی بر سر آسوده خیال با.  میکردم

 یادن یک ی اندازه به که را کوچکم خوشبختی و دیدم می را خودم ؛ باشم داشته پیش در روزهایی چنین که نمیکردم تصور هرگز

 کم یزچ هیچ او برای من. بود گرفته را وجودم ی همه تنفر و میشد بد حالم بگذرانم او با را شب یک اینکه فکر از حاال اما ؛ بود برایم

 یک مانند هم من و کرد درم دربه ؛ کرد دور ام خانواده از مرا او.  بگیرد گاز را دستم ناجوانمردانه چنین این که نبود حق ؛ نگذاشتم

 بارویی و بود خوشایند و جالب برایم همه و همه او کارهای بودم ناراضی تجردم دوران از چون و کردم همراهی را او مطیع ی بره

 شد شیدهک اینجا به کارمان که دادم هایش خواسته به تن ناخواسته و دادم بال و پر شایان به آنقدر.  میپذیرفتم میگفت او چه بازهر

 مهیا چیز همه که پدری خانه مانند ؛ داشت را قفس یک حکم برایم بزرگ خانه این دیگر.

 با درپ اگر.  نیست آنجا از کم هم اینجا که بینم می حاال و کردم ترک شدن خوشبخت امید به را پدر ی خانه.  نبود خوش دلم اما بود

 ردم - شایان اما ؛ نرف بین از گاه هیچ که داشت وجود بینمان عشق ؛ میکردیم بحث باهم کوچکی سرهرچیز و بود مخالف ام عقیده

.  یشدم ختم مشترکم زندگی شدن تمام به میرفتم که طرف هر به ؛ ای عالقه نه و دارد وجود عشقی نه دیگر.  مرده برایم - ام زندگی

 از بیشتر نم ؛ است مقصر شایان اگر.  میکند تغییر مان زندگی و میشود خوب او که بمانم معجزه منتظر نباید دیگر کنم تمامش باید

 من این و ؛ کردم خودم شد هرچه و آمد برسرم هرچه.  ندانستم ام بدبختی مسبب را خدا گاه هیچ که است شاهد خدا.  مقصرم او

 اینجا هب کارمان حاال ؛ میکردم دفاع حقم از و ایستادم می او جلو اول ازهمان اگر.  کشاندم تباهی به را ام زندگی کاری ندانم با که بودم

 را ام یزندگ و است خودم دست در معجزه این که نمیدانستم اما بفرستد برایم خدا که بودم ای معجزه منتظر همیشه.  نمیشد کشیده

 بدهم او ایه خواسته به تن همیشه اگر فکرمیکردم.  نکردم آن حقیقی استواری برای تالشی و سعی هیچ من و بدهم تغییر خودم باید

 . بود خواهم همسرخوبی

 وانستنمیت درحالیکه و کشید ای خمیازه و برخاست ازجا.  بودم نشسته سالن ی کاناپه روی هنوز من شد بیدار خواب از وقتی صبح

 بود شده کبود چشمم زیر حسابی و میکرد درد بود زده صورتم به که مشتی جای هنوز.  رفت حمام سمت به کند حفظ را خود تعادل

 هآماد هنوز ؛ داشتم عجیبی حال.  آید درنمی اشکم ؛ اندازد می لگد و مشت زیر مرا وقتی حتی که شده عار بی تنم آنقدر روزها این
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 مانذهن روی.  داریم وحشت طالق از و هستیم ایرونی هم باز باشیم که دنیا هرجای ها ایرونی ما.  میکردم صبر باید کی تا اما ؛ نبودم

 که شد چی نمیدانم اما.  داریم آن از شدن دور به سعی همیشه و العالج بیماری یک با است مساوی طالق کلمه که شده کار طوری

 و تمگذاش گاز روی به و کردم آب را کتری و رفتم آشپزخانه سمت به و ؛ برخاستم ازجا قوی ای اراده با.  گرفتم را تصمیمم ناگهان

 قصد و تگرف دست به را کیفش زده ادکلن و کرد تن به شیکی شلوار و کت روز هر مثل.  نشستم انتظار به آشپزخانه صندلی روی

.  باشم استوار و محکم میخواستم ؛ دیدم او روی روبه را خودم آن یک ؛ کرد بلند ازجا مرا نیرویی که داشت را خانه از شدن خارج

 «. بشه جور این نمیخواستم:» گفت و انداخت زیر به را سرش شرمندگی حالت یک با و انداخت صورتم به نگاهی

 : گفتم بدهم را جوابش اینکه بدون

 . کنی ردیف را طالق کارهای بهتره شایان ـ

 «. ندارم طالق قصد من:»  گفت و کرد نگاهم جدی باحالت

 . دارم من ـ

 . نمیدهم من اما ـ

 . دهی ادامه میخواهی بار نکبت زندگی این به یعنی ـ

 . نیست بار نکبت که من برای ـ

 بیرون دهانم از دهم انجامش نخواهم و باشم نداشته اعتقاد آن به که حرفی ؛ میدانی خوب خودت شایان:» گفتم.  درآورد را حرصم

 خودت.  کشانمب من تا بگو بکشانی دادگاه به را مسئله میخواهی اگر ؛ کنیم می زندگی باهم داریم ظرفیتمان از بیشتر دیگر.  اید نمی

 . شویم جدا ازهم صدا سرو بی بهتره پس ؛ هستی محکوم که میدانی خوب

 . مادر هم و میخواهد پدر هم آفتاب ـ

 روی وقت هیچ ؛ کرده باز چشم که وقتی از طفلی این ؛ کنند ایجاد ترس و وحشت آرامش جای به او برای که مادری و پدر نه ـ

 ؟ دارد احتیاج تو مثل پدری به او که میکنی ادعا چطور ؛ ندیده آرامش

 ؟ بگیری من از را او میخواهی یعنی ـ

 . است مادر یک قانونی حق این ـ

 . میشویم جدا هم از هم قانون باهمان کردیم ازدواج خودمان کشور قانون با ما ـ
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 . میرویم ایران به باهم ؛ بهتر چه ـ

 «. بده طالق تقاضای خودت پس:»  گفت کنان من من و نشست مبل روی و گذاشت زمین به را کیفش و کرد سکوتی

 مبرای پیش وقت خیلی را داستان این.  چیست منظورش که شدم متوجه آن یک کنم قبول خواستم تا ؛ نشدم متوجه را منظورش

 ار طرف حقوق و حق اینکه برای ؛ شوند جدا ازهم شوهری و زن میخواستند هروقت که بود رسم دوستانش بین ؛ بود کرده تعریف

 . ببخش را حقوقت و حق تمام برو اینکه یعنی ؛ آوردند می زبان به را اصطالح این ندهند

 تعلق من به اش دارایی نصف آمریکا قانون طبق چون.  نکنم پولی طلب او از اینکه برای بدهم طالق درخواست خواست من از او

 . بود من دارائی حاصل آورده دست به که چیزی آن تمام وجدانا که داشت

 پس ؛ نمیکردم مطالبه او از هم ریال یک میگرفتم طالق اگر و است پول ندارد اهمیت برایم زندگی در که چیزی تنها میدانست که او

 بودمن حاضر دیگر ؛ عمرم سالهای تمام از بیشتر شکست خیلی! کند خردم ازاین بیشتر میخواست ؟ آورد زبان به را حرف این چرا

 . ببینم را او ای لحظه

 را دلم رچرااینطو پس.  نیاورده خوشبختی وقت هیچ من برای پول بودم گفته که من:»  گفتم بود گرفته را وجودم تمام که اندوهی با

 صدق همین با اول روز ازهمان شاید میدونم چه و کردی زندگی باهام که بود من پول برای سالها این تمام که فهمیدم حاال ؟ شکستی

 «. ببینمت نمیخواهد دلم دیگر فقط میدهم طالق تقاضای خودم نیست ای مسئله.  آمدی جلو

 تدس از را آفتاب و تو نمیخواهم.  دارم دوست را شما من کن باور ؛ نداشتم منظوری چنین...  من...  من:»  گفت و شد دستپاچه شایان

 . بدهم

 «. بروی بهتره ؛ باش صادق خودت با الاقل ؛ ندهی بازی را خودت این از بیشتر بهتره:»  گفتم خونسردی با

 . مهتاب ؛ مهتاب ـ

 از یممیخواه:»  گفت دید مرا تا.  بود ایستاده در پشت زده وحشت چشمانی با دخترم.  رفتم آفتاب اتاق به و ندادم را جوابش دیگر

 «؟ برویم پدر پیش

 «. برگردیم ایران به میخواهیم عزیزم آره:»  گفتم و فشردم آغوش در و کردم بلند زمین از را او

.  کردم نپنها آفتاب موهای الی به ال در را اشکهایم شکسته دلی با و شد سست پاهایم ؛ چسبید ام سینه به محکم فقط نداد جوابی

 به قادر که داشتم بدی حال شب آن.  بودم داده دستش به را اش آزادی حکم اینکه مثل ؛ نیامد خانه به شایان شب آن از دیگر
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 وانمود و دده بازی مرا سال ده بود توانسته چطور.  بودم نشناخته را او که بودم کرده زندگی مردی با سال سالهای.  نیستم آن توصیف

 . بودم کرده باور را او لوح ساده من و دارد دوستم که کند

 را طالقم سریع خیلی فقط ؛ نمیخواهم حقوقی و حق هیچ که کردم گوشزد و دادم تام اختیار او به ؛ رفتم وکیلی سراغ به فردا همان

 . جنجالی و برخورد هیچ بدون.  بگیرد

 جنجال دیگر اینکه.  بگیرد طالق حقوقی و حق بدون همسرش که است مردی هر آرزوی ؟ میشود چه بهتر این از:»  گفت و خندید

 «. میکند امضا را مدارک و میرساند را خودش فورا او بگیرم تماس همسرتان به تا ؛ ندارد

 رصتف سر تا کردیم اجاره کوچکی آپارتمان مادر نزدیک.  کنم پیدا زندگی برای مناسبی جای توانستم تا کشید طول هفته یک

 را ترشدخ تنها احوال که نگرفت تماسی حتی.  نبود خبری هیچ شایان از هفته آن درطول.  بازگردیم ایران به و کنم ردیف را کارهایم

 . مرده برایم که وقته خیلی ؛ نداشتم ای اوگالیه از حتی ؛ باشم عصبانی شدت به که داشتم حق اینکه با.  بپرسد

 ؛ سیدر خواهد اینجا به کارتان روزی میدانستم:»  گفت و شد ناراحت فقط.  نکرد تعجب دارم را شایان از جدایی قصد فهمید وقتی مادر

 ماا ؛ شود جدا روزی اینکه برای نمیکند ازدواج کس هیچ.  میگیرد را دلم غم میشود کشیده اینجا به عشق یک پایان اینکه از اما

 «. یشودم تمام او برای زندگی که آنجاست و میشود غیرممکن برایتان مشترک زندگی لحظه یک تحمل دیگر اوقات گاهی متاسفانه

.  کردیم ترک را خانه ما که بگوید و بگیرد تماس شایان با که دادم اطالع وکیلم به و آوردم خود با را زندگی آن از چمدان دو فقط

.  داشتیم دردسری بی و آرام زندگی.  بود شده نزدیک مادر به دوباره که آفتاب مخصوصا ؛ میکردیم راحتی احساس جدید درخانه

 را ام شب نیمه که نبود کسی و میخوابیدیم راحتی به شبها نبودیم نگران دل و هراسان دیگر ؛ آرامش با همراه منظمی ی برنامه

 نبود سیک دیگر و بروم سرکار به داغان و خرد اعصابی با و کند مشغول را فکرم که نبود کسی دیگر.  کند بیدار خواب از زده وحشت

 شایان الیخ جای...  گاه هیچ و بتپد برایش دلم که نبود کسی دیگر و بروم سرکار به داغان و خرد اعصابی با و کند مشغول را فکرم که

 ای عالقه و عشق ی همه شایان روز آن حرفهای اما میشدم آزرده جدایی این از حتم به بود دیگری زمان هر اگر.  نکردم احساس را

 به سال سالهای ؛ بودیم دنبالش به اول روز از دو هر که چیزی همان. آزادی به من و رسید پول به او. برد بین از داشتم او به که

 . داشتم بیهوده تالشی و نداد ثمر هرگز که بودم بسته دل درختی

.  یدبوس می مرا و آمد می سراغم به میدهد آزار مرا چیزی میکرد حس که آفتاب ؛ افتادم می ام تنهایی و ها گذشته یاد به اوقات گاهی

 پیشت میخواهم.  نمیشم عروس شدم بزرگ وقتی ؛ هستم کنارت در همیشه خودم من ؛ نخور را پدر ی غصه مامی:»  گفت یکروز

 «. هستند بابا مثل مردها ی همه بمونم

 «. میشی عروس شدی که بزرگ توهم.  نیستند بد مردها ی همه.  نیست اینطور ؛ دلم عزیز نه:»  گفتم و گرفتم بغل در را او
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 «. بمانم تو پیش میخواهم من ؛ نوچ:»  گفت و کرد درهم را هایش اخم

 «. دلم عزیز بگویی تو هرچه:»  گفتم و بوسیدم را او

 «؟ بخوانی الالیی برایش بیاورم را شوشو ؛ مامی:»  گفت و بوسید مرا خوشحالی با

 ؛ مامی :» گفت و بازگشت غمگین ای قیافه با که نگذشت دقایقی ؛ رفت اتاقش سمت به دوان دوان بدهم را جوابش ازاینکه قبل و

 «! نیست شوشو

 . گذاشتی جایی را آن حتما ؛ بگرد درست را اتاقت ؛ عزیزم ـ

 «؟ بگردیم باهم آیی می:»  گفت و گرفت را دستم و آمد سمتم به

 . دلم جان البته ـ

 «. گذاشتی جا مادر ی خانه را آن حتما:»  گفتم او به کنم پیدا را عروسک نتوانستم گشتم را هرجا اما رفتم اتاقش به

 «. ام گذاشته جا پدری ی خانه در را آن میکنم فکر:»  گفت بود کرده بغض درحالیکه

 . میخرم برایت را آن از بهتر یکی ؛ کنی فراموش را آن بهتره ـ

 . میخواهم را شوشو فقط من ؛ مامی نه ـ

 میگویم ادرم به:»  گفتم باشم مسلط برخودم میکردم سعی درحالیکه. بگذارم پا خانه آن به دوباره نمیخواست دلم.  ریخت بهم اعصابم

 «. بیاورد برایت را عروسک آن تا بگیرد تماس پدرت با

 «.آورد نمی برایم را شوشو وقت هیچ پدر ؛ نه:» گفت و کوبید بهم را پاهایش

 «. آوریم می را آن میرویم صبح فردا باشه:»  گفتم او به.  ببینم را شایان شرایط آن در نمیخواست دلم

 «! نداری دوست مرا دیگر تو:»  گفت و کرد درهم را هایش اخم

 «. برویم تا بپوش را لباست.  دلم عزیز منی جان تو ؛ میزنی که حرفیه چه این:»  گفتم و بوسیدم و کردم بغل را او

 «. بشوم فدات الهی:»  گفت و کرد باران بوسه را صورتم ازخوشحالی

 «. نزن را حرف این دیگه:»  گفتم و چسباندم سینه به محکم را او لرزید دلم ناگهان
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 ی ورهدلش.  افتادیم راه به شهر مرکز سمت به و شدیم ماشین سوار ؛ نیامده خانه به شایان هنوز حتم به.  بود گذشته ازشش ساعت

 آفتاب . داشتم بدی احساس ؛ نداشتم بخاطر چیزی تلخ یادبودهای جز که بگذارم قدم جایی به میخواستم ازاینکه.  داشتم عجیبی

 سرو یب حرفهای.  دهد نشان را اش شادی میکرد سعی نوعی به و میبوسید را دستم میخواند شعر ؛ نبود بند پاهایش روی ازخوشحالی

 گذشت که کرد گرم را سرم آنقدر.  بودم خوشحال دیدم می شاد اینقدر را او ازاینکه.  خندیدن به میکرد شروع خودش و میزد ته

 یدادم آزارم که تلخ سکوتی ؛ بود آرام و ساکت جا همه.  رسید پایان به آمد می نظر به طوالنی همیشه که راهی و نشدم متوجه را زمان

 را مدست که همانطور و بود دوخته چشم نگرانم ی چهره به و گرفته محکم را دستم آفتاب ؛ زدم را آسانسور ی دکمه دلواپسی با. 

 «!؟ کردم بدی کار من ؛ مامی:»  گفت میکرد نوازش

 «. نکردی بدی کار هیچ تو ؛ عزیزم نه:»  گفتم و زدم لبخندی

 امتیق با میخواستم« ؟ چیست برای ترس اینهمه دختر هی:»  زدم نهیب خود به ؛ ریخت فرو دلم ناگهان کرد توقف آسانسور وقتی

 از لیدک دوبار.  نداشتم را در کردن باز جرات ؛ افتادم راه به آپارتمان در سمت به لرزان پاهایی با.  نبود درتوانم اما بردارم قدم استوار

 میروم من!  یاییب نیست الزم اصال تو ؟ شدی اینطور چرا مامی:»  گفت بود گرفته حرصش آفتاب ؛ کنم باز را در توانستم تا افتاد دستم

 «. آورم می را عروسکم و

 را عروسکش حتما ؛ نشد خبری آفتاب از اما گذشت چنددقیقه ؛ رفت آپارتمان داخل به بدهم را جوابش ازاینکه قبل ؛ سرعت به و

 اهنگ اطراف به.  شدم وارد و دادم هل عقب به کمی را در شده غیرعادی ماندنش که دیدم وقتی اما.  میگردد آن دنبال وبه نکرده پیدا

 نم عکس هنوز. کرد سنگینی دلم بر دنیا غم و گرفت دلم آن یک.  بودیم کرده ترک را آنجا که بود روزی همان مثل چیز همه کردم

 او تعجب با که مرفت آفتاب اتاق سمت به شکسته دلی با و کنم تحمل آن از بیشتر نتوانستم دیگر.  میشد دیده شومینه روی آفتاب و

 را وا که است آور تعجب اینقدر برایش چیزی چه خدایا ؛ دیدم خوابمان اتاق مقابل ؛ بود گرفته دهانش جلو را دستش درحالیکه را

 دزد مبادا سیدمتر شد؛ شنیده شیئی افتادن صدای بزنم حرفی ازاینکه قبل.  رفتم او سمت به آهسته آهسته!  کرده میخکوب چنین این

 اصال ؛ شدنمی باورم.  کشاند خوابمان اتاق طرف به را نگاهم نیرویی شوم دور ازاینکه قبل و گرفتم بغل در را آفتاب سرعت به باشد

 الشآشغ دوستان از یکی به را خانه کلید شایان حتما ؟ باشد ما درخانه میتواند کسی چه روز موقع این.  دیدم می خواب اینکه مثل

. بود ایانش خود او ؛ نمیگفت دروغ من به چشمانم ؛ کردم بیشتری دقت. آشناست خیلی ادکلن بوی این میکنم اشتباه خدایا اما ؛ داده

 اورمب!  خدایا.  کنم برخورد صحنه آن با اینکه جز میکردم هرفکری.  فداکنم را جانم بودم حاضر بخاطرش که کسی ؛ ام زندگی مرد

 به مانزندگی سالهای طول در باشد پست اینقدر میتواند مرد یک یعنی...  من تخت و من اتاق ؛ من ی خانه در زن بایک شایان.  نمیشد

 زانوانم!  ایم نشده جدا ازهم هنوز که ما ؟ میدیدم چه هایم چشم با راحتی همین به وحاال بود خیانت نمیکردم فکر که چیزی تنها

 ی حنهص آن تا گذاشتم ام شانه روی به را سرآفتاب و زدم زانو.  کنم حفظ نمیتوانستم را خود تعادل ؛ افتاد لرزیدن به و شد سست
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 هب را زن آن.  نداشتند ما به توجهی که بودند درخود غرق آنقدر.  خورد بهم حالم آنها دیدن از نبیند آن از بیشتر را وقیح و زشت

 تهوع حالت موضوع این آوردن یاد به از ؟ هستند باهم که وقته خیلی آنها.  بود شرکت های مشتری از یکی.  شناختم می خوبی

 و لوح ساده آنقدر.  کند خیانت من به شایان روزی که فکرنمیکردم وقت هیچ ؛ چرخید سرم دور چیز همه و داد دست من به شدیدی

 در.  نرفت او درمورد خطا به فکرم گاه هیچ ام زندگی سالهای درطول است شاهد خدا و میدانستم دیگران سوای را او که بودم ابله

 به دردل ؛ میداد بازی را احمق من مدت این تمام

 که اشتند لیاقت حتی که بود پست آنقدر نظرم به او.  زد پیکرم و روح بر شایان که بود دیگری ی ضربه این و خندیدم خود حماقت

 لطیف روح نمیخواست دلم.  کردم پنهان آغوشم در را آفتاب کردم که کاری تنها فقط.  بگویم او به است الیقش وهرچه کنم باز دهان

 عنوان هیچ به.  کشیدن جیغ به کرد شروع و آمد بیرون زده مات حالت آن از آفتاب ناگهان.  شود آلوده راحتی همین به او

 «... خیلی:»  گفتم بزنم حرفی بخواهم اینکه بدون ؛ شدند ما متوجه آنموقع تازه.  کنم کنترل را او نمیتوانستم

 «. مهتاب ؛ مهتاب:»  شنیدم می را او صدای فقط.  دویدم در سمت به عجله با و نچرخید دهانم در ای کلمه هیچ دیگر

 سرعت اب که آمدم خود به وقتی فقط ؛ افتادم راه وبه کردم روشن را ماشین چگونه و رساندم پارکینگ به را خودم چگونه نیست یادم

 ربدت ازمن آفتاب حال.  کنم فراموش نمیتوانستم را آور چندش ی صحنه آن لحظه یک.  میکردم حرکت خانه سمت به درجاده زیاد

 امآر آرام و گذاشتم زانویم روی به را سراو.  میکشید جیغ و میفشرد دست در محکم مرا دستان و بود بسته را چشمانش او ؛ بود

 فقط.  بود یدهچسب بهم لبانم ؛نتوانستم شود آرام او تا بیاورم برزبان کالمی و کنم باز دهان بتوانم تا میکردم سعی هرچه.  کردم نوازش

 اصال و بود داده دست من به آنی جنون.  دیدم می تار را جا همه و بود شده خیس اشک از صورتم ؛ میکردم نوازش را او سر و میراندم

 و شد یادمز سرعت متوجه هم او حتی ؛ بود چسبیده من به محکم آفتاب.  بگیرم آرام کمی تا بزنم کنار را ماشین که نمیکرد کار فکرم

 هچ سال و سن این به دختری خدایا ؛ میشدم تر جری دیدم می را او معصوم صورت وقتی. میکرد نگاه را جاده ؛ زده وحشت ی قیافه با

 ؟ کند فراموش را او میتوانست چطور.  دیده وحشتناکی ی صحنه

 هنمذ در همیشه برای ؛ نمیکرد فرقی اما ؛ شود محو چشمانم ازجلوی زشت ی صحنه آن تا بستم را چشمانم چندبار داشتم بدی حال

 صدا به هم دهنده هشدار بوق و شد روشن اخطار چراغ حتی افزودم می سرعتم بر لحظه به لحظه عصبانیت ازشدت.  بود بسته نقش

 آن یک و بود شده منقبض پایم عضالت که میدادم فشار محکم چنان آن گاز روی به را پایم. نداشت اهمیتی برایم اما ؛ درآمد

 . بود تریلی گوشخراش بوق صدای و آفتاب فریاد صدای دارم بخاطر که چیزی تنها ؛ کنم کنترل را ماشین نتوانستم

 34فصل
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 ممتبس ی ؛چهره میکرد اذیت را چشمانم میشد تر روشن لحظه هر که سفیدی نور دیدم می تار را جا همه کردم باز را چشمانم وقتی

 هچ که نیاوردم بخاطر ؛ آوردم فشار ذهنم به هرچه ؟ بودم کجا من خدایا ؛ کرد جلب را نظرم داشتند تن به سفید لباس که دونفر

 در . نخوری تکان ازجایت بهتره:»  گفت متبسم های ازچهره یکی.  نداشتم را توانش اما برخیزم ازجا میخواستم ؛ افتاده اتفاقی

 بیرون ام حنجره از یسخت به که ای گرفته صدای با بیاورم بخاطر نمیتوانستم را چیز هیچ اصال.« کنی حرکت بتوانی که نیستی موقعیتی

 «؟ هستم کجا من:»  گفتم آمد می

 . کردید تصادف تریلی یک با جاده در فرزندتان اتفاق به هستید بیمارستان در شما ـ

 دخترم ؛ آفتاب» : گفتم هراسان افتادم آفتاب یاد به ناگاه به و افتاده اتفاقی چه بیاورم یاد به توانستم تا کردم متمرکز را حواسم تمام

 «؟ کجاست

 . است مراقبت تحت کودکان بخش در هم او ـ

 ؟ افتاده برایش اتفاقی چه ـ

 . کردید پیدا نجات بزرگی خطر از ؛ نکنید ناراحت را خودتان بهتره ـ

 . ببینم را او میخواهم ـ

 . کنید استراحت بهتره حاال ؛ دید خواهید را او حتما ـ

 ؟ هستیم اینجا ما که چندوقته ـ

 اثر بر و خوردید شدیدی صدمه راست پای و لگن ناحیه از ؛ بود حاد خیلی شما وضعیت متاسفانه ؛ روز هشت:»  گفت و فکرکرد کمی

 «. است شده وارد ضربه سرتان بر همچنین و داشتید داخلی خونریزی هایتان دنده شکستگی

 ؟ آمده چه دخترم برسر ـ

 . است ویژه های مراقبت بخش در او ـ

 . ببینم را او بدهید اجازه میکنم خواهش ـ

 . نیست ازشما بهتر وضعیتش هم او دهم تکان را شما نمیتوانم ؛ باشید داشته تحمل ـ
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 گرفتم ممحک را پرستار ؟دست دهند نمی را جوابم اینها چرا ؟ آمده آفتابم سر به بالیی چه ؟ افتاده اتفاقی چه خدایا ؛ داشتم بدی حال

 «. بگویید را حقیقت من به:»  گفتم و

 «. است مراقبت تحت او:»  وگفت کرد نوازش را دستم

 ؟ است چطور حالش ـ

 .داشت امید خدا به باید ؛ سرمیگذارد پشت را بدی بحرانی دوران او ـ

 «. آفتاب:»  زدم فریاد ناگهان و ؟ آوردم آفتاب برسر چه خدایا.  کردم نگاه را او زده شوک

 «... آرام ؛ باش آرام عزیزم:»  گفت و گرفت محکم مرا پرستار

 نشده مامت حرفش هنوز و کنند استفاده بخش آرام آمپول از شدند مجبور باالخره و میزدم صدا را آفتاب ؛ میکردم تقال درحالیکه من و

 وا رمق بی و حس بی.  دیدم سرم باالی را معالجم پزشک کردم باز را چشمانم وقتی. شدم بیهوش و چرخید سرم دور جا همه که بود

 «؟ کجاست آفتابم:»  گفتم داشت خاصی آهنگ که صدایی با و میکردم نگاه را

 . دید خواهی را او باش آرام مهتاب ـ

 یدهد جایی باید را او!  آشناست نظرم به چهره این قدر چه.  میکند صدا مهتاب مرا و میزند حرف فارسی زبان به او ؟ کیست او خدایا

 «! شما بخشید می:»  گفتم ناباوری با ؛ باشم

 «؟ شناسی نمی مرا حاال:»  گفت و زد لبخندی

 .بود آرش او.  کنم پیدا آشنایی خراب حال این با ؛ کس بی و تنها ؛ غریب کشور این در که نمیشد باورم خدایا

 «. بینم می آشنا یک که خوشحالم:»  گفتم بود زده حلقه چشمانم در اشک درحالیکه

 ؟ آوردی خودت برسر چه ـ

 بورص:»  وگفت کرد پاک را اشکهایم آرش.  زیرگریه ؛زدم میشود نازک دلش بیند می را خود مادر و پدر وقتی که بچه یک مانند به

 «. بودی مقاومت و صبر ی اسطوره همیشه تو باشد یادت اگر.  باش

 «.خیلی گذشت سخت خیلی ؟ گذشت برمن چه سالها این نمیدانی:»  گفتم و کشیدم آهی

 .میشود درست چیز همه ـ
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 . دیره خیلی دیگه ـ

 «ببینم را آفتاب میخواهم:»  گفتم بود گرفته را گلویم راه بغض درحالیکه

 . بدهیم تکانتان بتوانیم که نیستید موقعیتی در کدام هیچ صبرکنی روزی چند باید عزیزم مهتاب؛ ـ

 ؟ چطوره حالش ـ

 . بدهم جوابی نمیتوانم نیاید هوش به تا است؛ بیهوش فعال ـ

 «؟ افتاده آفتاب برای ؛اتفاقی بگویی من به را حقیقت بهتره:»  گفتم وحشت با

 . است زنده او.  باش داشته اطمینان من به ـ

 «... یعنی:»  گفتم نگرانی با

 «.کن دعا برایش ؛ نیست معلوم چیز هیچ هنوز:» گفت کنم تمام را حرفم نگذاشت

 .بروم غریب نگذار حاال ؛ آمدم کشور این به غریب ؛ ندارم را کسی او غیراز من ؛ کن کمکش ـ

 .کرد خواهیم را تالشمان و سعی ی همه پزشکی تیم و من ـ

 در ار کوچکش دستهای میخواستم. بود شده ذره یه برایش دلم.  نبود خبری آفتاب وضع شدن وخیم یا بهبودی از.  گذشت روز دو

 به ساعتها و بودم گذاشته تختم کنار در را عکس قاب ؛ بود آورده برایم را عکسهایش از یکی مادر.  بزنم بوسه آنها بر و بگیرم دست

 هچ من بدون او ؛ میترسد تنهایی از او خدایا ؟ است آمده خندان ی چهره این برسر چه حاال:»  اندیشیدم می و نشستم می او تماشای

 و داد ت؛میرف ازبین اثرش که هیمن اما ؛ کنند ساکتم میتوانستند بخش آرام داروهای با فقط نداشتم را خودم کنترل اصال«؟ میکند

 ؛اما ندک آرام مرا کننده امیدوار حرفهای با میکرد سعی و بود سرم باالی روز شبانه آرش.  میخواستم را آفتاب و میشد بلند فریادم

 تخت روی ناامید فقط ؛ نداشتم زدن حرف حال و حس ؛ بودند کرده تزریق من به بخش آرام داروهای بس از ؛ میکردم مگر

 وانستنت آرش دیگر که بود بد حالم آنقدر. میریختم بیرون صدا بی اشکی ریختن با را درونم غم و بودم کشیده دراز بیمارستان

 این زا قبل اما.  ببرند کودکان بخش به تخت با احوال و اوضاع باهمان مرا دادند اجازه باالخره و کرد مشورت پزشکان با و کند تحمل

 یک اما ؛ راببینی آفتاب تو که کردم راضی را دکترها من ؛ مهتاب:»  وگفت آمد سراغم به آرش کار

 «. دارد شرط

 «.متشکرم ؛ متشکرم:»  وگفتم فشردم را او دست ازخوشحالی
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 فادهاست بخش آرام از که نکن مجبورم.  نشوی زده هیجان و کنی رعایت را سکوت باید است؛ کودکان بخش آنجا که نکن فراموش ـ

 . باخبری دارو این مضرات از خوبی به خودت ؛ کنم

 «. بگویی تو هرچه اصال ؛ باشم ساکت که میدهم قول ؛ باشه:»  وگفتم دادم تکان را سرم

 ژهوی های مراقبت بخش در را او.  میشد بیشتر ام دلهره میشدم تر نزدیک هرچه ؛ بردند کودکان بخش به مرا پرستار دو باکمک

 در تابمآف.  ببینم را عروسکم بتوانم بهتر تا کشیدند باال را آن اهرم کمی و دادند قرار او روی روبه را تختم ؛ بودند کرده بستری

 ؛ بودند ستهب را سرش فقط ؛ کبودی و شکستگی هیچ بدون بود سالم بدنش تمام صدا؛ بی و آرام ؛ بود رفته خواب به سفید بستری

 آرش به رو آرامی به.  ام آورده عزیزم برسر بالیی چه فهمیدم که بود آنموقع.  اند داده قرار جراحی عمل تحت را او شدم متوجه

 «!؟ شده مغزی ضربه...  ضربه:»  وگفتم کردم

 «؟ هست امیدی آرش ؛ آرش:»  گفتم میدادم قورت سختی به را دهانم آب درحالیکه.  داد تکان را سرش تاسف با

 «. بیاید هوش به که کن دعا فقط:»  گفت ناامیدانه

 ایبر.  کردم نوازش و گرفتم دست در داشت جریان درآن حیات گرمای هنوز که را آفتاب زیبای دست و ریختم اشک آرام و ساکت

 ؛ مامی:»  میگفت میکردو باران بوسه مرا و آمد می سمتم به دوان دوان میرفتم خانه به وقت هر. بود شده تنگ دلم هایش بوسه

 «. دارم دوست

 «. رویمب بهتره:»  گفت و نیاورد طاقت دیگر آرش ؛ خواندم الالیی برایش گذشته یاد به و میریختم اشک و میکردم تماشا را او فقط

 «. دیگر ی دقیقه چند فقط ؛ میکنم خواهش:»  وگفتم شدم دستپاچه

 ! کنی گوش را حرفم ندادی قول مگر ـ

 .کردند منتقل بخش به مرا و نگفتم هیچ دیگر

 چند روز هر و بنشینم چرخدار صندلی روی به میتوانستم دیگر حاال ؛ میشد تر وخیم آفتاب حال ؛ میرفت بهبودی به رو من حال هرچه

 هیچ و ودش پرپر چشمانت جلو عزیزت که سخته چقدر.  میریختم واشک میکردم تماشا را او صدا بی.  بمانم آفتاب درکنار را ساعتی

 را خود و میگفتم ناسزا و فحش خودم به بار هزار روزی.  باشی نابودی این سبب خودت اینکه تر سخت و.  نباشد ساخته ازتو کاری

 . میدانستم مقصر
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 خواهش رشآ:»  گفتم میبوسیدم و بودم گرفته را کوچکش دستهای که همانطور بودم رفته آفتاب دیدن به آرش اتفاق به که روز یک

 نجات رمدخت که بکن کاری فقط نیست مهم برایم اش هزینه ؛ باشد که دنیا هرکجای از ؛ بیاور برایش را ها متخصص بهترین میکنم

 «. کند پیدا

 ایدش تا میشود برگزار پزشکی شورای روز هر.  داریم را ها متخصص بهترین حاضر حال در ما ؛ نمیکنم کوتاهی که میدونی خودت ـ

 می را الشمانت و سعی ی همه ما باشی بین واقع بهتره هم تو ؛ مهتاب.  اند نرسیده نتیجه به هنوز که بینی می اما ؛ کنند پیدا نجاتی راه

 . باشی معجزه منتظر نباید کنیم؛

 آفتاب قطف بزرگی این به دنیای از من سهم ؛ باشم بین واقع میتوانم چطور آرش:» گفتم میشد تر ضعیف لحظه به لحظه که صدایی با

 «. هرگز را آفتاب اما قبول بازهم ؛ قبوله.  دادم دست از داشتم هرچه منکه ؛ بود

 ؛ دانیب مقصر را خدا و بکنی ناشکری که ندیدم گاه هیچ ای بوده ایمانی با و معتقد دختر تو دارم یاد به هرچه ؛ مهتاب:»  گفت آرش

 با ؛ کنی قبول را حقیقت باید تو ؛ میگیرد کند اراده وقت هر و داده خودش.  هست مطلق قادر او.  شد او خواست تسلیم باید پس

 «. جنگید نمیشه که سرنوشت

 روی مقابلم در ام هستی ی همه ؛ وجودم ی همه. ندارم دادن دست از برای چیزی دیگر منکه.  بجنگم باید ؛ بجنگم میخواهم من اما ـ

 یچه آرش؛.  دهی انجام کاری عزیزت برای نتوانی که سخته خیلی این کن باور ؛ آرش.  آید برنمی دستم از کاری و افتاده تخت این

 بگذاری من جای را خودت میتوانی چطور تو ؛ ام دلخوشی تمام. است من فرزند او ؛ داد قرار دیگری کس موقعیت در نمیتوان را کس

 همیبف نمیخواهی چرا. کشاند اینجا به را آفتاب که بود من دیوانگی و خودخواهی این.  کند درک مرا نمیتواند مادر یک جز کس هیچ

 ... باعث من ؛ مقصرم من ؛ میکشم چه من که

 نارک آرش.  نیاید در صدایم که ؛ گرفتم را دهانم جلو ؛ بود شده جاری چشمانم از اشک سیل درحالیکه ؛ دهم ادامه نتوانستم دیگر

 «. است خوبی مسکن ؛ کنی دعا بهتره:» گفت کرد دعوت آرامش به مرا و بود شده جمع چشمانش در اشک درحالیکه و زد زانو پایم

 میخواهی:»  گفت آرش ؛ بود شده سرد کمی هوا.  افتاد راه به بیمارستان ی محوطه طرف به و گرفت را چرخدار صندلی ی دسته و

 «بیاورم؟ شالی برایت

 . متشکرم نه؛ ـ

 من دمانن و نبود خوش دلشان هم آنها.  بودند رفته فرو ناامیدی و یاس از ای هاله در عریان تنی با بیمارستان ی گرفته غم درختان

 ؛ درختان مانند هم من. نمیکرد زنده درمن را گذشته حال و حس آن اش زیبایی ی همه با پاییز.  بود نشسته دلشان بر غم از کوهی
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 رفح دماغ و دل.  نشست نیمکتی روی به درکنارم و داد تکیه درختی به را ام صندلی آرش.  میکردم آماده پاییزی مرگ برای را خود

 اورمبی چای لیوان یک برایت میخواهی:»  گفت دید مرا سکوت وقتی آرش.  بود گرفته دلش هم او ؛ دوختم آسمان به چشم نداشتم

 «؟

 «. کنم صحبت شایان ی درباره میخواهم:»  گفت کنان من من. دادم تکان منفی عالمت به را سرم

 «. مرد کنیم تصادف ما ازاینکه قبل اوکه:» گفتم تفاوتی بی با

 .آمده برسرش چه آفتاب غم از نمیدانی. است پدر یک هم او ؛ نزن حرف اینطور ـ

 «! است مهم او برای آفتاب مگر:» گفتم پوزخندی با

 . است پدر یک هم او مادری یک تو اگر.  اوست حق این ؛ میزنی که است حرفی چه این مهتاب ـ

 چه هب چیست هایش خواسته و شده بزرگ چگونه اش بچه نفهمد که پدری. نزن حرف پدری محبت از من برای:»  گفتم عصبانیت با

 اما ؛ گذاشتم حقوقم و حق ی ازهمه من. میکنی مقایسه من با را او هم انصاف بی تو ؟و کرده چه آفتاب برای بپرس او از.  میخورد درد

 به صبح تا که شبهایی ؛ میگذراند نوش و عیش و داری زنده شب به را اوقاتش همه و نداشت خبر دخترش تنها از هفته ؟سه چی او

 چه به و چیست دخترش ی عالقه مورد غذای بپرس او از ؟ بود آفتاب فکر به اونموقع آیا ؟ بوده کجا پرسیدی ؛ آمد نمی خانه

 نمیداند را ساده ظاهر به سوالهای این کن باور. الالیی یا بخوانی داستان برایش داره دوست خواب وقت اینکه...  یا ؛ دار عالقه بازیهایی

 . نگذاشته آفتاب برای وقتی چون ؛

 و من با ازدواج حتی.  نمیدهد انجام باشد نداشته منفعتی برایش چیزی اگر و بود مهم برایش هایش خواسته و خودش همیشه او

 «. ندارد برایش نفعی چون نزند مردگی موش به را خودش بگو بهش هم حاال آمریکا؛ به آمدنمان

 . است پشیمان او اما ـ

 اگر آخرش کثافتکاری این با.  نفهمید را آن معنی وقت هیچ اما آورد؛ می در خوب را نادم آدمهای ادای عمرش ی همه او!  پشیمان ـ

 نمیدانی تو.  است تمساح اشک بدان میریزد هم اشکی اگر.  نخور را او گول میشنوی ازمن کرد خراب راهم آن داشت وجود ای روزنه

 «... دیدن با آفتاب

 دممیکر سعی درحالیکه. میکشیدم نفس سختی به ؛ شد مشکل برایم زدن حرف ؛ کردم پیدا بدی حال صحنه آن آوردن یاد به از

 چون ؟ چرا میدانی ؛ دادم انجام و کردم گوش گفت هرچه ؛ کردم حرام او پای به را عمرم از سال ده:»  گفتم شوم مسلط برخودم

 را وا نمیدانستم حقیقتا چون شدم تردید دچار روز آن ؟ دارم دوست را شایان آیا که کردی سوال ازمن روز یه یادته ؛ داشتم دوستش
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 فهمیدم ؛ را آزادیم حتی ؛ گرفت را چیزم همه که سالها این طی در اما ؛ میخواهم داده من به که هایی آزادی خاطر به یا خودش بخاطر

 ؛به رفت هدر عمرم از سال ده ؛ نبودم بیش ای بازیچه من اما.  کنم تحمل را سختی اینهمه توانستم که میداشتم دوست را او واقعا که

 مفت ار ام زندگی از روز دو و پنجاه و ششصد و هزار سه بگویم بهتر یا هفته چهل و پانصد ؛ ماه بیست و صد یعنی اما آید می نظرکم

 چیز اگر.  دبرو دست از راحتی این به ؛ باشد مانده باقی روز یک اگر حتی ؛ عمرم بقیه نمیگذارم دیگر ؛ کنم زندگی باید من اما.  باختم

 سگ کی به را محبت اینهمه اگر ؟ کسی چه برای اما ؛ بکشم سختی برایش بودم حاضر هم سال صد است کم که سال ده بود باارزشی

 میداد نشان را خود وفاداری و میکرد محافظت ام خانه حریم از عمر آخر تا بودم کرده

 «. کرد بمپرتا ای گوشه به هویت بی انسان یک مانند به و کرد کوچکم ؛ کرد خردم بلکه گرفت گاز را دستم تنها نه برعکس او ولی

 دهش دستپاچه آرش ؛ دادم ازدست را خود کنترل و شدم تشنج دچار ؛ گذشته تلخ خاطرات ازیادآوری ؛ بزنم حرف نتوانستم دیگر

 «. شدی استرس دچار تو باش آرام ؛ باش آرام:»  گفت میکرد پاک را اش پیشانی عرق درحالیکه.  بود

 مرا سریع ؛ یدادم فشار و بود گذاشته گلویم روی را دستش کسی اینکه مثل اما ؛ بزنم فریاد میخواست دلم ؛ میکشیدم نفس سختی به

 که ار پزشکانی صدای ؛ انداختند راه به را ها دستگاه دوباره و کرد وصل ام بینی و دهان به را اکسیژن ماسک و کرد منتقل بخش به

 . میشد ضعیفتر لحظه به لحظه که صداهایی و همهمه ؛ شنیدم می خوبی به بودند سرم باالی

 بود گرفته را دستم ؛ بود سرحال و شاد خیلی.  دیدم بازی مشغول دریا درکنار را ؛آفتاب پریدم ازخواب که بود نشده روشن هنوز هوا

 ادب اینکه از. بود ریخته هایش شانه روی به زیبایش موهای و داشت تن به سفیدی لباس.  کشاند می آنطرف و اینطرف به مرا و

 موهایم ههمیش مثل میشه ؛ مامی:»  گفت نمیتوانست اما ؛ بزند کنار را آنها داشت سعی و بود گرفته لجش میکرد پریشان را موهایش

 «. ببافی را

 «. آفتاب ؛ آفتاب:»  زدم صدایش.  میشد دورتر او میشدم نزدیکتر هرچه رفتم سمتش به لبخندی با

 به را لبمق ضربان صدای.  پریدم ازخواب برسم او به ازاینکه قبل اما دویدم دنبالش به هراسان ؛ رفت دریا سمت به میخندید درحالیکه

 ایینپ تخت از سختی به.  دیدم می را او باید ؛ بود کرده را هوایش دلم خیلی.  نوشیدم آبی لیوان و برخاستم ازجا ؛ شنیدم می خوبی

 میدانمن ؛ بود رفته خواب به آرامش با.  دیدم شیشه پشت از را او.  رفتم کودکان بخش به و نشستم دار چرخ صندلی روی به و آمدم

 تنها وا بازمیگشتم خانه به سرکار از درمانده و خسته که روزهایی ؛ بود کرده پر را ذهنم تمام ها گذشته یاد.  کردم تماشایش مدت چه

 هر تا ینمیرفت سرکار کاش ای.  شده تنگ برایت دلم خیلی:»  میگفت و میپرید آغوشم در و آمد می مسمت به دوان دوان.  بود مونسم

 «. برویم بیرون باهم روز
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 می زانوانم روی به را او.  باشد شلوغی درجای داشت دوست همیشه ؛ داشت وحشت ازتنهایی ؛ نداشت خوشی دل من کردن ازکار

 «.کنی کار باید شدی بزرگ وقتی هم تو.  کنند کار باید همه دلم عزیز:» ومیگفتم نشاندم

 «. بمانم هایم بچه پیش همیشه میخواهم من...  نه:»  ومیگفت میکرد درهم را هایش اخم

 «؟ داری دوست بچه تا چند:» میگفتم خنده با

 «. همه این:»  ومیگفت میکرد باز را دوستش هر

 «! میخواهی بچه تا ده:»  میگفتم تعجب با

 «. دگیرن نمی بهانه و نیستند تنها دیگه ؛ سرکار بروم شوم مجبور هم اگرمن ؛ میخواهم که بله:» میگفت و میداد تکان را سرش

 حاال و یکردفکرم کمی ؛ بزند حرفی ازاینکه قبل همیشه و میفهمید بیشترازسنش ؛ میکردم بوسه غرق را او که میزد حرف بامزه آنقدر

 . میکند نرم پنجه و دست مرگ با که است عزیزمن این

 . مهتاب ؛ مهتاب ـ

 .کرد جدا آفتاب از مرا که بود آرش صدای این

 .ترسیدم ندیدم را تو و آمدم اتاقت به وقتی ؛ داری احتیاج استراحت به ؛ آمدی می پایین ازتختت نباید تو ـ

 .دیدم می را آفتاب باید ـ

 . میزدی صدا مرا ـ

 ... که هستم شرمنده اینقدر من ـ

 چه هب ندهد انجام هم را افتاده پا پیش کارهای این اگر دوست ؟یک میزنی که حرفیه چه این:»  گفت برسد آخر به حرفم نگذاشت

 «. میخورد درد

 .دادم زحمت بهت خیلی ؛ متشکرم ـ

 که رباره ؛ همیشگی دختر همان. افتاد کودکان اتاقهای از یکی به نگاهم. رفتیم خروجی در سمت به و گرفت را چرخدار صندلی دسته

 از.  ردآو باال را دستم و زدم لبخندی منهم ؛ داد تکان را دستش من دیدن با.  میکرد نگاه مرا خاص حالتی با آمدم می آفتاب دیدن به

 ؟ چیست او بیماری پرسید آرش
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 میخواهم ؛ مهتاب...  است بدحال بیماران مخصوص بخش این چون ؛ ندارد مساعدی حال اما ؛ نمیدانم:» وگفت کرد اطالعی بی اظهار

 «. کنم صحبت باهات

 «؟ افتاده اتفاقی:»وگفتم کردم ونگاهش بردم باال را سرم تعبج با

 «. برویم بیمارستان محوطه به بهتره:»  گفتم گرفت آرام دلم ؛ داد تکان را سرش

 .است سرد هوا ـ

 . دارم احتیاج اکسیژن به نشینیم می ایوان در ـ

 «. شده سرد حسابی هوا:»  گفتم خورد صورتم به سردی باد آمدیم بیرون که در از

 . بیاورم مناسبی لباس برایت تا میروم من ـ

 را وجودم تمام گرما احساس.  نوشیدم ولع با را چای پیچیدم خود دور را شال ؛ بازگشت چای لیوان دو و شال یک با آرش بعد دقایقی

 «. دارد احتیاج دیگر عمل یک به آفتاب:»  گفت بود داده تکیه ایوان ی نرده به که همچنان آرش.  کرد پر

 ! نمیدهند انجام چرا خب ـ

 . است ریسک یک این...  بگویم چطور ـ

 . فهمم نمی را منظورت ـ

 ... یا میشود خوب کامل طور به یا است بهبودی امید درصد سی عمل دراین.  بگویم تر واضح بگذار ـ

 در را باسل از تکه همان درحالیکه ؛ کنم توجه پایم سوزش به اینکه بدون ریخت لباسم روی به چای لیوان و ریخت فرو یکمرتبه دلم

 «. نیستم موافق عمل این با من:»  گفتم ؛ میکردم مچاله دستم

 . برداریم را آن زودتر هرچه باید بزرگترمیشود لحظه به لحظه که گرفته قرار مخچه روی به خونی لخته ؛ نداریم ای چاره ـ

 ؟ ندارد وجود راهی هیچ ـ

 امیدوار هم درصد ده پزشکان اگر.  شد خواهد همان نتیجه بازهم و میگیرد را مغز تمام خون لخته دیگر چندمدت تا ؛ متاسفانه نه ـ

 . نیست امیدی اصال او داشتن نگه بااینطور چون بود بین خوش باید....  بودند
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 ؟ دارد وجود برود بین از خود به خود لختگی اینکه امکان ؛ میترسم من آرش ـ

 . درصد یک از کمتر ؛ کم خیلی ـ

 .بزنم ریسک این به دست چرا باشد امیدی کوچکترین اگر ؛ نیستم راضی عمل این به من نه ؛ نه ـ

 ؟ کی ات هم آن ؛ درصد یک از کمتر گفتم من. بپذیری را حقیقت بهتره ؛ مهتاب:» گفت و گرفت دست در را ام زده یخ دستهای آرش

 درصد ؟سی بکشی زجر میخواهی کی تا ؛ است دور واقعیت از که فکرکنی رویایی به میخواهی کی تا ؛ وقت هیچ یا یکسال ؛ ماه شش

 صورت ملع که میکنند پیشنهاد ؛ باشند داشته هم امیدی ترین اگرکوچک پزشکان.  نیست کم جراحی عمل یک برای موفقیت امکان

 «.کنی اعتماد آنها به بهتره.  گرفته عهده به را عمل این پزشکی کادر بهترین.  بگیرد

 ؟ موافقی عمل این با هم تو ـ

 . است راه بهترین اما نیست راه تنها که درسته ؛ موافقم که البته ـ

 ؟ شود عمل باید کی ـ

 . بعدازظهر همین زیاد احتمال به ـ

 . است فاصله ساعت چند ؛ آفتاب نبودن و بودن بین یعنی ـ

 «. باشم تنها میخواهم:» وگفتم کردم پاک بود شده جمع چشمانم ی گوشه که اشکی قطره

 «. نده آزار اینقدر را خودت اما ؛ راحتی که هرطور:»  گفت و برخاست ازکنارم آرامی به آرش

 و یدادم دوباره جانی طبیعت اوبه که تفاوت این با ؛ میکرد باز اشکهایش ریختن با را دل عقده و بود گرفته من مثل دلش هم آسمان

 بدهم دست از را آفتاب نمیخواهم من کن کمکم خدایا.  رفتم فرو اندوه و غم از ای هاله در ؟ چی من اما ؛ آورد می ارمغان به را حیات

 .من نابودی یعنی ؛ هیچ یعنی کردن زندگی او بدون ؛

 چیز اگرهمه...  اما ؛ میشود خوشحال دیدنش از پدر چقدر ؛ است زبانی و سر دخترخوش آفتاب.  بازگردم ایران به او با میخواهم من

 و لرزاند را آسمان شدیدی وبرق رعد ناگهان به. میرم می او بدون که میداند خدا ؛ نخواهدشد اینطور ؛ برمن وای!  چی شود تمام اینجا

 اگر ؛ شد خواهد خوب او حتما.  بینم را دلبندم شدن پرپر و بنشینم نمیتوانم ؛ بود امیدوار باید. لرزید هم من دل آن همراه به

.  رفتمگ باال را سرم.  رفتم خدا آسمان زیر به چرخدار صندلی با. بود امیدوار باید ؛ نمیزدند عمل این به دست پزشکان بود غیرازاین

 آن در.  نداشتم ماندن توان اما ؛ کجا به نمیدانستم ؛ افتادم راه به باران زیر هدف بدون.  کرد خیس را صورتم باران های قطره

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          335  |صفحه            

 

 و کوبمب سینه و برسر بزنم فریاد ؛ کنم خالی دل ی عقده میخواست دلم ؟ میرفتم کجا به ؛ کس وبی تنها ؛ یاور و یار بی ؛ شهرغریب

 «. ندارم را تحملش من ؛ کن کمکم خدایا:»  زدم فریاد!  من چرا!  من چرا بگویم

 اما بود کرده خی سرما از تنم اینکه با ؛ شدم سبک کمی تا زدم زار آنقدر. میکرد سنگینی دلم بر بدجوری غم ؛ گریستم بلند صدای با و

 .کردم زمزمه زیرلب را آفتاب ی عالقه مورد الالیی میداد آزارم که هایی سرفه به توجه بدون.  بودم گرم درون از

 چه ؛ خدایا میکنی؟ چه اینجا تو دختر:»  وگفت گرفت سرم روی را چترش و آمد سمتم به سرعت به. شنیدم دور از را مادر صدای

 «. کرده یخ بدنت سرما از و شده خیس لباسهایت آوردی خودت برسر

.  داد خوردم به گرمی نوشیدنی و کرد عوض را لباسهایم پرستار ؛ برد بخش داخل به مرا باشد جوابی منتظر اینکه بدون و

 هیچ ایمان با انسان یک!  میدهی آزار را خودت اینقدر چرا:» گفت انداخت ام چهره به نگاهی میکرد شانه را موهایم مادردرحالیکه

 «. میشوی دورتر ازخدا روز به روز که بینم می اما ؛ هستی معتقدی زن میدانم اینکه با نمیدهد؛ ازدست را امیدش وقت

 .آورم می زبان رابه خدا نام بار هزار روزی ؟من میزنی که حرفیه چه این مادر ـ

 او رضای هب باشی راضی باید ها ایرونی شما قول به داری ایمان او به اگر تو. کند ممکن برایت را ناممکنی چیز اینکه برای ؟ چی برای ـ

 ؛ شتهگذ معجزه زمان دیگر ؛ بگیرد صورت ای معجزه تا نشستی منتظر تو.  خودش دست به بسپار پس.  است اوحکمتی درهرکار ؛

 باتاث به را پیامبرش و خودش حقانیت میخواست خداوند و نداشتند قبول را خدا که میگرفت صورت زمانی العاده خارق اتفاق این

 پیشرفت تکنولوژی و علم همه این.  پذیری نمی را اش خواسته اما ؛ داری قبول را او وجود تو ؛ کرده فرق چیز همه حاال اما.  برساند

 جای به . بگیرد را او جلو نمیتواند کس هیچ نیفتد ازدرختی برگی بخواهی اگر ؛ دارد او خواست به بستگی چیز همه بازهم اما کرده

 که زیچی اون ؛ بسپار خودش به را کارها یه ؛ میده آرامش تو به و است خوبی مسکن چون ؛ کن دعا فقط بخوری غصه و بنشینی آنکه

 ودخ عقل و جان باتمام توست خدای که را خداوند:  میگوید مسیح عیسی.  است دور خیلی آدمها ما ذهن از میداند صالح و بیند می او

 . میدهد که حکمی به باشی راضی باید باشی داشته دوست چنین این اگر باش داشته دوست

 «. موافقم عمل با بگویید آرش به:» گفتم و کردم مادر روبه. بود او با حق ؛ گذاشت اثر ام روحیه در خیلی مادر حرفهای

 «.میکند کمکت خدا حتم به:» وگفت گرفت آغوش در مرا خوشحالی با

 پوشرو از که را او سفید دستان ؛ نشستم تختش کنار دار چرخ صندلی روی.  کردند آماده عمل برای را آفتاب بعدازظهر یک ساعت

 به لرزیدمی درحالیکه را دستم بود رفته خواب به معصومانه و آرام ؛ زدم آن بر ای بوسه و گرفتم دست در بود بیرون رنگ آبی گشاد
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 برس . ببندم را موهایش نداشت دوست وقت هیچ ؛ کشیدم آهی ؛ بودند تراشیده ته از را بلندش و سیاه موهای. کشیدم صورتش روی

 . میخندید دل ازته و میچرخید خود دور به بعد و کنم شانه برایش تا میداد دستم به را

 لندب موهایش دوباره که نمیکشد طولی:»  گفت و گذاشت ام شانه روی به را دستش آرش ؟ میشود تکرار دوباره صحنه این خدایا

 «. میشود

 . افتاده موهایش برای اتفاقی چه بفهمد نباید او ؛ آرش ـ

 «. ببریم عمل اتاق به را او زودتر بهتره حاال ؛ حتما ؛ حتما:»  وگفت فشرد را ام شانه

 سخم آدمهای مثل لحظاتی تا. بردند دیدگانم جلو از را او و آمدند پرستاران.  بوسیدم را دخترم رنگ خوش لبان و دادم تکان را سرم

 راهرو از ای گوشه در را شایان لحظه یک.  کرد دور آنجا از مرا و کرد کمکم مادر. بودم دوخته چشم عمل اتاق در به حرکت بی شده

 . شد دور و برگرداند را رویش ناگهان من دیدن با. دیدم

 «.کنی استراحت کمی بهتره:»  مادرگفت کنم حفظ صندلی روی را خود تعادل نمیتوانستم حتی

 اما نبودم بخوا.  کنم اعتراض نتوانستم حتی که بودم رمق بی آنقدر.  خوابیدم تختم روی پرستاران کمک با.  برد اتاقم سمت به ومرا

 می دنبالش به قیچی با شایان و میچرخید خود دور به پریشانش موهای با آفتاب میکرد سیر اطرافم در چیز همه ؛ نبودم هم بیدار

 کمکم امیم مامی:» میزد فریاد آفتاب.  نمیتوانستم برسانم آنها به را خودم که میکردم تالش هرچه هم من و میکشید جیغ آفتاب دوید

 «. کن

 رماد گرم دستان.  میشد ظاهر رویم جلوی کابوس از غباری دوباره اما میشدم بیهوش خستگی شدت از.  بود بیهوده من تالش اما

 . پریدم ازجا ناگهان که بودم بحرانی حالت درآن ساعت سه. میخواند دعا زیرلب و میداد نوازش را صورتم و پیشانی

 .آفتاب ؛ آفتاب ـ

 «. باش آرام عزیزم:»  گفت آمدو کنارم به سرعت به مادر

 «؟ اند آورده عمل اتاق از را او:»  پرسیدم نگرانی و دلهره با

 . کنی استراحت بهتره ؛ است زود هنوز ـ

 . است سنگین خیلی اینجا هوای ؛ کنید باز را دریچه این میشه ـ
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 یدخورش کمرنگ ی اشعه درختان پشت از و شده صاف آسمان ؛ کشیدم عمیقی نفس.  کرد باز را دریچه و برخاست ازجا تبسمی با

 . است روزی چه امروز: گفتم مادر به.  ایران ی جمعه عصر مثل بود گرفته دلم.  میدرخشید

 . جمعه روز ؛ اکتبر نهم و بیست ـ

 کردن دعا برای تا بود مسجدی کاش ای.  است جمعه ؛ جمعه ؛ دیگری هرجای ؛ وچه درایران چه نمیکند فرقی ؛ بود درست حدسم ـ

 . ملکوتی جای یک ؛ میرفتم آنجا به

 . خداست ی خانه هم آنجا برویم کلیسا به میخواهی ـ

 غولمش جراحی تیم و اند شکافته را سرش حتم به ؟ است حالی درچه آفتاب ؛ گذشتیم عمل دراتاق از ؛ کردم اعالم را رضایتم باسر

 خوب او:»  کردم خودداری اشک ریختن از و کرده گره درهم محکم را دستانم شد؛ خالی صحنه آن آوردن یاد به از دلم ته.  هستند

 «. کنم گریه نباید ؛ شد خواهد

 ناختهناش دنیای درون به پا اینکه مثل.  شوم وارد تا کرد کمکم مادر ؛ دیدم کلیسا مقابل را خود که بودم شده گم دراز و دور افکار در

 حس ؛ دیدم می دنیا رهااز را خود میرفتم جلوتر هرچه. کرد جلب را نظرم مسیح حضرت کشیدن صلیب به تندیس ؛ ام گذشته ای

 ؛ بودم دهآم سویش به شکسته دلی با ؛ میدیدم وضوح به را خداوندی شکوه و زیبایی.  میشوم تر نزدیک خدا به لحظه به لحظه کردم

 ویر بر که سنگی و افتاد لرزه به وجودم تمام که شد مجسم دیدگانم جلو در چنان آن خداوند بزرگی و عظمت.  بود پذیرفته مرا او

 نآ یک ولی ؛ بودم حال آن به مدت چه نمیدانم. شد جاری چشمانم از اشک سیل و شد کنده ازجا ناگاه به میکرد سنگینی ام سینه

 بود کلیسا رابمح جلو که سکویی روی به را سرم.  افتاد زمین به یکباره به میکشیدم دوش به که سنگینی بار و کردم سبکی احساس

 . گریستم آرام آرام و.  گذاشتم

 «. باشم آنجا.  آوردند می بیرون عمل اتاق از را او وقتی میخواهم ؛ برگردیم بهتره ؛ مادر:»  گفتم دقایقی از بعد

 مادر ؛ مببین را او نتوانم و ببرند را او بردارم در از چشم آن یک اگر میترسیدم.  بودم دوخته در به چشم.  ماندم انتظار در یکساعتی

 زار حالی با.  بود شده پنهان ریش از انبوهی در صورتش.  دیدم دور رااز شایان.  میخواند دعا بود نشسته درکنارم که همانطور

 نینکرد باور خیالی ؛ بود ام زندگی تمام مرد این زمانی یک.  شدم خیره او ی چهره به ؛ میزد قدم گهگاهی و بود ایستاده ای درگوشه

 آوردم لب به تلخ لبخندی.  بود داشتنی دوست و عزیز برایم چقدر دوست و عزیز برایم چقدر میداند خدا.  بودم یافته دست آن به که

 عشق این در آفتابم و شکست را جسمم و روح رحمانه بی و گرفت بازی به مرا راحت چه ؛ نداشتم ارزش پشیزی او برای من اما ؛

 . برگرداندم او رااز رویم نفرت با تلخ خاطرات آن آوردن یاد به از و شد قربانی یکطرفه
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 با ؟ ادهافت اتفاقی چه خدایا.  شد میخکوب در ی آستانه در من دیدن با آرش ؛ شد باز در.  رسید پایان به انتظار تلخ لحظات باالخره

 «؟ شده چی آرش:»  گفتم و گرفتم را روپوشش ی لبه برگرداند من رااز رویش اما کردم نگاهش رفتم سمتش به دار چرخ صندلی

 «؟ کجاست آفتابم:»  زدم فریاد ؛ نداد را جوابم

 «. کشیدند زحمت خیلی پزشکان ؛ باش آرام:»  گفت و گرفت را دستانم

 «؟ آمده سرش بر چه بگو آفتاب از:»  گفتم عصبانیت با

 . شده مغزی مرگ دچار او...  او ـ

 . افتادم روح بی و سرد گوشت تکه یک مانند به و شدم ولو صندلی روی به و شد شل عضالتم

 یم و میزد خود صورت و سر بر.  آمد سمتمان به زنان خود شایان ؛ بیاورد بیرون زده بهت حالت آن از مرا تا زد صورتم به آرام آرش

 «. نداشتم را تو لیاقت من که کجایی دخترم ؛ شد سرم بر خاک ؛ شد برسرم خاک:»  گفت

 «. ببخش مرا ؛ گنهکارم ؛ سیاهم رو کردم بد من مهتاب ؛ شد برسرمان خاکی چه دیدی:»  گفت و گرفت را هایم شانه ناگهان و

 پاک تهفرش یک مانند که تو ؟ گناه کدامین به تو ؛ میدادم پس تقاص باید من ؛ بودم گهنکار من:»  گفت و زد خود برسر کنان هق هق

 امر جان که میخواستم ازاو ؛ میکردم دعا خدا درگاه به هرشب.  بسوزی من گناه به باید چرا تو ؛ بودی باگذشت و مهربان ؛ بودی

 آفتاب زا اما ؛ منت دیده به داره که هرحکمی ؛ پشیمانم ؛ کردم بد.  هستم اش شرمنده که گفتم او به. نگیرد تو از را آفتاب و بگیرد

 «. ندارد را طاقتش مهتاب ؛ است مهتاب مونس تنها او که بگذرد

 صورتم بر دهانت آب ؛ بزن فریاد برسرم ؛ بزن حرفی مهتاب ؛ مهتاب:»  داد تکان محکم را هایم شانه میکردم گریه که همچنان و

 «. میزنی جانم به آتش ؛ میسوزانی را جگرم که نکن نگاهم اینطوری اما.  است حقم که بینداز

 «. ببینم را آفتاب میخواهم:»  گفتم چکید می چشمانم ی گوشه از اشکی قطره درحالیکه

 «. فردا برای بگذار ؛ نداری مساعدی حال تو:»  گفت آرش

 «. ببینم را او باید حاال همین ؛ نه:»  گفتم و دادم تکان را سرم

 دستان.  دبو شده ماه قرص مثل صورتش ؛ بودند کشیده رویش به گردن زیر تا سفید ای مالفه ؛ بود رفته خواب به معصومانه همچنان

 . گرفتم دست در را گرمش
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 هیچ تینگف مگر ؛ باشی من مونس تو نبود قرار مگر.  برگردیم خانه به میخواهیم ؛ دنبالت اومده مامان ؛ بلندشو دلم عزیز ؛ آفتاب ـ

 ؛ ملرزاندی را تو جان صدبار روزی ؛ گذراندی سختی روزهای که میدونم ؟ گذاشتی تنها مرا که شد چی حاال ؛ نمیگذاری تنهایم وقت

 خابانت را اون تو ؟ میداشتی دوست را جدید ی خونه این چقدر یادته ؛ برگردیم خونه به باید ؛ عزیزم بلندشو.  شد تمام چیز همه اما

 بزن را یلعنت عروسک آن قید گفتم بهت چقدر یادته.  نگذارم تنهایت دیگه که میدهم قول ؛ برویم آیی نمی که شده چی حاال ؛ کردی

 .باشد تو قربانگاه که بگذارم قدم جایی به کردی وادار مرا چرا بودی خوبی دختر توکه ؛ نکردی گوش را حرفم اما

 فریادم به چرا ؟ کجایی...  خدایا ؟ میدهی آزارم چرا ؛ ندارم را کسی تو غیراز میدونی که خودت ؟ نمیدهی را جوابم چرا آفتاب

 این طاقت...  خدایا ؛ شود پرپر چشمانم جلوی وجودم گل که نبود حقم ؛ نبود حقم یکی این اما است حق گفتم کردی هرچه ؟ نمیرسی

 ایمانت با و خوب انسانهای و کجا من مثل بدبختی و کشیده زجر موجود ؛ میکنی مقایسه که با مرا آخه ؛ ندارم را الهی آزمایش همه

 .کنم تحمل را داغ این میتوانم چطور من ؟خدایا کجا

 محکم مرا شایان و آرش.  شد جاری آنها از خون که جویدم آنقدر را لبهایم.  میکردم صدا را آفتاب و میزدم خود صورت و برسر

 «. باش آرام رمدخت:»  گفت و کرد پاک را لبانم دستمالی با میکرد گریه که همچنان مادر ؛ بزنم صورتم بر نمیگذاشتند و بودند گرفته

 .میکند چه آنجا حاال ؛ دید می را تو باید هرروز ؛ میداشت دوست را تو آفتاب چقدر مادر وای ـ

 زاینا که کنم اش آماده و بزنم حرف بااو باید.  باشم او درکنار امشب میخواهم آرش.  میترسد تنهایی از او:»  کشیدم فریاد ناگهان و

 کنم بحتص باهاش باید فقط". شدم بزرگ دیگه من مامی" میگفت خودش بماند تنها میتواند حتم به شده بزرگ او ؛ باشه تنها بعد به

.» 

 «؟ بمانم او پیش میشه ؟ قبوله:»  گفتم و گرفتم را آرش دست

 میکنند لمنتق بخش به را تو.  آید برنمی کاری من دست از بکنی صدا و سر اگر ؛ باشی آرام که شرطی به:»  گفت و داد تکان را سرش

 «. بگیری آرام تا میزنند بهت مسکنی و

 «. بگذارید تنها را ما فقط ؛ میدهم قول ؛ میدهم قول:»  گفتم و کردم پاک سرعت به را اشکهایم

 کوتاهی عمر چه:»  زدم بوسه آن بر و گرفتم دستم در را دستش ؛ گریستم آرام آرام و گذاشتم آفتاب تخت ی لبه روی را سرم

 به را او میخواستم ؛ میشود تمام سالش پنج دیگر ماه چهار.«  نداشت برایت چیزی غصه و غم جز که عمری ؛ عزیزدلم داشتی

 هیچ ازاو وحشت و ترس جز که پدری ؛ پدرش مثل درست ؛ مبرد لذت تفریح و گردش از و بود شلوغی عاشق او ؛ بگذارم کودکستان

 این دیگر. آورد درمی را لجش تا میگذاشت سرش سربه آنقدر و میرفت او سراغ به و آمد می خانه به بدحال و مست هرشب ندید

 «. خوابم من مامی ؛ مامی:»  گفت می هراسان آفتاب ؛ میچرخید قفل در کلید وقت هر ها آخری
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 کشدب دعوا به کار تا میداد کش را آن آنقدر و میکرد بحث و جر به شروع من با شایان که بود آنموقع و میرفت اتاقش به دوان دوان و

 «. میترسم من پیشم بیا مامی ؛ مامی:»  میزد فریاد و ایستاد می اتاقش در پشت آفتاب ؛

 که یستن کسی دیگه.  بخوابی میتوانی راحت حاال دلم عزیز:»  نگذشتی هم آفتاب از حتی ؛ گرفتی را چیزم همه که مرد تو به لعنت

 «. بیاورد در را اشکت نیست کسی دیگه ؛ آید نمی سراغت به کابوس شبها دیگه ؛ بلرزاند را تنت

 از ترشبس درکنار رمق بی و حال بی که گفتم و گفتم آنقدر کردم نجوا او با صبح تا.  ریختم اشک آرام و صدا بی.  نداد امانم گریه

 .پرشد تلخ خاطرات از ذهنم کم کم اما نیاوردم بخاطر چیزی لحظاتی تا بودم تختم روی به شدم بیدار ازخواب وقتی.  رفتم حال

 ختت از هنوز.  میکند گریه نبیند درکنارش مرا وقتی آمده هوش به شاید باشم عزیزم پیش باید االن ؟ میکنم چه اینجا من خدایا

 . رسید راه از آرش که بودم نیامده پایین

 ؟ چطوره حالت ؛ خیر به صبح ؛ سالم ـ

 .ببینم را آفتاب میخواهم ـ

 . گذراندی او درکنار صبح تا را دیشب که تو ـ

 . باشم درکنارش تاابد میخواهم ـ

 بهتره ؟ دهی زجر را خودت اینطور میخواهی دخترتاکی:»  گفت و نشست تختم ی لبه و آمد کنارم به آرش.  زدم گریه زیر به و

 ها ستگاهد باید ؛ مهتاب. میشود تر بحرانی روز به روز تو وضعیت باشد خوابیده تخت آن روی به همینطور او که تاوقتی. کنی تمامش

 «. کنیم جدا او رااز

 نم رااز او نمیگذارم ؛ میکشد نفس و است زنده او.  ببرید زکنارم را او نمیگذارم هرگز ؛ نه ؛ نه:»  زدم فریاد و کردم طغیان ناگهان

 «. بگیرید

 «.فکرکنی منطقی بهتره ولی بخواهی تو که هرطور باشه ؛ مهتاب:» گفت و داد تکان محکم را هایم شانه آرش

 ورشیدخ مانند هرصبح.  میرسید پایان به او وبا میشد آغاز بااو روزم. بود ام زندگی ی همه آفتاب ؟ فکرکنم منطقی میتوانم چطور ـ

 ؛ نکن قطع را ها دستگاه میکنم خواهش آرش.  برخیزم ازخواب امیدی چه به فردا ؛ کرده غروب همیشه برای او حاال اما میکرد؛ طلوع

 دگیزن به دوباره شاید.  هستم امیدوار میکنم حس را تنش گرمای میکشدو نفس و است زنده که همین هستم راضی هم همینجور من

 . برگشت
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 .... اما ـ

 «.ببینم را آفتاب میخواهم:»  گفتم و آمدم حرفش میان

 35فصل

 

 می ممکن ار آن باورهایم با که نیافتنی دست رویای.  بودم ای معجزه منتظر لحظه هر ؛ نداشتم شب و روز.  نشستم انتظار به هفته یک

 لذت با و میگرفتم دردست را کوچکش دستان ؛ مضاعف نیرویی با ؛ میگرفتم قوت جمله بااین و.«  شد خواهد خوب او »دیدم

 رام بود زده بیرون تازه که سرش موهای زبری میکشیدم سرش بر دست وقتی ؛ میکردم تماشا بودند رشد درحال که ناخنهایش

 اشقع او.  میزدم حرف او با ایران از ؛ میخواندم الالیی برایش ؛ میکردم تمیز را صورتش مرطوب دستمالی با. میکرد امیدوار بیشتر

 رفتیم انایر به وقتی میخواهم ؛ بگو برایم ایرونی ی قصه ؛ مامی:»  میگفت کنم تعریف برایش ای قصه میخواستم وقت هر بود ایران

 «. کنم تعریف دوستانم برای

 مرتب و تمیز را خانه ؛ بشوید را ظرفهایش و لباسها روز هر بود مجبور که ؛ بود اسیر پیری غول دست به که میگفتم دختری از من و

 ات میترسید غول از او آخه ؛ کند پیدا نجات غول دست از که میکرد ودعا میکرد گریه هرشب دختر. کند گوش را او حرفهای و کند

 قعاش که غوله آقا.  نزد غذا به ولب کرد گریه و نشست پنجره کنار غمگین و ناراحت.  شد مریض غصه از روز یک دخترک اینکه

 و تمیز را انهخ شست را ظرفها و لباسها.  نتوانست بیاورد دخترک برلبان خنده تا کرد هرکاری ؛ کرد تابی بی او بیماری از بود دخترک

 . میشد بدتر دخترک حال روز به روز و نداشت ای فایده اما ؛ خوابانید بستر در را او و کرد شانه را موهایش شب آخر و کرد مرتب

 جوان غول ی درخانه بااینکه.  خندید دوباره و شد خوشحال خیلی دخترک ؛ بدهد جوان و زیبا غولی به را او که گرفت تصمیم باالخره

 تاس پیر غول همان پیش دلش سالها بعداز ؛ هنوزه که هنوز و میشود تنگ دختر دل اما میکرد راحتی احساس او و بود مهیا چیز همه

 . داشت مهربان قلبی وحشتناک ی چهره آن پشت پیر غول چون

 «؟ برگشت پیر غول پیش دختره آخر ؛ مامی:»  میگفت میکرد نگاهم زده بهت درحالیکه آفتاب

 «. برنگشته هنوز ؛ نه:»  میگفتم و میدادم تکان را سرم تاسف با من و

 .میرفتیم پیر غول ی خانه به و برمیخاست ازخواب آفتاب کاش ای

 میپذیرفتم باید؛ میکردم قبول باید.  بود سخت بسیار آنها حکم پذیرفتن من برای اما ؛ نداشتند آفتاب بهبودی به امیدی هیچ پزشکان

 .کنم صادر را مرگش حکم میتوانستم چطور آخه ؛ میزد نبضش ؛ بود گرم او بدن اما ؛
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 شاید ات نشستم می آفتاب تماشای به ساعتها فقط.  نمیخوردم غذا روز دو یکی که میشد اوقات گاهی.  بودم برده یاد از را خودم دیگر

.  کنند قطع را اه دستگاه من نبود با مبادا که میترسیدم ؛ بودم آفتاب مراقب روز شبانه. بود بیهوده خیالی که افسوس اما ؛ بخورد تکانی

 میخواستم فقط ؛ ببینم را کس هیچ نمیخواست دلم.  نبود کننده دلگرم برایم حرفهایش دیگر اما میداد دلداریم ؛ میکرد نصیحتم مادر

 که یدندفهم می چه آنها میدادند شعار فقط ؛ بودم شده خسته آرش و مادر تکراری حرفهای از.  بگیرم نیرو او از و باشم تنها آفتابم با

 و میشود بزرگ ؛ کرد خواهد رشد او.  ام کشیده او ی آینده برای هایی نقشه چه ؛ دارم ام دردانه برای آرزوهایی چه ؛ میکشم چه من

 را اش خوشبختی ؛ بود خواهم شریک هایش غصه و شادی در ؛ بود خواهم او با ومن میکند حس و بیند می را زندگی های زیبایی

 .کرد نخواهند درک مرا هرگز آنها اما ؛ دید خواهم

 «. هستم کنارت در ابد تا ؛ بگیرند ازمن را تو آنها نمیگذارم:»  بوسیدم و کردم نزدیک لبانم به را آفتاب دستان

 بودم وابیدهخ کی نیست یادم ؛ بودم خسته خیلی ؛ گذاشتم آفتاب تخت لبه بر را سرم ؛ چکید ام گونه روی بر اشکی قطره که همچنان

 فیدیس لباس با دیدم را آفتاب بیداری و خواب درعالم شد سنگین پلکهایم کم کم ؛ کنم مبارزه خواب با میکردم سعی درحالیکه ؛

 «؟ خانه به برمیگردیم کی مامی:»  گفت او میکرد نوازش را موهایم و نشسته سرم باالی

 . شوی خوب تو که وقت هر ـ

 .برویم بهتره ؛ خوبه حالم که من مامی ـ

 «. است خطرناک ؛ نکن کاررا این ؛ آفتاب:»  میزدم فریاد من ؛ برد آسمان کشیدوبه خود با مرا ؛ بود گرفته مرا دست درحالیکه

 «. داره کیف خیلی ؛ میکنم را کار این همیشه من:»  گفت خندید می درحالیکه او

 . میترسم من اما ـ

 .ببند را چشمهایت فقط.  نمیگذارم تنهایت وقت هیچ من ؛ نترس مامی ـ

 «. بازگشتیم ایران به ما:»  گفتم خوشحالی با بودیم ایران در کردم باز را چشمهایم وقتی

 «.بروم باید من مامی:»  وگفت کرد نگاهم معصومانه

 «. نمیگذارم تنهایت که نگفتی ؟مگر بروی میخواهی کجا:» گفتم و گرفتم را او دست

 م. ندارم تعلق اینجا به من ؛ باشم کنارت در نمیتوانم اما ؛ نمیگذارم تنهایت وقت هیچ من ـ

 «. نرو کنارم از آفتاب:»  میزدم فریاد من و میداد تکان دست برایم ؛ میشد دور درحالیکه او
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 زیر از ندلیص و کنم حفظ را تعادلم نتوانستم ؛ بیاید کمک به کسی ازاینکه قبل اما ؛ کشیدم فریاد و پریدم ازخواب سراسیمه ناگهان

 .نفهمیدم دیگرهیچ و کرد خیس را صورتم که سردی ومایع کردم احساس شدیدی درد ؛ افتادم زمین به سر با و رفت در پایم

 «؟ فتادها اتفاقی چه:»  گفتم ؛ بود ایستاده درکنارم آرش. بود گنگ و ناآشنا برایم جا همه ؛ نیاوردم بخاطر چیزی آمدم هوش به وقتی

 . خوردی زمین تو ـ

 .بودند بسته را آن ؛ کشیدم سرم به را دستم ؛ افتاده اتفاقی چه که آمد یادم ؛ فکرکردم کمی

 «؟ دهی ادامه میخواهی کی تا:»  گفت آرش

 «. کنی باز را ها دستگاه....  بهتره.  دیدم را آفتاب خواب من:»  گفتم بدهم را جوابش اینکه بدون

 «؟ چی:»  گفت و کرد نگاهم ناباورانه

 «. گشت برنخواهد دیگر آفتاب:»  گفتم ؛ بود جاری ام گونه روی به اشکم درحالیکه

 . گرفتی ای عاقالنه تصمیم که خوشحالم ـ

 . گرفت را تصمیم این آفتاب ـ

 . داری احتیاج استراحت و غذا به ؛ شدی ضعیف خیلی تو ـ

 .کنم خداحافظی باهاش میخواهم ؛ ببینم را او بار آخرین برای میشه ـ

 . بخوری چیزی بهتره اما ؛ میتونی که البته ـ

 .ندارم میل نه ـ

 . میبری بین از را خودت اینطور ؛ نخوردی درستی غذای که روز چند میدونی ـ

 «. هستم حرفها این از تر کلفت پوست خیلی من:»  وگفتم کردم پاک دست پشت با را اشکم

 . میکنیم صحبت باهم بعد میخوری را شیر لیوان این اول ؛اما بزنم حرف باهات میخواهم ـ

 «. نزنی را حرفش بهتره ؛ است شایان مورد در اگر:»  وگفتم خوردم را شیر اکراه با

 .داره احتیاج تو به ؛ تنهاست خیلی اون آخه ـ
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 «.ندارد وجود مهتابی دیگر اما ؛ میکند پیدا احتیاج من به میگیرد قرار تنگنا در هروقت ؛ همیشه مثل:»  گفتم و زدم پوزخندی

 .ببیند را تو لحظه یک بده اجازه فقط ـ

 .ببینم را آفتاب ؛میخواهم نزن را حرفش میکنم خواهش ـ

 . برمیگردم زود و میروم من کند آماده را تو پرستار تا ؛ بخواهی تو که هرطور باشه ـ

 نفس و دمکر باز را پنجره کمی.  کرده باریدن به شروع باران دیشب از.  نشستم پنجره درکنار چرخدار صندلی برروی آرش انتظار به

 برای حتی ؛ میرفت راه باران زیر درمانده و مستاصل ؛ دیدم بیمارستان ی محوطه در را شایان ؛ فشرد را گلویم بغض کشیدم؛ عمیقی

 هب حتی دیگر بطوریکه کرده سخت سنگی مانند را نازکم دل بودم گذرانده او با که سالهایی. نسوخت برایش دلم هم لحظه یک

 به ار روزهایی ؛ آورد می برسرم میخواست آنچه ظالمانه و میدید یافتنی دست مرا همیشه شایان.  کنم ترحم نمیتوانست هم خودش

 دو اینکه برای زمانی حتی که شدند زیاد ها فاصله آنقدر و کرد رها مرا ناجوانمردانه او و داشتم احتیاج وجودش به که آوردم خاطر

 بی با او . میداد عذابم بیشتر که تلخ خاطراتی با کس بی و تنها ؛ مونسی نه و همدمی نه. نداشت وجود بنشینیم هم درددل پای کلمه

 .واگذاشتند خود حال به مرا ازاو تر رحم بی هم ام خانواده و کشید نابودی به را ام زندگی رحمی

 امید هب تاامروز ؛ نماند باقی برایم کس دیگرهیچ ؛ است دشوار بسیار من سال و سن به زنی برای سختی همه این. نداد مجالم گریه

 یرینش برایم بزند؟ صدایم کسی چه آیم می خانه به وقتی.  باشم کسی چه امید به بعد به ازاین اما ؛ میشد سپری روزهایم آفتاب

 شموهای ؛ پرکند را شبهایم و روزها که ندارد وجود آفتابی دیگر ؟ بخرم را کسی چه ناز من و بکشد درهم را هایش اخم و کند زبانی

 بازخواهد ازحرکت کوچککش قلب همیشه برای دیگر لحظاتی تا که افتادم عزیزم آفتاب یاد به. بگویم الالیی برایش و کنم شانه را

 به را او دبای کس بی و تنها. بود خواهد عزیزم آفتاب خاکسپاری روز فردا زیاد احتمال به ؛ کرد سنگینی دلم بر بزرگ غمی. ایستاد

 و تنها اینجا اما. باشد ام خورده زخم دل بر تسالیی وجودش تا داشتم وهمدمی مونس کاش ای..  بودم درایران کاش ای.  بسپارم خاک

.  است سخت چقدر غربتکده این در آفتاب دادن دست از غم ؟ کند تحمل را مصیبت این چگونه هایم شانه خدایا ؛ بود خواهم غریب

 خدایا.  لرزید تلخ ی صحنه این آوردن یاد به از وجودم ی همه.  گذاشت خواهند روح بی و سرد گوری در همیشه برای اورا فردا

 ؟ کنم مدفون خاک خروارها زیر در را ازوجودم ای تکه میتوانم چگونه

 :آورد بیرون گرفته غم فضای آن از مرا آرش صدای

 .میخوری سرما ؛ هستند حساس خیلی تو های کردی؟ریه راباز دریچه چرا مهتاب ـ

 «؟ میکنی گریه داری توکه:»  گفت و بست را دریچه سرعت به و
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 . سخته خیلی ؛ سخته خیلی آرش ـ

 ازت ویمبر ازاینکه قبل برویم؛اما ؟بهتره ببینی را آفتاب نمیخواهی مگرتو:»  گفت ای گرفته بغش صدای با و آمد نزدم به آرش

 «.نداریم زیادی وقت اما نباشد خوبی موقعیت درخواستی چنین برای شاید.  دارم تقاضایی

 «؟ بدهی انسان یک به دوباره جان حاضری تو!  مهتاب:»  گفت او کردم؛ نگاهش تعجب با

 از هن بخواهی ازخدا باید آمدی اشتباه ؛ میدادم نجات را آفتابم میتوانستم اگر من:»  وگفتم کشیدم آهی و کردم پاک را اشکهایم

 «. من مثل مقداری بی موجود

 . داده قرار واسطه را تو خدا اما ـ

 گهنکاری انسان من یعنی.  شد پرپر چشمم جلو آفتابم ولی خواندم دعا ؛ کردم کردم؛ناله عجز همه این ؛ اندازی می خنده به مرا ـ

 . داده قرار واسطه مرا او که میگویی توحاال ؛ نکرد اجابت را دعایم که هستم

 ؛به برعکس گناهکارند؟ همه آنها که بگویی میخواهی تو.  میشوند کشته گناه بی انسانهای همه این ؟ میزنی که حرفیه چه این ـ

 . کرده واگذار تو به کاررا این خداوند که هستی باایمانی انسان تو نظرمن

 . فهمم نمی را منظورت من ؛ بگویی تر واضح بهتره ـ

 «؟ هست یادت آمد می آفتاب عیادت به هرروز که دختری:»  وگفت کرد مکثی آرش

 . بینم نمی اورا که چندروزه اما ـ

 «. دهی نجات مرگ از را او میتوانی تو... تو.  دارد احتیاج قلب یک به و دارد قلبی نارسایی ؛ نیست خوب زیاد حالش ـ

 ککوچ ی سینه.  لرزید وجودم تمام آن یک ؛ کنم هدیه دختر آن رابه آفتابم قلب که خواست من از او. شدم آرش منظور متوجه تازه

 اغدیدهد مادر ازیک که است درخواستی چه دیگر این بگویم و بکشم فریاد میخواستم ؟ بکشند بیرون را قلبش و بشکافند را او

 را دخترک ی پریده رنگ و معصوم ی چهره ناگهان به اما ؛ کنید تکه تکه را او میخواهید حاال که نیست بس برایم او مرگ ؛ میکنی

 فتابمآ نجات و میکردم حس وجود تمام با را او ؛ بودم شده نزدیک خدا به چقدر ؛ افتادم کلیسا در ام استغائه یاد به و دیدم خود مقابل

 ؛ یکردم دعوت آرامش به مرا نیرویی ؛ نشستم انتظار به عمل اتاق در پشت وقتی حتی که بودم شده امیدوار آنقدر.  دیدم می حتمی را

 رمدخت سالمتی و بیاید بیرون خندان ای چهره با آرش که میکشیدم انتظار هرلحظه ؛ شد خواهد خوب او که میزد فریاد وجودم ی همه
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 به هم دنیا نظرم به حتی ؛ دیدم می شده راتمام چیز همه ؛ کردم پوچی احساس ؛ دیدم خود مقابل در را آرش وقتی اما.  دهد مژده را

 . واگذاشته من به را«  آفتاب»  سال و سن به دختری جان به ؛ خداوند حاال اما. بود رسیده آخر

 ؛ یردپذ نمی را آن او جسم دیگر که حاال. بتپد ابد تا آفتاب قلب میخواهم من ؛ است دیگری آزمایش هم این:»گفتم و کشیدم آهی

 خبر نهاآ به زودتر هرچه بهتره ؛ سخته خیلی انتظار.  میکشند زجر خیلی او مادر و پدر حتما.  بدهیم اش هدیه دیگری کس به بهتره

 «. دهی

 همان هنوز ؛ نیک تغییر نمیتوانی تو:»  وگفت کوبید بهم را دستهایش ازخوشحالی ؛ بپذیرم راحتی این به نمیشد باورش اصال که آرش

 «. هستی قدیمی مهتاب

 .ببری آفتاب پیش را من بهتره ـ

 حیات های انهنش رنگش خوش لبهای و گلگلون های گونه.  میکشید هنوزنفس ؛ بود رفته خواب به سفید بستر درهمان زیبایم آفتاب

 ؛ ددار ادامه زندگی هنوز و....  تاپ ؛ تاپ ؛ تاپ گذاشتم اش سینه روی به را سرم و گرفتم دست در را گرمش دستان ؛ میداد نوید را

 «. تپید خواهد تاابد ؛ تپید خواهد قلبت. شود خاموش قلبت صدای وقت هیچ نمیگذارم:» کردم زمزمه لب زیر

 آن تمیخواس دلم ؛ نمیشدم سیر او به کردن نگاه از. برد نخواهم ازیاد هرگز را بوسه آن طعم ؛ بوسیدم را او لبان و بستم را چشمهایم

 .نداشت تمامی لحظات

 درکنارهم سختی روزهای ؛ نازنیم ؛ دلم عزیز.  دید نخواهم را ماهت روی وقت هیچ دیگه ؛ است خداحافظی روز امروز دلم عزیز ـ

 و بیندب نتوانست راهم ما کوچک خوشبختی همین وفا بی دنیای این ولی ؛ بودیم راضی و خوشحال بودیم هم با که همین ؛اما داشتیم

 نگت را کسی چه جای بزرگی این به دنیای این در یعنی ؛ نخواستیم زندگی از زیادی چیز که تو و من.  گرفت ازما قصاوت با را آن

 وقت هیچ که بود کوچک آنقدر هایمان خواسته ؛ بودیم راضی سرمان باالی سقف یک و نان لقمه یک به که ما ؟ بودیم کرده

 . ببیند نتوانست ما به راهم خوشی این که کور حسود چشم. کند حسادت آنها به دنیا فکرنمیکردم

 صدا به ار دراتاق آرش که بودم نشسته او تماشای به. بار هزاران بلکه ؛ دوبار نه یکبار نه بوسیدم را آن.  چکید بردستش اشکهایم

 «. ایستاده منتظرت بیرون عزیز مهمانی:»  گفت کند پنهان را خود خوشحالی میکرد سعی درحالیکه و درآورد

 .ببیند را آفتاب بار آخرین تا بیاید بگو بهش ؛ ندارم مادر جز را کسی ماتمکده این در منکه ـ

 .است عزیز برایت خیلی اما ـ
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 دهسپر فراموشی به ازمدتی بعد که ؛ امواتم مثل هم من!  است مرده دل من یاد به هم مگرکسی:»  گفتم آمیز تمسخر لبخندی با

 «. میشودند

 . نمیزدی حرف ناامید اینطور آمده کی میدانستی اگر ـ

 «!؟ عزیزجون:»گفتم تعجب با

 «. است عزیزتر برایت هم او از:»  وگفت داد تکان را سرش

 «!پدر؟:»  گفتم تامل بدون اما بود باور غیرقابل برایم بااینکه

 بزند عقایدش و اعتقادات به پا پشت توانسته چگونه پدر نبود باورکردنی برایم دیگر این خدایا ؛ رفت در سمت وبه کرد تبسمی آرش

 ؟ کرده تحمل را رنج این من بخاطر او آیا خدایا میکرد؛ یاد آن از نفرت و خشم با همیشه که بگذارد پا کشوری وبه

 و غرور مظهر روزی که مردی ؛ شده شکسته چقدر برمن وای ؛ شد نمایان پدر شده خم قامت و تکیده ی چهره و شد باز در

 او حاال.میکرد تحمیل برما را حرفهایش اجبار به ؛ بزند حرف نمیتوانست کسی او حرف روی روزی. آمده برسرش چه ؛ بود خودستایی

 ستدو ؛ است بزرگی اومرد ؛ ببینم چنین این را او نمیخواست دلم وقت هیچ ؟ آمده سرش به چه خدایا ؛ ایستاده مقابلم زار حالی با

 . خورده گره ابروان و کشیده قامت با ؛ ببینم ابهت با همیشه اورا داشتم

 و کرده قالب سردرهم پشت از را دستهایش ؛ بازداشتگاه آنطرف درخیابانی. نمیکنم فراموش هرگز را دیدارمان آخرین ی خاطره

 به لرزان پایی با ؛ داشتم وحشت شوم نزدیک او به ازاینکه ؛ ترسیدم بارازاو اولین برای که بود عصبانی حدی به اش قیافه میزد قدم

 آن ؛ نمیکنم فراموش هرگز بست نقش صورتم بر که را سیلی آن سوزش بود خواهد دیدارمان آخرین میدانستم ؛ رفتم قربانگاه

 و فتشرا با سال سالهای که مردی آبروی با.  فهمیدم دیر متاسفانه اما ؛ بود زندگی درس ؛ داشت گفتن برای حرفها خیلی سیلی

 همه اب وحاال کردم خرد و شکستم را او. دادم قرار خود بچگانه و پوچ تمایالت دستخوش را آن و کردم بازی بود کرده زندگی درستی

 سزاوار نم آیا.  بیاید من مثل مقداری بی موجود دیدار به تا کشیده دوش بر را سفر این بار سنگینی ام کرده حقش در که بدیهایی ی

 هستم؟ محبت و لطف همه این

 به که بانیل با. باشد شده پیروشکسته یکباره به کم سن دراین اش عزیزدردانه که باورنمیکرد ؛ خورد جا حسابی من دیدن با پدرهم

 «...پدر:» گفتم بازمیشد سختی

 کنان هق هق.  گرفت آغوش در محکم مرا و آمد سمتم به شتابان و زد برسرخود وناگهان کرد راتماشا آفتاب و من ؛ زده ماتم ؛ پدر

 مگرفت جان هم من. میگیرد جان اش حامی دیدن با که بودم شده ای بچه مثل ؛ کنم کنترل را خودم نمیتوانستم ؛ سردادم را گریه
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 کهپدردرحالی ؛ نباشد بیش خوابی او دیدار ؛ کنم رها را او اگر میترسیدم ؛ بودم چسبیده اومحکم به ؛ آوردم در بال پرو و شدم ؛زنده

 «. نیستی دیگرتنها ؛ آمده پدر ؛ کن گریه ؛ کن گریه عزیزدلم:»  گفت میکرد نوازش را موهایم

 ات اما است؛ من زندگی ی همه است من ووجود عمر ؛ توست ی نوه آفتاب این پدر کن نگاه ؛ شد تمام چیز همه ؛ آمدی دیر خیلی اما ـ

 جرز همه این مستحق من خدا به!  شد پرپر چشمم جلوی عزیزم چگونه پدر؛ببین. گذاشت خواهند سردی درگور را او دیگر ساعاتی

 او ؛ شد هدنخوا بیدار دیگر او که بکند را فکرش میتواند کی ؛ عروسک یک مثل درست ؛ رفته خواب به زیبا چه کن نگاه پدر. نبودم

 می ار وسیاهش بلند موهای ؛ میدیدی را آفتابم زبانی شیرین تا بودی آمده زودتر کاش ای پدر. است رفته ما پیش از همیشه برای

 . آمدی دیر که حیف چه اما داشت گفتن برای حرفها خیلی او ؛ دیدی

 بلندشو ؛ دهینمی را جوابش شده چی ؟حاال ببینی را او مگرنمیخواستی.  ببیند را تو تا آمده. آمده پدر بلندشو دخترکم ؛ گلم ؛ آفتابم

 ؛ داری واقعی پدر یک دیگه حاال گذشت؛ غصه و غم و سخت روزهای ؛ شد چیزتمام همه دیگه ؛ برگردیم ایران به میخواهیم ؛ عزیزم

 .بچشونه تو به را زندگی خوش طعم تا آمده اون

 قاصت باید چنین این که کردی نفرینی چه کردی؟ چه بامن پدر:»  گفتم و گرفتم آغوش در را سرآفتاب و کردم جدا پدر از را خودم

 «. دهم پس

 وفا بی گارروز ای ؛ میکند نفرین را فرزندش عزیزترین پدری کدام ؛ نزن من زخم به نمک اینقدر:»  گفت و کوبید اش پیشانی بر پدر

 تا کردم سکوت سال شش ؛ نداشتم وجود اما میکردم بودن به تظاهر سال شش ؛ نزدم دم و سوختم سال شش ؟ کردی چه من با

 ؛ نیاوردم دم و کشیدم زجر سال شش ؛ بودم ای جرقه منتظر زیرخاکستر آتش مثل سال شش ؛ میگذرد چه درونم در نفهمد کسی

 تآزار که ؟تو چرا تو اما.  بیاید سرش به هم بدتر ازاین باید من مثل خودخواهی انسان ؛ بودم هم ازاین بدتر سزاوار.  بود حقم چون

 «.نمیدیدم ا تور چنین این و میزد رقم برایم را عالم عذابهای تمام خدا کاش ای بود؛ نرسیده هم مورچه یک به

 جگرم .میکرد گریه سوزی چه با میداند خدا ؛ دیدم را پدر اشک بار اولین برای. گریست صدا وبی آرام و بوسید را آفتاب پیشانی

 به دانستمنمی آیم می عیادت به فکرمیکردم پیش لحظاتی تا:»  گفت گرفته دل و غمگین ؛ گذاشتم اش شانه روی رابه سرم ؛ سوخت

 هک شبهایی چه ؛ اوگذشت عشق با سخت سالهای این ؛ تاریکم شبهای روشنی. است من آفتاب ؛این رفت خواهم عزیزم قربانگاه

 و در هب و کردم کپی آنها از میفرستادی مادرت برای که را عکسهایی تمام ؛ بودم او با اما بودم تنها ؛ زدم حرف عکسهایش با تاصبح

 ردرونمد بفهمد کسی نمیخواست دلم که بود گرفته مرا تکبر و غرور قدر آن ؛ نداشت را دراتاقم کردن باز حق کسی.  زدم اتاقم دیوار

 تظاران به ؛ میگذشت انتظار به روز هر. میگذرد چه همسرش دردل که خبرنداشت است کسم عزیزترین که مادرت حتی ؛ میگذرد چه

 رویا این وقت هیچ اما ؛ بیایی سرزده روزی که بودم منتظرت ؛ میپریدم ازجا سراسیمه زنگی هر با.  برگردی خبر بی روز تویک اینکه
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 آرزو این که فسوسا ؛اما پدر ومیگفتی میکردی باز زبان میخواست دلم میگرفتی تماس دفترم شخصی تلفن به وقتی.  نکرد پیدا تحقق

 «. بودم خوش نفسهایت صدای با من و ؛ بودی دنده یک و لجباز خودم مثل توهم ؛ ماند دلم به

 تا یکردم شماری لحظه او که بودم گفته او برای ایران و ازشما آنقدر.برگردیم ایران به دیگر تاچندماه داشتیم قصد آفتاب و من پدر ـ

 «؟ مادر و پدر پیش میرویم فردا ؛ مامی:» میگفت رود خواب به اینکه از قبل شبها.  ببیند را شما

 .رسید پایان به عمرکوتاهش هم جا وهمین آمد بدنیا بیگانه کشور دراین. نیامد هرگز فردا آن که افسوس اما

* * * 

 دلم که ؛هرچند داد ادامه خود حرکت به دوباره جنیفر ی سینه در و ایستاد ازحرکت اش سینه در آفتاب کوچک قلب روز همان

 تهنشس آرام و ساکت بیمارستان ایوان در وپدر من عمل درطول.  میتپد همچنان او کوچک قلب که بودم خوشحال اما.بود ازغم آکنده

 هازاینک میکردند جدا را وجودم از ای تکه اینکه مثل میگذشت که هرلحظه میکرد همدردی من با و. بارید می همچنان باران ؛ بودیم

 برسرم نوازشی پدردست ؛ بود زده حلقه درچشمانم اشک گذاشتم او ی شانه روی را سرم.میکردم آرامش احساس بود پدردرکنارم

 تو هب را ماموریت این که داشته دوستت خیلی خدا.  آید برنمی اش عهده از هرکسی که.  دادی انجام بزرگی کار تو:» وگفت کشید

 «. دادی انجام احسن نحو به را ماموریت این که بودی خدا خوب ی بنده هم تو. کرده واگذار

 ی غصه و مغ از و کنم پدردردل برای میخواست دلم داشتم مصاحبت به احتیاج کنم؛ گریه نمیخواستم ؛ بود گرفته را گلویم راه بغض

 عزیز:»  فتگ و بوسید را سرم شد حالم پدرمتوجه. سرازیرمیشد اشکم بازمیکردم سخن به اماتالب. بگویم درماندگی و سختی سالهای

 ؛ میروی بین از کنی پنهان دلت در را غم این بخواهی ؛اگر ندادی دست از را کسی کم باش راحت ؛ نده عذاب را خودت اینقدر دلم

 «. میکنم درک را تو من

 .میکشیدم دوش به را اندوه این بار چگونه نبودی اگر سخت دقایق این در ؛ داشتم احتیاج بهت خیلی پدر ـ

 حشتو به مرا میخورد ایوان برسقف که تگرگ صدای. انداخت لرزه به را بیمارستان ساختمان رگبارتندی همراه به وبرق رعد صدای

 ؛ یشدم دورتر و دور لبخندی با که دیدم را آفتابم لحظه یک. انداختم نظری گرفته غم آسمان به و چسبیدم محکم پدر به ؛ انداخت

 «. آفتاب ؛ آفتاب ؛ کن نگاه را آسمان پدر:»  گفتم و پدرکردم به رو هراسان

 ؟ افتاده اتفاقی ؟چه عزیزم شده چی ـ

 «.خدا پیش رفت آفتاب ؛ شد تمام:»  وگفتم کشیدم آهی
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 خستگی شدت از اوقات گاهی ؛ نمیبرد خوابم ؛ نمیشد دور دیدگانم جلو از لحظه یک آفتاب زیبای ی چهره.  گذراندم را بدی شب

 روی بر و ازجابرخاستم بیاورم طاقت نتوانستم. میپریدم ازخواب هراسان که نمیگذشت دقایقی اما ؛ آمدند می هم روی به چشمهایم

 ناگهان ؛اما ستنی منتظرم کسی دیگر که میدانستم افتادم؛ راه به کودکان بخش سمت به هدف بی و ناباورانه و نشستم چرخدار صندلی

.  ستا خوابیده که کردم حس آن ؛یک رفتم تختش کنار به ؛ بودند نکرده بستری را کسی او جای هنوز.دیدم آفتاب اتاق در را خودم

 ار دستانش ؛ بست را چشمانش زدو لبخندی بود؛ خوشحال او. خواندم الالیی برایش و گذاشن تختش ی لبه را سرم همیشه مثل

 جز اام ببینم را آفتابم تا کردم راباز چشمانم آمد می نظرواقعی به چیز همه زدم ای بوسه برآن ؛ بود گرم هم هنوز گرفتم دردست

 هب ؟ آمده هوش به آیا ؟ است حالی اودرچه ؛ افتادم جنیفر یاد به لحظه یک. آمدم بیرون ازاتاق ناامید و درمانده نبود بیش خوابی

 گرفتم تدردس را او دست میزد منظم که بود آفتاب قلب این افتاد مانیتور به نگاهم بود رفته خواب به معصومانه ؛ رفتم اتاقش طرف

 شده زده هیجان آنقدر شنیدم می را نفسهایش صدای بودم دوخته چشم اش سینه ؛به زدم ای بوسه آن بر و

 .بود شده بیدار او کرد نوازش را موهایم کوچکش دست ؛ چکید اش سینه روی به اشک چندقطره ؛ تپید می شدت به قلبم که بودم

 .کنم بیدارت نمیخواستم ؛ ببخش مرا ـ

 .راببینم شما میخواست دلم خیلی ـ

 .بروم بهتره ؛ میشدم تو مزاحم نباید من ـ

 شما اما ؛ ینمبب را شما میخواست دلم خیلی. بودید اینجا شما که نمیگویم کسی به من بمانید میکنم خواهش:»  گفت و گرفت را دستم

 «. داری دوباره زندگی من به که ؛متشکرم ندادید من به را اجازه این

 . تشکرکنی خدا از بهتره عزیزم ـ

 دعا او برای و آمدید می آفتاب دیدن به که دیدم می را شما روز هر من. بود خواهم او یاد به همیشه اما....  متاسفم آفتاب برای من ـ

 .دارم بدی حس کنید باور حاال و بیفتد اتفاق این نمیخواست دلم وقت هیچ. میکردید

 هدیه وت به را قلبش که بود خواهد خوشحال او ؛ کرد نمیشد کاری هیچ و میرفت باید او نگرفتی را آفتاب جای تو ؛ نزن را حرف این ـ

 .داری احتیاج استراحت به تو بخوابی بهتره.  داده

 ؟ بکنم تقاضایی شما از ـمیشود

 .عزیزم البته ـ
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 .میخوانید هم من برای خواندید می آفتاب برای هرشب که شعری ـ

 .کردم خواندن به شروع بود شده جمع چشمانم در اشک درحالیکه

. نکردم ولقب اما ببریم ایران به را او که داشت اصرار ؛پدرخیلی است آفتاب خاکسپاری روز امروز بازگشتم؛ اتاقم به چهارصبح ساعت

 آفتاب ؛ آنجا وچه اینجا چه نمیکرد فرقی ؛ بماند سردخانه در او جسد نمیخواست دلم میبرد؛ زمان کنم تنظیم میخواستم را کارهایم تا

 .است من قلب در همیشه

 یدارب خواب مادراز صدای با صبح. نفهمیدم چیزی دیگر و دادم تکیه دیوار به را سرم بارید می همچنان باران رفتم پنجره کنار به

 .شدم

 ؟ خوابیدی اینجا چرا ـ

 .رفتم ازحال که بودم خسته آنقدر ـ

 «.شوی آماده باید:»  کردوگفت نگاهم غمگین حالتی با مادر

 . کردم تن به بود آورده همراه به که را مشکی لباس بدهم را جوابش اینکه بدون

 ؟ پدرکجاست ـ

 .منتظرند بیرون آرش با ـ

 .انداخت برسرم رنگی سیاه شال بوسیدو را صورتم

 عزیزم آفتاب درمرگ ؛اوهم میکند همدردی بامن که است چندروزی آسمان ؛ بارید می همچنان باران و بود سرد شدت به هوا

 دوجو به درمن خوبی حسی ؛گرمایش گرفتم را پدر دست میداد آزارم آور وهم سکوت درآن قبرستان هوای و حال. میکند سوگواری

 با بود داده یهتک درختی به غمگین و افسرده شایان ؛ نمیکردند تجاوز نفر بیست از بود آمد آفتاب خاکسپاری برای که مدعوینی. آورد

 .گرفت درآغوش را او و بوسید را دستش و شد خم دهد نشان العملی عکس پدر ازاینکه قبل و آمد سمتمان به پدر دیدن

 کردم دب من هستم سزاوار که بگویید ناسزا و فحش ، بزنید ؛برگوشم بریزید برسرم خاک نبود؛ خوبی دار امانت من ببخشید مرا ـ

 ... فرزندم و همسرم ؛درحق

 آرام»: گفت و کوبید پشتش بر و فشرد سینه به را او محکم ؛ کرد همدردی او با پدر. گریست و گذاشت پدر ی شانه رابر سرش و

 «. پسرم باش
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 قبری درون را زیبایم آفتاب غمدار و سرد درسکوتی. شدند دور آنجا از میداد دلداری را او ودرحالیکه گرفت را شایان بازوی آرش

 هاییازتن آفتابم بیاورد؟ طاقت تاریک و نمور جای این در میتواند چگونه او خدایا ؛ گرفت را وجودم تمامی غم.گذاشتند نمنا و سرد

 دلم. ریختم عزیزم روی به و زدم بوس آن بر و برداشتم را خاک از مشتی غم از آکنده دلی و اشک پراز چشمانی با. میترسد

 خواستمی دلم.کنم فغان نشسته بردلم که داغی از و بیفشانم برسر خاک ؛ بگویم هجران ازغم ؛ کنم شکوه ؛ بزنم فریاد میخواست

 به حال بی و حس بی.  دهم انجام کاری بتوانم که بودم آن از تر رمق بی اما ؛ سردهم جدایی غم از داد و بریزم رابهم زمان و زمین

 .خواندم الالیی برایش بار آخرین برای و میکرم تماشا را دلخراش ی صحنه آن و بودم داده پدرتکیه

 31فصل

 

 یوانهد مثل روز تاچند.  بود آفتاب درشت و ریز ازخاطرات پر که گذاشتم قدم ای خانه به و شدم مرخص بیمارستان از بعد هفته یک

 یدد رااز آفتاب وسایل تمام مادر همراه به پدر متاسفانه اما ؛ کنم پیدا او از ردی تا سرمیکشیدم طرف هر به ؛ نداشتم قرار و آرام ها

 غم .میکردم خودداری آنجا به رفتن از نشود ناراحت پدر اینکه برای اما بود؛ آفتاب اتاق ام دلخوشی تنها.  بودند کرده پنهان من

 غم ی قیافه دیدن از پدر ؛ کجا به نمیدانستم هم خودم اما بروم میخواستم.  نداشتم ماندن طاقت میکرد؛ سنگینی دلم بر بدجوری

 را او ؛ نداشتم را او دیدن طاقت.  میشد دور چشمانم ازجلو میفشرد درهم را هایش مشت درحالیکه و کشید می رنج من ی گرفته

 ودوانم او جلو و باشم خوددار میکردم سعی خیلی.  بدهم دست رااز او راحتی همین به نمیخواستم ؛ بودم آورده دست به سالها بعداز

 هب متعلق آنجا چیز همه.  میکردم خالی را دل ی عقده و میرفتم آفتاب اتاق به پدر چشم از دور شبها اما ؛ هستم خوب که میکردم

 مورد های عروسک از تا چند ؛ بود چیده ای گوشه در خودش سلیقه به را بازیهایش اسباب.  میداد را او بوی آن جای همه بود آفتاب

 تشتخ روی.  دارد تعلق دار خانه کدبانوی یک به اتاق اینکه مثل بود تمیز و مرتب جا همه ؛ بود گذاشته تختش روی را اش عالقه

 که ودب شده نزدیک من به آنقدر ؛ بود کنارم در واقعا اینکه مثل ؛ کردم حس را او ناگهان به.  گرفتم بغل در را عروسکها و نشستم

 دایص ؛ نبوده بیش رویایی که شدم متوجه ؛ بگیرم آغوش در را او میخواستم که همین اما ؛ شنیدم می هم را هایش نفس صدای حتی

 نآ تحمل ؛ گریستم درنیاید صدایم میکردم سعی ودرحالیکه کردم فرو کوچکش بالش در را سرم ؛ کردم خفه خود درون را فریاد

 تر عیفض دیگر. میکردم تحمل باید ؛ نداشتم راهم پدر غم طاقت اما ؛ بودم که غیرآنچه به کردن وانمود ؛ بود سخت خیلی برایم وضع

 . بکشم دوش به را او ی غصه بتوانم که بودم شده آن از

 با و دهند دلداری مرا میکردند سعی. نزنند سر ما به که نبود روزی.  بودند آرش و مادر همدمم و مونس تنها ؛ سخت ایام آن در

 .بیاورند بیرون هوا و حال آن از مرا جورایی یه من کردن سرگرم
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 یکردم صحبت او ی درباره و میکرد استفاده فرصتی ازهر.  دهد آشتی را شایان و من شده که صورتی بهر تا کرد تالش خیلی آرش

 نداشت امکان و بودم گرفته را تصمیمم ؛ نداشتم را او تکراری حرفهای حوصله.  میکردم باز خود سر رااز او نوعی به دفعه هر ومن

 . پدررفت سراغ به کند راضی مرا نمیتواند دید وقتی او.  دهد تغییر را آن بتواند کسی

 اهیگ و میشد خشمگین پدر ی چهره گاهی ؛ باشد شایان و من با ارتباط در زدم حدس. کرد صحبت مفصال پدر با یکساعتی آرش

.  داشتن هم فکرکردن ارزش حتی شایان شود؛ عصبانی او ؛ شایان مثل مقداری بی موجود بخاطر نمیخواست دلم.  میرفت فرو درفکر

 ؛ دمیش ثبت آن در هایش خاطره و یاد که مغزم از قسمت آن اینکه مثل ؛ بودم کرده پاک ذهنم از همیشه برای را او لعنتی شب آن از

 مشکالت با خودم و نبود کنارم در شرایط ترین سخت در.  نکردم حس زندگی در گاه هیچ را وجودش ؛ بود شده پاک یکباره به

 لد او به انقدر ؛ شدم شیدایش و عاشق لوحانه ساده و کردم باور را او عشق که داد بازی چنان آن مرا سالها.  بودم گریبان به دست

 اما.  مداشت را شایان چون پذیرفتم دل و جان با را کسی بی و غربت غم ؛ میکردم دلتنگی احساس نبود کنارم در وقتی که بستم

 ای ؛ وردآ چنگ به را ام دارایی بتواند تا داد فریب مرا سالها.  بود تازه ای حقه فکر به او ؛ میکردم نگاه عاشقانه را او وقتی که افسوس

 برای نیرنگ و حقه همه این.  میدادم هدیه او به و گذاشته اخالص طبق در داشتم هرچه تا میکرد اقرار صادقانه اول روز همان کاش

 در گرگی او.  کشید نابودی به را آن دشمنی مانند و شد وارد ام زندگی به دوستانه او ؟ بود چه

 نهممک که نیامد وجود به فکر این ذهنم در اصال.  کردم باور را او ابلهانه هم من و کرد جلب را اعتمادم راحتی به که بود میش لباس

 . بخورم ای ضربه چنین این میرد می من بدون میکند وانمود که همسری از روزی

 سالهای ؛ کردم تلف بیهوده را عمرم از سال ده ؛ نشست ام پیشانی بر سردی عرق دهنده تکان و تلخ خاطرات آن آوردن یاد به از

 . گشت برنخواهد هرگز که سالهایی.  شد محو غباری پشت در همه و همه طراوت و شادابی ؛ جوانی

 «؟ کنیم صحبت باهم داری حوصله:»  گفت و کرد صدا مرا پدر ؛ آرش رفتن از بعد

 «؟ ای گرفته ات آینده برای تصمیمی چه دخترم:»  گفت و فکرکرد کمی پدر.  دادم تکان موافقت عالمت به را سرم

 .برگردم ایران به شما با میخواهم ـ

 ؟ چیست شایان تکلیف ـ

 . داد خواهد انجام وکیلم را کارهایم ی همه ـ

 ؟ شوی جدا او از میخواهی ـ

 ؟ دارید دیگری نظر شما ؛ شکنجه و رنج همه این از بعد ـ
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...  مهتاب.  کنمب دخترم به پدرانه نصیحت چند میتوانم فقط پدر یک بعنوان ؛ بگیرم تصمیم نباید من:»  گفت و داد تکان را سرش پدر

 نای برای بزنم میخواهم شایان ی درباره که حرفهایی نشود؛ تکرار دیگر دارم سعی که ام داشته زندگی در زیادی اشتباهات من

 زندگی نای ی ادامه برای اگر میخواهم.  ببرم ایران به تنهایی به را تو که ام نیامده من ضمن در و تکذیب یا کنم تایید را او که نیست

 «... شایان مثل یکی من مثل یکی ؛ نوعی به هرکس ؛ دارد اشتباهاتی زندگی در هرمردی ؛ بپاشد ازهم نگذارم دارد وجود راهی

 مردانگی از ییبو او اما هستید واقعی مرد یک شما نکنید مقایسه او با را خودتان:»  گفتم عصبانیت با کند تمام را حرفش پدر نگذاشتم

 «. نبرده

 . داشتم زیادی خطاهای هم من اما ـ

 از عضیب اما کرد جبران میشود را اشتباهات ازاین بعضی.  اند داشته اشتباهاتی زندگی در همه!  میزنید که است حرفی چه این پدر ـ

 کنیدمی مقایسه کسی چه با را خودتان شما.  نداشت را لیاقتش اما دادم زیادی های فرصت او به من.  کرد جبران نمیتوان هرگز را آنها

 هم آن که داشت فرق ما با تان عقیده فقط شما.  است بزرگی مرد ؛ میکند خانواده و خانه وقف را اش زندگی ی همه که کسی ؟

 . دارد وجود مسائل ازاین همیشه نسل دو ببین.  است طبیعی

 ... اما ـ

 یشههم ؛ بیاورید بیرون چنگش رااز مادر دارایی نکردید سعی نیرنگ و حقه با شما ؛ بزنم را حرفم بدهید اجازه میکنم پدرخواهش ـ

.  گفتیدن دروغ و نکردید خیانت مادر به ؛ نگفتید ما به نازکتر گل از ؛ نکردید بحث مادر با ما جلو یکبار ؛ داشتید نگه را او حرمت

 زارآ و اذیت ترس از دخترتان هرشب ؛ نکردید خالی فرزندتان و زن سر بر را خود ی عقده و نیامدید خانه به برخ بی و مست هرشب

 «. میترسم پدر از من ؛ مامی:»  نزد فریاد و نبرد پناه اتاقش به شما

 همه از ؟ ویمبگ برایتان ام زندگی خوش سالهای این از میخواهید بازهم:»  گفتم ای گرفته بغض صدای با بود آمده بند نفسم درحالیکه

 پدر . ببخشم را او میتوانم چگونه ؛ بخشید نخواهم ابد تا را خودم من.  بودیم مقصر دو هر شایان و من آفتاب مرگ در گذشته اینها ی

 «. کرد مشغول را فکرم خیلی امروز مقدار بی این ؛ ندارم را تحملش دیگر ؛ کنید تمامش بهتره ؛

 کار و کس بی مگر ؛ کردی پنهان سال همه این چرا:»  گفت میلرزید صدایش درحالیکه.  بود شده جمع پدر چشمان ی گوشه در اشک

 «. دهد انجام میخواهد دلش غلطی هر گذاشتی که بودی

 . نفهمیدم و داد بازی مرا سالها.  دارد نرمی و چرب زبان او ـ
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 و دبگذار بیرون گلیمش رااز پایش نمیکرد جرات شارالتان ی پسره اون بودم دخترم حامی اگر.  کردم بد من ؛ دخترم ببخش مرا ـ

 یرانا به زودتر هرچه تا میروم وکیلت سراغ به فردا ؛ رسید پایان به ات زندگی سخت روزهای دیگر. بگیرد بازی به را تو زندگی

 «. برگردیم

* * * 

 که درمانده و سردرگم انسان یک ؛ بودم کرده فراموش را خود ماهیت و موجودیت.  میگذشت هم پی در کشنده و سخت روزهای

 خالی دل ی عقده نشستم می ساعتی یک ؛ میرفتم آفتاب خاک برسر ؛ نداشتم قرار و آرام خانه در.  دید می بسته را ها راه ی همه

 خرهباال و افشاندم می برسر خاک ؛ میزدم زار ؛ نالیدم می جدایی و هجران ازغم ؛ میگفتم روزگار وفایی بی از ؛ میزدم فریاد ؛ میکردم

 به ؛ نمیکردم آرامش احساس هم آنجا اما.  بازمیگشتم خانه به ؛ بود کرده پر را ذهنم تمام آفتاب یاد درحالیکه ؛ حال بی و رمق بی

 شخو روزهای و افتادم می دور چندان نه های گذشته یاد به.  میکرد آرام مرا و بود کننده دلگرم حرفهایش ؛ میبردم پناه مادر ی خانه

 بودم کرده درست که را دمی تازه چای تا نشستم می شایان انتظار به خانه کوچک ایوان در عصرها.  آوردم می بخاطر را ام زندگی

 ترک را آن نمیخواست دلم ؛ داشتم خانه آن به نسبت غریبی حس ؛ بودیم خوشبخت نظرم به روزها آن چقدر ؛ بخوریم هم درکنار

 شده ردگیافس دچار و میداد آزارم خیلی مادر و پدر نبود بااینکه.  رسید خواهد پایان به آنجا از رفتن با ام خوشبختی اینکه مثل ؛ کنم

 همه.  تنشس می برلبانم رضایت از لبخندی ؛ میرسید شب به روزهایم آفتاب آمدن امید به و بود کنارم در شایان که همین اما ؛ بودم

 ودمخ من چرا ندارند مهتاب نام به فرزندی آنها که حاال:»  میگفتم خود پیش ؛ بکنم وفرزندم همسر وقف میخواستم را ام زندگی ی

 «. بدهم عذاب رااینقدر

 دونب را خوشی و خوب زندگی و اند کرده فراموش مرا راستی راستی فکرمیکردم ؛ میگذرد چه آنها دل در بدانم که بودم نشده مادر

 می باهم ؛ میکردیم خستگی احساس باهم ؛ میکردیم کار باهم.  بود سال دو - یکی همان ام زندگی خوش روزهای.  گذرانند می من

 رنامهب آن دالر دالر برای ؛ داشت ارزش خیلی برایمان ؛ آوردیم می دست به سختی به که پولهایی.  میکردیم درددل باهم و خندیدیم

 . درنماندیم وقت هیچ شکرخدا و میکردیم ریزی

 می درسر شیطانی فکرهای او ؛ آمدیم آمریکا به که اول روز ازهمان آیا ؟ سرداشت در دیگری های نقشه شایان مدت این درتمام آیا

 و همسر هایش خواسته به رسیدن برای و شد مبدل طماع و خودخواه انسانی به که جایی تا کرد عوض را او آمریکا جو یا ؟ پروراند

 .کرد له پا زیر را فرزندش

 آفتاب یاد به و میکرد راپر سیمایم اندوه و غم غبار کم کم اما ؛ انداخت می ام زندگی های شادی یاد به مرا ناخودآگاه خانه آن دیدن

 ههرچ میخواست دلم بود نگذاشته باقی برایم خوشی ی خاطره درحالیکه ؛ بود مرده برایم که مردی و افتادم می ام رفته دست از

 رسدب دستم به ام آزادی حکم زودتر تاهرچه بودم منتظر فقط.  کنم فراموش را خاطرات این بتوانم شاید تا. بازگردم ایران به زودتر
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 کن اورب ؛ کنم اذیتش میتوانستم راحت خیلی. هستی آزاد دیگر تو ؛ شد تمام چیز همه:»  گفت و آمد خانه به پدر روز یک سرانجام و

 از بودیم خورده عزیز با که نمکی و نان خاطر به فقط اما ؛ بکشم بیرون حلقومش رااز حقت که بود تر آسان هم خوردن آب از برایم

 « گذشتم او

 کردم ائتقر دل را نامه طالق مفاد وقتی ؛ کردم باز را پاکت لرزان دستی با ؛ داد دستم به آوردو بیرون پاکتی و کرد جیبش در دست و

 شده هار کس بی و تنها افتاده دور ای جزیره در اینکه مانند بود؛ گرفته را وجودم تمام پوچی و بودن تهی احساس داشتم عجیبی حال

 هدرهال و گذاشت اثر جسمم و روح بر اینطور طالق ی دهنده تکان نام چرا نمیدانم اما میکردم شماری لحظه روز این برای بااینکه.  ام

 رزهل به تنم باشم می مطلقه زن یک اینکه آوردن یاد به امااز میکردم زندگی آزادی مهد در بااینکه.  رفتم فرو وحشت و ازترس ای

 جدا همسرش از که زنی ما ی جامعه در ؛ باشد دنیا آنطرف اگر حتی کرد عوض نمیشود را کس هیچ رسوم و آداب و فرهنگ.  افتاد

 و کردم نگاه را پدر زده بهت حالتی با.  بود خواهد همینطور هم تاابد و بوده همینطور قدیم از ؛ نداشته خوبی جایگاه گاه هیچ شده

 «. هستم خانواده مطلقه زن اولین من:»  گفتم

 و یسع ی همه تو!  میزنی که است حرفی چه این دخترم:»  وگفت نشست کنارم ؛ میداد قورت سختی به را دهانش آب پدردرحالیکه

 «؟ رانمیخواستی همین خودت تو مگر نداشت وجود راهی دیگر کردی؛ را تالشت

 ؛ نمک پیدا نجات او دست از زودتر هرچه میخواستم ؛ بود آرزویم که کن باور ؛ پدر:»  گفتم و گرفتم دست در را اش زده یخ دستان

 «. میترسم حاال...  اما

 که مه حاال و بیچارگی و بدبختی عمر یک ؛ خاطره عمر یک ؛ بود زندگی عمر یک برای گریه ؛ نبود شادی گریه.  گریستم زار زار و

 را اخد ازهمه اول تو ؟ میترسی ازچه دخترم:»  گفت میکرد نوازش را موهایم که پدرهمانطور.  میکرد دنبالم سایه مثل بودم شده آزاد

 و جسورتر چون ؟ داشتی فرق برایم باهمه تو چرا میدانی هستی شجاعی دختر تو.  بود خواهم درکنارت هستم زنده تا هم من و داری

 با را هایت خواسته ؛ میکردی دفاع حقت واز میگفتی را اشتباهاتم صادقانه و ایستادی می رویم در رو ؛ داشتی سرپربادی ؛ بودی نترس

 راانسان شایان.  بود گرم دلم کردی ازدواج که ؛وقتی همین برای ؛ آوردی نمی کم وقت هیچ و میگرفتی شده که هم دندان و چنگ

 ایرونی دختر یک کامل ی نمونه تو ؛ کنند اجحاف حقت در بگذاری که نیستی کسی تو که میدانستم خوب را این اما ؛ نمیدانستم الیقی

 با ماا ؛ کنید زندگی کشور دراین میخواهید چطور که داشتم وحشت بودید آمده اینجا به شما که اوایل.  همت با و غیرت با ؛ هستی

 آینده توانیمی تو.«  بکشد بیرون آب از را شایان و خودش گلیم میتواند خوبی به ؛ بماند در که نیست دختری مهتاب این:»  گفتم خود

 دیگر ؛ داری احتیاج بیشتر فرصت به فقط ؛ بزنی رقم داری دوست که آنطور را ات

 «. داشت خواهیم روشن ای آینده هم کمک با.  کند خراب را ات زندگی ام گذشته اشتباهات نمیگذارم
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 بودم شده تن روئین ؛ داد آرامش من به الالیی مانند صدایش.  گذاشت اثر جسمم و روح بر بخش آرام قرص یک مانند پدر صحبتهای

 هم ار خودم تحمل حتی ؛ ریختم بهم دوباره عصر اما.  برسم روشنایی به و بگذرم ها ازتاریکی و بروم دیو جنگ به میخواست دلم ؛

 مسردرگ خود افکار در آنقدر اما ؛ آورد برایم چای لیوان یک پدر.  کردم تماشا را خیابان هدف بی و نشستم پنجره کنار.  نداشتم

 مدهآ سرزده خودش یا بود کرده هماهنگی بااو ازقبل پدر نمیدانم ؛ آمد دیدارمان به آرش که نگذشت ساعتی.  کرد یخ چای که بودم

 . بود

 «؟ موافقی چای لیوان یک با:»  گفت و کرد نشستن به دعوت را او پدر ؛ ندارم خوشی حال که بزند حدس میتوانست ام قیافه از

 . بنشینید بفرمایید ؛ نکشید زحمت سهامی آقای ـ

 . زحمتی چه پسرم ـ

 . بکنم کمکتان بدهید اجازه پس ـ

 . حرفی یک شد این ـ

 و آمد سراغم به بیسکویت ظرف یک با دقایقی از بعد. کردند صحبت باهم نشنوم من بطوریکه درآنجا و رفت آشپزخانه به آرش

 «؟ شدی بهتر ؟ چطوره حالت:»  گفت

 . میکند درد سرم کمی ـ

 . نگرانم تو برای من ؛ مهتاب ـ

 «. حرفهاست ازاین تر کلفت من پوست:»  گفتم و زدم تلخی لبخند

 . ناامیدی که بازهم ـ

 ؟ دارد وجود هم امیدی مگر ـ

 . امیدواری زندگی به هنوز که شوی متوجه تا کن نگاه خوب را اطرافت ـ

 داغ اب مطلقه زن یک ؛ میشود ختم جا یک به افکارم تمام حاضر درحال اما ؛ باشد باتو حق شاید:»  گفتم و انداختم باال را هایم شانه

 «. دل بر عزیزی

 ... تو مهتاب ـ
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 خون لمد که نده دلداری مرا ؛ است پر نصیحت از گوشم که نکن نصیحتم دیگر تو آرش میکنم خواهش:»  گفتم. دهد ادامه نگذاشتم

 به اما ؛ بودم فرزند و همسر صاحب پیش چندماه تا من ؛ کنم فراموش را چیز همه زودی این به که میخواهید ازمن چرا آخه.  است

 هک است ای جمله این ؛ خواهدشد درست چیز همه ؛ بود پر امید از دلم اما نداشتم راحتی زندگی که درسته.  دادم دست رااز همه ناگاه

 . میکردم تکرار روز هر

 ظرتن به آیا.  رفت برباد ام زندگی و شد پرپر چشمانم جلوی فرزندم ؛ کرد خیانت من به همسرم ؛ شد خراب چیز همه یکباره به اما

 و سرهم درکنار تا میکردم تالش ؛ داشتم امید چون بودم استقامت و صبر ی اسطوره روز یک بله ؟ باشم نرمالی انسان میتوانم من

 اریب کوله با رسیدم صفر نقطه به حاال و بود فایده بی تالش همه این! امیدی چه به حاال اما ؛ باشم داشته خوبی زندگی فرزندم

 «... تلخ ازخاطرات

 هم اشکی دیگر حتی ؛ شدم خسته خدا به آرش:»  گفتم میدادم قورت را دهانم آب سختی به درحالیکه.  گرفت را گلویم راه بغض

 «. ندارم ریختن برای

 . نزد حرفی پدر آمدن تا و کرد سکوت آرش

 . نکند درد دستتان ـ

 . بفرمایید ؛ میکنم خواهش ـ

 صدق کی شما:»  گفت میگذاشت میز روی به را چای فنجان درحالیکه آرش.  نوشیدیم تلخ سکوتی همراه به سرد محیطی در را چای

 «؟ بروید ایران به دارید

 «. دیگر هفته دو یکی تا زیاد احتمال به:»  گفت پدر

 «؟ زود اینقدر چرا:»  گفتم اراده بی ؛ افتادم آفتاب فکر به ناگهان

 «. بیندازیم تاخیر به را سفر میتوانیم داری کاری اگر:»  گفت و انداخت ام چهره به نگاهی پدر

 «. ندارم کارخاصی نه:»  گفتم و انداختم باال را هایم شانه

 «. است بهتر تو برای برویم زودتر هرچه:»  گفت پدر

 هک آرش ؛ شوم جدا آفتاب از زودی این به نمیخواستم من میکردم گرما احساس و بود شده برافروخته ام چهره نداشتم خوشی حال

 «. میشود هفته دو یکی از بیشتر دهید انجام را کارهایتان تا هم حاال:»  گفت شد حالم متوجه
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 «. میدانی صالح خودت که هرطور:»  گفت و من به کرد رو پدر

 «. دارم سراغ ایرونی خوب رستوران یک ؛ بگذرانیم هم دور را امشب بهتره:»  گفت آرش

 «. ندارم را حالش منکه:»  گفتم حوصلگی بی با

 «. شوی آماده بهتره خوبه خیلی هم ات روحیه برای ؛ است خوبی فکر منکه نظر به ؟ چه یعنی ندارم را حالش من:» گفت پدر

 را خودم تیوق.  کشیدم برس را موهایم و نشستم آرایش میز جلو ؛ کردم تن به ای ساده لباس.  رفتم اتاقم به و برخاستم میلی بی با

 ؛ ودمب کرده فراموش را خودم که بود وقت خیلی.  است قدیمی مهتاب همان این که نمیشد باورم ؛ کشیدم آهی کردم تماشا آیینه در

 فرم و شده نمایان محسوسی طرز به ام گونه استخوانهای ؛ بود شده کبود چشمانم زیر و نشسته گود انگشت بند یک اندازه به چشمانم

 درهنوزپ.  آمدم بیرون اتاق از و کردم جمع سرم پشت در را موهایم سرعت به کنم تحمل نتوانستم دیگر.  بود داده تغییر را صورتم

 «؟ نشدید آماده شما چرا:»  گفتم بود نشسته

 . یدبیفت راه نشده دیر تا بهتره ؛ کنم استراحت کمی میخواهم ؛ کردم دوندگی خیلی روزه چند این ؛ گفتم هم خان آرش به عزیزم ـ

 رنج هاینهم من نه و میکشید عذاب خودش نه که بود چنین این فکرش طرز پیش سالها کاش ای! تغییر اینهمه و پدر ؛ نمیشد باورم

 دست نیستیم حاضر نخوریم زندگی در تلخی شکست و نرسیم بست بن به تا که هستیم مخلوقاتی چگونه انسانها ما خدایا.  میکشیدم

 باارزش چیزهای خیلی و شده دیر دیگر که آییم می خود به ووقتی ایم کرده اشتباه که کنیم اقرار و برداریم خودخواهی و غرور از

 . ایم داده دست رااز

 . کردم انتخاب را پنجره کنار میز همیشه مثل و رفتیم رستوران به آرش اتفاق به

 ؟ بهتری ؟ چطوره حالت ـ

 . خوبم ؛ متشکرم ـ

 یک خرید برای اگر حتی.  ریختی بهم حسابی.  نشینی خونه توی اینقدر بهتره اما بکنم نصیحتت نمیخواهم ؛ نیستی خوب هیچ اما ـ

 را آن یبتوان مشکل کرد؛ پیدا راه دلت ی خونه به اگر که ؛ کند تسخیر را جسمت و روح غم نگذار ؛ بیا بیرون شده که شیرهم قوطی

 . کنی بیرون

 لوکبابچ یک با:»  گفت دهد تغییر را بحث اینکه برای آرش.  کردم تماشا را رستوران کنار زیبای دریاچه ؛ پنجره از و کردم سکوت

 «؟ موافقی ایرونی
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 باز انزب باالخره ؛ نبودم مطمئن اما بزنم حرفی میخواستم ؛ گذشت سکوت به لحظات ؛ دادم تکان را سرم کنم نگاهش اینکه بدون

 «. برگردم ایران به نمیتوانم من...  آرش:»  گفتم و کردم

 «؟ چرا:»  گفت و کرد نگاهم باتعجب

 ؛ سال ده از بعد آیا ؟ کنم تحمل را اطرافیانم سنگین نگاه میتوانم آیا!  بیاورم دوام میتوانم درایران نمیدانم.  ندارم را اش آمادگی من ـ

 ؟ کنم آرامش احساس پدری درخانه میتوانم

 وفق رب چیز همه که باشی داشته توقع نباید ؛ کنی آماده مشکالت با رویی رودر برای را خودت باید:»  گفت و فکرکرد کمی آرش

 «. کنی درک را آنها باید هم تو ؛ کنند درک را تو فقط دیگران که بمانی منتظر نباید ؛ باشد مرادت

 نآ نمیتوانم دیگر ؛ دارد فرق اوضاع حاال اما ؛ ام آمده کنار ها سختی با ؛ ام ساخته مشکالت با همیشه ؛ میدانی مرا اخالق که خودت ـ

 ؛ داشت دخواه ادامه وضع این کی تا نمیدانم ؛ شده سخت برایم دیگران تحمل. میشکند دلم حرفی کوچکترین با.  باشم سابق مهتاب

 . کنند مدارا من با باید که میسوزد هم بابا و مامان برای دلم

 . میکنند درک را تو آنها ؛ نخور را چیزها این ی غصه ـ

 . کنند ترحم من به نمیخواهم اما ـ

 اآنه وجود از ای تکه تو.  میگذارند مایه دل و جان از آنها. نمیکنند ترحم فرزندشان به مادری و پدر هیچ ؛ نگذار ترحم را این اسم ـ

 باش نداشته زیادی توقع مادرت و پدر از. ندارد وجود ترحم اما ؛ هست فداکاری عشق در.  ورزند می عشق تو به آنها ؛ هستی

 رایب ؛ داشته سختتری مراتب به روزهای سالها این در پدرت ؛ اند کشیده زجر کافی اندازه به هم آنها کشیدی زجر تو که همانطور

 هب لب اما ؛ میکند آب را وجودش ذره ذره و میسوزد ازدرون کنددرحالیکه سکوت ؛ کند گریه صدا بی که است دشوار خیلی مرد یک

 ازسالها بعد را اش گمشده حاال او.  ندارد ای غصه و غم هیچ فرزند دوری از که میکند وانمود طوری دیگران جلو و گشاید نمی شکوه

 را فرزند از جدایی تلخ طعم خودش چون.  باشد او بردل مرحمی میخواهد و ؛ خورده زخم و شکسته دلی با ای شده گم ؛ کرده پیدا

 . کند پیدا را خودش کم کم تا بده فرصت او به پس ؛ میداند مقصر را خودش عزیزش سرنوشت در و چشیده

 زنشسر را خودش میشوی آب غصه از که بیند می را تو وقتی ؛ نمیزند دم و میسوزد میکند نگاه را تو هروقت او ؛ نبین را او اینطور

 .میکند

»  میگوید و میرود راه ؛ میداند مقصر من سرنوشت در را خودش او.  میسوزد جگرم بینم می را پدر وقتی ؛ است همین من مشکل ـ

 . نمیشود اما ؛ ندارم غمی که کنم وانمود میخواهد دلم خیلی آید برنمی کاری هیچ من دست از و...«  ببخش مرا خدایا
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 . میشود درست چیز همه ؛ باش داشته صبر ـ

 . باشد همینطور امیدوارم ـ

* * * 

 باور ؟ بازگشتم وطن به من آیا ؛ میکردم تماشا را اطراف مناظر پنجره از زده بهت نشست زمین به مهرآباد فرودگاه در هواپیما وقتی

 رزوآ همیشه.  داشت خواهیم و داریم تعلق آن به نسلمان به نسل که جایی ؟ است من ی خانه اینجا آیا ؛ بود مشکل برایم کردنش

 دست رمایگ ؛ نداشتم رفتن یارای.  بودم بازگشته تلخ خاطرات از باری کوله با ؛ تنها اما ؛ بازگردم ایران به فرزندم و همسر با داشتم

 سالن به هرچه اما ؛ میرفتم او دنبال به روح بی جسم یک مثل العملی عکس هیچ بدون. میکرد همراهی مرا او.  میکردم حس را پدر

 بر هک عرقی و قلبم طپش ؛ تنم گرمای ؛ دارم وجود کند ثابت تا میداد نشان ازخود بیشتری تقالی روحم میشدیم نزدیک انتظار

 .کن کمکم!  خدایا ؟ داشت خواهم را آنها تحمل آیا. میکرد اعالم را موجودیتم ؛ همه و همه بود نشسته ام پیشانی

 یدند نمیخواست دلم.  نداشتم را کسی دیدار یارای ؛ بود نیامده استقبالم به ام خانواده جز کسی بودم خواسته پدر از که همچنان

 رچقد ؛ باشد زیبایی الهه همان این که نمیشد باورم!  خدایا ؛ بود مادر کرد جلب را نظرم که کسی اولین.  درآورد را اشکم خویشان

 ازنگاه ردمیک سعی که اندوه و غم جز اما ؛ بیابم او در گذشته نشاط و شادی از اثری شاید تا شدم دقیق صورتش در!  بود شده شکسته

 و وقار نآ از میرفت راه وقتی ؛حتی آمد سمتم به شتابان ؛ پریده رنگ سیمایی و فروغ بی چشمانی با ؛ ندیدم هیچ کند پنهانش من

 . بودم آورده ام خانواده برسر چه!  خدایا ؛ نیافتم ردی گذشته ابهت

 ... فدای الهی ؛ مهتاب دلم عزیز ـ

...  بارها ؛ بار ده نه ؛ یکبار نه ؛ بوسیدم و بوییدم را او.  انداخت من آغوش در را خودش دهد ادامه حرفش به بتواند اینکه بدون و

 او از دور زیادی سالهای.  شوم یکی او با و بروم وجودش در ؛ شوم همنفس او با میخواست ،دلم شنیدم می را نفسهایش تالطم صدای

 شانه یرو را سرش.  کنم خالی آن در را غربت و کسی بی و تنهایی درد بتوانم تا داشتم احتیاج آغوش این به چقدر میداند خدا ؛ بودم

 سینه در سنف.  کنم کنترلش نمیتوانستم دیگر میشد جاری اگر که شود جاری اشکم نمیخواست دلم ؛ گریست صدا بی و گذاشت ام

 کنممی خواهش.  گشت برخواهم روزی که گفتم ؛ آمدم من باالخره:»  گفتم میفشردم گلویم در را بغض درحالیکه ؛ بود آمده بند ام

 «. کرد نخواهم ترکت وقت هیچ...  ماند خواهم درکنارت ابد تا ؛ نکن گریه

 . آمدی خوش وطن به دلم عزیز ـ

 را ودشخ عصازنان مامانی.  گریستند و گرفتند آغوش در محکم مرا بیاورند برزبان کالمی اینکه بدون ؛ آمدند کنارم به زهرا و ماهان

 «. آمدی خوش خانه به:»  گفت میزد رابهم نمناکش چشمان درحالیکه و بوسید را سرم ؛ رساند من به

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          362  |صفحه            

 

 «. ندانستم را قدرش که خوبی دوران ؛ خیر به ها گذشته یاد:»  گفتم و گرفتم آغوش در را او

 . هستند انتظارت در خوب روزهای هم هنوز ـ

 ؛ ودنب چنین این اما ؛ اند کرده فراموش مرا همه که فکرمیکردم ؛ دیدم نمی هم درخواب حتی که کردند ازمن گرمی استقبال چنان آن

 .میکرد ام همراهی مهربان جمع این در آفتابم کاش ای.  بودم سپرده فراموشی به را همه خودم

 که را بغضی ؛ کنم کنترل را خودم نتوانستم دیگر رسیدیم خانه به وقتی ؛ بودم آفتاب یاد به بزنم حرفی اینکه بدون راه طول درتمام

 باهم ؛ بازگردیم ایران به باهم بود قرار ؛ پرکرد را ذهنم تمام آفتاب خاطره و یاد.  ریختم بیرون ناله و اشک با بودم کرده خفه گلو در

 زدم خود روی و برسر.  بودم بسته سفر بار تنهایی به وخود کرده رها دنیا ور آن را او تمام رحمی بی با من اما ؛ بگذاریم خانه این به پا

 . گفتم آفتاب های خوبی از و

 بودم داده تدس رااز آفتاب امروز همین اینکه مثل ؛ میکرد گریه و نشسته ای درگوشه هرکس ؛ بود شده تبدیل ای مصیبتکده به خانه

 راییس مرثیه عزیزم غم در بتوانم تا بود گذاشته آزادتر مرا مادر و پدر کنار در بودن و غمبارخانه محیط.  بگیرم آرام نمیتوانستم ؛

 را ریکدیگ دوری طاقت ازاینکه ؛ میکرد شماری لحظه ایران به آمدن برای ازاینکه ؛ زندگی به عشق از ؛ گفتم هایش خوبی از.  کنم

 تلخ گیزند از ؛ غربت در ام کسی بی و ازتنهایی ؛ گفتم ام غریبی از.  کرد جدا ازهم را ما ناجوانمردانه تقدیر دست اینکه از و نداشتیم

 .آور عذاب سالهای دراین ام دلخوشی ازتنها و سیاهم بخت از ؛ غمم سراسر و

 «.بگیر آرام دلم عزیز:»  گفت و گرفت آغوش در مرا میکرد گریه که همچنان مادر

 شش فقط و فقط ؟ کنید فراموش مرا توانستید شما مگر ؟ کنم فراموش را ام جگرگوشه میتوانم چگونه ؟ بگیرم آرام میتوانم چگونه ـ

 داغ ابد تا ؛ دید نخواهم هرگز را عزیزم دیگر من.  بگیرم آرام که میخواهید ازمن حاال ؛ آمده برسرتان چه ببینید ؛ اید ندیده مرا سال

...  چی حاال اما ؛ میرسید شب به روزم او امید به ؛ میکردم زندگی او امید به ؛ داشتم برایش زیادی آرزوهای ؛ ماند خواهد دلم بر او

 او ؛ میداد امید من به او اند کرده فراموش مرا همه فکرمیکردم که روزهایی.  بود مونسم تنها او ؛ کسی بی و تنهایی سالهای دراین

 .کردم نابود را او رحمی بی با من و تاباند ام زندگانی بر خدا که بود نوری ؛ بود ام زندگی روشنایی

 راتاقد کردم باز چشم که وقتی ؛ رفتم ازهوش که کوبیدم خود روی و سر بر محکم چنان آن ؛ کنم کنترل را خودم نتوانستم دیگر

 شده یدهچ گذشته شکل همان به وسایلم تمام که دیدم را خودم اتاق کردم دقت بیشتر وقتی اما ؛ بود آشنا برایم چیز همه بودم غریبی

 ار روزهایی.  بودم کشیده اتاق این در زیادی های سختی ؛ آوردم یاد به را گذشته غمدار روزهای و کردم اتاق سراسر به نگاهی ؛ بود

 بی و حال بی. آمد می بچگانه نظرم به کارهایم ی همه حاال اما ؛ بودم فراری راه دنبال به زندگی آن از رهایی برای که آوردم یاد به
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 من یدند با. میکرد نوازش را موهایم و بود نشسته سرم باالی ماهان.  نداشتم برخیزم ازجا اینکه توان و بودم افتاده تخت روی به رمق

 «؟ شدی بهتر ؟ چطوری:»  گفت و کرد تبسمی

 .میکند درد کمی سرم ـ

 ؟ بیاورم برایت چیزی میخواهی ـ

 ؟ چطوره پسرت ؛ متشکرم...  نه ـ

 «. خوبه هم اون:»  گفت و کرد مکث کمی

 . ببینمش میخواهم ـ

 «. میزنم صدایش االن:»  گفت و زد لبخندی ـ

 میتوانستم راحت خیلی ؛ نیستم شریک دنیا این شادی و غم در اصال اینکه مثل داشتم خاصی حالت یک ؛ رفت بیرون در از و

 . افتد می اتفاقی چه که نبود مهم برایم اصال و بگذرم ازکنارهرچیز

.  کشید می خجالت و انداخته زیر به را سرش کردم احساس خوبی حس او دیدن از ؛ بازگشت علی با ماهان که نگذشت دقایقی

 . بوسیدم را صورتش و کشیدم خودم سمت به را او و گرفتم را دستش

 . شدی مردی خودت برای ؛ ماشااهلل ؛ ماشاهلل ؛ شدی بزرگ چقدر ـ

 «. جون خاله ؛ متشکرم:»  گفت و زد لبخندی و آمد خوشش جمله ازاین

 . رفت بیرون اتاق از دوان دوان و بوسید را صورتم و

 رایمب را گذشته هوای و حال آن وقت هیچ اما ؛ آمد دیدنم به چندبار پریا. بود بستگان و دوستان آمد و رفت محل مان خانه هفته دو تا

 حتی ؛ دمیکر فرق چیز همه حاال اما.  بگذرانم او درکنار را وقتم بیشتر داشتم دوست و میبردم لذت او مصاحبت از همیشه ؛ نکرد زنده

 دیدم نمی خود اطراف در ای کننده خوشحال چیز هیچ و بودم شده تفاوت بی چیز همه به نسبت. بیاورد سرشوق مرا نمیتوانست هم او

 رفتهگ غم های چهره آن با اطرافیان دیدن.  میداد آزارم خانه این در بودن.  نیستم متعلق اینجا به دیگر اینکه مثل ؛ پدری خانه حتی ؛

 و ام کرده درحقشان ظلمی چه که فهمیدم می دیدم می که را آنها.  بود آور عذاب برایم مادر و پدر دیدن حتی میزد دلم بر چنگ

. ردمیک ریش را دلم مادر پنهانی های گریه و پدر شبانه های ناله صدای. فروختم دروغینی عشق به را ام خانواده گرم ی آشیانه چطور
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 آنها ؛ دمنمیش عذابشان و رنج باعث بیشترازاین و بودم برنگشته کاش ای که فرستادم لعنت برخود بارها و بارها و آمده بدم ازخودم

 . دل بر عزیزی داغ با مطلقه دختری ؛ میسوخت جگرشان دیدند می مرا وقت هر حتم به

 ارسپید درخت با راحت خیلی وقتها آن. بود کرده فرق چیز همه اما میشد؛ زنده برایم گذشته خاطرات میزدم سر که خانه هرجای به

 و صبر اب نقاشی بوم آن و میکردم شکوه پدر از و میکشیدم تصویر به نقاشی تابلو در را هایم غصه و ها غم ؛ میزدم حرف استخر کنار

 ممیکشید خجالت اند بیگانه همه حاال اما ؛ نمیشد شکسته هم وقت هیچ و میداد جای درخود را همه صبور سنگ یک مانند به تحمل

 نه که ندبود شده بزرگ خیلی من های غم شاید یا بود رفته بین از گذشته صمیمیت و صفا آن ؛ بزنم حرف آنها با سال همه بعدازاین

 .داشتند را غصه و غم آنهمه گنجایش نقاشی تابلوهای نه و کند تحمل را آن میتوانست سپیدار درخت دیگر

 تر داغان ات باید. نداشتم ای چاره اما ؛ کنم بیان داشتم سر در راکه فکری که بود سخت خیلی بااینکه بیاورم طاقت نتوانستم دیگر

 نمیدانستم . بودم رفته فکرفرو در ؛ میکردم بازی نانی تکه با که همانطور ؛ شام سرمیز شب یک ؛ میکردم پیدا نجاتی راه نشدم ازاین

 «. کنی تقویت را خودت باید شدی ضعیف خیلی روزها این تو:» گفت و کشید غذا برایم مادر.  کنم شروع وچگونه ازکجا

 «.کرد خواهم را کار این حتما چشم:»  گفتم و زدم لبخندی

 دراینق پدر ازاینکه ؛ میداد گوش حرفهایش به متبسم ای چهره با پدرهم و میکرد تعریف اش مدرسه دوستان از تاب و آب با زهرا

 هیچ ونبد که بود رسیده اتمام به شام تقریبا.  شد نخواهد تکرار زهرا برای من سرنوشت الاقل.  بودم خوشحال دل ازته کرده تغییر

 «. کنم صحبت ای چندکلمه میخواهم:»  گفتم ای مقدمه

 «. عزیزم بگو:»  گفت خوشحالی با مادر

 .بروم ازاینجا مدتی برای میخواهم من ـ

 اینجا منمیتوان دیگر که فهمیدم اول ازهمان من...  کنید گوش حرفهایم به درست میکنم خواهش:»  گفتم.  کردند نگاهم تعجب با آنها

 است تیخاطرا پراز من برای اینجا.  نشد متاسفانه اما ؛ دهم وفق را خودم بتوانم شاید تا صبرکردم دوماه یکی شما احترام به اما ؛ بمانم

.  کنم یداپ بتوانم را خودم دوباره تا ؛ طوالنی خیلی شاید فرصتی ؛ دهید فرصت من به باید کنم بیان چطور نمیدانم ؛ میدهد آزارم که

 نهدرخا تا آمدم آمریکا از من.  میرسد بست بن به ؛ میرود که راه هر به اما میگردد نجاتی راه دنبال به که هستم ای گمشده مانند

 کنم یداپ را آن نتوانستم خودم بلکه ؛ باشید گرفته من رااز آن شما اینکه نه ؛ ندارد وجود آرامشی هم امااینجا ؛ برسم آرامش به پدری

 کنید باور اما ؛ کنید تحمل مرا و بگذرید خودتان بتوانیدازحق شما شاید.  را خودم هم و میدهم زجر را شما هم خرابم حال بااین من. 

 و رومب شمال به میخواهم نمیروم دوری راه ؛ کنم پیدا را خودم بتوانم تا بدهید فرصت من به مدتی ؛ کنم تحمل را خودم نمیتوانم من

 . بازگردم خانه به کردم پیدا را اش آمادگی هروقت تا بگذرانم آنجا در را مدتی
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 «... اما:» گفت مادر

 رد فعال ؛ بمانم باقی همینطور عمر آخر تا نیست قرار من ؛ نکنید مخالفت میکنم خواهش:»  گفتم دهد ادامه را حرفش نگذاشتم

 «.. گذشت خواهد برمن غربت درد از بدتر بدانید را این اما ؛ مانم می بخواهید اگر.  ندارم قرار خوبی موقعیت

 «. کن انتخاب را درست راه و بکن را فکرهایت خوب اما بگیریم؛ تصمیم تو برای نمیتوانیم ما دخترم:»  گفت و فکرکرد کمی پدر

 «.کرد راخواهم کار همین ؛ متشکرم:»  گفتم و زدم لبخندی

 «؟ بکنی میخواهی چه حاال:»  مادرگفت

 «. بگیرم تصمیم عقل روی از بار این میدهم قول اما ؛ ام نگرفته تصمیمی فعال:»  گفتم و انداختم باال را هایم شانه

 «. کرد خواهم هرکاری تو راحتی برای.  ندارم حرفی من ؛ باشه:»  گفت بود کرده بغض مادردرحالیکه

 دگیزن در.  ام ساخته زیادی مشکالت با من.  بخورید مرا ی غصه نمیخواهد:» گفتم و بوسیدم را او و انداختم گردنش دور به را دستم

 «. هستم محتاج شما دعای به فقط. بکشم بیرون آب رااز خودم گلیم میتوانم و ام کشیده زیادی های سختی

* * * 

:»  گفتم و گذاشتم بی بی دامن روی را سرم میشد باز سختی به خستگی شدت از چشمانم درحالیکه و کشیدم آهی رسیدم که اینجا به

 فقط و فقط ؛ کشیدم نابودی به را عزیزانم و خودم من ؛ داشت درسر زیادی آرزوهای که دختری سرگذشت بود این جون بی بی

 بی موجود ؛ کنم مقابله چگونه دارم رو پیش در که ای آینده با نمیدانم و ام مانده درمانده و سردرگم حاال و خودخواهی و غرور بخاطر

 «. کرده فراموش راهم خودش که هویتی

 خوا زیادی فرصتهای ؛ جوانی خیلی توهنوز ؛ میشود درست چیز همه: »  گفت و بوسید را سرم و کرد پاک را نمناکش چشمان بی بی

...» 

 . رفتم خواب به برسد پایان به اش جمله ازاینکه قبل و

 37فصل

 

 مسنه کودکان با وقتم تمام و ام انداخته راه به آفتاب نام به مهدکودکی ؛ میبرم سر به خزر زیبای کنارساحل در که است یکسالی

 هب دوبار ماهی مادر و پدر ؛ ندارم را تهران به برگشتن قصد.  ام کرده عادت جدید زندگی به و شده بهتر ام روحیه.  میگذرد آفتاب
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 و هستند خوشحال کنم پیدا دوباره را خودم ام توانسته اینکه از هم آنها ؛ میگذرانیم هم درکنار را خوشی ساعات و آیند می سراغم

 هک ام شده مشغول کاری به اینکه از هم آنها ؛ هستم تماس در آرش و مادر با.  کنند نمی من برگرداندن برای تالشی و سعی هیچ

 ما هک وقتی از آرش.  میکنند امیدوار زندگی به مرا کننده دلگرم حرفهای با و خوشحالند داده نجات تنهایی از مرا و کرده پر را وقتم

 .هستند راضی بسیار دو هر و میکند زندگی مادر ی درخانه آمدیم ایران به

 خوبی احساس هستم ها بچه کنار در وقتی.  نمیدهد آزارم خیال و فکر دیگر و ام آورده دست به را ام رفته دست از آرامش کم کم

 و درغم و میگذرانم آنها درکنار را وقتم تمام دلسوز مادری مانند و خیزم برمی ازخواب آنها عشق به روز هر ؛ میکند پر را وجودم تمام

 درحالیکه او و میکنم بازگو برایش ولع با افتاده روز طی که اتفاقاتی و میروم بستر به آفتاب یاد به شبها و هستم شریک شادیشان

 .میشود ناپدید دیدگانم جلو از آرام آرام و میدهد گوش لبخندی با گذاشته اش زیرچانه را دستش

 برای جدیدی زندگی و کنم فراموش را گذشته آور عذاب خاطرات کردم سعی ؛ میکنم آرامش احساس اما دارم یکنواختی زندگی

 .هستم امیدوار آینده به چون ؛ نمیخورم را گذشته افسوس دیگر و میکنم حس را خود وجود ؛ بسازم خودم

 هنوز اام ؛ کنی پیدا خودت برای مناسبی زوج و بدهی سامانی و سر ات زندگی به زودتر هرچه بهتره که میکند نصیحتم خیلی مادر

 اپ محمدآقا دوستان از یکی تازگی به اما ؛ کردم رد دالیلی به را هرخواستگاری حاال تا.  بینم نمی جدید زندگی برای آماده را خودم

 از و دارد خوبی روحیه ؛ است بزرگتر ازمن سال دوازده اینکه با.  هستند اوموافق با همه که دارد زیادی محسنات که گذاشته پیش

 که وردآ سرم به بالیی شایان.  کنم آماده ازدواج برای را خودم ام نتوانسته هنوز متاسفانه اما ؛ است نزدیک خیلی من به افکار لحاظ

 ذشتهگ زندگی سیاه سایه ؛ آید می پیش ازدواج و خواستگاری از حرف وقت هر. کنم صاف مردی با را دلم بتوانم حاال حاال فکرنکنم

 از ؛ ستمنی مطمئن خودم به هنوز اما ؛ نشسته دلم به که زده حرفهایی و آمده دیدنم به چندبار جدید خواستگار میکند پر را ذهنم تمام

 .فکرکنم بیشتر تا ام خواسته فرصت او

* * * 

 دانشگاه اول سال.  شده خانمی خودش برای دیگر او ؛ کنم شرکت کوچولو زهرا عروسی در تا رفت خواهم تهران به دیگر چندروز تا

 شناآ دانشگاه در باهم آنها.  کند آغاز را مشترکش زندگی شده تمام درسش تازگی به که پسری با دارد قصد و رسانده اتمام به را

 باعث او شاید و شدم پدر غرور و خودخواهی قربانی من شاید.  است کرده اعالم را خودش رضایت تحقیقات از بعد پدرهم و اند شده

 ؛ کردنمی محروم صحبت هم یک و خوب دوست یک داشتن از حتی مرا و نبود موردش بی های سختگیری اگر بود هایم بدبختی تمام

 آمال بهشت را او با ازدواج و نمیبردم پناه شایان به وقت هیچ ؛ بودم کشانده حبس به را ذهنم و روح که زندانی از رهایی برای من

 رااز چیزها خیلی من.  داد تغییر را روشش پدر ؛ من شدن فدا با که هستم خوشحال تلخ تجربه ازاین بعد حاال اما ؛ دیدم نمی خود

 می آزادی قالب در را آن که بود خواهی زیاده ؛ نوعی به ؛ نبود بیهوده و پوچ خیالی جز ؛ بودم دنبالش به که آزادی آن ؛ دادم دست

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          367  |صفحه            

 

 از سال ده که میدانم.  آمد نخواهد دست به مقامی و پولی هیچ با گاه هیچ که بهایی ؛ کردم پرداخت آن برای گزاف بهایی و دیدم

 رو پیش زیادی سالهای که میدانم راهم این اما ؛ گشت نخواهد باز هرگز ؛ ام رفته دست از زندگی

 . دارم

 ار ام خانواده که میشود چندماهی ؛ میکردم آماده کوچولویم خواهر عروسی برای را خودم و شدم وسایلم بستن مشغول خوشحالی با

 رویسس تاکسی منتظر دقایقی.  بستم را سفر بار خوب ای روحیه با و آورده ذوق برسر مرا مدتها از بعد بستگان دیدار.  ام ندیده

 . بود من به پشتش راننده ؛ کردم باز را در و ؛ برداشتم را کوچکم چمدان سرعت به ؛ درآمد صدا به خانه زنگ که نشستم

 . بگذارید ماشین در را چمدان این کنید لطف.  نباشید خسته سالم ـ

 . میشود اطاعت ـ

 .بود ایستاده مقابلم در آرش.  کنم باور نمیتوانستم!  خدایا.  زد خشکم درجایم ؛ برگشت من طرف به و

 «؟ میکنی چه اینجا تو آرش!  آرش:»  گفتم کنان من من

 «؟ میکنند استقبال اینطور قدیمی دوست یک از:»  گفت و زد لبخندی

 . ام شده گیج خدا به...  شمال؛...  ؛ ایران در تو.  نیست کردنی باور برایم آخه ـ

 ؟ کنی دعوت ات خانه به مرا نمیخواهی حاال ـ

 ؟ کردی چه سرویس تاکسی با راستی. کنم باور نمیتوانم که است آور تعجب چنان آن برایم آمدنت ؛ ببخشید ؛ اوه ـ

 .کردم مرخص را او ـ

 ات که گفتند سهامی آقای ؛ بودی رفته حتم به بودم رسیده دیر چنددقیقه اگر:»  گفت او.  کردم راهنمایی خانه داخل به را آرش

 «. دیدمت می حتما باید ؛ شوم منتظر نتوانستم من اما ؛ میرسی تهران به دیگر چندساعت

 «؟ دیدی کجا را پدر:»  گفتم تعجب با

 .شدند خوشحال خیلی ؛ تو برعکس ؛ من دیدن از اما ؛ بودند گرفتار هم حسابی.  رفتم سهامی آقای سراغ به اول من ـ

 ؟ آمدی ایران به که شد چی.  بینم می خواب دارم که میکنم فکر هم هنوز کن باور ـ
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 . کنم تحمل را غربت نتوانستم دیگر ـ

 «؟ بمانی که آمدی واقعا تو:»  گفتم تعجب با

 . نمیشود ایران مثل دنیا جای هیچ ـ

 ؟ نشد ناراحت او ؛ چی مادر ـ

 . کرد هم تشویقم آمدن برای حتی ؛ زدم که حرفهایی با اما ؛ شد ناراحت که البته ـ

 . بیاورم نوشیدنی یک برایت تا بشین ـ

 ؟ بروی تهران به نمیخواهی مگر ـ

 . نیست مشکلی ؛ میروم دیرتر ساعت یک ـ

 . ندیدم را دریا که وقته خیلی ؛ ویال از بیرون برویم بهتره پس ؛ نیست مشکلی اگر ـ

 «.هستند منتظرت گذشته خاطرات که برو تو ؛ میکنم آماده را نوشیدنی من تا.  است عالی خیلی:»  گفتم خوشحالی با

 «. بیا نشده گرم شربت تا ؛ آرش:»  زدم فریاد.  میکرد تماشا را آن و ایستاده دریا کنار در ؛ دیدم دور از را آرش

 «. داشتیم خوشی روزهای:»  گفت نشست می صندلی روی بر درحالیکه. آمد سمتم به و داد تکان دستی و برگرداند را رویش

 «؟ برسیم اینجا به روز یک فکرمیکرد کسی چه:»  گفتم و کشیدم آهی

 «؟ چطوره پریا:»  گفت کند عوض را بجث اینکه برای آرش

 ؟ خبر چه آمریکا از.  آید می دیدنم به گهگداری ؛ خوبه هم اون ـ

 . شلوغ و پرهیاهو ؛ همیشه مثل ـ

 ؟ نیست اینطور ؛ سخته خیلی غربت ـ

 «. خیلی:»  گفت و کرد چشمانم به نگاهی

 «؟ خبر چه آفتاب از:»  گفتم کنان من من
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 . زدم او به سری بیفتم راه ازاینکه قبل ـ

 . نکردی فراموش را او که متشکرم ـ

 . کرده تغییر خیلی ات روحیه که بینم می شکرخدا ؛ بگو خودت از حاال خب.  کرد فراموش نمیتوان هرگز را دوست یک یادگار ـ

 .میکنم آرامش احساس انداختم راه به را مهدکودک که وقتی از ؛ خوبم خدا شکر ـ

 ؟ نداری را تهران به برگشتن قصد.  کردی خوبی کار خیلی ـ

 که قتیو حتی ؛ ببین را زیبا دریای این.  دارم احتیاج بهش که داره آرامشی و سکوت اینجا میدونی ؛ ندارم برگشتن قصد که فعال ـ

 . میدهد آرامش من به است خروش و جوش درحال

 . جنجال و هیاهو از دور به ؛ کردی انتخاب را دنجی جای گذشت نمیشود حق از واقعا ـ

 ؟ بزنیم قدم ساحل درکنار مایلی ـ

 «. زده لک ها ماسه روی رفتن راه برای دلم که وقته خیلی ؛ مایلم که البته:»  گفت خوشحالی با

 . داشتیم خوشی روزهای چه...  آمدیم ها بچه با که سفری آن یادته ـ

 . میخوری را گذشته غصه داری که بازهم ـ

 . کنی فرار خاطرات از نمیتوانی اوقات گاهی ـ

 مهتاب رنو انعکاس اما ؛ بود شده تاریک کامال هوا اینکه با.  میکرد خودنمایی آسمان فراز بر ماه کامل قرص ؛ رسیدیم ساحل به وقتی

 برداشت زمین روی از ماسه مشتی آرش.  بود کرده چندان دو را ساحل و دریا زیبایی و روشن را جا همه ؛ آن تاللو و دریا روی به

 ؛ انجو.  داشتیم خوبی دوران چه...  باطراوت و زیبا گذشته مثل هم هنوز ؛ نکرده تغییر چیز هیچ:»  گفت و انداخت دریا به ونگاهی

 «. گذشت زود خیلی حیف ؛... پرهیاهو و شق کله

 . میخوری غصه داری که هم تو ـ

 .نمیکنم فراموش هرگز که خوشی روزهای.  گذراندم شما کنار در را ام زندگی دوران بهترین من ـ

 «؟ کردی تعجب خیلی من آمدن از حتما:»  گفت ای مقدمه هیچ بدون ناگهان و کرد کوتاهی سکوت
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 . باشی آمده ایران به تو که نمیشود باور اصال زیاد؛ خیلی ـ

 بانز به دارم دردل هرچه صادقانه باید من.  بود مانده دلم در سالها که حرفهایی ؛ داشتم گفتن برای زیادی حرفهای ؛ آمدم می باید ـ

 یدمد*****  آن در را تو که شد عوض وقتی از من زندگی...  بگویی را نظرت و بدهی گوش حرفهایم به صادقانه باید هم تو و بیاورم

 معلوم ودینب جور جمع آن با اصال ؛ همه با متفاوت ؛ داشتی فرق بقیه با.  دیدم را تو چندبار کند معرفی هم به را ما پریا اینکه از قبل.

 میکردم مگ را خود پای و دست دخترها با زدن حرف کلمه دو برای همیشه منکه ؛ نمیتوانستی اما ؛ باشی آنها مثل میکنی سعی که بود

 دست ماا ؛ میکنی ناراحتی احساس و معذبی میدانستم ؛ میکردم نگاهت گستاخی با که بودم شده پررو اینقدر که شد چی نمیدانم

 ندهنما چیزی و شد سست زانوانم ؛ کرد معرفی را شما پریا وقتی ؛ است همسرت شایان نمیدانستم که است شاهد خدا.  نبود خودم

 ی قیافه و میکردم نگاهت که همین اما ؛ کنم خواهی معذرت ازت جوری یه میخواستم و بودم شده شرمنده. شوم ولو زمین بر که بود

 اوضاع آن در ماا ؛ نداری من به نسبت خوبی ذهنیت میدانستم.  ام کرده ناراحتت قبل از بیشتر که میشدم متوجه میدیدم را تو عصبانی

 باعث میدادم انجام که هرکاری و نداشتم خودم تبرئه برای راهی احوال و

 . ردمک فراموش که بودی ترسیده آنقدر تو اما ؛ گذاشتم پیش پا عذرخواهی برای هم شام وقت حتی ؛ میشد تو بیشتر بدبینی

 هانناگ ؛ نمیکردم عاطفی مسائل درگیر را خودم وقت هیچ و داشتم آرامی زندگی همیشه منکه ؛ نبودم قدیمی آرش دیگر شب آن از

 تو که میبرد یجای به مرا ای بهانه هر به که پریا از امان اما ؛ نبینم را تو دیگر میخواستم ؛ بودم رفته اشتباهی راه به. باختم تو مقابل در

 یدند.  نرفت خطا به فکرم وقت هیچ که است شاهد خدا و ببینم دوست یک همسر مانند را تو که خوردم قسم شب همان.  بودی آنجا

 ههادام تحصیلم به دردسر و هیاهو از دور ؛ داشتم راحتی زندگی اروپا در.  بروم ایران از گرفتم تصمیم همین برای ؛ میداد آزارم تو

 از.  سابقت ندوستا با ات رابطه قطع حتی ؛ شایان و تو روابط ؛ آمریکا به شما رفتن ؛ بودم باخبر افتاد می ایران در که اتفاقاتی از.  دادم

 ؛ کردم یحتنص را او ؛ گرفتم تماس شایان با چندبار ؛ ندارید خوشی زندگی که میدانستم داشتم شایان و تو با که تلفنی های صحبت

 . شود پاشیده ازهم شما زندگی که نمیخواست دلم کن باور ؛ زدم حرف او با دوستانه

 چندماهی . بیایم آمریکا به پژوهش و تحقیق سری یک برای شدم مجبور که داشتم را ایران به برگشتن قصد و بود شده تمام درسم

 خرهباال اما.  شود زنده ذهنم در گذشته خاطرات نمیخواست دلم ؛ نداشتم بیایم شما سراغ به اینکه جرات اما ؛ بود گذشته آمدنم از

 ؛ دیدم بیمارستان تخت روی زار آنحال با را آفتاب و تو وقتی.  شرایط بدترین در هم آن ؛ داد قرار هم سراه بر را ما تقدیر دست

 وقتی حتی کن باور ؛ میشود همان باشد هرچه الهی مشیت ؛ خوب اما.  کردم شما نجات برای را تالشم و سعی تمام.  نمیشد باورم

.  بخشیب را او تا کردم را او شفاعت و گذاشتم پیش پا صفا و صدق و نیت خلوص با دهم آشتی را شما که آمد سراغم به گریان شایان

 ادامه انمشترکت زندگی به دارد امکان اگر که بزند حرف باتو خواستم پدرت از.  نباشم سیاه رو خداوند درمقابل اینکه برای هم بعد

 . گفت برایم ات زندگی سخت روزهای از مادر...  گذشت برتو چه سالها این نمیدانستم من. دهید
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 امیدوار یزندگ به و کنی فراموش را ات گذشته ؛ کنی پیدا را خودت تا میدادم فرصت تو به باید.  گذشت سختی به هم سال یک این

 یرانا به دیگر ماه سه تا داشتم قصد.  میشود بهتر ات روحیه روز به روز که میشدم متوجه ؛ میگرفتم تماس باتو وقت هر.  شوی

 سفر ارب سرعت به ندهم دست از را تو اینکه برای.  ریخت بهم را چیز همه سمجت خواستگار از خبر و پریا تلفن ناگهان اما ؛ برگردم

 . بستم را

 باید را نهایی تصمیم اما میکنم تایید را تو من:»  گفت نداشت حرفی ؛ گذاشتم درمیان او با را چیز همه و رفتم پدرت سراغ به صبح

 «. بگیرد مهتاب خود

 می نتظرم داری احتیاج فرصت به اگر.  میکنم خوشبخت را تو که بگویم میتوانم فقط من ؛ جواب منتظر و هستم تو مقابل در حاال و

 . کنی پیدا را اش آمادگی تو که وقت تاهر مانم

 یک بعنوان همیشه را او.  باشد اش عالقه دهتده نشان که بودم ندیده چیزی او از وقت هیچ.  کرد زده شوک مرا آرش حرفهای

 ؛ داختمپر سنگینی تاوان و گرفتم تصمیم عجوالنه یکبار.  فکرمیکردم باید...  همسر یک بعنوان حاال اما ؛ دیدم می حامی و دوست

 هک کسی ؛ میکند کفایت برایم آرامش با همراه زندگی یک ؛ حاال ولی داشتم زندگی از دیگری های خواسته و بودم جوان آنموقع

 . نداشتم گذشته زندگی در که چیزی.  بدارد دوستم و کند درکم بتواند

 «؟ چیه نظرت:»  پرسید طاقتی بی با آرش

 حاال. هیبد فرصت من به باید بودم فکرنکرده موضوع این به وقت هیچ من اما ؛ هستی زندگی مرد که میدانم ؛ آقایی خیلی تو آرش ـ

 .فکرکنم ات درباره نمیخواهم دوست یک بعنوان دیگر

 «. باشم امیدوار میتوانم:»  گفت خوشحالی با

 «. کنم خوشبختت که میخورم قسم مهتابی شب همین درحضور:»  گفت و کشید فریاد آرش.  کردم سکوت

 شبها وقتی ؛ دارم خوبی زندگی و خوشبختم او درکناز.  ام شده فرزند دو صاحب و کرده ازدواج آرش با که است سال چهار حاال و

 .کردم پرداخت سنگینی تاوان آزادی به رسیدن برای که آرامشی.  میکنم آرامش احساس ؛ میگذارم آرش ی شانه روی را سرم
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 پايان
 »کتابخانه مجازی تک سایت  «

 

 .مراجعه کنید تک سایتبرای دانلود جدید ترین و عاشقانه ترین رمان های ایرانی و خارجی به وب 

 شما هم میتونید رمان بنویسید و رمان خودتون رو برای دانلود بذارید ، به تک سایت سر بزنید . 

 

 

 مرتبطوب های 

 

site.ir-www.forum.tak                                                                                              انجمن تفریحی وب تک سایت 

site.ir-www.up.tak                                                                                                         آپلود سنتر تک سایت 

site.ir-www.CHAT.tak                                                                                                              چتروم  تک سایت 

 

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/
http://www.forum.tak-site.ir/
http://www.up.tak-site.ir/
http://www.chat.tak-site.ir/

