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:جلد پشت

میگو یکه با تو م یقیحق يام راو يفقط راو من

میگر یخندم و م یسرنوشت من هم مثل تو،با ان م يپا شیو اما چرا

مثل احساس پاك دوست داشتن اما گذشتنبا تو صاد قم  من،

با تو همدردم مثل عاشقانه خواستن،اما پشم بستن من

از سرنوشت ا،ویام از دن یهم مثل تو،شاک من

.که دوباره طلوع خواهد کرد يدیمعتقدم معتقد به خورش اما

قالب عشق ت،دریانسان يخلود،داستان تمام حس ها خلوت

میه اشق را به قضاوت نشستعهم  باز

...خلود تبار با خلو نیا

اول بخش

باالتر از تمام   ییجا.... سطح تهران  يمتر 1200از ارتفاع .... مقابل پنجره بزرگ اتاقم و از آن باال  نشستم  یم يادیز يروزها

.زدنندمی ٔسو ٔها سو که از آن دور شدم  یم رهیخ ينور هائ به کور سو يمردم عاد

که پر از نور و   یقشنگ يها قصه...  بافتم  یقشنگ م يها خودم قصه يبرا المیو در خ دمیکش  یام را سر م وهقه ای يفنجان چا بعد

و قسمت وحدانه نصرت ....  شد  یمن نوشته م ییایکه به دنبال خط سرنوشت رو يدیسف يها قصه. و لبخند بود  ییتور و روشنا

.....نوشت  یاو م يرد پا يدر قفا  یزندگ يها  یو سخت ها ها و شکوه رنج یرا از تمام

.او يا رهیزنج يها نصرت ، و تنها وارث رستوران.... دوردانه حاج نصرت اهللا ... من ، وحدانه نصرت بودم  آخر

.که از معدود بازماندگان خاندان منسوخ شده قاجار بود  یبازار ، با زن میقد انیاز اع يحاصل ازدواج مرد گانهی

بر وفق مرادم بود و فکر  زیهمه چ.... کند  رییتغ يزینوشته بود و قرار نبود چ بایمن ز يرا برا زیزگار ، همه چرو سینو قصه
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 کی. تهران بودم  یبهشت دیدانشگاه شه ییو ماما يسال سوم دانشکده پرستار يمن دانشجو. کند  بمیتعق يا هیکه سا کردم  ینم

دل پر از  کیو .... دختران جوان  يپر از آرزوها بایاتاق ز هی...  یس انداز مکفحساب پ هی.... اپل قرمز رنگ داشتم  نیماش

 گفتند  یکه پدر و مادرم م یتیترب. بودم  يو قاجار يبازار  یسخت و سنت تیمن حاصل ترب....بود اما محال نبود ییکه طال یاالتیخ

  یو من سع... به همراه دارد  يریمن سعادت و عاقبت به خ ي، برا انمدخترانه نسلم در امان بم يها طنتیکه اگر عاقالنه از ش

....روشن تر فردا بمانم يها عاقالنه در انتظار روز کردم  یم

و ... بسازم  مارستانیب کی...  رمیارشد بگ ی، کارشناس یبعد از کارشناس... درس بخوانم  خواستم  یم.... ازدواج نداشتم  قصد

 شیها نیاز بهتر  یکیو با  شدم  یآشنا م يادیقطعاً آنجا با پزشکان معتبر و بنام ز.... اش کنم  اداره ایدن نگیمطابق متد نرس

.....، و بعد.....دختر  کی ای... پسر  کی...  شدم  یو صاحب فرزند م کردم  یازدواج م

را گرفت و  بانمیگر يزیید پاروز سر کیکه  یرحم  یمرموز و ب ياز باز. سرنوشت غافل بودم  ي، من از باز....افسوس   یول

مرورش کردم  شتریها بعد هر چه ب که سال يا اههیس....  شیبا دست خط تند و ناخوانا ام یزندگ اههیشروع کرد به نوشتن س

:فرمود  یکه م دمیرس  یم  یعل مانیموال يها به قول و گفته شتریب

....تو هیروز عل کیروز با توست و  کی،  ایدن

.کند  ی، غروب م.... خوشحال مباش   یلیتو بود ، خ روز که با آن

.کند  یآن هم غروب م.... مباش  نیغمگ  یلیتو بود ، خ هیکه بر عل يروز و

دوم بخش

اول فصل

و هفتاد و هشت صدیو س کهزارویسال  زییپا تهران

که  یمکان: مصطَبه ( مصطَبه  يرو منینش وسط  ینیچ زیمادر و پدر پشت م.شب شده بود  گریاز کالس برگشتم خانه ، د  یوقت

.....کردند  یم چیپ چینشسته بودند و با هم پ.)  نندیاز فرش باال تر باشد و بر آن بنش  یاندک
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.که تا چشمشان به من افتاد ، ساکت شدند زدند یبا هم چانه م یدانم سر چه موضوع  ینم

.، دختر گلم یسالم ، خسته نباش: گفت  مادر

شده ؟ تانیدعوا: و گفتم  دمیرا از سرم کش قنعهم

!!؟ دهیشن  یو ک دهید  یک! بانو و دعوا ؟ سویمن و گ: با خنده گفت  پدر

.بودم به هم دعوا کنند دهیهرگز ند.  گذاشت  یاحترام م  یلیپدر ، به مادرم خ..... حق با او بود ... زدم  لبخند

!!...دیرس  یبه نظر م مشکوك  یلی؟ خ ستیپس موضوع چ:  دمیپرس

بعدأ با هم صحبت .  اوردیعصرانه ب کی تیطاهره برا میتا بگو نیحاال بنش: مادر گفت .  دندیدو به هم نگاه کردند و خند هر

:گفت يلر ظیآمد و با لهجه غل تییسکویو ب يچا ینیس کیبا ) خدمتکار خانه ( همان موقع طاهره .  میکن  یم

.ات را بخور ییچا ایخانم ، ب وحدانه

.خنده ریو زدم ز! نه روله ؟.... بهداشت  تیاول رعا:  گفتم

....نکرده خیات  ییپس بجنب تا چا: گفت  پدر

رنگ اتاق ....  شد  یبا سه پنجره بزرگ در سه جهت خانه که رو به باغ خانه باز م... دلباز  يتکه اتاق دوازده متر... اتاقم رفتم  به

و چشم نواز  حی، مل يرینور بگ يمنشور را جلو کیدرست مثل آنکه .... کمرنگ بود  اریبس ییمویو ل ینبات و يریاز ش  یبیترک

 یچقدر احساس سبک....  داد  یتنم را نوازش م اش یشمیبافت نرم ابر..... دمیام را پوش آوردم و لباس خانه ررا د میها لباس.... 

.شدم رهیها در باد خ رنگم ولو شدم و به رقص پرده یارنجخواب دخترانه ن سیتخت سرو يرو....  کردم یم

!؟  ییآ  یوحدانه جان ، نم: از پشت در گفت . مادر بود . تقه به در خورد  چند

...بعد يباشد ، برا _

.، موقع شام است ستیوقت عصرانه ن گری، بعد هم که د کند  یم خیات  ییچا  یول: دوباره گفت  مادر

نگاهم  دارانهیمن چنان خر دنیبا د. بود  ستادهیدر را که باز کردم ، همچنان پشت در ا...  شناختم  یاخالقش را م. بود  لهیپ مادر
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...ام گرفت کرد که خنده

!؟...  یکن  یبد آدم را نگاه م يها مادر ، چرا مثل پسر:  گفتم

.يا قربانت بروم مادر ، چقدر بزرگ و خانم شده یاله: و گفت  دیخند

!!؟ يبود دهیمامان مگه تو تا به حال مرا ند! ؟...وا : تعجب گفتم  اب

.يا که چقدر بزرگ شده دمیتازه امروز فهم  یچرا مادر ، ول: داد  جواب

، هر  خورم  یم يجا چا نیمن ا: کاناپه هال ولو شدم و گفتم  يرو...  اوردمیخودم ن ياما به رو.... دمیفهم  یبودار بود م شیحرفها

....طالب است ، بسم اهللا  یکس

من  يمن مشغول خوردن شدم و آنها مشغول تماشا... برداشت و همراه پدر به هال آمد  منینش زیم يرا از رو ییچا ینیس مادر

.. . نجایامروز افسانه آمده بود ا: عاقبت مادر گفت ...  کردند  یدل دل م  ی، ول ندیبگو يزیچ خواهند  یواضح بود که هر دو م... 

.میگو  یافسانه دوستم را م

 یسراغ چیکه ه شد  یم  یسال کیما کرده بود ؟  ادیهمه وقت چطور  نیبعد از ا... چه جالب ... ا : را قورت دادم ، گفتم  ام ییچا

.از ما نگرفته بود

...دوره داشته ایتالیاسد اهللا خان ا. خارج بودند : گفت  مادر

!!؟ يا چه دورهمثال ! ؟...ا : خنده گفتم  با

...کفش  یدوره طراح_

....را با تعجب تکان دادم سرم

هست ؟ ادتیخواهرش  ایرو: ادامه داد  مادر

 هیهمسا مینشست  یم خچالی ابانیها که هر دو خ آن وقت شیها پ ما و افسانه خانم سال...  آمد  ینم ادمی يزیفکر کردم ، چ  یکم

که  ایپسر فلج داشت به اسم شان هیتنها  ایاز تمام دن... بود   ییافسانه خانم زن تنها...   یمیصم  یلیخ يها هیاز آن همسا.  میبود
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. معلول در انگلستان سپرده شد يها بچه تیو ترب لیمخصوص تحص يشبانه روز ونیپانس کیپدرش به  ارزود به اجب  یلیخ

بود  یزن کم حرف و با ظرافت....  آمد  یخانه ما م ادیخانم زافسانه  نیهم يداشت ، برا يمشغله کار  یلیخود اسد اهللا خان هم خ

، بچه سال بودم که پدر و مادرم به  دمیمن که رنگ پدر و مادر به خودم ند.... ، اسداهللا همه کس من است  گفت  یم شهیهم... 

ها در  سال نیهمه ا.... کرده من را اسداهللا خان بزرگ . سال بعد هم هر دو در تصادف کشته شدند  کیاسداهللا شوهرم دادند 

از   یول شناختم  یخانم را خوب م فسانهاوصاف من ا نیخب با ا..... پر کرده  میمادرم را هم برا  یخال يکرده و جا يحقم پدر

!...آمد  ینم ادمی يزیخواهرش چ ایرو

مادر مگر افسانه خانم خواهر هم داشت ؟:  دمیپرس

که گور به  لشانیپدر و مادرش در تصادف کشته شده بودند ، همه فک و فام! عمل آمده بود ؟بوته  ریپس از ز: جواب داد  مادر

.گور نشده بودند

به  کند  یخودش را ول نم ی؟ آدم عاقل که خواهر خون زد  یم  ییو تنها  یکس  یدم از ب نقدریاگر خواهر داشت ، پس چرا ا:  گفتم

!!...بچسبد ها بهیغر

هستند که سال به سال هم وقت   ییها خواهر.... خودش است   یسرگرم زندگ  یباالخره هر کس: ت کرد و گف يفکر مادر

....از هم بپرسند  یحال کنند  ینم

!...خوش باشند!! به ما چه ..   یحاال هر چ... خب : گذاشتم و گفتم  زیم يرا رو ییچا فنجان

 بیدختر نج کیتنها پسرش سروش دنبال  يبرا ای، افسانه خانم گفت رو  یدان  ی، م...، خب ....راستش : من من کنان گفت  مادر

...کرده  یافسانه هم تو را معرف گشته  یو خانواده دار م

....شب جمعه قرار گذاشتم يهم زنگ زد و اجازه گرفت ، من هم برا ایرو

...شدم  یچنان به سرفه افتادم که داشتم خفه م...  دیپر میداخل گلو ییچا

...دیکرد  یعاقد هم دعوت م کی،  دیهمه کارها را داد بیشما که ترت.... مامان جان :  فتمگ
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، مردم  يا شده  یدختر بزرگ گریخب ، د.... حاال انگار چه خبر شده .... اوه : مادر با حرص گفت .... خنده  ریبلند زد ز پدرم

....دن نداردهمه قشقرق به پا کر نیکه ا نیا....  روند  یو م ندیآ  یم

....هم با غضب بلند شد و رفت بعد

 يدارد ، آقا یپدرش هم جواهر فروش... شاه داماد مهندس عمران است : که هنوز لبخند گوشه لبش داشت ، گفت  یدر حال پدر

...است  ینام انیالماس

....به درك: حرص گفتم  با

پشت   ی، کم ییچا ینیبا س يوقت خواستگار...  کنند  یناز م يز خواستگارقبل ا.... طورند  نیها هم همه دختر: دوباره گفت  پدر

داماد را   یدو دست شود  یو موقع عقد هم که م....  زنند  یموقع بله بران به عرض صورت ، لبخند م.....  کنند  یچشم نازك م

.بماند  یو سفره عقد خال برود، تا مبادا در  گراند  یم

....بلند شدم میو از جا... هم جنسانت  هیمثل بق  یکی...  گرید يشما هم مرد.. .چه کارت کنم :  گفتم

!که چرا ؟  یدان  یتلخ است ، م قتیعروس خانم ، حق: گفت    ینیریبا لحن ش پدر

  یوابم منفقطعاً ج کردم  یبا خودم فکر م... در عالم خودم بودم .....  دمیحرفش را نشن هیمن بق  ی، ول زدیهنوز داشت حرف م

خانه شدن و بعد هم به اجبار  يحوصله کدبانو. حوصله شوهر کردن نداشتم .... باشند  خواستند  یهر که و هر چه م.... است 

!!!!...کردن یزن جا افتاده روزمرّگ کیزود مثل   یلیو عاقبت هم خ.... بچه دار شدن  رنگرنگ به   گربه کیمثل  گرانید

.... متفاوت باشم  خواستم  یم... کنم   یزندگ يطور نیا خواستم  ینم.... کارها نبودم  نیمن آدم ا... ود من نب يآرزوها نهایا نه

  ییکه شوهر کردن و بچه دار شدن ، فعال در آن جا  ییها برنامه.....خودم داشتم  يبرا  یبیعج يها من برنامه... متفاوت   یلیخ

با  يمساو یانیتا به نقطه پا کردم  یشروع م يگرید  ییمن از جا. کنم   یزندگ انگریخواستم مطابق اشل د  یمن نم... نداشت 

و مرا وجب  نندیها بنش مبل نیا يو رو ندیایب خواستند  یکه م ییگور پدر آنها.....  میها دنبال هدف رفتمیمن م. نرسم  گرانید

...بزنند
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!؟ يشد يشد ، فرار  یچ: پدر گفت ... بلند شدم  میجا از

من چهار شنبه : و گفتم  دمیخند نیهم يبرا.....  میبگو يزیبه او چ زد  یسرم پرسه م يکه تو میها که راجع به فکر دمیند زمال

اش  دو روزه لقمه دیبروتر است که با یو جراح  یداخل يامتحان دارم ، خوشمزه جان ، فعال هم همه فکر و ذکرم کتاب پرستار

....مرغوب مذکر ، داد سخن بده تیاز جنس بنجل مونث و جنس  یه و نجایا نیحاال شما بش.... کنم 

.نشستم و با دقت شروع به مطالعه کتابم کردم زیاتاقم پشت م يکه تو آمد  یخنده پدر م يصدا هنوز

***

ود و داشت شده ب شیدایپ یبیریجعبه ش کیهفته با  کیدوستم بعد از  نیمیپنجشنبه ماه آذر ، آن روز س نیآخر.....بود زییپا

 يدخترانه بعد از ازدواج برا يها  یو از دلتنگ گفت  یکه با نامزدش به عنوان ماه عسل رفته اند م  یبا آب و تاب از سفر خارج

.خانواده

.. ..زنگ به او بزنم  کیمادرم را کرد و رفتم تا  يمادر ، کرد که من هم دلم هوا....آنقدر ، مادر  نیمیس  یول.....دانم چرا   ینم

 یتلفن چند زنگ زد و مادر گوش.... ، شماره خانه را گرفتم  زدمیها لبخند م که به بچه  یرا برداشتم و در حال یتلفن کارت یگوش

.....را برداشت

 ییحرف مادرش را زد که من هم هوا نیمیس نیا نقدریا.... قربونت بروم  یاله! ؟  یسالم مامان ، خوب: گفتم  یگوش يتو آهسته

.....رمیاز شما بگ یو گفتم که سراغشدم 

 يشتریها فاصله ب از بچه! ؟  یکن  یم ی؟ و چه غلط ییمعلوم هست کجا چیه: گفت  دیلرز  یم شیصدا تیکه از شدت عصبان مادر

!؟  یهست یقدر عصبان نیشده ؟ چرا ا  یمگر چ.....!! خب معلوم است دانشکده : آهسته گفتم  یگوش يگرفتم و تو

!؟  یمن را سکته بده یخواه  یم! ؟ ییایب یخواه  یم  یپس ک!! دانشکده ؟: زد  ادید تر فربلن مادر

شده ؟  یحاال مگر چ. کادرم  يکارورز مارستانیها تا شب ب من پنجشنبه  یدان  یسکته کدام است ؟ تو که م.... مامان جان :  گفتم

....!!  ندیایب خواهند  یمن که نم يخواستگار! ؟ میته امشب مهمان داررف ادتی ییبگو یخواه  ینکنه م! شده ؟  یچ: تحکم گفت  با



ییهرنوش صفام - خلوت خلود کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٩

!؟ يمن و پدرت را ببر يآبرو یخواه  یم

. نبود  ادمیاصال ...  دیببخش.... مادر  يوا: و گفتم  دمیکوب ام یشانیپ ي، محکم رو زندیحرف م  یآمد ، مادر راجع به چ ادمی تازه

....حاال چه کار کنم ؟

.....خودت را عیو سر فتیحاال راه ب نیهم.... دارد ؟ دنیپرس :گفت  مادر

!بدهم؟  یجواب استادم را چ.... کرد  بتیغ شود  یرا که نم يکارورز.... دارم  يمن کارورز  یول: ملتمسانه گفتم 

.به حالت ي، وا  ینباشخانه  گریساعت د کی، وحدانه ، به خدا اگر تا  شود  یها سرم نم حرف نیمن ا: گفت  تیبا عصبان مادر

.بود دیکردن از مادر با دیطور تهد نیشده ، چون ا یعصبان  یلیمعلوم بود که خ.... تلفن را قطع کرد  و

عجله  نیبا ا دیبر  یم فی، کجا تشر ریاُغر به خ: ، گفت  دمی، نسترن را د اطیح يتو... را برداشتم و راه افتادم  ام یو باران فیک

!؟

.بروم خانه دیبا... افتادم  یچه هچل يتو  یدان  ینم: گفتم . بود  ام  یمیصم اریستان بساز دو نسترن

.....افتاده ؟ یاتفاق  یکس يبرا:  دیپرس  ینگران با

!!...حرف هاست نیو ا يباز يخواستگار هیقض.... نه بابا :  گفتم

.... خدا  يا :بعد با ادا دستش را به طرف آسمان گرفت و گفت .. .. یعجب هچل وحشتناک....!! نه بابا : را باال داد و گفت  شیابرو

.هزار هزار..... ها  هچل نینسترن از ا يبرسان برا

هست ؟  یحاال طرف ک: و گفت  ستادینسترن کنارم ا. را باز کردم  نیماش در

است انی، الماس......، آهان الماس .....برجد ز.....  اقوتی،  قیعق....  دانم  یچه م: گفتم  کردم  یرا روشن م نیکه ماش  یحال در

.....

که   یپدال گاز فشار دادم و در حال يرا رو میپا...  يشو  یوقت آدم نم چیتو ه: و گفت  دیرا بهم کوب نیبا قهقهه در ماش نسترن

.... طور که بودم دوست داشتم خودم را همان .... وقت آدم نشوم  چیکه ه خواستم  ی، از ته دل از خدا م چرخاندم  یفرمان را م

!!....ایدن ياهویهسبکبال و فارغ از تمام 
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***

بانو  سویهزار ماشااهللا  خانه گ: انداخته بود رو به مادر گفت  گرشید يپا يرا رو شیکه پا  یدر حال) دوست مادر ( خانم  افسانه

فرق   یخانه با دفعه قبل کل ونیخانه تو ، دکوراس میآ یم هر بار...!!   یتک قهیدر سل یلیخدا وک سویگ... موزه است  شهیمثل هم

(انداخت ایبه خواهرش رو يدار  یو با جمله آخر نگاه معن!!(  کند  یها که نم چه شاهکار تیالقپول و خ....!! کرده 

.کرد و سرش را برگرداند یاخم یچشم ریز ایرو

 ينباشد ، محض کنجکاو یاگر حمل بر فضول. جالب است   یلیمن خ يخانه برا نی، سبک ا دیببخش: گفت  انیالماس يآقا

باشد؟ بله ؟ یکائیهم آمر دینه شا ای؟  ییایتالیا ایاست  یسیبدانم که سبک ، سبک انگل خواستم  یم

 یسیسبک انگل دیقاجار است ، پس سبک با يها بانو ، از دختران شاهزاده سویاز آنجا که گ: گفت  يخانم با سر بلند افسانه

!جان ؟ سویباشد ، درست است گ

را  ها قهیها و سل تو را به خدا ، سبک دیبس کن: آمد و گفت  يگذاشت و گل و گردن کشدار زیم يخانم انگاره نقره را رو ایرو

.....ها است جوان نیحاال بحث مهمتر ، بحث ا... بعد  يبرا دیبگذار

خانم با  ایمادر برعکس رو. نه شده بود خودش را جمع و جور کرد خا ونیو دکوراس واریمدت محو در و د نیکه تمام ا سروش

....دیهر طور شما بفرمائ... بله : گفت  يا و مودبانه نیریلحن ش

 فیشر  یعمران دانشگاه صنعت  یمهندس لیپسرم سروش فارغالتحص: گفت  دیکش  یکه به عمد کلمات را م  یخانم در حال ایرو

...استیمه دیهم هر چه بخواه ایاز مال دن.... کم ندارند  يزی، هزار ماشااهللا چ دینیب  یم که مه افهیاز بر و رو و ق. است 

است که  ییندرالیس يها سروش من از آن شانس.... خواهد بود  یهمه وجنات و موهبات دختر خوشبخت نیمن با ا عروس

....کم ندارد يزیس چالبته دختر شما هم هزار ماشا اهللا از شان.  شود  ینم  یهر کس بینص

 یزناشوئ  یهمه فرع زندگ دیکه گفت نهایخوب ا  یول....  ستین يدیالبته در وجنات آقا سروش ترد: خشک گفت   یلیخ پدرم

و فرهنگ  انتیدر د.... اوست  دنیهنر و ارزش مرد ، در ادب و فهم ، کماالت و هنر عشق ورز. است  يگرید زیاصل چ. است 

....اش يو وفادار تیو ترب
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.شناخت  یها را بهتر از من و مادر م آدم نیهر چه بود ، پدر جنس ا. پدرم دلم خنک شد  يلحن رك و جد از

،  دییدخترتان بگو يماال االن شما هر چه از فهم و کماالت و هنر شوهر دار.  ستین  یدنی، که د دیکه گفت نهایا: خانم گفت  ایرو

.که عروس خانم چند مرده حالج است دشو  یبعدأ معلوم م. همه حرف است 

......برگرداند انیالماس يبه سمت آقا ییاعتنا  یو سرش را با ب دیخانم آبرو در هم کش ایاز جواب رو پدرم

 شمرند  یم زییاست که جوجه را آخر پا نیمنظور خانم ا.... بله : و گفت  دیخانم پر ایوسط حرف رو یبا دستپاچگ انیالماس يآقا

.نروند ، باد هوا است  یها سر زندگ تا بچه مییاالن هر چه ما بگو..... چه جوجه ما را .... چه جوجه شما را .... 

درست  ندهیما در آ يها بچه. خود اوست  ندهیاز آ يخانواده هر کس چشم انداز  یول حیشما صح شیالبته فرما: گفت  پدرم

....خود ما هستند

....صد در صد... البته ...بله ....بله : گفت  انیالماس يآقا

؟ دیدار ینصرت شما چلو کباب يآقا: مقدمه گفت   یتوجه به موضوع مورد بحث ب  یخانم ب ایرو

 يها سلسله رستوران... غذا دارم  دیو تول هیبنده شرکت ته.... خانم  رینه خ: گفت  دیجاو  یرا م لشیکه گوشه سب  یدر حال پدرم

و  یرانیا يها ما در واقع قبول سفارش انواع غذا  یدست بودن کار است ، وگرنه کار اصل يواقع برانصرت هم در  يا رهیزنج

.ستمراسم و مجالس ا يبرا  یفرنگ

 يها ارائه طرح يهم برا انیالماس يها یاز شعبه جواهر فروش....  میهم طراح جواهر هست انیالماس يمن و آقا: خانم گفت  ایرو

که تا دلتان  میدار رانیبا جواهرات نادر در تهران و پنج شهر بزرگ  ا یما ده شعبه جواهر فروش.... میکن  ینو خودمان استفاده م

....بخواهد

خوب عروس خانم ، : او قالب بود ، رو به من گفت  يکه بر صدا یو با صدائ دیخانم پر ایدوباره وسط حرف رو انیالماس يآقا

!؟ دییاز خودتان بگو  یشما هم کم

که   یخانم برگشتم و در حال ایرخ به سمت رو مین. خانه شده بود  واریبه سروش کردم ، دوباره محو در و د  ینگاه یچشم ریز
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نمانده که  يزیمن چ يبرا گریهر چه کماالت بوده ، خدا به شما و پسرتان داده ، د: گفتم  کردم  ینگاه م شیبه چشم ها میمستق

.کلیخوشگلم ، نه خوش هکه ، من نه  دینیب  ی، م میبگو

....و نه خوش زبان: خانم  ایرو

پشت سرم سکوت .... و به طرف اتاقم رفتم .... پس معامله فسخ است : بلند شدم و گفتم  میاز جا..... ماندن نبود  يجا گرید

هنوز ......  شنوم  یانم را مخ ایجلزّ و ولز رو يصدا کردم  یدلم خنک شده بود که احساس م نقدریبر فضا حکم شد اما ا  ینیسنگ

پس ...... نقش بست  میها لب يرو يدار  یلبخند معن.  دمیها را شن مهمان یخداحافظ يکه صدا دمدر اتاقم را کامال نبسته بو

.واقعا معامله را فسخ کرده بودم

  یاصال کار قشنگ: گاه کرد و گفت ن میها در چشم.... تمام رخ به طرفش برگشتم . در را که باز کرد . چند تقه به در زد  پدر

دختر من ، : پدرم گفت . و ادامه حرفم را خوردم .....  کهیکار من هر چقدر هم که زشت بود به اندازه آن زن: گفتم .  ينکرد

؟   ینک  یکار م  یتف کند ، تو چ ابانیخ يبه تو تو وانهید کیاوست  اگر  یخانوادگ تیو ترب ناتشان و شئو رفتار هر کس مطابق

؟ یپاش  یصورتش م يتو يو هر چه آن دهان دار یستیا  یم ایاست  تیترب  یکه ب  یباف  یفلسفه م شیبرا

حالم را بهم زدند ، که نتوانستم خودم را کنترل کنم و بعد به  نقدری، بدبخت ، ا دهیتازه به دوران رس دیبد دیند يها آدم: گفتم 

....انیالماس يها یسلسله جواهر فروش....  میطراح جواهر: تم کشدار گف يخانم با صدا ایاز رو دیتقل

مامان : گفتم  ادیبا فر. بود  ختهیاعصابم بهم ر نقدریچرا ا دانم  ی، نم دمیتخت دراز کش يرو. رفت  رونیصدا از اتاق ب  یب پدرم

سرم  يو لحاف را رو!! ؟ يدیشن.... بروم  یجبران يشعور حاال مجبورم سه روز کارورز  یابله و ب يها آدم نیبخاطر ا.... خانم 

.دمیکش

. بودند  دهیها به سرنوشت من چسب آدم نیا.  کردم  یاشتباه م  یول نمیب  یمسخره را نم يها آدم نیا گرید کردم  یموقع فکر م آن

.درست مثل کنه

***

با . متعجب شده بودم که به من من افتادم  دنشیاز د نقدریا.... بود  ستادهیا نمیهفته بعد سروش دم در دانشگاه کنار ماش کی
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دوستانم ...... ؟ رمیچند لحظه از وقتتان را بگ شود  یوحدانه خانم م دیببخش: آمد و گفت  میها یهمه همکالس يتمام جلو ییپرو

دم در  بهیپسر غر کی که نیها نبودم چه برسد به ا حرف نیمن اصال اهل ا....  کردند  یمن نگاه م هو ب گریبه همد رتیهمه با ح

.مالقات کند يهمه آدم از من تقاضا نیا يکند و جلو می، به اسم کوچک صدا دیایدانشگاه ب

....گرید لیمسا يسر کیو  یبابت عذرخواه: بابت چه ؟ گفت :  گفتم

.میرا زده ا مانیها هم قبال حرف گرید لیراجع به مسا.  رفتمیاالن پذ نیتان را هم یعذرخواه:  گفتم

پروا   یب. ندارم که به شما بزنم   یمن جدأ حرف: با تأسف سرم را تکان دادم و گفتم !! ؟ دیکن  یم يها لجباز چرا مثل بچه:  گفت

بر فرض که شما درست : ؟ گفتم  دیندار  یکه با من حرف دیدان  یاز کجا م! ؟ دیشما که تا به حال با من صحبت نکرد: گفت 

 نییتع گرید يجا کیو  گریوقت د کیباشد ، پس : سروش گفت !! حرف زدن است ؟ يشما جا نظربه و االن  نجایا.  دییبگو

.دیکن

؟ دیمتوجه. حرف زدن با شما ندارم  يبرا یلیمحترم من اصال تما يآقا:  گفتم

احم را از سرم باز کنم مز نیبکنم تا شر ا دیچه کار با دانستم  ینم. نداشتم  یشناخت چیمن از جنس مذکر ه. شده بودم  مستاسل

 نیکه سر هم تونیشاپ ز  یصبح کاف 10/5فردا ساعت . دیبه من بده گریفرصت د هی کنم  یخواهش م: سروش دوباره گفت . 

!باشد ؟. است  ابانیخ

: م مگر نه ؟ گفت دیا یم: در گذاشت و گفت  يدستش را ال. نشستم  نیرا باز کردم و داخل ماش نیدر ماش. را ندادم  جوابش

 نکهیاست که بدون ا یانصاف  یب نیا...  دیبه خود من نداد یفرصت چی، شما ه دیمنصف باش: گفت ..... فکر کنم  دیبا....  دانم  ینم

را  میچنان پا..... را روشن کردم  نیدر را بستم و ماش. در برداشت  يو دستش را از ال دیاوتم کن كنا دیبه من فرصت دفاع بده

تمام راه را .....  رونیب دیایدر ب نیبا پدال گاز از آن طرف ماش میار دادم که احساس کردم االن است که پاپدال گاز فش يرو

را  يچند متر اطیتمام درها را پشت سرم باز گذاشتم و تمام ح دمیرس کهبه خانه .... گاز دادم و ترمز کردم ... دادم  راژیو

!آشغال داده بود ؟ نیآمار کالس من را به ا  یک. جودم نعره زدم با همه و دمیکه رس يدر ورود يو به جلو دمیدو
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، کجا هستم   یآشغال گفته بود من ک نیبه ا  یک:  دمیزدم و پرس ادیدوباره فر.  رونیب دندیو طاهره خانم از آشپزخانه دو مادرم

؟

؟ دیگو  یدارد م  یچ دختره نیا  یفهم  یطاهره ، تو م: هاج و واج رو کرد به طاهره خانم و گفت  مادرم

.گفتم  یو نم شدم  یخدا منو مرگ بده خانم کاش الل م: زد تو سرش و گفت   یخانم دو دست طاهره

که  دیاز من پرس دیستیگفتم که شما منزل ن  یوقت...  نجای، آقا سروش آمد ا دیبود شگاهیکه شما و وحدانه خانم آرا رونید

ندارد تو بگو  یبیع: گفت ... اما ساعتش را نه  دانم  ی؟ گفتم روزش را م  ییها چه ساعت کالس دارد و ییوحدانه خانم چه روزها

تا  زنند  یاست که به لباس م ییزایاز همون چ نشیماش. من هم گفتم ....  کنم  یم داشیخودم پ نم هیو چه رنگ هیخانم چ نیماش

داماد   یاو هم گفت متشکرم خانم ، وقت.... ب کالس دارد فردا هم از صبح تا غرو. رنگش هم قرمز است . بشود   چهار شانه

....و رفت کنم  یم یخانواده شدم تالف

؟ ییگو  یم یخواه  یکه م  یبه هر کس  یمگر خانه صاحب ندارد که تو سر خود هر چ.  يکرد جایب  یلیتو خ: گفتم  ادیفر با

؟ يکار من را کرد یکه فضول ي؟ اصال تو چه کاره من بود بله

همه الم  نیشده ؟ ا  یچه طرز حرف زدن است ؟ حاال مگر چ نیا: مادر گفت . هیگر ریخانم گوشه در نشست و زد ز طاهره

؟ ستیچ يشنگه برا

 دیببخش: با افتخار گفت  بهیآشنا و غر یهمکالس  یکل شیدر دانشگاه و پ ياست که پسره آشغال آمد جلو نیا يبرا گفتم

.میشاپم راض  یمن به کاف ستیالزم ن سکویو د نوی؟ کاز دیقرار بگذار کین با م شود  یوحدانه خانم م

.همه رفت يجلو میآبرو: گفتم . صورتش زد  يمحکم تو مادرم

کالم با  کیکه  نی، نه به ا گزد  ی، ککشان هم نم یپارت روند  یمردم که م يها اوه چقدر شلوغش کرده ، نه به دختر: گفت  طاهره

.رفته شیزده آبرو خواستگارش حرف

 یحاال اشکال: من حلقه کرد و گفت   بعد هم دستش را صور شانه... طاهره پاشو برو سر کارت : با تشر به طاهره گفت  مادرم



ییهرنوش صفام - خلوت خلود کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥

؟  یگفت  یکه شده حاال تو چ ستیخب کار  یول  یکه ناراحت باش ي، حق دار کنم  یالبته من کامال درکت م. ندارد 

.؟ حالش را گرفتم میبگو دیخواست  یم  یچ...   یچیه:  گفتم

 يکه نکرد يزیآبرور.... افسانه نبر  شیو چند ساله مرا پ نیچند يتورو خدا وحدانه آبرو. خدا مرگم بدهد  يوا: گفت  مادرم

؟ هان ؟

.و در را بستم...   یفقط کم....   یلینه خ: ، گفتم  رفتم  یکه به طرف اتاقم م  یحال در

پاك حواسم را پرت  یپسره لعنت.  شد  ینم  یکردم که بخوانم ول  یباز کردم و سع میرا جلو میها کتاب... تم درس داش  یلیخ

.دمیکه چه کار بکنم آخر سر هم کتابم را بستم و شام نخورده خواب رمیبگ میتصم توانستم  ینم.... تمرکز نداشتم . کرده بود 

 خواندم  یم  یهر چ  یول کنم  ینگاه م ها نهی، من به همه آ میو شعمدان رفته ا نهیآ دیخر يمن و سروش برا....  دمیخواب س شب

.  امدیحالم جا ن  یآب خوردم ول وانیل کی. عرق بود  سی، تمام بدنم خ دمیاز خواب پر....  کند  یبه من اخم م نهیدر آ رمیتصو

 دیچه کار با. فردا نگرفته بودم  يبرا یمیتصم چیه تخت نشستم و به فکر فرو رفتم ، هنوز يرو ماتاق یکیهمان جا در تار

 نیهم يبرا. دانشگاه سبز شود  يممکن بود باز سروش جلو شدم  یسر قرار حاضر نم  یدانشگاه ول رفتم  یاگر م....  کردم  یم

 الیموش کردم و با خساعت شماته دارم را خا میتصم نیبا ا.  بودکار  نیبهتر نیا. گرفتم اصال فردا به دانشگاه نروم  میتصم

.کردم  یم یچقدر احساس سبک دمیآسوده خواب

دوم فصل

؟ بروم که چه بشود ؟ که باز پسره لندهور سر راهم را  ام وانهینه ، مگر د: ؟ گفتم  يرو  یمگر امروز دانشگاه نم: گفت  مادر

را ببرد ؟ میو آبرو ردیبگ

. احمقانه است   یلیکه خ نی؟ ا يبا او روبرو شو يکه مبادا مجبور شو  یکن لیترك تحص یخواه  ی؟ م  یباالخره که چ: گفت  مادر

هم  لیو مادرش ترك تحص  یپسره از خود راض نیاز دست ا یخالص يمجبور شوم برا: گفتم . از دست مادر حرصم گرفته بود 

؟  یبدبخت چپ نین قدر با ایحاال چرا ا: مادر گفت .  کنم  یم
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را باال  شیها  تفاوت شانه  یمادر ب. است   یکرده کاف تیپسر را ترب نیادب ا  ین که آن زن کم شعور باز نظر من هما:  گفتم

تو بودم گناه مادر را  يگذشته من اگر به جا نیدارند اما قالبا مهربانند از ا يزبان بد. اند  يطور نیا ها  یبعض: انداخت و گفت 

 آمد  ینم ي؟ خود سروش به نظر پسر بد ستیحرف حسابش چ نمیبب زدمیحرف م با پسره رفتم  یم.  نوشتم  یپسر نم يبه پا

!؟...

!، نه ؟  یزودتر من را از سرت باز کن خواهد  یدلت م  یلیام ؟ خ را تنگ کرده تیجا  یلیخ نکهیمادر مثل ا:  گفتم

. بعد از ظهر تلفن زنگ زد  کیساعت . ختم نشد  نجایاما قائله به ا. نگفت  يزیچ گریچند بار سرش را تکان داد و د مادر

؟ پس شما در کمال ادب  دیدار فیمنزل تشر: بله ؟ گفت : گفتم بله ؟ گفت وحدانه خانم ؟ گفتم  نکهیبه محض ا. سروش بود 

د؟یبنده را سرکار گذاشته ا

ها  طور جمالت از طرف خانم نیو ا!  دیکن  یکه فکر م دیفرمود...... ،  دینه هم نگفت: دادم ؟ گفت  یبنده به شما قول: دادم  جواب

چشم  نجایآن وقت بنده هم سه ساعت تمام ا. نه  دییرك  بگو دیتوانست  یم دییایب دیخواست  یاگر نم.  شود  یم  یمعموالً مثبت تلق

؟ ستیطور ن نیا دوختم  یبه در نم

؟ دیندار يامر گرید...  دیبخش؟ خوب ب خواهم  یعذر م  دیببخش می؟ بگو مینگو  یچ دیحاال توقع دار:  گفتم

.ستین یعرض رینه خ: گفت  تیعصبان با

با پسر خواهر : ؟ گفتم  يزد  یطور حرف م نیا  یو ک: گفت .  کرد  یطور هاج و واج نگاهم م نیمادرم هم... را گذاشتم  یگوش

البد از مادر با  دانم  یچه م: ؟ گفتم سروش ؟ تلفن خانه را از کجا آورده بود : فکر کرد و  گفت   یکم هی.  زتانیدوست عز

.گرفته تشیترب

چند ساعت   یبودم ول ختهیبهم ر  یاول کم. من هم رفتم دنبال درسم . سرش را برگرداند و رفت دنبال کارش .... نگفت  يزیچ

.را فراموش کردم زیبعد همه چ

 ي، مادرم هم داشت تو کردم  ینگاه م ونیزیهال تلو يهفته بعد ، من داشتم تو کیفراموش شده بود تا  زیهم همه چ درخانه
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 شیبعد صدا  یکرد ول یاحوالپرس  یرا برداشت اول بلند بلند کم یبار مادر گوش نیا. که تلفن زنگ زد  خواند  یکتاب م منینش

بود که موضوع که افسانه خانم است از طرز حرف زدنش معلوم  دمیمادر فهم يها یلپرساز احوا. مدام آرام و آرام تر شد 

، سخت به فکر فرو رفته  کردم  یاز دور داشتم نگاهش م. را گذاشت  یساعت گوش میباالخره بعد از ن نکهیتا ا. صحبتش منم 

بلند شد  شیباشد از جا دهیرس جهیبه خودش به نت رکاناپه نشست اما عاقبت انگا يها همانطور مردد و ساکت رو تا مدت.... بود 

قلم و  کی. کارت دارم  نجایا ایبله خانم ؟ مادر گفت ب: طاهره خانم گفت ...... طاهره خانم .... طاهره ... اهره ط: و بلند صدا زد 

.  کردم  یخودم را آماده م دیبا منبود و  کیترم نزد انیامتحانات پا. را خاموش کردم و به اتاقم رفتم  ونیزیتلو.  اریکاغذ هم ب

مقدمه   یکنار پنجره نشست و ب یصندل يرو. بود  يصورتش کامال جد... ادر وارد اتاقم شد چند ساعت گذشته بود که م بایتقر

.نجایا ندیایب خواهند  یامشب دوباره م انیافسانه خانم گفت خانواده الماس: گفت 

سکوت . ه ساکت باش هنوز حرفم تمام نشد: که مادر گفت  میبگو يزیچ. سرعت سرم را چرخاندم و دهانم را باز کردم  به

شما سخت در  يکه دل به دل راه دارد ، هر دو ییاز تو ندارد و از آنجا  یخانم هم دست کم ایمادر ادامه داد ، حال رو. کردم 

 کیدو به  يا هفته کیجنگ  نیباالخره هم ا. است  يگرید زیچ انیالماس يو آقا سروشاما ظاهرا نظر .  دیدل هم جا گرفته ا

. زدم  ادیدوباره فر. تمام را ، تمام کنند  مهیمسخره ن يخواستگار ندیآ  یامشب م انیخانواده الماس نیهم يبرا دهیرس يروزیبه پ

...!! ها  احمق: با حرص گفتم ... حرف زدن تو نشده  نوبتهنوز ....  سیه: گذاشت و گفت  اش  ینیب يمادر انگشتش را رو  یول

چشم  يخواستگار نیاز ا لیدل  یخود و ب  یب ستیخوشش آمده و حاضر ن  یلیبه هر حال ظاهرا سروش از تو خ: مادر گفت 

به خاطر  یبه راحت نکهیبرسد تا ا جهیاو معتقد است که بهتر است خودش شخصا با تو صحبت کند و به نت. کند  یپوش

با خانواده  میخواه  یشب مام دیگو  یو م زند  یافسانه خانم زنگ م  یوقت ایثان. کند  یچشم پوش زیزنانه از همه چ يها کدورت

هر چه باشد آنها مهمانند و . از ادب به دور است  نیا....  دییاینه ، ن میبگو توانم  ی، من نم یمنزل شما مهمان مییایخواهرم ب

.تخداس بیمهمان حب

تمام شود من  شیها اگر حرف دانست  یمادر خودش هم م. شدم  رهیدر سکوت به مادر خ. گفتن نداشتم  يبرا  یحرف گرید
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 9/5ساعت : گفت  بست  یکه در اتاق را م  یبلند شد و در حال شیاز جا نیهم يبرا. نخواهم داشت  ادیداد و فر يبرا یمجال

.رفت رونی، آماده باش و از اتاق ب ندیآ  یشب م

که سروش به درد  کردم  یمجان اگر فکر  سویبه خدا گ: ها آمده بود گفت  مهمان هیساعت زودتر از بق میافسانه خانم که ن

.کنم  یمن که دردانه خواهرم را بدبخت نم.  يتر زیمن عز ي، تو از خواهر برا شدم  یوقت واسطه نم چیه خورد  یوحدانه نم

وحدانه را   یعروس يآرزو يوگرنه من مثل هر مادر. افسانه جان ، مشکل، خود وحدانه است  ستمیمشکل ، من ن: گفت  مادر

.زنده باشم ، هر چه زودتر بهتر گریاز کجا معلوم چند سال د کند  یم که خبر نمعمر ه. دارم 

اهل دوست .... است  بینج... پاك است . است   یپسر خوب  یلیبه خدا وحدانه جان ، سروش خ: خانم رو به من گفت  افسانه

زن قلب ماردش و تنها مالک  نیئن باشد اولاست که آدم مطم  یکم زیچ نیبه نظر تو ا....  ستیها هم ن حرف نیو ا يدختر باز

؟ ستیخدا چ يها بنده نیامشکل تو با  نمیاحساس اوست ؟ اصال بب

 یافسانه خانم با ناراحت.  رود  ینم يجو کی يوقت آبمان تو چیمن و او ه. خانم  ایرو. مشکل من خواهر شماست : گفتم  محکم

 نیعمر دشمن هم شده اند که ا هیساعته چطور به اندازه  میدو تا ن نیا دانم  یمن نم!  یعجب بدبخت: سرش را تکان داد و گفت 

.طور به خون هم تشنه اند

فکر کن ،  شتریفقط به سروش گفته ب ایرو  یاست ؟ تو که گفت يحد جد نیبا وحدانه تا ا ایدشمن ؟ پس مشکل رو: گفت  مادرم

چه خبر است ؟ افسانه تو  نجایا  یمعلوم حس چیحدانه تشنه است ؟ هبه خون و ییگو  یحاال م.  ستین ياش دهن سوز هم  یلیخ

. یرا از ما پنهان کن يزیبه حالت اگر چ يوا یشرعا مسول

 کی نیمن هم دیگو  یم ایرو  یعنیخوب .... گفتم  يطور نیها را هم حرف نیا... به خدا    نه: خانم که جا خورده بود  گفت  افسانه

.نیهم... آرزو دارم   یکل شیپسر را دارم و برا

دارد ؟ يرادیو ا بیخب مگر وحدانه من ع:  دیبا حرص پرس مادرم

 یول...   ینه ول: خانم که حاال به وضوح معذب شده بود  گفت  افسانه
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.  دیآ  یماز عروس تپل و قد کوتاه خوشم ن دیگو  یم....  ستیوحدانه قشنگ ن دیگو  یم ایرو: چه ؟ افسانه خانم گفت   یول:  گفتم

....گریها د جور حرف نیاز ا دانمیچه م

. نقص بودم   یبه چشم مادرانه او من ب. بگذارد  رادیا اش کدانهی  یکیدختر  يرو  یاصال انتظار نداشت که کس... و رفت  مادرم

، مثل اسکلت  ستین بیعهم که  یچاق.... ندارد  يرادیصورت وحدانه که ا.... ها  چه غلط کردن: گفت  تیبا عصبان نیهم يبرا

!!زن از خودش متشکر است نیبود ، خوب بود ؟ چقدر ا

سروش  يمادر است ، تا حاال هم هر جا برا کیهم  ایبه هر حال رو.... باش   یمنطق....  زمینه عز: خانم دستپاچه گفت  افسانه

اما سروش .... و متمول   یحساب يها از خانوادههمه هم .... خوشگل تر بوده اند   یکیاز  یکی، به قول خودش  يرفته خواستگار

تا به حال  ایکه رو  ی، سروش از وحدانه خوشش آمده که با آن همه عروسک فرنگ ایاز بخت بد رو ال، حا دهیکدام را نپسند چیه

.کند يریو جبهه گ ردیحرصش بگ ایمسلم است که رو نیبنابر. فرق دارد  یکل دهید

به دست  ریمن شمش دنیخانم از همان لحظه اول با د ایبود که رو نیهم يپس برا.  شدم  یم ایقضا  یداشتم متوجه بعض تازه

. آسوده بشود  الشیزودتر بهم بخورد و خ يبود تا جلسه خواستگار يهم آمد شیها  پس تمام حرکات و حرف. شده بود 

.موجود دو پا نیاست ا يعجب موجود

که   یرفت و افسانه خانم در حال  ییرایمادر با عجله به سمت اتاق پذ. کرد  داریب یزنگ در همه را از خواب خرگوش يصدا

من به حافظ  نیبب.  ياریخودت ب يبه رو يزیکه به تو زدم چ  ییها اگر راجع به حرف یونیمد سویگ: گفت  دیدو  یدنبالش م

خود سروش است که عاقل و  ياصل کار... آب را گل الود نکن  يخود  یدو جواب قسمت هم هستند ، پس ب نیتفال زدم ، ا

.نداشته باش يکار ایبالغ است تو به رو

وحدانه برو به اتاقت ، اگر الزم  شد : بود گفت  یکه هنوز عصبان  یمادر در حال....  دیچیباغ پ اطیح يها تو کفش مهمان يصدا

.کنم  یم تیصدا

.اه کردم یعجب غلط: و گفت  دیدستش کوب يخانم رو افسانه
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.....به به:  گفت  یبه پدرم م ییکه با خوشرو دمیرا شن انیالماس يبلند آقا يصدا دمیاتاقم که رس به

.....مینیرا بب گریخدا را شکر که باز قسمت شد همد.... نصرت  جناب

 یبرف زمستان يها دانه نیاول. نشستم و از پنجره به باغ نگاه کردم  یصندل يرو.  آمد  ینم یصدائ گرید.... اتاقم را بستم  در

.شده بود دیآسمان هم سف یحت شد  یم دیهمه جا کم کم داشت سف. کرده بود  دنیآرام آرام شروع به بار

داخل  دیده  یسروش هستم اجازه م: کلفت مردانه از پشت در گفت  يسروش با صدا.... بله ؟: گفتم ... چند تقه به در زد   یکس

.وارد شوند ام یخصوص میآنها به حر کردم  یفکر نماصال ... شوم ؟ جا خوردم 

گذاشت  رمیتحر زیم يرا رو دیبسته مخمل سف کیسروش وارد اتاق شد و . بلند شدم  ام یصندل يو از رو دیبفرمائ...بله :  گفتم

شدم ؟ نامفهوم سرم را سالم ، مزاحمتان که ن: گفت  کرد  ینگاه م میها به چشم میکه مستق  یبعد سرش را باال کرد و در حال. 

....شما ، فکر نکنم  یخوشبختم ، ول  یلیمجدد شما خ دارید زمن که ا: گفت ... تکان دادم 

، چرا زحمت  کنم  یخواهش م: خودم را جمع و جور کردم و گفتم .) قطعاً به او رفته بود .  زد  یچقدر مثل پدرش حرف م )

.اشاره کردم زیم ي؟ و به بسته رو دیدیکش

طور کمتر معذب  نی، ا دیمن که رفتم بازش کن نیهم يبرا. احساسات است  انیجور قل کی....  ستین يقابل دار زیچ:  گفت

.شوم  یم

 وهیچرا ش دانم  ینم.  دیبفرمائ کنم  یخواهش م: ؟ گفتم  نمیبنش دیده  یاجازه م: گفت .  اوردمیخودم ن يشدم اما به رو متعجب

خاطر که نظرم  نیبه ا دیشا. دوخته بود   هیبخ)00دو صفر ( دهانم را با سوزن و نخ   یانگار کس....  حرف زدنم فرق کرده بود

او را .  دمید  یپسر بچه کودن و لوس نم کیسروش را  گریافسانه خانم د يها پس از حرف.  بودکرده  ریینسبت به سروش تغ

، آن هم با وجود موج  خواست  یم ام یتیترب يها تیکه به خاطر جذابکه مرا نه به خاطر ظاهر آراسته ،  دمید  یم  ییمرد دانا

.باشد ، اما من نداشتم داشته توانست  یکه او م  ییزهایها و با صرف نظر از همه چ مخالفت

ثل م یمن حق نداشتم از دختر خانواده محترم. ، کارم اصال درست نبود  خواهم  یاول از همه من از شما معذرت م: گفت  سروش
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، چگونه   یبا چه کس داند  یشده که آدم اصال نم بیو غر بیها ، عج دختر تیترب نقدریروزها ا نیاما ا. عوامانه بکنم  يشما تقاضا

و اصل و نسب دار  لیاص يها همه هم از خانواده. رفتم  يجا خواستگار  ینشود من حدودا س اورتانب دیشا. برخورد کند  دیبا

 دینیادامه داد ، بب يشتریبا جرأت ب) لبخند زدم ..... (  دمیکه نشن  ییها و چه حرف دمیکه ند  ییها زیچه چ دیدان  ینم  یبودند ول

است ،   یزن خوب ای، رو دیمادرانه بگذار يها اما رفتار او را به حساب جسارت....  دیریکه شما از رفتار مادرم دلگ دانم  یمن م

باالخره . حساس و رك است  يادیز  یکم کیخب   یول رساند  ینم ينگذارد ، آزار شیپا يپا رو  یکه کس  یخوب و تا وقت  یلیخ

.خودش را دارد ، مثل من و شما ي، او هم آرزوها گریمادر است د

که با آرزوها و امال مادرتان هم مطابقت  دیگرد  ینم  یدارم ؟ نه ؟ خب شما چرا دنبال کس رتیآرزوها مغا نیو من با ا:  گفتم

!!شته باشد ؟دا

که ما به  دیبود يدختر نیکمیو   یشما س... که قسمت نبود  نینشد ، مثل ا  یول.... را داشتم  میتصم نی، هم قایدق: گفت  سروش

که همه را مادرم  گرید يجا  یدرست به عکس س.... و متأسفانه مادرم نه  دمیکه من پسند يو تنها دختر میآمد شیخواستگار

؟ دیکرد  یچه کار م دیمن بود ياحاال شما ج.  اما من نه دیپسند

.کنم که هم من بپسندم و هم مادرم دایرا پ ي، تا باالخره مورد رفتم  یهم م گرید يجا  یس:  گفتم

که چرا  دیخورد  یشد ، افسوس نم  ینم دایپ يمورد نیآن وقت اگر باز هم چن: گفت  یو با چموش) بلند و کشدار . (  دیخند

جا سهل است   ی، س دانم  ی، وحدانه خانم ، من خوب م دی؟ من را از سرتان باز نکن دیاز دست داد یرا به راحت یکمیو   یمورد س

و  دیشما قسمت من هست.  ستمیهم ول کن معامله ن نیهم يبرا.  کنم  ینم دایگر مثل شما را پیهم بروم د گرید يجا صدیاگر س

، من باز از پنجره  دیکن رونیهم هر چقدر که شما و خانواده محترمتان مرا از در ب نیهم يبرا. دارم  نانیموضوع اطم نیمن به ا

دارم و قدرت   یبیخانم ، من سماجت عج دیشناس  یشما من را نم.....  دیشو  یو آنقدر خواهم آمد تا راض دیخدمتتان خواهم رس

 خواهد  یو هر طور که دلم م ندازمیب ایور گردن دنافسار د کیمن قادرم . نظر افراد به نفع خودم  رییدر تغ يتر بیعج

همان  دینیب  یکه امروز م ییایکه رو دینیو بب  ییرایداخل اتاق پذ دییایاالن ب نیهم دیتوان  یم!! ؟ دیکن  یباور نم..... بچرخانمش 
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.باز کرد میو در اتاقم را برا دینه ؟ بفرمائ ایدفعه قبل است  يایرو

 لیهم قا  یاحترام خاص شیسروش که حاال برا  یو از طرف ایام ن نکرده تیمادر گفته بود تا صدا  یز طرفا. بودم  یبد هچل در

.بودم در را باز کرده بود و مرا در معذورات قرار داد بود

و چنان اخم کرد  اول از همه چشم مادرم به من افتاد دمیکه رس  ییرایبه اتاق پذ.... جلوتر از او از در خارج شدم . نبود  يا چاره

بلند شد  شیاز جا ییمن با خوشرو دنیخانم رد نگاه مادرم را گرفت و با د ایهمان موقع رو..... کنم  یکه کم مانده بود قالب ته

.دنیو شروع کرد به کلّ کش!!  يخوش آمد.... به به ، چه عجب عروس گلم : گفت  آمد  یبه سمت من م شوقکه با   یو در حال

ها  آنوقت زمیعز:که تمام شد مرا بغل کرد و گفت  دنشیخانم کلّ کش ایرا نگاه کردند ، رو گریم با تعجب همدو پدر مادر

و رونما را  کردند  یتعارف م يزی، چ يا  ینیریو ش يچا يالاقل در مراسم خواستگار. ها با مادر شوهر مهربان تر بودند  عروس

؟ يا ماهت را از ما پنهان کرده يواما ، تو از حاال ر  یعروس يبرا گذاشتند  یم

 يخدا... سالم دخترم : بلند شد و گفت  شیهم از جا انیالماس يآقا. سالم :کردم و گفتم  انیالماس يجواب رو به آقا يجا به

.میشد  یکم کم از دستت دلخور م میداشت گریبود ؟ د نینکرده قدم ما سنگ

!؟ شود  ی؟ م شود  یکه بدون عروس نم يخواستگار مراسم

 يرو به رو  ییفاصله جا نیسروش هم در ا..... کنار مادرم نشستم  یصندل يو رو دمیکش رونیخانم ب ایرا از آغوش رو خودم

فقط مانده .  میرا زد مانیها خب نصرت جان ، من و شما که حرف: گفت  انیالماس يآقا. نشست   یحرف چیه  یکرد و ب دایمن پ

وحدانه جان و سروش چند جلسه با  دی، ضمناً اگر شما اجازه بده گریبه دو هفته د میکن  یم موکول مها که آنرا ه جواب بله بچه

..... ی، عقد و عروس يمراسم نامزد يبرا میهم صحبت کنند که انشااهللا بعد از اعالم نظر مثبتشان برو

. از شما امر کردن از ما چشم گفتن ...  میموافق شما طیما با تمام شرا: گفت  انیالماس ي؟ آقا  یپس بله بران چ: گفت  مادرم

خانم ؟ اینه رو... جنس مرغوب که چک و چانه زدن ندارد 

.همه کف زدند... عروس و داماد  یبه سالمت.... پس مبارك است : خانم گفت  ایرو
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سروش به طرفم برگشت و . شدند  ناگهان همه ساکت. من اصال قصد ازدواج ندارم .... من   یول: بلند گفتم يزحمت و با صدا به

بله :خانم هم با خنده گفت  ایرو.  کنم  یم جادیقصد را در شما ا نیمن ا ستیاصال مهم ن: گفت  نیتمام رو به حاضر یتفاوت  یبا ب

......میکن  یصحبت م مانیها راجع به ازدواج بچه میکه دار دینیب  یحاال م  یول میمن و مادرتان هم اصال قصد ازدواج نداشت... 

 فشیخانم از ک ایرو. دوباره هم کف زدند ....  نمیبه افتخار عروس نازن دیبزن..... دختر است و ناز کردنش : گفت  انیالماس يآقا

 يها که دور تا دورش را باگت اقوتیسرخ  نیبا نگ نیانگشتر تک نگ کیرا در آورد و با آب و تاب درش را باز کرد و  يا بسته

که همه  نیا يهم برا نیا: کرده بودند را در آورد و در انگشت دست چپ من کرد و گفت  اطهگل اح يها رگمثل گلب دیسف

.دختر گل نشان کرده سروش من است نیبداند ا ایدن

. هم بد لیادامه تحص خواهم  یم. ، واقعا قصد ازدواج ندارم  کنم  یمن ناز نم  یول: گفتم  دیلرز  یکه دستم در دستش م  یدر حال

.با خانواده مشورت کنم دیبا. ام  را نکرده میها من هنوز فکر... من ، . که دوست دارم  ییبعد هم بروم دنبال کارها

 گریکه سروش بخواهد د يزیبه چ يوا.   یشناس  یچانه نزن ، تو سروش را نم يخود  یب: خانم آهسته در گوش من گفت  ایرو

.کند  یخوب تو چشمش تو را گرفته ، آخر زمان هم که بشود ، کارش را م ایانس بد حاال هم از ش.  ستیجلو دارش ن يزیچ

و دوختند و چند  دندیعاقبت هم خودشان بر. گوشش بدهکار نبود   ی؟ هر چه گفتم باد هوا بود ، کس میبگو توانستم  یم چه

.پدر و مادرم رفتند عتیبعد هم با مشا قهیدق

چه انگشتر ...  نمیبب:دستم را گرفت و گفت .  دیرس  یبه نظر م  یمادرم هم راض دیفهم شد  یامال مک. بار خوشحال بود  نیا پدرم

.مبارکت باشد.... ، الحق که طراح جواهرند   یقشنگ

...خنده ریهر دو با هم زدند ز. مادر من واقعا قصد ازدواج ندارم   یول: گفتم  يدلخور با

 نهایا.... دفعه  نیشان نه به ا نه به آن دفعه... بانو  میگو  یم: بدهد رو به مادر کرد و گفت   یکه به من جواب نیا يبه جا پدر

بار با  نیدوباره و ا... کند  ریبه خ نهایخدا عاقبت ما را با ا.... مدلند  کیهر دفعه . هستند   ینیب شیقابل پ ریعجب موجودات غ

.زن سروش بشوم خواهم  ینم  یعنیواج ندارم ، مادر من واقعا قصد ازد  ی، ول تمگف يشتریجرات ب
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.  دیآ  یخوشمان م  یلیاتفاقا هم من هم پدرت از خود سروش خ. آقاست  کپارچهیحرف او را نزن که ... خبه ، خبه : گفت  مادرم

مرد دهن  کی يبرا بیع نیبدتر. است   یو آن نباشد مرد زندگ نیو نظر داشته باشد و ابزار دست ا يکه از خودش را يپسر

کل خانواده هم نه .... اش است  حرف من  و پدرت راجع به خانواده...  ستیکرده که ن بتاالن ثا نیاست که سروش از هم  ینیب

.است  یخوب  یلیهم مرد خ انیالماس يراجع به مادرش واگر نه الحق آقا

تازه به دوران   یلیخ. هستند  يجور کی. ها را ندارم  دمآ نیمن حوصله ا.  میایخانم کنار ب ایبا رو توانم  یمادر من نم:  گفتم

.خورند  یبه ما نم...  ندیآ  یبه نظر م دهیرس

 بشانیج يکه ما را تو ها نیا...... از آن حرف هاست  نیا....  گرید.... خب : و گفت  دیرا باال کش شیبا تعجب ابرو مادرم

. فرهنگ و اصالت ندارند   یممکن است پول داشته باشند ول نهایا.  ستین روزیمادر حرف سر امروز و د: گفتم .  گذارند  یم

 نیقسم هستند واگر نه دفعه اول چن نیهم از هم نهایا....  ستیشعور داشتن ن لی، دل نپول داشت دیگفت  یم شهیخودتان هم

.دادند  یاز خودشان نشان نم يرفتار

است ؟ از آن  نیاز ا ریغ. از خودشان نشان دهند  يا ادبانه  یکه رفتار ب شد  یمن لیبود دل امدهین ایاز من خوششان آمده  نکهیا

. نبود  بیعج شانیو فرهنگ و آداب و رسوم ما برا  یقدر خانه و زندگ نیبودند که ا  یآدم حساب نهایگذشته اگر به قول شما ا

انگشتر نشانشان را پس  دیشن  ی؟ حاال هم از من م خانه شده بود واریکه آمده بود چه طور محو در و د  یپسره بار اول يدیند

،  يدیدفعه د نیکه ا نیهستند که بار اول خودشان را نشان دادند ، نه به ا یهمان نهایکه ا نیا يبرا. دیکن یو عذر خواه دیبده

 دیدیرا که د یلمیف نیو ا نجایا ندیایپدر و مادرش را مجبور کرده بود تا ب دبود که پسره رفته بو نیبارشان هم ا نیرفتار ا لیدل

؟  دیکن  یباور نم. گذاشتند   یدو راه يو من و شما را تو نجایپسره نشده بودند ، آمدند ا فیها هم که حر آن بدبخت. کنند  يباز

.، خود سروش به من گفت میگو  یبه خدا راست م

را قانع  گرانیاست که توانسته د يا و جربزهپس سروش چقدر پسر با عرضه .  ییبر فرض هم که تو راست بگو: گفت  پدرم

 يکه برا یلیموجه خودش را داشته ، دال لیدال يهمه پافشار نیا يقطعاً او هم برا. اش احترام بگذارند  کند که به خواسته
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.متقاعد کننده بوده گرانید

حاال ....  يهم که ندار یخواستگار چندان تازه ستین  یو دو سال سنّ کم ستی، ب  یستیبچه ن گریدختر جان تو که د: گفت  مادر

 دیایب  یهر کس.  شود  یم دایپ تیبرا نهایاز ا يکه خواستگار بهتر ی، رفتند از کجا مطمئن يخدا را هم رد کرد يها بنده نیانگار ا

با سروش صحبت کن ، ، حاال تو چند جلسه  يشنو  یاز من م. هم ندارند  یبیع چیکه ه ها چارهیب نیا.  ددار یبیع کیباالخره 

.فرصت هست شهینه گفتن ، هم يبرا. نظرت عوض شود  دیشا

جز پدرش  يمرد چیبه سنّ من که تا به حال با ه يدختر  یوقت دانستند  یکه نم نقدریمثل خودم ، ا. و مادرم هم ساده بودند   پدر

،  ردیبگ جهیو بشناسد و نت ندینکه بخواهد بباز آ شیمثل سروش مراوده داشته باشد پ یو سمج ركیمراوده نداشته با پسر ز

از همان روز . بود که من کردم  يدرست کار نیو ا دهد  یجواب بله را م یکند که به راحت  یم دایپ یعاطف يریآنقدر درگ

ه احساس گل رز چنان دلم را قلقلک داد ک يها را باز کردم ، غنچه یبه اتاقم برگشتم و درب جعبه مخمل  یدوم وقت يخواستگار

کاغذ نوشته کی يخوش رو طکه سروش با خ دمید  یمخصوصا وقت شناسم  یکردم سال هاست سروش را م

    کنم  یم تیصدا يدیزبان دل به نوم با

کنم  یم تیبه من آور که با عشق آشنا رو

         اما باز هم رمیم  یم  یگر کن دمیناام

کنم  یم تیدعا رمیم  یهمان حالت که م در

سوم فصل

.به پارك و تئاتر و رستوران شتریب.  میرفت رونیبا سروش ب يچند بار ياز جلسه دوم خواستگار بعد

 ایبر عکس مادرش رو.  کرد  یها را به خودش جذب م همه نظر رفت  یهر کجا که م. بود  یمعاشر جذاب و خوش صحبت سروش

که من اصال  گذشت  یآنقدر به سرعت م میکه با هم بود  ییها عتسا. دست و دل باز و بذله گو بود . داشت   یبیجاذبه عج

و چه  میکه چه گفت کردند  یم ممیج نیپدر و مادرم س میرفت  یم رونیهر بار که با هم ب. چطور و چگونه گذشت  دمیفهم  ینم
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 کرد  یگوشم زمزمه م ریکه سروش مدام ز يا سر و ته و کلمات عاشقانه  یب يها ؟ اما من جز جوك میدی؟ و چه شن میکرد

 گریکه همد دیرو  یم رونیمثال شما دو تا با هم ب: گفت  یو م شد  یمعترض م  یپدرم گاه. کنم  فیتعر شانینداشتم که برا يزیچ

 با  یوقت. اما من گوشم بدهکار نبود ...  دیکن  یم ینه ؟ شما که فقط خوشگذران ای دیخور  یکه به درد هم م دینیو بب دیرا بشناس

 یطوالن يعمر.  اشم، با او داشته ب  یعمر زندگ کیبه اندازه  يا ندهیفکر کنم که قرار است آ خواست  یسروش بودم اصال دلم نم

اش  نداشت در اخالق و رفتار و گذشته خودش با خانواده يا عالقه چیسروش هم ه.  يدر خانه پدر ام  یتر از تمام زندگ

من و تو در طبقه دوم . خانه ماست  نیا: برد و گفت  هیساختمان سه طبقه در زعفران کی يلومرا تا ج کباریفقط . کنم  يکنجکاو

کنم ؟  یخانه زندگ کیمن با مادر شوهر در   یعنی: با تعجب گفتم .  کرد میآن سکونت خواه

با مادر شوهر  يشصت مترخانه  کیدر اتاق  یخواه  یکنم انگار که م  یخانه زندگ کیبا مادر شوهر در  ییگو  یم يطور:  گفت

خانه سه نبش است و سه  نیا. ات يدو برابر خانه پدر  یعنی! خانه چند متر است ؟ دو هزار متر  نیا  یدان  یم چی، ه يشو کیشر

مگر آنکه خودت در .  فتدیب ایها به چشم رو راه پله ایآسانسور  يبار هم چشمت تو کی  یسال کنم  یفکر نم. در جداگانه دارد 

.خانه باشم کیدر  ایبا رو خواهد  یاما به هر حال من دلم نم: گفتم  يبا دلخور.   یاش را بزن هخان

: به سرعت سرم را به سمتش چرخاندم و گفتم .  احساس را خواهد داشت  نیهم نسبت به تو هم ایمطمئنا رو: گفت  تیجد با

را   یها نسبت به ما همان احساس آدم نکهیا  یعنی: ل کند گفت را کنتر شیلحن صدا کرد  یم  یکه سع  ی؟ در حال ستیمنظورت چ

به : شدن گفت  ادهیموقع پ. سکوت کردم  نیبنابر. دیرس  یبه نظر م  یحرفش منطق.  میدار اخواهند کرد که ما نسبت به آنه دایپ

؟ يندار  یتلفن بزند ، تو که مشکل يقرار نامزد يفردا برا میگو  یمادرم م

دارد ؟ تو  يرادیا ام یزودتر بروم سر خانه و زندگ خواهد  یدلم م ز،یزود ؟ من عجله دارم عز: د ؟ سروش گفت چه زو:  گفتم

؟ يدار  یمشکل

 دیهوا قاپ يفکر کنم دستم را رو دیبا.  دانم  ینم: گفتم . ما رد و بدل شد  نیمدت ب نیبود که در ا يحرف جد نیاول نیواقع ا در

بعدأ سر  اوریب میحاال اول دو سه تا بچه تپل مپل برا.   یداشت راجع به من فکر کن یعمر وقت خواهتا آخر  زمیعز: و گفت 
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با قهقهه . حاال تا فردا: گفتم  شدم  یم ادهیکه پ  یو در حال دمیکش رونیدستم را از دستش ب.  ردک یرا خواه تیها فرصت فکر

.قاجار يها نواده نیدارند ا يعجب ناز: گفت 

.دیوحدانه خانم ، بفرمائ دییشما.  دیچیدر سکوت شب پ فونیهره خانم از پشت آطا يصدا

.به پدر و مادرت سالم برسان ، شب خوش و رفت: گفت  سروش

ها لخت  درخت.  يزییپا يها برگ يها باغ پر شده بود از ته مانده. در را بستم و لخ لخ کنان به سمت ساختمان به راه افتادم 

هر بار که حرف   یچرا ؟ ول دانم  ینم.  دمیلرز  یدرست مثل خودم که داشتم از درون م. سردشان بود   یلیتما خح. لخت بودند 

گاه  یخوشگذران نیا. تاهل ندارم   یکه اصال آمادگ دانستم  یخوب م.  دمیلرز  یم آمد  یم شیپ ام یئزناشو  یراجع به زندگ ییجد

پر از حوادث کوچک  توانست  یکه م يجد  یزندگ کیشروع  يبرا  یبه آمادگ یربط چیه دنیگاه با سروش و گفتن و خند  یو ب

من هنوز .  گریو هزار جنبه د تیاز نظر ظرف. هنوز بچه بودم  من.نداشت  تیو تعقل و درا يبلوغ فکر ازمندیو بزرگ باشد و ن

  یطرف مقابلم چه کس کرد  ینم  یفرق.باشم   یزندگ کیسراغ نداشتم که بخواهم سکاندار  تیریو مد ریتدب نقدریدر خودم ا

.من خودم هنوز کامل نبودم. نداشت  يریسروش توف  یق ایباشد ، سروش 

 يسرما بخور یخواه  ی؟ م يقدر لفتش داد نیچرا ا.  يریراه را آژانس بگ کهیت هی نیا یخواست  یم: مادر  گفت . را باز کردم  در

.دیایداغ بخور حالت جا ب يچا کی ای؟ ب

.آب خوردن یندارم ، حت زیچ چیه يام ، جا مادر من تا خرخره خورده يوا:  گفتم

قرار  يبرا زند  یفردا مادرش تلفن م  یعنی  یچیه: خب ، چه خبر ؟ گفتم :  دیپرس يکاناپه نشست و با کنجکاو يرو مادرم

زود عقد و  يبعد از نامزد خواهند  یم.... ه دارند عجل  یلیخ نهایمادر ا: گفتم . برق زد  یچشمان مادر از خوشحال.  ينامزد

....و مرا ببرند رندیبگ  یعروس

ما   یدان  ی؟ تازه تو که م میجهاز بخر تیبرا میما پول نداشته باش  یترس  یم!! ؟  یترس  یم  یحاال تو از چ.... چه بهتر : گفت  مادر

.میدختر عقد کرده در خانه نگه دار میرسم ندار
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؟ خانم خودت شدن  يرا ندار زیچه چ یآمادگ: بلند گفت  منیاتاق نش يپدرم از تو. را ندارم  اش  یاما مادر من آمادگ: م گفت  

خانه ات را بده خدمتکار بکند ،  ي، کارها نهایهم مثل مادرت است تو هم خودت را بچسبان به ا ایرا ؟ حاال خدا را شکر که رو

.خنده ریو زد ز دیرا مهمان کن  یکیتان آن   یکی، هر شب  دیستین شتریغذا هم دو نفر که ب يبرا

وسط  دیمادر پر..... ، من ،  ستین دیکه شما گفت زهایچ نیکه فقط ا  یتازه زندگ.  کنم  ینم  یمن اصال شوخ.... بابا   یول:  گفتم

؟ بله  ییگو  یدارد ، تو به ما نم يرادیو ا بیع نکند سروش: پدر گفت .  خواند  یم اسی هیهم که مدام آ نیا.... اه : حرفم و گفت 

؟

خانه دو هزار  هی. خانه مان را نشانم داد   یعنیاش را  امروز هم من را برد خانه. تکه ماه است  کیسروش ... بابا .... نه :  گفتم

:  دیپدرم پرس.  گذارند  یم بشانیج يما را تو نهایگفتم ، ا يدید: مادر با چشم به پدرم اشاره کرد و گفت .  هیدر زعفران يمتر

چه  ندیکاره دعوت نشده بروند بگو هینداشت ،  یمناسبت: مادر رو به پدرم گفت .  مینه داخل نرفت.... ؟ گفتم  دیدیرا هم د ایرو

، شب بخوابم  روم  یندارم من م یقابل عرض زیچ گرید: ؟ گفتم  دیچه گفت گریچه ؟ د گریخب د: پدر گفت .  شوند  ی؟ سبک م

ریبخ

 سائمن با اکثر رو.  میندار  یما که مشکل: ؟ پدر گفت  میبگزار  یک يرا برا يقرار نامزد: سرم مادر به پدر گفت  پشت

.گفتند قبول کن یخیدارم هر تار کیتهران قرابت نزد کیدرجه  يها هتل

***

حلقه دو  کیسروش . مجلل و با شکوه . رگزار شد نامبر وان شهر ب يها از هتل  یکیدر  ام يهفه بعد جشن نامزد کیاز  کمتر

ساعت  هیهم  ایورو انیالماس يآقا. داد  هیبه من هد یتومان ونیلیجواهر دوازده م سیسو کیبه پول آن زمان و  یتومان ونیلیم

و زمان  نیکه از زم بود يجواهر و گل و لبخند و نور.... دادند  هیکبود اصل به من هد اقوتیو  انیبرل نیتاج با نگ کیجواهر و 

 نقدریا زیهمه چ.... همه را به وجد آورده بود  اش جانیبا ه یکه خوشحال نقدریبود ا يسروش غرق در سرور و شاد..... دیبار  یم

 رینظیاز لباس ب... از من .  کردند  یم ادی زیاز همه چ نیو تحس ریبا تح اه تا مدت کانمانیبود که همه اقوام و دوستان و نزد  یعال

و پاش و  ختیخانواده داماد ، از ر  یاز خوش زبان. از کار درآمده بود   یروز آنچنان عال 5رنگم که در مدت کمتر از  يا نقره
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 نیام از ا که من و خانواده داند  یو فقط خدا م بوداز همه از عالقه و محبت داماد که کامال مشهود  شتریو ب شان يدست و دلباز

.میکرد  یم ریچندم س در آسمان فیهمه تعر

.کرد  یطاهره خانم هم مدام اسفند دود م... شده  ریدخترش عاقبت به خ کدانهی  یکیکه  کرد  یمدام خدا را شکر م مادرم

و تدارك  هیو ته  یعروس يها دنبال کار میافتاد میهم همانطور که قبال قرارش را با سروش گذاشته بود يروز نامزد يفردا از

 يخروار کار رو کی دیو تا ع میسوم نوروز گذاشته بود يرا برا  یقرار عروس. میوقت نداشت شتریدو ماه ب. مان جشن ازدواج

سفره عقد و لباس  لیوسا دیدر حال خر ای....  میکردن بود دیتا شب در حال خر صبح.  میبود که انجام ده ختهیسرمان ر

.....هیزیزم منزل و جهلوا دیدنبال خر ای  یعروس يها دیعروس و جواهر و خر

 زیهمه چ خواستند  یهر دو خانواده م....  میپا گذاشت ریبارها و بارها ز مانیها دیخر يشهر را برا یمعتبر و عال دیمراکز خر تمام

همان  قایدق زیمادر ، همه چ قهیو مرحمت سل منینبودند اما به  يا قهیباسل يها آدم ادیالبته خانواده سروش ز.... باشد  رینظیب

و هفتاد و نه ، به عنوان  صدیو س کهزارویماه سال  نیو عاقبت من در روز سوم فرورد خواستند  یآنها م کهطور از کار درامد 

خودم هم خودم  یبسازد که حت  یمعروف سپرده شدم را به قول مادر شوهرم از من عروس  یچ قهیعروس ، به دست هنرمند عت

در لباس  يشده بودم و به قدر نیو دلنش بایز نقدریآن روز ا. ساخت  يرینظیز من عروس بالحق هم سودابه ، ا.را نشناسم 

.دمیرس  یبه نظر م رینظیکه از هر جهت ب نمودم  یم کلیو خوش ه بایانتخاب شده بود ز قهیبا دقت و سل اریکه بس  یعروس

.، ماه عسل  یدوب میهفته رفت کی يش برامادر شوهرم ، برخالف رسم معمول من و سرو شنهادیهم به پ  یعروس يفردا

و پاچ و  ختیاز آن همه ر ياثر گریکه د میبرگشت  یوقت بایبدون حضور عروس و ما تقر  یانجام شد ول یتخت يمراسم پا البته

.شاهانه مان نبود  یعروس یشلوغ

ممکن مفروش شده بود ،  هیزیجه نیا بهتر، ب انیخانواده الماس يو در منزلمان که در طبقه دوم خانه دو هزار متر میبرگشت

.بود زیآغاز همه چ نیو ا میمان را آغاز کرد یزناشوئ  یو عمال زندگ میاطراق کرد

چهارم فصل
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:گفت زانیآو يرا از هم گشود و با سر شیبود ، دستها دهیچیکه مالفه را دور خودش پ  یدر حال سروش

!!دم کن ییخدا ، برو چا يمحض رضا. ...مقدس  میمر يا ....مصلوبم  حی، مس من

بلند شو تنبل . باشم  شیکه من دوم دهیصبحانه مشترك را تدارك ند نیاول  یتازه عروس چیبا خنده گفتم ، محال است ، ه _

.ام کدو تنبل ازدواج کرده کیحاال فکر کنم که با  نیبلند شو و نگذار که از هم..... خان 

!!تو ؟ ایکدو تنبلم  هیشب شتریمن ب یلیخدا وک :را باال داد و گفت  شیابرو

. یآن هم درست چند روز بعد از عروس. ، حرف سروش قابل تامل بود   یشوخ ای يجد.... جا خوردم  _

.شوم اریتا شکل خ رمیگ  یم میجون هم که شده رژ ایاز حرص تو و رو: را درهم کردم و گفتم  میها اخم _

و از اتاق خارج شد( دارد ؟  یو درخت یو قلم يهم ساالد ای؟ خ.... ها اریاز کدام خ: گفت  دیپوش  یم که دوبدوشامش را  یحال در

)

ذوق  يتو بیعج کلمیالحق با آن لباس خواب چسبان ه. انداختم  نهیآ يخودم تو کلیبه ه  یفرصت استفاده کردم و نگاه از

اما مادر  رمیبگ میگرفته بودم که رژ میبارها و بارها تصم. مادر بود  ریتقص. کدو تنبل بودم  هیشب گفت،  یسروش راست م.  زدیم

زنان حسن محسوب  يبرا یقاجار بود و در زمان قاجار در دربار قاجار ، چاق يها مادر چون از نواده. را زده بود  میٔهر بار را

... ندارد  تیکه دو پاره استخوان باشد جذاب  یزن:  گفت  ی، م آمد  یم میهم تا اسم رژ شهیهم.  آمد  یالغر بدش م ياز زنها شد  یم

محاسباتش اشتباه از کار در .... نکهیحاال مثل ا  یول... ها  حرف جور نیباشند و از ا دهیپوست کش شیمثل اسکلت است که رو

.....رمیبگ میاصرار داشتند که رژ  یلیو سروش هر دو خ ایچون رو. آمده بود 

 يربدوشامبرم را رو.....  دیلطفا جلوس بفرمائ. عروس خانم ، صبحانه حاضر است ... زد  ادیفر آشپزخانه يسروش از تو _

داماد کلفت  میآ  یاالن م: داخل اتاق خواب بلند گفتم   ییاز دستشو زدم  یبه صورتم م یکه آب  یو در حال دمیلباس خوابم پوش

....گو

خب از امروز : صبحانه که نشستم سروش گفت  زی، پشت م اوردیودش نخ يبه رو دیاگر هم فهم ای دیمنظورم را نفهم سروش
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.است و رسم و رسوماتش دیبه هر حال ع...  دیو بازد دید میبرو دیبا

و  دید... ما را  لی، هم همه فام میا دهیرا تازه د لیهم ما همه فام...  ها يحوصله دار.... سروش ... اه : گفتم  یحوصلگ  یب با

است ؟ يا غهیچه ص گرید دیبازد

....نه....  ییراجع به عمو و عمه و خاله و دا  یول. درست است  ها بهیحرف شما راجع به غر: گفت  سروش

ناهار هم ...  اش هیتا بق میجا را برو کیحاضر شو اقال  يحاال هم صبحانه ات را که خورد.... از آدم توقع دارند  ها بزرگتر

 يبرا میزنگ بزنم بگو روم  یمن م.   میازشان نگرفته ا یسراغ چیه میتا حاال که از سفر آمده ا شبیداز ....  ایخانه رو میرو  یم

.ناهار منتظرمان باشند

....خانه ما میپس شام هم بر: به حرص گفتم  _

....  میکن  یمادر زن سالم حتما عرض ادب م يشام هم که خدمتشان ، برا يآنکه جزو رسم و رسومات است ، برا: گفت  سروش

(تلفن يرفت پا( و 

که حاضر شدم اما سروش هنوز داشت با تلفن  دینکش یو طول.... و به اتاقم رفتم  دمیسر کش  یرا خال ام ییکاکائو و چا ریش

انگشتش را به عالمت سکوت ...  میبرس  یهم که گفت  ییجا کیزحمت نکش ، فکر نکنم به همان : آهسته گفتم ....  زد  یحرف م

...تا بعد! ؟..... يندار يفعال کار...  میکن  یمادر ، حاال بعدأ با هم صحبت م خب: گذاشت و آرام گفت  اش  ینیب يرو

....شد که ری؟ د دیبعدأ درد دل کن شد  یحاال نم: گفتم  _

.دیدو شیها و به طرف کمد لباس شوم  یحاضر م عیاالن سر: آنکه نگاهم کند ، گفت   یب سروش

عمو عزت  يها به حرف یحوصلگ  یبا ب میو داشت مینشسته بود اش قیمبل عهد عت يسروش رو يساعت بعد ، در خانه عمو مین

وحدانه .... بله : گفت  يعمو عزت با سر بلند.  میداد  ی، گوش م زدیسروش که داشت با افتخار از گذشته آبا و اجدادش حرف م

 کرد  یآعال را آب م يها ماشااهللا خان دنبه رزایپدرمان م....  میجد در جد صابون پز بودما )... کشدار بود  بیاش عج و بله( خانم 

 انداخت  یصابون ما لنگ م شیصابون مراغه ، پ.  ساخت  یبازار را م يها صابون نیتر آن زمان ، آعال  يها نمک سود نیو با بهتر
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خنده  رینهال  و بلند زد ز ندهیکارخانه مواد شو میگذاشته ا.  میا کرده يمنتها اسمش را امروز. حاال هم کارمان همان است .... 

زد به  کدفعهیشد که   یچ دانم  یاما نم. با ما بود )  میگو  یپدر شوهرت را م( حجت هم  لیبعد در همان حال ادامه داد ، اوا. 

حاال ) خنده  ریدوباره زد ز( ارد و د هربه طال و جوا یصابون چه ربط دینبود بگو  یکیآخه .... سرش بشود طراح جواهر 

 نیامان از دست ا.... خانم بود  ایرو نیفکر کنم کار ، کار ا: ادامه داد . که داخل دهانش بود به وضوح معلوم بود   ییها  ینیریش

با  يدختر؟  ییچا نیشد ا  یچ مایس.... بس است عزت : دستپاچه شد و گفت  شیزن عمو.... سروش بلند سرفه کرد ... ها  زن

را مقابل  ییچا ینیو س....  دیخوش آمد....سالم : گفت  ینرم يوارد اتاق شد و با صدا ییچا ینیس کیو  فیو ظر دهیاندام کش

.شود  ینگاهش کنم خرد م شتریو شکننده بود که احساس کردم اگر ب بایز نقدریا.... نگاهش کردم . من گرفت 

که با لذت   یسروش در حال. سروش گرفت  يرا جلو ینیس... جوابم را نداد ... مبارك  دتی، ع زمیسالم عز: گفتم  ییخوشرو با

باز  یحیصورت دختر به لبخند مل.... سال نو مبارك .... ها  شاهزاده قصه... خانم  مایسالم س: گفت  کرد  یصورتش را نگاه م

هم مقابل پدرش    یکیمقابل مادرش و  ییچا کیاست ،  امیاسمش س دانستم  یدختر که حاال م....  دیدستم لرز يتو ییچا.... شد

 يبلندش که رو ياز حد معمول باز بود و موها شیلباسش ب قهی. مقابل سروش بود نشست  بایکه تقر یمبل يگذاشت و رو

....نبود يهمه دست و دلباز نیا يبرا یبود پوشش مناسب ختهیر شیها  شانه

  یسروش ب.... ها  بعد از ظهر است 1/ 5منتظر است ، ساعت ایرو: ته به سروش  گفتم را خوردم و آهس ام ییقلپ از چا چند

...گرید قهیحاال باشد چند دق...  میر  یم...  میر  یم: آنکه سرش را به طرفم برگرداند ، گفت 

خب وحدانه : ت مجلس گف يعوض شدن حال و هوا يبرا رسد  یبه نظر م يا دهیسروش زن پخته و سرد و گرم چش يعمو زمن

از سفر بگو خوش گذشت ؟..... جان 

در کف و  یبه قول شاعر گل در بر و م.... خوش گذشته   یلیبه سروش که حتما خ: گفت  مایاز آنکه دهانم را باز کنم س قبل

....روز غالم است نیسلطان جهان هم به چن.... معشوق به کام است 

به  ییایو ساحل رو یکونیرو و مجالس رقص و پا بایبا آن همه زن ز یدب: ه گفت تشکر کنم ک زشیاز اشاره محبت آم خواستم
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....خنده ریو زد ز..... عالوه سروش چه شود 

 گریاست که د يماه عسل سفر... بله : به او رفت و دوباره گفت  يا که مادرش چشم غره دمیفقط د....  دمیرا نفهم منظورش

و رو به من  دیوسط حرفش پر مایس.  کنم  یوقت فراموش نم چیکه با عزت رفتم ه يسفر نیمن هم اول شود  یهرگز تکرار نم

جا  چیمبادا چشم بخورد او را ه نکهیبوده که پدر از ترس ا بایز نقدریف کرده که ایتعر میبرا... مادر  چارهیب: کرد و گفت 

 .برده  ینم

زرد و  نقدریا... شدم  ضیهفته مر کیمن  میاز ماه عسل که آمد... بله : به شوق آمده بود گفت  مایعمو که از حرف س زن

 گفت  یمدام م ریبخ ادشی... کرد تا خوب شوم  یگوسفند قربان کیهر روز سفرمان  تیو الجون شده بودم که عزت به ن فینح

.....ام چشم خورده: 

!!!؟ نه ؟.... دیرا شکر چشم نخورد شما که خدا: با پوزخند رو به من کرد و گفت  مایس

...منتظر است ایرو.... بلند شو سروش : را ندادم ، رو کردم به سروش و گفتم  جوابش

.نرود ادتانیها  ما کوچکتر دیبازد....  میعمو منتظرتان هست: بلند شد و گفت  شیاز جا نیسنگ سروش

....دهم  یقول م....  میآ  یمن خودم م ندیایهم ن نهایاگر ا....  زمینه عز: گفت   مایس

و از  ياز همه با معرفت تر بود شهیتو هم. ..... دختر خوب  نیآفر: تا بناگوشش باز شده بود گفت  ششیکه ن  یدر حال سروش

.....در خارج شد

. در دستش نگه داشت  یرا موقع خداحافظ مایدست س یسروش چقدر طوالن دمیکه د  یمخصوصا وقت...  دیمک  ی، خونم را م خون

بود ، چه مرد و  ییو دختر دا یینامحرم چه پسر دا نیحاال ا میبود دیبه شدت به محرم و نامحرم مق....  میها نداشت رسم نیاما از 

آن شب .... هم از حاال  نیا دندیرقص  یکه همه با هم م  یآن شب عروس.... نبود  الشانیخ نیاصال ع نهایاما ا.....  ابانیزن تو خ

!!!؟  ی، امروز چ کنند  یم ياست و شاد  یعروس میگفت

او .... سروش هم در عالم خودش بود ... سروش را نگاه هم نکردم  یحت... نزدم   یحرف چیکه شدم ، تمام راه را ه نیماش سوار
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م باال لباس روم  یبدون آن که نگاهش کنم گفتم من م.... سروش زنگ طبقه اول را زد  میدیبه خانه که رس... نزد   یحرف چیهم ه

بودم ،  دهیدر اتاق را که باز کردم انگار به بهشت رس. ساختمان به راه افتادم   یو به طرف در شرق....  میآ  یبعد م. را عوض کنم 

عاقبت لباسم .... ربع تمام همانطور کنار تخت نشستم   کی.... ها  درست مثل بازار اسب فروش.... بود   یبیعج ياهویدر ذهنم ه

  یها را ط آرام پله... بود  يابر میها ییکف دمپا.... گرفتم  شیرا در پ ها هو راه پل دمیپوش ياس مناسب تررا عوض کردم و لب

و  زیچ چیدر واقع اصال حواسم به ه. در عالم خودم بودم ... پشتش باشد  يرو  ینیالك پشت که وزنه سنگ کیکردم درست مثل 

:گفت  یداشت به سروش م. کرد  خکوبمیم ایرو ي، صدا دمیکه رس ایاما ناگهان به پشت در خانه رو. جا نبود  چیه

"....توست ریتقص نیام و ا شده بهیمن مسخره آشنا و غر....  ییتو یسرشکستگ نیباعث ا.... خالصه کنم سروش  "

.کند  ینم نییچوب تعچهار  نقدریکه ا فتادهیاتفاق ن يآدم برا...  یدر نکن یقپ نقدریا یخواست  یم! به من چه ؟: گفت  سروش

دختره  نیسرت خورده بود که از ا يتو  یهستم ، تو معلوم نبود چ  یدنبال چ دانستم  یمن م... آدم عقل دارد : گفت  ایرو

!!؟ قهیبد سل نقدریآدم ا... اه ... اه ..... خوشت آمد 

که چه  رمیزن خوشگل بگ.....  ستمین ریبگ مادر من که صد دفعه به شما گفته بودم من زن خوشگل: بلند گفت  يبا صدا سروش

چنان  میدست و پا نمیب  یمردم ، زن خوشگل که م کیبشود ؟ بشود منظر مردم کوچه ؟ به اسم من به کام مردم ؟ من خودم 

 کی ایمتلک آبدار  کیکه آخر سر طرف  زنم  یصورت طرف زول م يتو نقدریا....  فهمم  یکه زمان و مکان را نم شود  یشل م

......نگاه کردم که فکر کنم وحدانه ناراحت شد مایبه س نقدریا نهایامروز خانه عمو ا نیهم..... کند  یبارم  م ریمشت حالگ

.....دییدختر عمو پسر عمو.... ناراحت شدن ندارد که !!! ها ؟ چه غلط!! ؟.....و : گفت  ایرو

به جانب سروش   یآنکه نگاه  یدر باز شد و من ب.... وحدانه آمد .... مامان  سیه: سروش آهسته گفت .... ضربه به در زدم  چند

!؟ دیخوب هست. سالم : گفتم   ایبسته بود ، رو به رو خی تیمطمئنم از شدت غصه و عصبان بایکه تقر یبکنم با صورت

....شما عروس گلم يها  یگفت از احوال پرس  یبرخالف تصورم با زبان چرب و گرم ایرو

!؟....تلفن هم نبودم  کیقدر بدم که قابل  نیمن ا  یعنی



ییهرنوش صفام - خلوت خلود کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٥

!!شعورم  یب نقدریچرا ا دانم  ی، من نم دیندار ریشما تقص....  کنم  یخواهش م... نه: همان لحن سرد گفتم  با

اده گش يمن با رو دنیاز اطاق روبرو آمد و با د انیالماس يموقع آقا نیهم. و سروش همزمان با تعجب نگاهم کردند  ایرو

!!؟ میگو  یماه عسل را م!! خوش گذشت ؟.... دختر خودم .... سالم ..... به به : گفت 

 يتوز و مکدر نهیاو هم قلب ک  یمیپشت لحن مهربان و صم ایحدس بزنم که آ توانستم  ینم..... و ناباورانه  قیکردم ، عم نگاهش

!!!و خالصانه ؟؟ ایر  یدوستم دارد ؟ ب قتایاو حق ایوجود دارد 

افتاده ؟ یاتفاق:  گفت

.....نه.... نه پدر جان :  گفتم

!مهمتر ؟ نیاتفاق از ا....  میردیم یما از گرسنگ: وسط حرفم و گفت  دیپر سروش

اما غذا . نشستم  يغذاخور زیو پشت م دمیرا کنار کش یصندل...  دیبفرمائ.... وقت است که حاضر است   یلیغذا خ: گفت   ایرو

چه : گفت  انیالماس يآقا....  دمیچند قاشق که خوردم کنار کش.... انگار که سنگ قورت داده بودم  رفت  ینم نییپا من ياز گلو

دخترم ؟ دیزود کنار رفت

.ستین نطوریا....  ردیبگ میرژ خواهد  یحتما وحدانه جان م... چه بهتر : گفت  ایاز آنکه جواب بدهم رو قبل

امروز  نیهم: آنکه نگاهش کنم گفتم   یب! ؟... ينگفته بود: سروش با تعجب گفت ....  رمیبگ میرژ خواهم  یم.... بله :  گفتم

!!دارد ؟ یاشکال... گرفتم  میتصم

.هم خوب است  یلیخ.... ابدا .... نه .... نه : گفت  یخوشحال با

 یو اصول یچکش میرژ کیبه  اجیوحدانه احت. شود ، کم   یمعمول يها میرژ نیفکر نکنم اضافه وزن وحدانه با ا  یول: گفت   ایرو

.وهیم میرژ ای یمثال چهل روز آب درمان... دارد 

....گری، د دهد  یجواب م  یکی، باالخره  میکن  یهست ، همه را امتحان م يادیز يها روش: گفت سروش

 يو از رو هیدکتر متخصص تغذ کیتحت نظر  دیبا،  ردیبگ میاگر قرار باشد وحدانه خانم رژ....  رینه خ: گفت   انیالماس يآقا
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......بله... بله .... باشد   یاصول پزشک

آمده   ییبودم سرم چه باال دهیانگار تازه فهم. کرده بود  خیتمام بدنم . به پا بود  ییاما در درون من غوغا... ساکت شدند  همه

که قرار  کردم  ی، تازه داشتم احساس م ندیب  یآنرا م يجهنم ماورا اوست ، شیدر بزرگ که در پ کیکه از سوراخ   یمثل آدم.... 

که   ییها بفهمم آدم توانستم  یاصال نم... داشته باشم  زانی، متملق از من گر يجمع دو رو نیرا با ا يارنکبت ب  یاست که زندگ

هم خودشان معذب باشند و هم مرا عذاب  اند که حاال ، رفتهیآزار دهنده بوده چرا مرا پذ شانیبرا نقدریمن ا یو چاق یزشت

 شیو پ زنند  یحرف م يگریطور د کیچرا پشت سرم ...  ستندیدرك کنم که چرا با من روراست ن توانستم  ینم نکهیبدهند ، با ا

با او  يامزدکه تمام دوران ن  یانگار آدم.  شناختم  یانگار سروش را هم تازه داشتم م یحت....  کنند  یرفتار م يگریطور د میرو

.....فقط مادرم بود دمیهمه ام گرید االح...  گریآدم د کی،   یکی نیبود و ا يگریگشته بودم و حرف زده بودم ، آدم د

....و تجربه او بود و بس ریکه در لبه آن قرار داشتم نجات دهد ، تدب یمرا از چاه توانست  یم  یاگر کس قطع

خسته   یلیمن خ: جواب گفتم  يسرم را به عالمت مثبت تکان دادم و به جا.... دخترم ؟ میگو  یدرست نم: گفت  انیالماس يآقا

.باال استراحت کنم روم  یمن م دیاگر اجازه بده....  میبرو گرید يچند جا دیعصر هم با... هستم 

مردم رستوران هم ....  دیه آمدک ستیساعت هم ن میوحدانه جان هنوز ن.... واا: به سروش کرد و گفت  يدار  ینگاه معن ایرو

.....روند  یبعد م نندینش  یساعت م کی روند  یکه م

و از در خارج شدم میدر خدمت هم باش میها فرصت دار من و شما حاال حاال.... است  ادیفرصت ز: بلند شدم و گفتم  میجا از

....

کنم و نه آنقدر صبور   یرا مخف تمیو عصبان ياشتم که دلخورنه آنقدر ، قدرت د....تجربه هم نداشتم .... حوصله نداشتم  اصال

 یلباس راحت..... را در آوردم  میها لباس.... رفتم باال  نیبنابر. بود که فرار کنم  نیکار ا نیبهتر نیبودم که خوددار باشم بنابر

از سروش هم حالم  یحت....  دمیشکاناپه اتاق کار سروش دراز ک يخودم درست کردم و رو يقهوه برا نفنجا کی...  دمیپوش

....  دمیدر اتاق از جا پر يکه از صدا شد  یم نیداشت سنگ میها کم کم پلک... هرزه چشم چران  فیکث کهیمرت...  خورد  یبهم م

.... !!وحدانه ؟.....زد  ادیوسط سالن و فر ستادی، ا ستمید که آنجا نید  یراست به اتاق خواب رفت و وقت کیاول . سروش بود 



ییهرنوش صفام - خلوت خلود کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٧

...اتاق نیا يتو.... جا هستم  نیشده ؟ من ا  یچ! ؟ هیچ: مبل نشستم و گفتم  يبا وحشت رو!!!..... وحدانه ؟

!شده ؟  یچ پرسد  یتازه خانم م.....  یزک: و گفت  ستادیدر اتاق ا يبه کمر آمد جلو دست

.... حاال دارم برات !!  يفکر نکن برد  یول!!! ؟ يرم کرد هوی  یچ ي؟ برا يبود از خودت در آورد  یچ ها يمسخره باز نیا

.....کنم  یآدمت م.....  دمینشونت م

!!ام ؟ کلمات عاشقانه نیمگه من چه کار کردم که مستحق ا!! ؟  یزن  یبه من م يها را دار حرف نیا! ؟ یبا من: بغض گفتم با

! ؟ یعشق  یلیتو خ ستین... عاشقانه ... عاشقانه .... برو بابا : گفت  رفت  یم رونیکه از اتاق ب  یرا به من کرد و در حال پشتش

....همه عشق نیخدا مردم از ا يا  )زد  ادیبلند فر( و ..... عاشقانه  تیترب.... رفتار عاشقانه .... عاشقانه  کلیه.... رخت عاشقانه 

....دیدر اتاق خواب را بهم کوب و

 نیواقعا ا  یعنی. انگار سروش سحر شده بود ... شدم  رهیشده اتاق خواب خ دهیطور هاج و واج به در بهم کوب نیهم یمدت

!!!!؟ دمیشن  یم يداریدر ب نهایمن خواب نبودم و ا  یعنی!! ها را به من زد ؟ حرف

م بدنم و تما سوخت  یم میها چشم!! ؟ شد  یکردم که دوباره بخوابم اما مگر م  یبالش گذاشتم و سع يسرم را رو انیچشم گر با

را برداشتم و  میها کتاب... جا آمد   یحالم که کم.... و چند مشت آب سرد به صورتم زدم   ییرفتم دستشو.... کرده بود  خی

چقدر  دانم  ینم....  کرد  یکتاب معطوف م يها که فکرم را از حوادث اطرافم ، به نوشته يکار نهابه ت.... نشستم به درس خواندن 

....زنگ زد گذشته بود که تلفن

، اگر  اش ییخانه دا میر  یم میبه سروش بگو ما دار: گفت  یسالم و احوالپرس چیبدون ه.... بود  ایرو.... را برداشتم  یگوش

....را گذاشت یباشد و گوش نییپا گرید قهیتا ده دق دیآ  یم

!؟  یپس من چ!! ؟ اش ییسروش بدون من برود خانه دا  یعنیچه ؟   یعنی.... دستم ماند یگوش

!بود ؟  یک: گفت   يخواب الود يبا صدا سروش

....(میو ماندم که چه بگو...(گفت ... گفت .... بود  ایرو:  گفتم
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گفت ؟  یچ ایرو میگو  ی؟ م  یگرفت یباز الل مون: تمام گفت   یادب  یبا ب سروش

.....زنگ به من بزند کیشد بگو  داریگفت هر وقت سروش ب:  گفتم

،  ردیتلفن را برداشت اما قبل از آنکه شماره بگ یگوش زد  یطعنه محکم به من م کیکه   یاز کنارم رد شد و در حال شسرو

من اما همان جا ...... ، دیرا گذاشت و به سمت بالکن خانه دو یسروش گوش. چند بوق ممتد از باغ بزرگ خانه بلند شد  يصدا

 میخواه  یم ییبگو يالل بود: گفت  رفت  یکه تند تند راه م  یبعد سروش در حال قهیچند دق.... وسط سالن خشکم زده بود 

 !؟ نهایا ییخانه دا میبرو

ها به سمت کمد  و بعد مثل جنّ گرفته) ...  میخواه  یم) .... (  میخواه  یم.... ( را چند بار با خودم تکرار کردم  میخواه  یم کلمه

من .....  شود  یشب م يآماده شو یتا تو بخواه.... شده  رید.... زحمت نکش  يخود  یب: سروش  گفت .....  دمیدو میها لباس

و در اتاق را .... خانه مادرت  میتا برگردم حاضر شوم که برو....  رسانم  یسالم تو را هم م.هوشنگ  ییاخانه د روم  یخودم م

.....بست

....  دمیباغ را شن یبسته شدن در بزرگ آهن يتا صدا ستادمیا نقدریا. ...بودم  ستادهیزده وسط سالن ا رتیمردد و ح همانطور

هر چه زودتر  دیبا.... وضعمان بود  نیمشترك ما در خانه خودمان بود و ا  یروز تجربه زندگ نیاول نی؟ ا کردم  یم دیچه کار با

 يادیز یبجنب ری، د ستیدست دست کردن نها فرصت  وقت  یشود به قول مادرم بعض ریاز آنکه د لقب.  دمیشیاند  یم يا چاره

بله ؟ : دار  گفت  نهیمطمئن و طمان یمادر با صدائ... را برداشتم و شماره خانه مادرم را گرفتم  یگوش نیهم يبرا شود  یم رید

ترا به خدا حرف بزن ، افتاده ؟  یاتفاق! شده ؟  یچ: مادر هراسان گفت ....  ٔهیگر ریو زدم ز.... منم وحدانه .... سالم مادر: گفتم 

 کی نهایا....  ام رافتادهیجهنم گ يافتاده مامان من تو  یعنی...  فتادهین یاتفاق.... نه مادر : گفتم  دهیبر دهیبر..... تا سکته نکردم 

....هم هست انیالماس يآقا  یعنی....  تندهس ایبدتر از همه هم سروش و رو.... هستند نه آدم  والیمشت ه

....دیچیتلفن پ یخنده مادرم در گوش يرغم تصورم صدا  یت شد و علسکو یمدت

  یکاش شوخ.... به خدا نه .... نه ! ؟ کنم  یم  یشوخ دیکن  یفکر م!!! من ؟ ی؟ به بدبخت يخندیم  یمادر به چ: حرص گفتم  با
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....کردم  یم

 ياصال حرف ها  یزن  یکه م  ییحرف ها.... تر جان بس کن دخ: گفت  گرفت  یاش را م خنده يکه به زحمت جلو  یدر حال مادر

 يا دهیکه تو رس یجینتا نیبه هم کباری يالاقل روز شان یزناشوئ  یماه اول زندگ کیها در  تمام تازه عروس ستین يدیجد

 شود  یدرست م زیه چ، هم ریصبر و حوصله و تدب  یبا کم.... بعد   یول کنند  یهم فکر م قبه طال شانیها  یبعض یحت.  دندیرس  یم

 کیطور بودم تا  نیخود من هم هم....  کشند  ی، نقشه قتلت را م ياوریب شانیرا به رو شانیها که اگر چند سال بعد حرف نقدریا

....لییمادرش را عزرا. دمید  یسال نصرت را جنّ م

 دیخانه شما مادر زن سالم و ع میائیقرار است ما ب شب.... مامان  نیبب...  کند  یمن فرق م هیقض..... نه مامان : گفتم  ٔهیگر با

.....را دم حجله بکشند  گربه  یترا به خدا به پدر بگو حساب...   یدنید

!؟  یزنیها را م حرف نیا يسروش کجاست که تو دار.... خدا مرگم بده : گفت  مدت

آن طرف خط سکوت شد...( ، آن هم بدون من   یدنید دیرفته ع شیگرام يکجا باشد ، با ننه و بابا یخواست  یم: بغض گفتم  با

...)

 رمانید  یکن  یتو معطل م: من هم آمدم حاضر شوم سروش گفت ... از من دعوت نکرد   یکس: گفتم  ؟یتو چرا نرفت: گفت  مادر

کور بودند که  يآمدند خواستگار  یانگار وقت.... من  افهیو ق کلیداده اند به ه ریگ  ایاز صبح تا حاال هم خودش و رو....  شود  یم

.....و چاقم زشتافتاده من  ادشانیحاال 

صبور  دیتو با.  دیآ  یم شیپ ادیها ز برخورد نیاز ا  یاول زندگ... خودت را کنترل کن .... خوب   یلیخ: مکث گفت   یبا کم مادر

اخم و  ای  یکه برگشتند قهر کن  ی؟ مبادا وقت يدیفهم شود  یدرست نم يزیچ چیکردن و قهر و اخم و تخم ه يبا لجباز.   یباش

.... تفاوت باش   یب يو حرصشان را در آور یدلشان را بسوزان  یحساب یخواه  یاگر م.  اریخودت ن يرو هاصال ب....  ها  یتخم کن

.....سوزاند  یدل آدم را م شتریب یاز هر فحش و کتک یتفاوت  یب

.....ترکم  یدارم از زور حرص م....  توانم  ینم...  اه ییگو  یم يزیچ کیمادر :  گفتم

به من  ییوقت نگو کی... نشده  شانیدایحاال هم برو تا پ...  يریگ  یم ادی....   یکن  یسع.....   یبتوان دیبا....  یتوان  یم: گفت  مادر
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و هم  شود  یباز م مانیرو يتو شیو رو دزیر  یو ترس سروش از ما م رود  یم نیها از ب آن وقت هم حرمت....  ها يتلفن زد

!!!؟ يندار يکار.... کند  یم فیمادرش تعر يخانه را برا ازیپ ات ری، س دیگو  یم

.....را گذاشتم ینه و گوش: گفتم   

تخت  يرا در آوردم و رو میها از حرصم لباس. اش نبود  از سروش و خانواده يخبر چیبود اما ه میهفت و ن کینزد ساعت

البته چه . تخت نشستم به درس خواندن  يجزوه کودکانم را برداشتم و رو. صورتم را هم کامال پاك کردم  شیآرا.  ختمیر

چه  دمیفهم  ی، اما اصال نم کردم  یها را هم با خودم مرور م جمله.  کردم  یبه کلمات نگاه م. اصال تمرکز نداشتم .  یدرس خواندن

 نیوقت حرفش را نزده بود ؟ به ا چیشده بود که افسانه خانم ه دایاز کجا پ ییدا نیبود که ا نیاتمام حواسم به !!! ؟ خوانم  یم

را  میها اشک  یبغض کردم و ه  یه....  دمیجور نقش کش ارکنم که دلم خنک شود ؟ هز  یکنم و دق دلم را خال یکه چطور تالف

من در موضع قدرت باشم و او  خواستم  یم. باشد  يا ٔهیگر میها ، چشم دیآ  یسروش م  یوقت خواست  یآخر دلم نم. قورت دادم 

.در موضع ضعف

 يتلفن هم نزد ، کار کی ینامرد حت. روان شد  لیمثل س میها ، ناخود آگاه اشک امدیساعت ده شب شد و سروش ن  یوقت اما

بهتر  دنیاز انتظار کش یزورک دنیال خواببه هر ح.... کرد ، عاقبت دو تا قرص آرام بخش خوردم و به رختخواب رفتم  شد  ینم

را برداشتم  یسوخت گوش شانیناگهان دلم برا. به در ، هر آن در انتظار آمدن ما بودند  محتما چش. مادر و پدرم  چارهیب. بود 

 ریشتم و زرا گذا یگوش عیدر که آمد ، سر دیکل دنیچرخ يصدا....  آمد  ینم ادمیشان  شماره خانه کردم  یاما هر چه فکر م

هم چشم  میها اما گوش.  کیتار کیتار. بود  کیتار الحاف همه ج ریز.  دمیسرم باال کش يلحاف را هم تا رو.  دمیلحاف خز

.بفهمم که چه خبر است یشده بود تا از هر صدائ

!!!؟ ییوحدانه کجا.... وحدانه !! .... وحدانه ؟: چند بار صدا زد  سروش

روشن شدن چراغ آمد و  کیچل يدرب اتاق خواب را که باز کرد ، صدا.... ها  ع کرد به گشتن اتاقشرو دینشن یصدائ  یوقت و

از حرکت شوك مانند من ، .بدنم ترساندم  يمنتظر لحاف از رو ریو غ عیشدن سر دهیسپس نور تند چراغ چشمانم را زد و کش
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.را دوباره بستم میها ه او چشمرا برگرداندم و پشت ب میجوابش را ندادم ، رو. خنده  ریسروش زد ز

؟ و  يمن قهر کرد يکوچولو: صورت من گرفته بود گفت  کیکه صورتش را نزد  یجهش کنار تختم نشست ، و در حال کی با

  یصورتم کنار زد و در حال يدوباره لحاف را از رو.  دمیسرم کش يبا دست هولش دادم عقب و لحاف را رو.  دیرا بوس ام یشانیپ

کار را  نیاگر تو با من ا.  میگو  یم يرا جد نیکامال ا. حق با توست : گفت  کرد  یم شام را نواز انگشت سبابه دور گونهکه با 

، خب تو هم که  ییخانه دا میکرده بود برو لهیپ اینداشتم رو يا باور کن که چاره  یول.....   یول دمیبر  یسرت را م يکرده بود

.....شد  یم  یعصبان ای، رو کردم  یاگر معطل م..... يحاضر نبود

 يزن تازه عروسم تا تکه و تنها تو دینبا دانم  یخودم م.... احمقانه است  اورمیکه ب  یلیاصال هر دل: سکوت کرد و بعد گفت  یلخت

، البته علف  تسیفقط الف خوردن ن تیخب ، قبول کن که خر  یول رفتم  یم یو تنها به مهمان کردم  یخانه درن داشت رها م نیا

....دنیت است و شروع کرد به عر عر کردن و دور اطاق چرخیاز خر یخوردن قطع بخش

...  يدیخند....  يدیآخ جون خند: سروش گفت .... تخت نشستم  يبرخاستم و رو میاز جا. ام گرفته بود  خنده  شیکارها از

!!!بگو.... بگو ...  يشد یبگو که آشت!!! ، آره ؟ يشد یپس آشت

.....ام یخب ، آشت  یلیخ:  گفتم

؟ میبرو يا یحاال که آشت:  گفت

....گریخانه مادر زن جان د: کجا ؟ گفت :  دمیتعجب پرس با

!!!مادر زن سالم ؟ میشب برو ازدهیبه  قهیساعت ده دق:  گفتم

 !!؟ میکار کن  یحاال چ: و گفت  دیکوب  شیشانیپ يسرعت سرش را برگرداند و محکم تو با

.دیکرد  یفکر االن را م دیبا دیشنفت  یو گل م دیگفت  یجانتان گل م ییکه خانه دا یآن موقع:  گفتم

!!کن یتلفن را بردار و خودت ازشان عذر خواه یپس حاال گوش: گفتم .  میبود کیتراف يبه خدا همش تو: عجله گفت  با

.يکرد  یقبال فکرش را م دی، با دانم  یمن نم: نداختم و گفتم را باال ا میها  شانه! ؟ میبگو  یآخه چ: گفت  حوصله یب
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سالم :  دیگو  یسروش م دمیزنگ نخورده بود که د نیدست آن دست کرد و عاقبت شماره گرفت ، هنوز اول نیا  یکم سروش

..... خراب شده  نی، فقط ماش ادهفتین ینه اتفاق....  مینه خدا را شکر خوب. بله ، بله ، سروش هستم !! ؟...حال شما ..... پدر جان 

.....بله...... بله

بله بردم . را بوکسول کند  نیتا ماش میبود لیتا حاال هم منتظر جرثق..... کردم خودم درستش کنم ، بله نشد   یسع البته

شام ، ....  میرس  یا خدمت مفرد..... شده ، انشااهللا  رید  یلیخ گریبله ، امشب د. کنم  یاالن هم زنگ زدم عذرخواه...  رگاهیتعم

بله ؟

به مادر جان هم سالم ....  کنم  یخواهش م.....  مییآ  یپدر م نیبا ماش دینه شما زحمت نکش....  میرس  یحتما خدمت م....  بله

.....را گذاشت یو گوش...... خداحافظ .....  دیبرسان

.اوردیروش من گرسنه هستم ، زنگ بزن رستوران غذا بس: بلند شدم و گفتم  میاز جا.... گرفته بود   یحساب حالش

؟ نییپا میبر ییخوا  یغذا از ناهار مانده ، م  یکل: گفت  سروش

.رمیس ریس. شدم  مانیممنون ، اصال پش... نه ... نه :  گفتم

 دیو خودش چپ اوردیب تزایخوب زنگ بزن رستوران پ  یلیخ. عروس و مادر شوهر  يدعوا نیامان از ا: با خنده گفت  سروش

 یدست و بالم روغن. همه جانم را گند زده  یلعنت نیماش نیحمام داد زد ا ياز تو! حاال چه وقت حمام است ؟: گفتم .حمام  يتو

. مادر زن سالم  میخراب چطور برو نیماش نیبا ا... حاال فردا را بگو ... خنده  ریز دکرده و ز ادهیفکر کنم موتور پ. است 

حاال  دانم  ینم.... ، اما تنوع است  رسد  ینم نمیپاترول نازن يدرست است که به پا.  میگر  یرا قرض م ایرو نیارد ماشند یاشکال

دوباره زد .  میرو  یتا خانه حاج نصرت م ادهیندارد پ یاشکال ؟ میکند چه کار کن ادهیجون هم موتور پ ایاگر وسط راه گلف رو

.دیبفرمائ...... گفت رستوران   یکس یآن طرف گوش.....خنده  ریز

پنجم فصل

بودند که با پنبه سر  يا آنها از آن دسته. اش است  عادت بالمنازع سروش و خانواده يزبان باز دمینگذشت که فهم يادیز زیچ
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.بکشد ادیفر ی، حت کرد  یکه طرف فرصت نم يطور.  دندیبر  یم

ماست  يو بعد با زبان باز کردند  یم خواست  یکه دلشان م يهر کار ایو روسروش . بود  هیپا نیمن و سروش هم بر هم  یزندگ

.کردند  یم اش  یمال

مان را هم به زور به زبان   یقیکه احساسات حق میبود  ییها آدم پیما از آن ت.  میام اصال بلد نبود که من و خاننواده يکار درست

.مان نیوغو در  یقیحق ری، چه برسد به احساسات غ میآورد  یم

 شد  ینه م  یدو کالم حرف منطق. استاد سفسطه و مغلطه بود . داشت  نیدر آست يزیچ شهیهم. کار استاد بود نیسروش در ا اما

.زد  یم يو مزاح و مسخره باز  یاست به رگ شوخ يبحث جد دید  یهم که م  یوقت.  دیبه او گفت و نه از او شن

که او  يهر کار.  میرفت  یم خواست  یهر کجا که م. حرف، حرف او و نظر ،نظر او بود . بود  مطلق خانه سیاوصاف رئ نیهمه ا با

همه به عالوه  نهایو ا میداد  یانجام م کرد  یو هر چه او اراده م میخورد  یم داد  ی، هر چه که او دستور م میکرد  یم خواست  یم

از همه  کردم  یم  یمن سع انیم نیدر ا. بود که نگو و نپرس  يکار من آش شله قلم يها یتجربگ  یو ب ایدائم رو يها دخالت

چرب تر از سطح   یلیآش پر روغن خ نیاما ا. ببرم  شیپ میخط مستق کی يرا رو ام یاستفاده کنم تا زندگ ام  ییتجربه و دانا

جوجه تازه سر از تخم دراورده  کی؟  بودم  یاصال مگر من خودم ک.  آوردم  یکم م  یکه گاه نقدریا. من بود   ییتجربه و دانا

هم فکر  شهیهم.... بود  دهیرا د يا دهیکش  یبود و نه سخت دهیکش  یکه نه سخت.... پنبه بزرگ شده  يچشم و گوش بسته ال

از  رفتم و عاقبت هم ی، مهمان دنیوابمرد معاشرت داشتن ، غذا خوردن ، خ کیبا   یعنی  نیهم  یعنی یزناشوئ  ی، زندگ کرد  یم

همه عمر تحمل کند و حاال  ينفر را برا کی تواند  یبود که چطور آدم م نیام ا بچه تر که بودم ، تنها دغدغه. او بچه دار شدن 

که   یخالق باش وهنرمند   یلیخ دیبا دانستم  یچقدر بچه بودم و خام که نم.  گرد  یام م ، خنده کنم  یها فکر م به آن سال  یوقت

. یو دلش را نزن  یکن  یزندگ  یه عمر کنار کسهم يبرا  یبتوان

بود که سرگرم حل کردن جدول روزنامه بود ، ناگهان سرش را  یسروش مدت. لبانم نقش بست  يرو  یلبخند تلخ ناخودآگاه

!!؟ ییگو  یخودت جوك م يبرا: من گفت  دنیباال کرد و با د
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!!شام ؟: تعجب گفتم ؟ با  میدار  یشام چ:  دیدوباره پرس.... نگفتم  يزیچ

!!شام ، تعجب آور است ؟ شود  یم....  میو الف و م نیش... بله :  گفت

!!....يخورد  یشام نم! ؟ يگرفته بود میتو که رژ  یول.... نه ،:  گفتم

دارد ؟ یاشکال.... ام بخورم  امشب هوس کرده:  گفت

ساعت . به ساعت کردم   ینگاه) ....وا رفتم ....( بادمجان بپز  میحل.. ....به آشپزخانه بلند گفت  دهینرس.... بلند شدم  میجا از

!....میاصال بادمجان ندار...  ستیبادمجان ن میاالن که وقت حل: گفتم .... شب بود  5/7

با تحکم ) د وحشتناك بو گرید نیمن ا يخدا.....(  ریبرو چند تا ازش بگ...  دمیخر شیخودم امروز برا... دارد  ایرو: گفت  بلند

......کند  یم ییبادمجان کرده ، خودش هم بادمجانش را گدا میهوس حل  یهر ک.... خودت برو: گفتم 

!!؟ ییبادمجان گرفتن از مادر من شده گدا گریحاال د: گفت  ریتغ با

ها را در  راه پله  یبحث چیه  یب نیدر کش دادن بحث دارد بنابر يا یطوالن دیسروش  دانستم  یجر و بحث نداشتم ، م حوصله

ها را پخته و خورده باشد تا دماغ سروش  همه بادمجان ایاز ته دل آرزو کردم که رو دمیکه رس ایپشت در خانه رو. گرفتم  شیپ

.....بسوزد

.که حتما سروش پشت در است کرد  یفکر م.... من پشت در خانه جا خورد  دنیزنگ در را باز کرد و با د نیبا اول ایرو

؟ دیبادمجان دار.... جون  ایسالم رو:  گفتم

ارزان   یلیخ.....هست  وهیو نان و م  ینیزم بیو س ازیپ  یول.... خانم کدبانو  رینه خ: چپ چپ نگاهم کرد و با پوزخند گفت   یکم

.به نفعتان است دیکن دیاز ما خر....  میکن  یحساب م

نه  ای دیبعد بگو بادمجان دار يا  ی، احوال پرس یکیعل....  یدختر جان ، سالم:  ادامه داد) گرد شده نگاهش کردم  یبه چشمان )

است ؟ یفروش يسبز نجای؟ مگه ا

!!....بادمجان کرده ، عجله دارم میهوس حل  یآخر سروش نصفه شب: تته پته گفتم  با
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.شت به من به طرف سالن به راه افتادو پ.... زود ندارد  ای ریادب که د. که داشته باش  يجواب داد ، عجله دار ایرو

!!؟ دیندار: گفتم  دوارانهیهمان دم در ام از

!!؟ یخواه  یم لویچند ک...  اورمیچرا ، صبر کن را ب: گفت  رفت  یطور که پشت به من م همان

.و وارد اتاق شدم.... چند تا دونه : گفتم  دانهینام

آخه !!! ، نعنا داغ ، نان ؟ ری، س ازی؟ عدس ، گوشت ، پ یخواه  ینم يزیچ گهیخوب فکر کن د: آشپزخانه گفت  ياز تو ایرو

....لنگ است زشیهمه چ شهیهم کند  یکه غذا درست نم  یآدم

معلوم .... آره : گفت  داد  یبادمجان را دستم م ینیکه س  یدر حال ای، رو کنم  یمن هر روز غذا درست م  یول: گفتم  یناراحت با

 نیحتما ا کند؟  یقابلمه فرو م يزده سرش را تو یقحط يها و مثل آدم نییپا دیآ  یاست که سروش هرشب م نیهم ياست ، برا

! یکن  یخوشمزه است که درست م يها مال غذا یهمه اشتها و گرسنگ

؟ خورد  یغذا م نییپا دیآ  یم  یمگر سروش وقت: هاج و واج گفتم 

!!!.....آن هم چه جور.....!! بله : ، کشدار گفت  داد  یتکان م که با اطوار گردنش را  یدر حال ایرو

.....افتاد نیزم يبادمجان از دستم رو ینیشل شد و س دستانم

 یسروش خوش خدمت يبرا خواهد  یول کن ، نم یلیبابا خدا وک!! ؟  یبادمجان درست کن میحل یخواه  یم يطور نیا: گفت  ایرو

!میخور  یهر چه بود با هم م نییپا دیایبگو امشب هم ب ، یکن

و به ( اوضاع  نی، هر چند با ا دیدوباره غر ایرو....... گذاشتم  ینیس يها را تو که چمباتمه زده بودم ، دانه دانه بادمجان  یحال در

.بادمجان تو حاضر است میحل) ها اشاره کرد  بادمجان

من هم شام .....  ردیبگ میرژ خواهد  یگفت که م.... ه شام درست نکنم است که سروش به من گفته ک میماه و ن کیاالن :  گفتم

.....که دییبگو  یحاال شما م.  کردم  یدرست نم

 يبلکه تو هم از رو برو خورد  یگرفتم و شام نم میمن رژ دیگو  یم چارهیب!!! ام ؟ کند ، بچه کاریخب چ: وسط حرفم  و گفت  دیپر
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.ندارد دهیبشنود که فا واریکه د دیگو  یم به در  یه....  يریبگ میو رژ

....  خورم  ینم  یشام که سهل است ، ناهار هم درست و حساب.... ام  گرفته میمن که االن دو ماه است که رژ  یول: گفتم  مستاصل

از اول . بخورم  توانم  ینم يزیمن که اصال چ!!نوشته بود ؟ میبرا  ییبلند باال ستیکه چه ل ستین ادتانی... با خود شما رفتم دکتر 

.زدم  یو خودم لب نم کردم  یجدا درست م يسروش غذا يهم برا

؟ خب البد   یچ ییگو  یحاال م....!  مانده  یام گرسنه م ، بچه يزد  یچون خودت لب نم. جا بوده  نیپس مشکل هم: گفت  ایرو

 نکهیا يام را برا بچه توانم  یمن که نم....  نییپا دیآ  یم طور درمانده و هالك نی، دوست ندارد که ا ستیدست پختت خوشمزه ن

!!؟ توانم  یبکشم که ، م ددست پخت مادرش را دوست دار

....به هر حال ممنون: گفتم  شدم  یکه از خانه خارج م  یآشپزخانه بر داشتم و در حال زیم يرا از رو ینیس

بشقاب هم  کیشام حاضر شد ،  يبادمجانت برا میبه سالمت ، اگر حل: گفت  با پوزخند کرد  یهمانطور که رفتن مرا نگاه م ایرو

.دوست دارد  یلیبادمجان خ میحل انیالماس.....  اوریما ب يبرا

پله  يهمان جا رو  یکم. ها باال بروم نداشت  از پله نکهیا يبرا یحس میپاها... پله ولو شدم   نیاول يرا بستم ، رو ایخانه رو در

.بعد لخ لخ کنان خودم را به خانه رساندمنشستم و 

نه  ای يحاال باالخره بادمجان آورد....!!  دیچقدر درد دل داشت...!! چه عجب : داد زد  منینش يرا که باز کردم سروش از تو در

!!!؟

از زور .... گاهم کرد و با وحشت ن دیاز جا پر....  دمیکوب زیم يبادمجان را محکم رو ینیبودم ، س ستادهیکه پشتش ا همانطور

شکم  يبه من بگو تا برا.....  یخواه  یاگر شام م...... اوالً : گفتم  يا با لحن پرخاشگرانه. در حال انفجار بودم  تیخشم و عصبان

کوفت بادمجان  میدوماً اگر امشب حل!! خانه و آن خانه ؟ نیدر ا یافت  یها راه م چرا مثل بدبخت....  کنمکارد خورده ات درست 

!!!د؟یمرد  یم...  دیکرد  ینم

،   یزن  یطور حرف م نیبار آخرت باشد که با من ا: گفت  فشرد  یو محکم م دیقاپ  یهوا م يکه انگشت من را تو  یدر حال سروش
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هم به تو .  کنم  یشکمم را هم خودم دارم ، هر جا که دلم خواست پرش م اریاخت!! ؟ يدیاز چشم خودت د يدیوگرنه هر چه د

!!!؟ يدیفهم....  ستیاصال مربوط ن

.....انگشتم شکست: زدم  غیج

!!فهم شد ؟ ریش..... خانه مادرم است ....  ستین  ییدوماً خانه مادرم هم هر جا: محکم تر فشارش داد و گفت 

.....ينامرد  یلیخ: گفتم ..... گرفته بود  ام هیگر

.....تیگرکیو همه جد و اباد ج  ینامرد خودت هست:و گفت  دیکوب ام نهیکف دست محکم به س با

که مقابلم  يمرد کردم  یاحساس م.... وجودم را گرفته بود  يوحشت سراپا.... زده نگاهش کردم  رتیهمانطور ح یمدت

 دهیبهم کوب ياهمان طور به سروش ماتم برده بود که صد.....  بهیغر ي بهیغر.... بود  بهیانگار غر  شناسم  یرا اصال نم ستادهیا

......و خواب پراند الیشدن در مرا از خ

.....از من ییو بدگو یشکم چران..... جانش  ایرو شی، پ نییحتما باز رفته بود پا.... بود  دهیبود که در خانه را بهم کوب سروش

لبه تخت نشستم و  نیهم يبرا....  دیآ  یم یعذرخواه يو برا شود  یم مانیکه بگذرد پش  یکم....  ستیخودم فکر کردم مهم ن با

   یسرم داشت م.... از سروش نشد  ياما خبر. شد ، دوازده شد  ازدهی.... ساعت نه شد ، ده شد .... منتظر به ساعت چشم دوختم 

حاال .. .. آمد  یسروش حتما م.....  دمیتختم دراز کش يانداختم و رو میقرص مسکن ته گلو کیو  مدمآ رونیاز اتاق ب...  دیترک

 نیهم سنگ میها پلک.... کردم که بخوام   یرا بهم فشردم و سع میها چشم....  کردم  یاز آنچه من تصورش را م رترید  یکم دیشا

سروش هم ....  ستین يخطر.... هستند  نییهمه آن پا کردم  یم تکراربا خودم مدام  برد  یشده بودند اما از ترس خوابم نم

و ... ترس ندارد .... ناموس او هستم .... هر چه باشد من همسر او هستم .... قطعاً مواظب من است  نییاز آن پا.... هست 

....باالخره خواب رفتم

دست و صورتم را شستم و .  امدهین شبیمعلوم بود که د. سروش دست نخورده بود  يشدم ، هنوز جا داریکه از خواب ب صبح

من که تا شب....  آمد  یشام م يحتما برا....مهم نبود ....  امدینه هم نصبحا ياما سروش برا....  دمیلباس پوش
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.....شد  یم شیدایبله حتما پ....  شد  یم شیدایبودم و سرگرم ، او هم باالخره پ مارستانیدانشگاه و ب

***

جل الخالق عجب آدم . بود  امدهیپس سروش هنوز هم ن.... بود  کیبه در انداختم همه جا ساکت و تار دیخسته کل  یوقت شب

.... ندارم  یاجیاحت چیمن به او ه.... به درك ... ها قهر کرده  حاال هم مثل بچه.... کتکم زده .... کرده   یتیترب  یب!!؟ یحیپررو و وق

چرا   یردم ، راستبعد با خودم فکر ک....  شود  یتنگ م شیو نه دلم برا.... نه به او محتاجم ....  ستیمهم ن دیایاگر صد سال هم ن

؟ نکند او هم دلش  ستمیقرار ن  یبا او بودن ب يبرا يقبل از نامزد يچرا مثل روزها!! ؟ شود  یسروش تنگ نم يمن اصال دلم برا

قرار نباشد ؟  یب گریمن د دنید يمن تنگ نشود ؟ نکند او هم برا يبرا

متفاوت  شیبرا.  شود  یتنگ م میما مرا دوست دارد و دلش براپس حت.... او از همان اول ، از من خوشش آمده بود ... نه  اما

از  ایافتادم که از پشت در خانه رو  یحرف ادیو ناگهان .  دهیمرا پسند  یهمه عروسک فرنگ نیا نیاش از ب بودم که به قول خاله

؟ به  ابانیمردم کوچه و خ که بشود منظر ، نظر رمیزن خوشگل بگ....  ستمین ریخوشگل بگ زنمن ( بودم دهیزبان سروش شن

را به خودم  يمرد چیبود که زشت بودم و توجه ه دهیمن را پسند لیدل نیسروش واقعا به ا  یعنی) اسم من و به کام مردم ؟

!!!....ایکردم ؟   یواقعا نظر خودش را جلب م ای؟ آ  ینظر خودش را چ! ؟ کردم  یجلب نم

.کند  یمساله را ماست مال  یبا چرب زبان خواست  یحتما سروش بود و م..... زنگ تلفن رشتش افکارم را پاره کرد  يصدا

!!مادر ؟  یخوب.... سالم وحدانه جان : خط گفت  يبله ؟ مادرم از آن سو: تلفن را برداشتم و گفتم  یپوزخند گوش با

....مادر ؟ سالم دییشما.... ا : گفتم  متعجب

!چطور مگر ؟.... گفتم نه  ؟ يبود  یمنتظر تلفن کس: گفت   مادر

سروش چطوره ؟.... ؟ يمن جا خورد يصدا دنیآخه از شن....   یچیه:  گفت

!حمام است ، پدر چطور است ؟.... ممنون .... خوبه :  گفتم

مادر ؟ چه خبر ؟ يما کرد ادیچه عجب : گفتم ....  رساند  یسالم م: گفت   مادر

!....پدرت کارش دارد... ؟ دیآ  یاز حمام م  یسروش ک: گفت  مادر
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!پدر چه کارش دارد ؟.... ، تازه رفته  دانم  ینم..... هان ... با من و من گفتم ....  دیاز رخم پر رنگ

!؟ دیبا سروش دعوا کرد: گفت ... مادر گرفته شد  يصدا

!!!....نه!!! بله ؟: گفتم  متعجب

.....دنبالت دیایع کن ، تا پدرت برا هم جم تیها و کتاب لیحاضر شو ، وسا: گفت  مادر

کار   یاز آن گذشته من کل.... ها را ندارد  حرف نیجر و بحث ساده که ا هی..... که  ستین يا مساله! ؟  یچ يبرا: عجله گفتم  با

که همه اول  دیاست ؟ تازه مگر خودتان نگفت يحاال چه وقت قهر و بچه باز.... است  کیام نزد ترم انیامتحانات پا.... دارم 

!!!طورند ؟ نیهم  یزندگ

دلش خواستش بار پسر ما کرده بعد هم هولش داده و با   یزنگ زد ، گفت، دختر شما هر چ ایرو.... چانه نزن : تحکم گفت  با

کرده خانه ما اطراق  يکه دختر شما تو  یباغ دماوند و تا زمان میسروش را آورده ا: گفت ...... اش نهیس يتو دهیکف دست کوب

  یسر خانه و زندگ میتا ما هم برگرد دیدخترتان را بردار دیلطفا برو.....  میکن  یرا هم قبول نم یتیولمس چیه....  میمان  یم نجایما ا

 يا ها را کرده کار نیواقعا تو ا!!! ؟.... يا به آب داده  یوحدانه چه دسته گل....!  میکن  یپسره را هم بعدأ معلوم م نیا فیمان ، تکل

!؟

....را گذاشتم یو گوش....  کنم  یم فیتعر تانیخانه و برا میآ  ی، م میفقط توانستم بگو.... طور بازمانده بود  نیهم دهانم

 دیکرده بود ؟ آن هم بر عکس ؟ حاال من با فیتعر ایرو يماجرا را برا ازیتا پ ریواقعا سروش رفته بود س  یعنی..... من  يخدا

چرخ  يزیچ!( ؟... ماند  یسروش نم يبرا ییحرمت و آبرو گریکه د گفتم  ی؟ اگر راستش را به مادر و پدرم م کردم  یچه کار م

خانه درندشت تنها بودم ؟ به سرعت چند تکه  نیمن در ا  یعنیمن  يخدا يوا.... را نگاه کردم  افمبا ترس اطر) ..... چرخ کرد 

  یبیبه طرز عج زیهمه چ....  افتاد  یدارد م  یچه اتفاق دانستم  ینم قایدق... مختیساك ر يرا جمع کردم و تو میها لباس و کتاب

و ...  یو چشم چران....  یو هرزه گ.....  يو زبان باز  ینیسروش عالوه بر دهن ب  یعنی...  دیرس  یقابل باور به نظر م ریمسخره و غ

!!!هم بود ؟ نیدروغگو و خبر چ...  يبچه باز
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را داخل خانه جا گذاشتم و در را بستم  دیعجله داشتم که کل نقدریا. دمیدوان دوان به طرف در دو.... زنگ زد  بعد ، پدر  یکم

.....نبود يازین دیپس به کل.  آمد  یخانه بازگردم به حتم خود سروش دنبالم م نیاگر قرار بود به ا... اما مهم نبود .... 

***

 ییچه بلوا نی؟ ا ی، غوغا به راه انداخت يفکر  ی؟ باز ، با ب يکرد يباز بچه باز: ، گفت  ردک  یکه با اخم نگاهم م  یدر حال پدر

.....اندازدیراه ب  یآقا بگذار چند سال بگذرد بعد قهر و قهر کش..... ؟  یکش  ی؟ خجالت نم یاست که به راه انداخت

که االن   یباشد ، هر حرف ادتی. مواظب حرف زدنت باش .... ا... .اه .... ا: که ناگهان مادر گفت  میبگو يزیرا باز کردم چ دهانم

امروز ...  دیحواست باشد که شما ها، زن و شوهر هست...  يریپس بگ  یتوان  ینم گرید میو من و پدرت بشنو دیایاز دهنت در ب

را   یحرف.....  میا بهیما غر... ما  یول... دیشو  یم دارهمیو تشنه د دیکن  یم ی، فردا آشت دیشو  یهم م  یوبو دشمن خ دیکن  یدعوا م

 گریمراقب باش که راجع به شوهرت که حاال د نیبنابر...  میکن  یهم نم یفراموش...  رود  ینم ادمانیاز  می، تا زنده ا میکه بشنو

!!!!....ییگو  یفرد به توست ، چه م نیتر کینزد

.....اشک در چشمانم جمع شد  

و منش  تی، ترب تیعصبان يآدمها تو... کردن رفتارت را عوض کن  هیگر يبه جا...  ریآبغوره نگ يدخو  یب: گفت  پدرم

....(رفت رونیو از اتاق ب.... (  کنند  یهمه چاکر و نوکرم م نهیو به يعاد طیواگر نه در شرا دهند  یرا نشان م شانیواقع

روزگار   یکه گذشت و سخت  یکم  ی، ول کردم  یم ادیاشتباهات ز نیاز ا  یمن هم اول زندگ... ها گذشته  حاال ، گذشته: گفت  مادر

.... را جبران کرد  زیهمه چ شود  ینم شهیاما دختر جان ، هم. را جبران کنم  میها يکردم بچه باز  یعاقل شدم و سع دمیرا کش

 دیایتنگ شود و ب تیتا سروش دلش برا میر بمانمنتظ دیبا...  ستین يا حاال هم چاره....  شود  یم ریزود د  یلیها خ وقت  یبعض

.....(  شود  ینور م یتنگ شود واگر نه که نور ال تیکه دلش برا  یبا او تا کرده باش يجور کیدو ماه  نیخدا کند اقالً ا... سراغت 

.....(و با غصه سرش را چند بار تکان داد

من و   یهر وقت....  يطور شد نیاست که ا نیهم: خاموش کرد و گفت  مادر با حرص چراغ را....  دیآ  یمادر خوابم م:  گفتم

فقط ..... طورند  نیحاال هم يها جوان....  آمده  یخوابت م ای یدرس داشت ایتو  میدو کلمه حرف حساب با تو بزن میپدرت خواست



ییهرنوش صفام - خلوت خلود کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥١

(دیدر اتاق را بهم کوب(است و  يبچه باز  یزندگ کنند  یفکر م....   ییعقل و تجربه و دانا ذره کیاز  غیدر  یول کشند  یقد م

.کردم هیگر ریدل س کیبالش فرو کردم و  يسرم را تو....  ختیبود که ناگران در وزجودم ر یاتاق انگار موج آرامش یکیتار

چه .... ؟ کردند  ی؟ داشتند با من چه م...؟ من که بودم ...که بود  ایسروش که بود ؟ رو...  آمد  یچه داشت به سرم م....  ایخدا

؟ کردم  یم دیچه کار با.... دفاع شده بودم ؟   یب نقدریچرا من به ناگهان ا.....  آمد  یداشت به سرم م

 دیبا...  گفتم  یرا نم قتیاو و اگر حق  خراب شدن وجهه متیاما به ق شدم  یم هیمن توج گفتم  یرا راجع به سروش م تیواقع اگر

 نیا.... بودند  رفتهیها را راجع به من پذ حرف نیچطور ا....! از پدر و مادرم در عجب بودم ..... رفتمیپذ  یانگشت اتهام را م نیا

طور  نیخدا ا يها بنده نیبود که ا ختهیچطور زبان ر ایرو داند  یفقط خدا م... بود  دیمن بع تیاز ترب ها کار نیها و ا حرف

....بودندبسته  ریمن شمش يشرمنده شده بودند و از رو برا

بود که تمام دوران تجردم  یهمان تخت نیانگار نه انگار که ا... نداشتم  دنی، اما آرامش خواب شدند  یم نیکم کم سنگ میها چشم

.بودم دهید ییطال يها سر بر بالش آن خواب

ششم فصل

و من را بدون  دیایب  یکه نکند کسبود  یکه مادرم مدام در هراس و دلواپس يچهار روز... نحو چهار روز گذشت  نیبه هم و

و بفهمند  زنندیاقوام زنگ ب دیترس  یم.... هم قدغن کرده بود که من تلفن خانه را جواب بدهم  دایاک....  ندیشان بب سروش خانه

...ام خانه مادرم قهر که من آمده

 هیمردم کف دستشان را بو کرده اند که بفهمند قضمگر ...!!  یام مهمان اصال من آمده!!! مادر جان به مردم چه ؟ گفتم  یچه م هر

.....مادر ول کن معامله نبود ، که نبود... ؟ شود  یاصال به درك بفهمند مگر چه م! ؟.... ستیچ

را از  شیحرف زندگ شود  ینم گریخانه مادرش قهر ، د دیایزن دو ماه عروس ب  یکه وقت  یدان  یو نم يا تو هنوز بچه: گفت   یم

.هان مردم جمع کردد يتو

  یهر شب و هر روز نَقل زندگ گریدعوا کنند و ابلهان بفهمند ، آن وقت د ي، خدا نکند زن و شوهر بتندیمنتظر سوژه غ مردم
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که در   ییها و دروغ ها چه تهمت شانیها بتیغ یآن وقت فقط خدا عالم است که قاط..... نُقل مجالسشان  شود  یآن زن و مرد م

که   یدان  یتو نم.......!!!! ها را داشته اند  جر و بحث نیصد بار با شوهرانشان هم يانگار نه انگار که خودشان هم روز.... . آورد  ینم

مشت  کیجهت به خاطر حماقت   یخود و ب  یب يطور نیکه هم ام دهیرا د ها  یام چقدر زندگ و چند ساله نیعمر چند نیمن در ا

!!....دهیخاله زنک فضول از هم پاش

کالغ چهل  کیمردم  نکهیا يدرز کند ، برا رونیدعوا و اختالفتان از خانه تان ب دی، نگذار ندیگو  یهم هست که م نیهم يبرا

.کالغش نکنند

 نیح يبرا....  شدم  یم شان یسرگرم يبرا  یخوب لهیبه حتم وس دندیفهم  یاگر مردم م.... حق با او بود !!! ؟ میبگو توانستم  یچه م

.... خانه مان مهمان نباشد   یکه کس کردم  یقبلش چک م میایب خواستم  یخانه هم که م.....  داشتم  یتلفن را بر نم یاصال گوش

غم عالم  دمید  یدرهم مادر را م افهیو ق دمیرس  یکه به خانه م نیتا خانه نبودم که نبودم اما هم.... بود  نیا زسه رو نیوضع من ا

! ؟......انگار نه انگار که زن داشته .... از او نبود که نبود  يخبر چیه.... سروش هم که انگار مرده بود ....  ختیر  یدلم م يتو

.... که چقدر دلواپس و نگران است  زد  یداد م اش افهیق!!! ؟ شد  یبا من نزند اما مگر م  یاو حرف بهاصال راجع  کرد  یم  یمادر سع

از خودم  شتریب  یلیخ یحت سوخت  یم شیدلم برا.... روشن است  شیها دلش از برق چشممادر حرف هم که نزند حرف  کی

روز چهارم  نکهی، اصال  حوصله و صبر و تحمل نداشت تا ا گاردارم اما مادر ان يشتریخودم تحمل ب کردم  یآخر احساس م.... 

  یبپرسم ، جوابم را ب يزیچ کیوحدانه : گفت   آنکه به صورتم نگاه کند  یکتاب خم کرده بود ب يطور که سرش را رو نیهم

؟  یده  یم یستیرودربا

....حتما.... چشم : کردم و گفتم  نگاهش

که سروش بعد از چهار روز هنوز  نیا..... مرد تازه داماد  کیو سروش   یزن تازه عروس کیتو .... وحدانه  نیبب:  مادرگفت

!...ستا بیعج  یلیمن خ ياز تو نگرفته برا یسراغ

و !!! ؟ دیایهم به تو ندارد که سراغت ب يازین  یچیه  یعنیتو تنگ نشده ،  يمدت دلش برا نیکه سروش در ا میفرض ک حاال
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!!!؟....ببردت 

را هم که  شیها ، لباس خورد  یخب غذا که خانه مادرش م!!! ؟ يازیچه ن.... نه : گفتم .... حرف مادر را متوجه نشدم   یمعن اول

....است زیخانه هم که تم...  ییخشکشو هدد  یم

 کی  یرا که گفت ازهاین نیشوهر فقط خوردن و شستن و رفتن است ؟ ا ازین  یعنی: زده سرش را بلند کرد و گفت  رتیح مادر

.....ستییزناشو ازیمنظورم ن....  ستیبه زن گرفتن ن یاجیاحت....  کند  یکلفت هم برآورده م

يتو که هنوز جواب من را نداد....  نیبلد شوم که مادر داد زد ، بنش میخواستم از جا.... ز شرم آتش گرفت ا میها گونه ناگهان

.....

!!شد ؟  یخب چ: مادر گفت ....) نشستم  میسر جا )

!!!؟ دانم  یمن چه م! ؟  یکن  یم  ییها مادر چه سوال:  گفتم

....   یدان  یطرز حرف زدن که نم.است  دانم  ی، جوابش نم پرسم  یهر چه از تو م يکه آمد ياز روز! ؟  یدان  یتو چه م: گفت  مادر

 تیدختر ترب نیدستم درد نکند با ا!! ؟  یدان  یپس تو چه م....   یستیکردن هم که بلد ن  یزندگ.....   یدان  یهم که نم يشوهر دار

......کردنم

....نه نگاهش کردمام زده بودم ، مظلوما خانه ریکه ز  ییها دست با

تا  میکرد  یم يکار میکرد  یها ما اگر قهر م آنوقت: ادامه داد  کند  یکه با خودش زمزمه م  یرا از من برگرداند و مثل آدم شیرو

 میمستق یصراط چیحاال قربان خدا بروم ، به ه يها کند ، اما مرد یبا عزت و احترام ازمان عذرخواه دیایشب نشده شوهرمان ب

.....دیستیبلد ن يهم شما شوهر دار دیشا دانمیچه م.....  دستنین

به  يازیکه سروش اصال ن میبه مادر بگو خواست  یدلم م. در افکار خودم غوطه ور شده بودم ..... دمیشن  یحرف مادرم را نم  یباق

قط دوبار سراغ من آمده بود ، بار اول با سروش ف میکرده بود  یدو ماه که عروس نیدر تمام ا....  شد  ینم میاما رو... من ندارد 

.....طلبکار دومو بار ....  اقیاشت
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دارم و خودم  یبینکند من ع ای!! ؟....دارد  يرادیو ا بینکند ع.... است ؟ يطور نیچرا سروش ا  یخودم فکر کردم راست با

!!؟... آورد  ینم میو سروش هم به رو دانم  ینم

.... ندارد  دنیپرس... دارد ؟ اما نه  يرفتار نیکه چرا چن دمیدو ماه از او نپرس نیچرا در تمام مدت ا! ...!!چقدر من احمقم   یراست

بپرسم او  مانیبار از استاد زنان و زا نیخوب است ا! ؟ کند  یم  ییها داند که با خودش چه فکر  یآنوقت خدام...  شوم  یسبک م

.....داند  یم  ییزهایچ کیحتما 

؟ يا دکتر رفته  یاصال بعد از عروس:  دیره پرسدوبا مادر

!؟.... دیگفت  ی؟ چ  یچ: که تازه حواسم جمع مادر شده بود گفتم  من

  یبعد از عروس دیگفتم ، با.... ؟ زنم  یحرف م واریدر و د يپس من دارم برا!! نه ؟!! ؟ ستین نجایاصال حواست ا: گفت  مادر

!!!؟  یدکتر ، رفت  یرفت  یم

تو  میگو  یمن هر چه م: گفت  شد  یبلند م شیکه از جا  یمادر در حال.... نشد  یاجیاحت.... نرفتم .... نه : ..... ن من گفتم م با

.....ستین  یمحرم تر از مادر کس  یول..... ، نزن   یحرف بزن یخواه  ینم..... خوب   یلیخ....   یده  یجواب سرباال م

 دنیو با شن.....بله ؟: و نفس نفس زنان گفت .  دیتلفن پر يمادر مثل عقاب رو.....از جا پراند  ما را يزنگ تلفن هر دو يصدا

.ایرو ایسروش است  ایخط چنان گل از گلش شکفت که من مطمئن شدم  يآن سو يصدا

!.....تانیصدا دنیحال شما چطور است ؟ مشتاق شن.... سالم ، آقا سروش : گفت  مادر

!؟... دیردما ک ادیعجب  چه

تلفن ) .... مادر ساکت شد .....( ؟ يریگ  یم لشیتحو نقدریچرا ا: آهسته گفتم  يو با صدا... محکم از مادر گرفتم  شگونین چند

  یحرف ياگر وحدانه رفتارش را اصالح نکند ، جا.... خالصه خانم :  دیگو  یسروش دارد به مادرم م دمید... زدم  فونیآ يرا رو

!....اندم  ینم  یباق

تازه ....  دی؟ شما و وحدانه تازه اول راه دیزن  یکه شما م ستیها چ حرف نیگفت ، آقا سروش ا. که جا خورده بود   یدر حال مادر
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دو تا  نکهیا يبرا. سخت تر است   یزندگ يها هم از همه سال  یسال اول زندگ.... تجربه   یو ب دیهر دو جوان... دیشروع کرده ا

کنند و صحبتشان را با هم شب و شبشان را   یزندگ نیبال کیسقف و سر بر  کی ریز دی، با شناسند  ینم را اصال گریکه همد یآم

به هم  نیهم طرف..... شود  یها حل م اختالف نیاما کم کم ا.... کنند  دایاست که ممکن است اختالف پ یعیطب.... با هم صبح کنند 

گذشته آدم تا با زنش اختالف  نهایاز ا....  کنند  یم دایپ يشتریو هم تجربه ب کنند  یم دایپ يشتریو هم تجربه ب کنند  یعادت م

!!....ها زشت است حرف نیا..... زند  یکرد که دم از طالق نم دایپ

باور خانم . نظر کند  دیوحدانه بخواهد در رفتارش تجد دیآ  یآخه خانم نصرت ، به نظر نم: گفت  يا با لحن معصومانه سروش

 کنم  یم حتشیو با لحن پدرانه نص کنم  یاش را تحمل م االن دو ماه است که من مدام دارم اخالق و رفتار لوس و بچه گانه دیکن

.....دارد يکه صبر و حوصله من هم حد دیخوب ، قبول کن..... دروازه   یکیو  استگوشش در  کیاما وحدانه ..... 

(.عه من را نگاه کردصورتش زد و با چشم قر يمادر تو )

به ترکستان  رود  یه که وحدانه م ر نیا....  ستین يرسم شوهر دار نیا.... دیکن حتشیادامه داد ترا به خدا خانم شما نص سروش

......است

 دشیشما هم ببخش..... شده  مانیخودش هم از کارش پش.... ام  کرده حتشینص  یلیبه خدا آقا سروش خ: دستپاچه گفت  مادر

......کرده  یجوان.... 

که از اول   یزن.....  داستیکه نکوست از بهارش پ  یگفته اند سال میاز قد.... خدا به داد آخر و عاقبت ما برسد : گفت  سروش

......گرشیبه حال چند سال د يبزند ، وا يساز ناسازگار  یزندگ

به خدا ..... دیشو دیام  زود نا دینبا....  دیآ  یم شیمشکالت پ نیز اا  یهمه اول زندگ يبرا.... ترا به خدا  دیینگو: گفت  مادر

 تانیسر زندگ دیو با هم برگرد نجایا دیاوریب فیحاال شما شام تشر...  دیکن  یتور قهر و قهر کش نیا يندارد ، اول کار تیخوب

....دقت کند شتریرفتارش ب يرو کنم  یصحبت م همن هم با وحدان.... 

.....(ط سکوت شدآن طرف خ )
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!!....ها دینکن رید....  میپس شام منتظر تان هست: خوشحال شد و گفت  مادر

 کینزد گریساعت د می، تا ن شیبرگردد سر خانه و زندگ خواهد  یاگر م دییبه وحدانه بگو.... اصال...! نه .... نه : گفت  سروش

از شدت  میها چشم....  دیتلفن در دست مادر لرز یگوش.... گذاشت  را یو گوش....  چیباشد ، وگرنه که ه ابانیسر خ یگلفروش

!!؟ یده  یمرا قورت م تیها با چشم يچرا دار: من گفت  دنیسرش را برگرداند و با د رماد.  گرفت  یخشم داشت آتش م

!!؟چقدر خرد شوم  دیادبانه و نه پخته تو با  یبه خاطر رفتار ب نیکردنت است ؟ بب یمعذرت خواه عوض

از کدام !!!  مانمیپش  یاز چ...  مانمیمن پش دیگفت  یچ يبرا!! ؟... دیشام دعوتش کرد  یچ يبرا....  دیکرد جایب  یلیشما خ:  گفتم

اصال من ... ادب ، نکبت   ی، ب ي؟ پسر پرو دیزن  یحرف م  یچرا الک ستیچ تیواقع دیدان  یاصال شما که نم!! کار ؟ کدام حرفم ؟

اگر سروش ....دنبالم  دیایاالن زنگ بزن بگو ، ن نیهم....  خورم  یجا جم نم نیمن از ا!! ؟.....مادر  يدیفهم...  هخان گردم  یبر نم

غلط کردم ، تا  دیبگو,کند  یاز من عذرخواه دییایب دیبا...  گذارم  یرا خانه او نم میپا گریهم بکند من د مهیق مهیخودش را ق

... سر کوچه  ایآشغال ، ب کهیمرت.... کنند  یاز من عذرخواه دیایب دیاصال همه جد و آبادش با....  ایهم خودش هم رو.... برگردم 

.....دنبالم دیایمگر من را از سر کوچه گرفته که سر کوچه ب.... سر کوچه  ایب

(کاناپه ولو شد يسرش زد و رو يتو  یمادر دو دست )

...  یگذاشته اند و خودشان رفتند باغ دماوند خوشگذران میتنها... زده اند  ام نهیس يتو... کرده اند  نیبه من توه: دادم  ادامه

همه جار و جنجال به راه انداخته  نیبادمجان ا میحل کیسر .  کشند  یخجالت نم...  دیکن حتیشما دخترتان را نص ندیگو  یحاال م

..... یعوض... نفهم ...  يها شعور  یب....!! پسر خودشان  ایام  ننه بچهمن لوس و .... اند ؟

و ناگهان ( شده وحدانه خانم ؟   یچ: و دستپاچه گفت  دیما از آشپزخانه به سمت سالن دو دادیداد و ب يخانم از صدا طاهره

(...چشمش به مادر افتاد

از  يطور نی؟ چرا ا.... دهیپر نقدریخدا مرگم بده چرا رنگتان ا... بانو ؟ سویبانو ؟ گ سویشده گ  یچ: و گفت  دیسمت مادر دو به

!!د؟یحال رفته ا
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مردم ! به راه انداخته ؟ یهنوز دو ماه نشده چه بساط نیبب.... کردنش   یزندگ نیو ا دهیورپر نیاز دست ا: مادر با بغض گفت 

.ام من هم دختر شوهر داده دهند  یدختر شوهر م

تا حضرت  ستمیبا ابانیکس و کارها ، گوشه خ  یمانده مثل ب نمیهم.. . ستمیمادر ، من سر کوچه برو ن: با حرص گفتم  دوباره

!!؟ يدیفهم..... را ببرد  شیمرده شور خودش و خانه و زندگ. دنبالم  ندیایاشرف منت سرم بگذارند و ب

.....، غش کن و زار بزن نجایا نیبنش  یه حاال

.دمیو در را محکم بهم کوب دمیبه طرف اتاقم دو بعد

که  نیجان مادر کار را از ا...  شود  یدرست نم يکه کار يبا لج و لجباز.... آخه دختره احمق : سالن بلند داد زد  ياز تو مادر

به خدا ...  میکن  یصحبت م ایآنجا و با سروش و رو مییآ  یمن و پدرت هم فردا م... برو خانه  ایحاال ب.... هست خراب تر نکن 

بدخواه ها ، پشت سرت هزار جور .....  ها یافت  یاز چشم شوهرت م...  یب و بلوا را درست کنن آشویا ياول کار ستیصالح ن

  یالک  یالک  ینیب  یم  یکن  یوقت چشم باز م کی...   یجمع و جورش کن  یتوان  ی، نم  یکن ي، بعد هر کار کنند  یقصه سرهم م

.....میزیربه سرمان ب یآن وقت چه خاک.... به باد رفته  تیزندگ

چمباتمه زده بود   نیزم يدر اتاق رو کیپر از اشک شده بود ،در اتاقم را باز کردم و به مادر که نزد میها که چشم  یحال در

که دلشان خواستش سرم در   ییانصاف است ؟ هر باال نیاست ؟ ا يرسم زن دار نیآخه خودت بگو ، ا.... مادر جان : گفتم 

 یخواه  یاگر م ندیگو  یو تشر م دیبا تهد   ینیریو گل و ش یهم عوض معذرت خواه االاند ، ححرمتم کرده   یآورده اند ، ب

....سر کوچه ای، ب تیسر زندگ يبرگرد

تا حاال   یدان  یتو که م... غرور دارم ... دارم  تیشخص... هستم   یخودم کس يآخر من هم برا... خدا مادر دلم آتش گرفته  به

....حاال... به من نگفته  از گل نازك تر  یکس

.....هیگر ریزدم ز يها يها و

نباش  یو نازك نارنج فیضع نقدریا.... دختر جان : که سرم را در آغوشش گرفته بود گفت   یبلند شد و در حال شیمادر از جا
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....  يا خودت بزرگش کرده يبرا نقدریکه ا ستین يزی، چ ینال یکه تو از آن م نهایا.... سخت و نامرد است   یلیخ  ی، زندگ

....  ریو سرسخت و شکست ناپذ يمبارز قو....  طلبد  یمباره م  یدارد ، زندگ ادیز ها ين بازی، از ا یزناشوئ  یباالخره زندگ

......يشو  یخورد م نشیسنگ يها لگد ری، ز يخم شو یبخواه

داشتم خبر مرگم در .... تو شد  ریتقص.... چه کار ؟ خواستم  یهر ماصال شو....  خواهم  ینم..... مادر  خواهم  ینم: گفتم هیگر با

.... سبک  میدلم خوش بود و پا.... داشتم  ام ندهیآ يهزار جور نقشه برا....  کردم  یرا م ام  یو زندگ خواندم  یآرامش درسم را م

......زدم  شوهر می ٔله ٔنه له دیجنب  یمنه سر و گوشم ...... نداشتم  تانیبرا یتیمن که اذ!!! ؟ دیشوهرم داد  یچ يبرا

!!؟  یباالخره که چ....دختر شوهر نکند  شود  یمگه م.... بس کن .... خوبه ..... خوبه: وسط حرفم و گفت  دیپر مادر

  ینک  یوقت چشم باز م کی.... دارد  یزمان و فرصت کی يزیهر چ.....  شود  یکه سر آدم به درس و پدر مادر گرم نم شهیهم

تا   یکن  یفکر م! ؟  یچکار کن یخواه  یآنوقت م.... مانده  تیبرا ي، نه پدر و مادر يحوصله درس خواندن دار گرینه د  ینیب  یم

همسر و فرزند ...  خواهد  یم  یآدم زنده ، زندگ.....هدف داشته باشد  دیبا  یزندگ! مشغول ماند ؟ گرانیبا مشغله د شود  یم  یک

قلب ...  رسد  ینم  ییبه جا  ییتنها چیه... هم زوجند  ایدن يآدمها نیتر موفق. خداست و بس  ستهیفقط شا  ییتنها...  خواهد  یم

.....کند  یفکر آدم را پوچ م  یخال

....را از آغوش مادر بلند کردم سرم

  یقدر باش.... تیو برو دنبال زندگ ریباال بگسرت را ... همه اه و ناله  نیبلند شو و عوض ا... حاال هم ، بلند شو: ادامه داد  مادر

 .....ادینه با جنگ و جدال و داد و فر سازند  یم استیو س ریرا با تدب یزناشوئ  یزندگ...  ییتو یدر هر حالت دانیم نیبرنده ا

....وضع سر افراشته دارد نیچقدر هم ا: گفتم  ختمیر یساکم يرا تو میها که با حرص لباس  یدر حال

حرف  فیرا تحمل کند بهتر از آن است که خار و خف یهر خفت یزناشوئ  یزندگ يآدم تو: و گفت  دیکش یبه راحت ینفس مادر

.....يخند  یامروزت م يها ها و حرف روز به کار کی يپخته تر که شد...  يا تو هنوز بچه... مفت مردم شود 

ساك  نیحاال ا..... نباشد وحدانه خانم  یفضول: گفت  کرد  یو ما را نگاه م بود ستادهیا يا خانم که تا به حال ساکت گوشه طاهره
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!!؟..... دیتا سر کوچه ببر دیخواه  یرا چطور م  یبزرگ نیساك به ا.... راه است   یکل ابانیتا سر خ.... ؟ دیکن  یپر م  یچ يرا برا

....رسد  یم شتریمن بطاهره خانم از  نیعقل ا.... ایب: به  گوشه ساك زدم و گفتم  يلگد

؟ یخواه  یرا نم تیها مگر کتاب: گفت  مادر

به  توانم  یساك را که تا سر کوچه نم نی، ا دیگو  یبه هر حال طاهره خانم راست م... به سرم کنم  ی، چه خاک دانم  یچه م " گفتم

....دیاوریب میآن را برا دیفردا که شما و پدر آمد روم  یحاال م... دوش بکشم 

آنجا ؟ مییایمن و پدرت ب  یچ يفردا برا... فردا : دستپاچه گفت  مادر

...دیکن حتیرا نص ایسروش و رو دییآ  یم دیخودتان گفت: گفتم  متعجب

....نه.... نه : ..... گفت  ختیر  یرا تند تند داخل ساك م هیاثاث  یکه باق  یدر حال  دهیجو می، ن دهیجو مین مادر

 يبشود ، فرصت برا تانیحاال بگذار صلح و صفا. که تازه از دعوا در آماده اند  يآدم برود خانه زن و شوهر. ... ستین صالح

....هست ادیز يباز یمهمان

.....ببرم يساك را چطور نیمن ا:  گفتم

تا سروش  ستدیا  یا هم مهمان ج...  آورد  یم تیطاهره برا: گفت  کرد  یکه با چشم غره به طاهره خانم نگاه م  یدر حال مادر

....   یستین ندیب  یم دیآ  یبجنب که االن سروش م.. حاال هم بجنب ... خانه  گردد  یسروش که آمد طاهره هم بر م... دنبالت  دیایب

 .....ها رود  یم

....قهیتحفه عت کهیمرت... به درك : حرص گفتم  با

***

از  يخبر چیبودم اما ه ستادهیساعت بود که ا میساعت به ن مین کینزد. م بود ابانیسر خ یگلفروش يبعد جلو قهیدق ستیب

گرفتم  میبودم که اول تصم یعصبان نقدریا... ترمز کرد  میپا يکه جلو شدم  یم دیام  کم کم داشتم از آمدنش نا. سروش نبود 

بود که همراه طاهره  دهیاو به هر حال مرا د .کار احمقانه است  نیبا خودم فکر کردم ا عداما ب.... سوار نشوم و برگردم خانه 

 نیهم يبرا...  کرد  یرا عوض نم يزیپس سوار شدن و نشدنم چ.  ام ستادهیا ابانیخانم دست از پا دراز تر منتظرش کنار خ
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فکر نکن به : گفتم  دمیکوب یکه به حرص در را بهم م  یلرا باز کردم و در حا نیدر ماش... ساك را از دست طاهره خانم گرفتم 

...برگشتم شانیفقط به خاطر پدر و مادرم و آبرو... خاطر تو آمدم 

اداها  نیبعد هم بار آخرت باشد از ا... ماشن بود ... يدیدرش را بهم کوب يطور نینبود که ا يگار: جواب حرفم گفت  يجا به

...يآور  یدر م

....گفتم به خاطر.... گفتم   یچ يدیشن: تر گفتم  بلند

؟ يهم بلد يآبرودار  یلیکه خ ستین.....  ییگو  یم ادیز اتیجفنگ نیتو از ا: وسط حرفم و گفت  دیپر

 يداد لشانیکه تحو یفیگفتم که تمام اراج  یبلدم ، واگر نه به پدر و مادرم م يآبرودار چارهیتو ؟ ب ای ستمیمن بلد ن:  گفتم

!!......، نه من سر تو يبوده که تو به سر من آورد ییبالها

ادبانه من خجالت   یپدر و مادر ساده من ، چقدر بابت رفتار ب چارهیب... جا نبودم  نینکرده بودم که االن ا ياگر آبرودار بدبخت

!!!؟  یشارالتان باش نقدریا  یتوان  یچطور م....!!!  يا داده لشانیمشت دروغ تحو کیشرم ،   یب يغافل از آن که تو دندیکش

.ساکت شدم نیبنابر...  شد  یتر م  ی، او راض شدم  یتر م یهر چه من عصبان... لند قهقهه زد سروش بلند ب

...خنده ریو دوباره زد ز...  آورم  یرا خودم م  ینیریسبد گل و ش... داخل  دیبفرمائ... خانم  دیبفرمائ: گفت  میدیخانه که رس به

به من و  یحرمت  یبا ب  یکن  یاگر فکر  م..... گفتم ...  دیصورتش ماس يبرق نگاهم چنان بود که لبخند رو... کردم  نگاهش

.....و وارد خانه شدم ی، سخت در اشتباه شود  یشان من کم م از يزیچ تمیام و لگد مال کردن غرور و شخص خانواده

کردن خانه به  فیو کث ختنیربهم .... داشت  یو شلختگ ینظم یدر ب  یبیسروش تخصص عج... بود  ختهیبهم ر شهیمثل هم خانه

.بود قهیسروش کار چند دق يبرا  یبزرگ نیا

فکر : گفت  بست  یکه در اتاق را محکم م  یسروش در حال.... از آن نشستم  يا را کنار زدم و گوشه یراحت يرو يها لباس

 یخانه نکبت نیخانه ا يبه سر و رو  یدست ؟ بلند شو يا چند روزه خانه مامان جانت استراحت کرده نیا  یبه اندازه کاف  یکن  ینم

.....گرسنه هستم  یلی، که خ میبخورهم بپز شام  يزیچ کی.... بکش 
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 رهیرفتم و با خ زریبه سراغ فر  یحرف چیه  یب نیبنابر... بادمجان افتادم  میشر حل ادیبپزم که   یوقت شب چ نیا میبگو خواستم

هر چه فکر کردم ....  کرد  یاما ذهنم کار نم. کنم  دایپ عیراحت و سر يغذا کیکه کردم   یداخل آن سع ییشدن به مواد غذا

.آمد  یحاضر شود به خاطرم نم عیکه سر ییغذا چیه

 دیبا...  شود  یقابل خوردن نم يشو رهیتا فردا صبح هم که به آن مواد خ....   یه:  گفت  یسروش از پشت سرم آمد که م يصدا

....یبکش زحمت طبخشان را خودت

....  يرینظیب يعجب غذا: گفت  يبا پوزخند نشست  یآشپزخانه م زیکه پشت م  یدر حال! ؟ يخور  یاملت م: گفتم  يدیام  نا با

...شود  یسخت است زحمتتان م... نه   یول

!؟ يخور  یکو کو م:  گفتم

!!م؟یریگب ایاز رو دیاش را هم با پاك شده و شسته و خورد شده يالبد سبز: گفت 

......بود ینیزم بیس يمنظورم کو کو..  رینه خ: خونسرد باشم گفتم  کردم  یم  یکه سع  یحال در

!!...کو کو از نوع عمله کشش... آهان : گفت  سروش

دفتر تلفن  يو از ال کنم  یاالن مشکالت را حل م: ، گفتم  بستم  یرا م زریکه در فر  یدر حال.... کفرم در آمده بود   یحساب گرید

.کاغذ بزرگ تا شده را مقابل سروش گذاشتم کی

و  یرانیا يها تمام غذا. رستوران سر کوچه است  نیا یغاتیتبل يمعنو نی؟ گفتم ا ستیچ گرید نیا: متعجب گفت  سروش

!!...دشیی، بجو شود  یالبته اگر زحمتتان نم...  اوردیب تیانتخاب کن بعد هم تلفن بزن برا... را دارد   یفرنگ

.....داشته باشم دیهم نبا نیاز ا شتریاز تو توقع هنر ب: گفت  کرد  یکه کاغذ را مچاله م  یحرص در حال با

!....گرفتم  یبخورم که زن نم رونیب يغذا خواستم  یمن اگر م  یحساب زن

(رفتم رونیو از در آشپزخانه ب....(  دیا چون به کاهدان زده....پس متاسفم ! ؟ دیشکمتان بود که زن گرفت يپس برا.... ا: گفتم

.شکمم متاسف باشم يجالب و جذاب است ، فقط برا  یلیخ اتیقضا هیبق ستین: از داخل آشپزخانه داد زد  سروش
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در بلند خواهد شد و سروش به  يصدا گرید قهیکه تا چند دق دانستم  یم.... گرفتم  میها دست انیتختم نشستم و سرم را م يرو

 خواستم  یاگر م.  کردم  یعادت م ایبه رفتار بچه گانه سروش و حضور دائم رو دیاما مهم نبود من با.  وستیجانش خواهد پ ایرو

.ها زیچ  یلیخ...  کردم  یزها عادت میچ  یلیبه خ دیکنم با  یزندگ

  

هفتم فصل

 دهیکه قطع سروش مرد ا دمیرس جهینت نیل به اسا کیها نباشد اما من بعد از  شناخت آدم يبرا یفرصت طوالن دیسال شا کی

هر چند که . باشد  نمانیب یبرخورد و کشمکش نیرفتار کنم که کمتر يطور کنم  یم  یبا همه توانم سع  یول...  ستیالم نبوده و ن

مادرم اگر بخواهم  به قول... ندارم  يا اما چاره... فقط خودخواه تر و پر توقع تر کرده  امن ، سروش ر یتواضع و فروتن نیا

مدام حرص  نیهم يبرا....  دیبه آرامش رس شود  ینم يباز  با موش و گربه... را حفظ کنم  میآرامش زندگ دیکنم ، با  یزندگ

... اوقات تنها هستم  شتریب. به سنّ بگذارد و عاقل تر شود  پاکه سروش  يروز دیبه ام.  گذارم  یجگر م يو دندان رو خورم  یم

در طول  بایتقر...  خوابد  یم رود  یم دیآ  یبعد م.... کند  یمم ریهمان جا شکمش را س.  استیرو شیراً منزل مادرش پسروش اکث

در حد متلک و طعنه  شود  یرد و بدل م نمانیهم اگر ب  یحرف...  میزن  یبا هم نم  یساعت هم حرف درست و حساب کیهفته ما 

.....است

اکثر ... نداشت که بخواهد سرد شود   یدر واقع اصال از اول گرم  یعنی...  شود  یه روز سرد تر ممان هم روز ب  یجنس روابط

خوابم  میها تخت ، کنار کتاب يمن هم رو خوابد  یم ونیزیتلو يکاناپه جلو يسروش قالبا رو...  میخواب  یها جدا از هم م شب

... عوض شده   ییها جور کیاست که سروش   یچند وقت کیچرا  دانم  یاما نم... ماست   یزندگ يروند تکرار نیو ا...  رود  یم

علت سر   یب  ی؟ گاه...!!! داکردهیپ تیاهم نقدریا شیچه شده که ظاهرش برا دانم  ینم...  رسد  یبه سر و وضعش م يادیانگار ز

!! از کجا ؟  یعنی.... آب بخورد   ییجا کیحتما از  دیعلت با  یب يها یو بد خولق ها یخوشحال نیا!! هم دمق   یخوش است ، گاه

.کنم  یفکر نم..!! ؟ نه  ایرو

و  گذارم  یم زیم ي، رو خوانم  یبرونر را که مثال دارم م یجراح  یکتاب داخل...  کند  یزنگ تلفن رشته افکارم را پاره م يصدا
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.دارم  یتلفن را بر م یگوش

!!؟ ي؟ خواب بود يدار  یتلفن را بر نم یکه گوش ییسالم کجا...  دیگو  یم...  استیرو

....دستم بند بود دیببخش... جا بودم  نیهم... نه :  گفتم

.يندازیو اخم و تخم راه ب يریبه خودت گفتم که بعدأ بهانه نگ..  دییایشما هم ب...  نجایا دیا یسروش م يشام عمو: گفت

.میرس  یم چشم خدمت...  دیلطف کرد: گفتم ... است  دهیفا  یب بحث

.....را گذاشت یخداحافظ و گوش:  گفت

اما ...  کند  یاز من دعوت نم  یکس.  رود  یو م نییپا دیآ  یچند بار مهمان م يا وگرنه هفته... دعوتم کرده   یچ يدانستم برا  یم

تر از سروش بود و حاال  نییپا  یلیخ ایکه به نظر رو ينامزد.... سروش نامزد کرده بود  يدختر عمو مایس.  کرد  یبار فرق م نیا

شوهرش  نیهمه محاسن ا نیکه او با ا دیو بگو... سر من  يرا بکوبد تو مایس  یکلیو خوش ه یخوشگل ازب خواست  یم ایرو

....همه محاسن تو را گرفته نیاست آنوقت پسر من با ا

تحمل جر و بحث و  گریاما حوصله نداشتم د... ن دارم که فردا امتحا گفتم  یکاش م...  میا  ینم گفتم  یجرات داشتم و م کاش

و  دادیرا به جر و بحث و داد و ب ینیو توه ریها بود که هر تحق مدت گرید. در توان من نبود  ایدعوا و مرافعه با سروش و رو

....دادم  یم حیجتر ایسروش و رو يها  یقهر کش

...کنم يام باز سروش با روان خانواده يها يبچه بازتر بودم خودم تا قانع کنم تا به خاطر اصالح  راحت

 شگاهیخوب بود بروم آرا..  دیبه خاطرم رس يو ناگهان فکر.....واگر نه ...  کردم  یبه حال خودم م يفکر کی دیهم خودم با حاال

 میبه سر و رو  یمن هم دستبد نبود اگر ...  کنند  یم فیاز خودشان تعر  یکه کل  ییها خوب از همان  یلیخ شگاهیآرا کی... 

 نیبا ا. هم بسته شد  ایخوب شدم که شب دهان رو نقدریا دی، شا  یخدا را چه دان... تنوع است  ،يرییغباالخره هر ت..  دمیکش  یم

 . داد  یبه جلو هل م ایکردن سروش و رو ریمرا به سمت غافلگ  یبیعج يروین... در تمام بدنم احساس کردم   یبیفکر قدرت عج

.بودم شگریدست آرا ریز یصندل يساعت بعد رو میکه ن نقدریا

***
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...؟ دیداشت یشیچه فرما: گفت  زن

به نظر شما چه کار . کنم  رییتغ  یلیخ خواهم  یم: و هزار رنگ زن مات مانده بودم با من من گفتم  بیکه به چهره عج  یحال در

کنم بهتر است ؟

ورد ؟در چه م: فکر کرد و  گفت   یکم زن

  یلیخ خواهم  یفقط م.  ستیهم اصال مهم ن اش نهیهز...  دیاوریسرم ب خواهد  یکه دلتان م  ییهر باال...  کند  ینم  یفرق:  گفتم

 ای دیشن دانم  یآهسته گفتم که نم نقدریجمله آخر را ا نیو ا( خوشگل بشوم   یکم کی خواهم  یم شود  یاگر م  یعنیکنم ،  رییتغ

!!!!؟)...نه 

  یلیخ  یلیخ تیموها..  نمیبگذار بب... حتما ... باشد .... باشد : گفت  یبا خوشحال. کرده بود  دایمورد خوب پ کیکه انگار  زن

و ... ( من از رنگ زرد متنفرم ... نه ! ؟....بلوند .... زدم  ادیفر.  میکن  یبعد هم بولندش م....  میکن  یکوتاهشان م  یبلند است کم

(.ماندم رهین خز يبه موها

  یول.... درست است : گفتم ! ؟ يتام نداد اریمگر به من اخت! ؟  یقرار نبود در کار من دخالت کن: گفت  يبا دلخور شگریآرا زن

.شود  یروشن مثل ماست م يمن ، با رنگ مو دیصورت سف.  دیآ  یروشن خوشم نم يها من اصال از رنگ... 

؟چطور  یشکالت يمو نهیزم يرو نی؟ مثال قرمز آتش يچطور يبا چند تکه مش فانتز...  خوب ، شلوغ نکن  یلیخ: گفت  زن

!؟ يشو  یاست ؟ فکر کنم عال

...موافقم  یکی نیگفتم باشد با ا

تازه مد شده  نجاستیکه عکسش ا یمدك کوتاه نیا..  کنم  یبعد هم مش م کنم  یرا کوتاه م تیپس موها... خوب  اریبس:  گفت

....دیایبه صورتت ب  یلیخ کنم  یفکر م نیبب... 

....مردانه است يمثل مدل مو.... کوتاه است   یلیخ  یلیکه خ نیا  یول:  گفتم

  یکن  یمخالفت م کنم  یکه م يشنهادیبعد هر پ....  يعوض شو  یلیخ یخواه  یکه م ییگو  یاول م: گفت  تیبا عصبان شگریآرا زن
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؟  یبکن یخواه  یه چه مک  یدان  یاصال خودت هم م. 

آن موها و آن صورت بزك کرده .  ستمیکردم و دو ساعت بعد واقعا عوض شدم ، آنقدر عوض شدم که انگار اصال خودم ن قبول

و  کرد  یم فیاما، مدام از دست پختش تعر شگریزن آرا.  ستیاصال متعلق به من نبوده و ن ییکه  گو زد  یذوقم م يتو نقدریا

اضطراب نظر سروش را دارم  نقدریا  یعنی....  فهمم  یام و خودن نم هم واقعا دلچسب شده دیشا دانم  ینم...  شمرد  یها را م پول

...نندیب  یاصال درست نم میها که چشم

.... کنم  دایامشب پ يبرا یلباس مناسب کنم  یم  یو سع کنم  یها را روشن م چراغ... ساعت هفت شب است ...  رسم  یخانه که م به

!!!...معلوم است که قبل از من سر به خانه زده سیخانه و حمام خ یختگیاما از بهم ر.... ستیسروش طبق معمول خانه ن

باز هم به خاطر  پوشم  یکه م يزیچرا هر چ دانم  ینم...  پوشم  یو م کنم  یم دایبسته پ قهی ییمویدست کتب و دامن ل کی عاقبت

عادت  شینوع آرا نیکه اصال به ا نیا يبرا دیشا... ام  جلف شده  یلیکه خ کنم  یاحساس م صورتم شیرنگ موها و نوع آرا

.شوم  یم ایخانه رو  یو باالخره راه... ندارم 

که   یدر حال...  دهیخورد که انگار روح د کهیمن چنان  دنیباز کرد و با د میدر را به رو ایخانم ، خدمتکار رو هیدر که زدم ، عط

!؟ يا دهیروح د...!!! خانم  هی؟ عط هیچ: گفتم  شدم  یانه موارد خ

!!...دیچقدر عوض شد.... خانم جان ماشااهللا : خانم  هیعط

!ماشااهللا بد شدم ؟ ایحاال ماشااهللا خوب شدم : خنده گفتم  با

....دیخوب هست دیکه باش يهر طور شهیشما هم.... وحدانه خانم  دیدار اریاخت:  گفت

!...قهه بلند سروش حواسم را پرت کردقه يصدا

!!...نجاستیا!! سروش آمده ؟: گفتم  هیتعجب به عط با

!!؟ دیدانست  یمگر شما نم!!! با شراره خانم آمدند ... هست که آمده  یآقا سروش دو ساعت... بله خانم : گفت  هیعط

!!؟...آمدند   یبا ک: سرعت برگشتم به سمتش و گفتم  به
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!!؟... دیمگه شما خبر نداشت...!!  گهیشراره خانم د: ل شده بود با من من گفت که هو هیعط

!!!؟ ستیک گریشراره د:  گفتم

 یهمون.... همون طراح جواهره: گفت  رفت  یم  ییرایکه با سرعت به سمت اتاق پذ  یکه به وضوح معذب شده بود ، در حال هیعط

!!...خوشگله  یلیکه خ

!!شده داشیاز کجا پ گهید نیا! ؟...طراح جواهر !! ؟...ه شرار: تاجن گفتم  با

!!؟... دیشما خبر نداشت  یعنی... هست   یهفت هشت ماه.. آقا سروش استخدامشان کردند : گفت  هیعط

....تکان دادم  یبه عالمت منف رتیرا با ح سرم

شب هم با . با آقا سروش ...  نجاستیا انیروز در م کیقل شراره خانم الا.... ماشااهللا !! مگر ممکن است ؟!! وااا ؟: گفت  هیعط

سرت است اگر چند محله آن  ریز نجایخوب است ا!! ؟ يشما از شوهرت خبر ندار  یعنی...!!اش  خانه گردد  یآقا سروش بر م

!؟ يکرد  یطرف تر بود چه کار م

که به عادت   یدر حال هیعط... آن ولو شدم  يروگرفتم و  یدستم را به دسته راحت...  لرزد  یم میها کردم زانو احساس

....درون آشپزخانه گم شد کرد  ینچ نچ م اش  یشگیهم

...و بم دهیکش...  دیچیپ  یدر سرم م صداها

حالم را بهم  يدار.... سبک ؟ نقدریمرد ا.... نکن  یلودگ نقدریا... سروش ....اه :  گفت  یو زنانه م زیبا صوت ر یجوان يصدا

باال هم اگر .... ترا به خدا : سروش در جواب گفت ..... نیجا بنش کیبرو ...  يآور  یادعا در م نقدریچرا مثل مترسک ا...   یزنیم

....خنده ریهمه زدند ز....  میا دهیرا تازه خر نیا.... لطف کن   یکیآن  يرو،  ياوریب یخواه  یم

!!!!يشو  یسروش نم نیزبان ا فیحر  یگذار تا فردا هم نوك بزنسر به سر سروش ن....شراره جان: گفت انیالماس يآقا

!!؟ آورد  یکم م  یک نمیتا بب يمورد نیهمچ يبرا رمیم  یمن م...  انیالماس ياتفاقا آقا: جوان با ناز گفت  يصدا

...میبچرخ تا بچرخ: گفت  سروش
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اول زن جوان که احتماال شراره بود .... به سمت من برگشتند  همه ساکت.. باز شد   یبیقژ قژ عج يدر را باز کردم ، در با صدا _

....و آخر همه سروش که پشتش به من بود ایبعد رو...  انیالماس يبعد آقا....

...ریبخ  یشب همگ... سالم : که به زحمت قاطع بود گفتم  یصدائ با

...دیکلبه ما را روشن کرد.....!! چه عجب...  دیخوش آمد...  دیبفرمائ.... عروس گلم... سالم : گفت  انیالماس يآقا

 .وحدانه خانم باشند و دستش را به سمت من دراز کرد دیبا شانیا... به به : گفت آمد  یکه به سمت من م  یجوان در حال زن

.آورم  یمن شما را به جا نم...  دیببخش: فشردم و گفتم  یدستش را به آرام

.....هیبق  یول دیشناس  یشما من را نم... بله : فت کرد و گ یجوان خنده سبک زن

.وستندیهست که به جمع ما پ  یهفت ، هشت ماه... شراره خانم ، طراح جواهر هستند : با افتخار گفت  ایرو  

....است  یگرد شغل زیم نکهیاما مثل ا... است  یخانوادگ یمهمان کی نیا کردم  یمن فکر م: گفتم  یخشک يصدا با

مثل عروسک !! ؟ يخودت درست کرد ياست برا يچه حال و روز نیا: بود گفت  دهیکه چهره در هم کش یدر حال روشس

!!!...يا کهنه شده

...عروسک کهنه  نه ، مترسک: با پوزخند گفت  ایرو

.جالب شدم  یلیاتفاقا به نظر خودم خ: حرص گفتم  با

.ماسک لمیدر ف يکر میج مثل... جالب ... البته .. بله : گفت  شراره

از باال نگاه  گرانینقص حق داشت به د  یو صورت ب دهیبا آن قد کش... و شکننده  فیظر.. بود  بایز  یلیخ.... نگاهش کردم  براغ

....نقص او را  یب کلیاو را داشتند نه ه يبایمثل من که نه صورت ز یگرانیآن هم د... کند 

!!!؟....با همه   یمیصم نقدریو ا یجمع خانوادگ نیط ا؟ وس کرد  یچه م نجایاو ا اما

....مبل ولو شد يتوجه به من رو  یو سروش ب... شراره صورتش را از من برگرداند .. زنگ در بلند شد  يصدا

....آمدند ها همانیم. شربت را حاضر کن : گفت  هیرو به عط داشت  یکه اف اف را بر م  یدر حال ایرو
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 انیالماس يآقا نکهیتا ا. من اما همان وسط خشکم زده بود ..  دیجان ، بفرمائ مایس دیبفرمائ: گفت   یپشت گوش  یبا چرب زبان و

...دیبفرمائ... وحدانه جان  ینینش میچرا ن: و گفت  دیرا کش میبازو

که   یدر حال مایس... شدم  هریخ يبه در ورود کردم  یفکر نم زیچ چیو ه زیکه به همه چ  ینشستم و در حال یصندل نیاول يرو

شراره  يوا: بغل او انداخت و گفت  يخودش را تو يشراره در آستانه در ورود دنیبا د آمد  یدوان دوان به داخل ساختمان م

!!؟ يچطور...  زمیعز.... جان 

!!؟..وفا   یب يو چطورت: باز لباسش را مرتب کرد و گفت قهی کرد  یرا از خودش جدا م مایکه به زحمت س  یشراره در حال

!؟ يریگ  یاز من نم یسراغ چیچرا ه! ؟...تو  ایوفا هستم   یمن ب: گفت  مایس

!!که  یدان  یگرفتارم ، م... شلوغ است   یلیبه خدا سرم خ: گفت  شراره

ت به آخور بند است سر  ییالبد باز جا....   یهست یچقدر هم که تو آدم زحمتکش.... اره جان خودت : زد و گفت  یچشمک مایس

؟ يا باز کجا تورت را پهن کرده....  يکه وقت سر خاراندن ندار

آخور بد ...  ستیمن سرم به آخور بند ن ندفعهیا: گفت  کرد  یو با کرشمه سروش را نگاه م یچشم ریکه ز  یدر حال شراره

....سرش به من بند است يجور

مرده  لیذل يا ...!!نه : گفت  جانیسروش که ماه جمال شراره شده بود با ه دنیبه سروش انداخت و با د  یمتعجب نگاه مایس

ارزشش ...  کنم  یاش م زنده... نترس : گفت  یآرام يشراره با صدا!!!!! خر مرده است !!  خورد  یبه درد نم گرید نیا.....  یول...!!! 

!!!!...را دارد

 دیبفرمائ...  دیخوش آمد  یلیخ... خب ... خب)  گفت  ید که داشت مگم ش انیالماس يبلند آقا يدر صدا شیصدا هیو بق )

 دمیکردم اما نه فهم یسالم و احوالپرس بیو شوهرش به ترت مایبا عمو و زن عمو و س...  کنم  یزن داداش  خواهش م... داداش 

....دمیآنها را فهم يها حرف  یو نه معن میگو  یکه خودم چه م

.منگ شده بودم  یبیطور عج کی... زمان و مکان را گم کرده بودم .. ود ب  یبیعج يسرم غوغا در
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  یکه سع  ی؟ در حال يالقوزی نیاز ا دیخسته نشد! چه خبر ؟... از کوچولو ، موچولو ... خب وحدانه جان : عزت گفت  عمو

.درس دارم ، عمو جانفعال که من : کنم ، گفتم   یرا مخف میدرون یبه لبم بنشانم و ناراحت یتبسم کردم  یم

حاال وقتش ... نه عمو جان : گفت  آورد  یرا در م  یمثال حساب يها مرد يو ادا انداخت  یبه غبغب م يکه باد  یدر حال سروش

.....ستین

آدم را  یگزند...  دهدیبچه به خانه صفا م... ام زود بچه دار شود  گفته مایمنکه به س...!!  ستیچرا ؟ چرا وقتش ن: زن عمو گفت 

.که در آن بچه نباشد ، به باد است يا  یزندگ... است   یزندگ خیهم گفته اند بچه م میاز قد...  کند  یگرم م

!!!...خیم  یچه ب...  خیکه بخواهد به باد برود ، چه با م  یدوماً زندگ....  کند  یگرم نم یآتش چیتر را ه زمیاول ه: گفت  سروش

 رتیو چنان با شوق در نگاه شراره غرق شده بود که نگاه ح...  کرد  یداشت به شراره نگاه م... کردم تعجب به سروش نگاه  با

...دید  یزده عمو و زن عمو را نم

مطمئن شد که  دیاول با: گفت ایبا عشوه سرش را برگرداند و رو به رو دیدزد  یکه نگاهش را از سروش م  یدر حال شراره

...بشوند یاختالفات زناشوئ یقربان دیدارند که با یها چه گناه بچه.دیرا وسط کش خچهیو م خیم يعد پاب آورد  یدوام م  یزندگ

....ستین  یجر و بحث چیدر خانه ما ه...  میدار یآرام  یلیخ  یاتفاقا من و سروش زندگ: به شراره کردم و گفتم  رو

...نشود تانیکه دعوا دیزنیاست ، اصال با هم حرف نم نیا پس موضوع..!! جدأ : و گفت  دیاز ابروانش را باال کش  یکی

!!!او گفته بود ؟ يرا برا مانیزندگ یخصوص لیشده بود که از مسا کیبه شراره نزد نقدریسروش ا  یعنیجا خوردم ،  _

 يریچطور و با چه تدب نکهیا اریو اخت...  داند  یهمانطور که صالح م....  کند  یم يرهبر يجور کیرا  شیزندگ  یهر کس:  گفتم

.کند فقط با خود اوست يرهبر

ستیمربوط ن گرانیاصال به د لیطور مسا نیا ییگو  یراست م... قصد دخالت نداشتم ... وحدانه جان  دیببخش: عمو گفت  زن

....

با سرعت به .  ردک  یم یاما حاال ضمن عمو بود که حرف مرا به دل گرفته بود و داشت عذرخواه... من شراره بود  مقصود

......بود  یاتفاق زن عمو بحث جالب: سمتش برگشتم و گفتم 
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است که مدام  قهیده دق هیعط چارهیب... که شام حاضر است  دیبلند شو... پس تا جالب تر نشده : گفت  یتفاوت  یبا ب سروش

(بلند شد شیو خودش از جا.(  ستیبدهکار ن  یاما گوش کس کند  یاشاره م

!!؟...من  ییقوه چشا ایداشت  رادیا هیانم آن شب دست پخت عطد  ینم

، عاقبت  شد  یکردم خودم را کنترل کنم ، اما نم  یسع  یلیخ...  رفت  یم نییباال و پا میدر گلو يزیچ... داشتم   یبیتهوع عج حال

...کرد  یم فیو دست پختش تعر يداشت از کدبانوگر ایکه رو  یآن هم درست وقت. هم حالم بهم خورد 

....بخورم نیبود زم کیکه چند بار نزد دمیدو  ییو به سمت دستشو دمیمثل فنر از جا پر چنان

 یتمام بدنم با ضعف....  شکست  یسکوت را م یاپیمن بود که مدام و پ يها بلند عق زدن يفقط صدا نیساکت شده بودند و ا همه

االن است که نقش بر  نیآن احساس کردم که هم کی... را نداشتم  میپاها يرو دنستایا  ییکه توانا نقدریا....  دیلرز  یم بیعج

محتاج ... کنم  هیبود تا به آن تکّ يا  شانه ازمندیچقدر وجودم ن... دادم  هیتکّ وارینشستم و به د  ییودستش واریکنار د.. شوم  نیزم

همه ... تمام شد .. آرام باش ...  زمیعز ستین يزیچ.( کند  ام را مرتب کند و آرام در گوشم نجوا آشفته يکه موها یدست محبت

(.تمام شد زیچ

!!!؟ دیخوب... وحدانه خانم : بود آهسته از پشت در گفت  هیعط... چند تقه به در زد   یکس

!!...ممنون... بله: لب گفتم  ریز شستم  یکه صورتم را با آب سرد م  یبلند شدم و در حال میجا از

.....رساندم و روو آن ولو شدم یصندل نیاما به زور خودم را به اول... اصال حس نداشتند  میپاها.. را باز کردم   ییودر دستش و

!!...همه به جز سروش... صورتشان را به سمت من برگرداندن و پرسشگرانه نگاهم کردند  همه

خدا رحمت کند ننه .... و پر استفراغ  اریبد و. طور بودم  نیمن هم هم... داشتم  یعجب دهن سبک.... عمو گفت خدا را شکر  زن

.زد  یجان را چقدر غر م

که خوش قدم  یاله.. انشااهللا مبارك باشد ... همه دارند ...  ستین  یمهم زیکه چ اریو: و گفت  دیوسط حرفش پر انیالماس يآقا

....بچه سروش را داشتم دنید يچقدررزو  یدان  ینم... باشد دخترم 
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....به لب داشت که جا خوردم يدار  یچنان پوزخند معن. را به سمت سروش برگرداندم  سرم

و صورت شراره چنان از خشم برافروخته شده ...  کرد  یمتفّکر و لبخند بر لب داشت شراره را نگاه م يا با چهره مایس کنارش

چهره برافروخته و درهم شراره چنان حالم را جا آورد که انگار  دنید  یچرا ، ول دانم  ینم...  گرفت  یبود که انگار داشت آتش م

......اصال حالم بد نبود

 يمانتو...  هیعط: گفت  ادیبا فر بای، تقر رفت  یم يکه به سرعت به سمت در ورود  یبلند شد و در حال شیشراره از جا ناگهان

....اوریمرا ب

...میکنار هم چند کالم حرف بزن مینیبنش میخواه  یم. تازه سر شب است ! ؟ يزود نیکجا به ا.... شراره جان : گفت  ایرو

عق بزند ، حال خودم هم  میکه جلو  یکیمن حوصله عق و پق ندارم ، : گفت  کرد  یکه با حرص سروش را نگاه م  یدر حال شراره

و عمو و زن  مایاز س یتند و شروع کرد به خداحافظهس انیدر جر انیالماس يآقا... کار دارم   یلیفردا خ  یدر ثان...  شود  یبد م

....بود تا آدم ، کرد هیشب شتریمجسمه الل ب کیکه البته به  مایعمو و شوهر س

با  دیشراره به من که رس....  لرزاند  یکه پشتم را م دمید  یرا در صورت شراره م یام خطوط زنانه  ینیب زیاما کنار اتاق با ر من

....دیبچه تان باش يبرا  یمادر خوب دیالاقل بتوان دوارمیام: پوزخند گفت 

.....بود میفرزندمان خواه يبرا  یمن و سروش پدر و مادر خوب... قطعا :  گفتم

به آژانس ؟ يزنگ زد: گفت  هیبدهد رو به عط یآنکه جواب  یرا از من برگرداند و ب شیرو

!!؟ دیگرد  ینم آژانس ؟ مگر با آقا سروش بر: با تعجب گفت  هیعط

حال خانمشان ...  شانیا... نه : کرد و گفت  يا رانهیبود نگاه حق ستادهیبا حرص به سروش که سراپا و آماده به خدمت ا شراره

....و به سمت در به راه افتاد... وحدانه خانم کاسه نگاه دارد  ي،، بهتر است بماند برا ستیخوب ن

شدند و  رهیصحنه خ نیساکت به ا یهمه مدت... و پشت سرش در را بست  دیمت در دوتوجه به حرف او به س  یاما ب سروش

....کنم  یخواهش م...  دیبفرمائ  یهمگ.... داداش  دییبفرما: گفت  انیالماس يعاقبت آقا
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!کرد ؟ ينطوریبنده خدا چرا ا نیا: متعجب گفت ... باشد  دهیکه انگار تازه از خواب پر مایس شوهر

......وحدانه آن هم باالفاصله بعد از شام، حالش را بد کرده يها استفراغ يحتما صدا...دارد  یفیشراره طبع لط: گفت ایرو

من  دیپدر جان ، اگر اجازه بده: بود گفتم  ستادهیکه هنوز معذب سر پا ا انیالماس يرا از کنار مبل برداشتم و رو به آقا فمیک

.فردا امتحان دارم شوم  یهم مرخص م

!!تک و تنها ؟.  يبرو یخواه  یکجا م ستیحالت هم که خوب ن... بمان ... نه دخترم : گفت  انیالماس يآقا

...ریشبتان بخ..   یبا اجازه همگ... به درسم برسم  دیبا... ممنون .... خوبم ... نه :  گفتم

دلم ... اما حوصله نداشتم ...  ستین  یر درستشک کا نیکردن به ا یخداحافظ دانستم  یم.... به سمت در به راه افتادم  و

ولو  یراحت یصندل يرو... شب بود  میساعت ده و ن دمیباال که رس....فکر کنم   یو آرامش کم  ییتنها باشم و در تنها خواست  یم

...کردم فکرم را متمرکز کنم  یسع کردم  یخودم درست م يقند برا بآ وانیل کیکه   یشدم و در حال

 يمن باردار نبودم اما قطع باردار:  نکهیدوم ا.... در خطر بود  داًیشد ام یزناشوئ یزندگ نکهیاول ا... کامال مسجل بود  زیچ سه

سکوت در برابر   یفعل تیدر وضع: که  نیو سوم ا.... بود که داشتم  يا را نجات دهد چون تنها برگ برنده میزندگ توانست  یم

من و سروش را از  نیکه حرمت ب نیجز ا شان هیچون جبهه گرفتن بر عل. کار ممکن بود  نیتر النهروابط سروش و شراره عاق

.....نداشت يگرید دهیتر کند ، فا حیببرد و سروش را وق نیب

که  يتا روز. که دور و برم چه خبر است  دانم  یکه م آوردم  یخودم نم يصبر و سکوت و اصال به رو...  کردم  یصبر م دیبا من

آرام و بدون  توانستم  یحفظ ظاهر کند آنوقت من هم م  یکم شد  یسروش مجبور م دیالاقل شا يطور نیا... تش برسد وق

 نیو آن ا... وجود داشت   یمشکل کی انیم نیاما در ا... را محکم کنم  میزندگ يها هی، پا نیآرامش دروغ نیا هیجنجال در سا

در  دیدر واقع با... زنانه  بیفر کی...  دادم  یم بشیفر دیپس با. ار شدن نبود حاضر به بچه د طیشرا نیکه قطع سروش در ا

هر چه باشد من شب و روزم را با سروش ...  آمد  یاز دستش بر نم يکار گریطور د نیا دادم  یعمل انجام شده قرارش م

 نیفارغ از ا. باشم  دانیم نیا روزیکه خودم پ تمخواس  یمن م...  بردم  یرا به شراره م يباز نیهر طور شده ، ا دیبا گذراندم  یم
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 يزیچون به هر حال چ....  کردم  یرا به نفع خودم تمام م زیکه همه چ دیمن با. نه  ایدارد  دنیسروش اصوال ارزش جنگ ایکه آ

چند و دندان حفظ را با  ام یزناشوئ  یزندگ دیزن با کیبود که سروش مرد من بود و همسرم و من به عنوان  نیکه مهم بود ا

.....یمتیبا همه توانم و به هر ق...  کردم  یم

که به زحمت قورتش   یعاقبت در حال... که اشکم در آمد  نقدریا... کرد و به سرفه افتادم  ریگ میقلو يضد تهوع تو قرص

هم  يرا رو میها و چشم....  یلیخ... کار داشتم   یلیاز فردا خ...  دمیرختخواب خز يآب خوردم و تو وانیل کی،  دادم  یم

.گذاشتم

و با ... تخت نشستم  يبلند شدم و رو میهراسان از جا...  دیچیدرون قول پ دیکل يشب بود که صدا مهیدو ن بایتقر ساعت

!؟ هیک: ، گفتم،  دیلرز  یکه م یصدائ

....کاناپه ولو شد يو رو.... منم : ، گفت  يهال با سرد ياز تو سروش

بود  نییموقع شب پا نیتا ا  یعنی...  گذاشت  یکردم که بخوابم اما فکار آزاردهنده راحتم نم  یبالش گذاشتم و سع يرا رو سرم

!!؟...

تخت نشستم و  يرو یمدت. خاموش است  نییطبقه پا يها معلوم بود که چراغ....بود  کیتار کیتار.... انداختم  اطیبه ح  ینگاه

بالش و  کی... بود  دهیچه سبک خواب.... خروپفش اتاق را پر کرده بود  يصدا. شدم  رهیبود خکاناپه  يسروش که رو يبه پاها

...سر سروش يباال تمتخت برداشتم و رف يمالفه از رو

فرو رفته بود که انگار  یقیبه چنان خواب عم..... دمیکش شیمالفه را هم رو... بالش گذاشتم  يرا بلند کردم و رو سرش

 گریشده بود ؟ چرا سروش د نیا  یچرا سهم من از زندگ...  ایخدا! و متفّکر  قیعم.....نگاهش کردم ...  دهیسالهاست خواب

!!!بودم ؟ ینخواستن نقدریمن ا  یعنی.. بود ؟ کردهرا از من جدا  شیچرا جا! دوستم ندارد ؟

 يصورتم از گرما... دستش گذاشتم  يصورتم را رو.... اش دستش نبود  حلقه...  دمیپوست دستش کش يرا آرام رو دستم

اما ناباور در  ییاز آن عالقه ابتدا يزیچ  یعنی... دوستش داشتم ؟  یعنی... دیپوستم لغز ریز  یدستش ، گرم شد و حس دلچسب
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من بود  قصور از دیشا...  کرد  یم یو بلهوس یاز من بود که او چشم چران ریاصال تقص دیشا...  دانم  ینم... وجودم مانده بود ؟ 

کجا او را گم ! ... شده بود ؟ قیهمه عم نی، ذره ذره ا  یفاصله کجا و ک نی؟ ا میهمه از هم فاصله گرفته بود نیچطور ا  یراست.....

  یطور لخت و ب نیا انمانی؟ اصال چرا اجازه داد بودم که تفاوتها ، م... نمکا ي؟ کجا...زمان  يکجا!... بودم  دهیکرده بودم و نفهم

! ؟...چرا از نگاهش مدام فرار کرده بودم ! ؟...به حال خود گذشته بودم  يا  یتالش و سع چیه  یچرا او را ب.... ه صف بکشند پرد

!!!؟ کردم  ینسبت به خودم احساس حقارت م دشیفقط چون از نگاهش از نوع د

 نیدهن ب.. نبود  دیمق  یبه اصول اخالق.... نگاه و بلهوس بود هرز ... بد ادا و بدقلق بود ....بود  ریبهانه گ.... جو بود  بیاو ع...  بله

به مدد  توانست  ی، م دیفقط شا..  دیکه شا يهمسر... همسرم بود  گریاما هر چه بود حاال د... و دروغگو و لوده و چموش بود 

....کند رییاست من تغیو س ریتدب

....را بزرگ کند شیها او را بپوشاند و حسن يها بیع توانست  یم... بسازد  يگریاز او مرد د توانست  یهنر من م دیشا

.. راه ممکن را انتخاب کرده بودم ، فرار کرده بودم  نیتر آسان  یعنی... کارها ، او را کنار گذاشته بودم  نیمن به عوض همه ا اما

، آمده بود و داشت گوسفند چاق و  شیمگرگ در لباس  کیچشمانم  يجلو...  دادم  یو حاال داشتم او را به وضوح از دست م

 يگریفردا قطعا روز د... نبودم  فیهم هم ضع نقدریمن ا...  گذاشتم  ینه نم _....  دیخند  یمن م شیر بهو ....  دیبلع  یتپل مرا م

...که من آنرا خواهم ساخت يروز... خواهد بود 

....دست سروش برداشتم و به رختخواب بازگشتم يرا از رو صورتم

هشتم فصل

که به من وارد شده بود  یشوک... شبه به اندازه هزار سال پخته شده بودم  کیانگار که . شدم  يگریآن روز ، زن د يفردا از

سروش  دانستم  یم نکهیشدم و با ا داریصبح از خواب ب. ساخته بود  يگریبه قلبم زده بود که از من ، من د یچنان ضربه مهلک

....، بعد رفتم دانشگاه دمیچ شیبرا نهصبحا زیم کی،  ردخو  یصبحانه نم

  یکم... لباسم و عوض کردم .... اش بود  که مورد عالقه ییغذا.... خورشت فسنجان درست کردم  شیهم که برگشتم ، برا عصر
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 نیهم يستم باشد براکتاب د دیآ  یم  یوقت خواستم  ینم. نشستم  ونیزیو منتظر آمدن سروش مقابل تلو... کردم  شیهم آرا

.....کتابخانه گذاشتم يرا تو همهرا هم جمع کردم و  میها اسباب و کتاب

واضح بود که .....  دیخسته نباش...  زمیسالم عز: به سمتش رفتم و با لبخند گفتم ..... من خشکش زد دنیرا که باز کرد ، با د در

: خودش را جمع و جور کرد و گفت ...!!! بود و حاال  شبیبه خاطر د  یحسابدعوا و مرافعه  کیدر واقع منتظر ... کامال جا خورده 

هم راه  یخورشت يچه بو: گفت ).....  دمیخند.(  افتاد  یسر چهار راه م يها زن ادیآدم .... ؟ يا کرده يطور نیچرا خودت را ا

شده آشپزخانه و شمع  دهیچ زیو به م دهد  یمنشان  ينطوریاوضاع که ا... امشب اصال حالت خوش نبوده  نکهیمثل ا... یانداخت

.....آن اشاره کرد يرو يها 

.و به سمت آشپزخانه رفتم.... شام حاضر است .... بد  ایخوب :  گفتم

!!؟.....چه خبر ؟ : ناخودآگاه گفتم .... آشپزخانه نشسته بود و آماده خوردن فسنجان بود  زیبعد سروش پشت م یلخت

اما خودم را  زند  یحرف م  یراجع به چ دانستم  ی؟ م...شیآزما  یرفت!!! از تو چه خبر ؟!.... از من چه خبر ؟:  دیاز من پرس متعجب

!؟  یچ يبرا شیآزما!.... ؟ شیآزما: زدم و گفتم  یبه نفهم

....شبیها د استفراغ يخوب برا....  يبرا: گفت  معذب

که چند وقت است که ما رنگ  میدان  ی، من و تو که م دانند  یمردم نم!!.... ؟ ياور کردتو چرا ب: را باال انداختم و گفتم  میها  شانه

.(نداد یجواب...!!!(  ستمین میمن که حضرت مر....!! چه برسد به  میا دهیرا هم ند گریهمد

چطور ...   یرد جوانم کی... تو .... راستش سروش :  دمیمظلومانه پرس کردم  یبشقاب نگاه م يکه به خورشت تو  یحال در

نسبت به من سرد و  نقدریوجود داشته باشد که تو ا  یممکن است مشکل  یکن  ی؟ فکر نم!!!؟... نیرا از من جدا کن تیجا  یتوان  یم

!!؟ یلیم  یب

من ..... م من از خودم کامال مطمئن.... نه : تفاوت گفت   یآشپزخانه دوخته بود ، ب ونیزیکه نگاهش را به تلو  یدر حال سروش

(کاره خورده مهیو حرفش را ن......(  نکهیجز ا... ندارم  يرادیو ا بیع چیه
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!!؟  یچ نکهیجز ا:  دمیپرس يکنجکاو با

.....زارمیمن از بچه ب نکهیجز ا:  گفت

سروش همان طور !! ؟... میزود بچه دار شو..... ها هستم  ، من عاشق بچه  یگفت  یتو که پارسال م! ؟ يزاریاز بچه ب: گفتم  متعجب

.....زنگوله بد صدا...  دیآ  یحاال از بچه بدم م.... آن مال پارسال بود: ......با دهان پر گفت  دیجو  یاش را م که لقمه

 کیکه من و تو باالخره سر ..... چه عجب : نشود گفتم  جادیا میدر حالت چهره و صدا يرییتغ کردم  یم  یکه سع  یحال در

.....میم تفاهم دارمساله با ه

 یواشکیهم هست که   یاز تو چه پنهان االن سه ماه....  زارمیمن هم از بچه ب: ادامه دادم ) .... نگاهم کرد  ریسروش متح )

...  دمیترس  یمن را باش که چقدر از تو م) ..... کردم و ادامه دادم  یساختگ يا خنده....(  خورم  یم ياز باردار يریقرص جلوگ

.....يشو یو عصبان یتو بچه بخواه دمیرست  یم

....   یرا از من جدا نکن تیسروش جان قول بده که از امشب جا... بده  یقول کیپس : گفتم ) زد  يدار  یسروش پوزخند معن)

 ترسم  یم کیرآن تخت بزرگ و تا يتو....   ییمن تنها...  میهم بگذر نیتازه از ا....  میخوب هر چه باشد ، من و تو زن و شوهر

!!؟ یخواب  یکاناپه تنگ م يرو  یستیاصال تو خودت ناراحت ن... 

را باز  نتیکاب يکشو( برپاست   یجنگ و جدال حساب کیمعلوم بود که در فکرش ... شد  رهینگاه سروش به ابعاد کاناپه خ )

 ياگر به من شک دار نیبب: گذاشتم و گفتم  را برداشتم و مقابلش  یپر و خال يکردم و از داخل آن چند بسته قرص ضد باردار

، خوب است ؟ يشو  یها را بخورم تا تو راض ن قرصی، حاضرم هر شب مقابل چشمان خودت ا

لبم  يبه زحمت لبخند را رو.... نخواهد افتاد  یها هم قطع اتفاق بدون قرص...  ستیالزم ن... نه ... نه : و گفت  دیخند سروش

!!ور ؟چط: نگاه داشتم و گفتم

!!!هم دارد ؟ ییفسنجان شما پشت بندش  چا نیا: گفت  شد  یبلند م زیکه از پشت م  یحال در

!(کاناپه ولو شد يحال و رو يرفت تو يگریحرف د چیه  یو ب )
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....  شلوغ بود  یاما فکرم حساب.... شدم  رهیخ ونیزیهجو تلو اتیکاناپه نشستم و به محتو يو کنارش رو ختمیر ییچا ینیس کی

خوب اگر ....!!  کنم  یات نم  یاست که راض نیمنظورم ا  یعنی!! ؟ ستمین  یمن زن خوب.... ، من ....سروش : عاقبت با لکنت گفتم 

  یهر زن... تو باشم  لیعمل کنم ، تا مطابق م یکه تو به خواه يمن حاضرم هر طور.... تا برطرف کنم  ودارم بگ یاشکال ای رادیا

است که تا من ،  نیمنظورم ا  یعنی.....  ستین ریبدون مشاوره امکان پذ نیا  یول.... زن دلخواه همسرش باشد آرزو دارد که 

!!.....يباشم که تو دوست دار يآن طور توانم  یتو را ندانم ، نم يها توقعات و خواسته

نبودم که  یطیاما من در شرا....  بست  یرا م میه گلوبود که را  یانگار سنگ زدم  یکه م  ییها و حرف آمد  یباال م  ینفسم به سخت )

 (!!...ییبه هر بها... بود  ام  یمهمتر حفظ زندگ يزیحاال از هر چ.... ام باشم  به فکر حفظ غرور زنانه

!!؟ یدرست را بخوان يبرو یخواه  ینم: گفت  سروش

.درس ندارم.... نه : مشتاقانه گفتم  نیتا موضوع را باز کند ، بنابر گردد  یکردم که دنبال فرصت م فکر

چرا  دانم  یاصال امروز نم...  يامروز درس ندار.... چه عجب : گفت  کرد  یکه با پوزخند نگاهم م  یرا برگرداند و در حال سرش

(.لبخند زدم..... ( است  گریجور د کی زیهمه چ

!!.... یتلف کن يخود  یاست وقتت را ب فیح.... برو مطالعه آزاد کن  يخوب اگر درس ندار: داد  ادامه

 نیا دیشا... بکشم  گرید يکردم حرف را به جا  یو سع اوردمیخودم ن ياما من به رو آمد  یم شیها طعنه و تمسخر از حرف يبو

؟..!ستیمن چ ينظرت راجع به موها یباالخره نگفت: گفتم  نیهم يبرا... شد  یکمتر م نمانیاحتمال برخورد ب يطور

!!....يا مسخره است ، مثل مترسک شده  یلیکه گفتم خ شبید: آن که نگاهم کند  گفت  ونبد

، اما من با خودم فکر   ینظرت را گفت شبیچرا د: گفتم  یبا لحن آرام نیبنابر. را حفظ کنم  ام يکردم تا خونسرد  یسع  یلیخ

!!... یتو هم مثل من امروز عوض شده باش دیکردم شا

  یب يها فکر نیبنابرا... بد  ایخوب ....  ینیب  یکه م نمیهم شهیهم.... وقت  چیه.... شوم  یمن عوض نم.... نه : گفت  یتتفاو  یب با

!!...با خودت نکن يخود



ییهرنوش صفام - خلوت خلود کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٨

را مطمئن بودم ، اما من دستانم  نی، ا دیکوب  یسر سروش م يو محکم تو آورد  یرا در م اش ییمن بود قطعاً دمپا يجا  یکس هر

 گرید يباشه که قول داد ادتی.... تخت  يرو ایب یبه خواب یخواست... بخوابم  روم  یمن م: حلقه کردم و گفتم  شیها  ور شانهرا د

؟ اشدب...  یکاناپه نخوب يرو

تا  نمیب  یم نیزیدارم تلو یل گفت حاال و شد  یشده م رهیخ ونیزیکه دوباره به صحنه تلو  یمردد نگاهم کرد و بعد در حال  یکم

!!؟....بعد

نهم فصل

!؟.... شود  یحاضر م  یک شیجواب آزما دیببخش:  دمی، پرس دادم  یکه چشمانم را از سوزش سوزن بهم فشار م  یحال در

.....گریساعت د کی!! ؟ يمادر شدن عجله دار يبرا: با لبخند گفت  زن

با خودم فکر کردم بهتر است بروم .... توان من نبود اش در  حوصله...!! ساعت را تحمل کنم  کیخودم فکر کردم چطور  با

من  يخدا يوا..... و تمدد اعصاب کنم  نمیپارك بنش يبهتر بود تو... خوب نبود  میبرا طیشرا نیدر ا يرو ادهیاما نه پ...  دیخر

 يها چهره شراره با آن چشمآن  کیو ....( که من باردارم  دندیفهم  یم  یاز سروش و شراره وقت شد  یگرفته م  ی، که چه حال

نقش بر آب  شیها و تمام نقشه....  خورد  یرو دست م  یحساب..... سروش را بگو )..... آتش گرفته ، مقابل صورتم ظاهر شد 

مطمئنأ او ...  نیریخواسته ، اما ش  اتفاق نا کی.... بوده  یاتفاق میبگو توانستم  یم.... مهم نبود   یول شد،  یم یقطعاً عصبان....  شد  یم

، اما عاقبت  کرد  یسروش عاشق بچه بود ، هر چند حاال به خاطر القاعأت شراره کتمان م....  شد  یم میهم باالخره تسل

.....عاشقانه یرفتنیپذ...  رفتیپذ  یم

هم بسته  ایدهان رو يطور نیا. اما نه ، پسر باشد بهتر است  .... ترند  نیریها ، خوش قدم و ش دختر بچه.... دختر باشد کاش

.و نصرت.....  انیالماس اریوارث تام االخت شود  یام م بچه...  شود  یم

احساس خطر نکرده  نکهیا يبرا  دیشا....  فتادمیچرا زودتر به فکر بچه دار شدن ن... دارم   یبیچه حس و حال عج... من  يخدا

!!.....جهت به درد من خورده نیکه الاقل از ا امرزدیب خدا پدر و مادر شراره را... باشم  یبودم تا طالب سالح
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مدام چهره ...  دندیلرز  یدراز کردم ، دستانم م شیگرفتن آزما يدستم را برا  یوقت... ساعت تمام شد  کیافکار ،  نیهم با

اما صورت ... بر است از حالت صورت او بفهمم که چه خ شیجواب آزما دنیتا قبل از د  کردم  یرا نگاه م شگاهیآزما يمتصد

و ...  گذاشتند  یعمر م کیمثل  میلحظات برا...  دمیکش رونینشستم و کاغذ را آهسته ب یدلصن نیاول يرو... تفاوت بود   یزن ب

    HCG> 10 Negative   (یمنف(بزرگ نوشته شده بود  شیکه جلو... افتاد  Result (جهینت( باالخره چشمم به کلمه 

آمد و کاغذ را از  کمیبار نزد نیا شگاهیآزما يتصدزن م. و همه وجودم به ناگهان عرق کرد ... زمان افتاد  يکاغذ از دستم رو

گوشم گفت  کی، آرام نزد گذاشت  یم فمیکه کاغذ را کنار ک  یبعد در حال.... به جواب آن انداخت   یبرداشت و نگاه نیزم يرو

!!.....افتاده ؟ یاتفاق: 

ام ،  به دو هفته است که عقب انداخته کیمن االن نزد. من اشتباه شده باشد  شیدر آزما کنم  یمن فکر م....  بله: حرص گفتم  با

که سرخ شده بود آهسته گفت  یزن با صورت! ؟ شود  یمگر م... است   یخونم منف شیمدام حالت تهوع دارم ،آنوقت جواب آزما

....کنند  یدارند نگاهت مهمه  نیبب....  ستپر از مرد ا نجایا....  سیه: 

!!!!باشد  یمنف دیمن نبا شیجواب آزما میگو  یم... زنم   یم يمگر حرف بد... نگاه کنند :  گفتم

 لیوسا نیتر و مجهز نیتر قیما مجهز به دق شگاهیآزما...  زمیگوش کن عز: دستانم را در دستش گرفت و گفت  زن

  یلیخ مانیدکتر متخصص زنان و زا کیاالن در درمانگاه طبقه باال  نیهم يدارقدر شک  نیاما اگر ا.... است  یشگاهیآزما

!!!!؟  یبکن یرتصالح مشو کی،  ششیپ يرو  یچرا نم...  میحاذق دار

 یدر اتاق کیقبض گرفتم و در انتظار نوبتم ، نزد کی...  دمیها باال دو بلند شدم و از پله میاز جا... آمد   یحرفش به نظرم منطق

را  ها ضیهمه مر خواست  یحوصله بودم که دلم م  یو ب یآنقدر عصبان.... نشستم ) ....  مانیزنان و زا( کنار آن نوشته بود  که

....خفه کنم ، تا زودتر نوبت خودم بشود و باالخره شد

نگاه اول ، آرامش  که در همان... صورتش  يکوچک رو دیسف یپنس نکیع کیتصورم جا افتاده بود ، با  رغمیدکتر عل خانم

.....دینیبنش دیبفرمائ: کنارش اشاره کرد و گفت   یخال یمن به صندل دنیبا د...  داد  یم نانیاطم  ینگاهش ، به آدم
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!از من ساخته است ؟  یچه کمک:  دیپرس _... نشستم

آن وقت جواب .... ام  ه عقب انداختهخانم دکتر ، من االن دو هفته است ک: ، گفتم  کند  یمادرش درد دل م يکه برا يدختر مثل

!!!؟....نه ... حتما اشتباه شده .... است   یمنف ام یخون حاملگ شیآزما

...و به تخت اشاره کرد...  دیشو نهیمعا دیبا: گفت  دیترد بدون

....کردم  یابرازش م ادیکه گهگاه با فر... داشتم   یبیدرد عج نهیتمام طول مدت معا در

؟ از  ستیچ يهمه وسواس برا نیا دانستم  ینم.... بخوابم  يتخت کنار يش را در آورد و به من اشاره کرد تا رودستکش دکتر

 يرا روشن کرد و شروع کرد به چرخاندن آن رو یدستگاه سونوگراف....  دمیخواب يتخت کنار يو رو... آمدم  نییتخت پا

....شکمم

.....به من اشاره کرد که بلند شوم دیرا بشو شیها ، تا دست رفت  یم  ییکه به سمت دستشو  یعاقبت در حال و

 چیه: ، گفت  کرد  ینگاه م میها به چشم میکه مستق  ینشست و در حال زشیدکتر پشت م..... نشستم  یصندل يشدم و رو بلند

 .است حیکامال صح ها شیآزما....  ستیدر شما ن یاز حاملگ ياثر

....نپس چرا م: گفتم  ادیفر با

سال  کی: ؟ گفتم  يا چند وقت است که ازدواج کرده.  سمینو  یم یهورمون شیچند تا آزما تانیبرا: و گفت  دیحرفم پر وسط

!؟ يکرد  یم يریسال جلوگ کی نیا:  دیپرس.... 

.....شوهرم.... خوب  من ،....   یعنی... نه : گفتم )  میماندم که چه بگو )

شک دارم ،  یهورمون يماریب کیمن به : آنکه منتظر کامل شدن جمله من بماند گفت   یداند و برا از صورتم برگر نگاهش

....شود  ی، کارمان با هم تمام م ياوری، ب سمینو  یم تیرا برا ها شیجواب آزما

؟؟ دیشک دار يماریبه چه ب دییبگو شود  یم... ترم آخر هستم   یعنی... من خودم پرستارم خانم دکتر :  گفتم

که سهل  يپرستار: گفت  کرد  یکاغذ حرکت م يکند ، همان طور که خودکارش تند تند رو رییآنکه حالت صورتش تغ بدون
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....يدیشن  یاز من نم  ی، حرف يآورد  یرا نم شی، تا جواب آزما ياست ، اگر دکتر هم بود

.....دراز کردو کاغذ را به سمت من ... داد   ینظر پزشک شود  یحدس و گمان نم يرو

TSH...GnRH...LH.....Fsh.....4T.....3T......بود نوشته

!؟....را بدهم  ها شیآزما نیا  یک دمیپرس

...هر چه زودتر ، بهتر: گفت  دکتر

در که  کینزد.... به طرف در رفتم   ینیبه سنگ کردم  یاحساس م میپاها يکه تمام وزنم را رو  یبلند شدم و در حال میجا از

....خانم نصرت ؟: ، خانم دکتر گفت  دمیرس

مادرتان به جز شما چند فرزند دارد ؟:  دیرا به سمتش برگرداندم ، پرس سرم

.خواهر و برادر ندارم.... هستم  کدانهی  یکیمن .... ندارد  يگریفرزند د:  گفتم

مقدور نشد ؟ نکهیا ای،  خواستند  یخودشان نم دیدان  ینم:  دیپرس دوباره

 نیبا ا... پدرم هم از ابتدا خوب بوده   یوضع مال... وگرنه پدر و مادر من هر دو عاشق بچه هستند ... احتماال نشده : گفتم 

.دیبفرمائ... متشکرم : دکتر منتظر ادامه صحبتم نشد ، فقط گفت ... ندارد که خودشان نخواسته باشند   یلیاوصاف دل

نبود  يا اما چاره....  کشدم  یخجالت م شگاهیآزما ياز متصد... گرفتم  شیها را در پ اره راه پلهو دوب... اتاق دکتر خارج شدم  از

....!!زودتر بفهمم که چه مرگم شده خواست  یدلم م... 

 را تندتر برداشتم و نسخه را به دستش میها قدم.... به من داد  يشتریلبخند زن جرات ب... دوباره من لبخند زد  دنیبا د زن

...افتاد ، دود از سرم بلند شد شمیجواب ازما خیچشمم که به تار... را خواند و قبض را به دستم داد  ها شیآزما... دادم 

 نیشما ا:  دیلب غر ریبار با اخم ز نیاست ؟ زن سرش را باال کرد و ا رید  یلیکه خ نیا  یول.... ؟ گریروز د ستیب:  گفتم

ساعته جواب  کیکه  ستین یحاملگ شیآزما. است  یهورمون شیآزما...  کشد  یقدر طول م نیم، ه دیرا هر جا بده ها شیآزما

....بدهند
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اصال حال خودم را ... سر سوزن ، دستم را نسوزاند  شترین گریکه د... بد  نقدریا... دوباره حالم بد شد  یاسم حاملگ دنیشن با

 نیمساله ا نیکه چرا ناگهان ا دانم  یاصال نم. است  دهیرا شن زشیخبر مرگ عز الحال  یرا داشتم که ف  یحال آدم...  دمیفهم  ینم

 یقدر عصبان نیها نبودم ، پس چرا ا حرف نیو ا ياصال به فکر باردار شیمن که تا دو ماه پ.... شده بود  یاتیمهم و ح میقدر برا

!!....و درمانده بودم ؟

 کردم  یبار با خودم فکر م نیا.... متفاوت  يبار با افکار نیا  یول... نشستم   یقبل مکتیهمان ن يو رو... برگشم به پارك  دوباره

متلک  ایدوباره رو...  شدم  یم عیشراره ضا يوگرنه دوباره جلو.... نگفتم  يزیبه سروش چ شی، پ شیکه چه خوب شد که پ

نه تنها دوباره سروش از ... و از همه بدتر ... اهللا دفعه بعد غصه نخور دخترم ، انشا:  گفت  یم انیالماس يو آقا....  کرد  یبارانم م

، بدتر  زیآن وقت همه چ.  کرد  یبه من اعتماد هم نم گری، بلکه چون از اعتمادش سواستفاده کرده بودم د گرفت  یمن فاصله م

....بدتر  یلیخ...  شد  یاز قبل م

را به من  چشیکه پدر سر سفره عقد سو  یبه سمت همان اپل  قرمز رنگ... ..به راه افتادم  نمیبلند شدم و به سمت ماش میجا از

.داده بود هیهد

 دوارمیام: و من گفتم ...!!  يشو  یوقت آدم نم چیتو ه: افتادم که نسترن با خنده گفت  يآن روز ادیکه زدم ناخودآگاه  استارت

،  کرد  ی، روزگار داشت آدمم م شدم  یداشتم آدم م.... بله ، ... م ا چطور آدم شده ندیحاال کجا بود بب... وقت آدم نشوم  چیکه ه

!!...یگزاف يآن هم به بها

که   یدر حال... ، چشمش که به من افتاد گل از گلش شکفت  شد  یداشت از در باغ خارج م ای، رو دمیدر خانه که رس يجلو

....!افتاده ؟ یاتفاق...!!  دیچقدر سر حال.. .جون  ایرو... سالم : ظاهرم را حفظ کنم گفتم  کردم  یساعت م

.....به پا کرده یچه آتش دهیشراره ورپر نیا  یدان  ینم... آره وحدانه جان : گفت  جانیه با

ینس  يذ  یچه ب  یدان  ینم... مثل بمب صدا کرده  شیها طرح: ادامه داد ) اسم شراره ، ناخودآگاه صورتم فشرده شد  دنیبا شن )

(   business   ) از  یحت.  رسد  یطور سفارش است که پشت سفارش م نیهم جیخل هیحاش يها به راه انداخته ، از کشور
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....نگو و نپرس گریرا هم که د رانیا.....آمده  مانی، دو تا سفارش برا  یکیهم  ییاروپا يها کشور

ها هم آنجاست ، اگر دوست  طرح ... دفتر  روم  یدارم ممن ! ؟  ییایبا من ب يدوست دار...) زده نگاهش کردم  خیطور  نیهم )

....نیها را بب ، طرح میبا من برو ای، ب يدار

تا قبل از آن بارها و بارها از سروش ....  نمیتا بروم محل کار سروش را بب کرد  یاز من دعوت م  کسی  ٔ بار بود  نیاول يبرا

 .....امتناع کرده بود و حاال  یلیاو به دل هر بار  یخواسته بودم که مرا به دفتر ببرد ول

....نداشته باشد یاگر اشکال... دوست دارم   یلیخ... بله : وقفه گفتم   یب

 فیاز شراره تعر ایتمام راه رو... سوار شدم .... کار دارم   یلیپس بدو که خ: باز کرد و گفت  ریرا با دزدگ اش ییگلف طال ایرو

و هزار چاله  ام  یو زندگ میها یو من تمام راه به سروش فکر کردم و کوتاه.... و اله و بله  اش قهیو سل یرکیو ز تیکرد و ازخالق

!!!....و چاه

از آسانسور ... دفتر طبقه چهارم قرار داشت .... اما پر واحد  يا هفت طبقه کیساختمان ش کیدر .... جردن بود  ابانیخ دفتر

 نیبه آمد ا ایحواسش نبود  ایکه خواست خدا بود که رو دانم  یو نم میستادیبلند ا يا قهوه يااز دره  یکی يو جلو میشد ادهیپ

...در را باز کرد یو ناگهان دیبا کل ایرو بوداما هر چه .... کار را کرد 

 یشراب يا موهاشراره ب. چشمم بود مثل برق سه فاز بود که تمام بدنم را لرزاند  يکه جلو يا صحنه... که باز شد  یچوب در

کت تنگ  کیکه به  ییمانتو ياش را رو قرمز لم داده بود و روسر یمبل راحت ي، آن جا رو دیرس  یکه تا کمرش م يا قهوه

 یکفش جلو باز پاشنه ده سانت کی لهیاش را که به وس الك زده يکه پاها  یو در حال ودبود ،، تا مانتو انداخته ب هیشب شتریب

.....دیکش  یو طرح م دینوش  یداشت مثال قهوه م داد  یبود ، تکان م دهیپوش

 يپا نییپا... کند  وی، م وی، م ریقطره ش کی يباشد و برا دهیکه به صاحبش چسب يا  قدم آن طرف تر ، سروش مثل گربه کی

را  نیکف زم يها بود و ظاهرا داشت ، کاغذ هینشسته بود تکّ شیکه شراره رو ینشسته بود و به همان مبل نیزم يشراره رو

!!...باشد وی، م ویکه در حال م مانست  یم يا  ، اما باطنا درست مثل همان گربه کرد  ینگاه م شیها و به طرح کرد  یجمع م
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چنان رنگ از  ایصورت رو يمن در قاب در در قفا دنیباز شدن در ، سروش سرش را باال کرد و به محض د يصدا از

بوده  ام دهیدار تر از آنچه که من د شهیر  یلیخ هیو جور کرد که من مطمئن شدم که قطعاً قضو خودش را جمع  دیرخسارش پر

....کردن با آنها شرمنده شود  یها و شوخ با زن عاشرتوگرنه سروش پر رو تر از آن بود که از م.... است 

کامال عادت دارد  ییها صحنه نیچن دنید که به دو معلوم بو... بود  يحالت صورتش کامال عاد... اما اصال تعجب نکرده بود  ایرو

...

باز ...  میرح...  میرح: ، داد زد  رفت  یکه به سمت آشپزخانه م یکنار مبل گذاشت و در حال یعسل زیم يرا رو  ینیریش جعبه

؟  یهست یکدام قبرستان

......جون ایبخرد رو ییرفته چا: کامل گفت  يبا خونسرد شراره

....دمیعال خر ییبسته چا کی روزیمن که د! ؟ ییچا: گفت  با تعجب ایرو

!!.....فرمودند شانیا....  دیاز آقا سروش بپرس....  دانم  ینم: آنکه جا بخورد ، همانطور خونسرد جواب داد   یب شراره

....به سمت سروش برگشت و با تعجب نگاهش کرد ایرو

.، من هم گفتم برو بخر میندار ییگفت چا میرح....  دانم  یچه م: با من من گفت  سروش

چرا : بودم ، گفت  ستادهی، به سمت در برگشت و به من که هنوز در چهار چوب در ا زد  یکه لبخند م  یدر حال شراره

!!!!پاتوق ما قابل شما را ندارد ؟... داخل وحدانه خانم  دیفرمائ  ینم

به حرفش بدهم ، وارد اتاق شدم  یآنکه جواب  ی، ب اوردمیخودم ن ي، اما به رو دمیفهمرا  نیا... پاتوق را به آمد به کار برد  کلمه

کنم که من و او درست مقابل هم قرار  جادیحس را ا نیدر خودم ا خواستم  یم.... درست مقابل او نشستم  یراحت یصندل يو رو

....تر باشد يجز آن که قو ستین  یرا از سر راه بردارد و برنده کس يگرید دیبا  یکیو  میگرفته ا

!!!...ها طرف نیا..... چه عجب وحدانه خانم : گفت  سروش

بهتر بود که دهانم را باز نکنم ، چون اگر باز ... ، خودم را کنترل کنم با لبخند ، نگاهش کردم  کردم  یم  یکه سع  یحال در

!....شد  یاز آن خارج نم يزیقطعاً جز ناسزا چ کردم  یم
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، دهانتان را  دیچشم ما گذاشت يهمه وقت ، قدم رو نیحاال که بعد از ا...  دیبفرمائ... خانم  دیبفرمائ: گفت  یبا لودگ سروش

.را مقابل من گرفت  ینیریو جعبه ش دیکن نیریش

و  ایشو ببلند ..... وحدانه  ایبلند شو ب: گفت  ایرو. گذاشتم  یشدستیجعبه برداشتم و درون پ ياز تو  ینیریعدد ش کی

.دیکش رونیو از درون گاوصندوق چند عدد جعبه را ب نیشراره را بب يها شاهکار

مخمل  يباز کرد و جواهرات درون آن را با دقت رو  یکی  یکیها را  درب جعبه ایرو.....رفتم  ایبلند شدم و کنار رو میجا از

.گذاشت  یمشک

جواهرات را با  نیا بیترا به خدا ترک...  رندیگ  ت میٔنشا بایز يها صورت، از  بایز يها راست گفته اند که فکر: گفت  سروش

...باز بماند دنشیاز د نندهیکند که دهان هر ب قیهمه رنگ را کنار هم ، چنان تلف نیا تواند  یم  یچه کس....  نیهم بب

: را به سمت شراره برگرداندم و گفتم  میور... آشنا بود   یلیخ میطرحش برا... مقابلم را نگاه کردم  سی، سرو گریبار د کی

؟ دیگرفته ا ادیجواهر را از کجا   یشما طراح

دو ... رانیآمده بود ا شیدو سال پ. است  يجواهر ساز يدانشجو ایتالیمن در ا یدائ: به سر و گردنش داد و گفت  یتکان شراره

داد ادیمدت آموخته بود را به من هم  نیکه در ا يزیشد و هر چرشته  نیبود ، متوجه عالقه و استعداد من به ا رانیکه ا يا هفته

....

!!!؟ نیهم:  گفتم

 تواند  یبدون آموزش هم م یحت  یاست که گاه یو استعداد مورس قهیسل  یجواهر نوع  یطراح... بله : تعجب اما قاطعانه گفت  با

!!!خانوم ؟! ؟ دیکن  یفکر م نیاز ا ریشما غ...!! شود  رینظیب  نمود شاهکارهاي ٔمنشا

 شیتاره را چند سال پ نیا.... اما من : ، بلند و شمرده گفتم  کردم  ینگاه م ایکه به رو  یرا از نگاهش برگرداندم و در حال نگاهم

) اشاره کردم  نیو با دست به نگ( وسط است  نیکه ا یالماس نیفقط نگ.... بودم  دهید)  ییپادشاه طال) Gold King  در مجله

 ادیز يدر عالم هنر ، تشابه کار: و گفت ... اما خودش را نباخت ...  دیرنگ از صورت شراره پر... کبود  اقوتی.... بود اقوتی... 

خانم  دیآ  یحسادت زنانه م يبو ياز رفتار و کالم شما بدجور) ....کرد  زیرا ر شیها و چشم( از آن گذشته ...  شود  یم دایپ
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!!!پرستار

البته هنوز هم .... گرفت  هیاز پدرم هد شیرا که مادر من سه سال پ نیا!.... بود ؟ نیشاهکارتان ا: گفتم  ایرو به رو يخونسرد با

!!...دشینیبب دیتوان  یاگر دلتان بخواهد م... محفوظ است  یدر صندوقچه جواهرات خانوادگ

که از دو طرف بدنش   ییها بعد با دست... هم کرد طور مبهوت نگا نیهم یمدت... حسد  دهیدرهم کش ایخطوط صورت رو تمام

 ) Aبرگه. نداشتم  ينظر گریاما من د... را هم مقابل من گذاشت و منتظر اظهار نظر من شد  گریشده بود دو تاره د ختهیآو

 .در چنته نداشتم يزیچ آناز  شتریرا رو کرده بودم ، ب) ام  اس 

چنان  ایجمع مخصوصا رو دنیاول حواسش نبود ، ناگهان با د.. خ لخ کنان وارد شد ل میباز شد و رح يقژ قژ بد يبا صدا در

!!!...سرلشکر دنیسرباز با د کیخبردار شد که 

  یفرستاده بودتان که دست خال یقبرس ییالبد سروش دنبال چا! تان کو ؟ ییپس چا: نگاه کردم و گفتم  میرح  یدستان خال به

!!؟ دیبرگشت

رفته بود ؟ ییدنبال چا  یک! ؟ ییچا: که هاج و واج مانده بود ، گفت   یدر حال میرح

باشم ، با اجازه تان  مارستانیب گریتا دو ساعت د دیکار دارم با  یلیجون ، من خ ایرو: برداشتم و گفتم  زیم يرا از رو فمیک

!؟ دیندار يامر...  شوم  یمرخص م

.....ا نامفهوم تکان دادبود ، سرش ر رتیو ح يکه هنوز در نه باور ایرو

!...رسانمت  یم...  ستیبا: گفت  سروش

.و نگاهش کردم برگشتم

.فراتر نگذاشت یخشک شد و قدم شیدانم در نگاهم چه بود که همان جا پا  ینم

خودم را کنترل  دیبا. ...داشتم  يحاال انگار حال بهتر...  دمیتازه را با همه توانم درون وجودم کش يآمدم و هوا نییها پا از پله

حاال وقت آتش به پا کردن نبود .  کردم  یتحمل م يرا با صبور میها یخشم ، حسادت ، رنج و همه سرخوردگ دیبا....  کردم  یم
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....نبودم مجهز  یمن به قدر کاف... 

کوت کردم و اجازه دادم تا س...  اوردمیخودم ن يبه رو يزیروز بعد را سکوت کردم و چ ستیتمام ب... سکوت کردم  نیبنابر

دوباره به دکتر مراجعه  شاتمیکه با جواب آزما يسکوت کردم تا روز.... احمق بالفطره طرف است  کیسروش فکر کند که با 

.کردم

دهم فصل

دادم  شد که عاقبت جرات به خرج یو سکوتش آنقدر طوالن...  کرد  یو رو م ریرا ز ها شیها در سکوت آزما دکتر تا مدت خانم

!!افتاده ؟ یخانم دکتر اتفاق دیببخش:  دمیو پرس

افتاده  یمتأسفانه اتفاق.... بله : را به عالمت تأسف درهم جمع کرد و گفت  شیها داد ، لب  یکه سرش را تکان م  یدر حال دکتر

.هستم يمن حامل خبر بد... در واقع ....  ستین ندیکه اصال خوش آ یاتفاق... 

!!؟ ستمیکه باردار ن نیا: ش کردم و گفتم نگاه پرسشگرانه

هرگز باردار  دیکه شا نیو ا دیستیدر حال حاضر باردار ن نکهیا: گفت  گذاشت  یصفحات نسخه م يکه خودکارش را رو  یحال در

.دینشو

!!!!زده نگاهش کردم رتیح

زدورس  ییسندرم نارسا شود  یم اش  یفارس  یکه معن دیهست ( POL  )نادر به نام بایتقر يماریب  ییشما مبتال به نو: داد  ادامه

 نیدر واقع ا. و ممکن است هرگز هم نکند  کند  ینم دیتول یتخمک چیشما در حال حاضر ه يها که تخمدان  یعنی نیو ا.تخمدان 

کس  چینه ، را ه ایتخمک خواهند بود  دیهرگز قادر به تول ایکه آ نیو ا گردند  یبر م يعاد وضعبه   یها ک تخمداد نیکه ا

 .....، مگر خدا  داند  ینم

.کردم  یفقط مات دکتر را نگاه م شنود،  یرا م يزیکه خبر فوت عز  یمثل آدم... عضالت صورتم منقبض شده بود  تمام

  یکیدر صد ژنتصد  يماریب کی يماریب نیکه ا میبگو دی، با دیمبتال شده ا يماریب نیچطور به ا نکهیدر مورد ا: ادامه داد  دکتر
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 نیقطعاً اعالم کنم که مادر شما هم دچار هم دیبودن شما ، با کدانهی  یکیکه با توجه به ...  رسد  یاست که از مادر به دختر ارث م

.دیکرده که حاصل آن شما بوده ا دیبار ، تخمک تول کیفقط  دیو شا یبه خواست خدا ، ناگهان خوببوده اما  يماریب

که فقط  يزیچ..... نمود قدرت خداست  ییجورها کیدارد ، به نظر من  قتیحق  یاست ، ول يست مثل چشم بندکه در دینیب  یم

امروز که من  نیتا هم  یعنی دیآ  یاز دست بشر بر نم يکار چیاست و در مورد درمانش هم ه يخواست و اراده خداوند طهیدر ح

.نشده دایآن پ يبرا یدرمان چیه... ام  نشسته نجایا

کند که آن هم فعال  ٔبه شوهر شما تخمک اهدا  یکس نکهیمگر ا. که فاقد دارمان اند  شود  یمحسوب م  ییها ییاز نوع نازا نیبنابر

.است ادیشک و شبهه در مورد آن ز  یعنینشده ،  دییٔصالح تا  يدر کشور ما توسط مراجعه ذ از نظر شرعی

....دیچک  یدستان لرزانم م يرو میها گونه يو قطره ، قطره از رو... دناخودآگاه ، تمام صورتم را پر کرده بو اشک

!!؟ دیمطمئن هست نقدریاز کجا ا: زحمت گفتم  به

و سخت  یبا عواقب طوالن يا يماریاگر چه ب يماریب نی، ا زمیعز: گفت  داد  یآن دهانش را قورت م  یکه به سخت  یدر حال دکتر

.دارد يا ادهس صیاست و فاقد دارمان اما تشخ

.  کند  یم دییهم کامال حدس مرا تا تانیها شیجواب آزما نیو ا دمیشده را د ریپ يها تخمدان یشما ، به راحت یدر سونوگراف من

.وجود ندارد يگرید یافتراق صیتشخ.... است يماریب نیعالمت بارز ا 40mlاز  FSHيباال زانیم دینیبب

(.فترا به سمت من گر شیبا برگه آزما )

...دستانم گرفتم و بلند بلند زار زدم نیرا ب سرم

نشو ، که  دیام  هرگز از رحمت خداوند نا: گفت  کرد  یام حلقه م که دستش را دور شانه  یبلند شد و در حال زشیاز پست م دکتر

،  یکه از رحمت اله  ینیب  یرد ، اما مخبر نداشته و ندا اش يماریمادر تو ، هرگز از ب نیبب... از رحمت خداوند کفر است  يدیام  نا

.يا شده اش  یزندگ مرهباردار شده و تو ث

تو هم  دی، شا  یخدا را چه دان.....تر از رگ گردن  کینزد یحت... است  کیرحمت خداوند به همه ما نزد... نباش  دیام هم نا تو
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!!يدیخند میها و به من و به حرف يروزها مادر شد نیهم

ها به شدت مستعد سرطان هستند  تخمدان نی، ا  یدان  یم....   یاز خودت مراقبت کن  یبه سخت دیل از آن روز ، باتا قب  یول

؟ زمیعز ي، متوجه شد میشوند تا از سالمتشان مطمئن شو یسنوگراف دیدو سه بار با  یسال نیبنابر

دارد از هم  میزندگ....  شدم  یبچه دار م عیسر دیبا...  دمش  یبچه دار م دیمن با: گفتم  دمیکش  ینفس م  یکه به سخت  یحال در

،....من...... من ... ، دکتر  پاشد  یم

يا سال است که ازدواج کرده کیاما تو فقط ! ؟ پاشد  یدارد از هم م تیبه خاطر بچه زندگ!! به خاطر بچه ؟: متعجب گفت  دکتر

....!

 ینه به خاطر بچه دارد شدن ، بلکه به خاطر بالهوس  یول پاشد  یدارد از هم م میزندگ. ..نه : تکان دادم و گفتم  وسانهیرا ما سرم

.شوهرم

!!باطل الیخ یزه!! ؟  یشوهرت را با بچه درمان کن یبالهوس یخواست  یو تو م: متاثر گفت  دکتر

و رو  ریو سالم با بچه ز حیصح  یزندگ. دختر جان ، بچه خودش درد است ، نه درمان !!  يهمان بهتر که بچه دار نشد پس

!!؟ شود  یدرست م زیکه با بچه همه چ  یکن  ی، آخر چرا فکر م ضیمر  یبه حال زندگ ي، وا شود  یم

 دیچسب  یو م داشتیشده برم زانشیکه او يا شد ، دست از سر آن دختر لکاته  یاگر پدر م... سروش عاشق بچه است : گفتم 

.اش  یبه زن و بچه و زندگ

!!!؟  یعاشقش هست: را حفظ کند گفت  اش يخونسرد کرد  یم  یکه سع  یبرداشت و در حال میها  را از پشت شانه دکتردستش

...حرف دکتر تکانم داد  یول!! دانم چرا ،،،؟  ینم

که نسبت به   یاحساس نیوقت عشق را تجربه نکردم که حاال بدانم ا چیه  یعنی...  کنم  یفکر نم....! نه !! .... عاشق ؟:  گفتم

فرصت  یبه من حت... هر چند که ... ام  به او عادت کرده.... خب باالخره شوهرم است ...   ینه ، ول ایسروش دارم عشق است 

ناپه کا يبه رو....!!  دنشیبه ند....! اما به نبودنش .... ام  به او عادت کرده... بله !!! ... هم نداده  اخوب ر يها زیعادت کردن به چ

و  ها يگر یبه الابال....!  شیها کردن ریبه تحق......!!  شیها ها و کلفت گفتن به متلک...!  شیها دنیکش گاریو س ها دنیخواب
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!!...شیها یلودگ

کر ف  یزود دلش را زدم که گاه نقدریا....!  دمیاز او ند یمحبت چیام ، ه کرده  یکه با او زندگ  یسال کی نیدر ا میرا بگو راستش

!!....نداشتم  ییاصال از اول در دلش جا کنم  یم

از او در قلب   ییرد پا چیه گرید.... و پس از آن .....  يبه دوران کوتاه قبل از نامزد شود  یخاطرات خوش من از او مربوط م تمام

که چقدر . است   یچقدر جان من خال...  که داند  یفقط خدا م...! تنها  يتنها... سال است که تنها هستم  کی.... من ....  ستیمن ن

!!!و نوازش است حبتروح من تشنه م

 يو عقده دلت را باز کرد يکرد نانیدوست به من اطم کیحاال که مثل : و گفت  دیصورتش کش يدستش را با تأسف رو دکتر

 نیبب.زودتر روشن کن  يا با چنن مردر تیزندگ فیرا به او بگو و تکل قتیامشب حق نیهم...  کنم  یم حتی، من هم مادرانه نص

 يو مدام حرص بخور  یکن ضیکج دار و مر يمرد نیبا چن یاگر بخواه.... از آن توست  ندهیآ....   یتو هنوز جوان... دختر خوبم 

هم سر  حایکه دم مس... ها را نه بچه  طور مرد نیا...!!  يا را به باد داده  تی، جوان  یکن  یزندگ يو با ظاهر ساز يو بساز يو بسوز

دوباره همان آش است و ... بعد   یشود و سر به راه شوند ، ول رمگ يزیسرشان به چ يممکن است چند روز...  کند  یبه راه نم

.بد است ادشیآنکه بن.... نگردد  کویبه قول معروف ، اصل بد ن.... همان کاسه 

!! ... ؟ التیدنبال ادامه تحص ای.... دنبال کار و حرفه ات  يرو  یا نم، چر  یهست ي، سال آخر رشته پرستار  یهست که گفت ادمی

نه به درد خودت و نه به درد .  يخور  ینم يدرد چیفکرت ناراحت باشد ، به ه..... با خودش معلوم باشد  دیآدم با فیتکل

....گرانید

 کی، چون کار   یرا از شوهرت پنهان کن يار نشووقت بچه د چی، که ممکن است ه تیواقع نینکن که ا  ی، سع يشنو  یمن م از

با او و خودت رو راست  دیتو با!!  اش یسر بدوان  یتوان  یتا آخر عمر که نم... است   یعمر زندگ کی هی، قض ستیماه و دو ماه ن

!!... ی، چه نداشته باش  ی، چه دوستش داشته باش  یباش

 کی.... ام  زده شتریرا ن یغده چرک کیراستش حاال که با شما درد دل کردم انگار که  :، گفتم  شدم  یبلند م میکه از جا  یحال در
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....ام شده زاریاز او ب... از آن که سروش را دوست داشته باشم  شتریکه ب یتمام بدنم پخش شده ، حس يتو بیجور حس غر

.....باز ماند رتیدکتر از ح دهان

به آن فکر   یوقت  یول... ، چون جرات فکر کردن در مورد آن را ندارم  کنم  یفرار م ها زیچ  یلیها از خ وقت  یدادم ، بعض ادامه

....عمل کردن به آن آسان است گرید...  کنم  یو سختتر از آن ، به آن اقرار م کنم  یم

.....، محترم است به شرط آن که عاقالنه باشد  یکه بکن يهر کار.... دخترم : گفت  دکتر

درد  دنی، وگرنه شن دیکرد يدر حقم مادر.... دکتر : گفتم  کردم  یکه سپاسگزار به دکتر نگاه م  یباز کردم و در حال را در

  یچرا ول دانم  ینم... به راه افتادم  ام نیآمدم و به سمت ماش نییها پا تان نبود از پله فیکردنم جزو وظا حتیمن و نص يها دل

 زیچ چیه يبرا گریانگار د.... بچه دار نشدن ناراحت نبودم  ياصال برا گریانگار که د.... ود ب شدهبه ناگهان خشک  میها اشک

 ام کیبعد از ظهر کش 6ساعت .  مارستانیب رفتم  یم دیپنج بعد از ظهر بود ، با کیبه ساعتم نگاه کردم ، نزد.... ناراحت نبودم 

.اما حوصله نداشتم....  شد  یشروع م

...خودم کنم نیگزیرا جا  یو کس اورمیب بتمیغ يبرا يتلفن هم نزدم تا عذر نمارستایبه ب یحت

که داشت بلند بلند با تلفن  دیسروش به گوشم رس يصدا دمیرفتم خانه ، پشتدر که رس کراستیشدم و  نیسوار ماش فقط

....کند  یمطمئن بودم که دارد با شراره صحبت م گفت  یکه م یاز لحن صحبت و جمالت...  زدیحرف م

داشت . سروش گوش دادم  یمکالمه تلفن يها نشستم و به صدا پله يصدا و آرام رو  یب... نشان ندادم  یعکس العمل چیه

لک  ام  یخانه و زندگ يدلت برا دانم  یفکر نکن که نم.  ستمین ی، خواستن ییگو  یهم که تو م نقدریمن ا... برو کلک :  گفت  یم

....زده

(سکوت یلخت.....( هستند  شان  یها عاشق خانه و زندگ باالخره همه زن... يردیا چه.... نه  _

و لطافتش دل آدم را نرم   ییباینه ز.... است  گرید يها از زن ریغ زشیهمه چ...  ستیاو که داخل آدم ن... نه بابا !.... وحدانه ؟ _

 شدم  یتو م ریطور اس نیداشت من ا تیکه اگر زن  یکن  یتو فکر م...  اش يو شوهر دار ينه خانه دار..... ، نه زبان تلخش  کند  یم
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کالم حرف که با  کی...  ینه توجه نه محبت...  یینه چا...  ینه شام...  میدار یما هر شب چه بساط  یدان  ینم.... به خدا ... نه !! ؟...

تخت خودم و کنار تو  يحدانه ترا به خدا ، بگذار روو کنم  ی، هر چه التماسش م شود  ی، موقع خواب هم که م میزن  یهم نم

به قول مادرم ... بابا  يا ...قشنگش روشن شود  کلیکه مبادا چشمم به جمال ه کند  یو در را قفل م رونیاندازدم ب  یم.....بخوابم 

 ....مال دست چالق بوده شهیسرخ هم بیس

من محتاج  خورد  یخاطرات عاشقانه به چه درد من م! دفتر خاطرات ؟! ؟ یگذاشت فمیک  يتو  یچ!!؟...  یچ) ... سکوت  یلخت )

هر هر هر...!! ام  الطاف عاشقانه

:توأم شد و بعد دوباره  گفت یخنده سروش با سکوت طوالن يصدا

 دیبا.... است   یخانه و زندگ نیباالخره او هم زن ا..... ستیکه ن يآخر خم رنگرز...  کنم  یصحبت م... چشم ...  زمیچشم عز _

....و ببرمش محضر رمیدستش را بگ شود  یمرتبه که نم کی... اش کنم  کم کم آماده

حوصله  شناسم  یکه من م يا وحدانه...  ردیگ  ینه مطمئن باش که طالق م) سکوت ... (   یکن  یم هیحاال چرا گر) ... سکوت  یلخت )

(سکوت.....(  دیآ  یم شیفرصتش پ  یک نمیبتا ب) .... سکوت !!!( ؟  یچ... ندارد  يهوو باز

، خودم  يخوب ناز ناز  یلیخ... خوب   یلیخ....  شوم  یکه خودم خراب م يطور نیا) سکوت !!....( ؟  یچ يبرا!!!.... بزنم ؟ کتکش

....(سکوت! ( راحت شد ؟ التیحاال خ...  کنم  یرا تمام م هیباشد تا آخر هفته قض) ... سکوت ....( به درك 

باشد ... باشد ...   یاو را ارزا کن یکه حس جاه طلب  یهست کلیخوشگل و خوش ه نقدریتو ا...  کنم  یفکر نم..... نه ،... نه !! ؟... ایرو

 مواظب خودت باش... خداحافظ ! ؟.... يندار يکار...  نمیباشد ، تا بب).... سکوت ..( آره .....  شود  یم رید يحاال برو طال ساز... 

.قربانت.... عمر من  شهیش

...  دانم  یرا کردم خودم هم نم نکاریچرا ا... نشستم  یروانیپشت درب ش.... ها باال رفتم  را در آوردم و آرام از راه پله میها کفش

 يبرا دیشا ای.... شده  فیکه به ناحق مغلوب حر ندیرا بب يا بازنده نیو غمگ دهیسروش چهره تک خواستم  ینم نکهیا يبرا دیشا

.باشد ام دهیکه شن یجمالت دنیشاهد عجز من از شن خواستم  یکه نم نیا
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و بسته  نیموتور ماش يصدا...  دیدو نییها پا از پله دیپوش  یکه با عجله کتش را م  یسروش در را باز کرد و در حال.... بعد   یکم

اول  دیبا....  دمیرس  یبه آرامش م دیبا.... خودم در را باز کردم  دیآمدم و بکل نییها پا ، از راه پله دمیشدن درب باغ را که شن

راست به  کی.... ها را نکردم  کار نیکدام از ا چیاما ه...  خوردم  یم يچا ایفنجان قهوه  کیو ...  شستم  یم ادست و صورتم ر

او  فیمن هرگز سر ک نکهیا يبرا دیرمزش هنوز سه سفر بود شا.... را باز کردم  تشیسامسون فیاتاق سروش رفتم و در ک

که گوشه اتاق چمباتمه زده بودم ،   یدفتر را برداشتم و در حال... ف و همان رو یداخل ک... دفتر شراره آنجا بود ... نرفته بودم 

:نوشته بود يا گذاشتم و سجرو کردم به خواندن ، با خط بچه گانه نیزم يدفتر را رو

.ام که حاال عاشق توام نبوده  یعاشق کس نقدریتا به حال ا...  زمیعز يوا )

.کنم زیرا تم تیپا ریخانه ات ز شخدمتیوار دوستت دارم که هاتو حاضرم به عنوان پ وانهید آنقدر

چه کارها  تیکه من اگر زنت بودم ، برا کنم  یبا خودم فکر م...  ردیگ  یحرصم م  یلیخ نمیب  یدختر زنت را م نیا  یوقت راستش

را که دارد  ياصال قدر جواهر کند  یکه آدم احساس م کند  یم  یتفاوت با تو زندگ  یآنقدر سرد و ب.... او   یول کردم  یمکه ن

(.....من... داند  ینم

درنگ.... درنگ ... درنگ ... زنگ تلفن از جا پراندم  يصدا

...  زد  یوقفه زنگ م  یتلفن ب... نکند سروش باشد .... اشد نکند شراره ب... چه کار کنم  دیبا دانستم  ینم... شده بودم  دستپاچه

....درنگ... درنگ

....را برداشتم یگوش

  یلیکه پدرت خ... بجنب مادر بجنب ...!!  يدار  یرا بر نم یچرا گوش.... وحدانه : خط هراسان گفت  يمادر از آن سو يصدا

!!؟ يآمد... ناخوش است 

از  گذاشتم  یم شیکه دفتر شراره را سر جا  یو در حال... برداشتم  یمانتو و شلوارم را از چوب لباس.. .تلفن از دستم افتاد  یگوش

...دمیدو نییها پا پله
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...تقّ تقّ... تقّ تقّ  ... تقّ تقّ  .... تقّ تقّ ...  دیچیها پ در پله امیپ يصدا

...  گذاشت  یرا نم اش نیکه سروش ماش  ییجا.... خانه برداشتم  یوبجن نگیرا از پارک نیماش..  زیکریتند و ...  دیبار  یم باران

بود يهم تنها و منزو نمیماش یحت چارهیمن ب. باقبود  يدر ورود يجلو قیجانش در آالچ ایرو نیسروش کنار ماش نیماش يجا

.

چطور ... کردم   یچطور رانندگ نمدا  ینم.... خرد  زیباران خورده ل نیزم يو رو...  دیچرخ يبلند يبا صدا نیماش يها چرخ

تا ...  دیکش  ینفس م  یسر پدرم ، از شدت درد کبود شده بود و به سخت يباال دمیرس  یفقط وقت!! ؟... دمیرس  یو ک...  دمیرس

بلند  میاز جا انمتو  ینم یاز شدت درد حت.....  ترکد  یدارد از درد م ام هیکل....  ام هیکل...  وحدانه: زد  ادیچشمش به من افتاد فر

....به دادم برس... شوم 

 دهیبه زحمت و بر...  کرد  یاما من فکرم کار نم خواستند  یاز من آدرس م... پنج ..  کی...  کی... اورژانس را گرفتم  شماره

.به آدرس خانه مان هیفقط شب يزیچ... گفتم  يزیچ دهیبر

.نشستم و نگاهشان کردم یصندل يرو....  گذشت  یچشمانم م ياز جلو لمیف مثل زیهمه چ... آنها آمدند ... بعد  قهیده دق و

سه  بیاز ترک گریآمپول د کیو  کسیالز يآمپول حاو کیو  نیاملوف يدارو يحاو يسرم قند کی... پدرم ، رگ گرفتند  يبرا

دردش .  دیپدر آرام خوب... بعد  قهیکردند و چند دق قیدرست کردند که به پدرم تزر نیو ولتار ازپامی، د نیووسیه يدارو

.که ناگهان خاموش شود بیمه یدرست مثل طوفان.... ساکت شده بود 

فقط عالمت  يدیکه د یینهایا...  دیاصال نگران نباش: بود گفت  دهیو حال نزار من و مادرم را د دهیاورژانس که رنگ پر پزشک

در حال حاضر ... اگر نشد ، راهش فقط سنگ شکن است   یول... ه شد ها سنگ دفع شد ، ک دارو نیاگر با ا.... است  هیسنگ کل

 یعیکامال طب.  دیخواب الود است نگران نشو دیدیاگر د نی، بنابر خوابد  یم یساعت ستیب قلها حدا ، به خاطر دارو مارتانیب

....ستین يامر.... است 

و به ... ولو شدم  یصندل يرو. شان کرد  باز کرد و تا دم در بدرقه شانی، در را به رو کرد  یکه ناباورانه نگاهشان م  یدر حال مادر

 .بود امروز يعجب روز... شر شر باران گوش دادم  يصدا
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دست و  نقدریا... بدهد وحدانه جان  راتیخدا خ..  یچه باران...  يوا: گفت  بست  یکه چترش را م  یدر را بست و در حال مادر

آن فکرکردم نکند سکته کرده  کی... گذاشت  ریحاال خدا را شکر که به خ... چه کار کنم  دانستم  ینمرا گم کرده بودم که  میپا

....باشد

....دارد به سکته و قلب یپهلو درد ، چه ربط... آخر مامان : گفتم  يا خسته يصدا با

شود ،  رید ترسم  یم...  تیو سر خانه زندگنشده ، بر رتریبلند شو تا د... بلند شو وحدانه : و گفت  دیپدر را کش يرو مادر

.امدهیبلند شو مادر تا بهانه دستش ن..  دیایسروش در ب يصدا

.دینفهم زیچ چیاز دردم ه...  دینفهم يزیمادر چ....زدم يپوزخند

!!؟ يامدی، اصال چرا با سروش ن  یکن  یمعطل م نقدریچرا ا...  گریبلند شو د: گفت  دوباره

....نبود :گفتم  کوتاه

...شود  یم رید... زود باش وحدانه : را به سمتم دراز کرد و گفت  نیماش چیسو...  دینپرس يزیچ گرید _

.... ؟ يچه کار يبرا  یول شود  یم رید... بله ...  کردم  یبا خودم فکر م... به راه افتادم  نیرا از مادر گرفتم و به سمت ماش چیسو

!؟ شود  یم رید ایاصال آ!! ؟ شود  یم ریچرا د  یراست!! ؟... يزیچه چ يبرا

...دردر...دردردر....دردردردر....  دینال يبد يبا صدا نیماش...  چاندمیرا در قفل پ چیسو

....شد  یکه نم شد  یروشن نم ریخ نه

....دوباره استارت بزن... المذهب شود  یچرا روشن نم: هراسان گفت  مادر

آب  يها با سرعت از چاله  یلیخ... پر از آب  ها ابانیبود و کف خ دیشد  یلیباران خ آمدم  یم  یوقت... ت مادر اس دهیفا  یب:  گفتم

.فکر کنم آب درون دلکو رفته باشد... رد شدم 

!؟ میچه کار کن دیحاال با:  دیمادر پرس

و  اوردیاش را در ب کار دلکو ریجا بماند تا فردا که تعم نیهم دیحاال با...  زمیعز یچیه: گفتم  شدم  یم ادهیپ نیکه ازماش  یحال در
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...شود  یخشک کند آن وقت دوباره روشن م

!!خانه ؟ يبرو یخواه  یم يحاال چطور...  يوا يا :گفت  مادر

....را باال انداختم میها  شانه

....دیایب نیتا ماش ستیهمان جا با... به آژانس زنگ بزنم  روم  یم: گفت  باالفاصله

تا به  ستادمیا... نگفتم  يزیچ... هر طور شده امشب مرا بفرستد خانه  خواست  یم...  دیایکوتاه ب خواست  یمادر نم... رینخ _

روح  کیمثل .. بود  کیهنوز همه جا تار...  دمیبه خانه رس... سوار شدم ... آمد  نیتا ماش ستادمیا... آژانس زنگ بزند 

......هفت... پنج ... چهار ... سه ... دو ..  کی.... ال رفتم ها با سرگردان از پله

خانه ... گذاشتم  یرا برداشتم و درون جا کفش سمیخ يها دوال شدم و کفش...  ختیبه جانم ر یکیموج تار... را باز کردم  در

تکه تکه تکه ... بود  دهیچینه پساعت در خا يصدا...  دمیکاناپه پشت در دراز کش يدر سکوت با همان لباس رو... ساکت بود 

....فکر... فکر ... فکر ... و من فکر کردم ..... 

.....دیچیسروش در خلوت خانه پ يو پشت بند آن صدا ختیدر به درون خانه ر يهجوم نور و قهقهه بلند بود که از ال ناگهان

... نه .... اما نه... و لطافت   ییبایز  یشاه ماه دیاغ بفرمائچلچر... آن هم چه جور ...  دیام را روشن کرد خانه...  زمیعز دیبفرمائ

...دیحاال بفرمائ... آن ..... آن ،... دیبگذار ری، تا شما قدم بر سر من بنده حق نیبخوابم کف زم دیبگذار... دیلطفا صبر کن

 يانگشتم را رو.بود  ستادهیآستانه در ا بود و شراره با لبخند بر لب در دیدر خواب يجلو نیسروش کف زم... بلند شدم  میجا از

.روشن شد یاباژور گذاشتم ، با اشاره کوچک دیکل

شده ییایلبانش خشک شد که انگار صد سال است که موم يمن چنان لبخند رو دنیهراسان به سمت نور برگشت و با د شراره

.

هم متوجه  گریاگر اشاره شراره نبود ، صد سال د یحت دیسروش آنقدر غرق در حضور شراره بود که متوجه نور نشد و شا اما

.شد  یمن نم

 دنیسروش با د. که لبخندش را هم چنان حفظ کند  کرد  یم  یاما با همه توانش سع...  دیپر  یشراره به وضوح م يها پلک گوشه
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 یرکیشراره با ز...!! مگر ... تو  :گفت  دهیبر دهی، با من من و بر کرد  یکه خودش را جمع و جور م  یو در حال دیمن از جا پر

!میتا با شما حرف بزن...  نجایا میما آمده بود: حرف سروش را قطع کرد و گفت 

!!است ؟ نیاز ا ریغ.... که من امشب سر کار هستم  دیکرد  یکه شما قطعاً فکر م کنم  یاما من فکر م! ؟..جداً : ...  گفتم

که  يمرد انتیخ.  کنم  یآشکار را تماشا م انتیخ کینگار نه انگار که دارم صحنه باشکوه ، ا... وجودم هم ...  دیلرز  ینم میصدا

.گفت  یغزل عاشقانه م میموقع داشت برا نیهم شیدرست هجده ماه پ

.میعاقل و بالغ با هم صحبت کن يها و مثل آدم مینیبه هر حال بهتر است بنش: گفت  شراره

!!!!؟...سروش  ای! شما ؟! ؟...؟ ستیمنظورتان ک!! عاقل ؟: ... گفتم  يپوزخند با

!!؟ يندازیراه ب يزیآبرو ر یخواه  یم... را بلند نکن  تیصدا! وحدانه ... خدا  يمحض رضا: گفت  سروش

!!...آبرو  یب نی، ا زندیحرف م يزیاز آبرور  یچه کس نیخودم فکر کردم ترا به خدا بب با

.شود  یکه دوال دوال نم يکدام است ؟ شتر سوار يزیآبرور...   یترس  یم  یاز چ. ..بس کن سروش جان : گفت  شراره

که تمام  میها حرف... با شراره تنها صحبت کنم  خواهم  یمن م... سروش  رونیبرو ب: سمت در رفتم و رو به سروش گفتم  به

.کنم  یم تیشد صدا

نترس : گفتم  يبا پوزخند....  یول: به شراره نگاه کرد و گفت   یا نگرانب گذارد  یاش را مقابل گرگ م که بره  یمثل آدم سروش

...، روباه نمک نشناس ستمیمن آشغال خور ن...  خورمش  ینم... 

...پس دهانم را باز نکن... من هم بلدم ...   یکن یاحترام  یب یخواه  یاگر م...  نیبب: گفت  شراره

که تمام شد  میها حرف...  نیباغ بش يبرو تو: گفتم  انداختم  یم رونیسروش را از در ب که  یدست کنارش زدم و در حال کی با

(و در را بستم.....( کنم  یخبرت م

!!؟ يبا من چه کار دار: گفت  زد  یوحشت موج م شیها که به وضوح در چشم  یدر حال شراره

!!؟ يپس چرا جا زد!! ؟ یبا من حرف بزن يبود امدهی؟ مگر ن  یترس  یاز چه م: زدم و گفتم  يکشدار لبخند
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 مییبه تو بگو میآمده بود..  میبا تو حرف بزن میما آمده بود... هنوز هم سر حرفم هستم ... جا نزدم ....  رینه خ: من من گفت  با

...رونیب یما بکش  یرا از زندگ تیپا

 دانم  یاست که خودم نم  یچه کس  یوسط زندگ میمن پا.. .جداً : گفتم ...را پر کرد  کیساکت خانه تار يام فضا قهقهه يصدا

!!؟...

.ماست  یوسط زندگ تیپا... ما   یوسط زندگ: گفت  يآهسته تر يبا صدا شراره

جا که  نیا  یول.... نکند منظورت سروش است ! ؟  یچه کس... تو و ،  یعنی! ؟...ما ... منظورت را واضح تر بگو : زدم  ادیتر فر بلند

.آن هم شوهر من است...  میندار شتریسروش ب کی

.همان که مثال شوهر شماست...  انیسروش الماس... منظورم سروش است ... بله : گفت  یعصب

:گفتم انداختم  یم گرمید يپا يرا رو میپا کیکه با آرامش   ینشستم و در حال یراحت يرو

هر ... هر چند ...  ستیها ن حرف نی، قابل ا شناسم  یکه من م یروشس... دختر جان . نکن  چارهیرا به خاطر سروش ب خودت

  یآن هم به خاطر موجود ب...  يزد  یچادر نم گریزن د کی  ی، وسط زندگ يچون اگر بود...   یستین یچند که تو هم آدم با ارزش

.دیشو  یم یاتفاقاً زوج مناسب نمیب  یم کنم  یم فکرمثل سروش ، راستش خوب که  یارزش

.مار خوش خط و خل کیمغز ، اما خوش ظاهر ، درست مثل  یدو ته هر

.است نیشغلم ا... من   ی، ول  یستین  یتو آدم گوهر شناس... سروش ارزشش را دارد خانم : گفت  شراره

  یمیقد يها ورنالژ دنیکه چطور با خر دانم  یخوب م  یلیمن خ... رنگ نکن  گریرا د  یکیمن ... ترا به خدا شراره :  گففتم

درست مثل ..... است  یتقلب زتیتو همه چ....  يا آن از خودت طراح جواهر ساخته يها در رنگ سنگ رییطال و تغ ییاروپا

.يا کرده شیو روغن ، دلروبا نگو ر شیخروار آرا کیظاهرت که به کمک 

کار را  نینکند عرضه ا!! ؟ يشو  یو چرا دست به کار نم، ت شود  یخوشگل م نقدریاگر آدم با رنگ و روغن ا.... ا : حرص گفت  با

!!؟... يهم ندار
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 يادیز يها من کشور... اطرافم به اندازه گردش صد و هشتاد درجه مردمک چشمانم باشد  يایکه دن ستمیمن مثل تو ن:  گفتم

 يها آدم کایکه در اروپا و آمر  یکن  یفکر م ؟  یکن  یفکر م  یتو چ... شان آشنا هستم  و با فرهنگ و آداب و رسوم...  ام دهیرا د

!!...مثل تو!! اند ؟ يچطور  یحساب

که  یو پوشش شیسبک آرا نی، ا ياوریرا در ب شانیادا یخواه  یکه تو مثال م يا شرفتهیو پ ییاروپا يها در تمام کشور. جانم  نه

وگرنه .  کنند  یکه از راه فروش تن امرار ماش م یپست اریطبقه بس.... است   ییطبقه خاص اجتما کیفقط متعلق به  يتو دار

و کت و دامن  میمختصر و مال اریبس شیآرا کیوپزشکان به جز  ریو سف ریو وز لیو وک ها کرده لیو تحص  یحساب يها آدم

.ندارند يگرید وریو ز نتیز چیه دهیکامالً پوش

بو  دیگو  یم رسد  یدستش به گوشت نم  گفته اند ، گربه میز قد، گفت ا نشست  یمقابل من م  یراحت يکه رو  یدر حال شراره

بد است چرا  شیاصال اگر آرا....   یباف  یرا به هم م فیاراج نیآنجا و ا يا ، نشسته يندار شیتو هم چون عرضه آرا.  دهد  یم

چکار  کایاصال من به اروپا و آمر ...  یکن یتن فروش یخواست  ینکند تو هم م.... ؟ يبود ردهها ک خودت را آن روز مثل دلقک

.طور باشم ، که هستم نیمن دوست دارم هم.... دارم 

ام ، جعبه  توالت زیم يکه از کشو  یبلند شدم و در حال میازجا.... او پررو تر از آن بود که منطق داشته باشد .... بود  دهیفا  یب

اشعار عاشقانه را سروش  نیا....  نیبب: گفتم  گذاشتم  یقابلش مآورده بود م میبرا يرا که سروش روز خواستگار يدیمخمل سف

ارزش آنکه بخاطرش ... سروش ارزشش را دارد  کردم  یها من هم مثل تو فکر م آن روز.... م نوشته یبرا شیپ میسال و ن کی

!!!...حاال  یول... بگذارم  میها ها و آرزو از تمام برنامه

که چشمات را  نیا يبرا...  يمتشکر  یلیاز خودت خ نکهیا ياز سروش است ؟ برا رادیا  یکن  یر مچرا فک  یدان  یم: گفت  شراره

هم مرد   یلیوگرنه به نظر من سروش خ....  ینیب  یسروش را م يها و فقط نقطه ضعف يا خودت بسته يها نقطه ضعف يرو

.....است یکیجذاب و رومانت

که خرش از پل گذشت  نیهم.  اوردهیکه هنوز به دستشان ن  ییها زن يفقط برا  یول است کیجذاب و  رومانت.... بله :  گفتم
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دست از ..... يا نوشته يادگاری یبد درخت يشراره خانم  رو.... که نگو و نپرس  شود  یم یقابل تحمل ریبه چنان موجود غ لیتبد

....   یتو جوان!! ؟... يا زن دار بند کرده  ید عوضمر نیهمه پسر خوب و عزب ، چرا به ا نیما بردار ، ا  یسر سروش و زندگ

.ات را با سروش تباه نکن ندهیآ.   یکلیخوش ه...   ییبایز

....من  یول...  يندار يا برگ برنده چیتو ه..  يا قبول کن که باخته... من بسوزد  يدلت برا خواهد  یتو نم: گفت  يبا پوزخند

سال  کی، تو را بعد از  دیآ  یو سراغ تو م کند  یکه مرا ول م يمرد  یکن  یفکر م! ؟  یرس  یجا مبا سروش به ک  یکن  یفکر م:  گفتم

!!،،، يشو  یمثل خودت طرف م  یکیو با  يشو  یتو هم به سرنوشت من دچار م دهیمطمئن باش به سال نرس!! ؟ کند  یرها نم

.گرفتار خواهد کرد شهیهم يمن سروش را برا تیو جذاب يو لوند  ییابیز... من با تو فرق دارم .... نه : با افتخار گفت  شراره

 شود  ینم دایپ ایو جذاب تر و لوند تر از تو در تمام دن باتریز  یکن  یفکر م! ؟...مطلق است   ییبایز  یکن  یفکر م: گفتم  يپوزخند با

 يسروش روز خواستگار  یدان  یم. است  اریدست بس يدست باال.... نه جان من !!! ؟؟...که بخواهد دل سروش را قلقلک بدهد 

و  یو من عاشق خانم...  لیخانم و اص...  یاما خانم..   یستیخوش قد و قامت هم ن.....   یستین بایز توبه من چه گفت؟ گفت 

آدم  يدست و پا و به شوند  یم دایپ  ییهرز ، هر جا اهیاصل و نسب که مثل گ  یو ب شهیر  یب يها من از آدم. اصالت توام 

که حال آدم را بهم  شوند  یو آنقدر زود عاشق م بندند  یانقدر ساده دل م ها ناز ز  یبعض: به من گفت ...  دیآ  یبدم م چندیپ  یم

و ...  چدینپ شیبه دست و پا چکیشود و مثل پ لیارزش قا شیها یدلبستگ يرا دوست دارد که برا  یبه من گفت ، زن زنند  یم

... یهست شیها ) دیآ  یبدم م( که درست همان  ییتو... عاشق تو شده ... حاال 

و شروع به .....( است  دهیفا  یب تیها حرف.... وحدانه  میرك بگو: به مردمک چشمانم دول زده بود گفت  کهیدر حال شراره

چون من معتقدم اگر سروش از .... د من حکم وزوز مگس را دار يبرا  یزن  یکه م  یهر حرف) ... قدم زدن درون سالن خانه کرد 

...  خواهم  یمن م.... چه ؟  یعنیخواستن   یفهم  یتو م..... او  یتوست نه از تنوع طلب یاقتیل  یب ازو کفتر جلد من شده  دهیبام تو پر

 يکدبانو کیبه  ازی، ن  ییبایهمه ز نیا نیبب... نه تو ...  میخانه و زندگ نیا قیمن ال... خانه، من باشم  نی، که خانم ا خواهم  یم

 يتو برا)  دیو با حسرت به اثاث خانه دست کش... (   یشاه ماه کیبه قول سروش  ای...  لکهم کیبه  ازین... مثل من دارد   ییبایز
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.باور کن...  يوصله ناجور کی  ییبایهمه ز نیا

شفته ظاهر ... شده بود   یخانه و زندگ نیا فتهیاو ش ...پس شراره عاشق سروش نبود... چه خبر است  دمیفهم  یداشتم م تازه

 يظواهر فتهیوگرنه آنقدر ش..... بود   یخانواده کامال معمول کیاز  دیبا  یپس قاعدتاً او م.... سروش و تمام ظواهر همراه او

.اوست ندهیو آ  یهمه جوان شیکه بها شد  ینم

 نیا..... ییایتالیا لیاست يها مبل نیا... اصفهان  شمیفرش ابر نی، ا  ینیب  یکه تو م  ییها زیچ نیا... اشتباه نکن ... شراره :  گفتم

که در آن به  يا قهیبا تمام ذوق و سل... خانه  نیا یسیانگل ونیو تمام دکوراس...  یکائیآمر یآن لوازم برق... ترك  يها  یراحت

،  يدیکه د  یپاترل دو در مشک نیخانه لخت و آن ماش نیش جز اسرو... مادرم  قهیهمه و همه از پول پدر من و سل. کار رفته 

هم از  تیچوب کبر کی یحت... پدرم است  هیمن است هد يپا ریکه ز  یآن اپل قرمز رنگ یحت..... ندارد  يگرید زیچ چیه

....ستیخانه مال سروش نبوده و ن نیاثاث ا

.چشمان شراره گشاد شد مردمک

من سروش را خوب . نگو ، نه !!!! ام ، نه ؟ دست لباسم آمده کیمال اوست و من با  لیوسا نیکه همه ا به تو گفته: دادم  ادامه

.هم هنرمند تر است ها شهیهنرپ نیاو از بهتر.... استاد است  ییاو در دروغگو...  شناسم  یم

.معلوم بود که جا خورده است. سکوت کرده بود  شراره

که بدون  ییاز انواع و اقسام اجناس اروپا یونیکسیکل.... يدید ایاست که در خانه رو یاش همان هسروش و خانواد قهیسل:  گفتم

محتوا   یشلوغ و ب نقدریا....  يسمسار کیدرست مثل . شان ، فقط کنار هم قطار شده اند  توجه به رنگ و طرح و مورد استفاده

.ردیگ  یکه آدم سر درد م

امروز  يایدن... مهم است  میبرا ییگو  یکه م  ییزهایچ نیا  یکن  یفکر م: گفت  کرد  یع و جور مکه خودش را جم  یدر حال شراره

را هم با پول  ها قهیسل یحت...  شوند  یخم  م تیخوشگل خودشان تا کمر برا ها زی، همه چ  یپول که بده... پول است  يای، دن

!چه کاره اند ؟ ها راتورپس دکو...  دیخر شود  یم
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 يآدمها...  کنند  یم  یحسابگر ، ساده زندگ يآدمها.  دهد  یرا نشان م  یخانه افراد نوع نگرش آنها به زندگ دمانیچ:  گفتم

نگاه  ایبه خانه رو.  یشلوغ و بدون هارمون يها فکر ، خانه  یب يها و آدم..... هماهنگ دارند ، دمانیمنظم و با چ يها متفّکر ، خانه

االن ... منطق آنها ، منطق لحظه است ... اند  دهیشان را چ درست همانطور است که خانه  یسروش به زندگا و ینگاه رو..... کن 

 خرند  ی، آنرا هم م کنند  یم دایپ يقشنگ تر زیفردا چ....  گذارند  یدکور م يو تو....  خرندش  یقشنگ است م نیا کنند  یفکر م

دل   یو به دکور خال اندازند  ی، هر دو را دور م زند  یهر دو دلشان را م يفردا روز. .... گذارند  یهمان دکور م يتو يگریو کنار د

.وجود ندارد یمنطق عقالن شانیها ها و داشته کدام از خواسته چیپشت ه... هستند  شان  یان يها آنها بنده خواسته....  بندند  یم

نشسته   ییها زیآن همه چ يهمه گرد و غبار رو نیو ا... نشسته سانت خاك  کی،  ایخانه رو لیوسا يرو! ؟  يدقت کرده ا چیه

....مثل تو.... مثل من ... و به خانه آورده اند دندیبوده ، و با هزار عشق و عالقه خر زیعز  یلیخ شانیبرا يکه روز

 مانیتا ابد برا میدیخر يزیچ کی  یوقت ستیقرار ن...  دیآ  یاز تنوع خوشش م  یخوب هر آدم... ها  چه حرف: گفت  شراره

......جالب باشد که

.....دوست دارد نو شود  ی، هر آدم دیایتازه م زیچ کیهر روز  تازه

  یکه تو گفت نهایا. لباس نو بپوشد  نیآن است که زم يهمه طوفان و زلزله و آتشفشان هم ، برا نیا.....  شود  یهم نو م ایدن یحت

، خرج  پسندد  یم ندیب  یم  یکی...  کشد  یپول ندارد بخرد ، حسرتش را م ندیب  یقشنگ م يزهایچ  یکی..  ستین بیکدام ع چی، ه

.برد  یو لدتش را م کند  یم

 زند  یچنگ م يا که به هر تخته پاره یقیکه تو مثل آدم غر کنمیاحساس م ! ؟..دارم  يوحدانه ، در موردت چه نظر  یدان  یم _

 يا متوسل شده یمسخره و مضحک لیات به هر دل  یکردنم از زندگ رونیاز دست من و ب ییرها يتا خودش را نجات دهد ، برا

.تفقط باعث خنده من اس تیها حرف... 

اما . بکشد  رونیب میکه پا از زندگ شد  ینم  یراض  یمنطق چیاو با ه. خودش را گرفته بود  میشراره تصم... _....بود  دهیفا  یب

.....از جا بلند شدم _.....هتر بود با سروش حرف بزنم ب دیشا! ؟  یسروش چ
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!!کجا ؟: گفت  شراره

!!!!که ؟ دیفرمائ  یاجازه م... با سروش صحبت کنم  خواهم  ی، م نیجا بنش نیهم:  گفتم

نکن  عیته و ضاخودت را خس...  زمیاست عز دهیفا  یب!!!.... سراغ سروش ؟ يبرو یخواه  ی، م يشد دیام از من نا: خنده گفت  با

...کامل است يسروش در خمار... 

لعنت  ایکه گذشتم در دلم به رو ایاز پشت در خانه رو... گرفتم  شیساختمان راه باغ را در پ  یشمال يها را بستم و از پله در

وش و هر چه شرارهلعنت به هر چه سر... لعنت به هر چه بچه بد ....  اش ياریآب دوغ خ تیو ترب ایلعنت به رو... فرستادم 

....

از حضور من جا خورد ، اما ... کنارش نشستم ....  دیکش  یم گاریاستخر نشسته بود و داشت س کینزد یصندل کی يرو سروش

.کرده است  ییانگار نه انگار که کار خطا... معذّب هم نشد  ی، حت اوردیخودش ن يبه رو

شراره کجاست ؟:  دیپرس ییپرو با

سکوت ...( آن هم تنها...ام با تو صحبت کنم  باالست ، من آمده: آرامشم  را از دست ندهم ، گفتم  کردم  یم  یعکه س  یحال در

.(کرد

به نظرت !!! سال کم تحملت کردم ؟ کی نیدر ا! ؟...بودم  تیبرا يمن زن بد!! ؟...کرده بودم  یمن در حق تو کوتاه:  گفتم

!!هستم ؟ يسزاوار آن چه بر سرم آورد

.نداشتم...   یعنی... دوستت ندارم ...  ستیدست خودم ن: گفت  یآرام به

 ی، چطور دوستم نداشت يازدواج کرد نیبه ا  یتو که مرا به زور راض!!!! تو ! ؟... یدوستم نداشت: نگاهش کردم و گفتم  رتیح با

!!؟

من ... من   یعنی... تو ....  یفاصله داشت  یلیال من خ دهیا ضمن اتو ب...  يمن نبود يها ، تو مطابق آرزو  یدان  یخوب م.... تو :  دینال

مهم تر از هر . مهم است   یلیخ میبرا  ییبایکه اتفاقاً ز دمیبعد فهم  یول... باشد  بایکه دوست ندارم که زنم ز کردم  یمن فکر م... 

آن ... آن باسن پهن ...... گرد و چاقت  کلیه دنید... چهره ات  دنید... شدم  زاریمن، راستش من از تو ب...  گرید زیچ
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خودم را بکشم  توانم  ینم... است  ياراد ریغ...  ستیدست خودم که ن...  زند  یهمه و همه حالم را بهم م... بزرگ  يها نهیس

حاال با ....  شود  یحالم بد م .کنار تو بخوابم  توانم  ینم یو حت... ام  هم فاصله گرفته زمیاز غرا هام ک شدم زاریمن آنقدر از تو ب...

. عمر بسوزم و بسازم و خون جگر بخورم  کی دینگو که با... فقط نگو تحملت کنم ... بگو  يدار  یاوصاف تو اگر راه حل نیا

.ام اشتباه کرده کباریچون 

!!... یسخت نیبه ا میآن هم رژ... بودم  یدرمان میمن تحت رژ  یول: گفتم ....  دیبدنم لرز تمام

به  میسال به قول خودت با رژ کی نیدر ا!!! ؟ يا نگاه کرده نهیاصال به خودت در آ!!! ؟ يا چقدر الغر شده  یکن  یفکر م:  گفت

که دلخواه من است  زیصبر کنم که تو باالخره به آن سا دیبا گریمن چند سال د!!! ؟ يا هم فرق کرده زی، دو سا  یسخت نیا

.... یبرس

آدم !!! ؟ شود  یبر آمده چه م يها گونه نیصورت پف الود و ا نیا فی، تکل ياال اگر معجزه شود و الغر هم شوآن گذشته ح از

!!؟ شود  ی، م شود  ینم ياتورینیو م یصورتش استخوان!! ؟ شود  ی، م شود    یکه درشت نم شیها ، چشم شود  یالغر م

 لویمن االن فقط ده ک.. نه چاق هستم ، نه زشت  ییگو يا هم که تو اه نقدریسوش من ا  یول: چشمانم را پر کرد ، گفتم  شک

....قابل تحملم  یول ستمیخوشگل ن... است   یصورتم هم به نظر خودم معمول... اضافه وزن دارم 

. یباش شیکه تو دوم ندیب  ینم  یخودش را در اندازه واقع يها بیکس ع چیه.  يندار ریتقص: سروش گفت 

...بلند شدم و به سمت ساختمان راه افتادم مینداشتم ، از جا  یحرف گرید _

!!!...وحدانه: گفت  سروش

.برگشتم و نگاهش کردم _

عشق .   یفهم  ی، حال من را نم يچون تا عاشق نشو. يکه عاشق بشو کنم  یدعا م... است  يعشق چه مرض بد  یدان  ینم:  گفت

  یکه وقت نقدریا. دوستش دارم ...   ی، ول ستین يکه شراره هم زن به درد بخور دانم  یخودم م...  شود  یسرش نم  یمنطق چیه

  یچنان از خود ، ب دنشیبا د... در بهشت است   یمثل زندگ میکنار او بودن برا يها لحظه.  رمیبم خواهد  ی، دلم م کند  ینگاهم م
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 کند  یکه او در آن تنفس م ییهوا.... انگار من آهنم و او آهان ربا ، که  شوم  یم دهیبه سمتش کش یو با چنان سرعت شوم  یخود م

.خالص است ژنیمن اکس يبرا

.را برگرداندم و به راهم ادامه دادم میرو _

!!؟... یتو راه حلت را نگفت: تر گفت  بلند

محضر و  میرو  یم...   ییجدا. ..راه حل سراغ دارم  کیمن فقط : از پشت سر گفتم  رفتم  یکه به ساعت ساختمان م همانطور

.میشو  یاز هم جدا م یتوافق

!!!؟  یات چ هیمهر! ات ؟ هیمهر: گفت  دیلرز  یم يکه از شاد یصدائ با

....مال تو:  گفتم

.بود سیخ سیماه خ ریوقفه ت  یکه هنوز از نم باران تند ب نیمثل زم. بود  سیاز اشک خ صورتم

.درب اتاق را باز کردم _

.دسته مبل گذاشته بود يرا رو اش یپاشنه ده سانت يها بود و کفش دهیخواب هیکاناپ يرو ارهشر

.مبل نشست يو با وحشت رو...  دیاز جا پر... دادم  تکانش

 خانه نیمن هم هنوز زنده هستم و صاحب ا... مال من است  هیاثاث نیا: گفتم ... آمد  شهیتر از هم حیبنظرم وق... نگاهش کردم 

من ...  روم  یخانه م نی، فردا صبح از ا رونیام ب گمشو از خانه... آن نمال  ییمویپارچه ل يرا رو فیکث يها کف کفش...   یو زندگ

0.و در خانه را باز کردم .( کثافتت را همه جا بمال  يها و هر چه دلت خواست کفش ایکه رفتم ، ب

سروش کجاست ؟:  گفت شد  یکه لخ لخ کنان بلند م  یدر حال شراره

.از خانه صبح کند رونیب دیچون امشب را با. هم ندارم بدانم  يعالقه ا... است  يکدام گور دانم  ینم:  جوابدادم

!کنم ؟ دایسروش را پ دیچطور با  یبزرگ نیخانه به ا نیدر ا ییبگو شود  یم! وقت شب ؟ نیحاال من کجا بروم ، ا:  گفت

.هلش دادم و در را پشت سرش بستمخانل  رونیدست به سمت ب با
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!!؟ ییکجا! ؟...سروش ! ؟....سروش :  زد  یم ادیکه فر دیچیها پ بلند شراره در راه پله يصدا

تا صبح وقت داشتم تا ... شدم  رهیخانه آورده بودم خ نیبه ا هیزیکه به عنوان جه يا هیجا پشت در نشستم و به خروار اثاث همان

.فقط تا صبح... فقط تا صبح  ...جمع و جورشان کنم 

ازدهمی فصل

 کنم  یفکر م نیبودم و به ا ستادهیا ام يبودند مقابل خانه پدر رینظیکه در نوع خود ب يا هی، اثاث ام هیبزرگ از اثاث ونیبا دو کام من

.که حاال جواب پدر و مادرم را چه بدهم

 دایدر بزرگ باغ را پ دی، کل میها دیکل انیاز م....کنم  ادهیپ دیرا کجا با هیاثاث نیا! ؟ یخانم پس چرا معطل: راننده داد زد  مرد

لطفا .است  نگی، پارک ریمس نیا يباز کنم ، گفتم انتها  ییرا به تنها اطیح یدر بزرگ آهن کردم  یم  یکه سع  یکردم و در حال

(!!چکار کنم ؟ هیاثاث نیو با خودم فکر کردم حاال با ا... ( بگذارند  نگیرکرا داخل پا هیاثاث

 ریکه متح  یشد مادر هراسان در را باز کرد و در حال نگیو بعد پارک اطیکه وارد ح یونیکام يو صدا یباز شدن در آهن يصدا از

!وحدانه چه خبر شده ؟!! ؟ ستیچ گرید نهایا!! ؟... نهایا:....  دیبا لکنت پرس کرد  ینگاه م ونیو با دهان باز به من و کام

.ام هیزیجه: گفتم . را حفظ کنم  ام يکردم خونسرد  یسع

؟ کند  یچکار م نجایات ا هیزیجه: و به زحمت گفت  دیسرش کوب يتو  یدو دست مادر

 زیهمه چ يبه زود...  شود  یم  یعنی... تمام شد  زیهمه چ...  شهیهم يبرا.... ام خانه  برگشته... من   یعنی... ما : لکنت گفتم  با

.میاز هم جدا شو یقرار است من و سروش توافق...  شود  یتمام م شهیهم يبرا

.پخش شد نیزم ياما قبل از آنکه دستش به در برسد رو.دراز کرد  یدستش را به سمت درگاه چوب مادر

  یو در حال مدیبه سمت مادر دو. و شروع کردند به تماشا کردن ما دندیدست از کار کش. متوجه من و مادر شده بودند  ها کارگر

...تورو خدا... مامان ... مامان : ، گفتم  دادن  یکه به شدت تکانش م

کردم تا   یو سع دمیبه سمت آشپزخانه دو.  کرد  ینم ياریذهنم   یول کردم  یم يکار دیبا.. تمام صورتم را پوشانده بود  اشک
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.اورمیو قندان را به خاطر ب وانیل يجا

وحدانه .... به به : با تعجب گفت  دیمال  یرا م شیها که چشم  یدر حال... شده بود  داریب اش یاب خرسکه انگار تازه از خو پدر

.دمیچقدر خواب!! ساعت چند است بابا ؟... خانم 

دستت درد نکند : پدر گفت ... فشار دادم تا از آب خنک پر شود  خچالیرا به پدال آب  وانیو ل ختمیر وانیل يحبه قند تو چند

.شوم  ینور م ینور ال گریولرم هم بخورم د ییچا کی... بهتر است   یلیحالم خ...  خورم  یم ییچا ،

.دمیدو يآب قند به سمت در ورود وانیو با ل) ... نکردم  یتوجه )

!!؟ يرو  یپس کجا م.... واا: گفت  پدر

دهان  کردم  یم  یکه سع  یکردم و در حال کیدر نزدقفل شده ما يها آب را به لب وانیل.... جواب دادن نداشتم  يبرا یفرصت

  یبود و مثل آدم ستادهیسرم ا يپدر هم باال گریحاال د...  ختمیها و زبانش ر لب يقفل شده مادر را از هم باز کنم آب قند را رو

به ...  هیپر از اثاث ونیه دو کامب... به مادر غش کرده ... به من ...  کرد  یر به صحنه اطرافش نگاه میکه برق گرفته باشدش ، متح

.....و.... و گاز و مبلمان  خچالیدر حال جا به جا کردن  يها کارگر

که من خواب بودم  یمدت نیا ایمن به خواب اصحاب کهف رفته بودم ، ! ؟!چه خبر است وحدانه ؟ نجایا: گفت  یبم يصدا با

!!شده و من خبر ندارم ؟ امتیق

.دیغش نکن گریفقط ترا به خدا شما د... است  یطوالن حشیتوض.... پدر ، گفتم

....کرد  یپر از اشک به پدر نگاه م يها را باز کرده بود و داشت با چشم شیها چشم... به مادر نگاه کردم 

!؟...شده  تانیباز دعوا: گفت  پدر

....تکان دادم  یرا به عالمت منف سرم

(اشاره کرد هیو به اثاث!! ( ؟ يا دهیت کشدنبال خود  یچ يرا برا نهایا:  دیپرس

عالوه بر جگر گوشه تان، اموالتان را هم  دیشما که قصد نداشت.... تمام شده  زیهمه چ... پدر  ستیدر کار ن یبرگشت:  گفتم
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!!؟ دیحراج کن

مگر آدم با ! ؟ يا ه انداختهرا دنبال خودت را تیها چرا خرت و پرت گرید.... به درك  يدعوا کرد.... مرده  لیذل: گفت  مادر

من  ایخدا!!!.... خانه پدرش ؟ گردد  یو بر م کند  یم ونیرا بار کام شیآن هم بدون اجازه بزرگترش ، زندگ يا هر دعوا و مرافعه

.زبان نفهم نجات بده نیرا از دست ا

گرفتن  ام دهیشن:.... کنار گوشش گفتم ، آرام  فشردم  یاش را در دستم م کرده خی يها که دست  یو در حال... کنارش  نشستم

مادر با شتاب صورتش را به .... (  میریبگ لی، مخصوصا اگر وک کشد  یاز سه هفته طول نم شتریاز دادگاه ب یبرگه طالق توافق

(دیبگو يزیسمتم برگرداند تا چ

کنم ،  فیتعر تانیماجرا را برا  یوقت.. .. ستینبوده و ن یباور کن راه  برگشت: گذاشتم و گفتم  شیها لب يرا رو گرمید دست

(.دهانش برداشتم يو دستم را از رو....  دمیکه من رس دیرس  یم جهیتن نیشما هم به هم

.را گرفت شیبازو ریپدر خم شد و ز... داد  هیدوباره سرش را به چهار چوب در تکّ مادر

بار  نیاول يهمان موقع بود که برا... داده بود ، داخل خانه شد  هیکه به پدر تکّ  یبلند شد و در حال شیبه زحمت از جا مادر

.....دیچرخ  یمانده بود و فکرم هزار جا م رهیخ شانیها چشمم به رد قدم... شده  دهیاحساس کردم پشتشان چقدر خم

و برگه  دمیبه سمتشان دو میکن  یم، رفع زحمت  دیپول ما را بده... تمام شد   یآبج... خانم ... خانم :...زد  ادیفر ونیکام راننده

من ... بودم  اوردهیهمراهم ن  یمن که پول  یشده بود ول ونیصد و پنجاه هزار تومان پول هر دو کام... صورت  حساب را گرفتم 

من ... ودم داده بودند ، خانه سروش گذاشته ب هیبه من هد لمیکه خانواده و فام یرا به جز طال و جواهرات زیچهمه ... را  زیهمه چ

 زاریو نام سروش بود ب ادی ادآوری هی يزیمن از هر چ.. بودم  اوردهیبود را همراهم ن دهیخر میرا که سروش برا  ییها لباس یحت

.بودم

 نیا شود  یپدر م: وسط سالن ولو شده بود گفتم  یراحت ي؟ به سمت خانه راه افتادم و به پدر که رو  یشد آبج  یچ: گفت  مرد

از خانه  رفت  یکه به زحمت راه م  یها را گرفت و در حال پدر کاغذ. همراهم ندارم   یپول چیمن ه.  دیب را حساب کنصورتحسا
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.ستخارج شد و در را هم پشت سرش ب

....دیآنقدر مهم بوده که با هیقض  یعنی: شده بود گفت  رهیکه به صورت من خ  یدر حال مادر

از  قتیها نگفتن حق وقت  یبعض..  ستمین يمجبور به راز دار گریخوشحالم که د... مادر   یندا  یم: وسط حرفش و گفتم  دمیپر

که به  دیشما وادارم کرد... با شما حرف بزنم  شیدروغ گفتن سختتر است ، من هر بار که خواستم راجع به سروش و کارها

سکوت زنده زنده به آتش  نیوت کنم و در او من مدام مجبور شدم تا سک باشم، مراقب حرف زدنم  میخاطر حرمت زندگ

 میبرا   یزندگ گرید...  ستمین يمجبور به رازدار گرید...  کند  یفرق م گرید... حاال   یول.سروش بسوزم  يها يمهر  یکارها و ب

 دیساخته ا میکه شما و سروش برا یو من از جهنم شود  یتمام م يبه زود زیهمه چ... نمانده که مجبور به حفظش باشم   یباق

.شوم  یخالص م

  یرا قفل کردم ول نگیدرب پارک: گفت  کرد  یپرت م زیم يها را رو که کاغذ  یاو در حال...  داد  یدر خبر از آمدن پدر م يصدا

.میتر بکن  یفکر اساس کی دیبا... اعتبار ندارد 

.متاسفم: گفتم 

!!يا که به راه انداخته یبساط نیسرت با ا يتأسف بخورد تو!!... ؟ یمتاسف: پدرگفت

به اسم شراره رابطه دارد   یبه هفت هشت ماه است که با زن کینزد کنم  یفکر م... سروش عاشق شده : مقدمه ادامه دادم  بدون

 نجایاز ا شتید. قادر است مرا با دست خودش خفه کند  یاو آنقدر عاشق شراره شده که اگر از سر راهش کنار نروم ، حت... 

....من سرکارم کردند  یفکر م... بودم که با شراره آمدند خانه  اوردهینرا در  میها که رفتم ، هنوز لباس

(دیآن پدر از جا پر يمادر چنان به صورتش زد که از صدا )

حالم از : نشست و گفت  میرو به رو... نه ! شرمنده شد ؟ ای!! ؟... دیمن خجالت کش دنیاز د دیکن  یفکر م!!.... ؟ دیکن  یفکر م  یچ

به من ...  زند  یاصال کل وجودت حالم را بهم م...رفتارت ...  کلتیه.... ات  افهیق... تحملت کنم  توانم  ینم...  خورد  یتو بهم م

 باشم چون توانم  یوقت هم نم چیو ه... ام  آلش نبوده دهیگفت که من زن دلخواه و ا... من اشتباه کرده  نتخابگفت که در ا



ییهرنوش صفام - خلوت خلود کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١٠

.است زاریمن هم ب يچشم و ابرو زیاز سا یعوض کنم و او حت توانم  یرا نم میچشم و آبرو  زیسا

.. اش را با شراره شروع کند  عاشقانه  یهر چه زودتر زندگ خواهد  یبروم ، چون او م رونیب شیهم خواهش کرد که از زندگ بعد

!...ل عقل گفتکه در سالمت کام تیها را نه در آوج عصبان حرف نیو همه ا

مگر شهر هرت است ..  آورم یپدرش را در م..  کنم  یآدمش م.... ایح  یپدر سوخته ، ب کهیغلط کرده مرت: گفت  ادیبا فر پدر

...ي، هر دیآ  یفردا خوشم نم... ، بفرما دیا یامروز از تو خوشم م..... 

(گرفت  یپدر لحظه به لحظه آوج م يصدا )

.شد رهیو هاج و واج به ما خ دیانه به سالن دوخانم از آشپزخ طاهره

حاال ..  يبچه دار شده بود: گفت ... مادر را بغل کردم  يها....  يها ...بلند بلند ..  یچه زار زدن.... شروع کرد به زار زدن  مادر

!!چقدر ؟چقدر گفتم ... اش بود  ، حواسش به بچه فتدیراه ب یابانیخ يها که دنبال زن نیا يشوهرت به جا

من ...  گریوقت د چیه دینه حاال و نه شا....  شوم  ی، من بچه دار نم.....مادر ، من : ، گفتم  دمیمال  یرا م شیها  که شانه  یحال در

 چیه... که دارمان هم ندارد ... که ...  یارث یینوعئ نازا.... زودرس تخمدان  يریبه اسم سندرم پ يا يماریب... مادر  ضمیمر

.مادر دوباره از حال رفت....و کجا شامل حالم شود   یک ستیکه معلوم ن... خدا  زهمگر معج یدرمان

!! ؟  یبده چارهیب نیدفعه به ا کی استیدن يکه هر چه خبر بد تو يمجبور!! ؟.... يحاال مجبور: گفت  ادیخانم با فر طاهره

....دوره آخر زمان يهم اوالدها نیا!! تا حاال  شبید میا دهیکش یخودمان کم بدبخت

مگر ! هم دارم ؟ يگریمن چاره د دیکن  یفکر م: پر از اشک شده بود ، رو به طاهره خانم گفتم  میها که دوباره چشم  یحال در

 تیهم خودشان را کمتر اذ... را بدانند ، هر چه زودتر بهتر  قیحقا دیباالخره با!!.... ؟ کنند  یچطور دارند متهمم م  ینیب  ینم

.، هم من را کنند  یم

(دمیو به سمت اطاقم دو )

باغ هم پر شده بود ... مادر گل داده بود  أسیگلدان  شهیو مثل هم... تابستان بود  لیاوا...  داد  یم أسی يساکت بود و بو اطاقم
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.  کردم  یم یچرا احساس خفگدانم  ینم. بردم  رونیو سرم را از آن ب... پنجره را کنار زدم  يتور..  يسرخ و محمد يها از گل

.را بفشارد میدو دستش  محکم گلو اب  یکس نکهیدرست مثل ا

.اتاق باز شد و پدر در آستانه در مردد به من نگاه کرد در

نشستم و سرم را به  یلهستان یصندل يرو) سرش را نامفهوم تکان داد .....( مادر بهتر شد ؟:  دمیرا پاك کردم و پرس میها اشک

....ریج.... ریج....ریج....  دینال یصندل... دادم  هیآن تکّ یپشت

نگاه مردم ! حرف مردم ؟!!... ؟ يا فکر بعدش را کرده چیه... ؟  یرا تمام کن زیهمه چ یخواه  یم یراحت نیبه ا  یعنی: گفت  پدر

!!مردم ؟ يها و اشاره هیگوشه و کنا!.... ؟

مردم  يبرا نقدریشما و مادر چرا ا دانستم  یمن اگر م... رده شور همه مردم را ببرند م: را بستم و با چشم بسته گفتم  چشمانم

کاه  کیکه به اندازه  يبه خاطر مردم و حرفشان بروم به مرد دینکند توقع دار!! چه ؟  یعنی.... خوب بود   یلی، خ دیکن  یم  یزندگ

آخر اگر طالق ... ترا به خدا بگذار من زنت بمانم .... بهم نخورد ترا به خدا حالت از من  می، بگو ستمین لیارزش قا شیهم برا

!!!!...شوند  یمردم ناراحت م رمیبگ

جوان که  نقدریا...   یجوان  یلیتو هنوز خ: گفت  کرد  یم يکه نه انگشتانش باز  یکنار کتابخانه نشست و در حال یراحت يرو پدر

.در انتظار اوست يا ندهیچه آ گرد  یزن طالق م کی  یوقت  یدان  ینم

!!!!؟  یشما چ: گفتم  يبلند تر يبا صدا...  توانستمی، اما نم خواستم  یم... توانستم خودم را کنترل کنم   ینم

  یخوش گذران  یو پ گذارد  یآدم را مدام تنها م  ی، وقت کند  یهمسر ، از زن جوانش فرار م کیمرد ،  کی  یوقت دیدان  یم شما

: ....  دیگو  یو م کند  ینگاه م تیها چشم يتو گردد  ی، آن وقت بر م کند  یم غیدر زینگاه محبت آم کیوقت از . .. رود  یم

دیلرز  یبه وضوح م میها  حاال شانه....( ؟ شود  یم  یآدم چه حال...  خورد  ین است که حالم از شما بهم میا يبرا نهایهمه ا دیببخش

...)

، هر  يا ؟ هر چاره کند  یکه چرا از من فرار م دمیپرس  یها از خودم مدام م ها و ماه ماه: فتم و گفتم را مقابل صورتم گر دستم

.به من توجه کند...   یفقط کم.... ،   یکم.. او  دیبه کار بستم تا شا گذاشت  یم میپا يجلو  یکه هر کس ي، هر فکر  یراه
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 شیارزشش را نداشت برا گریپروا که د  یو ب حانهیوق نقدریا..  دیاما کش... نکشد  نجایتا کار به ا رفتمیرا پذ ینیو توه ریتحق هر

.کنم يدوباره به دست آوردن ، صبور يماندن ، برا يدر قلب من نمانده که برا يا زهیانگ گرید.. تالش کنم 

سقف  کی ریز توانند  ینم خورد  یبهم م که حالشان از هم  یآدم يو دو تا خورد  یحالم از سروش بهم م گریپدر ، من د  یدان  یم

.....به نفرت.  دمیکه من رس رسند  یجا م نیزود به هم ای رید..... کنند   یبا هم زندگ

 تتیکه بگذرد و عصبان  یکم... ، نفرتت حاصل خشم است   یهست یتو االن عصبان!! ؟  یفکر کن شتریب یخواه  ینم: گفت  پدر

.يبشو مانیفروکش کند ممکن است پش

.دمیبه آن رس ریاست که متاسفانه د یشناخت جهینت.  ستینفرت من حاصل خشم من ن... نه پدر : گفتم  محکم

حق با توست .... زنگ بزنم  لیوک کیبه  روم  یمن م: اش را پنهان کند گفت  غصه کرد  یم  یکه سع  یبلند شد و در حال شیجا از

.افتاد  یاش م نحس افهیهم چشممان کمتر به ق....  افتاد  یهم کارمان زودتر راه م میریبگ لیوک

دوازدهم فصل

اما صورتش مثل لبو قرمز  انیالماس يآقا. شده بود  رهیخ رونیتفاوت از پنجره محضر به ب  ینشسته بود و ب یصندل يرو ایرو

 چیهم نشسته بودند و در گوش هم پب کینزد اریجداگانه اما بس یدو صندل يآن طرف تر رو  یسروش و شراره هم کم. بود 

.کردند  یم چیپ

!!( عجله ؟ نیحاال چرا با ا..  دیشو  یم مانیپش... است  فیبه خدا ح: که به وضوح ناراحت بود ، گفت   یمحضر دار در حال مرد

!!هزار سکه طال را ؟!! ؟ دیا دهیشما مهرتان را بخش:  دیمرد رو به من کرد و پرس) نگفت  يزیچ  یکس

.تکان دادم دییٔرا به عالمت تا سرم

.که به من چشم دوخته بود  با اشاره سر من ، دوباره سرش را به سمت پنجره برگرداند ایرو

 یحت یهر طور که بخواه.  کنم  یخودم مهرت را تقبل م...  ستیاصال مهم ن یاگر هم نبخش... وحدانه جان : گفت  انیالماس يآقا

...جا کینقد و 
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...را زده اند شانیها خودشان حرف... ها دخالت نکن  تو در کار بچه..... الماس : گفت  تیا عصبانب ایرو

.دیتمامش کن... آقا  دیتمامش کن: رو به محضردار کرد و گفت  پدرم

ان غرق در چن... بار هم به من نگاه نکرد  کی یسروش حت.. ها امضا شد  دفتر.. مربوط خوانده شد  اتیآ... شروع کرد  مرد

.کند  یدفتر طالق دفاتر عقد و ازدواج را امضا م يبود که انگار به جا يشاد

.تمام شد زیهمه چ....عاقبت  و

.دیشو ریانشااهللا که عاقبت بخ...  کنم  یشما دعا م يهر دو يبرا: محضر دار گفت  مرد

نازك کرد و صورتش را  یشراره پشت چشم...  کرد  یبه شراره تبسم م لشیو طو ضیداشت با لبخند عر. را نگاه کردم  سروش

...چرخاند ایبه سمت رو

شراره اما  چشمش که به . حرفم را بزنم  نیشده بود ، اما نه آنقدر که نتوانم خودم را به شراره برسانم و آخر نیسنگ میها قدم

صورتش را از من برگرداند تا ... و با تأسف  رانهیحق... تا باال  نییاز پا... نگاهش کردم ... من افتاد ، خنده از صورتش جمع شد 

.شاهد نگاهم نباشد

کم  يزیچ  یسروش در زندگ يمن برا... کس نکرده بودم  چیدر حق  ه يبد چی؟ من ه  یدان  یم.... متاسفم  تیبرا:  گفتم

 دیرا با يدینبا چیننداختم و ه هیسا  یزندگ چیه يمن در تمام مدت عمرم ، رو... دختر بودم  کیمثل  ایرو ينذاشتم و برا

در انتظار تو خواهد بود  یکه چه سرنوشت نمیکاش زنده بمانم و بب... انتظارم بود  در یسرنوشت نی، چن نیبا وجود ا... نکردم 

....کند  یمن و اه مادرم بدرقه ات م نیکه نفر ییتو!! ؟...

....شد دیصورت شراره مثل گچ سف رنگ

مثل   ییها کند چون شراره يهمسر تینباش که برا دواریو ام... دل خوش نکن ) و به سروش اشاره کردم (  مرد نیبه ا:  گفتم

،   ییبایکه در مقابل هر ز يمرد....   ینیب  یاست که م ییوفا  یسروش بلهوس سست اراده ب نی، هم استیدن ایو او تا دن ادندیتو ز

 چیاو ه... را  شیابرو یو حت.. را  اش یمردانگ.... شرافتش را .... اش را  گذشته....  دهد  یرا به با د م زشیبلرزد و همه چ شیپا
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سرنوشت تو با او به ...  نیبنابر... بزند  بیکه به او نه یکه جلودرش شود و نه عقل يو اعتقاد مانینه ا... ندارد  يو بند دیق

.ام ستادهیا نکه من اال شود  یختم م  ییجا نیبه هم يزود

محضر دار خشکش زده  زیسروش اما همان جا مقابل م.... رفت  نییها پا از پله دیدو  یکه م  یبلند شد و در حال شیشراره از جا  

.بود

مقابلم  انیالماس ياما هنوز قدم از قدم بر نداشته بودم که آقا.... پدر  میبرو: کنار پدر برداشتم و گفتم  یصندل يرا از رو فمیک

....سبز شده

حاللم کن... من را حالل کن دختر جان : گفت  دهیبر دهیبه زحمت و بر...  دیلرز  یم شیها  از عرق بود و شانه سیخ رتشصو

....

اوضاع منم  نیمقصر ا: با ناله ادامه داد ...  ستادیدنبالم راه افتاد و دوباره مقابلم ا.... را برگرداندم و از کنارش گذشتم  صورتم

تو و خانواده ات به .... و اصالت تو شدم  یاما من عاشق خانم. بود  امدهیاز تو خوشش ن ادیز آن اول هم زراستش سروش ا.....

ازدواج  نیآنقدر در گوش سروش خواندم و خواندم تا عاقبت به ا... من ...  دیآمد  یاستخوان دار و اصل و نسب دار م  یلینظر خ

 نیا نمیب  یحاال که م  یول شود  یرو به راه م زیو همه چ افتاد  یبه دل هم م شتریان ببعد از ازدواج مهرت کردم  یفکر م. شد   یراض

به ...!!   یکن نشیمبادا نفر... سروش را هم ببخش ... من را حالل کن ....  دارد  یبر نم معذاب وجدان دست از سر... شده  يطور

من ..... دم در دانشگاه دنبالت  دیای، ب ين جلسه خواستگارمن مجبورش کردم بعد از بهم خورد... ندارد  يریخدا سروش تقص

با ... است  يگرید زیاصل چ کردم  یفکر م... کند  زدواجمن مجبورش کردم با تو ا... مجبورش کردم به تو ابراز عالقه کند 

 نیا خواستم  یبه خدا من نم ... یرا داشت شیو خانواده است که تو هر دو یاصل خانم..  کنند  یهم عادت م افهیخودم گفتم به ق

(کردن هیو شروع کرد به بلند گر....( باشد  یسطح نقدریسروش ا کردم  یاصال فکرش را نم... شود  يطور

 نیدست چن ریدخترك معصوم عز و جز کرد ، ز نیچقدر ا... من هم مقصرم : گفت  زند  یکه در خواب حرف م  یمثل آدم پدر

.....سندینو  ینم يگریکس د يرا به پا  یگناه کس میمن و مادرش گفت....  شود  ینم تیترب  ینگ، پسر معقول و با فره يمادر

 تیخوب دختر ترب  یلیشما خ ستین!! ؟...؟ هان  ام ي، مگر من چطور نمیبب: ... بلند شد و گفت  یصندل ياز رو تیبا عصبان ایرو
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 یخاواه  یخودت م یدلخوش يمحترم اگر برا يآقا نیبب...!!! بلش دست مادر قا يخوبه که دو سال نشده برگشت ال! ؟ دیکرد

و از در .....( غلط من نگذار  تیترب يدختر خودت را پا یتیقابل  یب  یول.... ستین  ی، حرف شرا بنداز گردن سرو ها ریهمه تقص

(رفت رونیمحضر ب

 نیماش یصندل يدر شراره رو يجلو....  میآمد نییپا ها و من و پدر از پله.... ولو شد  یصندل يمستاصل رو انیالماس يآقا

.دانم  ینم!  چرا ؟.....  کرد  یم هیسروش نشسته بود و داشت گر

کنار دست  یصندل يشراره رو دیشود که د نیخواست سوار ماش.... رفته بود  نییها پا که چند قدم جلوتر از ما از پله ایرو

؟؟؟؟؟؟؟؟ بلند شو  يا نشده دوم در آورده زیچ چیهنوز ه... شو  ادهیپ.... دختر   یه... ..از همان دور داد زد ... سروش نشسته 

!....عقب تمرگتو هم برو ب... من سوار شوم 

،  داد  یرا به سمت جلو هل م یکه صندل  یشد و در حال ادهیکه صورتش قرمز شده بود به سرعت از پاترول دو درش پ شراره

....نشست نیاشعقب م یصندل يخودش را رو

 نیمرده شور ا... هم مثل زن گرفتنت است  دنتیخر نیماش: سوار شود ، رو به سروش گفت  توانست  یکه به زحمت م ایرو

.ات را ببرد قهیسل

... .ها فکر نکن  به گذشته گرید.. تمام شد  زیهمه چ.... دلم  زمیغصه نخور عز: حلقه کرد و گفت  میها  را دور شانه شیبازو پدر

قوم بور بور را  نیا... چشمم بگذارم  يرا رو تیها حرف گرید دهم  یقول م... دلت تکان بخورد  يآب تو گذارم  یاز امروز نم

.نیو ظاهر ب یسطح يآدمها... مثل تو  ینه خانم. دختره لکاته بود  نیهم ها نیاقت ایل... هم بسپار به خدا 

.کشاند نیمرا به سمت ماش و

  

دهمزیس فصل

 کینزد يامتحانات جامع پرستار.... ندینش  ینم وهیبه م يا شکوفه چیمن ، ه دهی، اما در دل خشک گذرند  یهم م  یدر پ روزها

ام و  پنهان کرده میها خطوط کتاب ي، سرم را ال کند  یخودش فرار م یو همه کس ، حت زیکه از همه چ  یاست و من مثل آدم
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.فهمم  یرا نم اش  یکه اصال معن خوانم  یرا م یصبح تا شب مدام جمالت

  یکه گاه  یتنها کس.... طور است  نیهم یلعنت ییالیخانه و نیرا در ا زیو همه چ... حواسم را جمع کنم  توانم  یاصال نم آخر

به خوردن  ییاشتها  یکس اما...  پزد  یم..  شورد  یم...  خرد  یم...  شود  یم داریاز صبح که ب... بر چهره دارد طاهره است  يلبخند

....ندارد

...  شود  یروشن م شهیمثل هم يا بلند نقره يها شعمدان....  شود  یم دهیشکل ممکنن چ نیبه بهتر زیم...  شود  یگسترده م سفره

...  شود  یبه خوردن باز نم  یدهان کس  یول....  زند  یتاکه که با نقش گل سرخ برجسته به آدم چشمک م ياصل نور يها بشقاب

تظاهر ....در حد تظاهر است  زیهمه چ. کنند  یم  یو پر نشده دوباره آنرا خال برند  یبشقاب فرو م اتیهمه فقط قاشق درون محتو

.تفاوت بودن  یو تظاهر به ب... کردن   یتظاهر به زندگ.. تظاهر به بودن ... به خوردن 

!!سوگزده بود که حاال ؟ نقدریخانه ا نیا واقعا اگر مرده بودم ، کنم  یبه خودم فکر م  یگاه

.افسانه خانم پشت خط هستند... خانم ... خانم ... زد  ادیاز سالن فر... طاهره خانم همه را از جا پراند  يصدا

ند و چ دیتلفن را از دست طاهره قاپ یگوش. بخورد  نیبود زم کیکه نزد دیمادر مثل لبو کبود شده بود و چنان از جا پر صورت

....دیدستگاه تلفن کوب يبعد رو هیثان

 ریمادر اما در عالم خودش س...  میشده بود رهیبه مادر خ ری، هاج و واج و متح میها بود صحنه نیو پدر که تماشاگر ا من

...کرد  یم

.کردم  یخودم قطع م دیگفت  ی، خب به من م دیحرف نزن دیخواست  یم!... ؟ دیکرد يطور نیچرا ا.... واا : خانم گفت  طاهره

نکند  يدختر مردم باز  یبا زندگ گریتا د.  کنم  یاحمق روشن م کهیزن نیرا با ا فمیامروز تکل نیمن هم: گفت  تیبا عصبان مادر

!؟  یو خوب یهمه سال دوست نیبود دستمزد من بعد از ا نیا... 

بلند شد و به اتاقش رفت و من  يناهار خور زیسر مپدر از .... شده شد  زانیطاهره خانم از دو طرف بدنش آو يها دست

!!!؟...من ... مقصر بود ؟  ی؟  چه کس ایخدا... شدم  رهیخ زیمستاصل و درمانده به م
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!و روزگار ؟ ریتقد ای! ؟...شراره ! ؟...افسانه خانم ! ؟.... سروش

و تحمل وضع ... مادر  يها هیگر دنیعذاب پدر ، شن ندید.  دادم  یمن بودم که داشتم تقاص پس م نیهر که بود ، حاال ا گناهکار

 گریبه هر حال من د. بود که سروش به وجود آورده بود  یاما به مراتب آسان تر از ادامه دادن وضع.... نبود  یخانه کار آسان

خود . بدهم  بیرا فر خودم هم خودم توانستم  ینم گرید....  پنداشتمش  یباشم که قبال راست م  ییزهایشاهد چ توانستم  ینم

  یمردم را رنگ کرد و تظاهر به عال شد  یم  یاصال مگر تا ک...فرار کرد  شد  یکه نم قتیاز حق... بود  بینوع فر نیتر بد یبیفر

اش نگاه  مرا در خانه گریسروش که د!! سروش چه ؟...  داد  یم وبیبودن اوضاع کرد و به فرض هم که خدا به من صبر ا

.داشت  ینم

االن خودش  دانستم  یم. افسانه است ...  کنم  یخودم باز م: .... مادر بلند شد و رو به طاهره خانم گفت ... زن در آمد  يصدا

(کردم خی..... (  شناسم  یاخالقش را م.  دیآ  یم

 گریگذشت د يپانصد متر اطیافسانه از ح  یرا فشار داد و در سالن را باز گذاشت ، تا وقت فونیدکمه آ  یحرف چیمادر بدون ه

.زحمت باز کردن در را به خودش ندهد  یکس

!؟ دیچرا در را باز گذاشت....  ادیخانم ، پشه م: گفت  طاهره

....ایام ن نکرده تیکارت طاهره وتا صدا  یبرو پ: رو به طاهره خانم گفت نشست  یمقابل در م یراحت يکه رو  یدر حال مادر

و در ( من است  ریانگار تقص...  کند  ی، با من لج م آورد  یکه کم م  یخانه هر کس نیا يتو.... بابا  يا :گفت خانم با قر قر  طاهره

(آشپزخانه گم شد

 سویک: ، گفت  دیمال  یاش را م اتاق چشمان تار شده یکیکه در تار  یو در حال ستادیخانم هن هن کنان در چهار چون در ا افسانه

!؟ سویگ!.... ؟ سویگ! .... ؟ ییگو  یچه م نمیبب ایب! ؟... ییاکج! بانو ؟ سویگ!! 

در  شیصدا...  دهیشده بود که انگار قاتل پدرش را د رهیمادر که از خشم آتش گرفته بود ، چنان به افسانه خانم خ چشمان

!؟ یگندگ نیبه ا  ینیب  یمرا نم... هستم  نجایتو افسانه من ا ایب: ، که گفت  دیچیسالن پ
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کورمال کورمال وارد خانه شد و  آورد  یرا با شتاب در م شیها در کفش يکه در مدخل ورود  ی، داخل خانه شد با در حال فسانها

 يا لقمه نیدستت درد نکند با ا: وقته گفت   یتازه کند ، ب یمادر اما طاقت نداشت ، تا افسانه خانم نفس. مبل نشست  نیاول يرو

  یدارم که پ يخواهر نیهمچ دانستم  یمن اگر م...  يرا در حقم تمام کرد يدرد نکند ، خواهر تتسد...   یما گرفت يکه برا

.گشتم  یدشمن نم

(هیگر ریافسانه زد ز )

... پاك است ... است  یبیپسر خوب و نج  یلیخ:... افسانه خانم گفت  ياز صدا دیبه تقل ینازک يبا صدا. تر شده بود  ریش مادر

! است ؟  یکم زیچ نیبه نظر تو ا... زن قلب اوست  نیباور کن که وحدانه اول.....  ستیها ن حرف نیو ا ير بازاهل دوست دخت

به خدا اگر خودم دختر داشتم به سروش ...  شدم  یوحدانه واسطه نم ياست که برا يکه سروش آدم بد کردم  یمن اگر فکر م

.....دادمش  یم

(تر شدافسانه خانم بلند  هیگر يصدا )

 ادیمادر ، افسانه خانم ز میگو  یم. نبودم  شیکه آخر فیزن قلب سروش بودم اما ح نیکه اول دیشا...  دیالبته ، من شا: ....  گفتم

 نهایا.... دروغ گفته  ها زیجور چ نیو نظر و ا يو نجابت و استقالل فکر یو پاک  یراجع به خوب  یکم کیفقط ... دروغ هم نگفته 

....!!!نبودند ، بودند ؟  یمهم يزهای چهم که اصالً

آشپزخانه سه پله باالتر از سالن قرار داشت از آن باال من در ... خام سرش را به سمت من برگرداند و به من نگاه کرد   افسانه

.موضعه قدرت بودم و افسانه خانم در موضعه ضعف

 دایپ يزیچ...  یتی، مصرع ، ب دیخواند  یآنرا هم م) شاهد ( اگر  دیشا ... دیدادم ؛ کاش فال حافظتان را را ته خوانده بود ادامه

.کند  ینیب شیرا هم پ مانییجدا... که بعد از قسمت هم شدن ما  شد  یم

تحفه به درد بخور بود  نیمن احمق را بگو که با خودم فکر نکردم که اگر ا... اصال من را بگو : و گفت  دیرشته حرف را قاپ مادر

.يریسراغ ما را بگ يسال و اند کی، بعد از  يکرد  یاسد اهللا خان را ول نم لیو فک و فامکه ت
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(دستانش پنهان کرد يافسانه خانم صورتش را تو )

قسمت پسر خودت بشود  ها بیها و نج خوب نیاز هم  یکیساعت ،  نیکه به حق ا یاله..  فتادهین یحاال هم اتفاق: ادامه داد  مادر

.میکن  یآنجا با هم حساب کتاب م.  امتیوگرنه که حساب من و تو به ق....  کنم  یحاللت م گریت من دآن وق... 

که به زحمت صدا از   یسرش زد و در حال يدستانش گرفته بود ، محکم با دست تو يخانم که هنوز صورتش را تو افسانه

....است يپسر نیکه سروش چن دانستم  ینم...  انستمد  یبه خدا من نم...  سویبه خدا گ: ، گفت  شد  یخارج م شیگلو

مردم  يها ها و دختر با زن ایکند ،  یچشم چران یخانوادگ يها بودم در جمع دهیوقت ند چیمن ه.... به خدا نبود ... نبود   یعنی

.کند  یشوخ

!!؟ ها رزنیجمع پ! ؟ ستیچ یخانوادگ يها منظور شما از جمع:  گفتم

(هاج و واج مرا نگاه کردافسانه خانم  )

بار از برخوردش با  نیاتفاقا اول.  کرد  یم یتان هم چشم چران یخانوادگ يها در جمع یحت دمیکه من د یدادم ، سروش ادامه

.ام ازدواج کرده يکه با چه جانور دمیفهم مایس شیدختر عمو

خود شده بود   یو از خود ب دیرقص  یها م ها و زن حلقه دختروسط   یاو را وقت حیهم رفتار قب مانی، قبل از آن در شب عروس  یعنی

 میکرد  یم یها سالم و احوالپرس با مهمان  یوقت. گذاشتم  اش  یشب عروس ياما به خاطر عقل کمم آن را به حساب شاد دمی، د

قبل از آن در  یمن احمق ، حت... گذاشتم  لیشناخت فام ياو برا یرکیو ز ياما به حساب کنجکاو.  دمیو هرز او را د زینگاه ت

 يبه هزار جا ایبه پارك  ای نمایبه س ای میرفت  یکه به رستوران م  یمردم ، وقت يها ها و دختر او را به زن زی، نگاه ه يدوران نامزد

دچار حسادت زنانه  دیامن نب... نه .... نه :  گفتم  یو م کردم  یرا با خودم تکرار م)  نجبرا لیخل( اما مدام جمله .  دمید  یم گرید

.....بسازم ریهمسرم غل و زنج ياز عشق برا دیمن نبا... بشوم 

 يکه تمام بدنم را در هم مچاله کرده بودم با زار  یزانو نشستم و در حال ينداشتم ، رو ستانیقدرت ا گری، د دیلرز  یم میها زانو

نگاه ..... چی، ه يا نگاه هرزه چیکه ه  یمن يبرا.  دیمن گرفت يبرا لقمه را نیشما ا. همه دست پخت شما بود ...  نهایو ا: گفتم 
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دلم هم  یکه حت  یمن يکه پاك و سالم بودم ، برا  یمن يبرا. نکرده بودم  میدر زندگ يپسر چی، به ه يمرد چی، به ه يا هرزه

....من.. .من ...  استیمحله برو ب شیکه دل زن ها  ییایدن نیدلم بکر بود ، در ا... بکر بود 

.ها دیرو  یم نیاز ب.... ترا به خدا وحدانه خانم : گفت  کرد  یگل گاو زبان را مقابلم دراز م وانیکه ل  یخانم در حال طاهره

روز خوش  کیبه قول خودش .. تباه شده  اش  یهمه زندگ... نمانده   یباق شیبرا يزیچ گرید... رفته  نیام از ب بچه:  دینال مادر

کثافت دلش را خون کرده از بس عرق  کهی، آن هم از ماه عسلش که مرت اش  یآن از شب عروس...  دهیمرد ند نیهم با ا

 .کرده یو هرزگ خورده  یم

!!؟ خورد  یسروش مشروب م!! گرد شده بود گفت ؛ سروش ؟ شیها خانم که چشم افسانه

!!در از بچه خواهرش شناخت داشتهخاله معرف ، چق نیترا به خدا بب... مامان : گفتم  يپوزخند با

،  مانیسر ارث پدر...  میبا هم قهر بود  یعنی...  میسالها با هم اختالف داشت ایراستش من و رو: گفت  یبم يخانم با صدا افسانه

و سروش چند ماه قبل از ازدواج وحدانه   یعنی شیپ میسال و ن کی نکهیتا ا...  میشده بود و قطع رابطه کرده بود مانیدعوا

.مان دادند یو آشت ندواسطه شد لیفام يها بزرگتر

 نیسروش ا دانستم  یبه خدا من نم... کردم   ی، من هم وحدانه را معرف گردد  یسروش دنبال زن م يگفت که برا ایهم رو بعد

خوب راستش ، ... باور کردم من هم ......  کشد  یهم نم گاریس یحت... سر به راه است   یلیسروش خ گفت  یم ایرو... است  يطور

  یلیخوب همان موقع ، خ  یول... سال بود  زدهیدوازده س کنم  یفکر م...  میقطع رابطه کرد همبچه بود که ما با   یلیسروش خ

!!...حاال دانستم  یمن چه م... بود   یپسر خوب و حرف گوش کن

با   یعنی...  شیشناخت  یم یسالگ زدهیکه در س يشده بود يرو معرف پس لیتو وک... خانه را پر کرد  يمادرم فضا غیج يصدا

!!ها او عوض شده باشد ؟ سال نیممکن است در تمام ا يخودت فکر نکرد

...خانم با تأسف سرش را تکان داد افسانه

... طور است  نیهم شهیهم... غصه نخور خانم : گل گاو زبان را مقابل افسانه خانم گرفته بود گفت  وانیخانم که حاال ل طاهره
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.شوم  ینم  یکس يبرا  یمعرف کس رمیمن اگر بم...  شکند  یها سر معرف م همه کاسه کوزه

....برو دنبال کارت يا طاهره ، تا نمرده: گفت  مادر

ها  لب گل گاو زبان مدام به يها وانیو ل.... همه ساکت شده بودند .... رفت  رونینازك کرد و از اتاق ب یپشت چشمم طاهره

.گشتند  یاما سر پر بر م شدند  یم کینزد

:عاقبت افسانه خانم سکوت را شکست و گفت

 يزی، چ يآورد ، فکر کردم تولد میرا برا  یکه سروش کارت عروس شبیپس پر... گرفتند   یو وقاحت تمام عروس شبید

تعجب  نقدریاست ا  یکه کارت عروس دمیاز کردم و درفت و کارت را ب  یوقت.... نگفت  يزیاو هم چ.  دمینپرس  یچیه... است 

کارت  نیا دانم  یبه اسد اهللا خان گفتم نم... کارت را آورده بود  رید نقدریمخصوصا که ا... کرده   یکردم که فکر کردم شوخ

و سروش که حاال  اسد اهللا خان گفت ، سالگرد ازدواج وحدانه... واقعا کارت سالگرد ازدواجشان است  ایاست   یشوخ  یعروس

،  میعشقمان را به جشن نشسته ا شیما رو(  ودنوشته ب... کارت را دوباره خواندم ...  دیگو  یراست م دمید. است  دیع ستین

چقدر چانه : اسد اهللا خان گفت !! ؟ ستیک گرید يبهادر: به اسد اهللا خان گفتم )  يبهادر....  انیالماس...  میمنتظر قدومتان هست

آقا   یهم آخر شب حاال... بدهد به تو  ایدادند دست رو. است  انیالماس لیاز فک و فام  یکی  یزن البد کارت عروس   یزن  یم

تا . نزدم   یحرف گریمن هم قانع شدم و د....  آورند  ینم رید نقدریرا که ا  یوگرنه کارت عروس....  دهیسروش زحمتش را کش

هاج و  انیالماس يو آقا ایرو دمیاز در که وارد شدم د.... کارت نوشته بودند  يکه تو  یغروب رفتم به آدرس باق روزید نکهیا

 دیصورتش سف دمید... که من خبر ندارم  ستیک  ی، عروس ایرو يریباال نگ: گفتم  ایرفتم طرف رو...  کنند  یواج به من نگاه م

... شدم  رهیا چشمان از حدقه در آمده به عروس و داماد خب...  کند  یم  یفکر کردم شوخ...  گریسروش د  یعروس: شد و گفت 

 انیزن سروش و مثل سوزن م: جواب داد  ایرو!! ؟ ستیک گرید نیا: گفتم  ایبه زحمت به رو... وحدانه نباشد  کردم  یباور نم

.جماعت گم شد

جز من... گار همه از ماجرا خبر داشتند جز من ان...  امدیحالم جا ن  یول...   یول... آب قند خوردم ... ضعف کردم ... کردم  غش

....
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.....ها کثافت... ها  آبرو  یب...  ها ایح  یب: گفت  هیبا گر مادرم

: ، در گوشش گفتم  انیالماس لیفام يها از زن  یکی شیرفتم پ. ، ادامه داد  زند  یکه در خواب حرف م  یخانم مثل آدم افسانه

!خبر دارد ؟... سروش پس وحدانه خانم کجاست ؟ زن 

 دهیانگار جوك شن...  دندیخند  یه..  دندیخند  یه... خنده  ریزدند ز  یکرد و همگ گریبه من و چند زن د ی، نگاه متعجب زن

. آقا داماد دعوت بودم  نیهمم  یعروس شیپ میسال و ن کیمن درست ! زدم ؟ يحرف خنده دار دیببخش: عاقبت گفتم . باشند 

!! شده و کجاست ؟  یاست که بپرسم آن خانم چ بیحاال عج... به اسم وحدانه  یخانم... بود  يگریانم کس دمنتها عروس خ

به خدا . تا او باشد به پسر مردم بند نکند ... رفت دنبال کارش .... خدا رحمتش کند : بود گفت  هیتر از بق ریها که پ از زن  یعنی

واهللا : زن ادامه داد ! چه ؟:  دمیبا تعجب پرس... نگفته  يزیچجگر گذاشته و  يدان روسال دن کیبوده که   یزن خوب ایباز هم رو

...  ردیسروش بگ يبرا  یزن نیبود چن دییبا ایرو قهیدختره خودش را بند سروش کرده بود وگرنه از سل میدیطور که ما فهم نیا

.مجبور شده چارهینگو ب

 يمرد چیکه در همه عمرم با ه  یمن.. من ... خوددار باشم  توانستم  ینم... نبود دست خودم ...  دمیخودم را شن هیگر يصدا _

!!!...شدم  یکه محکوم نم  ییها زیرستوران هم نرفته بودم ، حاال داشتم به چه چ یحت

ام را  ل من و بچهد  یبه اندازه کاف... بلند شو و برو خانه ات ... بس است   یکه گفت  یهر چ... بس است افسانه : گفت  مادرم

 یداشته باش ياعتقاد ها زیچ نیالبته اگر به ا. نه خودم ، نه دخترم ...  کنم  یحاللت نم میکردم تا بگو تیفقط صدا...  يا سوزانده

!!

فکر ....سروش آدم است  کردم  یفکر م... کنم  ریخواستم کار خ... ندارم  یمن که گناه...  سویبس کن گ: خانم گفت  افسانه

 نیعاقبتشان ا دانستم  یچه م. عمر پشت سرم است  کی رشانیخ يدعا  شود  یفکر کردم خوشبخت م... است   یردم پسر خوبک

.شود  یم يطور

.کند  یفکر کنم ، دختر مردم را بدبخت نم... آدم که با فکر کنم ...   یخور نکن  یفکر ب نقدریا  یتا تو باش: گفت  مادر

(و از جا بلند شد )
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...يتلخ و بد عنق نبود نقدریتو که ا..  سویگ:شده بود ، گفت  رهیمادر خ يها مبل به قدم يخانم همانطور که وارفته رو افسانه

 يام به چه حال و روز جگر گوشه نیبب... نگاه کن : با دست به من اشاره کرد و گفت  دیچرخ  یکه م  یو در حال ستادیا مادر

چقدر طول  دانم  ینم!!... ؟  یگفت  یرا م ها نی، باز هم هم يدید  یحال و روز م نی، دختر خودت را با ا وحدانه ياگر جا... افتاده 

  یول... خود چه به روزمان آمده   یخود ، ب  یکه ب میو فراموش کن میبرگرد مانیعاد  یبه زندگ میبتوان نهتا من و وحدا کشد  یم

.به سالمت... را بشنوم  تیو نه صدا نمتی، نه بب نمتیبب گرید اهمخو  یتا آن موقع نم... هر چقدر طول بکشد 

.را بست منیدر اتاق نش و

: گفتم  رفتم  یکه به سمت اطاقم م  یبلند شدم  و در حال میمن هم از جا. شده بود به من نگاه کرد  دیام  خانم که ازمادر نا افسانه

چون .  دینیب  ینم ریخ   یکدامتان از زندگ چیو نه شراره ه اینه سروش ، نه روکه نه شما ،  نیمطمئنم ، و آن ، ا زیچ کیمن از 

.دمیاز انصاف و عدالت خداوند به دور است و در اطاقم را محکم بهم کوب باشد نیاز ا ریاگر غ

: گفت  گذاشت  یم زیم يرو تیرا با عصبان وانیکه ل  یگل گاو زبان نصفه وارد اتاق شد و در حال وانیبعد طاهره با ل قهیدق چند

با ...  مانند  یشوهر م  یمردم ب يها چرا دختر ندیگو  یآن وقت م!! حاال دلتان خنک شد ؟...  دیبدبخت را چزاند رزنیپ نیخوب ا

از پشت در )  دیو در اتاق را محکم بهم کوب... ( شوند  دهیاصالً به دردك بگذار همه ترش. کند  ریخ کاروضع آدم غلط بکند  نیا

دختر پسر  يتو به جا نکهیا يبرا.... ؟ ستیتو ممکن ن يچرا درك درد من و مادرم برا  یدان  یم... طاهره   یه: زدم  ادیبسته فر

!؟.... يدیفهم...  يدار

 بدبخت شدن که دختر ، پسر... خانم جان   یکن  یاشتباه م: در گفت  يبود باز کرد و از همان ال دهیرا که بهم کوب يطاهره در

!!يکرد  ینم  یبدبخت خال نیبدت را سر ا ریتقد  یدق دل میگو  یمن م... يدیبود که نفهم يگرید زیحرف من چ... ندارد 

میاندازیب رمانیعادت همه ما آدم هاست که اشتباهاتمان را گردن تقد نیا... کدام است  ریتقد... بس کن طاهره خانم :  گفتم

...

بس  گرید یسخنران... ها را جمع کن  استکان نیا ایب... طاهره ... طاهره ... مادر بلند شد  يصدا ، دیبگو يزیتا خواست چ طاهره

.هم اضافه شد نیا  میکن کم داشت حتینص... است 
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(دیو دوباره در را محکم بهم کوب(  رود  یکس فرو نم چیکله ه يحرف حساب تو...  گرید نیهم: با حرص گفت  طاهره

چهاردهم فصل

1380ماه سال  رمه

و من در مدت عادت  گذارد  یاز شناسنامه من خط خورده م شهیهم يکه اسم سروش برا يشصت روز ، از روز گرید حاال

شراره کمتر در گوشم  يها خنده يصدا گریحاال د.. آورده فکر کنم  ام  یکه سر زندگ  ییام که کمتر به سروش و باال کرده

کردند که به  شنهادیاز دوستانم به من پ  یلیخ....  دهد  یکمتر آزارم م یلعنتسرکشش در آن شب و کابوس نگاه و کالم  چدیپ  یم

مانده بود تا خودم ، خودم را   یقدرت و اراده در وجودم باق نقدریهنوز ا. کار را نکردم  نیروانپزشک مراجعه کنم اما من ا کی

، خودش ، خودش را از نو  یدر فرصت کوتاه کنند  یرا جدا م از بدنش یمین  یکرم که وقت کیدرست مثل . کنم  يبازساز

.شود  یموجود کامل م کیبه  لیو دوباره تند سازد  یم

 نهییدوش حمام ، کنار آ ریز... مان  یدر خلوت خصوص دیالبته هنوز هر کدام از ما شا... و پدرم هم آرامتر شده اند  مادر

انگار نه ...  میکن يکه مقابل هم نقش باز میاما عادت کرده ا میرا پاك کن مانسیخ يها لحاف چشم ریشب ز ای...   ییدستشو

....رفته یآمده و نه خان یپدر نه خان لبه قو... افتاده  یانگار که اتفاق

 مگر قلب شکسته من که زیهمه چ... رو به بهبود است زیدوستانم که بگذارم ، همه چ جایب يها يها و دلسوز از طعنه قتیحق در

.است زاریاز عالم و آدم ب

مثل من که اصوال   یآدم يآن هم برا... است  گرانید دنیبخش يبرا  یدو ماه فرصت کم دیشا.  ستین بیهم عج ادی، ز خوب

.ندارد گرانید دنیعادت به بخش ادیز

فکر روز !! وحدانه ؟  یکن  یفکر م  یبه چ: گفت .  دیشده بود ، رشته افکارم را بر رهیها بود به جدول روزانه خ پدر که مدت يصدا

!!؟  یزن  یچرت م ای...  یامتحان

من که  ردیاش بگ انتقام مرا از سروش و خانواده دیکه اگر خدا ، خدا باشد با نیو به ا.... پدر  کردم  یبه خودم فکر م:  گفتم
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انتقام مرا از  دیداشته باشد با قتیت خداوند حقاگر عدال نیبنابر.  بخشمشان  یونه م کنم  ینه حاللشان نم...  کنم  یحاللش نم

به  امتیوگرنه روز ق... شوم   یکه من راض يطور کی... که دل من خنک شود  يطور کی  یچطور ول دانم  ینم.  ردیسروش بگ

(و چشمانم پر از اشک شد......(  شوم  یاز خودش به خودش عارض م...  شوم  یخدا عارض م

  یکه آب دهانش را به سخت  یکاره گذاشتم ، پدر در حال مهیکه حرفم را ن دیرنگ صورت پدر چنان پر  یدانم چرا ، ول  ینم

.ببخش.... نکن  نینفر... نکن دخترم  نینفر: ، گفت  داد  یقورت م

دل سوخته من را چه جواب !! چرا ؟!!.... ؟  یچ يبرا!!! ببخشم ؟: گفتم  دمیکوب  یم زیم يکتاب قطورم را رو ادیکه با فر  یحال در

....!!است ؟  یدستم خال!! ؟ دهد  یم  یکس

باشم  فهیمن ضع دیشا!.... ببخشم که چه بشود ؟... آن وقت ببخشم ... خدا که دارم ... قدرت ندارد  میبازو... کوتاه است  زبانم

هم  نشانیاتفاقا نفر. به خدا  سپارمش  ی، م ستی، ناتوان ن ستین فهییض... خدا که نعوظ به اهللا .  میایبر ن ها  یو از پس آن عوض

!!یزک! ببخشم ؟...  کنم  یم

 نقدریچرا ا دانم  ینم... ندارد ، به سمت اتاقش به راه افتاد  یحال خوش دیرس  یکه به نظر م  یبلند شد و در حال شیاز جا پدر

من   یحام....  کرد  یآنها طلب بخشش م ي، برا  یچ يبرا! ؟ زد  یم نهیسنگ آنها را به س  یچ ياصال برا. حالش گرفته شده بود 

....آنها  یحام ایبود ، 

، همان طور که دل  ردیکه دلشان آتش بگ یاله...  کنم  یهم م نشانیکه از ته دل نفر...  بخشم  ینه تنها نم: .... حرص داد زدم  با

.من را  آتش زدند

چرا ! ؟...شده وحدانه   یچ: مادر هراسان گفت ...  دندیدو رونیز آشپزخانه با مهیمن سراس ادیفر يو طاهره خانم از صدا مادر

!!؟  یزن  یم ادیفر

وقت خدا  کی... ، گناه دارند ، ببخششان  دیگو  یو به من م نجاینشسته ا... شده اسقف اعظم ...!! از شوهر جانت بپرس :  گفتم

مهم آن است که آنها ناراحت . ستی، مهم ن  یحاال تو ، اگر آتش گرفت .. دیآ  یکوچولو دردشان م کی،  چاندیپ  یگوششان را م
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.نشوند

دختر که  نیبه ا  یگفت  یچ...!!! نصرت : بلند گفت  يبود ، با صدا دهیبه چهار چوب اتاقش رس گریرو به پدر که حاال د مادر

را به سمت ما برگرداند  شیآنکه رو  یپدر ب! ؟ يگذار  یدختر م نیکه سر به سر ا يمگر آزار دار!! ..... آتش گرفته ؟ نطوریا

.داخل اتاق شد و در را بست

....و طاهره خانم با تعجب بهم نگاه کردند مادر

!کرد ؟ ينطوریچرا ا نیا.... پناه بر خدا ..... واا: خانم گفت  طاهره

.و به آشپزخانه برگشت دیراهش را کش هم مثل ما و نیا... کرده اند  یهمه قاط... به خدا  دانم  یچه م: گفت  مادر

 يو پرستار  یداخل يها از همه مبحث.  آمد  یاز همه جمالت آن بدم م  یکردم که بخوانم ، ول  یرا دوباره باز کردم و سع کتابم

 ياصال من را چه به پرستار....  آمد  یاز همه و همه بدم م. کودکان و نوزادان ...  یو جراح  یداخل..  مانیاز زا... از زنان ... بروتر 

 يها از بعد از ظهر   یکیشب بود و  7 کیساعت نزد... کتابم را بستم و به اطاقم برگشتم . کند  ياز خودم پرستار دیبا  یعنی! ؟

گنجشک  کی. کرد  یکم کم داشت پر بالش را جمع مم گریآفتاب د.نشسته بودم  اطیح يرو به رو... دو نفس آخر تابستان 

خرمالو ، از بار خم  يها درخت.  زد  یبه آن نوك م یبود و با خوشحال ردهک دایچاله پر از آب پ کی اطینه گوشه حکوچک تش

...کردند  یم ییبوم پر از رنگ خودنما کیمثل  دیسف يها روز يشده بودند و البال

 يتازه آب خورده بو يها از چمن. ود ب ایدن یقیموس  نیها کنار آن گوش نوازتر فوران فواره يپر از آب بود و صدا استخر

و  بایطور ز نیهم زیو همه چ زد  یلم داده بود و چرت م يبوته غرق گل کاغذ ریز هیهمسا دیسف  و گربه آمد  یم یسبزه و تازگ

.من  یآهنگ زندگ بد تمیبه جز ر زیهمه چ. بود  نیدلنش

را  تیها اسباب و کتاب! ؟..... وحدانه : در را باز کرد و گفت .  داد  یراهرو خبر از آمدنش م يها پارکت يمادر رو یصندل يصدا

!؟ يمگر فردا امتحان ندار!! ؟  یزن  یچرت م نجایا يو آمد يا سالن به امان خدا گذاشته يتو

....باال انداختم یتفاوت  یرا با ب میها  شانه
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 ی، هر جا که بخواه ماند  یم  یمدرکت باق يعمر تو کیاش  نمره.... است  نالیامتحان فا نیا!! چه ؟  یعنی: به اخم گفت  مادر

!!يدار اجینمره احت نیبه ا  یبکن یکه بخواه يو هر کار يبرو

مدرك آدم بماند  يعمر تو کیکه  يا به نظر شما نمره: زل زدم و گفتم  شیها چشم يتو میمستق. و نگاهش کردم  برگشتم

منکه عمرم ! خراب شود ؟ ام ندهیو آ رمیکه نمره کم بگ نیاز ا!! ؟ دیترس  یم  یشما از چ!! شناسنامه ؟ ياسم تو ای! مهم تر است ؟

!!خنده دار است  یلیخ نیفکر نکنم ، ا... نه !! نمره ؟ کی!! خراب کند ؟ تواند  یم يزیرا چه چ یعمر تباه کی...!! تباه شده 

را هم آتش گرفته  گرانیدل د  یانگار وقت. ته بود سوخت اما دل خودم آتش گرف شیدلم برا. به نم نشست  شیها چشم

که   یمثل آدم. همه را با خودم خاکستر کنم  خواست  یو دلم م سوختم  یداشتم م. دست خودم نبود .  شدم  ی، آرام م دمید  یم

  یمن هم به هر آدم.  برد  یآب م ریو با خودش به ز زند  یچنگ م دیایدستش ب دمکه  يزیو به هر چ شود  یخودش دارد غرق م

!!!!پدر و مادرم ایدوست و آشنا باشد  خواست  یحاال آن کس م.رساندم  یم بیکرد،آس  یکه دستش را به سمتم دراز م

تو که  يا آورده  یات بدشانس  یزندگ يجا کیحاال ...  بندند  ینماز در مسجد را نم  یب کی، به خاطر  ها  یمیبه قول قد: گفت  مادر

!!...یرا به گند بکش تیزندگهمه  دینبا

همه  يمهم که البال  یلیخ زیچ کی!! میهست مادر ، که من و شما به آن فکر نکرده ا يزیچ کی: نشستم و گفتم  یصندل يرو

سواد را   ینکند نظر آن دکتر ب! ؟ ستیمنظورت چ: و گفت  دیرا درهم کش شیها مادر اخم... گم شد  مانیها مشکالت و غصه

!!؟ ییگو  یم

  یزاا باش یکیشود که تو هم  ینئ لیبچه دارم دل کیحاال چون من . دختر من از گل هم سالمتر است . ها چرند است  حرف نیا

حاال ... ( است  دیدکتر با کیاز   یحرف نیچن دنیشن  یول کردم  ی، تعجب نم زد  یم  یآدم عام کیحرف را  نیواال اگر ا... 

به  بی، آن هم ع گذارد  یم بیخودش ع يدکتر آدم رو کیتازه مگر به حرف )... بود  هشد یبه وضوح بلند و عصبان شیصدا

!!!؟  یبزرگ نیا

حرف  نیا خواهم  ینم گریندارد ، اما بار آخرت باشد ، د بی، ع  یبه مادرت هم گفت....   یحرف را گفت نیا نجایوحدانه ا نیبب _
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!!!!؟ يدیفهم !! ییبگو گریکس د چیو به ه گرید يجا چیرا ه

.....موضوع نبود نیاما حاال منظور من ا... بود  دهیفا  یموضوع ب نیزدن با مادر سر ا چانه

....بود يگرید زیمنظورم چ... مادر :  گفتم

.نشست شیبرود ، با تعجب دوباره سر جا رونیاز لبه تخت بلند شده بود تا از اتاق ب مادر

 انمانیو آشنا لیاز فام  یام چون کس خوش شانس بوده  یلیام ، خ که من از سروش طالق گرفته دوماه نیمادر در ا: دادم  ادامه

چون نه .  ستین يمعجزه ابد نیا  یول. معجزه است  کیدرست مثل  نیا  یول... اند  دهیطالق من و سروش نفهم هیاز قض يزیچ

 ستیقرار هم ن.  دیرا از مردم پنهان کن قتیحق دیتوان  یر مکنم و نه شما تا آخر عم میقا راخودم  توانم  یمن تا آخر عمرم م

...  میو آشنا را بزن لیفام دیو از ترسمان ق میکن يباز لمی، ف میدر آورد يباز  دور ماهه ، موش و گربه نیطور که ا نیهم شهیهم

مجبور  يوقت من از سر ناچار کی ایو  زند  یخبر م  یخانه را ب نی، درا فرن کی،   یوقت کیروز ،  کیباالخره !! ؟  یباالخره که چ

شود  یمردم مثال دلسوز سرم آوار م اتیها و چرند و حرف هیکلفت و کنا لیجواب تلفن را بدهم و آن وقت است که س شوم  یم

.

!را خواهم داشت ؟  ییها روز نیکه دارم تحمل چن یطیشرا نیمن با ا دیکن  یمادر شما فکر م _

(...دستانش گرفت نیمادر سرش را ب )

، دلم  زند  یام هر م اشتباهات نکرده ای،  میزندگ وهیش ایدرباره من   یکس  یوقت... اش را ندارم مادر  من حوصله: دادم  ادامه

بخورم و به حرف خاله و عمه  ییمبل و چا يآنجا رو نمیبنش. من طاقتش را ندارم ... اش کنم  خودم خفه يها با دست خواهد  یم

نه مادر ، ... ، گوش بدهم و لبخند بزنم  کنند  یم نیاش را نفر سروش و خانواده ایو  دهند  یم يدلدار امن ر ایو عمو که  یو دائ

.ستمینه ، من آدمش ن

است که به  یطیشرا نی، ا میو نخواه میبخواه! هم هست ؟ يا مگر راه چاره: گفت  شد  یم دهیکه به زحمت شن یبا صدائ مادر

.دیآ  یم شیپ يزود

.بروم نجایاز ا خواهم  یم. راه چاره سراغ دارم  کیمن ... چرا :  گفتم
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!!!؟  یبکن یخواه  یچه کار م: گفت ... اش بلند شد  چنان با شتاب سرش را بلند کرد که اسب گردنش گرفت و ناله مادر

من ....ر تهران ، در گود حوادث و وسط آتش د. باشم  نجایا خواهم  یطرحم را در شهرستان بگذرانم ، نم خواهم  یم:  گفتم

.که وحدانه و سروش رفته اند خارج دییو مردم بگو لیشهرستان شما هم به فام روم  یم

؟  یباالخره که چ: گفت  مادر

.میرو  یاصال همه باهم م... طرحم تمام شد ، واقعا رفتم   یهم وقت دی؟ شا  یخدا را چه دان:  گفتم

 !که ستین ها  یسادگ نیبه ا! ؟ شود  یمگر م!!  ییگو  یم يزیچ کی!!!  يا شده وانهیتو د: گفت  مادر

، شما هم  رمیگ  یخانه م کیآنجا .  گذرانم  یتهران طرحم را م کیشهرستان نزد روم  یمن م... است   یسادگ نیچرا به هم:  گفتم

  یبعد هم پدر را راض.  گذارد  یطور دو سال م نیمن ، هم شیپ دییآ  یبار م کی يا من تنگ شده مثال هفته يهر وقت دلتان برا

.میبرو رانیاز ا  یتا همگ کنم  یم

.خودش را آواره کند يریسر پ شود  ینم  یاست قبول کند راض دیبع!! ؟  ینصرت چ: گفت  مادر

 نیهم تواند  یم! چه ؟  یعنی یآوارگ...  شود  یم  یراض يبه خاطر من به هر کار.  شود  یم  یراض... مادر  شود  یم  یراض:  گفتم

.میگو  یبد م...  زند  یرستوران هم م... نصرت  یرانیا يغذا هیته.. دارد ، آنجا ادامه دهد  نجایرا که ا يکار

؟  یباالخره که چ:   دیپرس... سخت به فکر فرو رفته بود ... را باال انداخت  شیها  شانه مادر

من هم آن ! نه ؟ ای میکن  یم  یمن و سروش با هم زندگ ندیبب ایآن طرف دن دیایب خواهد  یم  یچه کس ..  یچیباالخره ه:  گفتم

 دیبا شرفتیپ يبمانم به جا نجایا.  شود  ینم يبا روح و روانم هم باز...  کنم  یم شرفتیو پ دهم  یدرسم را ادامه م ایطرف دن

.مادر  یشناس  یمردم را که م. به شوهرش  دارم  يفکر کند که من نظر بدتا مبادا فالن خانم  انمصبح تا شب گوشه اطاقم بم

پانزدهم فصل

با آن چکار  دانم  یکه نم ییمحتوا  یب  یام و زندگ تمام شد و حاال من مانده شیها بیهم با تمام فراز و نش يجامع پرستار امتحان

جورواجور هست که اصال  يها فکر نقدریدر ذهنم ا .دارم  یو افسردگ یاحساس پوچ يبدجور یکنم ؟ راستش را بخواه
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.کنم  یحواسم را جمع زندگ توانم  ینم

حالش تا تصور کنم  توانستم  یم... بود  االتیخواب و خ نیرینسترن تازه نامزد کرده بود و در عالم ش.... را به نسترن گفتم نهایا

را  میها من و غصه توانست  یاو نم...   یعال زیهمه چ...  یدوست داشتن زیهمه چ...  ییایرو زیهمه چ...  0 ينامزد ییدوران طال....(

 یانیپا شیها از مادر که اشک ریغ  یبا کس...  مردم  ی، م کردم  یدرد دل نم  ی، اما اگر با کس دانستم  یخودم م.... درك کند 

 توانستند  یکه نم يبه جز دفتر و کاغذ  یبا کس....  دهیخم شیها  شده بود و شانه دیسف شیاز پدر که موها ریغ  یبا کس... نداشت 

اند و  نیریکه مثل عسل ش  ییها با حرف. توانستند دست نوازش به سرم بکشند و آرامم کنند   ینم... را بدهند  میها جواب اشک

.چسبناك رهیمثل ش

و  رمیگ  یم  یمنف يزنم ، انرژ   یهر وقت به تو تلفن م  یول... ها  ناراحت نشو...  ینال  یوحدانه تو هم که مدام م... اه : گفت  نسترن

... دو سر طرفم  ویمشت د کیبا  کنم  یفکر م.  دیآ  یها بدم م از همه مرد  یعنی...  دیآ  یبدم م مانیساعت از پ کیبعدش تا 

ها خانه خراب کن باشند و  که همه مرد ستیقرار ن.. ، نه سروش  مانمیترا به خدا نسترن ، من پ دیگو  یمدام م...  مانیپ چارهیب

 يها همه زن و شوهر نیاصال چرا ا...  شد  یسنگ بند نم يطور بود که سنگ رو نیاگر ا.  اورندیسر سال نشده هووسر زنشان ب

.کیآنت نیبه ا يا دهیچسب يا را ول کرده کنند  یم  یها زندگ تا که کنار هم سال یخوب و خوش

...چرا اشک به چشمم آمد دانم  یاما نم...  دمیخند _

(دیلرز  یرا که م میها  و شانه دید  یرا نم میها اشک.... (  يدیخدا را شکر که باالخره خند: گفت  نسترن

خوب است که آدم  میگو  ینم. خام بودم   یلیبا سروش نامزد بودم ، خ  یوقت....   یلیساده بودم ، خ  یلیمن خ... نسترن :  گفتم

پسر ،  نیخوب است که آدم امروز با ا میگو  ینم. باشد  عیخواب است که دلش محله برو ب میگو  ینم. شته باشد هفت دره گ

 یمثل من به حتم آخر و عاقبت  ییها مطمئنم که دختر.... من مطمئنم .....  ستیمثل من هم خوب ن...   یول. باشد   یکیفردا با آن 

نه پدر و مادر .  ستیهم مقصر ن  یهستند ، کس شان یو خام یتجربگ  یو ب  یسادگ انیمن قربان امثال...! نه بهتر ... مثل من دارند 

.....سرنوشت ی،نه معرف و نه حت
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. دهد  صیرا از پاك تشخ فیبتواند خوب را از بد ، دروغ را از راست و کث دیبا. داشته باشد  صیقدرت تشخ دیخودش با آدم

همه که مثل هم  دیگو  یراست م مانیپ.... باشد  شیپا يمواظب جلو دیمادرم آدم خودش بابه قول . است  ادیچاه و چاله ز

و لذت  ينامزد یینگذار دوران طال. نگذار احساسات به عقلت قالب شود . تا جمع کن  تحواس  یلیتو خ  یول....   ی، ول ستندین

عنوان از   یچیو به ه...... اصال بزرگوار نباش  يان نامزددر دور... مرد جوان مثال عاشق ، پاك باخته ات کند  کیمعاشرت با 

.... کن   یبرس ییرا با وسواس و بزرگنما زیو همه چ ریبگ تمقابل چشمان نیذره ب کی.... تامل نگذار   یساده و ب زیکنار همه چ

به ... بزرگشان کن  یحت.... ر کن به آنها فک... نبخش ...  ریساده نگ... فراموش نکن ...  ندازیرا پشت گوش ن مانیپ يها بیع

احتمال خطا  يطور نیا.  اشتخواهد د تیبرا يامدیچه پ. بزرگ شود  تینها یتا ب بیع نیکه اگر ا نیفکر کن و به ا شیانتها

.شود  یکم م  یلیخ

،  گرینه ، هر کس د مانیپ...  شوم  یم دهی، عمل کنم تا آخر عمر ترش ییگو  یکه تو م يطور نیاگر ا....اوه : گفت  نسترن

. فکر کنم  شیبزرگش کنم و به انتها تینها  یتا ب میدارد که اگر بخواه یبیع  یهر کس.  شود  ینم دایکه پ بیع  یباالخره آدم ب

.آورم  یسر از دادگاه در م

 شی، دست و پا ندیب  یمکه  بایزن ز دمید  ی، م میمن که  با سروش نامزد بود: بود ، گفتم  هیشب شتریکه به ناله ب یصدائ با

براق  شانیکه مردها کند  یمردم نگاه م يها به زن نقدریا گریقبرستان د ایپارك ،  ای،  میرو  یرستوران که م دمید  یم....  لرزد  یم

.نمیرا بب يروز نی، تا چن گذشتم  یاما م دمید  یم...  کردم  یم تاما گذش. شدند  یم

.... وقت است که منتظر است   یلی، پدرت خ ایبلند شو ب! ؟  یزن  یحرف م  یبا ک!! وحدانه ؟: ت در را باز کرد و آهسته گف مادر

.....با تو صحبت کند خواهد  یم

!!؟ يندار يکار. خب ، برو وحدانه جان : بود ، گفت  دهیمادر را شن يکه صدا نسترن

.خدا نگهدار...   یخوش باش... نه : دادم  جواب

(ذاشتمرا گ یو گوش )
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من به زور  دنیمقابلش نشستم ، سرش را باال کرد و با د....  کرد  یم يکاناپه وسط حال نشسته بود و با انگشتانش باز يرو پدر

....دیخند

خودتان را  ادیز. و خنده مثل هم است  هیخانه گر نیا يتو! ؟ دیبه زور بخند دیخواه  یچرا م دیآ  یخنده تان نم  یوقت: گفتم  ائک

.دیعذّب نکنم

(دیبار واقعا خند نیا )

!؟ شود  یکه نم ينطوری، ا  یبکن تیزندگ يبرا  یفکر درست و حساب کی دیبا... وحدانه جان  نیبب: حوصله گفت   یب مادر

!مادر ؟ شود  یچطور نم:  گفتم

.هدف  یکه هست ، عاطل و باطل و ب يطور نیهم: جذبه گفت  با

 (اختمرا باال اند میها  شانه)

!!  شده دایپ تیخواستگار برا کی: گفت  پدر

!؟ دایپ!! ؟...شده  دایپ!... ؟  یچه عال!! ؟... ا : و گفتم  دمیرا باال کش میاز ابروها  یکی

.....شیشناس  یفکر کن ، م.... پسر حاج آقا فرشباف است همان که تاجر فرش است . وحدانه  میگو  یم يجد: گفت  پدر

!!ناسازگار و بدخالق است ؟ ای!! مرده است ؟ ای شود  یزنش بچه دار نم..... یآخ:  گفتم

!!....کدام چیه: گفت  پدر

.عزب يها رمردیاز همان پ.... پسر است  ریپس پ... آهان :  گفتم

....ارهیدر ن يمسخره باز... وحدانه : زد  ادیفر مادر

.حاال نوبت فرش فروش هاست میدید ریها که خ از جواهر ساز!! چرا ؟ يمسخأه باز!! ؟ نه ؟ يمسخره باز:  گفتم

(دیکوب اش یشانیپ يپدر محکم با کف دست رو )

 تیزندگ ایبا خودت  يا لج کرده  یبا ک!! ؟  یبمان الغوزیگوشه خانه و  ینیبنش ها رزنیتا آخر عمرت مثل پ یخواه  یم: گفت  مادر
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!!؟

بنده خدا پارسال . روزگار   کیاز آن مردان ن... است  ینیآقا فرشباف مرد نازنحاج : دنباله حرفش را گرفت و گفت  پدر

. افسرده شده  يپسره بدجور.  گردد  یپسرش دنبال زن م يحاال برا. اش هر دو کشته شدند  عروس و نوه. تصادف کردند 

من  یاطیاحت  یبه خاطر ب. شد  دهیپاچ پسرم از هم  یمن مقصر بودم که زندگ دیگو  یم.  کند  یهم احساس عذاب وجدان م یحاج

....سرم را با تأسف تکان دادم. پسرم خانه خراب شد 

!؟ يآور  یدر م  یچ ياداها را برا نیا!! ؟  یکن  یم يطور نیچرا ا: گفت  مادر

  یداشته و برا دوست  شیمرد افسرده که عاشقانه زن و بچه و زندگ کی یناج. بشوم  یمن قرار است ناج نکهیا يبرا گفتم

دارم که دستش را دراز کند و من را از   یبه کس ازیمن خودم ن. احمق نابودش کرده ، اما من که خودم گرفتارم  کی یاطیاحت

 نینه پدر ، ا!!! دست دراز کنم   یکس يبه سو توانم  یم يآن وقت چطور.بکشد  رونیب زنم  یکه در آن دست و پا م یمرداب نیا

  یب گریام که د گرفته میمن تصم...  میکن  یم ریهم گ يگلو يما دو تا ، هر دو تو...  دیمن گرفته ا يبرا که ستین  یلقمه خوب

!!؟ دیخواه  یم.   یمجبورم کن دیخواه  یشما که نم..... گذار به آب نزنم 

. توست  يتار مو کی يم فدامن ، تا آخت عمر  یخانه من که سهل است ، تمام زندگ.  ستیدر کار ن ياجبار... نه : گفت   پدر

به خاطر خود  میزن  یم  یاگر هم حرف میرا ندار  یمن و مادرت که جز تو کس. توست  ي، من همه وجودم برا چیهمه ثروتم که ه

.توست

 .ام  زده  ییها حرف کیپدر ، من با مادر : همه شجاتم را جمع کردم و گفتم . بزنم حاال وقتش بود   یحرف خواستم  یم اگر

.دارم ام ندهیآ يکه برا یمیراجع به تصم  ییزهایچ کی!! نه ؟ ایبه شما گفته  دانم  ینم

(سرش را با تعجب تکان داد)

.شهرستان روم  یگذراندن طرحم م يبرا گریدو هفته د  یکیمن تا :  گفتم

،  خرم  یطرحت را م!  شهرستان ؟چرا حاال!! شهرستان ؟!! کجا ؟: که از فرط تعجب زنگ دار شدئوه بود گفت  یبا صدائ پدر
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!!؟  یکن  یم تیخودت را اذ  یچ يبرا

و قوم و  لیاز مرکز توجه فام خواهم  یم. که از تهران بروم  خواهم  یمن خودم م.  ستیالزم ن دنیخر.... نه ، نه پدر :  گفتم

سالمت روحم  يهم برا. دارد  تیا خاصشهرستان دو ت يگذراندن طرحم تو.  کند  یم ام وانهیحرف مردم د. دور باشم  شیخو

 شوند  یکار م  یاز مناطق محروم شامل سخت  یبعض یحت  یگاه. بهتر است  ام يو کار  یلیحصت ندهیآ يبرا نکهیبهتر است و هم ا

.شود  یصورت مدت طرحم هم کم م نیکه در ا

 دیباالخره که تو با!! وحدانه ؟   یفرار کن یخواه  یم  یاز چ .بهتر است   ی، باز هم تهران باش  یکه گفت  ییها نیبا همه ا: گفت  پدر

!!!؟  یتوان  یم!.... ؟  یفرار کن  یتوان  ی، تا ابد که نم  یکن  یزندگ لیمردم و فام نیبا ا

  یول. من االن به خاطر طرحم ممنوع الخروج جستم . ام  من فکر بعدش را هم کرده  یول!! است  حیحرف شما صح.... بله :  گفتم

.بروم خارج توانم  یطرحم را که بگذرانم م

!!؟ يها را از کجا آورد فکر نیا!! به سرت آمده ؟  یدختر چ! است ؟ يا غهیچه ص گریخارج د...!!   یعل ای: زد  ادیبر فر نیا پدر

نصرت در اروپا هم شعبه داشته  يا رهیغذا و رستوران زنج هیبا شما و مادر ، قرار است ته... بروم خارج  خواهم  یم: دادم  ادامه

 شان ثیو با حرف و حد آورند  یسر در نم مانیزندگ کیو پ کیهم از ج لیفام. بدهم  لیادامه تحص توانم  یمن هم آنجا م. باشد  

هم  شانیها بتی، با الطبع سوژه غ مینباش  یوقت.  میشو  یچشمان همه  دور م يو از جلو میرو  یما م. کنند   یاعصابمان را خرد نم

.میشو  ینم

!!.دهیها که نکش دختر چه نقشه نیا... ، رحم کن  ایخدا: گرفت و گفت  شیها دست نیسرش را ب پدر

و هر  يا کرده  یهمه سال در اروپا زندگ نیاز شما که ا...  يدیترس  یقدر نم نیا يرییوگرنه از هر تغ....  يا شده ریپدر ، پ:  گفتم

!!؟ دیترس  یم  یچ يبرا ستیاست ، شما بار اولتان ن دی، بع يا داشته  یعرب يها به کشور يهم صفر کباریچند ماه 

.يجوان و جسور و پر از انرژ. دختر جان ، آن موقع که من رفتم خارج جوان بودم : گفت   پدر

بار آزموده را آزمودن خطاست  کی(   یثان در... ها را دارم و نه توانش را  نه حوصله آن وقت. ام  پا به سنّ گذاشته گریحاال د  یول
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هم  الیر کی. همه سال آنجا جان کندم  نیا.  نجاستیاز ا شتریب  یلیخرجم هم خ  یدسته باشم ول يشتریدر آمد ب دیآنجا شا) 

از  ریغ....  ردمک  یو پاش نم ختیآنجا ر.  کنم  یم  یدر رفاهم و راحت زندگ نجایقدر هم که ا نیتازه ا.  منتوانستم پس انداز کن

!!؟ سویاست گ نیا

(نداد یمادر جواب)

را که باال  بیس کی. حاال تو برو دنبال کارت تا بعد : شده بود گفت  شانیکه به وضوح پر  یبلند شد و در حال شیاز جا پدر

.خبر ندارد  یکس شیاز فردا  خورد  ی، هزار چرخ م ياندازیب

شانزدهم فصل

.شده کار هر روز و شبم نی، ا میایام و غرق در فکر و رو ام زده خانه ریرا ز میها تا شب ، دست صبح

گذراندن طرحم ،  يبرا. عازم شهرستان نور . ام گذشته و فردا عازم هستم  که با پدرم صحبت کرده ياز دو هفته از روز کمتر

هنوز فرصت  یآنقدر زود که حت... شد  درست يزود نی، کارم به هم میگو  یباور کن راست م. نور  یدولت مارستانیدر ب

نگران   یلیمادر ، خ چارهیب...!!  يطبق معمول سفر کار..... هفته است که رفته سفر  کی رآخر پد.....  میام که به پدرم بگو نکرده

... جبور به رفتنم م.  ستین میپا شیپ يگریراه د. ندارم  يا چاره  یول.  سوزد  یم شیدلم برا....  ام ندهینگران من و آ. است 

.  شوند  یاز دست حرف مردم و تن لرزه راحت م  یکند ول تشانیاذ دیشا شان  یدلتنگ.  شوند  یهم راحت تر م نهایا ينطوریا

خودم  دیایکه قرار است مهمان ب ییکه هنوز هم روزها شود  یباورت م! ؟ دهم  یکه من هنوز هم جواب تلفن را نم شود  یباورت م

او  يجلو گریبه خدا د!! آمده ؟ مانباز مه:  پرسد  ی، م فتاد  یدوست پدرم تا چشمش به من م چارهیب! ؟ کنم  یم ستیرا سر به ن

، وگرنه حسابم با کارام  کند  یجور م میهتل برا ياتاق تو کیحاال به قول مادرم خوب است او  هست و . هم آبرو ندارم 

!!؟ دیگذاشت مانیرا با خانواده پ  یقرار عروس....!!! ترن نس يتو چه کار کرد میبگذر... بود  نیالکاتب

با چشم اشاره کردم که حواسم !! ها  نمانده  یوقت گریآخر شب است ، د!! ؟ يا ات را بسته هیاثاث: در اتاق را باز کرد و گفت  مادر

!!هست
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(لبخند زدم( سرت درد نگرفت ؟ یلیوکخدا !! ؟  یزن  یتلفن حرف م نیچقدر با ا: بار آهسته گفت  نیدوباره و ا مادر

.به سالمت... خبر نگذار   یمن را هم ب..  يفردا مسافر... خب وحدانه جان ، برو به کارت برس : گفت  نسترن

نه ! ؟ آخر نه خانه   يبرو یخواه  یحاال فردا کجا م: کرد و گفت  یشدستیکه پ میبگو يزیرا گذاشتم و خواستم به مادر چ یگوش

!!بعدأ دیایپدرت ب يکرد  یالاقل صبر م!! ؟  یینه جا!  يا کاشانه

از ! معطل بمانم ؟ توانم  ینم!! چکار کنم ؟ دیماه طول بکشد ، من با کی یسفر پدر به دوب دیمادر جان ، مادر من ، شا: گفتم

.مشو  یم مهیبروم  نروم جر دی، با کند  یشروع به کار را اعالم م خیوزارت بهداشت تار  یطرف

و بدون تنوع کنواختی  یزندگ نیخسته شده بودم از ا. اما من خودم مسر بودم که زودتر بروم .هم نبود  ها يطور نیا قتشیحق

.

.در نظر گرفته اند  ییکه جا یحاال مطمئن:  دیدوباره پرس مادر

مرا   یوقت.  ستیحساب و کتاب ن  یلکت ب، مم دیکن  یهم که شما فکر م ها ينطوریا....  میخوابگاه دار... مادر جان :  گفتم

.کنند  ی، فکر جا و مکانم را هم م رانیآن طرف ا فرستند  یم

 ياز خانه هزار متر  یتوان  ی، تو که نم میبکن  یفکر اساس کی دی، با میآ  ی، فردا با تو م آورد  ینه ، من دلم طاقت نم: گفت  مادر

!!!؟ يمتر ستیاتاق ده ب کی يتو يبرو

؟ دیچه کار کن دیخواه  یمثال م:  تمگف

. کنند  دایخانه خوب پ کی تیکه زودتر برا میسپار  یمعامالت امالك و م میرو  یم.  میآ  یفردا من هم م: جسارت تمام گفت  با

.ستین نکاریا يخوابگاه که جا.  میبار به تو سر بزن کیو من و پدرت هم هر دو هفته  يمگر قرار نبود که تو برو

 دمیسخت اقامتگاه جد طیکوچک و شرا طیمح توانستم  یبر فرض هم که من م. حق با مادر بود . را نکرده بودم  شینجایا کرف

!!؟ کردم  یرا تحمل کنم ، با مادر چه کار م

!!؟ بیآن هم در شهر غر! دو تا زن ؟!! ؟ میبدون پدر خانه بخر  یقبول ، ول:  گفتم

؟ میمن و تو ندار!! ها عقل دارند ؟ فقط مرد!!  ستندیها آدم ن مگر زن!!! ها  چه حرف...!! واا : مادر گفت 
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!!؟ رندیم  یگوشه و م کی گذارند  یسرشان را م...  کنند  یکه شوهر ندارند چه کار م  ییها زن نیا پس

(شد مانیکه زده بود پش  یو ناگهان خودش از حرف )

؟  یپولش چ:  گفتم

  یعنی. است  ٔپدرت دو امضا یبانک يها حساب من هست ، تمام حساب يتو ی؟ هر چقدر بخواه یواهخ  یچقدر م: گفت  مادر

.ها حق برداشت دارم من از همه حساب نکهیا

!!؟ شود  ی، اگر بفهمد ناراحت نم مییبه پدر نگو  یعنی:  گفتم

(بلند شد شیو از جا!! (  يا شده وانهیتو د! !؟ يدیوحدانه خانه خر يچرا برا دیگو  یپدرت م  یعنی: براق شد و گفت  مادر

.می، برو بخواب که فردا صبح زود عازم ریشب بخ...  ایباشد مادر ، تو هم ب: بالش پر فرو کردم و گفتم  يرا تو سرم

ام از  گوشه جگر گذارم  ینم گریبهتر است د میایبله ، خودم ب: ، گفت  کند  یکه با خودش نجوا م  یدر را بست و مثل آدم مادر

.چشمم دور شود يجلو

***

.بود نیسنگ يها نیخلوت ، اما مملو از ماش شهیهراز مثل هم جاده

همه  نیا نی، حاال چرا از ب يکرد  یرا انتخاب م يگرید يکاش الاقل جا. خطرناك است   یلیاش خ وحدانه ، جاده: گفت  مادر

!!؟  یکی نیا يرو یشهر ، دست گذاشت

؟ يرا سراغ دار  ییاز شمال بهتر شما جا!! ار نبود که شهر تاره من پاتوقمان باشد ؟مگر قر:  گفتم

....نبود يبعد يهم جا رازیاصفهان و ش... خب بله : مادر گفت 

  یدر ثان! ندارند که   ی، با تهران فرق شوند  یمحسوب م رانیشهر بزرگ ا 5مادر جان آنها که خودشان جزو : خنده گفتم  با

.دور است  یلیان خراهش

نوشته به شهرستان نور  نیبی، آنجا را ب میدیباالخره رس نکهیخدا را شکر مثل ا: به صحبت من بدهد گفت  یآنکه جواب  یب مادر

.دیخوش آمد
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.بدهم مارستانیب لیها را ماه کنم  و بعد تحو کاغذ نیا دیحاال بگرد دنبال اداره بهداشت ، با:  گفتم

(شدم ادهیپ( اداره بهداشت شهرستان نور  نیبب... جاستنیا: گفت  مادر

 شتریفکر نکنم ب... باشد .... باشد مادر : گفتم ... ببندند  ها یمعامالت امالک ترسم  ی، م میکار دار  یلیوحدانه بجنب خ: گفت  مادر

(شدم ادهیپ نیو از ماش( ساعت طول بکشد  میاز ن

***

.هست  یمعامالت ملک کی نجایا... جا نگهدار وحدانه  نیهم ....آهان : گفت  ادیبا فر مادر

 میندارد ، بعد چکارش کن دنیدو سال ارزش خانه خر  یکی. باشد  يازین کنم  یمادر من هنوز سر حرفم هستم ، فکر نم:  گفتم

!!؟

ها بود که پدرت  ند اتفاقا سالبما مشیگذار  یم میکن  ینم شی، کار  یچیه: گفت  شد  یم ادهیپ نیکه از ماش  یدر حال مادر

حاال ، خب    یول... من عاشق هتلم . ندارم  يدار الی، راستش من حوصله و گذاشتم  یشمال بخرد ، من نم الیو کی خواست  یم

.را قفل کردم و پشت سر مادر به راه افتادم نیماش) به راه افتاد   یمعامالت ملک ازهو به سمت مغ( بود  ينطوریقسمت ا

ها که جوان تر بود گفت   از مرد  یکیبلند شدند ،  شانیاز جا میما که دو دن بود دنیکه داخل مغازه نشسته بودند با د يمرد دو

!...لطفا دینیبنش دی، بفرمائ دیداشت يامر... سالم : 

.گردم  یدخترم م يبرا خوب و امن  یلیخانه خ کیمن دنبال .میخانه مزاحم شد دیخر يما برا: گفت يا مادر با جذبه مردانه

  یمیقد ادیفقط ز.  ستیاز نظر متراژ هم مهم ن يمثل کالنتر  ییجا کینزد. باشد   یامن يخواهم حتما در مرکز شهر و جا  یم

.نباشد

!؟...خانم ! آپارتمان ؟ ای دیخواه  یم ییالیو:  دیمسن تر پرس مرد

سراغ   ییجا ننیباشند و مطمئن ، چن  یآدم حساب ها هیبه شرط آنکه همسا .آپارتمان باشد بهتر است . هستم  يقاجار: گفت  مادر

؟ دیدار

.میکن  یم دایپ تانیبرا: ، گفت  زد  یدستش را با دقت ورق م يجلو لیکه فا  یجوان ، در حال مرد
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 لیهم منزل را تحو عی، سر میده  ینقد پول م.  میعجله دار  یلیخ.  میما وقت ندار!! نه  دایپ: گفت  يزنگ دار يبا صدا مادر

!؟ دی، متوجه شد گردم  یم لیو آماده تحو  یخال يمن دنبال جا.  میریگ  یم

، ان  میهم در ارتباط گرید  یما با چند معامالت ملک.  میکن  یم دای، پ دیتا عصر به ما فرصت بده... باشد خانم: مسن تر گفت  مرد

.میکن  یم دایپ نتایخوب و مناسب برا يجا کیشا اهللا تا عصر 

.من هم به دنبالش. تکان داد و از در خارج شد  دییٔسرش را به عالمت تا مادر

؟ میحاال کجا برو:  گفتم

 یخواست  یترا باش که م! ؟ میحاال چه کار کن.  شود  ینم دایپ  یشهر که انگار هتل درست و حساب نیا ي، تو دانم  ینم: گفت  مادر

.یائیتکه و تنها ب

من در نظر گرفته اند ، به  يکه برا  ییچون جا.  دییرفتن دارم ، مشکل من شما يحاال هم جا برا نیمادر جان ، من هم:  تمگف

.خورد  یدرد شما نم

.کند  یم يا لهیهر طو يمگر آدم سرش را تو. خورد  یکه به درد من نخورد ، قطعاً به درد تو هم نم  ییجا: با حرص گفت  مادر

؟ میاجاره کن الیو کیچطور است  میگو  یم... نشو یحاال عصبان... خوب مادر   یلیخ: گفتم  با خنده

فصل سال که شمال مسافر  نی، آن هم ا ایلب در ایلب جاده هستند  ایهمه  الهایو.... ندارد  تیامن! نه  يوا!! ؟ الیو: گفت  مادر

.دهند  یاجاره نم الیشب و کی ي، برا  یدر ثان.  کنم  یندارد من که جرات نم

.شب کی، چه برسد به  دهند  یاجاره م الیساعت هم و کی يبرا... مادر  دهند  یم:  گفتم

(برگشت  یو دوباره به سمت معامالت ملک.( حماقت است ...! نه : گفت  مادر

!؟ يرو  یم يکجا دار: گفتم  بلند

بهتر است  میکجا بمان امشب  یبداند که م قاینفر دق کیاگر :  ، گفت رفت  یهمان طور که به سرعت به سمت مغازه م مادر

(و در مغازه را باز کرد( البته خدا کند با وجدان باشند . است  نیاصال کارشان ا نهایا... هستند  ها نیهم
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!افتاده ؟ یاتفاق:  دیمرد مسن تر پرس... ما جا خوردند  دنیبا د نباریا ها مرد

ما   یطرحش را بگذراند ، ول دیپرستار است و با... امام باشد  مارستانیب دیش دختر من از فردا صبح باراست.. بله : گفت  مادر

ندارد ، به نظر شما ما  يگرید زی، دو تا مسافر خانه چ  یکیشهر هم که ظاهراً به جز  نیا.  میکه برو میشناس  یرا نم  ییاالن جا

{ !   ؟ شود  یم دایپ  یکجا هتل درست و حساب! نوشهر ؟ میبرو ایمحمود آباد  میدبرگر! مناسب تر است ؟ ام ي، برا  میکجا برو

 نیدر ا یهتل 1380در سال  نیشده اند بنابر سیتأس 1384و  1381 يها در سال بینور به ترت انیهتل نارنجستان و هتل آر

{شهر وجود نداشته

 يشنهادی؟ تو چه پ ستینظر تو چ... سهراب : د کرد و گفت فرو کرده بو ها لیفا يمسن رو به مرد جوان که سرش را تو مرد

.است  یببرشان خانه خودت ، طبقه باال که خال...  یحاج: بردارد گفت  ها لیآنکه نگاهش را از فا  ی؟ مرد جوان ب  یده  یم

،  رسند  یم گریساعت د دو... رزرو کرده اند  يسهراب ؟ آنجا را که خانواده محمود ییگو  یچه م: مسن براق شد گفت  مرد

!!جوابشان را چه بدهم ؟

خدا دو تا زن  يها بنده نیا  یول گرید يجا کیده نفر آدمند ، خانه تو نشد ، ... مرد دارند  يخانواده محمود: جوان گفت  مرد

 نجایهتل به ا نیتر کیو نزد نیمحمود آباد که هتل ندارد ، اول.  دیآ  یخدا را خوش نم... بروند که   ییهر جا توانند  یهستند ، نم

جاده ،  يتو لومتریک 65فردا صبح  دیدختر جوان با نیا. راه است  لومتریک 65که نوشهر است ، الاقل  مآن ه. هتل صدف است 

.دیآ  یخدا را خوش نم..  یحاج ستیصالح ن... کند تا برسد به محل کارش   یتنها رانندگ

.حق با توست پسر ، حق با توست: بود ، معذّب گفت  مسن که انگار وجدانش به درد آمده مرد

.دیبفرمائ..  یآبج دیبفرمائ...   یعل ای: گفت  شد  یبلند م شیکه از جا  یدر حال و

که خدا به پدر و مادرت عمر بدهد ی، دستت درد نکند ، اله يکرد یمردانگ.... آقا سهراب: رو به پسر جوان کرد و گفت  مادر

.

.ممیتیمن   یول يممنون خانم قاجار: گفت . نگاهش مکدر شده بود . را بلند کرد و به مادر نگاه کرد  جوان سرش مرد

.رفت رونیو دنبال حاج آقا از در ب دیراهش را کش نی، بنابر دینداشت که بگو  یحرف گرید... شد  زانیگوشه لبش آو مادر
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***

.ایدو طبقه درست لب در ییالیخانه و کی...  یو ساحلمحله خلوت  کی... حاج آقا خارج از شهر بود  منزل

،  میکن دایمناسب پ يجا کی تانیکه ما برا  یتا وقت. است  ایمه  یرفاه لیجا تمام وسا نیخانم ، ا دییبفرما: آقا گفت  حاج

.دیخبرمان کن دیداشت يهر وقت کار.  میکن  یم  یام طبقه اول زندگ چون من و خانواده. دارد  تیامن.  دیبمان دیتوان  یم

هزار تومان فعال  ستیدو نیا دیبفرمائ: را مقابل حاج آقا گرفت و گفت  یخدا عمرتان بدهد و دو بسته هزار تومان: گفت  مادر

. یخدمت  شما باشد ، تا حساب و کتاب کل

فکر .  میکن  یم دایپ تانیمسکن مطمئن برا کی ندهی، دو روز آ  یکی  یما حداکثر ط... است  ادیز نیا.... نه خانم : آقا گفت  حاج

.کنم  یم یمن کوتاه دیحاال که مستاجر ما شده ا دینکن

، با دقت و وسواس  می،مطمئن هستم حاال که نان و نمک هم را خورد کنم  یفکر را نم نیبا حاج آقا ا: زد و افت  يلبخند مادر

.دیکن  یم دایخانه پ مانیبرا يشتریب

.و از در خارج شد... نشااهللا ا: آقا گفت  حاج

  یچقدر بچه خوب.... پسره ، سهراب را  نی، خدا عمر بدهد ا ستیکوچک است اما بدك ن: به اطراف انداخت و گفت   ینگاه مادر

.چقدر ناراحت شد چارهیب. ها  زدم  یعجب حرف... بود  میتیطفلک . بود 

هم  گریصد سال د.  میستین یمادر من و تو اصالح شدن  یدان  یم! ؟ دیوت کردشان قضا ها راجع به باطن باز از ظاهر آدم:  گفتم

دست سروش و  چهیکه باز میهست یساده لوح يها هم که سرمان به سنگ بخورد ، باز همان آدم گریو صد بار د میکه عمر کن

برو زنش ! بود   یگر من گفتم پسر خوبم. دارد  یچه ربط: بود گفت  دهیابرو در هم کش که  یمادر در حال.  میپدر و مادرش شد

بود که پسره سر سفره پدر و مادر بزرگ شده ، از  نی؟ منظور من ا  یکش  یم شیاش را پ که تو حرف سروش و خانواده. بشو 

.ندارد یلیهر دم ب يها تیترب نیا

 ییلو(چمدان  پیمادر ز.و مادر نداشت  اصال پدر چارهیب! چقدر هم که سر سفره پدر با مادر بزرگ شده بود : پوزخند گفتم  با

فیح: کرد گفت    یاز آن خارج م  یکی  یکیرا  شیها که لباس  یو در حال دیرا کش اش ياصل فرانسو)  تونیو
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.میکرد  یاصال اجاره م ای میدیخر  یجا را از حاج آقا م نیوگرنه هم. خارج از شهر است  نجایکه ا فیح

ساکن هستند ، اگر  شهیکه هم نهایا. خارج از شهر باشد !! ؟ میجا را اجاره کن نیچطور است هم... مادر   یخوب گفت:  گفتم

!!دارد ؟ یباشند چه اشکال یمطمئن يها آدم

 يزیوقت چ کی دیبعد هم شا.   یجاده باش يشب ، تو یکیتار يتو ، تو خواهم  یاست که من نم نیاشکالش ا: گفت  مادر

.. راحت تر است  المیخ  ینه مادر ، داخل شهر باش....   یجاده تردد کن يکه مدام تو شود  ینم يزیچ ، ي، دکتر یی، دارو یبخواه

 يها دست يدفتر خاطراتم بود که تو! ( ؟ ستیچ گرید نیا...  ها شوند  یچروك م...  دانهرا مرتب کن وح تیها تو هم لباس ایب

(مادر بود

 یخواه  یکه م  یهست يا مگر تو دختر مدرسه:را تکان داد و گفت  شیها  م شانهمادر نامفهو...دفتر خاطرات : دادم  جواب

.ستیکارها مال سنّ و سال تو ن نیا! ؟  یسیخاطرات بنو

.درد دل کنم  یدلم خواست با کس دی، شا گریاست د  ییتنها... مادر  دانم  یچه م:  گفتم

؟ خورد  یدرد مبه چه  نیپس ا: تلفن اشاره کرد و گفت  یبه گوش مادر

(کرده بود لهیپ يخود  یب )

.است  یچقدر هم خال: دفتر را پر زد و گفت  يها ورق

بهتر  ییها نوشتن از هر گوش شنوا وقت  یبعض...  دیبگو تواند  یبه مادرش هم نم یها هست که آدم حت حرف  یمادر بعض:  گفتم

!!؟ دینداشت يزیچ نیچن  یوقت چیاست  خود شما ه

!!که فقط مال شما باشد و محرم دلتان ؟ یتر کامال خصوصدف کی

 میفکر کن یخصوص يزیبه چ میکرد  یدلمان هم جرات نم ينداشتند ، ما تو یخصوص يزینسل ما چ يها زن... نه : گفت  مادر

.میسیآن را بنو نکهیچه برسد به ا

و  يخواهد هر وقت نبود یدلم م!! ؟ یسینو  یاول دفترم م میجمله برا کی... مادر : دفتر برداشتم و گفتم  يخودکار را از ال  
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.باشم ادتیخواندمش 

:فکر کرد و بعد نوشت  یرا گرفت ، کم خودکار

، میرا مرتکب شو  یهر اشتباه مانیکه در زندگ میمجاز ما

.که نابودمان کند یاشتباه مگر

(لویپائولو کوئ )

!را نابود کرد ؟ میاشتباه من ، زندگ... مادر به نظر تو : ر اشک به چشمانم آمد ، گفتم از خواندن جمله ماد  یدانم چرا ، ول  ینم

ما همه با هم ... اشتباه از تو نبود : گفت . آرام شده بود   یلیخ شیصدا... شد  رهیخ ایدر یاهیمبل نشست و از پنجره به س يرو

از من و پدرت که .  يسنّ کمت از من و پدرت عاقل تر بود نیبا ا تو نمیب  ی، م کنم  یراستش خوب که فکر م...  میاشتباه کرد

سروش اگر . ازدواج خود سروش بود  نیا  یاصل رادیکه اشکال و ا  یدر حال.  استیازدواج فقط رو نی، اشکال ا میکرد  یفکر م

. کند  رانیسرش و يرا تو اش یناشوئز  یسقف زندگ توانست  ینم گریکس د چی، نه شراره و نه ه ایبود ، نه رو  یواقعا مرد زندگ

که دست پرورده همان مادر  یسروش. من و پدرت در مورد سروش بود   ی، اشتباه اصل میاشتباه نکرد ایمن و پدرت در مورد رو

 ، من و پدرت با کنم  یها با خودم فکر م وقت  یبعض. میداشت نانیو به خوش ذات نبودنش اطم میکه قبولش نداشت يمادر. بود 

؟خواهد بود  يگریدست آن مادر بزرگ شده ، طور د ریکه ز يکه پسر میکرد  یفکر م  یچه منطق

.ممکن است مثل پدرش باشد دیکرد  یچون شما ، فکر م:  گفتم

 میاست ،که فکر کرد  یکه او چطور آدم میدانست  یبود ؟ اصال مگر ما م  یآدم خوب  یلیخ انیکه خود الماس ستیحاال ن: گفت  مادر

  یبعض! ؟ میهست ينطوریها ا چرا ما آدم  دانم  ینم) قورت داد   یآب دهانش را به سخت.( او باشد خوب است  هیسروش اگر شب

 می، نگران میو نگران میرو  یم شیمدام پ.... میرو  یاما م مینیب  یچشمانمان م شیرا به وضوح پ ندهی، آ میدان  یرا م زیها همه چ وقت

، تا عاقبت با سر ته چاه  میرو  یو م میرو  یم نقدریا...  میرو  یاما باز م.  ستین مانیها به قدم ياعتبار چیه هک میدان  یچون م

.میخارج شو ناز آ مینتوان گریکه د یچاه.  میفتیب



ییهرنوش صفام - خلوت خلود کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤٤

گفتم که ، . نابود کند را  میاشتباه زندگ نیا گذارم  یمادر ، من نم: گفتم . صورتم را نوازش کرد  ایدر مینس... را باز کردم  پنجره

.خوشبخت شدم دی، شا  یاصال خدا را چه دان.  کنم  یدوباره و از نو شروع م

 تیاصال فکر کن که زندگ.   یکن  یم  یدرست است ،کار خوب: از اشکش را با دستمال خشک کرد و گفت  سیخ يها چشم مادر

را از نو  تیامروز شروع کن ، شروع کن و دفتر زندگ نیکن و از همها را فراموش  گذشته.... ، نانوشته است  دیدفتر سف نیمثل ا

.سیو از سر خط بنو

.دیخط اولش را که شما نوشت  یول:  گفتم

(و دفتر را مقابلم گذاشت.( با تو  اش یخط اولش را من نوشتم ، مابق: و گفت  دیخند

:خودکار را از کنار دفتر برداشتم و نوشتم. انوشته بود و ن دی، مثل برگ سر گذشت ، سف گفت  یمادر راست م. کردم  بگاهش

     کنند ایمیکه خاك را به نظر ک آنان

به ما کنند ؟ یبود که گوشه چشم ایآ

     است يو زاهد يحسن عاقبت نه به رند چون

رها کنند تیبه که کار خود به عنا آن

     بنالد عجب مدار ثیحد نیسنگ از ا گر

دل خوش ادا کنند تیحکا صاحبدالن

****

هم وسط شهر است ، هم نوساز است  دینیبب.  میکرد دایرا پ  ییجا نی، تا چن میجستجو کرد  یلیبه خدا خانم ، خ: آقا گفت  حاج

را همه  ماین ابانیخ. منطقه شهر است  نیتر نینش انیجا آع نیآخر ا. هستند و استخوان دار   یمیهمه قد ها هیو هم همسا

طرف  هیهمسا. خانه هم هست  نیخودم است که صاحب ا  یمی، دوست قد يمحمد يآقا جطرف راست حا هیهمسا.  دشناسن  یم

دختر خانم . از همه مهمتر مغازه ما هم سر کوچه است . هستند   یآنها هم مردمان خوب و خونگرم. است  یینوا يچپ هم آقا

.کنم  ینم یکوتاه دیایکه داشته باشند ، اگر از دستم برب يهر کار
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.ماند  یدختر شما هم مثل دختر خودم م.  کند  یم  یفرق چه

!...ستیبد ن: ها انداخت و گفت  به اتاق  ینگاه مادر

چطور ...  زی، دلباز ، نوساز و تم ریآفتاب گ..... خانه صد و چهل متر است  نیا!!  ستیتازه بد ن!! ؟ ستیبد ن: آقا گفت  حاج

 يداشت ، برا اجیبه پولش احت. باغش هزار متر است . تازه خانه را از باغش جدا کرده  يحاج آقا محمد. .. ستیبد ن دییبگو  یم

.ساز هستند  یمیکوچه قد نیا يها واگر نه همه خانه... خانه را ساخت  نیگرفت و ا تقلصد و پنجاه متر آن سند مس

!!؟ میکن فیرد تانیبرادو روزه کاخ رامسر را  دینکند توقع داشت يخانم قاجار نمیبب

!است ؟  یقرار محضر ک.  میخر  یرا م نیهم.. دستت درد نکند ... خوب است   یلیهم خ نیهم....  ینه حاج: و گفت  يخند مادر

ماه  کیو  رازیبرود ش دیفردا با يکار تیمامور کی يبرا يحاج آقا محمد.....  دیاول قولنامه کن دیواال خانم با: آقا گفت  حاج

...زهایجور چ نیو ا ي، نوساز يفروش خانه ، عوارض شهردار يادار يبر گردد و برود دنبال کارها رگید

!!؟ دهند  یکه م دیکل. ... ندارد  یاشکال... باشد : فکر کرد و گفت   یکم مادر

، بعد هر وقت  شود  یساکن مو دختر خانم  دهد  یرا م دیهم کل ی، حاج دیکن  یم هیشما نصف پول را تصف... بله : آقا گفت  حاج

.میزن  یم يشد ، سند محضر فیکارها رد

!محضر ؟ میبرو دیقولنامه با يخوب ، برا  یلیخ: سرش را تکان داد و گفت  مادر

(کردمادر قبول .....( تا ماه بعد  سمینو  یم ی، قولنامه قانون میدار يامجا ما برگه محضر... مغازه ما  میرو  یم... نه : گفت  یحاج

 يمحمد يبعد آقا قهیچند دق. بنگاه  میقولنامه  برو میتنظ ي، تا برا يمحمد يپس با اجازه من بروم دنبال آقا: آقا گفت  حاج

 يما با رو دنیآمد و با د نییها پا از پله یو کت و شلوار طوس یجو گندم يپنجاه و پنج ساله بود با موها بایمرد تقر کیکه 

.کرد یخوش سالم و احوالپرس

و .(  دیآ  یم  یخدا را شکر ، به نظر آدم خوب: خوشش آمده ، آهسته در گوش من گفت  يمحمد ياز آقا آمد  یکه به نظر م مادر

(را باز کرد نیدر ماش
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.میدینگذشت که به بنگاه رس يزیو چ... نشستند و من و مادر جلو  نیعقب ماش یصندل يو حاج آقا رو يمحمد يآقا

!!بله ؟!! معامله تان شده ؟ نکهیخب ، خدا را شکر ، مثل ا: بلند شد و گفت  شیما از جا دنیش سهراب بود ، با دکه اسم يپسر

....بله ، خدا را شکر: گفت  مادر

.دیرا لطف کن تانیها شما هم شناسنامه...  اوریبرگه قولنامه ب کی... سهراب : آقا گفت  حاج

گذاشت زیم يشناسنامه مرا رو دیترد  یو با کم دیرا کش فشیک پیگذاشت ،مادر هم ز زیم ياش را رو شناسنامه يمحمد يآقا

.

شناسنامه را باز . را برداشت و شروع کرد به نوشتن ، بعد هم شناسنامه من را برداشت  يمحمد ياول شناسنامه آقا سهراب

 .....که ناگهان رنگ صورتش مثل لبو قرمز شد سدیکرد و خواست بنو

...خانه به اسم دخترم باشد خواهم  یمن م: گفت مادر 

!من ؟  یچ يبرا!! من ؟: را به سرعت به سمت مادر برگرداندم و با تعجب گفتم  سرم

.کارها نداشته باش نیبه ا يتو کار!!  سیه: با جذبه گفت  مادر

.زد  یشده بود و پلک نم رهیامه خبه صفحه شناسن نطوریهم.   دیشن  یمادر را نم يها جوان اما انگار اصال حرف پسر

!شده سهراب ؟ يزیچ: آقا با تعجب گفت  حاج

که به زحمت از  یعاقبت با صدائ. قرمز و ملتهب بود  نطوریصورتش هم  یول. آنکه پلک بزند سرش را تکان داد   یب پسر

!!!خانم ، وحدانه نصرت ؟:  دیرو به من کرد و پرس شد  یاش خارج م حنجره

!!...بله: گفتم !... نصرت اهللا نصرت ؟ يدختر آقا: گفت ..... له ب:  گفتم

پسر خودکارش را ! ... بله : جواب دادم ) من هم متعجب شده بودم  گریحاال د! ( ؟ 1357ماه   يمتولد د: گفت  يا خفه يصدا با

 ریاو غ يها ودم فکر کردم حتما نوشتهکه من بخ نقدریا..  دیلرز  یبه وضوح دستانش م  یول.. برداشت و شروع کرد به نوشتن 

قابل خواندن خواهد بود

پسر برگه را مقابل حاج آقا گرفت و !! تمام شد سهراب ؟: عاقبت حاج آقا گفت ....  دیطول کش قهینوشتن الاقل ده دق نیا و
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.لطفا دیشما هم چک کن: گفت 

.امضا يبرا دیبفرمائ: کرد و گفت   یگه را گرفت و نگاه، بر اوردیآقا که کم مانده بود از رفتار پسر جوان شاخ در ب حاج

بلند شدم و .  دیرا امضا کن نجایو ا دیاوریب فیشما هم تشر... شما خانم نصرت : گفت  یحاج.... برگه را امضا کرد  يمحمد يآقا

ظه چشم در چشم مرد جوان شدم لح کیکاغذ بلند کردم ،  يسرم را از رو  یوقت... خم شدم تا برگه را امضا کنم  زیدر مقابل م

 کی.... بود  یبیغر زیچ کیته مردمک چشمانش .. بودم  دهیکه در تمام عمرم د  ینگاه نیتر بیعج... بود  بینگاهش عج... 

!!!غم ؟! ؟...تعجب !! ؟...حسرت ...!! عالقه !! ؟...نفرت !... ؟ ستیبفهمم که چ توانستم  یکه نم يزیچ

.دیکش ریپشتم ناگهان پ رهیت  یدانم چرا ول  ینم

!؟ دیبدهم راحت تر هست ي، من پول شما تا چطور يمحمد يخب آقا: گفت  مادر

!؟ دیشما چطور راحت تر: گفت  يمحمد يآقا

هم . ام  نور گذاشته  یچک رمزدار ، با خودم آوردم و به حساب بانک مل ونیلیم ستی، من ب میبگو یستیرودربا  یب: گفت  مادر

د؟یحاال شما با کدام راحت تر... تراول چک از حساب برداشت کنم و هم پول نقد  تانیبرا توانم  یم

ها را از حساب شما به حساب  و پول میرو  یدارم ، االن با هم م ياتفاقاً من هم در همان بانک حساب جار: گفت  يمحمد يآقا

....میکن  یم زیمن وار

....دیپس بفرمائ... خوب است : گفت  مادر

به  ایرا  دی، قولنامه و کل دیگرفت لیها را که تحو پول _ یحاج دیبفرمائ: گرفت و گفت  يمحمد يآقا قولنامه را به سمت  آقا حاج

.دیبده لیبه دختر خانمشان تحو ای يخانم قاجار

.مع و جور کنمرا ج لی، وسا الیو روم  یم..  میآ  ینم گریمن د دیمادر اگر اجازه بده: به مادر کردم و گفتم  رو

 کی خواهم  یبانک ، م میبا هم برو ایفعال ب.... است  ادیوقت جمع و جور کردن ز...  ستینه الزم ن: لبخند زد و گفت  مادر

.تو امضا کنم يبه جا توانم  ی، من که نم  یو امضا کن  یباش دیحساب به اسمت باز کنم ، خودت با
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 میتیاو .  میبحث کن نیاز ا شتریپسر جوان ب يجلو خواستم  ینم... نگفتم  يزیاما چ...  کند  یکارها را م نیمادر چرا ا دمیفهم  ینم

.همه  سخاوت و محبت مادرانه مادر را نفهمد نیا لیبود و ممکن بود که دل

مادر راه افتادم دنبال  نیبنابر. جبران کند  يدل شکسته من و اشتباه خودش را با دست و دلباز خواست  یکه م يا مادرانه محبت

را که در حسابش مانده بود در   ییها پول یبعد هم تمام مابق. گرفت  لیرا تحو دیرا داد و قولنامه و کل يمحمد يمادر پول آقا

پول خانه بود و  یمابق ونیلیشش م ونیلیم زدهیس نی، از ا ونیلیم زدهیدر حدود س يزی،چ ذاشتبه اسم من  گ يگریحساب د

؟!!،،، گرید ونیلیهفت م

...  هیاثاث دیکردن خانه و خر زیتم ماند  یحاال م...  نیهم از ا نیخوب ، خدا را شکر ، ا: ، گفت  دیمادر رشته افکارم را بر يصدا

.می؟ کاش طاهره را با خودمان آورده بود میاوری، کارگر از کجا ب بیشهر غر يجا تو نیوحدانه ، حاال ا میگو  یم

خودمان خانه را  دی، با ستیطاهره خانم ن  یوقت نیبنابر) با زن بابا ساخت  دی، با  ستیمادر ن  یوقت( د گفته ان میاز قد:  گفتم

، میکن زیتم

خدا  یتو ؟ قدرت ای؟ من  ستیحاال منظورت از زن بابا ک: اش گم شد ، به زحمت گفت  خنده نیدر طن شیو صدا دیخند مادر

.میرکداممان هم که به کار خانه عادت ندا چیه

تک و .. را   یخانه به آن بزرگ...  کردم  یم زیکه زن سروش بودم ، خودم خانه را تم یمن در تمام مدت... من دارم مادر :  گفتم

دوبار که   یکی.... ام  عرضه  ی، ب میریاگر کارگر بگ گفت  یسروش م) دهان مادر از تعجب باز مانده بود ....( تنها و بدون کمک 

.شدم مانیو متلک بارم کرد که از کرده خودم پش هیکلفت و کنا نقدریکمک گرفتم ، ا ایو رو کارگران از ازدواجم لیاوا

!! ؟ يکرد  یم زیتم  ییرا چطور تنها  ی؟ خانه به آن بزرگ ينگفته بود يزی، پس چرا تا به حال به من چ  یدختر حساب: گفت  مادر

.مکتتا طاهره را بفرستم ک  یگفت  یالاقل به من م

بس که :  گفت  یمدام م... انجام دهد  يگریخانه را کس د يسروش دوست نداشت کارها: انداختم و گفتم  نییرا پا سرم

.شوم  یاگر کار کنم مثل بشکه نم... است  ی، مرض تنبل یچاق:  گفت  یم... ام  طور گرد شده نیا دمیخوردم و خواب
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بشکه خودش و هفت جد و آبادش بودند ... انصاف   یغلط کرده بود ، پسره ب: اشک در چشمان مادر جمع شد و با بغض گفت 

نداشت ؟ ها یخوش نفس نیمادرش از ا ينفهم ، چرا برا کهیمرت... کوفت  فیح... 

 يزن برا کیو ..... زنم  کیمن ....گذشت  گریها د گذشته.. حرص نخور ... مادر من : پارك کردم و گفتم  الیرا کنار و نیماش

!هنر است ؟ تیزن  یگفت  یمگر خودت نم. ندارد  يکردن که کار زیخانه تم.  کند  یم يهر کار اش  یحفظ زندگ

؟ میگو  یخانه را م! م؟یحاال چه کار کن: موضوع صحبت را عوض کند، تا حواس من را پرت کند ، گفت خواست  یکه م مادر

 ها زیچ نجوریشور و جارو و ا نیو زم ندهیمواد شو  یکم کیح سر راه اما فردا صب...  چیهستم ، ه فتیامشب که من ش:  گفتم

کارم که تمام . انتقالشان را بده  بیو ترت دیخانه جد يبرا هیاثاث دی، شما هم برو دنبال خر میکن زیتا خانه را با آن تم.  خرم  یم

...الیدنبالتان و میآ  یشد ، م

!؟  یکن زیخانه را تم یخواه  یم  ییدست تنها  یعنی: گفت  مادر

...راحت ترم دیشما نباش دیباور کن... بله :  گفتم

!!؟ يسوارت شوم که نباشم راحت تر خواهم  یچه ؟ مگر من م  یعنی:  مادرگفت

 نیاشاز م)....  دیخند!!( دارد ؟ یاشکال...  دینیتان را در نقش طاهره خانم بب کدانهی  یکیدوست ندارم دختر   یول... نه :  گفتم

.و تا کمر خم شدم.... واالحضرت  دییبفرما: گفتم  کردم  یکه در خانه را باز م  یشدم و در حال ادهیپ

.رو به راه خواهد شد زیناگهان احساس کردم دوباره همه چ  ی؟ ول...دانم چرا   ینم

با آدم سر  شهیکه هم ایدن...  دهم  یقول م .... شود  یدوباره رو به راه م زیهمه چ.  شود  یدرست م....  زمیعز شود  یدرست م_

به سحر ، از شب  دنیرس ي، برا  یمیقد سندهینو کیبه قول .... روز بد کیروز خوب ،  کی. است  نیهم  یزندگ.... جنگ ندارد 

 نیحاال از ا.... . رسد  یبهتر از راه م يها و روز گذارد  یروزها هم م نیباالخره ا. است  نطوریتو هم هم هیقض. گذر کرد  دیبا

.نه من ، نه تو گرید.... وحدانه   ییایبه حالت اگر ن يوا! نه ؟ ای  ییآ  یم  یباالخره عروس ینگفت....  میها بگذر حرف

 ریها در آسمان هفتم س او و نامزدش نمانده بود و او مثل همه عروس  یبه عروس يزیچ. را نسترن از پشت تلفن گفت  نهایا
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.کرد  یم

بودن من  یمهمان.  میبرگزار کن یشینما یخداحافظ یمهمان کیقرار است پنجشنبه ....گفتم که .  توانم  ینسترن جان نم:  گفتم

.بدون عروس است  یمثل عروس

اش  بدون سروش و خانواده یخواه  یچطور م! است ؟ يا غهیچه ص گرید یپارت يگودبا. پناه بر خدا !! ؟...واا : گفت  نسترن

است که به سرت  يچه فکر نیاصال ا!.... ؟  یبده یخواه  یرا چه م لیجواب فام! ؟ شود  یمگر م!!.... ؟ يریبگ یاحافظخد یمهمان

و جشن  یمهمان! ؟  یکن  یم يباز لمیچرا ف گرید.... از طالقت با خبر شود ، خوب نشوند   یسفعال ک یخواه  یحاال نم! زده ؟

؟ ستیچ يبرا گرید ایهمه برو ب نیو ا یخداحافظ

آن .... من  ياو بودم و او جا يمن جا خواست  یدلم م  یبود ول النهیرذ... او باشم  يناگهان دلم خواست جا  یدانم چرا ، ول  ینم

......داشتم)  دیو نبا دیبا(  يبرا يهمه انرژ نیمن هم ا دیوقت شا

!؟ يشنو  یم! وحدانه ؟! ؟ هدد  یآنتن م! ؟.....آلو ! ؟....آلو ..... دیچینسترن در گوشم پ يصدا

حاال  نیهم. است  ادیما رفت و آمدمان ز. است  يبزرگ و کنجکاو لیما ، فام لیفام. ندارم نسترن  يا چاره: جواب دادم  آرام

،  شیدو ، سه روز پ نیهم. شده   ییها خبر کیبرند که   یکم کم همه دارند بو م.  رندیگ  یهم دوست و آشنا مدام سراغمان را م

شان آوردم  .... نهایدر خانه سروش ا  یعنی... ، رفته بود در خانه مان  اش ینقاش شگاهیکند نما عوتمکه د نیا يام برا دختر خاله

(آمد یاه نسترن از آن طرف گوش يصدا....(  شد  یم يزینبودند ، وگرنه فکر کن چه آبرور

روز  کی یخداحافظ  یو شبانه ، ب یکه به مردم گفت که وحدانه ناگهان دشو  یاوصاف مجبورم به قول مادر نم نیبا ا: دادم  ادامه

.میکن يکه نقش باز میمجبور نیبنابر... دارد  یرسم و رسوم يزیهر چ.... صبح چمدانش را بسته و رفته خارج 

و سروش  ایل روتو هم مث.  شود  یمثل جفتش م  یمدت زندگ کیوحدانه جان ، راست گفته اند آدم بعد از : گفت  نسترن

 شود  یتا آخر عمر که نم!! ؟  یآخر دختر خوب باالخره که چ..   یرا رنگ کن ایهمه دن يبه خاطر دل خودت حاضر.  يا شده

 فهمند  یرا م قتیحق  ییجا کیروز ،  کی، باالخره   یکن  یهمه رنگشان م نیکه ا یممرد نیا.... فرار کرد  قتیدروغ گفت و از حق
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من االن اصال   یاست ول  یو منطق حیصح تیها حرف...... نسترن  توانم  ینم: با ناله گفتم . زودتر بهتر  خوب هر چه.... 

 ثیحوصله حرف و حد.... را ندارم  یو ترحم يسوزدل چیام که اصال حوصله ه خورده  یچنان صدمه روح. را ندارم  اش  یآمادگ

من ... را که به سرم آمده ، فراموش کنم   ییها و بال ام دهیرا که د  ییها نهها وقت الزم دارم تا صح من مدت... مردم را ندارم 

...  کنند  یبا هم پچ پچ م دسروش و شراره دارن کنم  ی،احساس م بندم  یرا م میها تا چشم.... ها خواب راحت ندارم  هات شب هنوز

.....ستین یمن کار راحت يالاقل برا...  ستین یو شکست کار راحت ی؟ قبول بدبخت....نسترن   یکن  یفکر م  یتو ، چ

؟ کند  یم يباز  یرا چه کس ای، نقش سروش و رو شینما نیحاال در ا:  دیپرس يبا لحن ارامتر نسترن

و  ایپدر و سروش و رو نییبه همه بگو میبا مادر قرار گذاشته ا...  کند  ینم يکس نقش آنها را باز چیه... کس  چیه: گفتم  _

با مادر قرار  یحت. اند  دهینرس یاما کارها گره خورده و به مهمان. اقامت ما آماده کنند  يرفته اند تا کارها را برا انیماسال يآقا

.جلوه کند یعیطب زی، تا همه چ مینشان ده یخودمان را دلخور و عصبان مه  یکم میگذاشته ا

!!!؟ دیقوم مغول کرد نیا ینصرت را قاط يحاال چرا آقا... پناه بر خدا : گفت  نسترن

.....یرانیافتتاح شعبه شماره دو ، رستوران ا يبرا  یرفته اند دوب... ندارند  فیجناب نصرت واقعا تشر نکهیا يبرا:  گفتم

!ماست ؟  یکه عروس يا همان پنجشنبه دیندازیب دیبا د؟صافیرا عوض کن یروز مهمان شود  یحاال نم: با غصه گفت نسترن

را  یهمه زحمت نیا میبگو توانم  یمن که نم. ها را هم دات تنها انجام داده  همه کار. ها را مادر دعوت کرده  مهمان:  دادم جواب

  یهم به اندازه کاف يطور نیراستش هم. بکشد  گریبار د کیالاقل هفتاد نفر مهمان کشده ، دوباره و  يکه دست تنها برا

....اش هستم شرمنده

ها کار امثال ما  کردن يها و نقش باز دوز و کلک نیا.  میهست یغل و غش  یساده و ب يها ما آدم... احت است معذّب و نار  یلیخ

هم زحمت ... بدهد  يکار نیمادر مجبور شده به خاطر من ، تن به چن چارهیب!! ؟...  یبزرگ نیبه ا یما را چه به دروغ...  ستین

 .نفهمد يزیچ  یخدا کند که کس داو خ زدیبکشد و هم عرق بر

....تو ینه من در مهمان  یمن هست  ینه تو در عروس... شد  فیح.... کاش من هم بودم : گفت  نسترن
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...زنگ در بلند شد يصدا

!؟  یشناس  یرا م  یمگر تو آنجا کس!! ؟ ستیک  یعنی! زنگ در بود ؟ يصدا:  دیبا تعجب پرس نسترن

....شناسم  ینم نجایرا ا  ینه ، من کس!.... ؟ ستیک دانم  ینم: فتم که خودم هم جا خورده بودم گ  یحال در

!؟ ستیک نمیبروم بب! نسترن ؟ يندار يکار خوب

(را خاموش کردم یو گوش )

 دنی، سرش را باال کرد و با د کرد  یسر کوچه کار م  یکه سهراب نام داشت و در معامالت ملک  یرا که باز کردم ، پسر جوان در

؟ دیآور  یسالم خانم ، من را به جا م: شود ، گفت  جادیدر صورتش ا يرییتغ چیآنکه ه  یمن ب

!؟ دیداشت يامر... بله: متعجب شده بودم ، گفتم   یلیخ دنشیکه از د  یحال در

ضر حاضر مح يخانه برا میفرستاد تا به شما بگو یمن را حاج: گفت  يانداخته بود ، با لحن سرد نییطور که سرش را پا همان

منظورتان از !... ؟ یحاج: شده بودم ، گفتم  جیکه گ  یدر حال. کار تمام است ... محضر  دییایتک پا ب کیفردا صبح اگر ، .... است 

!است ؟ یکدام حاج یحاج

(صورت مردانه او را صد چندان کرد  ییبایلبخند محجوبانه ز نیو ا دیخند )

.حاج آقا معتمد...  گرید میگو  یصاحب کارم را م! ؟...خانم  میدار یمگر چند تا حاج _

!!!گردند؟  یرفته سفر و تا آخر ماه بر نم يمحمد يکه آقا دیمگر شما نگفت:  دمیپرس

انجام  شانیا ابیانتقال سند را در غ يمعتمد کارها یدارد ، حاج اجیپول خانه احت یبه مابق يمحمد يآقا: گفت  یآرام يصدا با

فردا صبح . دیایب رازیاز ش يمحمد يامشب ، آخر شب قرار است آقا. فقط مانده محضر . حاضر است  زیهمه چحاال . داده اند 

 دیخواب  یو م نیزم دیگذار  یراحت سر تان را م الیشما هم خ.سر کارش  رازیش گردد  یبر م يمحمد يمحضر ، بعد آقا میرو  یم

؟ ستینکند پول خانه حاضر ن نمیبب! دارد ؟ یاشکال

.عادت ندارم ها  یخوش شانس نیفقط من به ا.... نه پول خانه حاضر است : را باال انداختم و گفتم  میها  شانه
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  یشما به خوش شانس!! ..... شما ؟: گفت . شده بود  دهیکش  یبیخطوط صورتش به نحوه عج. را باال کرد و نگاهم کرد  سرش

.....التیمادر ، ثروت ، تحص! ؟....پدر ! ؟ دیهست ، که شما نداشته باش  یهم در زندگ  یمگر خوش شانس! ؟ دیعادت ندار

به وضوح معلوم بود که او هم ! نه ؟! و تناسب اندام ؟  ییبایو البد ز: ... در رفت و گفتم  دیناگهان از دهانم پر  یدانم چرا ول  ینم

  یب يها آدم يفقط برا دیکه شما گفت یینهایا: گفت  و با پوزخند دینگاهش را از من دزد.من جا خورده  حیاز پاسخ رك و صر

....کس را خوشبخت نکرده چیه  یکلیو خوش ه یاست وگرنه خوشگل  یدرد و غصه دل مشغول

....آدم را بدبخت کند ، من مطمئنم تواند  یم  یول: گفتم   یتلخ يصدا با

که باعث  ستندیقابل ن نقدریا دیکه شما گفت  ییزهایچ نیا. خانم  دیکن  یاشتباه م:قل داد و گفت  شیتکه سنگ را با پا کی

.شقاوت آدم باشند ایسعادت 

محترم ، من بدبخت شدم فقط به خاطر  يآقا: سرم را با تأسف چند بار تکان دادم و گفتم ....  یبلند و عصب...  دمیخند

 کرد  یکه مثل شما فکر م یبدبخت شدم به خاطر آدم...  درد است  یب يها درد آدم دیکه گفت  ییها نیهم... دیکه گفت  ییها نیهم

......بعد  یول.... اول  رفاست نه ح  یحرف آخر زندگ  ییبایز

!!مرد جوان ؟ کیآن هم با .... پسر جوان مثل لبو قرمز شده بود  صورت

  ییبایراجع به ز!! ؟ کردم  یزه درد دل ممغا کیبودم و با شاگرد  ستادهیدم در ا! ؟ کردم  یمن داشتم چه کار م... خودم آمدم  به

کرده بودم گفتم  شیکاره رها مهیکه ن يا ادامه جمله يآب دهانم را قورت دادم و به جا!! مرد جوان ؟ کیآن هم با !!  کلیو ه

؟ میایب دیو کدام محضر با یچه ساعت دییفقط بگو.  میآ  یچشم ، فردا صبح م:

وقت  کی دیستیرا بلد ن نجایدنبالتان ، شما ا مییآ  یخودمان م میگفتند به شما بگو یجحا... صبح  9ساعت : جوان گفت  پسر

.میشو  یشرمنده مادرتان م

....يآقا...  يآقا.  میآ  یمن خودم م دیی،اگر آدرس را بگو دیاورین فیشما تشر.... نه ، نه : سرعت گفتم  به

.کردم  ینم یجسارت نیدستور فرمودند وگرنه من چن یگفتم که حاج. هستم  یرحمان: پسر جوان جواب داد 
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 يمنظور.... من :.... گفتم  نیهم يبرا... اش درهم فرو رفته بود  شده بود و چهره زانیفکر کردم دلخور شده ، گوشه لبش آو

.مزاحم شوم خواستم  یفقط نم...  یرحمان ينداشتم آقا

 رهیدا  یکم کی یگیبه خاطر همسا یحاج نکهیالبته مثل ا... ماست  فیظاجزو و نیا...  ستین یزحمت.... نه : داد  جواب

.را گسترش داده فمانیوظا

!؟ دیاین نکهیاز ا ایدنبالم  دیایکه ب نیحرصش گرفته ، از ا  یاز چ دمیفهم  ینم

!؟ دیندار يامر.... پس تا فردا صبح : داد  ادامه

که به   یدر را بستم و در حال. ه من کرد و به سرعت طول کوچه را برگشت پشتش را ب. تکان دادم   یرا به عالمت منف سرم

بعد هم .....  مارستانیظهر تا عصر ب فتیکردم که فردا صبح ، اول محضر ، بعد ش يزیدر ذهنم برنامه ر رفتم  یسمت خانه م

.به سمت تهران مارستانیراست از ب کیساعت شش 

جدهمیه فصل

ام را با عجله سرم کردم و به سمت در  مقنعه. رم جا به جا نکرده بودم که زنگ در به صدا در آمد س يام را رو مقنعه هنوز

.پشت در معطل بماند ادینداشت حاج آقا ز تیخوب.  دمیدو

 کند رییاش تغ من بدون آنکه حالت چهره دنیو با د دیدر چرخ يبا صدا. بود  ستادهیپشت در ا یرحمان يرا که باز کردم آقا در

.......دیبفرمائ... سالم خانم نصرت : ، گفت 

پس حاج آقا کجاست ؟:  دمیافتاد ، پرس نیبه ماش نگاهم

.... لطفا دیبفرمائ.... زودتر رفتند  يبا حاج آقا محمد. محضر منتظرند يحاج آقا تو: ، گفت  رفت  یم نیکه به سمت ماش  یحال در

.شود  یم رمانید

!چه ؟ آورد  یسرم م  ییاگر باال...  شدم  یپسر م نیا نیسوار ماش ینانیبا چه اطم... فتادم مردد به راه ا يها قدم با

.ستادیدرب عقب را باز کرد و منتظر من کنار در ا پسر
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!؟...مانده بودم که چه کنم  مردد

.کردم  یبه مرد نگاه م نیو از ماش نیطور از مرد جوان به ماش نیهم

....آورد  یخودش نم يام اما به رو شده دیو ترد یبود که دچار دودل دهیجوان انگار فهم پسر

... مامان : گفتم  یبعد هم بدون سالم و احوالپرس....  یشیتلفن همراهم را در آوردم و شروع کردم به شماره گرفتن نما عاقبت

 يبا آقا. آمده اند دنبالم ... بله ... سند  میظتن يبرا... محضر ... نه .... محضر  روم  یمن دارم م میخواستم بگو... منم وحدانه 

.و تلفن را قطع کردم زنم  ی؟ چشم کارم تمام شد زنگ م دیندار يپسر جوان ، شما کار مانه.  روم  یم یرحمان

(زد يپسر جوان پوزخند )

پسر جوان به مادرم گفته بودم  يمن جلو... نبود   یمشکل گریخودم د الیحاال به خ. به راه افتادم و سوار شدم  نیسمت ماش به

.میما تحت نظر بود نیهستم بنابر  یکه با چه کس

اما همه حواسم به ...  شدم  یپرت م یسرعت داشت که من به اطراف صندل نقدریا... کرد  یم  یرانندگ عیسر  یلیجوان خ پسر

.مقابلم بود

.میشد  یخارج م.... ز شهر ا.... ، میداشت...  میشد  یاز شهر خارج م میمن ، داشت يخدا

!است که وسط جاده است ؟ يکدام محضر نیا... آقا ؟ دیرو  یکجا م: گفتم   ی، ول یدانم چطور و با چه لحن  ینم

که صورتش کامال   یو در حال دیمرد جوان از کمر چرخ...  ستادیو ده مت جلوتر ا دیکش  یبیعج غیج نیماش... ترمز کرد  ناگهان

خانم  دیشو ادهیلطفا پ...  ستیخوب ن ادیامروز حالتان ز نکهیشما مثل ا... خانم نصرت  دیشو ادهیپ: ن بود گفت مقابل صورت م

در  بشیکارت از ج کیو .....( هم آدرس محضر  نیا دیبفرمائ..  امدهین  یبه امثال شما خوب...  دیاوریب فینصرت  و خودتان تشر

.....58شماره   یتش گرفتم ، گوشه کارت نوشته بود ، دفتر ثبت اسناد رسمکارت را از دس) آورد و به سمت من گرفت 

....خ....محمود ابعاد :  آدرس

سرم را بلند کردم تا از مرد جوان بپرسم ، ! حاال چرا محمود ابعاد ؟. پس محضر محمود آباد بود .  شدم  یداشتم متوجه م تازه
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!!سوتفاهم شد ؟ نکهی، مثل ا دیببخش: سوال گفتم  يه بود که به جابر افروخته شد تیمرد آنقدر از فرط عصبان  یول

 دیفکر کرد... هم از حاال  نیکردن اول صبح ، ا يباز لمیآن از ف... سوتفاهم نشده ... خانم  رینخ: گفت  يلحن خشک و سرد با

من خودم صبح با خانم .  دانست  یکه نم دییبه مادرتان بگو دیخواست  یم  ی؟ چ دیمثال به مادرتان تلفن زد  یچ يبرا دمینفهم

 شیقرار سرجا ندیصبح زنگ زد بنگاه تا بب. به مادرتان قرار محضر را اطالع داده بودند  شبید یحاج. حرف زدم  يقاجار

ش در واقع مادر محترمتان خواه...  میآ  یمن هم گفتم که دنبالتان م....  دیبا هم حرف زده ا شبینه ؟ گفت که شما د ایهست 

.دیاوریب فیتشر دید ، بفرمائیحاال شما ناراحت... بنده هم اطاعت امر کردم .  میایکردند که ب

شرط عقل  اطیاحت.  بمیشهر غر نیزن هستم و در ا کیبه هر حال من ..  یرحمان يآقا دیناراحت شو دیشما نبا: گفتم  آهسته

.است

 قیپک عم کیو با  دیکش رونیاز داخل آن ب گاریعدد س کی.... آن زد  از داخل داشبورد درآورد و چند تقه به گاریبسته س کی

...از دود گم شد يا در هاله نهیمرد جوان درون آ ریرا پر کرد و تصو نیماش يفضا گاریس يروشنش کرد ، بو

 زارمیها ب اقع از همه زندر و..... به جنس زن ندارم ، خانم  يا و عالقه لیم چیه... من : گفت  تیرا برگرداند و با قاطع صورتش

 مارمیکه ب دیکن  یالبد فکر م.  ام دهینقشه کش  یزن چیه يام و نه برا شده  یزن چیو چند سال عمرم نه عاشق ه  یمن در تمام س... 

از شما هم ...  زارمیهم از زن جماعت ب نیهم يهستم برا  یو جسم یبنده در سالمت کامل عقل...  رینخ.... ؟نقص عضو دارم  ای

...خانم دیستین یقاعده مستثن نیا

(دمیخجالت کش )

 يمشت مترسک احمق که به هر ساز کی...  رنگیو مکر و ن لهیموجودات نادان سراپا ح...  دمیند يزیها جز ضرر چ از زن من

خوردندند بیدر حال فر ایکه صبح تا شب  یموجودات سبک عقل..... خر  يبه صدا یشان حت رقصاند شود  یم

ها  قدر که شما از زن نیهم یرحمان يآقا دینیبب!!! البد جنس برتر ؟! هستند ؟  یها چ ، آن وقت مرد دیببخش: با حرص گفتم 

 يها مصاحب بهتر  ، سگ میگو  یم دیاز من بپرس. صفت   یموجودات سست اراده ب...  زارمیها ب ، من هم از مرد دینفرت دار
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....(پوزخند زد.(  ها درهستند ، تا م  ییاوقات تنها يبرا

!!شد ؟ رید! ؟ دیرو  ینم:  گفتم

 توانم  یکه بدزدمتان ، م دیترس  یاگر باز هم م: ، گفت  داد  یپدال گاز فشار م يرا رو شیکه پا  یرا روشن کرد و در حال نیماش

.دییایخودتان ب نیسه سوت برتان گردانم خانه تا با ماش

است که من  يها درست همان طور چون نظر شما راجع به زن. راحت است  المیاز بابت شما خ رگید.... نه : گفتم  نانیاطم با

.رساند میبه هم نخواه يحساب من و شما قطعاً ضرر نی، با ا کنم  یها فکر م راجع به مرد

.پس خدا را شکر که مشکل حل شد... خوب : پرت کرد و گفت  رونیرا از پنجره ب گارشیس ته

***

.کردم  ی، امضا م گذاشت  یرا که مقابلم م یمقابل مرد محضر دار نشسته بودم و اوراق یصندل يبعد ، من رو قهیده دق حدود

...دیمبلغ پول را به فروشنده بپرداز یخوب خانم ، لطفا مابق: محضر دار گفت  مرد

 نیشما هم يمحمد يآقا: گفتم  نوشتم  یآن م يروپول خانه را  یکه با دقت مابق  یآوردم و در حال رونیب فمیچکم را از ک دسته

تلفن از مقدار حساب من مطلع  کیبا  دیتوان  یم دیدار دیاگر ترد. ، پول شما حاضر است  دیاالن هم که به بانک مراجعه کن

.بودن چک راحت شود حلم  یاز بابت ب التانیتا خ دیشو

.کند  یم تی، کفا کند  یم دییٔج آقا معتمد شما را تاکه حا نیهم. ندارد  یلزوم... نه : گفت  يمحمد يآقا

.دشیو ببر دیاوریب فیپس مبارك است ان شا اهللا سند هم فردا حاضر است ، تشر: زد و گفت  يمرض دار لبخند مرد

.امشب آخر شب عازم تهران هستم.  ستمی، من فردا ن  یول: از نهادم در آمد و گفتم  اه

.دیتا شما برگرد ماند  یما امانت م شیسند پ. ندارد خانم  یالاشک: محضردار گفت  مرد

.رسم  یپس من شنبه خدمت م..... خوب : بلند شدم و گفتم  میجا از

حاج آقا دستش را به سمت مرد محضر دار دراز کرد و . بلند شدند  شانیهم از جا یرحمان يبلند شدن من ، حاج آقا و آقا با

.باز هم طبق معمول زحمت ما افتاد گردن شما... ، دست شما درد نکند  يدبا اجازه جناب موح: گفت 
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... نه بابا :گفت  یرو به حاج. شده بود   یکه بابت معامله از من گرفته بود ، راض يکه از دو درصد سود  یمحضردار در حال مرد

.اشاره کرد زیم يرو يو به پولها...  دی، شما که برکت یچه زحمت

(دندیهر دو خند)

.باز است نیخانم نصرت درب ماش دیبفرمائ: گفت  یرحمان يآقا

، خودم بر  شوم  یمزاحم شما نم گری، من د دیاگر اجازه بده: آمدم و رو به او که چند پله از من عقب تر بود گفتم  نییها پا پله از

.گردم  یم

؟ دیبا ما برگرد دیخواه  یمواقعا ن ایحرف تعارف است ،  نیمنظورتان از ا: گفت  يخونسرد با

.بودم دهیند میمثل او در زندگ  یآدم..... رك بود و تلخ و صادق  بیعج... بود  رك

.مزاحمتان نشوم خواهم  یم.... نه ... نه : عجله  گفتم  با

اجازه دهد شما  که دارد ، محال است یمرام نیبا ا یکه حاج دیدان  یاوال که شما هم خودتان خوب م: زد و گفت  يپوزخند

ناراحت   یلیحاال اگر خ...  کند  یبه حالمان م  یشما چه فرق  ی، با شما و ب میگرد  یراه را بر م نیما که ا ایثان.  دیخودتان برگرد

...  دیو، تا مزاحم نش دیگز کن ادهی، بعد از سر کوچه تا خانه تان را پ دییایکوچه  که بنگاه ماست با ما ب ر، تا س دیمزاحمتتان هست

چه حرف  دانم  یراجع به نم يمحمد يحاج آقا که هنوز لخ لخ کنان داشت با آقا نیسنگ يها عقب نشستم و به قدم یصندل يرو

.شدم رهیخ زد  یم

تهران ؟ دیبرو دیخواه  یشما واقعا امشب م: گفت  یرحمان يآقا

.بله چطور مگر: من من گفتم  با

! ؟......البته شجاع که نه ، احمق !! ؟ دیینقدرشجایشما ا  یعنی...! جسارتتان  نی، نه به ا شتانیساعت پ کینه به آن ترس ، :  گفت

 يها و خلوت و پر از راننده کیتار!.... است ؟ يها چطور که جاده هراز شب دیدان  یم چیه!!.... زن تنها ؟ کیشب و جاده هراز و 

....هم ها  یبعض... اند  یالکل شانیها  یبعض... اند  یاکیتر  یبعض...  نیسنگ يها نیماش
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پنجشنبه کار . هم ندارم  يا حتما امشب بروم تهران چاره دیمن با...  یرحمان يآقا دیمن را نترسان: وسط حرفش و گفتم  دمیپر

 شناسم  یرا نم  یمن تازه کارم ، کس. هستم  فتیش مارستانیامروز بعد از ظهر هم ب. حتما تهران باشم  دیدارم که با  یمهم اریبس

......بروم تهران دیامشب چه بترسم ، چه نترسم با نینابرب. را عوض کنم  میکه جا

از نور به .  کنم  یم  یمسافر کش نمیپنجشنبه و جمعه با ماش يها من شب: در آن نبود گفت  یو محبت  یگرم چیکه ه یلحن با

هر چند که به هر حال ، بنابر عقل ...  دیترس  یالبته اگر از من نم...  دییایمن ب با دیتوان  یم دیتهران و از تهران به نور ، اگر خواست

.است ونیو کام یلیتر يها کمتر از خطر راننده  یلیسالم ، خطر من ، خ

!؟....  یول:  گفتم

در را .  کرد  ینگاه م ینرحما يکه به من و آقا  ینشست و در حال یرحمان يجلو کنار آقا یرا باز کرد و صندل نیآقا در ماش حاج

.شدم رهیخ رونیحرفم را قطع کردم و از پنجره به ب. بست 

: شوم که حاج آقا گفت  ادهیپ خواستم  یمن هم م. شد  ادهیپ نیحاج آقا از ماش.  میبود  یمغازه ممامالت ملک يبعد جلو قهیدق ده

.رساند  یم، سهراب شما را تا دم خانه  دیداشته باش فیشما تشر... نه خانم 

....دوباره سوار شد و در را بست یحرف حاج دنیگذاشته بود ، با شن رونیب نیرا از ماش شیپا کیکه  سهران

، الحق  دیبه من لطف کرد  یلیجا هم خ نیرا هم... نه حاج آقا متشکرم : گفتم  یشدم و رو به حاج ادهیپ یتوجه به حرف حاج  یب

.دیهست  یشما امانتدار قابل. سپرده   یکه مادر مرا به خوب کس

و به سمت بنگاه به راه  رساندت  یسهراب م نی، بنش  یتو هم مثل دختر خودم هست..... تعارف نکن دختر جان : و گفت  دیخند

.افتاد

.راه را خودم بروم ، راحت ترم هیبق...  یرحمان يآقا روم  یمن خودم م: کردم و گفتم  یرحمان يبه آقا رو

.میگو  ی؟ تهران را م دیکن  یباالخره چه کار م:  دینکرد ، فقط پرس ياراصر چیه

!؟ ستیکه صالح در چ دانم  یواقعا نم...  دانم  ینم:  گفتم
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.دیدان  یصالحتان همان است که من گفتم ، حاال خودتان م:  گفت

.....اش یکیچه برسد به شب و تار ، دمیترس  یاصالً از جاده هراز م.  دمیترس  یلیبود که خودم هم خ نیا قتیحق

.هستم فتیشب ش 6من تا ساعت ! ؟ دیبرو دیخواه  یم  یشما چه ساعت  یول...  میآ  یباشد ، م: گفتم  یبم يصدا با

.زنمی، من هم همان حدود مسافر م ستیمهم ن:  گفت

.دیاندازیترا به خدا به خاطر من خودتان را به زحمت ن:  گفتم

.اندازم  یوقت به خاطر زن جماعت به زحمت نم چیمن خودم را ه! من ؟:  پوزخند گفت با

 دیکجا با دمینپرس یاش حرصم گرفته بود که حت از رفتار دوگانه نقدریکوچه به راه افتادم ، ا يپشتم را کردم و به سرعت انتها

.....خداحافظ..... دست شما درد نکند  حاج آقا: به سمت مغازه راه افتادم و از دم در گفتم ! ؟ یسوار شوم و چه ساعت

.گذاشت شیتلفن را سر جا یآقا سرش را تکان داد و گوش حاج

... خانم نصرت : گفت . ، چشمش که به من افتاد کرد  یرا قفل م اش نیداشت در ماش یرحمان ياز مغازه خارج شدم ، آقا وقت

(خنده ریو زد ز!( ؟... دیتهران هست  یو از کجا راه  یو ک  یکه شب ، با چه کس دینرود به مادرتان اطالع ده ادتانی

....آنکه جوابش را بدهم به سرعت به سمت خانه به راه افتادم  یکردم و ب يا قروچه دندان

.....ستندیها مطلقاّ جنس بر تر ن ، همان طور که مرد ستندیقماش ن کیها همه از  که زن کردم  یبه او ثابت م دیبا

دهمنوز فصل

جا خوردم  دنشیاز د. داده بود  هیتکّ مارستانیکنار ب يها لهیکه به م دمیرا د یرحمان يخارج شدم ، آقا مارستانیاز ب  یوقت عصر

سالم : من گفت  دنیاز آنکه بتوانم حالت صورتم را جمع و جور کنم ، به سمتم برگشت و با د شیاما پ.  اوردمیخودم ن ي، به رو

!نه ؟ ای دیمسافر هست.... 

!!!.....نمیبب نجایاما توقع نداشتم شما را ا... بله :  گفتم

!؟ دیساك ندار: را باز کرد و گفت  در
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(تکان دادم  یسرم را به عالمت منف )

!اول جاده ؟ ای! تهران ؟ ستگاهیسر ا! ؟ نالیترم يتو! ؟ دمینیکجا بب دیپس توقع داشت:  گفت

.....نمیعقب را باز کردم که بنش را باال انداختم و در میها  شانه

مست  کی يال دیخواه  ینکند م... مرد هاست  يعقب جا...  دیجلو بفرمائ... بار را نچ نچ  نیا... خانم نصرت ... نچ نچ :  گفت

....دیبه خودتان و به من لعنت بفرست  یو تا تهران ه دینیمرد بنش

حاال   ی، ول دیها تخصص دار فقط در شناختن جنس زن کردم  یاول فکر م ... دیهست يپس شما کلّاً جنس شناس ماهر:  گفتم

.دیشناس  یکه شما جنس خودتان را هم خوب م نمیب  یم

 یصندل رینگاه داشت و ز يا گوشه نالیقبل از ترم  یکم.. ..  دیچیپ ابانیوسط خ راژیرا روشن کرد و با و نیماش... را نداد  جوابم

.کرد شیجاساز یصندل ریبه آن کرد و دوباره ز  ی، نگاه اوردش  یم رونیکه ب  یدر حالگشت ، بعد  يزیدنبال چ

!!!؟ ستیچ گرید نهایا: با وحشت گفتم 

.هم چماق است  یکی نیا. پنجه بوکس است : گفت

!؟ دیآور  یدنبال خودتان م  یچ يرا برا نهایا....   یعل ای:  گفتم

.الزم است مانیحفظ جان هرد ياما برا...  ستیکشتن شما ن يبرا... ..خانم  دینترس: گفت  يپوزخند با

!چرا ؟:  گفتم

هستند و از چه   یاند ، ک ستادهیا نیمنتظر ماش ستگاهیکه سر ا یی، آنها دیدان  یمگر شما م:آنکه به صورتم نگاه کند ، گفت   یب

!؟ یقماش

.دیستین  یدم که همه قاتل و دزد و نامرد و هرزه و عوض، مر دیهست نی، چقدر بد ب یرحمان يآقا: گفتم  ریتح با

شما را پدر و مادرتان ...  دیشناس  یکه مردم را نم دیشما هست نیا... نه جناب : گفت  ياش عوض شد ، با خونسرد چهره حالت

و بعد فقط چهارده ساله ..... م بود میتی یمن از کودک.... اما من ...  دیا دهیروزگار نکش  یزرورق بزرگ کرده اند ، شما سخت يال
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  یو ب  یچوب سادگ نقدریمن ا. کرده  دهی، آب د  یزندگ  یبرعکس شما ، من را سخت. دادم  دستبودم که مادرم را هم از 

من ، تباه حماقت و   یزندگ.کنم   یدست شیبه روزگار پ شهیام هم گرفته ادی گریام که د را خورده ام  ینیو خوش ب یتجربگ

.خودم گرگ باشم تا طعمه گرگ شوم دهم  یم حیمن ترج.... مثل آنها باشم  خواهم  یشده ، اما من نم انمیاطراف  یسادگ

، سه  میستادیبه محض آنکه ا... صاف نبود  يتو  یزن چیه.  گفت  یرات م یرحمان يآقا...  میبود دهیرس ستگاهیبه ا گرید حاال

ها سوار شدند ، ترس بود که به دلم  به محض آنکه مرد  یچرا ، ول دانم  ینم... دند سوار ش بیمرد که اول صاف بودند ، به ترت

.....گرفت شیتفاوت دنده را جا زد و با سرعت راه جاده را پ  یاما او ب... نگاه کردم  یرحمان يبا وحشت به آقا....  ختیر

انگار که عاقبت دلش به  یرحمان يآقا...  شتریترس من هم ب و...  شد  یتر م کیجاده خلوت تر و تار....  میرفت  یچه جلوتر م هر

.دیچیپ نیدر ماش یمینوار مال يصدا... به من زد و ضبط را روشن کرد  یبخش نانیرحم آمده باشد ، لبخند اطم

نفر کنار .  دانشجو بود. که پشت سرم بود   ییها از آدم  یکیفکر کنم ...  آمد  یخش خش کاغذ و کتاب م يپشت سرم ، صدا از

....ستیاسباب و کتاب پهن کردن ن يذره جا که جا کی يتو... را  تیها کاغذ و کتاب نیجمع کن آقا ا: گفت  اش  یدست

... ملوان هست  کی ایخلبان و  کیبود که در چهره  يدر صورتش اقتدار... به عقب انداخت   ینگاه نهییاز تو  یرحمان يآقا

.بسته شد یچلق يبا صدا فیاما در ک ، امدیاز پست سر من ن یصدائ

.شانیها ، چه برسد به اسباب و کتاب شوند  یسه نفر خودشان به زور جا م دیپرا يتو  یول...  ها دیبخش  یم: گفت  یوسط مرد

.حق با شماست....  ستیمهم ن: پشت سرم گفت  يصدا

.بلند تر کرد  یط را کمضب يپدال گاز فشار داد و صدا يرا محکم تر رو شیپا یرحمان يآقا

مثل .داشت   یبی، دست فرمان عج یرحمان يآقا...  میگذاشت  یکه پشت سر م ونیپشت کام. بود  ونیشدم ، کام رهیمقابلم خ به

کنار  يها ، چراغ میدیبه رودهن که رس.  کرد  یجا م ها نیماش يو خودش را ال گرفت  یو سبقت م دیکش  یم یی، ال یرال يها راننده

رستوران نگاه داشت و  کی يجلو یرحمان يآقا.... جا آمد   یبود که انگار حال من هم کم وقعآن م. اده کم کم روشن شد ج

....دیانجام ده دیدار ي، شما هم اگر کار شود  یخنک م نیتا ماش: گفت 



ییهرنوش صفام - خلوت خلود کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٦٣

 یقینفس عم... مات مانده بود ، که نگاهش در صورت من  یرحمان يشدند و دوباره من ماندم و آقا ادهیپ  یکی  یکی مردها

اگر حرف شما را گوش نکرده بودم و تنها  دانم  ینم.....  دمیترس  یلیمن خ.....  یرحمان يحق با شما بود آقا: و گفتم  دمیکش

....آمده بودم چه به سرم آمده بود

،  دیتفاوت نشان ده  یان را به جنس زن بخودت دیکن  یم  یرغم آنکه سع  یشما عل: ادامه دادم  يشتریبا جرات ب) ...  دیخند )

به من و  یکردن جا و اقامت در منزل حاج دایشما قبال هم در مورد پ.... دیریدل رحم و انعطاف پذ اریها بس در حق خانم  یول

....دیلطف کرد  یلیمادرم خ

من هر . نکردم  یلطف چیشما و مادرتان ه من در حق...  دیاشتباه نکن... نه ... نه خانم : سرش را چرخند و گفت  یرحمان يآقا

 يکاسب است و شما مشتر یحاج... ام است  من حکم پدر نداشته يبرا یحاج... که کردم فقط به خاطر صاحب کارم بود  يکار

 دینقد خر و هم با پول دیبده  یاز نفر قبل يشتریو پول ب دیچند روز اجازه کن يرا برا اش انهخ دیتوانست  یهم م...  دیبود  یخوب

، قطعاً  دیبرو رونیکه اگر شما از در مغازه ما ب دانستم  یم.... دارم  يقو يمن شم کاسبکار....  دیکن بشینص یخانه ، سود هنگفت

 ریکردم که شما پاگ يکار....  نیهم ي، برا میشناس  یرا خوب م گریمدها جنس ه ما کاسب. تورتان خواهد زد  گرید یبنگاه کی

....نان معامله تان در سفره خودمان بماند و دیخودمان شو

!؟ دیشو  ینم ادهیشما پ:  دیپرس آورد  یرا در م گارشیکه ، پاکت س  یداشبورد را باز کرد و در حال در

 هیتکّ یسرم را به صندل....شد  ادهیپ نیرا با فندك روشن کرد و خودش از ماش گارشیس... تکان دادم   یرا به عالمت منف سرم

.شدم رهی، خ گذشتند  یکه با سرعت از کنار مان م  ییها نیو به چراغ ماش دادم

است  زییانگار نه انگار که هنوز پا... شده  يسرد يعجب هوا: در را بست و گفت ... سوار شد  یرحمان يباز شد و آقا نیماش در

(من جواب ندادم.... (

نگاهم به ........شد  رهیاز دستش خ يا به نقطه کرد  یرا روشن م نیکه چراغ وسط ماش  یلباسش را باال زد و در حال نیآست

جا  یصندل يکه رو  یدر حال... دستش بود  يرو يمتر یسانت 5 رهیدا کیبزرگ به اندازه  یزخم سوختگ کی... دستش افتاد 
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؟ یرحمان يآقاشده   یدستتان چ: گفتم  شدم  یبه جا م

خواستم   یم يبعد از ظهر !! ؟...سوخته :  اوردگفت  یم رونیکرم از داخل آن ب کیکه   یالدر داشبورد را باز کرد و در ح دوباره

!!...دیدستم پاچ ي، رو دیکنم که اس میرا تنظ نیماش يآب باتر

زخم پانسمان  نیا یرحمان يآقا: به زخم دستش انداخته و گفتم   یتر نگاه کیشده بودم ، از نزد لیکه به سمتش متما  یحال در

!خواهد  یم

هوا  دی، فقط با خواهد  یکه پانسمان نم یتاول سوختگ... را ندارم  ها يسوسول باز نیمن حوصله ا: کرم را باز کرد و گفت  در

.شود  یآن وقت خودش خوب م. بخورد و چربش کنم 

 دیتان بزن یکرم به زخم باز سوختگ دیخواه  یها م دست نیبا ا: کردم و گفتم  چاندیپ  یکه درب کرم را با آن م  یبه دست  ینگاه

.کند  یزخم دستتان عفونت م.... است  یها که منبع آلودگ دست نیا!! ؟

.ها دست نینه با ا  یکه کرم حق با شماست ، ول نیدر مورد باز بودن زخم و ا: ادامه دادم ... شد  مردد

  یحساب نیبا آب و صابون و بتاد مارستانیآمدن از ب رونیبرا موقع  میها دست... کرم بزنم  تانیمن حاضرم برا دیبخواه اگر

( را  نیام ، نه آب و روغن ماش ام نه مثل شما پنجه بوکس و چماقم را امتحان کرده شده  نیهم که سوار ماش  یاز وقت. ام  شسته

(دیخند

 يدستش را از بازو تو.... راز کرد به سمتم د دیکرم را کف دستم گذاشت و دستش را با ترد. را به سمتش دراز کردم  دستم

چشمانش از شدت سوزش و درد ، ... زخم بازش  يکرم رو دنیدست چپم گرفتم و با انگشت دست راستم شروع کردم به مال

کامال مشخص بود که از تماس دست من با بدنش معذّب شده . گرفته بود  آتشاز شرم بود که  شیها گونه  یآب افتاده بود ول

.بوده زاریها ب دو سال عمرش از همه زن  یکیو   یکه در تمام مدت س گفت  یت مپس راس... 

درب کرم را بستم و در .  دیکش رونیچرب شده و دستش را از دست من ب  یفکر کنم حساب... بس است : حوصله گفت   یب

..  دیپزشک نشان ده کیزخمتان را به  بهتر است  یول: تفاوت گفتم   ی، ب گذاشتم  یکه دوباره آن را داخل داشبورد م  یحال
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.، بهتر است ندیدکتر بب  یچربش کنم ، ول قیکردم عم  یمن سع بتهال.. باشد  يبهتر نهیممکن است پانسمان گز

....دیکش رونیاز آن ب گاریعدد س کیرا برداشت و  گارشیپاکت س دوباره

که اهل دود و دم  دیآ  یتان نم يورزشکار کلیبه ه! ؟ یرحمان ي، آقا دیکش  یم گاریس نقدریا شهیشما هم:  دمیپرس متعجب

!!دیباش

 یاز آن دانشگاه لعنت  یهم نبودم ، از وقت يگاریس.  گارمیفقط اهل س... دود و دم نه خانم : به سمتم برگشت و گفت  ظیغ با

زحمت   یپهن کل يها نهیس نیو بازو و ابر نیا يبرا. دارم   یکمربند مشک. کارم  یشدم وگرنه من رزم يگاریانصراف دادم ، س

(پرت کرد رونیرا از پنجره ب گارشیو با حرص پاکت س.... (  ام دهیکش

!!؟  یچ يبرا!! ؟ يا چه رشته! از کدام دانشگاه ؟!! ؟  دیانصراف داد: ترس و لرز گفتم  با

از پس  گرید اصفهان ، انصراف دادم چون دعمران بودم ، دانشگاه آزا  یسال دوم مهندس يدانشجو: حوصله و دمغ گفت   یب

(شد ادهیپ نیو از ماش(  آمدم  یبر نم لمیخرج تحص

اش شله قلم کار  مثل   تشیرفتار و شخص. داشت   یبیچه تناقض رفتار عج...!! مانده بودم  رهیمرد جوان خ يها و واج به قدم هاج

در  یرحمان يشدند ، آقا نیماش کیها که نزد مرد.... ادب و گزنده   یبتلخ و   یو مهربان ، گاه تیمودب و با شخص  یگاه... بود 

  یو ب  یتلخ نیدر ع... و محتاط بود  شیچقدر عاقل و دورند.... سوار شدند   یکی  یکیها  بعد هم مرد. را باز کرد و سوار شد 

.سوخت شیدلم برا. کرد  یهم مغزش خوب کار م یحوصلگ

.ها در آمد مسافر يکه عاقبت صدا رفت  یآنقدر آهسته م....  رفت  یبار اصال تند نم نیاما ا....  به راه افتاد یرحمان يآقا

!خراب شده ؟ نیجناب ماش _

!!چطور مگر ؟:  دیپرس نیسنگ یرحمان يآقا

....نه به آن اول ، نه به حاال!  دیرو  یآهسته م  یلیآخر خ: گفت  مسافر

احساس   یچرا ، ول دانم  ینم... با وحشت نگاهش کردم ... گاز فشار داد و به سرعتش افزود پدال  يرا رو شیپا یرحمان يآقا
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....نبود ایدن نیانگار اصال در ا. ، سخت در فکر بود  ستیکردم که حالش اصال خوب ن

ده شب بود و  ساعت. شدند  ادهیپ  یکی  یکیها  شرق ، مسافر نالیترم يجلو.  میبعد تهران بود قهیچهل و پنجدق حدود

.رسانمتان  یم! کجا خانم ؟: گفت  یرحمان يشوم که آقا ادهیخواستم پ...  کردند  یهنوز کار م ها یها و در بست آژانس

سرتان   ییپس فردا هم باال..  می، امانت را وسط راه ول کن میما عادت ندار: وسط حرفم و گفت  دیکه پر میبگو يزیچ خواستم

من هم که آخر خوش . ام  رسانده نجایو سالم تا ا حیمن شما را صح داند  یچه م  یکس.  چسبند  یرا م من بدبخت قهی،  دیایب

.رود  یدار م يو فردا سر من باال دیشو  یخفاش شب م نیشک سوار ماش  ی، ب دیشو ادهیپ در نی، مطمئن هستم از ا ام  یشانس

.اسری ابانیخ اورانی، ن دیمائپس بفر.... حق با شماست : را بستم و گفتم  نیماش در

(و به راه افتاد.(  دیشما از قماش از ما بهتران کردم  یپس همانطور که فکر م....  اورانین... به به : و گفت  دیکش يکشدار سوت

مثل  ...داشت   یبیحال عج.چند بار نگاهش کردم . گفت  يزیچ یرحمان يزدم ، نه آقا  ینه من حرف گریبه خانه د دنیرس را

 ابانی، داخل خ دیکش یقیو نفس عم دیکش نییرا پا نیماش شهیچند بار هم ش...  شد  یم دیو سرخ و سف ختیر  یباران ، عرق م

است ؟ چندپالك خانه تان : گفت  دیچیکه پ اسری

 يکه سوت کشدار  یحالدر  یرحمان يآقا... است  نیخانه ما هم.... آن جاست : باغ را نشان دادم و گفتم  يها واریبا انگشت د

عمارت خانه شماست ؟ حق با شماست ،  نیا: گفت  کرد  یبه خانه نگاه م رتیکه با ح  یرا نگاه داشت و در حال نی، ماش دیکش  یم

.جوابش را بدهم دمیچرا اما خجالت کش دانم  ینم.  دیستین  یواقعا آدم خوش شانس

.، با آشپزخانه و حمام و توالت مشترك يمتر  یس يدو تا اتاق تو در تو.... ارد از خانم من کم ند يادیز زیالبته چ: داد  ادامه

.قابل شما را ندارد: گفتم  يا آهسته يصدا با

 دیخانه را بده نیا میمثال اگر االن بگو!!! جداً ؟: گفت  زد  یکه نفرت در آن موج م یبا صدائ. شده بود  يطور نیدانم چرا ا  ینم

(انداختم نییسرم را پا!!!( ؟ دیده  یبه من  ، م

هم  مانیو انصاف و ا تیانسان...  کشند  یآدم هم م ایمال دن يوگرنه به وقتش مردم برا. تعارف است خانم  نهایا: داد  ادامه
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.شناسند  ینم

دل  یو بدبخت یوشبختخ اریمع.  دینزن نیشان تخم ها را از ظاهر خانه آدم یو بدبخت ی، خوشبخت یرحمان يآقا: گفتم  ییتأن با

...شان ییآدم هاست ، نه دارا

،  دیکه دوست داشت  ییها زی، از همه چ يهر وقت به خاطر ندار..  دیشعار نده... خانم نصرت  دیشمار نده: پوزخند گفت  با

طبقه سوم اشاره کرد  يها و با انگشت به پنجره..... ( از آن باال ...  دی، آن وقت قضاوت کن دیاوردیو خم به آبرو ن دیمحروم شد

صد من (  یبه قول حاج...  ایکار دن نیتر است ، راحت یکار راحت   یلیکردن خ یبلکس ، سخنران يرخانه ت کیاز طبقه سوم ، ) 

(مثقال عمل نگنجد میحرف ، در ن

.یرحمان يبه خاطر لطفتان ممنونم  آقا: گفتم  بستم  یکه در را م  یشدم و در حال ادهیپ

......شب خوش... خانم  ستین يبچه باز يجاده هراز جا... و با اتوبوس  دیزود برگرد...  دیبرگرد دیخواست : گفت

.نبود گریو چند لحظه بعد د دیچند بار در جا چرخ کشیالست

ستمیب فصل

در عرض چند ساعت  ، از صبح زود خاله و دخترش ، همراه با عمه و دخترانش آمدند خانه ما و زدم  یطور که حدس م همان

 یخداحافظ ی، واقعا مهمان یمهمان نیکه ا شد  یدر خانه به راه افتاد که کم کم خودم هم داشت باورم م يا و ولوله اهویچنان ه

.است

در آوردم و چند دست لباس داخل آن گذاشتم ، بعد درست وسط اتاق  يواریرا هن هن کنان از داخل کمد د  یتا چمدان خال دو

.انگذاشتمش

!!؟ ستیچ گرید نهایوحدانه ، ا: بود ، با تعجب گفت  ستادهیدر اتاق ا يکه ال  یدر حال مادر

.من فردا شب مسافرم دیکه فراموش کرده ا نیمثل ا...  گریعات د ام لیبار و بند: زدم و گفتم یچشمک

خودت و من را به چه  نیبب... نه وحدانه ک ریخدا به خ: آهسته کرده بود گفت   یلیرا خ شیکه صدا  یرا بست و در حال در
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!!؟  یکن  یوادار م  ییها کار

آخر ..  لرزد  یم دیدارد مثل ب میبه خدا دست با پا!!!... ؟ يا کرده تی، مگر جنا يا به درك ، بگذار مردم بفهمند طالق گرفته اصال

 يا تئاتر بوده گریتو باز نمیبب... کردن  يه به نقش باز، ما را چ میگل مانده ا يخودمان مثل خر تو یواقع  یزندگ يمن و تو ، تو

.شود  یم يزی، چه آبرور ایخدا يوا...  میشهر برو نیاز ا میبگزار دیوحدانه به خدا اگر مردم بفهمند واقعا با!!...... من ؟ ای، 

من چرا خام تو شدم ؟ دانم  ی، نم  یفهم  ینم يا تو بچه حاال

  یطاهره در را باز کرد و در حال! ؟ دیبفرمائ: گذاشتم و گفتم  ام  ینیب يانگشتم را به نشانه سکوت رو...چند تقه به در زد   یکس

؟ دییآ  ی، نم رندیگ  یو سراغ شما را م ندیآ  یدارند م  یکی  یکیها  خانم ، مهمان: ، گفت  شد  یکه داخل اتاق م

 کیسرش را نزد... آخ طاهره به هوا بلند شد  يکه صدا دیخودش کش کینزد یمچ طاهره را گرفت وبا چنان سرعت مادر

تو که ... به حالت  ي، وا  یبزن يادیو حرف ز  یکن يبه خدا اگر خراب کار.... گوش کن طاهره : گوش طاهره برد و گفت 

.، پس مواظب حرف زدنت باش ستیچ يبرا یمهمان نیو ا میافتاده ا ی، تو چه هچل  یدان  یم

!باشد ؟....  يرینم دهم  یبه خدا قول م... کن امشب اصال حرف نزن   یلطف کیو  ایب اصال

شما هم که ما شا  لیفام.  میآ  ینم رونیوقت از آشپزخانه ب چیکه ه چارهیمن ب!! ؟...واا خانم : که دلخور شده بود گفت  طاهره

.آب خوردن يبرا ی، حت گذارند  یآشپزخانه نم يرا تو شانیوقت پا چیه..... اهللا 

حتما  یفضول يبرا  یآشپزخانه نگذارند ، ول يرا تو شانیخوردن آب پا يمن ممکن است برا لیطاهره ، فام نیبب: گفت  مادر

!؟ يدیفهم...  ندیآ  یم

.، از اتاق خارج شد داد  یم نییرا باال و پا شیکه چشم و ابرو  یدر حال طاهره

ترا : با قر قر ادامه داد  رفت  یم  ییرایکه پشت به من به سمت اتاق پذ  یبعد در حال. .. ای، تو هم زودتر ب روم  یمن م: گفت  مادر

!!!...ینه الاقل شاداب...  یشینه آرا....  یینه رنگ و رو... انگار مجلس عزا گرفته ...  نیرا بب اش افهیبه خدا ق

(دیو در را بهم کوب )
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چقدر صورتم درهم و . بودند  دهی، انگار به صورتم خاك مرده پاچ گفت  یممادر راست . انداختم   ینگاه نهیخودم در آ به

 شتری، عمق غم چشمانم هم ب شد  یتر م دهیکش میها چرا هر چه لب دانم  یبه خودم لبخند زدم ، اما نم نهیدر آ... بود  نیغمگ

برگرداندم و به سمت اتاق  نهیرا از آ میرو.کردن بودند جز مردمک چشمانم  ينقش باز هانگار همه صورتم قادر ب.  شد  یم

ها  چرا خودت را مثل دلقک... وحدانه : نشستم مادر گفت   یکردم که وقت یسر راه آنقدر سالم و روبوس... به راه افتادم   ییرایپذ

...صورتت هزار رنگ شده!! ؟ يا کرده

اش دلم را شاد  و خنده دیبلند خند.. شده  دهیالاست که به صورتم م  یشاه یفتحعل لیرنگ و لعاب فک و فام: گفتم  آهسته

که  میکرد  یاصال چرا هر دو فکر م...   یو باور کردن دوباره زندگ  یتشنه سر زندگ..  میچقدر هر دو تشنه شاد بودن بود... کرد 

 ي، به جا خواندم  یسم را مدر.... خارج  رفتم  یم... داشتم  يادیز يها من هنوز فرصت... بود  دهنه ، نش!! تمام شده ؟  یزندگ

 کردم  یو دوباره ازدواج م  یقیعشق حق کی،  شدم  یعاشق م دی، شا دیاصال شا... که همه حسرتش را بخورند   یی، جا دمیرس  یم

اصال چه باشد ،  دیشا دانم  ینم!!.... ، ازدواج کند ؟ شود  یبچه دار هم نم هزن مطلقه ک کیبود که حاضر باشد با   یکس  یعنی.... 

 يبعد هم که بچه دار نشدم ، به رو....بعد ازدواج کنم ... ، که اول عاشق شوم  شد  یم!! داشت که آدم راستگو باشد ؟ یلزوم

دا شود که من را به خاطر خودم بخواهد نه به خاطر یپ  یکس دیشا.  ستندین  یهمه که عوض.  دانستم  یکه از قبل م اورمیخودم ن

مدام  گریکه د کلیالغر و خوش ه نقدریا... شوم  کلیتا الغر و خوش ه کنم  یخارج  خودم را معالجه م ومر  یاصال م... بچه 

........دانم  یچه م ای...  نگیفتیل... هم بکنم   ییبایعمل ز یحت توانم  یم.... سرکوفت نشنوم 

...  میگو یرا م انینبودن پدر و خانواده الماس.....  یوقتش شده که حرف بزن.... بلند شو : گفت . مادر بود ... تکانم داد   یکس

....اند نداختهیبه راه ن لینبیارکستر ساکت شده ، منتظر توست بجنب تا دوباره دانبل و د

به ... و دوستان خوبم  زیمهمانان عز: بلند گرفتم و گفتم  سیرا از دست مرد گ کرفونیم... سمت گوشه سالن به راه افتادم  به

که به خاطر من به خودتان  دیلطف کرد.  میاز شما سپاسگزار اریبس اریو قبول زحمت ، من و مادر بس ییفرما فیشرخاطر ت

که خدا را شکر به لطف شما مقدور ..  نمیبب گریبار د کیرا   یقبل ازرفتن همگ خواست  یدلم م  یلیراستش من خ.  دیزحمت داد
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.  خواهم  یو پدرم از شما معذرت م انیارم ، من از طرف سروش و خانواده الماسهم به شما بدهک یعذرخواه کیالبته من . شد 

آماده کردن  يبرا انیو سروش و خانواده الماس پدرماست که  نیا قتیحق. متاسفانه مقدور نشد که آنها هم کنار ما باشند 

مسکن مبله و مجهز آن  هیاز آنجا که ته  ینند ، ولقرار بود تا امشب خودشان را برسا... اسکان و اقامت ما رفته اند کانادا  طیشرا

کردند و گفتند  یعذرخواه ینتلف شبید. ، مقدور نشد که امشب کنار ما باشند  ستین یتجربه کار آسان  یدو تا جوان ب يهم برا

....شام دیحاال لطفا بفرمائ... در خدمت شما خواهند بود ، باز هم از شما متشکرم  گریفرصت د کیشا اهللا در  نیا

.شام به راه افتادند زیدست زدند و گروه گروه به سمت م  یهمگ

شامه شب  ادی. چقدر دلم آتش گرفته بود !!  يزیچه م!! ؟... یشام ، چه شام زیرا به مرد بازگرداندم و رفتم سر م کرفونیم

!!!؟ یاهیشام روس!! ؟ یبخت اهیس مهیول !جشن طالق ؟!! چه بود ؟ نیحاال ا... افتاده بودم  ام ينامزد مهیو ول ام  یعروس

؟ من از خدا  ي، چقدر وق کرد يحالم را بهم زد.... بس کن ... اه وحدانه : گوشم گفت  ریام آهسته ز دختر خاله مستانه

......تو باشم يجا خواستم  یم

. یخودت هست ياکه تو ج کنم  یاما من خدا را شکر م: اش حلقه کردم و گفتم   دستم را دور شانه آهسته

!!چرا ؟!  لیچه بخ!!! ؟.....واا: گفت  يدلخور با

...  میمثل دو تا خواهر بود  یمن و مستانه از بچگ... چقدر  دوستش داشتم ...  داد  یم اسیعطر  يبو شهیمثل هم..  سمشیبوس

که زن   یدر واقع از وقت..کردم  یاو پنهان م را از میزندگ زیها بود که همه چ اما حاال مدت... ، تا دختر خاله  میدوست بود شتریب

.سروش شده بودم

!؟ يخور  ی؟ مگر شام نم يرو  یکجا م: گفت  مستانه

.ندارم لیاصال م... نه مستانه جان : دادم  جواب

 يدلت برا نکند!! معلوم هست چه مرگت شده ؟ چیاصال ه!! ؟ يندار لیچطور م...!!  يزیهوس انگ نیبه ا زیم: گفت  يدلخور با

!!سروش جانت تنگ شده ؟
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 کلیه نیشام نخورم بلکه ا خواهم  ی، م زمینه عز: با لبخند گفتم .  اوردمیخودم ن ياسم سروش حالم بد شد اما به رو دنیشن از

.و خوشگل بشود يا تو ترکه کلی، مثل ه يا بشکه

...راه افتاد زیو به سمت م دیخند

که جا داشت پر کرده بود ، خندان از راه   ییکه بشقابش را تا جا  یطاهره در حال. ستم نش زیآشپزخانه و پشت م يتو رفتم

(.مقابل من نشست یصندل يو رو....( وحدانه خانم  دییجا نیشما ا.. واا : من گفت  دنیو با د دیرس

يکرد  یطور خفه نم نیدبخت تا ابشقاب ب نی، با ا يبرد  یم سید کیخوب ... طاهره : ام گرفت و گفتم  بشقابش خنده دنید با

!!

به خاطر شماست یمهمان نیهر چه باشد ا...  دیشما چرا روزه گرفته ا...  ستین شتریشب که ب کی... خانم  يا :خجالت گفت  با

.

.ندارم لیم: پوزخند گفتم  با

 زیم يها را از رو مال برداشتم و برنجدست کی...  ختیر زیم يها از اطراف بشقاب رو غذا... بشقاب پر فرو کرد  يرا تو قاشق

.جمع کردم

اصال من !! ؟ روند  یم  یها ک وق وق صاحاب نیا... ، وحدانه خانم  کنم  یبعدأ خودم جمع م: با دهان پر به زحمت گفت  طاهره

(دمیخند( خانم  سویگ ای دیدعوت کرد}  ارکستر{ که ارکتس  دیبرقص}  تانگو{ تانگور  دیخواست  یشما م دانم  ینم

...دامب.... دامب ... دامب .... زر زر زر..... کاره  کی...  واا

 يمادر هم مثل خودم شاد يدر صدا... ( کنند  یبا شما خداحافظ خواهند  یها م مهمان ایب... وحدانه جان ... صدا زد وحدانه  مادر

(زد  یموج م

بود ،  يگریاگر هر وقت د دیشا.... منتظر من هستند  دهیه لباس پوشک دمیبلند شدم و در آستانه در چند گروه را د میجا از

ها  اما حاال از رفتن مهمان.... اند ، بروند  دهیانگار آمده اند رستوران ، که تا غذا را خوردند لباس پوش... نزاکت   یچه ب:  گفتم  یم

.....خوشحال بودم
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و  کردم  یمجددشان را م دارید يو آرزو دادم  یم ییرا با لبخند کذا شان و پاسخ محبت کردم  یدستم را دراز م یخوشحال با

.شب بود که همه رفتند و من ماندم و مادر و طاهره مهیعاقبت ساعت دو ن

 دیایخاله ات اصرار داشت شب بماند که فردا با ما ب... کرد  یخدا چه رحم: ، گفت  دیکش  یم یقینفس عم کهیدر حال مادر

نه؟ ایهست  ياصال فردا به کانادا پرواز نمیب!! ؟  یچ میستیکه ما ن ندیفرودگاه و بب دیایحاال اگر فردا ب  یراست. فرودگاه 

!!خواهر فضولت نیتو هم با ا!! ؟ دانم  یچه م: گفتم  یعصبان

... است  لمیف ها يزار و هیگر نیکف دستش را که بو نکرده که همه ا... بنده خدا  داندیچه م. و محبت کن  ایب: جواب داد  دلخور

!!؟ دیرو  یم  یبا ک!! ؟ دیرو  یچرا م!! ؟ دیرو  یم  یک دیکالم نپرس کی!! مثل عمه ات بود خوب بود 

...  دمیآها فهم!! کجا ؟  ی، ول میگرم کن گرید يجا کیسر خاله و مستانه را  دیبا...  میباز هم نقشه بکش دیبا: حوصله گفتم   یب

.تنها راه است نیا.....شان  خانهخواستگار برود  دیبا

!!؟  ی، نصفه شعب میکن دایخواستگار از کجا پ... پناه بر خدا : گفت  مادر

.کرد یقرار فردا عصر را گذاشت ، بعد هم شب تلفن زد و عذر خواه یتلفن شود  یم.  میکن دایندارد پ یلزوم:  گفتم

!!باشد ؟  ی؟ معرف ک میکن دایرا از کجا پ یم ؟ تازه آن آدم تلفنخواهرم را سرکار بگذار  یعنی: گفت  ادیبا فر مادر

... اند  دهیو پسند دهیوحدانه مستانه را د شبید یخداحافظ یدر مهمان مییگو  یم... مادرم  خواهد  یمعرف نم: جواب دادم 

.......ه آمد ، بگو زنگ بزندفردا صبح ک... معلم زبانت ! چطور است ؟ یاصال خانم مستوف.  میکن  یم دایآدمش را هم پ

.میدانست  یو ما نم  یهست يگر لهیعجب ح... خدا مرگت ندهد وحدانه  خانم : گفت  طاهره

.ناجوانمردانه است  یکم کیفقط .... است   ینقشه خوب... ییگو  یبد هم نم: در فکر بود گفت   یکه به سخت  یدر حال مادر

 دیایب رمانیاتوبوس گ طیخدا کند بل...  میواقعا مسافر 4بلند شو که فردا ساعت ... مادر  میببلند شو بخوا: جواب گفتم  يجا  يا

.میخور  یوگرنه که به شب بر م

فقط گفتم که سند آماده . از او نزدم   یحرف چیبه مادر ه  یچرا ،ول دانم  ینم. ام  آمده یرحمان يبا آقا شبیکه د دانست  ینم مادر
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.نزدم  یحرف چیه.. نزدم   یحرف چیه یرحمان يم کرده اما از آقااست و حاج آقا کمک

کمیو  ستیب فصل

صبح آنقدر  یخانم مستوف. مادر تمام راه آنقدر غر زده بود که سردرد شده بودم ... شمال  میدیشده بود که رس کیهوا تار تازه

 يمادر برا.که از زندان فرار کرده اند  میرا داشت یانیحال جان مانیکرده بود که حاال هر دو خیما را به خاطر نقشه مان توب

 يتو ستادیاه ا... اه .... اه ...  دیخجالت نکش کهیکاره ،،،، زن کی: گفت  رفت  یم نالیترم  یکه به سمت تاکس  یبار در حال نیهزارم

مگر ...  دیکن  یکه شما م ستیا چکاره نیاصال ا... گناه دارد دختر معصوم . است  دیخانم نصرت از شما بع: من و گفت  يرو

شما ...  ماند  یپنهان نم شهیکه هم تیواقع!! ؟  یباالخره که چ!! کرد ؟ پنهان لیعمر از فام کیرا   یمهم نیبه ا قتیحق شود  یم

 یچه سوال دیفکر نکرد چیه!!... ؟ ندیبا آن خانم بب ابانیخ ياز اقوامتان داماد سابقتان را تو  یکیممکن است  دیفکر نکرد چیه

خانم نصرت ، تجربه به من ثابت کرده که اگر چه  دیدان  یم.... ؟ کنند  یدرباره شما م يو چه فکر  شنوند  یچه جواب م کنند؟  یم

....آدم را ببرد يتا آبرو شود  یکوچک م نقدری، ا دیگو  یآدم دروغ م  یبزرگ است ، اما وقت  یلیخ ایدن

، خانم ؟ دیبر  یم فیکجا تشر:  دیپرس مرد

....ماین ابانیخ: و گفتم  دمیحرف مادر پر وسط

.دیبفرمائ: را باز کرد و گفت  نیدر ماش مرد

  یشاک میکرد يکه بدکار نیدر ا.... ، وحدانه  دیگو  یراست هم م  یول: وقفه ادامه داد   یعقب نشست و ب یصندل يرو مادر

مردم که اول و آخر ...  میگفت  ی، کاش از اول راستش را م ستین قتیتر از حقبه زیچ چیه... تو بود  ریاش تقص همه....  ستین

...دیلرز  یتنمان نم ينطوری، الاقل حاال ا مینکرده بود يباز لمیفاگر  فهمند  یروز م کیباالخره 

.داخل آن نبود  یکسها روشن بود ، اما  چراغ .... به بنگاه انداختم   ینگاه یرچشمیز اریاخت  ی، ب میدیکوچه که رس سر

را برگرداندم تا  میرو!! ؟  یکن  یکجا را نگاه م!!... معلوم هست حواست کجاست ؟ چیه!! ؟  یده  یچرا جوابم را نم: گفت  مادر

...   یچیه: گفتم  کردم  ینگاهش م یچشم ریطور که ز نیهم.  رونیآمد ب نیماش ریسهراب از ز دمیجواب مادر را بعدهام که د
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....نه ؟ ای رمیمحضر را بگ آدرسحاج آقا هست ،  نمیببخواستم 

...  یرحمت..... بود ؟ آهن   یاسمش چ... جاست  نیآن پسره ا....  ناهاشیا: گفت  کرد  ینگاه م یرحمان يکه به آقا  یدر حال مادر

....نگهدار آقا: و به راننده آژانس گفت ...  پرسم  یاز او م...  یرحمت يآقا

مادر که چند ... در هوا ماند  جهینت  یشدن بود متوقف کنم ، اما دستم ب ادهیز کردم تا مادر را که به سرعت در حال پرا درا دستم

 نیاز ماش.  کرد  یم یسالم و احوالپرس یرحمان يشده بود حاال داشت با آقا ادهیپ نیقدم جلوتر از دست دراز شده من از ماش

.سالم: گفتم  یرحمان يرو به آقا ریبه ز و سر ستادمیشدم و کنار مادر ا ادهیپ

.سالم خانم نصرت: آنکه به من نگاه  کند گفت   یب یرحمان يآقا

 .....دیبگو يزیمادر چ ينکند از با هم آمدنمان به تهران جلو...  ختیر نییپا يدلم هرّ ناگهان

در دفتر  ادیسند ز ستیصالح ن!! ؟  یبه ما بده يبلد محضر که سند خانه را زده ، نیآدرس ا...  یرحمت يآقا نمیبب: گفت  مادر

.خانه بماند

تمام گذاشت مهیو حرفش را ن... (  دیاگر خواست... بله : گفت  خورد  یگوشه لبش تاب م یکه خنده کوتاه  یدر حال یرحمان يآقا

)

!!؟  یچ میاگر خواست: که به دهانش چشم دوخته بود گفت  مادر

(و به سرعت به سمت مغازه رفت.(  آورم  یم تانیاالن کارتش را برا: پا آن پا کرد و گفت  نیا  یکم یرحمان يآقا

  یاصال همان خواهرم بفهمد کاف...  تیعمو.... خاله ات !... ؟  یاگر مردم بفهمند چ... خدا مرگم بدهد ... دوباره شروع کرد  مادر

تلفن  شد  یم  یحاال چ... را یبدهد خانم مستوف رتیخدا خ... باشند فرودگاه حاال فکر کن االن رفته ..... است که همه جا پر شود 

!!؟ زد  یم

مادر با ...  کند  یطاهره خانم رفع و رجوع م... نگران نباش مادر : بود گفتم  یرحمان يآقا يها طور که چشمم به قدم همان

کار درست کن بود که حاال دفعه  دومش باشد   یطاهره ک.. !!..طاهره رفع و رجوع کند ؟!!... طاهره ؟!! ؟  یک: گفت  تیعصبان

!؟...
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...من احمق است که عقلم را دادم دست تو ریتقص

.مادر سیه: بود ، ناخودآگاه گفتم  دهیرس کمانینزد یرحمان يآقا

.ها ستندین شتریبعد از ظهر ب 2تا ساعت   یول... هم کارت محضر  نیا... خانم نصرت  دیبفرمائ _

لحظه  کیکارت را کف دستم گذاشت ،  یرحمان يآقا  یگفتن کارت دراز کردم وقت يگفت ، دستم را برا یرحمان يرا آقا نهایا

....یاز هر عطوفت  یو خال يخشک و جد... کرد ، نگاهش خشک بود  ینگاهمان درهم تالق

.ماندم رهیخ یرحمان يآقا يها گذاشتم و در همان حال به کفش فمیرا داخل ک کارت

  یو ب بیجا غر نیام ا بچه..  دیرا داشته باش شیو هوا دیکن يبرادر شیبرا... وحدانه برادر ندارد ...  یرحمت يآقا: گفت  مادر

... مهربانند و مهمان دوست   یلیخ ها  یشمال دمیشن... به شما و حاج آقا عتماد دارم   یلیخ  یول.. چرا  دانم  ینم... من .. کس است 

 يها ناگهان چشم.  دیکن يبزرگتر شیبرا...  دیرا در حقش تمام کن یزبانیم.. دو سال مهمان شهر شماست   یکیه فقط وحدان

دنبال مادر به راه افتادم .با اجازه : حرفش را خورد و گفت   یمرد جوان آتش گرفت ،،، چنان قرمز و بر افروخته شد که مادر باق

مثل ..  شود  یم شیطور کی کهوی... است  وانهی، پاك د یرحمت... پسره  نیا: گفت  ر، ماد میدور شد یرحمان يکه از آقا  یکم... 

.غضب آاد کهوی...  ماند  یها م جنّ زده

مادر ... در آوردم و داخل قفل چرخاندم  فمیرا از ک دیکل... نگفتم  يزیاما چ... ، من هم متعجب شده بودم  گفت  یراست م مادر

 يزیتم يهمه جا بو...  یالحق که دختر خودم...  يزیچه دختر تم.... به به ،: گفت  شد  یهن کنان وارد اتاق مکه هن   یدر حال

....، چند مرده حالج است دیفهم شود  یاش م خانه ي، از بو شود  یکه باز م اش زن در خانه...  دهد  یم

(ولو شد یراحت يو رو )

!!...ستمیمن که بچه ن... مواظب من باشد  دیپسره گفت نیچرا به ا... مادر :  گفتم

تا  کنم  یو التماس م زنم  یشهر را م يها اگر الزم شود در همه خانه.... ندارد مادر  یبیع!! ؟ ییگو  یرا م یرحمت: داد  جواب

!!نه ایشان تو باشند ،  در خواهند  یحاال م.... مواظب تو باشند 
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.میگو  ی، به خاطر عزب بودنش م میگو  یشان و شونشان نم دوماً به خاطر... .... ینه رحمان یاوال رحمت:  گفتم

دارم  یناراحت شد و غضب  کرد ؟ عجب حواس یاست ؟ نکند من اشتباه گفتم رحمت یرحمان لشیفام... وا : متعجب گفت  مادر

!!من

....میگو  یپسره را م نیاکه عزب است ؟   یدان  یحاال از کجا م: را روشن کرد و گفت  ونیزیتلو مادر

: ... لب گفتم ریز... ذهنم زنده شد  ينگاه محجوبانه مرد جوان ، تو ریجمالت کارت تصو يجا  شدم ، اما به  رهیکارت خ به

.حدس زدم...  يطور نیهم

هم  نجایا...  یاز گرسنگ میهالك شد.. خانم کدبانو .  میدرست کن بخور يزیچ کیبلند شو ، عوض حدس و گمان : گفت  مادر

......شام بخورد رونیندارد که اقالً آدم برود ب  یرستوران درست و حساب کیکه 

...کردم حواسم را متمرکز کنم  ی، سع کردم  ینگاه م خچالی اتیکه به محتو  یسمت آشپزخانه به راه افتادم و در حال به

خدا لعنت کند .. بگذارد  ریبه خ میکه ما به راه انداخته ا یبساط نیخدا کنه ا... وحدانه  زند  یدلم شور م  یلیخ: گفت  مادر

ها  روز نیهمه ا..  گذارد  یم.. ولشان کن مادر : حوصله گفتم   یب... انداختند  اهیسروش و آن دختره لکاته را که ما را به روز س

...نکن تیخودت را اذ نقدریا.  گذرند  یم ها  یسخت نیاهمه ...  گذرند  یم

سه عدد تخم مرغ از ... شد  نیکه حال و روزمان ا میکرد... ولش کن ، ولش کن   یه... ، گرید نیهم: گفت  تیبا عصبان درما

به درك ... اصال حوصله فکر کردن به سروش و شراره را نداشتم  گرید..  ختمیروغن ر تابهیماه يگذاشتم و تو رونیب خچالی

....طانیدست ش يبگذار هر دو بروند ال

.اوریمن ب يآب هم برا وانیل کی... نسوزد آن روغن بدبخت : گفت  مادر

....گذاشتم زیم يو رو ختمیر وانیل  يرا از تو آب

کالمش  مبهم و سوال بر  ی، و حت...نگاهش ..... رفتارش، اخالقش  يتو يزیچ کی! مرموز بود ؟ نقدریمرد ا نیچرا ا  یراست

از  نقدریا  یچ يحاال برا!! رفتار و اخالقش فقط به خاطر نفرتش از جنس زن بود ؟ یهمه دوگانگ نیا لیدل  یعنی...!! بود  زیانگ
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من و مادر هم از  کند  یحاال فکر م!!... بد شد که مادر گفت مراقب من باشد ، اصال به او چه ؟  یلیخ!!! ؟!ها متنفر شده بود  زن

!!...شود  یم لیها چقدر زود فام قتو  یمادر هم بعض نیا...  میهست زانیآو يها همان زن

!!وحدانه... روغن سوخت : زد  ادیفر مادر

....در آن شکستم  یکی  یکیها را  و تخم مرغ دمیدو تابهیسمت ماه به

...است يمسر...  رینه خ: گفت  مادر

!!است ؟ يمسر  ی؟ چ...  یچ:  دمیباشد رو به مادر پرس دهیکه از خواب پر  یآدم مثل

.است يشدن مسر  یشهر جن نیدر ا نکهیمثل ا..  میگو  یشدن را م  یجن.. شدن   یجن: گفت  رماد

و دوم ستیب فصل

....رفتن نداشتم مارستانیاصال حوصله ب... شدم  داریحوصله از خواب ب  ی، کسل و ب صبح

نگاهم  یآنکه حت  یاما او ب کنم  یتماسش مام و ال نشسته یرحمان يآقا يروبرو دمیخواب د... بودم  دهید  یبیخواب عج شبید

.......ها متنفرم من که گفته بودم از زن:  دیگو  یکند م

با او برخورد  شبید نکهیا ي؟ فقط برا دمید  یخواب سهراب را م دیاصال چرا با... بود ؟ یچه خواب گرید نیا! ؟!چه ؟  یعنی

!؟ کردم  یحاال چرا التماسش م!!.... داشتم ؟

!نشده ؟ رتید... به هشت است  قهیوحدانه ؟ ساعت ده دق: در را باز کرد و گفت  مادر

(دمیدو  ییو به سمت دستشو... ( شده  رمید  یلیچرا خ... چرا : و گفتم  دمیپر رونیتخت ب از

؟ يخور  یصبحانه نم: گفت  مادر

؟ يدیرا ند چیسو... شده  رمید.... نه : زدم  داد

(دمیدو ابانیو به سمت خ... ( خداحافظ : گفتم  بستم  یام را م مانتو يها که دکمه  یدر حال... گرفت  را مقابلم چیسو مادر

من ... آن کله شهر  مارستانیحاال چه کار کنم ؟ ب...  شود  یچرا روشن نم...  نیماش نیاه لعنت به ا.... در ... در ... در .. در ... در
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......کله شهر نیا

.دمیکه باشد ، به سمت کوچه دو کردم  یکه در دل خدا خدا م  یرا بستم و در حال نیدر ماش... افتادم  یرحمان ياآق ادی ناگهان

....دایناپ ندهیبود و آ چیدر پ چینه ؟ اما کوچه پ ایهست  نشیماش نمیکه بب دمیکش  یدور مدام کله م از

در بنگاه را که باز کردم حاج آقا و ... افزودم  میها ، به سرعت قدممغازه افتاد  يرنگ جلو دیسف دیباالخره چشمم به پرا  یوقت

در رفتارش بود و نه  یعکس العمل چینه ه یرحمان ياما آقا... حاج آقا جا خورد ... همزمان چشمشان به من افتاد  یرحمان يآقا

....شدر حالت نگاه يرییتغ چیه

....!شده بابا ؟ يزیچ... داخل  دیبفرمائ... م وحدانه خانم سال... به به :... گفت  يا آقا با لحن پدرانه حاج

روشن  زنم  یاستارت م  یهر چ.... خراب شده  نمی، رو به حاج آقا گفتم ، راستش ماش زدم  یکه به شدت نفس نفس م  یحال در

!.... برسانند ؟ مارستانیمرا تا ب نشانیشبا ما یرحمان يآقا شود  یم نمیبب خواستم  یم. شده  رمید  یلیخ.... من ... من ...  شود  ینم

....شوم يعبور يها نیماش رسوا ترسم  یراستش م

بدهد رتیخدا خ.... دختر خانم تا برسان  نیبابا جان ببر ا... سهراب !! ؟ شود  یچرا نم... بله : گفت  يا آقا با چهره شکفته حاج

.....

 یلیمعلوم بود که اصال تما... هم من و هم حاج آقا ...  میدیرا هر دو فهم نیا... بلند شد  نیسنگ یصندل ياز رو یرحمان يآقا

از .....  دیبفرمائ: تفاوت از کنار من گذشت و گفت   یب... بزند  نیحاج آقا را هم زم يرو خواست  یاما نم... کار ندارد  نیا يبرا

 نینشستم و متعجب از ا..... بار خودش در عقب را باز کرد  نیا... و به دنبال مرد جوان به راه افتادم  ردمک یحاج آقا خداحافظ

سه ...  چیدر پ چیتند و پ....  کرد  یم  یرانندگ شیمثل دفعه پ یرحمان يآقا... شدم  رهیرفتار ، ساکت به روبرو خ يهمه سرد

.......دیلطف کرد...  یرحمان يممنون آقا: اده شدم گفتم یموقع پ... بودم  مارستانیب يبعد جلو قهیدق

، لطفا  دیشو يعبور يها نیکه سوار ماش دیدیخراب شد و ترس نتانیدفعه بعد اگر ماش: آنکه سرش را برگرداند ، گفت  بدون

....نه من دیخبر بده ابانیبه آژانس سر خ

....که دیشما خودتان گفت  یول: که صورتم از خجالت سرخ شده بود ، گفتم   یحال در
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....تهران تا نور و نور تا تهران را ریاما مس کنم  یم  یبله ، من گفتم که مسافر کش:  وسط حرفم و گفت دیپر

...  شدم  یلجن مال م یپسر دهات نیو حاال داشتم توسط ا... کرده بودم  یکار اشتباه. نبود   یحرف يجا..... نگفتم  يزیچ گرید

شدم و در را  ادهیپ...  شد  یبه نفرت و انزجار م لیبه سرعت تبد که از او در قلبم به وجود آمده بود ، ینانیو اطم تیحس امن

....بستم

خانم نصرت ؟: زد  صدا

.... ها بوده  احساس کردم در نگاهم همان برودت و انزجار است که در نگاه او همه عمر در مورد همه زن... را برگرداندم  سرم

!!چیسو: دراز کرد و گفت  رونیدستش را از پنجره به ب

....مفهوم نگاهش کردم نا

هستم  يکار ماهر ریمن تعم... را بدهم  بشیتا ترت دیرا بده چیخراب شده ؟ سو نیماش دیمگر نگفت: گفت  يلحن مهربان تر با

....ندارد يامتحانش ضرر...  دیکن  یباور نم... 

....رگاهیتعم برمش  یم... ممنون ...  نه: فقط با جذبه و قاطع گفتم ... ام از هم گشوده شد  و نه چهره دمیخند نه

 یکه خراب کنم  یآن وقت فکر م...  دیحرف را نزن نیا! ؟ دیشناس  یگاه م ریجا تعم نیمگر شما ا: را باال داد و گفت  شیابرو

!!...نداشتن شماره آژانس سر کوچه ای... بوده  يسرکار نتانیماش

.ستمین دیکن  یکه شما فکر م یمن از آن قماش...  یرحمان يآقا دیکن  یدر مورد من اشتباه م: گفتم  رك

....مورد در موردتان نکنم  یفکر ب کنم  یم  یاما سع دهم  ی، قول نم دیکن میسهراب صدا دیتوان  یم: و گفت  دیخند

در  خواهد  یر دلتان مهر طو...  ستیمهم ن: ، گفتم  دمیدو  یم مارستانیکه به سمت ب  یرا به سمتش دراز کردم و در حال چیسو

....دیموردم فکر کن

و از پشت سر من مثل باد ...  دهم  یم يخانم قاجار لیرا تحو چیرا که درست کردم ، سو نیماش: زد  ادیفر يبلند تر يصدا با

.گذشت
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و سوم ستیب فصل

 يوقت چشمم به آقا کیتا  گذشتم  یکوچه م گری، از سمت د شدم  یاز کنار ببنگاه رد م  یدو هفته وقت نیو ا.... هفته گذشت  دو

.فتادین یرحمان

.تمام به تهران رفت یاز سفر برگشت و مادر با خوشحال شیهفته پ پدر

، دو روز بروم   یکی خواست  یدلم م  یلیمن هم خ... بدون غر زدن حاضر شد با اتوبوس برگردد  یخوشحال بود که حت آنقدر

همانطور که با ... شما گرفته بود و دلتنگ پدر هم شده بودم ، اما  يو ابر یباران يدلم از هوا. ..عوض کنم  ییتهران و آب و هوا

سال همه  کی نیاگر ا...  فتدیب ابیها از آس ، تا آب شدم  ینم یدر تهران آفتاب  یسال کی دی، با مپدر و مادرم قرار گذاشته بود

.بود دواریبهتر ام يبه فرداها شد  ی، م میرفت  نمی ٔو لو رفت  یم شیطبق نقشه پ زیچ

به هدف  دنیتا رس دینقشه خودم بود و با نیا...  کردم  یتحمل م دیاما با......... سخت بود و غربت سخت تر ،  ی، دلتنگ خوب

... تر نبود  زیعز میبود ، اما قطعاً از آبرو زیپدر و عوض کردن آب و هوا عز دارید.....  دمیخر  یرا به جان م شیها  یهمه سخت

.توانستم  یقطعاً م... بله . توانستم تحمل کنم   یمن که بچه نبودم ، م

شروع شده بود و برگ درختان  زیی، پا دیبار  یآسا از آسمان م لیباران تند و س شهیمثل هم... شدم و پنجره را باز کردم  بلند

....سبز. .. ینارنج... زرد ...  ییآلبالو...  نیقرمز آتش.... هزار رنگ 

پنجره را بستم و گوشه اتاق . شده بود  ریدلتنگ ، دلگ شهیشهر هم يابر يو هوا  مه  ینیسنگ ریکه ز  ییبایهمه ز نیا فیح

.....ینه سرگرم...  ینه مونس...  ینه همدم... سر رفته بود  بیام عج حوصله... نشستم 

ماه عسل و پاگشا شده بود که پاك مرا  ریما او هم حاال آنقدر درگا کرد  یمن م ادی  ی، گاه گاه  ینسترن قبل از عروس باز

تلفن زدن ... حتما باز رفته بودند صله ارحام .. خانه نبود   یکس... تلفن را برداشتم و شماره خانه را گرفتم . فراموش کرده بود 

.هم صالح نبود لیبه موبا

!!؟ کردند  یشهر چطور سرشان را گرم م نیمردم ا...  ایخدا. ..نداشت  يزیطبق معمول چ... را روشن کردم  ونیزیتلو
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..  شدم  یخالص م یکرخت نیو از ا رفت  یام کمتر سر م حوصله دیشا ينطوریا.... شهر ، دور بزنم  يگرفتم بروم تو میتصم

.....نشستم نیماش يو به سرعت تو دمیرا پوش ام یباران

.ساعت شب ساکت بود و کم تردد نی، ا گریکوچک د يها شهر ، مثل همه شهرستان يها ابانیخ

راهنما  یساحل يها ابانیاز خ  یکینور گشتم و بعد به مقصد  دانیدور م  یکم...  دیبار  یشب م اهیاز آسمان س لیهم مثل س باران

 ایوقت شب بروم لب در نیصالح هست ا  یعنیبا خودم فکر کردم .... تک .... تک ... تک..... راهنما شروع به زدن کرد ،... زدم 

زن تنها هستم ، االن هم که ساعت نه  کیمن .....  رفتم  یم دینه ، نبا.... تک ... تک .... تک ... تک ...  زد  یمراهنما همچنان !..... ؟

را  ام نیو ماش ام کند خفه  یاگر کس..... دستش را دور گردنم حلقه کند ،   یاگر کس...  فتدیب میبرا یمبادا اتفاق.... شب است 

بدون خوش   یزندگ قتیدرست مثل حق. خوفناك است ... که نه  بایز....  باستیز  یلیخ ایدر ها شباما .... تک ... تک ... بدزدد ؟

چرا ... گرفتم  میو ناگهان تصم.تک .... تک .... تک ...  لرزد  ی، قلبش م شنود  یرا که م شیصدا کند  یآدم نگاهش که م...   ینیب

ها با  مبارزه موج نیدلنش يالاقل از صدا ينطوریا...  کنم  یها را قفل م در...  شوم  ینم ادهیپ نی، اما از ماش روم  یم! ؟...نه  که

در ... اما قبل از آنکه بفهمم چه شده )...  چاندمیو فرمان را پ... (  روم  یم..  روم  یبله م...  برم  یسخت ساحل ، لذت م يها سنگ

....ماندمهوا معلق 

***

 نیداشتند در ماش  یجمع شده بودند و با زحمت و زور سع نیمردم دور ماش.. سر و ته . بود  نیهوا و زم يبر عکس رو نیماش

 يدر کوره آدم سوز خواهند  یکه انگار م زدند  یبه جان در افتاده بودند و چنان زور م لمیبا د  یماموران آتش نشان... را باز کنند 

  یمأمور آتش نشان.. شدند  نیها بودند که همه با هم داخل ماش به محض باز شدن در ، دست... و عاقبت باز شد.. کنند را باز 

... (  میتا آمدن اورژانس صبر کن دیبا.. ممکن است قطع نخاع شده باشد ...  دیتکانش نده...  دیلطفا دست نزن.... نه : زد  ادیفر

(شدند دهیعقب کش  یها همگ دست

تکان بدهم ، خودم را جامعه و جور کردم و به زحمت  توانستم  یرا م میهمه جا.. نه ظاهراً سالم بودم ... دادم  یبه خودم تکان من

 رییمدام تغ دیمثل کرم با.. بکشم  رونیفرمان ب ریبود که از ز میها بعد نوبت پا... بدنم را خالص کردم   یمانیکمر بند ا ياز ال
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من به سمتم  دنیمردم با د...  زمیخز رونیب نیاز در ماش زیخ نهیبعد س یکن... تا بتوانم خودم را خالص کنم  دادم  یحالت م

.دور شوم نیو کمکم کردند تا از ماش دندیدو

م به آهن پاره شده بود ، وحشت کرد لیتبد قایکه دق نمیماش دنیدادم ، از د هیتکّ واری، سرم که به د دمیکه رس واریگوشه د به

!چطور ممکن بود ؟!!...و سالم؟ حیآن هم صح! آمده بودم ؟ رونیهمه آهن پاره ب نیا يمن از ال  یعنی... من يخدا....

آهن  دنیشد و با د ادهیپ نیافتاد که به سرعت از ماش یرحمان يشده بودم ، ناگهان چشمم به آقا رهیخ نمیطور که به ماش همان

.زد خشکش نیها ، همان جا کنار ماش پاره

، به  داد  یو او را به جلو هل م دیکش  یکه دستش را به سمت من م  یو در حال دیکه به من زده بود ، به طرفش دو ونیکام راننده

.نبود دنیقابل شن میبرا اهویکه در آن ه کرد  می ٔدر گوشش زمزمه  ییزهایسرعت چ

.....اخالق خوش يا افسانه یناج..... شده بود ؟ شیدایاز کجا پ گرید نیا

.....شوهرت هم آمد نکهیمثل ا... خدا را شکر : گفت  ام  یکنار دست زن

!!را ؟ زیاز خود متشکر ، زن ست نیا!! ؟ گفتند  یرا م  یچه کس!... شوهر ؟  

اش  مچاله يطور کی: گفت  يخونسرد و عاد  یلیکه رنگ به چهره نداشت ، خ  یو در حال ستادیسر من ا يباال یرحمان يآقا

!!بله ؟!!!  شود  یسطل زباله هم جا م يتو یکه به راحت دیکرد

، و خدا را شکر   یکه حالش را بپرس نیا يبه جا... بدهد  رتیخدا خ!!! آقا ؟!!! وا : ، گفت  زد  یآب قند را هم م وانیکه ل  یزن ریپ

جان .  میقد يها ؟ مرد هم ، مرد  یکن  یم آمده ، غر غر رونیآن مچاله زنده ب يکه سالم است و به قول خودت از تو  یکن

.خودشان بود و جان زنشان

؟ يبلند شو  یتوان  یم: گفت  کرد  یبود و نگاهم م ستادهیسرم ا يرا بدهد ، همانطور که باال رزنیآنکه جواب پ  یب یرحمان يآقا

حاال اگر ....که قطعاً کار من نبوده  دین باشمطمئ  یول!!.... به شما خبر داده ؟  یچه کس دانم  یمن نم: گفتم  یشرمندگ با

...هست ادیجا آدم ز نیبه کمک داشته باشم ، ا اجیندارم ، اگر هم احت  یمشکل چی، من ه دیبرو دیخواه  یم
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.بودم ستادهیا شیسهراب که روبرو يپا ریحاال نه ز.. بلند شدم  میرا برگرداندم و از جا میرو

...  دیفهم  یاالن بدنتان گرم است و درد را نم...  میندازیو چند تا عکس ب مارستانیب میتر است بروبه: لب گفت  ریز يپوزخند با

...، بهتر است میچکاپ کن کی

.....من خوبم...  ستیالزم ن.... نه : گفتم  قاطع

اقال ...  شود  یکه نم ينطوریا...  دیایبافسر  دیصبر کن دیبا...  دیبرو یخواه  یکجا م! ؟  یکن  یچه کار م یآبج: گفت  ونیکام راننده

....بگو شوهرت بماند يبرو یخواه  یاگر خودت م

.هستم نجایا گرید قهیو کمتر از سه دق رسانم  یخانم را به منزل م نیمن ا: گفت  یرحمان يبزنم ، آقا  یاز آنکه حرف قبل

همراهت هست ؟ قتیو تصد مهیکارت ب:  دیرو به من پرس و

!کجا بود ؟ فمیک.....!  فمیک...  دهم  یاالن م... له ب:  گفتم

 فیک  یکس:  دمیبلند پرس تیرو به جمع... نبود  فمینه ک... به داخل آن کردم   یمچاله شده به راه افتادم و نگاه نیسمت ماش به

!؟ دهیمن را ند

... دست نخورده است  زشیهمه چ...من است  شیپ نجایا فتیک.... چرا بابا جان : دوان دوان به سمت من آمد و گفت  يرمردیپ

...باش  یراض... آقا زنگ زدم  نیکردم و به ا دایکارت را پ نیپولت ا فیک يفقط از تو

شما مرا  ستیالزم ن: ، گفتم  گرفتم  یم یرحمان يداخل آن را به سمت آقا مهیو کارت ب قیکه تصد  یرا گرفتم و در حال فمیک

به راه  نیتوجه به حرف من به سمت ماش  یب یرحمان يآقا...  روم  یاند ، م ستادهیکه ا  ییها نیماش نیهماز   یکیبا ..  دیبرسان

.افتاد و در را باز کرد

اگر ....  دادم  یم  یحاال جواب پدر و مادرم را چ... ام نگاه کردم  مچاله شده نیبه ماش گریبار د کیعقب نشستم و  یصندل يرو

....کردند  یحال و روز افتاده سکته م نیبه ا نمیاشچرا م دندیفهم  یم

 یالبته اگر فضول! ؟ دیرفت  یوقت شب کجا م نیبپرسم ا شود  یم  یول...  ها دی، ببخش دیچیپ نیدر سکوت ماش یرحمان يآقا يصدا
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!!نباشد ؟

.شهر شما  یو دلتنگ  ییفرار از سکوت و تنها يبرا گشتم  یقبرستان م کیدنبال : حوصله گفتم   یب

.دیمتر فاصله داشت  یلیم کیتا قبرستان فقط ...  دیاتفاقا درست به هدف زده بود: پوزخند گفت  با

!هم من بکنم ؟ یفضول کی شود  یحاال م:  گفتم

 رینخ: با همان پوزخند جواب داد!... ؟ دیکه تلفن بنگاه را جواب داد دیخواب  یبنگاه م يها تو شما مگر شب: دمیپرس)  دیخند )

به اتاق  میا دهیکش میس کیاز تلفن بنگاه ...بنگاه است  واریبه د واریکردم ، د فیتوص تانیکه برا يآن قصر چهل متر  یول.... 

!دارد ؟ ی، اشکال میکن  یمن و مشترکان استفاده م

...شوم أهیرا برداشتم تا پ فمیک...  میبود دهیرس) .... جواب ندادم  )

 رونیب نیماش شهیکه دستش را از ش  یدر حال) .... را برگرداندم و نگاهش کردم  میرو( ؟ ....خانم نصرت  :گفت  یرحمان يآقا

اقالً اگر حالتان بد شد ، .  دیامدیکه ن مارستانیب: ادامه داد ).... متعجب نگاه کردم !( به من  دیرا بده لتانیموبا: گفت  آورد  یم

دارد یعالف  ی، سه چهار ساعت دیکه شما براه انداخت یم نتوانم برگردم خانه ، آن بساطاست تا سحر ه ممکنمن ...  دیخبرم کن

....

: گفت  یبا مهربان....  یرحمان يآقا... ممنون : گفتم  کردم  یکه آن را به سمتش دراز م  یدر آوردم و در حال فمیرا از ک لمیموبا

.چشمانم رد شد يو با سرعت از جلو... ش شب خو...  دیکن میسهراب صدا دیتوان  یم... گفتم که 

و چهارم ستیب فصل

حواسم را جمع کنم ، از چوب  توانستم  یشدم ، آشفته شده بودم و نم داریزنگ در ب يساعت دوازده ظهر بود که با صدا کینزد

.را سفت کردم ام يگره روسر دمیدو  یکه به سمت در م  یو در حال دمیام را کش مانتو یلباس

.لبش خشک شد يمن پوزخند رو دنیو با د دیپاشنه پا چرخ يباز شدن در رو يبود ، با صدا ستادهیکه پشت در ا هرابس

.میگو  یرا م شبید! شد؟  یچ... من  يها از زحمت.... دیسالم خسته نباش:  گفتم
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.... تمام صورتتان کبود شده !! ؟ دیه انگاه کرد نهیخودتان را در آ چیه: به حرف من بدهد گفت  یتیاهم نیآنکه کوچکتر بدون

.دیزد  یم مارستانیبه ب يسر کی شبیبهتر بود د...  تانیها گونه یو حت... تان  یشانی، پ تانیها چشم ریز

...خدا کند مغزم تکان نخورده باشد...  کشد  یرا نم  یصورت که کس يتازه کبود.... اش را نداشتم  حوصله: گفتم  کوتاه

!!؟ میگو  یکه مغزتان تکان نخورده را م نیا.... ؟  دیحاال مطمئن هست: داد  جواب

.و خشک و تلخ يجد... مثل خودش باشم  خواست  یدلم م... کردا خودم را کنترل کنم   یسع

بود ؟  یمقصر ک! شد ؟  یچ نیماش:  دمیپرس

!! من ؟!!.... باشد ؟  یک دیخواست  یم!!... بود ؟  یمقصر ک!! .... يا عجب سوال احمقانه: گفت  داد  یم هیتکّ نشیکه به ماش  یحال در

....یآن آهان پاره را هم بردم اوراق

.شود  یم مانیآدم از مراوده با شما پش!!...  دیشما چقدر تلخ و بد اخالق.... اه : گفتم  ناخواسته

.میم مراوده ندارکه اصال با ه نمیب  یم... بله : جا بخورد ، گفت  ایآنکه تعجب کند   یب

ام با شما چه کار  با شما چطور حرف بزنم ؟ مانده دیبا دانم  یمن واقعا نم...  یرحمان يآقا: رك گفتم . بودم که چه کار کنم  مانده

 يسوزدل میو برا دیریگ  یو دستم را م دیکن  یم يروز در حق من برادر کی... احمق   یلیمن خ ای؟  دیمرموز  یلیشما خ ای.... کنم 

که چرا از  دیکن  یبارم م هیو کلفت و کنا دیزن  یو غر م دیکن  یاخم م گریروز د کی... کنم  تانیسهراب صدا دییگو  یو م دیکن  یم

!!ام سر کوچه تان رد شده

...اوردیخودش ن يبه رو  یول... خورد  جا

ها مشکل دارم  من هم مثل شما با مرد  یول... ن مربوط است به خودتا لشیها و دل مشکل شما با خانم..  یرحمان يآقا: دادم  ادامه

که من از هم جنسان شما سر خورده شدم ،  يا ، به اندازه دیمن سوخته باش شانی، من مطمئنم شما هر هقدر هم که از هم ک

شده ، دلتان خنک با آتش زدن من خاکستر  دیمطمئن باش...  دیانتقام دل سوخته تان نکن لهی، من را وس نیبنابر.  ستین

...رود  ی، خاکستر تان هم به با د م چیکه ه شود  ینم



ییهرنوش صفام - خلوت خلود کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٨٦

.....دوخت نیبه زم... به من دوخته بود  رتیرا که با ح  ییها دهانش را قورت داد و چشم آب

دنبالم ؟ دیکه آمد دیداشت يحاال امر... خوب :  گفتم

مادر را گرفتم  یکروک نیو ا  یو رانندگ  ییرا صبح بردم راهنما هیاول یمن کروک... بله : آمده باشد گفت  ادشی يزیتازه چ انگار

....دیاستفاده کن نیماش مهیاز ب دیتا بتوان...  مهیب دیتان ببر مهیرا همراه ب یکروک نیا دیحاال شما با... 

!کجا هست ؟ مهیحاال ب:  دمیپرس

...یکمال ابانیبه خ دهینرس... اول شهر : داد  جواب

سخت بود که در شهر  میکارها نکرده بودم و حاال برا نی، من تا به حال از ا دیایاز او خواهش کنم که همراهم ب خواست  یم دلم

پسره از خود  نیمطمئن بودم ا.. اما جرات مطرح کردنش را نداشتم ... اداره و آن اداره دنبال خسارت  نیا فتمی، راه ب بیغر

.ممنون..  روم  یم... باشد : با جسارت تمام گفتم  نیهم ي، برا کند  یپولم م کی سکه ازو ب زند  یذوقم م يتو  یراض

من هزار ... خانم  دیزود باش..  بندد  یم گریساعت د کیتا  مهیاداره ب!! است ؟  یمنظورتان ک!.... ؟ دیرو  یم: حوصله گفت   یب

.ستمیا نشم  یشخص گاردیمن که باد... دست تنهاست  یحاج.. جور کار دارم 

...جمالتش را هضم کنم يکردم با خونسرد  یسع

.دیایهمراه من ب خواست  یم نکهیا مثل

!!!؟ دییآ  یمگر شما هم م:  دمیترس و لرز پرس با

...دارم باز هم در رکاب باشم می، تصم دیاگر معطل نکن... بله : گفت  گشت  یرا م شیها بیکه ج  یحال در

میبه شما بگو کردم  یجرات نم  یسختم بود ، تنها بروم ، ول  یلیراستش خ... متشکرم   یلیخ.. آقا سهراب  ...يوا: زده گفتم  ذوق

.

.ام جمله  یبه خاطر باق ایکلمه سهراب بود  دنیبه خاطر شن دانم  یکه نم يلبش پوزخند بود ، پوزخند يرو

  یلیخ..  کنم  یکار را م نیا ی، من به خاطر حاج ستیزم نتشکر ال: گفت  کرد  یرا باز م نیو همان طور که در ماش دیچرخ

.میایسفارشم کرد که شما را تنها نگذارم و همراهتان ب
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 یکه مدام به من دهان کج دمید  یشاخ و دوم را م  یغول ب کی ریتصو میها او در قاب چشم يبه جا  یول.... نگاهش کردم  وارفته

.سهراب نبود هیوجه شب چیکه به ه یغول...  کرد  یم

***

وجه  چیکه حاال به ه نمیپشت سر هم و از جهات مختلف از اپل قرمز نازن کیچل کیکه چل  یبود در حال مهیب ندهیکه نما يمرد

!؟ دیبود نیماش نیهم يخانم ، شما تو ییحاال خدا: گفت  انداخت  ینبود ، عکس م نیماش هیشب

.....بله: گفتم 

!!؟ امدین هم از سرتان نخو یحت:  دیپرس رتیح با

!روز افتاده ؟ نیکتک خورده که به ا دیکن  ینکند فکر م!! ؟ دینیب  یمگر صورتش را نم: خشن گفت  سهراب

، چهار ،  کنم  یفکر م: گفت   یرا جمع کرده بود ، با لهجه شمال شیدست و پا  یمرد که کم) حرف سهراب حالم را جا آورد  )

نه ؟ نیماش نیدو تا سپر ا متیق شود  یم....  ردیگدستتان را ب یونیلیپنج م

....است متیمو کندن هم غن کیاز خرس ... ندارد  یبیع: رو به من گفت  سهراب

،  مهیب يدفتر مرکز دیاوریب فیصبح تشر 9فردا ساعت : ، گفت  کرد  یکه شال و کاله م  یرا جمع کرد و در حال لشیوسا مرد

(را به سمت من دراز کرد و کارت... ( هم آدرسش  نیا

!؟ دیایمن ب يآقا جا نیا شود  ینم... دارم  مارستانیمن فردا ب  یول:  گفتم

...شود  یداده م لیپول فقط به خود شما تحو...  رینه خ: محکم گفت  مهیمسول ب

 يآقا نمیبب! چطور بروم ؟ مارستانیب! ؟ نیحاال چه کار کنم ، بدون ماش: مانده بودم ، گفتم  رهیمرد خ يها که به قدم  یحال در

؟ دی، کجاست ، شماره تلفنش را دار دیسرکوفتش را به من زد نقدریکه ا یآژانس نیا یرحمان

بعد از  يکارت زنگ بزن ، برا يبه شماره تو یهفته  آژانس خواست کیتا : گفت  نشست  یم نیکه پشت ماش  یدر حال سهراب

.بکن يفکر کیآن 

.ممنون  یلیخ! ؟ دمیرسان  یشما م  یعنی!  ؟ دییگو  یراست م:  دمیپرس خوشحال
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.دیتشکر کن یاز حاج... ام  من چه کاره: را داخل قفل چرخاند و گفت  چیسو سهراب

آمدن ! ؟ يخودت کرد يبرا يفکر... امروز روز آخر است ... خب : گفت  داد  یم راژیو ها نیماش يکه ال به ال  یسهراب در حال

.میگو  ینت را مو رفت

بودم ، با سهراب رفته و  فتیهفته بود که هر بار که ش کی... فرو رفتم  شتریب یصندل يآنکه جواب سهراب را بدهم ، تو  یب

؟  یگفت  یچ دمینشن:  دیدوباره پرس...  نانیامن و قابل اطم  یبیاما به نحو عج... ها تلخ بود و ساکت  برگشته بودم و او همه روز

.بفرستد میاز تهران برا نیماش کیقرار شده پدرم ، : رخش نگاه کردم و گفتا  میرت نصو به

.کرد که دوباره متعجب شدم دایپ  یبیچنان حال عج... پدر که آامد ، صورت سهراب رنگ به رنگ شد  اسم

!؟ دیدار  یآقا سهراب ، شما با پدر داشتن من مشکل: ترس و لرز گفتم  با

!؟ دیکن  یم يفکر نیچن  یچ يبرا....  رینه خ: گفت  یخشک و با لحن هراسان

.شود  یم يطور کیشما حالتان  دیآ  یآخر هر وقت اسم پدرم م:  گفتم

!؟ يمثال چطور: گفت  يبلند تر يصدا با

.وحشتناك: نجوا گفتم  با

!؟ آورد  یرا م نیخودش ماش: پدال گاز فشار داد و گفت  يرا محکم تر رو شیپا

به : در نگاه داشت و گفت  يجلو...  لشی،،، وک اوردیب یمانیا يهم بدهد آقا دی، شا دانم  ینم: را باال انداختم و گفتم  میها  نهشا

.سالمت

.پسر نروم نیسراغ ا گریگرفته بودم واقعا د میتصم.. شدم  ادهیپ نیکردم و به سرعت از ماش یخداحافظ یلب ریز

***

!؟ هیک:  دمیاف اف را برداشتم و پرس... که زنگ زدند  دو بعد از ظهر بود ساعت

.آوردم تیبرا نیماش...  یمانیا.... منم ... وحدانه جان : گفت یمانیا يآقا

!؟ دهیخر میبرا ینیپدر چه ماش نمیبب خواست  ی، دلم م دمیدوان به سمت در دو دوان
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.بود ستادیا میلب رو به رو بر ي، با لبخند بیدست در ج یمانیا يرا که باز کردم آقا در

(دمیگردن کش ابانیو به سمت خ( ؟ دیرا آورد نمیماش... سالم :  گفتم

.نصرت یوحدانه  خانم ، تنها وارث اقالم نجوم..... سالم  کیعل: خنده گفت  با

.قرار داشت جا خوردم که کنار در  یرنگ  یمشک يپاجرو نیماش دنیاما با د.. دمیرا کنار زدم و وسط کوچه دو یمانیا يآقا

!من است ؟ نیماش نیا....  نیا: من و من گفتم  با

عروسک  نیا يچند تا تراول چک سبز باال  یاگر بدان....  نیعروسک است تا ماش هیشب شتریالبته ب... بله : گفت  یمانیا يآقا

....کند  رهیها را به خودش خ آنقدر که همه چشم! رفته ؟

من ، من مطمئن . باشد   یکار سخت دیبلند با یشاس نیماش نیبا ا  یبزرگ است ، رانندگ  یلیخ  یلیکه خ نیا...   یول: غصه گفتم  با

!میایکه از پس آن بر ب ستمین

که  میشما بخر يبرا ینیماش دیگفتند با شانیمن هم خدمت پدرتان عرض کردم ، اما ا...  دانم  یم.... بله : گفت  یمانیا يآقا

محصول چشم ...  دندیخر تانیآهن را برا ریتمام ت نیماش نیبعد هم گشتند و گشتند و ا..... جاده بشود  نیا يها نویکام فیحر

.یشیتسوبیکارخانه م يها یبادام

.نگاه کردم یمانیا يو به آقا نیو واج به ماش هاج

 یلیبار با تر نیاگر ا دهم  یقول م.... نه خانم اما وحدا: ، گفت  زد  یم نیکاپوت ماش يکه با کف دست رو  یدر حال یمانیا يآقا

را مقابل من  چیو سو..  چشیهم سو نیا دیبفرمائ....! شما  نیماش نی، نه ا یاوراق رود  یم یلی، تر دیهجده چرخ هم تصادف کن

.گرفت

!کنم ؟  یرانندگ نیماش نیبا ا يحاال من چطور:  گفتم

هم   یو کم دیریکمک بگ  یرانندگ ماتیمرد تعل انیمرب نیدو ساعت از هم  یکیپدرتان گفتند ، اگر : جواب داد  خونسرد

.دیشو  ی، سر هفته نشده وارد م دیکن نیخلوت تمر يها ابانیخ يخودتان تو
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.حق با پدر باشد دیشا...  دانم  ینم: گفتم  مستاصل

تا دو سه روز  کنم  یان حواله کردند که فکر مهم به حسابت ونیلیپدرتان حدود ده م... هم هست  گرید زیچ کی: داد  ادامه

....شود زیبه حسابتان وار گرید

 نیتازه پول خسارت ماش.... پول گذاشته   یبه اندازه کاف میمادرم برا! چه کار ؟ خواهم  یهمه پول م نیمن ا  یول: تعجب گفتم  با

!دارم ؟ یهم است ، مگر من چه خرج

شما ...  دیشما در رفاه کامل باش خواهد  ی، دلش م گریاما حاج نصرت ، پدر است د... موافقم من هم با شما : گفت یمانیا يآقا

از بابت شما راحت باشد ، حداقل از بابت  الشیخ خواهد  یمثال م ينطوریا...  رود  یو از خانواده دور ، دلش هزار راه م دیدر غربت

.ستیپول هم ن نیدهم ا کیدو سال کامل ،  يه برادختر بچ کیمن هم گفتم که خرج  هوگرن!!  يماد لیمسا

 ينطوریدخترش ا ياو هم برا خواست  یهم دختر داشت و البد م یمانیا يحسادت را در کالمش احساس  کردم ، اقا يها رگه

!؟ دیبا پول ماله کش شد  یمگر ترك دل شکسته من را م! ؟ کرد  یم يحسود  یبه چ.. و پاچ کند ، چقدر احمق بود  ختیر

!به من بزند ؟ يسر دیآ  یتنگ شده ، چرا نم شیبرا  یلیدلم خ: گفتم  آهسته

گرفتار شعبه ... شلوغ است   یلیاالن سرمان خ  یول...  دیآ  یم ها يزود نیبه هم...  دیآ  یم: گفت  شد  یرفتن م يایکه مه  یدر حال

؟ دیارند يامر...  دیآ  یسرش خلوت شود م...  میهست  یشماره دو دوب

....تکان دادم  یرا به عالمت منف سرم

.شد دیکوچه ناپد چیو در پ دیموفق باش:  گفت

.ها را فشار دادم تا باالخره ساکت شد دستپاچه دکمه... در آمد  ریدزدگ يصدا...  چاندمیقفل در پ يرا تو چیسو

کالج  يرا از رو میدنده را جا زدم و آهسته پا... چقدر بلند بود ... بود  ینیعجب ماش... روشن شد  عیسر... زدم  استارت

 یتخصص میحتما تعل دیبا نکهیمثل ا رینه خ... دوباره .... دوباره .... دوباره .... و خاموش شد  دیمتر جلو پر کی نیماش. برداشتم 

عقب رفت و   یکم نیجا زدم ، ماشدنده را ... دنده عقبش کدام بود ؟ .. برگردانم  شیرا سر جا نیماش تمگرف میتصم...  دمید  یم
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را آهسته تر از  میکردم که پا  یفرمان را چرخاندم و دوباره استارت زدم و سع.... کج هم شده بود  نیخاموش شد ، حاال ماش

ه کامال کوچه را بست نیماش... گم کرده بودم   یرا حساب میدست و پا... گاز خورد و باز خاموش شد  نیکالج بردارم ، ماش يرو

تا آبد همانطور کج و کوله وسط کوچه  نیکه ماش شد  ینبود نم يا چاره! چه کار کنم ؟ ایخدا! ؟  یچ آمد  یم نیماش کیاگر ... بود 

و از  دمیپر رونیب نیاز ماش... را به جان بخرم  يا هیهر کلفت و کنا هیو پ ندازمیمجبور بودم ، دوباره به سهراب رو ب... بماند 

....دمیدو تا بنگاه نیماش

من که تمام پس اندازم را ...  یحاج:  گفت  ی، داشت با حرارت م دیسهراب به گوشم رس يبنگاه را که باز کردم ، صدا درب

کار ، شما هم خانه و مغازه را بگذار  نیا يتو زنم  یرا م ششیو پول پ دهم  یام را هم به صاحب خانه پس م خانه یحت..  دهم  یم

....کار نیلش را بزن در ادر رهن بانک و پو

؟ یداشت يکار... سالم دخترم : من بود  گفت  يکه رو به رو يآقا حاج

.برگشت اش  یقبل تیتفات به موقع  یمن ، ب دنیو با د دیچرخ یصندل يرو سهراب

 شیسر جا توانم  ینده و نمبزرگ است حاال وسط کوچه ما  یلیخ  یول... فرستاده  نیماش میپدرم برا... حاج آقا : گفتم  مظلومانه

....حاال  یول...  کردم  یم نیداشتم تمر... برگردانمش 

: اقامنشانه رو به سهراب کرد و گفت  شهیمثل هم  یول... نه  ای دیفهم يزیسر و ته من چ  یب يها دانم حاج آقا از حرف  ینم

.دیآ  یاز دستت بر م يچه کار نیبلند شو برو بب... بابا ..... سهراب 

 يهجده چرخ است که تو يایالبد اسکان: ، گفت  شد  یکه از کنار من رد م  یبلند شد و در حال شینچ نچ کنان از جا سهراب

(و در را پشت سرش بست.... ( کرده  ریگ یپهن نیکوچه به ا

 تیموقع... ثروت ... خانواده ...  التیپسر سر بودم ، از نظر تحص نیمن از همه نظر از ا... لخ کنان به دنبالش راه افتادم  لخ

من عاشق چشم و  کرد  یفکر م! ؟ کرد  یفکر م  یچ...  شد  می ٔاو له يپا ریغرور من بود که ز نیا شهیهمه هم نیاما با ا...   ییاجتما

 !!؟.... شیو قد رعنا يورزشکار کلیعاشق ه ای! ام ؟ اش شده مردانه يبایزو   یمشک يابرو
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تا  ششین شهینه مثل سروش که هم... اخالق داشته باشد و خوش رو باشد  دیآدم با... بود ببرند  یوشگلخ  یشور هر چ مرده

 شود  یمن عسل هم نم کیبا  نکهی، نه به ا زد  یکه حال آدم را بهم م کرد  یم  یها شوخ به زن نقدریا ایبناگوشش باز بود و 

بده به من ..  یعجب عروسک... من  يخدا يوا:و گفت  دیکش يسوت کشدار) ....  ستادیا انناگه... ( بد عنق ... قورتش داد 

...المذهب را نیا چیسو نمیبب

چند بار جلو ، عقب کرد و بعد ...  دیپر نیو پشت ماش دیرا از من قاپ چیرا به طرفش دراز کردم ، غرق در لذت ، سو چیسو

به سر و   یبا حسرت دست شد  یم ادهیپ نیکه از ماش  یبعد در حال. کنار خانه پارك کرد  شیجانانه سرجا راژیو کیرا با  نیماش

.دیخر  یم میبرا ینیماش نیچن  شده بود و کسی ٔمن هم له نیکاش ماش...  حالتخوش به : و گفت  دیکش نیگوش ماش

بودم دهیصورتش ند يکه تا به حال تو يزیچ..   یبیو حسرت عج... داشت ،  یبینور عج صورتش

غول تشن  نیو ا... تو مال من  دیپرا.....  میرا با هم تاخت بزن مانیها نیماش ایب.... ؟ میکن يکار کی  ییآ  یم: علل گفتم دون ت به

....مال تو

قلبم را با ترحم  دیخواه  ینکند م! ؟ دیخواه  یم  یمعامله چ نیبپرسم بابت ا شود  یم:  دیکرد و مرموزانه پرس زیرا ر شیها چشم

!؟ دیستین گرانیکه از قماش د دیتا ثابت کن دیتاراج کن مسخره تان

تا آخر عمرتان هم ... قلبتان مال خودتان ... مسخره تان را   ینیکج ب نیا دیترا به خدا بس کن...  یجناب رحمان: سرعت گفتم  به

لج   یها ه بچه نیع افتاد  یکه به من م چرا چشمتان..  دیبا من کلّ کلّ نکن نقدریاما ا....  دیباش نیها بدب نسبت به من و همه زن

شما  عتیمن با طب عتیکه طب نیا يبرا... کنم   یرانندگ توانم  یواگن نم نیمن با ا.... معامله کدام است ؟..... ؟ دیکن  یم يباز

به نفع  خواهم  یم میگو  یبد م.....  میبرا یاتوبوس نیچن  یکه از پس رانندگ ستمو کهنه کار نی ٔها زبده من آنقدر... متفاوت است 

!قبول ؟... آن مترسک خوش دست هم مال من ... مال شما  یآهنعروسک  نیا! کار کنم ؟ مانیهرد

(وسواسه شده بود بیعج )

!بدهم ؟  یرا چ یجواب حاج: من و من گفت  و
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زن  کیلندهور به درد  نیماش نیکه ا فهمد  یم یمیهر عقل سل...  دییهم بگو یرا که من گفتم ، به حاج يها نیهم:  گفتم

.....خورد  ینم

.به جز عقل پدرتان......یمیهر عقل سل... بله : حرص گفت  با

.دیاوریب میخودتان را برا نیماش چیو سو دیرا ببر نیماش نیپس ا: گرفتم و ادامه دادم  دهیاش را نشن هسودانه پاسخ

 فتادین نیچشمتان هم به ماش گریرا بدزدم و د نتانیماش دیترس  یخانم ؟ نموحدانه  دیزن  یحرف م يجد دیواقعا دار:  رگفتیمته

!؟

چون ... نه : قاطعانه گفتم ... لبم نشست  ي، ناخواسته لبخند رو شد  یبار از دهان سهراب خارج م نیاول ياسمم که برا دنیشن از

.دیکن  ینم يکار  ینیمطمئنم که چ

؟ دیمطمئن هست نقدریاز کجا ا.... چرا ؟ :  دیپرس

.دزد مال هم نخواهد بود... که دزد ناموس نباشد   یچون کس: دادم  جواب

 ایبا خودم فکر کردم آ... نگاهش هم مهربان تر شده بود  گریحاال د.. لبخند زد  میبار به رو  یاول ياز هم باز شد و برا صورتش

.او شانیخودم و کم ک هم قماشان وهیآن هم به ش...  دیشا! من واقعا معامله کردم ؟

و ششم ستیب فصل

با آن   یبهتر از رانندگ  یلیبا آن خ  یاما به هر حال رانندگ... من نبود  نیقرمز رنگ نازن ياپل کورسا یسهراب به راحت دیپرا

پشت   یوقت... . کرد  یم ریها س آسمان ياز ذوقش تو قتیدر حق..... داشت  يگریالبته سهراب نظر د... بود  کریغول پ لیجرثق

 میالبته با آن مثل قد.. بود  ایدن لهیوس نیتر رینظیرا داشت که سوار ب  ینشست ، صورتش حالت آدم  یرنگ م  یمشک يآن پاجرو

.گرفت  یام م خنده  یدر مورد آن آنقدر محتاط بود که گاه قتی، در حق کرد  ینم  یرانندگ

.داشته باشد و نداشت خواست  یبود که دلش م  ییها از همه داشته یجزئ نیماش نیا دیشا..... درکش کنم  توانستم  یم اما

.سوراخ شده.... اگزوز است  يصدا...  ستین يزیچ: گفت  زد  یکه لبخند م  یآمد و در حال رونیب نیماش ریاز ز سهراب
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.کردم دییٔسر حرفش را تا با

را  نیا...نکن   یستیرو در با یخواه  یرا م نتیاگر ماش... وحدانه  نیبب: و گفت  ستادیقدم از من دور شده بود که دوباره ا چند

.میگو  یم يجد

خودش هم متوجه نشده  دیشا دانم  ینم...  زد  یو پسوند صدا م شوندیبار بود که سهراب اسم کوچک من را بدون پ نیاول نیا

.اش نبود در چهره یحالت يرییتغ چیبود ، چون ه

.راحت ترم نیماش نیمن با هم... برازنده خودت  یلیترآن ... نه :  گفتم

؟ یمطمئن:  دیپرس

....مطمئن... بله :  گفتم

.ستادیرفت و دوباره ا گریقدم د چند

!شد ؟  یباز چ:  دمیپرس

ز قصد اسم بار مطمئن شدم که ا نیا..... ( وحدانه  نیبب: داده بود گفت  هیتکّ نیکه به ماش  یرفته را برگشت و در حال راه

  یتو ، ب نیماش نیبنابر...  دهم  یرا پس م ام يا هفته خانه اجاره نیمن احتماال تا آخر ا... من ) ... زند  یصدا م ينطوریکوچکم را ا

فقط ... ها برش دارم  خانه خودت بگذارم و صبح نگیپارک يرا تو نیها ماش ندارد ، شب یاگر اشکال...  شود  یم نگیپارک

.میشو  یدو معذّب مهر  ينجوریا

.است نگیپارک يتو دیپرا... جا ندارد  گریکه د نگیپارک:  گفتم

`.رونیمن را بگذار ب نیخوب ماش: داد  جواب

شد هم  دهیاگر دزد یحت ایدارد ، ثان ریدزدگ نیاوال که ماش... را هم همان جا بگذار  نی، ماش يهر جا خودت بود... نه :  گفتم

  ی، با تاکس يراه برو لومتریک کی،  نیبه ماش دنیرس ياگر قرار باشد برا. در دسترسش باشد  دیآدم با نیماش... سرت  يفدا

.يکه راحت تر  یرفت و آمد کن



ییهرنوش صفام - خلوت خلود کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩٥

پول ندارم  یوحدانه اگر دزد ببردش من حت....امانت است !.... ؟  یچ فتدیب شیبرا ینکرده اتفاق ياگر خدا  یول: معذّب گفت 

.بخرم تیچراغش را برا کی

و امضا کنم  سمیبنو دیخواه  یم.... سرتان  يفدا...  ستیاگر هم افتاد مهم ن...  افتاد  ینم یاتفاق چیه...  افتاد  ینم: خنده  گفتم  با

(مردد نگاهم کرد( ؟

د؟یتوه آمده ا؟ نکند از دست توالت و حمام مشترك به س دیخانه تان را عوض کن دیخواه  یم  یچ يحاال شما برا: دادم  ادامه

 یمن و حاج: ، عاقبت گفت  کند  یم  یجوابش برس دنیشن يرا برا  یکس تیکه دارد صالح  یپا ، آن پا کرد ، مثل آدم نیا  یکم

....را اش ییهم خانه و همه دارا یمن همه پس اندازم را و حاج...  میمعامله گذاشته ا کی يتو میدار  یهر چ

 يگذار هیراه سرما کیرا در  اش هیآدم که همه سرما. است  يا احمقانه سکیر... خطرناك است   یلیخ نکهیاما ا: گفتم  ریمتح

.است دیشما بع ینیبه بدب  یاز آدم.  کند  ینم

سهام دار  میشو  یجور شود ، خودمان م یاگر پول من و حاج... دارد  ندهیآ...  کند  یکار فرق م نیا... نه : زده جواب داد  جانیه

.شود  یرو به آن رو م نیهردومان از ا  ین وقت زندگآ... 

!و پاك باخته کرده ؟ فتهیش نطوریشما را ا یالیبه کج خ یاست که آدم يچه کار نیحاال ا:  گفتم

دنبال ... صد تا خودش دارد ... مهندس است ....  ندازدیراه ب يکارخانه چون بر خواهد  یهست که م ییبنده خدا کی: داد  جواب

کارخانه و خرج  لیوسا...  دهند  یتومان راحت جواز م ستیبه مهندس با دو... هم او بگذارد  گرید يکه صد تا گردد  یم  یکی

.دیآ  یها هم که خرج کارخانه از خودش در م ماه یمابق... است  نیتا دو ماه تضم لها هم الاق و حقوق کارگر مهیب

 نیدست ا دیزبان را بده  یپول ب ونیلیصد م دیخواه  یم يبا چه اعتبار یتو و حاج!! ؟ ونیلیصد م: گفتم  دیلرز  یکه م یصدائ با

!!است ؟  یاصالً طرف ک... آدم 

...ستیاهل بخور و ببند ن... دار است  هیما..  شناسمش  یمدت هست که م... طرف آشناست : جواب داد  سهراب

 یاز حرفم عصبان.  دیچشم و گوش بسته به او اعتماد کن دیهم که باشد ، نبابرادرتان ...  ستیعاقالنه ن نیا  یول: گفتم  دوباره
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 ریتجارت دل ش... ها را چه به تجارت  شما زن...  میاصال بگذر: با حرص گفت  نیهم يبرا. شده بود ، کامال معلوم بود 

!!؟  یفهم  یم یتو بهتر از حاج ییبگو یخواه  یم  یعنی. همردان ریو عقل و تدب خواهد  یم

 ایاگر بشود که من حقم را از دن... اگر بشود .... خدا  يا : دیلب غر ری، ز رفت  یکه پشت به من به سمت بنگاه م  یدر حال بعد

....از خودش بوده نه از زمانه یعرضگ  یکه ب کنم  یبه مادرم ثابت م.  رمیبگ

...نیحاال بب...  رمیگ  یم ای، حقم را از دن میها دست نیمن با هم... گفتم   یک نیبب مادر

  یاطالعات کاف دیشا ایو  دمیفهم  یاز تجارت نم يادیز زیمن چ دیشا گفت  یراست م. شد  رهینگاهش خ ریبه مس میها چشم

آنها . کاله بگذارد  توانست  ینم  یجماعت را کس  یاز آن گذشته سر معامالت ملک. بود  یم بیهم عج ادیز دینداشتم ، کارشان نبا

اظهار نظر  دیشا... ام گرفت  از خودم خنده...  فروشند  یم يقنار يو جا کنند  یکالغ را رنگ م... اند  یودشان آخر زرنگخ

.کارها نیاصال وحدانه نصرت پپه را چه به ا. بهتر بود  کردم  ینم

***

هفته  نیو من تمام ا امدیهم ن نیشعوض کردن اگزوز ما يبرا یحت.  دمیهفته سهراب را کمتر د کی نیهفته گذشت و در ا کی

....گوشخراش گرومپ گرومپ اگزوز سوراخ سر کرده بودم يبا صدا

و هم سهراب به شدت به دنبال جور کردن پول هستند  یکه هر دو ، هم حاج گفت  یته دلم م يزیچ... را هم بسته بودند  مغازه

 میمطمئن بودم که سهراب است ، چون ن.... ، زنگ در را زدند  اشتباه نکردم ، چون درست آخر هفته بود که ساعت ده شب... 

با  نیهم يبرا.... که بخواهد مهمانم شود  شناختم  یرا هم در شهر نم يگری، کس د بودمساعت قبلش با پدر و مادرم حرف زده 

.و در را باز کردم دمیام را پوش و مانتو يروسر يخونسرد

 دیسالم ، خواب که نبود: من لبخند زد و گفت  دنیبود ، نه پشت به آن ، با د ستادهیدر ا بار مقابل نیا شهیبرخالف هم سهراب

!؟

....داخل دیبفرمائ... ها  طرف نیچه عجب از ا... بودم  داریب...  رینه خ:  گفتم

.. مجبور شدم  قتیدر حق  یول... .  یول...  میایکه ب خواستم  یالبته اول نم... داشتم  یعرض کی....  شوم  ینه مزاحم نم: داد  جواب
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(کاره رها کرد مهیو حرفش را ن... (   یعنی... خوب .....   یول... سخت است   یلیخ میبزنم برا خواهم  یکه م  یحرف دیدان  یم

.من منتظرم د،ییحرفتان را بگو: لبخند گفتم  با

و   یموسسه مال کیاز  خواهم  یه ضامن من شود ؟ آخر مک دیرا سراغ ندار  یشما ، کس نمیبب خواستم  یم: من و من گفت با

.... سند گرو بگذارد  نکهیا ایداشته باشد و  یحقوق شیکه ف یضامن...  خواهند  ی، اما ضامن م رمیوام بگ یخصوص ياعتبار

بود که  نیارا رهن بانک گذاشته ،  شیهم که خودش همه زندگ یحاج... شناسم   یرا نم يگریکس د یراستش من به جز حاج

....مزاحم شما شدم

با خجالت سرش را ....( صندوق قرض الحسنه هستم  سی؟ مگر من رئ دیزن  یحرف م  یرسم نقدریحاال چرا ا:  دمیخنده پرس با

(انداخت نییپا

؟.....دیریوام بگ دیخواه  یحاال چقدر م:  دمیپرس دوباره

...البته به تومان. ..تومان  ونیلیپانزده م: گفت  ریطور سر به ز همان

حاال ... بتوانم کمکش کنم  خواست  یدلم م  یلیخ..  اش ییایرو يگذار هیهمان سرما يبرا...  خواهد  یم  یچ يدانستم پول برا  یم

...و غصه در صورتش یخطوط ناراحت دنیهمان قدر مشکل شده بود که د میها بود که نه گفتم به سهراب برا مدت گرید

من ..  رمیبگ یمیراجع به آن تصم توانستم  یاما قبل از مطرح کردن با پدرم نم...  دیچرخ  یمثل مگس م سرم يتو يفکر

... کنم   یپدر را راض توانستم  یم...  گرفتم  یاز پدر اجازه م دیآن پول را از حسابم برداشت کنم اما قبل از آن با توانستم  یم

، آن هم بدون  دادم  یپول را من به سهراب قرض م نیاگر ا يوا... کرد  اش  یراض شد  یبود ، م نهاگر پدر در خا... مطمئن بودم 

سرم را باال .... چشمم نقش بست  يلحظه تصور صورت شاد سهراب جلو کی....  شد  یضامن و نوبت و التماس چقدر خوشحال م

...دز  یلگد م درکنار  لهیداشت و به م ریهمان طور سر به ز.. کردم نگاهش کردم 

!( باشد ؟...  ارزد  یم اش یاما مطمئن باش به معطل... طول بکشد   یکم کیممکن است ! ؟  یصبر کن قهیچند دق شود  یم:  گفتم

(نگفت يزیچ
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تلفن چند تا زنگ ... که پدر خانه باشد  کردم  یدلم خدا خدا م يتو... تلفن را برداشتم  یو گوش دمیسرعت به داخل خانه دو به

!؟ يچطور... سالم بابا : زده گفتم  جانیه.... دیچیگوشم پ يمردانه پدر تو يصداخورد و 

!؟ يتو چطور... خوبم دختر گلم : من گفت  يصدا دنیاز شن پدر

...خوبم... خوبم بابا : را آهسته کردم و گفتم  میصدا

!؟  یزنیآهسته حرف م نقدریچرا ا: گفت  پدر

....گ زدم با شما صالح و مشورت کنمزن... گوش کن بابا : گفتم  شمرده

؟  یراجع به چ:  دیپرس پدر

 کی... نظر شما را بدانم  خواستم  یم... بکنم  يگذار هیسرما کیجا  نیا خواستم  یپدر ، من م دینیبب: تازه کردم و گفتم  ینفس

من ...  گردد  یم يگذار هیسرما يراب کیپول کم آورده دنبال شر نکهیمثل ا فروشد  یهست که سهامش را م يکارخانه چون بر

 شود  ی، سهم من م میکن يگذار هیکارخانه سرما نیا يتو میگرفت میاز همکارانم ، تصم  یکی  یعنی..... از دوستانم ،  یکیو ... ، من 

.....تومان  ونیلیپانزده م... 

.فرصت است نیفردا صبح آخر...  مبلغ را برداشت کنم نیاز حسابم ا دیده  یشما به من اجازه م نمیبب خواستم

اصالً ...   یاستفاده کن  یدان  یکه صالح م ياز آن هر طور يآن پول مال توست ، تو مختار... وحدانه جان : باالفاصله گفت  پدر

  یکن  یه مک يکار  یکن  یاگر فکر م.  يریکه به نام خود توست ، از من اجازه بگ  ینبود به خاطر برداشت کردن از حساب یاجیاحت

.ندارد یاشکال چیدرست است ، از نظر من ه

.خرج کند یحاضر بود هر مبلغ  یدادن من با زندگ یآشت يطفلک پدر برا. لبم نقش بست  يبر رو لبخند

.دوستم دم در منتظر جواب من است! ؟ دیندار يامر... ممنونم   یلیخ... پدر : ته دل گفتم  از

... یموفق باش... به سالمت ...  نه دخترم: گفت  ییخوشرو با

من به سمتم برگشت و  دنیبا د. بود  ستادهیا نیداده به ماش هیسهراب هنوز همان جا تکّ....  دمیدو اطیراه را تا دم در ح تمام
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...دیرادار بزن يبه خانم قاجار لیبا موبا دیرفت بندم  یشرط م: گفت 

؟ دیگشت  یمگر دنبال وام قرض الحسنه نم:  گفتم

.گشتم  یدنبال ضامن اصالح م... نه : حوصله گفت   یب

بپرسد پشتش را به من  یسوال ایشود  داریدر صورتش پد يرییآنکه تغ  یصورتش را باال کرد و ب( ، شوم  یمن ضامنتان نم:  گفتم

(...کرد تا برود

.کنم  ینم ، نگفتم که کمکتان شوم  یگفتم ضامنتان نم....  دیصبر کن: گفتم  دستپاچه

....منت و ضامن  یب... را به شما قرض بدهم  ونیلیمن حاضرم همه پانزده م. به سرعت ادامه دادم  0ستادیا )

...است يا مزه  یب  یشوخ: که خطوط صورتش درهم فرو رفته بود ، گفت   یو در حال دیچرخ

است فردا ساعت   یکاف دیکن  یاگر باور نم...  کنم  یکار را م نیواقعا ا ... کنم  ینم  یشوخ... به خدا .... نه : زده گفتم  جانیه دوباره

....شود  یآن وقت باورتان م.... نور   یبانک مل دییایصبح ب 9

!؟ دیخواه  یم یو بابت آن چه ضمانت:  دیتمسخر پرس با

 کی....  رمیگ  یسفته م شیبه جا.... فته س:به سرعت گفتم )... خطوط صورتش درهم فرو رفته تر شد.... (  ینیتضم چیه: گفتم 

(خطوط درهم رفته صورتش از هم باز شد( کار از ضامن شدن راحت تر است  نیمن ا يبرا!  یتومان ونیلیسفته پانزده م

! ؟ دینک يهمه دست و دلباز نیا ها بهیغر يبرا دیعادت دار شهیشما هم!! ؟ دیکن  یرا م نکاریبپرسم چرا ا شود  یم:  دیپرس مصمم

(اشاره کرد نیو به ماش( 

شما پول  يتومان برا ونیلینکند پانزده م نمیبب! ؟ دی؟ اصالً به پدرتان گفته ا ستین يعاد ریغ تانیکارها  یکم کینظرتان  به

!!!...ممنون...  خواهم  یمن صدقه نم.... نه خانم نصرت ....   ستیهم ن دیالبته بع...!! بله !!.... است ؟ بتانیخرد ج

روال بازار است  نیا.....  رمیگ  یسفته م دهم  یکه به شما قرض م  یپول يمن دارم جا! ؟ ستی، صدقه چ دیبس کن: گفتم  ریمتح

!است؟ يعاد ریغ شیکجا..... 
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به من و  دیده  یرا م یتومان ونیلیخدا م نیماش... است  يعاد ریغ تانیهمه کارها ياز سر تا پا.....  شیهمه جا: گفت   یتلخ با

زبانتان را به من   یتومان پول ب ونیلیپانزده  م... راحت ترم  دییگو  یو م دیشو  یسوار م یتومان ونیلیشش م نیخودتان ماش

من  یباعث ناراحت يطور کیشما  يها یچرا راحت دانم  ینم... راحت ترم  دییگو  ی، باز م دیشو  ینم م، اما ضامن دیده  یقرض م

 دیدار کنم  یها احساس م وقت  یبعض  یول....   یول... خدا مرا ببخشد !... خانم نصرت ؟ ستیاحساس من چ دیاند  یم...  شود  یم

.دیکن  یمن را ، با من معامله م

من و به خاك  دنیاز به لجن کش..... کردن من  مالیاز تباه و پا....خانم نصرت ...  ام  یجوان الیها آم و اعتقادم را با آرزو شرافت

!؟  ینیحس غرور و خود برتر ب!!... ؟ شود  یم بتانینص  یچ... چشمان خودم  يافتادنم جلو

شده  رهیهمان طور بهت زده به سهراب خ...  گرفت  یچنان برافروخته شده بود که داشت ، آتش م یزمستان يدر سرما صورتم

 نیشده بود بعد از ا بمینص يا چه تشکر شاعرانه...  دمیفهم  یحال خودم را نم... را بدهم  شیها بودم و قادر نبودم جواب حرف

......دنیکوب واریبه در و د

هنوز سهراب پشت در  دانم  یبکشم ، نم قینفس عم کیکردم   یو سع ستادمیپشت در ا...) در را محکم بستم   یحرف چیه  یب )

را ببرد  شانیمرده شور هر دو... همان طور که سروش نبود . ..محبت من نبود  قیمرد ال نیا... مهم نبود  گریاما د... نبود  ایبود 

دل ،  نیلعنت به ا.... قلبم  بیحس غر نیلعنت به ا... بود  يطور کینه دلم ...  توانستم  یاما نم...  ومش الیخ  یکردم ب  یسع... 

، حال آدم را  يزد  یر رخش را که مه... مرد چقدر بد قلق بود  نی، ا ایخدا.... و لعنت به لرزش وجودم ... دل کردن دلم 

.گرفت  یم

دوباره )... جواب ندادم ... (  خواهم  یمعذرت م.... خانم نصرت  دیببخش: سهراب آهسته گفت .. شد  دهیتقه به در کوب چند

....دیگفتم ببخش! ؟ ییهنوز آنجا...! وحدانه : گفت 

فردا ...  افتاد  یبه خطر نم گرتانید يها زیشرافت و اعتقادات و همه چ اگر....  دیرا بکن تانیها فکر: همان پشت در گفتم  از

 ختمیخودم ر يگرم برا ییچا کی.  دمیچیو به داخل ساختمان پ.... خداحافظ . نرود  ادتانیسفته ... بانک  دییایصبح ب 9ساعت 



ییهرنوش صفام - خلوت خلود کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٠١

..... ! نه !.... بود ؟ میتیچون !..... چرا ؟.. .بخشنده بودم  يادیکه در حقش ز گفت  یسهراب راست م..... کاناپه ولو شدم  يو رو

پول را نه  نیکه اگر ا نقدریا... دوستش داشتم .... نه !..... ؟ کرد  یلطف داشت و کمکم م  یفقط گاه...   یچون در حق من گاه

حس  نیاشتم و ادوستش د... بله .  کردم  یم مشیو شرط تقد دیق  یب خواست  یهم م یالواط يکه برا يگذار هیسرما يبرا

.....ردیآنکه از من اجازه بگ  نوس همه وجودم را احاطه کرده بود بیٔناما

و هفتم ستیب فصل

از بار قبل درهم فرو رفته تر  دمشید یکمتر از سه ماه که خطوط صورت سهراب هر بار کم دینگذشته بود ، شا يادیز زیچ

اما .. است  ییکذا يگذار هینه به خاطر من ، که به خاطر همان سرما ینشایپر نیمطمئن بودم که ا باًیو من تقر... شده بود 

ها و گرفتن  صبح به بانک رفتم ، سهراب موقع دادن سفته 9پول به سهراب ساعت  ادند يکه برا يروز...  دمیپرس  ینم  يزیچ

 يها به خاطر حرف... و بخشنده سخاوتمند ...   یهست يمن دوست ارزشمند يتو برا... وحدانه : پول رو به من کرد و گفت 

.....خواهم  یواقعا معذرت م روزمید

  یخوب يها هم دوست يتو و من برا.... خودش ادامه داد ... کنم  ی، اما قبل از آنکه اعتراض امدیخوشم ن) دوست ( کلمه  از

....مثل دو تا برادر دیشا یحت...  نانیپشت به پشت هم و قابل اطم... درست مثل دو مرد ... دوست مثل دو مرد ... بود  میخواه

و کج  ریاز جانب سهراب سخت گ... کنند اما نگفتم  یبرادرانه دوست توانند  یوقت نم چیزن و مرد ه کیکه  میبگو میخواس

سهراب دلگرم کننده بود اما در عمل سهراب  يها حرف نیا.. نبود  یبود که قابل چشم پوش يدیکلمه پرچم سف نی، ا الیخ

،  دیرا بگو اش یو گرفتگ  یالاقل نه آنقدر که بخواهد علت اوقات تلخ... دید  یممرا قابل مشورت کردن و درد دل کردن ن ادیز

......نکهیتا ا...  دمیپرس  ینم يزیمن هم چ

***

  را به سمت اتاق يادربا سهراب که بر سر زنان برانک... روبرو شدم   یبیکه با صحنه عج شدم  یخارج م مارستانیاز در ب داشتم

ICU کرد  یم هیو بلند بلند گر.....  داد  یحال م....
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....شدم رهیو به برانکادر خ دمیبه سمتش دو  یبیعج يرویبا ن

.بود دهیبرانکادر خواب يهوش رو  یرنگ و رو ، ب  یب یحاج

سهراب همان طور ! شده ؟ ينطوریچرا ا.... ب ؟شده سهرا  یچ: از حدقه در آمده ، به سهراب نگاه کردم و گفتم  يها چشم با

صد ... ها را برداشته و زده به چاك  پول... از کشور خارج شده  کهیمرت.... بدبخت شدم وحدانه : ، گفت  زد  یکه بلند بلند زار م

....یهم از حاج نیا... مغازه .. خانه .... رفت  زمانیهمه چ... زبان را   یپول ب ونیلیم

اصطالح  CVA    )کرده    CVA     :، آهسته کنار گوشم گفت زد  را ورق می ٔکه پرونده  یاز حال ICU     دکتر

است  دیبع.... چهار )  ياریسطح هوش زانیم:GCS        (   GCS  االن در کماست)  يسکته مغز  یبه معن  یپزشک یتخصص

....شود  ی، فلج کامل م دیایالبته اگر به هوش ب...  دیایبه هوش ب

از تماس دست ... نشاندمش  یصندل يبغلش حلقه کردم و رو ریدستم را ز... زانو زد  نیزم يو رو دیجمله آخر را شن سهراب

.نشان نداد یعکس العمل چیه شیمن ، با بازو

 دیشما هم بفرمائ.. بماند  البته اگر بخواهد که زنده... بماند تا از کما خارج شود  ICU   در دیبا: گفت  يبلند تر يبا صدا دکتر

... لطفا دیبفرمائ...  میده  یشد به شما اطالع م ياگر خبر.. خانه  دیبفرمائ...  ستیاز دست شما ساخته ن يکار چیه... آقا  رونیب

.........دیبفرمائ

درد ... مانده بود  رهیبود خ وصل شده یکه به بدن حاج  ییها طور ماتم زده به دستگاه نیهم..  دیشن  یاما انگار اصال نم سهراب

لنگان لنگان از بخش  دمشیکش یبه دنبال خودمم کهیدوباره دستش را گرفتم و در حال... که درودش بود تنم را لرزاند  یقیعم

...نشاندمش اطیح يتو یلصند نیاول يخارجش کردم و رو

....؟ میو دخترش بگو حاال چطور به زن...  يوا: و با ناله گفت  دیکش رونیرا از دستم ب دستش

در حساب   یپول چیه... مغازه هم ... خانه در رهن بانک است... ، من چه کار کنم ؟ دیایحاال ها  به هوش ن... حاال  یاگر حاج اصال

شرف  یکثافت ب کهیمرت نیبه ا میو داد میرا پول کرد میداشت  یهر چ...  میهر چه داشت یمن و حاج..  ستین یپس انداز حاج

....
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الاقل ...  يرا دار نتیتازه تو که هنوز ماش...  شود  یدرست م زیهمه چ... غصه نخور : دستش گذاشتم ، و گفتم  يرا رو دستم

....تومان پول آن است ونیلیپنج شش م

شباهت  شتریب غیکه به ج یبا صدائ.... است  مانیمال پ....  ستیکه مال من ن نیماش: و گفت ....  قیکشدار و عم.... زد  پوزخند

!!؟ ستیمال تو ن نیماش! ؟  یچ: داشت گفتم 

.. را به من قرض داده تا برگردد  نشیماش.. سال است رفته ژاپن  کی...  ام  یمیاست ، دوست صم مانیپ نیماش.... نه :  گفت

....بانک گذارم  یم شیو نصف در آمدش را برا کنم  یم  یمن با آن مسافر کش. مال اوست  نیماش

امانت بودم ؟ نیپس من تا حاال سوار ماش يوا:  گفتم

...مانیچه از پ... چه از من ... امانت ، امانت است .....  کند  یم  یچه فرق:  گفت

امروز  نیهم... را چه بدهم  یجواب زن و بچه حاج... خودم به درك .... حاال چه کار کنم ؟... من  يخدا يوا:  دیدوباره نال و

که خانه را پس دادم ،  ياز روز... برس  ادمیبه فر ایخدا... ، خانه و مغازه را پلمپ کند  ها یو بابت بده دیایانک بفرداست که ب

نه جا و ...   ینه پول..   ینه شغل.... ، یبروم کارتن خواب دیاگر مغازه را پلمپ کنند ، با...  گذاشتم  یم همغاز يکپه مرگم را تو

 یعجب غلط..  ها میکرد  یرا م مانیزندگ میخدا داشت يا !...را چکار کنم ؟ یزن و بچه حاج... ه درك اصالً خودم ب...!!  یمکان

!!...يگذار هیما را چه به سرما!.... کردم ؟

تو ...  میبلند شو برو... حاال تا فردا خدا بزرگ است .... غصه نخور  امدهیکه هنوز ن يروز يبرا.... غصه نخور سهراب : گفتم 

.کنند  ی، خبرمان م دیایبه هوش ب یاگر حاج.. خانه  روم  یمغازه من هم م برو

...  ایخدا: گفت  گذاشت  یهم م يرا رو شیها که چشم  یداد و در حال هیتکّ یصندل یشد ، سرش را به پشت نیسوار ماش سهراب

....پدر شوم  ینکند دوباره ب

.بود دهیبود که سروش دل من را به آتش کش  یبدتر از وقت  یلی، خ اوضاع و احوال او ، حاال... به حالش سوخت  دلم

!؟ کند  یچه کار م... حاال : را بستم و گفتم  نیماش در
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االن سه ماه است که ...  دیآ  یم شیچه پ مینیبب میمنتظر شو دیبا! ؟ میبکن میچه کار دار: را نامفهوم تکان داد و گفت  سرش

 نیکه از ماش  یدر حال.... را روشن کرد  نیو ماش.... مان کامل شود  یروزها است که بدبخت نیهم. .بانک عقب افتاده  يها قسط

....میگو  یمغازه را م يتو...  شود  یشب سردتان نم: ، گفتم  شدم  یسهراب دور م

(دیخبر نگذار  یشد ، من را ب يگفت  اگر خبر یلب ریز) ... حواسش به من نبود  )

.....جاده گم شد يمثل اژدها تو  یمشک يبعد پاجرو قهیچند دق. دادم را تکان  سرم

***

شب از فکر و  يها مهیتا ن ششیشب پ.  شد  یکه به زحمت باز م سوخت  یم میها شدم ، به قدر چشم داریاز خواب ب  یوقت صبح

 یدختر نوجوان و زن حاج فی، تکل افتاد  یم یاتفاق یحاج يناکرده برا يحق با سهراب بود ، اگر خدا. خوابم نبرده بود  الیخ

اما به هر حال داشتن مرد ، بهتر از .  کرد  ینم يریتوف شان ی، در مقدار بدبخت ماند  یهر چند که اگر زنده هم م!!... ؟ شد  یم  یچ

متعلق به سهراب  دیسف دیپرا نیبودم که ا دهیفهم  یاز وقت...  ستادمیا نیو مردد کنار ماش دمیلباسم را پوش. نداشتن آن بود 

را روشن  نیماش.  دیرس مارستانیبه ب شد  یسخت م نیبدون ماش.. نبود  يا اما چاره... به سوار شدن به آن نداشتم  یرغبت ستین

 تیهمهمه جمع يبودم که صدا دهیاما هنوز کامال به سر کوچه نرس.... گرفتم  شیرا پ چیدر پ چیکردم و راه کوچه  بلند و پ

.کنند  یو واخ م.. جمع شده اند و آخ  یمغازه حاج يکه جلو دمی، مردم را د دمیجلوتر که رس... جلب کرد  توجهم را

حالم ... لحظه از نظرم گذشت  کیشده بود  زانیاز طناب آو ایکه غرق در خون بود   یسهراب در حال ریتصو.... کنده شد  قلبم

حال خودم را ... مغازه رساندم  يبه جلو تیجمع انیو خودم را از م دمیپر رونیب نیچطور از ماش دمیچنان منقلب شد که نفهم

سهراب ؟.... سهراب ؟.... سهراب ...  زدم  یم ادیکه فر دمیشن  یم اخودم ر يفقط صدا...  دمیفهم  ینم

 يمحکم تو يزیچ ...سهراب .... سهراب :  زدم  یم ادیهمچنان فر... مرا از حرکت بازداشت و محکم تکان داد  يقو  یدست

...دمینفهم يزیچ گرید  یول.. ساکت شدم ... صورتم خورد 

.شد  یآب کنار لبم فشرده م وانیل کیبود و  سیخ سیصورتم خ... را باز کردم  میها دانم چقدر گذشته بود که چشم  ینم

....سهرابِ من... سهراب .... سهراب : زحمت گفتم  به
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...هستم نجایمن ا!.... ؟  یکن  یکه م ستیکارها چ نیا... وحدانه : گفت  که دیچیسهراب در گوشم پ يصدا

که برق گرفته باشدش ، صاف نشستم و به صورت سهراب که مقابل صورتم بود ، چشم   یسهراب ، مثل آدم يصدا دنیشن با

.دوختم

....نکرده بود یخودکش.... من زنده بود يخدا... سهراب زنده بود  پس

!جمع شده اند ؟  یچ يبرا تیجمع نیپس ا.. خدا را شکر ...  يا تو زنده: گفتم  جانیبا ه

.جمع شده اند نیا يمردم برا... را پلمپ کرده  یبانک مغازه حاج: که داغ دلش تازه شده باشد ، گفت  انگار

....ها عقب افتاده سه ماه قسط یمگر نگفت! ؟ يزود نیبه ا:  دمیپرس متعجب

وام  سیتازه تاس یبانک خصوص کیو چهار ماهه از  ستیرا ب یمبلغ هنگفت یحاج: فرو کرد و گفت  شیها مو يرا تو دستش

  نیاالن هم نیها عقب افتاده ، بنابر سه ماه است که قسط.. بود  ونیلیحدود دو م يزیمبلغ چ نیا انهیماه يها قسط... گرفته بود 

!؟ ارزد  یچقدر م یبنگاه فکسن نیا  یکن  یفکر م...  میبه بانک بدهکار ونیلیاالن شش م

!خانه را هم پلمپ کرده اند؟! ؟  یخانه چ:  دمیبا ترس و لرز پرس

قرار است  يا دو ماهه ، مثال چه معجزه نیا دانم  یمن نم يخدا... صادر کرده اند  هیوقت تخل گریخانه دو ماه د يبرا.... نه : گفت

.فتدیاتفاق ب

.فرار نکرده باشد دیاصال شا... مهندس برگردد  دیشا: گفتم  دانهیام  نا

...دمیکرد که ترس یخنده عصب چنان

!؟ دیگفت یبه زن و بچه حاج: گفتم  دوباره

.تکان داد  یرا به عالمت منف سرش

.... ر بد ، بدتر است خب دنیکه صد برابر از شن يخبر  یب!... خبرند ؟  یب یخدا تا به حال از حاج يها پس آن بنده!!... نه ؟:  گفتم

....چطور دلت آمد
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معامله راغب نبود  نیا يها هم برا آنقدر یحاج چارهیب... کار را نکنم  نیا  یول رمیحاضرم بم... را ندارم  شیرو: تأسف گفت با

اصال بروم در ... نگاه کنم  یصورت زن و بچه حاج يچطور تو دانم  یحاال از وجدان خودم گذشته ، نم..... کردم  قشیمن تشو... 

تمام پس .... افتاده  مارستانیب يشوهرتان سکته کرده و  رو به مرگ تو... حاج خانم  دیبه بخش میگوب.... ؟؟ میبزنم چه بگو

به  انهیو همه ا...  رونیب اندازنتان  یهم از خانه تان ، م گریمغازه را  پلمپ کرده اند ، تا دو ماه د... اندازتان هم به با د فنا رفته 

.هجوانانه من بود يها یطلب ادهیخاطر ز

اگر ...  میبلند شو برو: و گفتم  دمیلباس سهراب را کش نیآست. کامال متفرق شده بود  گرید تیجمع... به اطرافم کردم   ینگاه

اوضاع و  نیآن هم با ا... خبر بمانند   یطور تا ابد ب نیکه هم شود  ینم ها چارهیب.  میگو  یمن م... من ...  يتو جسارتش را ندار

.اقالً زودتر بدانند بهتر است... بکنند  يا فکر چاره هندبلکه بخوا.. احوال 

.، به دنبال من راه فتاد یخودش را به قدرت دست من سپرد و مثل عروسک.... نگفت  يزیاما چ..... پوزخند زد  دوباره

منت   یکه کل  یتلفن همراهم را روشن کردم و در حال...  مارستانیب تمرف  یآمد که داشتم م ادمیکه شدم ، تازه  نیماش سوار

.دو ساعت پاس رد کند می، خواستم تا برا دمیکش  یرا م زریسوپروا

اواسط اسفند ماه بود و هوا آنقدر آرد و گرفته بود که آدم فکر ... شده بود  رهیخ رونیتمام مدت سهراب مثل مجسمه به ب در

.هغروب شد کرد  یم

،  میشد کی، نزد روم  یآن م یتا حوال... ام  را فراموش کرده یسهراب من آدرس خانه حاج: تلفن را قطع کردم و گفتم  یگوش

.چمیکوچه را نشانم بده تا بپ

.غوطه ور بود الشیهنوز در فکر و خ... نشان نداد  یاما عکس العمل... نه  ای دیدانم شن  ینم

و هشتم ستیب فصل

چه خبر از .....!! سهراب جان ... اه : گفت  دیدو  یکه به سمتش م  یسهراب ، اه از نهادش بلند شد و در حال دنیبا د یحاج زن

 ينبود...  يتلفن زدم ، جواب نداد  یچرا هر چ! تو بود ؟ شیپ... خانه  امدهین شبید..  جوشد  یو سرکه م ریدلم مثل س!! ؟ یحاج
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!!نه؟! مغازه ؟ يتو

....ولو شد اطیح وسط سهراب

 دیکش رونیدستش را از دست من ب. کردم  تشی، به سمت ساختمان هدا گرفتم  یزن را م يبازو ریکه ز  یرفتم و در حال جلوتر

!، خاله ؟ يشد يطور نیچرا ا!! شده ؟  یچ! افتاده ؟ یاتفاق... سهراب : گفت  برد  یکه به سمت سهراب هجوم م  یو در حال

سرش  يتو  یزن دو دست.....(  دیصبور باش دیشما با  یول.. افتاده  ياتفاق بد... خاله  دیگوش کن: آهسته گفتم کنار زن و  رفتم

(دیکوب

فعال   یعنی.... است ، اما االن  يدواریام يالبته جا... است  يبستر مارستانیب.... در .... و االن ..... حاج آقا سکته کرده : دادم  ادامه

....هوش هستند  یب

و  يها يها و!! .... ؟ ندیگو  یچه م نهایا نیبب ایب.. مارال ..  میکه بدبخت شد ایب... مارال ... مارال : زد  ادیفر ونیو ش هیبا گر زن

...زد  یسرش م يو تو کرد  یم هیگر...  هیگر ریبلند بلند زد ز

 يسهراب و مادرش رو دنیو با د دیدو اطیبه ح شهیهمزردتر از  ییبود ، با رنگ و رو یفیضع ارینقش و بس زیدخترك ر مارال

بدبخت ... خدا  يا :فشرد و گفت  اش نهیس يمارال داغ دلش تازه شده بود سر او را تو دنیمادرش که با د.چمباتمه زد  نیزم

!!...بابات... بابات ... مارال  میشد

!افتاده ؟  یبابام اتفاق يآقا سهراب ، برا! شده ؟  یچ: گفت  دیلرز  یکه م یبا صدائ مارال

.نیهم.... سکته کرده ... فقط ...   یعنی... نشده  يزیچ.. نه به خدا : هراسان و دستپاچه گفت  سهراب

 دیرس  یتا گردن من م  یقدش به سخت... اش کردم  خودم احاطه يو در قدرت بازو دمیکش رونیرا از آغوش مادرش ب دخترك

...، هر لحظه ممکن بود بشکند يغراز شدت ال شیها و استخوان... 

:کنار گوشش گفتم آهسته

دختر جان چند سالت است ؟ نمیبب
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(، چهار ده ساله باشد زدهیس تاًینها کردم  یفکر م... متعجب شدم .... ( هجده سال : گفت  هیگر با

کماست  يتو) نامفهوم سرش را تکان داد ... ( ! ؟ ستیکه چ  یفهم  یم...  يسکته مغز... پدرت سکته کرده ...  نیبب: دادم  ادامه

بدتر   یول... که گفتم ، همه بد است  نهایا)... سرش  يزد تو....(  دیایبه هوش ب  یکه ک ستیمعلوم ن.... مطلق  یهوش  یب  یعنی.... 

 يبار رو نیا....( اش را  و مغازهخانه  نیا یهمه را ، حت.. را از دست داده  اش هیپدرت همه سرما نکهیا... هست  زیهم  چ نهایاز ا

(ولو شد نیزم

هنوز که ..  دیقدر خودتان را نباز نیا...  یبه خاطر حاج... ترا به خدا ... مارال خانم : و گفت  دیهراسان به سمت ما دو سهراب

...نشده يخبر

را به تو نگفتم ، که غش  نهایا... ن دختر جان گوش ک: ، گفتم  نشاندم  یکه کنار مادرش م  یبلند کردم و در حال نیرا از زم مارال

..... یکن دایپ  یتا زود است راه حل تیفکر و جوان يرویگفتم که با ن...  یکن

قرار بود با هم ... هست  ادتانیکه  یمهندس عرفان.. حاج خانم  دینیبب: کرد و گفت  یسهراب من و من کنان رو به زن حاج

(چشم زن گرد شد.. (  میبزن يکارخانه چون بر

 یحت.... به با د رفت  یو پول من و حاج هیهمه سرما.. را برداشته و زده به چاك  یمن و حاج ونیلیصد م: ادامه داد  سهراب

فقط ) کردن  هیقدرت گر یقدرت حرف زدن نداشت ، حت گرید.. مانده بود  رهیبه سهراب خ ریزن متح... ( خانه  نیمغازه و ا

سکته کرد ، ما اصال ... خبر  نیهم از غصه ا...  یحاج: مکث گفت   یسهراب با کم...  آمد  یحدقه در مداشت از  شیها چشم

....را  یکی نی، جز ا میرا کرده بود يزیحساب هر چ..  میکرد  یفکرش را هم نم

زن ..... ( وقت دارد  گرید فقط دو ماه... خانه هم  نیا... مغازه پلمپ شده : حرف سهراب را من به دست گرفتم و گفتم  رشته

.میاوریخانه را از رهن بانک در ب يطور کی نکهیمگر ا) در خودش مچاله شد 

ازیته پ ایبودم  ازیمن سر پ..  رساندم  یها را م خبر نیا دیمگر من جغد بودم که با... اصال به من چه ... رحم شده بودم   یب چقدر

....

 نیاز ا یخالص... اش برگشته بود آرامش به چهره  یدوباره کم... شدم  مانیاز افکارم پش....  نگاهم که به چهره سهراب افتاد اما
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.را از دوشش برداشته بود  ینیبار سنگ.  آمد  یاز پس آن بر نم  ییو به تنها گفت  یم دیبد که با يها همه خبر

!!!؟ شود  یاصال خوب م! ؟... شود  یخوب م  یک یحاج:  دی، از من پرس کرد  یکه به زحمت لب باز م  یدر حال یحاج زن

:  دیسرش زد و دوباره پرس يتو  یدو دست. تا خدا چه بخواهد .. منتظر ماند  دیبا...  دانم  یراستش درست نم: گفتم   یسخت به

!کدام بخش است ؟  یگفت!.... ؟ ادتشیرفت ع شود  یم

با  دیتوان  یم دیاگر بخواه مارستانیب روم  یمن االن دارم م.... است  ICU   :آرام بخش باشد ، گفتم میکردم لحن صدا  یسع

.خودش و چادر مادرش را آورد يبعد مانتو  یو کم دیدخترك به سمت خانه دو. دییایمن ب

.شده بود رهیخانه خ دهیباران نشسته بود و به باغچه خشک ریاما همان طور مات زده ، ز زن

.دیاول لباستان را عوض کن..  دیخور  یسرما م..... ه ،شد سیخ تانیها لباس:  گفتم

مرد آخر  نیا نیبب... خدا  يا :گفت  هیبا گر رفت  یکه به سمت در م  یو در حال دیچادر را از دست دخترك کش... نداد  جواب

مانده   یچند صباح باق نیگذار اب...  ستیها باب دهان ما ن لقمه نیا... چقدر گفتم ، مرد نکن ....  کند  یبا ما چه کار م يعمر

...گوش نکرد..  دعمرمان هم در آرامش بگذر

و هر چه ما رشته  شیپا رینشسته بودند ز ها  یبعض نکهیا يگوش نکرد برا...... بله : وسط حرف مادرش و گفت  دیپر دخترك

 نیبه سهراب که هم) به سهراب نگاه کرد  با خشم یزن حاج! ( ؟...آقا سهراب  ستیطور ن نیا...  کرد  ی، او پنبه م میکردیم

.به راه افتادم نیزدم خودم به سمت ماش يا با آرنج ضربه. مانده بود  رهیطور به زن و دختر خ

عقب ، یجلو نشست و مارال و زن حاج سهراب

... !  دیرس  یگوش نمبه  يگرید يبلند سهراب صدا يها و نفس یزن حاج هیگر يجز صدا... نزد   یکس حرف چیه گریراه د تمام

.بودند ختهیدلشان ر يبودند که انگار غم همه عالم را تو نیغمگ يسه نفر به قدر نیا

 نیزم يشراره ، رو يپا يکه جلو دمیدر آستانه در گشوده شده ، سروش را د  ی، وقت انداخت  یخودم م ادیمن را  حالشان

نفس  کیآدم ، از  یو بدبخت یخوشبخت نیفاصله ب.... خبر ندارد  شیفرداکس از  چیه...  يا مسخره يایعجب دن... بود  دهیخواب
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 اش یرا ببرند که خوش  یزندگ نیمرده شور ا. اش هم غم است  خوردن و اسم همه صهغ يهمه مدل برا نیا... هم کمتر است 

......ستین یهم خوش

سهراب و مارال هم به دنبال ...  رونیب دیپر نیاز ماش یهنوز کامال توقف نکرده بودم که زن حاج....  دمیرس مارستانیب يجلو

....شدند مارستانیزن دوان دوان وارد ب

سهراب چه  فیحاال تکل:  دمی، تا لباسم را عوض کنم ، از خودم پرس رفتم  یکه به رختکن م  یرا پارك کردم و در حال نیماش

را که پس  اش يا خانه اجاره!..... ، حاال چه کار کند ؟ گذاشته  یم مغازه يکپه مرگش را تو شبیبه قول خودش تا د!... ؟ شود  یم

هم که  نهایا... زمستان  اهیسر س....  دیخواب شد  یهم که نم نیماش يتو... را هم که به با د داده بود  اش هیهمه سرما... داده بود 

 شیکه مرد تو يا خانه يمرد عزب را تو کینکنم  اصال فکر... به خونش تشنه اند که فکر نکنم دلشان به حالش بسوزد  نقدریا

.راه بدهند ستین

اتاق آن  کیمن ، فقط از ... شود  کیبا من در آن خانه در اندشت سه خوابه شر توانست  یسهراب م... به سرم زد  يفکر .....

فکر ممکن  نیبهتر نیا... بله ..  هیهمسا هم خانه مثل دو..  میبا هم هم خانه شو میتوانست  یما م... کردم  یخانه بزرگ استفاده م

.دادم  یرا به سهراب قرض م ام نهاتاق از خا کیبود ، من 

از  زیفکر لبر نیاز ا نقدریفکر کنم که چرا وجودم ا خواست  یدلم نم  یول.. شد  جانیو ه ياز شاد زیفکر لبر نیقلبم از ا ......

 يفقط به لحظه پر اغوا... کننده آن و ما بعد پر از اما و اگر آن فکر نکردم به ما قبل ناراحت  گرید یحت.. لذت و شعف شده 

چه به روز قلبم ... من ، در غفلت من  يخدا...  دیکش ریپشتم ت ریناگهان ت.....مدام با سهراب بودن  هب... فکر کردم  یگیهمسا

من نماد  يعشق برا...  آمد  یاز عشق بدم م... عاشق بشوم  مخواست  ینم.... نه ... نه !... من عاشق شده بودم ؟  یعنی... آمده بود 

....یهرزگ و یتیمسول  ینماد ب... سروش و شراره بود 

! ؟...مهم بود  میبرا نقدریچرا وجود سهراب ا!... بودم ؟  یخوب اگر عاشق نبودم ، پس چ.. حتما نبودم .. ، من عاشق نبودم  نه

کشش  نیا. داد  یبود که مرا به طرف او هل م  یمیعظ يرویچه ن نیا... بودم  يهر کارآنقدر که به خاطرش حاضر به انجام 
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احساس اگر عشق نبود ، پس چه بود ؟ نیا! ؟...قابل کنترل  ریجاذبه غ نیا! ؟... بیعج

!خانم نصرت ؟  یخوب:  دیپرس.. همکارم بود ... ام خورد   به شانه  یدست

....را به عالمت مثبت تکان دادم سرم

داشته  اجیبه کمکت احت دیشا! ؟ ششانیپ يرو  ینم..  کند  یم يا هیچه گر  یدان  ینم... زن  چارهیب... اقوامت داخل     هستند :  گفت

.باشند

م که نسبت به سهراب داشت  یبه احساس خواستم  ینم گرید. بلند خودم را به     رساندم  يها ها باال رفتم و با قدم سرعت از پله به

....!داشت ؟ یتیباشد ، چه اهم خواست  یاسمش هر چه م.. فکر کنم 

.کرده بود دایبه ادامه دادن را پ لیو م دیو ام یبود که در تمام وجودم من دوباره حس زندگ نیا مهم

و  زد  یفس نمنفس ن گریداشته باشد ، وقت که روح من د توانست  یم یتیچه اهم يگریهر عنوان د ایعشق ، دوست داشتن  .....

!؟ کرد  یفکر نم انیمدام به خط پا

و  يتازه نفس و پر انرژ.. از نو شروع کند  خواهد  یتازه متولد شده و م.... آمده  يگرید ایرا داشتم که از دن  یحال آدم من

.به مقصود دنی، مگر رس ستین دنشید رهیدر دا زیچ چیو ه ترسد  ینم یمانع چیاز ه..  ندهیبه آ دواریام

اصال ... به درك ... باشد ، باشد  خواست  یاسمش هر چه م... را  يتازه تر  یو زندگ کردم  یرا تجربه م يا داشتم حس تازه من

...مهم نبود

بود ، چه بر  دهیتازه فهم چارهیانگار ب...  شد  یم دهیبه وضوح شن یزن حاج هیگر يها يها يرا باز کردم ، صدا    يا شهیش در

ترا به خدا .. وحدانه : باشد به سمتم آمد و گفت  دهیرا د اش يا افسانه یکه ناج  یمن مثل آدم دنیسهراب با د....سرش آمده 

.کشند  یمادر و دختر دارند خودشان را م نیا... کن  انارامش يطور کی.. بکن  يکار

.الاقل به خاطر دخترتان..  دیآرام باش: ه گفتم ، آهست کردم  یزن حلقه م  که دستم را دور شانه  یرا کنار زدم و در حال سهراب

!!که مرده ؟ نیا  یول...!! سکته کرده  دیشما گفت!.... چطور آرام باشم ؟: زد  ادیفر بلند
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سر  ياست که باال  یچه حرف نیا.... خدا نکند : گفتم  گرفتم  یکه لبم را گاز م  یرا محکم تر دور بدنش فشردم ، و در حال دستم

فردا به هوش آمد نیهم دیشا  یدان  یخدا را چه م...!!  ستیمعلوم ن زشیچ چیکما هم ه... او فقط در کماست ...  دیزن  یم ضیمر

...

.کرد  یم هیچادر گر ریحاال آرام آرام و ز... ساکت شد  زن

ه هوش که آمد ، خودم ب...  شود  یعوض نم زیچ چیجا ماندن شما ، ه نیاز ا: کردم و گفتم  تشیهدا یسمت در خروج به

  ییبهتر است تا زودتر به فکر جا... مهلت دارد  گریخانه فقط دو ماه د...  دیها برس کار هیشما بهتر است به بق..  کنم  یخبرتان م

.دیخودتان و مارال باش يبرا

!برسم ؟ ام یدبختبه کدام ب!.. چه کار کنم ؟...  ایخدا: گفت  یسرش را به دو طرف تکان داد و با اه سوزناک زن

.. را برسانم  نهایا روم  یمن م: گفت  گذشت  یکه از کنار من م  یبه راه افتاده بود ، در حال یوار به دنبال زن حاج  یکه توت سهراب

.گرفت يشتریخانه مهلت ب يبشود الاقل برا دیشا... پاسگاه و بانک  روم  یبعد هم دوباره م

را از دست من  چیسهراب سو... دنبالم  ایکارت که تمام شد ب... برو  نیبا ماش ایب: و گفتم  را در آوردم نیماش چیسو بمیج از

.دیدو مارستانیب اطیبه سمت ح  یحرف چیه  یگرفت و ب

و نهم ستیب فصل

چه کار  یخواه  یحاال م: نشنوند گفتم  يکنار يها زیکه م يآهسته ، طور...  گذاشتم  یکه بشقاب غذا را مقابل سهراب م  یحال در

؟  یکن

(سهراب جواب نداد )

!مغازه را که پلمپ کردند... ؟ یبخواب یخواه  یشب کجا م: گفتم  دوباره

....خودم ای یجنابعال نی، ماش نیماش يتو: تفاوت گفت   یب

.يشو  یخفه م ای...   یزن  یم خیتا صبح  تیچون در کمال معصوم... است  یخودکش يبرا  یجالب وهیاتفاقا ش:  گفتم
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.حاال ، تا شب:  دیلب غر ریز.... فکر نکرده بود هیقض يجا نیبه ا.... خورد  جا

!!يریالبته اگر بپذ... خوب دارم  شنهادیپ کیمن :  گفتم

(کرد دنیدهانش گذاشت و شروع به جو يقاشق غذا را تو )

....اتاقش مال تو کی... خانه من سه اتاق دارد : دادم  ادامه

....و به سرفه افتاد دیپر شیگلو يتو قمهل

 زیم يآب را رو وانیحالش که جا آمد ، ل... چند جرعه آب خورد ، تا نفسش باال آمد ... آب را به سمتش دراز کردم  وانیل

...دمیگذاشت و چنان با غضب نگاهم کرد که ترس

..  کرد  یهمچنان غضبناك نگاهم م... مثل دو مرد ... برادر بهتر ، به قول خودت مثل دو  ای..  هیمثل دو همسا: سرعت گفتم  سه

داشت آتش  شیها چشم. وحدانه  يا وانهیتو د..  وانهید: قاطعانه گفت .  گذاشت  یقاشق غذا را هم دهانش نم یحت گرید

 .....گرفت  یم

....!   یقابل عتماد هست  یر من تو به حد کافاز نظ....  میگو  یدارم چه م دانم  یمن م... نگاهم نکن  يخود  یب: سرعت گفتم  به

......مثل.. داشت ، تو مثل  ینخواه يخطر چیمن ه يآنقدر قابل عتماد که برا

کس آنقدر قابل  چیه... کدام است  يخواهر ، برادر... قدر چرند به هم نباف  نیا.. بس کن وحدانه : وسط حرفم و گفت  دیپر

اما من ..  يا تو عقلت را از دست داده..  يگریچه من ، چه هر مرد د.. شود  کیاش با او شر زن ، در خانه کیکه  ستیعتماد ن

... یفهم  ینم...  ییگو  یم يدار  یچ  یفهم  یتو نم... هست  شیعقلم هنوز سرجا

 ياصال شب تو. کن  دایخودت پ يبرا يراه بهتر ی، تو که عاقل وانهیباشد ، من د: گفتم .. را حفظ کنم  ام يکردم خونسرد  یسع

..  امدهیهنوز حالشان جا ن چارهیب.. تکه تکه ات کنند  اش یو مارال و دائ یتا زن حاج ینه ، برو خانه حاج ای...... بخواب ، نیماش

...برند  یسر م شانیها  یهمه دق و دل ي، تو را به جا رددهوش که به سرشان برگ

...شد رهیخ زیصدا به م  یدو دستش گرفت و ب نیرا ب سرش
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جوابش با ...  يا هیاگر نگران در و همسا: ، گفتم  کردم  یم یتفاوت  یکه تظاهر به ب  یدهانم گذاشتم و در حال يغذا را تو قاشق

...من

!!بله ؟!! ؟  یجواب خدا با ک... وحدانه خانم  نمیبب: به سرعت گفت 

، اما  چرخاندم  یدهانم م يظاهراً داشتم غذا را تو... سهراب را  يات قورا نکرده بودم ، فکر اعتقاد شینجایفکر ا... خوردم  جا

هر .. به خودم  دیشا ای... کمک به او  يحاضر بودم برا  یول... چرا  دانم  ینم...  گشتم  یباطنا در ذهنم به دنبال جواب مناسب م

.آن هم با من: گفتم  نیهم يابر... بکنم  يکار

؟  دیده رییتغ دیتوان  یم دیکه بخواه يزیهر چ دیکن  یفکر م! ؟ دیکن  یفکر م  یها چ شما پولدار: گفت  یبا پوزخند تلخ سهراب

  یخانه زندگ کیبا هم در  میتوان  یاست که نم نیآن ا  یو معن...  مینه خانم ، من و شما نامحرم هست!! ... ؟...حکم خدا را  یحت

دلتان هم ..  کند  ینم رییحکم خدا تغ.  میبده لیدروغ تحو هیو در و همسا میمالب رهیسر خودمان را ش کههر چقدر هم ..  میکن

 يتو..... نفروشم  ایدو روزه دن نیبزنم اما آخرتم را ، به ا خیبخوابم و به قول شما  ابانیمن حاضرم کنار خ... به حال من نسوزد 

به سمت من هل داد تیرا با عصبان شیو بشقاب غذا( است  نیمکار ، ه نیتر احمقانه. خبر ندارد  شیکه آدم از فردا  ییایدن نیا

)....

...میکن  معامله نمی... خوب ... کردم  ٔلب زمزمه ریز شد  یم دهیکه به زحمت شن یصدائ با

...با من زیگفتم که همه چ..  میشو  یو شما به هم محرم م من

...ا نگاه کردنداش چند نفر به م خنده ياز صدا...  دیخند ها وانهید مثل

 کیهم  نیا يبگرد و برا!...  ای!.... دارد ؟  یمشکل یاز نظر جنابعال.. تیمحرم غهیص..  میخوان  یم غهیص: سرعت ادامه دادم  به

.دیپر  یباال م  یبیبه تعرض عج شیها حاال گوشه لب..  دیخند  ینم گرید... جمع شد  شیلبها!!.... ؟ یچرا معطل... کن  دایتبصره پ

هر ننه  غهیص دیو بدون اجازه پدرتان حق ندار..  دیشما دختر... هم اشکال دارد  نیا.... بله خانم محترم : پرخاش گفت  با

...هوس يباشد ، چه از رو رخواهانهیاعمال خ يچه برا...  دیبش يقمر

قابل  ریغ نقدریکه ا نیهم... وست داشتم او نبود که د تیو بم شخص ریز نیاما مگر هم....  رفتم  یکم داشتم از کوره در م کم
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و  الیخودش ، دلش و ام يکه برا نیهم... که بلهوس و تفنن طلب و کوتاه فکر نبود ؟ نیهم! ؟... ریدسترس بود و نفوذناپز

...!بود ؟ لیاحترام و ارزش قا قشیعال

، شما متوجه مطلقه   مینوشتن قولنامه آمد يکه برا يروز کردم  یفکر م...  کنم  یتعجب م: گفتم  يدر کمال صبور نیهم يبرا

.دینکرد  یمن هم توجه يها اما انگار شما نه تنها به شناسنامه من که به حرف...  دیبودن من شد

مگر شما ازدواج ! ... مطلقه ؟!.. ؟ دیگفت  یچ: که با شتاب سرش را به سمت من چرخاند گفت   یسرخ شده و در حال صورتش

!؟ دیکرده ا

.میهر دو ساکت شده بود گریحاال د... سر جواب مثبت دادم با 

.کند  یرا عوض نم يزیچ نیبه هر حال ا  یول...  دانستم  ینم... متاسفم : سهراب گفت  عاقبت

...شد  ینم لیاستثنا قا شی، شعر و قانون برا کرد  یچون اگر فرق نم...  یسهراب رحمان يآقا کند  یچرا فرق م: تحکم گفتم  با

.شکل و آن هم با شما نیبه ا... الاقل نه حاال ... من قصد ازدواج ندارم : گفت  يلجباز با

در من به وجود آمده بود که خودم هم از آن در   یصبر خاص... نگفتم  يزیاما باز هم چ... هم شکست  يبدجور... شکست  دلم

مثل سهراب به   یآدم دانست  یکه م اي عالقه.. ت گرفته بود ٔنشاکه از جوانه عالقه نورسته من به سهراب  يصبر... عجب بودم 

سهراب در دل بستن و دل کندن نقطه ...  ندازدیب  ییاو و دلدارش جدا انیممکن است م فقطدل ببندد و دوستش بدارد ،   یکس

  یدنبال چ دانست  یود ، منب شیها برده هوس...  شناخت  یو خودش را خوب م دیفهم  یحال خودش را م... مقابل سروش بود 

از شرافت و ...مو  کیفقط ... مو  کیاگر .... از آن بگذرد  د، محال بو کرد  یم دایاش را پ و اگر خواسته خواهد  یو چه م گردد  یم

......نبود که حاال بود ینیاو در سر سروش بود ، قطع وضع من ا نشیوقار و اعتقادات و ب

 غهیما فقط ص.. ام  تور پهن نکرده تانیبرا...  گریوقت د چیو نه ه... نه حاال ..  میبا هم ازدواج کن ستیما قرار ن: گفتم  شمرده

 میکن  یم  یکنار هم زندگ هی، مثل دو تا همسا دانم  یچه م ای.. و بعد ، مثل دو برادر ...  میتا به هم محرم باش میخوان  یم تیمحرم

 فی، تشر دیکرد دایخودتان پ يبرا یشما هم هر وقت ، جا و مکان... داشت  میاههم نسبت به هم نخو یو غرض دقص چیه.... 
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و  دیشن دیخواه یگونه اعتراض چیکه از جانب من هرگز نه ه دیمطمئن هم باش...  دیازدواج کن دیکه خواست  یبا هر کس..  دیببر

!!!....بس و نیخواهد بود ، هم یشرع ذررفع ع يفقط برا تیمحرم نیا...  ییادعا چینه ه

کارها  نیا  یچ يبرا: عاقبت گفت ... بود  ریاما با خودش سخت درگ...  کرد  یرا م زیحساب چه چ دانم  ینم.... فکر فرو رفت  به

 نقدریمن ا  یمن و زندگ يخودتان را برا  یچ يو برو برا ایو ب التیهمه ثروت و تحص نیشما وحدانه نصرت با ا!.... ؟ دیکن  یرا م

من سوال  يشما برا يکارها...  یو نه مال  ینه اخالق...  ینید چیو ه دینسبت به من ندار يتعهد چیه ماش! ؟ دیکن  یمعذّب م

.است زیبرانگ

بار همان  نیاول يبرا خواستم  یو من م خواست  ی، چون دلم م کردم  یاو م يکارها را برا نی، همه ا دانستم  یسوالش را م جواب

 يبرا: گفتم  يزیآم دیرا نگفتم ، اخم کردم و با لحن تهد نهایبه سهراب ا... اما ! ، درست است  گفت  یدلم مکه  میرا بکن يکار

!!!؟... دیشد هیتوج.. فرصت مناسب بکشمتان و همه ثروتتان را باال بکشم  کیدر  خواهم  یم...  ام دهینقشه قتلتان را کش نکهیا

....(هاج و واج نگاهم کرد)

 دیای، ن دیاین خواست  یم... اصال به درك ... حوصله نداشتم  گرید... برداشتم  زیم يرا از رو چیسرعت بلند شدم و سو به میجا از

به سمت خانه  ياستارت زدم و با سرعت سرسام آور... به راه افتادم  نیبه سمت ماش  ییپول غذا را حساب کردم و به تنها... 

.به من برسد توانست  یهم نم دیدو  یاگر م یانجام دادم که سهراب حت عیر سررا آنقد هاکار نیو همه ا... راندم 

که دم به  ادیز.. بودند  يطور نیها هم همه مرد... لوس و پررو .. لوس شده بود ... بودم  دهینازش را کش يادیز.. بس بود  گرید

دم  تی، تا برا  یکن شان یکم محل دیانگار مدام با.. دارند جنبه توجه و محبت را ن..  گذارند  یطاقچه باال م تی، برا  یپرشان بده

را  میدست و رو... پارك کردم و وارد خانه شدم  واریرا طبق معمول کنار د نی،،،، ماش رندیگ  ینه گازت م رواگ.. تکان دهند 

.دمیبه شوفاژ بود خواب دهیسبتختم که چ يرو رود  یسرما ، کجاست و کجا م نیآنکه فکر کنم که سهراب االن در ا  یشستم و ب

.فرو رفتم یقیگرم شد و به خواب عم میها چشم يبه زود... نسوزد  شیبودم که دلم برا ياز دستش کفر آنقدر

ام  یس فصل
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شما ظهر از : گفت  کرد  یم يدستش باز يانداخته بود و با فنجان تو نییو شرمنده سرش را پا  نیکه غمگ  یدر حال سهراب

!؟ دیدلخور شد دست من

 يترحم کار ای يشما به خاطر حس دلسوز خواهم  ینم... میگو  یمن به خاطر خودتان م.....  دیدلخور شو دینبا) جواب ندادم  )

!اگر بفهمند  چه ؟.... به پدرتان !... ؟ دیبه مادرتان فکر کرده ا چیه...  دیشو مانیکه بعدأ پش دیکن

که  ستین يزی، چ هیساله بدون حاش کی تیمحرم غهیص کی!!... بفهمند   یچ يبرا...  فهماند  ینم: گفتم  ياما با لحن سرد محکم

شده  یمتالش  ی، دور و بر زندگ دهیکه من از شما دارم مطمئنم که به شش ماه نرس یبا شناخت.... بفهمد   یداشته باشد کس ازین

.و من را به سالمت ریبعد هم شما را به خ..  دینگردا  یرا به حالت اول بر م زیو همه چ دیکن  یتان را جمع م

 خواست  یم کرد  یاصال اگر قبول نم!.... کوه بکّند ؟ خواست  یمگر م.... مردد بود ؟ نقدریچرا ا دانم  ینم.  دیبه سرش کش  یدست

....نبود نجایداشت ، ا يگریحاال هم اگر چاره د نیمطمئنم هم!!...چه کار کند ؟

!!...یخانه حاج ای دیجا بخواب نیا دیبا ای...  دیندار شتریشما دو راه ب... خودتان است  لیبه هر حال م: گفتم  دوباره

شوند  یزود آرام م ای ری، د دیهم نباش تشانینگران عصبان...  دی، خوب آنجا بخواب ستیاز آتش جهنم ن يخبر یخانه حاج اگر

.....

 ياگر تو... داشت   یعنی!! تعصب دارد   یلیناموسش خ يرو یحاج!! اصالً ... نه ... نه ... !..؟!!....؟ یخانه حاج: گفت  یمعطل  یب

.روم  ینم یکارتون بخوابم ، خانه حاج

!دیکارتون بخواب يتو دیپس برو: بلند شدم و گفتم  میجا از

و  شد  یم شیرو خواهد  یدلش مچقدر  دانستم  یخوب م... سوخت  شیدلم برا... اش گرفت  مشت شده يها دست نیرا ب سرش

.کرد  یخودش اجاره م يبرا یو اتاق گرفت  یاز من قرض م  یدوباره پول

هنوز بابت ... بشود  ریبار منت من برود و تحق ریبه خاطر پول ز نیاز ا شتریب خواست  ینم...  دیبگو توانست  ینم...  گفت  ینم اما

... پول کند  يدوباره از من تقاضا توانست  یچطور م.... ه بود ، مقروض بود همه سفته به خاطرش به من داد نیکه ا  یپول

و من ... کمک به او از جانب من وجود دارد  يهم برا يبهتر يها کند که راه می، به من تفه کرد  یم  یاما سع...  گفت  ینم
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.او مثل خوره به جانم افتاده بود چرا وسواسه شکار دل دانم  ینم...  آوردم  یخودم نم ي، اما به رو دانستم  یم

لبم نقش  يرو یضیلبخند عر!! و خلوتتان ؟  یمزاحم زندگ!!.. ؟ شوم  یکه مزاحمتان نم دیمطمئن هست: چون گفت .. شد  میتسل

.شده بود روزیمکر زنانه من ، به منطق مردانه او پ... موفق شده بودم .... بست 

.....معذبم يطور نیمن ا...  میو محرم بشو ییبنده خدا کی شیپ میبرو دییایپس ب: داد  ادامه

... ؟ دیشناس  یرا م  یحاال کس: و گفتم  دمیکش یرا از چوب لباس ام ي، روسر دمیپوش  یکه مانتو م  یبلند شدم و در حال میجا از

که آتش جهنم را خاموش کند ؟  یکس

...اما جواب نداد...  امدیطعنه من خوشش ن از

اجازه هست ؟: لفن رفت وگفت سمت ت به

.میبه بعد هم خانه ا نیمن و تو از ا... مسخره را سهراب  يها حرف نیدادم بس کن ا جواب

...کند  یفرق م  یلیدو با هم خ نیا...  هینه همسا... هم خانه : سرعت گفت  به

....منتظرم نیماش يتو:  گفتم

من اگر ... سخت باشد   یلیخ دیجا به بعدش نبا نی، با خودم فکر کردم از ا رفتم  یم نیکه به سمت ماش  یرا بستم و در حال در

را نداشتم ،  تشیکه توان گذاشتن از سهراب و شخص  یمن يفرصت است ، برا نیبهتر نیعشق سهراب باشم ، ا قیقابل و ال

...ممکن نبود نیبهتر از ا یمجال

***

و حاال با  شود  یاتاق مبله روبرو م کیفکر کرده بود با  دیشا.... دانم چرا   ینم..اتاق را که باز کردم ، سهراب تعجب کرد  در

.در آن نبود ، جا خورده بود يگرید زیچ چیموکت در کف آن ه کیکه جز  یاتاق لخت دنید

!؟...کمدت ... تخت ! ؟ یرا کجا گذاشت لتیوسا يکرد هیخانه را که تخل.... کجاست ؟ لتیوسا:  دمیپرس

!...را فروختم یمابق...  میها چمدان لباس... چمدان مانده  کی نیمن فقط هم يبرا: گفت  یرمندگش با

دست رختخواب  کی دی، با ایحاال دنبال من ب.  میخر  یتخت م کی تیفردا برا... بخواب  نیزم يامشب را رو ستیمهم ن:  گفتم
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.نجایا ياوریاباژور از اتاق من ب کیو 

....ستادیدنبالم آمد ، اما دم در اتاق ا! ؟  یتوان  یم...!!  یبخواب  یتوان  یلخت که نم نیزم يرو: گفتم )  مردد نگاهم کرد )

و کنار رختخواب  میاباژور را هم از برق کش... در گذاشتم  يدر آوردم و هن هن کنان جلو يواریرا از داخل کمد د رختخواب

.گذاشتم

.....به اتاقش رفت را برداشت و لیوسا  یحرف چیه  یب

(..است یباور کنم که ماندن خواستم  یانگار م( ؟ یکن  یکمکت کنم چمدانت را خال یخواه  یم: و گفتم  ستادمیدر آستانه در ا

...تکان داد  یرا به عالمت منف سرش

!؟ يخور  یم  یشام چ:  دمیپرس دوباره

؟ قبله از کدام طرف است  یدان  یم: جواب گفت  يجا به

....نه: گفتم  شرمنده

...ریشب بخ... باشد : گفت  یلب ریز

!؟  یتازه شام چ! ؟ ها رمردیمثل پ! ؟ يزود نیبه ا! ؟ یبخواب یخواه  یم: تعجب گفتم  با

از  يروز...  دوباره روز از نو... زود بخوابم و فردا صبح بروم دنبال کار  دیبا.... ام  خسته  یلیخ... ندارم  لیم: گفت  يلحن سرد با

....از سر خط شروع کنم دیبا... نو 

 يبرا ای.... دام من افتاده بود ؟ يکه مثل پرنده بال و پر شکسته تو نیا يبرا! ؟ کند  یم یبدقلق نقدریا  یچ يبرا دمیفهم  ینم

 نقدریا  یچ دمیفهم  ینم!! عوض نشده  نمانیب يزیچ تمانیخانه و محرم نیکند که با آمدنش به ا  یبه من حال خواست  یم نکهیا

شروع دوباره که  نیا دیشا!! ؟ اش  یو پشتوانه مال هیاز دست دادن کار و سرما ای؟  ی؟ از دست دادن حاج دهد  یآزارش م

.....پول  یب....   یحام  یب.. مادر   یب.. پدر   یب...  آمد  یاش بر نم از پس گریبود که د يزیهمان چ قای، دق گفت  یم

کنم که مجبور نباشد دوباره از سر  يکار توانستم  یکاش م.. سراغ داشتم  شیکار برا کیکاش من .. دلم آتش گرفت  هدوبار
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...خط شروع کند

...زد و در را رو به رخ من بست یسهراب لبخند کمرنگ.... قدم عقب رفتم  کیدر  يجلو از

من در  يموجود... فرو رفتم  یقیشده بودم ، به فکر عم رهیبلم خمقا دیسف واریکه به د  یولو شدم و در حال یمبل راحت يرو

پول خانه که از حساب  یمابق یونیلیبه عالوه هفت م. فرستاده بود  میبرا یمانیا يبود که پدر توسط آقا یتومان ونیلیبانک ده م

، پانزده  ونیلیو سه م ستیب نیز اگرفتم ، ا مهیاز ب نیکه بابت خسارت ماش یونیلیشش م ضافهبه ا. مانده بود  میمادر برا

به ..  شد  یحل م... بله ... تومان آن را داشتم  ونیلیهنوز هشت م  یعنیآن   یآن را به سهراب قرض داده بودم و ما بق ونیلیم

.و در نزده در را گشودم دمیوبه سرعت و فکر نکرده به سمت اتاق سهراب د...  یراحت نیهم

حق ...  دیزد  یکاش در م: بودم گفت  ستادهیمن که در آستانه در ا دنیبا د..  داد  یت سالم نماز را مسجاده نشسته بود و داش سر

....دینبود که در نزده وارد اتاق من شو یگیهمسا

:گفتم فشردم  یم میها را در دست شیها که دست  یسجاده مقابلش زانو زدم و در حال يبه حرفش نکردم و رو  یتوجه

اصال چرا ... نه  ای... سر کار خودت يچطور است دوباره برگرد... گوش کن ... فکر خوب  کی... کردم سهراب  يفکر کی من

....يکه دوست دار يهر کار... را شروع کن  گریکار د کی... ؟  یمعامالت ملک

 ریمن اس يها که محکم در دستداشت دستانش را   یآن سع يبه جا...  آورد  یسر در نم میها از حرف.....نگاهم کرد  نامفهوم

...بکشد رونیشده بود ، از دستانم ب

آن را به تو قرض  ونیلیحدود شش ، هفت م توانم  یم... حسابم مانده  يمقدار پول تو کیمن هنوز ... خنگ خدا : دادم  ادامه

اتاق صبح تا  نیگوشه ا  یتوان  یه نمحق با توست ، تو ک...   یاز نو شروع کن يکار کیو دوباره  يمغازه بخر کیبدهم ، تا تو 

!!!یقنبرك بزن ها دهیشب مثل دختر ترش

...اش بلند شد سجاده يو از رو دیکش رونیموفق شد ،دستانش را از دستم ب باالخره

.....نه غم ينه شاد...  یعکس العمل چیه.. صورتش نبود  يتو یعکس العمل چیه
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) باالخره حرف دلش را زد ( ،  يکرد  یاتاق اجاره م کی می، بهتر بود برا  یدر حق من بکن  یلطف نیچن یخواست  یتو اگر م: گفت 

!رفته ؟ ادتی.. به تو بدهکارم  ونیلیمن هنوز پانزد م ایثان

که تو  یحساب و کتاب  یب يدست و دلباز نینگذار ، چون با ا  یحسابت پول يوقت تو چیه... وحدانه  کنم  یبه تو م یحتینص کی

...يا نشسته اهی، سر ماه نشده ، به خاك س يردا

خانه در  نیا يتو شود  یم  یوقت...  یتو احمق: اش بلند شدم و در همان حال گفتم  سجاده يبه حرفش نکردم ، از رو  یتوجه

!!!که پول را حرام کنم ؟ ام وانهیمگر د.... شغل مناسب کرد  کیکردن  دایرا صرف پ نهیاندشت ماند و آن هز

که  ینییمن بابت د... به تو مقروض هستم   یمن به اندازه کاف... نه ممنون : من جمع کرد و گفت  يرا از کنار پا اش جادهس

دست و پا   یخودم شغل يهم بتوانم برا نهیهنوز آنقدر عرضه دارم که بدون صرف هز...  ونمیمد  یگردنم هست ، به قدر کاف

.کار را کردم نیا شیها پ همان طور که سال... کنم 

،  یونیلیمغازه شش ، هفت م کی... دنبال کار گشتن ، دنبال مغازه بگرد  يفردا صبح بجا  یول... حاال برو بخواب : قاطعانه گفتم 

بگذار ورشکست شوم و به ... ؟ پولش با من .... يکارها دار نیتو چه کار به ا... ، مناسب توست   یکن  یکه فکر م يهر کار يبرا

.مثل هم میشو  یتازه م...  نمینشب اهیو به خاك سقول ت

......تشکش يرا گوشه اتاق گذاشت و پشت به من شروع کرد به صاف کردن مالفه رو اش سجاده

 ضی، حض  یواقع یبه معن نیا.... با عزت نفس او   یآدم يبرا..  دمیشن  یشکستنش را به وضوح م يصدا...  شد  یخرد م داشت

.ذلت بود

 میگو  یرا م يزیچ کیمن ....سهراب  نیبب: ، گفتم  کردم  یرا احساس م شیها که حرم نفس  یکنارش زانو زدم و در حال ارهدوب

.....بار به خاطرت بسپار نیو آخر نیاول يبرا... 

و به خاطر آن ، نه  کنم  ی، به خاطر دل خودم م کنم  یتو م يکه برا يمن ، من هر کار: گفتم ) ... سرش را چرخاند و نگاهم کرد )

 نیمن ا... نه ...   یمن باش ونیمد ای  یکه تو دوستم داشته باش کنم  یکارها را م نیا  یمبادا فکر کن...  یسر تو دارم و نه توقع یمنت
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 ینیید چی، تو ه کنم  یم دیباز هم تاک....  کند  یم نیتو ، مرا شاد و غم تو ، مرا غمگ يکه شاد نیفقط به خاطر ا کنم  یکارها را م

چرا ! توقع محبت و توجه  یحت. از تو ندارم  کنم  یام و م تو کرده يدر قبال آنچه برا یتوقع چیمن هم ه...  ينسبت به من ندار

من به تو قول ..... مثل تو را   یو محبت آدم  ، مخصوصا عالقه دیبا پول خر شود  یرا نم يا محبت و عالقه چیه دانم  یکه خوب م

 يکه برا ییوقت به خاطر کارها چیبر دوش تو نخواهم بود و ه يوقت بار چیکه ه شهیهم يامشب و برا نیسهراب ، هم همد  یم

...سر تو نخواهم گذاشت یمنت کنم  یتو م

، در اتاق را  يگریحرف د چیه  یبلند شدم و ب میاز جا) ... و وحشت زده به من چشم دوخته بود  ریطور متح نیسهراب هم )

.داشت یکیبه سکوت و تار ازیبود ن دهیهضم و جزم آنچه شن يقطعاً سهراب برا.. بستم 

کمیو   یس فصل

اگر قصد تو حل مشکل من است ، ... خود چانه نزن وحدانه   یب: ، گفت  دیکش  یرا مقابلش م ییکه استکان چا  یدر حال سهراب

.شود  یهم مشکل من حل م يطور نیا

تازه مغازه چند سال طول ..   یاجازه بده دیبا يآور  یهر چه در م نکهیا يبرا...   ینه اساس  ی، ول شود  یحل م:... حرص گفتم  با

جواب نداد.(   یکن هیمغازه را تخل دی، سر سال شده و با یبه خودت بجنب یائیو اعتبار کسب کند ، اما تو تا ب فتدیتا جا ب کشد  یم

)

نبودم   یاحمقانه است ، من اگر از ته دل راض! ؟  یمن باش نید ریکمتر ز نکهیا يبرا!! ؟  یکن  یکار را م نیا  یچ يبرامثال تو  حاال

!؟ ي، کرده بود يتو که مجبورم نکرده بود...  دادم  یرا نم يشنهادیکه اصالً چنن پ

 میو شرط تو را دارم برا دیق  یب تیکه حما نیهم و من  یهست  یتو دوست خوب.. چانه نزن وحدانه  يخود  یب: وقفه گفت   یب

مغازه سوغات شمال  کی... چه کار کنم که اعتبارم خراب شود  خواهم  ی، تازه مگر من م خواهم  ینم يشتریب زیچ... است   یکاف

.داردها را ن حرف نیا گریکه د یو تخته چوب يریچهار تا تکه کلوچه و سبد حص.... که اعتبار کسب کردن ندارد 

خودت مغازه  يو برا يدیرا تو باال کش یمردم فکر کنند پول حاج  یترس  ینکند م! ؟  یترس  ینکند از حرف مردم م:  گفتم
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!؟ يا دهیخر

خواهدن زد ، چون   یحرف نیشک نکن که چن: چشم دوخته بود گفت  میها به چشم میکه مستق  یرا باال کرد و در حال سرش

قرض دهد ،   ینمانده ، دوباره پول شیبرا يزیکه جز لباس تنش چ  ی، به کس لیدل  ی، ب بهینفر غر کیکه  کند  یکس باور نم چیه

!؟ يکرد  یباور م يتو خودت بود

 نیحاال ا.. حق با توست ... قبول : گفتم ...  کردند  یم اش چارهیمردم ب... فکر نکرده بودم  هیقض يجا نی، به ا گفت  یم راست

!؟ ستیمخروبه که ن.... کجا هست ؟ يا دهیکه د يا مغازه

پرس و جوو ..  شود  یکار استفاده م نیهم ياالن هم برا..  ستیبدك ن... اول جاده آمل به تهران است ... نه : جواب داد  سهراب

.آورد  یخرج اجاره را راحت در م...  ستیکردم ، گفتند درآمدش هم بدك ن

الاقل اجاره  يطور نیا  یکن  یحاال چرا رهن نم نمیب!... آنجا ؟ یپس تو مترسک! ؟ آورد  یدر م اش را فقط خرج اجاره.  یزک:  گفتم

.خودت يبرا ماند  یم ياوری، و هر چه هم که در ب  یده  ینم

...کنم یهم سوال م نیباشد ، راجع به ا: را تکان داد و گفت  سرش

را با  شیها  شانه!( ؟  یچه کار کن یخواه  یتو م... سراغ شام درست کردن  مرو  یمن م... خوب : را جمع کردم و گفتم  ها استکان

(غصه باال انداخت

!!!!یبخواب نیزم يرو یخواه  ینکند امشب هم م...  ریتخت بخ کیخودت  يبلند شو و برو برا:  گفتم

!من تنها بروم تخت بخرم ؟: تعجب گفت  با

  یتوان  ینم  ییکه االن تنها يدیتخت خر  یرفت  یا گرفتم ، مگر دفعه قبل با چه کسمچت ر يدیکلک د يا :خنده جواب دادم  با

...، وگرنه دیآ  یها بدت م خوب است که از زن! .... ؟ يبرو

تشک  يبنده به تخت عادت ندارم ، رو... جسارتاً : گفت  يجد  یلیخ... لبخند هم نزد  یحت...  امدیمن اصال خوشش ن  یشوخ از

(بلند شد شیو از جا... ( آورده بود  میشان برا از خانه ی، آن را هم حاج بمخوا  یم
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!سهراب ؟ يرو  یکجا م! کجا ؟:  دمیپرس

را  شیدلم هوا...  دمشیبزنم ، از صبح تا حاال ند یبه حاج يسر کی روم  یم: گفت  دیپوش  یکه لباسش را با عجله م  یحال در

....کرده

 چیه....  دهیفا  یب... است  دهیفا  یسهراب ب: گفتم  دمیدو  یکه به سمت در م  یخشک کردم و در حال بند شیرا با پ میها دست

!!...وقت غروب نی، آن هم ا دهند  یکه راهت نم     يتازه تو... با صبح نکرده   یفرق

که قرار و قانون   یدلتنگ... نگ شده ت شیدلم برا...  روم  یمن به خاطر خودم م..  ستیمهم ن: و جواب داد دیرا پوش شیها کفش

....و در را بست...  شود  یسرش نم

***

....اهللا ای: چند تقه به در زد و از همان جا بلند گفت ... بودم که سهراب آمد  دهیشام را چ زیم

سالم  کیعل: بلند گفتم ..  میبودرا قبول نداشت ، محرم که  نیحاال ا...  میانگار نه انگار که ما زن و شوهر بود... گرفت  ام خنده

...کرد خیرا بشور که شام  تیها زود دست.... 

و قارچ و کلم   یگوجه فرنگ يها بعد هم دورش را با حلقه..  دمیچ سید يتو قهیرا از فر در آوردم و دانه دانه و با سل ها یشام

: گذاشتم و در همان حال دوباره صدا زدم  زیم يرو یسبد چوب ينان را هم از فر در آوردم و تو... سرخ شده تزئن کردم 

(امدین یصدائ!( ؟  ییآ  ینمپس چرا .. آقا سهراب .... سهراب 

پس سهراب کجا رفته .. بود   یخال  ییداخل دستشو..  آمد  ینم یصدائ... زدم   ییو چند تقه به دستشو... رفتم  رونیآشپزخانه ب از

...!بود ؟

بر ..... ( اش گذاشتم   شانه يو آهسته سرم را رو ستادمیپشت سرش ا.. دوباره سر سجاده نشسته بود . ..اتاقش را باز کردم  در

(نگشت

 ام هی، من هم گر اش هیدنم چرا از هق هق گر  ینم) دیلرز  یداشت م... ( دادم  هیاش نشستم و سرم را به پشتش تکّ سجاده کنار

در خواست  یچقدر دلم م... گرفت ،
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، آسمان دل سهراب را دوباره  یحاج يبا معجزه شفا توانستم  یاما من خدا نبودم و نم... کمکش کنم  توانستم  ید هم ممور نیا

در برابر عظمت قدرت خدا ، .....  نمیعجز دستانم بب نهیو درد و غصه سهراب را در آ نمیمجبور بودم بنش نیبنابر... کنم  یآفتاب

.ان بودو ناتو فیما چقدر ضع یتوان بندگ

دلش را به  يزیچه چ دانم  ینم...  کردم  یحاال حرم نفسش را احساس م...  میسرش را چرخاند ، آنقدر که رخ به رخ شد سهراب

...دیسرم کش ي، که دستش را باال آورد و رو میها اشک چشم ایعجز صورت من ،  دنید... درد آورد 

 دیکه نبا دانستم  یم... سرم را از پشتش برداشتم . برق  الیس انیجر کیمثل  يزیچ...  دیدر تمام وجودم لرز  ینیریش حس

.داشته باشم يشتریتوقع ب

!خانواده ات را کرده ؟ ينکند دلت هوا!... دختر خوب ؟  یتو چرا دلتنگ: گفت  آرام

.بود دهیفا  یب یحیهر توض... حال مرا بفهمد  توانست  یاو عاشق نبود ، پس نم... سرم را تکان دادم  متاسف

چطور بود ؟ یحال حاج:  دمیپرس

.حرکت  یساکت و ب.. مثل مرده ...   یطور که گفت همان

نشده باشد خوب  اتیحاال هم ب نیبلند شو ، تا هم.. ، اگر سرد بشود  افتاد  یپختم ، از دهن م یشام.. شام حاضر است :  گفتم

....است

***

گرفته بودم ، در عرض چند   یسخت میمن اما رژ...  خورد  یه بود و داشت با اشتها شام منشست زیبعد سهراب مقابلم سر م  یکم

چرا که به قول .....داشتم  يا مخصوصا حاال ، حاال که هدف عاشقانه.. هم ممکن بود  شترشیکم کرده بودم ، قطعاً ب لویماه ده ک

.....نبود يزیکه چ وزن کم کردن)..  کند  یرا ممکن م یعشق هر ناممکن...(  دونیفر

!؟  یخورم کن زیچ یخواه  ینکند م! ؟ يخور  یتو چرا نم: گفت  سهراب

....دیاز خنده من سهراب هم خند) ...  دمیخند )
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....یپر و اندام عضالن يها نهیستبر و س يها  شانه.... قد بلند ...  ستمین کلیمن مثل تو خوش ه:  گفتم

آن هم از نوع سخت و ...  رمیبگ میرژ دیبا نیفربه و چاق ، مثل خوك بنابر..  ام  یو چرب  یپ من سر تا پا) صورتش سرخ شد  )

....شیطاقت فرسا

.....يندار يرادیا چیاوال که به نظر من تو ه: را فرو داد و گفت  اش لقمه

،  تادمیتب....  دهیجور آفر کیکس را  خدا هر... چاق و الغر ندارد ...  ها يحوصله دار ایثان) حاال صورتش سرخ تر شده بود  )

...باستیهر طور که باشد ، همانطور ز

  یشوهر قبل  یعنی)... و زود حرفم را اصالح کردم ....( شوهر من ...  ستیها هم ن طور نیا...  زمینه عز!... جدا؟: پوزخند گفتم  با

شب با  کی؟  شود  یباورت م..   یزن  یکه تو از آن حرف م  ییبایز عتیطب نیبه خاطر هم.... طالق داد  کلمیمن ، مرا به خاطر ه

حاال  نیلطفا هم...  خورد  یتو بهم م کلیو ه افهی، من حالم از ق زمیعز نیبب: آمد و گفت  کلیه شزن خوشگل و خو کی

.....را جمع کن و برگرد خانه پدرت لتیوسا

وحدانه  ییگو  یواقعا راست م: به زحمت گفت .. بود  دیسف وارید صورت سهراب که مثل لبو قرمز شده بود ، حاال مثل گچ رنگ

!؟ يا بازم سرکارم گذاشته ای!!... ؟

 خچالی يگذاشتم و بعد تو زریداخل ظرف فر  یکی  یکیرا هم  ها یشام... گذاشتم  سهیسبد در آوردم و داخل ک يرا از تو ها نان

.....مرا برانداز کرد هیهمسا کیو نه مثل  مرد ، کیمدت سهراب مثل  نیدر تمام ا... جا دادم 

دارد که من  یحیمل تیجور معصوم کیصورتت هم ...   یکلیهم خوش ه  یلیاتفاقا خ...!!  يندار يرادیتو که ا  یول: گفت  عاقبت

.....شرف  یمردك ب نیبوده ا يا قهیعجب آدم بد سل..  ام دهیتا به حال ند  یزن چیدر صورت ه

...شکست  یبیعج يافتاد و با صدا نیزم يدستم بود از دستم رو يکه تو یوانیل

)  دمیخند.... ( اهللا  یال االه ال....  طانیلعنت بر ش: خودش را جمع و جور کرد و گفت .. بود  دهیپر یکه از خواب خرگوش سهراب

را گرفته بود و از دو طرف  میسر و پا  یانگار کس..  شد  یم دهیبدنم داشت کش يها رگیدوباره تمام مو  یچرا ول دانم  ینم
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...دیکش  یم

!؟ ياوریاجاره مغازه را در ب یتالف یخواست  یم ای! ؟  یگفت ي، جد  یکه گفت یینهایا: سهراب نشستم و گفتم  مقابل

مهم است ؟ تیبرا نقدریا  یعنی: تعجب گفت  با

نامرد  کی يپا ریرا داشتم که ز يداد ، درست حال برگ زردسروش طالقم   یوقت: را به عالمت مثبت تکان دادم و گفتم  سرم

(بلند شدم میو از جا... ( خرد خرد شود 

!!ينگذار ها شهیخرده ش يرا رو تیمراقب باشم ، پا: اشاره چشم گفت  با

خورد خرده بر يو جز صدا میهر دو ساکت بود....  ختمیخاك انداز ر يرا با حوصله تو ها شهیرا برداشتم و خرده ش جارو

....گذشت  یم  یذهنش چ يتو دانم  ینم. مانده بود  رهیسهراب به جارو کردن من خ.نبود  یبا هم صدائ ها شهیش

....جمع کردم زیم يو سفره را از رو ختمیسطل ر يرا تو ها شهیش خرده

!؟ یخوان  یرآن مق: گفت  کرد  یجا م زیم ریرا ز یکه صندل  یبلند شد و در حال اش یصندل ياز رو سهراب

کند ،  شهی، صبر و تقوا پ ها  یهر کس در حوادث و سخت ": دیفرما  یخداوند در قرآن م: ادامه داد ...) از سوالش متعجب شدم  )

".کند  ینم عیرا ضا کوکارانیو خداوند هرگز اجر ن کوستین  یکس نیچن

و دوم  یس فصل

 يآن هم برا...  شیشناس  یکه نم يمرد يبه پاش برا زیو بر یهمه ولخرج نیا.. ..وحدانه  يا وانهیتو د: با تعجب گفت  نسترن

آدم تازه از گرد  کی يبرا ينطوریا  یآخر تو با چه حساب! ؟ ستیبه نظر خودت احمقانه تر از ازدواج با سروش ن.  بهیغر کی

، هم  يهم دلت را نباز...  يو جانبه متضرر نشوبار د نی؟ وحدانه از من گفتن مواظب باش ، ا  یکن  یم ی، خوش خدمت دهیراه رس

.مالت را

 يعشق برا ثاریدرك عظمت ا...  دمی، همان طور که من نفهم  یفهم  ینسترن تو نم: بود گفتم هیشب شتریکه به نال ب یصدائ با

.دهد  یو آرامش م تیکنار سهراب ، به من امن  یزندگ.. ، سخت است  ستیکه عاشق ن  یآدم
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خورده و  پاینسترن من آنقدر تنها و ت... کنم  دایبا سروش آن را پ  ینتوانستم در زندگ یولخرج چیکه من با ه یآرامش و تیامن

... را بپردازم  یی، هر بها دهد  یکه سهراب به من م یتیآرامش و امن بیحس غر نیسرگشته و هراسانم که حاضرم به خاطر ا

 ستیکه دلم خوش ن  یوقت..  رمیس ام  یکه از زندگ  ی، وقت خورد  یپول به چه درد من م ... راببه جز از دست دادن سه  ییهر بها

!که صورتم غمزده و دلم ماتمکده است ؟  ی، وقت

!؟ دانند  یم! ؟ ندیگو یپدر و مادرت چه م:  دیپرس نسترن

کرده ، اما  رییتغ ام یروح دینیب  یم...  آورم  یبا او نم یاز سهراب و هم خانگ یاسم چیمن ه... معلوم است که نه ...!! نه :  گفتم

.....مثمر ثمر واقع افتاده شانیها یولخرج کنند  یهم فکر م دیشا! ؟...چرا  دانند  ینم

....اش آرامم کرد و خنده)  دیخند )

!افتاده ؟ یچه اتفاقات گریهفته د کی نیدر ا ?چه خبر  گرید... خوب : دیلحن مهربان تر پرس با

 روم  یهمچنان م یقرض دیمن هم که با همان پرا.. سهراب که مغازه را اجاره کرده و سرش گرم شده   یچیه: دادم بجوا

....هم همچنان در کماست یحاج...  گردم  یو بر م مارستانیب

(در دو طرف خط سکوت شد )

قرار   یمثل گذشته ، دلتنگ و ب یحت گریکرده که د به ظاهر ساده ، چنان مرا به خود مشغول و وابسته یروزمرّگ نیا: دادم  ادامه

احساس . ، حاال به خانه خودش برگشته  یو آوارگ  یها ، خانه به دوش که بعد ازمدت  یمثل آدم...  شوم  یحضور پدر و مادر نم

  یگاه.  میخواند  یم  یگاه...  مینیب  یم ونیزیتلو..  میخور  یبا هم شام م...  مانم  یمنتظر سهراب م.... پزم  یمشام ....  کنم  یم یراحت

.خودم يو من برا یحاج يسهراب برا.  میکن یم هیهم با هم گر

.  زنم  یزنگ به خانه م کی  ی، گاه روم  ی، من هم به اتاق م کند  یکه سهراب چراغ اتاقش را خاموش م ازدهیشب سر ساعت  هر

هم  ام یکه هرگز در دوران دختر خانگ یبیبا آرامش غر...  خوابم  یآرامش م اما من چه زنگ بزنم چه نزنم ، با....هم نه   یگاه

و در اتاق سهراب را  شوم  ی، بلند م زند  یبه سرم م یخواب  یها که ب شب  یگاه... نسترن  شود  ینم باورت... ام  آن را تجربه نکرده
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 روم  یفرو م  ینیریاو ، به چنان خواب ش يصدا يقت در قفاآن و....  چدیخانه بپ يخور خور سهراب ، تو ي، تا صدا کنم  یباز م

آشنا ، آرام   نا وهیم کیمثل ...  کنم  یعشق را تجربه م يطور نیو من ا...  ام گوش سپرده یقیموس نیبه گوش نوازتر ییکه گو

.کنم  یو طعم گس آن را مزه مزه م زنم  یم یآرام به آن گاز کوچک

تا  بندم  یموجود م يها تیبا همه وجودم چشمم را به همه واقع  یو گاه... خندم    یم  یگاه...  ترسم  یم  یگاه....  لرزم  یم  یگاه

 يقدم به قدم روزها ضیضد و نق يها احساس نیو با همه ا... ببرد  خواهد  یکه دلش م  ییمرا به هر جا زیانگ الیخ يایدن

که ممکن است تا  یمرداب... به سمت مرداب است  شانیها  یلیخ دانم  یخوب م  یلیکه خ  ییها قدم... کنم   یم يرا سپر ام  یجوان

که در برهوت محبت و توجه و عاطفه سروش   یمن يفرار از عشق سهراب ، برا...  ستیاما توان فرارم ن... کند  رمیگلوگاه اس

که در وجود  طلبد  یم يمافوق بشر یتم ، قدرتهس نیدروغ يها و نه حباب  یواقع تیکه تشنه شخص  یمن يام ، برا دست و پا زده

.ستیمن ن

....ستین یتو کار شاق یعاطف تیدرك موقع....  فهمم  یم: گفت  نسترن

!؟ يداریوحدانه ب: چند تقه آرام ، سکوت اتاق را شکست و سهراب از پشت در آهسته گفت  يصدا

.دمیتلفن کوب يرا رو یآنکه منتظر جواب نسترن شوم ، گوش  یو ب... خداحافظ ! ؟ يندار يکار.... نسترن : گفتم  هراسان

را پشت  میموها... مقابل تختم واضح شد  نهیدر آ رمیتصو. تخت نشستم و اباژور کنار تخت را روشن کردم  يشعف رو با

.با چند قدم بلند خودم را به در رساندم دمیپوش  یرا م ام يابر ییکه دمپا  یگوشم زدم و در حال

 دیکرد تا نور تند اتاق د زیرا ر شیها چشم... من  دنیبود ، با د ستادهیا بانیرا که باز کردم ، سهراب پشت در سر در گر در

.را کور نکند شیها چشم

!!؟ يداریوقت شب تو هنوز ب نیچطور که ا!! محترم  رمردیپ ریشب به خ: خنده گفتم  با

با من و من گفت  کرد  یمن م يبه سراپا  یکه نگاه  یو در حال دیپر  دیرخش پر به نور عادت کرد ، رنگ از شیها چشم باالخره

.برو بخواب..  شدم  یوقت شب مزاحمت م نیا دینبا...  خواهم  یمعذرت م: 
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......(رنگ از رخش پرانده يزیچه چ دانستم  یم... و پشتش را به من کرد تا برود  )

(و در اتاق را بستم... (  میآ  یاالن م... مبل  يرو نیبشبرو : دستش را از پشت گرفتم و گفتم 

.برگشتم و مقابل سهراب نشستم  ییرایبه پذ زدم  یم میموها يرو یکه تل  یو در حال دمیرا پوش روبدوشامبر

هم صحبت  ، با يداریگفتم اگر ب...  برد  یراستش خوابم نم: و گفت  دیکش ی، نفس راحت دیجد تٔایمن در ه دنیبا د سهراب

!که ندارد ؟ یاشکال...  میکن

همه جراتم را جمع کردم و   ی، ول ییبا چه رو دانم  ینم....  گرفت  یصحبت با من اجازه م يبود ، من زن او بودم و او برا مسخره

!؟ ياعتقاد ندار غهیمگر تو به ص... تو  نمیبب: گفتم 

!؟  یپرس  یرا م نیا  یچ يبرا.... چرا : از سوال من گفت  متعجب

!، نه ؟ گریبود د تیمحرم غهی، ص میکه خواند يا سقه:  گفتم

!چطور مگر ؟.... بله : هم با تعجب گفت  باز

بلند شد که  شیو از جا....!! صورتش سرخ شد !!.....!! مثل آن ؟ يزیچ کی ایزن و شوهر ...  میاالن من و تو محرم  یعنی:  گفتم

....برود

....گرید زنم  یخوب من دارم حرف م!... ؟ میحرف بزن ستیمگر قرار ن... صبر کن : و گفتم  لباسش را گرفتم گوشه

...ها نبود حرف نیمنظورم از ا: گفت  یعصبان

!؟...دارد استغفر اهللا !... گناه که ندارد ؟...  میها بزن حرف نیاز ا خواهد  یمن دلم م  یول:  گفتم

.....غضب نگاهم کرد با

اش  اش به مادرم به خاطر عشق مادرانه که گفتن  ییها حرف...  کند  یم ام وانهیدلم مانده که دارد د يتو  ییها زیچ کی:  گفتم

مبهم نگاهم ...(  میبگو توانم  یبه تو م... اما به تو ...  میبگو توانم  ینم اش يبه پدرم هم به خاطر حرمت پدر... ندارد  يا دهیفا

 گرید... ام  خودم را گم کرده ریمن تصو..... شکسته  يقلبم بدجور  یدان  یزنانه من لگد مال شده ، مغرور :  مادامه داد) کرد 
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  ییها کردم حرف  ینگاه کردم و سع نهیآ يخودم تو رینشستم و به تصو نهیآ يها جلو روزها و روز...  ستمین زیخودم عز يبرا

ام مثل  ، احساس دادم  یم يهر چه به خودم دلدار. نداشت يا دهی، اما فاکنم  اموش، فر دمیرا که د  ییها و صحنه دمیرا که شن

(سرش را با تعجب تکان داد....( ارزش   یو ب دهیفا  یب... خودش گل بخرد  يبود که خودش برا  یاحساس آدم

که وجود من  گفت  یود و مرا از من جدا کرده ب شیماه بعد از ازدواج جا کی...  زمیمن تهوع برانگ: سروش به من گفت :  گفتم

 یحت... هم وجودم را کنار خودش تحمل کند  يو ظاهر يبه صورت صور یحت تواند  یآنقدر بد که نم.  کند  یحالش را بد م

ام را به کار  زنانه لهیمن همه ح.... من ... و به من نگاه نکند  ندیکنار من ننش کرد  یم  یسع میرفت  یرستوران هم که م ای یمهمان

او باز ...... که کردم ، نشد  يهر کار... اما نشد ... سرم حفظ کنم  ياو را باال هیتا بلکه سا.... ستم تا او را به خودم دلگرم کنم ب

نسبت به  نقدریکه ا  یآدم دمید  شدم ، وقتی ٔچقدر شکستم چقدر له داند  یخدا م طو بعد ، فق...  خورد  یهم حالش از من بهم م

همدم  نیتو بهتر... سهراب .....! واق واق هم نکند  ینگاه شراره حاضر بود مثل سگ ، حت کی يفاوت بود ، برات  یمن سرد و ب

آدم صادق   کی.... نفر کی خواهد  یدلم م  یلیمن خ...   یدان  یم....مرد است  کیکه محرم من است و  یدوست و همدم...   یمن

!...ه من نشان دهدمن را ب یواقع ریمن و تصو نهیمثل تو بشود آ

و ... زد  يا بوسه میموها يرو....  کرد  یکه سرم را خم م  یآمد و در حال کمینزد... را واضح حس کردم  نیا...  دیلرز سهراب

 يکه با سعادتمند  ییها بهتر از همه زن  یلیخ یحت.. خوب   یلیخ  یلیخ...   یهم خوب  یلیتو خ... به خدا وحدانه : آهسته گفت 

مثل تو را از  يا احمق باشد که فرشته  یلیخ دیآدم با)....  یالف(  نهیگز یهر مرد عاقل يتو برا.... کنند   یم  یر همسرشان زندگکنا

(گرفتم میها دست نیسرم را ب....( است  یاساس و واه  یکه همه  ب  ییها آن هم به بهانه... دست بدهد 

 کردم  یحبس نم یآن اتاق لعنت يلحظه هم خودم را تو کیبا تو ازدواج کنم ،  توانستم  یمن اگر م... به خدا وحدانه : داد  ادامه

است  نیهم ي، برا کنم  یم يکه از تو دور  ینیبیو اگر م...  میستیازدواج با هم ن يبرا یمناسب نهیاما متاسفانه من و تو اصال گز.... 

روز از من  کی خواهد  یوحدانه ، من اصال دلم نم... و سواستفاده کردم که از ت  یها احساس کن بعد خواهم  ینم نکهیا يبرا... 

....يهمانطور که از سروش متنفر شد...  يمتنفر شو
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نکند ما خواهر و ! ؟  یبا من ازدواج کن  یتوان  یچرا ؟ چرا نم: با ناله گفتم   یچرا ، ول دانم  ینم... شد  ریسراز میها از چشم اشک

!؟ دانم  یو من نم میبرادر

!!ازدواج من کنند کیآدم را از  توانند  یهم هستند که م يگرید لیدال يبه جز خواهر و برادر: گفت   یپوزخند تلخ با

!!!بله ؟! مثل مطلقه بودن من ؟ یلیدال.. آهان : غصه گفتم  با

... به شخص تو ندارد  یربط چیصال همن ا لیدل... ، قسم که نه  خوانم  یکه م يبه نماز: را به سرعت تکان داد و گفت  سرش

.است  یمن کامال شخص لیدل

؟ يدار دزی؟ نکند ا یضیمر:  دمیپرس يا شرم زنانه با

!.....ینپرس يزیچ گرید شود  یم... نه : تکان داد و گفت   یرا به عالمت منف سرش

با دروغ، من را از  یخواه  یم هیتو هم مثل بق...  کنم  یمرا هم باور ن تیها حرف  یول.  پرسم  ینم... باشد ... باشد : غصه گفتم  با

! یسرت باز کن

تنش  داد  یم  یبیعج يبو....  کردم  یبود که فکر م يزیگرم تر از آن چ  یلیآغوشش خ......  دیمقدمه در آغوشم کش  یو ب ناگهان

گرومپ انگار که داشت تند تر از .... رومپ گ....گرومپ ..  دمیشن  یقلبش را م يصدا... قلبش گذاشتم  يسرم را رو... 

....زد  یم اش شهیهم

...  ي، نه دو تا  یکینه ..  دیرا بوس میموها یفشار و لبانش به آرام اش نهیسرم را که در آغوشش بود ، آهسته به س دستانش

با د باشد ریکه در مس يگندم زارمثل ... صورتش آشفته شده بود  عیبلندم از حرکت سر يآنقدر که موها...  اریبس..  اریبس

......

....گردنش جا کردم يرا دور کمرش حلقه کردم و سرم را در گود دستم

به  ام  یزندگ يکاش همه روزها..  دیرس  یو به آخر نم ماند  یلحظه م نیدر ا ایکاش دن...  کرد  یم دایادامه پ ایمن ، کاش دن يخدا

جا و  نیکاش هم....  مردم  یم يطور نیکاش هم...  ماندم  یجا م نیهم شهیهاش هم....  شدند  یلحظه محو و نابود م نیجز ا

.از بهشت بود يا اگر نبود پس به حتم تکه گمشده.... جا بهشت بود  نیا ایخدا...  میشد  یطور مجسمه م نیهم
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و  دیلرز میها  شانه... کرد  خیسهراب  عرق بود ، به ناگاه از خلع وجود سیتمام تنم که خ... مرا از خودش دور کرد  سهراب

.....که دور کمر او گره خورده بود ، از هم باز شد  یدست

....را داشت که از کارزار برگشته ییحال جنگجو.... نشست  یصندل ي، رها کرد و رو نیمرا وسط هوا و زم سهراب

سرش را باال ...  ریشب به خ: لب گفتم  ریآهسته و ز... بود   یامشب درد دل کردن کاف ينمانده بود ، برا يگریحرف د چیه

....جوابم را هم نداد... نکرد 

.چقدر سبک.. چقدر سبک بودم امشب ..  دمیاباژور را خاموش کردم و خواب... اتاق خودم رفتم  به

و سوم  یس فصل

خش  يصدا...  کردم  یم الیحتمأ خ......سته کردمرا باز و ب میها چند بار چشم.... مات مانده بود  وارید يرو هیبه سا میها چشم

.....نگاه کنم يشتریکردم با دقت ب  یکردم و سع زیرا ر میها چشم... خش بلند تر شد 

 کلیه کی....  کردم  یپنجره نگاه م شهیچرخاندم و با گوشه چشم به ش یسرم را به آرام...  خورد  یهنوز تکان م وارید يرو هیسا

 رهیپنجره دا شهیش يرو اهیجفت دستکش س کیبود و داشت با  دهیل اختاپوس به چهار چوب پنجره چسبفربه مردانه مث

!!!......دزد!!.....دزد بود ؟!.... بود ؟ ددز... مکث کردم  هیچند ثان... دیکش  یم

متر مانده   یلیفقط چند م... ..پنجره دراز کرد و  رهیمرد دستش را به سمت دستگ... فشار آرام در آمد  کیبا  شهیش يرو رهیدا

از توان من  دمیکه کش یغیج يصدا...  دمیحال خودم را نفهم.... پنجره باز شد .... برسد و بعد ، بعد  رهیبود تا دستش به دستگ

.خارج بود

 دانم  ی، نم دمز  یم  غیو ج کردم  یوحشت زده به دست مرد نگاه م يها فقط با چشم... را نداشتم  میقدرت برخاستن از جا....

که چراغ را روشن   یدر اتاق را هراسان باز کرد و در حال... اما عاقبت سهراب آمد ...  دیچند قرن طول کش ای... چند سال 

....!شده ؟  یچ.... وحدانه :  دیپرس. ، وحشت زده  کرد  یم

.پنجره اشاره کردم شهیآنکه خودم سرم را برگردانم به ش  یب
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پس ... هنوز بستهبود  رهیدستگ.... دیآن به سمت پنجره دو يسوراخ رو دنینجره نگاه کرد و به محض دسهراب به قاب پ

مردد مانده بود چه .... دیپر رونیقاب پنجره ب يرا چرخاند و در پنجره را باز کرد و از رو رهیدستگ.... داخل نشده بود   یکس

.....دمیلرز  یم دیمثل ب... اخل اتاق شد به اطراف نگاه کرد و بعد دوباره د  یکم....کار کند 

اتاق کجاست ؟ دیکل: تخت بلند شوم ، گفت  يتا از رو کرد  یکه کمکم م  یبغلم را گرفت و در حال ریز سهراب

را  زیکشور م گرشیام حلقه کرده بود ، با دست د  همانطور که دستش را دور شانه.... اشاره کردم  زمیم يانگشت به کشو با

....را برداشت دیو کل دیکش

مبل نشاند و خودش برگشت و در اتاق را  يسهراب مرا رو...  دمیکش رونیبه سهراب خودم را از اتاق ب هیلنگان و با تکّ لنگان

.قفل کرد

....دمیلرز  یآب قند را مقابلم گذاشت ، هنوز داشتم م وانیسهراب ل  یوقت

. ییهر کس بوده فکر کرده که تو در خانه تنها... رار گذاشته و پا به ف دهیطرف ترس...  ستین يخبر:  گفت

...ماندم رهیقورت دادم و همچنان به سهراب خ  یدهانم را به سخت آب

 رشیوگرنه گ ستین  یحال و روز ، کار درست نیبروم دنبالش ، اما بعد فکر کردم تنها گذاشتن تو با ا خواستم  یم: داد  ادامه

....گذاشتم  یکف دستش م و حقش را آوردم  یم

...آمد  یمجهز م  یلیحتمأ چاقو داشت به نظر من خ: زحمت گفتم  به

.يا کرده یکوتاه  یلیاالن هم خ نیپنجره اتاقت ، حفاظ بسازند ، تا هم يبرا دهم  یفردا سفارش م: توجه به حرف من گفت   یب

اگر دزده سرم را ......  کردم  یداشتم سکته م... چه با حفاظ .... حفاظ   یب چه...  خوابم  یآن اتاق نم يتو گریمن د: گفتم  قاطعانه

!!؟  یچ آورد یسرم م  ییاگر باال...  مردم  ی، من از ترس م دیبر  ینم

کرد،  یداشت فکر م... نداد   یجواب سهراب

!!....خوابم  یآن اتاق نم يتو گریگفتم ؟ گفتم من د  یمن چ يدیسهراب شن: گفتم  دوباره
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 نیهم هم ي، در ورود خواهند  یها حفاظ م همه پنجره: گفت  کرد  یکه خانه را با دقت نگاه م  یبار سرش را باال کرد و در حال نیا

.طور

!!کنم  یاتاق تو بخوابم ، سهراب ؟ خواهش م يتو  یده  یاجازه م: و با شرم گفتم  آهسته

(بود هیبه وز وز پشه شب میصدا )

..و وحشت بود رتیاز خشم و ح يا زهینگاهش آم... نگاهم کرد  ریاال آورد و متحرا ب سرش

خلوت .. نخواهم کرد  لیخودم را به تو تحم.. نخواهم شد  تیزندگ زانیآو...  کنم  یخواهش م: بلند تر گفتم   یکم یصدائ با

 گریبه خدا من د... گوشه از اتاق تو بخوابم  کی فقط اجازه بده ،...  دهم  یقول م... عبادت شبانه ات را خراب نخواهم کرد 

....داشته باش افانص... تنها بخوابم  ترسم  یم

شد  شیدایاز کجا پ گرید یدزد لعنت نیا... و درستش کن  ایحاال ب... بابا  يا :فرو کرد و با حرص گفت  شیها مو يرا تو دستش

!!!....يریو و ریه نیوسط ا

زهره ترکم کند ؟ بله ؟  ینصفه شب دیایمن به آقا دزده مشتلق دادم ، ب  یکن  یفکر منکند : گفتم  تیعصبان با

 يگرید يها راه..  ستیراه حل ممکن ن نیبهتر دنیاتاق من خواب ياما تو.... نکردم  يفکر نیچن.... نه ... نه : سرعت گفت  به

.....دهم  ی، قول م يکامل دار تیامن گریها حفاظ بزنم ، د به در و پنجره  یوقت نیبب.... هم هست 

اطاقم  يتو  ییاگر تنها نمیب  یفکرم خراب شده ، کابوس م گریمن د ایثان... اوال که من پول نرده و حفاظ ندارم : گفتم  يلجباز با

......بخوابم

!؟ يمن مغازه بخر يابر یخواست  یم يچطور یتو اگر پول نداشت....!! ییگو  یواال دروغ م.. ییگو  یدروغ م: گفت یعصبان

با ).... سرش را با تأسف ازمن برگرداند !(؟ییگو  یخرجش کنم حاال چه م خواهد  یاما دلم نم,اصال پولش را دارم:گفتم ادیبا فر

؟  یفهم  یچرا نم... اطاقم بخوابم  يتنها تو ترسم  یم گرید...  ترسم  یبه خدا م: گفتم  يا لحن ملتمسانه

 کی.....  یکن  یاشتباه م يتو دار... وحدانه جان  نیبب: گفت ...  دیام در دست لرزان او لرز چانه... زانو زد  میپا يشد و جلو بلند
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گوش ات هم به حرف ..... ينفس بدو کیتا آخرش را  یخواه  یطور چشم و گوش بسته م نیو هم يا گرفته شیاشتباه راه پ

حساب سر  کیبه اطرافت نگاه کن و .... تازه کن  ینفس..... ه مکث کن لحظ کیآخر دختر خوب ، ....  ستیکس بدهکار ن چیه

.... یکن  یبه خدا ضرر نم.... واال ... با خودت بکن  یانگشت

تو .. خانم  نیبب: گذاشت و گفت  میها زانو يرا رو شیها دست... صورتم از دستش خارج شد ... حرص سرم را چرخاندم  با

 توانست  ینم( که ... که   یمحترم تر از آن  یلیحاال هم خ....  يشد.....  يبشو  یکس غهیکه ص يبود  یان با ارزش تر از  یلیخ  یلیخ

..  میشد  یهم خانه م..  میشد  یم هیهمسا... نبود   یبا تو ازدواج کنم ، مشکل توانستم  یمن اگر م...  نیبب) اش را کامل کند  جمله

.حاال  یول.....  میشد  یهم اتاق م

... تو باشم  یهمسر قانون توانم  یمن نم... وحدانه جان : ادامه داد ) که فشرد   یگرفت و در حال شیها دست يرا تو میها دست )

من و تو  شود  یتمام م  یو وقت....  شود  یتمام م زیساله است و بعد از آن همه چ کی،  غهیص نیا!... ؟...  یفهم  یم..  توانم  ینم

.مثل روز اول بهیم ، غریا بهیدوباره غر

که چرا او  نیسال فکر کنم و به ا کیبه بعد از  خواستم  ینم... را بهم فشردم  میها و چشم دمیکش رونیرا از دستش ب میها دست

 نقدریاگر دوستم نداشت پس چرا نسبت به من ا!... که دوستم نداشت ؟ نیا يبرا... با من ازدواج کند  تواند  یقاطع نم نقدریا

!بود ؟ فیمهربان و لط

روز دوباره  کی توانم  یمگر من م...  میشو  ینم بهیوقت با هم غر چیه گریمن و تو د.... محال است سهراب  نیا: گفتم  قاطعانه

همه  انی، پا يسحر تیمحرم انیپا...  شناسم  یکه م  یهست  یکس نیتر و آشنا نیتر که حاال محرم ییشوم ، با تو بهیبا تو غر

!؟ مانند  یم...  ماند  یانتزاجشان منتظر قرار و قانون نم يبرادلها که ...  ستیها ن زآغا

 يآزار خواهم  ینم.... بدهم  بتیفر توانم  ینم...  میدروغ بگو توانم  یمن نم.....زانوان من برداشت و گفت  يرا از رو شیها دست

  ی، از من و خودت متنفر باش  یطرحت تمام شد و از شهر ما رفت  یوقت دوست ندارم ... عذابت بدهم  خواهم  ینم.. به تو برسانم 

چرا  دانم  ینم...   یرا خراب کن زیهمه چ يتو چرا اصرار دار دانم  یمن نم  یول...   یخودت را مالمت کن رونتدر د خواهم  ینم.. 
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؟.....!!!!بعدش  یو دلشکستگ یمانیپش يبه بها.... !!؟ ییآن هم به چه بها...   یعزت نفس و غرو خودت را لگد مال کن یخواه  یم

انگار که .  دیچیپ  یسالن ، در مغزم م يواریساعت د  کیت کیت يصدا... سهراب هم ساکت شد ).... جواب ندادم  )

.کرده بودند ریصفحه ساعت گ  ییاول سر باال شیها عقربها

 يآن هم باز...   یگرفت يباشد که چطور خودت و مرا به باز ادتی... اشد ب ادیاما امروز و امشب ... باشد ... قبول : گفت  عاقبت

!!غیلبه ت يرو يبند باز....  یفیکث نیبه ا

.نداشت یتیاهم اش یمابق. مهم همان کلمه قبول بود .. اما مهم نبود ...  دمیحرفش را نفهم  یمعن

!!!؟....کجا :  دیپرس).... بلند شدم  میاز جا )

.اورمیرختخواب را ب روم  یم: خونسرد باشم ، گفتم  کردم  یسع

!!!؟ يخودت بود الیدر خواب و خ ای يگوش داد میها اصالً به حرف: گفت  آهسته

تو دچار توهم ....  ستیدر کار ن یآزار و عذاب....!!  ستیدر کار ن یو دروغ بیفر: گفتم  رفتم  یکه به سمت اتاق خودم م  یحال در

!!!!.... یکن یکه وحشت م يریگ  یسخت م نقدریرا ا زیچ همه...  يا شده

را   یهدف  یوقت...  ندهیآ الیخ  ی، ب دیکن  یفقط به حال فکر م! ؟ دیهست يطور نیها چرا ا شما زن دانم  یمن نم: گفت  حوصله یب

....ستیمهم ن تانیاصالً برا اش ی، مابق دیشو روزیپ دیخواه  یفقط م دیریگ  ینشانه م

....رختخوابم هن هن کنان از کنارش گذاشتم با

!...دهم  یقول م.... مواظبت باشم  توانم  یمن م یسالن هم که بخواب يتو... وحدانه جان :  دیملتمسانه پرس دوباره

 کیکه هست نزد نیهمه قدرتش را به کار گرفته بود ، تا فاصله مان از ا... ، اما مهم نبود  دمیفهم ی، م افتاد  یبه التماس م داشت

را کرده  میها اما من همه فکر.. کند  مانمیپش خواست  یگران تمام شود ، م شیمن در اتاقش ، برا دنیخواب دیترس  یم... تر نشود 

از دست دادن نداشتم ، مگر شانس  يبرا يزیمن چ... را کرده بودم  زیام راه دادم ، فکر همه چ او را به خانه هک يبودم ، از روز

 يثاریتعلق حاضر بودم حاال هر جسارت و ا نیا يمتعلق به او باشم و برا شهیهم خواستم  یمن م....  شهیهم ين او را براداشت
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.شد  ی، حمل بر حماقت م ثارمیاگر جسارت و ا یحت... بکنم 

ناگهان پر  دمیترس  یمدست دست کنم ،  خواستم  یبود و من نم ریپرنده در دام من اس کیاو مثل .. نداشتم  يادیفرصت ز من

...بمانم  یعشق واقع کیبکشد و من تا آخر عمر در حسرت 

ناقابل چه  يوجب جا کی يبرا نیترا به خدا بب: گفتم  کردم  یاش م که پهن یرا گوشه اتاق پرت کردم و در حالل رختخوابم

!!ها محتاج نکند خدا آدم را به شما مرد!!  يکه بار من نکرد  ییها حرف

.دیمجسم هست طانیش  یها ، همگ شما زن: ، پشتش را به سمت من کرد و گفت  دیخواب  یم شیجا يکه تو  یدر حال بسهرا

.دیباش) آدم ( ، اگر شما  میسرخ حوا هست بیما س.... نه  طانیش: را خاموش کردم وگفتم  چراغ

و چهارم  یس فصل

!!؟ يریگ  یاز من نم یسر و سراغ چیه! ما تنگ نشده ؟ يوحدانه جان ، دلت برا: گفت  مادر

تلفن که  کی: مادر گفت .  دیکن  یفارس را مسافرت م جیخل هی؟ شما که دائما با پدر حاش دیشما کجا هست: گفتم  يخونسرد با

!؟  یتوان  ی، نم  یبزن  یتوان  یم

(به سهراب زدم یو چشمک....(  فتیپشت ش فتیش... کار پشت کار ..  ستمین کاریب نجایمن که ا... مشغولم مادر جان :  گفتم

آخر هفته چند روز  يبرا... کار بس است  گریحاال د.. خوب : بدهد با شعف گفت   یمژده بزرگ خواهد  یکه م  یمثل آدم مادر

....تنگ شده تیبرا  یلیدلمان خ... آنجا  مییآ  یمن و پدر آخر هفته م...  ریبگ یمرخص

!!چرا ؟...!! هفته  نیآخر ا! .... ؟  یچ: گفتم  ادیبا فر....  دیاز صورتم پر رنگ

!، چرا ؟  یچ!! ؟  یکش  یچرا داد م:  دیمتعجب پرس مادر

!!حاال چرا آخر هفته: را جمع کردم و گفتم  میو پا دست

(سرم يدست زدم توبا .( ماندم  شتریب دیحاال من شا. وقت ندارد  شتریطبق معمول پدرت چند روز ب... خب : جواب داد  مادر

....شد رهیکتاب بلند کرد و با تعجب به من خ يسرش را از رو سهراب
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؟ دییآ  یچند شنبه م... باشد : که رو به افول بود گفتم  یصدائ با

؟ میمزاحمت هست! ؟ يخوشحال نشد: مادر گفت 

.منتظرتان هستم...است   یچه حرف نیا.... نه .... نه : سرعت گفتم  به

!که ؟  یهست....  مییآ  یسه شنبه بعد از ظهر م: جواب داد  رماد

.من که حساب و کتاب ندارد يها فتیش...  ستیمعلوم ن: حوصله گفتم   یفکر کردن نداشتم ، ب حوصله

زده بود و  نکیع.. به سهراب انداختم   ینگاه... آن پسره  ای،  رمردهیبه آن پ... سر کوچه  یرا بده بنگاه دیخب کل: گفت  مادر

سر کوچه یبنگاه... سر کوچه  یبنگاه... چرا حرف مادر دلم را آشوب کرده بود  دانم  ینم......  خواند  یداشت با دقت کتاب م

.....

!!!!آلو ؟! ؟....آلو ! ؟....وحدانه : داد زد  مادر

.را گذاشتم یو گوش! ؟ دیندار يکار... .خانه منتظرتان هستم  میگو  یسه شنبه را م...  مانم  یخانم منتظرتان م:  گفتم

:دیپرس گذاشت  یرا درون قاب م نکشیکه به دقت ع  یکتاب را بست و در حال سهراب

!گفت ؟  یمادرت چ! ؟ یدلواپس نقدریچرا ا!... شده ؟ يزیچ

!!آخر هفته... جا  نیا ندیایب خواهند  یم: و من کنان گفتم  من

.ندیایب... خب : گفت ... د نش جادیا يرییتغ چیصورتش ه در

!؟ شود  یتو چه م فیتکل!... ؟ ندیایب: گفتم  ادیفر با

.خوابم  یمغازه م يخوب تو: گفت  يخونسرد با

!؟  ی، تازه شام و ناهار چ يخور  یسرد است ، سرما م.... مغازه نه  يتو.... نه ... نه : گفتم  يبلند تر يصدا با

: ادامه داد ) را برگرداندم  میبا حرص رو! ( ها ؟ چطور است ؟ کمد لباس يبروم تو یخواه  یم:  نگاهم کرد و گفت یمهرناب با

.افتاد  ینم ی، اتفاق یچند روز مرخص...   یکن ينقش فرشته مهربان را باز  یتوان  یوحدانه من ، تا آخر عمر که نم

چند روز  دامیترس  یم... ساعت  کی يبرا یحت... روز  کی يبرا یحت... را نداشتم  اش يتحمل دور.... برود  خواستم  ینم...  نه
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ام را  کرد و من و خانه  یزندگ شود  یمغازه هم م يکشف کند که تو دمیترس  یم..... بدون من عادت بدهد   ی، او را به زندگ يدور

.ترك کند

...ستین دنیخواب يمغازه که جا...  رمیگ  یهتل م تیبرا: و گفتم  دمیرا باال کش دماغم

طبع من با همان .... !! کردن عادت ندارم ، من را چه به هتل   یجور زندگ نیمن به ا...... شوم  یلوس م.....نه : و گفت  دیخند

.مغازه سرد و نمور سازگار تر است

....مهمان من ییگو  یاگر پولش را م...  سیخس يا : گفتم

.همان مغازه خوب است...  میگو  یم يجد...  نه:کتابخانه گذاشت و گفت  يرا باال کتاب

.......من ، من...  نجایبه ا کیهتل نزد کی... هتل بهتر است ....  میگو  یم يمن هم جد: گفتم  یلحن قطع با

آن  يبه جا  یول شود  یتنگ م تی، من دلم برا میبگو خواستم  یم)... شد  رهیخ میها چشم يتو میسرش را برگرداند و مستق)

.شوم  یمن نگرانت م: گفتم 

!!در فکر بود قیاما عم! ؟ کرد  یفکر م  یبه چ دانم  ینم.... ساکت نگاهم کرد  یمدت

!؟ میرا چه کار کن ها نیماش: گفت  عاقبت

.سرم يزدم تو دوباره

سر زدن که  يبا تو..... ؟ ستین شمتیمثل ابر يآن موها فیح.... سرت نزن  يتو نقدریا: دستم را گرفت و گفت .... آمد  جلو

.مال خود  یهر کس نیندارد ، نخود نخود ، ماش يکار! ؟ شود  یحل نم يزیچ

.کنم  یرانندگ توانم  یقوا ل تشن نم نیمن که با آن ماش  یول: گفتم  عاجزانه

که  داند  یم یاده لوحهر س! ام ؟ دستت را نخوانده يفکر کرد.... گران  لهیاز تبار ح يا بس کن ،: را فشرد و گفت  دستم

.....است یبا آن ابو قراضه قرض  یبه مراتب آسان تر از رانندگ یژاپن کیدرولیتمام ه نیبا آن ماش  یرانندگ

!!ام فهیرفته من ضع ادتی نکهیمثل  ا.... من نه  يبرا  یول.... بله ...  کلیقد و ه نیتو با ا يبرا: خودم را نباختم ، گفتم 
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.دهم  یم ادتی... غر نزن ... خوب   یلیخ: و گفت  دیخند

***

و به طرف اتاق سهراب ...  نجایها را بگذار ا چمدان ایب... نصرت  ایب: مادرگفت ... بود  ستادهیچمدان به دست وسط اتاق ا پدر

.براه افتاد

...آنجا نه....نه :......  دیچیدر گوش خودم پ يبا سوت بلند میصدا

دلباز و آفتاب   یلیاتاق خ نیاتفاقا ا! دارد ؟ یچه اشکال نجایچرا ؟ مگر ا: مادر گفت .... من خشکشان زد  يو پدر از صدا مادر

.است ریگ

 .آن جا قفل است: من و من گفتم  با

.ندارد ، بازش کن غیکه ج نیخوب ا..... وا: گفت  مادر

.وقت است  یلیخ... ام  را گم کرده دشیکل: گفتم  یدلواپس با

....به هم کردند یو مادر نگاه متعجب درپ

!قابل استفاده است ؟  یکی نیا ایهم گم شده  نجایا دیکل!!...  قهی، با سل  یاتاق چ نیا: گفت  پدر

و از ... (  دییبفرما....  ستمیها هم شلخته ن نه پدر آنقدر: در را باز کردم و گفتم .... به سمت اتاق وسط به راه افتادم  خوشحال

(در کنار رفتم يوجل

.بگذار نجایها را ا چمدان... خوب نصرت   یلیخ: گفت  مادر

.ام خسته  یلیخ رمیدوش بگ کی دیمن با: گفت  آورد  یرا در م شیها که لباس  یها را کنار اتاق گذاشت و در حال چمدان پدر

!نه ؟ ای ام دهیخر  یخانه خوب: گفت  گذشت  یبه پدر که از کنارش م مادر

.....تو جور است طیبا شرا....  ستیبدك ن: جواب داد  پدر

.در حقمان محبت کردند  یلیخ.   یسر کوچه تشکر کن یباشد از بنگاه ادتی: گفت  مادر

....مفت آنکه پولش را گرفته اند: گفت  پدر
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... سهراب بود .... ن  پر در آوردم به سمت تلف......درنگ... درنگ ... درنگ ... اطاقم زنگ خورد  یپاتخت يهمراهم رو تلفن

!آمدند ؟:  دیآهسته پرس

!راحت است ؟ تیجا! ؟ يتو چطور... بله : نجوا گفتم  به

 .جا مانده باشد يزینکند چ.. حمام را چک کن  عیسر....  مینکرد  یحمام را خال.... حمام ... گوش کن وحدانه : وقفه گفت   یب

راه ، وسط سالن به پدر برخوردم که داشت لخ لخ کنان به  مهین....  دمیسمت حمام دو تخت پرت کردم و به يرا رو یگوش

!عجله ؟ نیکجا با ا: گفت  دی، من را که د رفت  یسمت حمام م

 یو حت... را  نهیآ يجلو.... طبقات حمام را...  کردم  یهمه جا را چک م دیبا.....  دمیچیندادم و به سرعت داخل حمام پ جواب

....رختکن راداخل 

 کی. هنوز به برق بود  نهیآ يجلو شخوانیپ يهم رو یتراش برق شیر... مردانه  فیل کی... بود  زانیسهراب آنجا آو فیل

!!نشوند دهیکه د کردم  یدو جفت چشم رد م يرا چطور از جلو ها نی، ا دیرس  ینم  ییعقلم به جا... بود  نهیهم کنار آ ویافتر ش

و به سرعت از حمام  ختمیرا داخل آن ر ویتراش و افترش شیو ر فیزباله سطل حمام را در آوردم و ل سهیک نبود ، يا چاره

.آمدم رونیب

 رینکند ش! ... شده ؟  یباز چ: زباله دستم به طعنه گفت  سهیمن و ک دنیبا د... بود  ستادهیکه هاج و واج پشت در حمام ا پدر

....!حمام هم گم شده ؟

حمام گم نشده ،  ریش.... نه پدر : با آرامش گفتم  نیبنابر... کردم خونسرد باشم   یسع  یول!! ... نه  ایبود  دهیرنگم پردانم   ینم

!ام ؟ الزم شده) طاهره خانم ( چطور  یبه خاطر شلختگ دینیب  ینم... که گم شده نظم و انضباط بنده است  زیچ

.و داخل حمام رفت دیبه قهقهه خند پدر

.کار در رفتن است ریپدرت که متخصص از ز.... زباله را  سهیک نیبده به من ا: بود گفت  دهیکه آخر ماجرا رس مادر

.شود  ینم ي، طور رونیبار اشغال بگذارم ب کیندارد ،  یاشکال: مادر گفت ... نگاه کردم  سهیهاج و واج به مادر و ک
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....شتمرا به سمتش دراز کردم و خودم به اطاقم برگ سهیک

!به خر گذشت ؟: گفت  دینفس نفسم را که شن يصدا... هنوز پشت خط بود  سهراب

.شود  یم دهینو شن يت بو ویو افترش فیتراش و ل شیفقط  از ر... گذشت  ریبه خ... بله : گفتم  کوتاه

!؟  یزن  یحرف م  یبا کس:  دیپرس مادر

.زنم  یبله با نسترن هر م: را قطع کردم و گفتم  یگوش

!؟ یپخت  یشام چ: گفت  رفت  یکه به سمت آشپزخانه م  یحال در

گاز  يحاال اگر سهراب خانه بود حتما قابلمه شام رو... هم شکم دارند  ها چارهیب نیانگار نه انگار که ا... را نکرده بودم  فکرش

.کرد  یقل قل م

.را باال انداختم میها  شانه

شام  یالبد بس که از تنبل.  يا الغر شده نقدریا ستین يخود  یب...  میخور  یم رونیخوب شام ب  یلیخ... تنبل  يا :گفت  مادر

!!بار کی  یالبد سال! ؟  یکن  یم زیبار تم کیحاال خانه را چند وقت )  دمیخند.... (  يا نپخته

و ....(  ی، فقط در کار شکم تنبل ستیت بدك نکردن زیمثل خانه تم... نه بابا : به اطراف انداخت و گفت   یدر همان حال نگاه و

 (خشک شد ییناگهان نگاهش به ظرفشو

!؟ یمهمان داشت: با همان صورت منجمد به سمتم برگشت و گفت ... توجهش را جلب کرده بود  زیچه چ دانم  ینم .....

!چطور مگر ؟... نه : ، آشفته گفتم  دیاز رخم پر رنگ

دو تا قاشق و ... دو تا بشقاب .... ها دو تا است  آخر همه ظرف: کرد و گفت  يا اشاره ییشودرون ظرف  يها به ظرف مادر

!!!؟ يدو تا خورش خور...  وانیدو تا ل.. چنگال

که ...  نجاستیهم ا اش هی، شش تاست بق ستیدو تا ن... نه مادر جان : ، گفتم  رفتم  یم نتیکه به سمت کاب  یمن و من ، در حال با

ظرف  يو چنگال و قاشق را از باال تو وانی، هر شش تا بشقاب و ل دیآورد  یم فیسه شنبه مثال جمعه تشر ياگر شما به جاالبته 
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.دیدید  یم ییشو

....شلخته يا :گفت  یلب ریمادر از هم باز شد و ز صورت

.اومیرفت ب ادمی! ؟  یده  یحوله مرا م.... جان  سویگ....  سویگ....  دیچیپدر در خانه پ يصدا

...را از من برگرداند و به سمت حمام رفت شیرو مادر

.آشپزخانه انداختم یبه مابق  یبه سرعت نگاه... ، از اعماق وجودم بود  دمیکه کش ینفس

مرا  ام قرار گرفت  شانه يکه از پشت سر رو  یدست..... امدیبه خاطرم ن يزیچ!... باشد ؟ زیممکن بود سوال برانگ يگرید  یچ چه

...!؟ يدیترس: مادر گفت .... به هوا پراند 

؟ میبرو  ییآ  ینم....  میما گرسنه ا!... خشکت زده ؟  یبه چ

.دمیو به سمت اطاقم دو امیا  یچرا م.... چرا : کرده باشد ، گفتم  دایکه راه فرار پ یبه سرعت مثل زندان

  یوقت..   یو عاقبت مقنعه مشک  یو شلوار مشک  یمشک یباران کی.  دمیکمد ، به سرعت پوش يتو... همان جا بودند  میها لباس

 يها من که همه لباس! ؟ يدیخر  یرا ک ها نیا دیبا تعجب پرس...  کرد  یبود و نگاهم م ستادهی، مادر در آستانه در ا دمیچرخ

ات را آورده بودم؟ یزمستان

شهر کوچک است ، هر چه  کیجا  نیا....  خورد  یجا نم نیها به درد ا سآن لبا  یول... مادر جان  يآورده بود: خنده گفتم  با

!!...ي، راحت تر  یساده تر باش

!!ها ، مثل کلفت  یکن  یسرت م ستیمقنعه چ نیا! ؟ قهیسل  یب  یحاال چرا مشک: دوباره گفت  مادر

(ندادمجواب ...!!( رنگ مور عالقه سهراب بود و مقنعه  یمشک...... دلم قنج رفت 

 ستادهیمن ا نیپدر کنار ماش.... و از اتاق خارج شد .... شده  ها یدهات نیات هم مثل ام قهیسل: دوباره غر و غر کنان گفت  مادر

را  نیماش نیبب...  یهست  یدختر قابل دانستم  یم....  نیآفر.. دخترم  نیآفر: من گفت  دنیبا د...  کرد  یبود و با دقت براندازش م

.ستیسپرش هم ن يرو یخط حت کی...  سویکرده ، گ ينگهدار گلثل دسته چطور م
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.نکند اصالً سوارش نشده: گفت  مادر

.انداخت نیشمار ماش لومتریک يرا رو دشیو نور چراغ قوه دسته کل...  نیرفته ، بب  یلیخ لومترشیک... نه : با اخم گفت  پدر

.گرفته عوض شود میتصم يجوروحدانه بد نکهیمثل ا...نه بابا : گفت  مادر

!، بابا ؟  یراحت هست نیماش نیحاال با ا: گفت  پدر

.بزرگ است  یکم کیفقط .... ستیبد ن: من و من گفتم  با

اگر کوچک ... که بزرگ است  نیبه هم... است دختر جان  نیبه هم اش  یخوب: پدر به هوا برخاست و در همان حال گفت  قهقهه

. یکمثل آن ی... شده بود  ٔبود که دوباره له

کجا هست ؟ ییگو  یرستوران که م نیحاال ا...  شود  یکه دوباره حالم بد م ندازین ادمی... نصرت ... اه : گفت  مادر

....جاده است لیفکر کنم اوا......  دانم  ینم...! رستوران :  گفتم

؟به سمت نوشهر  ایاز کدام طرف به سمت محمود آباد : گفت  پدر

بودم  دنیبود ، من مشغول نقشه کش  یاو در حال رانندگ  یوقت شهیو هم نشست  یم نیسهراب پشت ماش شهیهم.... دانستم   ینم

.را بلد نبودم یرستوران چیمن آدرس ه... مشغول حل و فصل ماجرا  ای

.داخل شهر است  یکی نیا.... هم بلدم  گریرستوران د کی: ناله گفتم  با

 میزود باش دختر مرد...  ستیخوب ، داخل شهر و خارج شعرش مهم ن  یلیخ: را متعجب باال انداخت و گفت  شیها  شانه مادر

...یاز گرسنگ

ام که کمرم  کرده  یام ، آنقدر رانندگ خسته  یلیمن خ... مهمان تو ، وحدانه : گفت  کرد  یرا باز م نیکه درب ماش  یدر حال پدر

....درد گرفته

شما که ... درد گرفته  میها که زانو ام ستادهیسر پا ا نقدریمن هم از صبح تا حاال ا...  یزرنگ... اه : گفتم ....  دیخم پراز ر رنگ

پدال گاز  يآجر رو کیکه  نیمگر ا. را خم و راست کنم  میها زانو دیمن با  یول دیکمرتان را خم و راست کن دیخواه  ینم
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...و بعد هم میبگزار

پدال گاز گذاشته  ي، آجر رو يرا مقوا کرد نتیحتما آن شب هم که ماش...  مینخواست... بابا  مینخواست: کنان گفت خنده  پدر

.و به سمت ماشن خودش به راه افتاد...  يبود

 دیستیشب کور که ن: گفتم  نشستم  یپدر م نیعقب ماش یصندل يکه رو  یخودم را قفل کردم و در حال نیدرب ماش یخوشحال با

.دینکن یسیهست رودربا  یاگر مشکل یلیخدا وک... پدر 

...  دیستیشما دو تا اصالً گرسنه ن نکهیمثل ا... بابا  دیبس کن.. اه : وسط حرفش و گفت  دیخواست جواب بدهد که مادر پر پدر

!؟  یدان  یرا هم نم  یکی نینکند آدرس ا.... کجاست ؟   یکه گفت یرستوران نیحاال ا... وحدانه 

که مادر را  شود  یم دایپ  یرستوران درست و حساب کیو با خودم فکر کردم حتما آنجا ....شهر  دانیداخل م: محابا گفتم   یب

.ساکت کند

 يشهر آمده بود که آمد یقحط.... همه جا  نیآخر ا...  آمد  یشهر بدم م نیمن از اول هم از ا: گفت  يا با حرص ناشناخته پدر

(را روشن کرد نیو ماش !... (؟ نجایا

؟ میچطور است آنجا شام بخور... نوشهر  میدوست دارم برو  یلیمن خ.... پدر : و گفتم  دمیکش یراحت نفس

 نیکمر دردم ، کف ا نیبا ا دی، بنده با دیکن  یرانندگ دیخواه  یشما که نم.....راه است  لومتریک 65.... نه بابا .... ا: پدر گفت 

.جاده بتازم

از  میمرد...است  دانیکه وحدانه گفت دور م یرستوران نینصرت ترا به خدا برو هم....  دیکن  یچقدر بحث م... بابا : گفت  مادر

.یگرسنگ

***

....هنوز در حال اعتراض کردن بود مادر

کدام رستوران خوب است کدام بد   یدان  یهنوز نم  ییجا نیهمه وقت است که ا نیا!.... ؟ يجا هم جا بود که ما را برد نیآخر ا_

که با آب  ییاز آنها شی، آن هم نه از نوع معمول داد  یکنار جاده را م ي، مزه غذاها شیغذا.... خوب است  میمسموم نشو!... ؟
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....کنند  یدرست م يجو

 نمیرستوران ، بنش يبروم تو بیغر زن تنها ، شهر کی...  خورم  یشام نم رونیجا اصالً ب نیمن ا... آخه مادر من : دار گفتم  غصه

!؟  یکه چ

..... یکش  یم اضتیاز حال و روزت معلوم است که ر: با حرص گفت  مادر

به خدا دارم .... شکم را ول کن و خواب را بچسب گرید... و کار از کار گذشته يحاال که خورد...  سویبس کن گ: گفت  پدر

!خوابم ؟ب دیمن کجا با...   یاز خستگ کنم  یغش م

....، وحدانه اوریها را ب رختخواب: گفت  مادر

....ها گم شده رختخواب دیگو  یاالن م...  يوا: با لبخند گفت  پدر

در آوردم و  يواریدوباره از کمد د... گذاشته بودم  يواریکمد د يبودم و تو دهیکش رونیرا که از اتاق سهراب ب  ییها رختخواب

...وسط اتاق انداختم

.انداخت ياتاق کنار يهن و هن کنان رختخواب را بغل کرد و تو ادرم

بخوابم ؟ نیزم يرو: با تعجب گفت  پدر

تخت  نجایشما ا  یمرد حساب....!!  خوابم  یم نی، بنده کف زم دیتخت آبنوس بخواب يرو دی، شما بفرمائ جنابینه عال: گفت  مادر

!؟ دینیب  یم

 ییچه بو گرید نیا: بود که گفت  دهیهنوز سرش به بالش نرس  یآن ولو شد ، ول يهن کرد و روها را پ با لبخند رختخواب پدر

!است ؟

.....!؟ ییچه بو!!... بو ؟:  میدیو مادر با هم پرس من

....ادکلن... نه  ایپاف  فیپ يمثل بو ییبو کی...  دهد  یم ییبو کیرختخواب  نیا: ها کرد و گفت  به رختخواب يا اشاره پدر

.پرسشگرانه نگاهم کرد مادر
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ها  اگر به رختخواب... نم دارد پدر   یلیجا خ نیا... نوع حشره کش است  کی يبو نیا: وقفه گفتم   یب...  دیاز صورتم پر رنگ

.شود  یهمه جا پر از جک و جانور م میحشره کش نزن

.نگفت يزیچ گرید  یول. نه  ایعد شده بود متقا دانم  ینم... را بست  شیها بالش گذاشت و چشم يسرش را رو پدر

!!کن داریسر کار ، ما را ب يبرو یفردا صبح خواست: ، گفت  شد  یخواب آماده م يبرا کهیدر حال مادر

 دینبا.... نه . ، به فکر فرو رفتم  کردم  یم کرد  یاش را پهن م که سجاده  یجانمازم را برداشتم و در حال... به اطاقم برگشتم  مردد

 فتدیخواسته ب  و هزار تا اتفاق نا رونیممکن بود من بروم ب... بر وفق مراد نبود  چیاوضاع ه.. اصال  صالح نبود ... سر کار  رفتم  یم

!!!!....آن وقت....  رونیب رفت  یم یصبحگاه يرو ادهیپ يمادر برا ای...  زد  یدر م ها هیاز همسا  یکیبود که   یکاف......!! 

...!حاال چه وقت آمدن بود ؟... شانس  نیلعنت بر ا... را به هم فشار دادم  میها چشم

....برمال نشده زیتا همه چ گشتند  یزودتر بر م کاش

 (و ناگهان حرفش را قطع کرد!( ؟....نه ... واحدا ! گفتم ؟  یچ يدیشن: و گفت  ستادیدر آستانه در ا مادر

من تا شنبه : گفتم  کردم  یمادر که متعجب و هاج و واج به من چشم دوخته بود نگاه مبه  کهیسرم را باال کردم و در حال

.تمام مدت با شما باشم خواهم  یام ، م گرفته یمرخص

!؟ يا تا به حال تو نماز خوان شده  یاز ک: آب دهانش را قورت داد و گفت  مادر

ر و بحث و جنگ و جدال با پدر عاقبت خودم ، سرم به سنگ خورد و همه ج نیبعد از ا!... دارد ؟ يرادیا:  دمیپرس يخونسرد با

!!خوشت آمد ؟...   ینماز خوان شدن واقع ندیگو  یم نیبه ا... نماز خوان شدم 

!!الزم نبود!؟ يکار کرد  یحاال چرا خودت را از کار ب:  دیهمانطور متفّکر پرس مادر

دو  دیکه شما و پدر رفت نیبعد از ا... است  ادیجبران ز يوقت برا.. مادر ... نه  :گفتم  کردم  یمقنعه نمازم را سرم م کهیحال در

.میدوست دارم مدام با هم باش دیحاال که شما هست  یول....  کنم  یکار م فتیش

(  دمیاما جواب نشن....( مامان گلم  ریشب به خ: گفتم . را برگرداند و چراغ را خاموش کرد  شیرو مادر

***
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 چیو پ....   یاز ما داشته باش يادگاری يرو آخر نیبگذار ا: ، گفت  گذاشت  یکه جعبه ابزارش را وسط اتاق م  یر حالد پدر

.اش در آورد را از داخل جعبه یگوشت

!؟ دیچه کار کن دیخواه  یم: گفتم  هراسان

.باز کنم تیاتاق پلمپ شده را برا نیا خواهم  یم: گفت  يخونسرد با

.دیکش رونیمادر را از آشپزخانه ب غمیج يصدا

  یچ يبرا... هم آن جا ندارم  يا لهیوس چیه... ندارم  يمن با آن اتاق کار...  دیبازش کن خواهد  ینم... نه : عجله گفتم  با

!؟ دیبازش کن دیخواه  یم

 شود  یشب که م...  ترسم  یم  یلیخ  یخال يها اتاق نیراستش پدر من از ا: ادامه دادم ... داخل دست پدر شل شد  یگوشت چیپ

اتاق هم تا قبل از آمدن شما قفل بود ، به خاطر شما بازش  نیا...  کنم  یهم درش را قفل م نیهم يبرا...  دارد  یوهم برام م

.....کنم  یم تیها قفل هستند ، احساس امن همه در  یوقت. کردم 

 کی يبرا....  دیقبول نکرد... خانم  سویچقدر به شما گفتم گ: گفت  شتگذا  یرا داخل جعبه م یگوشت چیکه پ  یدر حال پدر

!  يا دهیخر  یسه خوابه شمال يالیو کی شیگوشه شهر برا نیا يا آمده. ... مناسب تر بود  يمتر 50آپارتمان  کیدختر تنها 

!مهمانانش جا نشوند ؟ يدیترس

....زخانه برگشترا برگرداند و به آشپ شیآنکه جواب بدهد ، رو  یب مادر

: رو به من کرد و گفت  کرد  یکه جعبه ابزارش را جمع م  یپدر در حال... مبل وسط سالن ولو شدم  يو رو دمیکش یراحت نفس

!!؟ میگو  یرا م يکارخانه چوب بر! ات چه خبر ؟ يگذار هیوحدانه ، از سرما  یراست

 نمیبب: گفت  نشست  یمبل مقابل من م يکه رو  یگذاشت و در حالجعبه ابزارش را دم در ) وحشت زده به پدر نگاه کردم  )

!؟ دشیرفت د شوار  یم! کارخانه کجا است ؟ نیاصال ا

اما ...  دشیرفت د شود  یبله م: به زحمت گفتم. کردم خونسرد باشم   یسع....  دیآ  یم رونیکردم قلبم دارد از دهانم ب احساس
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......یتماما هم جاده خاک... از دهات نور است   یکی هیآن طرف تر ، در حاش لومتریه کد.... صب العبور است   یکم کیراهش 

....میحاال هر دو مثل هم بود.....  دیرنگ از صورت پدر هم پر  یدانم چرا ، ول  ینم

!؟ دیسود هم کرده ا: دوباره گفت  پدر

اما ....  ستیالبته کار ، بدك ن... فالن که نه : نان گفتم من و من ک.  اورمیبه خاطر ب يزیسهراب چ يها کردم از حرف  یسع

 یها و حقوق و آگه کارگر مهیمثل ب  ییزهایچ......  شود  یها م خود کارخانه و کارگر يها نهیاول همه سود ، صرف هز يها ماه

.....ها زیچ نطوریو ا یغاتیتبل

  یمعن! ؟ گریاست د انی؟ حتما سود و ز يچند درصد توافق کرد.  ی، چطور قرار داد بست نمیبب اوریمدارکت را ب: پدر گفت   

...  دادم  یو بحث را خاتمه م کردم  یهمه جسارتم را جمع م دیبا...  کرد  یم دایپ خیکار داشت ب....  دمیفهم  یپدر را نم يها حرف

آنقدر  دیکن  یفکر م! پدر ؟ دین عتماد نداربه م: ، شمرده و قاطع گفتم  نیهم يکرده بودم ، برا شروعشبود که خودم  يباز نیا

تجربه ندارم و   یمن به قدر کاف دیکن  یفکر م! ؟ رمیبگ میخودم تصم ام  یام که درباره درست و غلط زندگ عاقل و بالغ نشده

به سنّ و سال من  یربط نیا  یسرم کاله بگذارند ، ول ایاست اشتباه کنم  کنمم.... بله !.... ممکن است که سرم کاله بگذارند ؟

 يها را به رو همه در نکهیمگر ا... اشتباه کند   ییجا کیو   یوقت کیممکن است  يا و با هر تجربه  یدر هر سن  یندارد ، هر آدم

صورت ممکن است  نیدر ا. کند  انگوشه پنه کیآب راکد ، از ترس شکست خوردن خودش را  کیخودش ببندد و مثل 

....کند  یم غیرا از خودش در  یواقع  یبه حتم لذت زندگ ينطوریکمتر اشتباه کند ، اما ا

 کیبه تالش و  لیو م دیجوانه زدن دوباره ام ایزبان شما   یتومان پول ب ونیلیم تیپانزده ، ب! نظر شما کدام مهم تر است ؟ به

شکست .... خودم بگذارم  يزانو يست رود خواهم  یبار م نیا  یدوباره شروع کنم ول خواهم  یمن م!!... شروع تازه در دل من ؟

ام و در مورد  گرفته میتصم يزیراجع به چ  ییبار خودم به تنها لیمهم است که  میبرا نیفقط ا...  ستیمهم ن میبرا اش يروزیو پ

که  ییبالهاباور کنم که هنوز، با همه ... خودم را باور کنم  خواهم  یم...  ستیمقصر ن  یاش هم جز خودم کس شکست ای تیموفق

نه ؟ اما هر چه بود آنقدر برخاسته از  ایبه تجارت داشت  یاصالً ربط میها فحر  دانم  ینم. کنم   یزندگ دیسرم آمده ، هستم و با
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....چشم دوخت و به فکر فرو رفت یقال يها ، به گل دینپرس يزیچ گریدل بود که پدر را قانع کرد ، چون د

....ناهار حاضر است دییایب... نصرت ... حدانه و... از آشپزخانه صدا زد مادر

.....زده باشم  ییجا  یحرف ب دمیترس  یگفتم م  یکه چ دانستم  ینم قأیدق! ؟ کند  یفکر م  یپدر به چ دانستم  ینم زد  یشور م دلم

من  يبرا..  ستیمن اصال مهم ن يل براپو.. وحدانه   یدان  یم: کرد گفت    یکه با لبخند نگاهم م  یپدر سرش را باال کرد و در حال

 خواهم  یتو م يفقط برا خواهم  یهر چه م ایدن نی، من از ا میعمرمان را کرده ا گریمن و مادرت د.... فقط سعادت تو مهم است 

....، باور کن

!؟ دییآ  یپس چرا نم.... غذا  نیکرد ا خی.... اه : و گفت  ستادیدر چهار چوب در آشپزخانه ا مادر

اش  اپولو( ها مادرت غذا پخته تا  باالخره بعد از سال... بلند شو بابا جان : به من زد و گفت  یچشمک شد  یکه بلند م  یدر حال پدر

.میسقوط نکرده ، بلند شو برو) 

....بلند به سمت آشپزخانه رفت يها خودش با قدم و

آن اتاق  ي، برا زد  یآن طرف ، آن اتاق پر م يدلم برا... شدم  رهیب خدادم و مات زده به در اتاق سهرا هیتکّ یرا به راحت سرم

.سهراب يو برا

!!شده ؟ يزیچ! ؟ ستیخوب ن ادیحالت ز نکهیتکانم داد ، تو مثل ا مادر

.تکان دادم  یرا جمع و جور کردم و سرم را به عالمت منف خودم

!من بمانم ؟ یخواه  یم! ؟  یدلتنگ میرو  یکه م نیاز ا: گفت  دوباره

... ام  شده ییهوا  یفقط کم... من هم خوبم ...!! ، با پدر هم برگرد  يا با پدر آمده... نه : زبانم باز شد ، به سرعت گفتم  ناگهان

 سخت میبرا  ییهندوستان کرده و تحمل تنها ادی لمیاما حاال با آمدن شما ، دوباره ف....  کردم  یعادت م  ییتازه داشتم به تنها

.شده

ات هم  هیروح.... بهتر است   یلیبه نظر من حالت از دفعه قبل خ.... بوده  دیتو مف يبرا  ییتنها نیاتفاقا به نظر من ا: گفت  مادر



ییهرنوش صفام - خلوت خلود کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٥٢

!!...کهیمثل قبل از ازدواج با اون مرت... مثل قبل شده 

!!!؟...! کهیکدام مرت: گفتم  هراسان

!!!!؟ میدار کهیمگر چند تا مرت...  گرید میگو  یم سروش را: گفت ... شد  زیمادرم ر يها چشم

.دیعصرانه بخور دییایشما دو تا هم ب... من که ناهار خوردم : با دهان پر از آشپزخانه داد زد  پدر

م راه ه يتو يها را نخور ، برا همه کتلت... نصرت : گفت   دیکش  یکه من را دنبال خودش م  یبلند شد و در حال شیاز جا مادر

....!گفتم ؟  یچ يدیشن....نصرت .... بگذار 

.و لبم به لبخند باز شد....  روند  یحتما م....  روند  یهر دو با هم م....  روند  یپس م..... بروند  خواهند  یم پس

***

....از آمدنشان نکردم  یشان کردم ، استقبال گرم از رفتن  یکه استودأع گرم آنقدر

خانه  يگرد  یو بر م شود  یچند ماه هم تمام م نی، ا  یچشم برهم بزن يغصه نخور... مراقب خودت باش  دختر جان: گفت  پدر

.خودمان شیپ

.....جا بماند نیهم ایکاش دن... کاش تمام نشود ... نه ، نه ... شد  شیر دلم

  یچ يآمد ؟ برا  یسر کوچه چ ینگاهب نیسر ا یآخر نگفت: گفت  گذاشت  یم نیرا داخل ماش يکه فالسک چا  یدر حال مادر

!اش را پلمپ کرده اند ؟ مغازه

....نبود يسر نزده بودم و از سهراب هم خبر یبود که به حاج يچند روز.... شد  دهیگرفت و صورتم درهم کش قلبم

 مارستانیظهر آوردنش بروز بعد از  کی.  يسکته مغز.... سکته کرده مادر : ، گفتم  کرد  ینگاهم م رهیخ رهیهمچنان خ مادر

.است يبستر  ICU   هنوز هم در... خودمان 

!شد ؟  یپسره چ:  دی، دوباره پرس کرد  یم شیکه کنار فالسک جا به جا  یرا از کنار در برداشت و در حال وهیسبد م مادر

...  یحاج ادتیع دیآ  یم  یگاه  یعنی... ، نمدا  ینم: به زحمت آب دهانم را قورت دادم و گفتم ).... چرا به سرفه افتادم  دانم  ینم )

!!...شان را پلمپ کرده اند هست که چقدر بد اخم و عنق بود ، جرات نکردم بپرسم چرا مغازه ادتانی  یول
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....بدهد شیخدا شفا: کوتاه گفت .... برگشت و نگاهم کرد  مادر

...خوب است میبهمن نمان ریز...  یجاده لعنت نیشب زمستان ا آن هم...  ها میخور  یبه شب م... جان  سویبجنب گ: گفت  پدر

....بود يجور کیچرا رفتارش  دانم  ینم...  دمیرا بوس مادرم

....خداحافظ ات بابا جان... دلواپس نباش ...  میزن  یزنگ م میدیرس: گفت  پدر

....تکان دادم  یزدم و دست لبخند

عاقبت رفته بودند ؟  یعنی ایخدا...  دمیکش ی، من نفس راحت دیچیکت پپدر که در کوچه سا نیگاز ماش يصدا

و پنجم  یس فصل

!آقا ؟  یچ يبرا: با بغض گفتم .  آمد  یداشت از کاسه در م میها چشم

.محل بود  یبه خاطر چک ب نکهیمثل ا  یول... خانم  دانم  یمن درست نم: هتل گفت  شنیرزرو

.دیکن  ینه اشتباه م....!!  محل  یچک ب: گفتم  ادیفر با

 نیسوار ماش.  دهند  ینور ، جوابتان را م يکالنتر دیببر فی، شما اگر تشر دانم  ینم يشتریب زیخانم چ: حوصله گفت   یب مرد

ز را چهار رو. خبر بودم   یچهار روز از سهراب ب...  دیچرخ  یفکرم هزار جا م... کنم   یدرست رانندگ توانستم  یشدم ، اما نم

.....نگاه و محبت کالمش گذرانده بودم و حاال  یدر حسرت گرم...  دنشیدر حسرت د....  نشلحظه به لحظه در حسرت بود

شده  ریکه اس يا مثل پرنده دمیفم  یحال خودم را نم. طاقت و قرار نداشتم .... به نفس نفس افتاده بودم ....  دمیها را دو پله تمام

چنان با آرامش صفحات پرونده را ....حوصله داشت   یلیسرهنگ انگار خ  یول...  دمیکوب  یم يم را به هر درمحابا خود  یباشد ، ب

:و عاقبت دهانش را باز کرد و گفت...  خواند  یخواند که انگار دارد رمان عاشقانه م  یو م زد  یورق م

محل ، به مبلغ دو   یبه خاطر چک ب.... آهان ... است ، به خاطر  ياالن هم بازداشتگاه کالنتر... دارد   یشاک.... شوهر شما خانم  _

....تومان ونیلیم

شده بود ، فقط به  غی، از من در ام یو خوش يتومان ، همه عشقم ، همه وجودم ، همه شاد ونیلیدو م....  دیچیدر گوشم پ شیصدا
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!!تومان ناقابل ؟ ونیلیخاطر دو م

...کنم  یرا من صاف م شانیا یمبلغ بده...  نمشانیبب خواهم  یمن م!... آقا ؟ ستیک  یشاک نیا:  دمیپرس

 کرد  یکه آن را به سمت من دراز م  یکاغذ نوشت و در حال يآدرس و شماره تلفن رو کیدوباره پرونده را ورق زد و  سرهنگ

.آمد  یشارالتان م  یلیخآن طرف به نظرم ...  دی، بعد پول را بده دیریرا بگ تیاول رضا...  دیبفرمائ: گفت 

کرد ، سرهنگ  يامروز کار نیبشود هم دیشا تیرضا يتا صبح صبر کنم ، اما برا دیپول با يبانک است ، برا يپولم تو:  گفتم

.آمدم رونیتشکر کردم و ب.... بلند شد  میپا يجلو

سرم !!  کند  ی، االن کجاست و چه م اش کدانهی  یکیه ک دیفهم  یاگر پدرم م...... که باز نشده بود   ییمن به چه جاها يمن پا يخدا

.دیبر  یم خیتا ب خیرا ب

 يها از خانه  یکیو  ماین ابانیبود ، آدرس همان خ بیعج... آن را دوباره خواندم  يدر آوردم و آدرس رو بمیکاغذ را از ج  

 يو دستم را با حرص رو... مورد نظر توقف کردم  پالك ي، جلو دمیپر نیماش يتو... پس طرف آشنا بود ... کوچه خودمان بود 

....چند بار... بار  ود... بار  کی... زنگ فشار دادم 

و در را باز ...... آمدم !.... ؟ يا مگر سر آورده!.... چه خبر است ؟....   یزد ، ه ادیداشت ، از پشت در فر  یکلفت يکه صدا يمرد

.کرد

!.... ؟  یآبج هیچ: من کرد و گفت  يبه سراپا  یمرد نگاه... ر رفته مرد ، چند قدم عقب رفتم از بنا گوش د لیسب بتیه دنید با

!!وقت غروب ؟ نیبود ا يامر

؟ دیکرده ا تیشکا یبله شما از سهراب رحمان: گفتم  تیقاطع با

!!؟ شیفرما... بله : داد  جواب

!!چقدر به شما بدهکار است ؟:  دمیتر پرس محکم

 ونیلیدو تا تکه م...  ها یالبته نه دو تا هزار تومان.... دو تا : ، گفت  کرد  یمن را برانداز م يسرتاپا ریبا تحق کهیر حالتفاوت د  یب
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!چند تا صفر دارد ؟ يبلد... تومان  ونیلیدو م  یعنی...  یتومان

!!!د ؟برو یآدم مزخرف نیچن نید ریچطور سهراب توانسته بود ز.... با پوزخند نگاهش کردم 

به قول خودتان  يکه برا دیمحتاج نقدریشما ا  یعنی!... ؟ دیتومان ناقابل بود ونیلیفقط لنگ دو م کلیو ه بتیه نیشما با ا:  گفتم

(گشاد شد شیها چشم!( ؟ دیراه انداخته ا  یآژان کش)  دو تا(

....تان آماده است ی، بده دیباش ي، فردا صبح کالنتر دیدق نکرده ا) دو تا ( تا به خاطر : دادم  ادامه

.به راه افتادم نیرا برگرداندم و به سمت ماش میرو ریبا تحق و

خواهش و تمنا  نقدریا گفت  یم  یسهراب موش مرده چ نیپس ا!.... آماده است ؟  یچ!.... ؟ دیگفت  یچ: و گفت  دیدو دنبالم

را صاف  اش یو بده ردیگ  یمغازه م آورد  ی، پس از کجا م مگر ورشکست نشده نیا نمیبب! ؟.... خواست  یو مهلت م کرد  یم

!!؟.... دهیباال کش نیارا  یحاج يها نکند پول...  کند  یم

نه : و گفتم  دمیصورت مرد نعره کش ي، تو ینهنگ زخم کیمثل ... شده بودم  نهیبه س نهیحاال با مرد س.... برگشتم  ناگهان

کس   یب دیکن  یآنقدر هم که شما فکر م یرحمان يآقا  یول.... نشانده  اهیرا به خاك س ها چارهیب نیمثل شما ، واقعا ا  یکی...  ریخ

!!....که دارد شیپدر و مادر ندارد ، قوم و خو....  ستیو کار ن

....ییندرالیس شیبله آن هم چه قوم و خو: که جا خورده بود ، با طعنه گفت   یچند قدم عقب رفت و در حال مرد

....به خانه بدون سهراب....  کیبه همان خانه سوت و کور و تار... شدم و به خانه برگشتم  نیسوار ماش.... را ندادم  شجواب

 يادکلنش هنوز تو يبو... ، در اتاق سهراب را باز کردم  داشتم  یفرش بر م ریرا از ز دیکل کهیرا در آوردم و در حال میها لباس

آنقدر که .... را دوست داشتم  ایوجب خاك دن کی نیمن چقدر ا يخدا... گلدان هنوز تازه مانده بود  يو گلها تو...  آمد  یاتاق م

.با آن عوض کنم را ایحاضر بودم همه دن

 ام دهیکه من فهم دیفهم  یاگر م... حالش را مجسم کنم  توانستم  یم... طفلک سهراب ... دادم  هیتکّ  ینشستم و به پشت نیزم يرو

...تومان ناقابل به مردك التماس کرده ونیلیدو م به خاطر
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! ؟ ییسالم کجا: گفت . پدر بود . را برداشتم  یحوصله گوش  یب......  نگیدر....  نگیدر...  نگیدر... تلفن در آمد  يصدا .....

!تلفن همراهت چرا خاموش است ؟! ؟ يوقت شب کجا بود نیا!... ؟ يدار  یچرا تلفن را بر نم

فردا  يها فتیخبر بودم ، رفتم ش  یچند روز بود که ب...  مارستانیسر رفتم ب کی. وت در آمدم و باالفاصله جواب دادم هپر از

(آرام تر شد  یکم.....( که  دهد  یهوا ، آنتن نم نیام ، فقط در ا تلفن همراهم را هم خاموش نکرده.... کنم   K.Oصبح را

، رساند  یمادرت هم سالم م.... دلواپس نباش ...  میدیما رس میبگو خواستم  یم:  گفت

.....ریشبتان به خ... ممنون پدر  _

دستانم را .... به شام نداشتم  یلینداشت ، م یشمال هم که تمام یباران لعنت نیا... دلم گرفته بود  بیعج... را گذاشتم  یگوش

تا دفتر را باز ...  شد  ی، حالم بهتر م نوشتم  یم يزیاگر چ دیشا. ..شستم و دفتر خاطراتم را برداشتم و به اتاق سهراب برگشتم 

....نوشته بودم شیچند روز پ نیافتاد که هم يکردم ، چشمم به شعر

خانه مرو نیاز ا کمیچراغ دل تار يا

مرو گانهیتو منم بر در ب يآشنا

من باش و بمان ، نور ز تو ، اشک ز من شمع

مرو گانهیبفشان تو منم ، در بر  جان

زیجان مرا ، اه مکن ، اشک مر یسوخت

مرو بانهیبر عاشق دلداده ، غر از

رفت یجهان خواه ادیشد و از  یخواه قصه

مکن ، در دل افسانه مرو هودهیب قهر

یی، ماه تو ییتو  تنگ مرا ، مه کلبه

خانه مرو نی، از ا کمیچراغ شب تار يا
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:دست خط من نوشته بود ریمادر با همان خودکار ز .، چشمانم گرد شد  دمیخط آخر که رس به

باشد اگر خطرمان تنها ماند ادمانی

عشق طلب

!!...مینکن  ییسر و پا  یهر ب ز

...!باشد ؟ دهیفهم يزیممکن بود چ  یعنی. بودم دهیدفتر آمده بود که من ند نیبه سراغ ا  یمادر ک. تمام تنم عرق نشست به

***

اگر به : نشسته بود ، نگاه کرد و گفت  یصندل ي، رو ریپوزخند به سهراب که دستبند به دست اما سر به زکلفت ، با  لیسب مرد

ندارد ، عوضش پول  یبیحاال هم ع...  کردم  ی، بنده جسارت نم يدار  یبیدست به ج شیقوم و خو نیکه همچ يمن گفته بود

.... ها  است از دست برود فیح.. را بدان  ینینازن لیفام نیاب قدر همچآقا سهر میگو  یم... تمام شد   یمجان تی، برا يهتل نداد

(خنده ریو زد ز.... ( نه سرکار خانم ... که به خانه رواست ، به مسجد حرام است  یگفته اند ، چراغ میاز قد

!!!هست ؟ یباز هم عرض... اش هستم ، آقا  من خاله: که همه بشنوند گفتم  يطور بلند

!؟ دیاش هست خاله: کلفت هر دو با هم گفتند  لیان و مرد سبافسر نگهب

...بود یبیغر زیچشمانش چ يبار به چشمانم نگاه کرد ، تو نیاول يسرش را بلند کرد و برا سهراب

.سرمان را نخورده شتری، تا ب دیآقا را لطف کن نیلطفا پول ا... خوب خاله خانم فداکار : نگهبان گفت  افسر

که به   یمرد در حال!  یلیاردب يآقا دیبفرمائ: کرد و گفت  شیو رو ریز  یافسر نگهبان کم... گذاشتم  زیم يرا رورمزدار  چک

پول قرض  ها بهیاز غر  ی، واسه چ يدار ینیخاله نازن نیتو که همچ... بنده خدا : ، تا اوراق را امضا کند گفت  رفت  یم زیسمت م

....!؟ يریگ  یم

 يدوست دارد فقط به بازو... برود  یمنت هر کس و ناکس ریدوست ندارد ز نکهیا يجواب دادم ، براسهراب من  يجا به

....دیایاش بر ب تنه از پس کینامرد تر از آن که آدم ... حرف هاست  نیروزگار نامرد تر از ا داند  یکند ، اما نم هیخودش تکّ

افسر دستبند را از ... باز شد   یتق يسهراب چرخاند و دستبند با صدارا داخل دستبند  دیافسر نگهبان کل.... ساکت شد  مرد
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.سهراب مات ماند يها دست يچشمم به خط پهن دستبند رو. دست سهراب در آورد 

!؟.... میبرو میتوان  یم... تمام شد آقا ؟: که خشک شده بود ، گفت  ییبا گلو سهراب

.دینداشته باش   یمحل دست کس  یباز هم چک ب بله البته فعال، اگر: نگهبان جواب داد  افسر

آن قدر  گریمن که د!! ؟  یداشت چ  یاگر باز هم چک دست کس!... ؟  یاگر داشت چ... افسر نگهبان در گوشم زنگ زد  يصدا

اما  گرفتم  یبود از پدر م يبه هر ترفند و مکر...  گرفتم  یدوباره از پدر م.... بله مهم نبود ... مهم نبود .. نمانده بود  میبرا  یپول

.خفت بکشد بم، سهرا گذاشتم  ینم

....وحدانه میبرو... ام خورد   سهراب از پشت به شانه دست

که  نیاز ماش... زد و نه من   یتا خانه نه او حرف... سهراب سوار شد ، من هم . در پارك بود  يجلو نی، ماش میهم راه افتاد همراه

داخل که شدم .. فرمان را قفل کردم .... شد و به سمت خانه رفت  ادهیسهراب پ. پارك کردم  واریکنار د را نیماش.. شدم  ادهیپ

...دحمام بو ي، سهراب تو

... سرم محکم کردم  يکردم و با تلفن رو  را شانه میموها..  دمیپوش یبلوز و شلوار زرد رنگ زمستان کیرا در آوردم و  مانتوم

چند تا شکالت تلخ.... و  یظرف کوچک سوهان عسل کی... گذاشتم  ینیگذاشتم و دو فنجان داخل سگاز  يرا رو يچا يکتر

....

...چرق... چرق .... در حمام آمد  يصدا

!؟ يا حوله من را کجا گذاشته... وحدانه جان ... وحدانه : گفت  سهراب

.ام ا گذاشتهرا کج  یاالن حضور ذهن ندارم چ... حوله من را بپوش : دادم  جواب

(ختمیها ر را داخل فنجان يو چا )

.ترق ترق...ترق ترق .. شد  دهیکش نیزم يپشت سرم رو یصندل

نگاه سهراب به ... گذاشتم  زیم يرا رو ینیس. سر افکنده و مغموم نشسته بود  زیسهراب پشت م... برگشتم  ییچا ینیس با

:گفتم آوردم  یاش را باال م که با فشار دست چانه  یشتم و در حالاش گذا خانه ریدستم را ز... خشک شده بود  ینیس
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دیپرس یدوست ، نخواه يا آخر

!؟ دیچه کش تیرو يدل از دور که

در آتش و خاکستر شد سوخت

دیتو به دادش نرس يها چشم

نشست نهیماتم شد و بر س داغ

دیحسرت شد و بر خاك چک اشک

من  يبرا ادیز... وحدانه : من نگاه کند گفت  يها آنکه به چشم  یمن بود ، ب يها دست يهمان طور که صورتش تو سهراب

.بدتر از قبل یحت....  يشو  یمتضرر م... ارزشش را ندارم .. نکن  يگذار هیسرما

 رین را از زم! جواب بدهم ؟ دی، من چطور با  یکن  یمن م يرا که برا ییکارها نیا يا فکر کرده چیه: ادامه داد ) جواب ندادم  )

جا هم  نیمن تا هم. که بدتر است   نی، ا  ی؟ که مثال کمکم کن  ی، که چ  یکن  یخودت م ونیو مد  یکش  یم رونیب ها بهیغر نید

خودم به درد  یگذاشتیکاش م.  کند  یام م محبت تو دارد خفه ریزنج!! ، چه کار کنم   یکن  یمن م يکه برا ییهاام با تو و کار مانده

 يو هم معنو يتوام هم ماد ونیداشتم ، اما حاال مد يماد نیآنوقت فقط د... کنم  دایپ ام  یزندگ يبرا يا بسوزم و راه چارهخودم 

.است بدتر  یلیخ  یاز اول  یو البته دوم... 

من که گفتم !  یان عاطفبا نه جبر ياز تو ندارم نه جبران ماد یتوقع چیمن ه: جا خوردم و نه بغض کردم ، فقط قاطعانه گفتم  نه

.....وقت چیحساب کنم ، نه حاال و نه ه دیجور نبا چیتو ه يکه رو دانم  یمن خوب م... نخواهم شد  تیزندگ زانی، آو

....و جذبه بود تیپر از جذاب  یدرشت مشک لهیچشمانش مثل دو ت اهیمردمک س.... چشم دوخت  میها به چشم نباریا

.و بس نیهم... من فقط نردبان صعود تو خواهم شد ... هم  تیپا ریزنج. تت نخواهم بود من حلقه دس: دادم  ادامه

!شود ؟ دتیع يزیکه چه چ يشو  ینردبان صعود من م:  دیرحمانه پرس  یب

و  یاشقآنقدر تصورش از عشق و ع..... را بفهمد ، یحس عاشق توانست  ینم.... حال مرا درك کند  توانست  یاو نم) ....  دمیخند )
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درد  توانست  یهرگز نم...  دانست  یاو نم...  رفتیپذ  یرا نم ییاستثنا چیمنصفانه بود که ه ریرحمانه و غ  یدوست داشتن ، ب

 یحیپس هر توض... عاشقانه را  ثاریبفهمد و از آن بزرگتر ، آوج ا کرد  یکه نفس را بر او تنگ م  یدلداده را وقت کیکشنده قلب 

.بود دهیفا  یب

!؟  یبرس یخواه  یگفتم از نردبان من شدن به کجا م... وحدانه  يجوابم را نداد:  دیپرس دوباره

که  نمیب  یتو را م نییپا نیمن از ا...  کنم  یتو را نظاره م دنیرس دیو به خورش ستمیا  یمن فقط م...  رسم  ینم  ییمن به جا:  گفتم

که به لبخند  نمیب  یلبت را م...  يا دهیو آسمان را در آغوش کش يا که از هم گشوده منیب  یدستانت را م....  يا دهیرس دیبه خورش

....ایهمه لذت دن...  زیهمه چ  یعنیمن  يبرا...  ها نیو ا.... لرزد  یاز هم گشوده شده و وجودت را که از شعف م يشاد

در هوا معلق ماند و  يا دستم را رها کردم ، صورتش لحظه... دردمندانه و عاجزانه ... را بست  شیها چشم  یول.... دانم چرا   ینم

به  یربط چیکه ه  ینیریش يها قصه...  ییگو   یقصه م... وحدانه  ییگو  یقصه م: با ناله گفت.. گرفت  يبعد در دستانش جا

.....دندار  یتلخ زندگ قتیحق

من ....از او نداشتم  یطلب چی، ه یچشم داشت چیه یتوقع چیهدر احساسش را نداشتم من  یقصد موشکاف... بلند شدم  میجا از

.به خاطر خودم و به خاطر قلبم بود کردم  یهر چه م

را که محکم  يا دستانش بود ، حوله يهنوز سرش تو... ! سرد شده را ازمقابلش برداشتم  يرا عوض کردم و فنجان چا يچا

...ده بوداش کج ش  شانه يبود ، حاال رو دهیچیدور خودش پ

حلقه دستانش از هم ...  دیچک  یآب م شیهنوز از موها... سرش گذاشتم  ياش صاف کردم و کالهش را رو  شانه يرا رو حوله

....انگار که آتش گرفته بود شیها اما گونه...... سرخ نبود ، شیها چشم... شد  انیگشوده شد و صورتش دوباره نما

 گریبخور ، که اگه سرد شود د یخواه  یرا هم اگر م تیچا... لند شو برو لباست را بپوش ، ب يخور  یسهراب سرما م:  گفتم

.....ستین ییاز چا يخبر

....دیچیدر سکوت خانه پ شیبود که صدا دهیاما هنوز به در اتاق نرس... بلند شد  شیو از جا دیرا الجرعه سر کش اش ییچا
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!؟ دندیفهمن يزیمادر و پدرت که چ...وحدانه   یراست _

.....ریجواب من هم بله بود و هم خ...  دانستم  یچون خودم هم نم... نداشتم که بدهم  جواب

قفل در را  خواست  یپدر م يروز آخر... رحم کرد   یلیاما خدا خ...  اوردندیخودشان ن يکه به رو يزیچ...  دانم  ینم:  گفتم

 يصدا...  دیبلند خند..... کردم تا منصرف شد  يباز لمیچقدر ف  یدان  ینم... درست کند  شیبرا گرید دیکل کیبشکند و 

 يها خنده او را ضبط کرد و هر روز ، در همه اتاق يصدا شد  یبا خودم فکر کردم کاش م... را شاد کرد  ام یاش قلب زخم خواند

.بلند آن را پخش کرد يخانه ، با صدا

و ششم  یس فصل

باز و  شیها اما لب گفت  یلب چه م ریز دانم  ینم....  ختیر  یو مثل ابر بهار اشک م یسر حاج يباالبود  ستادهیسهراب ا دوباره

.دیلرز  یم شیها دست يتو یحاج يها و دست شد  یبسته م

،  یحاج ي، اما نه برا ختمیر  یسهراب اشک م يبودم و طبق معمول پا به پا ستادهیآن طرف تر ، من پشت سر سهراب ا  یکم

او مثل طناب  يها اشک دنید...  کرد  ینم ام وانهیو غصه سهراب د یمثل ناراحت زیچ چیه... دست خودم نبود ... سهراب  يبرا

عجب قلب ...  کرد  یرا معلوم م فمانیزودتر تکل یکاش حاج...  شد  یکاش زودتر تمام م..  کرد  یام م و خفه دیچیپ  یم میدور گلو

(...رحم شده بودم من  یچه ب... سوخت  شیدلم براناگهان ( مرد  نیداشت ا یسمج

را  میها  شانه!..... ( ؟ يکرد هیو گر نجایا يباز آمد: آنکه تعجب کند گفت   یمن پشت سرش ب بتیه دنیو با د دیچرخ سهراب

من  يبرا یاست که حاج نیبه خاطر ا کنم  یم هیمن اگر گر.... !!  فهمم  یهست که من نم يزیچ کی: ادامه داد ) ... باال انداختم 

!؟  یکنیم هیگر  یچ يتو برا فهمم  یاما نم. کرده  يپدر میواقعا برا ،مثل پدر است ، مثل که نه 

دست خودم  سوزد  یم ها ضیتازه من دلم به حال همه مر... را دوست داشتم  یخوب من هم حاج....  يجور نیدادم ح جواب

!!...ستین

 یخشن نیشغل به ا!.... ؟ يزیر  یسطل اشک م کی يروز ها ضیهمه مر يتو برا  یعنی!!! جداً ..... ا : ت را باال داد و گف شیابروها
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!!يا ياری؟ عجب بد ب!! ینازک نیو قلب به ا

به بخشم بر  دیبا... گذاشتم  یچوب لباس يگان را در آوردم و رو... آمدم رونیب  CCU     از... جواب نداشتم که بدهم 

.زنان  یداخل... خانم نصرت .... زنان   یخانم نصرت ، به بخش داخل...  زد  یم می، بلند گو صدا گشتم  یم

آن آرزو  کیو ... کاش  يا ...کاش ... بودم  یبله کاش خانم رحمان....  ی، خانم رحمان زدند  یم میصدا خواست  یدلم م چقدر

....کردم زن سهراب باشم

نه ... نه ..... گرفتم  واریو دستم را به د ستادمیا واریکنار د...  دیبه آن لرز لیه تمام بدنم از مک یبیحس غر... بود  یبیغر حس

 شیزندگ زانیقول داده بودم که آو...! من به سهراب قول داده بودم ... محال در دلم رخنه کند  يآرزو نیا گذاشتم  یم دینبا... 

.....از او نداشته باشم  یتعلق مطلق چیکه توقع ه.... نکنم  يپرداز الیخودم خ يبرااش  و درباره... نشوم  شیکه بند پا.... نشوم 

و آرامش  تیخود نبود که همه وجودم ناگهان از حس امن  یب. برگشتم ، دست سهراب بود .... ام گذاشته شد   شانه يرو  یدست

!شده ؟ يزی؟ چ يا ستادهیجا ا نیچرا ا: گفت .. پر شده بود 

وگرنه از دستش ....  ختیگر  یواگر نه از دستم م...  کرد  یو فرار م خورد  یم زیاز دستم ل  یوگرنه مثل ماه دیفهم  یم دیبا،،، ن نه

....رفتیپذ  یکه هستم مرا م يطور نیتازه داشت هم...  کرد  یتازه داشت به من عتماد م...  دادم  یم

.....هم قند خونم افت کرده دیشا... ام  فکر کنم خسته شده.... رفت  جیسرم گ: دادم  جواب

من دارم ...  يا دهیچیپ يادیمثل من ، ز يا تجربه  یمرد ساده و ب يتو برا: گفت .. مرموز بود   یبینگاهش جور عج... زد  لبخند

؟ يندار ي، کار روم  یم

را ببوسم ،  شیپا ي، جا خواست  یکه دلم مآن قدر ... ادیچقدر ز... تکان دادم ، چقدر دوستش داشتم   یرا به عالمت منف سرم

.شوم چیاستوارش ه يها گام ریشوم و ز شیخاك پا

***

: و گفت  دمیکش  یبالش م يرا رو دهیشسته و اوتو کش یرو به من کرد که روبالش کرد  یکه جانمازش را جمع م  یسهراب در حال

رك و پوست کنده ؟! ؟ ییوگ  یبپرسم راستش را م یسوال کی یراجع به حاج.... وحدانه 
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(سرم را باال کردم و نگاهش کردم )

.میگو  یرا م یحاج!... چقدر احتمال دارد زنده بماند ؟: داد  ادامه

.نبودند  یگاه خوب هیسهراب تکّ يها  قاطان شانه شد  یم یصحبت از حاج  یدادم ، وقت هیتکّ واریو به د دمیاز کار کش دست

سنّ باال و ....  ستین يدواریام يجا ادیاما ز... اما ،.  داند  ینه ، فقط خدا م ای دیایبه هوش ب نکهیکماست و ا در یحاج: دادم  جواب

....یحاج دیشد یقلب یناراحت

(افتاد شیپاها يسهراب رو يها اشک از چشم )

ادامه  خواهد  یچقدر م نکهیاوست و اقلب  یرا بستم و ادامه دادم ، به هر حال و در حال حاضر تنها عضو زنده حاج میها چشم

.دانم  یاست که من نم يزیسابقه خراب ، چ نیدهد ، آن هم با ا

(گذاشت شیپاها يسهراب سرش را رو )

،  خورد  یبه درد نم 3 ياریهوش بیآن هم ، با ضر یزنده ماندن حاج.... باشد  نیواقع ب دیسهراب جان ، آدم با: سرعت گفتم  به

 انشیزنده ماندنش فقط باعث زجر خودش و زحمت اطراف... حرکت است که   یتکه گوشت ب کی،  دیایهوش ب چون اگر هم به

.است

: گفت  ظیبا غ. سرخ سرخ شده بود  شیها پر از اشک بود و گونه شیها چشم... بلند کرد  شیها زانو يسرش را از رو سهراب

تکه گوشت  کیاگر  یحت یزنده حاج... من  يبرا...  يریبگ میتصم شا دهیو فا گرانید  یراجع به مرگ و زندگ يتو حق ندار

و  دیایبه هوش ب ینکند حاج نکهیا يبرا!!..... ؟ يکرد  یم هیگر نیهم ينکند برا اصال نمیبب. بهتر از نبودنش است   یلیباشد خ

!کنم ؟ يتکه گوشت شده پرستار کیمن مجبور باشم همه وقتم از او که مثل 

.بود هودهیب یحرهرف. ..ساکت شدم 

!.... ( ؟ تیسر جا يبرگرد یخواه  یتو هنوز هم نم: گفت  انداخت  یتشک م يکه رو  یرا از کنار دستم برداشت و در حال بالش

(چقدر تلخ شده بود ناگهان
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!ندارم ؟ تیبرا يمن که آزار:  گفتم

واقعا .... تنها باشم   یدلم بخواهد گاه دیمن هم آدمم شا..! .  یکن  یخلوتم را خراب م.  يچرا دار: را خاموش کرد و گفت  چراغ

!حق را ندارم ؟ نیا.....!! تنها 

....  دادم  یاز خودم ضعف نشان م دینبا....  کرد  یچشمم را تر نم ی، اما اشک دیلرز  یام م چانه..... انداختم نییرا پا سرم

جلوه  فیدر افتاده بود ، ضع  یزندگ يها  یو با چنگ و دنداد با سخت که همه عمرش مبارزه کرده بود  یآدم شیپ خواستم  ینم

.کنم

بعد دزد و ..... جا کپه مرگم را بگذارم  نی، من هم ا یاتاق خودت بخواب ي، تو تو میباش هیاول قرار بود فقط همسا: داد  ادامه

تو از .....!   یکن  یطرف تر پهن م نیوجب ا کی را تیحاال هم هر شب جا.... اتاق من  يتو يو رخنه کرد يترس را بهانه کرد

!!همه وقت ؟ نیبعد از ا يخسته نشد!!... ؟  یکن  یچه م يکارها را برا نیا! ؟ هوحدان یخواه  یجان من چه م

مثل  میها و هم اشک بود که از گوشه چشم دیلرز  یام م حاال هم چانه... خودم را کنترل کنم  توانستم  ینم گرید.... شکست  دلم

 لیو ذل ریطور حق نیکه ا... خاك بر سر من ... خاك بر سر من ....  دیچک  یم نیو به زم شد  یم ریسراز میها گونه يبر رو لیس

وحدانه نصرت !!..... من بودم ؟ نیا... بود  دهیخواب نیزم يشراره رو يپا يکه جلو  یتر از سروش ، وقت لیذل یحت.. شده بودم 

بود که کمر اراده  رومندیو ن يکه آنقدر قو یحس! حس ؟ کی يفقط به بها! ، چرا ؟ آوردم  یو دم بر نم شدم  یم ٔطور له نی؟ که ا

!!را شکسته بود ؟ ام تیو من

 چارهیکه ب  یمن... من  چارهیب...  کرد  یم شانیرا پر میو موها شد  یم دهیبودم که بر سرم کش  یدست چارهیکه ب  یمن.... من  چارهیب

....دید  یم یو زبر دل من ، خواب آزادگ ریخبر از ز  یبودم که در خواب نازش ب يبلند مرد يها نفس يصدا

مال من نبود.... متعلق به من بود اما ٔبود که یبا او ، در خلوت اتاق ینیهمنش يها ساعت نیهم دمیکه همه ام  یمن... من  چارهیب

....

!؟... شد  یم غیکه از من شرافتمندانه دربودم  یتشنه محبت نطوریکه ا  یمن چارهیب

!؟ قیچاه عم کی يریسراز ایبلند  وارید کی يبه بلندا! بود ؟ دهیچیوجود من ، به کجا پ چکیپ
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در اطاقم را باز کردم ، اما هنوز قدم از قدم . بس بود  گریبودم د دهیهر چه شن...  دمیخز رونیدر ب يرا برداشتم و از ال ام بالش

:دیچیسهراب در سکوت خانه پ يودم که صدابرنداشته ب

...دیببخش... نداشتم  يمن منظور _

.تختم انداختم ياطاقم ، بالش را رو یکیتار يتو

(سرخ بود شیها داده بود ، هنوز هم چشم هیحاال به چهار چوب اتاق من تکّ!( ؟ يقهر کرد _

.تکان دادم  یرا به عالمت منف سرم

شد ؟  یپس چ:  دیپرس

.که بارم کنند هستم  یو هر حرف دیایکه سرم ب  ییهر بال قیمن ال... حق با توست : گفتم  کوتاه

اگر هم .....  دیاز دهانم پر... گفتم  يزیچ کی يطور نیهم.... لعنت به من ... اه : لب گفت  ریو ز دیکوب اش یشانیبه پ محکم

....ام ، نه تو تو را و خانه تو را ضبط کرده يم که جامن نیرا تنگ کرده باشد ، ا  یکس يجا  یقرار باشد کس

.....دمیپتو خز ریتختم کنار زدم و ز يرا از رو یتخت رو

  یهست شمیکه پ  یوقت... فقط ...  زند  یحضورت خلوتم را بهم نم... دروغ گفتم وحدانه ...  دیچیناله سهراب در اطاقم پ يصدا

. یکن  یم عیعقلم را ضا

.شدم رهیصورتم کنار زدم و به چهار چوب در خ ياز رورا  لحاف

روشن اتاق محو شده بود ، اما رد عرق  کیقدم عقب تر رفت و حاال صورتش در تار کیبرداشت و  واریدستش را از د سهراب

....چهار چوب در مانده بود يدستش هنوز هم رو

....ام د تو عادت کردهبه وجو گریرا فراموش کن وحدانه ، من هم د یگیقصه همسا _

....گریاست ، حاال د دهیمرغ سر بر کیهم ، همه قد قد  میها حرف

وقت شب  نیبود ا  یچه کس... پراند  یما را از خواب خرگوش يتمام گذاشت و هر دو مهیزنگ تلفن ، حرف سهراب را ن يصدا
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!؟

....بود مارستانیاز ب... دمیسمت تلفن پر به

       زریهستم سوپروا یعقوبیمن !... ؟ دیخانم نصرت خودتان هست! منزل نصرت ؟: خط گفت  يواز آن س یفیضع يصدا

ICU      

!افتاده ؟  یاتفاق...  یعقوبی يخودم هستم آقا.... سالم : زحمت گفتم  به

 دیخر خر شد انیاز م کردم تا زیرا ت میها گوش.... شر شر آن سکوت خانه را پر کرده بود  يو صدا دیبار  یبه شدت م باران

.را بشنوم یعقوبی يآقا يهمهمه با د و باران صدا يتلفن و صدا

....االن نیهم..... ؟ گفتم تمام کرد  دیدیشن... االن تمام کرد  نیهم ضتانیمر....!! ضتانیمر.... خانم نصرت : گفت  باالخره

خبر در  نیگفتن ا ایخدا...  شد  یم وانهید دیشن  یاگر م.... م ؟من سهراب را چه کار کن يخدا يوا.... تلفن از دستم افتاد  یگوش

.جغد شوم خاطرات او باشم خواستم  یمن نم... حد توان من نبود 

پدر و  يبرا!... ؟ يشد ينطوریچرا ا!... گفت ؟  یچ! ... بود ؟  یک... وحدانه ؟ وحدانه جان ؟... ام را فشرد   سهراب شانه دست

!؟  یزن  ینصف العمر شدم چرا حرف نم! ده ؟افتا یمادرت اتفاق

.سرخش حاال گرد گرد شده بود يها ، اما چشم دانم  یاضطراب ، نم ایاز وحشت بود ... کردم  نگاهش

....تمام کرد یحاج...  یحاج: زحمت  گفتم  به

در خانه  آمد  یم رونیز ته حلقش بکه ا یشد ، صدائ زانیخورد و از کنار بدنش آو زیمن ل يها  سهراب از دور شانه يها دست

!تمام شد ؟ زیهمه چ... زیهمه چ!! ... تمام شد ؟  یعنی....... تمام کرد ؟..... ؟....تمام کرد ...  دیچیپ

او را نداشت ، سهراب  دهیورز کلینگاه داشتن ه  ییاما دستان ناتوان من ، توانا... حلقه کردم  شیبازو ریرا به سرعت ز دستم

.مردانه او گم شد هیگر يها يها تند باران در زشیر يماند و صدا  یدستان من خال.... افتاد  نیزم يم شد و رواز زانو خ

مرگ حق همه ... من  زیعز....  زمیعز: گفتم  گرفتم  یکه وجود مچاله شده او را در آغوشم م  یزانو زدم و در حال شیپا يجلو

هم  یبدون حاج ایکه دن دهم  یمن به تو قول م...که تمام نشده  ایدن...  رسد  یزود م ای رینوبت من و تو هم د... ها است  انسان
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جز  یکه از حاج دیفرا خواهد رس يروز يو به زود... هم خواهند گذشت   یها از پ و شب ها روزو .... ادامه خواهد داشت

 یزن  یضجه م ينطوریا شیان ناکام که نبود که براعمر خود را کرده بود ، جو یحاج.... در ذهن تو نماند  يزیدور چ يا خاطره

....

:گفت تیو با عصبان دیکش رونیرا از آغوش من ب خودش

من  يبرا یاما حاج...   یزن  یحرف م يآدم عاد کیانگار راجع به  ، یزن  یحرف م يطور یراجع به حاج.... وحدانه   یفهم  یتو نم _

من  يبرا یحاج... بود  یو مهربان  یمعرفت و خوب يمن خدا يبرا یحاج... نبود  صاحب کار کیفقط  ای،   یآدم معمول کی

به اندازه همه ...  ام یحاج ونیمن مد... بود  ام ندهیگاه پشتم و باغ سر سبز آ هیتکّ وارید....  میاپ ریز نیسرم ، زم يآسمان باال

من به اندازه . کرده  دایواله و ش نطوریکه تو تا ا یتیو ترب تیشخصبه اندازه همه ...  کلمیبه اندازه همه ه...  ام  یزندگ يها روز

تو فکر ! ؟  یرا چ تیو انسان يجوانمرد یمعن! ؟  یفهم  یبودن را م ونیمد  یمعن التو اص نمیبب...  ام یحاج ونیهمه عمرم مد

 یدست مهربان کیمحتاج   ی، وقت یمیتی  یکه وقت يپدر... پدر دلسوز شود ؟ کی تیبرا بهیغر کیالزم است تا  یمردانگ  یکن  یم

دهد ، همه کس تو شود ؟ زیتم تیو چاله را برا چاهراهت شود و  يکه عصا  یو دست  یکن هیکه به آن تکّ يا  محتاج شانه. 

 يبرا يپدر هر کار کی نکهیا يبرا. بود  يو جوانمرد تیمن پدر نبود ، نمونه انسان يبرا یحاج. بود  نهایمن همه ا يبرا یحاج

 يا حاال تو نشسته. من کرد فقط به خاطر دلش بود  يکه برا يهر کار ی، اما حاج کند  یم  يپدر فهیبنا به وظ کند  یفرزندش م

 یمن بدون حاج يایدن. ها هم ادامه خواهد داشت  بدون مرده اینکنم و غصه نخورم ، چون دن هیگرکه  ییگو  یو به من م نجایا

من بدون همه   یزندگ...همه کسم بود ... دوستم بود ... برادرم بود ... مادرم بود ... پدرم بود  یحاج! ؟ چطور ادامه خواهد داشت

!ادامه خواهد داشت ؟ يچطور ها نیا

شده  لیتبد ادیحاال به فر اش هیگر يها يها يصدا... باور کن ...  فهمم  یم...  کمیمن هم در غم تو شر... متاسفم : گفتم  آهسته

:فتبود گ

و همه جا کنارت  شهینوکر کت واسطه هم کیبابا جانت را مثل  يچشم واز کرد  یتو که از وقت..   یفهم  یتو نم... من  زینه عز _

و  نیزم ي، باباجانت با پول و محبت و قدرت پدر يا خورده  یلیس  یو هر جا که از زندگ يکه هر جا کم آورد یی، تو يا دهید
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 تیرا برا  یزندگ يها  یو سخت دهیو دلت شکسته بابا جانت نازت را کش يا کرده هیکه گر یی، تو هکرد و رو ریز تیزمان را برا

!؟  یفهم  یپدر را م  یآسان کرده چطور درد دل من ب

ام از  چهارده ساله فیبا قلب کوچک و وجود نح  یوقت.... بودم  دهیبر ایاز همه دن  یکنم که وقت  یمن چطور به تو حال.... خدا  يا

دست نوازش بر سرم یحت... چطور سامانم داد ... شده بودم ، او چطور پناهم داد  دیام  همه نا

...  ایخدا... او .. او   یول شدم  یو هرز م النیسرگردان و و...  شدم  یقطع تباه م.. من بدون او ... داد  یآشت  یو مرا با زندگ دیکش

 يایدن نیدوباره من ماندم و ا..... کس شدم   یدوباره ب... شدم  میتیدوباره .... ؟ يه کار کردچ!...؟ يبا من چه کار کرد...  ایخدا

...خدا يا ...خدا  يا ....نامهربان عاشق کش  ردم  نا

فهمد؟  یدردم را م  ی، چه کس فهمد  یدل من را م  یچه کس گریبعد از او د....  میبگو  یرا به چه کس دردم

 میتیاگر او . ، هر چند که او باور نداشت  دمیفهم  یمن او را م... درد او درد من هم بود ....  کردم  یم هیتم گرحاال من هم داش )

اش  همه کس توانستم  یمن م... من بودم ..... هنوز من را داشت ... من که نشده بودم .... کس شده بود   یاگر او ب... شده بود 

 ایدر حقش کرده بود ، خدا یاز آنچه حاج شتریب  یلیخ یبکنم ، حت يثاریو ا يهر فداکاربودم در حقش  اضربخدا ح... بشوم 

 چیچرا ه...  کرد  ینگاهش م  یو دو دل دیبا ترد ينطوری، ا کردم  یم شیهم که برا يچرا هر کار!!..... ؟ کرد  یچرا مرا باور نم

(!!!؟ دید  یرا از طرف من خالصانه نم یمحبت

را  یحاج ياگر امشب کارها.... برداشتم  یسهراب را هم از چوب لباس يها لباس...  دمیرا پوش میها لباس... م بلند شد میجا از

باشد ، تا مرگش را  یسر حاج ياصال بهتر بود خودش باال...  شد  یتر انجام م عیسر نشیفردا صبح کار تدف يبرا...  میکرد  یم

  یسهراب مثل عروسک ب...  ختمیمبل ر يسهراب را رو يها لباس..... او بهتر بود  يبرا یبدن سرد شده حاج دنید... باور کند 

.شده بود رهیدور خ يا اراده و سست وسط اتاق نشسته بود و مات زده به نقطه

اخل لباس را از د قهیبعد ... آن تنش کردم  يپولر گرم هم رو کی... آن را بستم  يها دکمه  یکی  یکیرا تنش کردم ، و  بلوزش

 خواست  یدلم م... کردم  شیداخل پا  یکی  یکیشلوار را  يها پاچه... کردم  شیپا  یکی  یکیرا  شیها پولور در آوردم و جوراب
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.اما در توانم نبود...ببندم  شیو کمر شلوارش را هم برا رمیآغوشش بگ در... بچه بلندش کنم  کیمثل 

دوال شدم .... خورده بود  نیشلوار چ ریرا ز اش ژامهیپ... ا شلوارش را باال بکشد بغلش را گرفتم و کمکش کردم ت ری، ز نیبنابرا

... آماده بود  گریحاال د... را داخل آن مرتب کردم  ژامهیکردم و پ شیرا پا شیها شلوار و آن را صاف کردم ، جوراب ریو از ز

!ختم خواهد شد که به کجا میدانست  یاو ، و نه من درست نم هکه ن یشروع يآماده برا

و هفتم  یس فصل

همان طور که حجم تعلق خاطر ... نبود  یرا در آن قرار داده بودند ، کار آسان یکه حاج يکردن سهراب از خاك گور جدا

شده  ریاو متح يقرار  یو ب ها هیمثل من مات و مبهوت از گر یسر مزار حاج ها  یلیخ... قابل درك نبود   یکس يسهراب به او برا

...صاحب کار بوده و بس کیسهراب  يبرا یحاج کردند  یکه فکر م ییهمه آنها. بودند 

... ماتم زده بود اصالً تعجب نکرده بودند  شتریب ی، نه مثل خودشان که حت یحاج يبرا بهیغر کی نکهیو مارال از ا  یزن حاج اما

سهراب  يهمه سوگوار نیآنها ا يبرا. از ته دل باور داشتند  را یسهراب به حاج یبودند که عمق دلبستگ  یانگار آنها تنها کسان

.خودشان هیهمان طور که گر. بود  يعاد

 یعاقبت انگار همه باور کردند که ممکن است سهراب ساعت ها  همانا طور بر مزار حاج... کم کم متفرق شد  تیجمع باالخره

مرد  کی يها  شانه دنیو شاهد لرز نندیتا عبد همان جا بنش توانستند  یمردم که نم. عاشورا بخواند  ارتیو زار بزند و ز  ندیبنش

.دید  یم اهیچادر س ریمرا ، که همه وجود مرا ز يها  نه فقط شانه دنیهم لرز  یکس شکا.. .من  يآخ خدا... باشند 

رسنه و تشنه داخل اتوبوس منتظرندمردم گ...  اوریسهراب را بلند کن و ب....وحدانه جان : گوشم گفت  ریآرام ز يا ناله يصدا

....

.بود ستادهیکنارم ا سیبود که با صورت خ ی، زن حاج برگشتم

نشدند ، من چطور بلندش کنم ؟ فشیهمه مرد حر نیا  یوقت...قدرتش را ندارم ... خانم  توانم  یمن نم:  گفتم

تو ....  دیهر چه باشد شما خاله و خواهر زاده ا.... ؟ تواند  یم  یس، پس چه ک  یاگر تو نتوان.... مادر جان   یتوان  یتو م: داد  جواب
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!!...بجنب... برو مادر جان!! ییاز پوست و گوشت و خون او.....   یده  یمادرش را م يبو

!را به شما گفته ؟ نیا  یچه کس! خاله ؟:  دمینگاهش کردم و پرس رتیح با

....خود سهراب: حوصله گفت   یب يود ، همان طورش جادیدر صورتش ا يرییآنکه تغ  یب یحاج زن

.را برگرداند و به سمت اتوبوس به راه افتاد شیرو و

!! چرا گفته ؟... ؟...گفته   کی!....سهراب گفته ؟!!!....؟.. ٔله...خا!! خاله ؟... ماندم  رهیخ یزن حاج يها زده به قدم رتیطور ح همان

قرار بود همسر او   یمن قول داده بودم ، بله وقت... همسر نه ... همسر ، ... نه  ای... خواهر .... عمه . ...، خاله  کند  یم  یاصالً چه فرق

قبول ندارد و  يچرا مرا به همسر! همسرش باشم ؟ دیچرا نبا.... چرا   یول! باشم ؟  یکه ک کرد  یم  یچه فرق گرینباشم د

از آدم .... نه !... ام ؟ مطلقه نکهیفقط به جرم ا ایآ!... دارم ؟ يرادیمگر چه ا! ؟...ام  مگر من چه کرده! که داشته باشد؟ خواهد  ینم

و خوش  بایز نکهیا ينکند برا ای!..... ام ؟ شده اش غهیص نکهیا يبرا دیشا...!! است  دیمثل سهراب بع يا دهیروشنفکر و فهم

... هم خوبم   یلیخودش گفت که اتفاقا خ...  ستمیو زشت ن دکیاو خودش گفت که من اصال هم بد ه... اما نه .... ؟ ستمین کلیه

. سروش فرق داشت  هیاما قض... شده بود  مانیبعد پش  یهم گفته بود ، ول وشها را سر حرف نیچون ، ا شود  ینم لیدل  یول

....نم..  دید  ینم والیه نقدری، مرا ا کرد  یو تورش را پهن نم شد  یاگر شراره سر راهش سبز نم دیشا

:خواند  یبا صوت م. سهراب بلند شد  يصدا

است دستخوش مرگ و فناست  نیزم يهر که رو{ ...اال ربکما  يقبا... وجه ربک ذوالجالل و االکرام  یبقیو ... فان  هایمن عل کلّ

سوره الرحمن !.... ؟ دیکن  یرا انکار م تانیجنّ و انس کدام نعمت خدا يا .منعم و با جالل و عظمت است  يذات خدا يو زنده ابد

{26-26 هی، آ

....کرد  یرا مکرر تکرار م يا و جمله دیکش  یخاك گور م يدست رو... رفتم  کشینزد

!؟....جزا االحسان، اال االحسان هل

  یها زندگرا از بر بود و با آن یفراوان اتیآ... داشت   یبیسهراب به قرآن تعلق خاطر عج...  خواند  یدانستم که قرآن م  یم
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معتقد  اریاما باطناً بس... بود  يو خوش پوش و امروز دهیتراش يها لیو سب شی، با ر  یپسر کامال معمول کیدر ظاهر ...  کرد  یم

.مذهب بندیو پا

که  داند  یفقط خدا ، م... و احسان است ؟ خدا  ییکویو احسان جز ن ییکویپاداش ن ایآ: من گفت  دنیرا برگرداند و با د سرش

که به  یی، به همان خدا سپارمش  یم ها ییکوین نیپس من به صاحب همه ا.... و احسان کرده   ییکویمرد در حق من چقدر ن نیا

.بلند شد شیو از جا.... اعتقاد دارم  اش تیمیرحمان و رح

به ... نکرد  یمقاومت چیه. ..اش حلقه کردم و به سمت اتوبوس کشاندمش   دستم را دور شانه.... اشک بود  سیصورتش خ تمام

باالخره : سهراب بلند گفت  دنیحاج خانم با د. من سپرده بود  يها اش را به صالبت گام سست يها داده بود و قدم هیمن تکّ

اول نشاندم و  یصندل يسهراب را رو.   ندیپشت راننده بنش یصندل يجا به جا شد تا سهراب رو یصندل يو رو! ؟ شیآورد

  یاز دست نداده بودم ول زیمن عز.. که اصال خوب نبود   یداشتم ، حال  یبیحال عج... آخت اتوبوس ولو شدم  یلصند يخودم رو

شده  می، همه زندگ  یک دانم  یکه ناخواسته و نم يردعزادار به خاطر م... قبلم روحم ، همه وجودم عزادار بود .. عزا دار بودم 

لب با خودم زمزمه کردم ریشده بودم ز رهیکنار هم خ يکه به گورها  یحال دادم و در هیتکّ شهیسرم را به ش. بود 

هزار قرن نیچند

سرگذشت عالم و آدم گذشته است از

گران سنگ آسمان يایکهنه آس نیو

شیخو انیاعتنا به ناله قربان  یب

....گشته است آسوده

خاك انیچشم خسته زندان شیپ در

ودآسمان نب نیا  یاز غبار آب ریغ

غبار نیپشت ا در
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....ظلمات و سکوت فضا و زمان نبود جز

نداشت يانسان دار  یزندگان زندان

سعادت داشت ، بسته بود يدر که راه به سو هر

مرگ داشت زیدر که راه به دهل تنها

....باز بود همواره

.....، آن جا نشسته بود ریبان پ دروازه

....او يپا شیپ در

....ها شکسته بود فسگسسته و ق ها پر

.....ها شکسته بود گسسته و قفس ها پر

تو رحمت خدا را :  گفت  یو م کرد  ی، حتما اخم م دیشن  یاگر سهراب شورم را م... ام را خاموش کرد  صلوات مردم ، زمزمه يصدا

بودن غافل کرده  نیتو را از لذت بهتر ایامتحان دن  یسخت:  گفت  یم دیشا ای...  يا جا مانده ی، تو از خداشناس يا کوچک شمرده

اما ... ها را بلد بودم  حرف نیمن هم ا دانستم  یم...  يا غافل شده  یکه از معرفت حق شناس دهیبه بند کش درآنق ایترا حب دن.... 

ه عارف بودم ، نه عابد و من ن.   یبنده معمول کیبودم ،  يانسان عاد کیمن ... باشم  بندیها پا حرف نیبه ا توانستم  یدر عمل نم

 ینیطور فرازم نیا..  نمیاش را بب و اتفاقات ایچشم سهراب ، دن چهی، از در توانستم  ینم کردم  یهم که م يمن هر کار... نه زاهد 

من .. رام دور و ب يها از آدم ياریمثل بس...  گرید يها  یلیمثل خ... خاك بودم  ریمن اس.. ، کار من نبود  ایدن دنید یخاک ریو غ

  باور کنم توانستم  ینم

 يکجا...!! رحمت خدا شامل حالم شده ....  کند  یم یبه من دهن کج يگری، دست در دست زن د يناباور نیسروش در ع  یوقت

 يمهر طالق قرمز و بزرگ رو.... خدا داشت  یاز مهربان یی، بو داد  یالعالج من م ییکه خبر از نازا یدکتر زنان يها حرف

به  ام یدلبستگ... از رحمت خدا در خود نداشت  ییمن به سهراب هم ، بو یدلبستگ یحت!.... ام چه ؟ و سه سال ستیناسنامه بش



ییهرنوش صفام - خلوت خلود کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٧٣

همسرش ، شده بودم  يگرفته بود که به جا دهیبود و آنقدر مرا ناد زاری، از دل بستن به من ب یموجه لیدل چیه  یکه ب يمرد

من ..  نمیبب يگریرا طور د ندیاتفاقات ناخوشا همه نیا...  یصوف يها مثل انسان وانستمت  ینم... و حاال من ... اش  خاله

!!....و دل خوش کنم نمیو مرگ و بال را از رحمت خدا بب یباران ناکام توانستم  ینم

آقا : گفت . و شده بود مح بایعزا تقر اهیو آن قد کوتاه در لباس س فیبا آن جثه ظر... مارال بود ... ام خورد   به شانه  یدست

(اتوبوس اشاره کرد يجلو یو با دست به صندل.( سهراب کارتان دارد 

من سرش را از کنار سر سهراب کنار برد و آهسته  دنیحاج خانم با د... او به راه افتادم  یبلند شدم و به سمت صندل میجا از

.....نیبنش!... وحدانه جان ؟: گفت 

را  شیتوجه به سهراب که رو  یحاج خانم ب. دیپر  یصورتش سرخ سرخ بود و گوشه لبش م.انداخت  به من  ینگاه مین سهراب

  یدان  یخوب م  یعنی...   یکم کیخواستم بدانم ... وحدانه جان : شده بود گفت  رهیخ رونیبه سمت پنجره برگردانده بود و به ب

هم که تا خر خرهاست ، ما  شتریکردن ب  یروزها مردن خرجش از عروس نیکه ا

...صورت سهراب را یهم منظور حاج خانم را و هم علت سرخ...  دمیمنظورش را فهم

حاج آقا گردن ما حق . من هستم ...  دیشما اصال نگران خرج و مخارج نباش..  دیمن حساب کن يحتما رو... بله : سرعت گفتم  به

و  شیر. سهراب ندارد  بیمن و ج بیج  یعنی..  دیو مخارج نباششما اصال نگران خرج .. مخصوصا گردن سهراب .. داشتند 

....  شدند  یمحابا از دهانم خارج م  یکلمات پشت سر هم و ب.  دیخرج کن دیدانست حکه صال يهر طور... دست خودتان  یچیق

..  کردم  یراب فکر نمصورت سه یجز برفروختگ زیچ چیدر آن لحظه من به ه.داشته باشد   یو درست سیمفهوم سل نکهیبدون ا

شد  یگرفت و سرخ م  یبه لحظه آتش م لحظهاو  يمن بود که به جا يها گونه نینگاهم به صورت او خشک شده بود و انگار ا

....

و با شتاب از ...( خدا به پدرت عمر بدهد ...  يدیرا خر یحاج يآبرو... خدا عمرت بدهد دخترم : خانم خوشحال گفت  حاج

(ند شد و به سمت راننده رفتبل یصندل يرو

.. ، کنار سهراب نشستم  یصندل ينرداشتم و رو یصندل يدستم را از رو...کنار او افتاد   یخال ياز صورت سهراب به جا نگاهم
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.....وجود حاج خانم گرم نود  یهنوز از گرم یصندل

!سهراب ؟!..... سهراب ؟: گفتم  آهسته

...ی، مثل دو هفته خاک  یمات و خال.. بود   یبیجور عج شیها شمچ... را به سمت من برگرداند  سرش

!شده ؟ يطور:  دمیپرس متعجب

. نبود  زیحاصل و نفرت انگ  یب نقدریپست ، ا نقدریزشت و ا نقدریا ایکاش دن... نبود  يطور نیا خواست  یدلم م: لب گفت  ریز

ما ، قدرت صبر ما  میکاش قدرت تسل... داشت  ریتغیال يها تیادن مشد رییتغ يبرا یما ، قدرت  یکاش دستان ناتوان و فکر خال

 میدید  یم میخواست  یو صبح که بر م میدیخواب  ی، شب که م میزاد  یکاش چشم که برهم م.. بود  ها  یقدرت حوادث و سخت... 

، فقط در خواب بود  ها بتیهمه مص کاش.. شده  يگریو رسم زمانه طور د میشده ا يگرید يها ما آدم.. شده  يگریرنگ د ایدن

دو  نیا خورد  یبه چه درد م... و دل خوش بود   ینیریسراسر ش لعمر کوتاه دو روزه ، الاق نیا قتی، حق  یزندگ قتیکاش حق.. 

ما  يها یطاقت دلبستگ یکه حت یو ته ریپست و حق يایدن نیا خورد  یبه چه درد م! روزه عمر کوتاه پر از رنج و غصه و محنت ؟

!؟....را هم ندارد ،

 ياشک تو.  دندیلرز  یدستان کوچک و زنانه من م ریاو حاال ز يدستان مردانه و قو... دست سهراب گذاشتم  يرا رو دستم

....دیچک  یام م گونه يرو میها چشمم حلقه زده بود و داشت آرام آرام از گوشه مژه

 دییهس  لیموجود بخ کیمثل  ایکه دن  یکن  یباور نم! ؟...  یکن  یباور نم: و گفت  دیکش رونیدست من ب ریدستش را از ز سهراب

فنا شده .... ،  یبه هر کس که دل خوش کن.... ، از دست رفته است  يکه دل ببند يزیبه هر چ!..... ماست ؟ يها ی، قاتل دلبستگ

آسمان بار امانت نتوانست ... يوا...  يوا...  ایدن نیاز ا يوا... ، بر با د رفته است  يگره بخور آنکه به  ییهر آرزو... است 

...زدند وانهیقرعه فال ، به نام من د...  دیکش

مردم ... ها شود  یغذا سرد م!.... ؟ دیشو ادهیپ دیخواه  یام گذاشت و گفت ، شما دو تا نم  شانه يخانم آهسته دستش را رو حاج

....منتظر هستند
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شده بودند اما ما  ادهی، همه پ میبود دهیرس  یمن ک يخدا...  میمقابل رستوران بود... نگاه کردم را چرخاندم و به اطرافم  سرم

.میبود دهیاصال نفهم

 نیاز ا شتریب ستیخوب ن... مردم منتظرند ....  میدیرس... شو سهراب جان  ادهیپ: سهراب را گرفتم و گفتم  يدست بازو با

!!...یصاحب مجلس...   یهست یسر حاجپ يهر چه باشد تو جا... معطل شوند 

...زارمیب يمن از مرده خور: برگرداند و گفت  تیرا با نفرت به سمت جمع سرش

، ما همه مهمان وحدانه خانم  میدان  یکه نداند ، من و تو که م  یهر کس!.... کدام است ؟ يمرده خور: خانم شتاب زده گفت  حاج

.....میهست

!!...چه بد تر:  گفت تیبا عصبان سهراب

...  میونیمد یما به متوف!.... ؟ ستیچ يمرده خور!...سهراب تو حالت خوب است ؟: گوش سهراب گفتم  ریز يا آهسته يصدا با

جمع شده اند ، فکر  نجایاند ا مردم محبت کرده نیا...  میریو مجلس فاتحه نگ مینده راتیخ شیاگر برا میشو  یمشغول ذمه م

!مه غذا هستند ؟لق کیمرده  يکرد

: گفت  يبلند يبا صدا شد  یم ادهیاتوبوس پ يها که از پله  یو در حال دیکش یحاج خانم نفس راحت... بلند شد  شیسهراب از جا

....يدیپسر رس نیبدهد ، به موقع به داد ا رتیخدا خ  یول... خاله خانم  يتا به حاال کجا بود دانم  ینم

.کرد  یو مور مورم م شد  یپوستم جا به جا م ریمثل کرم ز يزیچ..  خورد  یبهم م) خاله خانم ( الم از لفظ ح  یول.... دانم چرا   ینم

اش  در مورت مرده یحالت رییتغ چیه... رستوران باال رفتند  يها اش کردند و با هم از پله حلقه تیجمع... سهراب نگاه کردم  به

جمله جا نخورده باشد ، به هر   نیا دنینداشت اگر از شن یتعجب! نه ؟ ایشده بود  یحاجاصالً متوجه حرف زن  دانم  ینم... نبود 

!...بود ختهیکاسه ر يتو دشبود که خو یآش نیحال ا

  یوحدانه جان چ: گوشم گفت  ریحاج خانم خودش را کنار من رساند و ز... گوشه نشستم  کیو  دمیرا کنار کش یصندل

....دینفسش خار يهوا سیف سیف يصداگوشم از !... سفارش بدهم ؟
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...دیرا با سهراب هماهنگ کن زهایچ نیا...  دانم  ینم: و گفتم  دمیرا کنار کش سرم

!!به مردم دهد  یاگر به سهراب باشد که نان و ماست م: خانم با ناله گفت  حاج

 یسهراب حال مناسب. دینداشته باش يکار ، به سهراب هم دیسفارش بده دیهر چه خودتان دوست دار... خوب : دادم  جواب

..!!است ختهیبهم ر  یلیندارد ، خ

از دستم رفته  زمیمنم که عز.. ام خاموش شده  منم که چراغ خانه نیا...  ستیحالش بدتر از حال من ن: گفت  یلب ریخانم ز حاج

... دختر نورس  کیو  یهمه قرض و بدبخت نیآن هم با ا ...ام  پناه شده  یسرم رفته و ب هیمنم که سا.. ام  سر و سامان شده  ی، و ب

شوهر از  یتا بفهم  یزن باش کی دیبا. من است يها ، نصف غصه شیها باشد ، غصه یحاج دلبستهسهراب هر چقدر هم که 

...!!چه  یعنیدست دادن 

دستم را دور بدن زن ...   یدست خال آن هم با... هم باشم  شیو حفظ آبرو یبه فکر مجلس حاج دیحال و روزم با نیبا ا تازه

قطع .. حق با او بود ..  رفت  یم نییدستانم باال و پا ریاش ز و با هق هق خفه دیلرز  یاش به شدت م  شانه... حلقه کردم  یحاج

.....دنبو چارهیسهراب به قدر او ب

و هشتم  یس فصل

اگر شما ... دست شما درد نکند وحدانه خانم : ، با شرم گفت  گذاشت  یآشپزخانه م زیم يرا رو ها  یدست شیکه پ  یدر حال مارال

!!...پدرم چارهیب...  میریپدرم مراسم بگ يبرا میتوانست  ینم یحت.. کاله ما پس معرکه بود  دینبود

! دد خانه ؟ممکن بود ، سهراب امشب با من برگر  یعنی... پر از آب و کف گذاشتم  نکیرا برداشتم و داخل س ها  یدست شیپ

سر خانه  میوقتش بود که برگرد گرید.. مراسم چهلم هم که تمام شده بود . بود  امدهیبه چهل روز بود که خانه ن کینزد

چهل روز !.... جواب آنها را بدهد ؟ توانست  یم  ی، وگرنه ک  یشانس آورده بودم که ، مادر همراه پدر رفته بود دوب...  مانیزندگ

.....!!؟ دهند  ینم مارستانیب فتیپشت سر هم که ش

خسته : ، رو به من کرد وگفت  آورد  یم رونیها را از سطل زباله ب بخش زباله نیکه آخر  یوارد آشپزخانه شد و در حال سهراب
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را از پا در  لیف يچهل روز تمام مهمان دار.. چند وقته  نیا يهالك شد...  يشرمنده مان کرد  یلیخ.. وحدانه جان   ینباش

.....يهم ندار دت، چه برسد به تو که عا آورد  یم

 يها موها دست نیممکن بود دوباره ا  یعنی ایخدا.... ، خشک شد   زد  یزباله را گره م سهیبه دست سهراب که داشت ک چشمم

!مرا نوازش کند ؟

کدام ... پدر  چارهیب... پدر چارهیب:  ردک  یبود و داشت قر قر م ستادهیدم در آشپزخانه ا. دیحاج خانم رشته افکارم را بر يصدا

....و اهللا به خدا... را کرد و بعد هم فرار کرد  ها يآن بنده خدا که خرابکار! ؟ چارهیب

، آن  شود  یمهلت خانه هم تمام م گریده روز د... حواست هست ؟ چیمن ،، ه چارهیب.. به حالش که مرد و راحت شد  خوش

که  یو آش دانست  یخودش م یآن وقت حاج... پدرت من مرده بودم  يکاش به جا...  میادر بزنکوچه چ يتو میبرو دیوقت با

(ولو شد یصندل يو رو.... ( پخته بود 

،  دانست  یپدر هم م... خدا بزرگ است ... ندارد  یبیع: گردنش فرو برده بود گفت  يکه سرش را تو  یدر حال مارال

....میباش داشته يبهتر  یما زندگ خواست  یم

مرده ، من که نمردم  یتازه حاج.... خدا بزرگ است ... بله : گفت  شد  یزباله رد م سهیکه از کنار حاج خانم با ک  یدر حال سهراب

.کنم  یم يفکر کیباالخره  ... 

!!!له استخروارفاص کیاز حرف تا عمل  یبه قول حاج... همه حرف است ها نیا: به گردنش داد وگفت یحرکت یحاج زن

حرف زدن زن  وهیش نیانگار که به ا... نشد  جادیدر صورت سهراب ا يرییتغ چیاما ه..... داشتم به سهراب بر بخورد  توقع

.رفت رونیو از در آشپزخانه ب....  دییشما بگو  یهر چ... باشد ... باشد : زد و گفت  يلبخند. ، عادت داشت  یحاج

 دیبا... برداشتم  یرا از چوب لباس میمانتو با روسر رفتم  یکه به سمت اتاق مارال م  یو در حال را از دستم در آوردم ها دستکش

 خواست  یدلم م... وقتش بود که به خانه برگردم  گرید. ، خدا را شکر که چهلم هم تمام شده بود  کردم  یرا جمع م ام هیاثاث

 يوا.  نمیخوش با سهراب بودن را بب ي، خواب روزها ام ییطال يتشک خودم سر بر بالش آرزوها يامشب در خانه خودم و رو
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... ، تنگ شده بود  زدم  یسهراب م يبه موها انهیکه شبانه و دزدانه ، هراسناك و مخف  ییها بوسه يچقدر دلم برا... من  يخدا

.....بد آهنگ خر و پفش هم تنگ شده بود يملود يدلم برا یحت

 ستادهیا...  ستادهیکه کنار معجر در ا دمید. و سرم را بلند کردم  دمیساك را کش پیاق شد ، فقط زوارد ات  یسهراب ک دمینفهم

.و زل زده به من و ساك پر شده از لباسم

!؟ يا شال و کاله کرده:  دیپرس

 اهیپرچم س مانیزندگکار و  يرو شود  یتا آبد که نم...  مانیسر کار و زندگ میبرگرد دیبا...  میبرو دیبا گرید: دادم  جواب

حفظ  یو چند سال حاج نیچند يآبرومندانه برگزار شد و آبرو زیخدا را شکر که همه چ.... دارد  يا اندازه يزیهر چ....  میبکش

ام که  کرده يکم کار نقدریماه ا کی نیمن ا...  مانیسر کار و زندگ میهاست که برگرد مانیگنوبت ما زند گریشد ، حاال د

فکر اجاره سر ماهت  چی، ه يا را بسته يا که عذرم را بخواهند ، تو هم که چهل پنجاه روز است در مغازه اجاره روزهاست نیهم

!؟ يا را کرده

....دیپاشنه چرخ يزد و رو يلبخند

!کجا ؟:  دمیپرس

.ستاست که در مغازه بسته ا میماه و ن کیحق با توست ، ... را جمع کنم  ام هیاثاث روم  یم: داد  جواب

آن خانه ساکت و  يهوا.... خانه را کرده بود  يمن انگار او هم دلش هوا يدر وجودم جا به جا شد ، خدا يزیقنج رفت و چ دلم

......و خلوتمان را...  مانیزندگ.... خانه مان  يهوا... پر از آرامش را 

ها و  همه لباس... ام  همه را جمع و جور کرده من... زحمت نکش  يخودیب: و گفتم  دمیرا هن و هن کنان کنار اتاق کش ساك

....را لتیها و وسا شلوار

....!تو ؟  یعجب زبر و زرنگ هست!.... ؟ ییگو  یراست م: هم گشوده شد و گفت  یضیبه لبخند عر صورتش

بس  گرید یتنبل.  مارستانیبروم ب دیبجنب که فردا صبح زود با.. بجنب سهراب جان : ساك را به دستش دادم و گفتم  دسته
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تمام  گرینو شود ، هر چه بوده د دیما هم با  یسال نو شده ، زندگ....  مانیسراغ کار و زندگ میبرو دیاست ، از فردا دوباره با

.ها درست مثل درخت...  میدوباره و از نو شکوفه کن دیهم با ماگذشته ، از فردا  گرید... شده 

!د؟یبند  یچرا چمدان م! چه خبر شده ؟: اشت ، گفت کاره گذ مهیحرفم را ن یزن حاج يصدا

!.....نخود نخود هر که رود خانه خود ها  یمیبه قول قد: خنده گفتم  با

سر کار و  میبرگرد دیبا گرید...  خواهد  یم  یآدم زنده زندگ...  دیگو  یوحدانه راست م: باالفاصله دنبال جمله من گفت  سهراب

ماه  کیکرده ، من هم که  يماه است که مدام کم کار کیوحدانه ..... کرد   یزندگ ينطوریا شود  ینم تا آبد که...  مانیزندگ

.میشو  یکار م  یب شهیهم يهر دو ، برا يبرود ، بزود شیپ ينطوریا... ام  است سر کار نرفته

....دیچیدر سکوت خانه پ یزن حاج هیگر يصدا

وحدانه .... چه خبر شده  کند  ینداند ، فکر م  یکند که هر ک  ین وحدانه خانم وحدانه خانم ،مجا کرده ، چنا  یب  یلیخانم خ وحدانه

اصال تا حاال که تو .... به تو بسته است  شیمگر دست و پا. برود ، به تو چه کار دارد  اش  یبرود سر کار و زندگ خواهد  یخانم م

 تیگلو يتو یکه حاج ینمک آن نان و  ردیچشمت را بگ......  کند  یوم ممعل فیتو تکل يکه حاال برا کرد  یم ر، چه کا ينبود

خودش   یبرود دنبال زندگ خواهد  یپناه ول کرده و م  یکس و ب  یافتاد ، چطور ما را ب بهیتا چشمش به غر نیپسر ، بب. گذاشت 

، تو  یرا خوش کرده بودم ، گفتم بعد از حاجسرم دلم  ریمن احمق را بگو که خ! ؟ يا فکر ما را کرده چیآقا سهراب ه نمیبب... 

دختر بچه و  نیمن و ا الیخ  یب...  اش  یبرود دنبال کار و زندگ خواهد  یم... هم از مرد خانه ما  نیا....  میستیمرد ن  ی، ب  یهست

، به درك  شوند  یسر پناه م  یب گریبه درك ، که دو سه روز د!!  بشگور پدر زن و بچه و طل! بود ؟  یک یاصال حاج.... طلب بانک 

(و به نفس نفس افتاد......( که 

، قربانتان  يقدر حرص نخورد نیا: ، گفتم  کردم  یحلقه م شیها  که دستم را دور شانه  یو در حال دمیدو یسمت زن حاج به

  یب....  کنم  یرهن م تانیبرا یخانه نقل کیگفتم که هر طور شده ....  میکن  یم يفکر کی گریهفته د کیبروم ، من که گفتم تا 

سهراب اگر !.... ؟ میپس من و سهراب چه کاره ا!... است ؟ يا غهیچه ص گرید میشو  یکس م  یب!!.... چه ؟  یعنی میشو  یسرپناه م
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ست هم در اش ییبه خاطر شما و دختر جوانتان است ، که خدا... خانه بماند ، به خاطر حرف مردم است  نیا يتو خواهد  ینم

بر نبودنش  لینبودن سهراب دل نجایاما ا....  دیبه هم نامحرم باشدهر چه . بماند  نجایحاال که خانه مرد ندارد ، سهراب ا ستین

 دیدراز نکن  یکس يکه به قول خودتان دستتان را جلو. در مغازه را باز کند به خاطر شماست  خواهد  یسهراب اگر م....  ستین

کمکتان  دیایکه از دستم بر ب يمن هم همه جوره ، هر طور یلیخدا وک...  خواهد  یم  یآدم زنده زندگ دیگو  یم کند  یبد م..... 

!؟ دیدر مورد خانه تان هم قول دادم ، حرف من را قبول ندار.  کنم  یم

اصالً از کجا معلوم که تو !... ؟کنم  هیتکّ گرانیبه د دیبا  یتا ک!... ؟  یتا ک: ، مقطع گفت  زد  یهمان طور که نفس نفس م یحاج زن

آن ... ینیما را هم بب ختیو دلت نخواست ر يروز صبح از خواب بلند شد کی دیشا!.... ؟  یبمان ریمهربان و خ نقدریا شهیهم

!!....هان!؟ شود  یبچه چه م خترد نیمن و ا فیوقت تکل

و سرد و  يرمردیتو پ... پسر جوان است و سرش پر با د  نیپسره نده ، ا نیگفتم ، عقلت را دست ا یچقدر به حاج... خدا  يا

مارال باش  ندهی، فکر آ  یکن  یفکر من را نم...  بهیغر کهیمرت نیبده دست ا  یزبانت را نبر ، دو دست  یپول ب...  دهیگرم چش

 ندیبب دیایحاال کجاست ب... بتمان هم عاق نیا ایب.. به خاطر مارال است  کنم  یم يگفت من هر کار  یه... حرفم را گوش نکرد .....

..  کنم  یحاللت نم...  یحاج... خدا  يا ...مردم دارد  بهیوجب خاك گورش را هم از صدقه سر دختر غر کیاز دخترش گذشته ، 

ا که بار منتش فردا کمرمان ر میدراز کن  یچه کس يعمر جلو کیرا  اندختر دستم نیحاال من و ا...  يچه به روزم آورد نیبب

.......خدا.. خدا ... خدا  يا !....خم نکند ؟

...(کامال کبود شده بود یصورت زن حاج گریحاال د )

... لباسش را باز کردم  يها و دکمه دمیکش یو دوباره خودم را به سمت زن حاج.... مارال  اوریآب ب... آب ... آب : زدم  ادیفر

دیکش  یم ادیدستش را به قلبش گرفته بود و از درد فر...  زد  یهم نم ضجه یحت گریدر خودش مچاله شده بود و د یزن حاج

....

شد نیچشمانم نقش بر زم شیپ یکنم ، زن حاج کینزد ی، اما قبل از آنکه به دهان زن حاج دمیآب را از دست مارال قاپ وانیل

....
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وحدانه به دادمان ...   یعل ای: هراب نعره زد س...  دیچیمارال در خانه پ غیج يافتاد و صدا نیزم ياز دست سهراب رو ساك

...برس

...عرق بود سیخ کلشیشده بود و تمام ه فیبه حالت طاق باز خواباندم ، نبضش ضع نیزم يرا رو یسرعت زن حاج به

... مارال ...  مارستانیب مشیببر دیبجنب با.. سکته کرده ... اورژانس سهراب ، زنگ بزن اورژانس .... اورژانس ... زدم  ادیفر

....بدو.. بدو دختر ...  اوریب یرزبانیقرص ز

 یزبان زن حاج ریقرص را ز...برس ادمانیبه فر ایخدا... تر  دیو رنگ صورتش سف شد  یلحظه به لحظه کند تر م یزن حاج نبض

( CPR :يوی، ر یقلب يایاح....(    دادن CPR    و شروع کردم به.... انداختم ، فرصت سوراخ کردنش نبود 

....سه.. دو ...  کی، )حاال دو نفس .....( پنج .. چهار ... سه .... دو ...  کی

.....و دوباره....... و دوباره ......... دوباره و

باشد ، از کنار بدن زن  دهیرا د اش یکه ناج  یمثل آدم.. سرم را چرخاندم ، امدادگر اورژانس بود ... ام خورد   به شانه  یدست

و منگ شده بودم و صداها  جیگ..  دیچک  یعرق م میعرق بود و از گوشه موها سهیخ کلمیتمام ه...  دمیخودم را کنار کش یحاج

(قلب عیسکته وس: MI ).......عیوسMI   :گفت  یکس دمیفقط شن...  دیرس  یدرهم و متواتر به گوشم م

(دیپرس هیرا زن همسا نیا!( ؟ يجان  بهتر وحدانه

....!مارال ؟!...سهراب ؟.... کجاست ؟ یزن حاج! ؟ یاجح زن

بلند شدم  میبه سرعت از جا...  شیحدود دو ساعت پ... ، با اورژانس رفتند  مارستانندی، ب زمیآرام باش عز: گفت  هیهمسا زن

....دمیبه سمت در دو...  مارستانیب رفتم  یم دیبا.... 

  یحالت مناسب رانندگ! ؟ يرو  یوقت شب کجا م نیا.... وحدانه جان : گفت  ادیفر و با...  دیهراسان دنبالم دو هیهمسا زن

.وحدانه خانم... وحدانه جان ....  ستیشهر که ن... جاده است  نجایا...  ها  یکن  یتصادف م....  ستین

.....کنده شد نیاز زم ید صدائب غیاستارت روشن شد و با ج مهیبا ن نیماش.  دمیدو نیو به سمت ماش دمیرا محکم بهم کوب در
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.....دمیپارك کردم و با حداکثر توانم به سمت اورژانس دو مارستانیرا کنار ب نیماش

!افتاده ؟ یاتفاق... خانم نصرت : من گفت  دنیبا د زریسوپروا

....!؟ ند آورد شیدو ساعت پ... کرده بود  MI.....ما ضیمر... ما  ضیمر: و با هن و هن گفتم   یسخت به

........  CCU  آرام باش رفت.... خانم نصرت ... خانم نصرت : دو دست تکانم داد و در همان حال گفت  با

.....نمرده... ، پس نمرده  دمیکش یبلند راحت نفس

ا وحشت و ب ستادهیا یسر زن حاج يکباال دمیسهراب را د... ، در را که باز کردم  دمیدو CCU    و به سمت دمیپا چرخ يرو

.....شده بود دیزده بود و رنگ صورتش مثل گچ سف رونیاز حدقه ب شیها چشم...  کند  ینگاهش م

را با وضوح  یجمالت زن حاج رفتم  یتر م کیهر چه نزد...  دمیبه زحمت خودم را به سمت تخت کش.... ، رفت  یجلو نم میپا

:گفت  ی، که داشت به سهراب م دمیشن  یم يشتریب

ترا به ارواح خاك . آخر من است  يها ها ، نفس نفس نیا... است  کیعجلم نزد...  دانم  یخودم م...  ام یمن رفتن... جان  سهراب

... تجربه ندارد ...  فهمد  یرا نم اش  یخوب و بد زندگ.... است  یمارال نادان و احساسات... و مادرت ، نفسم را حرام نکن  یحاج

تو را به حق نان و ...  سپارم  یمارال را به تو م... سهراب جان ... خودش را بدبخت کند  ترسم  یم.  دهینچش ار  یسرد و گرم زندگ

ها  سال نیکه همه ا  ییها  یتو را به همه خوب... در حقت کرد  یکه حاج يتو را به پدر..  يا که با ما و سر سفره ما خورده ینمک 

من به جز تو به ... پسر جان  نیبب... باش و از مارال مثل تخم چشم مواظبت کن   ی، امانتدار خوب میدر حقت کرد یمن و حاج

اگر دست تو   یبخت شود ، ول اهیس خواهم  ینم.  میمارال را از خدا گرفت ازینظر و ن  یبا کل یمن و حاج... عتماد ندارم   یکس

.... با تو تا کرد  یمیتیوقت  ین طور تا کن ، که حاجهما السهراب تو را به وجدانت قسم با مار... راحت است  المیبسپارمش خ

!باش یشوهر مهربان شیبرا

.....خشک شد میو پا دیلرز ام چانه

....روان شد شیها گونه يرو لیمن ، اشک مثل س دنیسرش را چرخاند و با د سهراب
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.....کارت دارم..  نجایا ایب... انه جان وحد: من به زحمت دستش را به سمت من دراز کرد و با ناله گفت  دنیبا د یحاج زن

 دیستیکه تو و سهراب خاله و خواهر زاده ن دانم  یمن م... وحدانه جان : دستم را گرفت و به زحمت گفت )....  ستادمیکنارش ا )

و نسبتان هم مثل هم  اصل... نه از نظر منش و اخالق .... ، افهینه از نظر ق..  يبه مادر مرحوم سهراب ندار یشباهت چیتو ه... 

و بعد هم بر  نجایا يا گذراندن طرحت آمده يو شما برا دیبیشهر غر نیبود که شما و مادرت در ا تهبه من گف یحاج..  ستین

به خاطر  ،يکرد یحاج يکه برا يو هر کار یکه ت اچقدر عاشق سهراب دانم  یم یمن حت...  دانم  یرا م نهایمن همه ا...  يگرد  یم

تو ... اما دختر جان ...  کند  یم يمحبوبش هر کار يزن ، برا کیکه  دانم  یام و خوب م زن کیمن ... به سهراب بوده عشق ات 

کدام را  چیه.. کس را ندارد  چیمارال من ، مارال من ، ه  یول...  يدار هیعال التیتحص..  يپول دار...  يمادر دار...  يپدر دار

نکن و  یخودخواه... تو را به جان پدرت دختر جان .. پر از گرگ  يایدن نیوسط ا. پناه است   یبو  زیچ  یکس و ب  یب.. ندارد 

  یام را ب را سراغ ندارم که جگر گوشه  یتر و امانت دار تر از سهراب کس فیمن شر... صاحب شود   ینشو که دختر من ، ب  یراض

....يبرو يبگذار راسهراب ...   یکن يبزرگوار...   یکن يخواهر که در حقش خواهم  یاز تو هم م.... دلشوره دستش بسپارم 

(از دستم رها شد یدستم شل شد و دست زن حاج )

که  ترسم  یم... مارال چموش و بدقلق است ....  یستیوقت به مارال نگو که خاله سهراب ن چیه... وحدانه جان ....  گرید زیچ کی

....مرد تلخ کند نیا به کام خودش و ار  یکند و زندگ لهیبه گذشته سهراب پ

از من !... ؟ کرد  یزن داشت چه کار م نیا.... ، چند قدم به عقب برداشتم  کردم  یرا نگاه م یطور که مات زده زن حاج همان

سهراب تنها !....؟ کرد  یبود ، راجع به من چه فکر م دهیاز من چه د! را به قربان گاه ببرم ؟ ام لیچه کار کنم ؟ اسماع خواست  یم

......کنم ثاریرا ا ام یرا ، تنها دلخوش ام یینبودم تنها دارا حاضرمن ... من بود  ییدارا

چشمش که به حال و روز و ...  کرد  یم هیداد بود و گر هیتکّ واریمارال کنار در به د... آمدم  رونیب  CCU  و سردر گم از جیگ

:دیو پرس دیمن دو من افتاد ، وحشت زده به سمت يرنگ و رو

!؟....حرف بزن .. ترا به خدا ... وحدانه خانم ... شده  يزیچ
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آرزو  کیحاال فقط ...  دانستم  یبود و نم نمیدر آست يعجب مار... بودم  زاریاز او ب میها به اندازه همه داشته... کردم  نگاهش

.....راب دوباره از آن من شودصورت ممکن بود سه نیفقط در ا...  یزنده ماندن زن حاج... داشتم 

آرام آرام سر ... نبود  میتحمل وزنم در توان پاها... اما نه ... دادم  هیجانم را به آن تکّ  یب کلیگرفتم و ه واریرا به د دستم

.نشستم نیزم يخوردم و رو

که خواب  کردم  یاحساس م...  دیق دوتوجه به تذکر پرستار داخل اتا  یحال و روز من ، در   را باز کرد و ب دنیمارال با د

.... کنم  ثاریاو را ا خواستم  یمن نم... سهراب مال من بود .. نه .. نه ... ام  گذشته خواب بوده يهمه روزها دینه شا ای...  ام دهید

......به من رحم کن ایخدا.. من .... من ... کنم  يمهربان را باز فرشتهنقش  خواستم  ینم

و  دیکوب  یصورتش م يمارال با مشت تو.. مقابل من ولو شدند  یصندل يآمدند و رو رونیب ccu   اب ضجه زنان ازو سهر مارال

.تا دستانش را نگاه دارد کرد  یم  یسهراب با قدرت سع

...  رفت  یانتظار نم نیاز ا شتریاز بخت و اقبال من ب...از اول هم معلوم بود ... شده   یمعلوم بود که چ.. نبود  دنیبه پرس يازین

....!؟ کردند  یم ونیو ش يچرا ، زار نهایپس ا... چقدر سوگوار بود دل من 

دستانش گرفته بود  يابد تنها شده بود ، پس چرا سهراب دستان مارال را محکم تو يدستان سرد و لرزان من بود که برا نیا

!؟

من خودم آنقدر فنا ... را نداشتم  هیو گر ونیو ش يحوصله عزادار رگید... به راه افتادم  رونیبلند شدم و به سمت ب میجا از

دست سرنوشت مدفون  ریخودم ، ز  یوقت... معنا نداشت  يخاك سپار... کردن نداشتم  يحوصله نقش باز گریشده بودم که د

.شده بودم

و نهم  یس فصل

 یکه فرصت کرد  یم ریذهنم را آنقدر درگ يمثل پرستار  ینیکار ، آن هم کار سنگ... مرهم قلب زخم خورده من بود  نیبهتر کار

 دمیدادم و عاقبت روز پنجم بر فتیسره ش کیو توانم  يفکر کردن و غصه خوردن نداشتم ، پنج روز تمام با همه انرژ يبرا
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و   یمنطق کردم  یم  یو سع بستم  یرا م میها چشم..  کردم  یرا دراز م میپاها...  گرفتم  یم دوش... خانه  گشتم  یبر م دیبا...... 

راه  دیبا... و سرنوشت فرار کرد   یبا چشم بسته از زندگ شد  یتا ابد که نم... فرار راه چاره نبود ... به مشکلم فکر کنم  یاصول

....کردم  یم دایپ يا چاره

 يتو کراستیها باال رفتم و با لباس  از پله... پارك کردم  واریکنار د شهیرا مثل هم نیماش... نشستم  نیحوصله پشت ماش و

 يبعد برا..  دمیرا با آب دوش حمام آب کش میها کردم و اشک هیگر... را شستم  میها لباس.. خودم را شستم ..  دمیچیحمام پ

 ینیس کنار زیم يرا رو میبه کاناپه لم دادم و پاها... گذاشتم  زیم يو با شکالت رو ختمیرفنجان  يدم کردم ، تو ییخودم چا

من... من ...  شدم  یم میتسل دینبا... نه ... را استشمام کردم  ییدادم و عطر چا هیکاناپه تکّ یسرم را به پشت... دراز کردم  ییچا

.....

اتاق  يو روشن دو سو کیتار انیرا باز کردم ، سهراب در آستانه در م میها چشم.. با در باز شد ...  دیدرون قفل چرخ دیکل

.بود ستادهیا

به وسعت عشق  يلبخند..... ، زدم  یبود و سرنوشت ، قطع به او لبخند م يگریطور د  یاز امروز بود ، اگر زندگ ریهر روز غ اگر

....فقط نگاهش کردم... حاال   یول... 

گار نه انگار که همه ان... افتاده   یانگار نه انگار که اتفاق... عوض نشده بود  چیه... را در آورد و در را بست  شیها کفش

....سرمان خراب شده يمثل آوار رو مانیزندگ

 انیشر شر آب و چلپ چلپ برخورد دست با جر يصدا.   ییدستشو يرفت تو کراستیگذاشت و  ونیزیتلو يرا رو چیسو

در  ییچا وانیل کیکه   یبعد ، سهراب در حال  یآب قطع شد و کم يصدا... بود  دهیچیبود که درون خانه پ یآب ، تنها صدائ

....ولو شد یصندل يدست داشت مقابل من رو

.....حاال  یول...  یختیر  یم مانیبرا ییچا...   یگرفت  یم لمانیتحو..  يکرد  یسالم م....  يقبال مهربان تر بود: گفت  آهسته

....دمیرا سر کش ام ییچا

!افتاده ؟ یاتفاق:  دیپرس
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....دیکردم ، حرف در دهانش ماس نگاهش

!!!؟  یچ يبرا!... ؟ يقهر کرد!.... ؟  یده  یچرا جواب نم:  گفت

....اش کنم خفه خواست  یچرا دلم م دانم  ینم... زدم  پوزخند

...!؟ ندهیگارد آ يباد!... ؟ یمارال جانت را کجا گذاشت: گفتم   یلحن تلخ با

را  وانینگاه داشتن ل  ییکه توانا دیلرز  یدستانش آنقدر م ...گذاشت  زیم يرا رو ییچا وانیل... رنگ به رنگ شد  صورتش

.نداشت

و به قول ! سال از تو کوچکتر است ؟ زدهیکه الاقل س يا با دختر بچه!.... ؟  یبا او ازدواج کن یخواه  یحاال واقعا م: دادم  ادامه

....!خواهرت بوده ؟ يجا شهیخودت هم

....هم گذاشت يرا رو شیها چشم

 ایدن نیا فیتو هم تنها مرد شر...  ستین ایدن میتیکار ممکن  مارال تنها دختر  نیتر احمقانه...احمقانه است  نیا: زدم  ادیفر

همسر مناسب  کیبعد هم ... تا درس بخواند ، وارد دانشگاه شود  میکمکش کن..  میکن تشیحما میتوان  یما م.... ما ... ما.... یستین

ازدواج  کیازدواج عاشقانه داشته باشد ، نه  کی تواند  یاو م. که دوستش داشته باشد  يمرد.. کند  ادیپ دشخو يال برا دهیو ا

....دهد  یهر سه ما را به با د م  یعجوالنه و احمقانه زندگ میتصم نیا!!! حق اوست ؟ نی، ا یو مصلحت یلیتحم

...من در قبال مارال مسئولم... ..ام وحدانه  من قول داده: به زحمت گفت ....  دیسهراب لرز چانه

!؟  یستیدر قبال من مسول ن! ؟  یپس من چ:گفتم  هیگر با

....وجود نخواهد داشت يا ندهیمن و تو آ ياز اول هم به تو گفتم که برا... ام  نداده یقول چیمن به تو ه: زحمت گفت  به

 یلعنت  یپس دلت چ!.... ام ؟ قول داده! ؟.... نیفقط هم: م دستم مچاله کردم و گفت يلباسش را تو قهیسمتش هجوم بردم و  به

نگو ... من و تو دلمان هم با هم بود ... حرف با د هوا است ... ها به درك  حرف!... فقط قول نبود که ؟! ... دل من ، دل تو ؟!... ؟

.. دروغ نگو ...  يهم مرا دوست داشته و دار من مطمئنم که تو.. من مطمئنم ... نگو که ساده لوح و احمقم ..  کنم  یکه اشتباه م
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!!...ستمیمهم ن تینگو که برا...  ينگو که دوستم ندار

...نشاند یصندل يباز کرد و مرا رو راهنشیقالب انگشتانم را از دور پ سهراب

 دهیبچه موش آب کش.. من ندارد از   یمارال هم دست کم  یول.. ندارم  تیجذاب.. چاقم .. من زشتم ... قبول : ضجه ادامه دادم  با

... من دارم  ٔاست که ینوشت یشانیچه پ نیا.. من  يخدا يوا...  ردیکه دلم آتش نگ یفروخت  یمثل شراره م  یعقال مرا به کس!... 

!!!شوم ؟ ٔو آن له نیا يبا ریز دیبا  تا کی

...  زمیعز..  دیچیدر سکوت خانه پ شیصدا...... آنقدر که تا به حال هرگز نفشرده بود... شد و مرا در آغوشش فشرد  بلند

 يبه خاطر دلش تو تیهو  یمرد بلهوس ب کیچرند را که  يها حرف نیا...   ییایزن دن نیتر تو قشنگ.. وحدانه من ..  زمیعز

هر چند که .. هر چند .. لوند   یلیخ یو حت.. دلربا ...  حیمل.. قشنگ ...   یقشنگ  یلیتو خ... کن   یذهنت فرو کرده ، از مغزت خال

.. باور کن ... باور کن ..  کند  ینم يبرابر  ییبایز چیکه با ه يهم آنقدر حسن رفتار و وجاهت و اخالق دار نهایبدون همه ا یتو حت

ك مادرم راست به ارواح خا...  يرا به زانو در آور يهر مرد يتو قادر..   یباش یتاز هر قلب کهی  یتوان  یکه م یال دهیکه تو آنقدر ا

!!... یستین اسیقابل ق  یزن چیبخدا  قسم که تو با ه...  میگو  یم

اگر ! ؟  یکن  یپس چرا دلم را خون م!! ؟... یپس چرا لعنت: که در خودم مچاله شده بودم گفتم   یزانو زدم و در حال نیزم يرو

!!؟ يو بگذر يرا بگذار من  یتوان  ی، پس چطور م  یزن  یمن نم یدل خوش يها را برا حرف نیا

 نیا...   یباش يگریمن طاقت ندارم تو مال کس د.... ندارم   یشوخ... سهراب  کشم  یمن مارال را م) ... انداخت  نییسرش را پا)

ن هر م....  شوم  ینم کیکس شر چیمن تو را با ه.....مال من ... محبت فقط مال من است  نیا... آغوش  نیا... نگاه  نیا... دستها 

.......و چه نداشته باشد.. چه ننه ، بابا داشته باشد ..  کشم  یکفش من بکند ، م يتو پارا که بخواهد   یکس

مارال بودم ،  طیمن درست در شرا  یوقت! ؟...  یفهم  یچرا نم... بس کن وحدانه : و با عجز گفت  دیسرش کوب يتو سهراب

 ستیانصاف ن نیکردند ، حاال ا تیاز من حما  یخانواده واقع کیپناه دادند و مثل و زنش به من  یحاج. کرد  يپدر میبرا یحاج

!!!پس بدهم ؟ يدرا با ب شانیها  یکه جواب تمام خوب
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.. کنم  شیکه به امان خدا رها ستیحق ن... پناه مانده   یکس و ب  یبرهوت ب نیجگر گوشه آنها است که مثل بره در ا نیا

آن وقت تا آخر عمر حالم از خودم بهم ! که تو را دوست دارم ؟! ؟  یپا که چ ریو شرافتم را بگذارم زوجدان و اخالق و انصاف 

!؟ خورد  ینم

و   یعشق واقع کی،   یقیاحساس حق کیراجع به  يتو سهراب ،، دار: گفتا  يا دو رگه يبه زحمت و با صدا.. گرفته بود  میصدا

صحبت سر ....   یزن  یحرف م نهیریانس و عادت د کیبه  یهمزبان کی بایهمدل کیع به راج يتو دار..   یزن  یجا افتاده حرف م

  یزن  یخودت ومن حرف م  یزندگ ندهیراجع به آ يتو دار......  ستین  یاز سر جوان هوس کیعشوه و  کیاحساس گذرا ،  کی

بچه من ... میشد  یو بچه دار م خواست  یخدا م دیشا دانم  یچه م یحت...  میخوشبخت شو....  میبا هم ازدواج کن میتوانست  یما م... 

!!...مشترك از وجود من و تو زیچ... و تو 

:محکم و کوبنده گفت...  دیچینعره سهراب در خانه پ يصدا

 دیمن و تو شا.... ودم را قبال به تو گفته ب نیمن ا.....  میکرد  یمن و تو هرگز باهم ازدواج نم. مارال   یچه با مارال ، چه ب....! نه _

 میهست يمن و تو مثل دو خط مواز... فرق دارد   یلیکردن خ  یبا ازدواج کردن و زندگ نی،اما ا میرا دوست داشته باش گریهمد

.وقت چیه...  میرس  ینم هموقت ب چیکه ه

و به اسم  يور پهن کرده بودمن ت يبرا یرستانیدب يها مدت مثل دختر بچه نیخدا وحدانه ، نگو که در تمام ا يرضا محض

خودت  يکه برا  یها باش حرف نیعاقل تر و بالغ تر از ا  یلیتو خ کردم  یمن فکر م....  يداده بود بمی، فر تیشفقت و انسان

!!...یخودت و من نقشه نکش ندهیکه در مورد آ دادم  یکه مدام به تو هشدار م  یآن هم وقت...   یکودکانه کن يها یالبافیخ

حس .. دست خودم نبود .... ستبر و پهنش مشت زدم  يها نهیکه در بدن داشتم به س یسمتش هجوم بردم و با تمام قدرت به

وجودم به  يها هی، چنان از ال بیزلزله مه کیخبر ، مثل   یو ب یعشق ، ناگهان يدر موج قو دهیچیخشم با ضعف و حقارت ، پ

.....و قدت عقلم  نبود نواسر باز کرده بود که کنترلش ، در ت رونیب

وجود داشته باشد  تواند  یم یعقالن لی، فقط دو دل  یکش  یخودت و من م نیکه تو ب يا بلند فاصله وارید نیا يبرا: ضجه گفتم  با
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!!!....یضیتو مر نکهیا ایو ...  میمن و تو خواهر و برادر نکهیا ای.... 

... مبل نشاند  يدستانم را گرفت و مرا رو. بوزد   یبتون وارید کیبود که به  یمیس، مثل ن دمیکوب  یاو م نهیکه به س  ییها مشت

.... ققلک گزنده است  کیمن مثل  يبرا  یزن  یکه م  ییها حرف نیهمه ا..  ریآرام بگ... وحدانه : شد و گفت  رهیصورتم خ يتو

!!... یکه تو گفت یینهایاز ا ریغ... است  نهایاز ا ریغ يگرید زیچ قتیحق

.....که تا به حال نبود يطور کی... شده بود  يطور کینگاهش  حاال

بگذر و بگذار ، هر دو در .... که هست بدتر کند  نیکه حالت را از ا میبگو تیبرا  ییزهایمجبورم نکن تا از چ: ادامه داد 

.میآرامش قبل از طوفان بمان

که من   يراز.... هم وجود داشت  يا پس پشت پرده..... دمیفهم  یحاال م).... دمیاز پشت لباسش را چسب....( شد که برود  بلند

!!!...دنیکش شیفراتر از با دست پس زدن و با پا پ یقتیحق....  دانستم  ینم

 نیا.... بس است  گرید یالپوشان.... سهراب . زود باش. که هست   یهر چ... حاال  نیبشنوم ، هم خواهم  یم: گفتم  تیقاطع با

دست ... من منتظرم بشنوم .... مسخره را  يکار  یمخف نیتمام کن ا...، درست است ؟ دانم  یهست که من نم  ییزهایچ کیوسط 

!!...شده رید  یاالن هم به قدر کاف نیهم. دست نکن 

ها  وقت  یبعض ایدن. .. بیعج  یلیخ..... است وحدانه   یبیعج يسرنوشت ، باز يباز: انداخت و به زحمت گفت  نییرا پا سرش

روز مقابل  کیحاج نصرت اهللا  کدانهی  یکیکه من و دختر  کرد  یفکر م  یچه کس...  شود  یآنقدر کوچک است که آدم باورش نم

.....میدل ببند...بهم ... و به هم  میریهم قرار بگ

.  گرفتم  یاز تو انتقام م دیبا...  ستیاما ن... اما نشد  ..عشق ، پر از نفرت تو باشد  يقلبم به جا دیبا... از تو متنفر باشم  دیبا من

... مادرم را  يها را ، انتقام اشک میها و نداشته ها یانتقام همه سرخوردگ... را  ام  یو جوان یو نوجوان یکودک يها انتقام همه سال

 دمیتو خواب يها نفس يشبها با صدا...!!!  دمیتو گذاشتم و بر سر تو دست نوازش کش يها  شانه يانتقام ، سرم را رو يبه جا  یول

همه سال به دنبالش  نیکه ا يمرد... پدرت .. پدرت ...  فتادیذلت ن ضیتا در برابر تو به حض دمیچسب  یو مدام دلم را دو دست
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... م نگرفتم سراغش را ه یکرد و رفت و من حت  یمن چند روز زندگ یآمد و در چند قدم...  ودمنکرده ب شیدایگشته بودم و پ

.....اهللا  یال االه ال... عجب .. است   ییایعجب دن...)  دیاشک از چشمانش چک...( دزدانه نگاهش هم نکردم  یحت

از پدر من  خواست  یرا م  یانتقام چ...  شناخت  یاو پدرم را از کجا م...  دمیفهم  یسهراب را نم يها حرف  یمعن..  دمیفهم  ینم

!!؟ ردیبگ

بله ... شده بود  هیبه زمزمه شب شیحاال صدا..... دهانم گذاشت و وادار به سکوتم کرد  يبزنم که انگشتش را رو  یحرف خواستم

و بهم  میهمه آدم سر راه هم سبز شد نیا نیو من و تو از ب....  دیو چرخ دیو چرخ....  دیچرخ ایدن... بله وحدانه خانم .... بله ... 

از هم گشوده شده  يا حاال لبش به خنده مسخره.... (  ستیحساب و کتاب ن  یهم ب  یلیخ اید که دنبفهم رت، تا پد میدل بست

من و مادرم را به آتش   یخاطرش زندگ  قنهیخاجه نصرت ، که  کدانهی  یکیدختر  کرد  یفکر م  یک..... ؟ کرد  یفکر م  یک) بود 

 هیپسر بدبخت راض.... >خانم شود ؟ هیپدر راض  یب يالقبا کیسر روز عاشق پ کیپشت سرش را هم نگاه نکرد ،  یو حت دیکش

!!!را چه به وحدانه ، نصرت اهللا نصرت ؟ يرازیش

خواب کودکانه پاره تنش آشفته  خواست  یم...!! دردانه اش  خدشه دار نشود   یزندگ خواست  ی، م) سرم را نامفهوم تکان دادم  )

حاال ... و حاال .....!!!..... کند  نیخودش تضم الیگذاشت ، تا سعادت تو را به خ شیپا ریز يمن و مادرم را با نامرد... !! نشود 

!!!یدست انتقام اله نیآورد ا اش کدانهی  یکیبه روز  هکه چ ندیکه بب ستین

!!...ناگهان ساکت شد و

بگذار . ها را به پدرت بگو  حرف نیهمه ا. ..برو تهران ... بکن وحدانه   یلطف کی: ادامه داد ).... وحشت زده نگاهش کردم  )

سر پل صراط گردن  امتیروز ق میها پا بگذارم و حرف ریعدالت را ز ترسم  یمن م... من ... کند  فیتعر تیماجرا را او برا

 میو تصم  ینراجع به من و مارال و خودت قضاوت ک يبعد مختار.... راز پرده بردارد  نیاز ا درتبگذار پ.....  ردیوجدانم را بگ

....!...يریبگ

.رفت رونیبرداشت و از در ب یکتش را از چوب لباس.... و واج نگاهش کردم  حاج
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.آوردم  یخبر بودم ، سر در م  یوسط بود و من از آن ب نیکه ا  ییزهایو از همه چ رفتم  یم...  رفتم  یم دیبا... با او بود   حق

***

ماه بود و آسمان  نیاواخر فرورد..... کرد  دایبه زحمت سوراخ قفل را پ میها د که چشمشده بو سیآن قدر از باران خ صورتم

.....زد  یداشت زور آخرش را م

را درون قفل چرخاندم و  دیعاقبت کل.... فرو رفته بود  یکیدر سکوت و تار رانیشم يها شب بود و کوچه باغ 9 بایتقر ساعت

 شیها خواب آلوده جا خوش کرده بود و چراغ  گربه کیبزرگ و پر از دار و درخت مثل  ها وسط باغ ساختمان آن... در باز شد 

!!....دیرس  یم راز دور ، پشت پرده باران تار به نظ

 نیکه ب یقتیبه حق دنیرس يهمه راه تاخته بودم و حاال چقدر خونسرد ورا نیا... کردم   یرا بستم و لخ لخ کنان راه باغ را ط در

به حتم  داند  یرا داشتم که م یحال قاتل!  داشتم  یعمر سعادت فاصله انداخته بود ، قدم بر م کی، به اندازه  میاهایومن و مرد ر

....لرزد  یاش به خود م و از وحشت کار انجام نداده افتاد  یاتفاق م یقتل گرید  قهیتا چند دق

پارس  میسگ خانه هم برا ی، که حت نیزم نیخانه و ا نیبا ا من. شده بودم  بهیچقدر غر...  دیچیپ اطیدر ح)  یگرگ(  يصدا

اما .... دید  ینم شیها اول چشم... شد  دایروشن شدند و پدر در آستانه در ساختمان هو کبارهیبه   یهمگ اطیچراغ ح...  کرد  یم

!!...وحدانه آمده نیبب ایب سوویگ....  وسیگ.....  يخوش آمد...!! خبر   یچه ب!!! ..... ؟... وحدانه ییتو... زد  ادیبعد فر  یکم

...دندیکش رتیاز ح يادیمن فر دنیو با د دندیو طاهره به سمت در دو مادر

 شیدایروزها پ نیگفتم ، هم يدی، د سویگ يدید....  يزد ایما تنگ شد و دل به در يخوب پس باالخره دلت برا: گفت  پدر

.....بابا ایب...!!!...... يدیها رس که سر چمدان ایچه بموقع آمده حالل زاده ، ب .... ردیگ  یو سر و سراغمان را م شود  یم

جواب تلفن خانه ات ..... ؟ ينشده ، چرا تلفن همراهت را خاموش کرد لیذل: که هنوز چند قدم با من فاصله داشت گفت  مادر

!؟ افتاد  یشور مدل صاحب مرده پدر و مادرم به  نیا ییگو  ینم....   یده  یرا هم که نم

شده  يزیچ:  دیپدر هراسان پرس... ، حاال کمتر از دو قدم با آنها فاصله نداشتم  ستادمیا وانینور چراغ ا ریها باال رفتم و ز پله از

!؟شده  يزیچ.... وحدانه حرف بزن !.... ؟ ينکند باز تصادف کرد!.... افتاده ؟ یاتفاق!.... ؟ يشد ينطوریچرا ا!..... وحدانه ؟
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را تهران  شینگفتم وحدانه سرش برود پا... نگفتم نصرت ....   یعل ای: و  گفت  دیصورتش کوب يبا دست محکم تو مادر

گفتم ... شد  خارج  میاز ته گلو یبم يصدا... افتاده  شیخانه و زندگ ادیباران ،  نیا يشده که شبانه تو  یچ نیبب.....!!  گذارد  ینم

....تنها و بدون مادر... حبت کنم با شما ص دیپدر من با: 

وحدانه مادر .... طاقتش را دارم ... شده به من هم بگو  يزیاگر چ!... شده ؟  یچ.... ترا به خدا وحدانه : کنان گفت  ونیش مادر

.....!!؟ يا گرفته ریرا ز  یکس!... ؟ يا زده  یبه کس!.... شده ؟  یترا به خدا چ

 یاتفاق چیه...  ستین يزیچ...  زمینترس عز... نترس مادر : گفتم  دمشیبوس  یکه م  یو در حاللرزان مادر را گرفتم  دستان

... داخل  دیشما بفرمائ..... صحبت ، صحبت کار و تجارت و پول است ... فقط من با پدر چند کلمه حرف مردانه دارم ...  فتادهین

.....خانه میگرد  یبر م گریدو ساعت د  یکیمن و پدر ...  دیخور  یسرد است و سرما م

.....مردد نگاهم کرد پدر

.....منتظرتان هستم نیمن داخل ماش... پدر  دیفتیراه ب:  گفتم

  یلیخ  یلیخ... زود   یلی، اما خ قهینشمردم چند دق... بود  میاز آنچه در توان پاها شتریب  یلیخ.... سرعت گرفته بود  میها قدم حاال

...  کردم  یشروع م دیاز کجا با... فرمان گذاشتم  يشدم و سرم را رو نیسوار ماش.....  دمیه پشت در خانه رسب شهیزود تر از هم

!؟ گفتم  یم دیچه با دیسف يموها نیبا ا رمردیپ نیبه ا

.کنار من نشست یصندل يباز شد و پدر رو نیماش در

فرمان از  نیجا گذاشته بود ، و ا نیبارها و بارها دستش را هم قطعاً سهراب ،.... فرمان بلند کردم  يحسرت سرم را از رو با

!....ادکلن سهراب معطر بود يهنوز از  بو کریغول پ نیماش نیا.. گرم شده بود  شیها دست  یگرم

نکند  نمیبب... افتاده ؟ یاتفاق يکارخانه چوب بر يبرا...!!!  يشده وحدانه ، تو که همه را نصف العمر کرد  یچ:  دیپدر پرس

بکن  يگذار هیسرما گرید يجا کیدوباره .... که غصه ندارد  نیا.... سرت  يخوب به درك فدا!.... هان ؟؟ يا متضرر شده

.....!؟...
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 هیبه اسم راض یشما خانم... پدر : مقدمه گفتم   ی، ب دمیچرخ  یکه به سمت پدر م  یرا روشن کردم و در حال نیوسط ماش چراغ

.....!؟ يرازیش هیراض!!...... ؟... دیخوب فکر کن.. !..؟ دیشناس  یم

(دیرنگ از صورت پدر پر )

نه  ای دشیشناس  یبدانم که م خواهم  یاما م. که مربوط به سالها قبل است  دانم  یخودم م!..... ؟ مگر نه ؟ دشیشناس  یزدم م ادیفر

!!!!؟

نکند سهامدار  نمیبب! ؟ يکرد شیدایپ يکارخانه چوب بر يتو !!؟ يا از کجا آورده گریاسم را د نیا: به زحمت گفت  پدر

!!کارخانه است ؟

شما در  ایآ پرسم  یدارم از شما م.... زنم  یمن دارم راجع به گذشته شما حرف م..... پدر دیکارخانه را فراموش کن:گفتم  یعصبان

!نه ؟ ای،  دیآور  یرا به خاطر م هیبه اسم راض  یخاطرات گذشته تان زن

:  دیمقطع پرس.... نبود  يماهر يوقت دروغگو چیپدر ه.....  توانست  یخونسرد باشد اما نم کرد  یم  یسع.....  دیپدر لرز چانه

به   یبه تو گفته که در گذشته من زن  یبدانم که چه کس. جالب است  میبرا  یلیخ!... به تو گفته ؟  یاسم را ک نیبپرسم ا شود  یم

 تیوحدانه ، باز نیبب!.... ؟ ام دهیاست که در تمام شصت سال عمرم شن  یحرف نیتر مسخره نیا!.... ؟ هتوجود داش هیاسم راض

سر به تن  خواهد  یکه دلشان م  ییها آدم..... بدخواه و حسود است  يها دور و بر من ، پر از آدم... نکن   یسادگ... داده اند 

، باور  دیشن  یرا که از هر کس  یآدم هر حرف.......  یهست يا دهیسرد و گرم کش رتدخ گریتو د.... ام نباشد  آرامش من و خانواده

.....که کند  ینم

(....داد  یآزارش م ریشمش يزیمثل ت ام رهینگاه خ... طور براق و سرد نگاهش کردم  نیهم )

 نیا دمیوحدانه پرس!.... ؟ کند  یم ين بازم تیثیدارد با آبرو ح ي، کدام نامرد ینگفت:را به سمت پنجره برگرداند و گفت  سرش

!؟ يدیشن  یاسم را از ک

به  یسر پدر با چنان سرعت... !  يرازیش هیاز خود سرکار خانم راض...  هیاز خود راض: قاطع و کوبنده گفتم   یدانم چرا ، ول  ینم
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...اش به هوا بلند شد ناله يکه اسب گردنش گرفت و صدا دیسمت من چرخ

حتما : ادامه دادم ) ..... فرو داد  یپدر آب دهانش را به سخت!!.....( ؟ دشیشناخت  یشما که نم!... شد ؟  یچ: گفتم  یحمر  یب با

(....پدر به سرفه افتاد.......( سهراب را ...... دیشناس  یپسرش را هم اصال نم

 یقتیمطمئن شده بودم ، حق گری، آن هم حاال که د اورمیمجبور بودم سر از ماجرا در ب.... اما چاره نداشتم ... سوخته بود  دلم

......!است که چشم سعادت مرا کور کرده ؟  یکه آنقدر واقع يا قتیحق...!! وجود دارد 

 رهیکه دستش را در قالب دستگ  یو در حال دمیسر پر يرو یمثل عقاب... شود  ادهیگرفت تا پ نیماش رهیدستش را به دستگ پدر

ام تا همه ماجرا را از  من آمده... که رو دست بخورم  ام امدهیهمه راه را ن نیمن ا.... پدر  دیفرار نکن: گفتم  شتمدا  یدر نگاه م

ام تا شما خودتان ، با زبان  خوب من آمده...  میدار ادیکه ما دور و برمان حسود و بدخواه ز دینگفت مگر... دهن خودتان بشنوم 

....دییبگو میرا برا قتیخودتان حق

....1!!به تو ندارد  یدخل... گذشته است   یلیمربوط به خ... ندارد دختر جان  یاصال به تو ربط هیقض نیا: گفت   یبه سخت پدر

متاسفانه   یپدر جان مسخره است ول!.... گفته که ربط ندارد ؟  یک!.... ندارد ؟ یربط دیکن  یفکر م!!..... جداً ؟: گفتم   ادیفر با

.....هم گره خورده يبد جور.. در گذشته شما گره خورده من ،  ندهیآ

شده   یچ نمیدرست حرف بزن بب!.... ؟ ستیمنظورت چ!....؟ ییگو  یتو چه م فهمم  یمن نم!... چه ؟  یعنی: متعجب گفت  پدر

!تو به گذشته من گره خورده ؟ ندهیکه آ  یچ  یعنی!.... ؟

 فهمم  یمنم که نم.... منم ... منم.... دیستیشما ن فهمد  یآنکس که نم....  کنم  یالتماست م ....پدر  کنم  یگفتم التماست م هیبا گر

 ياگر شما همه ماجرا را برا.... است  دهیفا  یب يپنهان کار... پدر من !... پا سوزش بشوم ؟ دی، که من با ستیدر گذشته شما چ

اما او ... بازگو کند  میماجرا را برا نیا ازیتا پ ریقضاوت خودش ، سهست که با   یآنطرف تر ، کس لومتریک صدی، س دییمن نگو

.....دییرا بگو قتیمن حق يتا شما خودتان برا.... مرا به شما حواله داد ، تا ... 

 نیضاع از او او رسد  یمادر سر م.. معطل نکن ...  ییبابا..... بابا جان : گفتم  دهیبر دهیبر...  دیآغوش من لرز ریوجود پدر ز همه
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.شود  یکه هست بدتر م

من و  نیراز هر چه باشد فقط ب نی، ا دهم  یقول م...  دهم  یقول م: به سرعت گفتم ... وحشت زده ، اما مردد نگاهم کرد  پدر

.با خبر نشود،  میزن  یکه امشب من و شما با هم م  ییها از حرف ي، که احد خرم  ی، به جان مادر قسم م دهم  یقول م.. شما بماند 

خودت  يبا ورق زدن گذشته من ، به جز عذاب من و اعصاب خورد... دختر جان : ، گفت  دیچیپدر در هق هق من پ يصدا

.......ها قبل مربوط به سال.. است  یو طوالن  یمیقصه قد نیا...  شود  ینم دتیآ يزیچ

.....کنم  یمن گوش م...  ستیشد ،، مهم نتا صبح هم که طول بک.. ام که بشنوم  من آمده: بغض گفتم  با

 یباشد که خودت خواست ادتیاما .... باشد : گفت  کرد  یسرمان را خاموش م يکه چراغ باال  یدستش را باال آورد و در حال پدر

...!!يباشد که قول داد ادتیو ... ،!!

.....کردن ماجرا فیع کرد به تعررا باز کرد و شرو شیگلو ریدکمه ز) کردم  دییٔبا سر حرف پدر را تا )

سوم بخش

اول فصل

روز  کیو  دندیو پسند دندیها د ، پدر و مادر  یمیقد يمثل همه ازدواج جا.. بود  یبانو ، ازدواج سنت سویمن و مادرت گ ازدواج

.صبح هم پسر و دختر را سر سفته عقد نشاندند

تا پدر و  زدند  یها هم دم نم پسر. ها زود داماد شوند  رسم نبود که پسر يازارو ب یسنت يها خانواده ما ، به عکس همه خانواده در

سالم بود که پک روز پدرم آمد و   یس. نبودم  یقاعده مستثن نیمن هم از ا.. باال بزنند و دامادشان کنند  نیها خودشان آست مادر

 کی، از  بیدختر نج کیر خوب نشان کرده ، دخت کی تیمادرت برا..  يبشو  یصاحب زن و زندگ شدهوقتش  گرید: گفت 

!!...هستم  یمن هنوز به شما متک  یپدر ، ول: گفتم ... !   یمیخانواده اصل و نسب دار قد

پامنار را سند  ابانیخ یچلوکباب: مختصر گفت . داد   یخرج زن و زندگ شود  یکه نم رمیگیکه من از شما م ییپول شاگرد با

!... یرس  یو به همه جا م  یکن  یم  یاز همان جا ترق  یعرضه داشته باش. ...به نام تو  زنم  یم
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 کیآدم و سر سفته عقد با  نیدوج کی نیعقد با چادر و چاقچور و ب دیموقع خر..  دممادرت را دی... قبل از عقد  ٔجلسه دو

...خروار بزك

هم نداشتم ، من  یتوقع... تر   یبه مراتب معمول يا با چهرهاست ،   یزن معمول کیکه  دمیکه رفت حمام ، تازه د  یعروس يفردا

و  بینج دیزن با.... بود  ادیکه مادرت از سرش هم ز  یمرد معمول کی! بودم ؟  ی، مگر خودم چ دادم  ینم تیاهم  ییبایبه ز ادیز

.....بود  یخوب  یلیمادرت زن خ...  ودمهربان باشد که مادرت ب

رسم ... بچه بود و لوس و دردانه .. بچه بود   یکم کیاما ، .. و منظم  قهیبا سل... و اصل و نسب دار  بینج. و آرام بود  صبور

در سنّ من ،  يا دهیمرد پخته و به عقل رس يبرا.... است  يخاله باز يمردش هم باز کرد  یفکر م...  دانست  یرا نم يشوهر دار

زن هر چه بچه تر باشد ، شوهرش  کردند  یها بود که فکر م اشتباه بزگتر.. .هم نداشت  يریتقص... کم سنّ بود  يادیمادرت ز

زنش بود ، مادرت در  يما ، که مرد ، خدا يو بازار یها گذشته ، به عکس خانواده سنت حرف نیاز ا....  شود  یم ریپ رترید

خالصه ...  شد  یم  یزشت تلق نیتوه کی آنها يبرا يمرد ساالر. ..حرف زن ، حکم مطلق بود  ٔشده بود که تیترب يا خانواده

  یمن هم سع...  دانستند  یما نم  یاز زندگ يادیز زیچ انیاطراف... کرد  دایشروع شد و ادامه پ ينطوریمن و مادرت ا  یزندگ

تا .....  شود  یرت عاقل مو ماد گذارد  یم االخرهدوران ب نیا دانستم  یم.. را نگاه دارم  ام  ی، سکان زندگ ریبا اقتدار و تدب کردم  یم

ما گذشته بود   یاز زندگ  یچند سال... البته نه به خاطر رفتار مادرت ، بلکه به خاطر بچه .... در آمد  انیاطراف يکم کم صدا نکهیا

ودند ، اما آن را احساس کرده ب گرانیکه د یاشکال... وجود داشت  یاشکال نکهیمثل ا...  مینداشت يا هنوز بچه یعلت چیه  یو ما ب

.. حق داشتند  انیانگار اطراف... کرد  هیرا هم جمع قض سویکم کم ، حواس من و گ ها ثیحرف و حد...  میما غافل مانده بود

 ،مان بود و در نوع خودش حاذق  یدکتر خانوادگ... بردمش دکتر .. ، حق با او بود  میمراجعه کن بیکرد به طب شنهادیپ سویگ

سال  5... بود  دهیفا  یهم سرمان به دواها گرم شد اما آنها هم ب  یچند ماه... چند  تا قرص و شربت داد  کرد و نهیرا معا سویگ

مادر و خواهر من دنبال زن .... شده بودند ، هم همه ، هم خودمان  دیام  همه نا گرید... گذشت   یطور به چشم بر هم زدن نیهم

.نبال سر کتاب و دعاد سویمن بودند و مادر و خواهر گ يبرا يگرید
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، هم  می، کم کم به اخالق هم عادت کرده بود میکرد  یرا م مانیزندگ میداشت... هم نبود  المانیخ نیمن و مادرت ع انیم نیا در

!!...به اخالق هم و هم به وضع موجود

 خواست  یحت شود و دلش بشکند دلم نممادرت نارا دمیترس  یم...  آمد  یدر نم می، اما صدا خواست  یبچه م  یلیمن دلم خ البته

خوش کرده بودم و  سویکه ته دلش روشن است ،من هم دلم را به ته دل گ گفت  یهر روز صبح ، به من م...  نمیرا بب اش یناراحت

از  ، دست شوند  یمن نم فیندارد و حر يداریحرفشان خر دندید  یآنها هم وقت... نبود  بدهکارگوشم به حرف مادر ا خواهرم 

و روزمره  يعاد... شد يعاد یراحت نیبه هم زیو همه چ...  شانیمن برداشتند و برگشتند سر کار و زندگ يکردن برا دایزن پ

.پنجاه و چهار سال يزییپا ياز روزها  یکیظهر .. تا آن روز ظهر ... مثل روز اول 

دوم فصل

و پنجاه و چهار صدیو س کهزاریسال  زییپا

شلوغ بود و پر از مردان  شهیمثل هم ی، سر ظهر بود و چلوکباب انداختم  یرا راه م ها يودم و داشتم مشتردخل نشسته ب پشت

....باز و شلوار تنگ قهیبا  ها  یبا کاله شاپو و کت و شلوار راه راه و بعض  یبعض.  اورندیاز عزا در ب یکه آمده بودند شکم يبازار

پرس چلوکباب  کی: گفت  يا زنانه فیظر يکه صدا شمردم  یداخل دخل را م ياه پول یواشکیبود و داشتم  نییپا سرم

...آقا خواستم  یم

.بود ، جا خوردم دهیچیچادر محکم پ يکه خودش را تو يا فهیضع دنیسرعت سرم را باال کردم و با د به

.آمد  یآن جا نم  یزن چیه باًیبود که تقر  ییپامنار ، جا ابانی، خ یچلوکباب

!...تمام شده مانیغذا..   یشرمنده آبج: دست به سرش کردم و به سرعت گفتم   یدانم چرا ، ول  ینم

.محو شد میها چشم يبه اطراف کرد و به سرعت از جلو  یافسوس نگاه با

درست سر ظهر  و روز بعد از آن ، هر روز.. چون فرداوا پس فردا ... اما نشده بود .... روز فکر کردم که ماجرا تمام شده  آن

.خواستم  یپرس چلوکباب م کی...  دیببخش:  گفت  یو م آمد  یزن جوان م
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من را کرده  يانگار قصد ابرو.. .زن  نیبود ا یعجب سمج... گردنش را بشکنم  خواست  یآنقدر که دلم م.. شده بودم   یعصبان

 .....بکنند ، يکه در مورد من فکر بد خواست  یصالً دلم نمما همه آشنا بودند و من ا يها يمشتر.... بود و ول کن معامله نبود 

.لطفا دیبفرمائ... خانم  دیجواب دادم ، چلوکباب تمام شده بفرمائ تیروز چهارم با عصبان نیهم يبرا

تازه اول .. .ساعت دوازده است !.... ؟ دیکن  یهر روز من را دست به سر م  یچ يبپرسم برا شود  یم... آقا  دیببخش:حرص گفت  با

!است ، چطور ممکن است غذا تمام شده باشد ؟ يوقت ناهار

؟ دیفهم  یرا خودتان نم نی، ا ستیزن جماعت ن يجا نجایا نکهیا يبرا: آنکه سرم را باال کنم ، گفتم   یب

.شود  یها که حرف سرشان نم اما بچه... آقا  فهمم  یمن م: غصه دار جواب داد  زن

اگر شوهر ... غذا   یمردت را بفرست پ!..... ؟ فهمد  ی، مردت که م فهمد  یبچه حرف نم: گفتم  انداختم  یم طور که چرتکه همان

پرس چلوکباب هر روز  کیهمه مرد ، واسه خاطر  نیا یزن جوان قاط کیندارد  تیمن خوب يبرا.... ندارد ، من دارم  رتیتو غ

.....چادر بزند نجایا

به سر شده  ندستیبار واق نیخوشحال شدم ،فکر کردم که ا.....  ستین دمیسرم را که باال کردم ، د. ...نداد   یجوان جوان زن

....دیآ  ینم گریکرده بودم و مطمئن بودم که د نیبه او توه...... 

 يآقا: و گفت  یچلوکباب يکه سرش را کرد تو میکرد  یرا جمع م ها زیم میداشت..... درست همان روز بعد از ظهر ،... آمد  اما

...!نصرت ؟

.، جا خوردم دیلول  ی، که گوشه چادر مادرش م يا زن جوان و پسر بچه چهار ساله دنیرا برگرداندم و از د سرم

!!؟ شیفرما: که در خودم سراغ داشتم گفتم  يا همه جذبه مردانه با

...!؟ میبگو یخصوص شود  یم... داشتم  یعرض: گفت  آهسته

کردند و   یبهم نگاه کردند  یرا با همهمه جا به جا م ها یو صندل زیو م کردند  یم زیرا تم نیه که داشتند کف زممغاز يها شاگرد

.......ساکت شدند
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!با شما دارم ؟ یبنده چه عرض خصوص دییبگو شود  یم دیببخش: و بلند گفتم  تیعصبان با

.... خوب ،  یلیخ:... همه گفت  يآمد وسط مغازه و جلو... نداشت مرا  يها نیو توه ریحوصله تحق گرید... سر رفت  اش حوصله

.....میگو  یهمه م يجلو...  میگو  ینم یخصوص

....به طرفش برگشتند و به دهانش چشم دوختند همه

رست پشت خانه ما د.. پدر ندارد ... است  میتی) و پسر بچه چهار ساله را به طرف جلو هل داد .... ( بچه  نیا: داد  ادامه

بچه را در  نیگوشت کباب شده و ذغال سرخ شده ، اشک ا يبو...  دیپذ  یهر روز ظهر که کباب م... آشپزخانه شماست 

خانه پشت  نیا دانستم  یببرم ، خبر مرگم اگر م توانم  یسرش را که نم. بچه است ...  آورد  یهم اشک مرا در م نیا...  آورد  یم

.....اش کنم که اجاره کردم  یلط ماست ، غ یآشپزخانه چلوکباب

(....صورتم گر گرفت )

 روم  یدارد ، م ی، گفتم چه اشکال خواهد  یو کباب م زند  یلب به غذا نم دمید  یوقت  یول...  کردم  ینم  یتوجه لیداد، اوا ادامه

خانه و  دیبرگرداند  یوز مرا دست خالهر ر... نصرت  ياما شما آقا.....  هیمثل بق يمشتر کی، من هم  رمیگ  یکباب م شیبرا

،  دیفهم  یم دیو فرمود دیشما که مرد..  میفهم  یام نم که من و بچه دیمگر نگفت..  دیدلتان خواست بار من کرد  یامروز هم هر چ

به سمت من هل  و بچه را...( کباب شما همه محله را برداشته ، دلش کباب نخواهد  يبو  یکه وقت دیکن  یبچه را هال نیخودتان ا

(داد

... خم شدم و پسر بچه را بغل کردم .... در واقع نسوخت آتش گرفت .. دلم سوخت ...  هیگر ریمحکم به من خورد و زد ز بچه

حس  کیمثل .. قلبم جا به جا شد  يتو يزیتنش که به تنم خورد ، چ يگرما... داشت  یعجب صورت معصوم و دوست داشتن

 يتو... بچه سرش را باال کرد و نگاهم کرد ...  دمیسرم را خم کردم و پسر بچه را  بوس.... شود  ردایگم شده که ناگهان ب

...کرد  یبود که آدم را جذب م یبیغر زیچ کینگاهش 

....!؟ دینگاه پاك و معصوم نه بگو نیبه ا توانست  یم  یچه کس..  شد  یبچه نم فیخود نبود که حر  یب... زن  چارهیب



ییهرنوش صفام - خلوت خلود کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٠٠

...بود ستادهیزن پشت به ما دم در ا... گذاشتم و طرفم دم در  نیزمرا  بچه

....خانم دیببخش: زحمت گفتم  به

...جذاب شده بود نقدریدر هاله اشک ا ایبود  بایهمان قدر ز شیها واقعا چشم دانم  ینم... و نگاهم کرد  برگشت

!؟ دیکن اش  یحال دیتوانست! شد؟  یچ: گفت  زن

 اوردیکباب ب تانیدر خانه تان تا برا فرستم  یمن هر روز شاگر مغازه را م... من .. وجود دارد   یراه حل کی....   یول... ..نه :  گفتم

.شود  یما حل م يمشکل هر دو ينطوریا... 

 کیمن  نکهیا يبرا..  شود  ی، اما مشکل من دو برابر م شود  یمشکل شما حل م.. آقا  رینه خ: را پاك کرد و گفت  شیها اشک

آنوقت به ... در خانه من تا مردم به گوش صاحب خانه مان برسانند  دیایاست هر روز شاگر مغازه شما ب  یکاف... هستم  وهیزن ب

....کنم دایخراب شده را پ نیچقدر گشتم تا ا داند  یخدا م..  شود  یهم اضافه م یارگ، تهمت و آو میها یهمه بدبخت

!؟ میکار کنپس چه : گفتم  شرمنده

...  ردیگ  ینم  یپرس چلوکباب که وقت کی... بروم  دیندازی، زود من را راه ب میآ  یمن م  یوقت...  دیبکن  یلطف کی: گفت  مودبانه

....کند  یبه حالشان نم  یزود که فرق ای رید قهیده دق... به قول شما همه کاسبند  نجایا ندیآ  یکه م  ییها نیا

...تکان دادم قیسرم را به عالمت تصد. ..نبود  يا چاره

!!!آمد  یبچه هنوز م هیگر يو رفت اما صدا دیدست بچه را کش زن

***

پرس چلوکباب  کی..  ستادیا  یپشت در م...  آمد  یآرام م.. پر و پا قرص مغازه ما شد  ينگذشت که زن جوان مشتر يزیچ

!!...شد  یم دیناپد  یبر هم زدن و به چشم گذاشت  یم زی، پولش را گوشه م گرفت  یم

چطور با شرم در خودش مچاله  دندید  یاما وقت...  کردند  ینگاهش م رهی، خ رهیخ شدند  یکه داخل مغازه م  ییها يمشتر لیاوا

ت کردند هم به حضورش عاد دیشا دانم  ینم... شدند  الشیخ  یها دور باشد ، کم کم ب راس نگاه ریاز ت کند  یم  یو سع شود  یم

....شد دیناگهان زن ناپد نکهیتا ا...  نکهیتا ا... 
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 شتریهفته ب کی، گفتم پا داده  امدیهفته دوم که ن...!!  ییچا..  يشهر....  یدهات... گفتم حتما رفته سفر ....  امدیاول که ن هفته

قرار بودم   یشنبه ب کیشنبه  و ...  ها يمشتر چشمم به کیچشمم به در بود و  کیناخودآگاه ... اما هفته سوم که شد .... مانده 

چه  دانم  ینم...  دمیو بدخلق که خودم هم از خودم ترس یچهار شنبه و پنج شنبه آنقدر عصب... شنبه منتظر  هدو شنبه و س... 

 سویگ چارهیب...  را نداشتم زیچ چیکس و ه چیحوصله ه... وقت نبودم  چیبودم که ه يجور کیاما هر چه بود ... مرگم شده بود 

شنبه صبح  نکهیکه چه شده ، تا ا دانستم  یاما من خودم هم درست نم. تا بفهمد که من چه مرگم شده  زد  یو زمان م نیبه زم.. 

،  دمییپا  یرا م رونیرا کج کرده بودم و با چشم ب ام یصندل یو الپوشان یستیرودربا  ی، از صبح چشمم به در بود ، ب دیاز راه رس

......شدم  یم وانهیداشتم د.. کنم  يتظاهر به خونسرد توانستم  ینم رگید

 دیآ  یگفتم ، االن م  یه... کوچه  يتو نیچشمم به عابر کیچشمم به ساعت بود و  کیکباب بلند شد ،  يظهر که شد و بو سر

...شدم و شال و کاله کرده و راه افتادم دنبال زنبلند  میاز جا... نشد  يساعت دو شد و باز هم خبر  یاما وقت...  دیآ  یاالن م.... 

....  نیهم.. خالم خوب شود  خواستم  یفقط م...  کردم  یفکر نم میاصال به کارها... دست خودم نبود  ارمیاخت  یول... دانم چرا   ینم

!!!...نیفقط هم!! 

کوچه را دور زدم و با تعجب .... ماست  یکباب وارید به دهیچسب یندارد ، کوچه پشت يشان کار کردن خانه دایبا خودم گفتم پ

.خانه که سه تا خانه است کینه  یکباب واریکه پشت د دمید

دادم و به در  هیتکّ واریبه د... اش را  و نه اسم بچه دانستم  یمن نه اسم زن را م! خانه زن کدام بود ؟. سخت شده بود  کارم

بعد از  5ساعت ... سه ساعت .. دو ساعت ... ساعت  کی... منتظر شدم !..... ؟ کیکدام .. !..بود ؟ کیشدم ، کدام  رهیها خ خانه

گذاشت  نیزم يرا رو  ینیچادر به سر پشت به کوچه از در خارج شد ومجمعه سنگ  یباز شد و زن ها نهاز خا  یکیظهر شد ، در 

.دیچرخ ابانیبعد در را بست و به سمت خ

!!...جوانزن ... من خودش بود  يخدا

 دیامدین گریچرا د... سالم خانم : و گفتم  دمیزده به سمتش دو جانیکرده باشد ، ه دای، صدف پ  یکه از دل ماه  یآدم مثل
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!؟ یچلوکباب

!چه کار ؟ دیجا آمده ا نیا...  شنوند  یرا م تانیصدا ها هیهمسا.. نصرت  يآقا سیه: احوال گفت  شانیو پر هراسان

!!!؟ دیامدیشما چرا ن نمیام بب خوب آمده: تم گف... خوردم  جا

!؟ دیکن  یم بیرا هر روز حاضر و غا تانیها يشما همه مشتر: شد و گفت  دهیبهم کش شیها اخم

بزند ، خوب ،  بشیمرتبه غ کیدائم ما شود و بعد  يمشتر  یاگر کس  یعنی... بله   یعنینه ، : گر گرفت ، جواب دادم  صورتم

.افتاده باشد یاتفاق شی، نکند برا میکن  یس و جاو مخوب حالش را پر

را  نیمگر شما هم...  خواهد  یدلش کباب نم گری، فقط سهراب د فتادهین ینه آقا اتفاق... نه : سرعت و خالصه گفت  به

(بلند کند نیدولّا شد تا مجمعه پر از رخت را از زم!( ؟ دیخواست  ینم

داشته  یو علت بیما ع ينکرده غذا يمگر خدا! ؟...چرا : گفتم  کردم  یبلندش م نیکه از زم  یو در حال دمیسمت مجمعه دو به

!؟

... است  ضینداشته ، اما سهراب مر یو علت بیشما ع يغذا... نه آقا : گفت  زد  یکه مجمعه را از دست من قاپ م  یحال در

...دیآ  یکباب به کارش نم.. شده فقط سوپ  شیغذا

که از من   یرا باال انداخت و در حال شیها  شانه!!! چرا ؟! شده ؟ ضیبچه مر:  دمیپرس... همان طور معلق مانده بود در هوا  دستم

!؟ دیشما برو شود  یم...  دانم  ینم: حوصله گفت   ی، ب شد  یدور م

!؟ دهینکنه اصال دکتر بچه را ند نمیبب... ؟ ندیگو  یها چه م خب دکتر:  دمیپرس دوباره

!!محل بروم نیازا دیمن فردا با د،یدو  یطوردنبال من م نیکه ا نندیشما را بب ها هیاگر همسا: جواب حرف من گفت  يجا به

!، چرا ؟ دشیدکتر نبرد  یعنی:  دمیسماجت پرس با

م به اندازه من ه... نصرت  يآقا سینیبب: ، گفت  زد  یکه دستش را به کمرش م  یو در حال دیکوب نیزم يرا محکم رو مجمعه

از دکتر به آبرو  شتریپسر من هم ب... من است   یجا محل زندگ نیآنجا محل کار شما بود ، ا... را دوست دارم  میشما آبرو
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؟ میواضح تر بگو دیبا ای! ؟ دیحاال متوجه شد. ندارد  یاش فرق چندان پدر نداشته باآبرو ،   یمادر ب کیدارد ،  اجیاحت

اگر به کمک من  کنم  یپس خواهش م: گفتم  گذشتم  یکه از کنارش م  یانداختم و در حال نییرا پاسرم ...  دمیکش خجالت

.است زیعز میسهراب به اندازه پسر نداشته خودم برا... من بچه ندارم ...  دیدان  یم....  دیخبرم کن دیداشت یاجیاحت

هفته هم  کیچشمش دور شدم و تا  يبه سرعت از جلو نیهم يبرا... ام کند  غضب نگاهم کرد ، نگاهش قادر بود خفه با

.سراغش نرفتم

ثبات نداشت ، .... آرامش نداشت ... قرار بود   یب يجور کی... چه مرگش شده بود  دانم  ینم.... دل صاحب مرده  نیامان از ا اما

.انستد  یو چرا خودش هم نم  یچه کس يدائم منتظر بود ، دلواپس بود جزر و مد داشت ، برا

، اما جرات نداشتم بروم  دیجوش  یو سرکه م ریاز زن نشد ، دلم مثل س يجگر گذاشتم اما باز هم خبر يهفته دندان رو کی

دور و  کرد  یهر چقدر هم که َقَدر ، جرات نم يکه هر مرد  ییها از آن جذبه... با جذبه بود   یبیجور عج کیزن . سراغ زن 

هر ...  شد  یاما نم... حواس خودم را پرت کنم  کردم یم  یسع... کردم سر خودم را گرم کنم   یم  یشود ، مدام سع یبارش آفتاب

راستش را .. را  سویداشتم و نه حوصله خانه و گ ینه حوصله کار و کاسب...  رفت  یدست و دلم به کار نم کردم  یکه م يکار

و فکر  رفتم  ی، صبح تا شب با خودم کلنجار م بودمه شدم از دست خودم کالف. حوصله خودم را هم نداشتم  یحت یبخواه

ساکت و مغموم در مغازه  قهیدوبار آمده و چند دق يا ؟ زنک هفته يمردم چه کار دار وهی، نصرت ، تو به ب  یه( که  کردم  یم

روز  کی گرید يها يمشترر اگر اصال مگ...!!! ندارد  سمانیهمه آسمان ر نیکه ا نیاش گرفته و رفته ، ا بچه يو غذا برا ستادهیا

، چه وقت   یدارد که ک یبه تو چه ربط نمیبب! ؟...  یکن  یم شان میج نی، تو س ندیاینصرت ن یسراغ چلوکباب گریهوس کنند و د

خودت درست  ياست که برا يچه حال و روز نیا!! نه ؟ ای کند  یاصالً هوس چلوکباب م ای!! ؟... کند  یهوس چلو کباب م

دنبال تخم و ترکه مردم راه ... است  دیکارها از خاندان خوشنام نصرت بع نیبکش نصرت اهللا نصرت ، ا الت؟ خج يا کرده

 نیا يشده که تو فقط برا  یحاال چ..  میتیهمه  نیا... همه بچه  نیا!!!  کنم  یاست که باور نم میتیکه چه ؟ نگو چون  يا افتاده

(!!دلت کباب شده ؟  یکی
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، با وجدانم کلنجار  کردم  یم حتیخودم را نص  یه.نداشت  يا دهی، اما فا گفتم  یجمالت را ته دلم به خودم م نیار اهزار ب يروز

و به وجدان و شرافتم دهن  دیکش  یهمه منطقم خط بطالن م يته دلم ، رو يزیاما چ... وسط  دمیکش  یشرافتم را م يو پا رفتم  یم

.کرد  یم یکج

، مردد بودم اما  زد  یشور م  یبیخانه زن شدم ، دلم طور عج  یپنجشنبه غروب که شد ، دوباره راه.. شد  زرویهم دلم پ عاقبت

.شد دهیگره شد و محکم به در کوب میها چشمم که به در خانه زن افتاد ، مشت

باز شد و زن جوان بدون چادر در  مینشده بود که در به رو زانیاز کنار بدهنم آو میها داشتم معطل بمانم ، اما هنوز دست انتظار

اشک از  دیمن را که د... ، رنگ انار شده بود  یچنان هراسان بود و وحشت زده که صورتش از سرخ. شد  دایآستانه در هو

!!...شد ریچشمانش سراز

!افتاده ؟ یاتفاق:  دمیپرس نگران

سهراب وسط اتاق افتاده بود و داشت ...  دمیسمت اتاق دو به... با انگشت به اتاق اشاره کرد ... توانست خوب حرف بزند   ینم

چقدر سبک بود ، مثل پر کاه ، به سمت در .. بغلش کردم .. داغ بود   یلیگذاشتم ، خ اش یشانیپ يدستم را رو...  دیلرز  یم

زن تازه آن موقع بود که  چارهیب... سرش انداختم  ي، چادر زن را هم برداشتم و دم در رو یسسر راه از چوب لبا....  دمیدو

چادر را از من . ها را نداشت  حرف نیاحوال بود که حوصله فکر کردن به ا شانیاما آنقدر پر..... آمد که حجاب نداشته ، ادشی

.نبود يادیراه ز نیتا ماش..... ،و زن هم پشت سر من  دمیمن دو... سرش مراتب کرد  يگرفت و رو

...راه بود قهیکمتر از دو دق دیشا دمیدو  یهمه راه را م بود ، اگر یکنار چلوکباب نیماش

به  يگرید يجا...  یهزار تختخواب مارستانیب رساندمش  یم دیبغل مادرش گذاشتمش ، با يکه تو  یوقت دیلرز  یهنوز م بچه

 کی... ها بنز داشتم  وقت ، آن دمیفرمان را چسب  یپدال گاز گذاشتم و دو دست يرا رو میپا. باشد  کیکه نزد دیرس  ینظرم نم

 قهیفکر نکنم پنج دق... گاز دادم  شد  ینکردم و تا م يمن هم نامرد....  آورد  یکم نم يداد  یبنز کرم رنگ که هر چقدر گاز م

 مدیدو  یم مارستانیب يرها کردم و بچه به بغل تو مارستانیدر ب يرا جلو نیماش....  میدیرس مارستانیکه به ب دیطول کش شتریب
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 تیبه خاطر انسان!!!... ؟... زدم  یداشتم به آب و آتش م  یبه خاطر چه کس دانم  ینم...  کردم  یآن موقع اصال به احساسم فکر نم... 

!!به خاطر دلم ای!!!... ؟..زن  کیدردناك  یپناه  یبه خاطر ب!.... ؟ میتیبچه معصوم  کیبه خاطر !.... ؟

 يزیچ... ها نگاه کردم  ولو شدم و به ولوله دکتر یصندل يهمان جا رو... راحت شد  المیخ... گرفت  لیکه بچه را تحو دکتر

....شد رهیاش خ فروغ به بچه  یب يها داد و با چشم هیتکّ واریبه د. نداشت  ستادنیا ي، نا دینگذشت که زن هم از راه رس

!!؟ دییبچه شما نیمادر ا:  دیپرس دکتر

.....بله: زحمت گفت  به

!است ؟ ضیبچه مر نیچند وقت است که ا: دیپرس کترد

دو هفته: گفت  زن

!! ؟ دینکرده ا شیبرا يکار چیبد حال است و شما ه نقدریبچه ا نیدو هفته است که ا!!..... دو هفته ؟: دکتر بلند شد  يصدا

...دشیاوردساعت زود  کی... ، تمام بود  دیکرد  یصبر م گریساعت د کی!.... ؟ دشیبکش دیخواست  یم

...زن پر از اشک شد يها چشم

حال  يتو اگر مادر بود... خانم  ریمن آبغوره نگ يبرا: گفت  کرد  یم اهیرا س شیرو يکه به سرعت کاغذ جلو  یدر حال دکتر

(با سرش را به سمت من برگرداند.... ( پدرش کجاست ؟.. .نبود  يجور نیبچه ات ا

!!بود ؟ يمن پدرش هستم ، امر: و گفتم  ستادمیا میپاها يدرتم روبا همه ق  یدانم چرا ، ول  ینم

کرده ، دارد از دست  هیبچه ذات الر نیا!.... آقا ؟  دیکرد یشما چرا چشم پوش: گفت  يبا لحن آرام تر... جا خورد  دکتر

.....، خفه شده بود دشیآورده بود رید گریساعت د کی،  میگو  یاغراق م  یب...  رود  یم

.شده بود  یصورتش حاال صورت یقطرات تند سرم و دارو ، سرخ ریز... بچه نگاه کردم  هب

و وابسته به مرد هستند که اگر  یآنقدر خانگ يامروز يزنها... خانم دست تنها بود ... بودم آقا  تیمن مامور: من و من گفتم  با

خوب منتظر شده تا !.... دست تنها ؟ فهیضع نیبکند ، ا توانسته  یچه کار م..  دیآ  یاز دستشان بر نم يکار چیمردشان نباشد ، ه
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 .شود  یسرما خورده و خودش خوب م کرده  یفکر م...  شود  یبدحال م نقدریدانسته بچه ا  یچه م... من برگردم

.بخش اطفال اتاق دوازده مشیبر  یم: ما هل داد و گفت  يبرانکادر سهراب را از جلو پرستار

! نکرده بود ؟ يکار چیدو هفته ه نیواقعا ا  یعنیخوش ك شد ،  شیها ، چشمم به قدم دیبال سهراب و پرستار دوجوان دن زن

!چرا ؟

(و از در خارج شد( گذشت  ریخدا را شکر که به خ..  دیو به سرعت به ما برسان دیکن هیها را ته دارو نیا: گفت  دکتر

شما جان سهراب را ... نصرت  يممنون آقا: چشمش که به من افتاد گفت .. بود  دهستایزن دم در اتاق دوازده ا.... بخش  رفتم

.دینجات داد

و فکر ... لبخند هم نزدم تا چندشش نشود  یحت... احساس آرامش و پناهش را خراب کنم  خواست  یدلم نم.... نگفتم  يزیچ

.، دکتر عجله داشت رمیسهراب را بگ يدواها روم  یمن م: فقط گفتم ... هستم  يا نکند که من مرد فرصت طلب و هرزه

و بعد به زن نگاه کردم با  چیبا تعجب اول به سو... کف دستش بود  نیماش چیسو.. را به سمت من گرفت و باز کرد  مشتش

هم  نیا. ..من درها را قفل کردم ... هم باز بود نیماش يها در..  دیفرمان جا گذاشته بود يرا رو چیگفت ل سو یحیمل يصدا

.چیسو

به همه وجودم   ینیریتکه و ش  یانگشتم که به کف دستش خورد گرم... را از کف دستش بردارم  چیرا دراز کردم تا سو دستم

ببرد و   یاز رنگ صورتم به حالت نگاهم  پ دمیترس.. نگاهش نکردم  یحت گرید... سرم را باال نکردم ... شرمنده شدم ...  ختیر

راه  کیها آغاز  قدم نی، ا گفت  یته دلم م يزیچ...  دمیرا قاپ زدم و به سمت در دو چیوس... روزم آمده  بفهمد که چه به

.است یطوالن

سوم فصل

به تنش  یینا گریکرده بود ، آنقدر دوا و سرم و آمپول به بچه زدند که د  یسخت هیذات الر... کردند  يهفته بستر کیرا  بچه

همه باور کرده بودند  گرید..  مارستانیب رفتم  یبچه هر روز ، ساعت مالقات م دنیهفته به بهانه د کی نیمن هم ا.. نمانده بود 
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!!....همه جز خودم و مادر بچه.... ، یهم چه پدر مهربان نآ... که من پدر بچه هستم 

سهراب ...  نیروز ماش کی.. تفنگ روز  کی.... روز توپ  کی،  دمیخر  یسهراب م يبرا ياسباب باز کیهفته هر روز  کی نیا

...دیدرخش  یبود که در چشمان مادرش م تیبرق رضا...  دیخند  یم يکه از شاد

 کردم  یها هم که تظاهر م سهراب آنقدر يوگرنه شاد.. سهراب  ي، نه برا دمیخر  یم هیراض يرا برا ها يواقع من اسباب باز در

....مهم نبود میبرا

دلم قند آب  يآن وقت تو.... مثال به سهراب  دوختم  یو چشم م هیراض یصندل يرو نشستم  یآنجا و م رفتم  یروز ظهر که م هر

آن  يایشده بود همه دن نیو ا...  کند  یدر موردم فالن فکر را م نکهیا ای،  کند  یدارد نگاهم م هیکه االن حتما راض کردم  یم

!!!....من يروزها

به ما  زد  یزل م صدایو ساکت و ب ستادیا  یم يا گوشه کی... ام  و نه از خانواده دیپرس  یاز من م يزینه چ.. . زد  ینم  یاما حرف هیراض

و عاقبت  داد  یداشت که به آدم آرامش م  یخاص نهیجور طمان کی... ، کم حرف بود و صبور  آمد  یخوشم م نشیاز هم... 

  یچطور ممکن بود خوشحال شوم وقت! صال خوشحال نشد ، من بودم که ا  یشدنش ، تنها کس رخصسهراب مرخص شد و از م

باز  هیمن و سهراب و راض انیبود که م ییو آشنا تیمیباب صم دمیتنها ام گریحاال د. ام را از دست داده بودم  بهانه هر روزه

 نیاز ماش يهراب را بغل زد و جلدس  هیخانه سر کوچه ، راض میدیرس  یوقت نکهیا ي، برا اوردیدوام ن ادیشده بود که آن هم ز

....شد ادهیپ

!من بغلش کنم ؟ دیاست ، اجازه بده نیبچه سنگ! خانم کجا ؟ هیراض:  دمیپرس

عمر آهسته آمده و  کی.... را نشورند  میتا مردم آبرو شورم  یرخت مردم را م. هستم  يمن زن آبرودار: گفت  یستیرودربا  یب

ما زحمت  يبرا  یلیشما خ.... را ندارم  هیدر و همسا یخاله زنک يها یحاال هم حوصله وراج. اشد پشت سرم نب  یام تا حرف رفته

(کوچه گم شد چیو در پ(   دیریگ  یشما هم قطعاً اجرتان را از خدا م.. من از شما متشکرم ... نصرت  يآقا دیدیکش

 دتیگز  یاش م زنبور جسارت و جذبه ، یکن کشیرا نزد انگشتت یخواست  یعسل بود که تا م يزن مثل کندو نیا... رفتم  واع
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که آرام  يدلم را ، از مهر دیبا... را هم نشمردم  امدنشین يروزها یحت گرید... کردم فراموشش کنم   یشدم و سع دیام  نا...!! 

  ی، سع شکستم  ینفسم را مو کمر  داشتم  یبر م نیتبرز دیبا...  کردم  یم  ی، خال کرد  یم زیآرام داشت ظرف وجودم را لبر

هم موفق شده  يتا حدود... درونم غلبه کنم  بکاریفر طانیتا بتوانم به ش سویو به گ. فکر کنم  تمیو انسان یبه مردانگ کردم  یم

.شد شیدایپ هیروز ظهر دوباره راض کیبودم که ناگهان 

 يجلو دمی، دخل مغازه را رها کردم و دو دمشیحال د نیاتا با ... در حال انفجار بود  تیگل انداخته بود و از عصبان صورتش

....مغازه

صاحب خانه ....  کهیمرت نیا: ، شمرده شمرده گفت  ردیرا بگ شیها اشک يجلو کرد  یم  یکه سع  یمن در حال دنیبا د هیراض

 هیفردا صبح تخل ایکن ،  ادیامروز ز نیاجاره ات را هم ایراه انداخته که  دادیداد و ب هیهمه در و همسا نیا يآمده جلو... مان 

....کن

، باز حرف خودش را  کنند  ینم ادی، بعد از قرارداد که اجاره ز میمگر ما قرارداد نبست:  میگو  یچه با آرامش و متانت م هر

.  کند  یقبول نم.... ز ماه بعد باز باشد ا..... ، دیماه که خبر نداده بود نی، اما ا کنم  یباشد ، چشم اجاره را اضافه م میگو  یم زند  یم

حاال اجاره  نیاز هم ای...  شود  ی؟؟ نه نم.... نشد نتوانستم ، نداشتم  ییبعد سر ماه بگو ینیبنش  یماه مجان کی یخواه  یم دیگو  یم

!!...کن هیتا تخل  یکن  یم ادیات را ز

!؟ خواهد  یچقدر اضافه م: کردم و گفتم  بمیج يتو دست

...  دهم  یپول را به شما قرض م نیا: به سرعت گفتم  نیهم يبرا.... نداشتم  يا چاره  یسوخت ول شیدلم برا)..... ه شد شرمند )

!!...هر وقت دستت پر شد پس بده

 یباسع نیکه بخواهم هر ماه به ا آورم  یدر نم نقدری، من ا دیراستش را بخواه!.... ؟؟  یباالخره که چ: را تکان داد و گفت  سرش

.کنم  یم  یاما از ماه بعد خانه را خال...  دهم  یماه را م نیا.... حرام خور بدهم بابت اجاره 

، هر چه تا به حال رشته کرده بودم ، همه  دمیتازه آن موقع بود که فهم.  نییپا ختیر يشدن خانه که آمد قلبم هرّ  یخال اسم
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!!بودم هیراض ماریمن هنوز ب... عوض نشده بود  يزیچ. پنبه بوده 

ما ساالد درست  یکباب يآهان شما برا.. شما ... چطور است که شما .... دارم  يفکر بهتر کیمن .... نه ... نه : گفتم  ناخودآگاه

هم به نفع . است   یفکر خوب دیباور کن! و شور و مخلفات ، چطور است ؟ هان ؟ یمثل ترش یخانگ يها یساالد و ترش! ؟ دیکن

!!.....به نفع من شماست هم

....پا و آن پا کرد نیمردد ا  یکم

 زیسر م میبفرست مانیکه همراه غذا میجز ماست ندار یجور مخلفات چی، ما ه دینیبب: اشاره کردم و گفتم  خچالیبه سمت  عیسر

.دیدر حق ما لطف کرده ا  ی، کل دیکار را بکن نیاگر شما ا....  يمشتر

!....قبول کرد _

خوب پس از امروز به : گفتم  کردم  یرا به سمتش دراز م یکه دو تا هزار تومان  یو در حال دمیرا بهم مال میها دست یشالبا خو

!!....پرداخت شیهم پ نیا...  میبعد همکار

.....شد آغاز ارتباط دوباره ما نیا و

گوجه ...  یترش ازیپ...  یترش ریس... اضافه کرد ها يمشتر يو شور را به مجمعه غذا یبزرگ ترش يها زود کاسه  یلیخ هیراض

.. کلم شور .. شور مخلوط ...   یترک یترش.. مخلوط  یترش...  یلبو ترش...  یکلم ترش...  یکدو ترش.....  یفلفل ترش...  یشیتر

 یکاسب... هم پر طرفدار بود   یلیو اتفاقا خ کرد  یم هیپامنار ته یچلوکباب يبرا هیبود که راض  ییزهایشور و ساالد از انواع چ اریخ.

 يشده بود که برا يا که مخلفات غذا بهانه نیهم!! من  شتریو البته از همه ب ها يبود و هم مشتر  یراض هیهم راض... خوب بود 

و کم و کاست   یاش را ب اجاره خانه توانست  یکه م نیهم هم هیبود ، راض سمن ب يبرا نی، هم هیوقت راض  یوقت و ب دنید

 يشنهادیپ هیروز راض کی نکهیتا ا رفت  یم شیطور پ نیهم زیو همه چ... بود   یکاف شیدلشوره سر برج به صاحبخانه بدهد برا

.کرد

 شیها باز کرد ، چشم میدر را به رو. بود  يگریطور د هیاش ، راض در خانه رفتم  یم هیراض یسفارش هفتگ يبرا  یشب وقت آن
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، از کلّ  شناختم  یاخالقش را م گرید. کاغذ را به سمتش دراز کردم  شهیمثل هم یمعطل  یکردم و بسالم . داشت   یبیبرق عج

 يبرا...!! طور  نیاش هم هم ام پشت در خانه مدت یطوالن ستادنیاز ا... آمد  یخوشش نم دمکلّ کردن با من که مرد نامحرم بو

 دادم  یکاغذ و پول را م عیو سر کردم  یاز سهراب م یکوتاه یو احوالپرس اش ، سالم در خانه رفتم  یبار م کی يا هفته  یوقت نیهم

.ابانیبه خ زدم  یم یمعطل یوب

آقا نصرت : به اطراف کرد و گفت   یگرفتن کاغذ هراسان نگاه يدراز کردم ، به جا هیکاغذ را به سمت راض  یبار وقت نیا اما

!!!!.....در مورد... تان داشتم راستش من کار... داخل  دیبفرمائ دیاگر فرصت دار

تخت  يداخل خانه و رو دمیدر چپ يرا هل دادم و از ال هیراض.. نشدم  هیحرف راض یمابق دنیخوشحال شدم که منتظر شن آنقدر

....نشستم اطیوسط ح

..... آقا نصرت ... ه ن.... جا  نیا: گفت  شد  یم دهیبه زحمت شن شیکه صدا  یبعد در حال... لبخند زد و در را بست  هیراض

!!!....داخل دیبفرمائ

.....گفتم و وارد خانه شدم يا اهللا ای... کم مانده بود سکته کنم  گرید

سالم : گفت  يبغلم و با شاد دیپر دیمن را که د...  کرد  یخانه درست م تیگوشه اتاق نشسته بود و داشت با چوب کبر سهراب

....نصرت جون

 یطفلک بچه ، داشت از خوشحال... گذاشتمش  نیزم يهوا چرخاندمش ، رو يچند بار قلمدوشم تو نکهیو بعد از ا دمشیبوس

.کرد  یغش م

با چادر بپوشاند ، معذّب  شتریصورت ماهش را هر چه ب کرد  یم  یکه سع  یمقابلم گذاشت و در حال ياستکان چا کی هیراض

اما با ...است  حانهیوق  یلیالبته به نظر خودم خ... به شما بکنم  يشنهادیپ کیداخل تا  دییایمن ، من از شما خواستم ب: گفت 

......ماست يبه سود هر دو دیاگر شما قبول کن.... دارد  یخودم فکر کردم چه اشکال

 يام توبا وقاحت تم کهیکردم و در حال هیرو به راض يبا شاد... بکشم  غیج یکم مانده بود از خوشحال.... صورتم سرخ شد  رنگ
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!!...دیشما بفرمائ  یهر چ: شده بودم گفتم  رهیخ شیها چشم

البته جسارت نباشد ، من ... ، هر روز چند جور غذا هم بپزم  خواستم  یم.... آقا نصرت : و گفت  دینگاهش را از من دزد هیراض

!بادمجان هم اضافه شود ؟ میآبگوشت و حل و يزیدارد به چلوکباب ، کوفته تبر یاما چه اشکال... است  یآنجا چلوکباب دانم  یم

اما ...  زد  یداست راجع به آبگوشت و کوفته حرف م هیو راض گرید يذهن من رفته بود جا...  دمیفهم  یرا نم هیحرف راض یاولمن

.هم خوب بود  یلیاتفاقا خ! داشت ؟ یچه اشکال!.... چرا که نه ؟...  دمیرا فهم هیباالخره منظور راض

.شد  یعوض نم يزیچ.  شدم  یمنصرف م داد  ینداشت ، فوقش اگر ضرر م يکه ضرر شامتحان

و  يزیکوفته تبر يکجا دانستم  ینم. بودم دهیخوشحال شد ، آنقدر که تا به حال ند  یلیخ... هم گفتم  هیرا به راض ها نیهم

با چلّو ...  یصنف و کبان يگور بابا..  شد  یآب م دلم يبود ، من هم قند تو  یراض هیکه راض نیداشت ، اما هم یآبگوشت خوشحال

!!...شیچلو  یو ب

: گفت   یشگیمن شادمان بود ، با همه جذبه هم تیرضا دنیکه هنوز از شن  یرا از مقابلم برداشت و در حال ییاستکان چا هیراض

.دینشو مانیپش دیکردکه به من  يکه از اعتماد دهم  یقول م... پس فردا صبح  يخوب پس قرار ما باشد برا

  یکس یمانیوقت باعث پش چیشما ه.  ستیبه قول دادن ن یاجیاحت: گفتم  رفتم  یکه به سمت در م  یبلند شدم و در حال میجا از

!...آنکه نگاهش کنم در خانه را بستم  یو ب  دیشو  ینم

چهارم فصل

 میکوفته و آبگوشت و حل یکه آنقدر که متقاض  ییتا جا...  دندیکش  یمردم دم در صف م گرید... معجزه کرد  هیراض يغذاها

  ییتا جا! من پر تر و پر تر  بیو ج شد  یهر روز بزرگتر و بزرگتر م هیقابلمه راض...  میکباب نداشت ی، متقاض میبادمجان داشت

.کنم فتتاحا  یگرفتم شعبه دوم میکه تصم

 يبرا هیشب دوباره بروم خانه راض کیگرفتم  میتصم نیهم يبرا... د هم بود که ممکن نبو هیشعبه دوم ، محتاج راض اما

 نییکرکره مغازه را که پا.  گذشت  یم هیمن و راض ییسال از آشنا کی بایهست که شب جمعه بود و تقر ادمیخوب ... مشورت 
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!...شدم هیراض خانه  یگفتم و راه يا  یعل ای، ته دلم  دمیکش

 هیدر واقع راض... من باز شد  يدر زدم تا در آن خانه رو  یلیدر را باز کند ، اما آن شب خ يجلد هیضکه زدم ، توقع داشتم را در

.رفتم  یداشتم م گریباز کرد که د ریدر را آنقدر د

 ینور چراغ فانوس يکوچه و نه کورسو یکیدر که بلند شد ، با شتاب به سمت در برگشتم ، اما نه تار يچرق چرق لوال يصدا

...نمیرا درون چادر نب هیراض کلیسرم ، باعث نشد که مچاله بودن ه يباال

...در دلم خشک شد اقیبر لبم و اشت خنده

!خانم ؟ هیراض: گفتم  آهسته

!بله ؟: گرفته و دورگه جواب داد  شیصدا

!شده ؟ ضیافتاده ، باز سهراب مر یاتفاق:  دمیپرس

.....نه ، سهراب خوب است: داد  جواب

 نکهیبا شما صحبت کنم اما مثل ا یموضوع کیمن آمده بودم امشب راجع به ) جواب نداد !( شده ؟  یپس چ:  دمیپرس رهدوبا

.میآ  یم گریشب د کی روم  یباشد م...  ستین شیموقع

(و از جلو در کنار رفت....( اتفاقا من هم با شما کار دارم ...  دیبمان.... نه : گفت   یسخت به

.....چهار.... سه.. دو ...  کی...  شمرد  یرا م هیراض حیتسب يها نشسته بود و دانه هیشدم ، سهراب وسط جانماز راض اتاق وارد

...نصرت يآقا دیبفرمائ: گفت  هیراض

.نشستم

... نصرت من منتظرم  يخوب آقا: گفت  ختیر  یرا درون استکان م يکه چا  یهم رفت و کنار سماور نشست و در حال هیراض

....دیبفرمائ

فکر  نیوقت به ا چیچرا من خودم ه دانم  یشما فوق العاده بود ، نم شنهادیپ... خانم  هیراض دینیبب: و من کردم و گفتم  من
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فکر به مغز شما برسد  نیبود که ا نیقسمت ا... جور فکر است  کی يا هر کله يراست گفته اند که تو ها  یمیبودم ، قد فتادهین

و آبگوشت و  میحاال که کباب به عالوه حل میگو  یمن م... دارم  يفکر تازه تر کیحاال هم من ...  دیایسفره شما ب و نونش سر

 نکهیوجود دارد آن هم ا  یمشکل کیفقط ..  میهم بزن گریشعبه د کی، ما  دهد  یخوب جواب م نقدریو شور ، ا یکوفته و ترش

!؟ میکار کن آن را چه...  میخانم شماره دو ندار هیراض

(در نگاهش یحالت چیلبش بود و نه ه ينه لبخند رو.... نگاهش کردم  )

دستپنجه  توانم  یمن م میبزن ها  یکینزد نیاگر شعبه شماره دو را هم ، هم.... وجود دارد   یآن هم راه حل يالبته برا: دادم  ادامه

!! یبگو بد گفت! ؟ یباجبد گفتم ، .. به آن جا برسانم  نیجا با ماش نیشما را از ا

نه به خاطر   یول.... صاحب خانه جوابم کرده : گفت  یآرام يشده بود ، با صدا رهیهمان طور که به آب چکان سماور خ هیراض

(نگاهش کردم رتیبا ح.... ( اجاره 

ام راه  خانه يمرد نامحرم تو... من گفته اند که من ،  ها هیهمسا...  ها هیهمسا دیگو  یم یعباس يآقا!.... به خاطر حرف مردم ؟

.دهم  یم

 نیچطور توانسته بودند پشت سر چن..  شناختمش  یم...  داد  یاجازه نم اش یذات يایح... نتوانست حرفش را ادامه دهد  گرید و

....زن چارهیب... غصه دار و ناراحت است  ادیحدس بزنم تا چه  توانستم  یم.  اورندیحرف در ب ينطوریا یبیزن نج

 ایمردم عادت کرده اند ، .. هست  شیتو  یحرف کی،   یهر جور رفتار کن... دارد  یتیچه اهم..... حرف مردم با د هواست :  گفتم

ما شا اهللا يا نکرده شرفتیخوب کم پ.... مورد حسادتشن  يحاال شد يتا به حال مورد ترحمشان بود.. حسادت  ایترحم کنند 

...!!

خواهم  یرفعه سهراب م يمن پول را برا... نصرت  يآقا... نه ... نه : گوشه چادرش پاك کرد و محکم گفت  چشمش را با شک 

.....تمامش کنم دهم  یم حیترج...  خواهمش  یام باشد ، من نم بچه يپول آبرو نیا متیاگر قرار باشد ق... 

 کیآدم عاقل که به خاطر ...  زند  یجا نم يزود نیآدم که به ا!! ت ؟اس  یچه حرف نیا.... نه : هراسان گفتم ... تته پته افتادم  به

که  يا سر ندارد و بچه هیکه سا  یآن هم زن...  کند  یاش را خراب نم خودش و بچش ندهیمشت آدم احمق و حرف مفت مردم آ



ییهرنوش صفام - خلوت خلود کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣١٤

........پشت ندارد

و  شود  یم يهمباز ها نیبچه من هم ، فردا با بچه هم.. . کنم  یم  یمردم دارم زندگ نیمن با هم: چادرش مچاله شد و گفت  يتو

مثل کبک سرمان را  میتوان  یما که نم.... مردم  يایوسط در میقطره ا کیام  احمق ، من و بچه ریغ ایاحمق ...  رود  یمدرسه م

... ما را درك کنند  يبطه کاربودم که مردم بتوانند را دواریمن ام. من ! پدر مردم و دهن ولشان  رگو مییو بگو میبرف کن يتو

سر قبر مرده هم که برود  وهیکه زن ب ییاز آنجا...   یول..  دیایاز کنار معاشرت من و شما در ن  یهم مواظبت کردم که حرف  یلیخ

ه شما تا ب دییایب خواستم  یحاال هم م... از حرف مردم در امان نماندم  هم چارهی، من ب آورد  یحرف در م شی، مرده شور برا

ام که هر وقت دلش کباب خواست تا جمعه صبر کند ،  ، با سهراب هم صحبت کرده دیمن نباش يکه از فردا منتظر غذا میبگو

....دانیکبابخانه دور م برمش  یها م جمعه

 گریمن د...  مآورد  یلحظه هم دوام نم کیمن  هیبدون راض... من  يخدا يوا... سرم خراب شد  ياش تو ، با همه هفت طبقه ایدن

سالم و  کیو در حد  قهیفقط چند دق دنید نیاگر ا ی، حت کردم  یهر روزم تا شب م هیراض دنید دیها بود که به ام مدت

ها بود که  حساب و کتاب دل صاحب مرده من مدت... پرس چلوکباب  کی دنیدر حد خر ای. آن هم پشت در بود  یاحوالپرس

 کردم  یچه کار م ام وانهیدل د نی، من با ا گشت  یو بر نم رفت  یزن م نیحاال اگر ا.... شده بود لیاز دستم در رفته بود و عقلم زا

.... یو منطق یفکر اصول کی...  کردم  یم يرفک کی دیبا! ؟ دادم  یام را چه م قلب آتش گرفته نیجواب ا!!.... ؟

راه  کیمن ...  ستیراهش ن نیخانم ،ا هیراض: گفتم  شدم  یمتر  کینزد هیچند قدم به راض کهینشستم و در حال میدو زانو يرو

....!میچطور بگو دانم  یفقط نم.... خودتان  ندهیشود ، هم آ نیبچه تضم نیا ندهیکه هم آ  یراه کی... سراغ دارم  يبهتر

...به دهانم چشم دوخت هیراض

و پشت  روم  یم شهیهم يبرا دیبعد هم اگر خواست...  رمیگ  یو جوابم را م زنم  یحرفم را م: جراتم را جمع کردم و گفتم  همه

.....کنم  یسرم را هم نگاه نم

...حاج و واج نگاهم کرد هیراض
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من هم ...!!  دیدیاز زنم هم نپرس!... که چرا اوالد ندارم ؟ دیدیوقت نپرس چیشما ه: دوختم و گفتم  یقال يها را به گل چشمم

  یول...   یول... نسبت به شما دارم  یکه قد و غرض دیفکر کن ای،  دیرا از دست بده تتانیامن دیاگر بدانگفتم مبادا ... نگفتم  يزیچ

... هستم  وانهیزن د کی ریمن اس... تفاوت   یالبته با کم... درست مثل خود شما ... تنها هستم   یلی، من هم خ دیدان  یم  یول.... 

.مدام عذاب خواهد داد که هرگز مادر نخواهد شد و من را  یزن

....گرد شد هیراض يها چشم

واقعا معلوم نبود که ... داشت و اوالد  ها وانهیبانو ، شباهت به د سویگ يکجا....  گفتم  یچرا داشتم دروغ م...  دمیکش خجالت

....کرده بود لیپاك عقل و وجدانم را زا.. اما دلم ... اما !.....از من نباشد ؟ رادیا

!!!؟ دیبود چرا عقدش کرد وانهیاگر د:  دیپرس زحمت به

، ناف بر هم  ي، از وقت نوزاد  یما از بچگ نکهیا يبرا: گفتم  یمعطل  یدر آوردم ، ب نمیآست يجواب را از کجا نیدانم ا  ینم

تنها راه نجات ....  قران و صنار ، بلکه هزاران هزار تومان کیبود ، آن هم نه  سویپدر من بدهکار پدر گ نکهیا يو برا میبود

.بود سویشرط پدر گ نیا... بود  سویپدرم ازدواج با گ

!؟ دیچرا طالقش نداد:  دیپرس دیترد با

 چارهیاست ، اگر طالقش بدهم ب یمغازه کباب نیهم سویمهر گ نکهیا يپدرم و هم برا یبده يهم برا....  توانم  ینم: غصه گفتم  با

....است ، من حوصله ساواك را ندارم یحکومت نیتازه پدرش از متنفذ...  شوم  یم

پسر جان من  نیبب: کنار و گفت  دیشب مرا کش کیپدرش .  بندند  یدستمال نم کند  یرا که درد نم يهم گفته اند ، سر میقد از

بکن   یبکن یخواه  یم یبه اوقات فراغت تو ندارم ، هر غلط يهم کار نیهم ي، برا ستیتو زن بشو ن يکه دختر من برا دانم  یم

.انداخت  یآنجا که عرب ن فرستمت  یم رنهفقط دختر مرا طالق نده وگ... 

با خودم گفتم تا ... ها را هم نداشتم  راستش حوصله زن.... نداشتم  يگریچاره د.... هم ، من ماندم و تحمل کردم  نیهم يبرا

 دمیشما را د نکهیتا ا...  ام  یدنبال زندگ روم  یو خودم هم م کنم  یکه مرد ردش م  یوقت دارم  یاش م نگاه. زنده است  سویپدر گ
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که به عقد دائم  دیاگر قبول  کن...... ، اگر  میهم هست يبرا یمناسب نهیمن و شما گز دیدان  یخوب ، م  یعنی...  دمیشما را که د... 

و از دست  دیکن  یم دایسر پ هی، هم شما سا شود  یصاحب پدر م شهیهم يبچه برا نیهم ا ينطوریا...  دییایمن در ب  یشگیو هم

... است   یکه حق هر انسان يا  یزندگ... را تجربه کنم   یقیحق  یزندگ کیتوانم   یمن هم ، م.. . دیشو یحرف مردم خالص مم

سر راه هم قرار  اصال به نظر من از لطف و حکمت خدا بوده که ، من و شما.. ، هم بنده خدا  شود  یهم خدا شاد م ينطوریا

!!!چرا من و شما ؟.. همه مرد  نیا... همه زن  نیا... همه آدم  نیوگرنه ا...  میریبگ

 توانستم  ینم.... شده بود  رهیزده به من خ رتیگرد و متعجب ، ح يها هنوز هم با چشم... از چادرش شل شد  هیراض دست

......رفتیپذ  یم نکهیا ای...  نکهیا ای انداخت  یم رونیاش ب زا از خانهمرا با جارو و ناس... را حدس بزنم  اش يعکس العمل بعد

همه وجاهت ،  نیتو با ا...  بایهم ز  یلیو از بد روزگار خ  یجوان  یلیتو خ.. عاقل باش ... جان  هیراض... سرعت ادامه دادم  به

...  يندار یها و حرف مردم خالص از شر چشم نظر مردسرت نباشد ،  ي، تا مرد باال  یکن میسوراخ مار هم که قا يخودت را تو

 ای، من با خودم فکر کردم که خدا يمن باز کرد يشد و تو بدون چادر در را به رو ضیسهراب مر هآن روز ک میراستش را بگو

.. سرت بشوم  هیسا توانم  یاما من م....!!!  یپناه  یهمه ب نیبا ا  یهمه گرگ و زن نیو ا  ییبایهمه ز نیزن برس ، ا نی، به داد ا

جمع و جور   یکم.. آمد  رونیجمع شد و از بهت ب شیها لب....!!! ات  خانهپدر بچه ات و چراغ ... مردت بشوم ... پناهت بدهم 

....تنم فرو رفت ياز درون مردمک چشمانش مثل سوزن تو يزیچ... قورت داد   یشد و آب دهانش را به سخت

 نیکتم را از زم....  رفتم  یببرم م نیرا هم از ب نمانیمانده ب  یته مانده حرمت باق نکهیهتر بود قبل از اب... بلند شدم  میجا از

.....گذشتم هیبرداشتم و از کنار چادر پهن شده راض

!!!!...آقا نصرت: گفت  هیراض دمیدر که رس کینزد

به سمت من بود ، اما نگاهش سهراب را دنبال  شیرو... بود و رنگ به صورت نداشت  ستادهیدر چهار چوب در ا....  برگشتم

کردم و خودم را از چشم مردان  هرزه حفظ  زیمردم را تم يها خانه.. سهراب رخت شستم  ندهیمن به خاطر آ: گفت ...  کرد  یم

پاسوز  خواهد  یدلم نم... اما سهراب .... ندارم  يمرد چیبه ه يدیچشم ام گری، د ام همن بخت خودم را امتحان کرد... کردم 
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.....به پدر دارد اجیسهراب پسر است و احت... ببرم  شیاز پ يادیکار ز توانم  ینم  ییمن به تنها. بخت من بشود 

بچه ، فقط به خاطر  نیفقط به خاطر ا)  دیلغز  یم نییپا اش  یبلند مشک يها حاال صورتش مثل لبو سرخ شده بود و اشک از مژه )

.باشد ، قبول...  ام  ییبایو ز ام  ینه به خاطر خودم و جوان سهراب ، ندهیآ

اگر شرافتمند !!!.... ؟ کردم  یزن بدبخت چه کار م نیو با ا سویبا گ.... ، من داشتم با خودم  دیلرز کلمیفقط پشتم بلکه تمام ه نه

 میدنبالت برو میآ  یفردا م: شاند و گفتم صورتم را پو ضیمردن لبخند عر يبه جا  یول مردم  یاز عذاب وجدان م دیبودم ، با

بزرگتر و بهتر و  يجا کی...  کنم  یاجاره م تیبرا گرید يجا کی...  میده  یخانه را هم به صاحب خانه پس م نیا... محضر 

....حرف مفت زنش يها هیو همسا یگور پدر عباس...  یتر به کباب کینزد

...رود  یتنش فرو م يدارد تو اش دهیگردن کش انداخت ، احساس کردم نییسرش را پا هیراض

(و در را بهم زدم.....( بهتر باش  يها منتظر روز... خانم  هیراض ریشب به خ: گفتم  بستم  یکه در را م  یو در حال دمیچرخ

پنجم فصل

  ییالتر از مغازه ، درست همان جادو کوچه با... اجاره کردم  شیخانه بهتر برا کی... را عقد کردم ، به مهر چهارده سکه  هیراض

و  هیاز گذشته راض ها هیو هم همسا شد  یراحت تر م هیهم رفت و آمد من به خانه راض ينطوریا.  کردم  یرا پارك م نمیکه ماش

.....بود هیمن و راض  یپنهان  یآغاز زندگ نیو ا...  شدند  یاش نم یسهراب خبر نداشتند و پاپ

. بود  دهیو هفت هشت ساله ، سرد و گرم چش ستیزن ب کی هیها راض آن وقت... بهشت بود  يتو يندمثل ز هیبا راض  یزندگ

را  يرسم دلبر هی، راض اش یبهشت يسرش را بداند و بشود حور هیبود که قدر سا دهیکش یپناه  یو ب  ییکه آنقدر تنها  یزن

که   یحرف. نگاه داشتن مرد   یراض ينشده بود مگر برا دیآفرمطلق خانه بود و زن  ياو ، مرد خدا تی، در ترب دانست  یخوب م

.....، اما و اگر يدستور چی، چرا نداشت و ه  یحرف چیجواب ه...  شد  ی، دو تا نم يزدیبه او م

همه فنونش را خوب بلد بود به جز بخش  تیزن نوجوان بدقلق و لجباز بود که از زن کی، که هنوز  سویبه عکس گ درست

 شد  یو اگر نم شد  یاجرا  م ناًیع دیاش با خواسته... بود  سویدستور دستور گ... بود  سویحرف گ.. حرف ...!!! را  اش يارشوهر د
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.شد  یکه چه م داند  ی، خدا م يوا... 

لگد  کیبا  دنیبه محض رس سوی، شب گ کرد  یاز صبح تا شب در ظرف وجود من پر م هیرا که راض یتمام عزت و احترام

.نبود  یسخت  یکه البته اصالً هم زندگ... ادامه داشت  ينطوریدو زن ا نیمن با ا  یو زندگ...  کرد  یموشانه حرام مچ

و به گار خودم را  شدم  یم نیو سوار ماش دمیبوس  یکه هنوز در خواب ناز بود ، م  یرا وقت سویخوش و خرم صورت گ ها صبح

و سر ظهر با بدرقه دود  کردم  یو سهراب خوش و بش م هیبا راض...  خوردم  یم یمفصل آنجا صبحانه.  هیخانه راض رساندم  یم

.شدم  یم یکباب  یاسفند و بالگردان ، راه

لگن پر از  کیبا  هیراض دنیبه محض رس...  هیخانه راض رفتم  یو دوباره م کردم  ی، دخل را جمع م ری، سر ت شد  یهم که م غروب

  یتا خستگ داد  یبا روغن ماساژ م  یو حساب گذاشت  یلگن م يرا تو میپاها..  آامد  یگردو به استقبالم مآب ولرم و روغن پوست 

....برود رونیب میاز پاها

 هیعاشقانه راض يها زنانه و نوازش يها به محبت سپردم  یو خودم را م دادم  یم هیو تا اواسط شب به مخده تکّ خوردم  یشام م بعد

  یو سخت  یاز خستگ  یو کل سویگ شیگشتم خانه پ يخسته و گرفتار بر ،ا ریمرد سر به ز کی، مثل  شد  یکه م آخر شب هم... 

.بافتم  یقصه م شیبرا ها کارگارو سر و کله زدن با   یزندگ

 زیم کیو  داد  یم رییشام را تغ زی، مدل م کرد  یدکور خانه را عوض م  یهر روز کل... ، روحش هم خبر نداشت  سویگ چارهیب

و  زیسر م نشستم  یام ، دوباره م مفصل خورده يغذا کیمن هم انگار نه انگار که .  میایتا من سر اشتها ب دیچ  یم میمفصل برا

و  کردم  یم فیو کلّ خاندان قاجار تعر ياز دست و پنجه و کدبانو گر  یو کل خوردم  یم سویگاز دستپخت بدمزه  ریشکم س کی

!!...دمیچیپ  یبه خودم م ياز شدت شکم پر

....نحو دو ، سه سال گذشت نیبه هم و

چراغ برق  ابانیخ ينصرت را تو یکه من باالخره شعبه دوم چلوکباب 57نوروز   یعنیسال انقالب بود ،  لیهست اوا ادمی خوب

خانه و  يآنکه بماند تو يکه به جا جهد کرده بود....  کاریاز صبح تا ظهر ب هیآن سال سهراب کالس اولبود و راض.افتتاح کردم 
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چراغ برق و بشود سرآشپز آنجا ، و کنار پخت کوفته و آبگوشت به پخت کباب و چلّو  ابانیخ یداخل چلوکباب دیایغذا بپزد ، ب

.هم جاه طلب دیشا دانم  یکار آمد شده بود ، نم ییجورها کی... هم نزارت کند 

هم خودش  هیاما راض هیبه وجاهت راض  ینداشت ، آن هم زن  یهمه مرد کارگر معن زن ، وسط آن کیاول قبول نکردم ، حضور 

جرات نادارد چپ نگاهش کند و باالخره   یپادگان سرباز هم که باشد ، کس کیکه آنقد جذبه و متانت دارد که وسط  دانست  یم

.شدم  یآورد که راض  یو برهان منطق لیآنقدر از محسنات آمدنش گفت و دل

.هیمن و مشارکت راض تیریبا مد. شکل افتتاح شد  نیبه ا یعبه دوم چلوکبابش و

بود  یاسیدر حال عوض شدن بود و مردم فکر و ذکرشان اوضاع و احوال س میرژ.. نبود  یبیکاس يبرا  یآن سال ، سال خوب اما

ها بود که  و دار همان تظاهرات و اعتصاب ریگدر ... نبود  انیفکر سود و ز  یبسته بودند و کس انیروز در م کیها ،  مغازه... 

 کیو  شد  یشد ، مدام زرد و قرمز م ضیمغازه که مر آمد  یبا من م هیبود که راض  یماه کی. من هم قرمز شد   یزندگ تیوضع

.رفت  یگوشه از حال م

اصرار کردم که ...  شود  یم نیی و پاعادت ندارد و فشارش باال نیبه کار سنگ دیشا کردم  یفکر م..... نداشتم ،  یتوجه لیاوا

.سر کارش بماند خواست  یقبول نکرد تازه از کارش خوشش آمده بود و دلش م هیکارش را کم کند ، اما راض

دست ، دست  يجا گریکه د دمی، فهم دمیرا که د نیا...  کند  یو دارد استفراغ م  ییدستشو يافتاده تو دمیروز د کی نکهیا تا

.... را  هینه راض شناخت  یکه نه من را م يدکتر کی.. بردمش دکتر ..  شد  یدرمان م دیبود و با ضیمر هیراض..  ستیکردن ن

.......حامله است هیکردنش و عاقبت گفت که راض چیو سوال پ هیراضکردن  نهیدکتر شروع کرد به معا

هم   یلیکه اتفاقا خ  یاز زن...  شدم  یاشتم و حاال داشتم پدر مبچه د يآرزو  یلیخ.. ناراحت  ایخوشحال باشم  دیدانستم که با  ینم

 میها از ترس هی؟ به راض دادم  یرا چه م سویجواب گ!... ؟ دیفهم  یم سویاگر گ...  دمیترس  یاما م. دوستش داشتم و از خودم 

فقط  هیکه راض کردم  یو التماسش م تمخیر  یخانه م يتو شهیبود که دو برابرهم  ینیریو ش وهیو مرغ و م تفقط گوش... نگفتم 

صبرانه منتظر تولد بچه هستم ، اما در   یکه ب گفتم  یو م دمیبوس  یرا م شیرو. بخورد و بخوابد ، و مواظب خودش و بچه باشد 
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.زد  یشور م  یلینهان دلم خ

بردار   یشوخ گریکه د  ینیگسن تیمسئول گریام بود و طرف د و چند ساله نیچند يپدر شدن و آرزو یشاس هیطرف قض کی

 یبولهوس کی ایبچه گانه   یشوخ کی زیکه همه چ کردم  یبودم ، فکر م هیکه با راض یهمه مدت دیشا...  دیشا....  دانم  ینم. نبود 

،  شدم  یبزرگتر م تیو من صاحب مسئول...  کرد  یم دایپ يگرید  یمعن زیهمه چ.. بچه  دحاال ، با وجو  یول. کودکانه است 

.يپدر تیمسئول  یبه بزرگ یتیمسول

 هشیبفهمد توج سویاگر گ:  گفتم  یحرام نکنم ، با خودم م سویرا با فکر کردن به گ ام يشاد کردم  یم  یگذشت ، سع  یمدت

  یم.....بود تا آن موقع هم خدا بزرگ ...  دهم  یام و بعد از تولد بچه هم طالقش م ازدواج کرده هیکه به خاطر بچه با راض کنم  یم

جور مزخرفات ،  نیاز ا دانم  ینم........  ای ردیگ  یبهانه مادرش را م ای...  خورد  یم ریبچه ش نکهی، مثال ا اورمیتوانستم هراز بهانه ب

 اتفاق حساب نشده کیناخواسته ،  زیچ کی شهیهم...  رود  ینم شیپ کند  یآن طور که آدم فکر م زیهمه چ شهیهم  یول...   یول

 یقاعده مستثن نیمن هم از ا...  کند  یسر آدم خراب م يرا تو ایو دن  زدیر  یآدم را بهم م يها هست که ، همه حساب و کتاب

.نبودم

سر کار  هیها بود که من و راض مدت. برآمده شده بود   یپنج ماهه حامله بود ، و شکمش حساب هیهست که راض ادمی درست

بماند خانه و فقط استراحت کند و از  هیکه راض خواستم  یمن م.  میدیرس  ینم يا جهی، اما به نت میکردنش با هم بگو مگو اداشت

عادت ندارد و سر سهراب تا روز آخر سر پا  ها يلوس باز نیکه ا گفت  یم هیاما راض ،و آبگوشت بگذرد  میکوفته و حل ریخ

.دهدرا ادامه  وهیهمان ش خواهد  یبوده و کار کرده و حاال هم م

از کار کردن او  یاز صبح حالش خوب نبود و بالطبع من هم عصبان هیکه راض ییروز هم ، از همان روزها بود ، از همان روزها آن

!!ام قرار گرفت  شانه ياز پشت سر رو  یدست... که بهتر است برود خانه و استراحت کند که ناگهان  زدم  ی، مدام داشتم غر م

، جز  ها هیو با همسا میچراغ برق هم تازه کار بود ابانیخ یچلوکباب يتو... ها نداشتند  جرات نیمن از ا يها کارگر... خوردم  جا

....مینداشت یرفاقت ییسرپا کیسالم و عل
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....برگشتم _

ل بهار ماه بود و فص بهشتیاواخر ارد... سرش  يخالدار رو  یمشک يروسر کیبلند و  دیکت و دامن سف کیبا ... بود  سویگ

.گل انداخته بود بیعج سویگ دینارنج ، اما صورت سف

 يها را چه به محله يقاجار يبانو سویگ! ؟  یکن  یجا چه کار م نیا... خانم  سویگ..... سالم : تته پته افتادم و به زحمت گفتم  به

!!دمیرس  یبنده خدمت م دیکرد  یاذن م دیداشت يکار!!.... گذر تهران ؟ ریز

 دیکارگر زن هم دار يدوخته بود ، گفت ، نگفته بود هیچشم راض يکه چشم تو  یبرداشت و در حال میها  شانه ياز رو را دستش

!!؟

اشتباه به !! کارگار ؟: گفت  يمانده بود ، خودش را جمع و جور کرد و با پوزخند رهیخ سویاز تعجب مبهوت به گ هیراض

....نجایبنده ا... عرضتان رسانده اند 

 یمن که تو چلوکباب..  چرخد  یخانم نم هیبدون راض نجایا.. رستوران هستند  ریمد..  شانیبله ا: و گفتم  هیوسط حرف راض دمیپر

.شود  یسنگ بند نم ينباشد ، سنگ رو نجایخانم ا هیاگر راض... پامنار مشغولم 

، به من  میآ  یپامنار م یمن االن از چلوکباب  یول: گفت را وجب زد و  هیراض دهیکش يآنکه پلک بزند ، همچنان قد و باال  یب سویگ

!!!!!دیگرد  یو بر م دیزن  یبه آنجا م يبار ، آن هم سر ظهر سر کی يا به دو ماه است که فقط هفته کیگفتند که شما االن نزد

  ها که مثل گربه زن نیچطور بکه  دانستم  یکرده بودم و نم ریدو تا زن گ نیب... قرمز تر بود  سویصورت من از صورت گ حاال

!!صلح و صفا به پا کنم کردند  یرا براق نگاه م گریکرده بودند و همد زیهم ناخن ت يبرا

که  دیفهم  یکه تازه داشت م هیراض  یول دیایکه کوتاه ب دینگاه کردم ، شا هیملتمسانه به راض نیهم يبودم ، برا دیام  نا سویگ از

خوب حاال : گفت  سوی، نگاهش را با خشم از من برگرداند و به گ ستیدست ک ایو دن ستیبه چ  یو چ دهیشن  ییها چه دروغ

!!منظور ؟

....دارد يشتریو توجه ب یدگیبه رس ازیجا هم تازه افتتاح شده و ن نیخوب البته ، ا: زده گفتم  شتاب
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 یو توجه کدام قسمت چلوکباب یدگینظورت از رسم: که به من چشم دوخته بود گفت   یبرداشت و در حال هینگاه از راض سویگ

.....!خانم ؟ نیا ای... آشپزخانه ! است ؟

که  ام امدهیها لوس و نازپرورده و ننر بار ن زن  یمن مثل بعض! ندارم ، خانم   یبه مراقبت کس یاجیمن احت: با نفرت گفت  هیراض

 يمحتاج کمک احد... کنم  ریشکم خودم را ، با دست رنج خودم سام که  من عادت کرده...به جلودار داشته باشم  اجیمدام احت

.ستمیهم ن

 يها نطق يفرصت برا يادیمدت ز کنم  یشکم بر آمده فکر نم نیالبته با ا... بله : نگاه کرد و گفت  هیبه راض رانهیحق سویگ

.....دیبلند شو تانیاز جا یداشت تا بتواند حت دیبلدوزر خواه کیبه  اجیاحت يچون بزود. دیکوبنده داشته باش

خانم محترم ، من ...  میستیما مثل امثال شما ن میگو  یاست که م نیهم.. است خانم  نیهم: خنده و با قهقهه گفت  ریزد ز هیراض

و با همان  مارستانیبا همان لباس کار رفتم ب....  اورمیفرصت نکردم لباس کارم را از تنم در ب یآمد ، حت ایام به دن بچه اول  یوقت

.آمدم مارستانیلباس هم از ب

!؟ دیهم دار گریبچه د کیمگر شما !! بچه اول؟:  دیبه سرعت پرس... از هم باز شد  سویابروان گ گره

دارم مثل  گریپسر د کیمن ... رینخ!... اجاق کورم ؟ يفکر کرد!!... ؟ يفکر کرد  یچ.... که دارم ... بله : با افتخار گفت  هیراض

.مشاد که االن مدرسه استشاخ ش

گفت  کرد  یحلقه م هیراض  که دستش را دور شانه  یو در حال دیکش ينفس بلند. شد  دیسف سویرنگ صورت گ  یدانم چرا ول  ینم

!!!فرق دارد  یلیباشد بچه دوم با بچه اول خ  ی، باالخره هر چ دیمراقب خودتان باش شتریب  یکی نیبه هر حال بهتر است سر ا: 

!شد رهیخ سوینشست و مات زده به گ یصندل يرو...  آورد  یکه داشت از تعجب شاخ در م هیراض

 نیالبته هم...  شوم  یمادر م ياتفاقا من هم به زود: گفت  دهیبر دهی، رو به من کرد و بر زد  یم یحیکه لبخند مل  یدر حال سویگ

او هم مثل من هر چه  خواست  یدلم م.... خبر را به نصرت بدهم  نیشتاب داشتم تا ا نقدریهم ا نیهم يبرا..  دمیاالن فهم

....همه سال دلش خوش بشود نیو بعد از ا دیایب رونیزودتر از انتظار ب
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!جان ؟ سویگ  یچه گفت!!! ؟  یچ: گرفتم و گفتم  واریدستم را به د... افتاد  نیزم يرو هیاز دست راض مالقه

خداوند باالخره  يدی، د يدی، د يشو  یپدر م يسال دار 7بعد از ..  شود  یباورت م.... صرت ن: و گفت  ستادیکنار من ا سویگ

!!...میشو  یعاقبت ما هم پدر و مادر م!!... هم به ما کرد   ینظر لطف

مبادا حالت بد ... غذا است  يجا پر از بو نیجان ، ا سویحاال برو گ: گفتم   ی، به سخت فتمین نیزم يرو کردم  یم  یکه سع  یحال در

!!.....برو...  زمیبرو عز..  میآ  یاالن م نیمن هم هم.. برو خانه ... بشود 

 يآنکه به رو  یبکند اما ب یاعتراض ای دیبگو يزیچ هیتوقع داشتم راض.. شدم  رهیخ هیرفت و من مات و مبهوت به راض سویگ

.رفت رونیو از مغازه ب دیچادرش را سرش کش اوردیخودش ب

من داشتم .... سرم آمده   ییها وقت الزم بود تا بفهمم که چه باال آب خودم ، مدت وانیل کیولو شدم و  هیراض يجا یصندل يرو

را به آتش   یکیآن  توانستند  یجداگانه  ، که هر کدام م  یاز دو زن جدا و از دو زندگ... آن هم دو تا دو تا ...  شدم  یپدر م

.بکشند

!؟ کردم  یم دیچه کار با!! نابود شود   یاشتباه کوچک به چشم بر هم زدن کیود با ممکن ب زیچ همه

 هی، به راض رفت  یم رونیب ام یو از زندگ کرد  یام م ام ، تکه پاره همه سال ، سرش هوو آورده نیکه بعد از ا دیفهم  یم سویگ اگر

زن جوان معصوم را  توانستم  یچطور م.... که سر هم کرده بودم  يبعد از آن همه چرند و پرند...  میبگو توانتسم  ینم يزیهم چ

، من بودم که به خاطر هوا و هوس  کرد  یرا م شیکه داشت زندگ چارهیآن ب! خدا رها کنم ؟ امانشکمش به  يبا بچه تو

...شدم و حاال اش یپاپ

را به موازات هم   یرا به کار ببندم و هر دور تا زندگ استمیو س رینبود جز آن که همه تدب يا کار از کار گذشته بود و چاره گرید

.اداره کنم

. ببرم  یرا از چلوکباب هیراض يبود که پا نیقدم ا نیاول نیبنابر... دم پر هم ظاهر شوند  دیخودم فکر کردم نقداً دو زن ، نبا با

 دیرا چه با هیجواب راض...  هیازل شود و اما راضسرم ن يکرده بود واز هم سر زده باال سویکه گ  ینبود که با شک دییبع چیچون ه
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!!؟ دادم  یم

!!!!...دارد ندهیآ يبرا يا است و چه نقشه  یدر چه موضع هیراض...  دانستم  ینم... دانستم   ینم

....هیدوشم انداختم و رفتم خانه راض يرا رو کتم

و خانه خاموش  اطیچراغ ح... انداختم و در را باز کردم  دیکل... باز نکرد  میدر را برو  یدر زدم اما هر چه در زدم ، کس  یلیخ

!!را نداشت  یاو که کس! کجا رفته ؟ هیراض  یعنیبا خودم فکر کردم ... بود 

.... ؟.... هیراض... آرام صدا زدم ..  دید  یرا نم  ییبود و چشمم جا کیاتاق تار. حوض صورتم را شستم و وارد اتاق شدم  سر

؟... هیراض

امدین جواب

!؟..... هیراض: زدم  ادیبار بلند تر فر نیوحشت و ا با

:، گفت دیچیدر سکوت خانه پ هیو خوش آهنگ راض فیلط يصدا

!؟ يا اش شده که تو به خاطر مهرش مجبور به تحمل ییو ناز وانهیبود زن د نیا _

.دمیکنار پنجره د يپنج در يرا گوشه اتاق رو هیمحو راض هیسا) به سمت صدا برگشتم  )

!!!!داند  یگفت فقط خدا م یپس فردا پشت سر من چه خواه يها را ببند حرف نیزن که ا نیبه ا _

ها که  آدم نتیط داید.  ستیچراغ الزم ن: مانعم شد ، داد زد  هیبلند راض يها را روشن کنم ، اما صدا رفتم تا چراغ دیسمت کل به

!!...خواهد ممیچراغ نم

ها و پشتم  و زانو نشست  یم میکنار پا هیو راض دادم  یبه آن الم م شهیدادم که هم هیتکّ يا نشستم و به مخده نیزم يروجا  همان

کلک و اغوا   یساده و توجه ب  یبود زندگ ییو چه نوش دارو  هیعاشقانه راض يها داشت نوازش  ینیریچه تم ش....  دیمال  یرا م

!!!!...سویمه تفاوت او با گه نیا شتدا یاش و چه لذت کننده

بود  ها لمیف يتو يها که مثل زن سویدرست بر عکس گ...  کرد  یهم محبت م یرانیا یزنان سنت وهیبه ش... زن سنت بود  هیراض
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  یو من وقت.... !.....  يقلدر مابانه قاجار يها مارکدار و اطوار یآنچنان يها عطر تند و لباس يآراسته و جمع شده ، بو يها با مو... 

 یاسی يها عطر گل يبو...  شد  یولو م شیها  شانه يکه رو هیبلند و لخت راض يکه موها دمید  یم کردم  یم  یضمنصفانه دلم را را

از  شتریهمه و همه را ب دیمال  یرا روغن م میپاها  یحرکت داستانش را وقت يو گرما کرد  یپنهان م شیها لباس يتو شهیرا که هم

طور که بود دوست  نیرا هم هیبود ، راض گریآن طور د سویهم چون گ دیدنم شا  ینم.. دوست داشتم  سویگ يها هناز و کرشم

گوشه اتاق نشسته بود و داشت مرا  یکیدر تار... باالتر از من  هیراض... خوب يزهایچ نیهمه ا يبه جا.... داشتم و آن شب 

.کرد  یم خیتوب

، باز هم دست از سر   یزن نیکه با داشتن چن یفیمرد کث.... نصرت یمرد بالهوس کیتو : فت اما قاطعانه گ دیلرز  یم شیصدا

مثال ! ؟ ییهمه دروغ بگو نیا یچطور توانست.  یتو سبز شد ، بر نداشت يجلو مشیتیکردن بچه  ریس يکه به هوا يا فهیضع

که   یمعن.... من ،. را خوردم  بتیآقا ، چون من احمق فر. !.....؟ يموفق شد!..... ؟ ياوریرا اده ب تیانسان يکه ادا یخواست  یم

را  ممیتی، خودم و بچه  یقیتحق چیه  یرا نخورم ، خام تو شدم و ب يمرد چیگول ه گریپشت دستم را داغ کرده بودم که د

!!.... یمرا به با د ده يآبرو تیهایتا تو به خاطر هوس باز... سپردم دست تو 

داشتن تو حاضر بودم  يو برا.... دوستت دارم   یلیخ...  هیمن دوستت دارم راض: گفتم   یفقط به سخت.... نداشتم   یهیتوج چیه

.میدروغ بگو یحت... بکنم  يهر کار

 گریحاال د!.... ؟ يدوستم ندار گریالبد حاال د!...... ؟  یحاال چ!!!!... ؟ یدوستم داشت!!!!....جداً : وسط حرفم و گفت  دیپر هیراض

شکمم هم به  يبچه تو نیمن و سهراب و ا.....  يجانت مادر شده ، تو هم البد سر به راه شد سویحاال که گ.  هیراض  ی، ب هیاضر

!!!..درك

تا آخر عمر هم دوستت خواهم ...  هینه من هنوز هم دوستت دارم راض..... نه: زبانم جمع کردم و گفتم  يجراتم را تو همه

کم و  چیه تانیکه زندگ دهم  ینخواهد داشت و من به تو قول م سویگ  یبه زندگ یربط چیسهراب ، هتو و   یزندگ... داشت 

!!هیشرط دارد راض کیکه  گفتم  یینهایشرط ، همه ا کیبه   ینداشته باشد ول يکسر
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من را !!... ؟....و شرم را کم کنم  رمیرا بگ ام هیمهر نکهیالبد ا.....  یچه شرط دانم  یم: که گفت  دیچیاتاق پ يتو هیناله راض يصدا

داشت و به خاطر  یالبد تو هم تا آخر عمر عارفانه و قلبا دوستم خواه!.... نه؟.... يدی، ند يدیشتر د.... و تو را به سالمت  ریبه خ

!! یکن  یفکر م نه آنقدر که تو  یول... من احمق هستم نصرت !.... کرد ؟ یخواه نیام را تام ، من و بچه انهیصوف قهعال نیهم

خانه هستم  نیهستم که کنار تو در ا  ییها من عاشق لحظه ، لحظه...  هیکنم راض  یبا تو زندگ خواهم  یمن م. نه : سرعت گفتم  به

.است گرید زیچ کیسهراب را مثل بچه خودم دوست دارم ، شرط من ... و سهراب ... محبتت هستم  رینمک گ يمن بدجور. 

.من زول زد يها چشم يتو میاال کرد و مستقسرش را ب هیراض

باور کن که مهمان ناخوانده است که جز مزاحمت .....   یشکمت را سقط کن يکه آن بچه تو خواهم  یمن م: و من کنان گفتم  من

نفر  به یاجی، احت میهست یمن و تو و سهراب خانواده کامل يطور نیهم... نخواهد داشت  يزیما چ يهر دو يو دردسر برا

!!....میچهارم ندار

... بلند شدم و چراغ را روشن کردم  میاز جا...  آمد  یهم نم هینفس راض يصدا گرید یحت...  دیچیدر خانه پ يوهم آور سکوت

مات و مبهوت چند بار سرش را تکان داد  هیمانده بود ، راض رهیاز اتاق خ يا  یگرد شده از تعجب به گوشه خال هیراض يها چشم

.

....من با تو تا آبد  یشرط ادامه زندگ...  هیتنها شرط من است راض نیا: سرعت ادامه دادم  هب

....نییشد پا ریسراز شیها پر شد و از گوشه گونه هیراض يها چشم يتو اشک

... بچه نداشتم  امروز صبح نیمن تا هم. فرق کرده   یلیاالن من با صبح خ تیوضع....  هیباش راض  یمنطق: گفتم  یرحم  یب با

فکر کردم که ...  رسم  یم ام  یشگیهم يو به آرزو شوم  یبا خودم  گفتم که از تو صاحب اوالد م.... که ندارم  کردم  یفکر م  یعنی

ا  ، حاال اگر قرار باشد آنج  یول......!!  آورم  یرا در نم شیو صدا کنم  یرا ارزا م ام يحس پدر  یخال يجا ،جا گوشه خلوت تو  نیا

 حیترج... محروم شوم  میها هیبکشم و از همه خواس یخواب  یگوشم باشد و ب يبچه تو ریو ز ریز يمدام صدا سویخانه گ يتو

، قطعاً   یهست دانم  ی، که م  یهست یرکیتو هم که زن ز... خودم حفظ کنم  يراگوشه دنج و آرامش را ب نیکه الاقل ا دهم  یم

...  يا شکمت جا داده يکه تو يریاست تا آن موجود دست و پاگ يتو برگ برنده تر يخانه برا نیا که آرامش عاشقانه  یدان  یم
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.خرم  یقسم م... ش را با تو عوض کند یجا داد  یم حیبود ترج نجایآاش ، اگر ا ایقاجار استیبا آن س سویبه حتم گ

.بسته شد شیها پلک بهم خورد و... مانده بود  رهیکه به من خ هیپر از اشک راض يها چشم

....کشدار و اعصاب خرد کن یسکوت.. شده بود  سکوت

... ام  نگرفته میکه تصم  یو تا وقت... فکر  کنم  دیبا: آنکه نگاهم کند به زحمت گفت   یسکوت را شکست و ب هیراض عاقبت

و نوش  شیو سرخورده از ع دیام  نا... !! اشم تنها ب خواهم  یمن م... جانت  سویگ شیحاال هم برو پ... نصرت  نمتیبب خواهم  ینم

بود که گرسنه   یشب نیاول نی، ا میبه سمت در به راه افتادم ، بعد از دو سال و ن نیسنگ يها بلند شدم و با قدم میهر شبه ، از جا

.آمدم  یم رونیب هی، از خانه راض زانیو تشنه ، با تن کوفته و لب و لوچه آو

از دور  دیمن را که د...  آمد  یرا گرفته بود و داشت به سمت خانه م هیکه دست زن همسا دمیسهراب را د،  دمیدر که رس يجلو

....دیو مثل بادبادك به سمت من دو! ؟ يآمد  یک.... نصرت جون ... بابا نصرت .... بابا نصرت :...... زد  ادیفر

، به سمت  رمیآنکه سهراب را در آغوش بگ  یرا کج کردم و براهم ... نشان ندادم  یعکس العمل چیه شهیمن برخالف هم اما

.شده بودم  ینسبت به سهراب خال  یچرا آن شب ناگهان از هر احساس دانم  ینم.. را تند کردم  میها قدم نیماش

ششم فصل

سرش را باال کرد و در مرتبه  کیکه برگشتم خانه ، وسط شام   یدر مصالحه کامل بود ، فقط آن شب ، وقت سویگ هیراض برخالف

!کند؟  یتو کار م شیخانم چند وقت است که پ هیراض نیا: که به صورتم چشم دوخته بود ، گفت   یحال

 کیحدود : ام را قورت دادم و گفتم  تمام لقمه يبا خونسرد.. آماده کرده بودم  یهر سوال يخودم را برا...جا نخوردم  اصالً

است بنده خدا   یمرد خوب..  کند  یو نظافت م شورد  یها را م پامنار ، ظرف یپزخانه چلوکبابآش يشوهرش تو...  شود  یم  یسال

خانم تا دلت  هیراض نیاما به عوض ، ا...  تیکه نه بو دارند و نه خاص ییاز آن مردها.... است  یدست و پا چلفت یلیخ...... 

......بخواهد جنَم کار دارد

جور  نیو از ا کرد  یها را خشک م و ظرف کند  یپوست م ازیپ..... نار شوهرش کمک خرج باشد ،آشپزخانه تا ک يآمد تو اولش
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همه  شیعطر غذا... شوهرش درست کرده بود که نگو و نپرس  يبادمجان برا میحال کی  یشما خال يروز جا کیاما ... کارها 

پوست بکند و ظرف خشک کند ،  ازیاست فقط پ فیت پخت حدس نیزن با ا نیا....  بابا يا دمید... را پر کرده بود  یچلوکباب

نصرت را بکند سفره خانه  یبادمجان و آبگوشت و کوفته بپزد و چلوکباب می، حال ییپادو يبه جا میهم قرار گذاشت نیهم يبرا

...نصرت یسنت

 کند  یبه تو چه که با آن شکم کار م.. . چارهیگناه داشت زن ب! ؟.... يحرف زد يطور نیبدبخت ا نیتو چرا با ا.... سویگ  یراست

 کهیاما مرت... بماند خانه بهتراست ..... شکم گناه دارد  نیبا ا چارهیگفتم که زن ب رتشیق  یمن خودم به شوهر ب...  کند  ینم ای.. 

... خدا مرا ببخشد  :و گفت  دیکش ينفس بلند سویعادت دارد ، گ هیراض... ما کار نداشته باش  یخانوادگ لیساشما به م: گفت 

....در موردش کردم يبعد يها فکر کمرتبهیچرا  دانمینم

 نیا ،یشناخت  ی، شوهرت را که م یشناخت  یزن مردم را نم... خانم  سویدست شما درد نکند گ: به غبغب انداختم و گفتم   يد با

!... ؟يچرا فلکمان کرد گرید. میتمان را ثابت کرده بودما که همه جوره اراد!..... عاشقانه ؟  یسال زندگ 7بود دستمزد ما بعد از 

.همه سال نینه حاال با از ا گرفتم  ی، زن م ریزن بگ کرد  یکه مادرم اصرار م  یدو بومه بپرم که همان وقت خواستم  یمن اگر م

....يکرد  یمن صحبت مقبالً در موردش با  دی،با ينبود ریتقص  یتو هم ب... شلوغش نکن نصرت : حوصله گفت   یب سویگ

 دنیارزش شده که حوصله شن  یب نقدری، ا يخانم قاجار سویکه وقت گ دانستم  یمن نم: را به زحمت قورت دادم و گفتم  ام لقمه

 ندیآ  یمن م يها آشپزخانه يها تو زن نیهزار تا از ا ي، روز  یزن حساب. کرده  دایبازار را پ رگزریکارگر ز يها فهیرنجنامه ضع

...  شورد  یم يزیروم  یکی...  کند  ینصف م  یو گوجه فرنگ ازیپ  یکی...  کند  یخرد م ازیپ  یکی...  شورد  یظرف م  یکی...  روند  یم و

.حرف کار و محل کار است....  ستندیخانه ن يها اصال حرف ستندیکه قابل گفتن ن ها نیا..  کند  یم ییگدا  یکی

دستپخت تو را مزه کنم و به تو چشم  يبه مشامم بخورد و طعم غذا یسیعطر سو يارم فقط بو، خوش د میآ  یخانه که م من

تو هم جالب  يکه برا کردم  یاصال فکر نم!!! را ندارم ) دست و رو نشسته سنگ پا فروش (  يها حوصله گفتم قصه زن. بدوزم 

....!؟ ستین يامر....  میکن  یهر که رفت ، ما گزارش مهر که آمد و ... بعد چشم  هب نیاز ا!..... ؟ یحاال طالب... باشد 
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با  سویگ ایواقعا که آ  دانم  ینم..  میحرف زد سویدر خانه گ هیبود که راجع به راض يبار نیو آخر نیاول نیو ا...  دیخند سویگ

هر چه   یول. خانه را بهم بزند ،آرامش  شود  یکه آشوب درست کند و حاال که دارد مادر م خواست  ینم ایها قانع شد  حرف نیهم

که  سویبود چون برخالف گ یچارگیمن ، تازه شروع ماجرا و اول ب ياما برا...!!تمام شد  سویگ يجا برا نیهم هیراض هیبود قض

.تازه سر جنگ افتاده بود هیقانع شده بود و خل سالح ، راض

***

شده بود ، اما هم به خاطر قول و قرار و غرور مردانه خودم و هم به تنگ  شیدلم برا  یلیخ... ماندم  هیمنتظر راض يا هفته دو

را باز هم  هیراض نکهیبودم جز ا يزیاما منتظر هر چ!.... بودم ؟  یمنتظر چ دانم  ینم... ، نرفتم سراغش  هیخاطر خط و نشان راض

!...نمیبا همان شکم با د کرده بب

....پاشنه در يرو ستادیمد در مغازه و اغروب بود که آ يها دم دم... هست  ادمی درست

..  ینه سالم کرد و نه احوالپرس... در  ياز پشت دخل بلند شدم و به دو رفتم جلو....  دانم  یچرا خودم نم...  دیاز رخم پر رنگ

.خانه کارت دارم ایامشب ب... نصرت : خالصه و کوتاه گفت 

!.میآ  یمن هم االن م.. تو برو ... باشد : مغازه نشنوند گفتم  يها که شاگر يطور آهسته

.هیمن هم دخل را جمع کردم و رفتم خانه راض... ته کوچه گم شد  اهیس هیسا کیمثل  هیراض

قرچ قرچ در  يصدا...  گذاشت  یکاسه م يو هندوانه قاچ شده را تو.. نشسته بود  اطیتخت وسط ح يرو هیدر باز بود و راض يال

.تخت گذاشت يگذاشت و کنار خودش رو یشدستیپ يمن ، دو قاچ هندوانه را تو دنیباال کرد و با د ، سرش را دیرا که شن

خودش را جمع و جور کرد و ملس  هینشستم ، راض هیهندوانه کنار راض یشدستیزدم و مقابل پ میبه دست و رو یحوض ، آب سر

!.چندشش شده باشد ، از من فاصله گرفت يزیکه از چ یآدم

.دهانم گذاشتم و خونسرد شروع به خوردن کردم يالف هندوانه تو کی... گفتم ن يزیچ

طالق  یخواه  یم...  توانم  ی، واقعا نم توانم  ینم  یول... هم با خودم کلنجار رفتم   یلیخ.... فکر کردم   یلیمن خ: مقدمه گفت   یب

!دارمیام را نگاه م اما بچه مال من ، بچه.... بده 
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....و به سرفه افتادم دیپر میگلو يوت هندوانه

تکه گوشت  کی گرید...  رود  یم نییشکم من باال و پا يو تو خورد  یتکان م.. زنده است .... ام قلب دارد  ادامه داد ، بچه هیراض

!ام را خفه کنم ؟ با دست خودم بچه توانم  یچطور م... مادرم  کیمن .... بندازمش  دیایکه دلم ب ستین

!؟  یکن  یباور نم... ، من دوستت دارم  هیراض...  دهم  یمن تو را طالق نم: قورت دادم و گفتم   یرا به سخت نههندوا

.شکمم يبچه تو نیقبول کن ، با سهراب و ا يطور نیپس من را هم: حوصله گفت   یب

چند قدم عقب رفت و با وحشت به  هیاضام که بلند شد ر نعره يصدا.. بشقاب از وسط نصف شد ...  دمیمشت وسط بشقاب کوب با

 يمن حوصله خاله باز...بچه   یبچه ب.... که گفتم  نیهم....  رینه خ: گفتم  يبلند تر يبا صدا... اما من جا نزدم ... شد رهیمن خ

من ... خانه  نیا يجا ، تو نیا.. است   یهفت پشتم کاف يآن خانه دارم و ور ور بعدش برا يکه تو ییهمان خاله رورو.. ندارم 

!فهم شد ؟ ریش.  گردم  یدنبال آرامش م

.کاسه هندوانه افتاد يو تو دیغلت هیاز گوشه چشم راض اشک

پدر   ینامردم که تو را با دو تا بچه ب نقدریمن ا يفکر کرد!.... هان ؟ يفکر کرد  یچ: مشتم گرفتم و گفتم  ياش را تو لباس قهی

شکمت طالق  يصاحب مرده تو نیو ا میتیکه مرد تر از آن هستم که تو را با آن بچه   یدان  یتو خودت هم خوب م!.... ول کنم ؟

خودت هم  نکهیا يبرا....!! طالقم بده ...  اندازم  یکه بچه را نم ییگو  یهم م نیهم يبرا.!!... کنم  ابعدهام و به امان خدا ره

!!!مگر نه ؟...  کنم  یکار را نم نیکه من ا  یدان  یم

.آمد  یدندان گرگ شده باشد ، داشت از حدقه در م ریکه اس  ییآهو يها مثل چشم شیها شمچ

 نیبرو زودتر شر ا... جان  هیعشقمان را خراب نکن ، راض: گفتم  يارامتر يباز کردم و با صدا اش قهیرا از دور  میها مشت

.را بفهم نیا...  سویاز گ شتریب  یلیخ یبه خدا من تو را دوست دارم ، حت... مزاخم را از سرمان کم کن 

رفته  ادتی.... دردانه هم بود  زیعز چیبچه مزاحم که نبود ، ه نیجانت آبستن باشد ، ا سویقبل از آن که گ.... قبال : ناله گفت  با

شبه  کی!!... ؟ يکرد  یام م ام بچه و بچه.... ؟ يزد  یو با من سر کار کردن چانه م یختیر  یخانه م نیا يچقدر گوشت و مرغ تو
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!گناه شد مزاحم ؟  یطفلک ب نیا وو رو شد  ریز ایدن

 ياسباب باز کیمثل ...  ستمیسرگرم کننده ن تیبرا گرید... بچه معصوم  نینه ا... مزاحم منم !... آقا نصرت ؟ ستیچ  یدان  یم

!!...نیهم....  يگرد  ی، دنبال بهانه م ياز شرم خالص شو یخواه  یام ، م کهنه ، دلت را زده

... اما ... فکر کن  یخواه  یکه م يهر طور: بلند شدم و گفتم  میاز جا....گفتن نداشتم   يبرا يزیچ گرید  یعنی... نزدم   یحرف

.....نه  یکی نیا  یمن تا آخر عمر نوکر خود تو و سهراب هستم ، ول...... شرط من همان است که گفتم 

شکم من  يکه تو یبدبخت نیا...   یزن  یراجع به بچه خودت حرف م يتو دار... نصرت   یهست یانصاف  یعجب ب: ضجه گفت  با

.ستیکه ن بهیبچه غر... اش از توست  پوست و استخوان و گوشت... بچه خود تو ... است بچه توست 

.فرش برداشتم و به سمت در راه افتادم يتفاوت کتم را از رو  یب

!اش را سقط کند ؟ که بچه ییگو  یجانت نم سویاصال چرا به گ..  نمیبب: با بغض گفت  هیراض

....، بچه ، بچه است کند  یم  یچه فرق.... بچه او که کوچک تر است 

.ام هم شده مزاحم هستم که بچه  یپس البد من اکه... است   یکیو ترکشان هم که  تخم

.راه افتادم تفاوت به سمت در به  یو ب دمیکفشم را باال کش پاشنه

.و پشت لباسم را گرفت دیپا برهنه دنبالم دو هیراض

مشتش محکم مچاله کرده بود يزانو زده بود و پاچه شلوارم را تو نیزم يمن رو يپا نییپا.... و از باال نگاهش کردم  برگشتم

.

را که دست و  يا چطور بچه... رحم داشته باش . .. ستیدر توانم ن....  توانم  ینم... به خدا دلش را ندارم نصرت : التماس گفت  با

... ندارد   یمن فرق يبچه با کشتن سهراب برا نیکشتن ا!... با وجدانم چه کار کنم ؟!... بکشم ؟ لولد  یشکمم م يو تو زند  یپا م

(شد زانیدستش از شلوارم شل زد و از دو طرف بدنش آو.....( مادر ، بچه ، بچه است  يبرا

!!!ستمیمن که آدم کش ن!... ام را با دست خودم بکشم ؟ بچه!... چه کار کنم نصرت ؟ یخواه  یتو از من م: دامه داد ناله ا با

بچه چهار ، پنج  کی... آدم چهل ساله را بکشد  کی خواهد  یکه انگار م  یزن  یم  یچنان حرف از آدم کس: حرص جواب دادم  با
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 دایپ  یدکتر حساب کیخوب ، با  مارستانیب تیخودم برا...!! اصال انگار کن خودش مرده . .....ها را ندارد ، حرف نیماهه که ا

.دنبالت فرستم  ی، فردا حاضر باش م زند  یبا سر پشتک و بارو م تی، برا  یکه پول بده  یکس رروزها به ه نیا...  کنم  یم

!؟ شود  یسهراب چه م فیاگر شب نگاهم دارد ، تکل!.... ؟  یسهراب چ: مستاصل گفت  هیراض

...  گرفت  یرا نم هیبود و بهانه راض شیها بچه يعادت داشت ، همباز هیوگرنه سهراب به زن همسا آورد  یدانستم که بهانه م  یم

.است  یکیکه حرف مرد  دیفهم  یم دیبا هیراض...  دمیآنکه جواب بدهم ، در را بهم کوب  یب نیهم يبرا

 يها نواش دست گریدر باطن نه د  یمثل قبل بود ول زیبعد ظاهرا همه چ...  دیتو کش يا ه چهار هفته، س هینقاهت راض دوران

....تنش  یبه لطافت سابق بود و نه گرم هیراض

که  هیصد و هشتاد درجه با آن راض... حالش با من مثل حال ارباب و نوکر شده بود .... شده بود  بهی، با من غر  یبیجور عج کی

....را يو لطافت سابق را داشت ، نه آن محبوب نواز ینه شاداب گرید... کرده بود  ریتوف ناختمش  یم

 یتیجذاب چیه گری، سرمازده شده باشد ، خشک و مرده شده بود و د یو بالندگ یی، که در آستانه شکوفا  ییبایغنچه گل ز مثل

  یدر دستم باق يزیاش چ و جز ساقه شود  یشوم خرد م اش چیپاپ ادیاگر ز کردم  یاحساس م  یگاه یآنقدر که حت. نداشت 

...ماند  ینم

 يباردار يماهها يساخته بود به بلند يواریخودش و من د نیب هی، راض میگفتن با هم نداشت يهم برا يادیحرف ز یحت گرید

.....ترف  یهم باال تر م هیراض واری، د شد  یم شتریب سویگ يها با الطبع هر چه ماه..  سویگ

 دی، شا ستیمهم ن ادیشدم ، با خودم فکر کردم که ز دیام  نا  یکردم دوباره محبتش را جلب کنم ، اما بعد وقت  یسع  یلیخ لیاوا

...به حالت اول برگردد زیهم کم شود و کم کم همه چ هیراض يها تی، حساس اوردیب ایبچه را به دن سویکه گ  یوقت

بچه از مادرش ، آن هم به ضرب و زور ، تخم  کیکه گرفتن  دانستم  یمرد بودم و نم کیکه من  چرا... باطل  الیخ یزه  یول

نبود یامر مستثن نیهم از ا هیراض.... اش کرد  ساقط شود  ینم يتبر چیکه با ه شود  یم  یمیاست که به سرعت ، درخت عظ ینفرت

.

موجود  کی... را   یکس تواند  یتصور کنم ، آدم م توانستم  یگز نمهر... چشم من روشن شد  شیپ ایدن...  يآمد ایکه به دن تو
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احساس کردم همه ..  دمیو بوس دمیتو را در آغوش کش  یوقت.. وار دوست داشته باشد  وانهید نقدریکوچک و ناتوان را ، ا

.تمام شود دیبا گریکه د يا کودکانه  یشوخ... بچه گانه است   یشوخ کی،  يحس پدر و فرزند نیبه جز هم گرید يها احساس

در دستان کوچکت ... در نگاهت ... در لبخندت ... در تو خالصه شده بود  می، همه زندگ  یبیجور عج کی... با تو بالغ شدم  من

.و در همه وجودت... 

سر  يصبح تا شب باالدوست داشتم . سر کار برگردم  خواست  ینم یدلم حت. از تو دور بشوم  قهیدق کی توانستم  ینم یحت گرید

وجود او را  دهیخشک يبایکه غنچه ز يهمان تلنگر. بود  هیتلنگر آخر رابطه من و راض نیو هم... کنم  تیتو چادر بزنم و تماشا

.بجا نگذاشت يزیچ يو عشق ورز یدور ، از روزگار طراوت و شاداب  ییخاك کرد و جز نما

آمدن از خانه را  رونیو من از عشق تو ، قدرت ب يآمد ایکه تو به دن  یوقت  یعنی،  مدیها فهم را بعد نیا... بود  یزن عاقل هیراض

.نداشتم

کشاندن  يبرا يا واو هم برگ برنده نکهیا يبرا. بچه را نگاه دارد خواست  یهم م نیهم يبرا.  دانست  یرا از قبل م نی، ا هیراض

که هفت سال در خانه سوت و کور و ساکت صبح را شب کرده  يمرد يدانست که برا  یاو خوب م. من به آن خانه داشته باشد 

خواهد بود که از گوشت و پوست و  یغان و غون کودک يتشنه صدا يمرد نیچن...  اردند یتیجذاب گری، سکوت و آرامش د

!!...اش يریروزگار پ دیاستخوان او باشد و ام

را  نهایو همه ا. که چقدر خواهان اوالدم و بچه دوست  دانستم  ینم یحت... تم نداش يا چون تجربه...  دانستم  یرا نم نهایمن ا  یول

 دانستم  یچقدر سالها تشنه بودم و خودم نم دمیتازه فهم.  دمیو بوس دمییو بو دمیتو را  سر آغوش کش  یوقت..  دمیبعد از تو فهم

و  رود  یدنبال غذا نم گریاش عادت کرده و د ه حس، ب یگرسنگ یطوالن يها شده بودم که بعد از ساعت يا همن مثل گرسن...

.بود هیمن و راض نیفاصله ب واریبزرگ د يها آجر...  نهایهمه ا

در خانه را باز کردم انقالب شده بود و   یروز چهلم وقت...  میایب رونیکنم ، که از خانه ب  ی، تا خودم را راض دیروز طول کش چهل

من اما، مثل !! و ببند اتفاق افتاده بود  ریو بگ ایبا آن همه برو ب  یعوض شده بود ، انقالب میرژ کی... نبود  ياز شاه خبر گرید
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نبود ، خانه  سویگ يها باز هم ، اگر غر زدن... خبر بودم   یبرف وجود تو فرو کرده بودم و از عالم و آدم ب يکبک سرم را تو

.کردم  یا با تو گرم مو به بهانه اعتصاب و تظاهرات ، سر خودم ر ماندم  یم

.رونیشدم و از خانه زدم ب میآنقدر غر زد که تسل سویباالخره گ اما

ها زنگ زدم که از  کردم و به کارگر هیبلند باال ته ستیل کیکرده بودم،  لیکه مغازه را تعط شد  یم  یدو ماه.. رفتم مغازه  اول

...سر کار ندیایفردا ب

.شدم هی، روانه خانه راض ام یخواست قلب ينه از رواجبار و  يدم غروب از رو بعد

جا ... دم در و بار و بار نگاهم کرد  ستادیهمان طور ا..  دیبغلم پر ينه سالم کرد و نه تو... که زدم سهراب در را باز کرد  در

!!!خورده ؟  هزبانت را گرب... ییسالم ، بابا: دو زانو نشستم و خودم را هم قدش کردم و گفتم  يرو... خوردم 

  یتنگ شده بود ، فکر کردم بازم رفت تیبرا  یلیدلم خ! بابا نصرت ؟ يکجا رفته بود: جمع شد و گفت  شیها چشم يتو اشک

!!يگرد  یبر نم گریسفر و د

حق . روح بود   یتکه سنگ سرد و ب کیمثل . سهراب افتاد ، سرم را باال کردم و به صورت نگاه کردم  کلیه يرو هیراض هیسا

قدر غافل  نیبگذارم ، چطور ا یخرج شانیرفته بود که برا ادمی یاز آنها نگرفته بودم ، حت يخبر چیدو ماه بود که ه... داشت 

!دانستم  یشده بودم ، خودم هم نم

!؟ یداشت يکار: تمام گفت  يبا خونسرد هیراض

.خانه شدم  یآنکه جواب بدهم راه  یسهراب را کنار زدم و ب...  اوردمیخودم ن يخوردم ، اما به رو جا

گرفته  يبخار يرا رو میها من دست. هست که اواخر بهمن ماه بود و هوا سرد  ادمیخوب . را بست و پشت سر من راه افتاد  در

.اش سهراب هم رفت گوشه اتاق و نشست سر درس و مشق..  دمیمال  یبودم و بهم م

 ستندین لیها تعط مگر مدرسه... سهراب جان :  دمیپنهان کنم رو به سهراب کردم و پرساضطرابم را  کردم  یم  یکه سع  یحال در

!؟
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من درس   یول... چرا بابا نصرت : گفت  کرد  یکه با لبخند نگاهم م  یدفترش بلند کرد و در حال يسرش را از رو سهراب

....برود ادمی،  گرفتم ادیسواد   یاگر نخوانم ، هر چ ترسم  یم... خواندن را دوست دارم 

:رفت کنار سهراب و گفت کرد  یدستش لوله م يکه چادرش را تو  یدر اتاق را بست و در حال هیراض

!باشد ؟... سیآن اتاق مشق ات را بنو يسهراب جان برو تو _

.....ياتاق کنار ي، دفتر و کتابش را جامعه کرد و رفت تو زانیبا لب و لوچه آو سهراب

  من از موش و گربه...کارت   یطالق من را بده و برو پ... نصرت : مقدمه گفت   یکه گوشه اتاق کز کرده بود ب  یدر حال هیراض

نه به ترحمت ، اما ... دارم  اجیمن نه به پول تو احت. بچه معلوم باشد  نیو ا ام  یبا زندگ فمیدوست دارم تکل...  دیآ  یبدم م يباز

من در طول همه ...  دهد  یعذابم م نینه ، ا ای یائیتو ب ایدر چشم بدوزم و منتظر باشم که آ نیغروب به ا روزبخواهم هر  نکهیا

.حوصله ندارم گری، حاال د ام دهیعذاب کش  یبه قدر کاف ام  یزندگ يها سال

من خوب ...  اریرا در ن شهیعاشق پ يها آدم ينصرت ، ادا: که حرفم را قطع کرد و گفت  میبگو يزیرا باز کردم که چ دهانم

صاحب ات را   یو دل ب يتو بدستم آورد... بودم  یصاحب  یب یافتنیمن عروسک دست ن يروز کی... که چه خبر شده  فهمم  یم

قبول .. قبول مرد ....  تیام قوز باال قوز برا با شده يام را ندار حوصله گریام ، د ات شده چهیزبا  یحاال به قدر کاف....  يآرام کرد

! یکردنم ، لجنمالم کن رمیبا تحق گذارم  ینم گریات شدم ، اما د چهیرا خوردم و باز بتیمن فر

به سرعت  نیهم يبرا... اش  بچه تیزن و مظلوم تیبه اندازه معصوم دی، شا يبزرگ و قو يزیچ... دلم شکست  يتو يزیچ

زن ....  ادیز  یلیخ... حال بود  ضیمر سویگ.. بکش  خجالت!... ؟  یکن  یکه سر هم م ستیچ فیاراج نیا..  هیبس کن راض: گفتم 

.ام یدنبال عشق و عاشق میایامان خدا و ب هول کنم ب توانم  یپا به ماه را که نم

 نشستم  یم آمدم  یو م کردم  یبه امان خدا ول م ختیریاوضاع ب نیا ي، تو یبچه قنداق کیحال را با  ضیمر يزن زائو کی اگر

!.... ؟ خورد  یآن وقت خود تو حالت از من بهم نم! بودم ؟  ی، به گل گفتن و گل شنفتن ، آن وقت مرد خوبجا کنج دل تو  نیا

! چه خبر است ؟ رونیآن ب يخبر دار چیه!.... ؟  یکن  ینم  یمملکت زندگ نیا ياصالً نکند تو ، تو نمی، بب يکرد  ینم نمیلعن و نفر
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 يتو ینکند تو توقع داشت نمیهم گذاشته اند ، بب يصحن رو یگون يم را به جانشه مرد... آب خون است  يها بجا جوب يتو

وقت  کیکه نکند . شقه شقه کنم  سویتو و گ نیخودم را ب  یو ه ، ام نهیس يو ببند، بشوم مجنون و سرم را بگذارم رو ریبگ نیا

!!!برسم ؟ يگریساعت کمتر از د کیتان   یکینکرده به  يخدا

خوش  ییچا کی میبرا  یشگیهم کیاستکان کمر بار يسماور و تو ينشست پا... به هدف خورده بود  رمیت. شده بود  ساکت

.را غالف کرده رشیشمش  یعنی... اش بود  پرچم صلح...  ختیرنگ ر

 ایه دنمرد سهراب هنوز ب امرزیآن خدا ب  یوقت.. بس که سراغت را گرفت .... کرد  ام چارهیبچه ب نیا: دیلب آهسته نال ریز

در تمام  نیهم يبرا...  دینشن شیهم از بابا  یو کالم دیام به خودش بابا ند بچه..  دیفهم  ینم...  دید  ینم....  دیشن  یبود ، نم امدهین

هفت  يایهمه دن يا حاال، تو شده  یول...  دیاز او نگرفت و به بهانه نبودنش مته به اعصاب من نکش یچ وقت سراغیها ه سال نیا

هزار جور  دی، من با  ییآ  یشب که نم کی.....  ردیگ  یمدام بهانه ات را م  یستین  یو وقت زند  یصبح تا شب حرفت را م... اش  سال

،  يکه سهراب را به اندازه بچه خودت دوست ندار دانم  یم... بچه را بخوابانم  نیا انی، آخر هم با چشم گر نمیبچ يکبر يصغر

.... یبچه خودت هست يهمان طور که برا  یابا هستسهراب ، تو ب يبرا  یول

.کردیبود و نگاهم م ستادهیآمده بود ، کنار چهار چوب در ا رونیسهراب از اتاق ب...  دیدلم لرز دوباره

من .... مرد : آهسته در گوشش گفتم ... دوباره دلم به او گرم شده بود ....  دمشیو محکم بوس دمیشدم و در آغوشش کش بلند

....يکرد اش وانهیمراقبت د يتو که به جا.... و مادرت را دست تو سپردم  يسفر کار کیرفتم 

.... سهراب جان ، من هر جا که بروم : فشار دادم و گفتم  ام نهیس يسرش را تو.... زول زد  میها چشم يرا باال کرد و تو سرش

ات  شیپ گردم  یکارم تمام شود زود بر م نکهیمان ، من به محض اتو منتظرم ب... هر جا که باشم ، و هر چه قدر که طول بکشد 

.و دستش را دور گردنم حلقه کرد دیخند... مرد است  کیقول  نیا...  دهم  یقول م... 

.نبوده باشد اش یوانگیهم مثل د شیحال ضیالبته اگر مر!... خانم خوب شد ؟ سویحاال ، حال گ: با تته پته گفت  هیراض

...  یینازا یطوالن يها داشت به خاطر سال  یسخت   یلیخ مانحمد اهللا بهتر شده زایٔال.... بله : گرفتم و گفتم  دهیرا نشن اش متلک
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.گذشت ریبه هر حال به خ  یول...که خودش داشت  یو مشکالت

!بود ؟  یبچه چ..... بچه : گفت  دیلرز  یکه لبش م  یحال در

و تپل مپل و مو بور درست مثل  دیدختر سف کی... دختر : گفتم  يکنم ، ناخواسته با شاد خفه میصدا يذوقم را تو نتوانستم

.مادرش

. پسر بود  کیکه من کشتمش ، اما  يا بچه: ، گفت  داشت  یمن بر م يپا يکه استکان را جلو  یانداخت و در حال نییرا پا سرش

.درست مثل پدرش  یپسر سبزه و چشم و ابرو مشک کی

آن جا ... کرد نفس بکشد   یسع  یلیخ... دست و پا زد   یلی، خ دیزنده ماندن جنگ يبرا  یلیخ) جا به جا شد  میدر گلو يزیچ )

با آن نگاه . بتواند مستقل نفس بکشد  نکهیا يزود بود ، برا  یلیخ... شده بود  رهی، به من خ اهشیس يها تخت با چشم يرو

 یرا بستم و وقت میها من چشم... من   یول... که دوباره به وجودم راهش دهم  کرد  یم مالتماسشده بود و  رهیمعصومش به من خ

  یب  یلیخ: دکتر هم دلش سوخته بود ، با پرخاش به من گفت  ی، حت دیکش  ینفس نم گریرا باز کردم ، د میها دوباره چشم

همه  نیا.... و ندارد  خواستند  یکه بچه م  ییها از خانواده  یکی به شیسپرد  ی، بعد م يکرد  یصبر م گریالاقل چهار ماه د.... یرحم

!!...نوزادند و تو کی هیگر يمردم محتاج صدا

هر چه بودم ، مادر بودم ... من .... وگرنه من ...  يا من پخته ياست که تو برا یآش نیکه ا دانست  یهم نم یدوست جنابعال یحت

!!مادر بودم... !! 

 شی، مدام چهره تو پ کرد  یم فیحالت صورت و نگاه بچه را توص هیراض  یچرا وقت دانم  ینم..  دمیفهم  ینمحال خودم را  گرید

دارد تو را خفه   یناگهان چرا احساس کردم که کس دنم  ینم.. بلند شدم و با سرعت به سمت خانه راندم  میاز جا. نظرم بود 

.کند  یم

هشتم فصل

 يوا... را از خاطر برده بود و سرش به تو آرم بود ، اما   ینام هی، راض سویگ. گذشت  ضیکجدار و مر بعد تماما در میسال و ن دو
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...امان... هیامان از راض

 گفت  یو م...  گرفت  یروز بهانه بچه را م کی... که برگردد مغازه  گرفت  یروز بهانه م کی....  گرفت  یجور بهانه م کیروز  هر

اش دو  که حق او و بچه گفت  یو م کرد  یخانه بودن من اعتراض م يها روز به ساعت کی.....گرد  یو برادر م سهراب بهانه خواهر

.زیچ کیروز  رخالصه ه...  ستیساعت ن

 ییجورها کی...  یو سنت  یمیگرم و مهربان و صبور و صم. نبود هیآن راض گری، د هیراض.. واقعا دوستش نداشتم  گرید راستش

شب  مهیعروسک خ نیبودم ، نه ا اش  یقیکه من عاشق خود حق دانست  ینم... گذاشته بود  سویسر رقابت با گ... ود عوض شده ب

.ناملموس يباز

 گرید. باران مانده باشد ، هزار رنگ و زننده شده بود  ریکه ز يا یبود که مثل بوم نقاش دهیتصاحب من ، آنقدر جنگ يبرا هیراض

بعد از تولد تو دلش  سویهر چه گ. بر عکس شده بود  زشیاصال همه چ... که بشود شناختش  يگرینه خودش بود ، نه کس د

دعوا و  ای....  کرد  یم یدنده لج افتاده بود و بدقلق يرو هیراض..... شده بود من و تو  غمشگرم شده بود و همه هم و   یبه زندگ

اگر ...  کرد  یبارم م هیو کلفت و کنا گرفت  یو بهانه م زد  یغر م ای....  آمد  یو دم پر من نم کرد  یو قهر م انداخت  یمرافعه براه م

از آرامش و  يخبر چیه گریخالصه که د...  کرد  یم هیگوشه اتاق و زار زار گر کی نشست  یم کرد  یکارها را نم نیکدام از ا چیه

 يها و غذا هیتن راض اسیعطر  يبود ، نه از بو يبرنه از لگن آب گرم و روغن پوست گردو خ.. نبود  هیمحبت در خانه راض

.اش خوشمزه

 ينطوریباور کن من ارزشش را ندارم که به خاطر من ا... جان  هیراض: کنار و گفتم  دمشیروز کش کیهست که  ادمای خوب

. یبزن واریخودت را به در و د

بازنده باشم و به  خواهم  یاست که نم تمیثیخاطر غرور و ح، به   جنگم  یکه با چنگ و دندان م ستیبه خاطر تو ن: داد  جواب

.خاطر سهراب

  یباش  یاگر که به حق خودت راض...  دیرا دار تانیهر کدام عادالنه زندگ سویتو و گ...  ستیدر کار ن یجنگ... جان  هیراض:  گفتم
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کم و  يکرد  یرا م تیزندگ سویگ  یزندگ هیحاش همه سال که در نیمگر ا... ، نه مرا   یده  یآن خودت را عذاب نم نقدری، ا

!؟ يا کرده امیق نطوری، که ا يدیاز جانب من د یالتعد  یب!.... ؟ یداشت يکسر

 هیکه تا آبد حاش خواهم  یبعدش هم من نم!.. البد تو ؟! ؟ کند  یم زانیم  یعدالت را ک يترازو نیا نیشاه نمیبب: گفت ادیفر با

.. است  وانهیزنم د  یتو به من گفت... باشد  هیهست که آدم دنبال حاش  یها اصلتان چ شما مرد...  خواستم  یماز اول هم ن.... بمانم 

چه ... اش  خانم خانه شوم  یو خودم م دهد  یمن هم گفتم طالقش م...  گریو هزار تا کوفت و زهرمار د...  نازاست... مجنون است 

من ... اند  فیحر شان یسیانگل استیلشکر را با س کی استیبا ک  ییجارند و از داناکه حضرت اشرف از خاندان قا دانستم  یم

، که اقال اگر کارگر بود  شدم  یمان م هیزن برادر همسا رفتم  ی، م دانستم  یرا م انتج سویکار تو و آن گ ياگر خبر مرگم ته و تو

.مزاحم گفت  یترکه خودش هم نممال و منال ، اصل و فرع و دروغ و دغل نداشت و به تخم و   یو ب

وگرنه آن ... ام زن تو ، مجبورم که به خاطر حق خودم و سهراب مدام بجنگم  کار از کار گذشته و من احمق شده گریحاال د اما

!!دینشان  یم اهیام را به روز س اکتور من و بچه يخانم زرنگ و تو آقا

  یزن  یکه م ستیها چ حرف نیا....   یهست يا دهیتو زن پخته و سرد و گرم چش...   یزن  یحرف م ها یچرا مثل کول...  هیراض: گفتم

!؟

اش به پسرك دوره گرد  که به خاطر عشق احمقانه یاتیلیدختر ا کی... که نه  یکول...  ام یکول...   یام که گفت اتفاقا همان:  گفت

.کرد  یکس و کار زندگ  یعمر ب کیرانده شد و  لی، از ا يشهر

از  دانستم  یازدواج عاشقانه بوده و نم کیازدواجش با پدر سهراب  دانستم  ینم.. است  یاتیلیا هیراض دانستم  ینم... خوردم  جا

از حرف زدن راجع به پدر سهراب و  هیراض..  میحرف نزده بود هیوقت راجع به گذشته راض چیما ه... خارج شده  لیا

!...است يکس و کار  یزن تنها و ب هیکه چرا راض دمیفهم  یحاال م...  آمد  یاش خوشش نم گذشته

زن  کیمن : ادامه داد . بود  شیصدا دنیمانع از شن اش هیو حق حق تلخ گر..  دیبار  یم لیمثل س هیراض يها از چشم اشک

کار  نیتر ستن احمقانهکه دل ب دانستم  یم... من احمق ..... هستم  دهیکه من پخته و سرد و گرم چش ياحمقم ، چطور فکر کرد
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...  ستین يها و احساسشان اعتبار که به مرد دانستم  یمن م... نما شدنش را داشتم  نگشتو ا ییآبرو  یمن تجربه ب...  استیدن

.. ..خب : مرد با خودم گفتم  امرزیمراد خدا ب  یوقت)  دیلرز  یم شیها  حاال شانه.... ( خوردم  بیفر... خوردم  بیباز هم فر  یول

...  يشد  یم یو زندان يدیشن  یو تهمت م يخورد  یهم کتک م رتعم  یباق دیخدا خواست که اشتباهت زود پاك شود وگرنه با

.به بعد حواست را جمع کن تا دل صاحب مرده ات باز گرفتار نشود نیاما از ا

... جوانمرد ...  يکرد ياالنصاف نقشت را خوب باز الحق و... که عبرتم بشود  یتو نامرد نگذاشت.. عبرتم نشد ... عبرتم نشد  اما

!!...و البته تا دلم بخواهد دروغگو و ظاهر ساز.... چشم و دل پاك ...  بینج...  فیشر... انسان 

 ادیز ایکم ..  يمن را هم دار...  يهم دار  یخوب  یزندگ...  يرا دار تیتو زندگ..... جان  هیانصاف نباش راض  یب نقدریا:  گفتم

 گرید... هم که دوستت دارم  نقدریا..  ستیدراز ن ينامرد چیه يدستت جلو... سرت هست و زبان مردم کوتاه  يباال ام هیسا

!؟ یخواه  یچه م

آنقدر  گریحاال د... را و همه دلت را  تیهمه زندگ... همه وجودت را ... همه تو را : ، محکم و قطع گفت  یمعطل  یب هیراض

خودم  يمن ، همه تو را برا.... باشم   یات راض هیبه سا توانم  ینم گرید.... داشتن همه ات بجنگم  يبرا دوستت دارم که

.کرده باشد اش میکه عدالت تو تقس یآن هم نصف... ، نه نصفت را  خواهم  یم

و خانمان  يخطر جد کی.. .نبود  دیتهد گرید هیراض... از آن شب به بعد حساب کار خودم را کردم ... حکم آخر بود  نیا و

فکر  کی دیبا..  شد  یو با آرامش بزرگ م دیکش  یکسم در آن قد م نیتر زیعز  یعنیکه تو ،   یزندگ.. بود  میزندگ يبرانداز برا

.دور کند یاز هر ناارام شهیهم يکه تو تا برا ي، فکر کردم  یم  یاساس

نهم فصل

بمباران و  ينبود که صدا يها و شب و روز ه و نه که صدام با بمب افتاد به جان شهردهه پنجاه بود ، فکر کنم بهمن پنجا اواخر

.چدیشهر نپ ي، تو ها شهیمردم و شکستن ش يو زار ونیخطر و ش ریاژ

،  کردم  یاصرار م سویاما من ، هر چه به گ.... از سکنه شده بود   یخال باًیها پناه برده بودند و شهر تقر کوه هیاکثرا به حاش مردم
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تخت نرم و خانه راحتم را رها کنم و بروم .....  دیآ  یبدم م یمن از آوارگ گفت  یم... تکان بخورد  شیکه از جا سجد  ینم  یراض

 دهیمرگ حق است ، هر جا که آدم باشد ، تا نوبتش نرس! پر از سوسک و شپش که چه بشود ؟ فیکث يها نهچادر و خا يتو

.ردیم  ینم.... باشد 

،  یاطرافت نداشت تیاز موقع  یو درك درست يبچه بود...  يدیترس  یم  یلی، آخر تو خ کرد  ینم  یها مرا راض حرف نیا اام

وقت و  يها هیو من تحمل گر انداخت  یم هی، تو را هم به گر انیو ترس و وحشت اطراف ریاژ يها و صدا چراغ یناگهان یخاموش

.وقت تو را نداشتم  یب

از خانه و  خواهد  یو نم ترسد  ینم سویکه اگر گ گفت  ینشسته بود و م شیهم قرص و محکم سر جا هیاضآن طرف ر از

!!....مانم  یبماند من هم م سویتا هر زمان که گ...  ترسم  یبگذرد ، من هم نم اش  یزندگ

سهراب  ایبه او  یمحبت  یب ای   یتوجه  یب چینداشتم ، البته ظاهرا ه هیبه کار راض يکار ادیز گریوقت بود که د  یلیخ راستش

که تا   یدردناک یشده بود دمل چرک میبرا...  گذاشتم  یسر به سرش نم. اش را نداشتم  اصالً حوصله گری، اما ته دلم د کردم  ینم

.کردم  یم زیپره اش يراز دست کا توانستم  یم

به دانمارك  رانیتمام ثروتشان را دالر کرده بودند و از ا 57سال  لیافتاد ، پدر و مادرم که همان اوا یروز اتفاق کی نکهیتا ا

دعوتنامه   نیو ا...  فتدیب ابیها از آس ، تا آب ششانیآن جا پ میدادند که ما هم برو شنهادیپ سویپناهنده شده بودند ، به گ

آن زمان ،   یسپورت آن هم در اوضاع بحرانو پا زایاما گرفتن و......نداشت  یبا آن مخالفت سویکه گ ودب يشنهادیتنها پ  یرسم

تو  يبرا  یپرونده پزشک.. زدم  یخودم را به موش مردگ.. کردم  دایآشنا پ... پول دادم ... نبود  یاما غم... ممکن بود  ریغ باًیتقر

هر سه ما . نبود   یمشکل گریحاال د.  رمیبگ زایکه دستم بود موفق شدم و يا مهدرست کردم و باالخره به مدد همان دعوتنا

سخت تر از   یلیخ هیکردن راض  یراض... بود  هیراض هیو آن قض هیقض کی ماند  یفقط م.  میاز کشور خارج شو میتوانست  یم

...از کشور دانمارك بود زایگرفتن و

مدت  يرا برا و تو او و سهراب سویبدهد که من به خاطر گ تیرضا هیکه محال بود راض يفکر کردم ، در حالت عاد  یلیخ
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 میرا با خودم کردم و تصم میها حس حسادت زنانه او ، فکر کیراه وجود داشت ، تحر کیبه امان خدا رها کنم ، فقط  ینامعلوم

.نییپا دمیشان را کش ها و کرکره رفتم مغازه نماركگرفتم درست دو روز قبل از سفرمان به دا

نصرت را به گند بکشند و   کیها بسپارم که در نبودام ، نام ن ست کارگارنداشت که به خاطر چندر غاز کارم را به د یلزوم

کنم و  شیخبر رها  یب يطور نیهم توانستم  یم. را معلوم کنم  هیراض فیبعد هم رفتم تا تکل... آشغال به خورد مردم بدهند 

و تو و خودم را از مهلکه نجات دادم  سویگ  یوقت دمیترس  یم...  کرد  یم ام وانهیعذاب وجدان د ينطوریا...  امدیاما دلم ن.... بروم 

از  المیخ خواست  یدلم م...  دمیبخش  ی، آن وقت تا عمر داشتم خودم را نم فتدیو سهراب ب هیسر راض ياز آن بمبها تو  یکی، 

.هیرفتم خانه راض کراستیآن روز  نیهم يبرا...ها هم راحت باشد ، بابت آن

سفره ناهارش را جمع کرده بود .....  اوردیخودش ن  ياما به رو... متعجب شد   یلیفته بودم سراغش ، خآن موقع روز ر نکهیا از

 یچلوکباب ای... خانم را صاعقه زده  سویگ!... ؟ يا شده امروز مهربان شده  یچ: ، گفت  دیچ  یهم م يها را تو که ظرف  یو در حال

.....!آتش گرفته ؟

.آتش گرفته ام یخانم را صاعقه زده و هم چلوکباب سویگ.. .هر دو : مقدمه گفتم   یب

 يبرا یباز خاندان قاجار چه خواب ستیکند ، معلوم ن ریخدا به خ!!!... چرا ؟!! وا ؟: به من کرد و گفت  يدار  یپوزخند نگاه معن با

......!اند ؟ دهید ها چارهیما بدبخت ب

و تبار قجر را  لیو تو و ا سویگ ي، تا پا آمد  یم شیکه پ يزیها بود که حرف هر چ مدت... بد دهن و تلخ ... طور شده بود  نیهم

ام را سر برده بود ،  بود که حوصله شیکارها نیح.  شد  یدلش خنک نم کرد  یبارتان نم هیو چهار تا کلفت و کنا دیکش  ینم شیپ

.....عاشقش بودم ، نداشت يکه روز يا هیبه راض یهتشبا چیه گرید هیراض نیا

ام  ام ، آمده کرده دایخانه پ کیشما  شانیبرا... بمباران بماند  ریز نیاز ا شتریکه ب ستیصالح ن...  ترسد  یبچه م: دادم  جواب

!!نه ؟ ای دییآ  یشما هم م نمیبب

خدا هر چه ظرافت و طبع . .. میما از فوالد...... نه سهراب بچه است ، نه من آدم ....  میستیما که آدم ن.... نه : گفت  يریتغ با
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.عالم را داده يها یبه ما هم همه بدبخت.. خانم و دخترش  سویبوده داده به گ فیلط

فقط دو تا کوچه با ... ام  خانه گرفته کیهمان ده  يشما هم همان جا تو يبرا...  هینکن راض ظیخود جز و ف  یب: وقفه گفتم   یب

.میهست   یکه حاضر باش که فردا راه میام بگو هم فاصله دارد ، حاال هم آمده

مشرف شده اند ، البد   یخانم ک سویگ:  دیبه سرعت پرس... اما خودش را نباخت ..  دیچشمانش درخش.... به هدف خورد  رمین

!؟!....؟ روزید

و هم  سوی، تا هم گرا  شانیرا ببرم ، بعد ا یگفتم اول جنابعال. شود  يا آخت هفته مشرف سویگ...  رینه خ: دادم  جواب

دارد ؟ یشک نکنند ، اشکال ها یدهات

و  مینمرد... خانم و دخترش ، دوم  سویو گ میام ، اول شد بار من و بچه کیچه عجب ، باالخره : گفت  يبا شاد.... خوشش آمد 

  یفقط کم  یکه کم  یتنها راه.. کن بود تنها راه مم نیا... نداشتم  يا اما چاره.... دلم سوخت ......  میدست و پا جا نماند ریز کباری

.گرفت ی، وجدانم ارامم

بود  یکه تملک يا نه اجاره قتیو سهراب به آن نقل مکان کردند در حق هیرا که راض يا کردم ، خانه  یروز بعد ، اسباب کش صبح

و  شوند  یباشد که در نبود من ، آواره نم راحت المیخ نکهیا يفقط برا. و نقد  يعاد متیبودم باالتر از ق دهیمن آنجا را خر.... 

.دسرشان دارن يباال یسقف

فردا صبح بعد از خوردن صبحانه ، ....  میبود که ما کنار هم بود  یشب نیو آخر نیماندم ، آن شب اول هیراض شیشب ، پ کی

فرش ، پشت مخده بگذارم که  ریرا ز ی، فرش را بلند کردم تا دو بسته هزار تومان شست  یها را م داشت استکان هیراض  یوقت

 ریدر صفحه دومش ز... شناسنامه را برداشتم و نگاهش کردم ... مردد شدم ......  استفرش  ریآنجا ز هیشناسنامه راض دمید

دم و چپان بمیج يشناسنامه را تو  یچرا ول دانم  ینم..  دیدلم لرز يتو يزیچ. نصرت اهللا نصرت .. نوشته بود  یاسم مراد رحمان

آامد و  کرد  یکه دستش را با دامنش خشک م  یو در حال شستها را  استکان هیرا گذاشتم ، راض یهزار تومان يها بسته شیبه جا

.کنار من نشست گوشه سفره و شروع کرد به پاك کردن آن
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.حاللم کن... جان  هیراض: گفتم  هیبه راض يا خفه يصدا با

 نیا  یچ يبرا: که به مردمک چشمان من چشم دوخته بود گفت   یا باال کرد و در حالسرش ر... سفره خشک شد  يتو دستش

!کارت ؟  یپ يو برو  یغربت به امان خدا رها کن نیا يتو نجایبچه را ا نیمن و ا یخواه  ینکند م!! ؟  یزن  یحرف را م

.اش خبردار شده بود مرتبه شصت کیانگار   یدانم از کجا ، ول  ینم

... شما امن امن است  ياالن جا... خبر ندارد  گرشیلحظه د کیاست که آدم از  ياالن طور طیشرا  یول... نه : گفتم  تیقاطع با

باران بمب و آوار باشم  ریز یهمان شهر لعنت يتو دی، با اورمیو بچه را ب سویمن از امروز تا دو شنبه است تا آخر هفته که گ  یول

ها  و شما فتدیمن ب يبرا یهفته اتفاقات کی نیا يوقت تو کیکه  زند  یدلم شور م... ر ندارد خب خودش يکس از فردا چیه... 

.دیصاحب شو  یدوباره ب

!؟ يکرد  یها نم فکر نیاز ا میتهران که بود يچطور تو: فکر کرد و بعد گفت   یشد و کم زیر شیها چشم

 میبگو يزیچ کی: زدم و گفتم  یخودم را به موش مردگ...  اوردمیکم ن  یول... را نکرده بودم  شیجا نیفکر ا... خوردم  جا

!؟ يشو  یناراحت نم

!شده ؟  یچ.... نه : را باال داد و گفت  شیابرو

که  کنم  یاما احساس م...  دانم  یرا نم شیو کجا  یک...  ام یرفتن دانم  یانگار که م... انگار .... دارم  ياحساس بعد: گفتم  ببقز

....گفتم که حاللم کن نیهم ياست برا کیآجلم نزد

من هم از ... اگر سهراب حاللت نکند .... به سهراب دارد  یمن بستگ تیحالل: فقط گفت . نه  ایرا باور کرد  میها دانم حرف  ینم

.....گذارم  یتو نم

.ل ذنبه تان باشممشغو دیبا  یچ يبرا... در حق تو و سهراب بکردم  يا يمن که بعد  یول: گفتم  رتیح با

و از ... نه  ای  یهست ونیکه به ما مد کند  یزمان ، نصرت ، زمان است که قضاوت م: دستش مچاله کرد وگفت  يرا تو سفره

.بلند شد شیجا
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و سهراب از دم  ختیآب پشت سرم ر يا کاسه هیآمدم ، راض رونیساکم را دستم گرفتم و از در ب... اش ندادم  به حرف یتیاهم

....!؟ ییباشد بابا.... نرفته  ادتیقولت که ... منتظرتم ... زود برگرد ... بابا نصرت . زد  ادیفر در

آنکه به پشت سرم نگاه کنم ، با  تمام قدرتم   یساکم قالب کردم و ب يها را درون دسته میدستها..... من سرم را برنگرداندم  اما

.در خاك دانمارك بودم سویو و گو دو روز بعد همراه ت.... از آن کوچه گذشتم 

.جنگ بازگشتن به وطن انیپس از پا... سال اقامت در کپنهاگ و بعد  9...   یدان  یرا هم که خودت م اش  یباق

چهارم بخش

اول فصل

و   یا همه زندگه سال نیکه کنار من نشسته بود و همه ا يانگار مرد... به پا بود  ییاما در درون من غوغا... ساکت شده بود  پدر

که به  یو با صدائ  یبه سخت! ها که نکرده بود  من ، او چه يخدا...  شناختمش  یبود که نم يا بهیافتخار من بود ق هیعشق و ما

!؟ یرا نگرفت هیسراغ راض گریو شما بعد از بازگشت د:  دمیپرس شد  یخارج م میزحمت از گلو

اول فکر ... که چند بار پسرش به تهران آمده و دنبالم گشته  دمیفهم  یول... ه ن: تکان داد و گفت   یرا به عالمت منف سرش

شده و به همان روستا  دیام  نا گرید.  میرفته ا رانیو سالم از ا حی، صح دهیبعد فهم  یها دخلمان را آورده اند ، ول کرده که بمب

...برگشته

که وجودش . که چه بشود  کردم  یم شیدای، پ گشتم  یدنبالش م دیاب  یچ يبرا... برگشتم ، دنبالشان نگشتم   یهم وقت من

هر چقدر هم که عوض  هیبا او را نداشتم ، راض ییارویاز آن گذشته ، من قدرت رو! و تو بشود ؟ سویگ  یدوباره زندگ دیتهد

...  دمیهراس  یم هیدوباره راض داریاز دمن ...  کرد  ینم يرییجذبه نگاه و نفوذ کالمش تغ قطع،  شد  یم ریو هر قدر هم که پ شد  یم

! ، من در حقش تمام کرده بودم  دیترس  یاز آن م شهیکه هم يکار ممکن را کرده بودم ، همان نامرد نیچون در حقش بدتر

!!...ام رفته رانیآبد از ا يدادم که فکر کند برا حیترج.. گم و گور بمانم  هیراض يدادم برا حیترج نیهم يبرا

همه احساس  نیا لینفرت سهراب را و دل لیحاال دل... چشمانم روشن شده بود  شیپ زیهمه چ... نداشتم  یسوال گرید_
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  یو ب یاز نصرت جماعت جز شر و بدبخت.... داشت  یمرحمت دیام شود  یاز خانواده نصرت نم......(  دمیفهم  یاش را م متناقض

نصرت جماعت ، نقش !.....و شرافت باشد  تیاگر در قالب انسان یت، ح شود  یآدم نم بینص يزیچ یو خودخواه ییآبرو

(اش ، اما ، امان از عاقبت کند  یم يو شرافت را در قالب عاشقانه ، ماهرانه باز تیانسان

ادرشتکرار نکردن اشتباه م.. بود  دهیشیبود که سهراب در تمام  مدت با من بودن به آن اند يزیقطعاً همان چ نیا... بله  ....

....

محبت کردن به  يهر چه برا... همه وقت  نیکرده بودم ، ا يا هودهیمن چه تالش ب يخدا.... فرمان گذاشتم  يرا رو سرم

....از او دور شده بودم شتریبودم ب دهیدو شتریسهراب ب

چطور ممکن بود .. من  يخدا يوا. ..شدم  رهیخ شیها فرمان بلند کردم و به قدم يسرم را از رو... شد  ادهیپ نیآرام از ماش پدر

!خودم ، پاك کنم ؟  یاو را از ذهن سهراب و از زندگ يو نامرد یانصاف  یب يبتوانم رد پا

دوم فصل

... بود  دهیو رو انداز خواب رندازیبدون ز نیکه کف زم دمیدر را که باز کردم ، سهراب را د...  میدیزده بود که رس آفتاب

بسته شدن در از  يدر را که بستم از صدا... به خواب رفته باشد   یکه در انتظار آمدن کس  یمثل کس...  صورتش به سمت در بود

!از غم و شعف همزمان صورتش را پوشاند یمن موج دنیو با د دیجا پر

!؟  ی، نصفه شب يدلم هزار راه رفت ، کجا رفته بود!... وحدانه ؟ يآمد: گفت  يخواب آلود يصدا با

.رفتم... بروم سراغ پدرم  یمگر نگفت: شده بودم ، جواب دادم  رهیساعت خ يها که به عقربها  یل ولو شدم و در حالمب يرو

و پر  کیجاده تار نیا يتو!....... تکه و تنها ؟!!!... ؟....تهران   یرفت  ینصفه شب: گفت  ادیبا فر... زد  رونیاز حدقه ب شیها چشم

 يدینترس... تو زن  يفکر  یعجب ب....  ایخدا!.... ؟ ستیکه اصالً راه دستت ن نیآن هم با آن ماش!.... و شاگر راننده ؟ ونیاز کام

....که

ندارم که از دست بدهم سهراب ،،،  يزیچ گریمن د  ممی، مثل تصم دانستم  یخودم م... قطع بود  میصدا... وسط حرفش  دمیپر
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....زیچ چیه

 يمثل صدا.. تمام حرکاتش را از بر بودم ...  داد  یاه نگران و مهربان سهراب ، پشتم را نوازش منگ) مبل بلند شدم  يو از رو )

......افسوس... افسوس ... اما افسوس ....  شیها نفس

 زریبسته نان از فر کی.. خودم حالت تهوع داشتم اما سهراب قطعاً گرسنه بود ... گاز گذاشتم  يرا پر از آب کردم و رو يکتر

.در آوردم و کنار گاز گذاشتم

ذهن من  یحالج!!.... دارد چه کار کند   یسع دانستم  یم..  کرد  یبود و مرا تماشا م ستادهیکنار چهار چوب در آشپزخانه ا سهراب

...میها حرکات و چهره و دست ریتفس قیاز طر

....!؟  یجواب بده یخواه  ینم.. ش را کشت تلفن همراهت خود... تلفن  نیا... وحدانه ..  دیچیدر آشپزخانه پ شیصدا

نگران است ، سرم را باال کردم و   یلیکه هست خ  یهر کس... است وحدانه جان  ينامرد: گفت  یلب ریز) ... سرم را تکان دادم  )

 ياز نامرد  یک نیبا خودم فکر کردم بب..  دیرا خود سهراب هم فهم نیا... بار رنگ نگاهم متفاوت بود  نیا... نگاهش کردم 

که   یکس... که با پدرم قول مردانه بسته بود و به قول مردانه پدرم عتماد کرده بود  یسهراب.....  باسهراب ، با... اند  زیحرف م

...در حقش تمام کرده بود دیترس  یاز آن م شهیرا که مادرش هم يپدرم همان نامرد

 يممکن بود روز  یعنی!... بزرگوار باشد ؟ توانست  یچقدر م... ماس نگاهم کرد تلفن را به سمتم دراز کرد و با الت یگوش سهران

!!رضا؟ ياز ته دل و از رو!.... برسد که بتواند ببخشد ؟

....به سهراب بابا... را روشن کردم و کنار گوشم گذاشتم ، اما نگاهم هنوز به سهراب بود  یگوش

 يمرد يها به قدم دهی، و بغض کرده و لب ورچ داد  یپدرم دست تکان م يکه برا بود يا قاب نگاه من او پسر بچه نه ساله در

....ها به او گفته بود بابا شده بود که سال رهیخ

ما !... ؟  ینصفه شب  یکجا رفت! ؟  یده  یچرا تلفن را جواب نم..... وحدانه ... آلو !.... ؟...وحدانه : ...  دیچیپ یپدر در گوش يصدا

!؟  یبکن یخواه  یچه کار م ییکلمه به ما بگو کی میستیآدم ن
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.خانه خودم... خانه خودم هستم  يحاال هم تو... برگشتم شمال : و کوتاه گفتم  آهسته

شده که شبانه مثل دزدها   یچ!.... شده ؟  یچ... ترا به خدا نصف العمر شدم ... وحدانه : گفت  هیو با گر دیرا قاپ یگوش مادر

!!دهد  ینصرت که جوابم را نم نیشده به من بگو ، ا يترا به خدا اگر طور!... ؟ يرو  یو م  ییآ  یم

.نیهم.. با پدر داشتم ، آمدم خانه ، بعد هم برگشتم شمال  يکار ضرور کیمن .. نشده  يطور.. نه مادر : گفتم  مختصر

نه !..... ؟  یکن  یم یچه غلط يمعلوم هست آن جا دار چیه!.... تو چه مرگت شده وحدانه ؟: داد زد  یگوش يتو تیبا عصبان مادر

....!!  يدار تیکارها يبرا یحینه توض!....   ییآ  ینه خودت م....!!...   یده  ینه جواب تلفنت را م!!....  یزن  یبا آدم درست حرف م

 يبرا یمعلوم است که آنجا چه آش چیه..... يخودسر نبود نقدریتو که ا... وحدانه !!!... ؟ يا و خود سر شده اینآن گوشه د  یرفت

..  میشناس  ینم میو پنج سال بزرگش کرده ا ستیرا که ب يو دختر میما احمق يفکر کرد!!!.... ؟ میبدان دیکه ما نبا یخودت پخت

زهرمار  است و آواره است و هزار کوفت و بیکه پاره تنمان راه دور است و غر لرزد  یجا هر روز و هر شب تنمان م نیما ا

و بعد هم  يرو  یو م  ییآ  یم یحیتوض چیه  یشبانه هم ب....  چی، ه  یده  یرا که نم مانیها تو جواب تلفن... آن وقت ...  گرید

که دست به  يآور  یو هزار تا بهانه م يشو  یبه رنگ م نگ، ر میزن  یحرف از آنجا آمدن هم که م!....... نشده ؟ يطور ییگو  یم

و رو  ریز نطوریکه ا  یچه گفت رمردیپ نیبه ا ياصالً شبانه آمد نمیبب!!... معلوم هست آنجا چه خبر است ؟ چیه...!! .  یسرمان کن

من مادرت ... به من بگو  يبه آب داد  یوحدانه اگر دسته گل... دهد  یجوابم را نم دهم  یقسمش م  یمن که هر چ!!...... شد ؟

تو فقط به من بگو که چه شده ... نکنم  تیدعوا دهم  یقول م... کمکت کنم  توانم  یرت مهستم ، هر چه باشد ، من بهتر از پد

(دیچیپ یداخل گوش اش هیگر يها يها يو صدا...( آب از آب تکان بخورد  گذارم  یمن نم!.... ؟

هم  يوضوح از چند مترآنقدر بلند بودند که به  یگوش يآن سو يصداها... مردمک چشمانم گره خورده بود  يسهراب تو نگاه

...بودند دنیقابل شن

 يجا جز مشغله کار نیا... نکن  یالبافیخودت خ يبرا يخود  یب... مادر من ... مادر : هم گذاشتم و گفتم  يرا رو میها چشم

 ایام  سر کار بوده ایبوده که  نیا يبرا... تلفن خانه را جواب ندادم  ای... و تلفنم خاموش بوده  ياگر هم تلفن زد..  ستین يخبر
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.که به من داشت رفتم ختمش یبه احترام محبت. سر کوچه ، به رحمت خدا رفت  یهمان بنگاه... سته ادتیکه  یحاج... ختم 

،  کرد  یم دشییو تا دید  یم دیمدارك بود که با يکسری... که کرده بودم ، حرف زدم  يگذار هیراجع به سرما شبیپدر هم د با

بماند و به  یستیرودر با يگفتم نکند تو.... شما معذّب شود  يجلو خواستم  یبود که نم نیا يبرا نیماش يتو دیایاگر گفتم که ب

چرا از خودت !.... ؟ نجایا دییایشما ب دیآ  یگفته که من خوشم نم  یبعد هم ک.. بدهد  تیست رضاین  یکه از ته دل راض يکار

ندارم  یها حال خوش و بعد از برگشتنتان تا مدت شوم  یم ییمن هوا نجایا دییآ  یم  یقتمن به شما گفتم و!!! ؟؟ يآور  یحرف در م

ام  گذشته..  گذرانم  یخودم عمرم را م يام و دارم برا و کارم خو گرفته  یزندگ نیامن به ... ام  عادت کرده ام  ییبه تنها نجایمن ا. 

....دیزن  یمن را بهم م شما با آمدنتان آرامش  یول.. ام  را هم فراموش کرده

..  دیکن  یم اهیاجازه س  یبا دفتر خاطراتم را ب..  دیکش  یخلوت من سرك م يبه همه جا..  دیو همه کس شک دار زیهمه چ به

خودم .. به آرامش برسم  خواهم  یم گریحاال د.. ام  موفق را هم پشت سر گذاشته  نا  یزندگ کیام ، تجربه  مادر ، من بزرگ شده

!حق را ندارم ؟ نیبه نظر شما من ا.... کنم  عو از نو شرو.. کنم  دایا پر

!...ستین  یکه گفت یینهایمن مطمئنم موضوع فقط ا... من را رنگ نکن ... بس کن وحدانه : گفت  مادر

!؟ يندار يام مادر ،،، کار خسته: دادم  جواب

...طرف خط سکوت شد آن

و  ختمیر يرا درون قور ییچا. آشپزخانه نشست  یو پشت صندل دیاب نگاهش را از من دزدسهر... را خاموش کردم  ام یگوش

استکان سهراب ... گذاشتمشان  ینعلبک يبرداشتم و تو ییاز ظرفشو  یکی  یکیها را  بعد استکان....آن بستم  يآب جوش را رو

....دیچیداخل آشپزخانه پ هدیتازه دم کش يعطر خوش چا ذشتممقابلش گ زیم يکردم و رو ییرا پر از چا

با پدرت صحبت : آنکه پلک بزند گفت   یشده بود ب رهیخ ام دهیکه به صورت رنگ پر  یسرش را باال کرد و در حال سهراب

!، مگر نه ؟ يکرد

.جواب ندادم _
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!؟ يو چطور قضاوت کرد يدیشن  یبدانم چ خواهد  یدلم م  یلیخ:  دیپرس دوباره

  یکه سع  یاستکان فرو کردم و در حال يرا تو يخور يقاشق چا... نگاهش کنم  توانستم  ینم..  دیم لرزدست يتو يچا استکان

:با آرامش شکر را درون آن حل کنم شمرده گفتم کردم  یم

!!...میخور  یبه درد هم نم... من و تو .. با تو بود  حق

.دیگنج  ینم... که در قالب کلمه و جمله   ییها پر از حرف ای... .من و سهراب بود  يها که پر از ناگفته یسکوت... شد  سکوت

شرق.... شرق .... شرق

.خورد  یبه استکان م يا گزنده يسهراب بود که با صدا يخور يقاشق چا نیا حاال

!؟ آورد  یبه خاطر م.... من را ...من را:  دیپرس

...!، سهراب ؟ يدار يا ع به مارال چه برنامهراج: گفتم  ریهمان طور سر به ز... را بلند نکردم  سرم

دختر  نکهیا ای!.... ؟  یبانک بمعن يزیمنتظر آبرو ر يتو که قصد ندار.... هفته مانده  کیاست که تا مهلت بانک فقط  نیا منظورم

هر طور که شده  دیبا...  دیبا... دارد  یرسم و رسومات يزیباالخره هر چ!.... ؟ ياوریخانه ات ب يها ، تو زن وهیمردم را مثل ب

باالخره ... الزم است  مهیو ول دیسفره عقد و لباس سف  یول.....  ستیمنظورم ساز و دهل ن...  میریمراسم ساده بگ کی شیبرا

.روند  یحجله نم يکه تو اهیبا لباس س. است   یعمر زندگ کی

.پخش شد نیدرون آن ، کف زم ییچا يها هاستکان ،، همراه تفال يها خورد و خرده ییسهراب به استکان چا دست

لقمه سهراب را کنار ..... سهراب  يلقمه هم برا کیخودم درست کردم ،  يو گردو برا ریلقمه نان و پن کی.... نکردم   یتوجه

دستش را با همه وجودم   یدستش بگذارم و گرم يدستم را رو خواست  یدلم م.  دیلرز  یدستش داشت م... دستش گذاشتم 

حاال ،  نیاز هم دیبا... از آن گذشته ....  خورد  یها بهم م از محبت و ترحم نصرت مخودم هم حال گرید ینه حت  یول... ببلعم 

 اش  یمال ازیمارال ممکن بود وجود مرا به خاطر ن....  کردم  یبه وجود سهراب را ترك م ادیاعت دیمن با...  دادم  یخودم را ترك م

.کرد  یمرا به سهراب تحمل نم یعاطف  یاً وابستگتحمل کند ، اما قطع



ییهرنوش صفام - خلوت خلود کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٥١

که تا آخر عمر دستم  ستیقرار ن.... و کار ... به فکر خانه باشم  دیقبل از همه با: ، که گفت  دیچیگوشم پ يسهراب تو يصدا

 نیاز هم...  ستمیدم باخو يپا يرو دیخانواده بدهم ، با لیاگر قرار باشد تشک. خور تو باشم  ریسفره تو دراز باشد و سر ز يتو

.حاال

که به سهراب نگاه   یشگرف سرم را باال کردم و در حال یاما با تحمل... دلم جا به جا شد  يتو يزیکلمه خانواده ، چ دنیشن از

سفره خودت  يتو ، تو ، تو...   یستیخور من هم ن ریسر ز... سهراب  ستیسفره من دراز ن يتو... دست تو : گفتم  کردم  یم

فکر کنم حق تو  ...   یول دانم  ینم. ، نان پدر تو هم هست  يخور  یکه از آن م یاز نان...  يخور  یو از سهم خودت م يبر  یدست م

اتفاق ،  يکه از رو يا لهیوس....  ام لهیمن فقط وس... من است  ی، که مرحمت  یکن  تو فکر می ٔاست که  ییزهایاز همه چ شتریب  یلیخ

جا خانه تو و آن مغازه مغازه خود توست  نیا....  نیبنابر.... امتحان بزرگ  کی، در حکم  يا فهیوظ... او محول شده به  يا فهیوظ

، همه و  يمراقبتش کرد زیامانت عز کیو مثل   یکه سوارش هست ینیو آن ماش يا که تا به حال از من گرفته  ییها آن پول.... 

....مه سهمتالبته حق تو و نه ه. همه حق تو است 

همه سال به خاطر پول ،  نیکه من و مادرم ا يتو فکر کرد!.... وحدانه ؟ يکرد يتو با خودت چه فکر: گفت   یبه سخت سهراب

 خواست  یمادرم فقط م.... من  زینه عز... نه !.... ؟ میریسهممان را از ثروتش بگ میخواست  یم.....  میدنبال پدرت بود

.اش دل خوشم به نصرت بگوتم که هنوز به قول مردانه خواستم  یو من م ردیاش را پس بگ شناسنامه

او سر آمد زنان روزگار خود بود ... بود  یو عاقل ي، زن قو هیراض....   یتو گفته ، ول يبرا  ی، نصرت از مادر من چ دانم  ینم من

.نخواهند بود ينامرد چیه ، باز هم محتاج  یرا هم قطع کن شانیکه اگر دست و پا  ییها از آن..... 

....بود نیهم قانیده... بله ...  دیچیدر مغزم پ) نامرد (  کلمه

.یعجب تفاهم.... بود  نیو اتفاقا نظر پدر هم راجع به خودش هم.... نبود  شیب يذهن سهراب پدر من نامرد در

که دلم به  کرد  یچنان دردمندانه و عاجزانه نگاهم مپر از اشک بود و  شیها چشم... را باال کردم و به سهراب نگاه کردم  سرم

نه  ای  یمرا به آن راه بده نکهیخانه مال توست و ا نیا: که پشتم را به او کرده بودم گفتم  یبلند شدم و در حال میدرد آمد از جا
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 ای...   یمهر مارال کن  یتوان  یم یخواه  یاگر م.... ندارم  یدخل و تصرف چیراجع به مغازه هم من ه...  استبا خودت  مشیتصم... 

.... یکن راتشانی، خ ربهایبه عنوان ش یحت

خانه  نیکه از ا گفت  یاگر به من م... خدا  يوا...  دید  یاما سهراب آنها را نم..  ختیر  یام م مانتو قهی ي، قطره قطره رو میها اشک

.آورم  یلحظه هم دوام نم کی... من بدون سهراب ....  ایخدا.. !..خانه بروم ؟ نیکه من از ا گفت  یاگر م ای...  رود  یم

توانست  یتو نخواه  یول...   یول...  دهم  یانجام م یکه تو بخواه يمن هر کار.... با خودت لج نکن ... وحدانه : آهسته گفت 

الس  چیمن نه از تو ، و نه از ه...   یدر ثان.. .کار زنده ، زنده سوزاندن توست  نیا...   یخانه و کنار من تحمل کن نیمارال را در ا

!... یتاوانش را پس بده یندارم که تو بخواه یحق و طلب گرید

اتاق تو ... آن اتاق هم ...  میکن  یجا برگزار م نیمراسم را هم: گفتم  نهی، با طمان دادم  یام را فرو م طور که پشت به او بغض همان

 کنم  یاز آن جا که فکر نم  یول...  خواهم  یاتاق نم کیبه جز  زیچ چیخانه ، ه نیمن از ا....  کنم  یاده مآم تانیبرا....  میگو  یرا م

. ما قابل استفاده باشد  يهر دو يکه هستند بمانند تا برا يطور نیهم لیداشته باشد ، بهتر است که وسا يا هیزیجه المار

 کیو  شیآرا زیم کی... تخت دو نفره  کی....  میبخر يگرید زیزم باشد چال کنم  یاتاق خواب ، فکر نم لیجز وسا نیبنابر

ادامه   یده  یکه م يفعال بهتر است به کار... راجع به مغازه هم .... خواهد بود   یکافتان   یشخص يها لوازم و لباس يدراور برا

.چند تا هندوانه را با هم بلند کرد شود  یدست نم کیبا ...   یبده

.....(امدیاز سهراب در ن یصدائ )

 يباز یرا با پارت شتانیاگر ازما....!! ها  نمانده يزیتا آخر هفته چ!... با مارال صحبت کرده ؟: طور پشت به او ادامه دادم  همان

!!!!بشود تا آخر هفته کار را تمام کرد دی، شا میزود حاضر کن

بود ، صورتم را پاك کردم و   یسهراب خال ی، صندل دمیچرخ...  داد  ی، خبر از برخاستن سهراب م یصندل دنیعقب کش يصدا

هر چه . به او صحبت کنم  دیمارال کجاست ، خودم با: بلند گفتم  ي، با صدا زدم  یمشت آب خنک به صورتم م کیکه   یدر حال

!!!!.است مادرباشد به قول مادر مرحومش ، خاله مثل 
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.....سبز شد میان جلوبود که ناگه ستادهیدانم کجا ا  ینم

کردم تا از   یقورت دادم و سع  یآب دهانم را به سخت...  دیبار  یآتش م شیاز چشم ها... قدم به عقب برداشتم  کیو  دمیترس

.....کنم زیپره شیها نگاه کردن به چشم

سال آنجا بماند تا مارال تنها  لیتحوتا وقت  اش یقرار شده زن دائ... مارال خانه خودشان است : گفت  يا بم و مردانه يصدا با

!؟ يهم دار يگرینظر د... نباشد 

.و واج سرم را تکان دادم هاج

نگاهش خشکم زده بود که  بتیهنوز از ه... به سمت در به راه افتاد   یحرف چیدستش مچاله کرد و بدون ه يکتش را تو قهی

.شدن در از جا پراندم دهیکوب يصدا

***

گرفتن نوبت از ... لباس عروس و لوازم عقد  هیکرا...  شیرفتن به محضر و گرفتن برگه آزما.. وزه انجام شد ر کیکارها  همه

که به دندان گرگ   ییمدت مارال مثل بچه آهو نیخواب دو نفته ، در تمام ا سیسرو دیخر یروز پنج شنبه و حت يحاج آقا ، برا

لباس عروس و نه در زمان  دیمن و سهراب سپرده بود ، او نه در زمان خر را به دست خودش  یحرف چیه   یشده باشد ،ب ریاس

 کردم  یباور نم... صورتش نبود  يتو ی، حالت رفت  یسوزن درون دستش فرو م  یوقت شگاهیدر آزما یلوازم عقد و نه حت هیکرا

هم به خاطر  دیشا.....  دانم  ینم!... ؟ خود نگنجد پوستدر  یهمسر سهراب شود از خوشحال نکهیچطور ممکن بود او از ا....... 

را از برق  یقلب يشاد شد  یاما مگر م. داشت  یپدر و مادرش را نگاه م يحرمت سوگوار دیشا ای... بود  اش  یسخت روح طیشرا

!!!!!نگاه پاك کرد ؟

در خود  نقدریمم ، چرا ااش بفه کردم از خطوط چهره  ینگاهش کردم و سع گریبار د کیدم در خانه رساندمش ،   یوقت شب

چهلم پدرش  هیشان بود و اعالم سر خانه يباال اهیهنوز پارچه س... نتوانستم بفهمم ...  دمیاما نفهم.... فرو رفته و افسرده است 

باشم  داشته يابلهانه از او توقع شاد نقدریا توانستم  یچطور م...  دمیاز خودم خجالت کش..... سالم مانده بود  وارید يهنوز رو

... بود تا آدم را از پا در آورد و او داغدار دو داغ بود   یداغها کاف نیاز ا  یکی.... بودم  دهیدرد او را نکش.... او نبودم يمن جا!... ؟
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!!....زیداغ دو عز

.شد و با رفتن او باز من ماندم و سهراب ادهیپ مارال

تمام ... چقدر دوستش داشتم  ایخدا... و مشوش بود  دهیدرهم کش بی، عج زشیچهره عز... و سهراب را نگاه کردم  برگشتم

.... مال من بود گریکه فقط چند روز د  ییایدن.... من بود  يایمرد همه دن نیا... خور کند   یخطوط صورتش قادر بود مرا از خود ب

......گریفقط چند روز د

!.خوابم  یمغازه م روم  یمن از امشب م:  سهراب ، رشته افکارم را پاره کرد ، خشک و سرد گفت يصدا

!که ؟  یترس  ینم! ندارد ؟ ینظر تو اشکال از

.....اش را جدا کرده بود چه زود سفره....  ختی، در همه وجودم فرو ر بیمثل زلزله مه يزیچ

....را تکان دادم سرم

.را بردارم نیداد ؛ پس لطفا مرا برسان خانه تا ماش ادامه

 نهایهمه ا يمن به جا  ی،ول گریهزار بهانه د ای...  دیآ  یدزد م...  ترسم  یم میتوقع داشت بگو... التماس  ایکنم  هیت گرداش توقع

هر چه باشد او دارد ! است ؟ ينطوریمارال چرا ا  یدان  یتو ، تو نم..... سهراب ،:  دمیبه لحن خشک خودش پرس کینزد یبا لحن

  یبیجور عج کی... تفاوت است   یخشک و سرد و ب  یلیاما خ.... اما ... است   یزندگ کیشروع  آستانه رد...  شود  یعروس م

......نکند مارال... سهراب  میگو  یم...  فهمم  یاست که نم

هنوز کفن پدرش خشک نشده و چهلم ....  دهیدو داغ د یبه فاصله کوتاه... او عزادار است : وسط حرفم و گفت  دیپر سهراب

است   یکار جالب  یلیخ  یکن  یتو فکر م! ؟ يبدبخت تر از او سراغ دار  یآدم نمیبب!..... بشکن بزند ؟ يدرش نگذشته ، توقع دارما

عروس شدن هم دل و دماغ  یحت!.... کنند ؟ اش رونیاش هم ب و دلش آتش گرفته از خانه استعزادار  نطوریآدم ا  یکه وقت

!!!موقع باشد  یب  یعروس نی، تا عروس ا ردیبم داد  یم حیخودش بود مطمئنا ترج اریاگر به اخت چارهیب.  خواهد  یم

 نیکه مارال قلبا به ا دیگو  یزنانه ، ته دلم م  بیحس غر کیاما ...   یتو همه منطق يها حرف: را باال انداختم و گفتم میها  شانه
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.ستین  یازدواج راض

همه ما بوده و  یازدواج خواسته قلب نیدلت حسادت است جانم وگرنه ا يتو آن حس زنانه: زد و گفت  يپوزخند سهراب

.من... و هم ... و هم ..... هم مادرش ... هم پدرش ... هم مارال ... هست 

(دیرا بهم کوب نیو در ماش )

...  کرد  یفرار م یتقیهم داشت از حق دی، شا دانم  ینم.. برسانمش  نیحاضر نشد تا ماش یشده بود که حت یقدر عصبان آن

 نیمورد حق با او بود به حتم ، ختم ا کیاما هر چه بود در ....  بیو غر بیازدواج عج نیا ای... خودش  ای... مثل من  یقتیحق

.اشتد ازین  ییرابهت به زمان و تنها

سوم فصل

شاخه گل رز سرخ کوچک  شیکه رو يا با کت و شلوار و کراوات سرمه. دمید ياز چهار روز ، سهراب را در لباس داماد بعد

را برداشته بود و حاال  اش يداماد يها سفره عقد ، آمده بود خانه و لباس لیظهر که من رفته بودم دنبال وسا. شده بود  يگلدوز

شود  ادهیمن پ يپاجرو نیتا از ماش کرد  یحلقه کرده بود ، داشت به مارال کمک م عروسکه دستانش را دور دستان   یدر حال

.....!چرا گل نزده بود ؟ دانم  یکه نم ینیماش.

آن  انیم دانم  ینم. ام را پنهان کنم  در صورت حسرت زده يپاراوان جلو هیکردم در سا  یکنار چهار چوب در اتاق و سع ستادمیا

افتاده بود بکند ، از  وارید يمحوش رو هیکه سا  یبه کس  ینگاه مین یآنکه حت  یاما ب.... نه  ای دیسهراب اصال مرا د تیهمه جمع

.دست در دست مارال رفت سر سفره عقد نشست لمبرداریف مانکنار من گذشت و به فر

حاال لباس شب به   کردند  یم يبودند و عزادار دهیپوش اهیکه تا هفته قبل لباس س ییهمه آنها. و هلهله کردند ... کف زدند  همه

هلهله گر  تیجمع نیا انیمن آن کنار ، م. که من چقدر عزادار بودم ... من  يمن ، وا  یول....  کردند  یم يتن داشتند و شاد

.کردم  یم يو سوگوار ختمیر  یکه از دستم رفته بود ، اشک م  یشقبودم و به حال ع ستادهیا

از چه ...  فتادیراب نبخت سه نهیآ يکردم ، تا عکس من تو  یگم کردم و سع تیجمع انیسر سفره عقد ، خودم را م.... جا  آن
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و باز  دیلرز  یکه م ياز وجود ای،  دیچک  ینم ییو از ترس رسوا خورد  یتاب م میها که گوشه مژه یاشک دنیاز چک!... دم؟یترس  یم

.داشت  یبا صالبت قدم بر م

النّکاح .... میالرحمن الرحبسم اهللا ... عاقد بلند شد  يصدا... به همراه آن هلهله کردند  تیشد و جمع ختهیها ر و سکه نقل

.....یفمن الرقبت یالسنت

بودن من سر سفره ... من مطلقه بودم ...  ماندم  یآنجا م دینه من نبا.... ها گذاشتم و از اتاق خارج شدم  نقل و سکه يرا رو میپا

....عقد شگون نداشت

...داد  یج مسن يپاشنه کفشم صدا ریها ز و سکه شکست  یترق ترق م میپا ریز ها نقل

خانم  پرسم  یبار دوم م يبرا...  آمد  یهم م اطیگوشه ح نیعاقد تا ا يصدا...  یلعنت...  ستادمیا واریاتاق را بستم و رفتم کنار د در

....!؟ لمیوک ایآ... 

 دیبا چشم و ابرو پرس... مارال بود  یزن دائ... ام خورد   به شانه  یدست......  دیکه انگار هزار سال طول کش یسکوت... شد  سکوت

داماد سراغتان را ! ؟ دیسر مراسم عقد کنان خواهر زاده تان باش دیخواه  ینم!!!.... ؟ يدینشسته ا نجایچرا ا.... خاله خانم .... ؛ واع

....گرد  یم

نه : ، با لبخند گفتم  تگف  یزن از خودش م ایواقعا سهراب سراغم را گرفته بود  دنم  ینم.. جمله آخرش تنم داغ شد  دنیشن از

من االن  دیشما بفرمائ. سهراب را داشت   یعروس دنید يآرزو  یلیخ.... افتادم  امرزمیخواهر خدا ب ادیلحظه  کی.... نه .... 

.....رسم  یخدمت م

 يبه خاطر شاد...  دیچیمارال واضح و کوتاه در سکوت اتاق پ يداخل اتاق شدم ، صدا  یاما وقت.  دانم  ینم!.... چرا ؟... رفتم  و

!!...بله... روح پدر و مادرم 

.همهمه و هلهله بود که بلند شد يو بعد صدا....و به مارال نگاه کرد و به عرض صورتش به او لبخند زد  دیچرخ سهراب

که به  یاحمق... احمق  کی.... ها  کف زدم درست مثل احمق شیو برا ستادمیا.... بله ... دادم  هیتکّ واریبه د ستادهیطور ا همان
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کف  شیو برا ندیب  یم  یعروس دیدر لباس سف  یو او را کنار زن پوشاند  یم يکت و شلوار داماد شیمرد زندگ نیتر زیتن عز

.....  فقط ، نظاره...  کند  یو فقط نظاره م ستدیا  یحرکت م  یو بعد ب...  گریآدم د کی....  بهیغر کی...  ستیکه او ن  یزن...  زند  یم

.کند  یم

و در سکوت در خود شکستن  ستادمیا. از اشک تماشا کردم  سیخ يها را با چشم میکابوس زندگ نیتر و بزرگ  ستادمیا...  بله

او گرفته بودم ، دل به با د  يکه برا يا و در جشن شاهانه ستادمیا.....خانمان شدنم را کنار سهراب جشن گرفتم  شدن وبی ٔ، له

و  ستادمیا...  ستادمیبله ا. با لبخند ، همراه شدم  ختهیآم یشده او و خانواده مارال را با اشک دهیمنطق به لجن کش رفته خودم و

را که سراسر رنج خواهد بود و حسرت و حرمان ، را با خودم  يا ندهیبود و آرزو و آ دیرا که سراسر ام يا خودم را و گذشته

.تکرار کردم

 يها چشم..... لبخند او ، گذشته خودم و او را مرور کردم  ریدر تصو... عقد او  نهیدر آ... احمق مجنون  کیو مثل  ستادمی، ا بله

را در تن او برانداز  يلباس داماد...  دید  یدرد مرا ، دلتنگ ی،،، حت یحت.... مهربان او  يها چشم...  دیند  یپر از اشک مرا کس

.دیاشک را در چشم من ند مههمه  یکردم و کس

.دیلرزش دستانم را ند  یگستردم و کس شیعقد برا سفره

......دینشن میشکسته شدن بغض را در سوت صدا  یو کس دمیهلهله کش شیبرا

.....دی، نچش دمیرا که کش يدرد  یتلخ  یو کس دمیسرش قند ساب بر

 ثارینقطه ا نیباالتر... از کردم و از آن باال بود ، به سمتش در اش  یشروع زندگ هیرا که هد يا کنارش و سند مغازه ستادمیا

.سوزاند را حس نکرد  یکه تنم را م يا ییوفا  یحرم داغ ب  یکس ، یانسان

.....دیام را ند نابود شدن  یو رنج بردم و کس ستمیها را در خود گر لحظه تمام

روانه ... همه عشقم را ... را  میهمه کسم را ،،، همه آرزو... را  ام  یزندگ... را  زمیکه چطور عز  ینیتا بب  یستین... پدر .... پدر  آخ

... تو  يچطور مجبور شدم به خاطر  هوسباز يدید... پدر  يدی، د دیرا ند ختنمیذره ذره در خود فرو ر  یخانه بخت کردم و کس
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بگذارم که درد از  ینیاز نازن يورم کردچطور مجب يدید.. واگذار کنم  فیجنگ را به حر... بدون مبارزه .. تو  يدبه خاطر نامر

!!!دست دادنش ، تا آبد خواهدم سوزاند ؟

به قولت  یتوانست  یآن وقت ، هرگز نم دیشده ، شا یچقدر دوست داشتن يکه در لباس داماد يدید  یو م يپدرم کاش بود..  آخ

....يباز نگرد شیبه سو گریو د  یپشت کن

، تا از  يزد  یاست ، هرگز دل مادرش را آتش نم کینزد میها آرزو قتیو چقدر به مرد حقکه ا یدانست  یاگر م... پدر  آخ

!!!.زدیبگر يزاریبا ب نطوری، ا شان  یها و خون و رگ و پ نصرت

...  يوا..!! ........ کشم  یم  یچه رنج  ینیبب  یستین... ام  چطور خودم را به سوگ نشسته  ینیتا بب  یستین....   یستین... پدر من  يوا

همه درد و اشک  نینورسم ، ارزش ا يها ها و رنج ام ، غصه طفالنه يها کودکانه من و درد يها اشک!.... پدرم ارزشش را داشت ؟

....!همه عمر ؟ يآن هم به بها!.... را داشت ؟ دهیبلوغ رس هو غم و رنج ب

....!است ؟  یتو باق يپا يجامن  يها رنج يتا کجا!.... ؟ يبامن چه کرد.... پدر ... من  يوا

من ،  يها نه اشک گریخواهد ماند و د  یتا عمر دارم با من باق کشم  یکه م یحسرت... خواهد ماند   یکه تا آبد باق کشم  یم يدرد

.....نخواهد داشت يتو ، سود یمانیو نه پش

مگر   یول!!! خوشبختم کند ... نم که آرزو داشتم دعا ک يمرد یخوشبخت ينمانده جز آنکه دست بلند کنم و برا يکار گرید حاال

 یخوشبخت يدستان او خواهند بود برا  یتشنه گرم شهیکه تا هم  ییها با دست توانم  یمگر م!.... ؟ توانم  یمگر م!..... !!! ؟ توانم  یم

.داشته باشد.... الاقل دوستم ... کاش !..... کاش سهراب الاقل را آبد دوستم داشته باشد ؟.... آخ !!!... دعا کنم ؟ ریغ

در حق ما  شهیشما هم... ممنون وحدانه خانم : گوشم گفت  ریز یگوشخراش زیر يمارال با صدا.... دندیدر آغوشم کش  یکسان

.....دیلطف داشته أ

(دیشومرا در اسقوش ک( به زحمت نبودام خاله جان   یراض: گفت  يا بدون آنکه نگاهم کند با شرم پسرانه سهراب

قلبش در گوشم  يسهراب افتاد و صدا نهیس يسرم رو. شد  زانیاز دستم افتاد و دستانم از دو طرف بدنم آو ها هیهد سبد
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.دیچیپ

لحظه نگاهم در  کیسهراب بود برداشتم ،  نهیس يسرم را که رو... مارال بود ...  دیکش رونیمرا از آغوش سهراب ب  یدست

  یکس..... ولو شد  یصندل يو بعد رو دیکوتاه در آغوشم کش...... ن شده بود مردمک چشمانش مثل سوز... نگاهش گره خورد 

.از دست سهراب گرفت و درون سبد گذاشت رابرداشت و سند  نیرا از کف زم ایسبد هدا

!!خاله خانم ؟ ستیحالتان خوب ن: مارال گفت  یدائ زن

 يفقط هوا... خوبم ... نه ... نه : خودم را جمع و جور کردم و گفتم ..  دادم  می ٔورا ل زیشده بود ، داشتم همه چ عیضا ام افهیق پس

(دمیخز اطیح يو تو.... (  رونیب روم  یمن م..... است  فیگرفته و کث  یکم نجایا

 دیمن به سمتم دو ندیآشپز با د... مراسم مسخره  نیا شود  یتمام م  یک ایخدا... تازه که به صورتم خورد ، حالم بهتر شد  يهوا

....!برنج را آبکش کنم ؟...خاله خانم : و گفت 

.من گذاشته بود يعمر کلفت غذا پخته و جلو کیخبر نداشت  چارهیب!.... ؟ دیپرس  یم يزیچه چ  یچه کس از

....دیدان  یهر طور که صالح م دانم  ینم: لکنت گفتم  با

پخته تر   یکی...  خورند  یجور برنج م کیمردم هر کدام   ی، ول دانم  یرا خوب ممن صالح کارم : و گفت  دهیکلفتش را جو لیسب

!!!چرا خام است چرا شفته دیتا بعدأ که حاضر شد اعتراض نکن دینیبب دییایخام تر ، گفتم خودتان ب  یکی... 

.خوب است يکه بپز ينه دستت درد نکند ، هر طور: زحمت گفتم  به

.....به من کرد و رفت يا ارانهآشپز نگاه سپاسگز مرد

بلند  تیجمع يصدا!!!آتش ؟ يتو يها چوب ای سوخت  یم شتریدل من ب... شدم  رهیخ گید ریو به آتش ز دمیکش ینفس راحت

.......(االی. دوماد عروس رو ببوس ....( شد 

....(االیدوماد عروس رو ببوس ( بلند شد دوباره صدا !.... نکند واقعا سهراب مارال را ببوسد ؟...  نییپا ختیر يهرّ دلم

....سهراب!.... زدم ، سهراب ؟ ادیو فر دمیها بلند شدم و هراسان به داخل اتاق دو پله ياز رو ها وانهیمثل د  یدانم چرا ، ول  ینم
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.....!؟ گفتم  یم دیبا  یچ... ساکت شدند و به طرف من برگشتند  همه

؟ رونیب  ییآ  یم قهیسهراب جان ، چند دق: گفتم  زدم  یبه زور لبخند م کهیحالرا جمع و جور کردم و در  خودم

شد اطیبلند شد و از کنار مارال گذشت و وارد ح شیاز جا یعکس العمل چیه  یب... نشد  جادیدر صورت سهراب ا يرییتغ چیه

....

آنکه   ی، سرش را باال کرد و ب ستادمیکنارش ا... نج بود و زل زده بود به بخار بر ستادهیا گیکنار د.... به سمتش رفتم  مردد

!شده ؟ يزیچ:  دینگاهم کند پرس

!که ندارد ؟ یاشکال...  فتیبروم ش خواهم  یم  یعنی....  فتمیمن امشب ش.... امشب .... من  میخواستم بگو:من و من گفتم  با

غم بزرگ که ابعادش  کی... کرد  شیود که دلم را رب يزیچ شیها چشم يتو...... را چرخاند و به چشمانم زل زد  نگاهش

.ممکن نبود گریکه عالجش د  یدرد بزرگ ایمعلوم نبود ، 

چرا از آزار دادن خودت  فهمم  ینم....   یده  ینم یتیکس هم اهم چی، به حرف ه  یکن  یخودت را زنده زنده کباب م يدار تو

!؟ يبار  یلذت م

.را سهراب گفت نیا

  یراض!.... ؟  یشد آبج  یچ: ، گفت  دیمن را که د رهینگاه خ.... بود و زل زده بود به ما  ستادهیسر ما ا يآشپز باال. تم نداش جواب

!؟  یهست

از  ختنیگر يچقدر عجله داشت برا. شدم  رهیخ رفت  یسهراب که با سرعت به سمت اتاق م يها را تکان دادم و به قدم سرم

 لیو قد کوتاه مثل س فیدختر بچه سال با آن جثه نح. لحظه نفرت از مارال همه وجودم را گرفت کی ...به مارال  وستنیمن و پ

.و رو کرد و رفت ریمرا ز  یآمد و همه زندگ

.میزن  یم خیها را س کباب دیخاله خانم ، هر وقت امر کن: گفت  آشپز

بنده در همه  ایثان...  دیدیآقا که د نی، مخصوصا ا ستمیس نک چیاوال که من خاله خانم ه: را برگرداندم و با غضب گفتم  میرو

صالح  نقدریلطفا ا...  نیبنابرا!.... روشن شد ؟...  ستمیاملت درست کردن هم بلد ن کی یمن حت.... ام  خدمت داشته شیعمرم پ
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....دهم  ینم صیتشخ) ب ( را از ) ه ( من  نچو دیکارتان را از من نپرس

 پرسم  ینم گرید... ندارد  تیعصبان نکهیا..   یخوب آبج  یلیخ: داد و گفت  ی، به خودش تکان کرد  یمرا نگاه مبا دهان باز  آشپز

، من هم  کنند  یاسم صدا م نیهمه شما را به ا دمیمن د.....  دیآ  یشما بدتان م دانستم  یمن چه م....  میگو  یخاله خانم هم نم...... 

.....!خوب شد ؟. ، غلط کردم  دیببخش!!! کردم  حاال اشتباه...  مجسارت کرد

دامن لباسم را باال !  کردم  یم  یآشپز بدبخت خال نیشده بود که عقده دلم را سر ا ریچقدر حق.... حلقه زد  میها چشم يتو اشک

.من با خودم شرط کرده بودم....  باختم  یم دینه من نبا..... دمیو به سمت اتاق دو دمیکش

 نیا دیمن با..... باختم  یم دیتر بودم نه من نبا يمن به حتم از او قو....! ، همان طور که پدرم باخت  باختم  یبه وجدانم م دینبا من

گوشم  يتو شیصدا... بلند شد  شیسهراب از جا.... وارد اتاق شدم .  کردم  یها پاك م را از شرافت نصرت يلکه ننگ نامرد

.با اجازه... مردانه  يتو روم  یم گریدکه گفت خوب من  دیچیپ

دماغم  يبودم ، تو دهیخر شیبرا شیکه خودم دو ماه پ)  یدوسیالپ( ادکلن  ياز کنارم که گذشت ، بو... کف زدند  شیبرا همه

.دیچیپ

گ شروع کردند به رن یشدستیبا کارد پ یتاگه نصرت بود نشست ، زنان ریکه ز يا یصندل يبلند شد و رو شیهم از جا مارال

....ان شا اهللا مبارکش با د... ان شا اهللا مبارکش با د ، عروس خوش آب و رنگه .... خواندند   یهم م هیبق... زدن 

گفته بودم حرمت داغ دل مارال را ... کارها نکنند  نیمن سفارش کرده بودم گفته بودم که از ا... اشک بود  سیمارال خ صورت

.مواظب دل خودشان بودند تا دل عروس شتریمردم ب نکهیاما مثل ا. نگاه دارد 

خوب به هر ....   یسفارش کرده بودم ول  یلیمن خ... متاسفم : اش حلقه کردم و گفتم   کنار مارال ، آرام دستم را دور شانه رفتم

ها  شب تو.... ندارد  يوگرنه قصد بد.... مردم همه قصدشان شاد کردن دل توست  نیتوست و ا  یحال امشب ، شب عروس

 میگو  یم روم  ی، م دهد  یها آزارت م صدا نیحال اگر ا نیبا ا.... شب است  کی، فقط   یعروس  یول يدار يفرصت عزادار يادیز

.دیکه بس کن
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را پاك کرد و  شیها ، اشک دمیبود که به خودم لرز ینگاهش چنان سرد و خشک و ته. را برگرداند و نگاهم کرد  صورتش

....که بس کنند گفتم  یحتما خودم م خواستم  یاگر م... ، وحدانه خانم  زارمیم بمن از ترح: گفت 

  یو پخمه و ب فیضع دیکن  یها هم که شما فکر م من آنقدر: مارال ادامه داد . افتاد  یصندل يمارال باز شد و رو  از دور شانه دستم

!!!!!!.....نمیاگر الزم بب البته... از حقم دفاع کنم  توانم  یخودم م.  ستمیدست و پا ن

......!بکشم ؟... غذا حاضر است  دیگو  یآشپز م... خاله جان ... خاله جان .....  دیچیزنها پ يمارال در صدا یزن دائ يصدا

.دمآم... بکشند  دییبگو... بله .... بله : گفتم  دمیدو  یکه به سمت بالکن م  یرا از مارال بر گرفتم و در حال رمیمتح نگاه

***

طرف  کی...  فیکث يها طرف ظرف کی.  کردم  یهم نگاه م يتلمبار شده رو فیکث يها نشسته بودم و به ظرف اطیح گوشه

فکر ... عمه خانم بود .... تکانم داد   یو استکان ، کس ییطرف سماور و چا کی...  وهیطرف جعبه نصفه م کی... و اجاق  گید

:گفت  یکند ول یخداحافظ خواهد  یکردم م

عروس و ... کنند  یخداحافظ خواهند  یها م مهمان!!.... دو تا جوان را دست به دست بدهد  نیا خواهد  یم  یچه کس... خانم  خاله

!؟ دیآور  ینم فیتشر... دست به دستشان بدهد   یکیمعطل اند ..... داماد هم خسته شده اند 

من که مثال ، خاله ... سهراب من بودم  لیتنها فام... نبود  يا اما چاره... بود  میعذاب آل گرید  یکی نیا... بلند شدم  میجا از

.خانمش بودم

جورش را  دیآقا سهراب که بزرگتر مرد ندارد ، شما با... مارال را هم صدا زدم  یدائ: بود گفت  يا و جا افتاده ریکه زن پ عمه

.دیدست مارال بگذار يو دست سهراب را تو دیبکش

(و بلند شدم.... ( باشد چشم : زحمت گفتم  به

ها همه لباس  مهمان... کنار اتاق نشسته بود زل زده بود  یچوب یصندل يبود و به مارال که رو ستادهیوسط اتاق مردد ا سهراب

کف زدند  دندیمرا که د.مراسم باشند  نیآخر يو آماده رفتن ، دور عروس و داماد حلقه زده بودند تا مثال شاهد اجرا دهیپوش
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بود و مراسم  ستادهیسر گورش ا يکه باال يا وانهیکف زدند ، به حال دل د.. و خراب من  ارکف زدند ، به  حال و روز ز... 

ارزش بود ، کف زدند   یخرده خال ب کیبرگه دستش  نیکه آخر يکف زدند ، به حال قمارباز...  کرد  یرا نظاره م نشیتدف

!بال ماسکه شرافتمندانه سهراببغض فرو خورده من و  يبرا

دستش   یگرم... با دست لرزان دست سهراب را گرفتم ...  دیلرز  یکه نه ، اما همه وجودم م میها  شانه...  ستادمیسهراب ا کنار

دیگر  یاحساس کردم سهراب هم از درون م  یچرا ، ول دانم  ینم..  ختیتنم ر يتو کجایعالم  يها ، همه درد دیکه به دستم دو

.....

بلند  يمارال دراز شده بود گذاشت و با صدا يمارال ، دست مارال را گرفت و در دست من و سهراب که لرزان به سو یدائ

دستم از دست سهراب رها شد . شوند و سه پسر و سه دختر ، دامن سعادتشان را سبز کند  ریشا اهللا که عاقبت به خ نیا: گفت 

و دستان من ....  دیهوا قاپ يدست مارال بود که دست سهراب را تو نیچرا که حاال ا فتادیاما ن... هوا ماند  يو دست سهراب تو

.شد زانیبدنم آو ياز کنارها

از آن مال  شیکرد که تا دو ماه پ تیهدا یدست و کف و هلهله بود که عروس و داماد را به سمت اتاق يدست زدند و صدا همه

.من و سهراب بود

را بستم  میها چشم... تلق تلوق بلند شد  يخت نشست ، از برخورد پولک و سنگ دامنش به چوب تخت ، صدات يرو عروس

و آن وجود هنوز هم به من .... که آن اتاق ، آن فضا  شدیندیتا ب دادم  یبه ذهنم اجازه م دینبا......  کردم  یفکر م دینبا... نه ..... 

.کنم  یبا الجبار آن را حراج م..... نه و البته احمقا يثاریتعلق دارد و من دارم با ا

که  یبه در اتاق دینبا.... نه .... که خودم آراسته بودم  يا بودم و به حجله دهیکه خودم خر ی، به تخت کردم  یفکر م دی، من نبا نه

آنجا بمانم و شاهد فرو  توانستم  ینم گریمسلم بود د زیچ کی...  کردم  یفکر م شد  یبسته م میآبد به رو ينه فقط امشب که برا

که آنجا  خواستم  یفقط م...  زمیبگر خواستم  یفقط م...  خواستم  یجرعه از جام شوکران را نم نیآخر نیمن ، ا.... باشم  ام ختنیر

.نباشم

...  آمد  یبدم م  یمشک ياجرواما از آن پ... بودم  ستادهیا ام نیو حاال مقابل ماش... بودم  دهیرا دو اطیخودم که آمدم ، تمام ح به
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......ام  یمثل همه لحظات زندگ. از عطر وجود و حضور او مسموم بود  نیماش يفضا......نشسته بود  نیآن ماش يمارال تو

جهنم بود که  نیانگار ا.... پدال گاز فشار دادم  يرا رو میو سوار آن شدم و با همه وجودم پا دمیسهراب دو نیسمت ماش به

......  آمد  ی، انگار نفسم بهتر باال م شدم  یدورتر م شیها از آن خانه و چراغ شتریو ب شتریهر چه ب...  ختمیگر  یاز آن م داشتم

ها ، از حضور  بروم و امشب بر عکس همه شب... بروم  دیکه با دانستم  یفقط م...  دانستم  یرا نم رفتم  یم دیکه کجا با نیا

.هرگز مال من نخواهد بود. مال من نخواهد بود  گریکه سهراب د کردم  یباور م ينطوریا دیشا... م ام فرار کن سهراب در خانه

اما نه ....  مارستانیب ونیبروم پاو توانستم  یخوب ، م. بودم  اوردهیام را همراهم ن توانستم بروم هتل ، اما نه ، من که شناسنامه  یم

 مهیسروش دست شراره را گرفت و ن  یوقت....  ایخدا!....؟ بردم  یپناه م دی، به کجا با ایخدا!..... ؟ دادم  یها را چه م ، جواب بچه

و گفت که  ستادیا ام نهیبه س نهیشراره س  یوقت ایخدا..... سرم خراب کرد ، به پدر و مادرم پناه بردم  يرا تو  یدگشب زن

.سهراب نبود قیمارال ال... حاال ... اما حاال ... ان سروش است او هم اقتیبه او پوزخند زدم و گفتم که ل... سروش مال اوست 

 میو بگو ستمیمارال با نهیبه س نهیبه من فرصت نداد که س یحت  یاما زندگ. که او را به مارال پاس بدهم  خواستم  یو من نم .....

!بود ؟ یچه سرنوشت نیا....  ایخدا... مبارزه کنم  خواهم  یسهم من است و به خاطرش م نیا...  خواهم  ینم.... نه 

  یچه کس.... کیخلوت بود و تار ابانیخ.... کردن  هیپارك کردم و بلند بلند شروع کردم به گر ابانیرا کنار خ نیماش

نه ... زدم  ادیبا همه وجودم فر ابانیفرمان چرخاندم و پشت به خ يسرم را رو!.... حقارت و ذلت مرا بشنود ؟ يصدا خواست  یم

 شهیسهراب هم!..... پناه من کجاست ؟ ایخدا...  دهم  یرا پس م يزیمن تقاص چه چ.  ام ردهک یمگر من چه گناه... نه ...  ایداخ

!؟ ییکجا! ؟  یکه به داد من برس ییحاال کجا... ياوری  یهر بنده ب اوریو  اریکه تو  گفت  یم

 نیداشت سبز ، ا کیخاتون ، وسط  مهیبه اسم حل يا اسم امامزاده. ..اسم  کیخواب و  کی... به خاطرم آمد  يمحو زیچ ناگهان

بودم دهیداشتک که خوابش را د یحتما حکمت... داشته باشد  تیممکن بود واقع... بودم  دهیشب در خواب د کیامامزاده را 

......

امامزاده کجا است و  نیبداند که ا چیپ بودم مرد نسخه دواریام...  ستادمیا يداروخانه شبانه روز کی يعقب گرفتم و جلو دنده

حتما ..... داشت  یاما حتما حکمت..... به دو ساعت راه ، کینزد. بود  يادیراه ز... شهر چالوس  یحوال  ییجا...  دانست  یاتفاقاً م
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.....داشت یحکمت

.....راندم دیکش  یم شیکه روحم مرا به سو  ییبه سمت جا يشب بهار مهیو در آن ن دمیپر نیماش يتو

.امن تر بود يا من از هر خانه يحتم امشب آنجا ، برا به

چهارم فصل

اما خانه چنان ساکت و سوت و کور بود که انگار ... دوازده ظهر بود  کیساعت نزد...  آمد  ینم یصدائ چیرا که باز کردم ، ه در

.گنجشک نشسته بود ها وهیم ير حوض بود و رونشسته ، هنوز کنا يها ظرف.  کند  ینم  یدر آن زندگ يا جنبنده چیه

درش هنوز بسته بود . و به اتاق سهراب نگاه کردم  دمیبعد آهسته سرك کش. راهرو را باز کردم و آرام وارد خانه شدم  در

.کشد  یخانه نفس م نیدر ا يا انگار نه انگار که موجود زنده

و گردو داخل ظرف اردور  ریم مرغ پختم و همراه با عسل و مربا و کره و پنتخ.... گاز گذاشتم  يرا رو يآشپزخانه و کتر رفتم

.دمیچینان پ سهیناهار گرفته بودم ، با چاقو قسمت کردم و درون ک يرا که مثال برا يا نان تازه... گذاشتم  زیم يو رو ختمیر

را مراتب  اطیو ح شستمشان  یم دیبا... ا بود ه حاال نوبت ظرف... از عروس و داماد   ییرایآمده پذ... آماده بود  زیچ همه

و  آمدند  یو شاد باش م کیتبر يبرا یها به رسم پاتخت مهمان گریتا چند ساعت د... تا بعد از ظهر نمانده بود  يزیچ..  کردم  یم

.بود ختهیو بهم ر فیها کث زده زلزلهخانه هنوز مثل خانه  نیا

من  يخدا يوا... ها  آب گرم کردم و مثل طاهره خانم شروع کردم به شستن ظرف گذاشتم و لگن را پر از رمیز یصندل کی

 دیبودند و نبا هیها کرا ظرف.. آن هم با دقت ...  دمشانیکش  یآب م دیحاال با. نداشت  یتمام شستم  یهر چه م. بود  ادیچقدر ز

....شدند  یلب پر م

!؟ یاز سر کار برگشت  یک:  دیچیگوشم پ يسهراب تو يصدا

که مرا به سمت او   یمیعظ يروین نیکه خودم را در برابر ا گرفتم  یم ادی دیبا.... نگاهش هم نکردم .... را باال نکردم  سرم

تنها فرقمان . نداشت   یفرق چیه کرد  یبه مواد مخدر را ترك م ادیکه داشت اعت يحال من با حال معتاد..... حفظ کنم  کشاند  یم
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....و مرا با طناب وجدانم بستند  یم یکیا با طناب پالستبود که او ر نیدر ا

.  فتادهیکن تا صبحانه از دهان ن داریمارال را ب... حاضر است  زیم يصبحانه رو... ام  تازه برگشته: گفتم  ریطور سر به ز همان

آب  يها ظرف....  گرانید احترام گذاشتن به خلوت.... عادت سهراب بود  نیا... و رفت  دیراهش را کش... نگفت  يزیچ

.دسته کنم نتیکاب يتا رو آشپزخانهسبد گذاشتم و بردم  يرا تو دهیکش

نگاهم که در .... شدم  نهیبه س نهیس دیخز رونیدر آشپزخانه با سهراب که حوله پوش از حمام ب کینزد..... اتاق که شدم  وارد

.ملموس یتفاوت  یب کی اینفرت گنگ  کیمثل  یبی، حس غر دیچیدر وجودم پ یبینگاهش گره خورد ، حس غر

را که با   ییها ها و شب روز نیهمه ا  یعنی! دلش بگذارد ؟ يخواهش نفسش بشود و پا رو ریاس یراحت نیتوانسته بود با ا چطور

 يگریزن دکنار   یوقت یارزش بودم که حت  یب شیبرا نقدریمن ا  یعنی! نداشت ؟ یارزش چیه شیکرده بود ، برا  یمن زندگ

 ریبالشش هم نبودم ، چون آدم به بالش ز یحت.... اما نه !!!.....  گرید  یکینشد ،  نیا! بودم ؟ اوردهیبود دلش را به درد ن دهیخواب

شب هم ، دلش بهانه  کی یحت... او   یول....  دیآ  یو اگر عوض شود تا چند شب خواب به چشمش نم کند  یسرش هم عادت م

!!!.....بودم من ریچقدر پست بود او و چقدر حق... مرا نگرفته بود 

.. مهم نبود ... هنوز دست نخورده بود  زیم. تفاوت وارد آشپزخانه شدم   ی، اما چشم از سهراب برداشتم و ب کردم  ینم باور

.بود یناهار کامل ریتخم مرغ و نان و پن. صبحانه و ناهارشان را باهم بخورند  توانستند  یم

...  دادم  یم لشانیتحو بردم  یم دیحاال با. درست بودند ...  وانیبعد ل... ها ، بعد بشقاب  ردم به شمردن قاشق و چنگالک شروع

.اطیهن هن کنان ، گذاشتم گوشه ح  یکی  یکیها را  و جعبه یکیجعبه پالست يتو دمشانیچ

اتاقش و نشسته بود ور دل عروس خانم و  يبد رفته بود توال...  ردیها را بگ سر جعبه امدین یحت... از سهراب نبود  يخبر چیه

.به درك... مهم نبود ... صبحانه بخورد  دیایکه ب دیکش یداشت نازش را مم

. را پرداختم  دهیدادم و خسارت ظروف لب پر لیها را تحو ظرف..... سهراب را  یقرض دیهمان پرا.....را روشن کردم  نیماش

.داده شوند لیبود که تحو سفره عقد لیبعد نوبت وسا
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بعد هم .  ختمیسبد ر يمانده  را شستم و تو  یباق يها وهیرا جارو زدم وم اتیح يبرگشتم خانه و با همان مانتو و روسر سپس

... ه شد ٔله وهیو م  ینیریفرش پر بود از نقل و سکه و ش.  شدند  یجارو م دیها با اتاق... حاال نوبت خانه بود . را جارو زدم  اطیح

.من چقدر کار مانده بود يخدا يوا...  شستم  یم دآشپزخانه را هم بای

... جارو که در آمد ، سهراب با لباس منزل از اتاق خارج شد  يصدا... برداشتم و به برقش زدم  يواریرا ازکمد د یجاروبرق

که به او داشتم ،  یحس... نداشتم  دنشیبه د يا عالقه... اما سرم را باال نلردم تا نگاهش کنم ... را  شیها و قدم دمیرا د شیپاها

او رفت آشپزخانه و من هم به . خودم آشفته کنم  یفیاو را با باالتکل خواستم  یمن نم... نفرت و عشق بود  نیب یبیحاال حس غر

.نده بود اتاق عروس و دامادفقط ما... راهرو .....   ییرایحال پذ..... اتاق وسط ... اتاق خودم .... جارو زدنم ادامه دادم 

 کرد  یو گردو را لقمه م رینان و پن.  خورد  یصبحانه م  ییسهراب داشت به تنها... را خاموش کردم و رفتم دم در آشپزخانه  جارو

.....گذاشت  یدهانش م يو تو

 .گذاشتم  یم نشیریش يکان چاو کنار است کردم  یدرست م شیبود که من هر روز صبح برا  ییها درست مثل لقمه شیها لقمه

 یمن از هر حس. نبود  زیچ چیدر نگاهم ه. من هم نگاهش کردم . مرا که حس کرد ، سرش را باال کرد و نگاهم کرد  حضور

!!!من چه به روز من آمده بود ؟ يخدا.  شناختمش  یکه انگار هرگز نم بهیشده بودم و چنان با او غر  یخال

اتاق را جارو کنم ؟ خواهم  یم! است ؟مارال هنوز خواب :  گفتم

را باال انداختم و  میها  شانه. خودت را زحمت نده  . به جارو ندارد  يازین... است  زیاتاق ما تم: انداخت و گفت  نییرا پا سرش

.حاال نوبت شستن آشپزخانه بود... جارو را جمع کردم 

 زیبعد گاز را تم... کردم  زیرا جامعه کردم و با اسکاچ و دستمال تم تنیکاب يرو....  خورد  یصبحانه م زیهنوز پشت م سهراب

....کردم  یکف مال  یحساب ییظرفشو هیجارو زدم و با شلنگ آب و ما یچوب يرا با جارو نیکف زم... کردم 

هراب  تمامش کن ، س: گفتم  یسیرودربا  یرا باال کردم و به سهراب که هنوز مشغول خوردن صبحانه بود نگاه کردم و ب سرم

االن ... بساط صبحانه پهن بماند  شود  یتا شب که نم... کنم  زیرا تم رشیرا جمع کنم و ز زیم خواهم  یم....   یمزاحم من گرید
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.ها سر برساند است که مهمان

.اتاقش يرفت تو کراستیبلند شد و  زیاز پشت م... نگفت  يزیچ

 یاما فرصت...   ییهمه جا جز دستشو.  زد  یبرق م يزیهمه جا از تم گریحاال د..... کردم  زیرا تم زیم ریرا جمع کردم و ز زیم

.سر کار رفتم  یم دیبود و با کیساعت دو نزد. شستن نداشتم  يبرا

.رونیو خواستم از در خارج شوم که سهراب از اتاقش آمد ب دمیسرعت لباسم را پوش به

به زن . ها سر برساند  االن است که مهمان دینکن فیخانه را کث. شده  رمیسر کار ، د روم  یمن دارم م: گفتم  یلب ریو ز آهسته

را  ها وهیم. ام  آشپزخانه گذاشته زیم يها را رو و چاقو و چنگال  یدست شیپ. مارال هم بگو که خودش صاحب خانه است  یدائ

!!؟ يندار يکار... گذاشتم  اطیحسبد کنار  يام و تو هم شسته

!؟ دیدرست نکرده ا یمن کاچ يبرا دیگو  یمارال م... مارال : ا من و من گفت ب

برداشت و به  نیزم يرا از رو فیسهراب شرمنده دوال شد و ک..... افتاد  نیدوشم به زم ياز رو فمیو ک دیبه صورتم دو خون

حس نفرت بود نیبله قطعاً ا..... ، او متنفر بودم من از... و پشتم را لرزاند  دیکش ریدر همه وجودم ت يزیچ..... سمتم دراز کرد 

.

بگو .... درست کنم  یکاچ ستمیمن بلد ن:، گفتم  دمیدو  یکه پشت به او سمت در م  یو در حال دمیرا از دست سهراب  قاپ فیک

.درست کند شیبرا شییزن دا

.دمیدر را بهم کوب و

پنجم فصل

 نکهیا ای،  دیهست OFFو دییآ  یسر کار نم ایشما چرا حساب و کتاب ندارد ،  يها فتیخانم نصرت ش: گفت  یناظم دکتر

  یهمه ب نیبا ا دیخواست  ی، چطور م دیکش  یجورتان را نم یاگر خانم همت.  دیهست  ON CALLو دیده  یم فتیش کسرهی
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!!!؟ دی، شغلتان را حفظ کن ینظم

  یلیخ....... را هم خدا رسانده ، ان شا اهللا که خدا اجرش بدهد  یخانم همت....   یلیخ.... گرفتارم دکتر   یلیمن خ: لنخند گفتم  با

.کند  یم يدر حقم خواهر

....  دیداده ا فتیش کسرهیکه  يدو روز نیبا ا..... خوب  اریبس: ، گفت  شمرد  یم کهیرا باز کرد و در حال ابشیحضور و غ دفتر

.دینه طلبکار ، خسته نباش....  دیماهتان درست است ، نه بدهکار نیحساب ا

.بلند شدم میرا برداشتم و از جا فمیک

مانده باشد ، درست است ؟ يادیز زیچ دینبا! از طرحتان مانده ؟ گریچند ماه د!  خانم نصرت ؟: گفت  دکتر

.شود  یتمام م گریچهار ماه د ایفکر کنم ، سه . طور است  نیبله هم: دادم  جواب

شهرتان ؟ دیگرد  یبر م:  دیپرس دوباره

.....حاال  ی، بمانم ول یشهر لعنت نیا يجا ، تو نیتا آبد ا خواستم  یقبال م....  دانستم  یدانستم ، خودم هم نم  ینم

.....!بکنم ؟ خواهم  یمطمئن نبودام چه کار م گرید

قرص آرام  کی دیبا... خسته بودم   یلیخ...... گرفتم  یدوش م کیخانه و  گشتم  یبر م دیبا. کردم و در را بستم  یخداحافظ

.که حاال الزم داشتم يزیبود چ نیا...  دمیخواب  یو م خوردم  یبخش م

****

من خودش را جمع و جور کرد و  دنی، با د گرفت  یتاب نشسته بود و آفتاب م ي، که رو دمیرا که باز کردم ، مارال را د در

.دیخسته نباش... سالم : گفت 

.آمده بود رونیباالخره عروس خانم رو به آفتاب نشان داده بود و از اتاق ب پس

!؟  یتو خوب... ممنون : دادم  جواب

که حرمت  گرفت  یم ادی دیبا.... معذّب شده بود ، معلوم بود اما مهم نبود .... بهترم ...... بله ،: تاب صاف نشست و گفت  يرو

.لشیبود من بزرگ ترش بودم و به نوعئ کف هر چه..... مرا در خانه نگاه دارد 
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!؟ یپخت  یناهار چ:  دمیپرس

!دیآ  یسهراب که ناهار نم!.... ناهار ؟: من و من کرد و گفت ... خورد  جا

، ما دو تا آدم   یخودت هم که هست.  میآ  ی، من که م دیآ  یسهراب ناهار نم: گفتم  تیرا از سرم برداشتم و با قاطع مقنعه

!!؟ میستین

....دهان باز و هاج و واج نگاهم کرد با

.مارال هم لخ لخ کنان وارد شد. راهرو را باز کردم و وارد خانه شدم  در

.جمع نشده بود نیها هم از کف زم آشغال ی، حت یکامال مشخص بود که بعد از پاتخت!.... ؟ يا من ، چه خانه يخدا

!نامطبوع يپر از بو  ییتوالت و دستشو..  ختهیو بهم ر فیها کث اتاق... نشسته بود  يها پر از ظرف آشپزخانه

که درست کرده بود نگاه   یبه من ، و به خانه و زندگ الیخ  یولو شده بود و ب یراحت يرو. و به مارال نگاه کردم  برگشتم

گذاشتم  یراحت یدسته صندل يام را رو مانتو... را حفظ کنم  ام يکردم خونسرد  یمقابلش نشستم و سع یصندل يرو....  کرد  یم

خانه ،  نیا... تمام شد  گرید يگوش کن مارال ، عروس و عروس باز: شده بودم گفتم  رهیمارال خ يها که به چشم  یو در حال

صاحب ، اما  دیستیخانه ن نیشما مستاجر ا. ها است  آن نیهم دارد که نظافت و نظم از اول  یخانه من است و اتفاقامقررات سخت

.میاحترام بگزار گریهمد يها به خواسته دیبا نیبنابرا.  نیو هم خانه ا هیمن و شما همسا...  دیستیخانه هم ن

 میگو  یکه من م یطبق مقررات نیبنابرا. و حمام ملک مشاع ماست   ییو آن آشپزخانه و توالت و دستشو  ییرایحال و پذ نیا

 یکه ملک خصوص)  وفتدیو سرم را برگرداندم تا چشمم به آن ن( خانه به جز آن اتاق  نیا يدر واقع همه جا.......  شود  یاداره م

ضمنا من آشپز تو و  سهراب . نظم را تحمل کنم   یو ب یفیکث توانم  یو من اصال نم شود  یم رهشماست ، مطابق مقررات من ادا

ندارم که تو  يمن کار. به نوبت باشد  دیهمه با ییغذا مواد هیو ته يپخت و پز و شست و شو...  ستمیخدمتکار هم ن.  ستمین

  یزندگ ياز حاال به بعد طور...... حاال ،  ی، ول ستمین لیقا یزشگذشته ار ي، چون اصال برا يکرد  یم  یزندگ يچطور نیاز ا شیپ

.میگو  یکه من م  یکن  یم
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:گفت.  دمیکه شن يزیرا داشتم جز چ  یتوقع هر حرف. بسته شد و نفسش باال آمد   یمارال به سخت دهان

شان  همه یتالف دیخواه  یشما م نکهیمثل ا  یکه چون مادر شوهر و خواهر شوهر ندارم ، خوشبختم عالمم ، ول کردم  یفکر م من

.دیدر آور کجایرا 

برسد ،  یقبل از آنکه به بلوغ عقلبود و  دهی، که فقط قد کش  یبچه واقع کی... مارال بچه بود ... کنترلم را از دست ندادم  اصالً

..... یزندگ کیافتاده بود وسط 

تو به خودم  یو دل خوش یخوشبخت يبرا نقدری، اگر بودم که ا ستمیمن دشمن تو ن... دختر جان : با آرامش گفتم نیبنابرا

که از  ستمیهم ن ماریب.....  ستمیو نقطعاً بدخواه ت نیبنابرا. دل تو بوده  يشاد يکه کردم برا يمن هر کار...  دادم  یزحمت نم

.....هم من و هم تو.... ماست  يمن به نفع هر دو يها حرف. آزار دادن تو لذت ببرم 

 يشما هر کار.... سرم بگذارد وحدانه خانم  يخود  یمنت ب  یمن دوست ندارم کس: من زول زد و گفت  يها چشم يتو میمستق

اتفاقا ... من  یمهم بوده ، نه دل خوش تانیسهراب برا یدل خوش...  دیاطر سهراب کردبه خ.  دیبه خاطر من نکرد دیکه کرد

......که نیتن من نباشد ، چه برسد به ا بهاگر سر  دیشو  یهم خوشحال م  یلیشما خ

.شد دایسهراب در آستانه در هو کلیباز شد و ه در

را قبل از وقت افطار باز کند اش یکه روزه مستحب  یته مثل کسگنگ و ناشناخ يزیچ.. نامفهوم در وجودم جا به جا شد  یحس

....

دو روزه ؟ نیا يکجا بود....  ریاغر به خ...... چه عجب ... سالم وحدانه خانم ...  دیچیسهراب در خانه پ يصدا

گوشم زنگ زد يتو زشیر قیذ يصدا.... ماندم  رهیخ رفت  یمارال که به سمت سهراب م عیسر يها را باال کردم و به قدم سرم

.........

که دلش از کجا پر است ،  ستیمعلوم ن!! دلش خواسته بارم کرده   یآمده هر چ  یوحدانه خانم ات ، از وقت نیبب... جان  سهراب

!... ؟ یت را نشستچرا توال!..... ؟ ينکرد زیچرا خانه را تم!! ام ؟ چرا من غذا نپخته دیگو  یبه من م....!!  کند  یم  یآمده سر من خال

 يتو به من نگفته بود) مخلوط شده بود  زشیر يحاال با صدا اش هیگر يها يها يصدا!.....( انگار نه انگار که من تازه عروسم ؟
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من احمق را .....  آوردم  یم هیزیاقال چند جفت دستکش و جارو ، با خودم جه ياگر گفته بود..... خانه بشوم  نیقرار است کلفت ا

!!!يا که تو نوکرش بوده يا شوم ، خبر نداشتم قرار است بشوم کلفت خانه  یخانم خانه تو م کردم  یه فکر مباش ک

سر تصاحب دل  خواست  یاو م..... را از رو بسته بود و قصد جنگ داشت  رشیطور بود، مارال شمش نیپس ا... سرخ شد  صورتم

 یاو عزمش را جزم کرده بود تا سوگل. نداشت  غیدر یپست چیباشد از ه دانیبرنده م نکهیا يسهراب با من رقابت کند و برا

.او خارج بود يداشت که از استطاعت فکر یرکیبه شناخت و ز ازیسهراب ن دلتصاحب  نکهیغافل از ا. سهراب او باشد 

!است ؟ یچه بساط گرید نیا!.... شده ؟  یچ:  دیپرس سهراب

؟ دییآ  یناهار نم يمارال گفت برا: آهسته گفتم ...  دیرخچ  یمارال نم يفراتر از پاها نگاهم

، باالخره او  دییبه سهراب هم بگو دیرا که به من زد  ییها حرف ستیبهتر ن... وحدانه خانم  دیحرف را عوض نکن: گفت  مارال

.کند يرویشما پ نیاز قوان دیهم با

باشد  يازین کنم  یمن و شما زنانه بود فکر نم يها از آن گذشته حرف .. داند  یخانه را م نیسهراب قانون ا: گفتم  يخونسرد با

.میحاال هم بهتر است فکر ناهار باش... سهراب بداند 

.. مهم نبود  زیچ چیه گرید... کالغ و چهل کالغ خواهد کرد ، اما مهم نبود  کیمارال پشت سرم  دانستم  یم... بلند شدم  میجا از

که وجود سهراب   یداشته باشد ، وقت توانست  یم یتیمارال چه اهم يها ز دست دادن نداشتم ، حرفا يبرا يزیچ گریمن که د

.بودماز دست داده  شهیهم يرا برا

غذا نه  نیکردم که به خودم بقبوالنم که انتخاب ا  یناهار همان را پختم و سع يبود و من برا  ینیزم بیس يعاشق کوکو سهراب

.وقت است قیبه خاطر ضبه خاطر دل سهراب که 

زعفران خورده سهراب را   ینیزم بیس يکوکو يطور بود ، بو نیهم شهیهم. شد  دای، سر و کله سهراب هم پ دمیرا که چ زیم

.ستادی، آمد و دم در آشپزخانه ا دیکش  یم رونیاش ب مثل مار از النه

 يجا...  دمیدور تا دور کوکوها چ ینی، درون س تونیر و زشو اریخرد شده و خ ازیحلقه شده را همراه با پ يها  یفرنگ گوجه
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بود حانیسهراب عاشق ر...  گذاشتم  یکوکوها م يو رو گرفتم  یهم م حانیر شیبود ، اگر خانه بودم حتما برا  یتازه خال حانیر

.

 ..... یتازه خال حانیر يجا: بود ، گفتم  ستادهیهنوز مردد دم آشپزخانه ا... و نگاهش کردم  برگشتم

سرد   یدست دست کن..... ناهار حاضر است  ایب.. مارال .... مارال : فقط بلند گفت  ... نشد  دایصورتش پ دریعکس المل چیه

.فتادهیبدو تا از دهان ن....  ها شود  یم

دم ، اما سهراب دستش شروع به خوردن کر  یحرف چیه  یو ب دمیرا کش ام یصندل... نگفتم  يزیاما چ....  دیبه صورتم دو خون

 خواست  یاما نم رود  یدلش دارد ضعف م دانستم  یم. طور گرسنه ، منتظر مارال نشسته بود  نیهم...  شد  یسفره دراز نم يتو

....دلش شود میتسل

من همه را  یبجنب رید... بدو تا سرد نشده ... غذا حاضر است  میگو  یم! ؟ يدیشن.... مارال : زد  ادیبار بلند تر فر نیو ا دوباره

!؟ يآمد!!!.... ها  ي مان  یخوردم ، تو گرسنه م

دل دل کرد و بعد از   یبشقاب دراز نشد ، کم ياما باز هم دستش تو. تکه نان کند  کیسهراب ....  امدین یصدائ چیهم ه باز

.بلند شد شیجا

اجازه نده دل ...  تیسر جا نیبش..... سهراب : و گفتم زول زدم  شیها چشم يتو میبار ، مستق نیاول يرا بلند کردم و برا سرم

که با من  يهمان طور. ، قطع و با صالبت باش   یاول زندگ نیاز هم. بال و پر بدهد  نیاز ا شتریمارال ب يها يبه بچه باز متیرح

کوتاه  شیاگر االن جلو.  کند  یاو کم نم عتیاز طب يزیکه پدر و مادرش را از دست داده چ نیا وزن است  کی، مارال  يبود

!!....، بفرما ياش را دار اگر حوصله...   یبده يتا آخر عمر به او سوار دی، با یائیب

شما  انهیم خواهم  ی، تا م میایسوسه ب خواهم  یم یبدجنس يمن از رو  یکن  یفکر م! ؟  یکن  یفکر م  یچ: گفتم  يآهسته تر يصدا با

 گری، د فتدی، چون چه مارال تخم چشم تو بشود چه از چشم تو ب برام  یکار نم نیاز ا ینفع چیمن ه. ....نه !..... را شکر آب کنم ؟

است و اتفاقا  یو پررو و چموش حی، مارال برخالف تصورت دختر وق دهم  یبه حال من ندارد ، اما داردم به تو هشدار م يسود

....بزند خوب بلد است چطور خودش را به موش مردگی است و ٔزبده اریبس انشیاو در چزاندن اطراف  ركیز اریبس
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 کی میندارم که تسل میاما تصم.... ام  جا خورده اریو حاال بس کردم  یفکر نم ينطوریهرگز به مارال ا.... ، اما من  دانم  یرا نم تو

...  يترحم دلت نشو میتسل ، يات را دوست دار یخانوادگ  یکه اگر زندگ کنم  یم هیالف بچه چموش بشوم و به تو هم توص

.است نیالکاتبوگرنه حساب کارت و کارام 

و  میناهار را خورد... نزدم   یحرف گریمن هم د.. اش گذاشت  نان يلقمه کوکو را با قاشق ال کینشست و  یصندل يرو سهران

شده  یو خواستن زیاو عز يبرا نقدریال ادو روزه مار  یعنی شد  یباورم نم. سهراب به وضوح ناراحت بود ....  میسفره را جمع کرد

!!زده بودم ؟ يتصاحب دل او به هر دار يسال تمام برا کیکه   یتر از معن یتر و خواستن زیعز! بود ؟

 دیدر آشپزخانه که رس يجلو. اتاق  يمارال ببرد تو يگذاشت ، تا برا ینیس يتو ازیشور و پ اریچند تکه کوکو و خ سهراب

بعد او پشتش را ...  يبار  یاتاق م يرا تو ینیس...!! باخت کامل   یعنی نیا..... ز التماس کردن اولت بدتر است کارت ا نیا: گفتم 

و ....  دهد  یقورت م کند  یو او لطف م يگذار  یدهانش م يغذا را به زور تو يها و ناز و نوازش لقمه لتماستو به ا...  کند  یبه تو م

برد  شیکارها را پ شود  یم شهیو قهر و ناز و اخم و تخم هم...  شود  یدرس اولش م نیاواست و ا دانیم روزیعاقبت پ يطور نیا

.شود  یخواست من م میبزند و عاقبت تسل  یحرف دیآ  یو سهراب هم ، چون دل راهم است ، دلش نم... 

.....گذاشت زیم يرا رو ینیس سهراب

ها ، مرد  زن يباشد سهراب ، برا ادتی: گفتم  یمیمال ي، با صدا دمیکش  یآب م که بشقاب تا را  یرا برگرداندم در حال میرو

.و نوکر صفت است ریو حق فیتر از مرد ضع یدوست داشتن اریبس اریو با اراده بس يقو

 زیچ کی ....و به اطاقم رفتم دمیها را آب کش من هم ظرف.....  دیکاناپه حال دراز کش يرفت و رو رونیاز آشپزخانه ب سهراب

.دیپا  یموش را م کیکه  يا  درست مثل گربه...  دییپا  یمرا م  مارال مثل گربه نکهیرا مطمئن بودم و آن ا

ششم فصل

طبق معمول ....  کرد  یرا نگاه م اش  یعروس لمیپنج ماه نشسته بود و داشت با دقت ف نیبار در عرض ا نیصدم يبرا مارال

.دیرس  یبود که تا ده تا خانه آن طرف تر مکرده  ادیرا هم آنقدر ز شیصدا
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کارم در ...  خچالیسراغ  رفتم  یم دیحاال با.... حاضر بود  باًیغذا تقر... برنج را کم کردم  ریو ز دمیچیرا دور در قابلمه پ  یکن دم

.ها آذوقه انبار شده بود  بهسال گر کیجمع شده بود که به اندازه  خچالی يمانده تو يو غذا دهیگند وهیآنقدر م... آمده بود 

قابلمه پنج  يقاشق غذا تو کیمن  يخدا.... خورده و مانده  مهین يکردن غذاها  یرا باز کردم و شروع کردم به خال خچالی در

.....کاسه بزرگ کی يتو دهیقاشق ماست خشک کی... بزرگ  تابهیماه کی يکتلت تو کی.... ينفر

 خچالیمدت داشتم  نیا يبار پنجم بود که تو نیا...  شد  ینم ينطوریا.....  کردم  یم شیخره حالباال دیبا. را صدا کردم  مارال

.شستم  یم

.هم نگاه کرد يانباشته شده رو يها ها و قابلمه تفاوت به ظرف  یآمد دم در آشپزخانه و ب مارال

که سطل زباله  خچالی. سطل آشغال  يتو زی، بر يخور  ینمها را اگر  که ته مانده غذا میچند بار بگو... مارال : گفتم   یعصبان

...  آمد  یم ادیو ز یپخت  یغذا م  یده من گید يتو اگر تو نمیبب...  گذارند  ینم خچالی يتو ينطوریبعد هم غذا را که ا.....  ستین

!!!!!؟ یگذاشت  یم خچالی يتو اش  یده من گیغذا را با د

خانه  روم  یکه من م ییبا خودم گفتم روزها! شما غذا پس انداز کردم ؟ يبد کردم برا: ... گفت  تفاوت  یبا همان لحن سرد و ب

.دی، شما گرسنه نمان ام یزن دائ

 نیا ياگر قرار باشد تو: گفتم . صورت او نداشت  یتفاوت  یدر ب يریتاث چیجذبه نگاهم ه.... را باال کردم و نگاهش کردم  سرم

و خودم به آن لب  پزم  یمنم که دارم هفت روز هفته غذا م نیچون ا...  ستمیتلف شود ، قطع من ن یاز گرسنگ  یخانه کس

.زنم  ینم

.از بس خوشمزه است: پوزخند گفت  با

.....بشور يا را که پس انداز کرده  ییها ظرف نیا ایب: را برگرداندم و گفتم  میرو

.نوبت شماست ..... ستیامروز که نوبت من ن: گفت  یچموش با

، خسته  يا دهیکه الاقل صد بار آن را د یلمیها ، از نگاه کردن به آن ف شستن ظرف  یعنی: را با تأسف تکان دادم و گفتم  سرم
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!!!کننده تر است ؟

...  ستیخسته کننده ن دیمن هست لمیف يکه شما تو  یتا وقت: گفت  رفت  یو به سمت اتاق م کرد  یکه پشتش را به من م  یحال در

....دارد یتازگ میحرص شما و صورت برافروخته از حسادت تان برا دنیرا نگاه کنم ، د لمیهم که ف گریهزار بار د

با  میکه رخ به رخ شده بود  یبا فشار دست چرخاندمش و در حال...  دمیبار ، دنبال مارال دو نیاول يرا بستم و برا خچالی در

افسوس ...  ستیحسادت ن  ینیب  یصورت من م يکه تو يزیچ... گوش کن مارال : م گوشش گفت کیو شمرده نزد تیقاطع

.قسمت سهراب بشود دیتو ، با یاقتیل  یبه حقارت و ب  یچرا آدم نکهیافسوس ا... است 

.شد رهیمشتم مچاله کرده بودم خ يلباس مارال را تو قهیزده به مارال و به من که  رتیباز شد و سهراب در آستانه در ح در

.آمد نییبدنم پا نیاز لباس مارال شل شد و از طرف دستم

 نیتام گرید نجایمن ا... مرا بزند  خواست  یم... وحدانه خانم ...... وحدانه خانم .... سهراب .... سهراب : با بغض گفت  مارال

....ندارم یجان

.وحشت زده به من نگاه کرد سهراب

!تا به حال حرف حساب شده کتک زدن ؟ بله ؟  یاز ک: م را جمع و جور کردم و گفت خودم

حرف حساب  ينطوریمن به تو ا يبابا!!! سهراب ؟ زنند  یحرف حساب م ينطوریا: به چروك لباسش اشاره کرد و گفت  مارال

!؟ زد  یم

.....کرده بود دایبود ، نقطه ضعف سهراب را خوب پ یچموش عجب

.....نداشت دنیبه حرف حساب شن یاجیاحت... بود  دهیجسهراب رفتارش سن: سرعت گفتم  به

البد آن موقع که سهراب خان چهارده سالشان بود و خوب و بد را از هم ...  دیدان  یشما از کجا م.... جدا... اه : تمسخر گفت  با

؟ بله خاله  دیدیپرس  یانم مخ هیتلفن همراهتان ، گزارش حسن رفتار آقا سهراب را از راض قی، شما از طر دادند  ینم صیتشخ

!!!؟ دینیب  یشد که شما م ينطوریآقا سهراب شما ا نی، تا ا کردپدر بدبخت من دق ! خانم ؟
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، حاال  چارهیتا من ب داد  یم ادیبدهد ، به شما  ادی  یپدر شما اگر بلد بود ، خوب و بد را به کس: گرفتم و گفتم  دهیرا نشن اش طعنه

.مفتیهچل ن يتو ينطوریا

...  دیآ  یم رتانیگ  ی، چ دیرا بچزان گریدل همد نکهیاز ا.... زنانه مسخره را  يدعوا نیا...  دیبس کن... اه :  دیکش ادیفر سهراب

!!به جان هم ؟ دیچرا مثل دو تا گرگ گرسنه افتاده ا

همانطور زل زل به من و به در  یسهراب مدت. دیاتاقش رفت و در را بهم کوب يپشتش را به من کرد و تو تیبا عصبان مارال

....شیها دست انیکاناپه وسط سالن نشست و سرش را گرفت م يشد و بعد رفت رو رهیشده ، خ دهیکوب

کردن  زیتلمبار شده و تم يها به شستن ظرف ستادمیآشپزخانه و ا يرفتم تو...  یحیو نه توض یهینه توج... نزدم   یحرف چیه

.خچالی

را خشک  ام یشانیهمان طور که با دست عرق پ. دم در آشپزخانه  ستادهیا دهیه بود که سهراب  لباس پوشدانم چقدر گذشت  ینم

.....ام فسنجان درست کرده.... شام حاضر است ! کجا ؟:  دمی، متعجب پرس کردم  یم

 کی رونیما همان ب... ور تو شامت را بخ... عوض شود  شیحال و هوا  ی، کم رونیب برام  یمارال را م:شرمنده گفت  سهراب

....میخور  یم يزیچ

... شده بود  زیتم گرید... برگشتم  خچالیصدا به عالمت مثبت تکان دادم و دوباره به سمت   یسرم را ب.... نکردم  یاعتراض چیه

خورشت ..... ام بخورم بروم ش توانستم  یبعد هم م... و دوباره به برق بزنمش ...  شیرا برگردانم سر جا اش هیبود اثاث  یکاف

  ییتنها نباریا توانستم  یم... اصال مهم نبود ..... مهم نبود   یول... من بود و البته مورد عالقه سهراب  قهمورد عال شهیفسنجان ، هم

 ام یشانیبار عرق نبود که از پ نیا  یول دمیلباسم را به صورتم کش نیدوباره آست. داشت  ییحتما آن هم صفا... فسنجان بخورم 

.شد  یم ریو سراز خورد  یتاب م میها هگون يبر اشک بود که رو نی، ا دیچک  یم

هفتم فصل

محل کار تو  نجایا دانم  یم. مزاحمت شدم  نجایوحدانه که ا دیببخش: ، گفت  شد  یجا به جا م یصندل يکه رو  یدر حال سهراب
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سراغ  يگرید يمن جا  یول.   یو گپ بزن ینیبنش بهیمرد غر کیبا  یصندل کی يرو اش اطیح يندارد که تو تیاست و خوب

.خبر باشد  یکه مارال قطعاً از آن ب  یباشد و زمان  ییجا خواستم  یبا تو حرف بزنم و م خواستم  یدر واقع م. نداشتم 

!!!؟  یترس  یاز مارال م نقدریا  یعنی: خنده گفتم  با

  یلیخ...   یگفت  یتو راست م  یدان  یم... کنم  تشیاذ خواهد  یفقط دلم نم... ترس نه . ..ترس نه : انداخت و گفت  نییرا پا سرش

و  ینوجوان يبه اندازه همه روزها یاست و من به حاج یهر چه باشد دختر حاج  یول. است   یچموش و پررو و از خود راض

پدر مرحومش و  ادیاش را کف دستش بگذارم ،  حق خواهم  یو م شوم  یم یاش عصبان هر بار که از دست.  ونمیمد ام  یجوان

من اگر زن ... خورد  یوگرنه من خودم هم حالم از خودم ، بهم م....  رمیگ  یو عذاب وجدان م افتم  یکه با من داشت م يرفتار

.دمیمال  یگل سرش م لیپات کی دمیدیرا م يمرد نیبودم و چن

....دمیخند دوباره

خنده ات  يصدا گریوقت است که د  یلیخ. تنگ شده بود  تیها خنده يصدا يچقدر دلم برا: فت انداخت و گ نییرا پا سرش

.ستین  یمن کار سخت یتو و پست ثاریدرك وسعت ا!!!  ي، حق دار دانم  یم!... ؟ ياز من دلخور...  دیچیپ  یخانه نم يتو

.نبود میلبها يرو يلبخند گرید

که  يبه عهد دیو مق.... به شرم  دیمق.. به وجدانم  دیمق...  دمیمق يادیمن فقط ز... حدانه و ستمیمن پست ن  یول: ادامه داد 

من است و گردن من حق دارد ،  یو قانون یو شرع  یمارال زن رسم... آخرتم را پاسوز دلم کنم  خواهد  یمن دلم نم... ام  بسته

 نیبنابر.  میکه بگو خواهم  یام و نم نگفته يزیام چ او راجع به  گذشتهمن به   یدان  یم..... مسئولم  فامن در مورد او شعرا و عر

من .  ستین یقاعده مستثن نیمارال هم از ا.... را ندارد  ریتحمل غ  یزن چیه. خط بزنم  ام ندهیام را از آ مجبورم که گذشته

.ام به تو آزارش بدهم با عالقه خواهم  ینم

 يتو اگر خودت جا.  يطرف مقابل بگذار يخودت را به جا دیبا  یعادالنه قضاوت کن یخواه  یاگر م)   یعل(  یقول حاضرت عل به

 سوزاند  یاش به او ، دل تو را م و به خاطر عالقه دیکش  یرا م   یو شوهرت ، صبح تا شب ناز وحدانه نام ياو بود طیمارال و در شرا
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 خورد  یو حالت از من بهم نم يشد  ینم زاریبودم از من ب  یآدم نین چناصال خود تو ، اگر م!.... ؟ يکرد  یم دایپ  یچه احساس

!!!؟

به او گفته بود تا سرش را  هیدست به سر کردن مادرش راض يانداخت که پدرم برا  ییها حرف ادیآخرش من را به  جمالت

.....کند هیرا توج اش یمحبت  یبمالد و ب رهیش

اما من همسرت بودم . است  حیحرفت صح. بله : آهسته گفتم .... بود و هم آشنا  بهیغر هم. را باال کردم و نگاهش کردم  سرم

 دانم  ینم  یول. هم به تو عالقمند بودم  اریبخصوص که از بات بد ، بس... را نداشتم  ریتو و اتفاقا من هم تحمل غ یهمسر شرع... 

ام به تو آنقدر  و من به خاطر عالقه...   ین عدالت حاضرت علقانو یحت. تو صدق نکرد  نیاز قوان مکدا چیچرا در مورد من ه

احساس پاك تباه  کیجز  زیچ چیه.. نمانده   یاز خودم باق زیچ چیکه ه دمیگذشت کردم و کردم که ناگهان به خودم آمدم و د

.شده

آن انتقام  لهیکه بوس يا لهیوس ...بودم  لهیتو وس يمن فقط برا... تو نبودم سهراب   یاز وجود و زندگ یجزئ چیصاحب ه من

چون هم من ....  يهم موفق بود اریو واقعا بس...  یبکش یآنکه زحمت  یب يریخودت و مادرت را از من و پدرم بگ يو معنو يماد

 يد، اما نش يشد  یاز من متنفر م دیکه با  یروز به من گفت کیهست که  ادمی!  میو هم پدرم ، هر دو خوب تقاصمان را پس داد

.من و جبران گذشته ختنیبه دار آو يبود برا يتر يقو سمانیچون محبت ر يبله از من متنفر نشد. 

در آنچه  یتیقصد و ن چیه...  ستین ییگو  یطور که تو م نیقسم ، ا مانمیبه ا... وحدانه ... به خدا قسم : به زحمت گفت  یلب ریز

من   یعنی... تو  لهیآن هم بوس... نداشتم  یوقت قصد تالف چیکه من ه رمیگ  یم خدارا را شاهد.... به سر من و تو آمده ، نبود 

!!؟وجدانم   یب نقدریا

 نیزم يکه تو تا ناراحت کرده قانون عدالت خداست که رو يزیچ نیا: سهراب ادامه داد ) را برگرداندم  میبا پوزخند رو )

کرده ، پاداش آن را   کیکار ن يا انسان ، هر کس به قدر ذره يا که(  دیگو  یکه در سوره زلزال م یهمان قانون.  کند  یحکم م

وگرنه دست کوتاه من و )  دیعملش خواهد رس فریمرتکب شده ، آن هم به ک یکار زشت يا و هر کس به قدر ذره دیخواهد د
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....!بکشد ؟ یغلط  ینقشه ب نیچن تواند  یام چطور م عقل ناقص

من خودم هم مدت هاست که حال و ! باشم ؟ شیکه من دوم کند  یخودش چاه م يبرا یآدم احمقگذشته ، کدام  نهایهمه ا از

چمدانت  شهیهم يکدام غروب ، تو برا ایکدام شب ، کدام صبح  نکهیروزها مدام مضطربم ، مضطربم از ا نیا. ندارم  یروز خوش

از حضور تو  شهیهم يکه برا ياز رفتن تو ، من با شهر بعد نکهیو اضطراب از ا!!.... رفت  یبست و از شهر من خواه یرا خواه

  یب نقدریا  یتوان  یتو چطور م!.... تو در آن نباشد ، چه کار کنم ؟ يها از قدم يهرگز رد دیشا گریکه د يا  یو زندگ شود  یم  یخال

.....!؟  یفکر کن يطور نیکه در مورد من ا  یانصاف باش

 يشب بهار کیدر  شیرا پنج ماه پ میها من همه اشک....  میدر صدا یر چشمم نبود و لرزشد یاشک... نگاهش کردم  يصبور با

.بودم ختهیر

خودش ،  الیدر خ  یمنطق يها مشت حرف کیکه پدرت با   یوقت. چرا احساس مادرم را دارم  دانم  ینم: سهراب ادامه داد 

!!!شمال اوردیکرد تا برود و تو و مادرت را هم ب شیرها

 تیشده بودم ، با قاطع رهیخ شیها که در چشم  یشده بود بلند کردم و در حال زانیدست ، سر سهراب را که از گردنش آو اب

 یمن حت. پس دادم   یی، به تنها دیرا که مادرت به خاطر حضور مادرم کش  ییها  یها و سخت من انتقام همه رنج.... سهراب : گفتم 

،  بیمه يوالیه کیرا تحمل کردم ، که مثل  يمن پنج ماه تمام لحظه به لحظه وجود موجود...  مفراتر از آن مجازات شد  یلیخ

من ماندم و .... ، قلب و روحم را مدام آزرد  زشیمن آوار شده و بعد هم با چنگ و دندان ت یخوشبخت دیتنها نقطه سف يرو

 يها من روزها و شب... شد که همه وجود من بود   یخبر صاحب همه وجود کس  یرا تحمل کردم که ناگهان و ب  یوجود زن

 کیآغوش شتاب زده و نوازش  کی  یاز آن فقط گرم بمیفکر کردم که نص يشدم و به وجود رهیبه آن اتاق در بسته خ يمتماد

.کرد  یاش را خرج م همه بیرق يو برا بیبود و حاال در دست رق گاهیعلت گاه و ب  یب يها دست لرزان و خشم

و عاقبت تنها صاحب جز  دمیداشتنش جنگ يکه آنقدر برا دمیشیاند یها در خلوت اتاق شما ، به خلوت ساعت.....  چارهیب من

.  يدیو به خاطر بخشش منت هم کش يدیبخش بیآن را تمام و کمال به رق یکه تو ، به راحت یجز کوچک. از آن شدم  یکوچک
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 ایدن نیدر وجود مارال رشد خواهد کرد و بزرگ خواهد شد و پا به ا يروزکه  دمیشیاند یبه موجود کوچک ياریبس يها ساعت

.حاصل و ثمره عشق من و تو باشد توانست  یکه م يموجود.... خواهد نهاد 

و  يرا که با مادرت داشت محکوم کرد يهمه سال پدرم را ، رفتار نیسهراب ا: ادامه دادم .... شد  دیسهراب سرخ و سف صورت

را با  ياما به وقتش ، درست همان کار! کند  يکار نیچطور توانست در حق مادر من چن.  يعجب نامرد يکرد با خودت فکر

عمل  کسانیهمه  بایمشابه ، تقر طیها در شرا مرد....  ستین یقضاوت کار آسان  ینیب  یم. ، که پدرم با مادرت کرد  يمن کرد

به بعد هر  نیپس از ا!!! را بدهند  ها  یآنکه به خودشان زحمت مبارزه با سخت  ی، ب کنند  یراه را انتخاب م نیتر آسان....  کنند  یم

، همان طور   یگرفت دهیتو هم بنا به منطق خودت مرا ناد نکهی، به خودت هم فکر کن و به ا  یها فکر کن به نصرت یوقت خواست

.گرفت دهیکه پدرم با منطق خودش مادرت را ناد

.....دیراب دوسه يها گوشه چشم اشک

پنجشنبه بر ... من است و بعد  يروز کار نیچهار شنبه آخر... هستم  نجایمن فقط تا آخت هفته ا... سهراب : دادم  ادامه

.میآ  یم یخداحافظ يالبته قبل از آن حتما برا... تهران  گردم  یم

سرم را چرخاندم . مانده بود  رهیحشت به من خشده بود و با و دیرنگش مثل گچ سف...  دنیسهراب شروع کرد به لرز يها لب

را از تو پس  يزیمن قصد ندارم چ... نگران نباش سهراب : گفتم  کردم  یها نگاه م زرد شده درخت يها که به برگ  یو در حال

آن .... و ماشنم را  برام  یرا با خودم م میها من فقط لباس....  ماند  یم  ی، همان طور که هست باق اش هیخانه با تمام اثاث...  رمیبگ

....ينه معنو....  ينه ماد....  میبا هم ندار  یحساب گریام ، د طور که حساب کرده

از  یقیتلف...   یانسان يها از همه حس یتیجمع... کنم  رشیتعب توانستم  یبود که نم  یبیعج  یدر نگاهش چ... را باال کرد  سرش

!!و رنج... عجز .. .درد ...  ثاریا... نفرت ... خشم 

.اورژانس.... بخش   ا زریسوپروا...  دیچیپ اطیدرون ح مارستانیب يبلند گو يصدا

.تا برم دمیچرخ... نمانده بود   یحرف گرید...  کردند  یم میصدا
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!!؟ يزاریوحدانه از من ب: گفت  سهراب

نه . راجع به تو ندارم   یاحساس چیه گریفقط د... نه : وتاه گفتم ک...  دانستم  یوقت بود که م  یلیجوابش را خ... نبود   یسخت سوال

گذشته  کسالی نیو از سهراب به اندازه همه ا دمیدو...  دمیدو قتیدر حق... افزودم  میها و به سرعت قدم..... عشق و نه نفرت 

چون امشب . ن به او دروغ گفته بودم آخر بود ، چو دارید نیکه قطع ا دانستم  ی، اما من م دانست  ینم بسهرا... دور شدم 

 اش یها خانه زن دائ سهراب سرکار است و مارال طبق معمول دوشنبه  یمن بود و قصد داشتم فردا ظهر ، وقت يشب کار نیآخر

 نکهیا يبرا. خودم آمده بودم  نیهم با ماش نیهم يبرا.... از آن خانه بروم  میها و لباس لیبا چمدان وسا شهیهم ي، برا رود  یم

بار دستم به کف دستش  نیآخر ي، برا رمیرا از دست سهراب بگ نمیماش چیتا سو کنم  یدستم را دراز م  یوقت خواستم  ینم

...دستش دلم را بلرزاند يبخورد و گرما

.هم من و هم سهراب و هم آن دختره چموش مارال... همه ما بهتر بود  يطور رفتن به حتم برا نیا

هشتم فصل

!! ؟ يگرد  یبر نم گرید  ی، راست  یراست یعنیحاال : گفت  کرد  ینگاه م میها ، به چمدان و بسته کتاب يکه با شاد  یدر حال رماد

!!!تمام شد ؟

....تمام شد... بله : گفتم  کوتاه

گذاشتم و در  نیزم يها را رو شد ، بسته کتاب دهیقژ قژ دنبالش کش ي، چمدان با صدا دیکش نیزم يبند چمدان را رو مادر

.را بستم نیصندوق عقب ماش

 يخبر از ما برا  یفکر کردم آنجا ، ب میراستش را بگو...  یخدا را شکر که برگشت: ام حلقه کرد و گفت   دستش را دور شانه مادر

!!!يمشکوك شده بود  یلیآخر خ!!!...  يآور  یرا در نم شیو صدا يا درست کرده یخودت دلمشغول

.دمندا جواب

!نه ؟! ؟ گرید يگرد  یبر نم گرید:  دیمردد پرس دوباره
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.گردم  یبر نم گرید... نه : جواب دادم  قاطع

!!میزودتر برو دیبا! ؟ میبده  یحاال جواب مردم را چ... وحدانه  يوا: دوباره هراسان گفت  مادر

....!؟ میروکجا ب!!.... ؟ میبده  یجواب مردم را چ ، یراجع به چ:  دمیپرس متعجب

!!!؟ میبده  یرا چ لیجواب فام...  گرید میگو  یشوهرت را م... پناه بر خدا .... وا : گفت  مادر

!!!؟ ستیمنظورت چ!.... شوهرم ؟:  دمیپرس ریمتح

 میگفت  یتا حاال م!! ؟ میبده  یرا چ لیجواب فام...  گرید میگو  یسروش را م... اه : گفت   یعصبان... اش در آمده بود  حرص

و  میرا ببند لمانیزودتر باروا وند دیبا امدهیگندش در ن يتا!.... ؟ میبده  یرا چ لی، جواب فام یحاال که برگشت.. رفتند خارج 

!!رفت ؟ ادتی،  يبود دهینقشه را خودت کش نیکه ا نیمثل ا... خارج  میبرو  یهمگ

.ام ، بگو طالق گرفته دیکه راجع به سروش پرسهم   یهر کس....  میآ  یجا نم چیمن ه: جواب دادم  مختصر

 میرا تحمل کرد گریهمد يهمه دور نیا...  میدیهمه زحمت کش نیا.... پناه بر خدا .... وا : صورتش زد و با ناله گفت  يتو مادر

 میتوانست  یکه قبال هم م را نکاریا!! ؟ يا طالق گرفته مییبگو دیپرس  یکه حاال هر کس!! بشود ؟  یکه چ میدیرا ند گریو رنگ همد

جا  نیمن ا...  دهیعقلت نم کش.....  يا رفته ایلب در ادیآن جا ز نکهیتو مثل ا.... و نقشه نداشت  لمیهمه ف نیابه  یاجی، احت میبکن

  یکن  یصادر م دیخودت حکم جد يام را زدم ، حاال برا بچه دیق نرفتن نقشه جنابعالی ٔتو پر پر زدم و از ترس لو يبرا کسالی

!!!؟

  یرفته سروش ک ادمیاصال .... حاال   یول. را نداشتم  اش  یروان  یآن موقع من آمادگ.  میآ  یجا نم چیمن ه: جواب دادم  مختصر

دلم نشکند و قنبرك  یکرده است که از حرف هر خاله زنک ام دهیو کار و غربت آنقدر جوهر آب د  ییسال تنها کی نیا!!! بود ؟

که  یرا ، نه با سر افکندگ یام و حاال حاضرم جواب هر سوال ام را دوباره به دست آورده عتماد به نفس از دست رفته من... نزنم 

.با سر افراشته بدهم

 نیها هم که سروش به من تلق من آنقدر... من نداشته  یاقتیل  یبه ب یربط چیسروش ه یمطمئن هستم که هرزگ گرید حاال
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.گرید يها  یلیمثل خ  یمعمول...  ام  یمن فقط معمول...  ستمین عیکرده بود ، ضا

تان  زیچ کیتو و پدرت .  ي، باور نکرد يا گفتم که عوض شده: ، بلند گفت  رفت  یها را باال م که جلوتر از من پله  یدر حال مادر

!!!....هممف  یباالخره م...  فهمم  یباالخره م  یول... خبرم   یکه من از آن ب يزیچ کی... شده 

!!!پدر کجاست ؟:  دمیپرس  یدو دل با

و مثل روح  دیجنّ زده شده بود یکه جنابعال ییاز آن شب کذا  یول... سرکار ! باشد ؟ یخواست  یکجا م: حرص جواب داد  با

حرف   یام با کسو الم تا ک کند  یاش حبس م اتاق يمدام خودش را تو....... هم پاك خل شده  تانی، پدر گرام دیو رفت دیآمد

!!!دمیفهم  یاگر م... خوب بود   یلیشب موضوع چه بود خ نآ دمیفهم  یمن اگر م...  زند  ینم

  رهیکه با دهان باز به من خ  یمادر در را باز کرد و در حال....  آمدم  یاش بر م از پس  یبود ، ول نیچمدان سنگ.... نگفتم  يزیچ

پدرت  ایطاهره  ایبماند تا  نییهمان پا یگذاشت  یم!... ؟ يا دنبال خودت راه انداخته  یچ يچمدان را برا نیا: شده بود گفت 

!!!...باال اورندشیب

بهتر است شما ... ام  عوض شده  یلیکه من خ ییگو  یراست م... اداها را ندارم مادر  نیحوصله ا گریمن د: گفتم  یحوصلگ  یب با

(و از کنارش رد شدم(  دیام باور کن که شده يطور نیهم مرا هم

 دندیکش  یبه رخ م يزییپا ياستقبال از سرما يرا برا شانیها شکوفه نیبود که آخر يا يگل محمد يپر از بو شهیمثل هم اطاقم

نشستم و  رمیتحر زیپشت م. که از آستش جهنم جان سالم به در برده بود  یبهشت... اتاق انگار تنها بازمانده بهشت بود  نیا... 

نشسته بودم و درس  رمیتحر زیو پشت م یصندل نیا يکه رو يبو روزید نیانگار هم...  دمیدست کش ام یبا حسرت به صندل

چقدر دور به نظر ..... کرد  میسروش صدا يو باز کردن سر حرف در مورد خواستگار ییخوردن چا يکه مادر برا خواندم  یم

ما   ییاز جدا کسالیبودند و انگار نه انگار که فقط  شیها پ دوران مربوط به قرن انگار که سروش و آن... آن روزها  دندیرس  یم

دور که  يا خاطره..  شد  یبه خاطره م لیروز هم سهراب تبد کیبله قطعاً ... بوده  يطور نیهم شهیهم  یزندگ...  گذشت  یم

داخل کشو   یکی  یکی را میها بعد لباس... از کردم چمدانم را ب پیبلند شدم و ز میاز جا...  آمد  یم ادمیبه   یبه سخت گرید
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اما قطع ...  دادند  ینم شمال را م يهنوز بو میها لباس... کردم  زانیدرون کمد آو شدند  یم زانیآو دیرا که با ییگذاشتم و آنها

.گرفتند  یمدود و دم تهران را  يو دوباره بو بردند  یم ادیشمال را از  يها هم آب و هوا آن گریچند روز د

دفتر را . شده بود  اهیکه تنها چند برگ از آن س یجز دفتر خاطرات. نمانده بود  يزیچ گریشد و داخل آن د  یخال چمدان

 يشعر...  سمیقطعه شعر بنو کیقلم درون آن  اهیبا س خواست  یها بود که دلم م مدت... گذاشتم  رمیتحر زیم يبرداشتم و رو

....بود و انگار که شرح خال دل من بود هگچ دستش نوشت يرو ها ضیاز مر  یکیکه 

....، شعر را با خودمزمزمه کردم گشتم  یکه دنبال قلمم م  یکشو را باز کردم و در حال در

به بخت و سرنوشت نی، نفر یبه عشق و عاشق نینفر

اون نگاه که عشق تو ، تو سرنوشت من نوشت به

به عشق من و تو نیبه تو ، نفر نیبه من ، نفر نینفر

تو اهیساده بودن من و به او دل س به

.شد دایقلمم پ اهیس

دست خط ... من  يخدا.... نوشته بود  يزیدر آن چ  یکس...   یول...   یول... آن گشتم  دیرا باز کردم و دنبال صفحه سف دفتر

....نوشته بود... سهراب بود 

را ي، خدا نیریشب ، به پاس صحبت د يا

میشب زنده دار تیاو بگو ، حکا با

اقیاز درد اشت کشم  یاو بگو چه م با

ام ياریوفا کند ، بشتابد به  دیشا

نیچنان بنال که آن ماه نازن. دل  يا

شود ، ز رنج من و عشق پاك من آگاه
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رود  یاو بگو که مهر تو از دل نم با

چند بسته عشق ، کمر بر هالك من هر

****

کند  یچه م  ییدااشک من بگو که ج يا

 یبکن ، که در دل سنگش اثر کن يکار

چنگ غم ، که از تو ، به جز ناله بر نخواست يا

.... یکن شتریب نیبزن ، که ناله از ا  یراه

****

آسمان به سوز دل من گواه باش يا

ختمیگر ابانیدست غم به کوه و ب کزو

خبر ، که شب ، همه شب ، دور از آن نگاه يدار

....ختمیشمع ، سوختم و اشک ر مانند

****

روشنان عالم باال ، ستاره ها يا

دیجگر کن نیبه حال عاشق خون یرحم

درنگ  ی، ب دیجان ز من بستان ای

...دیو خدا را  خبر کن دیپافرانه ای

.....دیو خدا را خبر کن دیپا فرانه ای

 نیواخر نیاول... زده بود   یاش به من حرف بار بود که سهراب از عالقه نیاول نیا... من  يخدا... افتاد  نیزم ياز دستم رو دفتر

....ریچقدر د...  ریچقدر د. به قلم ... آن هم نه به زبان ... بار 
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من ... من !... بودمش ؟ دهیچرا من زودتر ند.... نداشت  خیچرا تار!! نوشته بود ؟  یشعر را سهراب ک نیا. را بستم   میها چشم

!من به خودم دروغ گفته بودم ؟  یعنی... من  يخدا يوا... 

که به خودم داده بودم چه ؟ یپس غول!!! دلتنگش شده بودم ؟ يزود نیبه هم  یعنی

!!شده ؟ يزیچ: من گفت  دهیچهره رنگ پر دنیدر را باز کرد و با د مادر

!؟  ییآ  ینم... پدرت آمده : مادر  گفت .... را تکان دادم  سرم

 دانم  ینم.... و رفت  دیمادر در را بهم کوب... دوباره سرم را تکان دادم ... دهانم را دوخته باشند  نکهیمثل ا..  شد  یباز نم دهانم

.بود یعصبان نقدریچرا ا

ود ب شیحدود دو هفته پ...  اورمیب ادیرا که دفترم را چک کرده بودم به  يبار نیکردم آخر  یگذاشتم و سع میپاها يرا رو سرم

 میرو  یمن و سهراب شام م: گفت  يرا عالمت بزنم ، که مارال در را باز کرد و با پوزخند میها فتیدفترم ش يتو خواستم  یم.. 

، چون من  دیدرست کن يزیچ کیشام خودتان ،  يبرا دیشما خودتان زحمت بکش ستین یزحمت راگ میخواستم بگو...  رونیب

!!!...رونیب روم  یدارم م

.چینسخه بپ شیهتل ، نگفتم که برو برا میگفتم برو دعوتش کن شام با هم برو: سهراب آمد که بلند داد زد  ياصد بعد

دارد ؟ همه جا  یاشکال... من دلم نخواهد مزاحم داشته باشم  دی، شا  یسهراب خان از خود راض: وقت مارال با بغض گفت  آن

و  میسر خرمن داشته باش يلولو میرو  یگردش هم که م.. خانه کم است  يتو...  میندازیرا دنبال خودمان راه ب  یکی شود  یکه نم

.دیدر را بهم کوب

، در  واریشدن دفتر من به د دهیکوب يصدا....  دمیکوب واریشده بودم که دفترم را به د یهست که آنقدر عصبان ادمی خوب

نوشته  نیپس ا.. صفحه بود  نیهم  یماند و آن صفحه خال  یشدن در خانه گم شد و دفتر آن روز ننوشته باق دهیکوب يصدا

.طرف نیبه ا شیپ هفتهالاقل از دو .. اواخر بود  نیمربوط به هم

بود و مردد به من نگاه  ستادهیپدر بود که در آستانه در ا.. باز شد  یمیقرچ قرچ مال يبه در ضربه زد و بعد در با صدا  یکس
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.کرد  یم

....پدر سالم: گفتم  آهسته

...کنار در نشست یصندل يرا بست و رو در

!!؟ دیگرفته ا می، رژ دیالغر شده ا: دادم  ادامه

 مقدس الي ٔشئ کیبرداشتم و مثل  شیپا ریافتاده بود از ز نیزم يساکت شدم و دفتر را که از پشت رو) نداد  یباز جواب )

.ام گذاشتم کتابخانه يها کتاب

تو را چطور  هیراض نکهیکرد و ا دایرا پ هیعالقه مندم بدانم که تو چطور راض  یلیمن خ... وحدانه : گفت  یستیبدون رودربا پدر

اش  دانستن يکه آن طور شبانه و آشفته برا کرد  یاز تو دوا م يدانستن گذشته من به چه درد نکهیشناخت و از همه مهمتر ا

.... یو رفت یختیر مو آرامش من و خودت را به يآمد

هست  يا هیاما در قرآن آ... نه  ای دیدان  یم دانم  ینم: ها پنهان کنم گفتم  کتاب يدفتر خاطراتم را ال کردم  یم  یکه سع  یحال در

و البته  کند  یمکر م شانیو خدا هم برا شانیا کنند  یمکر م نکهیا  یعنی،  نیالماکر ریمکر و مکرو اهللا و اهللا خ:  دیفرما  یکه م

.مکر کنندگان است نیرتخداوند به

،  میکن  یو از مهلکه فرار م میآور  یدر م يها زرنگ باز ما بنده  یچرا وقت دانم  ینم: ادامه دادم ) شد  زانیسر پدر از گردنش آو )

 میسرمان را باور ندار يباال يقدرت خدا  یقدرت خودمان و بزرگ یکوچک  یعنی... تمام شده  زیهمه چ گریکه د میکن  یفکر م

....شکست  یصدا م  یب  یو نه دل شد  یم مالیپا ی، نه حق مظلوم میاگر داشت....  میندار... نه !!!... 

بد ..  میما غافل  یگردن همه ماست ، ول خیعدالت خدا ب ریشمش... حق با توست : و گفت  دیکوب شیپاها يدستش را رو پدر

پسره  نیمثل ا...  میکه ورجسته ا کنم  یفکر م  یول.  میریگ  یم ایدن نیهم يرا تو مانیما عوض همه کارها..  میهم غافل يجور

هاست و حالش را جا   یکینزد نیخدا هم نکهیتمام شد ، غافل از ا زیطالقت داد و همه چ وسروش ، فکر کرد دل تو را سوزاند 

.را گرفت شیخوب عوض کارها..  آورد  یم
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!را گرفت ؟ يوض چه کارع!! سروش ؟: را باال کردم و گفتم  سرم

مگر مادرت ... تو آورد   یو زندگ  یرا که سر جوان  ییعوض باال.... صاحبش را   یعوض دل ب: ناباورانه نگاهم کرد و گفت  پدر

!!نگفت ؟

.تکان دادم  یرا به عالمت منف سرم

؟  يجواب سوال مرا نداد......  میا بزنحرف خودمان ر..... ولش کن بابا  : حوصله گفت   یجا به جا شد و ب یصندل يرو پدر

!؟ يزد  یتو داشت که آنطور پر پر م ندهیبه آ یگذشته من چه ربط دمیپرس

 نیبه ا  یراض قتاًیاما من حق....قطع نخاع شده  تایتها...هم مرده  دیشا... خودم فکر کردم ، حتما سروش تصادف کرده  با

 یموجه لیهر چند که عشق دل....  دمیاب شده بودم ، سروش را از ته دل بخشکه عاشق سهر يمن از روز... سرنوشت نبودام 

.باشد گرانید يو گذاشتن از خطا دنیبخش يبرا  یکاف توانست  یم سهراب، مانیسروش نبود، اما منطق ا یپست يبرا

را در  هیراض يکه من برا یدهات دانم  یخودم م!.... شما ، نه ؟ يآن جا تو!...... ؟ يدیرا کجا د هیراض:  دیبا ترس و لرز پرس پدر

.....کلّاً اهیبه اسم س یاز دهات اطراف شهر نور بود ، دهات  یکیآن خانه گرفتم ، 

....میگو  یسروش را م!... تصادف کرده ؟:  دمیآهسته و شمرده پرس... چقدر متشنج بود ... پدر نگاه کردم  به

!!!!ییگو  ی، تو چه م میگو  یمن چه م.... دك هرزه را ولش کن آن مر... اه : گفت  تیبا عصبان پدر

!!!هم قطع نخاع شده دیشا!...... مرده ؟: گفتم  دوباره

.که صد بار از پردن بد تر است یالعالج یضیمر... شده  ضیمر رینه خ: پدر در آمده بود ، با حرص گفت  کفر

!؟ چارهیسرطان گرفته ب: گفتم  ریتح با

دزیا.... گرفته  دزیا....  رینه خ :زد  ادیفر پدر

 دزیا!!!!!....... ؟ دزیا...  دمیفهم  یحال خودم را نم.... خرد  میآن محکم به ساق پا هیدر رفت و پا یلهستان یصندل ياز رو میپاها

..........؟



ییهرنوش صفام - خلوت خلود کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٩٠

!به شما گفت ؟  یگرفته ؟ ک دزیا  یاز ک!.... ؟  یاز ک: بودم گفتم  دهیرا چسب شیکه پا  یسمت پدر هجوم بردم و در حال به

از تو   ییچند ماه بعد از جدا نکهیمثل ا... دوست مادرت گفت : شمرده گفت ... جا زده بود  آورد  یکه از کار من سر در نم پدر

....گرفته دزیکه ا شود  یمعلوم م کنند  یم  یبرس...  شود  یم ضیمر

شک نداشتم ... بود  دهیفا  یدادن ب شیآزما... پس قطع من هم مبتال بودم  ...من ، کار من هم تمام بود  يشدم ، خدا نیزم نقش

!....که جواب مثبت خواهد بود

نهم فصل

.... ؟  یده  یخودت را آزار م نقدریا  یچ يبرا.... وحدانه جان : ، گفت  گذاشت  یکه گل گاو زبان را مقابل من م  یدر حال مادر

....صحبت کرد  یی، پدرت با دکتر کسا يعصر که تو نبود روزید ، تازه ستیمعلوم ن يزیهنوز که چ

دکتر .  میآرام شد  یلیمن و پدرت که خ...  يدیشن  یو م يبود نجایکاش خودت هم ا... زد   یخوب يها حرف  ییکسا دکتر

 نبه ای ٔ، تا ابتال شیاو تازه از مثبت شدن آزم کند  یرا کنترل م يماریب نیهست که ا يادیز روسیضد و يداروها گفت  یم

 يماریب نیکه ا  یاز کسان  یلیو خ ستین  یزندگ انیپا يماریب نی، ا گفت  یم  ییوحدانه ، دکتر کسا... ها فاصله است  ، سال يماریب

م فقط که دکتر گفت ، نکته مه ينطوریا.... نبوده  يماریب نیکرده اند و مرگشان هم اصال به علت ا  یها زندگ را داشته اند سال

....است وگرنه يماریب نیو دارمان به موقع ا عیسر صیتشخ

از خانواده  یقطعاً نفرت رحمان!... اگر سهراب را مبتال کرده باشم چه ؟... من  يخدا يوا..  دمیمادر را نشن يها حرف هیبق

!!خودم را ببخشم ؟ توانستم  یاصال چطور من م....  شود  یم ينصرت ابد

 فیضع يها شدن کار آدم میتسل... بجنگد  ها  یبا سخت دیاست ، با مانیکه زندگ يتا روز زادیدختر گلم ، آدم :ادامه داد  مادر

.است

تا آبد  خواستم  ینم... باشم  ماریب خواستم  یمن نم..... بفهمد  توانست  یچطور م... مادر را تحمل کنم  يها توانستم حرف  ینم

به  يدیام يکور سو شهیهم...  ام  ییتنها يها لحظه نیتر من در سخت.... ام  ر آن نداشتهد يریباشم که تقص  یمحکوم به جرم
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 يماریب نی، من با ا کرد  ینم  یمن به حالم فرق  یمرگ و زندگ...  شدم  یآبد ، نابود م يبرا يماریب نیبا ا الحا  یول.... داشتم  ندهیآ

نامهربان من يخدا... من  يخدا يوا!.... ؟ ام  یو جوان  یسمت من از زندگبود سهم و ق نیا ایآ. تمام شده بودم  شهیهم يبرا

....!!

.....دیسرش کوب يتو  یو مادر دو دست دندیطاهره و پدر به اتاق دو...  دیچیام در خانه پ نعره يو صدا... زدم  نعره

طاهره خانم .  شد  یبزرگ گم م ییالیخانه و و در آن شکست  ی، در انعکاس لرزه تنم م ام هیگر يها يها يو صدا دمیلرز  یم

رفت و راه  ام ينا يآب تو...  ختیحلقم ر يآب را تو وانیخوابندم و ل نیزم يمادر رو.  دانم  ینم! چرا ؟..... دستانم را گرفت 

 نیداشت سنگ میها ا چشمام... نفسم باال آمد ... سرفه پشت سرفه ..... کبود شده بودم و به سرفه افتادم .... نفسم را بند آورد 

......بود کیهمه جا تار...  دمینفهم يزیچ گرید...  شد  یم

***

سرم را ...  سوخت  یحاال دستم هم م... را بستم  میها دوباره چشم.... را آزرد  میها را که گشودم ، نور تند اتاق ، چشم میها پلک

از محل ... نبود  ياما سوزش دستم از کبود... ام دستم کبود شده بود تم... کبود شده بود ...برگرداندم و به دستم نگاه کردم 

هیراض..... پدر... مارال ..... شعر سهراب ...  شیآزما...  دزیا... سروش ...  آمد  یم ادمیداشت  زی، همه چ حاال.... سرم بود  قیتزر

....

....دیاز گوشه چشمم لغز یاشک

... سالم : گفت  یگشوده شد ، با مهربان يچشماش که به من افتاد ، لبش به زور به لبخند. بود  مادر... در اتاق را باز کرد   یکس

!!!!ها يدیخوب خواب! ؟ يبهتر...  ریصبح بخ

.تنم خشک شده...  ام دهیخواب  یلیخ کنم  یاحساس م  یوال!!! امروز چند شنبه است ؟ زمان از دستم در رفته :  دمیپرس

!....چهار شنبه است: و گفت  دیکنار کشها را  پرده مادر

ساعت چند است ؟...  شود  یحاضر م شمیامروز جواب آزما!.... چهار شبه ؟!!! چهار شنبه ؟: زدم  ادیفر

.شیپدرت رفته دنبال جواب آزما: بستر خواباند و گفت  يمرا دوباره تو یبا دست به آرام مادر
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  یسرمت خال يتو ازپامیجوش نزن ، تا دکتر باز آمپول د يخود  یتو هم ب...  نجایا دیآ  یم گریساعت د میهم تا ن  ییکسا دکتر

!!!نکرده

.. که سهراب بود  يتو باشم ، آن طور يبه رضا  یکه راض خواهم  یو نم توانم  یمن نم...  ایخدا: لب گفتم  ریو ز دمیکش دراز

 میعظ یمن آج ایخدا... شرمنده نکن  ایامتحان سخت دن نیمرا با ا .هم ندارم  ییادعا. هستم  یو بدبخت ریمن بنده حق ایخدا

کند  شهیپ ییبای، صبر و شک ها  یدر سخت  یهر کس(  میکه بگو ستمیمن سهراب ن ایخدا...  خواهم  یمرا  میمن زندگ...  خواهم  ینم

قدم جلوتر از  کیکه ...  يبنده عاد کی..... ام  من وحدانه)  کند  ینم عیرا ضا کوکارانیاست و خداوند هرگز اجر ن کوکارانی، از ن

مگر ... من  يخدا..  ایخدا...  ایخدا...  دیآ  یسراغش م  یک داند  یکه نم يا ندهی، چه برسد به آ ندیب  یم  یرا هم به سخت شیپا

و از پدر دلسوز تر ، من  که از مادر مهربان تر ییگو  یمگر نم ایخدا!!! ؟.. نمیام مهربان تر که من در حق بنده ییگو  ینم

آن وقت من هم ، مثل  دهم  یرا به من ثابت کن ، قول م تترحم ییگو  یاگر راست م. کنم   یزندگ خواهم  یم...  رمیبم خواهم  ینم

.و نوکرت شوم دیعمر مر کیسهراب 

 میمن و مادرم هر دو داشت.. ه بود دستش ممچاله شد ياما کاغذ تو... معلوم نبود  زیچ چیاز صورتش ه...در اتاق را گشود  پدر

پدر و  يفقط دستم را به سمتش دراز کردم ، هر چند که از حال و روز و رنگ و رو.... حرف بزنم  توانستم  ینم..  میشد  یخفه م

.معلوم بود زیکاغذ مچاله شده دستش همه چ

کاغذ ..... کمکم کن  ایخدا.... گرفتم و بازش کردم  کاغذ مچاله شده را. پدر چند قدم جلو آمد و کاغذ را به سمتم دراز کرد 

!دیچشمم رقص شیپ  NEGATIVEمچاله باز شد و کلمه بزرگ

زانو زد و در  نیزم يپدر رو!..... مگر نه ؟...  ندیکه به من دروغ بگو يا تو ، تو مجبورشان کرده.... نه دروغ است ..... زدم  ادیفر

....نه... به خدا نه ... نه به خدا :  گفت کرد  یم هیگر يها يها کهیحال

.دییبه من هم بگو ها یلعنت!......جا چه خبر است ؟ نیا: زد ادیفر مادر

است   یمنف ها شیتمام آزما... وحدانه جان سالم به در برده ... است   یجواب منف سویگ: پدر  گفت ... به مادر نگاه کردم  ریمتح
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 سویگ.....  شود  ینم دهیدر بدن او د یروسیو چیه... او نه مبتال است و نه ناقل    .HIV    شیو هم آزما دزیا شیهم آزما... 

(ختیمادر آم هیگر ي، با صدا اش هیگر يو صدا.... ( رحم کرده ....  ردهخدا به ما رحم ک.... 

.... اشتباه شده پدر : گفتم  ياباوربا ن. چطور ممکن بود ... نبود  یباور کردن... تخت نشستم  يو رو دمیرا از دستم کش سرم

.....مطمئنم

با . .بوده   یهر دو بار جواب منف  یمخصوصا دوبار ، ول... کرده اند  شیگفتند دوبار آزما... به خدا نه ... نه : گفت  تیبا قاطع پدر

.... عد از جدا شدن از تو بوده مربوط به ب     روسیسروش به و یآلودگ نیقیبه  بیقر: گفت ... حرف زدم  یتلفن  ییدکتر کسا

!........تو کمک کرده به کیژنت نکهیا ایو 

.....اریو من تاعمل مثقال ذره شرا .  اری رایفمن تاعمل مثقال ذره خ: لب زمزمه کردم  ریزدم و ز لبخند

 نیپس کالم خدا ع....  را در حق سهراب و مارال ام  یکیگذشت و ن يو من هم جزا.... را گرفته بود اش يبعد يجزا سروش

.و زود داشت ، اما سوخت و سوز نه رید.. بود  قتیحق

 يبرا دیبا..  اورندیگوسفند ب کیزنگ بزنم  روم  یم: گفت  دیدو  یبه سمت در م کهیبلند شد و در حال شیاز جا يبا شاد مادر

(رفت رونیو از اتاق ب..... ( بدهم  یام قربان بچه

 خواهم  یم... ام را جبران کنم  ، گذشته يام اگر تو سالم بود نظر کرده.. ام  کرده  یمن نظر بزرگ... ه وحدان: آهسته گفت  پدر

هر .. کنم که حاللم کند  يکار خواهم  یم... را سر و سامان بدهم  شیزندگ خواهم  یم... بطلبم  تیکنم و از او حالل دایرا پ هیراض

.که بخواهد يکار

....به رحمت خدا رفته هیراض... شده  رید  یلیخ... شده پدر ریز: زحمت  گفتم  زدم و به  یتلخ لبخند

.شد رهیبه من خ ریو متح دیاز صورت پدر پر رنگ

درمانگاه  کیبه اسمش  دیتوان  یم...  دیوقف کن دیتوان  یاش م مرده يبرا  ی، ول دیبکن دیتوان  ینم ياش کار زنده يبرا: دادم  ادامه

....مدرسه کی ای دیکلّاً بساز اهین ده ، ده سهما يبزرگ تو
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!؟ میگو  یسهراب را م! ؟ ياز پسرش خبر دار! ؟  یپسرش چ:  دیبا تأسف سرش را تکان داد و مردد پرس پدر

...که تا مغز استخوانم را سوزاند يدرد... در تمام وجودم جا به جا شد  يدرد

  ییها پدر با چشم....  يو هم معنو يهم ماد... شما را با او صاف کردم  يها یم بدهمن تما..  دیستیبه او بدهکار ن: گفتم  شمرده

....اش برده بود که حاال از فرط تعجب گشاد شده بود ، با دهان باز ، همان طور به من مات

 ينامرد يمن جا...  مختیر شیام را  به پا و همه عاطفه و محبت... تومان خرجش کردم  ونیلیم ستیبه ب کیپدر ، نزد:  گفتم

با الحق ... نبود اما  یکار آسان... کردم  لیتبد یتفاووت  یها داشت به ب را که از نصرت یقلب او صاف کردم و نفرت يشما را رو

.ارزشش را داشت

 دایراب را چطور پاصال سه نمیبب!... ؟ يتو چه کار کرد!.... دارد ؟  یها چه معن حرف نیا!.... چه ؟  یعنی:  دیبا لکنت پرس پدر

!؟ يکرد

که با پول  ياز راه مغازه ا... گرفتم  شیکه با پول شما برا  یبا عروس...  دمیکه با پول شما خر يا در خانه: گفتم   یخنده تلخ با

.دارد یخوب و خوش  یو با همسرش زندگ کند  یامرار معاش م... فراهم کردم  شیشما برا

که   ییها تر از قصه بیحج یاست حت بیاش عج همه  یزندگ!.... است ، نه ؟  یبیقصه عج: ه دادم ادام) آمد  ینفس پدر باال نم )

.....میکش  یکه م  ییها تر از نقشه رکانهیز یو حت میخوان  یم

!شده ؟ يسهراب چطور پسر:  دیبا لکنت پرس پدر

بود که در تمام  يمرد نیتر ستهیو شا نیاو بهتر. از نگاه من ...  دادم  یدر مورد او نظر م دیمن نبا... نه ....  دمیخن... بله ...  دمیخن

نظر دادن و قضاوت در مورد  يبرا يمن آدم قابل اعتماد. بله ...  شدم  یبود که عاشقش نم نیاز ا ریبودم ، اگر غ دهیعمرم د

.سهراب نبودم

عزت ... است و قابل عتماد  بینج... مومن و شرافتمند   یلیخ. ..است  یپسر مومن: تفاوت گفتم   یرا باال انداختم و ب میها  شانه

... است   یو منطق دهیفهم  یکاره رها کرده ول مهیرا ن اش یدانشگاه التیتحص... دارد و تا دلت بخواهد پشت کار   یبینفس عج
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.....کرده اش دهیو گرم روزگار گوهر آب د سرددارد و   یاطالعت عموم

.بلند شد یصندل ينگاهش را از من برگرداند و از رو.  دیچشمان پدر درخشحسرت در مردمک  برق

....سوزن سرم را به دست فشار دادم يانداختم و جا نییرا پا سرم

.انگار پدر رفته بود... در بلند شد  يصدا

دهم فصل

که قرار سفرمان به خارج از کشور لغو شود  من ، باعث شده بود یکدندگیو  يلجباز..  شهیتر از هم  یعصبان... بود یعصبان مادر

، حوصله مادر را  شانیها و اظهار نظر ها ثیو با حرف و حد شدند  یطالق من خبردار م يداشتند از ماجرا  یکی  یکی لی، حاال فام

.بردند  یسر م

به من  دهند  یو نظر م زنند  یحرف م که در مورش  یآدم نیانگار نه انگار که ا.... اما ، بر عکس مادر در آرامش کامل بودم  من

ها  مربوط به قرن گویی ٔنشسته بود که يا یمن و سروش چنان غبار فراموش  یخاطرات زندگ يها هیتمام ال يرو.  شد  یمربوط م

که  يدبه موجو... به مارال .. به سهراب ...  کرد  یوجودم به سهراب فکر م يها تمام سلول...  ضو در عو.... بوده است  شیپ

.ازدواج آن دو شود  یقطع ریممکن بود تا به حال قدم به وجود مارال گذاشته باشد و زنج

.مادر بلند تر شد يصدا

 يکه اگر شما به رو دیکرد  یو فکر م دیبرف فرو کرده ا يشما مثل کبک سرتان را تو... البته :....  دیگو  یمزخرف م کهیزن

 کباریخودم  یحت...  میدیخان د میکر ابانیمغازه خ يوگرنه ما سر بار سروش را تو...  ماندفه  ی، مردم هم نم دیاوریخودتان ن

رفت  سهیآقا سروش از خنده ر.  دیکه شما و وحدانه خانم خارج هست میا دهیجان ، ما شن روشس: را سفت کردم و گفتم  میرو

.ام سال است که از تهران جم نخورده کین بوده ، وگرنه من اال گریسروش د کیحتمأ منظورتان .... جدا: و گفت 

.دمیخند

تو کجا بود ، که  تیهمه عقل و درا نیا نمیبب...  دمیدرست و غلط را نفهم... ام  اشتباه فکر کرده... ام  شده مانیپش ییگو  یم
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!دم نشوم ؟تا من مسخره عالم و آ  یبکن شیسال پ کیها را  فکر نیا یتوانست  ینم! سرت خورده ؟ يتو کمرتبهی

را  زیچنان همه چ. داشت   یبیها هوش سرشار و حس ششم عج نداشتم که بدهم ، الحق که او مادر بود و مثل همه مادر جواب

.کرده بود  یرا با من زندگ کسالی نیکه انگار همه ا کرد  یم ریمو به مو تفس

. گلدان بگذارد  يتا تو دیچ  یباغچه را م يگلها نیآخرطاهره خانم داشت .... آن ولو شدم  يو رو دمیرا کنار کش اطیح یصندل

هم خوشحال شوند که از سرما نجات   یلیخ دیشا  یگلدان ، خدا را چه دان يبگذارمشان تو نمشانیچ  یم: ، گفت  دیمن را که د

....شود  یم يخودش هم فرار عتیکه آدم از طب شود  یآن قدر سخت م  یزندگها  وقت  یبعض. کرده اند  دایپ

 نیا ستین فیح...  مارستانیهمه ب نیا!..... دنبال کار ؟ دیرو  یچرا نم..... نباشد  یوحدانه خانم ، فضول: ادامه داد ) لبخند زدم  )

.....دیکرد دایخواستگار خوب هم پ کیهمان جا  دیشا  یخدا را چه دان!.... خانه ؟ دیبمان دیدیهمه زحمت کش

الل از  دندیترس  یوگرنه م دندیچیپ  یمن نسخه م يبرا دیهمه حتما با.... آرامش من نبود  يبرا  ییه جاخان نیا يتو......  ریخ نه

.رفته باشند ایدن

راه افتادم   ها ابانیخ يرا روشن کردم و تو نیماش...  رونیرا برداشتم و زدم ب فمیاز دم در مانتو و شلوار و ک... بلند شدم  میجا از

 يتو افتادم  یو م کردم  یرا کج م نیبهانه سر ماش  یو ب لیدل  یب يطور نیهم شد  یکاش م... گ شده بود سهراب تن يدلم برا

گوشه .....  رفتم  یحتما م......  رفتم  یدر کار نبود ، حتما م یاگر مارال... کاش مارال نبود ..... سهراب  شی، پ مالش رفتم  یجاده و م

.... را بردارد  یو سهراب گوش اورمیممکن بود شانس ب... شماره خانه را حفظ بودم ... در آوردم را  لمیپارك کردم و موبا ابانیخ

خط گفت  ياز آن سو يا زنانه يو صدا... تلفن را برداشت  یگوش  یکس....  کردم  یم یاحوالپرس دیشا...  دیشا دیشا... آن وقت 

(جواب ندادم!....( بله ؟: 

!!؟  یزن  یچرا حرف نم... ؟  یهست  یک.. . دیبفرمائ: دوباره گفت 

اما ساکت بود. هم بود  دیشا ای.... پس سهراب خانه نبود ... سهراب را نه  ي، اماس صدا دمیشن  یخودم را م يها نفس يصدا

......

.و تلفن را قطع کرد!.... ؟  یعوض يالل ا:گفت  تیبا عصبان مارال
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قسمم  يحاال که قولم را شکسته بودم و رو... قسم خورده بودم و بخودم عهد بسته بودم من ... حقم بود ... هم دست آخر  نیا

.حقم بود يا هیهر کلفت و کنا دنیپا گذشته بودم ،شن

حق با طاهره خانم بود ....  دمیرس  یم چارهیاش به حرف همان زن ب ته ، ته کردم  یهر طور که فکر م.... زدم و برگشتم خانه  دور

هم  دیشا. مردم  يها ثیو هم از حرف و حد شدم  یدور م شتریخانه ب طیهم از مح ينطوریهتر بود بروم دنبال کار ، اب دی، شا

گذشته را همراه با ...  شیتوانا گرانیگذشته را با همه باز. که گذشته را فراموش کنم  دیرس  یم يزو رو آمد  یم شیپ یعتیموق

!....سروش و شراره و سهراب و مارال

قصه سروش .  فتدیاتفاق ب يا معجزه چیقرار نبود ه....  کرد  یاز من دوا نم يخانه و کز کردن گوشه اتاق ، درد يزدن تو قنبرك

 يها تک تک سلول يداشت محبت مارال را تو  یدلش گذاشته بود و با همه توانش سع يسهراب هم که پا رو. تمام شده بود 

 ثاریاش و با من و با همه ا با مارال با گذشته  یوضوح معلوم بود که او قصد دارد بعد از عروس از اول هم به.... وجودش آوار کند 

...  افتاد  یبودم که هرگز اتفاق نم  یچیمن پاك باخته ، در انتظار ه نیبنابر.... کند  ی، خداحافظ ختمیر شیقبل به پا یو محبت

....  رفتم  یم میشدن به سرنوشت ، دنبال زندگ میتسل يکردم و به جا  یگوش م چارهیپس بهتر بود که به حرف طاهره خانم ب

.بر تنم شد  یالاقل گذر زمان شالق درد آور حسرت نم ينطوریا

ازدهمی فصل

:گفت داد  یدهانش با فشار دست جا م يبزرگ را ، تو  ینیریش یکه با خوشحال  یخانم در حال طاهره

!ست ؟ه یبه چه مناسبت  ینیریش نیا حاال

....، در سازمان انتقال خون مارستانیالبته نه در ب... استخدام شدم : دادم  جواب

 مارستانیب يتو  ییپدرت گفت که دکتر کسا  یول! سازمان انتقال خون ؟: گفت  کرد  یکه با تعجب نگاهم م  یدر حال مادر

!!!کار درست کرده تیخودشان برا

بدون  دهم  یم حیمن ترج.... نه : ، گفتم  دمیکش  یم شیرا پ ستالیریکه ظرف ک  یدر حال گذاشتم و زیم يرا رو  ینیریش جابن
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لشکر آدم با  کی... بدهم  توانم  یوجب خاك ، جواب حق الناس را نم کی ریپس فردا که مردم ز.... بروم سرکار  يباز یپارت

بعد بنده بدون امتحان و ... که داده اند  یجواب آزمون به کنند  یو دلشان را خوش م زیم تپش نندینش  یو آرزو م دیهزار ام

.خودم را بخورم ينان بازو دهم  یم حیمن ترج...  ستینه انصاف ن!؟....آنها  يجا نمیزحمت بروم بنش

 نیا نمدا  یمن نم... ام  که من بزرگت نکرده کنم  یها فکر م وقت  بعضی ٔکه يا عوض شده نقدریا.... وحدانه : گفت  ریمتح مادر

که همه مردم  ستین!.... خلق اهللا کدام است ؟!!........؟....  یکش  یجانماز آب م نقدریکه ا يا دم خور بوده  یسال تو با چه کس کی

!؟ یجواب خدا را بده دی، فقط تو با شوند  یاستخدام م شرافتمندانهکامال عادالنه و 

نماز  ایمگر اگر همه دن... کار بد، بد است ....  ستیپس دادن که به تعداد ن جواب.... مادرم  کند  یم  یچه فرق: و گفتم  دمیخند

!؟ دمیبخش! ندارد ؟ یبیع..  دیچون همه تان نخواند دیگو  ینخوانند خدا م

که ذوق زده   یبرداشت و در حال گرید  ینیریش کیدهانش را قورت بدهد ،  يتو  ینیریطاهره خانم که تازه موفق شده بود ، ش

.....چقدر خوشمزه است...  تیعروس  ینیریان شا اهللا ش: گفت  کرد  یابعاد آن نگاه م به

.را بشور ها وهیم نیا ایطاهره خودت را خفه نکن ، ب: و گفت  ختیر ییظرفشو نکیرا داخل س ها وهیم مادر

....  یول...  دمید تانیبرا یخواب کیشب  کی،  دیشما که شمال بود... وحدانه خانم : تفاوت به حرف مادر ادامه داد   یب طاهره

.کند  یو به من غضب م افتاد  یگفتم دلش شور م...  میجرات نکردم که به خانم بگو  یول

 اهی، س دیلباس سف يشما و داماد ، هر دو به جا  یول...  دیعروس شده ا دمیخواب د: ادامه داد ) با لبخند نگاهش کردم  )

 نیزم ياز دستم رو  ینیریظرف ش...!  دیکرد  یم هیاما شما و داماد هر دو گر کردند  یم يو شاد زدند  یم مردم کلّ...  دیا دهیپوش

.افتاد و هزار تکه شد

.دیچرخ  یبه من م نیو از زم نیزم يرو يها شهیمادر و طاهره وحشت زده مدام از من به خرده ش نگاه

!باز حالتان بد شد ؟... د وحدانه خانم ش  یخدا مرگم بدهد ، چ: طاهره خانم گفت  عاقبت

.دمیترس... بود  یفقط خواب وحشتناک... نه : زحمت گفتم  به
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، عاقبت  شد  یحاال نم: گفت  انداخت  یم نیکه جارو را کف زم  یو در حال دیطاهره کوب نهیبا پشت دست ، به س مادر

!؟ يکرد  ینم فیما تعر يشبانه ات را برا يها يپرخور

بود ماتم زده و به  ستادهیپدر بود که چهار چوب در ا! باز چه شده ؟! است ؟ یچه بساط گرید نیا! ؟....شده  يروزگارعجب  _

.کرد  ینگاه م شهیش يها ما و خرده

 احتماال... ام  سازمان انتقال خون شرکت کردم و قبول شده یدر امتحان استخدام... کردم  داینشده کار پ يزیچ: سرعت گفتم  به

.سر کار روم  یهم م گری، از هفته د

، احتمال از   یده  یاز خودت نشان م يکه تو دار يا عرضه نیبا ا! سر کار ؟ يبرو یخواه  یم ينطوریا! ؟! يطور نیا: گفت  پدر

.دیآ  ینم رونیاز آنجا ب ینمونه خون چیو ه شیجواب آزما چیبه بعد ه نیا

خانم ، خواب شکم پر که  سویبه قول گ...  کردم  یم فیخواب مزخرفم را تعر دینبا ...من شد  ریتقص: دستپاچه گفت  طاهره

.کردن ندارد فیتعر

!است ؟ يا غهیچه ص گریشکم پر ، د! کدام خواب ؟:  دیپرس پدر

.کردن خوابش فیشروع کرد به تعر... منتظر عکس العمل من نشد  طاهره

کردن  دایبابت پ ام یرا برداشتم و به اطاقم رفتم ، خوشحال ام ییشتم ، استکان چاندا ستادنیطاقت ا!.... من ثابت شد  يها چشم

 دهیچک... لب تکرار کردم  ریز... را مرور کنم  میها کردم که درس  یکتابم را باز کردم و سع... مبدل شده بود   یکار ، به تلخ

....ينکات پرستار

!.... ؟  یدانیپسره ، چقدر م نیراجع به ا.... تو : مقدمه گفت   یکنار در نشست و ب یصندل يرو... پدر بود ... تقه به در خرد  چند

پسره راجع به پدرش به تو گفته  نیاصالً ا نمیبب! اش است ؟ ، منظورم اصل و نسب و روشه ستین  یکه گفت  ییزهایمنظورم آن چ

!!بود ؟

.م را تکان دادمسر  یکتاب بلند کنم ، به عالمت منف يآنکه سرم را از رو  یب
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!؟ دانست  ینم يزیکه از پدرش چ ییبگو یخواه  یم  یعنی:  دیپرس دوباره

.....  نمیصورتش بب ي، تو میگو  یرا که م يا اثر جمله خواست  یدلم م... اش نگاه کردم  بار سرم را باال کردم و به صورت نیا

.حرف بزند يگریجز شما ،از پدر دبه .....  دمینشن...  شناخت  یفقط شما را م... او : گفتم 

...  اش  یپدر واقع... است که هم خون اوست  يمنظورم پدر: باالفاصله گفت .. اما خودش را نباخت ....  دیبه صورتش دو خون

!!....یمراد بساط.... مراد 

.هیراض ایراجع به پدر  یحت.....  زد  یاش نم راجع به گذشته  یسهراب هرگز حرف.... بودم  دهیاسمش را هم نشن یحت

،  نمیب  یکه م یطیتو نگفته باشد ، چون با شرا يمادرش را برا  یکه سهراب غصه زندگ ستین بیالبته اصال عج: ادامه داد  پدر

.اش بوده صرف با نگفتن

....به پدر نگاه کردم متعجب

 یحق به جانب ي، با صدا داد  یم هیآن تکّ یبه پشتکه سرش را   یگذاشت و در حال یلهستان یصندل يها هیپا يرا رو شیپا پدر

.دختر جان يپس گوش کن تا بشنو.....  میگو  یم تیمن برا... ندارد  یبیع: گفت 

****

اما . بودم  دهیاو در تمام عمرم د  ییبایرا به ز  یآنقدر که کمتر زن....  بایز اریبس. بود   ییبایز اریزن بس هیسهراب ، راض مادر

را که انتقامش  يا  یهمان زندگ... را قبل از من تباه کرده بود  شیاو زندگ... پوك بود   ییبایمغز آن همه ز قتیدر حق. بود نادان 

.رندیاز من و تو بگ خواستند  یم سرشرا خودش و پ

(اتاق نشستم نیکف زم )

کردن  فیمقدمه شروع کرد به تعر  ی، ب بافت  یم یداشت قال  یوقت هیروز راض کیچند سال بعد از ازدواجمان ، : ادامه داد  پدر

اش  گذشته ياداوریمعلوم بود که .  دیلرز  یم شی، اما صدا نمیاش ، پشتش را به من کرده بود تا من صورتش را نب گذشته

......:گفت هیراض.  کرد  یم فیتعر میرا برا اش  یو زندگ...  زد  یگره م یبه قال تندطور تند  نیهم...  داد  یآزارش م

گردنم  ریزنج... بودم ، آنقدر که مرا نامزد پسر خان امالك لرستان کردند  لمانیدختر ا نیتر و خوش قد و قامت نیتر بایز من
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را  ام  یپسر خان ، همراه پدرش رفته بود سفر حج و قرار بود بعد از سفر ، سفره عقد و عروس. گذاشتند  میکردند و اسم رو

.جا پهن کنند کیشان ،  حج مهیهمراه با ول

.دندیترک  یاز حسادت داشتند م لیا گریپا بند نبودند و دختران د ي، رو یو مادرم از خوشحال پدر

مثل جواهر نگاه ات  دیو با  یتو امانت خان هست گفت  یم... ماست را تکان بدهم  کیببافم و خ یقال گذاشت  ینم گرید مادرم

 دیتو با...  کیو تکان دادن خ یتو را چه حاجت به بافتن قال. تو را به قصرش ببرد  دیا اسب سفو ب دیایدارم ، تا شازده ات ب

نکند و زحمت ،  اهیرا س دمیتا آفتاب پوست سف نشستم  یو من گوشه چادر م...  يریاد بگیو پشت چشم نازك کردن  یخانم

.نبرد نیلطافت انگشتانم را از ب

....لیا يآمد تو دیجد یبساط کیرش از حج برگردند که هفته مانده بود که خان و پس دو

بهم  یگوش ریکه مدام ز دمیشن  یم. ها  حرف ندارد ، مخصوصا دختر اش يشهر يها جنس گفتند  یو م کردند  یرا م فشیتعر همه

.دکن  یاست و آدم را مثل هلو م رینظیاش ب دابیحرف ندارد و سرخاب و سف اش يشهر يها که جنس گفتند  یم

داشت که خوشگل تر بشوم  یچه اشکال.... من هم هوس کردم بروم سراغش  نکهیکردند تا ا فیگفتند و گفتند و تعر آنقدر

.شد  یهالکم م شتریحتما پسر خان هم ب ينطوریا!.... ؟

ها را با دو دستش  مگس داده و  یبزرگ يبه درخت گردو هیمرد ، تک کیکه  دمیاز دور د... بود  یروز گرم تابستان کی....  رفتم

مرغوبش داشت ؟ دابیبه سرخاب سف یمگس چه ربط... نشدم  مانیچندشم شد ، اما پش.  کشد  یم

.. قشنگ بود  اریمرد جوان بس... نگاهمان در هم گره خورده ... مرد سرش را باال کرد و نگاهم کرد ...  ستادمیبساط که ا يجلو

!؟ دیداشت یشیفرما....  یسالم باج:  را با گوشه دست تاباند و گفت اش لیسب

.نگاهش به دلم نشست نقدریکه ا ایعشق به در ایچشمانش بود   یدانم به خاطر رنگ آب  ینم

.....دیداده ا لیا گریکه به دختران د  ییها از همان...  خواستم  یسرخاب م: شرم دخترانه گفتم  با

که از   ییها آن: گفت  ییبا پررو....  رفت  یتنم فرو م ينگاهش مثل سوزن تو بارنیا... سرش را باال کرد و دوباره نگاهم کرد 
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شما  شیبمالند به صورتشان ، بلکه پ دندیها خر آشغال نیاز ا... شما را هم نداشتند   ییبای، ربع ز دندیخر دابیمن سرخاب سف

!؟ دیکن اش  یکه خط ، خط ستیو مالحت ن  ییبایهمه ز نیا فیح!!...... ها ؟ گول زنک نیدنبال ا دیآمدشما چرا ....  اوردیکم ن

از همه  قتیحق... چشمه خود جوش باشد  دی، با زادیآدم: برگشتم بروم که دوباره گفت ... شرم به همه وجودم نشست  عرق

.باطن آدم يظاهر آدم باشد چه تو يچه تو. عالم قشنگ تر است  نیا يتو زیچ

چهار  کیآن ،  يها خرت و پرت يبساطش کرد و از اله به ال يدادم ، مرد جوان دستش را تو تکان دییٔرا با عالمت تا سرم

رنگ و بزك  يتا هر وقت دلتان هوا دهم  یرا م نهیآ نی، به شما ا دابیسرخاب سف يمن به جا: دستم داد و گفت  یگوش چوب

.دیخدا لذت ببر هنرو از  دیآن خودتان را نگاه کن يکرد ، تو

 کیرا باز کردم  یدر قوط  یوقت.... شده بود  دهیو مجنون کش یلیآن عکس ل يبود که رو یچوب یقوط کی.... گرفتم  را نهیآ

....از شعر حافظ که نوشته شده بود یتیب. از حافظ بود  يآن شعر گریو طرف د نهیطرف آن آ

، چون حافظ میز تو هست یالیبه خ قانع

می، چه گدا همت و شاهانه نهاد اربی

نه شازده : را بدهم ، اما مرد جوان گفت  نهیلباسم کردم تا پول آ بیدست در ج... لبم به لبخند گشوده شد   یدانم چرا ول  ینم

 دیاما بگذار...  امدهیها ن غلط نیا یکه به مراد بساط دانم  یالبته خودم م...  دیاز من قبولش کن... است  هیهد نیا... نه ... خانم 

کنم که  فیتعر میها نوه يکردم و صاحب اوالد شدم ، برا اریزن اخت  یها بعد وقت سال دی، شا  یرا چه دان خدا... د دلم خوش باش

 کیفقط ... آن  کی،  دیتا هر وقت خودش را در آن د. کردم  هیهد نهی، آ ایدختر دن نیتر بایو غرور به ز  یروز از سر جوان کی

.فتدیمن ب ادیآن 

.م آتش گرفتاز شر میها گونه

 یعجب بساط.. عقل از سرم نپرانده  نیاز ا شتریتا برق نگاه شما ب دیبرو...  دیزودتر برو گریخوب حاال د: گفت  یبساط مراد

مینهاد رانهیمنزل و نیدر ا يتا رو.. به قول شاعر ، سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد ... بار  نیشده ، باساط ا
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هرگز در آن چادر آرام  گریاما از آن روز به بعد د... و به چادر پناه بردم  دمیدو..  دمیمه قدرتم دورا برگرداندم و با ه میرو

حواسش به کله   یمردم همه سرگرم کار بودند و کس... درخت گردو پاتوقم  ریشد قبله مرادم و آن بست ز نهیآن آ... نگرفتم 

.داده بود  ینتظار مردش ، دل به بساط مرد چشم آبا يخان نبود که به جا پسرکار خواب ربوده نامزد   یب

به مراد گفتم ، انتظار داشتم . مهر بران  يبرا ندیآ  یخان و پسرش از حج برگشته اند و فردا م... روز خبر دادند  کیعاقبت  تا

طش را جمع کرد و گفت که مراد بسا  ی، ول کند  یازدواجش را مطرح م يو شرافتنمدانه او هم تقاضا يخواستگار دیآ  یم دیبگو

، صبح قبل  خواهم  یاگر واقعاً خاطرش را م... و من ...  فتدیاز آن است که با خان و پسرش در ب ترفردا صبح عازم است و عاقل 

.درخت گردو هستم ریز دهیاز سپ

خودمان را  دیبا... تهران  میتراست رف کیشهر و از آنجا  میبا هم آمد... درخت گردو بودم  ریز دهیمن فردا صبح قبل از سپ و

مجبور شد به خاطر من بشود مراد  یو مراد بساط میعقد کرد. تا دست پدرم و خان و پسرش به ما نرسد  میکرد  یگم و گور م

 کردم  یتحمل م دینداشتم ، با یتیشکا چیاما من ه.. سخت بود   یزندگ.  یزن مقن....  شدممن هم به عوض عروس خان ...  یمقن

.مراد به سرم آمده بود یرا که به خاطر عشق آبک  ییها  یخت، س

... کش خانه سنکوپ کرده بود  رهیش کی يتو... ند  آورد میرا هفت ماهه حامله بودم که خبر مرگ مراد را برا سهراب

بسته  یمراد بساطمن و   یبود که پرونده زندگ ينطوریبود که سنکوپ کرده و ا دهیکش اكیآنقدر عرق خورده و تر گفتند  یم

.....شد

 ییخانه ، پس افتادم به رختشو يبلد نبودم جز شستن رخت مردم تو يشکم داشتم ، کار يکه تو يا از مرگ مراد ، با بچه بعد

آمد صاحبخانه عذرم را  ایسهراب که به دن... ام امانم داد  آمدن بچه ایمن سکوت و تا به دن يمرد صاحب خانه هم دلش برا... 

حتما سرم  گشتم  یاگر بر م!... ؟ ییبا چه رو!.... چطور ؟  یول... پدر و مادرم  شیپ لیا برگردم خواست  یدلم م  یلیخ...  خواست

خانه را عوض کردم اما شغلم را نه ...  سوختم  یو م ساختم  یخودم م یپس همان بهتر که در غربت با فقر و بدبخت..  دندیبر  یرا م

مردم را  يها خانه... رب درست کردم ... کردم  ییرختشو.... پاك کردم  يمحل ، بعد از مراد ، سبز نیا يبعد هم آمدم تو.. 
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خانه و تو نیبه ا...  دمیرس نجایام را با چنگ و دندان حفظ کردم تا به ا خودم و بچه ياما آبرو... کردم  يهر کار.... کردم  زیتم

......

***

.از چشمانم فرو افتاد اشک

!خودت ؟ ایسهراب ؟ ! ؟ هیراض! ؟  یکن  یم هیگر  یچه کس يبرا:  دیپرس پدرم

!؟ دیکن  یم فیمن تعر يبرا  یچ يرا برا نهایحاال ا: را با تأسف تکان دادم و گفتم  سرم

 ستین يزیچ نیعاقبت عشق جز ا نکهیدوم ا. سهراب هم فرزند همان پدر است  نکهیا ياول برا...  لیبه دو دل: گفت  قاطعانه

.است یدر همه حال آخرش بدبخت...  کند  ینم يرییبشود وحدانه اما عاقبتش تغ هیراض ياسم فاعلش ممکن است به جا..... 

او تابع عقل و منطق و شرافت است و بر ... ندارد ، پدر  یبه عشق و عاشق يا عالقه چیه... سهراب : گفتم   یدانم چرا ول  ینم

.است نیتدم اریعکس پدر عرق خورش ، بس

وحدانه . است درست مثل پدرش   یقابل شهیحتم دارم او هم هنرپ: گفت  شد  یبلند م شیکه از جا  یزد و در حال يپوزخند پدر

....را تباه کرد شیگرفت و زندگ يرا به باز هینده ، همان طور که پدرش دل راض يدلت را باز... 

دلش هم پا گذاشته  يرو یحت اش  یو اخالق یو قانون يه به خاطر تعهد سحرمثل سهراب ک يآدم جوانمرد نکهیمن تصور ا يبرا

......به سهراب نداشت یمادر سهراب چه کرده بود و پدرش که بود ، ربط نکهیا. باشد ، محال بود   یقابل شهی، هنرپ

و زن  یمثل حاج يا دهید این که مرد دنشده بود که نه تنها م  یکارشان مرد قابل جهیهر که بودند و هر چه کرده بودند ، نت آنها

.هم به او عتماد کامل داشتند رکشیز

... است  زیعز  یلیخ شیکه برا يا  یزن و زندگ.. سهراب صاحب دارد .... وجود ندارد پدر  يا يباز: به پدرم کردم و گفتم  رو

 گرید نیبنابرا...  میحساب شده ا  یحاال ب.... ته ، سرنوشت انتقامش را از من و شما گرف دینترس... مورد است   یدلشوره شما ب

.ستیدر کار ن یتالف

 میگو  یدست و پا زدنت را م... است وحدانه  دهیفا  یب: ، گفت  رفت  یکه پشت به من به سمت در م  یبلند شد و در حال شیجا از
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رو به راه است ، اما نگاهت  زیکه همه چ  یتظاهر کن یخواه  یافتاده م بیگرداب مه کیکه وسط   یهست یقیمثل آدم غر... 

 يرا در آن رها کردم و فکر کردم که برا هیراض شیها پ که من سال یدانم در آب شهر لعنت  یمن نم..  دیگو  یم يگرید يزیچ

.که دودمانم را به با د دهد گذارم  یاما هر چه باشد نم. ام  شده یبتیام ، گرفتار چه مص از بندش رها شده شهیهم

باشد و مراقب دودمان خودش باشد ، تا دوباره   یشاک  یاز کس  یاگر قرار باشد که کس... پدر : شجاتم را جمع کردم و گفتم  همه

.است ، نه شما هیبه با د نرود ، آن پسر راض

شده  دیرتش مثل گچ سفصو.. را برگرداند  شیو رو دیکه فراتر از درگزاشته بود ، پس کش  یقدم...  ستادیهمان جا دم در ا پدر

تا دیو رفت دیکرد غیرا از او و مادرش در يگرید  ی، احتمال هر زندگ يشما با نامرد: ادامه دادم ... بود 

 یاش را با خودتاننم الاقل شناسنامه..  دیکنند با زن و دختر خودتان خوش باش  یها زندگ سال دیکه با ياز زن و پسر الیخ  یب

آن هم .  ماند  یم  یباق شیبرا يگرید يفردا يبرا يدیام يطور نیا دیشا!!  دیرفت  ی، بد م دیداد  یقش محداقل طال ای...  دیبرد

 يها مردم و تحمل نگاه يها و کار در خانه ییقبل در آن جز لگن تختشو ییبه فردا دیام..  هیراض مثل يزن بر و رو دار يبرا

!!!م باشده يگرید ی، دل خوش رتیو غ دیق  یب يها هرزه مرد

روز  کیدوباره  دی، شا  ی، خدا را چه دان دیبا خودتان گفت... شما باشد  دیتا آباد در ق هیراض نکهییبرا دیرا نکرد نکاریشما ا اما

.بماند  یخودم باق يدر دام خودم و برا هی، بگذار راض  یسقف همان زندگ ریرا کرد و خواستم برگردم ز شیدلم هوا

...  یتیبود و حالل  یحساب يتاب تحمل وزن بدنش را ندارد ، اما اگر جا شیبه وضوح احساس کردم که پاها.. . دیپدر لرز يپاها

.به حتم وقتش حاال بود

از دست رفته  هیراض. زن و پسرش پاك کنم  نیا  یظلم شما را از زندگ يمردم تا رد پا  یسع  یلیمن خ: رحمانه گفتم   یب پس

را هم شاد کنم ، چون  هیبا شاد کردن دل او ، دل راض توانستم  یاما سهراب بود و م.  آمد  یستم بر نماز د شیبرا يبود و کار

که گذشته  دیهست نذر کرده بود ادمی!... ؟ دیاما شما چه کرد... دل فرزندش شاد نشود  يشاد ازکه  ستین ایدر دن يمادر چیه

فوت کرده  دیدینکند که شن!.... رفت ؟ ادتانی!!!....  دیکن  یران مافات مو پسرش جب هیکه در مورد راض دی، گفت دیرا جبران کن
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.....!؟ دیحساب فرض کرد  یراحت شد و خودتان را ب التانیخ

 يباز نیرا از ا تیتو پا... و سهراب از حساب تو جدا است بچه جان  هیحساب من و راض: آب دهانش را قورت داد و گفت  پدر

....رونیبکش ب

من يباز نیا  یکه حاال روزها است که مهره اصل دانست  یاو نم... ، خنده دار بود  دیا بهم کوبدر ر و

دوازدهم فصل

 نجایترا به خدا خودت را برسان ا... منم سهراب !.... ؟ يشنو  یم!.... وحدانه ؟... آلو !.... وحدانه ؟: زد  ادیفر یگوش يتو سهراب

.زود باش...  فتیحاال راه ب نیهم... ؟ يدیفهم... منتظرتم ... حاال  نیهم... 

او را در  يکه صدا يروز نیشش ماه ، از آخر... قدرت جواب دادن نداشتم   یول دمیشن  یرا م شیصدا... بند آمده بود  نفسم

که به  خواست  یمن ماو باالخره به تلفن همراهم زنگ زده بود و با التماس از ... و حاال  گذشت  یبودم م دهیشن مارستانیب اطیح

را  شیو صدا نمیاو را بب توانستم  یبود که باالخره م نیمهم ا... هر چه بود مهم نبود  لشیدل.  مسرعت خودم را به آنجا برسان

.دمیپر کش شیشال و کاله کردم و به سو یحیتوض چیه  یپس ب... بشنوم 

!؟ يرو  یکجا م دهیراه نرساز .. عجله  نیمادر بلند شد ، کجا وحدانه با ا ادیفر يصدا

 حیآمده بعدأ توض شیپ يفور  یلیکار خ کی.... بروم  دیبا.. شهر نور .... شمال ... زدم  ادیو از دم در فر دمیرا پوش میها کفش

د ، حاال اما مهم نبو کند  یپوستم را م شیها و پدر با متلک کند  یم ام میج نیدانستم ، س  یم. دمیدو نیو به سمت ماش..  دهم  یم

.فقط سهراب... فقط سهراب مهم بود 

من را  ها هیچرا همسا... چه خبر بود ؟... وحشت کرده بودم .. جمع شده بودند  اطی، در خانه باز بود و مردم وسط ح دمیرس  یوقت

، وسط اتاق نشسته  بانیگرسهراب سر در ... در اتاق را باز کردم ... ؟ کردند  یمشکوك به هم رد و بدل م يها نگاه دندید  یکه م

.ختندیر  یم سهیک يرا تو  ییزهایو چ کردند  یو رو م ریرا ز هیخانه اثاث يتو سیچند پل. زده بود  زلبود و به گوشه اطاق 

!جا چه خبر است ؟ نیا!... سهراب ؟: گفتم  آهسته
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 یچه خاک نیبب ایب! وحدانه ؟ يآمد: با ناله گفت باشد ،  دهیرا د اش یکه ناج  یمن مثل آدم دنیسرش را باال کرد و با د سهراب

!به سرم شده ؟

!باز دزد آمده ؟! ؟ کنند  یکار م  یچ نجایا ها سیپل نیا! شده سهراب ؟  یچ! مارال کجاست ؟:  دمیپر

!بله ؟! ... وحدانه نصرت ؟!.. ؟ دیخانم نصرت باش دیشما با: مردانه از پشت سررم گفت  يصدا

.را برگرداندم سرم

که شما مارال  يبار نیآخر: چشمانم کنار برد و گفت  يکارتش را از جلو... قتل  رهیدا ژهیهستم سرگرد و يمحمد: گفت  مرد

؟!و کجا بود   ی،ک دیدیرا د

 افتاده ؟ یکه چه اتفاق دییاول به من بگو شود  یم: را محکم کردم و گفتم  ام يرا حفظ کنم ، گره روسر ام يکردم خونسرد  یسع

!چه خبر است ؟ نجایا!!  آورم  یمن سر در نم

دهیبه قتل رس ایکرده  یکه خودکش ستیالبته هنوز معلوم ن... کشته شده .. خانم مارال معتمد : مختصر و کوتاه گفت  سرگرد

....!!

قتل ژهیسرگرد و... .قتل !... ؟ یخود کش! مارال ،،،؟... گوشم زنگ زد  يکلمات تو... سست شد و تعادلم بهم خورده  میپاها

...!!

!!دیپرونده شما هست نیخانم نصرت متاسفانه مظنون اول ا: ادامه داد  سرگرد

.نگاهش کردم ریدهان باز و متح با

!بوده ؟  یک يدیکه مارال را د يبار نیکه آخر دیو بفرمائ دیکن يحاال لطفا با ما همکار: ادامه داد  سرگرد

 مارستانیکه با ب ياز روز قایدق  یعنی... نه سهراب را  ام دهیتا حاال نه مارال را د شیماه پ من از شش هفت: زحمت گفتم  به

.حساب کردم هیتسو

!؟ دیتا به حال کجا بود شبیاز د: باالفاصله گفت  سرگرد

من ... سرکار بودم تا ساعت چهار بعد از ظهر  6امروز صبح هم از ساعت .اطاقم بودم  يخوب خانه ، تو شبید... تهران :  گفتم
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 دهیکه سهراب زنگ زد و گفت خودت را برسان من تازه از سر کار رس میچهار و ن  یسع... کارمند سازمان انتقال خون هستم 

.سیمحل کارت را بنو قیلطفا شماره و آدرس دق: سرگر قلم و کاغذ را مقابلم گرفت و گفت ... بودم خانه 

استعالم : بود کرد و گفت  ستادهیکه کنارش ا يکاغذ را از دستم گرفت و رو به سربازسرگرد ... و آدرس را نوشتم  شماره

!نه ؟ ایخانم امروز سرکار بوده  نیا دینیبب دیکن

...هنوز مات زده بود... سهراب نگاه کردم  به

! ؟ دیداشت  ین مشکل، شما با خانمتا یرحمان يآقا:گفت  نشست  یمبل م يکه رو  یبه سمت سهراب برگشت و در حال سرگرد

!منظورم خانم مارال است ؟

....مردد سرش را تکان داد سهراب

... اند  دهیشما با خانمتان شن دیدعوا و مرافعه شد يصدا شیکه دو شب پ ندیگو  یم ها هیهمسا  یول: باالفاصله گفت  سرگرد

!کرده بود ؟ یشما را آنقدر عصبان يزیچه چ دییبگو شود  یم

.شد رهیخ نیدستانش گرفت و در سکوت به زم نیب سرش را سهراب

!؟ دیآن اتاق منتظر باش يتو شود  یشما خانم نصرت م: به من انداخت و گفت   ینگاه سرگرد

.دارم يشتریکه هست من قوت قلب ب  یباشد، وقت دیبگذار. نه : گفت  یرزبانیسهراب ز

جواب  نجای، اگر شما ا یرحمان يآقا: ، گفت  زد  یم زیم يرش روکه با گوشه خودکا  یسرش را تکان داد و در حال سرگرد

....يببرمتان کالنتر ییبازجو يبرا لتانیرغم م  ی، مجبورم عل دیمرا واضح و روشن نده يها سوال

 شی، آبرو مخواه  یمن نم... کنم  مالیمانده بود را هم پا شیکه برا يزیتنها چ خواهم  یمارال مرده ، من نم: کوتاه گفت  سهراب

.را هم ببرم

سهراب ! ( به آبرو داست ؟ یشما و مارال ربط ياست که دعوا نیمنظورتان ا! ؟ شیآبرو: سرگرد باال رفت و گفت  يابرو

(سکوت کرد
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ه ک یخانم تمام شود ، چون فعال با اطالعات نیا ایجان شما  متیبه ق يآبرودار نی، ممکن است ا یرحمان يآقا: ادامه داد  سرگرد

!!....دیخانم هست نیماجرا شما و ا نیا نی، تنها مظنون میما دار

....بودم نگاه کرد ستادهیزده دم در ا رتیسرش را باال کرد و به من که مردد و ح سهراب

!!! ؟ دیشما مستاجرشان بود... آن ، متعلق به خانم نصرت است  هیخانه و اثاث نیبه من گفته اند که ا:  دیدوباره پرس سرگرد

!!؟ دیکرد  یبه خانم نصرت پرداخت م یمبلغ هیخانه و اثاث نیبابت ا  یعنی

دست شما و خانمتان رها  ریرا ز  یخانه و زندگ نیخانم ا نیا  یپس به چه حساب)تکان داد   یسهران سرش را به عالمت منف )

!کرده و خودش رفت ؟

.گرفتند هیکه مادرشان از پدرم داشتند از من هد یلبط يرا به جا اش هیخانه و اثاث نی، ا یرحمان يآقا: گفتم

را شستم و آمدم  رمیز يها لباس... صبح رفته بودم حمام  روزیمن پر:گفت  یمقطع يسرش را باال کرد و با صدا سهراب

تهو آهس نییدوش را زدم پا...  زد  یکه با تلفن حرف م دمیآهسته مارال را شن ي، که صدا نهیسر ب يبگذارمشان تو

آن وقت صبح  انهیآهسته و مخف نطوریا  یبفهمم که مارال با چه کس خواستم  یم. مارال را بشنوم يها آمدم پشت در ، تا حرف

.زند  یحرف م

...  نمشیبه او نگو تا خودم بب يزیدستم به دامن ات ، چ نیترا به خدا نسر! ؟ ییگو  یراست م:  گفت  یداشت با وحشت م مارال

  یمگر چ... ترا به خدا !.... ؟  یچ...... رگ خوابش دست خودم است ...  کنم  یخودم درستش م...  کند  یشر به پا م... .نه ... نه 

شب !..... گفت ؟  یمادرت چ...... یعجب بدبخت...  ایخدا... نه  يوا!......... کدام حلقه ؟......!! ..... حلقه ؟!...... آورده ؟ یسوغات

حال من از ...  نیدان نکش نسر!! ؟.... گذارندیمادر و پدرم نم یمگر نگفت... بابا  يا !....؟ دیگفت  یشماها چ.... !هفته ؟ نیجمعه هم

  یلیخ..... خوب   یلیخ... مجبور شدم . خوب چه کار کنم ....  گردد  یبر نم گریفکر کردم د. دانستم   یتو بدتر است ، من چه م

...  ستین يفکر بد!... امروز ؟!.... عصر ؟!!....  دییبه او نگو يزیفقط تا قبل از پنجشنبه شما چ. .. کنم  یخودم درستش م.... خوب 

دلت ... باشد ... باشد ....... بعد ظهر ، 5ساعت . بهتر است  يمان ، کوچه شهردار ندیب  یم  یپارك نه احمق کس... اما پارك نه 
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....  يندار يخوب کار  یلیخ.....  يخبر  یخودت را بزن به ب!... ؟ يو چه کار دارت...  کنم  یبه سرم م یخاک کیشور نزند ، خودم 

.تا عصر خداحافظ

.را گذاشت یگوش و

چقدر !.... ؟؟  یکن  یسهراب چه کار م: و گفت  دیمارال به در حمام کوب... و شروع کردم به سنگ پا کردن  دمیحمام دو داخل

....!؟  یده  یطولش م

!شستم  یرخت م...  میآ  یدارم م: گفتم ... ونسرد باشم کردم خ  یسع

محل کارم   یو مثل هر روز صبح راه دمیبعد لباس پوش.... نشستم  یعکس العمل ایحرف  چیه  یرفتم ، رفتم سر صبحانه و ب و

!؟  ییآ  یم  یشب ک: مارال گفت  دمیدم در که رس... شدم 

!، چطور مگر ؟ اورندیقرار است بار ب.... کار دارم   یکم کی...  میآ  یم ریامشب د: آنکه نگاهش کنم ،گفتم   یب

. یپشت در بمان  ییایگفتم ن....  دیبروم خر یبا زن دائ خواستم  یم...   یچیه: گفت  ییبا خوشرو

 يشهردار ابانیخ يتواما سر ساعت چهار بعد از ظهر ... رفتم  رونیپشتم را کردم و از خانه ب.... و نه اخم کردم  دمیخند نه

همه  نیمارال را بشناسم ، همسرم را ، آن هم بعد از ا خواستم  یو م... پنهان شده بودم . پشت فرمان ...  نمیماش يتو... بودم 

.وقت

 ستادیا یربع کی.... بود  ستادهیا يکرده بود و کنار شهردار کیو پ کیش..  دمیبعد از ظهر بود که مارال را د 5ساعت  درست

اول خم شد و با دقت داخل . را از چشمانش برداشت  نکیترمز کرد ، مارال ع شیپا يسبز جلو يپژو کیناگهان  نکهیتا ا

رفت ، وسوار شد .... را نگاه کرد و بعد  نیماش

 ندیگو  یم که چه دمینفهم نیهم ينشدند برا ادهیپ نیدنج پار کردند ، اما از ماش يجا کیکردم ، رفتند پارك نور و  شان بیتعق

.غروب بود که برگشتند يها ساعت همان جا بودند و عاقبت دم دم کی، 

 نیهم يبرا.  گرفتم  یم يا عاقالنه میو تصم کردم  یفکر م دیبا.  اوردمیخودم ن ياما به رو. ساعت بعد از مارال رفتم خانه  مین
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.سکوت کردم

!بود ؟  یچه کس نی، داخل ماش ینرحما يآقا:  دیو شمرده پرس دیوسط حرف سهراب پر سرگرد

.پسر جوان کی...  کی: مقطع گفت  سهراب

!!!....نه: گفتم  ریتح با

!شد ؟ تانیدعوا  یسر چ: توجه به پوزخند سهراب گفت   یب سرگرد

.کند  یاش م را بسته و دارد خفه شیکه انگار راه گلو کرد  یم  ینیچنان در دهان سهراب سنگ کلمات

بود  دهیفا  یرا حفظ کنم ب ام يکردم که خونسرد  یهر چه سع... و بد اخالق بود  یعصب  یلیاسخ داد ، آن شب مارال خپ  یسخت به

؟ یباز شام نپخت: کلمه گفتم  کی. ، شام نپخته بود  ندازدیتا دعوا مرافعه راه ب گشت  ی، انگار که دنبال بهانه م

.دیو از قصد کلمه باز را کش! دارد ؟ یالاشک.... باز شام نپختم .... نه: حرص گفت  با

.چی، البد ساندو میبخور  یحاال شام چ:  گفتم

!دارد ؟ ی، اشکال چیبله باز ساندو: زد  داد

 ي، مردم از بس که غذاها خواهد  یم یخانگ ي، دلم غذا خورد  یبهم م چیحالم از ساندو گریاست که من د نیاشکالش ا:  گفتم

.دمرا خور رونیآشغال ب

من مثل او   یدست پخت معشوق را کرده ول يشما دلت هوا...  خواهد  ینم یخانگ يشما دلت غذا....  زمینه عز: حرص گفت  با

 بیس يو کوکو ستمیگاز با يساعت پا کیبه خاطر تو ،  ستمیمن حاضر ن!! خانم .... من خانمم ! ؟ يدیفهم ستمیکلفت مآب ن

 نیا.  شوم  ینم فیچون من مثل او از به به و چه چه تو خر ک..... به به ...  ییو بگو يرو بخوو فسنجان درست کنم ، تا ت  ینیزم

.کارها ندارم نیبه ا يازیخودشان را وبال گردن پسر مردم کنند ، من ن خواهند  یاست که م  ییها دهیکار مال دختر ترش

آخر .  دیکارها ندار نیبه ا يازیالبته شما ن.... بله ... .بله : گفتم دست خودم نبود ، از کوره در رفتم و  ... کرده بود  ام یعصبان

.دیکش  یو اصالً هم خجالت نم دیکن  یمردم م يها و فسنجان و با وجود شوهر ، خودتان را بند پسر  ینیزم بیشما بدون کوکو س
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 يدار  یحواست باشد چ: گفت  يد تربلن يبا صدا نیهم يبرا فتد،یرا گرفت که پس ن شیدرشت شد ، اما دست پ شیها چشم

، چطور   یزن  یم مانیو ا نیدم از د نقدریتو که ا......  ستین  یتهمت بستن ، آن هم به زن شوهر دار کناه کم... سهراب  ییگو  یم

تو !!!... ؟  یکن  یشرم نم ختهیحلق ات ر يکه پدرم تو ینمک از نان و ! ؟ يکس و کار مردم ، افترا ببند  یبه دختر ب  یکن  یجرات م

.....فهمم  یفکر نکن من نم...!! توهمات  ضیمر..... سهراب  یضیمر

با چند تا بزرگتر و عاقل تر از  خواستم  یم...  اورمیخودم ب يبه رو خواستم  یوگرنه من نم.... کرد که دهانم را باز کنم  مجبورم

ا : کرد که دهانم باز شد و گفتم  ییو پررو یقدر چموش نیا  یول. اش کنم  ادب رمیبگ میخودم صالح و مشورت کنم و بعد تصم

 شیخروار آرا کیو  دیسف يو روسر  یآب يمانتو ایرنگ و آن پسر جوان مو بلند ، توهمات من است ،   زسب يپژو!... جدا؟....!! 

!!تو ؟

!!!هم ، توهمات من است ؟ یگذاشت يشهردار ابانیبعد از ظهر ، پشت خ 5جانت ساعت  نیکه با نسر  ییها قرار مدار البد

حاال مانده بود مردد ، که چه ... باشم  دهیو د دهیرا شن زیکه همه چ کرد  یباور نم... و به من و من افتاد  دیاش پر از چهره رنگ

فکر . ه ندارد که عوض دارد ، گل يزیسهراب ، چ نیبب: مکث کرد و بعد با وقاحت تمام گفت   یکم.......!! و چه کار کند  دیبگو

  یکن  یم یکه چه غلط دمی، احمق بودم و نفهم يگذراند  یخانه خوش م نیا يکه تو با وحدانه جانت تو ینکن که من تمام مدت

تو و . توست  ییندرالی، خاله س يکه آن دختره نازپرورده شهر میکه باور کرد میمن و مادرم آنقدر خر بود نکهیا ای!..... ؟

به اسم خاله و  دیخواست ی، هر غلط هیو مادر دختر ، و در و همسا رسال تمام ، دور از چشم پد کیو  دیدوحدانه عاشق هم بو

 ی، به من ربط یشرم را نگرفت  یچرا ، آن دختره ب نکهیا...  دیخودتان کرد یصاحب را قربان  یو بعد هم من ب دیخواهر زاده کرد

چون من هم ...  ییبگو يزیکه به من چ يپس حق ندار...   یتو هم مثل من هست. اگر حرف ، حرف دل است ...   یول..... ندارد 

.میحساب شد  یحاال ب نیبنابر.....  یهمانطور که تو رفت.... ام دنبال دلم  رفته

 نیهر چه که ب: گفتم  ادیرا گرفت و با فر میها چشم يخون جلو... جناب سرگرد .ها آتش به دلم زد جناب سرگرد  حرف نیا

، راه   یکه با وجود شوهر و زندگ يتو غلط کرد... بوده ، دوما مربوط به قبل از ازدواج بوده  ین و وحدانه بوده ، اوال شرعم
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دختره بدبخت ..... ؟ يدیاز من و وحدانه به جز عالقه پاك د يزیگذشته ، تو چه چ ها نیاز ا.... صاحب ات   یدنبال دل ب يا افتاده

.شد دهیاز خانه خودش هم بر شیدام رفت سرکار و پاکه بعد از ازدواج ما م

فکر نکن که... اوریمن در ب يرا برا فیشر يها آدم يادا: گفت  یچموش با

.دیزن  یبا هم حرف م یده دفعه تلفن ي، شما عقال روز  ینیب  یوحدانه را نم گریکه د کنم  یم باور

را  شیو نه صدا ام دهیکه وحدانه از نور رفته ، من نه خودش را د  یز وقتقرآن قسم که ا نیبه ا: قرآن را آوردم و گفتم  رفتم

.ام دهیشن

.مثل او تنوع طالب هستند  ییها آدم.... گرم است  يگرید يالبد سرش جا..... ندارد  یاشکال: تمسخر گفت  با

حال خودم را ...  دیچسب  یها به وحدانه نم هوصل نیا...  زد  یداشت به وحدانه تهمت م... شدم و کنترل از دستم خارج شد  یعصبان

روشن  میرا با من و زندگ فشیهر چه زودتر تکل دیگفتم که با.....  دهم  یصورتش زدم و گفتم طالقش م يمحکم تو...  دمینفهم

و بچه  یوسبرود دنبال با اله خواهد  یگفتم که اگر م..... رندارم  شیها يو کثافت کار ها  یبآ ریگفتم که تحمل ز. کند 

شک نکن که ... حتما .... حتما سهراب : او هم از خدا خواسته گفت ... بکشد  رونیمن ب  یرا از زندگ شیپا دی، با شیها يباز

بودم که از من مراقبت کند ، که خدا  ينوکر ازمندیعباس از ژاپن ن نمن تا آمد... نداشتم  نیجز ا ياز اول هم قصد....  روم  یم

.  رومیم لیبا کمال م نیبنابر.... به تو ندارم  يازین گریحاال هم که عباس برگشته ، د... راحت کرد  میار را برارا شکر مادرم ک

!!!...خسارت عباس را بدهم دیباالخره من با!!!  ام هیبعد از گرفتن مهر  یول

!همسرتان چقدر بود ؟ هیمگر مهر:  دیپرس سرگرد

، اما  خواستم  یم  یعنیمارال را طالق بدهم ،  خواستم  یمن که واقعا نم... سرگرد  دکن  یم  یچه فرق: جواب داد  سهراب

او را به امان  توانستم  یمن نم یو عرف یاز نظر شرع. بودم  ونیمن به پدر و مادرش تا خرخره مد داند  یوحدانه م...  توانستم  ینم

اش  نگاه  یزندگ نیو مدارا سر ا حتیو با نص کردم  یتحمل م دیبا  وردآ  یهم سرم م نیبدتر از ا  ییباالاگر  یحت. خدا رها کنم 

من فقط . را تمام کرده بود  يپدر... در حق من ....  یقول داده بودم و پدرش حاج امرزشیمن به خاطر مادر خدا ب.  داشتم  یم
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.بود نیر همبل گرفت ، انگار که از اول منتظ واو خوشحال شد   یول. کردم تا بترسانمش  دشیتهد

!همسرتان چقدر بود ؟ هیمهر دمیپرس یرحمان يآقا:  دیدوباره پرس سرگرد

.تومان پول نقد ونیلیم  یس: گفت  سهراب

!بعد ؟!! خوب ؟: سرش را تکان داد و گفت  سرگرد

از من سر نزند  يا دهیعمل نسنج ایحرف  گرید نکهیا يجناب سرگرد من قهر کردم و برا. وجود ندارد  يبعد: گفت  سهراب

خوردم به ... بودم که تصادف کردم  جیو گ یسر راه انقدر عصب....   یول...... شدم و برگشتم مغازه نیسوار ماش....  رونیزدم ب

نشستم و بعد به  نیماش يتو یمدت.... وقت شب بود و من مانده بودم وسط جاده  رید. خراب شد  نمیکنار جاده و ماش يها نرده

 دمیرس ينور يبه کور سو.... و سر خورده  جیخسته بودم  ، خسته و گ. بود ، رفتم  دایکه از دور پ ينور يسو سمت تنها کور

 يصدا.... و حالم خوش نبود  زد  یم چیدلم پ... باز نکرد  رادر   یکس  یدر زدم ول  یلیخ... امامزاده  ایبود مثل مسجد  يزیچ کی

را داشتم و با جرات داشتم  نیبرگشتن به سمت ماش ينه نا... بودم  دهیترس  یلیراسته خ ....بود  کیو هوا تار آمد  یزوزه سگ م

بعد هم وارد ... بعد هم ...  امامزاده يتو دمیدر پر يو از باال دمیها باال کش از نرده نیهم يبرا.... همان جا پشت در بمانم 

همه سر و صدا و در زدن چطور  نیتعجب کردم که با ا... د بو دهیکه خواب رمردیپ کیآن جا نبود جز   یکس. امامزاده شدم 

،  دمش داریآب و جارو ب يصبح که شد ، از صدا...  دمیکردم و خواب دایگوشه پ کی رمردیآنطرف تر از پ  یکم. نشده بود  داریب

 دمیکه د يزیچ نیاول... شدم  اطیبهتر شده بود وارد ح  یلیحالم خ.  کرد  یبود که داشت صحن امامزاده را آب و جارو م رمردیپ

جاده چالوس بود و من  يخاتون تو مهیامامزاده حل... تعجب کردم ).... خاتون  مهیامامزاده حل( نوشته بود . امامزاده بود  يتابلو

که ...  کردم  یو منگ با خودم حساب کتاب م جیطور گ نیهم... پس راه را اشتباه آمده بودم ... بروم مغازه  خواستم  یم شبید

 يزیبزند ، اما چ  یحرف ایاز من بپرسد  يزیتوقع داشتم که چ... سرش را باال کرد و نگاهم کرد ... خورد  میبه پا رمردیپ يجارو

جاده آن طرف امامزاده  يتو شبیمن د...  یحاج: کردم و گفتم  یشدستیخودم پ...  دیپرس يزیزد و نه چ  ینه حرف. نگفت 

....تصادف کردم
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 نیهم يباز نکرد برا میدر را به رو  یهر چه در زدم کس  یول... پناه آوردم  نجایا.... بودم  دهیترس  یلیاز کار افتاده بود خ نمیماش

مجبور شدم در را بشکنم،

 نیماش کیسوار ... آنجا نبود  نمیماش  یول... و برگشتم لب جاده  دمیمن هم راهم را کش..... نگفت  يزیباز هم چ رمردیپ

را به من  نیتا غروب عالف شدم ، اما ماش..  نگیمنتقل کرده بود پارک لیرا جرثق نمیماش.... راه  سیشدم و رفتم پل يگذار

 نیچون ماش.  ستیمن ن شیپ نیاصالً سند ماش  یعنی.... که من همراه نداشتم  خواستند  یم نیسند ماش....  دادند  ینم لیتحو

.....من هم دست از پا دراز تر برگشتم شهر نور. کار  يرفته ژاپن برا  یچند سالمن امانت است ، امانت دوستم که  شیپ

برگشتم  نیهم يبرا. مارال را ندارم  افهیکه اصالً حوصله ق دمیهر چه با خودم کلنجار رفتم د  یخواستم برگردم خانه ، ول اول

صبح که شد هنوز ... مغازه و تا صبح هم اهمانجا ماندم  دمیشب بود که رس 9ساعت .... ام اول جاده هراز است  مغازه... مغازه 

را هم که خودتان  اش هیبق... مرده  دمی، که د دمیآمدم خانه ، تا دوباره با مارال حرف بزنم که د هبود ک دهیخواب از سرم نپر

!!....دیدان  یم

اگر تمام  ی، هر چند که حت سیذ بنوکاغ يرو  یرا که گفت ییآدرس جاها: سهراب گذاشت و گفت  يکاغذ جلو کی سرگرد

ساعت ده  یتا امروز صبح حوال شبیکه از د يبه شاهد دار ازیچون تو ن.  کند  ینم  یدرست باشد باز فرق تیها ها و حرف آدرس

....کند دییٔحضور تو را تا ازدهیو 

 دنیمن از د يها برا حرف نی، گفتن اسرگرد : گفت  نوشت  یکاغذ م يکه آدرس را رو  یخودکار را برداشت و در حال سهراب

ها به  حرف نیا دیشا: با خودم گفتم   یتر است ، ول زیچون آبرو از جان آدم عز. غرق به خوب مارال سخت تر بود  کریپ

 نیکه ا کنم  یالتماستان م... جناب  کنم  یالتماستن م.. حاال   یول... است  واهرشعباس و خ يمنظورم ماجرا... دردتان بخورد 

.بدهکارم  یلیمرحوم خ نیبه خدا من به پدر و مادر ا... درز نکند   ییها جا حرف

شب اضافه  9تا ساعت  شبیخانم وحدانه نصرت د... جناب سرگرد  میاستعالم کرد: آهسته کنار گوش سرگرد گفت  سرباز

.صبح حاضر خورده 6امروز هم کارتشان ساعت . بوده اند  يکار
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دوستش را  نیآدرس منزل ا نمیبب...  دیاوریب میلطفا دفتر تلفن مارال را برا: د و رو به سهراب گفت تکان دا يسر سرگرد

!؟ دیندار

.دانم  یآدرسش را نم... مارال بود  یهمکالس نینسر...  دانم  ینم.... نه !.... ؟ دییگو  یرا م نیآدرس نسر: گفت  سهراب

نام  ایاش  که تلفن یالبته به شرط...  ستیسخت ن نیکردن آدرس نسر دایپ....  خوب  یلیخ: سرش را تکان داد و گفت  سرگرد

.میکن دایرا پ اش یخانوادگ

.يباغ دار شهسوار نینسر. است ....باغ دار ...  دانم  یرا م اش یمن نام خانوادگ..... من ،: و به زحمت گفتم  آهسته

.نگاه کرددفتر تلفن بلند کرد و به من  يسرش را از رو سرگرد

دور و بر مارال  ادیز... بودم  دهیرا د نی،منزلشان بودم بارها نسر یکه من به خاطر فوت حاج  یآن چند وقت: دادم  ادامه

دختر  يها چیپ چیاز آن پ.  کردند  یم چیپ چیبود و پ گریگوش همد خیمدام سرشاب ب.... بودند  اقیبا هم آ  یلیخ...  دیپلک  یم

هم  نیهم ي، برا آمد  ینم یدختر سر براه ادیبه نظرم ز. بود  يجور کی نیراستش نسر.  کند  یم نآدم را نگراکه  ها یرستانیدب

!؟ دیشناس  یدوست مارال را چقدر م نینسر نیگفتم ا یبار به زن حاج کی

.با هم رفت و آمد دارند نیسالهاست که مارال و نسر.... با هم دوست بوده اند   یاز بچگ نهایا: گفت  امرزیخدا ب یحاج زن

لطفا آدرس و شماره تلفن محل ... خانم نصرت : گفت  شد  یکه بلند م  یگذاشت و در حال بشیج يدفتر تلفن را تو سرگرد

.تهران است يمنظورم منزلتان تو...  دیسیکاغذ بنو ياقامتتان را رو

.دیشما بازداشت هست هیقض تا روشن شدن..  یرحمان يآقا دیاوریب فیهمراه ما تشر دیهم با شما

 دیتوان  یم دیخانه معذب هست نیا يالبته اگر تو.  دیشهر بمان يتو دیخانم نصرت ، شما هم با: از نهادم در آمد ، سرگرد گفت  اه

!روشن شد ؟ دیبه ما بده دیآدرس و شماره تلفن هتل و شماره اطاقتان را با  یهتل ول دیبرو

... ام  نگرفته یمن مرخص... بمانم  ادیز توانم  ینم  یهتل ، ول روم  یمن م.. باشد سرگرد : اشتم و گفتم را برد فمیک.. نبود  يا چاره

....ام نداده حیام هم در مورد آمدنم توض به خانواده
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!؟ دیستیمتوجه ن نکهیمثل ا... نفر کشته شده  کی....!! خانم نصرت : دستبند را دور دستان سهراب قفل کرد و گفت  سرگرد

!بروم هتل؟ ي، چطور ام اوردهیمن که شناسنامه همراهم ن  یراست: من و من گفتم  با

!که همراهتان هست ؟ نامهیگواه: گفت  کرد  یکه چپ چپ نگاهم م  یدر حال سرگرد

.ام آن را آورده.... بله : گفتم  کوتاه

سرکار به رسپشن هتل سفارش کن که : گفت   ذشتگ  یکه از مقابل من م  یو در حال دیسهراب را دنبال خودش کش سرگرد

!؟ يمتوجه شد... بگو که مظنون به قتل است و تحت نظر ... چشم از خانم نصرت برندارد 

.روزها را نداد نیا دنیکفاف د هیچه خوب شد که عمر راض... شده بودم  رهیاما مات و مبهوت به ستبند سهراب خ من

زدهمیس فصل

......تحت نظر داًیکه سهراب در حبس بود و من شد یطوالن  ییها هم گذشتند ، روزها و شب  یاز پ  ییها و شب روزها

آخر  يشده و روزها ياز دوستان و همکارانم سرتان گرفته و بستر  یکیرا نگفتم ، به آنها گفتم که  قتیپدر ومادر حق به

.من تلخ بود که جرات نکردند سر به سرم بگذارندکدام باور نکردند اما آنقدر اوقات  چیه.  گذراند  یعمرش را م

بروم اطالع  خواستم  یهر جا که م... تخت نظر بودم  داًیشد.. از او نداشتم   ینداشتم ، اما خودم هم دست کم يسهراب خبر از

.......هتل ياحترام و تو  یبا کم یحبس شده بودم منته بایتقر..  دادمیم

.آمده دنبالم ایصبح بود که رسپشن هتل به اطاقم زنگ زد و گفت که سرکار پو 8اعت هفته ، س کیعاقبت بعد از  و

!!...داد  یبد م یدلم گواه...  نییو رفتم پا دمیپوش لباس

، خانم نصرت ، جناب سرگرد با شما  يکالنتر دییایهمراه ما ب دیبا: مقدمه گفت   یمن به سمت در به راه افتاد و ب دنیبا د سرکار

.منتظرتان است رونیب نیماش..... دارند کار 

که .... که سهراب  گفت  یته دلم م يزیچ کیپرونده معلوم شده و  فیمطمئن بودم که تکل... داشتم  يحال بد... افتادم  دنبالش

سرکار دنبال  یشدم و مثل آدم آهن ادهیپ نیلرزان از ماش ي، با پا يدر کالنتر يجلو.است  ریگ شیپا يجور کیسهراب هم 
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.راه افتادم

 يصدا... نشستم  یصندل يرو... وارد اتاق شدم ...  دیآ يا االن سرگرد...  نجایا دیبفرمائ: در اتاق را باز کرد و گفت  ایپو سرکار

.در هم آواز شد يبا صدا یچرق چرق صندل

چه  نیا... من  يخدا....  ختیچهره شکسته شده سهراب قلبم فرو ر دنیاز د. بود که با سهراب وارد اتاق شد  سرگرد

!!خودش و من درست کرده بود يبود که سهراب برا يروزگار

 فیتکل یجناب رحمان... تمام شد ... خوب : گفت  گذاشت  یم زیم يکه پرونده را رو  ینشست و در حال زیپشت م سرگرد

.پرونده هم معلوم شد

.سرش را باال نکرد سهراب

؟ دیبپرس يزیچ دیخواه  ینم: گفت  سرگرد

.نزد  یحرف سهراب

 يزهایچ...  یبود که تو به ما نگفت زهایچ  یلی، چون خ دیکامال واضح است که چرا سکوت کرده ا... البته ... البته : گفت  سرگرد

.پرونده بود نیقفل ا دیکه کل  یمهم

.باز هم سکوت کرد سهراب

.دیدروغ گفت...  یانرحم يآقا دیشما به ما دروغ گفت: ادامه داد  سرگرد

.دمیسرم کوب يدست تو با

.سرش را باال نکرد یسهراب حت  یول

 دیام  نا نتانیاز گرفتن ماش  یغروب روز سه شنبه وقت  یعنیشما غروب روز بعد از آن شب ، : توجه به من گفت   یب سرگرد

 نیعباس و نسر..  دیمهمان دار يدیخانه د دیبرگشت  یوقت  یول! مگر نه ؟...  دیتمامش کن دیخواست  یخانه ، م دیبرگشت دیشد

!؟ ستین نطوریا... آنجا بودند 
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 دیتحمل کن دیبار نتوانست نیا...  یرحمان يتعلل نبود ، آقا يجا گرید) اش به شماره افتاد  صورت سهراب گل انداخت و نفس )

 خورند  یجا م دنتانیکه آنها از د دیفکر کرد..... دید خانه شدو وار دیدر را هل داد.  دیرفتار کن تیو مثل دفعه قبل با تعقل و درا

!؟ ستین نطوریا... چون منتظرتان بودند..... هم خوشحال شدند   یلیدر واقع آنها خ.... طور نشد  نیا، اما  ترسند  یم ای

و دو تا مشت  دیدیعباس را چسب قهیو  دیشما رفت: ادامه داد  یرحم  یاما سرگرد با ب) گذاشت  شیزانو يسهراب سرش را رو )

و ...  رونیتان بکشد ب  یرا از زندگ شیتا پا... . دیاش زد کتک خورد  یو تا م دیزد ادیسرش فر...  دیدیچشاش کوب ریمحکم ز

ا با هم ه زن شما باشد نامزد او بوده و آن نکهیتمام به شما گفت که زن شما قبل از ا ییبا پررو او  یول. دست از سر مارال بردارد 

.مگر با خون شود  یو عهد خون پاك نم... عهد خون بسته اند 

(نکرد  یتوجه  یکس. ( افتادم  نییپا یصندل يرفت و از رو جیگ سرم

!؟ دیکه چه جواب به عباس داد دییخودتان بگو یرحمان يآقا: گفت  سرگرد

.بلند نکرد شیپا يسرش را از رو سهراب

و خودتان خون  یحاج تیثیقبل اگر الزم باشد قطع به خاطر ح دیگفت...  دیکن  یکار را م نیکه ا دیتبه او گف: جواب داد  سرگرد

و تو فقط با  یبر با د رفته حاج تیثیح نکهیا يبرا. است  نیآن وقت عباس به شما گفت که کار درست هم...  دیزیر  یهم م

و هم  کند  یعباس ، همه شهر را خبر م  یعنیاو .... ردیق نگو چه طال ردیچون چه مارال طالق بگ.  شود  یخون حفظ م ختنیر

.را اش  یو زن از خود راض یحاج يمارال را و هم آبرو يو هم آبرو برد  یتو را م يآبرو

....چشمانش پر از اشک شده بود... سرش را باال کرد  سهراب

اش  نابخردانه دنیچیبه خاطر نسخه پ یهم از زن حاج...  ردیبگ انتقام ییآبرو  یبا ب خواست  یاو م: کوبنده تر ادامه داد  سرگرد

 يهر طور...  يکه نگذار یو تو خواست... و هم از تو به خاطر ضبط معشوقش ... نبودنش  بندیو پا انتیهم از مارال به خاطر خ... 

 یصندل ي، کمکم کرد تا دوباره رو گرفت  یبغل مرا م ریکه ز  یبلند شد و در حال شیسهراب از جا(  یمتیکه شده و به هر ق

(نمیبنش
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  یو به او گفت یصورتش تف انداخت يو تو يبه صورت مارال زد یمحکم  یلیتو س: توجه به حرکت سهراب ادامه داد   یب سرگرد

که پشتش   یالو در ح دیدستتان مچاله کرد يمارال را تو قهی یرحمان يشما آقا...  يا دهیاست که تا به حال د  یزن نیتر که احمق

خودش و پدر و  تیثبه خاطرش حی ٔسر و پا واقعا ارزشش را دارد که  یالت ب نیا ایکه آ  یگفت وبه ا يدیکوب  یم واریرا به د

....!!را به آتش بکشد ؟ شیمادرش را به با د بدهد و زندگ

خون  وندیبه او دل بسته و با او پ  یو نادان  یکرده و از سر جوان  یبچگ يروز کیکه : افتاد و گفت  تیکرد و به پا هیگر مارال

...  ردیرا بگ شیدامن زندگ ينطوریحاال ا شیها پ بچه گانه سال یعهد کودکانه و دلبستگ کیکرده که  یبسته ، اما هرگز باور نئ

 اش  یو و زندگبه ت يا کردن او و آرام کردنش بوده ، تا صدمه  یدوباره عباس فقط راض دنیاز د شقسم خورد که هدف یاو حت

.نزند

، تا   یکن  یو حساب او را به خدا واگذار م يریگ  یحکم سنگسار م شیکه برا يدیسرش داد کش...  يتو حرفش را باور نکرد اما

  یفردا وقت  یول... آلوده نشود   یتا دستت به خون کس.... مغازه  یو برگشت رونیب يزد... و بعد ... حقش را کف دستش بگذارد 

....!؟...بله .... يکرد دایخون در حمام پ درخانه مارال را غرق  یتبرگش

 یرتیغ  یب....  رفتم  یم دینبا: کردن و گفت  هیبلند شروع کرد به گر يو با صدا يها يها انداخت و نییسرش را پا سهراب

  یرفتم تا دستم به خون کس. بود را گرفته  میها چشم يکرده بود و خون جلو لیخشم عقلم را زا. کردم  یرتیغ  یب... کردم 

......هر چه بودمارال هنوز زنم بود...  دینبا...... ، رفتم  یم دینبا... اشتباه کردم   یول... آلوده نشود 

....دیاوریعباس باغدار را ب...  دشیاوریب.. سرکار ..... ایسرکار پو: زد  ادیفر سرگرد

....افتادم نییپا یاز صندل دوباره

.که قصد داشت از مرز خارج شود  ی، وقت میکرد رشیاز شهر ماکو دستگ: به من کرد و گفت   یبار نگاه نیا دسرگر

.وارد اتاق شد يباز شد و سرکار همراه پسر جوان مو بلند در

.....و واج به پسر نگاه کردم هاج
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گفتم ...  اروی  یه: گفت  کرد  یم هیبلند بلند گر صورتش کرده بود و لیرا حا شیها مو بلند با پوزخند به سهراب که دست پسر

... ، زحمت تو را هم کم کردم  ياش را ندار تو عرضه دمیمن د...  يباور نکرد...  شود  یکه عهد خون ، فقط با خون پاك م

!!!...تو!!! ؟  یهست  ییچشم و رو  یب آدمعجب ....   یتشکر کن یخواه  ینم

.نینشسته بگو و بدون توه يدار  یهر حرف...  نیبنش ..باغدار  يآقا: گفت  سرگرد

هم حساب آن ..  دمیرا رس تانیخوب حساب هر دو تا... از خودم خوشم آمده   یلیخ: ولو شد و گفت  یصندل يرو پسرك

...   یمانب ریطور سر به ز نیتا آخر عمرت هم يحاال مجبور... مآب را   هم حساب تو مردك آخوند... را   ییلویمترسک چهل ک

.....هه... را با تو عوض کنم  میحاضرم جا...  یالبته اگر خواهش کن

.سرش را باال کرد و با نفرت به پسر نگاه کرد سهراب

چشم و رو به من گفت   یدخترك ب... مارال ارزشش را نداشت ...  ریآبغوره نگ نقدریا...  اروی  یه: وقفه گفت   یجوان ب پسر

 ونیلیم  یس...  دهم  یطالقم بدهد ، خسارتت را هم م میگو  یبه سهراب م یاگر هنوز هم من را بخواه... خور غصه ن.. عباس جان 

.سال کار کردن در ژاپن است کیمعادل ...!!  ستین  یپول کم

را آرام کند  یشتو مردك وح خواسته  یمارال خودش به من گفت که م..  ییگو  یدروغ م...  ییگو  یدروغ م: با ناله گفت  سهراب

....يبردار شیتا دست از سر او و زندگ

 خواست  یهندوستان کرده بود و م ادی لشیمن ف دنیمارال با د.... همه را دروغ  گفت .... دروغ گفت: باغدار گفت  عباس

...  يا اش هم بوده تنفر هی، بله ما يا نه تنها عشق  دوم نبوده شیهر چند که به من گفت ، تو برا.. برگردد سراغ عشق اولش 

....زاریب... بود  زاریمارال از تو ب چارهیب

که دروغ  یافتاد ، نگفت میخودت زد و به پا يها را جلو حرف نی، چرا همان روز که ا ییگو  یاگر راست م: گفت  ادیبا فر سهراب

!؟  یفبا  یرا بهم م فیاراج نیکوتاه شده ، ا ایحاال که مرده و دستش از دن! ؟ دیگو  یم

...  دیده  یهم م لیتحو يچه چرند و پرند ینیداشت شما دو تا جوجه ماش یتیچه اهم... برو بابا : گفت  يا با لحن الت مآبانه پسر
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!؟ شنود  یم  یو چ دیگویم  یآخر عمرش چ يها ساعت کرد  یم  یچه فرق.... از نظر من مارال محکوم به مرگ بود 

....همان چوبه دار است قیال نیا....... رش سرکار بب: با جذبه گفت  سرگرد

 نی، ارزشش را داشت که با خودت و مارال و من چن  یعهد و عشق و قرار بچگ..  یوحش وانهید: رو به پسرك گفت  سهراب

!؟  یکن يا مامله

من ...  ستمین  یمسخره کس اما من...  دیارزشش را نداشت... تو و مارال نه : گفت  شد  یبلند م شیاز جا کهیجوان در حال پسر

عاشقانه  يها نامه می، برا شیشش ماه پ نیتا هم ایح  یدخترك ب... مثل مارال رو دست نخورم  یاما از اشغال رمیحاضرم بم

 وندیو پ میمن و مارال حلقه رد و بدل کرده بود... گوش کن مردك ...  گرید  یکیزن  دهش  دمیوقت آمدم د کی!  نوشت  یم

!....گرید  یکیآشپزخانه  يخبر از من برود تو  یحق نداشت ب.. ، مارال زن من بود  میبودخون بسته 

....کثافت را کهیمرت نیببر ا... ببرش سرکار ... داد زد  سرگرد

.بسته شد و سکوت دوباره به اتاق برگشت سر

:بود گرفت و گفتشده  رهیخ واریآب ، مقابل سهراب که همان طور مات زده به د وانیل کی سرگرد

 یدگیو ضرب د یاما در تمام بدن مارال آثار کوفتگ..  دانم  یسر چه نم.. شده اند  زیاز رفتن شما ، عباس و مارال با هم گالو بعد

کرد و گفت که بعد از رفتن شما او هم با  یاطالع  یاظهار ب میکرد ییخواهر عباس بازجو نیما وقت از نسر.. مشهود است 

 وارینه در صورت مارال است و نه در پشتش که به د یدگیو ضرب د يکبود ینواح.... کرده  كشده و خانه را تر ریعباس درگ

.....و......شده بود  ها يو کبود یشکستگ نیبا عباس باعث ا يریقطعاً درگ نیبنابر...  دیدیکوب

 نکهیا گریو د: هانش را قورت داد و گفت سرگرد آب د... به چشمان سرگرد زول زد  میسرش را باال کرد و مستق سهراب

.قصد داشت از مرز خارج شود...  میکرد ریعباس را لب مرز دستگ

که دال بر قاتل بودن او داشت و با  يدر واقع با شواهد....  میریاز او اعتراف بگ میکرد ، اما باالخره توانست یچموش  یلیخ

وقت پشت  چیاز آنجا که ماه ه  یول.... گردن شما  ندازدیقتل را ب خواست  یه موگرن... اظهارات خواهرش مجبور شد ، اقرار کند 
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کرکره را باال   یمغازه تان که شما را در شب حادثه وقت يها هیاز همسا  یکیاول .... شما را از قتل مبرا کرد  زیدو چ ماند  یابر نم

  یبود که بنابر نظر پزشک یآن ، درست مطابق ساعت یاعت و حوالکه از غذا آن س دیبود دهی، د دیشد  یو وارد مغازه م دیداد  یم

مرسوم در کشور ژاپن ، به نام   ینوع مرگ مارال بود ، که بنابر نوعئ چاقو کش دوم. داده شده بود  صی، ساعت قتل تشخ یقانون

.قتل احشا واقع شده بود

.دیلباسش چک ياش رو نشده و اصالح دهیاز چشمان سهراب راه گرفت و از گوشه صورت نتراش اشک

...من بروم......  دیندار يجناب سرگرد اگر با من امر: بلند شدم و گفتم  میجا از

متاسفم از . ستین یعرض...  رینه خ: گفت .  گذشت  یبرگه را مقابلم م کیکه محترمانه   یبلند شد و در حال شیاز جا سرگرد

!!....دیکن  یشا اهللا که درك م نیا....  میا در مقابل حرفه مان مسئولبه هر حال م  یول میمزاحم وقتتان شد نکهیا

....کنم  یدرك م...  کنم  یبله درك م: را امضا کردم گفتم  برگه

که  يعمق زجر!.....  یچشم ریز ینگاهش نکردم ، حت... شده بود  رهیمن خ يها کنار سهراب گذشتم ، نگاه شراب به قدم از

در را به هم زدم و پا به  نیهم يرنج او را نداشتم برا دنیمن هنوز طاقت د.. قابل تصور بود  ریباور من غ در دیکش  یسهراب م

.فرار گذاشتم

چهاردهم فصل

با سهراب را  ییاروینه قدرت رو.بود  ياوضاع بد. ، تا حالم بهتر شد و توانستم خودم را جمع و جور کنم  دیروز طول کش دو

و مراسم مارال  يخاك سپار ریمطمئن بودم که آزاد شده و درگ.....کنم  شیبه امان خدا رها آورد  یت مداشتم و نه دلم طاق

.سپردم  یسر و صدا به خاك م  یرا ب یلکه ننگ نیچن دادم  یم حیبودم ترج بسهرا يهر چند که من اگر جا... است 

ته دلم  یبیحس غر. م و به سمت تهران راه افتادم شد نیحساب کردم ، سوار ماش هیرا جمع کردم ، با هتل تسو لمیوسا

باز کنار جاده  يها مغازه فیرد دمیاما اول جاده که رس.... که بهتر است سهراب را به حال خودش بگذارم و برگردم  گفت  یم

 يرو یمیترح هیاطالع ای تیلتس اهیتوقع داشتم پارچه س.... مغازه باز بود ... نگاه کردم  باز دور به مغازه سهرا... دلم را لرزاند 
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.افتاده بود یانگار نه انگار که اتفاق.. نبود   یول... آن باشد 

.شده بود رهیخ يگذر يها نیبه ماش يبهار يدر مغازه گذاشته بود و در آن هوا يجلو یصندل کی سهراب

به خودم که آمدم ، مقابل ... د ، هل داد نشسته بو یصندل يکه رو يا کرد و به سمت مجسمه ادهیپ نیمرا از ماش  یبیعج يروین

.بودم ستادهیسهراب ا

!وحدانه ؟ يباالخره آمد: تعجب کند ، با لبخند گفت  ایآنکه جا بخورد   یسرش را باالکرد ب سهراب

!نمیو من نب يچشمم بگذر ي، تو از جلو افتاد  یهم م يخسته من رو يها که پلک  یوقت کی دمیترس  یم مدام

  یهم کوپن دارد و تو هر چقدر هم که کوپن داشته باش ییاهورا يها ثاریعشق و ا یحت: کوتاه گفتم .. و نه اخم کردم  دمیخند نه

....يندار دنیبخش يبرا يزیچ گری، آن وقت است که د يا که همه را خرج کرده رسد  یروز م کی، باالخره 

.و کنار خودش گذاشت دیکش رونیب اش یصندل ریاز ز گرید یصندل کیبلند شد و  اش یکیپالست یصندل ياز رو سهراب

.نشستم یصندل يرو  یحرف چیه  یب

. نشستم و به خودم و به تو و به نصرت و مادرم فکر کردم  یصندل نیا يرو نجایا يادیز يروزها: آهسته گفت  سهراب

مچاله شده تو را وسط  نیفکر کردم که ماش يا حظهنگاه کردم و به ل ها نیگوشه جاده به ماش نیجا از ا نیاز ا يادیز يروزها

.از خودم دوست دارم شتریرا ب  یکردم که کس سبار در عمرم احسا نیاول يو برا دمیجاده د

سر سفره عقد به   یوقت دمیچقدر به خودم بال  یدان  یو نم.... تو و دلم نشوم  میتا توانستم تسل دمیچقدر با خودم جنگ...   یدان  ینم

تخت کنار من  يروز ، به مارال که رو يپروا  یب ییشدم و در روشنا داریاز خواب ب  یصبح فردا وقت  یول. ال جواب بله دادم مار

.دارم يبشر يها است که از تمام حس یره شدم ، احساس کردم که قلبم پر از حس خام نفرتیبود خ دهیخواب

به قول رنه دکارت ، اگر . بودم  زاریاندازه ب کیبه ... و از مرگ   یاز زندگ...  قاعیو ا ثاریاز ا... آن روز از عشق و از نفرت  من

و من   یشک کن زیکه ممکن است به همه چ  ییبار در عمرت تا جا کیدست کم ،  دیبا  یباش قتیحق یواقع ندهیجو یخواه  یم

ها در سلول سلول  که از نصرت يا به نفرت کهنه. ...شک کردم  زیبار به همه چ نیاول ي، برا  یآن روز صبح ، صبح بعد از عروس
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مظلومانه تو ثاریا  یو شرافت خودم و به درست  یبه درست... پدر تو  يبه گناهکار. مادرم  یگناه  یبه ب... وجودم خانه کرده بود 

!!!

 میچقدر بدون تو قلبم و زندگ. ..شدم  زاریب  یاز زندگ يبود دهیکه تو زجر کش ییمارال نگاه کردم و به اندازه همه روزها به

 هیدوش آب گر ریها ز رفتم حمام و ساعت...!! .... بودم که بدون تو ، من چقدر تنها خواهم شد  دهیفهم ریچقدر د... بود   یخال

ه که همه وجودت نفرت شد تیها که نه فقط چشم يکرد يچه فکر دانم  ینم.. شدم  نهیبه س نهیکه آمدم با تو س رونیب.. کردم 

.بود

(انداختم نییسرم را پا )

ما چقدر آسان و ساده از کنار ..  میمن و تو هر دو وسعت قلبمان را و عظمت عشق را کوچک شمرده بود.... من ....  وحدانه

.. که عاقلم  کردم  یفکر م شهیکه هم یمن احمق.... ، و من  میبود دهیبه خاطر خودمان هم نجنگ یما حت.  میخودمان گذشته بود

که فقط پر از حماقت  نمیب  ی،م کنم  یام نگاه م حاال که به گذشته... حاال ...  فهماند  یگران نمیو د فهمم  یکه بالغم ، که من م

!فهماند  یکه م کنند  یکه فقط فکر م  ییها آدم ادندیچقدر ز  یدان  یو نم دنمیفهم

با تو بودن هم  يایمثل من ، من که از تو و رو!  ندیب  یچشم خودشان م هیرا فقط به اندازه زاو ایکه وسعت دن  ینادان يها موش

 دایآرامش پ دیشا میمان را انکار کن ياهایاگر رو نکهیغافل از ا.  رسم  یفرار کردم و فکر کردم که با فرار کردن به آرامش م

را  ییو فضا پوسند  یرده ، در درونمان مم ياهاینگذارد که رو يزیاما چ میداشته باش الیخ یآسودگ یمدت کوتاه يو برا میکن

.دارند  یآنقدر آلوده که ما از ادامه دادن باز م...  کنند  یآلوده م میکن یم  یکه در آن زندگ

دستانم در ... من را گرفت  يها را دراز کرد و دست شیها دست..بار به سهراب نگاه کردم  نیاول يرا چرخاندم و برا سرم

سهراب زمزمه کرد...... نش فشرده شددستا  یتماس با گرم

یشمیهات رو به من ، تا باورم شه پ دست بده

یشمی، تو تار و پود و ر یدون  یدونم ، خوب م  یم

خنده من کیواسه   یگذاشت ایکه از دن تو
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استخون به اسم تن کیمن نگذرم از  چرا

کنم یهم نبود ، با تو عاشق المیخ تو

کنم  یندگبا تو ز ياجازه داد ممنونم

یبگم ، که باور بشه جونم  یدونم چ  ینم

....یمهربونم يایکابوس درد ، رو نیا نیا يتو

باز شهی،دلم برات تنگ م یشمیپ یحت یوقت

....تو ، تو لحظه هام ، حادثه ساز و لحظه ساز عشق

شم  یم ریتو ، از نفس هم س  یجون  خودت که ب به

....شم  یم ریه گگوش ي، بدجور شهیم  یدونم چ  ینم

... یکن  یهام ، طاقت م يکه بچه باز ممنونم

... یکن  ی، باز تو نجابت م شم  یچقدر بد م هر

 یو با من  یباشم ، در من ایدن يکجا هر

.... یاز خود من شتریحال و روزم ، ب نگران

نداره یتو ، لحظه حرمت  یب یدون  یم.. پرم از شعر و ترانه ... با تو  یدون  یم

خدا بود که تونسته گل عشق رو بکاره نیا... در تو  یدون  یم

(بلند شدم یصندل ياز رو )

که سرت آوردم ، از   ییکه بعد از آن همه باال کنم  یباور نم گریخودم هم د! ؟ يهنوز هم دوستم دار... وحدانه ....  دینال سهراب

....اشدمانده ب  یدر دلت بوده چزو باق يکه روز يا عالقه

 ییعاشق تو... عاشق تو بودم  يروز کی... سهراب   یدان  یم: گفتم  کردم  یرا پاك م میها که اشک  یرا برگرداندم و در حال میرو
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که  ییخدا. توام  يعاشق خدا... تو  يبه جا... حاال   یول...  دنیعشق ورز ستهیو شا يو نقص بود بیع  یب يکه در نظرم موجود

 چیکه ه ییخدا...  دهیروز حکمت را آفر ییشب غفلت ، روشنا یاهیکه در دل س ییخدا.. رسانده  مالو به حد ک دهیتو را آفر

و صبح .... را و گذشت را  دیو ام دیکه عشق را آفر ییخدا... با وجودش مطلق  يدیام  نا چیو ه ستیممکن ن ریغ شیبرا یناممکن

!!...فراموش يا يو بد  ی، خوب چیو عوض ه شود  یگم نم يا قطره چیکه در سر پنجه عدالتش ه ییخدا......فردا را 

همه  نیا..... که در دلت پا گرفته من را ببخش یمانیا يها ترا به همان جوانه... وحدانه : ام را گرفت و گفت  گوشه مانتو سهراب

است که  یمن در حق ات کردم همان ظلم که یظلم نمیب  یسال در دلم پدرت را محکوم کردم و به خدا واگذارش کردم ، حاال م

.است یکه در قاموس خدا نابخشودن یگناه... ما شکستن دل بود  يگناه هر دو. پدرت در حق مادرم کرد 

که آنجا  گفت  یگوشم م خیب  یکس  یچرا ، ول دانم  ینم... خاتون  مهیتو  ، من هم رفتم امامزاده حل  یشب عروس: گفتم  آهسته

.رمیگ  یست که آرامش ما  ییتنها جا

. باز کرد  میو در را برا دیدر زدن مرا شن يچرا صدا دانم  یاما نم. ،ناشنوا بود  شیدیکه تو هم د يرمردیپ. آنجا و در زدم  رفتم

.آب و غذا آورد و پناهم داد میبرا

!... ؟  یاز من گذاشت یو چطور به راحتتو چه کردم و ت يفکر کردم که من برا نیامامزاده به ا یکیشب من در سکوت و تار تمام

تالش  هودهیکه چقدر ب دمی، و عاقبت فهم يدیکه تو از آن چ یفکر کردم و به ثمره نفرت ختمیتو ر يکه به پا  یبه بذر عشق

دروغ  کی ای بیبه دنبال فر یکه به دنبال هر اظهار محبت يمرد. است  دهیفا  یه تنفر باشد ، بیکه بر پا  یچون عشق... ام  کرده

من آن شب به .  کند  یم دایپ خواهد  یرا که م يا جا بهانه کیروز و  کیچون باالخره .  خورد  ینم  یپنهان باشد ، به درد زندگ

 ثاریکه خدا صبر و ا گفت  یدلم م يتو یبیغر مانیداشتم ، ا  یبیعج الشدم ح داریب  یفکر کردم و صبح فردا وقت زهایچ نیهمه ا

.زود گرفتم  یلیمن اجر صبرم را خ.. و نگذشت ..  گذارد  ینم مرا بدون مورد

.....نگاهم کرد رتیسرش را باال کرد و با ح سهراب

پرتگاه به من برگردانده شد  کی زیبود که از لب ت ام یمزد  من سالمت.. مزد من مرگ مارال نبود ... اشتباه نکن سهراب :  گفتم
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من مبتال   یکه من را مبتال نکرده باشد ،  ول دانستم  یم دیبع.  زد  یپر پر م مارستانیب يگرفته بود و داشت تو دزیسروش ا... 

در برابر همه !.... ؟ يباالتر سراغ دار نیاز ا ینعمت. معجزه  کیمن کامال سالم بودم و درست مثل ... نه مبتال و نه ناقل ... نبودم 

.خورد  یبه دردت نم يگریداشته د چی، ه اش  یاست که اگر نداشته باش یمتنع ی، سالمت ایدن يها ها و داشته ها و عشق  ثروت

اشتباه است  نیانسان در هم شهیهم: با حسرت گفت . شد  زانیسهراب از گوشه لباسم شل شد و از دو طرف بدنش آو دست

که  رورد  یم  یبداند به استقبال کسان آنکه  یو ب گذراند  یسرود م  یکه ب بخشد  یم ییآنکه بداند ،آسمانش را به رودها  یب... 

 قتیو حق ینیاحساست بنش وانیتا بر ا دهند  یمجالت نم یو حت کنند  یدوباره آکنده م یمجانشان را با دشنه حماقتشان از زخ

.استخو  یکوهستان سبز م دیچقدر ساده بود دل من که بهار را در دامن سف...  یبزن ادیکوچک فر يا پرنده يدلت را از گلو

که   ییها از دست دادن انسان کردم  ی، فکر م  یزمان... سهراب   یدان  یم: برداشتم و شمرده گفتم  یصندل يرا از رو فمیک

را از دست   یکس ، به واقعه کس چیام که ه متقاعد شده.. اما حاال ... درد ممکن است  نیتر ، آزار دهنده داشتم  یدوستشان م

عالم و دل  يزهایچ نیتر داشتن مهم... دوست داشتن است   یواقع یمان نیو ا....  ستین  یکسمالک  کس چیه رایز.  دهد  ینم

!! یآنکه صاحبشان باش  یبستن به آنها ، ب

 دمیدر خلوت اتاق خودم به آن روزها فکر کردم د  یها وقت ، اما بعد دمیبه تو و مارال نگاه کردم و رنج کش يادیز يها روز من

ها هم که من  شکست آنقدر! بدتر است و وحشت از دست دادن از خود بر افتادن  دنیاز خود رنج کش دنیرنج کش که ترس از

 یبدهند ، حت ادی يزیآن است که به ما چ يبرا  یزندگ يهمه نبرها(  لویپالو کوئ قولکشنده نبود ، چون به  کردم  یفکر م

(میخور  یکه در آن شکست م  ییها نبرد

: گفت  یبه آرام... بود  سیصورت سهراب هنوز خ. را باز کردم و سوار شدم  نیدر ماش.... سر من به راه افتاد پشت  سهراب

!؟  یبا خانه چه کار کن یخواه  یم.. وحدانه 

وقف ... وقفش کنم   هیراض يو برا هیبه اسم راض خواهم  یم: آنکه به صورتش نگاه کنم گفتم   یفرمان را باز کردم و ب قفل

!؟  یکن  یتو چه کار م... سر پارست   یاز کودکان ب ينگهدار يبرا....  یستیبهز
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.قبر کنند شیاست که برا يهمان دو متر نیاز خاك زم زادیاست ، حق آدم ادیمغازه هم از سرم ز نیهم: حوصله گفت   یب

....قدم عقب رفت کیسهراب دستش را از لب پنجره برداشت و ... را روشن کردم  نیماش

:دیگو  یم لویپالو کوئ.  دیآرام نال... بود  شیها چشم يتو  یبیدرد عج. را چرخاندم و نگاهش کردم  سرم

(آورد  یبه بار م بتیو انباشتن نفرت مص یانباشتن محبت ، خوشبخت )

.آورد  یبه بار م بتیانباشتن عشق و نفرت هم دو مص میگو  یمن م اما

 يسهراب البال کلیکه نگاه کردم ه نیوسط ماش نهیاز آ...گم شدم  ها نیماش يبزنم البال  یآنکه حرف  یرا چرخاندم و ب فرمان

.نبود شیب يمحو هی، سا گشتند  یکه با سرعت م نیآن همه ماش

پانزدهم فصل

از  شیب.. دانه ، وح يا از حد خودسر شده شیب: که به من زول زده بود گفت   یدر حال.  گرفت  یپدر داشت آتش م يها چشم

.ات یخانوادگ تیچهار چوب ترب تیحد تحمل من و مادرت و خارج از ظرف

.کردم زانیآو یام را از تنم در آوردم و به چوب لباس گذاشتم و مانتو نیزم يرا رو فمیک

 میگو  یخانه است م نیلفت ابه طاهره که ک روم  یم رونیخانه ب نیام از ا خانه نیمن که خانم ا  یوقت یحت....  نیبب: گفت   مادر

.روم  یم یدارم کدام قبرستان

....میخانه مترسک نیا ياما من و تو ، تو.... طاهره آدم است ... خانم  سویطاهره فرق دارد گ: گفت  پدر

، الم تا  میبه خانم پول بده ونیلیم ونیلیو م یگون یگون دیفقط با....  میبله که مترسک: پشت حرفش را گرفت و گ افت  مادر

!! یکن  یها را چه کار م پول می، نه بپرس  یکن  یم یچه غلط مینه بپرس...  میکام هم حرف نزن

خون ...  سویشما برو گ: گفت  داد  یام م که به سمت اطاقم هل  یو در حال دی، دست من را کش دیها که آمد رنگ پدر پر پول اسم

.کنم  یمن خودم با وحدانه صحبت م. ست ها پدرانه ا حرف نیا... نکن  فیخودت را کث

.در اتاق را بست و
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.شدم رهیمادر که تازه گل داده بود خ اسیو از پنجره به گلدان  ستادمیا یصندل کنار

موضوع ... راست برو سر اصل مطلب  کی...   یبده لمیکه چرند تحو ستمیمن مادرت ن!.... بود وحدانه ؟  یموضوع چ: پدر گفت 

!بود مگر نه ؟ سر سهراب

(سرم را تکان دادم )

!؟.... یبه آب داده بود  فرشته ناج  یخوب باز چه دسته گل:  دیپرس یمعطل  یب

خنده   ینه پدر شوخ!.... سهراب ؟!.... دسته گل ؟: گفتم  گرفتم  یصورت پدر م کیکه صورتم را نزد  یو در حال دمیپا چرخ يرو

مثل من  یداشته باشد آدم حماق ازیه تر از آن است که دسته گل به آب بدهد ، که نسهراب عاقل تر و پخت... است  يدار

(تکان دادم او با تأسف سرم ر!!!!( بشود  اش یناج

حقا که ارث ، ....   یقابل شهیعجب هنرپ....  میگو  یرا م یپسر مراد بساط... پس موفق شد ...  نطوریکه ا: با حرص گفت  پدر

.خانم دوم هیه ، راضحقش را خوب ادا کرد

...  سوخت  یمن بود که داشت م يها چشم نیحاال ا.... لبه تخت نشستم  يچند قدم عقب رفتم و رو...  دیصورتم دو يتو خون

!خاکستر دل من را هم بزند ؟ 1چکار بکند ؟ خواست  یم... را پدر روشن کرده بود  یبد آتش

دوباره از  توانست  یبود که م  یخاکستر به ظاهر سرد هنوز آتش گرم نیا ریز...  دکر  یداشت اشتباه م...  کرد  یاشتباه م داشت

 داد  یپرده به من نشان م  یرا لخت و ب  ییها تیصورت دلم گرفته بود ، واقع يکه پدر ناخواسته جلو يا نهیآ... نو خاکسترم کند 

.، که شش ماه تمام از آن فرار کرده بودم

و  آمدم  یم دیآنجا که نبا يکرد  یم یده روز تمام چه غلط!.... ؟  یشمال چه کار کن يرفته بود دمیپرس !...؟ يدیشن: گفت  پدر

! ؟ گرفت  یم ها هیتو را از طاهره و همسا ابیبود که آمار رفت و آمد و حضور و غ  یمردك ، ک نیا! ؟ آوردم  یسر در م دینبا

با آن سهراب  نمیبب!!؟  یکن  یم ی، تا بفهمد چه غلط دیدو  یبرهنه تا شمال موگرنه که پا دیکه مادرت نبود و نفهم يشانس آورد

 رشیبود ، پدر شمش دهیفا  ینه ب!.... ؟ کند  یجا همه را خفه م نیگند روغنش دارد ا يکه بو دیپخته ا یموش مرده ، آنجا چه اش
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.بود و ول کن هم نبود دهیرا کش

که حاال  یموجود مظلوم و معصوم يحق دار...!  یسهراب را نشناس يحق دار: ، گفتم  کردم  یکه مات زده هنگاهش م  یحال در

که با مادرم  کنار فواره  یآن وقت... پدر  يندار يریتقص...!!   ینیبب ویکه در حقش شده هم شک کرده ، را د یبه ظلم یحت گرید

   Getion  تا دستان  ي، نبود دیایباال ب چیمارپ يبه تواند از پله هاتا  يمادرم را گرفته بود يها و دست يزد  یکپنهاك قدم م

.زند  یمردم را چنگ م يها ، که با چرك و خون ، رخت  ینیرا بب هیتاول زده راض

وقت عقده  کینکرده  يتا خدا کردم  یم ي، باز  یول یکه در پارك ت يدید  یشما فقط من را م! ؟ ستیسهراب ک  یدان  یچه م شما

و هنوز چشمش به در بود تا پدر  کرد  یمردم را م يها مغازه ییگور پدر سهراب که پادو.... دلم نماند  يتو کایمرلند آ یسنید

.خوش قلبش از راه برسد

 دنیآثار چشم نواز رامبراند ، رشد کنم و سهراب روزگارش را با د دنیبود که من با د نیانصاف ا!! ؟.....بود پدر   یبه ک  یک

!؟  یو خانه به دوش يو حق سهراب در به در (Soluagde )چیسولو ابانیحق من اقامت در خ.... بگذراند  مادرش يها زجر

به امان خدا  یکوچه خاک کی چیپ يکه تو تو يا ساله زدهیآن پسر معصوم س  یهم فکر کن دیبا يدیکه کش یهمه زحمت نیا با

،  یشگیها که خودشان در هنرپ نصرت يکردن برا يباز لمیه جز فکه ب يا موش مرده. دو سر شده باشد  وی، حاال د يرها کرد

!ندارد ؟ يدارند کار مهمتر ییطوال ادی

(سر پدر خم شد )

... انسان است  يموش مرده تو بدجور نیا... روزگار محاسباتت ، غلط از آب در آمده  ياز قضا...  ياشتباه کرد... نه پدر   یول

بس که  نی، هم میاگر بخواهم از اعتقادش بگو... کتاب حرف بزنم  کیقدر  دی، با میتش بگوآنقدر که اگر بخواهم از شراف

اگر بخواهم از ... بد قول است  يعمر چشم به راه پدر کیبه قدر  میبخواهم از محبتش بگو گرا...  کند  یم  یرا زندگ مانشیا

،  میو اگر بخواهم از همتش بگو... ، اما واگذار کرد به شما از گذشته شما بکند  توانست  یاست که م یقضاوت...  میصداقتش بگو

همت  جهیکه پا نگرفت و هرگز بار نداد ، نت  یجوانه عشق نیبس که توانست مانع دلش بشود تا به دل من گره نخورد ، ا نیهم
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اگر در  یشقمان را باور کند ، حتها را بفشارد و ع ، دست نصرت گریبار د کیمردانه سهراب بود ، آخر او دانا تر از آن بود که 

.باشد تیقالب شرافت و انسان

(حاال پدر در خودش مچاله شده بود )

خودش بود و  الیو زن ، ام یبود که درکش از مردانگ یمردك پست و زالو صفت دیمن گرفت يکه شما و مادر برا يا لقمه پدر

را با خدا و  ایاز دن دهیبود که من بر يکرده بودم ، موجود دایم پخود يکه من برا يمرد  یول... هرزه دور و برش  يها عروسک

.داد یآشت يبشر يها حس قتیو حق  یزندگ

دستان وحدانه شما هم  گرید یاز آب درآمده که حاال حت ي، جواهر يرها کرد یچوب ریکه شما چشم انتظار دم خانه ت يپسر

.ستین اش قیال

 يحاضر بود به پا يا ينقش و باز چیبه ه ازیدختر شما ، وحدانه نصرت بدون ن! م است ؟کدا لمیف.. پدر غافل من  يکار يکجا

 يرا از رو دیمارال حلقه محبتش را به دست من کند و تور سف يها را فراموش کند و به جا تا گذشته فتدیب یپسر مراد بساط

.صورت من کنار بزند

و هر چقدر  دیکه هر چقدر توانست دو ي، پدر دختر زند  یو نقشه حرف م بیراز ف  یچه کس نیبب...  نیرا بب ایدن... من  يخدا

ها در دل او  از نصرت دینفرت و ترد واریچون د. نتوانست .... تا دل پسر مردم را بلرزاند ، اما نتوانست  دیتوانست زحمت کش

.آنقدر باال رفته بود که قلبش در آن محصور شده بود

. کنم  زانشینتوانستم خودم را او يا نقشه چیو با ه... ،  یراه چیبود که من از ه يرینفوذ ناپذ يژسهراب د... ساده من  پدر

که قبل از من ، به  ییشما..... من بود و من نتوانستم دستم را دراز کنم و برش دارم ، فقط به خاطر شما   یقدم کیسعادت در 

خاطره آن همه  يها برگ ختنیجوان من ، از ر يها که دست ينده بودرا به بار نشا يتنومند تدلت ، درخ یخواه ادهیخاطر ز

.ذهن او را پاك کند اهیگناه من ، هرگز نتوانست لکه س  یب يها اشک.... تتاوول و چپاول و ظلم شما از آن ، ناتوانند 

  یگفت نکهیمنظورت از ا:  دیدد پرسکرده بود ، مر ری، در همان جمله اول گ ای داد  یمن گوش م يها دانم پدر اصالً به حرف  ینم
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.بودم دهیخانه خر شانیبود ؟ من که برا  یچ  یخانه به دوش

  یب ایکه سندش دست آدم مجهول المکان باشد ، و زن و بچه بدبخت ساکن در آن هم ، از دن یآقل  یول... بله  "پوزخند گدتم  با

.گوسفندان بی، نه نص شوند  یم ابانیب گرگ بیخبر باشند و روحشان از ماجرا خبردار نباشد ، نص

 ينه پدر جان ، به وقتش همه نقشه کش ماهر! ؟ دیبکش  یعال يها نقشه دیفقط خودتان بلد دیفکر کرد! پدر ؟ دیفکر کرد  یچ

به بچه مهلت گرفتن و کم کردن اجاره و راهم کردن  يرا برا هیراض يها التماس  یصاحب خانه بعد از رفتن شما ، وقت... هستند 

خانه ندارد ،  دیپناه ، روحش هم خبر از خر  یزن بدبخت ب نیا... دل غافل  يا که شود  یم اراش خبرد ، شصت ندیب  یم اش میتی

و مطمئن شدن از گم و گور  چارهیب هیکردن راض سهیو بعد از دو سال چزاندن و سر ک کند  یآن وقت محبت شما را او کامل م

سند  کیدرست کردن  دیکن  یفکر م.  فروشد  یم يگریبه کس د راو خانه  کند  یم رونیپناه را از خانه ب  یشدن شما ، زن و بچه ب

!ساده لوح است ؟ وهیزن ب کیسخت تر از خام کردن  یجعل

.رسم  یحسابش را م..... حرام خور  کهیغلط کرده مرت: زد  ادیبلند شد و فر یصندل ياز رو یعصبان پدر

  یعنی،  دهی، که تا حاال حتما حساب طرف شما را هم رس میعادل دار  یهمه ما حساب رس.... پدر  دیجله نکنع:حوصله گفتم  با

.لییهست که عمرش را داده به عزرا  یباشد ، چون دو سال دهیفکر کنم که رس

!؟ سهراب گفت ؟ يدیرا از کجا فهم نیحاال تو ا: ولو شد و با نامه گفت  یصندل يرو پدر

خانه  هیسهراب روحش هم از قض دمید...  دمیرا خودم کش  یکی نیزحمت ا... نه : تکان دادم و گفتم   یبه عالمت منفسرم را 

 کی. سهراب  ایشما  ای،  دیگو  یدارد دروغ م  یکیوسط  نیشک کردم و با خودم گفتم ا. است   یخال  یلیخبر ندارد و دستش خ

، سهراب انگشتش را دراز کرد و  میدیخانه که رس کی يجلو.... کلّاً  اهیرفتم ده سسهراب  ارا بهانه کردم و ب يروز هوا خور

چقدر   یدان  ینم..... است که پدرت مرا چشم انتظار دم در آن رها کرد و رفت  يا همان خانه نی، ا  ینیب  یخانه را م نیا: گفت 

!!....چدیچه بپکو يتو ه، ک دیپدرت را ند کلیه ییهایروزها ، شب شدند و چشم من س

زبان  ریاز ز قتیحق دنیکش رونیبدون سهراب رفتم سراغ صاحب خانه ،،، ب گریروز د کیخانه را به ذهنم سپردم و  آدرس
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.نداشت پدر يبه هوش سرشار ازیکلّاً ن اهی، مثل مردم س یساده لوح يها آدم

.شد دهیرش کوبس يمحکم تو شیها پدر که از تعجب باز مانده بود بسته شد و دست دهان

 یدختر خودسرت آن جا چه غلط نی، ا ینیبیب یزبانش را بکش ریز یتوانست... شد نصرت   یچ: در را باز کرد و گفت  مادر

!؟ کرده  یم

!....گشته  یدنبال خانه م: گفت  ریهمان طور متح پدر

 يآدم چند تا خانه تو کی، اصالً مگر  خواهد  یم  یچ يه براغلط کرده ، خان!! ؟..... گشته  یدنبال خانه م....   یچ: گفت  غیبا ج مادر

!؟ خواهد  یشهر م کی

وقف ...  کنم  یدارم وقفش م نکهیا يبرا. خانه بودم  يدنبال کارها...  اریجوش ن...مادر من ... مادر جان : سرعت گفتم  به

.سرپرست  یاز  کودکان ب ينگهدار يبرا...  یستیبهز

....اش ببرد زده و با دهان باز به من مات رتید که حنوبت مادر بو حاال

!سر و صدا و مرموز ؟  یو ب یهول هولک نطوریچرا ا!..... ؟ یمکیخوب حاال چرا قا: با من و من گفت  مادر

.برد  یم نیاش را از ب ثواب...  زنند  یرا جار نم ریکار خ نکهیا يبرا: گفتم  شمرده

 میقهوه برا کی: گفت  گرداند  یرا از مادر بر م شیکه رو  یبعد در حال. جا به جا شد  اش یدلصن يو رو دیکش ینفس راحت پدر

.ترکد  یسرم دارد م! ؟  یکن  یدرست م

، شما پدر و دختر چه حرف  دانم  یمن نم...  آورم  یم تیبرا اهیهم نخود س...  کنم  یهم قهوه درست م... باشد : گفت  مادر

.شود  یتمام نم دیزن  یکه هر چه م دیدار يا و محرمانه یخصوص

(دیو در را بهم کوب )

!!شمال ؟ يرفته بود  یچ يبرا ینگفت:  دیدوباره نگاهم کرد و پرس پدر

جواب سوال پدر ، چهره  کردم  یاحساس م نکهیا يبرا دیشا...جواب سوالش را بدهم  خواست  یدلم نم  یدانم چرا ول  ینم
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.کند  یممعصوم سهراب را مکدر 

با سهراب به من فهماند که   یزندگ.... پدر : گفتم  یآرام يبا صدا...... انداختم ، تا چشم در چشم پدر نشوم  نییرا پا سرم

 دهی، فقط زا میکن  یم ریمان تفس ندهیسعادت ، با مرد آ يکه ما برا ییاز الگوها  یلیخ. ندارد   یمشخص فیقالب و تعر یخوشبخت

و  التیو تحص تیاگر پول و شخص.  ستیالزم ن يگرید زیبودن ، جز دل خوش داشتن ، چ تخوشبخ يبرا. توهمات ماست 

مگر آنکه بتواند مرا .  ستیمقدور ن نیباشند ، ا یهمه و همه اسباب خوشبخت کلیو ه پیو ت افهیخانواده و اصل و نسب و ق

ها  داشته نیهمان طور که سروش با همه ا. عامل سعادت باشند  تواند  ینم  ییبه تنها نهایخوشحال کنند وگرنه ، هر کدام از ا

.نتوانست مرا خوشبخت کند

خانواده اصل و نسب دار داشته باشد  ای یآنچنان التیآنکه او ثروت هنگفت و تحص  یمن ، من با سهراب سعادتمند بودم ، ب پدر

وادارد  دنیاو قادر بود قلب مرا به تپ.. و آرامش بدهد  تین امنمن با او خوشبخت بودم ، چون او قادر بود ، مرا شاد کند و به م. 

.خود اشکبار کند يادو چشمانم را از غم و ش

  ییزهایچ ایکه دوست دارم فرار کنم   ییزهایآنکه مجبورم کند بخاطر با او بودم ، از چ  یقادر بود مرا به انتظار خود بنشاند ، ب او

من با او توانستم تمام .  دمیام خجالت کش نبودنم رنج بردم و نه از اندام فربه بایو نه از زبا ا.  رمیرا که دوست ندارم بپذ

مهم است   یزندگ تیکه کم دمیمن با سهراب فهم. ببرم   یپ  یزندگ قتیاز عمق وجودم تجربه کنم و به حق را  یانسان يها حس

.آن تیفینه ک

من با .... کرده بود ، دوباره و از نو بدست آوردم  ٔله شیپا ریکه سروش ز را یو احترام و حرمت تیمن کنار سهراب شخص پدر

خوب و بد و ... کردم  دایرا پ گرانیدوست داشتن خود و دوست داشتن د يبرا گراناو فرصت دادن به خودم ، به قلبم و به دی

کند  قیرا ، در همه وجود من تزر یتهر چه بود و هر که بود  قادر بود حس خوشبخ ابسهر... اصل و نسب سهراب مهم نبود 

 نهیگز نیمن بهتر يبرا توانست  یبا او به من ثابت کرد که او م  یزندگ  ینبوده ، ول  یآال دهیمرد ا ها  یلیخ يسهراب برا دیشا.... 

.باشد
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و  نیریکه حس ش، چون محال است  نمیسعادت را بب يمحال است رو گریاو با مارال ازدواج کرد ، مطمئن شدم که د  یوقت

.فراموش شود  یکه او در قلب من بنا کرده بود به راحت يا  یقیتجربه حق

که با او کردم ، تنها و تنها  یو احساس سعادت نیریکردم که باور کنم ، حس ش  یها در اطاقم نشستم و سع از او ساعت بعد

عالقه گذرا  کیام به سهراب  کنم که عالقه نیه خودم تلقکردم ب  یسع. من بوده  یعاطف یو سرخوردگ  یکس  یو ب  ییتنها دهیزا

من ، .... بود  يگریطور د تیبود که واقع نیا قتیحق. اما هر چه کردم نشد ... شد  داست که با گذر زمان فراموش خواه

شرافت و من سهراب را به خاطر .اش  ، نه بخاطر ثروت و شهرت و اصل و نسب خواستم  یم میها سهراب را با همه سلول

ها فکر کردم که چرا  بعد  یوقت یحت. او بودم  تیو خلوص ن یمن دلبته آن همه صداقت و مهربان.  خواستم  یم نشیو تد تیانسان

وجدان . که انصافا حق با او بود  دمیداد ، د حیکرده بود ، را به من ترج يتو پدر يتو ، برا يکه به جا ياو مارال را ، دختر مرد

سعادت و  هک گفت  یم شهیپدر سهراب هم. اش بود  داشته باشد و سهراب برده وجدان تیه او به من اولوک کرد  یحکم م

که حق با او  فهمم  یحاال م.  سازد  یآعمال و رفتار ماست که سعادت و شقاوت ما را م نیا. ندارند  یرونیوب  یقیحق  یشقاوت ، معن

.میکرد  یرفتار م يگری، اگر طور د میکه هست مینباش  ییجا نیحاال ا میتوانست  یهمه ما م... بوده 

....دی، گوشه چشم پدر رقص یاشک

....میماجرا را هم بگو هیبق توانستم  یم حاال

.مارال کشته شه بود.... چون ... چون ... رفتم شمال: ناله گفتم  با

.گاه کردبه من ن رتیاز حدقه در آمده با ح يها سرش را باال کرد و با چشم پدر

در ... به نام عشق  یحس...  میاحساس بود کی یمن و مارال و سروش هر سه قربان..... خنده دار است نه ؟  یلیدادم ، خ ادامه

تا آسمان با هم  نیو اساس آن از زم ادیبن یما سه نفر و حت یاست که عاشق نیا تیاما واقع...  میظاهر هر سه ما عاشق بود

.داشت ریتوف

!چه کشته شده ؟ يمارال برا:  دیو به زحمت پرس دهیبر دهیبر پدر
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جور قرار و  کی... قبل از سهراب نامزد کرده بوده  نکهیمثل ا.... عشق ناپخته شد  کی یمارال هم قربان: گفتم  يخونسرد با

که نامزدش زن کس  دیبعد از چهار سال ، پسرك از ژاپن برگشت و د.. نداشت   یکه اصالً شوخ  یمدار بچه گانه ، با آدم

، فقط خدا به دادمان  میمن و سهراب هم هر دو مظنون به قتل بود. را کشت  ركنکرد و دخت يشده ، او هم نامرد يگرید

.بود نیشد و اعتراف کرد وگرنه حسابمان با کرام الکاتب ریدستگ  یکه سر مرز ، قاتل اصل دیرس

....با دو فنجان قهوه در را باز کرد مادر

.دیچرخ  یزده از من به مادر و از مادر به من م رتینگاهش همانطور ح... پدر بهم دوخته شده بود  يها لب

 دانم  یمن نم!... که مات زده شده ؟  یگفت  یچ رمردیپ نیوحدانه ترا به خدا ، دوباره به ا!.... شه ؟  یباز چ: مادر با تعجب گفت 

....!؟ شود  یو رو م ریطور ز نیمرد ا نیکه ا  یکن  یم چیپ چیپ رمردیپ نیدر گوش ا  یتو ، مدام چ

.کنم  یم فیتعر تیخودم بعدأ برا...  سویگ رونیبرو ب: اش را برداشت و گفت  فنجان قهوه پدر

.پا و آن پا کرد و عاقبت رفت نیمردد ا مادر

!حاال سهراب کجاست ؟:  دیمتاثر پرس پدر

اش نشسته بود و زول  مغازه ي، جلو ییپالست یصندل کی يآمدم تهران ، رو  یوقت....  دانم  ینم: را باال انداختم و گفتم  میها  شانه

.زده بود به جاده

!؟ يولش کرد يهمان طور: گفت  پدر

من  يها رگ يهر چه باشد ، خون نصرت تو...  دیبا او کرد شیسال پ ستیرا کردم که شما ب يبله ، همان کار: پوزخند  گفتم  با

بهتر از فرار سراغ   یراه!!! و از وجدانم .... از دلم ... از خودم ... خراب است ، فرار کردم  ياوضاع بد جور دمیهست، دهم 

....!پدر ؟ يدار

را  یخانوادگ تیاصل و نسب و ترب تیتو اهم... دختر ساده من : مردد نگاهم کرد و بعد گفت   یبلند شد ، کم شیاز جا پدر

 میات را به آنها تفه  ییطبقه اجتما  یزندگ نیقوان نیتر با ساده يبا مادر و پدر سهراب دم خور شو يور نشد، چون مجب يدینفهم
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!!!! یکن

که دلت  يو هر طور يشد نیماش نیکرد و سوار بهتر  یخانه زندگ نی، چون با پول من در بهتر يدیثروت را نفهم تیاهم تو

 يو مجنون باز یلیحوصله ل ادهیخانه به دوش باشد و پ  ی، آدم وقت یبفهم يکردفرصت ن نیهم يبرا...  يکرد  یخواست زندگ

.برود ادتی یکه عاشق يدینکش یتو گرسنگ... ندارد 

بود ، آنقدر کتاب  یانصراف يمثل سهراب که به قول خودت دانشجو یپسر باهوش نکهیا ي، برا يدیرا نفهم التیتحص تیاهم تو

.نماند  یاحمق کودن باق کیبکشد و تا خودش را باال  خواند  یم

. طور است  نیهم شهیهم! کوچک شدند ، چون در دستت بودند  تی، برا يشان کرد فرض تیاهم  یکه تو ب  ییزهایچ نیا همه

!قابل دسترس ری، ارزشمند و غ میکه ندار  ییها زیارزش هستند و چ  یبه نظر کوچک و ب میکه دار  ییزهایچ

از اتاق خارج  يگریحرف د چیه  یو ب دیبعد پدر چرخ....  میطور رخ به رخ بهم نگاه کرد نیهم یمدت.. ساکت شده بود  پدر

.شد

 اش یبوم نقاش يو مادر ، رو خواند  یپدر روزنامه م... و خانه در سکوت سرد به خواب رفته ...  زیکریتند و ....  بارد  یباران م

 یکه جز روزمرّگ يا  یبه زندگ....!  کنم  یفکر م ام  یو به زندگ ام ستادهیتانه پنجره او من در آس...  کشد  یم  یمعن  یخطوط ب

.باورشان سخت است يدیام  آشفته بازار نا نیکه در ا کنم  یفکر م یرحمت اتینگذاشته و به آ  یباق میبرا يزیدرداورد ، چ

، در وجودم  یبیلم ، و دستم ناتوان از نوشتن حس غرو هزار حرف نگفته در د زمیم يکاغذ و قلم رو... گرفته  بیعج دلم

 ادیرا فر یبارش رحمت اله نیکه در آخر ماه خرداد ، آخر يا غرنده يتر از حس ابرها بیعج یحس....  زند  یدست و پا م

!زنند  یم

 ریلبخند کو ای شوند  یم رابیس  یلبخند گلها ، وقت دیشا... که لبخند خدا را تجسم کنم  کنم  یم  یو سع بندم  یرا م میها چشم

.از لبخند خدا باشد ی، انعکاس شود  یتشنه م  یوقت

کاش مرا هم ...  شد  یدل شکسته من م بیهم نص يزی، چ ریکو  یگل و از دل گرم یرابیلبخند تو و از س  ینیریکاش از ش ایخدا
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!!!بود یبیاز رحمت تو نص

.....نگ ممتد و دو زنگ کوتاهدو ز...  چدیپ  یدر خانه م يزنگ ممتد يصدا

 یحت  یگاه....  بندم  ی، و من دفترم را ننوشته م گذارد  یرا کنار م شیو مادر قلم مو کند  یروزنامه بلند م يسرش را از رو پدر

! ...شود  یم ریهم د ستنیگر يبرا

 !.....چدیپ  یزنگ آشنا در وجودم م نیا دنشنی ٔکه از ماورا  یبیعج يروین...  کشاند  یمرا به سمت در م  یبیعج يروین

 میها  شانه يرو یو نه باال پوش دارم  یرا بر م فونیآ ینه گوش....  کنند  یزده و پر از هزار چرا ، نگاهم م رتیو مادر ح پدر

.از دلم شسته شود يباران بهار نیغم ناشناخته با آخر نیا دیبهتر شا... شوم  سیبگذار خ...  اندازم  یم

....کنم  یو در را بار م کنم  یدستم را دراز م....  رسم  یباغ م ياست ، اما باالخره به انتها یطوالن هرا

صورتش مقابل صورت من است و دستانش ، لرزان به  1...! ستادهیخس از اشک ، ا..... از باران و  سیخ... در سهراب  يسو آن

....من گشوده سود يسو

.روم  یقدم عقب م کی

،  رمیاز نصرت انتقام بگ خواستم  یآمدم ، چون م...  رمیبگ ادیرا  نجایخانه آمدم ، تا ا نیتا دم ا.. روز ، با تو  کی:  دیگو  یم امآر

 یکیهمه راه را در باران و در تار نیحاال ، ا  یول...  يگم شده بود ییوفا  یب کیمانده از   یهمراهت آمدم ، چون تو  ، تنها رد باق

را از نصرت  ایو تنها سهمم از دن.... را  ام يتنها تعلق ماد.... نصرت دراز کنم و تو را  يتا دستان محتاجم را دوباره به سو ما آمده

ام تا اگر بشود و اگر  و آمده... را با پدرم روشن کنم   یمیقد نهیک نیا فی، تکل شهیهم يبار و برا کیام ،  من آمده... کنم  ییگدا

ام تا ، به  و آمده..... اگر الزم باشد سر تو ، با نصرت بجنگم  یام ، تا حت من آمده...ام ، از نو بند بزنم  را که شکسته  یبتوانم ، دل

!!...ات را بکنم يعمر نوکر کیسر تو آوردم ، یخاطر پاك کردن آنچه به اسم شرافت و مردانگ

، مقابل چشمانت محو  یباشد ، که با به دست آوردنش ، به راحت  یتو خال نیحباب دروغ کی دیعشق شا...با تو بود وحدانه  حق

.دارد قتیاما دوست داشتن ، حق.  شود  یو نابود م
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 دیرنگ دوست داشتن سف. ، مبرا است  یبیاست که از هر رنگ و دروغ و فر يریو فنا ناپذ دانیجاو قتیداشتن ، آن حق دوست

!!....و پاك و مقدس دیاست ، سف

  یدل مرا به سعادت ب يبار شاد کینصرت . است  دهیفا  یکه جنگ با نصرت بر سر تو ، ب کردم  یبا خودم فکر م نیاز ا شیپ

 چیه.... عوض نشده  يزیکه چ کردم  یمن ، با خودم فکر م...  کرد  یکار را م نیو شرط تو ، فروخته بود و مطمئنا باز هم ، هم دیق

فکر کردم نصرت اگر . پناه   یو من هنوز همان سهراب ب... تو هنوز همان وحدانه  ...است  رتنصرت هنوز همان نص...  زیچ

،نه حاال که  کرد  یم میکار را برا نیا.... کس   یپسر بچه بودم و ب  یقرار بود دلش به خاطر من بسوزد و به من رحم کند ، وقت

ارزش آن ...  يارزشش را دار... که تو  دمید... کردم  یرا قاضدلم   یوقت... بعد   یول..... ام  و چند ساله شده  یمرد س کی گرید

و سرگردان و  رانیبخورم و سرخورده و دل شکسته ، ح بیفر..... به خاطرت  گریبار د کیقمار کنم و  گریبار د کیرا که 

!منتظر بمانم

(دیچیدر سکوت باغ پ  ییپا يصدا )

 یمدت... شد  خکوبیم شیزده بر جا رتیح... دو متر مانده به من و سهراب  ... دیدو  یبود که دوان دوان به سمت در م پدر

.ماند رهیصورت سهراب خ يو بعد مردمک چشمانش ، رو... از من به سهراب و از سهراب به من نگاه کرد  ریهیم

که مقابل پدر   یاشت و در حالفراتر گذ  یاما سهراب قدم.... راه آمده را بازگردد  ای... بلرزد ... بودم سهراب بترسد  منتظر

همان جا دم   یگفت...  گردم  یسفر و بر م روم  یدو روزه م يشما گفته بود... سالم بابا نصرت ، منم سهراب : ... گفت  ستادیا  یم

م بابا منتظرت شد  یلیمن خ...  يگرد  یو هر چقدر هم که طول بکشد شما باالخره بر م يهر جا که برو چوندر منتظرت بمانم ، 

گفتم .... و آمدم دنبالت  اوردیعاقبت دل کوچک من طاقت ن...  يامدیاما ن...  یائیسال ، چشم به در دوختم تا تو ب ستیمن ب....

و به او قول  يدیرا که پدرانه در آغوش کش يراه خانه را ، و پسر... برده باشد  ادتی، راه خانه را از  يریگذر زمان و رد پ دیشا

!!!....يبازگشت داد

 هیگر يها يها يصدا گریحاال د. ، سهراب را در آغوشش تنگ فشرد   یپدر از هم گشوده شد  و به چشم برهم زدن يها دست
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 یکوبیتند باران ، در پا تمیو ر هیگر يها يها يدر قفا  یانگار کس... افتادن باران بود  نیبه زم يبلند دو مرد ، بلند تر از صدا

(مقتدر و مهربان است اریهمانا خداوند تو بس.... (  زد  یم ادیبرگ درختان ، فر

: گفت  هیسهراب ، زانو زد و با گر يپا شیپ نیزم يرو... شد و زانووانش خم شد  زانیپدر از دو طرف بدنش آو يها دست

..... مادرت کردم ببخش قبلکه در حق تو و   ییها يمن را به خاطر همه بد....کنم  یالتماست م... من را ببخش .... سهراب جان 

 ریهم از تقص هیسهراب جان ، حاللم کن بگذار راض... که سهراب حاللت کند  کنم  یحاللت م ي، من روز گفتیم شهیهم هیراض

.را ندارم هینگاه کردن به صورت راض يهم رو یدر محضر عدل اله ایآن دن یمن حت.. من بگذرد 

همه ...  ام دهیوقت است که شما را بخش  یلیمن خ: گفت  کرد  یبلند م نیزم يرو که پدر را از  یخم شد و در حال سهراب

، من تنها  گریحاال د... اش پاك کرد  غرض  یو عشق ب ثاری، وحدانه با محبت و ا دیرا که شما در حق من و مادرم کرد  ییها يبد

کند و  شهینفرت من از شما را از ر  یمیدرخت کهنه و قد وحدانه... پدر ...! هم هستم  هکارشان، بلکه بد ستمیها ن طلبکار نصرت

.کاست یآن بذر محبت و مهربان يبه جا

که منتظر باران محبت شما هستند  يدیمحبت و ام يها ، شکوفه ستین يگرید زیچ دیمحبت و ام يها در دل من جز شکوفه حاال

 کی يگذشته وحدانه شما را برا يو هو يها تا فارغ از نجایام ا آمدهمن .... پدر ... و دل همه ما را شاد کنند  نندیتا به گل بنش. 

وحدانه ، بعد از آن ... اگر .... البته اگر !!..... کنم  ياز شما خواستگار....مرد  کیمثل ... شرافتمندانه  هعاشقانه و البت  یعمر زندگ

!!!....ستم داشته باشدام ، هنوز هم بتواند و بخواهد که باز هم دو که در حقش کرده يهمه بد

(شدم رهیانداختم و به پدر که دهانش از تعجب باز مانده بود خ نییسرم را پا )

وحدانه را ، با همه گذشته خودم و مادرم معاوضه ... من ...پدر : نگاهش را از صورت من برگرداند و رو به پدر ادامه داد  سهراب

  یلیمن بدون وحدانه خ... من ... عالم را از دل من پاك کند  يها ر است همه غمکنار وحدانه قاد  یروز زندگ کی...  کنم  یم

 دیحضورش بشو يرا با شاد ام یو نوجوان یکودک يها ها و رنج قادر است تمام عقده یباران رحمت اله ثلوحدانه ،م... پدر  ممیتی

.دمیه ندمثل وحدان ی، انساس میپدر من هرگز ، در تمام زندگ.... و با خود ببرد 
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و در برابر .....  نیقی دیدر عوض شک و ترد... در عوض زخم زبان ، گذشت ....  ی، آشت یاست که ، در عوض دشمن يجواهر او

کنند  اش ياریآنکه بخواهد   یدراز است ب گرانیتارو د يبرا شهیدستان وحدانه هم!  کند  یم هیهد گرانیرا به د یاندوه ، شادمان

پدر ، او  داناتر از آن است که وجودش ... آنکه توقع داشته باشد دوستش بدارند   یبدارد ، ب وسترا د گرانیاو قادر است د... 

...  دهیرا خوب فهم ياو راز مانده گار... خبر است   یب  شیبفروشد که از فردا يا دو روزه يایدن یو حسرت و بدخواه نهیرا به ک

 یاو حت...!!  کند  یم دانیجاو انشیآباد ، در قلب و خاطر همه اطراف يعوضش ، برا  یو عشق ب یاو خودش را به خاطره مهربان

!!!......کند  یروزگار را هم شرمنده م یکه حت گذارد  یروزگار م  یلیآنقدر صبور و مهربان از کنار س

.دهانش خشک شده بود و قدرت حرف زدن نداشت... نگاهم کرد  ریمتح پدر

(ستمینگر شست  یآب باران م یکه دلش را در پاک  ینیختم و به زماندا نییسرم را پا )

ان شا اهللا که ... خدا پشت و پناهتان ... ندارم سهراب جان   یمن حرف: فرو داد و به زحمت گفت   یآب دهانش را به سخت پدر

!!....دیشو ریعاقبت به خ

.به راه افتاد نشیو به سمت ماش دیا بوسپدر ر یشانیپ.. از هم گشوده شد  يسهراب ، به لبخند سبز لبان

!!...یداخل ،،، شب است و هوا باران میبرو ایب.... وقت شب سهراب جان  نی، ا يرو  یکجا م: پدر مردد گفت 

اگر خدا خواست و توانستم دوباره دل وحدانه را با خودم نرم کنم و  خواهم  یم..... هتل  رومیم دیاگر اجازه بده: گفت  سهراب

!!!...گلو يداماد باشم ، نه استخوان تو کیخانم فقط  سویگ يبرا...  رمیاش را بگ جواب مثبت

!!...جاده لغزنده است... کن پسر جان  اطیاحت: پدر آهسته گفت ) ... را بست  نیدر ماش یو به آرام )

  یمن تا وقت... نترس بابا نصرت ....  نترس پدر من: و گفت  دیبرداشت و بوس نیقاب پنجره ماش يدست پدر را از رو سهراب

بدون  گریام که د به دلم قول داده...  مانم  یگوش شما م خیشهر ب نیهم يجا تو نیام ، هم که جواب مثبت را از وحدانه نگرفته

خلوت خلود من يا شهیشکستن زندان ش يسنگ است برا نیخنده وحدانه بهتر يصدا.... برنگردم  یخلوت چیوحدانه به ه

...!!!

يکار يکجا... انسان  يها ...آرام و دلنواز ، در درونم زمزمه کرد  یصدائ
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و بر ... را که خارج کند آنها را از آنچه ، از آن به ستوه آمده اند  ها  یکه وعده داد خداوند ، صبر کندگان در سخت  یدرست به

پس بر شما است که هرگز ...  شانیها  یخره کند آنها را بر سختو مس دهند  یکه آنها احتمالش را نم  ییآورد هاجاتشان را ، از جا

......ایاز دن ترسند  یکه م  ی، از کسان دینباش

  )، کالم اهللا دیقرآن مج.( آن  يبرا شوند  یم نیو اندوهگ

  

  انیپا

  

»کتابخانه مجازي نودهشتیا«

wWw.98iA.Com  
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