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 اول فصل

تابلو و  دنيبا د لياتومب نيتنها سرنش. شد شگاهيطبق معمول هر سه شنبه عصر وارد اسا يرنگ اهيس لياتومب. بود و گرفته يابر هوا

امد و هر بار هم پس از مالقات با او،  يم دنشيهر هفته به د ديداشت كه با يزيعز يكرد، ول يزارياطرافش احساس ب طيمح

 .شد  يتر م قيعشقش عم

كه او امروز هم از اتاقش  افتيدر يديبا نا ام يول ند،يرا بب مارشيبه اطرافش انداخت تا بلكه ب يشد نگاه ادهيپ نياز ماش يوقت

پرستاران  زيبرانگ نيتحس يبه نگاه ها يا انكه توجه يبه راه افتاد ، ب 304به طرف اتاق  نيسنگ يبا قدم ها نيخارج نشده، بنابرا

 .داشته باشد

كنارش رفت و با عشق وصف . شده است  رهيخ يو به نقطه ا دهيتخت دراز كش يكه همانطور رو ديمحبوبش را د. اتاق شد  وارد

از خود نشان  يگونه عكس العمل چيه ماريب يانگشتانش قرار داد ول انياش نواخت و شاخه گل رز را م يشانيبر پ يبوسه ا ينشدن

 .نداد

دانست  يكه م يكرد در حال يبود؛ تمام وقت با او صحبت م نيماه ها كارش هم. تخت نشست و شروع به صحبت كرد لبه

و با او از احساساتش سخن  نديخواست هر طور شده محبوبش را سالم بب ياو م يول. فهمد ينم شياز حرفها يزيمخاطبش چ

 .ديبگو

 دنيقصد خارج شدن از بخش را داشت كه با شن. را تنها گذاشت  مارشيب شهياز هم دتريساعت مالقات تمام شد و مرد ناام باالخره

 :ديو محجوبانه پرس ستاديا يپرستار بر جا يصدا

 د؟يداشت يبامن كار-

 .خواهد با شما صحبت كند يبله دكتر م-

 :گفت ييبا خوش رو شگاهياسا سيوارد شد رئ يوقت. زد و به طرف در اتاق دكتر رفت  يجوان لبخند تلخ مرد
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 .دينيبنش دييدكتر ، بفرما يبه به ، اقا-

 د؟يداشت يبا من كار نكهيمثل ا يمزاحمتان شدم ول ديبخش يم-

 .خواستم در مورد همسرتون با شما صحبت كنم يراستش م-

 .دهم يگوش م د؛ييبفرما-

حالت را  نيرا بدهد هم يهر وقت قصد داشت خبر ناراحت كننده ا. كرد يچشم برداشت و با ان باز يا از رور نكشيع دكتر

 :باالخره با لحن غمناك گفت. داشت

هر  يمثبت ريتاث چيه ياند، ول دهيهمسر شما زحمت كش يچند ماه همكاران چقدر برا نيكه در طول ا ديدان يشما خودتان بهتر م-

 .در حالشان داشته باشد يشتريب ريتاث ديشا د،يرا به منزل ببر شانيبه نظر من ا. نشده  جاديم شما اچند كوچك در خان

 :دينگران پرس مرد

 شود؟ يهمسر من خوب نم دييگو يم يعني-

منزل  طيمح ديبود كه شا نيدست خداست، فقط منظورم ا زيبدهم چون همه چ ينظر نيتوانم چن ينه پسرم، من به طور قطع نم-

 .بهتر باشد شيبرا

 .دهم، حاال با اجازه  يرا انجام م صشيترخ يفردا كارها نيچشم ، هم-

 :دستش را فشرد و گفت تيميبا صم دكتر

 .شود يدرست م زي، ان شاءاهللا همه چ ديبه خدا را از دست نده ديام-

 .كرد و از اتاق خارج شد يلب تشكر ريز جوان

 .كند يم يفقط در منزل خود احساس راحت يبد روح طيشرا نيدانست در ا يم يرفتن به منزل را نداشت ول حوصله

امد و  يبه استقبالش م يچقدر دوست داشت االن همسرش به گرم. ان دلش گرفت  كيتار يفضا دنيدر منزل را گشود از د يوقت

 ...افسوس يشد ول يعطر تنش مست م ياز بو

 ييعكس ها. شان پر شده بود يعروس ياتاق از عكس ها يوارهايتمام در و د.به طرف اتاق خوابشان رفت  كراستي شهيهم مثل

 .خورد يمختلف به چشم م يكه در انها همسرش در حالت ها
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سر  يلحظه ا يبرا نينازن. شب همه شاد و سر مست بودند لياوا. اش بود يشب زندگ نيحال بدتر نيو در ع يشب بهتر ان

 .شد يو خوشرنگش دور نم باينبود و خنده از لبان ز بند شيجا

شكسته شدن قلب همسرش را  يصدا يلحظه ا يو او برا زديبهم بر زيبود، اما ان خبر بد باعث شد همه چ يخوب و خوش لحظات

 .ديشن

 ...بود و نام يدلخراش اديفر ديكه از محبوبش به گوش رس ييصدا نياخر

 .بود  جانيكه سر تا پا شور و ه ينينازن. ديرا مثل سابق ند نينازن گريبه خود گرفت و د ياهيرنگ س زياز ان همه چ بعد

از ان افكار بد فرار  يلحظات يهم گذاشت تا بلكه بتواند برا يخسته اش را رو يو چشم ها دياز ته دل كش يان شب اه ياور ادي با

 .اش بود يهمه وجود و زندگ نينازن. شود يدانست موفق نم يكند گرچه م

 :وار گفت زمزمه

 . كند يها كه با ادم نم يچه باز يزندگ-

 دوم فصل

 اول قسمت

. نمانده است ياديبه مقصد زمان ز دنيتا رس ديبه ساعت انداخت و فهم ينگاه يحال يبا ب. را باز كرد شيبايخسته و ز يها چشم

در  مايبعد هواپ يكم. را ببندند به خود امد و كمربندش را بست  شانيخواست كمربندها يم نيمهماندار كه از مسافر يبا صدا

 .بود ينو و تازه ا يدختر جوان شروع زندگ يكه برا يكشور. ستنش نيلندن به زم ترونيفرودگاه ه

 يم رهيافشان و كمندش چشم ها را خ يپدرش تاجر فرش و موزون داشت و موها. سه نفره بزرگ شده بود يدر خانواده ا نينازن

 شتريخوش تراشش ب ينيو ب يقلوه ا يرنگ كه در كنار انها لب ها يشهال و عسل ييگرد و گندمگون با چشم ها يصورت. كرد

 يو با شاد رديدانشگاه اكسفورد لندن را بگ هيعالقه داشت و باالخره توانست بورس يكبه پزش ياز كودك نينازن. كرد يم ييخودنما

 .خود و خانواده اش افتخار كسب كند يغربت شود تا بتواند برا اريد يراه اريبس ديو ام

كس را نداشت اما با  چيشهر ه نياو در ا. وجودش را فراگرفت  ياحساس خالء و ترس سرتاپا ارياخت يشد ب ادهيپ ماياز هواپ يوقت

 يچمدان هاش به طرف در ورودگرفتن  ليبعد از تحو. دلش ارام گرفت يمهرارا كه از دوستان پدرش بود اندك ياقا ياداوري
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با . داشته باشد يسرد يهوا نيكرد لندن چن يباور نم. به صورتش خورد و باعث شد بر خود بلرزد  يباد سرد. حركت كرد

 :ديپرس يسيراننده با لهجه انگل.  ستاديا شيمقابل پا يدر همان حال تاكس. به اطراف انداخت ينگاه يكنجكاو

 -?were going)) د؟يبر يم فيتشر كجا

 :او پس از خواندن گفت. نوشته شده بود و به دست راننده داد يكاغذ يادرس را رو نينازن

 - .Please come up.))ديسوار شو لطفا،

 .داد و سوار شد يجا نيرا در ماش شيها چمدان

ساعت به محل مورد نظر  كيباالخره بعد از گذشت . اطرافش به وجد امد ييبايشد و از ز رهيبه مناظر و خانه ها خ اقياشت با

 نياز ماش هيبا تشكر از راننده و پرداخت كرا. نقاط شهر لندن بود نياز بهتر يكي ليتاوره ابانيمنزل دوست پدرش در خ.  دنديرس

 .شد ادهيپ

و مادرش از كه پدر  نيبا ا. كرد يم يانجا زندگ التشيتحص انيتا پا ديكه قاعدتا با يي، جا ديمجلل را د يياليو شيمقابل رو در

 .ناخوداگاه احساس دلشوره داشت يكرده بودند ول فيتعر اريخانواده مهرارا بس

 .ديبه گوشش رس فونياز ا يزنانه ا يبعد صدا يقيدقا. برد و زنگ را فشرد شيلرزانش را پ يدستها باالخره

 :گفت يدستپاچگ با

 مهرارا؟ ديفر يمنزل اقا د،يببخش-

 بله ، شما؟-

 .يانيك يهستم؛ دختر اقا نينازن-

 :زده گفت جانيه زن

 .ميمنتظرت بود زم،يداخل عز دييبفرما-

 يكرد در ان خانه تحول بزرگ يگذاشت كه هرگز تصور نم يرا به خانه ا شيبار پا نياول يبرا نيباز شد و نازن يكوچك كيبا ت در

 .رخ دهد شيدر زندگ

پله ها  يباال. دلش گرم شد يكم شهياند نياز ا. منزل بود نيو ذوق ساكن فيانبوه نشانگر روح لط يبزرگ منزل با درخت ها باغ
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 .كردند ينگاهش م يبودند و با خوشحال ستادهيا يانساليزن و مرد م

حال او را درك كرده بود  ايزن كه گو. خود را به اغوشش انداخت يمادرش افتاد و به گرم اديباره به  كيشدن به زن  كينزد با

 :و گفت ديمحبت به سرش كش ياز رو يدست

 .يخوش امد يلي، خ زميسالم عز-

مرد .  ديجواب شن يانداخت و سالم كرد و به مهربان نييسرش را پا يبا شرمندگ. اورد كه هنوز سالم نكرده است اديتازه به  نينازن

 :اشنا گفت يخانواده با اهنگ

 .پدرت ميهستم، دوست قد ديمن فر-

 :اسوده گفت يبا دل. پدر مهربان و دلسوز را داشت  كينگاه . اشنا بود شيمرد برا نيچقدر نگاه ا. ستيبا دقت به مرد نگر نينازن

 .هست فياز شما و خاله سودابه تعر شهيدر منزل ما هم-

 :كه لبخند بر لب داشت گفت يدر حال ديفر

 حال مامان و بابا چطوره؟ يراست-

 :شد جواب داد يبزرگ م يكرد همانطور كه به دنبالش وارد سالن يم تياو احساس امن مانهيكه از لحن صم نينازن

 .هم سالم رساندند يليهر دو خوب بودند و خ-

با محبت او را در اغوش  نيدر همان برخورد اول كه نازن. از مهمان جوانش را اماده كند ييرايبه اشپزخانه رفت تا وسائل پذ سودابه

 :دلسوزانه گفت يبه چهره خسته دختر جوان انداخت و با لحن ينگاه ديفر .گرفته بود مهر دختر جوان بر دلش نشست 

 .يخسته ا يليكه خ داستيپ ،ياستراحت كن يبهتر است تا شب كم-

 :ارام جواب داد نينازن

 .را عوض كنم ميلباسها ديفقط اگر اجازه بده. ستمينه، خسته ن-

 .را خانه خودت بدان نجايراحت باش دخترم و ا-

 :را در هم كرده جواب داد شيكه اخم ها يلدر حا ديفر

 .يندار يفرق چيكه تو با فرزندان خودم ه ميگو يحاال م نياز هم ،يشو يم يكم كم دختر بد-
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 :كردگفت يكه چشمان نمناكش را پاك م يشده بود در حال يهمه محبت دچار احساس خاص نيكه از ا نينازن

 .كنند يم فيقدر مامان و بابا از شما تعر نيفهمم كه چرا ا يحاال م-

 :و با محبت گفت ديرا شن نيسخنان نازن نيوارد شد اخر يچا ينيبا س سودابه

 .است فهيوظ ميكن يم ياز خودشان است ، ما هر كار يخوب-

 :رو به همسرش كردو گفت فرد

 .يبهتر است اتاق دختر خوبمان را به او نشان ده يخانم قبل از هر سخن-

 .برم ياالن او را به اتاقش م نيم همچش-

 نيشدند كه چند ضيعر ييبود وارد راهرو چيچند پله كه به صورت مارپ مودنيبعد از پ. طبقه باال شد يهمراه سودابه راه نينازن

 .اتاق داشت 

 :و گفت ستاديا يمقابل اتاق سودابه

 هيته تيبه من بگو تا برا يداشت يدر ضمن اگرم كم و كسر. شده دهيدخترم چ قهيراستش با سل د،ياياز اتاقت خوشت ب دوارميام-

 .كنم

 .حتما، از لطفتان ممنونم-

 .ميبا هم حرف بزن يكل دي، با نييپا ايب يرا كه عوض كرد تيلباسها-

 .چشم-

 زيوجود در ان نم ليداشت و تمام وسا يميمال ياتاق رنگ صورت يوارهايد. در را گشود ديبا ترد نياز رفتن سودابه ، نازن بعد

 .بود دهيبه اتاق بخش ياديز ييپنجره بزرگ سمت چپ اتاق روشنا. رنگ بودند يصورت

 .وسائل موجود در اتاق شد يابيان را بست و مشغول ارز عيسرد سر يبه طرف پنجره رفت و ان را گشود، اما با ورزش باد نينازن

 .شده بودند دهيچ شيرو قهيبا سل ازشيمورد ن ليبود كه تمام وسا يريتحر زيكنار پنجره قرار داشت و سمت چپش م يتخت

 يكه بسته ها يلباس در حال رييو بعد از تغ دياتاق كش يدست از بررس نيبنابرا. منتظرش هستند نييامد پا ادشيدفعه  كي

 .رفت نييدر دستش بود پا يسوغات
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 دوم قسمت

 :كنارشان نشست بسته ها را به طرف سودابه گرفت و گفت يوقت

 .ناقابل است د؛ييلطفا بفرما-

 .كارها نبود نيبه ا ياجياحت گريسوغات بود، د نيما بهتر يبرا يكه خودت امد نيهم زم؟يعز يديچرا زحمت كش-

 .بود فهيوظ-

 :دختر جوان را مخاطب قرار داد و گفت ديفر

 ؟يقبول شد يحاال چه رشته ا-

 .ميايالبته اگر بتوانم از عهده اش برب ؛يپزشك-

 :گذاشت و گفت شيرا مقابل رو يفنجان چا سودابه

او دو سال . يرياز پسرم مسعود كمك بگ يتوان يم يبرخورد كرد ينكرده به مشكالت يدر ضمن اگر خدا ،يشو يحتما موفق م-

 .مشغول كار است مارستانيمدركش را گرفته و حاال در ب شيپ

 :ديامده باشد متعجب پرس ادشيبه  يزيدفعه چ كي ايكه گو ديفر

 .دمشانيبچه ها كجا هستند؟ از عصر ند يراست-

 .رفتند روني، با دوستانشان ب دينگران نباش-

 .ديدر به گوش رس ياز حرف سودابه نگذشته بود كه صدا يقيدقا هنوز

 :را خاموش كرد و خطاب به خواهرش گفت نيماش مسعود

 چطور بود؟خب ، گردش -

 شده؟ رتيطور اس نيكه ا يچكار كرد چارهيب يماندانا نيداداش با ا يول. قدر خوش بگذرد نيكردم ا ي، هرگز فكر نم يعال-

 :كرد و گفت يبه ظاهر اخم مسعود

 .شود يدر ضمن از ان دختر لوس حرف نزن كه حالم بد م! موقوف يفضول-

 :خود گفت يشگيهم طنتيبا ش ستاره
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 ...پس چرا-

 :دينگران از برادرش پرس. امد  ينگاهش به مادر افتاد كه با سرعت به سمت انها م ناگهان

 شده؟ يچ يعني-

 .ميشو ادهيدانم بهتر است پ ينم-

 :دنديمادر مقابلشان ظاهر شد هر دو نگران پرس يوقت

 افتاده؟ يسالم مامان ، اتفاق-

 :گفت تيبا عصبان سودابه

 د؟يزود برگرد ديل داده بودچه وقت امدن است؟ مثال قو نيا-

 :داد و گفت هيتك نيبه ماش اليخ يب مسعود

 افتاده؟ يچه اتفاق-

 .حوصله شده است يخسته و ب ييفقط مهمان جوان ما روز اول امدنش از تنها ،يچيه-

 :ديپرس مسعود

 ست؟يمنظورتان از مهمان جوان ك-

 .يانيك يدختر اقا ن،يخب ، معلوم است نازن-

 :گفت ستاره

 اوردند؟ فيخانم تشر نيباالخره نازن! جدا

من  يدختر برا نيا. دينكته فراموشتان نشود، كامال مواظب رفتارتان باش كيدر ضمن .  مياو برو شيبله، حاال هم بهتر است كه پ-

 .است زيعز يليو پدر خ

 :گفت طنتيپر ش يبا لحن مسعود

 .ديا يلوس اصال خوشم نم ي، از دخترها دياند يچون خودتان كه م. توانم بدهم ينم ينيگونه تضم چيمن ه-

 :و گفت ديزد و لپ پسرش را كش يپوزخند سودابه
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 .شازده ،يدفعه را اشتباه كرد نيا-

كه به  نينازن. كردند و به طرف مهمان جوان خود رفتند يمختصر يبچه ها با پدر احوالپرس. هر سه به طرف ساختمان رفتند سپس

 يدراز كرد و با صدا يبر لب نشاند و دستش را به نشانه دوست يشدن به ستاره لبخند گرم كياحترام انها از برخاسته بود با نزد

 :گفت يفيظر

 .سالم-

 :دستش را فشرد و گفت تيميكه از لحن مهربان او خوشش امده بود با صم ستاره

 .ميباش يهم دوستان خوب يبرا ديهست نجايكه ا يدر مدت دوارميام. بادردانه مامان و با زيعز. سالم ، من ستاره هستم-

 :گفت يبخش نانيبا لحن اطم نينازن

 .طور است نيحتما هم-

 .كرد ينگاهش م طنتينگاهش را به مسعود دوخت كه با ش سپس

 :مسعود دستش را دراز كرد و گفت. دوخت و ارام سالم كرد نينگاهش را به زم شرمزده

 .ديخوش امد يليهستم، خ من هم مسعود-

 :كوتاه جواب داد  يليداد خ يمحكم و مردانه او قرار م يدستها انيرا در م فشيظر يكه دستها يدر حال نينازن

 .ممنون-

 .زد و از او فاصله گرفت يجوان پوزخند پسر

جواب سواالت انها را  اريبس يرغم خستگ يعل نيمهرارا با سواالتشان تمام وقت او را پر كردند و نازن ياماده شدن شام خانم و اقا تا

. شروع به خوردن كردند يمعطل يستاره و مسعود ب. دور ان گرد امدند يشد همگ دهيچ زيم يشام رو يوقت. داد يبا حوصله م

 رياو را زمسعود كه . ديبلع يگذاشت و غذا را م يچشمانش را بزور باز نگه داشته بود و ارام چنگال را به دهان م ياز خستگ نينازن

 :ديپرس ينظر داشت با كنجكاو

 ست؟يغذا خوشمزه ن يانيخانم ك-

 :ارام جواب داد يليخمار شده بود به مسعود دوخت و خ يخواب الودگ ليرا كه به دل شيبايچشمان ز نينازن
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 ...غذا خوشمزه است، فقط من-

 :نگاهش كرد و گفت يمادرانه ا يسودابه با دلسوز. با خجالت حرفش را خورد و

 .يو استراحت كن يبرو يتوان يم ياگر دوست داشته باش م،يخسته ات كرد مانيبا سوالها زم،يما را ببخش عز-

 .اتاقش شد يگفت و راه ريشب بخ يخاست ضمن عذر خواه يشام بر م زيكه از سر م يو در حال رفتيخوشحال پذ نينازن

 .رفت يقيتخت انداخت و به خواب عم ياتاقش با همان لباس ها خود را رو به دنيشب انقدر خسته بود كه به محض رس ان

 :گفت ياليخ يبه دهانش گذاشت و با ب كيك يتكه ا مسعود

 ...كند دختر ي، فكر م ديا يبه نظر م ياز خود راض يليخ اديدختر خوشم نم نيمن كه اصال از ا-

 :بحث امد و گفت انيستاره به م. پدر و مادرش ادامه حرفش را خورد  يناراض افهيق دنيد با

 .دارد ياز او خوشم امد ، نگاه مهربان يليبر عكس تو من خ يول-

 :به پسرش انداخت و گفت  ينگاه ديفر

 ست،يطور ن نيهم امغرور باشد كه به نظر من اصال  يكم نيظاهر نازن ديشا ،يظاهر افراد در موردشان قضاوت كن ياز رو ديتو نبا-

تو را در مورد  نجايدر ا يو شش سال زندگ ستيب يهم ندار يالبته گناه. ينجابتش بگذار ياخالقش را پا نيبهتر است ا يول

 .دچار مشكل كرده است هايرانيشناخت ا

 :با عشق به همسرش نگاه كرد و گفت سپس

 ؟يافت يم يچه كس ادي نينازن يچشمها دنيتو با د-

 :كرد ارام جواب داد يم ريدر گذشته س ايكه گو سودابه

خورد؟ اما باالخره با لجاجتش توانست راحله را  ياز دستش حرص م ديچقدر سع ديا يم ادتينگاه را داشت؛  نيراحله هم هم-

 .عشق خود كند رياس

 :اوردن گذشته چهره اش از هم باز شد و گفت اديبا به  ديفر

با دوچرخه . ميداشت يخوش يحد سرد است؟ واقعا كه چه روزها نيكرد كه چرا راحله تا ا يمن گله م شيپ ديسع شهيهم-

 .ميبخواب ميتوانست يكه شب ها از پادرد نم ميزد ياز صبح تا شب انقدر ركاب م م،يكرد يم بتانيتعق
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 :با شطنت گفت سودابه

 .ميديخند يمن و راحله هم تمام مدت به شما م-

 :گفت جانيبرد با ه يپدر و مادر لذت م يخاطرات جوان دنياز شن شهيكه هم ستاره

همه سال هنوز  نيچرا بعد از گذشت ا د؟يحد دوست دار نيرا تا ا نياصال چرا نازن.ديكن فيرا از اول تعر زيمامان لطفا همه چ-

 برقرار است؟ يانيروابطتان با خانواده ك

 :خاست جواب داد يكه از جا بر م يدر حال سودابه

 .ديو بخواب ديحاال هم زود برو ،يگريوقت د يبرا ديسواالت را بگذار نيفعال وقت خواب است بهتر است ا-

 :دياز رفتن مادر، مسعود از پدر پرس بعد

 كند؟ يم يمامان از حرف زدن خوددار ديا يم انياز گذشته به م يبابا، چرا هر وقت حرف-

 :هم از جا بر خاست و گفت ديفر

 .از اتفاقات واقعا ازار دهنده بود يانها بعض انيباشد اما در م نيريما ش يهمگ يشته براخاطرات گذ ديشا

 :كرد ارام گفت يكه رفتن پدر را نظاره م مسعود

 .انگار او از مامان سرسخت تر است يكند ، ول يم فيرا تعر زيپدر همه چ ميكرد يما را بگو كه فكر م-

 :اش را خورد و گفت ازهيخم ستاره

من كه  م،يبخواب ميحاال هم بهتر است برو. كنند يم فيرا تعر اني، وقتش كه شد همه جر يبه خرج نده يكنجكاو اديبهتر است ز-

 .خسته ام يحساب

 :با تمسخر گفت مسعود

 .كرده تيخانم به شما هم سرا نينازن ينكند خستگ-

 :جواب داد يحوصلگ يبا ب ستاره

 .ديا ياز او بدت م امدهيه تو فروخته كه هنوز نب يتر زميدختر چه ه نيدانم ا ينم-

 .كردم نيخانم شما توه نيكه به نازن دياه، ببخش-
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 ؟يبخواب ييا يتو نم-

 .نه كار دارم-

 .اتاقش شد ياز پله ها باال رفت و راه يحال يگفت و با ب ريارام شب بخ ستاره

 سوم قسمت

 

 

. امد كجاست ادشيبه  كبارهي. بودند  ديجد ياتاق و لوازمش همگ. انداخت يرا باز كرد و با تعجب به اطرافش نگاه شيها چشم

. و ان را باز كرد ستاديپنجره ا يروبرو. گرفت و لباسش را عوض كرد يدوش عيسر. به اندامش داد و از جا بر خاست يكش و قوس

چقدر مادر . بلندش شد يشانه زدن موها سرد مشغول يتوجه به ان هوا يب. بر خود بلرزد شدوارد اتاقش شد كه باعث  يباد سرد

كنم شما  يگفته بود، فكر م طنتيباشد و او با ش شيسفارش كرده بود كه مواظب موها يرا دوست داشت و موقع امدن كل شيموها

ودابه س دنيرا ترك كرد و به سمت سالن رفت و با د اتاقاز شانه زدن موها فارغ شد  يوقت. تا خودم ديباش مينگران موها شتريب

 .بر لب اورد يلبخند

 .ريسالم، صبحتان بخ-

 :به چهره شادابش انداخت و گفت ينگاه سودابه

 ؟يديخوب خواب شبير،ديصبح تو هم بخ -

 .خوابم برد يك دمياصال نفهم. داشتم ينيريبله، واقعا خواب ش-

 ؟يرو يثبت نام م يبرا ي، ك زميعز يراست-

 :به ساعتش انداخت و گفت ينگاه نينازن

 .برود شيپ يبه خوب ميفقط خدا كند كارها گر،يساعت د مين-

 :گفت يبخش نانيبا لحن اطم سودابه

 .يكن يكه دوندگ يصبحانه بخور كه جان داشته باش ايحاال ب. رود يم شيبر وفق مرادت پ زيان شاءاهللا همه چ-

 يگذاشت با مهربان يم شيرو شيان قهوه را پكه فنج يسودابه در حال. اشپزخانه شد يو همراهش راه ديبه سخن او خند نينازن
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 :گفت

 .صحبت كنم  يخواستم با تو در مورد مسئله ا يجان م نينازن-

 :گفت ديبا ترد نيبنابرا. ستيتوانست حدس بزند سخن سودابه چ ينم.  ستيجوان متعجب به سودابه نگر دختر

 .دهم يگوش م د؛ييبفرما-

 :كرد ارام گفت يم نيريهمان طور كه قهوه اش را ش سودابه

كمك ما  يرو يتوان يو تو م ميما هست يالبته همگ.  بيكشور غر كيان هم در  ،يكن يتنها زندگ يخواه يبار م نياول يتو برا-

 ياگر زمان م،يخواستم بگو يدر هر صورت م ديايب شيپ يمشكالت تيامكان دارد برا. دانشگاست طيمنظورم مح يول يحساب كن

مردم . تفاوت دارد  نجايا ياست و نوع فرهنگ ما با اهال رانيبر خالف ا نجايا. بگذار انيامد حتما با ما در م شيپ تيبرا يمشكل

. را پدر و مادر خودت بدان و ستاره و مسعود هم خواهر و برادرت ديمن و فر. برخوردارند يشتريب ياز ازاد يغرب يكشورها

دوست دارم مادر تو هم . به من دست داد يخاص ساساح يحبت در اغوش گرفتكه مرا انچنان با م روزيد يول يباور نكن ديشا

 يسنگ صبور خوب تيمطمئن باش برا. ستيكه باشد مهم ن يدر هر مورد. را بزن تيبا من راحت باش و حرفها نيبنابرا. باشم

 .خواهم بود

 :گرفت و گفت يدست سودابه را به گرم نينازن

عمو جان نگاه گرم و مهربان .  ديده يمادرم را م يشما بو. كنم هيتوانم به شما تك يكه م دميفهم دميتا شما را د روزيمن هم د-

 .خواهر نداشته ام يپدرم را دارد و ستاره جان هم جا

 :ديپرس طنتيبا ش سودابه

 شود؟ يمسعود چه م فيپس تكل-

 :انداخت و ارام جواب داد رياز شرم سرخ شده بود سر به ز شيكه گونه ها يدر حال نينازن

 .ندارم يخوب انهيجوان م يمن با پسرها-

 :و گفت ديبلند خند يبا صدا سودابه

چون  ستيخودش هم ن ريالبته تقص ،يهست يبه نظر او تو دختر مغرور. كرد يگله م ياخالقت كل نياز ا شبياتفاقا مسعود هم د-
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 .فرصت بده تا تو را بهتر بشناسد يبه او كم. ندارندرا  يرانيدختران ا ياصال نجابت و پاك نجايا يدخترها

 .اقا مسعود احترام قائل باشم يبرا شهيكنم هم يم يندارم و سع يمن گله ا-

 :به ساعتش انداخت و گفت ينگاه سپس

 .رفع زحمت كنم گريمن د دياگر اجازه بده-

 :را در هم كرد و گفت شياخم ها سودابه

 م؟يايهمراهت ب يخواه يم يراست. حرفها نزن ، برو به سالمت نياز ا گريدفعه د-

 :و جواب داد ديگونه اش را با عشق بوس نينازن

 .نه ، ممنون-

 .از منزل خارج شد و

چون  گريكه د يخانه ا. به طرف منزل رفت اريبس ديبا ام نيانجام شد و نازن عيسر ينام در دانشگاه با استفاده از تكنولوژ ثبت

. كرد جاديدر درونش ا يبيسالن احساس رخوت عج يگرما. محكم وارد خانه شد يبار با قدم ها نيان هراس نداشت و ااز  روزيد

 :امد و گفت طرفششادمان به  دنشيستاره به محض د

 ؟يسالم، چكار كرد-

 .شود يباالخره موفق شدم ثبت نام كنم ، از شنبه هم كالسها شروع م-

 .يپس ماندگار شد. ، چه خوب يوا-

 :را در دستش گرفت و گفت نينازن فيظر يستاره دستها. ستيبا عجله از اشپزخانه خارج شد و با تعجب به هر دو نگر سودابه

 .ماندگار شد گريد نيمامان ، نازن-

 :با ذوق گفت سودابه

 .شد ميخواه يخانواده خوشبخت پنج نفر كياز امروز ! هيعال يليكه خ نيا-

 .ميريجشن بگ ديپس امشب را با-

 :گفت يبا دستپاچگ نينازن
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 .ستيباور كن اصال الزم ن-

 .شود ينم يطور نياما ا-

 :گفت يبا كالفگ نينازن

 .طور راحت ترم نيباور كن من ا-

 :خطاب به دخترش گفت ديكه او را معذب د سودابه

 .اش يليفارغ التحص يبرا ميگذار يپس جشن را م-

 .بهتر است يطور نيبله ، ا-

 .گرسنه ام يمن كه حساب م،يناهار بخور دييايحاال زودتر ب-

 :ديپرس نينازن. نشستند  زيحرفش دو دختر جوان با عجله به اشپزخانه رفتند دور م نيا با

 د؟يا يناهار نم يعمو جان برا يراست-

 .نديا يو مسعود شب ها م ديفر. ميوقت ناهار من و ستاره تنها هست شهينه، هم-

 .ندارد يمخالفت چيمامان هم ه. بابا هم از صبح تا شب شركت است. درست مثل ما-

 :گفت يبا مهربان سودابه

 مانيو از مالك ها مينشست يهر وقت با هم م. خواست يرا م كرنگيو عشق  ياو از مرد فقط وفادار. كم توقع بود شهيراحله هم-

 يكه االن دخترها يزيچ. نبود  ييبايوقت دنبال ثروت و ز چيكرد و ه يجه منكات تو ني، او به ا ميزد يحرف م ندهيشوهر ا يبرا

 .دنبالش هستند يليجوان ما خ

 :ديپرس يانداخت و با كنجكاو نيبه نازن يقيدق ينگاه سپس

 مالك است؟ يزيتو چه چ ي؟ برا نينازن يتو چ-

 :به ان دو انداخت و گفت ينگاه يبا شرمندگ نينازن

او واقعا عاشق من و مادر . خواهم مثل پدرم باشد يم يمرد يول. مسائل فكر نكرده ام دروغ گفته ام نيتا به حال به ا مياگر بگو-

 ازمندهايبه ن يو با بخشندگ امديوقت غرور به سراغش ن چيه ادشيبا وجود ثروت ز. كند  يما م ميرا تقد زياست، صادقانه همه چ

www.IranMeet.com

www.IranMeet.com


W
W

W
.IR

ANMEET.C
OM

 

 

كتابخانه نودهشتيا  گل قلعهمريم–عشقسفر                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧

 .كند يكمك م

 :گفت يركيبا ز سودابه

 .را داد همه ما را جون به سر كرد "بله  "تا به پدرت جواب  يدان ينم. يفقط خدا كند ناز كردن مادرت را به ارث نبرده باش-

 :و گفت ديكش ياه نينازن

 دياش با پدر بگو ياشنائ ياز گذشته و ماجرا ميخواهم برا يراستش هر وقت از مامان م.  ديكرد يكاش شما از گذشته صحبت م-

 .رود يطفره م يطور كي

كه مسعود  يليروز تعط كيبعد .رمياز راحله اجازه بگ ديفقط اجازه بده. ديشما بزرگ شده ا يفكر كنم همگ گريباشد ، قبول ، د-

 .ميگو يم تانيرا برا زيهم باشد همه چ

 .زده او را غرق بوسه كردند جانيدختر ه دو

 اخر قسمت

 :به زحمت انها را ساكت كرد و گفت سودابه

 .ديفعال ناهارتان را بخور د،يرام باشا-

 .سالم-

 يسودابه با مهربان. كرد  يبود و نگاهشان م ستادهيا نهيمسعود دست به س.  ستنديصدا به درگاه اشپزخانه نگر دنيبا شن يهمگ

 :گفت

 ؟يامد شهيسالم پسرم ، چه عجب امروز زودتر از هم-

 :انداخت و گفت  يصندل يخود را رو ياليخ يبا ب مسعود

 .ميقرار است با بچه ها به سفر برو. گرفتم  يتا اخر هفته مرخص-

 :ديپرس يبا كنجكاو ستاره

 كجا؟-

 :به دهانش گذاشت و گفت انيمرغ بر يبا تكه ا مسعود
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 .ميپناه ببر عتيبه دامان طب ميخواه ي، م نجاياز ا ريهر جا غ-

 :ديپرس يبا نگران سودابه

 ؟يهوا ؟ نكند سرما بخور نيدر ا-

 .برم كه اگر سرما خوردم استفاده كنم يبسته قرص م كيمامان،  ستين يكه مسئله ا نيا-

مسعود كه خنده او را . عالمه دارو  كيمسافرت وسط سرما، ان هم با . بود يعجب پسر. او خنده اش گرفت  ياليخ ياز ب نينازن

 :ديكنجكاو پرس ديد

 ؟يانيخانم ك... شده يزيچ-

 :گفت يبا لحن محكم رديخنده اش را بگ يداشت جلو يكه سع نينازن

 .مهر ارا ياقا... نشده  يزينه، چ-

 :گفت يتفاوت يخورد با ب يكه خشم خود را م يمسعود در حال. او خنده اشان گرفت  يو ستاره از حاضر جواب سودابه

 د؟يدر دانشگاه ثبت نام كن ديموفق شد-

 .شود ياز شنبه هم كالسها شروع م. انجام گرفت عيراحت و سر يليبله ، همه كارها خ-

 .ديتا به گردش بگذران ديفرصت دار يپس چند روز ؟يجد-

 :به چشمانش نگاه كرد و گفت مايبار مستق نيا نينازن

 .كار را خواهم كرد نيقطعا هم-

 :او رو به مادرش نمود و گفت يمتعجب از حاضر جواب مسعود

 .ديهم اضافه كن يزبان دراز ديبا يرانيجابت دختران امامان فكر كنم به ن-

 :خنده گفت انيو ستاره در م دنديحرفش هر سه نفر خند نيا با

 .جان واقعا دستت در نكند نينازن. نفر از پس زبان تو بر امد  كيخدا را شكر كه -

 :به مسعود انداخت و گفت ينگاه نينازن

 .خواهم يشما شدم معذرت م ينداشتم ، اگر باعث ناراحت يادب يمن قصد ب ديباور كن-
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 :شانه اش را باال انداخت و گفت ياليخ يبا ب مسعود

 .ديحاضرجواب باش ديا يفقط تعجب كردم چون به ظاهرتان نم. نه، ناراحت نشدم-

 :گفت طنتيبا ش سودابه

 .بود شبيدرس د ني، ا ياز ظاهر افراد در موردشان قضاوت كن ديوقت نبا چيه-

 :تكان داد و گفت يشد ارام سر يكه از اشپزخانه خارج م يدر حال مسعود

 .بار حق با شما باشد نيبله، فكر كنم ا-

 :به سودابه انداخت و گفت ينگاه يبا شرمندگ نياز خروجش نازن بعد

 .كنم نيخواستم به اقا مسعود توه ينم ديباور كن-

 .يطور با او صحبت كرد نيخوشم امد كه ا يليخ. كنم ياخالق تو افتخار م نياتفاقا من به ا زم،يدانم عز يم-

 :با لجاجت گفت ستاره

 .ديكن فيرا تعر زيحاال همه چ نياگر اجازه دادند هم.  ديريمامان حاال كه مسعود هم هست با راحله خانم تماس بگ-

 ليكرد ما يخودش هم احساس م. ل انها را درك كندتوانست حا يخوب م. نگاه كرد  نيبه چشمان مشتاق دخترش و نازن سودابه

 :زد و گفت يلبخند نيبنابرا. صحبت كند ياست از گذشته با كس

 .ديشما ظرف ها را بشوئ رميگ يخوب، پس تا من تماس م اريبس-

 :ديپرس ديبعد از خروج مادر، ستاره با ترد. از جا برخاستند و به سراغ ظرف ها رفتند يدختر با شاد دو

 قبول كند؟ يكن يفكر م يشناس يتو كه مادرت را م نينناز-

 .بزند يحرف خاله سودابه حرف يكنم رو يگمان نم يكرد ، ول يگفتم مامان قبول نم ياگر من م ديدانم ، شا ينم-

 :گفت يبا كالفگ ستاره

 دهند؟ يطولش م نقدريپس چرا ا-

 .صبر داشته باش يكم-

 :كرد و گفت يان دو كه مشغول شستن ظرف ها بودند خنده ا دنيبرازنده مقابلشان ظاهر شد و با د يبعد مسعود با ظاهر يقيدقا
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 .كنند يجوان دارند كار م يكه خانم ها نميب يم! به به -

 :گفت يبا مسخرگ ستاره

 .دارد يشستن ظرف ها حكمت ي، ول ميرا از شما به ارث نبرد يخدا را شكر كه ما تنبل-

 .دنديانداخت و هر دو خند نيبه نازن يهنگا يركيبا ز سپس

 :ديزد پرس يكه ان را گاز م يبرداشت و در حال يرفت و موز خچاليبه طرف  مسعود

 ؟يمثال چه حكمت-

 :جواب داد جانيبا ه نينازن

 .شان يو عشق و عاشق يزمان جوان يعني. ديبگو مانيمادرتان قرار است از گذشته برا-

 :ديانداخت و ارام پرس نيبه چهره خندان نازن ينگاه طنتيبا ش مسعود

 د؟يا يخوشتان م اناتيجر نياز ا يليشما خ-

 :كرده بود با لكنت گفت دايپ يبياو حالت عج رهيكه از نگاه خ نينازن

 د؟يپرس يكه شما م ستيچه سوال نياصال ا... مسلما ... خب -

 :و گفت ديكش يفيخف غيشكستن ظرف ستاره ج ياز صدا. د افتا نيخورد و به زم زيكه دستش بود ل يهمان حال بشقاب در

 شد؟ يچ-

مسعود كه حالش را درك كرد كنارش زانو زد و . صورتش از خجالت سرخ شده بود. ها را جمع كرد  شهيخم شد و خرده ش نينازن

 :ارام گفت

 .نزدم يمن كه حرف بد د؛يبه خودتان مسلط باش يكم-

 :كه اخم كرده بود جواب داد يو در حال ديخودش را عقب كش يمعذب شده بود، كم يكيهمه نزد نيكه از ا نينازن

 ...اخ... منظور من .  ديكن يم يشما همه مسائل را با هم قاط-

 :گفت تيمسعود با عصبان. انگشتش را گرفته بود يبا ناراحت نينازن. به او انداختند  ينگاه يو ستاره با نگران مسعود

 .اريستاره عجله كن و برو باند ب د؟يستينچرا مواظب خودتان -
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 .نشده يزينه، چ-

 :گفت يكرد با مسخره گ يهمان طور كه اشپزخانه را ترك م ستاره

 .ديا ياصال خون نم نميب ياره، م-

. داد كه درد دارد يخطوط چهره اش نشان م. به صورت دختر جوان انداخت  ينگاه ياز خروج ستاره، مسعود با دلسوز بعد

 :گفت يبا مهربان نيابنابر

 .بهتر است تاني، برا دينيبنش يصندل يرو-

 :پا به اشپزخانه گذاشت و گفت يدر همان حال سودابه با شاد. كرد ياحساس ضعف م. به گفته او عمل كرد نينازن

 ...بر وفق مراد شما زيهمه چ-

 :به طرفش رفت و گفت يبا نگران. افتاد و گفته اش را خورد نينازن نيچشمش به انگشت خون كبارهي

 شده؟ يچ-

 :گفت يبخش نانيبا لبخند اطم نينازن

 .از بشقاب ها را شكستم يكي يخاله جان ، فقط من دست و پا چلفت فتادهين ياتفاق-

 ؟يچرا مواظب خودت نبود زم،يسرت عز يفدا-

 .ستين يمهم زيچ ديباور كن-

سودابه كه منظور او را . طرف مسعود گرفت و به مادرش چشم دوخت امد و ان را به هياول يهمان حال ستاره با جعبه كمكها در

 :گفت يبود با مهربان دهيفهم

را پانسمان كرد به سالن  نيكه مسعود دست نازن نيحاال بعد از ا. را به من سپرد  زيراحت باشد ، راحله قبول كرد و همه چ التيخ-

 .كنم يم فيرا تعر زيو من همه چ ميرو يم

 :گفت يانداخت و با مهربان نيبه نازن يكارش تمام شد نگاه يوقت. دست او را ببندد  اطيكرد با احت يسع مسعود

 د؟يكن ياحساس ضعف نم-

 .دارم جهيسرگ ينه، فقط كم-
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 .است يعيكامال طب نيا-

 :رو به ستاره كرد و گفت سپس

 .ديكن ييرايخانم پذ نياز نازن وهياب م وانيل كيلطفا با -

 .ميا يخدمتتان م وهيمن هم با اب م ديه سالن بروچشم تا شما ب-

 سوم فصل

 اول قسمت

 چيه يب يلحظه ا. بود دهيبه باغ بخش يخاص يبائيز نيزم يرنگارنگ رو يفصل برگها نيدر ا. شد رهياز باغ خ يبه نقطه ا سودابه

 :كرد فيبه درختان كهنسال باغ چشم دوخت و ارام شروع به تعر يحركت

كه از صبح زود كه  ديا يم ادمي. فداكار و خانواده دوست  يپدرم كارمند بود و مادرم زن. چهار نفره بزرگ شدم يمن در خانواده ا "

باهم  يبرادرم سه سال از من بزرگ تر بود و روابط خوب. كرد يوقفه كار م يخواست بخوابد ب يشد تا شب كه م يم دارياز خواب ب

ها  هيكدام از همسا چيبا ه. پولدار و بداخالق بود اريبس يدينو ياقا. ما شدند  هيهمسا يديخانواده جد كهساله بودم  15. ميداشت

 .ياخر ليفرزند و راح نيراحله دوم. پسر بزرگشان بود نيرام. انها سه فرزند داشتمد. كرد  يرفت و امد نم

. شد  يم دهيدر انها د يبرق خاص شهيو شفاف كه همدرشت  يداشت با چشم ها يديپوست صاف و سف. بود ييبايدختر ز راحله

را  يبا كس يسلطه پدرشان بودند و حق دوست ريانها ز يخواست با او همكالم شوم ول يدلم م يليخ. دميد يمن او را دورادور م

و  ختمير يزود با او طرح دوست يليخ. ميهم كالس شد گريكديشد و من و راحله با  بميت نصيموقع نيباالخره ا نكهيتا ا. نداشتند 

 يسر م گريكديبه خانه  ياوقات دزدك يو گاه ميرفت يمدرسه م م،يخواند يبا هم درس م گريد. ام شد يدوست يراياو هم پذ

 .و غرور خاص او تشعاشق نگاهش، صداق. بود كه برادرم عاشق راحله شد دارهايد نيدر هم. ميزد

كار هر روزم شده بود كه دم گوش راحله  گريد. كرد و من از عشق او نسبت به راحله شاد شدم فيتعر ميرا برا زيهمه چ مسعود

 يبود كه هر گاه صحبت يمدت. كشاندم يمسعود منزل بود راحله را با هزار بهانه به انجا م ياوقات وقت يگاه يحت. مياز برادرم بگو

 نيا يوقت. كه او هم به مسعود عالقمند شده دميفهم. ديپر ينگش مكرد و ر يرا گم م شيامد راحله دست و پا يم شياز مسعود پ

باالخره ان دو به . حد باشد نيكردم كه عشق او نسبت به راحله تا ا يهرگز فكر نم. افتاد هيبه گر يخبر را به برادرم دادم از شاد
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همراهشان بود و من فقط نظاره  شهيمترس ه نيا. پدر راحله بود  دنكر يقسمت مشكل كار، راض يول. عشق خود اعتراف كردند

 .ان دو بودم دنيگر رنج كش

هر دو نفرشان سخت  يان روزها برا. كرد ياماده م يرفتن به سرباز يخودش را برا ديماه ها گذشت و مسعود با بيترت نيبد

 يياشكها. گفت يخود م ديكرد و از عشق شد يدرد و دل م ميدانست ساعت ها برا يراحله كه فقط من را سنگ صبور خود م. بود

 ييباالخره روز جدا. كردم يم نيشده بودم در دل خود را نفر يياشنا نيكه باعث ا نياورد و از ا يدلم را به درد م ختير يكه م

راحله گرچه در ظاهر مثل قبل . رفت يدر دلش النه كرده بود و به سرباز زشيعز يكه از دور يو مسعود با غم بزرگ ديفرا رس

كه  يفقط زمان. اش مشخص بود يبد درس راتو نم ياز سكوت طوالن نينداشت و ا يفياش چندان تعر يوضع روح يبود ، ول

 .ديكش يشد، و با رفتن مسعود روح راحله هم پر م يامد شاد م يم يمسعود به مرخص

 يان روز من و راحله برا. از بودمن و راحله سرنوشت س يكه برا ياتفاق. افتاد نيريدشوار بود كه ان اتفاق ش اميدر ان ا خالصه

كه دو  يدر حال. داد يراحله فقط دستور م. كردم  يهمه اجناس را حمل م ديطبق معمول من با. ميكردن به بازار رفته بود ديخر

خود  يتحمل حمل كردم ان همه بار را نداشتم بر جا گريمن كه د. ديخند يزدم و راحله فقط م يلب غر م ريدستم پر بود ؛ ز

 :گفتم يو با ناراحت ستادميا

 .ريتخم مرغ ها را از دستم بگ نيالاقل ا ،ياجناس را به من داد نياست كه تمام ا يخود خواه گريد نيا-

 :گفت طنتيبا ش راحله

 .يكمكم كن ياضيكه فردا در امتحان ر يباشد، به شرط-

 :دميتعجب پرس با

 ؟يمگر درس نخواند-

 :ارام جواب داد ستينگر يم يكه به نقطه ا يحال در

 .خواندم ينه، نامه مسعود را م-

 :گفتم يمسخره گ با

 .دميد يچند ساعت هم تو را نم نيوگرنه هم سد،ينو ينامه م ريبه د ريخدا را شكر كه مسعود د-
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 :زد و گفت يگرفت پوزخند يكه تخم مرغ ها را از دستم م يدر حال راحله

 .ايكم غر بزن و تند راه ب-

به هر . سنمان يبه اقتضا ايبود كه مستمان كرده بود و  يخوب بهار يبه خاطر هوا ديشا. ميگذاشت يروز هر دو سر به سر هم م ان

هر دو  غيج يبا صدا. با راحله برخورد كرد ينيماش ابانيكه ناگهان موقع عبور از خ ميكرد يم يط يحال راه را با خنده و شوخ

و  ديضرب د يكم شيفقط پا. ديند يچندان بيكم بود و راحله اس نيخدا را شكر سرعت ماش. ددننفرمان ، مردم دورمان جمع ش

 دم،يبراقش را د يدر همان حال چشم ها.سر و بدنش شكسته شده بودند يتمام تخم مرغ ها رو. ظاهرش خنده دار شده بود

كه كنارش  يراننده و كس. است تشيعصبان موقع دميفهم يم رايباشم ، ز يكردم دختر خوب يم يحالتش سع نيا دنيبا د شهيهم

 :رو به راحله كردند و گفتند يدو پسر جوان با نگران. شدند ادهيپ نينشسته بود با سرعت از ماش

 ...به خدا امده؟ين شيپ تانيبرا يشما كه مشكل-

 :و گفت ديكش اديبلند سرشان فر يراحله با صدا ناگهان

 ن؟ياصال شما را چه به ماش .شماست  يپا ريكه ز نيماش نيا فيح-

 :ديپرس طنتيبا ش راننده

 م؟يبگرد يا لهيپس با چه وس م،ينشو نياگر سوار ماش-

 :گفت يشده بود با مسخرگ نياو خشمگ يكه از حاضر جواب راحله

 .دوچرخه-

. شود يعصبان شتريبزنم و او ب يحرف دميترس يچون م. در تمام طول راه ساكت بودم.  ديدستم را گرفت و همرا خود كش سپس

 :با خنده رو به من كرد و گفت. خنده اش متعجب نگاهش كردم يدفعه با صدا كي يول

 .ميتوجه بود ينداشتند، ما خودمان ب يريانها تقص مياز حق نگذر يول م؛يداشت يامروز عجب ماجرائ-

 :خنده اش دلگرم شدم و گفتم از

 .تو بود افهيو ق پيجالب تر از ان ت-

 دوم قسمت
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 :به سر و وضعش انداخت و گفت يكه تازه متوجه خودش شده بود نگاه راحله

 مقابل انها قرار گرفته بودم؟ يسر و وضع نيمن با همچ يعني-

 .يهم داشت يخنده دار افهيبله و الحق كه ق-

 .نظر داشتند ريغافل از ان كه ان دو تمام مدت ما را ز. خنده امان گرفت يماجرا حساب نيدو از ا هر

ان . ديايب التيحداقل بعد از تعط ميانتظار داشت. ديايب يمسعود نتوانست به مرخص يول ديفرا رس ديع التيگذشت و تعط يوقت ندچ

 يتواند به مرخص يكه در ان نوشته بود ، نم دياز مسعود به دستمان رس يچند روز قبلش نامه ا. ميروز هر دو ساكت و ناراحت بود

 .ديايب

ان صحنه شوكه  دنيدفعه با د كيداشتم،  يتفاوت جلوتر گام بر م يمن ب. در هم بود شياخمها. به راحله كردم ينگاه يچشم ريز

 .نه اياعتماد كنم  ميبه چشم ها ديدانستم با ياصال نم. ستادميخود ا يشدم و سر جا

 :ديپرس تيمن متعجب شده بود با عصبان ستادنيكه از ا راحله

 شده؟ يچ-

ان دو پسر جوان را كه با . او هم مثل من تعجب كرد . راحله امتداد انگشتم را نگاه كرد . اشاره كردم  ابانيخ يانگشت به ان سو با

از ان روز غالبا انها با دوچرخه . ميديو ارام خند ميبه هم انداخت ينگاه. كه سوار دوچرخه شده اند ميديبه راحله زده بودند د نيماش

من، ساده، دل  يگذشت ول يبا غرور از مقابلشان م شهيكرد و هم يبه انها نم يراحله توجه چندان. شدند يظاهر م نمامقابل شانيها

. گرفت يدلم م دميد يروز او را نم كياگر . ام شده بود  يتمام زندگ ديفر. اش شدم يپر كالغ يباختم و عاشق ان پسر با موها

من عاشق  يول. ندارند يارزش و دوام چندان يب يابانيخ يداشت عشق ها دهيكرد و عق يبه عشقم برده بود و من را منع م يراحله پ

 .دادم ينم يتيحرف ها اهم نيبودم و به ا

داشت  ميمسعود تصم. را به هم زد زيكه ان اتفاق شوم همه چ ميقشنگ خودمان غرق بود ياهايو هر كدام در رو ميداشت يخوب اميا

اراسته از صبح به  يان روز حساب. شناخت  يراحله سر از پا نم. ميهمه خوشحال منتظر ورودش بود. ديايب يماه به مرخص 7بعد از 

 ديكه شا ميابتدا خودمان را دلخوش كرد. نشده بود شيدايهموز پ يگذشت ول يم دنشيرس وعددو ساعت از م. منزل ما امد 

كه دلشوره داشت به منزلشان رفت و من به او قول دادم  يراحله در حال. كم كم غروب شد يكرده باشد ول رييساعت حركتش تغ
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 يخبر ناليام كه از ترم يپدر و دائ. ما خارج شده بود ارياز اخت زيهمه چ يانگار يول. به محض امدن مسعود خبرش كنم 

با  كدفعهيكه بودم  دهيمبل دراز كش يرو يدر سالن ورود يمن از خستگ. ها سر زدند ينشده بود نگران به كالنتر رشانيدستگ

هوش شده بود  يب نيزم يمادر كه رو دنيبا د. رساندم  اطينگران خودم را به ح.  دميام از خواب پر ييمادر و زن دا ونيش يصدا

سست خود را  يبا قدم ها. داشتم  ديام يهنوز كم يشد ول رميدست گ زيهمه چ ديلرز يم هيپدرم كه بر اثر گر دهيخم يو شانه ها

 :لرزان گفت يكه نگاهم را خواند با لب ها يدائ. جرات سوال كردن نداشتم. رساندم يبه دائ

 .يمواظب پدر و مادرت باش ديبه بعد تو با نياز ا-

 شانيما از منزل ها ونيش يها با صدا هيهمسا. در منزل ما همه عزادار بودند يشب بود ول هينم.  ستيبلند گر يسپس با صدا و

با عجله خودم را به او . بود  دهيرنگش پر. بود ستادهيا واريلرزان كنار د يچشمم به راحله افتاد كه با بدن نيدر ان ب. خارج شدند

 ميتوانست ينم. همه ما سخت بود يغم از دست دادن مسعود برا. ميكرد يم هيحاال هر دو راحت گر. دميرساندم و در اغوشش گش

من بود كه از مسعود خواستم به  ريگفت، تقص يكرد و م يم نيراحله مدام خود را نفر.  ستيما ن انيدر م گرياو د ميباور كن

 يمن صدا يول. خودش را نگه داشته بود يراحله به سخت ياكسپارروز خ. شد يطور نم نيمن نبود ا ياگر اصرارها د،يايب يمرخص

 ".دميشكستن قلب عاشقش را شن

توانست مرگ برادر  يوقت نم چيه. عذابش بود هيان روزها ما ياداوريهنوز . ست برخا يسودابه سكوت كرد و از جا نجايا در

افتاده باشد  ياتفاق نيچن شانيمادرها يكردند در زندگ يهرگز تصور نم. كردند يم هيو ستاره گر نينازن. ناكامش را فراموش كند

و با بغض  ستيبه او نگر انشيسودابه با نگاه گر. دياش را بوس يشانيدر اغوش گرفت و پ رامسعود به طرف مادرش رفت و او . 

 :گفت

 قدر نگرانت است؟ نيچرا مامان ا يديحاال فهم. پسرم يده يمسعود، برادرم را م يتو بو-

 :گفت يلرزان اشك صورت مادر را زدود و با مهربان يبا دست ها مسعود

 .بدرقه راهم باشد شهيشما هم ريخ يعاكه د يفقط به شرط فتد،يب ميبرا ياتفاق چيدهم نگذارم ه يمن قول م-

 :و گفت ديكش ينفس راحت اليخ يبا اسودگ سودابه

 .زميطور است عز نيقطعا هم-
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 :برخاست و گفت ياز جا ستاره

 .اورميب وهيروم م يمن م دياستراحت كن يپس تا شما كم-

 :انداخت و گفت نيبه نازن ياز رفتن ستاره نگاه مهربان بعد

 قدر تو و مادرت را دوست دارم؟ نيمشخص شد چرا ا تيحاال برا-

 :زد و گفت يحيلبخند مل نينازن

 .ميدار يليما با هم نسبت فام د،يگوئ يطور است كه شما م نيپس اگر ا-

 .ييزهايچ نيهمچ كي،  يا-

 كند؟ يدستت هنوز درد م يراست-

 .نه، دردش كامال برطرف شده-

 :گفت يركيبا ز مسعود

 .دختر خاله...عاشقانه باشد يقصه ها ندياثرات شن ديشا-

 :گرفت و گفت يحق به جانب افهيق نينازن

 .پسرخاله... ديوقت فراموش نكن چيرا ه نيندارد ، ا يتيمن جذاب يمسائل برا نيا دنياتفاقا شن-

 .و بدن تب كرده راحله ليفام يها هيگر ،يان مجلس عزادار. هنوز غرق در گذشته ها بود سودابه

 .ديكن فيماجرا را تعر هيخب مامان جان لطفا بق وه،يهم م نيا د،ييبفرما-

 سوم قسمت

 :كرد فيزد و شروع به تعر يلبخند محزون سودابه

بعد از مراسم چهلم ، . كردم دايپ يحالت نيباالخره خودم چن يكرد ول يوقت باور نم چيكند ه يجمله را كه خاك ادم را سرد م نيا"

راحله هم گرچه ظاهرش ارام . بود كه باالخره تمام شد يسخت يروزها. ميبود رفتهيداغ را پذ نيا گريد. ميهمه ارام تر شده بود

. راحله ابتدا مخالفت كرد. ميورود به مدرسه اماده كرد يباالخره سه ماه گذشت و خودمان را برا. قلبش مجروح بود يبود ول

 يخودش، راحله را راه يبا دعوا و سرسخت يدينو يباالخره اقا. امد  ياز پس پدرش بر نم يكند ول ليداشت ترك تحص ميتصم
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 شيكه برا يپارك. رفت  يروزها به پارك م شتريبود و ب درسهدر هفته فقط دو سه بار در م...!  يچه مدرسه ا يول. مدرسه كرد

من هم در نبود راحله رغبت و . هم بمانند با هم با شهيدر ان پارك راحله و مسعود به هم قول داده بودند تا هم. بود زيخاطره انگ

ان روز تنها .ديكش ينگاهش پر م يادلم بر. دميد يرا نم ديفر گريبدتر از ان د. دادم يبه درس خواندن نشان نم يعالقه چندان

لب  ريز ناخود اگاه يدانم چرا ول ينم. متعجب نگاهش كردم ديفر دنيبا د.  ستاديمقابلم ا يدفعه كس كي. مدرسه شدم  يراه

دفعه به حرف امد و  كيخواستم از او سوال كنم كه  يم. دارد يدانستم با من چه كار ينم. جوابم را داد يبا مهربان. سالم كردم

 :گفت

 .نميب يهمراهتان نم گريدوستتان را د-

 :دميپرس ديترد با

 د؟يريگ يچرا سراغ دوستم را م-

 :گرفته بود ارام جواب داد ريكه سرش را ز يحال در

 .كنم انيرا در حضورشان ب يخواستم مطلب يراستش م-

 :ديدور سرم چرخ ايدن

 چرا او؟ يبه راحله عالقمند شده بود؟ ول ديفر يعني-

 : دميكش اديدفعه فر كي يدانم چطور ول ينم

دوچرخه مقابلم  نيدارم كه حاال با ا يچه حال رهچايمن ب يدان يدارد؟ م يچه حال چارهيان ب يدان ياصال م ؟يبا او دار يچه صحبت-

 .نمتيخواهم بب ينم گريبرو د. اصال برو گم شو ؟يريگ يسراغ دوستم را م حانهيو وق يا ستادهيا

. كردم يبه هر حال فرار م يكنم ول يدانستم از چه فرار م ينم. را گذاشتم دنيدو يكه منتظر عكس العمل او باشم بنا نيبدون ا و

را با  زيهمه چ ديبا. با چشم دنبال راحله گشتم. دميمدرسه خود را در پارك د يبه جا يول. كه نفسم به شماره افتاد  دميان قدر دو

 .ان صحنه به درد امد دنيدلم از د. ستيگر ينشسته بود و ارام م يمكتين ي، رو دمشيباالخره د.  مگذاشت يم انياو در م

 :نگاهم كرد و گفت. بار دوم متوجه ام شد يول ديرا نشن ميابتدا صدا. كردم سالم  يلرزان يصدا با

 ؟يچرا مدرسه نرفت ؟يكن يچكار م نجايتو ا-

www.IranMeet.com

www.IranMeet.com


W
W

W
.IR

ANMEET.C
OM

 

 

كتابخانه نودهشتيا  گل قلعهمريم–عشقسفر                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٩

 :ديدستم را گرفت و با لجاجت پرس. شدم رهينشستم و به روبرو خ كنارش

 .كن فيتعر ميامده سودابه؟ تو را به خدا برا شيپ يمسئله ا-

 :گفت تيبغض ماجرا را به او گفتم، در اخر با عصبان با

 تيكه روبرو ينيا. گفت به او بگو ، راحله مرده، راحله با مسعودش مرد يزياگر چ گريدفعه د. رديگ يغلط كرده كه سراغ مرا م-

 .است بدون عشق و احساس يجسم ته كينشسته 

 :گفت هيگر انير مد. داد  هيكرد سرش را به شانه ام تك يم هيكه گر يحال در

 يكم نميب يكه خوابش را م ييفقط شبها. تنگ شده سودابه، ارام و قرار ندارم شيدلم برا. مردم يكاش من هم همراه مسعود م-

 .شوم يارام م

 :و گفتم دميرا بوس سرش

همه عذاب  نيا ؟يمگر تو چند سال دار. يات برگرد يعاد يبه زندگ ديحالت تو در عذاب است، تو با نيا دنيروح مسعود با د-

 .است اديندارد ز شتريسال ب 17كه  يدختر يبرا

 اجازه هست؟-

انها  دنيبا د.كردند ينگاهمان م يبودند و با نگران ستادهيهر دو مقابلمان ا ديو سع ديفر. مينگاه كرد مانيترس به رو به رو با

 :رد و گفتنگاهم ك يركيبا ز ديفر.  ميدستپاچه از جا بلند شد

 د؟يشد يچرا تا من سراغ دوستتان را گرفتم ان طور عصبان-

 :به راحله انداخت و گفت ينگاه سپس

 .رديگ يمقصر دوستم است او مدام سراغ شما را م ديباور كن-

 :سرد گفت يانداخت و با لحن ديبه سع يرا پاك كرد و نگاه شياشك ها راحله

 د؟يداشت يبا من كار-

 :جواب داد  يلرزان يرا گم كرده بود با صدا شيكه دست و پا يدر حال ديسع

 .ميبا خانواده مزاحمتان شو ديخواستم اگر اجازه بده يراستش م-
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 :ديپرس ديبا ترد راحله

 در چه مورد؟-

 :اش نشسته بود جواب داد  يشانيپ يكه عرق شرم رو ديسع

 ...ريامر خ يبرا-

 :گفت نيه كنترل خود را از دست داده بود خشمگراحل. راحله ساكت شد  اديفر يبا صدا يول

 .خانم هستم نيكه من نامزد دارم؟ بله ، من نامزد برادر ا يدان ياصال م. يدار ييتقاضا نيچن يكن يجا م يتو ب-

 .توجه به من انجا را ترك كرد يب سپس

 :به من كرد و گفت ينگاه ديفر

 .خانم نامزد برادر شماست نيكه ا ميدانست يراستش نم. ميما واقعا متاسف-

 :گفتم يلرزان يشدم و با صدا رهياشكبار به صورت مردانه اش خ يچشمان با

 .ستيما ن نيدر ب گرياست كه د ياو نامزد برادر-

 ست؟يمنظورتان چ-

 :كردم جواب دادم يخود را كنترل م يكه به سخت يحال در

 انيرا دوست داشتند و قرار گذاشته بودند كه بعد از پا گريعود همدراحله و مس. بر اثر تصادف فوت كرد شيبرادرم چند ماه پ-

 .بود يگريد زيخوب قسمت چ يول. برادرم ازدواج كنند يسرباز

هنوز از پارك خارج نشده بودم . كردم و از انها جدا شدم يسرد يخداحافظ يقيبعد از دقا. خواندم  شانيرا از چهره هر دو تاسف

 :نگاهم كرد و گفت قرارشيبا چشمان ب .مقابلم ظاهر شد  ديكه فر

 .نباشد يجواب من مثل دوستم منف دوارميام يول ميمن و دوستم هر دو ، دل باخت-

 :جواب دادم دميگنج يدر پوست خود نم يكه از شاد يحال در

 .ديبه من فرصت بده-

 .به طرف خانه رفتم يمعطل يب و
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كرد كه  قيبار مرا تشو نيا يدانم چرا ول ينم. گذاشتم  انيبا راحله موضوع را در م. خواب و خوراك را از من گرفت  ديفر شنهاديپ

روز كه به طرف  كيباالخره . ستمين يقادر به زندگ ديبدون فر دميمن هم به دلم رجوع كردم و د. جواب مثبت بدهم  ديبه فر

 :از مقابلش رد شدم ارام جواب دادم يوقت. ر تنها بود با نياما ا دميرا د ديفر ميرفت يمدرسه م

 .بله-

اوقات راحله و  يگاه. ميديد يرا م گريهر روز همد بايتقر. دميدلم رس يباالخره به ارزو. را در نگاهش خواندم يلحظه شاد همان

به راحله هم واقعا  ياز طرف. دميد يم ديمن عشق را در چشمان سع. ديانجام يراحله م يهم حضور داشتند كه به دلخور ديسع

 ديايب رونيراحله از الك خود ب ميكن يكه كار ميديكش يهر چه نقشه م ديمن و فر. شود تعالقه داشتم و دوست داشتم خوشبخ

 .مزاحممان نشود يكردند كه كس يما با دوچرخه حركت م هيبه سا هيان دو هر روز سا.  ميشد يموفق نم

 چهارم قسمت

به هر حال . امد ياو هم عادت شده بود چون همراهم م يانگار برا يبعد از مدت يشد ول يم نيسوار ماش تيبا عصبان لياوا راحله

 يتا ان روز نم. ام امدند يبه همراه خانواده اش به خواستگار ديچند ماه بعد از سال مسعود ، فر. منوال گذشت  نيسال به هم كي

 ندهيداشت در ا ميهم تصم ديفر. پدرش دكتر بود و مادرش فروشگاه لباس داشت. است يثروتمند هاز خانواد ديدانستم كه فر

همان موقع انگشتر گران  ديمادر فر.  دنديان شب همه صحبت ها گفته شد و هر دو خانواده به توافق رس. كند  سيتاس يشركت

 يو دوست داشتن بايز زيهمه چ. دميد يم يگريرا جور د يان روز زندگ ياز فردا. شدم ديبه انگشتم كرد و من نامزد فر يمتيق

 .نديايهمراهمان ب ميگفت يو راحله هم م ديبه سع ميرفت يم يپارك ايهرگاه رستوران . خوشحال بود يليراحله هم خ. بود

قرار  8ساعت  ديو سع ديبا فر ميبه رستوران برو ميداشت ميمن و راحله تصم. امد شيگردش ها بود كه ان اتفاق پ نياز ا يكي در

را  ميمدام ناخون ها. شدم يكم كم عصبان. نبود شانيدايشد و ان دو پ 5/8ساعت . بودند امدهيان دو هنوز ن ميديرس يوقت.  ميداشت

 :بود كه از جا برخاستم و گفتم 9حدودا ساعت . دادم يداشت ارامم كند گوش نم يكه سع حلهرا يو به حرفها دميجو يم

 .نديا ينم گري، انها دمنزل ميبهتر است برو-

 :دستم را گرفت و گفت يبا مهربان راحله

 .ميرو يم امدندياگر ن مينينش يم گريساعت د ميحاال تا ن.امده باشد شيپ شانيبرا يكار ديخب شا-
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توجه به حال  يبودم كه ب يان قدر از دستش عصبان. امد  يافتاد كه با عجله به طرفمان م ديدفعه چشمم به فر كي. ناچار نشستم  به

 :و روزش به طعنه گفتم

 .شد يم 10ساعت  ديگذاشت يم د،يحاال هم زود بود امد-

 :بود گفت دهيپر شيكه رنگ و رو ديفر

 ...اخه. باور كن تا حاال كار داشتم -

 :حرفش را قطع كردم و گفتم تيعصبان با

 كارت مهم تر از من بود؟ يعني-

 :ندهد ارام گفتداشت كنترل خود را از دست  يكه سع ديفر

 كنم؟ شيتنها رها يدوستم تصادف كرده ، انتظار داشت نيبله، اخه بهتر-

 :ميديحرفش من و راحله نگران پرس نيا با

 است؟ ديمنظورت سع د،يسع-

 :كه اشك چشمانش را براق كرده بود گفت يدر حال ديفر

با منزلشان تماس گرفتم  امديدنبالم ن يوقت. مييايب جانيبه ا 8ساعت  ميبا منزلشان تماس گرفتم و قرار گذاشت 5/7بله، ساعت -

 نيمنزلمان تا منزل انها را رفتم، ب ريمس. دفعه دلشوره به جانم افتاد  كي. وقت است از منزل خارج شده  يليمادرش گفت كه خ

او . دمياطراف ماجرا را فهم يخالصه با پرسش از مغازه ها! پارك شده است يبا چه وضع ابانيخ وشهگ ديراه متوجه شدم ماشن سع

به  گريدكتر گفت دو ساعت د. كه رفتم او در اتاق عمل بود  مارستانيبه ب. را از دست داده بود  نيكنترل ماش اديبه خاطر سرعت ز

 .منتظر نگذارم نيتر از ا شيامدم تا شما را ب نجايا همن هم از فرصت استفاده كردم و ب. شود  يبخش منتقل م

 :لرزان گفت ييتمام شد راحله با صدا ديسخن فر يوقت

 .ميبرو مارستانيبهتر است ما هم به ب-

 :گفتم ديبا ترد. ميدو با تعجب نگاهش كرد هر

 .كند يراحله جان ،اگر پدرت بفهمد غوغا به پا م يول -
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 :گفت  يعصب يمهم نبود با حالت شيبرا يزيچ چيه ايكه گو راحله

 . مارستانيب ميندارد، فعال برو يبيع-

از همان جا با منزلمان تماس گرفتم و ماجرا را اطالع دادم و گفتم كه به خانواده راحله هم  ميبود مارستانيوقت در ب ريشب تا د ان

 .خبر بدهند 

 يالدر ح. ستيبلند گر يكرد و با صدا دنيدفعه شروع به لرز كياو  دنيراحله با د. اوردند  رونيرا از اتاق عمل ب ديسع باالخره

 :گفت اديانداخت با فر يكه خودش را در بغلم م

طاقتش  گريد.  رميم يبگذارد به خدا م ميتنها دياگر او هم مثل مسعود شود چه؟ اگر سع. را هم از دست بدهم ديخواهم سع ينم-

 .رفتميپذ يمسعود م يرا به جا ديتازه داشتم سع. را ندارم

 مارستانيمن و راحله ان شب در ب. راحله تازه سر باز كرده بودند يانگار غصه ها يول ميدر ارام كردنش داشت يسع ديو فر من

 يبعد با دسته گل يقيخارج شد و دقا مارستانياز ب يراحله با دستپاچگ.  ميديرا شن ديصبح كه شد خبر به هوش امدن سع.  ميماند

احساس كردم، مسعود در اتاق حضور دارد  يدانم چرا ول ينم. دوخت  ديرا به سع شيبايشد نگاه ز قوارد اتا يوقت. بازگشت  بايز

 .كه بر لب مسعود بود مرا دلشاد كرد يلبخند. صحنه است نيو نظاره گر ا

 :زده نگاه عاشقش را به راحله دوخت و گفت جانيه ميبود مارستانيدر ب شبيما از د ديفهم يوقت ديسع

 .كردم يمن زودتر تصادف م يكاشك-

 :ديپرس ديفر

 چطور مگه؟-

و  ديد يرا م ليمن انگار عزرائ دنيبه محض د شهيهست هم ادتاني. ميدي، فقط بعد از مدتها چهره خندان راحله خانم را د يچيه-

 شد؟ يم يعصب

 :گفتم طنتيبا ش من

 .ديريناز كردنش بود ، شما سخت نگ يان هم برا-

 :گفت يبا اهنگ خاص ديد يرا م شيبايكرد و فقط محبوب ز يم ريس گريد يدر عالم ايكه گو ديسع
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 .هم ندارم يگله ا چيناز كردن ها هستم و ه نيا داريمن هم از دل و جان خر-

 :با خنده گفت ديفر. اتاق را ترك كرد  عيسرخ شده بود سر شيحرف ها گونه ها نيا دنيكه از شن راحله

 .يكرد چارهيب تيحرفها نيدختر مردم را كه با ا-

 :گفت يشده باشد با دستپاچگ داريكه انگار از خواب ب ديسع

 ...نداشتم، فقط  يمن منظور بد ديباور كن-

 :بعد راحله باز به اتاق امد و با متانت گفت يقيدقا. حرفش را خورد  ادامه

 .كنم يرفع زحمت م گريهر چه زودتر حالتان بهتر شود، من د دوارميام-

 .ن شاءاهللا بتوانم جبران كنمراحله خانم، ا ديشرمنده كرد يليخ-

 .نكردم يكنم ، من كار يخواهش م-

 :نگاهش را به من دوخت و گفت سپس

 م؟يبرو يائ يتو نم-

 ينم. نموده بود  اريدر راه راحله سكوت كامل اخت. ميبه طرف خانه رفت ديو سع ديبا فر يسر فرود اوردم و بعد از خداحافظ يارام به

بعد مقابل در  يقيو دقا ميشد ادهيپ نيسركوچه از ماش. اش شده بود يشانيهر چه بود سبب پر ياست، ول يدانستم در چه فكر

 .دعوا كرد يليراحله را خ يدينو يان روز اقا. ميجدا شد گريكدياز  مانيخانه ها

 : دمياش نگران پرس افهيق دنيبا د. اشكبار به منزلمان امد  يروز بعد راحله با چشمان چند

 ؟يشد فيقدر ضع نيشده ؟ چرا ا يچ-

 :كرد گفت يم هيگر يكه به سخت يحال در

 يخسته شدم، اصال چرا خدا مرا نم. به او ندارم يعالقه ا نيكه كوچكتر يان هم به كس. خواهد مرا به زور شوهر بدهد يبابا م-

 كنم؟ داينجات پ يزندگ نيكشد كه از ا

 :گفتم را نوازش كردم و شيشميابر يموها يمهربان با

 ؟يگوئ يبپرسم راستش را م ياگر سوال-
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 :مظلومانه اش را به صورتم دوخت و گفت نگاه

 ؟يا دهيتو تا به حال از من دروغ شن-

 .بدون خجالت جواب سوالم را بده ميخواستم بگو ينبود، فقط م نينه، اصال منظورم ا-

 .ميدهم راستش را بگو يقول م-

 :رنگش نگاه كردم و گفتم يعسل يبه چشم ها مايمستق

 ؟يعالقمند شد ديتو به سع-

 :ارام گفت. خواندم شيجوابم را در چشمها يول دينگاهش را از من دزد گرچه

از حرف  يبعض يحت.  نميب يمسعود م ياوقات او را حا يعالقمند شدم چون گاه ديبه سع. بگذارم ياحساسم اسم يتوانم رو ينم-

به  شهياخر من به مسعود قول دادم كه هم. كنم ياحساس عذاب وجدان م گريد ياز طرف يول. اردمسعود را هم د يها يها و شوخ

 .عشقمان وفادار بمانم

 :گفتم يكردم به مهربان يم شيكه احساسش را ستا يحال در

است كه گوشه قلبت را  نيمهم ا. ستين انتيخ يبه معن ديازدواج تو با سع. يكن يكارت روح مسعود را شاد م نيبه نظر من تو با ا-

او پسر . يرا به خاطر خودش ، وجودش و عشق خالصانه اش دوست داشته باش ديكن سع يدر ضمن سع. يبه مسعود اختصاص بده

 .ديشو يم بختاست و من مطمئنم كه با هم خوش يخوب

 :رفت ارام زمزمه كرد يكه به طرف عكس مسعود م يدر حال راحله

 .را مطمئن باش نيرود، ا ينم نيان عشق از ب گريهر كس د اي ديارد و با امدن سعدر قلب من حضور د شهياو هم-

 .ميستياز دست رفته گر زيان عز اديبه  يقياو را در اغوش گرفتم و هر دو دقا يحرف راحله با شاد نيا دنيشن با

رو  يدينو ياقا ديبا مخالفت شد لياوا. رفت يبه خواستگار ديمن و فر شنهاديبه پ ديشد و سع ديشد يدينو ياقا يفشارها باالخره

 .مجبور شدند قبول كنند دندياصرار راحله را د يوقت يبه رو شدند ول

كه  يمسعود. در دلمان بود زمانيمسعود عز ادي يول ميداشت يان شب گرچه هر دو احساس خوش. من و راحله با هم بود يعروس

 .است زيمن و راحله عز يهنوز برا
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 سيبه انگل ميگرفت ميمسعود چهار ساله شد ما تصم يوقت. اش را نداشت  يروح يراحله امادگ يرا باردار شدم ول زود مسعود من

بنا بر اصرار راحله كنارش  اميدر ان ا. ديمخصوصا سع ميخوشحال شد شامديپ نيهمه از ا. در ان زمان راحله باردار بود . مييايب

 .راحت نبود چكداميبا ه يول داشتگرچه خواهر و مادر . ماندم 

و از او خواسته اسم  دهيخواب مسعود را د شيبه من گفت كه چند شب پ هيامد راحله با گر ايخانم قشنگ به دن نيكه نازن يروز

 .بگذارد نيبچه را نازن

ناز و  يدختر. ودب بايچون واقعا ز مياو دانست ستهيبچه واقعا اسم را شا دنيبا د. رفتيموضوع را پذ نيراحت ا يليهم خ ديسع

 .ديبخش يطراوت خاص ديراحله و سع يكه به زندگ يدختر ،يمامان

 :و گفت ديكش يقيسودابه اه عم نجايا در

 .ارضاء شده باشد تانيكنجكاو دوارميام. هم سرگذشت ما  نيا-

 پنجم قسمت

 :پر غم گفت يبا لحن نينازن

 .ورزد يشاد است و به پدر عشق م شهياخر او هم. داشته باشد يسرگذشت نيكردم مادرم چن يهرگز فكر نم-

 :را نوازش كرد و گفت شيموها سودابه

 .مسعود در قلبش ماندگار است اديهنوز  ياو را به پدرت عالقمند كرده ول ،يسال زندگ نيحرفت كامال درست است چند-

 :و گفت ديكش يا ازهيخم مسعود

 چارهيب ديحتما او هم مثل اقا سع. خانم دل ببندد  نيكه به نازن يبدبخت كس يول. كنم يم شيتارا س يانيخانم ك يمن واقعا وفادار-

 .شود يم

 :جواب داد يكه اخم كرده بود به تند يدر حال نينازن

 .دهم يچون مطمئنم ازارش م. به من دل نبندد  يوقت كس چيكنم ه يارزو م دييگو يطور است كه شما م نياگر ا-

 :گفت يكرد با مهربان يانها نگاه م يكه به مشاجره لفظ يدر حال سودابه

 .ديكند،درست مثل سع يرا با جان و دل قبول م شيها يواقعا عاشق باشد تمام سخت يمن حتم دارم اگر كس-
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 :كرد گفت يم يكه احساس گرسنگ يبه ساعتش انداخت و در حال ينگاه ستاره

 .شود شيدايپ ديم بابابا ه گري، د ديمامان بهتر است فكر شام باش-

 :رفت گفت يكه به طرف اتاقش م يدر حال سودابه

 .ديدرست كن ياستراحت كنم، لطفا خودتان غذائ يخواهم كم يم. خسته هستم  يليبچه ها من خ-

 :از جا بر خاست و گفت نينازن

 .ديپس شام امشب را به عهده من بگذار-

 .ديكن دارميشام ب يبرا-

 :و گفت ديكاناپه دراز كش ياز رفتن مادر ،مسعود هم رو بعد

 .ديشام من را هم صدا بزن يبرا-

 :به ستاره انداخت و گفت ينگاه طنتيبا ش نينازن. را بست شيسپس چشم ها و

 .كنم يم دارتيشام ب يتو هم استراحت كن ، حتما برا-

 راه باشم؟ هينم قيرف ييگو يتو م يعني-

 :ديبا تعجب پرس ديكه ان دو را تنها د ديفر. شام اماده شد  ديبا امدن فر. پخت يبا وسواس خاص نيان شب را نازن شام

 ده؟يخواب نجايپس سودابه كجاست؟ مسعود چرا ا-

 :زده گفت جانيه ستاره

 .كه سرش درد گرفت و رفت استراحت كند ختيانقدر اشك ر يطفل. كرد فيتعر مانياخه مامان گذشته را برا-

 .مييا يما هم م دينيس تا شام را بچباشد ، پ-

ارام كنارش نشست و با . شده بود شهيچهره سودابه در خواب معصوم تر از هم. به طرف اتاق همسرش رفت  يبا نگران سپس

 .كرد يباز شيموها

 :زد و گفت يلبخند ديفر دنيبا د. خسته اش را ارام بلز كرد يچشم ها سودابه

 ؟يامد يسالم ، تو ك-
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 .يكرد تيخودت را اذ يلي، بچه ها گفتند امروز خ زميسالم عز-

 :گفت يبه اندامش داد و با مهربان يكش و قوس سودابه

 .خاطره كردم ديتجد يفقط كم-

 :و گفت دياش را بوس يشانيبا عشق پ ديفر

 د؟يا ي، دلم به درد م نميب يم نينگاهت را غمگ يوقت يدان يم چيه-

 :ارام زمزمه كرد ختير ياشك م يكه از شاد يدر حال سودابه

 ؟يلرزان يدست و دلم را م يكن يبا من صحبت م يطور نيهر وقت ا يدان يم چيتو هم ه-

 :گفت ديخند يكه شادمانه م يدر حال ديفر

 ست؟يمشكالت چ نيخب راه حل ا-

 :كه منظور او را درك كرده بود از جا برخاست و گفت سودابه

 .غذا يبه سو شيپ-

 .هر دو دست در دست هم وارد سالن شدند سپس

 :انداخت و گفت نيبه نازن زيام نيتحس يسودابه نگاه. خوش غذا تمام فضا را پر كرده بود يشده بود و بو دهيچ قهيبا حسن سل زيم

 .يدرست كن يغذائ نيمدت كم ، چن نيدر ا يكردم بتوان يهرگز فكر نم. واقعا دستت درد نكند-

 :گفت يبا شرمندگ نينازن

 .كمكم كرد يلينكردم، در ضمن ستاره هم خ يكار-

 :خورد گفت يكه با عجله غذا م يدر حال ستاره

 .زدم يمن فقط نشسته بودم و با تو حرف م ؟ييگو يچرا دروغ م-

 .به طرفشان امد دهيژول يشده بود با سر و وضع داريكه تازه از خواب ب مسعود

 .ريسالم، شب بخ-

 :كرد و گفت يپسرش خنده ا دنيبا د ديفر
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 ؟يقدر خسته ا نيسالم پسرم، چرا ا-

 .بودم داريوقت ب ريتا د شبيد-

 :گفت ديكش يپسرش غذا م يكه برا يدر حال سودابه

 .زود باش شروع كن. پرد  يخواب از كله ات م يغذا بخور نياگر از ا-

 :گفت انداخت يم نيبه چهره ارام نازن ينگاه طنتيكه با ش يدر حال مسعود

 .خانم واقعا خوردن دارد نيدستپخت نازن-

نگاهشان كرد و  يبا دلسوز نينازن. و مسعود گذاشته شد ديبعد از شام، شستن ظرفها به عهده فر. شروع به خوردن كرد سپس

 :گفت

 .است ادياخر ظرف ها ز. رفتم  يكمكشان م يكاش برا-

 .، ممكن است دستت عفونت كند زمينه عز-

 :خاست گفت ياز جا بر م يدر حال نينازن

 .توانم انها را خشك كنم يالاقل م-

 :رو به پدر كرد و گفت  دنشيمسعود با د. به طرف اشپزخانه رفت سپس

 .بابا ، فرشته نجات امد-

 :انداخت و گفت نيبه نازن ينگاه يبا مهربان فرد

 .زميعز ستيبه كمك تو ن يازين-

 :گفت متيكرده بود با مال باياز حد ز شيصورتش را ب يفيكه اخم ظر نينازن

 !همه ظرف نيشما را تنها بگذارم؟ ان هم با ا يعني-

 :حوله را از دست مسعود گرفت و گفت سپس

 .برود شيتر پ عيكارها سر يطور نيفكر كنم ا. نيشما در شستن ظرف ها به عمو جان كمك كن. كنم  يمن خشك م-

. موثر بود چون گذر زمان را احساس نكردند  اريهر سه نفرشان بس يگفتگو. با صحبت هاش انها را مشغول كرد ديكار فر نيح در
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 :رو به انها كرد وگفت  نيدر اخر نازن

 .رسم يبه سالن ، من هم با قهوه خدمتتان م ديببر فيحاال شما تشر-

 :به او انداخت و گفت ينگاه حق شناسانه ا ديفر

 .واقعا دستت درد نكند-

 :ارام گفت ستينگر ياو م يبايرخ ز ميكه به ن يمسعود در حال. از اشپزخانه خارج شد  و

 .ممنون يليخ-

 .كنم يخواهش م-

 نيبه نازن ديكرد كه با يم ينيته قلبش سنگ يحرف.  ستاديكامال از اشپزخانه خارج نشده بود كه مردد كنار درگاه اشپزخانه ا هنوز

هر دو  يلحظه ا يبرا. كرد  يرا احساس كرده بود سربرگرداند و نگاهش به نگاه مسعود تالف ينگاه ينيكه سنگ نينازن. گفت  يم

 :ديانداخت و اهسته پرس ريبود كه شرمزده سرش را ز نينازن نيو ا. شدند رهيبه هم خ

 شده اقا مسعود؟ يزيچ-

 .متاسفم زيه چخواهم، به خاطر هم يمعذرت م م،يخواستم بگو ينه فقط م-

 .را در هاله اب از ابهام تنها گذاشت نيسپس نازن و

 :گفت يستاره تا چشمش به برادرش افتاد با سرحال. از اتاقش خارج شد  يشاد دخترها ، عصبان يصدا دنيشن با

 .سالم داداش-

 د؟يبر يم فيتشر يجائ يبه سالمت ر،يسالم ، صبحتان بخ-

 ؟يبر يتو ما را م ميبه گردش برو نيبله ، قراره همراه نازن-

 :جواب داد  يبه خشك مسعود

 .ديالبته اگر شما اجازه بده. كار دارم يليتوانم، خ ينه نم-

 :گفت يبه ارام نينازن

 .ميكه مزاحم كارتان شد ديببخش-
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 .ندارد يراديا-

 :ديبا سماجت پرس ستاره

 ؟يبر يپس ما را نم-

 .بار كه گفتم كينه -

 :ه را گرفت و گفتدست ستار نينازن

 .ميرو ي، خودمان م ميندازياقا مسعود را به زحمت ب ستيدرست ن-

 .با مسعود كردند و از منزل خارج شدند يعجوالنه ا يخداحافظ سپس

. غافل شود  نينازن ادينتوانست از  يلحظه ا ياما برا.كارش نشست زيمسعود هم به اتاقش بازگشت و پشت م ط،يارام شدن مح با

روز اول . فكرش را به خود مشغول كرده بود نيو مت بايدختر ز نيبار وجود ا نيدل نبسته بود ا يدختر چياو كه تا به حال به ه

هر . تفاوت باشد  يتواند نسبت به او ب يكرد كه نم يچند روز احساس م نيحاال با گذشت ا يامد ول يخوشش نم نيچندان از نازن

اراده اش را از دست داده  نيبار در مقابل چشمان نازن نيا د،يد يخود را مغرور م شهيمسعود كه هم. دانست يچند علتش را نم

 يهمانطور كه در افكار خود غرق بود ضربه ا. كرد يرا از او سلب م يريگ ميداشت و قدرت تصم يبيكه قدرت عج يچشمان. بود

 .به در خورد و او را از عالم خود دور ساخت 

 . دييبفرما-

 .خندان وارد اتاق پسرش شد يبا چهره ا سودابه

 .سالم مامان-

 ستم؟يسالم، مزاحم كه ن-

 .دادم يانجام نم ينه كار بخصوص-

 ؟يپس چرا دختر ها را به گردش نبرد-

 :گفت يبا كالفگ مسعود

 .خسته بودم، حال و حوصله گردش را نداشتم-
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 :گفت ديبه پسرش انداخت و چون او را سردرگم د يقينگاه دق سودابه

 .كنم يفكر م يگريمن طور د يول-

 ؟يچه فكر-

 :رفت گفت يهمانطور كه به طرف كتابخانه م سودابه

 ، درسته؟ يناراحت باش نيحدس زدم از وجود نازن-

 :بر لب اورد و گفت يميجوان لبخند مال پسر

 .نيحوصله ام هم يب يمن فقط كم د؟يكه شما كرد هيچه فكر نينه مامان جان، ا-

 .كنم باور كنم يم يباشه ، سع-

 :مكث كرد و ادامه داد  سپس

 ؟يبه مسافرت برو ديحاال حتما فردا با-

 .ميپناه ببر عتيو به دامان طب ميفرار كن يو شلوغ اهوياز ه يمدت يكه برا ميبله ، با چند تا از بچه ها قرار گذاشت-

 . يناكرده سرما بخور يترسم خدا يم. لباس گرم به همراهت ببر يپس حساب-

 .مامان، من خودم مراقبم دينگران نباش-

 .يبرس تيگذارم تا به كارها يم تيپس من تنها-

 .را انجام بدهد شيكرد افكارش را متمركز كند و كارها يخارج شدن مادر، مسعود هم سع با

 ششم قسمت

داشت ، فروشگاه ها ، هتل ها،  يدختر جوان تازگ يبرا زيهمه چ. مشغول گردش بودند  و ستاره دست در دست هم نينازن

 :به ستاره انداخت و گفت ينگاه نينازن. طرز پوشش افراد  يرستوران ها، حت

 .باشد ييبايز نيكردم لندن به ا يهرگز فكر نم-

 .انت بدهمنش ديلندن مانده با يدنيد يجاها شترينصف ب م،يحاال تازه اول راه هست-

 چگونه است؟ نجايغذاها ا يراست-
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 :ديپرس طنتيبا ش ستاره

 گرسنه ات شده؟ ه؟يچ-

 .اندازد يرنگارنگ و جور واجور ادم را به هوس م يهمه غذاها نيا دنيبله، اخه د-

 .من هم گرسنه ام.  ميو غذا بخور مينيدنج بنش يگوشه ا ميبرو ايطور است ب نيپس حاال كه ا-

 :دينشستند ستاره پرس زيپشت م يوقت. رفتند  يدر ان حوال يهر دو به طرف رستوران سپس

 دارند؟ ليم يخب ، خانم چ-

 رستوران خوشمزه است؟ نيا يدانم، به نظر تو كدام غذا ينم-

 :كرد و گفت يفكر ستاره

 .پسندم يرستوران را م نيو سس تند ا پسيمن خوراك صدف به همراه چ-

 .را سفارش بدهغذا  نيباشد، هم-

 .شد دهيچ زيم يبعد غذا ها رو يقيدقا. بدون تامل گارسون را صدا زد و سفارش غذا داد  ستاره

 :ديستاره كنجكاو پرس. او هم سرگرم خوردن شد نيبنابرا. بود شيبه ستاره انداخت كه با ولع مشغول خوردن غذا ينگاه نينازن

 ه؟يخب نظرت چ-

 :گفت تيبا رضا نينازن

 .باشم نجايپر و پا قرص ا يفكر كنم از فردا مشتر-

 .كردم يفكر را هم م نيهم-

 .از صرف غذا از جا بلند شدند و بعد از پرداخت صورتحساب انجا را ترك كردند پس

 م؟يخب حاال كجا برو-

 .ستميرا بلد ن ييدانم، من كه جا ينم-

 :زده گفت جانيه ستاره

 .يا دهيرا تا به حال ند ييبايبه ان ز ياور كن جاوب م؟يبرو مزيبه رودخانه تا يموافق-
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 :گفت جانيستاره به او هم منتقل شد و با ه يشاد

 .ميباشد برو-

 چيه يب نيبه محض قرار گرفتن مقابل رودخانه، نازن. رساندند  مزيكر و خودشان را به رودخانه تا هيكرا ينيماش عيسر ستاره

. بوئ كدستيرودخانه ارام و . را در ان مشاهده كرد يشد قدرت خداوند يكه م يجائ. منظره مقابلش شد ييبايمبهوت ز يصحبت

 :نجواگونه گفت

 دارم؟يمن ب يعني. ام ستادهيا ينقاش يتابلو يفكر كنم روبرو-

 .را در اورد نينازن يگرفت كه صدا شياز بازو يشگونيبود ن يكه ذاتا دختر شاد ستاره

 ؟ينك ياخ ، چكار م-

 .نه خواب يداريخواستم بهت ثابت كنم كه ب يم-

 .بچه گانه ات يكارها نياز دست تو با ا-

 .شد ريد م؟يبه خانه برگرد ديده يحاال اجازه م-

 .يجاها را نشانم بده هيبق ديفردا با يقبول ، ول-

 .ميكه به خانه برگرد ديبده تيحتما ، حاال شما امروز رضا-

 .شد يزد و همراه ستاره راه يلبخند شاد نينازن

. كردند  يمانده بودند و صحبت م داريصبح با ستاره ب يها كيشب قبل تا نزد. كامال روشن شده بود كه از خواب برخاست  هوا

از بستگان رفته  يكي ادتيع يهمه برا.  ستيكس منزل ن چيدانست ه يم. اهسته اتاق را ترك كرد  يلباس گرم دنيبعد از پوش

 يبه خوب هيبق يخال يكسلش كرد و جا اليسكوت و. برد يهم در مسافرت به سر م ودمسع. امدند  يشب نم مهيبودند و تا ن

خواندن كتاب  نيدر ح. كتاب جذاب شد كيمشغول خواندن  نهيحوصله بود كه صبحانه نخورد و كنار شوم يانقدر ب. احساس نمود

.  ديدر از جا پر يصدا دنين افكار بود كه با شنيدر هم.  ديكش يكه مشتاقانه انتظارش را م يروز. شد هديذهنش به دو روز بعد كش

سرد به  ياز هوا يدر باز شد موج يوقت. داشت يقدم بر م يناگهان چشمش به مسعود افتاد كه به ارام. با ترس كنار پنجره رفت 

 .سالن امد و باعث شد بر خود بلرزد
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 .سالم-

كه به زحمت از  ييدوخت و با صدا نيو ارام او به جانبش برگشت و نگاه تب دارش را به نازن نيخوش طن يصدا دنيبا شن مسعود

 :گفت يبه ارام نينازن. شد جوابش را داد  يگلو خارج م

 ؟...پس چطور. دييايشما قرار بود فردا ب-

 :را از تن در اورد و گفت شيپالتو مسعود

 د؟ينيب يكردن ندارم، مگر شما حالم را نم ييوحوصله بازج ديباور كن-

 يبا دلسوز. گود رفته بود شيچشمها ريشده بود و ز فيبه نظرش ضع. به او انداخت  ينگاه نينازن. به شدت سرفه كرد سپس

 :گفت

 اورم؟يقرص ب تانيبرا ديخواه يم-

 :رفت گفت يخورد به طرف اتاقش م يكه تلو تلو م يدر حال مسعود

 .نه، ممنون-

 :ديدوخت و پرس نينگاه كنجكاوش را به نازن سپس

 د؟يشما تنهائ-

 .بله-

 كجا رفتند؟ هيپس بق-

 .از دوستانتان رفتند يكي ادتيع يراستش برا-

 د؟يچطور شما نرفت-

 :نگاهش كرد و گفت طنتيبا ش نينازن

 .ديكن ييبازجو ديحال بدتان خوب بلد نيبا ا نكهيمثل ا-

 :زد و گفت يلبخند كمرنگ مسعود

 .و من باختم ديباز هم شما برد-
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 .به طرف اتاقش گام برداشت يحرف چيه يب سپس

تا . مشغول پختن سوپ شد نيبنابرا. كرد يم يناهار مسعود فكر يبرا ديبا. هم به اشپزخانه رفت  نياز رفتن مسعود، نازن بعد

داشت كه وارد شود  ديپشت در ترد. و به طرف اتاق او رفت غذا را به دستش گرفت  ينيموقع ناهار ، س يول. ظهر به نزدش نرفت 

وارد اتاق  يو به ارام ديمسعود را شن فيضع يصدا. كم جان به در نواخت  يرفتن با خود ضربه ا ركلنجا يعاقبت بعد از كل. نه اي

بود كه مسعود تا چه حد به  دهيچون از ستاره شن. حال مسعود تا چه اندازه بد است دياتاق فهم ختهيوضع به هم ر دنيبا د. شد 

 :ديو ارام پرس ختدو نيمسعود نگاهش را به نازن. دهد يم تينظافت اتاقش اهم

 د؟يداشت يكار-

 .غدا اوردم تانيبرا-

 :گفت يحوصلگ يبا ب مسعود

 .خواهم بخوابم يفقط م. بخورم  يزيتوانم چ ياصال نم-

 :با لجاجت گفت نينازن

 .ديكن ينه ضعف موگر ديغذا بخور ديشما با يول-

 .كنم اصرار نكن ي، خواهش م نينازن-

 :گفت يلبه تخت نشست و با دلسوز نينازن

 .دهم يفقط چند قاشق، خودم بهتان م-

 .ندارم ليممنون م-

 :با خشم از جا برخاست و گفت نينازن

تا حالتان بهتر شود  ديسوپ صرف كردم كه شما بخور نياماده كردن ا يچند ساعت را برا نيمن تمام ا. ديشما واقعا قدر ناشناس-

 .برم يندارد ، غذا را م يراديا.  دياور يدر م يحاال باز يول

 :گفت يرا گرفت و به ارام ينيبود كه مسعود گوشه س ينيدر حال برداشتن س نينازن

 .خورم ي، سوپ را م دينشو يلطفا عصبان-
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 :زد و گفت يا روزمندانهيبر او افكند و لبخند پ يچشم نگاه ريجوان از ز دختر

 .تا به شما در خوردن غذا كمك كنم دينيبنش تانيشد حرف حساب، حاال درست در جا نيا-

 :گرفت و گفت  شياب پرتغال را به سو وانيل نينازن. و با ولع همه غذا را خورد  رفتيحرفش را پذ مسعود

 .دكتر  يدارد اقا c نيتاميو-

 .خورم يما مچشم ، حت-

 :كرد و گفت نيبه نازن ي، سپس نگاه ديرا تا ته سركش وانيول

 ؟ ديشد يراض-

 .ديبچه خوب بخواب كيبله، كامال ، حاال هم مثل -

هم  نينازن. انقدر بد حال بود كه فورا به خواب رفت . هم گذاشت  يرا رو شيو چشم ها رفتيبا جان و دل حرفش را پذ مسعود

 يصندل يرو يبا خستگ. از جانب مسعود راحت شد اهسته اتاق را ترك كرد و خود را به سالن رساند  الشيكه خ نيپس از ا

كتاب تمركز داشته  ينوشته ها يتوانست رو يمشغول بود كه نم يافكارش به حد اام. كتابش شد  هينشست و مشغول مطالعه بق

 .را برداشت يرفت و گوش ونفيبه طرف ا ديبا ترد. زنگ خانه بلند شد  يبعد صدا يساعت.باشد

 ه؟يك-

 :كه با عشوه گفت ديرا شن يدختر جوان يصدا

 .ماندانا هستم، با مسعود كار داشتم-

 هفتم قسمت

 يليجا خورده بود خ نينازن دنياو كه از د. بعد دختر جوان پا به سالن گذاشت يقيدقا. اراده دكمه را فشرد و در باز شد يب نينازن

 :ديانداخت و پرس نيبه نازن يمغرورانه نگاه زود بر خود مسلط شد و

 شما؟-

 :ارام جواب داد نينازن

 .، نه من ديشما وارد خانه شده ا-
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 :رفت گفت ياز مبل ها م يكيهمانطور كه به طرف  ماندانا

من ماندانا ،  ميبگو ديراحت كنم با يكه شما را از كنجكاو نيا يبرا يول. نميب ينم يبه معرف ياجيشناسند و احت يهمه من را م-

 .نامزد مسعود هستم

 يخورد ول يبه چشم نم ييبايز چيساله بود كه در صورتش ه 25، 24 يماندانا دختر. ستيمبهوت به او نگر يلحظات يبرا نينازن

 .داشت گرانيدر جلب توجه د يسع يو زننده ا ظيغل شيدر عوض با ارا

 مسعود كجاست؟ ديخب نگفت-

 .كنم شيروم صدا يكنند، م ياستراحت م-

 .به طرف اتاق مسعود به راه افتاد عيسر سپس

. به اطراف انداخت يخمارش را باز كرد و با تعجب نگاه يچشم ها. در وجودش گرما نبود گريكرد، د يم ياحساس خنك مسعود

با . انجام داده است نيكارها را نازن نيهمه ا ديفهم. بود شيشانيپ يرو يكنارش و حوله ا يظرف اب. زد يبرق م يزيهمه جا از تم

. داشت  يبرخالف ظاهر سردش، وجود مهربان نيشد حرف پدرش درست بودو نازن توجهحاال م. رو به رو شد  ياحساس خوب

 :گفت يكه به در خورد او را از عالم خود دور ساخت و با لحن شاد يضربه ا يصدا

 .دييبفرما-

 :زد و گفت يود در ان حال لبخندمسع دنيوارد اتاق شد و با د نينازن

 .سالم، ساعت خواب-

 .خانم ، امروز شما را به زحمت انداختم...  نيسالم، ببخش نازن-

 .ديمهمان دار مييمزاحمتان شدم كه بگو نيا يبرا يراست. ام را انجام دادم فهيمن وظ د،يحرفها را نزن نيا-

 :ديبا تعجب پرس مسعود

 .هست يك! مهمان -

 :تفاوت جواب داد يب نينازن

 .ماندانا خانم، نامزدتان-
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 :اسم او حالت چهره اش عوض شد و با نفرت گفت دنيبا شن مسعود

 حاال كجاست؟-

 .داخل سالن-

 : ديخشن داد كش يبا لحن مسعود

 .ديكرد ياو را به داخل دعوت م دينبا-

 :گفت يخورده بود به سرد كهي يكه از برخورد او حساب نينازن

 .گرفتم ياز شما اجازه م ديدعوت مهمانان با يدم براكر يفكر نم-

 .با عجله اتاق را ترك كرد سپس

 ."موقع نيان هم ا د؟يايب نجايماندانا به ا دياصال چرا با"و با خود گفت ،  ديكش شيبه موها يدست يبا كالفگ مسعود

 .نا به او افتاد و با عجله به طرفش امددر پله ها بود كه نگاه ماندا. و اتاق را ترك كرد  ديلباس پوش يحوصلگ يب با

 .حالت چطور است زم،يسالم عز-

 :جواب داد يبه سرد مسعود

 .شما، خوبم ياز احوالپرس-

 :او حلقه كرد و با عشوه گفت يدستش را دور بازو ماندانا

 .يگل انداخته، خدا را شكر بهتر يصورتت حساب-

 :ديبا تعجب از ماندانا پرس.  ديگشت اما او را ند نيمبل انداخت و با چشم دنبال نازن يخودش را رو يبا خستگ مسعود

 كجاست؟ نيپس نازن-

 :زد و گفت يپوزخند ماندانا

 است؟ ديمنظورت خدمتكار جد-

 :ديكش اديشد و فر يحرف عصبان نيا دنيبا شن مسعود

 .ماست ياز دوستان خانوادگ يكياو . ستيخدمتكار ن نينازن ؟ييگو يبفهم چه م-
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 :گفت ياليخ يهم انداخت و با ب يرا رو شيپاها ماندانا

 ؟يشد يقدر عصبان نيكند حاال تو چرا ا ينم يبه هر حال فرق-

 ؟يامد نجايتو چرا به ا نمياصال بگو بب.  يبا من طرف ،يحرف ها بزن نياز ا گريبار د كياست فقط اگر  زيعز يليما خ ياو برا-

 :به خود گرفت و گفت ينگران افهيجوان ق دختر

 .چقدر دلواپست شدم يبا ان حال تركمان كرد يوقت يدان ي، نم زمينگرانت بودم عز-

 :به تمسخر گفت مسعود

 .ندارد قتيموضوع حق نيكه ا ميدان يكه ما هر دو م يدر حال ؟يكرد يحاال چرا خودت را نامزد من معرف يول-

 :با لجاجت گفت ماندانا

 .شود يكه من هر چه بخواهم همان م يدان يدت بهتر مخو-

 :موضوع بحث را عوض كرد و گفت نيبه ماندانا بدهد بنابرا يحال تر از ان بود كه جواب يب مسعود

 ؟يو به دنبال من امد يمسخره را رها كرد يچطور شد تو ان مهمان-

 :و به طعنه گفت ديقهوه اش را سر كش ماندانا

خانم تا چند  نينازن نيا يخوب راست. در كنارت بود  بايپرستار ز كي نجاينداشت چون ا يريچندان تاث نجايالبته امدن من به ا-

 ؟ نجاستيا گريوقت د

 .تا هفت سال-

 اد؟يقدر ز نيچرا ا-

 :خاست جواب داد يكه از جا بر م يدر حال مسعود

 .امده است نجايبه ا ليادامه تحص يچون برا-

 ؟يرو يم كجا-

 :گفت ياليخ يبا ب مسعود

 .نيدنبال نازن-
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 ياز خودش بدش امد كه چرا با او به تند.  دياو به گوشش رس هيگر يصدا ستاديا نيپشت اتاق نازن يوقت. طبقه باال شد يراه و

 د؟يبه گوشش رس نينازن فيظر يصدا. چند ضربه به در نواخت . برخورد كرده بود

 بله؟-

 :جواب داد ارام

 .منم، باز كن-

كه از  نينازن. ساخت  يچشمانش راز او را برمال م يسرخ يرا پاك كرده بود ول شيگرچه اشك ها. در را گشود  نيبعد نازن يقيدقا

 :ديپرس يدلخور بود با لحن سرد ارياو بس

 د؟يداشت يبا من كار-

 :نادم جواب داد يانداخت و با لحن ريسرش را به ز مسعود

امده كنترلم را از دست  نجايمتوجه شدم به ا يدختر متنفرم كه وقت نيباور كن ان قدر از ا. كنم يخواستم از شما عذر خواه يم-

 .دادم

 :به او انداخت و گفت ينگاه يتفاوت يبا ب نينازن

 .ديو به مهمانتان برس ديببر فيحاال لطفا تشر ديفراموش كن ست،ياصال مهم ن-

 :گفت يمسعود با درماندگ. بست  در را تيبا عصبان سپس

 .ايب نييكنم همراه من به طبقه پا يخواهش م نينازن-

 .ديندارم، لطفا مزاحمم نشو يمن حوصله مهمان دار-

 .خواهم با تو صحبت كنم يلطفا در را كن ، م-

 :دوخت و گفت نينازن نيرا به صورت خشمگ شيباز شدن در مسعود نگاه پر تمنا با

 ؟يكن يخواهشم را رد م-

 :لب گشود و گفت نيبنابرا. كند يم يمسئله پافشار نيدانست چرا مسعود انقدر در مورد ا ينم. نگاهش كرد نينازن

 .ميا يم گريد قهيمن هم چند دق ديخب، شما برو اريبس-
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 مطمئن باشم؟-

 :زد و گفت  يلبخند مهربان نيبار نازن نيا

 .ديبله مطمئن باش-

 :داده بود برگشت و خطاب به او گفت هيكه هنوز به درگاه اتاق تك نيگرفت اما دوباره به سمت نازن چند قدم از اتاق فاصله مسعود

 .ستيخانم نامزد من ن ني، ا يراست-

 .ان جا را ترك كرد عيسر و

بود به مسعود، كارها و  شيو همان طور كه مشغول شانه زدن موها.رفت نهيدر اتاق را بست و به طرف ا نيرفتن مسعود نازن با

او  يداشت موضوع نامزد نبودن خودش و ماندانا را برا يخواست بداند كه چرا مسعود سع يدلش م يليخ. فكر كرد شيصحبت ها

 يگرچه خودش هم علتش را نم. ارام شده است ياز زبان مسعود تا حد قتيحق نيا دنيناحساس كرد با ش ارياخت يب. بازگو كند

دانست  يم يول "ستيمن مهم ن يموضوع اصال برا نيا "خود كرد و زمزمه وار گفت، دهيبه ظاهر رنگ پر ينگاه هنيدر ا. دانست 

 .كرده است  داينا شناخته نسبت به مسعود پ يو احساس ديگو يبه خودش دروغ م

 هشتم قسمت

پله ها كه  يباال. اتاق را ترك كرد موزون يو پس از مرتب كردن سر و وضعش با قدم ها ديكش يقيارام شدن خود، نفس عم يبرا

 :با خشم به مسعود گفت. نگاه ماندانا به او افتاد  ديرس

 كند؟ يچه م نجايدختر ا نيا-

مسعود سكوت را . شدند رهيبه هم خ يهر دو مدت. او رفت  يزد و به سو يلبخند ارام نينازن دنيبا د.  ستيبه پله ها نگر مسعود

 :شكست و زمزمه وار گفت

 .واقعا ازت ممنونم-

دختر  نينسبت به ا ياحساس بد. گرفت  يماندانا نگاهش را از ان دو نم. ماندانا نشست  ياكتفا كرد و رو به رو يبه لبخند نينازن

 :گفت طنتيبه مسعود انداخت و با ش ينگاه نينازن. اش داشت  ييجادو يبا ان چشم ها

 .حضور ماندانا خانم معجزه كرد نكهيمثل ا-
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 ور مگه؟چط-

 !جا امده يحساب تانيرنگ و رو نميب يم-

 :كرد و گفت يخنده ا مسعود

 .خوب شماست  يبه خاطر پرستار نيا-

 :گفت نيان دو را قطع كند خطاب به نازن انيكه صحبت م نيا يبرا ماندانا

 د؟يخوان يم يتوانم بپرسم چه رشته ا يم د،يامده ا ليادامه تحص يكه برا دمياز مسعود شن-

 :مختصر جواب داد يليخ نينازن

 . يپزشك-

 :زد و گفت ياو انداخت ؛ پوزخند يبه سرتا پا يقينگاه دق ماندانا

 د؟يامده ا نجايدرس خواندن به ا يفقط برا ديمطمئن هست-

 :گفت يعصب يرا تنگ كرد و با حالت شيچشم ها نينازن

 .شوم يمتوجه منظورتان نم-

 .مشكل است كه ادم بتواند خودش را از جهات مختلف كنترل كند يلياست كامال ازاد، خ يركشو نجايا. منظورم كامال روشن است-

 :تند گفت يكه كامال متوجه منظور او شده بود با حالت نينازن

 .بفروشم ايزودگذر دن يو شرافتم را به خاطر لذت ها نيكه د ستميمن جزء ان دسته از دخترها ن-

 .ديد تنها بودامدم شما با مسعو ياما اگر من نم-

 :حرف ها احساس شرم كرد از جا برخاست و گفت نيكه با ا نينازن

 .ماندم  ينم نجايهرگز ا نديا يدانستم اقا مسعود امروز به منزل م ياگر م ديمطمئن باش-

 :گفت يمسعود عصبان. با عجله به اتاقش رفت سپس

دهم  ياست و من به تو اجازه نم ياو دختر پاك. ستين يكن يان طور كه تو فكر م نيبه خدا نازن ؟يادب شده ا يقدر ب نيتو چرا ا-

 .يكن نيبه او توه
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 :جواب داد يتفاوت يبا ب ماندانا

 گردند؟ يبرم يپدر و مادرت ك يراست م،يخب حاال بگذر-

 :جواب داد  يحوصلگ يبا ب مسعود

 .يتلف نكن نجايدانم ، تو هم بهتر است وقت خود را ا ينم-

 :رفت گفت يم ونيزيكه به طرف تلو يدر حال اندانام

 كند؟ ياحساس خستگس م زشيكنار دوست عز يچرا تلف؟ مگر كس-

 دنيبود كه خانواده مهرارا به خانه برگشتند و با د 12ساعت . شد ونيزيتلو يكنار مسعود نشست و مشغول تماشا اليخ يب سپس

 :ديارام پرس يسودابه با ظاهر. ماندانا تعجب كردند

 خانواده ات خبر دارند؟ ؟يمانده ا نجايوقت ا ريچطور تو تا د زميعز-

 :نگران كننده گفت يو خسته مسعود انداخت و با لحن ضيبه چهره مر ينگاه ماندانا

من . بمانم نجايداشت، او از من خواهش كرد ا يچه حال ديدان ينم. او امده بودم  ادتيع يبد بود، من برا يليمسعود جان حالش خ-

 :به پسرش انداخت و گفت يبا خشم نگاه ديفر. هستم نجايهم به خانه اطالع دادم كه شب ا

 .يشد يمزاحم ماندانا خانم م ديتو نبا-

 :ديستاره با تعجب پرس. گفتن نداشت به ناچار سكوت كرد يبرا يكه حرف مسعود

 كجاست؟ نينازن يراست-

 :پاسخ داد مسعود

 .كند يكنم استراحت م يبه اتاقش رفت ، فكر م شيدو ساعت پ-

 :نگران به طرف پسرش رفت و گفت سودابه

 د؟يشام خورده ا يراست.  يتو هم بهتر است به اتاقت برو زميعز-

 .نخورده است يزيچ نيبله، فقط نازن-

 .برم يرا به اتاقش م نيمن خودم شام نازن دياستراحت كن ديندارد ، شما برو يبيع-
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 .كرد يامد در ان استراحت م يكه هر وقت به انجا م ياتاق. اتاقش شد يو راه ديگونه سودابه را بوس ماندانا

 :به همسرش انداخت و گفت ينگاه سودابه

 .يشناس يرا م يدختر موذ نيتو كه خودت ا. بماند  ششيدانم مسعود از ماندانا نخواسته كه پ يمن م-

 :گفت يبا نگران ستاره

 . دييامده باشد به من بگو شيپ يبهتر است شامش را من ببرم كه اگر موضوع. زده باشد يخرف نيبه نازن ترسم ماندانا يم-

 .است يفكر خوب-

 يجواب يستاره چند ضربه به در نواخت ول. كرد نياتاق نازن يغذا را به دست دخترش داد و او را راه ينيبعد سودابه س يقيدقا

 .بود و در افكارش غرق بود دهيتخت دراز كش يرو نينازن. به ناچار ارام در را باز كرد.  دينشن

 .خانم يريگ ينم ليسالم ، ما را تحو-

 :بلند شد و گفت شياز جا جانيستاره با ه يصدا دنيبا شن نينازن

 ؟ ديامد يسالم ، ك-

 .به اتاقت اوردم من هم ان را ،يمسعود گفت هنوز شام نخورده ا. شود يم يساعت مين-

 :به او انداخت و گفت يبا سپاس نگاه نينازن

 .ممنون ، راستش اشتها ندارم يليخ-

 :را در هم كرد و گفت شياخم ها ستاره

 .حرف من و مامان حرف بزن يرو ياگر جرات دار-

 :را از دستش گرفت و گفت ينيس نينازن

 .خورم يداشته باشم م ليچشم، فقط تا انجا كه م-

 ديفهم نيدرهم نازن افهيق دنيبا د. نگاهش كرد  يركيمبل نشست و با ز يستاره رو. بعد ارام قاشق غذا را به دهان گذاشت  و

 :گفت يبا مهربان نيبنابرا. رخ داده است  ياتفاق

 امده؟ شيپ ي، مشكل يناز-
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 نه، چطور مگه؟-

 .بگذار انيافتاده با من درم ياگر اتفاق ،يگرفته ا يليخ-

 :را به ستاره دوخت و گفت نشيسپس نگاه غمگ. دياب نوش يجرعه ا نينازن

 هستم؟ يستاره به نظر تو من چطور دختر-

 :زد و گفت يلبخند گرم ستاره

 .يفرشته ا كيتو -

 .دميپرس ينه، جد-

 .يمانيو با ا بياز همه مهم تر نج ،يي، راستگو يقشنگ ،يگفتم، تو مهربان يبه خدا من جد-

 :ديانداخت و ارام پرس ريه زسرش را ب نينازن

 ستم؟ين يمن دختر سبك سر يعني-

 :را گرفت و گفت شيدستها يكتارش نشست و با مهربان ستاره

 به تو كرده است؟ ينيتوه يچه كس ستيطور ن نينه، اصال ا-

 :گفت يزد و با دستپاچگ يبا لبخند نينازن

 ...ديكس، فقط خودم فكر كردم شا چيه-

 :گفت تيحرفش را قطع كرد و با عصبان ستاره

 !يكن يناعادالنه قضاوت م يطور نيدر مورد خودت ا يكن يجا م يتو ب-

 !يممنون، تو واقعا مهربان-

 :گفتگو گفت ريمس رييتغ يبرا سپس

 ماندانا رفت؟ يراست-

 :اسم ماندانا چهره اش در هم شد و گفت دنيبا شن ستاره

 .رده، حاال هم رفتند استراحت كنندنه، خانم خودش را امشب مهمان ك-
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 دارد؟ يستاره ، او با شما نسبت يراست-

 :و گفت ديكش ياه ستاره

 يسهراب يدچار مشكل شد و اقا نياما در راه ماش ميان زمان ما به مسافرت رفته بود. گردد  يبر م شيبه چند سال پ يياشنا نيا-

من . ديهر دو خانواده را به طرف هم كش گانهيكشور ب كيهمزبان در  كيوجود . انها هم به گردش امده بودند . ديبه دادمان رس

هستند  يمغرور و خودخواه اريبس يادم ها يخانواده سهراب. از همه انها متنفر بودم يعني امديخوشم ن ااز همان لحظه اول از ماندان

چندسال گذشت و خواه ناخواه رابطه . بزرگ شده اند يماندانا و مهرداد با فرهنگ كامال غرب. را لوس بار اورده اند شانيكه بچه ها

 .ستيما ن نيهم ب يا مانهيصم انهر چند روابط چند. افتيدو خانواده ادامه  نيب

 :ديپرس ديبا ترد نينازن

 دارند؟ يبه نظر تو مسعود و ماندانا با هم رابطه عشق-

 نهم قسمت

چرخد  يسبكش مدام اطراف مسعود م يماندانا با رفتارها يمسعود از ماندانا متنفر است ول! يزن ياست كه تو م يچه حرف نينه، ا-

 .ندارند يحركات زشت دخترشان مخالفت نيو خانواده اش هم متاسفانه با ا

 مسعود به ماندانا عالقه ندارد؟ يتو مطمئن-

 لميفردا مطمئنا ف ،يو راحت بخواب يفكرها نكن نياز ا گريتو هم بهتر است د. نددا يبله، او ان قدر از ماندانا متنفر است كه خدا م-

 .ميدار يينمايس

 .باشد، از شامت ممنونم-

 .ريكنم و شب بخ يخواهش م-

 .ريشب تو هم بخ-

ان دو وجود ندارد؟ اما از كجا معلوم؟ اصال چرا  نيب يرابطه ا يعني. ديشيبه ماندانا و مسعود اند نياز خارج شدن ستاره، نازن بعد

 من مهم باشد؟ يموضوع برا نيا ديبا

 .كرد بخوابد يو سع ديدست از فكر كردن كش نيبنابرا
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 .ديسر خود د يزده باال جانيو او را ه ستيخواب الود به ستاره نگر يشد و با چشم ها دارياز خواب ب ديشد يبا تكان ها صبح

 ؟يكن يم دارميب يطور نيا يشده چرا اول صبح يچ-

 .شروع شده يينمايس لميظهر است، دوما پاشو ف كياوال حاال نزد-

 :ديمتعجب پرس نينازن

 ؟يلميچه ف-

 .امده اند و خودشان را ناهار دعوت كرده اند نجايخانواده ماندانا به ا-

 .ميا يخب باشد تو برو من هم م-

 .كه از حسادت بتركند مينه، دوست دارم با هم برو-

 :شد گفت يكه از بستر بلند م يدر حال نينازن

 .يهست يتو هم عجب بدحنس-

سالم كرد و نگاه انها متوجه  يبه ارام نينازن. وارد سالن شدند همه دور هم جمع بودند يوقت. بعد هر دو اتاق را ترك كردند يقيدقا

 .اش شد

 :فتحلقه كرد و گ نيدستش را دور كمر نازن ستاره

 .كنار ما بماند يامده و قرار است چند سال رانيتازه از ا. جان  نينازن زمانيعز اريكنم دوست بس يم يمعرف-

فقط پسرشان مهرداد از جا برخاست و نگاه هرزه اش را به او دوخت و . كردند يبه همراه ماندانا سالم سرد يسهراب يو اقا خانم

 ديدست مهرداد را در دست فشرد و كنار سودابه و فر يهم به سرد نينازن. بر لب داشت سالم كرد يكه لبخند زشت يدر حال

 :نگاهش كرد و گفت يسودابه با مهربان. نشست

 اورم؟يصبحانه ب تيبرا يخواه يم زميعز-

 .نه، خاله جان ممنون-

 :دستش را دور گردنش حلقه كرد و گفت ديفر

 بود؟ امدهين شيپ تيبرا يمسعود كه مشكل با.  يبدحال بود يكم شبيد دميشن-
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 :زد و گفت يتصور لبخند نيبا ا. پدرش افتاد اديناخود اگاه به .  ستيبه نگاه دلسوز و مهربان او نگر نينازن

 .خسته بودم ينه عموجان، فقط كم-

 .دانم چرا نگرانت شدم يخدا رو شكر نم-

 :گفت يبا مسخره گ ماندانا

 .به مسعود گفتم او مرا متوجه اشتباهم كرد يوقت د،يفكر كردم خدمتكار اورده ا دميخانم شما را د نيكه نازن روزيراستش د-

 :انداخت و گفت يبه خانم سهراب يسودابه با خشم نگاه. سكوت كردند يحرفش همگ نيا با

 .نگر هستند يسطح يلينگار جان دخترتان خ-

 :كرد و گفت يخنده ا نگار

 است؟ يبد يزيبدهد چ تيبه سر و وضعش اهم يكه كس نيا-

 :شد جواب داد يكه به زحمت از گلو خارج م ييبا صدا مسعود

پوشند  يساده لباس م نيخانم كه چن نيمن طرز پوشش خانواده ام و نازن. بودن است  انيعر يكنم منظور شما از اراستگ يفكر م-

 .كنم يافتخار م

 :گفت يبا مهربان رديكه بحث باال نگ نيا يداخت و برابه او ان ينگاه حق شناسانه ا نينازن

 .خودم هم متوجه سر و وضعم شدم يحت. واقعا نامرتب بودم روزيد. حرف ماندانا جان را قبول دارم -

 :نگاهش كرد و گفت مايبار مسعود مستق نيا

 .ديبه سر و وضعتان برس ديبه من بود كه فرصت نكرد يدگيبه خاطر رس-

 :كرد و گفت ديكه حوصله اش سر رفته بود رو به فر يسهراب ياقا. اكتفا كرد  يجواب دادن به لبخند يبه جا نينازن

 .ميو جوان ها را به حال خودشان بگذار ميجان بهتر است ما به شطرنج خودمان برس ديفر-

به نزد سودابه رفت و به او  زيد نكه حوصله اش از ان جمع سر رفته بو نينازن. اشپزخانه شد  يبلند شدن انها سودابه هم راه با

 گفتك

 .تا من انجام بدهم دييبه من بگو ديدار يخاله جان اگر كار-
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 :گفت يعصب يبا حالت سودابه

 يانها از تو عذر م يمن به جا زم،يعز نينازن! ام دهيحد پر افاده ند نيتا ا ييخواهند ؟ ادم ها ياز جان ما چه م نهايدانم ا ينم-

 .خواهم

 .ستيشما ن ريكه تقص نيا.دارد ياخالق خاص يخب هر كس. جان، من اصال ناراحت نشدم نه خاله -

 :زد و گفت شيبه رو يلبخند مهربان سودابه

 م؟يدرست كن يامروز ناهار چ يدوست دار-

 .ديسوال را از مهمانانتان بپرس نيبهتر است ا-

 .حاال هم ناز نكن و بگو ،يمهم هست ميفقط تو برا-

 :گفت طنتيبا ش نينازن

 .يرانيكامال ا يغذا كيمن هوس كردم امروز خودم غذا درست كنم -

 ؟يمثال چ-

 .اش افكند و نشان داد مشغول فكر كردن است يشانيبه پ ينيچ نينازن

 :گفت يبعد با شاد يقيدقا

 .و فسنجان يقورمه سبز-

 :زده گفت جانيه سودابه

 .رفته است ادميفسنجان نخورده ام ؟ اصال مزه اش از  چند سال است يدان يم. شود ينم نيبهتر از ا! هيعال-

 :ظاهر خندان انها گله مند گفت دنيبا د.  وستيدرهم به جمعشان پ يا افهيهمان حال ستاره با ق در

 .ديشنو يو گل م دييگو يگل م نجايو خودتان ا ديمرا انجا تنها گذاشته ا-

 :را نوازش كرد و گفت شيبا عشق موها سودابه

 دختر مرا ناراحت كرده است؟ يچه كس-

 :با بغض گفت ستاره
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 من اُملم؟ يمامان راست. ديگو يبه من م ديا يماندانا هر چه از دهانش در م-

كمك  نيجا بمان و به نازن نيهم يانها باش شيپ يحاال كه دوست ندار. حرف را زده است نيا يكرده هر كس خوديب زم،ينه عز-

 .كن

 .رفتم يجهنم برو، م هي ديگفت يمانم ، اگر هم م يحتما م-

 .زميخدا نكنه عز-

بعد . به كارها شدند يدگيبعد سودابه پس از دادن سفارشات الزم اشپزخانه را ترك كرد و دو دختر جوان هم مشغول رس يقيدقا

 :زده گفت جانيخورش ها ه دنيبا د ديفر. فرا خواند  زيسپس همه را سر م ديرا چ زيم ييبايبه ز نياز اماده شدن غذاها، نازن

 .واقعا دستت درد نكند دخترم. و فسنجان يبه به ، قورمه سبز-

 قاشق را كه به دهان گذاشت حالت چهره اش عوض شد و گفتك نياول ماندانا

 .امديمن كه اصال خوشم ن-

 :گفت ينگار خانم با نگران. ديخودش را كنار كش سپس

 .د تا قاشق به زور بخورمثل ما چن يكن يضعف م ياگر نخور زميعز-

 :به مسعود انداخت و گفت ينگاه ماندانا

 .خورم يغذا م رونيروم ب يهمراه مسعود م-

 :گفت يبزند نگار با شاد يحرف يكه كس نيقبل از ا و

 .بهتر است يطور نياره ، ا-

 :پسرش انداخت و گفتبه  ينگاه يسودابه با دلسوز. كه در تنگنا قرار گرفته بود به ناچار از جا برخاست  مسعود

 ...پدرت يخواه يم يكن ياگر احساس كسالت م-

 :گفت يبه ارام مسعود

 .ميگرد ي، زود برم ستين يمهم زيچ-

دار به هم انداختند و ستاره سرش را به نشانه تاسف تكان  يمعن يو ستاره نگاه نينازن. بعد هر دو از منزل خارج شدند  يقيدقا
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كوتاه بسنده  يبه جواب ها نيشد كه نازن يمشغول صحبت م نيمهرداد با نازن يغذا در سكوت كامل خورده شد و فقط گهگاه. داد

 :گفت به او افكند و ينگاه يتفاوت يبا ب نينازن. به اشپزخانه امد هردادموقع شستن ظرف ها ، م. كرد يم

 ؟يسهراب ياقا ديدار اجياحت يزيچ-

 :امد ارام گفت يم كشيكه نزد يدر حال مهرداد

 .امدم كمكتان كنم د،ييكه تنها دميد-

 .دياز اشپزخانه خارج شو ديحاال هم لطف كن. به كمك شما ندارم ياجيممنون ، احت-

 :انداخت و گفت نينازن فيزشت به اندام ظر ينگاه مهرداد

 .ديگفت كه شما محشر يماندانا راست م-

 د؟يكه با ظرف شستن خرابش كن ستين بايز يدستها نيا فيح اصال

 :كرد ارام باشد گفت يم يسع يكه به سخت نينازن

 ...رونيب ديمن از شما نظر نخواستم ، حاال هم لطفا برو-

 .حرفش را خورد  نيهمان حال سودابه به اشپزخانه امد و نازن در

 :انداخت و گفت نيبه نازن ينگاه سودابه

 زم؟يامده عز شيپ يمشكل-

 .نديخواهند لطف كنند و ظرف ها را بشو ينه فقط اقا مهرداد م-

 .ياستراحت كن يتوان يخوب است تو هم م يليكه خ نيا-

 :رو به مهرداد كرد و گفت سپس

 ؟ييا يتو نم نينازن. ديدستكش انجاست، حتما دستتان كن-

مشغول شستن  تيبه سنگ خورده بود با عصبان رشيمهرداد كه ت. كرد و همراه سودابه اشپزخانه را ترك كرد  يخنده شاد نينازن

 :به سودابه افكند و گفت ينگاه يبا قدردان نينازن. ظرف ها شد

 .كند يهمه ظرف ضعف م ني، ولس بدبخت با ا ديپسر سمج نجات داد نيو مرا از دست ا ديواقعا به موقع امد-
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 .از ان غذاها بخورد يخواست كم يم يكردند؟ طفل رونيب يچطور پسرم را با ان حال بدش راه يدياست ، ندحقش -

 .چون از نگاهش خواندم كه از غذا خوشش امده است. اقا مسعود برداشتم يغذا برا يخاله جان من كم-

 :گفت طنتيبا ش سودابه

 !يخوان ينگاه پسر مرا م گريحاال د! بال يا-

 :كه از شرم سرخ شده بود گفت يحال در نينازن

 ...نداشتم ينه، به خدا منظور-

 .كردم يشوخ زم،يدانم عز يم-

 :ديانها پرس دنيبا د نگار

 مهرداد كجاست؟-

 :خونسرد جواب داد يليخ سودابه

 .ديشو يدر اشپزخانه ظرف ها را م-

 .ديشو يپسر من ظرف ها را م-

 .مينكرد يبود، ما هم مخالفت ليبله، خودش ما-

 .دنديخند طنتيانداخت و هر دو با ش نيبه نازن ينگاه سپس

 نيچرا مسعود ا نديگو يمامان و بابا هم م.همه انتظار خسته شده ام نياز ا. يمرا روشن كن فيهر چه زودتر تكل ديمسعود تو با-

 دهد؟ يقدر لفتش م

 :با خشم نگاهش كرد و گفت مسعود

 .يقبول كن يخواه يتو خودت نم نكهيمثل ا يول. م كردم اول معلو يتو را همان روزها فيمن تكل-

 ...ان دختر  شيپ تي؟ حتما گلو يزن يحرف را م نياخه چرا ا-

 :گفت يحوصلگ يبا ب مسعود

ماندانا ما از دو  يدان يم. شناختم  يرا نم نيدادم اصال نازن يكه من به تو جواب منف شيچند سال پ. كنم ادامه نده  يخواهش م-
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تو را  اقتيفقط من ل ،يخوب يليتو خ. تو بگذارم يرو يراديا چيتوانم ه يمن نم. ميخاص خودمان هست يخانواده با فرهنگ ها

 .ميخودمان را بكن يما زندگ يو بگذار هر دو ارافكار دست برد نياز ا. ندارم

 :و گفت ستيبا نگاه خمارش او را نگر ديوشن يرا م السشيكه گ ينداشت در حال ينيكه قصد عقب نش ماندانا

 .است يكاف ميبرا ميكه ما با هم دوست هست نيهم-

 .حالت به خانه ببرم نيها نخور، حوصله ندارم تو را با ا يلعنت نيقدر از ا نيا-

 .دييشما بگو يچشم ، هر چ-

 .ميبلند شو به خانه برو يخب ناهارت را كه خورد-

 .ميحوصله ندارم بهتر است فعال تنها باش-

 :نگاه خسته اش را به او دوخت و گفت مسعود

 ؟يكن يم تيقدر اذ نيندارم؟ چرا ا يمن حال خوب ينيب ينم-

. شد يناچار از جا برخاست و همراهش راه ديد يرفتن مصمم م يماندانا كه او را برا. بلند شد يصندل يتوجه به او از رو يب سپس

كرد متنفر بود  يكه خود را نزد او خوار م نيچقدر از ا. در هم بود شياخم ها.  ستيمسعود نگر مرخيكه نشستند به ن نيدر ماش

 يثروتمند بودند و مسعود هم شغل پردرامد اريخانواده مهرارا بس. اورد يشد او را به دست م يمكه  يا لهيبه هر ح ديبا يول

صورت پول  نيبد. كرد يطالق م يتقاضا يگرفت و بعد از مدت يم يباال هيد مسلما مهرتوانست با او ازدواج كن ياگر م. داشت 

 14با او از . نداشت  يخوب يتنها بود كه وضع مال يپسر ديويد. برسد  شياهايتوانست به مرد رو يشد و م يم دشيعا ياديز

 .اشنا شده بود و تا به حال ارتباطشان را حفظ كرده بودند يسالگ

 :سودابه پسرش را مخاطب قرار داد و گفت. به خود گرفت و همراه مسعود داخل شد  يشاد افهيق دنديبه منزل رس يوقت

 پسرم؟ يغذا خورد-

 :جواب داد يحال يبا ب مسعود

 .بخورم يزيكند كه نتوانستم چ يانقدر سرم درد م-

 گرمش كنم؟ يخواه يغذا برداشته م تيبرا نينازن-

www.IranMeet.com

www.IranMeet.com


W
W

W
.IR

ANMEET.C
OM

 

 

كتابخانه نودهشتيا  گل قلعهمريم–عشقسفر                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٥

پسرش به  ديد يسودابه نگاه او را دنبال كرد و وقت. انداخت كه مشغول صحبت با ستاره بود نيبه نازن يچشم نگاه رياز ز مسعود

 شامديپ نيو حاضر جواب عالقه مند شده و از ا نيريدختر ش نيكرد مسعود به ا ياحساس م. بر لب اورد يشده لبخند رهيخ نينازن

 :گفت يدختر جوان به ارام.  درا صدا ز نينازن. خوشحال بود

 .دييبله، خاله جان بفرما-

 .يرا بكش شيخواستم زحمت گرم كردن غذا يمسعود گرسنه است م زميعز-

 .الساعه نيچشم ، هم-

 :به مادرش انداخت و ارام زمزمه كرد  ينگاه يمسعود با قدردان. برخاست و به طرف اشپزخانه رفت نينازن

 .ممنون مامان-

مسعود  دنيبا د. را پشت سرش احساس كرد ارام سربرگرداند يكه وجود كس نينازن. نه شداشپزخا يراه نيسپس به دنبال نازن و

 :ديپرس

 گردش خوش گذشت؟-

 :دوخت و گفت نيرا به صورت شاداب نازن نشينگاه غمگ مسعود

 د؟يانداز يشما هم مرا دست م-

 :و ادامه داد ديكش ياه

 .ندارد ياشكال-

 :صادقانه گفت نينازن

 .قصد مسخره كردن شما را نداشتم ديباور كن-

مسعود با . ستاديخود ا يمسعود بر جا يگذاشت قصد ترك كردن اشپزخانه را داشت كه با صدا شيرو شيبشقاب غذا را پ يوقت

 :خاص گفت يحالت

 را بخورم؟ ميتا من غذا دياگر امكان دارد كنارم بمان-

 دارد؟ يا دهيبودن من در كنارتان چه فا-
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 :گفت يبا نگاه ساده و كودكانه ا مسعود

 .شود يم شتريب مياشتها-

 شود؟ يماندانا خانم ناراحت نم مياگر من و شما در اشپزخانه تنها باش ديمطمئن-

مهم  مياو برا ديدانم چرا شما فكر كرده ا ينم. شوم ياز دستتان دلخور م ديقدر در مورد او صحبت نكن نيكنم ا يخواهش م-

 .است

 :گفت ديكش يرا كنار م يكه صندل يالدر ح نينازن

 ...كنم ، مطمئنم  يفكر نم-

 .ديكن يكنم كه اشتباه فكر م يبه همه مخصوصا شما ثابت م يروز-

 :ديانداخت و پرس نيبه نازن ينوشابه اش نگاه دنينوش نيدر ح. مكث مشغول خوردن غذا شد يبعد از كم و

 شود؟ يشروع م تانيفردا كالسها-

 .بله-

 د؟يدار جانيه يليحتما خ-

 :گفت يبا كالفگ نينازن

 .ندارم يهمزبان چيه. است  بيغر ميبرا زيهمه چ. ترسم يم ميتوانم بگو يفقط م. را كه دارم چه بگذارم  يدانم اسم احساس ينم-

 :و گفت ستيو با نگاه نافذش او را نگر دياب سر كش يجرعه ا مسعود

مختلف  يها تيدر دانشگاه همه جور ادم با مل. ديهست يشما دختر مقاوم.  ديكن يعادت م طيشرا نيزود به ا يليمن مطمئنم خ-

من حساب  يرو ديتوان يم ديبرخورد كرد ياگر هم به مشكل. ديبه درستان توجه داشته باش ديكن يسع ديشما فقط با. شود يم دايپ

 .ديكن

 .ميايكنم از پس مشكالت برب يدهم سع يقول م د،يكن يمرا ارام م تانيشما با خرفها-

كه  نينازن. حاال او را بهتر شناخته بود. ان دختر مغرور و لوس نبود گريد نيدر نظرش نازن. اش را به او دوخت رهينگاه خ مسعود

 :گفت ينگاه او را احساس كرد به شوخ ينيسنگ
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 .كور شود تانيقرار نبود با بودن من اشتها-

 :دادبه خود امد و ارام جواب  مسعود

 .ديكردم كه چقدر مصمم هست ينه، داشتم به شما نگاه م-

 .ديخوب با هم خلوت كرد نميب يبه به، م-

خواست خطاب به  يكه از جا برم يدر حال نينازن. كرد يبود و نگاهشان م ستادهيا نهيماندانا دست به س. دو به طرف برگشتند  هر

 :مسعود گفت

 .شود، با اجازه شما يم شتريب تانيفكر كنم با بودن ماندانا خانم اشتها-

 :گفت يو عصب ديمسعود ظرف غذا را عقب كش. تفاوت از كنار ماندانا گذشت يب سپس

 ؟يدار يهم دست از سرم برنم نجايا-

 .، نگرانت شدم زميعز-

 .يندارد كه نگران من شو يمن حالم خوب است، لزوم-

 .ستيبه من ن ياجياحت نيدانم، چون با وجود نازن يبله م-

مشت گره  نيماندانا خشمگ. گذاشت  شياز جا برخاست و تنها اليخ يب نيبنابرا. به او بدهد  يخسته تر از ان بود كه جواب مسعود

 :و با نفرت گفت ديكوب زيم يشده اش را رو

 .باالخره مسعود مال من خواهد شد يول. خورد يشما به هم م يحالم از هر دو-

 يكرد و برا يعذرخواه يكرد اواسط مهمان يفردا اماده م يخودش را برا ديكه با نيداشت اما نازناز شب ادامه  يتا پاس يمهمان

 .استراحت به اتاقش رفت

 چهارم فصل

 اول قسمت

دختران رنگارنگ  نيا يخواست االن به جا يچقدر دلش م. استادان يدانشگاه، حت طيمح ان،يدانشجو.تازه بود شيبرا زيچ همه

 بيگنگ و غر ينشسته بود و با حالت يكردند اما حاال تنها گوشه ا يم طنتيدوستش الله كنارش بود و مثل گذشته ها سر كالس ش
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 .كرد يم ييباز هم احساس تنها يداشت ول يتسلط كاف يسيكه به زبان انگل نيبا ا. ستينگر يم انيبه دانشجو

. كردند يكه بچه ها به خاطر نوع پوشش او را مسخره م نيبه خصوص ا. قرن گذشت كيبه اندازه  شيساعت كالس برا پنج

 يبه هر زحمت ديبا يول. كه هم جنس انها بود از خود متنفر شد نياحساس شرم كرد و از ا يبا نگاه به ظاهر دختران خارج نينازن

 .كرد يبود وجود انها را تحمل م

 نشيكه كنار ماش ديناگهان مسعود را د.  ستيكالسش از دانشگاه خارج شد و سردرگم اطرافش را نگر نياز اتمام اخر پس

 .و منتظر اوست ستادهيا

 روز چطور بود؟ نيسالم اول-

 .خسته كننده يليخ-

 :گفت يظاهر يبا اخم مسعود

 .ديقرار نبود روز اول، جا بزن-

 .داشتم يده اروز كسل كنن يقولم هستم، ول يهنوز رو ديباور كن-

 .شما را به منزل برسانم ديحاال سوار شو. ديكن يم دايدوست خوب پ كي يمن مطمئنم به زود-

 .شوم يممنون، مزاحم شما نم-

 :باز كرد وگفت شيسپس به كنارش امد و در را برا. كرد ينگاهش م طنتيانداخت و با ش نيبه نازن ينگاه مسعود

 .خانم ديسوار شو دييبفرما-

. كه غرق در افكارش بود ستينگر نينازن يبايز مرخيحركت مسعود به ن نيدر ح. شد نيسر داد و سوار ماش ينده بلندخ نينازن

 :ديپرس يبا كنجكاو نيبنابرا

 امده؟ شيپ يمسئله ا-

 :شد و گفت رهيگرفت و به او خ ابانينگاهش را از خ نينازن

. بود زيخاطره انگ اريبس ميبرا يرا گذراندم ول يكه روز سخت نياقا مسعود با ا ديدان يم. كردم  يامروز فكر م عينه فقط به وقا-

 .چند مرده حالجم نميدوست دارم خودم را محك بزنم و بب
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 د؟يديمهرداد را ند يراست! ستيعال نيا نيافر-

 خواند؟ يجا درس م نيمگر او ا! مهرداد-

 .باالتر استفقط چند ترم از شما . است  يپزشك يبله، او هم دانشجو-

 :گفت زينفرت انگ يبا حالت نينازن

 .باشد يطور نيا ديدانم چرا شانسم با ينم-

 د؟يا يتو از مهرداد بدت م-

 .كرد يبه من م يچه نگاه چندش اور روزيد ديدان يبله، نم-

 :گفت تيبا عصبان مسعود

 .دانم يكرد حتما به من بگو، زبان او را خوب م جاديمزاحمت ا ياگر زمان-

 .به اوست يتوجه ا يراه ب نيكنمبهتر يفكر م. ميا يخودم از پسش بر م ديمطمئن باش-

 :شاد به چهره اش گرفت و گفت يحالت مسعود

 م؟يناهار به رستوران برو ديموافق يراست-

 .امكان دارد خاله نگران شوند-

 .تتان باشمرا من در خدم يفكر نكنم مامان انقدر نامهربان باشد كه اجازه ندهد چند ساعت-

 :و گفت ستيبه نگاه مشتاق او نگر نينازن

 .ميقبول، برو-

 .شرط كيفقط به -

 ؟يچه شرط-

 .ميتر باش يميدوست دارم با هم صم. ديصحبت نكن يقدر با من رسم نيكه ا نيا-

 :با خنده گفت نينازن

 د؟يكن يصحبت م يپس چرا خودتان با من رسم-
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 :و گفت ديشادمانه خند مسعود

 .دهم درست صحبت كنم يبله ، حق با شماست، من هم قول م-

 :گذاشت گفت يمعده اش م يكه دستش را رو يدر حال نينازن

 .معده ام درد گرفت ديباور كن م،يتعارفات را كنار بگذار نيبه نظر من بهتر است حاال ا-

 .ديرفته بود ببخش ادميبلهف -

 .ردپدال گاز گذاشت و با سرعت حركت ك يپا رو سپس

 :گفت جانيبه اطرافش انداخت و با ه ينگاه نينازن

 .است ييبايز اريبس يجا-

 .ميا يم نجايبله، اغلب اوقات من همراه دوستانم به ا-

 :به طعنه گفت نينازن

 منظورتان از دوستانتان ماندانا است؟-

 :و گفت ديكش شيبه موها يدست يبا كالفگ مسعود

 .تا چه حد از ماندانا نفرت دارم ديدان ينم. دياورياسم او را ن ميگو يبار م نيچندم يبرا-

 د؟يموضوع ببند نيا يو چشمتان را رو ديقدر خودخواه باش نيا ديتوان يچطور م. از اندازه به شما عالقه دارد شياو ب يول-

 د؟يرا ثابت كن يزيچه چ ديخواه يشما م-

 ...خواستم  ي، فقط م يچيه-

 :كرد و گفت نيبه چشمان نازن يشد نگاه يم ليبه سمت جلو متما يكه كم يسخنش را قطع كرد و در حال مسعود

شما پاك جلوه دهم چون انسان  يخواهم خودم را برا يم ديخواهم فكر كن ينم. من وجود ندارد  يدر زندگ يدختر چيه-

 .گونه موارد خود را الوده نكنم نيكرده ام در ا ياما من سع. و مطمئنا سراپا گناه  زالخطاستيجا

 :نداشت با لجاجت گفت ينيكه قصد عقب نش نينازن

 كه ماندانا ان را ندارد؟ ديتان در نظر دار ندهيهمسر ا يبرا يژگيشما چه و-
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 :فتگ يو با مهربان ستينگر نينازن يبه سر تا پا يقيرا در هم حلقه كرد و با نگاه دق شيداد و دست ها هيتك يبه صندل مسعود

 ياو فكر م. توانم به ماندانا دل ببندم  ينم ،ياست ول ياو دختر بد ميگو ينم. ميمن و ماندانا چند سال است كه با هم اشنا هست-

 ديخواهد با د يگردد و نم يم يحول مسائل ماد شهيهم.  ستياو مهم ن يو باطن برا ستيداشته باشد كاف بايز يكند اگر ادم ظاهر

 ليدال نيفكر كنم ا. تيميشود نه نجابت و صم يم دهيفقط ناز و عشوه د شيدر صحبت ها. نگاه كند رامونشيبه مسائل پ يبازتر

 ست؟يطور ن نيباشئ ا يشما كاف يبرا

 :او گفت يحالت عصب دنيبا د نينازن

 .من اصال قصد ناراحت كردن شما را نداشتم ديببخش-

 .ستين يمسئله ا-

 :و گفت اشاره كرد شيمقابل رو يبه بستن سپس

 .شود ياب م دييبفرما-

 .كرد رييتغ يحالت چهره اش از مزه خوب بستن. قاشق را به دهان گذاشت  نياول تيبا رضا نينازن

 :ديپرس يركيبا ز مسعود

 خب، چطور است؟-

مامان و  ايهر وقت با دوستانم . دوست دارم ايدر دن يگريد زياز هر چ شتريرا ب ياما من بستن ديكن يباور نم. خوشمزه است يليخ-

 .كنم يكردند كه اشت يم يمرا راض يبستن دنيكردم انها با خر يبابا قهر م

 :زد و گفت يقهقه ا مسعود

 .ديباش ينازك نارنج ديا ياصال به شما نم يول-

 .ديپس معلوم است هنوز مرا خوب نشناخته ا-

 .كه شما را بهتر از خودتان خواهم شناخت ديد ديخواهم ان وقت خواه يفرصت م يمن فقط كم-

 .ديمرا كامال بشناس ديشو يموفق م يشما ك نميشوم كه بب يپس من منتظر م-

 .دينكن يكه بدقول يالبته به شرط-
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 .ستمياتفاقا من اصال بدقول ن-

 د؟يرا فراموش كرد شتانيپس چرا قول چند ساعت پ-

 : ديبا تعجب پرس نينازن

 ؟يچه قول! قول-

 .ديها با من صحبت نكن بهيمثل غر ديقول داد-

 .ديكه شما هم به قولتان عمل كن يدر صورت. كنم با شما راحت تر صحبت كنم  يم يچشم ، سع. اه، بله فراموش كردم-

 ؟يچه قول-

 د؟ينظر كن ديدر صحبت كردنتان تجد ديمگر قول نداد-

 :سر داد و گفت ياز شاد يخنده ا مسعود

 .چشم، من هم به قول خود عمل خواهم كرد. ديبار هم شما برد نيبله، ا-

 .شدند يهر دو در سكوت مشغول خوردن بستن سپس

 دوم قسمت

 :به ظاهر اشفته اش كرد و گفت  يسودابه نگاه. دانست كتابش را كجا گذاشته است يبود و نم ختهيدرهم ر يحساب اعصابش

 نبود؟ فتيكتاب در ك شبيد-

 .نه، خاله جان-

 .يس حتما در دانشگاه جا گذاشته اپ-

 :گفت يلبه تخت نشست و با كالفگ نينازن

 .شدم يكردم متوجه نم يرا هم گم م فميبود كه اگرك ختهيانقدر اعصابم به هم ر روزيد-

 :و گفت ديكش شيبه موها يدست سودابه

 .شود رتيحاال هم زود اماده شو و به دانشگاه برو ممكن است د. ينكن تيخودت را اذ اديبهتر است ز-

 عيدر طول راه تمام فكرش را وقا. خانه را ترك كرد يعجوالنه ا يلباس با خداحافظ ضيبه ناچار از جا برخاست و بعد از تعو نينازن
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كه بعد از  نيرا داشت جز ا ياق و برخوردطاقت هر اتف. ديباالخره بعد از دو هفته مهرداد را سر كالس د. فرا گرفته بود روزيد

فورا كالس را ترك كرد  نيهم يشده بود برا يفوق العاده عصب. رساندنش انقدر اصرار كند يو برا ديايكالس مهرداد به طرف او ب

 .كتابش را جا گذاشته بود اريو به خاطر عجله بس

سربلند نمود و مهرداد را . امد نشد و به شدت با او برخورد كرد يكه از رو به رو م يدر افكار خود غرق بود كه متوجه شخص انچنان

 :زد و گفت يپسر جوان لبخند. ديد شيمقابل رو

 .يانيخانم ك ريروز بخ-

 يكم كم بچه ها وارد شدند و سر و صدا. از كنارش گذشت و به طرف كالس رفت يتفاوت يبه او بدهد با ب يانكه جواب يب نينازن

 .توجه بود يدوخته بود و نسبت به اطرافش كامال ب شيرو شينگاهش را به كتاب پ نينازن. كردند  جاديدر كالس ا ياديز

 .خانم ديببخش-

 .ديسبزه رو را در مقابل خود د يتعجب سرش را بلند كرد و دختر با

 د؟يبا من بود-

 :را به طرفش گرفت و گفت نيزد و كتاب نازن ينيلبخند نمك دختر

 .مال شما باشدكتاب  نيفكر كنم ا-

 :زده كتاب را از دست دختر گرفت و گفت جانيه نينازن

 كند؟ يشما چه م شيپ نيبله، ا-

ان را نزد خودم نگه داشتم كه . دميبه صفحه اول ان نگاه كردم و اسم شما را د. جا مانده بود يصندل يبعد از كالس رو روزيد-

 .امروز به شما بدهم

 :گفتنگاهش كرد و  يبا قدردان نينازن

 .دانم چطور از شما تشكر كنم يواقعا نم-

 :ديپرس دينگاه متعجبش را به دختر دوخت و با ترد سپس

 د؟يهست يرانيشما ا-
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 :دستش را دراز كرد و گفت دختر

 .هستم، از عربستان لهيجم-

 :مشتاقانه دستش را گرفت و گفت نينازن

 بپرسم؟ يشود از شما سوال يهستم م نيمن هم نازن-

 .ديبله ، راحت باش-

 د؟يكن يصحبت م يفارس يراحت نيچطور شما به ا-

 .دارند ييزبان اشنا نياز مردم عربستان با ا ياريالبته بس. است يرانيچون مادرم ا. كنند  يصحبت م يدر منزل ما همه فارس-

 .اش رفت يبه طرف صندل لهيداشت كه با امدن استاد ساكت شد و جم يگريقصد سوال د نينازن

تواند  يم لهيزد جم يكه حدس م نينازن. كرد يم نيگشت و نگاه مهربانش را نثار نازن يبه عقب برم يگهگاه لهيطول كالس جم در

همان نگاه مهربان و صادق  لهيجم. دوستش الله افتاد  ادي لهيجم دنيبا د. و شعف كرد يباشد احساس شاد ياو دوست خوب يبرا

 .زد يكه در چشمانش موج م طنتيبا همان برق ش. الله را داشت

 لهيخود را به جم يو با خروج استاد فور. باالخره انتظار به سر امد. هم كالم شود لهيبود كالس به اتمام برسد و بتواند با جم منتظر

 :و گفت ديرا كش نيكه لبخند بر لب داشت گونه نازن يدر حال ديكه عجله او را د لهيجم. رساند 

 .يامده ا ايهفت ماهه به دن تو نكهيدختر مثل ا-

 .چقدر از اشنا شدن با شما ذوق زده ام يدان ينم-

 :گفت يبا لحن كودكانه ا لهيجم

 .قهوه دعوت كن كيحاال كه من با تو دوست شدم پس مرا به -

حلقه كرد و  لهيمج يدستش را دور بازو نيبنابرا. است ياو چقدر دختر راحت و ساده ا ديشيو اند ستياو را نگر يبا شگفت نينازن

 :گفت

 .با تو ييكاكائو كيقهوه با من و ك-

 .قبول دارم-
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 لهيجم. دوخت لهياش را به جم رهيچانه زده بود نگاه خ ريكه دستش را ز يدر حال نيمقابلشان قرار گرفت نازن كيقهوه و ك يوقت

 :و گفت ستينگر نيرا به دهان گذاشت و به نازن كيك يتكه ا

 .؟ خوب بخور يهست يزيمنتظر چ-

 :كرد گفت يم نيريكه قهوه اش را ش يدر حال. به خود امد  نينازن

 .خوب از خودت بگو-

 :با خنده گفت  لهيجم

 . ميشو يباالخره با هم اشنا م. قدر عجله نداشته باش  نيا-

 :گفت  يرا در هم گره كرد و با ناراحت فشيظر يابروها نينازن

 .يستير ناصال مجبو. نگو يخواه يخب اگر نم-

فكر  ليدانست چرا اوا ينم. ساده و مهربان بود اريكننده اش بس رهيخ ييبايدختر با ز نيا.  ستينگر نيچشم به نازن رياز ز لهيجم

در رفتارش  يتكبر چيطور با اخم در مقابلش نشسته بود ه نيحاال كه او ا ياست ول يدختر مغرور و خودخواه نيكرد نازن يم

 .كرد يمشاهده نم

 :گفت يقرار داد و با مهربان نيدست نازن يزد و دستش را رو يلبخند

 .نداشتم يمرا ببخش منظور-

 :بر لب گفت يرا باز كرد و با لبخند شياخم ها نينازن

 .مثل بچه ها قهر كردم  يخود يتو مرا ببخش ، ب-

 .ندارد ياشكال-

 يشده بود با تمام شدن صحبت ها شيحرفها دنيكه محو شن نينازن. شرح حال خود كرد فيبه طور مختصر شروع به تعر پس

 :گفت لهيجم

 .جالب است يليخ نياست؟ ا يرانيواقعا مادرت ا-

مادرم با . مهم نبوده است شيبرا زيچ چيه گريشود د يكه عاشق مادرم م يپدرم هنگام. شود  يسرش نم زهايچ نيبله عشق ا-
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 .دياش را هم فراموش نما يزبان اصل يكرد كه پدر حت يعشق خود كار

 .كند دايقدر بر پدرت تسلط پ نيكه توانسته است ا يدار يعجب مادر پر قدرت-

 :شد و گفت رهيخ نيبه چشمان نازن لهيجم

 .كس جرات مخالفت با او را ندارد چيشود ه يم رهيبه ادم خ يوقت. چشمان مادرم جذبه چشمان تو را دارد -

 :با لحن شوخ گفت نينازن

 قدرت چشمانم حساب كنم؟ يتوانم رو يمن م يعني-

 .كه معلوم است، افسونگر نيا-

 !لهيجم يبدجنس يليتو خ-

 .دياز سرما بر خود لرز نيوارد محوطه شدند نازن يوقت.  دنديخند يهر دو با شاد سپس

 سردت شده؟ ه؟يچ-

 .شوم يم ماريسرد ب يهوا نيو با كوچكتر فميضع يليبله، من خ-

 ؟يرو يحاال كجا م-

 منزل ، تو چطور؟-

 .منم مثل تو-

 ؟يكن يم يتنها زندگ لهيجم يراست-

 .مادرم هستم مهينه ، با ند-

 .يستيپس تنها ن-

 .نه، خدا را شكر-

به . منزل شد يداشت راه يكه احساس خوش يدر حال يا مانهيصم يفشرد و با خداحافظ يرا با مهربان لهيدست جم نينازن سپس

 نينازن دنيسودابه از اشپزخانه خارج شد و با د. در خود احساس كرد يبيم و مطبوع انجا ، رخوت عجگر يبا هوا ديخانه كه رس

 :گفت
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 .يسالم، خسته نباش-

 خاله جان؟ ديتنهائ. ديممنون ، شما هم خسته نباش-

 .رفت يداشت حوصله ام سر م گريد. يبله، خوب شد كه تو امد-

 :گفت ديمال يرا به هم م شيهمان طور كه دست ها نينازن

 .چقدر هوا سرد است ديدان يخاله جان نم-

 :گفت يبا مهربان سودابه

 .يو گرم شو ياورم تا بخور يم ريش وانيل كي تياالن برا-

 د؟يدار ليشما هم م زم،ير ي، من خودم م ديشما زحمت نكش-

 .بله، ممنونم-

 .كنم يخواهش م-

كرد  يم نيريرا ش رشيسودابه همان طور كه ش. گرم به سالن بازگشت ريش وانيبعد با دو ل يقياشپزخانه شد و دقا يراه سپس

 :گفت

 دانشگاه چطور بود؟ نميكن بب فيخب ، تعر-

 .گريبهتر از هر روز د! يعال-

 !چطور-

 :گفت جانيبا ه نينازن

 .دختر خوب اشنا شوم كيباالخره امروز موفق شدم با -

 د؟يجدا؟ چطور با هم اشنا شد-

 :زده شده بود گفت جانياو ه يسودابه كه از شاد. كرد فيسودابه تعر يرا برا انيبه طور مفصل همه جر نينازن

 .يدعوت كن نجاياو را به ا يتوان يم يهر وقت خواست-

 .كردم يشما نبود چه م يدانم اگر محبت ها يممنون، نم-
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 ... يول يتو هم مثل دختر خودم هست-

 .سالم-

 .دنديمسعود را در استانه در ددو رو برگرداندند و  هر

 .يسالم پسرم، خسته نباش-

 :مبل ولو كرد و گفت يخود را رو يبا خستگ مسعود

 ستاره كجاست؟ يراست د،يممنون، شما هم خسته نباش-

 .رفته است رونيبا دوستانش ب-

 !چقدر سرد شده ديدان ينم! هوا نيدر ا-

 .اورم يم ريش وانيل كي تياالن برا-

 :انداخت و گفت نيبه چهره حونسرد نازن يمسعود نگاه. خاست و اتاق را ترك كرداز جا بر سپس

 رود؟ يم شيدرس ها خوب پ-

 .بله، فعال كه خوب است-

 د؟يندار يبا مهرداد مشكل-

 :كرد با خشم گفت يم دايپ ياسم او احساس بد دنياز شن يكه حت نينازن

 .كند ياعصابم را خرد م يهر روز به نحو-

 چطور مگه؟-

 .خواهد مرا به منزل برساند يم شيكند ، فردا يروز به قهوه دعوتم م كي ،يچيه-

 :گفت تيبا عصبان مسعود

 .طرف مقابلش را بشناسد دياو با. كنم يخودم فردا با او صحبت م-

 .شود يخودش خسته م يتوجه يب يمطمئنم بعد از مدت. ديماجرا كن نيخواهد خودتان را وارد ا يشما نم-

 :گفت نيگذاشت به نازن يرا مقابل پسرش م ريش وانيكه با لبخند ل يدر حال سودابه
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 . فتديمهرداد بود كه باعث شد ان اتفاق ب نيهم يول-

 .ممنونش باشم ديكار با نياه بله، به خاطر ا-

 :ديكنجكاو پرس دينوش يرا م رشيهمانطور كه ش مسعود

 ؟يچه اتفاق-

امروز . بردارم زيم يكه با مهرداد داشتم بالفاصله از كالس خارج شدم و فراموش كردم كتابم را از رو يبعد از بحث روزي، د يچيه-

خوب  يليخ ياست ول يعربستان تشياصل. ميبا هم اشنا شد بيترت نياورد به ا ميكتاب را برا يكه به دانشگاه رفتم دختر خانم

 .كند يصحبت م يفارس

 :گفت ينيبا بدب مسعود

 است؟ يه دختر خوبك ديمطمئن-

 ست؟يمنظورتان چ-

 .ستنديدهد ن يها ان طور كه ظاهرشان نشان م يبعض. ديندار يو تجربه چندان ديشما االن كم سن و سال نينازن نيبب-

 :گفت يخاست عصب يكه از جا برم يدر حال نينازن

 .ديشما نگران باش ستيالزم ن. من از او شناخت كامل دارم-

 :گفت يسوابه با دلخور. اتاق را ترك كرد  سپس

 .گونه موارد حساس است نيدر ا نينازن يدان ينم ؟يطور صحبت كرد نيمسعود چرا با او ا-

 .شد يم يطور عصبان نيا ديخودش نگرانم، او نبا يمن برا-

 .اوريحساس و زود رنج است حاال برو از دلش در ب يكم نينازن يدانم پسرم، ول يم-

 .است يكنم او دختر مغرور يكار را نم نينه، ا-

 . شد رشيش هيمشغول خوردن بق اليخ يب سپس

 يو دوستانه داشتند و تمام اوقاتشان را با هم م يميكامال صم يحاال هر دو روابط. گذشت يان دو م نيب يهفته از دوست دو

قبل اغاز  يباران كه از ساعت. طه دانشگاه رساندندان روز بعد از امتحان هر دو از كالس خارج شدند و خود را به محو. گذراندند
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 .گرفته بود يشتريشده بود شدت ب

 

 

 :و گفت ديكش يقينفس عم نينازن

 

 

 يم نيها را از ب يمن اعتقاد دارم باران ناپاك لهيجم يدان يم.  ديرا بشو نيهر روز باران ببارد و زم يكاشك. من عاشق باران هستم -

 .كنم يم يو كم وزن يبعد از بارش باران احساس سبك. برد 

 

 

 :و گفت ستينگر نيشاداب نازن رخيبه نم لهيجم

 

 

 .عشقشان را بستند مانيپ يروز باران كياو عاشق باران است چون با پدرم در . مادر من هم باران را دوست دارد-

 

 

 :گفت يزيام طنتيبا لحن ش سپس

 

 

 ؟ياشقتو چطور؟ نكند تو هم ع-

 

 

 :باال انداخت و گفت يتفاوت يرا با ب شيشانه ها نينازن

 

 

 ؟يرا دوست دار يكس له؟يتو خودت چطور جم ياست راست يكنم عشق و عاشق يكه فكر نم يزيبه تنها چ-
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را گرفته بودند كم كم چهره ها در مقابل چشمانش زنده شدند و او را در  ديخورش يابرها جلو. به اسمان انداخت ينگاه لهيجم

 .افكار خود غرق كردند

 

 

 چه گفتم؟ ياصال متوجه شد لهيبا تو هستم جم-

 

 

 :دوخت و گفت نيچشمان نمناكش را به نازن لهيجم

 

 

 .ميبه هم برس ميتوان يافسوس كه نم يمن است ول ديو محكم، جابر همه ام يقو يبله ، من هم عاشقم، عاشق پسر-

 

 

 چرا؟-

 

 

 :زد و گفت يلبخند تلخ لهيجم

 

 

 .كنم يم فيتعر تيرا برا زيبعدا همه چ. ميفعال بهتر است به سر كالس برو-

 

 

 :كرد و گفت يتبسم نينازن

 

 

 .يهر جور كه تو دوست دار-
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 .به طرف كالس رفتند يحرف يه يب سپس

 

 

بود و  دهيد لهيلحظه غم را در چشمان جم كي يبرا. دهد يبود و متوجه شد او به درس گوش نم لهيتمام خواسش به جم نينازن

 .بزرگ در دل پنهان كرده است يدختر به ظاهر شاد غم نيا ديفهم

 

 

خواست تمام وقتش را با  يبار دلش م نيا. نداشت يقبل در رفتن عجله ا يمثل روزها نيشدن دانشگاه نازن ليروز زمان تعط ان

كرده  باتريكه به تن داشت او را ز يا يبلند مشك يپالتو. ديمسعود را د نيهر دو از دانشگاه خارج شدند نازن يوقت. بگذراند لهيجم

 :به طرفشان امد و گفت ديد يرا همراه دختر جوان نيمسعود كه نازن. مردانه به او داده بود يبود و ابهت

 

 

 .يسالم ، خسته نباش-

 

 

 ؟يكن يباران چه م ريز نجايممنون ، تو ا-

 

 

 .ينشو سيباران خ ريمن هم به دنبالت امدم كه ز يمامان گفت تو چتر همراه ندار-

 

 

 :گفت ديد لهيكه نگاه او را متوجه جم نينازن. دوخت  لهينگاه كنجكاوش را به جم سپس
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 .لهيجم زم،يعز اريكنم ، دوست بس يم يمعرف-

 

 

 :گفت لهيبه مسعود اشاره كرد و خطاب به جم سپس

 

 

 .ما ياز دوستان خانوادگ يكيمسعود مهرارا،  ياقا-

 

 

 :زد و گفت يلبخند محزون لهيجم

 

 

 .با شما خوشبختم يياز اشنا-

 

 

 .ديايدر ب يياز تنها نينازن ديخوشحال هستم چون شما باعث شد يليمن هم خوشبختم و خ-

 

 

 .است يمهربان اريكنم او دختر بس يافتخار م نيبا نازن يمن هم به دوست-

 

 

 .تا شما را برسانم ديخب خانم ها حاال لطفا سوار شو-

 

 

 :و گفت ديبه وسط حرفش پر نينازن
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 .ميگردش كن يكم ميدار ميتصم م،يشو يمزاحم تو نم-

 

 

 :نگاهش كرد و گفت يتيبا نارضا مسعود

 

 

 .ديهوا؟ ممكن ات سرما بخور نيگردش در ا-

 

 

 .ميتو نگران نباش، ما مواظب هست-

 

 

 :گفت يانداخت و به مهربان نينازن يشانه ها يرا از تن در اورد و رو شيپالتو ديد نيكه چن مسعود

 

 

 .بهتر باشد يطور نيفكر كنم ا-

 

 

 :گفت يظاهر يبرد كه پالتو را از تن در اورد كه مسعود با اخم شيمعذب دست پ نينازن

 

 

 .دي، تا شب هم زود برگرد ديبهتر است زودتر برو-

 

 

 .كه نگران نشود ميا يم ريممنون ، فقط تو به خاله خبر بده كه من د-
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 .خب ، پس بااجازه شما اريبس-

 

 

 .عجوالنه انها را ترك كرد يخداحافظ كيبا  سپس

 

 

 :دوخت و گفت نيرا به نازن زشيام طنتينگاه ش لهيجم

 

 

 ؟يستيعاشق ن ييگو ياال هم مح-

 

 

 .ماست يمسعود فقط دوست خانوادگ له،يبس كن جم-

 

 

 ؟يتو تا به حال نگاهش را نخواند يراست. كند ينگاه مسعود راز دلش را بر مال م يول د،ياز نظر تو شا-

 

 

 :گفت يمانده بود با كالفگ يكه بر سر دو راه نينازن

 

 

 .يكن فيخودت را تعر ياصال قرار بود تو موضوع عشق و دلدادگ. خواهم فكرش را هم بكنم ينم يحت لهيدانم جم ينم-

 

 

 .ميدنج و راحت برو يجا كيچشم ، پس بهتر است به -
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 .دييخب، هر چه شما بفرما اريبس-

 

 

 .بود به راه افتادند يكيكه در ان نزد يقدم زنان به طرف كافه ا سپس

 

 

. با قران و نماز اشنا شدم يسالگ 9از همان . دارند  هيتك اريبس ينيو د يمسائل اخالق يدر و مادرم روپ. هستند  يما مذهب خانواده

 يجورواجور م يخودم را با لباس ها يبزرگ تر شدم و همسن و سال ها يوقت يمهم نبود ول ميبرا يريهمه سخت گ نيا لياوا

 تيمسائل را رعا نيها ا يخب بعض يمردمان عربستان مسلمان هستند ول يدان يطور كه م مانالبته ه. خوردم يحسرت م دميد

 يدوستانه بود و من برا يپارت كي. دعوت شده بودم يبه جشن يروز. دميد يمن هم ان زمان فقط ان گروه از افراد را م. كنند ينم

 ياديز يدختر و پسرها دميوستم رسبه من منزل د يوقت. كنم يشركت در ان جشن به دروغ متوسل شدم تا خانواده ام را راض

مبل  يپناه بردم، رو يسرم درد گرفته بود به اتاق يقيموس يو صدا گاريكردند ، از دود س يم يشلوغ باز بيبودند با حركات عج

 دنيبا د. بودند ميروسه پسر مست مقابل . از جا برخاستم  يخنده بلند يهم گذاشتم ناگهان با صدا يرا رو مينشستم و چشم ها

به  اورنديكه ممكن بود به سرم ب يياز فكر بال. از انها راهم را سد كرد يكيانها دستپاچه شدم و قصد كردم اتاق را ترك كنم اما 

 .كردند يم ريس گريد ياما انها ان قدر مست بودند كه در عالم. افتادم  هيگر

 

 

ام  هياو هم با انهاست گر نكهيبه تصور ا. پا به اتاق گذاشت يگريشدم كه در باز شد و جوان د رياز انها اس يكيبازوان  انيم در

 .شد زيكه او با هر سه نفر گالو دميشدت گرفت اما در كمال تعجب د

 

 

 :نگاهم كرد و گفت  يجابر به طرفم امد و با مهربان. ، هر سه از اتاق خارج شدند  يمفصل ياز دعوا بعد
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 حال شما خوب است؟-

 

 

 .فقط سرم را تكان دادم نيبنابرا. بزنم  يستم حرفتوان يشدت ضعف نم از

 

 

 د؟يبه منزلتان برگرد ديدوست دار-

 

 

بعد كه بر  يقيدقا. در سكوت نگاهم كرد دوينپرس يسوال گريجابر كه حالم را درك كرده بود د. ستميگر يشتريبار با شدت ب نيا

 :بغض الود گفتم يخود مسلط شدم با لحن

 

 

 ...ديامد يدانم اگر شما به كمكم نم يمن واقعا از شما ممنونم، نم-

 

 

 :گفت متيجابر با مال. شد ريسراز ميدوباره اشك ها و

 

 

 ديبود ستادهيدر سالن كه ا. ستين يمناسب يمثل شما اصال جا يدختر يبرا نجايا.  ديطور مجالس شركت كن نيدر ا ديشما نبا-

و  ديكه چطور خسته شد دميد ديمحل امده ا نيبار است كه به ا نياول يز چهره تان خواندم كه براا. كردم  يتمام مدت نگاهتان م

 .خودم را به شما رساندم نيشد بنابرا ديحدس زدم كه دچار مشكل خواه دميمست را د يپسرهاان  يوقت.  ديسالن را ترك كرد

 

 

 :كردم گفتم يرا پاك م ميكه اشك ها يحال در
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 .يكنجكاو يان هم فقط از رو. مجلس امده ام نيبار است كه به ا نياول يبه خدا برا-

 

 

 كنم؟ يشما را تا منزلتان همراه ديخواه يم-

 

 

 .رفتميپذ يان شب بدون معطل يول رفتميپذ يبودم هرگز نم يعاد طيدر شرا اگر

جابر با . گذاشت ريمن تاث يرو شتريهم ب نيارام درون ماش يقيموس. كردم تيدر كنارش نشستم ناخوداگاه احساس امن يوقت

 :گفت  زيام طنتيش يول ميهمان لحن مال

 من شما را بدزدم؟ ديترس ينم-

 يجابر از درست يچشم ها. است ديبع ييكارها نيادم چن نينه، از ا دميشيبا خود اند. خسته ام را به صورت مردانه اش دوختم  نگاه

 :زمزمه كردم يبه ارام. زد يبرق م يو پاك

 .يحرفها هست نيتو مردتر از ا-

 :گفت جانيمن خوشش امده بود با ه يميكه از لحن صم جابر

 . ديپس لطفا ادرس منزلتان را بده-

 :كرد گفت يم يجابر همان طور كه ارام رانندگ. ستمينگر رونيمنزل را دادم و به ب ادرس

 دانم؟ يرا مه كنارم نشسته است نم يكه من هنوز اسم كس ستين بيبه نظر شما عج-

 :گفتم يهم به تالف من

 .روم يبه منزلمان م يدانم همراه چه كس يباشد كه من نم نيتر ا بيفكر كنم ، عج-

 :سر داد و گفت يخنده بلند جابر

 .خب من جابر فاضل هستم اريبس. كه حالتان بهتر شده است  ديحرفتان نشان داد نيبا ا-

 :ديجابر كه متوجه حال من شد پرس. شد  يعجب نگاهش كردم باورم نممت لشيفام دنيشن با
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 شده؟ يطور-

 :جواب دادم يدستپاچگ با

 خواستم بدانم نام پدرتان صابر است؟ ينه ، نه، فقط م-

 :در كمال ارامش گفت جابر

 د؟يشناس يبله، اما شما از كجا پدر مرا م-

بود كه در گذشته موجبات  يجابر پسر كس. رديان همه ادم جابر سر راه من قرار گ انيم ديدانم چرا با ينم. داشتم يخفگ احساس

 :گفتم يلرزان يبه ناچار با صدا. مادرم فراهم كرده بود يبرا يفراوان تيازار و اذ

و در طول ان . اورد يدهد و مادربزرگ شما كه عمه مادرم است او را به منزل خود م يخانواده اش را از دست م يمادرم در نوجوان-

كه مادرم بعد از ازدواج رابطه  يبه شكل. زنند يمادرم م تيكرده است پدر و عمه شما دست به ازار و اذ يم يسالها كه با انها زندگ

 .او از همه افراد ان خانواده متنفر است. كند ياش را كامال با انها قطع م

 :دميمن با تعجب پرس. نگه داشت ابانيدر گوشه خ را نيماش كبارهينگفت ، به  چيدر سكوت گذشت و او ه يقيدقا

 خراب شده است؟ ني؟ ماش ديچرا نگه داشت-

 ياز حركاتش عصب. اش را به من دوخت  رهيو نگاه خ ديبعد به طرفم چرخ. بزند فقط سرش را تكان داد يكه حرف نيبدون ا جابر

 :گفت يدارم ، به ارام يكه چه قصد ديجابر فهم. در بردم و خواستم ان را باز كنم  رهيدستم را به سمت دستگ. شده بودم

 ؟يپدرم از من هم متنفر يتو به خاطر كارها-

 :گفتم يبا مهربان. او مهم باشد يقدر برا نيموضوع ا نيكردم ا يهرگز فكر نم. نگاهش كردم  دلسوزانه

احساس من  يتواند رو يكس هم نم چيه. و مهربان يرتيپسر فداكار ، غ كي. دميكه لحظه اول د يهست يهمان جابر ميتو برا-

 .بگذارد ريتاث

 :بغض الود گفت يبا لحن. دميرا د شيدرخشش اشك ها كيدر ان شب تار. فرمان بلند كرد يسرش را از رو جابر

 .كنم انيراحت تر ب ميخواهم بگو يكه م يتا بتوانم موضوع يداد يتازه ا يرويتو به من ن-

 ؟يچه موضوع-
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 :گفت يدستپاچگ با

 تيو مضطربت افتاد احساس مسئول شانيباور كن از همان لحظه اول كه چشمم به ظاهر پر يول د،يايغلو ب يدر نظرت كم ديشا-

 .كردم داينسبت به تو پ يبيعج

 :ادامه داد قيچند نفس عم دنيكرد و بعد از كش يمكث

 كنارت بمانم؟ شهيهم يتا برا يده يحاال اجازه م-

جوابش را زمزمه . كرده بودم  داياحساس را نسبت به جابر پ نيمدت كوتاه هم نيچون درست من هم در ا.  دميخند يارام به

 :كردم

 .دهم يتا اخر عمر كنارت هستم ، قول م-

و  يتمام زندگ گريحاال د. منزل ما حركت كرد يپدال گاز گذاشت و به سو يگرفته بود پا رو يتازه ا هيكه از جواب من روح جابر

و هر بار  ميرفت يلباس به انجا م ديخر يمن و مادرم برا يگهگاه. بود فروشگاه لباس داشت  يو محكم يفكرم جابر بود او مرد قو

 يها فيكرد و با تخف يم يخوش خدمت ،ياو هم نزد مادرم حساب. ميشد يخورد دستپاچه م يم گرهدر فروشگاه نگاهمان در هم 

 .انداخت يمرا به خنده م اديز

 :روز مادرم مرا مخاطب قرار داد و گفت كيكه  نيا تا

 دهد؟ يم فيفروشنده به ما تخف نيقدر ا نيچرا ا لهيجم-

 :داشته باشم گفتم يعاد يداشتم لحن يكه سع يحال در

 .طور است نيبا همه هم يديخب شا-

 :نگاهم كرد و گفت يركيبا ز مادر

به  ي، كل يديرا پسند يتو ان لباس اب يوقت ينداد ول فيتخف دارهاياز خر يكيخودم شاهد بودم به  شيچند روز پ نينه ، مثال هم-

 .داد فيما تخف

 :زدم و گفتم يچشمك

 .خب چكار كنم؟ خوشگلم طرفدار دارم-
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 :و گفت ديلپم را كش مادر

 .اورميرا در ب هيقض نيا يدهم ته تو يقول م يول. ندارد يبيباشد ع ؟يكش يرو به رخ من م تيخوشگل گهيبال، حاال د يا-

 :مادر چند روز بعد كه با جابر مالقات داشتم با خشم به او گفتم  يخاطر صحبت ها به

 .يمادرم را كنجكاو كرد تيكارها نيتو با ا-

 :گفت يبار هم با لبخند نيخونسرد بود ا شهيكه هم جابر

 .شك كند شتريترسم مادرت ب يم يكردم ول يم ميبه شما تقد يستم لباسها را مجانتوان يباور كن كه اگر م-

 :دنبالم امد و گفت ديجابر كه مرا ناراحت د. تر شدم و به حالت قهر او را ترك كردم  ياو عصبان يتفاوت يب از

 است؟ يحاال واقعا موضوع جد-

 :گفتم اديبار با فر نياول يبرا

 يكار يمخف ديبا يتا ك ؟ييگو يرا نم قتي، اصال چرا به خانواده ات حق يريبگ يرا به شوخ زيهمه چ شه،يهم يتو عادت دار-

 م؟يكن

 :گفت متيدر ارام كردن من داشت با مال يكه سع جابر

 .نكن تيفقط خودت را اذ.  دييچشم هر چه شما بگو-

 :كردم گفتم يم هيكه گر يدر حال. بودم از خودم بدم امد دهيكه سرش داد كش نيا از

طاقتش را ندارم، مادرم چنر وقت است مدام حرف . رميم ياز تو جدا شوم م ياگر روز. ترسم يبه خدا م يول. جابر، مرا ببخش-

 خواهند مرا شوهر بدهند، تو بگو من چه كار كنم؟ يم. كند  يگوشم زمزمه م ريازدواج را ز

 :شد گفت يخارج م شيكه به زور از گلو ييبعد با صدا. مبهوت نگاهم كرد يقيدقا يبرا جابر

 ست؟يتو نظرت چ ؟يتو چ-

 :گفتم يدرماندگ با

 ؟ياخر تا ك يخب معلوم است كه مخالفم، ول-

 :محكم گفت جابر
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 .خواهد بشود يبگذاز هر چه م ميا يم تيفردا شب به خواستگار نيهم-

 فردا شب؟ ؟يچ-

 م؟يبه اتش بزرگ تر ها بسوز ديچرا ما با لهياصال جم.  ميبگذار همه بفهمند ما چقدر به هم عالقه دار. ميرا بكن هيقال قض دياره با-

 ست؟يگناه ما چ

 :گفتم يخوشحال با

 .گذارم ينم تيمن حاضرم ، مطمئن باش فردا شب تنها-

 :دينگاهم كرد و پرس ديترد با

 ؟يمن هست بانيتو پشت لهيجم-

 .مياز هم جدا شد يجابر هم نگاهم را خواند و با خوشحال. با عشق نگاهش كردم  يهر جواب يجا به

 :دستش را گرفت و گفت نينازن.  ستينگر رونيو به ب ديكش ياه لهيجم نجايا در

 .شود يم دايكم پ يعشق ها نيدوره و زمانه چن نيدر ا.  ميگو يم كيمن واقعا احساس پاك شما را تبر-

 :بغض الود گفت يرا پاك كرد و با لحن شين اشك هالرزا يبا دستان لهيجم

 .شده است كيهوا كامال تار ميبه خانه برو گريبهتر است كه د-

 .يكن فيتعر ميماجرا را برا هيبق ديفردا با يول-

 .حتما-

خانواده رو به  ياعضا يوارد منزل كه شد با نگران. ديشياند يو جابر م لهيدر تمام طول راه به جم نيجدا شدند نازن گريكدياز  يوقت

 :به طرفش امد و گفت  يسودابه با ناراحت.  ديرو گرد

 .يكرد ريد يلي؟ خ زميعز يتا حاال كجا بود-

 :گفت ديفر. انداخت ريسرش را به ز يبا شرمندگ نينازن

 ؟يامديچرا با او ن. ينشو سيباران خ ريكه ز ميما مسعود را به دنبال تو فرستاد-

 .ميا يم ريبه مسعود هم گفتم به شما خبر بدهد كه د. بودم لهيراستش امروز با جم. كردمكه نگرانتان  ديببخش-

www.IranMeet.com

www.IranMeet.com


W
W

W
.IR

ANMEET.C
OM

 

 

كتابخانه نودهشتيا  گل قلعهمريم–عشقسفر                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٣

 :گفت يبا مهربان ستاره

 .ميديما مسعود را از ظهر تا حاال ند يول-

 :كه جمع را ارام كند با خنده گفت نيا يبرا سپس

 مامان؟ ديموافق. ديا ينم رتيو شام گ يشو يم مهيجر يكرد ريامشب كه د-

 :در اورد و گفت نيبا محبت پالتو را از تن نازن سودابه

 زم؟يكند درست است عز ياحساس ضعف م ياز شدت گرسنگ نيمن مطمئنم نازن! ؟يزن ياست كه م يچه حرف نيا-

 :گفت يبا سرخوش نينازن

 .ان تمام خانه را فرا گرفته به من نرسد حتما ضعف خواهم كرد يخوشمزه كه بو يغذا نياگر زودتر ا-

 :رفت گفت يكه به طرف اشپزخانه م يدر حال سودابه

 .كنم يشام را اماده م يرا عوض كن تيپس تا لباسها-

 :پر عشوه گفت يكرد و با لحن ينگاه ديبه فر سپس

 خانه؟ ياقا ديقصد كمك ندار-

 :حواله دختر ها كرد و گفت يچشمك ديفر

 .خانه بودن هم دردسر دارد ياقا-

 .اشپزخانه شد يبه دنبال همسرش راه سپس

 :انداخت و گفت نيبه نازن ينگاه يبا كنجكاو ستاره

 ؟يشود بپرسم تا حاال كجا بود يم-

 .كار را نكرده است نيدانم چرا ا ينم. اتفاقا به مسعود گفتم به شما حبر بدهد.  ميو صحبت كرد ميكافه دنج رفت كيبه  لهيبا جم-

 :برد گفت يرا با خود به اشپزخانه م نيكه نازن يدر حال ستاره

 .اوردندين فيخاطر كه اقا هنوز تشر نيبه ا-

 يخوردن مشغول صحبت شدند و از هر در وهيم نيشاد صرف شد و بعد هم در سالن دور هم گرد امدند و در ح يطيدر مح شام
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 :گفت تيفرد با عصبان. بعد مسعود به منزل امد يساعت. سخن گفتند

 م؟يچقدر نگران شد يدان يم د؟يا يبه منزل م ريد نيكه نازن يندادچرا به ما خبر -

 .تا حاال هم در اتاق عمل بودم. بد حال را اوردند  ضيمر كيكه  ميايب مارستانيخواستم زود از ب يم. كار داشتم  يليخ ديببخش-

 :گفت يبا مهربان سودابه

حتما ما را  دييايبه خانه ب ريشما هستم، اگر قرار بود د يدفعه بعد با هر دو يبرا يگذشت ول ريبه خ زيخدا را شكر كه همه چ-

 .ديخبر كن

 .دنديخند يركيبه هم انداختند و با ز ينگاه يچشم ريز نيو نازن مسعود

و زد  يستاره لبخند دنيباد. شده بود رهيو به سقف خ دهيتخت دراز كش يمسعود رو. خواب ستاره به اتاق برادرش رفت  موقع

 :گفت

 ؟يداشت يبا من كار-

 :لبه تخت نشست و گفت يرو ستاره

 ؟يچرا امشب دروغ گفت-

 :با تعجب نگاهش كرد و گفت مسعود

 ؟يچه دروغ-

 .يبود مارستانيكه تا حاال ب نيا-

 :به خود گرفت و گفت يحق به جانب افهيق مسعود

 .دروغ نگفتم-

 :گفت طنتيبا ش ستاره

 .يتماس گرفتم تو انجا نبود مارستانيبا ب شيمن چند ساعت پ. يگول بزن يتوان يرا نم ،منيكاله بگذار يرا بتوان يسر هر كس-

 :گفت  يبه ارام ديد يكه خود را لو رفته م مسعود

 .خودمان بماند نيحرف ب نيا يده يقول م-
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 .من خواهرت هستم يفراموش كرد نكهيمعلوم است داداش خوبم، مثل ا-

 :زد و گفت يلبخند مسعود

 .كجا بودم ميگو يبه تو م. ينه، تو بارها امتحان خودت را پس داد-

 :زد و گفت يبه نگاه مشتاق خواهرش لبخند سپس

تجربه است و خبر  ياو جوان و ب يدان يم. كند  جاديمزاحمت ا شيبرا يدفعه كس كي دميترس. بودم نيمدت دنبال نازن نيتمام ا-

 .گرسنه است يجا پر از گرگ ها نيندارد ا

 :گفت يبه ارام. شده بود ليتبد نيقيحدسش به . با دقت به برادرش نگاه كرد  ستاره

 ؟يدوستش دار يليخ-

كرد ستاره رنگ  يم يگرچه سع. ستادياز جا برخاست و پشت به ستاره ا عيجا خورده بود سر يسوال حساب نيكه از ا مسعود

 :گفت يظاهر تيبا عصبان. كند يتوانست مخف يرا نم شيلرزش صدا يول نديصورتش را نب يدگيپر

 .كنم يم تيندارم فقط در قبالش احساس مسئول نيبه نازن ياحساس چيمن ه ؟يزن يحرف را م نيچرا ا-

 :گفت نيبنابرا. نگه دارد يكه او قصد دارد عشق پاكش را مخف ديفهم يركيبا ز ستاره

 .ريببخش كه ناراحتت كردم خوب من رفتم بخوابم شب بخ-

خودش هم در شك . ديكش شيبه موها يدست يبعد از رفتن ستاره مسعود با كالفگ. مسعود در جوابش فقط سرش را تكان داد و

 يول. اش با او نگذشته است ياز اشنائ شتريكه تازه چند ماه ب يدختر. شده است نيتوانست به خود بقبوالند كه عاشق نازن ينم.بود

شناخت او زمان  يبرا ديهم لجباز بود شا يساده، مهربان، مغرور و البته كم نينازن. بشناسد  امدت كم توانسته بود او ر نيدر هم

 .خواهانش بود دايحرف ها پسر جوان شد نياما با تمام ا. الزم داشت يشتريب

 :و گفت ديكوب واريگره كرده اش را به د يها مشت

 ،ينسبت به من دار يدانستم تو چه احساس يكاش م يچه كنم؟ ا يعنتعشق ل نيحاال با ا ؟يگذاشت ميچرا پا به زندگ ن؟يچرا نازن-

 .رميبگ ميتوانستم تصم يان وقت بهتر م ديشا دميشن ياز او م زيكلمه محبت اك كياگر فقط 

سوخت و عشق را از او  يم يگرفت حاال خود در عطش عشق دختر يماندانا را به باد تمسخر م شهياو كه هم. ديحالت خود خند به
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عشق به كجا  نيدانست باالخره عاقبت ا يو نم ديبگو نيبود كه حال خود را به نازن نهايمسعود مغرورتر از ا يول. كرد يم ييگدا

 .انجامد يم

 .كند يم ريگ تينكرده لقمه در گلو يارام تر خدا زميعز-

 .شده رميخاله جان، د-

 :گفت يبا مهربان مسعود

 .زودتر بخواب يكم يمان يم داريوقت ب ريست كه شب ها تا دخودت ا ريتقص-

 :كرد گفت يكه اشپزخانه را ترك م يدر حال نينازن

 .درسم را بخوانم ديبه هر حال با-

 :رو به پسرش كرد و گفت سودابه

 .عجله دارد يليخ يرا برسان ، طفل نينازن زميعز-

 .دييشما بگو يچشم، هر چ-

 :گرن به اشپزخانه بازگشت و گفت يدر پالتو دهيپوش نيبعد نازن يقيدقا

 د؟يندار يخاله جان با من كار-

 :را مرتب كرد و گفت شيپالتو قهي سودابه

 ؟يائ يظهر م يراست. سرد شده است يليهوا خ ،يمراقب خودت باش كه سرما نخور-

 .خورم يم يزيچ هينه همان جا -

 :و گفت ديگونه اش را بوس سودابه

 .برو به سالمت. رساند يمسعود تو را م زم،يقدر عجله نكن عز نيا-

 :به مسعود انداخت و گفت ينگاه نينازن

 .خواهم باعث زحمت شما شوم ينم -

 .رسانم يبروم سر راه شما را هم م مارستانيمن كه قصد دارم به ب! ي، چه زحمت ديدار ارياخت-
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 .از سودابه كردند و منزل را ترك كردند يعجوالنه ا يهر دو خداحافظ سپس

 :گفت تيبود با عصبان يمسعود كه از وضع موجود ناراض. كرده بودند اريهر دو سكوت كامل اخت نيماش در

 د؟يكن يچرا صحبت نم-

 :شانه اش را باال انداخت و گفت  يتفاوت يبا ب نينازن

 .گفتن ندارم يبرا يحرف-

 :و با تمسخر گفتاو انداخت  مرخيبه ن ينگاه مسعود

 .ديقدر ساكت نيا ديو حاال كه نوبت به ما رس ديخانم زده ا لهيجم يجدا، پس همه حرفها را برا-

 .كرد يو حال او را درك نم. است يقدر عصبان نيدانست او چرا ا ينم. ستيمتعجب به مسعود نگر نينازن

 .روم يم ادهيراه را پ هيبق.  ديجا نگه دار نيلطفا هم د،ياست كه سرم داد بكش نياگر قصدتان از رساندن من ا-

 د؟يقدر زود از بودن در كنار من خسته شد نيا-

 :زد و گفت يپوزخند نينازن

 .كرده باشم يكنم قبال هم از بودن در كنار شما احساس راحت يفكر نم-

 :گفت يلرزان يسخن را نداشت با صدا نيكه اصال انتظار ا مسعود

 .كردم يبا شما رفتار م يگريان وقت طور د ديمطمئن باش.  ديزد يحرف را م نيكاش قبال ا-

 ؟يمثال چه رفتار-

 :كوتاه پاسخ داد مسعود

 .ديد ديخواه ندهيدر ا-

 .نگفتند يگريبه مقصد سخن د دنيهر دو ساكت شدند و تا رس سپس

 يپا رو تيمسعود هم با عصبان. از او فاصله گرفت يشد و بدون خداحافظ ادهياز ان پ نينازن ستاديمقابل دانشگاه ا لياتومب يوقت

 .او امد يبه سو دنشيبود با د نيكه در محوطه دانشگاه منتظر نازن لهيجم. از انجا فاصله گرفت  عيپدال گاز گذاشت و سر

 ؟يكرد ريسالم ، د-
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 :حوصله جواب داد  يب نينازن

 .شدم دارياز خواب ب ريصبح د-

 .در هم است تيه اخم هاافتاده ك يخوشگل خانم اتفاق-

 :گفت تينشست و با عصبان يصندل يرو نينازن

 .گذارد يادم نم ياعصاب برا يمسعود اول صبح نيا-

 :گفت يبا مهربان لهيجم

 افتاده؟ يحاال بگو چه انفاق. يكن يقرار نبود بداخالق-

 :گفت يبا كج خلق نينازن

 .كشد يم ادياقا سر من فر-

 :بحث را عوض كرد و گفت ديكه او را ناراحت د لهيجم

 .ستميمن كه اصال درس را بلد ن ؟يرا خوب خواند يميش يراست-

 .خواندم يبودم و درس م داريشب ب مهياره،تا ن-

 .كند  يمثل تو حتما كمكم م يدانم دوست خوب و زرنگ يندارد م يبيع يول. خوش به حالت، من كه اصال نخواندم -

 ...يچشم ، ول-

 انيپس از پا. داد و درس را سوال نكرد يخوشبختانه ان روز استاد درس تازه ا. تمام ماند مهيستاد حرفش نبا ورود ا نجايا در

 :و گفت  ديكش ينفس راحت لهيكالس جم

 .اوه ، خدا را شكر-

 :گفت يبا لحن ناصحانه ا نينازن

حتما چند  يبرو شيطور پ نيشود ، اگر هم يترم شروع م انيامتحانات پا گريچند وقت د. ياوريدر ب يانقدر تنبل باز ديتو نبا-

 .يافت يواحد را م

 :گفت جانيبا ه لهيجم
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 .از اب در امد يچه شاهكار يدان ينم. كردم يك يصبح عكس جابر را طراح يها يكيتا نزد شبيد-

 :ديمتعجب پرس نينازن

 ؟يبلد هست يمگر تو طراح -

 .بلدم ييزهايچ كي ،يا-

 .يپرتره بكش كيفرصت از من  نيدر اول ديطور شد، با نيپس حاال كه ا-

 .كنم يكار را م نيحتما ا-

و  ديكش ينفس راحت لهيكالس جم انيبعد از پا. امدين شيصحبت پ يبرا يروز چند ساعت پشت سر هم كالس داشتند و وقت ان

 :گفت

 ؟يرو يناهار به منزل م يبرا يراست-

 .خورم يجا غذا م نينه ، هم-

 .ميپس بهتر است به رستوران برو. دارم بمانم ميچه خوب، اتفاقا من هم تصم-

 .رستوران دانشگاه شدند يهر دو راه سپس

 :زد گفت يرا گاز م چيهمان طور كه ساندو نينازن

 .كن فيماجرا را تعر هيخب ، حاال بق-

ناخوداگاه . سبكبال در حال رفت و امد بودند شاد و يدخترها و پسرها همگ ستينگر رونيچانه اش زد و به ب ريز يدست لهيجم

 .بود شيشب زندگ نيكه به نظرش تلخ تر يشب. شد دهيكش يذهنش به شب خواستگار

 يهمگ. ضربه نواخت 9باالخره ساعت بزرگ سالن .  دميكش يرا م يهر لحظه انتظار وقوع فاجعه ا. داشتم ياديشب دلهره ز ان

 :به من انداخت و گفت يمادر نگاه. ميشام بود زيسر م

 .دهيحالت خوب است؟ رنگت پر زميعز-

 :ظاهر لبخند زدم و گفتم به

 ...مامان، فقط خسته ام، اگر ستين يمهم زيچ-
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 :به پدر انداخت و گفت يمادر نگاه. زنگ در قطع شد  يبا صدا سخنم

 است؟ يوقت شب چه كس نيا-

 .دانم ينم-

 :بعد هراسان وارد سالن شد و گفت يقيدر را باز كرد و دقا خدمتكار

 .خانم امده اند لهيجم ياقا ، خانم ، به خواستگار-

 :گفت يمادر با دستپاچگ. ديپر شانيهر دو ياز رو رنگ

 .اش را ندارم يخاك بر سرم، من كه اصال امادگ يوا. زودتر به داخل دعوتشان كن-

مادر همان طور كه .  ستادياستقبال از مهمانان ا ين جا در سالن برامن هم به دنبال او رفتم و پدر هما.به طرف اتاقش رفت سپس

 :خطاب به من گفت يصورتش بود با لحن تند شيمشغول ارا

 .بپوش يبرو لباس مناسب ااهللاي ؟يكن يو مرا نگاه م يا ستادهيجا ا نيچرا مثل ماست ا-

 :ربابه به كمكم امد و گفت. دانستم چكار كنم  يه نمانقدر دستپاچه بودم ك. خودم را به اتاقم رساندم يگفتن چشم، فور با

 شده خانم؟ يچ-

 :لرزان گفتم يينداشتم با صدا يكه احوال خوب يحال در

 بپوشم؟ يربابه به نظرت چه لباس-

همان طور كه مشغول نگاه كردن به لباسها . زد و به طرف كمد لباسها رفت  يكه انگار حالم را خوب درك كرده بود لبخند ربابه

 :بود خطاب به من گفت

 .رنگ صورتت مثل ارواح شده است ،يپودر به صورتت بزن يبهتر است كم-

 :گفتم يكردم با شوخ يكه به دستورش عمل م يحال در

 ؟يا دهيتو ارواح را د-

 :مقابلم گرفت و گفت  يلباس ربابه

 ؟يكن يم يطونيهم ش طيشرا نيادر -
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شانه ام  يرا رو ميان را به تن كردم و موها يبدون معطل. امد يرنگ كرم ان فوق العاده به من م. به بلوز و دامنم انداختم  ينگاه

 :نگاهم كرد و گفت يربابه با شگفت. به همان رنگ سرم كردم يرها كردم و شال

 ...ان شاءاهللا . ديقشنگ شد يليخ-

 .ميمادر، هر دو هراسان اتاق را ترك كرد اديفر يمان حال با صداه در

فقط  نيدر ان ب. مهمانان با ورود من نگاهم كردند من ارام سالم كردم . در ارام كردنش داشت يو پدر سع ديلرز ياشكارا م مادر

 :ديكش اديفر نيمادر كه متوجه حضور من شد خشمگ. جابر بود كه جواب سالمم را داد

 .دختر را به اتاقش ببر نيربابه ا. اين رونيبه اتاقت برگردد و ب-

 :مادر با خشم به مهمانان اشاره كرد و گفت. توانستم قدم از قدم بردارم ينم. بسته بودند  ريمن زنج يان بود كه به پاها مثل

دانم پشت  ياما من م يدان يتو نم. مظلومشان نگاه كن  يو به چهره ها ستيبا. خواهند تو را هم مثل من شكنجه بدهند  يم نهايا-

 .نهفته است ييها طانيچهره ها چه ش نيا

 :گفتم  يارام به

 .ديگذشته ها را فراموش كن ديمامان شما با-

 . ديو از منزل من خارج شو ديوقت خود را تلف نكن نجايشما هم بهتر است ا. كنم يرا فراموش نم يزيچ چينه، هرگز من ه-

 :پدر جابر است با حرص گفت دميكه فهم يمسن دمر

فقط به خاطر تنها فرزندمان  مينجائيهم كه حاال ا نيا ،يكن ينه اشتباه م م؟ينيتو را بب گريبار د ميما حاضر بود يتو فكر كرده ا-

 .ميامد نجايما به اصرار جابر به ا. است

چشمانش از . مادرم امد كيخاست نزد ياز جا بر م شيكه به كمك عصا يعمه گوهر باشد ، در حال ديكه حدس زدم با يرزنيپ

 :گفت يلرزان يبا صدا. ديدرخش يم تيعصبان

 .ستين يرسم مهمان نواز نيا ،يرا فراموش كرد تيتو انسان-

 :سر باز كرده بود به تمسخر گفت شيتازه عقده ها ييكه گو مادر
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را به  يكه رسم مهمان نواز ديشما بود نيهم. من هم مهمان شما بودم د،يكرد ياست كه چطور ان سالها از من نگهدار ادمي خوب

 .ديرا ترك كن نجايحاال هر چه زودتر ا. ديمن اموخت

 :گفت يبود با مهربان يپدرم كه ذاتا ادم ارام. ، از سالن خارج شد يحرف چيبدون ه سپس

 .او هنوز نتوانسته گذشته ها را فراموش كند. ديلطفا همسرم را ببخش-

 :گفت ينيبا لحن غمگ جابر

 ... يچه حال شانيتوانم درك كنم كه ا يبله، م-

 :گفت. حرف او را قطع كرد  اديعمه گوهر با فر ناگهان

 .يكشاند نجايتو است پسر كه ما را به ا ريتقص نهايهمه ا-

 :خت و گفتمن اندا يبه سر تا پا يزيام رينگاه تحق سپس

 .ستيهم ن يچندان تحفه ا-

از سالن خارج شدند  ياز جابر بدون خداحافظ ريبه غ يهمگ. او با دست به ارامش دعوتم كرد يول ستميسخنش به جابر نگر نيا با

.  ندازميب ريلبخند تلخش اشك را به چشمانم اورد و باعث شد سرم را به ز. با پدرم دست داد و انگاه به طرفم امد ياو با گرم. 

 :وار گفت مهكه زمز دميجابر را شن يصدا

 .... يامشب مثل فرشته ها شده ا زميعز لهيجم-

پدر كه حالم را درك كرده بود .  ستميگر يها ينتوانستم خودم را كنترل كنم و ها ياز شدت ناراحت. ارام سالن را ترك كرد سپس

 :بغض الود گفتم يبا لحن. به طرفم امد و مرا در اغوش گرفت 

 .گذشته تلخ خودش كرد يمرا فدا ندهيبخشم، او ا يبابا، من هرگز مادر را نم-

 :را نوازش كرد و گفت ميموها پدر

 ؟يدوستش دار يليخ-

 .دانست  يم يخو يليپدر جوابم را خ يبدهم ول يمانع از ان شد كه پاسخ شرم
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كرد و  يرا كنترل م ميمادر هم رفت و امدها. نبودم  يشگيان دختر شاد و سرزنده هم گريد. ان روز با مادر قهر كردم يفردا از

خالد پسر . به منزل ما باز شد  گريد يخواستگار يخالصه چند ماه گذشت كه پا. نميتوانستم جابر را بب يچون گذشته نم گريمن د

 :و گفتم دمستايبار مقابل مادرم ا نياول يروز برا نا. از دوستان مادرم بود يكي

 .كنم يكس جز جابر ازدواج نم چينه، من با ه-

 :ديكش اديفر تيبا عصبان مادر

 .يكن رونياصل و نسب را از مغزت ب يفكر ان پسرك ب ديبا! يشد ايح يب يليدختر تو خ-

 :كردم گفتم يم هيكه گر يحال در

 كنم با قلبم چه كنم؟ رونياز مغزم ب-

 :خطاب به پدر گفت  ديخند يهمان طور كه م مادر

 ...زند؟ قلب، عشق  يم يينگاه كن دخترت چه حرفها-

 :در مقابلم تكان داد و گفت ديانگشت اشاره اش را به حالت تهد سپس

 ؟يديفهم ،يگذارم تو به جابر برس يمن نم-

 :گفتم اديكنم با فر يكه تالف نيا يهم برا من

 .پس تا اخر عمر مجرد خواهم ماند-

را  زيم يرو ليرا پاره كردم و وسا ميوار تمام لباسها وانهيمتشنج شده بود كه د ياعصابم به حد. اتاقم شدم ياهر يمعطل يب سپس

كردم كه خواب مرا  هيان قدر گر. ستميارام شدم و گر يساعت كم كيباالخره بعد از گذشت . پرتاب كردم رونياز پنجره به ب

باالخره توانم در هم شكست و از شدت . زدم  يلج كرده بودم و لب به غذا نم. كردم يزندان اتاقمتا چند روز خوردم را در . ربود

 يوقت. انها نبودم صيقادر به تشخ يول دميشن يصداها را در هم و برهم م. داشتم يو كم وزن ياحساس سبك. ضعف كردم  يگرسنگ

. بودند ستادهيدر كنار تختم ا انيگر يرم با چشمانسرم به دستم وصل بود و پدر و ماد دميد مارستانيبه هوش امدم خود را در ب

 :را نوازش كرد و گفت ميمادر موها. كه چقدر انها را دوست دارم دميفهم يلحظه ا يبرا

 زم؟يعز يبال را سر خودت اورد نيچرا ا-
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مردانه  يدستم را در دستها پدر. از اتاق خارج شد  يبا ناراحت ديحركت مرا د نيمادرم كه ا. ندادم يبرگرداندم و جواب ياو رو از

 :اش گرفت و گفت

 .يكرد يطور رفتار م نيبا او ا دياو مادر توست نبا زميعز-

 :كردم گفتم يم هيكه گر يحال در

 دييگو يمگر نم د؟يخودتان عاشق نبود يكار را بكند؟ شما روز نيشود با من ا يم يبابا من هم دختر او هستم چطور مادر راض-

را  نيا. ستيجابر مثل پدرش ن ديكن يعاشق جابرم، به خدا شما اشتباه م. ام  وانهيخب من هم د ست؟ين شيب يا وانهيعاشق د كي

 .است يپاكاز نگاهش خواندم او پسر خوب و 

 :بغض الود گفت يشد با انگشتش اشك را از چهره ام پاك كرد و با لحن يم دهيد شيكه حاال اشك در چشمها پدر

نسبت به جابر شناخت  زيهم به مادرت فرصت بده تا او ن يپس كم يشناخته ا يخوب نيو جابر را به اخوب است كه ت يليخ نيا-

 . ستيمن مطمئنم ان روز چندان دور ن. كند  دايپ

 .رفتميپذ ينداشتم ول يچندان ديكه ام نيا با

 

 يبا صدا. كسل و تنها بودم مارستانيقبل رفته بودند و من در ب يپدر و مادر ساعت. بودم يبستر مارستانيان روز هنوز در ب يفردا

به كنار تختم .  ستينگر ينگرانش ب من م يعاشق ول يخود جابر بود كه با چشم ها ينبود ول يباور كردن. در سرم را برگرداندم

 :گفت زياعتراض ام ياورده بود به دستم داد و با لحن ميبرا كهرا  ييبايامد و دسته گل ز

 .يباش يقرار نبود دختر بد-

مثل  ميشد رهيبه هم خ يحرف چيه يب يقيدقا. ميبگو يامد كه كالم يام نم ياريزبانم به . به چهره مردانه اش كردم يعشق نگاه با

 :باالخره جابر سكوت را شكست و گفت. ميگفت ينگاه به هم م قيرا از طر مانيكه حرفها نيا

 ؟يكن يچكار م نجايپس حاال ا. يرفتيو تو هم پذ يباش ياز تو خواسته ام دختر مقاوم شهيهم-

 :گفتم يارام به

 ...به تو حاضرم در قبر هم  دنيرس يبرا-
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رفت  يكه به طرف پنجره م يدر حال. بار لحنش بغض الود بود نيا. و با شهامت نگاهم كرد. لبم گذاشت يانگشتش را رو جابر

 :گفت

و  حيمن تو را صح. خواهم  يرا نم دنيطور به هم رس نيمن ا لهيبه خدا جم ؟يزن ياتش به جانم م تيحرفها نيبا ا يدان يم چيه-

انصاف  يب ؟يشو يتر م فياز دفعه قبل ضع نمتيب يشاد و سرحال ؟ چرا هر وقت م لهيپس كو ان جم. خواهم  يسالم و شاد م

 .ندارم تهمه طاق نيمن ا. به فكر من باش يكم

 :كردم گفتم يم هيهمان طور كه گر. را نداشتم شيلرزش شانه ها دنيطاقت د. ديچيدر اتاق پ مانيهر دو هيگر يصدا

 .يوقت فراموش نكن چيتو مرا ه نكهيبه شرط ا. باشم يدهم دختر مقاوم يخب، من قول م اريبس-

 :گفت يبه ارام. لبه تخت نشست  يامد و رو به طرفم. ام حبس كرد نهينگاهش نفسم را در س. به طرفم برگشت  جابر

 يزن نيو اخر نيكنم و تو اول ينم ينيمن هرگز عقب نش يرا بدان نيخوب ا ديتو با. دهم تا اخر عمر به تو وفادار باشم يقول م-

 .يبود كه وارد قلب من شد يخواه

كم با  يليبعد از ان روز خ. ميكه با گذشت چند سال هنوز هر دو به ان وفادار مانده ا يعهد.  ميبست مانيروز ما با هم عهد و پ ان

كه باالخره دانشگاه قبول  نيتا ا. نكرد يازدواج اصرار يبرا گريد ديمرا مشغول درس خواندن د يمادر وقت. ميهم در ارتباط بود

 .ستينگر يبود و با چشمان اشكبارش رفتن مرا م ستادهيا يدر فرودگاه جابر گوشه ا ميايب نجايبه ا تمخواس يكه م يروز. شدم

كه با گذشت سه سال هنوز  يمرد. نگاه مرد محبوبش را فراموش كند نيمعلوم بود نتوانسته اخر. به هق هق افتاد  لهيجم نجايا در

 .گرفت يهم نم گريوقت د چيو مطمئن هستم ه ردياو را بگ يكس نتوانسته بود جا چيه

 :زمزمه وار گفت. خورد يقطرات باران به صورتش م. زدند ينم نم باران قدم م ريهر دو ز حاال

 .محبوبم است ياشك ها اداوري ميمن و جابر، ببار كه بارشت برا يتو هم ببار، مثل چشم ها-

هرگز عشق . كند نيچن يتوانست تصور كند عشق با ادم يگاه نم چيه.  ستياو گر يبود پا به پا دهيرا شن لهيكه زمزمه جم نينازن

فكر  يول يدانست از چه زمان ينم. ديترس ياز عاشق شدن م شهيخواست ان را تجربه كند و هم يدلش هم نم. را تجربه نكرده بود 

 .داشته است ياديز رين احساس تاثيكرد مرگ دوستش الله در ا يم

 :را پاك كرد و گفت نينازن يهااشك  يبا مهربان. چشمان او هم اشكبار بود. ستينگر نينازن مرخيبه ن لهيجم
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 ؟يكن يانها را نمناك م هيكه با گر ستين بايز يچشم ها نيا فيح-

 .يا دهيهمه زجر كش نيدانستم تو ا يمن واقعا نم لهيجم-

 :به خود گرفت و گفت يحالت شاد لهيجم

 .وقت فراموش نكن چيرا ه نيا. است  نيريش يليدر راه عشق خ دنيزجر كش-

 :با دلهره گفت نينازن

 .در دام عشق گرفتار شوم دميترس يم شهيوقت با پسران جوان در ارتباط نبودم، هم چيه. ترسم  يمن از عاشق شدن م يول-

 :گفت طنتيبا ش لهيجم

 .متاسفانه مسعود سر راه تو قرار گرفته است يول-

 :گفت يحوصلگ يبا ب نينازن

 .گونه راحت تر هستم نيا. اش فكر كنمخواهد به مسعود و عشق نداشته  ياصال دلم نم-

 !بداخالق ؟يكن يخب، حاال چرا دعوا م اريبس

 :رفت گفت يهمان طور كه به طرف كالس م نينازن

 .دعوا نكردم ، فقط جوابت را دادم-

 يرفتنش دوباره باعث ناراحت ريدوست نداشت با د. گرفت و به منزل رفت نيفورا ماش نيشدن دانشگاه نازن ليروز با تعط ان

 .خانواده مهر ارا شود

 :ديمتعجب پرس يبعد از احوالپرس.  ديستاره را تنها د ديبه منزل رس يوقت

 مامان و بابا كجا هستند؟-

 .است دهيرفته و مامان هم خواب تيبابا امروز به مامور-

. از ستاره جدا شد و به اتاقش رفت يز خوردن شام مختصران شب بعد ا. نكرد يكه مسعود در منزل است سوال نيا اليبه خ نينازن

متورم به  يبا چشم ها. سوخت اما به مطالعه ادامه داد يم ياز خستگ شيكه چشم ها نيبا ا. كرد يفردا را مطالعه م يدرسها ديبا

خود قهوه  ياز جا برخاست تا برا. مانده بود  يباق شياز درس ها يميهنوز ن يبود ول ذشتههم گ 4ساعت از  ستيساعت نگر
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به طرف اشپزخانه رفت و مشغول درست كردن قهوه  نيپاورچ. خواهد كرد رونيدانست قهوه خواب را از سرش ب يم. درست كند

 هيسا. شد لرزان از اشپزخانه خارج  يبا قدم ها نيرابناب. ستيوقت شب ك نيدانست ا ينم. ديدر از جا پر يبا صدا كبارهيشد كه 

چراغ  عيسر نينازن غيج يمسعود با صدا. ديكش يغياز ترس ج كدفعهي. را ارام چرخاند و در باز شد رهيدستگ. ديرا پشت در د يا

 .نگران به طرفش رفت ريلرز يم شياو كه سرتا پا دنيرا روشن كرد و با د

 ؟يديچرا ترس ن؟ي، نازن نينازن-

 يمسعود به خود اجازه داد و دستش را گرفت و با نگران.  ستيگنگ او را نگر يكه از ترس قدرت تكلم نداشت با حالت نينازن

 :گفت

 .اورميگرم ب يدنينوش كي تيتا برا نيجا بنش نيكرده هم خيبدنت -

كه حالش  يبعد از لحظات. اد بعد مسعود به طرفش امد و فنجان قهوه را به دستش د يقيدقا. كاناپه نشست يمسخ شده رو نينازن

 نيبا ا» كند يترسانده، حاال قهوه تعارفم م يمرا حساب« با خود گفت .  ستيبهتر شد به مسعود كه كنارش نشسته بود نگر يكم

 :متعجب از حركت او گفت سعودم. از جا بر خاست نيخشمگ شهياند

 .يهنوز ضعف دار نيبنش ؟يچرا بلند شد-

 :از دست داده بود با خشم گفتكه كنترل خود را  نينازن

 ساعت چند است؟ يدان يم ؟ياصال تا حاال كجا بود-

 :ديپرس طنتيبا ش مسعود

 مهم است كه من كجا بودم؟ تيبرا-

 :گفت يعصب نينازن

 ...نه -

 :زد و گفت يپوزخند رديبگ شيرا با او در پ يگريگرفته بود رفتار د ميكه از صبح تصم مسعود

كه تا حاال كجا  ميگو يارضاء شود م تيحس كنجكاو نكهيا يخوانم و برا يرا از چشمانت م يمن كنجكاو ،ييگو يدروغ م يول-

 .هم خوش گذشت يليبودم، من تا حاال با ماندانا بودم، خ
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ضعف مسعود از خود  يجلو نكهيا ياما برا. شد يم يدچار حالت بد ديشن يهر گاه اسم ماندانا را م يدانست چرا ول يكه نم نينازن

 :نشان ندهد با حرص گفت

 .ميگو يم نيبه اراده شما افر. پس باالخره توانست تو را برده خودش كند-

 نيصورت نازن كيمسعود صورتش را كامال نزد. هم بودند يحاال هر دو كامال رو در رو. ستادياز جا برخاست و مقابلش ا مسعود

 :اورد و زمزمه وار گفت

 .دادم يحرفت را م نيوگرنه جواب ا ،يدختر كيكه  فيح-

 :كرد و گفت يزيخنده تمسخرام نينازن

 .ترسم ينم يگريمرد د چيمن نه از تو و نه از ه.  يمرد بودن خودت را به رخم بكش ستيالزم ن-

فشرده شد از درد  يلحظه ا يبرا نيچهره نازن. او قرار داد و محكم فشرد يشانه ها يدستش را باال اورد و رو نيخشمگ مسعود

 :گفت يبلند يمسعود با صدا.  ديزود بر خود مسلط گرد يليخ يول

 ينم يتو دخالت يدر ضمن همان طور كه من در كارها. ندارد تيمن اهم يبرا يدختر چيه يعني. شوم ينم يدختر چيه ريمن اس-

 ؟يديفهم. نداشته باش يمن كار يكنم تو هم به كارها

 :گفت دهيبر يجوابش را داد و با لحن ارياخت يب نيانقدر محكم بود كه نازن لحنش

 .دميفهم... بله ... ب -

 يبدنش را فرا گرفته بود همان جا رو يكه احساس ضعف سر تا پا نينازن. به اتاقش رفت عيكرد و سر شيكالم مسعود رها نيا با

 يلحظه ا ياما برا. بود يخودش عصبان كه در برابر مسعود كم اورده بود از دست نياز ا. كرد  يفكرش خوب كار نم. مبل نشست

داشت، و لرزش  يبيبه صورتش دوخته شده بود درخشش عج يكه وقت يچشمان.  شدچشمان مسعود در نظرش زنده  ريتصو

 .و محكم بود يفشرد ، چقدر در نظرش مسعود قو يرا محكم گرفته بود و م شيبازوانش ان هنگام كه شانه ها

به خاطر  ميگُر گرفتن گونه ها: با ترس با خود زمزمه كرد. سوختند  يبرد كه از شدت حرارت م شيبه گونه ها يدست ارياخت يب

 يدرس خواندن گذشت و رو رياز خ. سپس هراسان از جا برخاست و خود را به اتاقش رساند . يگريد زيسالن است نه چ يگرم

 يب روزيكه تا د يمسعود. و بس ديد يفقط مسعود را م نيريدر ان لحظات ش. امدياما هر چه كرد خوابش ن ديتخت دراز كش
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. ساده اتفاق افتاد يليخ زيهمه چ. توجه باشد  يتوانست نسبت به او ب ينم گرياتفاق د نيگذشت اما امشب با ا يتفاوت از كنارش م

با ماندانا بوده است، اما چطور؟ او گفت تا حاال  مسعود،اما « :با وحشت به خود گفت. ديطول نكش قهياز چند دق شتريكه ب يحادثه ا

 نيدارم و با هم ينه، من اراده محكم يول. است كه من گرفتارش شده ام يچه احساس نيا ايخدا! اه. از ماندانا متنفر بود  روزياو تا د

 .»بگذارم شيرو يدانم چه اسم يكه واقعا نم ياحساس. كنم  ياراده احساسم را سركوب م

 يزنگ ساعت رو يبود كه با صدا دهيساعت نخواب كياز  شتريب. هم افتاد  يخسته اش رو يصبح بود كه چشم ها يها يكينزد

تختخواب  ياز رو يحال يبا ب. ناچار بود به دانشگاه برود  يتوانست باز نگه دارد ول يرا نم شيپلك ها.دياز خواب پر زشيم

گرفت همان  ميتصم. مادرش را كرده بود  يدلش هوا.  ستاديپنجره ا يبه رو باشد رو تهرفتن داش يبرا يانكه عجله ا يبرخاستو ب

دو نفر توجه اش را  يگفتگو يدر پاگرد بود كه صدا. و اتاقش خارج شد  ديفكر لباس پوش نيبا ا. رديروز با مادرش تماس بگ

 :ماندانا با عشوه گفت. گوش كرد يو با كنجكاو ستاديا. جلب كرد

 .چقدر منتظرت بودم يدان يخودت م ؟يامديان نبه منزلم شبيچرا د-

 :با خشم گفت مسعود

 .يدر ضمن دوست ندارم مرا به منزلتان دعوت كن. بودم مارستانيوقت ب ريتا د-

 ؟يكن يم يقدر بداخالق نيان دختر هم ا يدانم برا يچه بداخالق، نم يوا-

 .نكش انيرا به م نيدر ضمن صدبار گفتم حرف نازن. ندارد  يربط چيبه تو ه-

 :ديكش اديفر يعصبان ماندانا

 .است؟ اصال خانواده ات كجا هستند يخانم چه كس نينازن نيچرا؟ مگر ا-

 :كرد لحنش ارام باشد جواب داد يم يكه سع يدر حال مسعود

 .نشده، پس همه خوابند 8هنوز ساعت .  يندازيهم به ساعت ب ي،نگاهيكن ييكه بازجو نيبهتر است قبل از ا-

 :ديبا سماجت پرس ماندانا

 ده؟يخانم هم خواب نينازن-

بود و با  ستادهيا نهيماندانا دست به س. با چند سرفه حضور خود را اعالم كرد  نيبدهد نازن يمسعود فرصت كند جواب نكهياز ا قبل
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 .از كنارشان گذشت و منزل را ترك كرد يياعتنا يتوجه به انها با ب يب نينازن. كرد  يفخر نگاهش م

 :با حالت تمسخر گفت ماندانا

 .ستيسالم هم بلد ن يحت. ادب باشد  يحد ب نيخانم شما تا ا نيكردم نازن يفكر نم-

 .راحت شد، به منزلتان برگرد نياز جانب نازن التيحاال كه خ-

 ؟يبه دنبال او برو يخواه ياز كجا معلوم كه نم-

 :بود با خشونت گفت ير شب قبل عصبانكه به خاط مسعود

همان روز اول كه . را دوست دارم  نيبله، من نازن.  ميگو يرا م زيكنم همه چ ياعتراف م يخوب، حاال كه دوست دار يليخ-

 نينازن. يكه تو ندار ييزهايهمان چ قايدق. شدم؟ عاشق نجابت و غرور قشنگش يزيعاشق چه چ يدان يم. عاشقش شدم دمشيد

دانم پاك و ساده است  يچون م. كند  يصفاتش ناراحتم نم نياما ا. دهد  يبه من نم يتياهم نيكوچكتر يو مغرور است و حت لجباز

 .ي، برو لعنت فتديخواهم چشمم به تو ب ينم گريحاال هم برو كه د. 

 .را برداشت و انجا را ترك كرد فشيبا عجله ك ديلرز يم تيكه از عصبان يحرف ها را نداشت در حال نيا دنيكه طاقت شن ماندانا

 پنجم فصل

 اول قسمت

را كه  يكينشست و ك يمكتين يرو. ديرس يبه پارك.درد گرفته بود يمعده اش از گرسنگ. كرد يم يرو ادهيساعت بود كه پ چند

گفته بود تمام توانست بفهمد چرا مسعود شب قبل به دروغ  ينم. در اورد و ارام ارام مشغول خوردن شد فشيبود از ك دهيخر

كرد از فكر  يسع ياه دنيبا كش. داشت يمسعود دروغ گفته بود ته دلش احساس خوش نكهيابا . وقتش را با ماندانا گذرانده است 

او . چقدر دوست داشت حاال نزد انها باشد . كه با خانواده اش داشت دلش گرفت  ييصحبتها ياداوريدوباره با . مسعود خارج شود

 شهيمادر مهربان و زحمتكش او هم. كرد  يم يراحت سكنار خانواده اش بود احسا يبود و فقط وقت يكه دختر حساس و زود رنج

 يكه در زندگ يمشكالت يحل تمام يمطمئن برا يگاه هياش تك دهيسنگ صبور و محرم اسرارش بود و پدر فداكار و فهم

بار مشكالتش را سبك  شانيها و حرفها ييكمك حالش بودند و با راهنما شهيان دو هم يدانست در مواقع سخت يخوب م.داشت

 .كردند يم
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 زيچ چيتا سه روز لب به ه. اش بود يروز زندگ نيان روز بدتر. دياز دوستانش را شن يكيافتاد كه خبر مرگ  يروز اديبه  ناگهان

 يزندگ طيشرا نيكه بهتر يان هم در زمان. را وداع گفت اي، دن يبهار زندگ نيدوست جوانش در هفدهم. كرد يم هينزد و فقط گر

از . گرفت يبه خودكش ميتصم يگريشده بود و بعد از ازدواج ان جوان با شخص د يعاشق جوان كهسال بود  2او . كردن را داشت

 يداشت و تنها حرف ها يان روزها حال بد. گردان شد  يو از ان رو ديد يوحشتناك زيعشق را چ نيان زمان به بعد بود كه نازن

كه به خاطر تنها  ييبايدختر ساده و ز. شد  يبر چهره اش جار اشكچهره الله  ياداوريدوباره با . كرد يپدر و مادرش او را ارام م

 .در نظر الله عشقش بود ، عشق زيچ خود خاتمه داد و ان ياش به زندگ يباارزش در زندگ زيچ

گرفت و به محل  يتاكس نيدرد گرفته بودند بنابرا ياز شدت خستگ شيپاها. را از چهره اش زدود و پارك را ترك كرد اشك

 .مورد نظرش رفت

از . ديه ان سمت كشرا داد و خود را ب يتاكس هيكرا عيسر. كه خالق ان خداوند بود ستاديا يعيو بد بايز يبعد مقابل تابلو يقيدقا

، فقط  ستيو به دور دست نگر ستاديمقابل رودخانه ا. گذشت  يماه م 3 قايامده بود دق مزيكه همره ستاره به رودخانه تا يروز

 يخاص تيو جذاب دنديتاب يبه سطح رودخانه م ديخورش يپرتوها. كرد يم رهيچشم ها را به خود خ ،اب يخودش بود و خودش، اب

 .به فضا داده بود

دانست قصد  ياما خوب م. شدن هوا ، به خود امد  كيبا تار. انجا شده بود كه گذر زمان را احساس نكرد  ييبايقدر مبهوت ز ان

 يكه خود نم يراه. داد يسوق م ياو را به راه بيعج يرويان شب ن يول ديترس يم يكيكه از تار نيبا ا. رفتن به خانه را ندارد

نهاده بود ارام در كنار رودخانه شروع به  شيپالتو بيهمان طور كه دست در ج. داشت يبيعج لحا. شود يكجا ختم مدانست به 

. و همه جا حضور داشت  شهيكه هم ييخدا.در ان لحظات تمام فكرش معطوف خداوند بود. كرد يم ياحساس سبك. قدم زدن كرد

 :گفت ارياخت يب. نشست  يشدند و گوشه ا تسس شيناگهان پاها. از نظرش پنهان نبود يزيچ چيكه اگاه بود و ه ييخدا

شرم .  ميرا كه در دلم تلنبار شده نزد تو بگو ييدهد حرف ها يكه اجازه نم يشرم. بزرگ و بخشنده شرم دارم يخدا! ايخدا-

كه بنده سر تا پا  يمن ؟يخودت قبول دار يا به بندگتو مر ايا. افتم  يتو م ادي ديا يسراغم م يدارم چرا كه هرگاه غم و عصه ا

 يم! پروردگارا. يو شكل داد يديكه همه وجود و احساس مرا افر ييتو. مينزد تو سخن بگو حساسمخواهم از ا يم! ايخدا. گناهم 

كه نسبت به تو دارم  يكه در وجودم شكل گرفته در برابر عشق يعاشق شده، عشق رتيبنده حق نيا ي، ول ميكلمه را بگو نيترسم ا
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 ....ترس از شكست ، ترس از . مشكل و ترس به همراه دارد  رانعشق هزا نيندارد ، اما ا ياست ، عشق به تو وهم زيناچ اريبس

باالخره احساس . گذاشت يم انيخود در م يرا با خدا شيازهايو راز و ن شيهمه حرفها ديبا. منوال گذشت  نيبه هم يساعات

 .شاد به راه افتاد يرد و با حالتك دايپ يسبكبال

 يساعت ميكم بود و او ناچار شد ن يليخ يتاكس يدر ان حوال. هم گذشته بود  10وقت بود ساعت از  ريبه ساعتش انداخت د ينگاه

اده دانست كه االن خانو يم. شد  نيسوار ماش يبدون معطل. ستاديا شيمقابل پا يا يباالخره تاكس. ستديبا يتاكس دنيمنتظر رس

 .مهرارا نگرانش شده اند

كه  نيو پس از ا دياز راننده علت را پرس يلرزان يبا صدا. ترس بر جانش نشست. ستاديا نينرفته بودند كه ماش يمسافت هنوز

 هيگرفت بق ميتصم نيبنابرا. صبر كند  نيتوانست تا درست شدن ماش يمطمئنا نم. شد ادهيپنچر شده نگران از ان پ نيماش ديفهم

 .برود ادهيراه را پ

انداخت و به راهش ادامه  ريسرش را ز. بود يخود عصبان يحواس ياز ب. بر فضا حكم فرما بود نيسنگ يبود و سكوت كيجا تار همه

از ان دو  يكي. كرد بر خودش مسلط شود ياما سع. ديكش يفيخف غياز ترس ج. با دو نفر برخورد كرد ابانهاياز خ يكي چيسر پ.داد

 :زشت گفت يلحننفر با 

 .ميخوشگل؟ ما كه ترس ندار هيچ-

را محكم گرفت و به سمت  شياز انها بازو يكياز كنارشان بگذرد اما  عيكرد سر يسع نيبنابرا. كه انها مزاحمند ديفهم نينازن و

 :زنان گفت اديخود را از دست داده بود با دست او را پس زد و فر اريكه تمام اخت نينازن.  ديخود كش

 .يابانيبرو گم شو، اشغال خ-

 .خنده امد نيتر هيكه در نظرش كر يخنده ا. دنديان دو نفر فقط خند ديدر كمال تعجب د اما

 . ميرا با هم خوش بگذران يساعت ميخواه يفقط م. عروسك ميبا تو ندار يما كه كار-

 .ستمين ديكن يكه شما فكر م يمن كس ديولم كن-

 :فشرد و گفت نيبه نازن شتريخود را ب مرد

 .ايكند حاال هم كمتر ناز كن و با ما راه ب ينم يما فرق يبرا-
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قدم  يصدا. ناگهان دست مرد را گاز گرفت و پا به فرار گذاشت. ديايتمام بدنش را فرا گرفته بود اما قصد نداشت كوتاه ب ضعف،

و  ديكش اديبار با تمام وجود فر نيا. انها شد رينرفته بود كه دوباره اس شتريب يشكست اما هنوز چند متر يسكوت شب را م شيها

 .شد ينم دايكمك كردن او پ يبرا يكس كيتار يكمك خواست، اما در ان كوچه پس كوچه ها 

خود نداشت  ييرها ياحساس نفرت سرتا سر وجودش را فراگرفت و دست از تالش برا ذيايكه ممكن بود بر سرش ب يفكر بالئ از

. نداشت ستادنيا ياراي گريد. نگذاشته بودند يباق شيبرا يگرفته بودند و راه فرار انيگرسنه او را در مان دو مرد مثل گرگان . 

 ادي ارياخت يب. شدند  يتر م كيو نزد كيمردها به او نزد. ها درد گرفته بود  دنيكش غيبر اثر ج شيگلو. افتاد  نيزم يحال رو يب

 :خدا در دلش نقش بست و زمزمه وار گفت

 .خودت كمكم كن! ايخدا-

به انها  نيماش. دلش روشن شد يليبوق اتومب دنينگذشته بود كه با شن يا قهيچند دق. هم گذاشت  يرا رو شيحال چشم ها يب

گذاشت و از جا  واريحال دست بر د يب نينازن. با خارج شدن راننده ، ان دو مرد صحنه را ترك كردند. ستاديو كنارشان ا كينزد

مرد .  ديكش يغيج ارياخت يشخص مقابلش، ب دنياما با د. تشكر كند ياز و نديخواست راننده را بب يلحظه فقط مدر ان . برخاست

مسعود . انداخت رينگاه كردن به چهره مرد را نداشت سر به ز يرو نينازن. هم بودند كيحاال هر دو نزد. چند قدم جلو گذاشت 

مثل خوره  يفكر. كرد يان لحظه مغزش درست كار نم در. چانه او را گرفت و صورتش را باال اورد ريبرد و ز شيدستش را پ

فكر دستش را باال  نيچه بود؟ با تصور ا فياوردند تكل يم نيسر نازن ييو ان دو مرد بال ديرس يداد اگر او به موقع نم يازارش م

 .در ان سكوت شب داشت يخاص نيطن شيه صداك يا يليس. به گوش دختر جوان نواخت يمحكم يلياورد و س

 يهرگز نم. شد ياشك بر چهره اش جار ارياخت يسوخت قرار داد و ب يصورتش كه از شدت درد م يدستش را رو نينازن

ضربه  نيشدت ا. هنوز از بهت خارج نشده بود كه مسعود ضربه دوم را نواخت .كار را كرده است نيتوانست بفهمد چطور مسعود ا

 :گفت نيخشمگ يضربه دوم مسعود با اوائ دنپس از ز. پرت شد يبود كه او به گوشه ا يبه حد

بود كه ممكن بود كار  تيجا يضربه به خاطر غرور ب نيو دوم ينشو ابانيكوچه و خ يخبر راه يب گريرا زدم كه دفعه د ياول-

 .دستت بدهد

 :خاست گفت يكه از جا بر م يشده بود در حال نيدو ضربه خشمگ نيكه از ا نينازن
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 .امدم يمن از پس انها بر م يامد ياگر تو هم نم-

 .يبكن يتوانست يدر مقابل انها نم يكار چيكه ه يدان يتو خودت هم خوب م نيساكت باش نازن-

حرفت را ؟ پس چه شد زود  ميهم دخالت كن يدر كارها دينبا يكه گفت يتو نبود شبيمگر د. به خودم مربوط است گريد نيا-

 ؟يفراموش كرد

 يبه خاطرش م دياوردند كه تا اخر عمر با يبه سرت م ييبودم انها بال امدهياگر من به كمكت ن ؟يدان يتو چه م ،يبس كن لعنت-

 .يساخت يو م يسوخت

 نيا ديد نيمسعود كه حال او را چن. حرف مسعود را قبول داشت . انداخت  ريحرفها شرمزده سرش را به ز نيا دنيبا شن نينازن

 :گفت يشتريب متيبار با مال

 يرا م نيال اقل ا ياست ول يچطور كشور رانيدانم ا يمن نم. ، نگذار خانواده ام شرمنده خانواده تو شوند نينازن يتو نزد ما امانت-

كنبم حتما همه نگران بهتر است عجله  گريحاال د.  ستين حيشهر صح نيساعت در ا نيتنها بودن تو تا ا.  ستين نجايدانم كه مثل ا

 .ما شده اند

با . كرد  يبا ان دو مرد احساس ضعف م يريهنوز به خاطر در گ. شد نيدر جوابش فقط سكوت كرد و به دنبالش سوار ماش نينازن

 .هم گذاشت يداد و چشمانش را رو هيتك يسرش را به پشت يحال يب

 :ديارام پرس مسعود

 حالت بهتر شده ؟-

 .ستيگر ارياخت يب نينازن شيصدا دنيبا شن. بود  رايمسعود گرم و گ يصدا

 ؟يكن يم هيچه شده ؟ چرا گر-

 :با بغض گفت نينازن

 .باور كن مسعود. كردم  يرا نم نهايشد؟ من اصال فكر ا يچه م يامد يدانم اگر تو نم ينم-

فراموش خواهد  گريضوع تا چند روز دمو ني، ا يفكرش را هم نكن گريحاال هم بهتر است د. شناسم يدانم من تو را كامل م يم-

 .شود يشد و حال تو هم بهتر م
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 ... يامد ياگر تو نم يول-

 :سپس به جانب مسعود بر گشت و گفت.  ديكش قيعم ياه نجايا در

 كه من به منزل نرفته ام؟ يتو از كجا خبر دار شد-

 ايخواست علت را جو يو م يرا برداشتم او گفت كه تو امروز به دانشگاه نرفته ا ياز قضا من گوش. زنگ زد  لهيعصر بود كه جم-

به  نكهيبه جانم افتاد و بدون ا بيعج يبعد از قطع تلفن دلهره ا. نگران شد  يليخ يكه از منزل خارج شده ا ديفهم يوقت. شود 

به  ديحدس زدم كه شا. شده بودم ديكردنت ناام دايكم كم از پ. زدم و همه جا را دنبالت گشتم رونيببزنم از منزل  يحرف گرانيد

چشمم به تو افتاد از  يوقت. صدا به نظرم اشنا امد. دميرا شن يغيج يخواستم به خانه برگردم كه صدا يم ني، بنابرا يخانه رفته ا

 ييدادند وگرنه معلوم نبود چه بال حيرد كه فرار را بر قرار ترجك رحمخدا به ان دو نفر . دميترك يداشتم م تيشدت عصبان

 .اوردم يسرشان م

 .نزن  يكنم راجع به امشب به عمو و خاله حرف يمسعود خواهش م_

 چطور مگر ؟_

 .كشم  يخجالت م.......خجا يعني.....خواهم  ينم_

 .هم با ما خواهند كرد  يسخت يالبته دعوا.  ميش رفتمن امروز آمدم دانشگاه دنبال تو و با هم به گرد ميگوئ يباشد ،پس م_

 .محبت تو را جبران كنم  نيبتوانم ا يروز دوارميممنون ، ام يليخ_

 :گفت  يانداخت و به شوخ نيبه نازن ينگاه مسعود

 .دانم  يم دي؟ من كه بع يخوب انجام بد يكارها يتو هم بلد_

 .دهم  يكار را بهتر از همه كار ها انجام م نيبله ، اتفاقا ا_

 . ميكن فيو تعر مينيبب_

 . ديد ميچشم آقا مسعود ، خواه_

 يليصورتش به خاطر س.  ستياو را نگر يشتريبار با دقت ب ني، مسعود دوباره به جانبش برگشت و ا ديشادمانه خند نينازن سپس

متعجب نگاهش كرد و  نينازن. نگه داشت  ابانيرا كنار خ نيماش ارياخت يب. و ورم داشت  ديگرائ يم يكه به او زده بود به سرخ
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 ؟ شدخراب  نيشده ؟ ماش يزيچ: گفت 

با . و معصوم را دوست داشت  بايصورت ز نيچقدر ا. دوخت  نينازن يو نگاه عاشقش را به صورت مهتاب ديبه طرفش چرخ مسعود

 .دانستم  يباور كن حال خودم را نم. خوام  يكه كردم عذر م يبه خاطر كار: غمناك گفت  يآهنگ

كنم من دختر ناسپاس و قدر  يخواستم از تو عذر خواه يكنم ، اتفاقا م يخوب تو را درك م: زد و گفت  يحيلبخند مل نينازن

 .با تو صحبت كردم ، ببخش  يمن به تند يول يبه من كرد يتو كمك بزرگ. هستم  ينشناس

 ...........خصلت تو است كه مرا نيقا هماتفا:گفت  يبا خنده ا مسعود

 .را روشن كرد وبه طرف منزل حركت كرد  نيماش يگريسخنش را خورد و بدون حرف د اما

**** 

آرام  يطيكردند مح يم يخانواده مهرآرا سع. گذراند  يتمام وقت خود را به درس خواندن م نيشروع فصل امتحانات نازن با

خوب همه نكات  يليمسعود خ. نمود  يخواند و شب ها همراه مسعود رفع اشكال م يدرس م لهيروزها با جم. كنند  ايمه شيبرا

 .....آموخت  يمشكل درس را به او م

 :به ساعت خطاب به مسعود گفت  يبا نگاه نينازن. بودند  دهيبود كه هنوز نخواب 2شب ساعت  آن

 . يسر كار برو ديفردا با يبخواب گريبهتر است كه تو د_

 :مصمم گفت  مسعود

 .اما امتحان تو مهمتر است  _

 .را خوانده ام  ميهمه درس ها بايتقر گريمن د_

 ؟ يمرا به زور بخوابان يخواه ينكند خودت خوابت گرفته خانم كه م_

 .و درس بخوانم  نميبنش دارينه ،من كه ناچارم تا صبح ب_

 .كنم  يپس من هم كمكت م_

 ؟ يفنجان قهوه موافق كياست پس با  ورنطيحاال كه ا_

 بله ،صد البته_
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 ايكرد به فكر فرو رفت آ يكه رفتن او را نظاره م يمسعود در حال.آوردن قهوه به آشپز خانه رفت  يبلند شد و برا شياز جا نينازن

صبر  نيامتحانات نازن انيكه فعال تا پا ديرس جهينت نينه ؟ بالخره به ا اي دياز عشق خود بگو نيبود كه به نازن دهيحاال وقتش رس

 .به سالن از حال خود خارج شد  نيورود نازن بابعد  يقيدقا. كند 

 .هم دو قهوه تلخ  نيا دييبفرما_

 :گفت  نيشده بود خطاب به نازن رهيهمانطور كه به فنجان خ مسعود

 ؟ يدار يات چه هدف ندهيآ يتو برا نينازن يراست_

 : دياو پرس متعجب از سوال نينازن

 چطور مگر ؟_

 اش گرفته است ؟ ندهيآ يبرا يميچه تصم خوانديمصمم درس م نيكه چن يخواهم بدانم دختر ي،فقط م يچيه_

 :دوخت و گفت  ينگاهش را به نقطه ا نينازن

همان طور كه من دوستشان . خواهد مردم مرا دوست بدارند  يدلم م. كشورم باشم  يبرا يفرد مثرثمر ندهيدوست دارم در آ-

هدف  نيفكر نكنم ا..... نكنم  ديرا نا ام مارانميوقت ب چيشوم و ه يخواهم آنقدر خوب درس بخوانم كه پزشك حاذق يم. دارم 

 .باشد  يكم

شخص خودت كرده  ندهيآ يم براه يفكر يول.  يدار ييچون اهداف واال.  يشو يبه هدفت موفق م دنيمن مطمئنم تو در رس_

 ؟ يخانواده بده ليتشك نكهيا اي يتا آخر عمرت مجرد بمان يخواه يم اياست كه آ ني؟ منظورم ا يا

 :گفت  يبا كالفگ نينازن

 يگريخواهد كنار شخص د ياوقات دلم م يگاه. نگرفته ام  يميمورد فكر نكرده ام و تصم نيدانم راستش هنوز درست در ا ينم_

 يگذارد كه به كس يترس باشد كه نم نيهم ديشا. ترسم  يمواقع م شتريب يدهنده ام باشد ول يارياهداف برسم و او هم  نيبه ا

 .فكر كنم 

 : ديبا تعجب پرس مسعود

بار دچار ترس شده  نيپس چطور شد ا. ترسم  ينم يمرد چيمن از ه يگفت يم ياست روز ادمي. شود  ي؟ باورم نم يترس يتو م_
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 ؟ يا

 :جواب داد ديكش ياساس م يب يبرگه طرح ها يهمان طور كه با خود كار رو نيزننا

 . رميبگ ميگذارد درست تصم يكه نم يترس. است  شيترس مر بوط به سه سال پ نيا_

بود  بايچقدر ز. چشمان آشفته اش را به او دخت  نينازن. او قرار داد  فيظر يدستها يبرد و رو شيدستان لرزانش را پ مسعود

 .بود  زيلبر ديكه از عشق و ام ينگاه. دو نگاه عاشق  يتالق

 :زمزمه وار گفت  مسعود

 يرا در خود بكش يترس لعنت نيكنم تا ا يبله ، من كمكت م. و من حتما كمكت خواهم كرد  يترس را از خود دور كن نيا ديتو با_

باشد و  كياحساسات تو شر نيهم در ا يگريبگذار كس د. شد  يو من مطمئنم موفق خواه يكن يبه زندگ يبهتر ديبا د ديتو با. 

 . ديبا هم به مردم خدمت كن

 .شد شتريانگشتانش ب ياوتكان داد و فشار دست مسعود رو يحرفها ديياراده سرش را به نشانه تا يب نينازن

**** 

 اريرو سكوت اخت نياز ا. است  يكه او تا چه حد عصبان افتيبا نگاه در ديويد. پرتاب كرد  يرا گوشه ا فشيك نيخشمگ ماندانا

 :گفت  ديكش يمشروب را تا ته سر م ولنيكه ل يماندانا در حال.  ديكرد تا خودش به حرف ا

 .كس قدرت مرا نشناخته  چيهنوز ه. ندارد من او را شكست خواهم داد يراديا يشد ، ول دايجادوگر از كجا پ نيدانم ا ينم_

 اده ؟افت ياتفاق _

 .دهد  يمن هم جواب نم يبه تماس ها يگذراند و حت يتمام وقتش را با آن دختر لوس م ي، مسعود لعنت يچيه _

 .ازدواج  يازدواج ب يعني_

 :باال انداخت و گفت  شرايابرو ماندانا

 .برد ندارم  يبرا يشانس چيباشد من ه نجايدختر ا نيكه ا يتا زمان يدانم ،ول ينم_

 :كرد گفت  يم يكه خنده زشت يدر حال ديويد

 .بكن  يكار كي يكرد ريمخصوص خودت كه مرا اس يها وهيخوب ، با آن ش_
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 :كرد گفت  يكه لبالش را از تن خارج م يدر حال ماندانا

 .بارها امتحانش كرده ام . برنامه ها گول زد  نيشود با ا يمسعود را نم_

 :دستش را دور كمر او حلقه كرد و گفت  ديويد

 .......كرد و يماندانا مستانه خنده ا.  ميبه خودمان برس يو كم ميفكرش را نكن گريبهتر است د_

**** 

 :گفت  نيخطاب به نازن لهيجم

 . ايب دنميشود حتما به د يدلم برات تنگ م يحساب يليدو هفته تعط نيدر ا_

 .به من بزن  يچشم ، تو هم سر _

 نيدو هفته بهتر نيبه سمت خانه رفت ا ياز شر امتحانات راحت شده بود با سرحال گريكه د نينازن. جدا شدند  گرياز همد سپس

 .استراحت بود  يزمان برا

 .به خانه سودابه به طرفش آمد  دنيمحض رس به

 .سالم خاله جان _

 ، امتحان چطور بود ؟ زميسالم عز_

 .فكر كنم شاگرد ممتاز شوم !  يعال _

 .دارم  تيخبر خوب برا كي يراست يشو يمن كه مطمئن بودم موفق م _

 ؟يچه خبر_

 :گفت  جانيبا ه سودابه

 . يكمكم كن دياما تو با.  رميبگ شيجشن مفصل برا كيخواهم  يفردا تولد ستاره است م_

 . دييچشم فقط امر بفرما يبه رو_

 :و گفت  ديرا بوس نيگونه نازن يبا خوشحال سودابه

 .تو دختر خوبم شوم  يفدا_
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 ؟ ميبكن ييچه كار ها ديخاله ، حاال باخدا نكنه _

 .جشن خبر ندارد  ييالبته خود ستاره از برپا.  ميبرو ديخر يعصر برا دياول از همه با_

 . ميسيها را بنو ديخر ستيتا ل ميايرا عوض كنم و بعد ب مياالن بروم لباس ها ديپس اگر اجازه بده_

 .كه منتظرم  ايزود ب _

 .لباس دوباره به نزد سودابه بازگشت  رييبه اتاقش رفت و بعد از تغ عيسر نينازن

 .خب خاله جان من آماده ام_

 . ميرا آماده كن ستيتا ل نيكنارم بنش ايب_

 يسودابه نگاه.  دنديكه ساعت دو ضربه را نواخت آنها دست از كار كش يوقت. شدند  ازيهر دو مشغول نوشتن لوازم مورد ن سپس

 :انداخت و گفت  نيبه نازن

 . ميبرو ديخر يو زودتر برا ميبهتر است كه غذا بخور _

 ستاره كجاست ؟ يراست _

 .رفته است  رونيبا دوستانش ب _

 نداد ؟ ليچرا ستاره ادامه تحص يكنم ول يسوال را م نيا ديبخش يخاله م _

نگرانش هستم  يليراستش خ.  ميهم مجبورش نكرد ما. خواهم ادامه بدهم  ينم گريگفت ، د پلميدانم فقط بعد از گرفتن د ينم_

 .گذراند  يدانم با دوستانش چگونه وقت خود را م ينم

 . ردياش بگ ندهيآ يبرا يدرست مياش كنم تصم يتوانستم راض ديمن با او صحبت كنم ؟ شا ديخواه يم _

 :گفت  يبا شاد سودابه

 .شوم  يخوشحال م يليخ ياگر با او صحبت كن ني؟ به خدا نازن يكن يكار را م نيواقعا ا _

 .كار را انجام دهم  نيفرصت ا نيدهم در اول يقول م_

 .ممنونم  زي، به خاطر همه چ زميممنون عز _

 . رميم يم ي، دارم از گرسنگ ميحاال بهتر است زودتر غذا بخور. نكردم خاله  يمن كه هنوز كار_
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 . ميكار دار يچون كل ميا بخورغذ عايسر ديبا. ببخش فراموش كردم  يوا_

. گذشته بود كه هر دو منزل را ترك كردند  4ساعت از . ناهار را آماده كردند  ليهر دو به طرف آشپز خانه رفتند و وسا سپس

لباس  يسودابه با دقت خاص. و بعد به فروشگاه لباس رفتند  دنديرا خر ازيمورد ن يها يابتدا به سوپر ماركت رفتند و تمام خوراك

. توجه اش را جلب كرد  يقرمز رنگ راهنيناگهان پ.كند  يداريخر يلباس مناسب نينازن يبرا داشتدوست . كرد  يها را نگاه م

كه در قسمت باالتنه به  يهايددوزيمروار. كوتاه كلوش داشت  يها نيو آست يدلبر قهينسبتا گشاد با  يتنگ و دامن يكمر راهنيپ

 :گفت  يبا شگفت ديسودابه را به لباس د وجهكه ت نينازن. كرد  يا صد چندان مآن ر ييبايخورد ز يچشم م

 . ديآ يبه ستاره م يليست ، من مطمئنم خ يچه لباس قشنگ _

 . ستيستاره ن يلباس برا نياما ا _

 . ديخودتان بخر يبرا ديخواه يپس حتما م_

 :گرفت و گفت  نيلباس را به طرف نازن سودابه

 در تنت چطور است ؟ نميبرو پرو كن بب _

. آمد با سودابه مخالفت كند  يدلش نم يتوانست لباس را قبول كند و از طرف ينم.  ستيبا تعجب به لباس و سودابه نگر نينازن

 .ناچارا لباس را از دست او گرفت و به طرف اتاق پرو رفت 

توانست  يشد ، نم رهيخود خ رياتاق پرو به تصو يقد هنيدر آ يوقت. آن را به تن كند  ديترس يبود كه م فيلباس آنقدر لط پارچه

 يآمد آن را از تنش در آرد ول يشده بود كه دلش نم بايآن قدر با لباس ز. كرده بود  رييفوق العاده تغ. خودش است  نيباور كند ا

 . كردبه ناچار لباس را عوض 

 : ديپرس يبا كنجكاو سودابه

 ؟ يپسند يم_

 ..... يبله ، ول_

 . يمعركه شو ديتو فردا با. خرم  يحاال لباس را م نيدارد ، همن يول_

 .خودم پولش را بدهم  ديپس اجازه بده_
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 :گفت  يبا دلخور سودابه

 .بدهم  هيلباس را خودم به تو هد نيخواهد ا يدلم م_

 .هم سكوت كرد  نيسخن سودابه ، نازن نيا با

 :خطاب به همسرش گفت يبا ناراحت ديفر. خانواده رو به رو شدند  ياعضا يشده بود كه به منزل بازگشتند و با نگران كيتار هوا

 د؟يرفتن دار رونيكه قصد ب ي؟ چرا خبر نداد ديتا حاال كجا بود-

 د؟يشما شام خورده ا يراست م،يبه گردش برو ميگرفت ميدفعه تصم كيجان  ديببخش فر-

 .مينه،منتظر شما ماند-

 .ميام خوردش رونيب نيشد چون من و نازن فيح-

 :گرفت و گفت نيرا از دست نازن ديخر يرفت و بسته ها نيبه سمت نازن مسعود

 جان؟ نينازن يخسته شد-

 .خوش گذشت يلينه، اتفاقا خ-

 :بحث امد و گفت انيبه م ستاره

 .واقعا كه.  ميبه سر برد يو ما در نگران ديخوش گذراند شما

 :گفت ديكش يغذا م شانيكه برا يدر حال سودابه

 .شو يشامت را بخور و كمتر عصبان ايحاال ب-

و مادرش  نيكه از نازن يا يرا ترك كرد و به خاطر ناراحت زيستاره زودتر از انها م. شام جمع شدند زيبعد هر سه سر م يقيدقا

 :به همسرش انداخت و گفت يسودابه نگاه. داشت به اتاقش رفت 

 .از ما دلخور است يليخ نكهيمثل ا-

 .ديو تنها رفته ا ديحرص خورد كه چرا شما به او نگفته ا ي، حساببله -

 :زده گفت جانيه سودابه

 .ميرفته بود ديجشن فردا به خر ديخر يراستش فردا تولد ستاره است و ما برا.  مينگفت يزياز عمد به او چ-
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 :گفت مسعود

 د؟يريجشن بگ ديخواه يفردا م يعني-

خانه به  نيفردا در تزئ ديمسعود جان تو هم با.  ميمهم است و دوستش دار مانيبله پسرم ، دوست دارم ستاره بداند چقدر برا-

 .يكمك كن نينازن

 .چشم، حتما يبه رو -

 

به  رفت خطاب يمسعود كه از پله باال م. ستاره همراه پدرش به شركت رفت. شدند شانيصبح زود همه مشغول انجام كارها از

 :گفت  نينازن

 .قرمز را به من بده يروبان ها-

 .هم روبان ها نيبفرما، ا-

 بگذارم قشنگ است ؟ نجايبه نظرت ا-

 .باالتر ببر ينه، كم-

 :زده گفت جانيكرده بود ه ياديز رييسالن كه تغ دنياز اشپزخانه خارج شد و با د سودابه

 .قشنگ شده است يليدستتان درد نكند خ-

 .شود يچه م دينيرا هم وصل كنم ان وقت بب يرنگ يچراغ ها نيا ديسالن مانده ، بگذار نياز تزئ يمامان، هنوز كل ديصبر كن-

 .مينيچ يها را در ظرف م ينيريها و ش وهيم نيمن و نازن يكن يكارها را م هيپس تا تو بق-

 .شوم ياما مامان من دست تنها م-

 .دارم اجياحت نيكن، من هم به كمك نازن نيسالن را تزئ هيبق ييخودت تنها گريحاال د-

 .تكان داد و مشغول كارش شد و ان دو به اشپزخانه رفتند يبه ناچار سر مسعود

 :گفت  نيخطاب به نازن سودابه

 .نيها را در ان ظرف سه تكه بچ ينيري، لطفا تو ش زميعز-
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 .چشم خاله جان-

 :اخت و گفتاند نيبه نازن يكار سودابه نگاه نيح در

 ؟يرا دعوت كرده ا لهيجشن حم يتو برا يراست-

 .نه-

 چرا؟-

 .از نظر شما درست نباشد ديگفتم شا-

 .ديايجشن امشب حتما ب يو بگو برا ريحاال برو و با او تماس بگ نيهم ؟يزن ياست كه م يچه حرف نيا ، ا-

 :ديزده پرس جانيه نينازن

 د؟ييگو يراست م-

 . زميبله عز-

 .تلفن كنم لهيتا به جم رومياالن م نيپس من هم-

و  ديبعد ارتباط برقرار گرد يقيدقا. را برداشت و مشغول شماره گرفتن شد  يگوش.به طرف سالن رفت عيسر يبا قدم ها سپس

 .را برداشت يگوش لهيجم

 د؟ييالو، بفرما-

 .خانوم لهيسالم، جم-

 !خانم ، چه عجب نيبه به ، تماس نازن-

 گذرد؟ يخوش م التيتعط ؟يكن يجمالت ،چه كار معجب به -

 :گفت يحال يبا ب لهيجم

 .كنم يرا نگاه م واريتا حاال فقط نشسته ام و در و د روزي؟ از د يچه خوش -

 ؟يكاريپس امروز ب-

 اره ، چطور؟-
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 .ييايامشب دعوتت كنم به منزل عمو جان ب يخواستم برا يراستش م-

 چه خبر است؟-

 .ستاره جشن تولد گرفته و گفته است تو را هم دعوت كنم يخاله سودابه برا-

 .ميايجدا، پس واجب شد كه حتما ب-

 .منتظرت هستم 7ساعت  يخوش امد-

 .يخوشحالم كرد يليچشم ، به خدا خ يبه رو-

 .پس تا ان موقع خداحافظ-

 .خدانگهدار-

خاست  يكه از جا بر م يدر حال نينازن. كرد يرا نظاره مبود و او  ستادهيا يبه مسعود انداخت كه گوشه ا ياز قطع تلفن نگاه پس

 :پر عشوه گفت يبا لحن

 ؟يديخوشگل ند-

 .مسعود به خنده افتاد  ناگهان

 كردم؟ فيمگه جك تعر ؟يخند يچرا م-

 .ديدار فيقدر از خود متشكر تشر نيدانستم ا ينم يجك كه نه ، ول-

 :كرد و گفت ياخم نينازن

 . ديكن يم فيدستت واقعا درد نكند ، شما چه قدر خوب از ادم تعر-

 :گفت متيبا مال ديكه او را دلخور د مسعود

 . ريكردم، به دل نگ يشوخ-

 .ندارد  يبيع-

 :دوباره به جانبش برگشت و گفت .زد شيدور نشده بود كه مسعود صدا يهنوز چند قدم.به سمت اشپزخانه به راه افتاد  سپس

 .بله-
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 :مسعود بعد از من و من كردن گفت-

 . ياز وقتت را به من بده قهيخواستم چند دق يراستش م-

 ...خاله  يول-

 .قهيفقط چند دق-

 .خب  اريبس-

 :انداخت و گفت ريمسعود سر به ز. مسعود امد  يبه سو دوباره

 . ميامكان دارد در باغ قدم بزن-

 .دييچشم ، هر چه شما بگو-

 :و گفت ديكش يقينفس عم نينازن.بود  ريدلپذ اريگردش در ان وقت روز بس. به طرف باغ رفتند هر دو دوشادوش هم سپس

 .و عطر گلها تمام باغ را پر كرده است . نگاه كن درخت ها كم كم شكوفه زده اند . بهار را احساس كرد  يتوان از حاال بو يم-

و عشق  ديچشمانش برق ام. و نشاط را در وجودش احساس كرد يسر زندگ يشد به راحت يم.ستيشادابش نگر مرخيبه ن مسعود

 .هم از حركت باز ماند  نيحركت او ، نازن نيبا ا.  ستاديخود ا يمسعود بر جا. داشت

 د؟يداشت يخب كار-

 .... ميخواستم بگو يراستش م... راس-

 يصحبتها دنيصبرانه منتظر شن يكه ب نينازن. اعتراف كند كه تا چه حد دوستش دارد  نيتوانست نزد نازن يرا خورد نم حرفش

 :مسعود بود گفت

 .كار دارم  يليبه خدا خ ؟يزن يچرا حرفت را نم-

ناگهان بدون اراده . خود كرده بودند  ريكه او را اس ييچشمها. ستينگر نينازن يبه چشمها مايسرش را بلند كرد و مستق مسعود

 :را گرفت و گفت  نينازن يدستها

 يكس. مغرور و سركش  يمن عاشقم ، عاشق دختر... من  نينازن. اورميخواهم حرف دلم را به زبان ب يامروز م يدانم چرا ول ينم-

 .خود كند  بنديو پا رياش مرا اس ييجادو يكه توانست با چشمها
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 :ارام گفت يبار با لحن نيدور شد و ا يرا رها كرد و چند قدم نيدست نازن سپس

اما به مرور متوجه  يهست يكردم تو دختر خودخواه و پر افاده ا ياز روز اول به تو دل بستم چون ان روزها احساس م ميگو ينم-

ساعتها و روزها . توانم فراموشش كنم  يزود م يكه فكر كن ستيهوس ن نيباور كن ا. شدم غرور قشنگت در اصل نجابت توست

،  نياما تو بگو نازن.  يهست يكه تو از عشق فرار في، ح فيح يول ،يعاشقم باش يعني.  ياشدم تو هم حس مرا داشته بكر يارزو م

 دل عاشق چه كنم؟ نيبگو با ا

حرفها احساس  نيا دنيكرد مسعود دل بسته اش شود حاال با شن يوقت تصور نم چياو ه.  ستيمبهوت به مسعود نگر نينازن

 .داشت  يخاص

 ؟يده يچرا جوابم را نم ؟ييگو يچه م-

 . يكرده ا جيمرا گ يدانم ، تو به كل يراستش نم... راست -

 نيتوانستم ا ينم گريد. زدم  يحرفها را م نيا دياما باالخره با. يشده ا ريحرفها تو غافلگ نيدانم كه با ا ي، م نيدانم نازن يم-

 .نگه دارم يعشق را در وجود خودم مخف

 .فراموش كنم  هايزود نيرا كه در دلم وجود دارد به ا يتوانم ترس يمطمئنا من نم يبه من فرصت بده ديتو با-

 . ينخواهم زد تا خودت به عشقم جواب بده يحرف گريمن د ياگر نخواه-

 يكرد رو يم يدكه با رفتن مسعود احساس شا نينازن. فاصله گرفت و او را در باغ تنها گذاشت  نياز نازن عيسر يبا قدم ها سپس

 .شدينديكه در ان راحت تر بتواند ب يا ييداشت تنها ييبه تنها اجياحت طيشرا نيدر ا. نشست  مكتين

خواستگارانش  هيبار نتوانست به مسعود هم مثل بق نيچرا ا. كرده بود فكر كرد دايكه نسبت به او پ يقيمسعود و عشق عم به

ان وقت  ديترس يزد چه؟م يمسعود به او و عشقش پشت پا م ياگر روز يكرده بود؟ ول دايبه او عالقه پ ايبدهد؟ ا يجواب منف

 .مرگ  يعنيسرانجامش مثل الله شود 

كرد بر خود  يسع قيچند نفس عم دنيبا كش. را نداشت  رديرا بپذ يرا كه عشق كس نيا ينه ،هنوز امادگ. هراس از جا برخاست با

 .سپس به سالن رفت. مسلط شود

را  گريزده هم د جانيبا امدن او ه. امد لهيبود كه جم 6ساعت . نگاه مسعود دور باشد  ررسيكرد از ت يم يتا حد امكان سعروز  ان
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جشن اماده  يبه اتاقش رفت تا هر دو خود را برا نيبا سودابه و مسعود همراه نازن يبعد از احوال پرس لهيجم. در اغوش گرفتند

 :را گرفت و گفت لهيدست جم اتاقبه  دنيبه محض رس. كنند 

 .يكمكم كن ديتو با لهيجم-

 شده؟ يزيچطور؟ چ-

 .فقط از عشقش گفت ينه خواستگار يعني. كرده است يبله، مسعود امروز از من خواستگار-

 :زده گفت جانيه لهيجم

 ؟يبه او داد يتو چه جواب! است يكه عال نيمسعود نزد تو به عشقش اعتراف كرد؟ ا ؟يچ-

 .خواهم بكنم يم يدانم چه كار يواقعا نم. فكر كنم  ديگفتم با-

 .يدانم تو به مسعود عالقه دار يمن كه م ؟يفكر كن يخواه يچه م يعني-

 :گفت يبا درماندگ نينازن

 .رميميچه؟ ان وقت من م ميبه هم نرس ي،اگر روز لهيترسم جم يمن م يول-

 .يحاال هم بهتر است زودتر جواب مثبت را به او اعالم كن.  ديرس ي، من دلم روشن است كه شما به هم م زمينترس عز-

 .زمان مناسب كي يبگذارم برا ديكار را بكنم با نيتوانم ا ينه ، امشب نم-

 ؟يبپوش يخواه يم يامشب چه لباس يراست. خودت است  ليهر جور م-

 .در اورد و مقابلش گرفت  ياو لباس يزده ا رتيزده به طرف كمدش رفت و در مقابل چشمان ح جانيه نينازن

 ! يچه لباس قشنگ! يوا-

 .مشخص بود شياز پ شيحاال ب شيباياندام ز. بدون تامل لباس را به تن كرد  نينازن

 .كنم جاديا راتييتغ يتا من هم در چهره ات كم نيدختر ، حاال بش يبه خدا معركه شد-

 ؟يچه كار كن يخواه يم-

 .كنم يم شيارا ي، فقط موها و صورتت را كم چيه-

 .نكرده ام  شياما من تا به حال ارا-
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 :با لجاجت گفت لهيجم

 .ندارد زود باش  يبيبار كه ع كيحاال -

گرفته  اديمخصوص مادرش  شگريرا از ارا يگر شيقبال ارا لهيجم. با مهارت كارش را شروع كرد  ديد يرا راض نيكه نازن لهيجم

 نيبه نازن زيام نيتحس يكار نگاه انيبعد از پا. كرد  يميمال شياراست و چهره اش را ارا ييبايرا به طرز ز نينازن يموها. بود 

 :گفت يانداخت و با شگفت

 .مانند يتو انگشت به دهان م دنيهمه از د. يمثل فرشته ها شد-

 . كرد  دييرا تا لهيگفته جم نهيبه ا يهم با نگاه نينازن

 

 .كند يامشب دوباره خواسته اش را تكرا م نديظاهر اراسته بب نيمطمئنم اگر مسعود تو را با ا-

 :گفت  يسخت بود با دلخور شيخواسته مسعود هنوز برا ياداوريكه  نينازن

 .حرفها خراب نكن نيكنم امشب را با ا يخواهش م له،يبس كن جم-

 .نداشتم يببخش ، منظور-

چشمش به  نكهيسودابه به محض ا.  ديمتعاقب ان سودابه وارد اتاق گردبه در خورد و  ينداده بود كه ضربه ا يجواب نينازن هنوز

جذبه داده بود و  نينازن يلباس به چشم ها نيرنگ اتش. بود شد شيكه مقابل رو ييبايمبهوت مجسمه ز يقيافتاد دقا نينازن

 . ساخت يم انينما شتريپوستش را ب يديسف

 :وار گفت  زمزمه

 .شود ي؟ اصال باورم نم نينازن يخودت-

 .انداخت  ريسرش را به ز يبا شرمندگ نينازن

 .يكم دار يزيچ كي يول-

 خاله؟ يزيچه چ-

 .لحظه صبر كن كي-
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 .كه در دست داشت بازگشت  ييبايبعد با جعبه ز يقيبه اتاقش رفت و دقا سپس

 :ديمتعجب پرس نينازن

 خاله جان؟ ستيچ نيا-

 .دينيب ياالن م-

 .زده ان دو گشود رتيدر جعبه را در مقابل چشمان ح سپس

 :الماس گفت سيسرو دنيبا د لهيجم

 !باستيز سيسرو نيچقدر ا! يوا-

در اخر تاج كوچك و . ببندد شيداد كه برا لهيجواهرات را به جم هيو بق ختياو نيگردنبند را به گردن نازن جانيبا ه سودابه

 :سرش قرار داد و گفت يرا رو ييبايز

 .شد  ليتكم زيهمه چ گريحاال د-

 :گفت  يبا ناراحت نينازن

 ... نهاياما ا-

 :با سخاوت گفت سودابه

 .برازنده توست شتريچون ب. جواهرات به تو تعلق دارد نيازامشب ا-

 ...يول-

 :دستش را گرفت و گفت لهيجم

 . ميايهمراه سودابه خانم به نزد مهمانان برو تا من هم ب. و اما ندارد  يول-

شرمزده به طرف  نينازن. مبهوت او شدند  يقيدقا نينازن دنيبا د همانانيدر پاگرد بودند كه م. به ناچار همراه سودابه رفت  نينازن

«  ديشيشود به او چشم دوخت و با خود اند كشينزد نكهينشسته بود بدون ا يمبل يمسعود كه رو.  ستاديا يسالن رفت و گوشه ا

ظاهر،عاشق  ييباياو قبل از ز يول. » از صورتش عبور كند يتواند براحت ينم يچشم چيدارد و ه يا ندهكن رهيخ ييبايدختر ز نيا

 :به برادرش انداخت و گفت يسالن ماندانا با خشم نگاه يدر ان سو. ساده و معصوم بود نينازن.باطن او شده بود
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 ؟ ينكرد يچرا تا به حال كار دم،يند يعرضه تر از تو ادم يب-

 . رديگ ينم لميچه كار كنم ؟ تحو خب-

 :كرد گفت  يكه با غضب نگاهش م يدر حال ماندانا

 ... يكنم ، ول يماجرا را تمام م نيباالخره خودم ا-

 .سودابه او را مجبور به سكوت كرد  يصدا

 . ديو ساكت باش ديبچه ها لطفا چراغ ها را خاموش كن-

 :گفت يشد و عصبان ادهيپ نيغرلندكنان از ماش ستاره

 .حد خسته كننده باشد  نيكردم كار در شركت تا ا يبابا هرگز فكر نم-

 :گفت  يبا مهربان ديفر

 استخدامت كنم؟ يخواه يم-

 .كارها را ندارم  نينه ، من اصال حوصله ا-

 : ديساختمان متعجب پرس كيتار يبه فضا يبا نگاه سپس

 كجا هستند؟ هيچرا چراغها خاموش اند ؟مامان و بق يراست-

 .اند  دهيحتما خواب-

 :چرخاند گفت  يرا م رهيدستگ كهيدر حال ستاره

 ... نيان هم در ا! خواب -

 .نبود كه امروز روز تولدش است  ادشياصال . شد ريغافلگ» تولدت مبارك « با روشن شدن سالن و اهنگ  ناگهان

.  ديرس نيبعد از انها نوبت به نازن. گفتند كياو را در اغوش گرفتند و تولدش را تبر يو سودابه كنارش امدند و با شاد مسعود

 :به شانه اش زد و گفت  نيبنابرا. دياو را متوجه خود د رهينگاه خ ستاديمقابل ستاره ا يوقت

 حواست كجاست دختر ؟-

 :ديارام پرس ستاره
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 ؟يبا خودت چه كرد نينازن-

 .كارها چقدر تنبل هستم  نيمن در انجام ا يدان يو گرنه تو كه م.دنديكش لهيزحمات را خاله و جم نيباور كن تمام ا-

 يو سودابه گوشه ا ديفر. بودند  يكوبيهمه مشغول رقص و پا. بود  دهيجشن به اوج خود رس. دنديهر دو با هم بلند خند سپس

 :به دخترش گفت يا نگاهب ديفر.  ستندينگر يرا م گرانيد جانيبودند و با ه ستادهيا

 شود؟ يساله م 20شود از امشب دخترمان  يباورت م. شوند  يبچه ها چقدر زود بزرگ م نينگاه كن سودابه بب-

 :تكان داد و گفت  يسر سودابه

 يرا ممن ان روز  يعني!  ايخدا يوا. شود  يپسرت داماد م گريفكرش را بكن تا چند وقت د.  رتريشوند و ما پ يبچه ها بزرگ م-

 ؟ نميب

 :همسرش را گرفت و گفت يشانه ها ديفر

 .شود يدختر رياس يزود نيپسر مغرور تو به ا نيكنم ا يمن فكر نم يول.  مينيب يمطمئنم هر دو ان روز با شكوه را م-

 : ديپرس طنتيبا ش سودابه

 ؟ يمطمئن-

 :ديپرس ديو با ترد ستيبه همسرش نگر ديفر

 ؟يدان يم يزيتو چ-

 .زنم  يم يينه فقط حدس ها-

 ؟ييشود به من هم بگو يم-

 .يكن يم دايجوابت را پ يبه پسرت دقت كن ياگر كم-

 يبا شگفت.  ديرس نيرد نگاه او را دنبال كرد و به نازن. نگرد  يم يگريد يبه سو رهيكه خ ديو او را د ستيبه مسعود نگر ديفر

 :گفت

 شده است؟ اما چطور؟ نيمسعود عاشق نازن يعني-

 .واقعا محشر است نينازن. هستم يمن كه به نوبه خود از انتخاب پسرم راض. زميعشق حساب و كتاب ندارد عز-
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 .همه راحت شود اليرا مطرح كند كه خ شنهادشيكه مسعود زودتر پ دوارميفقط ام. عالقه دارم  نيبله، من هم به نازن-

 :از ته دل گفت سودابه

 .ان شاءاهللا -

 :به مسعود انداخت و گفت ينگاه مهرداد

 !تولد خواهرت است ي؟ ناسالمت يقدر دمغ نيچرا امشب ا-

. بود نيدنبال نازن شيچند ساعت مدام چشم ها نيدر طول ا. شده بود  رهيخ شياهايسكوت كرده و فقط به دختر رو مسعود

چشم  چيكرد تا ه يجشن خارج م نيرفت و همراه خود از اگ يخواست دست او را م يدلش م. كه امشب مثل فرشته ها بود ينينازن

 :بعد با تمسخر گفت. مهرداد رد نگاه او را دنبال كرد . را نداشت  رتشتوانست و قد ينم يول فتديبه او ن يهرزه ا

 كند ؟ يناز م تي؟ نكند برا يكرده ا دايپ يدختر قشنگ مشكل نيبا ا-

 .صحبت كند نيحق ندارد در مورد نازن يخفه شو مهرداد ، كس-

 ؟يشد يحاال چرا اتش-

 :سپس رو به انها كرد و گفت. به كنارشان امد زانيهمان حال ماندانا عرق ر در

 .ميبرقص يكم دييايب د؟ينشسته ا نجايچرا شما ا-

 :به مسخره گفت مهرداد

 .نميبنش ششيدادم پ حيمسعود جان دمغ است ترج دميد-

 .مانم ، برو خوش باش  يخودم كنارش م تو برو داداش ،-

 :ماندانا نگاه پر عشوه اش را به مسعود انداخت و گفت . ان دو را تنها گذاشت  تيبا رضا مهرداد

 افتاده است؟ ياتفاق يساكت هست يليامشب خ-

 .كنم  يرا نگاه م هينه، دارم بق-

 :به طعنه گفت ماندانا

 خانم را؟ نيفقط نازن اي هيبق-
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 .كنم ينگاه م نيكند؟ فرض كن به نازن يم يچه فرقتو  يبرا-

كه با حرص سر  يو در حال ستيبود و با دوستش مشغول صحبت بود نگر ستادهيا ياز همان جا به دختر جوان كه گوشه ا ماندانا

 :كرد خطاب به مسعود گفت  ياو را برانداز م يتا پا

 .يببند نيمثل نازن يو دل به دختر يباش قهيبدسل نقدريكردم ا يفكر نم-

 :ديبا خشونت پرس مسعود

 دارد ؟ يراديچه ا نينازن-

 .شود يرسد ، من مطمئنم او باعث اُفت خانواده شما م يامل به نظر م ي،فقط كم يچيه-

 :گفت يعصب يبا حالت ديفهم يكه حال خودش را نم مسعود

 .را بشنوم تيخواهم صدا ينم گريبس كن ماندانا، د-

 :هم انداخت و گفت يرا رو شيپاها اليخ يب ماندانا

 .كنم ينم ينيكارها عقب نش نيداد بزن، من با ا يخواه يندارد ، هر چقدر م يراديا-

 :گفت يبا كالفگ مسعود

 .يادامه نده گريپس بهتر د. ماندانا به خدا امشب اصال حوصله جر و بحث كردن با تو را ندارم -

 .گفت و از كنارش دور شد يتمسخر پشم بلند ياز رو ماندانا

 :زمزمه كرد نيكنار گوش نازن لهيجم

 .سوزد يم شيدلم برا يليشده ، من خ رهينگاه كن مسعود چطور به تو خ-

 ينم. نشستند يخواست اكنون در كنارش بود و با هم به صحبت م يچقدر دلش م. به مسعود انداخت  يچشم نگاه رياز ز نينازن

 :گفت يبه ارام ستاديمقابلش ا يوقت. د كه ناخوداگاه به طرفش گام برداشتبو يچه حس ريدانست تحت تاث

 اجازه هست؟-

 با دست به نشستن ستينگر يهمان طور كه به او م مسعود

 .كرد  دعوتش
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 !يساكت يليامشب خ-

 .خسته ام يكم-

 :ديپرس يبا دستپاچگ نينازن

 به خاطر من است؟-

 .يندار يريتقص چينو واقعا ه. كه ناخواسته عاشق شدم يفقط من مقصرم، من نيب نيدر ا.  يستيكه عاشق ن يندار يتو گناه-

كنم مرا درك  يخواهش م. دارم  ازين يشتريمن به فرصت ب. جواب تو را بدهم  يزود نيمسعود به من حق بده كه نتوانم به ا-

 .كن

 ...باشد ان وقت  يكه جوابم منفترسم  ي، م نيترسم نازن يم يليخ. توانم  ينم يول. كنم دركت كنم  يم يسع-

 :و گفت ديخرفش پر انيبه م نينازن

 .الاقل به خاطر خواهرت ستاره .  يتو هم بهتر است امشب را شاد باش. شود يهر چه خدا بخواهد همان م-

 :و زمزمه وار گفت ستيبا نگاه تبدارش او را نگر مسعود

 .شوم  يحال خارج م نيفقط به خاطر تو از ا-

 :ستاديخود ا يمسعود بر جا يدور نشده بود كه با صدا يهنوز چند قدم. اكتفا كرد و از جا برخاست  يه خنده اب نينازن

 ؟! نينازن-

 :گفت ارياخت يب

 .جانم-

 .انداخت ريشد و سرش را به ز مانيبعد پش و

 :بر لب اورد و گفت ينيريخنده ش مسعود

اگر .  يديرس يقدر به خودت نم نيكاش امشب ا. دارم  يمن نسبت به تو تعصب خاص يول يدرست است كه تو به من تعلق ندار-

 .بهتر بود يساده تر بود يكم
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از  شيگونه ها ديرس لهيكنار جم يوقت. از انجا دور شد  يصحبت ها در خود احساس شعف كرد و با دستپاچگ نيا دنيبا شن نينازن

 :گفت يبا مهربان لهيجم. قرمز شده بود جانيشدت ه

 ؟يخوب ، چكار كرد-

 :گفت يبا سردرگم نينازن

تمام فكرم متوجه اوست و . لرزاند  يكنم نگاهش وجودم را م ينه، احساس م ايدانم دوستش دارم  يواقعا نم له،يدانم جم ينم-

 .نميب يفقط او را م

 نه؟ اي يكالم بگو عاشق هست كي، واقعا به قلبت رجوع كن و  يناز-

 :كرد ارام گفت يم يكه با انگشترش باز يدر حال نينازن

برخورد نداشته  يپسر چيچرا؟ چون تا به حال با ه يدان يم. مطلب را ندارم نيا انيجرات ب يكنم كه دوستش دارم، ول يفكر م-

 .دشوار است ميبرا يبخواهم عشق را تجربه كنم كم كبارهيحاال اگر . ام

 :گفت يبا دلگرم لهيجم

 ...چون  يمسعود ناز نكن يبرا گريتو هم بهتر است د. با عشاق جوان است  شهيخدا هم زم،ينترس عز-

دست مسعود قرار داده بود در گوشش  يكه دستش را رو يماندانا در حال. ديخنده ماندانا به گوششان رس يهمان حال صدا در

 :گفت يعلن يصحنه با حسادت نيا دنيبا د نينازن. ديخند يگفت و م يم يجمالت

 !است دهينگاه كن چطور به مسعود چسب-

 .يثابت شد تو به مسعود عالقه دار گريحاال د-

 چطور؟-

 :و گفت ديگونه اش را كش لهيجم

 .چون عاشق حسود است-

 .باشد  دهيفكر نكنم عشم به ان درجه رس-

 .است شتريچون هر چه باشد تجربه من ب ميبگذار من بگو زم،ينه عز-
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 :گفت يبا مهربان نينازن

 .خانم كارشناس ، من سراپا گوش هستم دييبفرما-

 .ستادنديو مقابل مسعود و ماندانا ا ديدستش را گرفت و همراه خود كش لهيجم

 :ديپرس يعصب نينازن

 ؟ياورد نجايچرا مرا به ا-

به مسعود بگو كه دوستش  ااهللاي.  يدلت را به ان دو بزن يات حرف ها يجادوئ يچشم ها نيبا ا ديخوب نگاهشان كن تو با-

 .ندارد يشانس چيه يباز نيماندانا خانم هم بفهمان كه در ا نيبه ا. يدار

 .شوم ينگاهش خرد م ريدر ز. را به مسعود بزنم  ميتوانم حرفها ينم. كار را ندارم  نيمن قدرت ا له،ينه جم-

 :گفت تيبا عصبان لهيجم

 .يرا ندار اقتشيه ماندانا مالك مسعود شود ، تو لبهتر است ك. خقت است  ديايسرت ب ييپس هر بال-

فقط . رفتند  كيبه طرف ك يبچه ها بلند شد و همه با شاد ياهويه يصدا كيدر همان حال با اوردن ك. از كنارش دور شد سپس

 .ستينگر ينشسته بود و در ظاهر به انها م يصندل يرو نينازن

 :نگاه كرد و گفت نياز دور به نازن ديفر

 .بچه ها شيپ ايب ؟يي، چرا تنها نينازن-

با » تولدت مبارك « شد و سرود  دهيتوسط ستاره بر كيك. از جا برخاست و به طرفشان رفت ديفر يصدا دنيبا شن نينازن

 .به خوردن نداشت يليكرد و م يم يباز كشيبا ك نينازن. كردند  ميهمه تقس نيرا ب كيك. خوانده شد  يخاص يهماهنگ

 ؟يخور يچرا نم نينازن-

 :بر لب اورد و گفت يلبخند محزون.  ديرا بلند نمود و نگاه كنجكاو ستاره را متوجه خود د سرش

 دوستانت؟ شيپ يرو يچرا نم-

 :گفت يبا مهربان ستاره

 .يرا بخور كتيو ك يفكر نكن اديحاال هم بهتر است كه ز. يدوست من تو هست نيبهتر-
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 .نديچشم ، هر چه سركار خانم بفرما-

 :لبانش بود گفت يرو يكه لبخند زشت يهمان حال مهرداد به طرفشان امد و در حال در

 جوان حال شما چطور است؟ يبه به ، خانم ها-

 :كرد و گفت نيگذشت و رو به نازن يانها به راحت يتفاوت يمهرداد از ب. جوابش را داد  يسكوت كرد و ستاره به سرد نينازن

 ...رقص با  يبرا ديده يافتخار م-

 :و گفت ديوسط حرفش پر نينازن

 خورم؟ يم كيك دينيب يمگر نم-

 :زد و گفت يپوزخند مهرداد

 .بود  كيمنظورم بعد از خوردن ك-

 .در رقص ندارم ينه، من چندان مهار-

 :با سماجت گفت مهرداد

 .ام يندارد چون من هم در رقص ناش يبيع-

دوست  يليخ. گل كرد  طنتشياش گذشت و ش لهيمثل برق ازمخ يفكر. د افتادخواست مخالفت كند كه چشمش به مسعو نينازن

و به طرفش  رفتياو را پذ شنهاديپ نيبنابرا. دهد ياز خود نشان م يداشت بداند اگر با مهرداد برقصد مسعود چه عكس العمل

 :ديستاره با تعجب نگاهش كرد و ارام پرس. رفت 

 ؟يبا مهرداد برقص يخواه يتو م-

 :حواله اش كرد و گفت يچشمك نينازن

 . ستيبد ن يوقت گذران يبرا-

كه فقط خودش  يايرو. برد يگريد ياياو را به رو ميارام و مال كيموز. دستش را به مهرداد داد و وسط سالن قرار گرفتند سپس

در  يداد ول يتوجه نشان م شيزد و به حرفها يلبخند م شيبه رو. ديد يمسعود را م يكرد ول يبه مهرداد نگاه م. بود و مسعود

 :نظر داشت به تمسخر گفت ريماندانا كه ان دو را ز. قرار گرفته است  ابلشكرد مسعود مق يخود تصور م اليخ
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 .گذرد  يخوش م نيبه نازن يليكه خ نيمثل ا-

كه او را حق مسلم  ينينازن. سپرده است  يگريخود را به د نيتوانست تصور كند نازن ينم. به او انداخت  يبا خشم نگاه مسعود

لرزان به  ياز جا برخاست و با قدم ها نيبنابرا. خواست  يخود م يرا فقط برا نينازن ياو زمزمه ها و خنده ها. دانست  يخود م

 :و رو به مهرداد كرد و گفت ردبر لب او يلبخند. طرفش رفت 

 اجازه هست؟-

بود كه هر دو انتظارش را  يهمان لحظه ا نيبودند و ا ستادهيهم ا يحاال هر دو رو به رو. تاش كنار رف يباطن ليبر خالف م مهرداد

 .دنديكش يم

 نيبنابرا. كرد  يم قيافتاد كه با نگاهش او را تشو لهيچشمش به جم نيدر ان ب. انداخت  گرانيبه د ينگاه يبا درماندگ نينازن

 يول فتديقرار مسعود ن يكرد نگاهش به چشمان ب يم يسع. د قرار داد مسعو يمردانه و قو يدستها انيرا م فشيظر يدستها

 :مسعود نگاه سرشار از عشق به چهره معصومش انداخت و گفت. شد  يم دهيبه وضوح شن شانيقلب ها يصدا

 .بزن ي؟ حرف يچرا ساكت-

 :ديلكنت پرس با

 م؟يچه بگو يدوست دار... تو ... خب -

 :گفت يتفاوت يبا ب مسعود

 .دانم ، مثال از وضع هوا بگو ينم-

 .زد ينيريمسعود انداخت و ناخوداگاه لبخند ش طانيبه چشمان ش ينگاه نينازن

 :زمزمه وار گفت مسعود

 ؟يدار ينگاه برنده ا يدانست يم چيه-

 نگاهت نكنم؟ گريد يعني-

 .نبود نينه، نه ، منظورم ا-

 :دهانش را كنار گوشش برد و نجواكنان گفت سپس
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 .است شترياثرش ب يطور نيا! از سر لطف نگاهم كن شهيهم-

اش حبس  نهيكه از نگاه او نفس در س يمسعود در حال. شد رهيو عشقش را در چشمانش جمع كرد و به او خ تيتمام جذاب نينازن

 :شده بود گفت

 .شود ؟ عشق پاك و ناب يم داياز عشق پ باتريز يزيچ يدر كره خاك ايا-

 :زمزمه وار گفت نينازن

 ؟يخواهم بدانم چقدر دوستم دار يمسعود م-

خواست با تمام  يدلش م. صاف و شفاف بود نهيمثل ا يكه از پاك يچشمان.  ستيرنگ دختر جوان نگر يبه چشمان عسل مسعود

 يرا نم يگناه چيه هاجاز نينازن ياير يچون وجود ب. عشق او دور از هوس بود. و احساسش كند رديوجود او را در اغوش خود بگ

 :گفت نيبا عشق در جواب نازن. داد 

خواهد مقابل تو سجده كنم و خدا  يدلم م. يمن هست ياهايتو عروس رو.  نيخواهمت نازن يم شتريدوستت دارم ، از همه عالم ب-

حاال  نيكاش انقدر شهامت داشتم كه هم. يمن تو هست يزندگ ديام.  يكه خوب و مهربان و مغرور يتوئ. ميرا به خاطر تو شكر گو

 .كردم يفراوانم نسبت به تو اگاه م قو همه را از عش دميكش يم اديفر

 .عشق مسعود نداشت يبرا يجواب چيمطمئنا ه. انداخت ريهمه عشق سر به ز نيدر مقابل ا نينازن

 م؟يدر باغ قدم بزن يكم يموافق-

 .موافقت خود را اعالم كرد و هر دو از سالن خارج شدند زد و  يلبخند نيمسعود نازن شنهاديپ نيا با

 ششم فصل

 

 اول قسمت

 

از خواب  9آن روز طبق معمول ساعت . گذراند  يمدت تمام وقت خود را به بطالت م نيو در ا.گذشت  يجشن م ييروز از برپا دو

 .صرف صبحانه به آشپزخانه رفت يبرا شيشد و پس از شستن سرو رو داريب

 ريسالم، صبح بخ:زد وگفت  يتاره لبخندس دنيد با
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 ريسالم ،صبح تو هم بخ_

 خاله كجاست ؟_

 .ديخر_

 ؟يدار يامروز چه برنامه ا يبرا: گفت ختير يخودش قهوه م يكه برا يدر حال نينازن

 چطور ؟_

 .سر رفته است  ي، حوصله ام حساب ميبا هم به گردش بر خواستميم_

 . ميپس صبحانه ات را بخور تا بر _

: و گفت  ديكش يقينفس عم نينازن. بود كه هر دو منزل را ترك كردند  10ساعت . هر دو مشغول خوردن صبحانه شدند  سپس

 .همه سرما خسته شده ام  نياز ا گريكه د يوا

 ؟ يتو سرما را دوست ندار _

 .نه ، فقط عاشق فصل بهارم  ميراستش را بگو _

شود چهار فصل را  يم رانيبه نظر من فقط ا! دارد  يخوب يحاال چه هوا يدان يدم ، نمبو رانيكاش االن ا: و گفت  ديكش يآه سپس

 . ديد

 تنگ شده است ؟ رانيا يدلت برا يليخ_

 .برسانم  انيخواهم درسم را به پا يچون م. شده تحمل كنم  يبه هر زحمت ديبا يخوب معلوم است ول _

 نيكه چه بشود ؟ من كه طاقت ا يات را هدر بده يو جوان يسال درس بخوان7 يدار يتو چه حوصله ا: گفت  يديق يبا ب ستاره

 .را ندارم  يهمه سخت

 يلبخند دوستانه ا نيصحبت كردن با ستاره است بنابرا يموقع برا نيبه او انداخت و با خود فكر كرد االن بهتر يقينگاه دق نينازن

 ؟ ميگپ دوستانه داشته باش كيبا هم  يموافق: زد و گفت 

است كه سوار مترو  نيپس بهتر ا: وگفت  رفتيصحبت كند بالفاصله پذ يكرد دوست دارد با كس يهم كه خود احساس م ستاره

 .حرف زدن  يدهد برا يدنج است كه جان م يايتر كيآنجا .  مياسلوان برو دانيوبه م ميبشو
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 .خوب ، موافقم  اريبس _

 :اشاره كرد و گفت  يستاره با انگشت به كافه ا. اسلوان رفتند  دانياز چند لحظه هردو سوار مترو شدند وبه م بعد

 ؟ ميخوب حاال چه سفارش بده.  ميآ يم نجايآنجاست ، من اغلب با دوستا نم به ا_

 . ييكاكائو يلطفا بستن_

 .خانم  نيچشم ، نازن_

 يبعد ستاره به نزدش آمد و درحال يقيدقا. نشست و منتظر آمدن ستاره شد  يدنج يگوشه  نينازن.به طرف گارسون رفت  سپس

 .من سراپا گوشم .  دييخب ، بفرما: نشست گفت  يم يصندل يكه رو

 .شروع كند  ديدانست از كجا با ينم. مردد نگاهش كرد  نينازن

 : ديپرس يبعد به آرام يقيدقا

 .هستم  يآدم فضول يترسم فكر كن يم يبكنم ول يخوام از تو سوال يستاره م _

 :گفت  ينمود و با دلخور يه ظاهر اخمب ستاره

 ؟ ستيحاال سوالت چ. شم  يهستم واز تو ناراحت نم يتي؟ مطمئن باش من آدم با ظرف يزن ياست كه م يچه حرف نيا _

 ؟ يدار يميات چه تصم ندهيآ يخواستم بدانم برا يم:  ديمقدمه پرس يب نينازن

تا جوان است خوش باشد و  ديآدم با. زمان حال است  ني،هم ندهيبه نظر من آ: را باال انداخت وگفت  شيشانه ها يديق يبا ب ستاره

 ؟ يرا قبول ندار نيتو ا. كند  حيتفر

 جهيچه نت يبگذران حيكه از صبح تا شب را همراه دوستانت به تفر نيخودش مثال ا يجا زيهر چ يول.  ستمين يمن كه منكر خوش_

 ؟ يكار ادامه بده نيبه ا يخواه يم يا كدارد؟ ت تيبرا يا

زند كه ازدواج كنم  ياوقات به سرم م يالبته گاه. عادت است  ياز رو مياز كارها يدانم ، باور كن بعض ينم: گفت  يبا كالفگ ستاره

پرسم ستاره تا  يوقت ها از خودم م يبعض.دارد يچه حس نميتوانم عشق را معنا كنم وبب يشود ؟اصال نم يمگر بدون عشق م يول

خود را به  يو جوان يزندگ. شود  ينم يباز هم ته دلم راض ي؟ول يدل ببند يكه به كس يروز شو نمنتظر آ يخوا يم يك ؟تايك

 دارد ؟ يخواهم بدانم چه حس يم. معنا كن  ميتو عشق را برا نياصال نازن.نابود كنم  يخاطر خود خواه
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 ميتوانم بگو يفقط م يتجربه كن دياست كه خودت با يچون حس مياز عشق بگو تيم براتوان يمن نم: كرد وگفت  يخنده ا نينازن

 .كند  يآورد و رنگ رخسارت را گلگون م يقلبت را به طپش درم. كند  يمثل آفتاب وجودت را گرم م

 ؟ يحس را تجربه كرد ني؟ نكند ا نينازن يتو چ: گفت  طنتيبا ش ستاره

 شده ؟ ي؟ خبر نيآره نازن:  ديستاره با لجاجت پرس.  ديدر جوابش فقط خند نينازن

 .خودش كرد  ريآقا داداش شما ما را اس نيبالخره ا: دخترانه گفت  يبا شرم نينازن

كه آنجا حضور داشتند سربرگرداندند وبا تعجب به آن  يكسان غشيج يبا صدا.  ديكش يبلند غيزده ج جانيجمله ، ستاره ه نيا با

 . يما را برد يبس كن دختر ، تو كه آبرو: گفت  تيبا عصبان نيازنن. شدند  رهيدو خ

 .كنم  يخواهد ازدواج كند ؟ من كه باور نم يبالخره داداش من م يعني! من  يخدا يوا. كنم  يغش م يباور كن دارم از خوشحال _

 .نه  اي رديسر بگ يكه عروس ستيهنوز معلوم ن: گفت  طنتيبا ش نينازن

 چرا ؟:  ديكنجكاو پرس ستاره

 .به مسعود نداده ام  يچون من جواب قطع_

 آخه چرا ؟ _

 نه ؟ ايدهم درست است  يكه م يجواب ستميمطمئن ن نكهيا يبرا _

دل بست  يزيبه چ يبندد اما وقت يدل نم يزيبه چ يمسعود به آسان. دارم  مانيمن به برادرم ا نياما نازن: گفت  رييبا تغ ستاره

داشته باش چون همان طور كه من مسعود را دوست دارم به تو هم عالقمندم و  نانيبه حرفم اطم. محال است دست از آن بردارد 

زد من هم  ينم يچون خودش حرف يدانستم برادرم به تو عالقه دارد ول يم ليمن از همان اوا بتهال. تو هستم  يخواهان خوشبخت

 .سكوت كردم 

 ؟ ياز كجا متوجه عشق مسعود شد: ديعجب پرسبا ت نينازن

 ياز آنجا كه در جمع ساكت شده بود و فقط به تو م. نكند  تتياذ ياز آنجا كه شب و روز مراقب بود تا كس: با خنده گفت  ستاره

 ؟ ميباز هم بگو. كرد  يخطاب م نياز آنجا كه چند بار مرا اشتباها نازن.  ستينگر

 .حاال بلند شوم و جواب مثبت بدهم  ني، هم تيترسم با ادامه حرفها ي،م مميمن تسل: را باال برد و گفت  شيدستها نينازن
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 ؟ ستيچ يهمه طفره برا ني؟ ا يكار را بكن نيدارد اگر ا يراديخوب چه ا_

 . يشو يخودت بعدها متوجه م. ناز كردن است  يطفره رفتن ها برا نيا: بر لب گفت  يبا خنده ا نينازن

 راحت باشد ؟ المي، پس خ نطوريكه ا_

 :گفت  جانيحالت دل ستاره را شاد كرد و با ه نيهم. انداخت  ريكرد و سرش را به ز يقيدر جواب او خنده عم نينازن

بچه  كي يكنم سال يخواهش م.  نيبچه دوست دارم نازن يليمن كه خ. ، بعد هم جشن عمه شدنم  يعروس گريبه به ، چند وقت د_

 . اوريب ايبه دن

 شتريخواهم ، نه ب يبچه م 2من فقط  ريبا شما ؟ نخ شيها يودردش با من و خوش يسخت.  ديدار فيزرنگ تشر يليخ:گفت  نينازن

 .نه كمتر 

 .كند  يرا هم مشخص م شيكه حاال تعداد بچه ها نيبه ازدواج نبود ،نه ا ليكه ما شيپ قهي، نه به چند دق نيبه خانم را بب_

 . يبحث را عوض كرد ريچه ماهرانه مس نيات ، بب ندهيو آ ياصال حرف ما تو بود. سر توست  ريز زيهمه چبال ،  يا_

 . ميبه منزل برو گريخوب؛ ختم غائله را بگو تا د_

 . يريخودت در نظر بگ يبرا يهدف مشخص ديتو با ميخواهم بگو يمن م_

 مثال چه كار كنم ؟_

 يگونه وقتت هدر نم نيبه نظر من مثال در شركت عمو مشغول به كار شو ا: تفكر گفت  ينشاند و بعد از كم يشانيبه پ ينيچ نينازن

 .رود 

 .سخت است  يلياما كار در شركت بابا خ_

 يشود قدر لحظات خوب زند گ يهاست كه باعث م يسخت نيهم: گفت  يدست ستاره قرار داد و به مهربان يدستش را رو نينازن

 .يشو يموفق م تيدرست ، در زندگ يزيبر نامه ر كيو با  يهست يقيمن مطمئنم تو دختر ال.  ميبدان شتريامان را ب

 .خسته شده ام  يفيهمه بال تكل نيخودم هم از ا. ييگو يبه نظرم تو هم درست م يفكر كنم ول ديبا: گفت  ديبا ترد ستاره

 باشم ؟ دواريپس ام_

 . يباش دواريام يتوان يفكر كنم م_
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 .در آغوش گرفت  ياو را به گرم نيحرفش نازن نيا با

**** 

 

بار  نيكه اول نينازن يبرا. شده بود  نيتزئ ابانيخ يهمه جا. كرده بودند  دايپ يدر راه بود و مردم شور وحال خاص سمسيكر ديع

 يودند و اوقات را مشده نشسته ب نيآن شب همه دور درخت كاج تزئ. داشت  يتازگ زيهمه چ ديد يرا م يجشن نيبود چن

 ؟ ميبه مسافرت برو سمسيكر التيتعط يبه نظر تو برا: و گفت  داختبه همسرش ان يسودابه نگاه. گذراندند 

در  ديكه با نيمسعود با گفتن ا يموافقت خودش را اعالم كرد ول عيستاره سر. به بچه ها از آنها نظر خواست  يبا نگاه ديفر

 ؟ يسفر موافق نيتو با ا زميعز: انداخت و گفت  نيبه نازن ينگاه ديفر. حضور داشته باشد از رفتن امتناع كرد  مارستانيب

. هم تنهاست  لهيدر ضمن جم. دچار مشكل نشوم التيرا بخوانم تا بعد از تعط ميدرسها ديراستش من با: گفت  يبه آرام نينازن

 .او بمانم  شيخواهم پ ياگر بشود م

 كه ندارد ؟ يراديا.  ميشما را تنها بگذار ميپس مجبور _

 . مياز خودمان مراقبت كن ميتوان يم ميستيدارد ؟ ما كه بچه ن ينه پدر ،چه اشكال: مردانه جواب داد  يبا آهنگ مسعود

 . ميافت يرا كه مطمئنم ، پس ما فردا شب راه م نيا_

 ايبه طرف هدا يبعد همگ يقيو خود را در آغوشش انداخت و دقا ديبر خاست و گونه پدرش را بوس يزده از جا جانيه ستاره

خودشان  يايبعد از آنها جوان ها هدا.  ديداد و بعد نوبت به سودابه رس يا هيخانواده هد يبه نوبه خود به همه اعضا ديفر. رفتند 

از همان مدل را به  يبه دست بست و گردنبند دهياو و ستاره خر يبرا ديرا كه فر ييبايز دستبند نينازن. دادند  گريكديرا به 

 . ختيگردن آو

 دنيبود آنقدر كه با دست كش فيلط اريكه بس بايپالتو پوست ز كي. خوشش آمد  ايهدا هياز بق شتريمسعود ب هياز هد انيآن م در

 .شد  يم ينديبه آن دچار احساس خوشا

بامداد بود كه به  3ساعت . گذراندند  حياز شب را به تفر يشدند و تا پاس نيهمه سوار ماش ديفر شنهادي،به پ اياز باز كردن هدا بعد

 . شدند  شانياتاقها ياستراحت راه يبرا يخانه باز گشتند و همگ
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 دوم قسمت

شرم مانع  يلكرد و دوست داشت باز هم بخوابد و يشب گذشته سرش به شدت درد م يخواب يصبح روز بعد به خاطر ب نينازن

اعضا دور هم ، شرمزده سالم كرد  يهمه  دنيبا د. رفت  نييو به طبقه پا ديپوش يمعمول ياز جا برخاست و لباس يحال يبا ب.  شديم

 : تبا محبت جوابش را داد و گف ديفر. 

 . دميچه عجب بالخره دختر خوبم را د_

 . دميموقع خواب نيدانم چطور تا ا يعمو جان ، نم ديببخش_

همه نگران نگاهش . را گرفت  ياما لبه صندل فتديبود ب كيرفت و نزد جيهنوز ننشسته بود كه سرش گ. آمد  زيبه سمت م پسس

 : ديپرس ديلرزيم شيكه صدا يمسعود در حال. كردند 

 ؟ ستي؟ حات خوب ن نيشد نازن يزيچ_

 .رفت  جيسرم گ ي، فقط كم ستين يزيچ_

 ؟ يطور شد نيا ياز ك_

 :و گفت  ديبه لحن مسعود خند نينازن

 گل كرد ؟ تيمسعود باز دكتر_

 .جوابم رو بده  ي، تو هم لطف كن و جد دميپرس يمن جد نينازن_

 ؟ يتكرار كن گريشود سوالت را بار د يچشم ، حاال م_

 :گفت  تيبا جد مسعود

 ؟ يحالت شد نيدچار ا ياز ك دميپرس_

 .شود  يم يماه كي بايتقر_

 ؟ يحال تهوع هم دار_

 . ستين يمهم زيكه چ نيا. رود  يم جيو سرم گ رديگ يدرد م مينه فقط چشم ها_

 :آرامش بخش گفت  يبا لحن مسعود
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 نيبهتر است در ا.  يكه به خودت آورد ياديآن هم امكان دارد به خاطر فشار ز.  يشده ا يطور نيفكر كنم از زمان امتحانات ا_

 حاال هم برو استراحت كن. حتما به من بگو  يحالت شد نيمدت دوباره دچار ا نياگر بعد از ا.  يكندو هفته خوب استراحت 

 ......اما من _

 :بحث آمد و گفت  انيبه م سودابه

 . يكن بخواب ي، به اتاق برو و سع يبهتر است حرف مسعود را قبول كن _

 : دينگران از پسرش پرس ديپس از رفتنش فر. اتاقش شد  يو راه رفتيبه ناچار پذ نينازن

 ؟ ستين يحاال واقعا مسئله مهم_

 .و بس  نيخسته است ، هم ياو فقط كم دينه پدر ، مطمئن باش_

 .لحظه نگران شدم  كي ي، راستش برا يرا راحت كرد الميخ _

 :گفت  سودابه

 يكنم م يحاال كه دقت م.  زديچرت م شتريغذا هم ب زيسر م.  ديخواب ياصال نم.  ديزحمت كش يليدر زمان امتحاناتش خ يطفل_

 . ميرفت يمسافرت نم نيبه ا ياصال كاشك. گود رفته و صورتش الغرتر شده  شيچشم ها ريز. شده  فيضع يليكه خ نميب

 :گفت  يبا دلگرم مسعود

كنم  يمدت كار نيدهم در ا يبه شما قول م ستين يمهم زيمن كه گفتم چ.  ديكن يخودتان را نگران م يخوديمامان جان چرا ب_

 .كه از روز اول هم چاق تر و سر حال تر شود 

 ؟ يده يقول م_

 .دهم  يبله قول م_

هوا . نشد  داريشب از خواب ب 8خواب داشت تا ساعت  يكه كسر نيآن روز نازن. از جا برخاست و آشپز خانه را ترك كرد  سپس

 گرانيدوش آب گرم سر حال نزد د كيه اندامش داد و بعد از ب يكش و قوس. را از هم باز كرد  شيشده بود كه چشم ها كيتار

 :گفت  يبا نگران ديفر. دوخته شد  اوسالمش همه نگاه ها به  يبا صدا. رفت 

 ؟ زميحالت خوب شده عز_
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 .بله عمو جان ،كامال سر حالم _

 . مي، راستش از صبح تا به حال مدام در فكرت بود يخوشحالمان كرد يليخ_

 :و گفت  ديودابه را بوسگونه س نينازن

 . ستين يمهم زيمن كه گفتم چ. شما خاله بشم  يفدا_

 .گرفت  يكنار ستاره جا سپس

 ؟ ديساعت چند عازم سفر هست يراست_

 . يآمد يكاش تو هم همراهمان م يا يول ميرو يم گريتا دو ساعت د_

 . يدر سفر بعد... ان شاا_

 .سفر آماده كنند  يرفتند تا خود را برا شانيساعت بعد مشغول صرف شام شدند و بعد از آن مسافران به اتاقها مين

 يبر نم حتيدست از نص يساعت لحظه ا نيسودابه تا آخر.ضربه را نواخته بود كه خانواده مهر آرا عازم سفر شدند  10 ساعت

 :رو به پسرش گفت  ديفر. انداخت  يد را به خنده مو مسعو نيكرد نازن يكه م ييها هيداشت و با تو ص

 .كه ناراحت شود  ينكن يكار. ست  يباش ، او دختر حساس و زود رنج نيمواظب نازن_

 :و آرام گفت  ستيبا مادر و خواهرش بود نگر يكه مشغول خداحافظ نيبا عشق به نازن مسعود

 .بهتر از جانم از او مراقبت خواهم كرد  ديمطمئن باش_

 :گفت  يبخش نانيبا لحن اطم ديد يكه حال عشق را به وضوح در حركات و رفتار آنها م ديرف

 .حرفت را باور دارم  _

غم آلود  يكرد با لحن يرا دنبال م نيكه با چشم دور شدن ماش يدر حال نينازن. از منزل خارج شدند  ي، همگ ياز خدا حافظ بعد

 :گفت 

 .تنگ شده است  شانيحاال دلم برا نيمن كه از هم! ست  يچقدر خال شانيجا_

 : ديپرس طنتيبا ش مسعود

 ؟ يبه منزل دوستت برو يك يدار ميخوب ، حاال تصم_
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 :زد و گفت  يدر جوابش لبخند نينازن

 . ميرفت يم لهيحاال به منزل جم نيكه به خاله جان قول دادم كه مراقبت باشم وگرنه هم فيح_

 :كرد وگفت  يظاهر ياخم مسعود

 .هر چه باشد من مرد خانه ام .  يوقت شب از منزل خارج شو نيدادم كه ا ياجازه را به تو نم نيوقت ا چيمن هم ه _

 :و گفت  ديرا كلفت تر كرده بود خند شيبه او كه صدا نينازن

 . يكه زورگو باش ديآ يهم به تو م يلياتفاقا خ_

 : ديو محكم پرس ستاديا شيروبرو مسعود

 به تو زور گفته ام ؟ يمن تا به حال ك_

 . يريم يم ييبمانم وگرنه از تنها شتيمن پ يكه اصرار كرد روزيد نيهم _

 :گفت  يدار شده بود با لحن سرد حهيكه غرورش جر مسعود

 . يبرو زتيبه منزل دوست عز يتوان يم يناراحت نجاينشده ، اگر ا ريحاال هم د_

كه متوجه اشتباهش شده بود با  نينازن. شد  زونيتلو يمبل نشست و مشغول تماشا يد و روبه حالت قهر پشت به او كر سپس

 :نادم گفت  يلحن

 .نداشتم  يببخش مسعود ، منظور_

كه متوجه گذر  نيهردو بدون ا. مبل نشست و مشغول خواندن كتاب شد  يرو يبا ناراحت نينازن. جوان همچنان ساكت بود  پسر

گرفت به اتاقش  ميشد و تصم رهيچ نيبر نازن يبالخره خستگ.گرم بود  شانيكنند سرشان به كارها يستگزمان باشند و احساس خ

 :گفت  يعاد يكرد با لحن يم اهچشم به او نگ ريمسعود كه از ز. برود 

 ؟ يقرار ندار يفردا جائ_

 نه ، چطور ؟_

 اجيو استراحت احت حيتفر يهمه درس خواندن به كم نيمطمئنم بعد از ا.  ميخواستم فردا را به گردش بگذران يفقط م يچيه_

 . يدار
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 .كرد  دايپ ينديمسعود به فكر اوست احساس خوش آ ديكه د نياز ا نينازن

 :زد و گفت  يتفكر لبخند نيا با

 .موافقم . است  ياتفاقا فكر خوب _

 . يكن يمطمئن بودم قبول م_

 :گفت  يمهربانقرار گرفت و با  شياز جا بر خاست و مقابل رو مسعود

 . ميموارد با هم تفاهم دار يليكه ما در خ نيبه خاطر ا_

 :كه بحث را عوض كند گفت  نيا يبرا نينازن

 ؟ يدار ليمن هوس قهوه كرده ام ، تو هم م_

 :زده گفت  جانيه مسعود

 .كردم  ياالن داشتم به قهوه فكر م نيمن هم گريتفاهم د كيهم  نيا_

 .دهم  يرا م بشياالن ترت نيهم! است  يعال يليخ_

برگرداند و  يرو. را پشت سرش احساس نمود  يقهوه بود كه وجود كس ختنيمشغول ر. شادمان به طرف آشپزخانه رفت  سپس

 .با مسعود مواجه شد 

 ؟ ياورديچه شكمو ؟ طاقت ن_

با  نينازن. شود  ياندازه عاشق دختر نيكرد تا ا يوقت فكر نم چيه. در سكوت نظاره گرش بود  ديبگو يكالم نكهيبدون ا مسعود

 :قهوه به كنارش آمد و گفت ينيس

 ؟ يا دهينكنه جن د_

 :گفت  ارياخت يب مسعود

 .دختر  يبه خدا تو محشر. كنم  ينگاه م ستادهيا ميكه مقابل رو ييبايمن به فرشته ز يول_

 .شدم  يم ديكم كم داشتم از خودم نا ام. كرد  فيشد از من تعر داينفر هم پ كيچه خوب ، بالخره _

 :گفت  يحرف ، قصد خارج شدن از آشپزخانه را داشت اما مسعود با دست راهش را سد كرد و با لحن محزون نيا با
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 ؟ يكه جوابم را بده دهيبه نظر تو االن وقتش نرس_

 . ستيحرفها ن نيحاال نه ، فعال وقت ا _

 :آشفته گفت  مسعود

 . ني، هم دميسوال پرس كيشناسد ؟ من فقط از تو  يوقت و زمان م مگر عشق _

 ؟ يكن يرا خراب م نمانيريحرفها لحظات ش نيچرا با ا _

مسعود قرار داد و به سمت پله ها  يقهوه را مقابل رو.  ديسالن گرد يراه عيسر نيسخن او دست مسعود شل شد و نازن نيا با

 .رفت 

 ؟ يرو يكجا م_

 .م روم بخواب يم _

 .قرمز شده است  ياز خستگ تيبرو بخواب ، چشم ها_

 ؟ يخواب يتو خودت نم _

 .فعال نه  _

 . ريپس شب بخ _

 . ريشب تو هم بخ_

 . مسعود ، به سرعت دور شد  دگانياز مقابل د سپس

لباس  ضيبعد از تعو. دانست  يگرچه خودش هم علت ان را نم. داشت ياحساس خوش. بار صبح زود از جا برخاست  نياول يبرا

بود كه دلش  دهيانقدر معصوم خواب. مبل به خواب رفته است يكه همان جا رو ديدر كمال تعجب مسعود را د. از اتاقش خارج شد

سپس به . ديچ يخاص قهيرا با سل زيبه اشپزخانه رفت و مشغول اماده كردن صبحانه شد م يفور. كند  دارياو را از خواب ب امدين

. افتاد نينازن يبايچشمانش را گشود و نگاهش را به صورت شاداب و ز يحال يمسعود با ب. لن بازگشت و ارام مسعود را صدا زدسا

 :همان طور كه لبخند بر لب داشت گفت نينازن

 ساعت چند است؟ يدان يپاشو تنبل ، م-
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 :ديخورد پرس ياش را م ازهيكه خم يدر حال مسعود

 ساعت چند است؟-

 .گذشته است 10از -

 :وحشت زده از جا برخاست و گفت مسعود

 .شد رمانيد ايخدا يوا! ده ؟يچ-

 :او خنده اش گرفت و گفت ياز دستپاچگ نينازن

 .است 8ربع به  1، چون هنوز  يبهتر است عجله نكن-

 ؟يادم را زهره ترك كن ديا يراحت شد، دختر خوشت م المياخ ، خ-

 :به خود گرفت و گفت  يمظلومانه ا افهيق نينازن

 .ديكن ليو صبحانه م دييايحاال هم بهتر است زودتر ب.  ديشد ينم دارياست كه شما ب 10گفتم ساعت  ياگر نم-

 .من هم امدم ديچشم، شما برو-

 :و گفت ديكش يصبحانه حاضر شد هوم زيمسعود سر م يقياز دقا بعد

 .شد كيتحر ميهااشت يمن كه حساب.  ياماده كرده ا يشاهانه ا زيچه م-

 :گفت ديمال ينان تست كره م يكه رو يدر حال نينازن

 ست؟يبرنامه امروز چ ،يراست-

 :لقمه اش را فرو داد و گفت مسعود

 .ببرم بايز اريبس يجا كيامروز من قصد دارم تو را به . ميرا اماده كن كين كيپ ليوسا ديبعد از خوردن صبحانه با-

 :ديمصرانه پرس نينازن

 انجا كجاست؟-

 .شد يمتوجه خواه گريخودت تا چند ساعت د ميتوانم بگو يفعال نم-

را به  نيخورد كه نازن يمسعود انقدر با عجله صبحانه م. صبحانه اش مشغول شد هينكرد و به خوردن بق يسوال گريهم د نينازن
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كنار مسعود نشست  نيدر ماش يوقت. رفت گ يجا نيشد و در صندوق عقب ماش دهيدرون سبد چ ليباالخره وسا. خنده انداخت

حاال  يول.  رديتوانست فكرش را بكند كه بتواند عشق مسعود را بپذ يهرگز نم. گرفت يگوشه لبش جا ينيريناخود اگاه لبخند ش

 :ديكرد و پرس نيبه نازن ينگاه ميمسعود ن. راحت در كنار او نشسته بود  اليبا خ

 كنند؟ يفكر م يزيبه چه چ يانيخانم ك-

 :مملو از عشق به او انداخت و گفت ينگاه ميچشمش برداشت و ن ياش را از رو يافتاب نكيغ نينازن

 .تو شده ام يمدت باعث ناراحت نيكردم كه چطور در ا يفكر م-

 :كرد و گفت يتلخ يخنده ا مسعود

 .دادم يقلبم جا باز هم تو را در يكردم ول يرا م شيها يكه به تو دل بستم فكر تمام تلخ يلحظه ا-

 .همراه باشد جالل و قدرتش را نشان خواهد داد يندارد ، اگر با سخت ياصال شكوه ييبه نظر من عشق به تنها-

 ؟يرا تو هم تجربه كرده ا يهمراه با زجر و سخت نيريحس ش نيا ايا ييرا بگو نيدوست دارم صادقانه ا نينازن-

 :سوال مسعود گرم شده است دستپاچه گفت دنيكرد بدنش از شن يكه احساس م يدر حال نينازن

 .ندارم نانيدانم ، راستش هنوز اطم ينم... ينم-

 :نگاه درمانده اش را به مسعود دوخت و گفت سپس

 .لطفا باز هم به من فرصت بده -

در  يسع نيدانست چرا نازن يكه نم يعشق. مسعود عشق را از نگاهش خواند ينداد ول يجواب قطع نيدر ان لحظه نازن گرچه

 :زد و گفت يدر جوابش لبخند. كتمان ان دارد

البته اگر تا ان موقع . به من خبر بده  يكرد دايفقط هرگاه جوابت را پ. پرسم ينم ياز تو سوال گري، من د زميخوب عز اريبس-

 .و از دست نروم اورميطاقت ب

 :را در هم كرد و گفت شياخم ها نينازن

 .يكن شتريو طاقتت را ب يخبر ندارد ، پس بهتر است صبور باش ندهياز ا يكس. حرفها باشد  نيمقام تر از ا ديعاشق با-

 .دييچشم هر چه شما بفرما-

www.IranMeet.com

www.iranmeet.com


W
W

W
.IR

ANMEET.C
OM

 

 

كتابخانه نودهشتيا  گل قلعهمريم–عشقسفر                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥٤

 ياش را به مسعود دوخت و با كنجكاو رهينگاه خ نينازن.  دندياز مسافت راه نفهم يزيگذراندند و چ يطول راه را به شوخ تمام

 :ديپرس

 همه راه را دارد؟ نيكردن ا يمورد نظر شما ارزش ط يجا نيحاال ا-

 .شد يخودت متوجه خواه يصبر كن ياگر كم-

ان را احاطه  ياريبس يبود كه درختها يمحوطه باز. شد رهيخ شيبه رو به رو اقيبا اشت نينازن.  ستادياز حركت ا نيبعد ماش يقيدقا

 .بسته بود خيان كامال  نيكرده بودند و زم

 ؟يگفت ياست كه م يياهمان ج نيا-

عطر  يها اب شده است درخت ها شكوفه داده اند و بو خي نياالن تصور كن تمام ا ياست ول امدهيخوشت ن يليدانم كه خ يبله، م-

 .رسد يپرنده ها از هر سو به گوش م يگل ها در فضا پخش شده است و صدا

 ؟ياورد نجايچه به ا ياالن در سرما مرا برا يباشد ول ييبايمكان ز نجايا ديدر فصل بهار شا-

 .اورميرا ب ليشو تا من وسا ادهيحاال زودتر پ. به نظر من هر چه باشد از ماندن در خانه بهتر است.  يقدر گله كن نيقرار نشد ا-

ها را كذاشت  يصندل عيد سركردند مسعو دايپ يمناسب يجا يوقت.شد و به دنبال مسعود راه افتاد ادهيپ نياز ماش يتيبا نارضا نينازن

و به  ختير شيقهوه برا يبغلش گذاشته بود فنجان ريرا ز شيكه از سرما دستها نينازن دنيبا د. ندياشاره كرد بنش نيو به نازن

 :طرفش گرفت و گفت

 .يگرم شو يبخور تا كم-

 .ممنون-

 .ديبود كه همان لحظه قهوه را سر كش يان قدر عصب نينازن

 !سوختم يوا-

 ؟يستيشد؟ چرا مواظب خودت ن يچ-

 :كرد گفت يكه اشكش را پاك م يدر حال نينازن

 .داغ بود ، دهانم را سوزاند يليخ-
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 :گفت متيبا مال مسعود

 ؟يبلد تيتو اسك نينازن يراست. صبر كن تا سرد شود يندارد ، خوب كم يبيع-

 نه، چطور؟-

 .دهم يم ادتيندارد خودم  يبيع يول. يتكردم تو هم بلد هس ياورده ام فكر م ياسك ياخر من كفشها-

 .كنم يو تو را نگاه م نمينش ينه، من م-

 .امتحان كن ايگذرد حاال ب يمن مطمئنم خوش م. يكن يقرار نبود امروز بداخالق-

 نينازن غيج يهر لخظه صدا. رفتند  اچهيدر يرا به پا كردند و با هم رو تياسك يكفش ها. از جا برخاست  يتيبا نارضا نينازن

 :كرد ياو را به ارامش دعوت م يمسعود با مهربان. شد  يبلندتر م

 .دستت را به من بده نينازن-

 يمسعود كه احساس گرسنگ. بودند كه اصال متوجه گذر زمان نشدند  يناچارا دستش را به مسعود داد و انقدر سرگرم باز نينازن

 :به ساعتش انداخت و با تعجب گفت يكرد نگاه يم

 .شد 2زود ساعت چه -

 .چه زود گذشت! ؟ دو يچ-

 .گرسنه شده ام يمن كه حساب. ميغذا بخور ميبهتر است برو-

 .ميغذا بخور مي،بعد برو ميكن نيتمر گريساعت د كيخوب است -

 :گفت طنتيبا ش مسعود

 .يعالقه نداشت تيخوب است كه تو اصال به اسك-

 .عالقمند شود يزيدفعه به چ كيخوب ادم ممكن است -

 :كرد گفت يدرست م چيكه ساندو يدرحال مسعود

از تو چندان خوشم  دميراستش شب اول كه تو را د. لحظه عاشق شدم كيمن در  يول يباور نكن ديشا. اره حرفت را قبول دارم -

را شانه  تيو موها يبود ستادهيفردا صبح كه مقابل پنجره ا يول ،يهست يخودم فكر كردم عجب دختر لوس و مغرور شيپ.  امدين
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 .كرد ريدفعه مرا اس كيمهربانت  هرهحالت چ. چشمم به تو افتاد  يزد يم

 :گرفت و گفت نيرا به طرف نازن چيساندو سپس

 .دل خودم زيعز يمرغ برا چيساندو كيهم  نيا-

 ؟ييگو يبپرسم راستش را م يمسعود اگر ازت سوال يممنون ، راست-

 .ام يكس زندگ نيزتريتن ندارم ، ان هم به عزبله ، من عادت به دروغ گف-

 :زد گفت يگاز م چشيكه به ساندو يدر حال نينازن

 ؟يداند تو به من عالقه دار يماندانا هم م-

 :گفت يكرده بود به تند دايپ يعصب ياسم ماندانا حالت دنيبا شن مسعود

نسبت به او كم  لياوا. كرد  يمرل نامزد خود معرف يحت. او از روز اول خودش را به من چسباند. خواهد  يماندانا فقط ثروت مرا م-

كه چند وقت  نيتا ا. نداد يا جهيگرفتم باز هم نت شيراه پرخاش را در پ. ندارد  ينياو قصد عقب نش دميد يكردم ول يم يمحل

 .عكس العمل او در ان لحظه چقدر جالب بود يدان ينم. رك و راست به او گفتم به تو عالقه دارم  شيپ

 ؟يكه به من عالقه دار ييالزم بود به او بگو يكن يفكر م-

عشق فقط كار دل است ، كه دل من هم متعلق به  يباز. برنده شدن ندارد  يبرا يشانس يباز نيبداند در ا ديخوب ، بله، او با-

 .توست

 :گفت يبه ارام نيبنابرا. خورد  يرا م چشيبه مسعود انداخت كه با اشتها ساندو يچشم نگاه رياز ز نينازن

 و اگر دل من متعلق به تو نباشد چه؟-

 :گفت يبا ناراحت نيچهره ارام نازن دنيبا د يول. نگاه كرد  نيبه نازن يشانيو با پر ديدست از خوردن كش يلحظه ا يبرا مسعود

 .از تو انتظار نداشتماصال  ؟يانداز يتو هم مرا دست م-

 :كرد و گفت يخنده بلند ياز سر شاد نينازن

 .خواستم عشقت را امتحان كنم يم. داشتم  يباور كن قصد شوخ-

 :زد و گفت يدر جوابش لبخند مسعود
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 م؟يكن يباز تيپس از غذا باز هم اسك يحاال موافق. بار من بردم  نيا يول-

 .دوست دارم يليبله، من كه خ-

غروب كرده بود كه انجا را ترك  ديخورش. را شاد باشند يو ساعات زنديكردند غم ها و رنجش ها را به دور بر يدو سعروز هر  ان

 :گفت جانيبا ه نيدر راه نازن. كردند

 .خوش گذشت ، ازت ممنونم  يليامروز به من خ-

 .ميرو يم يگريد يفردا هم به جا ياگر دوست داشته باش. خوشحالم كه بهت خوش گذشت -

 شود؟ يپس كارت چه م-

 ؟ييگو يحاال چه م. گرفتم، تو نگران من نباش  يهفته مرخص كي-

 .ندارم يمن كه حرف-

 انيمسعود گردش ها هم به پا يمرخص افتني انيبا پا يرا در كنار هم داشتند ول ينيريهفته تمام در گردش بودند و لحظات ش كي

 .ديرس

. برود لهيجم دنيگرفت به د ميباالخره تصم. خواست از خانه خارج شود  يدلش م. د حوصله اش سر رفته بو يكاريروز از ب ان

اما در مردم  ديوز يم يسوز سرد. اسوده منزل را ترك كرد  ياليمسعود با خ يبرا يادداشتيو بعد از نوشتن  ديلباس پوش نيبنابرا

او را به  يبا مهربان نينازن دنيبا د. بعد ربابه در را باز كرد  يقيدقا. لرزان زنگ را فشرد  يبا دست ها. بود  يشور و نشاط خاص

 .داخل دعوت كرد

 !دخترم يخوش امد يليخ-

 كجاست؟ لهيجم! ممنون-

 .كنم يم دارشيروم ب ي، االن م دهيدر اتاقش خواب-

 .قرار گرفت شيخواب الود مقابل رو يبا ظاهر لهيبعد جم يقيدقا. وارد اتاق خواب شد سپس

 ؟ياز ما كرد ياديه عجب سالم، چ-

 :گفت ديخند يكه به ظاهر اشفته او م يدر حال نينازن
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 .گرفته ام ادياز دوست خوبم -

 :رفت گفت يم ييهمان طور كه به طرف دستشو لهيجم

 .قابل تحمل شده ام ريدانم تا چه حد غ يخودم م. ياز دستم گله كن يحق دار-

 :گفت يصحبت ان دو امد و با گله مند انيهمان حال ربابه به م در

 .خسته شدم گريمن كه د. ديكن حتيدختر را نص نيا يجان تو را به خدا شما كم نينازن-

 :نگاه پرسشگرش را به ربابه دوخت و گفت نينازن

 شده ؟ يزيچ-

 .بروم ششانيپ التيتعط يمن براچرا مامان اجازه نداد  ديگو يم. كند  يم هيو گر ندينش يفقط از صبح تا شب در اتاقش م ،يچيه-

 :بغض الود گفت يخارج شد و با لحن يياز دستشو لهيجم

 ياو دق م يبه خدا دارم از دور. تنگ شده  شيام ؟ خوب چكار كنم دلم برا دهيچند وقت است كه جابر را ند ديدان ياصال شما م-

 .كنم

 :گفت يكرد با مهربان يكه حاال حال او را خوب درك م نينازن

. رود  يم شيبه خدا با صبر كارها بهتر چ. هم صبر كن  گريد يكم يهمه مدت را تحمل كرد نياما ا ،يحق دار زم،يدانم عز يم-

 .يده يبچه گانه ات همه زحمات خودت و جابر را به هدر م يكارها نيتو با ا

 :دوخت و گفت نياز اشكش را به نازن سيچشمان خ لهيجم

را هم  ديذره ام كي نيبه خدا اگر ا. شود يهمه صبر و تحمل كارها درست م نيحرفها دلگرمم ، كه الاقل بعد از ا نيفقط با ا-

 .نداشتم تا حاال حتما مرده بودم

 :گفت يظاهر يبا اخم نينازن

 .دلم باز شود يخواستم كم يمن را بگو كه م ؟يشده ا وانهيخفه، د-

 :زد و گفت يلبخند لهيجم

 ؟يدر نظر گرفته ا يامروز چه برنامه ا يحاال برا. ديخوب، ببخش اريبس-
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 :ارام گفت. به شهر داده بود يبينم نم باران لطافت عج.  ستينگر رونياز پنجره به ب نينازن

 .چسبد يم يليهوا خ ني، در ا يرو ادهيپ ميبهتر است برو-

 .را عوض كنم  ميپس صبر كن لباسها-

 تيپاك شهر نها يزدند و از هوا يقدم م يصحبت چيهر دو دست در دست هم بدون ه. تا از منزل خارج شدند  ديطول كش يقيدقا

 :با ذوق گفت نينازن. بردند ياستفاده را م

 يبايو ز كيبه هتل ش ميتوان يم. بار با ستاره به انجا رفته ام  كيقبال .  مياسلوان برو ابانيو به خ ميشو نيسوار ماش ايب لهيپجم

 .ميقهوه بخور يو اگر موافق باش ميچلس برو

 :گفت  يبل خستگ لهيجم

 م؟يقهوه برو كيخوردن  يهمه راه را برا نيا-

 م؟يچكار كن ييگو يپس م-

 م؟يبرو يبه نظر تو به چه فروشگاه. خواهم لباس بخرم  يراستش م-

 :فكر كرد و بعد جواب داد  يقيدقا نينازن

 .دارد يمعركه ا يلباس ها»  ياندا يس« است به نام  يآ كسفورد فروشگاه معروف ابانيدر خ-

 .ميرو يباشد به انجا م-

 ييبا دقت مشغول نگاه كردن به لباس ها دنديبه فروشگاه رس يوقت. اكسفورد رفتند ابانيهر دو سوار اتوبوس شدند و به خ سپس

 .ودندكرده ب دايپ يباتريشدند كه در تن مانكن ها جلوه ز

 .يدار يخوب قهيدانم كه سل يم ،يدر انتخاب لباس كمكم كن ديتو با يناز-

 قهيهم كه از سل لهيجم. داد  لهيتوجه اش را جلب كرد و ان را نشان جم يرنگ ياب راهنيناگهان پ. شد رهيبه لباس ها خ نينازن

 يلباس هر دو احساس گرسنگ ديبعد از خر. لباس را از فروشنده در خواست نمود و ان را پرو كرد ديبه نظر رس يراض نينازن

و  ستندينشستند و به قوها نگر يا يصندل يرو. بعد هم به پارك رفتند  دنديخر چيرفتند و ساندو يچيبه طرف ساندو. كردند 

 :ديپرس نياز نازن لهيخوردن جم نيدر ح. شدند شانيمشغول خوردن غذا
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 ؟يكن يهنوز هم دست به سرش م ؟يبا مسعود مجنون چه كرد يراست-

 .كنم يدرخواستش فكر م ينه ، من عاقالنه رو-

 :زده گفت جانيه لهيجم

 .نكن تشياذ نياز ا شتريكنم ب يخواهش م يول! است يعال يليكه خ نيا-

 .موضوع را نزدش اعتراف كنم نيخواهم ا يكه دوستش دارم و م دميرس جهينت نيخودم هم كم كم به ا-

 رسد؟ يان روز باشكوه فرا م يك-

 .از جا برخاست  عيسر نيخطور كرئ بنابرا نيبه ذهن نازن يفكر ناگهان

 كجا؟-

 .و سوال نكن ايتو فقط با من ب-

به انجا كه . كه گرفته بود خنده بر لبش نقش بست يمياز تصم. بود رفت يكيكه در همان نزد يبه سمت گل فروش مايمستق سپس

 :با خنده گفت لهيجم. را داد  ييبايسفارش دسته گل ز ديرس

 .زميعز ي؟ خودت گل يچرا خودت را به زحمت انداخت-

 .دميتو نخر يگل ها را برا نيمن ا.قدر خودت را لوس نكن  نيا-

 ؟يخر يم يچه كس يشود بپرسم برا يپس م-

 :خونسرد جواب داد نينازن

 .مسعود يمعلوم است برا-

 !مسعود  ؟يچ-

 .خسته شدم يموش و گربه باز نياز ا گريد. ميرا به مسعود بگو زيدارم امروز همه چ ميتصم ؟يبله، چرا تعجب كرد-

 ؟يرو يم مارستانيپس حاال به ب-

 .ميبه خانه برگرد گريبهتر است كه د. مانم ينه، در منزل منتظرش م-

 انيبعد از پا. مورد عالقه مسعود شد يرساند و مشغول اماده كردن غذازود خود را به منزل  يليخ گريكدياز جدا شدن از  بعد
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داشت  ميتصم. خسته شد شياز بس به ساعت نگاه كرد چشم ها. و منتظر امدن مسعود شد  ديكش شيبه سر و رو يدست شيكارها

پنهان  يسربه سرش بگذارد سالن را ترك كرد و گوشه ا يكم نكهيا يبرا.  ديمسعود را شن نيماش ياز سالن خارج شود كه صدا

چشم  يقيدقا يمبل انداخت و برا يخودش را رو يبا خستگ. سكوت همه جا را احاطه كرده بود . مسعود خسته وارد سالن شد. شد 

.  دينشن يجواب يزد ولبلند او را صدا  يبا صدا. بود تعجب كرد  امدهيبه استقبالش ن نينازن نكهياز ا. هم گذاشت يرا رو شيها

 ديهراسان به اتاقها سرك كش. بدون اطالع از منزل خارج شود نيسابقه نداشت نازن. تمام وجودش را در بر گرفت ينگران كبارهي

. ترك كرده باشد  رانكند او :  ديمال يرا كم شيها قهيبا دست شق. سرش درد گرفته بود. مبل نشست يخسته رو.  دياو را ند يول

ارام به طرفش رفت و از پشت  نينازن. وديهم نگذاشته  يادداشتي شيبرا يشده بود؟ حت يا؟ مگر او مرتكب چه اشتباهاما چر

 ديكش يقينفس عم. داد يرا م نينازن يبو. او لمس كرد  يمسعود با تمام وجودش دستها. او قرار داد  يچشم ها يرا رو شيدستها

از اشك در  يكه هاله ا نينازن. در مقابلش دلش ارام شد نيچهره خندان نازن دنيبرگرداند با د يرو يوقت. ديدل بوس تهو انها را از 

 :دينگران پرس ديچشمان مسعود د

 شده؟ يزيسالم، چ-

 :دوباره گفت نينازن. شده بود  رهيخ نينداد و فقط به نازن يجواب مسعود

 .رميميتو را به خدا حرف بزن ، دارم از ترس م-

 ؟يتو كجا بود-

 :خونسرد جواب داد يليخ نينازن

 .كنم رتيخواستم غافلگ يم. پشت پرده پنهان شده بودم-

 :زار گفت يبا حال مسعود

اگر ان روز ! ايخدا!  يوا.  يفكر كردم تركم كرد. شدم يچه حال دميتو را ند يوقت يدان ينم. زميبا من نكن عز هايباز نياز ا گريد-

 فرا برسد من چه كنم؟

 :حال بد مسعود دلش به درد امده بود كنارش نشست و با عشق گفت دنيكه با د نينازن

 .بگذارم انيرا با تو در م يخواستم مطلب يراستش امروز م. كنم  يوقت تو را ترك نم چيمن ه-
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 ؟يچه مطلب-

و سرش را بلند كرد  چانه اش برد ريمسعود دست ز. را نداشت شيقدرت گفتن حرفها. انداخت  ريسرش را به ز نيشرمگ نينازن

 :شد و گفت رهيخ قرارشيب يو به چشم ها

 .هستم تيحرفها دنيمن محتاج شن.  نميحرف بزن نازن-

 .كنارت بمانم  شهيهم يخواهم برا يكه چقدر تو را دوست دارم و م دميامروز فهم... ام... من -

كه همه  ينينازن. سوخت يحرفها م نيا دنيماهها در عطش شن. او را سخت در اغوش گرفت ارياخت يجمله، ب نيا دنيبا شن مسعود

او را  رتيبا ح نينازن. شد ريسراز شياشك از چشمها ارياخت يب. وجودش بود حاال به او گفته بود كه او را دوست دارد ي

دختر جوان را  ييخرما يلرزان موها يد با دستانمسعو. اندازه خوشحال شده باشد نيا اتوانست باور كند مسعود ت ينم. ستينگر

 :بغض الود گفت ينوازش كرد و با لحن

 ؟يكن ينم يتو كه شوخ-

وجود  يمانع شهياما هم. كردم يبه عشقم اعتراف م نهايزودتر از ا ديبا نميب يكنم م يحاال كه فكر م. ميگو يم ينه ، كامال جد-

 .اورميطاقت ب نياز ا شتريزدم و نتوانستم ب ايدل به در گريترس ناشناخته اما د كي. داشت

 .تو و احساس قشنگت  يفدا-

 :افزود جانيبا ه سپس

 . ميبگذار انيرا با انها در م زيبه محض امدن مامان و بابا همه چ ديبا-

 :وحشت زده گفت نينازن

 .زود است  يلينه، حاال خ-

 .مقدمات ازدواج را فراهم كنم عيخواهم سر ياما من م-

 .صبر كن گريحداقل تا دو سال د. را ندارم شينه، مسعود من فعال امادگ-

خواهم پس از ازدواج جزء ان دسته از زوج  يچون م. مياشنا بشو گريكدي اتيبهتر با روح ميكن يم يباشد، پس تا ان موقع سع-

 .كنند يكه همه به انها حسادت م ميباش ييها
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 .كرد  يچون مسعود به احساس او توجه م. شدخوشحال  شتريب نيسخن نازن نيا دنيشن با

 :كرد گفت يم يكه پس از مدتها احساس راحت مسعود

 .گرسنه هستم  يچون من حساب. ميغذا بخور ميبهتر است برو گريحاال د-

 :رفت باخنده گفت يهمان طور كه به طرف اشپزخانه م نينازن

 .يفكر شكمت هست شهيشكمو، تو هم يا-

 ييبايو ز يمهربان جان،يسراسر شور و ه نينازن. او شد  يداد و محو تماشا هياو روان شد و به درگاه اشپزخانه تك يهم در پ مسعود

 :ديكنجكاو پرس دينگاه او را متوجه خود د نينازن يوقت. بود

 شده؟ يطور-

 .نه، فقط دوست دارم ساعتها نگاهت كنم-

 .شود يتكرار تيترسم چهره ام برا يم-

 :گفتدلخور  مسعود

 معشوقش دلزده شود؟ ياز تماشا يشود كس يمگر م. يحرفها بزن نيقرار نشد از ا گريد-

 .يرا بخور تينگاه كردن به من غذا يحاال بهتر است به جا-

 :كرد و با ذوق گفت زيم يرو يبه غذاها ينگاه مسعود

 .چقدر هوس كرده بودم يدان ينم. دست درد نكند! يقورمه سبز! يوا-

 .يدانستم دوست دار يم-

 :را در دست گرفت و گفت نيدستان نازن مسعود

 .ستمين يهمه خوب نيا قيمن ال يول. يكن يخودت م ي فتهيش شتريب يمرا دار تيهايخوب نيبا ا-

 .افتد ياگر سرد شود از دهان م ميرا بخور مانيحاال هم بهتر است زودتر غذا ،يمن از همه بهتر يتو برا-

كرد به  شنهاديپ نيخوشحال بود بعد از خوردن شام به نازن اريمسعود كه بس. انها دل چسب بود يهر دو يبرا ان شب واقعا شام

بهم وفادار باشند و به عشق  شهيهم يانها به هم قول دادند برا يكه در ان هر دو يجشن. رنديبگ يگردش بروند و جشن دو نفره ا
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 :گفت يكرد و با لحن عاشقانه ا يو مسعود او را تا كنار اتاقش همراه ديزمان خواب رس خرهباال. پاك خود احترام بگذارند 

 .خواب راحت داشته باشم  كيتوانم  يامشب بعد از ماه ها م-

 ؟يديخواب يمگر قبال خوب نم-

 :او نگاه كرد و زمزمه وار گفت يشهال يبه چشم ها مايمستق مسعود

. يمن ببند يرا به رو تيكه مبادا چشمها دميترس يم نياز ا شهيهم. از من گرفته بود  قشنگ تو خواب را يچشم ها نيا يجادو-

 .وجود ندارد  تيدر زندگ يجز من كس دميراحت شد و فهم الميخ گريد يدوستم دار يامروز كه گفت يول

 :قلبش گذاشت و گفت يدستش را رو نينازن

 .عشق را باور كنم نيخواستم ا ينم يول. اول به تو عالقمند شدم  يان روزهااز هم. بود  يو خواه يبوده ، هست نجايدر ا شهيتو هم-

 .قشنگت خسته باشد يخواهم فردا چشمها ينم.  يبخواب يبرو گريخب، بهتر است د-

 .ريتو هم برو بخواب شب بخ-

 .زميعز... ريشب تو هم بخ-

كه وجودشان را پر كرده  يان هم عشق سرشار. دنديشياند يم زيچ كيكه اكنون هر دو به  يدر حال. رفتند شانيدو به اتاقها هر

چند ساعت به عشق مسعود  نيدر ا. هم گذاشت  يخاطر رو يرا با اسودگ شيو چشمها ديكش يتخت نفس راحت يرو نينازن. بود 

 ياهايرا به رو شانيان شب افكار ازار دهنده جا. نبود  يترسناك زيدر نظرش عشق چ گريحاال د. كرده بود  دايپ يشتريب نانياطم

كه دلش  يروز. چقدر دوست داشت زودتر ان روز فرابرسد. او عروس مسعود بود و خانم خانه اش  ايدر رو. داده بودند نيريش

 .»  گرياز هر زمان د شتريدوستت دارم مسعود، ب« :فتو از ته دل گ دياز افكارش دست كش. ستيها ن يزود نيداد به ا يم يگواه

 .برد  يمطلق به سر م يكرد كه در خاموش يبا تعجب به خانه نگاه. شد  ادهيپ نياز ماش يبا خستگ ستاره

 است؟ كيشده ؟ چرا همه جا تار يچ-

 .اند دهيحتما بچه ها خواب-

 .نشده  10وقت شب ؟ هنوز ساعت  نيا-

 :گفت  يبا خستگ سودابه
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 .يريچمدان را از دست من بگ نيكردن ا ييبازجو يبهتر است به جا-

بلند مسعود  يبا صدا. ديرس يبه گوش نم ييصدا چيه. خود را به ساختمان رساند عيچمدان را از دست مادرش گرفت و سر تارهس

 .دينشن يجواب يرا صدا زد ول نيو نازن

 .دهد يجواب نم يكس-

 .مادر به پشت سرش نگاه كرد يصدا با

 .ستندين نكهينه مثل ا-

 .هم گذاشت يرا رو شيمبل انداخت و چشم ها يخود را رو يستاره با خستگ. برق را زد و همه جا روشن شد  ديكل ديفر

 :رو به مسعود كرد و گفت نينازن

 .ميبه خانه برو گريبهتر است د-

 ؟يخسته شد-

 :اش را فرو خورد و گفت ازهيخم نينازن

 .خوابم گرفته است يكم ينه ول-

 .خسته ات كردم يليوزها خر نيدر ا زم،يمرا ببخش عز-

 .حساس هستم يفقط من كم.  ستيتو ن رينه، تقص-

 .ميپس بهتر است زودتر برو-

 :كرد و گفت نيراه خانه مسعود رو به نازن در

 ؟يكن يم ياحساس خوشحال ،يرو يبه دانشگاه م گريكه چند روز د نياز ا-

 .درس ها تنگ شده است يبله، دلم برا-

 .دوران را گذرانده ام نيكنم من هم ا يدركت م-

 ؟يرا شروع كن يتازه ا يو انجا زندگ ييايب رانيبه ا يندار ميمسعود تو تصم-

 :با تعجب گفت مسعود
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 شه؟يهم يبرا يعني-

 .بله-

 .را ترك كنم  نجايتوانم ا ينم. كنم يم يزندگ نجايسال است كه ا 25اما من -

 :كرد و گفت ياخم نينازن

 م؟يايب نجايبه ا يزندگ يكه انجا را ترك كنم و برا يپس چطور از من انتظار دار-

 :نگاهش كرد و گفت طنتيبا ش مسعود

 .است كه به حرف شوهرش گوش بدهد نيزن ا فهيو وظ يشو يتو زن من م ميازدواج كرد يوقت-

 شود؟ يپس احساس من چه م. گوش بدهم تيكه به حرف ها ياست كه تو از من انتظار داشته باش يخودخواه تينها نيا-

 .يقبول كن يتو مجبور يول-

 :با خشم گفت نينازن

 .وقت زنت نخواهم شد چيه ييگو يطور باشد كه تو م نيپس اگر ا-

 :كرد و گفت يخنده ا نينازن تيعصبان دنيبا د مسعود

كه من تابع  يدان يم ، تو خودت بهتر مكرد يمن شوخ. زميبر اعصابت مسلط باش عز يكم. شوم فتيتو و ان احساس لط يفدا-

 ياطاعت م يكه تو گرفت يميبعد هر تصم ميباش نجايا ديتو با التيتحص انيهم، فعال تا پا يزندگ يبرا. هستم  يدستورات جنابعال

 .شود

 ؟يحرفها را زد نيپس چرا ا-

 .كوچك بود يشوخ كيفقط -

 :متعجب گفت نينازن.  دنديهمه جا را روشن د دنديبه منزل رس يوقت. كردند يط يراه را با شاد هيبق انها

 .ميچراغ ها را كه خاموش كرده بود-

 :و گفت ديكش يپدر نفس راحت نيماش دنيبا د مسعود

 .مامان و بابا امده اند-
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 :زده گفت جانيه نينازن

 .ميپس زودتر برو ؟ييگو يراست م-

سودابه ، خود را در اغوش او  دنيبا د نينازن.به ساختمان رساندند خود را عيكرد و هر دو سر تيبه مسعود هم سرا نينازن جانيه

 .انداخت 

 :را نوازش كرد و گفت شيمهربان موها سودابه

 حالت چطور است دخترم؟-

 د؟يخوبم ، شما خوب-

 .بله-

 :نگاهش را به پسرش انداخت و گفت سپس

 مامان ؟ زيعز يتو چطور-

 د؟يامد يخوبم ، ك-

 د؟يكجا بود ميشود نگرانتان شد يم يچند ساعت-

 .حوصله امان سر رفت گريد ميدو هفته از بس داخل خانه ماند نيدر ا.  ميرفت رونيشام ب يبرا-

 .سالم عمو جان -

 .سالم دخترم-

 خوش گذشت ؟-

 .بود يخال يليتو و مسعود خ يجا ي، ول يليخ-

 .مييا يما هم همراهتان م گر،يان شاءاهللا دفعه د-

 .ان شاءاهللا-

 ستاره كجاست؟ يراست-

 .ديخسته بود، رفت خواب-
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 .نميبروم او را بب دياگر اجازه بده. اورم يتنگ شده ، تا صبح طاقت نم شيبرا يليمن كه دلم خ-

 :با عطوفت گفت سودابه

 .زميبرو عز-

 :، سودابه رو به پسرش كرد و گفت نياز رفتن نازن بعد

 ؟ ديمدت را چطور گذراند نيا-

 . تيميبا صم-

 ؟ينكرد تيدختر خوبم را كه اذ-

 ؟ ديا يمگر من دلم م-

 :و گفت ديگونه پسرش را بوس سودابه

 .يعاشق شده ا يبدجور نكهيمثل ا. خودم بشوم  يپسر احساسات يفدا-

 . ديمامان ، دست بردار-

 .بود  يگريبهم جور د نيتوانم پسرم را بشناسم ؟ امشب نگاه تو و نازن يهمه سال نم نيبعد از ا ييگو يم يعني-

 :خاست گفت يكه از جا بر م يدر حال مسعود

 . ريشب بخ.  ديفكر كن ديهر طور كه دوست دار-

 :خطاب به همسرش گفت دياز رفتن مسعود فر بعد

 .كن تيپسر عاشق مرا اذ نيكمتر ت-

 كند؟خواهد به عشقش اعتراف  ياخر چرا نم-

 .پنهان باشد شانيكه در دلها ننديب يو مقدس م بايز نگونهيچون انها عشق را ا-

 .حق با تو باشد  ديدانم شا ينم-

 .خدا خودش بزرگ است . ميبخواب ميو برو ميموضوع فكر نكن نيبه ا گريبهتر است د-

 هفتم فصل
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 اول قسمت

انگار امدن بهار ، . ديد يم باتريرا ز يروزها ، زندگ نيا نينازن. كرد يم يخود را ط يروال عاد زيشروع مجدد كالس ها، همه چ با

توانست  يمسعود هم بدون او نم. گذراند  يوقتش را با مسعود م شتريروزها ب نيا. اش عبور كرده بود ياز زندگ يخزان و سرد

به  تيگذراندند كه در نها يه بحث و جدل موقت خود را ب شتريبردند ب يكه در كنار هم به سر م يگامهن يول. را سر كند يلحظه ا

 .ديانجام يم نيقهر نازن

 اديكرد و فر يسر مسعود خال يرا رو پسيبا خشم بسته چ نينازن. داشتند يديروز در پارك ، بر سر اسم فرزندانشان بحث شد ان

 :ديكش

 .را تحمل كنم يمرد نيتوانم چن يمن نم يخودخواه يلياصال تو خ-

 :بار هم با خنده گفت نيخونسرد بود ، ا شهيكه هم مسعود

 .اول اسم مرا داشته باشد ديبا مانياست كه اسم بچه ها  نيمگر من چه گفتم؟ فقط نظرم ا-

 ؟ييگو ينم يحرفت خودخواه نيا ا ؟تو به ا-

 .يرا بشنو قتيمعلوم است كه نه ،اصال بهتر است حق-

كه برق خشم  يچشم ها را وقت نيچقدر ا ايخدا ديشيبا خود اند. شد رهياش خ يعسل يشد و به چشم ها كينزد نيبه نازن سپس

 :زمزمه وار گفت نيبنابر. جمله را به خود گفته بود نيبارها ا. زند دوست دارم يدر ان موج م

 .زميرا بفهم عز نيا ،يخودم هست نيتو فقط نازن.  يتك باش شهيدوست دارم هم-

 :بر لب اورد و گفت يمسعود لبخند. نگاه عاشق او ارام شد ريز شهيمثل هم نينازن و

 كنم؟ يرا فراموش م زيهمه چ يشو يم رهيبه من خ يطور نيدانم چرا هر وقت ا ينم-

 .ينيب يو عشق را در چشمان من م يچون عاشق-

سرش برداشت و به  يا از رور يپسيدستش را باال اورد و چ. خنده دار شده بود اريظاهرش بس.به مسعود انداخت  ينگاه نينازن

 :دهان گذاشت و گفت

 دانم چرا؟ ينم. يكن ياعصاب مرا خرد م شهيتو هم-
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 :جواب داد طنتيبا ش مسعود

 . يشو يم يدنيد يليخ يهست يعصبان يوقت نكهيبه خاطر ا-

 :نازك كرد و با عشوه گفت يپشت چشم نينازن

 .يا دهيچون هنوز خشم مرا ند. يشو يم مانيحرفت پش نيمطمئنم بعدها از ا-

هر چه تقال كرد دستش را از دستان قدرتمند او  نينازن. خود را از دست داده بود ناخود اگاه دست او را گرفت  اريكه اخت مسعود

 هرگز دوست نداشت مسعود را در. نديتوانست بب يعشق و تمنا را در چشمان تبدار مسعود به وضوح م. نتوانست  اورميب رونيب

 :نادم گفت يبا لحن نيبنابر. قرار بدهد تيوضع نيا

 .بگذار بروم كنميمسعود خواهش م-

 يبه خدا من جلو م؟يصبر كن التتيتحص انيتا پا ديشود؟ چرا با يپس احساس من چه م. يگذارم از دستم فرار كن ينم نجاينه،ا-

 .بده با پدر و مادرت صبحت كنم تيجان من رضا ،يناز. رميگ يتو را نم شرفتيپ

 :با تحكم گفت نينازن

 .توانم قبول كنم ينم. مانده است لمياز تحص گريسال د 6نه، مسعود حاال نه، من هنوز -

 :گفت يبا درماندگ مسعود

 از من مهم تر است؟ التتيتحص يعني-

 نيكنم ا يخواهش م. دارد تيارجح گريد زير چدر حال حاضر درسم بر ه. به موقع خودش يزيهر چ ي، مسلما نه، ول زمينه، عز-

 .را بفهم 

 :گفت يانتظارش مسعود دستش را رها كرد و به ارام برخالف

 .كنم  يم ياحساس خستگ.  ميبهتر است به منزل برو گريحاال د ،ييخب، هر چه تو بگو اريبس-

 يبا مسعود در اخالقش كم شيدارهايكرد هنگام د يم يسع نيبعد حادثه ان روز نازن. در سكوت به طرف خانه رفتند سپس

با  نيدر ان روز ها ، نازن. گرفت يخانواده مهرارا را فرا م يشتريب جانيشدند شور و ه يم كترينزد ديهر چه به ع. نظر كند ديتجد

تازه  يحس ديدر سال جد نكهياز ا گريد يداد و از سو ينبودن در كنار خانواده ازارش م ياز طرف. دو احساس مختلف رو به رو بود 
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. خانه بودند يريان روز از اول صبح مشغول گردگ. بود  نيريلذت بخش و ش اريبس شيكه برا يحس. را تجربه كرده بود شاد بود 

دوش گرفت و سپس بلوز و شلوارك  نيابتدا نازن. اماده كنند لسا ليتحو يرفتند تا خود را برا شانيبود كه به اتاق ها 2ساعت 

 يبه ظاهر خود انداخت و وقت ينگاه نهيدر ا. بست  يرا با ربان قرمز شيبود به تن كرد و موها دهيخر يرنگش را كه به تازگ قرمز

سفره  دنيو هر دو شروع به چ شدبعد به او ملحق  يقيستاره هم دقا.كه از مرتب بودن ظاهر خود مطمئن شد به سمت پله ها رفت

 .را انجام داد شيكارها يسرتا سر وجودش را در بر گرفت و با دستپاچگ جانيبا امدن مسعود ه.كردند  نيهفت س

 يان سال برا. را بست  شيچشم ها نينازن. بلند مشغول خواندن قران شد  يبا صدا ديفر. خانواده دور هم جمع بودند  ياعضا همه

كرد  يزود سع يليخ يمرطوب شد ول شيچشم ها شهياند نيا ياور اديبا . گذراند يرا بدون پدر و مادرش م ديبار بود كه ع نياول

در گوشش ... مقلب القلوب و االبصار  اي يصدا. اغاز كند هيروز سال نو را با گر نياول نداشتدوست . كه بر خود مسلط گردد 

 .ديچيپ

و در همه  شهيو هم يخواهم مرا دوست بدار يلحظات از تو م نيدر ا! ايخدا« :و در دل با خود گفت ديكش يقينفس عم ناخوداگاه

از  ريخواهم غ يم. دارم  يبار هم از تو خواسته ا نيا ،يرا براورده ساخت ميهر سال خواسته ها! ايخدا.  يده مياري يمراحل زندگ

 .» نيام يمن و مسعود را از هم جدا نكن ؛ اله. كه جان من است  يحفظ كن ميرا برا يهمه مردم و خانواده ام كس يسالمت

سال  ليبا تحو. انداخت  ريزد و سرش را ز يلبخند. كرد يرا باز كرد نگاهش با نگاه عاشق و سوزنده مسعود تالق شيچشمها يوقت

سودابه با محبت او را در اغوش گرفت . كرده بود  هيته هيخانواده هد يهمه اعضا يبرا نينازن. گفتند  كينو همه شادمان بهم تبر

 :و گفت

 ؟يديچرا زحمت كش-

 :گفت يا فروتنجوان ب دختر

 .كنم يخواهش م-

 :را به دست بست و گفت نينازن هيذوق زده ساعت هد مسعود

 .، از تو ممنونم  باستيز يليخ-

 .قابل تو را ندارد-
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 يان چنان كه از شاد. از همه خوشحال شد شيب نينازن انيدر ان م. كرد ميخانواده اش تقس ياعضا نيخود را ب يايهم هدا ديفر

مسعود و ستاره متعجب به او . كرده باشد هيته يا هيهد نيچن نياو ا يبرا ديتوانست فكر كند فر يهرگز نم. ديكش يبلند غيج

 :ديستاره پرس. ستندينگر

 ؟يقدر خوشحال شده ا نيداده كه ا يمگر بابا به تو چه كتدو-

 :گفت ديلرز يم جانياز ه شيكه صدا يدر حال نينازن

 .چه قدر خوشحال شدم يدان يعمو جان نم! يوا. پرواز فردا باشد فكر كنم.  رانيسفر به ا طيبل كي-

را نداشت و حاال  نياز نازن يطاقت دور. درهم رفت  شيحرف اخم ها نيا دنيمسعود با شن. را در اغوش گرفت  ديفر سپس

از منزل خارج  يبعد همگ يساعت. او شد خودش را كنترل كرد  يكه متوجه گرفتگ نينازن. او را ترك كند  يخواست مدت يم نينازن

 .برد  ينم يلذت چيبود كه از گردش ه عودمس انيم نيرفتند در ا حيشدند و به تفر

مشغول  نينازن. رفتند شانيزود به اتاق ها يليخسته بودند كه خ يهمه به قدر. گذشته بود كه به منزل بازگشتند  مهياز ن شب

اش  نهيمسعود نفس در س دنيبا د. در به سمت در رفت و ان را گشود به يضربه ا يصدا دنيبود كه با شن شيلباسها ضيتعو

 :را به طرفش گرفت و گفت ييبايز يشده ا يچيكادو پ يمسعود بسته ا. حبس شد 

 . مبارك  دتيع زم،يبفرما عز-

 :كه در ان بسته بود ذوق زده گفت بايز يگردنبند دنيبا د. با دستان لرزان كادو را گرفت و ان را باز كرد نينازن

 .، واقعا ممنونم  باستيز يليخ-

 :جوان با محبت نگاهش كرد و گفت پسر

 .يهست زيعز ميچقدر برا يدانست يم يكاشك-

 :خواند ارام گفت يرا م يكه در كالم مسعود غم نينازن

 .يهست زيعز يليمن خ يدانم، تو هم برا يم-

 ؟يتركم كن يخواه يپس چرا م-

 .چند روز تمام شده و من برگشته ام نيا يهم بگذار يتا چشم رو. هفته  كيفقط . روم ينم شهيهم يكه برامن -
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 :با تمنا گفت مسعود

 .مياصال بگذار تابستان همه با هم برو ؟ينرو رانيشود به ا يواقعا نم-

 .يمرا درك كن ديبه عمو باشد؟ تو با ينينرفتن من توه يكن يمسعود جان فكر نم-

 .ينگذاشته ا مي، هوش و حواس برا يرا از من گرفته ا زيكنم ، تو همه چ يرا درك نم يچيمن ه. خواهم دركت كنم  ينه ، من نم-

 :گفت ديخند يكه م يدر حال نينازن

 .به نفعت است شتريب يازدواج كنم ؟ اگر عاقل باش وانهيد كيخواهم با  يپس من م-

 :رد و گفتب شيبه موها يدست يبا درماندگ مسعود

 .شوم ينكن ، باور كن دارم كالفه م تميقدر اذ نيا-

 :گفت يبا مهربان نينازن

 .يپس بهتر است در بستن چمدان كمكم كن-

. شد رهيلبه پنجره نشست و به باغ خ. او را به اتاقش دعوت نكرده بود نيتا به حال نازن. ناباورانه پا به اتاقش گذاشت  مسعود

 :كرد گفت يرا مرتب م شيهمان طور كه لباس ها نينازن

 .دهم يرا به تو م ي، در عوض من هم خبر خوش يباش يهفته را پسر خوب كي نيا ياگر قول بده-

 :ديپرس يبا كنجكاو مسعود

 ؟يچه خبر-

طور كه با انگشتان همان . به چهره مردانه اش داده بود  يخاص ييباينور مهتاب ز. و به طرفش رفت  ديدست از كار كش نينازن

 :كرد گفت يم يدستش باز

 .گرفته ام خانم خانه ات باشم ميتصم-

 .است يخبر كه تكرار نيا-

 .امسال است نينبود، بلكه منظورم هم گريمنظورم چند سال د-

 يتصور نم هرگز. كرده بود  ارياو سكوت اخت ياز جانب مسعود بود ول يمنتظر كالم. انداخت  ريسرش را به ز يبا شرمندگ سپس
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 :گفت ديلرز يم جانيكه از شدت ه ييبا صدا. بزند  يحرف نيچن نيكرد نازن

 .به خدا تا اخر عمر نوكرتم -

 :و گفت ديبا زحمت خود را كنار كش نينازن

 .را به تو نخواهم داد يهرگز خبر خوش گريد يرفتار كن يطور نيا گرياگر دفعه د-

 .ري، شب بخ يفردا مسافر ،يبخواب گريخوب بهتر است د. ببخش خانمم ، دست خودم نبود -

 . ريشب تو هم بخ-

 :گونه داغش گذاشت و با خنده گفت يناخوداگاه دستش را رو نيبعد از خارج شدن او نازن. با سرعت از اتاق خارج شد  مسعود

 .شده  وانهيد يست، حسابا وانهيكه عاشق د نديگو ي، واقعا راست م وانهيد يا-

 .و به درون بستر رفت ديبه حرف خود خند سپس

 يكش و قوس. كرد يم يبود و حاال كامال احساس سرخوش دهيد يشب گذشته خواب خوب. شد دارياز خواب ب يتيصبح با نارضا فردا

باغ  انيدر م. به فضا داده بود يخوش گل ها عطر خاص يبو. ستاديپنجره را باز كرد و مقابل ان ا. به اندامش داد و از جا برخاست 

دستش را بلند كرد و چند . شده است  رهيچانه اش گذاشته و به پنجره خ ريتاب نشسته و دست ز يچشمش به مسعود افتاد كه رو

خارج شد و خودش را و دوان دوان از ساختمان  دينگران با عجله لباس پوش.  دياز مسعود ند يعكس العمل چيه يبار تكان داد ول

 .به مسعود رساند

 .سالم-

 :گفت يچهره خندان او با مهربان دنيو با د ديمسعود از جا پر نينازن يصدا با

 من سكته كنم؟ يخواه يسالم، م-

 . يدست تكان دادم متوجه نشد تيهر چه از پنجره اتاقم برا ؟ييكجا-

 .هستم اي، فكر كنم در رو نميب يفهمم انگار خواب م يتا حاال ، حال خودم را نم شبيباور كن از د-

 :كودكانه گفت ياو با لحن اديفر دنيبا شن. او بلند شد اديفر يمسعود گرفت كه صدا ياز بازو يمحكم شگونين طنتيبا ش نينازن

 ؟يستيكه خواب ن يديحاال فهم-

www.IranMeet.com

www.IranMeet.com


W
W

W
.IR

ANMEET.C
OM

 

 

كتابخانه نودهشتيا  گل قلعهمريم–عشقسفر                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧٥

 .بود دايو نشاط از انها هو يسرزندگ. شد رهيخ شيبه چشم ها مسعود

 .خانم كوچولو  يبزرگ شو يندار ميتو تصم نكهيمثل ا-

 .ديا يمسعود ، به من نگو كوچولو ، بدم م-

 ... ي، تو كوچولوئ ميگو يپس م-

خانه را پر  يفضا شانيشاد حنده ها يصدا. را گذاشت دنيدو ياز جا برخاست ، مسعود كه از نقشه او با خبر شده بود بنا نينازن

 .كرده بود

 :به همسرش كرد و گفت ينگاهبا عشق  ديفر

 .عشق هم شدند ريدو هم اس نيباالخره ا-

 ست؟ينظر تو چ ،يبهتر از ناز يخوشحالم ، چه كس يليمن كه خ-

 :گفت ستينگر يهمان طور كه از پنجره انها را م ديفر

 .شوند يزوج خوشبخت م كيانها واقعا . عالقه دارم  يليخ نيمن هم به نازن-

 كي شيبرا ديفر. داشت  يمرد را دوست م نيچقدر ا. گذشته ها افتاد ادي ستينگر يهمسرش را م نهيهمان طور كه از ا سودابه

 شيهمسرش شده بود ارام به سو رهيكه متوجه نگاه خ ديفر. كرد يفرق م گرياو با مردان د زيادم خاص بود و به نظرش همه چ

 :گفت. كرد  يه خنده اجان زديسودابه ه. ديامد و او را در اغوش كش

 .از ما گذشته است گريكارها د نيا د،يبس كن فر-

وقت فراموش نكن و  چيسودابه، ه يمن زيتو همه چ. كنم شيرا ستا زميمن هنوز همان قدر عاشقم و دوست دارم همسر عز ر،ينخ-

 .ج محبتت هستمچون من محتا. مثل همان روزها  ،يمرا دوست داشته باش شهيخواهم كه تو هم هم ياز تو م

 :اش زد و گفت يشانيبا دست به پ سودابه

 ميصبحانه بخور ميتا برو يدارد تو را مثل قبل دوست نداشته باشم؟ حاال بهتر است خودت را كنترل كن يلي، چه دل وانهيد يا-

 .كنم يضعف م يچون االن از گرسنگ

 :گفت يبا مهربان ديفر
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 ؟يكن يزنم تو زود ضعف م يچرا هر وقت من از احساسم با تو حرف م-

 .از اتاق خارج شد ديخند يم كهيبدهد در حال يكه جواب نيبدون ا سودابه

 ينگاه يمسعود با نگران. بودند  دهيدو يكه حساب نيمخصوصا مسعود و نازن. كرد ريرا چند برا يهمگ يصبحانه در باغ اشتها صرف

 :انداخت و گفت نيبه نازن

 .يامكان دارد سرما بخور ،يكن صورتت را خشك يبهتر است برو-

 :حرف ها در جمع احساس شرم كرد ارام گفت نيا دنيكه از شن نينازن

 .نگران نباش، حالم خوب است-

 :تازه به خود امده بود گفت ييكه گو مسعود

 .ديشو ضي، دوست ندارم مر ديامانت هست نجايشما ا-

 .انداخت و مشغول خوردن صبحانه شد ريكه جواب بدهد سرش را به ز نيبدون ا نينازن

 .با امدن مهمانان ارامش از جمع دور شد  ياز گذشت ساعت بعد

نازك كرد و خطاب به  يمادر ماندانا پشت چشم. شد ياز او جدا نم ياز بدو ورود خودش را به مسعود چسبانده بود و لحظه ا ماندانا

 :سودابه گفت

 .دياوريب فيفردا شب تولد ماندانا جون است ، شما هم تشر-

 شود؟ يماندانا جون چند ساله م ي، راست ميشو يچشم حتما مزاحم م-

 :با عشوه گفت ماندانا

 .قدر باشد نيسنم ا ديا يبهم نم نديگو يو سه سال ، البته همه م ستيب-

 :با تمسخر گفت ستاره

 .يهست يسالگ 29، 28كردم در مرز  يمن فكر م يو سه ساله هست ستيب يگفت يباور كن اگر نم ،ييگو يراست م-

 :خشم الود گفت ماندانا

 .يندازيبه خودت ب ينگاه نهيدر ا ينظر بده گرانيدر مورد د نكهيبهتر است قبل از ا-
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 :گفت اليخ يب ستاره

 .دانم چند سالم است يبا خودم صادق هستم و م شهيمن هم-

 :زشت گفت يانداخت و با لحن نينازن يبه سرتا پا زيام ريتحق يخانم نگاه نگار

 تو چند سالت است كوچولو ؟-

 :گفت يكرد بر خود مسلط باشد به ارام يم يكه سع نينازن

 .كنم شش سالم شده باشد يمن هنوز كوچولو هستم، فكر م ديهمان طور كه فرمود-

 نينازن دنيبا د. بعد مسعود به سراغش امد يقيدقا. انه رفتاز جا برخاست و به اشپزخ يگريد يفرار از هر گفتگو يبرا سپس

 :زد و گفت يلبخند

 در هم است؟ تيچرا اخم ها! خوشگل من-

 .زندير يمتكبر كه اعصاب ادم را به هم م يادم ها نياز دست ا-

 .نميدعوت كن بب بايلبخند ز كيحاال مرا به . مهم باشند  تيبرا ديادم ها اصال نبا ني، ا اليخ يب-

 .رديگ يخنده ام نم-

 .ات ندهيهمسر ا يان هم برا ،يكن يقرار نبود بداخالق-

 :زده گفت جانيافتاد و ه شبشيخواب د ادي نيحرفش نازن نيا با

 دم؟يد يچه خواب شبيد يدان يم-

 . نميكن بب فينه ، تعر-

 :گفت يشد و با شرمندگ رهيبه چشمان مشتاق مسعود خ نينازن

دسته گل  كيو با  يبود دهيپوش يتو هم كت و شلوار مشك. بودم  دهيپوش ييبايلباس عروس ز.  دميدجشن بزرگ را  كيخواب -

 .چقدر لذت بردم يدان ينم يوا. يدر سالن بود

 :گفت طنتيبا ش مسعود

 .جشن با شكوه ، بعد هم ماه عسل  كي. كنم  ريامشب خواب شما را تعب نيتوانم هم يم ياگر دوست داشته باش-
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 .كه اصال حوصله ماندانا را ندارم رونيخجالت بكش ، حاال هم لطفا از اشپزخانه برو ب-

 .در امد ييشد و با امدن ستاره از تنها شيهم مشغول انجام كارها نياز خروج مسعود، نازن بعد

را خورد  شيبا عجله غذا نينازن. ديرس يبه گوش نم يگريد يچاقو و چنگال صدا ياز صدا ريبه غ.ارام صرف شد يطيدر مح ناهار

 .شد انيچهارچوب در نما انيو ستاره در م. به در خورد  يبعد ضربه ا يقيدقا. به اتاق خودش رفت لشيجمع كردن وسا يو برا

 توانم كمكت كنم؟ يم-

 .شوم يخوشحال م-

 :گفت يستاره با كج خلق. هر دو در سكوت مشغول انجام كاها شدند  و

 .بال در اورد ياز رفتن تو مطلع شد از شاد يدانم چرا ماندانا وقت ينم-

 .ميهست بيمن و ماندانا رق نكهيبه خاطر ا ديشا-

 يدان يم يول. شناسم او فقط خواهان ثروت مسعود است  يمن ماندانا را م. كند خودش را عاشق مسعود بداند يخود م ياو ب-

 !ودش روزيو او پ ينگرانم كه نكند تو برنگرد

 .هفته است كيروم فقط  ينم شهيهم يمن كه برا د؟يقدر نگران هست نيچرا تو و برادرت ا-

 .نميهفته تمام شود و تو را زودتر بب كي نيهر چه زودتر ا دوارميام-

 :با محبت او را در اغوش گرفت و گفت نينازن

 .طور خواهد بود نيحتما هم-

باالخره لحظه موعود فرا . شد  يم نيغمگ شياز ب شيمدام چهره مسعود ب نيب نيدر ا. دور هم جمع بودند  يهمگ 6ساعت  تا

دختر جوان . كردند  يخداحافظ نيستاره و سودابه به خاطر بودن مهمانان همان جا از نازن. رفت يبه فرودگاه م ديبا نيو نازن ديرس

دانست  يچون م. به بهانه اب از ان دو را تنها گذاشت  ديفر. تا پرواز مانده بود  يقيهنوز دقا. فرودگاه شد يو مسعود راه ديبا فر

 :قرارش را به محبوبش دوخت و گفت يمسعود نگاه ب. گذرانند  يرا م يانها لحظات دشوار

 .امدم يكاش من هم همراه تو م يا. دارم  يچه حال يدان ينم-

 .است دارمانيد نياخر نيكنم ا يفكر م رديگ يدلم م يزن يطور كه حرف م نيبس كن مسعود ، ا-
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 .يو زود بر گرد يفقط قول بده مواظب خودت باش. ، مرا ببخش  زميخواهم عز يمعذرت م-

 ست؟ين يامر گريدهم ، د يچشم قول م-

 ...نه فقط -

 يچمدانش را به دست گرفت و از انها خداحافظ نيبا خوانده شدن شماره پرواز ، نازن. حرفش را خورد  هيمسعود بق ديامدن فر با

 .كرد

 .نگاه عاشق مسعود تمام وجودش را لرزاند قيدقا نيدر اخر و

مادر هم در كنارش . مردم چشمش به پدرش افتاد انيدر م. شد ينشست، دلش سرشار از شاد رانيبر خاك ا مايهواپ يوقت

روان  شياز چشم ها يشاد مقابل انها قرار گرفت اشك يوقت.  ديداد و به طرف انها دو يشتريسرعت ب شيبه گام ها. بود ستادهيا

دخترش را در اغوشش فشرد  يراحله با دلتنگ. خانواده اش تنگ شده است يبرا شحد دل نيدانست كه تا ا يخودش هم نم. شد 

 :شده بود چشمان نمناكش را پاك كرد و گفت جانيكه خود دچار ه ديسع.  ستيو از ته دل گر

 . ديايب دنمانيدخترمان هوس كند به د گريشما فكر نكنم د يها هيگر نيخانم بس كن، با ا-

 .شوم يشما م يهر دو يمن فدا.  ديحرف را نزن نيبابا ، ا-

 .يخسته شده ا يليدانم كه خ يم. ميخدا نكند دخترم ، حاال بهتر است به منزل برو-

 :گفت ديكش يم هيوطنش را به ر يهمان طور كه با ولع هوا نينازن

 .بلكه سرحال هم هستم چيه ستميخسته كه ن گريشما د دنيبا د يخسته بودم ، ول-

 !يزبان باز ، هنوز هم كه عادت خودت را ترك نكرده ا يا-

 .به ارث برده ام زميرا از پدر عز نيچكار كنم مامان ؟ ا-

 كن دخترم ، انجا چطور بود؟ خوش گذشت ؟ خانواده مهرارا چطور بودند؟ فيخوب تعر-

را هم  لهيجم يدوست ياز درس و دانشگاه ، حت. گفت شانيها ياز خانواده مهرارا و خوب نيبه منزل نازن دنيراه را تا رس تمام

 .كرد فيتعر

شانه  يرا رو يدست. نكرده بود  رييتغ زيچ چيه. ديد زيهمه جا را مرتب و تم. به اتاقش رفت  عيسر نينازن دنديبه منزل رس يوقت
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 :بر لب نشاند و گفت يلبخند مهربان ديسع. حس كرد، به عقب برگشت و نگاهش به چهره مردانه پدرش افتاد شيها

شب ها به خانه  يوقت يدان ينم. كند يكند و با عكست صحبت م يم زيرا تم نجايا د،يا يم نجايبعد از رفتن تو مادرت هر روز به ا-

.  ميعادت كرده ا يليسال به وجود تو خ 20 نيمن و مادرت ا. گرفت  يلم مچقدر د دميد يامدم و همه جا را غرق سكوت م يم

 .دخترم يمان زيتو عز

 :با تمام وجودش پدر را در اغوش گرفت و با بغض گفت نينازن

 .مشما غافل نشدم و هر روز به فكرتان هست اديلحظه از  كي ياما به خدا برا. بودم و شما را ترك كردم يمعرفت ياما من دختر ب-

 :را نوازش كرد و گفت شمشيچون ابر يموها ديسع

 .يتو باعث افتخار ما شو ميدوست دار يما سخت است ول يتو برا يدرست است كه دور-

 :زد و گفت يلبخند ديسع. خواند  يصرف ناهار انها را فرا م يكه برا ديراحله به گوششان رس يهمان حال صدا در

 .نييپا ييايما را از غذا محروم نكرده بهتر است زودتر ب تيتا مادرت از عصبان-

 .ميا يچشم بابا ، االن م-

 :و گفت ديكش ييوارد اشپزخانه شد بو. لباس، به انها ملحق شد  ضيگرفت و بعد از تعو يدوش عاياز رفتن پدر ، سر بعد

 .مورد عالقه من ، دستتان درد نكند مامان  ياخ جان ، غذا-

 .ميچون عصر مهمان دار. ياستراحت كن يچند ساعت يزود بخور كه بتوان ،زمينوش جانت عز-

 هستند؟ يچه كسان-

 .ديا يخاله ات م-

 تنها؟-

 نه، چطور مگه؟-

 :گفت  يبا كج خلق نينازن-

 .كنم يبگو خسته بودم ، استراحت م ميا ينم نييپس من پا-

 .حرفها را نزن  نيا ن،يبس كن نازن-
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 .است ريام دنيكش شيفقط به منظور پ نجايامدن خاله به ا دانمياخر مامان جان، من م-

 .ينشو يقدر عصبان نيتو هم بهتر است ا.  ستيكه قحط ن ريام ينترس، مادر جون زن برا-

استراحت به اتاقش  يرا به اتمام رساند و برا شيغذا يليم يبا ب. با اشاره پدر لب فرو بست يبزند ول يلب گشود كه حرف نينازن

پسرخاله اش بود كه در طول دو سال گذشته  ريام.توانست بخوابد ينم اديز يان قدر افكارش مشوش بود كه با وجود خستگ. رفت 

گرفت كه در صورت  ميبا خود تصم نيبار نازن نيا. داده بود  يهر بار به او جواب منف نيو نازن بوداو امده  يشش بار به خواستگار

 كرد كه بخوابد ياحساس ارامش كرد و سع يفكر كم نيبا ا. بگذارد  انيقانه با او در مرا صاد زيهمه چ ريام يخواستگار

 :به اطرافش انداخت و گفت ينگاه ليراح

 دختر گلت كجاست خواهر؟ نيپس ا-

 .شود يم داريب گرياستراحت كند االن د يخسته بود رفت تا كم يليخ-

 :زده گفت جانيه ليراح

 ريام يول مياياستقبالش ب يدوست داشتم برا. شدم يچه حال ديايب رانيخواهد به ا يم نيكه نازن يو گفت يزنگ زد يوقت يدان ينم-

 .نگذاشت 

 :و گفت ستيمتعجب به خواهرزاده اش نگر راحله

 ؟ييايبه استقبال دختر خاله ات ب يچرا نخواست-

 :بود ارام جواب داد ينيمودب و مت اريكه پسر بس ريام

 يراستش حاال هم نم. شود  يمن اعصابش خرد و م دنيو به محض د ديا يدانم دختر خاله چندان از من خوشش نم يچون م-

 .ف به خاطر اصرار مامان مزاحم شما شدم ميايخواستم ب

 :گفت زيسرزنش ام يبا لحن راحله

نه  نيدر ضمن مطمئن باش نازن. م نكن حرف ها ناراحت نيپس با ا. خاله چقدر تو را دوست دارد  يدان يتو كه م ر،يبس كن ام-

 .برادر تو را دوست دارد كي، بلكه مثل  ستيتنها از تو متنفر ن

راستش امروز هم . جان عروسم شود يارزو داشتم ناز شهيچه؟ من هم يعنيبرادر  ؟يزن يكه م ستيحرفها چ نيا! خواهر يوا يا-
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 .ميمسئله را عنوان كن ميخواه ياوردند، م فيتشر ميو ابراه ديشب كه ان شاءاهللا اقا سع. ميمسئله امد نيبه خاطر هم

نسبت به او  يگريبرادر اوست و احساس د ريكند ام ياحساس م ديگو ياو م.  يدان يرا م نياما خواهر، تو كه خودت جواب نازن-

 .رنديبگ ميشان تصم ندهيا يخودشان برا ديبزرگ شده اند و با گريانها د. ندارد

 :بحث امد و گفت انيبه م ارزو

 .دهد ياصال گوش نم يزنم خاله ، ول يحرف را به مامان م نيمن هم هم-

 :خطاب به دخترش گفت تيكه در حال انفجار بود با عصبان ليراح

 هم مثل تو شود و تا اخر عمر مجرد بماند؟ نيعاقبت نازن يخواه ينكند م. ياالن چند تا بچه هم داشت يتو اگر عاقل بود-

 :درهم گفت يا افهيبا ق ارزو

 .كنم ياجبار با او زندگ ينه از رو. كنم كه به او عالقه داشته باشم يازدواج م يمن با كس-

خاله . نزد انها رفت  يتيو با نارضا ديكش شيبه سر و رو يدست يحوصلگ يشده بود با ب داريمهمانان از خواب ب يكه با صدا نينازن

 :برخاست و گفت ييبا خوشرو دنشياش طبق معمول به محض د

 !خاله جان يكرد رييتو عروس نازم بشوم، چقدر تغ يفدا-

 شهيهم. در اغوش گرفت يرفت و ارزو را به گرم هيتشكر كرد و به طرف بق يكرد به سرد يخود را كنترل م يكه به سخت نينازن

 ليراح. ارام سالم كرد و كنار مادرش نشست  ديكه رس ريبه ام. بودند گريكديبود و هر دو رازدار  يميبا دخترخاله اش راحت و صم

 .بود نيباعث معذب شدن نازن نيداشت و ا يبرنم ولحظه هم چشم از ا كي يبرا يحت

 دخترم؟ يهست يخب، از اوضاع انجا راض-

 .خوب است زيبله، همه چ-

 شود؟ يدرست تمام م يان شاءاهللا ك-

 .گريحدودا شش سال د-

سخت  يليدختر مجرد خ كي يدر غربت برا يزندگ. يشو يانجا م يبا شوهرت راه يكردخوب ، اگر خدا خواست و ازدواج -

 .است
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 :گفت تيرا بلند نكند با عصبان شيكرد صدا يم يكه سع نينازن

 .كنم يم ياز دوستان بابا زندگ يكيمن با خانواده  ستميدر ضمن انجا تنها ن. به ازدواج ندارم  ميمن تصم يول-

 :زد و گفت يخورده بود به ظاهر لبخند كهيكه از جواب او  ليراح

 .يستين يقاعده مستثن نيتو هم از ا. ازدواج كند  يروز ديبا يبه هر حال هر دختر زمينداشتن عز يمنظور-

 :بود با خشم گفت يعصب دايكه شد يدر حال نينازن

 .كنم كه به او عالقه داشته باشم يازدواج م يمن فقط با كس-

 :خاست ادامه داد ير مكه از جا ب يدر حال و

 .فعال با اجازه شما-

به در،  يضربه ا يصدا. رديبگ ميتصم شيبرا يدوست نداشت كس. بود ياز دست خاله عصبان. به طرف اتاقش رفت  عيسر سپس

 .او را به خود اورد

 .دييبفرما-

 :گفت يارزو با ناراحت. زدند  يبه تلخ يلبخند گريكدي دنيهر دو با د. ارام وارد شد ارزو

 .ناراحتت كرد يليدانم خ يخواهم ، م يمن از طرف مامان عذر م-

 .شوم يندارد، من از خاله ناراحت نم يبيع-

كند و زخم  يم لهيتا چند ماه پ. در خانه ما را بزند  يفقط خدا نكند خواستگار. گونه است نيهم ريمن و ام يباور كن مامان برا-

 .از خواستگارها جواب مثبت بدهم  يكيبه  شيفرار از حرفها يگرفتم برا ميباور كن چند بار تصم. زند  يزبان م

 .يخواهد شد كه تو عاشقش شو داينفر پ كينكن دختر، باالخره  يوانگيد-

 :ديانداخت و پرس نيبه نازن ينگاه يبا كنجكاو ارزو

 ؟يتو عاشق شده ا-

 :خورد و با لكنت گفت كهيسوال  نياز طرح ا نينازن

 ؟يفكر را كرد نيا... چطور ... چ -
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 .كند يخواستگار ريام يدارد دوباره امشب تو را برا مي، چون مامان تصم دميپرس يطور نيهم-

 :ديكش اديبراشفته فر نينازن

 .رديبگ ميمن تصم يخاله حق ندارد برا. اش را ندارم ينه، من اصال امادگ-

 .شدن ندارد يعصبان گريكه د نيا. اب نه بدهدوباره جو ؟يكن يم تيارامتر ، چرا خودت را اذ-

 .خواهم ازدواج كنم  يارزو، تو را به خدا كمكم كن، من نم-

 :ديپرس يركيبا ز ارزو

 ؟يخواه يرا نم ريام اي يقصد ازدواج ندار-

ارام تمام ماجرا را  نيبنابرا. توانست كمكش كند يمطمئنا او م. بگذارد انيرا با دختر خاله اش در م زيهمه چ ديبهتر د نينازن

اشك به چهره اش  يبعد از ناراحت يقيشد و دقا ياوقات از خنده سرخ م يگاه. داد يارزو صبورانه حرفش را گوش م. كرد فيتعر

 :و گفت ديكش يارزو اه ستادياز سخن گفتن باز ا نينازن يوقت. نشست يم

 .گرم بوده يگريد يواندن هستند سرشان جاخانم مشغول درس خ ميكرد يهمه وقت كه ما فكر م نيبال، پس ا يا-

 .كرده باشم يكنم اشتباه يفكر نم. فقط عاشق شدم . بس كن ارزو، من كه به راه خالف نرفتم -

 :گفت انهيدلجو ارزو

 .كنم يم يكرده و به تو حسود شيكردم، من احساس تو را ستا يشوخ-

 .ان را برداشت اليخ يب نيهمان حال زنگ تلفن به صدا در امد و نازن در

 .دييالو ، بفرما-

 ؟يانيك يمنزل اقا-

 بله ، شما؟-

 :گفت يجوان با سر خوش. امد  ياشنا م يليبه نظرش خ صدا

 .گذارد يم يمنف ريحافظه ات هم تاث يرو ،يدانستم دو روز دور ينم ؟يفراموش كرد يزود نيوفا ، ما را به ا يب يا-

 :زده گفت جانيمسعود ، ه يبا شناختن صدا نينازن
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 خوب هستند؟ هيبق ؟ييمسعود تو-

 ؟يكش يم غيچرا ج. ارامتر ، گوشم كر شد-

 د؟يخوب هست يزده شدم ، شما همگ جانيه يليخ-

 .دهد يازارمان م يبدجور يدلتنگ ي، ول ميخوب هست يما همگ-

 .شما بر گردم شيدوست دارم هر چه زودتر دوباره پ. شما تنگ شده است يمن هم دلم برا-

من است كه  ريتقص ديگو يكند و م يخودش را مالمت م يليبابا خ.  مياحساس را دار نيچون ما هم درست هم زم،يدانم عز يم-

 .برود رانيبه ا نيگرفتم تا نازن طيبل

 .مامان و بابا تنگ شده بود يچقدر دلم برا يدان ينم. از طرف من از بابا تشكر كن-

 ؟يگرد يبر م يحاال ك-

 .دارم يفقط از تو خواهش. ماندم نجايهفته ا كياز  شتريب ديدانم ، شا ينم-

 .زميشما جان بخواه عز-

 .بكن مبادا اخراج شوم ميدرسها يبرا يفكر. شود  يخودت نگه دار كه الزمت م يممنون ، جانت را برا-

خانم به منزلمان امد  لهي، جم روزيد يراست. افتد ينم يوقت اتفاق چيه ،ينترس ، خوشگل من تو راحت باش، با داشتن ان همه پارت-

 يبه مسافرت م يبدون خداحافظ گريمعرفت ، حاال د يب نينازن ميگفت ،بهت بگو. چقدر از دستت دلخور شد يتو رفت ديفهم يوقت. 

 ؟يرو

 .حق دارد دياره ، به خدا هر چه بگو-

 كي دنتيد يكه دلم برا يكن زودتر برگرد يبه مامان و بابا سالم برسان ، در ضمن سع. شوم يمزاحمت نم گريد زم،يخب عز-

 .ذره شده است 

 .يممنونم كه تلفن زد. حتما تو هم سالم برسان-

 .خداحافظ يندار يدل خودم زنگ نزنم ؟ خب اگر كار زيشود به عز يمگر م-

 .خدانگهدارت-
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 :ديچيپ يمسعود در گوش يرا نگذاشته بود كه دوباره صدا يگوش هنوز

 ! نينازن-

 بله؟-

 :و زمزمه وار گفت مارا

 .دوستت دارم -

 :ديپرس يارزو با كنجكاو. كرد يديشد يرا گذاشت احساس دلتنگ يگوش يوقت. ارتباط قطع شد و

 بود؟ يك-

 .مسعود-

 .ي، چه كم طاقت ، بابا تازه ، دو روز است كه تو امد يوا-

 .چاك است نهي؟ عاشق س ميچكار كن گر،يخب د-

 ؟يكن يشب چكار م يبرا ي، راست ريبگ ليحاال تو هم كم خودت را تحو-

 ندارد؟ يرادياز نظر تو كه ا. ميبگو ريرا به ام انيمجبورم همه جر-

حاال بهتر است . دارد يشود و مامان هم دست از اصرارش برم يهر دو نفر شما روشن م فيالاقل تكل. هم خوب است  يلينه ، خ-

 .تو هم ارام باش ميبرو هيبق شيپ

 يحرف ها دنيبا شن نيداد و ا يخونسرد نشان م گرانيخود را در مقابل د ديبا. زجر اور بود اريبس نينازن يچند ساعت برا ان

 .خاله سخت و مشكل بود

 يموضوع اماده كرد و با تك سرفه ا انيب يخود را برا ليپس از صرف شام راح. و همه به خانه امدند ديشب از راه رس باالخره

 :گفت

 يبار به ما جواب رد داده است ول نيچند نيهر چند نازن. بود نيكردن از نازن يغرض از مزاحمت امشب ما، خواستگار د،ياقا سع-

 .ديريبپذ يرا به غالم ريخواهم بازهم درخواست خودم را مطرح كنم كه ام يمن م

 :گفت يبا ارام ديسع
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 .جواب بدهد دياست ، او با نيندارم اما اصل نازن يفتراستش من مخال. مثل پسر خودم است ريكنم ام يخواهش م-

 :گفت ينگاه كرد و با مهربان نيبه نازن ليراح

 .يكن يخانه م يراه يما را با شاد گريبار د نيان شاءاهللا كه ا ست؟يخاله جان نظرت چ-

 :گفت يبا كالفگ نينازن

 .نداشته باشد يراديالبته اگر ا. صحبت كنم يخصوص ريبا ام يخواهم چند كلمه ا يمن م ديياگر شما اجازه بفرما-

 :گفت ديسع

 .ديرا بزن تانيو حرف ها ديپاك انجا استفاده كن يو از هوا ديبهتر است به باغ برو. است دخترم يخوب شنهادياتفاقا پ-

 يمطالب يمشغول جمع بندزد  يقدم م ريهمان طور كه كنار ام نينازن. كالم دو جوان از جا برخاستند و سالن را ترك كردند  نيا با

 ريام. كرد يصحبت كند احساس شرم م يگرياز عالقه اش به شخص د ريكه در حضور ام نياز ا. ديخواست به او بگو يبود كه م

 :گفت محبتبا  ديد يم فيكه او را بال تكل

 .هستم دنيخب، بگو من اماده شن. يبا من صحبت كن يخواست يكه م نيدخترخاله جان مثل ا-

 :شده بود غضب الود نگاهش كرد و با خشم گفت كيكه اعصابش تحر نينازن

 ؟يدانست يتو كه جواب مرا م ؟يمن امد يچرا دوباره به خواستگار-

 :مظلومانه گفت ياو جا خورده بود با حالت تيكه از عصبان ريام

 .يانيخانم ك... ت را ازار نده قدر خود نيحاال تو هم ا. مييايندارم مامان اصرار كرد كه دوباره ب يريبه خدا من تقص-

 :نشست و با بغض گفت يصندل يكه از رفتار خود شرمزده شده بود رو نينازن

كردم و دوست دارم از مشكالتم  يتو حساب م يرو شهيهم. ناراحتت كردم به خدا من تو را مثل برادرم دوست دارم ر،يببخش ام-

و من  يهست يخوب يليتو پسر خ. يمن باش يو حام يهم مرا مثل ارزو بدانخوا يمن م. يو مرا در حل انها كمك كن ميبگو تيبرا

 . ديو هر دو خوشبخت شو يداشته باش يخوب يدارد زندگ تكه دوست يكنار كس يتوان يمطمئنم م

 :ديكنجكاو پرس نيبنابرا. احساس كرد  يخاص رييتغ شيچشمها ين يدر لحن و ن ريام

 .يرا گم كرده ا يزيمثل ان كه چ ؟يشانيقدر پر نيبگو چرا ا يدان يو مرا برادر خودت م ييگو يطور است كه تو م نياگر ا-
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 :شد و ارام گفت رهيخ يبه نقطه ا نينازن

 .از وجودم را گم كرده ام يميبله ، ن-

 :گفت يبود با مهربان دهيكه زمزمه او را شن ريام

 ؟ درست است؟ يرا در انگلستان جا گذاشته ا مهينكند ان ن-

 .تكان داد دييارام سرش را به عنوان تا نيازنن

 :و گفت ديزده خند جانيه ريام

 ست؟يحاال بگو ان مرد خوشبخت ك. پس باالخره دختر خاله مغرور من هم دم به تله داد! ي، چه عال يوا-

 :كرد و گفت يبه ظاهر اخم نينازن

را » بله « ناز كردن به او  يتازه من هم بعد از كل. امد ينم رشيقدر راحت گ نيكه ا يخوب نيهم دلش بخواهد ، دختر به ا يليخ-

 .گفتم

 اشناست؟-

 .»دكتر مسعود مهرارا  ياقا« . پسر دوست باباست با،يتقر-

 م؟يخور يم ينيريش يحاال ك. دارند فيبه به ، پس دكتر هم تشر-

 :كرد گفت يم يكه همان طور كه با انگشترش باز نينازن

 .مينگفته ا يكس موضوع را به نيفعال ا-

 :شد گفت يكه خنده كنان از كنارش دور م يدر حال ريام

 .گرم است يگذرد، سرت حساب يپس انجا چندان هم به تو بد نم-

 :ديدوباره نگران شد و پرس نينازن

 م؟يكن يشود ؟ چطور خاله را راض يحاال چه م ريام-

 .گرفت يهم خواه ي، پاداش خوب يكه نسبت به من داشت يمطمئن باش به خاطر صداقت-

 :ديبا شتاب پرس ليقرار گرفت راح گرانيمقابل د يوقت. به طرف سالن رفت سپس
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 د؟يرا زد تانيخب چه شد؟ حرفها-

 :جواب داد نيمت ريام

 .ميخواهر و برادر هم بمان شهيهم يكه برا ميديرس جهينت نيبه ا نيبله مامان ، راستش من و نازن-

 ؟يزن يكه تو م ستيمزخزف چ يحرفها  نيا! ر خواهر و براد ؟يچ-

 .كند ينگاه م ياصال هر كدام از ما از جهات مختلف به زندگ. ميندار يگونه تفاهم چيمامان جان ، ما با هم ه-

 .ندارم يتو كار يبه زندگ گريباشد كه من د ادتيدر ضمن . بشنوم يزيخواهم چ ينم گريبس كن ، د-

 :كرد و گفت ريرو به ام نينازن دند،يمقابل در كه رس. از جا برخاستند و قصد رفتن كردند يبعد همگ يقيدقا

 .جبران كنم يبتوانم روز دوارميممنونم ، ام يليخ-

 ينم. را به شك انداخت نيبود كه نازن يزيدر چشمانش چ. انجا را ترك كرد  يبر لب اورد و بدون گفتن حرف يلبخند تلخ ريام

 .داشته است ينسبت به او احساس خاص ريد كه امتوانست باور كن

غرق بود كه متوجه آمدن  ايآنقدر در رو. مسعود را كرده بود  يچقدر دلش هوا. شده بود  رهيتاب نشسته بود و به استخر خ يرو

چشم  راتييمدت كوتاه تغ نيدر ا نياحساس كرد نازن. و نظاره گر دختر جوانش شد  ستادهيا يراحله گوشه ا. مادرش نشد 

 .نبود  يسابق خبر يها ياز آن شلوغ باز گريد. گفت  يبود و كمتر سخن م كراوقات را در ف شتريب. كرده است  يريگ

به  اورديكه از موضوع سر در ب نيا يبرا. خاست  ياز جا بر م عايزنگ تلفن سر يبود و با صدا رهيبه تلفن خ شيچشم ها مدام

 :و گفت  ديكش شيبر موها يكنارش رفت و مهربانانه دست

 ؟ يدخترم ؟ كالفه ا هيچ_

 .هستم  يهر لحظه منتظر وقوع حادثه ا. دارم  يدانم مامان ، احساس بد ينم_

 .باشد  تيبه خاطر درسها ديشا_

 . دييگو يباشد كه شما م يدانم ،خدا كند آن طور ينم_

به منزل برگشت و با  ديدر حال صحبت بودند كه سع. چند روز آرام و قرار نداشت  نيبا دقت دخترش را نظاره كرد كه ا راحله

 :بلند گفت  يصدا
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 .به به ، سالم به اهل خانه _

 ؟ ديگرفت طيسالم بابا ، بل_

 .بله ، خوشگل خانم _

 ؟ گريچند روز د يبرا_

 خوب است ؟ گريسه روز د_

 :بر آشفته گفت  نينازن

 چكار كنم ؟ ايخدا يوا. عقب افتاده ام  يحساب مياست من از درسها ريد يليخ_

 :و گفت  ستيمتعجب به همسرش نگر ديسع. به طرف اتاقش رفت  زديدر همان حال كه غر م بعد

 است ؟ يقدر عصبان نيشده ؟ چرا ا يزيچ_

 .آمده باشد  شيپ يكنم مسئله ا يفكر م.  ديآ يكالفه م يلياست كه به نظرم خ يدانم ، چند روز ينم_

 باشد ؟ يقدر عصب نيدختر مان به خاطر عقب افتادن از درسش ا يكن يتو باور م يعني_

 :رفت گفت  يزد و همان طور كه به طرف سالن م يلبخند راحله

 .حرف ها باشد  نيكنم موضوع مهم تر از ا يفكر م يدانم ، ول ينم_

 زشيم يرا رو طيبا خشم بل نينازن. حاالت را داشت  نيا يخودش هم زمان. انداخت  يگذشته م اديدخترش او را به  حركات

نداشت چند بار هم با منزلشان تماس گرفته بود اما  يچند روز از مسعود خبر نيدر ا. تخت انداخت  يپرتاب كرد و خودش را رو

طول  يقيرقرار شد دقاارتباط ب يبرخاست و دوباره شماره گرفت وقت. به تلفن كرد  ينگاه ديبا ترد. داشت  يرا بر نم يگوش يكس

 :زده گفت  جانيه.  ديچيپ يآرام ستاره را در گوش يتا صدا ديكش

 .الو ، ستاره جان سالم _

 ! يما كرد ادي؟ چه عجب  ي؟ خوب يخانم ، چطور يسالم ناز_

 ؟ دير رفتخب ي؟ چطور ب ديمسافرت بود. داشت  يرا بر نم يگوش يكس يعجب به جمالتان ، باور كن هر روز تماس گرفتم ول_

 :با لكنت گفت  ستاره
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 .راستش آره ...را .....نه _

 نه ؟ ايبالخره آره _

 :گفت  يبا كالفگ ستاره

 ؟ ييآ يم يتو ك يراست.  ميبه مسافرت رفته بود يآره ، سه روز_

 ؟ يمامان و بابا چطورند ؟خودت خوب. گردم  يبر م گريسه روز د_

 ؟ ديشما چطور ميبله ما همه خوب هست_

 كند ؟ يمسعود چكار م.... ي، راست ميما هم خوب_

 :نگران گفت .  امديخط ن ياز آن سو ييصدا يلحظات يبرا

 ؟ يالو ، ستاره پشت خط_

 .بله بگو .....بله _

 .شد فكر كردم قطع شد  يچ_

 .نه ، ببخش _

 ، مسعود چطور است ؟ حالش خوب است ؟ يخب نگفت_

 .هم خوب  يليبله ، خ_

 ؟ يندار يسه شنبه است كار يبرا طميشوم به مسعود بگو بل يخوب ، من مزاحمت نم_

 .نه سالم برسان _

 ، خداحافظ نطوريتو هم هم_

 .خدا نگهدار _

. به جانش چنگ زده بود  يدلشوره بدجور. افتاده باشد  ياتفاق بد ديحدس زد با. شد  يرا گذاشت دچار احساس بد يگوش يوقت

 .صبر كردن نداشت جز  ياما چاره ا

 .رفتن آماده كرد يخراب گذراند و خودش را برا يو اعصاب يسه روز را با نگران آن
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**** 

 :با محبت دخترش را در آغوش گرفت و گفت  راحله

 .مواظب خودت باش . زود به زود به ما سر بزن _

 .مانم  يشما م شيپ ي شتريگردم و مدت ب يتابستان بر م...ان شاا. خواهم بروم  ينم شهيهم يچشم مامان ، من كه برا_

 :گفت  يبا كالفگ ديسع

 . يكن يم يراه نيدخترم را غمگ يطور نيخانم بس كن ، ا_

 :گرفت و گفت  دياو را در آغوش كش يآرزو با مهربان. زد  يرا پاك كرد و به ظاهر لبخند شياشك ها راحله

 .، آن هم با آقا مسعود  ييآ يدانم زود م يشوم چون م يناراحت نم ادياز رفتنت ز_

 ؟ يكش ينقشه م ميبرا يبال دار يا_

 ؟ نه ؟ ديآ يمن بدت م ياز نقشه ها يليتو هم كه خ_

 :آنها آمد و گفت  كينزد ريام

 ؟ ديكن يبه دم گوش هم پچ پچ م يچ ديشما دو تا دار_

 :انداخت و گفت  ريبه ام يسر شار از قدر دان ينگاه نينازن

 . ميگفت يشما م يها ياز خوب ميداشت_

 .دارم  يدختر خاله ا نيا، پس خوش به حال من كه چن_

 :گفت  طنتيبا ش نينازن

 . يدان يدختر خاله را م نيقدر ا شتريآن وقت ب رميزن خوب هم بگ كي تيصبر كن تا برا_

 :و گفت  دياز ته دل خند ريام

 . ميكن فيو تعر مينيبب_

 .رفت  يكرد و به طرف در خروج ياز همه خداحافظ گريبار د نيخوانده شدن شماره پرواز ، نازن با

در . احساس كرد  زيرا ن يمحسوس يكرد شاد يكه در قلب خود احساس م يا يباند بلند شد در كنار دلتنگ ياز رو مايهواپ يوقت
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 . نديداشت او را در فرودگاه بب ديكرد و ام يتمام طول راه به مسعود فكر م

 مايهواپ.  ستينگر رونياز پنجره به ب يبا شاد. خواست كمر بند ها را ببندند به خود آمد  يم نيمهماندار كه از مسافر يصدا با

با .  ديرا ند ييگرفتن چمدانش هر چه نگاه كرد آشنا ليو مسافران كم كم از آن خارج شدند بعد از تحو ستاديكامال از حركت ا

از او  يخواهند با جشن كوچك يدر منزل منتظرش هستند و م ديا دلخوش كرد كه شاخودش ر يكه ناراحت شده بود ول نيا

 يدر طول راه دعا م. گرفت  نيماش يبا ناراحت. داشت  يته دلش احساس بد يداد ول يكه به خود م يبا وجود دلگرم. استقبال كنند 

... بالخره با گفتن بسم ا. دن زنگ آن همه واهمه دارد دانست چرا از فشر ينم ستاديمقابل منزل ا. باشد  فتادهين يكرد اتفاق بد

 : ديچيپ فونيسودابه در آ يتا صدا ديطول كش يقيدقا. زنگ را فشرد 

 ؟ هيك_

 . نيمنم خاله جان ، نازن_

 .تو  ايب ي؟ خوش آمد يناز ييآه تو_

كه به  يكس نيانتظار داشت اول. زده به طرف ساختمان رفت  جانيه. باز شد  يكوچك ياز گذشتن چند لحظه در با صدا بعد

آنها شوكه شد چقدر  دنياز د. بودند  ستادهيكه كنار ساختمان ا ديفقط سودابه و ستاره را د يول. مسعود باشد  ديآ ياستقبالش م

كه به زور خود را  يسودابه در حال. هر دو را در آغوش گرفت  يبا مهربان.  دييگرا يم يزرد بهو  دهيالغر شده بودند و رنگشان پر

 :نگه داشته بود گفت

 . يآمد يتنگ شده بود خوب كرد تيچقدر دلمان برا يدان ينم_

 عمو و مسعود چطورند ؟ يراست. تنگ شده بود  تانيمن هم دلم برا_

 .دور نماند  نينازن نيب زياز چشمان ت نيو ا ديهر دو پر ياز رو رنگ

 :گفت  يبه خود مسلط شد و با دستپاچگ ستاره

 . نديايآمد كه نتوانستند ب شيپ يكار شانيبرا يول نديايخواست به فرودگاه ب يدلشان م يليهر دو خوبند اتفاقا خ_

 .به زحمتشان نبودم  يندارد ، من هم راض يراديا_

 ،مامان و بابا خوب بودند ؟ نميكن بب فيخب تعر_
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 .هم سالم رساندند  يليخوب بودند ، خ يبله ،همگ_

 .خسته است  تيچشمها يليخ. استراحت كن  يرا عوض كن تا موقع شام هم كم تيحاال برو لباسها_

 .پس با اجازه _

 يوقت. اندازه گرفته هستند  نيدانست چرا هر دو تا ا ينم. از رفتار آن دو تعجب كرده بود . گرفت  شيآرام راه اتاقش را در پ و

تنگ  شيدرس ها يحد دلش برا نيدانست تا ا ينم.  ديكش شيكتابها يبر رو يدست. مثل سابق بود  زيه چوارد اتاقش شد هم

 .شده است 

 ديوقت بود كه فر ريد. سرگرم كرد  ونيزيو به نزد آنها رفت و تا آخر شب خود را با تلو ديپوش يحمام كرد و لباس مرتب عيسر

 .او را در آغوش گرفت  يرا غم پوشانده بود به گرم شيكه چشمها يدر حال نينازن دنيبا د. به منزل آمد 

 . ميدلتنگ شده بود يحساب گري، د يآمد يسالم دخترم ، چه خوب كرد_

 .تنگ شده بود  تانيعمو جان ، من هم دلم برا_

 مامان و بابا خوب بودند ؟_

 .بله ، سالم رساندند _

 :د گفت غم آلو ياز آشپز خانه خارج شد و با لحن سودابه

 .شود  يشام سرد م ايزودتر ب_

 :گفت  دهيرنج يزد و و با لحن ايبالخره دل به در ستيبا دقت به آنها نگر نينازن. شدند  زجمعيدور م يهمگ

ناراحت  نجايهم از بودن من در ا ديشا.  دييافتاده به من هم بگو ي؟ تو را به خدا اگر اتفاق ديكن يرفتار م يطور نيچرا شما ا_

به لكنت  رميگ يآورم و سراغ او را م ياصال چرا هر وقت اسم مسعود را م. روم  يطور است من به منزل دوستم م نياگر ا.  ديهست

 ؟ ديده يمو پاسخ درست ن ديافت يم

 :اشك آلود گفت  يبا چشمان سودابه

 .خودت را ناراحت نكن ، حال مسعود خوب است  _

 ؟ ديزن ي؟چرا حرف نم ديشده ا فيضع نقدريپس چرا شما ا _
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 :بغض آلود گفت  يدر كنترل خود داشت با لحن يسع يكه به سخت ديفر

 . ميدر مقابل حوادث مقاومت كن ميريبگ ادي ديما با ستيبر وفق مراد ما ن زيهمه چ يگوش كن دخترم ، در زندگ-

 : ديپرس يرا تنگ كرد و با كنجكاو شيچشم ها نينازن

 درست است ؟ دييرا به من بگو يزيچ ديخواه يشما م _

 .ازدواج كرد  شيچند روز پ......مسعود ......بله ،راستش _

 .دوشش بر داشته اند  ياز رو ينيبار سنگ ييگو ديرا كش يحرف نفس راحت نيبا گفتن ا ديفر

آمد  ياز ته چاه در م ييكه گو ييبا صدا. شك كرد  شيبه گوش ها.  ديچرخ يدور سرش م ايدن. توانست باور كند  ينم نينازن

 :گفت 

 ؟ ديكن يم ي؟ چطور ؟ با من شوخ يازدواج با ك_

 :كرد و گفت  يخنده ا بعد

 ......امكان ندارد مسعود ، او  نيا.  ديكن يم يبا من شوخ ديشما دار_

 . ميگفت كه عاشق من است و ما با هم قرار ازدواج گذاشته بود ي، كه مسعود م ديشرم داشت بگو. حرفش را خورد  نجايا در

 :گفت  يبه آرام ستاره

همه . با ماندانا ازدواج كرد  شياو چند روز پ.  ميرا به تو گفت قتيما حق يسخت است ول يليخ تيخبر برا نيا دنيدانم شن يم _

 .......راستش . اتفاق افتاد  عيسر يليخ زيچ

 ديبا. از جا برخاست . كرده باشد  انتيگونه به او خ نيا شياهايتوانست باور كند مرد رو ينم.  ديشن ينم يزيچ گريد نينازن اما

صحنه  نيا دنيبا د يهمگ. امانش نداد و همان جا وسط آشپز خانه از حال رفت  جهيكرد اما سر گ يهر چه زودتر آنجا را ترك م

حاالت هر دو راز دلشان را بر مال  يوقت عشقشان را بروز نداده بودند ول چيه نيچه مسعود و نازن رگ. دستپاچه به طرفش رفتند 

 يكه ازناراحت يياو را در آغوش گرفت و به اتاقش برد و با صدا ديفر. سوزاندند  يدختر دل م نيبه حال ا يساخته بود و حاال همگ

 :گفت  ديلرز يم

 .بد است  يليخ نيحال نازن.  ديزودتر به دكتر زنگ بزن_

www.IranMeet.com

www.iranmeet.com


W
W

W
.IR

ANMEET.C
OM

 

 

كتابخانه نودهشتيا  گل قلعهمريم–عشقسفر                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩٦

 هشتم فصل

 

 اول قسمت

 

فقط اسم مسعود را به . دار شده بود  حهيكرد روحش آزرده و غرورش جر يسوخت همه بدنش درد م يدر آتش تب م نينازن

 يزندگ كيرا شر يگريكس د ؟چرايو از او بپرسد چرا؟ چرا به عشقمان پشت پا زد نديآورد چقدر دوست داشت او را بب يزبان م

بعد از دو . را نداشت يسوال چيافسوس كه قدرت ه يول ديپرس ياز او م ديبا هدر ذهنش بود ك ياريبس يچرا؟ چراها ؟يات كرد

انگارهمه جا .ديدينم بايرا ز يزندگ گريد يول. را باز كرد شيبايز يبرد بالخره چشم ها يبه سر م يهوشيب مهيروز كه در حالت ن

توانست دل مجروحش  يآنان نم يمهربان يول. نوازشش كرد  يزد و با مهربان يلبخند دنشيستاره به محض د. بود اهيو س كيتار

 :با بغض گفت. دهد يرا تسل

 اتفاق افتاد؟ نيچطور ا _

سپس . كرد رونيبابا مسعود را از خانه ب يحت ميموضوع را باور كن ميكدام نتوانست چيرخ داد كه ما هنوز ه عيآنقدر سر زيهمه چ_

از مسعود خواست كه او رابه منزل  لهيبا ح. آمد نجايگذشت كه ماندانا به ا يرست سه روز از رفتن تو مد:و ادامه داد ديكش يآه

 رفتيمسعود به ناچار پذ. دوستش است يليگفت كه جشن فارغ التحص. دور تر بود ببرد نجاياز ا لومترياز دوستانش كه چند ك يكي

پاره  شياز لباس ها يميو ن.نصف صورتش متورم و چشمانش پر از اشك بود. دو شب بعد ماندانا تنها برگشت. و آنها با هم رفتند

دلواپس  شتريو ما ب كرديم هيطور گر نيآنها حمله كرده است او هم هب يدزد ميفكر كرد ميديترس ميدياو را د يوقت. شده بود 

 :گفتبه حرف امدو  نكهيتا ا ميشديم

 : دينگران پرس نينازن.  ديرا بگو قتيشرم مانع از آن بود كه بتواند حق. سكوت كرد  ستاره

 .كنم بگو  يستاره ؟ خواهش م گفتيم يچ_

 يوقت.  مينداشت يكدام حال درست چيها شده بودند ه وانهيمامان وبابا مثل د. مسعود به او تجاوز كرده است .....او گفت ، مس_

به گوشش زد و به او گفت حاال كه به خاطر هوست  يمحكم يليبه او مجال حرف زدن بدهد س نكهير بدون امسعود برگشت پد

حاال هم زودتر مقدمات ازدواجت با ماندانا را فراهم كن .  يآخر عمر جورش را بكش تا ديبا يدختر را نابود كرد نيا يزندگ
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اما من . كس حرفش را قبول نكرد  چيه ينكردم ول يفقط گفت ، من كار. شوكه شده بود .  ستيمسعود ، مات و مبهوت به ما نگر

 شيآن شب تا صبح مسعود پ نينازن يكن يباور نم دكن ينم يكار نياو هر گز ، چن شناسميمن برادرم را خوب م. باورش داشتم 

كرد و بالخره ماندانا خانم  يكار گريشد د يه نمافسوس ، افسوس ك يول. واز تو و عشقش نسبت به تو حرف زد  ختيمن اشك ر

 .مسعود در آمد  يبه همسر نيسنگ يا هيبا مهر

باعث  نياز ا شيآرام جلوه دهد تا ب يگرفت خودش را كم ميتصم نيبعد از رفتن ستاره نازن.  ستنديگر يمحبا م يهر دو ب حاال

 .و سودابه نشود  ديزجر فر

و  كردندينگاهش م يبا دلسوز ديسودابه وفر. رفتن به دانشگاه آماد ه كرد  ياز جا بر خاست و خود را برا يحال يصبح با ب فردا

 يبرا يهنوز قدرت كاف شيپاها. از منزل خارج شد  عيچند لقمه صبحانه خورد و سر يليم يبا ب. داد  يرا زجر م نينازن شتريب نيا

توجه  يحال و ب يآن قدر ب ابانيموقع رد شدن از خ. افتاد  يش مدام به دوران مو سر دنديلرز يم شيادسته. راه رفتن نداشتند 

 .........شد نشد و  يم كيكه به سرعت به اونزد ينيبود كه متوجه ماش

**** 

 دكتر ؟ يحالش چطور است آقا_

 .ندارند  يگريخوشبختانه فقط ضعف كردند و مشكل د_

 :خنده كنان گفت  سپس

 .حساس هستند  يليخ داستي،پ ديمراقب همسرتان باش شتريب_

مهربان  يرا باز كرده بود لبخند شيكه چشم ها نينازن دنيجوان در جواب دكتر سكوت كرد و به طرف اتاق به راه افتاد با د پسر

 :بر لب آورد و گفت 

 سالم ، حالتان چطور است ؟_

 :گفت  جانيبا ه. كرد  يصحبت م ياو چه خوب فارس ستيمتعجب به او نگر نينازن

 ؟ ديهست يرانيسالم ، شما ا_

 .نبود  يخوب ييگر چه آشنا.بله ، و واقعا خوشحالم كه با شما آشنا شدم _
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آوردن ازدواج مسعود چهره  اديدوباره با به . مسعود را داشت  طانيهمان نگاه مهربان و ش.  ستيسكوت كرد و به او نگر نينازن

 : ديپرس يكرد با نگران ياو را دنبال م يكه حاالت چهره پسر جوان . اش در هم رفت 

 ؟ ديكن يشده ؟ احساس درد م يزيچ_

 .كرد  دييبا سر تا نينازن

 دكتر را خبر كنم ؟ ديخواه يم_

 :بغض آلود جواب داد  نينازن

 .كند  ينم دايعالج پ ييدارو چينه درد من با ه_

 : ديكالفه پرس پسر

 ؟ ستيشما چ يماريمگر ب_

 :او شرمنده شده بود آرام گرفت  يكه از ناراحت نينازن

با دارو  نهايبه نظر شما ا. قهر كند  ميخنده با لب ها گريكردند كه د يكار. روحم را پژمرده كرده اند . قلبم را به درد آورده اند _

 شود ؟ يخوب م

 . ستينگر نينشست و به چشمان اشك آلود نازن تختيلبه  يرو پسر

 رو زده است ؟به شما نا يكس_

و غم را  ندياشك را در چهره اش بب يدوست نداشت كس.  ستيدر جواب او صورتش را با دو دستش پوشاند و از ته دل گر نينازن

 .از صورتش بخواند 

 :گفت  يبا ناراحت ديكش ياو زجر م هيگر دنيكه از د پسر

 ؟ ديدر آورده ا نجايچطور سر از ا ديبپرس ديخواه ينم.  ديستيبه فكر خودتان ن چيشما ه. ديكنم بس كن يخواهش م_

 : ديكرد پرس يرا پاك م شيهمان طور كه اشك ها نينازن

 هستم ؟ نجايچرا من ا يراست_

 ؟ دياسمم را بدان ديحاال دوست ندار. آوردم  مارستانيشما را به ب عايمن هم سر.  دياز حال رفت ابانيوسط خ كبارهيشما _
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 :حوصله گفت  يب نينازن

 ؟ ستيچ فتانياسم شر دييبله ، بفرما_

 . يشناس ستيز يرشته  يساله و دانشجو 27. هستم  ينيمن عرفان مب_

 :وحشت زده گفت  نياسم دانشگاه نازن دنيشن با

 شد ساعت چند است ؟ رمي، د يوا_

 ربع به ده ، چطور مگه ؟ كي_

 .زودتر بروم  ديامروز كالس دارم با_

 .سرمتان تمام شود  ديالاقل صبر كن_

 .من حالم خوب است .  ديلطفا دكتر را خبر كن_

 .چشم ، االن _

با ورود دكتر . چقدر محبت عرفان باعث آرامشش شده بود . هم گذاشت  يرا رو شيچشم ها نياز خارج شدن عرفان ، نازن بعد

 :زد و گفت  يدكتر لبخند. را باز كرد  شيچشم ها

 ؟ ديعجله دار يليرفتن خ يبرا نكهيمثل ا_

 .به دانشگاه بروم  عتريهر چه سر ديدكتر ، با يبله آقا_

 ؟ ديدانشجو هست_

 . يبله ، سال اول پزشك_

 :زد و گفت  يلبخند نيبنابرا. بودند  يپس آنها با هم ، هم دانشگاه. زد  يچشمان عرفان برق خاص نيكالم نازن نيا با

 .است  يكي، پس مقصدمان  يچه حسن تصادف_

 .امروز شما را هم از درس انداختم  ديشببخ_

 :گفت  طنتيبا ش عرفان

 . ديارز يبه زحمتش م_
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را باز  نشيعرفان در ماش. خارج شد مارستانيانداخت و بعد از تمام شدن سرم همراه عرفان از ب ريسرش را ز يبا شرمندگ نينازن

 :كرد و گفت

 .دينيبنش دييبفرما_

 .شوم يمزاحم شما نم گريممنون، د_

 .ديقرار نبود تعارف كن_

بودكه  يقيموس يتنها صدا.اوردنديبه زبان ن يدر طول راه، هر دو ساكت بودند و كالم. به ناچار خواسته او را قبول كرد نينازن

 :گفت يشد و رو به عرفان كرد و با شرمندگ ادهيپ نياز ماش عيسر نيمقابل دانشگاه نازن. شكست يسكوت را م

 .....نم،اگر شمااز لطفتان ممنو يليخ_

 .گم شد يكس يحرفش در صدا هيبق

 !نينازن_

 .ديكش يفيخف غيو ناخوداگاه ج ستيمسعود هراسان به پشت سرش نگر يصدا دنيشن با

 :تمام گفت يندارد با خستگ يكه از سر و وضعش مشخص بود حال درست مسعود

 .چقدر دلم برات تنگ شده بود يدان ينم.ميبايز نيسالم ،نازن_

 :بر نداشته بود كه مسعود با تمنا گفت يهنوز چند قدم.را نداشت دنشيطاقت د.برگرداند يبه شدت از او رو نينازن

 .گوش بده ميو به حرفها ستيبا قهيفقط چند دق كنميخواهش م_

 :شد گفت يخارج م شيكه به زور صدا از گلو نينازن

 .ندارم يمن با تو حرف يول_

 .حرفها دارم يلياما من خ_

 .فكر كنم گوش شنوا داشته باشد. گريد يكس يرا بگذار برا تيحرفها_

 :گفت يبا درماندگ مسعود

 ؟يسنگدل شده ا نقدريچراتو ا_

www.IranMeet.com

www.IranMeet.com


W
W

W
.IR

ANMEET.C
OM

 

 

كتابخانه نودهشتيا  گل قلعهمريم–عشقسفر                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٠١

در چشمان مسعود شكست عشق بود و . بودند ستادهيحاال هر دو مقابل هم ا. كه از حال خود خارج شده بود به طرف او رفت نينازن

ناخوداگاه دستش را بلند كرد و با تمام قدرت بر صورت .بود داريهنوز در قلبش پاكه  يعشق. نفرت و عشق نيدر چشمان نازن

 :ديكش اديفر تيسپس با عصبان. مسعود فرود آورد

 يكو آن همه حرفها ؟پسيبا من چه كرد يدان يم. يزد تيهمه قولها ريكه ز يي؟تويمن سنگدل شده ام؟پس تو چه شده ا_

 زياز همه كس واز همه چ. رميگيم شيبه خدا دارم آت ؟يچرا روز اول به خودت دلبسته ام كرد يخواست يقشنگت؟ اگر مرا نم

برو و . مسعود كنميبرو، خواهش م گريحاال هم د. تو را خوردم  بيكه فر امكرده  داياز خودم هم نفرت پ يحت. يكرد زارميب

 .را بكن، بگذار من هم با درد خودم بسوزم تيزندگ

 :درد آلود گفت يمسعود با لحن. زيدرد هر دو مشترك بود، درد از دست دادن عز.ستنديگريممحابا  يدو ب هر

مگر امكان دارد من . رديازدواج سر بگ نيكردكه ا ي، كار لهيكن ماندانا با ح نم،باوريبهتر از تو ندارم نازن يباور كن من هم حال_

 ؟آخرياز محبوبم جدا شوم؟اصال چرا رفت ديآخر چرا من؟چرا من با. بخشم يروزگار را نم يانصاف يعشق خودم را فراموش كنم ؟ب

 دنيتحمل د. ماندانا نرفته ام شيلحظه هم پ كي ي، برا يكن بعد از شب عروس ؟باورينكردم كه نرو ماسمگه من به تو الت يلعنت

كنم  يخواهش م.  نينازن ييتو دميتنها ام. را ندارم  يزندگ نيطاقت ا گريد.داند  يرا خوب م نيخودش هم ا.چهره اش ندارم 

 .دركم كن

 :سنگدل تر از آن شده بود كه بتواند او را درك كند با تمسخر گفت  نينازن اما

را فراموش كردم ،تو هم بهتر  زيمن همه چ. وقت  چي، ه نمتيخواهم بب ينم گهيماندانا ؟برو د ايمرا درك كند ؟تو  يپس چه كس_

 ي،حالم از آدمها يخواهم مقابل من ظاهر شو ينم گريدر ضمن د.ح هر دو نفرمان است به صال نيا ياست مرا فراموش كن

 .خورد  يدروغگو به هم م

 نيتوانست تصور كند نازن يگاه نم چيكرد ه يمسعود در خود شكسته رفتن او را نظاره م.از آنجا دور شد  عيسر يبا قدم ها سپس

 .او را از خود براند 

 .از آنجا دور شد اديشد و با سرعت ز نيو سوار ماش دينگاهش را از او دزد عيسر.نگاهش به عرفان ثابت شد  ناگهان
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دلش . گفت ينشست و از عشقش به مسعود م يان م ريز لهيهمراه جم شهيكه هم يهمان درخت. نشسته بود  يشگيدرخت هم ريز

زده از جا برخاست و  جانيه لهيشدن جم كيبا نزد. بود  دهيه او را ندشد ك يم يروز 11حدودا . تنگ شده بود اريبس لهيجم يبرا

 :گفت يكرد با دلخور يرا پاك م شيكه اشك ها لهيجم.  گرفتندرا سخت در اغوش  گريهمد. به طرفش رفت

 ؟يخبر رفت يبدون تو چكار كنم؟ چرا ب ييمن تنها يمعرفت ، نگفت يب يا-

 ست؟يكه ن يخب چه خبر ؟ خبر خاص. اتفاق افتاد  عيسر زيببخش، همه چ-

 .گرفتند ينه، فقط همه استادها و بچه ها سراغت را م-

 :انداخت و گفت نيموشكافانه به نازن ينگاه سپس

 .يانگار تازه از گور در امده ا ؟يشده ا يشكل نيتو چرا ا-

 .ساده است يدلتنگ كي، فقط  ستين يخاص زيچ-

 حال اقا مسعود چطور است؟ يراست ،ينكرده ا يمن كه دلتنگ يمسلما برا ؟يشده ا يكلش نياها پس بگو چرا ا-

 :اخم الود جواب داد نينازن

 .يخوبه مرس-

 :گفت تيبا جد نيبنابرا. بخواند  نيتوانست از چهره نازن يم يرا به راحت نيا. افتاده باشد  ياتفاق ديبا ديفهم لهيجم

 امده ؟ شيپ يمشكل-

 :گفت يظاهر ياليخ يبا ب نينازن

 .نه، فقط مسعود ازدواج كرده است-

 :ديپرس رتيو با ح ستاديخود ا يشوكه بر جا لهيجم

 ؟يو به من خبر نداد يازدواجِ؟ تو ازدواج كرده ا ؟يچ-

 :زد و گفت يلبخند تلخ نينازن

به من  يعاشق شوم اما همگ دينباگفتم كه . حرف تو درست بود، باالخره ماندانا برد و من باختم  لهيگفتم مسعود نه من، جم-

 .دروغگو و نامردند يمردها است، همگ هيمسعود هم مثل بق يول. ديا ينم شيپ يكه مشكل ديداد يدواريام
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 ازدواج كردند؟ يك. شود ياما چطور؟ مسعود كه فقط به تو عالقه داشت باورم نم-

 ... يلياو خ... ه من نبودم ك يان هم موقع. شود كه ازدواج كرده اند يم يحدودا هشت، نه روز-

كرد با  يكه حال او را خوب درك م لهيجم. فشرد درد گرفته بود  يكه ان را م ياز بغض شيگلو.  ديجا چانه اش لرز نيا در

 :دستش را گرفت و گفت يمهربان

 .ستين يخوب ياصال شوخ نيا يول يكن تيمرا اذ يخواه ياره ؟ تو م ،يكن يم يبا من شوخ يبگو، بگو كه دار يناز-

 :گفت ستيگر يهمان طور كه م نينازن

 يتلخ را م قتيحق نيا ديباالخره با ياخر مسعود فقط عاشق من بود ول. كردم  يخود من هم اول باور نم ميگو يبه خدا راست م-

 .رفتميپذ

 ؟يا دهيمسعود را ند گريتو د-

 :شده بود ارام جواب داد رهيخ يهمان طور كه به نقطه ا نينازن

اصال با . نامرتب و صورتش اصالح نكرده بود شيلباسها. داشت يچه حال و وضع يدان ينم.  دميمقابل دانشگاه د روزيو را دا-

 يداده است ول بشيخواست به من بقبوالند كه ماندانا فر ياز من خواست دركش كنم م. تا اسمان فرق داشت نيمسعود من زم

 .و مخالفت كند ستديتوانست مردانه با ياو م. بود هاحرف نيشود؟ مسعود زرنگ تر از ا يمگر م

 .را انجام دهد يام قادر است هر كار دهيكه من د يان دختر. داده است بشيبه نظر من ماندانا فر-

 :گفت يبا كالفگ نينازن

فعال زودتر . است ما هم بزرگ  يخدا يخودت را ناراحت نكن گريحاال هم بهتر است كه تو د. كند يمغزم كار نم گريدانم، د ينم-

 .كالس و بچه ها تنگ شده است يچقدر دلم برا يدان ينم.  ميسر كالس برو

 .در دلشان اشوب به پا بود يكردند ول يان روز گرچه هر دو ظاهر خود را حفظ م. بلند خود را به كالس رساندند يبا گام ها سپس

 يرو ادهيكدام حوصله پ چيه يبود ول ريگرچه هوا دلپذ. ستادنديا يبه انتظار تاكس ابانيشدن دانشگاه هر دو كنار خ ليتعط موقع

بگذرد كه نگاهش به  نياز كنار ماش يياعتنا يخواست با ب يم نينازن. ستاديا شانيمقابل پا يرنگ ديبنز سف يقيبعد از دقا. نداشتند 

 .تادچهره خندان عرفان اف
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 سالم ، حالتان چطور است؟-

 د؟يكن يچكار م نجايممنون، شما ا-

 :گفت يبا مهربان عرفان

 .دانشگاه هستم نيهم يمن هم دانشجو ديفراموش كرد نكهيمثل ا-

 .آه بله، اصال حواسم نبود-

 .در خدمتتان باشم دييخب ، حاال بفرما-

 :فروتنانه گفت نينازن

 .شوم يممنون، مزاحم شما نم-

 :به چهره نشاند و گفت ييباياخم ز عرفان

 .رسانم يمن شما را م.  دييبفرما د،يكن يتعارف م يليخانم خ-

 :اشاره كرد و گفت لهيبه جم نينازن. گرفتند  يجا نيو در ماش رفتنديدو به ناچار پذ هر

 .هستند لهيمن جم زيعز اريدوست بس شانيا-

 :سپس رو به عرفان كرد و گفت و

 :گفت تيميعرفان به كمكش شتافت و با صم. كند  يدانست عرفان را چگونه معرف ياقا عرفان و ادامه حرفش را خورد نم-

 .با شما خوشوقتم ييبا خودشان بدانند ، من هم دوستشان هستم و از اشنا يدوست قيخانم من را ال نياگر نازن-

 .طور نيمن هم هم-

 :گفت نيتر اورد و خطاب به نازن نييرا پا شيصدا سپس

 !يچه دوست سخاوتمند-

 .شنود ي، م سيه-

 :و گفت ستاديا يل ساختمان بلندمقاب عرفان

 .گردم يزود بر م يليخ. دارم  يكار كوچك كي نجايندارد؟ ا يبگذارم اشكال تانيتنها يقيدقا ياگر برا ديبخش يم-
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 .ديراحت باش دييبفرما-

 :زده گفت جانيه لهيشدن عرفان ، جم ادهياز پ پس

 ؟يكن ياز من پنهان م گريحاال د ؟يكرد دايرا از كجا پ پيخوش ت نيبدجنس ، ا يا-

 .رساند مارستانياقا مرا به ب نيراه دانشگاه بدحال شدم و ا نيدر ب روزيفقط من د.  ستين نيدر ب يباور كن موضوع خاص-

 بود؟ نيتمام ماجرا هم يعني-

 ؟يكرده ا ياليبله ، پس چه خ-

 .يمسعود كرده باش نيگزياو را جا ديفقط فكر كردم شا چيه-

فراموش كنم ؟ درست است  يزود نيتوانم عشق خودم را به ا يمن م يفكر كرد ؟يفكر را كرد ني، چرا ا لهيبس كن جم-

 .من هنوز دوستش دارم و به او وفادارم يمسعود ازدواج كرده است ول

 .نداشتم  يببخش، منظور-

 .اوردند فيبرادرتون تشر سيجناب رئ-

 .داخل ديايب دييبگو-

 .چشم -

 :د و با عشوه گفترو به عرفان كر يمنش

 .داخل ديببر فيتشر-

 .ديد يكارش مشغول خواندن پرونده ا زيطبق معمول او را پشت م. تعارف كرد و وارد اتاق شد  يبه خشك عرفان

 .سالم داداش-

 :دستش را گرفت و گفت يبه گرم عارف

 سالم عرفان جان، حالت چطور است؟-

 زن داداش چطور هستند؟ د؟يخوبم ، شما خوب-

 . مياز دستت دلخور يحساب ي، ول ميما هم خوب-
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 چطور مگر؟-

ماه و  كي قايبود ؟ دق شيچند ماه پ ميديكه تو را د يبار نياخر يدان يم.  يزن يبه ما نم يو سر يچون ما را فراموش كرده ا-

 .هيثان 5ساعت و  10هشت روز و 

 :و گفت ديبلند خند يبا صدا عرفان

 مامان با شما تماس نگرفته است؟ يراست. به هوش شما داداش  نيافر-

 يندار مي؟ اخر پسر تو تصم يو همه را فراموش كرده  يمعرفت شده ا يب. كرد ياز تو گله م يليمامان هم خ. زنگ زدند شبيد-

 ؟يبزن يبه انها سر

 د؟ييا يشما نم. به انجا رفتم  التيتعط يبرا ديچرا شا-

 .ميرو يم يسه نفر ندهيان شاءاهللا چند ماه ا. خطرناك است شيدارد ، سفر برا ژهينكه م يتينه با وضع-

 :افزود  طنتيبا ش سپس

 .چقدر است جانشيذوق و ه ينيب يان وقت م ،يصبر كن خودت پدر شو-

اسم ازدواج را  يوقت شهيهم.  ستيعارف متعجب به او نگر. انداخت  ريدر مقابل صحبت برادرش سكوت كرد و سرش را ز عرفان

 ...حاال  يشدند ، ول ياوردند با اخم عرفان رو به رو م يم

 :بر خاست و گفت ياز جا عرفان

 د؟يندار يبا من كار-

 منزل ؟ يرو يم-

 .زنم يم ژهيبه من يسر كيبعد هم . دوستانم را به منزلشان برسانم  دينه با-

 .نمتيب يپس شب م-

 .فعال خداحافظ-

 .خدانگهدار-

 ديكرد و ادرس را از انها پرس يعذرخواه يشد با شرمندگ نيسوار ماش يوقت.  ديدو نيشركت را ترك كرد و به طرف ماشعجله  با
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بعد از رفتن . انها را ترك كرد  ياز عرفان تشكر كرد و با خداحافظ ديكه به منزلش رس لهيجم. راه را به سكوت گذشت  هيبق. 

.  ديكش يناخوداگاه اه بلند. كرده بود يرا با مسعود ط ريمس نيامد چقدر ا ادشي.  ستينگر يم رونيمعذب به ب ني، نازن لهيجم

 :ديپرس يبر او افكند و به ارام ينگاه نهيعرفان كه متوجه رفتار او بود ، از ا

 د؟يدوستش داشت يليخ-

با  نيبنابرا. خبر دارد  زيمه چدانست كه عرفان از ه يخوب م. پنهان كردن نداشت  يبرا يزيدر حضور عرفان ، چ گريد نينازن

 :بغض گفت

 .دوستش داشتم و دارم -

 د؟يشود بپرسم چطور با هم اشنا شد يم يكنم ول يم يكه فضول ديبخش يم-

 :زد و گفت يتلخ يخنده ا نينازن

به  يتوجه چندان لياوا. شدم به خانه انها امدم و نزدشان ماندم  رفتهيپذ نجايدانشگاه ا يمهرارا دوست پدرم است ، وقت ياقا-

 شهيهم. شد ينم نيكاش هرگز چن يكه ا.  رفتميحدش ، مرا سست كرد و عشقش را پذ يباالخره سماجت ب يول. مسعود نداشتم 

را به  يتازه ا چهيمسعود در يخواستم مقاومت كنم ول يبار هم م نيا. نداشتم  نانياطم يدگاه به مر چيو ه دميترس ياز عشق م

هر دو . شود يم بايز ينمود، او معتقد بود كه با عشق زندگ فيتوص يبهار يمن همانند گل ها يعشق را برا او. گشوده بود ميرو

كه علت  يو زمان دميد نيغمگ اريبرگشتم خانواده مهرارا را بس يوقت. رفتم  رانيبه ا ديع يكه برا نيتا ا ميديپرست يرا م گريهمد

 ياصال نم. به من وارد كرد  يدي، شوك شد يسادگ نيان خبر در ع. گفتند كه مسعود ازدواج كرده است يشدم با ناراحت ايرا جو

 .ارمند نيجز ا يچاره ا رايز رفتميپذ يم ديبا يول. افتاده است  ياتفاق نيتوانستم باور كنم چن

 :خطاب به عرفان گفت يو با شرمندگ ديكش يقينفس عم نجايا در

 .ديشخسته تان كردم ، ببخ-

 :گفت يخاص يبا مهربان عرفان

 .دييايكنار ب هيقض نيبا ا دياست كه افتاده و شما با يبه هر حال اتفاق. شما خسته نشدم  ينه ، اصال از صحبت ها-

 .ام رفتهيرا پذ زيندارم و همه چ يبله ، من هم گله ا-
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 :ديبه ان پرس يو با نگاه ستاديمقابل ساختمان ا عرفان

 نجاست؟يا-

 . ديممنون كه مرا رساند يليبله ، خ-

 .كنم ، خداحافظ تا فردا يخواهش م-

 .خدانگهدار -

 .سالنه سالنه به طرف منزل رفت نينازن نياز دور شدن ماش بعد

*** 

 شوهرت كجاست؟ نيپس ا-

 يم يدر اتاقش زندانخودش را  ديا يهم م يوقت. گردد يكند تا شب باز نم يدانم خبر مرگش از صبح كه منزل را ترك م يچه م-

 .كند

 ؟يطالق كن يتقاضا يخواه يم يحاال ك-

 ؟يچه كرد نيتو با نازن يراست. حاال ممكن است شك كند. صبر كنم يكم ديبا-

 .كشم يم ييدارم نقشه ها ي، ول چيهنوز ه-

 :زد و خطاب به برادرش گفت يمستانه قهقهه ا ماندانا

 .ميكن يم ييرهامامان و بابا اگر بفهمند ما چه كا چارهيب-

 .ميگرفته ا اديكارها را از انها  نيما همه ا يول-

 .ميهست طانيش يهر چه باشد ما هم بچه ها ،ييگو يبله ، درست م-

 ... ميكن يكار ديپس با-

كند راه  ييكه به انها اعتنا نياشفته وارد شد و بدون ا يبعد مسعود با درماندگ يقيدقا. در سكوت برقرار شد يحال با صدا درهمان

 .گرفت شياتاقش را در پ

 :به مسخره گفت مهرداد
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 .يدار يا يو عصبان يچه شوهر اتش ،يوا-

ندارد من فقط  يخودش كه نزدم ارزش. كند ينم ميبرا يبه هر حال فرق يول. بله ، هنوز باور نكرده كه شوهر من شده است -

كنم با  يفكر م. يزودتر اقدام كن ديبا ياوريرا به دست ب نينازن يتو هم اگر بخواه. شود يم بميخواهم كه ان هم نص يپولش را م

 .افتد يدام م يكه از ازدواج مسعود به او دست داده راحت تر تو يشوك

 ؟يندار يروم كار يم گريخب د. كنم  يفردا با او صحبت م-

 .نه ، فقط خبرش را به من بده -

 .حتما -

 : ديكش اديماندانا فر دنيمسعود با د. از رفتن مهرداد ، ماندانا خشم الود به طرف اتاق مسعود رفت  بعد

 ؟يدر بزن يگرينداده اند قبل از داخل شدن به اتاق د اديبه تو -

 .برادرم چقدر ناراحت شد يدان ينم. يسالم كن يشو يوارد م ينداده اند وقت ادينه ، همان طور كه به تو -

 :چندش اور گفت يبا لحن مسعود

 .نكن يپس با اعصابم باز. خورد  يشما به هم م يكه من حالم از همگ يدان يماندانا ، خودت بهتر م نيبب-

 . ميما زن و شوهر هست يول-

 درست است؟.  ميستياگر منظئرا جسما و روحا است نه ما زن و شوهر ن-

 :با خشم گفت ماندانا

 . نيلعنت به تو و نازن-

صورت ماندانا هر . به طرفش حمله ور شد و گردنش را گرفت و فشار داد  نيناراحت شده بود ، خشمگ نينازن نيكه از توه مسعود

 :شد گفت يم دهيكه به زور شن ييبا صدا. شد  يلحظه كبودتر م

 .شوم يولم كن االن خفه م-

 :با نفرت گفت مسعود

در حقت  ي؟ چه بد يمگر چه كار كرده بودم ؟ بگو چرا به همه دروغ گفت ،ينشو يكردم كه باعث بدبخت يكاش زودتر خفه ات م-
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 كرده بودم ؟ چرا؟

 رونيمسعود با شدت او را از اتاق ب. ودي دهيگونه ند نيتا به حال مسعود را ا. بود سكوت كرد دهيكه از حالت او ترس ماندانا

 .انداخت و در را قفل كرد

 .را برداشت و منزل را ترك كرد فشيك ديلرز يكه از نفرت و ترس م يدر حال ماندانا

*** 

ناخوداگاه با . كرد  يكه در ان احساس ارامش م ييجا. دوست داشت هر چه زودتر به منزل برسد . افزود  شيسرعت قدم ها بر

 .در هم رفت شيمهرداد اخم ها دنيبا د.  ستاديخود ا يبر جا ييصدا دنيشن

 .دييبفرما-

 ما خوب است؟حال ش ،يانيسالم خانم ك-

 :گفت يبه خشك نينازن-

 د؟يبا من چكار دار ،يسهراب يمن عجله دارم اقا-

 :را نداشت با من من كردن گفت يبرخورد نيكه انتظار چن مهرداد

 .بكنم ييخواستم از شما تقاضا يراستش م-

 :ديمتعجب پرس نينازن

 ؟ييتقاضا ؟ چه تقاضا-

 :گفت يساخته با لحن زشت كينزد نيكه خودش را كامال به نازن يو در حال ستينگر شيمستقسما به چشم ها مهرداد

 .يخواهم مال من باش يم-

 ست؟يمنظورتان چ... من-

 .دهم از هر جهت شما را ارضاء كنم  يمن هم قول م. ديخواهم شما با من و مال من باش يمن م. واضح است يليمنظورم خ-

مهرداد به  يكه صورتش از خشم قرمز شده بود اب دهانش را در مقابل پا يحالدر . ديسخنان سوت كش نيا دنياز شن مغزش

 :انداخت و گفت نيزم
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 .برو گمشو كثافت. خورد  يحالم از تو بهم م-

 .كار برازنده شما نبود نيخانم كوچولو ، اصال ا ديكرد يچه كار بد ،يوا-

 .يهست فيكث وانيح كيخفه شو ، تو -

 .شوند يحرفها را از دهانتان بشنوند حتما ناراحت م نياگر مسعود خان شما ا-

 .اوريمن ن شياسم مسعود را پ-

 چرا؟ چون به تو نارو زده؟-

 :ديكش اديفر تياو را تحمل كند با عصبان يتوانست صحبت ها ينم گريكه د نينازن

 .ديداده ا بشيتر از خودت فر فياو به من نارو نزده بلكه تو و خواهر كث-

 :گفت يبرد با خونسرد ياو لذت م تيعصبان كه از مهرداد

 مگر اقا مسعود شما بچه بود كه گول بخورد؟-

 .دياو را جادو كرد ديشما جادوگر هست-

 ؟يانيخانم ك دينبود يقدر خرافات نيشما كه ا-

 :خوصله گفت يكه از صحبت كردن با او خسته شده بود ب نينازن

 .ندارم يمن با شما حرف-

 .خانم خوشگل د،يندادباالخره جوابم را -

 .كن داياشغال مثل خودت پ كياست كه برو  نيجوابم ا-

پاك و دست نخورده  يچطور توانست يكه به مسعود داشت يبا وجود ان همه عشق ؟يباور كنم تو هنوز پاك هست يخواه يم يعني-

 ؟يبمان يباق

 ...اما .  يو ان را به لجن بكشان يدر مورد عشق پاك ما حرف بزن فتيدهان كث نيبا ا يتوان يخفه شو، تو نم-

 امده است؟ شيپ يخانم مشكل نينازن

 :را به او دوخت و گفت نشيزده نگاه غمگ جانيعرفان ه يصدا دنيشن با
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 .سالم اقا عرفان-

 امده ؟ شيپ تانيبرا يمشكل-

 ...نه ، فقط-

 :گفت يامد با لحن زشت يمبه نظر  يعصبان اريعرفان كه بس دنيبا د مهرداد

 .مطمئنا اگر مسعود با خبر شود چندان خوشش نخواهد امد. ميگو يم كي؟ تبر ديكرده ا دايدوست تازه پ-

 ؟يخواه ياز جان من م يگفتم خفه شو، چ-

 :توجه به حضور عرفان با خنده گفت يب مهرداد

 .خواهم  يخودت را م-

 :و گفت دياو را محكم چسب قهيجلو امد و  نيرا نداشت خشمگ نيبه نازن نيكه تحمل توه عرفان

 .ينيب يخفه شو وگرنه بد م-

. را نداشت  نيگرفتند، عرفان قدرت نگاه كردن به نازن يكه جا نيدرون ماش. اشاره كرد كه از انجا دور شود نيبه نازن سپس

عرفان همان طور كه با . زدند  ينمك به زخمش م عيوقا نيدلش شكسته بود و ا. ختير ياشك م زيكريهمان طور  نينازن

 :كرد گفت يم يرانندگ تيعصبان

 د؟يو با او صحبت كرد ديستاديخانم ، اصال چرا ا نينازن ديكنم بس كن يخواهش م-

 .با من دارد يفكر كردم كار مهم-

 داشت؟ يحاال كار-

 .مهرداد صورتش از شرم سرخ شد يحرفها ياداوريبا  نينازن

 چه كار داشت؟ ديخب نگفت-

 .خواست معشوقه اش شوم ياز من م-

 .متاسفم-

 خورد؟ يتاسف شما به چه درد من م-
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 .سكوت كرد و هر دو به فكر فرو رفتند عرفان

*** 

اما  ديايداد مسعود به منزلشان ب يهنوز اجازه نم ديبود و فر رهيماندانا و مسعود روابطشان همچنان ت. بود ختهيبه هم ر زيچ همه

 يگاه. بود مانهيصم يروابطش با عرفان تا حد. خواند يم تيكه داشت همچنان درسش را با جد يبد يبا توجه به وضع روح نينازن

 نينازن شيكرد با صحبت ها يدركش م يبود كه به راحت يعرفان پسر. كردند يا ناهار را با هم صرف ميرفتند  ياوقات به پارك م

 .ساخت يرا ارام م

 :گفت دنشيبه محض د ديفر. اراسته منتظر بود نينازن. ند كه شام را با هم بخورندروز قرار گذاشت ان

 .سالم دخترم-

 .سالم عموجان-

 ؟يبرو يخواه يم ييجا-

 .ميشام با هم باش مياز دوستانم قرار گذاشت يكيبله ، با -

 .پس خوش بگذرد-

ظاهر  دنيبا د. كرد و دوان دوان به طرف در رفت يخداحافظ ديعجوالنه از فر. ديعرفان را شن نيبوق ماش يهمان حال صدا در

 .بر لبش نقش بست يشاد عرفان لبخند

 .سالم-

 :گرفت و گفت شيرا به سو يشد و شاخه گل رز ادهيپ نيبه احترامش از ماش عرفان

 .ايدوست دن نيبه بهتر ميتقد-

 ؟يديممنون ، چرا زحمت كش-

 .ستين يزحمتكار  نيكه خودش باغ گل است ا يكس يبرا-

 .را به حركت دراورد نيباز كرد و خودش هم كنار او نشست و ماش شيدر را برا سپس

 م؟يخب حاال كجا برو-
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 .انتخاب مكانش هم با شما باشد ديپس با. ديدانم ، شما مرا دعوت كرد ينم-

 .نديچشم ، هر چه سركار بفرما-

 .دنديكه به محل مورد نظر رس نيمتفرقه گذشت تا ا يراه به صحبت ها تمام

 .ديشو ادهيلطفا پ دييبفرما-

كرده بود و روح خسته  جاديرا ا يشاعرانه ا يشد كه فضا يپخش م يميمال كيموز. هر دو دوشادوش هم به راه افتادند سپس

از شور و حال . ستينگر رونيچانه زد و به ب ريدست ز نينازن. را انتخاب كردند و نشستند يگوشه دنج. داد  يرا ارامش م نينازن

حاال من هم همراه  ديافتاد شا ينم يباشم ؟ اگر ان اتفاق لعنت نهايمثل ا ديچرا من نبا ردبا خود فكر ك. مردم دچار حسادت شد

 .ميبود گريكديمسعود شاد و خندان در كنار 

و او را  ستيبر لب اورد و به عرفان نگر يلبخند نيبنابرا. ديايب رونيكرد از ان حال ب يافكار ازار دهنده اش خسته شد و سع از

بر خود مسلط  ي، عرفان را به خود اورد و با تك سرفه ا شيگونه ها يسرخ. انداخت  رياو سربه ز رهياز نگاه خ.  ديمبهوت خود د

 .شد

 د؟يدار ليم يخب خانم چ-

 .ديشما بخور يهر چ-

 د؟يام را قبول دار قهيسل-

 .كامال-

 :مخصوص را داد و بعد از دور شدن او ارام گفت يرفان سفارش چند نوع غذاامدن گارسون ع با

 .از خوردن شام بود ريبه غ يزيراستش هدف من از دعوت امشبمان چ-

 :ديبا تعجب پرس نينازن

 د؟يداشت يچه منظور-

ش را در هم گره كرد و گفت؟ دستان لرزان يم ديكرد چه با يم ياگر اكنون از او خواستگار. همه وجودش را گرفته بود ترس

را خارج كرد و مقابل او  ي، بسته كادو شده ا بشيرا منتظر نگذاشت و از ج نينازن اديعرفان ز. او شد يحرف ها دنيمنتظر شن
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 :گذاشت و با عشق گفت

 .ديايخوشت ب دوارميخودم ، ام نيبه نازن ميتقد-

 :ديمتعجب از او پرس نينازن

 ست؟يچ نيا-

 .ناقابل  هيهد كي-

 اما به چه مناسبت؟-

 :را باال انداخت و گفت شيشانه ها عرفان

 د؟يا يخوشت م نيحاال بسته را باز كن بب. از حالت با خبر باشم  شهيخواستم هم يندارد فقط م يمناسبت خاص-

 :ذوق زده گفت ليموبا يگوش دنيبا د. بسته را باز كرد  جانيبا دقت و ه نينازن

 .زحمتت را جبران كنم نيبتوانم ا دوارميام. بود  يمناسب يكادو! عرفان ممنونم  يليمن ، خ يخدا يوا-

داد و  يرا نوازش م نيگرمش صورت نازن يكه نفس ها يبه طور. اورد  كياو خوشحال شده بود سرش را نزد ياز شاد عرفان

 :زمزمه وار گفت

 .لبخند قشنگ دعوت كن كيفقط مرا به -

كارش  نيدانست با ا يكه نم يدر حال.  ديشد و با ناز خند رهياش حمع كرد و به او خ يرا در چشمان شهالئ تشيتمام جذاب نينازن

ارام  يطيشام در مح.هر دو به خود امدند شخدمتيكه با امدن پ نيتا ا. به همان صورت گذشت  يقيدقا. اورد ينفس عرفان را بند م

 يدر نظرش او دختر.  ستينگر يم نيطور كه مشغول خوردن دسر بود به نازنعرفان همان . صرف شد و هر دو از ان لذت بردند

كرده بود و دوست داشت او را محافظت  دايپ نينسبت به نازن ياحساس خاص يدانست چرا ول ينم. مهربان ، مغرور و لجباز امد

 .كند

 :كرد و گفت يبه او نگاه نينازن

 ييعرفان با خوش رو. غذا خوردم  ياديكنم ز يفكر م. شدم  نيسنگ يليخ واقعا م؟يكن يرو ادهياطراف پ نيا يكم ديموافق-

 .و بعد از پرداخت صورتحساب از انجا خارج شدند رفتيدرخواستش را پذ

www.IranMeet.com

www.iranmeet.com


W
W

W
.IR

ANMEET.C
OM

 

 

كتابخانه نودهشتيا  گل قلعهمريم–عشقسفر                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١٦

اش را  يبائيو در دل ز ستيبه عرفان نگر يچشم ريز. كرده بود  جاديا نيدر نازن يو احساس خوب ديوز يم يميمال ميشب نس ان

 :ديپرس يخاطر با كنجكاو نيبه هم. دانست  ينم اديز زياو از عرفان چ. ستود

 د؟يشما نامزد دار-

 :چشم دوخت و گفت نيسوال به نازن نيمتعجب از ا عرفان

 نه ، چطور؟-

 بهيخد نسبت به هم غر نيپس چرا تا ا ميدرست است ؟ اگر ما با هم دوست هست نيبه نظر شما ا. دانم  ياز شما نم يچيمن ه-

 م؟يا

و من  ديبود كه شما سوال نكرد نينزدم به خاطر ا يراستش من اگر حرف.  ديتر هست كيشما به من از همه كس نزد ديدار ارياخت-

 .شما مهم نباشد يبرا ديفكر كردم شا

 .دي، پس كامل جواب بده دميحاال كه پرس-

 :كرد و گفت ياز سر شاد يخنده ا عرفان

ما . مهربان و واقعا دلسوز است يپدرم استاد دانشگاه و مادرم زن. هستم  ينيمن عرفان مب.  ديخوب، پس لطفا گوش بده اريبس-

خواهر  كيبچه هستم و  نيخودم هم كه دوم. كند  يم يبه همراه همسرش زندگ نجايعارف برادر بزرگم كه ا. ميسه بچه هست

 .پسندم يرا دوست دارم و رنگ قرمز را م يز غذاها خورشت سبزا. استسالش  18كه  ميلوس به نام عرفانه دار

 :زد و گفت شيبرا يدست نينازن

 نه؟ اي ديو اصال عاشق شده ا د؟يكه چرا تا به حال ازدواج نكرد نياز ا ريبه غ.  ديخوب صحبت كرد يليخ! بود يعال-

 :با طنز گفت عرفان

 د؟يكن يم يمورد كنجكاو نيقدر در ا نيكه ا ديريزن بگ ميبرا ديخواه ينكند م-

 :از رفتارش ارام گفت نيشرمگ نينازن

 .خواستم دخالت كرده باشم ينم ديببخش-

 دايرا پ يكس يعني. عرض كنم من تا به حال عاشق نشدم  ديجواب نگذاشته باشم با يكه سوالتان را ب نيا يندارد ، حاال برا يبيع-
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 .نفر كياز  ريبه غ... از  ريبه غ ندينكرده ام كه به دلم بنش

دانست اكنون  يم. عرفان حالش را درك كرده بود . ناچار لب فرو بست  يول ستيكنجكاو شد كه بداند ان شخص ك اريبس نينازن

 :گفت يپس به مهربان. برد يبه سر م يدختر جوان در كنجكاو

 يدوست داشت شهامت داشت و م. حرفش را خورد  نجايدر ا... كه  فيح ياست ول يساده ، مهربان و دوست داشتن ياو دختر-

 گفت؛

شود و او  يم نينازن يموضوع باعث ناراحت نيدانست مطرح كردن ا يم يكه با تمام وجود خواهانت هستم ول يهست يهمان كس تو

. ت كرده بودندنگفت در راه بازگشت هر دو سكو يزيچ گريهم د نينازن. به هم بخورد نياش با نازن ياصال دوست نداشت ، دوست

بودند و به صحبت  داريشب ب يها مهيان شب هر دو تا ن. لب تشكر كرد و به طرف خانه رفت ريز نينازن ستاديمقابل منزل ا يوقت

 .كردند يفكر م شانيها

 برادرت؟ اي ياز من ناراحت ،يزن يمعرفت به ما سر نم يب يا

 شود من از دست شما ناراحت شوم؟ يزن داداش؟ اصال م هيحرف ها چ نيا-

 ؟ييا يم دنمانيبه د ريبه د ريقدر د نيپس چرا ا-

حال برادرزاده گلم  د؟يشما خوب.  ديي، از خودتان بگو ميحاال بگذر. روزها مشغول درس و امتحانات هستم نيگرفتارم ، ا يليخ-

 چطور است؟

 .مانده باشد يباق يادي، فكر نكنم وقت ز ميهر دو خوب هست-

 :زده گفت جانيه عرفان

 .نديايب نجايكه به ا ميزودتر به مامان و عرفانه خبر بده ديپس با ؟يجد-

 .را دارد ميتصم نياره ، عارف هم هم-

 .خوش به منزل امد ييبعد عارف با رو يقيدقا. شد دهيدر شن يهمان حال صدا در

 سالم خانم گل، حالت چطور است؟-

 :كرد با زحمت از جا برخاست و به طرف همسرش رفت و گفت يم ينيكه احساس سنگ يدر حال ژهيمن
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 ؟يمن خوبم تو چطور-

 .خسته و گرسنه-

 .سالم داداش-

 !يكرد يسالم عرفان خان ، چه عجب منزل ما را با امدنت نورافشان-

 ؟يكن يشركت چه كار م يبا كارها يراست. مزاحم شما هستم شهيمن كه هم-

 .چطور است ميبخور رونيتا شام را ب ديخب بچه ها زودتر اماده شو. ميساز يم يا-

 .بعد منزل را ترك كردند و به راه افتادند يقيو دقا رفتنديدو ذوق زده پذ هر

 :گفت يرستوران كه شدند عارف به شوخ وارد

 .ديمن هم نباش بيو فكر ج ديسفارش بده ديهر چه دوست دار زيخوب مهمانان عز-

 .دهم البته دو پرس يرش مسفا گويمن م-

 شود؟ يكه حالت بد نم يمطمئن زميعز-

 .از شما بخورم شتريب ديبله ، اخه من دو نفره هستم و با-

 .دهم  يمن هم سفارش زن داداش را م-

 .كنم يم تيپس من هم از شما تبع-

 :و گفت ديكش يعرفان اه. ، عارف غذاها را سفارش داد شخدمتيامدن پ با

 .تنگ شده است شانيچقدر دلم برا ديدان ينم. است يمامان و بابا و عرفانه خال يچقدر جا-

 :به تمسخر گفت عارف

 ؟يچرا تركشان كرد يقدر بچه ننه هست نيتو كه ا-

را  بيكشور غر كيو درس بخوانم وگرنه من اصال قصد امدن به  ميايب نچايكه بابا چقدر اصرار كرد كه حتما به ا يديخودت ند-

 . ليفام ايان هم بدون داشتن دوست  ديچند سال غربت را تحمل كرد نياصال متعجبم كه شما چطور ا.  نداشتم

 :گفت يبا ناراحت ژهيمن
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ام همان چند  يفقط دلخوش. است دهيدلم پوس يهمزبان ياز ب گريرسانم د يچقدر سخت صبح را به شب م يدان يبه خدا نم-

چند  يدان يم. ميگشت يبرم رانياول به ا ينبود همان سالها يشركت لعنت نيهم اگر ا ما.  دياست كه تو عارف كنارم هست يساعت

 .نديايب نجايتوانند به ا يهم كه نم نهاام؟ ا دهيسال است كه خانواده ام را ند

 :بغض الود همسرش متاثر شده بود با عشق دستش را گرفت و گفت يكه بر اثر صدا عارف

چند سال من مقصر  نيدانم در ا يم.  مياستراحت كامل بكن كيو  ميبرو رانيبه ا يامد چهار نفر ايبچه به دن يدهم وقت يقول م-

 .قصور ببخش نيمرا به خاطر ا. خانواده ات نبردم  دنيو به د رانيبودم كه تو را به ا

 .اورميدارم توانستم طاقت ب مانيكه به تو و زندگ يندارد عارف ، من به خاطر عشق ياشكال-

عاشقانه  نگونهيهم خودش با همسرش ا يخواست روز يچقدر دلش م. عاشقانه انها گوش سپرد  ير سكوت به حرفهاد عرفان

 نيكرد به نازن يشد كه حس م يم يچند وقت. داشت  گريد يافسوس كه دختر مورد عالقه اش دل به مهر كس يحرف بزنند ول

در  كبارهي. از خودش ريهمه شاد و خندان بودند به غ.  ستيبه اطرافش نگر ارياخت يب. از او را ندارد  يعالقه دارد و طاقت دور

 نيبنابرا. ديد گريد يو دختر لهيرا همراه جم نينازن. برخاست  يامد متعجب از جا يكه از رو به رو م يكس دنيبا د تيجمع انيم

 .ستاديانها رفت و مقابلشان ا يلرزان به سو يبا قدم ها

 .سالم عرض شد خانم ها-

 :زده گفت جانيه نينازن

 د؟يكن يچكار م نجايسالم ، شما ا-

 ندارد شما را با هم اشنا كنم؟ يراستش همراه برادرم امدم اگر اشكال-

 :فروتنانه جواب داد نينازن

 .شوم ي؟ اتفاقا خوشحال م ينه، چه اشكال-

 :گفت يشدند عرفان با دستپاچگ كيبه انها نزد. نشسته بودند رفتند يكه زن و شوهر جوان يزيهمراه عرفان به سمت م سپس

 .ژهيهم همسرشان من شانيكنم برادرم عارف ، ا يم يمعرف-

 :گفت ياشاره كرد و به گرم نيبه نازن سپس
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 .خانم به همراه دوستانشان هستند نيمن نازن زيعز يهم هم دانشگاه شانيا-

با امدن . انها شكل گرفت نيبود كه ب يقيعم يدر هم فشرده شد ، اغازگر دوست تيميبار با صم نياول يكه برا ييها دست

 :گفت نينازن ديچ يم زيم يكه غذاها را رو شخدمتيپ

 .، با اجازه ميشو يمزاحمتان نم گريخب ما د-

 :لبخندزنان گفت عارف

 .ميما در خدمتتان هست ديبمان دي؟ لطف كن ديدان ينكند ما را قابل نم-

 ... يممنون ول-

 :زده گفت جانيه عرفان

 .كنم يخواهش م.  ديامشب شام با ما باش ديگو يبرادرم درست م-

 .ستيدرست ن نياما ا-

 :گفت يبه دلش نشسته بود با مهربان نينگاه مهر نازن نيكه در اول ژهيمن

 .ديپس تعارف نكن ميكه در خدمتتان باش ميشو يخوشحال م-

 .سفارش مجدد غذا رفت يدور هم نشستند و عارف برا يو همگ رفتيبه ناچار پذ ديا داز حد انها ر شيكه اصرار ب نينازن

كرد و عرفان در  يصحبت م شيو دوستها نيبا نازن زيكريشاد شده بود  اريهمزبان و هم سن بس كيكردن  دايكه از پ ژهيمن

 شيبه پهلو يبا خوردن ضربه ا. در خود داشت  كجايرا  يكرنگيكه محبت و  ينينازن.  ستينگر يم شيبايز نيسكوت فقط به نازن

 :عارف خندان گفت.  ستينگر ستشچشم برداشت و به شخص كنار د نياز نازن

 !تو نخ دختر مردم ي؟ خوب رفت هيچ-

 .نه فقط در فكر بودم... من؟ نه -

. ظاهر خودش را قانع نشان داددارد كوتاه امد و به  يچه احساس بيو نج بايدختر ز نيزد برادرش نسبت به ا يكه حدس م عارف

 :ديرا مخاطب قرار داد و پرس نيصرف غذا نازن نيدر ح ژهيمن. ، همه مشغول خوردن شدند  زيم يبا گذاشته شدن كجدد غذاها رو

 د؟يكن يم يدر خوابگاه زندگ نجايا-
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 .پدر ستاره جون. كنم  يم يزندگ ياز دوستان خانوادگ يكينه در منزل -

 .حالتپس واقعا خوش به -

 چرا؟-

 .و حرفت را بفهمند يشوند كه با انها صحبت كن يم دايپ يال اقل كسان. يستيكه تنها ن نيبه خاطر ا-

 :ديپرس ستاره

 د؟ييمگر شما تنها-

 :و گفت ديكش يدر جواب ستاره اه ژهيمن

 .بله ، از صبح تا شب تنها هستم-

به منزلمان  يرانيپدر و مادرم از امدن مهمان ا.  ميشو يخوشحال م. دياوريب فيمنزل ما تشر دييگو ياست م يطور نيپس اگر ا-

 .شوند يخوشحال م اريبس

 .دينشو مانياز دعوتتان پش دوارميفقط ام. شوم يچشم ، حتما مزاحمتان م-

 .شوم ينم مانيپش ديمطمئن باش-

 :گفت يبه شوخ نينازن

 .دينشو مانيشما هم از دعوتتان پش دوارميام. ميا يمن هم از فردا هر روز به منزلتان م-

 :ذوق زده گفت ژهيمن

 .ديچقدر شما مهربان! ايخدا يوا. ديقولتان نزن ريز دوارميفقط ام.شما هستم  يرايپذ ليمن با كمال م-

 :اما ارام گفت يكرد و با مهربان نيبود رو به نازن يانها راض نيب تيميهمه صم نيكه از ا عرفان

 .دياندازه مهربان بود نيكاش با من هم به ا يا-

 :با تعجب نگاهش كرد و گفت نينازن

 مگر من با شما نامهربانم ؟-

 .ديلبخند كوچك بزن كيخواهد  يدلتان نم ديبا من هست يبله ، اصال وقت-
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 .ديكن يم يلبخند نزدن مرا متهم به نامهربان كيدانستم به خاطر  ينم-

اخر شب . بود يزيخاطره انگ اريشب بس يهمگ يان شب برا. به صحبت نشست ژهينگاهش را از عرفان گرفت و با من سپس

با  ژهيبعد از رفتنشان من. مجدد انها را ترك كردند  يو دوستانش از عارف و همسرش تشكر كردند و ستاره بعد از دعوت نينازن

 :گفت يشاد

 !وشحالمچقدر خ يدان يعارف نم. كردم  دايهمزبان پ كيشكرت، باالخره  ايخدا يوا-

 :اش را به عرفان دوخت و گفت دهينگاه رنج سپس

 !مشيبخور يدي؟ نكند ترس ينكرد يبخشم چرا زودتر دوستت را به ما معرف يتو را نم يول-

 :گفت يبا شوخ عرفان

 .ديخوش اشتها شده ا اريروزها بس نيشما ا.  دميترس يموضوع م نياتفاقا از هم-

 ؟يده ياب مرا مجو يطور نيا گريپسر بد، حاال د يا-

 .زن داداش جان ، ببخش-

 ؟يرا به منزلمان دعوت كن نيروز نازن كيكه  يبخشم فقط به شرط يباشد م-

 تنها؟-

 .مسلما نه ، همراه دوستانش-

 :زمزمه كرد ژهيگوش من ريز عرفان

 امد؟ يبه نظرت چطور دختر-

 :پر حرارت گفت يارام ول ژهيمن

 .واقعا كه اسمش برازنده اش است. بايهم ز يليارام و خ ب،ينج. به نظر امد يدختر واقعا خوب-

 :ديپرس يبا كنجكاو سپس

 ؟يدوستش دار-

 :و گفت ديكش ياه ژهيبا پرسش من. در واقع او سنگ صبورش بود. زد يم ژهيرا به من شيحرفها شهيهم عرفان
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 .كنم يم فيتعر تيرا برا زيبعدا سر فرصت همه چ-

 .منتظر هستم-

 .را به فكر فرو برد ژهيكه من ي، اه ديكش يفقط اه عرفان

 نهم فصل

 اول قسمت

 :خسته دو دختر جوان كرد و گفت يبه چهره ها يصبحانه ، سودابه نگاه زيم سر

 د؟يحال و روز در امده ا نيكه به ا ديا دهيساعت چند خواب شبيشما د-

 :جواب داد  يحال يبا ب ستاره

 .ميو همراه انها بود ميديرا د نياز دوستان نازن يكي.  ميوقت به منزل امد ريد شبيد-

 است؟ يحاال دختر خوب. يديتراش بيرق لهيجم يپس باالخره برا-

 :گفت نيشرمگ نينازن

 .ميهست ياست كه هم دانشگاه يدوستم پسر جوان-

 :گفت يبه مهربان ديكه شرم او را د سودابه

 .ميبه انها احترام بگذار ديمقدس است و با اريها اگر سالم باشند بس يبه نظر من دوست ،يخودت را سرزنش كن ستيالزم ن-

حامله است و در  يطفل. دارد يچه زن داداش مهربان يدان ينم. مامان ، من خانواده اقا عرفان را به منزلمان دعوت كردم  يراست-

 .كالفه شده است يهمزبان يحساس است از ب اريروزها كه بس نيا

 .اخر هفته به منزلمان دعوتشان كن نينازن. كنم يامشب با پدرت صحبت م نيهم دخترم ، يخوب كرد-

 شيخانواده برا نيا ديفهم ديد يم نيرا در چشمان نازن يسودابه كه پس از مدتها شاد.  دنديدختر جوان شادمانه سودابه را بوس دو

 .هستند زيعز اريبس

 :رو به مادرش كرد و گفت ستاره

 .تنگ شده است شيدلم برا يليمن خ د؟يخبر ندارمامان شما از مسعود -
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 .ديايدهد او به خانه ب يپدرت اجازه نم يمنم دلتنگش هستم ول-

 :با اندوه گفت نينازن

 تيدر ا دينبا. است ازمنديشما و عمو ن تياو االن به حما. داده است يزندگ ليخواه و ناخواه تشك گريچرا خاله جان ؟ مسعود د-

 .دياو را تنها بگذار طيشرا

 :گفت يبا ناراحت سودابه

 .يشو يكند با امدن مسعود تو ناراحت م يفكر م. ديايب نجايشود كه مسعود به ا يبه خاطر تو حاضر نم شتريب ديفر

 ناراحت شوم؟ ديچرا من با-

در دست گرفت و  يبه گرم را نيدست نازن. بود دايعشق در ان هو يهنوز شعله ها.ستينگر نينازن يبايبه چشمان ز سودابه

 :گفت

و از  ديكدامتان هرگز لب باز نكرد چيدرست است كه ه.  ديشما دو نفر چه قدر به هم عالقه داشت ميدان يخوب م ديمن و فر-

 .داند يحاال چرا مسعود مرتكب ان اشتباه شد خدا م. بود زيهمه چ ياينگاهتان گو يول ديعشقتان نگفت

 :با بغض گفت نينازن

 ديدان يشما خودتان بهتر م.  نميزجر او را ب ستمين يحاال اصال راض يول ميعالقه داشت گريدرست است كه من و مسعود به همد-

امشب كه عمو جان امد من خودم با او صحبت  نياصال هم. ديپس لطفا با او مثل سابق رفتار كن. مسعود چقدر به شماها وابسته است 

 د؟يشو يشما كه ناراحت نم. ديايب نجايبه ا شوند مسعود يكنم تا راض يم

 :را در اغوش فشرد و گفت نيبا محبت نازن سودابه

 .يخوشبخت شو دوارمي، ام يمهربان يليتو خ-

 .شما را جبران كنم يتوانم زحمت ها يكنم نم يمن هر كار يممنون خاله جان ، ول-

 :رو به ستاره كرد و گفت سپس

 ا باشد؟ناهار امروز به عهده م يموافق-

داشتند تمام  يمتفرقه مشغول بودند و سع يتا شب هر سه با كارها. و هر دو مشغول پختن غذا شدند  رفتيپذ ييبا خوشرو ستاره
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 .بسپارند يرا به فراموش رياتفاقات بد اخ

بودند كه سودابه  وهيبعد از شام مشغول خوردن م. فراهم كردند ديفر يرا برا يشاد طيجمعشان كامل تر شد و مح ديامدن فر با

 ديرا مناسب د طيمح نينازن. استقبال كرد شنهادشياز پ يهم به گرم ديبه موضوع دعوت عرفان و خانواده اش را مطرح كرد و فر

 :كرد و گفت ديرو به فر

 .داشتم يعموجان من هم از شما خواهش-

 :گفت يبا مهربان ديفر

 امده؟ شيپ ي، مشكل زميتو جان بخواه عز-

داد و محكم  يبه خود جرات نيبنابرا.  ديد يالتماس را در چشمان هر دو م. به سودابه و ستاره انداخت  يهراس نگاهبا  نينازن

 :گفت

منع  نجايچون شما به خاطر من مسعود را از امدن به ا. كنم سر بار شما هستم  ياحساس م. شود يمشكل من به مسعود مربوط م-

 .را ترك كنم نجايشوم ا يوگرنه من مجبور م ديايب نجايمسعود به ا ديكه اجازه بده خواستم از شما خواهش كنم يم.  ديكرد

 .همه ما را برد ياو ابرو. توانم او را تحمل كنم  يشده من نم يدخترم او مرتكب اشتباه بزرگ-

 .جز ما از موضوع خبر ندارد يدارد در ضمن كس اجيما احت يكنم ، او االن به همگ يعمو جان خواهش م-

 ؟يشد يحاال راض. نديايب نجايبه ا مييبه مسعود هم بگو ديا يپس بهتر است اخر هفته كه خانواده عرفان م-

 يگرچه م. نديتواند مسعود را در جمع بب يم گريخوشحال شد كه بار د اريبس نينازن.  دنديخند يحرفش هر سه نفر از شاد نيا با

 .سخت است اريدانست تحملش بس

 .زنگ از رفتن منصرف شد يصدا دنيبا شن يكه به اتاقش برود ول از جا برخاست ديفر

 ست؟يوقت شب ك نيا يعني-

 .يدانم بهتر است در را باز كن ينم-

 :رفت  فونيبه طرف ا ديفر

 ؟ هيك-
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 .ديمنم ماندانا در را باز كن-

 .را زد فونيا ارياخت يب ديفر

 بود؟ يك ديفر-

 .ماندانا-

 با مسعود امده؟ ايتنها بود ! وقت شب نيا-

 .دياز خودش بپرس ديا يدانم االن م ينم-

سودابه به طرفش رفت و خود را در  دنيبا د. اشفته به درون سالن امد يهمان حال در سالن باز شد و ماندانا با سر و وضع در

 :ديسلط بود پرسبر خودش م شتريب هيكه نسبت به بق ديفر. بودند  دهيترس يهمگ.  ستيو از ته دل گر. اغوشش انداخت

 شده ماندانا ؟ مسعود كجاست؟ يچ-

 :هق هق كنان جواب داد ماندانا

.  دميكش يمدت چقدر سخت نيدر ا ديدان ينم! عموجان يوا. رفت رونيشد و بعد از كتك زدن من از منزل ب ميبا مسعود دعوا-

 يمرا كتك م شهيهم. كند  يم يشود خودش را در اتاقش زندان يم شيدايهم پ يوقت.  ديا يرود و نم يم رونيهفته ها از منزل ب

خواهم  يم. از دستش خسته شده ام  گريد. شود يم شيدايفقط در كافه ها پ. است  ردهاو ياست مه به مشروب رو يزند و مدت

 .رميطالق بگ

 كجاست؟ يدان ياالن م يبس كن دخترم بهتر است ارام باش-

 .دانشگاه است كيبله طبق معمول در كافه نزد-

 .ستيدردش چ ديد ديبا. روم تا با او صحبت كنم  يپس من م-

 :دانست گفت يكه خود را مقصر م نينازن

 .ميا يمن همراهتان م ديعموجان اگر اجازه بده-

 .برو اماده شو عيپس سر-

 .منزل را ترك كرد ديحاضر شد و همراه فر يدر زمان كم نينازن
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 .را با او روشن كنم فميتكل ديكند؟ امشب با يكارها را م نيدانم چرا مسعود ا ينم-

 :كه او را ارام كند گفت نيا يبرا.  ستينگر ديفر نيبه ظاهر خشمگ نينازن

 يدر م چارهيب ياش را سر ماندانا يدلتنگ شده و تالف. باشد كه با شما رفت و امد ندارد نيهم به خاطر ا ديدارد شا يحتما مشكل-

 .ميا يمن همراه او م ديشما به منزل برو. من با او صحبت كنم  دياجازه بده. اورد

 .حرف تو را بهتر بفهمد دميخوب است شا-

به  يبا كنجكاو. همه وجودش را فرا گرفته بود  جانيترس و ه. پر آشوب به طرف كافه رفت  يبا دل نينازن دنديبه كافه رس يوقت

 يها يبطر. آشفته داشت  يتنها نشسته بود و سرو وضع يفتاد كه گوشه اناگهان چشمش به مرد محبوبش ا. اطراف نگاه كرد 

 . ستاديا شيبه طرفش رفت و مقابل رو نيبنابرا. آنها مصمم تر شد  دنيبا د نيازنقرار داشتند كه ن زيم يرو يرنگارنگ

 سالم_

 تي، واقع نينازن يول. را باز وبسته كرد  شيچند بار پلك زد و چشم ها.  ديد شيرو شيرا پ نيكه سرش را بلند كرد نازن مسعود

 :گفت  يلرزان يبا صدا. داشت و خواب نبود 

 ! نميب يبار خواب نم نيا! من  يخدا يوا_

 :خشمناك گفت  يكنارش نشست و با لحن نينازن

 يخواه ي؟ م يخور يكه تو م ستيچ يزهرمار ني؟اصال ا يندار ي؟ مگر تو زن وزندگ ياز خانه هست رونيساعت ب نيچرا تا ا_

 مسعود ؟ آره ؟ يخودت را نابود كن

 :گفت  يبا درماندگ مسعود

را  نجايتو هم بهتر است ا. كند  يتنها مشروب است كه مرا آرام م يول يباور نكن ديشا.  ستيمهم ن ميبرا زيچ چيدر نبود تو ه _

 . ستين يخوب طي، مح يترك كن

 :مشروب را مقابلش گرفت و گفت وانيل نينازن

عشقم و دور شدن از  يبرد ؟ چطور باعث فراموش يم اديچطور گذشته را از  نميكنم كه بب يرا امتحان م يلعنت نيمانم و ا ينه ، م _

. شوم  يم نجايپروپاقرص ا يخوب است ، مطمئن باش از فردا مشتر ييگو ياندازه كه تو م نيتا ا دميشود ؟ اگر د يمحبوبم م
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 .كرد  كينزد شيرا در برابر چشمان غضبناك مسعود به لب ها وانيسپس ل. دهم  يرا قول م نيدرست مثل تو ،ا

 .افتاد  زيم يرو يبلند يبا صدا وانيبود كه مسعود با خشم دستش را پس زد و ل دهياز آن را ننوش يجرعه ا هنوز

 : ديكش اديفر تيبا عصبان مسعود

دستت به  گري؟ به خدا اگر دفعه د يكن ي؟ چرا مرا درك نم يكن يبا اعصاب من باز يخواه ي؟ تو هم م نينازن ستيحرفها چ نيا_

 :گفت  يبا پوزخند نينازن. شكنم  يبخورد گردنت را م يبطر نيا

 .در وجودت است  رتياست كه هنوز غ بيعج_

 :و گفت  ديكوب زيبا خشم محكم به م مسعود

؟  ديداني، شماها از احساس چه م يمن زي، اصال همه چ يمن ي، زندگ ي، آخر تو هنوز عشق من يدارم لعنت رتيمعلوم است كه غ_

 گريحاال د. وجودم را خاكستر كرد  تيها يتفاوت يكارها و ب.  يتو عشق پاكمان را فراموش كرد يحت ديتان فراموشم كرد يهمگ

 ام را بكنم ؟ يزندگ يگذار يم؟ چرا ن يخواه يچه از جانم چه م

 :با بغض گفت  نينازن

من عشقمان را فراموش  يكن ي، فكر م ي، خوب تو هم عشق من يكن يم يبلكه خودكش.  يكن ينم يكه تو زندگ نيبه خاطر ا_

 .را بفهم مسعود  نيسوزم ا يبلكه از درون م.  ستيطور ن نيكه ا يكرده ام در صورت

 :برد و گفت  شيبه موها يچنگ يبا كالفگ مسعود

 .انجام بده  يخواه يكه م يرا بفهمم و درك كنم اصال تو هر كار يزيخواهم چ ينم گريد_

 ندارد ؟ يتياهم تيمن برا يكارها گريواقعا د يعني_

 نه_

 :گفت  ظيبرداشت و با غ زيم ياز مشروب را از رو يا شهيبرد و ش شيدستش را پ نينازن

 .بند نباشم  ميپاها يرو يخورم كه از مست يپس آنقدر م_

ترس به  يلحظه ا يبرا. تازه به خود آمده بود از جا بر خاست  ييبا رفتن او مسعود كه گو. با شتاب از آنجا خارج شد  سپس

 .......شدند چه ؟ آن وقت امكان داشت  يجانش افتاد اگر دوباره مزاحمش م
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مردد به اطرافش . وار دوستش داشت  وانهيز دكه هنو ينينازن. رفت  نشيآنجا را ترك كرد و به دنبال نازن عيافكار او هم سر نيا با

را  نيبه آن سمت رفت نازن يوقت. توجه اش را جلب كرد  يا هيگر يناگهان صدا. از كدام سمت برود  ديدانست با ينم.  ستينگر

 دنيطاقت د. او گام برداشت  يصحنه به سو نيا دنيبا د.  ديگر يرا در بغل گرفته و م شيپاها ونشسته  ييسكو يكه رو ديد

 .محبوبش را نداشت  هيگر

 :زد  اديفر يمسعود ، عصبان دنياو سر بلند كرد و با د يپا يصدا دنيبا شن نينازن

 ......... ستاي، همان جا وا اين كينه ، نزد_

 ..... زميعز يول_

 : ديكش اديوار فر وانهيد نيبار نازن نيا

تو را  دنيآمدم انتظار د رانياز ا يوقت.  رميمسعود به خدا دوست دارم بم.  ستميكس ن چيه زيعز يعني ستميتو ن زينه ، من عز_

سوختم و نابود شدم اما دم . خبر همان لحظه شكستم و خرد شدم  نيا دني، با شن يگفتند تو ازدواج كرده ا شياما فردا دميكش يم

و اظهار  دميخند يم ديبا....... يليسخت بود خ يليخ. داشت  يبم جاآخر ، عشق من در قل. را آزار بدهم  گرانينخواستم د. نزدم 

 ني، حاال بدان كه با ا يو مردم تو بود ي، زندگ يتو بود دمي، ام يمن تو بود يخوشبخت..؟ يكدام خوشبخت يكردم ول يم يخوشبخت

ارزش بود ؟  يب نقدريعشق ما ا يعني.  يده يزجر م تيرفتارها نيهمه را با ا ي، تو دار ياما تو خود خواه.  دميخبر چقدر زجر كش

 .خواه از تو بشنوم  يآره مسعود ؟م

لرزان  يمسعود با دستان. بودند  كينزد يليحاال هر دو به هم خ. زانو زد  شيسست كنارش آمد و مقابل رو يبا قدم ها مسود

 :آورد و زمزمه وار گفت  كيصورت محبوبش را گرفت و نزد

لحظه  نيشب و ا نياما در ا.  ميكه تو را به من داد شكر بگو نيسجده بگذارم و خدا را به خاطر ا تيبل پاآرزو داشتم مقا شهيهم_

كه مقابل دانشگاه مرا  يروز يدان يكردم گلم ، نم تتياذ يلي، مرا ببخش و حالل كن ، خ ميگو يو م نمينش يبه سجد م تيمقابل پا

؟ مگر  يچرا خانم گريآخر تو د. چطور احساس شكست كردم و سوختم  يزندگبار در  نياول يبرا يدآن طور از خودت طرد كر

 يكنم ؟ مگر تو نخواست يتابستان من تو را از خانواده ات خواستگار نيرفته بود ؟ مگر قرار نبود هم ادتي مانيقول قرار ها

 .....قشنگ ؟ ي؟ پس چه شد آن همه حرفها يعروس خانه و قلبم شو
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 : ديكش اديسرش را رو به آسمان بلند كرد و از ته دل فر نجايا در

شدم ؟  يمجازات م نيچن ديشده بودم كه با يكردم ؟ مرتكب چه گناه يم دايپ يسرنوشت نيچن ديچرا ؟ چرا خدا ؟ چرا من با_

 گناه است ؟ نيا ايچون از همه عاشق ترم ،عاشق تر ،آ. هستم  تيبنده ها نياگر دوست داشتن گناه است ، پس من گناهكارتر

 يكه با تمام وجود م يدر حال. بود  دهيقدر درمانده ند نيتا به حال او را ا. كرد  يرا خون م نيمسعود، دل نازن يضجه ها يصدا

 ............داشت  يوار دوستش م وانهيكه هنوز د يمسعود. خودش را در آغوش مسعود انداخت  ستيگر

 :را نوازش كرد و گفت  شمشيچون ابر يموها مسعود

 .تو را ندارد  ياشك ها دنيمسعود طاقت د يدان ي، تو كه م زمينكن عز هيگر _

 :با بغض گفت  نينازن

حد سرد  نيكه من تا ا ينيب ياگر م.  نميمحكم تو را لرزان بب يطاقت ندارم كه شانه ها.  نميبب انيخواهم تو را گر يمن هم نم _

خواهم چه در كنار  يتو را م يبه خاطر همسرت ، مسعود به خدا من خوشبخت.  ياست كه تو دار يديجد يشده ام به خاطر زندگ

از تو . مهم فقط عشق و احساس است كه من نسبت به تو دارم و خواهم داشت . ندارد  ياصال فرق.  يگريمن و چه در كنار د

عمو جان هم قبول كرده كه تو دوباره .  يبردار تيارهاك نيما وجود دارد دست از ا نيكه ب يكنم به خاطر عشق پاك يخواهش م

 . ييايبه نزدشان ب

 :با حسرت گفت  مسعود

باور كن من مرتكب  يول. كنم  يبه او ندارم زندگ يعالقه ا چيباشم كه ه يحاال هم مجبورم كنار زن.  نيرا باختم نازن زيمن همه چ_

منزل  يوضع بد آنجا ، فور دنيمن با د ميدوست ماندانا رفت يو به مهمان ميكه ما خانه را ترك كرد ياصال شب. آن اشتباه نشدم 

.  ستيگر يكه م دميبه طرفم حمله ور شد و ماندانا را هم د يكه به منزل پدرم آمدم پدر عصبان شيفردا. دوستش را ترك كردم 

 .دارم  نانياش اطم يعفت يكنم كه به ب يزندگ يمن با زن يحاال تو چطور توقع دار

 :سخنان مسعود به شدت متاثر شده بود گفت  دنيكه از شن نينازن

حال  ديشا يكرده باشد ول يو ممكن است در اثر جهالت كار زالخطاستيانسان جا.  يبرگردان ياو را به زندگ يتو بتوان ديشا _

لذت  تينها تيو آن وقت از زندگ يكن تياو را به راه راست هدا يتوانست ديفرصت بده شا يمسعود تو هم به او كم. باشد  مانيپش
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 .كنم  يخواهش م.  يبر يرا م

 :و زمزمه وار گفت  ستينگر نيبه چشمان نازن مسعود

 .بدهم  گريد يخوب ، به خاطر تو حاضرم دوباره به او فرصت اريبس. كرد  ريات مرا اس ييشهال يباز هم آن چشم ها_

 :زده گفت  جانيه نينازن

 .كنم تا به حال همه نگران ما شده اند  يكه فكر م ميحاال بهتر است به منزل برو. واقعا از تو ممنونم _

 :گفت  يكرده بود با سرخوش دايپ يجان تازه ا ييهم كه گو مسعود

 ؟ ميتا منزل مسابقه دو بده يموافق_

 .شوم  يمطمئن باش من برنده م ي، ول ليبله ، با كمال م_

من تا آخر عمر دوستت دارم و اگر من بردم بازم دوستت  ياگر تو برد ميگذار يودت نناز خانم گل ، پس شرط مقدر به خ نيا_

 .دارم 

 :را درهم كرد و گفت  فشيظر يابروها نينازن

 .خواهد  يم يبستن كي،من دلم  ستيقبول ن نيا_

 :و گفت  ديبلند خند يبا صدا مسعود

 ......، دو ، سه  كيشمارم ،  يپس آماده باش ، م. ،باشد قبول  يعادتت را ترك نكرده ا نيشكمو ،تو كه هنوز ا يا_

مسعود هم با .  ديدو يبا سرعت م نيخواست كه اول شود بنابرا يبا تمام وجود م نينازن. كردند  دنيهر دو شروع به دو سپس

هردو به نفس نفس افتاده بودند  دنديبه منزل رس يوقت. بود گوش او بدهكار ن يداد كه مواظب باشد ول يمدام به او تذكر م ينگران

 :زده گفت  جانيه نينازن. 

 .طلبم  يبست كيمن بردم ،  يديد_

 .خرم  يم تيچشم ،سر فرصت برا_

 شود ؟ يفراموشت كه نم_

 :زد و گفت  يقيلبخند عم مسعود
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 برود ؟ ادميكسم از  نيزتريشود سفارش عز يمگر م_

 :مسعود گفت . انداخت  ريا زسرش ر نيشرمگ نينازن

 .خوب زنگ بزن _

 ؟ يزن يچرا خودت زنگ نم_

 .شهامتش را ندارم _

 :گفت  متيبا مال.  دينگران ستاره به گوشش رس يصدا فونياز آ. زنگ را فشرد  نينازن

 .منم ، باز كن _

 مسعود كجاست ؟ همراهت آمده ؟_

 آره_

 :در باز شد مسعود نگران گفت  يوقت

 .ترسم به داخل بروم  يم_

 .صبرانه ، منتظرت هستند  يترس ندارد ، مطمئن باش همه ب_

سودابه و ستاره . آمدند  رونيب يبودند كه در باز شد و همگ دهيهنوز به سالن نرس.  مودنديدر خانه تا ساختمان را با دلهره پ فاصله

 :گفت  هيگر انيدر م.  ستيخودش را در آغوش پسرش انداخت و گر هيسودابه با گر. دوان دوان خودشان را به مسعود رساندند 

 .كند  يتو دق م يمامان از دور ي؟ نگفت يبه مامان سر بزن يامديچرا ن.  زميتنگ شده بود عز تيچقدر دلم برا يدان ينم_

 :بغض آلود گفت  يبهتر از مادر نداشت با لحن يهم كه حال مسعود

 .كرد  رونيبابا مرا از خانه ب يتنگ شده بود ول تانيدلم برابه خدا من هم !مامان  ديبس كن_

 .از پدرش ناراحت شود  ديخانه توست مگر آدم با نجاياست پسرم ؟ ا يچه حرف نيا_

 شيساعت ها پ. را با هم گذرانده بودند  يخوش يچه روزها. او را در آغوشش فشرد  يبه خواهرش كرد و به گرم ينگاه مسعود

 .كردند  ينشستند و درددل م يهم م

.  دميخواب يم ميكه با هم داشت يخوش يروزها اديشب ها با . چند ماه مدام فكر تو بودم  ني؟ باور كن در ا يچرا رفت يداداش_
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 ؟ ميكرد يم تيهست چقدر مامان را اذ ادتي

 :و گفت  ديكش شيبر موها يبا محبت دست مسعود

 .خوب فراوشم شود  يد آن روزها شو يهست خواهر قشنگم ، مگر م ادمي_

 يرا از هم باز كرد و با لحن شيآهسته به طرفش قدم برداشت و دستها ديفر. همه نگران به او چشم دوختند  ديشدن فر كينزد با

 :غمناك گفت 

 .بابا جان  يبه خانه خودت خوش آمد_

شاد بودند و از كنار هم بودن  يآن شب بعد از مدت ها همگ.  ديپناه به آغوشش رفت و او را از ته دل بوس يب يمثل كودك مسعود

 .كردند  ياحساس لذت م

 :را پاك كرد و گفت  شياشك ها لهيجم. كرد  فيتعر لهيجم يرا برا شيشب پ اناتيهمه جر نيصبح در دانشگاه نازن فردا

 . يبا گذشت هست يليتو خ. كنم  يمن به تو افتخار م_

 .بكنم  يكار نيكه به مسعود دارم حاضر شدم چن يمن به خاطر عشق. رد به گذشت من ندا يربط نيا_

 . ياو برو شيبهتر است پ. گرفت  يعرفان صبح سراغت را م يراست. خوب بود  يليبه هر حال كارت خ_

 . ميآ يم گريد قهيباشد ، تو برو كالس من هم تا چند دق_

 .است  يشسته و مشغول مطالعه كتابكه ن ديد ياو را گوشه ا. به طرف كالس عرفان رفت  سپس

 سالم_

 .جوابش را داد  يكتاب برداشت و با مهربان يسر از رو نينازن يصدا دنيبا شن عرفان

 .بد موقع مزاحم شدم  نكهيمثل ا_

 قدر قرمز شده ؟ نيا تيچرا چشم ها.  ستيطور ن نينه ،اصال ا_

 .بودم  داريوقت ب ريتا د شبيد_

 ؟ يخواند يدرس م_

 . مينه ، مهمان داشت_
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 ؟ يها كمتر داشته باش ينيشب نش نياز ا ديو با يكه امتحان دار يفكر نكرد.  يخوش گذراند يجدا ، پس حساب_

 :كودكانه گفت  يتيبا معصوم نينازن

 .كرد  يها فرق م يبا همه مهمان شبيد يمهمان ي، ول ديببخش _

 ؟ يچه فرق ييشود بگو يم_

 ميزد يو حرف م ميبود داريصبح ب يها يكيتا نزد.  ميداشت يچه حال يهمگ يدان ينم. مسعود به منزل عمو آمد  شبيبالخره د_

 .خوش گذشته  يليپس معلوم شد كه به شما خ_

 :زده گفت  جانيكه متوجه طعنه عرفان نشده بود ه نينازن

شام به  يرفت عمو جان پنجشنبه شما را به همراه آقا عارف و همسرشان برا يم ادميداشت  يخوش گذشت ، راست يليبله خ_

 . دياوريب فيكه تشر ميشو يخوشحال م يليخ. منزلشان دعوت كرده اند 

 . ديمهر آرا تشكر كن يچشم ، حتما ، از طرف ما از آقا_

 .من بروم  يندار يخب اگر كار_

 .به شما بدهم  يزيخواستم چ يم يكه نه ،ول يكار_

 هست ؟ يبه من ؟ حاال چ_

 :در آورد و مقابلش گذاشت و گفت  فشيرا از ك ييبايبسته ز عرفان

 .قابل شما را ندارد _

 ؟ ديكن يكه م ستيكارها چ نيا.  يكن يمرا شرمنده م يحساب يتو دار! عرفان  يوا_

 . ديايخوشت ب دوارميفقط ام. است  ژهيكادو از طرف من نيباور كن ا_

 .فعال خداحافظ . بروم حتما استاد آمده است  ديبا گريد. جان تشكر كن  ژهياز من. طور است  نيقطعا هم_

 خدانگهدار_

 .ترسد  يهنوز هم از وجود مسعود م ديشيو با خود اند ستينگر رونياز كالس عرفان از پنجره به ب نياز خارج شدن نازن بعد

**** 
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 :ت به طرف آشپزخانه رفت و گف يبا دستپاچگ سودابه

 آماده است ؟ زيدختر ها ، همه چ_

 . ديقدر نگران نباش نيبله خاله جان ا_

 ؟ ديرا آماده كرده ا كيك يدانم چرا دچار وسواس شده ام ،راست ينم_

 .بله ، آن هم حاضر است _

 .شود  شانيداياالن است كه مهمانان پ.  ميآماده شو گريپس بهتر است د_

 :د و گفت به آشپزخانه آم ديهمان حال فر در

 . ديشما هم بهتر است زودتر آماده شو. كنند  يزنگ زد گفت االن حركت م شيپ قهيمسعود چند دق_

 .به خود شدند  يدگيرفتند و مشغول رس شانيحرف دو دختر جوان به اتاقها نيا با

 :گفت  يكرد و با مهربان نيرا برداشت و در را باز كرد و رو به نازن فونيآ ديزنگ فر يصدا دنيشن با

 . ميمهمانانت آمدند ، بهتر است به استقبالشان برو_

 .چشم ، حتما _

قدم بود و در  شيعارف پ. به طپش افتاد  جانيشدن آنها قلبش از ه كيبا نزد. و سودابه سالن را ترك كردند  ديهمراه فر سپس

 نيمقابل هم قرار گرفتند نازن يوقت. كرد يرا حمل م يو پشت سرشان هم عرفان حضور داشت كه دسته گل بزرگ ژهيكنارش من

را در آغوش  گريهمد يبه گرم ديعارف و فر ديكه در كمال تعجبش د ديخواست لب باز كند تا مراسم معارفه را شروع نما يم

 :با خنده گفت  ديفر. گرفتند 

 .شما را نداشتم  دنياصال انتظار د ديباور كن.  ديخوش آمد يليخ!  ينيبه به ، جناب مب_

 .خانم با شما آشنا باشد  نيكردم نازن يهرگز فكر نم. خوشحال و متعجب شدم  اريبس دنتانيمن هم از د_

 .ستاره  زميكنم همسرم سودابه و دخترعز يم يمعرف. ميرا مالقات كن گريبود كه ما دوباره همد نيچن نيا ريبه هر حال تقد_

 :در مقابل آنها باوقار سرخم كرد و گفت  عارف

 .و برادرم عرفان  ژهيهم همسرم من شانيا.هستم  ينيمن مب. يانيك يبا شما خوشبختم خانم ها ييااز آشن_
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وارد سالن شدند عرفان . باهم برخورد كردند  يهم به گرم ديعرفان و فر.را در آغوش گرفتند  گريهمد يو سودابه به گرم ژهيمن

 :گرفت و گفت  نيدسته گل را به طرف نازن

 .شما را ندارد  ، قابل دييبفرما_

 :خنده اش را گرفت و گفت  يجلو ياو به خنده افتاده بود به سخت يكه از لحن رسم نينازن

 . دينيبنش دييممنون ، بفرما_

. آن را فشرد  ديرفت و كل فونيستاره به طرف آ. خود ننشسته بودند كه مجددا زنگ به صدا در آمد  يمهمانان سر جا هنوز

 :با محبت گفت  ديفر. بعد مسعود و ماندانا وارد شدند  يقيدقا

به  ينيمب يبنده آقا زيعز ارياز دوستان بس يكيهم  شانيا. كنم پسرم مسعود به همراه عروس گلم ماندانا خانم  يم يمعرف_

 .همراه خانواده 

شربت وارد  ينيبا س نيدر همان حال نازن. داد لم يرا داد و گوشه ا ژهيجواب من يماندانا به سرد. كردند  يمرد با هم احوالپرس سه

نظر داشت از چشم  ريمسعود را ز يعرفان با كنجكاو. نزد  يماندانا حرف يمسعود با محبت جوابش را داد ول.شد و آرام سالم كرد 

كرد  يم انيرا ب نياسم نازن متياست و لحن صحبت كردنش كه چطور آنچنان با مال نيعاشق نازن دايشد زبود كه هنو دايپ شيها

 .......احساسش بود  انگريكامال ب

مسعود و عرفان هم درباره . كردند  يدر مورد شركت صحبت م ديعارف و فر. درست كرده بود  يخود محفل يبرا يكس هر

از سالن در مورد  يخانم ها هم در گوشه ا.داشتند  ياديجالب آن بود كه هر دو نقاط مشترك ز. كردند  يگفتگو م يمسائل مختلف

 :و گفت  ديبه شكمش كش يتدس ژهيمن. زدند  يحرف م يو بچه دار يزندگ

 بياواخر عج نيا يول ميبه بچه دار شدن نداشت ميتصم لياوا.  ميمن و عارف حدودا سه سال است كه با هم ازدواج كرده ا_

بزرگ شده بودم و  يعتيمن در خانواده پر جم ديدان يم. كردم  يم هيگرفت و گر يدلم م يحرف نيبا كوچكتر.حساس شده بودم 

ام آمد همان اول  يعارف به خواستگار يوقت. اطرافمان شلوغ بود  شهيهم.  ميما شش خواهر و برادر هست. را نداشتم  ييطاقت تنها

و از خانواده ام دل كندم و همراه او  رفتميمن هم كه مهرش به دلم نشسته بود پذ.همراهش به خارج از كشور بروم  ديشرط كرد با

 نيعارف حال مرا چن يبه هر حال وقت. كالفه ام كرده  يمزبانه يفقط درد ب ميندار يمشكل چيالبته ما با هم ه. غربت شدم  يراه
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ترسم  يم يليسئله خم نيو از ا ديايب ايبچه به دن گريماه هستم فكر كنم تا چند روز د 8 گرياالن د.  ميكه بچه دار شو ديبهتر د ديد

. 

 :گفت  نانيبا اطم سودابه

 ي، زود خودم را م ريآمدن بچه است با من تماس بگ ايوقت به دن ي، در ضمن هر وقت احساس كرد زميندارد عز يترس چيه_

 .مادرت هستم  يمن هم جا. رسانم 

 :گفت  يهمه احساس پاك ، دچار شعف شده بود با شاد نيكه از ا ژهيمن

كنم تنها هستم و مطمئنم كه  يفكر نم گريحاال د. به من دست داد  يحرفتان چه احساس نيبا ا ديدان ينم. ممنونم  يلياز شما خ_

 .مثل شما دارم  يدوستان خوب

 :را در دستان خود گرفت و گفت  ژهيمن يدست ها نينازن

 . يتعارف را كنار بگذار ديفقط با.  ميبا تو خوشحال ييما هم از آشنا_

 :كرد و گفت  يخنده ا يسرخوش از ژهيمن

 . ستمي،من اهل تعارف ن دينترس_

 :از جا برخاست و گفت  سودابه

 .نرود  ادتيموقع شام خوردن حرفت  دوارميام_

 نيآخر. حاضر شدند  زيهمه با دعوت سودابه سر م.  ديچ ييبايز قهيرا با سل زيكمك به سودابه از جا برخاست و م يهم برا نينازن

 يكنجكاو اديز يناراحت است ول يزياحساس كرد از چ. در همان حال نگاهش به عرفان افتاد .بود كه نشست  نينفر نازن

گرفت  دهيداشت وجود ماندانا را ناد يمسعود هم كه حال خوش.كرد  ييرايو از او پذ ردتمام حواسش رابه مسعود معطوف ك.نكرد

 :گفت  ديفر.  ديزود دست از خوردن كش يليعرفان خ.مشغول صحبت شد  نيو با نازن

 ؟ ديقدر زود كنار رفت نيچرا ا_

 .شدم  ريممنون، س_

 :به طعنه گفت  نينازن
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 . امديحتما دستپخت ما به مذاقشان خوش ن_

 :آرام جواب داد  ندازديب ينگاه نيبه نازن نكهيبدون ا عرفان

 . ديمرا شرمنده نكن تانيحرفها نيلطفا با ا. خوشمزه بود  يلياتفقا خ_

 :گفت  ژهيمن

 يفقط غذاها ميآمده ا نجايهم به ا ياز وقت.ندارد  يفيمن چندان تعر يآشپز.  مينخورده بود يرانيا يوقت بود كه غذا يليخ_

 .خوشمزه بود  يليخ. واقعا دستتان درد نكند .  ميخورد يفرنگ

 :گفت  عارف

 . يريغذاها را از سودابه خانم بگ نيبهتر است دستور پخت ا _

 :كرد و گفت  يخنده ا سودابه

 .من فقط او را نظاره كردم . پخته است  نيغذاها را نازن نيا_

 .هنرمند هستند  كيجان واقعا  نيپس نازن! جدا _

 :گفت  ژهيدر جواب من ستاره

 . يكن يم فياز دستپخت او تعر يحساب گري، آن وقت د يهم بخور كيبگذار بعد از شام ك_

 .هم بگذارم  كيك يبرا ييجا ديپس با_

 :گفت  متيبا مال عارف

 . يات لطمه بزن يممكن است به سالمت ياز حد نخور شيكه ب يمراقب باش يليخ ديروزها با نيتو ا زميعز_

 :گفت  ياليخ يبا ب ژهيمن

 كه من دو نفر هستم ؟ ينترس ، من حالم كامال خوب است در ضمن فراموش كرد_

 .در كالمش نهفته بود  يطنز شهيزد و هم يرا م شيپروا حرفها يبود كه ب يزن ژهيمن.  دنديخند يحرفش همگ نيا با

زمزمه كرد  نيمسعود كنار گوش نازن. شد و همه با اشتها شروع به خوردن كردند  ميتقس نيحاضر انيم يو چا كياز شام ، ك پس

: 
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 ؟ يدان يعرفان را م يتو علت ناراحت_

 .تا امروز صبح كه حالش خوب بود نه _

 . ميبه او كمك كن ميبتوان ديشا يبهتر است از او سوال كن_

 .كنم  يكار را م نيچشم ، حتما ا_

 :كرد و گفت  نيرو به حاضر نينازن يقياز دقا بعد

 كند ؟ يخواهد كه مرا همراه ينم يكس. قدم بزنم  يخواهم در باغ كم يشده ام م نيسنگ يمن كه حساب_

 .و عارف  دياز ماندانا ، فر ريهمه از جا برخاستند به غ بايحرفش تقر نيا با

 :و گفت  ديكش يقينفس عم نيوارد باغ شدند نازن يوقت

 .داشت  يفيكه چه ك يوا.  ميزد يو كنار ساحل قدم م ميبود رانيكاش االن شمال ا يا_

 :به طعنه گفت  عرفان

 .گذرد  يبه شما خوش م شتري، ببا بودن آقا مسعود  نجايكردم ا يفكر م_

 :گفت  يرا تنگ كرد و با كنجكاو شيچشم ها نينازن

 ؟ ستيمنظورت چ_

 :از حد باال نرود با خشم گفت  شيب شيكرد صدا يم يكه سع يو درحال ستاديا نيكامال مقابل نازن عرفان

با  ي؟اصال حواست به ماندانا هست كه چطور وقت يپاش يدو نفر را از هم م نيا يعالقه ات به مسعود زندگ نيبا ا يدان يتو اصال م_

 !؟ خانم خانما  يكن يمسئله چرا فكر نم نيشود ؟ تو به ا يحالش دگرگون م يكن يمسعود گرم صحبت م

 :گفت  يعرفان مهم باشد با لحن پرحرارت يحد برا نيمسئله تا ا نيكرد ا يكه فكر نم نينازن

 .آورد  يم يكنم قطعا به مشروب رو يياعتنا ياگر من به او ب. ش بگذارم توانم مسعود را به حال خود يمن نم_

 :را در هوا تكان داد و گفت  شيدستها عرفان

مسعود  يبعد از مدت ديهم نقشه دار ديشا.  يكن يبه خودت وابسته م شترياو را ب تيكارها نيتو با ا اورين يواه يها ليقدر دل نيا_

 .كرده است  نانيماندانا كه به شوهرش اطم چارهيب.  ديهمسرش را طالق بدهد و شما دوباره با هم باش
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 :عرفان را نداشت گفت  يتهمت ها دنيطاقت شن گريكه د نينازن

مسعود را  رنگين است كه با دروغ و ي؟ ماندانا زن ديدان يشما اصال از مسعود چه م. ديصحبت كن يطور نيبا من ا ديشما حق ندار_

 .......او اصال . خودش كرد  رياس

 :كه عرفان را از اشتباهش خارج سازد به ناچار گفت  نيا يبرا يسخت بود ول شيمطلب برا نيا انيب

 ......كه با مسعود ازدواج كرد اصال  ياو موقع_

 :گفت  يامبود به آر دهيعرفان كه مقصود او را فهم. هنگام چهره اش از شرم سرخ شد  نيا در

ازدواج  يزمان ديبه هر حال تو با.  ديريبگ شيرا در پ ييرفتارها نيشود كه شما چن ينم ليدل نيا يادامه نده ، ول گهيبس كن ، د_

 .مسعود سخت خواهد بود  ياز تو برا ييو آن زمان جدا يكن

 .كردم  ييوفا يخواهم مسعود فكر كند به او ب ينم. كنم  ينه ، من هرگز ازدواج نم_

تا  يخواه يم يعني؟  يباش نجايا يبتوان گريتا چند وقت د يكن ي، اصال فكر م يكن يزندگ ديو با يحرف را نزن تو هم جوان نيا_

 هم دارند ؟ يگرياز تو فرزند د ري؟ پس خانواده ات چه ؟ مگر آنها به غ يآخر عمرت مجرد بمان

 :گفت  يبا كالفگ نينازن

 .بعد خود هم خبر ندارد  قهيآدم از چند دق. ادامه نده  گريكنم عرفان ، د يخواهش م_

 :شد و گفت  كيبه آنها نزد ژهيمن يبزند ول يدهان گشود كه حرف عرفان

 . ميآنجا هست يكنار استخر همگ دييبهتر است بفرما ديچقدر شما دو تا پر چانه هست_

 .به زحمت نبودم  ياصال راض. تشكر كنم  تيبايز يخواستم از كادو يم يراست.  مييآ ياالن م نيخانم ، هم ژهيچشم من_

 : ديمتعجب پرس ژهيمن

 ؟ييكادو ؟چه كادو_

 .كه به من بدهد  ديبه عرفان داده بود شيهمان كه چند روز پ_

ضوع شده بود بر كه تازه متوجه مو ژهيمن. فهماند موضوع از چه قرار است  زهيكرد و با حالت چهره اش به من يتك سرفه ا عرفان

 :اش زد و گفت  يشانيپ
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كنار  دييفرما يحاال م. در ضمن قابل شما را نداشت . باور كن اصال فراموشم شده بود . چقدر حواس پرت شده ام  ينيب يم!  يوا_

 استخر ؟

 .به راه افتاد و او را با افكار خود تنها گذاشت  ژهيهمراه من عيعرفان سر يفرار از صحبت ها يبرا نينازن

 :كرد و گفت  ديعارف رو به فر. شب بود كه مهمانان قصد رفتن كردند  آخر

 . ميما هم در خدمت شما باش يبه زود دوارميخوش گذشت ام اريامشب به ما بس_

 . ميشو يحتما مزاحمت م_

 :گفت  نيرو به نازن عرفان

 .تو هستم  ندهيمن فكر كن ، من فقط نگران آ يحرفها يرو شتريكنم ب يخواهش م_

 :دست عرفان را فشرد و گفت  يبه گرم نينازن

 .نظر كنم  ديكنم در رفتارم تجد يم يممنونم ، سع_

خود اعتراف  شيرا با اضطراب پ نيوا. تنگ شده است  شيعرفان و حرفها ياحساس كرد دلش برا نياز هم جدا شدند نازن يوقت

 .كرد 

**** 

آن شب . پشت سر گذاشته بودند  تيهم امتحانات را با موفق نيعرفان و نازن. گذشت  يم يروز ستيب بايدو خانواده تقر داريد از

 :گفت  يبا مهربان ژهيمن. كردند  يصحبت م گريچند شب د يو عرفان در مورد مهمان ژهيمن

 . ميگردش كن يكم ميشب هم فرصت دار. بهتر است  نديايناهار ب يمن ، اگر برا زيعز_

 . ستيشما چندان خوب ن تيآخه زن داداش موقع_

 :رفت گفت  يكه به طرف آشپزخانه م يدر حال ژهيمن

 .من حالم كامال خوب است  ديباور كن يوا_

ن لرزان قهوه در فنجا يهمان طور كه با دستان. داد  يبود و آزارش م دهيچيدر شكمش پ يبيگفت از صبح درد عج ياو دروغ م يول

 ژهيمن يصدا دنيعرفان با شن.  ديكش غينتوانست مقاومت كند و از درد ج گريبار د نيا. دوباره درد به سراغش آمد  ختير يها م
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 : ديدر آن حال نگران پرس ژهيمن دنيبا د.  ديهراسان به طرف آشپزخانه دو

 شده زن داداش ؟ يزيچ_

 :گفت  يبه سخت ديچيپ يكه از درد به خود م زهيمن

 .كنم وقتش باشد  ي،فكر م ريبا عارف تماس بگ_

 يبا صدا ديكه او را در آن حال د ژهيمن. داشت  اجياحت يلحظات به كس نيچقدر در ا. بود  ستادهيخود ا يهمچنان برجا عرفان

 :گفت  يلرزان

 . رميم يدارم م. نفر را خبر كن  كيكنم برو  يعرفان خواهش م_

 يادهايو فر غيج يدر راه با صدا. برد  نيرا گرفت و به طرف ماش شيبازو ريرفت و ز ژهيرف منكه به خود آمده بود به ط عرفان

را به اتاق عمل بردند ، عرفان هم از فرصت  ژهيمن يفور دنديرس مارستانيبه ب يوقت. كرد  يم شتري،عرفان سرعت را ب ژهيمن

 .او را به خود آورد  لشيموبا يصدا. مشغول قدم زدن شد  يبعد از قطع تلفن با كالفگ.  رفتاستفاده كرد و با برادرش تماس گ

 .بله _

 .الو ، سالم عرفان _

 :زده گفت  جانيه نينازن يصدا دنيشن با

 سالم ، حالت چطور است ؟_

 . مييآ ياو م دنيبه د نيفردا همراه نازن ميبگو ژهيمن خوبم ، راستش تماس گرفتم كه به من_

 . ستيفردا منزل ن ژهيمن يزنم ،ول يحرف را م نيجان شرمنده كه ا نيازنن_

 ؟ يياالن كجا يراست. ندارد  يراديباشد ، ا_

 . مارستانيب_

 : ديمضطرب پرس نينازن

 ؟ يچ يبرا مارستانيب_

 .آمدن بچه است  ايفكر كنم وقت به دن. آوردم  مارستانيرا به ب ژهيمن شيساعت پ كي_
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 ؟حاال حالش چطور است ؟ يچرا زودتر ما را خبر نكرد_

 .فعال داخل اتاق عمل است _

 ؟ مارستانيكدام ب_

 .دانشگاه است  كيكه نزد يمارستانيب_

 .فعال خداحافظ .  مييآ ياالن م ما

 .كرد  يم ياحساس شاد نيو او در ته دل بابت آمدن نازن. كه به عرفان اجازه حرف زدن بدهد قطع كرد  نياز ا وقبل

 : ديعارف نگران پرس.  ديآ يكه هراسان به طرفش م ديبعد عارف را د يقيدقا

 ؟ ديآ يم رونيب يك يديحالش چطور است ؟ نپرس_

 :بر شانه برادرش گذاشت و گفت  يدست عرفان

 . ستين ينگران ياصال جا. حالش كامال خوب است . آرام باش داداش _

. گذارد  يرا تنها م ژهيروزها من نيكرد كه چرا ا يدر دل مدام خود را لعنت م. چنگ زد  شينشست و به موها يصندل يرو عارف

 :گفت  متيبا مال ديفر.احساس آرامش كرد  يبا آمدن خانواده مهرآرا ، تا حدود

 .كند  ريان شاءاهللا كه خدا خودش به خ. سخت است  يهر مرد يبرا طيشرا نيا. كنم  يحالت را درك م_

 . ديام شد يتا چه حد باعث دلگرم ديدان ي، نم ديكه آمد ممنون يليخ_

 :كرد و آرام گفت  نيرو به نازن عرفان

 . يكه آمد يخوب كرد يليخ. داشتم  اجيچقدر به وجودت احت يدان ينم_

 .لحظات تنها بگذارم  نيرا در ا ژهيو من ميايشود ن يمگر م_

 :و گفت  ديكش يبا حسرت آه عرفان

 .دارد  يدوست مهربان نيكه چن ژهيپس خوش به حال من_

 :ظنزگونه گفت  يكرد و با لحن يبه ظاهر اخم نينازن

 ؟ يشد يحاال راض. به خاطر تو آمدم  شتريمن ب يحسود ، ول يا_
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 :گفت  يبا دلخور عرفان

 . يخواهد به من ترحم كن يمن دلم نم يول_

حساس و زود رنج شده بود و  اريبود كه عرفان بس يچند وقت. با تعجب رفتن او را نظاره كرد  نينازن. دور شد  نياز كنار نازن سپس

عاشق شده باشد  ديبا خود فكر كرد كه شا. دانست  يعلت آن را نم نينهفته بود كه نازن يدر چشمانش غم. شد  يزود ناراحت م

 .دانست  ياش را نم يبدخلق ليدل يول

 يسپر يزمان به كند. موكول كرد  يكار را به وقت بهتر نيا يده از عرفان موضوع را بپرسد ولگرفت هر طور ش ميآن شب تصم

 :پرستار از اتاق خارج شد و گفت  يبعد از گذشت ساعت. شد و همه در اضطراب بودند  يم

 .آمد  ايبه دن بايدختر ز كيمبارك است ، _

 : ديعارف كه با دو احساس مختلف روبرو بود با دلهره پرس. خدا را شكر كردند  يبا شاد همه

 حال همسرم چطور است ؟_

فردا صبح .  ديبه منزل برو ديتوان يم گريشما د. شود  يبه بخش منتقل م گريساعت د كيفكر كنم تا . هم خوب هستند  شانيا_

 .او بماند  شيپ دير بانف كي يول دينيو بچه و مادر را بب دييايب ديتوان يم

 :انداخت و گفت  گرانيبه د ينگاه نينازن

 . ديمانم ، شما برو يمن م_

به بخش  ژهيبا آوردن من. خارج شد  مارستانياز ب گرانيقدرشناسانه به دختر جوان انداخت و با تشكر كوتاه همراه د ينگاه عارف

 يبرا يراحت شد ول الشيخ نيچهره شاد نازن دنيبا د. خسته اش را از هم باز كرد  يچشم ها ژهيمن. در آمد  ييهم از تنها نينازن

 : ديپرس شتريب نانياطم

 بچه ام كجاست ؟_

 :كه حال او را درك كرده بود گفت  نينازن

 .كرده است  تيبه شما عنا يدختر ناز و مامان كيخدا .  ميگو يم كياالن خواب است تبر_

 :كرد و با بغض گفت  يخدا را شكر م زيبه خاطر همه چ.  ستيگر ياز شاد ژهيمن
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 .كنم  شيحاضر بودم جانم را فدا ياست حت نيريش ميدردها برا نياما حاال ا.  نينازن دميكش يسخت يليخ_

 .كنم  يحالت را درك م_

 كجا هستند ؟ هيبق يراست_

 . نديايكرد و گفت ؛فردا ب رونيپرستار همه را ب_

 ؟ ديچطور مطلع شد يراست. ببخش ، مزاحم تو شدم _

 عيما هم سر. آورده است  مارستانيكه خبر داد تو را به ب مييآ يم دنتيفردا به د ميمن با عرفان تماس گرفتم كه به او بگو_

 . ميخودمان را رساند

 .شما ممنونم  يواقعا از همگ_

 دهيچيطفل كوچك را كه درون ملحفه پ ديكه رس ژهيكنار من. ارد شد در دست داشت و يهمان حال پرستار كه گهواره كوچك در

 :شده بود به دستش داد و گفت 

 . ميگو يم كيبه شما تبر.  ديدار ينيريش يكوچولو_

 .باشد  نيريقدر ش نيكرد بچه دار شدن ا يفكر نم ايگو. با عشق فرزندش را در آغوش گرفت  ژهيمن

 : دينظر داشت پرس ريز حركات او را يكه با كنجكاو نينازن

 ؟ يدوستش دار يليخ_

چند  تميكنم بزرگ شده ام و مسئول ياحساس م. روم  يابرها راه م يكنم رو يفكر م. دارم  يچه احساس يدان ي، نم نينازن يوا_

 . يحالم را درك كن يبرسد كه تو هم بتوان يان شاءاهللا روز. برابر است 

 :با شرم گفت  نينازن

 .ازدواج ندارم  ميحرف ها نزن ، من اصال تصم نياز ا_

 . ستيقسمت چ ديد دي؟ با يزن يكه م ستيحرفها چ نيا_

 نيآن شب نازن. دادن به بچه شد  ريرا باز كرد و مشغول ش راهنشيدكمه پ يفور ژهيمن. كرد  هيهمان حال بچه شروع به گر در

به در خورد و عارف  يهم گذاشته بود كه ضربه ا يرا رو شيه چشم هاصبح تاز. كرد  يبود و از آنها مراقبت م داريتمام وقت ب
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 .......وارد شد  يهمراه دسته گل بزرگ

آنها را تنها بگذارد با پوزش از  ديلحظات با نيدر ا افتيكه در نينازن. سالم كرد و به طرف تخت همسرش رفت  نينازن دنيد با

 . ديدر راهرو عرفان را د. اتاق خارج شد 

 سالم_

 يبه چهره خسته اش انداخت و با مهربان يعرفان به طرفش آمد و نگاه.  ديآنقدر خسته بود كه خودش هم به زور شن شيصدا

 :گفت 

 ، نه ؟ يبود داري؟ حتما تا صبح ب يچه آورد تيبايز يمعلوم هست سر چشم ها_

 :زد و گفت  يلبخند كم جان نينازن

 .كنم  ينم ي، آن قدر خوشحالم كه اصال احساس خستگ ستيمهم ن_

 :گفت  تيبا عصبان عرفان

 . يو استراحت كن ي، بهتر است به منزل برو يفكر يب يليتو خ_

 :گفت  يتوجه به پرخاش او با خونسرد يب نينازن

 . ييو به برادرزاده ات خوش آمد بگو ييايمن حالم خوب است ، تو هم بهتر است ب_

 .بزند يكرد به ظاهرش نقاب خونسرد يسع يشد ول ياو عصبان يياعتنا يپسر جوان از ب. را ترك كرد عرفان  سپس

 يليچهره اش در خواب خ. گرفت  ژهيسپس بچه را از من.گفت  كيرفت و به او تبر ژهيبه طرف من كراستيوارد اتاق شد  يوقت

 :گفت  جانيبا ه. بود  نيريش

 . نديقشنگت را بب يشو تا عمو چشم ها داريحاال چه وقت خواب است ؟ ب. عمو قربان تو دختر قشنگ برود _

 :گفت  يبا خستگ ژهيمن

 .اش را ندارم  هياست من هم اصال حوصله گر دهيتازه خواب. نه ، عرفان _

 :رو به همسرش كرد و گفت  سپس

 باشم ؟ نجايا ديبا يتا ك_
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 خانه تنگ شده است ؟ يدلت برا. هر فكر كنم تا بعد از ظ_

 .را ندارم  نجايآره ، اصال حوصله ا_

 . زميعز اوريطاقت ب يكم_

 .كرده ام  يهوس قرمه سبز. گرسنه هستم  يليآخر خ_

 .درست كنم  تيبرا ستميمن هم بلد ن.  ستيغذا ن نياالن كه وقت ا_

 :گفت  يبا وجود خستگ نينازن

 .درست كنم  يقورمه سبز ژهيمن يمن به منزل بروم و برا دياگر اجازه بده_

 . يخسته هست يخانم تو حساب نينه نازن_

 ؟ ميايمن به منزلتان ب دي، نكند شما دوست ندار ستميمن خسته ن_

 :و گفت  ديلب به دندان گز عارف

 .خودتان است  ليهر طور م.  ديبه گردن ما دار ياديشما حق ز.  ديطور صحبت نكن نيكنم ا يخواهش م_

 :رو به عرفان كرد و گفت  سپس

 . مييآ يما هم عصر م.  يرا به منزل ببر نيداداش ، بهتر است نازن_

 :و گفت ديبوس گريرا بار د ژهيگونه من نينازن. با آن دو اتاق را ترك كرد  يو بعد از خداحافظ رفتيپذ عانهيمط عرفان

 . يدوست دارم شام را با اشتها بخور.  يكن خوب استراحت كن يسع_

 .كنم  يخوش غذا را احساس م يحاال بو نيطور است از هم نيقطعا هم_

 .سبز شده است  شيپا ريتا حاال عرفان ز يريقدر به حرف نگ نيرا ا نيبهتر است نازن زميعز_

 .شود  يم ريكرده ام دلگ يقدر پرحرف نيعرفان اگر بفهمد ا. ، خب زود برو  ديببخش يوا_

 .پس فعال خداحافظ _

 .خدانگهدار _

 نيدرون ماش يفور.  ديعرفان را د نيبا چشم نگاه كرد و ماش. رفت  مارستانيب رونياز اتاق خارج شد آرام به طرف محوطه ب يوقت
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را  شيها از سكوت موجود استفاده كرد و چشم نيرا به حركت درآورد و نازن نيماش ديبگو يكه سخن نيعرفان بدون ا.  ديخز

هر روز شناختش نسبت به .  دييگرا يم يبود و به زرد دهيرنگش پر. گلگونش كرد  مرخيبه ن يعرفان نگاه. هم گذاشت  يرو

 :لب گفت  ريز. كرد  يهمه م يبود كه خود را فدا ياو كس. شد  يم شتريب بايدختر ز نيا

 فكر تو است ؟ ي؟ چه كس زميعز يپس خودت چ_

. زد  يحرفها را به خودش م نيا. بود نيچون همه كسش نازن. از او مراقبت كند  ديخودش با ديو د.  ديبه حرف خود خند ناگهان

 .داد  ياجازه را به او نم نيا نينازن يول. محافظت كند  نيدوست داشت از نازن شهيهم

وضع هم  نيدانست با ا يم يكند ول دارشيآمد ب يلش نمد. كامال به خواب رفته بود . انداخت  نيبه نازن ينگاه دنديمنزل كه رس به

 :كرد  شيآرام صدا نيبنابرا. شود  ينم

 .....شو عز داري، ب نينازن_

را  شيبا دست چشم ها.  ديخمارش را باز كرد و با نگاه گرم و عاشقانه عرفان روبه رو گرد يچشم ها نينازن. را خورد  حرفش

 :و گفت  ديمال

 .هم رفت  يرو ميپلك ها كدفعهيدانم چه شد كه  ياصال نم.  دميببخش كه در حضور تو خواب_

 .كنم  يشما را درك م ي، من خستگ يانيندارد خانم ك يبيع_

 :با لجاجت گفت  نينازن

 .....، فقط  ستميخسته ن_

 : ديلب غر ريز تيحرفش را قطع كرد و با عصبان عرفان

 .دخترك لجباز  يا_

. همه جا را احاطه كرده بود  يبيوارد منزل كه شدند سكوت عج. هم به دنبالش رهسپار شد  نينازن. شد  ادهيپ نيماشاز  سپس

كه  يعرفان در حال. به فضا داد  يگريد يحال و هوا يقيموس يصدا. عرفان به طرف دستگاه ضبط صوت رفت و آن را روشن كرد 

 :رفت گفت  يبه طرف آشپزخانه م

 ستيكاف يداشت اجياگر به كمك من هم احت.  يدرست كن نجايخانم را ا ژهيمورد عالقه من يغذا يتوان يآشپزخانه است و م نجايا_
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 . يبزن ميصدا

 :گفت  يبخش نانيبا لبخند اطم نينازن

 . يبرس تيبهتر است تو به كارها ي، ول ممنونم

ناهار عرفان هم  يداشت برا مي، تصم ياز قورمه سبز ريبه غ .مشغول آماده كردن غذا شد  نياز خارج شدن عرفان ، نازن بعد

 .آماده كند  ييغذا

گذشته  12از  ديدر كمال تعجب د.  ستيسرش را بلند نمود و به ساعت نگر. هم در سالن نشست و مشغول مطالع شد  عرفان

داده  هيهمان طور به درگاه آشپزخانه تك .كه مشغول درست كردن ساالد بود  ديرا د نينازن. آرام به طرف آشپزخانه رفت . است 

 :گفت  يبه شوخ.  ستينگر يبود و به او م

 .كنم  يضعف م ي؟ دارم از گرسنگ يهم به فكر من باش يبهتر نبود كم_

 :گفت  يلرزان ياو دستپاچه شد و با صدا دنيبا د نينازن

 چطور ؟_

 :به خود گرفت وگفت  يمظلومانه ا افهيق عرفان

 .نخورده ام  يزيچ چيگرسنه شده ام ، از صبح تا به حاال ه يليخ_

 :بر چهره نشاند و گفت  يظاهر ياخم نينازن

 . نيرا بچ زيحاال هم لطف كن و برو م. شود  يغذا حاضر م گرياالن د.  يريشكمت را بگ يجلو يبهتر است كم_

 .چشم ،الساعه _

 يرا م زيعرفان هم همان طور كه م. شد  شيكارها هيداد و با عجله مشغول انجام دادن بق يبيعج يرويسرخوش عرفان به او ن لحن

را  زيروز در خانه خودشان م كيچقدر دوست داشت .  شيبانو نيكه او مرد خانه باشد و نازن ييايرو. غرق شد شياهايدر رو ديچ

 .كننددرست  ييو با كمك هم غذا نديبچ

 . يغذا ؟من كه مردم از گرسنگ نيشد ا ي، پس چ يخانم_

 :و گفت  ديآمد و گونه اش را كش شيكه با عشوه به سو ديرا د نينازن
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 .تو  ياشتها نيامان از دست ا_

 :خنده او بود به طرفش رفت و گفت  نيعاشق ا شهيعرفان كه هم.  دنديخند يهر دو م شيو چشم ها دهان

 ؟ يرست كرده اد چارهيب نيا يبرا ييحاال عروسك قشنگم چه غذا_

 :گفت  تيبا جد نينازن

 .آن است  يوجب روغن هم رو كيپختم كه  يآش تيبرا_

 :كه حاال منظور او را درك كرده بود گفت  عرفان

 .، پس خدا به دادم برسد  يوا_

 :برد و گفت  شيدرون موها يدست يشگيطبق عادت هم نينازن

 كنم ؟ تيتوانم عشقم را اذ يكردم ، اصال من م يشوخ_

لحظه هر  كي يبرا. خوش عطر همسرش برد  شهيصورت هم كيكه از حركات او مست شده بود ناخودآگاه سرش را نزد عرفان

 ........ناگهان . شده بودند  گريدو مجذوب وجود همد

 .به خود آمد  نينازن غيج يدفعه با صدا كي

 

هراسان به .  ديبه گوشش رس نينازن غيج يصدا گريبار د. است  هديد ايرا در رو نهايتمام ا ديفهم. انداخت  ياطرافش نگاه به

 .آب سرد گرفته است  ريكه دستش را ز دياو را د. طرف آشپزخانه رفت 

 چه شده است ؟_

 :گفت  يبا لحن دردمند نينازن

 .دستم سوخت ، آتش گرفته _

 :زد  اديخود را از دست داده بود ناخودآگاه فر اريكه اخت عرفان

 ، حواست كجاست ؟ يبه تو گفت كار كن ياصال ك.  يكش يخودت را م يدختر تو دار_

 :براق از اشكش را به عرفان دوخت و صادقانه جواب داد  يچشم ها نينازن
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 .تو بود  يحواسم پ_

كردم ؟ حاال  يآمد من چه م يسرت م يياگر بال ايخدا يوا. شدم  يتو نم يباعث حواس پرت يمردم ول يم يمن بود ؟ كاشك شيپ_

 چه شده است ؟ نميدستت را بده بب

 ......،چندان درد ندارم  ستيمهم ن_

 :تكان داد و گفت  ديانگشت اشاره اش را به نشانه تهد عرفان

 .اهللا دستت را نشانم بده  اي. گذارم حرف ، حرف تو باشد  يبار نم نيا ي؟ ول يكن يم يلجباز يباز هم دار_

عرفان هم بدون توجه . و به طرف عرفان دراز كرد  ديكش رونيآب ب رياز تحكم او جاخورد و دستش را از زبار  نياول يبرا نينازن

 .به حال و روزش دستش را گرفت 

 . ميلباس بپوش زودتر به دكتر برو ااهللاي!!!! نشده  يزيكه چ_

 . ستين يمهم زيباور كن چ_

 .دانم چكار كنم  يخودم م_

 .آمد  هياول يبعد همراه جعبه كمك ها يقيآشپزخانه را ترك كرد و دقا سپس

 .كنم  يخودم دستت را پانسمان م ايپس ب ييآ ينم مارستانيحاال كه ب_

 :گفت  متيكه از حركات او خنده اش گرفته بود با مال نينازن

 . ستين يمهم زي؟ باور كن چ يدستپاچه شده ا قدريچرا ا _

 .؟ حاال دستت را به من بده  يخودت كرد ريچطور مرا اس ني، بب يدهم بخن ديآره ، با_

 نيداشت ساعت ها ا يدوست م. به او دست داد  يمردانه اش قرار گرفت ، احساس خاص يدستها انيم نينازن فيدستان ظر يوقت

كار پانسمان را  عيبر احساسش فائق آمد و سر نيبنابرا. وجود نداشت  يكار نيافسوس كه امكان چن يدست ها را نوازش كند ، ول

 :انداخت و گفت  نيبه نازن يكار نگاه انيپس از پا. انجام داد 

 .آورم  ي، من غذا م نيبرو بنش_

 . ستيبه كمك تو ن ياجينه ، احت_
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 ..........حرف من حرف نزن  ي، رو نيزود باش برو بنش. ميحرفها نداشت نياز ا گريد_

 .بعد عرفان با ظرف غذا به طرفش آمد  يقيدقا. گفت و آشپزخانه را ترك كرد  يچشم بلند نينازن

 ! ييبه به ، دستت درد نكند ، واقعا كه كدبانو_

 . دياياز طعمش خوشت ب دوارمينوش جانت ، ام_

 .نداشته باشد  يهمه زحمت ، مزه خوب نيمگر ممكن است بعد از ا_

 .مشغول خوردن غذا شد  سپس

 ف تماس نگرفت ؟آقا عار يراست_

 .ماند  يم ژهيمن شيتماس گرفت و گفت كه ناهار را پ شيحدودا دو ساعت پ_

 :شد و گفت  رهيخ يبه نقطه ا سپس

 .خوش به حالش _

 .را به خنده انداخت  نيحسرت بارش نازن لحن

 . ديو ازدواج كن ديبهتر است زودتر دست به كار شو ديقدر به بچه عالقه دار نيشما كه ا_

 .شد  مانياز حرفش پش نيبه دختر جوان انداخت كه نازن يچنان نگاه.  ديدست از خوردن كش عرفان

 .نداشتم  يببخش ، منظور_

 . ديكن يم حتيمتعجبم كه شما چرا مرا نص يندارد ول ياشكال_

 چطور ؟_

 ؟ ديكن حتيرا نص گرانيد ديتوان يچطور م ديا دهيدست كش يشما كه خودتان از زندگ_

 :در هم گفت  يچهر ه ابا  نينازن

 .دارم  ليكار خودم دل يمن برا_

 : ديپرس انهيموذ عرفان

 كارم نداشته باشم ؟ يبرا يليكه من هم دل ديدان ياز كجا م_
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 :با لكنت جواب داد  نينازن

 !كار فراهم نشده است  نيا زهيانگ ديكردم كه شا يفكر م شهيهم. ديداشته باش يليكردم كه شما دل يفكر نم.... ديشا....خب شا_

آغاز كنم  يرا در كنار كس مياست كه زندگ دهيكنم وقت آن رس ياست كه احساس م يچند وقت يول ي، درست حدس زد نيآفر_

 به نظر شما خوب است ؟. 

 :شانه اش را باال انداخت و گفت  يتفاوت يبا ب نينازن

 .بوط است شماست و به خودتان مر يزندگ نينظر بدهم ؟ ا ديچرا من با_

 :شده بود با لجاجت گفت  نيكه از لحن او خشمگ عرفان

 ؟ ستياو ك يبدان يخواه ينم_

 .راز در دل خودتان بماند  نيدهم ا يم حيترج يكنجكاو هستم ول يليبا آن كه خ_

 .خواهد با تو درد دل كنم  يو من دلم م يدر ضمن تو دوستم هست. بفهمند  دياست كه بالخره همه با يزي، چ ستيراز ن نياما ا_

 :و گفت  ديدست از خوردن كش نينازن

 .، من سراپا گوش هستم  دييخوب بفرما_

شروع به  ديگو يبا خود سخن م ييكه گو يشده بود آرام طور رهيخ يكه به نقطه ا يچانه اش گذاشت و در حال ريدست ز عرفان

 :كرد  شياهايدختر رو فيتعر

. شده است  باتريكرده و ز رييدر نظرم تغ زيهمه چ. رو به آن رو شده است  نيام از ا يكنم زندگ ياست كه احساس م يچند وقت_

تا به حال جرات نكردم .  دياو آمد و عقل و احساسم را دزد. بگذارد  ريمن تاث هيقدر در روح نياو ا دنيكردم د يگاه فكر نم چيه

حدش را هم دوست  يلجاجت ب يحت. غرورش هستم  نيدارد و من عاشق هم ياو غرور قشنگ.  ارمچقدر دوستش د ميبه او بگو

 .دارم 

. كند  يدانست چگونه وجودم را خاكستر م يكاش م. كند  يم باترياش را ز ييايچهره رو يفيزند اخم ظر يبا من حرف م يوقت

اما دوست .  ستين يل تر از او كسچون مطمئنم سنگد. او نخواهد داشت  يرو يريمطلب چندان تاث نيا دنيدانم فهم يم يول

.  ديبار طپ نيشدم و قلبم به خاطر عشق او نخست ريبار در مقابل نگاهش اس نياول يگفتم برا يكردم و به او م يداشتم جرات م
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 .عرفان سكوت كرد  نجايدرا. لحظه عمرم به ان وفادار بمانم  نيكه حاضر هستم تا آخر يعشق پاك

 :بخش گفت  يتسل ياو سوخت و با لحن يدلش برا يكم. گونه عاشق شده باشد  نياو اكرد  يهرگز فكر نم نينازن

او  ديشا.  يمحكم رفتار كن يليدختر خانم خ نيبا ا ديبه نظر من با يول.  يرس يشود و تو به عشقت م يدرست م زيانشااهللا همه چ_

 .كند  تتيخواهد اذ يو م. به ضعف تو برده است  يپ

 :گفت  يبا ناراحت عرفان

 . ستيحرفهاست و اهل كلك ن نيمحبوب من پاكتر و معصوم تر از ا. صحبت نكن  يطور نيلطفا در مورد او ا_

حدش  يب يكه عرفان مانعش شد و با مهربان ديداشت آنها را بشو ميتصم. از جا برخاست و ظرف ها را به آشپزخانه برد  نينازن

 :گفت 

 . ميشو يها را م ، برو استراحت كن من ظرف يتو خسته ا_

 .شود  يباعث زحمتت م_

 .؟ حاال برو و راحت بخواب  يچه زحمت_

 .پس با اجازه _

بالخره دست از افكارش .صحبت عرفان ذهنش را مشغول كرده بود .  ديمبل دراز كش يآشپزخانه را ترك كرد همان رو يوقت

او نشست و به  يكار به سالن آمد و روبرو انيعرفان هم پس از پا. داشت  اجيكه واقعا به آن احت نيريش يخواب. ديو خواب ديكش

منوال گذشت و او فارغ از گذشت زمان همچنان به  نيبه هم يساعت.  ستيتر شده بود نگر نيريچهره معصومش كه در خواب ش

 . ستينگر يمحبوبش م

نشست و آرام  شيعرفان شرمسار سرجا دنيبا د.  به اندامش داد و چشمانش را از هم گشود يكش و قوس نيبعد نازن يساعت

 .سالم كرد 

 ؟ يسالم ، ساعت خواب ، خوب استراحت كرد_

 .شد  ريد يليساعت چند است ؟ خ يراست يوا. ام برطرف شد  يآره ، تمام خستگ_

 . نديآ يم نجايبه ا ژهيمن دنيد يمهرآرا تماس گرفتند و گفتند امشب هم برا يآقا. نگران نباش _
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 .شود  يم شيدايهم پ ژهيمن گرياالن د. به سرو گوش خانه بكشم  يپس بهتر است دست_

 . ميده يبعد با كمك هم همه كارها را انجام م ميعصرانه را بخور_

 . ... رميپذ يدعوت شما را م ليبا كمال م_

 .برگشت  كيو ك يبعد با فنجان چا يقياز جا برخاست و دقا عرفان

 :گفت  يكرد و به شوخ يرا دچار شگفت نيعرفان نازن ياشتها

 . ينكن يپرخور اديمواظب باش ، ز_

 .امشب كوك كوكم _

 :به او انداخت و گفت  ينگاه طنتيبا ش نينازن

 ؟ ديامروز با عشقتان صحبت كرد_

 .بله _

 :سر داد و گفت  يخنده بلند نينازن

 . ديكلك يليه شما خكه من بخوابم ، واقعا ك ديبود كه اصرار داشت نيپس به خاطر هم_

پس از صرف عصرانه ، هر دو مشغول . خواهد فكر كند  يهر طور كه دلش م نياكتفا كرد و گذاشت نازن يفقط به لبخند عرفان

زده به  جانيو عرفان ه نينازن. و متعاقب آن در باز شد  ديزنگ به گوش رس يصدا يبعد از گذشت ساعت. نظافت منزل شدند 

 :فشرد و گفت  يباز كرد و او را به گرم ژهيمن ياآغوشش را بر يفور نينازن. طرف در رفتند 

 . يبه خونه ات خوش آمد_

 . يبه زحمت افتاد يممنون ، ببخش ترا خدا ، حساب_

 . نميكوچولو را بده به من بب نيحاال ا يكنم چه زحمت يخواهش م_

 .مبل رها كرد  يگذاشت و خودش را رو نيبچه را در آغوش نازن ژهيمن

 :كرد وگفت  نيرو به نازن عارف

 . ديبه من ، شما استراحت كن ديبچه را بده_
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 .كند  ياست كه آدم را خسته نم نيريكوچولو آنقدر ش ني، ماشااهللا ا ستميمن خسته ن_

 :به طرفشان آمد و گفت  عرفان

 ؟ ستيك هيبچه شب نيا نميبگذار بب_

 :گفت  نينازن. ا نگاه كرد صورتش ر يايبا دقت تمام ، زوا سپس

 .هر دو نفرشان است  هيبه نظر من كه شب_

 :گفت  يجد يليخ عرفان

 . شيمن است ، مخصوصا چشم ها هينه ، كامال شب_

 يكه متوجه گرسنگ نيبعد نازن يساعت.  ديگو يكه عرفان درست م دنديد يو با شگفت ستنديبه بچه نگر يشتريسه نفر با دقت ب هر

 ريكه آن دو را ز ژهيمن. كمك به او آشپزخانه رفت  يعرفان هم برا. غذا شد  دنيشده بود به آشپزخانه رفت و مشغول كش ژهيمن

 :كرد و گفت  شرو به همسر جانينظر داشت با ه

 .باشد  دهيوقتش رس گريكنم حاال د يشده اند من فكر م يميچقدر با هم صم نيبب_

 :گفت  زيآم حتينص يبا لحن عارف

 .آنها هم راحتتر هستند  يطور نيا.كنند دايخودشان را پ يكم ميو بگذار يبهتر است فعال عجله نكن_

 . ييباشد هر چه تو بگو_

افتاد و  نيبه دست نازن ژهيچشم من كبارهي.رفتند و با اشتها شروع به خوردن غذا كردند  زيو عارف سر م ژهيشد من دهيچ زيم يوقت

 : دينگران پرس

 دستت چه شده ؟_

 :جواب داد  اليخ يب نينازن

 .سوخت  يخورد و كم تابهيبه ماه ستين يزيچ_

 . ميباعث زحمتت شد يليتا به حال خ شبياز د! شرمنده  يوا_

 .حرفها بشنوم  نيجان دوست ندارم از ا ژهيمن_
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 نينازن. م ها به استراحت پرداختند عارف و عرفان مشغول شستن ظرفها شدند و خان انيدر پا. آرام صرف شد  يطيدر مح شام

 : ديدادن به بچه بود انداخت و پرس ريكه مشغول ش ژهيبه من ينگاه

 ؟. ميبچه شما را چه صدا بزن نيحاال ما ا يراست_

 :كرد گفت  يم يكرك مانند فرزندش باز يكه با موها ژهيمن

 . ميكه اسمش را غزل بگذار ميبود دهيقبال با عارف به توافق رس_

 .است  يقشنگ اريمبارك باشد ،اسم بس_

 .رفت  فونياز جا برخاست و به طرف آ نينازن. شد  دهيزنگ شن يهمان حال صدا در

 بله ؟_

 .منم ، مهر آرا _

آنها به گوشش  ياحوالپرس يصدا. استقبال از مهمانان رفت  يعارف از آشپزخانه خارج شد و برا. را زد  فونيزده آ جانيه نينازن

 :گفت  نينازن دنيبه محض د ديفر. ذوق زده به طرفشان رفت  نيبنابرا. مسعود هم همراهشان آمده است  ديفهم نيازنو ن ديرس

 . جاستيبه به ، دختر ما هم كه ا_

 .سالم عمو جان _

 ؟ يسالم دخترم چطور_

 :فت و گ ديگونه اش را كش طنتيستاره با ش. جلو رفت و سودابه و ستاره را در آغوش گرفت  نينازن

 خانم ؟ نينازن يكن يچكار م نجايتو ا_

 .كرده بود  يهوس قورمه سبز ژهيمن. آمده ام  ژهيكمك به من يبرا_

 :با عشق جوابش را داد و گفت  نينازن.قرار گرفت و سالم كرد  شيروبه رو مسعود

 پس ماندانا كجاست ؟_

 : ديغم آلود به نظرش رس مسعود

 .از دوستانش رفته ، جشن تولد دعوت داشت  يكيبه منزل _
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 ؟ يندارد حاال خودت چطور يبيخوب ،ع_

 :و گفت  ستينگر نينازن يبه چشمها ميمستق مسعود

 .شوم  يبهتر م نميب يتو را م يوقت_

همه . از مسعود استقبال كرد  يو به گرم اورديخودش ن يبه رو يول ديجمله مسعود را شن ديكه همان لحظه به كنار آنها رس عرفان

غزل  هيگر يبودند كه صدا وهيمشغول خوردن م يرا آماده كرد و همگ ييرايپذ ليوسا نينازن.در سالن دور هم گرد آمدند 

او را ساكت  ميمال يتا چه حد خسته است بچه را به آغوش گرفت و با تكان ها ژهيمن نستدا يكه م نينازن. شد  دهيكوچولو شن

 :گفت  يستاره به شوخ. كرد 

 ! يكن يم يچقدر خوب بچه دار_

 :گفت  ژهيتا خواست لب باز كند و جواب ستاره را بدهد من نينازن

 .خودش بچه دار شود  يانشااهللا روز. ديآ يهم به او م يلياتفاقا بچه خ_

عرفان .  ديخند يشده بود و م رهيبه او خ ركانهيافتاد كه زناخود آگاه نگاهش به مسعود . انداخت  ريشرمنده سرش را به ز نينازن

 :وارد اتاقش شد و با نفرت گفت . آنها را تنها گذاشت  يكوتاه يصحنه از جا بر خاست و پس از پوزش خواه نيا دنيبا د

 . ياشته باشنظر د نيهنوز به نازن يتوان يم يكه همسر دار يچطور وقت رتيغ يخورد مردك ب يا ، حالم از تو بهم م_

و بدون توجه به  ديكش ينفس راحت ديرا د نهيشكسته آ يتكه ها يوقت. كرد  يخال نهياش را سرآ يشد كه دق دل نيخشمگ آنقدر

 .اش وارد تخت شد  يدست زخم

شب را اعالم كرد  مهيساعت كه دو بعد از ن. كرد  ينم يكس احساس خستگ چيه ييگو. شب ادامه داشت  يها مهيتا ن يمهمان

 :گرفت و گفت  ژهيرا به طرف من يشده ا يچيسودابه بسته كادو پ يموقع خداحافظ. بر خاستند  يمهمانان از جا

 .كوچولو را ندارد  ني، اصال قابل شما و ا دييبفرما_

 ؟ ديديممنون ، چرا زحمت كش يليخ_

 . ميكه مزاحمتان شد ديبخش يبود م فهي؟ وظ يكنم چه زحمت يخواهش م_

 :فشرد و گفت  يدست فرد را به گرم عارف
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 . ديدوباره به ما سر بزن ميشو يخوشحال م ديشما حكم پدر مرا دار_

 . دياوريب فيچشم حتما شما هم تشر_

 :كرد و گفت  ژهيشده بود رو به من ريدلگ يكه از نبود عرفان كم نينازن

 . ديكن ياز آقا عرفان هم خداحافظ_

 :متعجب گفت  ژهيمن

 پسر كجاست ؟ نيدانم ا ينم_

 . ريآمد حتما با من تماس بگ شيپ تيبرا ياگر هم كار. باش  تي، مواظب خودت و كوچولو ستيمهم ن_

 .شوم  يچشم مزاحمت م_

 :گفت  ياز رفتن مهمانان ، عارف عصب بعد

 ؟ امدين رونيبا مهمانان ب يخداحافظ يدارد ؟ چرا برا ييپسر چه معنا نيا يدانم كارها ينم_

 :با آرامش گفت  ژهيمن

 . يو به او سر بزن يبهتر است برو. آمده باشد  شيپ يمشكل شيبرا ديشا_

آرام در را  نيبنابرا.  دينشن يجواب يچند ضربه به در نواخت ول. به طرف اتاق برادرش رفت  يگريبدون گفتن حرف د عارف

 دهيعرفان خواب ديبه طرفش رفت و د. افتاده است  ياو اتفاق يبرا ديشكسته فهم نهيوضع اتاق و آ دنيبا د. گشود و داخل اتاق شد 

آرام دستش را  يليرا آورد و خ هياول يبا عجله جعبه كمك ها نيبنابرا. اش افتاد  يونناخوداگاه چشمش به دست خ. است 

كنجكاو  ژهيمن.ب آورد بر ل يكرد خونسرد باشد و لبخند تصنع يهمسرش سع دنياتاق را ترك كرد با د يوقت. پانسمان كرد 

 : ديپرس

 به تو نگفت ؟ يزيچ_

 .نه خواب بود _

 ؟ ديطول كش نقدريپس چرا ا_

 .كردم  يدستش را پانسمان م_
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 ؟ دستش ؟ دستش چه شده ؟ يچ_

 :و گفت  ديكش يقينفس عم عارف

حاال بهتر است .  ستين بيعج اديز شيكارها نياو هنوز جوان است و ا ميبهتر است فكرش را نكن.شده است  ريدرگ نهيبا آ ايگو_

 . ميخسته هست اريكه بس مياستراحت كن

 .  زديفرزندش را در آغوش گرفت و به همسرش كمك كرد كه از جا بر خ سپس

 دهم فصل

 اول قسمت

 يخواست بخوابد ول يهنوز دلش م. از جا بر خاست  يبا خستگ. ازرد يو چشمانش را م ديكش يپرده سرك م ياز البه ال افتاب

 ييبا كسالت از جا بر خاست و به طرف دستشو. بروند ديداشتند به خر ميقرار داشت و هر دو تصم لهيامكان نداشت ان روز با جم

 .برطرف شد ياش تا حد يخستگ شيبعد از شستن دست و رو. رفت

به  ينگاه. ر خانه حاكم بود ب يبيسكوت عج. رفت  نييلباس پا ريافشانش را شانه زد و بعد از تغ يو موها ستاديا نهيا مقابل

 يبود و فقط تلفن دهيرا ند لهيشد كه جم يم يچند وقت. شد  يبدون خوردن صبحانه راه نيبنابرا. شده بود  ريساعتش انداخت د

 .شده بودند گريحال همد يايجو

 يصبرانه انتظارش را م يكه ب لهيجم دنيبا د. بعد در باز شد و پا به منزل گذاشت  يقيدقا. زنگ را فشرد  ستاديمنزلشان ا مقابل

 :كرد و گفت يخنده ا ديكش

 .شد ريد يسالم ، ببخش اگر كم-

 :گفت تيبا عصبان لهيجم

 .يكن يم يبدقول شهيچند ساعت است كه منتظر سركار هستم ؟ اصال تو هم يدان يم ؟يكم-

 م؟يبرو ديكجا با نميگفتم كه ببخش ، حاال بگو بب-

 .باشد يفكر كنم برنامه خوب.، اخر سر هم ناهار به دعوت شما يهم ولخرج يشهر، ذره ا گردش در يخوب معلوم است كم-

 .افتم يپس م يكه االن از گرسنگ ميبخور يزيچ كياول هم  ميو برو ميفتيپس بهتر است زودتر راه ب. هم خوب است  يلياره خ-
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 ؟يچطور؟ صبحانه نخورد-

 .هنوز هم خسته هستم يكن يباور نم. شدم وقت نكردم صبحانه بخورم  دارياز خواب ب ريد يليامروز خ-

 :گفت  زيسرزنش ام يبا لحن لهيجم. اش را خورد  ازهيخم سپس

 .زود تر بخواب يكم ؟يبمان داريوقت ب ريكه شب ها تا د يمجبور هست-

 :رفت گفت يم شيهمان طور كه پ نينازن

 ينگرم چه حال خوش ينشسته و به او م ميكه رو به رو يوقت لهيجم يكن يباور نمشود با بودن مسعود بروم و بخوابم؟  يمگر م-

 .كنم يم دايپ

 ؟يازدواج كن يخواه ياصال مگر تو نم. يبرو رانيو به ا ياز او دل بكن يروز ديبا ؟يكار تو اشتباه است باالخره كه چ نيا-

 :سرسختانه جواب داد نينازن

 .خوشبخت هستم اريهم بس يطور نيدارد كه ازدواج كنم ؟ من هم يلياصال چه دل. كنم  ينه هرگز ازدواج نم-

 ياگر تا به حال سع يدان ياصال م. يكن يخودت را هم نابود م يمسعود ، زندگ يعالوه بر زندگ تيكارها نيبا ا يا وانهيبه خدا د-

 ؟يشد يحتما موفق م ياو را فراموش كن يكرده بود

 خواهم او را فراموش كنم ؟دارد ب يليچه دل-

 :ديكش اديفر تيبا عصبان لهيجم

به .  يبردار ايدست از رو ديبه تو تعلق ندارد و با گريكه او د يريبپذ ديناخواه با ايخواه ! زن يفهم يچون او زن دارد م وانهيد-

 .تو گناه است يكارها نيخدا ا

 :با بغض گفت نينازن

فهمم چرا تو و عرفان  ياصال نم. كه اصال حوصله اش را ندارم  ميبگو دي، با يازارم بده تيحرفها نيامروز با ا يخواه ياگر م-

 دست از مسعود بكشم؟ دييبه من بگو ديخواه يم شهيهم

 :با محبت گفت لهيجم

نوع  كند و او از يفرق م يالبته دوست داشتن عرفان كم. مهم است  مانيات برا ندهيو ا ميكه تو را دوست دار نيبه خاطر ا-
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 .تو را دوست دارد يگريد

 :ديرا تنگ كرد و موشكافانه پرس شيچشم ها نينازن

 است؟ يگريكه دوست داشتن عرفان از نوع د ستيمنظورت چ-

.  ينيب يكه عشق عرفان را نسبت به خودت نم يشده ا نينگو نه ، تو ان قدر با مسعود عج يرو يبه راه اشتباه م ميگو يم يوقت-

 .كه نشانه عشق است و بس يلرزش. لرزد يم شيافتد چگونه صدا يهر گاه نگاهش به تو م يدان ينم

خنده  انيدر م. كرده است  يبرداشت اشتباه نيچن لهيدانست چطور جم ينم. به خنده افتاد  لهيجم يصحبت ها دنياز شن نينازن

 :گفت

 .ندارد يعالقه ا چيو مطمئن باش كه عرفان به من ه يردتو اشتباه ك گريبار د نيخانم عاشق؟ ا يزن يحرف را م نيتو چرا ا-

 ؟يقدر مطمئن هست نيتو از كجا ا-

 .زد يچقدر با احساس در مورد او حرف م يدان ينم. سخن گفت يگريعرفان از عشقش به دختر د شيپ يچون مدت-

 :از عرفان گفت ديكلفت كرد و به تقل يرا كم شيصدا سپس

 ...سوزاند و قلبم را به طپش در اورد يوجودش و نگاهش روحم را م-

 :تكان داد و گفت يبا افسوس سر لهيجم.  ديبلند خند يبا صدا و

 .ياز كجا معلوم كه ان دختر تو نباش. متاسفم  اريبس تيبرا نينازن-

 :گفت يبا خستگ نينازن

عشق را  نياگر او به من عالقه دارد چرا ا اصال.  يكه من و عرفان را بهم ربط بده يدار يدانم تو چه اصرار ي، نم لهيبس كن جم-

 .كند يابراز نم

 :با لجاجت گفت لهيجم

 يترسد و م يتو و مسعود م نيچون از عشق ب. كند ياخم نكن ، او هرگز عشقش را به تو اعتراف نم ،يفهم ينم ميگو يم يوقت-

 ...شود و  يم ديان وقت به طور قطع از تو ناام. خواهد بود  يكه عالقه اش را بروز دهد جوابش منف يداند در صورت

 :را قطع كرد و گفت لهيخرف جم تيبا قاطع نينازن
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 .و ادامه نده گريبس كن د-

را انجام دادند و هر كدام با افكار  شانيان روز هر دو در سكوت كارها. به حالت قهر ، چند قدم جلوتر از او حركت كرد  سپس

 :قرار داد و با محبت گفت نيدست نازن يدستش را رو لهيموقع صرف ناهار ، جم.  خود سرگرم بودند

 .ات هستم ندهيقدر نگران ا نيخاطر است ا نيدوست دارم و به هم يليمرا ببخش اگر ناراحتت كردم باور كن من تو را خ-

 :زد و گفت يلبخند نينازن

 .ميرا بخور مانيو هر دو غذا ميرا فراموش كن زيهمه چ ايحاال ب.  دميكش اديتو هم مرا ببخش اگر سرت فر-

 :خورد گفت يهمان طور كه دسرش را م نينازن. شدند شانيبا اشتها مشغول خوردن غذاها سپس

 ؟يندار ياز جابر خبر تازه ا يراست-

 :با اندوه گفت لهيجم

 .مادرم اجازه نداد يبه انجا بروم ول التيتعط ياز من خواسته بود كه برا. ديبه دستم رس ينامه ا شيماه پ-

 تو تنگ نشده است؟ يمادرت دلش برا يعني ؟يباش نجايا يخواه يم يتا ك-

. كند يدر حق من م يكار لطف بزرگ نيكند با ا يفكر م ياز همه دلتنگ من است ول شتريكه مادرم ب نجاستياتفاقا جالب ا-

 .اورم يندارد من هم طاقت م يراديا

 .يبرو دنشانيدهد به د يشود و به تو اجازه م يوضع خسته م نيمادرت از ا ي، حتما روز نباش دينا ام-

 :به خود گرفت و گفت يشاد افهيزود ق يليخ لهيجم

 . ستمين ديمن اصال نا ام-

به خانه  نينازن يوقت. جدا شدند  گريغروب بود كه دو دوست از همد يها يكينزد. در سكوت مشغول خوردن دسر شد سپس

 :ارام گفت. كه مشغول مرتب كردن منزل هستند ديسودابه و ستاره را د ديرس

 .ديسالم ، خسته نباش-

 ؟يكرد ريسالم ، د-

 يچند وقت. ميبا هم حرف زد يو كل ميرفت لهيبعد به منزل جم.  ميخورد رونيناهار را ب نيهم يبرا.  ديطول كش يليخ دمانيخر-
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 .ميودب دهيرا ند گريهمد يبود كه درست و حساب

 .يدر اور ييو او را از تنها ياو برو دنيبه د شتريكن ب ياست سع يياو دختر تنها ،يكرد يكار خوب-

 .ميخاله جان مهمان دار يراست-

 :گفت يبا دستپاچگ سودابه

 نه ، چطور؟-

 :به اطراف اشاره كرد و گفت نينازن

 د؟يپس چرا ان قدر خودتان را به زحمت انداخته ا-

 :با خنده گفت ستاره

 نه مامان جان؟. عادت دارد از من كار بكشد  يمامان هر از گاه-

 :رفت گفت يهمان طور كه به اتاقش م نينازن. سه به خنده افتادند هر

 .به شما كمك كنم  ميمن هم بعد از عوض كردن لباس ها ديپس اجازه بده-

 . ميپس منتظر-

 :كرد و گفت از رفتن دختر جوان ، ستاره به مادرش رو بعد

 ؟ نديايب نجايقرار است فردا خانواده اش به ا دييبگو نيبه نازن ديخواه يمامان نم-

و او را با خودش به گردش ببرد تا ما همه  ديايبه مسعود هم گفته ام صبح به دنبالش ب. كنم رشيغافلگ يخواهم حساب ينه م-

 .ميكارها را انجام ده

 .ميشده است كه مهمان دارمشكوك  يكم نيكنم نازن يفكر م يول-

 .باشند ديتواند حدس بزند كه مهمان ما راحله و سع يهرگز نم ميهر چقدر هم شك كند كه مهمان دار-

منزل را  ونيو ستاره دكوراس نينازن شنهاديبه پ نيبنابرا. هر دو سكوت كردند و مشغول انجام دادن كارها شدند  نيامدن نازن با

 يليان شب همگب انقدر خسته بودند كه خ. و شام خوردند دنديبه خانه دست از كار كش دياخر شب با برگشتن فر. عوض كردند 

 .زود به خواب رفتند
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 :ديخواب الود پرس.  ديباز ستاره را د مهين يبا چشمان. دياز خواب پر يدست يصبح با تكان ها نينازن

 چه شده ؟-

 .ديپاشو مسعود به دنبالت امده كه با هم به گردش برو-

 شده؟ يخبر-

 .خواهد تو را به گردش ببرد ينه فقط م-

 .خواهد بخوابم يفقط ذلم م. به او بگو من امروز اصال حوصله گردش را ندارم-

 .ديا يچقدر از معطل شدن بدش م يدان يو م يشناس يتنبل زودباش، زود باش، تو كه مسعود را م-

 :از جا بر خاست و گفت يحال يبا ب نينازن

 .ميا يم گريد قهيخوب، تا چند دق اريبس-

را دور  يوارد سالن شد همگ يوقت. متعجب و نگران شده بود  ياز دعوت مسعود كم. اماده شد  عيسر نياز رفتن ستاره نازن بعد

 .ديهم د

 .سالم-

 :ديسودابه با لبخند پرس. نگاه ها به او دوخته شد  نينازن يصدا با

 ؟يسالم دخترم ، خوب استراحت كرد-

 .كنم يم يهنوز هم احساس خستگ يبله ، ول-

 :گفت مسعود

 م؟يكه زودتر برو يحاال اماده ا. ديا ياز تنت در م يام خستگ دهيتدارك د تيكه من برا يبا برنامه ا-

 .ميبله برو-

 .ميبله برو_

با  نيكنار هم نشستند نازن نيدر ماش يوقت. كرد و همراه او روان شد يعجوالنه ا يهم خداحافظ نيستن مسعود، نازنبرخا با

 :ديپرس يحد يب يكنجكاو
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 ؟يبرو يخواه يحاال كجا م_

 .ميكنيگردش م يدر شهر كم ست،فقطيمد نظرم ن يخاص يجا_

 ؟يگردش دعوت كرد يچرا از من برا_

 .را بزنم ميحرفها يدارم با كس اجيمن احت يدان يم. ميوقت بود كه با هم به گردش نرفته بود يليچون خ_

 شود ياگر ماندانا بفهمد ناراحت م يكن يفكر نم_

 :زد و گفت يپوزخند مسعود

بهتر هر دو نفرمان  يبرا ينطوريا كنميفكر م.ستيمهم ن شيمن برا يخودش هست كه اصال كارها ياو آنقدر سرگرم كارها_

 .باشد

 ......كه  يمسعود مگر تو قول نداده بود_

 .خارج كرد  فشيآن را از ك عيسر. بلند شد  شيتلفن همرا يصدا

 . دييبله بفرما_

 . نيالو ، سالم نازن_

 ؟ يسالم حال شما چطور است ؟ خوب هست_

 ؟ يممنون تو چطور_

 چطورن ؟ شيو دختر كوچولو ژهي، من يمنم خوبم مرس_

 ؟ يكن يآنها هم خوب هستند ، خوب چكارم_

 .ندارم  يكار خاص_

 . ميبا هم به گردش برو يندار ياگر كار ميخوب شد راستش زنگ زدم كه بگو يليخ_

 :شرمسار گفت  نينازن

 .ببخش عرفان االن با مسعود هستم _

 :عرفان گرفت و گفت  يصدا ناخودآگاه

www.IranMeet.com

www.IranMeet.com


W
W

W
.IR

ANMEET.C
OM

 

 

كتابخانه نودهشتيا  گل قلعهمريم–عشقسفر                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٦٧

 ؟ يندار يشوم كار يجدا پس خوش بگذرد ، مزاحمتان نم_

 .نه قربانت سالم برسان _

 .، خداحافظ  نطوريتو هم هم_

 .....خدانگهدار _

 .حرفش را تمام كند ارتباط قطع شد  نيكه نازن نيقبل از ا و

 : ديپرس يبا كنجكاو مسعود

 بود ؟ يك_

 .عرفان _

 داشت ؟ يكار_

 . ميدش بروخواست اگر وقت داشته باشم همراه من به گر ينداشت فقط م ينه كار خاص_

 .مبارك باشد  لتيموبا يراست_

 .عرفان است  هيممنون هد_

 : ديپرس يجد يليخ مسعود

 است كه من خبر ندارم ؟ يشما موضوع نيب.  ستيچ شيكارها نيا ليدل_

 :گفت  يبا دلخور نينازن

تو  يموضوع برا نيا ديعشقم را فراموش كنم ؟ اصال با يزود نيوفا هستم كه به ا يمن آنقدر ب يكن يبس كن مسعود ، تو فكر م_

 . يازدواج كرده ا گريداشته باشد ؟تو كه د تياهم

 :گفت  يبا مهربان مسعود

دهم  ياجازه نم يتو هنوز مال من هست ياست ول يگرچه خواسته ، خودخواهانه ا.  يكنم هنوز به من تعلق دار يچون احساس م_

 .شود  كيعرفان به تو نزد

با  نيبنابرا. است  نيخمشگ اريتمام عضالت صورتش در هم فشرده بود و نشان داد كه بس. به مسعود انداخت  ينگاه نيزننا

www.IranMeet.com

www.iranmeet.com


W
W

W
.IR

ANMEET.C
OM

 

 

كتابخانه نودهشتيا  گل قلعهمريم–عشقسفر                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٦٨

 : ديپرس اطياحت

 شود ؟ يماندانا چه م فيپس تكل_

 :خونسرد جواب داد  يليخ مسعود

 .خورد  يبا من نم يدهم ، او بدرد زندگ يطالقش م_

 : ديكش اديفر تيبا عصبان نينازن

زنم احساس  يبا تو حرف م يوقت يباور كن من حت.  يكار را ندار ني؟ او زن تو است و تو حق ا ييگو يچه م ياصال متوجه هست_

بهتر است تو به .شود  دهيبخاطر من از هم پاش يگريكس د يزندگ نمينه ، مسعود من طاقت ندارم كه بب. كنم  يعذاب وجدان م

خواهد تا آخر عمر عذاب  يدلم نم.صورت من هم با تو ازدواج نخواهم كرد  نيا ريدر غ يدهه بات در كنار ماندانا ادام يزندگ

 .بمانم  بنديبه عشقمان پا شهيهم يدهم كه برا يمن هم به تو قول م. باشد  رميگ بانيوجدان گر

 :پر غم گفت  يبا لحن مسعود

دراز  انيمن سال.  ديكسش ميعذاب خواه يهر كدام به گونه ا.  ميكن دايدست پ يبه خوش ميتوان يكداممان نم چيه يطور نيا يول_

چرا ؟ پس . كرد  يمن خواه يخودت را فدا يكنم و تو هم زندگ يبه او ندارم زندگ يعالقه ا چيكه ه يعاطفه ا يب يكنار همسر

 شود ؟ يچه م يسهم ما از زندگ

 :گرفت گفت  ياش را م هيگر يجلو يكه به سخت يدر حال نينازن

صحبت ها مرا  نيا.  ميموضوع بگذر نيحاال هم بهتر است از ا. هستم  يراض نميتوانم تو را هر روز بب يكه م نيفقط به ا من_

 .دهد  يعذاب م

 .چشم خانم گل امر ، امر شماست _

 :سر داد و گفت  يخنده ا نينازن

 .دعوت كن  يبستن كيشود پس مرا به  يحاال كه امر من اطاعت م_

 . يبستن يبه سو شيچشم پ_

در راه . هم موفق شد  ياديببرد و تا حد ز نينازن اديبحث صحبتشان را از  يخود را كرد تا تلخ يروز مسعود حداكثر سع آن
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 :گفت  يبا خوشحال نيبازگشت نازن

 .داشتم  زيروز خاطر انگ كيواقعا  يطوالن يپس از مدت ها_

 :گفت  طنتيبا ش مسعود

 .، صبر كن  شود يهم م زتريخاطر انگ_

رو به مسعود . از سكوت آنجا تعجب كرد  نيوارد منزل شدند نازن يوقت. شد  ادهيپ ليبا تعجب به او نگاه كرد و از اتومب نينازن و

 :گفت 

 كجا هستند ؟ هيپس بق_

 .رفته اند  رونياز خانه ب ديدانم شا ينم_

 نگفتند ؟ يزيپس چرا به ما چ_

 .آمده است  شيدفعه پ كيحتما _

 .همان حال ستاره شادمان به طرفشان آمد  رد

 ؟ ديآمد يسالم شما ك_

 چه خبر است ؟ نجاي، ا ميديتازه رس_

 . ديرا گرفت و همراه خود كش نيجواب دست نازن يبجا ستاره

 ؟ يبر يمرا كجا م_

 . منيخوب معلوم است به سالن نش_

 ؟ ميمهمان دار_

 ؟ يديبله از كجا فهم_

 . ديكن يم ييراياز مهمانان خاص ، آنجا پذ شهيخوب شما هم_

 . يسوال نكن گريحاال هم بهتر است د. هستند  يمهمانان ما چه كسان ييبگو يتوان يمطمئنم نم يحدست درست است ول_

. مهمانان دهانش از تعجب باز ماند  دنيوارد سالن شد با د يوقت. شد  يبه دنبال ستاره راه عيكنجكاو شده بود سر يليكه خ نينازن
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. او آمدند  يكه حال دخترشان را درك كرده بودند به سو ديراحله و سع.  نديكرد پدر و مادرش را در سالن بب يهر گز فكر نم

 :و گفت  رفتراحله دخترش را در آغوش گ

 .تنگ شده بود  تيچقدر دلم برا يدان ي، نم زميشود عز تيمامان فدا_

. شد  يگونه جار يرو شياشك ها. و تنگ به خود فشرد  ديشد ، مادرش را بوس يخارج م يكه كم كم از بهت زدگ دخترجوان

از غصه . دردل كند  شياو قرار دهد و ساعت ها برا نهيس يدوست داشت سرش را رو. داشت  اجيبه آغوش گرم مادر احت دايشد

و نگاه دختر جوان به پدر دوخته  ديكش نيبه سر نازن زيمحبت آم يدست ديسع.  اردبگذ انيو مشكالتش را با او در م ديبگو شيها

 :بغض آلود گفت  يبا لحن. شد 

 .كردم  يشما دق م يداشتم از دور.  ديكه آمد ديبابا جان ، چقدر خوب كرد_

 . زميعز يبهتر است آرام باش گري، حاال د ميما هم دلتنگ بود_

 :و گفت  ديور گردن پدر حلقه كرد و محكم گونه اش را بوسرا د شيدستها يشگيطبق عادت هم نينازن

 .شوم  شمايهر دو يفدا_

 . ميگرد يشوم و زود بر م يم ريدلگ يحرفها بزن نياز ا ياگر بخواه.  ميتو آمده ا دنيد يخدا نكند دخترم ، من و پدرت برا_

 :گرفته بود با وحشت گفت  يكه حرف مادر را جد نينازن

 . دي، ببخش ديزنم كه شما دوست نداشته باش ينم يحرف گرينه ، نه ، د_

 :رو به او كرد و گفت  نينازن.شد كيبه آنها نزد سودابه

 ؟ ديموضوع را به من نگفت شبيخاله جان ، چرا همان د_

 .كنم موفق شدم  يكنم و فكر م ريخواستم تو را غافلگ يم_

 :رو به راحله كرد و گفت  سپس

 . يبا او آشنا شو يدوست داشت يليم مسعود هستند كه خپسر شانيكنم ا يم يمعرف_

 يمثل آن بود كه مسعود خودش را م. راحله موشكافانه نگاهش كرد .  ستاديا ديراحله و سع يآنها آمد و روبه رو يبه سو مسعود

 . .....داشت و عشق اودر قلبش محفوظ مانده بود  يرا كه هنوز هم مثل سابق دوستش م يهمان مسعود.  ديد

www.IranMeet.com

www.IranMeet.com


W
W

W
.IR

ANMEET.C
OM

 

 

كتابخانه نودهشتيا  گل قلعهمريم–عشقسفر                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٧١

 :او را درك كرد و آرام كنار گوشش گفت  يراحله به مسعود ، سودابه متوجه حال او شد و وضعت روح رهينگاه خ از

 .او را دوست دارم  ياست كه طور خاص اديشباهت ز نيا نيداداش مسعود است به خاطر ا هيشب يليخ_

آن روز بزرگ تر ها از . با او برخورد كرد  تيميهم با صم ديسع. با مسعود دست داد  يو به گرم بر خود مسلط شد راحله

در  نينازن. قصه بود  كيآنها مانند  يكه برا يسخنان. دادند  يكردند و جوان ها با لذت به سخنان آنها گوش م يم اديخاطراتشان 

 : تگف دينوش يكه قهوه اش را م يحال

كه شما  يدر حال. مانده است  يميقدر صم نيهمه سال هنوز هم ا نيبعد از گذشت ا يدوست نيكه چطور اكنم  يمن تعجب م_

 . ديديد يرا هم نم گريهمد

 :و گفت  ديكش يقينفس عم ديسع

درست است كه ما در .  مينگه دار ديزنده و جاو مانيو عشق را در قلب ها يدوست ديدخترم ، ما با ستين دنيبه د يعشق و دوست_

. از خاطرمان محو شود  گريهمد اديشود كه  يمسئله باعث نم نيا يول مينيرا بب گريهمد ميو دو سال هرگز نتوانس ستيب نيطول ا

 يو سودابه را در كنار خودم احساس م ديفر شهيهم مانيدوست يها يادگاريعكس ها و  دنيچند سال با د نيمن كه در طول ا

 .داشته است  ياديز ريروابط تاث نيخودش در ا نيما هرگز قطع نشده وا ينامه ها و تلفن ها البته. كردم 

 :گفت  سودابه

شوم سراغ آن  يكرده ام و هر وقت دلتنگ شما م يداده بود خوب نگهدار هيرا كه راحله به من هد يمن هنوز آن عروسك_

روز با هم به  كي. گفت كه بچه دختر است  يراحله مدام م. آن زمان من مسعود را باردار بودم  ديآ يم ادمي. روم  يعروسك م

دانستم نقشه او  يم.عروسك را برداشت  يآمد راحله با ناراحت ايبچه به دن يوقت.  ديمن خر يعروسك را برا نيا ميرفت ديخر

خوشش آمده بود و از شانس بد ما آن عروسك  يليخراحله از آن عروسك . خودش بردارد  يخواست آن را برا يم ستيچ

من آن را . من است  زيعز وستد يادگاري نيكردم و عروسك را از او گرفتم و گفتم ا يمن زرنگ. عروسك مغازه بود  نيآخر

 .دختر است  كيبچه ام كه حتما  نيدوم يدارم برا ينگه م

 . دياز همه خند شيو راحله ب دنديآن خاطره همه خند يادآوري با

 :و گفت  ديكش يآه سودابه
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 . ميشد يكاش هرگز بزرگ نم يا.  ميدانست ينم يزيچ اياصال از غم دن.  ميآن زمان ما جوان بود_

 :جو حاكم بر سالن با خنده گفت  دنيبا د نينازن. داشتند  ينيريش يايواقعا كه چه دن. غم آلود او همه را به فكر فرو برد  لحن

 ندهيتواند در آ يهمه م نهايازدواج ما ، بچه دار شدن ما ، ا.  ميرا بساز يشاد يايدن تانيبرا ميتوان ياما حاال ما فرزندان شما م_

 .باشد  زيشما خاطر انگ يبرا

بودند و حرف  داريصبح ب يها يكيتا نزد. بود  زيخاطر انگ يبود هر لحظه زندگ نيحق با نازن. حرف او لبخند بر لب آنها نشست  با

 . رفتنديپذ ليبا كمال م گرانيسودابه همه را به خواب دعوت كرد و د. شد  انيدر چهره راحله نما يآثار خستگ. زدند  يم

**** 

خواب آلود .  ديرا د ديويرا باز كرد د شيچشم ها. كرد  يم ياحساس منگ. خواب را از چشمانش زدود  يدر هم و برهم يصداها

 :گفت 

 شده ؟ يزيسالم ، چ_

 :نگاهش كرد و گفت  نهيزد از آ يرا شانه م شيهمان طور كه موها ديويد

 .كند  يم ياسباب كش يكنار هي،فقط همسا فتادهين ياتفاق خاص_

 ؟ يبرو يخواه يم ييتو جا_

 تا من برگردم ؟ يمان يم نجاي؟ا يتو چ. از دوستانم بروم  يكي شيپ ديبله ، با_

 :و گفت  ديدوباره دراز كش ماندانا

 .هستم  نجايمن ا_

 :به مسخره گفت  ديويد

 ؟ ييشود كه تو شب و روز كجا يكنجكاو نم رتتيغ يپس آن شوهر ب_

 :با نفرت گفت  ماندانا

 .او آنقدر با مهمانانش سرگرم است كه اصال فراموش كرده كه زن هم دارد . زند  يكه حالم را به هم م اورياَه ، اسم او را ن_

 :و آمد و گفت كنار ا ديويد

www.IranMeet.com

www.IranMeet.com


W
W

W
.IR

ANMEET.C
OM

 

 

كتابخانه نودهشتيا  گل قلعهمريم–عشقسفر                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٧٣

 من صبرم كم است ؟ يدان ي؟تو كه م يرا تمام كن انيجر نيا يخواه يم يپس ك_

 :زد وگفت  يپوزخند ماندانا

 او ؟ يپولها يبرا ايبه من كم است  دنيرس يصبرت برا_

 .خواهم  يبس كن ماندانا ، من خودت را م_

 .كردم  يباز شيخسته شدم از بس كه نقش زن عاشق را برا. را بكنم  هيروزها قال قض نيدارم هم مياتفاقا تصم_

 .فعال خداحافظ . كنم  يدر موردش صحبت م شتريبرگشتم ب يپس وقت_

و دوستانش  ديويشب قبل تمام وقت خود را با د. جواب او را داد و دوباره به خواب رفت  يآن قدر خسته بود كه به سخت ماندانا

 .كرد  يهم به خاطر افراط در خوردن مشروب سرش درد مگذرانده بود و حاال 

**** 

 ؟ ديدختر ها ، آماده شد يآها_

 . ميبله ما آمد_

. گردش در شهر از خانه خارج شدند  يبرا نيخارج شدند همه سوار بر ماش شانيو ستاره آراسته از اتاقها نينازن يبعد وقت يقيدقا

ستاره از .را داشته باشند  يرها را به حال خود گذاشتند تا در كنار هم ساعات خوشهمراه مسعود بودند و بزرگت نيستاره و نازن

 . دنديخند يكه از ته دل م ختبه آنها اندا ينگاه نهيآ

 .خوشحال هستند  يلياز بودن در كنار هم خ_

 :و گفت  يدر جواب خواهرش لبخند مسعود

 ستينظر تو چ نينازن. خورم  يپاك غبطه م يها يدوست نيبه ا يليمن خ. هستند  گريهمد يبرا يكه چقدر دوستان خوب داستيپ_

 ؟

جواب  يحال يبا ب. كرد  يم يكالفه بود و احساس خستگ يدانست ول يرا نم لشيخودش هم دل. ساكت بود  يليآن شب خ نينازن

 :داد 

 .شود  يم دايدوره و زمانه كم پ نيها در ا ينوع دوست نياست ا حيشما كامال صح يحرفها_
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 : ديپرس ستاره

 ؟ يا دهيها آنها را د يچه خبر ؟ تازگ زمانياز دوست عز يراست_

 .تنگ شده است اما اصال حوصله رفتن به آنجا را نداشتم  يليو غزل خ ژهيمن يكه دلم برا نينه، اصال با ا_

 افتاده است ؟ يچرا ؟ اتفاق_

 :گفت  يبخش نانيو با لحن اطم ديبه طرف مسعود چرخ نينازن

 .كنم  ياست احساس كسالت م يبه آنها ندارد فقط خودم چند روز ينه اصال ، حال من ربط_

 : دينگران پرس مسعود

 ات بد است ؟ ي؟ حال جسمان يشده ا ضيمر ديشا_

 :كالفه گفت  نينازن

 .ندارم  يچندان خوب يروح تيكنم وضع يدانم ، فكر م ينم_

 .باشد  يله امسئ ديشا يدكتر مراجعه كن كيبه  ديفردا با_

 .شود  يكنم الزم باشد ، حتما تا فردا حالم بهتر م ينه فكر نم_

شاد و با اشتها  اريبس يطيغذا در مح. مورد عالقه اش را سفارش داد يهر كس غذا. و با هم داخل شدند  ستادنديرستوران ا مقابل

كردن  ادهيمسعود بعد از پ. منزل برگشتند  كامل به تيبا رضا يبود و همگ يخوب اريهمه شب بس يآن شب برا. خورده شد 

 .ددداشت به خانه اش برگر ميدخترها تصم

 :و گفت  ستاديمقابلش ا نينازن

 . ييايب نجايبهتر است فردا با همسرت به ا_

 ؟ ديايچطور از او بخواهم كه همراهم ب ستيوقت در منزل ن چيماندانا ه يوقت_

 .به توجه تو دارد  اجياست كه احت يمراقبش باش او زن جوان شتريب_

 .قرمز شده  يچشمانت از خستگ يو بخواب يتو هم خوب است زودتر برو. كنم  يدعوتش م نجايبه ا دمياگر امشب او را د_

 . ريشب بخ_
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 . ريشب تو هم بخ_

گفت و به  يدسته جمع يريشب بخ. مشغول گپ زدن بودند  يبزرگ ترها بدون خستگ. به سالن رفت  نياز رفتن مسعود نازن بعد

و  ستاديمقابل پنجره ا يقيدقا يبرا. روحش است كه آزرده شده است  نيو ا ستين ماريدانست كه جسما ب يم. طرف اتاقش رفت 

ارتباط  يوقت. را از آن خارج كرد و شماره عرفان را گرفت  ليموبا يرفت گوش فشيناخودآگاه به طرف ك. به باغ چشم دوخت 

بزند فقط به  يبدون آن كه حرف نينازن يول ديچيپ ياو در گوش يچند بار صدا.  ديعرفان به گوشش رس فيضع يبرقرار شد صدا

. خبر بود  يبود كه از عرفان ب يمدت. كرد  ياحساس راحت يلحظه ا يبرا. تماس را قطع كرد  نيعرفان خشمگ. او گوش داد  يصدا

بود با او  يمدت يحت.  ديآ ينم دنشيكند و به د يم هياو را تنب يدانست عرفان به چه جرم ينم. او تنگ شده بود  يصدا يدلش برا

عرفان .  ديكش يآه ديعرفان را شن يصدا يوقت. گل كرد و شماره اش را گرفت  طنشيش گريبار د. تماس هم نگرفته بود 

 :داد زد  نيخشمگ

 .كارها باشد  نيكن كه اهل ا لهيپ گريد يكارها را ندارم ، برو به كس نيمن حوصله ا_

مهم باشد  شيقدر برا نيا ديدانست چرا عرفان با ينم. خنده اش گرفت  شياز خودش و كارها نينازن. ارتباط را قطع كرد  سپس

 ديطور است چرا با نيپس اگر ا. نه ، من هنوز به مسعود وفادارم  يدوستش دارم ؟ ول يعنيخود اعتراف كرد  شيبا وحشت پ.

از آن هراس داشت برسرش  شهيكه هم ييبال. آمد  شينگران عرفان باشم ؟ آنقدر كالفه بود كه ناخود آگاه اشك به چشم ها

 .آمده بود و آن دردسر عاشق شدن بود 

 .بعد مادر وارد اتاق شد  يقيدقا. را از چهره زدود  شيبه در اشك ها يضربه ا يصدا با

 :ظاهرى بر لب آورد و گفت لبخند

 حبت هايتان تمام شد؟ص-

 .نه،آنها هنوز مشغول صحبت هستند ولى من تصميم گرفتم پيش دخترم بيايم و كمى با او حرف بزنم-

 :كه به اين هم صحبتى شديدا احتياج داشت با شادى گفت نازنين

 .خيلى خوب كارى كردى مامان،اتفاقا يك دنيا حرف توى دلم تلنبار شده است-

 :كه حال دخترش را درك مى كرد دستش را گرفت و با مهربانى گفت راحله
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 خب حاال براى مامان تعريف كن ببينم اوضاع و احوال چطور است؟-

 :راحله نگران دخترش را در آغوش كشيد و گفت.چانه اش لرزيد و اشك هايش جارى شد ناگهان

 .چيزى شده است عزيز مامان؟حرف بزن،من كه االن دق مى كنم-

 :در ميان گريه گفت زنيننا

داشتم راحت و بى دردسر زندگى مى كردم ولى با آمدنم به اينجا حوادث تلخى برايم به وجود .اى كاش اصال به اينجا نمى آمدم-

 .آمده است

 چى شده عروسك مامان؟مامان را محرم خودت نمىدانى؟-

 .خدا مرا بكشد اگر چنين فكرى بكنم-

 .دوست دارم همه چيز را از اول تا آخر تعريف كنى.ر از اين است برايم حرف بزناوال خدا نكند،ثانيا اگر غي-

 :كه تعريف كردن آن جريان ها برايش مشكل بود با لكنت پرسيد نازنين

 شما چطور عاشق شديد؟..شم...مامان-

ور كه لبخند بر لب همان ط.اين پرسش ساده راحله فهميد حدسش درست بوده و دخترش درگير يك موضوع عاطفى شده است با

 :داشت به نقطه اى خيره شد و گفت

عاشق آن چشم ها .با اولين نگاه به دام عشق مسعود افتادم.جوانى احساساتى بودم.عشق براى من در آن دوران بسيار شيرين بود-

دى،رنگم مثل به قول سو.به محض ديدنش دستپاچه مى شدم و حرف زدن از يادم مى رفت.دست و دلم مى لرزيد.و نگاهش شدم

حاال مى .دوران خوبى بود و با اعتراف مسعود به عشقش بهتر هم شد.مى گيرد رلبو قرمز مى شد و احساس مى كردم بدنم گ

از همه چيز دلسرد شده بودم و تمام زندگيم را در .دانستم قلبم براى كسى مى تپد كه او هم چنين احساسى نسبت به من دارد

عشق بين ما ريشه دارتر مى شد  گذشتخالصه هر روز كه مى .ى به درس و مشقم نشان نمى دادمعالقه ا.وجود مسعود مى ديدم

زندگى سرد و بى روح شده بود و .ديگر همه فصل ها برايم زمستان بود.اما آن تصادف لعنتى تمام دنياى زيباى مرا به هم زد

 ااوايل اصال نمى خواستم او را بپذيرم هنوز مسعود ر.تتا اين كه سعيد پا به زندگى ام گذاش.احساس پوچى و بيهودگى مى كردم

وقتى لجاجت بى حدش را ديدم اوايل .دوست مى داشتم و با بى اعتنايى نسبت به سعيد مى خواستم عشقم را به مسعود ثابت كنم
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وز زنده ام و زندگى فهميدم كه هن.بدون هيچ گونه احساسى تا اينكه تصادف سعيد مرا متوجه احساسم كرد.فقط به او عادت كردم

اوايل نسبت به او .پدرت واقعا عاشق من بود.ولى ياد مسعود را در دلم زنده نگه داشتم رفتمباالخره عشق سعيد را پذي.مى كنم

خيلى سرد بودم ولى او با بردبارى و عشق عميقى كه به من داشت توانست زندگيمان را گرمى ببخشد و به دنيا آمدن تو هم به 

 .يمان افزودشيرينى زندگ

 :نازنين به گرمى مادرش را در آغوش كشيد و گفت.آهى كشيد و به دخترش خيره شد راحله

 .مادر چقدر شما سختى كشيديد،حال شما را خوب درك مى كنم-

 :با شيطنت گفت راحله

 جدى؟پس تو هم اسير عشق شده اى دخترم؟-

 :كه تازه متوجه حرفش شده بود با دستپاچگى گفت نازنين

 .نه،من منظورى نداشتمنه،-

 :دست زير چانه اش برد و سرش را باال گرفت و گفت راحله

 .به چشمهاى مامان نگاه كن،آن وقت حرفت را بزن-

 :با شرمسارى دخترانه گفت نازنين

نع من هم عاشق شدم عاشق مسعود اوايل خودم را از اين عشق م.نمى دانم چرا سرنوشت من و شما تا اين حد به هم شبيه است-

ولى .همه چيز خوب پيش مى رفت و ما همديگر را صادقانه دوست مى داشتيم.مى كردم ولى نتوانستم طاقت بياورم و به او دل بستم

زمانى كه من براى تعطيالت عيد به ايران آمدم آنها .باالخره آن اتفاق لعنتى افتاد.مى ترساند راوجود رقيبى مانند ماندانا هميشه م

مسعود را مدتى .آن روزها به من بسيار سخت گذشت.البته ماندانا با حيله مسعود را اسير خود كرد.مدندبه عقد يكديگر درآ

با كارها و محبت هايش .حرف هايش برايم آرامش بخش است.ستاو پسر بسيار مهربانى ا.نديدم،تا اين كه با عرفان آشنا شدم

محبت هاى بى .د را از دست داده بودم و اين وضعيت آزارم مى دادمن مسعو.آرام شدم و توانستم عاقالنه تر به موضوع بينديشم

و مىدانم او نيز  دارمدوستش .دريغ عرفان جاى مسعود را برايم پر كرد اما مامان،احساس مى كنم هنوز هم عاشق مسعود هستم

است كه از او بى  يك هفته.اما موضوعى است كه مرا به شدت آزار مى دهد،آن هم وجود عرفان است.مرا دوست مى دارد
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 . خبرم،حتى با من تماس هم نگرفته است

اما نمي خواهم فكر كنم عاشق او شده .دلم براي صدايش تنگ شده است.كالفه ام،احساس مى كنم چيزي را گم كرده ام خيلى

مي كرد راحله هيچ گاه فكر ن.در اينجا سكوت كرد و چشم هاي ملتمسش را به مادرش دوخت.من مسعود را دوست دارم.ام

 :با محبت مادرانه اش گفت ينبنابرا.دخترش را چنين دربند و اسير مشكالت ببيند

حاال هم بهتر است به قبلت رجوع كني و ببيني واقعا به عرفان چه احساسي .من نمي دانستم مشكل تو تا اين حد بزرگ است_

 .ندگي خودت برسيمسعود ديگر ازدواج كرده است و تو بايد از فكر بيرون بيايي و به ز.داري

 يعني به مسعود خيانت كنم؟_

يعني فكر مي كني اين درست است كه تو زندگيت را .تو هم جواني و احساس داري.نه دخترم،اين كار تو اسمش خيانت نيست_

 .فدا كني؟مسعود را دوست داشته باش و يادش را گوشه اي از قلبت محفوظ نگه دار

 .آيد ينمي دانم واقعا تصميم گيري در اين مورد مشكل است بايد صبر كنم و ببينم در آينده چه اتفاقي پيش م_

 .دخترم همه چيز را به دست سرنوشت بسپار و اميدوار باش_

 :مكثي كرد و با لبخند گفت بعد

 حاال ما مي توانيم اين آقا عرفان را ببينيم؟_

 .نمي دانم،فردا مي خواهم به منزل برادرش بروم_

 :با كنجكاوي پرسيد مادر

 برادرش مجرد است؟_

 :كه منظور مادر را درك كرده بود لبخندي بر لب آورد و گفت نازنين

دلم برايش يك ذره .نمي دانيد چقدر دوست داشتني است.تازگي هم صاحب يك دختر قشنگ و ماماني شده اند.نه،متأهل است_

 .هشد

 پس حسابي براي خودت دوست و آشنا پيدا كرده اي؟_

 .بله،آن هم چه دوستان خوبي_

www.IranMeet.com

www.IranMeet.com


W
W

W
.IR

ANMEET.C
OM

 

 

كتابخانه نودهشتيا  گل قلعهمريم–عشقسفر                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٧٩

 :صورت دخترش را بوسيد و گفت راحله

 .پس بهتر است حاال ديگر راحت بخوابي كه فردا سرحال باشي_

 .مامان؛ممنونم كه به حرفهايم گوش داديد_

 .ناراحت نباش همه چيز حل خواهد شد.رزندش گوش بدهدعزيزم اين وظيفه هر مادري است كه به درد دل و رازهاي ف_

 .شب بخير مامان_

 .شب تو هم بخير_

 .از خروج مادر،نازنين چشم هايش را روي هم گذاشت و چون خيلي خسته بود با ياد عرفان سريع به خواب رفت بعد

به آشپزخانه رفت و مشغول .ر خواب هستنداز سكوتي كه بر منزل حاكم بود فهميد ديگران هنوز د.زودتر از هميشه بيدار شد صبح

 .آماده كردن صبحانه شد

 .سالم_

 .شنيدن صداي سودابه به عقب برگشت با

 .سالم،صبحتان بخير-

 امروز زود از خواب بيدار شدي؟_

 .تصميم دارم به ديدن منيژه بروم_

 .اتفاقا كار خوبي مي كني چند وقتي است كه از آنها بي خبر هستيم_

 .يك زحمت هم دارم ضمن برايت در

 .بفرماييد_

 :فنجان قهوه اش را سر كشيد و گفت سودابه

 .مي خواستم از طرف من براي امشب آنها را به منزلمان دعوت كني_

 :هيجان زده گفت نازنين

 .پس بهتر است هرچه زودتر به آنجا بروم.حتما،چشم_
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 :با خنده گفت سودابه

 .به نظرت زود نيست؟شايد خواب باشند_

 .نه فكر نكنم دختر كوچكش بگذارد تا اين موقع بخوابد_

 .اگر اين طور فكر مي كني پس برو به سالمت_

 .فعال خداحافظ_

 .خدانگهدار_

بنابراين قدم زنان به طرف عارف به راه .از خانه خارج شد آنقدر هوا خوب و دلپذير بود كه دلش نيامد سوار ماشين شود وقتي

 .يي براي غزل خريدبين راه عروسك زيبا.افتاد

به ديوار تكيه .ترديد داشت كه زنگ بزند.به نظرش آمد كمي زود است.مقابل منزل عارف رسيد نگاهي به ساعتش انداخت وقتي

فكر اين كه چگونه با عرفان برخورد كند مدتي ذهنش را مشغول كرد،آنچنان كه متوجه بيرون .داد و تصميم گرفت كمي صبر كند

 .نشد آمدن عرفان از خانه

آرام صدايش زد ولي .با ديدن نازنين كه به ديوار تكيه داده و به نقطه اي خيره مانده بود،متعجب و نگران به طرف او رفت عرفان

با .نازنين كه گويي از خواب بيدار شده بود از جا پريد و به روبه رويش خيره شد.اين بار بلندتر اسمش را صدا زد.جوابي نشنيد

 :پسر جوان به گرمي جوابش را داد و متعجب پرسيد.كرد مزده سالديدن عرفان،هيجان 

 چرا اينجا ايستادي؟-

 .فكر كردم شايد هنوز خواب باشيد_

 نگفتي اين وقت صبح كسي مزاحمت مي شود؟.از دست تو دختر با اين كارهايت_

 تظر بمانم؟حاال مرا به خانه دعوت مي كني يا بايد همين جا من.نترس خودم همه كس را حريف هستم_

 :خنده اي كرد و گفت عرفان

ديروز مي گفت نازنين هم بي وفا .اي ديوانه،اين چه حرفي است كه مي زني؟بيا داخل كه منيژه حسابي از دستت عصباني است_

 .شده و ديگر سراغ ما را نمي گيرد
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 .حق دارد،شرمنده ولي اين هفته من خيلي گرفتار بودم-

 چطور؟_

 .ينجا آمده اندآخه پدر و مادرم به ا_

 !به به،چشمت روشن_

 ممنون،اگر تو مي خواهي جايي بروي مزاحمت نباشم؟_

 :با دستپاچگي گفت عرفان

 .باور كن آنقر صداي گريه بچه شنيده ام كه سرم درد گرفته است.فقط مي خواستم كمي قدم بزنم.نه،كار مهمي نداشتم_

 چه خبر؟ راستي از محبوبت.عمو شدن اين دردسر ها را هم دارد-

 :عرفان به طور خالصه گفت.جمله را با حرص بيان كرد اين

 .فعال مي گذرانيم_

 به خوشي؟_

 :به ظاهر خنده اي كرد و گفت عرفان

 .تقريبا_

 :براي اين كه بحث را عوض كند پرسيد سپس

 راستي آن روز گردش با مسعود خوش گذشت؟_

 .آن روز فقط يك نقشه بود گردش

 !نقشه؟_

 .همه دست به يكي كرده بودند كه مرا از منزل بيرون ببرند كه وقتي برگردم با ديدن مامان و بابا غافلگير شوم_

 :وقتي وارد شدند نازنين از ريخت و پاش منزل متعجب شد و پرسيد.هر دو وارد خانه شدند سپس

 اينجا چه خبر است؟_

 .او ديگر وقت نمي كند به منزل برسد.هم بايد به او كمك كنيمنازنين اين بچه آن قدر منيژه را اذيت مي كند كه ما _
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 :با ديدن نازنين هيجان زده گفت.همان حال منيژه همراه دخترش وارد سالن شد در

 .سالم،خوش آمدي_

 سالم،حالت چطور است؟_

 .از خودت بگو بي معرفت كه سري به ما نمي زني.حال و روز ما را كه مي بيني_

 :غزل را به آغوش مي گرفت گفتدر حالي كه  نازنين

 .پدر و مادرم هفته پيش از ايران آمده اند_

 پس خيلي خوش مي گذرد؟ _

 بله،اوضاع و احوال شما چطور پيش مي رود؟_

 .نمي داني نازنين جان حسرت يك خواب راحت به دلم مانده است_

 .هر كه طاووس خواهد جور هندوستان كشد_

 :بي هيچ شرمي گفت منيژه

 .بچه دار شوي،آن وقت خودم حرفهايت را تالفي مي كنم صبر كن_

 :با خجالت گفت نازنين

 .بس كن منيژه_

 :او دست بردار نبود و رو به عرفان كرد و گفت اما

 دروغ مي گويم عرفان؟_

 :جوان كه از شرم دخترانه نازنين لذت مي برد لبخندي زد و گفت پسر

 .نمي دانم بايد تا آن روز صبر كرد_

 :براي اين كه بحث را عوض كند گفت نازنين

 با يك فنجان قهوه چطوريد؟_

 :منيژه گفت.دوي آنها كه حالش را درك كرده بودند خنديدند هر
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 .الزم نكرده از اين بحث فرار كني،االن هم عرفان مي رود و برايمان قهوه مي آورد_

 :به مسخره در قالب تالفي گفت نازنين

 آقا عرفان مي خواهند از همين حاال براي خانه داري تمرين كنند؟! جدا-

 :اخمي كرد و گفت عرفان

 شما ديگر چرا اين حرفها را مي زنيد؟از عارف و منيژه كم اين طعنه ها را مي شنوم شما هم به آنها اضافه شديد؟_

 :خيلي جدي گفت نازنين

 .طعنه نمي زنم،اين يك موضوع مهم زندگي است_

 :با ميوه و شيريني به سالن برگشت و گفت نيژهم

 نازنين خانواده ات تا كي اينجا مي مانند؟_

 .فكر مي كنم تا دو هفته ديگر اينجا هستند _

 تو مي خواهي با آنها به ايران بروي؟_

 .از ماه بعد دوباره درسهايم شروع مي شود.نه،مسعود مي گويد ارزش ندارد به ايران بروم_

 :خر گفتبه تمس عرفان

 چطور آقا مسعود براي شما تصميم مي گيرند؟_

 .من از او سوال كردم او هم نظرش را داد_

 :نازنين عروسكي را كه خريده بود از روي مبل برداشت و به طرف منيژه گرفت و گفت سپس

 .براي غزل جان گرفتم_

 !ممنون،خيلي قشنگ است_

 .از جا بلند شد و قصد رفتن كرد سپس

 :تبع از او برخاست و گفت نيز به منيژه

 .كجا به اين زودي؟تو كه تازه آمدي_
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 .راستي سودابه جان شما را امشب براي شام به منزلشان دعوت كرده است.اصل ديدار شما بود_

 .مزاحم نمي شويم_

 .اختيار داريد خاله سودابه گفت حتما بايد تشريف بياوريد_

 .چشم،مزاحمتان مي شويم_

 :وسيد و گفتگونه اش را ب نازنين

 امري نداريد؟_

 .نه سالم برسان_

 .تو هم همين طور،خداحافظ_

 .خدا نگهدار_

 :رو به عرفان كرد تا از او هم خداحافظي كند ولي عرفان پيشدستي كرد و گفت سپس

 .شما را به منزل مي رسانم_

به صحبتهاي زده شده فكر كرد و متوجه .در ماشين كنار هم نشستند نازنين متوجه شد عرفان غمگين در فكر فرو رفته است وقتي

 :با اين فكر رو به عرفان كرد و گفت.شد از وقتي كه در مورد مسعود حرف مي زد عرفان در خودش فرو رفت

 چرا ناراحتي؟_

 .چيزي نيست،فقط خسته ام_

 ي؟يك دفعه خسته شد_

 .بله،ايرادي دارد_

 .نه،ولي مي دانم به من دروغ مي گويي،تو هر وقت از مسعود صحبتي مي شوني اخم هايت در هم مي شود_

 :كه خود را لو رفته مي ديد با عصبانيت گفت عرفان

 .بس كن،تو و مسعود اصال برايم مهم نيستيد كه بخواهم به شما فكر كنم_

 :با بغض گفت نازنين
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 .گر عاشق بودم،ديگران برايم ارزشي نداشتندبله،من هم ا_

 :با تمسخر گفت عرفان

 تو كه عاشق هستي،ديگر از چه ناراحتي؟_

 :كه كنترل خود را از دست داده بود خشمگين فرياد زد نازنين

كر زندگي اما اين دليل نمي شود كه ف.بس كن عرفان،تا كي مي خواهي مسعود را به رخ من بكشي،آره من دوستش داشتم و دارم_

 .موضوع ازدواج من و مسعود با ازدواج مسعود تمام شد.خودم نباشم

چطور شد كه يكباره نظرت عوض شد؟شايد هم .اما تو تا چند وقت پيش نظرت اين بود كه بايد به عشقت تا به آخر وفادار بماني_

 عاشق كس ديگري شده اي؟

 .من پياده شومحاال هم نگه دار تا .بس كن ديگر،نمي خواهم حرفي بشنوم_

 .مي خواهم تو را برسانم_

 در ضمن نمي خواهم در مورد من و مسعود حرف بزني،فهميدي؟.الزم نكرده،بهتر است بروي و معشوقه ات را سوار ماشين كني_

 .فرياد گونه اش عرفان را كمي آرام كرد و از در عذرخواهي در آمد لحن

 .چيز را فراموش كنيحاال هم بهتر است همه .ببخش اگر ناراحتت كردم_

وقتي به منزل رسيدند نازنين بدون گفتن .به ناچار سكوت كرد ولي تا رسيدن به مقصد حرف ديگري بينشان رد و بدل نشد نازنين

عرفان همان طور كه رفتنش را نگاه مي كرد مشتش را .سخني از ماشين پياده شد و بدون آن كه به او نگاه كند به طرف خانه رفت

 :مان كوبيد و گفتمحكم به فر

لعنت به تو پسر،چرا اين قدر عذابش مي دهي؟مگر نه اين كه عاشق نازنين هستي،پس اين حرف هاي مسخره چيست؟چرا به "_

 ."او گفتي اصال برايم مهم نيستي؟خودت كه بهتر مي داني در تمام دنيا فقط نازنين برايت وجود دارد

 .مشت ديگري به فرمان كوبيد و ماشين را به حركت درآورد و از آنجا با سرعت دور شد بعد

با ديدن ستاره سعي كرد ظاهر آرامي .اصال انتظار نداشت عرفان اين چنين برخوردي با او داشته باشد.ناراحت وارد منزل شد نازنين

 .به خود بگيرد
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 سالم،چه زود آمدي؟_

 زياد نماندم،بقيه كجايند؟_

 .خانم ها هم براي گردش بيرون رفتند.سعيد همراه بابا به شركت رفتند عمو

 تو چرا همراهشان نرفتي؟_

 حوصله نداشتم،راستي منيژه و غزل چطور بودند؟_

 .خيلي خوب،به تو هم سالم رساندند_

 موافقي كمي در باغ قدم بزنيم؟_

 بله،چرا كه نه؟_

آن شب بهترين لباسش را پوشيد و .تا شب اضطراب عجيبي داشت.ا بهتر كردزدن در باغ و هم صحبتي با ستاره حالش ر قدم

پدر و مادرش .باالخره مهمانان آمدند.وقتي به ديگران پيوست نگاه تحسين آميز انها را به خود احساس كرد.آرايش ماليمي كرد

غزل گل مجلس بود و مدام دست به .دنگاه مشتاق مادرش به عرفان را خوب متوجه ش.به گرمي با خانواده مبيني برخورد كردند

 . دست مي گشت

 :با محبت گفت راحله

 .واقعا بچه شيريني است.دخترم حق دارد مدام از غزل جون تعريف مي كند_

 .ممنون،قابل شما را ندارد_

 .تعارف نكنيد،من كه مي دانم هيچ مادري طاقت يك روز دوري از فرزندش را ندارد_

 :با خنده گفت منيژه

 .يك شب مي توانم راحت بخوابمالاقل _

من االن حسرت اين كه يك ساعت دخترم را .ولي اينها در آينده همه خاطرات شيريني مي شوند.پيداست خيلي اذيتت مي كند_

 .ببينم به دلم مانده است

 :به اعتراض گفت نازنين
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 .مامان،من كه از وقتي شما آمده ايد مدام در كنارتان هستم_

 .وقتي كاري دارم بايد صد بار صدايت بزنم تا بلكه بشنوي.نه جسمت آره،ولي روحت_

 :با مهرباني گفت سودابه

 .حواس پرتي نازنين هم از همين حاالت جواني است.جواني همين است شور و حال خاص خود را مي طلبد_

 :كه از نبود مسعود راضي بود با لحن شادي گفت عرفان

و مهرباني هستند؛البته كمي هم كنجكاو در امور ديگران اما در هر حال بايد به شما به خاطر  اتفاقا نازنين خانم بسيار دختر با دقت_

 .داشتن چنين دختري تبريك گفت

 .ممنون،خوبي از خودتان است_

 .لبخند گرم عرفان دلش را آرام مي كرد و با اشتها مشغول خوردن غذا شد.صرف شام نازنين و عرفان مقابل هم قرار گرفتند موقع

 :ستاره با گله گفت.نازنين و ستاره هم مشغول شستن ظرفها شدند.از صرف شام هر كس خود را به نوعي مشغول كرد پس

 .بي رحم ها اين همه ظرف براي ما گذاشتند،آن وقت خودشان راحت نشسته و صحبت مي كنند_

 .حق داري به خدا،من كه مچ دستم االن مي شكند_

 .يماصال بيا بقيه ظرف ها را نشور_

ديدي .ولي اگر دستم به اين عرفان برسد مي دانم چكار كنم.نه،بهتر است كاري را كه به ما محول كرده اند كامل انجام بدهيم_

 "بهتر است شما ظرف ها را بشوييد تا تمريني براي آينده تان باشد؟"چطور گفت،

 :با خشم گفت ستاره

 ...همين است هميشه آقايان يك خدمتكار مي خواهند كه بپزد و بشويد و_

خدا به فرياد زن آينده اش .ولي فكر كنم اين آقا عرفان از آن ديكتاتورها باشد.نه خانم،همه مردها هم اين گونه نيستند_

 .من كه اگر جاي همسر آينده اش بودم پوست از كله اش مي كندم.برسد

 .مپس خوش به حال خود_

ناخودآگاه .شنيدن صداي عرفان،هر دو وحشت زده به پشت سرشان نگريستند و عرفان را در چارچوب در آشپزخانه ديدند با
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 :عرفان كه حال آنها را درك كرده بود به شوخي گفت.رنگ از روي هردويشان پريد

 .خوب داشتيد براي اين آقا عرفان بيچاره خط و نشان مي كشيديد_

 .عذرخواهي برآمد فوري از در ستاره

 .اشكالي ندارد من از شما دلگير نشدم چون شما حرفي نزديد،كسي كه بايد عذرخواهي كند،شخص ديگري است_

 .نگاهي به نازنين انداخت كه بي توجه به او مشغول شستن بقيه ظرفها بود و

 به چيزي احتياج داشتيد آقا عرفان؟_

 :نگاهي به ستاره كرد و گفت عرفان

 اشكالي كه ندارد؟.خواستم به شما كمك كنم نه،فقط مي_

 .نه خيلي هم خوب است،چون من واقعا خسته شده بودم_

 :دستكش ها را از دستش درآورد و به طرف عرفان گرفت و گفت سپس

 .بفرماييد_

 مثل اين كه تعارف من را جدي گرفتيد ستاره خانم؟_

 :همان طور كه از آشپزخانه خارج مي شد گفت ستاره

 .آمد و نيامد دارد تعارف_

همان طور كه ظرف ها را آبكشي مي كرد .از خروج ستاره عرفان خنده بلندي سر داد و كنار نازنين ايستاد و مشغول كار شد بعد

 :نگاهي به ظاهر گلگون نازنين انداخت و گفت

 خوب،حاال بگو ببينم اگه همسر من بودي چه تنبيهي برايم در نظر مي گرفتي؟_

 :ي خفه اي گفتبا صدا نازنين

 .خواهش مي كنم،بس كن_

 .مي خواهم بدانم خانم ها در اين جور مواقع چه كار مي كنند.نه،اين بار ديگر خواهشت را نمي پذيرم_

 :بدون آن كه به عرفان نگاه كند گفت نازنين
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 .من مردم را از نگاه خود محروم مي كردم و ساعت ها با او حرف نمي زدم_

 .اد مسعود برسدواي،پس خدا به فري_

 :لب به دندان گزيد و خيلي تلخ گفت نازنين

 .لطفا اسم مسعود را نياور،او چه ربطي به زندگي من دارد؟ او زندگي خودش را دارد_

 يعني باور كنم كه مي خواهي زندگي جديدي را آغاز كني؟_

 .بله_

 :نفس عميقي كشيد و گفت عرفان

 .حاال كه از تصميم تو مطلع شدم مي توانم احساسم را نسبت به تو بيان كنم_

 :متعجب پرسيد نازنين

 منظورت چيست؟_

 :دست از شستن كشيد و به چشم هاي عسلي نازنين خيره شد و با حرارت گفت عرفان

نازنين من با نگاه اول عاشقت .يمقبال گفتن اين موضوع برايم مشكل بود اما حاال مي خواهم هر چه در دل دارم برايت بگو_

اما هميشه از مسعود و عشق تو نسبت به او مي .نمي دانم چه نيرويي در وجودت بود كه مرا اين گونه به طرف تو كشيد.شدم

وقتي به مسعود محبت مي كردي تمام .و براي همين نمي خواستم عشقم را ابراز كنم دمترسيدم و عالقه خودم را يك طرفه مي دي

تمام مدت در رويا با تو غذا مي .آخر تو محبوب من بودي و نمي خواستم كس ديگري به تو عشق بورزد.م آتش مي گرفتوجود

خوردم،حرف مي زدم و هميشه تو را در كنارم احسا مي كردم حتي اگر كار خالفي مي كردم با خشمت متوجه اشتباهم مي 

تو زندگي مي كردم اما حاال ديگر مي توانم از تو بخواهم عشقم را ناز كردن هايت را به جان مي خريدم و تماما با .كردي

 .ديگر از بالتكليفي خسته شدم.بپذيري

زبان .باور نمي كرد دختري كه عرفان در موردش صحبت كرده بود او باشد.كه شوكه شده بود به عرفان خيره نگاه مي كرد نازنين

 :با لكنت گفت.ردمي دانست كه عرفان را دوست دا.در دهانش نمي چرخيد

 .دانم كامال گيج شده ام...دا...نمي_
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 .حاال ديگر مي توانيم پيش بقيه برگرديم.پس لطفا وقتي از گيجي خارج شدي فكر كن و جوابم را بده_

آن شب نازنين جسمش در جمع بود ولي فكرش پيرامون پيشنهاد عرفان مي .هر دو دوشادوش هم به ديگران پيوستند سپس

 :وقتي مهمانان عزم رفتن كردند پسر جوان در موقعيت مناسبي خيلي آرام به نازنين گفت آخر شب.چرخيد

 .امشب زياد خودت را خسته نكن و فكرت را مشغول نكن سعي كن خوب بخوابي شب بخير_

 .شب تو هم بخير_

 .تا بتواند خوب بينديشد شديدا احتياج به تنهايي داشت.از رفتن مهمانان،دختر جوان سريع خودش را به اتاقش رساند بعد

 :راحله خندان وارد اتاق شد و گفت.صداي ضربه اي به در از جا برخاست با

 مزاحمت كه نشدم؟_

 .نه مامان،خوب كرديد كه آمديد_

 .مي خواستي بخوابي_

 .نه،داشتم فكر مي كردم_

 به مامان نمي گويي در مورد چه چيز فكر مي كردي؟_

 :ختي اش بازي مي كرد گفتدر حالي كه با گوشه روت نازنين

 .در مورد پيشنهاد عرفان_

 :با ترديد پرسيد راحله

 چه پيشنهادي؟_

 :در حالي كه گونه هايش از شرم سرخ شده بود با لكنت گفت نازنين

 .او امشب از من خواستگاري كرد اما من نمي دانم چه جوابي بايد به او بدهم.خواستگاري...خوا_

چون روزي،خود او هم دچار چنين ترديدي شده .حال او را به خوبي درك مي كرد.رش انداختبا دقت نگاهي به دخت راحله

 :بنابراين با احتياط پرسيد.بود

 دوستش داري؟_
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 :دقايقي بعد نازنين با كالفگي گفت.راحله با اينكه بسيار ساده بود اما دختر جوان را سخت به فكر فرو برد سوال

نمي دانم،احساس مي كنم كه دوستش دارم ولي هر بار كه به اين موضوع مي انديشم چهره مسعود مقابل چشمانم ظاهر مي _

 .فكر مي كنم كه كم كم ديوانه مي شوم.واقعا نمي دانم بايد چه تصميمي بگيرم.شود

 :با نگراني گفت راحله

در ضمن عرفان هم پسر بدي نيست مي .ترين لحظات را داشته باشيعزيزم چرا اين قدر خودت را آزار مي دهي؟تو االن بايد به_

 .همان كاري كه من انجام دادم.تواني به او اعتماد كني

 .نمي دانم،بايد بيشتر فكر كنم_

 :گونه دخترش را بوسيد و گفت راحله

 .پس تنهايت مي گذارم تا بهتر بتواني فكر كني و تصميم بگيري_

گاهي چهره عرفان را مي ديد و دقايقي بعد چهره مسعود در جلوي چشمانش جان مي .فكر فرو رفتاز خروج مادر،نازنين در  بعد

 .گرفت

يك ماه از آمدن راحله و سعيد مي گذشت و آنها كم كم قصد .بودن پدر و مادر در كنارش همه چيز زيبا و دوست داشتني بود با

باالخره تصميمش را گرفت و صبر كرد .سعود و عرفان دوري مي كردبعد از شب مهماني،نازنين حتي المقدور از م.بازگشت داشتند

 .هم بگويد نتا در فرصت مناسبي آن را به ديگرا

 :سودابه با دلتنگي نازنين را در آغوش گرفت و گفت.شب همه اعضاي خانواده دور هم جمع شده بودند آن

 .دلمان برايت تنگ مي شود قول بده خيلي زود برگردي_

 .اره مزاحمتان مي شومچشم،حتما دوب_

 :رو به فريد كرد و گفت سپس

 .عمو جان ببخشيد كه در اين مدت باعث زحمت شما شدم_

ماه ديگر منتظرت .برو خدا پشت و پناهت.اين طور حرف نزن دخترم،تو خودت خوب مي داني چقدر براي ما عزيز هستي_

 .در ضمن مواظب اين دختر شيطان من هم باش.هستيم
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 .مثل دو تا چشمهايم از او مراقبت مي كنممطمئن باشيد _

 :به نازنين نگاه كرد و گفت سعيد

 .خب،دخترم بهتر است زودتر برويم،دير مي شود_

او شب پيش با راحله و سعيد خداحافظي .با آنكه مي دانست مسعود از رفتن او خبر ندارد ولي بي صبرانه منتظر آمدنش بود نازنين

 .ين هم قصد رفتن به ايران را داردكرده بود ولي نمي دانست نازن

روز آشنايي با عرفان،دعواي .تمام خاطرات اين مدت مقابل چشمانش رژه مي رفتند.منزل تا فرودگاه را به سختي گذراند فاصله

 ...خودش و مسعود،خواستگاري عرفان

نمي دانست .ن بلند شد آرام گريستوقتي هواپيما از زمي.حسرت آهي كشيد و سعي كرد تمام خاطرات را به فراموشي بسپارد با

ستاره با مهرباني دستش را نوازش كرد و دلسوزانه .عرفان با شنيدن خبر رفتن او چه مي كند و يا عكس العمل مسعود چيست

 :گفت

 مي دانم دل كندن از معشوق خيلي سخت است،اگر دوستش داشتي چرا از او فرار كردي؟_

 منظورت كيست؟_

 .رفان استخب مشخص است،منظورم ع_

 تو از كجا اين موضوع را فهميدي؟_

 .هر كس حاالت و حركات عرفان را مي ديد به عشقش نسبت به تو پي مي برد.فهميدنش زياد سخت نبود_

 :با لحني بغض آلود گفت نازنين

ود اما من مي خواستم در تمام اين مدت دو چشم عاشق او همه جا به دنبالم ب.اما من آنقدر احمق بودم كه متوجه احساس او نشدم_

با اين كارم هم آينده خودم را تباه كردم و هم اين .ستاره من راه را به اشتباه رفتم.با عشقي كه نسبت به مسعود داشتم زندگي كنم

من خيلي ترسو هستم به جاي اين كه بايستم و به او بگويم دوستش دارم ترجيح .به همه چيز تغيير كند نكه باعث شدم ديد عرفا

 .ولي مطمئنم هيچ گاه نمي توانم فراموشش كنم.م او را ترك كنمداد

مي خواهي در ايران از من .حاال اشك هايت را پاك كن.مي دانم عزيزم حاال بهتر است كه آرام باشي مطمئنا او تو را درك مي كند_
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 اينگونه پذيرايي كني؟

 .ستاره مرا ببخش،با حرفهايم تو را ناراحت كردم_

 خب راستي،حاال از ايران برايم بگو،چطور جايي است؟.ولي من بيشتر براي خودت نگرانم_

 .مي خواست با عوض كردن موضوع صحبت،نازنين را از آن حالت خارج سازد و بيش از اين شاهد زجر كشيدن او نباشد ستاره

از استان زيباي .او هم با عالقه گوش مي داد.در طور پرواز،با حرارت در مورد ايران با ستاره صحبت مي كرد نازنين

اصفهان،آرامگاه سعدي در شيراز و دوازه قرآن،درخت هاي سرسبز شمال را چنان توصيف كرد كه ستاره را به رويا فرو 

 .كند دور دهنازنين سعي كرد خودش را نيز از افكار آزاردهن.برد

كشوري .نمي دانست اين قدر دلش براي كشورش تنگ شده است.نازنين از شادي گريست.هواپيما بر خاك ايران نشست باالخره

 ...كه مردمانش هميشه براي او اسطوره مقاومت،شجاعت،مهرباني و عشق بودند

را تحويل گرفتند چشم راحله به خواهر و  وقتي چمدان هايشان.و كنجكاوي را به راحتي مي توانست در نگاه ستاره بخواند هيجان

نازنين هم با ديدن آنها .از اين كه دوباره آنها را مي ديد بسيار خوشحال شد از همان فاصله برايشان دست تكان داد.برادرش افتاد

ه نازنين را آرزو محكم گون.وقتي به يكديگر رسيدند،هيجان زده همديگر را در آغوش كشيدند.رفت ادلش شاد شد و به سوي آنه

 :بوسيد و گفت

 مگر قول نداده بودي برايم نامه بنويسي بي معرفت؟.نمي داني چقدر دلم برايت تنگ شده بود_

 .باور كن وقت سرخاراندن نداشتم چه برسد به نامه نگاري_

 :رو به ستاره چرخيد و گفت سپس

 .معرفي ميكنم،دوست عزيزم ستاره،دختر آقاي مهرآرا_

 :ت ستاره را فشرد و گفتبا صميميت دس آرزو

 .اميدوارم مدتي كه اينجا هستيد به شما خوش بگذرد.خيلي خوش آمديد_

 .قطعا با بودن شما همين طور خواهد بود_

 :با شيطنت خاصي گفت مرضيه
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 بدجنس،شوهر خوشگل و پولدار براي خودت تور نكردي؟_

 :آرام جواب داد نازنين

 .يزم بودمبراي خودم كه نه،ولي فكر دختر دايي عز_

 بگويم؟ "بله"پس كو آن شاهزاده خوشبخت كه قرار است به او _

 .او را داخل چمدان گذاشته ام_

 .خب چيكار كنيم،ما قانعيم و به عكسش هم رضايت مي دهيم.آها پس فعال عكسش را آوردي_

 :به بحثشان آمد و گفت امير

 .هنوز به هم نرسيد شروع كرديد_

 :بي خيال جواب داد مرضيه

 .نازي يكي را برايم در نظر گرفته است.اشتيم در مورد شوهر آينده مان صحبت مي كرديمد_

 :كه اخالق دختر دائي اش را مي شناخت به شوخي گفت امير

 تو كه به يكي قانع نيستي خانم،ديگر چرا سر نازي را درد مي آوري؟_

 :يت گفتدهانش را باز كرد كه جواب امير را بدهد كه نازنين با عصبان مرضيه

 اين حرفها چيست كه مي زنيد؟.بس كنيد بچه ها نمي بينيد مهمان داريم_

 :كه تازه متوجه حضور ستاره شده بود شرمگين گفت امير

 .ببخشيد خانم،كمي بي مالحظه گي كرديم_

 .ايرادي ندارد،راحت باشيد_

 :با خنده گفت نازنين

 .نترس،اگر تو هم نگفته بودي آنها راحت بودند_

 :اخمي كرد و گفت امير

 .بس كن نازي،حاال هم بهتر است مهمانتان را به ما معرفي كنيد_
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 :با عجله در حالي كه به امير اشاره مي كرد گفت نازنين

 .بله،بله،امير پسر خاله من هستند،امير ايشان هم دوست عزيز من دختر آقاي مهرآرا هستن_

 :اهي به ستاره انداخت و گفتامير نگ.با صداي بلند به لحن نازنين خنديدند همه

 .نازنين بهتر است بيش از اين مهمانت را معطل نكني_

 :همه سوار ماشين شدند نازنين نفس عميقي كشيد و گفت وقتي

 .نمي دانيد چقدر دلم براي تهران تنگ شده بود! واي،چه هوايي_

 :با مسخرگي گفت مرضيه

 مخصوصا براي دود و دمش،مگه نه؟_

 .ن بهترين جاي دنيا را هم با وطنم عوض نمي كنمبله،چرا كه نه؟م_

 :رو به ستاره كرد و گفت امير

 نظر شما چيست خانم مهرآرا؟_

 :با لبخندي زيبا گفت ستاره

 .من ستاره هستم،اگر با اسم كوچك صدايم بزنيد ممنون مي شوم_

 .خب نگفتيد نظرتان راجع به اينجا چيست،ستاره خانم.چشم،هر طور شما دوست داريد_

 :جوان هيجان زده گفت دختر

 .شهر زيبايي است،مخصوصا مردمانش،اين همه صميميت و دوستي بين افراد قابل تقدير است_

 .بگذاريد فردا همه جا را نشانتان مي دهم و با مردم آشنا مي شويد آن وقت پي به زيبايي شهر ما مي بريد_

 .خيلي دوست دارم تمام تهران را ببينم! واي چه عالي_

 :با شيطنت گفت ازنينن

 .مطمئنم همه جا را به خوبي نشانت خواهد داد.اتفاقا امير تهران را مثل كف دستش مي شناسد_

 .ولي من دوست ندارم مزاحم ايشان شوم_
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 .اختيار داريد ستاره خانم،خوشحال مي شوم بتوانم كاري براي دوستان نازنين انجام بدهم_

 :زير لب گفت نازنين

 .آره جان خودت،تو گفتي و من باور كردم_

 :پرسيد امير

 چيزي گفتي نازنين؟_

 .نه،نه،اصال_

امير به قصد تهيه شام از منزل .خاله و بچه ها تمام خانه را مرتب و تميز كرده بودند.به منزل رسيدند همه جا را مرتب ديدند وقتي

بعد از خوردن شام دخترها به طبقه باال .صميمي شام را ميل كردندهمه دور هم در فضاي گرم و .خارج شد و با دستان پر بازگشت

آن شب پس از رفتن مهمانان همه به دليل خستگي .ستاره خيلي زود با آنها صميمي شد.رفتند و براي خود محفلي درست كردند

يد و اشك هاي گرمي كه بر صورتش زود به خواب رفتند اما نازنين نتوانست بخوابد و تا صبح بيدار بود و به عرفان و مسعود انديش

 .روان مي شد دلش را آرام مي كرد

 

 يازدهم فصل

 

منيژه و عارف با .بعد از قطع مكالمه همان طور بهت زده پاي تلفن نشست.شوكه شده به صحبت هاي سودابه گوش مي داد عرفان

 :ديدن حال او نگران پرسيدند

 چيزي شده؟نازنين كجاست؟_

خسته .احساس مي كرد همه زندگي اش را باخته است.فكر نمي كرد نازنين با او چنين كاري كند.گريست عرفان در جواب فقط اما

 .درمانده راه اتاقش را پيش گرفت.تر از آن بود كه بتواند به آنها جوابي بدهد

شته پر كشيد و همان طور كه مي گريست ذهنش به خاطرات گذ.رفتار نازنين متعجب شده بود و علت فرارش را نمي دانست از

با گذاشته شدن دستي روي شانه اش سرش را بلند .صداي باز و بسته شدن در را شنيد ولي اعتنايي نكرد.اندوهش را شدت بخشيد

 :عارف با دلسوزي گفت.كرد و عارف را كنارش ديد
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 عرفان نمي گويي چه اتفاقي افتاده؟ چه باليي سر نازنين آمده است؟_

كاش هرگز .او مرا تنها گذاشت و من خودم باعث شدم او مرا ترك كند.اده اش به ايران بازگشته استاو فرار كرده،همراه خانو_

لعنت به من و اين .تقصير خودم بود.در اين صورت از ديدن چهره زيبايش محروم نمي شدم.از او خواستگاري نمي كردم

 حاال چكار كنم؟! ن همه چيز را به هم ريخت واي خداياكردم،اما اين كار نازني يپيشنهادم،تازه داشتم زيبايي زندگي را حس م

 :با ديدن حال زار برادر گفت عارف

 .بهتر است مقاوم باشي و دنبال راه حلي مناسب بگردي_

 حاال كه نازنينم رفته است چه راه حلي مي تواند او را بازگرداند؟_

 پس تصميم داري يك جا بنشيني و دست روي دست بگذاري و عزا بگيري؟_

 :خيلي محكم جواب داد عرفان

شما هم برايم دعا كنيد كه .به ايران مي روم و او را پيدا مي كنم و دوباره از او مي خواهم كه با من ازدواج كند.نه،گريه نمي كنم_

 .موفق شوم

 .خدا پشت و پناهت،دلم گواهي مي دهد تو حتما موفق خواهي شد_

بعد از آماده كردن مقدمات .ش مصمم تر شد و منزل را براي تهيه بليط ترك كردكالم عارف،عرفان دلش گرم شد و در تصميم با

 .سفر بايد به ديدن كسي مي رفت كسي كه بايد او را حتما مي ديد

از ماشينش پياده شد .ساعتي بعد مسعود را ديد كه آرام به سوي ماشينش گام برمي داشت.بيمارستان ايستاد و منتظر او ماند مقابل

عرفان كه او را مسبب تمام بدبختي هايش مي دانست دستش را بلند كرد و .هر دو رو به روي هم قرار گرفتند.رفت و به طرفش

عرفان از سكوت او بيشتر خشمگين شد و با عصبانيت .عكس العملي از خود نشان نداد يچمسعود ه.محكم به صورت او نواخت

 :گفت

ي مي فهمي؟ وجودت هميشه مايه دردسر است چرا نمي گذاري نازنين زندگي تو باعث رفتن نازنين شد! چرا حرف نمي زني؟ ها_

من او را دوست دارم و به او عشق مي ورزم اما او عشق مرا نپذيرفت،زيرا فكر .اش را بكند؟ او به خاطر تو دست از تحصيل كشيد

چرا مي خواهي او .داراي عشق و احساس است او حق زندگي دارد هنوز جوان و! اما مسعود.مي كرد با اين كار به تو خيانت مي كند
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 چرا؟! را از داشتن يك زندگي خوب محروم كني؟ چرا؟ ها

 :كه با رفتن نازنين اوضاع روحي خرابي داشت با بغض گفت مسعود

ا ام.چون احساسم قابل بيان نيست.نمي توانم به تو بگويم او براي من چيست.دوستش داشتم و دارم.نازنين همه وجود من است_

 .من راضي نيستم او به خاطر من زجر بكشد و از خوشبختي دور بماند

 .اما حاال او رفته است و فكر كنم تو از اين بابت خوشحال هستي_

ولي من مقصر بودم بايد همان روزهاي اول بعد از ازدواجم ريشه اين عشق را دل او مي .نه،عرفان اصال اين طور نيست_

حق با توست او بايد به زندگي .هر برخورد به يادش آوردم كه من هستم و او را دوست مي دارم اما من به اشتباه در.خشكاندم

مي خواهم نازنين را خوشبخت كني او .او را به دست تو مي سپارم.شوي،مراقبش باش بتو مي تواني نازنين را صاح.خودش بپردازد

او را دوست داشته باش و مطمئن باش او هم تو را .راني شودنگذار چشم هاي قشنگش حتي براي يك بار هم با.طاقت غم را ندارد

 .دوست خواهد داشت

 .من مي خواهم به ايران بروم بايد هر طور شده دوباره او را ببينم و با او صحبت كنم.واقعا از تو ممنونم_

 :دستش را روي شانه عرفان گذاشت و به چشم هايش نگاه كرد و گفت مسعود

 .خوشبختش كن،چون او لياقت خوشبختي را دارد_

او خوب مي دانست در اين بازي باخته است ولي ياد عشق نازنين را هميشه در دلش زنده نگه .سالنه سالنه از عرفان دور شد سپس

 .نازنيني كه هميشه محبوبش بوده است.خواهد داشت

*** 

هر روز دلتنگي اش .ر آرامي داشت ولي در دلش غوغايي به پا بودگرچه نازنين ظاه.هفته از آمدنشان به ايران مي گذشت دو

راحله و سعيد از كارهايش خسته شده بودند فقط ستاره حالش را خوب درك مي كرد و .بيشتر مي شد كم كم بهانه گيري مي كرد

شد و به پاركي در همان  نازنين هر روز صبح زود از منزل خارج مي.موفق نمي شد اام.سعي داشت با حرفهايش او را آرام كند

آن روز .براي لحظه اي از فكر عرفان خارج نمي شد و از دوري او عذاب مي كشيد.نزديكي خانه مي رفت و تا ظهر آنجا مي ماند

لرزش دست عرفان خنده را به .كرده بود چيروي نيمكت پارك نشسته بود و به روزي فكر مي كرد كه عرفان دستش را باند پي
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 .لبش آورد

 توانم خلوتت را به هم بزنم؟ مي_

 :ديدن امير به مهرباني گفت با

 .سالم،خواهش مي كنم بنشين_

 مزاحمت نباشم؟_

 نه اصال،از كجا فهميدي من اينجا هستم؟_

 .از خاله سراغت را گرفتم گفت هر روز به اينجا مي آيي_

 :نفس عميقي كشيد و گفت نازنين

 .م هر روز به اينجا بيايمبه خاطر آرامش و هواي خوب پارك دوست دار_

 .اتفاقا پارك خلوت و خوبي است و جان مي دهد براي فكر كردن و حرف زدن_

 :كنجكاو پرسيد.نگاهي به پسرخاله اش انداخت و او را مردد ديد نازنين

 مشكلي پيش آمده؟_

 چطور؟_

 .نشان مي دهد دنبال يك هم صبحت مي گردي كه با او حرف بزني ظاهرت

 .ي است كالفه هستمدرست است،مدت_

 چرا؟دوباره خاله پاپيچت شده است؟_

 .ولي خودم احساس مي كنم كه اسير عشق كسي شده ام.نه،مامان ديگر درباره ازدواج حرف نمي زند_

 :هيجان زده گفت نازنين

 راست مي گويي؟اين دختر خوشبخت كيست؟_

 قول مي دهي پيش خودمان بماند؟_

 .البته،مطمئن باش_
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 :محجوبانه گفت امير

مي خواستم با تو مشورت كنم ببينم .البته هنوز هم كامال مطمئن نيستم.راستش فكر مي كنم بدجوري به ستاره عالقمند شده ام_

 نظرت در مورد ستاره چيست؟

 :با خوشحالي جواب داد نازنين

بيست سال آنجا زندگي كرده اما شئونات اخالقي ستاره با اين كه .به نظر من تو انتخاب شايسته اي كرده اي.اين كه واقعا عاليست_

 .را زير پا نگذاشته است

 پس با او صحبت كن ببين نظرش در مورد من چيست؟_

 .نه بهتر است من دخالتي نكنم ولي شرايطش را براي شما فراهم مي كنم كه با هم صحبت كنيد_

 اما من بايد به او چه بگويم؟_

 :خيلي آرام جواب داد نازنين

 .از قلبت و احساست به او بگو.بگو كه دوستش داري و خواهان زندگي با او هستي_

 كمكم مي كني؟_

 .البته كه كمكت مي كنم،تو پسرخاله ام هستي و زندگيت برايم خيلي مهم است_

 ممنونم،خب تو چرا فكر خودت نيستي؟مي داني چقدر تغيير كرده اي؟_

اگر مرا .در چشمهايت غم بزرگي نهفته است.چشم هايت آن برق شادابي قبل را ندارد.آن نازنيني كه من مي شناختم نيستي اصال

نازنين كه حاال كامال به امير اعتماد داشت بدون هيچ .اليق دوستي با خودت مي داني با من صحبت كن الاقل كمي سبك مي شوي

هرگز فكر نمي كرد براي تنها .رفهايش گوش دادامير هم به دقت به ح.گونه مالحظه اي همه حرفهايش را با امير درميان گذاشت

پس .او هنوز جوان بود ولي غم هايش سنگين بود و او را كم كم از پاي مي انداخت.دختر خاله اش چنين حوادثي پيش آمده باشد

 :از پايان حرف هاي نازنين،امير لبخند گرمي زد و گفت

اگر هم آنها شانس .يكي از آن دو نفر در اين بازي پيروز خواهند شد بهتر است زياد خودت را ناراحت نكني من مطمئنم باالخره_

 نظرت چيست؟.نياوردند مگر پسر خاله ات مرده؟ خودم برايت يك شوهر خوب پيدا مي كنم
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 :خنده اي كرد و گفت.نگاهي به چهره شاد امير انداخت نازنين

 .از لطفت ممنونم،ولي فعال احتياج به كمك تو ندارم_

 .نازنين قولت فراموشت نشود.دا محتاج كمك تو هستماما من شدي_

 .من هم همراه ستاره به اينجا مي آيم.به پارك بيا 6مگر مي شود من كار به اين مهمي از يادم برود؟ اصال همين امروز ساعت _

 :با دلشوره گفت امير

 به نظرت زود نيست؟_

 .نه چون ستاره زياد اينجا نمي ماند-

 .ن جا منتظر شما هستمهمي 6خب،پس من ساعت _

هر دوي آنها را دوست مي داشت و .نازنين با شادي به آينده آن دو فكر كرد.با هم خداحافظي كردند و از همديگر جدا شدند بعد

 .آرزو مي كرد اين وصلت سر بگيرد

 :به محض ديدنش پرسيد راحله

 امير را ديدي؟_

 .بله،تا حاال با هم بوديم_

 كاري داشت؟_

 .صوصي نگفتنه چيزي بخ_

مشغول تعويض لباس هايش بود كه ضربه اي به در .براي فرار از پاسخگويي به سوالهاي مادر سريع خودش را به اتاق رساند سپس

 زود.خورد

 .هايش را عوض كرد و در را باز كرد لباس

 !سالم،چه عجب باالخره پيدات شد_

 حوصله ات سر رفت؟_

 .اي خوشمزه را ياد گرفتمنه خيلي امروز از خاله جان پختن يك غذ_
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 .آفرين خيلي خوب است كه به هنرهاي ايراني عالقه نشان مي دهي_

 .الاقل اين طوري از تنها بودن در منزل حوصله ام سر نمي رود_

 :دستش را دور گردن ستاره حلقه كرد و با مهرباني گفت نازنين

 .ولي قول مي دهم عصر همراه هم به گردش برويم.ببخش كه ميزبان خوبي برايت نيستم_

 .بهتر از اين نمي شود! عاليه_

 .چون قصد دارم امشب به اندازه اين دو هفته بگرديم.پس بايد زودتر غذاهايمان را بخوريم تا بتوانيم ساعتي استراحت كنيم_

تنظيم كرده بود با صداي زنگ ساعت از خواب  5نازنين كه ساعت را روي .رداختندروز پس از صرف غذا هر دوبه استراحت پ آن

 .برخاست و سريع حاضر شد و به سراغ ستاره رفت و او را از خوابي عميق بيدار كرد

 .ولي من هنوز خوابم مي آيد_

 قرار عصر را يادت رفته است؟_

 .بگذار يك ساعت ديگر بخوابم_

 .حاال هم بهتر است زودتر بيدار شوي و گرنه خودم تنها مي روم.قرار دارم نمي شود،با يكي از دوستانم_

 :راحله با ديدن آنها پرسيد.غرولندكنان از تختخواب برخاستو لباس پوشيد ستاره

 شام برمي گرديد؟_

 .فعالخداحافظ.نه مامان جان،بيرون يك چيزي مي خوريم_

 .خدانگهدار_

وقتي به پارك رسيدند نازنين به اطرافش نگاه كرد اما امير را .چند دقيقه بيشتر نمانده بود 6تا ساعت .هر دو از خانه خارج شدند و

 :ستاره به اطرافش نظري انداخت و گفت.به سوي همان نيمكتي كه صبح روي آن نشسته بود رفت.نديد

 .حق داري پارك را به من ترجيح بدهي! عجب جاي با صفايي_

 ...رحاال كه وقت گله كردن نيست بهت_

 .با ديدن امير حرفش را خورد ناگهان
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 چه شد؟_

 .آنجا را نگاه كن امير است_

وقتي به .امير هم حالي بهتر از او نداشت.لرزش محسوسي بدنش را فرا گرفت.با شنيدن اسم امير دستپاچه از جا بلند شد ستاره

 :نازنين با تعجب پرسيد.كنارشان رسيد خيلي آرام سالم كرد

 مي كني؟تو اينجا چكار _

 مي خواستم كمي قدم بزنم،به نظر تو اشكالي دارد؟_

 نه،اتفاقا خيلي خوب شد تو را ديدم با ماشين آمده اي؟_

 بله چطور؟_

 .مي خواستم خواهش كنم اگر برايت امكان دارد ستاره را به گردش ببري_

 .در اين مدت جاي زيادي نرفته است او

 :شتابان گفت ستاره

 .اصال بهتر است گردش را براي يك روز ديگر بگذاريم.نه،مزاحم امير آقا نمي شوم_

 .تعارف نكنيد خانم مهرآرا،در ضمن براي من اصال زحمتي نيست_

 :رو به نازنين كرد و عاجزانه گفت ستاره

 .نازنين تو هم بيا_

به دنبال من بيا كه شام را  8تو با امير برو و ساعت .ر مي شودولي من با دوستم قرار دارم اگر به اينجا بيايد و مرا نبيند حتما دلگي_

 .مهمان پسرخاله عزيزم باشيم

 :تا خواست لب باز كرده و مخالفت خود را بيان كند امير پيش دستي كرد و گفت ستاره

 .لطفا از اين طرف_

 .پس نازنين من رفتم خداحافظ_

 .خدانگهدار_
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امير نيم نگاهي به .هر دو كنار هم در اتومبيل نشستند.دل برايشان آرزوي خوشبختي كرد نازنين از ته.از كنارش دور شدند وقتي

 :چهره گلگون دختر جوان انداخت و گفت

 .خيلي ساكتيد،حرفي بزنيد_

 چه بگويم؟_

 .هر چه كه دلتان مي خواهد_

 :همان طور كه به بيرون مي نگريست گفت ستاره

 .امروز هوا بسيار گرم است_

 :سختي جلوي خنده اش را مي گرفت گفتكه به  امير

 با بستني موافقيد؟_

به نظرش جذاب و .وقتي در كافه تريا مقابل هم نشستند ستاره لحظه اي به امير چشم دوخت.ستاره نشانگر موافقتش بود لبخند

 :امير كه ديگر صبرش تمام شده بود پرسيد.شيك پوش آمد

 تصميم داريد به انگليس برگرديد؟_

 است خانه ام آنجاستخب معلوم _

 از اينجا خوشتان نيامده است؟_

 .به هر حال هر كسي بايد در خانه خودش زندگي كند.مسئله خوش آمدن يا نيامدن نيست_

 اگر اينجا ازدواج كنيد ديگر به آنجا برنمي گرديد؟_

 .شرمگين از اين سؤال سرش را زير انداخت ستاره

 جوابم را نمي دهيد؟_

 .ن شرايط قرار نگرفته امنمي دانم،چون در آ_

 :به سختي گفت امير

راستش احساس مي كنم نيمه گمشده خودم را .من امروز تمام مدت فكر مي كردم وقتي شما را ديدم چگونه حرفهايم را بزنم_
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ر تو ستاره قول مي دهم هرگز تنهايت نگذارم و در كنا.پيدا كرده ام دوست دارم در بقيه راه همراه و شريك زندگي ام باشي

 يست؟نظر تو در مورد من چ.عاشقانه زندگي كنم

با .از اين كه امير همان كسي است كه مدت ها به دنبالش بوده شكي نداشت.با شعف و شرم به سخنان امير گوش مي داد ستاره

 :بعد از لختي فكر كردن گفت.اين حال ترجيح داد همان موقع جواب ندهد

 .اجازه دهيد كمي روي پيشنهاد شما فكر كنم_

 .حتما فقط قول بدهيد مرا نااميد نكنيد_

 .خب حاال بهتر است برويم مثل اين كه قرار بود شما شهر را به من نشان بدهيد.تا ببينم چه مي شود_

 .هنوز هم روي حرفم هستم_

وقتي به پارك رسيدند .م ديگر اشاره اي به پيشنهاد امير نكردندروز تمام وقت امير،ستاره را به نقاط ديدني شهر برد و هيچ كدا آن

 .نازنين را مشغول مطالعه كتاب ديدند

 سالم،دير كه نكرديم؟_

 :كه با شنيدن صداي پسرخاله اش سر بلند كرد و گفت نازنين

 .نه به موقع آمديد داشتم بي حوصله مي شدم-

 .بهتر است راه بيفتيم_

 ستاره كجاست؟_

 .نداخل ماشي_

 با او حرف زدي؟-

 .بله_

 خب نظرش چه بود؟_

 .خانم براي فكر كردن وقت خواستند_

 .پس مبارك است،ان شاء اهللا خوشبخت شويد_

www.IranMeet.com

www.iranmeet.com


W
W

W
.IR

ANMEET.C
OM

 

 

كتابخانه نودهشتيا  گل قلعهمريم–عشقسفر                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٠٦

 .او كه هنوز نظرش را نداده است_

بود همان موقع  "نه"خب،دختر خانم ها وقتي براي فكر كردن وقت مي خواهند فقط قصدشان ناز كردن است و گرنه اگر جوابش _

 .ي گفتم

 .خدا از زبانت بشنود-

 :به ماشين نزديك شدند نازنين خطاب به ستاره پرسيد وقتي

 خب گردش چطور بود؟_

 خيلي خوش گذشت،جايت خالي بود راستي دوستت آمد؟_

 .بله،چند دقيقه پيش رفت_

 

**** 

 

از جا .اريكي مي ترسيدمدتي بود كه از ت.دوست داشت هرچه زودتر صبح شود.شب احساس دلشوره اي عجيب مي كرد آن

چند روز پيش ستاره به امير جواب مثبت داده بود و حاال هر روز كنار هم بودند و نازنين .برخاست و به طرف اتاق ستاره رفت

 .كمتر او را مي ديد

يران مي آمدند از اين كه آخر هفته سودابه و فريد به ا.نااميد به طرف اتاقش بازگشت.در را باز كرد و او را در خواب ديد آرام

راحله هم با .خاله به محض با خبر شدن از موضوع امير و ستاره مي خواست هر چه زودتر كار را تمام كند.بسيار خوشحال بود

آنها هم تصميم گرفته بودند براي انجام مراسم خواستگاري به ايران .سودابه تماس گرفته و جريان را براي آنها تعريف كرده بود

با باال آمدن خورشيد،چشم هاي خسته اش روي هم افتاد و به .ي هاي صبح بيدار بود و به آينده اش مي انديشيدتا نزديك.بيايند

 .خواب عميق و شيريني فرو رفت

صداهاي درهم و برهمي .دوش آب گرمي گرفت تا خستگي اش زائل شود.اين كه هنوز خوابش مي آمد ولي از جا برخاست با

پايين پله ها بود كه چشمش به او .خانواده خاله به اينجا آمده اند سريع اتاق را ترك كرد به خيال اين كه.شنيده مي شد

با صدايي .چهره خندانش،شادي درونش را نشان مي داد.شده بود به طرفش آمد نينعرفان كه متوجه ناز.متعجب بر جا ايستاد.افتاد
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راحله كه حال دخترش را چنين ديد براي اين .ت نگاهش مي كرداما نازنين همان طور مبهو.كه از فرط هيجان مي لرزيد سالم كرد

 :كه او را از اين وضع نجات بدهد با صداي بلند گفت

 .مي خواستم تو را بيدار كنم ولي نگذاشت حاال چرا آنجا ايستادي؟بيا بنشين.عرفان جان نزديك ظهر آمد_

 :ستاره با شادي گفت.بدون اين كه نگاهي به عرفان بيندازد آرام سالم كرد و به طرف مادرش رفت نازنين

 .حاال ديدي عرفان توانست با اين كار عشقش را به تو اثبات كند.تبريك مي گويم_

 .آرام تر،صدايت را مي شنود_

 .خب بشنود،حرف بدي كه نمي زنم_

 :رو به عرفان كرد و گفت راحله

 ي تصميم داريد در ايران بمانيد؟خب تا ك_

 :متين جواب داد عرفان

 .تا آخر تابستان،تا زمان شروع كالس هاي دانشگاه فرصت دارم_

 .ما پدر و مادرها مجبوريم به خاطر آينده فرزندانمان سختي دوري آنها را تحمل كنيم_

 :با حالتي عصبي گفت نازنين

 .اما من ديگر شما را تنها نخواهم گذاشت_

 دانشگاهت چه مي شود؟ پس_

 :بي خيال جواب داد نازنين

 .من ديگر دانشگاه نمي روم_

 چي؟اصال مي داني چه مي گويي؟_

 .بله مامان،خواهش مي كنم ادامه ندهيد_

 .دقايقي بعد ستاره هم به او پيوست.با ناراحتي آنجا را ترك كرد راحله

 :خشمگين گفت عرفان
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 چرا با مادرت اين طور صحبت كردي؟_

 تو براي چه به اينجا آمدي؟_

 .در ضمن خانم مهرآرا خواستند به ستاره خانم يك امانتي بدهم.خب دلم براي خانواده تو تنگ شده بود_

 .حاال كه امانتي را دادي پس مي تواني بروي_

 .ولي هنوز پدرت را نديده ام_

 :بي گفتكه از آن همه خونسردي لجش گرفته بود از جا برخاست و با لحني عص نازنين

 .پس من مي روم،تو هم راحت پدر و مادرم را تماشا كن_

 :با ديدن راحله لبخندي زد و گفت.علت تغيير رفتار نازنين را نمي دانست.عرفان چنگي به موهايش زد.اتاق را ترك كرد سپس

 چرا زحمت كشيديد؟_

 راستي نازنين كجاست؟.خواهش مي كنم زحمتي نيست_

 .از ديدن من خسته شدند و به اتاقشان رفتند_

مدام توي الك .ديگر آن دختر شاد و سرزنده سابق نيست.چند وقتي است كه اخالقش عوض شده است.شما به دل نگيريد_

مي خواستم از شما تقاضا .هر چه من و پدرش با او حرف مي زنيم تأثيري ندارد.ساعت ها به يك نقطه خيره مي شود.خودش است

 .هميشه مي گفت با شما راحت است و دوستان خوبي براي هم هستيد يننازن.م با او صحبت كنيد و ببينيد مشكلش چيستكن

 .حاال اگر شما لطف كنيد به او بگوييد آماده شود تا با هم به بيرون از خانه برويم.چشم،حتما با او صحبت خواهم كرد_

 .لطفا چند لحظه صبر كنيد_

نازنين رفت ستاره كه خوشبختي اش را مديون نازنين مي ديد آرام در مورد موضوعات اخير با عرفان صحبت راحله به اتاق  وقتي

 :عرفان شگفت زده گفت.كرد

حاال كه .هميشه طوري رفتار مي كرد كه گويا هنوز هم دلبسته مسعود است.هرگز فكر نمي كردم نازنين به من عالقه داشته باشد_

 .امشب همه حرفهايم را به او مي زنم.رد نمي گذارم وضع اين طور بماندفهميدم او هم مرا دوست دا

 :بعد نازنين با قيافه اي در هم به طبقه پايين آمد و با سري گفت دقايقي
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 .نمي خواهم دير برگردم.من حاضرم،بهتر است زودتر برويم كه من منزل كار دارم_

 :لبخندي زد و گفت عرفان

 .برويم_

 :عرفان نيم نگاهي به چهره خشمگين نازنين انداخت و با لحن خوش آيندي گفت.د و از منزل خارج شدنددو خداحافظي كردن هر

 مي داني وقتي عصباني هستي،خوشگل تر مي شوي؟_

 .همچنان ساكت بود و به بيرون مي نگريست نازنين

 يعني اين قدر از من متنفري كه حاضر نيستي كالمي با من حرف بزني؟_

نازنين با ديدن سرعت زياد .عرفان خشمش را فرو خورد و بدون گفتن حرفي به سرعت رانندگي كرد.باز هم سكوت كرد نازنين

 :ماشين گفت

 آرام تر چقدر تند مي راني؟_

 :نازنين كه بي تفاوتي اش را ديد فرياد كشيد.گوش عرفان به اين حرف ها بدهكار نبود ولي

 .دوي ما را به كشتن مي دهينگه دار،تو با اين لجبازي هايت هر _

 :كه از فرياد او جا خورده بود ماشين را نگه داشت و گفت عرفان

من لجبازي مي كنم يا تو؟ نگاه كن مرا چطوري اسير خودت كردي؟فكر نكردي اگر مرا ترك كني بدون تو مي ميرم؟قبال فكر _

اين بچه بازي ها چيست؟چرا .اصال قلبي در سينه نداريد مي كردم قلبت از سنگ ساخته شده است ولي با اين كارهايت فهميدم كه

چه گناهي دارند كه بايد رفتار بد تو را تحمل كنند؟ نازنين به خدا من دوستت دارم تا  درتهمه را نگران خودت كرده اي؟پدر و ما

مرا دوست داري و با من ازدواج مي حاال بگو كه . را از تو مي گيرم "بله"آخر عمر هم اگر الزم باش به پايت مي نشينم و باالخره 

 .مي كنم نااميدم نكن هشنازنين خوا.فقط به اين اميد اين همه راه را آمده ام.كني

 :كه با شنيدن حرف هاي عرفان،زخم دلش تازه سر باز كرده بود در حالي كه گريه مي كرد گفت نازنين

شد كه احساس كردم تو مي تواني جاي مسعود را برايم پر نمي دانم چطور .همه چيز را مي گويم به خدا من هم دوستت دارم_

ولي بعد .اوايل فقط برايم يك دوست بودي و با تو احساس راحتي مي كردم،كم كم ديدنت برايم به صورت يك عادت درآمد.كني
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مي دانستم بايد چه ن.تو همه چيز من شده بودي اما در اين ميان مسعود هم بود.دلتنگت مي شدم.از مدتي نديدنت نگرانم مي كرد

من هم نتوانستم .كنم؟ فرار مي كردم ولي نه از تو بلكه از عشقت،عشقي كه تو به من داشتي،مرا بر سر دو راهي قرار مي داد

 به خاطر همين به ايران برگشتم كه ديگر.تصميم بگيرم

 .نباشم انتخاب كنم مجبور

 :با دلسوزي گفت عرفان

را دارد تا كي مي خواهي به پاي او بنشيني؟ بهتر است در مورد زندگي خودت عاقالنه فكر اما عزيزم،مسعود حاال زندگي خود _

من قول مي .نازنين به خدا مي پرستمت و تنها خواهشي هم كه از تو دارم اين است كه شريك زندگيم باشي.كني و تصميم بگيري

او هم رضايت داد .ن به ايران با مسعود صحبت كردممن قبل از آمد.از ذهنت خارج شود ددهم كاري كنم كه كم كم خاطره مسعو

 .كه تو دنبال دل خودت بروي و خوشبخت شوي

 .تو دروغ مي گويي،من باور نمي كنم_

 :گوشي موبايلش را به طرفش گرفت و گفت عرفان

 .بيا،تماس بگير و با خودش صحبت كن_

دلش مي خواست خودش اين حرف ها را زبان .تن شماره شدمردد با دستاني لرزان تلفن را از عرفان گرفت و مشغول گرف نازنين

با شنيدن صداي مسعود هيجان زده .مي دانست اين ساعت مسعود در منزلش است.بعد از دقايقي ارتباط برقرار شد.مسعود بشنود

 :گفت

 .الو،سالم مسعود_

 :در حالي كه از شنيدن صداي محبوبش شوكه شده بود گفت مسعود

 سالم نازنينم،تو كجايي؟_

مسعود هم با اين كه دلش براي او تنگ شده بود ولي به .ايران،دلم برايت تنگ شده بود مي خواستم كمي با هم صحبت كنيم_

 :خاطر خوشبختي تنها عزيزش سرپوشي روي احساسش گذاشت و با لحني سرد گفت

 .ن و مرا به حال خودم بگذارهمه چيز را فراموش ك.نازي بهتر است ديگر با من تماس نگيري_
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 :از ته دل مي گريست و گفت نازنين

 تمام حرفت همين بود؟_

 .بله_

 :از كمي مكث با ترديد سوال كرد بعد

 مي خواهي با عرفان ازدواج كني؟..تو...تو_

 .اگر تو نخواهي هيچ گاه ازدواجي صورت نخواهد گرفت_

 .بده عرفان را هم مثل من دوست داشته باشينه،عروسكم،من آدم خودخواهي نيستم فقط به من قول _

 .نازنين در جواب او فقط گريست و هر دو لحظاتي را آشكارا گريستند و

 آخه مسعود؟ چرا بايد اين طور مي شد؟_

 :با لحن دردمندي گفت مسعود

 .خانم گلمن قبال هم گفتم كه از سرنوشتم گله دارم ولي مهم نيست براي من مهم آن است كه تو خوشبخت باشي،_

 مسعود تو مرا فراموش مي كني؟_

اين حرف ها چيست ديوانه؟مگر مي شود كسي اميدش،عزيزش،اصال همه كسش را فراموش كند؟ولي با اين وجود هميشه _

 .آرزومند خوشبختي ات هستم و دوست دارم مثل يك برادر روي من حساب كني

 ه به حرفهايم گوش بدهي؟خيلي دوست دارم برايم يك برادر بماني،قول مي دهي هميش_

 .ولي براي درد دل كردن هميشه مي تواني روي من حساب كني.اما تو عرفان را داري و بايد حرفهايت را به همسرت بزني_

 :در حالي كه گريه اش شدت گرفته بود گفت نازنين

 .دوستت دارم،مطمئنم تو برادر خوبي براي من مي شوي_

 .همسرت بازي نكني و صادقانه به او عشق بورزي نازنين،قول بده هيچ وقت با احساس_

 .قول مي دهم_

 .آفرين،تو هميشه دختر حرف گوش كني بودي_
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 :كه دلش نمي خواست ارتباط را قطع كند گفت نازنين

 .مسعود دوست دارم ساعت ها برايت صحبت كنم_

 .خداحافظ.بس كن من خيلي كار دارم_

 .ديگري را بدهد ارتباط را قطع كرد بدون اين كه به نازنين مجال گفتن حرف سپس

 مسعود،مسعود؟...الو_

 چه شد؟_

 .قطع شد_

 .خب حاال ديدي مسعود هم نظر مرا دارد_

در عمق آنها چيزي ديده مي شد كه درستي كالمش را تصديق مي .سر بلند كرد و به چشم هاي بي قرار عرفان خيره شد نازنين

 .بنابراين لبخند شيريني بر لب آورد و بدين وسيله رضايتش را اعالم كرد.كرد

******* 

اي كاش زندگي هميشه اين گونه .دصداي پرنده ها روحش را نوازش مي دا.ديگر زندگي را دوست داشت.چيز زيبا بود همه

 .زيبا و دوست داشتني.بود

خانواده مبيني به خواست پسرشان به خواستگاري نازنين آمدند و وقتي او را ديدند عاشقش .براي برپايي جشن آماده بودند همه

 .شدند

****** 

 :خشم آلود فرياد كشيد ماندانا

 .تنها هدف تو از رفتن به ايران ديدن نازنين است_

 .چرا نمي خواهي بفهمي،عروسي خواهرم است_

 .اول مرا طالق بده بعد هر كجا كه خواستي برو_

 :پوزخندي زد و گفت مسعود
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 .بايد زودتر بليط تهيه كنم.حاال هم از سر راهم كنار برو.مطمئن باش طالقت خواهم داد.پس بگو خانم حرص چه چيز را مي خورد_

ماندانا در حالي كه تمام وجودش از تحقير و نفرت مي لرزيد .رتاب كرد و از منزل خارج شدبا دست ماندانا را به گوشه اي پ سپس

 :وقتي ارتباط برقرار شد صداي برادرش در گوشي پيچيد.به طرف تلفن رفت و مشغول گرفتن شماره شد

 .الو،مهرداد منم_

 !سالم،چه خبره اول صبح_

 .به دوستت جيمزي نياز دارم_

 :رسيدبا كنجكاوي پ مهرداد

 براي چه كاري؟_

 .مي خواهم سر مسعود را زير آب كند خسته شده ام ديگر طاقت ندارم_

 بهتر نيست اين قدر عجله نكني؟_

 .نه تا قبل از اين كه به ايران برود بايد كار را تمام كنم_

 چطور؟_

 .ش به من خواهد رسيدخوب گوش بده،اگر به ايران برود هيچ چيز دست مرا نمي گيرد،اما اگر بميرد تمام ثروت_

 فكر همه چيز را كرده اي؟_

 .بله،ديگر خسته شده ام اين ماجرا خيلي طوالني شده است_

 اگر فهميدند چه؟_

 .يك اتفاق خيلي ساده،كسي هم به ما شك نمي كند.او تصادف مي كند و مي ميرد.به جيمزي بگو كارش را خوب انجام دهد_

 .خبرش مي كنم! نقشه خوبي است_

****** 

عرفانه هم از اين كه مي .عرفان از انتخاب پسرش بسيار خشنود بود و از همان ديدار اول مهر دختر جوان به دلش نشست مادر

در مدت زمان .سريع با نازنين طرح دوستي ريخت.تواند از اين به بعد زن داداش و هم صحبت خوبي داشته باشد خوشحال بود
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 .كمي همه با هم صميمي شدند

هر دو مانند دو فرشته زيبا در لباس عروسي كنار همسرانشان نشسته .ب ستاره ها به روي دو دختر جوان لبخند مي زدندش آن

در اين بين رنگ غمي در چهره سودابه كامال .همه شاد بودند و مي خنديدند.بودند و به نواي زيباي موسيقي گوش مي دادند

ستاره هميشه همدم و مونسش .گذاشت و مي رفت احساس اندوه مي كرد مي ااز اين كه بايد دخترش را اينج.مشخص بود

 :راحله به كنارش آمد و گفت.بود

 .بخند خواهر،امشب عروسي تنها دخترت است_

 .چكار كنم راحله؟ دل كندن از او برايم دشوار است_

 اصال چرا به ايران بر نمي گرديد؟ خسته نشديد اين همه سال در غربت زندگي كرديد؟_

چطور همه را .فريد مي گويد همه زندگي مان آنجاست.ه خدا مجبورم و گرنه هيچ كداممان به زندگي در آنجا راضي نيستيمب_

 .بگذاريم و به اينجا بياييم

 .اين كه مشكلي نيست شركت را بفروشيد و دوباره اينجا سرمايه گذاري كنيد_

 نمي دانم شايد،بايد ببينم نظر فريد چيست؟_

 .ان شاء اهللا راضي مي شود و مثل قديم همه دور هم جمع مي شويم.مي گويم با او صحبت كندمن به سعيد _

 .آخ نگو،كه دلم خيلي براي آن موقع ها تنگ شده است_

 :به آنها نزديك شد و گفت فريد

 .خانم ها خوب با هم خلوت كرده اند_

 :پشت چشمي نازك كرد و گفت سودابه

 حسوديتان مي شود آقا؟_

 .راستي جاي پسرمان خيلي خالي است اي كاش او االن اينجا بود.،چرا حسادت كنيم،خيلي هم خوشحال مي شويمنه خانم_

 .طفلي پسرم براي عروسي تنها خواهرش نيامد.ماندانا پيله كرده است كه نبايد بروي و مرا تنها بگذاري_

 .و را در لباس عروسي ببيندولي حقيقت چيز ديگري است مسعود به خاطر نازنين نيامده،طاقت نداشت ا_
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 :با دلسوزي گفت راحله

 .ان شاءاهللا خوشبخت شوند.اشكالي ندارد،نگاه كن ببين چقدر دخترها زيبا شده اند_

 .سمت ديگر سالن جوان ها مشغول شوخي كردن بودند در

 :با شادي گفت منيژه

 .قدر زرنگ باشد من مي دانستم تو عروس خودمان مي شوي،اما فكر نمي كردم ستاره جون اين_

 :گفت مرضيه

 .من كه تمام اين چند سال نتوانستم پسر عمه ام را تور كنم،بنازم قدرت خدا را.او از من زرنگ تر بود_

 :با هيجان گفت امير

 .بس كن مرضيه،مي ترسم اگر ستاره بفهمد اين قدر طرفدار داشته ام از فردا همه جا همراهم باشد_

 :عرفان رو به همسرش كرد و زمزمه وار گفت.اين حرفش همه خنديدند با

 نازنين مي داني چقدر قشنگ شده اي؟_

 .آره_

 جدا از كجا فهميدي؟_

 .چون تا به حال صد بار گفتي كه قشنگ شدم_

 :با شيطنت خودش گفت منيژه

 .لطفا نجواهاي عاشقانه را بگذاريد براي بعد_

 :فتبه ظاهر اخمي كرد و گ نازنين

 .راستي نمي بينمش.تو بهتر است به جاي دخالت در كار ما به دخترت برسي_

 :با خنده گفت عرفانه

 .بعد مي گويند مادرشوهر بد است.خانم براي اين كه خودشان را راحت كنند بچه را با چند شيشه شير به مامان سپرده_

 :با غرور گفت منيژه
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الاقل .راستي نازي چه خوب كردي به عرفان جواب مثبت دادي.ي من مثل مادرم استاو برا.من كه به مادرشوهرم افتخار مي كنم_

 .يك مادرشوهر خوب نصيبت شد

 :پرسيد عرفان

 ؟!يعني شوهرش بد است_

 .نه،ولي به خوبي مادر جان نيست_

 اي زن داداش زبان باز،طفلي داداشم از دست تو چه مي كشد؟_

 :آهي كشيد و گفت عارف

 بيني چه قدر الغر شده ام؟ غصه منو بخور،نمي_

 :اخمي كرد و گفت منيژه

 .امشب شب عروسي برادرت است،هيچ چيز به تو نمي گويم ولي وقتي برگشتيم اين حرفت را يادت مي آورم_

 :به نشانه تسليم دستش را باال آورد و گفت عارف

 .من تسليمم،ببخشيد_

 .اين كار باعث خنده ديگران شد و

 :راحله و سودابه مشغول صحبت بودند كه امير به آنها نزديك شد و خطاب به سودابه گفت.خود رسيده بودو پايكوبي به اوج  رقص

 .تلفن از راه دور_

 كيست؟_

 .گويا عروستان بودند_

 .ممنون،آمدم_

 .به طرف تلفن رفت سپس

 .بله،بفرماييد_

 .الو،سالم مامان_
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 سالم ماندانا جان،حالت چطور است؟مسعود چطور است؟_

 :اين هنگام صداي گريه ماندانا به گوش سودابه رسيد در

 چه شده؟ حرف بزن دوباره با هم دعوايتان شده است؟_

 ...مسعود...مسعود.نه مامان،بدبخت شديم_

 :هراسان فرياد كشيد سودابه

 .مسعود چه؟ حرف بزن_

 :فتفريد گوشي را از دست همسرش گرفت و گ.صداي فرياد سودابه همه دور او جمع شدند با

 ماندانا چه شده است؟_

 !عمو جان،ديگر مسعود را نمي بينيم،او تصادف كرده،تصادف_

 :سودابه گريان پرسيد.مثل آن بود كه دنيا روي سرش خراب شد.فريد آشكارا لرزيدند دستهاي

 .چه شده فريد؟حرف بزن_

 مسعود،پسرم،چرا؟چرا؟_

 :يقه اش را محكم چسبيد و گفت سودابه

 باليي سر پسرم آمده است؟راستش را بگو،چه _

 .ديگر او را نمي بينيم،مسعود براي هميشه رفت_

همه حال .از شدت گريه ضعف سر تا سر وجودش را فراگرفته بود.ستاره در آغوش شوهرش مي لرزيد.از حال رفت سودابه

توانست باور كند مسعودش رفته و هنوز نمي .در آن ميان نازنين تنها و شوكه ايستاده بود و به ديگران مي نگريست.غريبي داشتند

 .او را نديده بود همحتي براي خداحافظي .ديگر او را نمي بيند

همه نگاه ها به دختر زيبايي كه در لباس عروسي اش همانند نگيني مي درخشيد .صداي جيغ دلخراشش در سالن پيچيد ناگهان

سودابه و .مرگ مسعود براي همه سخت و غير قابل باور بود.براي يك لحظه تمام بدنش به رعشه در آمد و از حال رفت.دوخته شد

سودابه همان موقع .فريد به همراه راحله و سعيد به انگليس برگشتند تا از چگونگي حادثه با خبر شوند و جسد را تحويل بگيرند
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 .كندگفت كه ديگر حاضر نيست آنجا زندگي كند و فريد تصميم گرفت مراسم خاكسپاري را در ايران برگزار 

چند روزي بود كه نازنين به هوش آمده بود ولي نه كالمي حرف مي زد و نه غذا مي .نگران به همسرش مي انديشيد عرفان

عرفان كه حال او را چنين ديد بنا بر پيشنهاد ديگران او را به .ساكت و خموش دراز مي كشيد و به نقطه اي خيره مي شد.خورد

 .آسايشگاه برد

 دوازدهم فصل

 

 

 سالم پسرم،حالت چطور است؟ الو_

 سالم مامان،شما خوبيد؟ بابا و عرفانه چطورند؟_

 ما خوبيم،عروس گلم چطور است؟_

 .ديروز او را به خانه آوردم_

 بهتر نشده؟_

 :با نااميدي جواب داد عرفان

 .نه هيچ تغييري نكرده است_

 پسر عزيزم با اين همه غصه مي خواهي چكار كني؟_

 :خيلي محكم جواب داد عرفان

 .هرچه باشد او همسر من است.تا آخر عمر پرستاريش را مي كنم_

راستش تماس گرفتم كه بگويم اگر به كمكي احتياج داشتي .آفرين مادر،ان شاءاهللا خدا هم جواب اين فداكاريهايت را مي دهد_

 .حتما روي ما حساب كن

 .فقط مي خواستم بگويم اگر مي توانيد برايم يك پرستار پيدا كنيد.ممنون مامان،شما در اين مدت خيلي زحمت كشيديد_

 چرا؟_

 .وقتي مي خواهم به سر كار بروم او تنها مي ماند و دل نگرانش هستم_
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 مادر را قابل نمي داني كه از عروست نگهداري كنئ؟_

 .رفانه چه مي شونداين حرف ها را نزنيد مامان،شما تاج سر ما هستيد ولي زحمتتان مي شود پس بابا و ع_

من خودم صبح ها به منزل شما مي .تو نگران آنها نباش از فردا هم به سر كارت برگرد.آنها مي توانند از خودشان مراقبت كنند_

 .آيم

 .باز هم از شما ممنونم،پس من فردا صبح منتظرتان هستم_

 حتما مي آيم،حاال كاري نداري؟_

 .نه،سالم برسانيد خداحافظ_

 .خدانگهدار_

هنوز تزئينات شب عروسي روي ديوارها بود،ديدن آنها داغش را بيشتر مي .از قطع تلفن از جا برخاست و به اتاق خواب رفت بعد

با ديدن نازنين در آن .عرفان به كنارش رفت و گونه هاي سردش را نوازش كرد.نازنين طبق معمول آرام دراز كشيده بود.كرد

دستان رنجور همسرش را گرفت .كرد مرگ مسعود چنين عواقبي به دنبال داشته باشد ينمهيچ وقت فكر .حال غم به دلش نشست

 :و با بغض گفت

من كه به غير از تو كسي را ندارم؟ يادت رفته چه نقشه هايي براي .دلم پوسيد از اين همه تنهايي.نازنينم،تو را به خدا نگاهم كن_

ردي؟ بي انصاف اين چه زندگي است كه براي من درست كرده اي؟ بلند زندگي مان كشيده بوديم؟ چرا همه چيز را فراموش ك

آن اخم ظريفي كه چهره .دوست دارم باز هم برايم اخم كني.صداي قشنگت تنگ شده است ندلم براي آ.شو و با من حرف بزن

لباس سفيد مي يادت هست چقدر براي عروسيت قشنگ شده بودي؟ مگر آن شب به من نگفتي هميشه .ات را رويايي مي كرد

 ...من.به حال من بيچاره بسوزد لتپوشي تا هرگز يادم نرود تو عروسم هستي؟ تو هستي مني،همه كسم هستي،تو را به خدا د

هيچ گونه تغييري در ظاهرش .نگاهي به نازنين انداخت ولي او را آرام ديد.گريه امانش را بريده بود.نتوانست كالمي بگويد ديگر

حوصله هيچ كاري را نداشت ولي بايد براي شام چيزي آماده مي .وس سري تكان دا و به آشپزخانه رفتبا افس.ديده نمي شد

گذشته بود كه غذا  11ساعت از .غذايي كه نازنين دوست داشت.و مشغول تهيه شام شد ماندبنابراين همان جا در آشپزخانه .كرد

چقدر چهره اش در خواب معصوم .ه خواب عميقي فرو رفته بودبا سيني اي در دست به طرف اتاق رفت اما نازنين ب.آماده شد
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 ...دوست داشت نوازشش كند و.ميل شديد در درونش طغيان كرده بود.بود

بدون آن كه .از خود احساس شرم مي كرد.او داشت چه مي كرد؟ خشمگين از جا برخاست و اتاق را ترك كرد.به خود آمد يكباره

 .رد بخوابدشام بخورد به اتاقش رفت و سعي ك

هراسان لباس پوشيد و در را .گذشته است 8با تعجب ديد ساعت از .نگاهي به ساعتش انداخت.شنيدن صداي در از جا برخاست با

 :با ديدن مادرش نفس عميقي كشيد و گفت.باز كرد

 .سالم مامان_

 سالم پسرم،خواب بودي؟_

 .بله ديشب دير خوابيدم_

 نازنين چطور است؟_

 .مثل هميشه_

 .وقتي برگشت لبخند گرمي روي لب هاي مادر ديد.همان طور كه لباسش را مرتب مي كرد سفارش هاي الزم را به مادر كرد سپس

 مامان چرا اين طوري نگاهم مي كني؟_

 .فدات شوم عزيزم،نمي داني چقدر خوش تيپ شدي_

 .ممنون،راستي مامان حتما هر طور شده به او ناهار بدهيد ديشب هم شام نخورده است_

در حالي كه اشك .از اين كه او به اين حال و روز دچار شده بود سخت ناراحت بود.به اتاق نگاه كرد و عروسش را خفته ديد سيمين

 :هايش را پاك مي كرد گفت

 چنين حال وروزي داشته باشد؟ آخه چرا عروس من؟ چرا زندگي پسر من؟حيف اين دختر جوان و زيبا نيست كه بايد _

 :به كنارش آمد و مادرش را سخت در آغوش گرفت و با لحني بغض آلود گفت عرفان

 .اگر بخواهيد اين قدر خودتان را اذيت كنيد اصال قبول نمي كنم پيش او بمانيد.مامان تو را به خدا گريه نكنيد_

 :شك را از چهره اش زدود و به مهرباني گفتبا دستپاچگي ا سيمين

 .حاال هم برو،خدا پشت و پناهت.قول مي دهم هر كاري كنم كه شما دوباره به زندگي برگرديد.تو برو خيالت راحت باشد_
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بار كه مرد جوان از منزل خارج شد،در دلش احساس امنيت مي كرد مي دانست مادرش بهتر از خود او از عروسش مراقبت  اين

 .ي كندم

 

***** 

 

ماه از آن شب مي گذشت ولي هنوز نازنين به حال عادي برنگشته  6.كم روزها به هفته ها و هفته ها به ماه ها تبديل مي شد كم

 :آن شب خانم مبيني كه براي رفتن به خانه بسيار عجله داشت ناچار با پسرش تماس گرفت.بود

 .الو،عرفان جان سالم_

 :با نگراني گفت عرفان

 الم مامان،اتفاقي افتاده است؟س_

 .نه پسرم،هول نكن فقط زنگ زدم كه بگويم اگر اشكالي ندارد من امشب زودتر به خانه برگردم_

 چطور؟_

 .پدرت زنگ زد و گفت،حال عرفانه خوب نيست نگرانش هستم_

 .ي گردممن هم ديگر كارم تمام شده است و تا نيم ساعت ديگر به خانه برم.ايرادي ندارد شما برويد_

 خوب كاري نداري؟_

 .خداحافظ.نه،سالم برسانيد_

 .خدانگهدار_

 .از قطع تلفن خانم مبيني با وارسي مجدد خانه و كارهايش آنجا را ترك كرد بعد

 

****** 

 

ربه اي با صداي ض.از اين كه نتوانسته بود به موقع به خانه برود اعصابش به هم ريخته بود.با كالفگي چنگي به موهايش برد عرفان
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 .به در نگاهش را به آن سمت دوخت

 .بفرماييد_

 :آن خانم مظهري با رويي گشاده و خندان وارد اتاق شد و با ناز و عشوه گفت متعاقب

 .سالم آقاي دكتر،شب بخير_

 .شب شما هم بخير_

 هنوز به خانه تشريف نبرده ايد؟_

 .نه،كمي كار داشتم حاال بفرماييد امرتان را بگوييد_

 :بي خيال روي صندلي نشست و گفت شراره

 .كار خاصي ندارم،فقط مي خواستم از شما سوالي بپرسم_

 .بفرماييد_

 :با بي خيالي گفت شراره

 شما ازدواج كرده ايد؟_

 :اين پرسش،عرفان متعجب سر بلند كرد و گفت با

 بله،چطور؟_

 راضي هم هستيد؟_

 .بله،صددرصد_

 :پوزخندي زد و گفت شراره

 ...فضولي مي كنم ولي شنيده ام كه خانمتان ديوانه است حاال چطور مي بخشيد كه_

 :كالمش را كامل نكرده بود كه عرفان با صداي خشني حرفش را قطع كرد و گفت هنوز

 .بفرماييد خانم.حاال هم لطفا از اتاق من بيرون برويد.اگر جاي شما بودم هر اراجيفي كه مي شنيدم باور نمي كردم_

آنقدر اعصابش متشنج بود كه دلش مي خواست .اره،عرفان هم با عصبانيت اتاقش را ترك كرد و به منزل رفتاز خروج شر بعد
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 .فرياد بزند

با خستگي خود را روي مبل انداخت و برخالف روزهاي ديگر .همه جا در تاريكي فرو رفته بود.را به قفل انداخت و وارد شد كليد

با گذشت ساعتي،با ديدن كابوسي هراسان از خواب .بود كه خيلي سريع به خواب رفتآنقدر خسته .اصال به سراغ نازنين نرفت

با روشن شدن اتاق با چشم اتاق را كاويد اما نازنين را در بستر .پريد و وحشت زده از جا برخاست و به سراغ نازنين رفت

يعني .ترك كرد و از بي توجهي خود عصباني بود شتابان خانه را.نگران به تمام اتاق ها سر كشيد ولي خبري از نازنين نبود.نديد

خدايا كمكم كن من نازنينم را از تو مي "كرد؟  مينازنين اين وقت شب كجا رفته بود؟اگر باليي به سرش مي آمد چه بايد 

 ."خواهم

با شتاب خود را به او .يداو را با لباس خانه،كنار خيابان د.طور كه با خداي خودش راز و نياز مي كرد چشمش به نازنين افتاد همان

 .در آغوشش گرفت و اشك هاي گرمش روي گونه ها جاري شد.رساند

 :طور كه موهاي او را نوازش مي كرد زير لب گفت همان

چرا نازنينم؟ چرا با خودت اين طور رفتار مي كني؟ اگر دوستم نداشتي پس چرا قبولم كردي؟ مي داني اگر امشب باليي سر تو _

به خدا نابود مي شدم آخر ظالم كمي هم به اين دل بيچاره من رحم كن.ردممي آمد من مي م. 

عرفان هم كه چنين ديد .در آغوش تب دارش نازنين چون تكه يخي بي حركت مانده بود و عكس العملي از خود نشان نمي داد اما

 .او را با خود به منزل برد

****** 

فان زودتر از هميشه به خانه آمد و براي رفتن به مهماني همسرش را آماده عر.شب همه منزل سودابه و فريد دعوت داشتند آن

وقتي پالتوي او را به تنش كرد،دستهاي سردش را گرفت و بوسه اي گرم به آن نواخت و او را همراه خود به طرف ماشين برد .كرد

 .و روي صندلي نشاند

 .فريد،در را به رويشان گشوددقايقي بعد .كه به منزل سودابه رسيدند زنگ را فشرد هنگامي

 سالم عرفان جان،حال شما چطور است؟_

 ممنون،خوبم،شما چطوريد؟_
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 .مرسي،بفرماييد داخل_

راحله غمگين پيش آمد و دخترش را .با ورودشان همه نگاه ها به نازنين دوخته شد.وارد شد و نازنين را به دنبال خود كشيد عرفان

عرفان وقتي با همه احوالپرسي كرد كنار امير نشست و با هم مشغول .در آغوش گرفت ولي او هيچ عكس العملي از خود نشان نداد

نشانده شد ولي حاال ديگر او مثل سابق نبود كه سربه سرشان بگذارد و همه را  نازنين هم در جمع دختر.صحبت شدند

 :امير با دلسوزي گفت.اينك مثل مجسمه اي سنگي نشسته بود و به نقطه اي خيره شده بود.بخنداند

 .نه،كم كم دارم نااميد مي شوم_

 .اين حرف را نزن اميدوار باش ان شاءاهللا كه حالش خوب مي شود_

 :راحله با لحني بغض آلود گفت.ي بلند كشيد كه باعث شد همه دلشان برايش بسوزدآه عرفان

ولي .تا حاال هم از زحمات تو ممنونيم كه به پاي نازنين نشستي.عرفان جان،مي دانيم كه تو در اين مدت بسيار سختي كشيدي_

تو هم مي تواني به سراغ زندگي جديدي بروي تو .ما نازنين را پيش خودمان مي آوريم.بهتر است هرچه زودتر اين ماجرا تمام شود

 .هنوز جواني و بايد از زندگي ات استفاده كني

با .حتي فكرش هم عذابش مي داد.ولي اين غير ممكن بود! جدايي از نازنين.شنيدن اين حرف ها رنگ از روي عرفان پريد با

 :صدايي كه از فرط عصبانيت مي لرزيد گفت

 افي مي كنيد؟شما چرا اين قدر بي انص_

حتي .من لياقت زندگي با نازنين را ندارم؟ چرا مي خواهيد تمام زندگي ام را از من بگيريد؟ به خدا من بدون نازي مي ميرم يعني

حاال مي خواهيد زير .من به او قول داده ام هميشه كنارش بمانم و دوستش داشته باشم.طاقت يك لحظه دوري از او را هم ندارم

پس بگذاريد به همين .زندگي را فقط با بودن نازنين مي خواهم.خودم را كنار نازنين مي بينم خوشيچه قيمتي؟ من قولم بزنم،به 

 .ترا به خدا نازنين را از من نگيريد.دلم خوش باشد

هيچ كس فكرش را هم نمي كرد كه عشق عرفان نسبت به نازنين اين .هاي ساده و صادقش اشك را به چشمان همه آورد حرف

 .ر پاك و عميق باشدقد

 :با لحني پدرانه گفت سعيد
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ما فقط فكر كرديم شايد تو از اين وضع خسته شده باشي ولي نتواني به ما .خدا ما را نبخشد اگر قصد آزار تو را داشته باشيم_

 .حاال هم اگر خودت اين طوري راضي هستي ما حرفي نداريم.بگويي

از اين حالش شاد شد و .ناخودآگاه لبخند شيريني بر لب هاي نازنين ديد.بدون گفتن حرفي نگاهش را به نازنين دوخت عرفان

 .خودش هم خنديد

بعد از شام كه هيچ كس .شام عرفان قاشق قاشق غذا به دهان نازنين مي گذاشت و همانند روزهاي پيش با او صحبت مي كرد موقع

 :سودابه با نفرت گفت.ش نداشت موضوع به مسعود كشيده شداشتهاي چنداني براي خوردن

آخه بگو چرا؟ پسر من چه بدي در حق او كرده .او پسرم را فداي پول كرد.هرگز فكر نمي كردم ماندانا تا اين حد پست باشد_

 بود؟

 :با لحني بغض آلود گفت ستاره

او باعث شد تنها .او لياقت آزادي را ندارد.مي ماند و مي پوسيدحق آن بود كه رضايت نمي داديد او بايد تا آخر عمر گوشه زندان _

 .هيچ وقت او را نمي بخشم.برادرم را از دست بدهم

 .نترس دخترم،باالخره خدا تقاص دلهاي شكسته ما را از او مي گيرد_

 :گفت امير

 .تو هم بهتر است زياد خودت را ناراحت نكني،براي بچه ضرر دارد_

 .گرچه دلش خون بود.اك كرد و به ناچار لبخندي زداشك هايش را پ ستاره

به منزل .هنوز از حرف هاي راحله ناراحت بود.زودتر از همه بلند شد و بعد از خداحافظي با تك تك آنها منزل را ترك كرد عرفان

 .كه رسيدند بدون توجه به نازنين خودش را روي مبل انداخت

تو بكشم؟ پس چه شد آن زباني كه هميشه از خودت دفاع مي كردي؟ چرا  ديدي چطور امشب همه از من خواستند دست از_

 .نگفتي كه دوستم داري و مي خواهي با من زندگي كني

 .خشمگين شد و با عصبانيت فرياد كشيد.ديدن حالت مسخ شده نازنين كه او را نگاه مي كرد با

مسعود در قلبت جاي دارد؟ لعنت به من كه اين زندگي را تو زن من هستي ولي هنوز .آخر لعنتي حرف بزن،دارم ديوانه مي شوم_
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 .برايت درست كردم

پس با عشقم چه مي كردم؟ مي خواهي تركت .اما دوستت داشتم و دارم.اگر من نبودم تو مسعودت را از دست نمي دادي شايد

 .هرگز بر نمي گردم كنم،ها؟ بگو چكار كنم؟ تنهايت بگذارم؟ آره؟ اگر تو اين گونه مي خواهي پس من مي روم و

آنقدر عصبي بود كه دردي احساس .يك دفعه دستش را بلند كرد و محكم به ديوار كوبيد.با شدت شانه هاي نازنين را تكان داد و

صداي .همان طور زير لب حرف مي زد.ولي اعتنايي نكرد.دقايقي بعد كه آرام تر شد درد شديدي در دستش احساس كرد.نكرد

 :نازنين چشم هاي اشكبارش را به عرفان دوخت و آرام گفت.و نازنين را ديد دبه پشت سرش نگاه كر.گريه ظريفي را شنيد

 .از پيش من نرو،خواهش مي كنم عرفان_

پسر جوان كه اختيارش را از دست داده .حاال هر دو آشكارا مي گريستند.هيجان زده به كنارش آمد و او را در آغوش كشيد عرفان

 .ديگر مطمئن شده بود كه نازنينش را به دست آورده است.ا مي بوسيد و مي بوييدبود موهاي افشانش ر

 :چشم هاي براق و شهالئي اش را به عرفان دوخت و زمزه كرد نازنين

 .عرفان سردم است_

 .آن شب شبي بود كه هر دو وجود يكديگر را احساس كردند.او را به اتاق خوابشان برد عرفان

****** 

تو .الاقل اين طوري مي توانم هر وقت دلم برايت تنگ شد به ديدنت بيايم و حرفهايم را با تو بزنم.خوشحالم به اينجا آمدي خيلي

مسعود خواهش مي كنم پذيرايي اين خواهر كوچكت باش كه خيلي حرف ها برايت .يادت كه نرفته است.هنوز برادر من هستي

عرفان پسر بسيار .بگذار كمي از زندگي ام برايت بگويم كه تو را راضي كنم.م همين طوره انعرف.من هنوز به تو احتياج دارم.دارد

كارهايش مثل خودت است عصبانيتم را بيشتر از مهربانيهايم دوست دارد و .مهرباني است و صادقانه حرف هايش را به من مي زند

قلقلك مي دهد تا از خواب بيدار شوم و برايش  را مصبح ها هم كف پاي.عمدا كاري مي كند كه من عصبي شوم،درست مثل تو

جاي تو .دوستش دارم و دوستم دارد اما حسودي نكن تو را هم دوست دارم.تنبلي اش هم به تو رفته است.صبحانه درست كنم

 .هميشه اينجا محفوظ مي ماند

سپس .گذشت تا اين كه كمي سبك شدساعاتي بعد به همين منوال .طور كه دستش را روي قلبش گذاشته بود به گريه افتاد همان
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 .در حالي كه نگاه مهربان و خنده مسعود را احساس مي كرد.منزلي كه حاال خانه اميدش بود.با دلي پر اميد به طرف منزلشان رفت

****** 

ند همگي اعتقاد داشت.آن شب همه شاد بودند.بعد از سالمتي كامل همسرش جشن با شكوهي گرفت و همه را دعوت كرد عرفان

نازنين و عرفان شاد و خوشحال دست در دست هم گرفته بودند و به ميهمانان خوش آمد .عرفان مزد وفاداري اش را گرفته است

 .مي گفتند

سيمين هر دوي آنها را در آغوش گرفت و .در آن لباس سفيد رنگ همانند ستاره ها مي درخشيد و دل همه را شاد مي كرد نازنين

 :با محبت گفت

هر دوي شما مستحق اين خوشبختي هستيد ولي اي كاش عارف و منيژه هم بودند و .شحالم كه حال نازنين خوب شدخيلي خو_

 .شادي ما را مي ديدند

 :گفت نازنين

بايد تكليف دانشگاهم را .ناراحت نباشيد ماماني،عرفان زحمت كشيد و براي دو هفته ديگر بليط گرفته كه ما به آنجا برويم_

 .مشخص كنم

 .ي خوب است،مي شود گفت ماه عسل مي رويدخيل_

دخترها همان موقع نازنين را در محاصره خود گرفتند و عرفان تنها به طرف آقايان .دو خنديدند و به طرف بقيه مهمانان رفتند هر

 .رفت

 :با ديدن ستاره كه شكمش بزرگ شده بود گفت نازنين

 باشيم؟چند وقت ديگر بايد منتظر به دنيا آمدن اين كوچولو _

 .فكر كنم سه،چهار ماه_

 خيلي خوشحالي؟_

 .ان شاءاهللا روزي خودت مادر شوي تا حال مرا درك كني.احساس خوبي دارم_

 .عرفان مي گويد هنوز براي بچه دار شدن ما زود است،فكر مي كند ممكن است دوباره حالم بد شود_
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 .عيبي ندارد هر دوي شما خيلي جوانيد دير نمي شود_

 :شيطنت هميشگي گفتبا  مرضيه

 .عجله نكن،بگذار من هم ازدواج كنم بعد با هم بچه دار مي شويم_

 .واي،تا تو شوهر كني از بچه دار شدن ما گذشته است_

 :سرش را زير انداخت و با حجب و حياي دخترانه اي كه از او بعيد بود گفت مرضيه

 .ولي اين بار ديگر جيد مي خواهم ازدواج كنم_

 :زده گفت هيجان نازنين

 راست مي گويي؟ او چه كسي است؟ آشناست؟ اسمش چيست؟_

مغازه پوشاك .پسر دوست باباست.سال سن دارد 28اسمش علي است .چه خبر است،يكي يكي بپرس تا من جواب بدهم_

 .سر و وضعش هم بدك نيست،به دل مي نشيند.دارد

 :گفت آرزو

 .طرف وكيل است قيافه اش هم كه محشر است.حرفش را باور نكن،دختر دايي ما گشته و گشته گلچين كرده_

 جدي؟ حاال كلك بگو ببينم چطور او را تور كردي؟_

 :تا خواست لب باز كند و حرفي بزند آرزو به ميان بحث آمد و گفت مرضيه

آخه بگو پسر،تو كه خواهر دم بخت داري،آن وقت چنين دوست .داين امير بي معرفت دوست به اين خوبي را پنهان كرده بو_

 هاي را نشان نمي دهي؟

اين علي آقا هم به همراه پسر .او چند تا از دوستانش را هم دعوت كرده بود.چند ماه پيش همه منزل امير دعوت بوديم راستش

علي با امير در مورد مرضيه صحبت .اخته هم شدندخالصه هر دو در همان نگاه اول اسير و دلب.عمويش در مهماني آن روز بودند

بعد از كلي رفت و آمد هر دو به اين نتيجه رسيدند كه .را ببينند و حرف هايشان را بزنند ديگركرده بود و امير قرار گذاشت كه هم

 .زودتر بساط عروسي را فراهم كنند

 :گونه مرضيه را بوسيد و ذوق زده گفت نازنين
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 .وارم خوشبخت شويتبريك مي گويم،اميد_

 :با شادي گفت مرضيه

 .ممنونم،ولي بهتر است به كس ديگري هم تبريك بگويي_

 چه كسي؟_

با كالفگي .نازنين هرگز نمي توانست فكر كند آرزوي مشكل پسند باالخره به كسي دل ببندد.با انگشت به آرزو اشاره كرد مرضيه

 :گفت

 حاال تو به چه كسي دل بستي؟.ماري مرا از همه جا بي خبر كرده استاينجا چه خبر است مثل اين كه اين چند ماه بي_

 :محجوب جواب داد آرزو

 .قرار است با مرضيه فاميل شوم_

 يعني چه؟_

 .ولي حيف كه شايان از اين عالقه خبر ندارد.خب معلوم است تو چقدر خنگ هستي،پسر عموي علي فرد مورد عالقه آرزوست_

 يعني چه؟_

 :گفتبا عصبانيت  آرزو

شايان همه چيز را مي داند چند بار هم به ديدنم آمده و با من صحبت كرده است ولي من برايش ناز مي كنم و فعال او را معطل _

 .گذاشته ام

 :در حالي كه از جا بر مي خواست گفت نازنين

 .امان از دست شما دخترها با اين كارهايتان_

مشغول شانه .اقش رفت و تصميم گرفت تميز كردن منزل را براي فردا بگذاردشب پس از رفتن مهمانان،نازنين خسته به ات آن

 :عرفان با لحني عاشقانه گفت.به پشت سرش نگريست و همسرش را ديد.زدن موهايش بود كه دستي دور كمرش حلقه شد

 مي دانستي امشب چقدر قشنگ شده بودي؟ _

 جدي مي گويي؟_
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 .هم قشنگ تر شده اي البته دروغم چيست؟ تازه از چند روز پيش_

 .اي ديوانه،تو كه هر روز مرا زيباتر مي بيني_

 .خب چكار كنم؟عاشقم و ديوانه_

 :اخم ظريفي كرد و گفت نازنين

 .اگر دوستم داشتي به احساساتم توجه مي كردي_

 :بنابراين كنجكاو پرسيد.مثل آن كه از موضوعي ناراحت بود.او را روي پايش نشاند و به چهره اش دقت كرد عرفان

 مشكلي پيش آمده است؟_

 :تمام جذابيتش را در چشم هايش جمع كرد و به عرفان چشم دوخت و با عشوه گفت نازنين

 تو فكر نمي كني حاال ديگر براي بچه دار شدن وقت مناسبي باشد؟_

 .كه منظور او را درك كرده بود بدون گفتن حرفي لبخند گرمي به رويش زد و چراغ خواب را خاموش كرد عرفان

****** 

نازنين همه چيز را مثل سابق ديد به غير از خودش كه حاال زني شوهردار بود كه .به انگليس باعث تغيير روحيه شان شد رفتنشان

غزل .يك ماه از آمدنشان مي گذشت و نازنين هر روز با منيژه به گردش مي رفت.يدبه همسر و زندگي اش عاشقانه مهر مي ورز

نازنين آن روز تصميم داشت به ديدن جميله برود ولي از صبح كه از خواب برخاسته بود .كوچولو تمام وقتشان را پر مي كرد

 :عرفان نگران پرسيد.سر ميز صبحانه همه متوجه حالش شده بودند.اصال حالش خوب نبود.احساس بدي داشت

 خانمي،چرا رنگت پريده؟_

 .نمي دانم،فكر مي كنم مريض شده باشم_

 .بهتر است امروز را خوب استراحت كني_

 .ديگر وقت زيادي نمانده است.نه،بايد به ديدن جميله بروم_

 .پس آماده شو تا خودم برسانمت_

 :اخمي كرد و گفت نازنين
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 .برس من حالم خوب است تو برو به كارهايت_

 :با مهرباني گفت منيژه

 .عرفان جان،ناراحت نباش من مواظب او هستم_

 .ممنون زن داداش_

 ...اي واي،چقدر داريد لو_

 .عرفان نگران به دنبالش رفت.تهوع باعث شد كه نتواند حرفش را ادامه دهد و دوان دوان به طرف دستشويي رفت حالت

 چه شده نازنين؟_

 :با بي حالي گفت نازنين

 .مي دانم،احساس بدي دارمن_

 :به طرف آنها آمد و با شادي نازنين را در آغوش گرفت و گفت منيژه

 .تبريك مي گويم_

 براي چه؟_

 يعني هنوز هم متوجه نشده ايد؟.خب معلوم است نازنين باردار است_

منيژه آرام آنها را ترك .ندهرگز باور نمي كرد اين موضوع اين قدر خوشحالش ك.هيجان زده همسرش را در آغوش كشيد عرفان

 :عرفان موهاي همسرش را نوازش كرد و گفت.كرد

 خوشحالي؟_

 آره،انگار دارم روي ابرها راه مي روم،تو چطور؟_

 منم خوشحالم،فقط از حاال به بعد بايد مواظب خودت و آن كوچولو باشي،قول مي دهي؟_

 .نمي داني چقدر دلم برايش تنگ شده است.بله،حاال هم اگر ايرادي ندارد مرا به منزل جميله برسان_

 .بعد هم بايد پيش دكتر برويم تا آزمايشات الزم را برايت بنويسد،بايد از همه جهت مطمئن شويم.پس زودتر برو آماده شو_

 .چشم هر چي شما بفرماييد_
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به بيمارستان رفتند و دكتر نازنين را معاينه كرده و آزمايشات الزم را براي او نوشت سپس هر دو از منزل خارج شدند ابتدا  وقتي

 .به طرف منزل جميله به راه افتادند

 :خانه جميله كه رسيدند نازنين به عرفان گفت به

 .ممنون،تو ديگر برو به كارهايت برس_

 بهتر است اول زنگ بزني ببيني جميله در خانه هست يا نه؟_

 .نگران نباش،اگر جميله هم نباشد ربابه خانم هست_

 :نگران پرسيد عرفان

 مطمئني كه حالت خوب است؟_

 .بله،من خوبم_

 .پس من عصر به دنبالت مي آيم_

 .برو به سالمت_

 .خداحافظ خانمي_

 .خدانگهدار_

با دستپاچگي سالم كرد و سراغ .نازنين زنگ را فشرد بعد از دقايقي پسر جواني در را به رويش گشود اتومبيل عرفان دور شد وقتي

پسر .دكوراسيون آنجا عوض شده بود.با ترديد قدم به منزل گذاشت.پسر لبخندي زد و به داخل دعوتش كرد.جميله را گرفت

با ديدن نازنين هيجان زده به سوي او شتافت و دو .اق خارج شددقايقي بعد جميله از ات.زدجوان با ته لهجه عربي جميله را صدا 

 .دوست شادمانه يكديگر را در آغوش گرفتند

 اي بي معرفت،بي خبر مي گذاري و مي روي،تا حاال كجا بودي؟_

 اول تو بگو اين پسر كيست؟.بعد سر فرصت همه چيز را برايت تعريف مي كنم.قصه اش طوالني است_

 :با شادي گفت جميله

باالخره با مامان تماس گرفتم و گفتم .حتي حوصله دانشگاه رفتن را هم نداشتم.وقتي تو اينجا را ترك كردي من بسيار تنها شدم_
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كم كم وسايلم را جمع و .هرچه مامان اصرار كرد كه بمانم قانع نشدم.مي خواهم برگردم و ديگر تصميم ندارم درسم را ادامه بدهم

جابر .نمي داني وقتي او را ديدم چه حالي شدم مثل آن بود كه دنيا را به من داده بودند.به اينجا آمد براجور مي كردم كه يك روز ج

جابر .چند ماه پيش هم مراسم ساده اي برگزار كرديم و با هم ازدواج كرديم.گفت،مادرت موافقت كرده كه ما با هم ازدواج كنيم

 .قبول كرد تا پايان تحصيالتم اينجا زندگي كنيم

 

 :دستهاي جميله را گرفت و گفت نازنين

 .اميدوارم ساليان سال كنار هم خوشبخت زندگي كنيد.تو واقعا لياقتش را داشتي-

 .ممنون،حاال تو از خودت بگو_

نازنين با اندوه تمام حوادث پيش آمده .با سيني قهوه به سالن آمد و سيني را مقابل رويشان گذاشت و سريع آنها را ترك كرد جابر

 :جميله در حالي كه اشك هايش را پاك مي كرد گفت.را تعريف كرد

 .آخه چرا مسعود؟ او خيلي جوان بود.براي مرگ مسعود واقعا متأسفم،هرگز باور نمي كردم ماندانا دست به چنين كاري بزند_

 :كه به سختي خودش را كنترل مي كرد گفت نازنين

 .به هر حال هر كدام از ما قستمي داريم_

 راستي حاال مي خواهي چكار كني؟ به دانشگاه بر مي گردي؟خوب _

 .نه،انصراف مي دهم ولي براي سال آينده خودم را آماده مي كنم و در وطنم درسم را ادامه خواهم داد_

 .خيلي خوب است ولي حيف كه ديگر نمي توانيم همديگر را ببينيم_

 .من آدرس و شماره تلفن منزل خودمان را به تو مي دهم هر وقت خواستي مي تواني برايم نامه بنويسي_

مي داني نازي،دوست دارم تا آخر عمر با هم دوست باشيم هر چند كه همديگر را نمي .تو هم كه آدرس و شماره اينجا را داري_

 .بينيم

با آمدن عرفان دو دوست از هم جدا .آخر عمر به دوستيشان پايبند باشندروز دو دوست با هم عهد و پيمان بستند كه تا  آن

 :وقتي نازنين كنار عرفان در اتومبيل قرار گرفت عرفان پرسيد.شدند
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 عزيزم حالت چطور است؟_

 .خيلي بهترم_

 مي خواهي به گردش برويم؟_

 راستي بليط گرفتي؟.بله بله،اصال حوصله منزل را ندارم_

 .ديگربله،براي دو روز _

 .دلم براي همه تنگ شده است_

 .نازنين،مي خواهم مطلبي را به تو بگويم_

 در چه مورد؟_

 قول مي دهي ناراحت نشوي؟-

 .البته،بگو_

 .گويا ماندانا خودكشي كرده است.ظهر مامان با من تماس گرفت_

 :وحشت زده گفت نازنين

 آخه چرا؟! چي؟ خودكشي_

او هم طاقت نياورده .داشته با كس ديگري ازدواج كرده و تمام ثروت ماندانا را همراه خود بردهگويا پسري كه ماندانا به او عالقه _

 .و دست به خودكشي زده است

 :سرش را به صندلي تكيه داد و با ناراحتي گفت نازنين

 .جيمزي او را لو بدهدمطمئنم ماندانا حتي فكرش را هم نمي كرد .او همه چيز را نابود كرد و در آخر خودش را هم از بين برد_

نازنين كه حاال بيشتر از هر زماني به وجود همسرش .او تقاص خون مسعود را پس داد و باالخره نتيجه اعمال بدش را گرفت_

 :احتياج داشت دست او را گرفت و با لحني عاشقانه گفت

 .دوستت دارم،بيشتر از هر وقت ديگر_

 :هم لبخند گرمي به رويش زد و گفت عرفان
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 .هم همين طور من_

******* 

مردم شاد و مسرور بودند و زوج ها دست در دست يكديگر در شهر براي خريد .شهر رسيدن بهار و عيد را نشان مي داد چراغاني

بهار ديگري را در زندگيشان آغاز كردند و  "بهار"در آن ميان زن و شوهر جواني به همراه كودكشان .كردن قدم مي زدند

 .در جاده اي از عشق و وفا.كه آينده اي درخشان پيش رويشان بود اشتندشه به راهي قدم بر مي دخوشحال تر از همي
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