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 به نام خدا

هدف از نوشتن: بعد از چندین سال مطالعه تصمیم گرفتم دست به قلم شوم و کتابی توام با 

 اشد.گرامی ب هایخوانندهمخاطبان و  درشانواقعیت و تخیالت ذهن بنویسم که 

 

داستان: ممکن است عشق اشتباه در خانه هر آدمی را بزند ولی نمی توانی تصورش  خالصه

یک انتخاب اشتباه ممکن است چه تاوان سنگینی پس دهی..مهتاب که دچار  به خاطرکنی 

دوباره ،ددبرمیگر اشزندگیو به روال عادی  دهدمیو خود را نجات  شودمیاحساس اشتباه 

؟!زندگی پر شودمیاما دریا مگر بدون امواج و طوفان هم  کندمیباره تالش ,دوسازدمیآرزو 

همراهی کنید.. مهتاب را قضاوت نکنید به این  اشلحظهبهلحظهاز عشق و دلدادگی او را در 

 که حدس شویدمیدلیل که با رمان هرچه جلوتر بروید با موضوعات و اتفاقات جدیدتری آشنا 

 . !ین نکته باعث جذاب تر شدن کتاب شده استزدنش کار دشواریست و ا

 

 :بخشی از رمان 

 بیبهش بگم  نبود کهروزهای سختی به چشم دیده بودم اما هیچ روزی سخت تر از امروز برام 

شدم،که بگم آدم منطقی هستم و دیگه احساسی بهت ندارم؛بهش بگم با ازدواج کردن و  خیالت

برام آرزوی خوشبختی کرد تشکر  کهاینبرابر  انتخاب دیگری مشکلی ندارم. سخت بود در

جز تو  هیچ کس در کنارمن  گفتممیو  زدممیسرش داد  دادمیاجازه  اممردانهکنم!اگر غرور 

فقط اجازه  غرور لعنتیخوشبخت نخواهم شد؛کسی بهتر از تو برای من پیدا نخواهد شد..اما 

 ..گفتن "ممنونم"رو داد

رو فراموش کردم و شدیم  چیزهمهمی کنه؟فکر می کنه دیگه  پیش خودش چه فکری اآلنیعنی 

 مثل سابق؟

 !چه دردی از فراغش نشسته و رو به چه خزونی ام؟ امسینهولی چه می دونه تو 

 

 .کنار پنجره اتاق ایستادم و به آسمان بارانی چشم دوختم

 نوش جاناستاد را  هایعاشقانهدکلمه فریدون مشیری رو پخش کردم و همراه نسکافه 

 ..مکردمی

 بی تو،مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

 همه تن چشم شدم،خیره به دنبال تو گشتم
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 شوق دیدار تو،لبریز شد از جام وجودم

 شدم آن عاشق دیوانه،که بودم

 

 

 

 

 1فصل

  

 با،هستمشده.شاید من باعث این اتفاق  گیربهانهرنجور و  قدرایناین مدت محسن چرا  نمدونمی

تحمل  چیزها رواین  تونه یم!مگه یک مرد چقدر امبچگانهالکی و رفتارهای  هایگیر دادن

 کنه؟

 ..خودم هست و میتونم تمام این اتفاقات رو جبران کنم دستهماما خب رگ خوابش 

 .گیرممیسراغی نگیره خودم باهاش تماس  هو اگ تحملمکمخوب فهمیده 

 فتن هم فراموشت شده؟گ خیربهشبسالم.سرسنگین شدی حتی _

طول کشید،جواب داد:سالم.روز  ایدقیقهپنجاین پیام منتظر جواب موندم.نزدیک  با ارسال

 .منتظر بمون؛زنممیداشتم،فراموش کردم. چند دقیقه دیگه زنگ  ایکنندهخسته

دختر روی زمین.مگه چیزی  ترینخوشحالو شدم  کنممیبا خوندن پیامش بازم تو ابرها سیر 

تا طلوع آفتاب  خوادمیبه آرامش محض برسونه؟دلم  روآدمتر از شنیدن صدای یار میتونه باال

ا ام رفتنمیساعت جلو و جلوتر  هایدقیقه طورهمینم. بش تردیوانه هرلحظهو  بشنوم شوصدا

.چرا کردمیشدم،مثل همیشه.مثل همیشه با معطل کردن منو نگران  و نگرانزنگی نزد کالفه 

تصمیم گرفتم خودم تماس بگیرم.زنگ زدم که المی؟نیم ساعت از پیامش گذشته بود ظ قدراین

 بعد از چهار،پنج بوق جواب داد.با لحنی محزون و مظلوم گفتم:محسن!چرا زنگ نزدی آخه؟

 یکم کار داشتم.سالم،خوبی؟_

 .خوبمسالم،_

 لجویی کرده باشم وناز و دلبرا بود سعی کردم ازش د پر ازبا لحنی که تغییر دادم، موصداتن 

تا جایی که محسن خودش گرم  رفتمیخوب پیش  صحبت هامونفراموش کنه. چیز روهمه

 .کردممیو من گوش  زدمیحرف ،گرفت
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 !عاشقم هستی واقعا  واسم انجام بدی که بدونم  می خوامازت کاری _

 بعد ازرا؟؟چکردممیبا شنیدن این حرف از محسن تعجب کردم.من باید عشقم رو براش اثبات 

احساسم رو براش اثبات  کاریچهباید با انجام  اصال  هنوز به عشقم شک داره؟ یک سال

 ؟کردممی

 الو؟مهتاب؟_

 .بگو ترواضح.نمی شمبله؟بله؟ ببخشید حواسم پرت شد.متوجه منظورت _

 .با انجام دادنش مطمئن میشم عشقت بچگانه نیست کنممیساده گفتم.ازت درخواستی _

 ؟ حرصم گرفت،یعنی چی بچگانه؟می گهچی  خدایا داره

 خب بگو_

 !که هم خوابم بشی و منو در اختیارت بگذاری می خوامازت _

ه شد گیجاز حدقه نزدیک بود بزنه بیرون.این چه درخواستی بود برای اثبات عشق؟ چشم هام

 گل کرده.با پوزخندی گفتم:این وقت شب شوخیت گرفته؟ولی بدون اششوخیبودم،شاید باز 

 .شوخی قشنگی نیست

 .یا نه.حاال تویی که باید نشون بدی عاشق واقعی هستی امجدی کامال  نه _

عصبی شدم و با  لحظهیک؟کنهمیداره جدی صحبت  واقعا  محکم و خشک بود. کامال  صداش 

؟چه کسی با انجام دادن کنیمی از مندرخواستی  همچنینداری  جرئتیحرص گفتم:تو به چه 

 قش رو ثابت کرده؟کاری عش همچنین

 .هاخیلی_

 محسن بود؟ واقعا  ،کردمیصحبت  رحمبیچقدر 

جازه از همه عقلم ا ترمهمو نه  امخانوادگیاشتباه گرفتی من از اوناش نیستم. نه دینم نه تربیت  _

 .دهمیکاری رو  همچنین

و از  یدیدمیمرد زندگیت  عنوان بهراحتی تو اگر عاشق واقعی بودی من رو  هر جورباشه _

 .شدیمیدر اختیارم باشی ترسی نداشتی و بلعکس خوشحال  کهاین

 لرزیدمی عصبانیت.با صدایی که از دیدمنمی جز عصبانیت چیزیهیچخیلی عصبی شدم دیگه 

صحبت کنم گفتم: اشتباه گرفتی آقا کسی با حراج کردن جسمش عشقی رو  آرومو مجبور بودم 

 .نتونسته ثابت کنه

 .داشتنیدوست کوچولویبازی کن  عروسک هات تو برو با _

ت ببینم نمی خوام وقتهیچتا کسی بخواد باهام بازی کنه.دیگه  کنممیبا عروسک هام بازی  _

 .برو به جهنم
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 . باشدممی ترعصبی دادممیفشار  همرویرو هرچی بیشتر به  دندون هامگوشی رو قطع کردم 

برای ثابت کردن خودم این کار کثیف رو  کنهمی واقعا  فکر؟خودش در موردم چی فکر کرده

اما همشون مثل هم هستن!اتفاقی که افتاده بود ،با تمام مردها فرق داره کردممی؟فکر دممیانجام 

اعتماد و احساسم زیر سئوال ،باورهاید و باور کردنش سخت بود،تمام جنمی گن مخیله امتو 

 وحشتناک نقاب از صورتش برداره و طوراینرویاهات بود  رفت..چقدر تلخ بود کسی که مرد

مرد دنیا می دونستم ولی به  ترینپاکو اونو  خوردممیپشت پا بزنه. به اسمش قسم  چیزهمه به

رو همین راحتی به باورهام گند زد!!یعنی باید بدون محسن بدون عشق زندگیم 

کر نکرد و ازم خواست تن چرا اون به این چیزها ف از توانم بود ولی خارجکنم؟نه،هرگز. شروع

 کاری بدم؟ همچنینبه 

ریخته شده از  ناخودآگاهکه  هاییاشکبه خودم اومدم متوجه شدم صورتم خیس از  لحظهیک

 .صدای پیام اومد زمانهمچشمم شده.با پشت دستم پاک کردم و 

ار خببینم تا چقدر محکم و مقاومی بهت افت خواستممیزیبای من این فقط یک امتحان بود _

   !عشق کنممی

 شیپو چشمرو درخواست کثیفی که داشتی  هااین حرفبا گفتن  کنیمیخر خودتی آقا فکر 

 ؟کنممی

 .و تو وجود نداره برو گمشو بین من چیزیهیچنوشتم:دیگه 

 ارهوجود د از این.آیا چیزی باالتر شاز زندگیم،بهترین روزها؛حتی قلبم رو سپردم به یک سال

ک ی؟ نادیده گرفت و خواستار جسمم شد رو هاایننه هدیه بده به عشقش؟ اما تمام که یک آدم بتو

 بودم؟اش بازیچه  سال

 ..پیامی اومد که بیست دقیقه گذشته بود

عزیزترین،بهترینم،مهتابم فقط یک امتحان بود اما حاال که منو رد کردی نمیتونم بدون تو نفس _

منو ببخش .کشممی آخرمو هاینفس و دارمخورم  آورخواب هایقرصبکشم و از این دنیا میرم. 

 .همیشه عاشقت بودم

خدایااا!!!چیکار کرده با خودش؟چرا؟غلط کردم. سریع زنگ زدم جواب نداد دوباره زنگ زدم 

ها قرصبرو تمام جون مهتاب ،تو رو خداجواب داد با گریه گفتم:محسن عزیزم چیکار کردی؟! 

 .عصبی شدم .من فقط ازتتو رو بیارباال  رو

 ...ردم اما دیگه خیلیک :عزیزم منو ببخش که ناراحتگفتمیبا صدای خیلی آرو

 احالتببلندتر کردم و  موصداصداش نیومد ترسیدم نگاه گوشی کردم هنوز ارتباط برقرار بود.

 ؟شنویمی موصداترس و وحشت صداش زدم:محسن؟ 
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 .دو ثانیه گفت: عزیزم دوستت دارم منو ببخشاز بعد 

ن کنی منم میمیرم و میام پیشت.من بدو روکا ایناگه  روکا اینگریه و التماس گفتم:عشقم نکن با 

رو تمام .فقط بمی خوام تو روتو میمیرم.دیگه دلیلی برای نفس کشیدن ندارم تو این دنیا من فقط 

 .بیارباال  ها روقرص

 ..دیگه صداش نیومد.

 ؟ منشدهنوشته جاهمیننی زندگی من تا خدایااا!!!!چی شد؟محسن رفت؟عشق زندگیم رفت؟یع

نمیارم.بدون محسن زندگی برای من حرومه. هرچی زنگ زدم  دوام املحظهیکبدون محسن 

.دستم به هیچ جا بند نبود. به مرض سکته زدن نزدیک بودم.دیوانه شدن فقط دادنمیکسی جواب 

 نم کافی نبود.وکلمه است.جنون هم برای حال پریش یک

 دراومد.یعنی میشه خودش باشه و بگه همش بازی بود،من زندم؟ امگوشیهو صدای ی 

 .زنده اسمن خواهر محسن هستم.به دادش رسیدم محسن _

س سپا خدا هر چیگوشی رو به قلبم محکم فشردم و با لبخندی عمیق رو به سقف اتاقم کردم،

 ؟تسهزند،یعنی واقعا  باشم بازم کافی نیست. پیام دادم:حالش خوبه  گذارت

 طفا  لولی حالش خوب نیست،باید استراحت کنه. ستهزندبعد از چند لحظه پیام اومد:بله برادرم  

 .پیام نده چون نمیتونم جوابتون بدم

پاک کردم و فقط  هامواشکخدایا شکرت که بازم به دادم رسیدی و بهم رحم کردی.

در برابر عشق محسن کم  یاهست.مجنون،فرهاد هر عاشق دیگ.این پسر چقدر دیوانهخندیدممی

 عشق و پاکی او نبودم. همهاینمیاورد.من الیق 

یادم آمد و به خودم گفتم خواهرش چطور ساعت دو شب متوجه حال وخیم برادرش  لحظهیک

 شد و بعدش به من پیام فرستاد؟

کرده و بعدش گفته به من خبر بده تا خیالم راحت بشه.  جور خبرشیکمحسن لحظه آخر  حتما  

  ...ی تا نفس آخرش به من فکر کرده. خیلی دوستت دارم محسن،خیلیحت

 

 .مهتاب؟بیدار شو بابات می خواد بره_

 از خواب پریدم با نگرانی پرسیدم:مگه ساعت چنده؟

 .ساعت هشت_

 .آماده میشم اآلندستی به صورتم کشیدم و گفتم:باشه مامان 

م بیرون.بعد از شستن دست و صورتم مامان از اتاق رفت بیرون و من سریع آمده شدم و رفت

 .کنارشون نشستمو  خوردنمیوارد آشپز خونه شدم مامان و بابا داشتن صبحانه 
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 .سالم بابا_

 .بخور بیا اتصبحانهسالم دخترم.سریع _

 .چشم_

و رفت.منم سریع چند لقمه خوردم و از مامان خداحافظی کردم و سوار  بلند شدبابا از جاش 

 .ماشین شدم

موقع رانندگی دوست داشت تو سکوت فقط رانندگی کنه منم که  مخصوصا  داشتم  حرفیمکپدر 

 .توقف کرد آموزشگاهحال حوصله صحبت کردن نداشتم.نیم ساعت بعد کنار  اصال  

 .مرسی بابا خداحافظ_

 .خداحافظ دخترم_

ول مشغ ایحرفهفنی  آموزشگاهیک  توبود که  دو سالیپنج دقیقه مونده بود به شروع کالس. 

وارد کالس شدم.هفده نفر آقا بودن.با رده سنی  آموزشگاهتدریس بودم. با سالم کردن به منشی 

 .کردم هابچهرو به  روییخوشسال. با  ایخردههجده تا سی و 

 .سالم به همگی_

 .جواب داد اشهمیشگینگاهی به علیرضا کردم لبخندی زدم و اونم با لبخند ،همگی سالم کردن

 .اومدن چند سئوال پرسیدن و رفتن چندنفریکالس با پایان 

 .خسته نباشی_

 .مرسی،همچنین_

تعجب نگاهش  باحالتسکوت کرد،سنگینی نگاهش رو خودم حس کردم سرم بلند کردم و 

 مظفری؟ آقای کنیمینگاه  جوریاینکردم،گفتم:چرا 

 .مظفری یا علیرضا؟ جدی نگاهش کردم آقایبا خنده گفت:

 .ا کالسه.منم استادت. برای هزار و یکمین بارمظفری!اینج آقای_

 باشه خانم شریفی. حالت خوبه؟_

 .خوبم_

 .فکر نکنم خوب باشی_

 .بهتر میشم_

 ..خب مزاحمت نمیشم خداحافظخدا کنه_

 .خدا نگهدار_

 بار چند. اوایل کالس آموزشگاهیعنی با اومدنش به ،بود که با علیرضا آشنا شده بودمهفت ماهی 

کالس برای آشنایی بیشتر رفته بودیم بیرون،چون اختالف سنی زیادی باهم نداشتیم ی هابچهبا 
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راحت ارتباط برقرار کرده بودیم،اما بین همه اونها علیرضا فرق زیادی داشت.سعی داشت به 

 م.کردمیی داره ازش دوری اهقصد دیگ کردممیبشه اما من که فکر  ترنزدیکمن 

و فقط بشی. ت دخترمدوستز دوستی با تو این نیست که بخوام خیلی رک گفت:قصد من ا باریک

 .دوست منی

صداقت و رک بودن بخشی از شخصیت بزرگش بود. بیشتر که باهم آشنا شدیم از زندگی سختی 

از  ترکوچکبود و خواهر  متأهلکه داشت برام تعریف کرد. دو خواهر داشت.خواهر بزرگش 

. به دلیل وضعیت نامطلوب مجبور دارخانهود،مادرش خودش مجرد. پدرش بازنشسته فرهنگی ب

شده بود از دوم دبیرستان ترک تحصیل کنه و وارد بازار کار بشه.کنار داییش مشغول 

 چند بعد ازخانوادش و  خرجکمکخریدوفروش لوازم ورزشی شد و تونست خودشو باال بکشه.

 . اومده بود سال مستقل بشه.از این مردونگی و خودساخته بودنش خیلی خوشم

ازش پرسیدم:تو که نیازی دیگه به درس خوندن نداشتی و وضع مالی خوبی داری پس  باریک

 چرا اومدی سراغ درس؟

بهم گفت:به کامپیوتر خیلی عالقه داشتم ولی مجبور شدم ترک تحصیل کنم اما حاال  در جوابو 

 !نه؟ چراکهبرسم  امبچگیکه فرصت دارم به عالقه 

 .کردممیکمکش  می تونستم منم تا جایی که

 

 کالس بعدی چند دقیقه دیگه شروع میشه نمیخوای یکم استراحت کنی؟،نم شریفیخا_

 میام.  اآلنچرا _

 آموزشگاه استادهایبود باهم نزدیک بودیم و همیشه بین تمام  آموزشگاهخانم رضایی منشی 

د وقت خوبیه از محسن هوای منو بیشتر از بقیه داشت.رفتم تو حیاط.نزدیک ساعت یازده بو

 .خبر بگیرم.زنگ زدم،جواب داد:سالم مهتاب

 با خجالت و ناراحتی گفتم:سالم عزیزم.حالت خوبه؟

 خوبم.تو خوبی؟_

 شکر.کجایی؟_

 !سرکار_

 مگه تو نباید استراحت کنی چرا پاشدی رفتی سرکار؟ _

  .حالم خیلی هم خوبه،نگران نباش_

 .ث ناراحتیت میشمبغض کردم گفتم:من خیلی بدم.همیشه باع

 بزنیا! آموزشگاهی؟ هاحرفتو بهترین اتفاق زندگی منی دیگه نبینم این _
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 .آره_

 چه ساعتی کالست تموم میشه؟_

 .ساعت پنج_

 .بیرون بریممیام دنبالت _

 .حتما  باشه _

 .خداحافظ فعال  پس _

 .عزیزم خدا نگهدار_

حسن شدم که بیاد. نزدیک ساعت چهار کالس بعدی رو تمام کردم و منتظر م زیادی باانرژی

 .سریع سوار شدمو کوچه. رفتم بیرون داخل ماشین نشسته بود  بیا توپنج زنگ زد گفت 

 .سالم _

 .خسته نباشی،م و به محکمی فشرد گفت:سالم خانمسمتش گرفت دست مو

 .شما هم خسته نباشید_

 !تو راه بودیم که گفت:ناهار که نخوردی؟

 .؟خیلی هم گرسنه هستمکنممین مگه پیدا وقت ناهار خورد اصال  نه _

 .ناهار بخوریمدوتایی  بریمپسمنم چیزی نخوردم._

 !موافقم کامال  لبخندی زدم و گفت:

یک رستوران نگه داشت ولی به دلیل پر بودن جای پارک  رانندگی کنار ایچنددقیقهبعد از 

.وقتی اومد باهم وارد یک خیابون باالتر پارک کنه روماشینمجبور شد منو پیاده کنه و 

رستوران شدیم.بعد از سفارش غذا فرصتی شد باهم راجب دیشب صحبت کنیم. ازش 

امتحان بدی ازم گرفت.اون  همچنینعذرخواهی کردم ولی کامل تسلیمش نشدم.گله کردم که چرا 

با صدای  .بلندشیمغذا مشغول خوردن شدیم.نیم ساعت بعد  آوردنهم متوجه کارش شده بود.با 

 .،گندت بزنن مردوایایبلندی گفت: ریبا  تق

 با تعجب نگاهش کردم گفتم:مگه چیشده؟

 .تو ماشین یادم رفته.اینجا بمون برم بیارمش کیف پولم _

 .راه بری.امروز رو مهمان من همهاین خوادنمیعصبی شدی گفتم چیشده حاال. جورییه _

 .میام اآلن صبر کنگفتم _

دم سمت خودم گفتم: عزیزم چه فرقی می کنه.حاال امروز کشیو خواست بره دستشو گرفتم 

 .دوست دارم من حساب کنم

 .رفت حساب کنه،عتباریم گرفتم سمتش و رمزشو گفتمکارت ا
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تا خونه  رویپیادهکرد و رفت.نزدیک خونه منظورم به دو،سه دقیقه  منزدیک خونه مون پیاد

.با صدای در به کردمیتماشا  یزیونتلوهست. با کلید وارد خونه شدم. مهسا روی مبل داشت 

 .پشت سرش چرخید و تا منو دید با لبخند سالم کرد

 سالم خواهر جان.مامان کجاست؟_

 .برمی گردنبابا میره دنبالش  آخر شب.بزرگمامانرفت خونه _

 خیلی هم خوب._

 .و کنارش نشستم درآوردممقنعه و مانتومو 

 تو چرا خونه ای؟_

 تم.ناهار خوردی؟حوصله بیرون رفتن نداش_

 .ناهار خوردیمکالس رفتم از آره با محسن بعد _

 خواهر ما؟ خواستگاریاین آقا محسن قرار نیست بیاد _

خواستن بیان ولی گفتم ما رسم داریم اول دختر  چند بارگذاشتم رو شونش گفتم:آقامون  دست مو

تر بجنبی و بری خونه بزرگ خانواده ازدواج کنه بعد نوبت به کوچیکترا میرسه.شما اگه زود

 .شوهر ایشون با خانوادشون تشریف میارن

 کنیممیرو آماده  چیزهمهبرگشت سمتم گفت:خب منو حسام که نامزدیم.داریم واسه دو ماه دیگه 

 .تو خواستگاریمامان و بابا مخالفتی داشته باشن با  کنمنمیعروسی بگیریم.فکر 

 م یک ماه دیگه تمام میشههاکالسهستن بعدم  همه فکر عروسی تو اآلننمیشه. جورایننه _

 .تو نوبت ماهم میشهاز م تمرکزشو گذاشته واسه دفاع.ان شاهلل بعد ومحسنم ترم آخره تم

 .گفت:خیلی پرویی دخترید و خند

 م و با ناراحتی گفتم:مهسا میدونی دیشب چیشد؟فرورفتتو خودم 

 نی چی چیشد؟گفت:دیشب؟دیشب که خونه بودیم،یعو فکر کرد  ایلحظه

:خواهرش از و گفتبراش تعریف کردم.چند لحظه سکوت کرد  شب گذشته روتمام جزئیات 

 خبردار کنه؟ تو روباید  می دونستکجا 

ناراحت شدن و پرسیدن حال محسن بازجوییات باز شروع شد؟البد محسن ازش  جایبه اآلن_

 .با خبرهخواسته.خواهرشم از رابطه ما 

م با خنده گفتم:امروزم رفتیم ناهار بخوریم بیچاره اومد حساب کنه خواستم بحث رو عوض کن

تو ماشین جا گذاشته،ماشینم یک کوچه باالتر بود دیگه اصرار کردم  یادش اومد کیف پولشو

 .خودم حساب کنم

 اونم قبول کرد؟_
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 .راضی شد زوربهآره؛البته _

 !موش نمیکنه یادت بمونهیک مرد کیف پولشو فرا وقتهیچ.کردیمیولی تو نباید حساب _

 باشه فهمیدم..من برم استراحت کنم_

رو روشن  تاپلپعوض کردن لباس هام از از جام بلند شدم و راهی اتاقم شدم.بعد  حالیبیبا 

سالش بود و سه سال  وهشتبیستکردم و با پخش شدن آهنگ روی تختم دراز کشیدم.مهسا 

 ترینکوچکن و دلسوز بود که ومهرب ینقدرابزرگ تر از من.از بچگی همیشه مراقبم بود.

از به نی وقتهیچش باوجود.کردمیکمکم  بامحبتاونم ،کردممیاتفاقات با اطمینان براش بازگو 

دو نمینعمت وجودش بود.ولی  ترینبزرگ شیک دوست صمیمی پیدا نکرده بودم و این خود

محسن صحبت  در مورد وقتهر .عمل می کرد و بدبین گیرسختراجب محسن  قدراینچرا  نم

بکشه بیرون و مچ محسن  ال به الشکه چیزی از  گوش کرد حرف هامکردم با وسواس به 

 ...بیچاره رو بگیره.خدا به داد حسام برسه با این اخالق زنش

 

 

 

 

 

 

 2فصل

 

 

استشمام  واکسیژن بوی بهارنارنج ر جایبهبا شروع اردیبهشت .یک هفته گذشت

که شده زیباترین ماه فصلش؛شده فصل کرده خدا  واسه کاریچهدیبهشت ار مندونمی.کردیممی

چقدر  بهشت دیگه نمدونمیو بارور شدن.  انشکفتهبا روی باز  هاگلعاشقی.تموم درختان،

 ..داده آدم هارو به  اشوعدهکه خداوند  اردیبهشتی باشه خوادمی

 

ز . شیرارقصیدندمین روی صورتم وبار نمنمو  زدممیقدم  هانوخیاب توبرای خرید چند کتاب 

اولین عشاق از شیراز ریشه  کنممیفکر  اوقاتبعضی!ههرها فرق دارم شوحال و هواش با تم

 .کندنمی اتهواییگرفته باشند که این شهر جز عاشقی و دلدادگی به هیچ کاری 
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 وشیفرکتاباز  داشت.با پرداخت پول وهمه ر خواستممیکه  هاییکتابرسیدم.  فروشیکتاببه 

 کردم و سوار تاکسی شدم.  رویپیادهش تا انتها ون رومدم بیرون. خیاباو

 !گوشیم زنگ خورد،محسن بود

 سالم عزیزم_

 سالم خوبی؟کجایی؟_

 .بیرون هستم.چندتاکتاب گرفتم سوار تاکسی شدم برگردم خونه_

 .اگه عجله نداری خواستم ببینمت_

.با لبخند گفتم:عجله ندارم ولی خب دادمین و،نشازظهربعدنگاه ساعت مچیم کردم عقربه شش 

 .بارونیه و امشب برادرم و خانمش شام خونه مون دعوت هستن هوا هم

 پارکی که هستی وایسا تا منم بیام تریننزدیکباشه پس خیلی نمیمونیم._

 بیا بوستان اردیبهشت_

 ظ.رسم.خداحافر از ده دقیقه دیگه میتکمکمباشه منم نزدی_

 .انگهدار عزیزمخد_

پیاده شدم.یک گل فروشی  روبرو بوستان!شده اردیبهشت چیزهمهبازهم اردیبهشت امروز 

ودم. ن مرد زندگیم بپارک قدم زدم و منتظر رسید تونزدیک بود یک شاخه گل رز سفید گرفتم و 

 میگم بارون؟!  نمنمبا خودم گفتم:من به این  ن انداختم وونگاهی به آسم

 .صدای محسن از پشت شنیدم و با لبخند به سمتش چرخیدم،بعد چند دقیقه…گرفت امخنده

 .سالم بر عشق من_

 .مهربان آقایسالم بر _

 .بعد از دست دادن و روبوسی گل رو گرفتم سمتش

 .تقدیم با عشق_

 آورداز دستم گرفت و بویید.سرش پایین بود،نگاهش باال 

 .مرسی عزیزم_

 ..نداره عزیزم شمار وقابل _

 .زدیممیش حلقه کردم و باهم قدم تم دور بازوهادس 

 مشخص شد باید کی دفاع کنی؟_

 .آره. یکشنبه دیگه راحت میشم_

 منم دعوتم؟_

 .اولین نفر که باید اونجا باشه تویی _
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 .خودم رو بیشتر به بازوش نزدیک کردم

 مرسی عزیزم.چیشد گفتی این موقع همدیگرو ببینیم؟_

 .مون بگیرماکه من زودتر سروسبام اصرار دارن مامان با_

 ..گره کوری به ابروهام خورد ولی سکوت کردم تا حرفش ادامه بده

خنده ادامه  و پیشنهاد دادن.میگن خیلی دوستم داره دختر خوشگل و خوبیه)بار عمومدختر_

یا اونا بیان خیلی خودشو به من نزدیک  عمومبرییم خونه  هر وقتم آماده اسشم  جهیزیهداد(

 .اما من حوصله شو ندارم که توجه کنم به کاراش کنهمی

باید خودشو دشمن  شدمیهرکسی به محسن نزدیک !صم گرفتحر،حسودیم شد،ناراحت شدم

من بدونه.چندین بار این اتفاقات پیش اومده بود که دخترها بخوان به محسن نزدیک  خوردهقسم

 عموش ودخترهمین  بارکی،اشکالسیهم  باریک.گذاشتمیبشن و همیشه با من درمیون 

دخترا خودشون  قدراینای محسن چرا  توجهبیبا  واقعا   نمدونمییکی از همکارانش. بارمیک

خودم شنیدم گفتم:خب تو  زوربهو به عشق من نزدیک میشن.با صدایی که  کنندمیرو تحقیر 

 چی گفتی؟

 .درس بخونم می خوام فعال  گفتم _

 .به سینش گفتم:مسخره.جدی میگم زدم میت آروزد زیر خنده برگشتم سمتش و مش

زن آینده مو انتخاب کنم و  می خوامبه محکمی تو دستاش گرفت و گفت:گفتم من خودم  دست مو

 .میدونم چه زمانی باید ازدواج کنم

 .قند تو دلم آب شد لبخند عمیقی رو لبام نشست که برای نشون ندادنش موفق نبودم

 .بعد از عروسی میتونید با خانواده تشریف بیارید!دیگه عروسیشه دو ماهمهسا _

 .انگار انتظار چنین حرفی نداشت؛نگ صورتش عوض شد،هول شدر 

 .رسیممیبخواد بهم  خدا هر وقتعه؟چه خوب.ان شاهلل خوشبخت بشن.ماهم _

ن بخواد به ای کردنمیانتظار داشتم واکنش خیلی بهتری نشون بده.توجه ای نکردم.البد فکر 

که  کنهمیهمه کار برام  می دونستم.اما من خواستگاریرو محیا کنه برای  چیزهمهسرعت 

بود.باهم خداحافظی کردیم.خواست خودش منو  دیر شدهزودتر بهم برسیم. نگاه ساعتم کردم 

 .برسونه اما اجازه ندادم تا راحت بره و به کارهاش برسه،منم با یک تاکسی رفتم خونه

 

 .مجید،پدر و حسام مشغول صحبت بودن،نوارد خونه شدم.همه بود

 .سالم_

برگشتن سمتم و جواب سالم دادن. رفتم سمت مجید بغلش کردم گفتم:کم پیدایی نامرد دیگه باید 
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 بفرستیم تا بیای؟ نامهدعوت

 .دهنمی.این چه حرفیه؟دیگه مشغله زندگی اجازه خواهر عزیزمسالم _

 :این خانوما کجا هستن صداشون نمیاد؟دادم گفتم پدر دستلبخندی زدم و با حسام و 

 .حسام:تو آشپزخونه هستن

 صدایی از آشپزخونه شنیدم

 .مهتاب خانوم خوش اومدید.بشینید تا ازتون پذیرایی بشه_

 .وارد آشپزخانه شدم و سالم کردم کنانخنده

آماده .مهمان از ظهر اومده اینجا داره واسه میزبانش شام شدهعوضواال جای مهمان و میزبان _

 .کنهمی

؟منو شما نداریم که! دیگه زنیمی غر قدراینزدم پشت کمر سحر گفتم:زن دادش چرا 

نمیتونن با هوا شکمشونو سیر کنن مجبوریم از صبح تا شب جون بکنیم  هابچهم خانم کارکنیچی

 .واسه یک لقمه نون

 .مامان،مهسا و سحر بلند خندیدن،منم خندیدم

 .ن،ساالد رو گذاشتیم تو آماده کنیمامان برو لباساتو عوض ک_

 .مهسا ادامه داد:گفتیم یک وقت زشت نباشه میزبان فقط تو غذا خوردن کمکمون کنه

 با اخم تصنعی گفتم:یعنی تا شما منو تو آشپزخونه گرفتار کار نکنید نمیشه نه؟ 

 سحر هم با خنده مرموزی گفت:نه

تم لباس عوض کنم.شلوار خردلی دمپا از آشپزخونه اومدم بیرون با شستن دست و صورتم رف

ر زیسبزی پوشیدم و روبرو آینه ایستادم.نگاهی به خودم انداختم.  شرتتیگشادی همراه یک 

. به خودم گفتم:چرا رو داشتاز خستگی گود رفته اما همچنان زیبا و دلربا بودنش  چشم هام

 ؟ می بینهفقط منو محسن از من خوشش میاد؟ یعنی زیباتر از من وجود نداره یا محسن 

؛چشم کشیده و بینیداشتم.پوست روشن  ایتراشیدهو اندام  شدممیبین دختران قد بلند محسوب 

پر پشت نافذتر و جذاب تر به  هایمژهو با  زدمیبه سیاهی  اوقاتبعضیبود که  ایقهوههام 

یت یین جذاببودن لب پا برجستهداشته باشد و  نمی تونست.فرم لبم هیچ عیبی رسیدمینظر 

 می کرد..رو تکمیل  چیزهمهدوچندانی به صورتم داده بود .چالی که چونه ام داشت 

.موهای هنقاشی کنه؟!محسن باید از خداش باش بهتر از این می تونستنه خوشم اومد.مگه خدا  

دم اسبی  رسیدمیین کتفم پایبهکه  باز کردم.فرق وسط زدم و موهام  پرکالغی مومشکی و 

مالیم زدم رفتم تو آشپزخونه مشغول ساالد درست کردن شدم.بعد از آماده  ایقهوهرژ  هبستم.ی

ن شدم.بعد از ومموردعالقهشدن ساالد راهی پذیرایی شدم و در کنار بقیه مشغول تماشا سریال 
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تدارک دیدیم.طبق عادت خانوادگی که داشتیم موقع غذا خوردن سکوت  میز شام رو پایان سریال

 .دیماختیار کر

دست همگی در نکنه خیلی بعد از این که یه دل سیر شام خوردم روکردم به مامان و گفتم:

 .خوشمزه بود

 .مادر نوش جان_

 وایممی خ:البته مهتاب جان ما و گفتسحر با شیطنت به بازوی مهسا که کنارش نشسته بود زد 

 واسه هضم بهتر غذات کاری کنیم.مگه نه مهسا؟

 ..هان؟ آره،آرهمهسا با گیجی پرسید::

 چیکار؟:منم با شیطنت بیشتر گفتم 

 .هضم بشه و شب راحت بخوابی راحتیبهبشور عزیزم غذات  ها روظرفسحر: تمام 

می با نگاه شیطانی گفتم:سحر خانوم منم چون دوست ندارم شب خودت و داداشم اذیت بشید 

 .بگم بیای کمکم خوام

آشپزخونه موندیم تا  سحر توو  شدیم.من هاظرفکردن  وجورجمعهمه خندین و مشغول 

و باهم همسایه بودیم.بعد از مهسا بهترین دوست و  بچگیبشوریم. دوست دوران  ها روظرف

و سحر به  های منوآمدرفتو باهوشی بود.با  اخالقخوش، طبعشوخهمدمم سحر بود.دختر 

هست ازدواج  دو سالی دوست شدن.حاال هم که و باهمخونه های همدیگه،مجید دلباخته سحر شد 

چون که اگه عمه بشی  کنممیقصد عمه شدنت رو ندارم و بهت لطف  می گهکردن.اما نامرد 

 .به تو ختم میشه هافحشتمام 

خرید  مهسا بهمامان و  فردا همراهبه اتاقم رفتم.قرار بود فردا و پس  هامهمانبعد از رفتن 

 .بریم جهیزیه

 .خستگی خوابم برد تا سرم گذاشتم روی بالشت از شدت

خوردم و راهی  صبحانهکنار مهسا و مامان ،فته بوداز خواب بیدار شدم.سریع آماده شدم.پدر ر

کرده بود. ولی خب حق  امکالفه،دادمیبازار شدیم.مهسا از هر ده مغازه شاید یک خرید انجام 

س پ کردمید خری و شروع کنهر داشت قرار بود برای خونه ای که قراره کنار عشقش زندگیش

از خرید و مهسا همچنان با  پر شدمنو مامان  هایدست. کردمیبایدم بهترین وسایل رو انتخاب 

 .دادمیخیالی آسوده و دلی سرشار از امید و انرژی ادامه 

به خونه اومدیم. غذا،بیرون خورده بودیم و مامان تونست  بازار گردیو  رویپیادهبعد از کلی 

 .نهراحت بره استراحت ک

قول گرفتم اگه نظرم عوض  دارهامغازهکه خرید کردیم رو ببینیم.از تمام  چیزهاییمهتاب بیا _
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 .شد میتونم قبل از دو روز ببرم و تعویض کنم

نگاهی به مهسا کردم که با چه شوقی داشت خریداشو نگاه  داریخندهگشاد و  هایچشمبا 

 .کردمی

نظرت عوض بشه. مگه کیف و  کنمنمیادی فکر سخت پسندی که تو به خرج د همهاینبعد _

 .کفشه که باز نگاهش کنیم؟خب ظرفه دیگه شبیه هم هستن

 .دیدنیه کارهات.حاال نوبت خودتم میشه،اون موقع ذوقبیبرو بابا،_

 .خدا از دهنت بشنوه خواهر_

؟ بریم دیعنی میشه منو محسن برای خونه رویاییمون که تا ابد کنار همدیگه زندگی کنیم به خری

از انتظار و مبهم بودن آینده کشنده نیست.اما  تربزرگآدم وقتی عاشق میشه تازه میفهمه دردی 

عنی .یکردمیقسمت شیرین عشق این بود که می دونستم چقدر محسن عاشقم بود و همه کار برام 

 آسون هاسختیخدا برای چه کار خوبی که انجام دادم این نعمت رو به من بخشیده؟با محسن تمام 

 ...درخشممیخوشبخت ی  یک ملکه،آسفالت میشه. کنار محسن مثل هاخاکیتمام جاده ،میشه

 

و مبل حسام هم  و فرشخریدهای باقی مونده انجام دادیم و قرار شد خرید لوازم برقی  فردا هم

 .باشه و منم که حوصله نداشتم فارغ شدم

مشترکی که با یکی از همکارهام داشتم کار  جمعه بود.تصمیم گرفتم تو خونه بمونم و رو پروژه

قط با تلفن ف اوقاتبعضیکنم و همین هفته تحویل بدم. سه روز بود که محسن رو ندیده بودم و 

دوست نداشتم ازش دورباشم.امروز قرار بود  وقتهیچدلتنگش بودم. کردیممیباهم صحبت 

جز  شهنمییه با هیچ دارویی خوب ببینیم و رفع دلتنگی کنیم..دلتنگی چه درد سخترو همدیگه 

 ...دیدار یار

نگه  ایکافهبعد از تمام شدن کالس،محسن تو کوچه منتظرم بود و سوار ماشین شدم. کنار 

 ایقهوه،سبز و ایفیروزهآبی  هایرنگ.با هارمونی بودمیرفتیم داخل.فضای دنج و آرو،داشت

و .کمی از آبمیوه ام رآوردنخیلی زود  و. سفارش رشدمیآرامش سرازیر  ایبینندهبه چشم هر 

خوردم.نگاه عمیقی به محسن انداختم.چهره مردونه،پوست سبزه که با چند چین بروی 

جذابیتش بیشتر شده بود.داشت با کیکش بازی  اششقیقهمو سفید کنار  چند تارو  اشنیوپیش

 .کردمی

 ؟نگران فردایی؟کنیمیفکر به چی _

 د گفت:نهکه سرش پایین بو طورهمون 

 ؟گیرکردهپس چی ذهن آقامونو در_
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 .باال قسمتی از کیکش خورد و گفت:عزیزم فکر کنم فردا نتونی بیای آوردسرش 

 گفتم:چرا؟،با تعجب نگاهش کردم

 .باهم ببینن ما روقبل ازدواج  دانشگاهیم بیان و دوست ندارم  هایدوستاز  چند تاقراره _

هضم کنم.گفتم: مگه بودن من باعث  رو ما نتونستم حرفشدهنم وا موند.آبمیوه ام رو نوشیدم ا

 سرافکندگی و خجالتت میشه؟

ه بقی دسته.اما خب شخصیت و وجهه من تو دانشگاه جوری هست که نباید بهونه ای باصال  نه،_

 .بدم

 

برام دلیل منطقی نیاورد اما حرفی نزدم.دوست نداشتم خودم رو تحمیل کنم.حس کردم چیزی بود 

 .نداشت من بدونمکه دوست 

 چرا ساکت شدی؟_

 چی بگم؟_

 .عزیز دلمهرچی دوست داری  _

باید برم دیگه داره دیرم میشه کلی کار (به ساعتم نگاه کردم،ادامه دادم(چیزی دوست ندارم_

 .دارم

  بمون و خودش شروع به صحبت کنه و بخواد از دلم در بیاره می گهحاال بهم  کردممیفکر 

 .منم کلی کار دارم بریمد و گفت:باشه میز رو حساب کرولی 

ایش قرار گرفتم.یعنی ناراحتی منو ندید یا نخواست  توجهبیناراحتیم بیشتر شد حس کردم مورد 

 ببینه؟

 کهنایکنار خونمون ایستاد قبل از گذشت..،بدل بشهرد و   کل مسیر بدون هیچ حرفی بینمون

 .ودمخیلی عصبی و ناراحت ب،پیاده بشم رومو کردم سمتش

با خیلی نامردی محسن.تو حتی تالش نکردی از دلم دربیاری.حتی یک کلمه حرفم نزدی _

ری دا روز بهحقیرم؟ یک ماهه روز  قدراینمن  کنیمی.اول میگی بیا بعد میگی نیا.تو فکر من

دانشگاهست.اما  به خاطر.االنم میخوای بگی گذریمییخ تر میشی.خیلی ساده از بودن با من 

 گی!ب کشیمیراضی نمیشم.شایدم دیگه دوستم نداری خجالت  هاحرفین من با ا

 کشید دست موکه بغضم گرفت خواستم از ماشین پیاده بشم 

 ؟کنیمیبرخورد  هابچهچیه چرا مثل  هاحرفمهتاب؟! این _

رو صندلی و در  مشوند،نگرفت دست موکردم از دستش نجات پیدا کنم محکم تر  هر کاری

 .کردقفل رو ماشین 
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 .برم می خوامولم کن _

باعصبانیتی که کمتر ازش دیده بودم گفت: بشین کارت دارم. تو چرا این قدر بهونه گیری 

؟ انگار تازه همدیگرو پیدا کردیم و مثل عشق دوران هجده سالگی برخورد کنیمی

اما  شیممشکالت و گرفتاری وقتمو برای تو خالی میذارم که کنار هم با همهاین باوجود!کنیمی

تا روزمو تلخ کنی! تو باید  کنیمییک بهونه تازه پیدا  هر بار. کنیمیرو خراب  چیزهمهتو 

 .کنیمیهمدم من باشی باید باعث و بانی آرامشم باشی اما داری کالفه و خسته ترم 

فل ق چند دقیقهسکوت کرد منم ساکت بودم چند قطره اشک از گوشه چشمم ریخت پایین. بعد از 

پیاده شدم و رفتم. درحیاط باز کردم.یکم تو حیاط موندم تا حالم  سرعتبهن باز کرد و منم ماشی

بهتر شدم وارد خونه شدم و مامان گرفتار خونه  کهاین بعد ازبگیره. آرومبهتر بشه و بغضم 

 .بایستم و سرمو بلند کنم سالمی با مامان کردم و رفتم تو اتاقم کهاینبدون ود،تکونی ب

در ؟ چقکنیمیبرخورد  هابچهسال سن هنوز مثل  وپنجبیستبهونه گیری؟با  قدراینا دخترچر

 یرگبهانهمحسن میتونه این اخالقت رو تحمل کنه؟ هرچی صبورتر میشه درمقابل،من لجباز و 

 .تر

.رفتم دوش بگیرم. نیم ساعت زیردوش ایستادم تا یکم شدمیاز فکر زیاد،سرم داشت منفجر 

 .شدمتر  آروم

 از.قبل آموزشگاهانجام دادم.پدر،رسوندم به و ام رندهوشدم و کارهای عقب مصبح زودتر بیدار 

شروع کالس به محسن پیام دادم،نوشتم:روز خوبی داشته باشی عشقم.بابت دیروز عذر می 

 .خوام

آخر تصمیم داشتم درس های قبل رو براشون مرور کنم.  روزهایبود  هابچهنزدیک امتحانات 

 .کردمیمنو خبر  حتما  نمی تونست بیاد  هر وقتود امروز علیرضا نیومده.عجیب ب

بیرون  آموزشگاهنگاهی به گوشی کردم محسن جواب نداده بود و از  هاکالسبعد از تمام شدن 

 ..رفتم

 .شماره علیرضا گرفتم

 سالم خانم معلم.خوبید؟_

 .گذشتمیاین پسر از هیچ شرایطی برای خندیدن ن

 را امروز نیومدی؟سالم.خوبم.چ_

تون.صبح خواستم بیام اما مامانم کسالت داشت بردمش پرسیاحوالمنم خوبم مرسی از _

 .درمانگاه نشد بیام

 حالش چطوره خوبه؟_
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 آره خوبه.قرص خورد خوابید.کجایی؟_

 .برم خونه آموزشگاهاومدم بیرون از  _

 میگم تو دوستی رفیقی فامیلی هیچ کسو نداری؟_

 ؟طورمعلومه دارم.چ_

یا خونه به مسیر بیرون رفتن با رفقا یا به خونه فامیل ختم  آموزشگاهندیدم مسیر  تا حاالمن _

 .بشه

 منو داری که اینو میگی؟ وآمدرفتخندیدم گفتم:مگه شما آمار  بلندبلند

 .تا جایی که دارم آره_

بهت اطالع خودت می دونی خیلی اهل رفیق بازی نیستم.خونه فامیلم میرم اما ببخشید که _

 .دممین

گیرت  شوهر کنیمیببینن همین کارا  تو رواز این به بعد خبر بده.دختر یکم برو خونه فامیل _

 .میشینمیاد بعد ترشی 

 .شوهر خودش میاد من نمیرم پیداش کنم_

 .بود حاالاز ما گفتن _

 خدا.خب من برم دیگه کار نداری؟ به ایدیوانه_

 .سالم فامیل برسون_

 .خدا نگهدارحتما  تم:باشه با خنده گف

 .خداحافظ_
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 3فصل

 

  

 !رابطه منو محسن باز خوب شد

وجود داره,اما این عالقه بین طرفین باعث می شه خیلی زود همه  ایرابطهتو هر  هابحثاین 

 .چی فراموش بشه

 .محسن تونست با نمره خوب،دفاع کنه و از شر دانشگاه راحت بشه

. به مهسا کنمخودمو آماده عروسی  راحتیبهبود و می تونستم  شدهمامت آموزشگاه هایکالس

 استمخومیگفتم تابستون هیچ کالسی نمی گیرم و به فکر یکی دیگه باشه.  آموزشگاهمدیر 

تابستون استراحت کنم و بعدش آماده عروس شدن.این تابستون بهترین تابستون زندگیم 

از  املحظهیک شدنمیباعث  چیزیهیچ.دیگه .عروس شدن مهسا؛نامزدی من و محسنشدمی

 .عشقم جدا باشم

اشو تو خونه اش  جهیزیهعروسی از قرار بود دو هفته قبل .تمام شد باالخرهمهسا  جهیزیه

 .بچینیم

به محسن گفته بودم باهام بیاد خرید اما گفت خیلی سرش شلوغه و نمی تونه،منم دیگه کمتر 

تلخ کنم. با سحر رفتم رو  مونروزهاز دستش ناراحت نشم که م اکردمیو سعی  گرفتممیبهونه 

 .نبود خواستیممیبرای انتخاب لباس اما چیزی که  گشتیممی بازارها روبازار.کل 

ین یک ایپبهکه از زانو  ایسورمهبعد از سه روز بازار گردی تونستیم لباس بگیریم. لباس بلند 

لباس  هم سحرفقط پشت لباس تا کتفم لخت بود. ،ایپوشیدهآستین سه ربعی داشت.لباس و  چاک

ندیدم واسه  وقتهیچ.داشت ایحلقهبا آستین  دوز شده دار مهرهبلندی گرفت که دامن چین 

 .مدومیمراسمات لباس تیره بگیره این لباسشم رنگ قرمز گرفته بود که خیلی بهش 

اما در مقابل من  شدمیمامان و مهسا بیشتر  هایگریه شدیممی ترنزدیکهرچی به عروسی 

تو خونه  کهاینشدن وصال من و محسن. از  ترنزدیکم.عروسی مهسا یعنی شدمیخوشحال تر 

تو  اون خیلیاز نتونم با مهسا صحبت کنم ناراحت بودم اما منم بعد  راحتیبهتنها باشم و دیگه 

شتر مهسا رو بی گفتممیه زیاد بود. اگ کردمیخونه موندنی نبودم. بابا تعداد سیگارهایی که دود 

از من دوست داشت دروغ نبود. مهسا برخالف من که عاشق تنهایی و سکوت بودم،دختر 
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 .شیطون پرانرژی و همدم بابا بود

چهار روز مونده بود به عروسی،اهل خونه رفته بودن خونه حسام و مهسا تا آخرین کارهایی که 

 !گوشیم زنگ خورد محسن بودکه  زیون نشسته بودمکنن.منم پای تلویو تمام ر دادنمیباید انجام 

 .سالم عشقم_

 سالم بانوی من.خوبی؟_

 .تو خوبی؟خوبم عزیزم_

 منم خوبم. بیا تو کوچه_

 !!چی؟؟؟؟_

 .داخل کوچه تون هستم بیا_

 دیوانه؟ کنیمیداخل کوچه ما چیکار _

 یا برم؟ دلم برات تنگ شده بود.میای_

 .پنج دقیقه دیگه میام صبر کنتو.. ایدیوانهتم:خدایی دم و گفیبین خوشحالی و حیرت خند

 .زود بیاباشه _

 .فعال  _

برای دیدن و خوشحال شدنم  هر کاریدیوانگی و عشق من در برابر تو دیده نمیشه محسن.تو 

م داخل و لباس پوشیدم رفت مالیمی کردمانجام میدی حتی تو بدترین شرایط. رفتم جلو آینه آرایش 

سی ک کهاینچندمتر باالتر پارک بود و به سمت ماشین حرکت کردم.برای  کوچه,پارس مشکی

 .منو نبینه سریع سوار ماشین شدم

 .سریع برو تا کسی منو ندیده_

 ؟ادببیکو سالمت _

 .سالم عزیزم_

 .سالم بانوی من_

کرد و دور شد.تو یک خیابون خلوت که خیلی هم از خونمون فاصله نداشت  ماشین روشن

گ آرومی گذاشته بود.برگشت سمتم و یکهو بغلم کرد. منم به محکمی تو بغل ایستاد.آهن

 .گرفتمش

 .خیلی دلم برات تنگ شده مهتاب_

 ...پس از دل من خبر نداری_

خسته شدم.دلم می خواد مال خودم بشی. نگاهت کنم  از انتظارروی صندلی تکیه زد،گفت:
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از ب چشم هاموابم ببره صبح با دیدن تو نوازشت کنم.مال من باشی.موقع خواب با الالیی تو خو

 کنم...

 .بود عصبی،شدپا گذاشت رو پدال گاز حالش عوض ،روشن کرد روماشین

 داری کجا میری؟با ترس پرسیدم:

 .خونه شما_

 با تعجب نگاهش کردم گفتم:خونه ما؟چرا؟

 .می خوام با پدرت صحبت کنم.دیگه تحمل ندارم_

دیگه عروسی مهسا هست. خب یکم دیگه  چهار روز؟ ایهدیوانبا ترس و تعجب گفتم:مگه تو 

 .عزیزم کنیممیصبر 

 .ولی من دیگه صبرم لبریز شده.تحمل دوریتو ندارم_

 .سرعتش بیشتر شد و ترس منم بیشتر. دستشو محکم گرفتم

مامان بابام  اصال  میری؟وایسا دیگه. اینقدر تند.چرا ترسممیباش.من  آروم تو رو خدامحسن _

 .ستنخونه نی

 !داری دروغ میگی_

 دارم راست میگم.اگه خونه بودن من چجوری می تونستم این موقع شب بیام بیرون؟ به خدا_

 .زد کنار و گرفت آروم

 .تو مال منی_

 .جز تو نیستم کسیهیچآره عزیزم.من مال _

 ؟کنیمیاز من دوری  قدراینپس چرا _

 .ترسیدم.محسن،محسن همیشگی نبود،کالفه شدم

 .دهنمیکنار تو هیچ ترسی معنی  عزیزم_

م:عزیزم گفت،برنمی گردنبابااینا حاالها  می دونستم بود با این که نگاهی به ساعتم کردم.نه شب 

 باید برگردم خونه االنا میرسن

؟مگه منو دوست نداری؟مگه نمیگی تو تنها کنیمیکجا؟به این زودی؟چرا داری ازم فرار _

 در برابر من مقاومی؟ قدراینمن؟پس چرا میتونی اسمت بره تو شناسنامه 

 .نزدیکم آوردسرشو 

 .برات انتخاب کردن ایبرازندهمهتاب.مهتاب! چه اسم  درخشیمیتو تاریکی چقدر _
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هرچی بیشتر بمونیم  می دونستم. متوجه منظورش شدم. کردمینوازش  انگشت هاشبا  دست مو

 .بیرون کشیدمبه آرومی دستش  از دست موخطرناک تر میشه و از کنترل خارج میشه. 

 .دیگه. باید زودتر برم خونه بریمعشقم بیا _

به  میسیلی محک ناخودآگاهنزدیکم... آوردو سرشو  قراردادیهو دستشو روی شونه هام 

کنم که اتفاق  ن کاریا.دوستش داشتم,عاشقش بودم اما اون لحظه حس کردم باید زدم صورتش

 ..بدی نیوفته

قضیه  مطمئنا  م دادمیبود ترسیده بودم.اگر این کار انجام ن گیرکردهقفس شیر  که تو ایبچهمثل 

. محسن دستشو گذاشت رو صورتش و نگاه گیج و گنگش به شدمیکشیده  تریباریکبه جاهای 

ر می خواد چیکا اآلنم.نمی دونستم کشیدمینفس  بلندبلندروی من موند. از ترس و عصبانیت 

جواب سیلی  و تالش من اثری نداشت یا هم دادمیانجام  خواستمیه کاری ک زوربهکنه.شاید 

 ؟کنیمیگفتم:محسن؟معلومه داری چیکار  لرزیدمی.با صدایی که از ترس دادمیبا سیلی و ر

کرد و گاز داد.با سرعتی که  ماشین روشنولی اون فقط خیره نگاهم کرد.بدون هیچ حرفی 

 .شدمیاول  کردمیرالی شرکت  تو قطعا  گرفته بود 

 .برو آرومجون مهتاب  تو روما. کنیمی.تصادف ترسممیبرو.من از سرعت  آروممحسن _

سرش چرخوند سمتم با نگاه تیز و خشنی که بهم کرد سر جام میخکوب شدم. بعد از پنج دقیقه 

 .جلو خونه مون نگه داشت

 .ترسیدم لحظهیکعزیزم!من..من فقط _

و داد زد:بر پر از خشم یسیلی که زدم نوازش بدم.با صدای تا جای آوردمدستم نزدیک صورتش 

 .پایین حرف نزن

 نداشت نه ایفایده هیچم نانتظار این صدا رو نداشتم و یک متر از جای خودم پریدم..موند اصال  

همین بالفاصله از اون جو سنگین  به خاطر !شدمیاز ناراحتی من و نه از عصبانیت محسن کم 

 .و ترس در ماشین باز کردم و راهی خونه شدم با بغض .فرار کردم

خوشبختانه بابا و مامان هنوز نیومده بودن.رفتم تو اتاقم و تا تونستم گریه کردم. نمی دونم این 

و  شدمیروزهای خوبمون کمتر  گذشتمی من و محسنچه سرنوشتی بود که هر چی از رابطه 

بود.محسن می  ندگاروم هاهفتهو بدمون اما در عوض روزهای تلخ  کشیدمیحتی به ساعت هم ن

 بدون در نظر اوقاتبعضیدونست من برای خودم خط قرمزهایی دارم که نباید جلوتر بیاد ولی 

 .. گوشیم زنگ خورد،محسن بودبودمیو باید منتظر عواقبش  مدومیگرفتن محدوده خودش,جلو 

 بله؟_
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رفتم دست دختری تو خیابون گرفتم و مهتاب.تو زن منی.از تو نخوام از کی باید بخوام؟مگه _

 از اون خواستم که الیق سیلی خوردن بودم؟

 .ولی من برای خودم خط قرمزهایی دارم که تو هیچ موقع ارزشی واسشون قائل نبودی_

که تو نیاز به محبت دیدن و عشق داری منم  طورهمون ؟من یک مردم. فهمینمیتو چرا  _

مت کنم؟چقدر می تونم تو حسرت داشتنت بمونم؟ ولی تو مثل نیازهایی دارم.چقدر می تونم مقاو

 واقعا  از دست بدن. اگه  رو شونچیزهمهترسو که می ترسن  هایآدم،مثل کنیمیبرخورد  هابچه

؟فکر دهمیعاشق منی پس این ترست چیه این حصار مزخرفی که دورت کشیدی چه معنی 

 امضاءیدرست میشه و من و تو معطل  زچیهمهبا خوندن چند جمله و امضاء کردن  کنیمی

ثبت  هاآدم.تعهد داشتن به هم تو قلب کنیمیهفتادساله فکر  هایپیرزنقرارداد هستیم؟ تو مثل 

 .میشه نه روی چندتیکه کاغذ

ازدواج  از ؟ چندین بار بهت گفتم از من نخواه تا قبلکنیمیچرا داری به عقاید من توهین _

رو انجام بدم. این کار با شخصیت من ر من نمی تونم.نمیتونم این کااجازه نزدیک شدن بهت بدم.

 .فاصله داره.بازهم از من چنین درخواستی کنی این جواب رد من تکرار میشه هافرسنگ

عاشق واقعی از رسوا شدن ترسی نداره. قانونش میشه قانون قلبش ؛تو عاشق واقعی نیستی _

هستی.به  اختیار عقلتاقل نیست.اما تو هنوز در .هیچ عاشقی عدهمیهرچی قلبش بگه انجام 

 .عشقت شک کن.خداحافظ

که نمی تونستم انجام  خواستمیقطع کرد.حتی اجازه صحبت کردن به من نداد.از من چیزی 

من عاشق نیستم؟ منم دلم برای هم آغوشی و کنارش باشم می تپه. منم دلم  می گهبدم. چرا 

ن دربا اون بشم.واسه هر عاشقی صبر ک نم و مست بودنوقتی کنارشم خودمو رها ک خواستمی

م لباشه اما از وجود و محبتش نتونه کام بیره..منم د  عشقش کنارش کهاینکار هست  ترینسخت

 تا قبل از ازدواج می دونستمو سخت بود خودمو کنترل کنم اما اینم  تپیدمیبرای با اون بودن 

نو م قدراینکنم.. کاش نهم فکر  شرها کنم و به عواقبرو  چیزهمهمثل دختربچه نوجوون  نباید

 می کرد...و یکم بیشتر صبوری  دادنمیقرار  فشارتحت

                                                  

************************************ 

 

کنه و با  کامله بودم تا آرایشگر مدل موهامو روز عروسی مهسا رسید.روی صندلی نشست

 .بیاد به مراسم شدنمیم راضی کردمی هر کاریم.کردمیمحسن صحبت 

 محسن جان اومدن تو به مراسم ازدواج خواهر من چقدر میتونه برات سخت باشه؟_
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.نمیگن این کیه اومده؟ شناسمنمی؟ من اونجا کسی رو کنیمیچرا این سئوال رو ده بار تکرار  _

منو بشناسن و  بعدا  بیام مراسم و  اآلنزدواج کنیم دوست ندارم بعدم ما قراره چند وقت دیگه ا

 ...بگن قبل ازدواجشون اومده عروسی خواهر زنش

. با دلخوری باهم خداحافظی کردیم.کاری که این بودم ناموفق تر اصرار می کردمهرچی بیشتر 

 ...مدت بهش عادت کرده بودیم

 .عزیزم آماده شدی.حاال می تونی خودتو ببینی_

 ایستادم قدیآینهلند شدم و روبرو ب

 .مثل ماه شدی عزیزم.مبارک باشه_

کل ترین شبهبهجلو دهنم گرفتم و جیغی از خوشحالی کشیدم. تغییر نکرده بودم اما  دست مو

و از جلو فرق وسط زده بود که چند تار از موهامو به  اتر شده بودم. موهامو باال بردممکن زیب

اشت. دبه آرایش غلیظ ن نیازی . صورتم با گریم خوبی که انجام دادریخته بودپایین حالت فر 

م که گونه ها زدکمرنگی  رژ گونهو رژلبم به انتخاب خودم قرمز بود، سایه چشمم همرنگ لباسم

 .بیشتر به چشم میومدن

 .شدنمی از اینوای مرسی شهال جون.بهتر _

رنگ نکن. مو  وقتهیچموهاتو   شنویمیتو خودت قشنگی عزیزم من کاری نکردم. از من _

 .به این سیاهی و لختی نصیب کمتر دختری میشه

 .بازم مرسی.واسه عروسی خودمم میام پیشتون کی بهترازشما_

بیشتر پاره  چند لباسبکنم از من به تو که  ایتوصیهلطف داری عزیزم. ولی بذار یک _

 ست.تو خریدار نیتسلیم مرد نشو اگه بدونه که عاشقشی دیگه ناز وقتهیچکردم.

 

 

شدم و  منتظر ایدقیقهچند قرار بود سحر و مجید بیان دنبالم.سحر یک آرایشگاه دیگه رفته بود.

اومدن. وقتی به باغ رسیدیم جز خانواده و فامیل نزدیک ما و حسام کسی نبود.ماهم زودتر 

رده بودم که از همکارام و علیرضا رو دعوت ک چند تا.هامهمان گویی آمدخوشاومدیم برای 

همشون اومده بودن.تو دلم گفتم کاش محسن هم بود و منو از نزدیک میدید و زیباییمو مورد 

.ساعت نه بود که عروس و داماد اومدن.مهسا کنار حسام تو لباس عروس دادمیتجمید قرار 

 نوکردمیمیدرخشید. دست در دست هم روی فرش قرمزی که وسط باغ کشیده شده بود حرکت 

 و گفتند  می گویی آمدخوشخندی که به پهنای صورتشون کشیده شده بود به مهمانان با لب

قرمز پرپر شده ای که روی سر عروس داماد میریختند پشت  هایگلهای عروس با ساقدوش

 .ند.وقتی روی صندلی نشستن رفتم کنارشونکردمیسرشون حرکت 
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 درخشی.خیلی خوشگل شدی،مثل خورشید داری می عزیز دلمسالم _

 .گرفت و با لبخند گفت:مرسی عزیزم.توام خیلی قشنگ شدی دست مو

.پیست رقص رو برای عروس داماد خالی کردند.آهنگ رمانتیک گویی آمدخوشبعد از سالم و 

و آرومی پخش شد.حسام و مهسا دوتایی رقصیدن و ماهم ایستاده نظاره گر بودیم و جیغ و دست 

 برقصبزنیست شلوغ بشه و همه بیان وسط. ماهم مشغول پ کمکمخواست که  دی جی.زدیممی

 رم؟بادیگارد بگی هیسحر کنار گوشم با صدای بلند داد زد: واست  رسیدنمیبودیم.صدا به صدا 

 !چرا؟_

 .بدزدنت بس که خوشگل و شیطون شدی امشب ترسممی_

 ..بلند خندیدم

 .خودم حواسم هست_

 .دختر تگرفتممیحیف که شوهر دارم وگرنه خودم _

 !.به داداشم میگماادببیگفتم:خفه شو درست نگام کن ش زدم تو بازو

بشقابمو پر  کهاین.موقع شام خوردن شد.بعد از رفتمیترین شکل ممکن پیش بهبه چیزهمه

کردم هرچی نگاه کردم دیدم تمام میزها پر شده و جایی برای نشستن نیست.سحر که انگار 

ر پ متأسفانهمنو فراموش کرده بود.میزی که علیرضا بود هم  فامیل افتاد دخترهایچشمش به 

 .مونده بودم کجا برم بشینم که صدایی از پشت سرم شنیدم جورهمینبود.

 .سالم مهتاب خانم_

 برگشتم سمت صدا امیر پسرخاله حسام بود

 .خوبید؟امیر آقاسالم _

 متشکرم.چرا ایستادید؟_

 .شده منو به کلی فراموش کردن واال میزهایی که فامیل ما هستن همه پر_

 .میز خالیه با منخب بیا _

 .باهم رفتیم و پشت میز نشستیم

 مگه؟  خانواده شما کجا نشستن_

 .شما فقط جا موندیم و من ظاهرا  شدن.  گروهگروه_همه 

 .کردم و مشغول شام خوردن شدیم تأییدبا لبخند 

 هنوز تو آموزشگاهی؟_

 .من نگرفتم  آره اما تابستون کالس بود که_
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 احتیاجی نداری؟ هاپولچرا؟نکنه دیگه به این _

 .خیلی خسته شده بودم خواستم استراحت کنم کهایننه بابا.دیگه اوضاع عروسی بود و _

 .خیلی هم خوب_

 د؟کنیمیشما چیکار _

 .استراحت_

 .ا انجام میدنههمه شیرازی کهاین:و گفتمخندیدم 

 .ماشین هستم خریدوفروشکار استراحت کنار پدر تو  جزبهآره._

 .موفق باشید_

شما و سارا خیلی بهم نزدیک بودید ولی خیلی وقته دیگه خبری از اون  قبال  سالمت باشید._

 .دوستی تون نیست

و خونه داری  داریبچهازدواج کرد و گرفتار  خواهر شما همدیگه زندگیه کاریش نمیشه کرد. _

 .شده

 .بشهکمرنگ  هادوستیولی حیفه این  _

 ..قراره با ازدواج کمرنگ بشه دیگه حیف نیست رفاقتیاگه   _

 .بله،درسته_

 .ببخشید من برم دیگه خوشحال شدم_

 .بازم تبریک میگم طورهمینمنم _

و از میز فاصله گرفتم.حاال چه اصراری داره منو خواهرش باز باهم دوستی کنیم؟واال.یکی 

بود خط کشید و چسپید  هر کینامزدیش دور از د بع هاندیدهنیست به خواهرش بگه مثل شوهر 

چرا موقع شام خوردن منو فراموش کرده که به شوهرش. رفتم پیش سحر بهش اعتراض کردم 

تیم کشید و رف دست موتو این بندها نبود  اصال  که  سحر همو مجبور شدم برم پیش امیر بشینم.

م تا برقصن.حسام و مهسا کردمینشسته بود بلندش  هر کیرقصیدیم.شده بودم مجلس گرم کن.

.مجیدم که اومد رقصیدمیکرده بود و  پیداجفتی  هر کیوسط بودن ماهم دورشون کرده بودیم.

 .رقصیدممیمهتابی وجود داره.منم واسه خودم خوش بودم و  اصال  وسط سحر باز یادش رفت 

 دوباره تنها شدی که!افتخار میدی باهم برقصیم؟_

و  رفتمبود گجلو چشمم باشه.با لبخند دستش که به سمتم دراز کرده  رامیانگار قسمت شده امشب 

شروع به رقصیدن کردیم. مهسا نگاهی کرد و چشمی زد منم با اخم نگاهش کردم که خبری 

 !نیست.مگه میشه من به این زودی محسنم رو فراموش کنم؟

.ده بینیم عروس بعدی کیهرو پرت کنه ب گلشدستهمجرد بایستن و مهسا  دخترهایتمام  قرار بود
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مجید رو ول کرد  دستسحر همکه مهسا واسه اون بندازه. زدمیپونزده نفر شدیم هر کی داد 

 اومد وسط گفتم:چیه یکی کافی نیست؟

 ولم کن ببینم.دوست دارم بخیلی مگه؟_

 .بیچاره داداشم به خدادیونه ای _

گل گرفت ولی سحر با بدجنسی مهسا گل رو پرت کرد و هرچی پریدم موفق نشدم و کناریم 

هولش داد و گل از دستش افتاد منم بالفاصله گل رو گرفتم. از کنارشون جدا شدم و رفتم سمت 

 .مهسا گفتم: مهسا ببین اینم یک نشونه دیگه که عروس بعدی منم

 .ان شاهلل عزیزم_

 .از سحر تشکر کردم که کمکم کرد

و یک پاکت پول داد دستم گفت:اینم کادو من  آخر مراسم علیرضا خواست بره خونه اومد سمتم

 .دیگه خودت زحمتش بکش

 .دامادو ؟خودت بیا بده به عروس چرا من_

 .نه خیلی شلوغه.باید برم دیگه دیروقته_

 .مرسی که اومدی خیلی خوشحال شدم_

کاری نکردم افتخاره که دوستم منو دعوت کرده به عروسی خواهرش.راستی خیلی خوشگل _

 .پیدا شده خواستگارامشب ده تا  نمفکر کشدیا!

 ؟کنهمیدلت خوشه کی به ما نگاه _

 .گیرمتمیاز خداشونم باشه اگه دیدی کسی نخواستت بیا خودم _

 .نمی ذارمپا میشکنن من محل  دست وپررو.واسه من _

 .بر منکرش لعنت_

نداشته بودم. کاش محسنم همین نظر رو داشت و امشب اومده بود تا دیگه هیچ فکر و ناراحتی  

مون مهسا از کهاینبا لبخند ازش تشکر کردم و باهم خداحافظی کردیم.مراسم تمام شد.کلی برای 

 .جدا شده بود گریه کردم.با آرزوی خوشبختی راهی خونه بخت شدن

حسام ببین تا وقتی داداشمی و باهات خوبم که مهسا خوشحال باشه اگه روزی مهسا با _

 .با ناراحتی و افسردگی بیاد خونه مون دیگه باید فاتحه تو بخونی شکستهدستکبود  هایچشم

ر سخونم؟ خواهرت تاج  آوردمدختر تو امشبم دست از شوخی برنمیداری؟مگه من کیسه بکس _

 .هستند بنده

 .گفتن بود از ماحاال _

 .خداحافظی کردیم و راهی خونه شدیم اجباربه
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 بعد از هفته سهتا  هامهمانیگرفتن و مهمانی رفتن شدیم.  بعد از عروسی درگیر مهمانی

 .به روال سابقش برگشت چیزهمهم شد و واوضاع آر کمکمعروسی ادامه داشت،تا 

ه بود باعث شد همین چند وقتی بود محسن کالس زبان فشرده گرفته بود و وقت زیادی نداشت که

ر دری کالس فشرده گرفتنت برای چیه.کمتر همدیگرو ببینیم.بهش گفتم تو که مدرک زبان دا

ر س اصال  و می خواد تقویت کنه.من که  نکرده کارگفت یک سالی هست که خیلی زبان  جواب

سعدیه. مانتوی بلند که از باال تا وسط شکمم  بریماز کار این بشر در نمیارم.امروز قرار بود 

بود با یک شال قرمز بلند و کوچیک پرشده  و سفیدقرمز  هایگلو رنگ سبز با  خوردمیدکمه 

 .ست کردم ایقهوهشلوار و کفش 

چند کوچه باالتر محسن منتظرم بود و باهم راهی آرامگاه شدیم.کنار حوضی که پر بود از ماهی 

گرفتم .درآوردمکه برایش هدیه خریده بود  ایسورمه بلندآستینگلی ایستادیم...از کیفم پیراهن 

 سمتش گفتم:بفرمایید. 

 گرفت نگاهش کرد با تعجب گفت: این چیه؟ از دستم

 .بازش کن_

 .پیرهنمو هم که خوب میدونیسایز کرد و با لبخند گفت: باز

 خب دیگه.خوشت اومد؟_

 .آره خیلی شیک و قشنگه.ولی این برند که خیلی گرونه_
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 .بپوشه هابهترینمن دوست دارم مردم _

 خب نگفتی به چه مناسبتی گرفتی؟_

ید گرفتم.به انتخاب خودم با خواستگاریت که.حاال تو فکر کن واسه مراسم مناسبت نیاز نیس _

 .لباس بپوشی

ک اونجا مشغول فروش وسایلی که پهن  ایپسربچهگرفت..چند سکه از  دست مولبخندی زد و 

من و کرده بود خرید و باهم توی حوض انداختیم و در دلم آرزو کردم خدا هرچی سریع تر 

عدی حال سهب خوش؛قرائت کردیم و رفتیم قدم زدیم ایفاتحهفتیم آرامگاه.بهم برسونه. ر عشقمو

خوشگل بایدم تو این فضا عاشق شد و شعر  هایگلبلند و  هایدرختعجب باغی داشت پر از 

بود.دوتا فالوده  اآلنسرسبز تر از  خیلینبود اما مطمئنم  جوریاینسرود.درسته که اون زمان 

  .ستیمبستنی گرفتیم و کناری نش

 مهتاب؟_

 جانم؟_

 .خواستگاریفکر نکنم به این زودی بتونم بیام _

 با تعجب نگاهش کردم گفتم:چرا؟مگه چیشده؟

 .شرکت بحثم شد و از شرکت اومدم بیرون رئیسبا _

 چرا مگه چیکار کرده بودی؟_

 ...به توافق نرسیدیم منم اومدم بیرون.ولی ایمسئلهسر _

 ولی چی؟_

 .از شرکت هست نمز بیرون اومدی مهم تر اامسئله _

 خب؟_

ام .طرف پنجاه میلیون واصرار بابا بابام شدم.البته به هایستدوپنج سال پیش ضامن یکی از _

 .گرفته بوده و قسط هاشو پرداخت نکرده.بانکم هرچی پول بوده تو حسابم برداشته

کنن.تازه کلی  اینکا روچیزی؟ بدون خبر دادن به ضامن که نمی تونن  همچنینمگه میشه _

 .مرحله باید بگذرونن تا بخوان حساب بانکی ضامن رو مسدود کنن

بودم و سی میلیونی پول تو  داشتهنگهشانس من,شده.من این حسابم رو فقط واسه پس انداز _

 ی گهمبانک میگم شما از اعتماد من سوءاستفاده کردید. رئیسحسابم بود.دیروز رفتم بانک به 

 مکاننقلهست از شیراز  دو سالی بینممیم دادیم.رفتم سراغ دوست بابام ما کار قانونی انجا

 .کردن و رفتن خبری هم ازشون نیست

 ..گیج و منگ شده بودم
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قسط عقب بمونه به  هر وقتمحسن آخه مگه میشه شماره تماسی آدرس فامیالشون؟ آخه بانک _

 .نه یا برداشت کنهنیست بالفاصله بخواد حساب مسدود ک جوریاینضامن زنگ میزنه 

ی جایبهکرده منم دستم  رواینکامرده گم و گور شده مهتاب میگی چیکار کنم؟بانک زور داره _

 .بند نیست

 چی میشه؟ اآلنیعنی _

تفاقی .اون که ادادمیبرم دوست بابامو پیدا کنم.ولی بعید میدونم پول بده.اگه داشت   هیچی باید_

 .براش نمیوفته من ضامنم من پام گیره

 یعنی بازم باید صبر کنیم؟_

 .من کار دارم بریمجز این نداریم.  ایچاره_

 هاینهابهبهکنار هم بمونیم آخرش  یک ساعتعادت نداشتیم بیشتر از  کال  و رفتیم. بلندشیم

 ..اینم از سعدیه گردی ما ..شدیممی بلندمختلف 

 که نمیتونستم حرفی بزنم و فقطناراحت بودم  قدراینتا بهم برسیم.  کردیممیبازم باید صبر 

 .تونستم خداحافظی کنم

م نمیتونستم قبول کنم بانک بخواد بدون هیچ خبری تو این پنج سال از حساب کردمی هر کاری

نگاهی به  اصال  محسن تو این پنج سال  طرفاینبانکی مشتریاش پول برداشت کنه و از 

 .احسابش نکرده ببینه اوضاع چطوره؟زنگ زدم به علیرض

 .سالم_

 سالم مهتاب.خوبی؟چه خبرا؟_

 خبری نیست.می تونی صحبت کنی؟_

 آره اتفاقی افتاده؟_

 .نه.فقط سئوالی داشتم_

 بپرس!چه سئوالی؟_

پنج سال پیش ضامن یک نفر شده بعد طرف قسط هاش رو پرداخت  دوست هامببین یکی از  _

ول بوده. بانک اومده جای قسط از نکرده.مبلغ وام پنجاه میلیون و تو حساب دوستم سی میلیون پ

 .اطالعی بده کهاینحسابش برداشته بدون 

 خب؟_

 کاری کنه؟ همچنینهمین دیگه. بانک میتونه _



 
 
 

 ) 33( 

نودهشتیاکاربر   در انتظار مهتاب _خورشید   

در انتظار مهتابخورشید    www.98iia.com 

 

 ؟خندیمیبلندتر و طوالنی ترشد.با تعجب گفتم:علیرضا؟چرا  اشخندهزد زیر خنده،

 ی؟خواستمییکم خودشو کنترل کرد و گفت: از این رفیقت پول  

 که نه.من کی از کسی پول قرض گرفتم؟واسه چی پرسیدی؟ وا! معلومه_

یا این رفیقت فکر کرده تو احمقی البته با عرض پوزش,یاهم رفیقت خیلی اسکل بوده که _

امکان  اصال  چیزی  همچنینگفته.آخه بچه راهنمایی هم میدونه که  داریشاخدروغ  همچنین

 .نداره

 یعنی دروغ گفته؟_

 .آره صددرصد_

 چی باید بهم دروغ بگه؟آخه واسه _

 .اونشو من دیگه نمی دونم_

 .مرسی که راهنماییم کردی_

 .کنممیخواهش _

 .خدا نگهدار_

 .خداحافظ_

به من دروغ نگفته.محسن هر  وقتهیچیعنی محسن به من دروغ گفته؟ امکان نداره محسن 

اد. نطق جور در نمی.اما حرفی که زد با ممی گهکاری کنه هر اتفاقی بیوفته بازم راستشو به من 

پیش نمیاد.  وقتهیچاتفاقی  همچنینوام نگرفتم و ضامن نشدم اما خوب میدونم که  تا حاالمن 

 دروغی به من همچنینمحسن بخواد  کهاینچی درسته چی غلط. نمی دونستمخیلی سردرگم بودم 

و بگه و راستش تو شرایط مالی مناسبی نیست و خجالت کشیده اآلننبود.شاید  هضمقابلبده برام 

 شرایطیتو هیچ  وقتهیچداد م قابل توجیح نیست.به من قول ه اومده این دروغ گفته.اما باز

 ..دروغ نگه

مامان برای شام صدام کرد رفتم پیششون و بعد از خوردن شام پای تلویزیون نشستم.نگاهم به 

 .فکرم پیش اتفاق امروز بود دیدمنمی چیزیهیچتلویزیون بود اما 

 اب؟مهت_

 ..از افکارم اومدم بیرون

 جانم مامان؟_

 چته تو فکری؟_

 ...مکردمیهان؟من؟نه داشتم به تلویزیون نگاه _

 .خیربهشبمن رفتم بخوابم._
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بیدار بمونه.مامان بهم  دیروقتو راهی اتاقشون شد.عادت نداشت تا  بلند شدبابا از جاش 

 شد،گفت:سارا رو تو مراسم دیدی؟ ترنزدیک

 سارا؟_

 .حسام که خیلی باهم رفیق بودید دخترخالهره دیگه.آ_

 آره دیدم باهم سالمم کردیم.چطور؟_

 .تر شده بروتودلو  ترخوشگلزایمانش چقدر از بعد  _

 .گفتم:اره بهتر شده حوصلگیبیبا 

 .کرد خواستگاریبرای امیرشون  تو رودیروز مامانش زنگ زد و  _

 !با تعجب برگشتم سمت مامان،گفتم:چی؟

هم که خیلی  قبال  تو مراسم دیده  تو روبابات بیدار میشه. خب امیر  آروم ترچته دختر؟ _

 .داشتید ازت خوشش اومده وآمدرفت

 خب که چی؟_

 .خودش دیگه باید تصمیم بگیره شدهبزرگکردن.بابات گفت مهتاب  خواستگاریمیگم ازت _

 .جواب من نه هست _

فکری میگی نه.چه مشکلی داری مگه؟ درست که  بدون هیچ خواستگاریاومد  هر کیچرا؟! _

 .سرتم که خیلی شلوغ نیست شدهتمام

 .قصد ازدواج ندارم اصال  مامان ول کن.گفتم که نه. _

میاد؟هر دختری تا یک زمانی بهاری داره بعد که گذشت و  خواستگارتو فکر کردی همیشه _

 .کسی نیومد اون موقعست که متوجه میشی چه اشتباهی کردی

بدبخت شدم که منتظر بمونم یکی منو برداره ببره؟ خونه بابام خیلی هم برام  قدراینگه من م_

 خسته شدید؟ از من.نکنه شما گذرهمیخوش 

میشه  دخترداراین چه حرفیه.من و بابات از خدامونه که همیشه کنارمون باشی اما آدم وقتی _

می خوایم. مهسا مگه  تو رو به خیریدخترش مال خودش نیست مال یکی دیگست.ما عاقبت 

 .عقب مونده از زندگی؟ به همه کاراشم می رسه کردهازدواج اآلن

 .قصد ازدواج ندارم فعال  بیخیال مامان من _

 .یک چیز دیگه ای رو میگن چشم هاتنگاه عمیقی بهم انداخت،با شیطنت گفت:ولی 
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 .غلط کردن چشم هامهول شدم از جام بلند شدم گفتم:

 اینا چی بگم؟ حاال من به _

 .بگو دخترم ناقصه اخالقم نداره شوهرش نمیدیم_

 .با خنده,گفت:من قربون دخترم بشم الهی. از خداشونم باشه

 .خیربهشبخر نمیشم.  هاحرفمامان من با این _

 .راستی فردا ناهار خونه مهسایینا دعوتیم_

 .خیربهشبباشه._

 .به خیرشبت _

 .چقدر گذشت تا خوابم برد دو نمنمیوندن شدم کتاب خ و مشغولراهی اتاقم شدم 

 

موهامو شونه کردم و صورتمو  کهایناز جام بلند شدم.ساعت هشت بود. بعد از  حوصلگیبیبا 

 .شستم.آماده شدم و رفتم تو آشپزخونه

 .خیربه صبحسالم _

 لباس پوشیدی؟ اآلنعزیزم.تو چرا  خیربه صبح_

 ؟بریممگه قرار نیست _

 .که زوده آلناآره ولی _

چطوره بعد خودم میام خونه  هاکالسواسه مهرماه ببینم  آموزشگاهسر میرم  هیمن اول _

 .مهسایینا

 .باشه_

 .شدم آموزشگاهخوردن صبحانه راهی  بعد ازنشستم پشت میز و صبحانه خوردم. 

 

 سالم خانم رضایی.خوبی؟_

 .از این ورا تو چطوریسالم عزیزم.خوبم._

 .یکم استراحت کنم خواستممیی بودیم و دیگه درگیر عروس_

 ..حالت تو می تونی تابستون نیای ولی من چیهب آره واال آدم نیاز به استراحت داره خوش_

 حسینی کجا هستن؟ آقایان شاهلل درست میشه._

 .بهشون اطالع بدم صبر کنتو اتاقشون._
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 .بود آموزشگاهحسینی که مدیر  آقایزنگ زد به اتاق 

 .بفرمایید_

حسینی و در زدم و منتظر جواب  آقایتشکر کردن از خانم رضایی رفتم سمت اتاق  بعد از

 .بودم

 .بفرمایید_

نزدیک پنجاه سال سنش بود با موهایی که داشت از حالت ارد اتاق شدم.پشت میز نشسته بود.و

روی پیشونی اش ازش یک  وچروکچینو با ته ریش و  دادمیجوگندمی به دودی تغییر رنگ 

رو ندیدم دروغ  اشخنده وقتهیچ گفتممیساخته بود.شاید اگه  کشیدهسختیرد سالخورده و م

نگفته بودم.تو کارش همیشه جدی بود.روز اول که برای تست اومدم وقتی دید لیسانسم مخالفت 

دیدن کارم که به نحو احسنت تونستم انجام بدم و چند مدت به صورت امتحانی از کرد اما بعد 

 .آوردم به دستدم رضایتشو مشغول ش

 .بفرمایید بشینید خانم شریفی_

 .پشت میز نشستم 

 .حسینی آقایخوبید _

 کافی استراحت کردید؟ اندازهبهممنونم.خب _

 .آره.اما هنوز خستگی یک سال مونده_

 .وقت واسه استراحت زیاد دارن آدم هاولی خب دیگه وقته کاره -

 .بله درسته_

ز مرخصیتون مونده اما تعداد کسانی که درخواست کالس خصوصی با میدونم هنوز یک ماه ا _

شما رو دارن زیاده یا از شاگردهای قدیمیتون هستند یاهم بقیه شما رو براشون معرفی کردن و 

 .که شما باشید خوانمی حتما  

ام نجا چند نفردر واقع دارم چند پروژه با م نیستم،نظر لطفشونه اما من در گیر استراحت کردن _

 .تحویل بدم موقعبهرو تمام کنم و  نویسیبرنامه موقعبهو باید  دممی

 .کنیم پوشیچشم آموزشگاهاز منفعت  نمی تونیماما ماهم _

 من چیکار باید کنم؟ فرماییدمیخب _

هجده نفر برای کالس خصوصی اسم نوشتن با توجه به مشغله کاری شما ما همین  اآلنتا  _

در سه روز اول هفته  ها روکالسو  کنیمنمیو به این لیست اضاف  مکنیمیتعداد رو قبول 

 .کنیممیبرگزار 
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 اهآموزشگخب تعداد زیاده واسه هر نفر بخوایم یک ساعت و نیم وقت بذارم کل هفته باید تو _

 .باشم

 میشه شش هاکالستعداد  جوریاینبرگزار کنیم و  نفرهسهخصوصی رو  هایکالسقرار شده _

تا هشت شب صبح پره.چون باید از ساعت نه  کامال  ا سه روز اول هفته وقت شما کالس.ام

 کالس باشید. 

م و در شدمیم اخراج کردمیجز قبول کردن ندارم. اگه قبول ن ایچارهسکوت کردم. می دونستم 

بیارم و چهار روز از هفته هم بذارم  به دستضمن پول خیلی خوبی می تونستم تو این یک ماه 

 .کارهای شخصی خودم واسه

شش  جایبهو از مهرماه  گیرممی هاکالسبرگزاری از و قبل ر حقوقم درصدپنجاهباشه.اما _

 .کالس سه کالس بیشتر نمیتونم بگیرم

ی که از مهر هایکالساز حدقه زد بیرون ,گفت:خانم شریفی اما این خارج از عرفه. چشم هاش

 نیست تغییرلقابشده و  ریزیبرنامهشروع میشه از قبل 

ی که از مهرماه شروع میشه فرق داره.منم هایکالسبله اما اینم کالس خصوصی هست و با _

قبلش مرخصی گرفته بودم. مورد دوم  دو ماهقراره کلی وقت براش بذارم اونم زمانی که من از 

 را  اکث که آموزشگاهنمی تونم تا شب بمونم و مدرس زیاد دارید تو  واقعا  هم عرضم به خدمتتون 

 .ساعت کاریشون کمتر از منه

قبول  باالخرهکوتاه نیومدم.  امخواستهمنم در برابرش مثل خودش خشک و محکم بودم و از 

 .اومدم بیرون و سوار تاکسی شدم. گوشیم زنگ خورد محسن بود آموزشگاهکرد.از 

 الو؟_

 .سالم بانوی من_

 .سالم_

 خوبی؟کجایی؟_

 .دارم میرم خونه خواهرم_

 .ببینمت خواستممی_

 واسه من؟ آوردیچطور وقت اضاف _

 زا سرم شلوغه همین. یعنی نمیشه قبل اوقاتبعضیعزیزم من همیشه واسه تو وقت دارم فقط _

 رفتن بیای ببینمت؟

 .نه چون نزدیک خونه شونم_

 خب بعد چی؟_
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 .باید ببینم چی میشه نمدونمی_

 سرسنگین شدی؟ قدراینمهتاب؟چرا _

 چیکار کنم دیگه؟ زنممیم.خب دارم حرف سرسنگین نشد_

 .نیستی شادوشنگولنه مثل همیشه _

 خیلی هم خوبم. کارت درست نشد؟ _

 ؟کاریچه_

 .کار بانکیت،حسابت،وامی که گرفتن و تو ضامن بودی_

 .دلت خوشه دهنمیآهان نه درست نشده پولی که بانک بگیره دیگه پس _

 ؟کارکنیپس باید چی_

مجبورش کنم پول بهم پس بده.تو خودتو ناراحت نکن عزیزم  کنمنمیو پیدا ببینم دوست بابام_

 .تار موت بهفدای 

 پوزخندی زدم گفتم:باشه.من رسیدم کار نداری؟

 .منتظرت هستم بعدازظهرمراقب خودت باش امروز  _

 !چی میشه تا ببینم_

 .تا ببینم چی میشه نداریم گفتم بیا،باید بیای_

 .خدا نگهدار_

 ..بانوی من خداحافظ_

بیشتر برام وقت بذاره و ارزش ،مو بکشه و خواهش کنه. باید بدونهچه خوبه یکمم محسن ناز

 قائل بشه. آیفون زدم

 کیه؟_

 !دیگه دهمیمگه کوری؟دوربین به این بزرگی منو نشون _

 .آوردنتشریفشونو  ادببیباز خانم _

 .بازکن دیگه مردم از گرما_

 .کن تا باز کنم خواهیمعذرت_

 .و برام باز کنر زن داداش عزیزم در_

 .آفرین این شد بفرمایید باال_

وارد شدم. مهسا،مامان و سحر و باز بود  ونشدر باز شد با آسانسور رفتم طبقه چهارم در خونه 

 .بودن

 .سالم_
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 .سالم دخترم_

 .مؤدبسالم خانم _

 .حقته_

 .بشکنه این دستی که درو واست باز کرد_

مهسا گرفتار ،زن شوخی داره.رفتم تو آشپزخونه همچنینحال مجید که هب خوشگرفت.. امخنده

اومدم کنار ایستادم خواستم غذایی که درست کرده بود رو  سالمتیچاق بعد ازآشپزی بود 

 زد پشت دستم گفت:هنوز عادتتو ترک نکردی؟ آرومکه ناخنک بزنم 

 ؟زنیمیآخ.چرا _

 .مزشته به غذاها دست بزنی برو بشین ببین_

 .خواست غذاتو تست کنهمی سرآشپز بزرگاز خداتم باشه _

 .که بلد نیست نیمرو درست کنه!برو لباستو عوض کن سرآشپز بزرگ _

عوض کردن لباس کنار مامان و سحر نشستم که دو  بعد ازشونه هامو انداختم باال،رفتم تو اتاق 

 .ه شدمون اضافم با یک لیوان عرق_خاکشیر به جمعدقیقه بعد مهسا ه

 .وای دستت درد نکنه.مردم از گرما_

 .نوش جان_

 .سر کشیدم یک بارهلیوان رو 

 .الهی شکر_

 .زشته هاغریبهاشکال نداره ولی جلو  خوریمیشربت  هاندیدهعزیزم حاال جلو ما مثل  _

 :اگه خونه خواهرم راحت نباشم پس کجا راحت باشم؟و گفتم به سحر رفتم ایغرهچشم 

 معنا کرده باشی؟ کامال  وشی تا راحتی رو په حسام بیارم بمیخوای پیژام_

:شوهر من پیژامه نمیپوشه با مجید اشتباه سحر گفتهمه مون زدیم زیر خنده.مهسا با تشر به 

 .نگیر

 چطور بود؟ آموزشگاهمامان که خواست بحث رو عوض کنه رو به من کرد و گفت:

خصوصی رو بگیرم.منم گفتم  یهاکالسازم خواست که  آموزشگاهرفتم پیش مدیر  _

 شش جایبهکالسی که از مهر شروع میشه .گیرممی هاکالسدستمزدمو قبل شروع  درصدپنجاه

 .راضی شد زوربهاونم  گیرممیجلسه در روز سه جلسه 

 ؟به زن داداشتم کمکی کنهاشدهدمت گرم بابا.وضعتم خوب _
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 .و عوض کنم تا شما خالیش نکنیتنها کمکی که میتونم بکنم اینکه رمز کارت داداشم_

 .به خودش میرسه قدراینداداشت از خداشه زنش _

 .به خودت برسی کنیمییکم وقت  جوریاینولی کار خوبی کردی مامان _

 ..امسال خسته شده بودم واقعا  _

صحبت کردیم که بابا،حسام و مجید هم اومدن. میز رو چیدیم و بعد  هر دریاز  قدراینخالصه 

خوردن هرکسی مشغول کاری شد.طبق معمول بابا،حسام و مجید گرم حرف زدن و  از غذا

 .ی محرمانه شدیمهاحرفگرم غیبت و  چهارتا همنالیدن از اوضاع بازار بودن و ما 

 هایپراستار؟ بریمخیلی وقته نرفتم خرید.میاید سحر:

 !خیلی وقته تو یعنی سه روز پیش_

 .مون شبیه هم نیستچیزهیچوقتی  مهتاب من موندم چجور باتو رفیق شدم_

 .بس که جاذبه باالیی داشتم_

 کوفت.حاال میاید؟_

 دوری بزنیم خیلی بریمواال من که قبل از عروسی واسه دو سالم خرید کردم ولی بدم نمیاد مهسا:

 .وقته که نرفتیم

 باشه وقتی شما دوتا موافقین مگه من میتونم مخالف باشم؟_

 !مهسا:مامان توام بیا

 .ا بریید خوش بگذرونیده شما جوون گیرممیه عزیزم من اگه ظهر نخوابم سر درد ن_

سحر سوییچ ماشین مجید رو گرفت و حرکت کردیم.مهسا جلو کنار سحر نشست و منم پشت 

ی از ولی هر ماشین بود باال هاشیشه کهاینصدای آهنگ رو بلند کرده بود با  سحر اینقدرنشستم.

و متلکی مینداخت.با صدای بلندی کنار گوش سحر گفتم:  کردمیهی نگا شدمیکنارمون رد 

 !.پلیس جریمه می کنه هافکر گوشت نیستی فکر گوش ما باشکمتر کن. صدا شو

ساز مخالف بزنی پیادت  اآلنگفت:اگه بخوای از کرد،تو آینه وسط نگاهم  ،با اخمکمتر شوصدا

 !کنممی

 .یمشدمیصداش بلند بود که متوجه آهنگم ن قدراین_

گوشیم برداشتم و زنگ زدم به محسن بهش گفتم داریم میریم هایپر استار اگه خواست بیاد و 

 .گفت یک ساعت دیگه می رسه

 واسه چی بهش گفتی بیاد؟سحر:

 .خب کارم داشت گفت باید امروز ببینمت_
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 !نمیذاری یکم مجردی حال کنیما_

 امیر می دونستی؟ خواستگاریجب وای سحر از دست تو دارم کالفه میشم..مهسا؟تو را_

عروسی زنگ زد به حسام و راجب تو سئوال پرسید که هنوز  از بعد چند روزآره.امیر _

 ...مجردی یا کسیو داری.حسامم گفت مجردی

 وسط حرفش پریدم گفتم: یعنی تو اون وسط الل بودی بگی کسی تو زندگیشه؟

می دونستم.مامان باباهم که  تو رودم جواب بع زدممیاگه حرفی  شدمی؟بد گفتممی چیمن باید _

 .اصرار نکردن واسه ازدواجت وقتهیچ

 .میپیچوندی جورییهولی باید _

 اتفاقی نیوفتاد که..حاال معلوم شد خانواده محسن کی میان واسه آشنایی؟_

 .آره قرار شد تو همین ماه آینده بیان_

 !چه عجب_

تم تا دروغ گف اجباربهع به نصیحت کردن می کنه دوباره شرو می دونستم گفتممیاگه راستشو 

 .روزمون خراب نشه

 بهش بگو ما رسم شیربها داریم.نصف نصف_

 معامله کنیم؟ می خوایمسحر خیلی پرویی.ما کجا این رسمو داریم آخه؟مگه _

 .عزیزم ازدواجم مثل معامله میمونه بده بستونه_

ازدواجم معامله هست.یک چیزی  گفتمیحرفش خیلی تاثییر گذار بود سکوت کردم.راست 

زندگی کنه؟آدم عشق میگیره و  یک طرفه. مگه میشه آدم گیریمیمیدی و در مقابلش چیزی 

کنار  هاخوشیو  هاسختیهمینم هست که میگن زن و شوهر تو تمام  به خاطرعشق میگیره.

 جدایی کوک همدیگه باید بمونن ولی اگه عشقی نباشه همیشه یک طرف قضیه می لنگه و ساز

 .کنهمی

.نیم ساعت بودیم پسندمشکلمون تاییسهنگاه کردیم. ها رومغازه یکییکیرسیدیم و رفتیم  باالخره

 گذشته بود و هیچی نخریده بودیم.گوشیم زنگ خورد محسن بود

 .الو؟سالم_

 سالم.کجایی؟_

 .ما طبقه اول هستیم_

 کجایید تا بیام؟ دقیقا  خب _

 .ایستممی برقیپلهبیا باال کنار  چجور آدرس بدم؟تو اآلن_
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 .باشه_

 تا بیاد. برقیپلهکنار  بریم,گفتم:محسن رسیده و مهساگوشی قطع کردم و روبه سحر 

ی خوب بعد از سالم و هابچهگفتم:مثل  و مهساایستاده بودیم رو کردم به سحر  برقیپلهکنار  

 .میگید خب ما میریم یکم خرید داریم بعد میایم پرسیاحوال

 .نه من که نمیرم می خوام کنارتون باشم.مجید گفته مراقب خواهرم باش_

 .ی خصوصی داریمهاحرف باهمنکن.برو با مهسا خریدتو انجام بده دیگه،منو عشقمم  کلکل_

 .خب خفه شید محسن اومد_

ز ا تخواسمیدیدنش قلبم  هر بارنگاه کردیم.عشقم بود با  برقیپلهمهسا اینو گفت و ماهم سمت 

جذب مشکی و شلوار جین  شرتتی.کردنمیشروع به لرزیدن  دست هامجاش بزنه بیرون و 

پوشیده بود.لبخندی روی صورتم نشست نگاه به دستش کردم.یک شاخه گل رز  ایسورمهآبی 

 .قرمز دستش بود

 سالم.خوبید؟_

 .روبرو هم ایستادیم مهسا و سحر سالم کردن

 .سالم عزیزم_

 .بفرمایید_

 .گذاشتم اشگونهروی  ایبوسهفت سمتم ازش گرفتم و گل رو گر

 .دخترا یکم جلو بزرگتراشون شرم و حیا داشتن قبال  اوه فضا رمانتیک شد._

 ..به سحر رفتم و دیگه هیچی نگفت ایغرهچشم 

 .خوشحال شدم از دیدنتون آقا محسنبه خریدامون برسیم. بریم سحر ماخب _

 .همچنین.خوش بگذره_

اخت و با مهسا از ما جدا شدن.بازوی محسن رو گرفتم و باهم به ویترین سحر چشمکی اند

 .کردیممینگاه  هامغازه

 نبود؟ ترینزدیکچطور هوس هایپراستار کردین؟جای _

 .سحر پیشنهاد داد ماهم قبول کردیم_

 .,خیلی هم خوب ولی خیلی نمیتونم بمونمآهان_

 یومده می خوای بری؟گفتم:محسن؟هنوز ن ایبچگانه باحالتاخم کردم و 

 .بازم وقت کم میارم می خونمهرچی ،زبانمه امتحان خیلی سختی دارمترم آخر  عزیز دلم_
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 .گرفتیمیپس من چی؟کاش منم کتاب بودم تا بیشتر سراغمو _

میشه و  چیزتمامهمهتو مهتاب منی.زندگی من.مگه میشه بهت توجه نکنم؟دیگه خیلی نمونده _

 .راحت میشیم

 .همین که میگی بشهامیدوارم _

 خالیه؟ دست هاتراستی؟!تو چرا _

 یعنی چی؟_

 میاید بازار واسه تفریح و وقت گذرونی یا واسه خرید کردن؟ هاخانمشما _

مغازه نمیشه به این  همهاینخندیدم گفتم:آهان منظورت خریده؟خب تازه رسیده بودیم  آروم 

 .از خریدت پشیمون بشی راحتی انتخاب کرد که.ممکنه چند مغازه جلوتر بری و

 حاال چی می خوای بخری؟_

 .روسری بگیرم هیخیلی حس خرید ندارم ولی دلم می خواد _

 .روسری بخره هیمغازه قراره بره تا آخر  چند تابیینم خانمم  بریمباشه بیا _

 !سختگیر نیستما قدرها هماین _

 !ببینیم و تعریف کنیم_

دیدیم تونستم روسری انتخاب کنم و محسن حساب  روها مغازهیک ردیف کامل  کهاینبعد از 

 .حق نداری دست تو جیبت کنی با منیکرد.هرچی اصرار کردم گفت نه تا وقتی که 

 .قراره واسه یک سخنرانی برم تهران_

 کی؟_

 .پس فردا_

 ؟بر می گردیکی _

 .میمونم چون یکم اونجا کار دارم دو روز _

 .چون دلم برات تنگ میشه زود بیا_

 !اره توام باهام بیایقر_

 پرسیدم: من باهات بیام؟؟ با تعجبجدی بود. کامال  برگشتم سمتش نگاهش کردم 

 .ببرم با خودم تو روآره قراره _

 دیوانه شدی؟چجور آخه؟_

 .کنممینرم  وپنجهدستدارم با چه مشکالتی  بینیمیببین مهتاب تو که وضعیت منو _

 خواستگاریاز  یحرف فعال  ساب و پولت حل نشده عشقم من که راضی شدم تا وقتی مشکل ح_
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 .نشه

 .درک و شعور داری قدراینکه  کنممیمیدونم عزیزم.ازت تشکر _

 پس مشکل چیه؟_

 .مشکلی نیست می خوام بهت پیشنهادی بدم_

 چه پیشنهادی؟_

دو روزی  می خوامبه صورت موقت باهم ازدواج کنیم.چون  خواستگاریتا قبل از  می خوام_

ازدواجمون داشته باشیم تا بیشتر باهم آشنا از هران موقعیت خیلی خوبیه که سفری قبل برم ت

 .بشییم

 …با دستش شونه مو تکون داد..هشزل زده بودم ب واج و هاج

 فهمیدی چی گفتم؟_

 چی میگی؟ فهمیمیبه خودم اومدم گفتم:محسن 

 مگه چی گفتم؟_

تهران؟تهرانم مثل این  بریمت کنیم و باهم عقد موق خواستگاریاز تو داری به من میگی قبل _

امکان نداره. بعدم من دخترم عقد  اصال  )پوزخندی زدم(این عسلماه بریممیمونه که بخوایم 

 .ی بیوه هستهاخانمموقت واسه 

ز او؟تو سنت که از هجده بگذره می تونی خودت تصمیم بگیری.قبل ر کی گفته این حرف_

 .داره تو عشق منی,یعنی زن منین خواستگارییا بعد  خواستگاری

 .و کنمر کار اینولی من نمی تونم _

نداشتم.محسن عصبی شد ولی خودشو کنترل کرد  ایچارهبازم مخالفت کردم ولی 

؟مگه منه لعنتی کنیمیسخت و محکم رو حرفت ایستادگی  قدراینگفت:مهتاب؟عزیزم؟چرا 

 ؟کنیمیبرخورد  هاغریبهعشق زندگی تو نیستم؟پس چرا مثل 

این چیزی که میگی با عقل جور در نمیاد.بعدم من کلی گرفتاری دارم چجور  واقعا  ببین محسن _

 ...تا ازدواج کنیم کنیممیبیام تهران؟ یکم دیگه هم صبر 

 ..با عصبانیت وسط حرفم پرید صداش بلندتر شده بود

شون میرن مسافرت خارج ادختردوست؟ تمام رفیق هام با در میاریاُُمل بازی  قدراینتو چرا _

؟ یا باهام میای یا کنیمیتهران داری خودتو لوس  بریمبیا باهم  دو روزاز کشور من بهت میگم 

 ..دیگه هیچ حرفی باهات ندارم
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عصبانیتش چی بود هرکسی از کنارمون  همهایندلیل  نمی دونستمم.کردمیگیج و منگ نگاهش 

 .شدنمیو رد  زدنمیرگوشی حرف و د کردنمیچند لحظه خیره نگاه  شدمیرد 

 منظورت چیه که اگه باهات نیام دیگه حرفی باهام نداری؟_

ندارم یا مثل دوتا آدم بالغ و  بازی هامنظورمو خیلی خوب متوجه شدی.من حوصله این بچه  _

 .بزرگ به رابطه مون ادامه میدیم یا هیچی

 !محسن؟_

 .خداحافظ،حرف آخرمو زدم امشب منتظر جوابم من_

 

کلی سئوال و حرف تنهام گذاشت و رفت. حتی توانایی خداحافظی کردن نداشتم.روی یک  بین

م می دونست،مکردمیفکر  حرف هاشسرمو گرفتم داشتم به  دست هامصندلی نشستم و با دوتا 

و از  مدویمپیش بیاد پیش  خواستگاریاز اگه باهم ازدواج موقت کنیم خیلی اتفاقاتی که نباید قبل 

جز احساسات قوی حالیم نبود  چیزهیچ.ممکن بود اگه نوجوون بودم و شدمیمون خارج کنترل

م اما این برای دختری به سن من دشوار و دور از عقل و منطق کردمیدرخواستشو قبول 

بود.دوست داشتم با ازدواج کردن مال هم بشیم و ترس و احساس گناهی نباشه,برای اولین بار 

پنهون کرده بودم و کلی عذاب وجدان داشتم حاال چطور می تونستم  بود که چیزی از مادرم

زن و  عنوانبهن کنم و نگم که با محسن برم تهران اونم وپنهرو هم موضوع به این مهمی 

 !؟شوهر

اصرار به همراهی من داره؟!  قدراینبار بار اولش نبود که بخواد بره مسافرت ولی چرا این

میشه؟!کسی که تحمل غم منو نداشت با کوله باری از غم منو تنها تر  رحمبیچرا هرروز داره 

نرفتنم منو تنبیه کنه و دیگه باهام حرف نزنه؟ کسی که  به خاطرگذاشت و رفت.یعنی می خواد 

 ؟یعنی قراره چی بشه؟تحمل قهر با منو داره  دوست داره از همهتو دنیا منو بیشتر  کنهمیادعا 

از دستم بدم خودت  هاراحتیرم دیگه.دوست ندارم عشقمو به این خدایا کمکم کن دارم کم میا

 خوب میدونی بدون اون نمی تونم زندگی کنم..

 با صدای گوشیم از افکارم اومدم بیرون

 بله مهسا؟_

 کجایید؟_

 .محسن رفت_

 رفت؟چرا؟_
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 .کار داشت_

 !نیمخرید ک بریم می خوایمخب چرا زنگ نزدی بیای پیش ما؟بیا پیش هایپر وایسا _

 مگه سوپری دم کوچه خونه هاتون نیست می خواید از اینجا گونی کنید ببرید؟_

 .پاشو بیاچته اعصاب نداری خب اومدیم خرید._

و کالفه شده بودم.رفتم طبقه باالتر و ورودی هایپر ایستادم  حوصلهبیگوشی قطع کردم خیلی 

 .ممهسا و سحر منو دیدن و اومدن سمت،انداختم اطرافمنگاهی به 

 قرمز شده؟ چشم هاتچرا سحر:

 .همونه به خاطر؟سر دردم شروع شده باز.چشم هام_

 !ای کلک راستشو بگو شاید واسه رفتن محسن گریه کردی_

 .خونه بریمکه می خواید رو بخرید  چیزهایی بریمول کن سحر.سریع _

 .حلیل میرهدیدن عشقش انرژی میگیره مال تو تاز وا!خیلی عجیب غریب هستیا آدم بعد مهسا:

 ؟لطفا  مهسا!میشه به خریدتون ادامه بدید _

تی ح ریختنمیدیگه حرفی نزدن.دوتا سبد بزرگ دست گرفته بودن و هرچی که میدیدن داخلش 

مرغ و ماهی هم گرفتن.سبزی،میوه و لبنیات هم گرفتن فقط مونده بودم این چیزارو نمی تونستن 

 ؟واقعا  از سوپری محلشون بگیرن 

 بخوریم؟ جاهمینام هم سحر:میگم ش

پر های غذا فروشیمهسا موافقت کرد منم که حوصله بحث نداشتم به ناچار قبول کردم.به سمت 

ا و اشته خوردممیجوجه و کوبیده منم که داشتم غصه  سحر همسفارش داد. پلوکلمرفتیم.مهسا 

 رد،به قسمتفقط سفارش دادم.بعد از گرفتن غذاهامون مهسا هوس کیک ک زمینیسیبنداشتم 

کیک پزیش رفتیم و چند نمونه کیک گرفت.بعد از حساب کردن خریدها رفتیم بیرون هایپر و 

 .یک میز خالی پیدا کردیم و مشغول غذا خوردن شدیم

 شهربازی؟ بریممهسا میگم نظرت چیه _

 نرفتیم شهربازی؟ چند وقتیهآره خیلی خوبه.میدونی _

 .ینکردمیین بعد میومدین خرید کردمیبازی  فتیمرمیشماها اگه قصد بازی داشتین اول  _

که مشکلی نداریم تو سبد گذاشتیم با سبدها میریم باال بعدم  اآلنمهسا با خونسردی گفت:خب 

 .برمیگردیم

کاش به محسن گفته بودم .مدریوم بهونه مشتشهربازی بودم حاال واسه نرفتن دامنی که عاشق 

رف ححالمو گرفت با ؛تا امروز خراب نشه کردیممیصحبت امروز نمیتونم ببینمش و فردا باهم 
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انجام دادیم یکم حالم عوض شد و  شدمیکه  هر بازیتندی که زد. شهربازی رفتیم و  های

رو فراموش کنم.واسه برگشت بازم هوس خرید کردن داشتن و  چیزهمهتونستم برای چند دقیقه 

 ز جلبکیسبکفش و مانتو پاییزی  هینباشم  خالیدست خواستممیلباس گرفتن منم که  چند دست

حر پیدا کنیم و سوار بشیم. بازم س روماشینگرفتم. بعد از کلی دردسر تو پارکینگ تونستیم 

ای نکردم. اول مهسا رو  من تو فکر خیال بودم و توجه کرد ولیبلند  آهنگ روصدای 

 ...رسوندیم

 نزدیک خونه مون بودیم سحر گفت:چیزی شده؟

 اید چیزی شده باشه؟نه.مگه ب_

 شاد بودی ولی یهو بعد از رفتن محسن حالت عوض شد.بحثتون شده؟،حالت خیلی خوب بود _

 .نه بابا.فقط سردردم شروع شده دوباره،برم قرص بخورم استراحت کنم_

 .امیدوارم فقط با خوردن قرص حالت خوب بشه_

 .مرسی_

. وارد خونه شدم مامان تنها بود و روبه روی خونه مون نگه داشت و باهم خداحافظی کردیم

هرسال برای یک  کردمی.هرسال قبل شروع پاییز شروع به بافتن بافتمیداشت شال 

 .نفرمون.امسال نوبت من بود.شال بلند به رنگ نارنجی

 .سالم مامان_

 سالم عزیزم.خوش گذشت؟_

 .آره خوب بود_ 

 شام درست کردم.برات بکشم؟_

 .یمنه ممنون همونجا شام خورد_

قصد ازدواج نداره و خیلی مشغله  فعال   می گه.مامان امیر زنگ زد گفتم مهتاب نوش جان_

بی مهتاب شرایط مناس فعال  منم گفتم ،چ مشکلی با کار کردن مهتاب ندارهداره.اونم گفت پسرم هی

بعد مامانش گفت که امیر خیلی از  بینیممیاونو  زوربهنداره که بخواد ازدواج کنه و ماهم 

ه نیستم گفتم ک برداردستو  کنممیمهتاب خوشش اومده و گفته هرچقدر دیگه ام باشه من صبر 

 .چه دیدی شاید مهتابم نظرش عوض شد خدا رونظر دخترم عوض نمیشه ولی گفتن 

 .خیالیچه خوش _

 .دخترم موقعیت خوبیه پسر خوبی هست باهم آشنا هستیم_

خودتم گفتی نظر من عوض نمیشه.من برم به بار جواب دادم که،خوب بود  هیمامان من _

 .برسم کارهام
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 .ببینم شاله چقدر دیگه مونده لحظهیکصبر کن _

 .و شال رو دور گردنم انداخت بلند شد

 .خب خوبه کمتر از نصفش مونده اونم تو همین هفته تمام میشه _

 .دستشو گرفتم و بوسیدم گفتم:مرسی مامان مهربونم

 .داغت نبینم الهی _

 رسیدگی کردم کارهامو به  تاپلپی اتاقم شدم بعد از عوض کردن لباس یکم نشستم پای راه

ی امروز محسن شد. زنگ زدم بهش بعد از هاحرفولی نتونستم خیلی ادامه بدم و ذهنم درگیر 

 .شش بوق جواب داد

 بله؟_

 .سالم_

 .سالم_

 خوبی؟_

 خوبم.خب فکراتو کردی؟_

 .آره_

 جوابت؟_

خدا.منم خیلی دلم می خواد کنارت باشم ولی  تو روحسن.از دستم ناراحت نشو نمی تونم بیام م_

 .شرایطشو ندارم اآلنباور کن 

 باشه.کار نداری؟_

 کجا؟_

 .کار دارم می خوام زبان بخونم_

 .از دستم عصبی هستی دوست ندارم با ناراحتی قطع کنیم اآلنتو _

ست رد به سینم بزنی و تحقیرم کنی عادت بخوای د هر بار کهایننه چرا عصبی باشم؟دیگه به _

 .کردم

بگم نه؟ منی که دلم می خواد  عمدا  میگی آخه؟مگه من مرض دارم بخوام  جوریاینعشقم؟چرا _

 .موقعیتش نیست اوقاتبعضیکنار تو باشم ولی  هالحظهتمام 

 .خداحافظ،نشوکردم از دستم ناراحت  هر کاریباشه من دیگه حرفی ندارم.ولی از این به بعد _

م بدون خداحافظی قطع کرد. از شدت عصبانیت و ه م اجازه صحبت کردن نداشتم بازه باز

ناراحتی اشک از چشم هام بدون اختیار سرازیر شد.مگه جرم من چیه جز عاشقی؟یعنی عشقم 
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 ؟شدمیفقط با تسلیم شدن در برابر محسن اثبات 

 خیلی.مگیرسختو زیادی  کنممیرو حفظ زیادی دارم فاصله بین خودمو محسن  واقعا  شاید من 

کالفه بودم دوست داشتم با یکی حرف بزنم تا خالی بشم تا یکم راهنماییم کنه..دوست داشتم با 

ولی من به نصیحت   شروع به نصیحت کردنم می کنه اآلنمهسا صحبت کنم ولی می دونستم 

 می تونستمکنه. ب ایتوصیهیحتی یا نص کهایننیاز نداشتم به کسی نیاز داشتم که فقط بشنوه بدون 

د پیش مجی مطمئنا  به سحر بگم اومدم شماره شو بگیرم نگاه ساعت کردم ساعت یازده شده بود 

راحت باهام صحبت کنه. چقدر تنهایی بده وقتی نیاز داری با یکی صحبت کنی ولی  نمی تونست

یدم اشکم هنوز داشت نمیشه.احساس خفگی داشتم پنجره اتاقمو باز کردم و نفس عمیق کش

 .م و می خوندمکردمیم هشت کتاب سهراب سپهری باز شدمیدلگیر  هر وقت.ریختمی

 دیر زمانی است روی شاخه این بید

 .مرغی بنشسته کو به رنگ معماست

 

 .نیست هم آهنگ او صدایی،رنگی

 .چون من در این دیار،تنها،تنهاست

 

 گرچه درونش همیشه پر ز هیاهوست،

 .ین پرده لیک صورت خاموشمانده بر ا

 روزی اگر بشکند سکوت پر از حرف،

 .بام و در این سرای می رود از هوش

 

 راه فرو بسته گرچه مرغ به آوا،

 .قالب خاموش او صدایی گویاست

 به چشم بیدار، هالحظه گذردمی

 .روشن رویاست-پیکر او لیک سایه

 

 .رسته ز باال و پست بال و پر او

 .موج سرابیزندگی دور مانده: 

 .افسرده بر درازی دیوار اشسایه

 .پرده دیوار و سایه:پرده خوابی
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 .خیالی هایطرحخیره نگاهش به 

 .نقش هوس نیست هاستچشمآنچه در آن 

 چو با من پیوند، اشخاموشیدارد 

 .چشم نهانش به راه صحبت کس نیست

 

 :حکایت این مرغ بردمیره به درون 

 .یب استدل، خیال فر نباید بهآنچه 

 :دارد به شهرهای گمشده پیوند

 .مرغ معما در این دیار غریب است

کسی نیست منو همراهی کنه کسی پیدا نمیشه به سکوت پر از  تنها بودممنم مثل سهراب تنها،

 ...حرفم گوش بده

 

گرفتاره نمی تونه ولی  گفتممی.هرچی به خودم دادمییش ولی جواب نسه بار زنگ زدم به گوش

بشنوه؟ پریشون  صدا مو.یعنی حرفی که زده بود عملی کرده؟دیگه نمی خواد شدنمی مآرودلم 

ا بدر برابرش ضعیف باشم که حتی اگه حق  قدرایننداشتم چرا باید  صدا شوبودم تحمل نشنیدن 

 م جلوش تسلیم بشم و من برم سمتش؟ه باشه باز من

 خبربیب منتظرش بودم ولی کل روز نتونستم کاری انجام بدم و تو اتاقم موندم.تا ش

موندم.مجبور شدم به خواهرش پیام دادم ولی اونم جوابی نداد.ممکنه محسن ازش خواسته اگه 

 حفردا صبمن تماس گرفتم جواب نده.ساعت ده شب شده بود باالخره محسن پیام داد،نوشته بود:

 نی.نترس هیچ اتفاقیقراره برم تهران .تا پیام ندادم و زنگ نزدم حق نداری به گوشیم زنگ بز

 .برام نیوفته

که  ور داددستهمنه حالی پرسید فقط بو خوشحال شدم که از نگرانی بیرون اومدم ولی نه سالمی 

 ...سوختممیداشتم  ذرهذرهو من  شدمیتر داشت سرد روزروزبهزنگ نزنم!
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 5فصل

 

 

 کهاینباز دعوا بشیم.با  زنگ بزنم و ترسیدممیسه روز گذشت و از محسن هیچ خبری نداشتم.

 هایکالسبیارم و زنگ نزنم. موودشد تونستم  هر طورخیلی دلتنگ و نگرانش بودم اما 

ن مهسا و سحر خواست چند بارخیلی بهم کمک کرد تا کمتر هوس کنم شمارشو بگیرم.  آموزشگاه

ن .منو محسرفتنمیدست و دلم به هیچ کاری ؛و نرفتم آوردمبهونه  هر باربیرون ولی  بریمباهم 

.واقعیت تلخی بود ولی خب واقعیت گرفتیممیفاصله  از همداشتیم هرروز بیشتر از دیروزمون 

بود! من نمی تونستم نجابت و دخترونگیمو قبل ازدواج از دست بدم.می دونستم محسن هم بعد 

هم  در کنار تریشیریناز ازدواج ازم تشکر می کنه که به خواسته هاش تن ندادم و زندگی 

 ..کنیممیشروع 

اگه  ا  قطعکه ممکنه منو محسن زیر یک سقف باهم زندگی کنیم!ولی  کنممیحتی دیگه دارم شک 

 .روزی محسن رو از دست بدم باید بیاد قبرستون واسم فاتحه بخونه

 

برگشته شیراز اما چرا برام پیامی نداده؟ اگه من پیام بدم  چهار روزمطمئن بودم محسن بعد از 

 .ی ازش بیشتر میشهخبربیکردم و بازهم به این بهونه باهام قهر می کنه و  بدقولی

 و منو دادیمیبهش پیام دادم:سالم عزیزم خوبی؟شیرازی؟حداقل پیامی  نیاورددیگه دلم طاقت 

 .یکردمیاز حالت باخبر 

ره و امن مسئولیت د در برابرولی بیشتر از این تحمل نداشتم. باید می دونست  لرزیدمیدستم 

 بذاره. خبربیمنو  قدراینحق نداره 

 !بمونم خبربی قدراینبذار هرچی می خواد بشه بهتر از اینکه 

گذشت ولی جواب نداد.دیگه دل رو زدم به دریا و زنگ زدم اما جواب نداد.  چند ساعت

 م.بازهم زنگ زدم و بازهم زنگ زدم اما،نه انگارشدمیکم تحمل تر و پریشون تر  طورهمین

 .قرار نیست جوابم بده

که واسه خودم  بخورم از زندون اتاقموقع شام رسید و با صدای مامان که اعالم کرد بیام شام 

رفتم.پدر دوست داشت موقع غذا خوردن همه مون دور هم جمع بشییم.مجید بیرون ساخته بودم 
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حفظ ظاهر کردم و .شدمیناراحت  واقعا  و مهسا که نبودن و اگه منم موقع غذا خوردن نبودم پدر 

یام محسن پ شدنمینگاه کردم.باورم  گوشیم ورفتم کنارشون شام خوردم و راهی اتاقم شدم سریع 

زنگ می زنی؟با این زنگ زدنت ابرومو پیش  قدراینداده بود سریع پیام رو باز کردم:چته 

 خانوادم بردی .مگه نگفتم زنگ نزن؟

تظار نگرانی و ان همهاینعد از ..!بقلبم رو شنیدمشکست،صدای شکستن  با خوندن پیامش قلبم 

گذاشته بود!  خبربیولی چهار روز منو ،؟اون پیش خانوادشدادمیبهم جواب  جوراینباید 

 جواب دادم:تو که رسیدی شیراز چرا بهم پیام ندادی؟ می دونی چقدر نگرانت شدم؟

بغضم گرفت. جواب ده دقیقه گذشت به گوشیم زنگ زد.اسمشو رو صفحه گوشیم دیدم 

 .معصوم شده بودم که خودم دلم واسه خودم سوخت قدرایندادم.

 .سالم محسن_

 ؟زنیمیزنگ  قدراینعلیک سالم. چرا _

دنم؟ خب من دلم واست تنگ شده حالی بپرسی شروع کردی به دعوا کر کهاین جایبه_

 ...پیام هیشیرازی ولی  اآلننگرانت بودم.تو ،بود

هست که تو داری؟فقط داری برام دردسر  ایعالقهتوضیح بدی.این چه  قدراینالزم نکرده _

.نمی ذاری کارامو انجام بدم.گفتم پیام نده ولی تو برای حرفم مثل همیشه ارزشی کنیمیدرست 

 .قائل نشدی

نه بغض ،نمی تونستم حرف بزنم،صورتمو خیس کردن آروم آروم اشک هامت..بغضم شکس

 .کردمیمحسن که یک نفس داشت دعوام  نه دادمیاجازه حرف زدن 

ثل دختر سالت باشه م وپنجبیست کنممیشک  کشممیدیگه خسته شدم دیگه بیشتر از این ن واقعا  _

 !عاشق نیستی اصال  چهارده ساله هستی.باید بری درس عاشقی رو دوره کنی.تو 

نمی ذاشتی  خبربی همهاین؟تو اگه منو کردم کار؟مگه چیکنیمیباهام صحبت  جوریاینچرا _

 .من مرض نداشتم بهت زنگ بزنم که

یگه . بهتره تکلیفمونو روشن کنیم. من دکنیمیگریه  هابچهکلمه میام حرف بزنم مثل  هیببین تا _

 .بریدم واقعا  

 یعنی چی؟_

بزرگ شدی و عشق  هر وقتیعنی دیگه تمام.یعنی دیگه هیچی بین منو تو وجود نداره. برو _

 .بیارو پیدا کردی 

 !همچی تموم می گه؟ داره می گه،داره چی زدممیداشتم سکته 

 ؟کنیمیباهام  روکااینمحسن؟من بدون تو میمیرم.چرا داری _
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کسی بعد کسی نمرده توام نمیمیری.این رابطه هیچ سرانجامی نداره من خیلی بهت فرصت _

کنم برو و به زندگیت  دادم که خودتو اصالح کنی ولی تو بچه تر شدی. نمی خوام باهات بازی

 .برس.شاید روزی دوباره بهم رسیدیم البته اگه تو بخوای

می  تو روگفتم:من می خوام...من.. زوربهافتادم بین گریه هام شمرده شمرده و  هقهقبه 

حتی از مامان بابام.......بیشتر دوست دارم  تو روخوام.....من بدون تو...میمیرم لعنتی..

  !؟فهمیمی

مامان بابات واست  همهنایچارهیهو گفت:برو بیکه  شدمیداشت بیشتر  اشخندهید،بلند خند

ز یکی بهتر ا فردا همپسری رو به مامان بابات ترجیح دادی؟ مطمئن باش  هیزحمت کشیدن بعد 

 .منو به من ترجیح می دی

یین که بودن همونجا موندن و دیگه پا هر جا اشک هامیخ کردم ،انگار آب سرد روم ریختن

بهم زده و دیگه  ها روحرفاین  شدنمینیومدن.محسن قطع کرده بود. تو بُهت بودم باورم 

محسنی وجود نداره.منی که تو دنیا اونو بیشتر از همه،حتی خانوادم دوست داشتم بهم پشت کرد 

و عشقمو باور نکرد.باید چیکار کنم؟ نفسم باال نمیومد احساس خفگی داشتم.دلم مردن 

در  قدراینش کردم. خدایا چرا اخودم عشقمو فراری دادم و خسته هایدستمن با  .خواستمی

اینم  خواستممینفر  هی؟مگه چیز زیادی ازت خواستم؟ بین چند میلیارد آدم فقط کنیمیحقم بدی 

ده ظلم در حق بن قدراینی پس؟ اگه تو خدا بودی داد قرارحقم نبود؟اگه حقم نبود چرا تو زندگیم 

دم شدم،تنها ش کسبیازم گرفتی نفسم،زندگیم،امیدم و عشقم. حاال  چیز روهمهی.تو کردمیات ن

؟ شنویمی صدا مودیگه منتظر کی بمونم؟با کی به آینده خوش بین باشم؟ دارم منفجر میشم 

 هر کاریهرچی بگه ؛دممیبگی انجام  هر کاریمحسنمو بهم پس بده.تو عشقمو بهم برگردون 

. تو خودت بهتر می دونی چقدر تو این دنیا تنهام فقط اون می تونست کنممیول بگه چشم بسته قب

 ...عشقم باهم خوش باشیم و منو از این تاریکی نجات بده بذار من

 .....نمی دونم چقدر گذشت تا خوابم برد

جاده وسط یک  هیکه محسن منو تو  دیدممیخیلی خسته بودم خواب آرومی نداشتم همش کابوس 

تنها رها کرد و رفت.. زنگش زدم جواب نداد. حالت جنینی روی تختم دراز کشیده بودم  بیابون

 م کردهمامان وارد اتاقم شد. با تعجب نگا

 مهتاب؟تو بیداری؟ چرا بلندنشدی؟_

 نمیتونستم حرفی بزنم. با ترس کردمیزبونم تو دهنم سنگینی ،مکردمینگاه  چشم هاشفقط تو 

 قرمزن خوبی؟ قدراین چشم هات؟چته؟چرا :مهتابگفت ترنزدیکاومد 

 ریمبتب کردی؟سرما خوردی؟پاشو  قدرایندستشو گذاشت روی پیشونی ام گفت:وای تو چرا 
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 .فصل مریضیه میری بیرون لباس درست بپوش اآلندکتر. ده بار بهت گفتم 

دم ند قچ،لند شدم تا ایستادم سرم تیر کشیدگرفت و از جام ب بغلم روبازهم حرفی نزدم زیر 

 ...حرکت کردم ولی چشم هام سیاهی رفت و افتادم

 .…خوبی؟ عزیز دلممهتاب؟دخترم؟چت شد _

 

ولی متوجه مامان و مهسا  دیدممیباز کردم. تار  چشم هامو کمکمبا صداهای گنگی که شنیدم 

شدم و نگاهم ثابت رو مامان و مهسا قفل بود. مهسا با خوشحالی گفت:دکتر،دکتر!خواهرم به 

 .ش اومدههو

 ؟شنویمی صدا موالهی دورت بگردم.حالت خوبه دخترم؟_

و ت دست مو.بابا محکم باالسرم.بابا و دکتر اومدن کشیدمیروی پیشونیم  آروممامان دستشو 

آخ  هی.کرد. جون نداشتم و دستم درد دادمیماساژ  دست مودست هاش گرفت و با تمام محبتش 

 .بابا دستشو کشید عقبکه کوچیک گفتم 

 خب حالت چطوره؟_

نگاهمو از مامان و مهسا دزدیدم و به دکتر زل زدم.بازهم  کردمیدکتر داشت باهام صحبت 

 ..سکوت

دکتر دخترم چش شده؟ به خدا حالش خوب بود.رفتم بیدارش کنم دیدم تو تختش دراز  آقای_

 .گذاشتم رو پیشونیش انگار تنور بود نه بدن آدم دست موکشیده 

ولی آمپ اآلنحالشون خوبه.دچار شوک عصبی شده و بدنش ضعف کرده.  خانم دخترتون_

و بعد که سرمش تمام شد میتونید ببریدش خونه ولی باید خیلی خوب استراحت کنه و به  زنممی

 .تغذیه اش برسه

 بابام با نگرانی پرسید:شوک عصبی؟

 .آره_

 .شوک عصبی چرا؟ اتفاقی نیوفتاده که دخترم بخواد دچار شوک بشه_

 .ستگی و کار زیادهخ به خاطرهمیشه که قرار نیست اتفاق بدی بیوفته._

 ؟کارکنیمگه منو بابات مردیم تو بخوای  کارکنیدیگه اگه گذاشتم _

 .نیست هاحرفجای این  اآلنمهسا:مامان!شروع نکن. 

 .بریید کارهای ترخصیشو انجام بدیدشما شما بفرمایید بیرون من آمپول بزنم _

و تو  ترسیدممیا کمک دکتر رو شکم خوابیدم و آمپول زد. همیشه از آمپول رفتن بیرون ب

بدون هیچ آخ و ترسی دکتر آمپول زد و من بازم سکوت  اآلندکتر ولی  رفتمنمیبدترین شرایطم 
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 .کردم

 دخترم حالت خوبه؟_

 .روهم گذاشتم و با این حرکت جواب بله به دکتر دادم چشم هامو

چیز دیگه نشون میدن.اینو بدون هیچ  هیت وروزحالو خستگی نیست. کار  به خاطراین شوک _

خانواده دلسوز و مهربونی  همچنینعشق نداره.برو خداروشکر کن که  همهاینآدمی لیاقت 

میگم بیان  اآلنبشه.  جوریاینتو حالت  دادنمیداری.اگه اون پسره عاشقت بود که اجازه 

 .لباساتو بپوشی و بری

 آقایی گفتم:مرس آرومم.سرم رو از دستم کشید بیرون و چسپ زد تا خون نیاد. نفس عمیقی کشید

 .دکتر

 .بلندم کرد و سرجام نشستم آروم،پیشم پرده های کنار تخت رو کشیدمهسا اومد 

 دورت بگردم.چت شده خواهر کوچولو من؟ محسن کاری کرده؟_

ه؟محسن کاری کرده؟ چی از قبل گفت:آر ترمحکمگفت باز اشکم سرازیر شد.مهسا  تا اینو

 ..گفته؟کثافت

گریه کردم مهسا منو تو آغوشش گرفت محکم بغلش کردم و گریه  بلندبلندبغضم ترکید 

.دکتر اومد پیشمون به شدمیبیشتر  امگریهکه آرومم کنه صدای  زدمیهرچی حرف ،مکردمی

 .مهسا گفت:بذار گریه کنه تا از شوک بیاد بیرون براش خوبه

 .خواهرم.چیشده آخه بگو دارم از نگرانی میمیرم برات بمیرم_

 م ترآرواز زندگیم که با محسن بود گریه کردم. یکم  یک سال اندازهبهنمیتونستم حرف بزنم 

 .شدم.مهسا لیوان آبی گرفت سمت دهنم و یکم ازش خوردم

 ؟عزیز دلمخوبی  اآلن_

 سرمو تکون دادم و گفتم:آره

 میگی چی شده؟_

 ...همیشهمحسن رفت.برای  _

از قبل شده بودم. مهسا با عصبانیت گفت:به درک پسره  آروم تراشک هام تمومی نداشت ولی 

خونه راجبش حرف  بریمنداره بره گمشه.بیا لباساتو بپوش عزیزم  تو روبی شعور.عرضه 

 .میزنیم مامان بابا بیرون منتظر هستن

 .با کمک مهسا لباسمو پوشیدم و راهی خونه شدیم

رفت تو آشپزخونه تا سوپ آماده  هم مامان،سا رفتم داخل اتاقم و دراز کشیدمبا و مهبا کمک با

 .کنه
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 بگو ببینم چیشده؟_

. خیلی ناراحت و عصبی شده کردمیرو براش گفتم.مهسا با شوک فقط نگاهم  چیزهمه

ا دروغ بوده که تو به ه. همه اینخواستگاری مدومیگفت: غلط کرده.این اگه عاشق بود ،بود

تن بدی. این قصدش فقط سوءاستفاده بوده همین. کار خوبی کردی که بهش گفتی نه.  اشواستهخ

ا ت کنه و بذاره بره؟فهمیده تو مثل بقیه دخترآبروبیاین فکر کرده تو هیچی حالیست که خواسته 

 .نیستی ازت ناامید شده گذاشته رفته

 ...ولی من دوستش دارم_

ازت سوءاستفاده کنه و مثل آشغال پرتت کنه. بذار  خواستهمی.اون فهمینمیداغی  اآلنتو  _

 .دلش بخواد باهات بکنه هر کارینیستی که  کسبیبهش زنگ بزنم بدونه تو 

اومد شماره محسن بگیره بهش زنگ بزنه دستشو گرفتم گفتم:توروجون بابا زنگش نزن مهسا. 

 .دعوا میشید اآلن

 حرف بهش بزنم چند تاول کن ببینم.بذار فت:با عصبانیت دستش رو از دستم جدا کرد و گ

 .حالیش بشه پسره احمق

 .نداشت. محسن شماره مهسا رو داشت و جواب نداد ایفایدهاصرارم 

 .از زندگیش انداخته بیرون خواهرم تو روببین براش ارزش نداری._

 .شد خودش میاد سراغم آرومنگو.محسن ازم ناراحت بود دو سه روز دیگه که  جوریاین_

ساده لو شدی؟ کسی که به هیچ پسری محل  قدراینتکون داد گفت:مهتاب تو کی  تأسفسری از 

سر خودشو شیره میماله.چرا  هاحرفنمیذاشت و همیشه از پس خودش برمیومد حاال داره با این 

شدی و بردیمت  هوشبیبذار بهش پیام بدم و بگم که  اصال  باورت نمیشه که عاشقت نبوده؟ 

 .ن ولی شک ندارم بازهم سراغی ازت نمیگیرهبیمارستا

 .م جواب پیام بده تا سو امیدی که برام مونده خاموش نشهکردمیبراش پیام فرستاد. تو دلم دعا 

مامان با یک کاسه سوپ اومد تو اتاق و کنارمون نشست.خیلی ترسیده بود هرچی گفتم که اشتها 

 .به خوردم دادیمندارم ولی قبول نکرد و خودش قاشق گرفت و سوپ 

 .می گی من دیگه نمیام آموزشگاهزنگ می زنی به _

کار کردن بد شده. حرفی نزدم.یعنی چیزی نداشتم که  به خاطرم وروزحال کردمیفکر 

نشسته بود و با خودش کلنجار  ایگوشه هی.مهسا گرفت و رفت بگم.مامان کاسه سوپ رو

و  کردمیوقتی یادمه همیشه حمایتم می دونستم خیلی ناراحت و عصبی هست.از  رفتمی

ش یا کارهاش منو ناراحت کنه ولی حاال یک نفر خیلی هاحرفکسی با  دادمیاجازه ن وقتهیچ

 دلش خواست باهام کرد و رفت..  هر کاریراحت 
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 نگاهش کردم از نگاهم فهمید می خوام چی بگم

 نگ میزنه؟نگرانت میشه و بهت ز اآلن کنیمیفکر  واقعا  نه پیام نداده._

تا  زدمیی تندش شالقی به روح به خواب رفته ام هاحرفسرمو انداختم پایین.مهسا داشت با 

دوباره بغض اومد سراغم انگار عزیزی از دنیا رفته  زودتر به خودم بیام و واقعیت رو ببینم.

 اعزادار شده بودم. چند قطره اشک از گوشه چشمم ریخت،اومد رو تخت نشست و ببراش باشه 

 .کردمیموهام بازی 

دوست نداشت. من از روزی که  تو رو واقعا  ؟ اون کنیمیو با خودت ر مهتابم چرا این کار_

دیدمش حس بدی ازش گرفتم هربارم اومدم چشم هاتو وا کنم ولی تو عاشق بودی و هیچی 

 ..نمیدیدی.باید به خودت بیای

تاق بیرون ا امگریهم جلو دهنم تا صدای از شدت گریه بدنم به لرزه افتاده بود پتو گرفته بود

 نره.بلندم کرد و سر جام نشستم قرص و لیوان آبی داد دستم گفت:بخور

 این چیه؟_

 .آرام بخشه بخور عزیزم_

 .قهر می کنهباز نمی خوام بخوابم.شاید بهم زنگی بزنه ببینه جواب ندادم  ؛نه نمی خوا_

 .دادمیم بهش جواب .اگه زنگ زد من هستعزیز دلمبیا اینو بخور _

 نگاهم پر از خواهش بود گفتم:نری ها باشه؟

 .نمیرم عزیزم خیالت راحت_

 ...قرص رو از دستش گرفتم و با آبی که خوردم تونستم قورتش بدم. خیلی نگذشت که خوابم برد

 

 ..مهتاب؟بیدارشو عزیزم_

 .بودچشم هامو باز کردم سحر  آرومتا بیدار بشم  دادمینوازشم  آرومداشت 

 چقدر خوابیده؟سحر:

 .اآلناز دیشب ساعت نه تا _

 !سالم خوبی؟بیدار شدی بهبهنگاهی بهم انداخت و گفت:

 .بلند شدم و سالم کردم آروممهسا و سحر کنارم بودن 

 تو چرا اومدی؟_

 !ناراحتی می خوای برم_

 .نه آخه خودتون خونه زندگی دارید_

 .تو خوب باش رسیممی هاایننترس به همه _
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 برگشتم سمت مهسا گفتم:زنگ زد؟

 ..نه_

 پیام چی؟_

 .نه_

 .البد خیلی گرفتار بوده نتونسته به گوشیش نگاه کنه_

آخه؟ شک نکن هزار بار گوشیش دست گرفته اگه براش مهم بودی تا  ایساده قدراینچرا  _

 .حالتو پرسیده بود اآلن

م حرفی بلند شدم.رفت هیچبیپیامی بده.دوباره سرمو پایین انداختم و دعا کردم که محسن حداقل 

 .دست و صورتمو شستم و اومدم دوباره دراز کشیدم

 .چرا باز خوابیدی؟برو صبحونه تو بخور ضعف نکنی:سحر

 .رهنمیاشتها ندارم. چیزی از گلوم پایین _

که نمی تونم ولی اون  کارکردمهر،د از چند دقیقه با چند لقمه اومدسحر پاشد رفت بیرون بع

 .لقمه تونستم بخورم هیرش بیشتر بود و زو

حرف می زدن تا حواسمو پرت کنن ولی  چیزهمهکل روز سحر و مهسا کنارم بودن.در مورد 

م که کردمیمن یک کلمه از حرفاشونم متوجه نشدم.فقط محسن جلو چشمم بود و از خدا خواهش 

 کردنمیدعوام  طمئنا  مبهش زنگ بزنم چون مهسا و سحر بودن و  ترسیدممیازش خبری بشه.

که شد هرچی اصرار کردن که بمونن قبول نکردم و  بعدازظهر. دادننمیو اجازه این کارو بهم 

 .اطمینان دادم که حالم خوبه

*********************************************** 

 شغرورمو خیلی وقت پیش زیر پای محسن گذاشتم و له شد دیگه چیزی نداشتم که بخوام از

مراقبت کنم حتی احساسم شکسته بود. دوباره زنگ زدم به محسن جوابم نداد.خیلی برام سخت 

که از دستش دادم و دیگه قرار  نمی کردمم باور بود کالفه بودم،تحمل نداشتم.هنوز تو شوک بود

دو سه  محسن و؛ک جمع دوستانه تو دانشگاه داشتیم،یینمش.یاد اولین برخوردمون افتادمنیست بب

 کهاین مدومیخوشم  به نفسشر دیگه سال باالیی ما بودن از طرز صحبت کردن و اعتماد نف

جورایی ازش حساب میبردن.همین هحرف خودش بود همه ی،ومد و حرفکوتاه نمی وقتهیچ

دیدار های دوستانه باعث شد منو محسن بهم نزدیک بشییم.چقدر روزهای اول خوب بود هر 

صحبت می  چیزهمهکنار همدیگه بودیم و راجب  هاساعتیشم پ مدومیشاخه گل  بهروز با 

حاال چجوری می تونم بدون اون تو همون ؛یابون های شیراز یادگاری گذاشتیم.تمام خکردیم

دور نشیم حتی اگه  از هم وقتهیچهم قول داده بودیم هخیابون ها راه برم و نفس بکشم؟ ب
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ت ولی حاال خیلی راح جدا بشییمنذاریم از هم  ،باهم با سرنوشت بجنگیم وخواستمیسرنوشتم ن

ی کاش فرصتی برا،م تا ازم دلسرد نشهکردمیازم گذشت! کاش یکم مالیم تر و نرم تر برخورد 

خاطره و عمری که باهم گذروندیم حاال باید بیخیال همه این  همهاینجبران باقی میموند. بعد از 

خاطره رو باید به باد بسپارم؟ چطور می  همهاین .یعنیکردیممیجدا  از همها بشیم و راهمونو 

 یک نفر دیگه کهاینبودم ولی تصور  لیاقتبیتونم بدون اون به زندگی ادامه بدم؟ هرچی من 

لیاقت بودن و عشقش رو نداشتم اما نمی تونستم اونو سهم  کردمی امدیوانهدست محسن بگیره 

برای دل شکست خوردم گریه کردم... هرچقدر  بازهم،یگه بدونم...بازهم چشم هام تر شدیکی د

م.مهسا و سحر خیلی حواسشون شدمین من پریشون تر و کم تحمل تر گذشتمی هاساعتبیشتر 

ولی دیگه برام حرفی   مکردمیم یعنی گوشم نکردمیفقط گوش  زدمنمیبهم بود اما دیگه حرف 

م بارها از خواب می پریدم و صفحه باقی نمونده بود. خواب راحتی نداشتم هر موقع می خوابید

 ...باشه ولی پیامی دادهشاید محسن ،مکردمینگاه  ورگوشیم 

م. دکرمیمسافرت تا خستگی کار از تنم بیرون بره ولی مخالفت  بریممامان و بابا گفتن  

دعا  و برای اومدنش نشستممیکه به محسن فکر نکنم. کنار پنجره اتاقم  شدنمیباعث  چیزیهیچ

م.تمام کادوهایی که ازش داشتم تو یک جعبه چوبی گذاشته بودم،خیلی نبودن عادت کردمی

 ونداشت زیاد کادو بگیره یا گل بده ولی بازهم هر چی که ازش به یادگار مونده برام باارزشه 

م،هنوز بوی کردمی.بو زدممیم و باهاش حرف کردمیخواب مثل یک عروسک بغل  موقع

 عطرش جا مونده بود.

 م که مامانکردمیم و بالشت خیسمو جابجا شدمی از خواب بیدار حالیبیبا خستگی و  هاصبح

مامان و بابا  زوربهم؟ کردمی؟چطور پنهون کردممیپف شدمو چیکار  هایچشممتوجه نشه اما 

اید نه ب گفتممین نرو خیلی ضعیف شدی گفتمیهرچی  آموزشگاهرو راضی کردم که برم به 

رو ول کنم. رفتن به  آموزشگاهیت دارم. تو این شرایط سخت هم نمی تونستم برم مسئول

از اتاقم فاصله بگیرم و کمتر عزاداری کنم. کاش  شدمیو سرگرم شدنم باعث  آموزشگاه

که  اصرارهاییبا  اوقاتبعضی.کردمیش حالمو عوض هاحرفعلیرضا سر کالس بود تا با 

ه و مردم خیر هاماشینحرفی به خیابون ها، هیچبیبیرون و  رفتممیبعد از کالس باهاش  کردمی

که بهم داره ازش تشکر کنم حتی  هاییمحبتخوبی نداشتم که بتونم بابت  وروزحال.شدممی

م ولی نمی دونم چرا کردمی محلیبیو یا بهش  زدممیم و سرش داد شدمیعصبی  اوقاتبعضی

 ..آوردو خم به ابرو نمی  کردمیتحملم 

 

سفید  چند تاررو تنم زار می زدن.البه الی موهام  لباس هاممی دونم چقدر الغر شده بودم ولی ن
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ولی برام اهمیتی نداشت.وقتی عشقم نیست برای کی باید خوشگل باشم؟ برای کی  شدمیدیده 

 باید به خودم برسم؟

و اشک  زدممیباهاش حرف ،زدممیقدم می رفتم  ایی که با محسن زیاد خاطره داشتمخیابون ه 

ن که واسه اولی ایکافهبه  باریکجز صبر نداشتم. ایچارهمیریختم سخت بود خیلی سخت..اما 

م ی خودوبار دوتایی باهم قرار داشتیم رفتم.سفارش یک قهوه و کاپوچینو دادم.قهوه رو روبر

من  ش بهبعد از تو عاشق قهوه ام. عشق گفتمیگذاشتم و کاپوچینو کنار خودم.عاشق قهوه بود 

بهش قهوه تعارف کردم و لبخند تلخی  آروم:معتاد قهوه بود..گفتمیشاید دروغ بود ولی راست 

 زدم ولی جوابی نشنیدم. گارسون اومد کنارم ایستاد گفت:خانم منتظر کسی هستید؟

 ..با نگاه غمگینی که داشتم گفتم:نمیاد

 آخه قهوه سرد شده می خواید یکی دیگه بیارم؟_

 ..نه_

م،آره دیوانه هست کردنمیکردن،البد فکر   ختر پسری که تو کافه بودن با تعجب بهم نگاهچند د

 ..دیوانه شدم بعد از اون منم ُمردمش بعد از رفتن

باید چی  اصال  دوست نداشتم پیام بدم یعنی نمی دونستم  دادمیجواب ن زدممیهرچی زنگ 

 ..از محسن خبر نداره اما بی جوابم گذاشت . به خواهرشم دوبار زنگ زدم و پیام دادم کهگفتممی

م کردیمرجوع قلبم م و کاری نمیتونستم بکنم شاید اگه یکم به دیدمین چیزیهیچمن جز عاشقی 

ارش قر فشارتحتاین رابطه رو حفظ کنم ولی کاری بود که شده..شاید اگه کمتر  می تونستم

 جوراینبخواد همیشه تو دسترسم باشه   م کهکردمیی ازش نجایبهنا  هایستم و درخوادادمی

کنم عاشق بودم تحمل دوریش ولی چه  شدنمی جوریاینتر بودم شاید اگه نرم؛شدنمی

حرفش قلبت می شکنه؛ این بدترین درد  ترینکوچکش داشته باشی با توقتی که دوس.نداشتم

 دوست داشتنه...

که از حال برم یا هم با قرص  کردممی گریه قدراینیا باید ،خوابیدن برام خیلی سخت شده بود

 م.کردمی.هر چی مراسم عروسی دوست و فامیل بود شرکت نگرفتمیهای آرام بخش خوابم 

شاد بپوشم.مامان و بابا  هایرنگدل مرده بودم نمی تونستم  ایقهوهلباس هام شده بود مشکی یا 

کردن من  محلیبیرم با دیگه هیچ اصراری نداشتن که بخوان حالمو عوض کنن مهسا و سح

م رفته اد. حرف زدن یپیدا کنمیکم ازم فاصله گرفته بودن تا شاید با تنهایی بتونم زودتر خودمو 

و ضعیف شده بود؛از بس  برام تازگی داشت صدام خش دار شنیدممیوقتی صدای خودمو ،بود

 و زیر چشمم گود افتاده بود. دیدمیچشم هام تار م گریه کرد
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 !وجود داشته ؟ می تونستد چه درمونی برای این در

 .....نیومد وقتهیچجز اومدنش نمی تونه منو نجات بده ولی  کسیهیچ

 

م این تابستون به یادموندنی ترین تابستون عمرم میشه ولی چیشد؟چیزی که یک کردمیفکر 

یح تفربشه تا با خیال راحت  تابستونم!بچه که بودم منتظر می موندم کردمیفکرشو ن امذره

ولی حاال سال برام شده سه فصل دیگه تابستونی واسم باقی نمونده.تابستون  بریمبه مسافرت ،کنم

 ...کنممیفراموش ن کردی روکاری که باهام  وقتهیچلعنتی 
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 6فصل

 

 

 .مشتخاطره تلخ دا اشثانیهسه هفته از نبودنش گذشت..سه هفته که با ثانیه به  دقیقا  

دیگه اشکی برام ..همش فکر توام،دیگه خسته شدم دارم کم میارم.دلم تنگ شده و کنممیق دارم د

با نمونده که برات گریه کنم..دلم داره واست پرپر میزنه محسن تو رفتی و خیالت هنوز 

 کی خیره شم خودمو توش ببینم تو که نیستی هایچشم..بدون تو کجا برم کنار کی بشینم؟تو منه

 به کی بگم یکم نازم کنه بهم نخنده؟؟؟روم نبنده م هاشوچشبه کی بگم 

از تموم این زندگی سیرم تو که  چشم هاتاین دنیا به عشق کی به شوق کی بمونم؟!به جون  تو

 ....بمیرم کنممینیستی آرزو 

قشنگ نیست.  اصال  زندگی بدون تو ؛آوردمکم ،دیگه تحمل ندارم،محسنم عشقم دارم کم میارم

 ؟دلتنگم شدی؟کنیمیایی؟حالت خوبه؟به من فکر کج اآلنیعنی 

 

؟ شدمیزمان همه چی درست میشه؟!پس چرا درد من با گذر زمان بیشتر  باگذشتچرا میگن 

هنوز داغ نبودنش کم نشده و ،رفتممیم.تو خودم بیشتر فرو شدمیاز دیروز  ترشکستهروز  هر

دستم برنمیاد. فقط بودنش،دیدنش و  میسوزونه و برای نجات خودم کاری از ذرهذرهداره منو 

شنیدن صداش می تونست منو دوباره زنده کنه. مرده بودم فقط منو خاک نکرده بودن و برام 

 .فاتحه نمی خوندن

گوشیش یک هفته بود که خاموش شده بود و دیگه زنگی به خواهرش نزدم چون فایده نداشت. 

م منتظر اهیخیلی وقت بود که لوازم آرایش پوشیدم ایسادهتصمیم گرفته بودم برم سراغش.لباس 

بودن نگاهی بهشون بندازم ولی کی حال و حوصله آرایش کردن داشت؟ رفتم پایین خواستم 

 بپوشم مامان با نگرانی اومد سمتم گفت:کجا مهتاب؟ کفشم رو

 برم بیرون کار دارم_

 .ولی حالت خوب نیست عزیزم اگه واجب نیست نرو_

 .ه زود برمیگردمنه مامان کارم واجب_

 می خوای زنگ بزنم بابات بیاد برسونتت؟_

 .نه،خودم میرم خداحافظ_

 ..خودت باش  مراقب_
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 ..زنگ زدم به نیما دوست محسناومدم بیرون از خونه و 

 !سالم_

 سالم مهتاب.خوبی؟_

 ممنونم.نیما از محسن خبر نداری؟_

 ؟گیریمیچطور مگه؟چرا سراغشو از من _

 .گیرممیکه دارم از تو سراغش م خبربیالبد من _

 .مگه نمیدونی منو اون خیلی وقته باهم ارتباط نداریم_

 چرا؟_

 .اونجا می تونی پیداش کنی حتما  بحثمون شد.سه ماهی هست که از هم خبریم.برو محل کارش _

 .دیگه تو اون شرکت کار نمیکنه_

 .شدممینبود من خبردار  اگه محسن اونجا کنهمیهمونجا کار  رفیق هامکی گفته؟ یکی از _

 مطمئنی؟_

 .آره_

 .خدا نگهدارخب ممنونم _

 .خداحافظ_

 چرا حس کردم خبر داره ولی بهم دروغ گفت..  نمدونمی

هنوز تو شرکته؟ وقتی سه  می گهمحسن که بهم گفت از شرکت اومده بیرون پس چرا این داره 

 ه پس چجور خبرداره هنوز تو شرکته؟ خبربیماهی ازش 

م که هنوز اونجا باشه.اگه اونجا باشه و کردمیسمت محل کارش تو راه دعا دعا  رفتممیم داشت

؟ نکنه باز دست رد به سینم بزنه؟!!باید بهش بگم دهمیمنو با این ریختم ببینه چه واکنشی نشون 

بیست سی تار مو ؛خودش ببینه هایچشمتو نبودنش چه بالیی سرم اومده باید حال زار منو با 

تم و با تمام عاشقش هس واقعا  یدی که از فراغ دوریش گیرم نصیبم شده باید ببینه.باید بدونه من سف

ین افکار تونستم خودمو برسونم به شرکت. داخل شدم. منشی پشت باهموجودم اونو می خوام. 

معلوم نیست داره پشت خط با کی ،خندیدمیو  کردمیمیز نشسته بود و داشت با تلفن صحبت 

 ..ترنزدیکمیزنه. رفتم  زنکیخالهی هاحرفو  کنهمیغیبت 

 .سالم_

گوشی رو کنار گذاشت و با نگاهی که انگار اومدم ازش گدایی کنم بهم انداخت و با عشوه زیاد  

 .گفت:سالم.بفرمایید

 .رادمنش کار داشتم آقایبا _
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 با تعجب نگاهم کرد گفت:شما چیکارشون هستید؟

 ؟ هستن یا نه؟ناآلباید به شما جواب بدم _

 .بدم شمار وآره باید جواب بدید که منم جواب _

 شما؟_

 .منشی شرکت_

 کردم گفتم:خوشبختم.حاال میشه جواب منو بدید؟ اشحواله ایمسخرهپوزخند 

 ..شرکتشون از اتاقش اومد بیرون رئیسدر همین حال 

 رو کنسل کن. بعدازظهرجلسه .خانم مهدوی من میرم بیرون_

آدم  مدومیقدبلند با چهره جا افتاده و ساده که بهش  سالهچهل حدودا  مرد  ه،ینداختنگاهی بهم ا 

 .خوبی باشه

 .منشی شرکت که از جاش بلند شده بود و باز باهمون عشوه خرکی گفت:چشم 

 ببخشید اینجا کاری دارید؟_

 .رادمنش کار داشتم آقایبرگشتم سمتش و گفتم:سالم.بله با 

 گه اینجا کار نمیکنه.شما باهاشون چیکار دارید؟ولی ایشون یک ماهه دی_

 پس چرا دوستشون گفتن اینجا هستن؟_

  .مگه شما چیکارشون هستید که خبر ندارید؟نمی کننخانم ایشون اینجا دیگه کار _

 .شدم.گفتم:من نامزد سابقشون ترکالفه می گهکی داره راست  نمی دونستمناامیدتر از قبل شدم. 

فضوله آخه؟ به کارت برس  قدرایننگ صورت منشی عوض شد.این چشه با گفتن این حرف ر

 .خب

 ..من کار دارم خداحافظنمی کننولی ایشون دیگه اینجا کار  متأسفم_

 ...خدا نگهدار_

 شدمیبه اطرافم نگاه کردم بدتر این مگه  وواجهاجاز شرکت رفت بیرون چند لحظه موندم و 

دردیه که میشه آدم حسش کنه. زیر لب با منشی شرکت  نتریسختی خبربیواسه من پیش بیاد؟ 

 .لحظه وایسا هیخداحافظی کردم خواستم برم بیرون بهم گفت:

 .برگشتم سمتش گفت:نیم ساعت پایین بمون من بیام

 با تعجب نگاهش کردم گفتم:بله؟

 .باهات کار دارم،یم ساعت پایین در شرکت بمون بیامگفتم ن_

 اشته باشی؟می تونی د کاریچه با من_



 
 
 

 ) 65( 

نودهشتیاکاربر   در انتظار مهتاب _خورشید   

در انتظار مهتابخورشید    www.98iia.com 

 

   .نمی تونم چیزی بگم.اگه می خوای بدونی محسن کجاست پس منتظرم بمون تا بیام اآلن_

از کجا می  اصال  محسن؟؟ مگه پسرخالشه که به اسم کوچیک صداش کرد؟ این  گفتمیداشت 

اطالعی نداشتن اما این اطالع   شرکتشون رئیسدونه که محسن کجاست؟ چرا رفیقش و 

ایین.منتظر بودم کارش تمام صدها سئوال اومد سری تکون دادم و رفتم پ داشت...تو ذهنم

به تمام سئوال های من جواب بده.یعنی جواب این سئوال ها پیش این می تونه و بیاد ،بشه

 باشه؟آخه مگه این کیه؟

 ..صندلی نشستم. دستی روی شونه م قرار گرفت برگشتم سمتش:سالم یهروی  تو پیاده رو 

 .خودش بود

 سالم.تو چجور از محسن خبرداری؟مگه چیکارشی؟_

 .بشینیم صحبت کنیم شاپکافی یهتو  بریماینجا خیلی شلوغه بیا _

 .بزن جاهمینهر حرفی داری _

 .اینجا نمیشه بیا کافه نزدیک هست_

 .ی شدیمشاپکافی هیوارد  رویپیاده دو دقیقهو بعد از یکی  بلند شدم اجباربه

 ؟خوریمیچی _

 .نمی خوامچیزی  ممنونم_

وند موهاش بل،پر و قدی متوسط داشت تقریبا  سرشو با منو گرم کرد خوب بهش نگاه کردم. اندام 

سمتش می به  ورنگاهش  شدمیهرکسی از کنارش رد  داشتکرده بود و با رژلب قرمزی که 

کرم پودر کامل رو صورتش خالی کرد و با مانتو تنگ و کوتاهی که  هیچرخوند. فکر کنم 

 سفارش داد گفت:خب تو چیکاره محسنی؟ کهاینپوشیده بود ظاهر خوشایندی نداشت.بعد از 

 .نامزد سابقش_

 .لبخندی زد گفت:محسن که نامزد نداشته

 .رو داشت چیزهمهبه محسن نزدیک بود که خبر  قدرایناین از کجا 

 دروغی ندارم که بگم.شما باهاش چه نسبتی داری؟_

 .زنمنمیرفی ببین تا راستشو نگی ح_

 .و مشغول خوردن شد. آوردنبستنی که سفارش داده بود 

یک سال و نیم باهم بودیم. یهو غیبش زد و رفت ؛بودم دخترشدوستگفتم:ببین من ،کالفه بودم 

 .مونو ببینهاعکسهمه چیو ول کرد و رفت باورت نمیشه بیا 
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انگار ؛شدمیداشت عوض دونفرمون بهش نشون دادم.حالش  هایعکسباز کردم و  ورگوشیم 

 ام؟هد دستم گفت: میخوای بدونی من کیاز دست داد.گوشی دا اشتها شوشوکه شده بود..

 .بدونم محسن کجاست و شما چجوری ازش باخبرید می خوام_

 ...من شش ماه با محسن بودم_

دامه .با ناباوری نگاهش کردم.اشدنمیم باورم فرورفتباز شد و داخلش  ایدرهانگار جلو پام 

 ..داد

 یمنباهم آشنا شدیم. خیلی بهش محل  جوریاینمنم منشی هستم  کردمیمحسن تو شرکت کار _

راستشو هم بخوای از قیافه و اخالقش ،یک شد منم تنها بودم از خدام بودبهم نزد کمکمولی  ذاشتم

شن خیلی خوشم اومد.بهم درخواست دوستی داد منم قبول کردم. از همون اول تکلیفمون رو

دوستی هیچ انتظاری از هم نداشتیم.بخاطرهمین خیلی رو راست بهم  جزبهبود.نه اون نه من 

ها که تن هاشبآزاد بودم قبول کردم. بعضی  دولتهفترابطه ست منم که از  هیگفت که دنبال 

 ..بیاد پیشم اونم از خداش بود گفتممیبودم بهش 

.سیگاری روشن شدنمیکه میزدباورم  اییهحرفم کردمیفقط نگاهش  زدهبهتسکوت کردم 

 شد.کرد و مشغول دود کردنش 

که بورسیه تحصیلی بگیره بره اونور آب.  کردمیخالصه این اواخرم محسن داشت کارهاشو _

مسافرتی  به از همقرار شد واسه خداحافظی ؛باهم باشیمو دیگه خیلی وقت نداشت که بیاد 

ان آلم هایدانشگاههفته بعدم بره آلمان،چون تو یکی از  بریم.سه روز باهم رفتیم تهران که دو

م ام باشیم.. حاال فهمیدی من کیهم باهه که اومد ایران می خواد باز هر باربورس شده بود.گفت 

 و چرا از محسن خبردارم؟

عصبانی شدم سرش داد زدم گفتم: این  می گهنبود خشکم زد این دختره داره چی  باورکردنی

 داری به من تحویل میدی؟مزخرفات چیه 

ن مونو بهت نشوهاعکسگفت:بشین.چرا جوش میاری؟حاال بذار من  بلند شدمکیفمو برداشتم و 

 .بدم تا باورت شه

سن اون با مح گفتمیم راست شدمیداشتم نابود ،شدنمیگرفت سمتم و باورم  تاشوییش گوشی

 .م بهونه ای پیدا کردن و ریختن..ه .اشک هام بازرابطه داشت

 .گرفتم سمتش و از دستم گرفت گوشی رو 

 ...گفتم:بهم گفت باهاش برم تهران ولی من قبول نکردم.پس بگو با ناباوریسرم پایین بود 

و ت،نداشت که با کی رابطه داشته باشهسیگار دومی روشن کرد گفت: آره اون براش اهمیتی 
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 .شدمینمیشدی یکی دیگه 

به :و واضح ببینم ادامه دادمر شاهکه چهر دادننمیازه پراشکم اج هایچشمباال  آوردمسرمو 

من نرم  گفتمیهمین بهم گفت نه زنگی بزن نه پیامی بده...چه جالب واسه روز دفاعش  خاطر

منو نشون بده ولی واسه تهران رفتن چقدر اصرار  دوست هاشچون نمی خواد جلو استاد و 

 .کرد

 .بودم.بهت دروغ گفته خنده بلندی سر داد گفت:روز دفاعش من رفته

ضربه دیگه به قلبم زد دیگه چیزی از قلبم باقی نمونده بود که بخواد بشکنه. گفتم:  هیم ه باز

 دروغ بود؟ زدمیعشق و عاشقی که ازش دم  همهاینیعنی 

 !همه کار،برسن همه کار می کنن ونشاگه بخوان به خواسته  پسرهاآره._

 .ی دونستی اون فقط فکر لذت بردن خودشهتو چرا باهاش رابطه داشتی تو که م_

برای از دست دادن  چیزیهیچخب منم فکر دیگه ای نداشتم که..ببین من آب از سرم گذشته و _

نوهم ای،شدمنمیباهاش دوست  وقتهیچندارم ولی باور کن اگه می دونستم یک نفر تو زندگیشه 

 .زدیک شدبدون من براش عشوه خرکی نیومدم که گولش بزنم اون بهم ن

 .فقط اشک میریختم گفتم:حتی از خارج رفتنشم چیزی بهم نگفت آروم آروم زدمنمیحرفی 

ینن اگه بب پسرهاببین کام بگیره که ناکامش کردی.. هیبره ازت  کهایناز تا قبل  خواستمی_

 تو موفق در مورد،از راه عاشقی و ازدواج وارد میشن و مخ میزنن.ولی انگار دهنمیدختری پا 

بهت نمیاد مثل من و امثال من بی بند ،کردی که خودتو در اختیارش نذاشتی  نشده. کار خوبی

 وبار باشی و آب از سرت گذشته باشه.حاال باهات کاری هم کرده؟

 ..نه_

برو خداروشکر کن دست نخورده موندی.خیلی از دخترا به هوای .پس واسه چی ناراحتی_

به خواستش  کهاینم بعد ه پسر،میشن آبروبیذارن و  می پسرهاازدواج خودشونو در اختیار 

 .هنآشغال پس میز هیرسید دختر رو مثل 

چیزی ازش داری؟چون خط ایرانش که  ایشمارهباهاش ارتباط داری هنوز؟یعنی _

 .دهنمیجواب  زنممی,ایمیلم وشهخام

 آره.چطور مگه؟_

ی کنی برای چیزی که می خوای که وانمود به عاشقکار این   ترینپست:از طرف من بهش بگو_

 ..عاشق نیستی اصال   کهاینبیاری با  به دست

 .باشه یادم میمونه_
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ل تحم کردمی.وزنم روی پاهام سنگینی زدممیقدم  آروم آرومبلند شدم و رفتم بیرون از کافه. 

م تمو یادآوریبا ؛دادممیو من به راهم ادامه  شدمیکیفم به زمین کشیده . خودموهم نداشتم

م اما کردمیها برخورد  عابر پیاده.به شدمیش تعداد اشک هامم بیشتر هاحرفخاطره هاش 

 همهاینی قشنگ هاحرف همهاینم..عشق زندگیم با دادمیبه غر زدنشون به راهم ادامه  توجهبی

 کردمیبهونه بود؟همش نقشه بود که منو به دام بندازه؟ کسی که ادعا  هااینشب و روز همه 

ه فامیل و دوست و آشنا روش حساب میبرن و آدم حسابش می کنن تا این حد کثیف و لجن هم

 بود؟یعنی من فقط طعمه بودم؟؟؟

ار به دیو دست موتبدیل شد..دیگه نمی تونستم جلو خودمو بگیرم  هقهقگریه کردنم به  آروم 

بهم کمک کنه  واستخمییا  شدمیرد  هر کی،مکردمیگریه  زارزاررسوندم و رو زانو افتادم.

 زدممیصدا  خدا رو..اسم کردنمییاهم با تعجب نگاهم 

؟؟؟!چه بدی در حق تو و بنده هات کردم که چرا منباهم کردی؟ اینکا روخدااا!! چرا _

؟چرا آوردنبال سرم  قدرایننرسیده چرا  اممورچه به یهمجازاتم کردی؟من که آزارم  جوریاین

 ....منو له کردن؟ قدراین

 

 خانم چیشده؟_

 دخترم؟ کنیمیچرا داری گریه _

 کسی مرده؟مریضی داری؟_

 همه دارن بهت نگاه می کنن می خوای برات تاکسی بگیرم؟ رو خانم زشته تو پیاده_

..._ 

بلند بین گریه هام گفتم:ولم کنید.تنهام  تقریبا  صبانی شدم با صدای ،عزدمیحرفی  هی هر کی

 .مبذارید.به هیچکی احتیاج ندار

 ...شدمیو رد  گفتمیچیزی  هر کیسنگینشون  هاینگاهبا 

سرش دربیارم تف کنم تو  کارها شومحسن روبروم بود تا تالفی همه این  اآلن خواستمیدلم 

 ...صورتش بگم خیلی نامردی خیلی

 صدای گوشیم بلند شد،علیرضا بود نمی دونم چرا برداشتم ولی حرف نزدم

 الو؟سالم_

_... 

 مهتاب؟_

_... 
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 ؟الو؟شنویمی صدا مو_

 ..بلند شد امگریهدوباره صدای 

 چیشده؟ کنیمیبا نگرانی پرسید:مهتاب؟چرا گریه 

 ..م گریهه باز

 کلمه حرف بزن.نگرانم کردی هی کنیمیدختر میگم چرا داری گریه _

..._ 

 کجایی؟؟کنیمیشد و بلندتر گفت:مهتاب باتوام!میگم چته داری گریه  ترمحکمصداش 

 لی..رضا دارم میمیرم...دیگه تحمل ندارم...کسی منو..دوست..ندارهع_

 چیشده؟آخه چرا درست نمیگی؟ بگو کجایی بیام پیشت_

 ..نمعرفتبیهمه نامردن همه  کنممیدارم سکته _

 .آره همه نامردن،همه.تو بگو کجایی من بیام پیشت تا باهم صحبت کنیم_

ز ا ایگوشه یهگفت کمتر از ده دقیقه میرسه.،داشتاش فاصله نآدرس بهش دادم.خیلی با مغازه

 م.سرمو گرفتم پایین که کمترکردمیم گریه وروزحالرو نشستم و زانو غم بغل کردم و به پیاده

 .و جلب کنمر توجه مردم

 !نفر نهایت استفاده رو ببرهآدم میتونه پست بشه؟از عشق و پاک بودن یک هیچقدر 

 گوشیم زنگ خورد جواب دادم

 بله؟_

 ..کنار فروشگاهی که گفتی ایستادم ولی نمیبینمت دقیقا  کجایی؟من _

سرمو بلند کردم علیرضا رو چند قدم پایین تر از خودم دیدم که داشت دنبالم میگشت گفتم:برگرد 

 .عقب

م بغلشروع شد.. زیر  امگریهنزدیکم شد نگاهش که کردم دوباره ،چرخید و با بُهت نگاهم کرد

کرد گفت:مهتاب؟؟؟!! این چه وضعیه واسه خودت ساختی؟ چت شده؟چرا  گرفت بلندم رو

 داغونی؟ قدراین

هیچی نمی تونستم بگم در ماشین برام باز کرد و نشستم.سریع از اون خیابون کذایی رفتیم 

که تو چشم  دل شورهفقط گاهی سرشو می چرخوند سمتم و با تعجب و  زدنمیبیرون.حرفی 

م. ماشین زد کنار و پیاده کردمیگریه  آروم آروم. منم که داشتم کردیمنگاهم  زدمیهاش موج 

 شد دو دقیقه بعد با یک بطری آب معدنی برگشت. سرشو باز کرد و گرفت سمتم

 .بشی آرومیکم آب بخور _
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 تم دراز بود و گفت:باید بخوری.با سر اشاره کردم که نمی خورم ولی دستش هنوز سم

 هیدو سه خیابون رو رد کرد تو  کهاینستش.دوباره حرکت کرد.بعد یکم از آب خوردم و دادم د

ولی ترافیکی وجود نداشت شیشه  شدنمیی زیادی رد هاماشین کهاینخیابونی پارک کرد.با 

 .ماشین زدم پایین و نفس بلندی کشیدم

 اومدم دوباره از رو،مکردمیبرداشته بودم و صورتمو تمیز  کاغذیدستمالنمی دونم چقدر 

 دی؟ش جوریاینبگو چیشده مهتاب!چرا ردارم علیرضا گفت: دماغتو کندی..داشپورت دستمال ب

چرا ؟کنممیلحظه نگاهش کردم به خودم گفتم من اینجا چیکار  هیبا صداش انگار به خودم اومدم 

چرا جوابش دادم؟ وای خدایا آبروم پیش علیرضا هم رفت.سرمو انداختم  اصال  با علیرضا اومدم؟

 .لطفا  گفتم: منو برسون خونه مون  شنیدممیخودم  زوربهین و با صدایی که پای

 .تا نگی چت شده هیج جا نمیری_

 .جدی بود کامال  نگاهش کردم  با ناباوریسرمو بلند کردم و 

 .ولی من حرفی واسه گفتن ندارم می خوام برم خونه_

 .جایی بری نمی ذارمتا حرف نزنی _

و به کرسی بنشونم.سکوت کردم. حرفی ر که بتونم لجبازی کنم و حرفمدرمونده تر از این بودم 

خودش حوصلش سر بره و  خواستممیبینمون ردوبدل نشد.نیم ساعتی به همین منوال گذشت..

 بود.. هاحرفتا راضی بشه ببرتم خونه اما صبورتر از این  زنمنمیبدونه حرفی 

رو براش تعریف کنم.به علیرضا  چیزهمه چرا یهو دلم خواست باهاش حرف بزنم و نمدونمی 

خوب بود که با اطمینان کامل  قدراینپاشو از گلیمش درازتر نکرده بود. وقتهیچاعتماد داشتم 

 .به خانوادم معرفیش کرده بودم

 علیرضا؟_

 سرشو چرخوند بهم نگاهی کرد گفت:جانم؟ 

 !خیلی خستم..خیلی_

 چه اتفاقی افتاده؟_

 فردا رورسیدم دیگه هیچی نمی خوام هیچ حسی ندارم دلم نمی خواد  به ته خط کنممیحس  _

 .ببینم

 .ارو نزن. تا نفس می کشی باید امیدوار باشیهاین حرف_

 !پوزخندی زدم گفتم:نفست جای خوب بلند میشه

ونی نباید ناامید شد.می د وقتهیچنه نفسم جای خوب بلند نمیشه فقط از این زندگی یاد گرفتم _

م(چون زندگی نمیذاره تو بیشتر از حدی کردمیبا سکوت به خیابون نگاه ،بهم کردهی چرا؟)نگا
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بدون داری بزرگ میشی فقط باید صبر  کشیمیکه هستی سختی بکشی. وقتی داری سختی 

 .کنی

 !گفتم:من نیاز به شعار ندارم حوصلگیبیبا 

 .شعار نیست واقعیته_

 .حاال هرچی_

 دوست داری چی بشنوی؟_

 ..هیچی_

 خوای حرف بزنی؟می_

 ..آره ولی زبونم گفتمیدلم 

 .نه_

 .باید حرف بزنی تا ذهنت باز بشه و بتونی با مشکالتت مقابله کنی و حل بشن_

 .حرف زدن فایده نداره_

 ؟کنیمیحالت خوب بشه مقاومت  کهاین در برابر قدراینچرا _

 !لطفا  قرار نده  فشارتحتمنو _

 لت خوب بشهباشه..من فقط می خوام حا_

 .ممنونم_

خودمو خالی کنم  خواستمیشد.دوست داشتم داد بزنم.دلم  فرماحکمم سکوت بینمون ه باز

چی ولی نمیتونستم راحت  نمدونمی شدمیچیزی مانعم  هیهرچی که تو دلمه به زبون بیارم ولی 

 کردیموم سنگینی باشم.تمام این اتفاقات تمام زمانی که با محسن تو رابطه بودم و تمام امروز ر

 و راحتشم... باال بیارمهمشو  خواستمیدلم 

 ..دلمو زدم به دریا گفتم:من عاشق شدم ولی امروز به ته خط رسیدم

بود  به خیابونکه نگاهش  طورهمون  کردمینگاه  شدنمییی که با سرعت رد هاماشینداشت 

 .گفت: می دونستم عاشقی

 که می دونستی؟برگشتم سمتش با تعجب گفتم: یعنی چی 

 .فرق داره هاآدمش با بقیه چیزهمه،شهاحرف،آدم عاشق نگاهش_

 به رو خودت نیوردی؟ وقتهیچپس چرا _

دوتا آدم بالغ هستیم و به حریم شخصی همدیگه  من و تودلیلی نداشت بخوام به زبون بیارم._

عنی وقت که گفتی ی اآلنبهم چیزی نگفتی البد صالح ندونستی ولی  قبال  احترام می ذاریم.اگه تو 

 .مناسبی هست برای گفتن
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 .شخصیت بود و باچقدر این پسر با شعور 

 ....مثل تو بودن. علیرضا من فقط عاشق بودم پسرهاهعی...کاش همه _

جز گفتن حقیقت نداشتم.هرچی که از روز  ایچارهبودم و  قرار داده شدهانجامخودمو تو کار 

تمام اتفاق تلخ و ،ی بینمونهاحرف تکتک،براش گفتمته بود تا اتفاق امروز اول گذش

 اشکگذشته  یادآوریخوب..حتی چیزهایی که این اواخر از مهسا پنهون کردم گفتم. دوباره با 

و سرشو پایین  کردمیگوش  حرف هامداشت به  آرومشد ولی علیرضا خیلی  سرازیر هام

 .انداخته بود تا من راحت تر حرف بزنم

 مهتاب؟_

 گفتم:بله؟ آروموبت من بود که سرمو پایین بندازم و سکوت کنم.حاال ن

تو یا فراموش کن اون لیاقت کنممیبگم درکت  نمی خوامببین تو تجربه خیلی سختی داشتی. _

که تو بهم زدی  هاییحرفبدم. ولی می خوام از  خوشیدلنمی خوام بهت  هاحرفنداشته.با این 

 ی رودخترببین پسری که (ادامه بده حرفش رودم تا سکوت کر(چند نکته بگم و روشن بشی

دوست داشته باشه و بخواد باهاش زیر یک سقف زندگی کنه نمیاد بهش بگه بیا باهم رابطه  واقعا  

بخواد دستت بگیره کنارت قدم بزنه حتی ببوستت  کهاینداشته باشیم.نمیگه ازدواج موقت کنیم.

 ه حدی باید باشه و رعایت کنه.حق داره چون عاشقه ولی باز می دونه تا چ

 درست یادآوری.اینو با گفتن و رهنمیبه دیدن عشقش  خالیدست وقتهیچمرد اگه عاشق بشه 

کنار هم بودید ولی  همهاین. دهمینمیشه آدم عاشق خودش خیلی چیزارو یاد میگیره و انجام 

 هدیه بگیری،ل بگیریابل,تو دوست داشتی براش گپیشت میومده اما در مق خالیدست اکثرا  

 چون عاشق بودی.،هرچند کوچیک

مرد خانومی رو به ناهار یا شام دعوت کنه اما کیف پولیش یادش بره.ببین دارم  هیامکان نداره 

ن و ردکمیمحل کارش ولش ن،تو دانشگاه،ون به تو گفته بود که دختر فامیلمیگم امکان نداره. ا

 دروغ هی(این لبخند تلخی زد)خواستهمی تو روها فقط  به همه اون توجهبین اما دادمیبهش نخ 

؟مگه حضرت شکستنمیذاشت همه دخترا براش دست و پا گپا می هر جامحضه. چرا اون 

شاهزاده  هیکه بگه خیلی آدم با ارزشی هست که تو احساس کنی  زدهبهت هاحرفیوسفه؟ این 

 نصیبت شده.

 کنیدآشتیمیره از دلش دربیاره باهم ،میکشه ور میره نازش،پسر خودش میره سمت دختر هی

نمیاد برای هر اتفاقی بهونه گیری کنه قهر کنه و دیگه بهت نه زنگ بزنه نه سراغتو بگیره. 

و بهم میریزه تا عشقش آشتی کنه. بهت زنگ ر پسری که عاشقه طاقت نداره زمین و زمان

 رفتهرفتهکرده. سوءاستفادهینم تو میای سمتش ا می دونستبهت پشت کرده بوده چون ،زدهنمی
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 اسیر خودش کرد و تو راهی برای فرار نداشتی. تو رو

خانوادمم دارن فشار میارن برای این بوده تو تسلیم ،منو می خوادعموم بهت گفته دختر 

بهش پا بدی و باهاش رابطه داشته باشی  کهاینبشی.تو مدتی که باهات بوده جز  اشخواسته

 ه.تخواسمین چیزیهیچ

نو زود جلوش زا قدراینی شدمیزود تسلیمش  قدرایندستش.نباید  دادیمی افسارت روتو نباید 

.اگه اون دارینگهخودتو  ر  . برای حفظ رابطه عاشقانه باید اول از همه شخصیت،غروزدیمی

 هااحتیری تا بیاد سمتت و نازتو بخره بدونه تو به این کردمیصبر  قدرایناشتباهی کرد باید 

باید منتظر  زدیمیزنگش زدی و جواب نداد نباید باز زنگ  باریک.اگه بخشینمیاونو 

میموندی تا بهت زنگ بزنه.شبی که گفتی با قرص خودکشی کرده اینم دروغه. یعنی قرص 

تو خونشون راحت پیدا میشه که این بیاد یک بسته شو خالی کنه؟ بعدم که خورده  آورخواب

چجور ،د دقیقه خواهرش اومده نجاتش دادهبعد از چن،خط صحبت کرده باهات پشت همهاین

باخبر کنه؟ وقتی قرص  تو روفرصت کرد به خواهرش بگه؟ خواهرشم تو اون شرایط 

 امهبچ هیا برای هخورده چجوری بوده که نرفته بیمارستان و رفته خوابیده؟ این چیز آورخواب

 بگی خندش میگیره..

اقعیت .نمیتونسی ومی گهتونستی قبول کنی اونم اشتباه می کنه دروغ  ولی تو عاشق بودی نمی 

بهش پیام داد و گفت تو حالت بد شده و بردنت بیمارستان چرا بعدش  خواهرترو ببینی.وقتی 

ازت خبری نگرفت؟چون فکر کرد توام مثل خودش دروغ میگی و می خوای از این طریق 

دروغی بوده که من  دارترینشاخو  ترینبزرگوام دلش برات بسوزه و برگرده..در آخرم قضیه 

برات گفتم که بدونی واقعیت  چیز روهمهتو عمرم شنیدم.وقتی برام تعریف کردی  شخصهبه

 هایدستپسر اگه عاشق باشه با  هیبشنو  ترتبزرگحرف از من برادر  هینداره.مهتاب جان 

کنه و از دستش نده البته گفتم و خوشبخت ر همه کار برای عشقش می کنه تا اون امخالی

 اگه،عاشق باشه... 

ای کثیفی که تو ذهنش بوده قصد دیگه نداشته.امیدوارم هاین جز بازی دادنت و فکر

 .که تو رابطه تون بوده برسی هایییقتحقبه

م. راست کردمیی علیرضا فکر هاحرفسرم پایین بود داشتم به  ریختممیاشک  آروم آروم

من فقط عاشق بودم و همین احساسم باعث شده بود .ش دروغ بودچیزههم. محسن گفتمی

 .کوربشم و هیچ بدی از محسن نبینم چون تحملشو نداشتم

 .احساس بازیچه شدن داشتمو احساس تحقیر شدن ،احساس خرد شدن داشتم 

تا ،هو بازی بده و ازم سوءاستفاده کنمیدونی حالم از خودم بهم می خوره..تا حاال نشده یکی من_
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 .احمق باشم قدرایننشده  حاال

می کنه که به عشقش برسه  هر کاری،ا حالیش نیستهتو احمق نیستی آدم عاشق این چیز _

اون جواب بده.ولی تو حیا و  هایخواستهم جای تو بود ممکن بود به ادیگه هر کیهمین.

 قدرنایی. کردمی ور رکاایناگه احمق بودی ،عوض نکردی چیزیهیچپاکدامنیتو نفروختی و با 

 .خودتو سرزنش نکن

 .حس بدی به خودم دارم واقعا  فایده نداره  هاحرفاین _

و ر صه نخور. آدم وقتی از طرف یکی ترد میشه غرورش میشکنه.وقتی کسیغدرست میشه _

میذاره میره با یکی بهتر از خودش،احساس پوچ بودن می کنه.  کنهمیکه دوست داره ولش 

بودم عاشق دختر همسایه مون شدم خیلی دوستش داشتم باهاش دوست بودم اونم وقتی دبیرستان 

پولدار اومد و خیلی راحت  خواستگار هیواسش  چند وقتدوستم داره ولی بعد از  گفتمیبهم 

منو فراموش کرد گذاشت رفت.از همون موقع به خودم قول دادم سخت تالش کنم برای 

ه منو بخاطرچیزی ک،نتخاب کنم که لیاقتمو داشته باشهاو ر چیزهایی که دوستشون دارم و یکی

که  ایجربهتو انتخاب کنم که برام تالش کنه. ببین این فقط یک تجربه ست. ر هستم بخواد کسی

که ادعای عاشقی می کنه و  هر کیباهاش بزرگ میشی و میدونی هرکسی لیاقت عشق نداره. 

 .بجنگن و تالش کنن دو طرفباید عاشق نیست. برای عشق  حتما   کنهمیقشنگ صحبت 

حرف زدن و شنیدن  از م.خیلی سبک شده بودم.بعدکردمینفس عمیقی کشیدم.دیگه گریه ن

 .ی علیرضا حالم خیلی بهتر شده بودهاحرف

 چه زدمنمیگفتم: مرسی که برام وقت گذاشتی و باهام حرف زدی.معلوم نبود اگه باهات حرف 

 .بالیی سر خودم میوردم

 .که بخوای بالیی سر خودت بیاری هاییحرفی تر از این تو قو _

 .دیگه روم نمیشه بهت نگاه کنم_

 چرا؟مگه تو چیکار کردی؟_

ختر د هی.آخه سخته کشممیهمین که اومدم تمام اتفاقاتی که افتاده برات تعریف کردم خجالت _

 پسر بگه. هی بهو ر شچیزهمه

ثل . توام مهاحرفگفت:ببین منو! دیگه نشنوم این  زیر چونه م و سرمو بلند کرد آورددستشو  

تو زندگیش اشتباه می کنه این قانون طبیعته.خب نظرت چیه  هر کیخواهرم چه فرقی داری؟ 

 چیزی بخوریم؟ بریم

 .میل ندارم اصال  نه _

 .شدهبستهالغر و پژمرده شدی که دیگه بختت  قدراین!دختر به خداش کن هنگا_
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از دم دروغگو و  ونشنمی تونم به هیچ پسری اعتماد کنم.همه  دیگه؟کی شوهر خواست_

 .بازنهوس

 !من برگ چغندرم؟بهم بر خوردا اآلن_

 .تو فرق داری.خیلی وقته امتحانتو پس دادی_

پریشون  قدراین تا حاالرفته.  گود چشم هاتزیر شوخی کردم.ولی ببین چقدر الغر شدی _

 .ندیدمت

 ...م بیام طول می کشهحوصله ندارم تا به خودو حال _

 .گوشیم زنگ خورد مامانم بودهمزمان 

 .سالم مامان _

 سالم دخترم.کجایی؟_

 .من؟بیرونم!یعنی با علیرضا اومدم بیرون_

 چرا؟ با علیرضا_

 .یکم باهم حرف زدیم طوریهمین_

 .ه.نگرانت شدمدیروقت؟دیگه بر می گردیکی _

 مگه ساعت چنده؟_

 .هنُ _

 .میام کنممیحرکت  اآلنساعت نبوده ؟حواسم به واقعا  نه؟!_

 .باشه مراقب خودت باش.خداحافظ_

 .خدا نگهدار_

م ه ساعت گذشت و خبردار نشدیم.ببخشید امروز وقت تورو همهاینبرگشتم سمت علیرضا گفتم:

 .برسی کارهاتگرفتم نذاشتم به 

 م وقتی رفیقم بهمبعدش کنهمیا رسیدگی هارو نزن.تو مغازه شاگرد دارم اون به کارهاین حرف_

 .نیاز داره من نباید بگم نمیتونم که

 .مرسی که هستی_

زودتر  هوا هم پاییز که میرسهنگران نشن.از این خانوادت بیشتر ،خب من برسونمت خونه_

 .تاریک میشه حق دارن

 .استارت زد و حرکت کردیم

برام  یا اتفاقی هشب بدنگرانم شدن.وقتی بیرونم می ترسن باز حالم  بد شدهاز وقتی که حالم _

 .بیوفته
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 خبردارن که چی شده؟_

 .نه.فقط مهسا و زن برادرم میدونه-

 با مامانت راحت نیستی مگه؟_

 ستگاریخوابیاد  خواستمیدوست داشتم وقتی .راحتم فقط این قضیه رو بهش نگفتمچرا خیلی _

 ...بگم ولی

 .خدابزرگه_

گرفت  ور نایلونشد  سوار ماشینپر برگشت. ننایلو هیسوپری ایستاد رفت پایین و با  هیکنار 

 .نیارو بخور ضعف نکهشام بخوریم که.حداقل این چیز بریمسمتم گفت:بفرمایید.قبول نکردی 

وبه بود.لبخندی زدم گفتم: خ امموردعالقهنگاه کردم داخل پالستیک.پسته،ویتامین سی و شکالت 

 .میدونی چقدر این شکالتو دوست دارم

 ؟مگه میشه ندونم_

 .مرسی زحمت کشیدی_

 خجالتی و مظلوم شدی؟ قدراین تا حاال؟از کی کنیمیتعارف  قدراینوای دختر تو چرا _

 .من همیشه دختر خوبی بودم_

 .لعنت بر منکرش_

 خودت چیزی نخریدی؟ واسهچرا _

 .کنمنمیدیگه خودمو سیر  خورممیمن میرم خونه شام _

 خوبه_

بهت  اقعا  وم چرخیدم سمتش گفتم:مرسی بابت امروز.پیاده بش کهاین از کنار خونمون ایستاد. قبل

 .مدیونم.خیلی حالمو خوب کردی

منم باهات حرف زدم حال خودمم عوض شد.این مدت خیلی خسته شدم بودم.مراقب خودت _

 .باش.به هیچی فکر نکن

 .کنممیسعی _

ز نکردم همونجا ایستاده اط باباهم خداحافظی کردیم و از ماشین پیاده شدم تا وقتی که در حی

 لیمیبیبا ،بابا نشستمیکم پیش مامان و وارد حیاط شدم بوقی زد و رفت.داخل خونه شدم .بود

 .چند قاشق غذا خوردم و رفتم تو اتاقم

 هضمقابل.هنوز برام خوردممی تأسفبغل کردم به حال خودم  زانوها موروی تختم نشستم 

تونه میو  بد کنهمیتونه ،دم هر آدمی میتونه دروغ بگهش نکر.چرا فکرباور بودنبود؛غیرقابل 

کج  راهش روخطایی نمیکنه  وقتهیچپنهون کنه؟ من از محسن بت ساخته بودم،کسی که 
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 هاینا...اما همه می بینهفقط منو  ،خوادمینمیکنه کسی که به هیچ دختری نگاه نمیکنه.فقط منو 

 می تونستسرم خراب کردن چقدر حقیقت  انگار برج میالد رو.بود و ساخته ذهن من دروغ

 !وحشتناک و تلخ باشه

بهش چه حسی دارم،متنفرم یا هنوز دوستش دارم؟ هیچ کدومشون نبود.دچار  نمی دونستم

 یهایدروغکارهایی که کرده بود و  یادآوریدوگانگی بودم.هم دوستش داشتم هم متنفر بودم با 

. به این فکر دادمیو به نفرت و عصبانیت و جاش شدمیکه گفته بود دوست داشتنم کمتر 

بگیره؟اون که  آرومچجور می تونم انتقام بگیرم تا دلم ،م چجوری می تونم تالفی کنمکردمی

به من فکر  ایلحظهگذرونه و حتی رفت دیگه دستم بهش نمیرسه. داره واسه خودش خوش می

بهم خیانت کردی. قصدت  وریجاینو  بازی کردی دلم با جوریایننمیکنه. لعنت به تو که 

 ...نذاشتم به خواسته کثیفت برسی آوردمبود و بس.ولی خوب حالتو جا کردن سوءاستفاده 

محسن بود گذاشتم تو کمدم که دیگه چشمم بهشون  هاییادگاریکه  ایجعبهاز جام بلند شدم 

بود تا مخمو برام گرفته  هارو نیاهمه  خوردمینجس هستن حالم بهم ؛کردممینخوره.احساس 

ت دوس.این مدت که اشکم خشک شد؛گریه کردم قدراینبزنه!چقدر ساده بودم..دیگه خسته بودم 

دلم خواست که ذهنم دیگه حرف نزنه ،خواستمیدلم یکم آرامش ،فکر کنم چیزیهیچنداشتم به 

 .منو عذاب ندن قدرایندلم ساکت بشه و  خواستممیو خفه خون بگیره 

 جورهمینآهنگ  چند تاو آهنگ هامو باالاوردم.پلی زدم ولی دوست نداشتم  باز کردم ورگوشیم 

 ...رد کردم تا به آهنگ امید رسیدم

 ..رساندمرش خدا میعتا به  تو رااگر مانده بودی..

 ..کشاندممی هاقصهتا دل  تو رااگر مانده بودی..

 ..ی غربت که تنها نبودمهاشباگر با تو بودم به 

 ..سرودممی تو را..ز تو می نوشتم،اگر مانده بودی

 ..مانده بودی اگر نازنینم..زندگی رنگ و بوی دگر داشت

 ..تو رنگ سحر داشت باوجوداین شب سرد و غمگین غربت..

 ..باتو این مرغک پرشکسته..مانده بودی اگر بال و پر داشت

 ..با تو بیمی نبودش ز طوفان..اگر همسفر داشت

 ..ندیدی ندیدی،سوختم منتی ام را به آتش کشیدی..هس

 ..شنیدیمرگ دل آرزویت اگر بود..مانده بودی اگر می

 ..گلی چیدنی بود،دریا پر از دیدنی بود..شب ستاره با تو

 ..خاک تن شسته در موج باران..در کنار تو بوسیدنی بود
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 ..بعد از تو خشم دریا و ساحل..بعد تو پای من مانده در گل

 ..تا ابد هم پر از دیدنی بودمانده بودی اگر..موج دریا 

 ..با تو و عشق تو زنده بودم..بعد تو من خودم هم نبودم

 ..سرودممیبهترین شعر هستی رو با تو..مانده بودی اگر 

اگه دوستم داشت بهترین زندگی رو باهم ،.اگه محسن میموندخبر داشتم از دله من ه امید

ه م ککردمیو وقفش ر خودم قدراین،شدمیه م که دیوانکردمیبراش عاشقی  قدراین.ساختیممی

 .حتی از اکسیژنم بیشتر بهم وابسته بشه ولی رفت

علیرضا پیامی فرستاده بود بازش کردم نوشته بود:گذشته دروغی بیش نیست و خاطره بازگشتی 

 هاشقعدیگر بر نمی گردد و حتی شدیدترین و دیوانه کننده ترین  گذردمیندارد و هر بهاری که 

 !ز حقیقتی ناپایدارندنی

نمیمونه ماهم داریم با گذر زمان  چیزیهیچخداست که میان و میرن  هایفصلعشق هم مثل 

اهت نمی تونی به رو نمیتونی دل بکنی  کنیو به جلو میریم ولی بعضی جاها گیر می  گذریممی

و ادامه بدی.ولی ی برداردستبمونی تا بگندی یا مجبوری  قدراینادامه.یا مجبور میشی همونجا 

ن . این مدت ماصال  گیر کردم کدومشو می خوام  هاراهمن حتی نمیتونستم بدونم بین کدوم از این 

با زمان حرکت نکردم ولی توان دل بریدن و حرکت کردن  گندیدممیمونده بودم و داشتم 

رده بود م کخیلی بدی در حق کهایننداشتم.نمیتونم زندگی بدون عشق برای خودم تصورم کنم.با 

هنوز عشق تو قلبم زنده هست.کاش بتونم خودمو  شدممیم متوجه کردمیولی به دلم که رجوع 

 ..نجات بدم و باز بلندشم

 

 

 7فصل

 

 

با  سحر بوداز خواب پریدم.نگاه به صفحه گوشی کردم، هازدهبا صدای گوشیم مثل جن 

 .جوابش دادم حوصلگیبی

 سالم_

 سالم عزیزم.خواب بودی؟_

 .دیگه دار شدمبی_
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 .زلزلم بیاد بیدار نمیشی اآلنتو که سحرخیز بودی ولی _

 !کارم داشتی؟_

 !خونه مون بیا  ت بگم اگه امروز کالس نداریبه خواستممیا. آره ه اعصابم نداری_

 خونه شما چه خبره؟_

 .می خواد بره بوشهر کار داره تا پس فردا نمیاد مجید امروز_

 .کار دارم نمیتونم بیام_

 خودتو تو اتاقت حبس کردی؟ کهاینجز  کاریچه_

 .میگم کار دارم_

 .که همه جا تعطیله امجمعه،اس شنبهپنجفردا که _

برای یکی انجام و هفته باید شروع میشه. طراحی سایت هست  آموزشگاه هایکالساز شنبه _

 .آینده تحویل بدم هنوز هیچ کاری نکردم

 !ی بیشتر اصرار کنم؟خب خونه ما خلوته بیا دیگه.میخوا_

 .می خوام که اصرار نکنی چون کلی کار دارم_

 .راحتی خداحافظ هر جورباشه._

 .خدا نگهدار_

دیگه برام اهمیت نداره کی ازم  روزهااز صداش مشخص بود که ازم ناراحت شده ولی این 

 پیشش رفتممیدرد دارم که وقت واسه درمون خودم کم میارم. اگه  قدراینناراحته کی خوشحاله.

 اصال  و منو میکشوند بیرون تا حال و هوام عوض بشه منم  زدمیاز صبح تا شب حرف 

 .نداشتم رو حوصله بیرون و سروصدا

و نشستم صبحانه خوردم. بعد از تمام کردم  سالمیرفتم تو آشپزخونه مامان گرفتار آشپزی بود.

 طورمینهی نبودم فقط شبکه هارو رفتم پای تلویزیون نشستم.دنبال برنامه خاص امصبحانهشدن 

 ..نالیدممیم.زیر لب به ماهواره کردمیعوض 

اینم شد ماهواره آخه؟از صبح تا شب فقط تبلیغات دارن بین تبلیغاتشون ده دقیقه ربع ساعتم _

 .بخوان فیلم پخش کنن.خاک تو سرشون

 چی میگی دختر؟_

نگاه گذرایی کردم و باز زل زدم به  که دستش بود اومد کنارم نشست.بهش گردنیشالمامان با 

 تلویزیون

 ..فلجیم و کجل،پیر،زشت،فکر می کنه ما ایرانی ها چاق ماهواره امهیچی._

 دختر عزیزم که قولشو دادم.  گردنیشالراهی پول درمیاره. بیا اینم  هیاز  هر کی_
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ی مامان.خیل دستشو دراز کرد از دستش گرفتم و دور گردنم انداختم.لبخندی زدم گفتم:مرسی

 .قشنگه

 .دمفرصت بهتری بهت ب هیکردم ولی گفتم تو  اشآمادهمبارکت باشه عزیزم.خیلی وقت بود که _

 .ممنونم_

حوصله هیچی نداری.به و حال  شدهعوضماهی هست که حالت  هیمهتاب تو چت شده دخترم؟_

سالمی  هیپوست و استخون شدی به خدا.آموزشگاهی وقتی هم بیای خونه  ،رسینمیخودت 

.من مادرتم هر کنیمیخودتو زندونی  ری تو اتاقمی خوریمیدو لقمه غذا  زوربه کنیمی

اتفاقی برات افتاده به من بگو.به من نگی به کی می خوای بگی؟ دورت بگردم تو حالت بد باشه 

  منو بابات چجور می تونیم شب راحت سرمونو بذاریم بخوابیم؟

خسته شدم کنترل گذاشتم کنار و گفتم:مامان من حالم خوبه. هیچ  از کلنجار رفتن با تلویزیون

مدت خسته بودم و بدنم کشش نداشت.دارم بهتر میشم شما نگران  هیاتفاق بدی برام نیوفتاده.فقط 

 .نباشید

میوه برام پوست گرفت و گذاشت ی که خر خودتی..هاینگاهنفسی کشید و نگاهم کرد از اون 

 .کنارم گفت:بخور عزیزم

 .چند تیکه موز و هلو برداشتم گفتم:دستت درد نکنه

 .یا نهچیزی بگم ولی نمی دونم وقت مناسبیه  هیمی خوام _

 .بفرمایید مامان_

 دوباره خانواده امیر زنگ زدن و اصرار کردن حداقل امیر بیاد یک بار باهات... _

کرده! مگه  فتم: غلطکامل کنه و با عصبانیت برگشتم سمتش با صدای بلندی گ حرفش رونذاشتم 

گفتم نه چرا گورشو گم نکرده بره؟ من نمی خوام شوهر کنم  باریکبه بچه آدم میگن؟  چند بار

ردم خسته ک ور شما. اگه هم خیلی خواستگاریمفهمیدید؟نه با امیر نه با هر خر دیگه ای که بیاد 

 .بهم بگید تکلیفمو روشن کنم

 به ها روحرفرز صحبت کرده؟ منو بابات کی این مامان با تعجب و ناراحتی گفت: این چه ط

؟خب دوستت داره کنیمیپسر مردم صحبت  در مورد جوریاینشماها یاد دادیم که تو داری 

کار غیر شرع که نکرده. باشه بهش می گم خودشو درگیر تو نکنه.تویی ،کرده خواستگاریازت 

 !و خوشبخت کنیکلمه حرف عصبی میشی چجور میتونی یکی هیبا  جوریاینکه 

نید نمی م. ولم کلیاقتبیگفتم: آره من  زدممی نفسنفسعصبانیت دیگه داشتم شدت بلند شدم از 

 .نمی خوامو ر .هیچکیاصال  خوام 
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 ؟ زنیمیسر مامانت داد  جوریاینمهتاب تو چت شد یهو؟ مگه من چی گفتم داری _

ومدم پایین ا هاپلهو کیف گذاشتم و از مو تتاپلپ،و سریع رفتم تو اتاق.لباس پوشیدمحرفی نزدم 

اومد  باعجلهمامان  بستممیبرداشتم.داشتم بندهاشو  کفشم روخروجی خونه رفتم کنار در 

 با استرس گفت:داری کجا میری؟ باالسرم

 .گور سیاه_

 ؟دارم میگم داری کجا میری مهتاب؟زنیمیحرف  جوریاینچرا _

یز میگم چ هیندارم  اعصابولم کن بذار تنها باشم  خدا تو روایستادم برگشتم سمتش گفتم:مامان 

 پس؟ بریمیتو چرا تاپلپمی خوای بری بیرون _   .بدتر میشه

 زیدو رومی خوام برم پیش سحر.مجید رفته بوشهر می خوام با کالفگی نگاهش کردم و گفتم:

 اونجا باشم.راحت شدی؟

 سالمتبهبود گفت: از اول بگو. برو  م از دستم ناراحته مامان که خیالش راحت شد ولی باز

 .مراقب خودت باش

 .خدا نگهدار_

 .خدا پشت و پناهت_

 .تاکسی دربست گرفتم و رفتم پیش سحر هیاز خونه زدم بیرون و 

شده بودم؟یادم نمیاد سر مامانم داد زده باشم.ای  ادببیسر به هوا و  قدراین تا حاالمن از کی 

جا دیگه پرم  هیگند زدم به همه چی.اگه از  آخه؟ کنمتحملدرد رو  همهاینخدا چقدر دیگه باید 

خوبی من که چیزی  جزبه؟ مگه اونها چه گناهی کردن؟کنممیچرا دارم سر خانوادم خالی 

 ؟ عجول و تند شدم قدراین.چرا خوانمین

 .زنگ زدم به مامانمو طاقت نیوردم  

 مهتاب؟؟رسیدی؟_

 مامان؟-

 م نریختبغض کردم ولی دیگه اشک

 جونه دل مامان!؟_

 .لحظه عصبی شدم هیمعذرت می خوام.دست خودم نبود _

 .تحمل دیدن این حالتو نداریم به خدا،چت شده نگرانتیمدخترم آخه _

 ؟بخشیمیش برات میگم. منو موقعبهخیلی زود حالم خوب بشه و  دممیهیچی مامان قول _

ی برد با خودتمراقب خودت باش عزیزم.لباس شو نبخشه؟هابچهکه  کنیمیتو چه مادری پیدا _

 اونجا بپوشی؟
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 .گیرممینه.یادم رفت,عجله کردم حاال از سحر -

 میخوای بگم بابات برات بیاره؟_

 ؟کار نداریراه بیاد؟خب من نزدیکم  همهایننه،نه.بابا چرا _

 .مراقب خودت باش عزیزم_

 ..خدا نگهدارچشم.خیلی دوستت دارم _

 .خداحافظ دخترم-

تاکسی روبرو خونه مجید نگه داشت بعد از حساب کردن کرایه پیاده شدم و آیفون زدم.سحر 

 .بپرسه کیه در رو باز کرد کهاینبدون 

 کردمیاومد استقبالم ولی گوشیش زیر گوشش بود و داشت صحبت ،شدم نوشوارد خونه 

 .و رفتم رو مبل لم دادم سالمی کردیم

شما چشم..،هست چشم حواسم.خودم حواسم بهش هست....شیدشه مامان..چشم شما نگران نبابا_

 .سالم برسونید...خداحافظ هم

 ..گوشی قطع کرد اومد کنارم نشست گفت:سالم خوش اومدی

 سالم مرسی.کی بود؟_

 .مامان بود نگرانت شده سفارش کرد حواسم به ته تغاریش باشه-

 .بچه که نیستم_

 .عزیزم ولی خب مادره دیگهمیدونم  بلند شد و رفت سمت آشپزخونه گفت:

 .لیوان کافی برگشت.از دستش گرفتم و تشکر کردم هیبا 

 .دارم از سردرد میمیرم نیاز داشتم واقعا  وای مرسی._

 التماست کردم بیای نیومدی چجور راضی شدی؟ قدرایننوش جان. خب بگو ببینم من _

 پشیمونی؟_

 .نه دیوانه.توام آماده هستیا_

 .زد به سرم اومدمبا مامان بحثم شد _

 چرا بحثتون شد؟-

 .آشنایی و صحبت منم قاطی کردم واسهگفت خانواده امیر باز زنگ زدن بیان _

رت عاشق گی خواستگارگیرشون نمیاد تو  خواستگارگفت:واال دخترا با نذر و نیازم ید و خند

 .به بختت زنیمیاومده جفتک 

 ..پشت چشمی براش نازک کردم
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 ؟خوریمیباشه باشه تسلیم. خب ناهار چی لیم باال برد و گفت:دستش رو به نشونه تس

 ساعت یازده وقت ناهاره؟تازه صبحانه خوردم.مگه ناهار درست نکردی؟ اآلن_

بر . بیروننزنم سفیدسیاهدست به  دو روزپاشو انداخت رو اون پاش گفت: نه بابا.مجید رفته گفتم 

 واسه چی گذاشتن پس؟

 .گشادی واقعا  _

 .ز ادبت بیشتر از این توقعی ندارماینم ا-

 .برسم اگه خودت کاری نداری کارهامپس حداقل بذار به _

 کی جلوتو گرفته؟_

م تمام تمرکز شدمیو مشغول طراحی شدم. فقط همین کار باعث  آوردممو از کیفم بیرون تاپلپ

عت سر و مدادمیفکر نکنم. چون باید خیلی زود کارمو تحویل  چیزیهیچروش باشه و دیگه به 

انجام  کارمو راحتیبهبتونم  کهاین به خاطرم تا زودتر تمام بشه. سحر هم کردمیبیشتر  م روعمل

متش با تعجب برگشتم س شدمیبلند  اشخندهبدم با گوشیش خودشو سرگرم کرد که یهویی صدای 

 از پرسیدم چی شده؟

 .هیچی جوک پیامک فرستادن_

جای گوشی دوتا بچه تو بغلش باشه که وقت نکنه به هباید ب آلنارد داده بود  واقعا  این دختر 

 .گوشیش نگاه کنه

نمی دونم چقدر گذشت که با صدای زنگ گوشیم به خودم اومدم. علیرضا بود گوشی رو جواب 

 دادم:سالم.خوبی؟

 خانم مهندس.حال شما خوبید؟ بهبه_

 .شکر خوبم_

 ان شاهلل همیشه خوب باشی.خب چه خبرا؟کجایی؟_

 .رفته سفر خانمش تنها بود منم اومدم دو روزسالمتی.اومدم خونه برادرم.مجید _

 .پس خونه مجردی گیرتون اومده_

 مگه به حال من فرقی هم داره؟_

 .مکردمی وحالعشقفقط  دو روززدیا.اگه من جای شما بودم این  ناامیدکنندهی هاحرفباز _

 .ولی خب جای من نیستی_

 بهتری؟_

 !نمدونمی_
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 .سکوت کردگفتم علیرضا و  آرومسحر با چشم و ابرو اشاره کرد کیه با صدای  

 ..دست خودته. این تویی که میتونی خودتو نجات بدی.باید بخوای چیزهمه_

 .چی بگم واال؟!مغزم کار نمیکنه.به زمان بیشتری نیاز دارم تا بتونم خودمو پیدا کنم_

 .بخواهدر اختیارت هست تو فقط  چیزهمه،زمان هست_

 .مرسی که بهم امید میدی_

 .زندگی با پستی و بلندیاش قشنگه_

 .گیر کردیم هاش پستیتو  فعال  آره ولی ما که _

 .خوب نزدیکن شک نکن روزهای_

 .بازم مرسی_

 .حالتو بپرسم خواستممیخب کار نداری فقط _

روز زنگم خورد ادامه دادم( راستی دی ذهنمبه  ایجرقهلطف داری.مرسی که زنگ زدی.)_

 !زدی که حالم خوب نبود.یادم رفت بپرسم چیکارم داشتی

 .دانشگاه ازت بپرسم در مورد خواستممی_

 خب؟_

 .دیگه وقتهیحاال بذار واسه _

 .نه بپرس راحت باش_

 برم دانشگاه؟ ماهبهمنبدونم نظرت چیه از  خواستممی_

 .رفتنت مهمهخودت بهتر می دونی.اگه وقت و عالقه داری خوبه بری. دلیل _

سی و دوسالمه ولی بهت گفتم که چقدر به کامپیوتر عالقه داشتم ولی نشد ادامه  اآلندرسته  _

 .که می تونم برم و یاد بگیرم اآلنبدم. دوست دارم 

 .که نیاز داشته باشی بهت درس بدم هر چیزیمن می تونم  اگه قصدت یادگیریه فقط_

 .ونه ما از پسش برنمیایمشما خیلی گر هایکالسخندید و گفت:خانم 

 .منم در جوابش خندیدم گفتم: واسه دوستان نصف حساب میشه

 .دانشگاه برم ارزونتره نمی صرفه کنممینه هرچی فکر _

 .الحق بچه بازاری_

 ..خب دیگه_

خارج از شوخی اگه بخوای کل سیستمو یاد بگیری من می تونم بهت آموزش بدم دیگه بری _

و ساعتشو مشخص کنی واسه کالس خصوصی. ولی  آموزشگاهبیای  دانشگاه چیکار. میتونی

 .ازت بگیرن و دستمزد منو نگیرن آموزشگاهکه فقط درصد  کنممیمن هماهنگ 
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پولش نبود. تو خودت  به خاطرآخه؟ منم شوخی کردم  کنیمیمهربونی چیکار  همهاینتو با _

 .ذاریبخوای واسه منم کالس ب کنیمیکلی کالس داری دیگه وقت ن

برگزار میشه  اوقاتبعضیم نصف شده وقت زیاد دارم.کالس خصوصی هم که هاکالسامسال _

 ؟افزارسختمی خوای یا  افزارنرمکه زیاد خستم نمیکنه.حاال 

 .هرچی نرمش خوبه_

 ..شیطنت خاصی گفت هیاینو با 

 .مهماهنگ کنی ها روکالستماس بگیر تا  آموزشگاهخجالت بکش.باشه.پس شنبه با _

 ..رفاقت شاخ و دم ندارها_

 .متم هفت متر بودمتر,دُ  یکگوش هات  اآلناگه داشت _

 .بینمتمیگفت:از زبون همیشه پیشت کم میارم.خب شنبه   بلند خندید

 پس تا شنبه خداحافظ_

 ..خدا سعدی_

 حالمو عوض کهاینبرای  حلیراهچیزی بگم قطع کرد.خیلی شیطون بود.همیشه  کهاینقبل از 

 .داشت کنه

باال انداخته و زل زده بود بهم،دست به سینه نشسته و منتظر  ابروها شونگاهی به سحر کردم 

 یعنی چیه؟ به معنی بود براش تعریف کنم.شونه مو باال انداختم سرمو تکون دادم

 یم؟خبربیخبریه ما _

 مگه بچه دبستانی هستم اگه این نشد برم با اون یکی؟_

 .صمیمی نبودید جوراین قبال  ی دکرمیخیلی صمیمی صحبت _

 .خب هرچی با گذر زمان عوض میشه_

 ی؟خبربیآره خب.هنوز ازش _

 .نفسمو با صدا دادم بیرون.چایی مو برداشتم خوردم

 .چرا خبردارم_

 از جاش بلند شد اومد کنارم نشست گفت:جدی؟!بهت زنگ زد؟

 ..نه_

 پس چجور ازش خبردار شدی؟_

 .دکرمیرفتم شرکتی که کار _

 خب؟_

 .کردنمیاونجا دیگه کار _
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 رفت توهم گفت: وا؟این چه خبریه که تو ازش داری؟ اخم هاش

و  اتفاقات قلبم گرفت یادآوریبراش تعریف کردم،حتی صحبتم با علیرضا. دوباره با  چیزهمه

. دوست رفت فرورسوند.خیلی ناراحت شد و به فکر  چشم هاماز گلوم به  راهش روبغضم 

 زورهببهم خیانت کرده گریه و  جوریاینکسی که  به خاطر خواستممیه گریه کنم.ننداشتم دیگ

تونسته بودم خودمو کنترل کنم.سری تکون داد گفت:چقدر آدم پست و نامردی بود.خب چرا به 

 و مهسا نگفتی؟ من

 !چیو؟_

 ؟باهم رابطه داشته باشید و رفتی شرکت کهاینپافشاری داشته واسه  قدراین کهاین_

 حوصله خودموهمو نمی دونستم باید چیکار کنم.تو شوک بودم حال  اصال  حالم بد بود  قدراین_

نداشتم حتی.اون روزم که با علیرضا صحبت کردم چون خودش زنگ زده بود منم داشتم 

 .ترکیدممی

نداشته.بزنم فکشو بیارم  تو روچی بگم واال؟!اتفاقی هست که افتاده خاک بر سرش لیاقت _

 ؟وکاریکسبیین.فکر کرده پای

نمی خوام راجب این اتفاق حرف بزنم.خیلی خسته شدم توان تحمل کردن  واقعا  سحر بیخیال._

 .واقعا  ندارم رو مشکل و بال  همهاین

شد و پشت کمرمو با  ترنزدیک.سحر بهم دادممیرو سرم گرفتم و شقیقه مو ماساژ  دست مو

 .دادمیدستش ماساژ 

ضعیفه. تو ثابت کردی اگه  هایآدمواسه  آوردنیزم.تو باید قوی باشی.کم اشکال نداره عز_

 .اراده کنی می تونی کوه رو جابجا کنی.خدابزرگه.به خدا توکل کن

،کاری که بهش عادت کرده خوردممی تأسفچیزی نگفتم و سکوت کردم.داشتم به حال خودم 

 .بودم و شده بود کار همه روزم

 .م خودمو ببخشم.خیلی در حق خودم بد کردممی دونی سحر من نمی تون_

 . شایدکنیمیو دوست داشته باشی واسش همه کار ر تو فقط دوستش داشتی وقتی هم یکی_

 .بعضی جاها اشتباه کردی اما تا اون حد بزرگ نیستن که بخوای خودتو مجازات کنی

ت. آدمی پیدا ی له کرد و رفرحمبیغرورم،شخصیتم رو گذاشتم رو زمین و اون با نهایت _

 !خودشو عذاب بده و به خودش ضرر برسونه؟ جوریاینمیشه که 

متوجه کنن که  تو روهم بقیه بخوان  هر چقدرنمیبینه. چیزیهیچعشق هیچی حالیش نمیشه._

ولی هیچ کاری نمی  بینیمیشو هابدی و دروغ هاش،ی یا خودتم اشتباهاتشرداری اشتباه می

 .کنیمیضی جور را هیتونی بکنی و خودتو 
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اشتباه نکرده. ،می گهخودمو قانع کردم و گفتم داره راست  هر بارخیلی کارها کرد ولی من _

غرورمو له کردم و شخصیتمو خرد کردم که حتی  قدرایننمیتونستم حقیقت رو قبول کنم. من 

بگم من کم کاری کردم و غرورم اجازه عاشقی و  که اگه از دستش دادم حسرتی نداشته باشم

 .بخش رو نداده. دیگه هیچی برام نمونده. انگار یکی منو انداخته تو فاضالبب

 واقعا  از دست میدن ولی اگه دوباره تالش نکنن رو شون چیزهمهو شکست می خورن  هاخیلی_

باید  آلناشکست خوردن.تو باید به خودت بیای و باز تالش کنی تا بتونی خودتو به دست بیاری.

 .ت بسازییبلندبشی و واسه خودت غرور و شخص دوبارهبرای خودت تالش کنی.

م.حالم از خودم بهم شدمیآدم دیگه  هیو  گرفتممیمغزم کار نمیکنه.کاش آلزایمر  واقعا  اوف.._

 .می خوره

روزت تغییری نمی کنه. می دونم  حال واول از همه باید خودتو ببخشی.تا خودتو نبخشیدی _

بودی که آینده و آروزهاتو با بودن اون ساختی و چشم به  یکس با میسال و ن کیخیلی سخته.تو 

 چیزیهیچراه روزهای خوب بودی ولی یهو از خواب بیدار شدی دیدی همش دروغ بوده و 

احساس شکسته تنها موندی.ترسناکه اما باید بپذیری.  هیوجود نداره.اون رفته و تو با 

یشتر پافشاری کنیم و ادامه بدیم بیشتر چیزی که ما می خوایم نمیشه ولی هرچی ب اوقاتبعضی

دتر شه باید زوا.چیزی که قرار نیست بشه و قرارم نیست با تو جفت و جور ببینیممیضربه 

و . تو چندین بار شانس اینو داشتی خودتبینیمیقبول کنی و تسلیم بشی وگرنه لطمه بیشتری 

شکستی. اما ناامید نباش زندگی  همینم بیشتر به خاطربودی  مصممنجات بدی ولی ادامه دادی و 

 .ادامه داره

 ..هعی_

 ؟خوریمیخب بسته دیگه چونه ام درد گرفت.بگو ببینم ناهار چی _

 .باال میارم بینممیکور شده,غذا  واقعا  اشتهام  نمدونمی_

امروز از این خبرا نیست باید غذا بخوری. من کوبیده می خوام سفارش بدم واسه توام  _

 سفارش بدم؟

 .سفارش بده با مرغ پلوزرشکه واسم ن_

 .آفرین دختر خوب این شد_

م رسید.خودش رفت و سفارش ه زنگ زد و ناهار سفارش داد. یکم دیگه حرف زدیم تا ناهار

 .گذاشت رو میز گفت:بیا ناهارمونم رسید غذا رورو گرفت وقتی برگشت 

 رد گفت: تو مگه لباس نداریشستم و اومدم پشت میز.سحر نگاهی بهم ک دست موبلند شدم رفتم 

 .ین مانتو نشستیهم بااز وقتی اومدی 
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خرد بود که فراموش کردم با خودم لباس  اعصابم قدراینچی تنمه. اصال  .یادم رفت وایای_

 .بیارم

 من برات بیارم؟ پوشیمیاز پشت میز بلند شد گفت:خب چی 

 .بیارماکسی  هی_

که پایین دامن و آستینش نقش و نگار قشنگی بود   ایقهوهماکسی  هیباهم رفتیم تو اتاقش و 

 انتخاب کردم. رو کردم بهش گفتم:تمیزه؟

وسواس  به خاطرتمیزه.اینم فهمیدم  معلومهدستشو به کمرش زد گفت:شما فکر کردین من کثیفم؟

 .خرکی که داری گفتی ماکسی بده و شلوار و پیرهن نخواستی

ن و ماکسی پوشیدم.از اتاق اومدم بیرون و باز رفتم رفت بیرو.کردم و تشکرلبخند کمرنگی زدم 

 .پشت میز نشستم.شروع به خوردن ناهار شدیم

نگرفته و باشگاه  وزناضافهبود ولی  کردهازدواج کهایناز اندام و چهره هیچ نقصی نداشت.با 

پوست  .رسیدممیبود. هم قد هم بودیم فقط من یکم بلندتر به نظر  قرار دادهرفتن رو تو الویتش 

شده  ترجذابکوچیک و نوک باال و لب غنچه ایش خیلی  فرم بینیسفید با چشم خمار عسلیش که 

بود.موهاشو ندیدم از سر شونه اش پایین تر اومده باشه.سمت چپ موهاش از سمت راست 

ونه بودیم چون خکه دل داداشمو حسابی برده بود. دبیرستان داشت که  فندوقیبلندتر و با رنگ 

هر ا مدرسه ده دقیقه فاصله داشت پیاده میومدیم. سه کوچه باالتر از ما بودن.یادم میاد مون ت

و متلک می نداختن،سحر از بس  شدنمیرد  پسرهاحسابی  شدیممیاز مدرسه تعطیل  وقت

م برم وسط تا دعوا خاتمه پیدا کنه. شدمی. منم مجبور میفتادشیطون و قلدر بود باهاشون دعوا 

 .همون وسطا کتک خوردم مه چند بارد ناگفته نمان

 ..گرم صحبت شدیم

 ؟آوردمرحیمی  آقایمهتاب یادته چه بالیی سر _

 .بیچاره آوردیبال سرش  قدراینمیگی؟ کدومشو_

کی بیچاره؟اون یا من؟ باهام سر لج افتاده بود خرداد انداختم مجبور شدم شهریور برم امتحان _

 .بدم

 .اهات خوب بودتو اگه یکم فیزیک می خوندی ب_

.اکلیل ریختم رو صندلیش وقتی نشست و بلند شد رهنمیاون روز یادم  وقتهیچوای خدایا _

 .زدمیپشتش چجوری برق 

 .س منفجر شداکالکل_
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 ..کارهایی که کرده بودیم کلی خندیدیم یادآوریبا 

ان رفتم امتح اکلیلی..شهریور که آقاین گفتمیی مدرسه بهش هابچهحقش بود.بعد از اون روز _

پنچر کردم.اومدم یکی فقط پنچر کنما  ماشین روبدم؛بعد از امتحان با شیشه دوتا الستیک عقب 

 ..گفتم نه بذار دوتا کنم تا بیشترحالشو بگیرم

کم  و انضباطمو نوشتنمیمن  پایبهی کردمیگفتم:خدا نکشتت.خیلی از کارهایی که  خندیدم و

 .کردنمی

 .فیق باشی باید این دردسرهارو هم داشته باشیر با منخب دیگه وقتی _

آره واال.فقط اون روزی که اومدی هرچی تو کیف فاطمه محمدی بود خالی کردی تو سطل و _

 گم و گور کردی شوهاکتاب

 !کثافت رفته بود گزارش منو به مدیر داده بود منم تالفی کردم.دختره خبرچین_

ر مدیریه کرد بعدم رفت ازت شکایت کرد.با پیدا نکرد مثل خر گ شوهاکتابهرچی گشت _

قلدر برخورد کردی خیلی جدی جدی گفتی من نکردم مگه مدرک دارید مگه شاهدی  چقدر

دارید؟! که مدیر عصبی شد یکی زد تو گوشت توام کم نیوردیا زدی و گیس کشیتون شروع شد. 

 ..هفته اخراج شدی هی

گند اخالق بود که ترشیده شد.مامان  قدرینابه جانبی به خودش گرفت گفت:بیشعور. حالت حق

بابام تو گوششم نزده بودن که اون زد. خب کیفمو هم نگاه کردن چیزی توش نبود.الکی انداختن 

  .گردن من

دعا  !نکردی اینکا روگذاشتم جلو دهنم گفتم:دختر تو خیلی دیگه پرویی.هنوز میگی  دست مو

 .روز مدرسه یا اداره آموزش پرورش میریتون رو داداشم برن وگرنه هرهابچه کنممی

بچه مون باید به مادرش بره.بچه فضولی نکنه که بچه نیست.منم تازه خیلی چیزا بهش یاد _

 .که چجور خوش بگذرونه دممی

 گذرونیه یعنی؟اینا خوش_

 پس چیه؟_

 .هیچی باتو نمیشه بحث کرد_

 .مجید عاشق همین شیطونیا شد_

 .یمعلوم نیست چجور مخشو زد_

 .بودم که مجبور شد منو گرفت چشم هاشجلو  قدراین _

 .اینم نبود جزبهزدم زیر خنده گفتم:
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م نمیورد و واسه تعریف حرف ک وقتهیچ.شدمیم حالم خوب کردمیبا سحر صحبت  هر وقت

داشت.با صحبت و تعریف کردن روزمون به شب رسید.قرار بود فردا مهسا هم ها  کردن حرف

عت یازده شب شد که سحر رفت خوابید منم گرفتار کارم شدم. تا ساعت دو پای بیاد پیشمون.سا

بم و باید بخوا راحتیبهنمی تونستم  هاشبچون ،فتم تو اتاق بغلی خوابیدمسیستم موندم و بعد ر

 بخشآرامتا خوابم ببره.چند روز هم بود که دیگه قرص  گرفتممییک دور واسه دلم عزا 

 .رفتممیواب و سخت به خ خوردممین

واسه هزارمین  دادیممیبهم  من و محسنکه  هاییپیامدراز کشیدم هندزفری گذاشتم تو گوشم و 

ه ک ایعالقهدکمه پیام بنویسی اما عشق و  همهاین باوجودچقدر سخت بود  کهاینخوندم.با  بار

معرفت و از ،ش که از دوست داشتن از وصالهاپیام.با خوندن کردمیداشتم کار رو آسون 

تو رویاهامون یا بهتر  ایآیندهباهم چه  د.دان هاییقولمردونگی گفته بود اشک ریختم.بهم چه 

احساس من. احساسی  جزبهبینمون دروغ بود  چیزهمهبگم تو رویام ساخته بودم اشک ریختم. 

م غصه خوردن داشت حال همهایناز ،مونده.از این حالم خسته شده بودمکه دیگه چیزی ازش ن

یکی بیاد  خواستمیدلم !خواستمیدلم نجات ،دیگه تحمل غم و غصه نداشتم،خوردمیبهم 

که خیلی چیزها  اآلنناراحتی و دروغ دور کنه.  همهاینبگیره و منو از این شهر از  دست مو

 شدیممی تونستم تکلیفمو مشخص کنم و تصمیمی برای خودم بگیرم ولی مگه  شدهروشنبرام 

از  آدم دیگه ای بشی؟ مگه میشد یهاز عمرتو فراموش کنی و از فردا  دو سالیهویی نزدیک 

باشم؟ من با عشق جون  اخالقخوش؟ مهربون و باشم شادو بخندم ،سابق بگم فردا بشم مهتاب

 آلناگرفته بودم و تونسته بودم بزرگ بشم،به همه محبت کنم همه رو دوست داشته باشم ولی 

یگه اید قوی باشم.من د،بو پاک کردم دیگه نباید گریه کنمبود.اشک هامتغییر کرده  چیزهمهدیگه 

 دادهازدست.خودمو کنممیفکر ن زییچدوباره سر راهم قرار بگیره به هیچ کهاینجز انتقام و 

دلم  کردمیو التماس  زدمیبودم،خودمو ازم دزدیده بود,من!بهش اجازه دادم.اگه یکی جلوم زانو 

پر از نفرت  خواستممیی جز خودم نمی سوخت. سک یگه دلم به حال هیچبه حالش نمی سوخت.د

کینه و انتقام تو دلم باشه که صدسالم بگذره ازش کم نشه تا روزی که خدا  قدراینو کینه باشم 

 .بهم فرصت انتقام بده

 

 یک ساعتم ولی بعد از شدمیم و دلتنگش کردمیحالت مشخصی نداشتم..یهو گریه 

دیگه نه می تونم  دیدممیم کردمیم. خوب که به دلم نگاه شدمینه و نفرت پر کیت،یانعصب

ی یادم نمیاد از کس  که بزرگ شدم اآلنتا  امبچگیدوستش داشته باشم نه توان انتقام داشتم.از 

 اگه یکی بهت بدی کرد اونو ببخش گفتمیباشم. مامانم همیشه بهم  ایکینهانتقام گرفته باشم و 
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 .نباید آسیب برسونی کسیهیچبه ،رو دوست داشته باشی تو باید همه

 ودرروبزنکاش حداقل تا این حد بخشنده نبودم تا بتونم از خودم دفاع کنم تا بدونن دوره 

 .و خوابم برد کردنمیسنگینی  چشم هامشده بود که  ومیشگرگ... هوا شدهتمام

 

 .ل تا مهسا اومده و با سحر گرم صحبتهظهر بود.رفتم تو ها دوازدهوقتی بیدار شده بودم ساعت 

 .سالم_

 .دوتاییشون سرشونو چرخوندن سمت من و سالم کردن

 .سیبی برداشتم و گاز زدمن،صورتمو شستم نشستم کنارشو کهاینبعد از 

 مهسا با لبخند گفت:خب چه خبرا خواهر عزیزم؟

 خبری نیست.تو چه خبر؟_

 .ه من رسید صدتا بهونه میاری که نیایسالمتی شما.خونه داداشت میای وقتی نوبت ب_

 .نیست.تو که حالمو بهتر می دونی.. حوصله ندارم بعدم کلی گرفتارم طوراین_

 .تشریف بیاری خوشحال میشم_

 .مرسی عزیزم_

 راستی مهسا مگه حسام جمعه هم سرکاره؟سحر:

 نه چطور؟_

 .نمیذاری بیرون پاتو عمرا  آخه حسام خونه باشه تو _

واسه خودمون وقت بذاریم.همش تو خونه بشور و  اوقاتبعضیاهم نیاز داریم نه عزیزم م_

 بساب مگه تمومی داره کار خونه؟

 دو روز مردهاحال هب شنبه و جمعه نمیشناسه،خوش اصال  وای دست نذار رو دلم،کار خونه _

 .آخر هفته استراحت می کنن ولی ما چی؟کیه که قدر بدونه

ی دارید جورسی بگیید که شما دوتارو نشناسه. فتم: اینو پیش کبا تعجب بهشون نگاه کردم گ

اتونم فقط میریزن و هپنج تا بچه قد و نیم قد دارید شوهر کنهمیکسی ندونه فکر  نالیدمی

 . خوبه از هفت روز هفته سه،چهار روزش یا بیرونید یاهم خونه ماماننمی کننشماهارو درک 

 .اتونه

 درک کنی که چقدر ما روی نرفتی تو خونه خودت نمی تونی سحر سری تکون داد گفت:تا وقت

 .که کنیممیو کار  کشیممیزحمت 

مهسا هم برای حمایت از سحر ادامه داد:خوب گفتی سحر جون. ایشون که حتی تو خونه باباشم 

 .نیست حداقل ببینه مامانش چقدر زحمت کشه
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بردن به  ور شما زوربهکج کردید خونه بخت راهتونو  جایبهانگار  زنیدمیحرف  جورییه _

 .ین شوهر نکنیدخواستمیزندان و دارن ازتون بیگاری میکشن.

 .سر خونه زندگی خودمون رفتیممیروزی  هیمهسا:خب ماهم مثل بقیه باید 

 .دلشون به شماها خوش کردن شوهرهاتونبیچاره _

یم.مردم از گشنگی از سحر از جاش بلند شد گفت:از خداشونم باشه. مهسا بیا کمکم غذا بکش

 .صبح تااالن هیچی نخوردم

مهسا هم برای کمک رفت تو آشپزخونه منم مشغول تلویزیون دیدن شدم. از بچگی عالقه زیادی 

 .به تلویزیون داشتم.یکی از تفریحاتم وقتی که وقت اضاف میوردم تماشای تلویزیون بود

دیم دوباره کنار هم نشستیم مهسا رفتم نشستم و ناهار خوردیم.بعد از ناهار اوم،صدام زدن

 گفت:مهتاب؟

 جانم؟_

 چند وقته جلو آینه نرفتی؟_

 یعنی چی؟_

ه دلم میگیره.این چ بینمتمی هر وقتهست که آرایشگاه نرفتی.به خدا  دو ماهیفکر کنم یکی _

 ؟عزیز دلموضعشه 

 .راحتم_

 مشکی شوگاه. لباس یعنی چیو راحتی؟ آدم اگه عزیزشم بمیره بعد از چهل روز میره آرایش_

 !کنیمیداری با خودت  جوریاینو که از دست ندادی ر درمیاره. تو که زبونم الل کسی

 .خیال حوصله ندارممهسا بی_

 .به خودت نرسیدی اصال  .ببین چقدر الغر شدی می گهخب مهسا راست _

بین موهات  یتارهامامان و بابا چقدر این حالتو ببینن و غصه بخورن؟چقدر این  خواهر جونم_

که از نون ایامان و بابا هستی دلخوشیشتو فقط کنار م اآلنکه سفید شده ببینن و تحمل کنن؟ 

بشینی کنارشون باهم صحبت کنید احساس تنهایی نکنن. ولی داری به  بر می گردیسرکار 

 .کنیمیظلم  امبیچارهخودت و اون دوتا 

 .من کاری نکردم که ظلم باشه یا ثواب_

 یزنینمکلمه حرف با مامان بابا  هیتو اتاقت زندونی هستی یا هم میری بیرون و همین که _

خودش ظلم بزرگیه. منو سحر امروز نوبت آرایشگاه گرفتیم تو چه بخوای چه نخوای مجبوری 

 .با ما بیای

 من نمیام.بعدشم چه آرایشگاهی جمعه باز بوده؟_
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.اگه بهش بگی جمعه هم کار اال شهرهبسحر:این آرایشگاهش تو خونشه و مشتریاشم فقط از 

 .کنهمی

 .واسه من فرقی نمیکنه_

ا این من باشم، ب شدنمیباورم ایستادم  ونه کار رفتم تو اتاق. جلو آینهبهبهحوصله نداشتم و 

چروک  چند تا.صورتم از خستگی نشدهاصالحموهای ژولیده که موخوره گرفته بود.ابروهای 

گودی چشمم  به خاطر،شناختنمیمدت گریه کرده بودم کسی منو از بس این .ریز انداختم بود

عوض کنم از بس استفاده  هام رو یشیآرامعتادم.فکر کنم برم خونه باید لوازم  کردنمیفکر 

 .گذشته حتما  نکردم تاریخشون 

 وقتهیچ؟ دیگه از اون لبخند و نگاه نافذم خبری نبود. منی که کارکردمچی با خودممن  واقعا  

. زن شدنمیحاال یک رژلب ساده هم تو کیفم پیدا  رفتمنمیآرایش از خونه بیرون  بدون

 .ترهاز من جوون امسالهچهل

مانتومو پوشیدم و  حوصلگیبیبودن.منم با  شدهآمادهیکم چرت زدم و بیدار شدم.سحر و مهسا 

وی بهم برسه. رباهاشون رفتم. به آرایشگاه که رسیدیم اول گفتن من برم بشینم تا آرایشگر 

قد کوتاهش کفش  به خاطرکه   صندلی مخصوص نشستم آرایشگر زن جوون و خوشگلی

 پوشیده بود. با لبخند نگاهم کرد: خب عزیزم.فقط اصالح داری؟ بلندپاشنه

 .آره_

 .لطفا  مهسا برگشت گفت: بعد از اصالح.رنگ مو و یکم کوتاهی مو هم انجام بدید 

 .کنممیکوتاهم ن کنمنمیولی من موهامو رنگ برگشتم سمتش با اخم گفتم:  

)به آرایشگر نگاهی انداخت و وهاتو رنگ نکردی.موخوره هم گرفتیبعد از عروسی من م_

 .یدچتری بزن لطفا  بزنید.جلو موهاشو هم  شکالتییکم نوک گیری کنید براش و رنگ ادامه داد(

منو چه مدلی  می گهرایشگر نگاهش کردم.این چه مدلشه مگه من عروسکم که به آ وواجهاج

 دربیاره؟

نیست. هر چی که ایشون  ایچارهآرایش مردد نگاهم کرد منم سرمو گذاشتم رو صندلی گرفتم:

 .لطفا  گفتن انجام بدید 

 .شد و گرفتاربستم  چشم هامو

 .گرفت  اصالح کردن کلی دردم دو ماهصورت کم مویی داشتم ولی بعد از یکی  کهبا این

 .موهامو رنگ کرد و رفتم کناری نشستم تا نوبت به سحر و مهسا برسهبعد از اصالح 

زه اگذشت اومد موهامو شست و پشتشو نوک گیری کرد چند بار تاکید کردم که اند یک ساعت 

ه ببند انگشت بیشتر موهامو کوتاه نکنه. جلو موهامو هم تا روی ابروهام چتری کوتاه کرد.  دو
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جوش نزنه ماسک زد و ورم صورتم خوابید. کارمون دیگه صورتم زخم نشه و  کهاین خاطر

ی ماه شد واقعا  آرایشگر گفت:مهتاب خانم.حاال  بریم خواستیممیحساب کردیم و تموم شده بود 

 .رژ قرمز هم واست بزنم که تکیمل بشی هیبذار 

 نه ممنونم.دستتون درد نکنه._

 .چیزی به لبت نزدی که خشک شده قدراینسحر هولم داد گفت:وای دختر تو چقدر ناز داری  

کنار آرایشگر و رژ قرمز برام زد. رفتم جلو آینه؛جمله لولو میری   دیگه حرفی نزدم و رفتم

. دوباره شادابی به چهرم برگشته بود.رنگ کردمیمن صدق  در موردداخل هلو میای بیرون 

اما خیلی  شدممیکم اذیت . موهام جلو چشمم بود و یدادمیفندقی موهام پوستمو روشن تر نشون 

قشنگ بود.چهرمو کلی تغییر داد.با تغییر صورتم حالمم عوض شد و سرحال تر شده بودم.با 

ترمیم نشده بود اما دیگه از اون حال و هوا  امشکستههنوز بی حس و خسته بودم و قلب  کهاین

 .مکشیدمیاومده بودم بیرون و راحت تر نفس 

فتیم بیرون. قرار شد شام بیرون بخوریم.تو ماشین نشستیم و طبق از آرایشگر تشکر کردیم و ر

منم صندلی عقب بودم. فردا اولین روز زندگی پاییز  دستشبغلمعمول سحر راننده بود مهسا 

.دیگه نیاز به کولر نبود شیشه ماشین زدم کردمیفصل به فصل هواش تغییر  دقیقا  بود.شیراز 

می رم م بهترین فصل عمکردمی.تابستونی که فکر کردمیپایین و نسیم خنکی صورتمو نوازش 

داشت  اینامهبرباشه شد بدترین و کذایی ترین فصل زندگیم. نمی دونم این پاییز برام چه  تونست

.یعنی دردی بزرگ تر این برام وجود نخواهد ددیگه بدتر این قرار نیست سرم بیااما می دونستم 

 .داشت

 ؟بریمخب میگید شام کجا _

 .صدای سحر از افکارم اومدم بیرون. مهسا گفت:نمی دونم ولی حس فست فود خوردن ندارم با

 خب مهتاب تو چی میگی؟_

 .خودتون بگید من اوکی هستم برام فرقی نداره هر جا _

 ؟ گاز)میدان آزادی( یفلکهبریم  _

ی بعدم سواردوچرخهپارک آزادی  بریمتو این هوا خیلی میچسپه. اول  اآلنمهسا گفت:وای آره.

 .شام بریم

نزدیکتون باشه وگرنه روزتون شب  حتما  شهربازی و پارکی  هیشما دوتا هرجامیرید باید _

 .نمیشه

داشتی.حاال واسه ما ادای  ما رو وروزحالپیش  دو ماهتا همین یکی  شما همو گفت:ید خندمهسا 

 !؟در میاری هابزرگمامان
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 .ود بود شوهر کنیدید هنوز زکردمیعروسک بازی  شما باید_

 .شدنمی مرگذوقی داشتن سواردوچرخهواسه  هابچهمهسا و سحر دیگه هیچی نگفتن و مثل 

ن حرکت کردیم. وقتی رسیدیم سه تا دادمیرسیده بودیم پارک و سمتی که دوچرخه هارو کرایه 

 .دوچرخه گرفتیم و رفتیم دور بزنیم

از سحر نداشت ولی بدتر  کمیدستهم البته ی سحر از همه مون بهتر بود.مهسا سواردوچرخه

به کسی  خواستممیی کنم اگه سواردوچرخها نمی تونستم راحت هاز همشون من بودم. مثل اون

 مکردمیبقیه رو ناکار  زدممیم وگرنه یا کردمیی سواردوچرخهراه مستقیم و خلوت  هی نخورم

 .رو یا خودم

 آروممنم خیلی ؛و کورس می ذاشتن با بقیه زدنمی جیغ،شده بودن هابچهمهسا و سحر که مثل 

 .رفتممیخط رو گرفته بودم و راه خودمو  هی

 .حرکتی براتون برم که تو عمرتون ندیدید هیمی خوام  اآلن_

 .نکن سحر داداشم فردا بیاد تا نصفت تو گچه_

که خیلی زیاد تمرین کردم حاال ببین حال این پسراهم بگیرم  حرکت رواین  مهسا جوننه _

 ؟؟کارکنیخوای چیادعاشون میشه. اومدم نزدیکشون گفتم: می

قسمت از پارک حوض خیلی بزرگ و مستطیلی  هی. بینیدمی اآلن کنیدتحمللحظه  هیخب _

پرش اومد لبه طولی حوض  هیداشت سحر از چند متر عقب تر از حوض با سرعت اومد و با 

تک چرخ زد و داشت طول حوض رو می روند.   که یهو کردنمیدیگه همه داشتن بهش نگاه 

که یکی دومتر بیشتر نمونده بود یهو چرخ دوچرخش کج شد  زدنمیداشتن براش دست و سوت 

سریع دوییدیم سمتش.چند نفرم اومدن  مهساو  و خیلی وحشتناک با صورت خورد زمین. من

 ..نخندیدمیهم داشتن بهش  هابعضی باالسرش

 ؟حالت خوبه؟چیزی نشده؟تا بهش رسیدیم گفتم:سحر

کف دستش خاکی و خونی شده بود بهم زد و تمیز  زیر بغلشو گرفتیم و بلندش کردیم.  آروم 

 .کرد

گذاشتم زمین که صورتم آسیب نبینه. خاک برسر دوچرخه  دست مونه خوبم. با عصبانیت گفت:

 .دممی. دوچرخه کج بهم میدن حاال میرم جوابشون شعورهابیهاشون.

 شد کج؟ اآلنباهاش بازی کردی  همهاین؟ درآوردیت: دوچرخه کج از کجات مهسا گف

 .برومو بردنآغلط کردن _

میاد. شما به  سوختهدماغکنارمون رد شدن گفتن: بو  آرومدوتا پسر که اوناهم دوچرخه داشتن  

 .شوییلباسبریی پشت دوچرخه بشینی برو پشت ماشین ی این که جا
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احمق. همین کاری که من کردم شما ،گفت: رو آب بخندین دوفریادداسحر صداش دراومد و با 

 .بیچاره؟ چقدر بیشعورید کنیمیتو خوابم نمیتونی...چرا فرار 

 صورتشالش از سرش افتاده بود و موهاش به ،انداختم کل هیکلش خاکی شده بودنگاهی بهش 

ه بود.می دونستم . خندم گرفتدادمیداشت زیر لب به همه فحش .نامنظمی رو صورتش ریخت

و مهسا رفتیم دوچرخه هارو تحویل  اگه بخندم تمام عصبانیتشو رو سرم خالی می کنه. من اآلن

و ولی دیگه نتونستم جلو خودم خندیدممی آروم آروم. یه کبابی کنار پارکرفتیم  تاییسهدادیم و 

ر ی سحچ. هرمدومیشک ا چشم هامخندیدم که از  قدراینم.خندیدمی بلندبلندبگیرم و ایستادم و 

نمی تونست جلو خودشو بگیره و شروع به خندیدن  مهسا همم.خندیدمیبیشتر  کردمیدعوام 

گرفتم.با خنده گفتم:وای سحر ببخشید ولی تو عمرم ندیدم یکی  دردشکمخندیدم که  قدراینکرد. 

 .ضایع بشه.خیلی حرکتت خوب بود لعنتی جوریاین

سرت. اینم از خواهرشوهر ما!آماده واسه مسخره کردنمونه. پس گردنی زد گفت:خاک تو  هی

 دیگه از بقیه چه انتظاری دارم؟

 ...گفتی دوچرخه کجه بلند شدیسحر خودمونیم خیلی باحال افتادی بعدم _

مهسا که اینو گفت باز زدیم زیر خنده...خیلی وقت بود که نخندیده بودم،خیلی وقت بود از ته دل 

کلی خندیدیم احساس  کهاینن خنده بر هر دردی دواست. بعد از گفتیمشاد نشده بودم.راست 

 .داد دستهمسبکی ب

میز  هیرو کلی میز و صندلی گذاشته بودن و فضای خیلی خوبی ایجاد شده بود.پشت داخل پیاده

خوب بود که تصمیم گرفتم تا وقتی اونجا هستیم به  قدرایننشستیم و سفارش شام دادیم. هوا 

 خندیدن. م برایتاده بود سوژه ای پیدا کرده بودیفکر نکنم. با اتفاقی که برای سحر اف چیزیهیچ

خوردیم ده  انرژیبعد از این شام رو در فضای شاد و پر ..آوردنبعد از ربع ساعت سفارشمونو 

فردا  خونه خودمون. برمراست هیمو تو ماشین گذاشته بودم تا تاپلپنشستیم و رفتیم.  ایدقیقه

. اول مهسا رو رسوندیم و بعدشم من. شدمیم شروع هاکالسد از بوشهر برمیگشت و منم مجی

 .که حواسش بهم بود و نذاشت بهم بد بگذره تشکر کردم دو روزاین  به خاطراز سحر 

خاموش بود و  هاالمپوارد خونه شدم ی که داشتم با کلید آرومساعت از دوازده گذشته بود 

بودن. راهی اتاقم شدم.بعد از عوض کردن لباسم.رو تختم نشستم و آهنگ مامان و بابا خوابیده 

 .گذاشتم کالمبی

 

م از بهترین روزهای زندگیم تقدی دو سالبودم. کشیدهسختیم.خیلی کردمیفکر  چیزهمهداشتم به 

از زندگی عقب مونده بودم ولی دیگه دوست نداشتم  دو سالکسی کردم که ارزششو نداشت،
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تا نابود  شدممیکه افتاده بود من نباید تسلیم  بخورم و عزاداری کنم. اتفاقی  صهغ همهاین

ی میرسن که نمی جایبه هاآدم اوقاتبعضی هنوز اول جوونیم بود و کلی فرصت داشتم.!بشم

رو قبول کنن چون ظرفیتشون پر شده و بیشتر از این لبریز  ایغصهتونن هیچ مشکل و 

 نمی دونستمشده بودم.  م بین دوراهی بودم دچار دوگانگیه اما بازمیشن.من لبریز شده بودم. 

نمی دونستم باید ببخشمش یا ازش انتقام بگیرم.ولی همش دوست داشتم ،اهچی درسته چی اشتب

 هاش چشم توکه تو دلم نگه داشتم  هاییحرفدیگه رودررو ببینمش و تمام  باریکفقط  باریک

بهش بگم تمام دروغ هاشو میدونم.بهش گم من احمق ،آوردهرم زل بزنم و بگم.بگم چه بالهایی س

بهم  وقتهیچکه  هاییحرففقط عاشق بودم. تمام  آوردیبال سرم  قدراینو کودن نبودم که 

اجازه نداد بگم رو با صدای بلند بهش بگم.همیشه حرف حرف خودش بود اگه حرف درستی 

سیاست داشت که تهش همیشه من  قدراین.کردمیو خودش شروع  کردمیو قطع ر حرفم زدممی

که باهاش  ایخاطرهو خالی کنم و هر ر دوست داشتم خودم مدومیم. ازش بدم شدمیمقصر 

آدم حقیر و دروغگویی  چنینباهمم که کشیدمیو بریزم تو سطل آشغال. از خودم خجالت  داشتم

 .رابطه داشتم و عاشقش بودم

دم ولی دلم برای زنم و با خدا حرف بزنم. نماز نمی خونسجده ب خواستمیچرا دلم  دو نمنمی

دلم برای حرف زدن با خدا تنگ شده بود. از جام بلند شدم رفتم وضو گرفتم و ،خدا تنگ شده بود

چادر نماز و مهر مامانمو برداشتم و برگشتم تو اتاقم.المپ اتاق خاموش کردم و چادر سر کردم 

 .و سجده زدم

. خیلی وقت بود که فراموشت کردم.خیلی وقت بود باهات کشممیلت خدای مهربونم!ازت خجا_

تقدیری برام نوشته  همچنینازت ناراحت بودم که چرا ،شکایت داشتم حرف نزده بودم.ازت

ی کنه بد هر کیبرام نکرد. مگه نمیگی  هیچ کاریی که جز بدی قراردادبودی.کسیو تو زندگیم 

کارهای بدشو ببینه رفت خارج و خوش و  همهایننتیجه   کهاینپس چرا اون بدون  می بینهبدی 

؟ عذاب وجدان داره؟ کنهمیفکر  آوردهبه کارهایی که سرم  اصال  ؟کنهمیخرم داره زندگیشو 

و خودمو  قهر کردماون با زمین و زمان  از میدونه چقدر داغون و شکسته شدم؟میدونه بعد

 همهاینه شدم،دیگه بیشتر از این نمیتونم خیلی خست،م کنار؟بعد اون من ُمردم!ولی خداکشید

و صورتم خیس شده بود( خدا به  ریختمیداشت  اشک هامرو دوشم حمل کنم)،غصه رو

-زندهخیانت و دروغ هنوز تو قلبم ،بدی همهایناز .این چه عشقیه که بعد آوردمخودت قسم کم 

. دوباره زندگی کنم خوام میبگیر. دست مونجاتم بده.کمکم کن م!کنمی؟هنوز دارم بهش فکر اس

دوباره امید داشته باشم.خدا اومدم باهات آشتی کنم. اومدم بگم غلط کردم.منو ببخش تو  می خوام

ه و بارها خواستی منو متوجه راه اشتباهی ک ارو برای بنده هات می خوایه همیشه بهترین
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مرگ. خدا می خوام کر شدم پافشاری کردم گفتم یااون یا ،انتخاب کردم کنی ولی من کورشدم

به  می سپرمهیچ اثری تو قلبم نداشته باشه. خودمو  می خواماز دلم بره بیرون  بد این حس

راه درستو بهم نشون و بگیر و بلندم کن هرچی که خیر و صالح منه  دست موخودت 

 ....اشتباه کردم دیگه کافیه. منو پاک کن،خالصم کن همهاینبده.

انگار وزنه سنگینی که رو قلبم بود ،شستم حالم دگرگون شده بودو ن بلند شدموقتی از سجده 

. اشک هامو پاک کردم و رو به آسمون گفتم:تو تنها امید منی،تنهام مو سبکه سبک شد برداشتن

 !نذار

دیگه نمی تونستم این حس لعنتی که تو قلبم وجود داشت رو پیدا کنم و ناراحت  واقعا  

و چادر نماز و مهر مامانمو گذاشتم  بلند شدمشسته بود. باشم.لبخندی از ته دلم رو لبم ن

لیوان آب خوردم و دوباره رفتم تو اتاقم. دراز کشیدم و موبایلمو  هیاز یخچال ،شجاسر

و حتی شماره خواهرش و خودشو از گوشیم پاک کردم.دیگه  هاپیامو  هاعکسبرداشتم.تمام 

ه حالمو بد کنه. نمی دونم چه رازی تو این چیزی از اون برام وجود داشته باشه ک خواستممین

خالصانه و از ته دلم ازش کمک خواسته بودم که  قدراینحرف زدنم با خدا وجود داشت اما 

شنید و نجاتم داد. امشب برای اولین بار بعد از جداییمون تونستم راحت و با دل آرومی  صدا مو

 ...بخوابم
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 8فصل

  

 

 عت را عقب کشیدهر شب سا شدمیکاش 

 مثل آن شب در شروع پاییز

 ..یک نفس بیشتر شانس زندگی داشته باشم خواهممی

 ه..مده باشاوور جا گذاشته باشد و به سراغ ما نامهری اش در دل شهری خدا کندمهر شروع شد!

 

. .کنار پنجره اتاقم ایستادم و با تمام وجود اکسیژن به ریه هام هدیه دادم.بیدار شدماز خواب 

ای انرژی بر صرفا  یا اتفاق دیشب  شدهخالیقلبم  واقعا  نگاهی به درونم انداختم به دنبال این بودم 

تو بستم و به دنبال خودم بودم. محسن دوستت دارم! هنوز  چشم هاموشب داره حس کردم..،که

و دوای  کی برمی گردی س!پگذرهمیداره  سختیبهمی خوام! زندگی بدون تو هنوز برام  رو

جودم تمام و ابدیگه دوستش نداشتم!دیگه نمی تونستم این کلمات رو ،قلبه زخم دیدم میشی؟! نه

م.فقط ردکمیبهش بگم.دیگه هیچ احساسی بهش نداشتم،حتی خبری از انتقام و کینه تو دلم پیدا ن

بهش نزدم رو بهش بگم و خودمو خالی کنم. برام مثل  وقتهیچکه  هاییحرف خواستمیدلم 

روزی برمی گرده و از تمام کارهایی که کرده پشیمون شده اما دیگه  هیکه  شدهوشنرروز 

سّمی که تو ؛حالم خوب شده دیر شده،چون دیگه دوستش نداشتم و خودمو آزاد کرده بودم. خیلی

کل تنم رخنه انداخته بود بعد از یک ماه،خودم تونستم بکشم بیرون و حالمو خوب کردم. این 

. دیگه دور عاشقی خط کشیدم.می خوام برای خودم زندگی کنم و کنمنمیوض حالمو با هیچی ع

تو راه موفقیت قدم بردارم. فهمیدم هنوز برام خیلی زود بوده که بخوام عشق رو تجربه کنم. اینم 

 !بیار به دستزمانی که بخوام عشق واقعی رو ای فقط شد تجربه 

شقی که جز بدی و بال هیچی برام نداشت تونسته بودم خودمو پاک کنم و از شر این حس و ع

 .خالص شده باشم

زیر برای اولین کالس مهرماه آماده شدم و دوباره شدم مهتاب سابق.مانتو جلوباز یاسی همراه 

شال  هیولی  پوشیدممیباید مقنعه  آموزشگاهبرم  خواستممیو شلوار شیری پوشیدم،چون  سارافن

مامان و بابا ؛رفتم تو آشپزخونه و مالیمی کردمرایش هم رنگ مانتومو هم گذاشتم تو کیفم.آ
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 .خیربهن. با لبخند گفتم:سالم.صبحتون خوردمیداشتن صبحانه 

 خشکشون هاگرفتهن جواب سالمم بدن که مثل برق خواستمی آوردنمامان و بابا سرشونو باال 

 .زد. رفتم سمت دوتاییشون و پیشونیشونو بوسیدم و نشستم

 .دلم عزیزسالم مامان:

 !ه!شدسالم باباجان.انگار حالت خوب _

 .حالم بد نمیشه وقتهیچشما دیگه  باوجود _

کاسه پر آش سبزی گذاشت کنارم.می دونست خیلی آش سبزی  یهمامان برام چایی ریخت و 

 .دوست دارم

 .وای چقدر هوس آش سبزی کرده بودم مرسی مامان _

ی که ازش بی بهره موندی. دیروز انگار شدمیبابات که همیشه میورد ولی تو دیر بیدار  _

 !خیلی بهتون خوش گذشته

 .آره.با مهسا و سحر رفتیم آرایشگاه بعدم رفتیم پارک آزادی_

 .کار خوبی کردی مادر.دختر من باید همیشه خوشگل و شاد باشه_

 .دورت بگردم مامان_

 .آموزشگاهم صبحانه خوردم از مامان خداحافظی کردم و با پدر رفت کهاین از بعد

 

 در میاریولی هرچی که  کنیمیمهتاب بابا،هرچی الزم داری به خودم بگو.درسته داری کار _

 .واسه خودت پس انداز کن

نذاشتید احساس کمبودی داشته  وقتهیچحفظ کنه.شما  باالسر ماقربونت بابا.خدا سایه تونو _

 .باشم

سی نتونسته از این دنیا چیزی با هرچی که داریم واسه شما سه تا هست ک من و مامانت _

 ...خودش به گور ببره

 .ده هزارساله باشیدن؟ززنیدمیوسط حرف پدرم پریدم با اخم گفتم:وای بابا!آخه این چه حرفیه 

 !مرگ حقه.حواست باشه خیلی درگیر کار نشی که خودتو فراموش کنی_

من تا تهش  می دونستو  زدنمیبهم  حرفش رو مستقیما   وقتهیچحرفش دوپهلو بود.پدرم 

 ..سرمو انداختم پایین گفتم:چشمفهمممیمنظورشو 

برم  کهایناز شدم.قبل  آموزشگاهنگه داشت باهم خداحافظی کردیم و وارد  آموزشگاهروبروی 

و کالس خصوصی که قرار بود علیرضا بگیره هماهنگ  آموزشگاهسر کالس،رفتم اتاق مدیر 

 .یرید و دستمزد من ازشون نگیرید که قبول کردنبگ آموزشگاهکردم و گفتم فقط درصد 
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سه کالسی که داشتم تونستم برگزار کنم.روزهای اول تعداد زیاد نمیومدن اما رفته به  باانرژی

م تمام شد رفتم پیش خانم رضایی یکم باهم هاکالس کهایناز .بعد شدمیرفته به تعدادشون اضاف 

 .صحبت کردیم

 مهتاب خبریه؟_

 چه خبری؟_

 .خبر نکردی ما رو.)چشمکی زد(نکنه ازدواج کردی شدهعوضنگ و روت ر_

 .هشنه بابا.ازدواج چیه؟ گفتم تنوعی ب_

 هاعروسماه بود خیلی حالت خوب نبود ولی بزنم به تخته مثل تازه  هیولی خوب کاری کردی._

 .شدی

 ..خندیدم گفتم:مرسی عزیزم.راستی سارا چه بویی دورت میاد نامرد آروم

 ودشو جمع جور کرد و زد به اون راه گفت:چه بویی چه خبری؟یکم خ

امیری دل  آقایمیدونن تو و  آموزشگاه؟ماخودمون نقاشیم. دیگه کل کنیمیرنگ  ما روداری _

 .گیریدمیمیدید و قلوه 

 .بهت بگم ولی دیدم حالت خیلی مساعد نیست چیزی بهت نگفتم خواستممیخندید گفت:به خدا 

 تا کجا پیش رفتین؟ خب زود بهم بگو_

عوره. و باش مؤدبداریم باهم بیشتر آشنا میشیم ببینیم خدا چی بخواد.آدم خیلی خوبیه خیلی _

 .دهنمو باز کنم و بخوام حرفی بزنم میفهمه چی می خوام بگم کهاینانگار از دلم خبر داره قبل 

محترمی  که من باهاش برخورد داشتم آدم باشخصیت و دو سالیخب خداروشکر. این _

 ..امیدوارم هرچی که خیره پیش بیادبوده

 .فدات مهتاب جون_

 خب دیگه من برم کار نداری؟_

 .خسته نباشید خداحافظ_

 .خدا نگهدارتوام خسته نباشید عزیزم ._

بود سی و پنج  آموزشگاهامیری یکی از مدرسین  آقای.زدممیاومدم بیرون و قدم  آموزشگاهاز 

 آموزشگاهو سارا منشی  صمیمی بین خودش برخوردهایمتوجه سال سن داشت و این اواخر 

 .شده بودم.خیلی بهم میومدن و از لحاظ شخصیتی نقطه اشتراک زیادی داشتن

 .گوشیم زنگ خورد مهسا بود.جواب دادم:سالم

 سالم.خوبی؟_

 ؟تو خوبیمرسی._
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 منم خوبم.کجایی؟_

 اومدم بیرون می خوام برم خونه.چطور؟ آموزشگاهتازه از _

 .حواست هست چهار روز دیگه تولد سحره_

 .زدم به پیشونیم گفتم:پاک یادم رفته بود

می تولد خودمون میشه برامون کلی تدارک  هر وقتدوست داشتم امسال سوپرایزش کنیم. _

 .بینه

 آره فکر خوبیه.خب برنامه تون چیه؟_

ان. با مجید هماهنگ تو خونه شما مراسمی براش بگیریم و از خانواده خودشم دعوت کنیم بی _

 .دعوت به شام بیان خونه شما و سوپرایزش کنیم عنوانبهکه  کنیممی

خوبه.حاال امروز به مامان میگم زنگ بزنه به مامان سحر و بهشون بگه. خب تو می خوای _

 کادو چی بگیری؟

 ..تو فقط به مامان بگوگیرممیچیزی  هیحاال من _

 .باشه_

 .بینمتمی_

 .گهدارخدا ن بینمتمی_

کرد  یادم آوریاین اتفاقات اخیر باعث شده بود خیلی چیزارو فراموش کنم.خوب شد مهسا 

 .کردمیتا یک ماه باهام قهر  گفتممیو براش تبریک ن رسیدمی تولد سحروگرنه روز 

اونو از خودمون جدا نمیدونستیم.همسایگی و  وقتهیچعروس خانوادمون بود ولی  کهاینبا 

و سحر و صد البته اخالق و شخصیت خوبش باعث شده بود خیلی بهم نزدیک و  رفاقت بین من

و مهسا دوستش نداشت کمترم نبود. یادم میاد  مثل خواهر باهم باشیم.مامانم اگه بیشتر از من

 دو هفتهو مهسا درگیر درس و دانشگاه بودیم سحر اومد  وقتی مامان کمرشو عمل کرد و من

 .اقبت کردپیش مامانم موند و ازش مر

 هبچ،بودن کردهازدواجسحر خواهری نداشت فقط سه تا برادر بزرگ تر از خودش که دوتاشون 

آرش داداش سومیش مجرد مونده بود. نداشتن خواهر باعث شده بود رابطه بین   داشتن و فقط

 .من،مهسا و سحر عمیق تر باشه

که نگه من از این دارم یا مدلش  گرفتممیچی باید  پسندمشکلخدایا حاال من واسه این دختر 

 داشت اونم بهترینش همین کار چیزهمهه؟ همیشه دنبال چیزهای خاص و گرون بود. شدمیقدی

به یرسید. حاال خونمنمو سخت تر کرده بود.سلیقه شو به خوبی می دونستم اما باز چیزی به ذهر

 .تا بتونم ایده بگیرم سه روز فرصت داشتم برم خونه یکم سایت های مختلف ببینم چی دارن
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باز فراموش کرده بودم قرار بود وقتی کالس علیرضا رو هماهنگ کردم بهش خبر بدم. بهش 

 .سرحال بودنشو حس کرد شدمیزنگ زدم بعد از سه بوق جواب داد.از پشت گوشی هم 

 خانم معلم.سالم بهبه_

 سالم چطوری؟_

 عالی.تو خوبی؟_

 .منم خیلی خوبم_

 !شما خوب باشی کهاینچی بهتر از _

لطف داری. علیرضا کالستو امروز هماهنگ کردم اگه تونستی امروز یا فردا برو تا ساعت و _

 .روزهاشو مشخص کنید

 .حتما  قربون معرفتت.باشه _

 ؟آوردیدچیزی به ذهنم رسید( جنس جدیدم  هی.)اومدم خداحافظی کنم کنممیخواهش _

 آره.چی میخوای؟_

شمه نمی دونستم واسش چی بگیرم.ولی چون باشگاه میره فکر کنم نمی دونم.تولد زن دادا_

 .خوب باشه واسش اسپورت بگیرم

 .اینم میشه.ببین اگه دوست داره می تونی اسپورت هدیه بدی_

 .همین بگیرم فکر کنمآره خیلی دوست داره._

 .در خدمتیمباشه ما _

 کجایی؟ اآلن_

 .بیا اآلنمغازه هستم.میخوای _

 . کرد ساعت شش بعدازظهربود نگاهی به ساعتم

 .رسممیباشه .نیم ساعت دیگه _

 .منتظرتم_

 .خدا نگهدار_

 .خداحافظ_

 رفتمیمبودیم.خیابون ها قفل شده بود.اگه پیاده  گیرکردهسوار تاکسی شدم.تو ترافیک سنگین 

ی برای کسی مثل من م اوقاتبعضی.ترافیک همیشه هم بد نیست رسیدممیفکر کنم خیلی زود 

 .نه تو تاکسی رفع خستگی کنهتو

 هتا مغازبود  رویپیاده.دو دقیقه برمپیادهنزدیک چهارراه که رسیدم پیاده شدم تا باقی راه رو 

به مغازش رفته بودم و تمام کفش اسپورت هام و  چند باری اآلنعلیرضا. از زمان دوستیمون تا 



 
 
 

 ) 104( 

نودهشتیاکاربر   در انتظار مهتاب _خورشید   

در انتظار مهتابخورشید    www.98iia.com 

 

خودش و شاگردش ایستاده بودن م. داخل مغازه شدم کردمیخرید  خواستممیلباس اسپورت که 

سالم  آرومنداختن. نزدیک ویترین داخل مغازه شدم و او راه می رتری شو داشتن دو سه تا م

 کردم

بیرون.گفت:سالم  زدمیداشت از حدقه  چشم هاشعلیرضا با لبخند نگاهی بهم کرد و 

 .رو راه بندازهامشتریپارسا خوبی؟...

 دادیم گفتم:خوبی؟خسته نباشید دستباهماز پشت میز اومد کنارم و 

 دیر کردی؟ خسته باشید.چطور اینقدر شما همخوبم._

 .باز تو ترافیک لعنتی گیر کردم_

 .خب حاال حرص نخور_

 کی حرص می خوره؟_

 خوشگل شدیا!از دنده چپ پاشدی؟ _

 .مدادمیخوشگل بودم نشون ن_

 .بر منکرش لعنت_

 .لعنت تیکه کالمت هستا!هرچی میگم میگی بر منکرش_

 .بر منکرش لعنت_

 .دوتایی خندیدیم

 .انگار حالت خیلی بهتر شده_

 .خوب باشم و به چیزی فکر نکنم کنممیشکر بهترم.یعنی سعی _

 .نگاهی به مغازه بنداز تا من مشتری راه بندازم بیام هیهمین درسته. خب تو _

 .باشه.راحت باش_

ورزشی  هایستو  هاکفشگاهی به .منم نزدمیرفت پیش مشتری که داشت سر قیمت چونه 

 شهاکفش بندیرنگکه تو مغازش بود مارک و اورجینال بود.عاشق  هاییجنسانداختم. اکثر 

 !؟شدمیبگیرم ولی خب مگه  خودمتنوع دوست داشتم همه شو واسه  همهاینشده بودم با 

 انتخاب کردی؟رفتن و دوباره اومد کنارم ایستاد گفت:خب چیزی  هامشتریبعد پنج دقیقه 

 .هنوز نه_

 گیری چی بگیری؟بست ،میخوای کفش بگیری _

 .ی دونمنمنمخندیدم گفتم:ای آروم

 اندامش چجوره؟_

 به خانوادم معرفی کردم؟ تو روندیدی وقتی  ورسحر تو عروسی مهسا مگه _
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.بعدم مگه اومده بودم عروسی خواهرت که اندام اصال  اوه سه ماه پیش بوده من یادم نیست _

 !خانومارو دید بزنم؟

یادم نیست بهم زل زده باشه و مستقیم بخواد باهام حرف  وقتهیچاز حرفش خیلی خوشم اومد.

 .قواره خودمه و .لبخندی زدم گفتم: هم قدزدمیپاکی موج  چشم هاشبزنه تو 

 بگیری خوبه قشنگه. بیا این چند مدل ببین شرتتینگاه گذرایی بهم انداخت گفت:خب اگه لگ و 

 هاشم هست.  بندیرنگ

کلی  از نگاه کردم خیلی شیک بودن.بعد بهم نشون داد. شرتتیلگ و  چند تااز رو رگال 

که  قرمز شرتتیلگ مشکی که دو تا خط خاکستری باالش بود و  هپیبررسی و سخت پسندی 

 .پشتش روی خط سوتین توری بود انتخاب کردم

 .نه خوشم اومد سلیقه خیلی خوبی داری_

 غیر این انتظار داشتی؟ مگه_

 هستی.خب همین دوتارو می خوای؟ سلیقهخوشنه شما همیشه _

نمی ..ن و رگال ها نگاه کردم گفتم:هوومگذاشتم زیرچونه م و دوباره به ویتری دست مو

 .کفشی هم واسش بگیرم که کامل بشه هیدونم.دوست دارم 

 .مهربون و دست و دلباز قدراینر ندیدم خواهرشوه تا حاالحال زن داداشت.من ه واال خوش ب_

 .زن داداشم باشه باهم همسایه و دوست بودیم کهایناز با خنده گفتم:من فرق دارم بعدم قبل 

 پس بگو.سایز پاش چنده؟_

 .سی و نه_

 سایز پاشو داریم. ونشهمه از ببین  هاکفشبیا این _

کفش اسکیچرز هم  هیدم و کرد و بازم کلی دقت و وسواس به خرج دا هاکفشاشاره به سمت  

 .براش گرفتم

 .هکرد و گفت:بفرمایید.مبارک باش بندیبستهعلیرضا رفت پشت میز و خریدهایی که انجام دادم 

 مرسی. _

و گذاشتم رو میزش.اخم کرد و بسته خرید رو کشید  درآوردمکارت اعتباریمو از کیف پولیم 

 ه مهتاب؟کاریچهسمت خودش گفت:این 

 .دم که حساب کنی دیگهوا؟خب کارت دا_

 .نشدم اراحتخجالت بکش.کارتت بردار تا بیشتر ن_

که دیگه روم نمیشه بیام. یا حساب  کنیمیکارا من میام ازت خرید کنم همین هر باراذیت نکن._

 .یا منم برنمیدارم کنیمی
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 .یمنکمینیست.تو اینبار قبول کن دفعه بعدی که اومدی حساب  هاحرفکه این  من و توبین _

 .کارا بکنی من دیگه نمیام.یا حساب کن یا من برم جای دیگهنه.این_

 .هم حساب کنن تو روبگم باید دستمزد  آموزشگاهاگه اینجوره پس منم برم _

کار کنم.از شما به ما زیاد رسیده.لطفت کم نشه این با اون فرق داره. من خودم دوست داشتم این_

 ...رفیق

اضی شد حساب کنه البته کلی تخفیف داد. تشکر کردم و حرکت کلی بحث علیرضا راز بعد 

 ..کردم به سمت خونه

 

 منم بعد عوض کردن لباسم رفتم تو َآشپزخونه و ناهار کردنمیاهم صحبت بمامان و بابا داشتن 

 .بود امخوردم البته ناهار که نه دیگه ش

جشن  هیاینجا براش  ممی خوایدیگه تولد سحره. چهار روزمهسا بهم زنگ زد گفت ،مامان_

کوچیک بگیریم.گفت که بهت بگم زنگ بزنی به مامانش و ازشون دعوت کنی بیان ولی سحر 

 .خبردار نشه

 ابه مامانش و میگم ب زنممیعه راست میگیا!مگه هوش و حواس برام مونده. باشه فردا زنگ _

 .بیان هابچه

یرن شون تولد بگهابچهباید واسه  ناآلسمت ما و گفت:دیگه وقت این کارها نیست  برگشتبابا 

 .سیر نشدنولی هنوز خودشون 

 .مناسبه آوردنبابا؟!چیکارشون داری خب؟خودشون بهتر می دونن چه موقع واسه بچه _

ماه  هر کیوقتش نمیرسه.زمان ما  وقتمهیچچندسال هنوز وقتش نرسیده باشه پس دیگه از بعد _

 .صدتا عیب روش می ذاشتن شدنمیاول حامله 

ازدواجشون باهم تعهد از هستن قبل  هابعضیبا زمان شما خیلی فرق داره. اآلنخب پدر  من _

آدم مشکل و گرفتاری داره وقت نمی کنه به یکی  قدرایننشن.دیگه  داربچه اصال  میبندن که 

 .دیگه برسه

دا خو کار بیندن بچه نیارن؟ جلندیده و نشنیده.این چه مدلشه که قول قرار می چیزهای حقبه_

 !میگیرن.عجب رو

 .صاحب نوه میشیم زودیبهجهانگیر ما که نمی تونیم زور کنیم.ان شاهلل _

 .ا درنمیاریمه ما که سر از کار این جوون_

 . به خیرمن برم بخوابم خیلی خسته هستم.شبتون _

 .اتاقم شدم و راهیاز جام بلند شدم  خیربهشببا گفتن 
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 ر وقتهم به اتاقم پناه ببرم و فکر کنم. نمی دونم چرا ه شتم بازخیلی خسته نبودم ولی دوست دا

فکر کنم.جالب اینجا بود از  هاساعتدوست داشتم بشینم  گرفتمییا دلم  رفتمیحوصلم سر 

 ناآلخیلی دلیل برای فکر کردن داشتم ولی  قبال  .شدمنمیخسته  وقتهیچاین کار تکراری 

برد. زندگیم از ژانر هیجانی و بهش فکر کرد و لذت  هاتساعکه بشه  کنمنمیپیدا  چیزیهیچ

اجتماعی و بی هیجانی رسیده بود. باید به این موضوع عادت  کامال  به یک ژانر  آمدر

خرید و تفریح. زندگی  هرز گاهی،خونه،خونه فامیل و آموزشگاهم به کردمیم.باید عادت کردمی

 نمی تونه بهت چیزیهیچو هیچ کس و  ترسینمیتم سخته اما خوبیش اینکه از هیچی خاون یک

 ...م رسیدماهام به مرگ چندساعته لطمه بزنه...و باز با سنگینی چشم

 

 باهام کالس بعدازظهربهم پیام داد ساعت دو   و تمام کرده بودم که علیرضار دوتا از سه کالسم

 اددمیبهم حس خوبی شده بودم.  ترنزدیکاون روز تلخ با علیرضا صمیمی تر و از داره. بعد 

 .و همه دوستش داشتن کردمیکسی که صادقانه محبت 

سومین کالس رو هم به خوبی تمام شد.تو کالس موندم و منتظر علیرضا بودم.ده دقیقه بعد 

 .رسید

 .سالم.خانم معلم_

 .اومدی مهدکودک کنممینگو خانم معلم احساس  قدراینسالم._

 :پس چی بگم؟زد گفتلبخندی 

 !ریفیخانم ش_

 ..بله.خب شروع کنیم،اوه.بله_

 .بفرمایید_

غریبه،زمان کار تمام تمرکزمو  هیجدی بودم.برام فرقی نداشت خواهرم باشه یا  کامال  موقع کار 

ک ی شدمییا دونفره برگذار  نفرهیک.اگه کالس خواستممیو ر طرف مقابلم همین از میذاشتم و

مت ولی ازش تشکر کردم و گفتم یکم کار دارم تو کالس علیرضا گفت برسوناز ساعته بود. بعد 

و خودم میرم. دوست نداشتم بیشتر از این بهم نزدیک بشیم.از دل خودم خبر داشتم  آموزشگاه

علیرضا عادت کنه و  خواستممیقبول کنه اما خب ن نمی تونستعشق  عنوانبهدیگه هیچی 

 .بیاد به وجودبینمون  رفاقتاحساسی غیر از 

                         

                             ******************** 
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کنم و  ارزتولد نمی تونم کالس خصوصی برگ به خاطرسه روز گذشت..به علیرضا گفتم امروز 

 شتم. مهسا و مامان گرفتار تدارکاونم قبول کرد.بالفاصله بعد از تمام شدن کالس به خونه برگ

لباسم و خوردن غذا بهشون ملحق شدم.مامان داشت شام درست  بودن.منم بعد از عوض کردن

 .تمکاش ایبوسهش اود.کنار مامان ایستادم و رو گونهو مهسا گرفتار تمیز کردن خونه ب کردمی

 برامون؟ کنیمی.داری چی درست سر آشپزخونه بزرگ بهبه_

 .،ماکارونی و سوپ جوسبزیقورمه،پلوکلم_

 چرا؟ همهایناوه _

 .داد زیادیم تنوع باشه بهتره.فقط ساالد هارو گذاشتیم واسه توخب تع_

 طبق معمول.آخه چی دیدین از من که ساالد رو میدید من آماده کنم؟_

و خودمون انجام ر شما همیشه بیرونی ما مجبوریم کارهای سخت کهاینهیچی ندیدیم واال فقط _

 .بدیم

 .حالم میشههب پس خوش_

 .میز آماده کن گذاشتم رو وسایل ساالد _

 باشه. _

 .ساالد شدمدرست کردن پشت میز نشستم و گرفتار 

ار کردن ک همهاینخیلی طول نکشید رفتم پیش مهسا لم داده بود رو مبل کنارش نشستم گفتم:از 

 خسته نشی؟ وقتهی

و که!منتظر مجید بادکنکار کردم کارچقدر  تا حاالاخم کرد گفت:تو که نبودی ببینی از صبح 

 .هبیار

 کیک گرفتید؟_

 .مجید خودش کیک سفارش داده و میاره_

 خیلی هم خوب.راستی چی گرفتی واسه سحر؟_

مانتو دید خیلی خوشش اومد ولی گفت چون زیاد مانتو  هیپیش رفته بودیم بیرون  چند وقت_

 .نمی خره.اونو واسش گرفتم فعال  داره دیگه 

 خب وقتی تو تنش نرفته چجور انتخاب کردی؟_

 .نمی خوام فعال  کرد ولی لحظه نودی گفت  پروخب  _

 .خیاری برداشتم و گازی زدم بهش گفتم:اوهوم.مبارکش باشه هیرو میز 

 توچی گرفتی؟_

 .کفش اسپورت هیست و  شرتتیلگ و _
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 .کادو بخری جوریاینه شما شا!کی تولد ما بکنیمیخوب خرج _

 ..نباش وقتی تولدت بوده واست کم نذاشتم انصافبی_

رو  رمنتظر جواب مهسا بمونم از بلند شدم ببینم کیه،مجید بود د کهاینیفون به صدا دراومد قبل آ

 .پالستیک که تو دستش بود اومد هیجعبه کیک و  هیبا …واسش باز کردم

 .سالم داداش_

 سالم عزیزم.خوبی؟_

 .شکر. بده دست من ببرم بذارم تو یخچال-

  م.دراز کردم و کیک از دستش گرفت دست مو

 کار ندارید؟ با منخب _

 نه مادر.شما چه ساعتی میاید؟_

 .میرم دنبالش اآلنمجید نگاه به ساعتش کرد گفت:به سحر گفتم آماده بشه 

 .بسالمت باشه.االنا دیگه خانواده خودشم میرسن.برو_

 ...خداحافظ فعال  _

عداد سن د بودن به تتا بادکنک قرمز و سفی وپنجبیستبا مهسا گرفتار بادکنک باد کردن بودیم.

کردنشون تمام شد. صورت و فکمو ماساژ دادم گفتم:وای دهنم پوکید.گلوم باد  سحر. وقتی باد

 .کرده

 .کردمیسحر خودش باد  دادیممی.باید طورهمینمنم _

 .میرسن اآلناومدم بخندم که فکم درد گرفت،گفتم:آخ.منو نخندون. من برم آماده شم 

 .نمونده منم آماده بشم خیلی وقت_

که تا پایین زانوم بود پوشیدم.صورتی رنگ بود که فقط  ایحلقهلباس آستین   رفتم تو اتاقم و

 انداختم و جلو درشتپایین موهامو با بابلیس فر  دامنش با چند چین ساده افتاده بود پایین!

 یخیل،خط چشم باریکی کشیدم یکمم ریمل زدمموهامو یکم اتو کشید که چترش خراب نشه.. 

زدم البته خیلی  ایقهوهمژه هام بریزه.رژ گونه  رفتهرفته شدمیچون باعث  زدمنمیل ریم

مزترین رنگ بین رژهام انتخاب برای آرایش،رژ لب بود.قر  امموردعالقهکمرنگ بود و بخش 

 و از ایستادممیجلوی آینه  هامدتبعد از .عالی بود همه چی. نگاهی تو آینه به خودم انداختم.کرد

داشتم تر نبلندپاشنهخودم راضی بودم. کفش پاشنه دوسانتی پوشیدم،قدم خوب بود و نیازی به 

 . رفتم پایین وکردنمی پرسیاحوالاونم تو خونه. صدای خانواده سحر شنیدم که داشتن سالم و 

داداش سالم و خوش و بش کردم. پدر و مادرش،سه تا برادراش و دوتا زن  ونشه باهمبا لبخند 

واسه خودشون می بود هاش داشتن با بادکنکایی که کف خونه  برادرزادهبودن و دوتا  شها
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و آرایش تیره کرده بود.با  بود موهاشو ساده ریخت شدهآماده.مهسا هم کردنمیبازی و رقصیدن 

. مامان و بابا با پدر و مادر سحر گرم صحبت شدن.حسام هم رسیده بود و سفیدسیاهدامن و بلوز 

هم واسه خودمون گرم گرفته بودیم..بعد از  و ما خانوم ها کردمیسحر صحبت  هایاشدادبا 

ایم.من بلند شدم رفتم از تو یخچال  سر کوچهچند دقیقه مجید به گوشی مهسا پیام داد گفت ما 

رو خاموش هاالمپکیک برداشتم و شمع هارو روشن کردم و همگی جلو در ایستادیم و 

و که باز کردن هممون ر براشون باز کردیم. همه مون ساکت بودیم.درکردیم.آیفون زدن و در 

. آرش برف شادی دستش بود و رو سرشون زدیممیباهم گفتیم تولدت مبارک و جیغ و سوت 

مهسا المپ رو روشن کرد ،کردمینگاه  ماها روزده فقط داشت شوک  جوریهمینریخت.سحر 

ببینه واقعی هستیم یا نه. پرید  کردمیارسی و ما روهاش  داشت با چشم طورهمینولی سحر 

 .رو محکم بغل کردنه بغل مجید و همدیگ

 باورم نمیشه.  اصال  وای عشقم دستت درد نکنه._

لباسشو  هکاینبغلش کردیم و بهش تبریک گفتیم.کیک گذاشتم رو میز و سحر بعد  یکییکی

 .عوض کرد پشت میز نشست تا شمع هارو فوت کنه

 زنیمیخیلی مشکوک  روزهدوسهنمیشه.)رو کرد به مجید گفت(کلک می دونستم باورم  اصال  _

 .و نمیذاری گوشیتو نگاه کنم پس بدون خبری بوده

 کنم.  کاریمخفیببخشید دیگه واسه خوشحال کردنت مجبور شدم  _

 کهنایقبل   حلقه زده بود. چشم هاشمجید رو محکم تو دستش گرفته بود و اشک شوق تو  دست

 .گفت:سحر اول باید آرزو کنی بعد فوت کن ترشبزرگهارو فوت کنه زن داداش  شمع

 !آرزو کردم.حاال فوت کنم؟_

 .زن داداش کوچیکترش گفت:نه ما که نشنیدیم قبول نیست باید بلند آرزو کنی

 !خصوصیه آرزویمه کاریچههمه مون زدیم زیر خنده .سحر گفت:آخه این 

 !وت کنیامهسا گفت:اگه نگی نمی ذاریم ف

همیشه این جمع برامون بمونه تندرست باشید. اگه خدابخواد سال دیگه همین موقع  کنممیآرزو _

 ...بشه نفرهسهها خانواده خودمون 

 گفتیم نکنه خبریه ولی بهمون اطمینان دادت همه مون باز شروع به جیغ و فریاد کردیم؛تا اینو گف

ابا انداختم و بهشون لبخند زدم و اوناهم با و بان که نه هیچ خبری نیست. نگاه پرمعنی به مام

صدای بلند آمین گفتن. سحر شمع هاشو فوت کرد دست مجید گرفت و باهم کیک بریدن. نوبت 

نیم ست خیلی خوشگلی گرفته بود و بازم الو تو الو شدن.گفتم:  هیرسید. مجید براش  کادوهابه 

 .بکشیدخجالت  بزرگ ترااز  کشیدمیاگه از ما خجالت ن
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 .نگرفتمیبه سحر و باهم عکس یادگاری  دادمیکادوشو  هر کیخندیدیم. باز همه

ه بلند بود که صدا ب قدراینرسید. صدای موزیک  کوبیپایبعد از کادوها نوبت به رقصیدن و 

 تربزرگسحر که هشت سالش بود و  برادرزادهکردیم. پرهام  برقصبزن. کلی رسیدنمیصدا 

قلی باهم رقصیدیم بچه فس جور شده بود و دستشو گرفتم و با منکلی  ،وگند بوداز دخترعموش س

 جیدو م.سحر رفتممیو قربون صدقش  گرفتممیپاشو . منم هی لرقصیدمیبهتر از من و تپلی 

.انگار رقاص کردنمین و بیشتر از همه شادی خوردمیُجم ن کنار هممثل شب عروسیشون از 

 ...ن دوتارو بگیرهوجلو ا بود.یکی نمجلسصاحببودن نه 

فعالیت و رقصیدن کلی  به خاطرهوا خنک بود اما  کهاینسمتی نشستن.با  هی هر کی کمکم

امشب نادیده گرفتیم و  هیمجلس سفره پهن کردیم.  خانوم هایبا کمک  کمکمگرممون شده بود. 

ان .مامدن طول کشی.یک ساعتی شام خوردنموگفتیممی وبلبلگلموقع غذا خوردن حرف زدیم و 

 پختشدستبود. همه از  نقصبیعالی و  چیزهمهبود  اشبرازنده سرآشپز بزرگالحق لقب 

شکر قرار بود فردا دوتا خانم بیان و خونه و آشپزخونه رو خداروتعریف کردن و تشکر کردن. 

و  یمرو میز چید آوردیمتمیز کنن و از ظرف شستن فارغ بودیم. آجیل و میوه و کلی خوردنی 

. بحثمون به خاطرات گذشته رسیده بود.من برگشتم گفتم:آرش کردمیاز خودش پذیرایی  هر کی

 ؟آوردییادته چه بالیی سرم 

 .خجالت کشیده مثال  با سرشو انداخت پایین که  

 .داری مآره.یادگاری قشنگی بود واسه همیشه از_

 اخم تصنعی کردم گفتم:یادگاری قشنگ؟

 .و پرسیدن که چی شده کردنمیبر نداشتن با تعجب نگاه سحر که خ هایداداشزن 

 پسر دیگه با سنگ دنبال هم میدوییدن چند تا.آرش و کردیممیبچه بودیم تو کوچه داشتیم بازی  _

سنگ به سرم زد و ماهم  یهنموندم و آرش خان  نصیببی امبیچارهیعنی اینا بازیشون بودا. منه 

 .دیمرفتیم درمانگاه شیش تا بخیه خور

 .یرهجا بگ نمی تونستجوری شستمش که رو بندم  هی.آوردممجید گفت:ولی منم رفتم حالشو جا 

 .ستخنده گفت: فضول بودن تو خون ما همه زدیم زیر خنده.سحر با

گروه و  هیگروه شدن آقایونم  هیبه سه گروه تقسیم شدیم پدرومادرامون  کمکمخندیدیم.  بلندبلندباز 

 ..هم رسیدیم و شروع به تفریح کردن شدیمم ما خانوما به باز

 مهسا گفت:دختری سراغ ندارید آرشم از تنها دربیاد؟

 بگیره؟ دختردوستسحر گفت:نه بابا.زن می خواد چیکار کنه؟بعد کی بره جاش ده تا ده تا 

سحر هم خیلی راحت و گرم بودن و از هر دری باهم صحبت  هایداداشالهه و فرزانه زن 
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 .کردیممی

آرش گفتی بگو ببینم شوهر ما دوران  هایگلهه رو کرد به من گفت:مهتاب حاال که از دست ال

 مجردی الت محله تون بودن یا بچه مثبت؟

خدایی فرشید و رامین خیلی خوب بودن دنبال درس و کار بودن.من نمی دونم این آرش و _

 .فرار کنه نمی تونستسحر رو کی رفتن از بس شیطون بودن.کسی از دستشون سالم 

 ..سحر زد تو دستم گفت: واال بچه سالم بازی می کنه.دیگه مشکل از شماها بوده

 .یدکردمیکاری نمی دونستید بازی چیه فقط خراب اصال  :سحر داری میگی بازی!شما مهسا

ی کتک خوردنشون میومدن در حیاطمون مامانم هابچهبا  هاهمسایهخونه  رفتیممیوقتی هم _

 ..شده بودیم کلفتپوسترو جا میورد ولی دیگه   آرشخوب حال منو 

 .خندیممییادآوریش فقط  و باخاطره شده  هااینهمه  اآلنفرزانه رو کرد به ما گفت:ولی 

محل برد باال درخت گذاشت و اوناهم با  دخترهایکیف دوتا از  آرشبار  هیسحر یادته _

 باباهاشون اومدن خونه تون؟

 جوریینار خنده،حاال یکی بیاد بهش بگه انگار واسه اولین بار شنیدی زی سحر زدتا اینو گفتم 

 هفته خونه هی.با خنده گفت:وای نگو. آرش که فهمید باباهاشون اومده.فرار کرد رفت خندیمی

 ...گوش مالی حسابی بهش داد هیآقاجونم موند ولی وقتی برگشت مامانم 

پالستیک  هی آوردشد آرش منو تو کوچه گیر  و تو باهم دعوامون بارم من هیمهسا ادامه داد:

ما  به خاطرروم. منم گریه رفتم خونه.همیشه مجید با آرش  و ریختبزرگ خاک جمع کرد 

 ..انگارانگارنهولی آرش  میفتاددعوا 

 .خبر نداشتیمفضول بوده ما  قدراینفرزانه گفت:وای آرش 

از  ترزرگبیی که هابچه. اصال  داره کاری کرده که گفتن ن هیبرگشتم سمتش گفتم:کجاشو دیدی.

 .خودش بودن ازش می ترسیدن

میشن. خدا  آروموقتی زن میگیرن خیلی  پسرها جوراینامون گفت:ولی ه الهه در ادامه حرف

 .کنه بچشون مثل خودش نشه

 .هکردمیمگه داداشم چشه؟ بچه بوده و بچگی _

 .اگه تو ازش حمایت نکنی جای تعجب داره_

 حسودیت شده؟ کنممیدارم از داداشم حمایت  کهاینخانم از چیه مهتاب _

 من؟آخه این کاراتون جای حسودی هم گذاشته واسه آدم؟_

 …خیلی هم دلت بخواد_

پذیرایی و  به خاطررفتن.سحر و مجیدم  کمکم هامهمانکه  دادمیساعت یک بامداد رو نشون 
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ر گوشش گفتم:شیطون ببینم چیکار مهمانی کلی تشکر کردن. به سحر چشمکی انداختم و کنا

 !یا نهفردا عمه میشم  کنیمی

لبشو گاز گرفت و دستشو جلو دهنش گذاشت گفت:وای دختر تو چقدر پرویی به خدا. برم که 

دیم خسته بو قدراینشدن.  ونشنشدی. باهم خداحافظی کردیم و راهی خونه  حیابیبیشتر از این 

دوش گرفتم و سرمو نذاشتم  بابا رفتن خوابیدن منم مامان و هامهمانرفتن از که بالفاصله بعد 

 ...شدم هوشبیرو بالشت 

 

  

 

 

 

 

 

 9فصل

  

 شب سردی است،و من افسرده

 .راه دوری است و پایی خسته

 .هست و چراغی مرده تیرگی

 

 ..،تنها،از جاده عبورکنممی

 .هاآدمدور ماندند ز من 

 از سر دیوار گذشت، ایسایه

 .هاغما بر غمی افزود مر

 فکر تاریکی و این ویرانی

 آمد تا با دل من خبربی

 ساز کند پنهانی هاقصه



 
 
 

 ) 114( 

نودهشتیاکاربر   در انتظار مهتاب _خورشید   

در انتظار مهتابخورشید    www.98iia.com 

 

 با مننیست رنگی که بگوید 

 .اندکی صبر،سحر نزدیک است

 ..هر دمی این بانگ برارم از دل

 !وای،این شب چقدر تاریک است

 کو که به دل انگیزم؟ ایخنده*

 کو که به دریا ریزم؟ ایقطره

 *که بدان آویزم؟کو  ایسخره

 .مثل این است که شب نمناک است

 دیگران را غم هست به دل،

 .غم من،لیک،غمی غمناک است

 

یر چه بود که نستم!مگر ته این مسونمی د وعجله ر همهاینن،دلیل گذشتمی سرعتبه روزها

چه  بشخ؟ کسی که دونده دو ماراتن هست چه اول کردیممین گذر وهمابدون لذت بردن از ر

 هست سواردوچرخه.کسی که کنندمین ومردم براش سوت میزنن و ایستاده تشویقش بشهخر آ

ن. چون قش می کنو تشوی نندوممیمردم منتظرش بشه آخر  کنندهشرکتحتی اگر بین سیصد نفر 

پس چرا ما تو این  هااین باوجودتو این راه سخت انجام داد و هرگز تسلیم نشد.  وتمام تالشش ر

 زودتر بزرگ کردیممیدنبال رسیدن و تمام شدن هستیم؟ وقتی که بچه بودیم آرزو زندگی به 

ه درگیر زندگی و رفع مشکالت شدیم ک قدراینبشییم تا به آرزوهامون برسیم.وقتی بزرگ شدیم 

یادمون رفت جوونی یعنی چی؟ و در آخر مسیر که رسیدیم و اندکی از مال دنیا و جایگاه 

 هبتا باز جوون بشیم و به معنا واقعی  دادیممین ومچیزهمهگفتیم کاش  مآوردیاجتماعی به دست 

 به دستاین دنیا گذراست پس تالش کردن برای  تو. زندگی بردیممیخودمون پی  شآفرین

 ...یکم از دنیا هیچ ارزشی نمی تونه داشته باشه فقط تالش کردیم تو این دنیا واسه دنیا آوردن

به ظرافت و دلربایی فراوون از شاخه هاشون جدا  هابرگاهی پاییز.بود اوج پادش اواخر آبان

ی خشک شده حال هر آدم ناخوشی رو خوش هابرگ خشخشو می رقصیدن با صدای  شدنمی

:مردم، برگ، زدممی. پاییز برام حکم بهار داشت.به همه لبخند کردمیو خوب 

پاییز حالم دست خودم  وجود با .کردمیخاک،کوه،خیابون،ترافیک حتی به کسی که بهم بدی 

 .مشدمینبود و محو این عظمت و زیبایی 

و ساکتم خو بگیرم.قلبم از احساس محسن تهی شده بود ولی نمی  آرومتونسته بودم به زندگی 

 زچیهمهکه برای  برمی گردهروزی پشیمون  هیدونم چرا ته قلبم منتظرش بودم و می دونستم 
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زهر نبودنش منو  دممیو نشون  زنممیکه تو دلم بوده بهش  هاییحرفولی باشه دیر شده 

 ..کرد و پادزهرش اراده من بود ترمقویبلکه نکشت 

.از معرفت و رفاقت برام هیچ کم و کاستی شدمیرابطه بین من و علیرضا عمیق تر  روزروزبه

انجام در توانم بود  هر کاریم و کردمینذاشته بود.منم تا جای ممکن همیشه همراهیش 

و ر این رفاقت و دوستی خواستممینشه به هیچ وجه ن وابستهم.ولی باز ترس داشتم که بهم دادمی

نرم  وپنجهدستاز دست بدم..چند وقتی بود مادرش حال خوبی نداشت و با ناراحتی قلبی 

 .کردمی

ت ..باالخره به شناخگذشتمینامزدیشون  از جشنامیری ده روزی بود  آقایخانم رضایی و 

صبر جایز نبود. سارا تصمیم گرفت دیگه از کار تو  از اینرسیده بودن و بیش از هم کافی 

 .باشه زندگیشبده و تمرکزش رو  استعفا آموزشگاه

م. از کردمیدرگیر زندگیش بود منم داشتم برای بهتر شدن و موفق تر شدنم تالش  هر کی

دوران دانشگاه که مسئول بخش اداری بیکاری و تنبلی متنفر بودم.با معرفی یکی از دوستان 

ی زیر هجده سال بی سرپرست و بدسرپرست بود به اونجا برم و هر هابچهبرای   یک مرکز

به مرکز برم و ببینم چه  آموزشگاههنر و توانایی دارم استفاده کنم. امروز قرار بود بعد از 

 ..یا خیرکارهایی می تونم انجام بدم و مناسب هستم 

م شدن کالسم با علیرضا سریع وسایلم رو برداشتم و خداحافظی کردم.کنار خیابون بعد از تما 

 بود وکنارم ترمز کرد سرمو برگردوندم، علیرضا 3مزدا هیمنتظر تاکسی بودم که سوارشم 

. کنار شیشه در شاگرد خم شدم یکی از شدمیدیده  داشت،پشت عینکش خط اخم عمیقی که 

 ؟چیه؟چرا مزاحم میشیتم باال گفتم:ابروهامو انداخ

میدزدن.حاال افتخار میدی  خوشگل هاروگفت: خبر رسیده  باال بردموهاش  یرورو، عینکش

 برسونیم؟ ور شما

 .با شیطنت خاصی گفتم:خیر.دزدیدن ماهم افتخار می خواد

 یعنی من ندارم؟_

 .بدزدی ما روسرمو تکون دادم گفتم:نوچ.چون نیاز نیست 

 ..بگو ببینم کجا می خوای بری؟چه زبونی دارن این دخترا_

 .کار دارم_

 .بیا برسونمت_

 .نه مرسی خودم میرم_

 ؟کنیمیدارم میگم بیا چرا ناز _
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 ..آخه_

 ..تا گشت ارشاد نیومده منو به جرم مزاحمت بگیرن ببرن سوار شوآخه نداره _

س ی.آدرسکوت گفت: راستی کجا می خوای بر چند دقیقه. بعد از سوار شدمخنده ریزی کردم و 

 ..نگفتی که

و در ادامه  جاییهمینآدرس رو بهش گفتم و دیدم براش سئوال شده که چرا می خوام برم 

بهم  کنهمیاونجا کار  دوست هام.یکی از سالههجدهی زیر هابچهمرکز نگهداری از  بهگفتم:

 پیشنهاد داده برم اونجا کار کنم.

 ..؟چرا مگه نیازکارکنیه خیری هیبا تعجب نگاهی بهم کرد گفت:تو بری تو  

 گیرمنمیحقوق  اصال  گفتم:نه.اونجا که می خوام برم  ایکشیدهقطع کردم و با لبخند  حرفش رو

 .یا نهمیتونم  اصال  گفتم برم ببینم کارشون چجوریه 

 ؟کارکنیخب بری اونجا چی_

نمی  روکارها مختلفی دارن ولی چون من از صبح تا ساعت دو سرکارم و خیلی از  هایبخش_

 .کارا می تونمو این و نظافتنگهداری،مشاوره،آموزش  مثال  تونم انجام بدم.ولی 

 کار بری نظافت کنی؟ همهاین_

 خب مگه چیه؟_

 .باشی و بهشون کمک کنی خیلی بهتره هابچهپیش _

 .خب.حاال هرچی خدا بخوادهووم..آره_

 حاال چیشده که تصمیم گرفتی بری اونجا؟ _

کاری کنم که بهم آرامش بده و بتونم به  همچنین به خواستمییلی وقته دلم راستشو بخوای خ_

 .دیگه کمک کنم و خوشحال بشن چند نفر

 .کردی.موفق باشی کار خوبی_

 .من مسیرتو دور کردی به خاطری بری مغازه خواستمیمرسی. توام _

برم مشکلی  قتهر وهست دیگه  پارسا هماین ساعت تو پاساژ خیلی مشتری نمیاد و  اوال  _

 نیست از پس کارها برمیاد من بیشتر شب میرم.دوما اگه خیلی ناراحتی تا پیادت کنم؟

 !پیادم کنی که ماشین گیر نمیاد همین جاهم دقیقا  اشاره به بیرون کردم گفتم:آره 

 .تا برسی سر جاتپس مثل بچه خوب بشین _

 .راستی مادرت حالش چطوره؟ادببی_

 شد آروم تر توهم رفت،صداش اخم هاش

 .نهجا بشی بهمشت قرص دکتر بهش داده.باید استراحت کنه ولی خب مگه میتونه  بههی خوبه._
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 مگه دالرام خونه نیست که نذاره مامانت کار کنه؟_

و غذاروهم حتی آماده می کنه  کنهمیبره از قبل همه کارا  خوادمیبیچاره خواهرم دانشگاه که _

نمیتونم بیکار باشم. دکتر گفته نباید خسته بشه و از استرس و  می گهخونه هست ولی  بابام هم

 .باشه طورمهمینغم و غصه دور باشه.سعی هم کردیم فضای خونه مون 

عمر کار کرده و خونه شو  بهنذاریدش.بیکاری براش سخته کسی که  فشارتحتحاال زیادم _

 .نمیتونه داشتهنگهواسه خانوادش گرم 

 .لبخندی زد و گفت:مرسی

 .کنممیخواهش _

خیلی قشنگ شده.گفتم توام  اآلنقالت  بریم دوست هاماز  چند تاراستی جمعه قراره من و _

 .بیای

 ..شناسمنمی دوستانتمن که _

هستن که دوتاشون ازدواج  دوست هامهستن.سه نفر از  ایپایه هایآدمخب آَشنا میشی خیلی _

 هبتنهایی نمیاد همیشه دست  وقتهیچکه اونم شون میان فقط یکیشون مجرده هاخانمکردن و با 

 .دختری میگیره با خودش میاره

 .کشممیهووم..یکم سختمه خجالت _

 خجالتی بودی؟ تا حاالاز کی _

 .با خنده گفتم:به تو چه

 .حاال میای؟ادببیی بعد به من میگی ادببیببین چه _

 ..ممکنه برام کاری پیش بیادکنممیبذار باهات هماهنگ _

اگه بهشون صد میلیونم بدن از روز جمعه و تفریحشون نمیگذرن تو مگه شیرازی  هایرازیش_

 نیستی؟

 ..من استثنام_

 .بابا بیخیال کار.یکم به خودت فکر کن.به خودت استراحت بده. از صبح تا شب همش کار_

 .منم مثل مامانت از بیکاری خسته میشم_

 .زبونت برنمیام.خوب بلدی چی بگی :باشه تسلیم.من که از پسو گفتزد زیر خنده 

دیگه حرفی بینمون ردوبدل نشد تا رسیدیم روبروی مرکز.ازش تشکر کردم و باهم خداحافظی 

 ر ازپگفتم و نفسمو با صدا دادم بیرون و وارد حیاط شدم،حیاط خیلی بزرگ که  ایهللابسمکردیم. 

فاطمه اینجا بود تا کمتر  حیاط گذاشته بودن.کاش جایجایگل و درخت بود و چند نیمکت 

ولی بهم گفت کارش تا ساعت دو بعدازظهر بیشتر نیست پس یعنی شانس دیدن  گرفتممیاسترس 
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ن ی بدی باشهابچهمشغول کارهای مختلفی بودن. بهشون نمیومد  گروهگروه هابچههمو نداشتیم..

ام روشن بشه. ساختمون بر چیزهمهشدم و قدم هامو تندتر کردم تا زودتر برسم و  آروم تریکم 

 ایقهوهسالن انداختم که همگی  درهایسه طبقه و بزرگی بود. وارد راهرو سالن شدم نگاهی به 

سوخته بودن و دنبال اسم مدیریت بودم. سه اتاق رو پشت سر گذاشتم تا به این تابلو رسیدم.دستم 

آرامشمو حفظ کنم.چند تقه ،زیاد نبود اما محکم مشت گرفتم و به خودم تسکین دادم که لرزیدمی

 آقایبه در زدم و با صدای بفرمایید یک آقا در رو باز کردم و وارد شدم دوقدم رفتم جلو یک 

ا ولی رس آرومپشت میز نشسته بود.نگاهش به من بود. با صدای  ایسالهپنجاه و پنج_شصت 

 .گفتم:سالم

 .سالم خانم.بفرمایید_

 .معرفی شدم خانم شریفی هستم.از طرف خانم مختاری_

با معرفی کردن خودم چهره اش باز شد و با لبخند از پشت میز بلند شد و چندقدم اومد 

 ..با دست اشاره کرد که روی صندلی بنشینمترنزدیک

 .د.منتظرتون بودمآمدیخوشبفرمایید خانم شریفی خیلی _

 .روی صندلی نشستم و خودشم با یک صندلی بینمون روی صندلی دومی نشست

 ونم.خوبید؟ممن_

 شکرخدا دخترم. چای میخورید یا قهوه؟_

 .خانم مختاری در موردم با شما صحبت کردن فکر کنممرسی.صرف شده. _

 .نگفتن و ماهم مشتاق دیدارتون بودیم چیزیهیچبله.خانم مختاری جز خوبی از شما _

 .ایشون به من لطف دارن_

کمک کنن خیلی کم پیدا  هابچهن به این ی مثل شما که بخوان بدون منت و از ته دلشوهایآدم_

خوشحالم که شما به خواست میرن. شونو میگیرن وهاعکس نشده  دو روزمیاد  هر کیمیشه. 

وفاکار و   کارمندهایخودتون درخواست خانم مختاری رو قبول کردید.خانم مختاری یکی از 

 .دلسوز این مجموعه هست

و سهیم باشن ولی سختی زندگی و مشکالت این  دوست دارن تو کار خیر شرکت کنن هاخیلی_

 .دهنمیرو اجازه 

سراصل مطلب.اسم مرکزمون که رو سردر ورودی هم دیدید خانه امید  بریمبله اینم هست.خب _

یستن کمم ن متأسفانهکه  هابچهو خانمم ده سال پیش تصمیم گرفتیم سرپناهی برای این  هست.من

ی رهایدیی که دارن اینجا زندگی میکنن پدروماهابچهت این چون پش متأسفانهکنیم. میگم  تأسیس

ا بچه طالق هشون نداشتن. بعضیهابچه دارینگهمسائل مختلفی توانایی  به خاطرهستن که 
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اهم وقتی شیرخوار همعتاد هستن بعضی،حتی هردوشون خالفکارو مادر  پدر یاا ههستن بعضی

 ت دیگه.بودن ولشون کردن به امون خدا..و خیلی مشکال

برن ،درس بخونن،که بتونن زندگی کنن یامید بدیم و خونه امن هابچهدلیل ما این بود که به این  

مادرشون تمام تالشمون  عنوانبهپدرشون و خانمم  عنوانبهتشکیل خانواده بدن.من   سرکار و

ا هست و مکنار نادر همتربیتشون کنیم.پسرم  درستیبهگذشتشون ترمیم بشه و  هایزخماینکه 

ومده همه ما یک جزویی از این خانواده ست. اینجا کسی غریبه نیست و از سیاره دیگه نی

جزوه چهل پسرم هست. رده  نادر همسی و هفت دختر و چهل تا پسر دارم.،خانواده هستیم.من

 ...بین شش سال تا هفده سال هست هابچهسنی 

ال به ذهنم رسید گفتم:ببخشید که بین سئو هیگوش سپردم که  حرف هاشتا اینجا با سکوت به 

 ..حرفتون پریدم

 .خورد گفت:راحت باش دخترم ایجرعهلیوان آبی که رو میز بود برداشت و 

 یی که به سن قانونی میرسن کجا میرن؟هابچه_

ده به سن قانونی برسن دیگه عه هابچه کهاینبهزیستی بعد از  متأسفانهسئوال خوبی پرسیدی._

امید دیگه ای هم ساختن  هایخانهولی چندین خیّر و با کمک دولت تو کل کشور دارشون نیستن.

تا وقتی که بتونن از پس خودشون بربیان یاهم تشکیل ؛سن قانونی برن اونجااز بعد  هابچهکه 

 .زندگی بدن

 ..لبخندی زدم و خیالم راحت شد

 .فرمودیدمیچقدر خوب.خب داشتید _

مدرسه میان خونه و باهم از مدرسه میرن.بعد  هابچهثل همه م هابچهسرت درنیارم دخترم. _

 اشونهگرفتار کارهای شخصیش میشه به درس هر کیبعدم  خوریممیدیگه میشینیم و ناهار 

واسه دخترا کالس نقاشی،  مثال  ،براشون کنیممیار زکالس هم برگ چند تامیرسن.اینجا 

شم چهم کامپیوتر)تا اسم کامپیوتر اومد ،بافتنی و خوشنویسی برای پسراسازیعروسکخیاطی،

از خوشحالی شروع به برق زدن کرد( نجاری میذاریم.البته کالس کامپیوتر هم واسه  هام

هم  شنبهنجپ.به کمک خیرین عزیز تونستیم بیست تا سیستم بگیریم براشون. پسرهاهم  دختراست

ا که دوست دارن هی از دخترهمراه مربی والیبال و فوتسال. بعض گیریممیسالن  پسرهاواسه 

ا ت با منخب بیا (از جاش بلند شد)ورزش برن و استعداشو دارن فرستادیمشون کالس ورزشی

 .خونه مون رو بهت نشون بدم

 .لبخندی زدم و بلند شدم

امور ی مثل کارهایاینجا هستن که  کارمندهایهستیم.اتاق مدیریت و  اآلنطبقه همکف که _
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کالس  هابچهکه برای  هاییمربیو مشاوره ، ریزیبرنامهی و ،حراست،مسئول هماهنگمالی

 هایاتاق نوبتبهکه بهم معرفی کرد انداختم و بعد نوبت  هاییاتاقبرگزار می کنن.)نگاه به 

 روزهای(اینجا کارگاه نجاری و خیاطی هست که کردنمیو معرفی  شدیممیبعدی رو وارد 

ت کارگاه مشغول میشن و روزهای فرد واسه میان قسمت سمت راس،ا هسهزوج برای دختر

. اینجا هم کالس اون هاستکه سمت چپ کارگاه واسه  پسرها

 .،بافتنی و خوشنویسی هست. اتاق هوشمندمونم اینجاستسازیعروسک،نویسیخوشنقاشی،

نگاهی کردم دلم وا شد چیزی که من دوست داشتم و بلد بودم. با خوشحالی گفتم:اینجا اتاق 

نه..فکر کنم در جریان باشید که رشته من کامپیوتر بوده و تو همین کارم مشغول می موردعالقه

 .هستم

 .گفتن. خب بیا آشپزخونه هم بهت نشون بدم چیزهمهبله.خانم مختاری _

مشغول آشپزی بودن. که با باز شدن  نفریهشتته سالن دوتا در بزرگ بود و وارد شدیم.هفت 

ما جواب دادیم.بعد از دیدن آشپزخونه و بوی غذا  متقابال  و  در برگشتن و به ما سالم دادن

 .باز کرد که سالن غذاخوری بود ایشد ولی بیخیال شدم و اومدیم بیرون. در دیگه سنمگرحسابی 

 .طبقه دوم هم ببینیم بریمخب _

ر انسوداخل آس.ولی دیدم خوشبختانه آسانسور هست شدیم فکر کردم باید پله بزنیم هاپلهنزدیک 

 .رفتیمطبقه دوم به شدیم و 

ند چاین طبقه برای دخترامون هست. که پونزده تا اتاق داره.هر اتاق برای سه نفر هست فقط _

هستن. هر طبقه چند سرویس بهداشتی و حمام داره  چهار نفرهست  ترمبزرگاز اتاقمون که  تا

 .کتاب خونه هم اینجاستدیگه.  کارهایتلویزیون موقع فیلم دیدن و  چند تاو سالن بزرگ با 

داخل شدیم.دو نفر نشسته بودن و داشتن باهم  هابچهزد و با بفرمایید یکی از  هااتاقاز در یکی 

 ..با دیدن ما بلند شدنکردنمیصحبت 

 .سالم خان بابا.سالم خانم_

 .گلم دخترهایسالم _

 !سالمبا لبخند رو کردم بهشون و گفتم:

 .خوبم. راحت باشید بابا دخترهایم دوتا از خان بابا رو به من کرد گفت این

ا دوباره نشستن لبه تختشون و سکوت کردن. اتاق مجهز و تمیزی بود. کمد دیواری و سه هدختر

میز و سه تا صندلی چوبی. تو اتاقم چند تابلو نقاشی و خوشنویسی هم  هیتخت نزدیک به هم و 

 .بودن ری هنهاچهبرو دیوار بود.چقدر زیبا کشیده بودن.معلوم بود از 

 دیگه هایبرنامهطبقه سوم هم که باز پونزده اتاق سرویس بهداشتی و سالنی برای تماشای فیلم و 
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 .دو نمنمی وشمار.برگشتیم به اتاق مدیریت گفتم:ببخشید من فامیل بود

لبخندی زد و سرشو انداخت پایین و باز نگاهم کرد گفت:پوروطن هستم.اما همه منو خان بابا 

 .میزنن و خانمم رو به اسم مادر صدا میزنن صدا

 .چقدر خوب_

ی . مکنممیزندگی  و پسرمبا خانمم  همکفتو همین طبقه  هابچهاینجا خونه منه منم کنار همین _

 ؟چیه. خب نظرت کنیمیعادت  کمکمدونم برات یکم عجیبه ولی 

 پرسم؟عالی. حس خیلی خوبی به آدم منتقل میشه. میشه سئوالی ب چیزهمه_

 .راحت باش دخترم_

 جزبهسخت نیست؟  واقعا  .نکردی تأسیساین مجموعه کلی خرج و مخارج داره و شما خودتونم _

 .باشه ترمسخت کنممیمخارج سنگینش مدیریت و نگهداری فکر 

 کهنایاز خودش درست میشه. قبل  چیزهمهوقتی نیّتت پاک باشه و به اون باالیی توکل کنی _

ملک بودم اما از  کار خریدوفروشکنم تو  تأسیس اینجا روبزنم و  هابچهبرای ی اخونه مبخوا

رو ول کردم و دارم اینجا لذت میبرم. باغ  چیزهمهوقتی تصمیم گرفتم که زندگیم رو تغییر بدم 

میریم و میوه  هاباغبه  هابچهه باهمزیاد دارم و هرسال موقع برداشت  هلو و زردآلومرکبات،

. پولشم خرج خونه مون میشه. بعدم کلی آدم خیّر و خداشناس کنیممی بندیبستهو  نیمچیمیهارو 

هستن تو کارهای مختلف به ما کمک می کنن و هر ماه کمک مالی تزریق می کنن. خیلی جاها 

قط م فهابچهرو راه میندازن. بعدم شما فکر کردین  هابچهکار  ایهزینهکه میریم بدون گرفتن 

 !ن بلدن؟پول خرج کرد

 .گشاد نگاهش کردم گفتم:نه..نه..یعنی فقط..برام سئوال پیش اومد هایچشمبا 

ه خودشونو ب هنرهایشدن  کار بلدیی که تجربه بیشتری دارن و هابچهدخترم.  کنممیشوخی _

هنوز در حال  و یافروش می ذارن و دستشون تو جیب خودشونه.ولی اونایی که کوچیکترن 

که با حمایت  دیدممییاد  هابچها بیشتر حواسمون بهشون هست. داریم به آموزش دیدن هستن م

 اربما از پس خودشون بربیان و بدونن باید چجوری روی پای خودشون بایستن..هرچند ماه یک

به دید عموم قرار میدیم.شاید باورت نشه که  هابچهو کارهای  کنیممیجا نمایشگاه برگزار همین

قیمت واقعی. وقتی از خدا بخوای بهت عزت  چند برابرروش میره اونم تمام کارهاشون به ف

 .ت بشیهابچهو نمیذاره شرمنده  دهمی

روحیه میدید تا بتونن از سن کم  هابچهبه  جوریاینکه شما  خوشحالمخداروشکر.خیلی _

 .و پیداکنن و برای جامعه مفید باشنر خودشون

 میتونی به ما کمک کنی؟ یهایبخشلطف داری دخترم.خب شما تو چه _
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راستشو بخواید من تا ساعت دو که سرکار خودم هستم ولی بالفاصله حرکت کنم ساعت سه _

 .تا هشت شب میتونم اینجا بمونم نهایتا  اینجا و  رسممی

خودتون بشییم.همین که شما قبول  هایمشغلههیچ اشکالی نداره.ما دوست نداریم مانع زندگی و _

 .کنیممیید افتخار اینجا جزو خانواده ما بش ی خوایدکردید و م

و این ت هر کمکیمن باید از شما تشکر کنم که منو قبول کردید..کار خودم کامپیوتره می تونم _

ی یهابچهواسه   هر چی که باشه. هابچهزمینه از دستم بربیاد انجام بدم.آموزش باشه همکاری با 

کمبودی وجود  هیتنها  کنممینم درس بدم. فکر که تو درس هاشون به کمک نیاز دارن می تو

روزانه که میام اینجا دو ساعت واسه  ست.منهابچهداره اونم نبودن کالس تقویتی برای درس 

 هایمقطعتو  بذاریم تو همین اتاق هوشمند واسهشم کالس ی کامپیوتر وقت بذارم بقیههابچه

 .مختلف تا از نظر درسی هم رشد کنن

لف ار کنم براشون ولی به دالیل مختزندین بار خواستم کالس تقویتی برگیه.چفکر خیلی خوب_

شونه خالی می  ومشقدرسزیر  هابچهکمک زیادی میشه چون بعضی از  جوریاین. شدنمی

 .م راحت میشهه شما خیالم از این بابت باوجودکنن و 

 .امیدوارم بتونم کمکشون کنم_

 .خوبی راه میان با شما به هابچه مطمئنمان شاهلل _

 .کنممیپس من فردا کارمو شروع _

 !:کجا؟گفتو با تعجب  بلند شد هم بااز جام بلند شدم و خواستم برم که خان با

 .برم خونه مون دیگه بیشتر از این مزاحمتون نمیشم_

 خوریممیمزاحم چیه.اینجا خونه توام هست. بمون یک ساعت دیگه موقع شام هست باهم شام _

 .و شرایط اینجا آشنا بشی هابچهبا و بیشتر 

که تو کل آشپزخونه پیچیده بود رو  ایخوشمزهدوست داشتم بوی ماکارونی  ازخداخواستهمنم 

 .تست کنم

 .حتما  چشم _

 ..سرمم آَشنا بشیباهمتا  بریمبیا _

.خان بابا یاالیی گفت و اول داخل حرکت کردیم باهم بلند شدیم و سمت چپ سالن و آخرین اتاق

ی بیرون اهپنجاه سال از اتاق دیگ حدودا  د و تعارف کرد منم داخل بشم. خانمی با سن و سال ش

دادیم و جواب سالمش  دست اهم،بسالم کرد. نزدیکش شدم روییخوشاومد و با دیدن مون با 

 شدهطراحی تابلوهایگل مصنوعی و  هاینوگلداتاق دوازده متری که با مبل و  هدادم. ی ور

ت. در اتاقی که خانم بیرون تلویزیون قرار داش میز وه بود. گوشه سمت چپ اتاق هم تزیین شد
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 ساز کنجکاوی انداختم کمد و میز توالت و تخت خواب دونفره بود. پ ایباز بود و نگاه اومد

خونه ای ندیدم.  همچنین تا حاالام که ندارن!! چقدر عجیب پسرشون کجا میخوابه؟؟!آشپزخونه

 .نشستم هامبلپایین و با تعارف خانم روی یکی از  سرمو انداختم

 .عزیزم آمدیخوشخیلی _

 .مرسی.متشکرم_

 .تعریفتون زیاد از خانم مختاری شنیدم مشتاق دیدار بودیم _

 .لطف دارن.منم خیلی دوست داشتم با شما و مجموعه تون آَشنا بشم_

 دوست داری؟ اینجا روخب نظرت چیه؟_

و ساختمون رو با خان بابا دیدم خیلی خوشم اومده و  اینجا هستم تو این یکی دوساعتی که_

 .مشتاق کارم

خیلی خوشحال میشن. راستی خانوادت نظرشون چی بوده راجب  هابچهزنده باشی دخترم._

 !بیای اینجا؟ کهاین

هم مثل ما که زیر سایه پدر و  هابچه.چون این کنممیاستقبال کردن و گفتن کار درستی _

 ..آرزوهاشون رو دارن آوردن به دستی رسیدیم حق زندگی و جایبهشدیم و  گمادربزر

پرورش دادن و به تصمیماتت  رو شماخوب  قدراینمشخصه خانواده با اصالتی داری که _

 ..احترام می ذارن

تنها می ذارم برم به  ور شماسرمو انداختم پایین و لبخند زدم. خان بابا بلند شد گفت:خب من 

م. زن جا افتاده و مهربونی بود.قد متوسط بابا رفت و با مادر گرم صحبت شد رسم..خانکارهام ب

عمر  از گذرنشون  وچروکچین کهاینتپلی داشت. موهاش مشکی بود و با  تقریبا  اندام  و 

ن ولی باز با سرمه و رژلب صورتی نذاشته بود دلشم پیر بشه. خیلی خانم صاف و گفتمی

 .داد دستهمب اشصحبتیس خوبی از هم ح دادمیصادقی نشون 

 خان بابا بهت نگفته. مطمئنممهتاب جان باید یکم در مورد شرایط اینجا بهت توضیح بدم که _

 ..کردم و گفتم:بفرمایید وجورجمعخودمو  

ی زیادی چشیدن و پر از دردن.برای هیچ آدمی آسون هاسختیتو سن خیلی کم  هابچهاینجا _

بهشون این حس رو منتقل کنیم که  کنیممیبشه. ما سعی  مادربزرگن پدر و نیست که بخواد بدو

موفق و  هایآدمبهشون بفهمونیم می تونن ،ستشون داریم و پدرومادرشون هستیمماها دو

 .باارزشی باشن

ر نداشته ماد پدر ونفسمو با صدا بیرون دادم و با ناراحتی گفتم:بله متوجه هستم.خیلی سخته که 

 .رم باشن نتونن از پس بزرگ شدنت بربیانباشی یا اگ
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با نیش و کنایه بقیه ناراحت میشن و  اوقاتبعضیتو مدرسه یا جاهای دیگه  هابچهآره عزیزم._

 .غم بزرگ هست هیم اونها ته قلبشون ه ما براشون خوب باشیم باز هر چقدرمدلشون میشکنه.

 ..فرماییدمیبله درست _

مواجه بشی. اینجا  کنندهناراحت هایصحنهروز با  ممکنه هراینجا باید خیلی صبور باشی.._

رو کنترل  چیزهمهواسه توام همین اتفاق میوفته باید ،زود به یکی وابسته میشن هابچه

ه ب کهاین. شما جز هاشوندلدوست دارن با یکی صحبت کنن و یکی بشینه پای درد و کنی.

 ..ادرداری م تریمهمآموزش بدی وظیفه خیلی  هابچه

گفتم:هر کاری که از دستم بربیاد  مصممشد منم خیلی محکم و  العملمعکسسکوت کرد و منتظر 

حال خودم اومدم اینجا. چی بهتر از  به خاطر.خوبی کردن خوبی میاره.من دممیبراشون انجام 

 دیگه رو هم خوب کنم. نفر چندحال منه حقیر بتونم  کهاین

 هابچهبیشتر گفت:این از بزرگواریت هست دخترم.  محبتباو  داد قرارتو دستش  دست مو 

که  یهایغصهممکنه با من یا با بقیه که سنشون یکم بیشتره خیلی راحت نباشن و اون حرف و 

تر و و به ما نگن ولی یکی مثل شما و بقیه کارکنان که جوونر تو دلشون هست همش

ون کمکشد،می کنن شما بهشون گوش کنید و دل بهتون اعتماد میکنن و باهاتون در ترینشاداب

د یازده سالشه چن پسرهایکی از  مثال  راهنماییشون کنید که کارهای اشتباهی انجام ندن.و کنید 

از این جا فرار کنه و بره پیش پدرومادرش.ولی پدر و مادرش هردو  خواستمیوقت پیش 

یه روح هااینشون. شما باید به مادرواز پدرشدن.فامیلشونم بدتر  خیابون هامعتاد هستن و آواره 

 ..بدید

 .کنممی. تمام تالشمو تچشم.خیلی ناراحت کنندس_

مسئله دیگه هم که هست شما یک هفته به صورت آزمایشی اینجا مشغول میشید اگه روحیه  هی _

و زندگی شخصیتون اجازه داد اینجا میمونید ولی اگه دیدید نمیتونید زودتر به ما بگیید خیلی 

 .میشه همشکل دیگه به مشکالتشون اضاف هیمیشن و بعدش  وابستهچون زود بهتره 

 .نه..نه خیالتون راحت من نیومدم اینجا که جا بزنم_

 ..لطفت کم نشه دخترم_

قد بلند و الغری با ته ریش و موهای کوتاه وارد شد. ،به در خورد و یاالگویان پسر جوونای تقه

.از جام بلند شدم و سالم دادمیتر نشونش بود الغریک دست مشکی که پوشیده  کت و شلوار

کردم. سرش پایین بود و جواب سالمم داد. اومد کنار مادر ایستاد و دستشو بوسید گفت:سالم 

 مادر حالت خوبه؟

خانم شریفی هستن که قراره از فردا  به من کرد(ایشون ایاشارهسالم پسرم.خسته نباشید.خوبم)_
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 .پسرم،د اشاره به پسرش کرد(ایشونم نادرن)و بعبیان و جزو خانوادمون میش

 .اشیدگفت:خوشبختم از آشناییتون.موفق ب،نگاه مستقیمی بهم نکردولی باز  آورداینبار سرشو باال 

 .منم از آَشناییتون خوشبختم_

 .عوض کنم لباس هامورو کرد به مادر گفت:من برم تو اتاقم 

 .برو پسرم_

 ش کردم و گفتم:ببخشید مگه پیش شما زندگی نمیکنه؟از خونه رفت بیرون با تعجب نگاه

 .چرا عزیزم ولی نادر پیش بقیه برادراش طبقه سوم هست_

 مؤسسخانواده هستن ولی از نوع بزرگش. پسر  هیجدی جدی  هااینکه  کنممیباور  کمکمدارم 

خانواده که از  کردمییی زندگی هابچهاین مرکز با تمام فروتنی و بدون هیچ من منی پیش 

تو همین مرکز و با  هم بااصلیشون جدا شده بودن. حتی جالب تر این بود که خوده مادر و خان با

.حاال فهمیدم چرا آَشپزخونه ندارن وقتی آشپزخونه به اون کردنمیدوتا اتاق کنارشون زندگی 

ن. ورشون میشینن و غذا می خهابچهپزخونه نیست و در کنار شبزرگی هست دیگه نیازی به َآ

اها ج . معنی زندگی کردن رو باید اینجورکردنمینارهم زندگی ک  و صمیمی در آالیشبیچقدر 

تو یکی از برج هاش زندگی کنیم.خان بابا اومد و  کنیممیکه همش جون  شهرباالپیدا کرد نه تو 

نی . یک میز خیلی طوالغذاخوریرسیدن زمان شام رو اعالم کرد. بلند شدیم و رفتیم سالن  فرا

همه ؛ شدمیتر داشت شلوغ غذاخوریصندلی گذاشته بودن قرار داشت. سالن  دو طرفشکه 

 .تو صف برای شام رفتنمیو  کردنمیسالم ،میومدن

 .ما واسه مهمانمون غذا نمیاریم میره تو صف و غذاشو میگیره_

قراره از فردا ،منم با لبخند جواب دادم:خب منم شد نگاهم کرد و منتظر واکنشم با لبخندمادر 

 .بشم پس چه بهتر که زودتر با قوانین اینجا آشنا بشم  جزو خانواده تون

 .و فهمی عزیزم با درکچقدر شما  _

 .لطف دارید به من_

 .گیریممیمیریم تو صف و غذامونو  هم باحتی من و خان با_

 ..این جو و صمیمیت رو دوست دارم_

یستادیم. خیلی طول نکشید که اون ماکارونی که دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد و تو صف ا

بوش منو دیونه کرده بود گیرم اومد به همراه دوغ و ساالد شیرازی و کنار مادر حرکت 

باالتر از همه نشسته بود و مادر کنارش و ،و گرفتر م.خان بابا که زودتر از ما غذاشکردمی

مد و سمت چپ خان بابانشست. با پوشیدن آخر او هایدقیقه نادر هماز مادر نشستم. ترپایینمنم 

 ه خاطرب شرتشتیسفید یکم رنگ و روش باز شد و دیدم خیلی هم الغر نیست بیچاره.  شرتتی
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 داره با بازوهایی که مشخص بود خیلی روش کار کرده ایورزیدهجذب بودنش نشون داد هیکل 

خترها نشسته بودن و دست به غذاش نزد تا همه بیان.ردیف سمت راست د کسیهیچ. بوود

 گفت و دو دستشو ایهللابسمپر شد. خان بابا  هاصندلیبودن.وقتی همه  پسرهاردیف سمت چپ 

باال بردم و به  دست هاموو همه این کارو تکرار کردن نگاهی به جمعیت انداختم و منم  باال برد

 .کردنمیصورت دعاخوندن گرفتم. همه سکوت کردن و به خان بابا نگاه 

 هازشتیاز ما دریغ نکردی.از ما در برابر  پایانتبی هاینعمتکه  سپاس گذاریمداوندا.از تو خ_

 ... آمینعطا فرمامحافظت فرما.خدایا به تمام ما عزت و بخشندگی  هابدیو 

 .آمین گفتن صدایکو همه 

 .هابچهخان بابا ادامه داد:بفرمایید 

شدن. این دعا چه به دلم  مشغول شام خوردن یصحبت باهمسالن از اون سکوت خارج شد و همه 

ن خوردمیشام ،زدنمیو حرف داشتن که سروصدا  هابچهنشست کلی حال کردم. ولی برخالف 

 یدرسمامانم نمیماکارونی  پایبه.البته بردممیسکوت کردم و داشتم از ماکارونی خوشمزه لذت 

 .هم از اون نداشت کمیدستولی خب 

معرفی کرد و با خوشحالی باهام صحبت کردن و  هابچهو به ر خان بابا منبعد از خوردن شام 

گفتن. نیم ساعت موندم و بعد با گرفتن آژانس به خونه رفتم. ساعت هشت  گویی آمدخوشبهم 

ید کرده بودم که حوصله نداشتم دنبال کل یلهو پر از وسر کیفم قدراینشده بود که به خونه رسیدم. 

و برام باز کرد. داخل خونه که شدم مامان و بابا داشتن طبق ر و مامان دربگردم. آیفون زدم 

ن نزدیک چهل سال از زندگی گذشت با.چقدر خوب بود که کردنمیمعمول باهم صحبت 

و ر مرفتم تو اتاقم لباس،میالم کردس م دیگههبهبود. مشترکشون رابطه و عشقشونم بیشتر شده

 ر ازپامان مثل همیشه برام میوه پوست گرفت و بشقابی اومدم پیششون نشستم. مو عوض کردم 

 .میوه داد دستم

 رفتی مرکز؟_

 .آره بابا_

 چطور بود؟_

بودن و  ایالعادهفوقی هابچهخوب و عالی باشه.  قدراینم کردمیفکرش ن اصال  نگم براتون.-

 تمیز و،کاملمی.تازه مرکزشون با امکانات پوروطن عالی بودن.خیلی گرم و صمی آقایخانواده 

 ...شیک بود

 .رو واسه مامان بابا تعریف کردم چیزهمه

 هایآدمشون وقف چیزهمهکم پیدا میشن که  هاآدممامان رو کرد بهم گفت:خدا خیرشون بده این 
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 .خدا بهشون سالمتی بده؛نشن کسیهیچببخشه که محتاج  قدرایننیازمند کنن خدا بهشون 

دیگه کی می تونی  وآمدرفتار باشی و بری مرکز و تو بخوای همش سر ک جوراینمهتاب _

 استراحت کنی؟ ما باید شب تا شب ببینیمت فقط؟

شو هم کم کردم هاساعتکه همیشه بوده تازه امسال  آموزشگاهخب بابا شما میگید چیکار کنم؟ _

عدم ب.در برهباعث میشه خستگیم  دهمیو تا هشت شبم که بیرون نیستم. کار مرکز بهم انرژی 

 .من وقتی بیام خونه تمام قد در خدمت پدرومادر گلمم هستم

 .دیگه هوا تاریکه. همیشه که نمی تونی با آژانس برگردی بعدازظهرولی ساعت شیش _

 .هست مترو هست خط اتوبوسم هست تاکسی هم تازه_

 .ولی خطرناکه.زمستون دیگه هشت شب یعنی نصف شب_

 ...اتفاقی برام بیوفته دهنمیاجازه  قتوهیچشما و مامان  ی. دعاخدا کریمه_

م خودم حواسم هست و مراقبم.البته خب پدر مادر دئنشون کرمو مط دلگرمی دادمبه مامان و بابا 

 بگیره؟ آرومهستن چجور می تونن دلشون 

 خدا کنهاتفاقات امروز برای خودم مرور کردم.ک یازده بود که رفتیم خوابیدیم..ساعت نزدی

نا بشم بیشتر آش هابچهسئولیت سخت از عهدش بربیام و کم نیارم. دوست داشتم با این ماز بتونم 

پدرومادر واقعیشون  کهایناز ،سختشون زندگیاز ،شون بگنهاغمبشییم از  صحبتهمو باهم 

خوبی نبودن... خدایا من چقدر فرزند بدی واسه  هایآدمول کردن یا مردن یا هم  رواهاون

آدم پست و دروغگو فروختم.چقدر  هی به رواهاونعشق بچگانه  هی خاطر بهپدرومادرم بودم که 

 از پدرومادرم بیشتر دوست دارم.. تو روپسر گفتم من  هی بهبودم که  معرفتبی

باشم...و بازهم  پاسخگواز زحمات پدرومادرمو  ایگوشهخدابهم فرصت جبران بده تا بتونم 

 ...مردن چند ساعتخستگی بازم سنگینی و باهم برای 

 

و  و ده دختر  رفتم به اتاق پرسیاحوالروز کاریم تو خونه امید شروع شد. بعد از سالم و  اولین

ده پسر اومدن. با گرمی سالم کردم و تصمیم گرفتم هر سئوالی که دارن بهشون توضیح بدم تا 

ازشون  چند کارن.اولیه رو می دونست هایآموزش مطمئنا  بخوام از اول آموزش بدم. کهاین

ی باهوش و حرف گوش کنی هابچهو بلد بودن. خیلی ر شااستم انجام بدن که خوشبختانه همهخو

کارهایی هم انجام داده بودن. کالس  هیبودن. چند نفرم بودن که از خودم بیشتر می دونستن و 

ی پایه دبستان اومدن سر هابچهیک ساعت بود. بعد از تمام شدن کالس با اعالم خان بابا 

دختروپسرامون سی نفر شدن سر کالس.یکم  جمعا  کالس.بیشتر تو درس ریاضی مشکل داشتن. 

ند چی متفرقه بزنیم بعد از هاحرفبازیگوش بودن و بیشتر دوست داشتن باهم آشنا بشییم و 
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همشون قبول کردن و شروع به درس دادنشون شدم.واسه ،وقت درسه گفتمصحبت کردن  دقیقه

م. آخر دادمیو توضیح  رفتممیباالسرشون  ،س ششم جداگونه درس دادمتا کال هااولیکالس 

ازشون خواستم فردا حل کنن و بیارن من ببینم. ساعت شش ؛تمرین نوشتم ونشبراکالس هم 

دوم به متوسطه  دو روز،درس بدم هادبستانیاول هفته به  دو روزقرار شده بود شد. بعدازظهر

تو درس ریاضی مشکل داشتن و از پس بقیه درس  هابچهشتر .بیهادبیرستانیبعد به  دو روزو 

ن.ساعت کاری منم اول با گرفتمیبودن کمک  تربزرگیی که هابچههاشون بر میومدن یا از 

وقتی هم که داشتم برای  دو ساعتزدیک ،نبعد کالس تقویتیو شدمیکالس کامپیوتر شروع 

با سنگ دوتا دروازه واسه  پسرهاحیاط .رفتم تو گذشتمی هابچهنایی و هم صحبتی با شآَ 

 بقیه هم بیرون محوطه.کردنمیخودشون ساخته بودن و توپی گذاشته بودن وسط و داشتن بازی 

اهم اون کردم.نشستم و تماشا  هابچه.منم بین کردنمیداخل زمین رو تشویق  هایبازیکنداشتن 

کنار  . چقدرکردنمیتری تشویق که دیدن من پایه هستم بیشتر هیجان گرفتن و با صدای بلند

 ایدقیقهم.. ده خندیدمیم و از ته دل کردمیرو فراموش  چیزهمه دادمیبهم انرژی خوب  هابچه

تاب موجود هست.در ک هاییکتابببینم چه رو خونه دوم داخل کتاب  شستم و رفتم طبقهکنارشون ن

یلی کتاب باشه. خ همهاینم کردمیفکر نخونه باز بود و وارد شدم با انبوه قفسه کتاب مواجه شدم 

به صورت  هاکتابنشسته بود و  هاقفسهوضعیت مناسبی نداشتن.گردوخاک رو کل اتاق و 

 در یه اتاقی رو و در زدم هااتاق به سمتبودن. فکری به ذهنم رسید رفتم  شدهپخش  نامنظمی

 .یک نفر مشغول نقاشی کشیدن بودم،باز کرد

 .سالم_

 .بود بلند شد و گفت:سالم ایسالهنزده و،شزدهونپدختر 

 .من شریفی هستم.تازه اومدم اینجا_

 .باهام دست داد و گفت:منم هانیه هستم.خوش اومدید

مرسی عزیزم. اومدم نگاهی به کتابخونه انداختم وضعیت خیلی خوبی نداره.اگه دوست داری _

 .خونه بدیممن تا سروسامونی به کتاب بیاین کمک   دوستانتاز  چند تابا 

ن بگم بیا هابچهمیام تا برم به  اآلنموج زد و گفت:باشه خانم  چشم هاشبرقی از خوشحالی تو 

 .کمک

اغذ کباشه پس من میرم داخل کتابخونه تا شما بیاید.فقط چند کهنه و آب و ریکا هم بیارید.اگه _

 .دارید هم بیارید تا حال کتابخونه رو عوض کنیم باطله

 .چشم_

 به اتاق نگاه جورهمینمیز چوبی وسط اتاق بود با هشت تا صندلی.  هیکتابخونه. رفتم داخل
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 پسر نیه و دوهاسالدختر هم سن و م و از کجا شروع کنیم که سه کارکنیم که باید چیکردمی

هم سطل آب و ریکا دستش بود. با لبخند  پسرهاهشت نه ساله با کلی کاغذ باطله اومدن.یکی از 

 .م و گفتم:سالم.من مهتاب هستمبهشون نزدیک شد

از  اآلنو معرفی کردن. رو کردم بهشون گفتم:خب به نظرتون ر هرکدومشون اومدن وخودشون

 ا گفت:خانم گردگیری کنیم اول؟هکجا شروع کنیم؟ یکی از دختر

ک نفر قفسه یبر عهده ی هر قفسه بذاریم هاکتابآره فکر خوبیه.بیاید قفسه به قفسه تمیز کنیم و _

ز کنیم تا رو تمیهاصندلیتمیز کنن. ولی اول باید میز و  ها روکتابتمیز کنه چند نفرم بشینن  رو

 ..بتونیم روش بشینیم

کتاب رو تمیز کنید؟ خب گرد رو لباساتون  همهاینخانم شما می خواید با کاپشن و مانتو _

 .میشینه

ن وضعیت که نمیتونستم.مانتو با ای گفتمیزد نگاهی به خودم انداختم.راست  رو علی این حرف

شه گرفتم سمت علی گفتم: علی می درآوردمکاپشنمو  شدمیمشکی پوشیده بودم و بیشتر کثیف 

 ازت بگیرم؟ بعدا  اینو بذاری تو اتاقت تا 

داشتم ن ایچارهبرگشت. دیگه  دو دقیقهراهی اتاقش شد که بعد از ،گفتمیکاپشنمو گرفت و چش

 .ری کنمنمیتونستم برای مانتوم کا

 ها روکتابقفسه اول رو خالی کردیم و  هابچهرو تمیز کردیم و با کمک هاصندلیمیز و 

و با کاغذ  هاکتاببود و بقیه مون نشستیم پای  هاقفسهگذاشتیم رو میز.هانیه مسئول تمیز کردن 

زور  و. علی و امید که دوست داشتن قدرت ه بودیم تمیز می کردیمکه نمناکشون کردیی باطله ها

ن و با هرسختی بود دادمیقرار  همرویهای زیادی ا بکشن کتابهو به رخ دخترر خودشون

ه دوبار کردیممیتمیز  ها روکتابا هما دختر کهاینبعد .میگرفتن و میوردن میذاشتن رو میز

ی . با شوخدادمین دست هانیه و دوباره تو قفسه قرار دادمیهم  دست علی و امید،اونا دادیممی

 زدنمیو ازخودشون حرف  کردنمیم هرکدوم تعریف هابچه،دادیممیو خنده کارمون انجام 

 .آَشنا بشم ونشحرف بزنن و بیشتر با روحیه  اشتمم دوست دکردمیمنم خوب گوش 

یک ساعت طول کشید تا بتونیم کتابخونه رو تمیز کنیم. وقتی کارمون تمام شد از جامون 

 .روشون باز شد و شروع به خندیدن کردن هابچهون انداختم و خندیدم نگاهی به خودم،یمدبلندش

 تمیز نکردید؟ چند وقتیه اینجا روبود مگه  گردوخاکانگار رفتیم کوه کندیم..چقدر _

 .درسا که کوچیکتر از هانیه و نسترن بود گفت:خانم آخرین بار من یادمه عید نوروز بود

براتون تمیز کنن.از این به بعد آخر هر ماه  بیان .قرار نیست بقیهشماستولی اینجا خونه _

 .باشه؟کنیممیمیشینیم و باهم تمیز 
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مو پوشیدم کاپشن کهاینچشم محکم و یک صدایی گفتن.از علی خواستم بره کاپشنمو بیاره. بعد از 

 ..وردآمسن و الغری برام چای  تقریبا  زن  که خیلی نگذشت نشستم هامربیرفتم پایین و تو اتاق 

 .بهش نیاز داشتم واقعا  مرسی.دستتون درد کنه _

 .دخترم خسته نباشی نوش جان_

 .سالمت باشید_

 .وقتی چاییت تمام شد بیا سالن غذاخوری.دیگه وقته شامه_

 .چشم.بازم ممنونم_

رو میز دراز کردم تا فشارخونی که تو ،ور چایی خوردم باعث شد یکم از خستگیم کمتر بشه.پام

 ...بستم چشم هاموو  تر بشهکم قرارگرفتهپام 

 کردم و ایستادم گفتم:بفرمایید؟ وجورجمعو ر خودم با صدای تقه در از خواب پریدم

 درباز شد،مادر بود با لبخند بهم گفت:دخترم هرچی دنبالت گشتم پیدات نکردم.بیا وقته شامه.

 خند کمرنگیتگی ربع ساعت چرت زده بودم. با لبسنگاهی به ساعت مچیم انداختم.از شدت خ 

 .گفتم:چشم.ببخشید خوابم برده بود

 .باهم سمت سالن غذاخوری حرکت کردیم

  .گفتن که باهم کتابخونه رو تمیز کردین هابچهخداخیرت بده. _

 .کاری نکردم. وضعیت خوبی نداشت بیکار بودم گفتم چی بهتر از این_

ه ی مشخص شدهاصندلی باز تو صف ایستادیم.شام کتلت بود،شاممون که گرفتیم دوباره رو

و منم با لبخند  سالمی کردخودمون نشستیم.نادر هم بعد از چند لحظه اومد و جای خودش نشست.

 ؟می بینهجواب سالمشو دادم. این گردن درد نگرفت؟ خسته نمیشه از بس زمین رو 

ز ما ا انتپایبی هاینعمتسپاگذاریم که  تگفت و دعا خوند:خداوندا!از هللابسمدوباره خان بابا 

 بخشندگیمحافظت فرما.خدایا به تمام ما عزت و  هابدیو  هازشتی در برابر از مادریغ نکردی.

 ..آمین عطا فرما

 .گفتیم آمین و شروع به غذا خوردن کردیم صدایکباز 

 .کردم و راهی خونه شدم خداحافظیو خان بابا و مادر  هابچهاز 

ش رفتم دو،جب اتفاقات امرزمون صحبت کردیمباهم رادو سه ساعتی کنار مامان بابا نشستم و 

 ..گرفتم و راهی اتاقم شدم
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 ا ماببیرون رفتیم گفت: آموزشگاهباهم از  آخر کالسبود تمام شد.  علیرضاکالس آخرم که با 

 ؟یا نهمیای قالت 

 .آره میام_

ت نه عگفت:مرسی که دعوتمو قبول کردی. قراره سا بستنقشلبخندی از خوشحالی روی لبش 

 .حرکت کنیم.خودم میام دنبالت

 باشه.خب من چی بیارم؟_

 ..خودتو_

 .خنده ریزی کردم گفتم:مسخره..جدی میگم

ی ویرپیاده دو ساعتیکی برییم.چون قراره راست گفتم فقط خودت بیا. هیچی باخودمون نمی-

 .خوریممیناهارم تو یکی از رستوران هاش ،کنیم

 .باشه_

 .بیارفقط کفش مناسبی -

 خنگم؟ قدراینهرهر خیلی خندیدم.یعنی _

 .میپوشن بلندپاشنهبرن کفش  هر جا هانه آخه دختر_

 .باید چی بپوشم هر جاخب اونا از مد هیچی نمیدونن.من میدونم _

 .برسونمت شو سوار.فرماییدمیبله،بله درست _

 .نه خودم میرم_

 ؟کنیمیمخالفت  قدراینچرا _

 ..مرسیدور کنم روتو خب خودم میرم.چرا مسیر _

 .راحتی.مراقب خودت باش.خداحافظ هر جورمسیر من که دور نمیشه.ولی باشه _

 .خدا نگهدار_

کردم  روییادهپ ایدقیقهپنجبعد از سه ایستگاه پیاده شدم و مسیر ،سی به ایستگاه مترو رفتمبا تاک

 ..خونه من شده بود اینجا همرسیدم. دیگه امید تا به خونه 

 اهدبستانیروز قبل  هایتمرینی دوره متوسطه درس بدم ولی قبلش هابچهبود به  امروز قرار

ت تا شنگاه کردم و اشتباهاتشونو گفتم. کالس کامپیوترم بیشتر جنبه کمک و همکاری دارو 

 .رو بلد بودن و نیازی به آموزش دادن نداشتن چیز همهن آموزش چون کسایی که میومد

نگاه  هابچهنیمکت نشستم و داشتم به  هیتو حیاط روی  هاکالسبعد از تمام شدن 

ودن.یهو صدای جیغ دختری و واسه خودشون سرگرم بن مختلفی تشکیل داد هایگروه،مکردمی

مو سمت گوشه حیاط جلب کرد.سریع سرمو برگردوندم و نگاه کردم. پسری داشت با تمام توجه
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دوییدن و منم بلند شدم و به  ونسمتشهم  هابچه کشیدمیاز خودشو  تربزرگدختر  هیقوا موهای 

کردم نمیتونستم موهای دختر بیچاره که داشت گریه  هر کاریحالت دو بهشون نزدیک شدم. 

از دست پسره نجات بدم. با صدای بلند و با عصبانیت که خودمم تعجب کردم سرش داد  کردمی

 ..زدم گفتم: موهاشو ول کن

داشت ،و نوازش کردمشم. اومدم کنارش زانو زدم و صورتدت دارو نجا دستش شل شد و دختر

 .بهش گفتم:خاله عزیزم خوبی؟ چرا دعواتون شد؟کردمیگریه 

 .گریه هاش گفت:نمی..دونم..مثل..وح..شیا..یهو بهم حمله...کرد هقهقبین 

کردی مگه شما خواهر  روکااینبرگشتم سمت پسره و با چشم غره نگاهش کردم گفتم:چرا 

 ستید؟ برادر نی

 ..با عصبانیت گفت:من هیچکیو ندارم

و ر گفتم که برن به ادامه بازیاشون برسن. دست دختر هابچهو دویید به سمت ساختمون. به 

 خوبی عزیزم؟ اآلنو شستم.باهم روی نیمکتی نشستیم و گفتم:ر گرفتم و بردم صورتش

 .خوبم_

 اسمت چیه؟_

 .زهرا_

 چندسالته؟_

 .ده سال_

 وا کردید؟خب چرا باهم دع_

 ..یهویی بهم حمله کردکردیممیداشتیم خاله بازی  دوست هامبه خدا خانم من کاریش نداشتم.با _

 .که نمیشه بدون دلیل بهت حمله کنه و موهاتو بگیره جوریاینخب _

 .بپرسید دوست هامد بریید از کنیمیو باور نر اگه حرفم_

 .کنممیو باور ر تگذاشتم رو شونه اش گفتم:نه عزیزم من حرف دست مو

 .ه دعوا داره.هرروز به یکی از دخترا میزنه. کسی دوستش ندارهباهماین _

هم همیشه بین خواهر و برادر هست.منم با داداشمم وقتی بچه بودیم  شما خواهربرادرید.دعوا_

 .. دیگه ناراحت نباششدیممیدعوا 

 ..باشه.خانم شما چقدر مهربونید_

.خب برو معزیز دلشادی شد لپشو بوسیدم گفتم: توام خیلی مهربونی  زپر ابا گفتن این حرف دلم 

 .بازی کن تدوستابا 

 .چشم_
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 .و رفت به ادامه ی بازیش برسه بلند شداز جاش 

 شدم گفتم:تو اسم پسری که موهای زهرا رو کشید میدونی؟ پسرهانزدیک یکی از 

 .آره_

 اسمش چیه؟_

 .فرشاد _

 شماره اتاقش چنده؟_

 .سه_

 .برو به بازیت برس باشه_

 .چشم_

 .رفتم سمت ساختمون و با آسانسور به طبقه سوم رفتم

اخم هاش تو هم گره کوری خورده بود.داشت نقاشی  با دیدنموارد شدم ،در اتاقش نیمه باز بود

و  آوردمدر کفشم رو.کشیدمیفقط داشت تند تند نقاشی  نیاوردتوجه ای سرشو باال .باکشیدمی

 .خودش رو زمین نشسته بود کنار تختش نشستم

 .سالم_

..._ 

 !سالم کردما_

..._ 

 من مهتابم از دیروز اومدم اینجا که کنار شماها باشم_

..._ 

ار و از طناب د کشید فرفریاز حدقه زد بیرون. زن مو  چشم هامبه دفتر نقاشیش که نگاه کردم 

ه ب عمیقا  ی برام نیومد.چه چیزی تو ذهنش بوده؟دیگه حرف سالههفتآویزونش کرده بود. پسر 

 فرفری کشیده؟ نقاشیش فکر کردم. موهای زهرا که صاف بودن پس این چرا مو

 !آقا فرشاد نمی خوای باهم َآشنا بشییم؟_

 ..و باهمون اخم ها بهم نگاه کرد گفت:نه.برو بیرون از اتاقم آوردسرشو باال 

 .ولی من اومدم باهات صحبت کنم_

..._ 

 !هام دوست شدن فقط تو موندیبا هابچهاینجا همه _

 .من با دخترا دوست نمیشم_

هم خندم گرفت هم تعجب کردم.خندمو قورت دادم گفتم:من به هیچکی درخواست دوستی نمیدما! 
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 یعنی می خوای دست رد بزنی؟

 آره_

 .تو که منو نمیشناسی شاید باهم آشنا شدیم فهمیدی من خیلی هم بد نیستم_

 ..همتون بدید_

نسبت به دخترا حساسه؟مگه چی دیده؟کنارش رو زمین نشستم و نگاهی به نقاشیش  رقداینچرا 

 !کردم گفتم: این کیه که اعدامش کردی؟

 .نمیگم_

 چرا؟مگه چه کار بدی کرده؟_

 .نمیگم_

ولی دوست دارم به تو  تا حاالمی خوای یکی از رازهای بچگیمو بهت بگم به هیچکی نگفتم _

 !بگم

..._ 

 یعنی نگم؟_

اونم سیاه و قرمز.. سکوت کردم و منتظر جوابش موندم. باالخره  کردمینقاشیشو رنگ  داشت

 .گفت:بگو

روز رفته بودیم خونه عموم و با پسر عموم دعوا کردم ولی اون  هیوقتی همسن تو بودم _

تالفی کنم رفتم سر وسایلش و تیله  خواستممی،تر از من بود و من ازش کتک خوردمزورش بیش

یدم..ولی بعد از چند روز فهمیدم خیلی کار بدی کردم و دوباره که رفتیم خونشون تیله هاشو دزد

 .هاشو گذاشتم سرجا

 !ولی من رازمو بهت نمیگم_

 یعنی توام راز داری؟_

..._ 

 .سرمیز شام؟دیگه وقته شامه بریمدوست داری باهم _

 .نمی خوام_

 ت نیست؟اگرسنه_

 .نمیخورم_

 .دوست داره همه مون سرمیز باشیمتو که می دونی خان بابا _

 .اون بابای من نیست_

 .ولی خان بابا خیلی شماهارو دوست داره _
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 ...من دوستش ندارم_

 ششام بخوریم. وقتی ظرف شام بریمبعد از کلی کلنجار و ناز خریدن تونستم راضیش کنم باهم 

 .و گرفت رفت سرجاش نشست و منم جای خودمر

 !ر تنها شدم گفتم:ببخشید مادر سئوالی داشتمموقع خداحافظی وقتی با ماد

 .بپرس عزیزم_

 !فرشاد که هفت سالشه تو اتاق شماره سه هست_

 !خب؟_

 !واسه چی اینجا زندگی می کنه؟_

تکون داد گفت: باباش افسردگی داشته و خودکشی  تأسفنفسشو با حسرت بیرون داد و سری از 

 .جانش ایناورد.خانواده پدریش قبولش نکردن و گم و گور میشه چند وقتمی کنه.مادرشم بعد از 

 اینجاست؟ هچند وقت اآلندلم براش کباب شد. با ناراحتی گفتم:

 .هشت ماهی میشه_

 .آهان_

امروزم با یکی دخترا دوباره دعواش شد.هرچی مشاور باهاش صحبت کرده و منو خان بابا _

-ابطهخیلی ر پسرهاعوا میوفته. با نمی دونم چرا باز بی دلیل با دخترا د کنیممیباهاش صحبت 

 .ش خوبها

و زد گفت همیشه با ماها دعوا ر امروز که با زهرا دعوا کرد از زهرا که پرسیدم همین حرف_

 .خشم خاصی موج می زنه هی چشم هاش.تو کنهمی

از دست ما برمیاد براش انجام میدیم امیدوارم علت کارشو بدونیم تا بتونیم کمکش  هر کاری_

 .کنیم

 .ان شاهلل_

 .بریید داخل هوا سرده شما همخب من برم دیگه _

 ماشین داری؟؟باچی میری_

 .گیرممینه آژانس _

 .و صدا بزنم بیاد برسونتتر وا دخترم این وقته شب خطرناکه.بذار نادر_

دا و صر راحت ترم. چرا آقا نادر جوریاین.تو رو خداخواست بره داخل دستشو گرفتم گفتم:نه 

 .ونم خرد و خسته از سرکار برگشتنبزنید؟ایش

 .دلم راضی نمیشه؟این چه حرفیه دخترم.مگه میذارم_

خداحافظی از مادر .نادر و مادرش اومدن چند دقیقه بعد ازهرچی اصرار کردم فایده نداشت.
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 .کردم و از خونه اومدیم بیرون

 .مهتاب خانم شما اینجا منتظر بمونید تا ماشین بیارم_

 .باشه_

سفید  شرتتیه با رنگ مشکی شلوارش یکی بود و کبا کاپشن اسپورت  باالبودش اینبار سر

ای که با کت و شلوار بود. ته ریش و موهای مدل آلمانیش  موقعبهجذابیت بیشتری داشت نسبت 

کی . ماشین بنز مشکنممیفکر  چیزهاییبه جذابیتش افزوده بود. خدایا نصفه شبی دارم به چه 

 رشو خم کرد گفت بفرمایید.و سکرد کنارم ترمز 

صندلی جلو نشستم.بوی عطر تلخش تو کل ماشین پیچیده بود. آهنگی از دهه پنجاه گذاشته بود و 

 .مکردمی.منم ساکت به روبروم نگاه کردمیزیر لب زمزمه 

 آدرس دقیق خونتون میشه بگیید؟_

خیلی ،ی و خشکجد.باریدم سکوت کردیم. غرور از سر و روش میه آدرس بهش گفتم و باز

غرق غرورش شده بود.این فکر کرده کیه؟نه به اون پدرومادر متواضع و مهربون نه به این 

 ؟کردمیزندگی  هابچهپسرشون.این با کوه غرور چجور کنار 

 .بدون هیچ حرفی رسیدیم به خونه مون

 .ممنونم.ببخشید که این وقت شب مزاحمتون شدم_

 .خیربهشبوظیفه ست._

 !. بدرک مگه برام مهمه؟گفتمی خیربهشبخند حداقل با لب

 ..شب خوش_

 

 

 

 

 

گرفتم امروز با فرشاد صحبت کنم و اعتمادشو به دست بیارم. این پسر دلیلی برای   تصمیم

 تا حاالشاید مشکل بزرگی داره و  می کردیمحبت صپرخاشگری و خشمش داره. باید باهم 

 .اد رنگی و دفتر نقاشی گرفتمجعبه مد هیکسی صحبت کنه. براش  نتونسته با

اش گرفتار کارهای خودشون بودن. هبعد از کالس تقویتی رفتم تواتاقش.سه تا از هم اتاقی

فرشاد رو پیدا کنن و بگن من باهاش کار دارم. وقتی فرشاد اومد با سر  تم برنازشون خواس
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 .از اتاق برن بیرون هابچهاشاره کردم که 

 ا اومدی؟روبروم ایستاده بود گفت:چر

 با سالم کردن مشکل داری؟هان؟ کال  سالم آقا.._

 ..سالم_

 .ای گرفتمهدیهآفرین.واست _

 .اشو گرفت و بازی کردهدوتا از ماشین؛ز کشیدای رو تختش درا توجهبیبا 

 دوست نداری بدونی واست چی گرفتم؟_

 .نه_

 ال میشی. تو خوشح دممیذوق کردم گفتم حاال میام بهت نشون  همهاینولی من _

حالت غمگینی به خودم گرفتم و دیگه حرفی نزدم.به حالت ،نداختم پایینسرم رو اکنارش نشستم 

 کرد و گفت: چی گرفتی؟ وجورجمعرو تخت ،ور نشستن خودش

 ..کاغذکادو پیچیده بودم دادم دستش.گفتم:بازش کن مدادرنگی و دفترنقاشی که با،سرمو بلند کردم

مدادرنگی گرفت دستش و نگاهی از کنجکاوی انداخت و گفت:مرسی  رو پاره کرد.دفتر و کاغذ

 .ولی من دفتر و مدادرنگی داشتم

دیدم خیلی نقاشیت خوبه گفتم برات بگیرم چون ،ریخب من که نمی دونستم تو چی دوست دا_

 .کنیمیبهش نیاز پیدا 

 .من نقاشی دوست ندارم_

 .چرا؟!تو که نقاشیت خیلی خوبه_

 .ولی دوست ندارم_

 پس چرا بعد دعوایی که داشتی اومدی تو اتاقت و نقاشی کشیدی؟_

..._ 

 !اون خانمی که اعدامش کردی کی بود؟_

 ...مامانم_

 شباید مامان سالههفتپسربچه  هیحرفی ازش نداشتم. چرا  همچنیننگاهش کردم.انتظار  زدهبهت

یی که تو این هابچه خشن شده؟ جوریاینو اعدام کنه؟!یعنی چه اتفاقی براش افتاده که ر

و کشیده. دیدم خیلی ر جز گل و درخت چیزی نقاشی نمی کنن اومده چوبه دار مادرش  سن

 ناراحته بغلش کردم گفتم:عزیزم،مگه تو مامانتو دوست نداری؟

 .نه_

 .شونو دوست دارنهابچها خیلی مهربونن و هولی مامان_
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 .اون منو دوست نداشت.فقط خودشو دوست داشت_

 ..خبر نداری.شاید مامانت مجبور بوده ترکت کنه ترابزرگاز کار  تو که_

 .ن دوستش ندارم،ماون مامان من نیستبا عصبانیت گفت:

 رومآی ناگفته شو بهم بزنه. دوست داشت حرف بزنه منم خیلی هاحرفبهترین موقعیت بود که 

 .بهم اعتماد کرده بود کامال  . رفتممیپیش  آروم

 نکردی؟چرا باباتو اعدام _

 .از سرکار برمیگشت برام خوراکی میخرید هر وقتبابام منو دوست داشت خیلی مهربون بود _

 تنها گذاشت؟ تو رودوست داشت پس چرا  تو رومهربون بوده و  همهاینوقتی بابات _

 ..اون زنه به خاطر_

 ؟کردمیو اذیت ر فهمیدم منظورش از اون زنه مادرش بود.ادامه دادم:مامانت بابات

 .بابامو دوست نداشت اصال  آره._

 خرید که مثل تو دوستش داشته باشه؟بابات مگه واسه مامانت خوراکی نمی_

 .خیلی بد بود.بابام دوتامونو دوست داشت  اون_

 که مامانت باباتو دوست نداشته؟ فهمیمیتو ازکجا _

 ..کردنمیباهم دعوا _

 تو؟ جلو_

 .شنیدممیو ر نمنو میبردن تو اتاقم ولی من که صداشو_

 .دعوا بین تمام مامان باباها هست تو نباید از مامانت متنفرباشی_

 !بگم اون مامان من نیست چند بارو تو هوا تکون داد و با کالفگی گفت:ر دستش

 تو از اون زنه چیزی دیدی که ازش بدت میاد؟م.باشه عزیزم ببخشید.دیگه نمیگ_

 .کردمیهمش بابامو اذیت _

 ؟کردمی چجوری اذیتش_

تو اتاق منو تنها میذاشت و بهم  رفتنمیمرد گنده میومدن خونمون و  چند تاوقتی بابام نبود _

 ...اگه به بابام بگم منو میندازه تو قفس گرگ تا منو بخورن گفتمی

م. این شاهد کردمیبهش نگاه  با ناباوری..خشکم زده بود و شدنمی؟؟؟!باورم گفتمیداشت چی 

 !بوده؟اونم تو خونه خودشون؟؟خیانت مادرش 

 .میومدن خونتون وسایل خونتونو تعمیر کنن مردها:فرشاد عزیزم شاید اون گفتممیبا صدای آرو

کارا بلد بود. من دیدم مامانم تو بغلشون بود..بهش گفتم به بابا میگم نه..بابام خودش همه این_

 .ایناهاش ببیناونم چنگال داغ کرد گذاشت پشت دستم)دستشو بهم نشون داد(



 
 
 

 ) 139( 

نودهشتیاکاربر   در انتظار مهتاب _خورشید   

در انتظار مهتابخورشید    www.98iia.com 

 

که تو شش سالگی شاهد خیانت مادرش بود چجور  ایبچهمحکم بغلش گرفتم بغض کرده بودم 

 همهاینا و خانمها اعتماد کنه و اوناهارو دوست داشته باشه؟ پس دلیل همی تونست به دختر

سئوالی رو نگرفتم  هیکارهای بد مادرش بوده. فقط جواب  به خاطرخشونت علیه جنس مخالف 

 ..تونسته بودم حدس بزنم ولی خواستم مطمئن بشم چیزهایی هیه باباش چرا خودکشی کرده،ک

بهم گفتی میشه بهم بگی چرا بابات خودکشی کرد؟ بقیه میگن بابات  چیزهمهتو که  فرشاد_

 ..مریض بوده

 ؟اونم گفت منداغ کرد بابام ازش پرسید چرا دست مونه بابام خیلی هم خوب بوده. وقتی اون _

 .دزدی نکردم.به خدا راست می گم وقتهیچم کرده.اما من ااز کیف پولیش پول دزدیدم و تنبیه

 .بغلش گرفتم و گفتم:میدونم عزیزم تو پسر خیلی خوبی هستی ترمحکم

ولی من راستشو به بابام گفتم. باهم دعواشون شد من از ترسم رفتم تو کمدم قایم شدم. ولی بعد _

روز از خواب بیدار  هیم خوراکی نمی خرید اون زنه رفت خونه مامانش اون شب دیگه بابام برا

 ....شدم بابام خودشو آویزون کرده بود

 لندبلندبدور کمرم حلقه کرد و  دست موونشو بریده بود منم گریه کردم.ام گریهبغضش ترکید و 

نداشتم. از فرشاد  کمیدستشدنش بزنم چون خودمم  آروم.حرفی نداشتم برای کردمیگریه 

نرم  پنجه و مشکالت دست ترینبزرگبازی کردن با ماشین و اسباب بازی با  جایبهپسربچه 

ه به قول مامانم اگ کرده بود.اتفاقاتی که برای منم خیلی سخت بود چه برسه به فرشادکوچولو.

 .رش خدا میلرزه.فرقی نمیکنه شش سالش باشه یا هفتاد سالعمرد گریه که 

 عدبتوان تحمل این درد رو نداره. پدرش  کسیهیچبود که  داشتهنگهتو دلش  رو چیزهاییفرشاد 

از خیانت زنش خبردار میشه طاقتش طاق میشه و دست به گردن آویز کردن خودش  که این از

چقدر گذشت  دو نمنمیاش اعدام کرده بود. هو تو نقاشیر همین فرشاد مادرش به خاطر زنهیم

م پیشونیشو بوسیدم و از اتاقش رفت،و خوابش برد. روش پتو انداختم که از شدت گریه خسته شد

م نشه ولی خیلی هم موفق نبودم. موقع اورتم تا کسی متوجه حال بد و گریهبیرون. آب زدم به ص

پف کرده و قرمزم شد بعد از شام هرچی پرسید ببینه چیشده  هایچشمشام خوردن مادر متوجه 

ه روانشناس نیاز داره ک هی به حتما  اد مشکالت زیادی کشیده و حرفی نزدم.فقط بهش گفتم فرش

باهاش حرف بزنه و بتونه مشکلشو از ریشه حل کنه.باز اصرار کرد نادر منو برسونه خیلی 

 .حال و حوصله نداشتم و قبول کردم

 .ولی انگار امشب حالتون خوب نیست کنممیتو راه بودیم گفت:ببخشید فضولی 

 .:خوبم یکم خستمتمگفمیبا صدای آرو

 .از صبح تا شب سرکارید شما همآره _
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حرفی نزدم دید حال حوصله حرف زدن ندارم سکوت کرد.وقتی رسیدیم ازش تشکر کردم و 

 .پیاده شدم

با مامان بابا سالم کردم و بعد از پنج دقیقه رفتم تو اتاقم. داشتم به زندگی تیره فرشاد فکر 

!مگه این بچه چه گناهی کرده بود کنممیو عدالتت شک  به حکمتاوقات  .خدا بعضیکردممی

روزگار شومی باشه؟ چجوری می تونه تو جامعه زندگی کنه؟ از همه  همچنینکه باید شاهد 

ت. چجوری می سدروغگو و غیرقابل اعتماد می دون،بد هایآدم هارواونمتنفر بود و  هاخانم

بیاد و باهاش صحبت  کار بلدنشناس روا هیتونست بزرگ بشه و تشکیل زندگی بده؟!باید 

روزهای خوبی  خدا کنهحالش خوب بشه. خدا کنهگذاشتن..دوره درمان می هیباید براش ،کنه

 ..شاهد این اتفاق تلخ نباشه وقتهیچدرپیش داشته باشه و 

با صحبت کردن با علیرضا حالم  گرفتمیدلم  هر وقتدلم میخواست با علیرضا صحبت کنم.

 .مارشو گرفتم نزدیک بود قطع کنم که جواب داد. ششدمیعوض 

 ..سالم مهتابی_

 .المپم کنممیسالم.نگو مهتابی احساس _

 باشه.خوبی؟_

 !دو نمنمی_

 چرا؟اتفاقی افتاده؟_

 .آره_

 با نگرانی پرسید:چیشده؟کجایی؟

 .نگران نباش خونه خودمون هستم_

 صدای نفسشو شنیدم که خیالش راحت شده گفت:خب پس چیشده؟

 .صحبت کردم.بیچاره تو سن کم چقدر درد دیده بود هابچهتو مرکز با یکی از _

 چه دردی؟_

 .نمیشه گفت_

جا یی که اونهابچهشم کنار بیای. هاسختیببین مهتاب تو این کار رو قبول کردی و باید با _

 کمک کردنبرای ا رمان ده جلدی نوشت.اما تو اگه رفتی اونج شونزندگینامهستن میشه از 

قلب پاک و  به خاطرافسردگی بگیری. تو  چند روزو بد کنی و ر حال خودت جوریایننباید 

مهربونی که داری تحمل این اتفاقات برات سخته اما می خوای اونجا بمونی باید تحمل و صبرتم 

 .باالببری و محکم بشی

 .بدتر شایدم شدمیمیدونم علیرضا.ولی اگه توام جای من بودی بی شک حالت مثل من _
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فرق داره زندگی همینه کاریش نمیشه کرد. تو خیلی خودتو ناراحت  هر کیسرنوشت _

 ..برو باهاش صحبت کن اونم حالش خوب میشه و باز میخنده فردا همنکن.

 .و بهم آرامش میدی.مرسی که هستی زنیمیچقدر خوب حرف _

 نداری؟ درواقع من باید ازت تشکر کنم که هستی.راستی واسه برگشتن مشکل _

و هم ر استشرو ازم پرسید؟دوست نداشتم بهش دروغ بگم ولی ر وای خدا چرا این سئوال

 .شدمیمطمئن بودم ازم دلخور  گفتممی

 .شبه که پسر خان بابا منو میرسونه با آژانس برمی گردم ولی دو_

کنترل کرده  زوربهحرفی نزد دیدم ناراحت شده.با صدایی که مشخص بود از عصبانیت 

 میرسونه؟ تو روفت:اون چرا گ

 ..نداشتم ولی دیگه نمی ذارم منو ایچارهولی دیگه  شدمنمیمادرش اصرار کرد.راضی _

سونه. بر تو روازش نشنیدم گفت: اون غلط کرده  تا حاالبین حرفم پرید و با صدای بلندی که 

اونا  اری ولی جلومگه من مردم؟ واسه من که رسید میگی نه راحتم خودم میرم هزارتا بهونه می

 تسلیم میشی؟

 ..می گهنمیفهمم داره چی  اصال  یعنی چی؟  هاحرفخدایا این چشه؟این 

 .؟خب شب بود منو رسوندکارکردمعلیرضا چت شد یهو؟مگه چی_

غلط کرده. مگه خودت نمیتونی بری خونه تون؟مگه بابات نمیتونه بیاد دنبالت مگه نمی تونی _

 !؟ی گردیبر مآژانس بگیری که با اون 

 اشتباه.نیاز به کاریچهدرسته  کاریچهازش دلگیر شدم گفتم:من خودم میتونم و بهم برخورد 

 ابام همبدیگه ای.مگه تو بابامی که داری بهم میگی چیکار کنم؟ هیچ کسهیچکسم ندارم نه تو نه 

و لی تتو چیکاره منی؟! کسی حق توهین به من نداره و اصال  صحبت نمیکنه.  با من جوریاین

 ...این کارو کردی

د؟ ز قطع کردم. از عصبانیت تندتند نفس میکشیدم.علیرضا چش شد یهو قاطی کرد و سرم داد

درسته رابطه صمیمی و نزدیکی باهم داشتیم ولی حق نداشت تو زندگی خصوصیم دخالت کنه. 

 .زنگ زد جواب ندادم.باید متوجه برخورد زشتش بشه

کرد.گفت دست خودم نبوده و عصبی شد. ولی جوابش بهم پیام داد و کلی عذرخواهی 

 .و دادمر شدم. جواب زنگش آروم ترم.یکم که دادمین

 بله؟_

 چراجواب نمیدی؟_

 .حوصله ندارم.می خوام بخوابم _
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 .صبر کن_

 ..بفرما_

 .لحظه عصبی شدم هیببخشید _

 ..چه فایده_

 ی ولی اجازه دادیکردمیل نبرسونمت قبو گفتممینکن دیگه.خب وقتی بهت  جوریاینمهتاب _

 .برسونه بهم برخورد غریبه تورو هی

 سیکهیچببین علیرضا من بزرگم و میدونم باید چیکار کنم از پس خودمم برمیام. نیاز به _

میرم قرار نیست  هر جاغریبه. مگه محتاجم؟بعدشم من  هیتو منو برسونی نه  می خوامندارم.نه 

 خاطر به.کارامو بلدم انجام بدم. تو حق نداری سر من داد بزنی و با تو یا یکی دیگه برم که حتما  

 .باهام برخورد کنی جوریاینشخصی  کامال  مسئله  هی

 ..درست میگی.ببخشید.چیکار کنم روت حساسم_

 چیزی فراتر از رفاقت وقتهیچ من و توهم گفتم بین  قبال  .من زنیمیعلیرضا داری مشکوک _

 .پیش نمیاد

 ...میدونم_

 .وبهخ_

 .خب بخشیدیم_

 !نه_

 !چرا؟-

 .ا ببخشمتهزودیبهقرار نیست _

 .بینمتمیمن میدونم طاقت نمیاری که.حاال فردا _

 .به همین خیال باش.خب بروبخواب منم خوابم میاد_

 .خیربهشبباشه.خوب بخوابی _

 .شب خوش_

سرک  هر کاریتو اجازه نداره پاشو از گلیمش درازتر کنه و  دادممیباید به علیرضا نشون 

و ر کارمی تونم اجازه بدم یکی دیگه این بابا سرم داد نزدن پس چجور و مجید تا حاالبکشه. 

  کنه؟!
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 11فصل

 

  

 هابچهه باهمبعد از گذشت شش روز به محیط و شرایط خونه امید آشنایی کامل پیدا کردم و 

صمیمت بیشتری بینمون به وجود  هاچهبصحبتیم با دوست شده بودم.وجود کالس تقویتی و هم

مثل پدرومادر ،کم نمیذاشتن هابچهاومده بود. خان بابا و مادر از محبت هاشون هیچی برای 

ولی با یک لبخند کمرنگ و  دیدممی.نادر رو فقط موقع شام کردنمیواقعی و دلسوز مراقبت 

پدرومادر متواضع  باوجودبود  . هنوز برام سئوالکردمی پرسیاحوالغرور سالم و  پر ازنگاه 

تو ذاتم غرور  کهاینم و با کردمیغرور از کجا جمع کرده؟!منم مثل خودش برخورد  همهاین

 .برابر هر آدمی باید مثل خودش رفتار کردر کاذب جایی نداشت اما اینم می دونستم د

ا نداشت و نقاشی هو مهربون تر شده بود. دیگه خیلی کار دختر آروم تربعد از اون روز فرشاد 

ه. با نو. تصمیم گرفتیم بفرستیمش پیش روانشناس تا دوره درمانشو بگذرکشیدمیهای بهتری 

هنوز براش ناراحت بودم و هضم کردن این اتفاقات اونم برای پسربچه شش ساله خیلی  کهاین

 ت وو خشمش فروکش کرده بود احساس رضای شدمیداشت حالش بهتر  کهاینسخت بود اما از 
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امیدواری داشتم.دیگه نه اجازه دادم علیرضا منو برسونه نه نادر. کاری که خودم شروع کردم 

 .نباید محتاج دیگرون باشم

 

 چی نمی دونستمو که شستم اومدم سرکمد لباسیم.ر ساعت هشت از خواب بیدار شدم.صورتم

 مکنیمیدعا  همهاینچتر دوست نداشتم. وقتهیچام اعالم بارندگی کرده بود.بپوشم.هواشناسی

لباس گرم دست چند م خیلی مسخره بود. خیس نشی گیریممیبارون بیاد وقتی هم اومد چتر 

سرما و استفاده کردن از کاله  باوجودباهاشون ست کرد.  شدمیانداختم رو تختم و کاله هایی که 

ز بچگی دوست نداشتم چیزی رو سرم بذارم ا وقتهیچم.شدمیاز شر شال و روسری راحت 

-بودم اما خب وقتی قانون کشورم اینه منم نهایت احترام میذارم.نمی دونم چرا بعضی طورهمین

تو غرب که مهد تمدن و فرهنگه قانون های  کهایناصرار دارن قانون شکی کنن با  قدراینا ه

 خیابونو تو  کردنمیوجود داشت که بی شک اگه تو ایران بود همه مردم اعتراض  ایمسخره

 .ریختنمی ها

و   چهارخونه ای بزرگ با خط های مشکی انتخاب کردمسبز کلی کلنجار رفتن پالتو  بعد از

چشم  نه ایستادم و فقط به خط. وقتی لباسمو پوشیدم جلو آیایسورمهشلوار جین آبی با کاله بافت 

های بیرون و چتری  و هم از پشت کالهم ریخته بودمر اکتفا کردم. موهاملب قرمز و رژ

 ..چشم هام کردم ومموهامو سایه ب

برن و جمعه ها خونه فامیل دعوت بودیم که  رویپیادهمامان و بابا روز جمعه عادت داشتن به 

 هیامروز نوبت به خونه تنها عموم بود که من طبق عادت همیشگی گفتم نمیام. تو آشپزخونه 

ه بپوشم و بیام تو کوچ شم روکفلیوان چای خوردم و زنگ زدم به علیرضا که کجاست گفت تا 

و سوخته م ایقهوهاونم رسیده.لیوان چاییمو شستم و آویزون کردم رفتم از جاکفشی نیم بوت 

رژلب که تو جیب داخلی پالتوم گذاشته بودم  هی.جز کارت اعتباری و گوشیم و پوشیدمبرداشتم و 

. یکی دو دقیقه منتظر متنداش رو خودمه نبردم حوصله آویزون کردن کیف ب با خودم چیزیهیچ

 ..موندم تا علیرضا رسید.سوار ماشین شدم و با فشار دادن پدال گاز ماشین از جاش کنده شد

 .به خیرسالم.صبحت _

 .خیلی منتظر موندی؟خیربهسالم.صبح توام _

 رفیقات؟ نه تازه اومدم.کو_

 .بریمانتظار داشتی باهام میومدن تا اینجا؟ تو چمران وایسادن تا _

 .سئوالی پرسیدما هیاال ح_

 .دونستیما. خوشتیپ بودی ما نمیهعینکشو زد باال گفت: خوب به خودت میرسی
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 .با شیطنت نگاهش کردم و گفتم:من همیشه خوشتیپ بودم فقط زیاد نشون نمیدادم

 ..لعنت بر منکرش_

 !ل کنی؟و وگفتم:تو نمی تونی این تیکه کالمت با خندهتا اینو گفت دوتاییمون زدیم زیرخنده..

 ..نوچ_

نوچ و کوفت)نگاهی بهش انداختم کت کنفی رنگ و بافت یقه اسکی کرم رنگ که با شلوارش _

 چند تاا.قراره مخ هپوشیده بود خیلی جنتلمن شده بود(توام خوب به خودت رسیدی کردهست 

 !دختر بزنی؟

شت سمتم و م مشخص بود برگه عینکش رو چشمش بود ولی گره ای که به ابروهاش داد باز

بقیه برام ارزشی ندارن که بخوام واسه جلب  اصال  خیلی جدی گفت:قرار نیست مخ کسی بزنم. 

 ..کاری کنم ونشتوجه 

از برخوردش جا خوردم.این مدت خیلی مشکوک میزنه. شونه ای باال انداختم و گفتم:باشه حاال 

 .نخوری.شوخی هم حالیت نیست بی جنبه ما رو

 ..ای دارم واسه خودمخب دیگه منم محدوده _

و پرسید کجا  دوست هاشاز حرفی نزدیم دیگه..نزدیک بولوار چمران بودیم زنگ زد به یکی 

د و بوق ز،و کم کردر کنار سه تا ماشین سرعت ترفهمید چندصدمتر جلو کهاین از هستن..بعد

 .سرعت گرفت

 !به مسابقه رالی خوش اومدی مهتاب خانوم_

 !تم:چی؟با تعجب بهش نگاه کردم گف

. کمربندتو ببند و بچه بریمبا رفقا تا قالت رالی  دهمیجمعه خیابون های خلوت شیراز حال _

 .خوبی باش

 ه؟کاریچهبرو  آرومعلیرضا دیونه شدی؟خب _

 .نوچ.محکم خودتو بگیر_

و بستم و محکم چسپیدم به صندلی..صدای پخش رو تا آخر بلند کرد و ر سریع برگشتم کمربندم

میبستم  چشم هاموو  زدممیو منم جیغ  کشیدمیکورس گذاشت.با سرعت الیی  اشدوست هبا 

 گفتمیمام .هرچیخندیدمی بلندبلندو  کردمیازش جا میموندن بیشتر کیف  دوست هاشاونم وقتی 

یره یهو گواست سبقت بجا می خ هیناگفته نماند که   ولی کو گوش شنوا؟! ترسممیبرو  آروم تر

باز کردم  چشم هامبستم و اشهد خودمو خودم..وقتی  چشم هامومن ،سبز شدکامیون جلومون 

ت هیچی حالی اصال  عصبانی و ترسیده بودم که سرش داد زدم گفتم:  قدرایندیدم هنوز زنده ایم 

نیست!نزدیک بود کامیون زیرمون بگیره..چرا مثل بچه آدم نمیرونی خب؟ مگه اومدیم رالی 
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 شرطی بزنیم؟

 م.علیرضا دید که چقدر ترسیدم و ناراحتمرفت فرونیت بغض کردم و تو صندلی س و عصبااز تر

رفتن.بعد از نیم ساعت به ورودی قالت رسیدیم از  آرومسرعتشو کم کرد و بقیه مسیر رو 

ن صف طویلی گرفته بود هاماشینچقدر شلوغ بود  .روستاش عبورکردیم و رفتیم ورودی جنگل

با تیپ و قیافه های اروپاییشون پیاده از کنارمون رد  پسرها هم دختر هرز گاهیکه داخل بشن.

یقه طول هرلحظه ممکنه بباره.. ده دق دادمیابری بود رنگ تیره ابرها نشون  کامال  . هوا شدنمی

با  دشنمیپیدا  اصال  پول دادیم و رفتیم دنبال جا پارک. جا پارک ،کشید تا به ورودی رسیدیم

د ولی از تابستونم شلوغ تر شده بود. هنوز با علیرضا سرسنگین بودم هوا سرد و ابری بو کهاین

م. با صد زور کردمیو سعی داشت با جوک های بی مزه اش باهاش آشتی کنم ولی بهش توجه ن

از ماشین پیاده شدیم علیرضا بهم گفت:مهتابی جون من  کهاینتونستیم جا پارک پیدا کنیم.قبل 

 .درست رانندگی کنم دممی؟!دیگه قول اخم نکنیا!باشه دوست هامجلو 

بهم بگه مهتابی بدم میاد ولی باز گفت از لحن بچه گونش که داشت  کهایناز  می دونست

حالت جدی گفتم:صدبار گفتم اسممو خراب با خندم گرفت.خندمو پنهون کردم و  کردمیخواهش 

 .نکن. بعدم توبه مرگ گرگه

 ..ه کهجونه من حاال بخند می دونم خندت گرفت_

نتونستم بیشتر از این جلو خودمو بگیرم خندیدم با شیطنت گفت: وای چقدر خنده بهت 

 ..میاد..همیشه بخند

 ..خب حاال پرو نشو بهت می خندم.پیاده شو همه منتظر ما هستن_

 .آفرین دختر خوب_

 شدختردوستشون و اون یکی که هاخانمده شدیم و سه تا رفیق های علیرضا و از ماشین پیا

بود ایستاده بودن.علیرضا باهمشون سالم کرد و بهم اشاره کرد گفت:ایشون خانم مهتاب استاد و 

 رفیق بنده. 

 .نوبتی گفتن:سالم رها هستم همسر مهدی گفتممیمنم با لبخند باهمشون دست دادم و سال

 .سالم.منم مهدی هستم_

 .سالم.نازی هستم دوست رهام_

 .سالم منم کوچیک شما رهام هستم_

 .همسر آقا طاهرسالم اشرف _

برخورد خیلی گرم و خودمونی داشتن..ظاهر اشرف و رها خیلی خانومانه و موقر بودن ولی  

نداخت رو شونه اش و نازی با لوازم آرایشی انگار صورتشو شسته. شال سرش بود که شالشو ا
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د.یعنی یده بوفریی داشت.کاپشن مشکی با شلوار نودسانتی سفیدی پوش و شرابی،موهای بلند

سردش نبود؟ زیر کاپشنشم خبری از مانتو و سارافن نبود. صورتش از بس ژل تزریق کرده 

چسپوند به خودشو می  .با عشوه های خرکیمدومیو باال  شدنمیغرق  میفتادبود اگه تو دریا 

ارد و ول تو بافت قدیم روستا قدم بزنیم و بعدارهامم انگار بدش نمیومد.. تصمیم گرفتیم م،رها

جنگل بشییم. بافت قدیمی قالت ثبت یونسکو شده بود،با کوچه های باریک و سنگ فرش 

هنی داشتن و کلی دخیل بهش آعضیاشون پنجره های چوبی و شده،خونه های بلند و کاه گلی که ب

.خارجی های زیادی هرساله میومدن و از طبیعت قالت کردمیگره زده بودن آدمو محو خودش 

 نداشتن کمیدستشونم هاخانمفیق های علیرضا مثل خودش خوش مشرب بودن و ر.لذت میبردن

م..چند نم بارون صورتمو خیس کرد کردمیم و صحبت کردمیاز خودشون منم همراهیشون 

 ..نگاه به آسمون کردم و با ذوق گفتم: چقدر خوش شانسیم روز بارونی اونم جمعه تو قالت

 ..هاشدهت امروز چقدر الکشری و باکالس . قالواقعا  اشرف با لبخند گفت:آره 

 ..هکثیف میشون مکفش اآلنوای نه _

سرت  یگفت:فدا منازی چقدر ناز و عشوه داشت خب میموندی تو خونت و نمیومدی. رها

 ..عزیزم.چیزی که زیاده کفش

 .نگاهی به علیرضادادیممینازی بیشتر بهش چسپید ماهم بدون توجه بهشون به مسیرمون ادامه 

ی که سرمو تکون باحالتزدم به بازوش نگاهم کرد  آروم زدنمیو حرفی  بودردم اخم کرده ک

 دادم و زیر لب گفتم چته؟

 ..هیچی:گفت آروم اخم هاشباهمون 

 بستنی قالت بخوریم؟ بریمنظرتون چیه _

کرد؛ اشرف و طاهر هم رضایتشونو اعالم  تأییدمهدی اینو گفت و رها هم حرف مهدی رو 

ون ادا و اصولش گفت:بدنم خیلی حساسه اگه بخورم زود سرما باهمباز نازی خانم  کردن ولی

 .خورممی

 .میوردیم ایکافهنس ایقهوهخب اگه اینجوره میگفتین براتون _

علیرضا اینو گفت و همه نگاهش کردیم.ولی بیخیال به راهش ادامه داد.نازی لجش گرفته بود که 

به خوبی ادامه پیدا کنه  چیزهمه خواستمیکه  م.رهاجوابش داده جوریاینعلیرضا 

 ..گیرممیگفت:عزیزم حاال امروز اشکال نداره.اگرم دوست داشتی واست نوشیدنی گرم 

 .کنار بستنی مخصوص قالت که ورودی جنگل بود ایستادیم و سفارش بستنی قیفی دادیم

 راحتیهب. بوی شیرتازه شدمیبی شک بهترین بستنی که آدم میتونه تو عمرش بخوره اینجا پیدا 

می تونستی استشمام کنی و وقتی می ذاشتی دهنت به اوج نعشگی میرسیدی. حتی تو این هوای 
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 .از بستنی قالت گذاشت شدنمیسردم 

از هر ده نفر آدمی که به چشم میومدن سه   داخل جنگل شدیم کمکمو  زدیممیداشتیم قدم 

. انگار زدنمیو اومده بودن با سگاشون قدم  چهارتاشون سگ های خونگیشون دستشون بود

نمایشگاه واسه معرفی و نشون دادن سگ هاشون بود.. حتی بعضیا دو سه قالده سگ داشتن و 

سر به فلک  هایدرختکه بهم میرسیدن دعوا میوفتادن.قالت با  ییتو مسیر با بقیه سگ ها

ت طبیع رود جاری بودنشون کشیده اش که هرجای جنگل که می تونستن رشد کرده بودن و بی

که  آلناتونستیم دست بزنیم سرد بود که نمی قدراینوقتی تابستون میومدیم آبش  زیبایی داشت،

جنگل بساط کبابشونو راه انداخته بودن  جایجایقندیل میبستیم. مردم  زدیممیاگه دست  مطمئنا  

 . تابستون همه جا سبزه سبزکشیدمیهم قلیون  کردمی رویپیادهقلیون به دستش هم  هیکی  رو ه

جور خیلی  هی  و هزارتا رنگ دیگه ایقهوهزرد و ،قرمز،نارنجی هایرنگبا  اآلنبود ولی 

بدون برگ که خرمالو و انار داشتن دل هر  هایدرختخاصی شده بود.پاییز قالت رویایی بود. 

زده بودن. با قطره  .پنج شش تا آبشار وجود داشت که این موقع سال یخکردمیآدمی رو آب 

کل .می کردو مست کرده ر ن بوی خاک بلند شده بود و آدمخوردمیهای بارون که به زمین 

ی خشک شده که از شاخه هاشون جدا شده و روی زمین نشسته بودن فرش شده هابرگزمین با 

ه شم رو زمین که صدای شکستن و خرد شدنشون بیشتر بکشیدمیبود.منم نامردی نمیکردم پامو 

 زدنمیقدم  دیگه سمت هیو مردها هم  زدیممیسمت قدم  هی هاخانمما چهارتا  کمکمو لذت ببرم. 

 .ی همدیگه رو میتونستیم بشنویمهاحرفولی خب نزدیک هم بودیم و 

 .رها رو کرد به من گفت:خب مهتاب جان از خودت بگو

ما از خودتون بگیید! بچه سالمه و مجرد.کارمو هم دیگه می دونید.ش پنجچی بگم؟ بیست و _

 مچه ندارید؟

 .رها ادامه داد:نه خواهر بچه می خوایم چیکار؟! هنوز اول جوونیمونه

 مگه چندساله ازدواج کردین؟_

 .من و طاهر که چهارساله_

م گفت:بین خودمون باشه ها ه اینو اشرف گفت و در جواب براش آروزی خوشبختی کردم. رها

 .ولی من ده ساله ازدواج کردم

سالمه.وقتی  وهشتبیستدهنم واموند و با تعجب نگاهش کردم. بلند خندیدن و ادامه داد:

ایم همیشه پیش هم  دخترخالهو مهدی عاشق و دلباخته هم شدیم چون پسرخاله  دبیرستان بودم من

اوناهم به ناچار راضی شدن.چقدر بچه بودیم به خدا  آوردیمبودیم دیگه زور باال سر خانواده ها 

 .دی بیست و دو سالش بودمه
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خیلی چیزارو نمی تونه  بعدا  زود ازدواج کردین؟آدم که زود ازدواج کنه  قدراینوای چرا _

 ..تجربه کنه و حسرتشو می خوره

دوباره این دختر پرعشوه حرف مفت زد. یکی نیست بهش بگه پشت اون همه عمل و آرایش 

خودتو از تر ی و مخ پسر جوونه باشکردسی و پنج سال رو رد  دهمیبازم سن واقعیت نشون 

زدی. رها هم براش کم نذاشت و خیلی راحت و ریلکس گفت: نه عزیزم اینطورم نیست. مهم 

و مهدی هنوز ده سال زندگی مشترک عاشق همدیگه هستیم و تازگی داریم  عاشق شدنه که من

 خواستممیکه  ییچیزهاارو تجربه کردم و به خیلی چیزهمهشوهرم  در کنارواسه هم. من 

یت میاره من مخالفم.دانشگاه رفتم مدرک دا میگن ازدواج محدوهبعضی کهاینرسیدم.

واسه خودم آرایشگاه دارم. چه ارزشی داره بخوام مجرد بمونم و  اآلنآرایشگریمو هم گرفتم و 

 !هرروز مثل شال و روسری دوست پسر عوض کنم؟

و ر پنهون نموند و اونم با شیطنت جواب لبخندم آخ که جیگرم حال اومد.لبخندم از دید اشرف

ب او گفت:اما بازم هیچی مجردی نمیشه.مگه نه مهت رفتناز رو  هاحرفولی نازی با این   داد.

 جون؟

 .خوشم نمیومد اصال  مهتاب جون آخرشو دو سه متری کشید از لحن صحبتش 

شی مهم اینکه به عشق نظری داره ولی به نظر من مهم نیست تو چه سن وسالی با هر کی _

خودتو پاک نگه بداری که بتونی  قدراینواقعی برسی چه هجده سالگی چه چهل سالگی و باید 

 .عشق واقعی رو حس کنی. کیه که بدش بیاد موقعیت و شرایط خوبی پیدا بشه و ازدواج کنه

 .بیرون میای مجردیوای چه خوب گفتی عزیزم. ان شاهلل توام خیلی زود از _

 رهاجان. خب اشرف شما بگو چجوری با طاهر آشنا شدی؟مرسی _

.خجالت تو رو خداو جلو چشمش گرفت و حالت خجالتی به خودش داد گفت:وای نه ر دستش

 .کشممی

 .زدیم زیر خنده نازی گفت:حاال بگو.اینجا همه پایه هستن

غرور بود م. اینقدرم مکردمیتو مغازش کار یک سالی ب میدونید دیگه طاهر بوتیک داره.خ_

ولی منم دختر خوب و عاقلی بودم دیگه ایشون به ذات پاک ما پی  کردمینگاه ن ما رو اصال  

 .بردن و عاشقمون شدن

 رها زد پشت کمرش گفت:ای کلک من یکی که می دونم چجوری باهم آَشنا شدید)روکرد به من

براش ناز کرد تا آخر بر این طاهر بیچاره چرخید و  و دور قدراینو نازی(بذارید خودم بگم. 

 .مخ پسر بیچاره رو تو هوا زد

 ..شیطون و زرنگ باشی قدراینگفتم:اشرف بهت نمیاد  با خندهدوباره خنده سردادیم 
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 ..خب هنوز استعدادهامو ندیدی _

رها با شیطونی خاصی رو کرد به نازی گفت:خب نازی جون شما بگو چند وقته با رها دوستی؟ 

 یا خبری نیست؟ فعال اقراره شیرینی بخوریم ی

گفت:واال چی بگم!هنوز که خبری و تکون داد تو هوا حالت ناز و عشوه  بهدستشو با 

 .دیدممینیست..ولی اگه خدا بخواد شیرینی هم 

 ..م بدتر بوده ان شاهلل ای گفتن که از صدتا فحش هیاشرف و رها 

ری مشت هابچهقالت که انگار ی برگشتیم و یکی از سفره خونه های رویپیاده دو ساعتبعد از 

یکم پاسور بازی کنیم و بعد سفارش غذا ،د شدیم.قرار شد اول چای بخوریمودن واربدائمشون 

ب اومدم جوا کشممی. موقع سفارش نازی و مهدی قلیونم خواستن. از من پرسیدن که قلیون بدیم

 .بدم ولی علیرضا با جدیت گفت:مهتاب قلیون نمی کشه

 شرفت تو هم؟ نگاهی به اخم هاشه بود؟تا تو ماشین که خوب بود چرا یهو این امروز چش شد

نازی کیفشو  .اونم نگاه کرد و سرشو برگردوند و باز گرم صحبت شدن،کردم

 میام.  اآلنگفت:ببخشید من برم سرویس بهداشتی ،برداشت

 .کردیمکه داشت با نگاهش نازی رو بدرقه  معلیرضا با اخم برگشت سمت رها.بلند و رفت.

 ؟آوردی با خودترو  تو چرا این دختر_

 ؟گرفتممیوا!داداش چته؟مگه باید ازت اجازه _

علیرضا با جدیت ادامه داد:الزم به اجازه نبود.می دونی از این دختره لوس و افاده ای خوشم 

دنه بستنی بخورم ب،(وای بارون نیاد کفشام کثیف میشهصدای نازک شده با و نمیاد)اداشو دراورد

 .احساس و ضعیفم سرمامیخوره

ی تو یکی دیگه بیارم ولی کس خواستممیبلندبلند به علیرضا خندیدیم.رهامم خندید گفت:خب حاال.

 .دسترس نبود جز ایشون.حاال آخرین باریه که میبینیش

طاهر گفت:داداش دختر بازی بسه خدایی خودت اسماشونو اشتباه نمیگی؟ سرت درد نگرفت 

 .؟ همسن بابابزرگم شدی به موالکنیمیدختر عوض  همهاین

که تموم غر و ناله هاشو سر یکی  گیرممیهمدمی  هیتا وقتی جوونم باید آزاد باشم دم پیری _

 .بیاد فقط زندگی کنه با مندیگه خالی کرده باشه و 

 .رها برگشت سمتش گفت:ولی خدایی آخه دختر قحطیه؟ این سن ننه بزرگم داره

روزم باشه چه دراز مدت.مثل  هی دختردوستمن توهین نکنا.حاال چه  دختردوستعه عه به _

 ..یلبچم میمونه طف

 .پروندن عین خیالشم نبودبود هرچی بهش تیکه می طبعشوخ
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نازی هم رسیده بود مشخص بود رفته بود سرویس  زمانهمو  آوردنقلیون و سرویس چای 

 .بهداشتی آرایش تکون نخوردشو تمدید کنه

وخی ن و با شکشیدمیهممون چایی ریخت و من نبات با چاییم برداشتم. نوبتی قلیون  طاهر واسه

بودن و دود رو به شکل  ایحرفه. همه قلیون کش کردنمیو خنده هاشون قلیون هارو رد وبدل 

. نوبت به علیرضا که رسید چند پُک زد و قلیون دست به دست کرد. دادنمیهای مختلف بیرون 

از دود بدم میومدم.برام  کال  . منم که بود دود نیست و شاید در حد همین چند پُکمی دونستم اهل 

گن می؟میپرسی چرا قلیون ا شده قلیون وقتی هم ازشونهجالب بود که کل تفریح و کار جوون

خیلی قانع کننده بهانه میارن.دیگه هرجای شهر قدم بزنی بجای اکسیژن  واقعا  تفریح دیگه نیست 

. نیم ساعتی که از قلیون کشیدنشون گذشت اشرف پاسور از جیبش بیرون کنییمدود استثمام 

 .و گذاشت وسط آورد

 .خب بیاید ببینیم حاکمان شهر چیکارا می کنن_

 !و گفت:حاکم بزرگ اینجا نشسته شما دنبال کی هستین دیگه؟ مهدی بادی به غبغبش انداخت

گفت:عشقم بیا بازمو فشار  خوردمیی رهام فیگور بازو گرفت و به نازی که کنارش داشت چا

 .بده

 و دور بازو رهام فشار داد،رهاگفت:خب عزیزم سفته؟ر زیادش دستش نازی هم با ناز

 .آره خیلی_

رهام دوباره گفت:خب متوجه شدید زور کی بیشتره یا  کردیممیماهم با خنده داشتیم بهشون نگاه 

 بیشتر توضیح بدیم؟

بسه بابا فهمیدیم اوسا هستین.طاهر تو بیا روبرو من بشین  علیرضا پاسورا برداشت گفت:خب

 .ببینم این دوتا پوزشون چجور زمین میخوره

 .طاهر جاشو با مهدی عوض کرد و روبرو علیرضا نشست

 .مزاحم بازیشون نشییم بریمرها گفت:خب پاشید ماهم 

نبود و حوصله  غرق بازی بودن و واسه هم کری می خوندن که جای ما قدراین گفتمیراست 

 .تماشای کاراشونم نداشتیم

سردی هوا همه تو آالچین  به خاطراز آالچیق بیرون اومدیم و قدمی تو حیاط سفره خونه زدیم.

حیاط جمع کرده بودن. زمان ورود به سفره دیگه ای از سمت  هینشسته بودن و میزهارو هم 

خونه به حالت قعله قدیمی با کاه و گل و رسیدیم باال.دیواره های سفره  ه بودیمخونه کلی پله زد

 هر  ی همه درخت هاهابرگساخته بودن و فانوس های کوچولو با میخ رو دیوارها روشن بود.

رنگین کمان پاییزی ساخته بودن.فقط بید مجنون ،شتن جز سبز که خیلی قشنگ شده بودرنگی دا
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ر خم د به قدرت پاییز بیشتر سو حفظ کرده بود که تا یک هفته دیگه اینم بایر هنوز سبزبودنش

 ه اثری از سنگ فرش ها دیدهگی پاییزی دیهابرگکنه..حیاط سنگ فرش شده بود اما با نشستن 

ی هابرگآب نمای کوچولو. هیط حیاط بود با س. حوض گرد آبی رنگ و بزرگی وشدنمی

ه و شد.تنه شکسته کردنمیپاییزی کارشون به رقصیدن تو حوض سیده بود و داشتن شادی 

حیاط زیر درختان گذاشته بودن برای نشستن. سمت چپ  جایجایصیقلی داده شده درختان 

حیاط رفتیم سکویی که با سه پله برای باال رفتن با سایه بوم درست کرده بودن. سمت راست 

صندلی چوبی برای نشستن.جلو سکو با چوب و  میز بیلیارد و فوتبال دستی و سمت چپ میز

رفتم جلو و با دیدن صحنه ای بین  شدمیی گره خورده گل یاس و انگور دیده خشک و شاخه ها

و آسمون قرار گرفتم. کوه قالت روبرومون قد علم کرده و کل جنگل قالت زیر پامون  نزمی

و  بینشون با شاخه رو تکمیل کرد. درختان بیشتر لخت شده بودن و ما چیزهمهبارون  نمنمبود. 

رنگی بود و  هیی کردمینگاه  هر جاه درختان همسایه پوشیده بودن. ی مونده از بقیهابرگ

داشت واسه هیچ درخت دیگه ای نمیدیدی فقط و فقط مختص به  یرنگ زردی که درخت مطمئنا  

کر ییش تشنعمت و زیبا همهاینبستم. از خدا برای  چشم هاموخودش بود. نفس عمیقی کشیدم و 

برگشتم عقب،رهابود. لبخندی زدم گفت:عزیزم تو  آرومم نشست اکردم. دست یکی روی شونه

نازی و اشرف دارن عکس می !؟کنیمینگاه  اینجا روچرا نیم ساعته فقط داری حیاط و ویو 

 گیرن بیا ماهم بریم!

نگاه کردن و نفس کشیدن تو این هوا کار دیگه ای  جزبهنمیشه  اصال  آخه خیلی قشنگه _

می خوره.کاش گوشی هایی بیاد که کیفیت دوربینشون بهتر کرد.بعدشم با گوشی که به درد ن

 .باشه.یادم رفته بود دوربین عکاسیم رو بیارم

 از همچرا میشه کارهای دیگه ای هم انجام داد)با دست اشاره به اشرف و نازی کرد که داشتن _

 .ن(مثل کاری که اشرف و نازی می کننگرفتمینوبتی عکس 

 تو چرا عکس نگرفتی؟_

 .عکس گرفتم. ولی دیدم تنها ایستادی گفتم بگم توام بیای چند تااهاشون منم ب_

 .بریمباشه بیا _

 !اومدم برم پایین و عکس بگیریم رها گفت:تو و علیرضا چیزی بینتون هست؟

جلب ه کو علیرضا که کار خاصی انجام ندادیم  با تعجب نگاهش کردم،یکم فکر کردم گفتم من

هست که باهم  دو سالالت تعجبم گفتم:نه.من و علیرضا نزدیک ون حباهمتوجه کرده باشیم. 

 .دوستیم

 صال  ابیرون و علیرضا دختری باخودش بیاره یعنی  بریم هابچهپیش نیومده با  وقتهیچآخه _
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 .این چیزا از علیرضا دوره

 وآقا و باشخصیته البته خودم شناخت کاملی بهش داشتم  قدراینتو دلم خوشحال شدم که علیرضا 

 .از قلب پاکش خبر داشتم

 .رفیقیم باهم واقعا  و علیرضا فرق داره. درسته ولی دوستی بین من_

 ..اکنممیببخشید که فضولی _

 !ام سئوال پیش بیاددیگه هر کیراحت باش عزیزم.ممکنه واسه _

 یعنی فراتر از کنهمیو باهات برخورد  کنهمیجور خاصی بهت نگاه یهعزیزی..ولی علیرضا _

 !اقترف

نگاهی که منو آزار بده و باعث بشه کنارش راحت نباشم  وقتهیچگیج و منگ بودم..علیرضا 

بهم نداشته. شاید چند مدتی صمیمی تر و راحت تر شدیم باهم ولی بازهم فاصله رو رعایت 

 ...کرده

 .من که متوجه نشدم تا حاال..یعنی نمدونمی_

له میشناسم.با مهدی دوست دوران سربازی چیزی بهت بگم.من علیرضارو خیلی سا هیولی _

دستش واسه خیلی کارها بازه و  کهاینهست. هیچ پسری مثل علیرضا چشم پاک و سالم ندیدم.با 

دخترا براش دست و پا میشکنن اما خودشو درگیر این مسائل نمیکنه. اگه رابطه تون جدی شد 

 .بهش فکر کن عزیزم حتما  

علیرضا فراتر از رفاقت بره چون من اون آدم سابق  و منناراحت شدم دوست نداشتم رابطه 

از  ترهممی تنهاییم گم کردم.. و هاشبترین نبودم و قلبم قفل شده بود کلیدشم تو یکی از تاریک

 قیقا  دعشق و همسر نگاه کنم.مثل داداش برام نبود  عنوانبهنمیتونستم به علیرضا  وقتهیچهمه 

م بود برام سخت و خجالت آور بود بخوام روزی پای سفره عقد مثل رفیق بود برام خوده رفیق

 .رهینمبشینیم. از افکارم اومدم بیرون و لبخند کمرنگی زدم گفتم:مرسی عزیزم.حرفت یادم 

 .نباهم سمت نازی و اشرف رفتیم که هنوز ژست هاشون تمام نشده بود

 به خاطرو خانمی هستی.تو همین چندساعتی که باهات آشنا شدم فهمیدم خیلی دختر خوب _

دوتا لیاقت همدیگه رو نمیتونه داشته  بهت زدم شک ندارم کسی جز شما هاحرفهمین این 

 .باشه

 خدا کنهی رها بود.هاحرفبازم لبخند کمرنگ و بی جونی زدم و تشکر کردم..ذهنم درگیر 

ختر د هیای ضا از همه لحاظ برنیاد و سوءتفاهی بیش نباشه.علیرچیزی پیش  همچنین وقتهیچ

 ..یده آل بود ولی برای من که قلبی برای عاشق شدن نداشتم نها

عکس گرفت..برای هرعکسم  چند تاو دادم دست اشرف ازم  درآوردماز جیب پالتوم  ورگوشیم 
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از گارسونی که تو حیاط بود درخواست  م.کردمیندمو عوض او بَک گر کردممیجامو عوض 

ادا و ژست از کجاش درمیورد  همهاینقط مونده بودم نازی کردیم عکس چهارنفره بگیره .. ف

دستمون تا ازش عکس بگیریم..  دادمیبیشتر از همه ما هم عکس گرفته بود ولی باز گوشی 

تن بود و داش شدهتمامتو آالچیق و ناهار سفارش بدیم. بازی پاسورشون  بریمتصمیم گرفتیم 

کنار جفتش نشست..رهام رو کرد به نازی  ر کیهن.خندیدمیو بلندبلند  کردنمیجوک تعریف 

 !گفت:خب عشقم خوش گذشت؟

س باهم عک بریم بعدا  عکس گرفتم که نگو.. ر نازی هم پیچ و تابی به موهاش داد و گفت:اینقد

 .بگیریم خیلی ویو خوبی داره

 .باشه عزیزم_

بینم فرصت بودم ببمیخندید و گرم گرفته بود ولی هنوز اخمشو داشت..دنبال  کهاینعلیرضا با 

ن.. علیرضا از خواستمیچیشده که آقا اخمو شدن.. بعد از سفارش دادن ناهار که همه کباب 

 ..نشستیم جاهمینجاش بلند شد گفت:برم هوایی بخورم..از وقتی اومدیم همش 

 ..باختین ت بزن که بدابرو داداش بادی به کله_

هام ر تش گفت:هر رفتی بازگشتی هم داره آقارهام اینو گفت و زد زیر خنده علیرضا برگشت سم

 ..منتظر باش همین روزها بیایم واسه جنگ

 ..سرپوشی واسه باختتون نمیشه هاحرف برو داداش برو که این_

اینبار مهدی کری خوند علیرضاهم با خنده سرشو تکون داد و رفت بیرون..دو دقیقه بعد فرصت 

چشمم دنبال علیرضا گشتم.. تو حیاط پیداش نکردم  ..بابلند شدمخوبی دونستم و با عذرخواهی 

ش کرده جا داده بود و داشت شو تو جیب شلوارهارفتم سمت سکو پشت به من ایستاده بود دست

ندی قد نسبتا بل کهاینکنارش نشستم. با  آروم.با قدم های کردمیی زیبای قالت رو تماشا منظره

بخند و با ل تمخرچوند سم سرشب کوتاه تر بودم. یک وج تقریبا  علیرضا  در برابرداشتم ولی 

 .نگاهم کرد و باز به منظره خیره شد

 !خوریمیتوچرا باز اومدی بیرون سرما _

 .هوا خوبه. سرمایی نیستم_

 !آره هوا خیلی خوبه ولی بارونم داره تندتر میشه_

 ..عاشق بارونم بذار بباره_

 ..روز میذاشتم بارون بباره تو شبانه به خاطربا خنده گفت:اگه دست من بود 

از ماشین پیاده شدیم اخمات رفت  کهاینسکوت کردم بعد از چندنفس کوتاه گفتم:واسه چی بعد 

 توهم؟! من کاری کردم؟
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 !ون حالتی که ایستاده بود گفت:نه.چرا باید ازت ناراحت باشم؟باهم

 پس چی؟_

 !هآوردرهام احمق عصبیم کرده..باز این دختره هرزه با خودش _

به هیچ دختری توهین  وقتهیچهرزه.اون  نگاهش کردم درست شنیدم؟!گفت دختر با ناباوری

. گفتم: وا!این چه طرز صحبته. خب قرار شنیدممیکلمه ای ازش  همچنیناولین بار بود  کردمین

 .نیست که ما خوشمون بیاد.توام باید بیخیال باشی و سعی کنی تو این هوای عالی فقط لذت ببری

 .قتی نمیدونی الکی ازش طرفداری نکنو_

من از هیچکی حمایت نکردم.فقط به تصمیم دیگران باید احترام بذاریم. میدونم به فکر رفیقت _

هستی ولی تهش اگه تصمیم اشتباهی بگیره خودش مجازات میشه و هیچکی نمی تونه کسی رو 

 ..مجبور به کاری کنه

دون سابی عکس گرفتین اونم بحلبخند برگشت سمتم(بزنیم)با  هاحرفبیخیال دوست ندارم این _

 ..ما

 .گردنمو کج کردم گفتم:شما که گرفتار بازی بودید ماهم از موقعیت استفاده کردیم

 .کنممیکه بازی ن اآلنخب _

بیرون وباصدای بلندی گفت:بیاید ناهار وگرنه چیزی  آوردهمون موقع طاهر سرشو از آالچین  

 ..براتون نمیمونها

 .شده سنمگر.حسابی بریمبیا  آوردنعه ناهار ن بچگونه ای گفتم:با لح

 .ی کردیمرویپیادهشده خیلی امروز  گر سنممنم خیلی _

 .سفره رو پهن کرده بودن و شروع کرده بودن به خوردن هابچهباهم رفتیم داخل آالچیق 

م موقع بازم تو فضای شاد و خندون گرفتار ناهار خوردن شدیم ولی من که عادت نداشت

 ..غذاخوردن حرف بزنم فقط با لبخند و جواب های کوتاه همراهیشون کردیم

بعد از ناهار رفتیم فوتبال دستی بازی کردیم. منو علیرضا یار هم بودیم و رهام و نازی هم 

حریفمون بودن.مهدی،رها و طاهر،اشرف که باهم عکس دونفره نگرفته بودن رفتن عکس 

 عدا  بمیریم باید عکس بگیریم که  هر جا هاآدمه عادت روزانه ما بگیرن.. این عکس گرفتنم شد

 ..کنیمنمیعکسامونو نگاه  بارمیکماهی 

علیرضا بهم گفت من دسته دروازه و دفاع بگیرم و خودش حمله کنه نازی هم مثل من عقب تر 

 .کردنمیبود و رهام و علیرضا حمله 

نزدیک  میامدخیلی وارد نبودم وقتی توپ  و من که کردیممیبا شور و هیجان زیادی بازی 

 ..کردمیو بازی  گرفتمیدروازه علیرضا دسته منو 
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خیلی اهل فوتبال نبودم اونم فوتبال دستیش اما کلی بهم خوش گذشت و حال کردم با بازیش فکر 

م تا این حد هیجان داشته باشه. بازی سر هفت گل بود.پنج سه عقب بودیم ولی علیرضا کردمین

نمی تونست  زدمیتکنیکی که به خرج داد و منم که دیگه راه افتاده بودم و رهام به دری  با

بهمون گل بزنه و باالخره با نتیجه هفت شیش بردیم.. علیرضا که تونسته بود پوز رهام رو به 

خیلی بی  گفتمیزمین بمالونه کلی خوشحالی کرد و کری می خوند رهامم اخم کرده بود و هی 

که چرا بلد نبود دروازه رو  زدمیباره که تونستی ازم ببری و سر نازی غر اولین جنبه ای

خب من  گفتمیبگیره و هی گل خورد نازی هم با عشوه ای که انگار جزویی از وجودش بود 

 ..بازی نکردم و بلدش نیستم که تا حاالکه 

به  د شده بود و هوا روساعت سه بود که تصمیم گرفتیم به سمت شیراز حرکت کنیم. بارونم تن

دیگه بیشتر از این نمی تونستیم بمونیم. تو راه پارکینگ بودیم و  رفتمیتاریکی و سردی 

اشرف و رها شماره تماس منو گرفتن و رو خطم تک زنگ زدن و منم شماره شونو سیو کردم 

.. کردیمدلبری  از این به بعد بیشتر همدیگه رو ببینیم.نازی هم چسپیده بود به رهام و داشت  که

سوار ماشینامو بشییم باهم روبوسی کردیم و ابراز خوشحالی کردیم از آَشنایی  کهاینقبل 

 .همدیگه

 .نفر آخری که باهاش خداحافظی کردم نازی بود با لحن خاصی گفتم:امیدوارم بازم ببینمت

 .مرسی عزیزم منم امیدوارم باز همو ببینیم خیلی خوش گذشت_

ه از رهام شنیده بودم یجورایی احتمال دیدار دوباره با نازی خیلی کمرنگ بود از تعریف هایی ک

 ..ولی باید ادب خودمو میرسوندم

 .واسه برگشت علیرضا درست رانندگی کرد تا اتفاق صحب پیش نیاد و منو نترسونه

 ..خداحافظی کردیم و مسیرمونو از اونها جدا کردیم هابچهچمران که رسیدیم با بوق از 

 .بروی خونه مون نگه داشت قبل از پیاده شدن گفتم:مرسی خیلی خوش گذشترو

 ..مرسی از تو اومدی_

بشه  یادآوری.یکمم وقت کردی با کامپیوتر کار کن تو خونه که بینمتمی. فردا کنممیخواهش _

 .واست

 .گفت:به روی چشم قراردادروی چشمش  دست مو

 .خدا نگهداربازم مرسی.._

 !م خواستم پیاده بشم علیرضا گفت:مهتاب؟در ماشین باز کرد

 برگشتم سمتش یکی از ابروهامو باال انداختم گفتم:بله؟

 .مراقب خودت باش_
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 ..که میرم تو خونمون قرار نیست اتفاقی بیوفته که اآلنبا تعجب گفتم:

 ..آشپزی چیزی نزنی منظورم اینکه دست به چاقویی،_

 ..ارخدا نگهدهرهر خیلی خندیدم. خب من رفتم _

 !خداحافظ_

 .باکلید در حیاط باز کردم و بعد علیرضا حرکت کرد و رفت

هنوز مامان وبابا برنگشته بودن رفتم داخل اتاقم و لباسمو عوض کردم.پتویی برداشتم و اومدم 

 ..تو هال پای تلویزیون نشستم. نمی دونم چقدر گذشت که خوابم برد

تم تازه اومده بودن دستی به صورتم کشیدم با صدای مامان و بابا بیدار شدم. سرجام نشس

 گفتم:سالم خوبید؟

 سالم بابا.کی برگشتی؟_

نگاه به ساعتی که رو دیوار باالی تلویزیون قرار داشت انداختم ساعت پنج بود گفتم: یک 

 .کی خوابم برد دو نمنمیساعتی میشه.اومدم پای تلویزیون 

منو مامان نشست.مامان گفت:چطور بود  بابا رفت تو اتاق لباسشو عوض کرد و اومد کنار

 خوش گذشت؟

 ..قالت قشنگ شده بود که نگو قدراینعالی بود.مامان _

 .همیشه به خوشی باشه دخترم_

 .مرسی مامان_

 چطورن؟ اآلنبار گفتی حال مامان علیرضا خیلی خوب نیست. هیراستی _

 .هی خوبه. باید استراحت کنه و قرص هاشو بخوره تا بدتر نشه_

 .بال میگیره..ان شاهلل که حالشون خوب بشه و آدم وقتی پیر میشه هزارتا درد_

 .ان شاهلل_

 !بابا گفت:مجید قراره بره چین

با تعجب گفتم:چین؟خب بار اولش نیست که.کارش همینه.باید بره از اونجا جنس بگیره وارد 

 .کنه

 .ر برنواسه زندگی و کار با سح کنهمی.داره کارشو کنهمیاینبار فرق _

گیج و گنگ نگاهمو دوختم به پدر هنوز حرفی که زده بود هضم نکرده بودم پرسیدم: واسه 

 ..دارن زندگی می کنن دیگه اینجا همزندگی؟!چرا خب 

 اینجا هی سنگ می گهمامان نفسشو با حسرت بیرون داد گفت:چی بگم مادر بچمون هوایی شده 

 .دممیندازن جلو پام نمی تونم کار خاصی انجام ب
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 بهتر میشه دیگه چه مشکلی دارن؟ روزروزبهشکرخدا وضعشون که داره _

زمانی تا جایی پیش میره دکه دیگه پول براش  به کنهمیبابا برگشت گفت:دخترم ادم وقتی کار 

 .اهمیتی نداره فقط پیشرفت و قدرت جلوچشماشو میگیره و برای این دوتا تالش می کنه

ازاون  ترمهمگفتم:درسته ولی چین کشور خیلی بزرگیه و  پامو رو اون یکی پام انداختم

فرق می کنه.آدم سختشه بخواد اونجا زندگی کنه.ولی بازم مجید خودش  با ما خیلیفرهنگشون 

 بهتر میدونه. سحر نظرش چیه؟

که کار  هر جادله براش سخته بخواد از خانوادش جدا بشه ولی خب زن  مامان گفت:سحر دو

 ..ه برهشوهرش باشه مجبور

 .آره.. هنوز هنگم نمی دونم چی بگم.ماهم دوست نداریم از داداشمون دور باشیم دلتنگش میشیم_

 .رسم زمونه همینه به هیچکی هم وفا نداره_

ش هاهبچدوست نداشت  وقتهیچخیلی ناراحته  می دونستمرفت  بابا اینو گفت و به فکر فرو

ر غربت کرده. حرفی نزدیم و چندلحظه بینمون تنها برادرمون قصد دیا اآلنازش دوربشن ولی 

اهار ن واسه نخواستمیبا سکوت گذشت مامان یهو گفت:راستی فرداشبم خونه مجید شام دعوتیم 

غه کلی سرش شلو ونشتو اداره  روزهادعوت کنن ولی گفتیم تو نمی تونی بیای.حسامم که این 

 .تونست واسه ناهار بیادو نمی

 .نزدیک نه شده ونشه تا برسم خونباشه ولی _

 .زودتر بیا یک ساعتحاال فردا تونستی ازشون مرخصی بگیر و _

 .وقت نکردم نگاهی بندازم اصال  برسم که این هفته  کارهامچشم مامان. من برم به _

 .برو دخترم_

و به اتاقم رفتم. پای سیتم نشستم و گرفتار طراحی سایت شدم.  بلند شدمبابا اینو گفت و از جام 

که بیشتر  دادممیو براشون انجام  گرفتممیکار  باریکشرکت خصوصی هرچندوقت  بهاز 

و طراحی سایت بودن.کاری که خیلی بهش عالقه داشتم و دوست داشتم روزی  نویسیبرنامه

پای سیستم نشستم و رفتم رو تخت دراز کشیدم هنوز ساعت  دو ساعتخودم بتونم شرکت بزنم. 

قراره  هکاینزودتر بخوابم تا فردا سرحال باشم اما فکر کردن به  خواستممییازده نشده بود ولی 

شه میذاشت بخوابم. هگینم مینببی رو نتونیم همدیگه بارمیکبرادرم ازمون دوربشه و شاید سالی 

سرم زور بگن حتی اگه  تربزرگی هابچهذاشتن و نمی کردنمیحمایت  از منمجید و مهسا 

 اما باز کردیممی. بچه بودیم خیلی باهم دعوا دادننمیتن تشر بزنن اجازه مامان و بابا میخواس

و اول منو میرسوند  گرفتمی دست موعاشق خواهربرادریمون بودیم مدرسه مون نزدیک بود 

محکم تر  دست مواما  کردنمیمسخرش  دوست هاش کهبا این رفتمیمدرسه بعد خودش 
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. حتی ازدواجش با سحر باعث شد رابطه مون عمیق دادیمو به تمسخر بقیه اهمیتی ن گرفتمی

مجید رو از خانواده خودش دور کنه نزدیکترم کرد. خیلی  کهاین جایبهتر بشه چون سحر 

رام ییشون ب.دوتاکردهازدواجبرادرم  خوشحال بودم قدیمی ترین و صمیمی ترین دوستم با تنها

 ..ی ازشون بس سخت و دشوارخیلی عزیز بودن و دور

حتی فکر کردن به علیرضا هم دلیلی برای نخوابیدنم بود.امشب چقدر فکر اومده سراغم تا 

م حداقل قضیه علیرضا جدی نباشه و روزی نرسه که ازش کردمینذارن من بخوابم. دعا دعا 

 استمخومیپیشنهاد و اعتراف عاشقی بشنوم.خیلی رفاقت بینمون مقدس بود و به هیچ دلیلی ن

رو میسپارم به خودت،تو بهتر از من می دونی  چیزهمهاب بشه یا فراتر بره.خدایارابطه مون ار

چی واسه من بهتره هرچی که خیروصالحمه برام رقم بزن.خدایا حواست به برادرم باشه 

-شون برام قابل تحمل نیست اما نمیدوری و ندیدم کهاینکمکش کن بهترین تصمیم بگیره..با 

پیشرفت و موفقیتشون بشم.خدا تو برهر چیزی تو این دنیا آگاه تر و منفی مانع  انرژی باخوام 

به حال خودمون رها  ما رو وقتهیچتواناتری همیشه حواست به خانوادم و عزیزانم باشه و 

 ..نکن

 !رسید و منم با آغوش باز قبولش کردم هامچشمبه  بساعت از دوازده گذشته بود که خوا
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 وقتیچهسته و منتظر علیرضا بودم.. نگاه به ساعتم انداختم ده دقیقه دیر کرده بود،تو کالس نش

جب بوق قطع کرد با تع امکان نداشت دیر بیاد و خیلی وقت شناس بود. شمارشو گرفتم بعد از دو

هر ده؟که نیوم کرده گیر به صفحه گوشی نگاه کردم به خودم گفتم:وا؟چرا قطع کرد؟ یعنی کجا

شدن در  نمونم...صدای باز تا منتظر دادمینست بیاد کالس،قبلش بهم اطالع تونمی وقت

چرخیدم سمت در ببینم کیه بدون اجازه وارد شده.علیرضا با ماسک روی دهنش و کاله و ،اومد

 !شال گردن داخل شد.بلند شدم رفتم سمتش گفتم:سالم!چت شده؟

 .کردمیسرفه  زدمیذاشت.با هر حرفی که خواست صحبت کنه ولی سرفه نمی

 ..سالم..سرماخوردم_

 !حالت خوب نیست واسه چی اومدی کالس؟ اصال  تو _

 ..حوصله..خونه نداشتمکردممیخب چیکار.._

خوردی.نباید امروز  گرم شدی سرما و یعنی چی که حوصله خونه نداشتی؟! دیروز سرد_

 !میومدی

حال خوبی نداره.دلم  اصال  بود  های بدی داشت معلومهاش قرمز شده بود و سرفهبینی و گونه

تونی نمی اصال  تون با این وضعیت کنه ادامه دادم:بیا برسونمت خونهتونست صحبت سوخت نمی

 .ده دقیقه هم بشینی

 م دوست ندارم سره خوبه تو این روز قدرایندو سه سرفه کرد گفت:نه نه..خوبم.وقتی معلمم 

 .کالسش غیبت داشته باشم

 ی گفت بیشتر ناراحت شدم دوست نداشتم تو این وضعیت ببینمش امروزمحزون باحالتحرفش 

م که هوا خیلی سردتر شده و شدت بارون از روز قبل بیشتر شده بود. پشت دستم گذاشتم رو ه

رو پیشونیش نیمرو درست کرد. با ناراحتی که تو صدام موج  شدمیپیشونیش،خیلی داغ بود 

میدم.باید بری خونه استراحت کنی. مامانت چجور گذاشت امروز بهت درس ن اصال   گفتم: زدمی

 با این وضع بیای بیرون؟

 .دور از..چشمش..اومدم_

 .من کار ندارم بیا با ماشینت برسونت خونه تون_

نداره قبول کرد. سوییچ ماشینش  ایچارهجدی روبروش ایستادم دید  کامال  کیفمو برداشتم و 

دائم  سخت بود شنفس کشیدن واس،تر شدهاش شدیدفهستم.سربرداشتم و خودم پشت فرمون نش

که خوبه ولی خوب  دادمیپرسیدم خوبی؟فقط با سر عالمت و ازش میسرمو برمیگردوندم 

ودم دستی فرمون گرفته ب هینبود. صورتش قرمز شده بود با دست اشاره کرد که به پشتش بزنم 
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هاش کمتر نشد. از ولی سرفه م ضربه دست زدم به کمرشمحک چند تاو با اون یکی دستم 

م مشخص از داخل کاپشنش اشسینهپایین رفتن قفسه  باال کشیدمیحالتش ترسیده بودم. نفس که 

درمانگاه حرکت کردم.  تریننزدیکبود. راهمو عوض کردم و پا رو پدال گاز گذاشتم و سمت 

که بخواد باهام چونه  بعد از ربع ساعت رسیدیم روبروی درمانگاه.دیگه حالی واسش نمونده بود

زده بودن پارک مساوی پنچری  کهاینبزنه که چرا اومدیم درمانگاه روبروی پل پارک کردم با 

ولی اهمیتی ندادم. کیفمو برداشتم و سریع رفتم سمت علیرضا در ماشین باز کردم،زیربغلشو 

وری ت ولی به هر زتر از من بود و نیرویی برای حرکت نداشسنگین کهاینگرفتم و پیاده شد.با 

که اومد داخل درمانگاه شدیم.صندلی خالی پیداکردم،کمکش کردم بشینه و رفتم ایستگاه 

گفتم:سالم.خانم بیمارمون خیلی حالش بده نفسش باال  لرزیدمیپرستاری و با صدایی که از ترس 

 .نمیاد

 هیسرش با  اون یکی هم کردمینفر دیگه صحبت  هیدوتا پرستار بودن و یکیشون داشت با 

 باال و گفت:سالم عزیزم.بیمارتون چشونه؟ آوردسرشو  آروممشت کاغذ گرم کرده بود.خیلی 

تونه نفس بکشه)نگاه به علیرضا انداختم هنوز سرفه کرده که نمی قدراینسرما خورده.ولی _

 !بیاید نگاهش کنید لطفا  (میشه کردمیداشت سرفه 

 هستن؟ فت:بیمارتون کجامیام. اومد کنارم ایستاد گ اآلنباشه _

: تگفعلیرضا.نگاهی به علیرضا انداخت و رو به من  هم رفتیم کنار دست اشاره کردم و با با

 .خودتم بریید صندوق قبض بگیرید کمکش کن بیاد تو اتاق معاینه.شما

 باشه.اتاق معاینه کجاست؟_

 .انتها سالن سمت راست_

 .مرسی_

ز ترس و ناراحتی بهش کردم هنوز داشت سرفه ا یپرستار رفت به کار خودش برسه نگاه

 .کردمی

 .علیرضا یکم بمون برم قبض بگیرم بیام_

ته  هم رفتیم منتظر جواب نموندم و سریع رفتم پذیرش و قبض گرفتم. دستشو گرفتم و با

سالن.بیمارهای زیادی تو انتظار بودن ولی حال وخیم علیرضا که دیدن خودشون گفتن ما زودتر 

از ب ای به اتاق معاینه زدم و دکتر با بفرماییدی که گفت درو ازشون تشکر کردم.تقه داخل بریم

کردیم و رفتیم داخل.بهش کمک کردم روی صندلی رو به دکتر نشست و همچنان داشت سرفه 

 .کردمی

 .دکتر آقایسالم _
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 سالم دخترم)رو کرد به علیرضا(چه مشکلی دارید؟_

 ایآقخوردن  حبت کردن نداشت و من به جاش گفتم:سرماپشت علیرضا ایستاده بودم توان ص

 .دکتر

 .قب باشی آقا وگرنه به این روز میوفتیل باید خیلی مرااین فص_

تر شده بود.بعد از معاینه،دکتر عینک ته کم کمهاش یعلیرضا لبخند کمرنگی زد.سرفه

 .دفترچش بدید نسخه بنویسم:نزدیک کرد و گفت چشم هاشاستکانیشو بیشتر به 

 دکتر چشونه؟ آقای.دفترچه همراهمون نیست.لطفا  آزاد بنویسید _

دوتا آمپول میزنه داروهاشم بخوره و دو سه روز استراحت کنه حالشون  اآلنسرماخوردگیه _

 .خوبه خوب میشه

راحت دکتر گفته باید است آقایپایین سمت علیرضا(ببین  آوردمدستتون درد نکنه)سرمو یکم _

 .کنی

نوشت از پشت عینکش نگاهی بهم تکون داد.دکتر که داشت نسخه می تأییدسرشو به معنی 

 انداخت گفت:همسرشون هستی؟

از پرسیدن سئوالش خجالت کشیدم و سرخ و سفید شدم.سرمو انداختم پایین و گفتم:دوستشون 

 .هستم

نگاه معناداری کرد و نسخه گرفت سمتم گفت:شما بریید داروهاشو بگیرید ایشونم بره اتاق 

 .تزریق تا آمپولش بزنه

نسخه از دستش گرفتم گفتم:ممنونم.دوباره دستشو گرفتم و رفتیم اتاق تزریق.روی تخت دراز 

شش هفت دقیقه داروهارو گرفتم و بردم اتاق   رفتم داروخانه،خیلی شلوغ نبود و بعد از و کشید

طم . تو این شرایتزریق.بهم قبض دادن برم صندوق حساب کنم و براشون بیارم تا آمپول بزنن

آدم نیازمند و دست تنگ  خدا کنه؟!کنیممیکردن جیب خودشون هستن.آخه مگه ما فرار  فکر پر

چشمشون جون بده دلشون تکونی  نکنه که عزیزی از دست بده.آدم جلو کارش پیش اینا گیر

 !خوره میگن اول پول بعد برماننمی

می که تو اتاق تزریق بود.علیرضا به حساب که کردم قبض که مهر خورده بود دادم دست خان

 !دید و با لبخند و آهسته گفت:خوبم زدمیموج  هامچشمنگاهش کردم،نگرانی که تو ،پشت خوابید

 .رفتم بیرون تا آمپولشو بزنه

بعد از دو دقیقه داخل اتاق شدم و با علیرضا از درمانگاه بیرون رفتیم. کمکش کردم تو ماشین 

وپری نزدیک درمانگاه بطری آب معدنی گرفتم و اومدم تو ماشین بشینه و خودم رفتم از س

 .نشستم
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دونه  هی. از پالستیک داروییش که پنج تا بسته قرص بود از هر بسته کردمیبازم داشت سرفه 

  ش..قرص برداشتم و گذاشتم کف دست

 .بخور تا آب بدم دستت_

 .خوردممیخونه  رفتممی؟دادی دستم اآلنبا صدای گرفته و خش دارش گفت:چرا 

 .بخور تا برسی خونه اثر کرده باشه بری استراحت کنی اآلننه _

 .و چندجرعه آب نوشید شارو خورد و آب معدنی دادم دستهقرص

 .کردم ماشین روشنگرفتم و  ونشآدرس خونه

ری و با نیرو بیشت شدمیسرش به شیشه ماشین تکیه داده بود و با هر سرفه سرش از شیشه جدا 

.نگاه ساعت ماشین انداختم ساعت سه بود،وای خدا واسه اولین بار دیر کردمیبرخورد بهش 

روم نمیشه به خان بابا نگاه حتی منتظرم هستن!اوف  هابچه اآلنبه مرکز.ابروم رفت، رسممی

حرفی نمیزنه ولی خیلی زشته که دیر برسم. حداقل یک  دونستممیمهربون بود که  قدراینکنم.

 .م که تاخیر بیشتری نکنمکردمی.با سرعت بیشتری رانندگی رسیدممیخیر ساعتی با تا

و  علیرضا از ماشین پیاده شد ونشبدل نشد تا رسیدیم روبرو خونه و تو ماشین حرفی بینمون رد

 .متر جلوتر پارک کردم. با لبخند سوییچ ماشین گرفتم سمتش گفتم:بفرمایید چند روماشین

من کلی عالف شدی.واسه مرکزم که دیر  به خاطرخشید امروز سوییچ ازم گرفت و گفت:بب

 .میرسی

به  هایناتو بیشتر از ؟به رفیقم کمک نکنم پس کی کمک کنم اآلن؟!وقتی زنیمیاین چه حرفیه _

 .دادم رسیدی

 !مرسی مهتاب_

 .هات ساعت سه خوردی حواست باشه که بعدش چه ساعتی بخوریببین قرص _

 .چشم_

بهت میگم که  اآلنستراحت کن.فردا و پس فردا هم کالس نمیای.همین خب برو حسابی ا_

 .خیال راحت استراحت کنی  با

 .جونی کرد و گفت:خیلی بدجنسیخنده بی

 با شیطنت گفتم:بدجنسی از خودتونه.خب من برم دیگه.کار نداری؟

 ..چجور ازت تشکر کن نمدونمی_

 .نیاز به تشکر نیست. شما خوب شو_

 ..بازم چشم_

 ..مراقب خودتم باشخدا نگهدارخب _
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 .توام مراقب خودت باش.خداحافظ_

 .از هم خداحافظی کردیم و سریع رفتم سر خیابون دربست گرفتم برای مرکز

چهارپنج ساعت بیشتر نمیاد  کهاینمیگن  حتما  کنن راجبم؟ حاال پیش خودشون چه فکری می

ذیری نیست ولی من که مقصر نیستم اتفاقه دلش خواسته اومده و آدم مسئولیت پ هر وقتاالنم که 

 ...آدم از یک ساعت بعدش خبر نداره

ش نبودم و پیاده اپول دادم به راننده و منتظر بقیهو ده دقیقه شد که رسیدم.سریع  ساعت چهار

 .شدم رفتم داخل

 هعجل باو منم  کردنیی که تو حیاط بودن سالم هابچههای تند از حیاط خونه رد شدم با قدم

زدم به در،یک نفر بله گفت ولی صدای خان بابا  ایم و رفتم سمت اتاق مدیریت. تقهدادجواب 

دم ق اهمیتی بدم صدای کی هست داخل اتاق شدم. نادر پشت میز نشسته بود.چند کهایننبود بدون 

 .:سالمو گفتمجلوتر رفتم 

 .:سالمگفتمینگاهی به ساعتش انداخت و با لحن سرد و رس

دم انتظار داشتم در مورد دیر اومدنم توضیح بخواد ولی چیزی نگفت. خودم اومدم سکوت کر

 .دلیلشو بپرسه کهاینتوضیح بدم قبل 

 ..اتفاقی هیببخشید _

 چندین بار اومدن و هابچههمون لحن قبلی گفت:بفرمایید سرکالس  و بام نذاشت حرفمو ادامه بد

 .ن ولی جواب ندادیدهم زنگ زدیم به همراهتو گرفتن ما وشمارسراغ 

خشک برخورد کنه.  قدراینبت کردن به طرف مقابلش نده و حکسی اجازه ص مدومیچقدر بدم 

دو تماس بی پاسخ از شماره ثابت بود،گفتم:سر کالس ،از کیفم برداشتم و نگاه کردم ورگوشیم 

  باز کنم. شوصدابودم رو بی صدا گذاشتم بعدم فراموش کردم 

منتظر جواب بمونم از اتاق بیرون اومد. نفسمو با  کهاینادم و بدون مثل خودش سرد جواب د

ای نوبره واال. نه به برخورد شب گفتم:به درک،پسر به این خودشیفتهحرص بیرون دادم و 

 .بعدش،بیچاره تعادل نداره روزهای بهاولش که خوب و مودبانه بود نه 

 .ان سر کالسگفتم که به بقیه بگه بی هابچهرو به یکی هتو را

به وع به تدریس کردم. جمع شدن اول از همه ازشون عذرخواهی کردم و بعد شر هابچهوقتی 

-هایی که مشکل داشتن نقطه ضعفی دیگه نمونده بود و باید تو درسخیل ونشامتحان دی ماه

 بود دوطرفه به وجود اومده ایعالقهو م نزدیکی برقرار کرد ارتباط هابچه. با شدمیهاشون کم 

 .به خاطر همین بهم قول دادن که باالترین نمره بگیرن تا منو خوشحال کنن

دوره  به خاطرکالس که تمام شد تصمیم گرفتم برم به فرشاد سر بزنم.چند روزی بود که 
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کمتر وقت کرده بودم ببینمش.راه اتاقشو پیش گرفتم خودش و سه تا  هاکالسدرمانی و شلوغی 

باال بردم گفتم:سالم!اجازه  دست موق بودن. بین چهارچوب در ایستادم و اش تو اتاهاز هم اتاقی

 !هست بیام؟

م کردن و اجازه ورود دادن. فرشاد هم که النگاهشون برگشت سمت من و با خوشحالی س

اشو گرفتم هتره اومد سمتم و جلوش زانو زدم دستمشخص بود خیلی حالش بهتر و سرحال

 !ه؟.حالت چطوردلمعزیزگفتم:سالم 

 روزه نیومدی پیشم؟ سالم مهتاب..خوبم.چرا چند_

یکار بودم تا ام بم وقتیشدمیصورتمو جمع کردم و با ناراحتی گفتم:ببخشید عزیزم.خیلی گرفتار 

 .تو رفتی مطب ولی امروز اومدم فقط پیش تو باشم

 .هم ماشین بازی کنیم گفت:آخ جون.بیا با،ید هوابا خوشحالی پر

 !سرهاپکمال میل.ببینم تو کیفم چی پیدا میشه واسه شما گل  نشستم گفتم:با بلند شدم رو صندلی

و  درآوردمتا شکالت  شکالت همیشه داشتم.چهار زیپ کیفمو باز کردم و طبق معمول چند

 !ها خیلی دوست دارمگفتم:اینم واسه شماها،خودم از این شکالت ونسمتشگرفتم 

 .ناز دستم گرفتن و تشکر کرد

 !وست داری دوتایی بازی کنیم یا دوستاتم باشن؟خب فرشاد د_

 .انداخت و با لبخند گفت:چهارتایی بیشتر میچسپه دوست هاشنگاهی به 

 !بشینید ببینیم بازی امروزمون چیه شما همرو زمین نشستم و به دوستاشم گفتم:

 شهادوستو خواست ماشین بازی کنیم. یکی از  آوردی کوچولوشو بیرون هاماشیناز کمدش 

مون هاماشینو گفت:خب باید خونه هم واسه  آورداز جاش بلند شد و رفت وسایل خونه سازی 

 .دزدهمی هاماشینبسازیم وگرنه دزد میاد همه 

 ..خندیدم و عارف رو بغل گرفتم گفتم:چقدر تو باهوشی آخه!الهی بلندبلند

جا بر هاشون پاو شیطونیان بودن ولی باز هیج تربزرگاتاقی فرشاد دو سه سال ازش سه تا هم

شادی ،خندیدمیبه باد فراموشی سپردم و بچه شدم..مثل اونها  چیزهمه هابچه در کناربود.

به ماشین من تا  زدمیو  مدومیو میپریدم هوا.فرشاد با قدرت  زدممیاز پیروزی داد ،مکردمی

ر از که قدرت بیشت تر یا از کسیبززرگ هیم،وقتی از شدمیشکستم بده منم با رغبت تسلیم 

 انعنو بهها دستشونو و مثل قهرمان شدمیخوشحالیشون چندین برابر  شدنمیاونها داره پیروز 

 ا نهیبردن. بین بازی از فرشاد چند سئوال پرسیدم ببینم با دختری دعوا کرده پیروز باال می فرد

 کهاینوجود نداشت. از  هاش خشم و ترس دیگه.تو چشمکردنمی تأییدنه و دوستاشم  گفتمیو 

. دردهایی کشیده بود که خیلی خوشحال بودم کردمیو مثل بقیه بچگی  شدمیداشت حالش خوب 
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میشن.کاش پدر و  رحمبیپدرومادرها چقدر  اوقات بعضیقابل تحمل نبود ولی  کسیهیچواسه 

رن،اگه به همسرت وردنشون مسئولیت و وظیفه داآکه به این دنیا  ایبچهمادرها بدونن درباره 

ی پشت هاحرفبه ته خط رسیدید هرکجا که هستید با هر سختی و  کنیمیعالقه نداری و حس 

واده از خان تباه کنید و زندگی چند جوریاینتون بشید تا بخواید این بین بچه جدا از همسرتون 

  ..بریدهم ب

و تو این شرایط قرار نده و من وقتهیچ؛روشن و گواه هستن چیزهمهولی  کنممیخدایا قضاوت ن

خوام وسوسه انجام دادن بدترین گناه بشم. همیشه حواست بهم امتحانم نکن که نمی جوریاین

 ..بشه

-و گفتم:وای بسه دیگه نمی زدممی نفسنفسکلی بازی کردن و خندیدن با صدای بلند  بعد از

 ..تونم

 ..نه خاله بیا بازی کنیم خیلی باحاله_

 .بذارید یکم استراحت کنم شما خودتون بازی رو ادامه بدید.شدم عزیزم سینا خاله خسته_

به ناچار قبول کردن و گونه همشونو بوسیدم و از اتاق اومدم بیرون. ساعت هفت و نیم بود رفتم 

ر پشت د  سمت مدیریت از خان بابا اجازه بگیرم اگه امشب میشه زودتر برم خونه و شام نمونم.

بار تونستم تشخیص بدم. زیر لب غر زدم گفتم:ای خدا باز صدای نادر که این ایستادم و باز تقه و

زندگی نداره  و هم دعوا نکنیم خیالت راحت نمیشه نه؟!آخه این بشر مگه کار تا من و این با

 خوش کرده؟ امروز اینجا جا

 !داشتم م:با خان بابا کارگفتداخل شدم و خیلی رسمی و جدی 

سرشو بلند کنه گفت:امروز خان بابا و مادر نیستن.کاری  کهاینن سرش تو گوشیش بود و بدو

 .دارید بفرمایید

بیشتر از دستش حرصی شدم ولی خودمو کنترل کردم و با آرامش گفتم:امشب مهمانی جایی 

 !دتر برم و شام نمونموت هستم گفتم اگر امکانش داره زودع

ازم ب؛لو میز و به لبه میز تکیه زدج اومد،از پشت میز جدا شد،و از گوشیش بیرون اومدر سرش

ست به دای نمیبینه؟ رنگ سیاه و سفید رنگ دیگه جز بهاین .پیراهن و شلوار مشکی پوشیده بود

 سینه ایستاد. گفت:ساعت چنده؟

 .هفت و نیم_

 !د؟ساعت چند بری شما باید_

 ..از برخوردش بدم اومد چقدر طلبکاره این

 اتاق بازجویه؟_
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 .ام نیستلهاخیر.ولی خونه خ_

 کی گفته اینجا خونه خاله هست؟_

د مشخصه فکر کردید دلتون بخواد بری هر وقتمد میاید شما که هر وقت دلتون بخوا کارهایاز _

 .اینجا خونه خاله هست

 موصدادیگه کنترل کردن و مودبانه صحبت کردن حدی داشت و اینم از حد گذرونده بود تن 

ما این مسئله مربوط به ش کنممیشما جواب پس نمیدم آقا.فکرم نیکم باالتر بردم و گفتم:من به 

پرسید.امروز دوستم حالش بد شده بود و من مجبور بودم ببرمش باشه که از من سئوال می

یوفته به بهستم و اگه اتفاقی پیش  مسئولیت پذیر کامال  درمانگاه موضوع دوم:من نسبت به کارم 

 ..هستن نه شما کسی که باید جواب پس بدم خان بابا

دم تونست کنترل کنه و یک قای بلندی که از عصبانیت دیگه نمیاومدم از اتاق برم بیرون با صد

هر تونی می کنیمیشده بود گفت:وایسا ببینم.فکر کردی اومدی اینجا بدون حقوق کار  ترنزدیک

.حاال گردیبر می ساعت میای سرساعتم  دلت خواست انجام بدی و منّتشم بذاری؟! سر کاری

 ..برو

! اگه دارید؟ با منباالتر از صداش بردم و با عصبانیت بیشتری گفتم:شما چه مشکلی  موصدا

ید این بازی ها دیگه چیه؟ سر هیچکی منتی اینجا کار کنم خیلی رک و راست بگخواید نمی

-ینذاشتم اگه کاری کردم به خواست قلبی خودم بوده.ساعت عبور و مرورمو بهتر از شما م

حبت ص با منخواید میتونید که می هر طوردونم.فکر کردید اینجا متعلق به پدرومادرتون هست 

 .ثمری بعیده همچنینمادر  پدر واز این  واقعا  کنید؟

ولی توجه  کردمینگاه تحقیر آمیزی بهش انداختم و رفتم بیرون هنوز داشت سروصدا 

 شنیدن و هر ما روایستاده بودن و صدای کنای مرکز تو سالن  و کار هابچهاز  چند تانکردم.

هوا سرد  هک اینچی پرسیدن چی شده جوابی ندادم و رفتم تو حیاط نشستم.کسی تو حیاط نبود با 

 امهدستم و رو پیشونیم عرق نشسته بود. سرمو بین دوتا کردمیبود ولی سرمایی احساس ن

 قدراینو گستاخ باشه؟  ادببیه تونآدم چقدر می هیم،آخه دادمیگرفتم و زیر لب بهش فحش 

ای آخه؟ انگار دلش جای دیگه پر بوده اومده سر من خالی کرد.. دارم باهاش مودبانه عقده

خان بابا و مادر امروز کجا رفتن  اصال  ! اه،اصال  ولی این چه میدونه ادب چیه  کنممیصحبت 

اینکه ها و کار هاحرفاین  این عقب مونده گذاشتن جای خودشون؟میدونم این تنها دلیلش واسه

برم ولی کور خونده،میمونم تا آرزو به دل بمونه. منه بیچاره مگه  همن با پای خودم هنوز نیومد

و کارکنان  هامربیبا بقیه  شبرخورد ؟کنهمیباهام صحبت  جوریاینچه بدی بهش کردم که 

 و رفتمیه جای من بود کس دیگ مار.شاید هرلی تا به من میرسه میشه برج زهرهخیلی خوبه و
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به تر از همه آرزو به دل بمونه و مهم کهاین به خاطرولی  کردمیام پشت سرش نگاه ندیگه

 ..شدم میمونم وابستهو خان بابا و مادر که خیلی بهشون  هابچه خاطر

 مام باد خودم زدم گردنم خیس عرق بود.خیلی گرمایی بودم حتی تو دل سرما با یکبا پایین مقنعه

دم تر شدم تو حیاط قآروم. یکم که حالم بهتر شد و کنممییکم عصبی بشم عرق  کهاینتحرک یا 

،این مدت با مدومی. از دور هانیه دیدم که داشت سمتم هابچهزدم تا با اعصاب درست برم پیش 

کار بودن خالف به خاطردختری که  زدیممیهم حرف  شده بودم و با ترنزدیکهانیه هم خیلی 

 .نه امیدوتو زندان بودن اومده بود خ که اینمادر و پدرش و 

 موقع شامه میای؟_

اش و چرخوندشم و با مهربونی بهش گذاشتم رو شونه دست موتردید داره از اومدنم دونستم می

 گفتم:آره عزیزم چرا نیام؟

!آقا نادر بهم گفت:آخه خیلی ناراحت بودی و حقم داشتیا رفتیممیهم سمت سالن غذاخوری  با

 .که تازه میان یکم مشکل داره ولی درست میشه هاییمربیهمیشه با 

 .مهم نیست عزیزم. تو خودتو ناراحت نکن_

 !کننابا و مادر بدونن حسابی دعواش میاگه خان ب_

کف  رفتین و اتفاق امشب گذاشتین هابچهبا جدیت رو کردم بهش گفتم:هانیه نبینم تو یا یکی از 

 .پیش میادبحث  ترابزرگبین همیشه و مادر! دست خان بابا 

 نه خیالت راحت من چیکار دارم آخه؟_

 .آفرین دختر خوب_

ر هم اومد و نشست ولی جای از گرفتن شام سرجاهامون نشستیم.نادبعد تو صف ایستادیم و 

 جایبهشب ای نکردم و محلش نذاشتم. اونبابا و مادر خالی بود. بهش توجه جای خان،خودش

از صبح تا حاال  که اینبابا نادر دعا خوند و با آمین گفتن شروع به شام کردیم. با  خان

م تونستنه مجید هم شام دعوت بودیم و نمینخورده بودم ولی میل به غذا نذاشتم و خو چیزی هیچ

سیر غذا بخورم.چند لقطمه ساالد اولیه خوردم و بشقابمو گذاشتم کنار ولی از جام بلند نشدم و 

 .یمبش هم از میز بلند تظر موندم همه تمام بشن و بامن

          .خداحافظی کردم و سریع رفتم بیرونجز نادر و باهمه  مدش بلندشام خوردن  وقتی 

  ..تو خیابون دربست گرفتم و رفتم سمت خونه مجید

 

 م. درسته یک ساعت دیر کرده بودخوردممیهنوز از اتفاق امشب عصبی بودم و داشتم حرص 

 کهاینتر از همه نبود برام و سخت هضمقابلمرکزی  همچنینولی این طرز برخورد اونم تو 
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رسه و نمی مورچه  هی به. منی که آزارم کردمینادر که هیچ کارست و بهم توهین کرد ناراحتم 

ا کنه و بباهام بد برخورد می قدرایندونم چرا بینمش نمیو شب تا شب فقط موقع شام میر اون

ه تا فکر نکن دممیبهم ثابت کنه.ولی من باز کار خودمو ادامه  خواستمیبودنش چیرو  توجهبی

خیلی برام اهمیت داره و تونسته روم تاثیری بذاره...پاک یادم رفت به علیرضا زنگ بزنم و 

 آخر شبتونستم زنگ بزنم و به خونه مجید دیگه نمی رسیدممیحالشو بپرسم چون بعد که 

. شمارشو گرفتم و هنوز بوق نخورده جواب درضا خوابیده بوعلی حتما  یم خونه که درسیمی

 !داد؛با صدای گرفته ای گفت:الو؟سالم

 .سالم.بذار بوق بخوره بعد جواب بده_

 ..گوشی دستم بود تا زنگ زدی برداشتم دیگه_

 خوبی؟بهتری؟_

 !بی؟بهترم. تو خودت خو اآلنام کمتر شده.یکم استراحت کردم سرفه _

 ..شدی منم خوبم.گفتم حالتو بپرسم ببینم بهتر_

 !مرسی که حالمو پرسیدی.امروز که کلی منو شرمنده کردی_

 .کردمیرو ر دیگه هم جای من بود همین کا هر کیو نزن.ر وای علیرضا !این حرف_

 ..چه بهتر که کسی جات نبود_

دا فرستراحت کن فردا و پس ای نکردم و گفتم:خب حاال برو احرفش با لحن خاصی زد..توجه

 .کالس نداری سرکارم نمیری و کارهاتو میسپاری به پارسا هم

 !تونم ببینمت؟نمی دو روزیعنی _

تره)صدای بوق اومد نگاهی به صفحه گوشیم انداختم مجید پشت خط بود( آره سالمتیت واجب_

 مجید پشت خطه دارم میرم خونشون،خب کار نداری؟

 .مرسی مراقب خودت باش_

 .خدا نگهدارقربانت _

 .خداحافظ_

 .سریع قطع کردم و جواب مجید دادم

 !سالم داداش_

 سالم.کجایی دختر؟_

 .رسممیخدا یکم کارم طول کشید.دو سه دقیقه دیگه ببخشید به_

 .باشه بیا منتظرتیم_

 فعال  چشم._
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 ..فعال  _

یه در باز کردن.با بپرسن ک کهاینساعت هشت و نیم شده بود که رسیدم.آیفون زدم و بدون 

وضعمو مرتب کردم و به خودم گفتم:خب  و آسانسور رفتم باال و تو آینه داخل آسانسور سر

و امشب کنار خانواده  کنیمیمهتاب خانوم همه خستگی و اعصاب خوردگی کار فراموش 

چه عادت .گرفم خندم کردمیآدم واقعی صحبت  هیبا خودم مثل  کهاینونی.. از گذرمیخوش 

 م روکفشباز بود  ونشکه عاقلم.. در خونه  کردمیشک  شدمیالبی داشتم ولی اگه یکی متوجه ج

 و داخل شدم.همه نشسته بودن،نزدیکشون شدم و با صدایی رسا گفتم:سالم درآوردم

دست دادم و دوباره سالم کردم. آخرین نفر با مجید و سحر دست دادم و با اخم  ههم باو رفتم 

تنها  ا رومیم قراره نامردی کنید شدیم که باید آخرین نفر باخبر بشغریبه  قدریناگفتم: دیگه ما 

 ..بذارید؟یکم خجالتم خوب چیزیه واال

 سحر دستشو گذاشت رو سرش گفت:وای سرم رفت،نفست نرفت؟

 .صورتت بشور بیا شام بکشیم دیگه دست وهمه زدیم زیر خنده خودشم خندید..مامان گفت:برو 

 .چشم_

تمو سویشر درآوردممو تم تو اتاق بغلی و مانتو و مقنعهدست و صورتم شستم رف کهاین از بعد

شرت ارغوانی که تنم بود پوشیدم که سرما نخورم. از اتاق اومدم بیرون و به کمک رو تی

دی بوسمت سحر گفتم:اوه کدبانو  گشتممامان،مهسا و سحر رفتم و میز شام رو آماده کردیم.بر

 !؟دونستیمنمی

 ..و هستمونه هاشو انداخت باال گفت:ش

 ..خندیدم گفتم:ماشاال از زبون کم نمیاری

باور کردی سحر  واقعا  گفت:مهتاب  دادمیها قرار هارو کنار بشقابمهسا که داشتم لیوان

 ..هانم واسش درست کرده توام دلت خوشهغذا درست کرده؟! داده به مرضیه خا همه این

مهمونی ترتیب بده بهش زنگ می زد بیاد  خواستمیسحر  ر وقتهمرضیه خانم کسی بود که 

ن همی به خاطر.ابروهامو باال انداختم گفتم:نه واال کردمیم آشپزی اوقات بعضیکمکش کنه و 

 .یکردمیحداقل خودت برامون آشپزی د بریخواید میتعجب کردم..حاال که 

 .گیرمید خودمو خسته کنم بعد کمردرد میعزیزم من نبا_

 ..ساعته گرفتار کار کردنی کنه بیست و چهارندونه فکر می یکی_

 .د؟ آقابفرمایید شامکنیمیباهم جر و بحث  هابچهشما چرا مثل _

مامان با این حرف باعث شد ما سکوت کنیم و دیگه بحثی نکنیم.موقع شام خوردن مجید خیلی 

بال بهونه بودیم و مسخرشون دنواسه اذیت کردن حواسش به سحر بود و هواشو داشت،ماهم که 
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ولی بابا گفت شام بخوریم و خوب نیست موقع غذا خوردن صحبت کنیم و بازم سکوت  کردیممی

 .کردیم

یز داریم.اولیش راپگفت: خب امشب من و مجید سه تا سوسحر  بعد از شام،دور هم جمع شدیم و

  دونن جز مهتابدونید.دومیش همه میکه دیگه همتون می

 ؟؟؟نمدونمیتمام کنه با کنجکاوی پرسیدم:این چه سوپرایزیه که من فقط  فش روحرنذاشتم 

 ..حسام گفت:مهتاب گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

 .وای حسام اذیت نکن بگو چیه خب کنجکاو شدم_

 .دونیدیگه خودت می چند دقیقهنه بذار _

اشه گفتم:اوف..ب اجباربه شدنمینگاهی از التماس به همه کردم ولی انگار کسی راضی به گفتن 

 !د آدمو خوب زجر میدید.حاال سومیش بگو سحرنگی

 .سر سوپرایز میشید دونید و آخرری؟ سومیشم دیگه هیچ کدومتون نمیمگه تو میذا_

گم و باید نمی گفتمیخواد بگه ولی با بدجنسی به سحر که چی می آوردیمبار همه هجوم این

 ..صبر کنید

 به خاطر.بریمکرد گفت:خب فهمیدید من و سحر قراره از ایران  وجورمعجمجید یکم خودشو 

زندگی  قاتاو بعضیچین. واسه هممون سخته اما  بریمپیشرفت کنم تصمیم گرفتیم  کهاینکارم و 

 .و نداریمر چرخه که انتظارشجوری می

ایران  حسام رو به مجید کرد گفت:داداش تو که آدم موفق و سخت کوشی هستی.جوری که تو

 ورد تو هیچ کجای دنیا نمیشهآپول در میشه

ز دن اسنگ میندازن جلو پات و اجازه نمیجا بیشتر اومدی باال  هیدرسته حسام ولی اینجا تا _

 .خودشون باالتر بیای

و زندگی کنید سحر  کنی کارخوای آخه راحتی گفت:تو کشور غریب چجوری میمامان با نا

 .کنیمیو با کار سرگرم تنهاست کسی نداره تو که خودت

کار نگاه کنی باعث میشه هیچ  سختی بهداره ولی بخوای فقط  هر کاری سختی خودشو  مامان_

 .کاری نکنی

.فرهنگ با مامتفاوت  کامال  جمعیتی داره با فرهنگ  ولی مجید چین کشور پر_

 ..فرق داره حتی زبانشون با ماشون چیزهمهنوع زندگی ،روابطشونفغذاهاشون

ها هست حاال کشور دیگه که جای بخواد بره تو شهر دیگه این تفاوتتاب جان آدم تو ایرانم مه_

تونم کار خودمو راه دونم و میمسلطم،زبان چینی هم تا حدودی می خود دارد.انگلیسی که

 ..بندازم
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و ر گیم گفت:ولی مجید تصمیم خودوشکه ما چی می کردمیبابا که ساکت بود و فقط گوش 

سفر  همه نایبعد از  انتخاب رو بکنه.ترین که بتونه بهترین و درست شدهبزرگ قدراین گرفته و

به اون کشور با خیلی چیزهاش آشنا شده که این تصمیم گرفته. فقط باید حواست باشه داری 

بری.باید به اینم توجه  ریزیبرنامهواسه چی میری اونجا و هدفت واسه خودت روشن کنی و با 

بار با زنت واسه زندگی میری باید حواست به سحر باشه که تنهایی اذیتش نکنه و نکنی که ای

 ..خودتو خیلی درگیر کار نکنی که از زندگیت جا بمونی

-تر از این میات و صادراتم رو ادامه بدم و مهمدرسته بابا.تصمیم گرفتم برم اونجا کار وارد_

های مختلفی که هو بازارها و کارخون خوام تاجرهای ایرانی که میان اونجا کمکشون کنم

راه  کارها روتونم دونم میکنم و همراه باشم.چون چینی هم میبرن کمکشون  خوانمی

برن چین خرید کنن  خوانمیشناسم که می هاخیلی.جاستاونپنج ساله  هامدوستبندازم.یکی 

 .به دست میارهکوروش راهنماشون هست و کارهاشونو راه میندازه پول خیلی خوبی هم 

یرید م هر جاخوایم.هیچی نمی مامان نفسی کشید و گفت:من و بابات جز موفقیت و سربلندی شما

 .موفق باشید

 مهسا:سحر تو چرا ساکتی؟

 بری باهات میام. بقول بابا فقط حواسش بهم باشه و تنهام نذاره هر جاچی بگم؟ به مجید گفتم _

م فراموش کنم و اهمیت ند تو روخند گفت: مگه میشه مجید دستشو گذاشت رو شونه سحر و با لب

 بهت؟

 ..دونم عزیزمسحر:می

اقتصاد ایران رو با واردات اجناس چینی گفت:مجید یعنی یکی مثل تو و کرد  ایخندهحسام 

 !؟نابود کرده

 .زدیمولی اگه حرف بزنه حرف حساب  دزنمیخیلی زدیم زیر خنده..حسام حرف 

که وارد کننده هستن واسه سود  هاخیلیاونم جنس درجه یک.  کنممید من فقط ابزارآالت وار_

کار بیشتر میرن چین و میگن درجه چهار و پنج واسشون بزنن ولی خب من این

کلی فرش و  اآلن.کنممیچیزم از ایران صادر  هی کنممیجنس وارد  هی.درضمن وقتی کنممین

همه واسه صادرات زعفرون به صورت گونی  کهاین. با کنممیصادر  بندیبستهزعفرون با 

ی مثل اسپانیا و امارات بدون کاشتن گرمی هایکشورتا کنن صادر می بندیبستهگونی و بدون 

 .ن.ما کار خدایی انجام میدیم حسام جانشبصادر کننده زعفرون  ترینبزرگزعفرون 

د یتم:خب بسه زود بگگف حوصلگیبیبا  ناو بودم واسه من چه سوپرایزی دارمن که هنوز کنجک

 .چه سوپرایزی واسه من دارید دیگه تحمل ندارم
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 لفظی بده تا من بگم مهسا:خرج داره..زیر

به مهسا رفتم و گفتم: اگه تو نگی بقیه که میگن.توام فقط منتظری از موقعیت  ایغرهچشم 

 .سوءاستفاده کنی

 ..مجید:سوپرایز تو گفتی نیست

 .ید دیگهس چیه؟اوف خستم کردید بگعنی چی؟پبیشتر گیج شدم و گفتم:ی

 .میگیم تو روسحر:نه،نه بذارید خبر سوم بدم بعد مال 

با حرص  کردمیدونست تحمل ندارم بیشتر اذیتم رصم گرفته بود از دست سحر،خوب میح

 .ید دیگه. حوصلم سر رفت:سحر سوپرایز تو مهم نیست زود بگگفتم

 .خواد بگهذار ببینیم سحر چی میکنه.بان:بشین دختر مال تو که فرار نمیمام

 .باشه ولی سحر خانوم یکی طلبت_

 ..خدااذیتت کرد به یدهمسحر:مهتاب چقدر حال 

 !میاما_

 ..دکنیمیبحث شما بابا:بذارید حرف بزنن خب چقدر 

به  هافحشسحر:خب باید از اینجا اعالم کنم به مهسا و مهتاب خانوم قراره هفت ماه دیگه تمام 

 ..هشما ختم بش

 . یهو مامان بلندکردنمین و داشتن به ما نگاه خندیدمیکه  کردیمبا تعجب به سر و مجید نگاه 

  !!!صدای بلندی گفت:سحر حامله ای؟؟ و باشد 

تکون داد. بابا با خوشحالی که کمتر ازش دیده بودیم گفت:  تأییدسحر با لبخند سرشو به نشونه 

 ..بودممبارکه عروسم..چقدر منتظر این لحظه 

بابا بغض کرد و حرفی نزد.مامان و بابا بلند شدن و به سحر و مجید تبریک گفتن ولی 

ام که .حسکردیممیفقط نشسته بودیم و داشتیم بهشون نگاه  هاگرفتهحسام،مهسا و من مثل برق 

یت گم هم تسلوضعیتش بهتر بود مهسا رو تکون داد و با خنده گفت:عزیزم بهت هم تبریک می

 ..بهت حرفی زد با من طرفه هر کیها لت راحت باشهولی خیا

و سحر خودشو جمع کرد،مجید  آوردیمهم جیغ زدیم و بلند شدیم سمت سحر هجوم  منو مهسا با

 کار مامان بچم دارید شما دوتا؟؟چیگفت: 

 ..سحر: اگه دستم بزنید خودم بهتون فحش میدما

گفت:وای تو کی حامله شدی که ما  کنارش نشستیم و ماچش کردیم.مهسا با جیغ و خوشحالی

 ..نفهمیدیم

سحر که خیلی پرو بود با این حرف مهسا جلو پدر و ،مون زدیم زیر خندهبا این حرف مهسا همه
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 حسام سرخ شد گفت:خجالت بکش مهسا.تو باز ذوق زده شدی عقلت از کار افتاد؟؟

نتی تو بچه شگون گرفتم گفتم:لع.بازو سحر نیخندیدمیمهسا که تازه فهمید چی گفته بلندبلند فقط 

 دونستیم.چجور تونستی حرف نزنی و از ما قایم کنی؟بزنمت؟؟؟زرنگ بودی ما نمی

تری اسبیت منموقع هیمجید:باور کنید ما خودمونم تازه یک هفته هست که فهمیدیم ولی گفتیم تو 

 .یمبگ

 تو هفته چندمی سحر؟ اآلنمامان:

 .مامان سه روز دیگه هشت هفته کامل میشه_

 .دار نشمبمیرمو نوه ترسیدممیشد گفت: خدایا شکرت. سرازیرمامان اشکاش 

 سر ما باالیشه سایه تون هم باخدا شما و با تو رونزن  هاحرفمجید اخم کرد و گفت:مامان!این 

 ..باشه

ته تونه سفر طوالنی داشگفت:خب سحر با این وضعیت که نمی مون ان شاهلل ای گفتیم..باباهمه

 ..اشهب

 ...حسام گفت: چرا پدرجان اگه با اسب و شتر برن اشکال نداره

در از کجات  هاحرفدوباره خنده سر دادیم با خنده گفتم:حسام خدا بگم چیکارت کنه..این 

 !؟میاری

 ..حسام:زشته بگم از کجا میان

فت ین هگه تا چلت بکشید شماها.ولی بابا راست میمهسا با آرنجش زد تو پهلو حسام گفت:خجا

 .هشت ساعتی باید تو پرواز باشید که

با  زایمان سحراز بعد  دو ماهمجید:خب ما تصمیم گرفتیم تا کارهای اقامتمون درست بشه و یکی 

 .بریمخیال راحت 

بیشتر پیشمون هستید.باید همین امشب بیاید خونه  یک سالمامان با خوشحالی گفت:یعنی 

 .بزنه سفیدسیاهما.عروس گلم نباید دست به 

 کور میشی گفتمیها حاال اگه من حامله بودم مامانم ین شانسباشه از ا مهسا با حسودی گفت:تا

 ..خونه خودت میمونی

 .میذارمت هامچشمبابا با لبخند نگاه به مهسا کرد گفت:خودم نوکر دخترم هستم رو 

 .مهسا قند تو دلش آب شده بود گفت:دورت بگردم بابا.فقط تو منو دوست داری

مامان:این دختر و پدر چقدر لوسن به خدا.تو و سحر واسم فرقی ندارید تو هم حامله بشی میگم 

 .بیای پیش خودم

دونم دوست دارید که پیش شما باشم ولی کمتر حسودی کن عزیزم..مامان می مهسا جونسحر:
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 یجوراینهمین تصمیم گرفتم خونه خودمون بمونم و  به خاطر گهمیمامان خودمم همینو 

 .ترمونه خودمون راحتضمن خ نمیاد و در به وجودناراحتی هم 

نها نیست.زن حامله نباید تپیشت مامان:ولی اگه حالت بد بشه یا به کمک نیاز داشته باشی کسی 

 .بمونه خوب نیست

 هاصبحمجیدد:مامان جان خیالتون از این بابت راحت باشه قرار شده مرضیه خانم از این به بعد 

حواسش  کهاینه من بیام خونه بیاد اینجا و اجازه نده سحر دست به چیزی بزنه هم تا وقتی ک

 .باشه و تنها نباشه

 .دوست داره تو خونه خودش باشه هر کیبابا:خانم بذار راحت باشن. 

تعطیل یا وقتی که مجید  روزهایجز قبول کردن نداره گفت:باشه ولی  ایچارهمامان که دید 

 .بتی بیای خونه ما و خونه مادرتمیره مسافرت باید نو

 .حتما  سحر:چشم مامان 

 خوای مامان بشی یعنی؟تو می واقعا  لعنتی _

 سحر نگاهم کرد و در جوابم گفت:آره..مگه من چمه؟

 رو دیوار صاف مسابقه دو بذاره  تونواال هیچی ولی فکر کنم بچه_

 ؟زنیمی با بچم حرف جوریایناخم کرد و گفت:دلت میاد 

 ..گذاشتم رو شکمش گفتم:آخ عمه دورش بگرده الهی ودست م

 .مجید گفت:خدانکنه عزیزم

گرم صحبت کردن شدیم که یادمون رفت واسه منم سوپرایزی داشتن از  قدراینتازه یادم افتاد 

 ید..فکر کردید یادم رفته؟م بلند شدم گفتم:خب یاال زود بگید قرار بود به من چی بگجا

دیگه.مراقب خودت باش حواست به بچه تو  بریمرجان ما حگفتن:خب س مامان و بابا بلند شدن

 .شکمتم باشه

 به مامان نگاه کردم گفتم:وا؟ کجا؟مگه واسه من سوپرایز نداشتید؟ با ناباوری

 .کردیممیمهسا:سوپرایز چی چیه؟ داشتیم اذیتت 

 اخم کردم به حسام نگاه کردم گفتم:حسام؟اینا راست میگن؟

 .لی باید بگم آرهو متأسفممهتاب _

نو م جوریایند واال.این چه شوخیه آخه؟ ایمسخرهبلند و عصبی گفتم:خیلی  تقریبا  با صدای 

 !سرکار میذارید؟

 ..بار ما اذیتت کنیم هیی حاال کردمی روتو اذیت ما همهاینمجید:حرص نخور خواهر گلم. 

 ید الکی بوده؟آخرش بگ منو منتظر گذاشتید که همهاینبا ناراحتی گفتم:خیلی نامردید 
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 .هوقت دیر بریمبابا:مهتاب برو لباستو بپوش 

مامان و مهسا هم  کهاین از حتی رفتم لباس پوشیدم و اومدم بیرون. بعداحرفی نزدم و با نار

م روپوشی انداخته رو خودش و شالی ه هم رفتیم سمت آسانسور دیدم سحر لباساشونو پوشیدن با

سمت آسانسور.اینقدرم لجم گرفته بود که دوست داشتم سر یکی خالی  پوشیده با مجید داره میاد

 .خواد بیاید بدرقه ما بفرما داخل.برادرزادم گناه دارهو کردم به سحر گفتم:خانم شما نمیکنم ر

 .سحر دهن کجی کردگفت:کی خواست واسه تو بیاد آخه؟ برو پایین ببینم

یین و تو کوچه ایستادیم و داشتیم خداحافظی حرفی نزدم و تو دو نوبت با آسانسور اومدیم پا

و رعقب ماشین بابا  در  تو ذوقی که بهم زده بودن از من که انرژی دیگه نداشتم بعد کردیممی

 بشینم مهسا گفت:هوی کجا؟ خواستممیباز کردم و 

 نمیبینی؟ بریمخوایم . میادببیهوی خودتی _

 کور نیستم ولی چرا با ماشین بابا؟_

 صله ندارما سر به سرم نذار خب با االغ نداشتم برم؟؟مهسا حو_

 !نه با ماشین خودت برو_

 جدی بود..گفتم: با چی؟ کامال  با تعجب نگاهش کردم 

 با ماشین خودت_

 بیارم یا سایپا؟در ماشینم تو ایرانخودرو _

 مهمه خندیدن و بابا اومد سمتم سوییچی از جیب کاپشنش دراورد و سمتم گرفت گفت:نه دختر

 .ماشینت همین جا هست اینم سوییچش

با تعجب به سوییچ تو دستش نگاه کردم و بعد به بقیه خیره شدم..مامان گفت:بگیرش عزیزم. اینم 

 .از سوپرایز ما

 ؟دتم و گفتم:اینجا چه خبره؟چی میگیباهمون گیج و گنگی سوییچ از دست بابا گرف

 .مجید:خب عزیزم بابا واست ماشین گرفته

 !کو؟؟ماشین؟کی؟_

 سئوال نپرس ایناهاش)اشاره به دویست و شش سفید قدراینسحر:وای چقدر تو خنگی آخه.

م از برو خونتون که مردی سوار شوماشین بابا پارک شده بود(اینجاست بیا از کرد که بعد  رنگی

 .سرما

  .بغل بابا جیغی کشیدم و پریدم

 بابا عاشقتم..خیلی خوشحالم کردی_

 ..قابلت نداره دخترم_
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 !اکنیمیحسام:مهتاب فهمیدیم خیلی خوشحال شدی ولی داری باباتو خفه 

دونم چجوری ازتون تشکر کنم..خیلی سوپرایز خوبی بغل بابا بیرون اومدم و گفتم:نمیاز 

 .بهش نیاز داشتم واقعا  بود.

 .مجید:مبارکت باشه عزیزم

 !مرسی داداش_

در کار و سختی بخوای هرچی  همهنای از هاش واست بچرخه دخترم. دیگه بعدمامان:چرخ

 .بابات تصمیم گرفت واست ماشین بگیره که راحت باشی انصاف نیست. بدی به آژانس میاری

 .واقعامرسی _

ن شیرینی حسابی بهمو هیبرو یخ کردیم ولی باید  سوار شوکردن بسه سریع  مهسا:خب تشکر

 .یبد

 .خیالت راحت حتما   _

این ماشین مال منه.بهش  شدنمیباورم ،نگاهی به ماشین انداختمماشین باز کردم و سوار شدم در 

-می هر جاتونستم به کارهام برسم و دیگه خسته شده بودم دیگه راحت مینیاز دشتم از تاکسی 

 ..خوام برم. شیشه کشیدم پایین گفتم:بفرمایید

 .یممهسا دیگه راحتت نمیذار سحر:وقت واسه دور دور هست عزیزم ولی مطمئن باش منو

 ..در خدمتیم_

خالصه بعد از خوش و بش کردن و تشکر و تبریک راهی خونه شدیم. داشتم با ماشین خودم 

م و خیلی حس خوبی داشتم. بهترین کادویی بود که از طرف خانواده گرفته کردمیرانندگی 

 مگیم و رانندکردمیبا ماشین بابا رانندگی  گاهیهرزو  داشتمبودم.سه سالی بود گواهی نامه 

ماشین خودم!چه اسم .خش بیوفته هیو دوست نداشتم  ترسیدممیخوب بود ولی با ماشین خودم 

ای داشت و برام تازگی ها برام رنگ و هوای دیگهنگی چیزی که مال من شده.. خیابونقش

حال خوش قدراینداشتن. وقتی به خونه رسیدیم باز از مامان بابا تشکر کردم و رفتم به اتاقم. 

که خوابم نمیبرد ولی به هر زحمتی بود زور خودم کردم که به هیچی فکر نکنم و بخوابم تا بودم 

 ..بعد از یک ساعت موفق شدم بخوابم تقریبا  فردا سر کالس چرت نزنم که 

 

    *********************** 

 

که که معصومه خانم آبدارچی مرکز  هابچهکیفم گذاشتم داخل اتاق برم کالس هوشمند سراغ 

داخل اتاق شد برگشتم سمتش  دادمیسنی ازش گذشته بود و موهای سپیدش نشون از گذر عمر 
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 و گفتم:سالم معصومه خانم حالتون خوبه؟

 سالم مهتاب خانم.الهی شکر خوبیم.تو چطوری؟_

 .ماهم خوبیم_

 ..کالس بریید اتاقشون باهات کار داره از خان بابا گفتن قبل_

 منتظرم هستن هابچهنفهمیدید چیکارم دارن؟آخه  تم: شمابا تعجب نگاهش کردم و گف

 .هم اشکال نداره چند دقیقه منتظر بمونن هابچهتو برو عزیزم کارشون واجبه._

 .میرم اآلنفهمیدم معصومه خانم خبر دارن ولی چیزی نمیگه. گفتم:باشه دستتون درد نکنه 

 ..باشه_

و به سمت اتاق مدیریت حرکت کردم و تو  از اتاق رفت بیرون و منم پشت سرش اومدم بیرون

 برم پیشش.ان شاهلل حتما  داره که گفته  کاریچه با منم خان بابا کردمیراه داشتم به این فکر 

گفتن بفرمایید داخل اتاق شدم خان  از خیره ولی دلهره گرفته بودم.با دست لرزون در زدم و بعد

ر تو اتاق مدیریت نمیومد و همیشه کارهای جانبی بابا و مادر تو اتاق بودن.تعجبم بیشتر شد ماد

 .دادمیمرکز انجام 

 سالم خان بابا..سالم مادر خوبید؟_

 مادر:سالم عزیزم.خوبیم شکرخدا

 .خان بابا:سالم دخترم خسته نباشید.بشین راحت باش

 .چشم_

ردم ک پشت میزش نشسته بود.نگاهی هم باباو خان ن انتخاب کردمنشست برای صندلی کنار مادر

دیدم خیلی سرحال نیستن و دارن با خودشون کلنجار میرن. با شک و تردید گفتم:ببخشید خان 

 کاری داشتید؟ با منبابا 

 .دونیم چجور ازت عذرخواهی کنیممنو مادر نمی واقعا  سرشو بلند کرد و گفت:

م: مدم و گفتگشاد شده بود و با تعجب نگاهشون کردم..بعد چند لحظه سکوت به خودم او هام چشم

 عذر خواهی واسه چی؟؟مگه چیشده؟

فاق نبودیم و ات اطرخ همین همادر:منو خان بابا دیروز نوبت دکتر داشتیم و رفته بودیم دکتر ب

 ..دونیم با چه زبونی ازت معذرت بخوایمنمی واقعا  دیروز بین تو و نادر به گوشمون رسید 

از نادر هنوز ناراحت  کهاینمی کنن.با  تازه فهمیدم منظورشون چیه و دارن راجب چی صحبت

 از منخوشحال نبودم و دوست نداشتم  اصال  بودم ولی از چهره خجالت زده مادر و خان بابا 

ری تر از اون این دو بیچاره که کااز من بودن و مهم تربزرگعذرخواهی کنن چون 

شرم و خجالت تو بیشتر از این  شدنمیپسرشون سر من داد زده بود و دلم راضی ،نکردن
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با لبخند دست مادر گرفتم و نگاهی به خان بابا و مادر کردم گفتم: مادر .ورتشون مهمان باشهص

تونم شرمنده محبت شما باشم. اتفاقی نمی  و نزنید که من بیشتر از اینر این حرف تو رو خدا

هنوز  گفتممیروغ فراموش کنید)د شما هم لطفا  ؛ه من به دل نگرفتم و فراموش کردمبود که افتاد

( تو خونه و ندادمیبه دل داشتم و از نادر عصبی بودم ولی نباید مادر و خان بابا تاوانشو پس 

 .پیش میاد هابحثبین خانواده این 

خان بابا که ساکت بود گفت: ببین میگم تو توو یک خانواده با اصل و نصب بزرگ شدی که 

ش اایی که تازه میان اینجا تا رابطهُعنق هست و با کسای. نادر یکم بدمتواضع و بخشنده قدراین

 .خوب بشه یکم زمان میبره

چقدر ناراحت  یدونکنه مهتاب جان. وقتی شنیدیم نمی مادرت حفظ،تورو واسه پدر مادر:خدا

 ..نیومد به امام حسین هامچشمشدیم خواب به 

که دیر اومدم ولی تو وسط حرف مادر پریدم و گفتم:مادر قسم نخورید..من شرمنده هستم 

برمش درمانگاه و تا یکی دوستانم حالش بد شد بدجور سرماخورده بود مجبور شدم ب آموزشگاه

و بیام اینجا طول کشید بعدم دیشب خونه برادرم دعوت بودیم ازم خواستن  ونشبرسونمش خونه

پذیر  باید مسئولیتکه زودتر برم و به آقا نادر گفتم که خالصه این اتفاق افتاد مقصر منم بودم 

 .باشم

 .کردیمخان بابا:این اتفاقات واسه هر آدمی ممکنه پیش بیاد پسر من باید با شما درست صحبت 

ن رو بیشتر از ایهابچهدیگه پیش اومده شما خودتونو ناراحت نکنید. اجازه هست برم سرکالس _

 .منتظر نذارم

 .مادر:برو دخترم.خدا خیرت بده

 .خدا نگهدار فعال  من برم  اجازه عزیزید.خب با_

 .خان بابا: خداحفظت کنه

 جای هبو خان بابا ببینم  شرمندگی مادر خواستممیفتاد نبیرون.کاش این اتفاق نمیاز اتاق رفتم 

میاد  حتما  عذرخواهی کنه پدرومادرش عذرخواهی کردن.حاال ببینم موقع شام که  نادر کهاین

چون دوست نداشتم  کنممیواهی کرد من عذرشو قبول .ولی اگه عذرخیا نهکنه عذرخواهی می

ذاره زیر پا و عذرخواهی می کنه بخوام قیافه بگیرم و دماغ باال نگاهش وقتی یکی غرورشو می

بدونه و اجازه رو تا حد خودش  کنممیتر این به بعدم برخوردمو باهاش رسمیکنم اما خب از 

 .خواد صحبت کنهکه می طور هرکه نده 

 عبشه و موق یادآوریتا  کردیممیشون مرور هاکتاباز فصل اول  هابچهرفتم و با  سرکالس

 امتحان فشار کمتری روشون باشه. 
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محبت و پاک  خیلی با هابچهدیگه منم شده بودم جزو خانواده و دل کندن کاری نشدنی بود. 

هم  کار یاون خالفمادرش،یی که توسط خانوادشون رها شدن یا پدرهابچه در موردبودن.همیشه 

با کارهای اشتباه پدرومادرشون قضاوت  اروهاونی طالق بودن ذهنیت مثبتی نداشتم و هابچه

یی که من دیدم با نون هابچهاشتباه بود؛ کامال  هم قابل اعتماد نیستن اما  هابچهم که این کردمی

شون بیرون هاسالو  ن و با تربیت مادر و خان بابا از خیلی هم سنخوردمیحاللی که اینجا 

تر و صدالبته مفیدتر بودن،یاد گرفته بودن رو پای خودشون بایستن تر،قابل اعتماداینجا عاقل

گلیمشونو از آب بکشن بیرون و کارهای اشتباهی که خانوادشون کردن براشون درس عبرت   و

بزرگ  شک زمانی کهبی.سمت این کارها نرن و عاشق خانواده بودن وقتهیچشده بود که 

شون باشن فقط باید بهشون هابچهموفق و خیلی خوبی واسه  درهایتونستن پدر و مامی شدنمی

هر آدمی .نخوردمیفرصت داد و بهشون اعتماد کرد نباید چوب خطاهای پدرومادرشون 

با زندگی سالم و ساده و با گرفتن  یاد هااینمسئول زندگی خودشه و سرنوشت خودشو میسازه 

تونن بهترین زندگی داشته باشن و همسران مناسبی باشن.هیچ کس مفیدشون میهای مهارت

دوست نداره پدرومادرشو از  کسیهیچکار به دنیا بیاد،دوست نداره تو خانواده فقیر یا خالف

کنن که ترها کارهایی میبزرگ اوقات بعضی بدست بده یا بچه طالق لقب بگیره ولی خ

 ...ن مهره سوختهشون مقصر نیستن و میشهابچه

-داشت با قدم زدن کتاب درسیشو می هانیه کتابش دستش بود و.کالس تمام شد و رفتم تو حیاط

اشاره کردم ،برگشت بود.روی نیمکت نشستم و صداش زدم خونیخوند،دختر باهوش و درس

 .کنارم بشینه

 خونی؟سالم.چی می_

 .خونمسالم خانم دارم دین زندگی می_

 د؟کنیمیشماها خانم خانم  قدراینر.چرا اسم دارم هزار با_

اش موهای خرمایی ها که آدم دلش میلرزه..دقت کردم به چهرهکرد از اون خندهخنده ریزی 

د بودیم ق هم باتقریسیاه و درشت با لب و بینی باریک،خیلی زیبا بود. هایچشمپوست سبزه و 

 .الغرتر بود از منولی 

 باشه..مهتاب..خوبه؟_

 دن بهش چشم بستم و گفتم:آفرین دختر خوب.فرشاد ندیدم کجاست؟از نگاه کر

 .رفت مطب_

 آهان..خب تو که بیشتر میبینیش تغییری هم دیدی؟_
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 خدا گهمی!مادر همیشه شدهعوض اصال  کنه دعوا نمی کسی هیچخوب شده دیگه با  قدراینآره _

وز هن گهمیدعوا نکنه ولی  یکس هیچخیر مهتاب بده که باعث شد فرشاد حالش خوب بشه و با 

 ..نفهمیدیم فرشاد چش بوده چون نه مهتاب نه خانم دکتر هیچی نمیگن

لبخندی روی صورتم نشست،از ته دلم لذت بردم و خوشحال بودم که تونسته بودم حال یک نفر 

 ..خودت حالت خوب باشه هم بهتره کهاینرو خوب کنم چه حس خوبیه حتی از 

 .فقط مهم اینکه فرشاد کوچولو داره بهتر میشه آلناخب مهم نیست دیگه._

 ..قول مادر خداخیرت بدههب_

 و به ذهنم زد و با اخم گفتم: هانیه تو رفتی اتفاق دیشب کف دست مادر ایجرقههم خندیدیم.. با

 خان بابا گذاشتی؟

 گهمیدر به ما حتما  خانم خیلی ناراحت بود گفت ن خودم.. دیشب که تو رفتی معصومهنه به جو_

 .و ادب کنهر تا نادر

 ..پس معصومه خانم کار خودشو کرد_

 ..نمدونمی_

 ..این روزها یا گرفتار نقاشی کشیدنی یا هم کتاب دستته بینممی_

ذاریم و سال شب یلدا اینجا نمایشگاه می هر که اینآخه هم دی امتحانمون شروع میشه هم _

 ..فروشیمکارهامونو می

 ؟؟ پس چرا من اطالع نداشتم؟واقعا  بردم و گفتم: یکم باال صداموو تن کامل چرخیدم سمتش 

 .گفتمیهمین روزها خان بابا بهت  حتما  _

 خب نمایشگاهتون چجوریه؟_

که تو حرفه خودشون خوب هستن میان کلی از کارهاشونو آماده می کنن و  هابچههر کدوم از _

ا روز قبل ب بهآدم میاد. سالن غذاخوری رو  شب یلدا تو سالن غذاخوری نمایشگاه میزنیم و کلی

 .هامهمانواسه  کنیممیتمیز و شیک  هابچه

 بخصوصی میان؟ هایآدمتونه بیاد یا دوست داره می هر کیچجوری اطالع میدید؟_

گروه هستن موسیقی سنتی میزنن  هی.میاد اینجا..کلی هم برنامه داریمدوست داره  هر کینه بابا _

باحاله که فکرشم  قدراینکنن کنن و همه حال میجا برنامه اجرا میهرسال میان این

 .فروش میره هابچهتازه همه کارهای ..کنیمین

چی بفروشید میره تو  بهم گفت.خب شما هر چیزهایی هیجدی؟چقدر خوب!خان بابا روز اول _

 جیب خودتون؟

س و پ کارچجوری واسه آیندتون  گیریدمیآره دیگه.خان بابا و مادر میگن با این کار شما یاد _
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 انداز کنید.تو میای؟

طرح سفارشی واسه من  هیایشگاهتون چجوریه..نم نممعلومه که میام.خیلی دوست دارم ببی_

 .بکش با رنگ روغن تا بخرم

 !کنه؟ دیگه تکرار نکنیاگفت:آدم با خواهرشم حساب کتاب میاخم کرد و با لحن جدی 

قانون هنرمندها اینکه واسه کارهاشون زحمت میکشن و رایگان  بغلش کردم گفتم: ولی با خنده

ر هطرح خیلی خاص واسه من بکش بزنم به دیوار خونمون  هیقرار نیست به مردم بدن.بعدم تو 

 ..تازه کنممیاومد خونمون پزشو بدم که خواهر کوچیکم اینو کشیده و واست تبلیغم  کی

تر از ه شد و گفت:باکمال میل.کی مهربوندخیلی ذوق ز،زدمیبرق  هاشچشمخوشحالی تو 

 مهتاب جونم آخه؟

بیان و کارهاتون ببینن و  حتما  و خانوادمم میگن  هامدوست.تازه به دلمعزیزمهربونی از خودته _

 ..کلی از کارهاتونو بخرن کنممیتو جشن شرکت کنن مجبورشونم 

ه بها!جنبه خیریه داره که این بیرون نه واسه میرهن خالیدستکه بیاد  هر کیمرسی..اینجا _

 ..بینیمیخیلی خوب و تمیزه حاال تو خودت کارهاشون  هابچه کهاین خاطر

محزون کردم و با شک ادامه دادم(  موصداخیلی خوب بودن) واقعا  تا االنم دیدم کارهاشون  _

 هم میان؟ چی؟اونا که زنده هستن اونا هابچهپدر و مادر بعضی 

و سکوت کرد اما خودشو نباخت لبخند تلخی زد گفت:دلت خوشه مهتاب! رفت  هاشچشمبرق 

 ...کردنشونو دوست داشتن که ولشون نمیهابچهاگه 

از ته دلش اینو گفت..منم سکوت کردم و ناراحت شدم دوباره سرمو ،حرفش خیلی سنگین بود

 صال  ات نداشتی بلند کردم گفتم:هانیه اگه سئوالی از خانوادت بپرسم ناراحت نمیشی؟اگه دوس

 ..جواب نده

 تو راحتم نه بپرس.من با_

 اینجایی؟ چند وقتیه_

 .چهارسال_

 سال کسی از فامیلتون نیومده یا پدرومادرت؟ تو این چهار_

 هیکه تو صندوقچه دلش خاک خورده بودن  هاییحرفدل کنه و  و انگار منتظر بود با یکی درد

 ..خونه تکونی بکنه و سبک بشه

کار پیشش باشم.چون خالف خواستممیمامانم دو سه بار اومد ولی دیگه من ناون اوایل _

فروخت خونه زندگیشونم که با نزول کردن از دست دادن و بابام مواد می،کردمیدزدی ،بود

معتاد شدن ،غرق مواد و مشروب شده بودن که قدراینرفت زندان. هیچ کدومشون خوب نبودن 
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تره ندیدن.داداشم تو سن دوازده سالگی معتاد شد باورت ن بزرگداداشم هادی که پنج سال از م

ته مهرشون این بود لقمه نونی بندازن جلومون  کردمیمیشه؟ ولی واسه پدرومادرم هیچ فرقی ن

رو داداش مواد  گفتممیشو ترک کرد هرچی بهش گشنه نمونیم.هادی همون سال مدرسهکه 

رم تو این دنیا دا تو روکتی رسیدن من کوچیکم فقط کن مگه ندیدی مامان بابا به چه فالترک 

 رو ماتونست دیگه دست خودش نبود خیلی همدیگه رو دوست داشتیم ولی مواد لعنتی ولی نمی

 ..یهو غیبش زد و رفت دیگه هم ندیدمش یک سالدور کرد و داداشم بعد از  از هم

ر از من بود و اجازه نداد تمن اشکم ریخت ولی هانیه قوی رقصیدمیاشک تو چشم دوتامون 

ادامه  لحظه سکوت اشکش سرازیر بشه و با نفس عمیقی که کشید خودشو کنترل کرد و بعد چند

نم دوست داشتم ولی اونم ازم گرفتن نمیبخشم..خیلی داداشمو دومادرمو نمی پدر و وقت هیچداد:

چه شکلی شده چیکار حالش خوبه  اسزندهدونم اگه زنده ست یا نه.. هعی..حتی نمی اصال  

 ..کنهمیگرده و منو پیدا می دنبالم حتما   حتما  .. ولی اگه حالش خوب باشه کنهمی

و  استهندزشدم گفتم:من مطمئنم داداشت  ترنزدیکبهش م،اشکمو با گوشه آستین پالتوم پاک کرد

تو  اآلنبین .بدهمیتری بهش چیز بزرگ بهچیزی از آدم بگیره  هی. خدا اگه کنهمیپیدا  تو رو

روزی نقاش بزرگی میشی و  هیچه خانواده بزرگ و خوبی داری که همشون دوستت دارن.تو 

 .چهرشونو بکشی دست و پا میشکن کهاینهمه واسه 

کنه و خاطرات تلخ و شیرین بچگیش فکر میم داره به عمق کردمیسرش پایین بود حس 

کردم با  هاشچشمد کرد،نگاه به رش زخمش باز شده.سرشو به آرومی بلنداحسرت دیدن بر

 اش بریزه ولی چشم هاش قرمز شده بودهنذاشت اشک کهاین

 دست هماحساس سبک بودن ب اآلنحرف نزده بودم  کسی بامرسی مهتاب.خیلی وقت بود _

  .داده

به کمکم احتیاج داشتی فقط بهم بگو.من خیلی خوشحال  هر وقتمن کاری نکردم عزیزم  _

 .ی اینجا رابطه نزدیکی داشته باشمهابچهبا   میشم

 ..کدومشون اندازه ده تا کتاب برات حرف دارن اگه پای حرفشون بشینی هر_

ای داشت حتی حرف زدنشم از سنش دور نبود ولی شخصیت بزرگ و پخته شده سنش زیاد 

که یی که میدیدیم لوس و خودراضی هابچهبودن و مثل اکثر  طورهمینی اینجا هابچهبود. همه 

.. از جام بلند شدم گفتم:خب هوا شدنمیها دیده ن بند کفششونم ببندن تو وجود اینحتی نمیتون

 .بخون منم برم پیش معصومه خانم چای بخورم حالم جا بیاد رو سرده برو تو اتاقت درست

 ..باشه_

 .هم رفتیم داخل ساختمون و هانیه راهی اتاقش شد و منم راهی آبدارخونه شدم با
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 داخل شدم گفتم:اجازه هست بیام؟ ،انم داشت آبدارخونه رو تی میکشیدخ معصومه

سرشو بلند کرد با لبخند مهربونش که نثارم کرد گفت: شما صاحب اختیارید.فقط مراقب باش 

 ..زمین لیزه

میز و پنج تا صندلی و چند قفسه  یهبا احتیاط قدم برداشتم و پشت میز نشستم. آبدارخونه با 

 .شکل و شمایل زیبایی به خودش گرفته بود سماور نگ،سینک وکابینت کرم ر

و را هنیاز مالی این کار به خاطربهش نمیومد  کردمیبودنش بازم داشت کار  با کمردرد و پیر 

احساس کنه. کارش که تمام شد  راحتی بهتونست و آدم می کردمیتمام وجودش کار  کنه.بامی

 رید؟گفتم: معصومه خانم واسه من چای دا

چی که بخواید داریم. چای که سهله. اگه قهوه دوست داری واست قهوه درست  واسه شما هر_

 !کنم

 .ونم شب بخوابم همون چای خوبهتلی اگه این موقع بخورم دیگه نمیقهوه که دوست دارم و_

 .چای خوش رنگ واسه خودمو خودت میریزم هی اآلنبه چشم همین _

 .باشید شما همچه بهتر که _

شاره کردم و گفتم:مرسی استکان چای اومد کنارم نشست و قندون گرفت سمتم با دست ا دو با

 .خورممن تلخ می

حبه قند انداخت تو دهنش و چایی که داغ بود یکم روش خورد  هیقندوق گذاشت کنار خودش و 

لی خورم وهای خرابم باز قند میدخترم. من که با مرض قند و دندون کنیمیگفت: کار خوبی 

از جون مراقب خودت باش که وقتی سن من رسیدی بتونی کمرتو صاف کنی و   اآلنتو از 

 .تا مرض دیگه عاجز نباشی مرض قند و صد بخاطرخودت 

 !یکم از چاییمو خوردم گفتم:خب شما که قندخون دارید یکم بیشتر باید مراقب باشید که

 یمکردمییمون نبود مثل گاو نر کار دیگه از سن ما گذشته..وقتی جوون بودیم این چیزا حال_

عاجزید چرا اینجا کار میکنید  قدر اینان شاهلل بهتر بشیید. راستی معصومه خانم شما که _

 آخه؟دیگه وقت استراحت و بازنشستگیتونه

تونم صاف کنم ولی عشقی که به اینجا دارم پابندم کرده درسته پیر شدم و کمرمو دیگه نمی_

 رم؟بعدم من کجا دارم ب

 مگه بچه ندارید؟_

 .کجا بود امبچهشوهر نکردم  اصال  نه.من _

تا بچه بزرگ  با تعجب بهش نگاه کردم گفتم:جدی شوهر نکردید؟ ولی بهتون میاد سه چهار

 .کرده باشید
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 ..بچه بزرگ کردم ولی اونم نادر هست_

 سرفه کردم تا حالم بهتر شد چند تادهنم وا موند و چای تو گلوم گیر کرد 

 ..بخور خب آرومحواست کجاست؟ _

 ببخشید.. مگه شما چندساله پیش خان بابا و مادر هستید؟_

سالش یادم نیست ولی از بچگی با پدرومادرم خونه محمدخان پدر خان بابا بودیم و  چند_

 .خونه نقلی واسه ما بود هیته خونه باغشونم  کردیممیکارهای خونه شونو 

م که معصومه خانم از بچگی با خان بابا و مادر زندگی کردمیواسم خیلی جالب شد فکرشم ن

 شد گفتم: واسم تعریف میکنید؟ ترجذابشدم و برام  کرده باشه.بیشتر کنجکاو

 چی بگم دخترم؟_

 ..کنار خانواده خان بابا از زندگیتون_

 !از تلخیاش یا شیرینیاش؟_

دردسری وجود و بی آرومگی تو این خونه انگار همه رازهای زیادی واسه گفتن داشتن و زند

 ...نداشت براشون

 .از همش بگیید_

تونم چیزی نمی هیآهی کشید گفت: ننه بابام خوب بودن نور به قبرشون بباره ولی واسه 

 !ببخشمشون

 بدون فکر کردن گفتم:واسه چی؟؟

بخش بود کلی و برام لذت نشستممیها ی قدیمیهاحرفشده بودم،همیشه پای  هابچهمثل 

 ..تونست بکنهربه کرده بودن که آدم تصورشم نمیتج هاخوشیسختی و ،رهخاط

تا پسر داشتن که خان بابا بچه دومی هست اون  میگم حاال... خان محمد و شهربانو خانم چهار_

 .رفتن فرنگ و دورادور میان اینورا  شونهابچهانقالب گذاشتن با زن  از سه تاهم بعد

و آشپز بود همه  دادمیام کارهای خونه انجام ننه؛ودخان ب آغام نگهبان و دست راست محمد

ن و تازه رفیق تنهایی شهربانو زن محمد خانم بود. منم که بردمیام حساب خدمت کارا از ننه

کالس مکتب رفتم و دیگه آغام اجازه نداد گفت زشته دختر درس بخونه)خنده  بچه بودم چند

و ت رفتممیم اوقات بعضیرغ و خروس ها سرگرم بودم خالصله منم با گوسفندا و م (تلخی کرد

 ..مطبخ وردست ننه ام

عمارتی نداشت دروغ نگفتم..باغ  همچنینعمارت بزرگی داشتن دو طبقه بود اگه بگم شاه هم 

 ی پر درخت و گلرسیدمیی دیگه به تهش نرفتمیورش  هیدرندشتی که نه سر داشت نه ته،از 

 و اتاق بزرگ چوبی هم آغام واسه مرغ ه،یوسفندابود واسه گاو گطویله  هیجلو عمارت و گیاه.
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طویله اسب ها هم جدا بود..ده تا اسب نر با سه تا اسب ماده داشتن ،خروس ها درست کرده بود

دخان رو بیشتر از همه دوست همه شونم از نژاد عرب بودن.اسب آقاخان پسر چهارم محم

 هاشم بهعسلی رنگ بود،یال؛هم به دنیا اومد وقتی مکتب رفت قشقا!اسمش قشقا بود،داشتم

هیچ کس مثلشو نداشت. چون خیلی دوستش داشتم خودم از آقاخان رخصت گرفته  زدمیطالیی 

باهام خیلی جور شده بود منو میشناخت حتی .می تونستم برم بهش غذا بدم هر وقتبودم 

آقا خان  از دو سالییکی  کهاینقشقا بهم سواری بده.با  دادمیآقاخان اجازه  اوقات بعضی

قشقا ،گرفتممیهم تمیز کنم ازش اجازه  زیر قشقا کهاینتر بودم ولی اون اربابم بود واسه بزرگ

های من از همین جا کسی نزدیکش بشه همه بدبختی دادمیرو مثل جونش دوست داشت اجازه ن

 ..شروع شد از بخت شومم قشقا عزراییل خوشبختیم شد

م و پشت کردمیهامون،منم واسه خودم بچگی چگیخوب واست بگم از ب روزهایبذار از 

. زدممیم،حاال فکر نکنی بلد بودما الکی دست و پا کردمیتو آب شنا  رفتممیعمارت چشمه بود 

نرو اون پشت جن  گفتمیو  کردمیدست کتک نثارم  هیام که میدید ننه،خونه رسیدممیبعدم 

سیب میچیدم میریختم تو سراغ چشمه و هلو و  رفتممیجن چیه؟بازم داره ولی مگه من میفهمیدم 

 ..مکردمیشروع به خوردن  هازدهشستمشون،مثل قحطی چشمه و می

بریید تو  نگفتمیو با چکمه پالستیکی بهمون  کردیممیتو تشت دونه  رسیدمیباغ  وقتی انگور 

ها و پاکوبی داخل تشت تیمرفمیمنو چهارتا پسر محمد خان با خوشحالی ،تشت برقصید

فقط دنبال شادی خودمون بودیم  کنیممیدونستیم واسه چی داریم انگورارو له چه می کردیممی

ها بیرون خمره شدمیبردن تو زیر زمین..زمستون که های بزرگ و میذاشتن تو خمرهبعدم می

ن و با گرفتمیدایره ها و مردها با لباس محلی ن زندادمیمیوردن و مهمونی بزرگ ترتیب 

زدن رو یدن و سه تا بره بزرگ از غروب میرقصره و دهل با تکون دادن دستمال میآهنگ نقا

ا ن بود..مسابقه تیراندازی بآتیش تا موقع شام آماده بشه.بساط چای و قلیونشونم تا آخر جشن په

 ا تیرش به دههفت تا تیر از ده ت تونستمی هر کی کردنمیهای شکاریشون برگزار تفنگ

حمدخان خمره بزرگ شراب جایزش بود همیشه هم م هیخمره خالی که گذاشته بودن نشونه بزنه 

پای رمضانعلی به عمارت باز  وقتهیچای کاش .نبردمیتر نوبتی و رمضانعلی ارباب ده باال

 ...سیاه کنه وکه بدبخت من شدنمی

کرده بودم به  ه خانم شدم انگار سفرهای معصوملحظه سکوت کرده بودم و غرق تعریفتا اون 

خیلی واضح تجسم کنم که یهو معصومه هارو همه تعریفتونستم برای خودم می       گذشته و

 ..وقت شامه بریمخانم گفت:پاشو پاشو 

های پیداش شد تازه داشتم هم پای صحبتچه تو ذوقی بدی زد.آخه این شام خوردن از کجا 
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 ..داشتممی رقدم ببه گذشته معصومه خانم 

 ..با اصرار گفتم:معصومه خانم خب تعریف کنید هنوز مونده به شام 

 نه دختر پاشو کلی کار دارم تو َآشپزخونه صدیقه و زهره تو آشپزخونه تنها هستن_

 به ناچار بلند شدم و باهاش به سمت سالن غذاخوری حرکت کردم

 ولی قول بدید فردا اومدم برام ادامشو بگیید_

 خوای بشنوی؟یخت برگشته من چه خوشی داره که مزندگی ب_

 .خیلی دوست دارم چه تلخش چه شیرینش وشمارزندگی دوره _

مجرد سال  همه اینذهنم درگیر شده بود یعنی چه اتفاقی واسه معصومه خانم افتاده بوده که 

انم آقاخ ؟ شاید عاشق آقاخان میشه ولی به قشقا آسیب میرسونهیدمونده و از بخت سیاهش مینال

؟مگه در میاریچیه  هابازیعجولی؟این خنگ  قدراینباهاش ازدواج نمیکنه؟ وای دختر تو چرا 

اسب به عشق همدیگه پشت کنن؟ولی خب معصومه خانم  هی به خاطربچه بازی بوده اون موقع 

 ...از قشقا شروع شده چیزهمهگفت 

تا  نمکمییشم پس تا فردا صبر تر مبه نتیجه برسم دیونه کنممیکر فمن که هرچی بیشتر 

 ..واسم تعریف کنه چیز روهمهمعصومه خانم خودش 

با چشم دنبال نادر بودم ولی ندیدمش؛واسه اخم و یخ بودنش دلم تنگ نشده بود فقط منتظر بودم 

تونستم به آسونی ناراحتی که تو بگیره چقدر بده که نمی آرومبیاد و ازم عذرخواهی کنه تا دلم 

که  هاخیلیرو بیرون بندازم ولی خب اینم یکی از اخالق های بد من هست،مثل دلم هست 

 .های بد دارناخالق

خسته  اقعا  وتاخیر رسید بازم که پیراهن مشکی پوشیده  ایدقیقه چندپشت میز نشستیم و نادر با 

کنن اگه همیشه مشکی بپوشن خیلی جذاب میشن ولی شه از این رنگ؟ این مردها فکر مینمی

 ..زرشک

م ولی مثل کردمیخوندن شروع به شام خوردن کردیم. زیر چشمی نادر رو نگاه  دعا بعد از

اش ای از پشیمون بودن تو چهرههیچ نشونه خوردمیهمیشه خشک و یخ بود و با آرومی غذاشو 

نکنه؟!  خواهی معذرتتصورات من باشه و  از ترغرورمیعنی ممکنه خودخواه و  شدنمیدیده 

ین افکار شوم باهمتا غروری براش نمونه... گیرممینکرد حالشو  رور کااینن خودم اگه به جو

معطل کردم و نادرم داشت با دو سه تا از  هابچهشام خوردم و موقع خداحافظی یکم پیش 

فایده بود. رفتم کنار کارکنان و ،هرچی منتظر موندم بیکردمیکارکنان مرکز صحبت 

 وردنیاتفاوت برخورد کرد و به رو خودش نادر نذاشتم اونم خیلی بی لی محلخداحافظی کردم و

بیشتر لجم گرفت و کفری شدم اما دیدم که نه این آقا آدم بشو نیست خداحافظی کردم و از مرکز 
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واهی کردن ولی آقازادشون بزرگی و اعتبار اومدن عذرخ همه اینزدم بیرون.پدر و مادرش با 

مین هبهاین نخواستم راجبش فکر کنم و خودمو کالفه کرده باشم ..بیشتر از رو خودش نذاشت

ی سرد پاییز با آهنگ پاییزی هاشبهای خلوت تو سریع سوار ماشین شدم و خیابون خاطر

 ...پیمودم

کجاست داره چیکار  اآلنیاد محسن افتادم..یعنی  هامدت بعد ازچرا اونشب  دونمنمی

پس داده یا هنوز داره شاد و خرم اونور زندگی  کرد با من؟!تاوان کاری که کنهمی

 !؟!تونسته خودشو با شرایط سخت غربت وقف بده یا براش سخته؟کنهمی

مگه هنوز دوستش دارم؟ به راستی ؟سه من مهمه مگه برام اهمیتی دارهچرا این چیزا وا اصال  

 چه احساسی بهش دارم؟ اآلن

 ئوال رو پیدا کنم..به اعماق قلبم انداختم تا جواب این س نگاهی

ه حسم؛خیلی وقت بود کحسه بیرم دیگه حتی ازش متنفرم نیستم.بیهیچ حسی بهش ندا واقعا  نه 

دوری و جدایی  ماهدوتونستم بعد از  که این تو زندگی و اعماق وجودم جایی نداشت..شاید دلیل

چار پیدا نکرده بودم و دابقم برگردم و با این اتفاق کنار بیام این بود که عشق واقعی سبه روال 

هوس و یا دوست داشتن و عادت شده بودم. تا وقتی بود با تمام وجودم دوستش داشتم ولی عشق 

حتی اگه ازش خیانت ببینی.. اولین تجربه دوست  رهنمیواقعی با هیچ حرف و کاری از بین 

ودم. عاشق هستم اما نب واقعا  م کردمیفکر  کهایندونستم با اشتنم بود هیچی از عشق حقیقی نمید

از زندگیم انداختمش بیرون دروغگو بودن و نامردیش بود. به قصد  کهایندلیل دیگه برای 

وارد زندگی دختری میشه چطور میشه  سوءاستفاده بهم نزدیک شد وقتی یک نفر با این هدف

 !بهش عشق داشت؟

ه یارم که یک عمر پشیمونی بتونستم خیلی زود به خودم بیام و دیونگی درن کنممیشکر  خدا رو

 .رو ادامه بدم که تباه بشم هراهاین بی خواستمیبار میورد..هنوز خدا دوستم داشت و ن

بودم و دیدم نسبت به عشق دوست داشتن و از راه سختی که واسه خودم ساخته حاال بعد از گذر 

 هبیگه از احساساتم تغییر زیادی کرده بود.احساس بزرگ شدن و پخته شدن داشتم. د چیز همه

سنجوندم..همین مدت کوتاهی که تو با معیار احساس نمی چیز همهم و کردمیاستفاده  درستی

ونم دقدر پدرومادرمو بیشتر از قبل می یاد گرفتم و هابچهخونه امید مشغول شدم خیلی چیزها از 

کردم..وقتی یادم میاد به  از فداکاریشون جبران ایگوشهخوام عمری بده تا بتونم فقط از خدا می

و از  خوردمیاز پدرومادرمم بیشتر دوست دارم حالم از خودم بهم  تو رومحسن گفته بودم 

نامرد  هیاحمق بودم که عشقی که پدرومادرم بهم داشتن ندیدم و از  واقعا  شدم. خودم بیزار می

ه باشم که پدرومادرمو ل و کور شدهاتونسته بودم تا به این حد جم. چطور کردمیمحبت گدایی 
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 به یک نفر دیگه فروختم؟

خوام باقی عمرم براشون فرزند خوبی باشم و فقط می کشممیخجالت  کنممینگاهشون  هر وقت

 .باعث و بانی ناراحتیشون نشم وقت هیچ

..پدرومادرم ندیدم خواستممیهارو داشتم اما از خدا ناراضی بودم و اونو فقط بهترین نعمت

متی سال،اجتماعی که داشتم ندیدم موقعیت شغلی وفواهر و برادرم بهم داشتن ندیدمخ عشقی که

یستی تو خدا ن گفتممیفپردم و از خدا گله و شکایت داشتمهارو به باد سکه داشتم ندیدم و همه این

می نداره حتی اگه ما بهش پشت و! اما این عشق پروردگار به ما تمدرآوردیکه منو به این روز 

-ابه بودی معلوم نبود تو کدوم مردو نبینیم باز تنهامون نمیذاره.اگه تنهام گذاشتر محبتش کنیم و

 ...های تاریک این روزگار دفن شده بودم
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 !باالخره بعد از دو هفته شیرینی ماشینتو قراره به ما بدی_

ابرومو  حرفش برگشتم سمتش و م و علیرضا کنارم نشسته بود با گفتن اینکردمیداشتم رانندگی 

 دونی از صبح تا شبگذشته.خوبه می دو سالانگار  دو هفتهجوری میگی  هیانداختم باال گفتم:

 ..وقت سر خاروندنم ندارما!االنم باید زود شام بخوریم برم خونه چون داداشمو خانمش اومدن

نوز غذا تو دهنمون خواد هواسه اولین بار مهمان کرده می ما رو تو رو خدانگاهش کن _

 بریمنذاشتیم غر بزنه بگه بلندشو 

 نظرت چیه؟؟ناراحتی تا واست فالفل بگیرم؟هاناگه  _

 ال  اصبری تا هر ساعتی من  هر جامن؟ ؟و گفت: کی ناراحته  آورددستشو به عالمت تسلیم باال 

 ..اگه حرفی زدم

 ..خندیدم و گفتم:آفرین پسرخوب

 !بارهما اینیم دیگه خوبی ازمون می _

لبخندی زدم و صدای پخش بلندتر کردم. بعد از مرکز رفتم مغازه دنبال علیرضا تا قول شیرنی 

مون ها خونهفردا جمعه بود و سحر جمعه که اینماشین که بهش دادم امشب بهش عمل کنم. با 

ی کدیگه برن و معلوم نبود ماه  باشیم؛قرار بود چند کنار هممیموند ولی دوست داشتم بیشتر 

تر نیداشتدوستبرابر بیشتر عزیزتر و  حامله بود و حاال برام صد که اینرو میدیدیم و همدیگه

 .شده بود

 از شیراز بیرون اومده بودیم و جلو یک باغ رستوران مجللی نگه داشتم و پیاده شدیم. با تقریبا  

. فضای باغش نفره نشستیم ها پشت میز دویی یکی از گارسونهم داخل شدیم و با راهنما

 ییآب نما؛،سرو و چمن،زیبایی چشم گیری داشتزیبا بود با درختان بلوط،چنار العادهفوق

و سردی هوا  خوردمیی نسیم خنکی به صورتت شدمیورودی باغ وجود داشت که کنارش رد 

ی.. هم لژ خانوادگی داشت و هم سالن برای بقیه عموم بود..دختر پسرهایی کردمیبیشتر حس 

ست داشتن تنها باشن پشت سالن چندین آالچیق واسه مجردها بود تا با خیال راحت که دو

 ..بنشینند

 ..ای نشستیمپشت میز دونفره

 ..دلم نمیاد خرج بذارم رو دستت_

 اربگوشم باورم میشه.سفارش بده ببینم،حاال یک نگاه نافذی بهش انداختم و با پوزخند گفتم:منم دو

 .اشکال نداره

و رو به گارسون که منتظر  آورداره به منو نگاه کرد و بعد از چندلحظه سرشو باال خندید و دوب
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طنت کرد به من و با شی قوطی پپسی)رو هیشیشلیک و باقالی پلو و  لطفا  سفارش ما بود گفت:

 د؟خوریمیادامه داد( شما چی 

 .پپسیگرفت و با لبخند گفتم: باقالی پلو و ماهیچه و  امخندهاز برخورد رسمیش   

 !ای ندارید؟گارسون:امر دیگه

 .علیرضا:ممنونم

 .گارسون:شما بفرمایید سلف از خودتون پذیرایی کنید تا شام بیاریم خدمتتون

 .علیرضا:بله ممنون

یلی غذای اصلی خاز سمت سلف رفتیم.عادت نداشتم قبل  بلند شدمگارسون رفت و با علیرضا 

ل و سوپ جو که سوپ مورد عالقم بود گرفتم فقط ساالد فص خاطرهمین به خودمو سیر کنم 

اش پر کرد..با تعجب بهش نگاه کردم ز بود تو بشقاب و کاسهکه رو می هر چیزیولی علیرضا 

 خوای بخوری بعد جا داری واسه شام؟می همهض این واقعا  گفتم:علیرضا تو 

گران ن اصال  گفت:آره  سرشو باال بیاره کهاینو بدون  کردمیکه داشت بشقابه شو پر  طور همین

  ..نباش معده من الستیکیه

ته به بشینیم. زش بریمگفتم: بسه دیگه بیا فکنهخالی می هاظرفی هدیدم اگه چیزی بهش نگم هم

 .خدا

ولی علیرضا  خوردممیسوپ مو  آرومحرکت کرد و رفتیم پشت میز نشستیم..  بدون حرف

.. با خنده بهش گفتم: خودتو نکشی شدمیاز اشتهاشم بیشتر ب خوردمیچی بیشتر  ماشاهلل هر

 .حاال..فهمیدم خیلی منتظر این روز بودی

برم با  هر جابا دستمال دور دهنشو تمیز کرد گفت:مهتاب اومدی امشب نذاری من شام بخورما! 

 .بینیمیکه هم حساب کنه واسه من فرق نداره من اشتهاهم همین   هر کی هر کی

 ...ید صبح تا شب واست غذا بار بذارهبخور،بخور بیچاره زنت با_

چنگالش از دستش تو بشقابش افتاد.. با تعجب نگاهم کرد و زل زد منم مثل خودش تعجب کردم 

جلو صورتش  دست مو.کردمیها داشت منو نگاه من از حالتش بود که مثل جن دیده ولی تعجب

 تکون دادم گفتم: علیرضا؟کجا رفتی؟

 ...هیچ جا!÷چیه؟ود گفت:ها؟هانز خواب بیدار شده بانگار ا

 .سرشو انداخت پایین و با باقی غذاش بازی کرد

 بهش گفتم:چت شد یهو؟

 هیچی مگه باید چیزیم بشه؟_

 !دونم.. ولی انگار ناراحت شدی از حرفمنمی_
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 ..سوپت بخور سرد میشه_

یا  مدونم شک کننداره چیزی بگه. به حس ششمم نمی این حرفش یعنی سئوال نپرسم و دوست

 خواستمیمم چون نکردمیولی باید شک  گیرکردهعلیرضا گلوش پیشم  فتگباورش کنم حسم می

 ..اتفاقی بیوفته.تصورشم سخت بود برام همچنین

ولی من  کردمیو شروع به خوردن کردیم. اشتهاش کور شده بود و با غذاش بازی  آوردنشام 

ادت نداشتم موقع غذاخوردن صحبت کنم بود و تونستم غذامو کامل بخورم.چون ع سنمگرخیلی 

 ..گذاشتم بعد از تمام شدن

 !ات الستیکیه الف زدی؟تو گفتی معده_

 ..:خوردم که.دستت درد نکنهگفت میسرشو بلند کرد و به آرو

 ..بیشتر بازی کردی تا بخوای بخوری _

 تو معده منی؟_

 ..ات شنیدم انتظارم بیشتر بودنوچ ولی تعریفی که از معده_

 .. من که از پس زبونت برنمیام..بریم یکم قدم بزنیم؟زنیمیبخندی زد گفت:وای چقدر چونه ل

 تو این سرما؟؟باز هوس آمپول کردی؟_

داشتی  چی لباس تو کمد خورم.توام که ماشاال هرزه خوب شدم دیگه حاالها سرما نمیتا_

 .پوشیدی

 .باشه ولی زیاد نمونیم تا برگردیم خیلی دیر میشه_

 ..پل هفت خوان بگذرونیم با تو  ه تو بیا..باید واسه هر کاریباش_

 بگم چشم؟ هر کاریخوای واسه یگه نکنه میخندیدم گفتم:خب د

 !بگو چشم_

 ..نچشم_

بلندبلند خندید که بقیه هم به ما نگاه کردن با تعجب بهش نگاه کردم گفتم:چته؟ حالت عجیب 

 ی؟؟خندمی جوراینغریبه شده امشب! چی گفتم که 

خندشو قورت داد و گفت: تو واسه چشمم حرفی داری بزنی!ای خدا بگم چیکارت کنه.این نچشم 

 ؟آوردیاز کجا 

 گم به گارسون میگی بیاد؟از مغزم..می_

 !قدم بزنیم بعد حساب کنیم بریمچرا؟_

 !نه کار دارم تو بگو بیادحاال_

 !از دست تو_
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گارسون اومد.رو به علیرضا گفت:بفرمایید  به گارسونی که چند میز جلوتر بود اشاره کرد و

 !آقا

-یقوطی نوشابه و مخلفات م هیمصرف با  باریکببخشید میشه این شیشلیک بذارید تو ظرف _

 .خوایم ببریم

از حدقه بزنه بیرون نگاهم کرد ولی حرفی نزد.گارسونم  خواستمیعلیرضا با چشمایی که 

ران گرون قیمتی بیاد و بخواد باقی مونده غذاشو رستو همچنینتعجب کرد البد پیش نیومده کسی 

 برداره با خودش ببره

 .گارسون:چشم خانم

 .گیریممیاونجا  کنیممیبذارید چند دقیقه دیگه میریم صندوق حساب  لطفا  فقط _

 .حتما  بله _

گارسون که رفت بلند شدم و کیفمو برداشتم رو به علیرضا که داشت با اخم نگاهم 

-لند میب باریک کنیمیتعجب  باریکخیلیه.آخه تو چته؟ ب منو دیونه نکنی ،گفتم:امشکردمی

 دونیم؟؟میز زدی ما نمی !چیزکنیمیبعدشم اخم  چند دقیقهخندی 

 ..برومونو بردیآاقی مونده غذا بذارن ببریم؟زشته ه گفتی بکاری چهاین _

بود. پول جاش دادیم چرا  تو که از غذات سه چهار قاشق نخوردی ،بعدم غذا تمیز چرا زشته؟ _

 نبریم؟

 ..خانوادتم شام خوردن حتما  آخه ببری به کی بدی؟این موقع _

-ب؟ تو کار نداشته باش آخر یکی میخ کنیمیوای علیرضا چرا بهونه گیری _

 قدم بزنیم؟ بریمی خواستمیخوره.ن

ر هنمیارم.. ردسر سر از کارهای تو  اصال  از جاش بلند شد و سمت باغ حرکت کردیم گفت: من 

 .دوست داری انجام بده کاری

 .باهم بحث نکنیم قدراینی تا گفتمیآفرین پسر خوب. همینو اول _

 ..از رو هم که نمیری_

 .نوچ_

زدیم و به درختانی که با سکوت شونه به شونه هم قدم می دیگه حرفی نزد منم حرفی نزدم و

سالن رفتیم و درخت خرمالو دیدم که .. پشت کردیممیبیشترش رنگ خزون گرفته بودن نگاه 

ش ریخته بود ولی هنوز کسی خرمالوهارو نچیده بود با ذوق رفتم زیر درخت هابرگتمام 

 خوای برم واست خرمالو بچینم؟؟به علیرضا،نزدیک شد گفت:نکنه می ایستادم و نگاه کردم

 ..ز سومالی اومدیمبا ذوق چشم بهش دوختم دوباره گفت:نکن مهتاب.حاال اینا فکر کردن ما ا
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 ..لطفا  علیرضا! لطفا  بهم زدم گفتم: هامودستدوتا 

سالته.آخه من برم باالی درخت اینا  وپنجبیست کنممینگام نکن ببینم..به خدا شک  جوریاین_

 ..بیرون می کنن ما رومیان با جفتک 

 ؟؟رفیقی هستی کنه تو چجورآدم واسه رفیقش همه کار می،برو دیگه.اش رو بچینشاخه هیفقط _

 ..بگیر وگوشیم..اینو گفتی به غرورم برخورد بیا کنممی هر کاریمن واسه تو _

ی اپرش شاخه هیو داد دستم. شلوارشو یکم باال زد و با  آوردگوشیش از جیب شلوارش بیرون 

 گفتم:وای بود گرفت و آویزونش شد.منم براش دست زدم و پریدم هوا ترمحکمو  تربزرگکه 

 ..ای که خرمالو بیشتری گرفته بچینیام ببین اون شاخهدمت گر

شاخه چید و پرید پایین. شاخه خرمالو که هفت تا  هیتونست حتی حرف بزنه و سریع بیچاره نمی

 خرمالو کوچیک داشت گرفت سمتم و با خوشحالی از دستش گرفتم

 ..دونی چقدر خوشحالم کردی که!حاال شدی بهترین رفیق دنیامرسی..نمی_

 و روتکنه ها! کاری می همچنینلباسشو مرتب کرد و با لبخند گفت:ولی این رفیق آخرین باره 

 ..جون من شاخه رو بذار تو کیفت،دستت نبینن زشته

 ..نوچ_

 !نوچ و کوفت میگم بذار تو کیفت بگو چشم_

 نچشم_

متش( رفتم سجدی بودن بهت نمیاد)خرمالویی گ اخم و اصال  :و گفتمخندید،سوءاستفاده کردم  باز

 .خوشمزست توام بخور

 .بشورمش گذاشتم تو دهنم و خوردم کهاینخرمالو کامل بدون  هیو 

 ..خیلی خوبه.بهتر از خرمالو داخل بازاره واقعا  علیرضا هم از دستم گرفت و خورد گفت:آره 

 دوباره شروع به قدم زدن کردیم

 ..اصال  خرمالو بازار که مزه نداره _

 !میگم مهتاب_

 !جانم_

 خوای به کارت ادامه بدی؟تا کی می_

 کدوم کار؟_

 ..،خونه امیدآموزشگاه..کنی کارشب بیرون باشی و  تا حهمین از صب_

 مگه؟ هووم..چطور_

 کنی کاراوج جوونی هستی اگه همش  اآلنتو .برای خودت بذاریهم همین جوری.باید وقتی _
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 .یجز کار کردن از جوونیت ندار ایخاطرهه هیچ گده سال دی

سال درس  خب درست میگی ولی آدم که به وجود نیومده همش تفریح و استراحت کنه. چهار_

کنارشم بتونم کارهای مشارکتی و  گیرم بیاد و در خوندم و تو این اوضاع بیکاری تونستم کار

پروژه بگیرم. دوست ندارم دستم تو جیب بابام باشه و کار خونه امید واسه خودمه برای روحیه 

ندگی معنی واقعی ز اصال  باورت نمیشه از وقتی رفتم اونجا خیلی چیزها یاد گرفتم فهمیدم خودم..

اها مهستن که حسرت زندگی  هاخیلیخیلی ناشکریم و راضی نیستیم ولی  هاآدمیعنی چی..ما 

 .خورنمی رو

کشون تونم کمگیرم.وقتی میآرامش می هابچهارزه.کنار می واقعا  درسته خستگی هم داره اما 

 کنمیمکه فکر  اآلنکنم یا خوشحالشون کنم بهترین لذت دنیا رو میچشم..خیلی حس خوبی داره..

 ..نمکمیرها ن وقت هیچکردن تو مرکز رو  کارم نکنم ولی کار آموزشگاهبه خودم میگم حتی تو 

قدم می زدیم،روبروم ایستاد گفت:پس  آرومو  کردمیم گوش هاحرفعلیرضا که داشت به 

 دت چی میشه؟آین

 متوجه منظورش شدم ولی خودمو به گیجی زدم و گفتم:یعنی چی که آیندم چی میشه؟

گفت: خب منظورم  بزنه و از این موضوع کالفه شده بود حرفش روبراش سخت بود راحت 

 !روزی تشکیل خانواده بدی؟ هیخوای اینکه..یعنی نمی

 ..زدن کرد منم کنارش حرکت کردم بیشتر رنگ پریدگیشو نبینم شروع به قدم کهاینبرای 

دونی آدم و دوستم ندارم حاالها فکر کنم. خودت بهتر می کنممیبه این موضوع فکر ن فعال  _

 ینهمچنتونه دیگه سراغ اشته باشه ترسی تو وجودش رخنه میندازه که نمیوقتی تجربه بدی د

 ...اتفاقی بره

فکر  محسن  ش راحت شد که دیگه بهچیزی نگفت ولی لبخندی روی صورتش نشست شاید خیال

 کسییچهکه خواستم بدونه به  گرفتمیو کسی تو زندگیم وجود نداره اما باید لپ مطلبو  کنممین

 ..منظورم خودشم هست

 دیگه؟؟ بریمخواستم بحث رو عوض کنم گفتم:خب هوا خیلی سرده 

 ..دیگه رسما زمستون شده بریمآره _

م و وار ماشین شدیسذایی هم که گفته بودم ازشون گرفتم..رفتیم صندوق و حساب کردم ظرف غ

د.با بو داشتنیدوست..چقدر کردمیبه سمت خونه علیرضا حرکت کردم.. داشت خیابون رو نگاه 

 ایقهوهتر کرده بود.رنگ شو مردونهصورت پر و گردش که ته ریشش چهره موهای مشکی و

رین بخش صورتش حالت معصومانه بود.بهتهاش ازش مرد مهربونی ساخته بود و دروغم نچشم

که  شدمی.کمتر مردی با این خاصیت  چشم پیدا زدمیهاش بود که آرامش توش موج چشم
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کنارش احساس ترس و اضطراب نداشتم چون تو فکرش هیچ  وقت هیچعلیرضا اینو داشت.

ازی که اهل رفیق باحساس کنم،منی  راحتی بهتونستم و اینو می کردمیافکار منفی و بدی گذر ن

رفیق  هترینرفیقی نداشتم که باهاش صمیمی باشم و همیشه کنار خانوادم بودم و ب اصال  نبودم و 

تونستم تو هر شرایطی رو معرفتش پسر دوست بودم و می هیدونستم حاال با میه رو خانواد

 هاخیلی .. شاید واسهرسیدمیحساب باز کنم و بدون هیچ منت و قصدی چشم بسته به دادم 

رفاقتی پذیرفتنش دور از منطق باشه و باور نکنن و بگن که هیچ پسری بدون قصد و  همچنین

نیتی با دختری دوست نمیشه و کمکش نمیکنه اما علیرضا استثنا بود،کسی که رفاقت و معرفتش 

م ردکمیو باهاش صحبت  رفتمیبودیم جنسیت یادم  کنار هم هر وقتکسی که بود،ثابت شده 

.. بعضی جاها جنسیت و مرد و کردمیقضاوتم کنه کمکم  که اینم و اونم بدون کردمیودل درد

انسان خوبی رفیقم بود خرسند  که اینمیزنه. از رو زن بودن مهم نیست و انسانیت حرف اول 

 ...بودم

 ؟کنیمیداری به چی فکر _

 ..گفت:هیچیوند،از خیابون برداشت و سمت من چرخ ورنگاهش 

 ..آدم به هیچی فکر نکنهنمیشه _

 ..تونیری میامیشه اگه خودتو به لحظه بسپچرا _

قشنگ بود.. عه راستی دو شب دیگه که شب یلداست داخل خونه امید قراره از کارها و _

باید  ا  حتمش برسه گفتم بهت بگم که اه برگزار بشه و کارهاشون به فرونمایشگ هابچههنرهای 

 ..وادتم بگو که بیانبیای اگه دوستم داری به خان

 جدی؟ خب چه کارهایی دارن؟_

بینی اید بیای باوه خیلیه ب سازیعروسکهمه چی خیاطی،خوشنویسی،نقاشی و طراحی،بافتنی،_

 ..هاکارشون خیلی خوبه

 واسه شب یلداسال  باشه من میام ولی پدرومادرم با نوشین و شوهرش فکر نکنم بیان چون هر_

 ..بیارم با خودمولی فکر کنم دآلرام رو خونه مادربزرگم جمع میشن 

 باشه خیلی هم خوبه..میگم به اشرف و رها هم زنگ بزنم دعوتشون کنم؟_

 .شاید بخوان برن جایی نمدونمی_

 ..ن جایی برن میگم بیان.به رهامم بگو بیادخواستمیاگه ن زنممیحاال من زنگ _

تو فاز این  اصال  و  کنهمیبروریزی رهام رو بیخیال شو دست دختری میگیره میاره اونجا آ_

 ..کارهام نیست

 ..رهنمیاز اونجا بیرون  خالیدستباشه.ولی اومدین باید خرید کنید کسی _
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 .دستشو رو چشمش گذاشت و گفت:به روی چشم

 ..لبخند زدم و ازش تشکر کردم

 چرخید سریعمی هاماشینپیرمردی اسپند دود کرده بود و دور ؛پشت چراغ قرمز ایستاده بودیم

 ..ای اومد کنار ماشینو پیرمرد با لباس و ظاهر ژولیده شیشه زدم پایین و صداش زدم

 بدی؟ غذا روعلیرضا میشه از پشت ظرف _

رف غذا با خوشحالی ظ آوردمبا خودم رو علیرضا که تازه متوجه شد واسه چی باقی مونده غذا 

 نمدونمیچرخوند و زیر لب ن اسپند میرمرد که داشت دور ماشیپی.از پشت برداشت و داد دستم

 ..صداش زدم و ظرف غذا گرفتم سمتش:بفرمایید پدرجان.نوش جونتون گفتمیچی 

 با خوشحالی از دستم گرفت و گفت:این چیه؟

 .راه ببینم بهش بدم که نصیب شما شد شام هست.نیت کردم اولین کسی که سرچهار_

 ...چرخش واست بچرخهخدا خیرت بده دخترم از جوونیت خیر ببینی._

 ..مرسی از دعاتون_

 ..دوباره اسپند رو چرخوند و چراغ سبز شد و رفتیم

 ی..چرا نگفتی؟خواستمیپس واسه این _

 ؟زدیمی غرسرم  قدراین.حاال دیدی نباید دیدیمیخب خودت که _

 .بار حق باتو بود.خیلی کار خوبی کردی آفرینآره این_

مونه و تمیزم رستوران اگه قسمتی از غذاشون می شب میرن هر آدم همه این. کنممیخواهش _

تو این سرما و این  حتما  مصرف و بیارن به ایناهایی که  باریکهست بذارن تو ظرف 

 .خوابهدیگه کسی گرسنه نمی جوریاینوضعیتشون شکمشون سیر نیست.

 ..تامل برانگیز بود کارت.احسنت_

 !دختر خوبی هستم کجاشو دیدی_

 لعنت نکرشبر م_

 گفتی؟ باز اینو_

 به من گیر میدی؟ قدر اینچرا  تو_

 !کلمه دیگه بگو هیهمینو میگی  هر بار_

 ..مثل خودت نوچ_

 شونیگه حرفی نزدیم تا رسیدیم خونهدخندیدیم و 

نگه داشتم و پیاده شد خم شد و آرنجشو رو شیشه پایین کشیده سمت شاگرد  ونشروبروی خونه

 ..گذاشت
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 .گذشت ه امشب خیلی خوشمرسی واس_

 .واسه منم خوش گذشت_

 .مراقب خودت باش..سالم برسون_

 ؟کار نداریسالمت باشی..خب _

 .به خیرقربونت.شبت _

 ..به خیرشب توام _

 ها خلوتباال و با بوق خداحافظی آخرم کردم و سمت خونه خودمون رفتم.خیابونشیشه کشیدم  

 .به خونه رسیدم ایدقیقهبود و بیست 

خل خونه شدم جز سحر کسی بیدار نبود که بشقاب تخمه تو بغل گرفته بود و داشت فیلم نگاه دا

 ..کردمی

 سالم بر زن داداش عزیزم_

 برگشت سمتم و با لبخند گفت:سالم عزیزم..خسته نباشید

 .کنارش نشستم و گفتم:سالمت باشی

 رو شکمش گذاشتم گفتم:برادرزاده ما حالش چطوره؟ دست مو

 .این نمیشه.هوس تخمه کرده پدرسوخته بهتر از_

 هستن؟ ی بقیه کجات.. راسادببیسوخته خودتی  پدر_

 .پیش پرواز داشت رفت تهران دو ساعتمامان بابا که خوابیدن،مجیدم _

 ؟موا پس چرا من نفهمید_

 ..خبربیبیاری؟مال این یهوییه  در میارم تو سر در من که زنشم مگه از کارهاش سر_

 تو چرا بیداری؟آره واال.._

 خوابم نمیبرد گفتم تا تو بیای.کجا رفته بودی؟_

 .ماشین گرفتم علیرضا رو شام دعوت کنم که امشب تونستم که این به خاطرقرار بود _

 هم شام میرید بیرون.خبریه؟ باکه ید شد میبا شیطنت نگاهم کرد گفت:اوه..چه صمی

م ه آماده هستیا!هیچ خبری نیست ما فقط بابابا توام  م گفتم:بروکردمیاخ زدم به بازوش و

 ..دوستیم

 جون عمت_

 ..من که عمه ندارم_

 ..همین گفتم جون عمت به خاطرهم خندیدیم و بعد سحر گفت:خب  با

 .میشم هوشبیبخوابیم دیگه دارم  بریمآخ سحر خیلی خوابم میاد _

 .منم نباید زیاد بشینم بریمآره _

ختم پهن و پایین ت آوردمفتیم. از باالی کمدم تشک و پتویی بیرون هم بلند شدیم و سمت اتاقم ر با

 ..خوابم:خب تو رو تخت بخواب من پایین میکردم.. لباسمو هم عوض کردم و گفتم
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 ..نه بابا..رو تختت بخواب من پایین بخوابم راحتم_

 خوای فردا مجید منو بکشه بگه زن و بچمو پایین رو زمین خوابوندی؟می_

 .تو فداکاری به خداچقدر که _

 ..م دیگهکارکنیچی_

وش خامرو سرت  زحمت المپ باالنم پایین خوابیدم به سحر گفتم:بیسحر رو تخت خوابید و م

 ..کن

 .چشم_

ا صدای پیام گوشی چشممو باز کردم،علیرضا پیام المپ خاموش کرد و چشممو بستم.ب

 :رسیدی؟،نوشته بودداد

 .میشه ایهدقیقمنم پیام نوشتم و گفتم:آره ده 

 ..خیربهشببالفاصله دوباره پیام فرستاد:پس 

 !منم نوشتم:شب خوش

ی بخوابی چرا سرت تو گوشیته؟این وقت شب کیه خواستمی:مگه نو گفتصدای سحر دراومد 

 که نمیذاره ما بخوابیم؟

 !ود پرسید رسیدم یا نهغر نزن حاال..علیرضا ب_

ه من راستش بگو چیزی بین تو و علیرضا سریع برگشت سمتم و با هیجان گفت:مهتاب جون

 نیست؟

 منم رو پهلو راست روبروش جابجا شدم و گفتم:نه سحرجان نه.به چه زبونی بگم باورت بشه؟

 ؟یا نهرسیدی  دهمیباهم در ارتباط هستید و بهت پیام  قدراینپس چرا _

ونه که من از وقتی حامله شدی خنگ شدیا!خب خنگ ساعت یازده آخر پاییز سگ تو خیاب_

 .حق داره خب یا نهباشم؟خب نگرانم شده ببینه رسیدم 

 ..جون خودم  به زنیدمینه خیلی مشکوک _

 ؟در میاریکارگاه بازی  جوری اینکه  مثال  چیکار کردیم _

پرسن رسیدی خونه . تا دختری براشون مهم نباشه نمیدرسته ندیدمش ولی مردهارو میشناسم_

 .یا نه

 پرسی؟به فضولی ویار گرفتی؟شب این سئواال چیه که میاین وقت وای سحر _

من باورم نمیشه اگه تو بهش حسی نداری  هاحرفطفره نرو.. هرچی هم بگی رفیقیم و این _

شونم برن و رفیقا دختردوستبا  پسرهااون دوستت داره حاال از من گفتن بود ببین کی بهت گفتم.

 ..دختر براشون مهم باشه هیتا جایی که  یا نهپرسن رسیدی بیرون نمی

 حاال میذاری بخوابیم؟،باشه..تسلیم_

 .بهش میاد پسر خوبی باشه.اگه دیدی نخ داده ول نکن_

خندیدم و گفتم:از دست تو..خفه خون بگیر بابا مگه ماهی هستم که نخ بگیرم؟راستی کی جنسیت 
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 نی نی مشخص میشه؟

شش هفته دیگه میریم  قیقا  دخوب بلدی بحث رو عوض کنی..جونم برات بگه خواهر _

 !دختره یا گل پسره سونوگرافی و نی نی عزیزمون معلوم میشه ناز

 تو و مجید چی دوست دارید؟_

 مهم سالمتیشه بعدم فرقی نداره_

 زر نزن اینو که معلومه مهمه..حاال راستش بگو ته دلتون چی دوست دارید؟_

 ..منم دختر خیلی دوست دارم دختر گهمییاد میگیره..مجید  امبچهحرف زشت نزن  _

 ..مدل لباس استفاده کنی هیمدل مو و  هیروز واسش  وای دختر خیلی خوبه..میشه هر_

 !کنمتحملهست سختیشو منه بیچاره باید  آره..خوشیاش واسه شما_

 غر نزن ببینم.مگه مجبورت کردیم ؟_

 ..نه ولی وقتش بود دیگه_

و  اینکار میکنن!واسه پاسپورت هاخیلیبه دنیا بیاد  توناستی چرا نذاشتی رفتین اونور بچهر_

 !!کالسش

 نمن از این کارها خوشم نمیاد.آدم باید از خداشم باشه که بچش تو خاک خودش به دنیا بیاد ای_

 ..ها به ما نیومدهقرتی بازی

 ..بشم هوشبیلحظه ممکنه  شما.. حاال بخواب که هر فرماییدمیبله بله درست _

 ..کشتی ما رو بخواب توام_

 غرغرو خیربهشب_

 ...بداخالق خیربهشب_

ت صورتم احساس کردم به هام خورد و گرمیش رو پوسی از البه الی پرده اتاقم به چشمنور

جام نشستم و به بدنم کش  هام باز کردم. نگاهی به تخت انداختم سحر نبود.سرآرومی چشم

تی روی صورتم کشیدم و نگاهی به ساعت مچیم عمیقی دادم تا از حالت انقباض بیرون بیاد، دس

خواد بیدار دلم می هر وقتتونم بود..خدایا شکرت حداقل یک روز میانداختم،ساعت ده صبح 

روی آینه ایستادم و موهامو شونه ه نباشم. از جام بلند شدم و رو ب چیزی هیچبشم و نگران 

 .کشیدم

هم  اامان،بابا و سحر داخل اتاق نشیمن بودن و بدست و صورتم شستم رفتم پایین.م کهاین بعد از

 ..به خیرصحبت کردن.با صدایی که هنوز آثار خواب داشت گفتم:سالم صبحتون 

 .جواب سالمم دادن و کنارشون نشستم

 ات بخوران:برو صبحونهمام

 ..تونم بخورم میوه بخورم بهترهصبحونه بخورم دیگه ناهار نمی اآلننه مامان اگه _
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 .زدممیداخل ظرف که روی میز بود برداشتم و گاز محکسیبی از 

 ببینیم؟ تو روبابا:باید جمعه بشه تا ما بتونیم 

 بابا!مگه بده دخترت رو پای خودش بایسته؟_

 بیشتر نبینیم دو ساعتمون تو طول شبانه روز یکی این بده که بچهبابا:خیر..ولی 

 خب شما میگید چیکار کنم؟_

ته درس کاری چهدونی یا چیکار نکنی خودت بالغی و می کنی کارگم چیبهت نمی وقت هیچمن _

 !گم هم به خودت هم به ما وقت و ارزش قائل شواشتباه..فقط می کاری چه

 .چشم_

ا ی تنهاز هم فاصله گرفتیم ناراحت هستن و انتظار دارن دم پیر همه این کهایندونستم از می

آخر  بذاره و حقم داشتن..خودم خسته شده بودم اما تاوقت  ونشفرزند مجردشون بیشتر واسه

در  که وقت بیشتری کنممی ریزیبرنامهواسه سال آینده  حتما  کاری کرد اما  شدنمیسال تحصیل 

 ..خانوادم باشم کنار

 مظلوم و ساکت شدی؟؟ قدر اینرو کردم به سحر و گفتم:تو چرا 

 !ی بزنهتر حرفکنه،کوچیکصحبت می تربزرگزشته وقتی _

 .فرماییدمیاوه!بله،بله درست _

 د بیاد؟سحر:مامان به مهسا زنگ زدید بگی

 .کنه بیاداش برسه و وقت نمیخواد به خونهان:آره زنگ زدم ولی گفت امروز میمام

 روز اینجا افتاده؟ سیبم تمام شد و دوباره یک سیب دیگه برداشتم گفتم:بهتر.چیه هر

 !ایروز خونه مامان:نه که تو هر

خواید روز آدمو تلخ تون میهاحرفاخم تصنعی کردم گفتم:مامان! امروزم که هستم با این 

 به آدم؟ زنیدمیحرف واسه گفتن هست چرا هی طعنه  همه اینکنیدا! 

 .آشپز خونه لتکون داد و زیر لب نالید و رفت داخ تأسفمامان سری از 

 ..هام برسمبابا:منم برم یکم به گل و درخت

ای به سحر انداختم گفتم:تو میگی من به سمت حیاط کرد.نگاه طلبکارانه جاش بلند شد و و از

 !چیکار کنم آخه؟روز تعطیلم اعصاب رو آدم نمیذارن

آفتاب گردون تو دهانش بود با  و تخمه دادمیسحر که داشت با انگشتش پیج و تاب به موهاش 

ش انتظار هابچهقتی سنش باال میره از خیالی گفت:خب یکم مثل آدم باش حق دارن. آدم وبی

-مهسا هم داره خونه بریمماه دیگه قراره  دارن که بیشتر هواشونو داشته باشن. منو مجید که چند

 .کنه، تو هم که مجردی از این دوتا بدتری واالداری و شوهرداری می
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 ..ک بزنکتمنو دست  هیخوای بیا ر از مامان بابام دلت پره اگه میسحر تو که بیشت_

 ..زد زیر خنده گفت: وقتی عصبانی میشی چقدر جذاب میشی پدرسوخته

 ..تونه چند کالم جدی صحبت کنه و مثل آدم بمونهخندم گرفت،این بشر هیچ موقع نمی منم

 .خیلی هیزی.چشماتو درویش کن_

 !کنهچشم مشکی و خمارت آدمو دیونه می یشه.ببینه واال هیز م تو روهر کی _

رون چشم چ قدراینتو  ادببیموهاشو گرفتم گفتم:  آرومم بلند شدم رفتم کنارش و سریع از جا

 !بودی من نمی دونستم؟؟

میگم؟؟تازه  غخدا موهامو ول کن درد گرفت.مگه درو تو رو:گفتمی کردمیبا خنده التماس 

 ..به موال در میاریلباتم نگم برات پدر پسرارو 

 !کنیمیچشم چرونی  قدر این:خوبه شوهر داری موهاشو بیشتر کشیدم سمت پایین گفتم

 !ول کن به خدا جیغ میزنما_

 نگاه کرد و با روماکف گیر به دست از آَشپزخونه اومد بیرون و با تعجب  هیمامان با  زمانهم

 ؟؟کنیمیصدای بلندی گفت:مهتاب؟؟!داری چیکار 

یچی به خدا داشتیم بازی کردم و موهای سحر ول کردم گفتم:هووم..ه وجورجمعسریع خودمو 

 کردیممی

 کردمیسحر:نه مامان داشت منو اذیت 

 به سحر رفتم و مامان با گفتن:ال اله اال هللا.. رفت داخل آشپزخونه ایغرهچشم 

 !برگشتم سمت سحر و گفتم:خوبه تنها نیستیم وگرنه معلوم نبود چه بالیی سرم میوردی

 یدرد هیچکی نخوری رت میوردم که بهبالیی س هیبا شیطنت گفت:

جلو دهنم گرفتم و با خنده و تعجب گفتم:وای خدا تو  دست موانتظار این حرف رو نداشتم دیگه 

 !ایقیح و پرو شدی؟! خجالت بکش حاملهو قدر اینچرا 

 !ایچی گفتم میگی خجالت بکش حمله بابا منم تا هر برو_

 !واال آدم پیش تو باید با چادر و روبند بشینه_

 !هت نگاه کنمو عشوه گفت:خیلی هم دلت بخواد ب با ناز

 !خواددلم نمی که بینیمیمنم مثل خودش گفتم:حاال 

 ..حرف نزن حالم بد شد جوریاینآه،آه _

 !ادببیحالت از خودت بهم بخوره _

دستشو گذاشت جلو دهنش و سمت سرویس بهداشتی دویید.. فقط داشتم با بُهت بهش نگاه 

ش چیز همهاز حرف من حالش بد شد؟؟! این چه ویاریه؟ عجب! این دختر این  واقعا  م،کردمی
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دور از بقیه هست. رفتم پشت در سرویس بهداشتی ایستادم و دهنمو نزدیک در کردم گفتم:سحر 

 حالت خوبه؟

 دوباره ازش پرسیدم:سحر؟ خوبی؟ زدمیکه داشت ُعق  مدومیصداش 

 ..میام بیرون اآلنهان؟خوبم خوبم._

 م نداری؟چیزی الز_

 !بعد چند لحظه سکوت گفت: مرض آخه اینجا چی الزمم میشه تو برو

 ..ایش برو گمشو_

 !آوردرفتم تو آشپزخونه به مامان گفتم:سحر حالش بد شد باال 

 با نگرانی برگشت سمتم گفت:چی خورد مگه؟

 ..تخمه_

 کجاست؟ اآلنها!کنهمیبهش گفتم تخمه نخور رو دلت سنگینی _

 ...گفتسرویس_

 .تا اومدم بقیه حرفمو بزنم سحر از پشت سرم گفت: حالم خوبه.اینجام

 .کردمیبرگشتم سمتش داشت با دستمالی که تو دستش بود صورتشو تمیز 

 ..مامان:بیا بشین رو صندلی واست شربت عرق نعنا درست کنم واسه ویار خوبه

 ..لطفا  ید سحر رو صندلی نشست منم کنارش نشستم گفتم:مامان واسه منم درست کن

 ای؟سحر:نکنه تو جای من حامله

 های حاملست؟خندیدم. مگه عرق نعنا واسه زن دهن کجی کردم گفتم:هرهر خیلی

 ..نه ولی واسه تو خوب نیست_

 !.تو گرمایی هستی اگه بخوری بدتر میشیگهمیمامان:آره سحر راست 

 .اصال  نخواستیم د شماها!باشه کنیمیمخالفت  با منعرق نعنا هم  هییعنی واسه  _

م برداشتم و اومدم دوباره تو نشیمن نشستم. تو گوگل تاپلپرفتم بیرون از آشپزخونه و از اتاقم 

ایی هسایت رفتم و خالصه و تیزر فیلم چند تاشب با سحر نگاه کنم که فیلم خوب بودم  هیدنبال 

رام کلی نظر داده بودن و براجب فیلمه که دیدم باب میلم نبود تا به فیلم شآوشنک رسیدم و مردم 

بازخورد داشته و رفتم نظرات خوندم همه تعریف کرده بودن و  همه اینفیلم  هیجالب بود 

تعریف کردن و پیشنهاد  همه اینفیلم خوبی هست که  حتما  پیشنهاد دیدن فیلم شآوشنک دادن. 

نارم تم و سحرم اومد کدیدنش رو دادن تصمیم گرفتم دانلودش کنم تا شب ببینیم. رو دانلود گذاش

 نشست..با اخم گفتم:حالت بهتر شد با عرق نعنا؟؟

 قدرایندونم تو حسودیت شد.آخه چرا دور گردنم حلقه کرد گفت:من که میخندید و دستشو 
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 عشقی تو؟

 !ون لحنم گفتم:نخیرم!چرا باید حسودیم بشه؟ دستتم بردار دارم خفه میشمهم با

 فت:مهتاب؟دورم حلقه کرد گ ترمحکمدستشو 

 هان؟_

 .کنیممیهم صحبت  کنار رفیق قدیمیم نشستم و داریم با اآلنخیلی خوشحالم _

 و نگاهش کردم گفتم:منظور؟؟ آوردمبیرون  تاپلپسرمو از 

خیلی  که ایندستشو کشید و دوباره با انگشتش شروع به پیج و تاب دادن موهاش شد گفت:یعنی 

انواده شوهرشون مشکل دارن و ارتباط زیادی ندارن ولی با خ اکثرا  خوبه تو خواهر شوهرمی..

مثل خواهر نداشتم میمونی یعنی خوده ،بودیم و االنم فامیلیمهم دوست  منو تو از قدیم با

 !خوام از غصه دق کنمبشیم می قراره چندماه دیگه از هم دور کنممیخواهرمی.وقتی فکر 

جودم صداقت و غم پشت صحبتشو حس چقدر این بشر مهربون و رو راست بود. با تمام و

 گذاشتم رو میز و با ناراحتی گفتم:سحر جدی جدی دارید میرید؟ تاپلپکردم. 

 ..آره_

 بیارید؟ نمیشه تو کشور خودتون پول در واقعا  خب چرا آخه؟یعنی _

ورد ولی مجید تصمیم گرفته آایران نمیشه پول در اندازه بهچرا نشه.بقول مجید هیج کشوری _

 .ای شانسشو امتحان کنهیدی به دست بیاره و تو کشور دیگهجد تجربه

 تونید بیاید؟می باریکوقت  چند ید هراگه بر_

 .نتونیم بیایم ایران دو سالدونم..ولی فکر کنم یکی واال دقیق نمی_

 همدیگه رو نمیبینیم؟؟ دو سالبا ناراحتی بیشتری گفتم:یعنی 

کشور  ا هردبی یا ترکیه ی مثال  همدیگه نمیبینم که..میشه  الدو سگفتم نمیشه بیایم ایران.نگفتم  _

 ..ببینیمروو بیاید و همدیگه  شما همو  بریمای دیگه

نها پسر مجید ت که اینخورن.بخصوص زم سخته. مامان بابا خیلی غصه میولی خب با_

 ..گی بیشتری به مجید داشتنتبچگی وابس  خانوادس و از

 گهمیخودشم از این موضوع ناراحته ولی  کنممیید صحبت واسه خودمونم سخته.با مج_

 ..گندی و جا میمونیزمان حرکت نکنی می زندگی در حال گذر هست و اگه با

 ..تصمیمی که گرفتید باید بهش احترام بذاریم.چاره دیگه نیست_

 تو چرا نمیای؟_

 گفتم:من؟من بیام چیکار؟ با تعجبانگشت اشارمو سمت خودم گرفتم و 

وقتتو هدر میدی.. اگه بری اونجا  آموزشگاه هیکامپیوتر واردی حیفه اینجا فقط تو  همه این تو_
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 ..واست دست و پا میشکونن

ی من طرح مشارکی کار اصل مثال  اصلی تری هم دارم  کارهای آموزشگاهکار  جز بهولی من _

تم خونه امید دیگه البته از وقتی رف دممیهای خصوصیه که واسشون انجام و پروژه از شرکت

ایران رو دوست دارم و  واقعا  ی دارم بذار خرداد تمام بشه. بعدم من هایبرنامهطرحی نگرفتم اما 

 .ای عوضش کنم.دوست دارم کنار خانوادم باشم و واسه کشورم کار کنمخوام با کشور دیگهنمی

از ریخته تو ایران کی بهشون استعداد و ایده پرد آدم با همه ایندونه.هاشو نمیاینجا قدر جوون_

 آخه؟مگه نمیبینی چقدر نخبه دارن از کشور میرن؟ دهمیاهمیت 

دردناکه.اگه مسئولین یکم بیشتر  واقعا  ها ارزشی قائل نیستن به جوون که ایندرست میگی._

ما تو جهان تو هر زمینه ای اول بودیم ولی  کردمیحواسشون به این نخبه ها بود و حمایتشون 

 ..خیلی فرقی با اونور آب رفتن نداره کنممیهایی که من کار

 .خدا همه چیو درست کنه. ولی بیشتر قدر خودتو بدون  هی..چی بگم؟_

 ..به چشم_

 .ما نشست هاش تمام شد و اومد کناررسیدگی به گل و درخت ظاهرا   هم بابا

 

 .کردمیکم صندلی عقب کشیدم و جلو خودم که چند دونه برنج ریخته بود جمع 

 .مامان دستت درد نکنه خیلی خوشمزه بود_

ذا بذارم سرکار هستی بخوری شدی مهتاب..بهت میگم واست غ نوش جان عزیزم.باز الغر_

 .کنیمیولی قبول ن

لبخند ملیحی زدم و گفتم:مامان جانم من ناهار گیرم میاد به خدا. در ضمن مگه بده اندامی 

 بمونم؟؟

 !دارهبابا:اندامی با استخونی فرق 

وش قیافه و خوش اندامی کسی رو به بابا کردم و گفتم:بابا!!! دختر به این خ  با ناز دخترونه

 !هانداره

 .مراقب خودت باش ربیشت_

 چشم_

 اونجا وضعیت غذاشون چطوره؟_

به ذهنم زد(راستی تا یادم نرفته بگم  ایجرقهعالیه،خیلی کیفیت و مزه خوبی داره غذاهاشون)_

کنه و برگزار می هابچهای از کارهای هنری یلداست خونه امید نمایشگاه که شبشب  فردا

 .بیاید حتما  مراسم و موسیقی سنتی هم دارن،گفتم که 
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 .شب خونه مادرمینا جمع بشییم سحر:ولی من فکر نکنم بیام.قراره فردا

 .سحر بیا دیگه،بهونه نیار_

 !بهونه چیه؟میگم قراره خونه مادرم جمع بشیم_

سر بیای نمایشگاه بعد بری خونه مادرت.مراسم از ساعت هفت شب  هیتونی اول خب می_

 .ساعتی بیا بعد برو یشه تو یکمبرگزار 

 !اینم فکر خوبیه.باشه ببینم چی میشه_

 من کار ندارم منتظرتم که بیای..مامان شما چی ؟_

 کنممیم اونجا.فکر شب اینجا دور هم جمع بشییم ولی دیگه میای فردا خواستیممیهم  مامان:ما

 .هم بهمون خوش بگذره.اگه بابات مخالف نباشه منم مشکلی ندارم هابچهکنار 

 .بریمبه بابا دوختم و بابا با تامل گفت:مشکلی نیست رو منتظرم نگاه 

 درقاینخوشحالی گفتم:مرسی!خیلی خوشحال شدم.مطمئن باشید بیاید با بهم زدم و  دست مو

 .بیان حتما  که با حسام  زنممیهسا هم زنگ به م،گذرهمیبهتون خوش 

 !مامان:آره زنگ بزن خوشحال میشه

 ..باشه_

 

ناهار خوردیم منو سحر رفتیم داخل اتاق و شماره اشرف و رها گرفتم تا واسه فردا  کهاینبعد از 

 .میان حتما  شب دعوتشون کنم دوتاییشون با آغوش باز استقبال کردن و قول دادن 

 ..طلبیدمی ظهر از بعدچرت دو سه ساعته  هیپاییز های آخر نفس 

ساعت چهار بود که از خواب بیدار شدم.سحر رو تخت دراز کشیده بود و سرش تو گوشی بود. 

 ..بود سر جام نشستم و نگاهی به ساعتم انداختم،ساعت چهار

 عه بیدار شدی؟_

 !ی یک ساعت دیگه متوجه بشیخواستمی_

مغازه سیسمونی پیدا کردم  چند تاطعنه نزن..مهتاب  قدرنایجاش نشست و گفت:کوفت  سر

خواد همشو بگیره..آخه کی این پدرسوخته خودشو به ما می شیک هستن و خوشگل آدم قدراین

 نشون بده تکلیفمون روشن بشه

 .گفتم: کمتر حرف بزن حوصلگیبیدستی رو صورتم کشیدم و موهامو مرتب کردم با 

 بهه بودم جلو صورتم نگرفت دست موبود سمتم پرت کرد که اگه سریع بالشتی که تو بغل گرفته 

 ..خوردمیصورتم 

با بالشتی که سمتم پرت کرد خواب از سرم پرید و با جیغ گفتم:چته وحشی؟؟ نزدیک بود تو 
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 !دماغم بخوره

..من اومدم پیش کی حرف بزنم آخه؟! خوردمیبلند کرد و با اخم و نارحتی گفت: کاش  صدا شو

 ..اخالقت گند میشه؟البته گند هستا گندتر قدرایناز خواب پا میشی  هر وقتچرا  تو

 !خوای هستن که بخوانخوای بخواه نمیکه هست. می همینه_

 تو روتونم بد اخالقی ن ننشته بودی. منه بیچاره فقط میور دل م اآلناگه بودن که _

 ..یوفتیدونی تا تو تور یکی بدتر خودت ب،چقدرمو نمیکنمتحمل

 ؟!سرم رفت،نفست نرفت_

 م دوه ویندوزت اومد باال بیا با هر وقتگفت:برو بابا..،از جاش بلند شد و تکونی به خودش داد

 .کالم حرف بزنیم

 .و پشت سرت ببندر در_

ار ! حیف خواهری ندارم برم پیشش و کناصال  با عصبانیت برگشت سمتم و گفت:آدم بشو نیستی 

 !تو گیر افتادم

 ..ندیدم و بیشتر حرصش گرفت و در رو محکم بستبلند خ

 ..شب موقع خوابیدن سحر اومد کنارم دراز کشید و فیلم شآوشنک باز کردم

فیلمی بهترین فیلم جهان شناخته شده و از نمره ده،نه و  همچنیناوایل فیلم تعجب کرده بودم که 

ترین رش که رسید عجیببه آخ و رفتمیکه جلوتر  رفتهرفتههفت دهم نمره رو گرفته اما 

نباید تسلیم  وقتهیچ دهمیفیلمی که بهت نشون سوپرایز شدم.. واقعا  صحنه عمرم رو دیدم و 

سرنوشت بشی و جلو روزگار زانو خم کنی؛باید از زندان جسم و زندانی که برای خودت 

شدن بشی طول بکشه که تشنه آزادی و رها  هاسالساختی رهایی پیدا کنی ولی ممکنه روزها و 

 ..برای زندگی و پرواز کردن دیر نشده وقت هیچولی 

 .خاموش کردم و سحر رفت رو تخت و منم پایین خوابیدم تاپلپ

 سحر؟_

 هوم؟_

 !مگه نه بودمیعجب فیل_

چی بیشتر ازش گذشت بیشترم  آره اولش به خودم گفتم چقدر مسخره و کسل کنندست اما هر_

 ..جذب فیلم شدم

ن واسه جبران و زندگی کرد وقت هیچهم یاد بگیریم  ینی و ناباور بود.کاش ماب غیر قابل پیش_

 .دیر نشده و می تونیم دوباره بلند بشیم و تالش کنیم

ببینیم  هافیلم جور اینمحتوا میدیم،های چرت و بیپول واسه دیدن فیلم همه اینموافقم.باید به جا _
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 ..چند تا چیزم یاد بگیریم

..._ 

 !مهتاب؟_

 فت یهو با صدای سحر دوباره بیدار شدم و بین خواب و بیداری گفتم:هان؟داشت میر هامچشم

 باز خوابیدی؟_

 .وای خیلی خوابم میاد_

 ...بخواب بابا.خرس قطبی تویی اشتباهی اومدی اینجا_

..._ 

سحر هنوز خواب بود..بدون سروصدا آماده شدم و رفتم پایین..چون دیشب دیر خوابیده بودیم 

ح نتونسته بودم زود بیدار بشم و وقت زیادی نداشتم سریع رفتم داخل آشپزخونه سرپایی صب

 ..چای خوردم و اومدم از مامان خداحافظی کنم

 !مامان من برم دیگه.خیلی دیرم شده_

 .برام لقمه گرفت و داد دستم گفت:اینو تو راه بخور گرسنه نمونی

 ..افظلقمه از دستش گرفتم و گفتم:مرسی مامان.خداح

 اومدم برم مامان یهو گفت:راستی به مهسا گفتی امشب بیاد؟؟

با کف دست محکم زدم وسط پیشونیم گفتم:آخ..پاک یادم رفت..دیشب زنگ زنگ به دوتا 

 !آوردی.مرسی یادم زنممیدیگه فراموش کردم به مهسا بگم. تو راه بهش زنگ  هامدوست

ندارن ولی بهش  ایبرنامهمشب که بیان اینجا و زنگش بزن.البته قرار بود ا حتما  آره عزیزم _

 .زود بگو ممکنه ناراحت بشه دیر گفتی

 .خدا نگهدارباشه،باشه.من رفتم دیگه _

 ..سرعت نریا!خداحافظ_

 ..چشم،چشم_

 .تو راه به مهسا زنگ زدم و بهش گفتم و اونم دعوت امشب رو قبول کرد و قرار شد با بقیه بیاد

س آخر با علیرضا داشتم و آخر کالس بهش یاد آوری کردم مراسم سه کالسم که تمام شد.کال

 ..میان حتما  امشب رو فراموش نکنه و اونم اطمینان داد امشب با دآلرام 

م و دوست داشتم وقت بیشتری صرف شدمیتر انگیزهبی آموزشگاهبیشتر نسبت به  روزروزبه

م به م رفتنکردمی..فکر گذشتمیخوش و بیشتر بهم  دادمیخونه امید کنم چون بهم حس بهتری 

 که ایناز تر و بهتری انجام بدم.تا قبل وقت تلف کردنه و اجازه نمیده کارهای مهم آموزشگاه

میرم و فقط  اجبار بهو مدرس بودن،بودم اما حاال دارم  آموزشگاهوارد خونه امید بشم عاشق 
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ر کار نکنم و وقتمو بذارم س آموزشگاهگه . شاید تصمیم بگیرم از سال بعد دیکنممیانجام وظیفه 

هم وقت بیشتری در کنار خانوادم بودم و هم می  جوری اینکارهای مشارکتی و خونه امید 

تو  همه این خواستممیو ن شدمیتر سرم خلوت هااینتر از باشم و مهم هابچهکنار تونستم بیشتر 

 ...راه و ترافیک عمرمو بگذرونم

ه شیرینی گرفتم و راهی خونه امید شدم..امروز قرار نبود کالس تقویتی بین راه چهار جعب

ن..نادر هم بود دادمیامشب رو ترتیب  هایبرنامهداشتن نمایشگاه و  هابچهبرگزار بشه و همه 

برام اهمیت نداشت بخواد  هم سالم کردیم. دیگه که خیلی رسمی با کردمیو داشت به بقیه کمک 

 .مکردمینه و راجبش فکر نبرخورد ک ورطباهام چ

سالن غذاخوری شسته بودن و میزهارو چسپیده بودن به کنار دیوار و پارچه حریری بزرگی 

میز آخر سالن برای پذیرایی کنار گذاشته  و چند  رو میز بود هابچهروش کشیده بودن،کارهای 

 قرار دادهها رنقاشی،طراحی و خوشنویسی رو دیوایی که کار تابلو داشتن مثل هابچهبودن.

 ..بودن. ته سالن جایگاه درست کرده بودن برای گروه موسیقی

ترها یا رو وردن تا بزرگاهم داشتن کارهاشونو می هابچههمه گرفتار کارهای مختلفی بودن 

ی بین همه به وجود اومده بود که منم با صا رو دیوار. شور و هیجان خیلی خامیز قرار بدن ی

ی و شور و شوق شدم..مادر که داشت به بقیه ان بقیه سرشار از انرژو هیج وآمدرفتدیدن 

 ..کجا قرار بدن رفتم کنارشرو چیکار کنن و وسایل  گفتمی

 !به خیرسالم مادر..روزتون _

 .دخترم به خیرلبخند ملیحی نثارم کرد و گفت:سالم به روی ماهت..روز توام 

و  هستن العادهفوق هابچهصوص کارهای نگاهی به سالن انداختم و گفتم:خیلی قشنگ شده بخ

 .زیبایی سالن رو بیشتر کردن

 .بشه هابچهان شاهلل امشب به خوبی پیش بره و باعث شادی _

 ان شاهلل..این دکوراسیون و رنگ آمیزی سبز و قرمز که انجام دادید خیلی قشنگه_

 !اهبچهنداشتن  تونی ساعت شش هفت بیای،امروز که کالس..تو میبینهمیهات قشنگ چشم_

 .د.اگرم کاری باشه کمکتون کنمکنیمیآره ولی دوست داشتم بیام و ببینم چیکار _

 ..شده انجام:خدا از بزرگی کمت نکنه دخترم.همه کارها و گفتدستشو رو بازوم کشید 

 .میام بعدا  سر به معصومه خانم بزنم، هیمن برم _

 ..راحت باش دخترم_

و مقنعه مو با شال قرمز نخی  آوردمجعبه شیرینی رو بیرون اول رفتم داخل ماشین چهار 

عوض کردم.مانتو بافت سبزخلکبی با کفش و شلوار مشکی پوشیده بودم تا امشب تم یلدایی به 
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 ..خودم داده باشم

های که آماده کرده بود برای عصومه خانم نشسته بود و داشت کیکخونه شدم،مداخل آبدار

..صدای پامو که شنید سرشو بلند کرد و با خوشحالی کردمی امشب به سلیقه خودش تزیین

 !پرسیحوال منه پیرزن رو نمیگفت:سالم مهتاب خانم.. کم پیدا شدی دخترم دیگه ا

بخوام دوباره از گذشتش بهم دونستم این مدت منتظرم بود بیام کنارش بشینم و ازش می

هم  اروهشیرینیبفرمایید این  خانم رو میز و گفتم: سالم معصومهگذاشتم  شیرینیجعبه بگه..

 ..زحمت داخل ظرف بذاریدبی

 !چرا زحمت کشیدی آخه_

 ..ستزحمت نبود وظیفه_

ذاشتم اینجا تا موقع رفتن همش تا پامو می دو هفتهکنارش نشستم،ادامه دادم:به خدا ببخشید،این 

،دیگه وقت امتحانشون به خاطرذاشتم کالس تقویتی می هابچهسرکالس بودم و واسه 

 .سرخاروندنم نداشتم

خواد یکی بیاد و باهاش حرف شدیم و کم حوصله.دلمون می اشکال نداره دخترم..ما دیگه پیر_

 .بزنیم و از تنهایی فرار کنیم

ی شیرینتون میشینم..راستی کمکی هست انجام هاحرفشماست.حاال فردا میام پای  حق با_

 بدم؟؟

ها..من که دیگه کمری برام ظرف دربیار واسه قنادی چند تا کار که زیاده..از کابیت پایینی _

 ..نمونده خم بشم

 ..دممیچشم شما عمر کنید من انجام _

 .زنده باشی دخترم_

 هاروو قنادی درآوردمظرف چینی بزرگ  چند تااز جام بلند شدم و به کابینتی که اشاره کرد 

 ود که نگهبان مرکز با یک نفر دیگه چهارها تمام نشده بچیدم..هنوز چیدن قنادی هاظرفداخل 

تا دیگشم سیب و پرتقال بود.گذاشتن  تاش انار بود و دو جعبه چوبی بزرگ دستشون بود که دو

 ..رو کابینت

 ..های امشبم رسیدنگهبان:معصومه خانم میوه

 .ببینی مشهدی رضا معصومه خانم:خیر

 ..بدو میامبگیید  هابچهنگهبان:من داخل حیاطم کاری داشتید به 

 ..معصومه خانم:خدا از بزرگی کمکت نکنه

ها رو تو ظرف چیدم و مشهدی رضا و همراهش از آبدار خونه رفتن بیرون و باقی قنادی
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گفت:مهتاب جان اگه  کردمیهارو پر از قند و میز.معصومه خانم که داشت قندونگذاشتم ر

 ها رو میشوری؟بیکاری میوه

 !ها بذارم تو آبگه هست تا میوهکارم..ظرف بزرگی اآره بی_

 .ها بریز داخلشونتا ظرف بزرگه بردار میوه از کابینت زیر سینک دو_

 !چشم_

-ریختم داخل و میمی کمکمهارو رف پالستیکی بزرگ برداشتم و میوهزیر سینک دوتا ظ

هارو هم میچیدم.. کارم که تمام شد با کمک میوه هاظرفداخل  شدنمیشستم،وقتی خشک 

 ..ها و بقیه پذیرایی رو بردیم داخل سالنمیوه هابچه

..خان شدمیبیشتر  رفتهرفتههم  هامهمانتعداد  شدیممی ترنزدیکچی  به ساعت هفت هر

ن.نادر با گفتمیگویی  آمدخوش هامهمانبابا،مادر و نادر ورودی سالن ایستاده بودن و به 

وشه؟ پسیاه و سفید می قدر اینود..آخه این چرا سفید و کاپشن و شلوار مشکی رو مخم ب شرتتی

کنه خیلی جذاب و قرمز باشه.البد پیش خودشم فکر میمی تونست امشب  شرتشتیحداقل 

 قدر نایخوشتیپه ولی زهی خیال باطل..نهیبی به خودم زدم و گفتم:مهتاب تو چته هر بار به این 

پوشن و چه به تو چه که بقیه چی می اصال  ؟؟ کنیمیو ذهن خودتو درگیرش  کنیمیتوجه 

 راجب تیپ و قیافت نظر بده؟ جوریاینرنگی دوست دارن.مگه تو دوست داری یکی 

 خیالش شدم و بابی خاطرهمین به دوست نداشتم کسی درگیر نوع لباس پوشیدنم بشه  واقعا  

 مکردمیصحبت  کردنمیمعرفی  هامهمانکه کنار کارهاشون ایستاده بودن و داشتن به  هابچه

کدومشون کاری خریداری کنم ولی  م.. همه عالی بودن. دوست داشتم از هرکردمیو نگاه 

ای که تنش بود گرفتم عروسک دخترونه با لباس مدرسه هیامکانی وجود نداشت و فقط  همچنین

که اومدن از  هامدوستقول دادم که  ونشافت قرمز خیلی خوشگل.اما به بقیهو یک کاله ب

 ..خرید کنن جمعا  ون همت

راه سحر اومدن و بعد از اونها اشرف و طاها،مهدی و رها اومدن..ساعت هم بااول مامان وبا

هشت شد که مهسا و حسام رسیدن و پشت سرشون علیرضا و دآلرام با یک دسته گل  حدودا  

میخک و رز و یاس شکل خیلی قشنگی گرفته بود. دسته گل دست  هایگلبا خوشگل  خیلی

تی تر حی علیرضا بود ولی الغرتر و کوتاهرام بود و برای اولین بار بود که میدیدمش..کپدآل

یلی د..از آشناییتون خآمدیخوش:سالم.خیلی و گفتمو دست دادم  سمتشونم رفت میتر.با گرمعصوم

 !خوشحالم

شما خیلی خوشحالم مشتاق دیدار  با ییو گفت:سالم.منم از آشنا مدآلرام گل گرفت سمت

 !قابله بودیم.بفرمایید نا
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 مرسی عزیزم.چرا زحمت کشیدید!؟_

 !نداره ورشماقابل _

راهنماییشون کردم به داخل و با دیدن بقیه دوستان و خانوادم گرم صحبت شدن..خان بابا و مادر 

همشون گرم  افتن و ابراز خوشحالی کردن.نادر بگویی گ آمدخوشاومدن نزدیکمون و دوباره 

 صال  اایشون فقط با من لج کردن اونم معلوم نیست  ظاهرا  .کردمیهاشون صحبت گرفته بود و با

 ..چرا

و هرچی که پسندیدن براشون  کردمینگاه  روکارهاچرخید و قسمت می هیداشت  هر کی

دونستن چیکار کنن رفتم دآلرام ایستاده بودن و انگار نمیگذاشتن کنار.. فقط علیرضا و 

 بیکار ایستادید؟ راکنارشون گفتم:شما دوتا چ

 ....خیلی قشنگنبینیممیعلیرضا:بیکار بیکارم نیستیم!داریم 

 !بریید خالیدستقشنگی کافی نیست اینجا نباید _

 ؟کنیمیعلیرضا خندید و گفت:داری تهدید 

(شما چرا کردمینگاه  ما رونه ولی قانون اینجا همینه)رو کردم به دآلرام که ساکت داشت _

 !دحرفیکمگار عکس داداشتون خیلی زنید؟انحرف نمی

 تونهاحرفخیلی موذب و خجالتیه گفت:نه اینطورم نیست..داشتم به  دادمینشون   دآلرام که

 .مکردمیگوش 

 چیزی هم پسند کردی؟_

 .خیلی قشنگی هستن..دوتاشون خیلی خوشم اومده تابلوهایآره _

 ..بگیر تا کسی دیگه نسپندیده اآلنپس برو همین _

-وی باز به من گفت:خانم شریفی نمیرفی بزنه که نادر با لبخند کنارمون ایستاد و با راومد ح

 !خواید دوستانتون رو به ما هم معرفی کنید؟؟

 صمیمی و قدر این باهامندیدم  تا حاالنادربود؟به من لبخند زد؟ واقعا  میوردم!  داشتم شاخ و دم در

م که علیرضا و کردمیباز داشتم نگاهش باشه..قصدش چیه آخه؟ هنوز با دهن  اخالقخوش

خودشو معرفی کرد هنوز تو  نادر هم متقابال  دآلرام خودشون پیش قدم شدن و معرفی کردن و 

ی از مظفری یک آقاینیارم گفتم: بیشتر از این ضایع بازی در که این به خاطرشوک بودم ولی 

 . آوردنادن امشب تشریف بهترین دوستانم هستن و ایشونم خواهرشون هستن که افتخار د

 هستید؟ کاری چهد.خب علیرضاخان شما مشغول آمدی خوشنادر:بله..خیلی 

 ..تو کار لوازم ورزشی هستم_

خوره که ورزشی باشید. ورزش خیلی خوبه ولی یکی مثل که چقدر خوب.به هیکلتونم می بهبه_
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 .وقت سرخاروندنم ندارم باید حسرتشو بخورم

 ..ده به آدم که بخوان ورزش کننهاش این اجازه رو نمیدیگه زندگی و مشغله_

 ..غرق خودش کرده ما روش هاسختیآره راست میگی..زندگی با _

ه برییم بحث داره مردون منو دآلرام که ساکت بودیم نگاهی بهش انداختم و گفتم:دآلرام جان بیا ما

 ..میشه

 نادر:دآلرام خانم شما محصلید یا فارغ التحصیل شدید؟؟

رم هم گ با جوری ایندآلرامو گرفته.وگرنه چه لزومی داشت بیاد  هاشچشماگه اشتباه نکنم نادر 

حث به یهو ب بریم خواستیممیصحبت بشییم و روی خوششو به من نشون بده؟تازه منو دآلرام که 

 ..دآلرام کشید تا نره

 ..و رسا گفت:ترم آخر معماری هستم آرومدآلرام با صدای 

 هاش برقی زد و با خوشحالی گفت:جدی میگید؟شت رسیده چشمبه بهنادر انگار 

 ..بله_

م ه چقدر خوب.من و یکی از دوستانم شرکت نقشه کشی داریم.فکر کنم شما بتونید بیاید و با_

 ..مکنی کار

. مکردمیهاش دقت فر..بدون هیچ حرفی فقط داشتم به نادر و حشدشکم داره به یقین تبدیل 

لیرضا انداخت که ببینه چی میتونه بگه علیرضا فقط لبخندی به عد و نگاهی به دآلرام سکوت کر

که باید  فعال  ونه.گذرمیدآلرام زد و گفت: خواهر کوچیکه ما داره روزهای فارغ التحصیلیش 

 ..فکر کار باشه بعدا  تمرکزش بذاره رو امتحانتش و 

بزنه و بگه:بله درست  تونست لبخند کجی زور بهانگار آب سردی رو نادر ریختن و 

 ... اما درستون که تمام شد و دنبال کار بودید پیشنهاد بنده هنوز سرجای خودش هستفرماییدمی

 ..دآلرام:مرسی شما لطف دارید

 .هم حرف مردونه بزنن تا هم تنها بذاریم با برییم پیش بقیه این دو خب دآلرام ما_

 .شدیم جدا لیرضا و نادرنموندم و دست دآلرام گرفتم و از ع دیگه منتظر

 چندسالته؟_

 22دآلرام:

 ..ترمبزرگ؟؟پس من سه سال ازت واقعا  _

 ..آره میدونم_

 گرانه گفتم:از کجا؟صورتمو جمع کردم و پرسش

 ..داداشم گفته_
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 هووم.پس داداشتون خوب آمار داده.دیگه چیا گفته؟؟_

 ..رفتمیعف چال خوشگلی افتاد که آدم دلش ض اشگونهف رکرد دو ط ایخنده

 ..نمیشه گفت خصوصیه_

 دونستیم:ای بدجنس پس زبونم داشتی ما نمیمنم خندیدم گفتم

چی که از شما گفته جز خوبی و تعریف  ش باز میشه. ولی علیرضا هررو آدم کمکمدیگه _

 !چیزی نبوده

منم .کردم و گفتم:ایشون به من لطف دارن لتو دلم قند و شکر و نبات آب شد ولی خودمو کنتر

 .جز خوبی ازش هیچی ندیدم

 .خوبی از خودتونه_

؟ راحت باش..من خودم آدم راحتی هستم و کنیمیرسمی صحبت  قدر اینوای دختر چرا _

 ..دوست دارم توام راحت باشی

 د؟کنیمیمنم راحتم عزیزم.شما چیکار _

 .و اینجا.دیگه وقت سرخاروندن ندارم آموزشگاهمنم _

 .برم سر کار علیرضا اجازه نداد خواستممیکه  هر بارمشغولید..من  یجور اینخیلی خوبه که _

 .ی نیستگیرسختگفتم:چرا؟؟علیرضا که آدم  با تعجب

 .خودتو خسته کنی اآلنخواد از ط درست بخون نمیتو فق گهمینه از اون لحاظ._

دلم  ر وقتهخواب راحت که  هیدلم لک میزنه واسه  اآلن. به خدا من گهمیآهان..خب راستم _

کدومش وقت خواد کنار خانوادم باشم برم خونه فامیل ولی واسه هیچبخواد بیدارشم. دلم می

 .ندارم

 ..بده اما من دوست دارم رو پای خودم بایستم و مستقل باشم شما هممثل  جوری این_

 ..حاال درست که تمام شد احتماال تا اون موقع علیرضا هم دیگه مخالفتی نداشته باشه_

 ..خدا کنه_

خوای خودت براش کادو می گیرکردهنگاه خاصی بهش انداختم و گفتم:شایدم دلت پیش کسی 

 بگیری؟؟

حرفی نداشت سرخ و سفید شده بود  همچنینزل زد انتظار بهم   گشاد شد و هاشچشم

 ..به کار و این چیزا فکر نکنی قدر این خواستممیخندیدم گفتم:شوخی کردم  آرومبیچاره..

 !کنه آخهرون اومد و گفت:کی به ما نگاه میحالت شوک بیاز 

 ..خیلی هم دلشون بخواد. به این خوشگلی و محترمی_

 ..فتادمعاشقی نی که تو دام عشق و فعال  لطفته عزیزم..ولی  نظر_
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 ..گفتم:ان شاهلل گیرم نیوفتی با خنده

 !چرا؟_

 !.هنوز زوده آخهجوری همین_

 ..آره خب.هرچی خدا بخواد_

 ن،ایستاده بودن و گرم صحبت شدمتر اونورتر ما  رضا و نادر که چندیر چشمی به علزی

یش اخالق خوش.پس دلیل کردمیتارو نگاه  دو گشت سمت ما و مامی       کردم،نادرم مرتب بر

جوری حالتو بگیرم که  هیبیشتر باهاش آشنا بشه..ولی کور خوندی  خواستمیدآلرام بود که 

 !کنی کارندونی از چی

و  کردنمیرفتیم سراغ طاها واشرف،مهدی و رها که داشتن با مهسا و حسام و سحر صحبت 

ز هام نشست و اخرید.لبخند رضایت رو لباز دستشونم پر شده بود  کردنمیکارهای بچه تماشا 

 .کردنمیداشتن با خان بابا و مادر صحبت  هم بابا خرسند بودم..مامان و هابچهخوشحالی 

رفتم کنارش و دآلرامم که  اخمش بهم فهموند اگه دستش بهم برسه منو سالم نمیذاره سحر با

 ..نایی قبلی با اشرف و رها داشت کنارشون ایستادآش انگار

 چته سحرجون؟_

 سحر جونو کوفت..یکی بهتر از ما دیدی همه چی فراموشت شد؟_

 ..چرا اخم کردی حاال؟دلمعزیزخصلت تو هست  کهاین_

 !تو برو به بقیه برس اخم نکردم_

 خدمتتم عزیزم.بگو ببینم چیزی هم گرفتی؟ ای خدا!چقدر ناز داری آخه!در_

همه چی یادش رفت.پالستیکی که دستش بود باز کرد و  آوردمتا اینو گفتم و اسم خرید 

-نی بادی بافت گرفتم واسه هیها خوشگل بودن که طاقت نیوردم.این بافتنی قدر اینگفت:مهتاب 

قاب عکس چوبی برداشتم تا چند مجید ای هم براش گرفتم تازه.واسه وسک دخترونهنی.عر

 .هامونو چاپ کنیم بزنیم به این قابهاعکس

شده بود که مامانشون براشون از فروشگاه کلی وسایل گرفتن و از ذوقش خندم  هابچهمثل 

 عروسک گرفتی؟دونی بچت دختره که براش بادی و رفت گفتم:خب دیوانه تو از کجا میگ

.بعدم عروسکه خیلی نداره من می دونم دختره.بادی که رنگ سبزه فرقی نداره واسه دختر پسر_

 ..قشنگ بود خودم عاشقش شدم گرفتم

 ..شفات بده خدا_

 !همچنین شما_

کار که برای اون خدمت چند تابه فروش رسید و  هابچهتمام کارهای  دو ساعتبعد از   خالصه
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نشستن و ازشون پذیرایی کردن و  هامهمانرو وسط سالن چیدن و هاندلیصسریع  آوردنشب 

شروع کنن مامان،بابا و سحر قصد رفتن کردن و با  که اینگروه موسیقی سنتی هم اومد اما قبل 

تونه خیلی بمونه و حاملست از خان بابا و مادر خداحافظی سحر نمی کهاینعذرخواهی و 

 ..کردن

 زدنمیسالن عوض شد و همه سوت و دست  ن گروه موسیقی جوبا شروع نواختن و خوند

 م.کنار اشرف،رها و مهسا نشسته بودرقصیدن.کوچیکتر بودن بلند شده بودن و مییی که هابچه

ن و باهم هماهنگ بودن و اگه زشت نبود این سه ختشنامیرو    همدیگه  بود که  سال صد انگار

و مثل علیرضا خیلی هیجان به  زدمیدست  آرومرام رقصیدن ولی دآلمی شدنمیهم بلند  تا

. منم که خیلی هیجان گرفته بودم زدم به بازو علیرضا یکم از این خشکی دربیاد و دادنمیخرج 

 ..تکونی به خودش بده که خیلی هم موفق نبودم

 ..کردنتکرار میحفظ بودن و هم صدا با خواننده  اکثرا  آهنگ شب یلدا خوندن که خوشبختانه 

ونم د.من که میکردمینادر چند صندلی اونورتر تو ردیف ما نشسته بود که دائم به دآلرام نگاه 

ادر به ن توجهبیو روی خوبشو نشون داد امشب ولی دآلرام  کرده گیرگلوش پیش دختر بیچاره 

 ..کردمیخونی و به آرومی لب کردمیداشت موسیقی دنبال 

تشکر کردم که اومدن و  هابچهد رفتن داشتن از صق کمکم هامهمانبود که  دوازدهساعت نزدیک 

باعث خوشحالیمون شدن. مهسا که دوست نداشت از اشرف و رها خداحافظی کنه شماره همراه 

 و خواهش زور بههم در ارتباط هستن و  با حتما  گرفتن و بهم گفتن از این به بعد رو همدیگه 

کنه راضی به رفتن اداره اخراجش می رئیسار میشه و فردا دیر از خواب بید گفتمیحسام که 

و تابلو نقاشی که ازش  هابچهشد. فقط علیرضا و دآلرام مونده بودن و دآلرام رفت پیش یکی 

پاکت کادو از جیب  هی. علیرضا اومد کنارم و کردمینقاشی صحبت  در موردخریده بود باهاش 

فتم و گفتم:این چیه؟؟نکنه واسه کادو بهم پول و گرفت سمتم.با تعجب ازش گر آوردکتش بیرون 

 دادی؟؟

 .تایی خندیدیم گفت:نه اینو رفتی خونه بازش کن و بخون دو

 تعجبم بیشتر شد گفتم:چیه مگه؟؟نامه نوشتی واسم؟

 .ونو بخ کن صبور باشی.رفتی خونه باز باریکدختر.دوست داشتم  پرسسئوال ن قدر این_

 !؟بخونمش آخه خیلی کنجکاو شدم اآلنیشه پرسم ولی نمباشه سئوال نمی_

 .دستشو بین موهاش کشید و گفت:نوچ نمیشه.گفتم وقتی رفتی خونه باز کن بخون بگو چشم

 ت گفتم:نچشمطنشی با

ولی  کنهمیخندیدیم و برگشت سمت دآلرام که برن که دیدیم نادر داره با دآلرام صحبت 
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 !وقته دیگه ر؟دیبریمبه دآلرام گفت:عزیزم  سردنعلیرضا خو

 ..دآلرام از نادر خداحافظی کرد اومد سمتمون

 .داداش بریمدآلرام:

 .خیلی خوشحال شدم که اومدید.بابت گل هم ممنونم عزیزم_

 .عزیزی.امیدوارم بازم ببینمت_

 ....امتحاناتت رو به خوبی بدی ان شاهللطورهمینمنم _

 .و چشمکی براش انداختم که علیرضام دید

 ..زنیدمیاگه بذاریمتون تا صبح حرف  هاخانمدیگه شما  مبریعلیرضا:خب 

 ..ادببی_

 ..هستیم چاکر شما_

حسابی و آدم درست که حوصله نداره  اصال  دآلرام:مهتاب جون این علیرضا عادتش همینها 

 .خداحافظی کنه

 ..تا کار دارم .به خدا فردا صدبریمخواهرجان _

 ..کشتی ما روبرو بخواب _

 خوای بری خونه؟ت:مگه تو نمیبرگشت سمتم گف

برم خونه؟چقدر آلزایمر گرفتم..گفتم:عه راست میگیا!چرا  خواستممیمگه من ن گفتمیراست 

 ..باید برم دیگه اآلنمنم 

 بریمهم  خب برو وسایلت بردار بیا با_

 .نه من ماشین دارم شما بریید_

 .مسیریمهم هم جایی با هیخب تا _

 _ .م بردارم بیاممن وسایل صبر کنباشه پس _

برم داخل سالن و دسته گل و  خواستممیسریع رفتم داخل اتاق و کیفم برداشتم اومدم بیرون 

د اومد پیچ کرده بو قشنگی کادو تابلویی که با کاغذکادو هیخریدی که کردم بردارم که هانیه با 

 .سمتم

 .دلمعزیزهای قشنگی داشتی هانیه جان.خیلی طراحیبهت تبریک میگم _

 .مرسی عزیزم..اینم برای تو هست سفارشی کشیدم_

 تابلو به سمتم گرفت و با خوشحالی گرفتم گفتم:وای عزیزم چرا زحمت کشیدی آخه؟

 ..زحمت نبود.امیدوارم دوستش داشته باشی_

 معلومه که دوستش دارم.چرا بین کارهات قرارش ندادی؟_
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 .این خاص بود فقط واسه تو_

بود  زیبا قدراین. همراه دوبال مو کشیدبلو رو دیدم..با سیاه قلم چهرهارو باز کردم و ت کاغذکادو

 ..و ازش تشکر کردم شجمع شد و با بغض و خوشحالی در آغوش گرفتم چشم هامکه اشک تو 

شبیه من و تمیز انگار عکسه..انتظار نقاشی  قدر اینباورم نمیشه  اصال  هانیه!این خیلی قشنگه!_

تونست تا این کردی.هیچ هدیه و کادویی امشب نمیسوپرایزم  واقعا   با رنگ روغن داشتم ولی

 حد منو خوشحال کنه؟

 خوشحال شدی؟ واقعا  با ذوق گفت:

 ..معلومه که خوشحال شدم خیلی قشنگه عزیزم_

 ..منم خوشحالم که تو خوشحال شدی_

م تا نزدیکی علیرضا و دآلرا خالصه با هانیه و خان بابا خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم.

 .مون همراهیم کردن و از هم جدا شدیمخونه

نش دلباسمو عوض کردم تابلو رو گذاشتم رو میزم تا فردا جای مناسبی واسه قرار دا که اینبعد 

 :پیدا کنم. رو صندلی پشت میز اتاقم نشستم و پاکتی که علیرضا بهم داده بود رو باز کردم

 به نام خداوندی که عشق را آفرید

 ..اب عزیزم اعتراف کار دشواریست!چه برای اشتباهاتت چه برای گفتن احساستمهت

 .اما بیشتر از این دلم طاقت سکوت و نگفتن را ندارد

از همان شبی که داخل ماشین برایم دردودل کردی و از شکستت گفتی قلبم شروع به تپیدن و 

ش نشد که اقت است حالیچه به دلم گفتم این نامردیست و دور از رفا خواستن تو شد..هر

 !خواهی بهش بفهمانی کمتر به نتیجه میرسیچه می فهمد حاال هرنشد..دلست حرف حساب نمی

دانم ممکن است از دستم عصبی بشوی و بگویی من نامردم و روی رفاقت و حرفم نایستادم می

خورم تا یدیگری بوده اما به شرافتم قسم مو این مدتی که کنارت بودم به خواست و منظور 

هر  کار و نویسم به چشم بدی نگاهت نکردم و هروز که دارم این نامه را برایت میهمین امر

 حتی بارمیکام بوده و برایت مثل یک رفیق بودم..باور کن حرفی زدم دور از احساس درونی

 .خیاالت پست و زشتی از ذهنم عبور نکرد لحظه یکبرای 

شتر چه بیشتر جنگیدم بی ت فکر نکنم و فراموشت کنم اما هرخیلی با خودم جنگیدم تا دیگر به

سلول به سلول تنم را از  داش نکرده بودم ولی حاال دارتجربه وقت هیچعاشقت شدم،حسی که 

 .کندمی ترتابو من را بیخودش لبریز 

ن اچه که باشد برای من قابل احترام هست و تاثیری روی رفاقتم خواهم بدانی جوابت هریفقط م

چه مرا قبول کنی چه  کنممینخواهد گذاشت. اما این را هم بدان تا آخر عمرم با عشقت زندگی 
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 !قبولم نکنی

م و شکافدریا را می کنممیبه جا  اگر قبلم کردی برای خوشبختی و خوشحال بودنت کوه را جا

ترین زن وشبخخ تو رابه من قدرتی بدهد که بتوانم  خواهممیبه آسمان هفتم میروم و از خدا 

 !عالم کنم

جوابم بدهی.من منتظرت میمانم تا جواب بدهی.ولی اگر  زودی به خواهممیخوب فکر کن ن لطفا  

 ..جوابت منفی بود و عشقم را نپذیرفتی برایم دلیل منطقی بیاور تا بتوانم کنار بیایم

 .دوستت دارم..علیرضا

  

. با گفتمیبود و حس ششمم درست  سرم اومد.علیرضا عاشقم شده ترسیدممیچیزی که  از

 زم.. هنوکردمیباورانه به نامه نگاه  تونسته بودم حدس بزنم اما بعد از اعترافش نا که این

و پذیرفتنش سخت بود.علیرضا بهم قول داده بود مثل دوتا رفیق هستیم و میمونیم و هیچ   هضم

سبت به من داره نوشته. از ی بینمون به وجود نمیاد ولی حاال خودش از عشقی که نساحسا

 ه نوشته و منتظرانبرام نامه عاشق اآلن زدمیدستش عصبی و کالفه شدم کسی که دم از رفاقت 

ق و دوست دیدمش حاال به چشم تونم نسبت به کسی به چشم رفیچجور می واقعا  جواب هست..

به پسرها نمیشه  واقعا  تونم در خودم ایجاد کنم..تغییری نمی ینچهم اصال  نگاهش کنم؟ عشق

رفیقیم  واقعا  م کردمیشون نمیشه اعتماد کرد. منه ساده فکر هاحرفاعتماد کرد به احساس و 

دونست من به من داشت بوده. اون که خوب می حسی که به خاطرش هاحرفولی تمام کارها و 

م پس زارچی عشق و عاشقیه بی سر عاشقی و انتخاب اشتباهم چه بالیی سرم اومده و از هر

  ..بگمبله چرا به خودش جسارت عاشق شدن و نامه نوشتن داده؟!البد منتظرم هست بهش 

تنها .اآلناز بین بره خودش قاتل این رفاقت شد  چیزی هیچمنی که دوست نداشتم رفاقتمون با 

جواب اعتمادمو داده دیگه از بقیه چه  جوریاینرفیقی که تونسته بودم بهش تکیه و اعتماد کنم 

تونی رفاقت و عشق و عاشقی رو از هم سوا . آخه یکی نیست بهش بگه وقتی نمیتظاری دارمان

یر گپسر منو ساده هیدختر دوست میشی و میگی رو رفاقتم حساب باز کن؟؟ باز  هیکنی چرا با 

ی هاحرفرو با باور که همه لو و زوداهام بازی کرد. لعنت به منه سادهب جوری اینو  آورد

و  تنقابه و پشتش که نی یهدونم این فقط ولی نمی کنممیمیشناسم و قضاوت  قشنگشون

گم دیگه اجازه نداره پاشو بذاره اونجا بهش می آموزشگاهگرفته..بذار فردا برم  درخواستی قرار

ای بیش نبود فقط دوست داشت با من و هرچی بینمون بود فراموش کنه.کالس کامپیوترم بهونه

 .ر کنارم بمونهتنها باشه و بیشت
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حرف  اآلنلیرضا تا ع واقعا  لحظه به خودت بیا! هیوای مهتاب وای مهتاب خجالت بکش دختر! 

-ی چقدر چشم پاکه و حده خودشو میگفتمیای کرده؟ تو خودت بدی زده یا ازت سوءاستفاده

؟! ه باشه؟مربوطی داشت کی دیدی به چشم بد نگاهت کنه یا ازت درخواست نا تا حاال واقعا  دونه. 

بردی حاال که اومده حس واقعیش رو بهت گفته شده تو خودت از مردونگی و صداقتش لذت می

عشق و عاشقی دست آدم نیست!ببین چقدر مودبانه اومده از حسش  گهمیآدم بده؟؟ خب راست 

 هاییحرفدیگه بود با اون  هر کیاگه .جوابش بدی بعدا  بهت گفته و ازت خواسته فکر کنی و 

تهشم  و کردمیی صدتا سوءاستفاده ازت گفتمیابقت ساز گذشتت بهش زده بودی و از عشق که 

و  محترمانه قدر اینرضا یدادی اما علتو اگه دختر خوبی بودی که به اون پسره پا نمی گفتمی

 جوری اینکنه اما تو دها دارن اومده و ازت طلب عشق میدور از تعصباتی که اکثر مر

خوای باهاش ازدواج کنی خوش نمیاد اگه دوستش نداری و نمی خدا رو؟؟کنیمی راجبش فکر بد

 .عیب و ایراد بذاریروش دور از وجدانه بخوای 

ر کنم وقتی دونم که از مردونگی و پاک بودن کم نداره ولی خدایا چیکاندونه خودم می هر کی

-مین واقعا  ست خودم نیست شوهرم باشه؟د عنوان بهتونم تصورشم کنم دوستش ندارم وقتی نمی

 ...تونمتونم،نمیتونم،نمیعاشقش باشم نمی تونم ینم نمتونم قبولش ک

 

 نستم ازودلبریز کرده بود هنوز نمی ولیرضا بودم..اضطراب تمام وجودم رسرکالس منتظر ع

 به گیریزده باشم و هم دل وم استفاده کنم که هم واضح حرفم رچه کلماتی برای گفتن حرف دل

ت م گفبرا و.او با احترام کامل حرفش رشدمیهای بین منو علیرضا حفظ وجود نیاد.باید حرمت

 !از کجا شروع کنم؟ اصال  بگم ی برخورد مناسبی داشته باشم ولی چ پس منم باید

عد یا ب گفتممی چیز همهدونم وقتی اومد چجور باید باهاش برخورد کنم.باید همون اول بهش نمی

ده،خودت ه میشم عقلم بیشتر از این قد نمی؟ ای خدا دارم کالفزدیممیهم حرف  از کالس با

 ..کمکم کن

تو همین افکار غرق شده بودم که صدای در و داخل شدن علیرضا رو نفهمیدم.روبه روم ایستاد 

 ..کم جونی کشیدم که خودشم از واکنش من ترسید  که از ترس جیغ

 !تو کی اومدی؟؟ترسوندیم_

 !جیغی که تو کشیدی من بیشتر ترسیدم اآلنچی در زدم و سالم کردم نفهمیدی.. واال هر_

 .ببخشید حواسم نبود_

 ..کنممیخواهش _

ی که از هم هاینگاه کامال  خودمون نیاریم ولی  چیزی به رو کردیممیهر دومون داشتیم تالش 
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 که اینست قبل ..اومد پشت میز نشدادمیای دیم و لرزش صدامون گواه چیز دیگهدزدیمی

 شروع به درس بدم گفت:پاکت دیشب باز کردی؟

 چیز همهم ولی اینو گفتی شدمیپرسی آخه؟ تازه داشتم به خودم مسلط می اآلنای خدا چرا 

 .بذار برای بعد لطفا  سر کالسیم  اآلنخراب شد.. نگاهم به مانیتور بود و گفتم:

 ..باشه_

جو دادم و نه علیرضا حواسش به کالس بود. یک ساعتی که گذشت نه من فهمیدم چی درس

تونستیم مثل همیشه برخورد کنیم.دوست داشتم از این حالت و سنگینی بینمون حاکم بود و نمی

ود ب یک سال اندازه بههوای سنگین خالص بشم و برم بیرون ولی به ناچار این یک ساعت که 

 ..گذشت

 خارج شدم. آموزشگاهاتاق اومدیم بیرون و از ای بود سریع از دیگه چون بعد از ما نوبت کالس

ز ااز این جو فرار کنم ولی قبل  خواستممیتر از من اومد. علیرضا هم با چند قدم فاصله عقب

 ..سوار ماشین بشم با صدای علیرضا میخکوب شدم که این

 !مهتاب؟صبر کن_

 .روم قرار گرفته ب به ناچار ایستادم و علیرضا اومد رو

 قرار بود بعد از کالس حرف بزنیم؟کجا میری؟_

 دونستمنمی اصال  کالفه شده بودم و حرف زدن برام سخت بود یعنی توان حرف زدن نداشتم و 

 .باید چی بگم..با کالفگی گفتم: ولی دیرم شده باید برم مرکز

 هنوز یک ساعت وقت داری.نامه خوندی؟_

 .ره خوندمدزدیدم و گفتم:آنگاهمو می هر بارم و کردمینگاهش ن 

 خب؟_

 خب که چی؟_

 جوابت؟_

دلمو زدم به دریا  خاطرهمین به کن نیست دیدم راه فراری ندارم و تا جواب درستی بهش ندم ول

العی گرم بود من اطو گفتم: ببین علیرضا منو تو رفیق هم هستیم از اولم قرارمون جز این نبود.ا

ماه بیشترم نیست ازش گذشته  چهار دونی من تو زندگیم شکست خوردم که سهنداشتم. تو می

برام تجربه شده اما  اآلنو  رو فراموش کردم و اون فقط یک انتخاب اشتباه بود چیز همهدرسته 

  ..نتونم انجام بدم بعدا  شروع کنم و بهت قولی بدم که  ایرابطهتونم دوباره نمی

اراحت شد ولی حرفی حرفمو زدم و راحت شدم نگاهی به علیرضا انداختم سرش پایین بود.ن

م و چه بهتر دادمیشاید انتظار نداشت به این راحتی بگم نه ولی دیر یا زود باید جواب  زدنمی
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دوست نداشتم علیرضا ناراحت ببینم چه برسه خودم  لرزیدمیکه زودتر گفتم.. دستم هنوز 

 ..ناراحتش کنم

تونستم دورغ بگم و ینم نمم واسه یک مرد سخته بعد از اعتراف به عشقش جواب رد بشنوه اما

 ..بزنم خوشحالیش به دل خودم پشت پا به خاطر

رنگی گفت:خوشحالم که حرف دلت بهم زدی و حاشیه تراشی باال و با لبخند کم آوردسرشو 

و از عشق و  بدیممون رو تغییر رابطه اآلنخوام همین نکردی ولی مهتاب ببین من ازت نمی

که دیشب برات نوشتم تو دلم  هاییحرف بیشتر از این خواستممیعاشقی حرف بزنیم من فقط 

ن بیخیال شو و فراموش ک اصال  خبر بشی که حقت بوده بدونی. ببین  نمونه و تو از واقعیت با

امید نمیشم و همیشه  هم رفیق هم باقی میمونیم.من نا هر اتفاقی هم بیوفته باز من و توباشه؟

 ..منتظرت هستم که نظرت تغییر کنه

 ..کنه.دوست ندارم امیدوارت کنم کهمن نظرم تغییر نمیبین حرفش پریدم و گفتم:ولی 

 هبفراموش کن  اصال  بار اون بین حرفم پرید و گفت:نه مهتاب عجله نکن دارم بهت میگم این

-ه توام روزی نظرت عوض بشه. من میچه دیدی ممکن خدا روش همه چی درست میشه موقع

اعتماد کنی و ترس داری که حقم داری  راحتی بهداشتی و نمی تونی  دونم تجربه خیلی بدی

ر مجازات میشیم ولی اگه فقط به ترس فک بعدا  البته،ولی زندگی پر از تصمیمات اشتباه هست که 

ر که بیشتر قد گیریممیهای مکررمون درست ؟ ما از این اشتباهکنیممیکنیم پس کی زندگی 

 .نیم. تو دیگه به هیچی فکر نکنبدورو زندگی و اطرافیانمون 

رفیق  عا  واقبا کالفگی گفتم:ولی علیرضا این موضوع فرق داره.نمیگم مثل داداشم هستی نه،تو 

ای چی میگم؟تو از همه همسر برام باشی متوجه عنوان بهکه روزی  کنممیمنی ولی تصورشم ن

 ..دختری ولی لحاظ عالی هستی و آرزوی هر

ای نبودی اما زندگیه کسی از یک ساعت بعدشم خبر ودی و به چشم دیگهب توام واسه من رفیق_

یر خودمونو اس قدر ایننداره.عشق بدون خبر و بدون دلیل و منطق تو قلبت به وجود میاد. نباید 

 !این چیزا کنیم..به خودمون فرصت بده

 وضوع رو پیشدیگه این م لطفا  کنه. بگم ولی بدون نظر من تغییری نمی دونم چیدیگه نمی_

 !نکش

 !خواد پیش بیاد.ولی بذار هرچی زندگی برامون میحتما  باشه،_

 !خدا نگهدارمن باید برم دیگه._

 !مراقب خودت باش خداحافظ_

 ..سوار ماشین شدم و سریع از اونجا دور شدم
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ناراحت  چیر پیش نرفت.گفتم حاال حقیقت رو بهش میگم ه داشتشم تصورطبق چیزی که  اصال  

میشه ولی علیرضا هنوز امیدوار بود و حتی به منم داشت  تمام چیز همهکنه و ی قبول میشه ولب

چی  امید بشه اما هر و از دلم براش گفتم تا نا شدنمیولی خب من که نظرم عوض  دادمیامید 

 .اون امیدوارتر میموند گفتممیبیشتر بهش 

 سمتت نمیاد و حتی وقت هیچدیگه  پسری بزنی هیاین دیگه چه آدمیه؟وقتی دست رد به سینه 

ناراحت شد اما باز  کهاینازت متنفر میشه چون حس می کنه غرورشو شکستی اما علیرضا با 

ی چ خیلی مودبانه برخورد کرد و گفت بهش فکر نکنیم و ببینیم زندگی چی رقم میزنه..اما هر

 ...همسر قبولش کنم نعنوا بهبشه مطمئنم نظرم راجب این موضوع عوض نمیشه و نمی تونم 
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 ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

 دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی

 

 ..کرد سفر به گذشتهمعصومه خانم با این مصرع از حافظ شروع به 

ی که رفت و هایآدم.شدمیابُهت و بزرگیشم بیشتر  گذشتمیهر چی از عمر عمارت بیشتر  _

.. سه پسر بزرگ محمد خان ازدواج شدنمیتر دار و نام تربزرگد داشتن به عمارت هم اوم

 دادمیآقاخان که هنوز سنش قد ن  عمارت سکونت داشتن.فقط هایاتاقکردن و هر کدومشون تو 

 ..تنها مونده بود

ک ماه از عروسیشون نگذشته بود خان پسر سوم محمد خان یمظفرخان پسر ارشد و نصرت

آبستن شدن ولی خان بابا و مادر که زودتر از اون دوتا عروسی کرده بودن هنوز   هاشونزن

ن اجاق زینت خانم کوره.زینت خانم منظورم مادر گفتمیخبری دورشون نبود و همه 

چی هم دوا و درمون کردن  هرن و عیب روش گذاشت زدنمیهست،خیلی حرف پشت سرش 

هربانو خانم زور کردن خان بابا باید زن دوم بگیره ولی فایده نداشت که نداشت.محمدخان و ش

-و معشوقی بودن زمان خودشون که همبدهکار بود؟ عاشق  هاحرفمگه گوش خان بابا به این 

بچه قد و نیم قد  چند تاکدوم  ها هر.اونکردنمیعروس)جاری( های زینت خانم بهش حسودی 

 روزروزبهزش بلند نشده بود ولی خان بابا زینت خانم هنوز بخاری ا که اینداشتن ولی با 

ه باالتر و پایین تر خبر اجاق کوری زینت خانم رسیده شدمیتر عاشق ..تو ده خودمون و ده تا د 

ن گفتمیم هابعضیکه بخوره  کردمیواسه زینت خانم مرهمی درست  مدومیبود و هر کی 

شته رو بچه جن و اونها هم نفرینش زینت خانم شب رفته زیر درخت گردو جن گیر شده و پا گذا

زینت خانم  که اینزد با از طرف خودش حرفی می هر کیخالصه .نمیشه داربچهکردن که 

 روهاحرفتونست این خان بابا و عشقی که بهم داشتن میاما با دلداری  شدمیخیلی ناراحت 

 ..تحمل کنه

صورت ؛ویی واسه خودمون داشتیمر روو بَ  شدیممی تربزرگهم  گذشت و ما طورهمینخالصه 

داشتیم ولی ننه و آغام قبول  خواستگارتپل و سفید سرخی با ابرو کمون.واسه خودمونم 

 رفتمیمبگیره؟آخه  ما رون تو اگه شوهر کنی تو این سن پیری کیه دست و بال گفتمین کردمین

شو.ما که مثل  و شست و هام واسه داموردام میکردمیاز چشمه پشت عمارت بشکه آب پر 

یزمم ه گرفتممیجون داشتیم دوتا بشکه دست ،تنومند بودیم،الغر مردنی نبودیم اآلنهای جوون

وردم عمارت.تنور داشتیم خمیر امی زدممیر گره و به پشتم م با چوب تَ کردمیمیشکستم و جمع 
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 رزو بهه بود و ام دیگه از پا افتادام واسه کل عمارت نون میپختم.ننهم و موقع شکردمیدرست 

ام خیلی سختی کشید و ام عمارت رو مهیا کنه.بیچاره ننهتونست ناهار و شدو سه تا خدمتکار می

تونست درست می،نهاش سویی نداشتنفس راحتی نتونست بکشه.آغامم چشم هیتا آخر عمرش 

 و کاربارید برف می شدمیچرا! زمستون که  مبردمیحسابی کار کنه و باهاش  گوسفندهارو 

پختم و وردم نون میاآب می رفتممی. باید تو اون برف سنگین شدمی ترمسختمن سخت بود 

 نایجفتک زدن که تو عمرم چنان گاوها ،موقع دوشیدن شیر چند بارمم.. کردمیطویله رو تمیز 

جون خیلی سختی کشیدیم ما ولی بازم دلمون آغام جفتک نخورده بودم..هعی ننه از ننه و جوری

ن م گم نشکردمی وجورجمعچرا و با چوب خشکی که دستم بود گوسفندارو  رفتیممیخوش بود.

با  زدمینشست و نی خودم مردی بودم.آغامم رو سنگ می واسه؛گرگ و سگ نیاد سراغشون

 ..شدمیکه دل آدم براش کباب  زدمیسوز دلش نی 

م بده.چون آغام تو جوونیش شوهر شدنمیولی آغام راضی  شدمیسنمون بیشتر  طور همین

.. خالصه فقط منو داشتن کردنمینوکر خونه ارباب دیگه ای بود اوناهم تموم نوکراشون عقیم 

 همچنین اصال  ها بودم اون موقع ونشو شوهر بدن نه واسه این تنها بچهو براشون سخت بود من

مینم ه به خاطراشونو بکنه.دیگه کسی نبود کاره رفتممیاگه من  که این به خاطرخبرایی نبود..

 .تونم ازشون بگذرمنمی وقت هیچگم بخت منو واسه همیشه کور کردن. واسه همینم می

ود ولی لش بشونزده سا کهاینتنها رفیقم قشقا بود!نوزده سالم شده بود و آقاخان سالشون بود. با 

کسی ،ذبه داشتورده و ابروهای پرپشتش جهای تاب خبا سبیل،ایهیکل رشید و چهارشونه

شونزده سالشه.از همه پسرهای محمدخان ابُهتش بیشتر بود.تو تیراندازی و سوارکاری  گفتمین

از ابُهتش.از همون بچگیش  فتادومیرقیبی نداشت وقتی پاشو میذاشت رو زمین،زمین به لرزه 

اسش و چیز همهر کنه پرجنم,قدرتمند و دست راست محمدخان بود.محمدخانم تا آقاخان لب تَ 

 ..کردمیفراهم 

پیدا   بود و دیگه کره اسب نبود.مثلش تو منطقه ما شده بزرگقشقا هم مثل صاحبش 

 رفتمگمیاز آقاخان رخصت  اوقاتبعضی.شدمیبیشتر دلبسته قشقا  روزروزبه؛آقاخانم شدنمی

ازش  هامم بیشتردونست از جون و چشمچون می دادمیقشقا رو ببرم چرا، فقط قشقارو به من 

.وقتی سوارش دادمیخوب بود و به من و آقاخان سواری  با من. قشقا فقط کنممیمراقبت 

باالترین کوهی که  رفتمی؛رفتمیتازید و بهش بگم کجا بره خودش می که اینم بدون شدمی

به نظر  ترنزدیکایستاد..از بلندی,ماه خیلی قشنگ و مون بود و رو بلندی کوه میتو ده

نم داشتم خانالیدم..منم دوست م میم و از بختکردمیاونجا کنار قشقا درد و دل  رفتممی .رسیدمی

های محمد خان بچه قد و نیم قد داشته باشم تو خونه خودم کار کنم ولی خونه خودم و مثل عروس
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که اشک تو چشمش  گفتممیاز درد دلم به قشقا  قدر اینآغام با خودخواهیش بختمو کور کرد.

همین مدتم  . توخوردمیشنید و برام غصه ست شاید باور نکنی ولی قشقا حرف منو میمینش

 که این.بعد از شهاش به فکر زن دادن آقاخان افتادن اونم دور از چشمشهربانو و سه تا عروس

های قدیمی و دیدن لیلی دختر فرخ خان از رفیق کلی دختر پیشنهاد دادن و دخترهای ایل رو

ها زن واسه برادرشون پسند ن اون موقع رسم بود مادر و خواهرن رو پسندیدنزدیک محمدخا

 زور بهخوام اما نمی گفتمیو  کردمی. اوایل آقاخان مخالفت دادمیکنن و پسر هم باید رضایت 

وقتی لیلی رو دید یک دل نه صد دل  پرسیاحوالشب رفتن واسه دیدن و  هیراضیش کردن و 

لی و نه سالشه. الحق لی گفتمیبود ولی قد رشید و ابرو کمونش کسی نعاشق شد.لیلی نه سالش 

تر از خودشون مناسب همدیگه نبودن. آقاخان رضایتش رو آقاخان خیلی بهم میومدن و شایسته

 .فرخخواستگاریاعالم کرد و شهربانو خانم و بقیه اهل عمارت که از خداشون بود رفتن واسه 

 که اینهم رخصت دادن..البته با  هاو اون زدنمیحرف رو حرف محمدخان  وقت هیچخان 

تونست رو حرف محمدخان حرف بزنه اما واسه دختر دادن بحث فرق داشت و باید با کسی نمی

در و نظر پ شدنمیریش سفید وارد  چند تاها ن که بین ایندادمیکلی ناز و کرشمه جواب مثبت 

 .کردنمیعروس رو جلب 

ل ایست به خوبی پیش بره همیشه،گرگعلی پسر رمضانعلی که هم سن و سقرار ن چیزهمهاما 

-عاشق دل شدنمیبازی و رقیب هم واسه همه کار محسوب آقاخان بود و از همون بچگی هم

دونستن ولی زمانی که محمدخان پیش قدم شد رمضانعلی جسارت یخسته لیلی بود،همه م

د از عروسی آقاخان و لیلی،گرگعلی کینه نزدیک شدن نداشت.از همون روز که همه جا پر ش

خان. دیگه از رفاقتشون جز انتقام و نفرت چیزی باقی نمونده آقا خورده قسمگرفت و شد دشمن 

 .بود

ای طال,لباس و پارچه گرانبها از طرف طرف خانواده لیلی، قطعه بعد از گرفتن جواب مثبت از

نواده داماد هدایای خودشون رو داخل شهربانو و سه عروس عمارت تقدیم تازه عروس شد.خا

 لیلی و مادر گذاشتن و به همراه شیرینی و میوه به خونه لیلی بردند.میچه قبمون چمدون یا ه

مهمونی کوچیک معروف به شال انگشت یا شال و انگشتر برپا کردن و از  هیهای فامیلشون زن

شب هم آقا خان و  هیم دعوت کردن. ی فامیل عروس و داماد و از آشنایان برای این مراسهاخانم

رفتن دوباره خونه پدر لیلی و لیلی از بین در و پشت پرده آقاخان رو دید البته دور از  ونخانواده

 ..چشم پدر و برادرهاش

ست تونه بود برای لیلی با تمام دنیا میبرابر نیرومندتر شد آقاخان با عشق لیلی انگار هزار
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.آقاخان و لیلی خواستمیوار آقاخان رو م عاشق شده بود و دیوانه. لیلی هبجنگه و پیروز بشه

 .کردنمیتشنه هم بودن و واسه روز عروسی لحظه شماری 

گیرم که کسی تو بودن.محمدخان گفته بود عروسی می همه درگیر سور و سات عروسی 

و مراسم بود تشد.سه شبانه روز عروسی بود. تو باغ واسه آقایون  معمرش مثلشو ندیده که همین

 ..شب اول عقد رو خوندنهاخانمعمارت هم واسه 

 .و شب دوم و سوم مراسم عروسی بود 

های محلی و هم با لباس هاخانم بعدا  مردها داخل باغ مشغول چوب بازی و رقصیدن بودن که 

 .رقصیدنمردها می پای بهدستمال به دست میومدن و با دهل و نقاره پای 

 هم شتر چند تاخانم با قامت بلند و رشیدش،لیلی رو روی قشقا نشوند و روز آخر عروسی آقا

رو  "دواق": گفتیممی..لیلی با یک روبند که ما زمان قدیم بهش آوردنجهاز لیلی رو با خودشون 

ای هبینتش..پیراهن و دامنشم با پارچهکسی نی که داخل حجله میشه صورتش انداخته بودن تا وقت

با سرخاب سفیدابی که و کالهک و چادری از تور سفید و ظریفی بود.. رنگ رنگی و دستمال 

  ..درخشیدگه کمون ابرویی نداشت مثل ماه میصورتشو بند انداختن و دی،کرده بودن

همه برق شادی بود منم شاد بودم چون آقاخان مثل برادرم بود و از سه تا برادر  هایچشمتو 

زرگی رو دلم بود که با خودخواهی آغام نتونستم بیشتر دوستش داشتم ولی غم ب ترشبزرگ

دختر تو زمان ما خیلی سخت بود اگه شوهر  هیحسی که لیلی داشت رو تجربه کنم. واسه 

اون  .شدمیکلی حرف پشت سرم شنیده  ذاشتن کهو هزارتا عیب و ایراد روش می کردمین

من که  شدمیر محسوب و مجرد مونده بود پیردخت شدمیموقع دختر بیشتر دوازده سالش 

 ..پیرعالم بودم اون موقع

خالصه آخر شب که شد و همه مست و سرخوش بودن یهو صدای تیراندازی به گوشمون رسید 

 ..و گروه موسیقی سکوت کردن و سروصدا مردم بلند شد

دونست دستش وسط مراسم و دعوا راه انداختن میاومدن  هاشدوستگرگعلی و دو سه تا از 

های ایل شو بریزه که ناموفق بود چون جوونزهر خود خواستمیولی  رسیدنمییلی دیگه به ل

ان که تو عمارت خن انجام بدن آقاخواستمیهاشون مانع شدن و اجازه ندادن کاری که با تنفگ

تفنگشو برداشت رفت وسط معرکه  بلند شدبود وقتی صدای تیر شنید  هاخانمبین مراسم 

 زدیمیترها اجازه ندادن.کارد ر و مست گالویز بشه اما بزرگبا گرگعلی قلد خواستمی

شنیدم با صدای بلندی ریخت.گرگعلی هم خون جلو چشمش گرفته بود فقط آقاخان خونش نمی

 ..ذارم که تا عمر داری بسوزی و از مراسم رفتداغی رو دلت می:نعره زد گفت



 
 
 

 ) 228( 

نودهشتیاکاربر   در انتظار مهتاب _خورشید   

در انتظار مهتابخورشید    www.98iia.com 

 

 اشاره کرد و به مردهای رقصندهمحمدخان که دید عروسی داره خراب میشه به گروه موسیقی 

گوش هم پچ پچ نکنن البته همینم شد و  ها بیشتر از این درکه برن وسط و شلوغ کنن تا مهمون

 ..به خوبی تمام شد چیز همه

خالصه دخترم بهت بگم سه ماه نگذشته بود که لیلی هم آبستن شد و داغ زینت خانم بیشتر،پچ پچ 

به زینت خانم بیشتر ولی عشق خان بابا و زینت خانم هم نسبت ای توجهبیهای در گوشی بیشتر،

 ..شدمیبهم بیشتر 

ای بذارن تا واسه بچه تو شکم لیلی کره اسبی متولد بشه که همینم قرار بود قشقا کنار اسب ماده

روز با التماس و خواهش دوباره از آقاخان رخصت  هیاسب ماده بعد از مدتی حامله شد..شد و 

زنش همون روز   خانمخان و کیمیاقاخان و لیلی و نصرتقا رو با خودم بردم دشت.آگرفتم و قش

 .شد فردا برگردن و همه از رفتنشون مطلع بودن رفتن شیراز زیارت شاهچراغ و قرار

دم.داشتم ش هداکلی به قشقا رسیدم و سیر شد سوارش شدم و رفتیم باالی کوه و پی که اینبعد از 

ونه نم خه بدم به زینت خانم. همدم زینت خانم بودم خیلی دوستش داشتم.خاچیدم ببرم خونگل می

ولی زنی که بچه نزاد خانم هم زینت رو خیلی دوست تر بود.شهربانوبود حتی از لیلی هم خانم

 ..نداره ایفایدهثمر هست قشنگه اما مثل درخت بی

ثل برق از جام بلند شدم و چیدم که سایه بزرگی جلوم سبز شد مخم شده بودم و داشتم گل می

با  ! تا چهره زشت وداشتم محکم تو دستم فشردم ببینم کیه اومده اینجا با خودمچوبی که همیشه 

الل شدم و قُوتم رو از ،سیاه و کرم خورده گرگعلی رو دیدمهای تر و دندوناون خنده زشت

-:چرا اومدی اینجا؟چی میدم و گفتمترسیده بودم ولی جرات دادم به خو که ایندست دادم.. با 

 خوای؟

و هنوز داشت خنده  زدمیهاش تفنگش تو دستش بود و چوب باریک و کوچیکی بین دندون

 ..دادمیزشتش تحویلم 

ه کل ک زنممیجوری داد  هیام اگه کاری کنی ره با صدای بلندتری گفتم:جون ننهحرفی نزد دوبا

 ..خبر بشن اهالی ده با

عصبانیت سریع اومد گیسمو از پشت کشید و به سمت پایین هل انگار بهش برخورد و با 

هام جمع شد دست و پا زدنمم فایده نداشت.با ا تمام وجود نالیدم و اشک تو چشم..بدادمی

هاتو یکهکه نتونن ت کنممیدختر اگه صداتو نبری از همین جا پرتت  عصبانیت گفت:ببین پیر

 !خوام قشقا رو ببرمارم میفه خون بگیر!کاری با تو ندجمع کنن.پس خ

 ذارم قشقا رو جاییفتم و گفتم: حاضرم بمیرم ولی نمیای گرسم قشقا رو گفت جون تازهتا ا

 !ببریی
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با مشت و لگد به جونم افتاد.جوری کتکم زد که از آغامم ،یسمو ول کرد و انداختم رو زمینگ

دا ازت نگذره بسوزی تو هامو شنیدم!خنخورده بودم و صدای شکستن استخونکتک  جور این

م کردیمهایی که و ناله زدمیآتش جهنم که بدجور زندگیمو به آتیش کشوندی!.. بین لگدهایی که 

بالیی سرت بیارم که  جاهمینخوای خوای جلو منو بگیری؟!هان؟ می:تو بخت کور میگفتمی

وری؟؟ آبون درز قدر این خوریمیآغات سرت بذاره رو سینت؟گیس بریده نون مفت اونجا 

 ...بزنمت که صدای خر بدی کثافت

ی برام نمونده و از چی تونست منو کتک زد که توان بلند شدنم نداشتم.. وقتی دید جون هر

ون و خ زدممی نفسنفسهام خیالش راحت شد رفت سمت قشقا..رو زمین داشتم شکستن استخون

 روون حالت دراز کشیدم سنگ هم باریخت سنگ کوچیکی کنارم بود و ها میاز دهنم رو سبزه

یک متر سنگ نرفت جلو. با تمام توانم سمت قشقا پرت کردم که فرار کنه ولی بیشتر از 

اش از ج زدمیاش به قشقا چی با ترکه دونم با چه ترفندی سوار قشقا شد ولی هرگرگعلی نمی

 ..نگردم خونهم اگه قشقا رو برد منم زنده برکردمیبه این فکر   .فقطخوردمیتکون ن

،خدا ازش نگذره حتی آقاخانم دلش زدمیدوباره عصبی شده بود و با ترکه بیشتر به پهلو قشقا 

ه ولی باز سرجاش ایستاد زدمیبه قشقا موقع مسابقه بزنه که این پست فطرت  جوریایننمیومد 

سه پیاده ابود که یهو رو دو پای عقبش بلند شد و نعره کشید گرگعلی پست فطرتم که فرصتی و

 ..شدن نشد از پشت افتاد که بخت برگشته یا از شانس من پشتش دره بود

 ..خواستی نجاتم بدی ولی از چاله انداختیم تو چاه آوردیآخ خدایا آخ چی به سرم 

ومد ا آروم آرومگرگعلی افتاد و من همون طور دراز کشیده شاهد این اتفاق وحشتناک بودم قشقا 

..هنوز باورم ترسیدممیظلمات شب بیشتر  و بای شده بود ومیشگگرکنارم و نشست.. هوا 

مثل صاعقه سریع  چیز همه.ردده و گرگعلی از کوه پرت شد و مُ اتفاقی افتا همچنین شدنمی

که  مشوکه و ترسیده بود قدر اینم.کردمیگشاد شده داشتم به دره نگاه  هایچشمگذشت و فقط با 

ونم چجوری تونستم خودمو رو قشقا بندازم و چجور به عمارت دحتی گریه هم نکردم دیگه نمی

 ..رسیدیم

تکون به خودم از  هیبا  موقتی داخل باغ شدیم قشقا رو زمین خم شد و من که روش افتاده بود

عمارت و خانواده محمدخان اومدن دورم جمع شدن و هر کی  هایآدمزمین..کل  رو آدماسب افت

م و نه چیزی شنیدنه حرفی می اصال  پرسید..ولی من ال میبرای خودش و سئو زدمیحرفی 

 .تونستم به زبون بیارممی

-زد و مییبه پهلوم لگد م آرومو آغام با عصبانیت با کفشش  زدمیام تو سر خودش ننه

پرسید:گیس بریده کجا بودی؟؟چه بالیی سرت اومده؟ حرف بزن وگرنه زبونتو از حلقومت 
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 !بیرون کشممی

دونم چقدر گذشت که سطل آب یخی روم ریختن نداشتم که بخواد بکشه بیرون..نمیی ولی زبون

 ترتاببی گذشتمیچی بیشتر  ساله بیدار شدم و زدم زیر گریه..هر که انگار از خواب صد

خان به آغام بشم.. محمد آرومم. تا زینت خانم اومد بلندم کرد و باهام حرف زد تا یکم شدمی

ر ام فکو خمیر نکنه.. آغام و ننهمو خرد های شکستهبیشتر از این استخون ا ولم کرد وغرید ت

 ..زدنمیدرازی کردن و داشتن تو سر خودشون  دست هماهل ده ب یکی از پسرهای نا کردنمی

 تر ازم پرسید:معصومه چت شده؟؟ کجا بودی؟ون ابهتش ولی مهربونهم بامحمدخان 

 ...بین گریه و زاری گفتم:گرگ..گرگعلی

ام هم بیشتر شد و مطمئن شدن گرگعلی باالخره غا و ننهو دوباره گریه از سر دادم. تو سر زدن آ

 ..کرد.آغام اومد بهم حمله کنه که مظفرخان جلوشو گرفت آبروبیزهر خودشو ریخت و منو 

خانم زن مظفرخان زیر بغلم خانم و فرهودهزینت.گفت منو بلندکنن ببرن داخل عمارتمحمدخان 

ولی  وردآو صدام آسمون هفتم رو به لرزه درگرفتن که منو بلند کنن که از درد به خودم پیچیدم 

شدم.. وقتی بهوش اومدم  هوشبیطوری که بود بلندم کردن و بردن زیر کرسی خوابیدم که  هر

خان و شهربانو خانم هم هستن.. نگاهی به خودم انداختم که با هست و محمد باالسرمتا طبیبی 

 پانسمان کرده بودن...م و پارچه سفید دست و پامو مره

تا طبیب بعد از رخصت گرفتن از محمدخان از اتاق بیرون رفت. اومدم از جام بلندشم چون 

اشم ولی از درد دوباره به خان دراز کشیده بتاده بود جلو شهربانوخانم و محمداتفاق نیوف حاال

 ..هات شکسته دخترراز بکش.دندهچیدم و شهربانوخانم بهم گفت:معصومه دپیخودم 

اتفاق وحشتناکی که افتاده بود  آوردنبا به یاد  آروم آرومهام گشاد شد و وقتی اینو گفت چشم

 .اشک ریختم

 تر شده بود گفت:معصومه میگی چی شده؟گرگعلی چی؟محمد خان که مهربون

که  گرفتممین م و از آقاخان رخصتشدمیمحمدخان بدبخت شدم.خاک به سر شدم.کاش الل _

 ..قشقا رو ببرم بیرون

نداشتم  ایچارهن حرف بزنم. خواستمیدوباره گریه کردم ولی شهربانو خانم آرومم کرد و ازم 

دونستن چی بگن و چیکار هم حیرت کردن و هول شدن. نمی رو گفتم. اونها چیزهمهو 

ن اینجا ایلشون میریز اآلنکنن.شهربانوخانم با دوتا دستش کوبید به سرش و گفت:رو سیاه شدیم.

 ..خوانمیو با آشوبی که موقع عروسی آقاخان درست کرد اونو از ما 

 ..شلوغ نکن قدراینمحمدخان غرید به شهربانو و گفت:زن ساکت شو!همه فهمیدن!

 .و از جاش بلند شد و رفت به مظفرخان,خان بابا و آغام گفت بیان داخل اتاق
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حیرون و پریشون شدن.آغام که دنبال  رطوو اوناهم همین رو براشون تعریف کرد چیز همه

ذارم رو سینش..گیس بریده کی به نیست کنه گفت:امشب خودم سرشو می به بهونه بود منو سر

 ..کشممیام امشب تو رو قشقا رو ببری؟ به ارواج خاک ننه تو گفت

و خان بابا جلو آغام  خان پناه برده بودم و مظفرخانخانم و محمدومن که از ترس به شهربان

 ..گرفتن که دوباره بهم حمله نکنه

ساکت بودن تا محمدخان باز به حرف اومد: گرگعلی خودش این آشوب رو به پا  طور همین

کرد. ما کاریش نداشتیم. اون حقی نداشت به دختر این عمارت دست بزنه و زیر مشت و لگد 

ا کرد. آقاخانم که رفته شهر و همه ده هم قرارش بده.. بعدم معصومه که اونو پرت نکرده قشق

 ..باخبرن پس دلیلی نداره به ما شک کنن

نمیگیرن  آروم هاحرفکه با این  ونشف شما صحیح ولی رمضانعلی و طایفهخان:آقا حرمظفر

کل دشت و ده باال و پایین دنبال گرگعلی هستن و هرآن ممکنه بریزن  اآلنباور کنید همین 

 ..یمعمارت باید کاری کن

م ین. تنها شکشونم به ما هست اگه بگها کینه شتری دار..اونگهمیمظفرخان درست ،بابا:آقاخان

یر بودن و پای اول تا آخر میفهمن قشقا و معصومه درگ؟پس کی کرده می گهآقاخان نکرده 

مون رو به همیان هم ونشنمیرن خودشون با طایفههم به ژاندارمری که  هامعصومه گیره.. این

 ..وله میبندنگل

محممدخان انگار بهش برخورد از جاش بلند شد و تابی به سبیلش داد و با صدای بلند و خشنی 

دستی  خودشون رو دو گفت:غلط کرده رمضانعلی و طایفه مغولش. اگه بریزن عمارت گور

الملوک پسر بهادرخان بزرگ و مادرم انور کنه من محمدخان یادآوریکندن..باید به خودش 

اصرخان هست.اگر پاشو از گلیشم درازتر کرد پدری ازش درارم که ندونه سر به کدوم دختر ن

 ..بذاره ایدرهبیابون 

آغام به پاش افتاد و باز گفت:محمدخان بذارید من این مایه ننگ رو امشب سرش بذارم رو 

 ..بهم نزده شمار وسینش تا بیشتر از این آسایش و اعتبار 

 ..غام غرید که الل مونی گرفتزخمی به آ محمدخان مثل شیر

 خانم به عمارت شیرازشونبابا و زینتلنجار تصمیم بر این شد من با خانبعد از کلی بحث و ک

 ..برم تا آب از آسیاب بیوفته

و از  زدنمیبا ناراحتی و غم و غصه از ننه و آغام که هنوز داشتن تو سر خودشون 

کمک هام تو بقچه چیدم و با دست لباس کهنهند چعمارت،قشقا،اهالی عمارت خداحافظی کردم و 

 ..خان شدم و راهی شیراز شدیمام سوار ماشین باباننه
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 نخواستمیبه عمارت و  آوردنجسد گرگعلی پیدا کردن هجوم  که اینخالصه کنم برات بعد از 

 وخان رفته بوده شهر قبول نکردن که نکردن.آقاخان چی هم گفتن که آقا آقاخان رو بکشن هر

اومدن شیراز که خطری تهدیدشون نکنه و برای مدتی زندگی اهالی عمارت با  چند وقتلیلی 

 کهاینپروا بودن اما خوده رمضانعلی با ش گذشت.. ایل رمضانعلی جسور و بیترس و لرز

دونست اگه به یکی از اهالی عمارت آسیبی وارد بشه بود اما هوش باالی داشت و می ایکینه

گرفت اما چندین بار باغ  آرومماه  همین بعد از چند به خاطرز زمین محو میشن خودشو ایلش ا

 کهاین به خاطردونستن کار اونها بوده اما دخان به آتیش کشیده شد که همه میهای محمو مرزعه

 ..آتیش معرکه بلندتر نشه کاری نکردن

باباخان که از حرف و خانم و ت دوباره برگردیم عمارت ولی زینتقرار بود بعد از چند وق

تصمیم گرفتن  داشتن نخودشو ه گرفته بودن و زندگی آرومی واسههای اهالی ده فاصلطعنه

بشن و جدا از بقیه زندگی کنن.برام سخت بود دور از ده و ننه و آغام زندگی  ندگارومشیراز 

وب بود ودمم خکنم ولی با اتفاقی که افتاده بود جز تسلیم شدن کاری نمی تونستم بکنم.واسه خ

ه و دختر صدام بزن چون دیگه قرار نبود هر بی سروپایی منو ببینه با اسم گیس بریده و پیر

ولی دلتنگی من کم که  زدمیپیشم و بهم سر  مدومیام وقت یک بار ننه چند عذاب بکشم..هر

 ..تازه شدمیبیشترم  شدنمی

زیارت و بازار وکیل. عادت به  یمرفتمی اوقات بعضییا تو عمارت بودم یا با زینت خانم 

 فتمرمیم کردمیزندونی شدن تو قفس طالیی نداشتم؛دوتا بال داشتم و برای خودم تو ده پرواز 

با بخت کور و سیاهم کردی؟؟!  رو رکااینکوه..آه قشقا،قشقا چرا  رفتممیدشت،باغ و با قشقا 

 ...زندگیم و آزادیمو گرفتی

 عمرم فقط هایی می خرید که تو-و برام لباس کردمیبهم محبت  اشخانم مثل بچه نداشتهزینت

گشت و منم به تبعیدگاهم عادت میرداشت به روال سابق ب چیز همهها دیده بودم زادهتن عیون

 ..کرده بود که خبر فوت آغام به گوشم رسید و یتیم شدم

رم تونستم بد و نه میر بیماری گرفتار شده بوآغام سنی ازش گذشته بود و آخر عمری تو بست

ببینمش نه اون می تونست به دیدن من بیاد و با حسرت دیدن همدیگه چشم بست از این دنیای 

آغام سکته  ام از دوری من و نبودبعدش ننه دو ماهناُمرّوت.. داغ آغام هنوز سرد نشده بود که 

از  رفتم ده اونم دورون تر شدم..فقط دوبار برای مراسم تشییع جنازشکسبی،کسبیکرد و منه 

 ..چشم اهال

ی و یتیم تو یک قفس طالی کسبیدختر اون زمان  دختر بیست ساله اون زمان که بهتر بگم پیر

بود.زندگی برام هیچ خوشی نداشت و خنده باهام قهر کرده بود و دیگه راه برگشتشم  کرده گیر
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 ..پیدا نکرد

ته گوشه سک هیام مرگ ننه از بعد چند وقتمنم خانم نبود معلوم نبود بابا و زینتاگه محبت خان

 ..مکردمی

دار بودم و لباس عزا تنم بود ولی خبری ام گذشته بود ولی من هنوز داغپنج ماه از مرگ ننه

ال حامله منتظرش بودیم نه من بلکه همه عمارت،زینت خانم بعد از هشت س هاسالشنیدیم که 

شناخت و به پا شده بود. کسی سر از پا نمیعمارت  می. غوغایی توهشد اونم بدون دارو و مر

خانم زینت!های زینت خانمعروس. همه خوشحال بودن حتی همکردنمیها سیر آسمونتو 

محبت و مهربون بود که همه دوستش داشتن و واسه آبستن بودنش تو دل همه  با قدر این

 ..ه و از خلوتگاه خودم دل بکنمخوشحالی لونه کرده بود. این خبر باعث شد منم حالم خوب بش

شب تو عمارت شیراز به میمنت حامله شدن زینت خانم ضیافتی بر پا شد و کل فامیل و  هی

 ترد حتی از مراسم عروسیشونم باشکوهدوستان نزدیک دعوت بودن.. بهت نگم چه شبی بو

خانم چیزی هوس زد تا اگه زینت سرکنده دور زینت خانم بال بال میمثل مرغ  باباخان ..بود

خدمتکار دیگه هم به عمارت اضاف کردن تا زینت  چند تاکرد بهترینش رو براش فراهم کنه 

ه ماه بارداریش رو بگذرونه.بیچاره زینت خانم حاملگی خیلی سختی خانم با خیال آسوده این نُ 

دنیا  به بانوداشت و ویار سنگینی که خیلی اذیتش کرد ولی باالخره این نه ماه گذشت و ایران

 ..اومد.. من خودم با یک ماما مجرب زینت خانم رو فارغ کردیم

رد ه خیلی دسبز،وزنش چهارکیلو بود ماشاال و زینت خانم بیچار هایچشمدختر سفید و بور با 

 ..هاش دید تا تونست زایمان کنهکشید و مرگ رو با چشم

عمارت از سوت و کوری  شد وخانم کامل بابا و زینتبانو زندگی خانبا تولد ایران

خانم که بدتر از ننه بابای بچه بودن و زندگی همه شد..محمدخان و شهربانونوری وارد .دراومد

 ..کلی گوشت گوسفند و گاو بین فقرا پخش کردن

براش  خواستمیبابا چی خان م هرکردمیبانو رو دوست داشتم و ازش مراقبت مثل جونم ایران

شه ولی با التماس و خواهش گفتم دندم نرم خودم نوکری خانم کوچیک ماما بگیره تا مراقبش با

خوابید و فقط واسه شیر تو بغل زینت خانم شب کنارش بودم و تو بغل خودم می . صبح تاکنممی

م رو پام میذاشتمش براش الاللیی می کردمیم حمومش کردمیشو عوض . کهنهگرفتمی آروم

بانو تمام غم و بخت سیاهم ایران وجود بابود.. امبچهه نه خود خوندم. مثل بچه خودم بود مثلش ک

 مدل برو تر تر و توشیرین شدمی تربزرگکه  روزروزبهبه باد فراموشی سپردم.. 

که  خریدبابا وسایلی واسش میشده بودن اما باز دلبر بودن..خانتر سبزش تیره هایچشم.شدمی

ن مثل خدابیامرز مادر گفتمیهمه !بود از زیبایی کمطمئنم بچه شاه هم نداشت. تو ایل ت
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خودش دیگه  که این.زینت خانم با کردمی تأییدخان هست ما که ندیده بودیم ولی محمد محمدخان

اقبت بانو مرهام از ایراننشد بیشترم شد. منم مثل جفت چشم بچه داشت ولی محبتش به من کم که

 رهینمیادم  وقت هیچبانو انگار تازه متولد شده بودم.. دختر نبودم با ایران م..دیگه پیرکردمی

بابا ندیده بودم ولی اون روز اشک ریخت و گریه خان تا حاالو قدم زد، بلند شداولین بار که 

 فتگمیماما.وقتی  گفتمی..حتی یاد گرفته بود بگه مامان بابا،به منم آوردسجده شکر به جا 

بانو بیدار بود و جون ده بودن.عمارت با زنگ صدای ایرانماما انگار کلید بهشت رو بهم دا

کوچولوشو  هایدست.کردیممیو بازی  رفتیممیو تو خونه راه  شدممیباهاش هم قدم .داشت

داخل باغ با اون پاهای کوچیکش میدویید و با شوق و خنده پشت سرش  رفتیممیو  گرفتممی

باغچه و  کنار رفتمی.کردمیسرعتشو بیشتر  کنممیو وقتی میدید منم دارم دنبالش  کردمینگاه 

محبت و دل رحم  خوند خیلی باهاش الالیی میواسه عروسک کردمیهارو نوازش گل و درخت

و با خوش زبونیش گفت  آوردو خوابیده بودم برام آب  مبود حتی یادمه یک روز من مریض بود

ریختیم تا داخل آبش دوا می شدمیخودش مریض  هر وقتماما آب بخور تا خوب بشی.آخه 

بود.اگه بیشتر از زینت خانم که دوستش داشت دوستش  داشتنی دوستبخوره خوب بشه.خیلی 

 ..نداشته بودم کمترم نبود

به  مدومیتو همین مدت اعتراض و نارضایتی مردم از حکومتم بیشتر شده بود و همه جا خبر 

فرانسه برگرده..مردم خوشحال بودن و همه آَشوب کشیده شده و امام خمینی هم قراره از 

کشه و امیدی بهش نیست.. ولی اگر همه های آخرش رو مین این حکومت دیگه داره نفسگفتمی

دیگه اربابی معنی  رفتمیخوشحال بودن محمدخان خوشحال نبود چون ارباب بود اگه شاه 

شه بادربار رفت و اومد داشته به  هر کین گفتمیومد داشتن و و انداشت..تازه به دربارم رفت 

محمد خان جز خوبی به مردم زیر  که اینها زندشون نذارن با پاش گیره و ممکنه رعیت زاده

دستش کاری نکرده بود ولی باز هراس داشت.. تا وقتی که شاه رفت و امام اومد که سو امیدی 

 بندیلشون ها بارون زادهها و خاو تصمیم گرفتن مثل خیلی از اربابمحمدخان داشت هم کور شد 

ببندن و مسافر فرنگ بشن. محمد خان،مظفرخان،نصرت خان و آقاخان همه جمع کردن که برن 

شدن چون باباخان عکس آغاش کاری به و این وسط فقط باباخان و زینت خانم راضی نمی

 . خانوادش که تصمیم به رفتنکردمیحتی به نهضت خمینی هم کمک  حکومت و شاه نداشت و

 ..چی دارایی داشتن فروختن و ارث باباخان رو بهش دادن و رفتن گرفتن هر

ر سفخانم این دوری سخت بود ولی دوست نداشتن باهاشون همبرای باباخان و زینت که اینبا 

 ..شدنمیو خوشبختیشون تباه  رفتنمیبشن که ای کاش ای کاش اوناهم 

تی نکشیده بودن که صدام ملعون و نفرین شده هنوز انقالب جون نگرفته بود و مردم نفس راح
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هامونو پرپر کرد و کلی آدم بیچاره دربه در شدن حمله کرد..خدا ازش نگذره که جوونبه ایران 

اصفهان و تهران ،از دست دادن تو شیراز شونزندگیو کلی خوزستانی جنگ زده که خونه و 

 ..آوردنپناه 

.دیگه به صدای آژیر و موشک عادت کرده کردمیخان بابا به جنگ نرفت ولی کلی کمک مالی 

وردن و تحویل اروز شهید می بودیم و تونستیم زندگی عادی خودمون از سر بگیریم ولی هر

ن..خدا سر هیچ کشوری نیاره پسر جوون که حتی پشت لبش سبز نشده بود دادمیهاشون خانواده

 ..گشتجبهه و با شهادت برمی رفتمی

بانو وارد زندگیمون شده بود بارها زینت خانم و خان بابا به که ایرانتو این پنج شش سال 

ن بانو داشتآمریکا رفتن تا خانوادشون که شوق دیدن ایران چند بارو حتی  رفتنمیمسافرت 

بانو با من خیلی م تو مسافرت هاشون منم بودم چون ایراناوقات بعضیحسرت به دل نمونن..

 ..تونست خیلی بمونهزینت خانمم نمیته بود و حتی پیش خت گرفاُ 

 تر شد و قرار بود بره مدرسه. هزار ماشاال هزارو ایرانبانو هم بزرگ گذشتمی طور همین

پرید از بس خوشگل و خوش زبون بود..هی خدا.. که میدیدش برق از سرش می هر کیماشاال 

 ...از حکمتت در عجبم

ردیمش مدرسه و با گریه و زاری خداحافظی روز اول مدرسه منو خان بابا و زینت خانم ب

 شدنمیجدا نشده بود و از محیطی که یک آَشنا هم پیدا  از مایک ساعتم  تا حاالکردیم. دخترمون 

و واسش  کنممیهاش محیا ادم برگرده خونه براش اسباب بازیبهش قول دترس داشت..

 تم که این دیدار آخرمونآخه عاشق خورشت قیمه بود نمی دونس کنممیخورشت قیمه درست 

دونستم قراره دیدارمون به قیامت بکشه و داغی رو دلمون بذاره که تا عمر تونه باشه..نمیمی

 .داریم باید بسوزیم

 ..آقا راننده عمارت بره دنبالش و بیارتشقرار شد بعد از مدرسه علی

 گرده براشی برمیی خونه تزیین کردیم تا وقتخانم با بادکنک و نوار رنگ رنگزینت و من

 ..جشن بگیریم تا غصه مدرسه رفتن نخوره

ی بیشتر و خبربیاومده بود خونه و  هم بابانشد..خان شونر موندیم خبری از اومدنچی منتظ هر

لی و ونشخانم رفتیم مدرسهبابا و زینتخان.. با شدو ما هم اضطرابمون بیشتر  شدمیبیشتر 

لمون آتیش به پا شد دو خیابون از مدرسه دور شده بودیم که گفتن خیلی وقته مرخص شدن.. تو د

ز ا آرومبابا خان طور همینماشین با تانکر آب برخورد کرده و آتیش گرفته  هیکنار خیابون 

ه آقا واسوجه شدیم همون ماشینی هست که علیکه چشمت روز بد نبینه,مت شدمیکنار ماشین رد 

شده.. جمعیت زیادی دور ماشین بودن و ما با پایی که قدم به  ربانو سوابره دنبال ایران که این
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رسیدیم و جمعیت رو پس زدیم.. دوتا جنازه با  شدمیتر به ماشین سست شدقدم که نزدیک 

پارچه سفید کنار ماشین بودن. با دیدن لنگه کفش سفید و گل داری که کنار ماشین افتاده بود و 

ت شده بیرون روزگارمون سیاه شد و زندگی به انتهاش از ماشین پر آتش سوزیانگار قبل 

 ..رسید

 ..بانو سوخته بودنعلی آقا و ایران

 ..بانو برای همیشه رفتایران

 ..زنده به گور کرد ما روبانو با رفتنش ایران

 ..سوخت امبچه

 ..با هزار امید و آرزو فرستادیمش مدرسه و روز اول مدرسه مرد امبچه

 ..مهم باهاش مردی ما

 ..هم با پر کشیدنش پر کشیدیم ما

ین ترترین و شوم بختبود..تو اوج خوشبختی,شدیم بدبخت به ما نیومده  انگار خوشی دیدن

کمرشون شکست..تمام دارایی و ریالخاکی..زینت خانم و خان بابا مردنروی کره  هایآدم

انو بدشو تو اتاق ایرانن..زینت خانم خوکشیدمیها هنوز داشتن نفس سوخت ولی اون شونزندگی

لم بهتر از اونها دونست شب چیه..منم حادونست روز چیه نه میمیزندونی کرد و نه 

جای خونه  م.هرشدمیهاش صدای ماما گفتنش تو گوشم بود و داشتم دیوانه نبود.صدای خنده

ر هاه شد..جلو چشمم بود نه بیداری آرامش داشتم نه خواب آرومی داشتم.. زندگیمون سی رفتممی

 هیچن دیدمین چیزی هیچدونستن بابا هیچی نمیم و خانخانولی زینت رفتمیو  مدومی کی

یسک و ترسی رعروس ها هم با تمام  و شنیدن..حتی محمدخان و شهربانو و پسرهانمی چیزی

کنن بابا رو بهتر خانم و خانحال زینت که این جای بهکه داشتن اومدن و یک ماهی موندن اما 

کردن خان بابا و زینت خانم باهاشون  هر کاریبرگشتن.. اجبار بهخودشونم حالشون بدتر شد و 

ذارم می ترسه..دیونه شده بود تنها نمی امبچه گفتمیبرن آمریکا اما قبول نکردن،زینت خانم 

از  ماه خان بابا ..چندکردمی,بازی زدمیبانو خیاالتش حرف که داشت با ایران مدومیصداش 

  ..رفتیممی هم سرخاک روز  با و فقط هر رفتنمیخونه بیرون 

 روزروزبهن چهل مرده بگذره و خاکش سرد بشه آدم داغشم سرد میشه ولی این داغ گفتمی

 سوزوند.. چهلم که شد و بعد از مراسم سرمی ما روو  زدمیبیشتر داشت آتیش به جون ما 

 هبو  شدنمیضانعلی نفرین شده با کمری که صاف خاک رفتن تو خونه مراسم داشتیم که رم

تونست قدم برداره اومد خونه خان بابا و با لحن خاصی تسلیت گفت.. نوکرهاش می دوتا از زور

ها هجوم برد به رمضانعلی نفرین شده و با م رمضانعلی رو دید مثل مادر مردهوقتی زینت خان
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با باسوزوندی ولی خان ما رودی تو زندگی مو سوزوند و گریه گفت تو بچم کشتی تو بچهدا

و لبخند کجش از چشم کسی  زدنمیخشکش زده بود و فقط زل زده بود به رمضانعلی که حرفی 

خانم نجاتش دادن و های رمضانعلی و بقیه از دست زینتدوتا نوکر زور بهپنهون نموند..

 ..گورشون رو گم کردن و رفتن

تصادف بوده فقط,متوجه شدیم همش از کینه و نفرت چندین یک  کردیممیما که تا چهلم فکر 

 ..زهرشو بریزه موقع بهصبر کرده تا  قدر اینساله رمضانعلی بوده و 

 ..خانم بمونمبابا و زینتداده تا همیشه خجل و شرمسار خان خدا منو نبخشه..بهم عمر طوالنی

 ..ور ترم شدتر و شعلهو داغمون کشنده شدنمیحال ما خوب 

انتقام نگرفت فقط همون روز که  وقت هیچمرد و با وجدان بود که  قدر ایناما خان بابا 

تا ..کنممینفرینی  هیرمضانعلی اومد با سوز دلش بهش گفت:رمضانعلی میسپارمت به خدا فقط 

کسی رو نفرین نکردم اما تو زندگی و خوشبختیمو ازم گرفتی و خدا عرشش به لرزه  حاال

 از بینهمیو زنمو  خوام اگه عادله اگه قلب داغ دار منردی نفرین کنه..از خدا میه اگه ممیوفت

 ..ت بالیی سرت بیارن که هفت نسل بعدتونم از عذاب الهی درامان نموننهابچهخوام همون می

ش سر ارث و میراث به جون هم افتادن و پسر بزرگش هابچهنکشید که  یک سالهمینم شد به 

ش یک روز خوب ندیدن و فقط نکبت هابچهه رمضانعلی رو کشت و بعد از اون به گفته اهالی د

 ...و کثافت بارید رو سرشون

ای که هفت هشت سال نور و روشنایی گرفته بود دیگه روشن نشد و گذشت و خونه هاسال

 بانو وایران هایعکسها و تر گرفتن.. تمام لباسکوچیک  عمارت رو فروختن و یک خونه باغ

 ..ایلش زینت خانم به یادگار برداشتوس

 هر باردونستن و یو منو باعث و بانی این اتفاق نم  اخمی به من نکردن وقت هیچ وقت هیچاما 

بهم  ونش محبت بام کردمیرزش و ازشون طلب آمُ  زدممیپیش زینت خانم و خان بابا زانو 

تش حکم به خاطرنباید به خدا  ن تو هیچ خطایی نکردی و این سرنوشت دست خدا بوده وگفتمی

 ..شکایت کرد

ولی زندگی ما خوب نشد نور نگرفت..خان بابا  شدمیخوب  کمکمداشت  چیز همهجنگ تمام شد 

 بههم  و زینت خانم افسرده و دل مرده بودن..تصمیم گرفتن برن مشهد پابوس امام رضا..باز

ام پابوس ام رفتممیرم و واسه اولین محبت زیاد زینت خانم,خان بابا گفت منم باهاشون ب خاطر

 .شدنمیبانو اولین بار بود که خان بابا و زینت خانم از شیراز خارج رضا..بعد مرگ ایران

سه روز مهمان امام رضا بودیم و خیلی حالمون عوض شد ملتمسانه از امام رضا خواستم 

د رفتنمون خیلی حال و به خونه خان بابا سرازیر بشه.. مشهررحمی بکنه و دوباره رحمت 
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 ..مون شدی بهمون داد و تسکین دل داغ دیدهخوب

یک سال دیگه هم گذشت و زینت خانم به لطف خدا و امام رضا دوباره حامله شد.. وقتی مطمئن 

حس عجیب غریبی داشتیم هم خوشحال بودیم هم ناراحت وقتی  تشدیم که زینت خانم حاملس

ده که مادرشو گم کرده بو ایبچهو بغل زینت خانم مثل پسرخان بابا فهمید زینت خانم حاملست ت

 ..هم دراومد گریه کرد که اشک همه خدمتکارا قدر اینو تازه به مادرش رسیده گریه کرد 

 ..زدیممیبانو از ته دل زار به یاد ایران

بار مثل دفعه اول نبودیم چون داغی رو دلمون نشسته بود که همیشه ترس از دست دادن این

 ..داشتیم

ز رمضانعلی خبریه نه دونستیم دیگه نه امی آوردتا محافظ و نگهبان به خونه  خان بابا سه چهار

 ..گرفتمین آروماش اما دل خان بابا از کینه

م ه بانو افتادیم و تولد و عزاداریمون بانادر به دنیا اومد..با به دنیا اومدنش دوباره یاد ایران

 ..آمیخته شد

بهایی ازش ذاشتیم و مثل الماس گراناره تنهاش نمیبرد میقد خواستمیه نادر بار اگاین

تر شدن نادر دوباره چراغ دل و خونه روشن شد دوباره .. با تولد و بزرگکردیممیمراقبت 

واسه صدقه و  دادمیماه به فقرا غذا نذری  لبخند زدیم و دوباره امیدوار شدیم..خان بابا هر

 ..سرسالمتی نادر

 بانو مراقبش بودم تابسته نادر و حتی بیشتر از ایرانبار دلبسته شدم ولی ایندوباره من دل

 ..خاری تو پاش نره

خالصه کنم مهتاب خانم نادر بزرگ شد و پسر رشید و هیکلی که با عموش نصرت خان مو 

خیلی  که اینخان آدم مغرور،ساکت و خشکی بود با اش هم اخالقش.. نصرتهم چهره زدنمی

 ..محبتی بود اما خشک بود آدم با

فرستادن و  نامهدعوت چند بارخانم و محمدخان بباره روحشون شاد خدا نور به قبر شهربانو

 تسربازی و درس نتونس به خاطرخان بابا،زینت خانم و نادر رفتن آمریکا ولی دم آخری نادر 

 ..تو همون دیار غربت از دنیا رفتنکهولت سن  به خاطرها هم به دیدنشون بره تا وقتی که اون

 تایی رفتن مسافرت ولی تو راه برگشت شده بود و با یکی از دوستان نزدیکش دو هجدهنادر 

کنه..دوستش میمیره ولی نادر که کمربند زده بود تو کما نادر خوابش میبره و ماشین چپ می

ابا بار خان بسوزوند این ما رورفت و این زخم کهنه دوباره سرباز کرده بود و بیشتر از قبل دل 

ی رمضانعلی رو پیدا کنن و بیارنشون تا هابچهخشم کورش کرده بود و به نوکرهاش سپرد برن 

قتل زندان بود و  به خاطرزنده به گورشون کنن ولی پسرهای رمضانعلی یکی مرده بود یکی 
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ار بان پیدا کردیم اینحمل مواد مخدر از کشور متواری شده بود و اطمین به خاطرپسر کوچیکش 

 ..هیچ عمدی درکار نبوده

-و خان بابا سفید سفید شدن و خان دویست سال گذشت و موهای زینت خانم اندازهبهکه  دو هفته

گفت تا وقتی پسرم بهوش نیاد از حرم .و خودشو به ضریح دخیل کرده بودبابا رفته بود مشهد 

 ی بیهابچهبهوش بیاد تمام داراییشون رو وقف کرد اگه نادر  بیرون.. زینت خانمم نذر رهنمی

 ..سرپرست کنن

بهوش اومد.. دکترها  شکسته دستبا کمر و  دو هفتهخدا دوباره رحمی به ما کرد و نادر بعد از 

تونه نادر رو به زندگی برگردونه که همینم شد و ن فقط معجزه میگفتمیکه قطع امید کردن و 

 ..نادر برگشت

ستش شک سال با کمر تیکه پوست و استخون رو تخت بود..بیچاره پسرم چند هیولی نادر فقط 

شه انرم کرد تا تونست خوب بشه و از ویلچر بلند شد..شاید برات سئوال پیش اومده ب وپنجهدست

 داددست ازهم بودن و  رفیقی که تو ماشین با به خاطرپوشه چرا نادر همیشه لباس سیاه می

نمیشه ولی اینو  طوراین وقت هیچ رفتمنمیاگه خواب  گهمینه و دومیشه خودشو مقصر میه

 ..فهمیدم تا خدا نخواد برگی از درخت جدا نمیشه

سرت درد نیارم دخترم زندگی ما خیلی فراز و نشیب داشته خیلی داغ دیدیم خیلی شکستیم ولی 

ه.. اگه چیزی ازت چی خدا بخواد همون میش امید نشدیم و گله نکردیم هر از خدا نا وقت هیچ

 ..دهمیبگیره در عوض ده تا بهت پس 

 ..صدا اشک ریختون داد و بیمعصومه خانم نفس پر صدایی از ریه هایش بیر

 ..اتفاقات سخت و دشوار همه اینشوکه بودم،برام قابل باور نبود 

 اینبا  تو ذهن خودم نگاهی به شخصیت و برخورد خان بابا و مادر انداختم،یعنی این زن و مرد

 !باشن؟ محبت باتونستن تا این حد متواضع،خندان و سختی و داغ چطور می همه

اش با یک تصادف بسوزه! آه،خدایا احب فرزند بشی ولی روز اول مدرسهبعد از هشت سال ص

 ..ترسناکه واقعا  عظمت و بزرگیت 

نم چه گناهی معصومه خا اصال  چه گناهی داشت این وسط که سوخت؟  ساله هفتآخه یک بچه 

سال تو خفا و دور از چشم بقیه زندگی کرد اونم چه زندگی،زندگی با حسرت  همه اینداشت که 

 ..و عذاب وجدان

ر آتیش بزنی! اگ ش روزندگیبه  طور اینخوای اما مال تو نمیشه قرار نیست وقتی کسی رو می

بانو می سوخت و یران،نه اشدمینه خودش از کوه پرت  کردمیگرگعلی خشم و نفرتشو مهار 

 ..شدمینه دل چند خانواده داغدار 
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 ..سوزونهنگذری آتیشش اول خودتو می ارزش انتقام و نفرت نداره..اگه چیزی هیچ واقعا  

ه قهر هم بایک عشق بچگانه دنیا برام به آخر رسیده بود و  به خاطرچقدر من احمق بودم که 

 هاینعمتشکرت که بهم فرصت دوباره دادی تا قدر  ..خدایاشدنمیبودم و رخت عزا از تنم جدا 

 ..زندگیمو بدونم و بتونم در کنار خانوادم شاد زندگی کنم

-لها دبه نداشتن که این جای بهدونیم.کاش که داریم از دست ندییم قدرشو نمیتا چیزی  هاآدمما 

 ..زنیمکنیم تا کمتر غر بهست فکر  که به زندگی ما هاخیلیها و حسرت بسته بشیم یکم به داشته

 .دستی روی شونه معصومه خانم کشیدم و بهش دلداری دادم

تر به چهره خان بابا و مادر چشم دوختم.چقدر و خیلی عمیق رفتم غذاخوریموقع شام به سالن 

 .هایی بودن از سمت خدابودن انگار فرشته داشتنی دوست

حس خوب و قشنگی ،دم و جای این حس بدازش عصبی نبو حتی دیگه از نادر هم بدم نمیومد و

از دست  رویک غفلت رفیقش  به خاطر.کسی که کشید سختیداشتم.. نادر هم تو زندگیش خیلی 

 .روی ویلچر سالتو کما بود و چندین  دو هفتهداد خودش 

ه کنکه می هر کاری به خاطرکسی  کسی رو قضاوت نکنیم هر وقت هیچما باید یاد بگیریم 

 ..یمخبربیما  قطعا  که  دلیلی داره

جام موندم.. با  از مرکز اومدم بیرون و تو حیاط بودم که با صدای نادر سر  بعد از خداحافظی

 ..های تندتری خودشو بهم رسوند و من با لبخند برگشتم سمتشدمق

 !ببخشید خانم شریفی_

  .وددونستم و برام حل شده بمی رو هااینهنوز جدی و خشک بود اما دلیل همه 

 بله؟_

براش سخت بود حرف بزنه ولی هر طور بود دوباره به حرف اومد و گفت: شما چقدر دآلرام 

 خانم رو میشناسید؟

دآلرام رو بیشتر بشناسه اومده سراغم.اما خب ازش  که اینپس درست حدس زده بودم،برای 

 دلگیر نبودم و قصد انتقامم نداشتم.با خوش رویی گفتم:چطور مگه؟

بهشون نزدیک هستید که بتونم راجبش چند سئوال  قدر اینبدونم شما  خواستممی که نایبرای _

 !ازتون بپرسم یا خیر

یلی راجب خانواده و خواهرشون راستشو بخواید با برادرش آشنا هستم و شاگردم بودن و خ_

 .خورهدونم به درد شما نمییی که من میدونم.. یعنی چیزهانمی

 !متوجه نشدم_

ر بپرسید چطو از منم اینکه با خواهرشون ارتباطی ندارم که بهتون کمک کنم ولی اگه منظور_
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 .ای هستن می تونم بگم خانواده خوب،ساده و محترمی هستنخانواده

 ..ت:یعنی کاری نمیشه کردفون حالت جدی گهم باای به ابروهاش زد و گره

 ..کنهخودش صحبت می با با تعجب بهش نگاه کردم بیشتر لحنش شبیه این بود که داره

 !ببخشید چیو نمیشه کاری کرد؟_

 ..به خودش اومد و گفت:هیچی

 ..دونه باید چیکار کنهامید شده و نمی دیدم امیدی که داشت نا

 ازش خوشت اومده؟_

 ..بیشتر بشناسمش خواستممیلحظه دوباره اخم کرد و گفت: با تعجب بهم زل زد و بعد از چند

 !دممیمیاد با کمال میل براتون انجام  من بر خب اگه کاری از دست_

ید گفت  انگار دوباره امیدوار شده و دری به روش باز شده قامتش راست شد و گفت: خب شما که

 .با خودشون ارتباطی ندارید و نمیشناسیدش

 ..تونم بشناسمش و باهاش ارتباط نداشته باشم کهبله گفتم ولی نگفتم که نمی_

 تونید بکنید؟چیکار می اآلنخب _

 د؟ا شما باهاش آشنا بشیخواید من باهاش آشنا بشم یخواید؟میدر واقع شما چی می_

با شک و تردید گفت: درسته نمیشناسمش ولی برخورد برادر و خودشونو که دیدم مشخص بود 

خوام خودم باهاش آشنا ن)نفس عمیقی کشید و ادامه داد(میه و خانواده داری هستموج هایآدم

 ..نیست شزندگی..ولی باید اطمینان پیدا کنم کسی تو بشم

 .دممی.تو همین چند روز آینده به شما خبر فرماییدمیبله درست _

 .ممنونم.خب مزاحمتون نمیشم_

 !خدا نگهدار.کنممیخواهش _

 !شب خوش_

 ..باهم خداحافظی کردیم و سوار ماشین شدم و به سمت خونه حرکت کردم

ود شخصیتی ب بهش نزدیک بشه.ولی خوشم اومد پسر با خواستمیه بود و نادر به دآلرام دلباخت

که همون شب سوءاستفاده نکرد و بخواد شماره بده یا شماره بگیره..فقط موندم آدم به این 

و خجالتی خوشش اومده..کسی که مسلما با موقعیت  آرومدختر  هیمغرور بودن چطور از 

خواد بره که نه نمیشنوه ولی سراغ یک دختری میره اجتماعی که داره رو هر دختری دست بذا

  ..دلباختهبهش هم هم صحبت شدن و  فقط چند ساعت با

تونستم شماره دآلرام از علیرضا بگیرم و از زیر زبونش ؟ میدقیقا  م کردمیحاال من باید چیکار 

م شدمیرام کسی تو زندگیش هست یا نه ولی اگه من واسطه دوستی نادر و دآل واقعا  بکشم که 
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ش ادخانو رودونستم علیرضا خیلی . چون میشدمیشک علیرضا از دستم ناراحت و دلگیر بی

ضا به علیر رفتممیکنه..پس من باید چیکار کنم؟یعنی باید تعصب داره و ازشون مراقبت می

قبول کنه یکی به خواهرش  دهنمیچی باشه مرده و غیرتش اجازه  هر گفتممی؟اگه گفتممی

م..ولی نه! شدمیو خالص  گفتممینه  هیبود من کردم! خب  کاری چهیک بشه. ای خدا این نزد

کلی سختی و درد حق داشتن طعم خوشی بچشند. مسلما اگه نادر به مادر هم از این خانواده بعد 

-محبتی که خان همه این در برابرتا بهشون کمک کنم؛ مدومیمادر اولین نفر سراغ من  گفتمی

 م بی تفاوت رد بشم؟ستتونمی         مادر به من داشتن چطور بابا و

اشم و ق باهاش راحت بتونستم مثل ساباتفاقی افتاده بود که دیگه نمی حاال بین من و علیرضا هم

چی خیره  م.. وای دارم از فکر کردن منفجر میشم،خدا خودت بهم کمک کن هرهم صحبت بشی

 ..تفاق نیوفتهپیش بیاد و دلخوری و ناراحتی هم ا
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یش پ کنندهناراحتاعتراف علیرضا سعی کردم فاصله بینمون بیشتر کنم تا اتفاق  بعد از  

 ..دادمینیاد.البته علیرضا هم متوجه برخورد سردم شده بود ولی خب واکنشی نشون ن

یرون بهم علیرضا از کالس بره ب کهاینبعد از کالس وسایلمو جمع کردم و قبل از 

 گفتم:علیرضا؟

 !برگشت سمتم و گفت:جانم

 میشه شماره دآلرام داشته باشم؟_

 البته که میشه..ولی چرا؟_

 .هم آشنا بشیم دوست دارم بیشتر با طوری همینهووم.._

لبخندی زد و گفت:راستشو بخوای بعد از اون شب دآلرامم کلی از تو خوشش اومد و ازت 

 ..کردمیتعریف 

..آخه کیه که شدمیم و قند تو دلم آب شدمیخیلی خوشحال  کردمیزم تعریف یکی ا هر وقت

 !بدش بیاد بقیه از شخصیتش خوششون بیاد؟

 ..جدی؟منم ازش خوشم اومد.ولی عکس تو خجالتی و کم رو هست_

 ..دهمیآره.اما اگه با یکی صمیمی بشه اون رو دیگه شو نشون _

 ..شماره دآلرام برام بخونهلبخندی زدم و منتظر موندم از موبایلش 

 .هم خداحافظی کردیم وقتی شماره شو گفت ازش تشکر کردم و با

شروع کردیم چون موقع امتحاناتشون بود  هابچهرفتم بالفاصله کالس درس با که  خونه امیدبه 

 ..و به کالس تقویتی نیاز داشتن

از گره اخمش یکم شل کرده تری با نادر داشتم و اونم قع شام خوردن برخورد صمیمی و گرممو

زد تا من خودم از طرف دآلرام هست ولی حرفی نمی بود. مشخص بود که خیلی منتظر خبری

            .     ش بهش خبر بدمموقع به

 

اما  گرفتم بعد،تو مسیر خونه امید بودم و تصمیم گرفتم به دآلرام زنگ بزنم.. شمارشو روز  

آشنا بوده جواب نداد و براش پیام فرستادم و  شماره نا که این به خاطرجواب نداد،احتمال دادم 

 ..گفتم مهتاب هستم و بعد از دو سه دقیقه دوباره شمارشو گرفتم که جواب داد

 ..سالم دآلرام خانم_

 ..با صدای که مشخص بود خوشحاله با گرمی جواب داد

 سالم عزیزم.خوبید؟_

 ؟تو خوبیممنونم._
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 !که بهم زنگ زدی مرسی عزیزم..تعجب کردم_

 خنده ریزی کردم و گفتم:چرا؟

 !هووم..آخه انتظارشو نداشتم_

تو همینم شمار به خاطررو دیدیم اما خب خیلی تاثیر گذار بود.همدیگه بار یکآهان.درسته فقط _

 ..از علیرضا گرفتم که از این به بعد بیشتر همدیگه رو ببینیم

 .هم ارتباط داشته باشیم که بیشتر با .خودمم دوست داشتمکنممیبازم ازت تشکر _

 ببینیم؟رو نظر بودیم خبر نداشتیم!نظرت چیه فردا همیدیگه هم هم پس با_

 !با تعجب گفت:فردا؟

 تونی؟آره..نمی_

 کجا و چه ساعتی؟،م به این زودی..باشهکردمیتونم.ولی فکر ننه..می_

پایه هستی.آدرس کافه رو برات  از رضایت کردم و گفتم:خوشم میاد که از همین اول ایخنده

 فرستم. ساعت یازده صبح.خوبه؟می

 آره خوبه مشکلی نیست.فقط مگه تو کالس نداری؟_

 ..ست منم مرخصی گرفتم شنبهپنجنه فردا _

 .باشه عزیزم.آدرس بفرست_

 !خوای خودم بیام دنبالت؟به ذهنم زد و گفتم:چیزه..می ایجرقه

 ؟دنبال من که چی بشه راه بیای همه این.اصال  نه،نه._

 .رههم فاصله ندا راه چیه..خیلی خونه ما و شما با همه این_

 !جوری اینبین شک و تردید گفت:هووم.باشه ولی زشته 

 .زشت چی چیه آخه؟ فردا ساعت ده و نیم میام_

 بگم؟ اآلنباشه.آدرس خونمون برات بفرستم یا _

و گاز گرفتم(نه..یعنی..یعنی آره بفرست خواد..)محکم سیلی به خودم زدم و زبونمنه نمی_

 .هول شدم لحظه یک کنممیعزیزم)نفس عمیقی کشیدم(ببخشید دارم رانندگی 

 !آخی. مراقب خودت باش نزنی به کسی_

برام  حتما  تو آدرس خونتون  بینمتمیواسم هست..خب عزیزم خیلی خوشحال شدم.فردا حنه _

 .بفرست

 ..منم خیلی خوشحال شدمحتما  باشه _

 ..خدا نگهدارقربانت عزیزم._

 !خداحافظ_
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.. وای دختر داشتی گند دادم صدایی بیرون تر و پربار نفس عمیقگوشی قطع کردم و این

 !دوباره زدیمی

بروریزی کنم.نزدیک بود بهش بگم نه من آمعش کردم و نذاشتم بیشتر از این خوب شد سریع ج

  ..موند نه واسه علیرضااسه من میخودم آدرس خونتون رو بلدم اون وقت نه آبرو و

 

مانتو ساده مشکی کوتاهی پوشیدم که روش کاپشن جین با شلوار جین که هردو آبی پررنگ 

بودن ست کردم و شال و کفش مشکی اسپرت.موهامو فرق وسط زدم و جلو موهامو بیرون شال 

 .کامل شد و از خونه زدم بیرون چیز همهریختم،با یک رژ قرمز 

شو .شمارنشوبیست دقیقه رسیدم رو به روی خونهها خلوت بود و بعد از خیابون شنبهپنجروز 

 .گرفتم و گفتم پایین هستم

لحظه بعد با پالتو زرشکی که همراه شلوار و شال کرم ست شده بود دآلرام اومد بیرون و با  چند

ز ز گذاشتم و ماشین ادادیم و روبوسی کردیم. پا روی پدال گا دست هم بالبخند سوار ماشین شدم.

 ..جاش کنده شد

 !چطوری؟مشتاق دیدار_

 .ببینیم که به لطف شما شدرو خوبیم مرسی..منم خیلی دوست داشتم دوباره همدیگه _

 .تو؟؟راحت باش کنیمیشما،شما  قدر اینگفتم:شما؟ چرا  با لبخنداخم تصعنی کردم و 

وقتی نمایشگاه اومدم دومین بارم  بار یککه اعتراض کردی..  دو بار هست اآلنخندید و گفت:

 ..اآلنهمین 

 .غریبه هستیم کنممیخب راست میگم دیگه.احساس _

 ..حتی با خانواده خودم کنممیصحبت  طورهمینه هم باباور کن من _

 !باهات صحبت کنم طورهمینخوای منم یعنی می_

 ..کنممیحبت که راحتم ص طور همینکه راحتی صحبت کن چون منم  هر طورنه،تو _

 ..سری تکون دادم و لبخندی زدم

هم داخل شدیم.هر دومون هوس اسپرسو داشتیم به همراه  به روی یک کافه نگه داشتم و با رو

 .کیک شکالتی

اد دانشگاه زی هایستدوبهش گفتم:زمان دانشجویی با  با لبخنددآلرام نگاهی به کافه انداخت و 

 ..میومدیم اینجا

 ..خیلی قشنگیه چه خوب.جای دنج و_

 .و مشغول نوشیدن قهوه شدیم آوردگارسون سفارشون رو  زمانهم
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 !،دوران خیلی خوبی داشتیمبه خیریادش _

 هم در ارتباط نیستید؟ ؟مگه دیگه بابه خیرچرا یادش _

های خودش شد که منم کس رفت و درگیر روزمرگی با یکی دونفر چرا!اما بعد از دانشگاه هر_

 میان و میرن ولی هاآدمچیزی که هست تو این طول زندگی خیلی  هیتثنا نیستم.از این قاعده مس

مو با کیک خوردم و ادامه باشن!)باقی مونده قهوه ندگارومتو ادامه زندگیتم  ونشهقرار نیست هم

 .برم شلوغ کنم و از رفیق بازی خوشم بیاد و دادم( راستشو بخوای منم آدمی نیستم که خیلی دور

 زدنم کامل به گوش بود و حواسش به من بود و با لبخندی گفت: درست میگی.هرزمان حرف 

ای هست.ولی آدم به د تو گذشته بمونه چون کار بیهودهکس درگیر زندگی خودش میشه و نبای

رفیق نیاز داره به کسی که اگر مشکلی پیش اومد اگر به کمک یکی به اسم دوست و رفیق نیاز 

 ..داره باشه و تنها نمونه

 تره و بام بزرگزنه..خواهرم سه سال ا،حاال فکر نکن من خودم هستمو خودمخب اینم هست._

و یا اتفاقی  هر وقتهم دوست بودیم و  از بچگی با طور همینهم خیلی رفیقیم زن داداشمم 

ایی هرفیق همچنینمشکلی برام پیش اومده کمکم کردن و نگذاشتن احساس تنهایی کنم.وقتی 

 .ه کسی نیاز ندارمدارم دیگه ب

 !یکم با کیکش بازی کرد و با شک و تردید گفت:علیرضا چی؟

با شنیدن اسم علیرضا هول شدم و یکم دست و پامو گم کردم..ولی با لبخند زدن سعی کردم 

 !خودمو کنترل کنم و گفتم:متوجه منظورت نشدم

 که علیرضا برات چه جایگاهی داره؟هووم..منظورم این  _

احساسش صحبت  در موردوسط آخه؟!یعنی علیرضا باهاش  آوردیرضا رو ای خدا چرا عل

 خواد بحث به علیرضا کشیده بشه؟دونه که میمی چیز همهکرده؟ یعنی دآلرام 

سا مه جز بهکه کردم و ادامه دادم( منظورم این   ایخندهعلیرضا برام بهترین رفیق غریبه هست)_

هم دیگه کمک هبهش اعتماد دارم و ب قدر یناو سحر اولین آدمی هست بدون هیچ نسبتی 

 .کنیممی

ی تونی به برادرم داری و مینگاه تامل برانگیزی بهم انداخت و گفت:خوشحالم که نظر مثبت

 !بهش اعتماد کنی

 .از من نباید تشکر کنی.از برادرت باید تشکر کنی که انسان خوبی هست_

 .مگمیلبخند ملیحی زد و با شیطنت گفت:باشه بهش 

 !نشون نمیدی.خندیدم و گفتم:شیطونی آروم

 !خب دیگه_
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 !تو از خودت بگو_

 چی دوست داری بگم؟_

 چی..رفیق بازی؟ هر_

و  هاخوشیهم صمیمی هستیم و تو  نه خیل ولی خب رفیق چندتایی دارم که خیلی با_

 !ی زیادی کنار هم بودیمهاخوشینا

 !ان شاهلل رفاقتتون پایدار باشه_

 .مرسی عزیزم_

 ..خوام برسموارد موضوع بشم و به چیزی که می وقت مناسبی دیدم که بیشتر

 عاشق شدی؟ تا حاال_

ار یهو میری سر اصل مطلب دختر آخه چرا بلد نیستی مقدمه چینی کنی؟باز که گند زدی..اول ک

 ..پرده؟ هیچی از این دنیا یاد نگرفتی بس که احمقیاونم بی

بار باعث تعجب من شد.متعجبانه نگاهش کردم و ر خنده که اینبا تعجب نگاهم کرد و یهو زد زی

 !خوام درس بخونمخنده گفت:نه بابا عشق چیه آخه؟میبا 

خوام درس بخونم خنده از لبم رفت و اخم کردم و سرمو انداختم پایین و به فنجون وقتی گفت می

 پیش عموش ترج با دخخالی از قهوه خیره شدم..یاد حرف محسن افتادم که تو پارک بحث ازدوا

ا هام درس بخونم.هعی..هنوز بعضی زخمخوگفت می کنی کارخوای چیکشید و ازش پرسیدم می

 ..کنیمیکنن و تا استخونت دردشو حس باز می با یادآوریشون سر

 چیشد؟چرا یهو حالت گرفت؟حرف بدی زدم؟_

..خب رفیق قدیمی افتادم هیاد سرمو به آرومی بلند کردم و لبخند کم جونی زدم و گفتم:نه عزیزم.ی

 !گهمیاز هر دختری بپرسی  که اینخوای درس بخونی!گفتی می

پسر مجرد  همه اینشوهری مینالن خواهر..من موندم همه دارن از بیم؟آره اینو نگیم چی بگی_

یچ ه درد سینگلی نداشته باشیم آخه..تازه ولنتاینم نزدیکه دیگه قدر اینچرا زن بگیر نیستن تا ما 

 ..پسری بهمون نزدیک نمیشه

..از حالتش خندم گرفتم و نالیدمیها ی به خودش گرفت و داشت مثل پیرزنحالت معتراضانه ا

 .گفتم: آخ آخ دل پُری داریا! خوب بود ازت پرسیدم تا یکم خودتو خالی کنی

 .مکردمیبا خنده گفت:نه بابا..داشتم شوخی 

 !هستی طبعشوخمثل علیرضا _

 خیلی شباهتی به ما نداره نهمنو علیرضا خیلی شبیه هم هستیم ولی نوشین  کال  ه میگن..آره هم_

 !ش نه ظاهرشقاخال
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منم متوجه شباهتت با علیرضا شدم ولی هنوز که نوشین رو ندیدم..البته منو خواهر برادرمم _

 .فازم فرق داره کال  همینطوریم.مجید و مهسا شبیه هستن بخصوص اخالق ولی من 

رسیده بودم و بیشتر پرس و جو کردن جایز نبود و دوست داشتم بیشتر  خواستممیوابی که ه جی

 مکردمیجورایی حس هی دادمیهم آشنا بشییم.دآلرام حس خیلی خوبی بهم  صحبت کنیم و با

 .کنیممیعلیرضا رو به روم نشسته و صحبت 

 ..کافه بخوریم نزدیک ساعت دو بود که تصمیم گرفتیم ناهار هم مهمان من همون

جای  تریننزدیکناهار خوردیم از کافه رفتیم بیرون و دآلرام که جایی کار داشت  کهاینبعد از 

 ..ممکن پیادش کردم و خودمم راهی مرکز شدم

راجب  هابچهو منم مشغول کار خودم بودم وقتی از  رفتمیکارهای مرکز به خوبی پیش 

از  ترگیرن و حتی بیشن که نمرات باالیی میگفتمیپرسیدم با امیدواری امتحاناتشون می

 رفتممی هر وقتمزحماتم نتیجه داده یا خیر. واقعا  بدن تا بدونم  ونشخودشون منتظر بودم کارنامه

..وقتم اضاف شدممیمرکز اول با معصومه خانم دیداری داشتم و بعد مشغول کارهای خودم 

م و میومدن پیش هابچه اوقات بعضیخوندم اب میداخل کتابخونه مینشستم و کت رفتممیمیوردم 

 نشستممیشون با جون دل هاحرفکه پای تمام  کردنمییا هم دردودل  کردنمیباهام مشورت 

ذار گتونستم خوب کنم یا تاثیرواقع اگه حال یک نفر می م..درکردمیو تا جای ممکن کمکشون 

سال پیش با این مرکز آشنا  تم..کاش چندو احساس مفید بودن داش شدمیباشم حال خودم خوب 

 شدم.می تربزرگتا چیزهای بیشتری یاد بگیرم و  شدممی

و خان بابا و مادر به نادر با اشاره فهموندم باهاش کار  هابچهبعد از شام موقع خداحافظی با 

 .دارم و داخل حیاط دنبالم اومد

 ..پا گوشم نم شریفی سرتر گفت:بفرمایید خاون خشک بودن ولی یکم مالیمهم با

 ..امروز با دآلرام صحبت کردم_

 ..اش دیدیم و حسرت به دل نموندیمیکم هیجانم به چهره

 خب؟چیشد؟_

 ید چیزی بشه؟خواستمیش کنم گفتم:مگه شما دوست داشتم یکم اذیت

 ..جا خورد از حرفم و باز خشک شد،ای بابا به منم نیومده یکم روی خوششو نشون بده

 !یا نههست  شزندگیید کسی تو رار بود بهم بگنه،اما ق_

که تازه فهمیده قضیه از چی قراره و گفتم:آها آره..ببخشید. امروز باهاش  زدم میخودمو به آد

 !صحبت کردم و فهمیدم که کسی تو زندگیش نیست

اش دیده ولی تغییر خاصی تو چهره کردمیهاش تو ظلمات شب حیاط رو هم نورانی برق چشم
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 ...خوشبختهو یا عصبی هست ،خوشحاله،تشخیص داد ناراحته شدنمی کال  ..دشنمی

 !مطمئنید؟_

 !مکردمیمطمئن نبودم راجبش صحبت ن_

 .پس خوبه_

 .اوهوم_

 چیکار کنم؟ اآلنخب _

کنه و با خودش با صدای بلند  مکان نقلانگار عادت داشت بین حرف زدن با طرف مقابل 

 .بشه صحبتهم

 زدم و گفتم:من باید بگم؟ لبخند شیطنت باری

 به خودش اومد و گفت:نه.اما چطور باهاش صحبت کنم؟

م چون با برادرش دوست هستم و تونم واسطه بین شما و دآلرام بشدونم.اما خب من نمینمی_

 تو زندگیش نیست ولی گفتم دآلرام کسی که اینخوام اعتمادی که به من دارند خراب بشه و نمی

 ..یا نهبخواد کسی تو زندگیش بیاد  دونماینو که نمی

کمک زیادی کردید به من. حاال خودم ؛کنممیاز شما خیلی تشکر  اینجا همبله متوجه هستم و تا _

 .کنممیپیدا  حلیراه هی

 کاری ندارید؟ با مند.خب کنیمیممنون که درک _

 !خیلی ممنونم.شب خوش_

 !خوش شما همشب _

 ..رکت کردمسوار ماشین شدم و به سمت خونه ح

                      ***************** 

 

 !یک هفته دیگه بدون هیچ خبر و هیجانی گذشت

م. یدکشمیصدایی داشتم و در کمال آرامش و بدون استرس نفس  و سرگی بیخیلی وقت بود زند

راهی مرکز  آموزشگاهبرم و بعد از  آموزشگاهکارم شده بود صبح سریع صبحانه بخورم به 

م که باز به خونه برگردم..خونه برام بیشتر شبیه خوابگاه بود تا محل زندگی با اعضای بش

 .خانواده

م اما کردمیدغدغه و خطری زندگی  هیچبیاین زندگی سوت و کور رو دوست نداشتم شاید 

 ..خب دست به کاری هم نزده بودم که هیجان داشته باشه

آور شده بود..دوست داشتم شب با خیال و کسل کننده خستهخوب نبود! آرومخیلی هم زندگی 
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 رایبهام سننباشم؛دوست داشتم مثل خیلی از هم هی دیگهاصبحراحت بخوابم و نگران صبح و 

خودم ارزش بذارم و حواسم به خودم باشه،تفریح کنم،استراحت کنم،کنار خانوادم باشم،مسافرت 

غرق کار شده بودم که تهش چی بشه؟ از خودم دریغ کرده بودم و  رو هااینبرم ولی همه 

ای فتح کنم که به چه قله  قرار بود"م براش گذشتم؟چیز همهقراره به چه چیزی برسم که از "

تی ده سال از عمرم م؟!وقکردمیاین سرعت و بدون لذت بردن از کوه و مناظر کنارش عبور 

قدر  بخورم و بگم کاش دارم حسرتش اآلنخوام به این سرمایه و جوونی که بگذره تازه می

 !دونستمفرصتی که داشتم رو بیشتر می

وردن آنیازی به پول درکنه اما من که ای خانواده و تفریحش وقت خالی میحتی یک مرد هم بر

 !خودمو زندونی کردم طور اینو سختی کشیدن نداشتم 

 ..تالش بودم حریص نبودم و برام اهمیتی نداشته اما عاشق کار کردن و وقت هیچبرای پول 

کاری که از پدرم به من و مجید به ارث رسیده بود،که همیشه سخت تالش کنیم و برای 

 ..یمده پول نشبن وقت هیچرویاهامون بجنگیم اما 

 !باید به خودم وقت بدم،باید به خودم زمان هدیه بدم برای زندگی کردن برای خوشبخت بودن

تونم با و دیگه نمیام.می دممیانصراف  موزشگاهآحسینی میگم از کار  آقایخرداد که شد به 

های خصوصی هم از پس زندگی کم هزینه خودم ی مشارکتی و پروژه گرفتن از شرکتکارها

 ..بیام بر

د معصومه خانم تا منو دیبه اتاق برم یکم استراحت کنم که  خواستممیکالس تقویتی تمام شد و 

 !فت:عه،دخترم اینجاییهای لنگ و سنگینش بیشتر کرد و گسرعت قدم

 لبخند زدم و گفتم:سالم معصومه خانم،کارم داشتید؟

 !ید اتاقشونن بابا باهاتون کار داره،گفتن برسالم به روی ماهت.خا_

 !باشه،ممنونم_

ای زدم که خان بابا گفت کج کردم و پشت در ایستادم و تقه راهمو به سمت اتاق مدیریت

 !بفرمایید

دیگه هم  آقایم خان بابا تنهاست ولی مادر و دوتا کردمیق شدم فکر در باز کردم و وارد اتا

 ..ولی یکی پسر جوونی بود که سرش پایین انداخته بود بود باالبودن که یکیشون سنش 

دادن با اشاره مادر کنارش نشستم که  متقابال  با صدای رسایی سالم کردم و جواب سالمم رو   

 !بودن روبروی ما خان بابا و اون دو آقا

 !همراهی دو مرد غریبه تونست داشته اونم بامی کاری چهتعجب کرده بودم که خان بابا با من 

شاید آقایی که سنش باالتر بود دوست خان بابا هست و این یکی که سنش کمه پسرش هست و با 
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 !خواستگاریمعرفی خان بابا اومدن واسه من 

زیر خنده و به این  زدممی حتما  دیگه بودم  با این تصور لبخندی روی لبم نشست و اگه جای

 !کنممیخندیدیم..منم به چه چیزهایی فکر فکرهای مزخرفم از ته دل می

باالخره سکوت شکسته شد وخان بابا رو کرد به من و گفت:دخترم ایشون)اشاره به مردی که 

 !ارنسمیعی دوست قدیمی من هستن که مرکز ترک اعتیاد د آقایسنش باالتر بود کرد(

و  نه نمایشگاه داشتیم ایشون هم اومداش دقیق شدم و یادم اومد شب یلدا کبه چهره لحظه یک

 .حسابی با خان بابا گرم گرفته بودن

لبخندی حواله پیرمرد کردم و گفتم:خوشبختم از آشناییتون!شب یلدا که اینجا مراسم بود شما هم 

 بودید،درسته؟

 !اشتن و دعوت شدیم ماهم با کمال افتخار اومدیمما گذ بله درسته،خان بابا منت سر_

 !سعیمی!شما بزرگوارید آقایخان بابا:نفرمایید 

 

 خب تا اینجا که به من مربوط نیست که ایشون کی بود و چیکارست..سکوت کردم تا خان بابا

 !ادامه بده

دی مرا یآقاخان بابا:ایشونم)اشاره به پسر جوون کرد که بدون هیچ عکس العملی نشسته بود(

ون دوره پاکیش قبال  کنن و البته خودشون سمیعی کار می آقایهستن که تو مرکز ترک اعتیاد 

 ..اونجا گذروندن

زنم چرا من رو خواستن پسر جوون ممکنه حدس بن کر کردم حداقل با معرفی کردتر شدم فگیج

 ..دونستمدمم نمیمن چه ارتباطی داشت که خوتونم بکنم اما مرکز ترک اعتیاد به و چیکار می

 !رو کردم به پسر و گفتم:از آشناییتون خوشبختم

های شتته بود و داشت با انگق سرد نشسم رنگی اکتفا کرد..رو پیشونیش عرفقط به یک لبخند ک

 .مشخص بود که اضطراب داره،کردمیدستش بازی 

که مشخص بود هایی ای داشت و لبنگاه کردم..صورت الغر و سبزه شاتر به چهرهیکم دقیق

اش موج ره شده اما معصومیت خاصی تو چهرهسیگار و مواد مخدر تی به خاطر

تا نزدیک دهانش کشیده شده بود نگاه همه رو به خودش  اشگونهچاقویی که وسط   .خطزدمی

 رو.شاید زمانی که معتاد بوده با یکی بدتر از خودش دعوا کرده و خط کشیدن گرفتمی

 ..صورتش

 وشمارلحظه سکوت خان بابا ادامه داد:خانم شریفی شاید تعجب کرده باشید چرا بعد از چند 

 .صدا زدیم و از شما خواستیم بیاید
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 !وای خان بابا چقدر خوبی آخه!زدی وسط خال

 !هم صمیمی هستید شناسی!خیلی باادامه داد:هانیه که می

 !هم نزدیکیمهبا تعجب گفتم:بله!من و هانیه ب

 ...ا هادی برادر هانیه هستنخان بابا:ایشون آق

 ..سریع سرمو چرخوندم سمت هادی و با تعجب و حیرت نگاهش کردم

و حتی  دادهدست ازنیه؟برادری که چندین ساله ها شدهاین هادی بود؟ گم واقعا  ؟بینممیدارم چی 

روبه روم نشسته؟ همین  اآلناز زنده بودن و مرده بودنشم خبر نداشت؟آرزو و نهایت هانیه 

سری که بیشتر مضطرب شده و داره ناخنفشو تو کف دستش فرو میبره و پاهاشو به لرزه پ

برای پیدا انداخته؟ آخه چطور ممکنه؟ چطور ممکنه هادی،هانیه رو پیدا کرده باشه؟ یعنی 

اومده سراغ  اآلن؟چرا اآلنسال  همه اینچرا بعد  اصال  کل شیراز به دنبال هانیه گشته ؟ کردنش 

  خواهرش؟

 ..کردمیهزار تا سئوال دیگه که داشت سرمو منفجر  و

 .تونستم بزنم و با دهن باز و حیرت به هادی سر به زیر خیره شده بودمهیچ حرفی نمی

 گفت:مهتاب جان خوبی مادر؟ محبت بامادر دستشو رو کمرم کشید و 

بم. ببخشید من به خودم اومدم و یکم سرمو تکون دادم و با گیج و منگی گفتم:عه..آره..آره خو

 برادر هانیه هستید؟ واقعا  خیلی گیج شدم.شما 

و با نگاه خسته و مضطربش گفت:آره من برادرش هستم)رو کرد به  آوردبار سرشو باال این

 ذاریدمعطلی واسه چیه؟چرا نمی قدر اینسمیعی و خان بابا(میشه من هانیه رو ببینم؟آخه  آقای

 ببینمش؟

 !کرد هر کاریکه نمیشه  عجله بار کن پسر.آقاسمیعی:هادی جان یکم صب

 ندیده!حتی وشمارسمیعی درست می فرمایند.نزدیک هشت نه سال هست که هانیه  آقایخان بابا:

.مشخص نیست با شده بزرگدختر بچه هشت ساله نیست  اآلنخبر نداشت. شما هماز زنده بودن 

 .شنیدن این خبر چه واکنشی نشون بده

خوایم شما بری اول با به من کرد و گفت:مهتاب جان ما میکرد.مادر رو قبول  اجبار بههادی 

 !آمادش کنی که برادرشو ببینه کمکمهانیه صحبت کنی و 

 با ترس و تعجب انگشت اشارمو سمت خودم گرفتم و گفتم:من؟!چرا!؟

 !دونی چطور باهاش صحبت کنیو می ترینزدیکمادر:چون تو به هانیه 

م خودم اآلنو با کالفگی گفتم:آخه من برم چی بگم؟راستشو بخواید  هنوز گیج و منگ بودم

چقدر تو  کشیدهسختیسال تازه یاد خواهرتون افتادید؟نگفتید این دختر چقدر  همه اینگیجم.. بعد 
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 ی زجر کشیده؟ چقدر براتون اشک ریخته؟خبربی

 ..زدنمیرفی م،منتظر جواب بودم ولی هادی حکشیدمیعصبی شده بودم و تند تند نفس 

چهارساله که پاکه.خیلی هم دنبال خواهرش  اآلنسمیعی رو کرد به من و گفت: هادی جان  آقای

بود حتی رفت سراغ مادر و پدرش ولی مادرش به گفته فامیلشون کارتن خواب هستن و خبری 

! هادی همه کنهمیکوب کشیدن مواد زیاد سنگ به خاطرازشون نیست.پدرشونم بعد از آزادی 

هانیه ممکنه اونجا رفته باشه،رفته ولی کسی از هانیه خبر  زدمیها و جاهایی که حدس بهزیستی

ذات خوب و قابل اعتمادش ما استخدامش کردیم  به خاطرپاک میشه  که ایننداشته! هادی بعد از 

-بهجرت هم اوناتا کنار خودمون بمونه و به بقیه کسانی که میان اونجا و دردی که هادی کشیده و 

هانیه خانم رو خریداری کردم و  تابلوهایاش کردن کمک کنه! بر حسب اتفاق بنده یکی از 

بردم تو اتاقم داخل مرکز زدم.وقتی هادی امضاء هانیه مرادی پایین تابلو دید شک کرد که 

تر از همه چون بچگی نقاشیش خیلی خوب بود و مهم هانیه گفتمیممکنه خواهرش باشه چون 

 ما بیشتر کردمیسرپرست زندگی  ی بی سرپرست یا بدهابچهل مرکز نگهداری از هانیه داخ

 !مطمئن شدیم ممکنه این همون هانیه گمشده ما باشه..االنم که اومدیم اینجا

ای بیش هر کاری توانایی و ما بندهه تو ب واقعا  !رسممیعظمتت به جنون  همه اینخدایا دارم از 

س ک ای نور امید تو دل نداریم شدنی میشه و گمشده هرکه ذره کاریهر نیستیم..اگر تو بخواهی 

 ..پیدا میشه

گفتم:یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور...کلبه حزان روی شود گلستان غم  ناخودآگاه

 ..مخور

 .همیش ترنزدیکاش داره م کرد که امیدوار شده و به گمشدهباال و لبخندی نثار آوردهادی سرشو 

 ؟کشیمیابا:خب مهتاب جان این زحمت رو شما خان ب

 !ای رو به منتظرش برسونمباید به خودم ببالم که خبر گمشدهبا لبخند گفتم:چشم.

 که از کجا شروع کنم و رفتممینیه..تو راه با خودم کلنجار ها اتاقاز جام بلند شدم و رفتم سمت 

دم اما وقتی در اتاقش زدم و داخل تا جمله برای آغاز کردن آماده کر چجوری بهش بگم!هزار

و  من ایدقیقهچند تا از هم اتاقیاشم کنارش بودن که ازشون خواستم  یادم رفت..دو چیز همهشدم 

 ..هانیه رو تنها بگذارند

 .کرد وجورجمعخوند،لبه تختش نشستم و خودشو داشت درس می رو تختش دراز کشیده بود و

 ..خوبی رخ بده هایاتفاقبیام و  ر بزرگ برخدایا کمکم کن بتونم از پس این خب

 امتحان دیگه موندی؟ چند تاتونستم لبخند بزنم و گفتم: زور به

 !وتا دیگهپس فردا زیست داریم،زیست امتحان بدم میشه د_
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دونم وگرنه کمکت ی فیزیک بودم و چیزی از زیست نمیهووم..خوبه. حیف که ریاض_

 !مکردمی

 !خوندم خیلی مشکلی باهاش ندارم زیاد  مرسی عزیزم..حاال_

 !امیدوارم بهترین نمره رو بگیری_

 .وای خدا کنه،خیلی خرخونی کردم_

 !گیریمیکه بهترین نتیجه  حتما  نگران نباش _

 !ان شاهلل_

 هانیه؟_

 !جانم؟_

 ..دوباره زبونم قفل کرد و به لکنت افتادم،باز نفهمیدم باید چجوری سر صحبت باز کنم

 آرزوت چیه؟ ترینبزرگیعنی چیزه..میگم.._

سال دیگه که کنکور دارم پزشکی قبول بشم،چون  با تعجب گفت:من؟خب دوست دارم چند

 .عاشق پزشکی هستم

 همین؟_

 !تونم واسه خودم داشته باشم؟دیگه چه آرزویی میآره خب.._

 که آرزو نداری روزی از هادی خبری برسه؟منظورم این  _

 ستاهزندداداشم  که این..کشممیشب و روز با فکر هادی نفس تکون داد و گفت: تأسفسری از 

یشم..هه شاید باور نکنی ولی خب حقیقته.اونها زندگی نم نمدلتنگ بابا،ماما اصال  دونی ..مییا نه

معتادم شد ولی همیشه  که اینمنو برادرم رو خراب کردن.هادی خیلی مهربون و خوب بود.با 

مراقبت  بودالشی که شب تا شب خونه ما بساطشون پهن  هایدمآو از اون  کردمیبت حبهم م

دیگه  ی بمونم؟خبربیکه آسیبی به من وارد نکنن. ولی خب چقدر باید منتظر بمونم و تو  کردمی

 !هایی که داره عادت می کنهآدم به درد

 ..دستشو گرفتم و نوازش دادم

تر و بهتری! سن های خودت بزرگهمدرد کشیدی!اما تو از خیلی  قدر اینعزیزم که  متأسفم_

آسیب وارد میشه.ولی تو  شونهابچهکنن که ناخواسته به مادرو پدرها کارهایی می اوقات بعضی

اگه تو دام اعتیاد نیوفتادن برات بهترین پدرومادر  قطعا  نباید از پدر و مادرت متنفر باشی.

 !خوام بهت خبری بدم! من میشدنمی

 شد سرجاش نشست و بین شک و تردید گفت:چه خبری؟ مانگار متوجه منظور

 ال  اصو حالشم خوبه خوبه!باورت میشه؟ هادی پیدا شد! استهزندلبخندی زدم و گفتم: برادرت 
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 ..هادی خودش اومده سراغت

 وتو رتر فشرد و با التماس و بغض گفت:مهتاب محکم دست موهاش ریخت و بی اختیار اشک

 !جون عزیزت باهام شوخی نکن تو رو؟ استهزنددی راست میگی؟؟ یعنی چی؟؟؟!ها

گم.هادی خودش اومده سراغت! ه زد و گفتم:به خدا دارم راست میهام حلقمنم اشک تو چشم

 !پاک شده، دیگه معتاد نیست

 افتاد و گفت:آخه چطور ممکنه؟چجور منو پیدا کرد؟ هقهقبار به این

کز مر هیخرید، تو روستان خان بابا تابلو خودت باعث شدی پیدات کنه!شب یلدا یکی از دو_

واسه ترک اعتیاد داره..تابلو تو اتاق کارش بوده و چون تو پایین نقاشیت امضاء کرده بودی و 

ه نقاشی که دید شک کرد تو باشی!همین شد که همدیگه پیدا کردمیهادی هم اونجا کار 

 کردید!باورت میشه خودت سر نخ دادی؟ باورت میشه هانیه؟

-ک کردم و گفتم:خدا همیشه به بندههامو پا..اشککردمیتشو گذاشت جلو صورتش و گریه دس

 !کنه و حواسش هست!فقط باید صبور باشیم تا زمانش برسههاش نگاه می

 کجاست؟ تو اونو دیدی؟ اآلنبین گریه و بُهت گفت:

 !ر تو هستتو اتاق خان بابا منتظ اآلنقرار بود! آره من دیدمش!خیلی واسه دیدنت بی_

 اینجاست؟ اآلن:و گفتمثل فنر از جاش پرید 

 !آره..تو اتاق مدیریته_

به  آینه ببینه وخودشو ت که اینسریع روسری پوشید و بدون  کردمیکه داشت گریه  طورهمون 

 جای بهشوق و هیجان داشت که  قدر اینسمت پایین می دویید منم سریع پشت سرش رفتم و 

 هاپلهاز پیچید..اش تو سالن میپایین رفت و صدای گریه هاپلهره تند تند از با آسانسور ب کهاین

رفتم پایین و رو به روی اتاق مدیریت ایستادم.. هانیه و هادی تو بغل هم بودن و داشتن واسه 

و همدیگه رو صدا می  کردنمیاز ته دل گریه ،کردنمیسال دوری و دلتنگی گریه  همه این

و باز با گریه  کردنمیو همدیگه رو نگاه  شدنمیو بغل هم بودن و از هم جدا ثانیه ت زدن.چند

 ..وردنابه آغوش هم پناه می

سمیعی از اتاق  آقایریخت مثل من.. بعد از چند لحظه خان بابا،مادر و مادر هم اشک شوق می

 .اومدن بیرون تا خواهر و برادر رو تنها بگذارند

فس عمیقی کشید و گفت:خدایا شکرت که این خواهر و برادر رو داخل حیاط رفتیم و خان بابا ن

اشک ریختن دود از  جای بهو  کشیدمیسمیعی که داشت سیگار  آقایبهم رسوندی)نگاهی به 

هم تا ب بیرون کرد(خدا از مردونگی کمت نکنه. اگه تو نبودی معلوم نبود این دو دادمیریه هاش 

 .یا نهبرسن 
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ن خان بابا. کار و خواست خدا بود ما فقط وسیله بودیم. من باید از تو سمیعی:این حرف نز آقای

 ..رو به سرپرستی قبول کردید و نگذاشتید به راه بد کشیده بشنهابچهو مادر تشکر کنم که این 

پیش  خوانمیخواید چه تصمیمی بگیرید؟ مشخصه این خواهر و برادر مادر:خب حاال می

 .یم جداشون کنیمتوننمیهم  همدیگه باشن و ما

ی . هادبدیمتونیم به همین راحتی سرپرستی هانیه به برادرش خان بابا: درسته ولی ما هم نمی

خواد از هانیه مراقبت کنه؟بعدشم درسته هادی ترک جرده و خونه و زندگی نداره.کی میهنوز م

 !هیا نکرده اما باید زمان بیشتری بگذره تا بدونیم از پس این مسئولیت برمیاد 

سمیعی:خان بابا از بابت هادی و وضعیت رفاه و از نظر مادی خیالت راحت باشه. هادی  آقای

انشو پس داده آدم گیره و امتحسه مشاوره و کارهای دیگه حقوق میسرایدار مرکز هست و وا

 تر از خودش برکتونه از پس خواهر کوچیست. فقط راست میگید آدم مجرد نمیکاری هدرست

 !مشکل بزرگیه هیخودش  بیاد و این

ی ی نباشه نظرادببیگر بحث بودم به حرف اومدم و گفتم: اگه من که ساکت بودم و فقط نظاره

 ..بدم

 !خان بابا:این چه حرفیه دخترم!شما کمک بزرگی به ما کردید.بفرمایید

 تباط،لطف دارید!به نظر من چند وقتی هانیه همین جا بمونه و با برادرش در ارکنممیخواهش _

س از پ واقعا  هم آشنا بشن! اگه دیدیم هادی  سال دوری جبران بشه و بیشتر با باشه تا این چند

بمونه،چون هانیه محصل  م که تا موقعی ازدواج نکردی هانیه اینجامیاد بهش بگی مسئولیت بر

 ودوج بابیاد.اگه هادی تونست همسر خوبی پیدا کنه که  تونه از پس خونه داری برهست و نمی

 !هم زندگی کنن وقت باهانیه مشکلی نداشته باشه اون

 !بدیمتونیم انجام لتی هستی!این بهترین کاریه که میخان بابا:الحق دختر با اصا

 !اصالتی هستی تر باخالحق د گفتمیخان بابا  زدممیحرفی  هر وقتتو دلم خندیدم،

ن بعد ا کامل با شرایط وقف پیدا کنت بدیمتونیم بهشون فرصت سمیعی:اینم فکر خوبیه و می آقای

 !مکنی کارتصمیم بگیریم که چی

 !هم زندگی کنن با و هادی قبول نکنن و بخوان زودتر خان بابا:ممکنه هانیه

هادی بد  اگه شما هم!کنیممیمادر:اینو بسپارید به من و مهتاب خانم.خودمون هانیه رو راضی 

 .دُعنقی کرد وارد کار بشی

چی اصرار کر  بودیم که یادمون رفت موقع شام هست..خان بابا هر غرق صحبت شدن شده

تونه اما هادی با خوشحالی قبول کرد و ا بمونه گفت باید بره خونه و نمیسمیعی شام کنار م آقای

 .شام کنار خواهرش و ما موند
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شناخت..موقع شام همش با هادی صحبت خوب بود و هانیه سر از پا نمی هابچهحال همه 

مشکلش حل شده و تونست  هابچه..خیلی خوشحال بودم که یکی دیگه از خندیدمیو  ردکمی

ا ت شدمیمشکالتش که داشتن حل  ونشو از ته دل خوشنود باشه..کاش همهشو پیدا کنه گمشده

 .دیگه حسرتی تو دلشون نمونه

ماره تماس بعد از شام هانیه و هادی با نارضایتی و ناراحتی از هم خداحافظی کردن ولی ش

هم در تماس باشن و هادی قول داد زود به زود بیاد به هانیه سر  روز با همدیگه گرفتن تا هر

 ..بزنه

 ..و راضی کردن هانیه که باید بیشتر پیشمون بمونه راهی خونه شدم هابچهبعد از خداحافظی با 

یبایی دسته گل ز وقتی به خونه رسیدم هیچ خستگی و کسلی نداشتم کنار مادر و پدرم نشستم و

که براشون از گل فروشی گرفتم تقدیمشون کردم.تا ساعت نزدیک یازده که ساعت خواب بابا 

م از ه بود کنار همدیگه نشستیم و اتفاق امروز براشون تعریف کردم که خیلی خوشحال شدن..با

دیگه هم مون کناریم که چه روزهای خوبی داشتیم همههر دری حرف می زدیم و یاد قدیم کرد

 ..فاصله و جدایی نبود همه اینبودیم و خبر از 

اومدم بیرون و با دیدن علیرضا تعجب کردم،چون بعد از کالس ده دقیقه بیشتر  آموزشگاهاز 

موندم و کارهامو انجام دادم و با علیرضا خداحافظی کرده بودم..با تعجب رفتم جلوتر  آموزشگاه

 و رو بروش ایستادم

 گه نرفتی؟هنوز اینجایی؟م ارچ_

 !عینک آفتابیش از چشمش برداشت و گفت:نه،منتظر تو بودم

 منتظر من؟_

 !آره_

 چرا؟_

 شدمیباال و با نگاهی که غم رو  آوردلحظه بعد سرشو  سرشو انداخت پایین و سکوت کرد..چند

سرد شدی و  قدر اینراحت ازش خوند بهم زل زد و خیلی مظلوم گفت:مهتاب چرا چند وقتیه 

 میگیری؟تحویل ن

و  بینیممیروز که همدیگه  تحویل نگرفتم؟واال هر تو روخودمو به اون راه زدم و گفتم:من کی 

 بارم اگه زنگ زدی یا پیام دادی جواب دادم..دیگه باید چیکار کنم؟ هر

 کال  یکم کالفه بود و گفت: خیلی خوبم متوجه منظورم شدی!از وقتی اون نامه رو خوندی 

 با که هر بارسالمم کنم علیک میگی اما اون مهتاب سابق نیستی! کنییمعوض شدی!آره سالم 

 و میری!مگه چیشده؟ کنیمیعوض رو هم حرف میزنیم خیلی سرد جواب میدی و سریع بحث 
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دیدم راه فراری ندارم حالت جدی به خودم گرفتم و گفتم:ببین علیرضا این فاصله برای 

 !دوتاییمون خوبه

به؟ من این فاصله رو دوست ندارم!مگه از من کار یا حرف اشتباهی چرا واسه دوتاییمون خو_

 دیدی؟

مون بوی رفاقت و داری!اما من تا وقتی که رابطه نه،تو همیشه بهترین برخورد رو داشتی_

 !ترسیدممیباهات راحت بودم و از چیزی ن دادمی

-طهب تا وقتی رابگفت:یعنی چی مهتاتر کرد و دبلن صدا شویکم ،عصبی شدواز حرفم ناراحت 

تو خیالت راحت بود و ترس نداشتی؟مگه من چه کار اشتباهی کردم؟  دادمیمون بوی رفاقت 

ترسی؟ از من؟ از منی ؟از چی میکنیمیمگه چه نگاه بدی بهت داشتم که ایطور باهام صحبت 

ه چیزی ناراحت کنم و دلم نمیاد خاری تو پات بره؟ چ تو روبه خودم جرات ندادم  وقت هیچکه 

 !؟ من فقط مردونگی کردم و خواستم از حقیقت خبر داشته باشیشده عوضبین منو تو 

سایید که مشت گره دندون هاشو بهم می تونست حرفی بزنه و داشتاز عصبانیت دیگه نمی

 ..خوردشم از نگاهم دور نموند

 ؟ من فکر کردمکنیمیآخه؟ تو جای من باشی چیکار  کنیمیچرا داری شلوغش _

رابطه ما فراتر از این  وقت هیچرفیقیم!حرفی که روز اول خودت بهم زدی!بهم گفتی 

!ولی چیشد؟هان؟ جلو رفت خیلی هم جلو!تو جای من! وقتی ببینی رفیقت عاشقت شده رهنمی

و  یکنمی؟ میگی باشه عزیزم بیا منم عاشقت میشم؟ یا میای فاصله رو رعایت کنیمیچیکار 

ازم شاکی  طور اینم که کردمیاحترات رو بهش میگی؟ من به تو چه بیابخیلی محترمانه جو

 !شدی؟ طلبم کارم شدم تازه

و  کردمیزدم!با بُهت و تعجب بهم نگاه  هاییحرف ینهمچمپرم رفت باال و آدونم چرا یهو نمی

ه نم یشتر از این نتونست جلو خودشو بگیره و داد زد: ..دیگهشدمیهاش دیده هنوز خشم از چشم

خوای منو به چه دادگاهی ببری به جرم عاشقی برام حکم لعنتی عاشقت شدم!چیکار کنم؟ می

دله  نداشتم.اما وقتیم و نگاه بدی بهت دادمیبرات انجام  هر کاریببرن؟ تا وقتی که رفیق بودیم 

 صاحبم عاشقت شد حرمت این رفاقت و این اعتماد رو نگه داشتم و پامو از گلیمم درازتربی

نکردم..اومدم مثل آدم حرف دلم بهت زدم ولی تو خیلی قشنگ و راحت گفتی نه،چرا؟چون منو 

 عنوان به! چرا حرف حساب حالیت نمیشه؟ وقتی میگم دوستت دارم بینیمیرفیق  عنوان به

کرده بهم نگاه کن!هرچی بیشتر دارم  خواستگاریکسی که ازت  عنوان بهیک آدم بهم نگاه کن 

 !تو داری بدتر میشی مهتاب! دیگه بسه کافیه کنممیصبر 

بار نوبت من بود که با دهن باز و بین بُهت و حیرت به علیرضا چشم بدوزم و بدون این
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 ..خداحافظی سوار ماشین شد و جوری گاز داد که به دو ثانیه نکشید از کوچه محو شد

 .. مدادمیبا حرص بیرون سوار ماشین شدم و سرمو به فرمون ماشین چسپوندم و داشتم نفسمو 

با  یاد؟م از دستم بر کاری چهتونم دوستش داشته باشم آخه من باید چیکار کنم؟ وقتی نمیای خدا 

 ورگ اصال  شوهر و عشق زندگی بهش نگاه کنم؟ عنوان بهتونم چه زبونی بهش بفهمونم که نمی

پیش بره؟وقتی کسی  طور نایچی ازدواجه.. اوف،چرا باید زندگی من  پدر شوهر،متنفرم از هر

-قانه دوستت داره ولی تو هرگز نمیخواد و زمانی که یکی عاشنمی تو روخوای که اون رو می

 !تونی عاشقانه دوستش داشته باشی

تونستم برای خوشحال خوری گذاشت رفت ولی من که نمی!علیرضا با دلشدنمیبدتر از این 

 !مکاری انجام بد دروغ بهشدنش دروغ بگم یا 

 ..نگاهی به قلبم انداختم تا ببینم علیرضا چه جایگاهی داره

تونه باشه دختری می کار و مهربون،کسی که آرزوی هریک آدم باشخصیت،قابل اعتماد،درست

من  شور بخت..نه برای من که درد بزرگی از عشق تو سینم دارم و تو این شرایط  جز بهالبته 

وقته محسن رو به باد فراموشی سپردم ولی تاثیرات بخوام به عشق فکر کنم!درسته خیلی 

تونستم احساس و چطور می شدنمیپاک  چیزی هیچمونده با  مخربی که روی روح و روانم جا

-تونستم تضمین بدم که میدم؟چطور میپاک یک مرد رو به بازی بگیرم و بهش قول وصال ب

شته جا بمونه اما تاثیرات مخرب یک تونم براش معشوقه مناسبی باشم؟ درسته آدم نباید تو گذ

 !کردنمییی فرماحکمعشق اشتباه هنوز روی قلبم 

روشن کردم و صدای پخش بلند کردم تا کمتر صدای عقل و احساسم به گوشم برسه و  روماشین

 ..راهی مرکز شدم
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 !شتنش سختاما نگه دا ونه،درست کردنش راحتمرفاقت مثل آدم برفی می

 

نشست و سمی میکالس خیلی ر سر مدومی هر وقتبعد از روزی که با علیرضا دعوام شد 

و نه  زدمی.دیگه نه زنگ رفتمیبالفاصله بعد از کالس،با یک خداحافظی خشک و خالی 

 ..پیامی

 اهغریبهاز هم دور بمونیم و مثل  قدر این خواستمیاین فاصله و دوری رو دوست نداشتم!دلم ن

دونستم خیلی از دستم ناراحت هست اما من حق بهش نبود..می ایچارهبرخورد کنیم اما انگار 

 ولی دکرمیچند تلخ قبول  بهش گفتم و باید هررو منم نبودم اما من فقط حقیقت  م،حق بادادمین

 اشخفه خواستمیاز دستش عصبی و کفری شده بودم دلم .با لجبازی و قهر واکنش نشون داد

ن ای هم رفیقیم پس چی بشه باز من و تو با ی هرگفتمیم و بگم لعنتی مگه خودت نبودی که کن

م و مثل خودش برخورد داشتم تا فکر نکنه کردمیها از کجا اومد؟ولی خودمو کنترل بچه بازی

 ..مدادمیخیلی برام مهمه.البته مهم بود اما نباید نشون 

اسی م رابطه احسخواستممیفاقتی بینمون نباشه ولی ندوست نداشتم علیرضا رو از دست بدم و ر

دوشون  هر آوردنهم خدا که برای به دست  خواستممیهم داشته باشیم.در واقع هم خرما  با

دونستم در واقع چی دونستم و نمیوندم..حتی خودمم تکلیف خودمو نمیناموفق بودم و ناکام م

 ..خواممی

 دهش تمامبینمون  چیز همهندارم و در اصل  ایرابطههیچ م دیگه با علیرضا کردمیوقتی تصور 

ریخت،بودن علیرضا و حضورش دلگرمی بهم فرو می امسینهو قلبم داخل  ترسیدممیباشه 

اه گتجربه کنم.بودنش حس آرامش و تکیهتونستم که با بودن هیچ کس این حس رو نمی دادمی

تکیه کنم و ازش کمک بخوام..شاید من برای  تونستم تو هر شرایطی بهشبرام بود کسی که می

ه همیشه کنارم باش خواستممیکنه بهم توجه میتونست همیشه به دادم برسه و علیرضا می که این

ین م تو استدونمی که اینو این حس نیاز بود که باعث شد به علیرضا نزدیک بشم و حتی با 

-میرآوره اما با خودخواهی تمام بازم باشیم بیشتر براش زج کنار همچی بیشتر  شرایط هر

 !بمونه،محبت کنه،مهربون باشه و بهم،توجه کنه خواستم

ناراحت  هر وقتهمیشه تو زندگیم باشه و  که اینمن به علیرضا عادت کرده بودم،به 

باشم،عصبی باشم،مشکل داشته باشم،خوش باشم،کمک بخوام برام فراهم باشه و ازش طلب کنم 

 !محبت و مردونگیش به من پرداخت کنه منتی، از و اونم بدون هیچ

 طربه خاتونستم دروغ بگم!گه نمیراست باشم!به خودم که دی تونستم روکه دیگه می با خودم

 اریهر ک!کسی که تو بدترین دوران زندگیم کنارم بود و خواستممیمنفعت خودم علیرضا رو 

باز سر خم  گفتممیاگه سرش زور حال خوبم انجام داد،کسی که حتی  آوردنبرای به دست 

دم هران سفارش داده بوکتابی اینترنتی از ت بار یک..یادم میاد کردمیاطاعت  محبت باو  کردمی

زه تنها تو مغا که اینتونستم برم اداره پست تحویل بگیرم و به علیرضا زنگ زدم با و خودم نمی
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ود اما کرکره مغازشو کشید پایین و ب هامشتریبود و کلی کار داشت و اوج شلوغی و رجوع 

هم  با ..حتی یک شبآورداداره پست تعطیل بشه رفت کتاب رو تحویل گرفت و برام  که اینقبل 

خوام اونم رفت ساعت یازده شب گفتم منم می خورهو گفت داره ساندویچ می کردیممیصحبت 

قط مسافرت بودن و ف ان و بابا.خوشبختانه مامآوردیک فست فودی باز پیدا کرد و برام ساندویچ 

 مدویمها سرکالس که اندویچ رو نوش جان کنم.خیلی موقعس راحتی بهمهسا خونه بود و تونستم 

 م اما درکردمیو عصبانیت ناشی از خستگی و کم خوابی باهاش برخورد  حوصلگیبیمن با 

 ..گرفتمیام خرده نهیگیر انهبه بهکه حالم خوب بشه و  کردمیکمال آرامش باهام صحبت 

چون و چرای علیرضا شده بودم و به بودنش عادت کرده های بیآره،به راستی من وابسته محبت

 و بهم بر شدممیناراحت  کردمیاگه مثل این روزها سرد برخورد  کردمیبودم. اگه بهم تلخی 

 خواستممیش کنه!همیشه ازش طلبکار بودم،همیشه ازکاری می همچنینکه چرا داره  خوردمی

خوام برام انجام بده و تمام کار و گرفتاری های خودشو بذاره کنار و به مشکل من کاری که می

 !برسه

فاقت بده بستون نیست؟من در ؟من چه محبتی کردم؟ مگه رکردم کاراما در عوض من براش چی

؟؟ ردمک رکادر حقش کردم که جبران بشه؟ من برای تالفی چی کاری چهقبال مردونگی علیرضا 

 رو،به رو دوستانش رو،امبه روخانواده ،روکردمیهمیشه جلوی همه با احترام باهام برخورد 

طوری برخورد  گرفتمیکس که جلو ما قرار  ها و هرکالسیبه رو هم رو،به رو خواهرش

 !که احترام بقیه هم در برابر من حفظ بشه اما من چی؟ کردمی

 !ت طلبیخواه و منفع مهتاب تو چقدر خود

خواهی  م تا این حد آدم بد و خودکردمیفکر ن شدمیاز خودم چندشم  مدومیداشت از خودم بدم 

 !باشم

از  ی کههایخواستهم،تمام کردمیای که از محسن داشتم سر علیرضا خالی ام عقدهانگار داشتم تم

 !مکردمیمحسن داشتم از علیرضا درخواست 

خواهیم ادامه  م؟تا کی باید به خودکردمیظالم برخورد  رطو اینولی تا به کی؟تا کی باید 

 م؟دادمی

 !و کشیده کنار کنهمی!اونم داره بهم پشت آوردهببین!علیرضا هم دیگه تحمل نداره و کم 

ه اما حاال ب کنممیی هستم و به هیچ کس بدی ناخالقخوشم انسان مهربون و کردمیمنی که فکر 

دل  تونست راحتآدم خوبی نیستم! کسی بودم که می م اینقدرها همواقعیت خودم پی بردم و فهمید

ر تونست یک نف!کسی که نمیرو بشکونه و فقط به احساس و قلب خودش ارزش قا ئل بشههاآدم

 مبود طور همینرو هم کنار خودش نگه داره و بعد از مدتی همه ازش فراری بودن!از بچگی 

ود همین ب به خاطرین بودن غرورم کنارم دوام بیاره،غد بودن و سنگ به خاطرتونست کسی نمی

خیالی و بخشنده بودنش منو تحمل سحر که با بی جزبهکه هیچ دوست و رفیقی برام نمونده،

 !کردمی
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کسی که بهم نزدیک میشه برام آدم پوچ و ضعیفی  شاید این خودپسندی من باعث شده بود هر

فاقت ر ترتر و ضعیفکه از خودم پایین کسی بادیده بشه و منو راضی نکنه،منو راضی نکنه 

بعد از مدتی از همه  شدمیانتظارات و توقع زیادی که از بقیه داشتم باعث  همه اینکنم!از 

 !فاصله بگیرم و قطع ارتباط کنم

تشون نیورده بودم اما اگه کسی بودنم برای کسانی بود که کامل به دس اخالق خوشخوب بودن و 

 !منه و برام ارزش قائله من براش ارزش زیادی قائل نبودم دونستم مالمی

م،حاال که ضعف و اشتباهاتمو پیدا کردم باید آستین باال بزنم و تغییر کردمیباید از خودم شروع 

نیا برام م تا ددادمیکار انجام کار تغییر خودمونه تا دنیامون تغییر کنه!باید این ترینسختکنم! 

 ...با این موضوعات تکراری بجنگم باریکوقت  چند بشه و نخوام هر برام زیبا،خوب بیاره

  

                                       **************** 

 

هادی باالخره قبول کرد تا وقتی ازدواج نکرده هانیه خونه امید بمونه و باخیال راحت درسش 

و  زدمینیه با دست پر سر به ها روز هر اوقاتبعضییا  باریک دو روزبخونه.. هر 

دوشون خوب بود و با اشتیاق زیاد به هم محبت  .حال هررفتنمیهم بیرون  م بااوقات بعضی

!هانیه وقتی خبر فوت پدرش شنید خیلی ناراحت نشد و به ریختن چند اشک و کردنمی

 برای تونستو محبت از خانوادش ندیده چطور میروزه اکتفا کرد!کسی که خوبی  عزاداری دو

 !مرگشون غصه بخوره؟

تر از گذشته شد،مثل چوب خشکی که بعد از خواب زمستونی تر و شادابهای هانیه رنگینقاشی

 !خندهو می دهمیکنه،سبز میشه،گل میزنده میشه،قد علم 

وند و امید به دل گذرمیی سرد رو هاشبتر هر تابستونی زمستون بود ولی خونه امید گرم

 !انداخت ریشه می هابچه

 اوقات بعضینادر در ظاهر تغییر چندانی نکرده بود نسبت به قبل دیدن دآلرام اما 

های روی پیشنونیش کمتر دیده های خطیچ و خمو پ گرفتمیگرم  هابچه،بیشتر با خندیدمی

 !شدمی

ز اای که به در خورد تاب روانشناسی می خوندم و با تقهخونه نشسته بودم و داشتم کتو کتاب

 .به روم ظاهر شد دنیای کتاب بیرون اومدم و با بفرمایید در باز شد و نادر رو

 !سالم خانم شریفی_

 خوبید؟!گفتم:سالم کتاب گذاشتم کنار و با چاشنی تعجب

 خوب هستید؟ ممنونم.شما_

 !خوبم مرسی_

 !یا پنجره کردمیایستاده بود و معلوم نبود داشت به دیوار نگاه  طور همین
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 !یید بنشینیدبفرما_

 !نشست هاصندلیاز بالتکلیفی دراومد و روی یکی از 

 با دآلرام خانم صحبت نکردید؟_

و گفتم:راجب چی باید باهاش صحبت  درآوردمدونستم منظورش چیه اما باز بدجنسی می

 م؟کردمی

اذیتش کنم..حرفی نزدم و خودش  مدومیمستقیم و محکم بهم زل زد که یکم ترسیدم ولی خوشم 

 !فت: مشخصه!راجب منگ

کنه و ارث باباشو با غرور باهام صحبت می قدر ایندوست داشتم با کتاب بزنم تو سرش که  

-اینه ک یا نهخواد ولی خیلی خونسرد گفتم:از من خواستید بفهمم کسی تو زندگیش هست ازم می

آلرام به د وشمارتونم مستقیم وارد این موضوع بشم و کردم.بعدشم به شما گفتم من نمی رو رکا

 !از این کار من دلخور میشن مطمئنا  وصل کنم چون برادرش دوست قدیمی بنده هستن و 

 !یدن از شما نخواستم مستقیم وارد بشم_

 ..خواد بگهخودش نگاهش کردم تا ببینم چی می حرفی نزدم و تیزتر از

 !ونی کنندرمی ادامه داد:اگه میشه دعوتشون کنید به اینجا تا مادرم خودشون پا

 اوه تا کجا پیش رفته!مگه دختر بیچاره ترشی شده که با پای خودش بیاد پیشت؟

 تونم دعوتشون کنم؟اونوقت به چه بهانه یا دلیلی می_

مادر و خان  طوریهمیند !بهش بگیشدمیرو بهتر متوجه خودتون زبون همدیگه هاخانمشما _

 !شام دعوت کردن وشماربابا 

خودتون وارد بشیید و کاری کنید از بقیه  که این جای بهزیادی مغرورید؟د شما کنیمیفکر ن_

 طلب میکنید؟

ام خوچیزی که می آوردنبهش برخورد و با جدیت بیشتری گفت:کی گفته من واسه به دست 

ونید تاین بود تنها شما هستید که می به خاطرآویزون بقیه شدم؟ اگرم از شما کمک خواستم فقط 

انی نگهب نشوقشنگه من برم از صبح سر دانشکده واقعا  خانم رو بهم وصل کنید!این من و دآلرام

یرم و شونو بگاز شما شماره زور به بهآیا نمیاد و باهاش صحبت کنم؟ یا این خو بدم ببینم آیا میاد

 ههدارم و حواسم به وجاینکه حرمت نگه می به خاطربهش زنگ بزنم؟! اگر میگم بیان اینجا 

 !ست خانمه شما

نه نگهبانی بده تا وقتی دآلرام ببی ونشتونست راحت بره دانشکده،میگفتمیحرفی نزدم!راستم 

 !کار نکردباهاش صحبت کنه ولی این مستقیما  و 

 !دعوت من رو قبول کنن کنممیولی فکر ن_

 چطور؟_

 !بتونن بیان کنممیچون برادرشون این روزها گرفتار هستن و فکر ن_

 !وقت جواب رو بشنویدی تونید حداقل ازشون دعوت کنید و اوناما شما م_
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 !حاال که به کمک نیازدهمیچی بهش محبت کنی باز مثل سنگ میمونه و دستور  این بشر هر

 .به کار ببره کنممییا خواهش  لطفا  ده پس و پیش حرفش یک داره ولی غرورش اجازه نمی

 !این درخواست رو داشته باشیدتر از من تونید خیلی بهتر و درستشما می_

 رقد اینبرابرش  پیش نیومده دختری در تا حاالدهنش باز موند و با بُهت بهم نگاه کرد!البد 

بار من تعجب خواد براش انجام بدن! از جاش بلند شد و ایناری که میک راحتی بهمقاوم باشه و 

ی رفت سمت در و دست گیره در رو حرف هیچیم!بهم دعوا بشی کردم و گفتم االنه که دوباره با

 ..بالفاصه سرمو انداختم پایینم که نیمه باز گرفت و چرخید سمت

 !کنممیخانم شریفی اگر این کار رو برام انجام بدید محبتتون رو فراموش ن_

تو لحن گفتنش تغییری احساس نکردم اما مشخص بود خیلی زور زده تا تونست همین  کهاینبا 

 ..ه زبون بیارهدو سه کلمه هم ب

 !دممیبا بی تفاوتی گفتم:قول ن

 !منتظرخبرتون هستم_

 ..و رفت

ا گرده دنی"دلم خنک شد تونسته بودم به زانو دربیارمش و باالخره به منم نیاز پیدا کرد و فهمید 

 !"نه خط صاف

 ..و شماره علیرضا گرفتم.بعد از سه چهار بوق جواب داد درآوردمگوشیم از کیفم 

 !الو!سالم_

 سالم.خوبی؟_

 ؟تو خوبیمرسی._

 !مرسی.تحویل نمیگیری_

 ..دونستم از دستم ناراحتهشناختمش و میلحن گفتنش بی حس بود ولی خوب می

 !کنیمیما تحویل میگریم شما دریافت ن_

 !خیلی بدجنسی_

 !باشه_

آشتی  کنی کار دونی هراونوقت خودت می کنممیباشه و کوفت! قهر نکن وگرنه منم قهر _

 !کنممین

 .شناسمتآره می_

 ..تونستم مخشو بزنمو نمی کردمیباهام َآشتی ن هاحرفنه با این 

 علیرضا؟_

 بله؟_

بار ولی این دادمیو همیشه با گفتن جان یا جانم جواب  گفتمیبهم بله ن وقت هیچبله و کوفت..

 .انگار با باقی روزها فرق داشت
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 !خانوادت برای شام دعوت کردن خان بابا واسه فردا شب تو و و مادر_

 بعد با تعجب گفت:من و خانوادمو؟چرا؟ لحظه سکوت کرد و چند

.چرا نداره که!شب یلدا که تو و دآلرام اومدید دوست داشتن بیشتر باهاتون آشنا طوری همین_

 !بشن

و  دتونستم کاری کنم؟ انگار متوجه مقصودم شتر از این مگه میزدم دوباره! یعنی ضایع آخ گند

 !گفت:خیلی ممنون.ازشون تشکر کن و بگو ان شاهلل دفعه بعد

که دعوت نکرده خانوادتو  تو رودعوت کرده و میگی نه!بعدشم  وشمار؟زشته کنیمیچرا ناز _

 !دعوت کرده

 !تونمولی نمی_

 وقت؟چرا اون_

 !تونمگم نمیمهتاب دارم می_

 !پدرت بگه حتی به نوشینم بگه و ه مادرب زنممیخودم به دآلرام زنگ  اصال  ولی باید بیای!_

طرف مقابلت راضی  که اینخواد انجام بدی و کاری به دلت می هر کاریعادت داری  کال  تو _

 !هم نداری یا نههست 

 طوره! حاال خودت میگی یا من بگم؟همین دقیقا  ه رشیطنتی زدم و گفتم:آره،آخنده ریز و 

 میذاری؟ ایچارهتو واسه آدم مگه _

 !وچن_

 !تونم بگم نه!باشه میگم واسه فرداشب بیاناز دست تو!مگه می_

 بیان؟یعنی تو نمیای؟_

 .نه_

 چرا؟_

 مگه واسه تو مهمه؟_

 ..با دلخوری بهم گفت و متوجه منظورش شدم

 ..آره برام مهمه_

 ..هبستنقشحرفی نزد ولی احساس کردم پشت خط لبخند عمیقی روی لبش 

 !دارمادامه دادم:خب من برم کار 

 !مرسی_

 مرسی؟مرسی از کجا اومد؟_

 .هیچی!برو به کارت برس_

 !بینمتمی خدا نگهدار_

 !خداحافظ_

نیم ساعت دیگه تو کتاب خونه موندم و رفتم سالن غذاخوری برای شام. نادر رو دیدم و بهش 
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 !بار با لبخند ازم تشکر کردگفتم که فرداشب خانواده علیرضا میان و برای اولین

 و گفت:مهتاب جان؟ ایگوشهشام که خواستم خداحافظی کنم،مادر منو کشید بعد از 

 !جانم مادر_

دآلرام خانم باهام صحبت کرد و گفت که چقدر کمک کردی و ازشون خواستی  در موردنادر _

 .فرداشب بیان اینجا

 .من که کاری نکردم وظیفست_

 تن؟ای هسازت بپرسم چطور خانواده خواستممیبزرگواری دخترم._

میشناسیم چون شاگردم رو هست که همدیگه  دو سالیارتباطم و  واال من بیشتر با علیرضا در_

خوب و سالمی هستن!پدرشون بازنشسته فرهنگی هستن و یک  هایآدمبودن! خیلی 

و فقط  کرده ازدواجتر دارن که بزرگ خواهر هیه و دارخانهدارن،مادرشون  فروشیکتاب

هستن! خیالتون از بابت پاکی و درستیشون راحت باشه!من تا به حال  علیرضا و دآلرام مجرد

گم که بهترین این خانواده با اطمینان بهتون می در موردهیچ آدمی تضمین ندادم ولی  در مورد

 !تونست داشته باشهانادر میانتخاب رو آق

م که اتفاق تلخی ترسیخان بابا هست خیلی می واال چی بگم مهتاب جان!نادر تنها دارایی منو_

اصالتی هستن خیالم راحت شد.شب یلدا که دآلرام  پیش بیاد! ولی تو که گفتی خانواده درست و با

ا تبه خوبی پیش بره!نادر  چیز همهکه  خدا کنهرسیدمیخانم رو دیدم دختر پخته و خوبی به نظر 

 گفتمی یمکردمیچی هم ما بهش دختر معرفی  دست رو هیچ دختری نگذاشته و هر حاال

 !هیچ کسیا این یا  گهمیکه خودش تو یک نگاه عاشق شده  اآلننه؛

ن دونن کی خوبه کی بد..خیالتونادر خودشون بالغ هستن و دیگه میشما خیلی نگران نباشید!آقا_

 !همدیگه آشنا میشید راحت باشه.حاال فرداشب تشریف میارن دیگه خودتون با

میگم یک وقت زشت نباشه بهشون برنخوره که کنار خیرت بده از بزرگی کمت نکنه! خدا_

 بچه و تو سالن غذاخوری بخوایم ازشون دعوت کنیم؟ همه این

! آدم نیستن می بلندی سر دادم و گفتم:نه مادر!خانواده ساده هستن و اهل پز دادن و تشریفاتخنده

 !یدسفره هم بشباید از خداش باشه که کنار شما بنشینه و هم

هات بدم!انگار خدا برامون فرشته دونم چطور جواب محبتگی کمت نکنه نمیخدا از بزر_

 !فرستاده

 !ای نیستمهست من کاره بیشتر از این خجالتم ندید از خوبی شما تو رو خدا_

 !عزیزی دخترم!خب مزاحمت نمیشم هوا هم خیلی سرده.سالم خانواده عزیزت رو برسون_

 !به خیربزرگواریتونو میرسونم.شبتون _

 !دخترم به خیرشب توام _
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 و یکم دیدممیشو ن.برای اولین بار بود که خانوادهقرار بود ساعت شش خانواده علیرضا بیا

کنن ما چرا نمی شک اصال  یا نه! با خبرهاسترس داشتم، نمی دونستم مادرش از حس پسرش 

 ینهمچسنتی ما  و  امروزی باشن اما جامع ایرانی فکر وروشن چی  بهم نزدیکیم؟هر قدر این

 !نیست هضم قابلبراش هایی بین دختر و پسر رابطه

های خوری نکنم.مانتو طوسی با خط راجب این چیزها فکر نکنم و خود قدر اینسعی کردم 

هام ساده بسته بودم!تو آینه ن ست کرده بودم و موشخونه مشکی با شال و شلوار آبی رو چهار

و به لباسم  درآوردمام و آرایشمو تمدید کردم،ادکلن جیبیام به صورت خودم نگاه کردم جیبی

و دیدم علیرضا نوشته  درآوردم گوشیم وصدای پیامک گوشیم اومد،از جیب مانتو  زمانهمزدم.

مد آ رفت و طور همین هابچه یک دقیقه دیگه میرسن!از جام بلند شدم و سریع رفتم داخل سالن

جلو و دوباره برمیگشتم  رفتممی!چند قدم رفتیمکس به سوی مقصد خودش  و هر کردنمی

 تخواستگاریباش مگه اومدن  آرومدونم چرا استرس گرفته بودم!به خودم گفتم:مهتاب عقب.نمی

 !؟آرامش خودتو حفظ کنکنیمیبرخورد  طور اینکه داری 

ر،خان لحظه ماد بعد از چند.د داخل ساختمون و به خونه مادرهای سریع اوما قدممشهدی رضا ب

هم رفتیم داخل  اومدن.با هامهمانبابا و نادر از خونه اومدن بیرون و مادر بهم گفت که 

و دآلرام داشتن به سمت  پدر علیرضا،خودش خواهر بزرگش و دامادشون و حیاط.مادر

 .میومدن ساختمون

 مادر گفتیم.مادر از دست آمد خوشبهشون  سالمتی چاقدیگه قرار گرفتیم و با هم رویبه  رو

 .که بود گرفت و تشکر کرد شیرینیعلیرضا جعبه 

علیرضا و نوشین دست دادم و خودمو معرفی کردم،خیلی با گرمی جواب دادن و  با مادر

-پسرم دل گهمیمادرش نگاه مهربون و خاصی بهم انداخت،از اون نگاهایی که حس مادرانه 

 !دارم بسته تو شده و منم خبر

اهت زیادی به مادرشون داشتن و قد و هیکلشون به پدرشون رفته نوشین،علیرضا و دآلرام شب

 !بود چون مادرشون قد کوتاه و پر بود

سریع به  ورنگاهش و  کردمیچشمی به نادر نگاه کردم که داشت خیلی گرم برخورد  زیر

تر و خجالتی بود سرشو پایین نگار از علیرضا و نوشین کم حرفچرخوند و دآلرامم ادآلرام می

 !داختان

 ..خان بابا شدیم و هم وارد خونه مادر با

 علیرضا همراه نادر و ونشخانواده علیرضا و خان بابا یک سمت نشسته بودن،حسین داماد پدر

بیشتر طول نکشید که  چند دقیقههم روبه روی آقایون نشستیم!  هاخانمیک سمت دیگه و ما 
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 !ی و سالم کردن رفتنمعصومه خانم با سینی چای وارد شد و بعد از پخش چا

 دآلرام و مادر،نوشین،ای بودنفره سهمادر روی مبل تک نفره نشسته بود که کنارش مبل 

دیگه که علیرضا  نفره سهنشسته بودن منم روی مبل  کردنمیعلیرضا که حاج خانم صداش 

 !سمت چپ نشسته بود با فاصله نشستم

 !کنممیقبول کردید ازتون تشکر  ورمادعوت  کهایند و از آمدیخوش خیلیخان بابا:

 !دعوت کردید ما رو!ما از شما باید تشکر کنیم که کنممیپدرعلیرضا:خواهش 

ای که داشتن به دلمون ام خانم اومدن از برخورد مودبانهمادر:شب یلدا که آقاعلیرضا و دآلر

 !ندبمؤشخصیت و  با طور ایناصلتی هستن که  نشستن و مطمئن بودیم از خانواده با

 !حاج خانم:شما لطف دارید،خوبی و بزرگواری از خودتونه!چه خونه باصفایی دارید

دلشون پر از درده و شب  ولی  کننتو کاخ و ویال زندگی می هاخیلیمادر:صفا به دله خانم! 

 !تونن سر رو بالشت بگذارندراحت نمی

هاشون بیشتر بشه ولی هکنن که متراژ خونها صبح تا شب جون میهمه جوون اآلنحاج خانم:

 !دیگه هم خوش نمیشه چیز هیچ دونن آدم تا دلش خوش نباشه بانمی

ها گرم حرف ی مردونه شدن و خانومهاحرفو آقایون مشغول  شدمیبحث دیگه داشت گرم 

هم  پرسید و بااده علیرضا از حاج خانم سئوال میدآلرام و خانو در موردزنونه! مادر با زیرکی 

ه بود بست نقش! از لبخند گرمی که روی لبان مادر و خان بابا کردنمیها صحبت هاز گذشت

رضایت خودشونو اعالم کردن و از انتخاب پسرشون راضی هستن!نادر  اآلنمشخص بود از 

ه ر حرفش نگاه گذرایی بزیادی نشسته بود بعد از ه تقریبا  فاصله  ولی با به روی دآلرام که رو

و نوشین که به من  ست حاج خانم کنار مادر نشسته بودآلرام بغل دانداخت! ددآلرام می

ی اونها خسته شد و با لبخند برگشت سمت من و گفت: خیلی تعریف هاحرفبود از  ترنزدیک

 !از علیرضا و دآلرام شنیدم وشمار

 !مشتاق دیدار بودیم شنیده بودم و وشمارلبخندی زدم و گفتم:نظر لطفشونه!منم تعریف 

 وردی؟آدر چطور از اینجا سر کنیمیکار ن آموزشگاهعزیزم.تو مگه تو مرسی _

ر هیکی از دوستانم بهم معرفی کرده بود منم اومدم و  رواینجاکه هستم ولی  آموزشگاهآره تو _

 هرو  هاشون مشاوره سه درس!کالس تقویتی وادممیانجام  هابچهبیاد برای  بر از دستم کمکی

 !یگهکه بتونم د ایدیگه کار

 سخت نیست؟_

 از چه نظر سخت باشه؟_

ای هتلخ چشیدن و تو خانواده هایاتفاقیی که اینجا هستن خودشون کلی هابچهمنظورم اینکه _
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 !خوبی بزرگ نشدن

متوجه منظورت شدم!خب آره روزهای اول تا بخوام با جو اینجا آشنا بشم برام سخت بود که _

 نیبیمیچه ها بشینی شت اما وقتی پای صحبت با این بدافرق  کامال  جاها  جور اینتصورم از 

به نظر میان! بعدشم  تربزرگی خودشون خیلی هاسالسن و چه روح بزرگی دارن و از هم

 بیان!خان بابا و مادر بر شونزندگیاینجا کلی مهارت یاد میگیرن تا وقتی بزرگ شدن از پس 

ی واقعی اونها هست هیچ فرقی بین هاهبچاین  واقعا  حساس هستن و  هابچهخیلی رو تربیت 

 با و کنهمیزندگی  هابچهنادر خودش کنار همین ادر نیست.شاید باورت نشه ولی آقانقاآبا  هااین

تا اتاق داره بدون  فقط دو هم بااتاق هستن! اگه متوجه شده باشی خونه خان باهم هم

 !صرف می کنن هابچهکنار  غذا روآشپزخونه..چون 

 !جاهایی نیومده بودم و برام عجیب بود همچنین تا حاالب!من چقدر خو_

 حس قدر این..ولی همیشه از خدا شاکرم که منو به اینجا کشوند.اینجا که هستم طور همینمنم _

تونی ینمیتونم این حس رو تجربه کنم.وقتی بیای اینجا دیگه نم کسی هیچکه کنار  گیرممیخوب 

 !ازش دل بکنی

 ین موضوع مشکلی نداشتن؟خانوادت با ا_

هام احترام گذاشتن!در این مورم کلی اده خوبی دارم و همیشه به انتخابخوشبختانه خانو_

!تنها مخالفت همین مخالفت خاصی نداشتن به خاطرباهاشون صحبت کردم و روشن شدن،

شب سرکارم و کمتر کنارشون هستم.حقم دارن خودمم خسته  که از صبح تاخانوادم این  

هستم بعد از اون فقط میام اینجا و وقت بیشتر  آموزشگاهامسال دیگه آخرین سالیه که تو شدم.

 !کنار خانوادم میگذرونم

ماهی بعد از عروسی هم مشغول بودم ولی  حتی چند رفتممی!من که سرکار کنیمیکار خوبی _

و  شت خستهمیگ سرکار بر دیدم هم کلی خسته میشم هم به کارهای خونه نمیرسم،حسینم که از

کار نرفتم اون سراز نشد زندگی.بعد  که اینه واال کاری چهنشست خوابش میبرد!گفتم کوفته تا می

 !کنممیو راحت دارم تو خونه واسه خودم زندگی 

اره!راستی چطور بردمیدونه واسه زندگیش چه قدکس بهتر می لبخندی زدم و گفتم:دیگه هر

 بچه نداری؟

 !وز زودهخوام چیکار؟هنبچه می_

 ساله ازدواج کردی؟ مگه چند_

 .پنج سال_

 خواد؟؟پس چرا میگی زوده؟شوهرت بچه نمیپنج سال_
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 !خوام..ولی همشون همینو میگندیگه هیچی ازت نمی بیارتو یکی برام  گهمیاوه منو کشته _

 ..هم خندیدیم و از حرفش سری تکون دادم با

 !لی مشتاق دیدار بودیم مهتاب خانممهربونی گفت:خی با به من کرد و حاج خانم رو

 !دهمینزندگی اجازه های روزمرگیببینم ببخشید که  وشمارباور کنید منم خیلی دوست داشتم _

 !های علیرضا هم بهترید،هزارماشاالکس گرفتاره!شما از تعریف دونم دخترم هرمی_

 .تشکر کردم آرومخجالت کشیدم و سرمو انداختم پایین و 

چی از  م این مهتاب خانم از وقتی اومده اینجا باعث و بانی خیر بودن فقط.هرمادر:حاج خان

 وامخمیو از خدا  کنممیپای جانمازم دعاش  هر بارمعرفت این دختر بگم باز کم گفتم! خوبی و

 !خواد به دست بیارهچی که می هر

 خانم رو نسبت گفت تا بیشتر نظر حاج ها روحرفاز حرف مادر مثل لبو سرخ شدم،انگار این 

جلو بقیه ازم تعریف  طور اینبه من جلب کنه،فکر کنم مادر هم بوهایی برده! مامان خودمم 

 !دادمیولی مادر داشت منو دستی دستی شوهر  کردمین

 !صدام زد و برگشتم سمتش و با سرتکون دادم گفتم بله آرومعلیرضا 

 !حسابی گرم حرف زدن شدیا_

 !می ندارهوچی میگید تم خونید هردارید از رو کتاب می ارشما مردها انگ من؟واال_

 !ری شکرخدا.کاش خانواده توام بودنتو که از زبون کم نمیا_

 خانواده من دیگه چرا؟_

 .مادرتو ببینم و !دوست داشتم پدرطوری همین_

 اخم کردم و گفتم:که چی بشه؟

 ،مگه قراره چی بشه؟طوری همینهیچی _

 .دیگه دلت نخواد خودتم که میگی،هیچی!پس_

 هم فقط دنبال بهونه میگردیا اخمات بره تو که اینواسه _

 ..همینه که هست_

 !خواممنم می_

کنن دیگه نشد جواب خانم و نوشین زیرچشمی نگاهمون میلحظه برگشتم و دیدم حاج  هی

 !علیرضا بدم و سکوت کردم

 !ده دقیقه بعد معصومه خانم اومدن و گفتن بفرمایید شام

ساختمون رو به خانواده  هایاتاقسمت سالن غذاخوری خان بابا و نادر  رفتیممیراهرو که تو 

اومدن سالم کردن و تو صف  هابچهعلیرضا معرفی کرد و داخل سالن که شدیم همه 
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 کار خوششون تعجب کرده بودن اما از این ایستادیم،واسه خانواده علیرضا اتفاق جالبی بود و

 !ریا و بدون تشریفات برخورد کردنیاومده بود و خیلی ب

در پ وجود باکار شب روی صندلی خودش ننشست و جایگاه باال خالی بود،چون اینخان بابا اون

 !دونستاحترامی میعلیرضا بی

 !به رو و سمت چپ میز نشستیم هم رو هاخانممردها سمت راست میز نشسته بودن و ما 

خنده و شاد شروع به شام خوردن کردیم!شام اون شب  کامال  بعد از دعای خان بابا در فصای 

داشت که خانواده علیرضا کلی  ایالعادهفوقهفته استانبلی پلو بود که مزه  طبق برنامه هر

 !خوردم ایخوشمزهشام  هامدتخوششون اومد و حسین به شوخی گفت:بعد از 

-شپزی کن بعد شوهرت اینزحمت بکش آ همه ایننکنه واال! نوشین اخم کرد و گفت:دستت درد

 !طوری ازت تشکر کنه

 !حسین:شوخی کردم خانم..دست پخت شما که حرف نداره

 !هم از بحث بین و حسین و نوشین خندیدیم و بیشتر شاد شدیم ما

بعد از شام نیم ساعت دیگه پیش دو خانواده نشستم و با عذرخواهی ازشون خداحافظی کردم و 

 !تونم بمونممیو بیشتر از این نام منتظرم هستن تم خانوادهفگ

هم آشناشدیم تشکر کردم و  اومدن و با که ایناز خانواده علیرضا خداحافظی کردم و کلی بابت 

 .حاج خانم با نگاه و لحن خاصی بهم گفت:ان شاهلل از این به بعد بیشتر همدیگه ببینیم عزیزم

 ..منم تشکر کردم و رفتم

 کنار ماشین اومدعلیرضا برای خداحافظی باهام تا 

 !مرسی که اومدید_

 .مرسی از تو که گفتی_

 .اومدن که زور به هابعضی رهنمییادم _

 .حاال همینو بکوب تو سر من_

 .کنممیشوخی _

 مهتاب؟_

 جانم؟_

 ..جانت سامت!کاش بیشتر فکر کنی_

 متوجه حرفش شدم ولی با تعجب پرسیدم:راجب چی بیشتر فکر کنم؟

دیدن دیگه  ام فهمیدن که عاشق شدم.امشب که توروهرم!اینو حتی خانواددوستت دا واقعا  من _

 !شکشون به یقین تبدیل شد
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وای خدا دوباره علیرضا این بحث رو کشید وسط،دوست نداشتم راجبش صحبت کنیم و 

 دیگه باید درباره یک موضوع چند باراوقاتمون تلخ بشه.با آرامش بهش گفتم:علیرضا من و تو 

 کنیم؟تکراری بحث 

رفتن و گارد گ قدر این نمدونمی!من کنیمیبحثی نیست که..ببین مهتاب تو داری فقط لجبازی _

 !محکم ایستادن واسه چیه!تو حتی به من فرصت نمیدی که شانسمو امتحان کنم

 !چون شانسی وجود نداره_

وقت اون میام و خواستگارش مثل یک موقع بهبذار  اصال  جبهه میگری آخه؟  قدر اینچرا _

 !گیرممیجواب 

چی میگی؟من دارم بهت جواب  فهمیمیکالفه شده بودم ،سرمو تکون دادم و گفتم:علیرضا 

 !اصال  ولی نمیشنوی  دممی

 دست موگرمش گرفت که قلبم لرزید و با تعجب بهش نگاه کردم، هایدستتو  دست مویهو 

ته رقم بزنه.همه چی درست میشه تو چی که درس فشرد و با لبخند بهم گفت: بذار خدا برامون هر

 به هیچی فکر نکن!باشه؟

 !ولی تو چرا کنمنمیاز دستش بیرون کشیدم و گفتم:من به چیزی فکر  دست مو

 !ندزده تو روخیال!برو خونتون موش بی اصال  _

 دکرمیهمیشه روحیه باالیی داشت و اگه میدید بحث داره به جاهای باریک کشیده میشه عوض 

م..دهن کجی بهش کردم و گفتم:هرهر گین جدا بشیشت با یک شوخی از فضای سنو سعی دا

 !خیلی خندیدم

 !هم خداحافظی کردیم سوار ماشین شدم و با

گارد گرفته بودم و داشتم الکی مقاومت  واقعا  ،کردممیی علیرضا فکر هاحرفتو راه به 

 م؟کردمی

 گذشتمی که روزروزبهشک ،بییا نهکرده نگاهی به قلبم انداختم ببینم حسم به علیرضا تغییر 

م ه تونستم تصور کنم بات داشتم همیشه باشه اما هنوز نمیم و دوسشدمی وابستهبیشتر بهش 

 ..دادهو اتفاق جدی بینمون رخ  شدیموارد رابطه 

مبارزه و تالش  همه اینخواد رقم بزنه و از چی خدا می سپارم هرمی اصال  به قول علیرضا 

 ...دارم ولی بازم مطمئنم چیزی جز نشدن بین من و او رقم نخواهد خوردمی دست بر
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 11فصل

 

 ..شاید زمستان فصل بهتری برای آمدن باشد

 ..الکی گول ظاهر پاییز را خوردیم

 

به سال برف باریدن  گذشت و شیراز باالخره سفید پوش شد.سال ماهبهمناز  هدو هفته دیگ

شاکر بودیم که نعمتش  خدا روبارید اما باز و زمان کمتری برف می رفتمیتر قبشیراز به ع

 !هکنمیاز ما دریغ ن



 
 
 

 ) 274( 

نودهشتیاکاربر   در انتظار مهتاب _خورشید   

در انتظار مهتابخورشید    www.98iia.com 

 

د کرد و بع خواستگاریتو این مدت مادر با خانواده علیرضا تماس گرفت و از دآلرام برای نادر 

داشته  دآم و رفتهم  خانواده علیرضا گفتن برای آشنایی بیشتر دو خانواده با چهار روزاز 

 !باشند و بعد جواب قطعی بدهند

با  باریکروز  چند خیلی راحت دید؛هر شدمینادر شور و شوق خاصی گرفته بود و این رو 

 !روز شادتر از دیرروز بود و هر رفتنمیعلیرضا  مادر به خونه پدر

ود چون فاصله بگیرند ناراحت ب از همخواهرش قراره ازدواج کنه و  که ایناما علیرضا برای 

 .ما تغییر نخواهد کرد به خاطروابستگی زیادی بهم داشتن اما رسم سرنوشت 

تلفنی با دآلرام صحبت کردم و نظرشو راجب نادر پرسیدم که مشخص بود اونم دلش  چند بار

های عشق تو قلبش روشن میشه.فقط به شوخی بهش داره شعله کمکمو  کرده گیرپیش نادر 

 نرمش کنی!و در جواب بهم کمکمسنگه بیچاره میشی پیشش باید  نادر خیلی خشک و گفتممی

شخصیته احساس امنیت  مغرور و با که اینکه هست دوستش داره و از  طور همین گفتمی

 !کنهمی

ار نبود طوری که با بقیه قر و کردمیمسلما نادر برای زندگیش و عشقش برخوردش فرق 

 !کنهصحبت  طور همینکنه با عشقشم صحبت می

 

 !لباس هام عوض کردم اومدم داخل نشیمن و کنار بابا و مامان نشستم که اینبعد از 

.کنار مامان نشستم و کردنمیراجب چی صحبت  نمدونمیمامان  و با کشیدمیداشت سیگار  بابا

 ید تا من اومدم تمامش کردید؟دیگه ما غریبه شدیم؟گفتمیگفتم:چی 

 !ی دختربابا:تو رازدار منو مادرت هست

 !من قربونتون بشم الهی_

 .مامان:جنسیت بچه مشخص شد

کامل چرخیدم سمت مامان و با شوک و خوشحالی گفتم:دروغ!!کی؟چرا سحر چیزی به من 

 نگفت آخه؟

 .دادن ای؟امروز با مجید رفت سونوگرافی و به ما خبرمامان:مگه تو خونه

 خب چی بود؟_

 .گل پسر_

 !دختره دختره گفتمیش بگرده.سحر که جیغ کشیدم و گفتم:وای!عمه دور

 !بابا:مهم سالمتی بچه هست

 ..صدالبته که این_
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ها نیستیم که پسر و دختری برامون خیلی مهم چه سالمه بعدم ما از اون خانوادهمامان:شکر خدا ب

 .باشه

 خواد سیسمونی بگیره؟آره خب..حاال مامان سحر می_

خرج کنن که  همه اینبرن  خوانمینکنه اونها که  رو رکااینمامان:نه به سحر گفتم که مادرش 

کنن بعد که خرید می ونشواسه بچه دو ماهخوش نمیاد!خودشون در حد یکی  خدا روچی بشه؟

ونم نوه تنمی دو ماهخرید کنن!)بغض کرد(بیشتر یکی  خوانمیچقدر  گیر شدن برن هرپارفتن 

 !ه تا دوباره ببینمشمو ببینم بعد معلوم نیست چقدر عمر باقی بمون

تا آخر مجید  کنیمیهاش ریخت و بابا گفت:خانم شما دوباره گریه کردی؟همین کارها اشک

 !منصرف بشه و نره

نم؟ بشی آرومخواد بره غربت من چیکار کنم جهانگیر؟تنها پسرم می مامان با گریه گفت:میگی

 !اش جدا بشهواسه یک مادر سخته از بچه

آدم تک و تنها میرن خارج از کشور و با  همه اینفکرهای بد نکن.. قدر این رو خداتومامان _

پنچه نرم می کنن بلکه بتونن اونجا کاری واسه خودشون دست و پا  هزارتا سختی دست و

 سال کنن،شکرخدا مجید که با امنیت کامل و با انتخاب درست داره میره شما چرا نگرانید؟هر

 ..ر هم میانسح و عید نوروز میریم دبی مجید

 !تونم بکنمگیره ولی کاری هم نمینمی آرومدلم  هاحرفمامان:با این 

 !بابا:خانم شما دعای خیرت بدرقه راهشون باشه کافیه

 بذارن؟ خوانمیخواستم بحث رو عوض کنم و گتم:راستی اسم بچه چی 

ه میره باید های سوسول و الکی رو بچه نذارن بچه بزرگ میشه تو جامعبابا:بهشون بگو اسم

 !معنی روش بذارن اسم درست و با

 .مامان:هنوز که زوده واسه اسم..چهار،پنج ماه فرصت دارن

کنه که کسی رو کنه و اسمی انتخاب میمیره کل ثبت احوال رو زیر رو می هاگه دست سحر_

 !بچش نذاشته

 !مدلشه؟مهم آدم بودن و تربیت بچه هست هچ اینبابا:

؟ مگه قراره بچه گربه باشه؟خب زنیدمیوای باباجان این چه حرفیه شما زدم زیر خنده و گفتم:

 !بچه آدمه دیگه

 !یکی به دو نکن دختر گوشتو میبرم،با منکرد و گفت: ایخندهبابا 

 !شما صاحب اختیارید_

!بریید دخوریمیدوتا بیشتر کله منو  چی بیشتر بمونم شما بابا از جاش بلند شد و گفت:من هر
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 !گهبخوابید دی

 !من واسه کله شما فدا بشم الهی_

!پاشو بخواب مهتاب از همدل ببرن  جوری اینمامان:دوباره این دختر و پدر بهم رسیدن تا 

 !پاشو

 !کنیمیدخترم حسودی  بابا:خانم شما چرا به منو

 !ها من دخترتون هستممامان جان زشته_

 مامان:بلند میشی یا کف گیر بیارم؟

 ..میرم اآلنبردم و گفتم:چشم چشم.همین  م باالبه حالت تسلی دست مو

 !گفتیم و رفتیم خوابیدیم خیربهشب

 

ده .چون هوا خوب شاسکی سپیدان پیست بریم هابچهسه روز دیگه گذشت و تصمیم گرفتیم با 

 مهدی،نادر و و حسام،اشرف و طاها،رهاسا برف و بارون نبود قرار شد با مهبود و خبری از 

 !پیست بریمعلیرضا  دآلرام و من و و

 با پالتو،شال گردن،دست کش و کاله حسابی خودمو گرم نگه داشتم تا اونجا یک وقت سرما

 !نخورم

.ساعت نه بود که علیرضا اومد دنبالم و سوار ماشین بریم هم و باقرار شد علیرضا دنبالم بیاد 

 ..شدیم

 ..اعت راه بودبولوار چمران قرار گذاشته بودیم و تا سپیدان دو س هابچهبا 

 ایهوهقها برف نشسته بود و شبیه بستنی شیرکاکائویی شده بود با رنگ سفید برف و رو کوه

ی که اومده بودن برف بازی هم بیشتر هایآدمتعداد  شدیممیچی به پیست نزدیک  ها..هرکوه

ر ا کنان،علیرضدادمیهای بزرگ کرایه ستاده بودن و تیوپای بچه ..بین راه کلی پسرشدمی

 که اینز ایکیشون ایستاد و تیوپی گرفت،ازش کارت شناسایی واسه گرو گذاشتن خواستن و بعد 

که شد با کمک علیرضا گذاشت صندوق عقب  طور هرشو داد،پسره تیوپ رو هنامپول و گواهی

 !و با طنابی گره زد تا وسط راه نیوفته

 .داخل بریمدقیقه طول کشید تا ده  هاماشینازدحام زیاد  به خاطرنزدیک ورودی پیست 

ره همدیگه رو دیدیم ابراز ادوبکه سالم کردم و از این  هابچهوقتی از ماشین پیاده شدیم با 

به نادر و دآلرام هم تبریک گفتن و گفتن باید مراسم عقدشون دعوت  هابچهخوشحالی کردیم! 

 !کنن

شتیم بعدش زیر انداز گذاشتیم تا گذا هم رویالیه  مصرف باز کردیم و چند باریکُرل سفره 
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 آوردنبیرون  ونشبودن از ماشین  آوردهکدوم وسایلی  خیس نشه! اشرف و رها و مهسا که هر

 ..گذاشت کنار باقی وسایل آوردو علیرضا که بین راه چند بسته جوجه گرفته بود 

تا  دن و یک کتری آب گذاشتن روشحسام و مهدی گرفتار روشن کردن آتیش داخل منقل ش

  !وش بیادج واسه چای

صرف چای خوردن و صحبت کردن شد و نادر و دآلرام بلند شدن رفتن تنهایی قدم  ایدقیقهچند 

 ..بزنن

تماس بودند و همدیگه رو میدیدن اما عشق  هم زیاد در چند با اشتیاق زیادی داشتن،هر شور و

تر از ابتبلکه ضربان قلبت بیدلتنگی نمیشه که این چیزها حالیش نمیشه با این کارها که رفع 

 !قبل میتپه

 مشنیدمیچی بیشتر صدای عشقم  تونستم درکشون کنم؛روزی منم عاشق بودم و هرشاید می

م..اما عشق من شدمیچی بیشتر کنارش بودم بیشتر خواستار حضورش  ،هرشدممیتر دلتنگ

ک تجربه گرانبها م یخودش به جا نگذاشت..عشقی که برا جز حسرت و شکست ارث خوبی از

 ..شد و خیلی چیزها یاد گرفتم

،فهمیدم هنوز خیلی زوده بخوام عشق واقعی رو به دست اصال  عشقی که فهمیدم عشق نیست 

 ..مبش تربزرگبیارم و باید 

 بریم یکم برف بازی؟ هابچهاشرف:

 ..مهسا:آره بریم

 !نشستیم داریم یخ میزنیم جور همینرها:یکم بلند بشیم راه بریم 

 دوباره بذاریم داخل؟ آوردیمم؟تازه از ماشین بیرون کنی کارعلیرضا:خب وسایلمون چی

 !بساط ناهار رو آماده کنیم کمکمشماها برید من و مهدی میمونیم.د خوایطاها:می

 !یست بعد بیایم.وسایل بذاریم داخل ماشین بریم پاشرف:عزیزم!هنوز خیلی زوده واسه ناهار

داخل   بودیم بیرون دوباره گذاشیتم آوردهچی که  دیم و هرمون قبول کرخالصه همه

 !ماشین.داخل منقل آب ریختیم تا خاموش بشه و بعد بذاریم داخل ماشین

 !خارجی هم بودن هایستهای زمستانی زیادی اومده بودن به پیست و حتی توریتور

شتن تو ارتفاع وردن باال!تعدادی هم دااحسام و علیرضا تیوپ رو گرفته بودن و داشتن می

..جلوتر رفتیم متوجه نادر و دآلرام شدیم که به کردنمیاسکی سواری واسه خودشون باالتری 

. خم شدم و گوله برفی تو مشتم جمع زدنمیما پشت کرده بودن و داشتن دست در دست هم قدم 

خم  نادر یهو چرخیدن سمت ما و تا دیدن ما هستیم وشدم و به سمت دآلرام پرت کردم،خودکر

  ..هم شروع شدهشدن و شلیک برف ب
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دیم زو با صدای بلندی جیغ می کردمیبود برف پرتاب  ترنزدیککس سمت کسی که بهش  هر

 ..یمخندیدمیو 

ولی بازم داشتم به برف بازی  داشتمهام یخ زده بودن و حس ندستکش داشتم ولی دست که اینبا 

 .مدادمیادامه 

ریخت که اومدم واسه تالفی برف زیادی تو دستم جمع ن برف مییرضا با بدجنسی فقط رو معل

نه ه تالفی ککم..اونم دوید سمتم خندیدمیکردم و نزدیکش شدم و تو صورتش ریختم و از ته دل 

 ..لیز بود محکم خوردم زمین و آخ بلندی گفتم قدر اینپا گذاشتم به فرار ولی یهو زیر پام  و

 ..مرفت فروتو خودم  رو باسن خوردم زمین و از درد

 ..سرم جمع شدن با ترس باال هابچه

 علیرضا:مهتاب خوبی؟جاییت درد می کنه؟

..._ 

 اینجا جای دویدن هست؟ واقعا  رها:علیرضا آخه 

 دونستم اینطوری میشه..مهتاب؟علیرضا:آخه من چه می

 کنه؟هسا:عزیزم حالت خوبه؟کجات درد میم

 ..ن ولی جون نداشتم واسه حرف زدنزیر بغلم گرفتن و بلندم کرد هابچه

 !دآلرام:علیرضا دوباره بچه بازیت گل کرد

 علیرضا:بگم غلط کردم راضی میشید؟

 !مهدی با خنده گفت:نه..کمه

 مادرش چی بدم؟ و حسام:علیرضا دختر مردمو ناقص کردی حاال من جواب پدر

رو..من ول کنید بیچارهگفتم: نکنمیداره جدی میشه و دارن علیرضا رو ناراحت  کمکمدیدم 

 ..خوبم. مقصر خودم بودم

 خواید بریم بشینیم تا گرم بشی؟نادر:اگه می

 .تیوپ بریمد کنیمینه بابا..چیزیم نشده که.چرا شلوغش _

 !ه..من بهتر میشناسمشکلفت پوستمهسا:این خواهر من 

 !م از علیرضاطاها:مهتاب خانم ببین سالمی اگه نه بریم پزشک قانونی معاینه دیه بگیری

ونم و ته بودن تشکر کردم و گفتم خودم میخندیدم و از دآلرام و اشرف که زیر بغلم گرفت آروم

مشکلی ندارم..علیرضا سکوت کرده بود.فهمیدم خیلی ناراحته و خودشو مقصر میدونه.کنارش 

 باشم تو قهر کردی؟ من قهر که این جای بهآرنج زدم به بازوش گفتم:چته؟؛رفتم

 !چی میفتاداراحتی گفت:اگه اتفاقی واست با ن
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 .حاال که سالمم_

 !ببخشید مقصر من بودم_

 .کس پیش بیاد بهش فکر نکن.ممکنه واسه هر قدر اینوای علیرضا _

 درد داری؟_

 راستشو بگم؟_

 !آره_

 .ام و ژست فکر کردن به خودم گرفتم و با شیطنت گفتم:آره یکمگرفتم زیر چونه دست مو

 ی تو ماشین بشینی یکم گرم بشی؟خوای برمی_

 !از دست تو..بریم تیوپ بازی که دلم لک زده کشممیعلیرضا خودمو _

دستکش دستمون بود ولی کل بدنم از حرارت علیرضا گر گرفت ولی این  که ایندستم گرفت،با 

گرما رو دوست داشتم،گرمای لمس دست هم نبود گرمای عمق وجود علیرضا بود که منو گرم 

 ..کرد

 ولی اصرار داشتن که شدمیجاشون  زور به که اینرفتیم باال و اول مردها نشستن رو تیوپ.با 

 ..پنج تایی برن

ن یپای بهنرسیده بودن  هم با سرعت سر خوردن و رفتن پایین.هنوز اشرف با پا هول داد و اونا

 !قل خوردن چند تادو سه نفرشون پرت شدن و 

و واسه  کشیدمیباال ولی واسه باال اومدن سه چهار دقیقه طول دوباره تیوپ گرفتن و اومدن 

 ..شدمیهم نپایین اومدن تنها پنج شش ثانیه 

و آهنگ  زدیممیما پنج تا خانم هم تو بغل هم رفتیم تا جامون بشه و الکی فقط جیغ 

 د و مااکه علیرضا هول د بریمتر بشه تا ما شلوغ شد و منتظر موندیم جلو خلوتمیخوندیم..یکم 

ا زمستون بشه ت کردیممیهم رفتیم پایین..چه حس خوبی داشت پر از هیجان..همیشه باید صبر 

 .بتونیم این حس رو تجربه کنیم

چی مردها اصرار  هم بهشون خندیدیم..حاال هر مهسا و رها پرت شدن و قل خوردن که ما

یم باال و رفت اجبار بهاه بیایم که ر همه اینجون نداریم  گفتیممیتیوپ بیاریم باال ولی  کردنمی

یم .بعد تصمیم گرفترفتیممیکردن..چندین بار تکرار شد و نوبتی  اونها دوباره تیوپ بازی 

 .با زوج خودش هر کیو  بریمدوتایی 

چی هسیتم ولی دوتایی  دقیقا  دونستیم رام و نادر ولی من و علیرضا نمیهمه زوج بودن حتی دآل

 بگیر یهو باال پا توسر بخوریم علیرضا محکم منو گرفت و گفت: که اینرو تیوپ نشستیم.قبل 

 !گیر نکنه
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 !یکم به خودم تکونی دادم گفتم:خودم بلدم از خودم مراقبت کنم

 !:آره نیم ساعت پیش دیدم چجور مراقب خودت بودیو گفتکرد  ایخنده

رفتیم پایین.دو ثانیه به اوج  هول دادن و هابچهحرفی بزنم  که اینبهش رفتم و قبل  ایغرهچشم 

رمو گرفت که تکون نخورم که از کم کمداشتم علیرضا هم مح ایالعادهفوقرسیده بودم و حس 

هنوز  یم ولیخوردمیچیز سنگینی بهمون برخورد کرد و پرت شدیم پایین..داشتیم قل  هیپشت 

ت که رضا نگاهی بهم انداخعلیرضا منو محکم گرفته بود و رسیدیم پایین تو بغل هم افتادیم.علی

 ..حالت خوبه؟من فقط تونستم پلک بزنم و بگم خوبم.خجالت کشیدم که جلو بقیه تو این وضعیتیم

گیج و منگ شده بودم سرم و کمرم محکم به زمین خورده بود و هم درد زیاد داشتم و هم از 

 !لرزیدمسرما می

دن به عمد با تیوپشون به ما خورده بوو با عصبانیت به سه تا پسری که  بلند شدعلیرضا سریع 

 !نخندیدمیهم زمین خورده بودن ولی داشتن  ..اوناونسمتشرفت 

 چته مردیکه؟ حالت خوش نیست؟_

و پر کرده هم حالشون خوش نبود و انگار مشروب خورده بودن چون بو گندش هوا ر واقعا  

 نید؟میشی؟نذاشتیم بازی کگفت:چیه عصبی  خندیدمیتر بود و داشت بود.. یکیشون که هیکلی

 علیرضا با عصبانیت یقشو گرفت و گفت:خفه میشی یا خفت کنم؟

 !هاکنهاون یکی پسر گفت:سرت درد می

 !بریمکاپشن علیرضا رو سمت خودم کشیدم و گفتم:علیرضا ولشون کن بیا 

 !علیرضا:بچه سوسول اول دهنتو آب بکش بعد بیا رجز خونی کن

سه تا پسر که نزدیکمون بودن از هم جداشون کردن ولی باز  دو ن گالویز بشن کهخواستمی

 .کردن آرومپایین رسیدن و اومدن علیرضا رو  هابچه زمانهم.کردنمی کلکلهم  داشتن با

 !هم جور میشه شما بهم نزدیک بشیدا با چیز همهمهسا یواشکی بهم گفت:خوب 

 ؟بهش رفتم و گفتم:مهسا!جوک گفتنت گل کرده ایغرهچشم 

 .کوری فعال  نه واال ولی خب تو _

 !کور خودتی_

 .سری تکون داد که خر خودتی

رفتن ناهار رو آماده کنن منم اومدم برم که علیرضا  هابچهعکس یادگاری گرفتیم  کهایناز بعد 

 آستینمو گرفت گفت:بریم تله کابین؟

 !ترسممیدونی از ارتفاع تو که می_

 !من مراقبتم بریم_
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ن سالم وسه باره که اینو گفتی.دوبار قبلی که گفتی بال سرم اومد ولی ج اآلنو گفتم:بلند خندیدم 

 برگشت بمیرم؟ خوای منو ببری باال دیگه بی بروبه در بردم حاال می

 اخم کرد و گفت:دیگه نشنوم این حرف بزنی!بریم؟

 !تویی بریم ولی اگه سکته کردم مقصر_

 !(ما میریم تله کابینهاهبچکرد به  میریم و سالم برمیگردیم)رو_

 !مهدی:داداش مراقب خودتون باشید دست و پا شکسته برنگردید

 .مون زدیم زیر خنده و با چشمکی که مهسا بهم انداخت ازشون دور شدیمهمه

 .بلیط گرفتیم و رفتیم جایی که سوار تله کابین میشن ایستادیم و با کمک یک آقایی نشستیم

 پیاده تو رو خدات علیرضا گرفتم و با جیغ گفتم:علیرضا!دس ناخودآگاهچشممو بستم و 

 !کنممیبشیم..دارم ستکه 

 !با آرامش بهم گفت:نترس..چشماتو باز کن ببین چه لذتی داره این طبیعت رو از اینجا ببینی

 !کنممیخدا من دارم سکته  روتووای _

چشممو باز کردم و نفس  لحظه م حرف زد تا ترسم بریزه بعد از چندامحکم فشرد و باه دست مو

 .عمیقی کشیدم

ز چقدر ا گفتمیولی به خودم مسلط شده بودم.نگاهی به اطراف انداختم،راست  ترسیدممیهنوز 

زدیم م و از خوشحالی جیغ میدادمیشکوهی داشت.پامو تکون  با هباال طبیعت برفی جلو

 !خندیدمیعلیرضا هم فقط 

 مهتاب؟_

 برگشتم سمتش گفتم:جانم؟ که به صورتم داشتم ایخندهبا

 !خوام بهت چیزی بگمجانت سالمت.می_

 !بگو_

 !دوست ندارم از دستت بدم،به هیچ قیمتی_

 ..م تا حرفش ادامه بدهکردمیجدی شدم و فقط نگاهش 

 خب؟_

بهترین رفیق برای  من و توفراموش کن! اصال  که بهت زدم فکر نکن و  هاییحرفدیگه به _

 !رام کافیههمدیگه هستیم و همین ب

االنم دوستیم و شکی نداره که بهترین  ببا گنگی گفتم:متوجه حرفت نشدم!خ گیج شده بودم و

 !رفیق هستیم

که تو حق انتخاب داری.ممکنه نگاهی به بیرون کرد و گفت:منظورم این   رسیدمیکالفه به نظر 
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 !هجا میمون بر امن انتخابت نباشم و ممکنه روزی یکی دیگه رو انتخاب کنی ولی رفاقت ما پ

چی تالش کرد نظرم جلب بشه ولی من  هر دو ماهنزدیک  که اینمتوجه حرفش شدم.با  کامال  

سید ره و بیخیالم بشه اما حاال که به این نتیجه بردار دستم که ازم کردمیفشاری  مبارزه و پا

دم و دوست نداشتم جا بمونه ناراحت ش بر من و اون مال هم نمیشیم و مهم اینکه رفاقتمون پاکه 

 .حرفی ازش بشنوم ینهمچ

 چیشد که این تصمیم گرفتی؟_

بیشتر  روز به روزو  مکردمیفشاری رابطه بین خودمون خراب  چون داشتم با اصرار و پا_

 !خوام رفاقت بینمون از بین برهمال من نشی ولی نمی وقت هیچیم.شاید گرفتمیفاصله  از هم

 اومده؟نکنه یکی دیگه تو زندگیت _

 :کسیگفتمیاز جواب شنیدن سئوالم ترسیدم ولی منتظر بودم جواب بده با صراحت و محک

 کار وبهترین کاری که تو قلب من نمیگیره!این تصمیم خیلی سخت بود ولی تنها تو روجای 

 !کرد همینه شدمی

ه بهم دونم چرا ازش دلخور شدم،حس کردم زود جا زده و خسته شده،با اینکه اگه دوبارنمی

باشه و  برداردستها به این زودی خواستممیهم ن م اما بازکردمیرد  دادمیپیشنهاد ازدواج 

 .کنار بکشه

 .تایید کردم حرفی نزدم و فقط با سر تکون دادن حرفشو

 .نکشیدمیکه دیگه داشتن سفره  هابچهرفتیم کنار آخر مسیر رسیدیم و پیاده شدیم.. به

ی علیرضا بود ولی دوست هاحرفذهنم درگیر  که اینکلی خندیدیم.با  ناهار خوردیم و کنار هم

 ..نداشتم روزمو با این افکار خراب کنم

اشتیم د واقعا  آماده رفتن شدیم.هوا خیلی سردتر شده بود و  کمکمیک ساعت دیگه پیست موندیم و 

 ..میلرزیدیم و از سرما صورتمون کبود شد

 .افظی کردیم و حرکت کردیم به سمت شیرازهمدیگه خداح شدن با سواراز قبل 

رو نشون بده چیز همهخیلی عادی  خواستمیو  کردمیتو مسیر علیرضا از هر دری صحبت 

.نزدیک زدنمیکار نبودم.متوجه تغییر حالم شد ولی حرفی ولی من خیلی موفق به انجام این

بیرون تا  آوردمو سرمو  شروع به باریدن کرد و شیشه رو پایین زدم ابرهاشیراز که شدیم 

ولی اعتنا نکردم  مدومیبارون روی صورتم بشینه حال و هوای دلمو شستوشو بده..سوز سردی 

ای هنخورم اما توجا بیام تو که سرم چقدر سرم غر زد شیشه بکشم باال و نفس عمیقی کشیدم.هر

ه گرفتم که از کردبهش نکردم..البته بماند سه روز تمام میگرنم اوت کرد و سرماخوردگی بدی 

 .خودم هزاران بار پشیمون شدم
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گفتم:امیدوارم کسی تو زندگیت بیاد که  بشمپیاده  کهایناز روبه روی خونمون نگه داشت و قبل 

 !لیاقتت داشته باشه

 .ای به ابروهاش زد که نشون دهنده این بود حرفم به دلش ننشسته و خیلی عادی گفت:ممنونمگره

تونه برای من باشه اما با تشکرش دوباره بگه کسی بهتر از تو نمی اآلنم ممکنه کردمیتصور 

 ..بهم فهموند دیگه براش اهمیتی ندارم و تسلیم شده

 ..خداحافظی کردم و از هم جدا شدیم

 

 :علیرضا

تا  تمگفمیامروز با دروغی که به مهتاب گفتم قلب خودمو شکستم،ناچار به این کار بودم.باید 

چ منطقی حالیش نمیشه با تیر خالصی که زدم دست از سرم برداره و کمتر بلکه دلم که هی

برابرم گارد گرفت و  چی تالش کردم و از دلدادگی براش گفتم در بخواد..هر مازمهتاب رو 

 ..یا نهباشه  با منتونه اد بخواد حداقل امتحان کنه که میفرصت ند چند روزحتی 

چ روزی سخت تر از امروز برام نبود که بهش بگم بی روزهای سختی به چشم دیده بودم اما هی

خیالت شدم،که بگم آدم منطقی هستم و دیگه احساسی بهت ندارم؛بهش بگم با ازدواج کردن و 

که برام آرزوی خوشبختی کرد تشکر انتخاب دیگری مشکلی ندارم. سخت بود در برابر این

گفتم من در کنار هیچ کس جز تو و می زدمداد سرش داد میام اجازه میکنم!اگر غرور مردانه

خوشبخت نخواهم شد؛کسی بهتر از تو برای من پیدا نخواهد شد..اما غرور لعنتی فقط اجازه 

 ..گفتن "ممنونم"رو داد

چیز رو فراموش کردم و شدیم یعنی اآلن پیش خودش چه فکری می کنه؟فکر می کنه دیگه همه

 مثل سابق؟

 !دردی از فراغش نشسته و رو به چه خزونی ام؟ ام چهولی چه می دونه تو سینه

 

 بی تو،مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

 همه تن چشم شدم،خیره به دنبال تو گشتم

 شوق دیدار تو،لبریز شد از جام وجودم

 شدم آن عاشق دیوانه،که بودم

........... 

 یادم آید که شبی باهم از آن کوچه گذشتیم

 واسته گشتیمپرگشودیم و در آن خلوت دلخ
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........... 

 ی دگرهمهاشبرفت در ظلمت غم، آن شب و 

 نه گرفتی دگر از عاشق اُزرده خبرهم

 !نه کنی دیگر از آن کوچه گذرهم

 ..بی تو،اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17فصل

 همیشه زالل همیشه تازه، همیشه رها،

 رسد از راههمیشه دلکش و دلبند می
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 اگرچه آخر اسفند اول عید است

 رسد از راهبهار، اول اسفند می

  

 !این ماه آخر هم خبری از عشق نشد

 !تر از دیگر روزها بودمتر و ساکتحسو من بی

تونستم با عشق نفس بکشم و زندگی کنم!اگه عشقی نباشه منی هم وجود دختری بودم که فقط می

 ..نخواهد داشت

و ابراز کردن علیرضا عادت کرده بودم؛دوست داشتم برام متن  نبودم ولی به عشقعاشق 

ر وردنم بجنگه و من دآبهم بگه دوستت دارم،واسه به دست عاشقانه بفرسته، برام بی تاب بشه،

 !خوامتم نمیه بگم بازم نظرم عوض نشده،بازی رحمبیمقابل با 

 ..ولی علیرضا خیلی وقت بود کنار کشید و احساسش رو به باد سپرد

رو فراموش کنم و مثل گذشته به رفاقتمون ادامه چیز همهبعد از روزی که تو تله کابین بهم گفت 

ی حت کردمیحرفی از احساسش به میون نمیومد و خیلی معلومی برخورد  وقت هیچبدیم دیگه 

م ه تر از معلومی. از دستش عصبی بودم انگار بهم توهین کرده بود دوست داشتم بازمعمولی

 ..بازم منو بخواد و باز شب تا شب متن عاشقانه بفرسته و من جواب ندم،هش کنهخوا

 وردم واغروریی که داشتم به رو خودم نمی به خاطرولی دیگه هیچ کدوم از این کارها نکرد،منم 

 .انگار نه انگارم که کردمیعادی برخورد 

ن بودم،استرس داشتم و فکرم .نگراشدمیش باقی نمونده بود و تمام هاکالسبیشتر از  دو روز

رسمی و چند  هر بینیممیروز همدیگه  انه کالس حداقل هربه به گفتممیمشغول بود با خودم 

؟بعد و ببینیمرای همدیگهبعد از این قرار بود به چه بهانهای داشتیم اما عادی بودیم ولی باز بهانه

 تماس باشیم؟ هم در ای بااز این به چه بهانه

اگه  که ایندیدن و تکرار شدن روزهام با علیرضا مهم بود با  قدر اینب بود که واسم عجی

تونستم بهش فکر نکنم و اونو از نه ولی نمی گفتممی کردمی خواستگاریو ازم  مدومیدوباره 

تونستم بذارمش هام،چطور میود یکی از مشغله و مهمات روزمرگیزندگیم بکشم کنار.شده ب

 شریک زندگی عنوان بهبود من بهش داشتم؟ نه عشق بود نه حس رفاقت! نه کنار؟این چه حسی 

هاش رو وباره ازم طلب عشق کنه و عاشقانهد خواستممیرفیق!فقط  عنوان بهش نه خواستممی

 .بهم بگه و منم با مخالفت و گارد گرفتن جوابش بدم

ی داشت برای عشقش چ ای و کمبود محبت بودم!کسی که عاشق شد و هرشاید یک آدم عقده

دختری به پاش افتاده و محبت  که اینی عشقش رو پس زد و از رحمبینامرد با  هیگذاشت ولی 
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ای که از رابطه قبلیم به جا مونده .شاید عقدهدهیکنه حس قدرت بهش دست مگدایی می شرو از

دایی که من از محسن توجه و عشق رو گ طورهمون دوست داشتم سر علیرضا خالی کنم و 

من لگد بزنم و بهش پشت  هر باردر برابر من زانو بزنه ولی  طورهمون م،علیرضا هم کردمی

 !کنم

 هر بارم خیلی وقته خاطرات محسن و عشق الکی که بهش داشتم فراموش کردم اما کردمیفکر 

من هنوز هستم و تو  گفتمیو  کشیدمیبا ضربه زدن و سرباز شدن زخمش خودشو به رخم 

،این نفرت و کینه تو دلم بمونه و از اینبیشتر  خواستممیحت تاثیر من باقی موندی!نهنوز ت

م باید خودمو از دادمیگناه بود خالی کنم..باید خودمو نجات بی کامال  بخوام سر یک نفر که 

م اگه دیگه شدمیدم نجات بدم و درمان بشم،اگه درمان بوزهری که از گذشته لبریز  وجود و

م تونستم مثل یک آدم سالم زندگی کنم و طعمی شدنمیپود قلبم پیدا  و نفرتی تو تار هیچ کینه و

تونستم دوباره عاشق بشم و خالصانه محبت کنم..آره من باید رو بچشم..حتی میچیز همهواقعی 

 .مدادمیخودمو نجات 

نواده خا رفت و دومیبه خوبی پیش  چیز همه،در مقابل شکراب شدن رابطه من و علیرضا

نفر بعد از یک ماه آشنایی رضایت به وصلت دادند و بعد از  دآلرام و نادر و البته خودشون دو

 .و خرید برای عقد،تصمیم گرفتن مراسم بگیرند خواستگاری

و فاصله ی زیادی بین نامزدی و  شونزندگیخانواده نادر اصرار داشتن زودتر برن سر خونه 

 جهیزیهعنی خانواده دآلرام گفتن حداقل فرصت برای قضیه ی طرف اینعروسی نباشه اما 

گرفتن و باقی کارها باشه، باالخره تصمیم بر این شد بعد از نامزدی نادر و دآلرام به دنبال 

 .رو آماده کنن جهیزیهخونه باشن و خانواده دآلرامم تو همین مدت 

-اکتفا می عسلماه دآلرام اعالم کردن فقط جشن نامزدی میگیرن و برای عروسی به و نادر

جای این  هاشون هرزینت خانم هم فامیل یننهمچکنن،چون تمام فامیل خان بابا آمریکا بودن و 

هم مراسم  برن آمریکا برای دیدن فامیل و اونجا عسلماهپخش شدن،برای  شدمیکره خاکی که 

 ..کوچکی برگزار کنن

ی کل بعد ازتونست باشه.این نمیاز همه از این وصال خوشحال بودن،لیاقت این خانواده کمتر 

تر از خان بابا،مادر و نادر خیلی شادابچشیدن! و تحمل رنج باید طعم خوشی رو می سختی

.تصمیم گرفتن مراسم توی یک تاالر کردنمیگذشته بودن و برای مراسم نامزدی لحظه شماری 

در درگیر کارهای ویزا شده بود و آشنایان هم باشند..در همین راستا نا هابچهبرگزار کنن و تمام 

 .عموش بود نامهدعوتو منتظر  رفتو دوبار به ترکیه برای درست کردن ویزا 
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سحر  که زدمیتو شکمش لگد  یبچه اوقات بعضیکامل برجستگی شکم سحر نمایان شده بود و 

 ونه پدر.اخیرا سحر و مجید یا خونه ما بودن یا خشدمیو ما قند تو دلمون آب  کشیدمیجیغ 

های آخر بیشتر کنار همدیگه خواستیم ماهیم برن خونه خودشون،میدادمیسحر.دیگه اجازه ن

 !بمونیم و بیشتر از هم یادگاری به جا بذاریم

 نرژیا باتونستم بیشتر کنار خانواده باشم و تعطیل شد و می آموزشگاهدو هفته مونده به عید 

 ونشم با نزدیک شدن به عید کتاب هابچهبودم.. هابچه در کنارو  رفتممیبیشتری به خونه امید 

و وقت بیشتری کنار هم بودیم.فرصتی شد که تو بقیه امور  خوردمیخاک  هااتاقبیشتر گوشه 

چند کارمند امور مالی شدم تو این  جور یکدیگه هم سر بزنم. هایبخشمرکز کمک کنم و به 

ا با ت کردیممیک سال گذشته مرکز رو طبقه بندی و با حسابدار مرکز تمام امورات مالی ی وقت

 .یک فایل کامل و درست نتیجه کار رو بدیم به خان بابا

همدیگه سرشون گرم  و حسابی کنار کردنمیهم تجربه  هانیه و هادی روزهای قشنگی رو با

ا ی بخواد زودتر بره کنار برادرش زندگی کنه ولکه می زدمیهانیه غر  اوقات بعضیشده بود. 

. مادر به یکی از شدمیوردم واسه مدتی راضی اصحبت کردن و دالیل منطقی که براش می

خانمی با شرایط زندگی  سپرد دختر کردمیهای دم بخت رو بهم معرفی ی خیّر که جوونهاخانم

 !هادی پیدا کنه تا هادی و هانیه هم از بالتکلیفی بیرون بیان

کز برای عرض ادب و دیدن خان بابا و مادر که فرصت مر مداوای یکی دوبار دآلرام هفته

هم صحبت کنیم و همدیگه رو ببینیم داشتیم.چون بعد از تمام شدن  بیشتر با که اینخوبی برای 

علیرضا رو ندیده بودم و فقط یکی دوبار برای هم پیام فرستاده بودیم از دآلرام  هاکالس

این روزها  گفتمییدم و جویای حالش بودم،پرسکه شک نکنه از علیرضا سئوال می اهیگهرز

 اش تا پارسا دستهم وقتی داشته باشه میره مغازه اش گرفتارن و یاجهیزیهبا مامان و بابا واسه 

 !تنها نباشه

رم تدیدن دآلرام که شباهت عجیبی به علیرضا داشت دلتنگ هر بارخیلی دلتنگش بودم و با 

 !شدممی

و  کردمیرابطه بین من و علیرضا کمرنگ شده و سئوال پیچم دآلرام که شک کرده بود چرا 

ضیه رو هم بیارم.وقتی میدید هم ق سر گفتممیکه  داریشاخهای با دروغ هر بارمجبور بودم 

 هایچشمدیگه سئوال نپرسید و فقط آخرین بار گفت:مهتاب جان من تو  دممیهای سرباال جواب

 رقد این از همدونم چرا شما نادر هست فقط نمیمن و  هایچشمبینم که تو برادرم برقی می تو و

 !فاصله گرفتید

تو چشم منو علیرضا هیچ برقی نیست عزیزم.من کاری نکردم،اون خودش فاصله گرفت و _
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 !کنهمیبرخورد  هاغریبهمثل 

 شکار ندارم بینتون چی گذشته و چرا از هم فاصله گرفتید فقط اینو فهمیدم عشق ارز اصال  من _

 !وردنش انجام بدی وگرنه یک عمر باید حسرت بخوریآداره همه کار واسه به دست 

مرسی بابت نصحیتت.راستی تو چجور عاشق نادر شدی؟آدمی که مثل سنگ میمونه،حتی _

 !احساس داره کنممیشک  اوقات بعضی

ی چی زمان بیشتر دونم چجور و کی عاشق نادر شدم.هرشاید باورت نشه ولی خودمم نمی_

ردن و ک شدیم و بیشتر همدیگه رو میفهمیدیم!به نظر درک ترنزدیکبینمون گذشت بیشتر بهم 

خسته همدیگه هستن ولی چون هستن عاشق دل هاخیلیمهم تره.. فهمیدن هم از دوست داشتن

تونن همدیگه رو بفهمن باعث اذیت و آزار هم میشن و بعد از مدتی هم جدا میشن.بعدم نادر نمی

 قدر این؛گنجشک   اندازه بهخشک و اخمویی داشته باشه ولی درونش قلبی داره  رون  شاید بی

بتونه واسه دیگران  هر کاریمهربونه که باورت نمیشه.خیلی پاکه خیلی..روح بزرگی داره 

 .دهمیانجام 

 !همدیگه خوشبختید کنار خیلی خوشحالم که همدیگه رو پیدا کردید و در_

 !تارو بهم رسوندی تو تشکر کنم که ما دو خندید و گفت:من باید از

 !بهم میرسونه جوری یهقسمتش باشه باالخره خدا  هر جانه بابا من که کاری نکردم!آدم _

 .ولی خب کاری که تو کردی خالی از لطف نبود_

 .مرسی عزیزم.لطف داری_

 !امیدوارم توام به خواسته درونی قلبت برسی_

داشتم ازش تشکر کردم و  چند روزکه این  حالیبیبا  با لحن و منظور خاصی گفت ولی من

 ..منتظر چهار روز دیگه تا رسیدن مراسم نامزدی بودیم

 

جلو آینه ایستادم و آخرین نگاه به خودم انداختم؛آرایش رسمی و شیکی روی صورتم نشسته بود 

-می_طالیی جلوه زیباتری به نمایش و با کت و شلوار دمپا گشاد مشکی و روسری مشکی

 ..گذاشت

قبل که برای پرو  دو هفتهکت شلوار رو برای مراسم نامزدی نادر و دآلرام دوخته بودم ولی از 

 هنوز خشک !اماشدممیرفته بودم الغرتر شده بودم و با دقیق شدن متوجه زار زدن لباس به تنم 

شده  نمشکی که با سنگ های طالیی رنگ تزیی بلند پاشنهو شیک روی تنم نشسته بود!کفش 

ماشین داخل کوچه  سحر هم تو و بود پوشیدم و از اتاق بیرون رفتم.مامان و بابا آماده و مجید

 !منتظر بودن
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های مامان وقتی منو دید سوار ماشین و راهی تاالر شدیم.قرار بود مهسا و حسام با قربون صدقه

واسه  حتما  ی داشتن خودشون بیان و دیگه منتظر اونها نموندیم.خان بابا و مادر اصرار زیاد

ام حضور داشته باشن و مادر شخصا به مامان زنگ زد و ازش مراسم نامزدی تمام خانواده

 !دعوت کرد

دونم چرا موقع آرایش کردن وسواس بیشتری به خرج دادم و دوست داشتم به چشم علیرضا نمی

ه فرصت امشب ک خواستممیبود که ندیده بودمش و دلتنگش بودم.هفته  سه دقیقا  زیبا به نظر بیام.

جوری دلشو ببرم..هنوز نتونسته بودم  هیمناسبی برای دیدار هست به چشمش بهترین باشم و 

ونستم اگه دیرضا داشتم پیدا کنم ولی بازم میمعنی و تعریف مناسبی از احساسی که نسبت به عل

ا این چه حس و تونم قبولت کنم امنمی گفتممیو  زدممی اشسینهسراغم دست رد به  مدومی

 عذابش بدم و بیشتر در برابرم سر خم کنه!؟ خواستممیشوقی بود که 

گویی  آمدخوشمادر عروس و داماد ورودی باغ برای  و چهل دقیقه بعد به تاالر رسیدیم.پدر

 .کردنمیایستاده بودن و مهمانان رو به سمت تاالر راهنمایی 

لم تر بود و قند تو دمیمیتر و صبقیه خیلی گرم رضا به من نسبت بهمادر علی هاینگاهسالم و 

لوم ی دست سحر به پهم که با ضربهکردمی..با چشم دنبال علیرضا گشتم ولی پیداش نشدمیآب 

 برگشتم سمتش گفتم:چته وحشی؟

 گردی کلک؟با شیطنت گفت:دنبالش می

 با گنگی گفتم:دنبال کی؟

 !ه زحمت افتادی و خوشگل کردیب جوری اینخودتی!دنبال همونی که امشب واسش _

پشت چشمی واسش نازک کردم و گفتم:برو بابا توام همش دنبال سوژه ای!نخیر خانم من خودم 

 .اونم واسه خودم نه واسه بقیه کنممیهمیشه خوشگل 

 .چشمکی زد و گفت:یکی تو راست میگی یکی چوپان دروغگو

 ..سحر! حرف الکی نزن_

بود،بابا و مجید جدا  هاخانمشیطنت آمیزی داشت.سالن مردها و  هایدیگه حرفی نزدیم ولی خنده

مهمان از  همه اینم کردمیداخل تاالر شدیم.خیلی شلوغ شده بود و تصورشم ناز ما جدا شدن..

ت جمعی طور اینهای خان بابا و مادر ایران نبودن و که اکثر فامیلکجا پیداشون شده!خوب بود 

.وقتی به ونسمتشمیز خالی بودیم که با دیدن رها و اشرف رفتیم  نگاه به دنبال و بااومده..

 .کردیم و گرم صحبت شدیم پرسیاحوالهمدیگه رسیدیم سالم و 

و مامان با داد بهم گفت:مهتاب  رسیدنمیصدا به صدا  شدمیبا صدای موزیک تندی که پخش 

 .کرده گیرزنگ بزن مهسا کجا 
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ست هنوز..خودش باید باشه؟جلو آینه گیرکردهکجا  خوایسرمو بردم کنار گوشش و گفتم:می

 !بدونه چه موقع بیاد..ولش کنید

 .مامان سری تکون داد و حرفی نزد دیگه

 ندادمیخبر  هابچههم و به بقیه  با کردیممیمیومدن,سالم  یکییکیی مرکز با دیدن من هابچه

دوستم دارن  طور اینبودم که !خیلی خوشحال پرسیاحوالکه من اومدم و میومدن واسه سالم و 

 ..و مورد احترامشون هستم

 .و باهاش سالم کردیم بلندشیمبه سمت میز ما اومد وقتی نزدیک شد  با لبخندنوشین 

 د..خوبید؟آمدیخوش خیلینوشین:

 هک این بعد ازمامان و سحر که تا به حال نوشین رو ندیده بودن بین شک و تردید سالم کردن،

بیشتری همدیگه رو تحویل گرفتن..بهش تعارف کردم  سالمتی چاقشون کردم با بهم دیگه معرفی

 .که بیاد بشینه و اونم قبول کرد

 .کنه خواهر عروسی یا خوده عروسامشب حسابی ترکونیا!آدم شک می_

 ..کنم میبلند خندیدیم و گفت:از ما که دیگه گذشته.مامان گفت شما اومدید گفتم بیام سال

 دعوتی فقط مال شماست؟ همه اینزم.میگم لطف داری عزی_

 ..آره..ولی خب خانواده نادرم زیاد دعوتی داشتن تقریبا  تعجبمو که دید دوباره خندید و گفت:

 !تو مرکز دیده بودم قبال  رو من هابعضیاومدن  هابچهنگاهی به سالن انداختم و گفتم:آره،همه 

می های رها چشم دوختم ببینم چی و به لبظر جواب از نوشین نموندم با اشاره دست رها منت

 :چطور مهسا نیومده؟گه

 .چی بگم واال!خواهر ما واسه عروسی خودشم دیر رسید چه برسه واسه بقیه_

دیگه گرم صحبت بودیم و ته دلم دوست داشتم از نوشین  هم بازد زیر خنده و سری تکون داد..

هامو خونده بود و انگار انتظار چشم. دادمیبپرسم که علیرضا کجاست ولی غرورم اجازه ن

برادر عروس باید اولین نفر تو تاالر باشه ولی هنوز  اآلنگفت:خواهر توام مثل علیرضاست.

 !نیومده

خدایا شکرت که حرفمو شنیدی،برقی تو چشمم روشن شد ولی لحنمو کنترل کردم و گفتم:چطور 

 مگه؟

 .ردها هم واسه مراسمات میرن آرایشگاهدارن میان.این دوره زمونه م شده آمادهآقا تازه _

 .دآلرام اومدن نوشین بلند شد و گفت:فکر کنم نادر و بهلبخندی زدم و با اشاره دختری 

  .بروعزیزم،راحت باش_

 !و گفت:ببین عروس و داماد اومدن ولی این مهسا خدانشناس نیومده اخمی کردمامان 
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 .ره باید آخرین نفر باشهمی هر جاسحر گفت:مامان جان شما غصه نخور،مهسا 

گذاشت دهنش.بین خنده و تعجب بهش گفتم:سحر این چه  هازدهخیاری برداشت و مثل قحطی 

 .تر آرومطرز خوردنه یکم 

 .ام گفت:ولم کن پسرم هوس خیار کردهزد به شونه آروم

 ..من دور چنگیز جونم بگردم الهی_

نگو چنگیز بچم اسم داره اسمش آقا به پسر من  قدر اینرفت گفت: ایغرهعصبی شد و چشم 

 !دایان هست

 که به تو لگد میزنه مشخصه بزرگ بشه پدر همه رو در جور اینمن که بهش میگم چنگیز.._

 .میاره

 ..زاده رو داییش میرهبچه حالل_

اعتماد بنفس و خونسردیش خندم گرفته بود..با ورود عروس و داماد به تاالر بلند  همه ایناز 

 ..زدیممیدست  شدنمیای عروس و داماد که وارد جایگاه شدیم و بر

نادر که واسه اولین کت و  در کنار رسیدمیدآلرام با لباس طالیی بلند و توری که به زمین 

درخشید.لبخند عمیقی روی لب رنگ پوشیده بود،می ایقهوهشلوار کرم،پیراهن و کراوات 

 ..رفتن جای مشخص شده خودشون نشستن آرومهای و با قدم کردنمیداشتن و به بقیه سالم 

شو زیباتر کرده بود.. ساده و درشت به پشت ریخته بود و چهره موهای دآلرام به حالت فر

 !شیک

 .اش میرهمشخص بود زیر لب داره قربون صدقهبوسید و مادر مرتب صورت نادر رو می

احساس خیلی نزدیکی بهش داشتم و ندیده بودمش ولی  کهبا اینبانو افتادم!یاد ایران لحظه یک

برای اتفاق ناگواری که منجرب به مرگش شده بود غصه خوردم. شک نداشتم تو دل خان بابا و 

ست تونمی اآلنبانو زنده بود مادر اون شب چه آتیشی از درد نبود دخترش گر گرفته..اگه ایران

 ..ولی شدمیتو مراسم ازدواج برادرش باشه و خوشی این خانواده کامل 

 گوشیمربع ساعت از ورود عروس و داماد کیف دستیم شروع به لرزیدن کرد، بعد از

 ،مهسا بود.. با صدای بلندی بهش گفتم:معلومه کدوم گوری هستی؟درآوردم

 !نمیبینم وشمارحرف نزن ببینم.بگو کجایید من داخل تاالرم _

 ؟یبینمیبلند کردم گفتم:ایستادم،منو  دست موسرجام ایستادم و 

 چرخونه و دنبال ما هست ولی با گیج بودنش گفت:کو؟کجایی؟داره سرشو می دیدممی

 !دیوانه سمت راستتو نگاه کن_

 .دید گوشی قطع کرد و سریع به سمتمون حرکت کرد ما روسرشو چرخوند وقتی 
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ولی من و سحر خوب دلی از عزا  مامان که حسابی از دستش کفری بود محلش نذاشت

ش غر زدیم اما اون مثل همیشه به رو خودش نیاورد.انگار مهسا،رها و اشرف وردیم و سرآدر

 سحر همم.کردمینگاهشون  واج و هاجهم داشتن و جوری گرم گرفته بودن که  رفاقت قدیمی با

و دوست داشت فقط خوش باشه و  کردمیدیگران راحت ارتباط برقرار  که با بودمیآد کال  

 ..بخنده

 ..اعالم شد حجابشونو رعایت کنن هاخانمبا دفتر بزرگی اومد و به  نیم ساعت بعد عاقد

ر دخت هیگرفتن و  دو طرفشنوشین و هانیه پارچه توریی که باال سر عروس و داماد میگیرن 

ی کوتاه قرمزش دو کله قند دست گرفت و اهم سن من باشه با لباس دکلته خوردمیکه بهش 

 .شروع به سابیدن کرد

ه بودن تا عاقد شروع به خوندن خطبه عقد کنه..خان بابا و پدر دآلرام همراه همه سکوت کرد

علیرضا و دو مرد دیگه حضور داشتن. علیرضا که کت و شلوار و پاپیون مشکی زده بود و 

بم شروع به دونم چرا یهو قلدختری وارد تاالر شد نمیپیراهن سفید مثل شاهزاده آرزوی هر 

اه اونجا ایستاده بهش نگ ستم پلک بزنم فقط دوست داشتم تا وقتیتونلرزیدن کرد و حتی نمی

به  شلی هم باهاشون فاصله نداشتیم چشمدونم دنبال کی می گشت که بین جمعیت که خیکنم.نمی

ازه شد.ت شمرد کناری خیره شد و دوباره گرفتار صحبت کردن با دو لحظه ثابت ما خورد و چند

 .م که زودتر بیام مراسمکردمیشماری فهمیدم چقدر دلتنگش بودم و لحظه 

کلی امضا از نادر و دآلرام و شاهدها گرفتن،عاقد با صدای بلندی شروع به  که اینبعد از 

خوندن کرد و نوبت اول و دوم با گفتن عروس رفته گل بچینه و عروس رفته گل بیاره گذشت و 

سابید با عشوه خرکی نوبت سوم همه منتظر بله گفتن دآلرام بودیم,دختری که قند می

 !خوانمیگفت:عروس خانم زیر لفظی 

هم جعبه رو باز کرد و انگشتر رو به  ورد و داد به مادر،مادرآاز جیب کتش در ایجعبهنادر 

 !تر ها و پدر و مادرم بلهد لحظه دآلرام گفت:با اجازه بزرگدست دآلرام کرد و بعد از چن

رو به آرامش دعوت کرد هاخانمزدن شدن که عاقد  اینو که گفت همه شروع به کل دادن و دست

 .و گفت هنوز بله گرفتن از داماد مونده

به  ایبوسهاز نادر بله بگیره یهو مادر زد زیر گریه و نادر دستشو گرفت و  خواستمیوقتی 

دست مادرش زد.یکم فضا تحت تاثیر خودش قرار گرفت و حاج خانم و یک خانم دیگه مادر رو 

. عاقد منتظر جواب نادر بود و نادر با صدایی که مشخص بود از گریه مادرش کردن. آروم

بغض کرده بله گفت و دوباره صدای شادی بلند شد..عاقد با آرزوی خوشبختی واسه عروس و 

روی  ایبوسهداماد از سالن رفت بیرون و نادر شنل از روی صورت دآلرام برداشت و 
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 .اش زدپیشونی

اد اومدن و بهشون تبریک گفتن.علیرضا دست دآلرام رو بوسید و با پدرومادر عروس و دام

نادر روبوسی کرد. عکاس به علیرضا گفت بایسته تا عکس یادگاری بگیره..وقتی عکس 

گرفتنشون تمام شد همون دختر با وضعیت بدی که داشت خودشو بهش نزدیک کرد،فهمیدم 

میاره ولی علیرضا با و وقارتی که  داره لوس بازی در طور اینفامیل نزدیکشون هست که 

 .کرد  ازش شناخت داشتم باهاش برخورد

ه حرصم گرفت،اگ زدمیقهقه  بلند بلنددختره دست علیرضا رو گرفته بود و داشت  که ایناز 

 .مدادمیمیشدم و جواب دختر رو  تونستم بلندمی

 .رهبیا زرنگ بازی در طور اینسحر کنار گوشم گفت:نبینم رقیب عشقیت 

 ..عصبانیتمو سر سحر خالی کردم و کنار گوشش گفتم:خفه شو.باشه؟گورپدرشون

 .سحر که به اخالق تندم عادت داشت واکنشی نشون نداد و به خندیدن اکتفا کرد

تونست که انگار خوب تمرین کرده بود می همه رفتن وسط و شروع به رقصیدن کردن.نادر

دست دست و پاشو گم نکنه.دختره  کردمیلبری و د رقصیدمی ایحرفهکنار دآلرامی که 

م کردمیهم شروع به رقصیدن کردن.فکر ن وردش وسط پیست رقص و باآعلیرضا رو گرفت و 

علیرضا رقص بلد باشه اونم به این خوبی.با هر تماسی که دختره با علیرضا داشت بیشتر گر 

شار انیت مشتمو گره کردم بیشتر ف.از شدت عصبزدمی امسینهتر به قفسه و قلبم محکم گرفتممی

 .م که از شدت حرص و عبانیت نترکمدادمی

تو بغل یکی دیگه  قدر اینوگرنه چه لزومی داره  کنهمیکار لج من این به خاطرداره  حتما  

تمرگ برو ب گفتممیو  حیابیتو گوش دختره  زدممییکی محکم  رفتممیبرقصه.اگه زشت نبود 

 ..عین خیالشم نبود با این وقاحت سر جات

 .باالخره علیرضا از سالن رفت بیرون تا بیشتر از این منفجر نشم

یم.نادر هم فتو بهشون تبریک گ یمدش بلند هابچهوقتی نادر و دآلرام رفتن سرجاشون نشستن با 

.عکاس ازمون خواست که بایستیم و عکس زدمیهاش باز شده بود و لبخند واسه اولین گره اخم

تی عکس گرفتن تمام شد با آرزوی خوشبختی از کنارشون رفتم ولی اشرف و رها بگیره.وق

 .وسط موندن و شروع به رقصیدن کردن

و رفتیم برای شام.با  یمدبلندشگذشت و موقع شام شد.. و رقص کوبیپایدو ساعت دیگه با 

 مه غذاهایهای خرکی دختره کنار علیرضا اشتهام کور شد و خیلی میل نداشتم. بین اون هعشوه

گرفتم و بدون هیچ ساالد و دسری اومدم پشت میز نشستم و شروع به  پلوزرشکرنگارنگ فقط 

 .خوردن کردم
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 .تونست راحت بشینهانداختم پهلوشو گرفته بود و نمی نگاهی به سحر

 خوبی؟_

 !نه_

 ترسیدم و گفتم:چته؟ درد داری؟

 .بهم فشار میادتونم بیشتر از این بشینم داره .نمیکنهمیکمرم درد _

 بودم گفت:چیشده؟ دستش بغلمامان رو به من که 

 .تونه بیشتر بشینهنمی کنهمیسحر کمرش درد _

 .به مجید زنگ بزن تا برن خونه_

 .سحر:نه مامان یکم راه میرم حالم خوب میشه

بشینی.بذار خودم به مجید زنگ  اصال  مامان:دختر یکم به فکر بچه تو شکمت باش!تو نباید 

 ..زنممی

 .سحر بلند شد و گفت:مامان جان یکم راه میرم خوب میشم.مهتاب الکی شلوغش کرد

 خوای باهات بیام سحر؟مهسا:می

 .گفتم:نه من باهاش میرم بلند شدم

سحر رفتیم بیرون سالن و تو باغ شروع به قدم زدن کردیم.کفش پاشنه تخت پوشیده بود و  با

 بین چمن ها قدم زدن برام سخت بود و با احتیاط قدم بر بلندپاشنهو من با کفش  شدنمیاذیت 

 .میداشتم که نیوفتم

 مهتاب؟_

 هووم؟_

 ؟کنیمیبا خودت مبارزه  قدر اینچرا _

 گفتم:چی؟ با تعجب

 نگاه تو رو. تو کوری نمیبینی علیرضا چطور کنممیخر نشو دارم مثل آدم باهات صحبت _

 ؟کردمی

 .منو نگاه نکرد که اصال  :اون و گفتمتعجبم بیشتر شد 

 .کردمیبس که خری.دیدم چطور با چشم دنبالت میگشت بعدم که دیدت همش بهت نگاه _

 خب که چی؟_

 تو زنممیعاشقته توام دوستش داری..نگو نه که پشت دستی  واقعا  خب که چی و مرض.اون _

 .دهنت

 .کردمیصحبت  هابزرگ مامانگرفت مثل  امخندهاز حرفش 
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 .یقمهاون رف_

کارم..اگه رفیقت بود چرا وقتی دیدیش اونجوری هل نیار که خودم این این ادا اصوال رو در_

یا خودتو زدی به  فهمینمیگشتی؟یا گذاشتیم داخل باغ همش دنبالش می شدی؟یا تا پامونو

 .نفهمی

 !؟دارم میگم ما فقط دوستیم و الغیرکنیمیچرا الکی شلوغش _

 مطمئنی؟_

لیرضا فقط دوست بودیم؟نه!اون که بهم گفت عاشقم شده و منم هرچی به دلم نگاه من و ع واقعا  

 .از اون رفاقت و احساس دوستی باقی نبوده چیز هیچ بینممی کنممی

 .جان من مطمئنم آره سحر-

 .شک دارم_

 هافحرونه کمردرد الکی منو تو این سرما کشوندی بیرون این بهبهمشکل خودته دیگه.نکنه _

 ؟بزنی

خیلی خوب میشناسم!تو آدم حسودی نیستی و توجه  روتوکمردرد داشتم..ولی من  واقعا  نه خره _

حرص خوردی.بهم  رقصیدمی..اما امشب حسابی از دست اون دختری که با علیرضا کنیمین

 .نگو که اشتباه دیدم

به  رش کل تنموای قلبم از داخل فرو ریخت و آوارقصیدن علیرضا با دختر دیگه آوردنبا به یاد 

ه تونستم قبول کنم کین احساسی که دارم اسمش عشقه.نمیلرزه انداخت.نمی تونستم باور کنم ا

مخالفت و حرف زدن با علیرضا که  همه اینعاشق علیرضا شدم..آخه مگه امکان داره بعد از 

 منصرفش کنم حاال خودم عاشقش شده باشم؟

 !ملتمسی گفتم:سحر حالت باان نداشتم.بیشتر از این توان مقاومت با خودم و دیگر

 !جونم_

 یعنی تو میگی عاشقش شدم؟_

 خوای قبول کنی؟آره خره.آره لعنتی.چرا نمی_

 نداد؟ دست همب دهمیبه آدم دست  یک بارهولی چرا اون جوشش و شوکی که _

 .قلبتو تسخیر کرده کمکمشما دوساله همدیگه رو میشناسید و این عالقه _

 ن عاشقش شدم؟یعنی میگی م_

این سئوالو میپرسی؟آره عزیزم تو عاشق شدی،چه بخوای چه نخوای  چند باربلند خندید و گفت:

 .عاشق شدی رفت

 .شو فراموش کنم و مثل دوتا دوست باشیمهاحرفولی علیرضا بهم گفت همه _
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 که طور همینرو فراموش کنه؟اگه  چیز همهدروغ گفته.مگه میشه آدم عاشق باشه یهویی _

 .گشتنمی دنبالت طور اینخودش گفته باشه امشب 

دوستت دارم بهم فرصت بده ولی من با  گفتمیچی بهم  ولی من خیلی بهش بدی کردم.هر_

 .کردن دلشو شکوندم.دیگه چه فایده داره محلیبی

 ..بس که خری دیگه_

اشق شدم که ؟باورم نمیشه.آخه چجور عواقعا  حالت بغض بهش گفتم:وای سحر من عاشق شدم  با

 چه خاکی تو سرم بریزم؟ اآلنخودمم نفهمیدم؟

خندید و گفت:مگه شوهرت مرده که خاک بر سرت بریزی؟ ناراحتی نداره که.خودت از  آروم

میفهمه که بهش نزدیک شدی دیگه هم صحبت کنید اونم خودش  با کمکمفردا بهش پیام بده و 

 .دونه باید چیکار کنهمی

و ر و دستشو گرفتم گفتم:اگه قبولم نکرد چی؟اگه گفت تو غرورم با ترس برگشتم سمت سحر

 شکستی و دیگه نمی خوامت؟

ست که بخواد انتقام هاحرفنمیشه عزیزه من نمیشه.علیرضایی که من دیدم مردتر از این _

 .بگیره. کاری که بهت گفتم انجام بده

شدن دوباره ندارن..به  بلند دیگه توان شکستن دوباره رو ندارم.نه غرورم نه قلبم دیگه قدرت_

 ..ترسممیعلیرضا اندازه چشم هام اعتماد دارم ولی از عشق 

ورکورانه دل کنه.تو دفعه قبل خام بودی و خیلی کرو بسپار به خدا خودش درست می چیزهمه_

طرف مقابلتو خوب بشناسی و بعد عشق خودش به آرومی به وجود میاد ،بستی. باید واسه عشق

جز  ایچارهمیسوزونه و  تو روهای عشق به شناخت همدیگه برسید و شعله کهاینولی قبل 

 کمکمسوختن نداری. منو مجیدم از بچگی همدیگه رو میشناختیم و همین شناخت باعث شد 

 که اینطوره. تو خوب و بد اونو میدونی بدون هم همین علیرضا عاشق هم بشیم.واسه تو و

خانواده همدیگه  هااینتر از میشناسه.مهم تو روکه اون  طور همونبخواد برات نقش بازی کنه.

ر دختر و پس همهاینی مهتاب. گیرسختبرخورد داشتید.تو دیگه زیادی  هم و بارو هم میشناسید 

هزاربار شکست عشقی می خورن ولی مگه به ته خط می رسن و دیگه سمت عاشقی نمیرن؟تو 

 .نیارو به رو خودتت بستیاش کردی ولی کل درهای دتجربه بار یک

-نو نشون میدن با این حال چطور میهنوز تاثیرات بدی که از رابطه قبلی داشتم دارن خودشو_

 تونم به یکی دیگه عشق بورزم؟

بذار گذر زمان تمام این چیزارو با خودش میبره.تو دیگه نباید درگیر گذشته باشی،نباید _

ونی تیش میاد.تو تا خودتو نبخشیدی نمیپ هاخیلی خودتو سرزنش کنی،این اتفاق واسه قدر این
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ها ه زندگیت تالش کن.تو الیق بهتریناز این چیزها دور بمونی.خودتو ببخش و واسه ادام

 کنهمی وحالعشقهستی،تو لیاقت عشق رو داری مهتاب.اون که داره اونور آب واسه خودش 

به درک که رفت به درک که بهم بد و بگو   ولی تو چرا هنوز تحت تاثیرش موندی؟بیخیال شو

 ..کرد

هام جمع شده بود و سرم پایین بود یهو دست محکمی به پشتم خورد و از جا پریدم اشک تو چشم

برگشتم به عقب دیدم مهسا با دهنی که تا بناگوش بازه ایستاده..تا مهسا رو دیدم بغضم ترکید و 

 .خودمو تو آغوشش ولو کردم و زدم زیر گریه

 ؟کنیمیتعجب و ترس گفت:مهتاب؟چیشده؟چرا گریه  مهسا با

..._ 

 !تون عاشق شدهخنده گفت:نترس خواهر من.هم شیره سحر با

بغلم کرد و همچنان با تعجب  ترمحکمبلندتر شد و مهسا  امگریهسحر که اینو گفت صدای 

 پرسید:چی؟چجوری عاشق شده؟یعنی چی؟

 !ب عاشق شده دیگه چجوری ندارهتونم توضیح بدم.خاز این نمی ترواضحدیگه _

 عاشق کی شده؟ اصال  سحر کوفت نگیری.این کی عاشق شده که من نفهمیدم؟_

 !علیرضا_

 !علیرضا؟؟_

 ..آره_

مهسا منو از آغوشش جدا کرد و دوتا دستاشو گذاشت رو شونه ام گفت:ته تغاری من عاشق 

 شدی؟

 !گریه نداره،خوشحالی داره که این ..مهسا ادامه داد:فدات بشمزدمنمیسرم پایین بود و حرف 

 ..آخر به حرف اومدم و گفتم:مهسا من قلب علیرضا رو شکوندم

چی اومد به خانم گفت دوستت  مهسا نگاهی به سحر کرد و سحر گفت:هیچی بچه بیچاره هر

 .خوامتون دماغشو کشیده باال و گفته نمیدارم و بهش درخواست ازدواج داده ایش

 ..رو کردیر کااین وا!مگه مرض داشتی؟چرامهسا با تعجب گفت:

 دونم دوستش دارمینمنمدونم.خب از همون اول که دوستش نداشتم..االن چه میبا کالفگی گفتم:م

 ..شاید هوسه و دو سه روز دیگه از سرم بپره اصال  .یا نه

 .ست نه واسه تو که شتر شدی واسه خودتهابچهمهسا:هوس واسه دختر 

 .گفت:آخ حرف دل منو زدیسحر زد زیر خنده 

 .دیکنمیدهن آدمو آسفالت  زنیدمیدل کرد  نفر درد و نمیشه با شما دو اصال  م و گفتم:کرد میاخ
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که علیرضا رو دیدم فهمیدم حسی بهت داره  چند باریخواد آبغوره بگیری.این مهسا:حاال تو نمی

 ..روزه از سرش بپره و از سر هوس نیست که دو

 .ی نگیدابه کس رو خداتو_

 .میرم به مجید میگم اآلنسحر:چرا 

 ..گمبه حسام پیامک می فرستم بهش می اآلنمهسا:آره منم 

 .اینو که گفتن زدن زیر خنده و منم خندیدم

چی ریمل زدی پخش شد.باید تو چشم علیرضا بهترین  آبی به صورتت بزن هر بریمسحر:بیا 

 !کنهنگاه نمی ببینه که میره پشت سرشم روتوباشی، با این وضع 

 اآلنانگار صد میلیون پول از دست دادم ترسیدم و گفتم:وای راست میگی؟ آخ ابروم رفت 

 چجور برم داخل با این ریختم؟

مهسا کیفشو نشون داد و گفت:نترس خواهرجان،لوازم آرایشی همراهمه بریم سرویس بهداشتی 

 خودتو درست کن

رد شد و مهسا گفت:ببخشید آقا،سرویس بهداشتی آقایی که از کارکنان تاالربود از کنارمون 

 کجاست؟

 .یکی داخل سالنه یکی هم پشت تاالر_

 .دزنمیازش تشکر کردیم و سمت سرویس بهداشتی حرکت کردیم.هوا چون سرد بود پشه پر 

 راستی تو چرا اومدی بیرون؟_

رفت گفتم بیام   طول دادم منم حوصلم سر قدر اینچرا  زدمیمهسا:هیچی مامان داشت سرم غر 

 !ببینم شما دونفر کدوم گوری رفتید و آرایشمو درست کنم

 .سحر زد زیر خنده گفت:واال جوری که تو مالوندی به صورتت یا اسید هم پاک نمیشه

 ..رو آب بخندی خانم_

سرویس بهداشتی رسیدم و جلوآینه خودمو دیدم.چقدر داغون شده بودم،چشم هام پف کرده   به

با دستمال که خیس آب  آرومه بود،ریمل زیر چشممو سیاه و زشت کرده بود.بود و قرمز شد

کردم زیر چشممو تمیز کردم،با پنکک سیاهی رو کامل از بین بردم و با آرایش دوباره چشمم 

 .شدم همون مهتاب خوشگل

داخل داریم یخ  بریمدستش گرفتیم و گفتیم   از جلو آینه زور بهمهسا رو 

                                                                                                              میزنیم.

امشب با  اصال  باید به چشم علیرضا بهترین باشم. گفتمیسحر راست                              

ین ترین و زیباترعین سادگی به وسواس جلو آینه ایستاده بودم فقط برای اون.دوست داشتم در
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م که دوستش دارم و دلمو برده اما حاال با گفتن کردمیباشم براش.شاید تا یک ساعت قبل قبول ن

تونستم پرواز کنم.احساس عاشقی سا و سحر احساس سبکی داشتم که میی مههاحرفو شنیدن 

رد م محبت کخالصانه به دو سالواسه کسی که  تپیدمیم.این بار دلم داشت واسه علیرضا کردمی

-پیش دیده بودمش اما این دو ساعت که اینو عاشقم شده بود واسه کسی که یک مرد واقعیه..با 

خوام زود ببینمش و باهاش حرف بزنم.می چی هر خواستممیبار واسه دیدنش بی تاب بودم و 

 همین امشب بهش اعتراف کنم که چقدر عاشقش شدم و چجور دلمو برده،بهش بگم لعنتی تو کی

 همهنایتونم باور کنم؟دیگه صبر نداشتم و کردی که خبردار نشدم و هنوز نمی منو عاشق خودت

پاک و معصومش خیره میشم و  هایچشمفاصله و دوری رو جایز نمی دونستم.همین امشب تو 

.تازه فهمیده بودم چقدر دوستش دارم و می خوامش.یک ماه سردی کنممیعشقمو براش اعتراف 

رد ای و س توجهبیفهموند چه فرشته ای نصیبم شده و قدرشو ندونستم.یک ماه درد و دوری بهم 

م که عاشق شدم..ولی کردمیو قبول ن با خودمم کردمیمبارزه  هر باربودنش برام کم نبود! ولی 

و غرورمو کنار میذارم.چون تنها کسی که لیاقت داره  شدهروشنبرام  چیز همهدیگه  اآلن

 ..ر پا له کنم و براش بگم چقدر دوستش دارم علیرضا بودکنارش غرورمو زی

سمت تاالر که با دیدن صحنه ای سرجام خشکم زد و  رفتیممیکه سرداده بودیم داشتیم  ایخندهبا 

نتونستم قدم بعدی بردارم..زانوهام شل شد و نزدیک بود بیوفتم که دست مهسا گرفتم تا تعادلم 

 ..بهم نخوره

ون لباس زشتش و قهقه خنده که مشخص بود از سر باهمسابید قند میدختری که تو مراسم 

 تونست کنترل کنههایی که نمیود.داشت با قدمدور بازو علیرضا قفل کرده ب دست مومستیه 

میومدن سمت سرویس بهداشتی،علیرضا دور کمر دختره گرفته بود و مراقب بود نیوفته و اون 

رضا با دستشو دور کمر دختره گرفته و باهاش اومده همچنان از سر مستی میخندید.چرا علی

 !کاری که نباید رو انجام بدن؟؟ خوانمیپشت باغ؟؟یعنی چیکار دارن؟

  

علیرضا که اولش متوجه ما نشد بعد از چند قدم دیگه جلوتر اومدن و سرشو بلند کرد.با دیدن من 

 ..ارش بهم دوختجاش ایستاد.دختره سرشو بلند کرد و نگاه خم اونم شوک شد و سر

شد؟هنوز یک ساعت از عشقم نگذشته بود که باید فراموشش  تمام چیز همهبه این زودی 

ش بیرون! حتی هیچ خاطره ریختممیاش زیر زبونم نرفته بود که باید م!هنوز مزهکردمی

 ..خط بکشمرو  چیز همهه باید دور کهم نساخته بودیم  ای باعاشقانه

کاری بزنه,مثل چشم هام بهش اعتماد داشتم ولی اونم  همچنیندست به  م علیرضاکردمیباور ن

 !عشق براشون مفهومی نداره اصال  مثل بقیه مردها تهش خیانت می کنن و میرن،
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دویدم و از اون جهنم دور شدم.به دیوار  بلندپاشنهی هاکفشنمی دونم چجور قدرت گرفتم و با 

رضا هم خیانت کرد.اونم بیشتر از این نتونست طاقت م..علیکشیدمینفس  بلندبلندتکیه زدم و 

با خوشبختی فاصله داشتیم،قرار بود همون شب بهش بگم که چقدر دوستش  چند دقیقهبیاره،فقط 

هام دونه و خراب کرد.. اشک چیز همهدارم و قلبمو به تسخیر خودش دراورده اما گند زد به 

 کم ظرفیت باشه قدر این شدنمیم.باورم کردمیگار سیاهم فکر روز بهپایین و  ریختمیدونه 

 ..کاری انجام بده ینهمچمراسم ازدواج خواهرش بخواد   که با دیدن دختری اونم تو

نشد  اما از درد سرم کم دادممیمحکم شقیقه مو فشار  مسرم تیر کشید و آه بلندی کشیدم.با دو دست

وه فقط مو میشنیشه یا چه کسی صدای گریهارم رد مکه بیشترم شد..اعتنایی نکردم که کی از کن

 !تاب!مهدلمعزیزگرفت گفت: دست هاموم..مهسا خودشو بهم رسوند و دوتا کردمیبلندبلند گریه 

 ..ریختممیفقط اشک 

 ..گریه نکن عزیزم.فدای سرت_

یهو سرمو بلند کردم و عصبانیتی که تمام وجودمو پر کرده بود سرش داد زدم گفتم:چی میگی 

ی سرم؟ آره هر آشغالی به خودش اجازه هر کاری بده و باهام بازی کنه بعدش فدای تو؟فدا

 ..خوام هیچ کدومتونو ببینمکنه بعدش فدای سرم؟ بروگمشو.نمی سرم؟هر کثافتی باهام بازی

 ..دونست چی بگهو نمی کردمیمهسا که با دهن باز بهم نگاه 

 ..داخل زشته بریم.بیا ؟خودمم باورم نمیشهاصال  تو هست.چی بگم  حق با_

..._ 

رو هضم  دیدممیتونستم اتفاقی که با چشم .نمیشدمنمی آروم زدمیچی مهسا باهام حرف  هر

.دنیا رو سرم خراب شد و زیر آوارش داشتم دست شدممیوردنش بیشتر داغون آکنم و با به یاد 

اوت کرده بود و داشتم از .دوباره میگرنم دیدمنمیجز سیاهی و بدبختی  چیز هیچ.زدممیو پا 

 ..مردم و دوست داشتم سرمو بزنم به دیواریسردرد م

گوشی مهسا زنگ خورد و مامان پشت خط بود.مهسا گفت:مهتاب دوباره سردرد گرفته و نمی 

 .تونه بیاد داخل

حرفی کنارم ایستاد.خیلی  هیچبیخودشو به ما رسوند و  کمکمقطع کرد سحر هم  کهاینبعد از 

 .شید که بقیه اومدنطول نک

 ؟کنهمیمجید:مهتاب چش شده چرا گریه 

ر تونم بیشتداخل ماشین منم دیگه نمی بریمدرد گرفته. سحر:هوا سرده زد به سرش دوباره سر

 .از این بمونم

مامان سرمو بلند کرد و با نگرانی گفت:آخه یهو این سردرد دوباره از کجا پیداش شد؟ده بار 
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 .ه شال سرت کن نه این روسری نازکبهت گفتم وقتی هوا سرد

 وردید..کادو رو دادید اومدید یا فراموش کردید؟آ وقت گیر شما هممهسا:مامان 

 .مامان:تو یکی حرف نزن که دلم ازت خونه.آره دادم

و تونستم روبرومترکید.نمیتونستم حرفی بزنم و سرم داشت میحالم بد بود که نمی قدر این

 ..بغلم گرفت و سوار ماشین شدیم.حتی با مهسا و سحر خداحافظی نکردمدرست ببینم و بابا زیر

دونم چرا !نمیاصال  دونم چیشد -ک میریختم و سرمو گرفته بودم.نمیتو راه فقط داشتم اش

 .کردیممیاینطوری شد. به همین راحتی هنوز چیزی شروع نشده باید تمامش 

لباسمو عوض کردم و با قرص  وقتی خونه رسیدیم رفتم داخل اتاق و با کمک مامان

 .ی که خوردم به یک دقیقه نرسید خوابم بردبخشآرامش

 

 

 :علیرضا

دوست بابا قصد رفتن کرد و تا بیرون همراهیش کردم.هوا خیلی سرد بود و سریع خواستم 

برگردم داخل سالن که دیدم صدای نسترن میاد.نگاهی به اطراف انداختم دیدم داره با تلفن 

 ..صحبت می کنه

 ذره غیرت داشتی بهچه مرگته؟...به تو چه که کی برمیگردم...الزم نکرده نگران ما بشی اگه _

دلم بخواد باهات حرف  هر طوربا زن وبچت میومدی... شدیمیاز پای بساطت بلند 

زمانی خونه من بود  به...مگه من پامو تو خونه ات بذارم که دندونامو خرد کنی...اونجا زنممی

قمارباز و معتادت...حرف نزن بابا خسته شدم از این زندگی  هایستدوشده پاتوق ولی دیگه 

واسه بچم پدری  وقتهیچچون  گیرممیو مهراوه هم ازت  دممیکوفتی میرم درخواست طالق 

 ...نکردی

.نسترن تنها دخترعموم بود و با شونزده سال سن با کنهمیفهمیدم داره با امید شوهرش صحبت 

این پسر  گفتمیو  کردمیندن خانوادش با امید ازدواج کرد.هرچی عموم مخالفت زور و ترسو

 ینامهزندگنداره اما نسترن هیچ صراطی مستقیم نشد و باالخره با امید ازدواج کرد.  تو رولیاقت 

اختالفی که عموم با امید  به خاطرنکشیده بود که حامله شد و مهراوه به دنیا اومد. یک سالبه 

ی با فامیل نداشتن و دورادور همدیگه رو میدیدیم ولی خبرایی که به وآمدرفتد داشت زیا

آنچنان خوشحال کننده نبود.امید معتاد شده بود و زن و بچش از کتک ها و  رسیدمیگوشمون 

و برمی  شدمیتا پای طالق رفتن اما باز تسلیم  چند بارمخماری های شوهرش درامان نبودن.

حاال بعد از ده سال زندگی انگار قصدش واسه جدا شدن جدی تر شده و گشت سر خونه زندگیش.
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 .دیگه نمی خواد با پسری که عمو و زن عمو هرکار کردن وصلت نکنه زندگی کنه

خواست بره داخل سالن که دید من ایستادم. از دیدنم جا خورد و با خنده گفت: عه علیرضا تو 

 ؟کنیمیاینجا چیکار 

 .تونو شنیدمهاحرفبره همراهیش کردم..بخشید ناخواسته یکم از  خواستمیدوست بابا _

رو پاهاش ایستاده.چند قدم بهم نزدیک شد و شونه هاشو  زوربهدیدم حال مساعدی نداره و 

انداخت باال گفت:اشکال نداره.اینم از زندگی کوفتی من دیگه همه میفهمن توام بدونی چه فرقی 

 .داره

 می خواید جدابشید؟عمو و زن عمو می دونن که _

آره..سرکوفت زدن هاشونم بیشتر شده نه راه پس دارم نه راه پیش.ولی اینبار دیگه به اون _

 .آشغال دونی برنمیگردم

 ..متأسفم واقعا  _

خنده ی بلندی سر داد و گفت:متاسف چرا؟ دارم خودمو دخترم از شر اون معتاد دوزاری نجات 

 .دممی

گاه خمار و مستشو بهم انداخت و گفت:حسابی امشب دل شد و ن ترنزدیکیک قدم دیگه 

 !دخترارو بردیا

 !خوریمیمرسی.می خوای برو داخل هوا خیلی سرده سرما _

 ..کنممیبه خوردم دادن که سرما حس ن قدراینداخل برم چه غلطی بکنم؟ المصب امشب _

نمی دونی سرویس متوجه منظورش شدم ولی به رو خودم نیوردم و خواستم برم داخل که گفت:

 بهداشتی کجاست؟

 .داخل سالن که هست_

نه حوصله ندارم مامانم کلی غر زد سرم گفت آبرومو بردی هرچی میگم خب عروسیه _

 ..مراسمه آدم که نمیاد عزا ولی پیرزن بدبخت مغزش پودر شده

 .پشت تاالر سرویس هست_

 ..باشه مرسی_

و بلندش کردم و قهقه ای سر داد گفت:ببین هنوز قدم برنداشت که خورد زمین. دستشو گرفتم 

 ..زندگی المصب باهام چیکار کرده که رو پای خودمم دیگه نمی تونم بایستم

دیدم اوضاعش داره بدتر میشه ناچار شدم کمرشو بگیرم و ببرمش سرویس بهداشتی.هرچی 

ه و یر خندز زدمیو الکی  شدمیانگار تاثیر زهرماری که خورده بود بیشتر  گذشتمیبیشتر 

فقط حواسم بود دوباره نخوره  می گهنمیفهمیدم چی  اصال  ..من که گفتمیی نامربوط هاحرف
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موندم زن ها چطور با این کفش پاشنه دارشون می تونن راه برن آخه مجبورن  اصال  زمین.

 مگه؟

 ..ننزدیک سرویس بهداشتی شدیم سرمو بلند کردم که دیدم مهسا،سحر و مهتاب هم اونجا ایستاد

.انگار خودشم متوجه اشک هاش ریختمیمهتاب با تعجب بهم خیره شد بود و داشت اشک 

..فقط داشت اشک خوردمی. مثل سرو ایستاده بود و با هیچ باد وطوفانی تکون نشدنمی

م و تو شوک بودم کردمیکه یهو دویید و از اونجا دور شد با بُهت به پشت سرش نگاه  ریختمی

پشت سرش دویید ولی سحر همچنان ایستاده بود.  مهسا همرد,چرا رفت؟!چرا مهتاب گیه ک

میخندید..متوجه تعجب و شوکه شدن مهتاب  آروم آرومنگاهی به نسترن انداختم که داشت 

شدم!با دیدن من و نسترن تو وضعیت بدی که دخترعموم داشت خیال کرده بین منو اون چیزیه 

 .مر نسترن ول کردم و رفتم سمت سحرهمین به پشت باغ اومدیم. ک به خاطرو 

 مهتاب چرا رفت؟_

 چقدر پرویی!با واقعا  انگار سئوالم بهش برخورد و پرید بهم گفت:از من میپرسی چرا رفت؟ 

ت اومدی پشت باغ معلوم نیست چه غلط کاری می خواید بکنید حاال میگی دختردوست

 چرارفت؟

ه و واسه کار خاصی دخترمدوستنسترن تازه متوجه عمق فاجعه شدم.مهتاب فکر کرده بود 

اومدیم به پشت باغ..حالم پریشون شد و بین گیج و گنگی گفتم:چرا وقتی چیزی نمی دونی 

چیه؟این دخترعمومه حالش خوب نبود کمکش کردم فقط  دختردوستتهمت می زنی؟؟ طوراین

 .همین

ب که به تو دلبسته و پوزخندی زد و گفت:ببین من مثل مهتاب ساده و خام نیستم.حیف مهتا

ی تو هم بهش بدی کن کهاینکه میترسید بهت بگه دوستت داره و از  گفتمیعاشقت شده..راست 

غرورشو بذاره کنار و بهت بگه چقدر دوستت داره  خواستمیشب امبیچارهو تنهاش بذاری!

 ...ولی تو بهش رحم نکردی و نابودش کردی

مدت به احساسم پشت کرد و منو  همهاینکسی که ؟؟مهتاب عاشقم بود؟گفتمیسحر داشت چی 

 هاندازبهبهم بگه؟ بهم بگه اونم منو  چیز روهمهبیاد  خواستمیشکست داد عاشقم بوده؟ امشب 

کردم!ناخواسته به چه تله ای گیر کردم و قلب  کاریچهکه می خوامش دوستم داره؟وای خدایا 

 منفعت به خاطرمثل بقیه دخترها  وقتهیچمهتابم رو شکستم. کسی که پاک و معصوم بود,

بلکه وقتی دید عاشقش شدم کنار کشید و خیلی منطقی  رفتنمیخودشون که سمت پسری 

 ..خواست منو منصرف کنه

شوهر داره چرا باورتون  اصال  با درموندگی تمام به سحر گفتم:باور کن که این دخترعمومه..
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 .نمیشه آخه

که دنبال پول و خوشگلیت هستن بگو.دیگه فکر مهتاب رو برو دروغ هاتو به اون دخترهایی _

از سرت بیرون کن که بدجور این دخترو نابود کردی.تنها دلخوشیش به تو بود و خودشو مقصر 

 ..عذابت داده ولی خب خدا از ذاتت خبر داشت قدراینمی دونست که این مدت چرا 

 ورطهمون چیکار کنم.نسترن  سحر گذاشت رفت و از عصبانیت و کالفگی نمی دونستم باید

 که گفت:میخوای برم باهاش حرف بزنم؟ کردمیایستاده بود و ناباورانه بهم نگاه 

 ..کنممیفقط برو خواهش  لطفا  هیچی نگو _

 ..ولی_

 ..سرش داد زدم گفتم:حرف نزن،حرف نزن.زندگیم خراب شد قلبشو شکستم نابودش کردم

 .تفاقنسترن رفت و من موندم با سنگینی این ا

فاصله بین خوشبختی و بدبختی حتی از یک تار مو هم کمتر بود و تونسته بودم این دو رو باهم 

اال ح کردمیتجربه اش کنم.کسی که مدتها بود بهش عالقه مند شده بود ولی منو رد  لحظهیکدر 

به خراب شد..کاش  چیزهمهبهم بگه اما با یک اتفاق ناخواسته  خواستمیعاشقم بود و حتی 

 !مکردمیداخل سالن.کاش کمکش ن رفتممیم و کردمینسترن توجه ای ن

نمی دونم چقدر دیگه اونجا موندم که یکی از پسرهای فامیل اومد دنبالم و گفت:همه دنبالت می 

 ..گردن میگن برادر عروس کو

هرم اپکر بودنم واسه اینکه خو کردنمیگوشه کز کردم نشستم.بقیه فکر  بهرفتم داخل سالن و 

 !ولی چه می دونستن تمام زندگیم از دست دادم کردهازدواج

جوابم  دادممیو پیام  زدممیمراسم تمام شد و بالفاصله راهی خونه شدم.هرچی به مهتاب زنگ 

.حقم داشت با این کاری که من کرده بودم بیشترین کاری که می تونست درحقم کنه همین دادنمی

 ..بود

گه هرچقدر میخواست سنگ بذاره جلو پام هرچقدر می خواد دست رد ولی من تسلیم نمیشم.دی

که منو ببخشه.باید باهاش حرف بزنم و اصل  کنممیپافشاری  قدراینبزنه ولی تسلیمش نمیشم و 

بین من و نسترن وجود نداره  چیزیهیچقضیه رو بهش بگم باید بهش بگم که بد متوجه شده و 

 ..دختری پا گذاشته و اونم خودشه بهباید بهش بگم تو زندگیم فقط 

بهش توضیح بدم تا متوجه  دادمیباید این تلخی اتفاق امشب رو از دلش درمیوردم و اجازه 

ر و یا ازم متنف می گهداره بهم فحش و بدوبیراه  حتما  چه حالی داره؟ اآلنحقیقت ماجرا بشه.یعنی 

منو لعنت کنه که احساس مهتاب رو  شده.اما درواقع کار بدی نکرده بودم فقط بد متوجه شد.خدا

 ..جریحه دار کردم و ناامیدش کردم
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و از دلش درمیارم.بهش میگم چقدر دوستش دارم  زنممیشده میرم باهاش حرف  هر طورفردا 

 ..و تنها دختر و عشق زندگی من بوده و خواهد بود

جواب زنگ هام  فردا که عید نوروزه چجوری برم ببینمش و باهاش صحبت کنم؟ می دونم اگه 

بشه ولی دیگه تحمل این فاصله و دوری  آرومتا  گذرهمیبه همین منوال  چند روزنده تا 

 .ندارم.باید هرچی سریع تر ببینمش

ی خونه امید باشه و هابچهفکری به ذهنم رسید,شاید فردا بخواد موقع سال تحویل کنار  به

و ر چیزهمهحقیقت رو بهش بگم تا  زوربهموقعیت خوبی هست که ببینمش و حتی اگه نخواد 

 ..بدونه

 ..صدای اذان صبح رو شنیدم و بعد از نماز و راز ونیاز با خدا خوابیدم و منتظر فردا شدم

 

****** 

با خستگی و بدن گرفته ای از خواب بیدار شدم.نگاهی به ساعت انداختم ساعت یازده بود.خیلی 

ه اطراف نگاه کردم و نفس عمیق کشیدم تا یادم وقت بود که تا این ساعت نمی خوابیدم..یکم ب

 :بیاد دیشب چه اتفاقی افتاد

علیرضا و دختری که باهم میرقصیدن؛حسودیم شد،ناراحت شدم،عصبی شدم.باسحر صحبت 

کردم و تهش به عشق خاموشی که تمام قلبمو تسخیر کرده پی بردم،ترسیدم،استرس گرفتم،ترس 

م ترس زنگیمو نابود دادمیدن داشتم ولی نباید اجازه از شکست دوباره داشتم،ترس از پس ز

رو  چیزهمهکنه،علیرضا تنها کسی بود که لیاقت عشقم رو داشت تصمیم گرفتم همون شب بهش 

بگم و دیگه اجازه ندیم فاصله بینمون بیشتر بشه.خوشحال بودم،از عاشق شدن خوشحال و 

درست کنم تا و چشم هامو تمیز کنم تا  سرخوش بودم انگار دوباره متولد شدم.رفتیم آرایشمو

م و خندیدمیاز ته دل  هامدتکسی راز نهفته در قلبتو نتونه بفهمه.خیلی شاد بودم بعد از 

که هیچ آدم  می بینهبرام رنگ و بوی خاصی داشت چون آدم عاشق دنیارو جوری  چیزهمه

ت دختری گرفته بود و اومدن بود؛دس چند دقیقهدیگه قدرت دید اونو نداره..اما خوشبختیم فقط 

پس خوردن رو  چند روزپشت باغ به وسوسه قلبش برسه و به همین راحتی خیانت کرد.تحمل 

 رو ایچارهو دل هر دختر بی زدمیی قشنگی هاحرفنداشت.اونم مثل بقیه فقط ادعا بود،فقط 

 !می تونست به دست بیاره

لی نمونده و جای خالیش حسابی درد می قب امسینههرچی داشتم پای عشقم رفت.حتی دیگه تو 

 ..کنه

دروغگو و نقاش هستن؟ یعنی واسه  قدراین هاآدمتو این دنیا دیگه به کی میشه اعتماد کرد؟یعنی 
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 قشنگ می تونن نقش بازی کنن و نقاب به چهره بزنن؟ طوراینبرسن  شئونبه خواسته  کهاین

!از روزگارم متنفرم!از هرکسی که تو ایی ازشون متنفرمجوریکدارم، هاآدمحس بدی به 

 ..متنفرم!به کدومشون فرصت جبران دادم بدتر شکوندن و رفتن بینممیخیابون ها کوچه ها 

می تونه تمام  چند بارمی تونه عاشق بشه؟ چند باردیگه از عشق و عاشقی هم متنفرم..مگه آدم 

 داراییشو بده و تو این قمار شرکت کنه؟

هر جونوریی که تو  اصال  من بدهکارن!   شهر به هایآدمبدهکارن،تمام  زمین و زمان به قلبم

 ...این دنیاست به من بدهکاره

به رنگ سیاه گره خورده دیگه به خوبی اینو فهمیدم و جای هیچ گله و  آه!خدایا!تار و پود زندگیم

 !شکایتی باقی نمونده

 !رگ زندگی چندین آدمو ببره آه واسه دل هزار تیکه شده ام که هر تیکه اش می تونه شاه

 !ی بدی که گذروندم و همش خاکستر شدهاسالآه واسه 

 !آه واسه خوش خیالی هام و باورهایی که زود رنگ اعتماد به خودشون میگیرن

هرچی شکستم،هرچی زخم دیدم اما بازهم نتونستم جنس مخالف خودمو بشناسم و در برابرشون 

 !ضعیف و شکننده نباشم قدراین

م کردمیم،باید دوباره شروع به ساختن شدمیو بلند  گرفتممیاره باید خودم دست خودمو دوب

 .اونم از اول از اولین قطعه پازل

فرقی نمی کنه غریبه باشه یا آشنا تا ذاتش کثیف باشه نمی تونه خوبی کنه نمی تونه وفادار بمونه 

 !چون رنگی از انسانیت نبرده

م و اشک هام که به پهنای صورتم نشسته بود پاک کردم.مادر با صدای گوشیم به خودم اومد

 ..بود

 !جواب دادم و گفتم:الو؟سالم مادر

 سالم دخترم.خوبی عزیزم؟دیشب چرا یهویی رفتید آخه؟_

ممنونم شماخوب هستید؟ببخشید نشد باهاتون خداحافظی کنم. دیشب دوباره سردردم شروع شد _

 .وب نیستو نمی تونستم بمونم.هوای سرد واسم خ

 خوبی؟رفتی دکتر؟ اآلن_

رفته  که دکتر قبال  شکر خوبم.دیشب قرص خوردم خوابیدم و بهتر شدم.نه دکتر نیازی نیست._

 .سرم درد بگیره بخورم هر وقتبودم برام قرص نوشت 

 .الهی شکر.بیشتر مراقب خودت باش درسته بهاره اما هوا هنوز سرده_

 .حتما  چشم _
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 ال تحویل که میای؟چشمت روشن.امشب موقع س_

 خواستمیدلم ن اصال  نمی دونم چرا حس کردم ممکنه امشب علیرضا هم اونجا باشه و 

 ..بشه یادآوریببینمش،واسم اتفاق دیشب دوباره 

 ..راستشو بخواید امسال خونه مادربزرگم دعوتیم واسه سال تحویل و شرمندم_

 !ن باشیخیلی دوست داشتن توام موقع سال تحویل کنارشو هابچه_

م موقع تحویل سال باشیم نمی مادربزرگواسه عید دیدنی میام.چون امسال قرار شده خونه  حتما  _

 !تونم. شرمنده ام

ادامه داد(ما بهت  با خندهاشکال نداره دخترم توام زندگی داری نمیشه همش پیش ما باشی که)_

 .بدجوری عادت کردیم

 .از همدور باشیم  املحظهیکندارم  وابسته شدم.دوست هابچهبه شما و  خیلیمنم _

بهت سال جدید رو تبریک میگم.امیدوارم  اآلنمحبت داری دخترم.خب مزاحمت نمیشم..از _

 !خیر و نیکی برات رقم بخوره پر ازسالی 

 !مرسی مادر..عید شما هم مبارک ان شاهلل همیشه شاد و سالمت باشید_

 .حافظقربونت دخترم..به خانواده ام تبریک بگو.خدا_

 ..خدا نگهدار.حتما  چشم _

نفس عمیقی کشیدم و گوشی گذاشتم کنار.به مادر دروغ نگفتم،قرار بود امسال خونه مادربزرگ 

چیز دیگه بود.حتی اگه یک درصدم  بهسال تحویل کنیم ولی دلیل مهم تر از این برای نرفتنم 

 ..ردم و نرفتمم که ممکنه علیرضا رو ببینم دعوت مادر رو قبول نکدادمیاحتمال 

 

خاطرات شیرین همیشه دلنشین و شادی آور بوده اونم پای سفره هفت   یادآوریکنار فامیل و 

 !سین اما دل که بیمار باشه هر مزه قشنگی از زندگی براش تلخه،مثله دله من

و با آره و نه  زدممیلبخند کم رنگی  زور بهجا کز کرده بودم و  هیبرای اولین بار بود که 

،حتی با شدنمیها هم حالم عوض  دخترخالهم؛حتی با شوخی های مهسا و دادمیب بقیه جوا

عیدی گرفتن از بزرگ ترها سر ذوق نمیومدم و با تشکر خشک و خالی به محبتشون جواب 

ام بود و سنگینی یادآوریش داشت خفه م.ذهن و قلب بیمارم هنوز درگیر اتفاق دیشبدادمی

 !رفتنمیایین پ چیزی هیچو با  کردمی

دورم زد و منو به بازی گرفت؟  طوراینعلیرضا با خودش در مورد من ه فکری کرد که  واقعا  

راحت دروغ پشت هم صف بده؟چطور تونست پشت کنه به رابطه پاکی  قدر اینچطور تونست 

ی کدست ی راحتی بهپایین بود که تونست  قدرنایرابطهکه داشتیم؟یعنی حرمت و احترام این 
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 دیگه بگیره؟

هایی که از دلم راهشون به چشم هام کج کردن آبرومو ببرن و همه متوجه آه خدایا!االنه که اشک

دونم چقدر تو سرویس بهداشتی موندم و با نفس انه توالت از جمع جدا شدم و نمیبه بهحالم بشن!

ه چقدر بده کهای عمیق سعی کردم بغضمو کنترل کنم و اشک های لعنتی دست از سرم بردارن!

 ..کردنمینمی تونستم جلو گریه مو بگیرم و خیلی زود راهشونو پیدا  وقتهیچ

بوسیدیم و برای هم آرزوی سال خوبی داشتیم.برای خودم دیگه رو میهمرویسال تحویل شد و 

تغییر  خواستممیرو اونطور که  چیزهمهآرزو کردم مثل ساعت به عقب برگردم و 

م که وقتی به آینده برمی گشتم دیگه نه دلی هزار تیکه شده باشه نه دادمیم؛جوری تغییر دادمی

اعتمادی از بین رفته باشه و نه به کسی اجازه ورود بدم..اما حیف که آروزیی محال 

 :با سال تحویل علیرضا هم پیامی فرستاده بود زمانهمبود.

 اندر دل من مها دل افروز تویی

 یاران هستند لیک دلسوز تویی

 ادند جهانیان به نوروز و به عیدش

 عید من و نوروز من امروز تویی

هیچ حسی جز عصبانیت نداشتم و شماره موبایلشو از گوشیم مسدود کردم.پیش خودش فکر 

 خواستمیبیاره.وقتی که  به دستدلمو  هاحرفکودن و احمقم که می خواد با این  قدراینکرده 

 یزها فکر نکرد حاال به خودش اومده؟اون کار وقیحانه انجام بده به این چ

 ..آخر شب بود که برگشتیم خونه و با خوندن کتاب به خواب رفتم

ن،اما من مثل ربات بردمیعیدنوروز در گذر بود و مردم شاد و خرم داشتن نهایت استفاده رو 

د دید و بازدی همهاینبی حس! بی دل! و بی هیجان دوست داشتم فقط این روزها بگذره و از 

بودم.خیلی  هابچهراحت بشم..روز چهارم عید یک سری به خونه امید زدم و کل روز کنار 

رفتم پیششون و حال خودمم با دیدن و انرژیشون عوض شد.مادر گفت  کهاینخوشحال شدن از 

 !نادر و دآلرام یک روز قبل از ترکیه رفتن آمریکا و یک ماهی اونجا می مونن

اومدن علیرضا به شب سال تحویل مادر مهر صددرصدی زد و  به احتمال یک درصدیم راجب

 ..سراغمو گرفته چند بارگفت با خانواده اش اومدن و 

 !اون شب نیومدم و با علیرضا چشم تو چشم نشدم که اینته دلم به خودم نمره بیست دادم از 

 

ودنم ف و پریشون بو خوشحالیم بابت این بود که ضع ترسیدممیبه رو شدن با او  یا شایدم از رو

 ..رو ندید که بدونه چقدر تاثیر گذاشته
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ونی حالم را دو چندان کرد اما بی اعتنا به خیس شدن در تاریکی شب و بارش باران دگرگ

که از  ایخاطرهصدد به انتها رساندن مسیر بودم.شاخه درخت خشکی در دست داشتم و با هر 

ن وخیاب واسهشکستم و از خود می وشاخه ر ،تیکه ای ازکردمیخط پر پیچ و خم ذهنم گذر 

 .گذاشتمادگاری به جا میی

-؛قطرهشدمیین سرازیر پای بهش نشسته و آرام آرام مانند گل برگی بود که شبنم به روصورتم 

 !و دیگه خبری از گریه نبود کشیدمیم هابه رخ اشک وهای باران قدرتش ر

برگ و شکوفه های تازه متولد شده به رقص بیان و نسیم مالیمی از راه رسید و همین کافی بود 

ای که بودن را مست ک آمیخته شده، تمام موجودات زندهعطر پاکی وجودشان که با بوی خا

 !کنن

لَم ن میگیرند،قدی عَ ون میمیرند و دوباره جوی که با زمستهایدرختتونستم مثل این کاش منم می

ی زمونه باعث قوی شدنم هاسختیشم،نشکنم.کاش باشم و با هر سوزی نمیرم،نابود ن کنندمی

متی نامالی در برابرم دیگه بزرگ شدم،می تونم کردمیتا پیر شدن و زود شکستن!فکر  شدمی

 .ها مقاومت کنم و پیروز بشم اما انگار خمیر مایه ام هنوز نرسیده و خام موندم

 ..هم عقب موندم هم باختم،باز باز

بعد از هر مبارزه دست من باال بره!همه برای پیروزی ام  جوری قوی باشم که خواستممی

و  پی در پی ام درس نگرفتن هایستایستاده تشویقم کنند،اما موفق نبودم.شاید دلیل اصلی شک

 !توجه نکردن به باخت ها بود.دلیل شکست،تکرار تجربه های تلخ بود

نیست،یا یاد می گیری یا  ست و تا یاد نگیری ول کنهاآدمفهمیدم دنیا کارش درس دادن به 

به  جهتوبی هر بارسختی و ذلت می کشی که مجبور بشی یاد بگیری! مثله من! منی که  قدراین

تر از قبل زمین خوردم.دیگه سخت هر باردرس های زندگی بارها اشتباهاتم رو تکرار کردم و 

یدوار باشم و ادامه نه توان زمین خوردن داشتم نه توان بلند شدن،اما باید تا نفس دارم ام

 !بدم.تصمیم گرفتم حتی برای نفس کشیدن هامم محتاط عمل کنم و راجبش فکر کنم بعد عمل کنم

 

 مهتاب بریم؟_

 با تعجب به پدر که ایستاده بود کنار در ورودی خونه نگاه کردم و گفتم:کجا بریم بابا؟

 تر سئوال نپرسی؟شما هنوز یاد نگرفتی از بزرگ_

ازش سئوال بپرسیم.به مامان نگاه  دهمیوست نداشت راجب کارهایی که انجام د وقت هیچپدر 

 .کردم و با لبخند بهم گفت:پاشو برو دیگه.دوازده روز از عید گذشته هیچ جا نرفتی

 .و ندارمر حال این کار اصال  خواید منو ببرید عید دیدنی؟که تعجبم بیشتر شد و گفتم:نکنه می
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 .دونیم حوصله این کارها نداری.پاشو برو بابات منتظر نذارمی مامان:نه خیالت راحت باشه

داره. ن ایفایدهای باقی نمونده و سئوال پرسیدنم و بابا انداختم و دیدم جای چونه نگاهی به مامان

تم دیدم بابا به ناچار رفتم تو اتاق و سریع آماده شدم.از مامان خداحافظی کردم و تو کوچه رف

 !کشه،رفتم کنارش گفتم:چرا سوار ماشین نشدید.خیس شدیدیایستاده و سیگار م

 ..پُک محکمی به سیگارش زد و دودشو تقدیم هوای بارونی و پاک کرد

 خوایم با ماشین بریم؟کی گفته می_

ریم خوایم بد؟ کجا میکنیمی ینهمچم و گفتم:وا بابا چرا شدمیدیگه داشتم از کالفگی عصبی 

 !مگه؟ اونم بدون ماشین

 .ر حرفی نکن دختر.بریم باغ جنت قدم بزنیمپ_

 از تعجب خندیدم و نگاهی به آسمون کردم گفتم:تو این هوا؟

 !هوا چشه؟به این خوبی_

 !حال حوصله ندارم اصال  م و گفتم:میشه نریم؟کردمیاخ

از م.داشتکنارش قدم بر می اجبار بهاعتنا به حرفم قدم زد و منم به ابروهام گره ای زدم و پدر بی

رین تدون هیچ حرفی رسیدیم به باغ.بزرگبود و ب رویپیادهخونه تا باغ جنت کمتر از پنج دقیقه 

ورزشکارهای شهر میومدن برای تمرین و فضای بسیار خوبی  اکثرا  خانواده شیراز که  باغ 

داشت. شهر بازی،زمین چمن مصنوعی،عوض بزرگ و کلی گل و درختان متنوع و زیبا در 

خیلی قشنگی ساخته بودن. مسافران نوروزی زیادی چادر زده بودن و مشغول  کنار هم باغ

 !کارهای مختلفی بودن

قسمت سنگ فرش شده که راه باریک و مستقیمی تا انتهای باغ داشت و دو طرفش با درختان 

داشتم رژلب ن هی جز بهی کردم.آرایشی رویپیادهسربه فلک کشیده حصار شده بود،در کنار پدر 

خیس شدن به سرم چسپیده  به خاطرنداشتم اما شالم  اکننمان پاک شدنش تو این هوای و نگر

سیل و از خیس شدن هراس داشتم وگرنه تمام  گفتممی نمنمبود!البته ناگفته نماند من برای هوای 

 زدیمیمقدم  ایدقیقهنبودن!بیست  چیزی هیچکسانی که زیر این هوا بودن جز لذت بردن به فکر 

و از حال و هوای بهاری و  کردمیالبته پدر بیشتر صحبت  کردیممیهر دری صحبت  و از

 .کردمیبارانی اون روز تعریف 

 .نشست و با ناباوری به خیس بودن نیمکت و نشستنش چشم دوختم پدر روی نیمکتی

 ابروشو برد باال گفت:چرا نمیشینی؟

 !آخه خیسه،مریض میشیما_

 ؟زنیمیچونه  قدرایندختر چرا _
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 ..خندیدم و نشستم

 !زنمنمیچشم.چونه _

 .آفرین_

 .یک نخ دیگه گذاشت زیر لبش و با فندک روشنش کرد

 !کردنتون نه به سیگار کشیدنتون رویپیادهبابا نه به _

 دونی چی به من آسیب میزنه؟-و گفت:این به من آسیب نمیزنه.می رومه ب سیگار رو گرفت رو

 !دونملبخند زدم و گفتم:نه نمی

 !م به من آسیب میزنههابچههام زل زد و گفت: آسیب دیدن به چشم

هاش شد.حرفی نزدم سرشو چرخوند و پک اول،پک دوم چه حرف سنگینی زد،چشمم قفل چشم

 ..و پک سوم

ین .ادهمیمهتاب زندگی پستی بلندی زیاد داره اگه نتونی خودتو نجات بدی زندگی قورتت _

حال کسی می سوزه دخترم.باید مثل گرگ حتی موقع خواب هم  زمونه نه وفا داره نه دلش به

 !بیدار باشی و مراقب

اما  ی ما شریک بودنهاسختیمنو مادرت خیلی سختی کشیدیم.مجید و مهسا بیشتر یادشونه و تو 

مون بهتر شد و سروسامون گرفتیم.یادم میاد مهسا به دنیا اومدی و بزرگ شدی زندگی تو وقتی

رم نمیاگه پول تو جیبی ندید  گفتمی زدمیرسه پول نداشتم بهش بدم و غر بره مد خواستمی

برنج تو  اوقات بعضیورد و داد به مهسا تا راضی بشه.حتی آمدرسه،مجید از قلکش پول در

دونی چه این چیزا باهام بحث نکرد.می به خاطرمادرت اخم نکرد و  وقت هیچخونه نبود ولی 

 ودگی و موفقیت برسیم؟چیزی باعث شد که به این آس

اما صبورانه و  کردمیو قهر  زدمیروز به یک بهانه غر  عشق! اگه مادرت عاشق نبود هر

عاشقانه کنارم موند و حمایت کرد و این زندگی رو دو دستی تو چنگش نگه داشت.اگه من 

برای  م وکردمیسختی و دوری از شماهارو قبول ن قدر اینعاشق مادرت و شماها نبودم هرگز 

و به خودم  دیدممیم. من عاشق شماها بودم و وفاکاری مادرت رو کردمیزندگی بهتر تالش ن

 شکر خدا روخداهاشو به خوبی پاسخگو باشم که ها و از خودگذشتگیتبحقول دادم جواب این م

 !بهم بزرگی و عزت داد تا شرمنده خانوادم نمونم

ستم.اون بود که با نداری من ساخت با بد و چی تو این زندگی دارم مدیون مادرت ه من هر

 .نه من آوردهخوبه من ساخت،در واقع مادرت این آسایش رو به وجود 

نرم و  راحتی بهشاید ما مردها ظاهر خیلی سخت و خشکی داشته باشیم اما با مهر و عشق زن 

 !مطیع میشیم
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ه دید باید خوبی کنه و اگدختر عزیزم آدم تو زندگیش اگه شکست خورد باید بلند بشه،اگه بد 

 ..کسی رو دوستش داره باید به پاش بمونه و بهش فرصت دوباره بده

 

به من  ها روحرفی پدر گوش می سپردم.چرا این هاحرفآب دهنمو قورت دادم و به  زور به

؟ کنهمیگذشته چیه؟داره واسه چه موضوعی مقدمه چینی  یادآوریمیزنه؟ قصدش از گفتن و 

ی پدر رو هاحرفتر برسم به سکوتم ادامه دادم و عمیقبه جواب سئواالت ذهنم  هک اینواسه 

 ..شنیدممی

دونیم تو یک شکست احساسی خیلی بدی تجربه کردی و چقدر داغون شدی! با منو مادرت می_

دونستیم دیر یا زود وردیم چون میابه روت نی وقت هیچهم داغون شدیم اما  داغون شدن تو ما

و به زنگیت ادامه میدی)با شنیدن این حرف از پدر از خجالت آب شدم و  کنیمیدا خودتو پی

شکست در کنار پیروزیه وگرنه اگه  اصال  سرمو پایین انداختم(بدون شکست برای هر آدمیه،

دونی مهتاب آزادی که تو داشتی مهسا و مجید یشه یک اتفاق غیر معمول! خودت مینباشه م

مادرت حمایت کردیم و فقط از دور مراقبت  ی بگیری منوخواستمینداشتن.هر تصمیمی که 

چیکار نکنی،نگفتم واسه زندگیت چه راهی انتخاب کنی  کنی کاربهت نگفتم چی وقت هیچبودیم.

 .چون به تصمیماتت اعتماد داشتم

ت چیه چه برسه که کنارمون وروز حالدونیم مادرت می تو حتی اون سر دنیا هم باشی منو

.پک اول،پک نار بعدی روشن کرد و دوباره پک زداز دلت خبر نداشته باشیم!)سیگباشی و 

 ..(.دوم و پک سوم

دیروز علیرضا اومد مغازه)یهو سرمو بلند کردم و ناباورانه به پدر خیره شدم دیگه داشتم از 

گفت؛گفت خاطرت  چیز همهتو زمین(خودشو معرفی کرد بهم  رفتممیم و شدمیخجات آب 

و چقدر براش عزیزی،حتی گفت که شب جشن خواهرش چه اتفاقی افتاد.برام توضیح  خوادمی

 هیشوهر معتادی داره با  ظاهرا  خوشی نداشته و  روز و حالداد،گفت اون شب دختر عموش 

از هم جدا بشن. اونم تصادفی دیدش و خواست بهش کمک کنه و  خوانمیدختر نه ساله که 

اش و هاونجا بودی و باقی قضایا.تو چشم صورتش بزنه که توببرتش سرویس بهداشتی آبی به 

 !گفتمیش جز صداقت و پاکی چیزی ندیدم،موهامو که تو آسیاب سفید نکردم،راست هاحرف

 

شوکه شده بودم.علیرضا رفته بود پیش بابام و باهاش صحبت   وردم واشاخ که نه داشتم دم درمی

 چجوری تو صورت خانوادم نگاه کنم؟رو به بابام گفته!وای.. چیز همهکرده؟؟!

 .چرا رفت پیش بابام و حرف زد؟دیگه چیزی بین ما وجود نداشت اصال  
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گفتم:ولی دیگه چیزی بین من و اون  سرم پایین بود و با صدایی که با خجالت آمیخته شده بود

 !وجود نداره که اومده با شما صحبت کرده

رو  چیز همهخوای مجازاتش کنی و ده که میتاب!اون کار اشتباهی نکرزود قضاوت نکن مه_

 رووتمردونه صحبت کنه و   بدونی. اگر دوستت نداشت جنم و شجاعتشم نداشت بیاد شده تمام

 !کنه خواستگاری

 !!!؟؟چرا؟خواستگاریاز جام بلند شدم و با تعجب و صدای بلندی گفتم:چی؟! هازدهمثل برق 

 یک که ایندونن قضیه از چی قراره بهش زل زدم.بعد از ی که نمیهایآدمبابا قهقه ای زد و مثل 

دل سیر خندید گفت:چرا؟واال تو کار شما جوون ها موندم!چراشو از خودت بپرس.مگه جرم 

 خواستگاریمنده باید چیکار کنه جز ت داره وقتی پسری به دختری عالقهکرده؟ خب دوست

 کردن؟

 با تعجب پرسیدم:شما چی گفتید؟؟

 !دخترم بگهچی  گفتم هر_

 !ید نهو انداختم باال و گفتم:پس بهش بگشونه م

گرفت و با لبخند منو کنار خودش نشوند و گفت:الحق که دختر خودمی.لجباز و  دست مو

 !مغرور

 ...سرمو انداختم پایین و گفتم:بابا من بهش اعتماد کردم اما اون

شتباهی ا اصال  ده نکن.علیرضا خودتو درگیر دروغ و اتفاقی که نیوفتا قدر ایندرست فکر کن _

 !نکرده که بخواد به اعتماد تو پشت کنه

 ..گهمیدروغ _

مردم بهتر از  هیباال گفت:منو ببین)به چشم هاش خیره شدم(من  آوردچونه مو گرفت و سرمو 

گم کاری نکرده تو باید قبول کنی!کسی ای هم جنس خودمو میشناسم،وقتی میکس دیگه هر

که.اگه یک ذره بهش شک داشتم  خوانمیشو نهابچهمادر خیر و خوشبختی  و پدر هیبیشتر از 

 .مکردمیمش قلم پاشو خرد دیدمیهم ارتباط دارید و  دونستم بامیهمون اول که 

 ..آخه_

 .دیگه میاد واسه جواب چند روزآخه بی آخه.بشین مثل بچه آدم فکراتو کن.گفت _

و و من کردمیبه کلمه مثل مشت آهنین به بدنم اصابت از حدقه در بیاد.کلمه  خواستمیهام چشم

 ..هشیارتر

 چی؟؟جواب چی؟_

 !خواستگاریجواب _
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 بابا؟؟؟_

 بله بابا؟_

 یعنی شما دستی دستی منو دادید بهشون؟_

-همدیگه بشینید سنگ ؟دارم میگم فکراتو کن و باآوردمراه  پرحرفی نکن.مگه دخترم از سر_

 !هم بهت احترام میذاریم.وسالم ی ماگرفت میهاتو وا بکنید بعدش هر تصمی

که تا کجا پیش رفته و منتظر  شدنمیتونستم بگم،الل شده بودم..باورم نمی چیزی هیچ

 دوستم داره؟ قدر اینجوابه!یعنی تا این حد عزمشو جزم کرده واسه رسیدن به من؟

 یه هم بهت همون بدی رو..اگه از یک نفر بدی دیدی منتظر نباش بقبریمکالم آخر بهت میگم و _

 !"تونی طعم شیرین عشق رو بچشینمی وقت هیچبدبینی زهریه که "    بکنن! 

 

 بابا زد تو خال..با حرفی که زد خالی شدم،خالی از بدبینی و نفرت،خالی از زهر و کینه! انگار

کینه  و من بعد از محسن پر از بدبینی گفتمیبابا با این حرفش منو شست و تمیزم کرد. راست 

 !بودم.منتظر بودم یک نفر بهم همون بدی کنه یک نفر دوباره از همون سوراخ منو بگزه

 .نفس عمیقی کشیدم و لبخندی عمیق تر زدم و گفتم:چشم بابا

هم پیشونیمو بوسید و گفت:خوشبختی تو  بابا متقابال  نواختم. ایبوسهدستش محکم گرفتم و 

 ..دیگه وقته ناهاره مبریمادرته .. خوشحالی و خوشبختی منو

 ..چشم.شما بهترین پدر دنیایید_

 !زبون نریز ته تغاری_

 

و با شادی به خونه برگشتیم.حالم خیلی خوب بود.انگار فقط نیاز داشتم یک نفر این  کنانخنده

بزنه تا به خودم بیام و این هاله بدبینی و منفی از کنارم دور بشه..دوباره شده بودم  هاحرف

 !خندیدمیمستانه   تازه به عشقش پی برده بود ومهتابی که 

ر بامامان خبر داد که مادر واسه فردا که سیزده بدر بود خانوادگی دعوتمون کرده باغشون.. این

ونم تفردا علیرضا هم میاد و می گفتمیندایی بهم  بهخوشحال بودم واسه دعوت و رفتن،ته دلم 

 !باهاش صحبت کنم

م انگار هزار ساله که ندیدمش. کردمیم و واسه دیدنش لحظه شماری آه که چقدر دلتنگش بود

م تونستدن ندادم..عصبی و کالفه بودم نمیکردم و اجازه صحبت کر محلیبیحقش نبود بهش 

-کنه دیگه حقیقت رو میفرق می چیز همهحتی یک کلمه حرف از بقیه راجبش بشنوم اما حاال 

 .عاشقانه دوستم داره و بهم بدی و خیانت نکرده دونم که علیرضای مندونم و اینم می
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 فکر کنه به خواستممیوردم نابیرون نی هاشدهشو از لیست مسدود باز شماره هاحرفه این هم با

تا فردا صبر کنم و ببینم چجوری می خواد از دلم دربیاره و  خواستممیاین زودی راضی شدم و 

 ..چی می خواد بگه

و کسل بودن  حالیبید شده بود و سالم تحویل شد.دیگه خبری از انگار تازه واسه من عی

نبود،خبری از عصبانیت و گوشه گیری نبود.سرزنده بودم،انرژی ای داشتم که نمی تونستم یک 

 چهیبیبشینم و زنگ زدم به مهسا بیاد خونمون و یاد گذشته ها کنیم و از ته دل  آرومدقیقه هم 

 ...ترسی بخندیم
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صبح سیزده بدر مهسا به همراه حسام رفتن.قرار بود با خانواده حسام برن بیرون و سحر و 

 .ن برن سیزده شونو در به در کننخواستمیمجید هم با خانواده سحر 

مانتو سبز لیمویی همراه شال و شلوار طوسی پوشیدم و با وسواس تمام آرایش 

م و آماده رفتن شدیم.هیجان زده بودم و واسه دیدن علیرضا کردم.خوشبوترین ادکلنم به لباسم زد

دونستم وقتی دیدمش باید چیکار کنم و چی بگم.باید م.دل تو دلم نبود نمیکردمیلحظه شماری 

 اصال  م که مناسب باشه؟کردمیازش عذرخواهی کنم یا به غرورم پشت نکنم؟ چطور برخورد 

مادر ازشون دعوت  اصال  رفته بیرون یا  هاشدوستا از کجا معلوم علیرضا اومده باشه؟؟شاید ب

 نکرده. 

 فکر کنم و به دلم بد راه بدم.مطمئنم که اومدن و حتی از اومدن منم خبر طور ایننه،نه نباید 

فرصتی واسه حرف زدن  اصال  هم صحبت کنیم آخه؟ داره.اگه اومدن چطور تو اون شلوغی با

 ؟؟کنیممیپیدا 

ار منفی خودمو تو صفحه خاموش موبایلم نگاه کردم که خیالم از بابت واسه خالص شدن از افک

 .تمیز بودن آرایشم راحت باشه و حواسم پرت بشه

یک ساعتی طول کشید تا به باغ رسیدیم و جاشو پیدا کردیم. نگهبانی در رو باز کرد برامون و 

م تا مطمئن بشم کردمیی پارک شده نگاه هاماشینکه داخل ماشین بودم داشتم به  طورهمون 

امید شد و هرچی هیجان و  . اما در کمال ناباوری ماشینش نبود و امیدم نایا نهعلیرضا اومده 

 ..انرژی که از صبح داشتم خاموش شد

کردیم.باغ خیلی  سالمتیچاق هابچهبا ناراحتی از ماشین پیاده شدم و با مادر و خان بابا و 

ت مرکبات. خونه باغ خوشگل و دنجی هم وسط بود و بزرگ و قشنگی بود که پر بود از درخ

 .زیبایی بیشتری به باغ بخشیده بود

تری تر و ظاهر مناسبهم داشتیم سرحال نیه بود،از آخرین دیداری که باها راههادی هم هم

 هاهبچبه اصرار  ترها نشستم و مشغول صحبت کردن بودیم که کنار بزرگداشت.چند دقیقه 

ه کسانی ک سمت  هابچهم دادمیم کردمیحسشو نداشتم و فقط توپ جمع  صال  ارفتم وسطی ولی 

.خجالتم یا نهوسط بودن پرت کنن. همش چشمم به در بود ببینم علیرضا و خانوادش میان 

م که شاید علیرضا از کشیدمیانتظار  اجبار بهم از مادر بپرسم و خیالمو راحت کنم و کشیدمی

 ..در داخل بشه

چقدر گذشت که با صدای پارس کردن سگی که کنار در ورودی باغ بود به سمت در دونم نمی

م خدا کنه علیرضا باشه که خوشبختانه همینم شد.علیرضا و کردمیچرخیدم و با نگاهم التماس 

 خانوادش اومدن و قلبم مثل گنجشک می تپید..

فرمون بود نگاه  م و فقط داشتم به علیرضا که پشتدادمیاهمیت ن هابچهبه سروصدای 

تونستم چشم ازش بردارم تا وقتی که از ش دستم شروع به لرزیدن کرد و نمیم،با دیدنکردمی

؛منم نوسمتشگویی رفتن  آمدخوشماشین پیاده شد و مادر،خان بابا و مامان،بابا برای استقبال و 
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دیک شدم با تا بهشون رسیدم.وقتی نز زدممیقدم  آرومبازی رو ول کردم و برای عرض ادب 

دیگه به علیرضا نگاه نکردم  که اینها به سمت من چرخید. با هصدای رسایی سالم کردم و نگا

ورد و سخت بود .با حاج خانم و نوشین به گرمی ااما سنگینی نگاهش بدجوری بهم فشار می

های قبلی باهام برخورد تر از دیدارکردم و حاج خانم خیلی صمیمی پرسی احوال

 محبت و عمیق بود. پدرش هم با هایاهنگ.کردمی

. شدمیتر بیشتر و بیش امسینهم و تعداد ضربه قلبم به قفسه کردمیزیر چشمی نگاهی به علیرضا 

تازه فهمیده بودم چقدر دوستش دارم و این مدت دوریش چقدر برام سخت بود.واسه اولین بار دلم 

 ...بغش کنم و بهم آرامش بده ولی خواستمی

یرضا و عل خیالی بزنم و دست نوشین گرفتم و رفتیم وسطی که شانسمم خودمو به بیسعی کرد

 .اومدن ونشوهر نوشین هم پشت سرم

 .کنیممیعلیرضا:همه بریید وسط من،حسین و هادی پرتاب 

 سفید جذب خیلی شیک و جذابش کرده بود در شرتتیبهش نگاه کردم.شلوار آبی استخری و 

آدم وسط  همه اینوردم.اخمی بهش کردم و گفتم:اولی به رو خودم نیواقع دلم براش غنج رفت 

 زیادی خلوته وسط؟ کنیمین باشن دو نفر پرتاب کنن؟ فکر

تی تونی کنار من بایسو با لبخند گفت:اگه دوست داری میبا نگاهی که بهم کرد دلم فرو ریخت 

 .و توپ پرتاب کنی

 رصم گرفت و گفتم:نخیر.چرا باید کنار شما بایستم؟ح کردمیعادی برخورد  قدر این که ایناز  

 !گفتم شاید دوست داشته باشی_

 .حتما  کی؟من؟باشه _

 !اکنممیخندید و گفت: اون وسط من به کسی رحم ن

 ..خیلی کنیمیشونه مو انداختم باال و گفتم:رحم نکن خوشبحالت! فکر 

 .دوتا بیا وسط دیگه د شماکنیمینوشین پشت مانتومو کشید و گفت:وای چقدر بحث 

ی برا نفره سهباالخره قرار شد پنج تا از پسرها برن کمک علیرضا،حسین و هادی و دو گروه 

 .پرتاب توپ بشن

اما خب منم  کردمیبه عمد سمتی که من بودم پرتاب  رسیدمیعلیرضا هر توپی که بهش 

همون اول با تنبلی تمام  ذاشتم توپ بهم بخوره.نوشین کهبودم و نمی هاحرفتر از این گزرن

 .حذف شد و رفت بیرون

وسط بودیم حسابی خسته شده بودیم  هابچهتا از  و فقط من و چهار شدمیتر وسط خلوت کمکم

 خوند واست ولی با صدای بلند کری می.علیرضام مشخص بود که خستهکردیممیولی بازی 

 ..مدادمین کجی جوابش نیستم منم با ده بردار دستتا نندازمت بیرون  گفتمی

وسط بازی یهو مامانم صدام زد و حواسم پرت شد که علیرضا از فرصت استفاده کرد و با توپ 

محکم زد بهم و با خوشحالی پرید هوا.. با عصبانیت بهش نگاه کردم و گفتم:چیه خوشحالی 
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 ..؟قبول نیست.حواسم به بازی نبودکنیمی

واست نبود مشکل خودته دیگه وسط بازی که استراحت زنان اومد کنارم و گفت:خب ح نفسنفس

 .نداریم

 .یعنی چی مشکل خودمه؟آقا من قبول ندارم_

 .نمیشه جوری اینحسین:مهتاب خانم توپ خوردی دیگه 

 !خشم نگاهمو بیشتر کردم و گفتم:خب مادرم صدام کرد شما که نباید از موقعیت سواستفاده کنید

 !تر میشی مهتابیقتی عصبی میشی چقدر جذابو گفت:و علیرضا اومد کنار گوشم

 .به شما ربطی نداره.دوما مهتابی تویی نه من اوال  بهش رفتم و گفتم: ایغرهچشم 

داد وقتی دیدم جای بحثی باقی  صام کرد که بیشتر منو حری حوالهدر سکوت فقط لبخند

اطراف باغ گشت زدیم و  رفتیم هابچهقهر از بازی اومدم بیرون و با نوشین و  حالت بانمونده،

 .کلی عکس یادگاری گرفتیم

 !بردیا روماشیطون بدجور دل داداش _

 ها برگششتم سمت نوشین و گفتم:هان؟چی میگی؟مثل خنگ

 .زد تو بازوم گفت:خر خودتی.همینی که شنیدی

 .کنیمیدونم راجب چی صحبت به اون راه زدم و گفتم:من که نمیخودمو 

خواد مخفی همه خبر دارن تو دیگه نمی،بهم انداخت و گفت: شیطون اینگاه عاقل اندر سفیه

ولی چیزی  زدیممیرو به مامان و بابا گفته البته ما خودمون که حدس  چیزهمهکنی. علیرضا 

 .نگفتیم تا خودش بیاد بگه

 !!با تعجب گفتم:چی؟؟؟

 زودی بهره دیوانه؟میگم قرا زنیمیانگشت اشارشو گرفت روی لبش و گفت:هیس.چرا جیغ 

 !عروسمون بشی

 ..تعجبم بیشتر شد

 وا مگه من جواب دادم؟_

دونم توام داداشمو دوست داری شیطون!ولی خوبه که زود راضی نشدی .باید ناز من که می_

 .کنی تا بیشتر دوستت داشته باشه و قدرتو بدونه

 نوشین چی میگی تو؟_

 .خنگ باشی قدر اینم کردمیوای دختر فکر ن_

ش خندم گرفت و بین خنده کردن گفتم:متوجه حرفت میشم ولی هنوز نه به داره نه به از حرف

 !باره تو هم بریدی هم دوختی هم پوشیدی

بهت بگم من مثل دآلرام مظلوم  اآلنی بلندی سر داد و گفت:آخ چه زبونی داری!از خنده

 ..نیستما.از اون خواهر شوهرای بدجنسم که کارشون فضولی و اذیت عروسه

 ..نوشین تا این حد پیش رفته هم تعجب کرده بودم هم خوشحال بودم کهایناز 
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 بحث ادامه پیدا نکنه گفتم:راستی از دآلرام و نادر چه خبر چیکار میکنن؟ که اینواسه 

که  گذرهمیشون میبرن.انگار اونور بهشون خوش عسلماهخوبن.دارن نهایت استفاده رو از _

 !ننمیپرس ما روخیلی احوال 

متوجه ناراحتی و حس حسادت نوشین شدم.البد اونم دوست داشت که مثل خواهرش به خارج از 

 ..کشور بره و تجربه جدیدی کسب کنه

رفتن دیگه قرار نیست دم به دقیقه گوشی دست  عسلماهها ارهنگو.خب بیچ طوراین_

ابن ها خوبیداریم اون ما هر وقتبگیرن.بعدشم اختالف ساعت بین ایران و آمریکاهم خیلی زیاده،

 !بیماها بیدارن ما خواون هر وقتو 

 ..اصال  خیال.مهم اینکه خوش باشن باقیش دیگه به ما چه بی_

ون بینش خدا کنهحس حسادت ممکن بود بین خواهرها پیش بیاد که یک چیز طبیعی هست ولی 

 حسادت اوقات بعضیفاصله نگیرند.بین من و مهسا هم وقتی بچه بودیم  از همشکرآب نشه و 

قائل میشه اما حسادت   مامان و بابا برای طرف مقابلمون بیشتر ارزش گفتیممیوجود داشت و 

 !به زندگی االنمون راه ندادیم تو همون بچگی موند و

 .م به بقیه که عکس بگیرن و نوبتی واسه عکس بیاندادمی گوشیم وو  رفتممی هابچهکنار 

م ه گفتم بیاد با ش غرق میشه و واسه نجاتش با صدای بلندیدیدم نوشین داره تو افکار خود

 ..عکس بگیریم

مختلفی  هایستگوشی دست هادی بود که از من،نوشین و هانیه عکس بگیره.چند عکس با ژ

یم و خودمونو نگاه گرفتمیگرفت.سر هر عکس می دوییدیم سمت هادی و گوشی از دستش 

 طور همین.کردیممیکلی مسخره بازی و شیطنت  سر هر ژستم یا نهکه خوب شدیم  کردیممی

حسین و علیرضا از راه رسیدن..هنوز بهمون  شدیممیکه داشتیم با عکس گرفتن سرگرم 

 !جای توپ پیدا کردم هینزدیک نشده بودن که حسین گفت: نوشین بیا 

ار م عشقم چیکمیام..)نگاهی بهم انداختم و با لبخند ادامه داد(برم ببین اآلننوشین:باشه عزیزم 

  !داره

 .راحت باش؛برو عزیزم_

 .شد ترنزدیکنوشین با حسین دور شدن و علیرضا 

بی اهمیت  خودمو  هادی و هانیه که دیدن علیرضا اومده از کنارمون فاصله گرفتن. سعی کردم

ینه مو بشکافه و بزنه آن س هر هام و تپش قلبم که ممکن بودنشون بدم ولی لرزش دست

سرگرم کردم،علیرضا بعد از چند دقیقه  هاعکستونستم پنهون کنم. خودمو با دیدن نمی بیرون،

 !سکوت گفت:خیلی وقته ندیدمت

-از خودم بی دادمیو تحت تاثیر خودش قرار  آرومبا شنیدن صداش که آتشفشان وحشی رو هم 

مش کوه هاش عظمت و آراچشم ایقهوهحرفی زل زدم..رنگ  هیچبیهاش چشماختیار شدم و به 



 
 
 

 ) 320( 

نودهشتیاکاربر   در انتظار مهتاب _خورشید   

در انتظار مهتابخورشید    www.98iia.com 

 

تو جهانی  هاساعت.دوست داشتم منو به آغوش بگیره و دادمیو نشون  کشیدمیرو به رخ 

 .دو دستش جا بگیرم اندازه به

 !مهتاب؟؟حواست به منه؟_

 ..به خودم اومدم و سرمو تکون دادم و دوباره اخم کردم

 بله؟چی گفتی؟_

 حالت خوبه؟_

 باید بد باشم؟_

 ..نه_

..._ 

 ود کردی؟چرا شمارمو مسد_

 .دوست داشتم_

 ..واسه سال تحویلم که نیومدی_

 بیست سئوالیه؟_

 !نه.فقط انتظار داشتم واسه سال تحویل میومدی_

 .خب نیومدم حاال_

 چرا اجازه ندادی باهات صحبت کنم و بهت توضیح بدم؟_

 !واضح بود چیز همهدلیلی نبود که حرف بزنیم._

چقدر باهات  مو باور نکرد و رفت.هرهاحرف هرا  ظاولی اون شب من به سحر هم گفتم اما _

 .هم مسدود بودم باز گرفتممیتماس 

 .؟کر که نیستم!یک بار بگی متوجه میشم و جوابتم دادمکنیمیتکرار  چند بارتو هاحرفاین _

ی و انتظار خیلی سخته.فقط منتظر خبربیچون این دو هفته برام مثل دویست سال گذشت._

 .رو صحبت کنم در اهات روموقعیتی بودم که ب

دونی چقدر سخت گذشت.چقدر دو هفته دوری آسون بوده؟تو چه میواسه من  کنیمیتو فکر 

 م در گذر بودن! حرف دلم رو به زبون نیوردم و باهمون اخم و جدیت گفتم:منوهالحظهسخت،

 .اصال  هم حرفی نداریم  شما با

 ی؟؟شما شما نکن قدر اینیکم کالفه شد و گفت:میشه 

 !نه نمیشه_

 ..از کالفگی سری تکون داد و دستی به ته ریشش کشید

 چیز رو همهدونم پدرت -جب اون شب باهات صحبت کنم چون میخوام رانمی اصال  مهتاب _

ی و دست رد به سینم می زدی گفتمیبهت رسونده و می دونی. تو اگه هزار بار دیگه به من نه 

 !رفتمنمیو سراغ هیچ کس دیگه م کردمیباز من با عشق تو زندگی 

دوست داشتم بیشتر از دوست داشتن و عشق بگه تا  دادمیش فقط بوی عشق و صداقت هاحرف
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 ..دلم بیشتر غنج بره

 تو باور کنم؟هاحرفنکنه می خوای _

منو میشناسی بدوخوب منو میدونی.دیگه چیزی  دو سالبا جدیت گفت:آره می خوام باور کنی.

 .نداریم واسه پنهون کاری

 ..میشناسمت ولی اشتباه کردم دو سالم کردمیآره فکر _

؟ من همون واقعا  با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:مهتاب چی میگی؟ منو نمیشناسی 

علیرضام؛همونی که خودت میگفتی بیشتر از هرکسی بهش اعتماد داری.همونی که عاشقت بود 

حرمت رفاقتی که  به خاطررد.همونی که به چشم هات زل نزد و بد بهت نگاه نک وقتهیچولی 

وجود داشت با دل صاحب مردش جنگید تا فراموشت کنه ولی نتونست.همونی که بارها ازت 

ی دست رد به سینش زدی.همونی که رحمبیخواست باهاش باشی و عشقشو قبول کنی ولی با 

و مشکلی گذر وقتی فهمید توام دوستش داری عزمشو جزم کرد واسه رسیدن بهت از هر مانع 

-خوای؛ازت میدونم توام منو میدونم توام دوستم داری میبیاره!می به دستکنه و دوباره دلتو 

و میشه رخوام لبخند هوشبختت کنم میخوام خبخشی و اجازه بدی بدستت بیارم.میخوام منو ب

 !مهتاب لطفا  ترین زن روی زمین باشی!لبت باشه می خوام خوشبخت

-اومده و منم می خواستگارو دستم کشیدم و گفتم:ولی دیر شده چون واسم گرفت و یه دست مو

 .خوام جواب مثبت بدم

تر از من علیرضا بود که ناباورانه شوکه شدم و شوکه آوردمخودمم از دروغی که یهو به زبون 

 .بهم زل زد و سرجاش میخکوب شد

 !!؟؟؟؟کارکنیخوای چیته وجودش عاجزانه گفت:مهتاب؟!می از

ا ندیدم علیرض تا حاالصداش که از بغض لرزید و قامتش خم شد دلم شکست،بدجور شکست.با 

 نینهمچعاجز و پریشون شده باشه.خدا لعنتم کنه که فقط بلدم گند کاری کنم.آخه چرا  طور این

 کاری کردم چرا دروغ گفتم؟

 گفتم:همینیدونستم دیگه باید چیکار کنم و چی بگم و با ترس و اضطراب من من کنان نمی

 ...که..شنیدی..فراموشم..کن

 خودم هایدستقطره اشکی از چشمش پایین ریخت و سیلی محکم به دلم خورد.علیرضا رو با 

شکوندم و نابودش کردم.اولین بار بود که اشکش دیدم،اشک و گریه مرد یعنی شکستن یعنی 

 .کمر شکستن یعنی عاشق بودن

 !؟؟گفت:حرف آخرته با بغض و ناراحتی زیاد

 ......آره_

 .خوشبخت بشی_

 . خواستم سریعشدمینداشت داشت دور  هایی که جوند گریشو ببینم و از کنارم با قدماجازه ندا

دور بشم و برخالف مسیر علیرضا پشت کردم و چند قدم جلو رفتم،اشک پهنای صورتمو خیس 



 
 
 

 ) 322( 

نودهشتیاکاربر   در انتظار مهتاب _خورشید   

در انتظار مهتابخورشید    www.98iia.com 

 

دلم بیشتر از این هوای ابری هم شروع به گریستن کرد.. دلم طاقت نداشت، زمانهمکرد و 

دونست. چرخیدم ،حتی غرورمم بیش از این جایز نمیطاقت شکسته شدن علیرضا رو نداشت

م:سرش کردمی،رفتنش رو تماشا زدممی هقهقسمت عقب و به علیرضا نگاه کردم و داشتم 

ام شد و صدای قلبمو م که انگار متوجهکردمی.همون طور نگاهش رفتمیپایین بود و داشت 

 ..سرجاش ایستاد و نرفت کنممی،چرخید!وقتی دید دارم نگاهش شنید

به  باز هایدست،او هم با زدممیاختیار سمتش دوییدم و بین گریه و شادی بلند اسمشو صدا بی

 .گفتمیسمتم دویید و اسممو 

 وو سرم که ت مفشردو یکی شدیم.محکم تو آغوشش یم رفت فروبهم رسیدیم!سخت تو آغوش هم 

تونستم حرفی بزنم فقط خودمو بیشتر تو ونمو بریده بود و نمیام گریهمی بوسید. سینش بود

شکوفه زده،تو هوای  هایدرختجوری که انگار پشت باغ خان بابا بین  بردممیآغوشش فرو 

 ..بشه تمام چیز همهبارونی و اون بوی خاک دیوانه کننده،ته دنیاست و قراره 

و  شدمیم بیشتر هقهقو  شدمنمی آروم زدمیم حرف و باها رفتمیهرچی قربون صدقم 

 ..شگرفتممیتر تو بغل محکم

رمو .سهامون خیس خیس شده بود و دلم از آشوبش کاسته شددونم چقدر گذشت ولی کل لباسنمی

:من دوستت دارم علیرضا.بی تو گفتم هاش خیره شدم،با التماساز سینش جدا کردم و به چشم

 ...وقت،هیچ. وقت هیچر تونم.تنهام نذانمی

قرمز شده بهم  هایچشمو دوباره اشک ریختم. دوتا دستشو دو طرف صورتم گرفت و با 

 !مهتابم دممی؛بهت قول وقت هیچ ذارمنمیتنها  وقت هیچگفت:منم دوستت دارم مهتاب،

 .مقال دادهام انتم و عطر تنش به ریهکشیدمینفس  بلندبلنددوباره خودمو تو آغوشش جا دادم و 

عمق  ام گرم شد،همین گرما باعث شد تازه به دردرت وجود علیرضا دست و قلب یخ زدهاز حرا

وجودم پی ببرم و بدونم تو چه مسیر اشتباهی قدم برداشته و رو به تباهی و حسرت ابدی بودم 

 !که خدا منو دوباره نجات داد تا بیشتر از این واسه خوشبختی دیر نشه

فشردم.با لبخند دستشو جدا جدا شدم،دوتا دست هاشو گرفتم و به محکمی میاز آغوش علیرضا 

 ..هامو پاک کرداشککرد و 

 ..مرا مهر سیه َچشمان،ز سر بیرون نخواهد شد_

 ..چه عشقی به قلبم تزریق کرد

 !من عاشق َچشَمت شدم_

 !زد زیر خنده و گفت:خیلی کلکی

 دم و..........وت کردم،منتظر بونم خیره شدم،سکهام شد،مسکوت کرد،خیره به چشم

 !مهتاب_

 !لبخند زدم،چشمم بستم و باز کردم،گفتم:جان مهتاب؟

 یعنی خواب نمیبینم؟_
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 !خوام از این خواب قشنگ بیدار بشمدار باشه.نمیاگرم خوابی باشه بذار ادامه_

 !خوام!دنیا بی تو چقدر ترسناکهینم نمم_

 مگه قراره بی من باشی؟_

 ذاری؟گفت:یعنی دیگه تنهام نمی گرفت و دست مو

 !کردم و گفتم:نه اشحوالهلبخندی 

 قول؟_

 !قول_

 !مونیمهم می در کناراز هم جدا نمیشیم و  وقت هیچبیا اینجا عهد ببندیم که تا آخر این دنیا تا ابد _

 !بشنومش خواستممیببینمش،فقط  خواستممیمست بودم،چشم دوخته بودم بهش،فقط 

 !عهد ببندیم_

از هم جدا نکنه حتی  روما چیز هیچند لحظه سکوت کرد و گفت:در دیدگاه خدا عهد میبندیم چ

 !مرگ

 !مرگ که دست ما نیست،:دیونهو گفتمخندیدم 

 !چی گفتم تکرار کن همین سرشو تکون داد و مصمم ادامه داد:نه،هر

 !از هم جدا نکنه حتی مرگ روما چیز هیچچشم..در دیدگاه خدا عهد میبندیم _

هامو بستم و گشت!چشمو بر می خوردمیهام هاش به نفسی که نفسجوریکنزد آوردصورتشو 

که روی پیشونیم مهر کرد دوباره به  ایبوسهم،با شدمیداشتم از این حرارت عشق ذوب 

دونم چقدر گذشت ولی وقتی چشممو باز کردم و به غوشش برگشتم و سخت بغلش کردم!نمیآ

ه ب ما رودیدم مامان البه الی شاخه شکوفه زده درختان ایستاده و با لبخند روبه روم نگاه کردم 

تماشا می کنه! لبخندی زدم بهش و دستی تکون داد و رفت!خودمو از علیرضا جدا کردم..یهویی 

 ..به ذهنم زد؛یک نخ از شالمو کشیدم و با ذوق رو به علیرضا کردم ایجرقه

 !بیا_

 کجا؟_

و  ردکمیرفی رفتیم سمت درختی که وسط تمام درخت ها یکه تازی ح هیچبیدستشو کشیدم و 

 .زیباتر بود ایستادیم

سر نخ رو دادم به علیرضا و سر دیگه شو خودم گرفتم گفتم:بیا این نخ رو به شاخه درخت 

 !ببندیم برای عهدمون و یادگاری از عشقمون

 !لبخندی از رضایت زد و گفت:چه کار خوبی عشقم

 ..شد جورییهدلم لرزید و حالم با شنیدن عشقم 

 !تکرار کن_

 با بدجنسی گفت:چیو؟

 گفتی؟ اآلنهمونی که _
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 ..اش و حالت تفکر به خودش گرفتدستشو گذاشت زیر چونه

 .عه من که یادم نیست چی گفتم_

 ..زدم به بازوش و اخم تصعنی کردم

 .خیلی نامردی.بگو دیگه اذیت نکن_

 .من حرفی نزدم اصال  یست!یادم ن واقعا  با خنده گفت:مهتاب 

 !گفتم:بهم گفتی عشقم آرومسرمو به گوشش نزدیک کردم و 

ون شیطنت گفت:وای تو به من گفتی عشقم؟!مهتاب هم باو  زدمیهاش از خوشحالی برق چشم

 گفتی؟خجالت کشیدی بلند بگی؟ آرومهم بلد باشی!چرا  ها روحرفباورم نمیشه این 

 ..ار به خودم گرفتمپامو کوبیدم به زمین و حالت ز

 !ی از زیر زبون من بکشی نه؟؟خواستمیخیلی نامردی._

قهقه بلندی زد و لپمو کشید گفت:چقدر تو دختر خوبی هستی!عشقم،عشقم)هر عشقم رو بلندتر از 

 ...(عشقم،عشقم،عشقم،عشقمگفتمیقبلی 

ابا غلط کردم بآبرومونو بردی!و برانداختم گفتم:ساکت شو  جلو دهنشو گرفتم و نگاه به دور

 !خواد بگینمی

 !دیونتم مهتاب دیونه_

 !منم دوستت دارم_

ه داخل ک بریمنگاهی به نخ تو دستم کردم ادامه دادم:بیا سریع این نخ رو به شاخه گره بزنیم 

 !دیگه همه فهمیدن،تازه خیسه خیسم شدیم

 !خوام رسوای عالم بشم.بذار همه بدوننمی_

نخ رو بست.بارون بند  رسیدمیبه آخرین شاخه بلندی که دستش خندیدم و نخ رو دادم دستش و 

م داشتن بازی هابچهگرفتار کاری بود و  هر کیاومد..دست تو دست هم رفتیم سمت خونه باغ.

 .کردنمی

رفتم کنار مامانمینا که گرم صحبت بودن نشستم و نگاه خاصشون عرق شرمساری به روی 

های کوتاه سعی منم با جواب کردمیو اذیت  زدمی. نوشینم تو گوشم حرف آوردپیشونیم 

م ادامه دار نشه.خان بابا به مردها گفت بیان کمک واسه روشن کردن هیزم و سیخ زدن کردمی

و بعد از قطع کردن رفت به  کردمیکباب ها.علیرضا که تو حیاط داشت با موبایلش صحبت 

 .بقیه کمک کنه

و سفره بلندی چیدیم.زمین خیس بود ولی رفتیم جایی که تو باغ جا پهن کردیم  هابچهبا کمک 

بود نشستیم و نگران خیسی زمین نبودیم. موقع غذا  هاماشینسایه بوم بزرگی واسه پارک 

و لبخند  کردیممیخوردن علیرضا باالتر نشست ولی دوتایی زیر چشمی همدیگه رو نگاه 

 !خوردیم کنار هممونو و اولین ناهار عاشقانه زدیممی

.سئوال دادمیگشت سمت من سئواالتشو ادامه می پرسید و براج خانم دائم از مامانم سئوال میح
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من که فقط از خجالت .پرسنو آشنایی می خواستگاریهایی که مشخصا فقط خانواده پسر برای 

 ..م و می سپردم به مامان جواب بدهکردمیرنگ عوض 

 .فتن شدیمآماده ر کمکمشد که  ظهر از بعدساعت پنج 

 بیرون که بیچاره نتونست جلو خندشو آوردمقبل از رفتن چشمکی به علیرضا انداختم و زبونمو 

 .بگیره،از دید همه پنهون موند جز نگاه مامان

خواد دلقک بودنتو هم نشون بدی!یکم سنگین ر فهمیدیم دوستش داری نمیکنار گوشم گفت:دخت

 !باش

شه پرو و راحت تشریف داشتم گفتم:وا مامان شما چجور با تعجب نگاه مامان کردم و چون همی

 دیدی؟

 !دیدم واسه من جانماز آب نکش.دخترم دختر قدیم چیز رو همهمن _

 .زدیمیدید  روماخیلی کارتون زشت بود که  واقعا  خندیدم و گفتم: آروم

 جالتبهم رفت و گفت:خیلی پرویی..یکم از مهسا بیچاره یاد بگیر که حیا و خ ایغرهچشم 

 .حالیش میشه

خیالی گفتم:منو اون چه چیزیمون بهم رفته که حیامون بهم شونه مو انداختم باال و با بی

به هوا بودید؟خب  ی وقتی جوون بودی چقدر شیطون و سرگفتمیبره؟بعدشم مگه شما خودت ن

 !هستم دیگه منم دختر شما

چی  زیه!ما اون موقع هرگذاشت جلو دهنش و با تعجب گفت:واال خجالتم خوب چی دست مو

و تا بیشتر از این آبرومون بریمکه نبودیم.برو خداحافظی کن که  حیابیشیطنت داشتیم ولی 

 !نبردی

خداحافظی کردم.. بعد از کلی تشکر از خانواده خان بابا و خانواده  هابچهخندیدیم و رفتم با 

 !علیرضا سوار ماشین شدیم و به سمت خونه حرکت کردیم

که گفت از جمع من و مامان جدا شد.سرم تو گوشی بود و داشتم با علیرضا  به خیریب پدر با ش

 .م که با حرف مامان به خودم اومدمکردمیحبت 

 مهتاب؟_

 بیرون و گفتم:هان؟بله مامان؟ آوردمسرمو از موبایل 

 !یکم گوشیتو بذار کنار کور شدی_

 .کور که نمیشم ولی چشم چند لحظه اجازه بدید_

رضا برای چند دقیقه خداحافظی کردم و قول دادم بعد که رفتم تو اتاقم باهاش صحبت از علی

 !کنم.گوشی گذاشتم کنار و رو به مامان کردم گفتم:جانم مامان بفرمایید

 ؟کارکنیخوای چیمی_

 !خنده ریزی کردم و گفتم:یعنی چیو چیکار کنم؟متوجه نمیشم

 !با علیرضا؟کنی کارخوای با آیندت چیمنظورم اینکه می_
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تصمیم برای ادامه با علیرضا چی بود؟ازدواج؟  واقعا  م..رفت فروسرمو انداختم پایین و به فکر 

نزدیک ازدواج ندیده بودم و حسش نکرده  قدرایناوه چقدر ترسناکه ازدواج،تا به حال خودمو 

ن؟هنوز رفاقت و پس زد همه اینبودم!یعنی قرار بود منو علیرضا زن و شوهر بشیم؟بعد از 

هم  م و برام سخت بود اما اینوکشیدمیروزی ممکنه شوهرم باشه خجالت  هی که اینوقتی به 

تونم دیگه ازش جدا بشم؛کسی بود که اطمینان با تمام وجودم دوستش دارم و نمی دونستم کهمی

تسخیر  به یرضا دیگه قلبمهم دوام بیارم.عل لحظه یکتونم نیمه گمشده منه و با غیر او نمی داشتم

دونستم کسی بهتر از او برام وجود نخواهد د و بی او نفس کشیدن محال بود.میورآخودش در

 .ترسیدممیمسئولیت دشواری  همچنینداشت ولی ته دلم از ازدواج و قبول 

 مهتاب؟_

 ..از فکر پریدم بیرون و به مامان نگاه کردم

 جان؟ببخشید حواسم پرت شد.چی گفتید؟_

 !هار مردم دل دخترمو بردهن حسابی پسببی_

 !لبخندی زدم و گفتم:مامان

 جان مامان؟_

 .بیام تونم از پسش برینم کنممی.فکر ترسممیمن از ازدواج و زندگی مشترک _

 خوای با این ترس تنها بمونی و اینپیش بیاد.اما تا کی میکسی ممکنه  ببین این ترس واسه هر_

هر دردی دواست دخترم.زندگی پیچ و خم هی؟عاشقی بنعمتی که خدا بهت بخشیده رو پس بزن

میای.ببین مهسا رو با دوران مجردیش یا  زیاد داره اما تو با عاشقی و صبر از پس همش بر

سازه و توام می تو روشده!زندگی  تربزرگتر و ایل ازدواجش مقایسه کن چقدر پختهحتی او

 .بزرگ میشی که خودتم باورت نمیشه

 علیرضا رو دوست واقعا  دونم مامان.راستشو بخواید من عاشق شدم و فتم:نمیسرمو گرفتم و گ

 ..ترسممیشناسمش،من از خودم دارم.بهش اعتماد کامل دارم و می

 .دادمیکرد و کمرمو نوازش  ترنزدیکخودشو بهم 

شه نیای؟تو همی ترسی از پس زندگی برو چت از بقیه دخترها کمتره که میدختر عزیزم مگه ت_

های مختلفی قرار گرفتی که تونستی موفقم باشی!خیلی به ایستادی و تو شرایطرو پای خودت 

این چیزها فکر نکن. تو دختر منی و مثل من!تو قوی و شجاعی،لیاقت بهترین زندگی رو 

 هم به که حسام به دلم نشست علیرضا طورهمون داری.علیرضا خیلی پسر آقا و خوبی هست. 

فهمیده و با اصل و نصبی هستن.مرد باید اخالق و  هایآدمو خانوادشم که  دل منو بابات نشسته

هارو کنار هم با تالش و یافه و پول اهمیتی نداره چون اینچشم پاک و دل پاک باشه دیگه ق

 .دلمزعزیای هستی مال و منال نیستی و دختر فهمیده دونم تو دنبالمی میارید.منم به دستسختی 

 .چی خدا بخواد ان شاهلل پیش بیاد هرمرسی مامان جونم._

بزرگ شدی که باید ازمون جدا بشی.ته تغاریمونم  قدر اینمن قربونت برم الهی.باورم نمیشه _
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میشه دیگه دخترش  دختردارمامان باباشو تنها بذاره)با بغض ادامه داد(ولی آدم وقتی  خوادمی

 ..مال خودش نیست مال یکی دیگست

تونه ته تغاری ذارم.کسی نمیهستم و تنهاتون نمی همیشه دختر شمابغلش کردم و گفتم:من 

ور  جاهمینروز  رسم.حتی اگه ازدواجم کنم هرتون دور کنه وگرنه خودم حسابش میاز وشمار

 ..دلتون میام میشینم

صورتمو بوسید و گفت:غلط کردی.تا لنگ ظهر بخوابی بعد بلند شی بیای اینجا ناهار بخوری و 

 !ر بیچارتم نباشیبه فکر شوه

چیزی واسه اون شوهر  به کنممیخندیدم و گفتم:اوه مامان شما تا کجا پیش رفتین!حاال سعی 

 .بیچارمم درست کنم گشنگی نکشه

و گفت:نخیر از این خبرا نیست زن نگرفته که خودشو بدبخت کنه..باید مثل شیر  اخمی کرد

 !زندگیتو تو مشتت بگیری و بسازیش

 ..گذاشتم رو چشمم مو دستلبخند زدم و 

 !چشم.شما عمر بفرمایید_

 .هوقت دیربشی الهی.برو بخواب  به خیرعاقبت _

 ..چشم_

گفتیم و راهی اتاق شدم.به علیرضا پیام فرستادم که  خیر به شبهم هپیشونی مادرمو بوسیدم و ب

حس و  نهمچنی وقتهیچ.کردیممیهم از هر دری صحبت  بالفاصله زنگ زد و تا اذان صبح با

لذتی از صحبت کردن با جنس مخالف نداشتم.حتی محسنم هم نتونسته بود این احساس قشنگ رو 

 اصال  ؟ کنممیعلیرضا رو با اون نامرد و دروغگو مقایسه  قدر اینچرا  اصال  به من هدیه بده!اه 

 ..خوام زندگی و لحظات خوشمو با فکر کردن به او و کارهاش خراب کنمنمی

 یم کههم خداحافظی کرد خواد بره نماز بخونه و بابح که رسید علیرضا گفت میاذان ص زمان

 .شدم هوشبیبعدش تا گوشی قطع کردم 
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حبت هم ص چی بیشتر با انگار تازه علیرضا رو پیدا کرده بودم و هیچ شناختی ازش نداشتم،هر
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ق هم فر عشق و رفاقت با و دوست داشتم بیشتر بشناسمش.چقدر شدممیتر مشتاق کردیممی

کارهایی تو  همچنین وقت هیچو محبت داشت که  کردمیداشت.علیرضا جوری صحبت 

ه طوری ک کردمیرفاقتمون ازش ندیده بودم و فراتر از تصورم بود.دلنشین و قشنگ صحبت 

چی بیشتر  هر م در برابرش.شدمیدوست نداشتم حتی یک کلمه صحبت کنم و سراپا گوش 

 .شدمیتر سخت خیلیو دوری از هم برامون  شدیممیتر هم تشنه گذشتمی

 به.دشمیتونستیم کنار هم باشیم و طاقتم کمتر و خونه امید وقت زیادی نمی آموزشگاه وجود با

تمام میشه  هاکالسگفتم از اواخر اردیبهشت که   آموزشگاهحسینی مدیر  آقایی رسیدم که به جای

مثل این چند سال فقط کار و  خواستممیدیگه ن.راضی شدباالخره زور  دیگه نمیام و اونم به صد

-ی بیشتری کنار عشقم بگذرونم و بیشتر در کنار همهالحظهخودمو مشغول کنم.دوست داشتم 

 .دیگه باشیم

.کسی که کردمیمحبتشو خرج من  ه وجودهم باو  کردمیبرام دریغ ن چیزی هیچعلیرضا از 

تنها کسی که تو زندگیش پا گذاشته و هرچی که داشت برای من بود و  اولین عشق زندگیش بودم

 !کردمیاین منو خرسند و خوشحال 

م ،منزدنمیو حرفی  کردمیبا تمام خستگی که داشتم علیرضا با صبوری مشغله هامو تحمل 

و دیگه به  کنممیرو درست  چیز همهبهش اطمینان خاطر دادم که کمتر از یک ماه دیگه 

 کنممیتا شب رو به صبح تا ظهر جابجا  ظهر از بعدنمیرم و برای خونه امید زمان  شگاهآموز

 .همدیگه باشیم تا بیشتر کنار

ها چندین بار خانوادش برای آشنایی بیشتر به خونمون اومدن و ما بین تمام این گرفتاری

و خانواده خیلی دعوت کردن که الحق سنگ تمام گذاشته بودن. د ونشبه خونه ما رو بارمیک

هم در تماس  دلخوری و حرف و حدیثی با هیچ بیهم ارتباط برقرار کرده بودن و  راحت با

من و برگشتن نادر و دآلرام گذاشته  هایکالسبرای بعد از تمام شدن  خواستگاریبودن.قرار 

هم هب جاز بُعد ازدوا خواستگاریو علیرضا وقت بیشتری داشتیم که تا قبل از  من طور اینشد؛

 .مون بود کنار گذاشته بشهای که تو رابطه رفاقتبشیم و اون شرم و فاصله ترنزدیک

سحر ماه آخر بود و قرار شد بعد از زایمانش سه ماه بعد برای همیشه برن چین.تمام خوشی و 

 .کردیممیهم داشتیم و احساس خوشبختی  و خوشحالی رو با  ناخوشی،ناراحتی

 .رفتنمیود و چهار روز خونه مادرش و دیگه خونه خودشون سحر سه روز خونه ما ب

و دیگه خبری از  شدمیتر شور و خوشحالی عجیبی داشتیم.انگار روزهای خوبمون داشت خوب

-از ما خانوادهها همه این،ظار اولین نوه خانواده،ازدواج منغم و غصه وجود نخواهد داشت؛انت

 !دیمشاکر بو وای خوشبخت ساخته بود و خدا ر
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دختر مناسب با شرایط هادی معرفی کرده و قرار شده ،گفته بود که یکی از دوستان مادر هانیه

 اینهم ازدواج کنن..از  عالقه و تفاهمی به وجود اومد با ههم در ارتباط باشن و اگ چند وقتی با

هانیه قرار بود کنار برادرش زندگی کنه و طعم خانواده رو بچشه واسش خوشحال  که

 !م،کمترین حق این دختر داشتن خانواده و محبت دیدن بودبود

ر تانگیزهو کار کردن دلسردتر و بی آموزشگاهاز  روزروزبه که اینبرام خیلی جالب بود با 

 دوست نداشتم؛شدمیداشت بیشتر  هابچهاما در مقابل وابستگی و عشق به خونه امید و   مشدمی

 قتو هیچه بگیرم و شرطم برای ازدواج این بود که علیرضا فاصل هابچهحتی بعد از ازدواج از 

مک خودشم بتونه ک هر وقتمانع رفتنم به خونه امید نشه که با کمال میل قبول کرد و حتی گفت 

 !کنهمی

جمعه بود که پسرهای مرکز با چند خیریه دیگه بازی فوتسال داشتن و از علیرضا خواسته بودم 

های مسابقه حک کنه که همین هاشون پشت پیرهنشماره ،اسم ولباس تیم رو خودش تهیه کنه

 .طورم شد

 ..به سالن مسابقه رفت و در کنارشون موند برای روحیه بیشتر هابچهبا 

دونستم و از فوتسال نمیهیچی  که اینتماشاگر بودیم،با  عنوان بههم  هابچهمن و مادر و 

ا م. علیرضکردمیوت سراپا هیجان شدم و تشویق به این ورزش نداشتم اما با شروع س ایعالقه

مضطرب  قدر این تا حاال.کردنمیرو ُکچ هابچهدیگه که مربی فوتسالشون بود  آقایو یک 

ست و پای ابرو و حیثیتش در میون هست.نیمه اول هابچه. انگار ده ساله مربی این شندیده بودم

ای وارد فتن که نیمه دوم با حال دیگهون گدونم چی بهشنمی،یک هیچ عقب بود هابچهبازی 

برنده ،دو از زمین_تونستن با نتیجه سه باالخرهکه زمین شدن و با جون و دل بازی کردن 

 هربه ورود به سالن ورزشی ببیرون بیان. از بس جیغ زده بودیم صدامون در نمیومد و اولین تج

 .ان رسیدپای بهخوبی 

 ..دیمخداحافظی کر هابچهبعد از بازی با 

سوار ماشین بودیم.سر بطری آب رو باز کردم و گرفتم سمت علیرضا که داشت رانندگی 

 ..کردمی

 .بخور عزیزم.صدات بدجور گرفته_

 .آب نوشید و دوباره داد دستم ایجرعهلبخندی زد و 

 !دونستم مربیگری هم بلدیینم_

 .عاشق فوتبالم.بچگی هم کالس فوتبال رفتم ولی خب نشد ادامه بدم_

اوه..نگفته بودید!واال از مربی خودشون بیشتر حرص خوردی و حواست به بازیشون بود،اون _
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 .که فقط مثل مجسمه ایستاده بود

کنار زمین  هامربینگو.مربی خوبی بود و به خوبی باهاشون تمرین کرده.بعضی از اینو  _

 کنه یکی هم مثل منقت استراحت با بازیکنانش صحبت میکنن و وفقط بازی رو نگاه می آروم

 !نیستم آرومموقع دیدن بازی از تلویزیونم هیجان دارم و 

 !طرفدار داره قدر ایندونم چیه که از فوتبال خوشم نمیاد و نمی اصال  من که _

سرشو چرخوند و با اخم و لبخند نگاهم کرد گفت:من دوست دارم خانمم موقع فوتبال دیدن کنارم 

 !هم نگاه کنیم بشینه و با

 ..خندیدم و به جلو نگاه کردم 

 !ولی از این خبرها نیست خودت تنهایی بشین بازی ببین و کاری به من نداشته باش_

 !نوچ باید بشینی کنارم بگو چشم_

 !نچشم_

 ..بلند خندید و با لبخند نگاهش کردم

 خندی آخه؟می جوری اینمیگم نچشم  هر وقتچرا _

 !گو چشم منتظرم بگی نچشم تا بخندموقتی میگم ب اصال  خیلی باحال میگی._

 ..دیوانه_

 !دیونتم مهتابی_

 اخم کردم و گفتم:چند بار دیگه باید بگم نگو مهتابی تا متوجه بشی؟

 .زنممیهرچی دوست داشته باشم صدات _

 دست به سینه شدم و گفتم:عه؟اینجوریاست؟

 .آره همینجوریاست که میگی_

 .باشه حاال واست دارم_

 ..تونی بکنینمی هیچ کاری_

 !بینیمیحاال _

 .منتظریم_

 .منتظر بمون_

ی قصرودشت میره و با تعجب هاباغحرفی نزد و به رانندگیش ادامه داد.دیدم داره سمت کوچه 

 گفتم: اینجا چرا اومدی؟

 .گفتم بیایم یکم حالمون عوض بشه_

 .کار خوبی کردی عزیزم_
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 .کنممیخواهش _

ه دیون روآدمگلی کوتاه و جاده خالی و باریک..بوی بهار نارنج  های کاهیی با دیوارهاباغکوچه 

ها همه سرسبز و سرزنده بودن و حال و هوای .درختشدمیو از خود بی خود  کردمیخودش 

جیغ کشیدم که علیرضا دو متر از جاش پرید و  هابچهمثل ای صحنهیه شمال رو داشت..با دیدن 

 ب؟چیشد؟:چته مهتاو گفتبا ترس برگشت سمتم 

 خنده شیطنت آمیزی زدم و گفتم:علیرضا؟

 جونم؟_

 ؟کنیمیاگه چیزی بگم قبول _

 ..حاال تو بگو_

 .نه اول باید قبول کنی بعد میگم_

خوای تو دردسر معلومه میهات شر میباره ی بهم انداخت و گفت:مهتاب از چشمنگاه مشکوک

 .ما روبندازی 

 از من شر دیدی؟ تا حاالکی؟من؟_

 .دلت بخواد اوه تا_

 .زدم به بازوش و گفتم:خیلی بدجنسی.بگو باشه تا بگم

 .تونم حرفی بزنم؟چشم.حاال بفرماییدشت رو چشمش و گفت:مگه غیر چشم میدستشو گذا

 !بزن کنار_

 با تعجب نگاهم کرد و گفت:چی؟

 .بزن کنار دیگه سریع_

ن بیچاره از این کوچه آخه اینجا ماشین رد میشه چرا بزنم کنار؟بعد چجور ماشی دلمعزیز_

 باریک بگذره؟

 کنار یا قهر کنم؟ زنیمی_

 ای خدا تو مگه تهدید کردنم بلدی؟_

 ..آره که بلدم_

از لب و  زد کنار و سریع از ماشین پیاده شدم و به درخت پر بار گوجه سبز خیره شدم و آب

 .آویزون شد ام لوچه

 خوای؟؟؟ازم می د و با تعجب بهم گفت:نکنهعلیرضا اومد کنارم ایستا

 !خوام بری باال برام بچینیازت می دقیقا  با شوق پریدم تو هوا و گفتم:آره،آره _

مالو رفتم باالی درخت خر باریکدستشو گذاشت تو جیب شلوارش و با جدیت گفت:ببین مهتاب 
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 ..واسه هفت پشتم بسه

 لحن بچگونه به خودم گرفتم و گفتم:یعنی دوستم نداری؟

 به دوست داشتن داره؟آخه چه ربطی _

 !اکنممیچیدی.برو دیگه عشقم اذیت نکن.قهر ی میرفتمیاگه دوستم داشتی واسم _

واست  بریمکنه.بیا چی بگی جوابم تغییر نمی نمیارتش هر هاحرفبار این این دلمعزیز_

 .بخرم.هرچند کیلو بخوای برات می گیرم

-ای داره آخه؟ من از اینجا میار چه مزهخوام.مال بازمو زدم زمین و اخم کردم گفتم:نمیپا

 !کنیمیمنو درک ن وقت هیچخوام.تو 

مم بیا بریم سر خیابون بخریم از کجا دراومد؟خان هاحرفبا تعجب بهم نگاه کرد و گفت:این 

فروشن دیگه.زشته به خدا از باغ مردم بدزدیم.بعدشم چینن میارن میمی هاباغهم از همین  هاون

 !هابگیره تو روسگ داره اگه یهو سگ دنبالم کرد منو خورد دیگه کسی نیست  هاباغتمام 

بخورن.دوما دزدی نیست از دیوارشون زده بیرون و  تو روهاشون آزاد نیستن که سگ اوال  _

 .هر درختی هم شاخه و ثمرش بزنه بیرون حالله

 شما مرجع تقلید شدی؟ تا حاالاز کی _

 ..دونستیبودم شما نمی_

 ودنجونه من اذیت نکن بیا بریم همین خیابون چقدر گاری و دست فروش ایستاده ب مهتاب_

 .فروختنداشتن زرد آلو و گوجه سبز می

 .به حالت قهر رفتم داخل ماشین نشستم و علیرضا سریع اومد

 .راحت بخور گیرممیچقدر بخوای میرم واست  هر اآلنعزیز قهر نکن دیگه بیا _

..._ 

 مهتاب؟_

..._ 

 م؟عشق_

..._ 

که به همین راحتی قبول کرد و رفت..از  شدنمیکرد و رفت.باورم  ماشین روشنحرفی نزد و 

کوچه رفت باالتر دیدم دور زد و  بهباهاش قهر کردم.  واقعا  دستش حرصم گرفت و دیگه 

دستی کشید باال و گفت:خیلی همون درخت ترمز گرفت.ترمز زیر برگشت سر همون باغ و 

یا کنه.پاشو بقهر می هابچهشه بهش نه گفت مثل از دست تو چیکار کنم آخه؟نمی تابای مهدیونه

 !فتم فلج میشم تو راحت بشیوم واست بچینم آخر من از دیوار میپایین بر
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 ابپاره بشه ولی به رو خودم نیوردم و  خواستمیاز ذوق پوستم  خواستممیقند تو دلم آب شد و  

 !برو خونه اصال  .خوامون حالت قهر گفتم:نمیهم

رد رو برام باز ک تعقیبش کردم،اومد سمت درشاگرد و در ید و از ماشین رفت بیرون با نگاهخند

 .آوردو دستشو به سمتم 

 .خوبی که انتظارشو داشتم آقای یهو اخممو باز کردم و زدم زیر خنده و گفتم:حاال شدی 

 .دستشو گرفتم و از ماشین پیاده شدم

ز ها اببینه نمیگه این ما روفشاری نکن به خدا زشته،یکی  پا قدر اینمهتاب جون من دیگه _

 کدوم دهات اومدن؟

 میری باال یا باز قهر کنم؟_

 !شما فقط قهر نکن که طاقت ندارم،نه،نه میرم باال_

 .آفرین_

هایی که ثمر داشتن باالتر بود مجبور شد اد و پرید رو دیوار اما چون شاخهرو سقف ماشین ایست

 چید وگوجه سبز می.تر بود نشستتر و پرثمرای که محکمدرخت بره باال و رو شاخه تنه از

 و خوردممیم،نشسته کردمیم و با شالم تمیز کردمیپایین منم رو زمین جمعشون  کردمیپرت 

 .شدمیدلم آب 

 علیرضا از باال با صدای بلندی گفت:خب کافیه؟بیام پایین؟

 .همشو خوردم.بازم بریز پایین جمع کنم امشب با سحر بخورم عشقم هنوز که چیزی نچیدی_

-که خوردن حالل بردن حرومهخوای واسه کل فامیلتون ببری؟قانون باغ این  مگه می دلمعزیز_

 !ها

 .وای علیرضا چقدر حساسی تو!بچین اشکال نداره گناهش پای خودم_

م و کردمیم و از زمین جمع سری تکون داد و دوباره شروع به چیدن کرد.با ذوق خم شده بود

 رتشدم و گاز دادم چند متر جلوتو پالستیک ریختم.وقتی پالستیک پر شد رفتم سوار ماشین 

علیرضا شما همون باال بمون من میرم پایین و با صدای بلندی گفتم:آقا .از ماشین اومدمرفتم

 .خونه

 بردی روماشینمهتاب؟چرا تعجبش از همون باال هم قابل دیدن بود و با صدای بلندتری گفت:

 .من بیام پایین بیاراونور سریع ماشین 

 !تا تو باشی دیگه به من نگی مهتابی گیرممینوچ نمیارم.یادته گفتم حالتو _

 هچهستی این  ایکینهکه رو شاخه نشسته بود گفت:خیلی  طورهمون زاریش افتاد و  تازه دو

 !شوهر میشیاه بیصاحبش میاد منو ببین اآلنه؟؟! جون خودم کاری
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تونسته بودم اذیتش کنم از خوشحالی داشتم بال درمیوردم  که اینمن که عین خیالمم نبود و از 

 !بخوره تو روگفتم: نخیر نمیام همونجا بمون سگ بیاد 

 .چی دیدی مقصر خودتی من که میام پایین ولی دیگه هر_

 روی یادهپا سر خیابون باید نیم ساعت تو ت کنممیدستت بهم برسه با ماشین فرار  که اینقبل _

 .کنی.آخ که حالت دیدن داره عشقم

 مهتاب میای یا بیام بکشمت؟_

 .تونی منو بکشیمینه میام نه_

 بیشتر که اینخالی دادم و از  جا موقع بهگوجه سبز سمتم پرتاب کرد که  چند تااز حرصش 

ینی شم که با بوق ماخندیدمیو بهش  هایی که پرت کرد گذاشتم تو دهنمحرص بخوره گوجه سبز

ماشین شاسی بلند مدل ،جام میخکوب شدم.برگشتم سمت صدا ها سربه خودم اومد و مثل جن دیده

باالیی ایستاده بود و زن و شوهر جوونی نشسته بودن.با دیدن علیرضا که رو شاخه درخت بود 

دونستم چی م زده بود و نمیخشکاز ماشین پیاده شدن و با تعجب اومدن سمتم،من که از ترس 

 .کردمینگاه  ما روو حرفی واسه گفتن نداشت و  کرده گیربگم،علیرضا هم انگار تو تله 

 مرد:ببخشید اینجا کاری داشتید؟)نگاهی به علیرضا انداخت و ادامه داد(ایشون چرا رفتن باال؟

و عرق شرم رو  تونستم حرفی بزنم.حدس زدم مالک باغ باشننگاهی بهشون انداختم و نمی

 .پیشونیم نشست

 خانم:شوهرم با شما بود خانم!چرا از باغ ما رفتن باال؟

 ..آخ که آبرومون رفت از خجالت خیس عرق شدم

 ببخشید این باغ شماست؟_

 !خانم:بله این باغ ماست.ولی شما هنوز نگفتید اینجا چیکار دارید

 .اومد پایین.با عصبانیت بهم نگاه کرد دونستم چی بگم که علیرضا به دادم رسید و از دیوارنمی

 سالم جناب.حالتون خوبه؟_

 خوبید؟ مرد:سالم.ممنونم.شما

 ومارشخانمم اصرار کردن یکم گوجه سبز باغ  شدیممیمتشکرم.ببخشید ما داشتیم از اینجا رد _

 !بخورن و باقیشو خودتون دیدید

دن و مامان باباشون دی انجام داکار بیی که هابچهاز خجالت سرمونو انداختیم پایین و مثل 

زدن زیر خنده. با تعجب و  نهم انداختهمنتظر مجازات بودیم. خانم و آقا نگاهی ب،مچشونو گرفته

صدا هم هم و با مم به خنده اومدیه ن.از خندشون ماخندیدمینگاهشون کردیم و همچنان داشتن 

 م که چشمخندیدمیعلیرضا کردم و مجازات نمیشیم خیالم راحت شد.نگاهی به  که اینشدیم.از 
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 ..رفت خنده رو لبم خشک شد ایغره

 !مرد با لبخند گفت:کار خوبی کردید.شجاعت شما قابل تحسینه

 !کنیم خواهی معذرتدونم چجور ازتون نمی واقعا  علیرضا:

-اینکم نمیشه.خیلی هم خوشحال شدیم که   چرا؟!چند دونه آلوچه که از ما خواهی معذرتخانم:

 .فروشن ولی ما حالل کردیمچینن و میدزدکی میان می هاخیلیکردید. رو راک

 !پالستیک واسه خودم جمع کردم هیبا خجالت و حالت محزونی گفتم:ولی منم 

تا اینو گفتم دوباره خندیدن و اشک تو چشمشون جمع شد..با شیطنت نگاه علیرضا کردم و 

 ..زبونکی براش انداختم تا بیشتر حرصش بگیره

 .جانتون باشهچی برداشتید نوش چی خوردید و هر مرد:هر

 !تونید بیاید از داخل باغ با خیال راحت بچینیدخواید میخانم:اگه می

حرفی بزنم علیرضا پیش دستی کرد و گفت:دستتون درد نکنه خانمم فکر کنم  که اینقبل از 

 !جمع کردهاش یک هفته اندازه به

 ..ها خندیدنو اون از خجالت بیشتر سر خم کردم

 بیرون و گفت:مامان نمیریم خونه؟ آوردی هفت هشت ساله سرشو از شیشه ماشین دختر بچه

 .میایم اآلنخانم سرشو چرخوند و گفت:چرا عزیزم 

 ..ین و با برادرش گرفتار بازی شدره برگشت تو ماشدختر بچه با حرف مامانش راضی و دوبا

 .علیرضا:باز هم از لطفتون ممنونیم

 .تونید بیایدام خواستید میوقت دیگه مرد:نفرمایید آقا. هر

 ..هم خداحافظی کردیم و سوار ماشین شدیم باالخره با

 تا ابرومونو نبری،حاال خیالت راحت شد؟ شدنمیی؟ دلت انگار راضی خواستمیهمینو  _

 ..دونستم صاحبش یهو سرخب؟من که نمی کنیمیعلیرضا چرا دعوا _

 فتم نکن بیا بریم گوش نکردی..واست رفتم باال دیوار این فرار کردنت چی بود؟چی بهت گ هر_

 .یکم اذیتت کنم.بعدشم صاحبشون که دیدی چیزی نگفتن خواستممیچیزی نشد حاال.._

 ی؟کشیدمیی با چوب دنبالمون میوفتادن تا شاید تو یکم خجالت خواستمینکنه _

 .من که خجالت کشیدم شما ندیدی_

 .بهم رفت که از ترس الل شدم ایغرهچشم 

-از سر خیابون می رفتیممیمایه نذار. مگه  قدر اینمهتاب یکم خجالت بکش و از زبونت _

 خریدیم چه فرقی داشت؟

دندون  و آوردمبه بازوش هجوم ،داشتمدیگه از دستش کفری شدم و حوصله شنیدن دعواهاش ن
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 ..د.بازوشو کشید و با تعجب بهم نگاه کردگرفتم که یهو جا خورد و ترمز گرفت و دادش دراوم

 ه که کردی؟کاری چهمهتاب؟؟چته؟وحشی شدی!این _

رم غر دعوا نکنی و س با من قدر اینانگشت اشارمو سمتش گرفتم و تکون دادم،گفتم:تا تو باشی 

 .گیرمتر دندونت میعه دیگه محکمنزنی.دف

 ..دونست بخنده یا سرشو بکوبونه به شیشه ماشیننمی

 !ترسممیدی.دیگه دارم ازت و نکردی؟تازه داری خودتو نشون میتو از این کارهام بلدی و ر_

 !که نگهت نداشتم زور بهدست به سینه شدم و گفتم:چیه نکنه پشیمونی؟

 !دونستم خوی وحشی گری هم دارییمون نیستم ولی نمیم بلدی؟ نخیر پشهاحرفعه؟این _

 !تحاال که فهمیدی مراقب باش نخورم_

 ..بلند خندید و سرشو تکون داد

هم خداحافظی  چی اصرار کردم بیاد داخل قبول نکرد و با وقتی به جلو خونمون نگه داشت هر

 .کردیم

رو تعریف  چیز همهبا سحر خوردیم.وقتی براش  آوردمگوجه سبزهارو شستم و نمک زدم و 

 ..ری کردیمکا همچنین شدنمیکردم از خنده در آستانه ترکیدن بود و باورش 

فرا رسید،شبی که هر دختری منتظرش هست!شبی که شروع و آغاز  خواستگاریشب 

 !خوشبختیه

کت و شلوار دمپا گشاد سفید همراه شال طالیی رنگ پوشیدم و موهامو مثل همیشه فرق وسط 

 !آماده شدم زدم، آرایش مالیم کردم و

:خوب م.با لبخند بهش نگاه کردم و گفتملبه تختم نشسته بود برگشت  ادکلن زدم و به سمت مهسا که

 شدم؟

 .تری گفت:عالی شدی عزیزمبا لبخند عمیق

چند لحظه از آغوشش جدام   بلند شد و بغلم کرد،منم با تمام وجود تو آغوشش جا گرفتم..بعد از

 !کرد و دوباره نگاهم کرد،گفت: خیلی واست خوشحالم مهتاب که تونستی عشقتو پیدا کنی

 .تونستم طعم خوشبختی رو بچشمنمی وقت هیچهات نبود شاید گه تو و کمکمرسی عزیزم.ا_

 .همدیگه بمونید قدر فرصتی که خدا بهت داده بدون و تو هر گرفتاری و مشکلی کنار_

 .چشم_

 !بزرگ شدی که تو لباس عروس بخوام ببینمت قدر اینبا بغض گفت:باورم نمیشه 

 ..ه بغلش کردماشکی از گوشه چشمش اومد پایین و دوبار

ولی همیشه به چشم تو همون مهتاب کوچولو هستم.خیلی  شده بزرگخواهرت خیلی وقته _
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 !دوستت دارم مهسا

چیزی بگم ولی به کسی نگو باشه؟ کسی خبر نداره حتی  هیخوام منم دوستت دارم خواهرم.می_

 !حسام

چیه  بگو ببینم اون،یردکمیبا شوق و تعجب نگاهش کردم و گفتم:تو که چیزی از حسام مخفی ن

 !خوای من زودتر از همه بدونمکه می

 !من حاملم_

 خواهرم باردار باشه. با تعجب گفتم:چی گفتی؟ شدنمیمات نگاهش کردم و باورم 

 !گم حاملمدیونه می_

 جونه مهتاب؟_

 !آره به خدا..امروز رفتم آزمایش دادم فهمیدم_

 ای؟تو حامله_

خنگ میشی؟ آره  قدر این دهمیچرا وقتی یکی بهت خبری  زد زیر خنده و گفت:مهتاب تو

 .حاملم

اهر قه خوجیغ زدم و پریدم بغلش و بهش تبریک گفتم.دست گذاشتم رو شکمش و قربون صد

!دیگه خواستگاریمخوشحالم کنه اونم تو شب  قدر اینتونست -زادم رفتم.هیچ خبری نمی

 یچه.مهسا ازم قول گرفت که تا آخر مراسم خوشحالیم تکمیل شد و به آسمون هفتم رسیده بودم

 .نگم تا خودش بعد از مراسم به خانواده بگه چیزی

اف اف به صدا در اومد و مهسا  ساعت هشت شبهمه خانواده آماده و منتظر نشسته بودیم که 

 .گویی رفتیم پیشواز آمدخوشبلند شد رفت در رو باز کرد. همه از جا بلند شدیم و برای 

خانم و پدر علیرضا با جعبه شیرینی وارد شدن و بعد نوشین و دآلرام با شوهرهاشون اول حاج 

 .اومدن

هم برخورد کردیم. در آخر علیرضا با  تر باو خیلی وقت بود ندیده بودم و گرمدآلرام و نادر ر

همراه پیراهن سفیدی پوشیده بود.با  ایسورمهدسته گل رز سفید و قرمز وارد شد.کت و شلوار 

دنش قلبم فرو ریخت و انگار یک ساله ندیدمش،محو نگاه کردن بهش شدم که با ضربه آرنجی دی

 .که سحر به پهلوم زد به خودم اومدم،گل رو از دستش گرفتم و تشکر کردم

دسته گل رو تو گلدون و رو میز آشپزخونه گذاشتم.وسط مهسا و سحر نشسته بودم و سرم پایین 

حساسی رو تجربه نکرده بودم ا همچنینرس گرفته بودم،تا به حال خجالت زده و است واقعا  بود. 

نه استگاریش صحبت نمیکودونستم باید چیکار کنم و چی بگم البته اصوال دختر شب خ-و نمی

 !ولی خب اگه گفتن حرفی بزنم چی؟
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 !بهت کنممیخودتو مظلوم نگیر شک  قدر اینسحر دم گوشم گفت: 

 یزم شما باز فضولیت گل کرده؟بهش گفتم:عز آروملبخندی زدم و 

 ؟اآلندوست داری جوابت بدم _

 !خوام ساکت باشینه می_

 .ای کردم تا خندم بازتر نشهگذاشتم رو دهنم و الکی سرفه دست مواز حرفم خندم گرفت و 

کلی این در و اون در رفتن و از روزمرگی صحبت کردن به بحث اصلی رسیدیم.نگاهی  بعد از

 .متوجه نگاهم شد و لبخندکردمیکه با دستمال داشت عرق پیشونیشو پاک  به علیرضا انداختم

 .گرمش نثارم کرد،منم چشمکی دور از چشم بقیه بهش زدم و دوباره سرمو انداختم پایین

پدر و حسام سکوت کرده بودن و مجید شروع به صحبت کردن کرد.از علیرضا راجب زندگی 

.مهریه قرار بود دادمیامش خاصی جواب مجید رو هم با آر و وضع مالیش پرسید که علیرضا

 هیچبیچهارده تا سکه باشه،پدرم مخالف مهریه زیاد بود و واسه مهسا و سحر هم چهارده سکه 

بیشتر باشه و جز ما رسم داریم مهریه  گفتمیشرط و شروطی بود.پدر علیرضا مخالف بود و 

لیرضا رو گرفتن گفتیم همون چهارده تا ای هم بزنیم اما وقتی نظر من و عسکه چیزهای دیگه

 .کافیه

هم صحبت کنید ولی این حرف رو نزدن و  تو اتاق با  همش منتظر بودم که بگن خب برید

-ا اگه حرفی یا شرطی دارید که میناباورانه داشتم به مجید که ازم پرسید:خب مهتاب جان شم

 !خواید بگید بفرمایید

تیم تو نرف خواستگاریم رسیدیم و مثل بقیه دختر پسرها شب نگاه کردم و دیدم بله به آخر مراس

 هاحرفه هم خواستگاریهم صحبت کنیم.البته حرفی هم واسه گفتن نداشتیم چون قبل از  اتاق با

 .و شرایطی که داشتیم برای هم گفته بودیم ولی دوست داشتم تجربه کنم که نشد

 .:حرف خانوادم حرف منهمگفتمینگاهی به مامان و بابا کردم و با صدای آرو

مامان و بابا نگاه رضایت آمیزی بهم انداختم و حاج خانم گفت:خب دخترم رضایت داری با پسر 

 .بشه تمام چیز همهما ازدواج کنی؟ بله ای بگو تا به خیر و خوشی 

 ..با خجالت و صدای لرزونی گفتم:بله

ش کرد و بهم گفت:خب عروس همه دست زدن و حاج خانم پالستیک نقلی که دستش تو هوا پخ

 .گلم بیا کنار منو مادرت بشین

با تعجب نگاه کردم به مامان که با لبخندش اجازه داد. رفتم بین مامان و حاج خانم نشستم. 

فی و شری آقایبابا گفت: .رو کرد به مامان وآوردتو دستش بود و انگشتری ازش بیرون  ایجعبه

 .گشتر به رسم نشون به عروسم بدماین ان دیدمیخانم شریفی اگر اجازه 
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 !.بفرمایید خانم مظفریکنممیبابا گفت:خواهش 

 .مامان:مهتاب دیگه عروس شماست بفرمایید حاج خانم

 رومآدست راستمو بردم جلو و حاج خانم انگشتر رو داخل انگشتم کرد و دستشو بوسیدم.مامان 

و  مبلند شدولی  شدممیشتم آب هم ببوس.از خجالت دا گفت بلندشو دست پدرت و پدر علیرضا

کار رو کردم.وقتی دست پدر رو بوسیدم پیشونیمو بوسید و برام آرزوی خوشبختی کرد که همین

اشکم بریزه و بدون تشکر از کنارش رفتم و دوباره کنار مامان  خواستممیبغض عجیبی گرفتم،ن

 .و حاج خانم نشستم

تم بندی گرفاجازه بدید منم برای مهتاب دست هورد و گفت:اگآدر ایجعبهعلیرضا از جیب کتش 

 .که تقدیدمش کنم

 رو رکااینبند گرفت که من خبردار نشدم؟!خیلی خوشحال شدم که علیرضا این بشر کی دست

بود.با اجازه بزرگترها بلند شد و جعبه رو داد دست مادرم و  چیز همهو حواسش به  کرد

 .دبند رو دست مهتاب کنیشما دست لطفا  گفت:

 .پسرم.خوشبخت بشید ان شاهلل حتما  مامان:

 .و نگاهی بهش کردم آوردبند رو از جعبه بیرون یرضا رفت سرجاش نشست و مامان دستعل

 !فکرسلیقه خوشبود.چقدر  شده نوشتهبند قلبی که داخلش حرف اول من و خودش وسط دست

 .سلیقه خرج کرده طوراینم تا این حد حواسش هست و کردمین

 .بند رو به دستم بست و از علیرضا تشکر کردممان دستما

 واستخمیبلند شدم و خامه برای بله گفتن به بقیه تعارف کردم.زمانی که به علیرضا رسیدم 

بیشتر منو ببینه و بیشتر معطل کرد تا یکی رو برداره.خندم گرفته بود از کارش و باالخره بین 

 .سه چهار نمونه خامه یکی رو برداشت

 واسه عقد بگیریم. هر ایسادهار شد پس فرداش بریم واسه آزمایش و یک هفته بعد مراسم قر

چی حاج خانم و نوشین و دآلرام اصرار داشتن که جشن بگیریم ولی مخالفت کردم و گفتم جشن 

 .و بریز و به پاش بمونه برای عروسی

 .جا موند به یادموندنی به وبی پیش رفت و با خوشی و خنده شببه خ چیز همه

رفتن شروع به تمیز کردن خونه کردیم و وقتی کارمون تمام شد کنار هم  هامهمان کهاینبعد از 

 .کردیممیصحبت  خواستگارینشستیم.داشتیم راجب 

 ؟یسالمت بهنیم ساعتی گذشت که دیدم مهسا قصد رفتن کرده و بلند شده،گفتم:خواهر کجا 

 برم خونم کجا برم خب؟_

 !رم یعنی تو کار داری با مابشین کارت دا_
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 .بهم رفت و خنده ریزی کردم ایغرهچشم 

 دونم؟دونه من نمیر:کلک تو چیکار کردی که مهتاب میسح

 تو هیچی ندونی شبت صبح نمیشه؟ باریکبگیر حاال  آرومسحر مهسا:

 !بگو دیگه مردم از کنجکاوی.نه نمیشه_

 مامان:مهسا چیشده مادر؟اتفاقی افتاده؟

 !مامان جان)رو کرد به من و ادامه داد(من باشم که به تو حرفی بزنم دهن لق مهسا:نه

 .ی نگی حاال که گفتی زود اعتراف کنخواستمی_

 !به حرف اومد و گفت:چیشده عزیزم؟بگو کردمیحسام که منتظر نگاه مهسا 

ا ب خدمهسا دوباره نشست و گفت:راستشو بخواید من..یعنی من..چجور بگم خب..من...وای مهتا

 !واقعا  نکشتت خیلی دهن لقی 

 !کشتی.امروز فهمیده که حاملست ما روخندیدم و خواستم خیال همه رو راحت کنم گفتم:وای 

ه پرسیدن کو از مهسا خودش سئوال می شدنمیچه شور و شوقی تو خونه به پا شد.کسی باورش 

رو  پرید و هی مهساایین میباال پ هابچهاونم با تکون دادن سر جواب مثبت داد.حسام که مثل 

 .کردمیبغل 

 !بهش تبریک گفتیم و آرزوی سالمتی واسه خودش و تو راهیش

 .به خوشی و خوبی پیش رفت چیز همه

موقع خواب که شد دوباره با علیرضا گرم صحبت کردن شدم.وقتی بهش خبر بارداری مهسا رو 

کاری تو آموزشگاهم که فردا بود دادم خیلی خوشحال شد و تبریک گفت. قرار بود آخرین روز 

 .همین زود باهم خداحافظی کردیم تا سر کالس چرت نزنم به خاطربرم و 

 

صبح علیرضا اومد دنبالم و قبل از کالس جلو قنادی فروشی نگه داشت تا برای آخرین روز 

و  بر که خودم خیلی دوست داشتم انتخاکاری و خبر ازدواجم شیرینی ببرم!چند نمونه شیرینی تَ 

 .سریع حساب کردم

هم خداحافظی کردیم.قرار شد برای رفتن به مرکز علیرضا بیاد  با.نگه داشت آموزشگاهکنار 

 !دنبالم

 ..هم با تبریک گفتن از جانب شاگردها و کارکنان گذشت آموزشگاهآخرین روز 

ون مدیسه سال پر از خاطره و اتفاقات خوب و بد!سه سالی که خیلی چیزها یاد گرفتم و خیلی 

بودم.تونسته بودم خودم رو پیدا کنم و روی پای خودم بایستم!در واقع کسانی که برای  آموزشگاه

ز ا تربزرگ اکثرا  میومدن معلم و استاد من بودن و درس زندگی رو ازشون یاد گرفتم. هاکالس
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ر مسیهم کنار میومدیم!اما زندگی قرار نیست روی یک  تر و بهتر بان و خیلی راحتخودم بود

های جدید،با گی همیشه در حال گذر هست با مسیرتکراری حرکت کنه؛ زند هایآدمو روی 

 !جدید و این ماییم که میمونیم هایآدم

یبم صدریافت کنم ن تونستمای که میترین هدیهعشقم رو داد و بزرگ،حتی به من آموزشگاهاین 

 ..شد

ه اومدم بیرون.با علیرضا به مرکز رفتم برای همیش آموزشگاهبا خداحافظی گرم و صمیمانه از 

کلی تبریک گفتن.ده روز مرخصی گرفتم و قرار شد بعد از مراسم  هابچهو خان بابا،مادر و 

ن و باید دادمیداشتن امتحان پایان سال تحصیلی  هابچهعقد صبح تا ظهر برم مرکز.چون 

 ..تونستم بیشتر از این مرخصی بگیرمم نمیکردمیبهشون کمک 

 

                                    ******************** 

 

و تو .ناخنمکردمیآزمایشگاه خیلی شلوغ بود و سروصدای کسانی که اونجا بودن داشت عصبیم 

به این شدت مضطرب و  مدومیپیش  یای.کمتر موقعخوردممیم و حرص کردمیکف دستم فرو 

 .وردایک ساعت معطلی بیشتر بهم فشار می عصبی باشم. صبحانه هم نخورده بودم و این

یید و از خوشحالی دوکه طول سالن رو می ایبچه پسرنگاهی به علیرضا انداختم که داشت با 

 .کردمینگاه  کشیدمیجیغ 

 علیرضا؟_

 سرشو برگردون سمتم و با مهربونی گفت:جانم؟

 گم اگه جواب آزمایش منفی شد چی؟می_

بعد از چند لحظه گفت:خب معلومه دیگه،تو میری پی کارت  چهره متفکری به خودش گرفت و

 !منم پی کار خودم

خندید و  آرومنگاه کردم.   جوابی از سوی علیرضا نداشتم و با تعجب بهش همچنینانتظار 

دارو  قدر اینجواب منفی بشه احتمالش خیلی کمه بعدشم  که اینبد به دلت راه نده. دلمعزیزگفت:

 !نشه با این چیزها درست میشهو قرص هست که اگرم 

دارم عصبی میشم.آخه کی نوبت ،صدا و همهمه همه ایننفسمو با صدا دادم بیرون و گفتم:از 

 ...ما

خوندن و از جا بلند شدیم و رفتیم سمت اتاقی که  ما روحرفمو تمام کنم شماره  که ایناز قبل 

 .نگرفتمیخون 
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 ..که با لبخندش آرومم کرد لحظه آخر نگاه مضطربمو به علیرضا انداختم

 .فکرم درگیر بود که نفهمیدم کی خون گرفتن و کی از آزمایشگاه اومدیم بیرون قدر این

ز بودم و دیگه ا آوردهستاد و باهم صبحانه خوردیم.. آرامشمو به دست ای کافهعلیرضا کنار یک 

 .عصبانیتم خبری نبود

 !منو رسوند خونه و رفت به کارهاش برسه

 .کردیممیبه بعد بدن و تا اون موقع باید صبر ظهر  بعد اززمایش قرار بود ساعت دو جواب آ

 ختیس بهخیال بشم.سحر دیگه دن کنار سحر حواسمو پرت کنم و بیسعی کردم با صحبت کر

تا قبل از مراسم زمان زایمانش  کردمیتونست راحت بخوابه اما دعا تونست راه بره و نمیمی

 .دادمیمراسم ساده رو هم از دست  نرسه وگرنه همین

منتظر  کهاینکنار خانواده مشغول ناهار خوردن بودم که موبایلم زنگ خورد،علیرضا بود.با 

بابا و مجید که پای سفره نشسته بودن و دوست نداشتن موقع غذا  به خاطرزنگش بودم ولی 

 .خوردن به تلفن جواب بدیم،جواب ندادم

 !رو فهمید و گفت:جواب بده دخترم چیزهمهاز رنگ رخسارم بابا نگاهی بهم انداخت و 

 !گوشی برداشتم و گفتم:سالم خواسته ازخدامنم 

 سالم عزیزم.خوبی؟_

 خوبم.رفتی؟_

 .آره_

 خب؟_

 !خب مبارکه_

 با خوشحالی جیغ ریزی زدم و گفتم:مثبت؟

 !مثبته مثبت_

 .شکر خدارو_

 یم چی بدی بهم؟من که گفتم مال خودمی،حاال قراره واسه خوش خبر_

 !کنیممیصحبت  بعدا  خورم دارم ناهار می اآلنخب باشه._

با خنده گفت:فهمیدم اوضاع خرابه.باشه فقط عصر منو نوشین میایم دنبالت تا با مامانت یا مهسا 

 !بریم خرید

 .بینمتمیباشه _

 !خداحافظ_

 .گوشی قطع کردم و گفتم:جواب آزمایش مثبت بود
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الی کردن و قرار شد برای خرید مهسا باهامون بیاد و مامان پیش سحر مامانمینا ابراز خوشح

 .بمونه

 

زود به مهسا گفتم  کهاینبعد از چرت کوتاهی آماده شدم و علیرضا و نوشین اومدن دنبالم.با 

 .تو کوچه منتظرش موندیم تا بیاد ایدقیقه چندآماده بشه ولی باز 

 

 !د برای چادراول رفتیم قرآن گرفتیم و بعد پارچه سفی

 همه یناطول کشید تا تونستم بین  دو ساعتواسه گرفتن حلقه و طال خیلی سخت پسند بودم و 

هم ست کردیم و رضایتمون  طال و جواهرات انتخابی باب میلم داشته باشم.حلقه ازدواج رو با

 !بیشتر شد

دیدم و ه بود پسنمانتو مجلسی سفید که به طور خیلی زیبایی روی باالتنه لباس سنگ دوزی شد

 ..شدنمی مرگذوقموقع پوشیدن نوشین و مهسا داشتن 

 ..برای روز اول وقت زیادی واسه خرید نداشتیم و باقی خریدهارو گذاشتیم برای روزهای بعد

 !چهار پنج روز بیشتر طول نکشید تا تونستیم خریدهارو انجام بدیم و برای مراسم آماده بشیم

 

                   ************************************* 

 

،دوشیزه خانم مهتاب شریفی آیا به بنده وکالت میدهید با مهریه کنممیبرای بار سوم عرض _

 آقایرا به عقد شرعی و قانونی  یک جلد کالم هللا آینه و شمدان و چهارده سکه بهار آزادی شما

 علیرضا مظفری درآورم؟آیا وکیلم؟

 !خوانمیردش گفت:عروس خانم زیر لفظی سحر با اون شکم باد ک

کنار گوشم گفت:این زیر لفظی رو باید تنها  آرومورد و داد دستم و آپاک در هیعلیرضا از کتش 

 خدا بله بگو که دارم سکته میزنما تو روببینی ولی 

 .لبخندی زدم و گفتم:ندیده که نمیشه قبول کرد

 !شما قبول کنید مطمئن باشید بد نیست_

 بعدا  رضا رو قبول کردم و پاکت رو دادم بهش گفتم:پس پیش خودت نگهش دار حرف علی

 !بردارم

 !چشم_

و منم  کردمیمادرم کردم.مامان داشت گریه  پدر وو  هامهمانقرآن رو بوسیدم و نگاهی به  
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 !ی پدرومادرم بلهفتم:با توکل به خدا و با اجازهبغضم گرفته بود.با صدای لرزون گ

ها بود!تو نگاه همه برق کل و سوت بود،صدای صلوات و تبریک،صدای صدای دست اومد

 !کردنمیشادی و رضایت می درخشید و برامون آرزوی خوشبختی 

عاقد از بقیه خواست ساکت باشن تا از علیرضا هم جواب بله رو بگیره که اون هم بالفاصله بله 

 رو گفت.

تی سختی و بلندی و پس همه اینشستم و بعد از کنار علیرضا ن که ایناز ته دلم خوشحال بودم،از 

 !مال هم شدیم

 !نکشیدمیترها اومدن و تبریک گفتن و از نصیحت کردنم دست نبزرگ

 ..کردمیسرمو بلند کردم و نگاهی به علیرضا کردم که داشت نگاهم 

 !همیشه خوشبخت باشی دممیمهتابم،مال من شدی برای همیشه،قول _

 !کنارتم علیرضا!برای همیشه هاخوشیتو سختی و _

 .پیشونیمو بوسید و صدای جیغ و کل بیشتر شد

حلقه ها و طالیی که برای همدیگه گرفته بودیم بهم تقدیم کردیم،ماست و عسل هم  که اینبعد از 

 .به خورد هم دادیم و از محضر راهی خونه شدیم

 .درآوردمرو با کمک مهسا لباس مجلسی که گرفته بودم پوشیدم و مانتو سفیدم 

 !کردن کوبیپایهمه اومدن وسط و شروع به رقصیدن و  کمکم

درخشیدم.چیزی زیباتر و گرفتن و اون وسط در کنار عشقم میو علیرضا رو هم  دست من

برای رسیدن بهش چه  هاآدمشب برام نبود.شبی به یاد موندنی شبی که همه تر از اونقشنگ

 !شدنو موفق نمی وندنگذرمیهفت خان رستمی رو باید 

. حتی تو جمع گفتمی به خیریو برام دعای عاقبت  رفتمیمامانم مرتب قربون صدقم 

و رها هم اومده اشرف .دادمیها مادر بود که برای شاد کردن من به خودش تکونی رقصنده

ای تشکیل داده بودن داشتن اون وسط مجلس رو حسابی گرم بودن و با مهسا که دوستی جداگونه

 !کردنیم

شنید و با اون شکم بده گوشش نمی رقن که کمتر گفتمیچی مامان و مامان سحر به سحر  هر

 .شده بود داشتنی دوسترقصید که خیلی سنگینشم می

 .تر باشنراحت هاخانمکه وسط بود رفت بیرون تا  ایدقیقه چندعلیرضا بعد از 

نشه اما خیلی هم موفق نبودیم و کلی مهمان  باشه و شلوغ ایسادهمراسم  خواستیممی که اینبا 

هم صحبت کوتاهی  و با کردنمیهم معرفی ههاشونو ب. حاج خانم،نوشین و دآلرام فامیلداشتیم

که برخورد درستی داشته باشم و . با دیدن نسترن یکم حالم عوض شد ولی سعی کردم کردیممی
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که دیده بودمش بود و وضع  مراسم دآلراماحترامی پیش نیاد. اونم انگار حالش بهتر از شب بی

 ..تری داشتمناسب

اکر ش خدا رو.شدمیبیشتر قند تو دلم آب  لحظهبهلحظهو  رفتمیداشت به خوبی پیش  چیز همه

تمام اشتباهاتی که مرتکب شده بودم  به خاطربودم که این خوشی رو به من هدیه کرد و منو 

 !بخشیده

خیر و  یو باز با کلی دعا شدمیجمعیت کمتر  کمکمرقصیدن بعد از شام خوردن و دوباره 

 .خونه رو ترک کردن هامهمانآرزوی خوشبختی 

 .ساعت از نیمه شب هم گذشت که خانواده علیرضا هم رفتن و علیرضا موند

 .کردیممیهم صحبت  تو اتاقی که جشن گرفته بودیم من و علیرضا روی مبل نشسته بودیم و با

 .تنها گذاشتن ما رو ایچنددقیقهبعد از هم  مامانمینا

 مهتاب؟_

 جانم؟_

 ..خیلی شب خوبی بود.بهترین شب زندگیم بود_

 !خوشبختی رو حس نکرده بودم قدر این تا حاالبهترین شب زندگی منم بود._

 ..دادمیگرفت و به آرومی نوازش  دست مو

 .تو پات برهذارم خاری نمی کنیمیاز این به بعدشم فقط خوشبختی رو حس _

  ی گفتم:اگه رفت چی؟خوشبه 

 !ذارم بیشتر برهلبخندی زد و گفت:می

 خندیدم و گفتم:خیلی بدجنسی.پس دوست داری من اذیت بشم؟

 !ذارم که اذیت بشینمی وقت هیچخوام اذیت بشی نمی وقت هیچ.اصال  _

 !دونمدونم عزیزم.میمی_

هش گرم و با عشق بود که بیشتر از این تاب تحمل نگا قدر اینحرفی نزد و خیره بهم نگاه کرد.

-مثل اسمت می واقعا  ام و گفت:امشب اختم پایین.دستشو گذاشت زیر چونهنداشتم و سرمو اند

 !درخشیدی و زیباییت رو به من هدیه کردی.تو زیبایی و نور منی

 بینممیز چشمت جان نشاید برد کز هر سو که 

                                       اندر کمان داردست و تیر ای کردهکمین از گوشه

 بی چشم تو خواب چشم از چشم رمید

 تو بدید _چشمم چو به چشم خویش چشم

 ای چشم همه چشم به چشمت روشن
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 چون چشم تو چشم من دگر چشم ندید

 علیرضا؟

 جونه علیرضا؟_

دونم چه کار خوبی شم.نمیتونستم داشته بای کره خاکی هستی که من میرو آدمتو بهترین _

 !بهم داد روتوکردم که خدا 

 !تورو بهم هدیه داد مهتابم واقع من چیکار کرده بودم که خدار :دو گفتلبخند زد 

 !کدوممون چه کار خوبی کردیم که اینزدم زیر خنده و گفتم:به هر حال مال هم شدیم بیخیال 

 !که مال هم هستیمخیال مهم این  خندید و گفت:آره،بی

 !و از هم جدا نمیشیم_

 ..لعنت بر منکرش_

 !هامو گشاد کردم گفتم:تو باز یادت اومد؟خیلی وقت بود نگفته بودیاچشم

 .یکم تنوع بدم خواستممیآره _

به زهنم زد و ادامه دادم(راستی پاکتی که پای سفره عقد بهم دادی بده  ایجرقهبه خدا) ایدیوانه_

 .نگاه کنم زیر لفظیم چی بوده

 .پاک یادم رفت_

 .ورد و داد بهمآدراز جیبش کتش 

اسکناس ده هزار تومنی و زنجیر طالیی با پالکی که مثل  هیپاکت رو باز کردم و با ناباوری 

.باز کردم که روش سوره آیت الکرسی حک شده شدمیکتاب بود و با قفل کوچیکی بسته و باز 

و زنجیر کوتاهی داره.اسکناس که تا بود دیدم. پالک و زنجیر مشخص برای خیلی سال پیشه 

روی علیرضا موند و با لبخند به حرف اومد  ممات باز کردم و بیشتر شوکه شدم.نگاه خورده بود

بری در برابر  هر جاو گفت:این پالک و زنجیر وقتی چهارسالم بود مامانم بهم داد و بهم گفت 

به تو و میگم همیشه با خودت داشته  مدمیاین رو  اآلنکنه و من از ازت مراقبت می هابدیهمه 

کنه)با ذوق بیشتری ادامه داد(یادته ازت مراقبت می هابدیبری در برابر همه  هر جاباش و 

پارسال آخرای اسفند بود و آخرین جلسه قبل عید رو داشتیم؟من ازت خواستم برام عیدی بدی و 

اصرار کردم که  قدر اینمیدم ولی به هیچ شاگردی عیدی ندادم به توام ن تا حاالتو گفتی من 

وش ر درآوردیمجبور شدی عیدی دادی.دوتا ده هزار تومنی فقط تو کیف پولیت بود که یکیشو 

عیدی  زور بهمظفری ولی یادت باشه  آقاینوشتی"عیدت مبارک 

 ."امضاء هم کردی21/11/1391گرفتی،

فت که خیلی کارش برام جالب ازم عیدی گر زور بهآخرین جلسه قبل عید بود و  گفتمیراست 
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 .بود. آخرشم که پول رو بهش دادم گفتم:خیلی زورم گرفت ده تومن الکی الکی ازم کش رفتی

 .بخشهدر جواب گفت:خدا بیشترشو بهت می و

 !از خوشحالی پریدم بغلش و گفتم:علیرضا!!!باورم نمیشه که هنوز اینو داری و چه خوب یادته

 ی نگهش ندارم؟خواستمیدی عمرم بود چی فکر کردی؟این بهترین عی_

هست که از بچگیت نگهش این پالک و زنجیر ،پول اینخیلی خوشحالم کردی دیونه.بهتر از _

 دونم چقدر دوستش داری و حاال دادی به من.آخه چجوری ازت تشکر کنم؟داشتی و می

ونی تندگیم هستن میز هاییادگاریترین ارزش کردن از این دوتا که با داری نگهفقط با خوب _

 !تشکر کنی

که همیشه کنار خودم داشته باشم و مراقبش  دممیزنجیر رو تو مشتم فشردم و گفتم:بهت قول 

 !باشم

ازشون  تونیدادم چون تو تنها کسی هستی که میبه تو م خاطر همینبه دونم عزیزم.می_

 .دونیمراقبت کنی و ارزشش رو می

 :به نظرت این زنجیر کوچیک نیست واسم؟نگاهی به زنجیر انداختم و گفتم

 !یا نهخوای بندازم دور گردنت ببینم میشه دونم مینمی_

 !بشه خدا کنه،یا نهآره فکر خوبیه)زنجیر گرفتم سمتش و ادامه دادم(ببند ببین میشه _

ه بود چسپید تقریبا  و  شدنمیخدا اندازه بود ولی دیگه آویزون  زنجیر رو دور گردنم کرد و شکر

 .. پالکشو محکم تو مشتم گرفتم که آرامش عجیبی بهم دادشدنمیین گلوم که اذیتم پای به

 !تونستم زیر لفظی بگیرمبهتر از این نمی واقعا  مرسی عزیزم._

 ?!خب ماییم دیگه پیش خودت چی فکر کردی_

 !پیش خودم به سلیقت مطمئن بودم_

قه حرفی از اتاق رفت بیرون.پنج دقی هیچ یبلبخندی ملیحی زد و به ساعتش نگاه کرد بلند شد و 

فتی آب ر مدومیبعد برگشت.صورت و دستش خیس بود با تعجب گفتم:کجا رفتی؟نکنه خوابت 

 بازی کردی خوابت بپره؟

 هام راهی نداره!عزیزم جانماز کجاست؟وقتی تو کنارمی خواب به چشم_

 آلناخونم بدونم کجاست ولی نمیکردم و گفتم:واال من که نماز بین تعجب و لبخند بهش نگاه 

 !کنممیگردم پیدا ت میبرا

های کمد دیواری گوشه نشیمن من دنبال جانماز.داخل یکی از کشواز جام بلند شدم و رفتم تو نشی

پهن کنم که با خجالت سرمو پایین بردم و علیرضا که  خواستممیتو اتاق.  آوردمپیدا کردم و 

 متوجه شد گفت:چیه وایسادی؟
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 !ستشو بخوای یادم رفته قبله کدوم سمت بودرا_

 .دونمبیا بده خودم می.آخ آخ از دست توخندید و گفت:

 .نماز دادم دستش و به سمت قبله پهن کرد جا

 نمازه نظرت چیه؟زنت بی که ایناز _

ست که نظری راجب این موضوع بدم و خودش راه هاحرفتر از این نظرم اینکه خانمم عاقل_

 .دونه چیکار کنه چیکار نکنهکنه و بهتر میتخاب میدرست رو ان

علیرضا پی بردم.نگاهی به ساخت واالی لبخندی از رضایت زدم و بیشتر به وجود و شخصیت 

 !انداختم گفتم:ولی فکر کنم هنوز زود باشه واسه نماز صبح

نماز صبح ربع ساعت دیگست.ولی من نذر کرده بودم شب عقدمون دو رکعت نماز واسه _

 !بهم داده تو روبخونم و از خدا تشکر کنم که  آوردمبدستت  کهاین

تا این حد دوستم داره و حتی اینطوری به عقایدش  که اینبا گفتن این حرفش دلم غنج رفت و از 

 .پایبنده خرسند بودم

 .حرفی نزدم تا نمازش بخونه

 دونم چقدرم که نمیکردمیای با خدا نگاه م و داشتم به راز و نیاز خالصانهپشتش نشسته بود

 !شدم هوشبیگذشت همونجا 

 

 خوای بیدار بشی؟مهتاب؟عزیزم؟نمی_

از خواب بیدارم کرد. هنوز گیج  شدمیصدا و دست نوازش علیرضا که روی موهام کشیده  

خواب بودم و بدنم سنگین بود.دستی روی صورتم کشیدم و خودمو تکون دادم و نگاهی خواب 

 .به علیرضا انداختم که کنارم نشسته بودآلود و با لبخند 

 گفتم:مگه ساعت چنده؟،صدای گرفته از خواببا 

 .ده_

 ده؟_

 .آره_

 !ولی هنوز گیج خوابم بذار یکم دیگه بخوابم_

 ..اومدم پتو بکشم رو صورتم که با حرفی که علیرضا زد خواب از سرم پرید

 خوای بخوابی؟عمه شدی دیونه می_

 نشستم گفتم:چی؟!چی میگی؟سرجام  هازدهمثل جن 

 !صبح ساعت شیش سحر دردش گرفت بردنش بیمارستان االنم زایمان کرده_
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 ..تونستم حرفی بزنمماتم برده بود و نمی

 عجیبه؟ قدر اینتو چرا همیشه خشکت میزنه؟عمه شدن _

 ؟؟ دو هفته دیگه نوبت زایمانش بود که.چرا من متوجه نشدماآلنبه خودم اومدم و گفتم:آخه 

بیدار  خواستیممیکه سر وقت به دنیا نمیان!تو خواب بودی دیگه ن هابچهخب عزیزم همه _

مامان زنگ زد گفت که نیم ساعتی هست از اتاق عمل اومدن بیرون و حال دوتایشونم  اآلنبشی!

 !خوبه خوبه

 یعنی من عمه شدم؟_

 !خندید گفت:آره عزیزم عمه شدی آرومسرشو تکون داد و 

جیغ زدم و با صدای بلندی گفتم:وای علیرضا من عمه شدم!باورم نیمشه.خدایا پریدم بغلش،

 !شکرت

ردنمو فشار بده که دارم خفه کمتر گ لطفا  خوای تو این روز شوهرتو از دست بدی اگه نمی_

 !میشم

شب فکر کنم دی!زود آخه قدر اینباورم نمیشه یهویی  اصال  از بغلش جدا شدم و گفتم:ببخشید..

 اتسر جبشین  گفتیممیچی بهش  رقصید بچه بیچاره زود به دنیا اومد.هرداد و می رق قدر این

 !گوش شنوا نداشت که

 .که دوتاییشون سالم هستنحاالم اشکالی نداره.مهم این  _

 .شکر.باالخره آقا دایان به دنیا اومد آره خدارو_

 ..مون لباس دیشب و آرایش خوابیده بودهم باتازه متوجه خودم شدم که 

 !وای من دیشب نفهمیدم کی خوابم برد!حتی لباسمم عوض نکردم،آرایشمو پاک نکردم_

 !ولی در عوضش من تا صبح نگاهت کردم_

 ..از حرفش خجالت کشیدم و از جام بلند شدم

 صبحانه خوردی؟_

 .آره_

 !خب من میرم دوش بگیرم بعد آماده میشم بریم بیمارستان_

 .که بریمنمیشه  اآلن_

 متش و پرسیدم:چرا؟برگشتم س

 .هظهر از بعدساعت مالقات از ساعت چهار تا شیش _

 !ای بابا یعنی باید تا اون موقع صبر کنم_

 .آره عزیزم.راستی یادت که نرفته امروز مامانم دعوتمون کرده_
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 پاک یادم رفته بود.خب باشه آماده میشم سریع بریم وای ایبا کف پیشونی زدم به پیشونیم گفتم:

 !ماخونه ش

 .باشه عزیزم_

برم دوش بگیرم زنگ زدم به مجید و پدر شدنش رو بهش تبریک گفتم..برادر  که اینقبل از 

 !تر در حال تغییر و تحول بودمسیر زندگیش به زیبایی هرچه تماممهربونم پدر شده بود و 

ای هنپایی صبحا دوش گرفتم با سشوار موهامو خشک کردم و لباس پوشیدم. سر کهاینبعد از 

 .خوردم و با علیرضا از خونه بیرون رفتیم

 !راه جعبه شیرینی گرفتیم و راهی خونه پدر علیرضا شدیم سر

 .وقتی به خونشون رسیدیم با برخورد گرم وصمیمانه پدر و مادرش روبرو شدم

وقتی از حاج خانم راجب نیومدن نوشین و دآلرام پرسیدم گفت:این دوتا همیشه تا لنگ ظهر باید 

کنن.منم گفتم تا لنگ ظهر بخوابید آخر یگیری مبن وگرنه شروع به غر زدن و بهونهوابخ

 !طالق میدن وشمار شوهرهاتون

 !دارن ی برای خوابیدنابار دلیل موجهوقت بیدار بودن دیگه این خندیدم و گفتم:خب دیشبم تا دیر

س و دختر این تو دیگه عروآقاجون رو کرد بهم و گفت: مدزمیعلیرضا که صداش  پدر

 ..ای و هیچ فرقی بین تو و نوشین و دآلرام نیستخانواده

پدر من هستید و  شما هماز این حرفش قند تو دلم آب شد و با خوشحالی گفتم:مرسی آقاجون.

 !احساسی جز همین ندارم

 آقاجون:خب خانواده چطورن حالشون خوبه؟

 .ستان رفتنسالم دارن خدمتتون.امروز زن داداشم فارغ شد و بیمار_

 !حاج خانم:سحر زایمان کرد؟

 !شکر حال مادر و بچه خوبه آره.البته دو هفته زود از موعود بود ولی خدارو_

د به آقا مجید و هم تبریک بگی قدمش با خیر و نیکی همراه باشه!از طرف ما بسالمتی.پا_

 .پدرومادرت

 !لطف دارید شما حتما  مرسی حاج خانم.چشم _

 نینهمچتونن نمیتو زندگی زن و شوهر خیلی تاثیر گذار هست و تا بچه نیاد آقاجون: وجود بچه 

 بچهها چرا واسه دونم این جوون.آدم زندگیش سروسامون میگیره.نمیاحساسی رو تجربه کنن

 .کننعمت و رحمت رو از خودشون دریغ میناز و کرشمه دارن و این ن قدر این داری

 .هستو دآلرام ن به نوشین علیرضا خندید و گفت:منظور آقاجو

هم فهموند که  غیر مستقیم آقاجون به من و علیرضا جور یکتازه متوجه شدم و لبخندی زدم.
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 !باید همون اول زندگی مشترکمون صاحب بچه بشیم ولی خب کو تا اون موقع

 آقاجون:اسمشو چی گذاشتن؟

 !دایان گذاشتن_

ایی.هم اسم دختره هم پسر.به کردی به معنی یکم فکر کرد و بعد از چند لحظه گفت:چه اسم زیب

 !مادر هست و به ترکی به معنی صبور و تکیه گاه.مبارک باشه

 وو اسم پسرش و بیشتر به ریشه ترکیش دقت کرد دهمیآره سحر هم گفت همین معنی رو _

 .گذاشت

 علیرضا:گفته بودم آقاجون دبیر ادبیات بودن؟

 .دمه که گفتی بازنشسته فرهنگی هستنبا ذوق برگشتم سمتش و گفتم:نه فقط یا

 !دارن فروشی کتابهمینم  به خاطرآره دبیر ادبیات هستن _

 !چقدر خوب.من عاشق کتابم_

 !دممیی با خیال راحت برو بردار من اجازه شو خواستمیحاج خانم:دخترم هر کتابی که 

ی ابی که الزم داشتمتعلق به خودت هست دخترم.هر کت فروشی کتابآقاجون لبخندی زد و گفت:

 !کنممیبه خودم بگو اگرم نداشتم برات سریع جور 

 !مزاحمتون میشم حتما  مرسی از لطفتون _

 !چی خواستی بردار دیگه نبینم این حرف رو تکرار کردیا.مراحمی با خیال راحت بیا و هر_

 .چشم_

با ذوق باهاش در وقتی فهمیدم آقاجون اهل ادبیات هست انگار دنیای جدیدی کشف کرده بودم و 

 قدر اینبا سواد و منطقی بود. آرومم.آدم کردمیو نویسندگان مختلف صحبت  هاکتابمورد 

و با سکوت به توضیحاتش گوش  شدمنمیاطالعات داشت که در برابرش دیده  هاکتابراجب 

ثل شد و م ترنزدیکاز جمع ما دور نمونه  خواستمی.علیرضا هم که بردممیمی سپردم و لذت 

 .من سکوت اختیار کرد،مادر هم رفت به آشپزخونه و گرفتار شد

صحبتی لذت برده بود و صحبت نشده،خودشم از همهم کسی باانگار آقاجون خیلی وقت بود که 

ی رسید که بین من،علیرضا و خودش مشاعره گذاشتیم جای به.دادمیبا اشتیاق به سئواالتم جواب 

و من که به خوبی حافظ شیرازی رو بلد بودم با آقاجون رقابت و علیرضا بعد از پنج دور حذف 

 ..و برنده شدن آوردمسختی داشتم اما در آخر در برابر حافظه و دامنه شعریش کم  سر

دم و ورامی به دستشناختم از انتخابم رضایت بیشتری چی بیشتر خانواده علیرضا رو می هر

 . احترام وداشتنیدوستمهربون و  آرومخانواده  که بهترین انتخاب رو داشتم. شدممیتر مطمئن

سوادی که فقط به مدرک دانشگاهی بسنده  با هایآدم.زدمیادب حرف اول رو تو خونشون 
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و اطالعات  شدمنمیصحبتی سیر نکرده بودن و در واقع سواد ذاتی و حقیقی داشتن.از هم

رضا از یاین خانواده انصراف عل وردم. تنها نکته جالبامی به دستبیشتری نسبت به پیرامونم 

 .فرهنگی چطور راضی به درس نخوندن پسرشون شدن کامال  ای ادامه تحصیل بود.خانواده

ودن معلم ب که این:علیرضا چطور مامان بابات با گفتم میکنار علیرضا نشسته بودم و به آرو

 اجازه دادن درست رو ول کنی؟

ولی  کردنمیدوتاییشون کار  کهایناومدم بیرون.با  از مدرسه زور بهاجازه که ندادن خودم _

وش روی د هاسختیتنها پسر خانواده تمام  عنوان بهوضع مالی خوبی نداشتیم منم دوست نداشتم 

با هر مکافاتی که بود از مدرسه زدم بیرون و رفتم پیش داییم.باقیشم  خاطر همین بهپدرم باشه 

  ..نگو عشق و عاشقی یاد گرفتم که خودت میدونی.اومدم درس یاد بگیرم

کالس الکی خودتو به نفهمی و یاد  خندیدم گفتم:ای شیطون تو که سر آرومجلو دهنمو گرفتم و 

 .دونستمتوضیح بدم.فکر نکن نمیتا من بیشتر  زدیمینگرفتن 

 نه بابا؟فهمیده بودی؟_

 .وردماولی به روت نی آره بابا فهمیده بودم_

 نهمچنیبود.هر دختری آرزو داشت  گیرکردهفکر نکن گلوم پیشت  اخواستممیولی خدایی ن_

 .شخصیت و جذابی بهشون رو بده ولی کی بود که محلشون بذاره پسر با

 .هم غلط کردید بازوشو نیشگون گرفتم و گفتم:شما و اون دخترها با

تونسته بود حس حسادتمو تحریک کنه لبخند رضایت آمیزی زد و گفت:باشه  کهایناز 

 ؟زنیمیکتک  ما رویزم.غلط کردم حاال شما چرا عز

ی کنی بیشتر از این واست دارم.پس حواستو جمع کن که بدجور حواسم بهت ادببیحقته اگه _

 !جمعه

 دونستیم؟از این کارهام بلدی ما نمی _

 .دونیخیلی کارها بلدم شما نمی_

 .پس باید ازت ترسید_

 که بخوای بترسی؟ کنیمیر بدی پشت چشمی واسش نازک کردم و گفتم:مگه کا

میر بگی بکی؟من؟غلط بکنم!ما سراپا جلو شما تسلیم هستیم هرچی بگید فقط میگیم چشم._

 .شما فقط امر کنید؛خورممیمیرم بگی آب نخور نمی

.با لبخند دادمی دست همهاشم جا کرده بود حس خوبی بهاش که حتی تو شوخیاز این محبت

 ر کنم؟تو چیکا گفتم:آخه من با

 یعنی بچه بدی هستم؟_
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 !کنیمینه.فقط زیاد خوبی جوری که داری دیونم _

 .گرفت و گفت:همیشه باش مهتابم دست مو

 .همیشه هستم_

یکم دیگه گرم صحبت کردن بودیم تا وقت ناهار رسید. به حاج خانم و علیرضا برای پهن کردن 

به حاج خانم گفته بود که عاشق علیرضا  ظاهرا  سفره کمک کردیم و در سکوت ناهار خوردیم.

 .داشت و تشکر کردم ایالعادهفوقهستم و برای من درست کرده بود که مزه  پلوکلم

کش تو دستش کرده و ایستاده تا وقتی ناهار تمام شد سفره جمع کردیم و دیدم علیرضا دست

 م؟دونستیظرف میشوری من نم تا حاالبشوره با تعجب رفتم کنارش گفتم: از کی  روهاظرف

 .مون شدمخیلی وقته که دختر خونه_

 ..از حرفش خندم گرفت و بهش خندیدم

 .ای به خدا.بده من کمکت کنم تا زودتر تمام بشها خنده گفتم:خیلی دیونهب

 ..اگه یکم دیگه بمونی آب میریزم روت که سرما بخوری.پس بهتره بریاصال  _

 ..آخه_

 به خاطرآلرام من مسئول ظرف شستن شدم.مامان آخه نداره برو عزیزم. اینجا بعد از د_

امروز استثنا  واسه عروس  کردمیمریضی قلبش خیلی نباید به خودش فشار بیاره آشپزی هم ن

 .کرده رو رکااینگلش 

 .دستشون درد نکنه که عالی بود.ان شاهلل هم حالش بهتر بشه_

 .ان شاهلل_

 .بگذره ت تنها میذارم خوشهاظرفبا  تو روخب من میرم _

که نگو..ولی اینو بهت بگم وقتی رفتیم خونه خودمون از این خبرها  گذرهمیخوش  قدراین_

 !نیست من ظرف بشورما

 .خندیدم و گفتم:شما به کارهای خودت برسی کافیه ظرف شستن پیش کش

 ..آفرین آفرین_

 .سری تکون دادم و رفتم کنار حاج خانم و آقاجون نشستم و گرم صحبت شدیم

تایی کنار همدیگه داشتیم چای و  شستن علیرضا که تمام شد به جمعمون ملحق شد و چهار ظرف

 !تر بشهتا کاممون شیرین کردیممییم و از خاطرات خوب گذشته تعریف خوردمیشیرینی 

اومدیم بیرون و بابت دعوت و زحمتی که کشیده بودن کلی  شونساعت سه شد که از خونه

از چهار گذشته بود که به بیمارستان رسیدیم.وقتی بین  ایقهدقی چندساعت .تشکر کردم

شلوغی شوکه شدم.کل خانواده سحر و خانواده ما بودن. با  همه اینچهارچوب اتاق ایستادم از 
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صدای بلندی سالم کردم و متوجه حضورم شدن,با خونگرمی جواب دادن. سحر دراز کشیده و 

 !نان خندونرنگ صورتش مثل گچ سفید شده بود اما همچ

 .روبوسی کردم باهاش و گفتم:بهت تبریک میگم مامان سحر

 .با شیطنت گفت:منم عمه شدنت رو تبریک میگم

 .ندادمیای که نوزاد داخلش قرار هممون خندیدیم و رفتم سمت گهوارهبا این حرفش 

وک انگشتم فهمید. با نمه و شوری که تو اتاق بود هیچی نمیهمه اینخواب بود و از  آرومخیلی 

 .صورتشو نوازش دادم و قربون صدقش رفتم آروم

 سحر با لحن بچگونه گفت:مهتاب به نظرت شبیه منه؟

 !شبیه تو نیست.رو باباش رفته اصال  با بدجنسی گفتم:نه 

 .شبیه خودشه.هیچیش به من نرفته گهمیچهره عبوسی به خودش گرفت و گفت:مجیدم 

 .از دستش در امان نیستید مهسا:خدا کنه فضولیاشم به تو نره که

 .دوباره خندیدیم و سحر دهن کجی به مهسا کرد

شبیه کیه.خب دختر بذار بچه چهلش  گهمیمامان سحر: سحر از ساعتی که بچش به دنیا اومده 

 .اونوقت بپرس میشهپر بشه چهرش باز 

 !ترسه بچش به خوشگلی خودش نشهسحر می،مجید:مامان

 .خواد بدونه شبیه کیهیا میاد میخیرم.خب آدم بچش به دنسحر:ن

 .اسپدر:مهم سالمتی بچه

 .ناشکریه دختر جوریاینفرمایند.شریفی درست می آقایپدر سحر:

علیرضا نگاه پر محبتی به دایان کرد و گفت: فرم صورتش که شبیه سحرخانمه. دارن اذیتت می 

 !کنن

ذوق گفت:وای جدی میگی؟ حرفی بهش بزنه با  همچنینسحر که انگار فقط منتظر بود یکی 

 !باالخره یکی پیدا شد حرف دلمو بهم بزنه

ها!دکتر گفت نباید خیلی تکون بخوری حالت بد میشه بیارمامان:سحرجان کمتر به خودت فشار 

 !و صحبت کنی

 بگیره؟ آرومدقیقه  تونه دومامان دلت خوشه این سحر مگه می_

 یدار نمیشه؟وقت شیرش نیست مگه؟تونم.قربونش برم چرا از خواب بسحر:آره که می

 !حرفی که سحر زد قلبم لرزید.چه حس قشنگی.حس مادرانه سحر تا عمق وجودم رخنه انداخت

دیگه بخوابه.اگه بیدار نشد  یک ساعتعزیزم یک ساعت پیش شیر دادی بهش باید   مامان:نه

 !کنممیخودم بیدارش 
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اومده.مجید دور سحر  اولین نوه به دنیا شده و تربزرگخانوادمون  که اینخوشحال بودیم از 

براش فراهم  خواستمیحرفی بزنه هر چیزی که  کردمیچرخید و تا دهن باز مثل کعبه می

 .کردمی

 .یک ساعتی هم اونجا موندیم و از بیمارستان خارج شدیم

 با علیرضا به پشت ارگ کریمخان زند رفتیم و مشهورترین بستنی شیراز رو نوش جان کردیم.

تونستی این حس رو تجربه یبی داشت که هیچ جای دنیا هم نمیتو بهار شیراز حال و هوای عج

ه مجموع مخصوصا  میومدن،دیدن و حس کردنش کنی که هزاران توریست از سراسر دنیا واسه 

 .ها و مسافران داخلی بودزندیه و تیمچه گل پاتوق توریست

 ..زدیممیدست همدیگه گرفته بودیم و قدم 

 !ضلع زندان نشست کرده هییف که ح_

 .آره ولی خب حواسشون هست که بدتر نشه_

 شده؟ جوریاینواسه چی _

 .زیر گذر و مترو که ساختن به خاطر_

 .هم قشنگه ای بابا.ولی باز_

 .ترم شدهتر اومده قشنگبه نظر من ضلعش پایین_

 .دونم شایدنمی_

 .مهتاب اولین بستنی زن و شوهریمون امشب خوردیم_

 .هم بستنی خورده باشیم یادم نمیاد با کال  از حرفش خندم گرفت و بین خنده گفتم:

 قالت یادت نیست رفتیم بستنی خوردیم؟_

 .آخ آخ.راست میگیا!پاک یادم رفته بود.خب حاال دومین بستنی خورون رو داریم_

 .ها بود که بهم جواب بله گفتی و مال هم شدیمآره..دیشب همین موقع_

 هم گره بخوره؟هب جوری این من و تو،ی که سرنوشتکردمیخدایی تو فکر  علیرضا_

هم دورادور در تماس بودیم حس خوبی  راستشو بخوای نه.ولی همون اوایل که دیدمت و با_

کسی  یبودمیبیشتر بشناسمت.ولی تو این قدر خشک و رس خواستمینسبت بهت داشتم و دلم 

 ..ام دعوت بکنهقهوه به یک چای یا تو رو کردمیجرات ن

-یم آموزشگاهی با شاگردم پاشم برم قهوه بخورم؟بعد کل خواستمیخیلی هم دلت بخواد.نکنه _

 !ن باهاشون برمخواستمیپیچید و همه 

 .شدن ندادی ترنزدیکنه دیگه از همینت خوشم اومد که راضی نشدی و اجازه _

 ی؟کردمیان پشت چشمی براش نازک کردم گفتم:نکنه داشتی منو امتح
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ی خوشم کردمیفاصله هارو رعایت   که این.ولی از اصال  تر گرفت و گفت:نه محکم دست مو

 .اومد فهمیدم از اون دخترهاش نیستی

 !بله بله قانع شدم.خب می فرمودید!ادامه بدید_

زت بیشتر ا گذشتمیچی بیشتر  تر کرد و ادامه داد:بله عرضم به خدمتتون هرکلفت صدا شو

دوست بودی و هیچ حس خاصی نداشتم.تا روزی که  عنوان بهبرام هم  ولی باز مدومی خوشم

  ..زنگت زدم که حالت بد بود و اومدم دنبالم

و همه حقیقت رو از منشی  کردمیاون روز کذایی که رفتم شرکتی که محسن کار  یادآوریبا 

 ..شرکتشون فهمیدم حالم بد شد

 ..صدام کم جون و ضعیف شد

م به ته خط رسیدم کردمی.چه روزهایی که از دستشون دادم.فکر واقعا  بدی داشتم  زهایروچه _

یت بد و عصبانیتی که داشتم اذ مو بابت اون اتفاق با حال  ه روز خوبی نمیبینم.چقدر خانوادهو دیگ

 .دامی افتادم همچنینکردم. خیلی خام بودم که تو 

 اصال  خوام راجبش چیزی بود که تمام شد.نمیه عزیزم.بش یادآوریروزهای بدت  خواستممین_

 .صحبتی کنیم

اون  به خاطرحس کردم علیرضا هم ناراحت شد و دوست نداشت از محسن و حال روزی که 

داشتم حرفی به میونمون بیاد که حقم داشت.خواستم جو رو عوض کنم و با خنده گفتم:یادمه 

 .نیاز داشتم واقعا  اومدی دنبالم آخر کارم بغلت کردم.دست خودم نبودا 

 .درآوردیاون شب بود که فهمیدم دوستت دارم و قلبمو به تسخیر خودت  _

 ..نگاه شیطنت آمیزی بهش کردم و گفتم:توام که سوءاستفاده کن.نهایت استفاده رو بردی

حالت بد بود حالم بد شد.تا همین دیشب که زنم شدی حتی  که ایناز  واقعا  نه اینطوریام نبود._

 !نگاه مستقیمی بهت نکردم و به دلم حرف شیطون راه ندادم ارمب یک

 ..هم یکم خجالت کشیدم از حرفش هم خوشم اومد و

 .ی خاکی هستی علیرضای کرهرو آدمترین تو بهترین و دیونه_

 .شو بوسیدم و به حالت دو ازش فرار کردمگونه

 .اونم دنبال دوید و از پشت بغلم کرد

 .فراری نداری فرار نکن که هیچ راه_

 !برم تهش به تو ختم میشم هر جابا خنده گفتم:

 .خوامت مهتابخیلی می_

من بیشتر)نگاه به درشکه هایی که در حال حرکت بودن کردم و ادامه دادم(بریم درشکه _
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 سواری؟

 .فکر خوبیه.بریم_

حبش اای که خالی بود و سوار شدیم.اسب سیاه رنگی که با هدایت صرفتیم سمت صاحب درشکه

داده بودم.دور مجموعه زندیه چرخیدیم و به ازدحام  می چرخوند و از ته دل خنده سر ما رو

عکس یادگاری  هابعضیم.کردمیمردم که هر کدومشون مشغول کاری بودن نگاه 

و  زدنمیهم قدم  هابعضی،کردنمیهم صحبت  نشسته بودن و با هابعضین،گرفتمی

مون خاطرات قشنگ رقم هم داشتیم برای آینده .من و علیرضاکردنمیپاک رو استشمام  هوای 

. وقتی دورمون تمام شد از درشکه پیاده شدیم و رفتیم سمت تیمچه گل.به درخواست زدیممی

های دوران قاچار عکس گرفتیم تا برامون یادگاری ا رفتیم داخل یک عکاسی و با لباسعلیرض

بعدا گرفتیم. قاب رو خودم برداشتم و A4برگه  ندازها بهمون!یک قاب رهبمونه.اولین عکس دونف

 .روی میز داخل اتاقم گذاشتم

 !هم خداحافظی کردیم مون و باخوردیم و آخر شب منو رسوند خونه شام رو هم بیرون
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 !سه هفته گذشت

 !خوب،زندگی خوب هایاتفاقسه هفته با 

 و زدممیبهش سر  رفتممیهر روز  تقریبا  مرخص شد و رفت خونه مادرش.سحر از بیمارستان 

 ..مکردمیام عشق کلی با برادرزاده

م.هادی کردمیبه کارهام رسیدگی  هابچهام باز رفتم به مرکز و کنار بعد از مرخصی ده روزه

ز اتمام .قرار شد هانیه بعد اشونزندگیگرفت و رفتن سر خونه  ایسادههم باالخره مراسم 

امتحاناتش بره و با برادر و زن برادرش زندگی کنه.خوشحال بودم که هانیه دوباره صاحب 

 ..رو میدیدیمیر باید همدیگهخانواده شد و ناراحت بودم که دیگه دیر به د

و از کنار هم بودن نه سیر  رفتمیترین شکل ممکن خوب پیش به بهزندگی با علیرضا داشت 

ر کل روز رو باهم بودیم و فقط صبح تا ظه تقریبا  .شدیممیتر هم بلکه دلبسته،و نه خسته شدیممی

هم  دنبالم و با مدومیعلیرضا  ظهر از بعدم،کردمیخونه استراحت  رفتممیکه مرکز بودم و 

علیرضا پا بذاره تو  که ایناش.دیگه دوتا شاگرد داشت،پارسا و من! قبل از مغازه رفتیممی

و خونه و ت رفتممیوجودم دوست نداشتم بیرون بمونم و از سرکار مستقیم  زندگیم و بشه همه

تحمل تنهایی رو  املحظه یکعلیرضا  وجود بام؛اما حاال شدمیشخصیم  کارهایاتاقم گرفتار 

 !همیشه کنار هم باشیم خواستممینداشتم و 

کار رو یاد گرفتم و که گذشت  کمکماش بودم ولی کنارش باشم تو مغازه که ایناوایل برای 

ش دستم بود.حتی زبون بازاری هم یاد گرفتم و براش هاکتابتونستم بهش کمک کنم و حساب 

 .مکردمیکلی فروش 

رد فپارسا که فقط بیست و دو سال سن داشت از هجده سالگی پیش علیرضا کار کرده بود و 

لیرضا برادری نداشت م چون عکردمیزن داداش کیف  زدمیبود. وقتی صدام ش مورد اعتماد
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از پیشش نرفت و با  وقت هیچخوبی انجام داده که  کارهایدونستم که در حق پارسا چه و می

 .کردمیکار   جون و دل

 مونرسوند خونهیم و منو میخوردمیهم بیرون شام  با کردیممیمغازه رو تعطیل  که اینبعد از 

 ..رو ببینیمتا فردا دوباره همدیگه

احتی قلبیش شدیدتر شده بود،به مراقبت و محبت بیشتری نیاز داشت.دآلرام و نوشین مادرش نار

م حداقل در هفته سه چهار کردمیذاشتن. منم سعی و تنهاش نمی زدنمیمرتب به مادرشون سر 

بار بهش سر بزنم و تنهاش نذارم.اگه بیشتر از مادر خودم دوستش نداشتم کمترم نبود،زنی 

دونستم علیرضا بابت مریضی مادرش ناراحته و فکرش مشغوله اما . میمآرومهربون،ساده و 

روز با یک سوپرایز جدید خوشحالم  !هرشدمیکه بیشترم  کردمیاز محبتش نسبت به من کم ن

م ولی به زبون کردمیچیزهایی که هوس  اوقات بعضیدلمون بدجور بهم نزدیک بود..کردمی

چطور تونسته حدس بزنه دلم  که اینشوکه بشم از  شدمیث که باع کردمینمیوردم برام فراهم 

 !خوادچی می

تم دونست داشتم و میدوس که اینپرسید کجا بریم با زدیم و ازم میها دور میوقتی تو خیابون

که  همونجایی رفتمیشنید و اما انگار حرف دلم رو با قلبش میدونم نمی گفتممیکجا بریم ولی 

 آوردهبرام  دیدممیدنبالم و  مدومی،کشیدمیدلم خوردنی خاصی  اوقات بعضیو یا  خواستممی

 !بهش بگم کهاینبدون 

زد و م و همون موقع بهم زنگ میکردمیگاهی اوقات سر کار یا وقتی که خونه بودم بهش فکر 

 :آخه تو چطور فهمیدی که دلم برات تنگ شده؟گفتممیبهش 

 !دام زد:صدای قلبت رو شنیدم که صگفتمی

فهمید و تامین نیاز و خواستمو به زبون بیارم می که اینحس عجیب و غریبی بود.. بدون 

 .کردمی

شاخه رزی برام میورد  مدومیروز وقتی دنبالم  اتاقم شده بود گل خونه،البته گل خونه خشک!هر

 .و منم رو دیوار اتاقم میچسپوندم تا خشک بشه

 

ی میای!ول خالیدستگل فروشی تمام بشه اون وقت دیگه  هایگلیک روز  ترسممیبهش گفتم:

 !بدجور منو وابسته کردی

فروشن یی که سر چهار راه گل میهابچهگل فروشی تمام نمیشه چون از  هایگل وقت هیچ_

ار ی کهابچهدونستم تو با این کار بیشتر خوشحال میشی و همیشه حواست به یگیرم.ممی

چینم! تا وقتی این عشق تو وجودم هست تو کارم و میات گل میشد خودم برخشک هست..اگرم 
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 !کنممیپا گل  تا رو سر

تاق ا هی.ولی از این به بعد باید دلمعزیزدوباره حرف دلمو شنیدی که..مرسی که حواست هست _

 .تو داشته باشم هاییادگاریجدا واسه 

 !تونم تهش کم میارهکل خونه_

 .سیر نمیشم وقت هیچکم نمیارم. وقت هیچلبخندی زدم و گفتم:ولی من 

تر میشم.این چه عشقیه این چه تر و بی تابچی بیشتر از عشقت رو میچشم تشنه مهتابم هر_

سوزونتم و هرچی بیشتر و رام کنه داره بیشتر می آروممنو  که این جای بهاحساسی هست که 

 !سوزم بیشتر احساس زنده بودن دارم؟می

چی بیشتر بری جلو همون قدر  یدم و گفتم:عشق خصلتش همینه!هردستی روی صورتش کش

چی بیشتر ازش  غرقش میشی همون قدر داخلش فرو میری که دیگه هیچ راه نجاتی نداری!هر

 !بچشپی عطشت بیشتر میشه

 !ترسممییک روز صدات رو نشنوم و نبینمت  که اینمهتاب.از  ترسممیتو از دنیای بی_

ساده به عشقش اعتراف می کنه باید در برابر احساسش زانو زد و مثل  رطو اینوقتی یک مرد 

محبت و احساسش رو خرج کسی نکرده بود و خالصانه  وقت هیچخدا به پرستش بگیریش.او 

 ..کردمیهرچی که داشت به من منتقل 

 ..از حرفش قلبم لرزید و حس عجیبی بدنم رو احاطه کرد

دلمو به حتی تو تاریکی شب هم چشم هاش  ایقهوهریخت..هاش زل زدم و بیشتر قلبم به چشم

 ..آشوب کشید

 رسونه؟منو به آشوب می قدر اینهات چیه که تو چشم_

 !هام وجود ندارهتو چشم چیزی هیچجز عشق تو _

انگار خدا بهم دو تا بال برای پرواز داده.انگار تو عمق غرق  کنممیهات نگاه وقتی به چشم_

 ...دهمیکنه و نجاتم بغل میمنو  شدن خدا میاد و

-گیره که مین به تو نیرویی منو میتو هست مهتابم!با هر بار نگاه کرد به خاطرها همه این_

 .تونم بخاطرت با تمام دنیا به جنگ برم و پیروز بشم

 تو چی هستی؟ اصال  تو کی هستی؟_

 !ای هستمن بخشی از تو که تو جسم دیگه_

 .ندونم تو روجز  چیزی هیچی که دیگه کردمین نمدیو قدر اینکاش  _

 ..با تو دیوانگی هم عالمی دارد_

لبخندی زدم و گفتم:تو اومدی که منو با دیوانگی عاقل و سر به راه کنی!تو اومدی تا آروزهامو 
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 ..فقط از تو بخوام

 .....سوزونی مهتابی منو تو آتیشی که به پا کردی میدلم از تماشات سیر نمیشه..دار_

..........._ 

                               

       *********************************** 

 

                               

  

م بود آوردهم که تاپلپتمام شد داخل اتاق هوشمند موندم و  هابچهکالس تقویتی  که ایناز بعد 

ی وقت بود که کار و حرفه خودم رو روشن کردم و مشغول کارهای شخصی خودم شدم..خیل

 گذشت ابخودم شده بودم و  کارهایگذاشته بودم کنار تا به زندگی جدیدم برسم.دلتنگ سیستم و 

 .یک ماه از عقد دیگه وقتش بود به روال گذشته برگردم و حسابی سرم رو گرم کنم

 !فتم:بفرماییدای که به در خورد به خودم اومدم و گغرق کار شده بودم که با صدای تقه

 .ی مرکز وارد شدهابچهدر باز شد و صادق یکی از 

 !با لبخند بهش نگاه کردم،سرش پایین بود

 خانم وقت دارید؟_

 .آره عزیزم.من همیشه واسه شما وقت دارم.بیا بشین_

.صادق زدنمیبه صندلی رو به رو خودم اشاره کردم و اومد نشست.سرش پایین بود و حرفی 

 .تبحر خاصی داشت واقعا  و بسیار خالق بود که تو نجاری  مآروپسر کم حرف،

 ..چی سکوت کنم و منتظر بمونم به حرف نمیاد دیدم هر

 چیکار داری؟ با منخب آقا صادق بگو _

دیگه میام)از جاش بلند شد و ادامه داد(ببخشید  وقت هیمزاحمم  باال و گفت:اگه آورد آرومسرشو 

 .که وقتتون رو گرفتم

 گفتم:کجا؟کی گفت مزاحمی؟،رفتمیهش نگاه کردم که داشت با تعجب ب

 .چرخید و گفت:حاال وقت زیاده

 !صبر کن.بگو چیکارم داشتی_

 .هیچی خیلی هم مهم نیست_

 .کشهجالت میخفهمیدم حرف مهمی داره که گفتنش براش سخته و 

 !خوب کردی اومدی.بیا.م بودوهم یکم صحبت کنیم.کارم دیگه تم بیا بشین با_



 
 
 

 ) 362( 

نودهشتیاکاربر   در انتظار مهتاب _خورشید   

در انتظار مهتابخورشید    www.98iia.com 

 

م رو خاموش کردم و گفتم:خب اوضاع تاپلپه ناچار اومد دوباره رو همون صندلی نشست.ب

 امتحاناتت چطوره؟

 !هی خوبه.دو تا دیگه دارم که هفته آینده تمام میشه_

 خب خداروشکر.سال آخر بودی؟_

 .آره_

 !پس باید بشینی کنکور بخونی که بهترین دانشگاه قبول بشی_

 .خوام سریع وارد بازار کار بشمخوام برم دانشگاه.مینمی_

 کنه؟اه هیچ کمکی به هدفی که داری نمییعنی دانشگ_

خوام موزش دیدم و میسال آ کارم کار کنم.بهشم گفتم چنداره بعد از امتحانم برم پیش استانه..قر_

 !م اونم قبول کردهکنی کارشراکتی 

 !خیلی خوبه.امیدوارم موفق باشی_

 ..مرسی_

دونستم از کجا و چی صحبت کنم تا صادق روش باز شد و نمی فرماحکموت دوباره بینمون سک

 .بشه و بتونه حرف دلش بزنه

 تونی بمونی؟راستی تا کی اینجا می_

 .نفسش با صدا داد بیرون و گفت:یک سال دیگه هجده سالم کامل میشه و باید برم

ونه تدیگه نمی یک سالاز بیشتر  که اینناراحتی خاصی تو حرفش بود..حدس زدم ممکنه برای 

 ..اینجا بمونه ناراحته

 هک اینبیای  تونی از پس خودت بررسی و دیگه خودت مییک سال دیگه به سن قانونی می_

 !ناراحتی نداره

 .آره از این جهت خوبه_

 قراره از این جمع بری ناراحتی؟ که اینپس چی؟نکنه از _

 .اینم هست_

 ؟ترسیدیگه چی هست؟از آینده می_

نه از بچگی خان بابا بهم یاد داد چطور رو پای خودم بایستم و گلیممو از آب بکشم _

 یی کههابچهمرکز دیگه که مال دوست خان بابا هست و  هون.قرارم شده بعد از اینجا برم یبیر

 .سنشون از هجده گذشته اونجا زندگی می کنن

 .خیلی خوبه.تو ماشاهلل واسه خودت مردی شدی که این_

 .هابچهلی اینجا خونه منه.اینجا بزرگ شدم کنار خان بابا و مادر،کنار و_
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خاطراتش اینجا شکل گرفته چطور اش اینجا بودن و تمام اش بود،خانوادهحق داشت!اینجا خونه

 بگذره و بره یک جایی شبیه به اینجا و از اول شروع کنه؟ هااینتونست راحت از همه می

نشده که به اینجا اومدم اما دل کندن از اینجا و از  یک سالهنوز  که اینحق داری صادق.با _

شماها برام سخته.اگه روزی نیام ذهن و قلبم پیش شماهاست.حاال تو که از بچگی اینجا  تکتک

بودی و زندگی کردی اما اینو بدون هر خونه قانون خودشو داره و ما باید همیشه در برابر 

 .قانون سر تعظیم فرود بیاریم

 از خونه خودشم بیرون میندازن؟ روآدممگه _

 از خونه خودشم روآدممگه میشه  واقعا  وقتی این حرف رو شنیدم قلبم شکست و بغضم گرفت.

بیرون بندازن؟میشه بهش بگن تو دیگه بزرگ شدی و باید از اینجا به بعدش خودت دست خودت 

 بگیری و ادامه بدی؟

تن یی که از اینجا رفهابچهبینی یرون نمیدازن.تو نمیحرفی زده؟اینجا کسی رو ب همچنینکی _

سر میزنن و دیگه واسه خودشون تونستن تشکیل خانواده بدن و  هابچههمیشه میان و به بقیه 

 هیفکر کن دانشگاه قبول شدی یا سربازی و باید بری !م همینی صادقموفقی هستن.توا هایآدم

برادر من  اآلنهمیشه در حال تغییرات هست.شهر دیگه زندگی کنی! آدم تو مسیر زندگیش 

دگی کنه چون که بخوای زنده خواد با زن و بچش بره خارج از کشور زنهمین روزها می

هات یبستگهات برسی و بخوای بزرگ بشی باید کوچ کنی باید از دلبخوای به خواسته،بمونی

شور شهر یا یک ک هی،ممکنه کم کنی.ممکنه کوچ تو چند خونه با خونه اصلیت فاصله داشته باشه

شی و اینو بهم فاصله داشته باشید این نمیشه که تو بخوای از این اتفاق دلگیر  و حتی یک قاره با

ای این خواد که بخوچقدر قدرت و توان می دونمدونم چقدر سخته میسزاوار خودت ندونی.می

 ترین زندگی رو برای خودتتونی بهدونم تو از پسش برمیای و میتصمیم رو بگیری و اینم می

 !سال دیگه صاحب خانواده خودت بشی بسازی و چند

 ..هاش تو هم گره خورده بود و با نگاه عصبی بهم خیره شداخم

 رو فراموش کنم و دل بکنم؟هاسالیعنی میگی همه این _

ی که ایهخوام که واقعیت رو ببینی.همه اینچیزی نگفتم.فقط می همچنینلبخندی زدم و گفتم:نه.

قدم بذارن. تو وقتی بچه بودی  شونزندگیاینجا هستن یک روز باید برن و به مرحله جدیدی از 

 !ه صادق باید قبول کنینفتن؟ کسی موندنی نیست..زندگی همیچقدر اومدن و ر

 قتو هیچچند لحظه سکوت کرد و نفس عمیقی کشید،گفت:من شش سالم بود که اوردنم اینجا)

م خودشون بیان و برام بگن(قبلش دادمیپرسیدم و اجازه شون سئوال نمیاز هابچهراجب زندگی 
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-ط نامهکنار در بهزیستی و فق متو بهزیستی بودم.بهم گفتن که وقتی هفت هشت ماهم بوده گذاشتن

ه بای داخل لحافی که توش پیچیده بودم گذاشتن و نوشته بودن:اسمم صادقه و هفت ماه هستم.

دم از خو تربزرگتونستن شکمم رو سیر کنن.دو سه تا خواهر برادر شرایط بد مالی نمی خاطر

ولم  آورد. به همین راحتی کسی که منو دنیا کردنمیشکم اوناهارو سیر  زور بهداشتم که 

بهشون مامان یا بابا نگفتم.مامان و بابای من مادر و خان بابا هستن،برادر من نادر  وقتهیچکرد.

بزرگ شدم و مدیون خان بابا و  هابچهمم شماها هستین.من کنار و بقیه پسرها هستن،خواهرا

نادر هستم که بهم مردونگی رو یاد دادن،بهم یاد دادن چطور نون حالل دربیارم و چطور به بقیه 

منو  ورطن روزگار چه قانونی داره که این محبت کنم.حاال میگی در برابر قانون تسلیم بشم؟ای

 مگه میشه؟کنه؟آخه از خانوادم جدا می

دونه مامان بابای ی صادق فکر کردم.کسی که حتی نمیهاحرفپایین و به  انداختمسرمو 

خانواده بزرگ و جدیدی رشد کرده،قد کشیده  هیدر کنار .یا نهان زنده اصال  اصلیش کجا هستن یا 

ی رسیده که مجبوره یک سال دیگه جدا بشه...آه خدایا!چقدر جای بهولی مسیر زندگیش 

به سن قانونی برسن خوشحال  کهایندرد دارن.. هیچ کدومشون از  هابچهچقدر این !هسخت

 !دوستش ندارن اصال  نمیشن چون قراره به دنیای جدیدی پا بگذارند که 

تونم بگم این یک سالی که اینجایی نهایت استفاده و لذت رو از ..فقط میواقعا  دونم چی بگم نمی_

ه جا دیگ هیدونم حتی اگه بری ان.تو پسر بامعرفتی هستی میادق جبودن رو ببر ص کنار هم

زندگی "!زیاد بهش فکر نکن.کنیمیو خونه خودت رو فراموش ن زنیمیهمیشه به اینجا سر 

ازدواج  بعدشم ببین نادر هم"!نظر ما براش مهم باشه که اینبخواد میکشونه بدون  هر جا روما

ا خنده داداشت جدا شده تو هم باید جدا بشی دیگه)ب کنه. خب وقتیکرد و داره جدا زندگی می

 !شو و زن بگیر تا تنها نمونیادامه دادم(توام زود بزرگ

انگار با مثال زدن نادر حالش عوض شد و تاریکی که پیش رو داشت براش روشن شد.با خنده 

 .کم رنگی گفت:حاال کو تا من بزرگ بشم و بخوام زن بگیرم

 !دم و گفتم:ای کلک بدتم نمیاد که زن بگیریاکر ایخندهاز سر شیطنت 

 خندید..دیدم حالش بهتر شده آرومسرشو انداخت پایین و 

 .خواستگاریمیرم واست گذاشتی خودم  هر کیتو بزرگ شو دست رو _

ش هام برسم و با قدرت پیخندید و بعد گفت:اول باید به هدفسرشو بلند کرد و با صدای بلندی 

 !آسیب نبینه ایبچهنار خودم بدبخت نکنم و این وسط دختری رو ک هیبرم که 

پسر هفده ساله خیلی دور بود.از منطق و روحیه یک  هیاز حرفش تعجب کردم این حرف از 

ای زندگی کرده که صله داشت..اما تو خانواده و خونهفا هافرسنگ هاحرفن ای سالهپسر هفده 
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 ...ترنرگه اینجا هستن از سنشون خیلی بزیی کهابچههمه 

خیلی حرفت خوب بود.تحت تاثیر قرار گرفتم.شک ندارم تو بهترین شوهر و پدر میشی!البته _

 !اکنیمیسالگی فکر ازدواج ن وپنجبیستبگم تا قبل از 

 .ای هستم ولی چشمدیگه فکر چیزهای اآلنمن _

 !اش انداختم علیرضا بودگوشیم زنگ خورد نگاه به صفحه

 .ببخشید باید جواب بدم_

صادق از جاش بلند شد و گفت:راحت باش.حالم عوض شد که باهاتون صحبت کردم.مرسی که 

 !خیلی بهتر از قبله هابچهاز وقتی اومدی حال  واقعا  هستی مهتاب!

 .خوبی از خودتون و وجود پاکتونه عزیزم_

ضا علیرلبخندی زد و از اتاق رفت بیرون. تا اومدم جواب بدم تماس قطع شد و بالفاصله شماره 

 .گرفتم که بعد از دو بوق جواب داد

 سالم خانمم خوبی عزیزم؟_

 !امهربون خودم.شما خوب باشی من عالیم آقایسالم بر _

 ام..گرفتار بودی؟من که عالی _

 اطرخهمین به  کردیممیهم صحبت  اومده بود پیشم داشتیم با هابچهنه دیگه تمام شدم.یکی از _

 !خشیدجواب بدم بب موقع بهنشد 

 فدای سرت عزیزم.خب کی تمام میشی بیام دنبالت؟_

 ..بود ظهر از بعدنگاهی به ساعتم انداختم ساعت یک و نیم 

 .نیم ساعت دیگه تمامم_

 .پس میام دنبالت_

 !منتظرم حتما  باشه _

 .بینمتمی_

 !عزیزم فعال  _

 

 

 !بود و منتظرمماشین نشسته کارم تمام شد و از خونه امید اومدم بیرون.علیرضا داخل 

شاخه رز سفید گذاشته بود.شاخه رو برداشت و  هیسوار ماشین شدم و روی داشپورت ماشین 

 ..گرفت سمتم

 !تقدیم با عشق به عشق جانم..خسته نباشید_

https://forum.98iia.com/topic/2240-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8-faribam7/?do=showReactionsComment&comment=46257&reaction=1
https://forum.98iia.com/topic/2240-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8-faribam7/?do=showReactionsComment&comment=46257&reaction=1
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گل رو از دستش گرفتم و گونه شو بوسیدم گفتم:مرسی عزیزم.با دیدن تو خستگی از تنم بیرون 

 .میره

 ..وشن کرد و از اونجا دور شدیمر روماشین

 روزت چطور بود؟_

 باشم و حالم بد باشه؟ هابچهعالی.مگه میشه کنار _

 !آرامش به دست میاری کنیمیخوشحالم که حالت خوبه و با کاری که _

 ..خوشحالم که مانعم نمیشیفهمیمیو منو  کنیمیمنم خوشحالم که درک _

 با تعجب گفت:چرا باید مانعت بشم؟

ر یی و تعصب غگیر سختدونم بعضی از مردها هستن که با ه مو انداختم باال و گفتم:نمیشون

 !گیرنمنطقی آزادی رو از خانمشون می

 !خب اوناهم شاید دلیلی داشته باشن ما که خبر نداریم_

 .خوادخواد بهونه میمنطق که دلیل نمیبی کارهایآخه واسه _

دی دیگه مر کنممی.فکر نگذرهمیبینشون چی  واقعا  نیم که دو-و نم کنیممیما از بیرون نگاه _

برخورد کنه.البد خانمش یا خیلی باهاش لجبازی کرده یا خودشو صرف  طوراینپیدا بشه که 

 .اش خرج کنهو حسی براش نمونده تو خونه انرژیبیرون و حاشیه کرده که دیگه 

 .مون هستننهت میگی!راستی امروز سحراینا خوشاید تو درس،دونمنمی_

 جدی؟چه خوب!کی قراره برن؟_

 .سه هفته دیگه دقیقا  _

 .ان شاهلل که موفق باشن_

میشه بیشتر غبار غم رو دلمون  ترنزدیکچی به زمان رفتنشون  ان شاهلل.ولی هر_

 .میشینه.مامان که دور از چشم بابا اشک میریزه

یم که موفق باشن.مجید تصمیمش دوری سخته کسی نمیگه آسونه اما باید براشون دعای خیر کن_

 !گرفته پس بهش احترام بذاریم

قراره ازمون دور بشن  که اینما که نمیگیم نره یا مانعش بشیم.میگیم سخته و ناراحتیم از _

 !همین

 !چی بگی درسته خانم جان تو هر اصال  شما. فرماییدمیبله درست _

 .دونمدونم میلبخندی نثارش کردم و گفتم:می

 !صحبت شدن و من با سحرهم هم هم خوردیم و بعد از ناهار علیرضا و مجید با و باناهار ر

بود ولی از همون موقع  سحراش شبیه م.چهرهکردمیدایان رو بغل گرفته بودم و باهاش بازی 
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 !های مامان فهمیدیم به مجید رفتهبود که با تعریف آرومخیلی ساکت و 

 .گرفتمیم دلم کردمیوقتی به جداییش و نبودش فکر  وابسته دایان شده بودم که قدر این

 سحر راستی همه وسایلتون رو جمع کردین؟_

-.نمیکنیممیی زیادی هم نداریم و همشو تو سه چهار تا چمدون جمع آره.البته وسیله تقریبا   _

 .تونیم بار زیاد ببریم چون هزینه اضافی میاد رو بلیطمون

 اونجا؟ رو آماده کرده چیز همهمجید _

 .خونه مبله گرفته هیآره _

 .پس خوبه_

 !میگم مهتاب_

 جانم؟_

 !تا من نیومدم تو حق نداری عروسی بگیریا_

 .قرار شده اسفند عروسی بگیریم دیگه با خودته که بیای یا نه_

 عروسی بگیرید؟ دخوایگفت:یعنی به همین راحتی بی من میو  اخمی کرد

 آره مگه ملت عالف تو هستن؟_

 عجله دارید؟ قدراینی یعن _

ی نری حاال که رفتی باید فقط عکس و فیلم عروسیمون خواستمیچیزی فراتر! هیبا خنده گفتم:

 !رو ببینی

 !بیاید پیش ما عسل ماهچقدر نامردی..حداقل بعد از عروسی _

 !بریم هر جاما که مثل شما حساب بانکیمون چاق و چله نیست که هر وقت بخوایم _

 .خسیسی که دلت نمیاد خرج کنی قدراینتو پولم داشته باشی خندید و گفت:

 !عقل نیستممثل تو که بی کنممیمن اقتصادی فکر _

ن تونیم با خودموای هم نمیت:راستی ما که داریم میریم وسیلهمجید برگشت سمت من و سحر،گف

 ببریم،خونمونم که خالیه چرا بعد از عروسی نرید اونجا زندگی کنید؟

 .دم و منتظر جواب علیرضا موندمحرفی نز

برگردید و به  باریکچند وقت  قصد دارید هر شما هملطف داری مجید جان ولی باالخره _

 !خونه خودتون احتیاج دارید

چیزی که زیاده خونه هست.خونه پدرم که خالیه.دیگه ما سه تا سر خونه زندگی خودمون _

 !خالی اینجا هم هایاتاقهستیم و 

خونه  هک اینتت ولی قرار شده تابستون دیگه دنبال خونه بریم و ان شاهلل بعد از قربون معرف_
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 !خریدیم عروسی کنیم

 .تعارف ندارم باهات.خونه متعلق به خودتونه.مهتاب خواهرم و توام برادر منی اصال  ببین من _

 !لطفت کم نشه.همیشه دارا باشی_

 !تونید کلید رو از مامان بگیریدداشتید می دوست هر وقت!دیگه از ما گفتن بود کنممیخواهش _

 ..مرسی داداش مهربونملبخندی زدم و گفتم:

دایان شروع به گریه کردن کرد و دادم به سحر که آرومش کنه،از جاش بلند شد و  زمانهم

 .گفت:ببخشید وقت خوابشه برم بهش شیر بدم

 .انجام بدهخواد سرش مجید هم رفت که اگه کمکی می رفت داخل اتاق و پشت

 !شه و ممکنه نشسته خوابم ببره که رفتیم استراحت کنیمهام داره سنگین میدیدم خودمم چشم
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 .هام اذیت شدن و پتو کشیدم رو صورتممبا کنار رفتن پرده اتاق و سالم گرم و نورانی آفتاب،چش

 !هاخوای بیدار بشی؟دیرمون میشهمیمهتاب؟مهتاب خانم؟ن_

 .بریم کوه هابچهبین خواب و بیداری به حرف علیرضا فکر کردم.یادم اومد قراره با 

 !لطفا  گفتم:بذار روز جمعه بخوابم ،با صدای گرفته از خواب

 .قول دادیم هابچهعزیزم زشته به _

 ..صورتم کشیدمبلند شدم.دستی رو  اجبار بهیکم این پهلو و اون پهلو شدم و 

 !آقا خروسه خیر به صبح_

 !لبخندی زد و گفت:سالم خانم جون

لبخندی زدم و از جام بلند شدم و رفتم دست و صورتم رو شستم.ساعت پنج و نیم صبح بود.با 

خیلی حوصله نداشتم اما  که ایناشرف،طاها و رها و مهدی قرار کوه گذاشته بودیم.با 

 .رو رد کنمدرخواست علیرضا  خواستممین

 .سریع آماده شدم و صبحونه سبکی خوردم

 روینماشجای مشخصی که نزدیک کوه بود قرار داشتیم.وقتی رسیدیم به نزدیکی کوه  هابچهبا 

 .تر دوستانمون رو دیدیم و باهم سالم کردیمپارک کردیم.چند متر جلو

موقع صبح کنار کوه نسیم  اما اون شدمیداشت گرم  کمکمدیگه اواخر خرداد بود و  که اینبا 

 !وزیدخنکی می

جمعیت خوبی اومده بودن،هم پیر و هم جوون!آخرین بار فکر کنم دوره دانشجویی با دوستان 

نداشتم چه برسه کوه!حس خیلی  هم رویپیادهدانشگاهی رفته بودم کوه.بعد از اون دیگه وقت 

 .داما بعدش نظرم به کل تغییر کر خوبی داشتم.شاید تو مسیر که بودیم یکم سر علیرضا غر زدم

.با اشرف و رها شدیممی ترنزدیکهای بقیه به آخر مسیر بین راه با صحبت کردن و تعریف

ای داشتن که برخورد بودن.روحیه شاد و سر زندهاحساس نزدیکی داشتم،خیلی راحت و خوش 

 !دوست داشتم در کنارشون بیشتر شنونده باشم تا گوینده

فشار  امینهسبیشتر به قفسه واسه دم و بازدم و  شدمیتر نفسم سنگین رفتیممیاال چی بیشتر ب هر

 گرفت مراقب دست مووردم..چند بار پاهام لیز خورد که نزدیک بود بیوفتم،علیرضا اومد و امی

هاش که جا پای قدم کردمیتر از من حرکت لوبود بود زیر پام خالی نشه و خودش یک قدم ج

 !بذارم

بدون  هابچهزدن افتاده بودم.. نفسنفسو به ماهل دود نبودم اما وسط راه خسته شد کهاینبا 

؛شاید دلیل خستگیم فعالیت نداشتن و ورزش کردنمیخستگی خیلی راحت داشتن کوه نوردی 
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 !نکردن بود

اش رسیدیم و نشستیم.. طاها از کوله کوه نوردی به باالی کوه دو ساعتباالخره نزدیک 

 .ورد و آب ریخت داخلش،گذاشت به جوش بیادآکتری کوچیک در هیسافرتی و پیکنیک م

 !چند جرعه آب خوردم تا تنفسم درست بشه

 !آب که به جوش اومد طاها همراه چای لیپتون به هر نفرمون داد و تلخ نوش جان کردیم

 !چقدر چای تازه دم روی کوه،تو هوای خاصی که داشت و در کنار مرد زندگیت چسپید

حس خیلی خوبی داره.اینجا انگار  واقعا  اهی به اطراف انداختم و گفتم:چند ساله که کوه نیومدم.نگ

 .ترینزدیکبه خدا 

 !زندگی وقتمون رو گرفته هایمشغلهبیشتر میومدیم کوه ولی  قبال  اشرف:

 ..خردگی نیازه بیای اینجا تا خالی بشی اعصابمهدی:بعد از شش روز استرس و 

 .گرفت و گفت:ان شاهلل از این به بعد بیشتر میایم دست موعلیرضا 

 .امروز که برام سخت بود و خسته شدم_

 !کنه و نفستم باز میشهد بار که بیای بدنت دیگه عادت میرها:مهتاب چن

 ..ان شاهلل_

 ..از طاها خواهش کردن که برامون آهنگ بخونه و قبول کرد.شروع کرد به خوندن هابچه

 

 ..خوام برم کوهمی

 ..شکار آهو

 ..خوام برم کوهمی

 ..شکار آهو

 ..تفنگ من کو لیلی جان

 ..تفنگ من کو

 ..باالی پشتی

 ..عاشق رو کشتی

 ..با خون عاشق لیلی جان،نامه نوشتی

....... 

 (نگاه کرد به اشرف)

 ..برده دل از من لیلی جان،چشم سیاهت

 ..خوام برم کوهمی
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 ..شکار آهو

 ..خوام برم کوهمی

 ..شکار آهو

 ..تفنگ من کو لیلی جان

 ...تفنگ من کو

 

یبا صدای ز همچنینم کردمیوقتی تمام کرد براش دست زدیم و از صداش تعریف کردیم..فکر ن

حسش  و بیشتر مدومیای که خوند به محیطی که قرار داشتیم خیلی باشه.ترانهو دلنشینی داشته 

 !رو گرفتیم

 ..کرد رها هم که نفسش باز شده بود شروع به خوندن

 

 ..تو یک دیوار سنگی

 ..دو تا پنجره اسیرن

 ..تا خسته دو تا تنها دو

 ..یکیشون من،یکیشون تو

 ..دیوار از سنگ سیاهه

......... 

 ..تونیم که بجنبیم زیر سنگینی دیوارنمی

 ..همه عشق من و تو قصه هست،قصه دیوار

 ..من و تو هایدستهمیشه فاصله بوده،بین 

 ..شب و روزهای من وتو ین تلخی گذشتههم با

.......... 

 ..کاشکی این دیوار خرابشه

 ..من و تو باهم بمیریم

 ..همو بگیریم هایدستتو یک دنیای دیگه 

 

 .لحظه زمان و مکان یادم رفت و غرق ترانه شدم هیبا حس و قشنگ خوند که  قدراین

 !ازش بابت احساسی که به خرج داد تشکر و از صداش تعریف کردم

که  کردیممیتعریف  ایخاطرههای قدیمی یاد گذشته افتادیم و هر کدوممون ندن آهنگبا خو
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 ..آور بودبیشتر خنده دار و شادی

ف قدم زدم.به آسمون اجدا شدم و یکم اطر هابچهنیم ساعتی از خاطره گفتنمون گذشت؛از کنار 

 ..هامو بستماه کردم و بعد چشمنگ

ت خوب رو بهم هدیه دادی!ممنونم که در کنارم مردی خدایا شکرگذارت هستم که این لحظا

 همهخوام؟ستم داره!دیگه تو این دنیا چی میی که همه جوره حواسش بهم هست و دوداد قرار

 واقعا  بهم دادی،سالمتی روحی و جسمی،خانواده،دوستان،موقعیت،همسر و همسفر خوب!  چیز

ت و ارزشی که دارم بهم بخشیدی.تنها برای خوشبختی من چیزی کم نذاشتی.حتی فراتر از لیاق

که قدر نعمت هاتو بدونم و خوب ازشون تونم انجام بدم این  اری که در برابر این بخشندگیت میک

 ..مراقبت کنم

 .های علیرضا رو شنیدم و چرخیدم سمتشصدای قدم

ز روی ا با لبخند بهم نگاه کردیم.دستشو گرفتم،شونه به شونه هم ایستادیم و به زمین و آسمون

 .کوه نگاه کردیم

 چرا اومدی اینجا؟_

 !دوست داشتم یکم با خدا صحبت کنم_

 مزاحم که نشدم؟_

 مزاحم نیستی.همیشه میای اینجا؟ وقتهیچخندیدم و گفتم:نه تو  آروم

همین قدر موندیم.اما یک سالی  اآلنمیومدیم.جمعمون بیشتر بوده  هابچهبا  هاهفتهآره.آخر  قبال  _

 .میایم باریکهر سه هفته  تقریبا  و  کنیمنمیوقت د هست که زیا

 .هووم..خوبه_

 .برنامه بریزیم و بیایم هابچهونیم هرهفته با اگه دوست داشته باشی می _

دوست که دارم.آدم میاد این باال از خیلی چیزها رها و آزاد میشه ولی برنامه و کارهای من _

 ..مشخص نیست.هرچی خدا بخواد دیگه

قرار گرفتیم. موهام که ریخته بود جلو و شالم رفته بود  هم رویکشید عقب و رو به  دست مو

م در برابرش ذوب بکرد که قطب جنو مموهامو دست کشید و مرتب کرد..نگاهی به آرومعقب،

 !میشه چه برسه به من

م تو را بسازد،چه حال خوشی داشت،چه حوصله ای!این موها،این چش خواستمیوقتی خدا _

 .ها را دوست دارم..خودت می فهمی؟ من همه اینها.

ت هاحرف؟ می دونی چقدر وابسته کنیمیمحکم فشردم و گفتم:این قدر منو ذوب ش رو دست

برام جمالت عاشقانه نگی چقدر ،روزی برسه که دیگه برام شعر نگی هیدونی اگه میشم؟می
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 دلتنگ میشم؟

 

 ..حرف تازه ام هیمن از لب تو منتظر _

 ..گ ترین قصه عالم رو بسازمتا قشن

 ..ی.منظور و مراد هر پیامیمعنی بهترین کالمی.مفهوم تمام شعرهاتو م

 ..تو قبله هر امیدواری تو مظهر فخر هر تباری برتر ز لطافت بهاری

 ..حرف تازه ام تا قشنگ ترین قصه عالم رو بسازم هیمن از لب تو منتظر 

 ..تو رئوفی تو شریفی تو به حرمت سکوتی

 ..تو عزیزترین عزیزی تو به عمق ملکوتی

................... 

 

 

  

دونستی که عاشق ،با ذوق و شوق گفتم:تو از کجا میهمیشه این آهنگ از هایده رو دوست داشتم

 این آهنگم؟

 حرف دلم بود به هاحرفمیشنوه! تمام این  تو رونیازی نیست که به زبون بیاری..دلم صدای _

 !تر میشم از وجودت مهتابروز سرمست  تو!هر

تر از دیروزم هست!همیشه باش.تنهام تابتر از دیروزم هستم!امروزم بیمنم هر روز عاشق_

 نذار علیرضا!  

     دونستی چقدر مو چتری بهت میاد؟!شه کنارتم مهتاب همیشه..راستی می_همی

                                                                     چتری زدم. باریک_جدی؟؟فقط 

 .._چشم

حرفی همدیگه رو بغل گرفتیم و نور خورشید به گرمی و مهربونی روی بلندترین نقطه  هیچبی

 ...کوه به ما می تابید

 .نبردمیهر کدوم به سمتی رفته بودن و داشتن از طبیعت نهایت استفاده رو  هابچه

 .خداحافظی کردیم هابچها ساعت نه صبح شد که اومدیم پایین کوه و ب

 مون لذته و در کنار خانواده از روز جمعهبه خونه که رسیدیم رفتم دوش گرفتم تا بدنم نگیر

 !بردیم
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                                        ***************************** 

  

 !باالخره روز موعود رسید،لحظه خداحافظی

 یمدادمیهامونو انجام بودیم و داشتیم آخرین رفع دلتنگیخل فرودگاه ام و خانواده سحر داخانواده

 !شدمیاما فایده نداشت چون بیشتر دلمون تنگ و فشرده 

 نکردمیها فقط سفارش همدیگه رو تو آغوش کشیدیم..مامانو چندین بار  کردمیسحر هم گریه 

تر بتونه د تا سحر راحت.دایان بغل مجید بوو دعای خیرشون بدرقه راه فرزندانشون بود

 .خداحافظی کنه

 !گذاشتحت بودم که تاثیر چندانی روم نمینارا قدراینولی  دادمیعلیرضا دائم بهم دلداری 

وقتی شماره پروازشون از سالن فرودگاه اعالم شد مجید گفت:سحر جان بریم عزیزم؟ شماره 

 !پروازمون رو گفتن

 ..اشک آلود گفت:بریم هایچشمسحر با 

نو مهسا رفتیم بغل مجید و بوسیدیمش.مثل همیشه پیشونیمونو بوسید و با مهربونی دست م

دونستیم چقدر دیگه باید .نمیرفتمینوازش روی سرمون کشید. تنها و بهترین برادر داشت 

 !منتظر زمان باشیم تا دوباره بهم برسیم

امون تنه خواستمیته بود که از اومدنش نگذش دو ماهدایان رو محکم تو بغل گرفتم و بوییدمش..

 ....هانصافبیجای خیلی دور..چقدر دنیا  بهبذاره و بره 

پدر سحر دست سحر رو گرفت و گذاشت تو دست مجید و گفت:پسرم دخترم رو به خدا بعدش 

 !به تو می سپارم.برید خدا پشت و پناهتون

اما همه دوستش  ناراحت بودن..درست بود شلوغ بوداز رفتن سحر زن برادرهای سحر هم 

و حسادت براش مفهومی نداشت.همیشه با مهربونی  کردمیبه کسی بدی ن وقتهیچداشتن چون 

بود که همه دوستش  طوراین دادمیمنت برای بقیه انجام که از دستش برمیومد بی هر کاری

 !داشتن

 !آخرین خداحافظی رو کردیم و رفتن

 ..ندادمیمیگشتن به عقب و دست تکون  مرتب بر

هارو گی که تو سالن قرار داشت و پروازهای بزرتو فرودگاه موندیم که رو مانیتور قدراین

 ...زده بود پرواز تهران به شانگهای در ساعت ده شب از زمین بلند شد کردنمیاعالم 

 .برگشتیم به خونه و یک راست رفتم داخل اتاقم و زانو غم بغل کردم

 .کنارم نشستعلیرضا بعد از چند دقیقه اومد و 
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 !دلگیر شدم طورهمینوقتی دآلرام با نادر رفتن آمریکا منم _

 .اما اونها قرار بود یک ماه بمونن نه برای همیشه_

 .خب رفتن سخته چه یک روز باشه چه چندین سال_

..ولی مال ما معلوم نیست چند بینیدمیدونستی که بعد از چند هفته دوباره همدیگه رو تو می_

 .ول بکشهسال دیگه ط

های همدیگه احترام بذاریم و آروزی موفقیت میشه کرد.باید به زندگی و انتخابعزیزم کاری ن_

 .کنیم

 .هایی که با سحر داشتم تنگ میشه.دلم واسه دایان و داداشم تنگ میشهدلم واسه دیونه بازی_

ه چون بات باشتو باید بیشتر حواست به مامان با اآلنخب این طبیعیه اگه دلتنگ نشی عجیبه._

دوباره تنها شدن.اینطوری که تو هستی اونها باید  اآلناین مدت مجید و سحر پیششون بودن ولی 

 !مراقبت باشن

 با بغض بهش نگاه کردم و گفتم:یعنی میگی چیکار کنم؟

و  تونید باهم در تماس باشیدرده دیگه راحت میتکنولوژی پیشرفت ک قدراینمیگم غصه نخور._

به ،سی.حاال تو باید به زندگیت بربینیدمیرو کنید.ان شاهلل خیلی زود دوباره همدیگه رفع دلتنگی 

خانوادت. خواهرت بارداره تو تنها خواهرشی پس باید حواست به اونم باشه،حواست به 

پدرومادرت باشه.اگه وقت و انرژی هم برات موند اون وسط حواست به منه عاشق دل خسته هم 

 ..باشه

 ..مظلومانه ای گفت خندم گرفت احالتباز لحنش که 

 .اشکمو پاک کردم و گفتم:چشم.هرچی شما بگیید ما میگیم چشم

 !هاتو نبینمصورتتو بشور دیگه اشک  حاال پاشوتو بهترین همسر دنیایی!_

 ..اینم به چشم_

  

موقع صبحانه خوردن مامان گفت که ساعت هفت صبح مجید زنگ زده و خبر داده رسیدن. از 

 .صحیح و سالم رسیدن خوشحال بودم و ته دلم براشون آرزوی روزهای خوب کردم هکاین

 ..علیرضا منو رسوند به خونه امید و خودشم رفت سرکار

          *****************************  

 .کردیممیتوی نشیمن در کنار مامان و مهسا نشسته بودم و داشتیم صحبت 

تو راهیت لباس ببافم دوست داری چه رنگی باشه تا کاموا خوام واسه بچه مامان:مهسا می

 .بگیرم
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مهسا که دیگه نزدیک چهار ماهش شده و شکمش اومده بود جلو گفت:مامان جان هنوز که 

جنسیتش مشخص نشده بعدشم بهمن به دنیا میاد دیگه حیفه واسش لباس ببافید که بیشتر یک ماه 

 .بافیدنتونم تنش کنم.بذارید سال آینده براش ب

 .کنه دختر باشه یا پسر؟تو رنگش بگو دخترم میبافم.بچه یک ماهه چه فرقی میواسه سال بعد_

 .مهسا یکم فکر کرد و گفت: سبز و سفید باشه

واسش لباس ببافه. چند دست لباسم واسه دایان بافتم گذاشتم تو  بزرگمامانقرونش برم الهی._

 ..چمدون سحر با خودش ببره

 .و سرشو انداخت پایین و خودشو مشغول پوست کندن میوه برای مهسا شدمامان بغض کرد 

 ..بشقاب میوه گذاشت جلوی مهسا و اونم مثل گاو نر گرسنه دو دقیقه نشد بشقاب رو خالی کرد

 مامان برگشت سمت من و گفت:راستی مهتاب با علیرضا صحبت کردی؟

 م؟کردمیگفتم:راجب چی باید صحبت 

فراموشی گرفتی.چند شب پیش بابات گفت که با علیرضا صحبت کنی و  توام که بدتر از ما_

 .بگی که رسم نداریم زیاد دختر نامزد بمونه و باید سریع برید سر خونه زندگیتون

و  نباید نامزدیمون طول بکشهشب قبل پدر گفت که به علیرضا برسونم زیاد  تازه یادم اومد.چند

 .تر به فکر عروسی باشیمسریع

هریم اسممون تو شناسنامه هم هنوز سه ماه نگذشته بعدشم نامزد نیستیم که زن و شومامان _

 .اسدیگه

 !چیز دیگست باهوش یهمهسا زد زیر خنده و گفت:منظور مامان 

 .به مهسا دهن کجی کردم و گفتم:ببخشید که مثل شما باهوش نیستم.خودم فهمیدم 

ار ماه طول نکشید.شما هچ،دم بیشتر از سهنامزدی مهسا و مجیدونی که مامان:مهتاب خودت می

 .هنوز نه خونه تون مشخصه نه اجازه میدی واست جهاز بگیرم

مامان جان یکم دندون رو جیگر بذارید چشم.تا خونه بگیریم بالفاصله میریم واسه جهاز.بعدشم _

 .ترسیدرضا می خواد منو بدزده که شما میمگه علی

 .بود که به من رفت ایغرهاکنشش چشم خندید ولی مامان تنها و آروممهسا 

 .کنه نامزدی طوالنی.بابات رو بهتر میشناسی قبول نمیهمین که گفتم_

 .باشه چشم.به علیرضا میگم ولی ما برنامه ریختیم واسه اسفند_

 مامان با تعجب و صدای بلندی گفت:اسفند؟؟؟! اون موقع چه خبره؟هفت ماه دیگه؟

 .عدش جهاز آماده کنید و هزینه عروسی جور کنیم هفت ماه شدهآره.تا بگردیم خونه بخریم ب_

ه علیرضا نمیگن چقدر ما دست عجله واسه چیه؟بعد خانواد همه این گهمیمامان مهتاب راست _

ر میره تنم دیگه زایمان کردم و شکمم داخلایم؟ یکم سنگینی خودتونو حفظ کنید.تازه اسفند مپاچه

 .تونم لباس بهتری بپوشممی

شماها به چی فکر  کنیممیگفت:من و باباتون به چی فکر  تأسفمامان سری تکون داد و با 
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 !د. آدم نباید زیاد عقد بمونه.زمان ما عقد و عروسی باهم بودهکنیمی

 اآلنمهسا با شوخی گفت:مامان خب اون موقع جوون ها صبر نداشتن بعدشم زندگی که مثل 

 .و چند تیکه ظرف راضی میشدید برید خونه شوهر تاق سه در چهارا هی بهسخت نبوده. 

از حرفش بلند خندیدم که مامان بیشتر حرص خورد و گفت: اون موقع ماها کم توقع بودیم به کم 

اگه تو بهترین منطقه شهر  اآلن.مهم خوشبختی و آسایش بود نه تجمالت.شدیممیهم راضی 

 .نکنن راضی به عروسی نمیشن کهخونه نگیرن یا بهترین تاالر رو واسه عروسیشون جور 

 ..منتظر جواب ما بمونه پاشد رفت تو آشپزخونه کهاینو بدون 

 رو کردم به مهسا گفتم:مامان چش بود؟

ه زردآلویی که دستش بود گازی زد،گفت:خیلی خودتو درگیر نکن بهاشو انداخت باال و شونه

 .مامانه دیگه.از وقتی هم مجید رفته زود رنج شده

دیگه عروسی  دو ماهراست میگم.زشته برم به علیرضا التماس و زور کنم بیا  واال خب_

  .بگیریم

 .خواد التماس کنی فقط بهش با زبون خوش و نرم بگو که رسم نداریم زیاد عقد بمونیمنمی_

 .بهم گفت که ماه آینده میریم واسه خونه.بعدشم شروع به خرید جهاز کنیم_

 .ان شاهلل به دل خوش_

 .راستی کی جنسیت بچه مشخص میشه؟ان شاهلل_

 .دوازده روز دیگه_

 خاله فداش بشه.دوست داری دختر باشه یا پسر؟ _

 .واال سالم باشه جنسیتش مهم نیست_

چپ چپ بهش نگاه کردم و گفتم:این چه جوابیه وقتی از هر کی که بارداره می پرسی همینو 

مه دیگه باالخره آدم ته دلش دوست داره میگن؟ خب معلومه که مهمه سالم باشه ولی جنسیتشم مه

 .بچش دختر باشه یا پسر

اگه  گهمیوقتی خودت حامله شدی اون موقع متوجه میشی.واسه خودم فرقی نداره ولی حسام _

 .پسر باشه می خوام فوتبالیستش کنم چیزی که خودش دوست داشت ولی نشد

 دار نیست؟توپ بدوون خنده هیال این مردها چرا عاشق فوتبالن؟آخه بیست نفر آدم برن دنب_

 .عجیب غریبه هاخانمداره.واسه مردها هم عالیق ما  ایعالقهکس  خب هر_

مال ما تهش منطقی داره ولی اونها چی؟ وقتی مغازه هستم علیرضا فقط تلویزیون روشن _

 .تونم درکش کنمکنه ولی نمیچه شور و حرارتی فوتبال نگاه می با کنهمی

 .اش بلند شد،گفت:درک نکن احترام بذارخندید و از ج

 .چهره متفکری به خودم گرفتم و گفتم:اوه.بله بله.یادم میمونه

 !از جاش بلند شد و رفت استراحت کنه.منم نشستم پای تلویزیون
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 .کردیممیی رویپیادهبا علیرضا بیرون رفته بودم و داشتیم 

 علیرضا؟_

 جانم؟_

 .یست زمان عقدمون طول بکشه و باید فکر عروسی باشیمبابامینا گفتن که زیاد خوشایند ن_

 ..حرفی نزدم تا خودش به حرف بیاد،رفت فروچند لحظه سکوت کرد و به فکر 

 !درست گفتن.حق دارن_

 خب؟_

 .دیگه میریم سراغ خونه دو هفتهتا  حتما  به مامان و بابا بگو _

 زودی؟مگه نگفتی یک ماه دیگه؟با خوشحالی و در عین حالت تعجب گفتم:دو هفته دیگه؟به این 

 .تونیم زودتر خونه بگیریمپول دستم اومده دیگه می اآلنخب _

 یعنی ممکنه زمان عروسی هم جلوتر بشه؟_

 دونم.نظر تو چیه؟نمی_

هووم..من که میگم عروسی همون اسفند باشه با خیال راحت بریم خونه ببینیم و انتخاب کنیم و _

 .یک اسفند میشه دیگهتا جهازم کامل بشه خودش نزد

 بریم بوشهر؟ کهاینهر طور تو بگی عزیزم.راستی مرخصی گرفتی واسه _

میگم،خیلی کار سنگینی هم ندارم  حتما  امروز که وقت نشد با خان بابا صحبت کنم ولی فردا _

 !دهمیدونم اجازه میکه مشکل باشه و 

 .ههمیشه باهاشون هابچهخیر مردم و  یخیلی آدم درستیه.دعا_

دا و به خ قدراینزاده باشی ولی تهش ..مثل ایشون ندیدم. از خانواده اشرافی و خانواقعا  آره _

بخشنده و فروتن کم  قدراینات نذر کنی.شو برای سالمتی بچهمردم عشق داشته باشی که همه

 !پیدا میشه

ش و شرمنده کسی لیاقتشو نداره.ان شاهلل همیشه خوب باشه واس خدا بهش عزتی داده که هر_

 !ش نشههابچه

 ان شاهلل..حاال چیشد تصمیم گرفتی اولین سفرمون بریم بوشهر؟_

آب و هواش،دریا و مردم  به خاطرسرم برم بوشهر هم بادونم..ولی همیشه دوست داشتم نمی_

 !خونگرمش

 !رفتم و همشم خوبی دیدم چند باریمردم خیلی خوبی دارن..منم _

 ..بوده خانم با خنده گفت:خوبی از خودتون
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 .صد البته کهاین_

 .سوار ماشین شدیم که گوشی علیرضا زنگ خورد

 خواستممیالو سالم داداش...شکرخدا شماچطورید؟...سالم داره خدمتتون...هیچی تو خیابونیم _

مهتاب رو برسونم خونشون خودمم برم خونه...نه بابا مزاحم میشیم...طاهاهم هست؟دروغ 

ا خواد گوشی بدی به رهار دفعه دیگه...باشه قسم نده نمیه بذوقت دیرشبه میگی!...واال ساعت نه 

خوره بیست دقیقه دیگه با مهتاب اونجام...صدا نده،باالخره دستم بهت میرسه آقا مخمو می اآلن

 .خداحافظ بینمتمیمهدی!...باشه 

 شما هممدن طاها و اشرفم او هگوشی رو قطع کرد و گفت:مهدی بود دعوتمون کرد خونشون گفت

 .زود بیاید

 تو چی گفتی؟_

 .خب شنیدی که گفتم میایم_

 هک ایندونم چرا یهو دلم از کارش گرفت و ناراحت شدم.انتظار داشتم نظرم رو بپرسه نه نمی

پرسید که منم دوست دارم گذاشت و ازم میم میقرار بده.باید بهم احترا شده انجاممنو تو کار 

پرسید ولی هیچ کدوم از این کارها باید برای رفتن خودشم ازم می اصال  . یا یا نهباهاش برم 

 .نکرد

 گرم و گویی آمدخوشحرفی نزدم و ناراحتیم تو دلم نگه داشتم..به خونه مهدی که رسیدیم با 

دعوتمون کردن به داخل. از همون اول شروع کردن به بگو بخند و مسخره  ونشصمیمانه

با رها و اشرف احساس نزدیکی داشتم  که اینزنونه تقسیم شد.با  جمع به مردونه و کمکمبازی. 

به ناراحتی و  لحظهبهلحظهبهم خوش نگذشت و  اصال  و خیلی هم خوب بودن ولی اون شب 

-ته بود و با صدای بلند به جوکاما اون طرف علیرضا شاد و خرم نشس شدمی هعصبانیتم اضاف

 ..خندیدمیهای طاها و مهدی 

رها و اشرف ازم پرسیدن که مثل همیشه سرحال نیستم اما کار و خستگی رو بهونه  چند بارم

 .کردم

شروع کردن به پاسور بازی و قلیون  هابچهشام رو هم کنار همدیگه خوردیم و بعد از شام 

 .کشیدن

-و به کل منو فراموش کرده بود. مید شنه اهل دودش بودم نه اهل ورق.علیرضا گرم بازی 

 .همین لب به قلیون نزد به خاطرندارم قلیون بکشه و خودشم خیلی اهلش نبود دونست دوست 

 .تمتونس،نمیشدنمیپاشم و وسط بازی دستشو بگیرم بلندش کنم و بریم ولی  خواستمیدلم 

کنه و حوصلم سررفته آلبوم عروسی و چند بازی می رها هم که دید اشرف رفته و داره با اونها
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اما با این حال  گذشتمیچندین سال از ازدواجشون  کهاینرگرم بشم. با تا س آوردآلبوم دیگه 

مهدی چاق تر و موهای جلو ،تغییر زیادی نکرده بود.در مقابل و ناز شده بود و گلخیلی خوش

 .سرشم ریخته بود

و منم  کردمیهم عکس یادگاری گرفته بودن بهم معرفی  هاشون که باو فامیل هاشدوستتمام 

 .ین کار سرمو گرم کنمهم باسعی کردم 

ور شدن کردن.. بین بازی یهو علیرضا شد دوباره عصبانیتم شروع به شعلهها تمام وقتی آلبوم

 ..نگاهی بهم انداخت و با اشاره سر بهش فهموندم بریم دیگه

ده دقیقه گذشت و باالخره از مهمونی اومدیم بیرون و از دعوت و پذیرایی رها و مهدی تشکر 

 .کردیم

ذاشتم که محلش نمی زدمیچی با شوخی و خنده باهام حرف  سوار ماشین بودیم و علیرضا هر

احترامی از کجا به بی مالحضگی و بی همه این واقعا  یهو کنترل خودمو از دست دادم و گفتم: 

 ؟آوردیدست 

 عزیزم؟ کنیمیبا تعجب برگشت سمتم و گفت:چی؟راجب چی صحبت 

دون ی.بگرفتمیامشب منو نادیده ن طور اینزت نیستم که اگر بودم به من نگو عزیزم.من عزی_

ی و با قرارداد شده انجاممنو تو کار  یا نهاز من بپرسی مهتاب دوست داری بیای اونجا  کهاین

پرسیدی؟ بعدشم که باید نظر منو میی بری نخواستمیخودت تنهایی هم  اصال  خودت بردی.

و مهاحرفکنار خیابون پارک کرد تا  روماشین زمانهمکردی) رفتیم اونجا منو به کل فراموش

یدار ب اآلننگاه هم به من ننداختی بدونی از صبح تا  هیبشنوه( غرق تعریف کردن و بازی شدی 

هم باشن یا اگه نباشن ما باید بریم  خوایم بریم باید اینامی هر جاچرا  اصال  ..امخستهبودم و 

شبم  ساعت از دوازده اآلن؟ ببین واقعا  نباشن  دوستانتبریم که  جایی هیپیششون؟یعنی نمیشه 

خمیازه بکشم و حس و حال  هابچهگذشته باید ساعت هفت از خواب بیدار بشم و فردا پیش 

 ..نداشته باشم

 .فتادمزدن می نفسنفسبه  شدممیعصبی  هر وقت.زدممی نفسنفسسکوت کردم و تند 

ن م واقعا  شده بود سکوت کرد به حرف اومد و گفت:مهتاب! علیرضا که تا وقتی حرفم تمام ن

دونستم که ناراحت شدی.فکر کردم مشکلی نداری و خودتم دوست داری که همیشه تو این نمی

احترامی بهت نبوده.مهدی خیلی اصرار کرد دیگه گفتم باشه فکر قصدم بی اصال  جمع باشیم. من 

کنه حبت کردن میشه ساعت رو فراموش میکردم توام قبول داری عزیزم. خب آدم گرم ص

 .ایدونم تو چقدر خستهوگرنه من می

 پیش میاد.من و اوقات بعضیخوام تو جمع دوستانه باشیم؟ بعدشم کی گفته که من همیشه می
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های من هستن.فقط داریم و بهترین رفیق هم رفاقت ی طوالنی هست که باهاسالمهدی و طاها 

 .نم توام باشی همیندوست داشتم وقتی کنارشو

 ..تونستم حرفی بزنماز دستش ناراحت بودم و نمی

 .گرفت و بوسید دست مواومد نزدیکم.

 میشه ازم ناراحت نباشی؟میشه منو ببخشی مهتابی؟_

دست گذاشت رو نقطه ضعفم و با جدیت و عصبانیت برگشتم سمتش و گفتم:من مهتابی نیستم 

 چرا متوجه نیستی؟

 ..دستشو به حالت تسلیم باال بردیهو زد زیر خنده و 

 .باشه باشه ببخشید ملکه خانم.تاج سر، همه داراییم،تمام وجودم ببخشید چیکار کنم یادم میره_

کردم که خندمو جمع کنم موفق نبودم. سریع از موقعیت  هر کاریاز حالتش خندم گرفت و 

 استفاده کرد و گفت:خندیدی،خندیدی دیگه َآشتی؟آره؟

 .دم و گفتم: نه از این خبرها نیستسرمو تکون دا

خندیدی یعنی آشتی کردیم دیگه..اگه قهر کنی من دیونه میشم بعد میرم معتاد میشم  اآلنچرا تو _

 !دیگه باید بیای از کنار خیابون منو جمع کنیا

 !ولی باید قول بدی از این به بعد رعایت کنی ..واقعا  ای خیلی دیونه_

 .کنید.دیگه تکرار نمیشه سرورمچشم،چشم،چشم،چشم.شما امر _

 .روشن کرد و پاشوگذاشت رو پدال گاز که ماشین از جاش کنده شد روماشین

رو باز کنم و بعد در هم خداحافظی کردیم. منتظر موند با کلید  جلو در خونمون نگه داشت و با

 .بره. داخل حیاط شدم و دستی براش تکون دادم و در رو بستم

-دونم چجور لباسو بی سروصدا رفتم داخل اتاق.نمی آرومهای ن و با قدممامان بابا خواب بود

 .شدم هوشبیهامو عوض کردم و چجور سرمو گذاشتم رو بالشت که 

  

 

 

 

 

 

 

https://forum.98iia.com/topic/2240-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8-faribam7/?do=showReactionsComment&comment=46496&reaction=1
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 22فصل

 

تونستم به اشت و میام مشکلی ندم خان بابا با مرخصی سه روزهدادمیکه احتمال  طورهمون 

یرضا برم!یک روز قبل از سفر به آرایشگاه رفتم و موهام رو چتری کوتاه اولین سفر با عل

 !که علیرضا دوست داشت طورهمون کردم،

 

چمدون کوچیک داشتم که گذاشت داخل  هیساعت هفت صبح بود که علیرضا اومد دنبالم. 

ی هایهز زیر قرآن رد شدیم.بعد از توصماشین. مامان و بابا برای بدرقه تو کوچه ایستادن و ا

 !زیاد و دعای خیرشون خداحافظی کردیم و رفتیم

 !نواخت ایبوسهگرفت و  دست مو

 !مهتاب خیلی خوشگل شدی_

 ..خوشگل بودم آقا_

م به این زودی بخوای موهاتو کردمیتر شدی..فکر نخندید و گفت:منظورم اینکه خوشگل آروم

 ..من کوتاه کنی به خاطر

-ینازدم.وقتی ببینم تو دوست داری و خوشحال میشی چرا کوتاه که نکردم فقط جلوشو چتری _

 نکنم؟ رو رکا

 !خوام کاری کنی که خودتم دوست داشته باشی فقط برای من نباشهمن می_

ضایت تو برام از هر و اینو بدون که خوشحالی و ر دممیکاری خالف میل باطنیم انجام ن _

 .ترهچیزی با ارزش

 !شدممیم فکر کنم آخر معتاد رسیدمیت نتو بهترین همسر دنیایی.اگه به_
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 .جا کردی که معتاد بشیبه بازوش و با اخم تصنعی گفتم:بیزدم  آروم

 .مرسیدمی؟گفتم اگه بهت نزنیمیچرا ،آخ_

 چیه که میگی؟ هاحرفحاال ک رسیدی این _

 !خوام.خودمون هستیما دست بزنم داریباشه اشتباه کردم،معذرت می_

 !،پس حواست باشه خوریمید بزنی یا کار بدی انجام بدی کتک آره هر وقت حرف ب_

 .ولی حاال خالفش ثابت شده بردمیخندید و گفت:قدیم زن از مرد حساب 

تغییر کرده.دیگه نه  چیز همهزمان قدیم واسه خودشون بوده و خیلی هم خوشبخت بودن حاال _

 .مرد زورگو و خودخواه هست و نه زن تسلیم و مطیع

موهاتو کوتاه نکن.مو بلند خیلی  وقتهیچهای خودشو داشته!راستی هر زمان معیاردرسته _

 !بیشتر ببری روماچتری بزن دل  اوقات بعضیبهت میاد و زیبا میشی.فقط 

 .چشم.خودمم مو کوتاه دوست ندارم_

 .آفرین خانمم_

 واسه خونه کی میریم؟ _

 .ان شاهلل از سفر که برگشتیم میریم خونه ببینیم_

رهن بگیریم بعد  دو سالتونیم یکی هستی می فشار تحتخیلی  دونم تو االنزیزم من میع_

 .بخریم

واسه کی؟واسه تو.خواهرام که سر خونه زندگی خودشون هستن. بابا  کنممیکار  همه اینمن _

از پس مخارج خودشون برمیان.اوضاع هم دیگه  فروشیکتابمامان هم با حقوق بازنشستگی و 

و تر خونه بخریم بهتره.ته گرونی بیشتر میشه پس هر چی زودق نیست سال به سال دارمثل ساب

 .به این چیزها فکر نکن

پول دارو  طورهمینخانواده پارسا هستی و  خرجکمکدونم چند ساله ندونه من که می هر کی_

 .و درمان مادرت

ا هش گفت:عزیزم اینت و گذاشت رو قلبگرف دست موبهم نگاه کرد، محبت باسرشو چرخوند و 

 شن!تو قلب منی،زندگی منیفشاری رو من نمیارن و حتی باعث و بانی پیشرفت و برکت من می

رو محیا  چیز همهتونم اجازه بدم سختی بکشی؟ هر طور شده واسه خوشبختیمون چطور می

 !رو بسپار به خدا چیز همه.کنممی

و امید شدم!آرامش،مهربونی،صداقت و  تپیدن قلبش به تمام وجودم رخنه انداخت،سراسر عشق

بخشید و فراموش منت بود. می.همیشه بخشنده بیکردمیپاکی تو وجود علیرضا معنی پیدا 

 .بخشید و شرطی نمی گذاشت،میکردمی
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که چقدر خدا دوستم داشته علیرضا رو بهم هدیه داد،کسی که  گفتممیگاهی اوقات با خودم 

خدا حواسش بهم باشه تا این نعمت رو  خواستممیمیاره و همیشه فرشته هم در برابر پاکیش کم 

 !از دست ندم

 .های جاده و سه ساعت مسافت به بوشهر رسیدیمبعد از عبور از پیج و خم

ده هاش رو رزرو کراز قبل یکی از سوییتکه هوا شرجی و نسبتا گرم بود..اول رفتیم به هتلی 

 یم..بود

 

 .ز هتل اومدیم بیرون و خواستیم شهر رو ببینیمبود که اظهر ساعت شش بعد از 

 .تصمیم گرفتیم اولین جایی که میریم دریا باشه

ای شهر هری جابه جا بشیم و از دیدن جاذبهچون شهر رو بلد نبودیم تصمیم گرفتیم با تاکسی شه

 ..لذت ببریم

ام آدم دریا به مش بوی شرجی و راحتیبهکنار دریا پیاده شدیم و با فاصله یکی دو کیلومتری هم 

بی خود شدم و سمت دریا دوییدم..کفشم پر شد از شن و ماسه  .با دیدن ساحل از خودمرسیدمی

کوبیدم تا وقتی که رسیدم به دریا و تر به زمین میهمیت به این مسئله قدم هامو محکمااما بی

که داشتم دریا  طورهمینایستادم.محو موج و عظمتش شدم،عظمتی همراه با سکوت و پهناوری! 

 .م علیرضا هم رسید و کنارم ایستادکردمیرو تماشا 

 .دریا دوست داری وگرنه زودتر میوردمت قدرایندونستم نمی_

دوست دارم؟عاشق دریام!صدای موج هارو می شنوی؟باهات حرف میزنن!این پهناوری و  _

 !تو خودش غرق می کنه روتو؟ بینیمیبزرگیشو 

 .لوارش و مثل من خیره به دریا شددستشو گذاشت تو جیب ش

 ..بزرگ و قشنگه واقعا  دریا _

 .سه سالی شده که نتونستم بیام_

 !سرت اومدیهم بااما بعد از سه سال _

 .اومدم  و گفتم:آره با تو که همه وجودمی لبخند زدم

 .بازوشو گرفتم و بهش تکیه دادم

 علیرضا تا بعد از غروب بمونیم؟_

 ؟بمونیم عزیزم ولی چرا_

 .تو غروب آفتاب رو از اینجا ببینم خواد بادلم می_

 !عزیزم ولی هنوز مونده تا غروب یکم بریم دور بزنیم دوباره بیایم حتما  باشه _
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های زیادی اومده بودن و داشتن زدیم. خانوادهرو گرفته بودیم و تو ساحل قدم میدست همدیگه 

داشتم اما عالقه به شنا کردن و خیس شدن دریا رو خیلی دوست  که اینوندن. با گذرمیخوش 

 م پیشمونکردمینداشتم،وقتی به بعدش که با چه سر و وضعی از آب دریا میام بیرون فکر 

 !مشدمی

و از هنرشون ذوق  کردنمیهای شنی درست یادی با کمک پدر و مادرشون مجسمهی زهابچه

بیشتر لذت  شدمیی داشت که . کنار دریا برخالف داخل شهر هوای خنک و دلپذیرکردنمی

 !برد

و سمبوسه  فالفل زدیممیکه قدم  طورهمینکیوسکی ایستادیم و فالفل و سمبوسه گرفتیم. هیکنار 

 .یمخوردمیبه همراه سس تندی که داشت 

ام سس زیادی ریختم ولی اولین گازی که زدم دهنم تندی مشکلی نداشتم و روی سمبوسه با

دهنم رو ،دهنم بود بیرون ریختم و با دست مون شدم. هر چی که توسوخت و از کرده خودم پشی

 .نفس همشو سر کشیدم هی.بطری آبی که دست علیرضا بود ازش گرفتم و زدممی  باد

 بود کردی؟ کاریچهن ای دیوانه_

 ..هام جمع شده بودسوخت و اشک تو چشمهنوز دهنم می

 !آخ علیرضا سوختم. چقدر تند بود_

 ی تند نباشه؟خواستمیاس مش سمبوسهخب عزیزم اس_

 .منظورم سمبوسه نبود که سسه چقدر تند بود_

دیگه جای تو بود بدتر از این سرش  هر کیهمشو ریختی رو سمبوسه و گذاشتی دهنت.._

 ..اول یکم از سسش بچش ببین تندیش چطوره بعد خالیش کنمدومی

 .خورم.حاال حواسم نبوداولین بار نیست که می_

 ت تو چیکار کنم آخه؟از دس_

 .هیچی بده سمبوسه و فالفل بخورم_

 با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:چی؟ درس عبرت نگرفتی؟

 .خورممی طوریهمینعزیزم سس نمیریزم _

 !تو!؟هان؟ کارهایچیکار کنم از  _

 ..هیچی بخند_

واسم جمع اینو که گفتم سرشو تکون داد و خندید. دوباره شروع کردم به خوردن اما اینبار ح

 .شدنمیای پیدا مزه همچنین که بوشهر بود هیچ جای دیگه ایبوسهفالفل،سم واقعا  بود.

و به تنم ه مسرد بود ک قدرایندست گرفتم،پاچه شلوارم زدم باال و رفتم تو آب. آب دریا  کفشم رو
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 !بخشآرامشام پرید اما سیخ شد و برق از کله

.خنکی آب و کردیممیکه در پیش داشتیم صحبت  ایندهآیهم قدم زدیم و از  دریا رو با عرض

رو تکمیل کرده بود.با نزدیک شدن به  چیزهمهچنین هوا،کنار علیرضا برای اولین بار،هم

 .ها نشستیمریا بیرون اومدیم و رفتیم روی شنغروب آفتاب،از د

م شن کشید که رو به روی خورشید نشسته بودیم با انگشتم جلو پامون قلبی روی طورهمین

 .ونوشتم:علیرضا و مهتاب

 .علیرضا هم با دیدن نقاشیم قلبی کنارش کشید و نوشت عشق ابدی من،مهتاب

 .ام حلقه کردو دور شونهر وهاش تکیه دادم و دستشبه باز

 علیرضا؟_

 جانم؟_

گن که موقع طلوع و یا غروب خورشید،باریدن برف و بارون یا باد و نسیم اگه آرزو شنیدم می_

 !ورده میشهآآرزوت بر حتما  ی کن

 پس آرزو کنیم؟_

 !آره بهترین موقعست برای آرزو کردن_

 !به خورشید خیره شد و بعد از چند لحظه سکوت گفت:خب من آرزو کردم

 جدی؟چی گفتی؟_

 .ورده نمیشهآدیگه آرزو گفتن نداره.اگه بگی برنه _

 !اذیت نکن بگو_

 .نمیگم عزیزم اصرار نکن_

 .من باید بدونم خیلی نامردی خب_

 چرا باید بدونی؟_

 .باید بدونم دیگه تو روخب آرزو _

 .ورده شد خودم بهت میگمآنخیر هر وقت بر_

 .خیلی بدی_

 .نظر لطفته_

-شدم و تو دلم گفتم:خدایا ازت می بار من به خورشید در حال غروب خیرهجوابش ندادم و این

روزهای خوبمون  وقت هیچا بمونم و شاد کنار علیرض قدر همینخوشبخت، قدر همینخوام 

 .نشیم از هم جدا وقت هیچتموم نشه،

 .خواستم کنجکاویش رو تحریک کنم و با لحن خاصی گفتم:منم آرزو کردم
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 .ورده بشهآان شاهلل بر_

ه حرصی شدم ک قدراینم حاال بخواد بپرسه ولی نپرسید،کردمیخیال!فکر چقدر خونسرد و بی

 .با لبخند جوابم داد نیشگونش گرفتم اما فقط

ما ا شدمیبیشتر تو دریا غرق  طورهمون ،ترنزدیکخورشید هر چی بیشتر داشت به غروبش 

،سفید و نقره کجا!رنگ نارنجی،قرمز،زرد،آبی هاآدمغرق شدن خورشید کجا و غرق شدن ما 

 .کردمیمحو زیباییش  روآدمهای کنارش گرفته بودن ای که خورشید و ابر

هام و با وزیدن باد مالیم موهام روی صورت علیرضا افتاده بود روی شونه ز سرمشالم ا

 .موهامو جمع کردم و به پشت انداختم آرومنشست،

 چرا موهاتو پس زدی؟_

 .ی عزیزمشدمیرو صورتت ریختن.اذیت _

مگه میشه این لطافت و نوازش منو اذیت کنه؟بذار موهات تا همیشه رو صورتم بمونن که _

 .مبیشتر بسوز

-ه و دوباره سرمو گذاشتم روی شونهسرمو بلند کردم تا موهام با هدایت باد به جلو ریخته بش

و با  زدمی ایبوسهریخت که رو صورتش می هر بارو  کردنمیهاش. موهامم واسش دلبری 

رو خیلی دوست داشتم و به اوج دلدادگی  کردمی. کاری که کردمینوازش  آرومدست 

 .رسیدممی

 کنه؟دونی چرا خورشید غروب میمی مهتاب_

 !واسه شب_

 ..نه_

 پس واسه چی؟_

کنه تا مهتاب طلوع کنه. همه منتظر طلوع خورشیدن واسه طلوع مهتاب! خورشید غروب می_

تا روزشون رو شروع  دهمیو قدرت  انرژی هاآدمکه به قدرته،اون   که نیرومند و باچون اون  

تا  دهمیابم هستم،چون این مهتاب هست که به من قدرت کنن.اما من همیشه منتظر طلوع مهت

بتونم از پس هر سختی و دشواری بر بیام.این مهتاب هست که برام روشنایی میاره و منو از 

 !. در واقع خورشید در انتظار مهتاب هستدهمیتاریکی و ظلمت نجات 

یشتر و من ب کردمیبم فرو تیری که با زهر عشق آغشته شده بود به قل گفتمیای که با هر کلمه

ها،کنار روی شن خواستممیحرف بزنم فقط  خواستمیم.دلم نکردمیبرای این احساس تب 

 !دریا،در محضر غروب خورشید و در آغوش یار باشم و زندگی رو تو لحظه زندگی کنم

 .نیم ساعت از غروب گذشت که از دریا خداحافظی کردیم
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یرضا .علکردیممیی سوار دوچرخهکرایه گرفتیم و تو پارک به پارک تیوی رفتیم. دو دوچرخه 

ی یاد بگیرم. سواردوچرخهنتونستم  وقتهیچخیلی راحت و مسلط میروند برعکس من که 

 .های زیادی بودن که سوار دوچرخه و اسکیت بودنجوون

ا ادی بیم. خاطره شبی که تو پارک آزخندیدمیو  گفتیممیزدیم و کنار همدیگه رکاب می آروم

-چشم،طور خورد زمین براش تعریف کردمی کردیم و سحر اونسوار دوچرخهسحر و مهسا 

 .خندیدمیایستاد، ایدقیقه چنداز اشک پر شد و برای هاش 

 !بین خنده گفت:این سحر خیلی شیطونه نقطه مقابل مجیده

مون بچگیش آره بیچاره داداشم خیلی آرومه اما این سحر دست همه رو از پشت بسته.از ه_

 .بود طورهمین

 .عاشقش شده حتما  همین پر انرژی بودنش  به خاطرخیلی خانم متشخص و خوبیه.مجیدم _

خاطرات گذشته بدجور دلم  یادآوری،کسی رو گرفت که بهش شور و هیجان بده)با دقیقا  _

 .هواشون کرد( چقدر دلم براشون تنگ شده

 مگه باهم در تماس نیستید؟_

ها که رفع دلتنگی ن چیزایفایده.اما خب چه کنیممیهم صحبت  ق ایمیل باچرا مرتب از طری_

 .نمیکنه

 .هستن موفق باشن هر جا_

 .ان شاهلل_

 کامال  تو پارک رفتیم شام خوردیم.اونم یک شام  رویپیادهی و سوار دوچرخهبعد از 

 !جنوبی،ماهی کبابی

ی کنار دریا،بوی دریا و هوس ماهی اما مگه میشه بندر باش خوردممیخیلی چسپید.زیاد ماهی ن

 کبابی نکنی؟

کردیم تا بیشتر با شهر آشنا بشیم.ساعت نزدیک یازده شب شد که  رویپیادهچند خیابون رو 

 ظهر از عدبو تا  مهای بیشتر آماده بشیکنیم و واسه فردا با دیدن جاذبه تحرفتیم به هتل که استرا

 .استراحت کردیم

علی  رئیسهایی که از دالوری قدیمی بوشهر رفتیم..موزه محلهروز دوم به دیدن موزه و 

های ارزشمندی در خود جای گذاشته بود. کسی که با یارانش تونست در دلواری و یارانش نماد

ها بایسته و اجازه نده به خاک و ناموسش دست درازی برابر استعمار و زورگویی انگلیسی

کی به دشمن سرزمینمون ز ضربه محکم و مهلکنن!کسی که با نیرو و تجهیزات کم و ناچی

که با نیرنگ و سیاست  نها دیده بودنان ضربه سنگینی از دلیری بوشهریها آنچزد!انگلیسی
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علی دلواری شلیک کرد..ما همیشه با  رئیسنفوذی فرستادن و از پشت به  هیانگلیسی خودشون 

 .یخ درس نگرفتیماز تار وقتهیچچوب خیانت خودمون شکست خوردیم اما حیف که 

 وقتهیچها کلی شور و هیجان گرفتم.رفتیم و با دیدن ساخت قایق و لنجموزه کشتی سازی هم 

هم اونجا بود که  راهنما هیهنرمندانه و زیبا وقت بذارن واسه ساخت لنج. قدر اینم کردمیفکر ن

نستم تونمی  وگفت لنج رو از اسکلت مرغ می سازن و ازش الگو گرفتن.برام خیلی عجیب بود 

اسکلت مرغ کامل رو بهم نشون داد و کنار اسکلت لنج در حال ساخت  هیکنم که وقتی  تصورش

 .گذاشت متوجه زیبایی و عمل طریقه ساخت لنج شدم

های تنگ و چوبی که هنوز مونده بودن،با کوچههای سفید و درهای محله قدیمی بوشهر با خونه

به  روآدمهای هاللی و رنگ رنگی ای تابستون و پنجرهبرباریک،خونه هایی که بادگیر داشتن 

 ار طبقه، خیلی جالب بود نمای خونهایی که یا دو طبقه بودن یا چه. خونهبردمیها گذشته

جور درونگرا بود و در عین حال برونگرا!حیاط مرکزی که دور تا دورش  هیهاشون 

میخی و  هایگلبزرگ چوبی که با نقش انبار بود.درهای دو لنگه ،باغچه،مطبخ و آبهااتاق

 .کوبه تزیین شده بود

های پر جمعیت که خانم خونه ماهی هاتو ببندی و خانوادهوسط حیاط بایستی چشم شدمیهنوزم 

ه این بتازه با سبزی گشنیز،پیاز و سیر درحال تفت دادن بود برای شام خانواده تجسم کنی و 

  !بزنیاز ته دل لبخند  زندگی گرم و با صفا

سر و فرزندانش واسه همیشه تو هم باهای قدیم بوشهر آدم دوست داشت با دیدن محله و عمارت

 !این محله سکونت بگیره و از بوی شرجی و دریا لذت ببره

حسابی از دیدن معماری و زیبایی لذت بردیم رفتیم به بازار قدیم،اونجا  کهاینبعد از 

 .از محله قدیم نداشت کمی دست هم

و آقایونی که ماهی و میگو،سبدهای مختلف،حصیر که با برگ خشک شده نخل بافته  هاانمخ

و آدمو دیونه  رسیدمیبودن می فروختن.خرما،رطب و ارده که از فاصله زیادم بوش به مشام 

 !فروختنو میر با صدای بلند و لهجه قشنگشون اجناس خودشون کردمی

 .ی خودش قانع بودوزر بههر کسی چیزی واسه فروش داشت و 

 !حصیری خرید و گذاشت رو سرم تا آفتاب کمتر اذیتم کنه هکالعلیرضا 

ای به شهرشون اومدی با مهربونی و صداقت بیشتری باهات دونستن که از شهر دیگهوقتی می

 !تری به گردش و خریدش برسهخیال راحتبا آدم  شدمیکه همین باعث  کردنمیبرخورد 

 نوانع به کردیممیو به بازار نگاه  زدیممیکه قدم  طورهمینب گرفتیم و بسته کوچیک رط هی

 .کردیممیتنقالت استفاده 
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از بازار بیرون رفتیم و با پیشنهاد راننده تاکسی به باغ پرندگان رفتیم تا از دیدن پرندگان هم 

 .نگذشته باشیم

ره بسازه..بوستانی با درختان تونست بیاد و خاطوم رایگان بود و هر کسی میباغی که برای عم

گفت کل بوستان رو سایه انداخته بود و خیلی نگران گرمی هوا و آفتاب  شدمیبزرگ و بلند که 

ای رنگی ذوق زده شدم و بسته ه. با دیدن طوطیشدمینبودیم. انواع و اقسام پرندگان دیده 

که  یمحلبیه بخورن اما با مشت ریختم داخل قفسشون و منتظر موندم ک هیای که دستم بود تخمه

خیالشونم  نبهم کردن تو ذوقم خورد و ازشون ناراحت شدم.هرچی صدا زدم و تعارف کردم عی

-ها رو میبینن و انگار خجالت میدارن تخمه دیدممیم کردمینبود اما رد نگاهشون که دنبال 

 یم تا با خیال راحتتنهاشون گذاشتاطر خهمین ه کشن و منتظرن ما بریم و بعد حمله ور بشن ب

 .تخمه بشکونن

 ستادم تا ببینم طاووسای دقیقه چندها رو دیدیم و در آخر به قفس طاووس رسیدیم. تمام پرنده

امیدم کرد و بهش پشت کردم.دو،سه قدم  کنه یا نه اما اونم ناحداقل پر و بالشو واسمون باز می

 ..رفتم عقب که با صدای علیرضا برگشتم

 !برگرد نگاه کن پراشو باز کردمهتاب،مهتاب _

جام  مختلفی داشت سر هایرنگبا ناباوری برگشتم و با دیدن پرهای باز شده طاووس که 

 .میخکوب شدم

 پیش نیومده بود از نزدیک وقت هیچیکم دور زد و چند قدم حرکت کرد تا بیشتر دلربایی کنه. 

ا م امکردمینزدم و خیره نگاهش  شاهد چنین صحنه ای باشم. تا وقتی که پرهاش باز بود پلک

 تو باغ ایدقیقه چندخیلی نگذشت که با تکونی که به خودش داد پرهاش جمع شد و نشست. 

 .موندیم و رفتیم

های زیادی رو خط دریایی شهر وجود داشت و رفتیم کنار دریا.کافه و رستوران شب دوباره 

-یجان بیشتری به ساحل و مردم میه های دریایی شور واز و صدای مرغبا پرو اوقاتبعضی

 .بخشید

تونست بشینه و کس دوست داشت می رو چیده بودن و هریی که داخل پیادههاصندلیمیز و 

دادیم.وقتی شام شام میز و صندلی دو نفره انتخاب کردیم و سفارش  هیهم  سفارش بده،ما

  .کردیممیخوردنمون تمام شد همونجا نشستیم و به دریا نگاه 

 .یمفتگرمیبودم و عکس  آوردهردم به علیرضا و با حسرت گفتم:کاش دوربین عکاسیم رو رو ک

 .عزیزم عکس که گرفتیم_

 .نه آخه دوربین موبایل که کیفیت نداره_
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 .خب به هر حال یادگاری خوبی هست دیگه_

 .آره یادت باشه رفتیم هتل همشو واسم بلوتوث کنی که این_

 .چشم_

 .عالم خودش غرق شده بود،بازوشو گرفتم و تکیه زدم نگاهی بهش انداختم تو

 ؟کنیمیداری به چی فکر _

 با لبخند سرشو گذاشت کنار سرم و گفت:راستشو بگم؟

 !آره_

ال ده س اصال   کهاینکه ده سال بعد زندگیمون چه شکلی میشه!به  کردممیداشتم به این فکر _

 !آرومدیگه زنده هستیم؟همین قدر خوشبخت،همین قدر 

 مون چجوری میشه؟خوای بگم ده سال دیگهتر گرفتم و با اطمینان گفتم:میبازوشو محکم

 شه بنظرت؟چجوری می_

مون خیلی و ادامه دادم(ده سال دیگه با بچهدو خندیدیم  هووم..خب جونم واست بگه)هر_

 .که نشستیم هستیم جاییهمین دقیقا  ،اآلنتر از تر و شادخوشبخت

 محکم دست موو پیشونیمو بوسید. زدمیهاش برق دنیارو بهش دادن،چشم حرفی که زدمانگار 

 .دادمیگرفت و نوازش 

ر از تک ندارم ده سال دیگه خیلی خوشبختتونستم بشنوم رو گفتی!منم شبهترین حرفی که می_

 بچه داشته باشیم؟ چند تاهستیم.راستی تو دوست داری  اآلن

 .من؟اگه به من باشه که میگم یکی_

 دونه؟ هیقط ف_

 ؟چند تاپس _

 .حداقل چهارتا_

 .گشاد برگشتم سمتش و بهش نگاه کردم هایچشمبا تعجب و 

 چی؟حداقل چهارتا؟ درست شنیدم؟_

 !با خنده گفت:آره عزیزم. فرزند بیشتر زندگی بهتر

 .مگه من ماشین جوجه کشی هستم؟آدم یکی داشته باشه از پسش بربیاد کافیه_

 !ه باشه از پسش بربیادم کافیهتا داشت خب آدم چهار_

گفتم:خیلی بدجنسی.اون وقت تو دیگه منو دوست  اشسینهزدم به  آروماز حرفش خندم گرفت و 

،اگرم دختر باشه که دیگه هیچی مهتاب کنیمیت خرج هابچهنداری و همه محبتت واسه 

 کیه؟عشق کیه؟زن کیه؟



 
 
 

 ) 392( 

نودهشتیاکاربر   در انتظار مهتاب _خورشید   

در انتظار مهتابخورشید    www.98iia.com 

 

خوام.حاال اگرم واسم بچه بیاری میو گفت:من از تو فقط خودت رو دستم رو گذاشت رو قلبش 

بچه باعث نمیشه عشقم به تو کم بشه و  وقت هیچدیگه دیونه عالم میشم.چه یکی چه ده تا 

مونی.بچه آخرش میره سر ام باقی میمهتابم،عشقم،همسرم،خانم خونهفراموشت کنم. تو همیشه 

 .یممونواسه همیشه برای هم می خونه زندگی خودش این من و توییم که

 .بوسیدم آرومو  آوردمدستشو سمت لبم 

عشق و محبت انصاف نیست..تو  همهاین.مهربونی و صداقت انصاف نیست همهاینعلیرضا  _

 .منو از برزخ و جهنم نجات و عشق رو بهم هدیه دادی

در واقع تو منو از دنیای تنهایی و تاریکی نجات دادی،تو عشق رو بهم بخشیدی و اجازه دادی _

 .عاشقت بشم رطواین

 !برام نگه داره علیرضا تو روخدا _

 !برام نگه داره مهتاب تو روخدا  _

تو نشون ی و با نمکیطبعشوخدوتایی زدیم زیر خنده و بین خنده گفتم:خیلی بدجنسی. تهش باید  

 بدی،هان؟

 .خب دیگه من دوست دارم همیشه بخندی_

 !در کنار تو گریه و غم واسم حرومه،حروم_

 ..یمدش بلندرفت و گ دست مو

 .خب دیگه بریم هتل حسابی امروز خوش گذروندیم_

 .حیف که تا فردا بیشتر اینجا نیستیم_

 .ان شاهلل از این به بعد زود به زود میایم عزیزم _

 .مهربونی قدراینمن فدات بشم که  _

 !لبخندی زد و به راهمون ادامه دادیم.کنار خیابون سوار تاکسی و راهی هتل شدیم

 

روز سوم هم با خداحافظی از دریا و ساحل،با مردم خوب،خاطرات قشنگ،شرجی و باد گرمش 

 عدببه یادگار ببریم خداحافظی کردیم و  داشتنیدوستو همه اتفاقاتی که باعث شدن از این شهر 

حرکت کردیم به سمت شیراز.سه روزی که بوشهر بودیم هر روزش علیرضا شاخه گل  ظهر از

 ر انداختمتا به عهدش وفادار بمونه منم سه شاخه گلی که نگه داشتم روز آخ تگرفمیرز برام 

 !فقط ازش خواستم دوباره بخواد من و عشقم بیایم به مالقتش،تو دریا و تقدیمش کردم

از پیج و خم جاده کوهستانی که پر   و های زیبا و طوالنی که تو مسیر بوددوباره از نخلستون

 !ه شیراز رسیدیمبود از دره گذشتیم تا ب
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ر پداومد داخل و کنار  ایدقیقه چندده شب بود که علیرضا جلوی خونمون ایستاد.  حدودا  ساعت 

 .ونشو مادرم نشست و بعد رفت خونه

هایی که واسه خانواده گرفته بودم باز کردم و دادم.سوغاتی واسه خانواده مهسا هم جدا سوغاتی

 خستگی مسافتی که داشتیم دلم نمیومد زود وجود بان بده. گرفته بودم و گذاشتم پیش مامان بهشو

ون تعریف کردم که خیلی برم تو اتاقم و دو ساعت کنار مامان،بابا نشستم و از سفر براش

 خوشحال شد
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 23فصل

 

یک هفته از برگشتنمون گذشت و جنسیت بچه مهسا هم مشخص شد و دوباره صاحب نوه پسر 

 !ها مهم سالمتی بچه هستهسا و به قول تمام مادر.به قول مشدیم

ای که خونه پدریم بود،اما با متراژ و قیمتی که که دنبال خونه بودیم.نزدیک منطقهدو روزی بود 

 .تونستیم پیدا کنیم و واسه انتخاب محدودیت داشتیمخونه مناسبی نمی خواستیممی

مگه  تگفمیو  کردمیتراژ کمتر اما قبول نتر بریم با ممحله پایین گفتممیچی به علیرضا  هر

 !هاش برسهباید طبق خواسته خودش به خواسته ؟پس هر طور شدهکنهمیزندگی  چند بارآدم 

 .خونه خوب و باب میلمون پیدا کردیم هینزدیک سه هفته گذشت تا 

ده دقیقه عالی و تا خونه پدرم کمتر از  چیز همهکه دوست داشتیم و مد نظرمون بود. طورهمون 

 .مسافت داشت

ز ا اجبار بهدوباره سر قیمت دچار مشکل شدیم و پول کم داشتیم. با ناراحتی و  متأسفانهاما 

 .بگردیم شاید خونه دلخواهمون رو پیدا کنیمدوباره خریدش منصرف شدیم و تصمیم گرفتیم 

رضا ورد،علیشب که تو اتاقم مشغول کار با سیستم بودم گوشیم زنگ خ هیچند روزی گذشت و 

 ..بود،جواب دادم

 .سالم عزیزم_

 سالم خانم جان.خوبی؟_

 .به خوشی شما_

 ؟کنیمیمنم خوبم.چیکار _

 .پشت سیستم نشسته بودم عزیزم_

 مزاحمت شدم؟_

 .ترین آدمیمراحم واسماین حرف رو تکرار کردیا!تو نبینم دیگه _

 ..ببینمتونستم ش رو میعمیق ها و لبخندحتی از پشت خط هم برق چشم

 من به قربان شما.خب مهتاب وقت داری بریم بیرون؟_

 ؟کجا بریم؟اآلنبا تعجب به ساعت مچیم نگاه کردم ساعت نه شب بود گفتم:

 سوپرایزه..میای یا نه؟_

 یعنی اصرار کنم هم نمیگی؟_

 .گم عزیزمنه نمی_
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 !هاباز بدجنسیت فوران کرده_

 .این سوپرایزه نه بدجنسی_

زیزم.نیم ساعت دیگه در دونستم اصرارهام فایده نداره و گفتم:باشه عی میکنجکاوتر شدم ول

 !تون هستمخونه

 .بینمتمیپس _

 .فعال  _

تماس رو قطع کردم و سریع آماده شدم.به مامان اطالع دادم میرم پیش علیرضا و ممکنه شب 

 !هم برنگردم.چند روزی بود که ماشینش خراب شده و تو تعمیرگاه بود

ه طول کشید تا رسیدم. به گوشیش زنگ زدم و اومد داخل کوچه. انتظار داشتم بیاد چهل دقیق

 !شو من رانندگی کنمنو باز کرد و گفت:خب عزیزم پیادهسمت شاگرد بشینه ولی در سمت م

گیج و گنگ پیاده شدم و سمت شاگرد سوار شدم.چند دقیقه بعد گفت:خب سرتو به زانوهات 

 !بچسپون

 دم و گفتم:چرا؟؟چرا سرمو ببرم پایین؟بیشتر گیج و گنگ ش

 .جایی هیخوام ببرمت تو ببر حاال.می دلمعزیز_

 خوای ببریم؟گرفتم و با ترس پرسیدم:کجا می دل شورهلحظه  هی

ام خوبا خنده گفت:کجا ببرمت آخه؟ نمی مو کشید وبهم انداخت و متوجه ترسم شد.گونهنگاهی 

 .رو هم نگاه نکنو هیچ جایزم. تو سرتو ببر پایین بدزدمت عزکه 

 !کنمنمی رو رکااینخوای بری تا نگی کجا می_

 .مون خراب میشهاگه بگم برنامه_

 .تو بگو شاید خراب نشه_

 !دونم که میگم خراب میشه. سریع عزیزم نزدیکیممی_

ه اسرمو انداختم پایین.تو ر اجبار بهبه ذهنم نرسید و  چیزی هیچنگاهی به اطراف انداختم اما 

 .دادمیچی سئوال می پرسیدم که بدونم کجا میریم علیرضا به شوخی و مسخره جواب  هر

 .بندی و سرتو میاری باالهاتو میکه نگه داشت و گفت:خب رسیدیم.چشمدونم چقدر گذشت نمی

باال.صدای باز و بسته شدن در شنیدم.چند لحظه بعد در سمت خودم  آوردمچشممو بستم و سرم 

ه تو دست علیرضا بود و دستیم ک هیو  آرومهای گرفت بیرون اومدم. با قدم ت مودسباز شد و 

 ،حرکت کردیم. که به در و دیوار احتمالی نخورم دادممیام به سمت جلو تکون دست دیگه

صدای چرخیدن کلید تو در رو شنیدم و از در رد شدیم.بعدش سوار آسانسور شدیم و رفتیم 

س زدم شاید جشنی . حدشدمنمیبزنم که داریم کجا میریم متوجه  حدس خواستممیباال.هر چی 
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 ..خواد سوپرایزم کنه اما خب مناسبتی هم نبودواسم گرفته و می

 .دوباره صدای چرخیدن کلید داخل در شنیدم و رفتیم داخل

 ..رها کرد دست موچند قدم جلو رفتم و علیرضا 

 !هاتو باز کنیتونی چشم میخب خانم عجول حاال_

روم بود شاخ ه ب ای که روباز کردم و با تعجب از دیدن صحنههامو بین شک و تردید چشم

 .آوردمدر

ت با صاحب خونه ای که هفته پیش دیده بودیم و خیلی ازش خوشم اومده بود ولی سر قیمخونه

 ..هام سرازیر شدناراده از چشمو اشک شوق بی شدنمیباورم !به توافق نرسیدیم

 .و صورتشو غرق بوسه کردم زدممیلیرضا و جیغ پریدم بغل ع

 ..خونه خودمونه؟یعنی این اآلنکردی!این  رو رکااینیکم که به خودم اومدم گفتم:باورم نمیشه 

 ای که قراره تا ابدهست.خونه من و توبین حرفم پرید و با خوشحالی گفت:آره عزیزم.این خونه 

 .داخلش زندگی کنیم

قیمت بیاره  شدنمیا شک و تردید گفتم:ولی صاحب خونه که راضی به ذهنم زد و ب ایجرقه

 پایین پس چطور تونستی ؟

 !دعوام کنی ترسممیعزیزم اگه راستشو بگم _

 پشت چشمی براش نازک کردم و گفتم:چیکار کردی؟هان؟

 .هووم...ماشینم رو فروختم_

 حرفش روبتونم بهتر  بهش زل زدم.آب دهنمو قورت دادم تا با ناباوریبا حرفش خشکم زد و 

 ..هضم کنم

 !چیکار کردی؟؟_

 .فروختم رو ماشین_

 چند روز گذاشتی تعمیرگاه؟ رو ماشینبهم دروغ گفتی که _

 .سوپرایز بشی خواستممی.مجبور بودم عزیزم_

 .یکردمی رو رکااینخوام.تو نباید نمی جوریاینولی من _

 .وختن که چیزی نیستماشین فر کنممی هر کاریمن واسه خوشحالی تو _

تر نچند محله پایی رفتیممیفروختی تهش می تو پااما تو بهش نیاز داشتی.نباید وسیله زیر _

خوشحال باشم ناراحتم.اگه خانواده تو حتی خانواده  کهاین جای به اآلن واقعا  یم.گرفتمیخونه 

 .بیننکار کردی از چشم من میخودمم بدونن این

و حرفی بزنه.بعدشم خانوادم اطالع دارن و قرار نیست تو زندگی کسی حق نداره به ت_
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 آخه؟ کنیمیفکرتو درگیر  قدراینشخصیمون و تصمیماتمون دخالت کنن.تو چرا 

تونی تو وسیله نداری چطور می اآلندرست نیست. اصال  علیرضا این کاری که کردی _

خودم فرقی نداره اما به هر حال تو کارهاتو انجام بدی؟ببین ماشین من چه زیر پای تو باشه چه 

 .من راضی نیستم.اگه هنوز ثبت نکردید بگو پشیمون شدیم کردیمی رو رکاایننباید 

-بی هاشچسپوند به پیشونیم که حرارت نقس دوتا دستشو گذاشت رو صورتم و پیشونیش رو

 ..قرارم کرد

 .چندماه دیگه ماشینشده متمامیشه ادامه ندی؟ من این خونه رو گرفتم و  دلمعزیزمهتابم!_

 .خوام فقط خوشحال باشی و بخندیازت می اآلن.اصال  فکرش نکن  گیرممی

 ..چشمم بسته بود و توان باز شدنش نداشتم

 هر کاریتونم خوشحال باشم.تو داری واسه خوشحالی من نیست ته دلم نمی آروماما ته دلم _

 !ام همینخوط خودت رو میولی باید بدونی که من فق کنیمی

خوام مهتابم. میشه دیگه راجبش بحث نم.منم از تو فقط آرامش و عشق میدودونم،میمی_

 .هایی که نزدیکهروزبههای خوبمون فکر کنیم روز بهنکنیم؟بیا 

 ................اما_

 

                             ********************************** 

 

چطور خونه گرفتیم  کهاینبابا از و بعد از باخبر شدن مامان  زدممیکه حدس  طورهمون 

هیچ ضرر و آسیبی بهش  که اینناراحت شدن و دعوامون کردن اما علیرضا خیالشون رو از 

 .وارد نشده،راحت کرد

مونده بود که قرار شد اول خرید سیسمونی مهسا رو انجام بدیم بعد واسه من. مهسا  جهیزیهفقط 

همین تصمیم گرفتیم تا  به خاطرتونست زیاد فعالیت کنه،داشت و نمی ریبارداری پر خط

 .اش رو کامل کنیمتر نشده سیسمونی بچهسنگین

 

یز های پایو در مقابل نفس شدمیهای آخرش نزدیک ابستون بود.دوباره شهریور به نفساواخر ت

 .آورد،کم میگرفتمیجون بیشتری  رفتهرفته

 !شروع جهیزیهو خرید خرید سیسمونی تمام شد 

م و عصر با مامان کردمیگشتم خونه استراحت می از صبح تا ظهر که خونه امید بودم و بعد بر

روز همدیگه رو  م برم مغازه پیش علیرضا اما هرکردمیواسه خرید.دیگه وقت ن رفتممی

 .یمدیدمی
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وسواس و شوق  قدراین گفتممیخریدیم افتادم،بهش انی که داشتیم واسه مهسا جهاز مییاد زم

بذار نوبت خودت  گفتمیهیجان نداره!بهم  قدراینواسه چیه؟ چند تیکه ظرف و باقی چیزها که 

هارو واسه خونه ی میگیره آدم و دوست داره بهترینفهمی که چقدر حس خوببرسه اون وقت می

دت و حس عجیبی داشت.خرید وسایل خونه،خونه خو واقعا   گفتمیآیندش بگیره!راست 

تونه سرسری از سقف زندگی کنید؛پس چطور آدم می هیهم زیر  عشقت!که قراره همیشه با

 هیجان و شوقی آماده عروسیش بشه؟ هیچ بیکنارش رد و 

تا نظرش رو بدونم و  زدممیبه علیرضا زنگ  گرفتممیراهی واسه خرید قرار  اگه جایی تو دو

 !ن باشهدوست داشتم وسایل خونمون به سلیقه دونفرمو

 .پسندیدم که اونم دوست داشترنگ سبز و کرم میاز  اکثرا  

و در برابر سخت پسندی و وسواسی که داشتم  کردمیمامان بیچاره با کمر دردش باز همراهیم 

 .صبور بود تا با خیال آسوده انتخاب کنم

نتخاب دن و تونستیم اهم همراهیمون کر واسه خرید مبل،فرش و لوازم برقی پدر و علیرضا

،فقط منتظر شدمیداشت واسه عروسی مهیا  چیز ههم باتقریتری داشته باشیم.بهتر و راحت

 !تاریخ مراسم بودیم

 

 .آرایشگاه سر بزنیم چند تاقرار بود برم دنبال دآلرام تا به 

سالم و  باهمایستادم و بعد از چند لحظه اومد بیرون.سوار ماشین شد و  ونشکنار در خونه

 .کردیم یپرساحوال

 خب دآلرام خانم چه خبرا؟ _

 !سالمتی عزیزم.حسابی این روزها گرفتاری_

 دبع،کنممیآره،وقت سر خاروندم ندارم.صبح که میرم مرکز بعدش میام خونه یکم استراحت _

 .م گرفتار خریدظهر از

 .این قدر خودتو خسته نکن،خیلی الغر شدی _

دم و الغرتر شدم!وقتی واسه استراحت و تغذیه ،دوباره الغر شده بودم،الغر بوگفتمیراست 

ورد اما مجبور بودم که اعروسی هم بیشتر بهم فشار میاز سالم نداشتم.استرس و نگرانی قبل 

 .تا کارها زودتر پیش برن کنمتحمل

 .وقتی خواب و تغذیه مناسب نداشته باشی همین میشه دیگه_

من خودم میرم به خان بابا و مادر کمک نری مرکز  فعال  تونی که تابستونه می اآلنخب  _

 .کنممی

دور بمونم.مرکز منو خسته نمیکنه برعکس بهم  هابچهاز  قدراین. دلم طاقت نمیاره اصال  نه،_

 .ترین نعمتهبزرگ مادرو در کنار خان بابا و  هابچه. وجود دهمیانگیزه و انرژی 
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 ؟کنی کارخوای چیبعد از عروسی میاسه خودتم بذاری.دونم عزیزم اما تو باید وقتی ومی_

 ..صبح تا ظهر مرکز بعدم در خدمت داداش شمادممیبعد از عروسی هم همین روال رو ادامه _

 .لبخندی زد و گفت:خوشبحال داداشمون واال.بهتر از تو که گیرش نمیومد

 تونستم پیدا کنم.راستی چرا نوشین نیومد؟منم بهتر از اون رو نمی_

لش با ما فرق داره.سر از کاراش که در نمیاریم.گفت خونه فامیل شوهرش حا کال  نوشین _

 !چسپیده به اونها کال   کرده ازدواجدعوته. از وقتی این 

 .خوبی هستن هایآدمشوهرش   چیکارش داری؟خوبه که خانواده_

 !آره خب ولی این دیگه عجیب غریبه_

 و کم هستن؟ آروم قدراینشوهرت خانواده  کهاینخندیدم و گفتم:نکنه حسودیت میشه از 

 کی؟من؟_

 !پس نه،من_

خان بابا و مادر  واقعا  ای وصلت کردیم.خانواده چنینهم باکه  کنممیشکر  نخیر.همیشه خدارو_

مثل مامان بابای خودم میدونم.خیلی مهربون و دلسوزن.تازه کی گفته خانواده کم جمعیتی هستن؟ 

دونی و داری باهاشون زندگی و خودت که بهتر میو خواهر داره،تبرادر  همه ایننادر 

 ..اگه به حسادت باشه نوشین باید حسادتش گل کنهکنیمی

 اخمو و عبوسه؟ طورهمینای شیطون،زندگی با نادر چطوره؟تو خونه هم _

محبت کردن به خانواده بلده و  مهربونه که نگو!درسته آدم جدی و رسمی هست اما قدراین_

چطور برخورد کنه.تازه از این جدی بودن و مغرور بودنش خیلی خوشم  دونه کی و کجامی

 .میاد،جذابیتش رو میبره باالتر

 !خداروشکر.همیشه خوش باشید_

 مرسی عزیزم.راستی فهمیدی نسترن عموم از شوهرش جدا شد؟_

 ..با تعجب برگشتم سمت دآلرام و بهش نگاه کردم

 ؟کی؟واقعا  _

سوزه،سنی نداره ولی ید و دخترش رو گرفت.دلم براش میشای میشه.مهرش رو بخهفته یه_

نت س اصال  خوره،ن نکن این پسر بدرد تو نمیگفتمیمطلقه به حساب میاد.هرچی عمومینا بهش 

مناسب ازدواج نیست اما کو گوش شنوا!؟میگن آدم عاشق کور میشه،کر میشه و متوجه حقیقت 

موقع ظاهر خوب،وضع مالی خوب بود.البته شوهرش اون  طورهمیننیست،نسترن هم 

آسیاب سفید  تو ونکه الکی موهاش ترابزرگش عالی بود و آرزوی هر دختری اما خب چیزهمه

 ..رو بشناسنهاآدمتونن نکردن بهتر از ما می

فتادم و دل خوشی ازش نداشتم اما از شنیدم یاد اون اتفاق میاسم نسترن رو می هر بار که اینبا 

 چه دختری واقعا  زودی به بن بست رسیده و شکست بزرگی خورده ناراحت شدم.به این  که این

وقتی  قاتاوبعضیپیدا میشه تو سن شونزده سالگی بتونه تصمیم درست واسه زندگیش بگیره؟
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 ..تونن از پرتاب شدنش ممانعت کننینم نمآدم بخواد سقوط کنه خانواده و نزدیکا

 ؟کنهمیکجا زندگی  اآلنناراحت شدم. _

گن که چقدر گفتیم روز سرش غر میزنن و بهش می برگشته خونه عمو.زن عمو و عمو هم هر_

ته قدر سر کوفتش بزنن،درسیری اشتباست.به نظر من نباید ایننکن چقدر گفتیم این راه که م

دیگه وقت این کارها نیست.باید بهش امیدواری بدن تا خودشو زودتر پیدا  اآلناشتباه کرده اما 

 .کنه

 آره،سرکوفت زدن که مشکلی رو حل نمیکنه.شاغله یا نه؟_

ز بوتیک با یهچندسال پیش  هاشدوستخوشبختانه این قدر احماقت نداشت دیگه؛با یکی از _

م بهم گفت چند وقت بگذره بتونه پولی جمع کنه کردمیکردن.درآمدشم خوبه،باهاش که صحبت 

سال برگردم خونه پدری  همه اینبعد از سخته بخوام  گفتمیخونه واسه خودش بگیره، هیو 

 .بچه هیاونم با 

خب خداروشکر که دستش تو جیب خودشه.ان شاهلل مشکالتش حل بشه و بتونه از اول شروع  _

 .کنه

 ..ان شاهلل_

 

به چند آرایشگاه رفتیم و کارهاشون رو دیدیم که خیلی برام جذاب نبود.تصمیم گرفتیم روزهای 

م خانبرم پیش شهناز خواستمیاالخره یکی به دلم بشینه.خیلی دلم بعدم دوباره بریم تا ب

که قرار بود واسه مراسمی که  مدومیآرایشگری که چندین سال مشتریش بودم اما وقتی یادم 

م و ته دلم شک و تردید داشتم.دوست شدمیبا محسن ازدواج کنم برم پیشش پشیمون  خواستممی

ود چی ب م تو زندگیم اثری از اشتباه گذشتم باشه!دیگه هرسر سوزن ه اندازه بهنداشتم دیگه 

 !تموم شده و یادآوریش اشتباه محض بود

 

                               ************************************* 

 

 .تمام شد و هم آرایشگاه و تاالر رو تونستیم انتخاب کنیم جهیزیهباالخره بعد از دو ماه هم خرید 

 مککمکه اونم  دادیممیونده بود خرید عروسی که باید من و علیرضا برای همدیگه انجام فقط م

 .کردیممیداشتیم کامل 

قتی با .وشدمیو استرسم بیشتر  دل شوره شدیممیچی بیشتر به اسفند نزدیک  دونم چرا هرنمی

 امدل شورهاد.اما ن طبیعیه و واسه هر دختری پیش میگفتمیذاشتم گمیون می  مامان و مهسا در

 گیرنرو دیدم موقع ازدواجشون استرس میهاخیلیطبیعی نبود!واسه هر دختری پیش نمیومد!

 ...اما استرس من عجیب بود. استرس ازدواج نبود

و عشقش فضای خوب و آرومی  محبت بامناسبت،ی یهویی و بیکادوهابا  کردمیعلیرضا سعی 
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م شدمیبودم تا ازش دور  آرومشم.تا وقتی کنارش بودم رو برام فراهم کنه تا از استرس دور ب

ر تا حالم بهت کردمیبودن خیلی بهم کمک  هابچهم!کنار مادر و شدمی،کالفه گرفتممی دل شوره

گلدون کوچیک که داخلش گل تزیینی و  چندبشه و کمتر خودخوری کنم.معصومه خانم 

یلی حواسشون بهم بود تا حداقل از جانب آپارتمانی بود بهم هدیه داد و گفت بذار تو خونت.خ

هم یک طرف بود،هر کدومشون تو  هابچهو خونه امید فشاری رو متحمل نشم. دغدغه  هابچه

شون هاحرفو پای  رفتمنمیسن حساسی بودن با هزاران مشکل که اگه زود به کمکشون 

ز تباهی کشیده نشن. امعلوم نبود چقدر دیگه می تونستن تحمل کنن و یا به راه اش نشستممین

طریق ایمیل و مسنجر با سحر و مجید در تماس بودم،دلتنگی و دوری سخت بود.چقدر دلم 

ام کمتر دل شورهتا باهاش حرف بزنم و بار استرس و  بودمیسحر هم کنارم  خواستمی

 بهم،کردمیباردار بود و حال و حوصله نداشت اما دائم باهام صحبت  که این وجود بابشه.مهسا 

 .گفتمیهاش برام و از تجربه دادمیدلداری 

ای که داشتم دل شورهاما  رفتمیترین شکل ممکن خوب و عالی پیش به بهداشت  چیزهمه

 .طعم واقعی خوشبختی رو به خوبی حس کنم دادمیاجازه ن

 

 

 

 .رفتم پیشش که کمکش کنم بعدازظهرحاج خانم شام دعوتم کرده بود و از 

م تا برای شام کنار بذارم که با صدای آیفون کردمیکه شسته بودم داشتم خشک هایی بشقاب

بشم که اجازه نداد و خودش رفت در رو باز کرد،با لبخند وارد آشپزخونه شد و   خواستم بلند

 .گفت:خب نوشینم اومد

 .خیلی هم خوب_

 .چند لحظه بعد نوشین وارد خونه شد و سالم کنان اومد سمت آشپزخونه

 م به حاج خانم عزیزتر از جونم و زن داداش گلم.خوبید؟سال_

 لبخند زدم و گفتم:سالم عزیزم.خوبی؟

 سالم مادر خوبی دخترم؟_

 .امعالی_

 .ها رو برداشت ببینه شام چیهرفت سمت اجاق و سر قابله

 من درست کردی حاج خانم؟ به خاطر!سبزیقورمه بهبه_

 دوست داره.راستی حسین کو؟چرا نیومد باال؟ عروس گلمم که اینهم واسه تو هم واسه _

 .میاد بعدا  خودم اومدم.حسین که سرکاره _

 رو به نوشین کردم گفتم:نوشین مگه ناهار نخوردی؟
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یهو زد زیر خنده گفت:راستشو بخوای نه!سرکار بودم،رفتم خونه سریع لباس عوض کردم 

 .اومدم اینجا

 .واسه چیه زنیمیناخنک  قدر اینمیگم _

 .واسه خودت بکش،خانم:غذای ظهر اضاف کرده حاج

 .کنممیخورم تا شب صبر ه جا واسه شام ندارم.یکم میوه میبخورم دیگ اآلناگه _

 .رفتیم داخل هال نشستیم و مشغول صحبت کردن شدیم

 تیکه خیار گذاشت دهنش پرسید:مگه دآلرام نمیاد؟ هینوشین که 

ا االنا دیگه پیداش میشه.قرار بود نادر که از حاج خانم نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:چر

 .سرکار برگشت باهم بیان

 آمادست؟ چیز همههووم..خوبه)رو کرد به من و ادامه داد(خب زن داداش اوضاع چطوره؟_

 .آره.فقط خرید خودمون مونده تقریبا  _

 لباس عروس گرفتی؟_

 .اول از همه گرفتم.تا خیالم راحت بشه که اینآره _

 ی کردی.تاریخ دقیق رو مشخص کردید؟کار خوب_

 .آره قرار شد پونزدهم اسفند باشه_

 مگه مناسبتی هست؟_

 !کاریهبا خنده گفتم:آره،روز درخت

 خندید و گفت:دیوانه،نه جدی مناسبتی داره که پونزدهم گذاشتید؟ آروم

 ..دوست داشتیم وسط ماه باشهطوریهمینکاری هست!نه روز درخت واقعا  _

 !خوایم بذاریم تو خاک،یکیش علیرضا یکی دیگشم توهم دوتا درخت رو می به.ماباز هم خو_

رفت  و بلند شدخندیدیم و در مورد مراسم گرم صحبت شدیم.نیم ساعت گذشت،حاج خانم  تاییسه

بیرون حالت متعادلی  هارو خاموش کنه.وقتی از آشپزخونه اومدداخل آشپزخونه که زیر قابله

ه ک کردیممیداشتیم نگاهش  طورهمیندم بعدی رو برداره.من و نوشین تونست قنداشت و نمی

یهو دستش گذاشت رو قلبش و افتاد. با جیغ از جامون بلند شدیم و سریع رفتیم سمتش که 

دونستم باید چیکار کنم،شوکه شده بودم.هرچی تو صورتش و صداش می شده بود. نمی هوشبی

 .فت:وای...مهتاب!مامانم..مامانم.نوشین با گریه گدادمیزدیم جوابی ن

 گذاشتم کنار بینیش که دست مو. خوردمیم اما تکون ندادمیزیر سرشو گرفته بودم و تکونش 

 .کشیدمیخوشبختانه نفس 

 .کشه.پاشو سریع زنگ بزن به اورژانس.نفس میاستهزند_

و بریم تا ماشین ت دونست چیکار کنه و هول شده بود گفت:هان؟تلفن کجاست؟بیا بانوشین که نمی

 .اورژانس بیاد طول می کشه

؟ماشین ندارم پیش کنیمیسرش داد زدم گفتم:نوشین تلفن رو میزه چرا کاری ن
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 .علیرضاست.سریع برو زنگ بزن

به ذهنم  ایجرقه. یهو کردمیسریع بلند شد و زنگ زد. دوباره اومد باال سر مادرش و گریه 

 .خورد

 ه که تو این مواقع بخوره؟میگم مامانت قرصی چیزی ندار_

 و آوردانگار دنیارو پیدا کرده از جاش پرید و رفت تو یخچال و پالستیک دارویی مادرش رو 

رو  یهانوشتهتونست هول بود که نمی قدراین.بسته قرص می گشت هیریخت رو زمین و دنبال 

 اسم قرص رو گفتگرده وقتی که .ازش پرسیدم که دنبال چه قرصی میهارو بخونه.بسته قرص

با انگشتام فک حاج خانم رو فشار          .درآوردمدونه ازش  هیبسته قرص رو هم پیدا کردم و 

 .دادم و قرص رو گذاشتم زیر زبونش

آمبوالنس رسید و با کمکشون حاج خانم رو سوار  زمانهمهاش باز شد و خیلی نگذشت که چشم

 .شو گرفتم و گفتم:کجا؟من میرمآمبوالنس کردیم. خواست باهاشون بره که جلو

 .تونم تنهاش بذارمه.نمیبا گریه گفت:نه..من میرم..مامان من

-تو سریع داروهایی که استفاده می نوشین تو حالت خوب نیست یکی باید به داد خودت برسه_

من باهاشون میرم تو دربست بگیر بیا.به علیرضا زنگ بزن بگو  بیارکنه و دفترچه بیمه شو 

 .بیاد

 ..خدا بذار بیام روتو_

 .یکیتون سوار شه.حال بیمارتون خوب نیست لطفا  دکتری که از اورژانس اومده بود گفت:خانم 

 .و ما رفتیم آوردنداره سریع رفت دارو و دفترچه بیمه مادرش  ایچارهنوشین که دید 

ال پایین به شدت با اشسینهاکسیژن به حاج خانم وصل کرده بودن و با هر دم و بازدم قفسه 

 !شدمی

ستم تونشوک زده بودم که نه می قدراینم.کردمیدستشو گرفته بودم و عرق پیشونیشو خشک 

 .اشک بریزم نه می تونستم حرف بزنم

و اجازه ندادن برم داخل.دکتر و دو  ccuوقتی رسیدیم بیمارستان سریع بردنش داخل بخش

داروهارو دادم بهشون،گفتم:این  اومدن که برن داخل جلوشونو گرفتم و سرعتبهپرستار 

 .داروهاشه.شاید بدردتون بخوره

 .یکی از پرستارها از دستم گرفت و تشکر کرد

سر حاج خانم  یاز پشت در و از داخل شیشه به کارهای درمانی دکترها و پرستارها که باال

ه آیت م. پالکی که علیرضا بهم هدیه داده بود رو تو مشتم فشردم و سورکردمینگاه  نبود

و پالک رو محکم  بردممیم به خدا پناه شدمیو مشکل  دل شورهدچار  هر وقتالکرسی خوندم.

گوشیم زنگ خورد،علیرضا ،که چشم دوخته بودم به کادر پزشکی طورهمین.گرفتممیتو مشتم 

 .بود.چند نفس عمیق کشیدم و بعد جواب دادم

 الو؟_
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 مهتاب مامانم حالش چطوره؟کجایی؟_

و خواستم آرومش کنم گفتم:عزیزم بیمارستانم.دکترها  زدمیرس تو صداش موج نگرانی و ت

 .هستن سرشی باال

 هوشه؟بهوشه یا بی اآلنمیگم حالش چطوره؟_

 ...من بیرونم نذاشتن برم داخل.منتظرم بیان بیرون ازشون_

ببخشید :دکتری که رفته بود باال سر حاج خانم اومد بیرون.گوشی گرفتم پایین و گفتم زمانهم

 خانم دکتر.حال مادرم چطوره؟

ه اینجا بمون چند ساعتخوبه. اآلنوردینش و ما هم تونستیم نجاتش بدیم.آشکر که زود  خدارو_

الیت و ضعیفه.فعتونه مرخص بشه.باید خیلی احتیاط کنید ایشون قلبش حالش که بهتر شد می

 .مونه و از استرس هم باید دور بمونهخستگی براش سم می

 .باال گرفتم و از ته دل از خدا تشکر کردم سرمو

لبخند عمیقی روی لبم نشست و کلی از دکتر تشکر کردم..گوشی رو گرفتم رو گوشم و 

 .گفتم:علیرضا حاج خانم حالش خوبه.نگران نباش،بهوش اومده

 ..چند لحظه سکوت کرد

 .رسممن نزدیکم چند دقیقه دیگه می_

 .باشه عزیزم بیا_

ده هاش پف شمد.این قدر گریه کرده بود که چشم.خیلی نگذشت که نوشین اوتماس رو قطع کردم

 .بود. اومد تو بغلم و دوباره گریه کرد..بهش دلداری دادم و خیالشو راحت کردم

و شقه بعد علیرضا هم رسید.وقتی چهرهرفتیم رو دوتا صندلی نشستیم و منتظر موندیم.پنج دقی

بهم احتیاج داره  اآلنبارید. حس کردم ناراحتی ازش میهام جمع شد،ترس و دیدم اشک تو چشم

رو بیاره. به دستو باهاش صحبت کردم تا بتونه آرامشش رو  کردمتر بشه. بغلش آرومتا 

 صندلی نشست و گفت: چجوری آخه حالش بد شد؟حرفی بهش زدید؟

شت برگ لحظه رفت تو آشپزخونه وقتی هینوشین:نه داداش.خیلی حالش خوب بود،خوشحال بود.

 .یهو افتاد

رو کرد به من و گفت:مگه نگفتم زودتر بری پیشش که کمکش کنی؟چرا گذاشتید خودشو خسته 

 !؟کنه

گی همیشه که دلیلش خست،خیلی خسته بشه اما اتفاق افتاد عزیزم منو نوشین نذاشتیم حاج خانم_

 .شکر که حالش خوبه روخدانیست. حاال 

دونستم.مهتاب من که هول شده بودم هیچی نمی شدمیی نوشین:اگه مهتاب نبود معلوم نبود چ

و  وردمآوقتی گفت که قرصی چیزی هست که تو این مواقع بخوره تازه یادم افتاد رفتم قرصشو 

 .سریع زنگ زدیم به اورژانس

 .من که کاری نکردم.خدا کمکمون کرد_
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 ابم.مرسی کهگوشم گفت:مرسی مهت رگرفت,کنا دست موشد و  آرومعلیرضا با حرف نوشین 

 .جون مادرمو نجات دادی

 ماا کنممیلبخندی زدم و موهاش که رو پیشونیش ریخته بود با دست زدم باال و گفتم:خواهش 

 .ای نبودماین خدا بود که کمک کرد من کاره

 

ن بیان بیمارستان که اجازه ندادیم و گفتیم وقتی حاج خواستمیوقتی دآلرام و آقاجون فهمیدن 

ها اطمینان پیدا کردن و ساعت بیمارستان موندیم تا پزشکد برمی گردیم خونه.دخانم مرخص ش

حالش خوبه و اجازه ترخیص دادن. با کمک نوشین زیر بغلش رو گرفتیم و بردیمش داخل 

 .ماشین بشینه

هایی که دکتر تجویز کرده بود ودار خانهعلیرضاهم بعد از کارهای ترخیص رفت از دارو

 .بگیره

ه رسیدیم دآلرام،نادر،حسین و آقاجون بودن و با نگرانی اومدن به پیشواز.حاج خانم به خونه ک

 .خیلی حالش خوب نبود و بردیمش تو اتاق تا استراحت کنه

 حتما  او مهمونی خراب شده ولی بهش اطمینان دادیم  به خاطر کهاینبیچاره ناراحت شده بود از 

نباشه. همه از اتاق رفتن بیرون و منم خواستم  زیچیهیچو نگران  کنیممیاز خودمون پذیرایی 

 ..صدام زد و برگشتم سمتش آرومبرم که 

 کنار تخت زانو زدم و گفتم:جانم؟کارم دارید؟

-تورو از بزرگی کم نکنه.هرچی می گفت: مهتاب خدا آرومدستش رو قلبش بود و با صدای 

 .خوای خدا بهت بده.نمی دونم چطور محبتت رو جبران کنم

 .کشممیاین حرف رو نزنید،خجالت  رو خداتو _

دیگه عمر زیادی از من نمونده،دخترهام رفتن سر زندگی خودشون ولی علیرضام رو به تو _

میسپارم،مراقبش باش.خیلی در حق من و باباش خوبی کرده خدا حالل کنه فقط.پسرم رو تنها 

 !نذار

؟زنده هزارساله باشید.این زنیدیمهام جمع شد و با بغض گفتم:چرا این حرف رو اشک تو چشم

 .از این به بعد بیشتر مراقب خودتون باشید شما همکس پیش بیاد  اتفاق ممکنه واسه هر

تعارف نداره.پسرم رو به  کسی بااشک از گوشه چشمم سرازیر شد و گفت:نه دخترم،عزراییل 

 .تو میسپارم

ه خودتون فشار .نباید زیاد بلطفا  وابید .دستش رو بوسیدم و گفتم:بخکنمتحملنتونستم بیشتر از این 

 .خوابتون میبره کمکمبیارید. قرص خوردید دیگه 

 .فشرد و با نگاهش ازم تشکر کرد.از اتاق رفتم بیرون دست مو

از کنار هم بودن لذت ببریم و  کردیممیمون کز کرده بودیم و حال خوبی نداشتیم.اما سعی همه

 .و نوشین شام کشیدیم و مشغول خوردن شدیمکمتر غصه بخوریم. با کمک دآلرام 
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 .قرار شد دآلرام و نادر پیش آقاجون و حاج خانم بمونن شاید به کمک نیاز داشته باشن

ساعت نزدیک یازده بود که خداحافظی کردم و علیرضا منو رسوند خونه.قرار بود فردا خودش 

 .بیاد دنبالم که برم مرکز

 

نست از جاش بلندبشه! اما دیگه تو خونه تنها نبود،یا دآلرام حال حاج خانم خوب شد و دوباره تو

 !موندن یا هم آقاجونین پیشش میو نوش

 !خرید واسه خودمون هم دیگه کامل شده بود و خیالمون راحت شد

 .دو ماه مونده بود به عروسی،که همه کارها رو انجام داده بودیم

ه ک شدنمیبهتر از این  چیزیهیچم.دیگه هم بردیم به خونه و با سلیقه فراوون چیدی جهیزیه

 .واسمون پیش بیاد

 !خوابید تا خونه خالی نمونه با کلی وسایلخونه خودمون می رفتمی هاشبعلیرضا دیگه 

 !ن تا به اسفند برسنگرفتمیفقط روزها مونده بودن که داشتنن به آرومی از همدیگه سبقت 
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 .الم و باهم بریم بیرونقرار بود علیرضا بیاد دنب

 .بابا خداحافظی کردم و رفتم داخل کوچهو آماده منتظرش بودم که بعد از ده دقیقه اومد.با مامان 

حس  روماشینپیش علیرضا بود چون خودم کار خاصی نداشتم و نبود  اکثرا  دیگه ماشینم 

 .مکردمین

 .از خونه دور شدیمروشن کرد و  روماشینسوار ماشین شدم و باهم روبوسی کردیم.

 در چه حالید؟ هاخانمخانم _

 حالم عالیه،تو چطوری؟_
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 ترم!مامان و بابا خوب بودن؟وقتی تو عالی هستی من عالی_

 !شکر،خوب بودن،سالم رسوندن_

هاش بیشتر شد(امشبم که سنگ تموم )نگاه خاصی بهم انداخت و برق چشمسالمت باشن_

 !گذاشتی

 مگه؟ کارکردمت گفتم:متوجه نمیشم!چیمتوجه منظورش شدم و با شیطن

هارو واسه من یکی :ای شیطون من می شناسمت این بازیبا خنده سری تکون داد و گفت

 من بیچاره میشم؟ کنیمیخودتو خوشگل  قدرایندرنیار! نمیگی 

 !چرا بیچاره؟؟_

 .ترم نکندیونه کردی،جون خودت دیگه دیونه خب خوشگلی هم حدی داره دیگه!منو که_

 !مهربون آقایخنده بلندی سر دادم و گفتم:من هرچی زیبایی دارم واسه شماست 

 ..صدای قندی که تو دلش آب شد رو شنیدم

 !ماشاهلل زبون چرب و نرمی هم داری_

 مگه بده؟_

 !نخیر خیلی هم خوبه ولی به شرطی که فقط واسه من چرب و نرم باشه_

 !چشم،میگم که هرچی دارم متعلق به شماست_

 !فدای تو بشم الهیمن _

 خدا نکنه دیونه.علیرضا؟_

 جونه علیرضا؟_

 خوای بری؟جونت سالمت عزیزم!کجا می_

 !که تو بگی.واسه من فرقی نداره هر جادونم.هووم..نمی_

 .واسه منم فرقی نداره_

 گرسنت نیست؟_

 .نه زیاد.اشتهایی واسه شام خوردن ندارم_

 ؟شاپکافینیست.بریم  سنمگرذا خوردم خیلی تو مغازه با پارسا یکم غ ظهر از بعدمنم _

 .آره فکر خوبیه_

 .بگی میریم تو فقط دستور بده هر جاچشم _

 .به تو دستور نمیدم وقتهیچمن _

نگه داشت و رفتیم داخل.کافه دنج و  شاپکافی هیلبخندی زد و سکوت کرد.نیم ساعت بعد جلو 

ی زیادی به خودشون جلب کرده هامشتری کردنمیای که پخش ،با موزیک زندهبودمیآرو
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 !بودن

چون طبقه اول جمعیت بیشتری بودن تصمیم گرفتیم بریم طبقه باال بشینیم تا با آرامش بیشتری 

 .باهم صحبت کنیم

 .آوردنسفارش دو قهوه دادیم و زیاد طول نکشید که 

 ..م که با صدای علیرضا به خودم اومدمکردمیداشتم با لبه فنجونم بازی 

 !بم؟مهتا_

 ..معصومش نگاه کردم هایچشمسرمو بلند کردم و به 

 جانم علیرضا؟_

 عزیزم؟ کنیمیبه چی فکر _

 !مکنمیدونم دارم به چی فکر ذهنم درگیره که نمی به هیچی،یعنی به همه چی و هیچی..اینقدر_

 چرا؟درگیر چی هستی؟_

 .بیشتری منو میگیره دل شورهمیشیم  ترنزدیکهرچی به عروسیمون _

 چرا عزیزم هنوز استرس داری؟_

 ..آره_

مو خوردم.رو به روم نشسته جونم رو گرفتم و باقی مونده قهوهشو نوشید و منم فنیکم از قهوه

 .دادمیگرفت و نوازش  دست موبود،جاشو تغییر داد و اومد صندلی کناریم نشست و محکم 

 مهتاب کسی بهت حرفی زده؟کسی ناراحتت کرده؟_

جوریه،همش  هیطبیعیه.اما تو دلم  کامال  دن و میگن کس همه بهم امیدواری می.برعاصال  نه،_

یچی یشم هعلیرضا.وقتی هم از خواب بیدار م بینممی. بهت نگفتم ولی هرشب کابوس ترسممی

 رهدل شودونی آدمی نیستم که زیاد استرس بگیرم اما این استرس و ازش یادم نیست. خودت می

 .هم طبیعی نیست

 اطربه خگفت:شاید  شدهتمام،وقتی دید حرفم کردمیم گوش هاحرفرده بود و داشت به سکوت ک

 !خستگیه

 .و از صبح تا شب مشغولم کنممیسال دارم کار  همهایننه،خسته نیستم.خب _

 پس چیه؟_

 .دونم.اما دارم کالفه میشمنمی واقعا  هام سرمو محکم گرفتم و گفتم:با دست

 !نشدم آرومنبودم، آرومآرامش بهم ببخشه اما  خواستمیکار با این و کشیدمیدست روی کمرم 

 .نترس.من همیشه کنارتم و اجازه نمیدم هیچ اتفاق بدی برات بیوفته چیزیهیچمهتابم،از _

 .و با لبخند کمرنگی جوابش رو دادم آوردمهام بیرون سرمو از بین دست
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-بخواد تو دنیای جدید و ناشناخته !آدمازدواج و زندگی مشترک واسه کسی آسون نیست مهتاب_

ونه تو قشنگ میدونیم این دنیای جدید چقدر شیرین اما خب من و تو که میای پا بذاره ترسناکه 

خودتو اذیت نکن قلب  قدرایندونیم که چه آینده درخشانی منتظرمون هست.پس باشه.می

 !علیرضا

.از دنیایی که تو نباشی،از ترسممیتو تنهام نذار.من بی  وقتهیچهاشو گرفتم و گفتم:دست

 !ترسممیصبحی که تو کنارم نباشی،از شبی که با نگاه کردن به تو خوابم نبره 

دونم چرا یهو حالم بدتر شد و بغض کردم.علیرضا که دید حالم خوب نیست محکم در آغوشم نمی

خودمو تو آغوشش  ای نکرد.منمپسرهای جوونی که نشسته بودن توجهگرفت و به نگاه دختر و 

 .رها کردم تا به آرامش برسم

 !ترین مکان دنیا بودآغوشش امن

 !دادمیآغوشش بوی خدا 

 !حتی آغوشش گرمای وجود مادر رو هم به همراه داشت

 .تر شدم خودشو ازم جدا کرد و با ذوق گفت:دیونه من امشب برات سوپرایز داشتمآروموقتی دید 

م اتفاق جدید و غیر منتظره رق هی:سوپرایز؟تو هر روز واسه من با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم

 داری؟ ایبرنامه! امشب چه زنیمی

 ..حدس بزن_

 حدس بزنم؟_

 !آره_

 خوای واسم جشن آخرین روزهای مجردی بگیری؟یکم فکر کردم و با خنده گفتم:می

 !دوتایی خندیدیم و گفت:نه

 واسم کادو خریدی؟_

 .نوچ_

 ؟آره؟هووم..ماشین گرفتی_

 .نه عزیزم.بیشتر فکر کن_

 ..دونم.بگو دیگهبا کالفگی گفتم:خب نمی

 .بیارنه یکم دیگه به اون مغز فندوقیت فشار _

کنه.ولی شاید واسم ادکلنی که دوست دارم .دوما مغزم کار نمیادببیمغز فندوقی خودتی  اوال  _

 گرفتی؟هان؟

 ع سوپرایز شدنت کوچیکه؟ازت ناامید شدم مهتاب!تا این حد شعا واقعا  یعنی _
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 .خیلی بدی.آره تا همین قدره.حاال بگو دیگه_

 .گم باید ببینیباشه میگم.صبر کن،یعنی نمی_

 .ای از سئوال سکوت کردم و منتظر شدم ببینم دوباره برام چه سوپرایزی دارهدر هاله

 .و گذاشت رو به روم آورداز جیب کتش پاکتی بیرون 

 یدی؟با لبخند گفتم:واسم پول م

 .سئوال پرسیدن باز کن ببین جای بهخندید و گفت:

بلیط هواپیما بود.بلیط رو نگاه  پاکت رو گرفتم و باز کردم.پاسپورت من و خودش به همراه دو

 !کردم نوشته بود پرواز تهران به شانگهای بیست اسفند

 !دگین شده بوم.توان پلک زدن و صحبت کردن هم نداشتم،زبون تو دهنم سنکردمیباور ن اصال  

 چهارو نگاه کردم تا باور کنم که خواب نمیبینم و حقیقت داره،اما هیها و بلیطچند بار پاسپورت

تونستم هضم کنم. با تعجب و حیرت سرمو بلند کردم و با نگاه از علیرضا پرسیدم که جوره نمی

 حقیقت داره؟

ه ه و خواب هم نمیبینی! چیزی ککنیگه هم بهشون نگاه کنی تغییر نمیبا لبخند گفت: هرچقدر د

 !واقعیت داره بینیمی

باز هم نتونستم باور کنم.چطور تونسته بود پاسپورتم رو برداره؟چطور دور از چشم من بلیط  

 گرفته بود؟

 پاسپورتمو چطور پیدا کردی؟ اصال  باالخره به حرف اومدم و گفتم:چطور امکانش هست؟

م که پاسپورتت اعتبار داشته باشه تا بتونم ردکمیبا کمک مادر گرامی.فقط دعا دعا _

نگن تا خودم  چیزهیچسوپرایزت کنم که اعتبار داشت.از مامان و بابا قول گرفتم بهت 

 .سوپرایزت کنم

 ین؟کردمییعنی این مدت شماها داشتین این موضوع رو ازم مخفی _

 !خواد دیگههم می کارها روشرمنده عزیزم اما سوپرایز خب این _

ه در تونست بکنغرق بوسه کردم.بهترین کاری که میجیغ زدم و پریدم بغلش،صورتش رو  یهو

 .حقم انجام داد. می تونستم بعد از عروسی برم پیش مجید و سحر و بهترین سفر عمرمون بشه

 دونی من چقدر دوستت دارم؟لعنتی تو می_

 .تر زشتهآرومیکم خندید و انگشت اشارشو گذاشت روی لبش گفت:باشه عزیزم باشه،ولی 

بلندتر کردم و رو  صدا مو.با خوشحالی کردنمینگاهی به اطراف کردم همه داشتن نگاهمون 

دونه چجور خوشحالم کنه. گی منه!مرده زندگی منه!کسی که میبه بقیه گفتم:این آقا عشق زند

و حفظ آبرتونم -خوشحالم کرده که حتی نمی قدراینتونم دوست داشتنم رو جار نزنم؟چطور می



 
 
 

 ) 411( 

نودهشتیاکاربر   در انتظار مهتاب _خورشید   

در انتظار مهتابخورشید    www.98iia.com 

 

 .کنم

یهو دیدم همه شروع به دست و سوت زدن کردن.علیرضا که از خنده قرمز شد و سرش رو 

ری ؟چطوکنیمیمنو خوشحال  قدراینپایین انداخته بود. برگشتم سمتش و گفتم:تو چطوری 

 مهربون و عاشقی؟ قدراین

 هاغریبهجلو  طوراینم تا این حد دیوانه باشم و بخوا کردمی،شاید فکر نخندیدمیهنوز داشت 

 .بهش بگم دوستش دارم

 .بود که تو کردی کاریچهتری! آخه این قورت داد گفت:تو از من کله خراب شوخنده

خوام در کنارت رسوای عالم اب عالم باشم.عشق رسوایی داره؛میخوام در کنار تو کله خرمی_

 باشم. مگه تو مشکلی داری؟

 .عالممتو رسوای  در کنارنه،چون منم _

 !هاتو جبران کنم علیرضادونم چجوری باید این محبتدونم چطور ازت تشکر کنم،نمینمی_

عزیزم من و تو زن و شوهریم غریبه یا دوتا دوست نیستیم که بهم لطف کرده باشیم که طرف _

 !مقابل بخواد جبران کنه

 .فقط واسه من آفریده تو روتو بهترینی!تو بهترین همه دنیایی!خدا _

 .برای من تو رو طورهمینو _

 .شک نکن.من فقط و فقط مال توام.تا همیشه تا ابد_

 !تا همیشه،تا ابد_

 بلیط گرفتی؟ اآلنراستی چرا از _

بیاریم  گیر  تونیمیک خرید بلیط زیاد میشه و سخت میدونستم که نزدیک عید خیلی ترافمی_

 .بگیرم تا خیالمون راحت باشه اآلنگفتم از 

 دونن؟باهوش خودم.نگو که مجید و سحر میشوهر آفرین به _

 !دونستیدونه.فقط تو نمیهم می دونن،مهسا و حسامم می اونا دقیقا  _

دونسته به من چیزی نگفته؟یعنی دستم بهش ای گفتم:یعنی سحر دهن لق میگشاد شده هایچشمبا 

 !ش.واسه مهسا هم دارم بذار حاال برم خونهکشممیبرسه 

 .ن که دیگه لذتی نداشتگفتمیبهت  خب عزیزم اگه_

 .هووم..آره اما باید حسابشون برسم در هر صورت_

 .باشه ولی خیلی خشن برخورد نکن_

 !خندیدم و گفتم:چشم عزیزم آروم

 بریم؟_



 
 
 

 ) 412( 

نودهشتیاکاربر   در انتظار مهتاب _خورشید   

در انتظار مهتابخورشید    www.98iia.com 

 

 .م هستوقت دیرآره _

. از کردیممیاز کافه بیرون رفتیم و تو راه داشتیم راجب عروسی و سفرمون به چین صحبت 

از  گنجیدم.علیرضادایان رو ببینم تو پوست خودم نمیدیگه مجید،سحر و  دو ماهر بود قرا کهاین

دختر کوچولو بود کامل ازش خرید و تقدیم کرد به  هیسر چهار راه دسته گل بزرگی که دست 

 ..من.همه حس بدم از بین رفت و به فراموشی سپرم

مهسارو ببریم پیش ،ا با مامانپیش من باشه؟قراره فردعلیرضا میگم اشکال نداره ماشین _

 .توننه.بابا و حسام که سرکار هستن نمیدکترش واسه معاین

 .رسونمت خونه بعد خودم با تاکسی برمیگردمباشه عزیزم.پس می_

 کنممیخودتو اذیت کنی.اول برو خونه خودتون من از اونجا خودم دیگه رانندگی  قدراینچرا _

 .سرده هوا همای.راه بی همهاینخواد تو دیگه نمی

 !ساعت یازده شبه خطرناکه مهتابم اآلن_

بود  خیابونهم کنار  هر کی ایستممیهیچ جا هم ن کنممیقفل  روماشیناولین بارم که نیست.در _

 .رم خونهراست می هی،کنممیتوقف ن حتی نیاز به کمک داشت

 .خندید و گفت:پس خوب درس هاتو از حفظ شدی

 .کنممیو خواب هم زمزمه بهم گفتی که ت قدراین_

 .بیوفتهواست خوام اتفاقی من نگم کی بگه؟خب نگرانتم نمی_

 .به فکر منی جورایندونم عزیزم.من که ناراحت نمیشم که می_

 

 

 ..نگه داشت ونشکنار خونه

 !خب عزیزم سفارش نکنم مراقب خودت باش.رسیدی هم بهم زنگ بزن_

 .چشم آقا چشم_

 مهتاب؟_

 !گو عزیزمجانه مهتاب؟ب_

 .دارم تو روخیلی خوشبختم که _

 .منم خیلی خوشبختم که همدیگه رو داریم_

و همیشه  شدمنمیازش سیر  وقتهیچهاشو باز کرد و تو آغوشش قرار گرفتم. چیزی که دست

دیونم کرده بود و  خوردمی امسینهها و ضربان قلبش که به قفسه طالبش بودم. صدای نفس

سوزوند. ازم جدا شد و با مهربونی همیشگیش وجودم روشن شد و منو می ه عشق تودوباره شعل
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 !کردمیموهام و صورتمو نواز  آرومبهم نگاه,

چند بوسه روی صورتم نواخت و از ماشین پیدا شد.منم جامو عوض کردم و روی صندلی  

 راننده نشستم.در رو قفل کردم و شیشه رو کشیدم پایین.خم شد و گفت:مهتابی؟

 ردم و گفتم:نشنیدم چی گفتی؟اخم ک

 خندید و گفت:هیچی،ببخشید.مهتابم؟ آروم

 آهان این شد.جانم؟_

 !دوستت دارم_

 !ما بیشتر دوستت داریم.مخلصتیم نوکر در خونتیم_

 .زد زیر خنده گفت:خب بیشتر زبون نریر،داری شیطون میشی!برو مراقب خودت باش

 !بیارلبخند زدم و گفتم:گوشتو 

 چرا؟_

 .چیزی بگم هی خواممی_

 .کسی که تو کوچه نیست_

 .بشنوه خدا همخوام نه نمی_

 .رو بوسیدم اشگونهصورتم بردم سمتش و  آرومنزدیک، آوردسرشو چرخوند و گوششو 

 !خب گفتم_

 .ام زد و گفت:منم گفتم.کسی هم نشنیدمو گرفت و بوسه محکمی روی پیشونیسر

 !دور شدم روشن کردم و براش دست تکون دادم و روماشین

-ه میترین نعمت خدا ک.کسی که فرشته نجاتم بود،بزرگکردممیتو راه داشتم به علیرضا فکر 

ی وروزحالدونستم اگه علیرضا رو نداشتم زندگیم چه نمی واقعا  تونست بهم هدیه کنه!

 آرامش و محبت رو قدراینتونستم تم طعم خوشبختی و عشق رو بچشم؟میتونسمی واقعا  داشت،

 م داشته باشم؟باه

تونی تجربه کنی که اگه تو زندگیت اون یک نفر رو رگز!بعضی چیزها فقط با یک نفر مینه،ه

تونی بچشی که من تونستم پیداش طعم واقعی عشق و دلدادگی رو نمی وقتهیچپیدا نکنی 

 !کنم.تونستم تو این شلوغی و دورغ و تاریکی دنیا پیداش کنم و بشه روشنایی زندگیم

ی دنیا رو پشت سر بذارم و عشق واقعی رو واسه هاسختیها و جاده  تمام خواستممییرضا با عل

همه بدونن جز فرهاد و شیرین،لیلی و مجنون،علیرضا و مهتابی هم  خواستممیهمه معنا کنیم!

 !بنویسن هاکتابوجود دارن که باید قصه عاشقیشون رو توی تیتر تمام روزنامه ها و 
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جلو در حیاط پارک کردم و از ماشین پیاده شدم تا در حیاط رو باز کنم  روماشینبه خونه رسیدم.

 ت مودستر تو کوچه بود سرجام ایستادم. اشینی که چند متر عقبکه با نور زیادی که از سمت م

که  طورهمون میبرم داخل تا رد بشه اما  روماشینبه عالمت عذرخواهی باال بردم که سریع 

تونستم جلوم رو ببینم فقط صدای باز شدن در ماشینش رو شنیدم فکر د و نمینور باال زده بو

سد کردم. مرد بلند قد و چهارشونه ای وسط نور  راهش روچرا که کردم بخواد بیاد دعوا کنه 

گرفتم باالی چشمم که نور کمتری بتابه تا بهتر بتونم  دست مو. شدمیماشینش داشت بهم نزدیک 

 به خاطرودم.سرجام موندم تا اومد نزدیک و فقط چند قدم فاصله داشت اما ببینمش اما موفق نب

 .تونستم خوب ببینمنوری که به چشمم تابیده بود نمی

 !م و دلم از جاش افتاد و خالی شدرفت فروبا شنیدن صداش به قعر زمین 

 !سالم بانوی زیبای من_

دهنم خشک شد.شاید اگه عزرایل تونستم باور کنم محسن باشه.آب تو محسن بود!خشکم زد،نمی

 اومد نزدیک که قدراین. خوردممی.تکون نمو دنبال راه فرار نبود ترسیدممین قدراین دیدممیهم 

باز فقط نگاهش کردم.خودش بود،خود  هایچشم.با خوردمیبه صورتم  دادمینفسی که بیرون 

بیشتر،الغرتر،نگاه  وچروکچین!با مو و ریش های بلند،دو سالواقعیش بود!بعد از نزدیک 

 !ترزشت

 .بهش زل زده و قفل شده بودم

 ی منو ببینی آره؟کردمیفکر ن_

..._ 

 روزی برگردم آره؟ هیی کردمیفکر ن_

..._ 

 !اما برگشتم_

 .جون گرفتم اما باز زبونم قدرت نداشت

 ...تو..تو...اینجا_

 !آره منم،محسن،اینجام_

 ؟کنیمیاینجا..اینجا چیکار _

 .و ماشین بشین کارت دارمبیا ت_

 .نگاهش پر از خشم بود،پر از کثیفی!ترسیدم

 .نمیام.من باتو حرفی ندارم_
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ه تو کوچه نبینه پشت کردم بهش ک ما رواز اتفاق بدی جلو گیری کرده باشم و کسی  کهاینبرای 

از پشت کشید و محکم به سمت خودش هلم داد که کتفم از  دست موبرم سمت در حیاط یهو 

 .ش دراومدجا

 ؟فهمینمیگم من با تو کاری ندارم.آخ..چته؟می_

 ببرمت؟ زوربهمیای یا _

ت کردم چون فراموش،اصال  برو بابا.اگه برگشتی بگی که اشتباه کردی بدون برام اهمیتی نداره _

 .االنم شوهر دارم

 .دونم-می_

 دونی؟ام خشکم زد و با ناباوری گفتم:میدوباره سرج

 .آره_

 این وقت..این وقت شب اومدی اینجا؟ پس..پس چرا_

اضطراب تو شد.نگاهی به اطراف انداخت. چند برابرو با دیدن اسلحه ترسم  آورددستشو باال 

 ..ببینه و من از دستش فرار کنم ما روترسید کسی بیاد داخل کوچه و ،میزدمیهاش موج -چشم

 ت بفهمونم؟ای بهتو ماشین میشینی یا با زبون دیگهببین مثل آدم میای _

 !گم باهات نه کاری دارم نه حرفیخوای؟چرا متوجه نیستی؟میاز جونم چی می_

 !اما من با تو هم کار دارم و هم حرف_

 دل شورهحسی که از حرفش گرفتم حس خیلی بدی بود.از نگاهش جز شر چیزی نمیبارید.

ف زدن نداره؛آخه چه قصد حر اصال  دونستم اگه باهاش برم بالیی سرم میاره و گرفته بودم،می

 کسی با اسلحه اونم این وقت شب میاد که حرف بزنیم؟

 ..هنوز از ترس میلریزدم

 !هیچ جا باهات نمیام.اگه حرفی داری همین جا بزن_

گرفت،با زور دو سه قدم کشوندم سمت ماشینش که برای نجات  دست موبهم نزدیک شد و 

وش هاش به پیشونیم زد بیحکمی که با اسلحهدم که با ضربه مجرات پیدا کردم و جیغ کشی خودم

 ..شدم

 

 هیتونم. سرم ه هست و نمیتکون بدم دیدم بست دست موهامو باز کردم.خواستم به آرومی چشم

.به اتفاقی که دادمیو آه بلندی کشیدم.پیشونی و صورتم خیس بود و بوی خون  لحظه تیر

خداحافظی کردم و رفتم خونمون.خواستم در یادم اومد،با علیرضا  چیز همهفکر کردم و  افتاد

رو باز کنم که ماشینی وسط کوچه با نورباال ایستاد.مردی از پشت نور بیرون اومد و روبروم 
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 کجام؟ اآلنشدم.. هوشبیایستاد.محسن بود. خواستم از دستش نجات پیدا کنم که 

ه ستم از پشت باچسپ بستپیدا نبود.د چیزیهیچنگاهی به اطرافم انداختم جز تاریکی و ظلمات 

.ترس تمام وجودم رو گرفته شدمیبود و نمی تونستم تکون بدم.کتفم داشت از درد منفجر 

بود.اتفاقی که افتاده بود رو نمی تونستم هضم کنم.شوکه شده بودم.این قدر ترسیده بودم که پاهامم 

مده سراغم اونم با این وقت او همهایندونستم محسن چرا بعد از .هنوز گیج بودم،نمیلرزیدمی

وضعیت.حتی جرات نداشتم به اتفاق وحشتناکی فکر کنم.جرات نداشتم تصور کنم قراره چه 

بالیی سرم بیاره.هرچی دستم رو تکون دادم که آزاد بشه اما فایده نداشت و دردش بیشتر 

ه م فاصل.خیلی باهاکردمیتلفن صحبت  شت باادپیاده شد.  در ماشین باز شد و زمانهم.شدمی

 .ودو عصبی ب کردمیبشنوم،اونم که داشت با صدای بلند صحبت  شوصداتونستم نداشت و می

 .ببین واسه من فردین بازی درنیار که خودم ته این خطم_

..._ 

 .بالیی سرت بیارن که هر روز آرزوی مرگ کنی دممیحرف دهنتو بفهم مردیکه آشغال _

..._ 

آدرسی  اینبه  بیا واسه آخرین بار زنتو ببینی خوایاگه میفه بشم یاتو؟خفه خون بگیر من خ_

 .که بهت گفتم

..._ 

بعدم خودم.پس حواست جمع  کشممیرو ی اول این دخترهدیگه اومد کسی باببین اگه بفهمم _

 .کنممی،عمل کنمنمیباشه. من تهدید 

..._ 

 .ثافتتویی و هفت جد و آبادت.بخوای گردن کلفتی کنی گردنت رو میشکونم ک_

..._ 

حالش خراب  لحظه هرحالشم خوبه البته ممکنه  استهزندنترس عروسک کوچولوت _

 .بشه،متوجه ای که

..._ 

 .باشه بیا صداشم گوش کن_

 اومد سمتم و گفت:بیدار شدی کوچولو؟

 .فقط با خشم نگاهش کردم و حرفی نزدم

 .گوشی گرفت نزدیک گوشم و گفت:حرف بزن صداتو بشنوه

 م:الو؟با تردید گفت
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 تاز پش شدمیعلیرضا بود،با شنیدن صداش دوباره امیدوار شدم. با ترس و نگرانی که حتی 

 خط هم حسش کرد گفت:مهتاب؟عزیزم؟حالت خوبه؟کجایی؟

یزم.بیا دونم کجام عزگرفت(نمی امگریهبا صدای بلندی گفتم:علیرضا!!!علیرضا بیا نجاتم بده)

 .ترسممینجاتم بده من 

 ..زم،گریه نکن.میام،همینگریه نکن عزی_

گوشی رو از کنار گوشم برداشت و خودش جواب داد:فردین بازیتو بیا اینجا ببینم.اگه تا بیست 

 .به رو میشی دقیقه دیگه تنها اینجا نبودی با جسدش رو

 .گوشی رو قطع کرد

 .نزنه دست همام که محکم سرمو تکون دادم تا بم زانو زد و دستشو گرفت زیر چونهاومد کنار

 .بهت دست بزنم دادیمینبودی.اجازه  ادببی قدراین قبال  چته خوشگله؟_

 ؟کنیمیخوای؟!چرا ولم نمیشو.چی از جونم شو لعنتی.خفهخفه_

 .زندگیمو گرفتی،زندگیتو می گیرم_

ی منو تخواسمیبا تعجب و وحشت بهش نگاه کردم،گفتم:من زندگیتو گرفتم یا تو؟تو بودی که 

ی بدبختم کنی و یهو گذاشتی رفتی.من خواستمیولی من نذاشتم.تو بودی که  کنی آبروبی

 .رو بهم گفت چیزهمهدونم رفتم شرکتی که توش بودی و منشی شرکته رو می چیزهمه

کاری که باهام کردی رو صدبرابر بیشتر باید تاوان پس بدی.امشب چه شبی بشه.شب عروسی _

 .من و شب عزاداری شوهر احمقت

خوام تصورش و شب عزاداری علیرضا؟!وای،نه!نمیش چی بود از شب عروسی اون منظور

 .اتفاق وحشتناکی فکر کنم همچنینخوام حتی یک درصد به کنم. نمی

ی لجن میدی. برو خوره.بوحمق تویی کثافت. حالم ازت بهم میسرش داد زدم و گفتم:ا

 .بزنی آشغال دست همذارم بگمشو.بمیرمم نمی

ام بلند شد!هرچی و لگد به جونم افتاد و صدای نالهاز کوره در رفت..با مشت  عصبانی شد و

با مشت و لگد زد که خودش خسته بهم .این قدر کردمیشنید و کمکم ننمی زدممیصدا  خدا رو

 .شد و ولم کرد

ت که ننه باباتم نتونن زنممیبار دیگه دهنتو وا کنی جوری  هیبا صدای بلندی داد زد گفت:

 !سنت بدبختبشنا

 تونستم تکون بخورم.با هرو نمی کردمیبه خاک افتاده بودم و دهنم پر خون شده بود.کل تنم درد 

ونستم بکنم جز گریه کردن و تولی کاری نمی رفتمیم خاک تو دهنم کردمیدم و بازدمی که 

 .تر برسهعلیرضا سریع کهایندعا برای 
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رسید. با ماشین   یرضا بود.بعد از دو سه دقیقهگذشت که گوشیش زنگ خورد.عل ایدقیقهده 

 .باباش اومده بود.از ماشین پیاده شد و چماقی دستش بود

د هامو کشیو از پشت مو سرمی بالبا دیدنش نور امید به دلم دوباره روشن شد.محسن سریع اومد 

 .ام.از شدت دردی که به سرم وارد شد جیغ زدمو تفنگ گذاشت رو شقیقه

 .نزدیک.فقط شش هفت قدم فاصله داشتیم علیرضا اومد

 !بینیمیوگرنه بد  زمین و بذاررمحسن داد زد:اون چوبت

 .تونستم ببینمرو می زدمیعلیرضا موج  هایچشمحتی تو تاریکی شب هم خون و خشمی که تو 

 .ت.ولش کن بذار برهکشممیآشغال ولش کن.به جون مادرم _

 بزنم؟ اری یا تیر خالصذشو.یا چوب میخفه_

 علیرضا نگاهی بهم انداخت و گفت:مهتاب؟مهتاب؟

انجام بده. این  گهمی هر کاریخدا  تو روام دادم و گفتم:علیرضا هرچی قدرت داشتم به حنجره

 .کشهمنو می

 .ام رد بشهذارم کاری کنه،باید از رو جنازهنترس عزیزم.نمی_

 ات رد بشم.یا میندازی یا بکشم؟ازهقراره از رو جن دقیقا  محسن قهقه بلندی سر داد و گفت:

 .به ناچار چوب رو سمت محسن انداخت 

موهامو بیشتر تو دستش پیچوند که از ته دل نالیدم..علیرضا خواست بیاد نزدیک که تفنگ رو 

 که تا آخر عمر فلج بشی)علیرضا زنممیتیر تو پات  هیقدم دیگه اومدی  هیگرفت سمتش گفت:

 .ام و ادامه داد(حاال جفتتون خوب گوش کنیدنگ رو گرفت رو شقیقهو دوباره تف سر جاش موند

تو سوخت.من که داشتم مثل آدم زندگی  به خاطرتو خراب شد،زندگیم  به خاطرزندگیم 

م.تو وارد زندگیم شدی و عاشقت شدم.عاشق تویی شدم که جز ادعا هیچی نبودی.خیلی کردمی

تو زندگیم به خودم قول دادم دیگه سمت هیچ کاری  غلط کاری کرده بودم اما وقتی تو پا گذاشتی

چی بودی و هی هابچهنرم.اما تو نذاشتی.تو نذاشتی مثل آدم زندگی کنم.هرچی تالش کردم تو مثل 

تونه جواب مرد چقدر می هیمگه  تونه جلو خودشو بگیره؟مرد چقدر می هیفهمیدی.مگه نمی

و ت.من نفر بود هیمن که قبل از تو هر روز با نیازهاشو نده و سرکوب کنه؟هان؟اونم یکی مثل 

م هم بیا محر.دوستت داشتم.تو نذاشتی،تو منو به لجن کشیدی.هرچی بهت گفتم خواستممی رو

دی ی؟تو بوخواستمیبسترم شو قبول نکردی.مگه عاشقم نبودی؟مگه منو نباشیم بیا همدم و هم

 .ولی هیچ غلطی نکردی دممیی واسه تو جونمو گفتمیکه 

بهم فشار اومد که رفتم با منشی شرکتمون.کسی که هر شب  قدرایندست رد بهم زدی و  قدراین

 ه خاطربکثافت؟!ایدز گرفتم. فهمیمینفر بود.رفتم با اون و ناخواسته آلوده شدم به ایدز. هیبا 
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ن ی دانشگاه خبر دادهابچهتو زندگیم رو خراب کردی. حاالم که  های تو.بچه بازی و لجبازی

رو سرت بیارم.  آوردیخوای عروسی کنی از اونور دنیا پا شدم اومدم فقط بالیی که سرم می

بی درد خالص  جوریاینت چون کشممیاومدم جلو چشم شوهرت ازت انتقام بگیرم. ن

ر خودت خودتو بکشی. آروزی مرگ داشته باشی و آخ هرلحظهکه  کنممیمیشی.کاری باهات 

ذارم واسه همیشه میرم از این خراب شده.اون وقت تو میمونی رم و میام بلیط داه ساعت دیگهس

 ...آوردییی که به بار آبروبیو 

 

ش رو واسه هاحرفش دنیا رو سرم خراب شد و سرم گیج رفت. چندین بار هاحرفبا شنیدن 

خواد چه که چیکار کرده و می شدنمیخودم زیر لب زمزمه کردم تا بتونم هالجی کنم. باورم 

 !بالیی سرم بیاره. حاضر بودم همون موقع منو بکشه اما بالیی سرم نیاره

داشتی پس   دوستم نداشتی همش نقشه و دروغ بود.اگه دوستم وقتهیچداری دروغ میگی.تو _

م ات بهدی بهم نگفتی؟چرا از وام احمقانهگرفتارش بو یک سالچرا از ویزای تحصیلیت که 

 دروغ گفتی؟ 

تو "!بستر شدنهم باست داره بهش میرسه اونم با ازدواج نه کسی که یکی رو دو"

خودتم باورت شده،اما کور  رو به خودت تلقین کردی که این مزخرفات قدرایندروغگویی.

 کثافت کاری به خاطرخوندی دیگه حناهت پیش من رنگی نداره.اگه مریض شدی حقت بوده،تو 

تونستی داشته کمترین مجازاتی بوده که میو این بند و باری خودت این بال سرت اومده و بی

 .باشی

 ..با زانوش محکم زد به کمرم که با صورتم خوردم زمین و باز نالیدم

 .بشه ترنزدیکمحسن اجازه نداد   علیرضا صدای بلندی داد و سریع دوید سمتم که

یدی وابکثافت تو هر غلطی کردی چرا پای این انداختی؟تو که هر شب با هر بی سر و پایی خ_

 نویسی؟می زنمکردی چرا گناهش رو پای  هر کاریو 

 .کنیمیرو بدجور خراب  اعصابمشو که داری شو.تو خفهتو خفه_

 .رول چسپی که دستش بود سمت علیرضا پرتاب کرد و گفت: دستاتو ببند،سریع هی

 !علیرضا چسپ رو از رو زمین برداشت و گفت:چطور ببندم؟تو بیا

 ؟یا نهه.میبندی شد میها قدیگفت:بچه سوسول این زرنگ بازید و محسن پوزخندی ز

ته بود و یکی دو دور چرخوند. علیرضا حرفی نزد و دستاشو چسپ زد.رول رو به دندون گرف

 !هاشو باال گرفت و گفت:بستم.ببیندست

رکت ح هیدونم چیشد علیرضا با ت شد رفت سمتش.وقتی بهش رسید,نمیمحسن که خیالش راح
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ز هم گالوی ای به دست محسن زد تفنگ از دستش افتاد پایین و باباز کرد و ضربه هاشودست

رو زمین افتاده بودم,داشتم  طورهمون شدن و به خاک افتادن.من که توان نشستن هم نداشتم و 

 .مکردمیبهشون نگاه 

 .خدا ول کن.علیرضا بیا نجاتم بده و بریم تو روعلیرضا؟؟؟!_

و رحمی در  زدنمینه علیرضا نه محسن!با تمام قدرتشون بهم کتک شنید نمی چیزیهیچاما 

 اآلنرضا علی حتما  جورایی خیالم راحت شد که قرار نیست اتفاق بدی واسم بیوفته و  هیکار نبود. 

 .کنیممیو دوتایی فرار  دهمیمیاد و نجاتم 

الش وقتی خی گفتمیکرد و بهش ناسزا  اشحوالهرو سینه محسن نشسته بود و تا تونست مشت 

راحت شد که دیگه جونی براش نمونده ازش فاصله گرفت و تفنگ رو از رو زمین برداشت و 

هام رو باز کرد. تو بغل گرفتمش و از ته دل گریه بلندم کرد و چسپ دور دست آروماومد سمتم.

 ..کردم. صورتمو بوسید که دردم گرفت و صدام دراومد

 !تونی از اینجا دورشوو تا میسوار ماشین شو  دلمعزیزمهتابم؟_

 تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:کجا برم؟تنهایی برم؟ترس و با 

 .رسونمادر اونجا امنه.منم خودمو بهت میبرو پیش خان بابا و م اصال  آره عزیزم برو._

 تو چرا باهام نمیای؟؟_

ت ادر تا دوا درمونیام.تو برو قربونت بشم.برو پیش منمنمتا این آشغال رو از رو زمین محو نک_

 .کنه

 .نه من بدون تو هیچ جا نمیرم_

.اگه منو دوست داری برو. کنممیهاش صورتمو گرفت و گفت:مهتابم برو.خواهش با دوتا دست

 .این باید به سزای اعمالش برسه.برو

خوام دستت به خون آلوده بشه.علیرضا من و تو :نمیرم.نمیرم.من بی تو نمیرم.نمیبا گریه گفتم

 !ره عروسی کنیم.یادت که نرفته!بیا بریمقرا

-ه.نمیدتر صورتمو فشرد و پیشونیشو گذاشت رو پیشونیم گفت:پاشو برو مهتاب.عذابم نمحکم

 !خوام شاهد باشی.پاشو برو.مرگ علیرضا برو،مرگ من برو.برو لعنتی

جهنم  ینجون مهتابت بیا از ا تو روکنان گفتم:علیرضا زندگیمون خراب میشه.بیا بریم. هقهق

 .بریم کالنتری و ازش شکایت کنیم اصال  بریم.

حرفی نزد و زیر بغلم رو گرفت و با تمام درد و کوفتگی که داشتم سرپا ایستادم,بردم سمت 

 ..ماشین

 .سوییچ داخلشه..فقط پا بذار رو گاز و دورشو دورت بگردم_
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 ..با درموندگی و گریه گفتم:علیرضا

.توان نداشتم سوار ماشین به حرکتش ادامه و رفت دمچی صداش ز محلم نذاشت و رفت.هر

تونستم باور کنم چند لحظه دیگه نم قراره زندگیمون نابود بشه.نمیتونستم باور کبشم.نمی

 !میشه تمام چیزهمهعلیرضا قاتل و 

ایستاد. تفنگ رو  سرشی باالاشکبار به رفتنش نگاه کردم.رفت سمت محسن و  هایچشمبا 

: مرز من ناموس منه!تو پا گذاشتی به مرزم و هرکسی دست درازی کنه گرفت سمتش و گفت

 ...حاال بمیر کهکنممیبهش رحم ن

-علیرضا که افتاد و بلند شد و دوباره باهم گالویز شدن اما این پایبهیهو محسن با پا محکم زد 

! با دبار تفنگ دستشون بود..خیلی نگذشت که صدای بدبختی و زندگی تاریکم تو گوشم پیچی

و با دو دستم محکم زدم تو سر خودم. محسن افتاد افتادم صدای شلیکی که شد رو زانو به زمین 

 .ایستاده بود به دستو علیرضا تفنگ 

 یخته،رشدمی،رها شد!خونی که نباید ریخته شدمیشد.تیری که نباید رها  شدمیکاری که نباید 

 !شد

 !باورش کرد شدنمیکه حتی  بودمیو ک فاصله بین خوشبختی و بدبختی به همین کوتاهی

 !تاریکی شب روی زندگیم واسه همیشه سایه شومش رو انداخت

 ..چیزهمهشد... چیزتمامهمه

.علیرضا فقط زل زده بود به محسن که غرق خون ونسمتشگرفتم و رفتم  وندونم چطور جنمی 

 .شده بود

 ..م فقط نفس بکشهکردمیا التماس هاشو بشنوم! به خددمو انداختم رو محسن تا صدای نفسخو

رضا !علیاستهزندوقتی نفسش به گوشم خورد با خنده و خوشحالی رو کردم به علیرضا گفتم:

 ..نمرده.بیا بلندش کنیم ببریمش بیمارستاناستهندز

 حکم تکونش. پایین شلوارشو گرفتم و مزدنمیخشکش زده بود و حرف  طورهمیناما علیرضا 

 ..بیا کمک کن بذاریمش تو ماشیناستهزندگم ا؟؟میدادم گفتم: علیرض

علیرضا که تازه به خودش اومده بود تفنگ روپرت کرد و با شوک گفت:مهتاب!مهتاب من 

 !نکشتمش!به خدا من نکشتمش

 ..بیا سریع ببریمش بیمارستان تا بیشتر از این خون از دست ندادهاستهزندنمرده،_

کردیم و گذاشتیمش داخل ماشین. علیرضا پشت نشست و هم کمک  انگار دنیارو بهش دادم،با

محکم دستشو گذاشته بود روی سینه محسن که تیر خورده و من هرچی قدرت داشتم رو پدال 

گاز گذاشتم و سریع از اون جهنم دور شدیم.اولین بیمارستانی که دیدیم داخل شدیم و رفتیم سمت 
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 .گفتم که مجروح داریم اورژانس بیمارستان. سریع از ماشین پیاده شدم و

.با علیرضا آوردنبرانکارد اومدن و محسن رو از ماشین بیرون  هیسه تا از پرستارها با 

 !دونم چرا به یکی پرستارها گفتم:ایدز دارهیم تا بردنش تو بخش احیا که نمیدنبالشون کرد

 با تعجب و نگاه خاصی گفت:مطمئنی؟

 .آره_

 .ممنون_

هاش گرفت.. رفتم کنارش،سرشو بلند کرد،داشت شو بین دسترضا رو زمین نشست و سرعلی

 ..کردمیگریه 

م دارم نکردم.دستم رو ماشه بود ولی اون زور داد،به جون مادر کمهتاب!به خدا من شلی_

 !ذارم خوشبخت بشید و شلیک کرد.من قاتل نیستم،من قاتل نیستمراست میگم.بهم گفت که نمی

ونست دکار کنم. دچار شوک شده بود و نمیدونستم باید چینمی تعجب به علیرضا نگاه کردم و با

 ..من نکردم.من قاتل نیستم گفتمی.هر کی دیگه هم جاش بود می گهداره چی 

دونم. تو قاتل نیستی.اون که هنوز نمرده. دونم عزیزم میآرومش کنم گفتم:می کهاین به خاطر

 !زنده میمونه مطمئنم.همه چی درست میشه

 !؟به جون خودم من شلیک نکردمکنیمیرفمو باور مهتاب ح_

 ..گهمی.تو راست میگی عزیزم. صبر کن منتظر بمونیم دکتر چی کنممیآره،باور _

ریون گ هایچشمم.با کردمیو از پشت در که نیمه باز بود به دکترها و پرستارها نگاه  بلند شدم

 !نشه تمام چیز همهگیم تباه نشه،تا زنده بمونه.باید زنده میموند تا زند خواستممیاز خدا 

پرستار  یکسرباز به همراه  هیدو افسر که یکیشون خانم بود و یکی دیگه آقا و  زمانهم

   .اومدن.پرستار به من و علیرضا اشاره کرد:ای دو نفر هستن

 ..با ترس و لرز بهشون خیره شدم

 تان؟بیمارس آوردیدنفر که تیر خورده  هیافسر:سالم. شما دو نفر 

 .آوردیمنگاه به علیرضا کردم از جاش بلند شد،بین شک و تردید گفتم:بله ما 

 شما شلیک کردید؟_

 !خواستم جواب بدم که علیرضا گفت:من بودم

 .سرباز رفت جلو و دستبند به دست علیرضا زد و گفت:شما باید با ما به کالنتری بیاید

 خواید ببریدش؟.چرا میتاسهزند کهاینیش؟بردمیرفتم سمت افسر گفتم:کجا 

 .باید با ما بیاید برای بازجویی شما همافسر خانم اومد سمتم و دستبند به دستم زد و گفت:
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-ه مینمردکه د من که کاری نکردم؟این خواید ببریش نگاه کردم و گفتم:منو چرا میبا تعجب به

 !ببرید ما روخواید 

 .بزنیدتو کالنتری اگه حرفی دارید  لطفا  افسرآقا:خانم 

کشیدن و بردن.چند قدم بیشتر دور نشده بودیم و  ما رو.زدنمیعلیرضا سرش پایین بود و حرفی 

م که یهو دکتر اومد بیرون.با صدای بلندی که فقط التماس کردمیمیگشتم به اتاق نگاه  دائم بر

 زنده بودن محسن رو بشنوه گفتم:دکتر؟زنده مونده؟آره؟ کردمی

 ..گفت:نهدکتر سری تکون داد و 

ی زمین شدم.زانوهام رو آدمترین بدبخت یک بارهم رو ازم گرفت.به چیز همهایی که گفت نه!نه

بره سمت اتاقی که محسن  خواستمیزمین.علیرضا که دیونه شده بود و  رو دمتاشل شد و اف

 .داخلش بود که سرباز و افسر جلوشو گرفتن

خوشبختی تموم، بخت سفید تموم،بودن با زندگی قشنگمون به ته خط رسید..عروسی تموم،

 !تموم شد چیزهمهعلیرضا تموم، زندگی رویایی تموم،آه 

 ..زدممیم و تو سر خودم کشیدمیاز ته دل نعره 

 !هم با خودش دزدید و برد ما رومحسن برای همیشه رفت و خوشبختی و حال خوب 

 !با مردنش همه آرزوهامون مردن و سوختن

 .کردمی،با صدای بلند گریه کردمییه هم داشت گر علیرضا

 ..همه دورمون جمع شده بودن

 ..شاهد بخت سیاه و شوممون بودن

 ..ردم و شاهد خراب شدن زندگیم نبودممُ .کاش میدیدمنمیردم و اون لحظه رو مُ کاش می

-،دوستش نمیشدمنمی،باهاش دوست شدمنمیبا محسن آشنا  وقتهیچ،وقتهیچردم و کاش میمُ 

 .مکردمیبهش اعتماد نداشتم،

 .مو با خودش بردچیز همهبا رفتنش  حاال او

مون آماده بود،نوبت آرایشگاه گرفته بودم،تاالر گرفتیم یمون،خونهمونده بود به عروس دو ماهفقط 

 !حتی بلیط واسه سفر و دیدن برادر و زن برادرم

ای خوی و تو بدترین لحظه میبسته ظالم در برابر منه دست و پا قدرایندونستم آه،خدایا! نمی

مجازاتم کنی!مرده متحرک بودیم,نه زنده نه مرده,نه خواب نه بیدار,نه خوشبخت نه 

بدبخت...آویزون و حیرون! به همین سادگی و به همین سرعت برق و باد خوشبختیمون تموم 

 !شد
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دا ج از همرو خوشی نداشتیم.من و علیرضا  وروزحالور شد که رفتیم به کالنتری!طدونم چنمی

 .کردن

پا  قدراینتونستم حرف بزنم،شوکه شده بودم اما جداگونه مشغول بازجویی بودن.نمی هایاتاقتو 

بودن که حالمون رو درک نکردن،تا  رحمبیزور گفتن و مثل خدا  قدراینفشاری کردن و 

 !تونستم حرف بزنم

تم.شماره تماس خانواده هم بهشون از روز اول تا اومدن به بیمارستان رو براشون مو به مو گف

 !دادم ولی دیگه نفهمیدم چی شد

بود و بردنم  شدهروشندونم چقدر گذشته بود اما وقتی از اتاق بازجویی بیرون اومدم هوا نمی

 .دختر و خانم دیگه هم بودن چند تااتاقی که  هی  تو

م.به خدا و زمین و زمان ردکمیو از ته دل گریه  زدممیهام نمیومد و فقط نعره خواب به چشم

م کردیمهایی که داشتم برام اهمیتی نداشتن و حسشون ن.دیگه استخون درد و کوفتگیگفتممیبد 

 !مختسوچون دردی خدا بهم داد که تا عمر درش 

 

 

                    ******************************************** 

 

اه گناز کلی بازجویی و فشار فهمیدن بیم کردن.بعد چهار روز گذشت تا از بازداشتگاه آزاد

رو شد،نه فقط زندگی من و علیرضا و هستم و اجازه دادن برم.تو این چهار روز زندگیمون زیر 

 !بلکه زندگی خانواده من،زندگی خانواده علیرضا

و  دندانمیمون میومدن برای مالقاتی و صحبت کردن اما اجازه تو این چند روز دائم خانواده

به خانواده محسن جنازه تحویل  ممنوع مالقات بودیم؛حتی علیرضا رو هم ندیده بودم. روز سوم

به همین راحتی هر چی که بافته بودیم پنبه شد و حتی فرصتی برای  شدنمیدفن دادن..باورم  و

 !درست کردنشم وجود نداره

م و زندگیم رو خراب کرد تونستم باور کنم!درست بود ازش متنفر بودحتی مرگ محسن رو نمی

-گشت و فکر انتقام احمقانهنمی به ایران بر وقت هیچراضی به مرگش نبودم!کاش  وقتهیچاما 

سوزوند!شاید همین  ما روانداخت.انتقامی که اول خودش سوخت و بعد اش از سرش بیرون می

منم رنگ  واستخمی،شاید دنیا براش به آخر رسیده بود و امیدی نداشت که خواستمیرو هم 

 !خوشبختی رو نبینم و سیاه بختم کرد

از کالنتری که مرخص شدم با بابا و مامان به خونه رفتم..رفتنم به خونه همانا و شروع شدن 
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-خودم و علیرضا نداشتم.حتی فامیل دعوا و سرکوفت زدن همانا! دیگه آبرویی پیش خانواده

 !هامون هم باخبر شده بودن

پسر و رابطه اشتباه این بال رو  هیم دوست شدن با کردمیهم تصورش ن نوک سوزن اندازه به 

 !میشم آبروبیسر زندگیمون میاره و 

 !کسبیحتی مهسا هم دیگه طرفم نبود.تنهای تنها شده بودم،

 به مراسم ختم کهاینعلیرضا بعد از بازجویی و کامل کردن پرونده روانه زندانش کردن.جرات 

؟ جوونشون مرده گفتممیچی  رفتممی،نه جرات بلکه روشو هم نداشتم!و عزاداری برم نداشتم

بود،درسته که خودش اومد و باعث و بانی این مصیبت بود اما تهش مرد یعنی کشته شد دیگه 

 !حقی با من و علیرضا نبود ما دو نفر متهم ردیف اول بودیم

 .شدم!و مرده متحرک بودم آبروبیشوهرم تو زندان،من تو خونه زندانی!زندگیمون خراب شد!

ونستم دکه می ایآیندهدونستم قراره چی بشه.در واقع شجاعت فکر کردن به آینده رو نداشتم..نمی

 !بد چیزی نخواهد بود هایاتفاقجز وحشت و 

چندین بار مادر و  کهاینباشم،با  هابچهحال و حوصله این رو نداشتم که برم خونه امید و پیش 

 .و خواستن برم پیششون که حالم بهتر بشه اما قبول نکردم خان بابا زنگ زدن

ن و فتگرمیها فهمیدن علیرضا آدم کشته و تو زندانه به پارسا خیلی سخت بازاری کهاینبعد از 

تونست دیگه مثل گذشته کار کنه،منم که روزگار خوبی نداشتم برم و که نمی کردنمیاذیتش 

 .کمکش کنم

 

ومده بود،کسی که تو بدترین د و بیراه گفتن به خدا..از خدا بدم اکارم شده بود گریه و ب

چی خوبی کردم تا منو بابت اشتباهاتم ببخشه و ازم  زندگیم رو خراب کرد!کسی که هر،شرایط

 ...ی همه زندگیم رو ازم گرفترحمبیبگذره این کار رو نکرد و با 

تو اتاق خودم رو حبس  م یا همکردمیمالقاتی علیرضا و باهاش صحبت  رفتممییا 

و شاید در کل روز پنج دقیقه هم  خوردممیم.ناهار و شام رو هم دیگه با مادرمینا نکردمی

 !رسیدمی.اما از پشت در اتاق هم دعوا و سر کوفتشون به گوشم کشیدمیدیدارمون طول ن

ا ودن اما باز باز دستم دلخور و ناراحت ب کهاینچندین بار به دیدن پدرومادر علیرضا رفتم،با 

 !و اشتباهمو به روم نمیوردن،برعکس خانواده خودم کردنمیاحترام و ادب برخورد 

قراره چی به سر پسرشون بیاد عزا گرفته بودن و  کهایناوناهم حالشون بهتر از ما نبود..از 

قلبیش شدت گرفته بود و به خودشون رو تو خونه زندونی کرده بودن.حاج خانم ناراحتی 

و بر  شدمیهای بیشتری نیاز داشت.تو هفته حداقل یکی دو روزش تو بیمارستان بستری تمراقب
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 .می گشت خونه

روز با نادر قرار بود به مالقات یکی از دوستانش بریم که وکیل پایه یک و حسابی تو کارش  هی

 !وارد بود

 .شدم و سالم کردممون دیدم.سوار ماشین نادر رو رو به روی در خونهاز خونه بیرون اومدم و 

 .صحبتی گذشت تا وقتی که به دفتر وکیل رسیدیم هیچبیمسیرمون 

و  دکر میگر پرسیاحوالوقتی داخل دفتر شدیم منشی که انگار نادر رو زیاد دیده بود سالم و 

 .رو پیدا کردیم شکیل خبر داد اجازه ورود به اتاقبه و کهاینبعد از 

 !یدی نمیدیدیپبا موهایی که رنگ س سالهلچه حدودا  رفتیم داخل اتاق،مردی 

سالم کردم و نشستم. من و نادر کنار هم نشسته بودیم و وکیل رو به روی ما. خیلی نگذشت که 

وارد بحث اصلی شدیم.همه جریان رو از زیر تا درشتش براش تعریف کردم.حتی گفتم که به 

خت ذارم خوشبشار داد و گفته نمیانگشت اون رو ماشه بود اما محسن ف کهاینگفته علیرضا با 

 ..بشید

م هااشک آروم آروماتفاقاتی که باعث زیر و رو شدن زندگیمون شده بود حالم بد و  یادآوریبا 

 .سرازیر شد

نادر از پارچی که روی میز جلوییمون بود لیوان آبی پر کرد و داد دستم.چند جرعه خوردم تا 

 !تر بشمآروم

توضیحاتم تموم شد،نفس عمیقی و دست  کهاینبعد از  کردمیم گوش هاحرفوکیل که با دقت به 

 !اتفاقی براتون افتاده اونم نزدیک به ازدواجتون همچنینکه  متأسفم واقعا  تو موهاش کشید،گفت:

های پیچیده و سیاهی دستم بوده که تونستم سربلند ازش بیرون دونن که چه پروندهنادر خان می

اما با اعتمادی که به نادرخان  کنممیپرونده قتل رو قبول ن وقتهیچ بیام و اینو می دونن من

گناهید قبول کردم اما اینو باید رک بهتون بگم ن برام سنده که شما و همسرتون بیدارم و حرفشو

تمام اتفاقات و مدارک علیه همسر شماست!حتی اگه ایشون شلیک نکردن اما اثر  متأسفانهکه 

گناه کار نشون بده  ورشمامونده و خیلی شواهد وجود داره که همسر  انگشتشون رو ماشه تفنگ

و ن کسی که همسرش رو نصفه شب می دزد و انگیزه الزم برای قتل مرحوم رو داشتن..

قاضی رو شواهد و  خواد انتقام بگیره.رگ غیرتش متورم میشه و می حتما  اتفاقات بعدش 

و خواستن انتقام بگیرن اما در آخر این خودش کنه. درسته که مرحوم اومدن مدارک قضاوت می

 ..ها گردن همسرتون افتادهه که کشته شده و حاال تمام تقصیربود

 

خودمو کنترل کردم.  زوربهو  خوردممیش ناامید و عصبی شده بودم..داشتم حرص هاحرفاز 
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 ات بدید؟تونید شوهرم رو نجتونید کاری کنید؟میم گفتم:خب حاال منظور شما چیه؟میبا اخ

اما  مدمیبه صندلیش تکیه داد و گفت:من هر کاری از دستم بربیاد برای نجات همسرتون انجام 

 !تونم قول بدمنمی

 .خدا نگهداراز جام بلند شدم و بهش پشت کردم،گفتم:خیلی ممنون از راهنماییتون 

شون رو وکیل کار آقاینادر از جاش بلند شد و اومد کنارم گفت:مهتاب؟چرا عصبی میشی؟

 !بلدن،صبر کن

که زدن غیر مستقیم این پرونده رو رد  هاییحرفبرگشتم و رو کردم به نادر گفتم:ایشون با 

 کردن و آب پاکی رو ریختن رو دستمون دیگه چرا باید صبر کنم؟

 عدا  بوکیل:خانم ببینید اینجا دفتر وکالت هست من این اجازه رو ندارم که به شما امید واهی بدم و 

)رو اش کنمزه بدید پرونده بیاد دستم مطالعهدتون بشم!دارم واقعیت رو بهتون میگم و اجاشرمن

 کرد به نادر و ادامه داد(نادرخان وقت اولین دادگاهی کیه؟

 .نادر:سه هفته دیگه

انجام  نتونم کاری براتون واقعا  وکیل:پس بذارید اولین دادگاهی بریم ببینیم اوضاع چند چنده اگه 

 .دممیبهتون اطالع بدم خودم 

بعد از دو سه دقیقه  نادر همتشکر خشک و خالی کردم و از دفتر اومدم بیرون.. حوصلگیبیبا 

 .اومد

 کردی؟که ه کاریچهتو راه بودیم که نادر گفت:این 

 اس باید چقدر زور بزنم؟عرضه؟وقتی بیکردم کارچی_

شم میارمت پیشش و بهت معرفی تو فکر کردی من به چیزی یا کسی اعتماد کامل نداشته با_

ال حهای زیادی رو گرفته و پیروزم شده.درسته تا به های کله گنده؟ همین وکیل پروندهکنممی

ر تش و پرونده هایی که کار کرده سختی درخشتانی داره واسه خودپرونده قتل نداشته اما سابقه

 !از قتل نبودن

علیرضا نامزد کرده,میگرن دیگه به سراغم دوباره سر دردم شروع شده بود،از وقتی که با 

نیومده بود اما تو این دو هفته که اون اتفاق بد پیش اومد هر روزش سر درد داشتم و فقط با 

م. سرم به و خورد آوردمم.. بسته قرص رو همراه آب معدنی از کیفم در شدمی آرومقرص 

 !مدادمیام رو فشار شقیقه و با کف دست پیشونی آرومهامو بستم و صندلی تکیه دادم و چشم

گناهی خوام بی!من فقط میکنممیحس ن اصال  دونم،هیچی ون حالت گفتم:هیچی نمیهم با

علیرضا ثابت بشه.من مطمئنم که اون شلیک نکرده،هرچی هم اون لحظه عصبانی و خشمگین 

 !بود اما باز علیرضا این کار رو نکرده،آدمی نیست که یکی رو بکشه
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 !درست میشه چیزهمهوکل کن به خدا دونم.تمی_

 بدبخت ما رو جوریاینمیگی؟همونی که  خدا روچشممو باز کردم و با پوزخند گفتم:خدا؟کدوم 

 های زندان؟گناه انداخته پشت میلهکرد؟همونی که شوهرم رو بی

هاش بازه!شاید داره شه هست و در رحمت و بخشش رو بندهاین حرف رو نزن.خدا همی_

 !نجات بده وشمارختی ازتون می گیره باید بهش پناه ببری و ازش بخوای خودش امتحان س

 !دلت خوشه..جای من نیستی_

کسی تو زندگی  .هرگرفته قرارنه دلم خوش نیست.زندگی ماها هم تحت تاثیر این اتفاق _

 !تر نیستیادی داشته پس کسی از بقیه بدبختی زهاسختی

 ..حرفی نزدم

 تون؟برسونمت خونه_

 !ها پیاده میشمهخوام برم پیش علیرضا.همین کنارینه م_

 .رسونمتخودم می_

 .دارسوپرمارکت نگه هیممنون.فقط اگه میشه کنار _

 .حتما  باشه _

مارکت نگه داشت و پیاده شدم.خوراکی و لوازم بهداشتی برای علیرضا چند دقیقه بعد کنار سوپر

 .گرفتم

رد بیاد داخل و اجازه مالقاتی بدن قبول نکردن چون وقتی به زندان رسیدیم نادر هر کاری ک

مونه تا بیام قبول نکردم و بمنتظرم  خواستنبود.هر چی  کارت ملی و شناسنامه اش همراهش

 .رفت

 .و پوشیدم آوردماز کیفم چادر مشکی بیرون 

ی که ها دادم به دست نگهبانبودم به همراه خوراک آوردههایی که براش داخل زندان شدم و لباس

 !بعد برسونن به دستش

ی زیادی گذاشته بودن وارد شدم.چند نفر نشسته بودن و منتظر هاصندلیسالن باریکی که  هیتو 

 .صندلی خالی نشستم و منتظر علیرضا شدم یکزندونی خودشون بودن!روی 

 از ایجرعهبغض و استرس داشتم اما دوست نداشتم با این چهره ناراحت و رنگ پریده ببینتم. 

ز جونی هم زدم تا اشیدم تا بغضم فروکش کنه.لبخند بیآب معدنی رو نوشیدم و نفس عمیق ک

حالت اخم و ناراحتی بیرون بیام. خیلی نگذشت که علیرضا،مرد زندگیم که تو همین دو هفته 

نش ای دیدم.با دیده و موهای ژولیده پشت دیوار شیشهشکسته و الغر شده بود با صورت نتراشید

زید و تازه شروع به تپیدن کرد و خون داخل بدنم به جریان افتاد. بلند شدم و بهم نگاه قلبم لر
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رو فراموش کنم و از فرصتی که برای دیدن هم داریم نهایت  چیزهمهعمیقی کردیم.سعی کردم 

 ..خونی بهش گفتم بشین و گوشی رو برداشتماستفاده رو ببرم. با لب

 

-پا گذاشته بودیم و همدیگه رو نمی.انگار به دنیای جدیدی زدنمیگوشی رو برداشت اما حرفی 

 !یمختشنا

 !کنهنمی هاآدمها که با ای چهدیوار شیشه یک

 !لبخندی زد و گفت:چه چادر بهت میاد

ه و دوست داشتمو درست کردم و گفتم:اگه تفش خجالت کشیدم.یکم چادر و مقنعهاز گفتن حر

 .پوشمباشی همیشه چادر می

 !مهتاب خودم باشنه،همون _

 !چشم..راستی سالم_

 سالم.خوبی؟_

 .اگه تو خوب باشی منم خوبم_

 !من خوب نیستم اما تو سعی کن حالت مثل من نباشه_

 تونم تو ناراحت باشی ولی من خوب باشم؟؟مگه می_

 !سرشو انداخت پایین و گفت:چی بگم؟)نفس عمیقی کشید(دیگه این حال من بهتر نمیشه

ند هام سرازیر نشه. لبخفسم رو با صدا دادم بیرون تا اشکگلوم رو بسته بود،ندوباره بغض راه 

ش وکیل!خیلی از هیخبر خوب بدم.امروز با نادر رفتیم پیش  هیزدم و گفتم:راستی،اومدم بهت 

کار درسته.پرونده رو قبول کرد و گفت هر کاری از دستم بربیاد  گفتمیو  کردمیتعریف 

 !دهمیانجام 

 !تفاوتی گفت:چه فایده؟ کسی که مرده زنده میشه؟د کرد و با بیسرشو بلن

شرایط سختی هم  همچنینمهربون و رعوف بود که تو  قدرایناز حرفش تعجب و سکوت کردم!

 !به فکر کسی هست که خودش زندگیش رو تباه کرد و مرده

 !عزیزم تو که اونو نکشتی..اون خودش کرد_

 !کنهکسی حرفمو باور نمی پای من نوشته شد و چیزهمهاما _

-کنه که بیو نکردی..شک ندارم وکیله کاری میرر .مطمئنم که تو این کاکنممیمن باور _

 !گناهیت ثابت بشه

 !مهتاب؟_

 !جونه مهتاب؟بگو عزیزم_
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 ...بینممیهر شب خوابش _

وضعیت روحی خوبی  اصال  ین خیره شد.پای بهو دوباره  قرارداددستشو تکیه گاه سرش 

زد.دیگه نگاهش از عشق نبود و جاشو ری و ترس تو صداش و نگاهش موج میقرا.بیاشتند

 !به قاب جسد مرده محسن داده بود

ای اما اون لبخنده زدمیدل من لبخند  به خاطراز اون خنده و گرمی که داشت خبری نبود..

 !جون و خسته کجاعاشقانه قبل کجا این لبخند بی

ذارم زیاد اون تو بمونی.بذار اولین .من نمیدممیه بهت قول درست میش چیزهمهعلیرضا _

کنن)حرفی مخالف حرف ثابت می تو روگناهی ه اون موقع همه شواهد و مدارک بیدادگاهی بش

امید کنم(یکم  علیرضا رو نا خواستممیامید کنم نه  نا خودم رو  خواستممیوکیل زدم،چون نه 

 !دیگه تحمل کن زندگیم

روزمون رو تلخ  جوریاینراه اومدی پیشم نباید  همهاینخیال عزیزم بیخیلی..خیلی سخته _

 کنیم. خانوادت چطورن خوبن؟

 !شکر خوب هستن.مهسا دیگه ماه آخر بارداریشه..باید منتظر قدم نو رسیده باشیم_

 !ی به دنیا بیادسالمتبهان شاهلل _

 ان شاهلل..آقاجون و حاج خانم اومدن؟_

 .ومدن..ولی بهشون گفتم نیان دیگها چند بارآره _

 !چرا؟_

خورن.خودشون که حال درست درمونی تو این وضعیت ببینن بیشتر غصه میبیان منو _

 !ندارن

 .اما به دیدن هم نیاز دارید.با این حرف دلشون رو نشکون_

 !برای خودشون بهتره_

 !ببینن تو رواینکه  ضا؟عزیزم پدرومادرت کمترین حقشونعلیر_

 !اجبش صحبت نکنیم.از خودت بگوباشه.ر_

 چی بگم؟دوست داری چی بشنوی؟_

 ..خوام صداتو بشنومهرچی که بگی.می_

خوب نیست.دیگه نرفتم خونه امید.جایی هم نمیرم جز  چیزیهیچتو هووم..راستشو بخوای بی_

ا پارس سری به مغازه بزنم ببینم خوام برمشما..حاال این چند روز آینده می خونه خودمون و خونه

 .در چه حاله

 !بهت احتیاج و خیلی دوستت دارن هابچهتو دیگه چرا خودتو تو خونه حبس کردی؟برو پیش _
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 .یا نهتونم ندارم..بذار یکم بگذره ببینم می حوصله هیچ شلوغی فعال  _

 .به خودت برس.خیلی بهم فکر نکن_

 ...شتباه احمقانه نکرده بودممن اون تویی..اگه من اون ا به خاطرمگه میشه بهت فکر نکنم؟تو _

 !خوام راجبش بشنومبین حرفم پرید و گفت:نمی

 ..باشه_

 ..دستشو گذاشت رو شیشه و گفت:دستت بذار

 !روی دستش دقیقا  دست لرزونم رو گذاشتم رو شیشه..

 ..با سکوت گذشت ایلحظهچند 

 !هاتو میشه حس کرد مهتابحتی از پشت شیشه هم حرارت دست_

و بین هاله اشک به  زدمنمیهامو بگیرم و سرازیر شدن.حرفی و اشکستم جلبار نتوناین

 ..صورت خسته و دردناک علیرضا چشم دوختم.دوباره به حرف اومد

یوار د هیهفت آسمون دلتنگتم.ببین  اندازه بهشاید نیم متر هم باهم فاصله نداشته باشیم اما _

 !زندگی باهامون چیکار کرد از هم جدا و دور کرده،ببین ما روای چطور شیشه

آدم کشته،کسی که مواد مخدر حمل  چند باراینجا همه جور خالف کاری پیدا میشه،کسی که 

دعوا و مهریه افتاده این تو.وقتی فهمیدن به جرم قتل اینجام و  به خاطرکرده،دزدی کرده و یا 

دم ر کدومشون بپرسی آقاتل که اینجا هستن از ه همهاینبهشون گفتم من نکشم خندیدن و گفتن 

بهش شلیک نکردم اما از تو  واقعا  کشتی میگن نه..شاید حتی خانواده خودم هم باور نکنه که من 

 ..خوام باور کنی،منو باور کن. حتی اگه خدا هم باور نکنه تو باور کنی برام کافیهمی

 !کشی عزیزمآدم نمی وقت هیچدونم تو معلومه که باور کردم.می_

ت کردم با تو حرف دارم.من ای که اینجا سکواین دو هفته اندازهبهت کنم مهتاب..بذار صحب_

 .تونم باتو صحبت کنم.چون این تویی که منو میشناسی و مرهمم هستیفقط می

مه گم میشم اما وقتی خورشید غروب همه اینشلوغ و سروصدا زیاده که بین  قدراین روزها

خونم تازه شروع میشن!اما وقتی نماز میهای من ها و ترسصداها هم کم میشه و کابوس کنهمی

عکس سه در چهاریی که  هاشبگیرم.آرامش می بینممیو به سجده میرم وقتی که عکست رو 

صدام رو  زنممیدونم وقتی که باهات حرف و به خواب میرم.می گیرممیازت دارم تو دست 

تو شروع بشه از عالم برزخ هم یروزی که بکه توام جوابم رو میدی اما بدون شب و  شنویمی

 ..ترهسخت

رم رو خواد دوباره سبوییدن و بوسیدنت تنگ شده.دلم میخیلی دلتنگتم.دلم برای نوازش کردنت،

 !بچه کوچولو خوابم کنی هیبذارم رو پاهات و باهام حرف بزنی و مثل 
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ار بین من و تو دیو اما حاال قرار بود چند هفته دیگه عروسی بگیریم و بریم سر خونه زندگی هم

 !ترهتر و سنگیای وجود داره که از کوه هم سختشیشه

 ..خوشبختت کنم اما حاال نه خودم خوشبختم نه تو خواستممی

 هایچشمهاتو پاک کن دورت بگردم.بذار چند لحظه بیشتر به بذار بیشتر نگاهت کنم..اشک

 .قشنگت خیره بشم

بوسید..لبخندی زدم و با گوشه چادرم صورت خیسمو  دست مودستشو برداشت و از پشت شیشه 

 .پاک کردم

تو اینجایی ولی پشتم شکست،تو تکیه گاه و امید منی!حتی تو زندان!هنوز به داشتنت افتخار _

ریزی شدم.منو ببخش  .در واقع من باعث سرافکندگی و آبروگیرممیو سرمو باال  کنممی

 .روزی رو ببینیم همچنینم که کردمیعنی فکرش نبشه.ی جوریاین خواستممیعلیرضا ن

 !باهاتکنممیبو  تو روو  کنممیهات که تو خونمون جا مونده کنار تختم پهن بعضی از لباس

ات و با شنیدن صدای قلبت به خواب میرم.وقتی میرم ذارم رو سینهمی مودست زنممیحرف 

،همون مهربونی،همون رنگ نگاه و بینمیم تو روچون  کنممیخونتون بیشتر به حاج خانم نگاه 

از تو هست جز  چیزهمه کهاینهمون قدر صبور! وقتی تو اتاقت میرم دیونه میشم.از 

خودت..دل نداشتم به خونمون سر بزنم.دل نداشتم حتی به مغازه برم.یادته وقتی باهم دوست 

ت میز نبینم چطور پش رو توبودیم چندین بار اومدم مغازه واسه خرید؟!اما حاال برم اونجا و 

 تونم طاقت بیارم؟می

 ..رقم زده طوراینتو هیچ کار اشتباهی نکردی دورت بگردم.این تقدیره که _

 .. نرفته دلتنگش شدمشدهتماماز بلندگو سالن اعالم کردن وقت مالقات  زمانهم

 مهتابم؟_

 جانم علیرضا؟_

ده کسی بهت حرفی بزنه. مراقب مراقب خودت باش.تو زن منی،محکم و قوی باش!اجازه ن_

هست و تمام  چیزهمهمامانم باش نذار خیلی درد دوری من اذیتش کنه.پارسا خودش حواسش به 

چرخه.پارسا و داییم هستن داراییم دستشه هرچی الزم داشتی بهش بگو.مغازه بدون منم می

 .ر بشهحالت بهت هابچهنگران نیستم.تو خودتو خیلی درگیر نکن.برو پیش مادر و 

از این به بعد  کنممی.سعی دهمی دستهمحس غرور و امنیت ب کنممیچشم..وقتی به تو فکر _

بیشتر به حاج خانم و آقاجون سر بزنم البته دآلرام و نوشین هم هستن و نمیذارن تنها بمونن.با 

ه ده کحواست بهم بو قدراینخواد بهم بگه..عزیزم در تماسم بهش گفتم هر کمکی که میپارسا 

 .بگیر بعدا  .آوردمنیاز به هیچی ندارم جز خودت. راستی واست لباس و تنقالتم 
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 !ابممراقب خودت باش مهت کنممیمرسی عزیزم.اینجا که دو دست لباسم کافیه..بیشتر سفارش ن_

 .چشم توام مراقب خودت باش_

 .به خدا میسپارمت.خداحافظ_

 .عزیزم خدا نگهدار_

 ...مون بلند شدیم. با نگاه بدرقه همدیگه کردیم و دور شدیمگوشی رو گذاشتیم و از جا

 .از زندان اومدم بیرون،چادر رو گذاشتم داخل کیفم و راهی خونه شدم

 

 

 

 

 

سه روز بعد وکیل رفت به مالقات علیرضا و باهم صحبت کردن تا وکیل برای دفاع از علیرضا 

 ..دستش پر باشه!فقط مونده بود روز دادگاه

د از مراسم چهلم محسن خان بابا و چند نفر از دوستان خیرشون برای عرض تسلیت قرار شد بع

و همدردی به خونه پدری محسن برن و گفتن من و خانواده علیرضا به این زودی نریم بهتره و 

 ...آدم بزرگ و ریش سفید بفرستیم چند تااول 
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                                                                                             21فصل

 

                                                                                                                    

ه شد جلسه دادگاه برگزار بپشت اتاقی که قرار بو،ن دادگاهی رسید.تو سالن انتظاراتروز اولی

مشت مدارک دیگه دستش  هیام و خانواده علیرضا بودن!وکیل هم پرونده و م.خانوادهه بودیایستاد

جز  ونشخانواده محسن هم بودن که نگاه.کردمیبود و داشت با پدر علیرضا و نادر صحبت 

ه تان خیرش با جعبه شیرینی بای نداشت.وقتی خان بابا و دو نفر از دوسکینه و خشم رنگ دیگه

ی بد ازشون پذیرایی کردن و هاحرفرفتاری و  برای عرض تسلیت رفته بودن با بد ونشونهخ

 !دادگاه میزنیم توگفتن هر حرفی داریم ؛نیاز داریم نه به جعبه شیرینیتونگفتن نه به تسلیتتون 

تا کار به جاهای باریک کشیده تنها امیدم حکم قاضی بود که علیرضا رو قاتل ندونه 

 !تصورش کنم ترسیدممیکه حتی جاهایی ،نشه

رباز س دگی کمرش بیشتر شده بود. توسط دو..سرش پایین و خمیآوردنعلیرضا دست و پا بسته 

به ممانعت سرباز بغلش  توجهبیوقتی نزدیک شد سمتش دویدم و .شدمیافسر محافظت  یکو 

بودم.یک  هاشیم بود که دلتنگ آغوش و گرمی دستگرفتم.صورتش رو بوسیدم..یک ماه و ن

ام تشنگیم برطرف نشد!حاج خانم و ین سه چهار ثانیهماه و نیم عطش بودنش رو داشتم که تو هم

 .ای صحبت کردنهم چند کلمه بقیه هم بهش نزدیک شدن و با

نشستیم. وقتی قاضی و معاونش و چند نفر دیگه اومدن به  هاصندلیرفتیم داخل سالن و روی 

 .رجامون قرار گرفتیماحترامشون بلند شدیم و باز س
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 !شد ههام که دیگه عادت شده بود و حاال لرزش پاهامم بهش اضافدل تو دلم نبود لرزش دست

 !خوندم تا مرهم دل زخم دیدم بشهزیر لب فقط آیت الکرسی می

قاضی پرونده رو خوند از علیرضا برای شرح اتفاق و سئواالت خواست بلند بشه  که اینبعد از 

 .تهم قرار بگیرهو در جایگاه م

د از جلو فاقاتی که افتاده بورو تعریف کرد و مثل فیلم سینمایی ات علیرضا از سیر تا پیاز ماجرا

که با صداقت  قاضی چند سئوال از علیرضا پرسید.و حالم رو دگرگون کرد شدمیهام رد چشم

یهو صدای آه اندازی رسید ش بود.وقتی به صحنه درگیری و تیراعلیه چیز همهجواب داد و 

ونفرین مادر محسن بلند شد و شروع به گریه کردن کرد که قاضی خواست بره بیرون و با 

کمک دخترش از سالن بیرون رفت.نوبت به وکیل خودمون رسید و از علیرضا چند سئوال 

-که باعث شد سو امیدی بگیرم که میپرسید و جهت جنایت رو به سمت خوده محسن تغییر داد 

 .نهتونه کمکی ک

 رو چیزهمهشاهد ازم خواست بلند بشم و  عنوان بهوقتی سئواالت از علیرضا تمام شد قاضی 

 .توضیح بدم

بدی که محسن ازم داشت شروع کردم و در ادامه  هایستو درخوا هااتفاق،از شروع آشنایی

شبی که محسن بعد از دو سال اومد و منو دزدید و درگیری که منجرب به کشته شدنش شد 

وضیح دادم. دیگه آبرویی برام نمونده بود که بخوام حفظش کنم و در برابر خانواده خودم و ت

 سئوال بپرسن و جز وکیل و بار نوبت من بود که قاضیاعتراف کردم.این چیزهمهعلیرضا به 

-ه و عجیب غریب بود جوری سئوال میصداقت حرفی نزدم!سئواالت قاضی خیلی گیج کنند

 ..کردمیتر و کار رو خراب شدمیقیقت گفته بودم خیلی سریع متوجه پرسید که اگه جز ح

 .با اجازه قاضی رفتم سرجام نشستم و وکیل شروع به صحبت و دفاع از علیرضا کرد

ونستم داتفاقاتی که تو دادگاه افتاد می که شنیدم و هاییحرفامیدوار باشم اما با  خواستممیته دلم 

 !بدم که توهمی بیش نیست نباید خیلی نور به دلم راه

 .سه ساعت جلسه دادگاه طول کشید و در آخر نوبت دادگاهی دوم رو دو هفته بعد اعالم کردن

بودن همراهیش کردم و  آوردهاز دادگاه بیرون رفتیم و تا نزدیک ماشین زندان که علیرضا رو 

 .با دلی پر از حسرت و غصه از هم خداحافظی کردیم

 د چی میشه؟کنیمیرادفر نظرتون چی بود؟فکر  آقای:رفتم سمت وکیل و گفتم

ای هست اگه صادقانه بگم فقط سی درصد حق طرف ماست و باید منتظر کار خیلی پیچیده_

 .جلسه دوم دادگاه بمونیم

اونجا گفتم اون از اونور آب پاشد اومد تو کوچمون منو  همهاینبا تعجب گفتم:فقط سی درصد؟
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 الیی سرم بیاره حاال هفتاد درصد حق با اون شد؟برد و خواست چه ب زور به

چرخید سمت می چیز همهاما زنده میموند  شدمیخانم شریفی اگه به ایشون ده تا تیر شلیک _

خودتون رو کنترل کنید و صبر کنید جلسه دوم  لطفا  رده بحثش جداست.شما شما اما وقتی مُ 

 .برسه.بسپاریدش به من

تشکری ازش  ساییدم و نفسم رو با صدا دادم بیرون.رو هم می حرص و عصبانیت دندونامواز 

شدم و از دادگاه اومدیم بیرون.قرار شد برم خونه پدر  صحبت همکردم و یکم دیگه با دو خانواده 

ز های زندان اما امن بودم،من بودم که پسرشون افتاد پشت میلهمقصر اصلی  کهاینعلیرضا!با 

کم نکردن برعکس پدرومادرم که بعد از این اتفاق نه بهم اعتماد احترام و محبتشون نسبت بهم 

نم دونستن که ممی ونشن و منو باعث و بانی این روزگار سیاه گرفتمیداشتن نه زیاد تحویلم 

 .مدادمیحرفی حق رو بهشون  هیچبی

تا قرص هاشو بخوره و  رسیدمیتر به خونه خانم خیلی خوب نبود و باید سریع حال حاج

 !ستراحت کنها

چند لقمه غذا خورد و نوشین داروهاشو به خوردش داد که رفت  زور بهوقتی به خونه رسیدیم 

اشون سرهم باتو اتاقش استراحت کنه. وقتی نوشین و دآلرام خیالشون بابت مادرشون راحت شد 

 اشزیون روشن بود،نگاهم قفل به صفحههاشون شدن.فقط من و آقاجون بودیم.تلویراهی خونه

م و با خودم دو دوتا کردمیو داشتم دادگاهی امروز رو تو ذهنم مرور  دیدمنمی چیزیهیچاما 

م که حق ما تو این قضیه بیشتر از سی درصد میشه یا نه.اما با هر فرمولی وارد کردمیچهارتا 

 !حتی به چهل هم نرسید رسیدنمی درصدپنجاهم حقمون به شدمی

روزش شده بودم؛این و ن و به آقاجون نگاه کردم،تازه متوجه حال از افکار خودم اومدم بیرو

 ..مدت او هم خیلی زجر کشیده بود اما به رو خودش نمیورد،او هم شکسته و پیرتر شده بود

 ..خوندقرآن دستش بود و داشت می

 آقاجون؟_

 و گفت:بله عروسم؟ آوردبه آرومی سرش رو باال 

ه ی رو لبم نشست،گفتم:میشرنگ.لبخند کمشدمیر قرص و دلم بیشت کردمیهنوز عروسم خطاب 

 !سئوالی بپرسم؟ ازتون

 .ای که تو پذیرایی بودوسید و گذاشت داخل قفسه کتابخونهقرآن رو ب

 !بفرمایید_

دونستم چطور باید شروع کنم..حالتم رو که متوجه شد گفت:چرا ساکت شدی؟ مردد بودم و نمی

 !راحت باش هر سئوالی که داری بپرس



 
 
 

 ) 437( 

نودهشتیاکاربر   در انتظار مهتاب _خورشید   

در انتظار مهتابخورشید    www.98iia.com 

 

 دونید؟شما هم فکرا هم منو مقصر اصلی این اتفاق میسرم رو بلند کردم و با تردید گفتم:شم

 !د باعث آبروریزی و سرافکندگی خانواده شدم؟کنیمی

 نفس عمیقی کشید و بعد از چند لحظه گفت:هر کس تو زندگیش ممکنه اشتباه کنه. به آروم

زیادی متحمل گیرن و فشار قرار می ناهها تو تنگخصوص تو این دوره زمونه که جوون

 تموم،ه دوستی دادی که زود متوجه شدیآدم اشتباه اجاز هی بهها .تو هم مثل خیلی از جووننمیش

 هایلیخاتفاقی افتاد.حاال  همچنینخواستی زندگیتو کنی و راه درستو انتخاب کنی که ،کردی

 داست.تو عروسدن این دیگه حکمت خکنن اما تاوان کمتری میهستن که بدتر از تو اشتباه می

کس توجه نکن جز  باعث سرافکندگی ما نیستی و نمیشی.به هیچ وقتهیچای و این خانواده

حالل دادم،مادرشون با ها نون گناهیش ثابت بشه. من به این،دعا کن پسرم بی،خودت و علیرضا

 اون گهمیوغ نگن.وقتی ،بهشون یاد دادیم تو بدترین شرایط هم دردادمیها شیر وضو به این

ماشه رو فشار نداده پس یعنی فشار نداده و آدم نکشته. بعدشم پسر من از ناموسش دفاع کرده و 

 کار شدنکشور ما دفاع کردن همانا و گناه تو متأسفانهنذاشته کسی بهش دست درازی کنه.اما 

 !همانا

قدر آرامش و منطق داشت. که از آقاجون شنیدم آشوب و جذاب وجدانم کم شد.چ هاییحرفبا 

سی کراجبم فکر کنه.تنها  طوراینبرخوردی باهام داشته باشه و  همچنینم کردمیفکر ن وقتهیچ

زد.حالم خیلی بهتر دونست و سرکوفتم نمیار و مقصر نمیکبود که تو اون مدت منو گناه 

 .شد.یکم دیگه کنارش نشستم و باهاش صحبت کردم

 ،تمیز کردم و اومدم داخل پذیرایی هاروبینتشستم و کا ها روظرفرفتم داخل آشپزخونه و 

کتاب بخونم تا  هامدتانداختم.دوست داشتم بعد از  هاکتابنگاهی به و رفتم سمت کتابخونه 

بگیره.چشمم کتاب کلیله و دمنه گرفت و برداشتمش و راهی اتاق  آرومحواسم پرت بشه و دلم 

 .علیرضا شدم

هام کردم که سرشار از بوی خوب علیرضا ه ریهو اکسیژن زیادی روانروی تختش دراز کشیدم 

 ..دادمیرو 

هام اهنمایی که بودم یکی از هم کالسیکتاب رو باز و شروع به خوندن کردم.یادمه دوران ر

خوند.کلیله و دمنه برامون می مدومیکتاب کلیله و دمنه داشت و زنگ های ادبیات و پرورشی 

از زبون  هایی کهشغال مانور داده شده بود. داستانرو همین دو  اکثرا  ب هم اسم دو شغال که کتا

تونستیم تو زندگی واقعیمون بارها ازش یاد کنیم و درس بگیریم.چند حیوانات گفته شده که می

 .داستانش رو خوندم و به خواب رفتم
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ی اجون که تو پذیرایکه بیدار شدم و دست و صورتم شستم،رفتم کنار حاج خانم و آق این بعد از

 .نشسته بودن قرار گرفتم

 !حاج خانم:مهتاب جان برات چایی بریزم؟تازه دمه

 !آره دستتون درد نکنه_

 چای چایی ریخت و استکان با نبات رو جلوم گذاشت.ازش تشکر کردم و شروع به نوشیدن

 .شدم

بشه صحبت یک ساعتی به همین منوال گذشت و از همه درهایی که ممکنه به رومون باز 

 ..کردیم

 !حاج خانم انگار امروز حالتون خوبه_

 فعال  هامو خوردم و استراحت کردم حالم بهتر شد.ه حالم بد شد اما اومدم خونه قرصتو دادگا_

 .گیری نمی کنهکه قلبم آرومه و بهونه

 .کنهموش نکنید قلبتون بهونه پیدا نمیحاج آقا:اگه شما داروها و استراحتتون فرا

 ..هلل قلبتون همیشه منظم بزنهان شا_

 زندون؟چیزیچه حالی داره گوشه  اآلننفسی با حسرت بیرون داد و با بغض گفت:بچم طفلی 

اونجا کسی بخواد سر به سرش  ترسممیکنه.علیرضام خیلی مظلومه خورده؟ کسی اذیتش نمی

م بذارم و به خواید راحت چشم رو هتراحت کنه.بعد شما چطور از من میبذاره نذاره بچم اس

 !فکر خودم باشم؟

با گوشه آستین پیرهنش گوشه چشمش که خیش شده بود پاک کرد،سرم رو پایین انداختم. آقا 

جون گفت: حاج خانم کاریه که شده..اونجا نه جهنمه که اذیتش کنن نه بهشته که تو پر قو 

میز ادیم؟ لباس گرم و تاز دستمون برمیاد که انجام ند کاری چه اصال  م؟ کارکنیبگیرنش.میگی چی

براش میبریم.تنقالت و خوردنی هم که هر وقت میریم مالقاتی براش بردیم.علیرضا پسر آرومیه 

 .کاری به کار کسی نداره

حاج خانم:پسرم رو به خدا سپردمش تا از شر هرچی مشکل و گرفتاریه نجات پیدا کنه)رو کرد 

آزاد بشه از اول دهه محرم تا روز سیزدهم  به آقاجون و ادامه داد(آقا نذر کردم اگه علیرضا

 !محرم که روز سوم امام حسینم هست ناهار نذری بدیم به فقرا

 !گفتم:ان شاهلل..علیرضا فقط آزاد بشه آرومسرم رو بلند کردم و 

 .نذرت رو به جا میاریم حتما  آقاجون:خدا بخواد آزاد که شد 

من نذر رو ادا کنید)رو  جایبهبیرون شماها  حاج خانم:شاید من زنده نباشم ولی پسرم که اومد

کرد به من و دستم رو گرفت(مهتاب جان دخترم تو شاهدی که من پیشت وصیت کردم.اگه این 
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 .گو باشیدرو نکنید گردن شما میوفته و باید اون دنیا جوابر کا

ن وباالسرمتون همیشه ؟ان شاهلل سایهزنیدمیچیه که شما  هاحرفبا بغض گفتم:حاج خانم این 

 .کنیممیهم زود آزاد میشه باهم تو حیاطتون نذرتون رو ادا  هست و علیرضا

 .نه دخترم آدم باید وصیتش رو بکنه کسی که از مرگش خبر نداره_

آقاجون برای اولین بار که دیده بودم غرید به حاج خانم و چشم غره رفت که حاج خانم سکوت 

 .کرد و دیگه حرفی نزد

ا ترین شماره دنیکم بهترین و قشنگرد،شماره عجیب غریب بود که برای من حموبایلم زنگ خو

رو داشت چون می دونستم علیرضاست و هر روز منتظر زنگ زدنش و دیدن این شماره 

 ..عجیب غریب بودم.با خوشحالی گفتم:علیرضاست

 ..هاشون تیز و سکوت کردن.گوشی برداشتمحاج خانم و آقاجون گوش

 !االو؟سالم علیرض_

 سالم عزیزم.خوبی؟_

 قربونت.تو خوبی؟_

 هی..کجایی؟مزاحمت نشدم؟_

مزاحمم نیستی.منتظر تماست بودم که زنگ زدی عزیزم.منم خونه شما هستم پیش  وقتهیچتو _

 .حاج خانم و آقاجون

 جدی؟حالشون چطوره؟_

 خوبن شکر خدا.تو خودت خوبی؟_

؟دوست داری کنیمی رو رکااینچرا  دلمعزیزمثل همیشه..امروز دیدمت الغرتر شده بودی _

 تو بخورم؟چرا به فکر من نیستی؟از داخل زندان زجر بکشم و غصهمن 

 ..دوباره بغض کردم اما اجازه ندادم به گریه تبدیل بشن

تو خودت رو نمیگی؟نگاه تو آینه کردی؟چقدر شکسته شدی!من حالم خوبه و نگرانم نباش،این _

کم خسته به نظر میام اما حالم خوبه.تو یکم بیشتر حواست به بودم ی وآمدرفتمدت زیاد در 

 .خودت باشه که فردا اومدم پیشت دیگه ژولیده پولیده نبینمت

 .چشم به شرطی که توام بگی چشم من خیالم راحت بشه_

 ..منم چشم_

-کنم؟ پشت سرم چند نفر منتظرن نمیعزیزم میشه گوشی بدی به مامان بابا باهاشون صحبت _

 .بیشتر بمونمتونم 

 دیگه کاری نداری؟ با منباشه عزیزم.._
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 .مراقب خودت باش فقط_

 .خدا نگهدار.از من طورهمینچشم،توام _

 .خداحافظ خانمم_

گوشی گرفتم سمت حاج خانم و سریع از دستم گرفت گذاشت رو گوشش و با بغض قربون 

گوشی رو داد به  ورزبهکه مراقب خودش باشه.. کردمیو بهش سفارش  رفتمیصدقه پسرش 

 .چند کلمه با پسرش صحبت کنه امبیچارهآقاجون تا پیرمرد 

ونه شامی که رو اجاق بود راهی آشپزخونه شد و هم من و به بهوقتی تماس تمام شد حاج خانم 

 ..جلو ما بازش کنه خواستمیهم آقاجون متوجه بغضش شدیم که ن

 

انم و آقاجون راهی اتاقشون شدن و خوابیدن کنار همدیگه شام خوردیم و یک ساعت بعد حاج خ

هاشو از کمدش برداشتم و رو تخت،کنار خودم شرتتیمنم رفتم به اتاق علیرضا و یکی از 

 !شبم م!کاری که شده بود الالیی هرکردمیو گریه  زدممیپهنش کردم و باهاش حرف 

                                                                                                                  

 ر جاهترین نقطه خودش تو روز رسیده و بودم.آفتاب به گرم کرده گیربیابونی تنها و تشنه  هیتو 

تشنه و خسته بودم که رو  قدرایندرخت و جونوری بود. هیچبیم تپه شنی و کردمیرو نگاه 

گشتم.لبم از خشکی ترک زده و زبونم بیرون نجاتی میورده و به دنبال راه آ سریم رو در

تر م و راه نجاتم کم رنگشدمیانگار بیشتر غرق بیابون  رفتممیبود!هر چقدر جلوتر 

م.از بس خسته و تشنه بودم کردمیو ازش طلب کمک و آب  زدممیصدا  خدا رو.فقط شدمی

ان شن شدیدی شروع به وزیدن که طوف رفتممیتونستم صاف بایستم و دوال دوال راه نمی

 ..هام قایم کردم که یهو از خواب پریدم و سر جام نشستمادم و سرمو بین دستکرد.رو زمین افت

..چند نفس عمیق کشیدم و نگاهی به دور و بود باالعرق سرد رو پیشونیم نشسته و ضربان قلبم 

.لباس آوردم به دستم رو یکم آرامش آرومشده بود و با نفس های  ومیشگرگبرم انداختم.هوا 

 ..علیرضا رو بغل گرفتم و بوسیدم

ها و گلوم خشکه خشک شده بود. بلند شدم و راهی تو خواب احساس تشنگی کردم که لب قدراین

آشپزخونه شدم.دوبار لیوان پر رو سر کشیدم تا تشنگیم بر طرف شد.وقتی خواستم برگردم به 

ش برده..البد بعد از نماز صبح داشت با خدا راز و نیاز نمازش خواب اتاق دیدم حاج خانم کنار جا

 .که خوابش برد.رفتم داخل اتاق تا بیدارش کنم بره تو اتاق خودشون بخوابه کردمی

ده سفید ش کنارش نشستم و دست گذاشتم رو پهلوش که صداش بزنم اما صورتش مثل گج آروم

جون و خیلی سرد بود..ترسیدم و بیکشه. چند بار تکونش دادم اما بود و حس کردم نفس نمی
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تری بهش دادم که رو کمر افتاد به زمین و درازکشیده بدونم فقط خوابه تکون محکم که اینبرای 

 زدممیروح حاج خانم زل زدم..نه پلک ت سر افتادم و با وحشت به جسم بیشد..از ترس از پش

اما  زدممیو با صدای بلند صداش م. دوباره رفتم سمتش و بیشتر تکونش دادم کشیدمینه نفس 

.سرم گذاشتم رو قلبش ولی خاموشه خاموش بود.. سریع پا شدم رفتم قرصش دادنمیجواب 

تو گوشش اما نه,باز تکون  زدم میو گذاشتم زیر زبونش اما فایده نداشت. سیلی محک آوردم رو

هم بیدار  زدممیه ک یایهای پی در پیعمیق که با سیلی قدرایننخورد!خوابش عمیق بود 

 ! روشکردمی.دوباره سرم گذاشتم رو قلبش اما قلبش برای همیشه سوخته بود و کار نشدنمی

 ..که هیچ جوابی ازش نشنیدم زدممیو صداش  زدممیزار  بلندبلندافتادم و 

گریه کردم و صداش زدم که آقاجون هراسون از خواب بیدار شد و اومد تو چهار چوب  قدراین

اد افت زنممیخوره و سرم رو قلبش گذاشتم و دارم زار ستاد وقتی دید حاج خانم تکون نمیدر ای

 ..زمین و او هم شروع به زجه زدن کرد

 ..شدمیشدت گریه و زجه زدنمونم بیشتر  گذشتمیهر چی بیشتر 

 ..م که حاج خانم برای همیشه ترکمون کرد و رفتکردمیباور ن

 ..دعلیرضا یتیم ش شدنمیباورم 

 ..ی آخرش رو بهم زدهاحرفم که حاج خانم از مرگش خبر داشت و وصیت و کردمیباور ن

 !م که بدبختی پشت بدبختی منتظرمون هستکردمیآه...آه..باور ن

 کهاینقاتل رو نداشت و قبل از  هی عنوان بهحاج خانم تحمل دیدن پسرش پشت میله های زندان 

                                       ..!داع گفتپسرش رو ازش بگیرن دار فانی رو و

 

 

هوا کامل روشن شد تا تونستم به خودم بیام و زنگ بزنم به آمبوالنس..به نوشین زنگ زدم و با 

 ...همه خبردار شدن کمکمگریه و صد زحمت خبر مرگ مادرش رو دادم..که 

خونش جمع شده بودیم. تمام  ن توروحمونه بود و ماهم تو کالبد سرد و بیحاج خانم تو سردخو

 .ام و خان بابا و مادرخانوادهایانشون اومده بودن حتی ها و آشنفامیل

 !خوشی نداشت و ماتم گرفته بودیم وروزحالهیچ کس 

ه زدن کآغوش هم برای یتیم شدنشون زجه مینوشین و دآلرام همدیگه رو بغل گرفته بودن و تو 

 .لرزیدمیعرش خدا هم 

ندان م گوشه زکردمیستم چطور باید این خبر رو به علیرضا برسونیم.وقتی بهش فکر دوننمی

 ..به نادر گفتم که به وکیلشدمیباخبر بشه که مادرش مرده دلم به حالش کباب و دست و پام شل 
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 ..بگه تا اون خبر رو بده.هیچ کس جرات گفتنش رو به علیرضا نداشت

 !خبر داد علیرضا فهمیدهچند ساعت بیشتر نگذشت که نادر بهم 

 !آه به دل سوخته علیرضا

 !آه به دست و پای بسته علیرضا

 !آه به بخت شوم علیرضا که باید از داخل زندان برای مادرش عزاداری کنه

 

                              ********************************** 

علیرضا برای مراسم یک ساعت بیاد  دو روز بعد مراسم خاکسپاری بود که زندان اجازه داد

 !البته با دست بسته و محافظ

مثل مادرم بود و در واقع  واقعا  بدترین روزی که تو عمرم دیدم روز خاکسپاری بود! حاج خانم 

نبود..آقاجون شوکه شده و م بهتر از نوشین و دآلرام وروزحالبودم  داده دست ازمادرم رو 

 ... حسین و نادر مراقبش بودن که اتفاقی بدی براش نیومدهزدنمیحرف  اصال  ریخت اشک نمی

علیرضا دست  زمانهمروحانی اومد برای خاکسپاری که ،نماز میت رو خوندن کهاینبعد از 

 ..بسته به همراه دو سرباز و دو افسر رسید

-یمختن..با دیدنش دهنم باز موند،نبا اومدنش همه سرشون رو بلند کردن و به علیرضا چشم دو

ک و بی روح!لباس سیاه دونستم حاج خانم مرده یا علیرضا! مثل گج سفید و مثل مجسمه خش

فتم ر بلند شدمتر از قبل.. دو طرفش سرباز ایستاده بود.تر و ریش بلندها ژولیدهتنش بود!مو

سمتش که دو سه قدم بیشتر نتونست راه بره و به زمین افتاد و شروع به گریه کردن و خاک 

به روی سر و لباسش شد.رسیدم بهش و بغلش کردم و تو بغل هم گریه کردیم.محکم ریختن 

..دیگه از غرور و کوه زدیممیگرفته بودمش و باهم برای از دست دادن حاج خانم زجه 

ن و خمیده..آره علیرضا شکست وانات،ه,ضعیفتکه تو وجودش بود خبری نبود..شکس استواری

 !خورده و بازنده روزگار بود

ین و رو زانو حرکت کرد و خودشو به باالی قبر رسوند..نوش طورهمون بغلم جدا شد و  از 

هاشون بیشتر شد.علیرضاهم فقط با صدای بلند مادرشو صدا دآلرم رفتن سمتش و شدت گریه

به  ما رو،خدایی که اون روزها رسیدمیو به گوش خدا  کردمیکه از هفت آسمون عبور  زدمی

 !د تا هرچی مصیبت تو دنیاست سرمون بیادحال خودمون رها کر

:داداش دیدی نیومدی مادرمون رفت؟؟؟دیدی مادرمون طاقت دوریتو زدمینوشین داد 

 نداشت؟؟؟؟

های زندان پشت میله تو رودآلرام:علیرضا مامان از نبود تو دق کرد و مرد!مامان تحمل نداشت 
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 ...ببینه تو روببینه..مامان تحمل نداشت بدبختی 

که یتیم شدیم  اآلنکه مامانمون رفت اومدی؟؟چرا  اآلناومدی؟؟چرا؟؟؟؟چرا  اآلنین:چرا نوش

 ....قلب مامان تحمل نکرد تو روبی تابی و دوری از  همهایناومدی؟؟؟ 

شدیم)به آقاجون اشاره کرد و با گریه ادامه داد(ببین آقاجونو  کسبیدآلرام:داداش یتیم شدیم..

نه حرف میزنه.ببین چی به سرمون اومد..ببین چطور تنها شدیم. مامان ببینش نه گریه می کنه و 

 ....همش منتظرت بود بیای..همش منتظرت بود از در خونه داخل بشی...چرا نیومدی؟؟؟چرا؟؟؟

تو  .علیرضا فقطزدنمیو تو سر خودشون  کردنمین مردم بیشتر گریه گفتمیای که با هر کلمه

که بی فایده بود.حال خودم هم بد بود خیلی هم بد بود اما باز  زدمیسر خودش و مادرشو صدا 

!باالخره خاک ریختن و شدمیترم بگیره موفق نبودم و بی تاب آرومکردم علیرضا  هر کاری

خاکسپاری انجام شد..علیرضا چهار دست و پا رفت سمت پدرش و تا همدیگه رو بغل گرفتن 

! اشرف,طاها و زدمی هقهق بلندبلنده کردن کرد..آقاجون از شوک بیرون اومد و شروع به گری

..مگه کسی که دو شدنکه چندان موفق ن کردنمی آرومرها,مهدی هم بودن و من و علیرضارو 

-میشه؟! مگه شعله آرومماه مونده به عروسیش قاتل بشه بیوفته گوشه زندان و مادرش دق کنه 

ها خاموش میشه؟!! ما ن آب اقیانوسه با ریختن و خشک شدسوزونهای آتیشی که وجودشو می

دادن مادری که تحمل بیچارگی  مون و برای از دستوختیم,برای از دست دادن آیندهسداشتیم می

ی دنیا ش و سختی چشیدههابچهاش رو نداشت,مادری که همه زندگیش رو گذاشت برای بچه

تی گذر زمان هم دردمونو بود..چطور برای غم نبود و فراغش می تونستیم مرهمی پیدا کنیم؟!ح

 ...بیشتر کرد

 ...نیهو کسایی که اومده بودن شروع به حرف زدن کرد

 ..خدا باعث و بانیشو لعنت کنه_

 ..نگذره آوردخدا از سر کسی که این بال رو سر این خانواده _

 ..آوردلعنت به هر چی غریبه هست که این مصیبت رو به بار _

  ..پنج تن قحبهآب خوش از گلوش پایین نره _

این خانواده اینطوری از هم بپاشن؟پسرشون که خوب حق فرزندی رو به  کردمیکی فکرش _

 ...!!مادرشو دق دادآوردجا 

...._ 

ولی فقط سکوت کرده بودیم و  کردمیمن و علیرضا رو آه و نفرین ،هر کسی از سمت خودش

فتن.به آقاجون،نوشین و دآلرام رو می شدنمیهمه بلند  کمکم.کردیممیبه حال خودمون گریه 

و  شدنمیاما با آه و نفرین از کنار من و علیرضا رد  کردنمین و هم دردی گفتمیتسلیت 
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 ..ذاشتنمحلمون نمی

هنوز یک ساعت نشد که مامورها علیرضا رو بلند کردن و بردنش.تا در ماشین رفتم و بهش 

تو سر و صورت خودش زد و گریه  قدراینشنید.انگار نه میدید و نه میم ولی دادمیدلداری 

 .حال افتاد تو ماشین و رفتنه بیکرده بود ک

  

                            ****************************** 

 

سه روز از خاکسپاری حاج خانم گذشت.سه روزی که به بدترین شکل ممکن گذشت!سه روزی 

 !که داغ و درد نبودش رو بیشتر حس کردیم

روز خونه آقاجون بودم برای مراسم و پذیرای کسایی که برای عرض همدردی  هر

هام چیزی به همراه نداشتن!نه تحویلم برای من جز نمک که بپاشن روی زخممیومدن..البته 

بد شد که نوشین بهم گفت شب تا شب که دیگه  قدراینگذاشتن..شرایط ن نه احترام میگرفتمی

م بدتر حال کهاینی دوپهلو نشنوم که منم برای هاحرفطعنه و  قدراینکسی نمیاد برم پیششون تا 

 !و در کنار خانواده علیرضا عزادار بودم رفتممی هاشبنشه آخر 

 .مون تا مامان ازش مراقبت کنهوردنش خونهآم مهسا زایمان کرد و یک روز بعد روز چهار

 !برام نداشت زیچیهیچهمی که جز تلخی و بدی  هم بود با عزا و خوشی با

با به دنیا اومدن احسان پسر مهسا و حسام نوری به خونه وارد شد،نوری که مرهمی به دل 

خستمون بود..حال خوبی نداشتم که بتونم برای خواهرم،خواهرانه محبت کنم و تو شرایط سختی 

ی افتاده بودم و راه نجات هاسختیکه بود حواسم بهش جمع باشه؛خودم تو دّره مشکالت و 

 !دیدممیبیشتر آسیب  زدممینداشتم،هر چی هم بیشتر دست و پا 

 

 

مهسا تو اتاق بود و مامان،بابا و حسام داخل نشیمن دور هم نشسته بودن.وارد اتاق شدم،مهسا 

 ..با دیدنم لبخندی زد و من مردد ایستاده بودم دادمیداشت به احسان شیر 

 بیا بشین چرا ایستادی؟_

 !میام بعدا  بونیش خوای بخوااگه می_

 .دیگه نخوابه..بیا بشین عزیزم اآلننه تازه بیدار شده فکر کنم _

آغوش  انتخاب کردم.احسان کوچولو خودشو تو نی که کنار تختش بود رو برای نشستمبل

ترین مکان دنیا آغوش مادرش هست و از دونست امنمادرش رها کرده بود چون می
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نوازش  آروماش و اشارمو بردم کنار دست مشت شده شت,دیگه هراس نداشت. انگچیزیهیچ

 ..دادم،متوجه شد و دستشو باز کرد و انگشتمو گرفت.لبخند کمرنگی روی لبم نشست

 خوای بغلش کنی؟ر خوردنش که تمام شد مهسا گفت:میشی

 .کنممیبغلش  بعدا  شیر خورده شاید تکون بخوره حالش بد بشه. اآلن.ترسممیمن؟!نه _

 بودی؟ باشه..کجا_

 ..با سئوال پرسیدنش بغضم گرفت و سرمو انداختم پایین

 !زندان_

 حالش چطوره خوبه؟_

 ..ندیدمش_

 ندیدیش؟مگه زندان نرفتی که ببینیش؟_

 .آره..ولی ندیدمش_

 !چرا؟_

 ..خوام کسی رو ببینم.حتی فهمید من اومدم ولی نیومدبه نگهبانی گفته بود که نمی_

 بینتون حرفی پیش اومده؟_

 ..س عمیقی کشیدم و با آهی که دادم بیرون مهسا متوجه حال بدم شدنف

 !که بینمون حرفی پیش بیاد؟ کنیممیهم صحبت  یا با بینیممیمگه همدیگه رو  اصال  نه.._

 مگه هر شب بهت زنگ نمیزنه؟_

 !ذاره برم ببینمشدیگه زنگ نمیزنه مهسا.دیگه نمی_

 .چرا آخه؟؟تو که کاری نکردی_

 ..بهش خیره شدم زدمیی که توش اشک موج هایچشمباال و با  آوردمسرمو 

من رفت  به خاطرترشون کنم؟پسرشون ی دیگه چجوری بدبختخواستمیمن کاری نکردم؟_

 ی چیکار کنم؟خواستمیزندون و قاتل شد.مادرشون دق کرد مرد.دیگه 

 ..اینا همش اتفاق و خواست خدا هست دلمعزیز_

د دارم ..زندگیم نابود شلطفا  مش خواست خدا،قسمت،سرنوشت بیخیال بین حرفش پریدم و گفتم:ه

هاش هست ولی اییه که به ادعای خودش عاشق بنده.این چه خددممیمو از دست چیز همه

 اش؟بارونه سر بندهاینطوری داره بال و مصیبت می

ز کنیم و اما از حکمت و دلیلی که پشت این کارهاست خبر نداریم ولی باید به خودش توکل _

 !هاشو باز کنهایم برامون مشکالت رو آسون و گرهخودش بخو

که توان شنیدن دوبارشو شنیدم  هاحرفاین  قدراینسرمو تکون دادم و گفتم: حوصلگیبیبا 
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ما  ن تو دیگه عروسگفتمیتونم دیگه تو چشم خانواده علیرضا نگاه کنم.کاشکی بهم ندارم.نمی

ن دیگه نیا خونمون که گفتمیکاش بهم  کردنمیو بهم توهین  زدنمینیستی کاش سرم داد 

کنده و افارن،دارم بیشتر می سوزم،بیشتر سرداغمون بیشتر بشه..اما با احترام و سکوتی که د

هام گرفتم(مهسا چقدر دیگه باید تو این آتیش باشم؟ می دونی شرمسار میشم)سرمو بین دست

زنه.هر روز میرم منتظر زنگشم ولی زنگ نمی مششنیدم.ه شوصداشیش روزه نه دیدمش نه 

رفت اجازه نداد حتی به خونه شونم زنگ  باریکببینمش حتی باباشم  دهنمیزندان ولی اجازه 

ه چقدر خواد ببینمش،آخصداش واسه دیدنش لک زده. دلم می نزده..خیلی دلتنگشم،دلم واسه

وب الش خشک حوبه یا نه البته بیخ دونمدونم حالش چطوره،نمیصبر؟چقدر بدبختی؟!حتی نمی

مرگ مادرش از خودش بگذره!کاش  به خاطرتونه دونه و نمینیست.خودشو مقصر اصلی می

 ..زدمنمیبا محسن حرف  وقتهیچم شدمیمیمیردم کاش فلج 

،بعد از چند لحظه زدنمیهام شروع به ریختن کرد و نتونستم ادامه بدم.مهسا حرفی اشک

 ..صدا کنی بیاد احسان رو بذاره داخل گهواره خوابش برد گفت:میری مامان رو

 .خودم میذارمشهام رو پاک کردم گفتم:سرمو بلند کردم و با پشت دست اشک

 .اش تا راحت بخوابهبغلش کردم و گذاشتمش داخل گهواره آروم

 ..رفتم بیرون اتاق و سمت آشپزخونه حرکت کردم

 چیزی نیاز نداره؟مامان که تو نشیمن نشسته بود گفت:مهسا 

 .نه مامان.احسان خوابیده_

 ناهار نخوردی.برات بکشم؟_

 !کشممیخودم  بعدا  ممنونم _

 خوای چیزی نخوری؟ با نخوردنت مشکالتت حل میشه؟بابا:تا کی می

ه اما حل نمیش چیزی هیچکنار آشپزخونه ایستادم و رو کردم به بابا گفتم:باباجان با نخوردنم 

 چطور لب به غذا بزنم؟ وقتی اشتها ندارم

هر وقت موقع ناهار و شام میشه اگه خونه باشی میری تو اتاقت و بعد از ما میای چند لقمه _

 ..مگه ما در حقت چیکار کردیم که کنار ما نمیشینی؟خوریمی

 ..این چه_

م خوای خودتدتری گفت:بسته مهتاب بسه!نکنه میاجازه نداد حرفم رو ادامه بدم و با صدای بلن

 قانون داره،قانونشم اینکه موقع غذا خوردن هر  بدبخت کنی؟ این خونه ما رواز پشت بیوفتی و 

خوای ب هر جا خبربیکسی خونه هست باید بیاد و بشینه غذاشو بخوره. سرتو میندازی پایین 

گردی.خونه هم باشی خودتو تو چهار دیواری اتاقت زندونی می میری و معلوم نیست کی بر
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 !ری نکن که در اتاقت رو تخته کنم.کاکنیمی

 باال گفتمیندیده بودم بابا باهام صحبت کنه اونم جلو حسام..هر کسی بهم  طوراینتا حاال 

می ریخت.حسام جرات پیدا  هاماشک.سرم پایین بود و شدمیچشمت ابرو هست اشکم سرازیر 

رایط خوبی نیست ان شاهلل دونه چیکار کنه.االنم تو شمی شدهبزرگکرد و گفت:پدرجان مهتاب 

 .زودتر خودشو پیدا می کنه

 ..کرد آبروبی ما روو اینطوری  شده بزرگبابا پک محکمی به سیگارش زد و گفت:

از حرفش صدای شکستن قلب و غرورم رو شنیدم و با اشاره حسام که گفت برم،رفتم داخل 

مو پاک کردم و تو کیفم تمال اشکآَشپزخونه لیوان آبی برداشتم و بردم داخل اتاق مهسا.. با دس

قرص آرام بخش برداشتم و  هیشده بود مرهم دردهام.. اعصابگشتم..قرص هام میدنبال قرص

 ..با آب قورت دادم

 مهسا که دراز کشیده بود گفت:چته مهتاب؟گریه کردی؟

 .ولی آرومم نمیکنه دممیانجام  لحظه هرکنارش نشستم و گفتم:آره کاری که 

 ...کرد که دستم بذارم تو دستش. دستشو گرفتم..نوازش داددستشو دراز 

 ..یخی؟!خونه ک گرمه قدراینچرا _

 !س که با بخاری هم گرم نمیشهاهچیز دیگ هییخ بودنم از _

،رنگ و رو نداری!لباسات رو تنت زار میزنه!با با خودتخواهر خوشگلم ببین چیکار کردی _

شوک زدست و خودش رو  اآلن.علیرضا خودخوری و عذاب وجدان که چیزی حل نمیشه

 .دونه بهش فرصت بده تو تنهایی خودشو پیدا کنهمقصر می

 بار زنگ هیخواد کسی رو ببینه حداقل بذاره اگه نمی خبربیولی اون حق نداره منو از خودش _

 .تنگ شده که طاقتم داره طاق میشه قدراینبشنوم.دلم براش  شوصداتا  زدمی

 ..مطمئنم این مشکالت هم حل میشه یکم دیگه صبوری کن مهتابهاییحرفن تر از ایتو قوی_

 باعث آبروریزی و سرافکندگی شدم؟ کنیمیبهش نگاه کردم و گفتم:توام مثل بابا فکر 

حرفی زد بهش خرده  هیعصبیه و براش سخته این اتفاقات.حاال  اآلنهم  معلومه که نه.بابا_

داره به من و مجید نداره..خودت که همیشه شاهد بودی،آزادی نگیر..بابا جوری که به تو اعتماد 

ن سئوال حرفت رو بری بابا بدو هر جای بکنی و خواستمی هر کاریکه تو داشتی ما نداشتیم 

 هضمقابلبراش ،پدر هیمرده و  هی..اون کردمیهای مختلف باهات هم فکری قبول و تو موضوع

ش سخته ببینه دخترش داره جلو برا؛مردم باشه هاینگاهو  فشارتحتنیست اینطوری خانوادش 

که زد فکر نکن عزیزم تو دلش  هاییحرفتونه براش کاری کنه.به هاش آب میشه و نمیچشم

 هیچی نیست..راستی مگه فردا دادگاهی نداره؟
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 .آره فردا دومین دادگاهی هست_

 ..تونی ببینیش.کمتر غصه بخور تا فردا صبر کنمی جوراینخب _

 .سنگین شد کمکمم و چشم هام کردمیداشتم گریه  آروم ومآر

 تنها امیدم به فرداس که ببینمش.ببخشید من برم بخوابم.کاری هست انجام بدم؟_

 ..هارو نخوریاین قرص قدرایننه قربونت برم برو استراحت کن.سعی کن _

و تا  و گذاشتر دشنفسی کشیدم و لبخند کم جونی نثارش کردم و رفتم تو اتاقم..قرص اثر خو

 .سرم گذاشتم رو بالشت خوابم برد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21فصل

 

 !راهم بود و خانواده علیرضاهم باو روز دومین دادگاهی هم رسید.اینبار فقط با

پدر و مادر محسن،خواهر و دو برادرش هم بودن.هنوز سیاه به تن داشتن و با غضب و نفرت 

 ..کردنمیبهمون نگاه 

 !یرضا اومد.دوباره دست بسته به همراه محافظخیلی نگذشت که عل

از .دادمیکه لباس سیاهش خبر از غم بزرگی رو  نشدهاصالحسرش پایین بود با ریش و موهای 

رو شدم و اجازه  هب صندلی بلند شدم و سمتش دویدم..وقتی بهش رسیدم با ممانعت دو مامور رو
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فتم و گفتم:سالم علیرضا.خوبی دستش رو گر لحظهیکندادن بهش دست بزنم اما برای 

 ..عزیزم؟!دلم برات تنگ شده

حرفی سرش رو انداخت  هیچبیباال و نگاه سردش دلم رو به یخ بست. آوردسرش رو  آروم

 ..پایین و رد شد

 !اش چشم دوختمهای خسته و خمیدههمونجا خشکم زد و به قدم

بخشه نه که هم جون میبود،علیرضای من نگاهش بنه این کسی که دیدمش علیرضای من ن

حرفی  هیچبینه که از کنارم رد بشه و  دهمیجونمو بگیره،علیرضای من جواب سالمم رو 

و  نمکمیتنهام بذاره..نه،خدایا نه،بیشتر از این تحملش رو ندارم کاری کن،کاری کن که منم دق 

 ..رحمبیبندم به روی این دنیای بد و برای همیشه چشم می

 ..به خودم اومدم و رفتم داخل با صدای دآلرام

ش پرسید..وقتی سئواالتخواست بلند بشن و ازشون سئوال می یکییکیقاضی از خانواده محسن 

تمام شد از خانواده علیرضا خواست سئوال بپرسه..بعضی سئواالت به مذاق وکیل خوش نمیومد 

ئواالت قاضی تمام ..وقتی سشدمیکه با رد کردن قاضی مجبور به نشستن  کردمیو اعتراض 

اش و جواب دادن خانواده محسن و وکیل با سئواالت ریز و پیچیده شد نوبت به وکیل رسید

ی به پرونده علیرضا تغییر بده و امتیاز مثبت خواستمیخواست نظر قاضی رو به جهتی که 

و  هاحرفدونم چقدر موفق بود اما اینو فهمیدم که خیلی کار بلده و مسلط رو نمی،اضاف کنه

 !کارهای بقیه هست

ن خواستمیمنم بلند شدم و باز سئواالت مختلف قاضی و وکیل رو جواب دادم و بعضی جاها 

و هم کردم..تو طول دادگاهی علیرضا سرش پایین بود و ر توضیح و شرح بدم که این کار

 ..دادمیواکنشی نشون ن

 که وکیل از زدنمید و حرفی های کوتاه بسنده کربهش رسید و بلند شد..فقط به جوابنوبت 

دونم چی تو گوشش گفت،شاید گفت باید از خودش جازه گرفت و رفت کنار علیرضا نمیقاضی ا

 ..چندان تاثیرگذار نبود متأسفانهدفاع کنه باید خودشم کمک کنه که 

ی او گذاشت برای یک هفته دیگه..جلسهبعد از سه ساعت سخت و طوالنی قاضی جلسه سوم ر

بود آخرین جلسه باشه و پرونده روشن و واضحه جلو قاضی قرار داشت و دیگه برای که ممکن 

د دونستم نبایتم خبرهای خوبی در پیش نداریم میدونسدادن نهایی کار دشواری نداشت..میحکم 

اثر  وجود باعلیرضا گفته بود محسن ماشه رو فشار داد اما  کهاینخیلی دل خوش باشم.. با 

 ..و ادعای علیرضا رو رد کرد کردمیقاضی باور نانگشتش رو ماشه 

دونستم حتی نمی زدنمیتا در ماشین همراهیش کردم ولی اون سرش پایین بود و حرفی 
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 ..یا نهشنوه مو میهاحرف

خدا  تو رو..دممیذارم...محکم باش..همه چی حل میشه عزیزم بهت قول علیرضا تنهات نمی_

و من ظلم  در حق خودت قدراینکه میام ببینمت دلتنگتم بهم زنگ بزن..بذار به مالقاتت 

هم میام ببینمت حتی اگه باز دست رد بهم بزنی..من میام،میام و  نکن..خودتو ازم نگیرم...من باز

 !تو باید قبولم کنی

 !اما رفت و حرفی نزد..رفت و دل منو هم با خودش برد

 هایعکسرو روشن کردم و به  تاپلپ.با بابا به خونه رفتم وقتی رسیدیم راهی اتاقم شدم.

م و دادمییادگاری که با علیرضا داشتم نگاه کردم.صورتش رو از صفحه مانیتور نوازش 

.علیرضایی که سرحال و سرخوش بود.کسی که تو هر شرایطی لبخند رفتممیقربون صدقش 

 شکست و مرده متحرک شد؟ طوراینکه  آوردداشت و مهربون!روزگار چه به سرش 

! شدنمیهام دوباره باز م و زخمشدمییاد روزهای خوب و خوشی که داشتیم بیشتر دلتنگش 

 ..به بازی بگیره ما رو طوراینم که این بالها سرمون بیاد و زندگی کردمیفکرشم ن

 ..با صدای تقه در به خودم اومدم و اشکمو پاک کردم

 بله؟_

 بیام تو؟_

 .مامان بود،گفتم:بفرمایید

 .ذا داخل شد و کنارم رو تخت نشست،سینی هم گذاشت رو زمینبا سینی غ

 دادگاه چطور بود؟_

هفته دیگه دوباره دادگاهیه وکیل گفت احتمال زیاد همون جلسه سوم بخواد حکم  هیدونم..نمی_

 .بده

 یعنی حکمش به نفع شماست؟_

 ..دونم ماماننمی_

 ؟گهمیوکیل چی _

 هگمینه فقط میاد دادگاه اونجا پیش قاضی حرف میزنه.حرف نمیز اصال  ده اون هیچ قولی نمی_

 .دممیهر کاری از دستم بربیاد انجام 

حمیدی دوست بابات بیاد پرونده رو قبول کنه وکیل  آقایخب اگه کارش خوب نیست بگو _

 .خیلی خوبی هست

ای کننده اری که گرفته پرونده امیدوا.بعدشم این کارش خوبه ولی پروندهدیگه خیلی فایده نداره_

 ..نیست که بشه کاری کرد
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 ..یعنی_

وام خی که تو ذهنته به زبون نیار. نمیچیز کنممیبین حرفش پریدم و گفتم:نه مامان خواهش 

 ..حتی بهش فکر کنم

 هعی..علیرضا چطور بود؟_

 تونست حرفنمی اصال  ..دورش بگردم شدمیپوست و استخون..اگه میدیدش دلت براش کباب _

هم هنوز باورمون  خودش دفاع کنه هنوز تو شوک مرگ حاج خانمه..حقم داره ما بزنه و از

تونیم ازش انتظار داشته باشیم حالش خوب چطور مینمیشه حاج خانم نیست. یک هفته گذشته 

 .گوشه زندون افتاده کسبیباشه؟اونم که تنها و 

ه مهسا ک به خاطرشده ولی کنه.منم دلم براش تنگ میرم..برام با مجید هیچ فرقی نمیبراش ب_

 .تنها بود نتونستم بیام

 .اشکال نداره..مهسا با بچه کوچیک نباید تنها بمونه_

 .مادر غذاتو بخور سرد میشه_

 .اشتها ندارم_

اشتها ندارم دیگه گذاشت رو تخت گفت:باید بخوری، غذا روبا اخم بهم نگاه کرد و سینی 

 !نخوردن راهی بیمارستان بشی؟خوای از کمبود ویتامین و نداریم!نکنه می

 .خورممیبه خدا اشتها ندارم.بذارید یکم دیگه _

 ..به حرفم اهمیت نداد و قاشق رو پر کرد و کنار دهنم گرفت..اعتراض کردم بهش

 ..لطفا  مامان!_

حرفی فقط قاشق رو گرفته بود سمت دهنم به ناچار دهن باز کردم و قاشق رو خالی کرد  هیچبی

طعم عالی داشت اما طعم تلخی روزگار مزه دهنم  کهاینجویدم..با -می غذا رو زور بهتو دهنم..

 !دادمیرو تغییر 

 !خورم.بچه نیستمقاشق رو ازش گرفتم گفتم:خودم می

 !ی نه که التماست کنمخوردمیاگه نبودی خودت غذا  ایبچهتو هنوز _

 .خورم شما برید به کارهاتون برسیدچشم می_

 !غذاتو بخور تا ببرمشکاری ندارم.._

 ..آخه_

 .آخه نداریم تا نخوری نمیرم_

نداشت..شروع به خوردن کردم ولی بیشتر از هفت هشت تا قاشق نتونستم  ایفایدهچونه زدن 

 .تکون داد و از اتاق رفت بیرون تأسفبخورم و مامان دیگه اصراری نکرد و سری از 
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که بخوام  ماما تو شرایط مناسبی نبود رو دمانواین مدت هم خودم رو نادیده گرفته بودم و هم خا

زودتر از زندان آزاد  که اینام علیرضا بود کنم و حواس جمع باشم..تنها دغدغهبهشون محبت 

 !بشه و برای دردهاش مرهم باشم

 ..ساعت نه شب طبق عادت همیشه به خونه آقاجون رفتم و قرار بود شب هم بمونم

نوشین دوباره حالش بد شده  ظاهرا  دن و نوشین و حسین رفته بودن،وقتی رفتم دآلرام و نادر بو

 ..بود و حسین بردش خونه استراحت کنه

 ..پیش آقاجون میموندن که تنها نباشه هاشباز وقتی که حاج خانم فوت کرد دآلرام و نادر 

 .شدیم هااتاقیک ساعتی کنار هم نشستیم و برای استراحت راهی 

و ب اتاقی که بعد از زندانی شدنش پناهگاهم شده بود.بالشتشو محکم بغل ورفتم تو اتاق علیرضا 

 !شدمیهام در امان نبود و خیس کردم..حتی بالشتش هم از گریه

ه ک بودمون سخت بیشتر عذاب خونه و برای همه خونه بعد از نبود علیرضا و رفتن حاج خانم

 رفتنمیآقاجون  کردنمیکار  شین هر.دآلرام و نومدیکشیمیها هنوز نفس م بدون اونشتیدا

و پیش دخترهاش بمونه همسر و همدمش رو بعد از سی و پنج سال از دست  ونشخونه 

 !سی و پنج سال تنها شد اندازهبهداد،

و  آوردمپیرهنی که به علیرضا هدیه داده بودم و خیلی هم دوستش داشت رو از کمدش بیرون 

ی نبودن و جا چیزیهیچ.اما زدممیو باهاش حرف بوییدم کنار خودم رو تخت گذاشتمش..

 .کردمیو برام پر نرهاشدست

.حتی نگاه بردمیخوابیدم خوابش نو تا نمی رفتممیش و نوازشش به خواب هاحرفبا  هاشب

بود دیگه نه از  هامدتاما  دادمیدرخشید و بهم نور افذ و مهربونش تو ظلمات شب هم مین

 !اش خبری بودی شبونههاقصهاهش و نه از ها و نگبودنش،از دست

بیرون،غذا  رفتممیم،کردمیولی هنوز به نبودنش عادت نکرده بودم و با خیالش زندگی 

 ..عذاب بود واسم ترینبزرگو این خودش  زدممی،حرف خوردممی

 

                              ***************************** 

 

 !سومین دادگاهی رسید

ای که سپری شد سه بار به زندان رفتم اما باز علیرضا راضی به دیدن و صحبت نشد و تو هفته

 !هفت شب دیگه هم بهم زنگ نزد

 بهم زنگ بزنه و متوجه نشم موبایلم رو که ایندلتنگ که از ترس  قدراینتاب و دلتنگش بودم بی
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 ..نگرفتنداشت چون تماسی  ایفایدهم اما هیچ کردمیاز خودم دور ن

از دستش ناراحت بودم،حق نداشت اینطوری در حقم ظلم کنه و خودشو ازم بگیره،حق نداشت 

ی و تشنگی بذاره..اما بیشتر از ناراحتی دلم براش لک زده بود حاضر بودم زنگ خبربیمنو تو 

م زای پا بذارم اما حیف که اجهان دیگه هی بهبزنه تا به کل دنیا پشت کنم و با شنیدن صداش 

فاصله گرفته بود نه از من بلکه از همه دنیای بیرون حصار زندان فاصله گرفت و قهر کرده 

 !بود

ه بخشید اما تو نود درصد زندگیم همیشا طلب داشته بودم و بیشتر بهم میکاش بیشتر از این دنی

هم  م که تمومیدادمیچی که داشتم باید جای طلب به این دنیای بی وفا  بدهکارش بودم و هر

 !نداشت

 گفتمیو اضطراب داشتم ممکن بود این آخرین دادگاهی باشه و حکم نهایی که ته دلم  دل شوره

 !به نفع ما نیست صادر بشه

دم سمتش و باهاش صحبت کر وردنش دوباره رفتمآنتظر بودیم تا علیرضا بیاد وقتی تو دادگاه م

بود همینم از سرم زیاد بود که عشقم  ه سالم و نگاه سردی بسنده کرد..همینم برام خوبباینبار 

 !بهم بخشید

دادگاه دو ساعت طول کشید و وکیل هر چی زور داشت زد اما علیرضا دوباره ساکت 

با  خواستمیمتهم و مجازات بشه،شاید احساس عذاب وجدان داشت و  خواستمیبود..انگار 

 ..تنبیه شدن از بار گناهش کم بشه

ی دو ساعت وقت داد برای حکم نهایی و تو این فاصله دو بعد از دو ساعتی که گذشت قاض

خوشی نداشتم وکیل با علیرضا  روز و حالهزاران سال گذشت و  اندازهبهساعته که برام 

که صحبت و از خودش دفاع کنه اما سرش پایین بود و معلوم نبود  کردفشاری  صحبت کرد و پا

 ..ی بقیه رو می شنوههارفحشک داشتم که  اصال   کردمیداشت به کجا نگاه 

م که به حرف بیاد و به خودش و من رحم کنه،دفاع کنه, کاری کنه ولی کردمیبا نگاه التماسش 

 !کردمیشنید و نه لب به سخن باز نه می دیدمیاون مجسمه سردی بود که نه 

ازه اج تونستم بیشتر از این شاهد این اتفاقات باشم رفتم کنارش و با خواهش و التماسنمی

 هایدستخواستم فقط دو دقیقه باهاش صحبت کنم..سرش پایین بود ولی کنار پاش زانو زدم و 

تو ،ته اون شبی که اومدی دنبالم و منشو گرفتم..با بغض گفتم:علیرضا عزیزم یادسرد و بسته

ی تو تنالیدم و منو نجات دادی؟ یادته وقو داشتم به زندگیم و سرنوشتم می رو نشسته بودمپیاده

ماشین بهت گفتم به ته خط رسیدم چی گفتی؟)سکوت کردم و منتظر عکس العملش بودم اما نه 

کشی امیدوار باش؛بهم گفتی از زندگی و نه حرفی زد(بهم گفتی تا نفس میسرش رو بلند کرد 
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نباید ناامید شد،گفتی زندگی نمیذاره تو بیشتر از حدی که هستی سختی  وقتهیچیاد گرفتی 

بدون داری بزرگ میشی فقط باید صبر کنی...حاال من این  کشیمیوقتی داری سختی بکشی .

باهم!  واسه منو خودت بجنگ تا دوباره شروع کنیم،من و تو ،.بجنگزنممیرو به تو  هاحرف

و تداری کمرم رو میشکنی علیرضا.. حرف بزن، جوریاینگاه منی من بهت نیاز دارم تو تکیه

 ...!خدا رو

هم مرده متحرک بود و کاری  شتر اجازه صحبت نداد و بلند شدم اما علیرضا بازمامور بی

 ..نکرد

این دو ساعت سخت هم گذشت.قاضی از علیرضا خواست آخرین دفاع رو از خودش بکنه  نهایتا  

 !و بعد از اون حکم صادر بشه

 دفاعی ازبلند شد و بعد از چند لحظه سکوت که قاضی صداش کرد و به خودش اومد گفت:هیچ 

 ..خودم ندارم

 ..و رفت سر جاش نشست

تالشی واسه ،ر شد،علیرضا کاری نکرد،دفاع نکردهام سرازیمات بهش نگاه کردم و اشک

 ..زندگیمون نکرد و تسلیم شد

 ..دادمیوکیل سرش پایین انداخت و خبر از روزهای بد 

 ..نگفتمیخانواده علیرضا دست به دعا برده بودن و ذکر 

از فاصله چند متری که  هاشون و صدای شدت تپیدن قلبشونن و حسام لرزش دستبابا،ماما

 ..تونستم به خوبی ببینم،بشنومداشتیم می

 ..ریختممیو من داشتم برای ته دنیامون اشک 

ه باید تا آخرین لحظ گفتمیدونستم دیگه نباید امید داشته باشم،دیگه به خدایی که خودش می

 ..نداشتم و ازش دست کشیدم زندگی امید داشت امیدی

 ..ماده و کلی مقدمه چینی کرد حکم نهایی رو گفت کهاینقاضی بعد از 

. چهار سال حبس برای جرم شودمیعلیرضا مظفری فرزند محمد به قصاص محکوم ..._

 .....عمومی و بعد از گذراندن چهار سال حبس حکم قصاص انجام می گردد

ه خواهر و مادر محسن سر دادن و دست زدن که با برخورد نشنیدم جز ک لی ک چیزیهیچدیگه 

 ....شدم هوشبیشدید قاضی ساکت شدن..دیگه هیچی نفهمیدم و 

 

هامو باز کردم و نگاهی به چشم آروم.کردمیسرم به شدت درد داشت و رو گردنم سنگینی 

 !اطرافم انداختم..تو اتاقم بودم



 
 
 

 ) 455( 

نودهشتیاکاربر   در انتظار مهتاب _خورشید   

در انتظار مهتابخورشید    www.98iia.com 

 

 ..ستم فکر کردمچرا تو اتاقم ه کهاینجام نشستم و به  سر

 دو ساعتصبح بیدار شدم و رفتم دادگاه،اومد و دیدمش و دلم باز شد اما نه خیلی!بعد از 

وقت داد برای صادر کردن حکم،باهاش حرف زدم و التماسش کردم  دو ساعتدادگاهی قاضی 

که حرف بزنه اما سکوت کرد،از علیرضا خواست برای آخرین بار از خودش دفاع کنه،بلند شد 

 ...فقط گفت هیچ دفاعی از خودم ندارمو 

 !!!!!!هههههههه....نهههآه،نه...نه،نه

م بمیرم ولی شاهدش کردمیروزی که حتی توان تصورش رو هم نداشتم رسید،روزی که دعا 

 !شدمیسال گذروندن حبس اعدام  چهارنباشم رسید..قصاص،اعدام. علیرضای من باید بعد از 

هام برای تکیه گاهم حکم اعدام صادر کردن و کمرم دی؟!جلو چشمچیکار کر دلم باآه خدایا!تو 

 !شکست

وای از این بخت شوم و کور!بختی که به هر کس نزدیک شدم تو شومی و سیاهیش غرق و 

 !نابود شد

علیرضا رو از دست بدم ترسناک بود و جراتش رو نداشتم پای چوبه دار  کهاینهنوز تصور 

تونستم دیگه نبینمش خوام نداشته باشم.چطور میستش بدم نمینم..من نمی خوام از دتجسمش ک

 !نشنوم؟ شوصداتونستم دیگه می چطور

من و اون برای زندگیمون کلی آرزو ساخته بودیم و قرار بود به هر کدومش برسیم حاال 

 !یک جهان از هم فاصله بگیریم اندازهبهاز هم جدا کنه و  ما رودنیای  خواستمیسرنوشت 

و  دیدمیکاش یک ذره منو بین میلیاردها آدم  رسیدمیشنید و به دادم ا صدام رو میکاش خد

 !تا از این سیاه چاله بیرون بیام کردمیکمکم 

ت تونستم شاهد از دسترینم رو ببینم و زنده بمونم،نمیخودم مرگ عزیز هایچشمتونستم با نمی

تونستم نجاتش بدم .ولی چطور؟!چطور میم.دادمیم باید نجاتش کردمیدادنش باشم.باید کاری 

راهی وجود داشت؟!راه فقط رضایت از خانواده محسن بود که با خوشحالی غیر قابل  اصال  

قاتل پسرشون  شدنمیچطور راضی  م..شدمیامیدتر  وصفی که موقع قرائت حکم داشتن نا

 ن تقاصخواستمیقیمتی ها که چند ماه به هر دری زدن و با گرفتن وکیل گرون زنده بمونه؟اون

 ؟شدنمیخون پسرشون رو از ما بگیرن چطور راضی به آزادی علیرضا 

بدبخت کنه که موفقم شد اما  ما رومطمئن بودم که محسن خودش ماشه رو فشار داد و خواست 

باور من چه فایده داشت؟!مهم باور کردن قاضی و خانواده مقتول بود که قبول نداشتن و کمر به 

 !ا بسته بودننابودی م

 ..گوشی رو برداشتم و به نادر زنگ زدم که بعد از دو بوق جواب داد
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 الو؟_

 .سالم نادر_

 .سالم_

 مزاحم شدم؟_

 ..نه خونه هستم_

 از وکیل بگیری و بریم باهاش صحبت کنیم؟ وقت هیآهان..نادر میشه _

 راجب چی صحبت کنیم؟_

 .دهراجب حکم ناحقی که صادر ش،راجب چی؟!راجب امروز_

 .دیگه کاری از وکیل برنمیاد شده بستهپرونده _

 !ها نمیشه اعتراض زد و دوباره بازش کرد؟پرونده جوراینخب مگه رو _

مگه نشنیدی قاضی گفت هیچ اعتراضی وارد نیست و پرونده کامل شده و حکم قابل تعلیق یا _

 !تغییر نیست؟

 ..که قاضی این حرف رو زده باشه و هرچی فکر کردم به یاد نیوردم آوردمبه مغزم فشار 

 کی گفت؟چرا من یادم نیست؟_

 .شاید همون موقع که حالت بد شد قاضی گفت و نفهمیدی_

 ..تونم دست رو دست بذارم کهم؟نمیکنی کارپس باید چی_

 .فقط باید به خدا توکل کنی و برید برای رضایت گرفتن_

 ..دادم محکم رو صورتم کشیدم و نفس پر حسرتی بیرون دست مو

 !خدا نگهدارباشه،ممنونم._

 !خداحافظ_

تموم شد؟دیگه ته دنیا رسیده بودم؟  چیز همهم..یعنی کردمیزانو غم بغل گرفته بودم و گریه 

از دست  طورایناز دست دادن؟! طوراینسرنوشت من و علیرضا همین بود؟به هم رسیدن و 

-برای این درد و فراق اشک می هاسالدادنی که دل هر سنگی رو به درد میورد و روزها و 

 !ریخت هم کم بود

 ..مامان با لیوان شربت و بشقاب غذا وارد اتاق شد

سرم رو بلند کردم و بهش زل زدم،اونم حال خوبی نداشت و پژمرده بود! سینی رو پایین تخت 

 ..ادامه دادم اشک ریختنمگذاشت و کنارم نشستم..سرم رو پایین انداختم و به 

 آرومات باز دل سوخته اشک بریزیت:هرچی هم نش روی موهام کشید و گفدست مهربو

م چی دون!نمیبینیمیدر خوبیش رو میبنده و فقط بدی  اوقات بعضینمیگیره مهتاب! زندگی 
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 ..سن و خوبی الکی الکی قاتل شد و منتظربگم..جوون مردم با اون همه حُ 

گریه  بلندبلنداش و شتم رو شونهوشش رسوندم و سرم گذابغضم شکست و خودم رو به آغ

 ..م..مامان هم بیشتر از این تحمل نداشت و هم پای من گریه کردکردمی

 ..دممیبدبخت شدم،دارم علیرضا رو از دست  گفتممیو  زدممیها فقط صداش بین گریه

 ..دادمیمحکم تو آغوشش گرفته بودتم و موهامو نوازش 

ید و با وضعیتی که داشت خودش رو به ما رسوند و او هم مون به اتاق مهسا هم رسصدای گریه

 ..ی که داشتیم اشک ریختوروزحالبه 

خوام علیرضارو..از خوام..نمیگریه گفتم:مامان..مامان...من نمیاز بغل مامان جدا شدم و با 

دست بدم....نمی خوام...علیرضا قاتل...نیست..به خدا نیست....به امام حسین...به امام حسین 

 ....قسم..اون آدم نکشته

-ریخت گفت:میمو گرفت و با اشکی که میبغض اجازه نداد که حرفم رو کامل بزنم.. صورت

ر کن..میریم از خانوادش دونم عزیزم..می دونم.علیرضا دستش به خون کسی آلوده نشده..صب

 .گهرپنج تن که دلشون راضی میشه و رضایت میدن.توکل کن..خدا بز حقبهگیریم رضایت می

به این وضع انداخته؟!به خدایی توکل کنم که همه درهارو به رومون  ما روخدایی که _

 ...بسته؟هان؟؟!!خدایی که خدا نیست

جلو دهنم رو گرفت و گفت:کفر نگو مهتاب..خدا همیشه خداست.اگه دری میبنده جایی که 

 ..کنیمیکنه و نجات پیدا نتظارش رو نداری دری برات باز میا

درست میشه،دلم  چیزهمههات کاسه خون شده.ورت بگردم یکم استراحت کن چشما:دمهس

 .روشنه

بگیرم؟!چطور گریه نکنم؟ خون گریه کنم  آروماعدام کنن چطور  خوانمیمهسا شوهرم رو _

 !کمه واسه این مصیبت

واسه رضایت آخرش راضی  ونشدونم..بذار چند روز دیگه برید خونه دونم عزیزم میمی_

احق ذاره به نا نمیخد حتما  از خون عزیزاشون گذشتن اینم علیرضا که آدم نکشته  هاخیلی میشن.

 ..اعدام بشه

م و از زمین و کردمیهام باهاشون صحبت قرص آرام بخش قوی داد و بین گریهمامان بهم دوتا 

 ،به خواب رفتم! الیدم و گله مند بودمزمان می 

 

شدم و نه آرام بخشی برای حال پریشونم پیدا کردم.از اتاقم  آرومده روز دیگه هم گذشت اما نه 

روز به دیدن  دهم.حتی تو اون دادمیفقط برای موارد ضروری بیرون میومدم و روی تخت لم 
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خانواده علیرضا هم نرفته بودم و منتظر زنگ علیرضا بودم..علیرضایی که منو به حال خودم 

 ...دادمیرها کرد و عذابم 

ی نداشتیم.عروسیمون بهم خورد،حاج خانم فوت کرد،علیرضا تو زندان بود و قشنگ روزهای

تری حبس ...منم این ور زندان تو قفس بزرگو بعد اعدام کردمیباید محکومیتش رو سپری 

 !بن بست و تاریکی بود رفتممیبودم.نه راه پس داشتم نه راه پیش؛به هر سمتی 

 ..تنهای،تنهای،تنها بودم

 !مدیدمیه زندگیم روال عادی خودش رو نداشت و جز بد بیاری هیچی نچند ماه بود ک

 !مکردمیای از غم،داشتم تنهایی سر دلشکسته با غبار انباشته شده

دیگه کیو داشتیم؟کی به دادمون  اصال  دیگه کیو داشتم؟ گرفتمیاگه علیرضا هم خودشو ازم 

نفر اون  هین حاال رسیدمیبه داد هم  جز خودمون؟دو نفر که فقط بهم احتیاج داشتن و رسیدمی

 !و از پشت حصار هم خودشو ازم دریغ کرده بود چیزهمهسر قضیه پشت کرده به 

؟ مکشیدمیم و عذاب شدمیمجازات  طوراینجرم و تقصیرم تو این دنیا چی بود که باید  واقعا  

و هر کس گذاشتم  تموم بشه؟چرا دست رو هر چی چیزهمهم تا شدمیچقدر دیگه باید شکنجه 

 !؟آوردبیاری  برام بد

آدم  هیی رها بشم اما اینطوری شکنجه نشم!مگه کسبیتیکه لباس اونور دنیا تو  هیحاضر بودم با 

تحملی که داره مشکل و سختی  اندازه بهگه هر کس در تحمل و صبر داره؟!مگه خدا نمیچق

بدبختی رو نداشتم و صبرم  همه اینسختی از کجا پیداشون شد؟من تحمل  همه این؟!پس بینهمی

و  یکی تو گوشم بزنه و از این کابوس لعنتی کهایناتفاق خوب بودم.مثل  هیلبریز شده بود..دنبال 

ها دروغ بوده پاشو برو زندگیتو بکن!اما اون یکی بهم بگه همه این کهاینشوم بیدارم کنه؛مثل 

 !دلخوش توهمات شد شدنمیتر از از هر واقعیتی بود و واقعی روزها

 هیبرام انجام بده این بود که خبری از علیرضا بگیرم.فقط  خواستمیحداقل چیزی که خدا 

ی باش خبربیاز یارت  کهاینتری از م رو بفهمه.درد بزرگکشیدمیتونست دردی که عاشق می

 !؟ی یار دردی وجود داشت؟رحمبیتر از و نتونی ببینیش وجود داشت؟بزرگ

 ..امخستهه دل آه،آه واس

علیرضا کی قراره باهام آشتی کنی؟کی قراره از این حصار ساختگی خودت بیرون بیای و من 

نبودی،تو که تحمل دیدن اشک و ناراحتی من رو  رحمبیو خودت رو نجات بدی؟تو که این قدر 

 !اعتنا رفتیی دنیارو تو دلم کاشتی و بیهاغمنداشتی حاال خودت همه 

 ...خوندکردم و داریوش حرف دلم رو می وشنرو ر تاپلپ

 ای که بی تو خودمو
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 تک و تنها می بینم

 هر جا که پا می ذارم

 تو رو اونجا می بینم

 تو هایچشمیادمه 

 پر درد و غصه بود

 قصه غربت ما

 قد صد قصه بود

 یاد تو هر جا که هستم با منه

 تیش می زنهآداره عمر منو 

 تو برام خورشید بودی

 یای سردتوی این دن

 گونه های خیسمو

 کردمیدستای تو پاک 

 حاال اون دستا کجاست؟

 اون دو تا دستای خوب

 چرا بی صدا شده

 ی اوهاقصهلب 

 من که باور ندارم

 اون همه خاطره مرد

 عاشق آسمونا

 پشت یک پنجره مرد

 آسمون سنگی شده

 خدا انگار خوابیده

 انگار از اون باالها

 گریه هامو ندیده

 جا که هستم با منه یاده تو هر

 ...داره عمره منو آتیش می زنه

 

 !هایی که بهم زندگی و عشق بخشیدنم که اون همه خاطره ُمرد؟خاطرهکردمیچطور قبول 
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مهربون و گرمش تنگ شده بود،دلم هوای بودنش رو داشت!دلتنگ نگاه  هایدستدلم برای 

 !پاک و معصومش

-آتیش می ره به ذره،سلول به سلول،نفس به نفس بههاش داشت منو ذها تموم بودنتموم خاطره

 !کشوند

 !هاش لک زده بودها و بوسههاش رو کرده بود!دلم برای نوازش دلم هوای قصه گفتن و تعریف

 !ها خاطره بسازم واسه آینده؟ها و خیابوندیگه با کی برم تو کوچه

 !وقتی صبح بیدار میشم جز دیوار ُمرده اتاقم کی رو ببینم؟

 !ه منتظر کی بمونم که باهم ناهار و شام بخوریم؟دیگ

 !محل کارش؟ بردممیپختم و برای کی کیک می

 !م؟کردمیو از خوشبوترین ادکلن استفاده  رسیدممیواسه کی به خودم 

 !رو دستش رو بگیرم و باهم قدم بزنیم؟-دیگه تو کدوم پیاده

هاش بودن و اونو از من طلب مو قد ها هم دلتنگ عطر حضوررو ها و خیابونحتی پیاده

 !کردنمی

 !کردمیدیگه علیرضا زیر سقفش نیست گریه  کهاینحتی آسمون از 

 !همه موجودات دنیا دلتنگش بودن و خواستار حضورش

 !همه عاشقش بودن

وار براش عاشقی عاشقش نبود!هیچ کس مثل من مجنون من دلبسته و اندازه بهاما هیچ کس 

 !من مثل فرهاد برای دیدارش کوه نکند و جون نباخت اندازه بهنکرده بود! هیچ کس 

 !م؟نکتونستم واقعیت تلخ رو قبول تموم شده؟چطور می چیزهمهتونستم باور کنم دیگه چطور می

نفرمون رو که با لباس دوران قاچار گرفته  از رو تخت بلند شدم و از روی میز قاب عکس دو

به آسمون نگاه کردم،نفس عمیقی  آلودضاشکبار و بغ هایشمچبودیم برداشتم و بغل کردم..با 

 قدراینکشیدم و خواستم با خدا حرف بزنم و علیرضا رو ازش طلب کنم که پشیمون شدم!

هایی که بهم هدیه داده بود تم اما نه صدام رو شنید و نه اشکصداش کردم و ازش کمک خواس

 !رو دید

 

-می راحتی بهنسیم هم  هیشکسته شده بود که با  شهر خشک و هایدرختدل منم مثل گل و 

 ..زدنمیشکست و دم 

 !برس ای بهار،برس و منو از سوز زمستون نجات بده

 !ممکنه منو به خاک بسپارن لحظه هربیا بهار که 
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 !بیا و منو سبز کن

 !بیا و بهم شکوفه ببخش

 !بیاربیا و یارم رو با خودت 

 !بیا تا هنوز به اومدنت چشم دوختم

 

طول  تو زور بهتخت.خیلی وقت بود که  افتادم رویحال دوباره اشک ریخته بودم که بی قدراین

و بدنم به شدت تضعیف شده بود و نایی برای حرکت کردن  خوردممی وعده غذا هیروز فقط 

نداشتم..وقتی روی وزنه رفتم و عدد پنجاه رو نشون داد تازه فهمیدم ده کیلویی که تو دو ماه 

 !دادمیرو  شدمینشون از چه روزهای سختی که داشت سپری  کردم

هام اندازم بودم!دیگه لباس شدهدو ماه ده کیلو کم کرده و به معنای واقعی پوست و استخون 

 !گرفتممیتر لباس با اندازه خیلی کوچیک رفتممیو باید  شدنمی

و از پیری و پژمردگی دلم جار  کردنمیهای موهام تارهای سفید خودنمایی ایقهوهدوباره بین 

 !زدن،اما مگه اهمیتی هم داشت؟می

و  حالیبیحال دراز کشیده بودم و اشکم خشک شده بود موبایلم زنگ خورد! با که بی طورهمین

ها سرجام نشستم و با بُهت نگاه اش مثل جن دیدهبایل رو برداشتم و با دیدن شمارهای موانگیزهبی

 .مکردمی

د،یارم،همنفس و همدمم بود!باالخره زنگ زد،باالخره صدام رو شنید و خودشو بهم علیرضا بو

 !بخشید

 ..جون گرفتم،نیرو و قدرت گرفتم

 سریع گوشی رو برداشتم و گفتم:الو؟علیرضا؟

..._ 

 !حرفی نزد با صدای بلندتری گفتم:علیرضا؟!تویی؟آره؟

 !سالم مهتاب_

 ...وت ب  یه گفتم:آره..منم..مهتابت...مهتاین گربا شنیدن صداش بغضم ترکید و گریه کردم..ب

 ..کشونیب،گریه نکن که دلم رو به آتیش میبا صدای خسته و آرومش گفت:گریه نکن مهتا

دونی چقدر دلم برات تنگ ی...تو تنهام..تنهام گذاشتی...میدوباره با گریه گفتم:تو..تو نامرد

 !دونی لعنتی؟می    شده؟!می دونی...

خواد برای دیدنت بمیرم مهتاب!فقط گریه نکن دورت نم دلم برات تنگ شده..دلم مینم.مدو-می_

 !بگردم
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 ..از لیوان آبی که کنارم بود خوردم ایجرعهچند نفس عمیق کشیدم و 

 خبربیبه شرطی که دیگه تنهام نذاری،دیگه منو  کنممی.گریه نکنممیچشم..چشم گریه ن_

 !نکنینذاری..دیگه منو به ندیدنت محکوم 

 .کنمتحملتونم ندیدنت رو نمی ذارم حتی از داخل زندان،دیگهدیگه تنهات نمی_

ی دونی چقدر منتظر زنگت دونی چقدر اومدم زندان ببینمت؟مباهام کردی؟می رو رکااینچرا _

 ؟آوردیدونی چی به سرم بودم؟ می

نه کاری کنم.حالم دست  تونستم حرفی بزنم.با مرگ حاج خانم منم مردم،نه میحالم خوب نبود._

 !های زندانوام برات جبران کنم حتی پشت میلهخ.اما حاال میخودم نبود..انگار یخ زده بودم.

دونی من بی تو رو واسه دلم جبران کنی..تو که میباید جبران کنی..باید نبودن و ندیدنت _

 ..میمیرم

 .اما باید به نبودنم عادت کنی_

 .ذارمنمی..تو آزاد میشی تو دوباره مال من میشی.من کنممیعادت نبه نبودنت  وقتهیچنه..من _

 !مهتاب؟_

 جانم عزیزم؟_

 .کنممیخوام باهات حرف بزنم حالم خوب نیست.دارم دق خوام ببینمت..میمی_

 .و دیگه تحمل ندارم کنممیعزیزم.منم دارم دق  بینمتمیمیام..میام..فردا اولین وقت میام و _

 ..دارم خیلی بهت نیاز_

شکننده و ظریف شده  طوراینحرفش تا عمق وجودم رو داغ کرد!چه بر سر علیرضا اومد که 

 .کردمیبود؟ و با زبون ساده ازم محبت طلب 

 ..دممیمیام قربونت برم.قول _

 .مرسی.منو ببخش که این مدت اینطوری اذیتت کردم_

 .ممون تو شرایط بدی هستیم و فشار زیادی رو متحمل شدیهمه_

 .خواد زنگ بزنه..باید برمنفر پشت سرم ایستاده می هیعزیز _

 باشه علیرضام..خیلی دوستت دارم خیلی زیاد.چی الزم داری واست بیارم؟_

 .فقط خودت_

 .لبخند گرمی روی لبم نشست و گفتم:چشم

 .مراقب خودت باش..خداحافظ_

 !خدا نگهدارتوام مراقب خودت باش عزیزم.._

 ..تماس رو قطع کرد
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 قدریناگرفت.. آرومشکر گفتم که صدای علیرضا رو شنیدم و دلم  خدا رونفس عمیقی کشیدم و 

قط ..فشدمنمیشده بودم و قدرت گرفته بودم که با هیچ طوفان و تالتمی به آشوب کشیده  آروم

 !تا برم به دیدار یار ها زودتر بچرخندمنتظر بودم عقربه

 !س قشنگی داشتمخوب شده بود و ح هامدتحالم بعد از 

 !تونست وجود داشته باشه؟تر از این میتر و قشنگبعد از چند هفته صداش رو شنیدم.چی به

 .صورتم رو آب زدم و جلو آینه ایستادم

و  نشده اصالحقرمز و ورم کرده.صورت  هایچشمبا دیدن خودم بند دلم پاره شد و ترسیدم..

 ..رو به خودش ندیده بودروح..موهایی که چند روز رنگ شونه زرد و بی

موهامو شونه کردم و دم اسبی بستم..صورتم رو تمیز کردم تا حدی که به چشم علیرضا خوب 

تونستم!هنوز چهلم حاج خانم هم نرسیده بود و دستی به ابروهام نزدم..یعنی نمی به نظر بیام اما

 ..شدنمیدلم راضی به این کار 

ون و لبخند بهش خوشیدلی که با علیرضا داشتم و با هایعکسبار دوباره رفتم سراغ آلبوم این

 !م و خودمو آماده فردا کردمکردمینگاه 

شون بهم هاحرفوقتی به مامان و مهسا گفتم که علیرضا زنگ زده خیلی خوشحال شدن و با 

. قرار بود خندیدمیهم  م و اوکردمی..رفتم کنار احسان کوچولو و باهاش بازی نداد میدلگر

م چون مدتی که پیشمون بودن شدمیتنهاتر  بیشترروز دیگه مهسا بره خونه خودشون و  چند

زندگی خوب خیلی هم ادامه برام ،اما قرار نبود دادمیخیلی وابسته احسان بودم و بهم آرامش 

 !دار باشه

 

ئن ورتم مطممنتظرش بودم،نگاهی به آینه جیبیم انداختم تا از تمیزی صای شیشه پشت دیوار

 !دادمیهای زیادی رو یداریهام نخوابیده بود و خبر از شب بشم؛اما هنوز ورم چشمب

تر از ریششو اصالح نکرده بود اما مرتب علیرضا اومد.لباس سیاهش هنوز تنش بود،موها و

تمام روزهایی که  اندازهبههم قفل شدیم، هایچشممش!بلند شدم و به دیدمیدفعاتی قبل بود که 

م!نگار او هم دوست نداشت از کردمیدریغ کرد دلتنگش بودم و خیره نگاهش منو از خودش 

 !سیراب بشه خواستمینگاه کردن دست بکشه و 

 !با لبخند بهش اشاره کردم بشینه و گوشی رو بگیره

 !سالم مهتاب_

 سالم عزیزم.حالت خوبه؟_

 تعریفی نیست..تو خوبی؟_
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حالم خوبه!تا وقتی کنارتم دنیا  کنممیات صحبت و باه بینمتمیکه دارم  اآلنخوب نبودم اما _

 !برام به همین محدوده میرسه و زمان برام بی معنی میشه

 ..،کاش مثل قبلترنزدیککاش _

 .ان شاهلل همه چی درست میشه_

 ..دونم.شاید درست شد شایدمهعی..نمی_

 .درست میشه من مطمئنم_

 .ممنونم که بهم دلگرمی میدی_

خوام تا آخرین لحظه برای امید و خسته باشم.می خوام نا-.دیگه نمیدارم واقعیت میگم_

 .خوام تالش کنییمون تالش کنم علیرضا.از توام میزندگ

 ..من کاری از دستم برنمیاد_

 !و ازم نگیری کافیهر امید نباشی کافیه.همین که خودت همین که خودتو پیدا کنی و نا_

 !نرفته ها پوزخندی زد و گفت:مشخصه هنوز از دلت در

 .کنممینوچ..معلومه که فراموش ن_

 گی من از پشت شیشه چجوری از دلت دربیارم؟می عزیز دلمخب _

 ..امگذاشتم زیر چونه دست موحالت فکر کردن به خودم گرفتم و 

 !زدیمیکه همیشه بهم  هاییحرفی قشنگ قشنگ بهم بزنی.هاحرفتونی هووم..می_

 !هنوز مهربون و صبوری مهتابم_

 ..هام قلبم شروع به تپیدن کرداز برق چشم

 .به مهربونی تو نبودم و نخواهم بود وقتهیچاما _

-ها به زبون نمینی به مرد نداشته.شاید خیلی موقعمحبت و عشقی که تو به من داری هیچ ز_

عشقت رو بهم ثابت کردی.یادمه  دادیمیاما تو سکوتت و از کارهایی که برام انجام  آوردی

م چطور از شب تا صبح شدمیی و اگه مریض کردمیو خسته میومدی مغازه و بهم کمک  خرد

 .نشستی تا حالم خوب بشه..تو بهترین زن دنیاییمی سرم باال

 !خوبم آقایاینا که وظیفست _

خوره!تو فراتر از وظایف به من عشق فه بدون عشق و عالقه که بدرد نمیوظی_

 !ورزیدی.مهتابم؟

 جانم علیرضا؟_

 !هاهات ورم دارهدفعه بعد اومدی نبینم چشم_

سرمو پایین انداختم و چادر رو رو سرم درست کردم گفتم:شب و روزم رو با گریه تقسیم 
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 ..ولی تو به این چیزها فکر نکن عزیزمکنممی

 .خوشگلتو درست و واضحه ببینم هایچشمذاره پفی که داره نمی اآلنچطور فکر نکنم؟_

 !بگی،هر چی تو بخوایچشم..هر چی تو _

 خوای؟تو از من چی می_

 !مو و ریش بیرون بیاری همهاینتو از پشت خوام چهرهمی_

یلی خ خوانمیدستی به ریشش زد و با شیطنت گفت:ولی قشنگ شدما!مثل این هنرمندهایی که 

 !هنری به نظر بیان

بیشتر دوست  هادکوتاه و س یولی من دوست ندارم..همون صورت صاف و تیغ زده با موها_

 .دارم

 ..چشم هر چی تو بگی،هر چی تو بخوای.فقط بذار یکم دیگه بگذره_

 !ی خودمو به خودم بزنیهاحرفلبخندی زدم و گفتم:خوب بلدی 

 .که مجبور به تقلید میشم زنیمیقشنگ حرف  قدراینشما _

 .ایدیوانهتو _

وز به خونه زنگ زدم و با آقاجون دیوانه تو بودن باعث افتخاره..راستی خانواده چطورن؟امر_

 !صحبت کردم گفت چند روزه نرفتی اونجا و دلتنگت هستن

 ..امشب میرمرفتمنمیحالم خوب نبود.از خونه بیرون  اصال  آره..چند روز _

ممنونم عزیزم..خواستم به خونه شما هم زنگ بزنم و با مامان صحبت کنم ولی دیگه اجازه _

 .ندادن

 ..خیلی دلتنگت هستن و سالم رسوندن باهمهم فرصت هست.مامان با بعدا  اشکال نداره..حاال _

 بزرگیشونو برسون..پیش پارسا نرفتی؟_

 .نه..نشد که برم_

ونه مم بری بهتره دیگه پارسا تنها نمیالبته پارسا و دایی هستن و کارها پیش میره ولی اگه توا_

 .ه سرگرم بشیانجام بده.واسه روحیه خودتم بهتر کارها روبخواد همه 

 .اونجا نبینم دلم میگیره..برام خیلی سخته علیرضا تو روبرم اونجا ولی  کنممیوقتی تصور  _

 !دورت بگردم برو عزیزم..باید عادت کنی.تو امید منی،به تو اعتماد دارم_

 ...برم کنممیسعی _

 .آفرین_

مون اهاز نگ شدمی،اینو چند لحظه بینمون با سکوت گذشت و بهم خیره شدیم..چقدر دلتنگ بودیم

 !فهمید
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 ...دونستیم تهش برامون خوب تموم میشه یاشتیم.صبری که نمیجز صبر ندا ایچارهاما 

 چرا حرف نمیزنی مهتاب خانم؟_

 .دوست دارم فقط نگاهت کنم_

 ..طورهمینمنم _

 ..راستی قراره چند روز دیگه بریم واسه رضایت_

 !س؟هاش تو هم رفت و گفت:بری التمااخم

 .کنممیاگه شده التماسم _

 .الزم نکرده_

 !کنممیرو ر چه بخوای چه نخوای این کا_

 خوام جلو بقیه خودتو خار ورو کنی.نمیر مهتاب وقتی گفتم نه یعنی نه توام حق نداری این کا_

 !ذلیل کنی

شونم یتو نوکر به خاطر اصال  افتم..،ذلیل میشم،خرد میشم،به پاشون میتو خار میشم به خاطر_

 ..کنممی

 !با عصبانیت داد زد:وقتی میگم نه بگو چشم.اگه بری اونجا دیگه به دیدنم نیا

ی کنبعد از این همه مدت اومدم پیشت داری دعوام میتی بهش نگاه کردم و گفتم:با بُهت و ناراح

خوای مثل خودت که هیچ خوای شاهد اعدامت باشم؟هان؟مینکنه میو سرم داد می زنی؟ 

 ذارم..توامسکوت کنم تا از دستت بدم؟هان؟نمیواسه زندگیمون نکردی و تسلیم شدی دفاعی 

 .تونی جلومو بگیرینمی

ون عصبانیت و صدای بلند گفت:نخوام زنم جلو کسی زانو بزنه و التماس کنه باید چیکار هم با

 کنم؟

 تونی؟هیچ کار.دعا کن،می_

 با دعا درست میشه؟_

 ..دونم شاید.شایدم نهنمی_

 ..پس خودتم به دعا اعتقاد نداری_

 ..یشنوهنم نمزمیاز خدا ناراحتم..چون هرچی صداش  فعال  دارم اما _

 .خوام تو بری اونجا.بذار یکی دیگه بره.ولی به هرحال نمیشنوه.شنوه،شایدم نمیشاید می_

 !مبره باید خواهش و التماس کنه..بذار من برم.من زنتم،من همدم و هم نفس توا هر کی_

 !خوام بریچون همدممی چون هم نفسمی نمی_

از دستم بربیاد برای آزادیت انجام بدم و تا آخرین لحظه  هر کاریعلیرضا من قسم خوردم که _
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 .حق ناامیدی ندارم

 یعنی این حرف آخرته؟_

 ..خیلی محکم و جدی گفتم:حرف اول و آخرمه

 .خوای انجام بدهپس هر کاری می_

 کردی؟تهدید  اآلنیعنی چی؟_

 ی بنده که بتونم کاری کنم؟جای بهتهدید چی؟دستم مگه _

 .هت،همونقدر با قدرتبُ تو برام همون علیرضایی همونقدر پر اُ _

 ؟کنیمیپس چرا حرفم رو قبول ن_

خودم حکم  هایدستخوای یعنی با منطقیه،چون کاری که تو از من می چون حرفت غیر_

 .اجرا کنمبدبختیمو 

 مهتاب؟_

باال و رو  آوردشو بذاره..دستش دست همذاشتم رو شیشه و با نگاهم ازش خواستم او گ دست مو

 ..قراردادشیشه 

علیرضا اجازه بده برات کاری کنم..من بی تو میمیرم.دیگه بی تو مهتابی هم وجود نخواهد _

 .داشت

 من اشتباه کردم تو چرا التماس کنی؟_

 .لبخند بزن تا دلم راضی بشه هین کنم عزیزم.فقط جبرا خواممیدر واقع من اشتباه کردم حاالم _

 .ای گرفتمآخرین سلولم رسوخ کرد و جون تازهحرفی نزد و سکوت کرد..نگاهش به 

 ..حرفی نزد اما لبخند زد..لبخند زد و بلند شد و رفت

تونم ببینمش،این یعنی اجازه داد،اجازه داد برم واسه هم می بی خداحافظی رفت،این یعنی باز

 ..یت گرفتنرضا

و بگلدون گل شب هیخوشحال از زندان بیرون رفتم و سوار ماشین شدم.رفتم به گل فروشی و 

 .گرفتم و به خونه آقاجون بردم

 ..رسیدم آیفون زدم و آقاجون در رو باز کرد ونشخونهوقتی به 

 .خونهقاجون تنها نشسته و داره کتاب میداخل خونه شدم و دیدم آ

 ون خوبه؟سالم آقاجون.حالت_

 .دستش رو بوسیدم و دست نوازشش رو روی سرم کشید

 .و عالمت سئوال از دستم گرفت..کنارش نشستم محبت با،گلدون رو گرفتم رو به روش

 !بو؟گل شب_
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که عاشق گل  شما همکنه و بوش که عالیه.که آخر سال هست خوب رشد می اآلنآره آقاجون.._

 .تونید تکثیرش کنیدو گیاهید می

 ..ونم دخترم.لطف کردیممن_

 .قابل دار نیست.امیدوارم که دوست داشته باشید کنممیخواهش _

 ..بخوابه هاشبذاره آدم نمی دهمیبو با بویی که گل شب_

 در جواب لبخندی زدم و بعد از چند لحظه گفتم:دآلرام کجاست؟

 .رفت پیش مادرشوهرش.گفت میاد.قراره نوشینم بیاد_

 .تونستم از خونه بیرون برمحال خوبی نداشتم و نمی اصال  ن چند روز چقدر خوب.ببخشید ای_

 !که حالت خوبه همین خوبه اآلن_

 !مرسی،مرسی که این قدر خوبید_

 ؟خوریمیچایی _

 .نه چراکهبله _

 !رنگی ریخت و کنار همدیگه شروع کردیم به نوشیدنچایی خوش

و د وجود باو  زدنمیش سر فروشیکتاباز وقتی که حاج خانم فوت کرده بود دیگه آقاجون به 

سرمون رو  بعدازظهرچرخید.کنار همدیگه ناهار خوردیم و تا ای که داشت اوضاع میفروشنده

 .با حرف زدن و کتاب خوندن گرم کردیم تا نوشین و دآلرام و شوهراشونم اومدن

سوخته بود اما خیلی دلتنگ هم شده بودیم و باهم هم صحبت شدیم..هنوز داغ بودیم و دلمون 

 !ترآرومبهتر از روزهای اول،یکم 

 .بعد از شام خوردن دور هم جمع شدیم..دیدم موقعیت مناسبیه و شروع به صحبت کردم

 .اگه شما اجازه بدید بریم برای رضایت گرفتن خواستممیآقاجون _

 ..به آقاجون بود ونشهمه سکوت کرده بودن و نگاه

 !دونید پدرجانهر چی خودتون صالح مییرون و گفت:نفسشو با صدا داد ب

جز این واسه نجات دادن داداش  حلیراهنوشین:آقاجون هرچی زودتر بریم بهتره.دیگه هیچ 

 !نیست رضا

 دآلرام:خب مهتاب جان حاال کی تصمیم داری که بریم؟

 .دونم..گفتم تو همین هفته بریمنمی_

 .نادر:اما به نظر من اول خودتون نرید بهتره

 ..چرخوندم و بهش نگاه کردم سرم رو

رفتن چطور رفتار  هاشدوستم؟یادت نیست دفعه قبل خان بابا و کنی کارخب میگی چی_
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 .نرو خرد کنتره تا بخوان اینطوری شخصیت بقیهکردن؟حداقل با خودمون بد صحبت کنن به

ودش ول خبابا برن.با وکیل صحبت کردم نظرش این بود که انادر:منظورم نیست که دوباره خان

 .بره و صحبت کنه و بعد شماها برید

حسین:به نظرم این فکر بهتریه..شاید خودمون بریم حتی نخوان که حرفمون رو بشنون ولی اگه 

 !ننمیشیش هاحرفکنن و پای بره بهتر برخورد میوکیل 

 .کننو دیه وسط بیاد معلومه قبول نمی آقاجون:ولی اگه همون اول بحث پول

چجوری وارد بحث بشه و چیکار کنه.اگه قبول دارید اول  یددونه باکار بلدیه مینادر:این وکیل 

 .حالتون مساعده بیاید شما هموکیل،من و حسین بریم.اگه آقاجون 

 نوشین:یعنی ماها نیایم؟

 .یم چی میگن چیکار میکننیزم..بذار اول ما بریم بعدش ببینحسین:نه عز

 .ونیدددونم واال خودتون بهتر مینوشین:نمی

 ؟گیریممییعنی جواب _

دونم مهتاب خانم.ولی نباید انتظار داشته باشیم با دو سه بار رفتن رضایت بگیریم شاید نادر:نمی

 .خیلی بیشتر طول بکشه و به سال هم بکشه

 .نگو ته دلم خالی میشه جوریایندآلرام:وای نادر 

 .نادر:دآلرام جان باید از واقعیت صحبت کنیم

 دونید عمل کنید.حاال کی قراره برید؟که خودتون می طور هرنادر  آقا_

 .نادر: هر وقت حسین و آقاجون بتونن

 .تونم و مشکلی نیستحسین:هر روزی که بگید من می

 آقاجون:شما با وکیل هماهنگ کن تا بریم

 ..دیگه دممینادر:باشه.فردا خبر 

 

ن و گرفتن رضایت به خونه باالخره قرار شد وکیل،آقاجون،حسین و نادر برای صحبت کرد

 ..پدری محسن برن

یاد حاج خانم افتادم که آخرین شبی که زنده بود بهمون گفت اگه علیرضا آزاد بشه از اول محرم 

 ..پزهیزدهم محرم واسه فقرا نذری میتا س

م،فقط علیرضام آزاد کردمیپختم و پخش اون وقت من خودم نذری می شدمیعلیرضا فقط آزاد 

 !شدمی

م و کردمی،به آسمونش نگاه بردممی.دست به دعا زدممییگه با خدا آشتی کردم..باهاش حرف د
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همیشه حواسش بهم باشه و تنهام نذاره،ازش خواستم در  خواستممی،خواستممیازش کمک 

 خواستممیبهم صبر و شکیبایی بده تا بتونم از پس مشکالت بر بیام..دیگه ن هاسختیبرابر 

-م نمینماز کهاینبنده خوبی نبودم با  کهایناز خدا خواستم همیشه کنارم بمونه با تنهاتر بشم و 

 ..زدممیخوندم اما دلم باهاش بود وخالصانه باهاش حرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 21فصل

  

 مرا هزار امید است و هر هزار تویی

 شروع شادی و پایان انتظار تویی

 بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت

 غیر خزانها اگر بهار تویی چه بود

 دلم ز هرچه به غیر از تو بود خالی ماند
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 در این سرا تو بمان! ای که ماندگار تویی

 

اما هر  کردمیدونم با چند قرن برابری ه نمیسه ماه شد که علیرضا تو زندان بود!سه ماهی ک

 !چقدر که بود خیلی سخت گذشت

 تگذش باندیدن حاج خانم!جای خالی هر کدومشون  نه به نبودن علیرضا عادت کرده بودیم نه به

 !نداشتیم ایچارهاما جز صبر  کردیممیزمان بیشتر حس 

هاشون رو و قضاوت هاحرفخودمو از فامیل و اطرافیان فاصله داده بودم چون توان شنیدن 

 !و مطلع بودم رسیدمیشون به گوشم هاحرفکافی  اندازه بهنداشتم و 

ود بم.اوضاع مغازه مثل سابق نکردمیو کمک پارسا  رفتممیدو سه بار به مغازه تو هفته  تقریبا  

های بازار بود؛باز هم دریغ دایی علیرضا که از قدیمیهای بیاما با مدیریت پارسا و حمایت

 !مغازه پا برجا موند

یه داشتن..هان حالم بهتر شد و البته خیلی هم هوامو هابچهبه خونه امید رفتم و در کنار  چند باری

.حالش خوبه زدیممیهم حرف  و با مدومیهم وقتی می دونست که میرم به خونه امید به دیدنم 

خوب بود،تونسته بود در کنار برادر و زن برادرش زندگی خوبی رو تجربه کنه زندگی که 

 !لیاقتش رو داشت

که  گفتممیخودم  به خدای هاشبخیلی اهل درد و دل کردن نبودم و از غصه و زخم دلم فقط 

 !بهترین شنوای عالم هست

و خوشبختانه با رضایت  رفتممین سه بار به دیدن علیرضا دادمیهر هفته دو بار یا اگه اجازه 

یگه هبانی سرباز!داتاق با نگ هیتو ؛فته اجازه مالقات مستقیم داشتیمروز در ه یکزندان  رئیس

ستم برای چند لحظه به آغوشش پناه ببرم و ونتتونستم حس کنم،میهاشو میحداقل گرمی دست

 !صدای قلبشو بشنوم

 وقتهیچدونستم بود درست شد و منو بخشید اما می رابطه بین من و پدرم که شکرآب شده

 !فراموش نکرد

ش و پیش رفتممی اوقات بعضیمهسا هم باالخره برگشت به خونه خودشون و به زندگیش رسید،

 !شدمیگیم به احسان کوچولو هم بیشتر و وابست کردیممیباهم صحبت 

ا ام کردنمیهم کمتر  ما رومجید،سحر و دایان با فرستادن فیلم و عکس از خودشون دلتنگی 

دونستیم حالشون خوبه و همین که می ؟!گرفتمیمگه فیلم و عکس جای حضورشون رو 

 !شدمیدلمون گرم  آوردنهای بیشتر رو به دست میموفقیت روزروزبه
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 !روز مونده بود به عید نوروز و تصمیم گرفته بودم به خونه پدر محسن برم هی

پارک  ترچند کوچه پایین روماشینجعبه شیرینی گرفتم..وقتی به محلشون رسیدم  هیسر راه 

پوشیده بودم اما همینم  ایقهوهپایین!مانتو مشکی با شال و شلوار  تقریبا  کردم.محله قدیمی و 

 !د بشه با نگاه بد و پچ پچ کردن از کنارم رد بشنرو مردی  هر زن شدمیباعث 

.لبخند کم رنگی نثارشون کردنمی کلکلی کوچیک هم داشتن تو کوچه فوتبال بازی و هابچه

رسیدم.عینک آفتابیمو باال زدم،نفس عمیقی کشیدم و  ونشکردم و رد شدم.رو به روی در خونه 

صدای زنی اومد و زدم.. ونشزنگ زده و رنگ و رو رفته  گفتم. چند تقه محکم به در ایهللابسم

اگه خودمو معرفی کنم در رو باز نکنه.دوبار،سه بار  ترسیدممیپرسید کیه ولی حرفی نزدم 

:ای خدا لعنتتون کنه که در گفتمیو  شدمی ترنزدیکپرسید و جواب ندادم..از پشت در صداش 

 ...قدر باید به پاهامگید منه پیرزن چد.نمیکنیمیفرار  زنیدمی

هاش بیشتر تو هم رفت و خواست در رو ببنده که پامو اخم مدر رو باز کرد و با دیدن زمانهم

 ..به در فشار دادم تا نبنده دست موبین در گذاشتم و 

 .کنممیچند لحظه صبر کنید.خواهش  کنممیسالم..خواهش _

 !ها مگه زبون آدمیزاد حالیتون نمیشه؟تر گرفت و با اخم و خشم گفت:علیک. شماچادرشو محکم

 ذارید آخه حرفی بزنیم؟خدا یکم صبر کنید.چرا نمی تو رو_

 .بلندتر کرد و گفت:تو دادگاه هر حرفی بود زده و شنیده شد شوصدا

 !باور کنیده،نکشت ور شماولی شوهر من پسر _

چشم دوختم،با گریه یهو پرید بهم و یقه مانتومو دو دستی گرفت و تکونم داد..با ترس بهش 

گفت:پسر من مرد،جوون مرگ شد.شوهر تو کشتش.تو کشتیش..اون که داشت اونور زندگیشو 

 .اومدی پسرمو از راه به در کردی کسبیتو دختره  کردمی

.با صدای لرزون گفتم:به خدا من کاریش کردنمیمردم دورمون جمع شده بودن و داشتن نگاه 

 د؟کنیمیشت.چرا باور ننداشتم..به خدا شوهرم اونو نک

ذارید؟ تنها پشتوانه خانواده ما بود،محسنم رو نمی نخواید؟چرا راحتموچی از جون ما می_

لم داد و چند قدم رفتم عقب که خواید؟!)به سمت عقب هُ ازمون گرفتید حاال دیگه چی رو می

 گه داداش وعث شد جعبه شیرینی از دستم بیوفته و همش رو زمین بریزه(برو گمشو.برو ابا

 .یمگذرمیباباش برسن پدرت رو درمیارن..برید و دیگه برنگردید..ما از خون جوونمون ن

خدا خانم.شوهر منم مادرش رو از دست داد.ما هم بدبخت  تو روبا بغض و صدای بلندی گفتم:

 گناهه؟چیکار کنم؟دیم..چجوری ثابت کنم که شوهرم بیش

ذاری.ما از خون آخرت هست که تو این محل پا میار شو سمتم گرفت و گفت:بانگشت اشاره
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و در رو محکم بست و ادامه  ونشگذریم)رفت داخل خونهمییم،نگذرمیپسرمون ن

 ...!!!میگذرمی..خدا هم بیاد زمین بگه بگذر ن!!!!!!یمگذرمیداد(ن

پشت  دوباره در حیاطشون زدم اما باز نکرد،دوباره،سه باره،چهار باره اما باز نکرد...هرچی

 .نداشت ایفایدهاما  زدممیم و حرف کردمیدر التماس 

نگاهی به کسانی که جمع شده بودن انداختم و از کنارشون رد شدم.ناراحت و شکسته به سمت 

و  شدمیبرخوردشون بدتر  رفتیممیکه  هر بارنداشت، ایفایدهماشین حرکت کردم.بازهم 

 !تر از قبل خواستار قصاص بودنمحکم

خیابون پارک کردم،سرم رو گذاشتم رو  هیاشین شدم و از اون محله دور شدم..کنار سوار م

،اما باید دوباره تالش خالیدستفرمون ماشین و شروع به گریه کردن کردم.سرخورده و 

 !مکردمی

 ید برایم!باگذشتمیبرای زنده بودن،موندن علیرضا باید از غرور،احساس و هرچی که داشتم 

های بلند و استوار،از دل بیابون و آتیش عبور های طوفانی،کوهز اقیانوسموندن علیرضا ا

هر چی بشه باز کم  که اینم تا دوباره به دستش بیارم و عزمم رو جزم کرده بودم برای کردمی

 !نیارم و به تالشم ادامه بدم

 

                           ********************************** 

 

 !شدیمهای زیادی باید شروع تحویل شد،سالی که با کم و کاستی نار سفره هفت سینسال جدید ک

 !نه علیرضایی بود نه حاج خانمی

 !اندوه و با حسرت زیادی جایگزین شده بوداز های پر اما دل

صبح عید با خانواده علیرضا رفتیم سر خاک حاج خانم و در کنار مزارش سال جدید رو شروع 

 !کردیم

مامان و بابا رفته بودن به دید و بازدیدهای سال ؛سر خاک به خونه خودمون رفتمد از بع

 !ها فارغ کرده بودمو از این عید دیدنیر و منم که خودمجدیدشون برسن 

 !هامو گذاشته بودم زیر سرم،به سقف خیره شدمده بودم و دستروی تخت دراز کشی

و نادر به سحر و مهسا عشقی که نسبت به یاد سال قبل افتادم که تو مراسم ازدواج دآلرام 

به خودشم بگم که با دیدن علیرضا کنار دختر عموش  خواستممیعلیرضا داشتم اعتراف کردم و 

چه فکر و قضاوت بدی کردم و با چه حالی برگشتم به خونه.موقع سال تحویلم به خونه امید 

ه باغ بت کرد و سیزده بدر پشت خوننرفتم تا نبینمش و حالم بدتر نشه اما وقتی رفت با پدرم صح
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صدای شکستن قلبش رو ،خوام ازدوج کنمدارم و می خواستگارگفتم  دروغبهخان بابا 

بیشتر از چند ثانیه طاقت نیوردم و رفتم سمتش،او هم اومد سمتم،زیر بارون در حضور !شنیدم

از هم  وقتهیچدیم درختان تازه شکوفه زده به عشق هم اعتراف کردیم و بهم قول دا هاینگاه

 !نخ از شالم رو به شاخه درختی گره زدیم برای ثبت عشقمون هیجدا نشیم. حتی 

 !دوباره عید رو بدون علیرضا شروع کردم یک سالاما حاال بعد از 

اش نبود هم خودش چندسال بیشتر عمر برنمیگشت و فکر انتقام احمقانه وقتهیچاگه محسن 

 ..یمشدمیاز هم دور ن طوراینو هم من و علیرضا  کردمی

ها پیش نمیومد حاال من و علیرضا سر خونه زندگی خودمون بودیم و اگه هیچ کدوم از این اتفاق

 !پیش سحر و مجید رفتیممیمون رو عسلماه

 !!لحظه غفلت و کینه از بین رفت هیاتفاق با  هیولی همش با 

بودیم!بهترین و بدترین اتفاق زندگیم  حاال نه محسنی دیگه زنده بود نه من و علیرضا خوشبخت

 !هم تجربه کردم تو طول یک سال با

ر و تتار مو هم کوتاه هیو کوچیکی!حتی فاصله بین خوشبختی و بدبختی از  رحمبیچه دنیای 

 !تر بودکناز

م رو روشن کردم و مشغول کارم تاپلپکمتر به فکر و خیال فرو برم بلند شدم و  کهاینبرای 

 ...شدم

نوز بیست دقیقه نگذشته بود که موبایلم زنگ خورد.دوباره شماره عجیب غریب،زیباترین و ه

 !که منتظرش بودم ایشمارهآشناترین 

 .سالم علیرضام..عیدت مبارک عزیزم_

 سالم عزیزم..عید توام مبارک.حالت خوبه؟_

 .اشیمتونم بد باشم؟!امیدوارم سال خوبی رو داشته بشنوم چطور میوقتی صداتو می_

 ان شاهلل..کجایی؟_

 .خونه،مامان بابا رفتن عید دیدنی منم موندم کارهامو انجام بدم_

 تو چرا نرفتی؟_

 .حوصله نداشتم.صبح هم رفتیم سرخاک حاج خانم_

 !هوومم..یادته پارسال هم عید همدیگه رو ندیدیم؟_

تم به همین فکر خنده بلندی سر دادم و گفتم:هنوز دلم با دلت وصله ناجور خورده.منم داش

 .مکردمی

 !بله دیگه دلم با دلت یکی شده_
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 .غیر از این نیست_

 .فردا میام پیشت_

 !بیا عزیزم منتظرت هستم_

 !چشم_

 خب من برم دیگه کار نداری؟_

 .مراقب خودت باش_

 .شما بیشتر خانم_

 .خدا نگهدار.دوستت دارم حتما  _

 !عزیزم.خداحافظ طورهمینمنم _

صدای قلبم رو بشنوه و به دادم برسه!هنوز هم با حس ششم باهم ارتباط تونست هنوز هم می

 !کردیممیبرقرار 

 

 

تو اتاق منتظرش بودم که خیلی طول نکشید و اومد. سرباز کناری ایستاد.جلوش بلند شدم و رفتم 

 !دیگه نشستیمهمرویسمتش.بغلش کردم و باهم روبوسی کردیم. پشت میز رو به 

 ..وخته بود که جلوی سرباز باعث خجالتم شدبا لبخند بهم چشم د

 !؟)با چشم و ابرو اشاره به سرباز کردم(زشتهکنیمینگاه  جوریاینچرا _

 !مهتاب جدیدتر هیسال جدید با  _

 !لبخندی زدم و گفتم:ناقال.من همون مهتابم

 !تر از قبلینیستی،بهتر ،صبورتر و عاشق_

 ی کمتر باشم یعنی؟خواستمی_

 !کنیمیببینم چه تغییری  تمخواسمیفقط _

 حاال خوب بوده؟_

 !عالی بوده_

 .ام بهت بیشتر میشه شک نکنعالقه روزروزبه_

 .مطمئنم_

 .با شیطنت بهش نگاه کردم و گفتم:صفا دادی به خودت

اهی مو م کوتدستش تو موهاش فرو برد و گفت:سال جدیده گفتیم واسه خانممون هم جدید بشیم.یک

 !مهم رضایت شماست،رهو ریش که کاری ندا
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 .آوردیرضایتم رو به دست _

 .خداروشکر_

جلوم  گرفت شدنمیقابی که موقع ورود دستش بود ولی چون دورش با پالستیکی که داشت دیده 

 !و گفت:بفرمایید اینم عیدی من به مهتابم

 !با تعجب بهش نگاه کردم و با چشم ازش پرسیدم این چیه؟ لبخند زد و گفت:بازش کن

 ..کردم و تابلو چوبی که با قلم بیت شعری حکاکی شده بودباز 

 .تعجبم بیشتر شد

 ایای خورشید دیدهمهتاب چیده

 ناب من کوته وای تاب و ای عمر

 ایای،در دل غنودهرام بودهآ

 ایعطش بر جهیده حفظ سرخ عشق و در

 ایعطش نقره بوده ی سرخ واالله

 

 !ن تابلو چوبی بودزیاد ظریف و تمیز نبود اما برام بهتری

 تو اینو درست کردی علیرضا؟_

 .آره عزیزم_

 چطوری آخه؟_

تونه کارهایی رو انجام بده.منم هر کی دوست داشته باشه می اینجا همخیلی هم بیکار نیستم که.._

-م اینجا از کسایی که دارن کار میدادمیچون بچگی به چوب عالقه داشتم و تو مدرسه انجام 

 !اینم تقدیم به مهتابم کردمکنن آموزش دیدم.

ن م.بهتریکردمیدونی که چقدر خوشحالم کردی عزیزم.فکرشم نبا ذوق و شوق گفتم:وای نمی

تم(اینم و کنارش گذاش آوردمعیدی عمرم رو گرفتم)از کیفم تیشرتی که براش گرفته بودم بیرون 

 .ندادمیهر چیزی گرفت گیر  شدنمیهدیه من،ببخشید دیگه 

 .امموردعالقهرنگ ،ایسورمهبعد از نگاه کردن بهش گفت:ممنونم.رنگ بازش کرد و 

 .ام ایمان دارمدونم که خوشت اومده چون به سلیقهدوارم دوست داشته باشی..البته میامی_

 !بر منکرش لعنت_

 !خندیدم و گفتم:خیلی وقت بود که نگفته بودیا آروم

 ..آره دیگه_

 .سرباز:وقت تمومه
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 !خب عزیزم مراقب خودت باش از تعطیالتم نهایت استفاده رو ببر!اآلنعلیرضا:باشه 

 ...بی تو هرگز_

 

 

 

خونه امید،خان بابا،مادر و   از زندان اومدم بیرون و به سمت خونه امید حرکت کردم.دلتنگ

ای که بهم آرامش و از خونه امید دور کرده بود؛خونه بودم..زندگی و مشکالتش منو هابچه

 !خشیدخوب ب هایاتفاق

با دیدنم اومدن سمتم و بغلشون  کردنمییی که داشتن بازی هابچهوقتی داخل حیاط شدم 

 .هم دیگه سال جدید رو تبریک گفتیمهکردم،ب

 !رفتم به آبدارخونه،معصومه خانم پشت بهم ایستاده و گرفتار بود

 !سالم معصومه خانم_

ان شاهلل سال خوبی داشته باشی و چرخید سمتم و با روی باز گفت:سالم دخترم..عیدت مبارک 

 .آقا علیرضا هم آزاد بشن

 !مبارک..ان شاهلل شما همعید _

 !با خودت آوردیدونی چقدر دلتنگت میشیم!کار خیلی خوبی کردی که اومدی!صفا نمی_

 !دونید که تو چه گرفتاری گیر افتادملتنگتون بودم ببخشید دیگه شما میمنم خیلی د_

 .کنه.توکل برخدا..بشین،بشین برات چایی بریزماون باالیی باز می هاگره همه گرفتاری_

 .روی صندلی نشستم و با دو فنجون چای اومد کنارم نشست

 خب بگو ببینم خانواده چطورن؟_

 خوبن.سالم دارن خدمتتون..راستی خان بابا و مادر نیستن؟_

 .هستن.تو خونه خودشون هستن مهمان دارن.وقت ناهار میان_

 خواد ناهار بمونه؟ون میمهمانش_

 .نه_

 .پس بعدش که رفتن میرم پیش خان بابا و مادر_

 ناهار که نخوردی؟_

 .هستم یکم از چاییمو نوشیدم و با لبخند گفتم:نه امروز مهمان شما

 .ای،به خونه خودت خوش اومدیاز این خونه تو جزویی_

 .تونم از اینجا دل بکنمینم نمهمی به خاطرهمیشه اهالی این خونه به من لطف داشتن._
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 .خوبی از خودته دخترم.چاییتو بخور سرد میشه_

لبخندی زدم و باقی مونده چاییمو هم خوردم.یکم پیش معصومه خانم موندم و بعد رفتم پیش 

تونست حالمو -خونه وابسته بودم و تا چه حد می .تازه فهمیده بودم که چقدر به این جو وهابچه

 !حس کرد شدمی ترنزدیک خدا روه مسجد یا تو کلیسا نشستم!ب مخوب کنه.انگار رفت

!کسی به فکر بد کردن و سوءاستفاده کردمیتو اون خونه بود خالص و پاک محبت  هر کی

 !نبود!همه به فکر پیشرفت و کمک کردن به همدیگه بودن

راهی  هی هر کدومشون هابچهحال منو خوب کنن.حاال  کردنمیحاال نوبت اونها بود که تالش 

 !کردنمیبرای خوشحال کردنم پیدا 

 !شکر گفت خدا رولبخند زد و  شدمیهای خودشو داشت هنوز هم هنوز دنیا قشنگی

 هاهبچحال بدم رو به  شدنمیه بود دلم راضی بست نقشبا تموم درد و رنجی که تو قلب و روحم 

 ابکنارشون هستم لبخند بزنم و  برای چند ساعتی که زدممیزور  شدمیمنتقل کنم و هر طور که 

 !شون گوش کنم،کنارشون باشمهاحرفبه  انرژی

موقع ناهار که شد همگی رفتیم به سالن غذاخوری و خان بابا و مادر هم اومدن و باهم 

 !کردیم سالمتیچاق

 !هم غذاخوردن هم تنگ شده بود و با هابچهحتی دلم برای دعا خوندن خان بابا،نشستن کنار 

 !تونستم با اشتها بهتری غذا بخورم هامدت بعد از

 ..بعد از ناهار با مادر به خونه خودشون رفتم و باهم گرم صحبت شدیم

 خب مادر چه خبر از آقا علیرضا؟_

 !هعی..خوبه.ولی از شما چه پنهون دیگه اون علیرضا سابق نیست_

 !سر شما این بال بیاد؟چشمتون زدن کردمیحقم داره..کی فکرشو _

 .مادر چیزی که بخواد پیش بیاد پیش میاد نه_

 .خدا کنه عاقبتش با خیر تموم بشه_

 ..ان شاهلل_

 !تا رضایت بگیرید ولی راضی نشدن ونشنادر گفت که چند بار رفتید به خونه _

نفس پر حسرتی بیرون دادم و گفتم:آره..حتی چند روز پیش خودم رفتم اما مادرش اجازه 

 .صحبت کردن هم بهم نداد

 یعنی حرفشون یکیه؟_

 .بوده طوراینکه  اآلنتا _

 !ای گرفتمبخند گرمی که نثارم کرد جون تازهگرفت و فشرد با ل دست مو
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درست میشه. قصاص خیلی سخته هر کسی توانشو نداره که بخواد یکی دیگه رو قصاص _

 .دلشون نرم میشه کمکمکنه.بذار یکم بگذره 

ام نه داره مجازات میشه یک طرف دیگهناه تو زنداگطرف شوهرم بی هیمادر خیلی سخته._

 ..های مردم و فامیلحرف و کنایه

 هیو از  باشی کلفتپوستمردم از بیکاریشون کاری جز غیبت کردن و فضولی ندارن تو باید _

ات بندازی بیرون و فراموش کنی.ببین مادر هر کی حق گوش دیگه هیگوشت که داخل میشه از 

دونستی با انتخاب کردن و صحبت کردن با اون رو داره تو که نمی خاب تو زندگیشانت

اتفاقی برات میوفته که!تو که به عمد تیشه به ریشه زندگیتون نزدی پس  همچنینخدابیامرز 

ی ن حتگذرمیخودخوری نکن!تا وقتی که نتونی از خودت بگذری بقیه هم از گناهت ن قدراین

 !گذرهمیخدا هم ازت ن

 م تا بقیه همکردمی،باید از گناه خودم گذر گفتمیر به دلم نشست،حقیقت رو ش بدجوهاحرف

به  مکردمیم تا بقیه هم رهام کنن!چقدر دیگه باید به خودم جفا کردمیبگذرن!باید خودم رو رها 

انتخاب  هیم برای کردمیرابطه احمقانه؟چقدر دیگه باید خودخوری و خودزنی  هی خاطر

م و از ته دل بخوام آزاد و رها شدمیتا خسته  دیدممیباید کابوس  اشتباه؟!چند شب دیگه

جنگیدم و به نور کم و کمرنگی که وجود داشت میبشم؟!من باید خودم رو می بخشیدم و برای 

 !دستش میوردم

 از خود برون رفتن 

                                                                 حقیقت به خود رسیدن است!

ز دام                                                                             مرا ای یار گر تو نبخشی  

 بال کی آزاد شوم؟
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 27فصل

 

دل رو نوار ترس، طورهمون ها در حال گذر بودن اما زندگیم اهو م هاهفته،روزها،هالحظه

 !نواختی بودو یک شوره

کرده  جوونی کهاینبدون  شدیممین و بیشتر پیر گذشتمیتابستون و پاییز و زمستون بهار،

 !باشیم

 !دو سال گذشت

 !ها در خودش جا داداما همین سه کلمه دردها و فراغ کنممیای که با سه کلمه ابرازش جمله

 رپشت د هر بارن!شدمیفرستادیم حتی راضی به صحبت کردن نبرای رضایت میهر کی رو 

د هاشون پر شده بودلشون به رحم نمیومد.خون تو چشم فتادم ولیبه گریه و التماس می ونشخونه 

 ..ندیدمیرو ن چیزهیچو جز انتقام و طناب دار 

ده سال پیر شده بود..موهای مشکی براقش جاشونو به رنگ سپید داده  اندازه بهعلیرضا دو سال 

 !قل مثل گذشته نبودبودن و شور و اشتیاق سابق رو نداشت!حدا

تر شده چوبیش بهتر و ظریف تابلوهایاما همچنان پشت حصار محبت و عشق می ورزید.

 !بودن

هر  خواستممیم..کردمیو جارو و گردگیری  زدممیبه خونه خودمون سر  باریکهر چند وقت 

 !ذاره به خونه خودش تمیز و نو و نوار باشهو پا می شدمیوقت علیرضا آزاد 

 برداردستنجنگ اما من  قدراینتالش نکن، قدراینن بسته گفتمیو  زدنمیدنیا سنگ  تموم

نبودم!در اوج ناامیدی و تاریکی باز توکلم رو از دست ندادم و برای نجات عزیزترینم همه کار 

 !مکردمی

 

 وقتهیچی فضول و همون در که هاهمسایهدوباره همون محله قدیمی،همون کوچه ها،همون 

 .زه عبور از خودش رو بهم نداداجا

.دیگه استرس نداشتم..عادت کرده بودم که بیرونم بندازن،بهم فحش و ترسیدممیدر زدم..دیگه ن

 !گریون و سرافکندگی برگردم هایچشمناسزا بگن،نفرین کنن و در آخر با 

 !در باز شد.برادرش بود،الت محل

! ترسیدممیترسید،اما من نمی یکل بزرگی که داشت هر کسی ازشبا سبیل پر پشت و ه

 .جز رضایت گرفتن برام اهمیت نداشت چیزیهیچ

 شو دربیارم تا بشنوی؟هشنوه یا خودم پنبخانم گوشت می_
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 .تونم قبول کنم-شنوم ولی نمی-می_

 !.برو از اینجا گمشو ریختتو نبینمکنیمیبه درک که قبول ن_

 ؟با پدر و مادرتون حرف بزنم دیدمیچرا اجازه ن_

 .ضعیفه در بیوفتم..برو ما حرفمون یکیه هیزشته بخوام با _

هاشون ها و طعنهم اما به توهیندادمیضعیفه جوابش رو  گفتمیدیگه جای اون بهم  هر کیاگه 

 ..مکردمیعادت کرده بودم و باید سکوت 

 !خدا تو روبگید انجام میدیم،هرچی بخواید انجام میدیم.. هر کاری_

 جور دیگه از این هیرو نگاه کرد و با غضب برگشت سمتم و گفت:میری یا  چپ و راست کوچه

 !محل بیرونت کنم؟

 ..تا رضایت ندید نمیرم_

 !از ترس پا به فرار گذاشتن و پر کشیدن ونشبرد باال که کبوترهای روی دیوار خونه  شوصدا

 رردی زیر خرواصاحاب داداشمو کردی بیا رضایت بگیر..تو دختره بیاگه داداشمو زنده ک_

 خوای؟؟؟خروار خاک حاال اومدی رضایت می

 !خون دیگه ریخته بشه؟ هیخواید داداش شما که زنده نمیشه..چرا می_

 .شوریمما خون رو با خون می_

خر عمرم ن رضایت بدید.تا آامام حسی تو روبه پاش افتادم و پایین شلوارشو گرفتم،با گریه گفتم:

د و یک روز زندان بمونه ولی از قصاص بگذرید..بگذرید..به خدا ..بذار تا ابکنممیت نوکری

 ..ماهم گناه داریم ماهم بیچاره شدیم

بازی هاتو واسه مردهای تو خیابون  مو محکم گرفت و بلندم کرد با عصبانیت گفت:برو گدایقه

دل داداشمو لرزوندی  طوریهمین..خوردممیدربیار که من یکی گول تو شیطون پست فطرت ن

کشن اومدی اینجا داری چی مادرم بعد محسن مردن فقط نفس می تهش بدبختمون کردی..پدر و

 !؟!برو گمشو!هریکنیمیزر زر 

 ..کنممیبگی  هر کاریچهارده معصوم رضایت بده  تو روامام حسین  تو رو_

با سیلی محکمی که به صورتم زد به زمین خوردم و سوز بد و دردناکی روی راست صورتم 

 .ردم.دست گذاشتم رو صورتم و ناباورانه بهش زل زدمحس ک

 تون اینجا ببینم خونبار دیگه تو و طایفه هیبار دیگه فقط  یهفریاد گفت:افریطه  با داد و

 !میریزم..هری

 ..و در رو محکم بست

م که سیلی خوردم!گوشه لبم احساس خیسی کردم.انگشت زدم و کردمیخشکم زده بود،باور ن

 .هدیدم خون اومد

خوای بدی؟!چقدر دیگه باید ذلت و خاری رو می همه اینخدایا پس دیگه کی؟!دیگه کی جواب 

دلشون به رحم بیاد؟چقدر دیگه باید با پستی منو بندازن بیرون تا باالخره راضی  هااینبشکنم تا 
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 به آزادی شوهرم بشن؟

خوام بهم ببخشش!حقش قصاص نیست!حقش مردن من علیرضام رو از تو می

 !ش رو داری ازش می گیری دیگه جونش رو ازش نگیرچیز همهنیست!

ه شد میم پاره و زخی به پام انداختم،سر دوتا زانوهاسوخت نگاهاز زمین بلند شدم..زانومم می

و گریون رفتم سمت ماشین و از اون خراب شده  آرومها کنار برن..بود. دستی کشیدم تا خاک

 .دور شدم

 هالهپپا گذاشتم تو خونه..خواستم از  آروما کلید در حیاط رو باز کردم و وقتی به خونه رسیدم ب

 .جام ایستادم باال برم که با صدای بابا سر

 مهتاب؟_

 ..برگشتم سمتش

 بله بابا؟_

 ساعت ده شبه،کجا بودی؟_

 ...ببخشید حواسم به ساعت نبود..خونه امید بودم بعد_

شد و گفت:چرا شلوارت پاره شده؟!کجا  ترنزدیکبین حرفم پرید و با تعجب و عصبانیت 

 !بودی؟

 ....من..یعنی من..رفته بود_

مامان هم از  امگریههام گرفتم.از صدای نشستم و سرم رو بین دست هاپلهبغضم ترکید و رو 

پرسید:مهتاب؟کجا بودی دخترم؟؟چرا حرف نمی ترس کنارم نشست و  اتاق اومد بیرون و با

 زنی؟کجا بودی؟؟

 ...بازم...بازم رضایت..ندادنباز.._

 ..دوباره زدم زیر گریه

 بزنه؟؟؟چرا صورتت تو رو؟کی جرات کرده آوردهبابا با عصبانیت گفت:کی این بالرو سرت 

 ..قرمز شده؟!مهتاب حرف بزن منو دق نده

 .سرمو بلند کردم و با گریه به بابا چشم دوختم

 !خواماز دست..بدم..نمی خوامخوام..نمیخوام...نمیبابا من علیرضارو می_

-ا دوباره رفتی؟مگه نمیگی خانوادهمامان:مگه بابات نگفت حق نداری تنهایی بری اونجا؟چر

 درستی نیستن؟ هایآدم نوش

 ام..بگذره؟ال دیگهم؟دست رو دست..بذارم تا...دو سکردمیچیکار _

اون محله و به اون  بند اومد:تو غلط کردی تنها رفتی به امگریهبابا یهو غرید که از ترس 

ی که کسبیخونه.مگه ما مردیم؟؟مگه بابا و خواهرهای علیرضا مردن که تو تنها رفتی؟؟مگه 

؟؟!!!بذار صبح بشه با مامور میرم در آوردنرفتی اونجا این بال رو سرت بیارن؟؟غریب گیرت 

 !هاثافتگردن کلفتی کنن!ک طوراینکنن دازمشون زندان ببینم باز جرات میمین ونشخونه 
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جبازی بیشتر ل جوریایننکنید.. رو رکااین تو رو خداجام ایستادم و با التماس گفتم:نه بابا. سر

.دیگه تنها نمیرم شما شکایت دممیکنن و رضایت نمیدن..غلط کردم دیگه تنها نمیرم..قول می

 .نکنید

که گدا معتبر  مرده حق هر غلط کاری رو دارن؟!خدا نکنه نوشفکر کردن چون بچه  هااین_

دست روت بلند کردن؟! باید جواب این دست  جرئتیتو پر قو بزرگ کردم با چه  تو روبشه.من 

 !درازیشونو با زبون خودشون بدم

این کارو نکن.بذار علیرضا آزاد بشه.دیگه بیشتر از این بهونه دستشون  کنممیبابا خواهش _

چیزی بگو.اگه بریم ازشون شکایت  هیامان تو ندیم)برگشتم سمت مامان و با التماس ادامه دادم(م

دن رضایت نمی هاظهور کنه این خدا همکنیم یا تو کوچه پس کوچه جوابشون بدیم اینطوری 

 .دیگه

.بذار علیرضا آزاد بشه اون وقت تالفی گهمیباش عزیزم..مهتاب راست  آروممامان:جهانگیر 

 ..و دخترم دست بلند کردنجا کردن رمیاریم.اونها بی این کارشونو سرشون در

!رفت رو میز سیگاری برداشت و گذاشت زیر زدنمیپیچید و حرف بابا از خشم به خودش می

 !رفت لبش و روشن کرد، تو حیاط

 .مامان هم دنبالش رفت

کشونه رفتم تو اتاقم.. سر دوتا زانوهام باریک نمی جای بهراحت شد بابا کار رو که خیالم 

زانوهام رو یکم خیس آب کردم و کشیدم رو  کاغذی دستمال..مدومیو خون بدجور زخم شده بود 

 .سوخت اما تحمل کردمتا تمیز بشن که بدجور می

رو به روی آینه ایستادم و به صورتم نگاه کردم.با دیدن سرخی و کبودیش دوباره بغضم 

دفاع کردن از  غریبه زد و حق هیحتی مامان بابام هم تو گوشم نزده بودن که  تا حاالگرفت.

 !خودم رو هم نداشتم

تونستم برم و تو همون ضا رفته بودم و تا دو سه روز نمیخوشبختانه همون روز به دیدن علیر

 !شدنمی و متوجه  شدمیچند روز صورتم خوب 

گوشه لبم رو دست زدم و از درد دستم رو عقب کشیدم و آخ گفتم..پاره شده و خون مردگی 

 .گرفته بود

 ..باز و مامان داخل شددر اتاق 

 .برات بمیرم مادر این روز رو نبینم که بهت بزنن ولی نتونی از خودت دفاع کنی_

 !واسه آزادی علیرضا حاضرم هر روز سیلی بخورم.فقط اون آزاد بشه_

 !غریب گیرت بیارن طوراینتنهایی نرو.نرو که  وقتهیچان شاهلل آزاد میشه ولی دیگه _

 ..تمرفتم و لبه تختم نشس

 .باشه دیگه تنها نمیرم_

و دست ر تا حاالگه من که شکایت نکنه ولی خیلی عصبیه،میبابات رو راضی کردم  زوربه_
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 ...آشغال به خودش اجازه داد دست رو دخترم بلند هیمهتاب بلند نکردم چطور 

 !؟ی.میشه المپ رو خاموش کنامخستهگفتم:ببخشید مامان خیلی  حوصلگیبیدراز کشیدم و با 

 .اشار خودت رو کردی که این شد نتیجهبشنوی و ک ما روی هاحرفدوست نداشتی  وقتهیچ_

 ..روز دیگه بهحالم خوب نیست بذارید برای  واقعا  پتو کشیدم رو سرم و گفتم:

 !المپ رو خاموش کرد و رفت..منم به خواب رفتم!به خوابی که کاش همیشگی،ابدی بود

 

                            ********************************** 

 

مشغول کار شدم برای راه اندازی  تأسیسشرکت خصوصی تازه  هیای بود که تو یک هفته

سیستمشون و آموزش دادن به دو نفر که برای استخدام اومده بودن. از قرار ده روزه سه روز 

 .باقی مونده بود

پنجاه،پنجاه و پنج ساله  حدودا  کامرانی که  قایآشرکت  رئیسکارم که تمام شد خواستم برم اما 

 .بود اومد داخل اتاق و گفت:خسته نباشید خانم شریفی

 !سرم رو بلند کردم و گفتم:ممنونم.همچنین.کارها تموم شد اگه امری نیست برم

 !بندازید ینگاهبهش بیاید  خواستممیو  دهمیسیستم اتاق من همش خطا _

زودتر  هاشبم ساعت هفت شب بود و قول داده بودم که دیگه نگاهی به ساعت مچیم انداخت

 ..برگردم خونه

 .ببخشید اگه میشه فردا اول وقت بیام درست کنم_

 !اما من امشب سیستمم رو الزم دارم_

،مستقیم و کثیف!کسی هم از کارکنان شرکت نمونده و حتی آبدارچی هم شدمیاز نگاهش چندشم 

 !رفته بود

 !؟مشکلش چیه دقیقا  _

 !پرهباال نمیاد و وسط کار می کنممیی که باهاش کار افزارنرم_

به ناچار بلند شدم و راهی اتاقش شدم که پشت سرم شروع به حرکت کرد.پشت سیستم نشستم و 

 ..نگاهی انداختم

 !کامرانی آقای دارهمشکلی ن کهاین_

تر صفحه خم شد تا واضحه ایستاد و باالسرمقیقا رو به روم ایستاده بود و حرکت کرد اومد د

 !مانیتور رو ببینه.حالم از بوی بد دهانش بهم خورد ولی به رو خودم نیوردم

 !ببینید خانم کامرانی شاید سیستم ویروسی شده_
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اری کدونستم درسته ولی باید یکم دستکجاست.می گهمیدوباره درگیر شدم ببینم مشکلی که 

 ..شدمیم تا راضی کردمی

 ..باز میشه افزارنرمهارو پاک کردم و فایل همه اآلنخب _

خواستم حرفم رو ادامه بدم که دستش گذاشت رو دستم که رو موس بود..یهو خودمو کشیدم عقب 

 ..و با تشر نگاهش کردم

 !خدا نگهدارمشکل حل شد،با عصبانیت گفتم:

فی؟سئوال انم شریاز صندلی بلند شدم و کیفم رو برداشتم،خواستم از اتاق بیرون برم گفت:کجا خ

 !داشتم

 کارها روتونم بمونم جایی کار دارم.ان شاهلل فردا میام باقی بیشتر از این نمی واقعا  اما من _

 .دممیانجام 

 .می رسونم ور شمابمونید خودم _

 ..کثیفش زل زدم هایچشمخیلی محکم برگشتم سمتش و به 

 !خدا نگهدارماشین دارم!_

 ..کت زدم بیرونمنتظر جوابش نموندم و از شر

 قدریناتر برخورد کنه اما تر و سنگینبه سن و سال اون باید خیلی معقولعصبانی شده بودم،آدم 

پروا بودن توهین بزرگی به سپیدی موهاش بود و هم به شخصیتی که بین کارکنان راحت و بی

قم رو شکر که دو روز بیشتر نمونده و از قبل هم حقو خدا رو!شدمیشرکت داشت محسوب 

 !پرداخت کرده بودن و جای نگرانی نداشتم

 !ساعت از هشت گذشته بود..مهسا و حسام هم اومده بودنم وقتی به خونه رسید

داخل خونه شدم و بعد از سالم کردن به اتاقم رفتم تا لباسم رو عوض کنم.دست و صورتم رو 

 .پیراهن خط خطی آبی و سفید و شلوار آبی پوشیدم هیشستم و 

یی که هایشتر شده بود،داشت با اسباب بازیهاشم بتونست راه بره و شیطنتکه دیگه میاحسان 

.رفتم کنارش نشستم،با خنده سرشو بلند کرد و دوباره گرم کردمیوسط نشیمن ریخته بود بازی 

 .بازی کردن شد،محکم بوسیدمش

 !ترافیک بود مهتاب؟_

 ..باال و جواب سئوال بابا رو دادم آوردمسرم رو 

 !نه باباجان.ببخشید یکم کارم تو شرکت طول کشید_

 !چیز دیگه بوده هیقرارمون _

 !خوامعذر می_
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 ؟کنیمیحسام:مهتاب تو چه شرکتی کار 

شرکت خصوصی هست تو کار طراحی و راه اندازی وب!البته چون خود شرکت هم تازه  هی_

 !ست اونجا کار کنمهست ده روز باید برم اونجا که راه بیوفتن.وگرنه قرار نی تأسیس

 !بگو به دوستم بگم اونم شرکت کامپیوتری داره کنی کارحسام:موفق باشی.اگه خواستی ثابت 

رسم.این کار هستم دیگه نمی گیرم و درگیر مغازه علیرضامرسی لطف داری.خودم پروژه می_

 !هم که قبول کردم به اصرار یکی از همکارهای سابقم بود

 !دممیستم بربیاد با کمال میل انجام به هر حال هر کمکی از د_

لبخندی زدم و گفتم:مرسی حسام.همین که احسان کوچولو رو بیاری پیش خالش و دلم باز بشه 

 !کافیه

 !روز اینجاست تو خونه نیستی هر تقریبا  مهسا:احسان که 

 !دونیه بهتر شرایط منو میخواهرجان تو ک_

 از علیرضا چه خبر؟_

 .ای نیستزهمثل همیشه.هیچ خبر تا_

 هنوز رضایت ندادن؟_

 .نه_

 دیگه وکیل نرفت باهاشون در مورد دیه صحبت کنه؟_

 .اتفاقا دو هفته پیش رفت اما گفتن ما به پول نیاز نداریم_

 مگه نگفتی وضعشون خوب نیست؟_

 ..فقیر نیستن ولی خیلی هم خوب نیستن_

رفتیم به آشپزخونه و وسایل شام من و مهسا رو برای چیدن سفره شام صدا کرد.،مامان زمانهم

 .رو روی میز چیدیم.وقتی آماده شد همگی نشستیم و در سکوت مشغول خوردن شدیم

 و نشستممیمون بود باید کنار خانواده قانونی که همیشه تو خونه به خاطراشتها نداشتم اما 

ق هم نشد که شام پنج قاش جمعا  م و شاید کردمی.بیشتر با غذا بازی خوردممیغذا  اجبار به

 !خوردم

-ده بود!دیگه از اون هیکل تراشیدهیاد علیرضا افتادم که چطور تو این دو سال الغر و نحیف ش

 !؟ رفتمیاش خبری نبود!چطور با این اوضاع غذا از گلوم پایین 

و با شادی و خوشحالی  بودمیکاش علیرضا هم مثل حسام که کنار مهسا و احسان بود،کنارم 

 !یمخوردمییگه شام کنار همد

 .شستیم،احسان رو بغل کردم و بردم به اتاقم ها روظرفشام خوردنمون تمام شد و  کهاینبعد از 
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بودم در  آوردهگذاشتمش روی زمین و از کمدم لباس و شورت ورزشی که از مغازه براش 

ش و بودم و تو اتاقم بود تا چشمش بهش خورد خودش رفت سمت آورده. توپی هم که آوردم

 !باهاش بازی کرد

 !گرفتمش و گفتم:خاله،ببین برات لباس ورزشی گرفتم فوتبال بازی کنی

 .با لحن بچگونه گفت:توپ..توپ

 !باشه خاله بذار اول لباست رو تنت کنم بعد توپ بازی کن.این توپم مال خودته_

اسش به لب موفق شدم لباسی که براش گرفته بودم رو تنش کنم که خودشم با نگاه خاص زوربه

رضایتش رو اعالم کرد و با جیغ دویید سمت توپش و شروع به بازی کرد.. وسط اتاق دراز 

 .کشیده بودم و به بازی و شور و اشتیاقش نگاه کردم

و  شدیممیبچه  هیصاحب   بودیم حاال بعد از دو سال کرده ازدواجشاید اگه من و علیرضا هم 

 از دو سال اندازهبهردیم نه صاحب بچه شدیم که بلکه !اما نه عروسی ککردیممیباهاش بازی 

 !هم دور بودیم

در اتاق باز شد و سرم رو باال گرفتم ببینم کیه،مهسا بود!با لبخند داخل شد و با دیدن احسان 

 ..قربون صدقش رفت و بغلش گرفت

 !مامان فدات بشه الهی.این لباس خوشگل رو کی برات گرفته؟_

 !به من کرد و گفت:خاله مهتاباحساس با شیطنت اشاره 

 مرسی عزیزم چرا زحمت کشیدی آخه؟_

ترین سایزش تو مغازه بود فکر کنم دو سه ماه دیگه قشنگ اندازش زحمت نبود. این کوچیک_

 .بشه

 !هم ممنون خواهر مهربونم آره..االنم خوبه.باز_

 ..عزیزم رو نداره یهقابل خواهرزاد_

 .پش بود،مهسا اجازه داد به بازیش برسهاحسان که سر گرم شوت زدن به تو

 !ت نداشته کهآمد و رفتچرا بابا گفت که باید زودتر میومدی خونه؟!مشکلی با ساعت _

اون شب که  به خاطرکه داره)نفسم رو با صدا دادم بیرون و ادامه دادم( اآلنآره نداشت ولی _

بیوفته یا باز کله شق بازی ترسه برام اتفاقی خونه پدر محسن دیگه میتنهایی رفته بودم 

 !دربیارم

آخی..وقتی مامان گفت خیلی ناراحت شدم و گریه کردم.دورت بگردم چرا آخه تنها _

 !ی ممکنه اتفاق بدتری برات بیوفته؟گفتمیرفتی؟ن

بار اولم که نبود.قبلش خونه امید بودم و بدجور دلم گرفته و دلتنگ علیرضا بودم دیگه طاقت _
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 ...واسه رضایت که ونشنه نداشتم و رفتم خو

ام ومد کنارم نشست و دستشو دور شونهاز پنجره اتاقم به آسمون خیره شدم.ا سکوت کردم و

 !انداخت

 .درست میشه عزیزم.غصه نخور_

گذشته ولی دلشون یک ذره هم به رحم نیومده!)با بغض بهش  دو سالچطور غصه نخورم؟_

ده رضایت ندن.به خدا اگه رضایت ندن من خودمو که مون دو سالینگاه کردم(مهسا نکنه تو این 

 .ام زنده بمونملحظه هیتونم بعد از علیرضا .من نمیکشممی

-می روهاخیلیزبونتو گاز بگیر.فکر بد نکن.چه خبره که بعد از چهار سال راضی نشن؟؟من _

نه  مدت نه تو برو هیولی بعد از چند سال باالخره راضی شدن. دادننمیشناسم که رضایت 

خانواده علیرضا کسی رو هم نفرستید.بذار یکم خودشون با وجدان خودشون کلنجار برن!شما که 

 .تر بشنآرومکنن.بذار یکم گه فرصتی واسه فکر کردن پیدا نمیمرتب برید دی

 !نشدن چی؟اگه راضی نشدن چی؟ آرومولی اگه _

 .به این چیزها فکر نکن.درست میشه_

کنه بکنه ای باهام میشده فقط درست بشه.خدا هر معامله طورهر خوام درست بشه.فقط می_

 !فقط علیرضا رو بهم ببخشه

 .ان شاهلل آزاد میشه _

 ..خدا کنه_

 ...مهسا یکم دیگه موند و بعد خداحافظی کردن و رفتن

 

 ال  اصهمه رفته بودن!  کهاینشرکت با ریختن کار روی سرم اجازه رفتن نداد با  رئیسدوباره 

به هر طریقی نزدیک بشه خوشم نمیومد و حس  خواستمیطرز صحبتش که  ها واز نگاه

 !خوبی نداشتم

تو اتاق پشت سیستم نشسته بودم که دیدم با دو فنجون قهوه اومد.نگاه گذرایی بهش انداختم و 

 !دوباره سرگرم کارم شدم

 .رو گذاشت کنار دستم و گفت:بفرمایید،خستگیتون در میره هافنجون یکی از

 !که سرم به کار خودم بود گفتم:ممنونم.صرف شد طورهمون 

 .اینم بخورید نمک نداره_

 .ممنونم_

 !شما با این استعداد و هوشی که دارید،حیفه تو این مملکت بمونید_
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ابرومو انداختم باال و گفتم:ببخشید این مملکتی که شما میگید کشور منه و بهترین جای ممکن  هی

 .برای زندگی

مو واسه هابچهمیدونن.من دوتا  ور شماحت میشید؟اونور آب بیشتر قدر استعداد چرا نارا_

 .تحصیل فرستادم اونور.ما که دیگه سنی ازمون گذشته و پاگیر شدیم

از  یدر میاربیشعور و احمقی..خوبه هرچی پول  قدراینتو دلم بهش گفتم:سنی ازت گذشته ولی 

 .همین مملکته

 .تصمیم می گیره بله هر کس برای زندگی خودش_

 ...شنیدم که شوهرتون تو زندا_

اجازه ندادم حرفش رو کامل کنه و با جدیت تمام گفتم:زندگی شخصی هر کس به خودشون 

 !اجازه .باشده تمامکامرانی.منم دیگه کارم  آقایارتباط داره 

 خشک و سفتی؟ قدرایناز پشت میز بلند شدم خواستم از اتاق برم بیرون که گفت:چرا 

 برگشتم سمتش و با تعجب گفتم:بله؟!چی فرمودید؟

 .کنیمیخشک و رسمی برخورد  قدراینجون اینجا که حوزه نیست تو  دختر_

 !ندارید برم با منبرخوردم به خودم ارتباط داره.اگه کاری _

-زد. قد متوسط با شکم بزرگی که بیچند قدم بهم نزدیک شد و کثیفی نگاهش بیشتر حالمو بهم 

 .دادمیدنش رو بیشتر نشون ریخت بو

 .اگه راه بیای منم باهات راه میام_

 ..و چشم هامو ریز کردم زدممیابروهامو بهم گره محک

 بله؟؟؟_

دونی من دست رو هر کی بذارم ؟میکنیمینامهربونی  قدراینشوهرت که تو زندونه چرا _

 !ی هستی؟مغروریی فکر کردی ک قدراینسمتم بال بال میزنه اون وقت تو چرا 

 وجود اب متأسفمدونستم چطور جوابتون بدم.و گفتم:اگه سن بابامو نداشتید میباال بردم  صدا مو

 ..زنیدمیزن و بچه باز هم تو کثافت دست و پا 

متش و شم چرخیدم سخواستم برم که کیفم رو از پشت کشید و نتونستم قدم بعدیمو بردارم.. با خ

 ..درآوردمهاش کیفم رو از دست

 ..چته؟ ولم کن عوضی_

 ..محکم فشار داد که از درد صدام در نیومد دست مومچ 

تا وقتی شوهرت زندانه مال من باش بعدشم برو ور دل شوهر آدم کشت البته اگه اعدام نشه!تو _

 ام حرکت)نگاه زشتش رو سمت باال تنهخیلی زیبایی،هیچ دختری رو به خوشگلی تو ندیدم
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 !مونی خوشگلمتو ناحقیه. مثل هوری بهشتی میسه زیبایی وا همهاینداد(

هاش تو گوشش که قرمزی چشم زدم میبا اون دستم که آزاد بود با تمام قدرت سیلی محک 

 ..پرید  خوابید و هوش از سرش

آشغال فکر کردی همه مثل تونستم تحمل کنم:داد و فریاد کردم،عصبانی بودم،دیگه نمی

 .کنممیل تو عوض نخودتن؟؟من شوهرم رو با صدتای مث

سریع دوییدم سمت در خروجی که او هم سمتم دویید و با دستی که روی در گذاشت و فشار داد 

 .نذاشت در باز بشه و برم

تون اولش ناز و ادوار دارید ولی هر کی قیمتی داره..عروسک حیف تو نیست که من همه _

 !هم خدا رو داری هم خرمارو جوریاینازت کام نگیرم؟!

بود..تمام قدرتم رو جمع کردم و جیغ زدم و حمله بردم بهش.ناخن های  دادوفریادا راه نجاتم,تنه

 ..چکیدم که از صورتش خون میدادمیبلندمو به صورتش کشیدم و فشار 

عرضه برو گمشو بیرون... ال..برو گمشو از شرکتم بیرون..بیکورم کردی دختره آشغ_

 ..بخت.برو منتظر اعدامش بمون بدلیاقتبی

 جایبهبا خشم و فریاد سرم داد کشید و در رو باز کرد. هرچی توان داشتم به پاهام دادم و 

هم بردارم ب آرومقدم  هیم پشت سرمه و اگه کردمیرفتم پایین. حس  هاپلهآسانسور با سرعت از 

 !رسه و دیگه راه نجاتی برام باقی نمی مونهمی

ن.سریع سوار ماشین شدم و پا گذاشتم رو پدال گاز و در نفهمیدم چطور چهار طبقه رو رفتم پایی

ایی اعتنه نزدیک بود تصادف کنم اما با بیقفل کردم.حتی از چراغ قرمز هم رد شدم ک روماشین

 ..و سوت پلیس از خیابون کذایی رد شدم هاماشینبه بوق 

دم تموم وجودم برای خو گوشه پارک کردم و با صدای بلند به بخت و اقبالم از ته دل،نالیدم.با هی

 !گریه کردم

و من  دادمیپایی به خودش اجازه دست درازی رو  و سربودم که هر بی کسبیچقدر بیچاره و 

 ..تونستم بکنمدفاع هیچ کار نمیبی

 گریه کردم. حتی گرفتممیبد و کثیف بعضی مردها قرار  هاینگاهزیر  قدراینبرای خودم که 

دونستن ازدواج کردم ی! چقدر بد بود وقتی مکردنمیآدم سوءاستفاده  از طوراینبرای کار هم 

بیرون میومدن و برام دندون تیز  ونشها از لونه گوشه زندانه اون موقع تموم شغال و شوهرم

 !کردنمی

 !موندیعلیرضا کاش بودی و تکیه گاهم می

 !کسی به خودش اجازه دست درازی رو نده وقتهیچی تا بودمیکای 
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 !!تنها و آواره نباشم طوراینی که شدمیی و سایه سرم بودمیش کا

 !بودم کسبیسپر و ا و مظلوم بودم!چقدر من بی تو بیچقدر من بی تو تنه

م؟!چقدر تنهایی از پس قدرت و زور دنیای نامردها کردمیچطور دنیای ظالم رو تحمل 

 !برمیومدم؟

 !خواد منو نجات بده؟یبه من برسونه؟!کی م تو روخواد پس خدا کی می

 

                     ****************************************** 

 

 !دوباره پشت دیوار شیشه ای،دوباره گوشی،دوباره دیدن و حس نکردن و بیشتر دلتنگ شدن

 مهتابم؟_

 جانم علیرضا؟_

 !خیلی سرحال نیستی_

ول همینه!دیگه بهت ق به خاطرابیدم شاید لبخندی زدم و گفتم:سرحالم عزیزم..دیشب یکم دیر خو

 !دادم که قرص نخورم واسه خوابیدن اذیت میشم،یکم دیگه بگذره درست میشم

 .اسچیز دیگه هیشناسم.خواب آلودگی نمیبینم ولی من نگاهت رو می_

 .تونی پیدا کنیجز عشق به تو هیچی نمی_

 خیالم راحت باشه که اتفاقی نیوفتاده؟_

تونست از من در برابر نمی نداشت و ایچارهقت رو بهش بگم.تو زندان راه تونستم حقینمی

 ..ای براش نداشتدیگه چیزهیچنامردها دفاع کنه و جز ناراحتی و عصبانیت 

 .خیالت راحته،راحته راحت باشه عزیزم_

 !کنیمیرو ازم مخفی ن چیزیهیچدونم می_

 !لبم خشکبا این حرفش زبونم قفل شد و همچنین لبخند روی 

 ..تر بودتحرفی زد که از صدتا قسم دادن هم سخ

 !لبخند کم جونی زدم و گفتم:اونور شیشه انگار هوا خیلی بهتره زوربه

 چطور؟_

 !سفیدتر شدی_

 .رسمندید و گفت:آره دارم به پوستم میخ آروم

 مدومیبهش  درقاین.راستی لباسی که گفتم بردم واسه احسان کنیمیمنم خندیدم و گفتم:کار خوبی 

 .خود شدو خوشحال شد که نگو،وقتی هم توپ رو دید که از خودش بی
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 !ان شاهلل فوتبالیست خوبی میشه_

شماها دوستش دارید ولی ان شاهلل عمو  قدرایندونم این فوتبال چی داره که من که نمی_

 .علیرضاش آزاد بشه و بهش فوتبال یاد بده

 !فردای خودش خبر نداره پوزخندیی زد و گفت:عمو علیرضاش از

شما!تو که دوست نداری رو بشنوم!ناراحت می هاحرفاین حرف رو نگو..دوست ندارم این _

 !من ناراحت بشم

 !دوست ندارم اما حقیقت همیشه تلخ بوده_

 .. جوابی ندادم و سرم رو پایین انداختم

 ..اومد فدوباره به حر

 !مهتاب؟_

 .باز سکوت و نگاهش نکردم

 میشه نگام کنی؟مهتابم؟!_

 .نه,حرف نزدم،نگاهش نکردم

 !مرگ علیرضا!تحمل ندارم ازم ناراحت باشی_

باهم  هم که ایدقیقه؟همین بیست کنیمیباال و با ناراحتی گفتم:پس چرا ناراحتم  آوردمسرم رو 

 !رو تلخ نکن کنیممیصحبت 

بعد هر چی خواستی کن  تا آخر گوش لطفا  خوام چند کالم باهات حرف بزنم.چشم..عزیز می_

 !شنومبگو منم می

 .تکون دادم تأییدبا دقت بیشتری بهش نگاه کردم و سرم رو به نشونه 

و  هاراحتیکه کنارت نبودم،ندیدم ولی تموم نا دو سالیخیلی سخت رو تحمل کردی. دو سالتو _

 هاییتمحبتونم ا آخر عمرم نوکریتم بکنم باز نمیتو حس کردم! هر کاری برات بکنم،تهاسختی

مونم!من دیگه امیدی برای آزادی ندارم. دو شرمندت میکه بهم کردی رو جبران کنم و همیشه 

تونم صداتو بشنوم.تا دیگه می دو سال سال فقط فرصت نفس کشیدن و دیدنت رو دارم!فقط 

تو  مثلتونم خوام این دو سالم بمونی. نمیولی ازت می همرد بودی که به پام موند هیاینجاشم مثل 

 دو گم اینبگم برو و دوباره شروع کن!بهت میبگم برو و به زندگیت برس، هاکتابها و فیلم

شبم باش که بهت زنگ بزنم.باز با دست پر  سالم امید هر سالم کنارم باش و بیا به دیدنم،این دو

فتم م،وقتی ردات بشم! وقتی تموم شیگه بیشتر عاشقی کنم،بیشتر دیونهبه دیدنم بیا!بذار دو سال د

خوای،به خدا به روح حاج خانم ناراحت نمیشم.تو حق زندگی توام برو،برو با هر کی که می

 دوخوام سیاه پوش و بیوه بشی ولی بمون فقط حق انتخاب داری،تو اوج جوونی نمیداری،تو 
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 ...!رو تنهاتر رها نکن دیگه تحمل کن.منه تنها سال

 .لند شدم رفتماجازه ندادم به حرفش ادامه بده و ب

 .خداحافظی ازش جدا شدم و رفتمبی،با گریه

ها گریه کردم!گریه کردن کار کشیدم دور خودم و مثل مادر مرده در زندان نشستم و چادر رو

 !م تا زنده بمونمکردمیهر روزم بود،مثل غذا خوردن!باید چند وعده در روز استفاده 

دلم رو بیشتر شکوند؟یعنی به موندن و  طوراینبهم زد؟!چرا  ها روحرفچرا علیرضا این 

وفاداریم شک داشت؟به تعهدی که به هم داشتیم شک کرده بود؟!مگه چه خطا و کم و کاستی از 

 امیدواری نا جای بهزد؟که ازم خواست براش بمونم؟!چرا  ها روحرفمن سر زده بود که این 

 امیدی بهم هدیه کرد؟

 !م که جا بزنم و پشت کنم به همه چی؟و حقیر بود لیاقتبی قدراینیعنی 

منم عاشق بودم،با خودش در موردم چه فکری کرده بود؟شاید علیرضا تو زندان بود ولی منم 

تر! چطور من از او تر و درندهوحشی مطمئنا  تر اما واقع تو زندان بودم،زندانی بزرگ در

دادم که برام بمونه؟! مگه نخواستم که رهام نکنه؟من ازش طلب عشق و محبت نکردم و قسمش ن

 !احساس جدید؟ هیعشق من بازیچه بود که بخوام بسپارمش به باد و برم سراغ 

ی فهمیدی،شاید میشدمینشستی،شاید از نزدیک متوجه حال بدم خدایا کاش میومدی و کنارم می

 !و توان تحمل این سختی و رنج رو ندارم کشممیدیگه بیشتر از این ن

 

 

 

 

  بودم و هردم یرد و ظریفت یمن خوشه

  ی زردماخم  تو داسي شد برای ساقه

  سردش یتیغ و بوسهی هامن بودم و لب

  كردمیگریه م یاز درد نه، از ناامید

  خوش بود هاقصهكاش پایان تمام  یا

  كردمییا اینكه هرگز من تو را پیدا نم

 سهم زمین از گردش دیوانه وارش چیست؟

  ین ، من با تو همدردمگردان ، زم یدیوانه
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  ، با اینكه دلسردم یشد یبا اینكه تكرار

  گردمیه از تو ، نه از عشق ، هرگز برنمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28فصل

 

 جای بهسه روز نه به دیدنش رفتم نه جواب زنگ هاش رو دادم.دلم رو شکونده بود!

 !مرهمم بشه بیشتر زخم زد کهاین

اد تنهاش نذارم!حق نداشت به تعهدی که باهاش بستم حق نداشت بهم شک کنه و ازم بخو

 !دوچار دو دلی بشه و بخواد که کنارش بمونم

هم تو اون دو سال از ذهنم خطور نکرد که بخوام ازش جدا بشم  لحظه هیبرای  وقتهیچ

 !و راهمو کج کنم؛ولی اون کرد!اون شک کرد؛اون ترسید



 
 
 

 ) 495( 

نودهشتیاکاربر   در انتظار مهتاب _خورشید   

در انتظار مهتابخورشید    www.98iia.com 

 

 

محسن رفتیم که باز هم مثل همیشه اتفاق همراه نوشین،دآلرام و آقاجون به خونه پدر 

 !تکراری چیزهمهتکراری،برخورد تکراری،

دور  شونبعد از کلی خواهش و التماس و برخورد زشت و بد با سر افکندگی از خونه 

بودیم که خواهر محسن صدام کرد و همگی برگشتیم  فاصله نگرفتهشدیم.هنوز چند قدم 

و لرزون  آرومهای دآلرام نگاه کردم و با قدمشین و سمت صدا.با چشم به آقاجون،نو

نزدیک شدم..وقتی رو به روی درشون ایستادم با چشم ازش پرسیدم که چیکارم 

-می گفت:رضایت آرومداره..نگاهی به اطرافش انداخت و یک قدم بهم نزدیک شد،

 !خوای؟

 هرچی یمکنمیبگید  هر کاریهام روشن شد و با شوق گفتم:آره..برق خوشحالی تو چشم

 .بگید انجام میدیم

 .تر حرف بزن.خودت تنها امشب بیا اینجا،مامان بابام باهات کار دارنآروم_

 !بگیید اآلنبا تعجب گفتم:تنها بیام چیکار؟!خب 

 !نمیشه،باید تنها بیای_

 مگه چیکارم دارید که باید تنها بیام؟_

 .بروخوای همینی که گفتم انجام بده.حاالم اگه آزادی شوهرت می_

 .رفت داخل و در رو محکم بست

 ..با گیجی و گنگی به سمت آقاجون حرکت کردم که منتظرم بودن

 !دآلرام:چی گفت؟

 !هان؟_

 گم چی بهت گفت مگه؟دآلرام:می

 .،بد و بیراه گفتهاحرفهان..هیچی همون _

 مدونستم چطور جوابشون بدم. یکم ادب و معرفت:اگه جون برادرم در میون نبود مینوشین

 .خوب چیزیه

 .آقاجون:خدا بزرگه..بریم

چی آقاجون اصرار کرد که ناهار  سوار ماشین شدیم و به سمت خونه حرکت کردیم.هر

 .پیششون بمونم قبول نکردم و راهی خونه امید شدم

 !محسن بود بودم اما ذهنم پشت در خونه پدر   هابچهخونه امید کنار 

ی ن بهم بگن که گفتن تنهایخواستمی!یعنی چی دونستم باید خوشحال باشم یا ناراحتنمی
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رم ن تنهایی بخواستمیرضایت بدن و از قصاص بگذرن؟!یا  واقعا  ن خواستمیبرم؟یعنی 

 اونجا و اذیتم کنن؟

شماره بابا رو گرفتم و خواستم بهش زنگ بزنم که امشب باهام بیاد ولی بالفاصله پشیمون 

حرف  مدومیبرم شاید اگه بابا به همراهم  شدم و قطع کردم.بهم گفته بودن خودم فقط

اما من به خانوادم قول داده بودم که دیگه  دادننمی ی ارهنمیزدن و دیگه شانس دوبا

اونورا نرم یعنی تنهایی نرم حاال مجبور بودم که زیر قولم بزنم و دور از چشم مامان،بابا 

 .رفتممی

 !رفتممیلم بزنم و برای آزادی و نجات علیرضا مجبور بودم که زیر قو

 !از خونه امید زدم بیرون و راهی شدم ظهر از بعدساعت شش 

 .بگیره آرومم بار آیت الکرسی خوندم تا قلبم ادایست ونشوقتی رو به روی خونه 

نفس عمیقی کشیدم و در زدم.خیلی نگذشت که همون برادر التش که تو گوشم زده بود در 

د دهنی کرد. رفت عقب و در رو ه با دیدنم شروع به ببار نه اخم داشت نرو باز کرد..این

 .تر کردباز

 .بیا داخل_

لحظه  هیانگار او هم خبر داشت از چیزی که من خبر نداشتم.با ترس بهش نگاه کردم،

ترسیدم که نکنه بخواد بالیی سرم بیاره..متوجه ترسم شد و گفت:نترس..کسی بهت کاری 

 .نداره

اخل شدم.فقط پدر و مادرش و برادرش بودن،خبری از برادر زیر لب گفتم و د ایهللابسم

 !و خواهرشون نبود ترکوچیک

و نشستم.با دیدن قاب عکس محسن که روی دیوار زده بود حالم بد شد و  گفتممیسالم آرو

 ..دلم گرفت

 !دونستم قراره چه اتفاقی بیوفته و چه چیزهایی بشنومو نمی لرزیدمیدست و پام 

همدیگه نشسته بودن و سرشون پایین بود.چشم دوخته بودم به دهنشون شاید کنار  تاییسه

 ..حرفی زده بشه

 .بعد از چند دقیقه سکوت برادرش شروع به صحبت کردن کرد

 !خوای؟رضایت می_

 !اومدیم و رفتیم واسه رضایت گرفتن همهاینبا شوق گفتم:آره..دو سال 

ولی با رفتنش ننه و  رسیدمیش به همه ما محسن تنها آدم حسابی خانواده ما بود و خیر_

 ربه خاطتونیم سرمون رو تو محل بلند کنیم و درمونده تر شدن.ما دیگه نمی ترآغام ذلیل



 
 
 

 ) 497( 

نودهشتیاکاربر   در انتظار مهتاب _خورشید   

در انتظار مهتابخورشید    www.98iia.com 

 

 ..شدهپخشهایی که حرف و حدیث

 آه و قدراینمادرش با شنیدن اسم محسن شروع به گریه کردن کرد که شوهرش گفت:زن 

 !ساکت شودو دقیقه پس ناله نکن.مگه خودتم راضی نبودی؟!

تر شد و برادر محسن که اسمش مهران بود دوباره شروع به آروماش صدای گریه

 ..دکرصحبت 

هم از  و انجام بدی ما تاشو قبول کنیواسه آزادی شوهرت داریم..اگه سه ما سه تا شرط_

 ..یمگذرمیقصاص 

دون و ب لرزیدمیز شادی تونست خوشحالم کنه با صدایی که ابه این اندازه نمی چیزیهیچ

ونه .تا آخرم نوکر در خکنیممیبه سه شرطشون فکر کنم گفتم:هر چی بگیید قبول  کهاین

 ..تون میشم

 ونشبه خونه  ایاشارهمهران:شرط اولمون اینکه دیه رو کامل و نقد پرداخت کنید)

ید خرج تنه با هیکرد(این وضع زندگی ماست!با پدر و مادر مریض و از پا افتاده من 

 .پنج،شش نفر رو بدم

 .کنیممیشما بگیید ما پول رو کامل پرداخت  هر وقتقبوله.._

جور که محسن رو از تو شیراز نذاری..همونپا وقتمهیچشرط دوم اینکه از اینجا بری _

 !برگشت و مرد کسبی جوریاینو رفت به غربت و  ما دور کردی

-میبرن وقتهیچو دیگه  رفتیممیشیراز  لحظه تصور کردم که من و علیرضا باید از هی

جا دیگه زندگی  هی رفتیممییم و گذشتمیگشتیم..باید از تموم خاطره های بچگیمون 

تر بود یا از دست دادن علیرضا؟! یکم از خوشحالیم کمتر شد و ،اما این آسونکردیممی

 ..گفتم:باشه.اینم قبوله

 !رد میشم شین از روتتو شیراز خودم با ما اگه ببینم پات گذاشتی_

 ..از حرفش ناراحت شدم و اخمم رفت تو هم

گردیم!شرط سومتون م از اینجا میرم و دیگه هم برنمیما رو قولمون میمونیم.با شوهر_

 !چیه؟

همون نه دیگه اونی که باید بره تویی.از شوهرت جدا میشی پوزخند زشتی زد و گفت:

تر عموش شیرنی خورده هم بودن و که محسن رو از ما جدا کردی؛محسن با دخ طور

ا هم بهم نرسن و دخترعموم خونه شدی اونن باهم ازدواج کنن ولی تو باعث خواستمی

که کردی تاوانشو پس بدی..اگه هر کدوم از این  هر کارینشین و بختش کور بشه! باید 

 !سه شرط رو انجام ندی ما رضایت نمیدیم
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ز باید ا گفتمیگنگ بهش زل زدم..داشت  از حرفی که شنیدم سرم سوت کشید و گیج و

مو تکون ؟!سرگرفتممیعلیرضا طالق بگیرم؟!باید از کسی که نفسم به نفسش بنده طالق 

 !دادم و با ناباوری و اخم گفتم:چی گفتین؟؟!متوجه نشدم

 !مهران:باید از اون شوهر قاتلت جدا بشی و از این شهر بری

؟؟! این دکنیمیه معامله ای هست که شما دارید با عصبانیت برگشتم سمتش و گفتم:این چ

 !ذارید؟ی و رابطه بقیه هم شرط و شروط میکه برای زندگ شده نوشتهکجای قانون 

انگشت اشارشو سمتم کشید و گفت:ببین صداتو واسه من بلند نکن وگرنه با تیپا 

می  جدا کردی ماهم شکه محسن رو از خانوادش و نامزد طورهمون .کنممی بیرونت

-به هر کی میو با تو انجام بدیم..شرط ما همینه که شنیدی حاال برو ر کارخوایم همین

 !خوای بگو و پیش هر کی که دوست داری شکایت کن،شرط ما همینه و کوتاه نمیایم

با درموندگی و عصبانیت گفتم:نامروت،نامرد این رسم بخشیدن و گذشت نیست! من که 

که اون به من ضربه زد نه  زدممیمدت باهاش حرف  هیط کاری با برادر شما نداشتم فق

 !نداشتم که شیرنی خورده داشته من خبر اصال  من..

سایید و با خشم گفت:در مورد داداشم درست صحبت کن که دندوناتو تو بهم  دندوناشو

 ..ات همینهخوای زنده بمونه تنها راه چاره!اگه میکنممیخرد  دهنت

 ..شد و باز نالیدم رسرازیهام اشک از چشم

-بگم مخالفت می هر کیزنده بمونه.به  جوریاینقبول کنه  عمرا  آخه من بهش بگم که _

که شما بگیید میریم  هر جا اصال  کنه..این ته نامردیه. بذارید من و شوهرم از اینجا میریم،

 .یدردو برابر پول دیه می بخشیم فقط از شرط سومتون بگذ اصال  ،کنیممیهمونجا زندگی 

 !مامان باباش که مشخص بود از پسرشون می ترسن،ساکت بودن و دم نمیزدن

 قدراینتونی انجام بدی انجام بده..بعدشم چونه نزن.ما شرطمون گفتیم اگه میمهران:با من 

 !پز پولتون رو ندید که بدتر سرتون میارم

 ..ولی شوهرم قبول نمیکنه_

 !ق بگیریدیگه اونجاش با خودته که چجوری ازش طال_

م برای زنده کردمی!باور نرفت فروبا حرف آخری که زد قلبم به اعماق دّره های عمیق 

 !شدیممیم و از هم جدا دشکونندن علیرضا باید قلبش،قلبم رو میمو

سال سختی و رنج رو تحمل کردم  همهاینخدایا این چه مصیبتی بود که به سرمون اومد؟!

 !مگذشتمیزادیش باید ازش که به علیرضا برسم حاال برای آ

 !آه،که چقدر سخته
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سرگردون باید تو  شک دیگه بعدش زنده نبودم و مثل روحبی شدممیاگه ازش جدا 

 !چرخیدممی           پریشون ت،غرب

وز بهم گفتم:چند ر ونسمتشاز جام بلند شدم و رفتم داخل حیاط،کفشم رو پوشیدم.برگشتم 

 !وقت بدید تا فکرامو بکنم

 !شش از همون داخل خونه با صدای بلندی گفت:بیشتر از دو روز فرصت نداریادادا

 ..زدم بیرون ونشبه حرفش از خونه  توجهبی

برای راه نجات از این منجالب و ها و تو خیابون شتم و مثل مرغ سر کندهحال خوبی ندا 

 ..د!وقتی به خونه رسیدم ساعت یازده شب شده بوزدممیبال بال ها کوچهظلمات 

 !داخل خونه که شدم مامان بابا بیدار بودن

 !سالم کردم و خواستم برم به اتاقم که با صدای بابا متوقف شدم آروم

 !کجا بودی؟_

 .ببخشید..کاری برام پیش اومد_

 !برات پیش اومد که تا این وقت شب بیرون بودی؟ کاریچه_

 !یم؟با کالفگی گفتم:باباجان حالم خوب نیست میشه فردا صحبت کن

دونی ی که ساعت هشت شب خونه باشی؟! میبا عصبانیت گفت:تو مگه به ما قول نداد

هفته اس مهتاب نه  هی گهمیبه گوشیت زنگ زدیم؟ علیرضا زنگ زد خونه  چند بار

 به خاطر؟؟اون کنیمینه به مالقاتیم میاد.معلومه داری چیکار  دهمیهام جواب زنگ

 !خوای؟بگو دردت چیه؟ی میهای تو تو زندانه!چندونم کاری

 ..دوباره بغضم ترکید و اشک هام جاری شد

 ..با صدای بلندی نالیدم

 خوام ساعت دوازدهد؟؟مییبینمنو می اصال  ؟فهمیدمیولم کنید..ولم کنید.خستم، رو خداتو_

برگردم خونه،مگه اینجا آرامش دارم که دلم خوش بشه و زود برگردم؟؟مگه من بچه 

 هیازم بازجویی میکنید؟؟ولم کنید بذارید راحت باشم..من تو عمرم با هستم که هر شب 

نفر دوست شدم و هزار مرتبه بیشتر تاوانشو پس دادم دیگه نزدیک سه سال این تیکه و 

ید و من دم نزنم؟؟منم خستم منم خواید منو بشکونعنه هاتون مال چیه؟!چقدر دیگه میط

 !!!!!ریدم...ولم کنید..ولم کنیدب

 ی مامان رفتم به اتاقم و در رو قفل کردم.هرهاحرفهای بابا و فریاد و دادبه  جهتوبی

 !چی مامان پشت در صدام کرد و خواست در رو براش باز کنم اهمیت ندادم
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 !خدا دردی بهم داده بود که نه درمون داشت نه صبرم برای تحملش کافی بود

 !میفتادتر به جونم تر،عمیقدرد بزرگ هیتا میومدم به دردم عادت کنم 

و  شب کهایناز پشت شیشه ببینمش،به  کهاینبه زندونی بودنش عادت کرده بودم،به 

ها عادت کرده بودم ولی حاال هاش منتظر بمونم،به همه اینروزم واسه دیدنش و تماس

 !خودمو نجات بدم شدنمیزهری  زهری به جونم رخنه انداخته بود که با هیچ پاد

م و کردمیجون و آزادی علیرضا به عشق و تعهدی که بهش داشتم پشت  باید در ازای

 !غیبم می زد

م تا زنده بمونه!باید بهش خیانت کردمیم،باید بهش بد دشکونم،خودش رو میباید دل خود

 !م تا زنده بمونهکردمی

با چند نفر و  زمانهمکه محسن با دختر عموش شیرنی خورده هم بودن ولی  شدنمیباورم 

 !پست بود قدراینم که کردمیالبته من رابطه داشته!باور ن

 !شرط هاشون؛اش بودد کارهای خانوادهتر از کارهایی که محسن کررحمبی

اید تنهایی ب اصال  جای دیگه زندگی کنم؟! هیتونستم از علیرضا دل بکنم و برم چطور می

 ؟رفتممیکجا 

م ونستت،نمیکردمیرو خراب  چیزهمهتا  شدمیفقط کافی بود یکی از شرط اونها باخبر 

 ..تونستم به آقاجون بگمبه مامان بابا بگم،حتی نمی

من و علیرضا رو از هم جدا کنن؟درست بود که  مدومیچطور دلشون 

پای علیرضا  چیزهمهپسرشون،برادرشون کشته شد یا در حقیقت خودکشی کرد ولی 

 ..دو نفر رو از هم جدا کنننوشته بودن اما ته نامردی و پستی بود بخوان 

تونستم دلش رو میمنو نمی بخشید!نه,ن وقتهیچ رفتممیم و شدمیاگه از علیرضا جدا 

تونستم ناامیدش شقم بود،تنها امیدش بودم چطور میبشکونم،او به من اعتماد داشت،عا

ازت جدا بشم؟! با زبونم  خوامستم بهش بگم که دوستت ندارم و میتونکنم؟چطور می

 !م؟کردمیشنید ولی حقیقت چشم هامو چطور ازش مخفی دروغ می

ی؟داشتی انتقام کدوم گناهم رو قراردادخدایا این چه دو راهی دشواری بود که منو توش 

دادم  م که ببخشیم،که بهکردمیم چقدر باید التماست کردمیی؟ چقدر باید توبه گرفتمیازم 

 !برسی؟

دونستن که چقدر دوستش دارم.. تموم یک روزها می نم به جونش بسته بود،همه عالمجو

هفتاد سال گذشت و تموم این دو  اندازهبهم ابر هاهفتهیک سال گذشت،تموم  اندازه بهبرام 

 !ابد و یک روز گذشت اندازه بهسال برام 
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شنید که از علیرضا جدا شدم و دوستش ندارم؟ هر غریبه و اگه می شدمیحاال کی باورش 

ی تمام از علیرضا جدا معرفتبیکه با  کردنمیآه و نفرینم  شدنمیاگه با خبر آشنایی 

 ..شدم

که حق رو به من  شدمیکه دلش به حال من بسوزه؟ کسی پیدا  شدمیکسی این وسط پیدا 

 !بده؟

 !خیلی خسته بودم،خسته تر از اون چیزی که به مخیله کسی بگنجه

 !!!!دیگه دنیا جایی برای عشاق نبوددیگه زندگی برای زندگی کردن خوب نبود!

 

                  ***********************************************

* 

 

به شاهچراغ رفته بودم..بعد از زیارت کردن ضریح و دعا خوندن به صحن رفتم،اهل 

 !به دلم آرامش سرازیر بشه شدمینماز نبودم اما به خیلی چیزها اعتقاد داشتم که باعث 

 !بتونم راه درست رو پیدا کنم کهاینبه خدا و شاهچراغ توکل کرده بودم برای 

 ..و زیر لب دعا می خوندم زدممیخیس و دلی شکسته تو حیاط شاهچراغ قدم  هایچشمبا 

ای اومده بودن که ما بینشون که بیشترشون از استان های دیگه دیدممیزوارهای زیادی 

 !شدمیاز کشورهای غربی هم دیده 

گوشه نشستم و به نماز  هیلب حوض وسط صحن رفتم و آبی به صورتم زدم..نیم ساعت 

از حرم اومدم بیرون و راهی خونه  کمکمجماعت مردمی که حضور داشتن نگاه کردم. 

 !پدر محسن شدم

کرد و رفتم  تردر زدم،مادرش وقتی در رو باز کرد و منو دید تعجب کرد!در رو باز

 ..داخل

مو بهشون هاحرفسته بودم و منتظر بودم که مهران هم از سرکار برگرده تا تو هال نش

 !بزنم

نمک گیر بشم و از  خواستممیتونستم لب بزنم،نکه نمی آوردمادرش چای و شیرینی 

 !سفره اونها چیزی به خوردم بره

 .خیلی نگذشت که مهران هم اومد

 ..بعد از چند دقیقه شروع به حرف زدن کردم

 !.اما منم شرطی دارمدممیهایی که گذاشتید رو انجام  تمام شرط_
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 ..هاش کشیدهران پوزخندیی زد و دستی به سبیلم

 !بفرما_

یک سال و نیم از حبس علیرضا مونده که حتی شما فردا هم رضایت بدید آزاد نمیشه و _

 هیباید این یک سال و نیم حبسش رو بگذرونه.از کجا معلوم من ازش جدا شدم و رفتم 

 !شهر دیگه بعدش شما زیر حرفتون نزدید و شوهرم اعدام بشه؟

 !مهران:ما هرچی که باشیم نامرد نیستیم!حرفی که زدیم روش وامیستیم

 ..تو دلم گفتم:تو نامردترین آدمی هستی که دنیا به خودش دیده

بودن قول دادن روز قصاص ببخشن ولی نبخشیدن..اونوقت  هاخیلینمیشه. طورایننه _

 .دیگه علیرضا زنده نمیشه کهاینو بی اعتبار شدم هم  آبروبیهم من دیگه 

 !حرفمون رو باور کنی کهایننداری جز  ایچارهم؟کارکنیگی چیپدرش با قلدری گفت:می

-زدید و علیرضا رو میباید قرآن بیارید و دست رو قرآن بذارید که زیر حرفتون نمی_

ر ششون چیه،حرفی نزدن و منتظم ببینم واکنشرط دیگه دارم)سکوت کرد هیبخشید!بعدشم 

ادامه بدم(از این دو شرطی که گفتید باید طالق بگیریم و من از شیراز برم هیچ بنی ،بودن

بشری نباید خبردار بشه!وقتی طالق گرفتیم شما سه چهار ماه بعدش راضی به ببخشش 

ن! کناش پرداخت می قدر بخواید خانوادهچ د،مطمئن باشید که هرکنیمیمیشید و طلب دیه 

ن و رسونشرطی گذاشتید به گوش علیرضا می همچنیناگه یکی از اونها بو ببره که شما 

 !!پس به ضرر خودتون تموم میشهو پیدام می کنه اون هرجای دنیا هم برم میاد دنبالم

انگار تو باید رضایت بدی و  زنیمیجوری حرف  هیمهران اخمشو بیشتر کرد و گفت:

 !ذری نه ما،پیش خودت چی فکر کردی؟از قصاص بگ

که شما برای من شرط گذاشتید منم  طورهمون نگاه چندش آوری بهش انداختم و گفتم:

واسه انجام دادنشون شرط دارم و باید جا پامو محکم کنم و با خیال راحت انجام بدم.اگه 

 !قرآن بیارید و دست بذارید روش،هر سه نفرتون هیشما قبول کردید 

گذاشت وسط و هر سه نفرشون دست گذاشتن و هر حرفی  آوردقرآن  هیلند شد و مادرش ب

 ..که زدم تکرار کردن

وقتی قسمشون دادم و تموم شد رو کردم بهشون و گفتم:بهم فرصت بدید تا کارهای طالق 

و رفتنم رو انجام بدم.ولی بدونید اگه بفهمم بعد از سه چهار ماه رضایت ندادید کاری 

 !کرده خودتون پشیمون بشید که از کنممی

از جام بلند شدم خواستم برم که مهران با خشم و غضب بلند شد و خواست بهم حمله ور 

 ..بشه که مادرش داد زد
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مهران!به حرمت قرآن!)رو کرد بهم(دختر اونی که باید از کرده خودش پشیمون باشه _

 !سالمتبهتویی نه ما! حاالم برو 

 ...زدم بیرون ونشحرفی از خونه  هیچبی

-هام میهای بیشتری از چشم.هر قدم اشکزدممیهای خراب و پوسیده قدم کنار دیوار

 !رو تموم کردم!کاری که تنها راه چاره بود چیزهمهریخت پایین!دلم رو شکوندم،

که قراره چند روز دیگه از علیرضا طالق بگیرم و برای همیشه از  شدنمیهنوز باورم 

یده شنیده بودم نه د شوصدارفته دلتنگش شده بودم،چند روز بود که نه هم جدا بشیم!هنوز ن

،برای زدممیبودمش! کاش حداقل اون چند روز که بهم زنگ زده بود باهاش حرف 

های از هم دورتر از دورها و فاصله ما رودونستم که دنیا قراره آخرین بار! ولی چه می

 !!عالم بکنه

 

م نه به خونه آقاجون دادمیهای علیرضا رو واب زنگای گذشته بود و نه جدو هفته

 !بهونه میوردم که نرم کردنمیو دعوتم  زدنمیدآلرام و نوشین زنگ  هر بار،رفتممی

تونستم غیابی طالق بگیرم که گفته بود واسه ی گرفته بودم و ازش پرسیدم که میوکیل

از پنج سال باشه اما چون  علیرضا تو زندانه باید حبسش پنج سال و یا باالتر کهاین

تونستم غیابی طالق بگیرم. سریع خانواده مقتول هم رضایت نمیدن میحکمش اعدامه و 

تموم  چیزهمهکارهامو انجام و درخواست طالق داد،مهریه مو بخشیده بودم تا زودتر 

 !بشه

 ..تو آرایشگاه نشسته بودم تا آرایشگر موهامو کوتاه کنه

 !ی موهاتو چه مدلی کوتاه کنم؟خواخب خوشگل خانم می_

 .دونم..پسرونه بزنیدنمی_

 !حیف این موها نیست که بخوای کوتاه کنی؟تا کمرت رسیده،شوهرت چیزی نمیگه؟_

 ..پوزخندی زدم و آهی کشیدم

 !نه_

بلندی که داری خیلی بهت  هایمژهدرشت و  هایچشمخوای جلوشو چتری بزنم؟با می_

 !میاد

چقدر چتری موهامو دوست داشت منم همیشه واسش چتری کوتاه  یاد علیرضا افتادم که

 !م،ولی حاال دیگه علیرضا تا ابد قرار نیست منو ببینه که براش چتری بذارمکردمی

 .مدل ساده کوتاه کنید هی لطفا  نه خانم._
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 !موهامو گیس کرده بودم و ازش خواسته بودم که گیس موهامو با خودم ببرم

 ..چی که قاتل موهام شد قلبم هری ریخت و بغضم گرفتبا شنیدن صدای تیغ قی

 !بفرمایید اینم گیس خوشگلی که خودتون کردید!مراقبش باش که از هم باز نشه عزیزم_

هام و با حسرت و بغض بهش نگاه کردم! از دوران گیس موهام رو گذاشت تو دست

رضا موهامو دوست شونو کشتم!چقدر علیوتاهشون نکرده بودم ولی حاال همهدبیرستانم ک

 !داشت

 !هامو بستم تا شاهد کشته شدن و افتادن بیشتر موهام نباشمچشم

 !هاتو باز کن تموم شدخب خوشگل خانم چشم_

 ایقهوهچشممو باز کردم و با ناباوری به چهره جدیدم نگاه کردم!خبری از موی بلند و 

 کهاینشده بودم! با  دنکرمیهفتاد ساله که موهاشو کوتاه  هایپیرزنرنگم نبود.مثل 

به دلم چهره جدیدم آرایشگره باز هم ازم تعریف کرد و گفت خیلی خوشگل شدم اما 

 .ننشست و با دلی پر از اندوه از آرایشگاه بیرون رفتم

 !ای شدم که تا همین هفته پیش به اسم خونه من و علیرضا بودراهی خونه

نکرده بودیم اما همه جاش پر بود از  تو اون خونه زندگی کهایندر رو باز کردم..با 

حضور و بوی علیرضا!رفتم به اتاق خوابمون!روی تخت دراز کشیدم و با خیال علیرضا 

 ..گرم صحبت کردن شدم

دونم تا برای همیشه کنارت بمونه!می آوردمعشقم.ببین موهامو کوتاه کردم واسه تو _

ر میشی اما منو ببخش!باید این شکنی و ازم دلخووقتی که درخواست طالق برات بیاد می

م تا زنده بمونی..شاید تا وقتی کنارت باشم آب گذشتمیم.باید ازت دادمیکار رو انجام 

خوش از گلوت پایین نره،شاید با رفتنم بتونی بیشتر نفس بکشی.علیرضای مهربونم رسم 

تم،توام و من گذش یم" گذشتمیعشقمون از هم  به خاطر"من و تو باید  عاشقی همینه..

قی عش به خاطربدونی من اینو خوام مونی!میتا ته دنیا تا قیامت تو قلبم میبگذر! بدون 

 !م رو فدا کردم و ازشون گذشتم،حتی از توچیزهمهکه بهت داشتم 

بعد از تو قراره از شهرمم بگذرم،شهری که توش به دنیا اومدم،بزرگ شدم،درس 

 .،عاشقت شدمکارکردمخوندم،

ده سرد و ُمر قدرایندونم نفر بعدی دیگه کیه که باید ازش بگذرم اما م!نمیگذشتمیباید 

 !شدم که برام اهمیتی نداره

  !ترهوقتی تونستم از تو رد بشم پس از بقیه بخوام بگذرم برام خیلی آسون

دش ولی بع گذرهمیبهم قول بده که تو فراموش کنی،تو زندگی کنی،چند مدت برات سخت 
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کنن های بی دریغشون بهت کمک میبامحبت،کنار خانوادت هستی و رو به راه میشی

زودتر حالت خوب بشه،وقتی حالت خوب شد،وقتی زهر عشقی که از من تو قلبت مونده 

 !هاتو داشته باشهشق شو،عاشق کسی که لیاقت مهربونیرو بیرون کشیدی دوباره عا

دونستی که تو چیزی می هیمنو ببخش که برات کم موندم که زیر حرف و قولم زدم.تو 

 !آخرین مالقاتمون ازم خواستی رهات نکنم ولی من ازت گذشتم

 !میرم،با دلی پر از حسرت و زخم از این شهر میرم!با روحی مرده و سرد میرم

 

وقتی به خودم اومدم صورتم خیس اشک شده بود، گیس موهام رو روی تخت گذاشتم و 

 ..ردمآخرین خداحافظی رو از خونه رویاهام ک

 !به سمت خونه امید حرکت کردم،آخرین تیر خالص

 ..بین راه موبایلم زنگ خورد،وکیلم بود

 !سالم خانم مرتضوی_

 سالم خانم شریفی.خوبید؟_

 !ممنونم.بفرمایید_

غرض از مزاحمت خواستم به اطالعتون برسونم که فردا درخواست طالقتون رو _

 !شخصا میبرم زندان برای همسر سابقتون

 ...سابق؟!به همین راحتی علیرضا شد همسر سابقم؟!آههمسر 

 خانم شریفی پشت خطید؟_

 !.خب یعنی ممکنه همون فردا تموم بشه؟کنممیبله..بله.ببخشید دارم رانندگی _

تونه قبول نکنه و با زور قانون چندماه بعد مجبور به امضاء بشه بستگی به اون داره می_

 .یا هم همون فردا کار رو تموم کنه

دوست نداشتم فردا برسه،دوست نداشتم علیرضا رو از دست 

 ...خدایا کاش همش خواب بودخواستممی،نه..نه...نخواستممیبدم..ن

 !دونید اگه دلیلش رو پرسید چی بگید-خودتون که می_

 !زندگی جدید رو شروع کنید بهخواید ما دیگه بریدید و ناامید شدید میبله.میگم که ش_

زندگی جدید رو شروع  هی خواستممی،ناامید بودم،خسته و کالفه بودم،دروغ نگفته بودم

اون زندگی زهر و تلخی که در انتظارم ،کردمیکنم اما نه اون زندگی که علیرضا تصور 

 ..بود

 .ممنونم.پس من فردا منتظر خبرتون هستم_
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 !فردا باهاتون در جریان می گذارم.خداحافظ حتما  _

 ..خدا نگهدارتون_

مردید و به ید،کاش وسط راه میرسیدمین وقتهیچعنتی،فرداهای لعنتی کاش فردای ل

 !یدکردمیمن و علیرضا رو از هم جدا ن وقتهیچید!کاش رسیدمیمقصد ن

 

حال و حوصله نداشتم و نتونستم برخورد ،اومدن سمتم هابچهوقتی به خونه امید رسیدم 

 !گرمی داشته باشم

ای به در زدم و با صدای بفرمایید خان بابا در ..چند تقهشت اتاق مدیریت ایستادمرفتم پ

 ..اتاق رو باز کردم و رفتم داخل.با دیدنم با خوشحالی از جاش بلند شد و اومد به پیشواز

 !سالم دخترم.حالت خوبه؟!معلومه دو سه هفته کجایی؟_

 ..سالم خان بابا_

و  رم نشست.سرم پایین بودحرفی نزدم و روی صندلی نشستم!با تعجب و نگرانی اومد کنا

 ..زدمنمیحرفی 

 داغونی؟ اتفاقی افتاده بابا؟ قدراینمهتاب؟ چرا _

 .آره_

 تر از قبل گفت:چیشده؟! واسه علیرضا مشکلی پیش اومده؟نگران

 .نه_

 پس چی؟!چرا حرف نمیزنی؟_

 !خوام ازش جدا بشم: میو گفتمنگاه اشک آلودمو به چشم هاش دوختم 

 ..از بهم زل زدبا تعجب و دهن ب

 !چی؟_

 .خوام ازش طالق بگیرممی_

 چرا؟؟چی شده که این تصمیم رو گرفتی؟_

 ......ناامیدمآوردمخستم.دیگه بریدم.کم _

اش نباید حرفی از ناامیدی بزنه!صبر کن ان شاهلل اما باباجان خدا وقتی هست بنده_

 !بخشنبه رحم میاد و علیرضا رو میخانواده مقتولم دلشون 

بخشیدن..تو این یک و سال ونیم هم جز ناامیدی بیشتر و ن ببخشن میخواستمی اگه_

 .ای وجود ندارهدیگه چیزهیچشکست 

باید  راما باباجان این انصاف نیست.تو چرا یهویی این تصمیم رو گرفتی آخه؟زن و شوه_
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 !کنار همدیگه بمونن،همیشه تو بدترین شرایط هم

شد.فردا وکیلم میره زندان و برگه درخواست طالق رو  تموم چیزهمهخوام.اما من نمی_

 .براش میبره که امضاء کنه

 ات میدونن؟خانواده_

 !نه..اما همین روزها باخبر میشن_

ن گفتمیتو و علیرضا که عاشق هم بودید و عشقتون زبون زد عام و خاص بود..همه _

اره برای آزادیش تالش شوهرش تو زندانه ولی بهش وفادار مونده و د کهاینمهتاب با 

 !ی؟گرفتمیتصمی همچنینچطور یهو  کنهمی

ین من و ب چیزیهیچو با کالفگی گفتم:چون به ته خط رسیدیم.دیگه   سرم رو پایین انداختم

دوتا خواهش ازتون  کهایناون وجود نداره و تصمیمم عوض نمیشه. من اینجا اومدم برای 

 !بکنم خان بابا

 !شنومو با ناراحتی گفت:بگو..میون داد تک تأسفسری از 

از کیفم پالستیکی که توش جعبه جواهرات و طالهایی که علیرضا بهم تو مدتی که باهم 

و  درآوردمحلقه ازدواج و گردنی آیت الکرسی!و کلید خونه  جزبهبودیم هدیه داده بود 

 !گذاشتم رو میزی که کنارمون بود

خوام شما بدید به دآلرام!من داده بود!می که علیرضا بهم هدیه ها طالهایی هستاین_

  !     تونمنمی

اید اینارو بدی یا حداقل خان بابا با جدیت گفت:من این کار رو انجام نمیدم!تو خودت ب

 !نه من نبد رو هااینات باید خانواده

-گهی دیو بکنه شمایید!خان بابا اگه چارهکار رتونه این.تنها کسی که میکنممیخواهش _

دونم براتون خیلی کاری رو انجام بدید.می همچنین خواستممیاز شما ن وقتهیچی داشتم ا

 !خدا این کار رو در حقم بکنید تو روسخته ولی 

 !با ناراحتی و جدیت گفت:کار دومیت چیه؟

خیّریی دارید که مرکزی مثل مرکز شما  هایدوستدونم شما تو شهرهای مختلف می_

 واسهاتاق بدن  یهجا پیدا کنید تا برم. فقط بهم  هیام کردن می خوام بر تأسیس

   .مهم نیست که چقدر باشه.هرچی دورتر بهتر اصال  خواب.حقوقش 

-مهتاب؟!می کنیمیبا تعجب و عصبانیت برگشت سمتم و گفت:معلومه داری چیکار 

 ؟تو دخترگذرهمیخوای طالق بگیری و بری به ناکجاآباد که چی بشه؟!چی تو اون سرت 

دونی اگه این کار بدون فکر کردن انجام نمیدی.تو میکاری رو  وقتهیچباهوشی هستی 
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 !شکنن و آسیب میبینن؟رو کنی علیرضا و خانوادت چقدر می

خوام از برم جز اینجا!جز این شهر.می هر جاخان بابا دنیا جای قشنگی برای من نیست._

 !هایی که دارم دور بشمتموم خاطره

چقدر  هابچهدوست دارن و بهت وابسته هستن ببین وقتی میای  روتو اینجا همه _

-هم می هااینخوشحال کنن!حاال از  تو روخوشحال میشن و دست به هر کاری میزنن تا 

 !خوای بگذری و بری؟

 !من از خیلی چیزها گذشتم_

مهتاب,باباجان برو خونه و خوب فکر کن.با خانوادت مشورت کن بعد تصمیم بهتری _

 !دممیمنم به روی چشم انجام بگیر 

 که شما خوام کمکم کنید چون هر جامن تصمیمم رو خیلی وقته گرفتم.از شما فقط می_

معرفی کنید هر شهری باشه با اعتماد کامل میرم و خیالمم راحته.فقط جایی باشه 

 !دور،خیلی دور

..به رفتمی و با خودش کلنجار زدمیاز جاش بلند شد و طول اتاق رو چندین بار قدم 

 !رفت و برگشت هاش چشم دوخته بودم و منتظر جواب بودم

پشت کرده بهم و  کردمیده دقیقه به همین حالت گذشت.. داشت از پنجره به حیاط نگاه 

 !بود

 !کنممیباشه.فردا خبرت _

لطفتون رو فراموش  وقتهیچبا خوشحالی از جام بلند شدم و گفتم:یک دنیا ممنونم.

 !کنممین

-داحافظی کردم ولی جوابم نداد..مینزد..منتظر بودم برگرده ولی برنگشت..خ حرفی

از دستم ناراحته و تنبیهم کرده!اما دیگه هیچ قهر و تنبیهی برام اهمیت  هم بادونستم خان با

 !مکردمینداشت و حس ن

 

                       *************************************** 

 !ابرازش کرد شدنمیای که تو کلمات سختبهم جدا شدیم!من و علیرضا از ه

وکیل به زندان رفت و علیرضا با ناباوری و ناراحتی از درخواست طالق و شنیدن دلیل از 

وکیل که گفته بود می خوام برم پی زندگی خودم و از اول شروع کنم راضی شد و امضاء کرد. 

 !او هم تالشی برای موندن و ادامه دادن نکرد

شاید پیش خودش فکر کرده بود پای کسی دیگه وسطه و نخواسته مانعم بشه،شایدم فکر کرده 
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بود دیگه دوستش ندارم و از زنده موندنش قطع امید کردم! هر تصوری که داشت باعث شد 

،به خواب شدمنمیراحت  زدممیدرخواست طالق رو امضاء کنه!هرچی تیر خالص به خودم 

ت به مقاوم خواستممیباشم،چقدر دیگه  کلفتپوست خواستممیدیگه  ،چقدررفتمنمیابدی فرو 

 !دونمخرج بدم،نمی

مرکز شیرخوارگاهی تو تهران،مشهد و زاهدان هست که  یهخان بابا باهام تماس گرفت و گفت 

نیاز به نیرو کار دارن و از دوستانشون هستن،فقط به دوری و فاصله بیشترش فکر 

 !از زاهدان بالفاصله گفتم به اونجا میرمبدون هیچ تصوری م،کردمی

 حتی بلیط پرواز هم گرفته بودم.بلیط مستقیم از شیراز به زاهدان گیرم نیومد و مجبور بودم اول

 !رفتممید از شهرم برای همیشه یبرم به تهران بعدش به زاهدان!با

واده محسن دادم و ام که اسم علیرضا ازش خط خورده بود و بلیط پروازم رو نشون خانشناسنامه

 !قرار شد سه،چهار ماه بعد راضی به رضایت بشن و طلب دیه کنن

 !ترین سفر زندگیماده تلخچمدونمم آماده سفر کردم!آم

طالق گرفته بودم اما هنوز حلقه ازدواجمون تو دستم بود و دل نداشتم که از انگشتم  کهاینبا 

 !بیرون بیارمش

 !ده بود اما از دلم هرگزام اسمش خط خورشاید از شناسنامه

 !تو اتاق نشسته و غرق فکر کردن بودم

 مامان بدون در زدن داخل اتاقم شد که از افکارم اومدم بیرون..با اخم و استرس گفت:مهتاب؟

 !بله؟_

 .مظفری اومدن.خیلی هم ناراحت هستن آقاینوشین و _

 اینجا هستن؟ اآلناز جام پریدم و با ترس گفتم:

 باهات حرف بزنن.چیشده؟ وانخمیآره..میگن _

 ..اآلنامشب بهتون بگم ولی  خواستممیمامان خودم _

 با ترس پرسید:چیشده؟چرا حرف نمیزنی؟چیکار کردی؟؟

 شما گفتید من خونه هستم؟_

 که نیستی؟ گفتیممیآره.باید _

 .میام اآلنو ناراحتی سری تکون دادم و گفتم:برید پایین  تأسفاز 

 .هزود بیا باباتم نشست_

رفت بیرون و لبه تختم نشستم!دست هامو تو موهای کوتاهم فرو بردم و محکم سرمو فشار 

هاشون نگاه کنم؟بعد از تونستم تو چشمشم رسیده بود.چجوری میخانواده م.پس خبرش بهدادمی
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تونستم باهاشون رو در رو بشم؟منی که عامل ام و محبتی که بهم داشتن چطور میاحتر همهاین

برم..وای که اگه پدرم  خواستممیپسرشون رو ول کردم و  طوراینخانوادشون بودم  بدبختی

 !کردمیدونست معلوم نبود چیکار می

ای به موهام کشیدم،خواستم از اتاق برم بیرون یادم افتاد بهتره که حلقه و شونهرفتم جلو آینه 

قه و ! حلبودمینطوری بهتر گردنی که از علیرضا هدیه گرفتم رو در بیارم تا نبینن،شاید ای

 تمگف میبه نشیمن پا گذاشتم. سالم آرو آرومهای لرزون و ردنی رو روی میز گذاشتم و با قدمگ

.رفتم روی مبل رو به زدمی.ناراحتی و تعجب تو نگاهشون موج آوردنو سرشون رو باال 

 !ه خبرهروشون نشستم.بابا و مامان هم کنار همدیگه نشسته بودن و منتظر ببینن چ

 آقاینه من حرفی زدم نه پدر و خواهر علیرضا که بابا از کالفگی خسته شد و گفت:خب 

 !ناراحتید؟ طوراینمظفری اینم از مهتاب..میشه بگید چیشده که 

 !شریفی آقاینوشین نگاه نفرت انگیزی بهم انداخت و گفت:بهتره از دخترتون بپرسید 

 !ت:مهتاب؟چیشده؟! میشه اینجا یکی توضیح بدهبابا با تعجب سرش رو سمتم چرخوند و گف

 !بهم قفل کردم و با ترس گفتم:من از علیرضا جدا شدم دست مو

 مامان و بابا با تعجب گفتن:چی؟؟؟؟؟

 ..امشب بهتون بگم خواستممیسرم رو بلند کردم و گفتم:ازش طالق گرفتم.دو روزه!

 دی؟؟بابا از جاش بلند شد و با عصبانیت گفت:تو چه غلطی کر

 !تموم شد.جدا شدم_

نشد. مامان  آرومسایید ولی هاشو بهم میانیت و خشم قرمز شده بود و دندونصورتش از عصب 

 !رزیدملنبود! مثل بید می آرومبهش گفت که بشینه و آرامش خودشو حفظ کنه..نشسته بود ولی 

انجام دادیم که  :مهتاب خانم شما مثل دخترهام بودید..مگه ما چه بدی در حقتضا پدر علیر

در جریان بذاری؟که حتی طال و کادوهای علیرضا رو از طریق  با ماحتی الیق ندونستی قبلش 

 ..خان بابا پس فرستادی

 باریکهمین دق کرد و ُمرد ولی  به خاطرتو رفت زندان.مادر من  به خاطرنوشین:داداش من 

دتا مشکل و ناراحتی داشتیم ولی خودمون ص کهاینما بهت اخمی نکردیم و به روت نیوردیم،با 

نذاشتیم کمبود علیرضا رو حس کنی و کنارت بودیم.حاال که دیدی خانواده مقتول رضایت نمیدن 

 !برادرمو ول کردی و رفتی؟

خجالت زده بود که سرش رو انداخته بود  قدراینزد،عصبانی بود که حرف نمی قدراینبابا 

 !پایین

 !ده بود ولی اجازه ندادم گریه کنمبغض راه نفس کشیدنم رو تنگ کر
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 ما رودر جریان گذاشتید واسه طالقم باید  ما روکه موقع ازدواجتون  طورهمون پدر علیرضا:

و تو  دهمیکارت داری؟! پسرم گوشه زندون داره جون ی!چه دلیلی واسه اینکردمیآدم حساب 

خواد اعدام بشه،حداقل یدفاع از ناموس و زنش م به خاطرراحت ازش گذشتی؟ اون  طوراین

ی ماهم رفتمیی خواستمیی بعد هرکجا کردمیتونستی این یک سال و نیمه رو هم صبر می

 ..حرفی نداشتیم

 ..اآلنای گفتم:چه یک سال چه سرم رو بلند کردم و با صدای خفه

 ..ی اتاقم که با حرف نوشین خشکم زدهاپلهبغضم شکست و از جام بلند شدم رفتم سمت 

خوای فرقش رو بدونی فرقش اینکه علیرضا وقتی برگه ! اگه می اآلنه چه یک سال چه آر_

سلولیش فهمید و بردنش کشی و رگشو زد که همطالق رو امضاء کرد همون شبش دست به خود

تونی از احساس تونی بفهمی چون راحت میرو نمی اآلنبیمارستان..آره تو فرق این یک سال و 

 !برات دارن رد بشیو احترامی که بقیه 

 ...حالش چطوره؟؟یعنی..یعنی زند اآلن..اآلنبین ترس و اضطراب پرسیدم:

.ولی فقط داره نفس میکشه.اومدیم اینجا بهت بگیم که هر خوبی بدی از ما استهزندنوشین:آره 

بدبخت کردی و رفتی.  ما رودیدی حالل کن ولی حق مادرم و داداشم آخرش دامنت رو میگیره..

 ..تو زندگی داداشم وجود نداشتی وقتهیچبرو بسالمت.فقط جوری برو که انگار حاالم 

م دکرمیم.فکر نکردمیاز مامان بابا خداحافظی کردن و رفتن..رو پله نشستم و داشتم گریه 

کار خطرناکی رو با جون خودش بکنه..چطور تونست دست به  همچنینعلیرضا بخواد 

لی صبور و قوی بود!یعنی به ته خط رسیده بود؟یعنی از خودکشی بزنه؟اونم علیرضایی که خی

 !شکسته بود که خواست نفسشو ببره؟ طورایندیدن و امضاء درخواست طالق 

در حقم بد نکن!حداقل بذار علیرضا زنده بمونه تا بیشتر از این عذاب  قدراینآه خدایا..دیگه 

 !ونهوجدان نداشته باشم.حداقل با زنده بودنش بذار دلخوشیم بم

 وقتی پدر و خواهر علیرضا رفتن..بابا با خشم اومد سمتم و گفت:تو چه غلطی کردی؟؟

 .از جام بلند شدم و گفتم:کردم..تموم شد

به عقب و جلو  دادمیو تندی که  های محکممحکم تو مشت خودش گرفت و با تکونبازومو 

 ..زدمیم و باهام حرف شدمیکشیده 

کلمه حرف بزنم و سرم  هیخودسر شدی؟؟ از خجالت و شرم نتونستم  قدراین تا حاالتو از کی _

به ما چیزی بگی این غلط  کهاینات انداخته که بدون بلند کنم..کی فکر طالق رو تو کلهرو 

 کاری رو کردی؟؟؟مگه تو بی صاحبی؟مگه یتیمی؟؟

 ..عقب که هلش داد به عصبانی بود که مامان اومد منو از دست بابا نجات بده قدراین
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 ..خوامش... ولمخوامش..نمیتم:طالق گرفتم..دوستش ندارم..نمیبا گریه گف

ام پرید و نتونستم حرفمو تموم کنم.دومین سیلی محکمی که به گوشم زد برق از کله با سیلی

 !عمرم و اولین سیلی که از بابا خوردم

 ..گذاشتم رو صورتم دست موبا ناباوری بهش نگاه کردم و 

محکم گرفت و منو از پله کشوند باال..با عصبانیت گفت:بیا برو گمشو از خونه من  دست مومچ 

  نبینمت... وقتهیچبیرون..تو دیگه دختر من نیستی..برو گمشو 

که رو زمین بودم  طورهمون سریع و محکم منو کشوند که خوردم زمین ولی  قدراین     

 ...و سریع رفت سمت تلفن خونهبه سمت اتاقم.. زور مامان هم بهش نرسید  کشیدمی

 ..مکردمیبا گریه به بابا التماس 

 ...خدا ولم کن..بابا غلط کردم..غلط کردم...بابا اشتباه کردم تو روبابا _

حیف نونی که من به تو دادم..هر چی آدم حسابت کردم تو گاوتر شدی..ازت اعالم برائت _

اش هرون)به اتاقم رسیدیم،با دوتا دستم بی.تو دیگه بچه من نیستی..برو از خونه زندگیکنممی

و محکم تکونم  کردمیهامو گرفت و بلندم کرد چسپوندم به دیوار،هی تف به صورتم شونه

اش دق کرد (پسر مردمو قاتل کردی،ننهخوردممیهای محکمی هم ازش که ما بینش سیلی دادمی

ه هوا برت داشته؟؟مار تو ؟؟؟کی زیر پات نشستیک سالچه  اآلنحاال با وقاحت میگی چه 

تونم سرم رو بلند کنم حاال بفهمن که طالق نه آدمیزاد..جلو در و همسایه نمیآستینم پرورش دادم 

 ..گرفتی و رفتی با یکی دیگه باید خودمو زیر خاک کنم...برو گمشو بیرون

 .پرتم کرد کنار کمدم و گفت:لباست بپوش برو بیرون..برو گمشو

 ...به التماس افتاده بودم و زدممیداشتم زجه 

.. منو بیرون نکنید..غلط کردم.اشتباه کردم..منو از خودتون جدا نکنید..من از تو رو خدابابا _

 ....این خونه نمیرم..نمی خوام...اینجا خونه منه

ن)در کمدم بیرو کنممیآشغال و کثافت پرتت  هببا خشم بیشتری اومد سمتم و گفت:نمیری؟؟؟مثل 

رو ریخت بیرون(بپوش برو گمشو..بپوش عوضی... تو کل محله و  هاملباسو رو باز کرد 

 ...که ازت اعالم برائت کردم.همه بدونن دختری به اسم مهتاب ندارم کنممیفامیل خودم پخش 

چه ؟؟؟ بکنیمیمامان رسید و با گریه تو سر خودش زد و گفت:جهانگیر!جهانگیر داری چیکار 

 ..رو کشتیش..ولش کن

 ..که سمتش برد بهش غرید ایاشارهسمت مامان و با انگشت  برگشت

مایه  اآلنبچه تربیت کردی که  جوریاینتو یکی حرف نزن زن..تو یکی هیچی نگو.. _

از دست تو هست که نذاشتی اینو درست تربیت  کشممیآبروریزی و سرافکندگیم بشه؟؟؟ هرچی 
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ام و بلندم کرد(بپوش و برو گمشو از این همانتو و شال گذاشت تو دست هیکنم)چرخید سمتم و 

 !خراب شده بیرون

 ..شنیدمام رو میهاستخوننالیدن رفته بود که صدای محکم بازومو گ قدراین

 ...نذار برمکنممیبگی  هر کاریخدا بیرونم نکن..غلط کردم.. تو روبابا بذارید بمونم.._

فه شو حرف نزن..شناسناممو پاره گفت:خفه شو،خ رفتیممیکه داشت به سمت حیاط  طورهمین

 ..که اسم تو داخلش نوشتن!برو گمشو کنممی

در حیاط رو باز کرد،پرتم کرد وسط کوچه و در رو محکم بست.رفتم سمت در و با التماس در 

شنیدم که بابا داشت باهاش نه،صدای گریه و زاری مامان هم میدر رو برام باز ککه  زدممی

 ...ل...هرچی در زدم و التماس کردم در رو باز نکردن که نکردنو بردش داخ کردمیدعوا 

هر چی در زدم،اف اف رو فشار دادم جوابم رو ندادن. به در تکیه دادم و سرم رو بین پاهام قایم 

 ..کردم

  ..به زمین افتادم و به خدا غریدم

ده م بلند کردست رو وقتهیچکرد بیرون!از بچگی تا اون شب  ماز خونه پرت سگ هیبابا مثل 

اش بودم کتکم زد و تو صورتم بیست و نه سال عمری که تو خونه اندازهبهشب  هیبود اما تو 

 !ی شکسته بودمن و حیرون بودم! شکستهتف کرد!دلشکسته،خسته،آویزو

خبر خودکشی علیرضا رو بشنوم و چند دقیقه بعدش از خونه پدریم بیرونم بندازن و  شدمیمگه 

 !بکشم؟زنده بمونم،نفس 

 !مکشیدمیباز نفس  مدومیخدا به من چه جون سختی داده بود که هر بالیی سرم 

 !نوشین نفرینم کرد،خانواده محسن نفرینم کردن،پدرم بیرونم انداخت،دل علیرضارو شکوندم

 !تونست در انتظار باشه جز فالکت و بدبختی؟ای میها چه آینده و زندگیه اینباهم

ین شهر برم،اونم برای همیشه! اما چرا اینطوری شد؟چرا خدایا کاری از ا خواستممیمن که 

 !بابام ازم برائت کنه و رو برگردونه؟ طوراینکردی که 

پیچیدم نور ماشینی که بهم خورد توجه و از درد به خودم می کردممیکه داشتم گریه  طورهمین

 ..کسی منو ببینه خواستممیهم جلب شد! سرم رو باال نیوردم ن

 !شنیدم و بعد صدای مهسا و حسام روماشینصدای باز شدن در 

 !یکی به دادم رسید!یکی ساعت دو شب به دادم رسید

 مهتاب؟مهتاب؟؟؟چرا اینجایی؟_

 ..سرم رو بلند کردم و به چهره مضطرب مهسا و حسام نگاه کردم و دوباره زدم زیر گریه

چه پرت کرده بود برداشتن و سوار ماشینم شالی که بابا وسط کوو زیر بغلم رو گرفتن و مانتو 
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حرف نزد تا وقتی رسیدیم خونه  کسیهیچکردن..احسان هم تو ماشین خواب بود.بین راه 

 !،مهسا احسان رو بغل کرد برد تو اتاق خوابوندش و حسام کمکم کرد برم تو اتاق بغلیونش

 ..رو تخت دراز کشیدم

 خوای؟چیزی می_

 ..ام نگاه کردمبه چهره ناراحت و گرفته حس

 ..نه_

 !مهسا میاد.صبر کن اآلن_

از اتاق رفت بیرون.مهسا بعد از چند دقیقه اومد،کنار تخت نشست. دست کشید به رو صورتم که 

 .آهم بلند شد و خودشو کشید عقب

 !ببخشید..درد داری؟_

 !درد؟ کدومشو میگی؟_

 !؟دلمعزیزه.چیشده کشودتو برسون که بابات مهتاب رو میمامان بهم زنگ زد گفت خ_

هام ریخت!سرم رو به سمت مخالف وشه چشمم سرازیر شد و به روی زخماشکی از گ

 !چرخوندم تا مهسا بیشتر از این زخم و کبودی های صورتم رو نبینه

 .خستم..خیلی خستم_

 !تونم دوای دردهات بشمسختی کشیدی که با هیچ حرفی نمی قدرایندورت بگردم _

 .تموم شد چیزهمهرفتم..از علیرضا طالق گ_

دونم چقدر عاشق علیرضایی،چقدر واسه آزادیش گفت!آخه چرا مهتاب؟من یکی که می مامان_

 غریبه بودم که با من یکی درمیون نذاشتی؟؟ قدراینتالش کردی..چیشد تصمیم به طالق گرفتی؟

 !"بجنگم،خوام تو این جنگدیگه نمی".کشممیمهسا دیگه ن_

د و گفت:ببین چی سرت اومده،صورتت خونی و کبوده.بذار برات لباس دستی به موهام کشی

 .بیارم.پاشو صورتت رو بشورم خون مردگی گرفته

 !خوابم میاد..خیلی خوابم میاد_

 ..بلندم کرد آرومزیر گردنم رو گرفت و 

ش خوره..بابا چطور دلگه از پارگی و خاکی شدن بدرد نمیبیا صورتت رو تمیز کنم لباست دی_

 .د آخهاوم

بغض کرد،سرجام نشستم.. یک طرف صورت و چشمم از سنگینی و درد جمع شده بود و چشمم 

 ردنیاوو ناراحتی بهم خیره شد..دلش طاقت  تأسف! نگاهی به مهسا انداختم و اونم با شدنمیباز 

 هتر از اون چیزی بودم که دیگه گریی من گریه نکردم! شکسته و دلخستهو تو بغلم گریه کرد ول
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 !آرومم کنه

-تمیز کرد که خیلی دردم گرفت و میاز جام بلند شدم. با آب و دستمال صورتم رو  آروم

 .هام رو عوض کردم و رفتم تو اتاقسوخت..با کمکش لباس

 میشه المپ رو خاموش کنی؟_

 .خوای پیشت بخوابم؟شاید چیزی نیازت بشهعزیزم.می حتما  _

 .نه.برو بخواب_

 .بزن بیدار میشمهر چیزی خواستی صدام _

 .باشه_

 .عزیزم به خیربوسه آرومی روی پیشونیم زد و گفت:به چیزی فکر نکن..شبت 

 .خیربهشب_

 ..المپ رو خاموش کرد و رفت بیرون

دلم هزاران تیکه شده بود که  هایی که به سرم اومده بود فکر کردم!ها و مصیبتدوباره به اتفاق

 !کردنمیم زخمی هوامتونستم جمعشون کنم بلکه دستنمی

 !دونمتونست بدتر از اینم بشه؟بعید میدنیا می

؟ دوستم کنهز بهم فکر میبیداره؟ هنو اآلندلم پیش علیرضا بود. اونم قلبش شکسته بود،یعنی 

 !؟کردمیداره؟ یا با تنفر ازم یاد 

 !دادیمیخواب ابدی می بخشیدی..برای همیشه،برام آرامش  هیخدایا کاش بهم 

 

جسم رو روی شکمم احساس کردم،با ترس بیدار شدم و چشم باز کردم،با دیدن  هیی سنگین

ا هبوسیدمش.. با دیدنم مثل جن دیده. سرجام نشستم و ان روی شکمم لبخندی روی لبم نشستاحس

 .بهم زل زد

 ه؟شد میخاله چرا صورتت زخ_

 ..هام افتادمتازه یاد بدبختی

 .خوردم زمین خاله جون_

تم و از جام بلند شدم.رفتم سمت سرویس بهداشتی..وقتی خواستم آب به صورتم دستش رو گرف

بزنم تو آینه که خودمو دیدم رنگم پرید. هنوز چشم راستم سنگین بود. صورت کبود و 

ابا ب های! به بازوم نگاهی کردم جای انگشتقرمز!انگار از رینگ مسابقه رزمی برگشته بودم

 .تکونش بدم راحتیبهنستم توقرمز شده بود و از درد نمی

ها مال من بود! اما حاال،از دست پدری کتک تاب!ته تغاری خانواده! تموم محبتاین من بودم،مه
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کسی بهم حرفی  دادمیخورده بودم که تو هیچ شرایطی دست روم بلند نکرده بود و اجازه ن

 !بزنه

خونه لحظه رفتم تو آشپز هید ..ببخشیخیربه صبحبا ناراحتی رفتم به هال،مهسا با دیدنم گفت:

 .احسان پرید اومد تو اتاق بیدارت کرد

 .اشکال نداره..زیاد خوابیدم_

 .بیا صبحونه بخور،آمادست_

 .خورمیمیوه م_

 !کنارش نشستم؛سیبی از ظرف میوه برداشتم و گازی بهش زدم

بدون  زیون بود.چشمم به تلویکردمیمهسا برای احسان کارتون گرفته بود و خوابیده داشت نگاه 

 .بهش نگاه کنم کهاین

 .مامان زنگ زد،حالتو پرسید_

 برگشتم سمتش و گفتم:خب؟

نتونسته بخوابه و مثل مار زخمی به  اصال  همین.خیلی نگرانته و ناراحت بود!گفت دیشب بابا _

 .خودش می پیچیده

 .آهان_

 مهسا با تعجب گفت:فقط آهان؟تنها واکنشت همینه؟

 ؟اصال  م؟تو بگو چی ازم برمیاد تونم بکنچیکار می_

 .کنیمیبشه دو سه روز دیگه میریم خونه پیشش و توام ازش عذرخواهی  آرومبذار بابا _

 .فردا پرواز دارم.قراره واسه همیشه برم_

 کامل چرخید سمتم و با تعجب بیشتری گفت:چی؟؟کجا قراره بری؟

 .زاهدان_

 زاهدان؟؟_

 .مرکز شیرخوارگاه هیآره.تو _

د با زندگیت؟ مگه تو تو خونه امی کنیمیم و تعجب بیشتر گفت:مهتاب معلومه داری چیکار با اخ

 خوای بری اون سر کشور؟؟مشغول کار نیستی؟ چیشده یهو می

 .خوام برم دیگهمی_

 !!ترسونی بگو ببینم چی تو سرتهمی کمکمی منو دار دختر_

 .گردمبرن وقتمهیچخوام از اینجا دور بشم و هیچی،فقط می_

کنن گرما،گردوخاک و بی آبی زندگی می کجا بری آخه؟ مردم بیچاره زاهدان دارن اونجا تو_



 
 
 

 ) 517( 

نودهشتیاکاربر   در انتظار مهتاب _خورشید   

در انتظار مهتابخورشید    www.98iia.com 

 

 !ول کنی بری اونجا چیکار؟! به خدا دارم از دستت دیوانه میشم اینجا روخوای بعد تو می

مگه من چیم از اونها باالتره؟ تصمیمم رو گرفتم.همه کارهامم انجام دادم و فردا صبح پرواز _

 .دارم

ی خورده؟یهویی از علیرضا طالق جای به؟ سرت کنیمیبه خودت بد  قدراینچرا داری _

 گرفتی حاالم میگی می خوام برم زاهدان!معلومه چته؟

 هیم رو ببین!بابام منو مثل روز و حالبا بغض به صورتم اشاره کردم و گفتم:نمیبینی چمه؟؟

زد،آه و نفرین همه کس پشتمه ولی بدتر از  کتکم خوردممیسگ از خونه پرت کرد بیرون،تا 

شی برای دیدن و خوب شدنش همه این دردها دردی که تو قلبمه هست که هیچ کس تال

 .دور بشم چیزهمهخوام برم و از نکرد.می

 ..و مهربون تر شد آروم

 لحظه عصبانی شد،تو به دل نگیر.پس فردا میریم پیشش و توام به پاش میوفتی هیعزیزم بابا _

 .خودتو ناراحت نکن قدراینکه از سر کارهای اشتباهت بگذره.دیگه 

رو خودم ناراحت نکنم؟؟تو این دنیا دلیلی هم برای خوشحالی و خندیدن  با حرص بهش گفتم:چی

وجود داره؟تا تونست بهم بد کرد و تالفی کارهای نکرده و کرده رو ازم گرفت. دیگه هیچ کس 

خوام تو آتیش جهنم خودم تموم میشه.می چیزهمها دیگه برام مهم نیست.فرد چیزیهیچو 

 ..بسوزم

 ..ولی مهتاب_

دیگه وجود نداره.فقط خواهشا اگه زحمتی نیست  یایین حرفش پریدم و گفتم:ولی چی؟ولیب

 .بیارم رو با خودت تاپلپگردنبندی هم رو میزه و  هیچمدونم تو اتاقمه،حلقه و 

ای خوخواهر دارم؟بعد از مجید توام می چند تا؟مگه من چجوری دلت میاد منو تنها بذاری _

خواد یپیش ما بمون نم جاهمینبیا  اصال  ،رو رکااینکنن.نکن بری؟؟به خدا مامان،بابا دق می

 !کجا میری کی میای..نرو مهتاب کنیمیپرسم چیکار هم ازت نمی اصال  برگردی خونه. 

 ..دستش رو گرفتم و بوسیدم

تو  ما روزندگی  اوقاتبعضییزم من خیلی وقته که تصمیمم رو گرفتم.خواهرم،مهسای عز_

باید با  اوقات بعضیکه باید از خیلی دلبستگی هامون بگذریم و بذاریم بریم. دهمیمسیری قرار 

رق غ کهایندنیای قشنگی که توش بودی برای همیشه خداحافظی کنی،برای زنده موندن برای 

م،اگه اینجا بمونم دیونه و راهی تیمارستان میشم.دیگه تحملم تموم نشی! اگه اینجا بمونم میمیر

 ؟یا نهراجب این موضوع حرف نزنیم..بهم بگو میری وسایلم رو بیاری  لطفا  شد!

 .اشکشو پاک کرد و با ناراحتی گفت:میرم..ولی کاش تنهام نمی ذاشتی
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 !خیلی وقته که تنها شدم_

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    29فصل

  

 !چمدون کوچیک تمام داراییم از بیست و نه سال زندگی بود هی

 !م رو با خودم بردم داخل هواپیماتاپلپکیف 

https://forum.98iia.com/topic/2240-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8-faribam7/?do=showReactionsComment&comment=51522&reaction=1
https://forum.98iia.com/topic/2240-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8-faribam7/?do=showReactionsComment&comment=51522&reaction=1
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 !کمربند رو بستم و منتظر پرواز

 !های تکراری مهماندارهایبه راهنمای توجهبی

 !بینمشاز زمین بلند شد و آخرین خداحافظی رو با شیراز کردم،دیگه قرار نبود بهواپیما 

هرچی مهسا و حسام اصرار کردن که باهام بیان به فرودگاه ولی قبول نکردم. سیمکارتم رو  

ز ج کسیهیچخریدم.فقط مهسا شماره تماسم رو داشت و قسمش دادم  ایسادهتغییر دادم و موبایل 

ز مو داشته باشه.احتی قبول نکردم مامان هم شماره؛نباید از شماره جدیدم باخبر بشهخودش 

 قسمش خواستممین نمدر تماس باشه م با منمهسا شنیدم که بابا به مامان قسم داده که حق نداره 

 !رو بشکونه

 

 .مگذشتمیدلتنگش بودم،دلم برای صدا و نگاهش تنگ شده بود،اما برای آزادیش باید ازش 

 !فراموشش کنم  اش دست بکشم ونمی تونستم از عشق و عالقه وقتهیچاما در واقع 

 !دیگه هیچی نداشتم،نه عشق،نه خانواده،نه اصالت و اسم و نشونه ای! حتی قلب

 !به معنای واقعی بودم کسبیتنها و 

که راحت بشم که تموم  رسیدنمیخزون زندگیم خیلی طوالنی شده بود ولی به زمستون و مردن  

اش ت داشت به پبشم! دوست داشت،دوست داشت رنج و از پا افتادگیمو ببینه و لذت ببره!دوس

 !ای از ته دل بزنهم و التماس کنم خالصم کنه و قهقهبیوفت

 !هر چیزی و هر کسی رو که تو زندگیم داشتم برای علیرضا فدا کردم،حتی خودش رو

-خواهی کنم و کنارش بمونم؟چطور میتونستم خودشقی مگه غیر از این بود؟ چطور میعا

 بیشتر از یک سال دیگه کنارم کهاینبچشم با  تونستم ازش نگذرم تا بیشتر لذت عاشقی رو

 نمیموند؟

 !رفتممیباید رسم عاشقی رو به جا میوردم و 

شاید تا آخر عمرش منو نبخشه و نفرینم کنه اما با جون و دل حاضر بودم نفرینش دامنم رو 

-هزندنستم دوفقط همین کافی بود که می کشیدمیبگیره و باز مجازات بشم،فقط اون بیشتر نفس 

 !است

 !قبول کردم تا عزیزترینم رنگ آزادی رو ببینه رو دمابا جون و دل آه و نفرین خانو

 

 هیاومدم و داخل سالن شدم.چمدونم رو برداشتم و روی پایین هواپیما به زمین نشست،از هواپیما 

 !پرواز داشتمبه سمت زاهدان صندلی خالی نشستم،دو ساعت بعدش 

ر و توهمات گذشت.دوباره تحویل دادن چمدون،رد شدن از گیت و ون افکاهم بادو ساعت هم 
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 !نشون دادن بلیط و کارت شناسایی و سوار شدن

 !و بستم و چرت زدم..دیگه نزدیک بودم،به آخر راه نزدیک بودمهامطول مسیر رو چشم

 .با صدای مردی که کنارم نشسته بود از خواب بیدار شدم

 .خانم رسیدیم_

 ..شدنمیراف انداختم مسافرها داشتن از هواپیما خارج نگاهی به دور و اط

 .ممنونم_

 .کنممیخواهش _

 

 .از فرودگاه که اومدم بیرون اولین تاکسی که ایستاد سوار شدم

 !بود گردوخاکآبان رسیده بود اما هوا گرم،به همراه  کهاینبا 

 !بود و نفس راحتی کشیدم ماشین روشنکولر 

شروع به حرکت کرد.نگاهی به شهری انداختم که قرار بود برای  آدرس رو دادم به راننده و

 ..دونستم چی در پیش دارمبشم و نمی ماندگارهمیشه 

با دیدن خانم و آقایونی که لباس زیبای بلوچ رو پوشیده بودن به وجد اومدم.. برام سئوال بود تو 

ن،شاید کردمیمی نن و اخرسیدمیمرگی هاشون روز بهچطور داشتن  گردوخاکاون گرما و 

 !دادننمیبودن که اهمیتی  شده بزرگبه این آب و هوا عادت داشتن و باهاش 

 !شدیدا گرمایی بودم و می دونستم تا بخوام به آب و هواشون عادت کنم باید خیلی اذیت بشم

 .رسیدیم _

 .بزرگ ایستاد تقریبا  ساختمون  هیاز شیشه ماشین به بیرون نگاه انداختم.رو به روی 

 .کرایه رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدم

گفتم و رفتم داخل. اسم و فامیلم رو به  ایهللابسمم رو به بغل زدم،تاپلپچمدونم رو دست و کیف 

 .نگهبانی دادم و بعد از تماسی که برقرار کردن اجازه ورود بهم داد

 !حیاط بزرگی نداشتن،برعکس حیاطی که خونه خان بابا داشت

تی اتاق . وقشدنمیاختمون شدم،کارکنای زیادی دیدم و با نگاه و تعجب از کنارم رد داخل س

 .ای به درش زدم و بعد از بفرمایید داخل شدممدیریت رو پیدا کردم،تقه

 ..خانم جا افتاده با پوست سبزه و با حجابی پشت میز نشسته بود.داخل شدم

 ..سالم.شریفی هستم_

 ..شینمنگفت روی صندلی ب دادیم و دست باهمبهم نزدیک شد،با لبخند از جاش بلند شد و 

 !حالتون چطوره؟_
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 لبخندی زدم و گفتم:خوبم..شما خوب هستید؟

شکر.خان بابا خیلی از شما تعریف  خدا روبا لهجه قشنگ که با فارسی قاطی شده بود گفت:

 .کردن و کلی هم سفارش کردن که حواسمون به شما باشه

 .زدنمیخان بابا رو می شناختن و صدا هم به اسم  پس اینا

 .ایشون به من خیلی لطف دارن_

 ..گفتن که چند سال اونجا بودید_

 .بله نزدیک سه سال اونجا بودم_

 !چطور تصمیم گرفتید بیاید اینجا؟اون آب و هوای تمیز و خوب رو ول کردید اومدید تو گرما_

 .شرایط زندگی دیگه_

ام.خیلی خوش اومدید و باعث خوشحالی و افتخار ماست که هلبخندی زد و گفت:بله،بله متوج

 .های خوبی داشته باشیدمیدوارم از این شهر و مرکز خاطرهانتخاب کردید.ا اینجا رو

 .ممنونم.ان شاهلل_

 ..خودکار گذاشت کنارم هیبا  آورداز جاش بلند شد و رفت رو میزش چند کاغذ 

نشون   پر کنید تا بعدش بریم اتاقتون و ساختمون رو لطفا  خب خانم شریفی این پرونده شماست،_

 .بدم

 .حتما  بله _

آقایی با سینی شربتی وارد شد،وقتی  هیبه سئواالت جواب دادم.  یکییکیکاغذهارو برداشتم و 

 .سینی رو روی میز گذاشت با اجازه خانم امینی که مدیر مرکز بود از اتاق رفت بیرون

دادم. نگاهی بهش انداخت و منم لیوان شربت رو برداشتم و پرونده رو کامل کردم و تحویل 

 .خوردم. الحق هم خوشمزه بود هم گرمی و حرارتی که بدنم داشت رو کاهش داد

 .خب بلندشو بریم_

 .از جام بلند شدم و پشت سرش حرکت کردم

دوازده  اتاق هیاتاق ایستاد.با کلید در رو باز کرد و باهم داخل شدیم.. هیته سالن رو به روی 

 !میز کوچیک هیتخت،یخچال کوچیک،کمد دیواری،اجاق گاز و  هیمتری،

 .اینجا اتاق شماست.امیدوارم که دوست داشته باشید_

 .ازش تشکر کردم و چمدونم رو گذاشتم تو اتاق..کلید رو داد بهم و گفت:اینم کلید اتاقتون

 .مرسی_

ه سالن رفتیم که فقط صدای گری هی. تو از اتاق رفتیم بیرون و بقیه ساختمون رو بهم نشون داد

 .شنید شدمیرو هابچه
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 آرومرو هابچههای زیادی بود به همراه کارکنان زیادی که هر کدومشون داشتن تخت

یا  کردنمی،باهاشون بازی کردنمیهاشون رو عوض ن،لباسدادمیشیر  هابعضی،کردنمی

 همه اینم بخوام با کردمیجوری شد.باور ن هیبچه حالم  همهاینگرفتار کارهای دیگه.با دیدن 

ها دختر و پسر شیرخوار روز مراقبشون باشم.باید مادر ده نوزاد سر و کله بزنم و هر

 !اش نکرده بودمتجربه وقتهیچم،چیزی که شدمی

خدمه اونجا آشنا شدم و ،م کرده بودن.. وقتی با کارکنانرو تقسی هابچهزیادی بود که  هایاتاق

ارو بهم نشون داد گفت:خب خانم شریفی شما از فردا می تونید کارتون رو شروع همه ج

 !کنید.تازه رسیدید بهتره برید استراحت کنید

 !باید چیکار کنم دقیقا  ممنون..نگفتید اینجا _

یید.کارهایی که هر مادری برای هابچهجورایی مامان  هیکه دیدید اینجا شما  طورهمون _

قبت و بازی کردن و مثل شیر دادن،عوض کردن پوشک و لباس،مرا دهمیفرزندش انجام 

 !دکنیمیخودتون عادت  کمکماش! اوایلش سخته اما خواب کردن بچه

 .مرو خیلی دوست دارهابچهتونم.تر باشه ولی مینم از سخت هم سختلبخندی زدم و گفتم:فکر ک

 اید باشه.ساعت کاریتم سه روز اولبا تعریف و تجمیدی که خان بابا از شما داشتن غیر اینم نب_

هفته هم از نه شب تا نه صبح. جمعه هم  آخر زهفته از نه صبح تا نه شبه سه رو

تعطیلی.صبحانه،ناهار و شام هم که اینجا هست و شما دیگه به زحمت نمیوفتید.در مورد حقوقم 

 .هر ماه به حسابتون واریز میشه خان بابا باهاتون صحبت کردن، سر حتما  که 

 .باشم هابچهمرسی از شما..امیدوارم مادر خوبی برای _

 از حرفم تعجب کردم،چطور این حرف از دهنم پرید؟ مادر؟مادرخوب؟من؟

 ..ام کشیدینی نشست و دستی روی شونهلبخند عمیقی روی لب خانم ام

 !چیزی هیهمینطوره عزیزم. راستی  حتما  _

 .بله بفرمایید_

دونی چند نکته بهت بگم شاید به دردت بخوره! نمی ما رونگ چون تازه اومدی و شهر و فره_

نفر دیگه بری و تنها نباشی،هم گم نشی هم اتفاق  هیاوایل اگه خواستی بری بیرون بهتره با 

عزیزم..اگه پوششت هم زودتر برگردی و زیاد بیرون نمونی  هاشبای نیوفته.سعی کن گهدی

 با لباس محلی هستن و اگرم نباشن با اکثرا  اینجا تر باشه واسه خودت بهتره. بهتر و ساده

 !حجابن.. ناراحت نشی عزیزم واسه خودت میگم

نگاهی به خودم انداختم،مانتو جلوباز و رنگ روشن با شالی که باز بود و موهام بیرون ریخته 

 ..بود
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 !نمکمیتون رو فراموش نهاحرفو  کنممیحواسم رو جمع  حتما  .چشم فرماییدمینه درست _

 .دارم برو استراحت کن که از فردا کارت شروع میشهخب بیشتر از این سر پا نگهت نمی_

 !ازش تشکر کردم و راهی اتاقی که تعلق به من داشت شدم

در اتاق رو از داخل قفل و لباسم رو عوض کردم.روی تخت دراز کشیدم..یادم اومد به مهسا 

گ که ذخیره بود زن ایشمارهبرداشتم و به تنها زنگ نزدم و خبر رسیدنم رو نگفتم. گوشیم رو 

 ..زدم

 ..چهار بوق جواب داد،بعد از سه

 .م دیگهکردمیالو مهتاب؟کجایی تو؟می دونی چقدر بهت زنگ زدم جواب ندادی؟داشتم سکته _

 .ت!سالمهاحرفنفسی بکش بین  هیخواهرجان _

 علیک سالم..رسیدی؟_

 .پاک یادم رفته بود بهت زنگ بزنم آره دو سه ساعتی هست که رسیدم.ببخشید_

 ؟کنممینمیگی من سکته _

 گفتم ببخشید که.حالت خوبه؟_

 اگه تو سکتم ندی خوبم.تو خودت حالت چطوره؟_

 .هی بد نیستم_

 رفتی به اون مرکزی که گفتی؟_

 .آره.االنم تو اتاقی هستم که بهم دادن_

 رو به راهه؟ چیزهمه_

 !که آره بعدشم با خداست اآلنتا _

 ..خیلی مراقب خودت باش_

 .با بغض گفت و ادامه نداد

 چشم.خب کار نداری؟_

 .نه..فقط حواست به خودت باشه تو شهر غریب_

 .خدا نگهدارباشه..احسان رو از طرف من ببوس._

 ...خداحافظ عزیزمحتما  _

که  توهاییگوشی رو قطع کردم بلند شدم و لباس ها و وسایلم رو تو کمد جا دادم.مان کهاینبعد از 

 !تونستم استفاده کنمرای اونجا خیلی مناسب نبود و نمیاحتماال ب

قاب عکس دونفره از خودم و علیرضا رو روی میز کنار  هیام و قاب عکسی که از خانواده
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که تو انگشتم بود نگاه کردم. دیگه تعهدی بهش نداشتم اما قلبم تا ابد  ایحلقهتخت گذاشتم. به 

 !وندمتعهد به عشقش میم

 

 ..از هم جدا کرد ولی نتونست عشقت رو از دلم بیرون کنه ما رو،زندگی علیرضا

 ..خوبم،امیدوارم زندگی جدیدی رو بی من شروع کنی

 ..زدم و به غربت پناه بردم روتومن واسه تو قید 

 ..و همه داراییم رو زدم من واسه تو قید خانواده

د عشقی که بهم داری رو بزن و دوباره عاشق من قی به خاطرمن قیدم رو بزن، به خاطرتوام 

 ..شو

-گه چیز زیادی ازم نمونده اما دورتر شو،غریبهسوزونه و دیدوریت داره منو می کهاینبا 

 !تر،بذار فقط با خیال و عشقت نفس بکشم

ت ی،نباید انتخابکردمیاشتباه کردم که اجازه دادم عاشقم بشی،که عاشقت شدم،نباید انتخابم 

 !یشدمیذاشتی و بهم نزدیک ،نباید دست روم میمکردمی

 !با نزدیک شدن به من توام سوختی،توام باختی

 ...کشوندمها میبازنده هم با خودم به سمت روتوترین عالم بودم نباید من بازنده

 !اشتباه کردی،اشتباه کردم،اشتباه کردیم

 

 

 .راهی شدم صبحانه خوردم،فرمی که دادن رو پوشیدم و که ایناز  بعد

 ..داخل سالن که شدم به یکی از کارکنان گفتم که باید چیکار کنم

 !خانم شریفی باهام بیاید_

خانمی هم داشت  هیاتاق شدیم که شش تخت نوزاد بود. هیپشت سرش حرکت کردم و داخل 

وازی،خانم نکرد به همون خانم و گفت:خانم شه . رودادمیکارهای مربوط به خودش رو انجام 

 .راهنماییشون کنید لطفا  فی تازه اومدن شری

درشتی که رنگ سبزش خیلی  هایچشموازی با قد متوسط و الغر،پوست گندمی و نخانم شه

 ..کم سن و سال باشه مدومیجذاب و زیبا بود،بهش 

 !لبخندی زد و گفت:چشم مهری خانم

 !مهری خانم:خب خانم شریفی بفرمایید مشغول بشید

انداختم که بیدار بودن و داشتن با شیشه شیرشون  هابچهق شدم.نگاهی به لبخندی زدم و داخل اتا
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 .نرفتمیور 

 به هم قفل کردم و با تردید و لبخند گفتم:خب باید چیکار کنم؟ دست مو

 !کردی؟ داریبچهتا به حال _

که بخوره..اما  زدممیم یا براش شیر کردمیلباس خواهرزادمو عوض  اوقاتبعضینه..ولی _

 .ل باید بگم چیزی بلد نیستمدر ک

 ..رو عوض کنیخوبه.بیا بهت بگم چطور پوشک بچه لبخندی زد و گفت:اشکال نداره همینم

 با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:باید پوشک بچه هم عوض کنم؟

 انجام بده؟ اینکا روتونه اال و گفت:آره..مگه بچه خودشم میابروشو انداخت ب هی

و بین خنده گفتم:راست میگی.باشه ولی برام سخته..اگه حالم بد شد گرفت  امخندهاز حرفم 

 .ببخشید

 .عادت کردم کمکممنم روزهای اول سختم بود ولی _

رو گرفت و خودش هابچهشو یاد داد بعدمم یکی طریقه استفادهپوشک برداشت و بهم  هیاول 

بچه رو خوابوندم پوشکش رو عوض کرد و بچه دومی رو داد من عوض کنم..با دست لرزون 

تا پوشکش رو عوض کنم..بلد نبودم و بچه که تحمل نداشت شروع به گریه کردن کرد که خانم 

که شیشه شیرش رو،رو لباسش ریخته بود  هابچهشهنوازی خودش اومد کارشو انجام داد.یکی 

 رو خدا!تر بودمتر و مسلطبار محکمکه ازش خواستم خودم انجام بدم..این کردیممیباید عوضش 

. لباسش رو ماشچیزهایی یاد گرفته ب یه داریبچهی داشتیم تا از ویاحسان کوچول هیشکر گفتم که 

صندلی نشستم.عروسکی دستش بود و داشت  هیکه عوض کردم بوسیدمش و بغلش گرفتم رو 

رو  هابچهیکی کرد خانم شهنوازی هم رو زمین نشسته بود و پاشو دراز ..کردمیباهاش بازی 

 !بود تا بخوابونتش پاش

 .شنیدم از شیراز اومدی اینجا_

 ..نگاهش کردم و گفتم:آره

 چیشد از اونجا پاشدی اومدی اینجا؟نترسیدی؟_

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم:چرا باید بترسم؟

به ،نترسمیشنون ترسن.تا اسم بلوچ میشنون میتا اسم زاهدان رو می هاخیلیچه میدونم _

 .دیگه هافحرجنگ و این  خاطر

د و سالمید پس بقیه هم کنیمیکه شماها دارید اینجا زندگی  طورهمون .ترسممیآهان..نه من ن_

 .تونن.بعدشم من بلوچ هارو دوست دارممی

 ات چطور راضی شدن؟طف داری..خانوادهمرسی،ل_
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 ..نداشتن ایچارهدیگه _

 شوهرت چی؟اونم اومده؟_

کلمه چند سال زجری که  هییادم رفته بود ولی با  چیزههمنگاهم بهش قفل شد!برای چند ساعتی 

 ..فیلم از جلوم رد شدیک کشیدم مثل 

 !شوهر ندارم عزیزم_

که تو دست چپم بود رسید! حرفی نزد و گفت:خانواده  ایحلقهدنبال کردم،به  ورنگاهش رد 

ختر نداریم د رسم اصال  خیلی خوبی داری که قبول کردن تنهایی بیای اینجا زندگی کنی،ما که 

 !شهر دیگه،برامون زشته هیتنهایی بره 

 ؟کنیمیدیگه هرکس با فرهنگ متفاوتی بزرگ میشه..تو چند وقته اینجا کار _

 .یک سالی میشه.دانشگاهم که تموم شد اومدم اینجا_

 ؟کنی کارعالقه شخصی خودت بوده اینجا _

 ...آره_

غلم بود شروع به گریه کردن کرد.بلند شدم که تو ب ایبچهخواست حرفش رو ادامه بده که دختر 

 ..و به خانم شهنوازی با استرس نگاه کردم

 کنه چیکار کنم؟؟داره گریه می_

اسمش زهراست..زهرا خیلی عادت به نشستن نداره.دوست داره یکی بغلش کنه و راه بره!یکم _

 ..بشه آرومراه برو تا 

 یعنی گرسنش نیست؟_

 .نه تازه شیر خورده_

دونستم اگه بشینم باز گریه شد ولی می آروم کمکمم تا دادمیو تکونش  رفتممیق رو راه طول اتا

 !می کنه..با خنده بهش گفتم:زهراخانم خیلی شیطونیا

 ..دادمیهاشو تو هوا تکون فم داشت دستبه حر توجهبی

 رو دوست داری؟هابچه_

 !بهش نگاه کردم و گفتم:آره..خیلی

 .همین اومدم اینجا به خاطرست دارم رو دوهابچهمنم خیلی _

 ازدواج نکردی؟_

 !نه هنوز_

 چند سالته؟_

 .سال _بیست و سه
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 !ولی شنیدم سمت شما دخترها زود شوهر می کنن_

 .خیلی بهتر شده دیگه دخترهارو تو سن کم شوهر نمیدن اآلنینطوره،البته هم باتقریآره _

 .مشخصه خانواده خیلی خوب و روشنفکری داری_

 به روشنفکری خانواده شما برسه کنممیواده خوبی دارم.البته فکر نخان_

 !اش براش بهترین خانوادستلبخندی زدم و گفتم:هر کی خانواده

بچه دیگه رو  هیکه رو پاش خوابش برده بود رو تو تختش گذاشت. ایبچهاز جاش بلند شد و 

 !همچنان زهرا بغلم بودرسیدگی کرد ولی  هابچهگرفت و بهش قطره داد بعدشم به بقیه 

 !گفت:شما چندسالته اگه فضولی نیست دادمیکه داشت کارهاشو انجام  طورهمین

 !نه عزیزم چه فضولی!من بیست و نه سالمه_

 با تعجب برگشت بهم نگاه کرد و گفت:بیست و نه سالته؟؟

 آره چرا؟_

 !ر،پنج باشیبیست و چها نهایتا  خوره خوره،بزنم به تخته!بهت میبهت نمی اصال  _

 .مرسی عزیزم_

 گن؟را هنوز مجردی؟!خانوادت چیزی نمیپس چ_

 !دوست نداشتم راجب زندگیم حرفی بزنم و دوباره غم و غصه به دلم راه پیدا کنه

 اسمت چیه؟_

 ..فهمید دوست ندارم راجب زندگیم صحبت کنم

 !گنجان_

 !با تعجب گفتم:گنجان؟

نزدیک  یایده هیده است.بابام گفت که اسم آره،اسم بلوچی هست.معنیشم صادق،گرد آم_

 ..سیرجانه که سردسیره و سرسبزه

 !خوشبحال پدرت_

از این رو به اون رو شد. دو  شونزندگیخندید و گفت:خودشون میگن از وقتی من به دنیا اومدم 

تا برادرم ازدواج کردن ولی برادر تر از همشونم.سه خواهریم و سه تا برادر.من کوچیک تا

سه سال پیش خانمش رو تو تصادف از دست داد،سه ماه بعد از عروسیشون! خواهر  مآخر

 !هداربچهبزرگمم چهار تا 

 !نداره خدا حفظشون کنه..روحشون شاد.زندگی همینه!کسی از فرداش خبر_

 آره دیگه..راستی اسم شما چیه؟_

 !مهتاب_
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 !اسمتون خیلی بهتون میاد_

 .ممنونم عزیزم_

ر شه هیتونستم باهاش رابطه دوستی برقرار کنم،تو ،شاید میرسیدیمدختر خوبی به نظر 

 !!غریب نیاز داشتم به دوست

م کردمی آرومرو  ایبچه هیهم سر زدیم و گرفتار کارها شدیم!خیلی سخت بود، هااتاقبه بقیه 

یی هابچهقسمت هم  هی. کردمیهم بلند  روهابچهو صدای بقیه  شدمییکی دیگه صداش بلند 

تر از بقیه بود.دلم به داری و مراقبت از اونها خیلی سختودن که نقص عوض داشتن و نگهب

رها کنن؟ درست بود  رو هااین مدیومسوخت،یعنی مامان باباهاشون چطور دلشون حالشون می

بودن یا توانایی نگهداری ازشون  دادهازدستی هایاتفاقشون پدر و مادرشون رو تو هابعضی

بچه بربیان چرا به دنیاش تونستن از پس رها شده بودن! وقتی نمی هاخیلیا رو نداشتن ام

؟وقتی که کردنمیهای بقیه رو تحمل ی بزرگ بشن چقدر باید حرف و طعنه؟! وقتمیوردن

رو  چیزیهیچخودشون دنبال تاریخ تولد،اسم پدر و مادر و اصالتشون می گشتن ولی 

 ..چیزیهیچنداشتن!

-سروصدا دور بشم اما نمی همه اینبودم!دوست داشتم برم تو اتاق و از ه شده فخسته و کال

تونستم باید می موندم!این همون راهی بود که خودم انتخابش کرده بودم پس حق جا نزدن رو 

 هابچهو عشق به  محبت بانداشتم.برعکس من که کم تحمل و عصبی شده بودم تمام کارکنان 

 ..کردمیبرخورد  هابچهجان هم با مهربونی با !حتی گنکردنمیرسیدگی و مادری 

تونستم برای یک ساعت استراحت کنم و آرامشم رو به دست بیارم. موقع وقت ناهار رسید و می

ناهار گنجان اومد کنارم نشست و گرم صحبت شدیم.خوش صحبت بود و با اون لهجه شیرینش 

 !دوست داشتم سکوت کنم و بشنوم

تیم و مشغول کارهامون شدیم..کارکنان خیلی بهم محبت داشتن و با بعد از ناهار دوباره رف

یاد بگیرم و درست انجام  کردنمیم کمک کردمیکه بلد نبودم یا خرابکاری  هر چیزیصبوری 

 .بدم

 کل ساختمون رو بهم نشون داد بامحبتیاد خونه امید افتادم،روز اول،وقتی رفتم پیش خان بابا و 

تر بود!درست ها باز خیلی آسوند!اونجا با تموم مشغله و گرفتاریکر معرفی هابچهو منو به 

تری هم داشتن اما دیگه نگران خواب و سنشون مشکالت بزرگ اندازهبهی اونجا هابچهبود 

بیداری،غذاخوردن،مراقبت و عوض کردن لباس هاشون نبودم! نیاز به مراقبت بیست و چهار 

 !ساعته نداشتن

 رو چیزهمهم که شدمی هابچهغرق کار و رسیدگی به  قدراینت این بود که خوبی که داش هیاما 
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 !م و فرصت فکر کردن و غصه خوردن رو نداشتمکردمیفراموش 

باالخره ساعت نه شب شد و بعد از شام و خداحافظی از بقیه راهی اتاقم شدم.. دوش گرفتم و 

تگی کتاب بهترین گزینه بود! با سرم رو با کتاب خوندن گرم کردم! برای آرامش و رفع خس

 !ولی دوست نداشتم به این زودی بخوابم مدومیخیلی خوابم  کهاین

،برای اتاقم که قفس قشنگم بود تنگ شده بود! پختشدستمون و صدای مامان بابا،دلم برای خونه

 هاش حالم روبا بودن و شیرین زبونی  گرفتمیدلم برای احسان تنگ شده بود،هر وقت دلم 

 !ولی حاال اونو هم دیگه نداشتم کردمیعوض 

 !به غربت تبعید شده بودم،یا بهتر بگم تبعیدم کردن

 

                          ********************************** 

 ..یک هفته از اومدنم به زاهدان و کار کردن تو مرکز شیرخوارگاه گذشت

 !تر و شکرگذارتر از گذشتهآرومیه کرد!صبورتر،هفته که بهم کوله باری از تجربه رو هد هی

روزها برام بود تا عادت  ترینسختخودمو سریع با محیط و شرایط وقف دادم.سه روز اول 

 !کنم،به سروصدا و سختی کار،به دوری از خانواده و گذشتن

 امهخستله و  قدراینهفته از مرکز بیرون نرفته بودم.دوازده ساعت کار تو طول روز  هیتو اون 

 ..مکردمیکه اون دوازده ساعت رو غنیمت می دونستم و استراحت  کردمی

و ساعت کاریمون تموم شده بود.با گنجان که خیلی صمیمی و  دادمیساعت،نه صبح رو نشون 

که بره  شدمیکمتر احساس غربت داشته باشم،داشت آماده  شدمینزدیک شده بودم و باعث 

 !ونشخونه 

 گنجان؟_

 بله؟_

 میشه فردا بریم خرید؟_

 !چیزی اگه الزم داری تا برات بیارم_

 .خیلی مناسب نیستن آوردممانتو بگیرم.مانتوهایی که  خواستممیممنونم._

 باشه،فردا خسته نیستی؟_

 .استراحت کنیم بعدش بریم بازار دو ساعتاگه موافق باشی فردا بعد از کار اینجا بمونی یکی _

 .باشه عزیزم_

 ..دوتا دختر تنهایی برن به بازار دادمیبه ذهنم زد،شاید فرهنگشون اجازه ن ایقهجرلحظه  هی

 .تونی یا برات سخته اشکال نداره عزیزم خودم میرمگنجان اگه نمی_
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 واسه چی برام سخت باشه؟_

 ..من من کنان گفتم:شاید خانوادت اجازه ندن

ینجا ایزم فردا باهم میریم بعدشم تو که دیگه ماها تا این حد هم بسته نیستیم که.مشکلی نیست عز_

 .همراه نیاز داری هی بهبلد نیستی پس  رو

 ..لبخندی زدم و ازش تشکر کردم

 .باهم خداحافظی کردیم و راهی اتاق شدم

هام از خستگی و خواب باز و دیگه چشم کردیممیاز ساعت نه شب تا نه صبح به کوب کار 

به  هکاینبالشت خوابم برد و چه خواب شیرینی بود،بدون ن که سرم رو نذاشته بودم رو شدمین

 !فکر برم و غصه بخورم خوابیدم

م رو روشن کردم و تاپلپ.شدنمیتگی تو بدنم دیده سوقتی از خواب بیدار شدم هیچ اثری از خ

تونستم به کارهام از راه دور هم برسم و تحویل اینترنت که مرکز داشت می وجود باخوشبختانه 

 !بدم

هام زدم ببینم کسی پیشنهاد کاری جدیدی رو نفرستاده که با دیدن پیامی از مجید سری به ایمیل

 !حالم عوض شد،بد شد

سالم مهتاب جان.امیدوارم حالت خوب باشه.شنیدم از علیرضا جدا شدی و از خونه _

خواست ززمان مناسبی برای توضیح دادن و با اآلندونم ی،شنیدم دیگه تو شیراز نیستی. میرفت

دنبال جواب برای کارهات باشم نگران حالت و دلتنگ هستم! مهسا  کهاینکردن نیست،بیشتر از 

 ..گفت گوشی و خطتت رو عوض کردی و قسمش دادی به کسی شماره تو نده

مهتاب جان پیامم رو که دیدی باهام تماس بگیر.من،سحر و دایان قراره دو ماه دیگه برای دو 

 !دلتنگت هستیم!منتظرت هستم،برادرت مجیدهفته بیایم ایران و 

 

تونستم حدس بزنم تا چه حد و دلتنگیش رو بهم انتقال داد.می خیلی مختصر و کوتاه نگرانی

ناراحت و دلواپسمه! برادرجانم منم دلم براتون خیلی تنگ شده،خیلی بیشتر از چیزی که بتونی 

تونم رفع دلتنگی ندارم..نمیرهمی برای ندارم،درمون و م ایچارهتصورش رو کنی اما 

فراموش کنید!مثل بابا فکر کنید دیگه  لطفا  تونم!دیگه من از همه بریدم و جا زدم.نمی،ببینمت

 !دختری به اسم مهتاب ندارید

بود و شباهت  شدهبزرگاز خودش،سحر و دایان که دیگه  نفره سهعکس  هیهمراه پیام متنی 

 !عکس اشک پهنای صورتم رو خیس کردزیادی به مجید داشت فرستاد،با دیدن 

 ..دلم نیومد جوابش ندم
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 .هارو رقم بزنهخوام زندگی براتون بهتریننوشتم:سالم مجید!از خدا می

 !به راستی که وقت مناسبی برای بازخواست کردن نیست!چیزی که تو به خوبی فهمیدی

 ..شیدمی ماندگارگردید و برای مدتی ماه دیگه به وطن برمیخوشحالم که دو

 .نداره حلیراهولی سرنوشت و زندگی من خیلی وقته که جدا شده و جز قبول کردنش 

و به دنبالم نیاید و من ر لطفا  تونم ببینمتون،خوام بگم ولی حقیقته،نمیکه این رو می متأسفم

 !فراموش کنید. مهتاب

 

-من نمی شدمیاهم داشت برای اومدنشون فر چیزهمهسال منتظرشون بودم اما حاال که  همهاین

 !تونستم!شرایط برای من فراهم نبود! دوباره پا گذاشتم روی دلم و به خودم گفتم نه

از اون حال و هوا بیام بیرون و کمتر ذهنم رو درگیر گذشته کنم و سرم رو با  خواستممی

 !کارهای متفرقه گرم کردم

 

ابی تن و دیگه بیدادمیشخیص مو تم چهرههابچهدوباره ساعت نه شب گرفتار کار کردن شدیم!

بشه و بهت اعتماد داشته  آرومنوزاد با دیدنت،با صدات  هین!حس خیلی قشنگی بود که کردمین

 !بودمشده دنیا نیورده بودم اما مادر چندین دختر و پسر هباشه!بچه ب

به  انکار ماهم تموم شد.با گنج خورشیدو بلند شدن  هابچهبعد از کلی تالش برای خواب کردن 

 .اتاقم رفتیم و دو سه ساعتی خوابیدیم..بیدار که شدیم سریع آماده شدم تا بریم

 .خب بریم_

 ؟جوریایننگاهی بهم انداخت و گفت:

 چشه؟ جوریایننگاهی به خودم انداختم و گفتم:مگه 

 !مانتو جلو بسته یا دکمه دار نداری؟_

یم جلوبازن ولی زیرش که بلند پوشیدم.برکه بلنده فقط  چند تااین  متأسفانهآهان..مانتومو میگی؟_

 !امروز اشکال نداره هیحاال 

 !سری تکون داد و با لبخند گفت:بریم.ولی اگه بد بهت نگاه کردن یا حرفی زدن ناراحت نشی

 ..با خنده گفتم:این چیزها که همه جا هست

 !که متوجه نشدم تاکسی شدیم..به لهجه آدرس داد به راننده هیاز مرکز رفتیم بیرون و سوار 

 !بود ایستادخ خونه که بیشتر شبیه کا هیکوچه شد و رو به روی  هیچند دقیقه بعد داخل 

 با تعجب بهش نگاه کردم،گفتم:اینجا بازاره؟

خوای ساعت دوازده بریم بازار؟؟ اینجا خونمونه.ناهار لبخندی زد و گفت:نه عزیزم.نکنه می
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 !دعوت مایی

 .ایرستوانی جای دیگه هی.بیا حداقل بریم کشممیوای گنجان نه من خجالت _

 !هلم داد به سمت در و گفت:برو پایین راننده که معطل ما نیست،برو پایین سریع

 .ایستادم ونشاز تاکسی پیاده شدم و رو به روی خونه  اجباربه

 ..کلید رو زد و در رو باز کرد

 .بفرمایید داخل_

 ..بدون دعوت اومدمخدا.با تردید گفتم:ولی گنجان زشته به

 .بدون دعوت نیومدی.مامانم خبر داره_

 ..ابرومو انداختم باال و مشکوک بهش نگاهش کردم

 همه خبر داشتن جز خودم؟_

 .قرارت دادم..ببخشید شدهانجامآره..گفتم شاید قبول نکنی دیگه تو کار _

 ..هابا خنده گفتم:بار آخرت باشه

 .خندید و گفت:چشم.حاال بفرمایید داخل

 !داخل حیاط شدم..حیاط که نبود باغ بود

-انبه و درختان دیگه شده بود و دو طرف حیاط نخل،درخت وسط حیاط تا ساختون سنگ فرش

سفیدی که  م بومی باشه. ساختمونشونم با رنگدادمیای بود که نمی دونستم چیه و احتمال 

 !شدمیتر دیده بهتاُ  داشت خیلی زیباتر و پر

زیباتر از بیرونش بود.با معماری هندی که داشت یاد فیلم  چند برابر ونشنه معماری داخلی خو

 ..شدمییی که از وسط سالن به باال متصل هاپلههندی افتادم.سقف های بلند و 

 .مسنی با لباس محلی بلوچ اومد سمتمون،فکر کردم مادرش باشه تقریبا  خانم  هی

 !گویی گفت آمدخوشداشت و بهمون سالم کرد و چادری که سر گنجان بود رو ازش بر

 !بود ونشحدسم اشتباه بود،یکی از خدمتکارهای خونه 

ار خدمتک اوناهمرفتیم.دو خانم دیگه هم دیدم که  باالبودبا تعارف گنجان سمت اتاقش که طبقه 

سوییت با تمام  بهاسمش رو گذاشت اتاق،بیشتر شبیه  شدنمیبودن..باهم وارد اتاقش شدیم!

 !دامکانات بو

 .خوش اومدی عزیزم خیلیمون روی مبل نشستم و گفت:خب به خونه

 .مرسی عزیزم)نگاهی به اتاقش انداختم(اتاق خیلی قشنگی داری_

 .قابل نداره_

 !عزیزی_
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ای به در خورد و دو خانم داخل شدن.یکیشون سینی شربت دستش بود و با گذاشتن سینی تقه

تر بود وارد شد!لباس بلوچ به رنگ آبی و باکالسانم دوم که زیباتر و خیلی رفت بیرون و خ

طال دورش بود که بدنش کم  قدراینسبز خیلی خوشگلی پوشیده،که پر از سنگ و نگین بود.

گوشواره ریزی تو دماغشم زده بود که برام خیلی جالب بود!انگار به خونه  هیبود و  آورده

 !هندی ها پا گذاشته بودم

 !دمدیآخوشخانم:سالم مهتاب خانم.

 .گنجان:مهتاب جان ایشون مادرم هستن

 !از جا بلند شدم و رفتم سمتش،باهم روبوسی کردیم و ازشون بابت دعوتشون تشکر کردم

 ..اسم مادرش مه گل بود

 !مه گل:گنجان خیلی از شما تعریف کردن دوست داشتم از نزدیک ببینمتون

 !نخوشحالیمه که منو دعوت کردعث گنجان به من لطف دارن.با_

 .بابت افتخار ماست که شهرمون رو انتخاب کردید_

 .،نفرماییدکنممیخواهش _

 .بعد از صحبت کوتاهی که داشتیم مه گل ازمون خداحافظی کرد و تنهامون گذاشت

 یا بریم پایین؟ خوریمیناهار رو اینجا _

 .رو بخوای روم نمیشه بیام پایین یکم شلوغه شهووم..راست_

 !ترمراحتمنم  جوریاینباشه.._

هاشون سفره رنگارنگی رو دقیقه برگشت.. دوتا از خدمت کار از اتاق رفت بیرون و بعد از چند

 .تو اتاق پهن کردن و رفتن بیرون

 !گنجان دور نموند هایچشمغذا نگاه کردم که تعجبم از  همهاینبا تعجب به 

 .؟بیا بشین که دارم از گرسنگی میمیرمکنیمینگاه  جوریاینچرا _

 !غذا برای دونفر؟ همهاین_

 !آره عزیزم..بیا دارم پس میوفتما_

م که چی هستن و احتمال دادمیبا لبخند نشستم پای سفره. از رنگ و رو غذاها تشخیص ن

 !م که محلی باشهدادمی

 میشه اول غذاهارو معرفی کنی؟؟_

هی سرخ شده و ساالد)باهم خندیدیم و ادامه داد(ما طورهمینشناسی و برنج که دیگه می_

هاست،البته بیشتر تو ماه رمضون خیلی طرفدار ه گ هست،تباهگ غذای محلی ما بلوچتبا

.بخور شک ندارم که کنیممیبعدم سرخش  کنیممیداره.گوشت خشک شده رو با ادویه جات آبپز 



 
 
 

 ) 534( 

نودهشتیاکاربر   در انتظار مهتاب _خورشید   

در انتظار مهتابخورشید    www.98iia.com 

 

 !خوشت میاد

 !راستی ما عادت داریم قبل از غذا خرما بخوریم،خرما با ماست،کشک یا هم ارده

 !گشاد بهش نگاه کردم و گفتم:گوشت خشک شده؟؟ خرما با ماست؟؟؟ هایچشما ب

 .دونم خوشت میادزد زیر خنده و گفت:آره.بخور می

 !ادممیباشه ولی بهت قول ن_

 طورهمون خوره تا منم دیم! نگاهش کردم ببینم چطور میلبخندی زد و شروع به خوردن ش

زد تو ظرف ماست و منم تکرار کردم.چند لحظه دونه خرما از بشقاب برداشت و  هیبخورم.

اش چطوره،خیلی مزه خوبی داشت،شیرینی خرما تو دهنم نگه داشتم ببینم مزه خرما و ماست رو

 !عالی بود کنار همو یکم ترشی ماست در 

تیکه کوچیک گوشت رو  هیچند دونه خرما خوردم و شروع به خوردن غذای اصلی کردم.

ای که داشت تعجب جویدمش،از مزهمی آروم آروماکرا خوردم.. گذاشتم کنار برنجم و با

 !مزه عالی داشته باشه همچنینم کردمیکردم!فکر ن

 !م خوشم بیادکردمیبا ذوق گفتم:وای چقدر خوشمزست!فکر ن

عزیزم.ماهی رو هم اگه دوست داری امتحان  نوش جانشکر که خوشت اومده.. خدا روخب _

 !کن

 !وست دارم!ماهی رو خیلی دحتما  _

دل سیر خوردم! طعم جدیدی رو تجربه کرده بودم و  هیدر سکوت مشغول خوردن شدیم و 

 .رضایت کامل داشتم

نشستیم و گرم صحبت  هم رویناهار که تمام شد خدمتکارها اومدن سفره رو جمع کردن..رو به 

 ..شدیم

 گنجان؟_

 جان؟_

 !؟کنی کارتو مرکز وضعتون خوبه چرا اومدی  قدراینجانت سالمت.شما که _

 .حقوق نمی گیرم که اصال  به پوله؟بعدشم من اونجا  چیزهمهمگه _

 پس چرا اومدی؟_

شون هابعضیسوزه،ی شیرخوار میهابچهواسه رضایت خدا و آرامش دل خودم.دلم واسه _

شون بابا مامان ندارن،نیاز به محبت و خوبی دارن.وقتی بتونم هابعضینقص عضو دارن یا 

 چرا دریغ کنم؟ کمک کنم

 !یاد خودم افتادم که باهمین تصور و دیدگاه پا گذاشتم به خونه امید و به آرامش رسیدم
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 .خانوادت مشکلی ندارن؟کنیمیکار خیلی خوبی _

همین با صد زور اجازه دادن اونجا کار کنم چون  به خاطرنه.بابام یکی از خیرین اونجاست _

 هییط سخت خودش رو داره.توام شنیدم با معرفی مراکزی شرا همچنینواسه کار کردن تو 

 !دادننمیشخص خیر اومدی وگرنه اجازه 

 !پس خیلی چیزها راجبم می دونی_

دونم از کجا اومدی و چه کسی کنجکاوی نکردم.در همین حد که می لبخندی زد و گفت:نه،زیاد

 !معرفیت کرده

 تون؟راستی خواهر برادرهات نمیان خونهاوهوم.._

پیش خانواده خودشون هستن یهو مثل قوم  اآلنان.از عصر تا نصفه شب اینجا افتادن.چرا می_

 !مغول به اینجا حمله می کنن

 !از حرفش خندیدم و گفتم:مشخصه ازشون خسته شدی

کوله باری از  هیخوام استراحت کنم باید سروصدای گردم میبرمی نشدم ولی از مرکزخسته _

 .دیگه گذرهمی هابچهوزم با دیدن . شب و رکنمتحملبچه دیگه هم 

 !خانواده شلوغ خوبه،من دوست دارم_

 !با خنده گفت:ما فراتر از شلوغی هستیم

 مادرت اذیت نمیشن؟ پدر و_

هاشونو دوست دارن.بابام چون کارگاه لنج سازی داره عادت کردن البته خیلی نوه اوناهمدیگه _

 !الچ هم میره باهاش و کمکش می کنه!بابرمی گردهبیشتر چابهاره سه روز آخر هفته 

 با تعجب گفتم:باالچ؟باالچ چیه؟

 دوباره زد زیر خنده و گفت:داداشمه..چیه دیگه کیه؟

 االچه؟بباز با تعجب گفتم:اسمش 

 !آره،معنی اسمش یعنی یکی از سرداران بلوچ_

 .های باحالی دارینچه جالب.خیلی اسم_

 !این از لطف پدر و مادرم بوده دیگه_

 ..بشم هوشبیاس کردم هر آن ممکنه احس

 گنجان خیلی خوابم میاد.اشکال نداره یکم بخوابم بعد بریم؟_

 !ای باز نیست.ساعت پنج،شش میریمکه مغازه اآلنبخواب عزیزم _

 !روی تختش دراز کشیدم و خوابیدم
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ه خونه با تعجب بهش نگادم گنجان ایستاده و داره نماز میوقتی از خواب بیدار شدم دی

 کردم..نمازش که تموم شد بهش گفتم:تو مگه ظهر تو مرکز نماز نخوندی؟

 ..به خیرعصر  اوال  _

 .عزیزم به خیرعصرت _

 .اذان عصر رو گفتن نماز خوندم اآلندوما خب _

-گن و نمازهاشون رو جدا جدا میو طول شبانه روز پنج بار اذان میتازه یادم اومد اهل سنت ت

 !م:عه ببخشید.یادم رفته بودخندیدم و گفت آرومخونن.

 .با لبخند سری تکون داد و بلند شد

چی مرد با لباس سفید بلو هینیم ساعت بعد از مادرش خداحافظی کردیم و رفتیم. تو حیاط بودیم 

که  تر ایستاده بودیم.تلفنش.چند متر عقبکردمیتو حیاط ایستاده بود و داشت با تلفن صحبت 

واب ج متقابال  که  گفتمیدیدنم سرش رو انداخت پایین و سالم آروتموم شد برگشت سمتون و با 

 .دادم

 !مهتاب برادرم باالچ_

 !با صدای رسایی گفتم:از آشناییتون خوشوقتم

 !که سرش پایین بود گفت:همچنین!خوش اومدید طورهمون 

 .ممنونم_

 !باالچ رو کرد به گنجان و با لهجه باهم صحبت کردن که متوجه نشدم

 .رسونتمون بازاراالچ میبتشون تمام شد گنجان گفت:وقتی صحب

 .خواد ایشون به زحمت بیوفتن خودمون میریمنمی_

 .قبول کردم اجباربهذاره تنهایی بریم!و ابرو بهم فهموند که داداشش نمیگنجان با چشم 

لنکروز سفید رنگی بود و سوار شدیم.گنجان هم اومد صندلی عقب کنارم نشست.  هیتو کوچه 

ردم که با دقت نگاه ک چند بارپشت سر باالچ نشسته بودم و آینه وسط رو من تنظیم بود ولی  قیقا  د

یلی خ کردمیسنگین برخورد  طوراین کهاینانگار وجود نداشتم و از  اصال  کنه ولی بهم نگاه می

 !گنجان بود هایچشمتر از ی که سبز بودنش تیرههایچشمخوشم اومد! صورت صاف و 

 

 ..م که یهو به بیرون اشاره کردکردمین راه بودیم و داشتم با گنجان صحبت بی 

 !مهتاب،مهتاب..این مسجد مکی هست ببین_

دش که گنب ها بلند ومعبدگاه بود!زیبا،عظیم با مناره هیبرگشتم و مسجد رو دیدم.مسجد که نبود 

 کرد تا بیشتر نگاه کمسفید بود! باالچ که دید غرق عظمت و زیبایی مسجد شدم سرعتش رو 
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 !کنم

مسجد به این بزرگی و زیبایی ندیدم.  تا حاالوقتی از مسجد رد شدیم رو کردم به گنجان و گفتم:

 !معماریش به مسجد اهل سنت می خوره

یه ولی معماری داخلیش خود اس،معماری بیرونیش پاکستانسه طبقه آره واسه اهل سنته.._

 ..اسالگو برداری کردن! سه طبقهالنبی ها ساختن و از مسجد ایرانی

 با تعجب بین حرفش پریدم و گفتم:سه طبقه؟؟؟

خندید و گفت:آره..شاید باورت نشه ولی مردم خود زاهدان بدون هیچ چشم داشتی واسه  آروم

اینجا برگزار هم هاش مردم دادن!نماز جمعه ر کردن و ساختنش،تمام هزینهساخت مسجد کا

 .میشه

خیره بشم و از معماریش خوشم  طوراینگاهی نبوده به مسجد یا عبادت التا حاخیلی قشنگه.._

 .اومده باشه

 !ذاری به یاد خدا بیوفتی نه خلق خدنکه تو هر مسجدی پا میای مسئلهترین البته مهم_

 ..حرفش بدجور به دلم نشست و تاثیر گذار بود

 چیزیهیچکه من  کردمیتو طول مسیر باالچ سکوت کرده بود و داشت آهنگ بلوچی گوش 

 !دونستمازش نمی

وقتی به بازار رسیدیم خواستم با باالچ خداحافظی کنم که دیدم اونم پیاده شد،تعجب کردم ولی 

االچ داشت همراهی بتر از ما قبحرفی نزدم. من و گنجان جلو افتادیم و یکی دو متر ع

 االچ چرا پیاده شد؟ببه گنجان گفتم: آروم.کردمی

 .کنهتر باشیم با فاصله حرکت میراحت کهاین به خاطرکسی مزاحممون نشه.خواد می _

 !ابرومو انداختم باال و گفتم:مدل جدیده؟

 !خندید و گفت:خندمو درنیار..چیکارش کنم غیرتیه

 ..چی بگم واال_

برام پیش نیومده بود به بازار برم و محافظ داشته  تا حاالدوست نداشتم کسی مراقبمون باشه،

 ...سعی کردم بیخیال بشم و به خرید ادامه بدمباشم

و یم.با کمک گنجان سه تا مانتبودمیه مرکز یک ساعت بیشتر وقت نداشتیم و باید سر ساعت نُ 

باس محلی داخل ویترین مغازه ل هیانتخاب کردم و خواستیم از بازار بریم بیرون که با دیدن 

 .ام جلب شد و بهش خیره شدمتوجه

 !اهم به لباس بود گفتم:گنجان،گنجان؟که نگ طورهمون 

 بله؟_
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 اشاره کردم به لباس و گفتم:این چطوره؟؟

 لباسه رو میگی؟_

 .میگم نه شیشه مغازه رو_

حرفی واسه گفتن داری.لباسه خیلی خوشگله  هیزد زیر خنده و گفت:خدا نکشتت دختر همیشه 

 .که

 با ذوق برگشتم سمتش و گفتم:نظرت چیه بگیرمش؟

 ت:واسه خودت؟؟با تعجب گف

 .آره دیگه_

 .تو که بلوچ نیستی_

 ها بپوشن؟ناراحتی گفتم:یعنی فقط باید بلوچبا 

 .لباس محلی نپوشیدی تا حاالنه ولی خب این لباس محلی ماست تو که _

م اینجا لباس محلی پوشیدن یک اکثرا   بینممیولی خیلی خوشم اومده.دوست دارم بپوشمش.وقتی _

 !موذب میشم

 .خوشت میاد بگیریم اگه ازش_

رفتیم داخل مغازه چون دوتا فروشنده آقا و جوون بود باالچ هم با ما داخل شد. سایزم رو گفتم و 

. پیرهن و شلوارش رو گرفتم و رفتم عوض کنم. خوبی لباس آوردنخودم برام  اندازهبهلباس 

 ..پوشید شدمیهاشون این بود که خیلی راحت 

 ..ر گذاشتم و خودمو تو آینه دیدموقتی پوشیدمش شال مشکیمم س

ده در اوم کامال  لباس چقدر تغییر کرده بودم،تغییر خوب!از حالت شهری بودن  هیبا پوشیدن 

 کارهایدختر بلوچ! رنگ زرشکی پیرهن و شلوار با خط و خرجه  هیبودم و شده بودم 

نگ پایین ون رهم بامشکی،طالیی و قرمز لباس پر زرق و برقی رو ساخته و همون نوار 

و آستین باز و همچنین شلوارش چند  رسیدمیشلوارش به کار رفته بود! پیرهن تا پایین زانوم 

ه و الحق راستم گفت نده از جنس و مدل لباس تعریف کردچین ریز و گشادی داشت! کلی فروش

سوزن دوزی هنر دست مردان  واقعا  تونستم احساس کنم.ود.جنس ابریشمی و نرم لباس رو میب

 !زنان بلوچ بود و

 !از پرو که اومدم بیرون با لبخند به گنجان نگاه کردم..دستم رو باز کردم و گفتم:چطوره؟

از رو ویترین شالی رو برداشت و  اخمی کردبا لبخند عمیقی بهم نگاه و بعد از چند لحظه 

 .گذاشت سرم و شال مشکی رو برداشت

یای.این شال هم مال لباسته یادت رفت تر به نظر محاال عالی شدی. حتی از منم بلوچی_
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 !برداریش

 وای مرسی عزیزم..بهم میاد یعنی؟_

 آره معرکه شدی._

 !قفل شد ولی سریع نگاهش رو دزدید کردمیلحظه نگاهم با نگاه باالچ که داشت بهم نگاه  هی

 !دوباره تو آینه به خودم نگاه کردم و با شالی که مال لباسم بود دیگه هیچ عیبی نداشتم

 .لباس رو عوض کردم و بعد از کلی چونه زدن لباس رو خریدیم

 خواید دمپایی و چادر بخرید؟گفت:نمی آرومچند مغازه نگذشته بودیم که باالچ 

 .پوشمنمی با تعجب برگشتم سمتش و گفتم:چرا؟!من که چادر

اس ین لبا گفت:منظورم چهارقده برای لباستون.کسی با کفش  کردمیکه بهم نگاه ن طورهمون 

 .پوشهرو نمی

 !گنجان:عه آره مهتاب یادمون رفت باید چهار قد و دمپایی هم بگیری

 با تعجب به گنجان نگاه کردم و گفتم:یعنی باید دمپایی بپوشم؟

 !نه،بیا بریم خودت ببینی متوجه میشی کنیمیآره عزیزم.ولی دمپایی که تو فکر _

 !تر، مثل چادر بود ولی رنگی و کوتاهرفتمچهار قد گ هیبه همون مغازه قبلی برگشتیم و 

! با ندبلپاشنهکفش فروشی شدیم و به قسمت دمپایی هاش رفتیم.دمپایی انگشتی و  بهداخل 

 !ن دمپایی هندیگفتمیهای زیبایی داشتن! خودشون مختلف که طراحی هایرنگ

اب ه مشکی بود انتخبودم که با کمک گنجان دمپایی که با شالم ک کرده گیربین دو تا دمپایی 

کردم،روی دمپایی هم با طراحی طالیی رنگ تزیین شده بود.قدم بلند بود و با پوشیدن دمپایی 

 !بابا لنگ دراز شدم بلندپاشنه

دونم چی به گنجان گفت که کارت اعتباریش رو ون نمیموقع حساب کردن باالچ به زبون محلیش

 ی؟خوای حساب کنهش نگاه کردم گفتم:تو چرا میجب بو داد به فروشنده.با تع آورداز کیفش در 

 !هدیه اس دیگه..هدیه برای رفاقتمون هیخب _

 .کنی ور رکااین..دوست ندارم اصال  با جدیت گفتم:نه 

 طفا  لو دادم به فروشنده و رمزش رو گفتم ولی باالچ گفت:  درآوردمکارت اعتباریم رو از کیفم 

 .ایی دادیمقبول کنید.ما بهتون پیشنهاد خرید دمپ

 !نمیشه و من راضی نیستم طورایناما _

 !باالچ:ناقابله،هدیه رو پس نمیزنن

 .و به زبان بلوچ با فروشنده صحبت کرد و از کارت گنجان حساب کردن

 .با شرمندگی و خجالت ازشون تشکر کردم و سوار ماشین شدیم
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زار ولی هم دمپایی رو راضی به زحمت نبودم گنجان.من فقط خواستم باهام بیای با واقعا  _

 !گذشتن شونزندگیباالچ از کار و  حساب کردی و هم آقا

 ..باالچ هیچ واکنشی نشون نداد

گنجان:من خودم دوست داشتم باهات بیام و بهم خوش گذشت.باالچ هم وقتی میاد زاهدان خیلی 

 .کار نداره

 ها گرون بود؟قیمت لباس قدراینهم ممنونم.راستی چرا  باز_

ترشم هست ولی دید و با شیطنت گفت:شما گرون انتخاب کردی مهتاب خانم! ارزونخن آروم

ها خیلی به لباس بود!شاید باورت نشه ولی ما بلوچ اون جنس و مدلی که انتخاب کردی گرون

هامون اهمیت میدیم،به مدل،رنگ و نقش و نگارش! لباس بلوچ گرونترین لباس محلی ایران 

 !محسوب میشه

ش از جنس ترین لباسه؟ البته وقتی کار دست و؟گرونواقعا  نگاه کردم و گفتم:با تعجب بهش 

یی که لباس محلی تنشون بود هاخانمشه..تو بازار با تنوع لباس ها و ابریشم باید همین قدر ب

 !متوجه شدم خیلی به لباس و زیباییش اهمیت میدید.این خیلی خوبه

 !آره،ولی بیچاره شوهراشون_

 .تون بهم یاد بدی.هرچیز که میگید متوجه نمیشمدوباره گفتم:راستی باید لهجه م وباهم خندیدی

 .یکم سخته ولی چشم_

 .چشمت بی بال عزیزم_

اکت به ما س توجهبیهامون سر باالچ رو خوردیم ولی او قتی که به مرکز برسیم با پر حرفیتا و

 .دیم و رفتیم سرکار. وقتی به مرکز رسیدیم ازش خداحافظی کرکردمیبود و رانندگی 

 گنجان مگه باالچ زن و بچه نداره؟_

رو تو تصادف از دست  شبا ناراحتی سری تکون داد و گفت:این همون داداشمه که گفتم خانم

 .کاریش کردیم ازدواج کنه قبول نمیکنه داد بعد از اون هر

ی!انگار ست،همسرت رو از دست بدی اونم سه ماه بعد از عروساکنندهناراحتآخی،چقدر _

 !خیلی دوستش داشته

دوستش داشت؟دیونش بود..دختر دوست بابام بود و از بچگی بهم عالقه داشتن.ولی _

 .رقم خورد دیگه جوراینسرنوشتشون 

 ..خدا بهش صبر بده_

 .ممنونم_

 !مونهابچه،بهتر بگم،هابچهلباس فرم پوشیدم با گنجان رفتیم سراغ  کهاینبعد از 
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 31فصل

 

 :علیرضا

 

 .تو خودت نریز قدراینکاری کن.. هیحرفی بزن  هیگوشه کز کنی؟ هیخوای داداش تا کی می_

 ..نگاهی به شهروز انداختم که روی تخت کنارم نشسته بود

 بیخیال داداش.چرا نرفتی تو حیاط؟_

 .گفتم باهم بریم_

 !تو برو من نمیام_

صله والیبال بازی کردن رو ندارن!پاشو بریم خوشحال دیگه حو هابچهدونی بعد از تو می_

 !میشن

 .نه نمیام_

 کز کردی و روزه سکوت گرفتی!بس نیست؟ طورهمینسه ماهه _

نخ سیگار گذاشتم زیر لب و روشنش کردم..پک  هیپاکت سیگارم رو باز کردم و  حوصلگیبیبا 

 .اول زدم

https://forum.98iia.com/topic/2240-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8-faribam7/?do=showReactionsComment&comment=51664&reaction=1
https://forum.98iia.com/topic/2240-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8-faribam7/?do=showReactionsComment&comment=51664&reaction=1
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 .ین نخ ها هستن تنها نیستمبه نخ سیگار کردم(تا وقتی ا ایاشارهتنها نیستم)_

 رو امگم اما هیچ دختری لیاقت عشق اینو می کهی.ببخشید رفت فروماه شده که تو خودت  سه_

خوره با مهرشون تا تقی به توقی می،زنیمیخودتو به آب و آتیش واسشون  قدرایننداره،

 !تهدیدت می کنن

 !ختی رینم نمزدی خو.کارد میگرفتم و کشیدم سمت خودم از حرفش عصبی شدم و یقه لباسشو

 ..باهات کرد به خودت ربط داره هر کاری.مال تو زنیمیبار آخرت باشه این حرف رو _

 .با لبخند و ترس گفت:داداش،ول کن یقه رو..ببخشید

 !کشیدم رو صورتش گفتم:ببخشید شهروز دست موشدم.  آرومنفس عمیقی کشیدم و 

م بودم همه کار برای خوشحالیش کردم چیشد عاشق زن همهاینفدای مرامت..من که _

آخرش؟؟هر چی خانوادم گفتن شهروز مهریه زیاد نزن آخرش مجبور میشی همه شو بهش بدی 

م نامردی کنه.. بعد از چند ماه کردمیکی داده کی گرفته؟عشقش کورم کرده بود فکر ن گفتممی

شت،هر روز بهونه های که از عروسیمون گذشت خواهرهاش زیر پاش نشستن و هوا برش دا

ونه واسه قهر کردن و رفتن خونه باباش..تهشم این شد که من پنج ساله تو به هیمختلف،هر روز 

کرده خودم پشیمون باشم. کی عشق حالیش میشه؟ کی از زندانم. حاال تا عمر دارم باید بسوزم و 

 !؟بینهمیاون همه سختی و خاری رو 

..ولی تهش جا زد. خواستمی،پول نخواستمیل من مهر نتر زدم و گفتم:ماپک آخر رو محکم

 تبینه؟تهش وقتی دید که اعدام میشم گذاشت رفسختی و خاری رو می همهاینبه قول تو کی 

 به خاطررد! کاش خوام اعدام بشم چرا مادرم دق کرد و مُ ولی به این فکر نکرد که چرا می

که خجالت بکشم تو چشم خواهرها و پدرم نگاه  بال سرم بیاد جوریاینمهریه تو زندان بودم تا 

 ..کنم

از ناموست دفاع  آوردیدستی رو پشتم زد و گفت:خدا بزرگه. تو رسم عاشقی رو به جا 

 !بزنم توام بیا بیرون هابچهسر به  هیکردی.مرد باید چوب مردونگیش رو بخوره!من برم 

 !برو،خوش باش_

 !شهروز رفت بیرون،رو تخت دراز کشیدم

 ! یهو رفت و جا زد. بهش گفتم تنهام نذار،گفتم بذار اعدامگذشتمیر ماه از ندیدن مهتاب چها

رفت و دیگه بعد از همون روز  دقیقا  خوای ولی بشم بعد برو،برو با هر کی که می

هام رو نداد!چقدر منتظر بودم از بلندگو اسمم رو بگن که مالقاتی برنگشت،دیگه جواب زنگ

 !ن یا خواهرهام بودن یا پدر پیرمگفتیمدارم ولی اگه هم 

خوام تنهات بذارم برم با خوام برم،میآخرش برای این بود که بهم بگه میشاید اون دیدار  اصال  
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رد و گذاشت رفت،که م رو شنید تحمل نکهاحرفیکی دیگه..آره،اومده بود اینو بگه که وقتی 

 !هام نداددیگه جواب زنگ

ن ای که براش پهلگد محکمی زد و رفت،البد از سفرهختم ولی تهش تموم زندگیم رو به پاش ری

 !رفت لگدش کرد و طوراینکرده بودم سیر شده بود که 

حتی رگم رو براش زدم اما دلش نسوخت،نوشین بهم گفت که وقتی فهمید رگم رو زدم فقط حالم 

 !رو پرسید و رفت

مرده بودنم با خبر بشه که بار عذاب از زنده بودن یا  خواستهمی البد عذاب وجدان داشته و

 !وجدانش بیشتر نشه

شبه بخاطرش از دست دادم.مادرم رو از دست  هیهر چی آبرو و اعتبار جمع کرده بودم 

 !دادم،خانوادم از هم پاشید ولی اون باز هم رفت

کار بودی!حقت بود که محسن بهت و خیانت معرفتبی قدراینلعنت بهت،لعنت عالم بهت که 

فهمیدچه موجود کثیفی استفاده کردن رو ازت داشت چون مینت کرد،حقت بود که قصد سوءخیا

ذاری،اون همه اشک تمساح برام ریختی ر زدی که دوستم داری و تنهام نمیجا همهاینهستی.

 !بهم پشت کنی و بری؟ جوراینکه تهش 

پرید می شدمییر انگار نامردی و پشت پا زدن به عشق تو ذات هر دختری بود.وقتی ازت س

 !با یکی دیگه رفتمی

 به خاطر،بهترین روزهای عمرم تو قفس گذشت سه سال زندانی کشیدم بخاطرت،سه سال از

 !تویی که هیچی حالیت نبود

ی به خودم اومدم قتبکشم ولی نشد و خواستم خودم رو چند بارمنتظر اعدامم،منتظر طناب دار! 

 !مخودم رو خالص کن ذار با دست روزگار بمیرم تا خودمبو گفتم چرا بار گناهم رو بیشتر کنم؟

آدم همدرد و بدتر از خودم کنارم بودم که دردم رو بفهمن و نخوان  چند تاحداقلش این سه سال 

 !نمک روی زخم باشن

ه با اگبزرگ شدم،فهمیدم اگه عاشقی کردی حداقلش این سه سال خیلی چیزها یاد گرفتم و 

باشی بهت بدی کنه و رهات کنه،فهمیدم جواب خوبی رو با بدی میدن معرفت بودی باید منتظر 

 !و جواب عشق رو با خیانت

محسن  کهاین،هر شب با ترس بینممیماشه رو محسن فشار داد ولی هر شب کابوس  کهاینبا 

 !رفتممیبیاد تو خوابم،به خواب 

عشق  به خاطرزش بخوام اون دنیا چطور تو رو مادرم نگاه کنم و ازش حاللیت بخوام؟چطور ا

 !و عاشقی من که باعث مرگش شد منو ببخشه؟؟
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نوشین و دآلرام رو بی مادر کردم،همدم و یار همیشگی پدرم رو ازش گرفتم! خدا هم عشقم رو 

 !ازم گرفت

 

هاش؟مگه بهم نگفت تا تهش ها و عزیزمروغ بود؟تموم دوستت دارمش دهاحرفیعنی تموم 

انت کنه و بره با یکی ؟همه کارش این بود که خیکنممینت همه کار کنارتم و واسه زنده موند

تونست بعد از چهلمم بره با هر بی سر و تونست یک سال دیگه صبر کنه؟نمیدیگه؟! نمی

 بی تاب هم بودن؟ قدراینعجله داشت؟ قدراینپایی؟!

ی هم به روز هیدونست اگه به شوهرش خیانت کرده عنی اون کسی که زیر پاش نشست نمیی

 !اش؟ش خیانت می کنه و میذاره تو کاسهخود

گیری. وقتی که خوبی کنی از هر دستی بدی از همون دستم می از زمونه همین رو یاد گرفتم که

 ی دیگه قرار بود چی به سرت بیاد!؟کردمیولی بدی ببینی پس اگه بدی 

م ف کرن تو صورتت رو هتو حتی لیاقت انتقام و تالفی کردن رو هم نداشتی،تو حتی لیاقت ت

هم  تو رونداشتی،همون روزی که برگه طالق رو امضاء کردم،همون شبی که رگم رو زدم قید 

قی مونده با یک سالانگل از زندگیم پرتت کردم بیرون،تو حتی لیاقت نداشتی تو  هیزدم و مثل 

 !موندهباقی ن تو قلبم چیزیهیچعمرم کنارم باشی،تو قلبم باشی! جز نفرت و نفرین برای تو 

روز هم از زندگیت مونده تقاص کارهایی که  هیخدا رو قسم دادم به بزرگیش که اگه بزرگه اگه 

 !باهام کردی رو پس بگیره و دردی که من کشیدم توام بکشی

 !مونمتظر بدبختی و زجرکشیدنت میحتی تو آتیش جهنم هم من

 

 :مهتاب

 

 ..چهار ماه از زندگیم تو زاهدان گذشت

 !تحمل کردم و چشیده بودم رو هااینتر از لی قابل تحمل،سختسخت و

از طریق مهسا دورادور از حال خانوادم خبر داشتم.مجید،سحر و دایان برای دو هفته اومدن 

 ..م و اجازه ندادم که همدیگه رو ببینیمدادمیایران ولی دیگه جواب های ایمیل مجید رو ن

شتم،اجازه رفتن نداشتم. در واقع بیست و نه سال زندگیم رو ی دیدن ندادلتنگشون بودم اما اجازه

بریده بودم و آتیشش زدم فقط چند تیکه سنگی و سخت باقی مونده بودن که اسمشون خاطره تلخ 

 !بود

 !هایی که هر شب به جونم میوفتادن و من رو می سوزوندنخاطره
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ذاشت گ..کاش میخواستمیازم کمک ن زدنمیکاش حداقل علیرضا به خوابم نمیومد و صدام 

ونستم تو دست بسته،پا بسته نمی دیدممیشو خیلی نزدیک،خیلی واقعی نبینمش،اما هر شب چهره

 !براش کاری کنم

! ولی ازم ناراحت محبت بامظلوم و معصوم،صداش همونقدر گرم و  طورهمون نگاهش 

 !رفتمیذاشت و گبا ناامیدی می  کنممیکمکش ن دیدمیبود،

 

 

 !که تنهات گذاشتم،ببخش که خوب نبودم برات ای خوبمببخش 

 !شرمندم که زیر قولم زدم،زیر تعهدم زدم و برات تنهایی رو به یادگار گذاشتم

که تو قلبم تا ابد و یک روز وفادار بمونم،همیشه عاشقت میمونم و  دممیولی اینو بهت قول 

وز و خیلی وقت پیش ر درآوردیدت جاتو تو قلبم نمیگیره،قلبم و روحم به تسخیر خو کسیهیچ

شکوفه های درختان خودم رو بهت  در کنارسیزده بدر،زیر بارون،پشت خونه باغ خان بابا،

 !باختم

 

 ؛توه بودنشدمیشناختنم و باهام صمیم دیگه همه میکردمیماهی که تو شیرخوارگاه کار  چهار

کنن تا به مشکلی بر نخوره!  تر برخورد و کمکشبه بهغری هیمرام و فرهنگشون بود که با 

،به بی قراریشون،مریضی هاشون،نخوابیدن هاشون هابچهکار و سروصدای  سختی بهدیگه 

 تا صبح کنارشون می موندم و شدنمیعادت کرده بودن یا بهتر بگم دل بسته بودم!وقتی مریض 

ن م که چهار دست و پا راه برن،رو پاهاشوکردمی،کمکشون خوردممیبراشون غصه 

بایستن،حرف زدن رو بهشون یاد داده بودم و چقدر لذت بخش بود هر کدوم از این کارها!با 

 !مکشیدمیم و جیغ کردمین نگاه گرفتمیشوق زیاد به کارهای جدیدی که یاد 

مرکز  به رفتنمیاز شیرخوارگاه  هابچهاما روزهای بدی هم وجود داشت،مثل روزهایی که 

 هابچههایی با شرایط موجه برای سرپرستی یا ما بین اونها خانوادهبودن، شدهبزرگدیگه چون 

م و فقط کردمیم خداحافظی هابچهباید از  اجباربه! ناخواسته و شدنمیو ازمون جدا  شدمیپیدا 

 !براشون داشته باشم خیریبهمی تونستم دعا عاقبت 

ده بود،بعد از سحر و مهسا با تر شو صمیمی ترنزدیکگنجان خیلی  اام بتو همون مدت رابطه

تا تنها  کردمیها همیشه به خونشون دعوتم رابطه نزدیکی و خوبی داشتم.جمعه گنجان

 دونستن که ازهنوز نمیشناختنم و احترام خاصی برام قائل بودن.اما اش کامل مینباشم..خانواده

ست خیلی دوست ندارم وندبودم.گنجان هم که می کرده ازدواج باریکام جدا شدم و خانواده
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لهجه و فرهنگشون رو یاد گرفته  تقریبا  ام صحبت کنم دیگه سئوالی نمی پرسید.راجب خانواده

تر شده بود. چند دست لباس بلوچی دیگه هم بودم و زندگی تو زاهدان برام لذت بخش و آسون

 !توجه نکنم که زیاد جلب زدممیو رو بند  پوشیدممی رفتممیکه بیرون  اکثرا  گرفتم و 

 !دختر بلوچی هیشده بودم 

گنجان و باالچ به دنبالم میومدن و منو به خونه  نوشبرم به خونه  خواستممیکه  هاهفتهآخر 

گنجان  دو روز از مرکز من و بارمیکن و بعدم دوتای می رسوندنم به مرکز..بردمی ونش

 باریکفتیم.اونجا هم خونه داشتن.بهار رمرخصی گرفتیم و به همراه پدر،مادرش و باالچ به چاه

هر با علیرضا که به بوش باریکبه اصرار من رفتیم کارگاه لنج سازیشون رو از نزدیک دیدیم. 

 !کارگاه بود هیو فراتر از  رتده بودم اما مال اونها خیلی بزرگرفته بودم لنج سازی رو دی

م به اعقاید ه وقتهیچه داشتیم اما فاصل هافرسنگاز نظر فرهنگی و حتی مذهب از هم  کهاینبا 

توهین نکردیم و سئوالی نمی پرسیدیم،خیلی خوب با تفاوت هایی که داشتیم باهم کنار میومدیم و 

جایی ما بین هند و کشورهای حوزه  هی کنممیم تو ایران زندگی نکردمیرفاقت داشتیم.حس 

یلی دوست داشتم و تمام ه من خخلیج فارس!حس قشنگی بود،فرهنگ و سبک جالبی داشتن ک

 !م بیشتر ازشون یاد بگیرم و خودم رو با شرایط وقف بدم تا کمتر اذیت بشمکردمیام سعی

میبرد و با چند متر  ما روبا گنجان برم بیرون اگه باالچ زاهدان بود خودش  خواستممی هر وقت

نمیوردم. ظاهرم که  .دیگه به این کارهاش عادت کرده بودم و به رو خودمشدمیفاصله هم قدم 

تر سرش رو بلند م باالچ هم راحتشده بود ونشجورایی شبیه تر شده بود و یکبهتر و مناسب

م که عشقش رو به خاک سپرده کردمی!وقتی به این فکر مدومیبه حرف  اوقاتبعضیو  کردمی

احساس  تونستم از دست دادن و تنها شدنش رو..میخوردممیو براش غصه  گرفتمیبود دلم 

االچ کاری بعشقم رو به خاک نسپارم اما این از دست دادم و تنها شدم که  به خاطرکنم ولی من 

 ..نمیومد از دستش در برابر حکمت خدا بر

 

ه م ککردمیموگیر گیرشون بیاری رو شونه  هیبا  شدمیتو اتاق بودم و داشتم موهام که دیگه 

ام رو نداشت،گنجان که نیم ساعت قبل به هخورد،جز مهسا و گنجان کسی شمار گوشیم زنگ

 !بود طورمهمینتونست باشه که رفته بود و غیر از مهسا کسی نمی ونشخونه 

 الو؟_

 سالم مهتاب.خوبی عزیزم؟_

 سالم.خوبم.تو خوبی؟احسان خوبه؟_

 خوبیم عزیزم.مزاحمت که نشدم؟_
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 !نه کارم تموم شده اومدم تو اتاقم_

 .خسته نباشید_

 ..یدسالمت باش_

 ..حرفی نزد منتظرش بودم چیزی بگه ولی باز سکوت کرد

 مهسا؟الو؟_

_... 

 داری یا قطع شده؟ صدا مومهسا؟_

 .با بغض گفت:می شنوم عزیزم

 ..با نگرانی پرسیدم:چیشده؟چرا بغض داری؟؟نکنه واسه مامان،بابا

 !بین حرفم پرید و سریع گفت:نه،نه..خیالت راحت باشه مامان،بابا خوبن

 ..یه؟راستش رو بهم بگو!نکنه واسه احسان اتفاقی افتادهپس چ_

 ...نه خدانکنه.حالش خوبه،طبق معمول داره شلوغی می کنه.ولی_

 .ولی چی؟بگو دیگه جون به سرم کردی_

 .یا نهدونم گفتنش درست..باشه آخه..آخه نمی_

 .کنممیتو حاال بگو.دارم سکته _

 .دونم خوشحال میشی یا نهنمی_

 ی نگی پس چرا زنگخواستمیکه اگه  "دونمنمی"و کالفگی گفتم:مهسا همش شد  تبا عصبانی

 ..زدی؟بگو،آه

 !اشرف یادته؟_

 یکم فکر کردم و با شک و تردید گفتم:اشرف زن طاها؟

آره،آره..دورادور باهم در تماسیم.امروز بهم زنگ زد گفت که..یعنی..یعنی گفت خانواده _

ماس رضایت دادن و گفتن اگه دیه رو کامل بدید ماهم از خواهش الت همهاینمقتول بعد از 

 .یمگذرمیقصاص 

صورتم خیس شد،قلبمم از خشکی و سنگی خیس و نهایت...تا،بیهام ریخت،یکی،دوتا،دهاشک

 ..تبدیل شدن هقهقهام به و گریه هام به گریهکرد.اشکنرم شد..قلبمم گریه 

 الو مهتاب؟هنوز پشت خطی؟؟_

 آره..:ستم بگمفقط تون زوربه

 بد دیدی و قدراینید..با بغض و ناراحتی گفت:دورت بگردم که نشمهسا هم صدای گریه مو می

تنها و آواره شدی.برگرد،برگرد و جبران کن..برگرد  طوراینسختی کشیدی..دورت بگردم که 
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از ه سال دیگ هیو از علیرضا بخواه که ببخشتت!اون قلبش مهربونه بی کینه اس..اشرف گفت 

 !زندان هم آزاد میشه

 ..خداحافظی گفتم و قطع کردمتونستم بزنم و یه حرفی نمی

 ..باالخره رضایت دادن و از بریدن نفس علیرضام گذشتن،باالخره به قولشون وفا کردن

 !هام تکرار کردمضا،علیرضا..بارها اسمش رو روی لبعلیر

 ...،آغوشش،محبتشخواستمیچقدر دلتنگش بودم،دلم صداش رو 

 !،دیگه قرار نبود طناب دار رو ببینهشدنمیدیگه اعدام 

تموم سختی و رنج پنج ماهی که چشیده بودم از تنم بیرون رفت،تموم سختی و درد غربت نتیجه 

 !داد و علیرضا قرار بود آزاد بشه

باز نبودن و گذشتن ازش رو انتخاب  گرفتممیراهی قرار  اگه هزاران بار دیگه هم سر این دو

 !هاش برای همیشه خاموش بشهذاشتم نور چشمم!نمی ذاشتم نفسش تموم بشه،نمیکردمی

روزم  ترینسختم.کردمیتموم روزهای غربت و تنهاییم گریه کردم..از ته دل گریه  اندازهبه

 !ماهی که به غربت پناه برده بودم بود تو اون چند

شب و روز،نفرت و عاشقی،آب و و زنده بودن،غم و شادی،خواستن و نخواستن، نردحس بین مُ 

 !آتش داشتم

 .دونستم چه حالی رو دارمخودمم نمی اصال  دونستم حالم رو چجور توصیف کنم،نمی

-یم میمیری که یکی دیگه زنده بمونه،مثل شهید شدن!میمیری ولی با زنده موندن بقیه توام زنده

چون صداش هست و هرگز ای که بعد از مردنش بیشتر زنده میمونه،مونی؛مثل مرگ خواننده

 !نمیمیره

 !ردم تا علیرضا زنده بمونه تا در واقع خودم از بین نرممن مُ 

 

 

                         *********************************** 

 

های شکسته قلبم خو و به این تیکه داشتنیدوستها در حال گذر بودن و من به این غربت ماه

 !گرفته بودم

 !اشک الالیی هر شبم بود،دلتنگ خانواده و عشقمدلتنگی و 

بودم.دیگه غصه و دردهامو  شدهبزرگخوب نبودم،شکسته بودم،ولی به همون اندازه قوی و 

 !رفتمنمیهام م،جلو چشم بقیه به سراغ زخمدادمینشون ن
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ره طف هر بارچندین بار گنجان ازم پرسید که عکسی که در کنار علیرضا ایستادم کیه ولی 

 !زدممیو از جواب دادن سر باز  رفتممی

پسر بلوچ که باهم تو دوران  هیاش بگه..گیر بود ولی می ترسید به خانوادهجا  هیگنجان هم دلش 

ه ای بخوب و موجه که باهم قرار داشتن منم باهاش رفتم،پسر چند باردانشگاه آَشنا شده بودن..

معطل نکنه اما جراتش رو  قدراینه و اش بگکه به خانواده گفتممی.بهش رسیدمینظر 

 اهقیه داشت اما باز براشون محدودیتنداشت.درست بود خانواده خوب و روشنفکری نسبت به ب

 تصمیم گرفتیم به خانم امینی تونست اونهارو نادیده بگیره..و خط قرمزهایی وجود داشت که نمی

جان یکی از خیرین مرکز بود و رابطه بگیم و اون با خانواده گنجان در میون بذاره،چون پدر گن

 !بود کاری با خانم امینی داشت مورد مناسبی برای بازگو کردن

اول از طریق مادر گنجان وارد شد و مه گل خانم هم با شوهر و پسرهاش درمیون گذاشت،بعد 

 ..رو دادن خواستگاریگنجان اجازه  خواستگاربه از تحقیق و رضایت از شناخت محمد،

هم با رسم و رسوم خودشون برگزار شد و در آخر خانواده گنجان رضایت  ستگاریخوامراسم 

 ..دادن و تنها شرطشون این بود که عقد و عروسی باهم باشه

قراره دیگه گنجان تو مرکز کار  که اینو من ناراحت از  یاره بگنجان خوشحال از نزدیک شدن 

 !نکنه و دوباره تنها بشم

.محمد هم از وضع مالی خوبی برخوردار بود و نه انجام دادتمام کارها در عرض یک ما

 .تونست با کمک پدرش خونه و سور و سات عروسی رو محیا کنه

 .عروسی تو خونه پدر گنجان قرار بود برگزار بشه

دو هفته قبل از عروسی با گنجان برای اولین بار دوتایی رفتیم بیرون تا با راهنماییش لباس 

 !برای عروسیش بگیرم

پوشن و خبری از لباس های اروپایی و که واسه مراسمتاشون لباس محلی میوقتی فهمیدم 

 .یمرفت میبرهنه نیست به بازار قدی

بعد از کلی گشتن و سخت پسندی لباس مورد نظرم رو انتخاب کردم،رنگش سفید یاسی بود که 

به رنگ بود ارشم هم به همین تربیت دور دوزیش به رنگ قرمز و خط باریک طالیی،شلو

 م تکمیلچیزهمهدمپایی قرمز هم گرفتم تا  هیقرمز با طرح سنگ دوزی شده سفید!  شالهمراه 

 ..فست فود رفتیم و شام خوردیم هی بهبشه. بعد از خرید کردن 

 مهتاب؟_

 جان؟_

 ..دمن اشتباه بگیرن و پای سفره عقد بنشونن اب تو روشب عروسیم  ترسممیمیگم _
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 کهیناتر از لباس منه،با ت رو ندیدم ولی مطمئنم خیلی قشنگفتم:من که لباسکردم و گ ایخنده

که  تر از مال منه،خودتمگرون خیلیلباس من کلی برام گرون تموم شد اما مال تو بی شک 

 !می بینه تو روای نداری!نترس داماد شب عروسیتون فقط هزار ماشاهلل هیچ کم و کاستی

 !همینم دل داداشم رو بردی به خاطرجور عجیبی خوشگلی. هیلبخندی زد و گفت:اما تو 

سنگینی حرفش تو گلوم گیر کرد و به سرفه کردن افتادم که سریع   لقمه ای که تو دهنم بود با

 !به خوردم داد تا راه نفس کشیدنم باز بشه به پشتم زد و نوشابه چند بار

 عجب بهش گفتم:چی گفتی؟؟هام جمع شده بود..چند نفس عمیق کشیدم و با تشک تو چشما

 !کنیمیتعجب  طورایندونستم با ترس گفت:ببخشید..نمی

 .تکرار کن ببینم درست شنیدم _

با اکراه گفت:باالچ از تو خوشش اومده.ازم خواست باهات صحبت کنم اگه نظرت مثبت باشه با 

 !خانواده بیایم

 !با صدای بلند و بین تعجب گفتم:چی؟؟

؟میگم باالچ ازت کنیمیچی چی  قدراینبرومون رفت.خب چته ،آآروم تروای مهتاب _

 .کرده خواستگاری

 تو چی گفتی بهش؟_

زد زیر خنده و گفت:دیوانه اونی که باید چیزی بگه تویی نه من.من بهش گفتم باشه باهاش 

 .کنممیصحبت 

 .ام انداختم و گفتم:بهش بگو نهنگاهی به بطری نوشابه

 دمیماری زن داداشم بشی؟)با مظلومیت و لحن بچگونه گفت(قول با تعجب گفت:چرا؟؟دوست ند

 !شوهر مهربونی باشم خواهر

 .ها نیست.من قصد ازدواج ندارمبحث این_

اگه مثبته به این زودی به  دممیکه همه دخترها میگن..تو بهم جوابت بگو من قول  رو هااین_

 .باالچ نگم

 .گنجان،عزیزم من جوابم منفیه_

 بوده؟ کردهازدواج قبال   کهاین به خاطرفت:آخه چرا؟شاید جدی شد و گ

،نه با باالچ نه با قصد ازدواج ندارم واقعا  .هرکس حق انتخاب داره تو زندگیش.من اصال  نه،_

 .ایهیچ مرد دیگه

 وقتهیچ گذرهمیولی اون خیلی ازت خوشش اومده.تو این چهار سال که از مرگ خانمش _

بالفاصله رد  کردیممیه و ماهم هر کسی رو بهش معرفی نگفته از کسی خوشش اومد
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دونی از وقتی تو وارد زندگی نفر به دلش نشسته!نمی هیبار خودش اومده و گفته .اما اینکردمی

ی داره،دوباره انگار عاشق شده!زود به زود برمی گرده زاهدان روز و حالما شدی باالچ چه 

 .دنبالت و بریم بیرونو غیر مستقیم بهم میفهمونه که بیایم 

ن یکردمیتون دعوت منو به خونه همهاینابروهامو بهم گره زدم و لبم رو جمع کردم،گفتم:یعنی 

 !یا میومدین دنبالم همش نقشه و بهونه بوده؟؟

دونستم که اون به تو دل بسته. آدمی نیست.بعدشم من نمی همچنین!به خدا باالچ اصال  نه،نه _

 .یای به خونه مون و مامانم هم خیلی دوستت دارهخودم دوست داشتم که ب

 بد نگاه وقتهیچشناختم باالچ تو این یک سالی که می گفتمیم،راست رفت فروبه فکر 

های بی مزه و مزه پرونی میمی نشد،شروع به تعریف کردن جوکص وقتهیچنکرد،

 باالچ نبود یا اگرم اکثرا   رفتممی نوشنکرد،خیلی خشک و رسمی،کم حرف! وقتی هم به خونه 

 !مشدیدمیبود من ن

 .تونم.ببخشیدولی گنجان من نمی_

 آخه چه دلیل منطقی داری؟باید به باالچ چی بگم؟بگم که فقط قصد ازدواج نداری؟همین؟_

خانم  هیعذاب وجدان داشتم!هنوز خودم رو  سسااز اصرار کردنش عصبی شده بودم و اح

 هکاینتر از با کالفگی گفتم:آره.چه چیزی موجه تر و منطقیدونستم!می               شوهر دار 

 !دوستش ندارم؟!زوری که نیست

از حرفم دلگیر شد و حرفی نزد..از فست فودی اومدیم بیرون و سوار تاکسی شدیم.اول من رو 

 پیاده بشم گفتم:گنجان؟ کهاینپیاده کرد و بعد قرار بود گنجان رو برسونه به خونه..قبل از 

 خوری گفت:جانم؟با دل

 !خداحافظی کنیم از همخوام با ناراحتی میشه از دستم ناراحت نباشی؟نمی_

 !نیستم_

ون مام هیچ اتفاقی باعث بشه که رابطهخولحظه عصبی شدم..نمی هیمشخصه!منو ببخش دیگه _

 .خراب بشه

ام م.تو برباعث نمیشه که من رفاقتمون رو فراموش کن چیزهیچنگاهی بهم انداخت و لبخند زد:

.بعدشم هر کس تو زندگیش به قول تو حق انتخاب داره.زوری که هاییحرفباارزش تر از این 

 !کنممینیست!نگران باالچ هم نباش خودم قانعش 

 .مهربونی..برو دیگه دیرت میشه قدراینفدات بشم که _

 !باهم خداحافظی کردیم و هر کدوممون راهی شدیم
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-و نمی کردمیآدم شک ن اصال  قه مند شده باشه،از برخوردش م باالچ بهم عالکردمیفکر ن

 !تونست حدس بزنه

روی  قا  دقیدوست نداشتم بعد از ضربه بزرگی که از زندگی خورده بود دوباره قلبش بشکنه اما 

 !یعنی من؛عالم بودترین ی دست گذاشته بود که خودش بازندهکس

 کوچه و شهر هیاحساس و عشقش رو تو  کسی که روحش،قلبش متعلق به یکی دیگه بود و همه

 !جا گذاشت و راهی غربت شد

 چطور می تونستم به کسی جز علیرضا فکر کنم؟چطور می تونستم فراموشش کنم؟

 !فراموشی علیرضا یعنی فراموش کردن خودم،دست کشیدن از علیرضا یعنی بریدن نفس خودم

که بخواد تموم بشه و  رسیدنمی وقتچهیقرار بود تا ابد بهش وفادار بمونم،به عشقش! ابد من 

 !بعدش ازش دست بکشم،ابد من ابدی بود

 

 

آرایشگاهی رفته بودم که گنجان برای طراحی حنا  هی بهروز عروسی رسید،صبح عروسی 

 !معرفی کرده بود

 ههمینا! کشیدمیهام با ظرافت و بدون هیچ الگویی حنا گشت پاهام و دستروی پاهام و حتی ان

که هنرمند  شدنمیی بلوچی شگفت آور بود،کسی پیدا هاخانمهنر و زیبایی تو ذات و روح 

 !نباشه

 بنویسم؟رو خوای کف دستت اسم کی وقتی کارش تموم شد گفت:خب می

 با تعجب بهش گفتم:مگه باید اسم بنویسید؟

لش رو هم حرف او هابعضیخب هر کسی اسم عشقش رو می خواد کف دستش بنویسیم _

 ..میگن

 .لطفا  بنویسید A:لبخند با حسرتی زدم و گفتم

رو نوشت.. منتظر موندم حنا خشک بشه و پاک کنه..وقتی پاک کرد Aلبخندی زد و حرف

.موهام رو سشوار کشید و فقط چشم و ابروهام رو مدومیزیبایی و ظرافتشم بیشتر به چشم 

 ..مشکی کرد و با رژلب قرمز آماده مراسم شدم

لوچی ب هیپوشیدم و تو آینه به خودم نگاه کردم.چقدر تغییر!دیگه باورم شده بودم منم  لباسمم

 تونستننم دیگه نمیدیدمیام هم سال پیش فرق داشتم! اگه خانواده هستم!خیلی با مهتاب یک

ختگی و زیبایی و پم اشتبشناسنم!زندگی بزرگم کرده بود،آخرین بهار جوونیم رو هم پشت سر گذ

 !کامل شده بودام چهره

https://forum.98iia.com/topic/2240-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8-faribam7/?do=showReactionsComment&comment=51776&reaction=1
https://forum.98iia.com/topic/2240-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8-faribam7/?do=showReactionsComment&comment=51776&reaction=1
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تو لباس بلوچی،دست و پاهام که با حنا خالکوبی کرده  و من رو میدید بودمیکاش علیرضا 

 ..بودم! ولی نبود.باید فکر بودن و دیدنش رو از سرم بیرون می انداختم

 .از آرایشگر تشکر کردم و با آژآنس به خونه پدر گنجان رفتم

پر بود از  ونشحیاط خونه  طورهمینشده بود و ی رنگی تزیین هاالمپوقتی رسیدم کوچه با 

 !میز و صندلی و چراغونی

 وآمدرفتی زیادی بودن که دائم در حال هاخانمسرم رو پایین انداختم و داخل ساختمون شدم..

چشم دنبال مادر و خواهر گنجان بودم که  شناختم و خجالت کشیده بودم.بابودن..کسی رو نمی

تا کمتر احساس تنهایی کنم ولی اول از هم خوده گنجان رو دیدم که تو خودم رو بهشون بچسپونم 

 حجله نشسته بود و روبند طالیی رنگ رو صورتش بود.رفتم کنارش و باهاش سالم کردم،هر

 !از زیر روبند نگاهش کنم اجازه نداد و گفت شگون نداره کردم کار

رو کنارش بودم و من رو به بقیه خواهر گنجان هم اومد و به دادم رسید. کل مراسم  زمانهم

های محلی و آویزون کردن کلی طال به خودشون به چشم هر مردی .همه با لباسکردمیمعرفی 

ن!هرکس خودش رو در نهایت برای مرد زندگیش آراسته کرده رسیدمیزیبا و بی نظیر به نظر 

ترین آرایش سادهم هم زیبا نکرده نبودم! حتی بود غیر از من!من حتی خودم رو برای خود

 !نگفتمیممکن رو هم داشتم اما تعریف و تمجیدهای بقیه غیر از این 

 !محمد با چند مرد داخل خونه شدنکه برای خوندن خطبه عقد خیلی نگذشت 

 !نبینتمپدر و برادرهای گنجان هم بودن. خودم رو بین جمعیت قایم کردم که باالچ 

 !و شوهر شدن خطبه عقد هم جاری شد و محمد و گنجان زن

مردها بیرون رفتن و چند دقیقه بعد محمد رو بند رو از روی صورت گنجان برداشت که صدای 

! مرواریدی بود کردمیبلند شد، زیباییش چشم هر کسی رو به خودش خیره  هاخانمکل و شادی 

 ..که تو حجله در کنار محمد می درخشید

رفتم نزدیک رقصیدن و پایکوبی کردن.. شروع به هاخانممحمد هم باالخره رفت بیرون و 

 !و ازش تعریف کردمگفتم گنجان و کلی بهش تبریک 

گوشه نشستم اما خیلی نگذشت مه  هینبودم  رقص محلی خودشون رو داشتن و چون بلد هاخانم

 ..رز خواهر گنجان دستم رو گرفت و بردم وسط

 !قد علم نکرده باشمبدم تا مثل چوب خشک اون وسط  رقم یکم به خودم کردمیسعی 

 !رقصیدن و مستانه در حال شادی کردن بودنهم تو حیاط داشتن برای خودشون میآقایون 

جمعیت کم و ،ردن..بعد از شام و دوباره رقصیدنموقع پذیرایی که شد صدای موزیک هم قطع ک

 ی پدر عروس زودتر تمام کنن و عروس رو ببرن بهرسم داشتن مراسم رو خونه،شدمیکمتر 
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 !خونه خودشون و اونجا ادامه بدن

اش راهی خونه بخت ا خداحافظی غم انگیزی از خانوادهساعت یازده شب شد که گنجان ب

 !شد..براش از ته دل آرزوی خوشبختی کردم

 !آژانس بگیری برم؟ هینیم ساعتی موندم و رفتم کنار مه رز و گفتم:مه رز جان میشه برام 

 کجا؟_

 .برم دیگه.نصفه شبه_

 .به باالچ میگم بیاد و برسونتت اآلنبر کن عزیزم ص_

رفتارن کلی گ اآلنبا شنیدن اسم باالچ که قرار بود باهاش مواجه بشم ترسیدم و گفتم:نه،آقاباالچ 

 .آژانس بگیری ممنونت میشم هیتو فقط 

 !میرم به باالچ میگم تو آماده شو اآلنغریبه برگردی خونه؟  هی.مگه می ذاریم با اصال  _

 ..تظر جوابم نشد و رفتمن

جواب منفی که داده بودم به گوشش رسیده بود ولی  قطعا  م،شدمیبه ناچار باید با باالچ رو به رو 

شاید خودش شخصا بخواد دلیل جوابم رو از خودم بشنوه اونوقت چی می تونستم بهش 

 !بگم؟!آه،لعنت به این شانس

 .مه رز اومد و از خانواده گنجان خداحافظی کردم

خداحافظی کردم و هاش مه رز باهام تا کوچه اومد و باالچ رو سوار لنکروز سفیدش دیدم.با

 ..سوار شدم

باالچ جواب داد.. تا وقتی که به مرکز رسید حرفی بینمون رد و بدل  متقابال  و  گفتممیسالم آرو

د و م نگاه کرباز کنم که از آینه وسط به رو ماشینشکر گفتم. خواستم در  خدا رونشد و تو دلم 

 !گفت:ببخشید مهتاب خانم میشه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟

 ..خوب و طبق میلم پیش بره چیزهمهآه قرار نبود 

 .بفرمایید_

 !شخصا دلیل جوابتون رو از خودتون بشنوم خواستممیبهم گفت ولی  ور شماگنجان جواب _

 !همراه با جواب،دلیلش رو هم به گنجان گفتم_

تونه باشه.من و رید دیگه خیلی هم قانع کننده نمیقصد ازدواج ندا کهاینضی نشدم.اما من را_

 !شما دوره نوجوونی و هیجان جوونی رو پشت سر گذاشتیم.بهتره باهم رو راست باشیم

هم همونقدر  ! یاد علیرضا افتادم،علیرضاآروممنطقی و  قدراین،کردمیچقدر خوب صحبت 

 !چرخیدمبود که هر شبانه روز به دورش می ی منا کعبهو منطقی بود!اما علیرض آروم

 .ای،نه با شما و نه با هیچ مرد دیگهقصد ازدواج ندارم واقعا  آقا باالچ من _
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فقط صندلی ای که ..اما باز نگاه مستقیمی بهم نداشترو به روم بود و  تقریبا  چرخید سمتم و 

  بهش تکیه داده بود بینمون قرار داشت

 دممیتری از شما بشنوم.اگه حقیقت رو بهم بگید قول خوام دلیل بزرگم من میمهتاب خان_ 

 !دیگه هیچ اصراری نکنم

 .تنها دلیلم همین بود که شنیدید_

 لطفا  شم و محکم و جدی گفت:یادهبردم سمت دستگیره در ماشین و خواستم پ دستم رو

 !بشینید،حرفم تموم نشده

 !رای گفتن ندارم و هر چیز که بود هم من شنیدم هم شمابرگشتم سمتش و گفتم:اما من حرفی ب

 !شاید شما شنیدید اما من چیزی که راضیم کنه رو نشنیدم_

م خواید دروغ بگیذارید؟نکنه ممی فشار تحتعصبی شده بودم و با حرص گفتم:چرا دارید منو 

 تا راضی بشید؟

 ما بلوچ و اهل سنت که این به خاطرخوام حقیقت رو بدونم.شاید باشید.می فشار تحتخوام نمی_

 هستیم شما مخالفت کردید؟

مو انداختم باال و با تعجب گفتم: مگه شما آدم خوارید؟ دین و عقیده هر کس به هاابرویکی از 

 .شخصیه کامال  خودش مربوطه و یک مسئله 

رنه وگراستش رو بگید  کنممیپس اگه این نیست دیگه چه چیزی می تونه مانع بشه؟ خواهش _

 !تا صبح اینجا میمونم و منتظر جوابتون هستم

 !بگم تا نجات پیدا کنم م و باید دل رو بزنم به دریا و حقیقت روشتدیدم راه فراری ندا

ازدواج کردم اما طالق گرفتم،از خانوادم جدا شدم،شاید براتون سئوال  باریکآقا باالچ من _

هنوز من به همسر سابقم  کهاین به خاطرپم هست،مجردم چرا حلقه تو دست چ که اینبوده که با 

 اقعا  وتونم بگم.من رو ببخشید نپرسید چرا طالق گرفتید که نمی لطفا  عالقه دارم و عاشقش هستم.

 .قلبتون رو بشکونم خواستممین

منتظر جوابش بمونم از ماشین پیاده شدم و با قدم های بلند  کهاینباز کردم و بدون  روماشیندر 

داخل حیاط شدم.چند لحظه داخل  یع خودم رو به مرکز رسوندم.نگهبانی در رو باز کرد وسر و

ها از روی خیابون ای روشن شدن ماشین و کندن الستیکحیاط موندم و نفس عمیق کشیدم،صد

 !رو شنیدم

ی رحمیببا این حد  خواستممی!ولی نشدمیخیالم دونست تا بییقت رو می،باید حقگفتممیباید 

شکسته بود حقش نبود دوباره بشکنه،اما رسم زندگی  باریکش جواب نه بدم،کسی که قلبش به

 !همینه
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 تونستم به کسیم،نمیدادمیتونستم به هیچ مردی فکر کنم و یا اجازه ورود به زندگیم رو نمی

 کسیهیچعاشقش بودم،تنها مرد زندگی و رویاهام او بود! با  واقعا  جز علیرضا فکر کنم! من 

نستم دست مرد دیگری رو توره بسازم و بهش جواب بله بدم!نمیتونستم دوباره خاطنمی

 !متونستنمیتونستم،نمی          آغوش کسی دیگه غرق محبت بشم! تونستم توبگیرم،نمی

 

                          ************************************** 

  

 ن بادناگزیر از سفرم، بی سرو سامان چو

 به گرفتار رهایی نتوان گفت آزاد

 از خویش گریخت شودمیکوچ تا چند؟! مگر 

 بال تنها غم غربت به پرستوها داد

 اینکه مردم نشناسند تو را غربت نیست

 غربت آن است که یاران ببرندت از یاد

 !شادی و مهر و غم و قهر؟ جزبهعاشقی چیست؟ 

 شادنه من از قهر تو غمگین، نه تو از مهرم 

 ایچشم بیهوده به آیینه شدن دوخته

 اشک آن روز که آیینه شد از چشم افتاد

 

 

 !غربت اگه بهشت هم باشه باز اسمش غربته و حسش غریب

-باشه نمی جا دیگه هیم اما وقتی وطنت دیدمیاز مردم بلوچ ن چیزیهیچجز خوبی و مهربونی 

آدم باشه! دل من تو زندان بود،تو تونی از ته دل خوشحال باشی! وطن اونجایی هست که دل 

یکی از بندهاش،روی یکی از تخت هاش،تو وجود و قلب علیرضا!دل من تو دل علیرضا بود و 

 !کردمیبدجور هواش رو 

 شتگذ با،چیزی که خیلی وقت بود ازش تحریم شده بودم و خواستمیدلم بودن و خواستنش رو 

و واضحه بود،همون قدر عاشق،همون قدر در ماه باز برام مثل روز اول روشن و چند یک سال

 !تمنای بودنش

بار تا آخرین نفسم م،عهد شکستم برای زنده موندن یار!اما اینکردمیولی باید به عهدم وفا 

 !ولی عهد شکن نمیشم دممیعهدم می موندم،جون  پای به
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 نکرد و گذاشت اصرار وقتهیچدلیل اصلی برای مخالفتم رو شنید دیگه  کهاینباالچ بعد از 

از چابهار برمی گرده و دو روز میمونه و میره!  باریکسه هفته ،که دو گفتمیرفت!گنجان 

درد بودیم اما یکطرف سرنوشت باالچ هم مثل سرنوشت من غم انگیز و پر از حسرت بود!هم

 ورطاین،سرنوشتمون خواستممیدرد باالچ من بودم! هم درد کشیده بودم هم درد داده بودم! ن

 !بود شدهنوشته

محمد بعد از عروسیشون دیگه اجازه کار کردن به گنجان نداد ولی رابطه ما نه کمرنگ شد و 

که از عروسیش گذشت باردار شد و هر وقت که محمد خونه  دو ماهنه باریک!گنجان بعد از 

!بهترین رفیق زدیممیپیشش و باهم از هر دری حرف  رفتممینبود و وقت خالی داشتم 

کار!مهم نیست رفیق آدم ظاهرش وزهای تنهایی و غربتم بود!بی شیله پیله،صاف و درستر

ه زبون باشید یا نچجوری باشه،عقاید و فرهنگشون چقدر متفاوت باشه و حتی مهم نیست که هم

چند فرسنگ از هم فاصله داشته باشید!مهم این بود و هست که رفیق بخواد برات رفیقی یا هم 

روز مثل  هیروز مثل یک مادر، هیو بدت کنارت باشه! کنه و با خوب 

 توخواهر،برادر،همسر،پدر، غریبه، دشمن،رقیب و یک روز هم مثل یک رفیق کنارت باشه و 

بودم،عصبی و حیرون  حوصلهبیکالفه و  اوقاتبعضیبود!  طورهمینبخواد که گنجان  رو

 .سئوالی کنارم میموند هیچبیبودم اما با مهربونی و 

که  ایبچهبود! کنندهناراحت،خیلی شدنمیکه از شیرخوارگی بیرون میومدن از ما جدا  هاچهب

بودی ازت  باالسرششب و روز ،دادیمیی بهش راه رفتن و حرف زدن یاد کردمیبزرگش 

 !نگرفتمی

سختی جدایی مرکز  قطعا  اما این حس جدایی رو تو خونه امید هم تجربه کرده بودم اما 

ی و یادت کردمینوزاد رو بزرگ  هیه خیلی بیشتر بود!چون این تو بودی که شیرخوارگا

ها نوزاد دختر و پسر ه دنیا نیوردی چون اونجا مادر دهرو ب ایبچه وقتهیچکه  رفتمی

 !یشدمی

تو  کهاینشبیه مردمان سیستانی و بلوچی شده بودم که برام سخت بود مانتو بپوشم با  قدراین

ن اما من اصالتشون رو خوردمیی مانتویی و یا چادری هم زیاد به چشم هاانمخخوده زاهدان 

دوست دارم و برای راحتی خودم که مورد حرف و اذیت قرار نگیرم لباس محلی که 

تی م و وقشدمیشون هاحرفمتوجه  تقریبا  .رفتممی و بیرون پوشیدممیبا روبند  اوقاتبعضی

شبیه اونها شده و  طورایندختر فارس  هیکه  کردنمی م تعجبکردمیفارسی باهاشون صحبت 

 !متوجه زبونشون میشه

دختر فارسم،تو دل فرهنگ و تاریخ ایران به دنیا اومده بودم و معرف  هیکه  رفتمیداشت یادم 
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های شیراز که تو یکی از کوچه رفتمیشهرمون حافظ و سعدی پارسی بودن! داشت یادم 

 !کوچه پدر و مادرم من رو از خودشون روندن و پرتم کردنبودم و تو همون  شدهبزرگ

با مهسا در ارتباط بودم و جویای حال خانواده اما شنیدن کجا و دیدن کجا؟ لمس کردن  کهاینبا 

کجا و حسرت خوردن کجا؟ جمع گرم خانوادگی کجا و لبخندهای خشک شده تو عکس 

 !خانوادگی کجا؟

 ..داشتم به دعوت گنجان رفتم پیششروز که محمد سرکار بود و کار ن هی

 گنجان؟_

 نفسنفسسفره رو جمع کردیم اومد کنارم روی مبل نشست.دستش به کمرش بود و  کهاینبعد از 

 !می زد

 جان؟_

میگم شما که وضعتون خوبه شکرخدا چرا خدمتکاری نمیگیری کمکت کنه؟اونم تویی که تو _

 .زنیخونه پدری عادت نداشتی دست به سیاه و سفید ب

غریبه باشه.خانواده  هیدوست ندارم تو جمع خانوادگیمون  گهمیسری تکون داد و گفت:محمد 

 به خاطرخدمتکار نداشتن  وقتهیچجمعیتشون زیاده و وضعشونم خوبه ولی  کهایناونها با 

 .تونه با این قضیه کنار بیادهمین محمد هم نمی

 .ه رو هم انجام بدیپا به ماهی برات سخته کارهای خون اآلنخب تو _

عادت کردم)با لبخند  یک سالتونم رو حرف محمد حرف بزنم که!بعدشم بعد از دیگه نمی_

 .عادت داریم سختیبهی بلوچی هاخانمادامه داد(ما 

 یاد؟دنیا باره گل پسرت بهشکی نیست.راستی کی قر کهاینزدم و گفتم:در  متقابال  لبخندی 

یا بیاد دن..ولی نفسم رو بریده،کاش زودی بهسه هفته دیگهدستی روی شکمش کشید و گفت:دو 

 !شمب راحت

 .دنیا میاد عزیزم،یکم صبور باش.راستی شنیدم برای شما خیلی پسر و دختری بچه مهمهبه_

یکم حساسیت کمتر شده ولی باز همون عقیده رو دارن. میگن پسر باعث میشه  اآلنآره..البته _

 !جورایی سرش همیشه بلند باشههتر باشه یجلو بیوفته و موفق کارهاش همیشه پدر خانواده تو

 خب واسه تو و محمد چی؟_

ین طرز فکر بزرگ شدم هم بامحمد هم همین عقیده رو داره منم دیگه تو همین خانواده _

 ..دیگه!اما به قول معروف مهم سالمتی بچه است

 .مهم سالمتیش هست واقعا  آره _

 مهتاب؟؟_
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 بله؟_

 رو به دنیا بیاری؟ ایبچهداری ازدواج کنی و خودت تو دوست ن_

 .سئوالی دوباره گرد و غبار غم روی دلم نشست و یاد گذشته افتادم همچنینبا مطرح کردن 

 لبخند کم جونی زدم و گفتم:کیه که دلش نخواد مادر بشه؟

ن داشتی و میومد خواستگار؟ من خودم سراغ دارم چقدر کنیمیپس چی؟پس چرا ازدواج ن_

وندی)خندید و ادامه جوابت نه بود،حتی دل برادر بیچاره منم شک هر بارپیش خانم امینی ولی 

 اکنممیهم دارم فضولی  دونم بازداد(البته می

تر میشه من بدونی،رفاقت هر چی صمیمی در موردسری چیزها  هیخب توام حق داری که _

 !هاشم کمتر میشهالمت سئوالع

 ئوالم جواب بدی؟دوست نداری به عالمت س_

 !آخه چیز خوب و خوشی ندارم برای تعریف کردن_

 غم بزرگی رو تو هیهمون تلخشم خوبه..تو خیلی تو دار و ساکتی. همون اولین بار که دیدمت _

 !درد بزرگ هیهات بهم منتقل شد،چشم

 هر کسی تو زندگیش مشکل و گرفتاری داره تو کسی رو سراغ داری که مشکل نداشته باشه؟_

 .کنن برطرفشون کنننه واال.ولی خب سعی می_

 .نفسم رو با صدا دادم بیرون و گفتم:مال من حل نمیشه

 .خب تو بگو حداقل از بار غمت کم بشه_

 !وقتی زندگی منو بشنوی افسردگی بگیری ترسممیخندیدم و گفتم:

 ..افسرده نشم دممیتو حرف بزن من قول _

 ...یکی بود،یکی نبودبا خنده بلندتری گفتم:به نام خدا..

 .زد تو بازوم و گفت:خیلی نمکی!بگو ببینم آروم

م که گنجان رو هم مثل خودم کشیدم پایین،به رفت فرو قدراینم.رفت فروجدی شدم و تو گذشته 

فته گر گردوخاککورترین نقطه زندگیم،حتی جاهایی که خیلی وقت بود قفلش کرده بودم و 

 !بودن

 

دلیل جدا شدنم!ترمز بریده بودم و صبرم لبریز شده بود!باالخره  رو بهش گفتم،حتی چیزهمه

بریزه و  ام اشکحق رو بهم بده و با شنیدن گذشته فهمید،یک نفر پیدا شد که  یک نفر حقیقت رو

 !به حالم افسوس بخوره،کسی پیدا شد که کنارم بشینه و باهم اشک بریزیم

بدی که پیش افتاده بود  هایاتفاقگذشته و  ییادآورخیلی وقت بود که گریه نکرده بودم و با 
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 !هام آشتی کردخیس و نرم شد،دوباره گریه با چشمدوباره دلم 

 

اعتراف کردم گنجان بیشتر هوام رو داشت و  چیزهمهبعد از اون روزی که تو خونه گنجان به 

وزه!دوست یر بکشه و بسام تکهنه هایزخممرهمم باشه تا کمتر جای  خواستمیبه هر طریقی 

کمبود  خواستممیجورایی بهش دلبسته بودم و  هیهاش رو،مهربونی هاش رو!داشتم محبت

 !ذاشتو برام جبران کنه که الحق کم نمیمحبت و لطفی که چند سال تحمل کردم ر

م مثل یک خواهر کنارش باشم و بهش کردمیاش به دنیا اومد،سعی باالخره فارغ شد و بچه

 مادر و خواهر وجود بارو به خوبی یاد گرفته بودم و ترسی نداشتم.  داریبچهمحبت کنم.دیگه 

 !خودش به کمک های من نیاز نداشت اما به محبت هام چرا

که تو روزهای سخت کنارم بود تو روزهای سختش کنارش بودم و حواسم بهش  طورهمون 

ایمان شده بود و هر دچار افسردگی بعد از ز،به دنیا اومدن عثمان پسرشمدت بعد از  هیبود!

که بردیمش پیش روانشناس و با چند  شدنمیباز حالش بهتر  کردمیچی هم محمد بهش محبت 

 !اه بشهحالش رو به ر کمکمسفر تونستیم برای بهبودش کاری کنیم و  هیجلسه مشاوره و پیشنهاد 

 

 !خوب بود جز حال دلم چیزهمه

 !شیراز جا گذاشته بودم ازجایی  هیسرجای خودش بود جز قلب من که تو  چیزهمه
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 31فصل

  

 :علیرضا

 

 خواستمیدلم ن وقتهیچدو هفته قبل از سال تحویل از زندان آزاد شده بودم،روزی که  دقیقا  

زندان و حصار ختم شده بود! چطور می  هی بهتو چهار سال آخر زندگیم ،برسه! دنیای من

ز نارو به دنیایی که ج رفتممی؟شدمیدنیای دیگه که چی  هی به رفتممیتونستم از دنیام دل بکنم؟

 !زدن و جفا کاری بلد نبود

 !ترسیدممیدر واقع از دنیای به اون بزرگی 

 !ترسیدممیآره 

از زندان خودم رها بشم،توان آزادی رو نداشتم،آزادی برام زندان بود،برام مرگ  ترسیدممی

 !بود

ولی دم  آوردنشمردم خبر زهای باقی مونده از زندگیم رو میوتو روزهایی که داشتم ر دقیقا  

 .رضایت داده و بعد از گذروندن حبسم آزاد میشم

 !حاال طناب دار رو پاره کرده بودن دیدممیهر شب خواب طناب دار رو 

هر چی زودتر بهش آویزون بشم و صدای شکستن گردنم و بریدن  خواستممیطناب داری که 

 !نفسم رو بشنوم

 !ولی اجازه دادن زنده بمونم و بیشتر عذاب بکشم

بعد از خداحافظی طوالنی و سخت از زندونی ها که شده بودن داداش هام و رفیق هام از زندان 

 !اومدم بیرون

-فته بودم و دستم رو سایه بوم چشمچندسال پام رو روی آُسفالت نذاشته بودم! ساکم رو دست گر

 !هام کرده بودم

آلرام رو شنیدم،صدای دو بچه کوچولو که دختر بودن و بغل حسین و نادر صدای نوشین و د

 !های خسته پدر! صدای قدمکردنمیداشتن گریه 

 !چهار سال اندازهبهنوشین و دآلرام رو محکم تو بغل گرفتم،

رو به روی آقاجون ایستادم و به پاش افتادم و گرد کفشش رو بوسیدم،با دیدن چهره و کمر 
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 !غضم گرفتته اش مردونه به و شکسخمید

 !دستم رو گرفت و بلندم کرد

بانو دختر دآلرام رو حسین و نادر رو هم سخت در آغوش گرفتم و نورا دختر نوشین و ایران

 .کردنمیبوسیدم که خیلی خوششون نیومد و احساس غریبی 

 !سوار ماشین شدیم و به سمت خونه حرکت کردیم

 آوردهتازه بیناییم رو به دست شد،انگار  جورییهبلند حالم های اختمونو س هاماشینبا دیدن 

م.خیلی وقت بود که شیراز رو ندیده کردمینگاه  هاخیابونبودم،به حالت عجیب و غریبی به 

 وچروکچینچهل سال گذشت و موهای دودی و کم پشتم، اندازهبهبودم.چهار سالی که 

 !این مهم باشنصورتم،ریش و سبیلم می تونست شواهد خوبی برای 

ای که وقتی آخرین بار ازش رفتم بیرون وجود و حضور حاج خانم رو به خونه رسیدیم.خونه

داشت،شادی و گرمی داشت،عشق داشت اما حاال بعد از چهار سال هیچ کدوم از ایناهارو 

نوار مشکی دیدم با شرمندگی سرم رو پایین انداختم و  هینداشت.. وقتی قاب عکس حاج خانم با 

 .از کنارش رد شدم

که بخندم و گرم بگیرم،خستگی چهار سال دوری از تنم در بره  کردنمینوشین و دآلرام هرکار 

ناهار خوردیم چند دقیقه بیشتر نتونستم شلوغی و سر و  کهاینولی خیلی هم موفق نبودن.بعد از 

اتاقم.اتاقی که  و از جمعشون عذر خواهی کردم و رفتم داخل کنمتحملصدای حاکم بر خونه رو 

 ..مشخص بود گرد گیری و نو و نوارش کرده بودن

 !م و می فرستادم به هواکردمیروی تخت دراز کشیدم و سیگاری روشن کردم،بغضمو دود 

تقه ای به در خورد و نوشین داخل شد،با لبخند بهم نزدیک شد و گفت:داداش چرا اومدی تو 

 نه؟اذیتت می ک هابچهاتاقت؟ نکنه سر و صدای 

 .گفتم بیام بخوابم مدومینه.خوابم _

نگاهی به سیگار تو دستم انداخت و با ناراحتی گفت:از سیگار روشنت حرفت رو باور 

 ..کنم؟سیگاری نبودی

 .خوابمتموم میشه و می اآلنولی شدم._

 .که می خوای هر طورباشه _

 ..کنارم خم شد و صورتم رو بوسید

 .اتاومدی به خونهدلتنگت بودیم.خوش  نمی دونی چقدر_

 .ای که مادر نداشته باشه خونه نیستخشک و سرد گفتم:خونه

خدا رحمتش کنه.چقدر منتظر این روز بود..حتی نذر کرد وقتی آزاد بشی از اول محرم تا _
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 !سیزدهم غذا نذری درست و بین فقرا پخش کنیم

 ..دیگه بیشتر از این تحمل نداشتم

 .کمتری بیاد؟می خوام بخوابم میشه پرده اتاق رو بکشی تا نور_

 !حرفی پرده اتاق رو کشید و رفت بیرون هیچبی

 .!دوست داشتم دوباره به زندان برگردم و به قفسم پناه ببرمدادمیچقدر این آزادی آزارم 

ا هم و باعث و بانی تموم این اتفاقکشیدمیمن با کوله باری از درد و قفس درونم داشتم زجر 

تجربه کرد،حس هایی که در کنار  با من.کارهایی که کردمیشت عشق بازی کنار یکی دیگه دا

ن!چه تمیز دادمی. باید اسکار رو به اون کردمیمن داشت رو با یکی دیگه داشت از اول بازی 

 !و وارد نقشش رو بازی کرد،هم برای من هم برای نفر دوم،خدا به داد نفر سوم برسه

دیدم هنوز نوشین و دآلرام خونه هستن و نرفتن. دآلرام رو که از خواب بیدار شدم  بعدازظهر

خاک  دقیقا  صدا کردم و گفتم: می خوام برم دارالرحمه)قبرستان شیراز( مامان رو کجا 

 !کردن؟یادم نیست

 .آماده میشم خودم می رسونمت اآلنصبر کن _

 ..نه،نمی خواد!آدرس رو بگو_

ونی دبرگشتم و به دآلرام گفتم: تو می دوبارهآدرس رو که گفت رفتم سمت در خروجی خونه که 

 !محسن رو هم کجا خاک کردن؟

 خوای چیکار؟با تعجب گفت:اون؟ قبر اونو می

 دونی یا نه؟جاشو می_

 خب آره..ولی قبر اون به تو چه ربطی داره؟_

بهش رفتم و متوجه شد حق سئوال کردن رو ازم نداره. بین شک و تردید آدرس  ایغرهچشم 

 .و هم داد؛هر چی آقاجون اصرار کرد که تنها نرم ولی قبول نکردماون ر

 !تاکسی شدم و خواستم بره دارالرحمه هیسر خیابون سوار 

 !گذشت راننده تاکسی گفت:داداش اولین باره اومدی شیراز؟ ایدقیقه چند

 برگشتم سمتش و گفتم:چطور؟

ی هر. وقتپات رو گذاشتی تو این ش،انگار اولین باره کنیمیجور خاصی به شهر نگاه هآخه ی_

خوای شیراز گردی کنی شماره موبایلم خوای بری قبرستون؟؟ اگه میاولین بار اومدی چرا می

 .رو بهت بدم هر جا خواستی بری خودم ببرمت

 .شیشه رو کشیدم پایین و به بیرون نگاه کردم

 !زندان بودم_
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 با تعجب برگشت سمتم و گفت:زندان؟!چرا؟

 !شو دادم و رفتمهم سئوال نپرسید.وقتی رسید کرایهم.دیگه جوابش نداد

م تا تونستم مادرم رو پیدا کردمیکردم و به نوشته های روی قبور نگاه  رویپیادهدو دقیقه 

هام جمع شد.. یاد روز خاک سپاریش افتادم. با م شل شد،لبم می لرزید،اشک تو چشمکنم..زانوها

اومدم سرخاکش!بدترین روز زندگیم بود،حتی بدتر از  عتیک ساخفت و خاری از زندان برای 

 ..زمانی که محسن ُمرد و حتی بدتر از روزی که برگه درخواست طالق رو امضاء کردم

پیشت،بلند  خانم جون..خانم جون..اومدم.پسرت اومده پیشت،پسرت بعد از چهار سال اومده_

به خونه میومدم اگه خواب بودی هم چقدر پیر شده..بلندشو...هر وقت  شو..بلند شو نگاهش کن

 همهینا،حاال چرا بیدار نمیشی؟؟چرا بلند نمیشی؟؟؟بلندشو لعنتی...بلندشو تحمل شدیمیبیدار 

عذاب وجدان رو ندارم...تحمل نبودنت رو ندارم....پاشو دست مهربونت رو رو سرم بکش و 

ته داش ه باید عذاب وجدانبگو منو بخشیدی،بگو که فقط واسه چهار سال خوابیدی...چقدر دیگ

هات رو باز کنی؟؟؟مگه تو علیرضا رو دوست نداشتی؟؟؟مگه باشم تا منو ببخشی؟تا چشم

؟؟؟حاال چرا تنهام گذاشتی و کنیمیی وقتی از پا افتادی میای پیش من زندگی گفتمین

نم رفتی؟!پاشو و بهم بگو آشتی کردی....حاج خانم امروز رفتم خونه ولی نبودی.. حاج خا

آقاجون تو نبودت خیلی پیر شده بهش نگاه کردی؟؟به بی مادری دآلرام و نوشین نگاه کردی؟؟؟ 

تو چشم هاشون نگاه کنم!من بی مادرشون کردم من یتیمشون کردم...بلند  کشممیحتی خجالت 

 جون من....چرا رفتی؟چرا؟؟؟؟ تو روجون تک پسرت، تو روشو،

 ...م ولی بیدار نشد،بلند نشد!منو نبخشیدم،قسمش دادکردمی،التماس زدممیزجه 

سنگ قبرش رو بغل گرفته بودم و هر چی بهش گفتم بلندشه،مثل همیشه دستشو بین موهام بذاره 

و باهام حرف بزنه،گوش نکرد! ازم دلخور بود!حق داشت،من باعث شدم قلبش بگیره و تموم 

 !بشه

 !قبر محسن دو ساعتی کنارش موندم و ازش خداحافظی کردم..رفتم سمت

ده دقیقه طول کشید تا پیداش کنم. کنارش نشستم و باهاش صحبت کردم،ازش خواستم منو 

ببخشه،که ناخواسته زندگیش رو گرفتم و راهی سینه قبرستونش کردم،ازش خواستم از گناهم 

 !بگذره و کمتر به خوابم بیاد

 ..اون شب شوم برام مثل روز روشن شد

شماره ناشناسی بهم زنگ زد و گفت  هیتا  دادمیجواب ن زدممیهر چی به گوشی مهتاب زنگ 

اگه می خوای زنت زنده بمونه باید به آدرسی که میگم بیای.عصبانی بودم،خشم کورم کرده بود 

در واقع عشق کورم کرده بود!رفتم،به آدرسی که گفته بود رفتم،مهتاب دست بسته با صورت 
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بشم ولی محسن تفنگ داشت و تهدید کرد اگه نزدیک خونی رو زمین افتاده بود،خواستم نزدیک 

کنه،باهم گالویز  آبروبی ما رواومده که ،م می کشتش،گفت واسه انتقام اومدهبش

بکشمش،هر چقدر خشم کورم کرده بود_عشق کورم کرده بود  خواستممی،نه نخواستممیشدیم،ن

رو برد سمت خودش و فشار ولی باز هم نمی تونستم ماشه رو بکشم! دستم رو ماشه بود تفنگ 

داد!گفت نمی ذارم خوشبخت بشید! خودش رو تموم کرد. بردیمش بیمارستان ولی زنده 

نموند،ولی مادرم دق کرد،ولی حکم قصاص برام صادر شد...ولی....آه،ولی مهتاب تهش بهم 

 !و رفتکرد خیانت 

 !ی بازی مهتاب بودیممن و محسن بازنده

 ...،بدنش حرارت داشتکشیدمیای که نفس بودم!مردهی زنده ردهمحسن مرد و من م

یای مردگان نداشتم! تاریک شده بود،هیچ ترسی از دن کامال  ولی هوا  شددونم ساعت چند نمی

 !ها بود!از آی و هویی که داشتنترسم از زنده

 رم..چقدر سیگاکردمیها رو یکی پس از دیگری رد رحمه بیرون اومدم و پیاده خیابوناز دارال

 !ولی هرچی که تو پاکت بود تموم شددونم نمی،دود کردم

 .سوار تاکسی شدم و راهی خونه شدم

 ..وقتی به خونه رسیدم اف اف رو فشار دادم و صدای نوشین رو شنیدم

 کیه؟_

 .باز کن_

 با صدای بلندی گفت:علیرضا؟؟تویی؟معلومه کجا بودی؟

 .خشک گفتم:باز کن طورهمون 

 !ه شدم.همه بودندر باز شد و داخل خون

 هات خاکیه؟راب گفت:داداش کجا بودی؟چرا لباسدآلرام با اضط

 رفتی؟؟ خبربیآقاجون:دعوا کردی؟؟چرا 

 تو رو؟؟ حتی اومدیم دارالرحمه ولی کنیممیگی سکته ین:داداش دلمون هزار راه رفت نمینوش

 .پیدا نکردیم

ون خیلی نیاز نداره،بهتره تا بخوای حسین:علیرضا اگه ماشین الزم داری مال نوشین رو بگیر،ا

 ...شده تربزرگخودت بری،شیراز 

باکس  هیاعتراض و سئوال کردن به نادر ندادم و گفتم:اگه زحمتی نیست  یدیگه اجازه

 !کسی نیاد لطفا  سیگار...برام بگیرید.من میرم تو اتاقم 

لباس های چهار سال پیش دوباره به اتاقم پناه بردم،لباسم که خاکی شده بود عوض کردم،هنوز 
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 !البته گشادتر،قدیمی تر شدمیاندازم 

وی د.گذاشت رو سینی غذا وارد ش خواستممیباکس سیگاری که  هیده دقیقه نگذشت که نادر با 

 ای نیاز نداری؟زمین و گفت:چیز دیگه

 .نه_

 ...راستی_

چی بگه  استخومی کهایننگاهش کردم ولی حرفش رو خورد و رفت بیرون. بی اهمیت به 

 !نفس خوردم هیلیوان آبی که تو سینی بود برداشتم و 

  

                       ************************************ 

پنج هفته از آزادیم گذشته بود ولی جز اتاقم و دارالرحمه هیچ مسیر جدیدی رو طی 

تر راهی خونه هاشون زود شممیدونستن با شلوغی اذیت م.نوشین و دآلرام که میکردمین

 !شدنمی

تر آرومی زندون تنگ شده بود،دلم برای بندی که بودم تنگ شده بود! اونجا هابچهدلم برای 

 هی،شلوغ نبود،ماشین نبود،ساختمون بلند نبود،دل بی صاحبم هوای ترسیدممیبودم،از چیزی ن

 .شدنمی!لعنت به دلم که حرف آدم حالیش کردمیآدم خیانتکار رو ن

رو بهم  چیزهمه هاکتابارسا دو سه بار به دیدنم اومده بود و از کارهای مغازه و حساب پ

بود اما تو زمانی مال من بود و از صفر تا صدش زحمت و دست رنجم  هی،مغازه ای که گفتمی

 !های داییم و پارسا هنوز کرکرش پایین نیومده بوداون چهار سال با زحمت

،اما همچنان بهم وفادار موند و تو بود  خودش زندگی مستقلی ساخته و برای کردهازدواجپارسا 

اون چهار سال فقط دستمزد خودش رو برمی داشت و حق من رو به حسابی که به اسمم بود 

و کارت اعتباریمم که پیش خودش بود به آقاجون داده بود..پسری که از هجده  کردمیواریز 

د دادم،بهش اعتبار بخشیدم!تونست دست خانوادش رو سالگی اوردمش کنار خودم و بهش کار یا

بگیره و تکیه گاهشون بشه،تشکیل خانواده بده!اون بهم وفادار موند ولی کسی که بخاطرش 

 !خودم رو به آب و آتیش زدم که بهش برسم و براش قاتل شدم خیانت کرد و رفت

بی رگ و ،ذات آدم بی نامدم بود،حتی تو اصالت به فامیل و اسم و رسم نبود،اصالت تو ذات آ

 !ریشه

 ترنزدیکچند قدم بهش  دادمیداخل خونه آب  هایگلاز اتاق اومدم بیرون آقاجون داشت به 

 ..شدم

 آقاجون؟_
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 سرش رو بلند کرد و گفت:بله؟

 پول دیه رو چجور جور کردید؟_

 !چطور مگه؟یهویی به این فکر کردی_

ه ب اصال  تون بپرسم!وقتی که تو زندان بودم مناسب از وقتهی خواستممیذهنم درگیر بود _

 .م و حال و حوصله نداشتم که ازتون بپرسمکردمیفکر ن چیزهیچ

و نادر  که حسین آوردیم کم کمنصفش از پارسا گرفتیم نصفشم پس انداز من و حاج خانم بود.ی_

 .دادن

 .پس باید بهتون پس بدم_

 .کردیممی کاری هربا جدیت گفت:تو بدهکار نیستی. برای آزادیت 

ی اکه توان پرداختشم ندارم.چرا خونههستم  هاخیلیپوزخندی زدم و گفتم:تا آخر عمر بدهکار 

 که خریده بودم رو نفروختید؟

 .اون خونه تو بود دوست نداشتیم بهش دست بزنیم_

 زمانی...)حرفم رو خوردم(کلیدش کجاست؟ هی_

 پیش من.می خوای؟_

 .اگه میشه_

 .بهم داد.ازش تشکر کردم..خواستم برم بیرون آوردکلیدی رو  رفت داخل اتاق و

 میشه سوییچ ماشینتون بدید؟_

 کجا؟_

 .ام بشهزمانی قرار بود خونه هیای که به خونه_

 .ازش گرفتم و تشکر کردم روماشینسوییچ 

 .اگه دیر اومدم یا برنگشتم نگرانم نشید_

 رانت نشیم؟موبایل نمیگیری تا جایی که میری ما نگ هیچرا _

 ..حال و حوصله هیچی ندارم فعال  نترسید هیچ اتفاقی برام نمیوفته. _

م که با خونه خالی از کردمیازش خداحافظی کردم و راهی شدم.تو مسیر همش به این فکر 

وسایل رو به رو میشم اما وقتی رسیدم و داخل شدم با نهایت تعجب دیدم تمام وسایلی که خانواده 

گلدون هم کم نشده!خیلی نگذشت که تعجب جای خودش رو  هین هنوز بود،حتی مهتاب چیده بود

خاطره از اون به سیم آخر زدم. کارش برام پر از عالمت  همهاینبه عصبانیت داد و از دیدن 

زندگی جدید رو شروع کنه پس چرا  هیسئوال تو ذهنم ایجاد کرد.اون که طالق گرفت و رفت 

لی نکرده بود؟از شدت عصبانیت چند گلدون و دکوری که روی جهازش رو نبرد و خونه رو خا
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 !اُپن بودن رو پرت کردم و به دیوار زدم.رفتم به اتاق خواب

با دیدن گیس مویی که روی تخت بود از خودم بیخورد شدم و گیس مو رو گرفتم از هم بازش 

 ...کردم و همه جای اتاق ریختم

 ..دستم بود روی زمین نشستم و چند تار موهاش هنوز تو

خاطره از خودت  قدرایناز جونم چی می خوای؟؟چرا راحتم نمی ذاری؟؟چرا نمیری؟؟چرا _

گذاشتی؟تو که می دونستی دیونه موهات هستم چرا گیس موهات رو برام به جا  جایبه

گذاشتی؟تویی که دوستم نداشتی،تویی که رفتی...ازم چی می خوای؟داری تو بغل یکی دیگه می 

به جون من آتیش می زنی؟؟!چه مرگته؟؟ دیگه دنبال چی هستی؟دیگه چی  طوراین خوابی ولی

 !!رو می خوای ازم بگیری؟

زمین.. پاکت سیگارم  روآدموقتی به خودم اومدم دیدم صورتم خیس از اشک شده و بی حال افت 

رو سیگار تا بسوزن!  گرفتممینخ سیگار روشن کردم،تار موهاش رو  هیرو باز کردم و 

 !خاطره و درد راحت بشم همهاینبسوزن تا راحت بشم!از 

 .ساعت سه صبح بود که از خونه اومدم بیرون و راهی خونه پدرم شدم

 

 !فردای اون شب وقتی دآلرام اومده بود بهش گفتم:چرا خونه خالی نشده؟

 با تعجب گفت:کدوم خونه؟

 .جاشهها سر مام وسیلهای که خریده بودم.دیشب رفتم دیدم تخونه_

 !آره..خالی نکردن_

 ها چه ربطی به خونه من داره؟؟مگه ما گداییم که اونهارو بخشیدن؟اون وسیله_

نمی دونم چرا خالی نکردن.دو بار هم از طریق مادر بهشون رسوندیم ولی نیومدن دیگه ماهم _

 .اهمیت ندادیم

 .ارو ببخش بده برههاگه نیازمندی سراغ داری اون_

 .که مال ما نیستن هاولی اون وسیله_

 .زنممیمستقیم بهش نگاه کردم و گفتم:ولی تو خونه من هستن.یا میدی به یکی یا آتیششون 

 خوای خونه رو بفروشی؟کاری کنم.مگه تو می همچنینتونم داداش من نمی_

 .اش کنم خودم برم داخلشخوام تخلیهخوام بفروشم؟ میکی گفت می_

 پس آقاجون چی؟_

 .تیدتو و نوشین هس_

خوای آقاجون رو تنها بذاری؟نکن علیرضا!به خدا این بعد از چهار سال اومدی حاال می_
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 م گناه داره،چقدر تنهایی چقدر درموندگی رو می تونه تحمل کنه؟ه پیرمرد

 .با کالفگی گفتم:خب بسه.احساساتی شدم

 ؟کنیمیهنوز بهش فکر _

 به کی؟_

 ..من من کنان گفت

 ...اآلندونی  مه..تاب...به مهتاب!می_

 .از جام بلند شدم و با عصبانیت سرش داد زدم

بر خ کهاینبه  کنممی؟؟آره بهش فکر کنممیبهش فکر  گهمی.کی آوردیغلط کردی اسمش رو _

که خدا تقاص کارهایی که باهام کرده رو  کنممیبدبختی و آوارگیش رو بشنوم.به این فکر 

 .کلمه بشنوم هیخوام ازش نمیاری! نمیاسمشو  وقتهیچ،وقتهیچسرش بیاره.دیگه 

 .با ترس و ناراحتی گفت:ولی من..من منظوری نداشتم

 !یبی منظور حق نداری اسمش رو بیار چه با منظور چه_

 .منتظر جواب نموندم و به اتاقم رفتم

له فاص هافرسنگ گفتمیو به خواهرهاش کمتر از گل ن خندیدمیاز اون علیرضایی که همیشه 

کم طاقت،عبوس،عصبی،درمونده و کالفه! که همه این هارو از دختری به اسم داشتم. 

 ..کار بهم رسیده بودمهتاب،مهتاب خیانت

 

 ردهگیرکام نگذشته بودم و تو تاریخ زندگیم ن ولی من از گذشتهگذشتمیو ماه ها داشتن  روزها

 .بودم

تنهام بذارن و دورم رو شلوغ چندین بار طاها و مهدی به دیدنم اومدن ولی ازشون خواستم که 

 ..نکنن

در آخر قبول کردم که کنار آقا جون بمونم و ازش جدا نشم ولی دیگه پام رو به اون خونه 

 !مویی که ریخته بود رو ببینم تارهاینذاشتم،نمی تونستم اون وسایل و 

و تحمل  کردمیهای قدیمی خیلی اذیتم دارغازه رفتم ولی برخورد بقیه مغازهچندین بار به م

سپرده بودم به پارسا و خودم از دور مدیریت  کامال  رو نداشتم. مغازه رو  ونشسنگین  هاینگاه

 !مکردمی

 !رفتم به کوچه خونه پدر مهتاب چند بار

 !اونو با شوهرش ببینم خواستممی

 !ولی ندیدم
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 !روشن نبود و روشن نشد وقتهیچالمپ اتاقش 

 !اقش تاریک بودالبد عروسی کرده بودن که همیشه ات

ر نظر زی شدمی ونشهایی که به خونه وآمدرفتاز صبح تا شب تو ماشین نشستم و  باریکحتی 

گرفتم،خواهرش رو دیدم،پدر و مادرش که پیر شده بودن دیدم ولی خودش رو،شوهرش رو 

ی خوشبخت و راض قدراینگرم زندگیش بود  قدراین!زدمینه،ندیدم!البد دیر به دیر بهشون سر 

 !متنفر بودم،حتی از خواهرزادش ونشبه خانوادش سر بزنه.از همه  کردمیبود که وقت ن

هاشو نبینه ولی حاال پدر و مادر اون با خوشحالی داشتن نوه اون باعث شد مادرم دق کنه تا نوه

 !کردنمیداری 

که  تما  حخیلی بچه دوست داره، گفتمیشده باشه؟یادم اومد که  داربچهیعنی ممکنه خودشم 

 تر نشن؟؟؟؟؟چرا باید خوشبختگرفتمیه! چرا باید این نعمت رو از خودش داربچه

 

هشت ماه از آزادیم گذشت و ماه محرم شروع شد! قرار بود نذر حاج خانم رو ادا کنیم.  دقیقا  

-میوگرنه ن دممینزدیکان خبر ندید که بیان اجازه پخت و پز رو  شرط گذاشتم اگه به فامیل و

به غذای نذری که  بارمیکبرای اجابت نذر نداشتم و اون سیزده روز  خوشیدلم. هیچ ذار

حاج خانم بود،شاید  به خاطر مکردمیلب نزدم و تنها دلیلی که کمکشون  کردیممیدرست 

 .....شاید..شایدشدمیو عذاب وجدانم دورتر  شدمیاز بار گناهم کم  طوراین

 

. به مکشیدمیتر نفس و هیئت حالم بهتر شده بود و راحتینه ماه محرم و صفر با رفتن به حس

ریبه غ خواستممیقاتل هستم!  هیبدونن  خواستممیکه نمی شناختم!ن رفتممیحسینه و هیئتی 

 ...بمونم

ازدواج کنم غیر مستقیم به گوشم  کهاینماه صفر تموم شد خبرهایی مبنی بر  کهاینبعد از 

م رفته ه مون بودن و آقاجونروز نوشین و دآلرام خونه هی کهاینتا ولی اهمیتی ندادم  رسیدمی

 !بود کتابفروشی

منم خودمو به  کردنمیاول کلی از دوست هاشون و بعضی دخترهای فامیل تعریف و تمجید 

 ..کری زده بودم

 !هامون رو باال بزنیمبرات آستین کمکمنوشین:داداش دیگه باید 

 فتم:بله؟با جدیت بهش چشم دوختم و گ

 !داداش بیشتر که نداریم می خوایم تو لباس دامادی ببینیمش هیدآلرام:خب ما 

 .الزم نکرده شما فکر من باشید_
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پسری ازدواج  چنینهم بانوشین:داداش تو که هزارماشاهلل همه چی تمومی،هر دختری آرزوشه 

 ..از خداشونم باشه بخوان زن داداشم بشن اصال  کنه 

 !تم و گفتم:نوشین!بسهبهش رف ایغرهچشم 

 اصال  !ولی هزار ماشاال هاشدهگفت:داداش سی و هشت سالت  دآلرام با لحن شوخی و نرمی 

زود موهاشون سفید میشه تازه بهت نمی خوره.یکم موهات سفید شده که این طبیعیه مردها 

 ...ترم شدی..هر کی رو خودت انتخاب کنی ما میریمجذاب

زه بریزی که خیلی بی م قدراینخواد بده و با عصبانیت گفتم:نمی ادامهاجازه ندادم حرفش رو 

خوام زن نگیرم می خوام که عمر نکنم.می اصال  خوام که سی و هشت سالم نباشه مزه میشی.می

اون وقت باید کی رو ببینم؟؟چرا دست از سرم برنمی دارید؟یکم راحتم بذارید.چطوری باید بگم 

چطور بگم تنهام بذارید؟؟بابا شورش رو دراوردید مگه خودتون که به محبتتون احتیاج ندارم؟

ترسید برم دنبالش و اونو هم بکشم؟یا می ترسید ید؟ هشت ماهه ولم نکردید نکنه میزندگی ندار

 !دروغ بهم می خوره همهاینهای الکی،از محبت همه اینخودکشی کنم؟؟ حالم از 

رو ازم نداشتن سرجاشون خشکشون زد و  هاییحرف همچنیننوشین و دآلرام که انتظار شنیدن 

 ..حرفی نزدن

 ..و از خونه زدم بیرون کردمیام عصبی بودم که هوای خونه داشت خفه قدراین

 

های خواهرام جواب محبت طوراینتلخ و بد اخالق بشم، قدراینخدا لعنتت کنه که باعث شدی 

 .بدم و بهشون بد کنم

ین و نه دآلرام به خونه مون نیومدن که در آخر خودم رفتم بعد از اون روز سه روز نه نوش

 !درآوردمپیششون و از دلشون 

دی به سر توجهبیبه چند عابر پیاده برخورد کردم، کهاینبه  توجهبی.زدممیتو خیابون ها قدم 

 ..هوا و لرزیدن بدنم

و زندان شهروز با ای که بارها ترانهم،تکردمیمتن آهنگ معین رو زیر لب برای خودم زمزمه 

 ..سوز دلش می خوند و حرف دل منم بود

 برای من نوشته

 ها گذشتهگذشته

 هوس بود هاقصهتمام 

 برای او نوشتم

 برای تو هوس بود
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 ولی برای من نفس بود

 کاشکی خبر نداشتی

 دیونه نگاتم

 مشت خاک ناچیز هی

 ای به زیر پاتمافتاده

 کاشکی صدای قلبت

 نبود صدای قلبم

 نگفته بودمکاشکی 

 تا وقت جون دادن باهاتم

 نوشته ، هرچه بود تموم شد

 نوشتم ، عمر من حروم شد

 یادم ای زرفته نوشته ،

 نوشتم ، شمع رو به بادم

 نوشته ، در دلم هوس مرد

 نوشتم ، دل توی قفس مرد

 کاشکی نبسته بودم

 چشم هاتزندگیمو به 

 کاشکی نخورده بودم

 به سادگی فریب حرفات

 من که آسونلعنت به 

 به یک نگات شکستم

 به این دل دیونه

 راه گریزو ساده بستم

 

 !تکراری،ماه ها تکراری هاهفتهتکراری، روزها

 !چهارمین سالگرد حاج خانم هم رسید

حالم بد شد و به خاک  دوبارهچهارمین سال نبودنش رسید و داغ دلم دوباره تازه شد،

 !به دادم برسه ولی بلند نشدافتادم،دوباره التماسش کردم بیدار بشه و 

بهشون و حتی جواب ندادن به سالمشون برای مادرم  توجهبیهای نزدیک بودن ولی فامیل
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 کهاینها چطور نفرینم کردن و بدون روز خاکسپاری همین رهنمییادم  وقتهیچعزادری کردم..

هوام  یک ساعتکه طاها و مهدی چطور تو همون  رهنمیتسلیت بگن از کنارم رد شدن!یادم 

ی هیچ کس هابدی_کنممین،خوبی های هیچ کس رو فراموش ندادمیرو داشتن و بهم دلداری 

 !کنممیرو فراموش ن

ن از دارالرحمه برن ولی بهشون گفتم من میمونم و بعد خواستمیام مراسم که تموم شد خانواده

 .خودم میام

ثل زمان بچگی که هر وقت از کسی یا یک ساعت کنار مادرم نشستم و باهاش درد و دل کردم،م

م.ازش خواستم منو ببخشه،به کردمیپیشش و باهاش صحبت  رفتممیم شدمیچیزی دلگیر 

خوابم بیاد و بگه حاللم کرده،ازش خواستم که از خدا بخواد به آرامش برسم و آرومم 

 ..اشته باشمکنه.خواستم به خدا بگه بهم رحم کنه و تا وقتی که زندم بتونم خواب راحتی د

خواستم از دارالرحمه خارج بشم ولی دلم نیومد که نرم پیش محسن و براش فاتحه نخونم. با 

-ما دلم براش می سوخت و اونو بزرگاون ماشه رو فشار داد و زندگیم زیر و رو شد ا کهاین

 ...دونستمترین بازنده زندگی می

قدر دونم چم..نمیکردمیفکر ن چیزهیچه م و بکردمیفکر  چیزهمهکنار قبرش نشسته بودم و به 

 ..گذشت که سایه دو نفر رو احساس کردم

با نزدیک شدن و دیدن پدر و مادرش از جام پریدم و یاد روزهای دادگاهی میوفتادم که چطور 

 زاهم جوونشون رو  و با تعریف کردن اون شب به گریه و زاری میوفتادن..اونا کردنمینفرینم 

واضحه رنگ خیلی تعجب کرده بودن و  کامال  دیدنم  با و داغدار بودن.. بودن داده دست

نبود قاتل  هضمقابلهم برای چند لحظه مات موندن..شاید براشون  صورتشون عوض شد,اونا

پسرشون اومده سر قبرش,شاید از گستاخی و وقاحتم عصبانی شده بودن..از شدت خجالت و 

 !هام رو سریع کردم و دور شدمگذشتم. قدمردم و از کنارشون شرم سرم رو بلند نک
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 32فصل

 :مهتاب

 

رد میشه و به راهش دامه می ش گه آدم هم روبروش باشه ازوقتی قطاری در حال عبور هست ا

زمان برای  وقتهیچثانیه ها نمی ایستن، وقتهیچدر حال گذر،،بود طورهمینده!زندگی ماهم 

 !کسی توفق نمیکنه

ن و این حال ماست که طوالنی یا سریع گذرمیکه خوشحال و یا ناراحتیم  طورهمون ثانیه ها 

 !که در حال گذر هستن کنیممیاحساس 

خوب هم بودن  هایآدممثل زندگی من که به آهستگی و کندی در گذر بودن،روزهای خوب بود،

 !تلخه گهمیاما کسی که سرماخورده باشه بهش عسل هم بدن 

 !ندگی باعث شده بود مزه دهنم تلخه،تلخ بشهمن بیمار بودم،ز

 ..یک سال دیگه هم از سفرم به غربت گذشت

بود و با خودم به یدک نکشیده بودم,ولی با تموم  شده تمامام خوب بود,اگه گذشته چیزهمه

 ..هاش برام شیرین بودو تلخی هاسختی

خاطره،به آینده  همهاینتم تونسیام بودن! چطور مذشته عاشق شدنم بود،عشقم،خانوادهتو گ

 نکشونم و فراموش کنم!؟

گردهمایی برای خیرین  بهه بود که شدمینزدیک و صمی قدراینام با خانواده گنجان رابطه

سراسر کشور برگزار شده بود و پدر گنجان که از خیرین معروف زاهدان بود و به اون 

 .ی به اون مراسم برمگردهمایی دعوت بودن خواست به همراه خودش و خانم امین
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 هیوقتی به تهران رسیدیم راهی هتلی شدیم که از قبل رزرو کرده بودیم.من و خانم امینی تو 

 !اتاق دیگه بود هیاتاق و پدر گنجان هم 

قرار بود سه روز تهران بمونیم و برگردیم.همون روز اول بعد از سه ساعت استراحت راهی 

م که بیش از دویست نفر خیر از سراسر ایران جمع ردکمیمحل برگزاری مراسم شدیم.باور ن

 همه این اصال  م کردمیشده بودن برای کمک کردن و رفع کمبودهای مردم کشورشون.تصور ن

شون کار و هاخیلیباکالس و اسم و رسم داری بودن،حتی  هایآدم،اکثرا  خیر وجود داشته باشه.

 ین مراسم اومده بودن..خارج از کشور بود اما برای برگزاری ا شونزندگی

ی بخشه باید اون رو به بقیه ببخش تجربه جدید و خیلی خوبی برام بود.وقتی خدا بهت نعمتی می

 !تا خدا هم بهت بیشتر بده

از شیراز خبر رسیده بود که پدرم حالش بده و چهار روز بیمارستان بستری بود.ریه هاش 

وز از طریق مهسا از حال پدر با خبر .هر رگرفتمیعفونت داشت و باید تحت درمان قرار 

 !م و دلواپسش بودمشدمی

ی و نامهربونی از خونه پرت کرد بیرون،بهم گفت دیگه دختری به اسم انصافبیمن رو با 

مهتاب ندارم و ازم عالم برائت می کنه ،مامان رو قسم داده بود که باهام هیچگونه تماسی نداشته 

 ...حتی یک تار مو هم ازش کم بشه خواستمیداشتم،دلم ن باشه ولی هنوز پدرم بود و دوستش

 .مراسم تمام شد به هتل برگشتیم و موقع استراحت با خانم امینی گرم صحبت شدم که اینبعد از 

ی خیلی دوستت داره که از توام خواست با ما بیای.تا حاال پیش نیومده که به یکی زوانشه آقای_

 !سمات و گردهمایی ها بیاداز کارکنان مرکز بگه به این مرا

 .کار و دست به خیری هستنی خیلی به من لطف دارن.آدم دستزوانشه آقای_

 .واسه توشه آخرتش می کنه. خدا بهش بیشتر بده_

 ابروم رو انداختم باال و با تعجب گفتم:توشه آخرت؟ هی

 !رت نیست؟آره..یعنی تو اگه کار خوبی انجام میدی یا دست به کار بدی نمیزنی واسه آخ_

ا اگه ب که با انجام دادنش احساس رضایت کنم و بهم آرامش بده.به نظر من کنممینه.من کاری _

ده به کسی دیگه آسیب نرسونه یا احساس گناه نکنه یعنی کار درست کارهایی که آدم انجام می

 ..رو انجام داده و بهشت درون آدمه.البته هر کس عقاید خودش رو داره و قابل احترامه

خیلی انگار حرفم به مذاقش خوش نیومد و گفت:اما اگه نماز و روزه نداشته باشی یا به فکر 

 .قیامتت نباشی که نمیشه.تو قرآن نوشته که باید اصول دین رو انجام بدیم

 خبر هاآدمگفتم:درسته. خدا از دل  حوصلگیبیرو نداشتم و با هابحث جوراینخیلی حوصله 
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 .داره

 صحبت کنه ولی کسی باتر و با زبون لبش رو خیس کرد،انگار دوست داشت روجوجمعخودشو 

 ..حوصله نداشتم اصال  

همینم تو کتابش به ما  به خاطرخدا از دل ما خبر داره و می دونه چی برامون خوبه چی بد _

 ...م و چی برامون خوبه،خدا کهکارکنیگفته چی

 .کر کردم گنجان هست ولی مهسا بودصدای گوشیم بلند شد و نگاهی به صفحه انداختم،ف

شکر کردم که از بحث خانم امینی نجاتم داد. ازش عذرخواهی کردم وچند قدم رفتم  خدا رو

 .اونورتر

 !الو؟سالم مهسا_

 .و محزونی گفت:سالم آرومبا صدای 

حالش خوب نبود.تعجب کردم،امکان نداشت وقتی بهم زنگ می زنه سر حال و پر انرژی 

 .نباشه

 ؟چرا صدات گرفتسخوبی؟_

..._ 

 حرفی نزد.با ترس گفتم:مهسا؟!عزیزم چت شده؟

_... 

 مهسا؟!باتوام.چی شده؟؟_

اش بلند شد،با ترس و اضطراب گفتم:مهسا چیشده؟؟چرا داری گریه گریه هقهقصدای 

 !کنممی؟؟؟حرف بزن دارم سکته کنیمی

 .اش بود..چند بار صداش کردم تا به حرف اومدو باز صدای گریه

 !بابا..مهتاب بابا_

 گفتم:بابا چی؟؟چش شده؟؟مگه حالش بهتر نشده بود؟؟؟ و دلهره با صدای بلند

 .با گریه گفت:حالش بده..خیلی...مهتاب بابا

ودم حال ب بد قدراینهام سرازیر شد،خانم امینی اومد کنارم ایستاد و ازم پرسید چیشده ولی اشک

 .که نمی تونستم جوابش بدم

 !منو عذاب نده قدرایندید گفتم:درست حرف بزن دارم دیوانه میشم.بین ترس و تر

اش خوب نیست.تحت مراقبت های ویژه هست. می خواد تر شد و گفت:بابا اوضاع ریهآرومیکم 

 و خداتو رببینه)دوباره به گریه افتاد(می خواد واسه آخرین بار ببینتت!مهتاب برگرد، تو رو

 .برگرد
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 بهم گفتی؟ اآلنای گفتم:کی حالش بد شده؟؟چرا و درمونده آرومبا صدای 

 ...خدا برگرد مهتاب.بابا چشم انتظارته تو روشد. جوریاینحالش خوب بود.امشب یهویی _

خدا هر اتفاقی افتاد بهم خبر بده و به فکرم  تو روفکری گفتم:میام. با اولین پرواز میام. هیچبی

 .م نذارخبربینباش!

 ..بیا.فقط بیا_

 ...م نذارخبربیقط میام.ف_

رو زمین افتادم و گریه کردم..پدرم حالش وخیم بود،داشت روزهای .باهم خداحافظی کردیم

 .منو ببینه،پس هنوز منو دختر خودش می دونست خواستمیآخرش رو میدید،

قتی ، ورفتممینزدیک سه سال دوری و پس زدن حاال قرار بود تو بدترین شرایط به دیدن پدرم 

چاره بودم.داشتم . درمونده و حالت زار داشتم.خیلی بیکشیدمیفس های آخرش رو که داشت ن

کاری از دستم بر نمیومد.هر چی تو سایت گشتم بلیط گیرم نمیومد،یا پروازها پر  م وشدمیکالفه 

 !بدی آب و هوا سفرها در حال کنسل شدن بودن به خاطربود یا هم 

ی گفتم که باید برگردم به زوانشه آقایاد.. به خانم امینی و خانم امینی اومد کنارم و بهم دلداری د

 !برگردم بعدا  من برم شیراز و ،دادن،قرار شد برگردن به زاهدانهم اجازه  شیراز و اونها

ی زاونشه آقایبرم به فرودگاه شاید بلیط لحظه آخری گیرم بیاد ولی خانم امینی و  خواستممی

 .بلیط گیرم میاد حتما  نذاشتن و گفتن صبح ساعت شش برم و 

،چندین بار به مهسا زنگ زدم و حال شدنمیو از استرسم کم  رفتممیکل شب طول اتاق رو راه 

 .پدر رو گرفتم ولی خوب نبود،باید زودتر خودم رو به شیراز می رسوندم

 که ه،خدایا!این چه دو راهی سختیهآبه شیراز پا نذارم.. وقتهیچتازه یادم اومد قول داده بودم 

 ..دی؟من که دیگه کاری نکرده بودم،من که بنده خوبی بودمبرام گذاشتی؟ چرا داری عذابم می

؛شاید روزهای آخرش بود و اگه فوت مرنکه به دیدن پدرم  شدمنمیم راضی کردمیهر کار 

 !بخشیدم بخصوص وقتی که خودش خواسته بود برگردمخودم رو نمی وقتهیچ کردمی

م برم شیراز،اونقدری بمونم که از خوب شدنش مطمئن بشم یا هم... ولی به در آخر تصمیم گرفت

 .مکردمیشیراز خداحافظی  از ازبهرحال بالفاصله برمیگشتم به زاهدان و 

 

 جلوترهای ساعت رو نمی تونستم عقربه زدممیتا ساعت پنج صبح بیدار بودم و هر چی زور 

 بکشونم!

 .مل کردم.آژانس گرفتم و به سمت فرودگاه حرکت کردمبا هر بدبختی که بود تا شش صبح تح

ه بوقتی رسیدم به فرودگاه به مهسا زنگ زدم و خبر دادم،ساعت شش و نیم صبح بود و بیچاره 
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 !کنممیمن بیدار مونده بود که کی پرواز  خاطر

و ر شده ن پگفتمی خواستممیرفتم سمت فروش بلیط و از هر شرکت هواپیمایی بلیط شیراز رو 

 !بلیط پیدا کنم نشد که نشد هیکه  زدممیجا نداریم!هر چی زور 

م قراره اتفاق بدی کردمیتو دلم آَشوب بود،خیلی بی قرار بودم. ته دلم می لرزید و همش حس 

ه حسم در ب توجهبینباید به شیراز برم،نباید سوار بشم ولی  گفتمیندای درونی بهم  هیبیوفته،

چیزی بشه و منتظر بودم،نمی دونم منتظر چی  هیم قراره کردمی. حس به در دنبال بلیط بودم.

متش برای قس هیبابا نبود،  به خاطراتفاقی بیوفته.. آشوبم فقط  هیم تا کشیدمیولی همش انتظار 

 چیزی بود که خودمم نمی دونستم.

 .ت بزنمذهنم بهم ریخته بود که حتی نمی تونستم چر قدراینخواب نرفته و خسته بودم اما  

 .دممیبلیط لحظه آخری ندارید؟ هر چقدر پولش بشه  هیشما  واقعا  خانم _

می پرسید؟ ما که مرض نداریم هواپیما  چند باراز پشت سیستم نگاهی بهم انداخت و گفت:خانم 

پره،اگه می خواید باید برای پرواز  کامال  خالی باشه و نخوایم مسافر سوار بشه! پرواز شیراز 

 !بلیط بگیرید،می خواید؟ ظهر از بعدهای 

 ینترنزدیک اصال  صبر کنم. ظهر از بعدتونم تا فگی گفتم:من خیلی عجله دارم نمیبا کال

 !پروازتون به شیراز کجاست و چه ساعتی؟

پرواز نیم ساعت دیگه تهران به یاسوج داریم  تریننزدیکنگاهی به سیستمش انداخت و گفت:

 ..ولی پره

 !ی پره پس چرا میگی؟؟!پرواز نزدیک و خالی دارید؟؟با عصبانیت گفتم:وقت

پشت چشمی برام نازک کرد و گفت:این چه طرز برخورده؟ ارث پدرتون که از من نمی 

خواید!بذارید حرفم تمام بشه بعد شروع به صحبت کنید. پرواز تهران_یاسوج یکی از 

گه ونید بریید.فقط تا اون موقع امسافرینش نیومده و اگه تا ده دقیقه قبل از پرواز نرسه شما می ت

 .وسیله ای دارید که باید تو قسمت باربری بره نمی تونید دیگه

شکر گفتم و با خوشحالی ساک دستیم رو باال گرفتم و گفتم:نه،من فقط همین ساک  خدا روتو دلم 

 .رو دارم

 !پس منتظر بمونید. سر ده دقیقه اگه نیومد شما باید سریع سوار بشید_

 پرداخت کنم؟ اآلناشه.باشه،ب_

نا مساعد بودن آب و هوا فکر کردن پرواز  به خاطرربع دیگه بگذره،شاید  هینه صبر کنید _

 !کنسله!شایدم بیان

 ..تو دلم دعا کردم و گفتم:هر کی که هستی کاش نیای و بذاری من جات سوار هواپیما بشم
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م ساعته ه چهارو با سواری ها یاسوج تا شیراز فاصله زیادی نداشت و می تونستم برم یاسوج 

 !منتظر بمونم بعدازظهربه شیراز برسم. بهتر از این بود که بخوام تا 

م،باید بیست دقیقه طاقت فرسا رو کردمیصندلی نشستم و ناخنم رو تو کف دستم فرو  هیروی 

 هجا بمونم از پروازی که معلوم نبود سوار میشم یا نه ب کهاینم. حتی از ترس کردمیصبر 

 ..سرویس بهداشتی هم نرفتم

چندین بار رفتم و پرسیدم که گفت نیومده.ربع ساعت مونده بود به هشت و رفتم پول بلیط رو 

 ..مکردمیپرداخت کردم ولی هنوز باید پنج دقیقه صبر 

ید شکر کردم که به دادم رس خدا روپنج دقیقه لعنتی هم گذشت و بلیطم رو گرفتم. با تمام وجودم 

لیط جور کرد.سریع رفتم سمت گیت و خواستم رد بشم که از بلندگوی اطالعات صدای و برام ب

، اول اهمیت ندادم و خواستم رد بشم،وقتی نمونده بود و گفتمیخانمی رو شنیدم که اسم من رو 

تکرار شد. با تعجب نگاهی ،دوباره همون صدا که اسمم رو گفت بلند بشه!اما خواستمیهواپیما 

 .انداختم و گفتم:اطالعات داره منو صدا میزنه به مامور گیت

 .اتفاقی افتاده و باید برگردید حتما  مامور:خانم اگه صداتون می کنن 

 .سوار هواپیما بشم اآلنولی من باید همین _

 !باید برید اطالعات!نمیشه_

فتم که گرذاری برم؟؟من بلیط بلند میشه میره چرا نمی اآلنبا صدای بلندی داد زدم و گفتم:میگم 

 .مشکلی ندارم

 .خانم هرچی بگید باز من اجازه نمیدم_

 !ی زمین بودمروآدمشانسی تو زندگیم نداشتم،بدشانس ترین  واقعا   

 کاریچههای محکم و سریعی به سمت اطالعات برداشتم،آخه از شدت عصبانیت و حرص قدم

 شده ستهبه باشه؟ولی پرواز داشته باشن؟یعنی ممکن بود که اون مسافره رسید با منمی تونستن 

 !تونست سوار بشه که؛اه،پس یعنی چی شده؟بود و نمی

اتاقکی نشسته بود بپرسم من مهتاب  هیبه اطالعات فرودگاه که رسیدم خواستم از خانمی که تو 

 ....شریفی هستم و چیشده که

 کی بود؟چقدر م،زل زدم،ساکم از دستم افتاد و بی جون شدم،اینکشیدمیخشکم زد،ُمردم،نفس ن

های تاریک شهر جا طراتم رجوع کردم..تو یکی از کوچهآشنا! کجا دیده بودمش؟؟! به خا

ی آشنا،همون قد ولی الغرتر و یکم خمیده،موهاش سیاه نبود،سفیدم غریبه هیگذاشته بودمش،

هاش اما خسته و بی فروغ،از لبخند و چشم ایقهوهنبود،دودی و جلوش یکم ریخته بود،همون 

 !هره بشاش و شادش خبری نبودچ
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 !علیرضا،علیرضا!علیرضا بود

 .ایستاده و قفل شده بودیم همرویرو به 

 !بعد از سه سال رو به روم ایستاده بود

!اما نه این واقعی دیدمیای بودم که سراب پلک زدم و سرم رو تکون دادم،تشنهچند بار 

 !بود!خیلی واقعی بود

 !کاری کنم اصال  ستم تونیک بشم،نمیتونستم نزدنمی

 !خودش بود واقعا  م دیدمیخواب ن

 !اون هم مثل من ایستاده و شوکه زده بود

 و نه می دیدممیو هیچ صدایی نه  کسیهیچدونم چقدر گذشت ولی دنیا برام ایستاده بود و نمی

،نفسم به فتدرد گر امسینهتند و محکم می تپید که قفسه  قدراینشنیدم..قلبم شروع به تپیدن کرد،

 !هام ریختنهام لرزیدن و اشکاره افتاد و احساس خفگی داشتم،لبشم

 !خودش بود واقعا  خودش بود!

ون کم که با تپیدن قلبش بدنم تک قدرایننداشتیم ولی همون فاصله رو هم کم کرد!  باهمفاصله ای 

آغوشش گم کم که تو  قدراینکم که حرارت نفس هاش گردنم رو گرم کرد، قدراین،خوردمی

 .شدم

 !علیرضا منو تو آغوش گرفت،بعد از پنج سال

دونستم تو کدوم سیاره ایستادم!گیج و گنگ،مبهوت و پر از دونستم تو کدوم دنیا هستم،نمیمین

 ..عالمت سئوال

 !تونستم حرف بزنمولی هنوز نمی

رانم؟ مگه ؟اونم ساعت هشت صبح! از کجا فهمیده من تهکردمیاون تو فرودگاه چیکار  اصال  

زندگی جدید  هیخوام شده بودیم؟مگه بهش نگفته بودم میاون شیراز نبوده؟مگه ما از هم جدا ن

مهتاب منو  گفتمی؟چرا بهم کردمیچرا تو آغوشش بودم؟چرا گریه  اآلنرو شروع کنم؟؟؟ پس 

 !رو فهمیدم چیزهمه گفتمیببخش،حاللم کن،من بد کردم در حقت!بهم 

 چه بدی در حقم کرده بود؟؟ چی رو فهمیده؟؟اون

 !از بغلم جدا شد و جلوم زانو زد و اشک می ریخت

رو فهمیدم...فهمیدم..فهمیدم تو بودی که منو نجات  چیزهمهمهتاب...مهتابم!منو ببخش،من _

 ...دادی..تو بودی

 .ش رو نشنیدمهاحرفباقی 

شت؟ من فقط به گنجان فهمیده بود ،ولی از کجا؟کی خبر دادلیل جدا شدنمون رو پس علیرضا 
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گفته بودم ولی گنجان که هیچ اسم و ادرسی از علیرضا نداشت پس چجور حقیقت رو فهمیده 

 !بود؟؟

 ...ای از اشک که کورم کرده بود رو پاک کردم و گفتم:تو..تو..اینجابا پشت دست هاله

و  رفت فروهاش تا مغزم هام رو گرفت،وای که چقدر دلتنگش بودم،گرمی دستبلند شد و دست

 .به آتیش کشوندم

رو  چیزهمهدونم...ب،علیرضا! دیگه تموم حقیقت رو میبین اشک و لبخند گفت:آره منم.منم مهتا

 .دونممی

 تو..چجور اومدی..چجور منو پیدا کردی؟؟_

 .مفصله..ولی مهم اینکه پیدات کردم_

 .م و هیچ کاری نمی تونستم بکنمکردمیهنوز با ناباوری بهش نگاه 

 ؟نمی شناسیم؟ خیلی تغییر کردم؟؟کنیمیرا اینطوری نگاهم چ_

 .تر فشرد و بهم شوک وارد شدی بازهم حرف نزدم.. دستم رو محکمول

 ؟؟؟کنیمیتو اینجا چیکار _

 .اومدم دنبالت_

 !دوری و ندیدن برگشته بود و اومده دنبالم؟ هاسالدنبال من؟بعد از 

 !دنبال من؟؟_

 .برگردونم.باالخره بعد از سه سال حقیقت رو فهمیدم تو روآره مهتاب.اومدم _

 ؟زنیمیراجب چی حرف _

 .رو برات بگم،توام باید بهم بگی چیزهمهجا  هیبیا بریم _

 .دستم رو گرفت و خواست بریم که خودم رو کشیدم عقب و گفتم:نمیام

  !با تعجب گفت:چرا؟

 .حرفی باهاتون ندارم: اخم کردم و با عصبانیت گفتم

 باهامون؟؟عجب گفت:با ت

 زدی؟ چرا بغلم گرفتی؟ دست همبه چه اجازه ب اصال  آره. _

 خواد ازمینم نمدورو می چیزهمهدهنم باز مونده بود و با تعجب بیشتری گفت: مهتاب من دیگه 

 .مخفی کنی

تر باید سریع دهمیشما جا موندم!پدرم داره جون  به خاطرچی میگید آقا؟؟!من از پروازم _

 !م رو به شیراز برسونمخود

آزادی من ازم جدا شدی و رفتی  به خاطررو می دونم. می دونم  چیزهمهمهتاب؟ دارم میگم _
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 !دیگه نمی خواد چیزی رو ازم مخفی کنی

 قدراینفرودگاه. شاپکافیاجازه جواب دادن بهم نداد و دستم رو گرفت و با خودش برد سمت 

و بیشتر از این تحمل  شدمیکنم.. سرم داشت منفجر  تونستم کاریگیج و گنگ بودم که نمی

 ..فشار و شوک رو نداشتم همهاین

همه خاطرات بغضم  یادآوریبهش خیره شده بودم،چقدر پیر شده بود،چقدر تغییر کرده بود! با 

 ..گرفت و گوشه چشمم خیس شد

 

 

 :علیرضا

 

 ..محسن ایستادمچند قبر گذشتم که با صدای پدر رو با قدم های سریع و تند از 

 !وایسا_

 .شد.سرم پایین بود و حرفی نزدم ترنزدیکبرگشتم سمتش،بهم 

 چرا اومدی سر قبر پسرم؟_

 .ناراحتتون کنم خواستممیکه سرم پایین بود گفتم:ببخشید. ن طورهمون 

 !خواستم برم که اینبار مادرش گفت:صبر کن..خیلی دنبال شما بودیم که پیداتون کنیم

 ن نگاه کردم و گفتم:چرا؟با تعجب بهشو

 .حالل کنید ما رومن من کنان مادرش گفت:

 حالل کنم؟ ور شمابا تعجب بیشتری پرسیدم:بله؟؟؟من 

 پدر محسن:میشه دو دقیقه باهات حرف بزنم؟

 .چیه هاحرفدونم منظورتون از این بله..ولی نمی_

نشستم و  ،دورترم پدر و مادرش کنار قبرش نشستن و شروع به خوندن فاتحه شدن،چند قد

 !بگن خوانمیمنتظر بودم ببینم چی 

برای رضایت خیلی زنت و خانوادت  پدرش شروع به صحبت کردن کرد:وقتی زندان بودی

فقط و فقط قصاص!داغدار بودیم و  گفتیممیمون ولی ما راضی نمیشدیم و میومدن خونه

گذشت تا دلمون به رحم  طورهمینانتقام خون پسرمون رو بگیریم.دو سال و نیم  خواستیممی

انگار بهشت رو براش داده  روز زنت اومد خونه مون بهش گفتیم رضایت می خوای؟ هیاومد،

ه .بهش گفتیم اگکنممیبودیم با خوشحالی گفت آره اگه رضایت بدید تا آخر عمر نوکریتون 

و از شیراز خوای باید دیه کامل رو بدید و از شوهرت که شما باشی طالق بگیری رضایت می
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 !نذاریشیراز  تو پابری،دیگه ام 

هامون رو قبول ز فکر کنم.دو روز بعد اومد و شرطبراش خیلی سخت بود گفت بذارید چند رو

نباید از این شروط  کسیهیچکرد،خالصه کنم سه شرط رو انجام داد و تنها شرطش این بود که 

ماه رضایت دادیم.. پول دیه رو گرفتیم با خبر بشه ماهم قبول کردیم.گذشت و بعد از چهار پنج 

که به زخم زندگیمون بزنیم ولی فلجمون کرد.پسرم مهران ماشین خرید ولی چند ماه بعد تصادف 

هرش نکشید شو یک سالکرد و فلج شده افتاده گوشه خونه،واسه دخترمون جهاز گرفتیم ولی به 

ندیدیم.آدرس خونتون پیدا  جز نکبت و بدبختی هیچی تا حاال. از اون روز آوردسرش هوو 

یم..باید حرفت رو باور کشیدمیخواستیم بیایم واسه حاللیت ولی خجالت  چند بارکردیم 

بدبخت  ما روحق تو و زنت  طوراین،تو محسن رو نکشته بودی!اگه کشته بودی کردیممی

 !حالل کن ما رو!کردمین

ه پریدم ببهم خونم نمی ریخت،کارد میزدن با سکته فاصله ای نداشتم و از شدت عصبانیت 

 .پیرمرد،یقه شو گرفتم و بلندش کردم

شماها چهار  به خاطرشماها دق کرد.من  به خاطرکثافت می دونی چی به سر ما اومد؟؟مادرم _

سال افتادم پشت میله های زندان.زنم رو ازم گرفتید و معلوم نیست آواره کجاش کردید حاال می 

گه نفر دی هیخواد بره با آزادی من ازم طالق گرفت و گفت می طربه خاگید حاللمون کنید؟؟زنم 

 حاال میگید حاللم کنید؟؟

عصبانی بودم که با تمام قدرتم پرتش کردم رو  قدراینپیرمرد و پیرزن سرشون پایین بود..

د م نامردهای عالم رو سفیزمین و گفتم:تف به شرفت،تف به غیرتت به توام میگن مرد؟؟ رو تمو

   یکردی ب

                                                                                                             !غیرت

ا حقیقت ت.اصال  عصبانی بودم که نمی دونستم باید چیکار کنم  قدراین                                

من خودش رو  به خاطرسال مهتاب  مههاینچه حد می تونست پر حسرت و وحشتناک باشه!

ش رو زد..خدا چیزهمهم قید نزنده موند به خاطرآواره کرد و از عشقمون گذشت،فقط و فقط 

لعنتم کنه،خدا لعنتم کنه که چقدر نفرینش کردم و بهش بد و بیراه گفتم که بهش شک کردم و 

 ..ازش متنفر بودم

ن،رفتم در خونه خواهرش رو زدم که باز کردمیرفتم در خونه پدرش رو زدم ولی در رو باز ن

مهتاب  شدنمیرو به مهسا گفتم و اون هم مثل من شوکه و ناراحت بود،باورش  چیزهمهکرد،

زنده موندنم خودش رو به چه فالکتی کشونده بود. مهسا گفت  به خاطرکاری کرده و  همچنین

ه زاهدان زندگی می کنه و من فکر شیرخوارگاه.سه ساله دار مرکز هی بهمهتاب به زاهدان رفته 
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 م تو بهشته و داره عشق بازی می کنه..کردمی

 به خاطر خواستممیم و ازش کردمیپیداش  شدمیبرم دنبالش باید هر طور که  خواستممی

حاللم کنه باید برمی گشت و بهم فرصت جبران  کشیدهسختیسال که بخاطرم  همهاین

ام و زاهدان نیست. وقتی به خانواده م ولی گفت رفته تهران.ازش آدرس دقیق رو خواستدادمی

به مهتاب  کردمیهم اطالع دادم و حقیقت رو فهمیدن ناراحت و عصبی شدن! کی فکرش رو 

م ولی در برابر عشق مهتاب هیچ کردمیادعای عاشقی  همهاینخودم بهم جفا کرد، خاطر

 !بودم،هیچ

خواد بیاد شیراز ولی مهسا بهم گفت که مهتاب می دمبالفاصله همون شب به تهران پرواز کر

 خوادد و گفت مهتاب رفته فرودگاه و میچون حال پدرشون خوب نیست،صبح زود بهم زنگ ز

برگرده،سریع رفتم فرودگاه دنبالش،حتی یادم رفته بود که شماره موبایلش رو هم از مهسا بگیرم 

 ....به فرودگاه سریع رفتم سمت اطالعات و ازش قول گرفتم به مهتاب هیچی نگه. وقتی رسیدم

 

 :مهتاب

 

که  شدنمیرو بهم گفت دیگه دل زدم به دریا و اعتراف کردم.. باورم  چیزهمهعلیرضا وقتی 

 !بدی برای خانواده محسن افتاده باشه ولی خدا جای حق نشسته بود هایاتفاق همچنین

 !نی؟رو کردم بهش و گفتم:میشه هیچ کاری نکنی؟هیچ حرفی نز

 چرا؟_

تموم روزهایی که نبودی،تموم روزهایی که تنها بودم و بهم  اندازه بهمی خوام نگاهت کنم.._

 !دیگه نتونم ببینمت وقتهیچسخت گذشت!بذار نگاهت کنم علیرضا!شاید 

 نبینمت؟؟مگه قراره کجا بری؟ وقتهیچچرا میگی _

 !زاهدان؛به خونه همیشگیم_

 .هام رو برات جبران کنم مهتابمدم که تموم نبودنتنهات نذارم!اومن اومدم که _

سهم تو نباشم.من و تو خیلی  وقتهیچولی دیگه دیر شده،خیلی دیر!من قسم خوردم که دیگه _

 وقته از هم جدا شدیم،یادت رفته؟

همه اونها سوری و الکی بود.بعدشم خانواده محسن خودشون اعتراف کردن و خواستن که _

 !ه آخر پدرش گفت برم دنبالت و پیدات کنمحالشون کنیم حتی لحظ

 !من با خدا عهد بستم نه با اونها_

 !این عهد رو بشکونی راضیه کهایناز  هم،خدا خدابهولی خدا هم راضیه،_
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 ..من نیستم_

 !میشی_

تا همیشه سیرش بشم و تا آخر  خواستممینگاهش کنم. خواستممیحرفی نزدم و بهش خیره شدم.

 !دارم عمر تو قلبم نگهش

 !اونم فهمید و سکوت کرد،اونم بهم خیره شد و از خماری چشم هام نوشید

 ..محو هم بودیم که صدای تلویزیون تمرکزمون رو بهم ریخت طورهمین

 ..مردم دور تلویزیون جمع شدن

 ...ز پنجاه دقیقه از مدار خارج شد وپرواز تهران_یاسوج بعد ا_

 .علیرضا خیره شدم و حالت زار و دردمندی داشتم ایهچشمرو نشنیدم فقط به  چیزهیچدیگه 

زمین،علیرضا بغلم گرفت،بغضم ترکید و  افتادم رویکه ایستادم زانوهام شل شد و  طورهمون 

 .رو می دونست امگریهگریه کردم..علیرضا هم دلیل  بلندبلند

 ...علیرضا..علیرضا..من..من_

 .بشم آروم خواستمیو  کشیدمیهاش رو روی صورتم دست

 .ازم بگیره تو رومی دونم عزیزم می دونم..خدا بهمون رحم کرد.خدا نخواست _

از بغلش جدا بشم.بعد از پنج سال  ترسیدممیمحکم بغلم گرفته بود خودمو بهش چسپونده بودم.

 !دوری به آغوش هم رسیده بودیم.چطور می تونستم ازش بگذرم؟

هواپیما..بشم..تو..تو نذاشتی.تو منو نجات  سوار اون خواستممی..خواستممیعلیرضا..من _

 ..دادی.تو اومدی و نذاشتی بمیرم...تو منو نجات دادی

بشی!گریه کن! خدا  آرومچسپوند و گفت:دورت بگردم.گریه کن تا  اشسینهسرم رو محکم به 

 !نخواست که من بی مهتاب بشم..خدا رحم کرد بهم

سوار هواپیمای مرگ بشم،هواپیمایی که  خواستمیمتار مویی فاصله داشتم و  اندازهبهبا مرگ 

دفن شده بودن!لحظه آخر علیرضا  هابرفتمام سرنشین هاش مردن و تو قله دنا زیر 

ن نشدتری خواستمیرسید،منجی و فرشته نجاتم!نذاشت بمیرم،نذاشت از دست برم!وقتی خدا 

 هواپیماو مهماندارهای  هانخلبامسافر, ونهپنجاه.دلم به حال شدمیانجام  راحتیبهکار هم 

 پروازشوناین آخرین  فهمیدنمین به مقصد برسن,کدومشون خواستمیمثل من  اوناهم,سوخت

 !خبربیسریع و  قدرهمینناگهانی و ترسناک, قدرهمینهست؟!مرگ 

 به خاطرحالم که یکم بهتر شد از فرودگاه اومدیم بیرون،هنوز برای دیدن پدرم عجله داشتیم 

 .تیم سمت ترمینال و با اتوبوس راهی شیراز شدیمهمین رف

 !علیرضا؟_
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 جانم؟_

 م؟اهمن زند اآلن_

 !آره..قرارم نیست بری و تنهام بذاری_

 علیرضا؟_

 جان علیرضا؟_

 !این تویی که کنارم نشستی؟ واقعا  تو کنارمی؟ اآلن_

 ..هاشباز کرد،دستم رو گذاشتم داخل دستدستش رو گذاشت روی پاهام و 

دیر پیدات کردم،خیلی دیر حقیقت رو فهمیدم!حاال من با سی و نه سال سن و تو با سی و  خیلی_

دو سال سن بیشتر قدر همدیگه رو می دونیم و تشنه عشق هستیم عزیزم. اومدم جبران کنم.تموم 

که در نبودم زجر کشیدی و دم نزدی تموم این سه سالی که رفتی زاهدان و از  هاسالاین 

 ..خوام برات جبران کنمی رو میگذشت چیزهمه

 !دیر شده؟ کنیمیفکر ن_

 دیر نیست.دلت عاشقه؟ وقتهیچبرای عاشقی _

 !تر از همیشه،خستهامخستهتر از همیشه،ولی عاشق_

 !،مهتاب پیر شدم ولی عاشقی یادم نرفتهامخستهمنم _

ره رو داری نه اوج جوونیمون با تلخی و دوری از هم گذشت،حاال نه تو حس و شوق اون دو_

 !من

 .جوون می کنه نه آدم جوون عاشق میشه رو آدمعشق _

 !لبخندی زدم و گفتم:هنوز بلدی قانعم کنی

 !هنوز می دونم که دوست داری چی بشنوی_

،خیلی زجر کشیدم علیرضا،خیلی حرف شنیدم،پدرم از خونه پرتم کرد امخستهخیلی _

تونی جمعم کنی؟می تونی با این مهتاب !میبت شدم،تنهایی خیلی سخته،خیلیبیرون،راهی غر

 خسته و بیمار تا کنی؟

لبخند گرمی زد و گفت:تو میتونی با علیرضایی که نزدیک چهل سالشه و پنج سال رو تو زندان 

 گذروند که بد اخالق و کم تحمل شده تا کنی؟

ه و آه علیرضا زندگی چقدر خرد و لهمون کرده!من و تو همون مهتاب و علیرضای دیون_

 !ون شور و هیجان؟هم باعاشق هستیم؟

 .کم نشده که بیشترم شده هیچیمون رو کم کرده باشه اما از عشقمون شاید سختی روزگار انرژ_

 !من و تو نامحرمیم_
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رو بوسید،با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:خوب بود که  امگونهصورتش رو بهم نزدیک کرد و 

 !گفتیم نامحرمیم

خوای!نگاهت هنوز همونقدر شیطونه!خیلی زیباتر فهمیدم چی می لبخندی زد و گفت:من

 هایچشم هنوزمدلربا و شیطون نبودی..  قدراینیه.کاش رحمبیزیبایی برای تو  همهاینشدی,

لب هات کشیده و زیباتر میشن..چطور پنج سال  زنیمی.هنوز وقتی حرف کنیمیدرشتتو خمار 

 !؟کنمتحملتونستم نبودت رو 

ا ،بکردمیقشنگ از زیباییم تعریف  طوراینو  فهمیدمیخوشحال بودم که ته دلم رو تو دلم 

 ..زد باز جون گرفتم و زنده شدم امگونهکه روی  ایبوسه

 علیرضا؟_

 !جانم؟بگو مهتابم_

 به شیراز رسیدیم چی بشه؟ کهاینقراره چی بشه؟قراره بعد از _

 !م سر خونه زندگیمونهووم..میریم بیمارستان پیش پدرت،بعدشم میری_

 !با تعجب برگشتم سمتش و گفتم:چی؟؟؟؟

،میریم خواستگاریتعزیزم.همه شنیدن.خب میریم خونه پدرهامون،من میام  آروم_

 !عسلماهآزمایش،خرید،محضر،عروسی و 

 راه رو رفتی؟ همهاینخودت تنهایی _

 !نه با تو_

 ؟کنممیکی گفته منم همراهیت _

 ؟کنیمییعنی ن_

 .نه_

 ا؟چر_

چون نمی خوام.من و تو اگه بهم برسیم باز بال سرمون میاد!من و تو نباید سهم هم _

 بیچاره میشیم تحمل بدبختی دیگه ندارم!باشیم

 تحمل دوری از من چی؟_

 ..تیری به قلبم زد

 !سه سال نبودی_

 .حاال هستم_

 تا کی؟_

 !که عشق زنده باشه هر وقتتا _
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 ممکنه بمیره؟_

 خدا میمیره؟_

 !نه_

 پس؟_

 !همیشه هستی_

 !همیشه هستیم_

بار ازم جدا بشی ..دوباره عاشقی کنی برام و تنهام بذاری علیرضا.اگه اینترسممیولی من _

 !میمیرم،به خدا میمیرم

 ..اگه تو منو تنها بذاری منم میمیرم_

زدم و دستش رو  ایبوسهکه روی رگ دستش مونده بود  ایبخیهدستش رو چرخوندم و جای 

دونی وقتی نوشین گفت خودکشی کردی چقدر داغون لبم گذاشتم،با بغض گفتم:نمیروی ق

 !زدممیشدم!داشتم سکته 

تونم مهتاب!من خیلی باختم و خیلی از دست دادم..ولی توان باختن از تو رو من بی تو نمی_

 !ندارم

 !همدممنم ندارم..خیلی سختی کشیدم علیرضا،به محبت نیاز دارم،به عشق نیاز دارم،به _

ذارم تنهات نمی وقتهیچو گفت:دورت بگردم،عشق علیرضا  اشسینهسرم رو گذاشت روی 

خوام بمیریم..حتی اون دنیا هم نمی باهمکه  دممیبرم باهامی،حتی موقع مرگ،قول  هر جادیگه،

 !تنها باشم.تو مهتاب منی،خورشید زندگی من

 ..ش شودمن آن لیلی بودم که مجنونش را دیوانه کرد تا عاشق_

 !و من آن مجنونم که دیوانه شدم تا لیلی دل دهد و دل نکند_

 !دممی،تنهات نمی ذارم..بهت قول کنممیدل ن_

هاش دوباره نور گرفت،دوباره هاش خیره شدم،محوش شدم،چشمسرم رو بلند کردم و به چشم

 !دوباره مهربون بودو  خندیدمی

 !عذابم ندهنگاهم نکن،فکر دل منم باش، طوراینمهتاب _

 ..لبخندی از سر شیطنت زدم و بیشتر بهش خیره شدم

 !دادم و با شیطنت گفتم:نگاهم کن تکونشدزدید.. ورنگاهش سرشو چرخوند و 

 ..نگاهش بهم نبود

 ..مثل بچه خوب بشینکنممینگاه ن_

 !من بچه بدم!نگاهم کن_
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 !عزیزم زشته،همه نگاهمون میکنن_

 !نگاه کنن.توام نگاهم کن_

ن خوام بیشتر از ایندیدم و به صندلیم تکیه دادم:نمیو نگاه پاکش رو بهم دوخت،خ نیاوردطاقت 

 .عذاب بکشی

 !خیلی بدجنسی،خیلی_

 .می دونم_

 .ولی دوست دارم_

 .اینو هم می دونم_

 مهتابم؟_

 جانم عزیزم؟_

 مهتابم؟_

 جانم عزیزم؟_

 ؟کنیمیباهام ازدواج _

 !ابرومو انداختم باال و گفتم:نه

 تعجب برگشت سمتم و گفت:نه؟؟با 

 .آره_

 !چرا؟تو حلقه ازدواجمون هنوز تو دستت هست_

 !گذاشتم کف دستش و گفتم:حاال دیگه نیست درآوردمحلقه رو 

به قول !با خنده گفت:تو همیشه برام ناز کن،من نازت رو خریدارم آروممحکم فشرد و  دست مو

 معروف دم پیری و معرکه گیری.

اینقدر برای هم عاشقی نکردیم که به اندازه هزار سال می تونیم بهم ابراز !نیمببینیم و تعریف ک_

 محبت و عشق داشته باشیم.

تا ابد،هزار سال .کنیممیو برای همه عالم هم تعریف  بینیمیحلقه رو تو مشتش فشرد و گفت:

 چیه!

 .اوه..چقدر رمانتیک_

 !منتظر باش_

 .هستم_

اش،خواب نرفتم فقط دلم خواست بهش م رو گذاشتم روی شونهگرفتم و سر به یاد قدیم بازوهاشو

 !کردمیوصل بشم،شالم رو زده بودم کنار و داشت با صورتش موهام رو نوازش 
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 !چقدر دلتنگ همدیگه بودیم،چقدر این دوری و ندیدن از پا افتادمون کرده بود

 ترمحکم،دستم رو اددمیم،لبخند مهربونش رو تحویلم کردمیم و بهش نگاه کردمیسر بلند 

 !م که خواب نیستمکردمیو اطمینان  گرفتمی

 ..اتوبوس نگه داشت تا ده دقیقه استراحت کنیم.از اتوبوس اومدیم پایین،ین ساعتبعد از چند

چایی کنار علیرضا خوردم.  هینخورده بودم ولی اشتها هم نداشتم و فقط  چیزیهیچ کهاینبا 

،قول داد سیگار رو ترک کنه و بذاره کشیدمیندارم ولی ،می دونست دوست کشیدمیسیگار 

!مرد کردمیبهش عمل  دادمیکنار!می دونستم که به قولش عمل می کنه،علیرضا هر قولی 

 !وفاداری بود

ای که خواستیم سوار اتوبوس بشیم یهویی رفت وسط جاده که پیچ نرمی هم بود زانو موقع

 ..رفت و داد زدکه بهش داده بودم سمتم گ ایحلقهزد..

 ؟؟کنیمیازدواج  با منمهتابم؟عشق ابدی من!_

 !اه؟پاشو خطرناکه یهو ماشین رد میشههکاریچهمثل بید لرزیدم..با ترس گفتم:علیرضا؟؟؟این 

 ..کردنمیهمه ایستاده بودن و داشتن نگاه 

ماشین رد بشه و  هیاینجا میمونم  قدراین؟ اگه باهام ازدواج نکنی کنیمیازدواج  با منداد زد:

 .بمیرم!می خوام همه عالم بدونن که من و تو چقدر عاشق همدیگه هستیم

ون ج تو رو.فقط بیا کنممیو باهات ازدواج  ...دوستت دارم.دوستت دارم علیرضادیونه..دیونه._

 !من

،مهربون بود،علیرضای خودم شده بود، با زدمیاز جاش بلند شد و حلقه رو سمتم گرفت،لبخند 

 ..د حرکت کردم سمت جاده،خواستم بهش نزدیک بشم و حلقه رو خودش تو انگشتم بذارهلبخن

 .ترمز کرد و ایستاد پژو هیبود!علیرضا رو ندیدم...جاش یک پژو ناپدید شد،علیرضا نبود،

گریه  هابعضی،داد می زدن،زدنمی،جیغ پژوباز خشکم زد و یخ کردم،مردم هجوم بردن سمت 

بکشن بیرون که موفق  پژون از زیر خواستمی، مردم چی رو ردمخومی،شوک محککردنمی

 !نبودن؟

 !رگ داشت؟مگه مثل ما قلب داشت؟ ماشین!مگه مدومیخون  ماشین. از ..شوک دوم

چند تیکه گوشت له و خونی،پاره و تیکه شده! چرا جون نداشت؟چرا چشم هاش ..شوک سوم.

 ،خنده نداشت،علیرضام مردهکشیدمیسم نعلیرضای من بود ولی علیرضام نف کهاینبسته بود؟

 ....بود..علیرضام رو از دست دادم!علیرضام تموم شد

 ....شوک چهارم...شوک پنجم

 یم،برتر از ما،عشق ما بود!گذشتمیعلیرضا من و تو باید از هم 



 
 
 

 ) 591( 

نودهشتیاکاربر   در انتظار مهتاب _خورشید   

در انتظار مهتابخورشید    www.98iia.com 

 

 

 :راوی

 ...فوت کردپدر مهتاب بعد از دو روز تحمل درد 

علیرضا دچار شوک بزرگی میشه و به دیوانگی می جون  مهتاب بعد از دیدن جسم خونی و بی

 اش اعضای بدنش اهدا میشه.علیرضا دچار مرگ مغزی میشه و با رضایت خانوادهرسه، 

 !جسد علیرضا رو به خاک سپردن و مهتاب رو به تیمارستان شیراز

ه یشاهد مرگ علیرضا بود برای همیشه ساکت شد,نه حرف زد نه خندید و نه گر که اینبعد از 

 ...بود شاید علیرضاش بیاد  کرد.نگاهش به پنجره

 

 ی حیرانت ای دوستمنم سرگشته

 کنم یک باره جان قربانت ای دوست           

 شـوق وصـل کـویت  تنـــی نـــاسـاز

 دهم سر بر سـر پیمانت ای دوست           

  دلــی دارم در آتــش خـــانه کــــرده

 ه هـــا کـاشانه کـردهمیـــان شعـــل           

 دلـــی دارم که از شــــوق وصـــالـت

 وجـــودم را ز غـــم ویـــــرانه کــرده           

 ی بشــکسـته حــالـممـــن آن آواره

 بـــــر زوالـم  رو ز هجـــرانت بـــتـــــا            

  منــم آن مـــرغ ســـرگــردان و تنهـا

 حـالم یک بارهگشته شد پریشــان            

 کردم سر سجادهسـحـر ســـر بـــر 

 دعــــایی بهــــر آن دلـداده کـــــردم            

 ای دوستزحسرت ساغر چشمانم 
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 لبـــالب یکســـره از بــــاده کــــردم            

 دال تــا کـــی اسیـــر یـــاد یـــــــاری

 ـــا کــی داغـــداریز هجــــر یــــار ت            

 بگــو تـــاکــی ز شــوق روی لیـــلی

 چـــو مجنـــون پـــریشــان روزگـاری            

   پـــریشـــانم پــریشـــان روزگــــــارم

 مــن آن ســرگشته ی هجــر نگارم          

 کنــــون عمـــریست بـا امید وصـلت

 ــش نــــدارمدرون سینـــه آســـــای            

 ز هجـــرت روز و شـب فــریـــاد دارم

 ز بیدادت دلـــی نـــــاشــــــاد دارم            

  درون کوهــســـار سیـنـه ی خــــود

 هـــزاران کشـــته چـون فـرهاد دارم           

 چـــــرا ای نــــازنیــنم بـــی وفـــایی

 ن در جفــایـیدمـــادم بــــا دل مـــ           

 چــــرا آشـفــته کــــردی روزگــــــارم

 عـــزیــزم دارد این دل هـــم خدایی           

 پایان

 

 Email:fariba.mirzaei97@yahoo.comارتباط با نویسنده:

instagram:faribamirzaei.7 

مهتاب موذنیگرافیست:  
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جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به www.98iia.com مراجعه کنید.
 آدرس 

http://www.98iia.com/

