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  : درباره داستان
  

 اش که جانباز ی هست که با هم دانشگاهنی رها از دبای مرفه و ازاد و تقراری بسی دخترکی داستان
 ی از دست می مهمانکی خود را در بمباران زمان جنگ در کی درجه لی که تمام فامی و مذهبییایمیش

 به ی را راضانها مخالفت خانواده دختر با اصرار مرغی شود و علی کند اشنا می می زندگییدهد و به تنها
 و منطبق بر اخالق پسر نیری شاری کنند رفتار بسی خانواده بجز برادرش او را طرد می کند ولیازدواج م
   . . . ضد ارزش بردارند وی شود که خانواده دختر و خودش متحول شوند و دست از کارهایباعث م

  

  
  

  … گونه دارد”مهــــتاب“ ی خاطره ا”یمهــــــــر “ هر
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آهسته .  شدی باز نمی ذکرچیلبانم به گفتن ه.  شدمرهی که در دستانم معطل مانده بود،خیفی ظرحی تسببه

انبوه مهرها،با عجله .  آنجا نبودیاز من،کس ریبه غ.  نمازخانه زل زدمفی کثواریسرم را باال گرفتم و به د
 زی نگاه کردم،انگار همه چطرافخوب به ا.  قرآن هم،بسته و منتظر بودندی شده و رحل هاختهی هم ریرو

.  هم شده بود،گذاشتمفی کثی که حاال پر از لکه های موکت سبز بدرنگیدستم را رو.  بودندنجا،منتظریا
   دمی ات َقسمت میرگ بزا،بهیخدا«: لب آهسته گفتمریز

….«  
 خواستم؟ دوباره دهانم را که خشک و گس شده ی چه مدهم؟ی چه قسم می دانستم خدا را براینم

. سرد سرد بود.  که مقابلم بود،گذاشتمی مهر کوچک و شکسته ای ام را رویشانیپ. به سجده رفتم. بود،بستم
 به گفتن یازی که نست که خدا آنقدر دانا بزرگ ا دانستمی نداشتم و ته قلبم می حرفچیه.  و مات بودمجیگ

 دانم چقدر در سجده مانده ینم. می خواهم بگوی کنم و چه می داند که چه فکر میمن ندارد،خودش م
 ی رویزی چعی شدن سردهی هم کشدیشا.  عده بودکی دنیصدا مثل دو.  مبهم از جا پراندمییبودم،که صدا

 میپا.  نبودارمی در اختمیدست ها و پاها. انگارفلج شده بودم. ه بود هشدار دهندییهر چه بود صدا. نیزم
 را زمی سبز و دانه رحیتسب.  راسخ بلند شدمی شدن صدا،با عزمکی کرد،با نزدیخواب رفته بود و گزگز م

 را به پا می داشت،برداشتم و با شتاب کفش هاواری به دهی تکی را که گوشه افمیک. محکم در مشتم فشار دادم
 چشمم جان ی جلوزی خشک باز شد و همه چییرون هل دادم،در با صدایبعد،محکم در را به ب. ردمک

 که انسان را به آرامش دعوت ی سبز و کوتاهیمکتهای و نی مهتابی انتها با چراغهای بدی سفیراهرو. گرفت
عجله آن را به  دپوش،بای سفی بود که عده ایتخت چرخدار.  شدی مکی سالن،صدا نزدیاز انتها.  کردیم

 از پشتم شروع شد و به یبیدرد عج.  سست شدمی آمد،پاهای تخت که از دور مدنی دادند،با دیجلو هل م
چند بار پشت .  و دکمه آسانسور را با عجله و هراس فشار داددی از پرستاران جلوتر دویکی. دی دومیدستها

 از یکی. نسور،تخت مقابلم قرار گرفتبعد،همزمان با باز شدن در آسا.  کار را تکرار کردنیسرهم ا
چشمانم انگار .  دادندی را هل مگر،تختی باال نگه داشته و سه نفر دشی را با دستهایکیپرستاران سرم پالست

.  بوددهی تخت دراز کشی که رویزی عزکری و تار شد،جز پرهی تزیهمه چ. دی دی را از پشت مه مزیهمه چ
 به دماغ و ری ناپذیی جدایاری ل مثژنی شده،ماسک اکسدهیچیپنگاهش کردم،از شدت درد صورتش بهم 

.  زدندی می جا به جا کبودقی شده بودند و از شدت تزرزانی بود،دستانش به دو طرف آودهیدهانش چسب
 و خندانش،ملتمسانه ــبای زشهیاما چشــمانش،چشـمان هم.  رفتی منیی با زحمت باال و پافشی نحۀنیس

 تمام سر و یلحظه ا.  متوقف شدزی نگاهمان درهم گره خورد،انگار همه چیوقت. ند مانده بودرهیبه من خ
  . را صدا کردمزشی لب آهسته نام عزری ز… و من ماندم و اورفتی پذانیصداها پا

  
بعد .  اش هنوز بر انگشت چهارمش مهمان بودی ساده و نقره اۀ دانم با زحمت،باال آورد،حلقی را مدستانش

دوباره صداها بلند شدند و پرستاران با عجله تخت را .  تکان دادمی برای خداحافظۀاندستانش را به نش
 یاو را کجا م.  دادمشار را محکم تر فحیتسب. ستادمی و مات همان جا اجیگ. داخل آسانسور هل دادند
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.  سبز تا خوردممکتی نیبه زحمت چند قدم جلو رفتم و رو.  حس شده بودیبردند؟ تمام بدنم ب
 سرم نگهش یهنوز بلد نبودم درست رو. دمیآهسته چادرم را باال کش. دی کشی منی زمی رواهمیسچادر
قامتش خم شده بود و هر قدم . ماندم رهی رفت،خی راهرو به سمت پله ها می که از انتهایرمردیبه پ. دارم

.  افتادیره راه م کرد و دوبای می و تک سرفه استادی ایبعد از هر چند قدم م.  داشتیرا با زحمت بر م
 خواست باور ی دانستم،اما دلم نمی رسد؟ خودم جواب سوالم را می سن منیاو هم به ا: دمیدر دل پرس

 دی بایول.  گرفتندی انگار متعلق به من نبودند،از مغزم فرمان نممیپاها. ستادمی ایبلند شدم و به سخت. کنم
 من »مارانی حمل بژهیو«: نوشته بودندزیدآمی،تهدی تکه کاغذیکنار آسانسور،رو.  رفتمیبه سمت پله ها م

.  کرده بودجمی گی ضدعفونی الکل و داروهایبو.  رفتمی منیی از پله ها پادی نبودم،پس باماریهم که ب
 زی برگشتم و به سمت می به کدام طبقه بروم،دوباره به کنددی دانستم بایاما نم. دمی پله ها رسبهسرانجام 

 بود با قد کوتاه و صورت گرد وتپل،همانطور ی کم سن وسالک،دختریپرستار کش.  پرستار بخش رفتمیسنگ
  دییبفرما: نوشت،گفتی میزیکه داشت چ

  
   خواستم بدونم کجا بردنشون؟ی هستم،م420 اتاق ضیمن همراه مر: گفتمآهسته

  
  .ژهی ویطبقه دوم،مراقبتها: تکان داد و جواب دادیسر

  
   من افتاده بود؟ابی در غی چه اتفاقژه؟ی ویچرا بخش مراقبتها.ستادی ای لحظه ای قلبم براانگار

  
 سکوت نی وارد سرزمدم،انگاری به طبقه دوم رسیوقت.  دوباره به سمت پله ها راه افتادمی حرفچی هبدون

 نوشته رشی و زدهی کشی قرمز و بزرگ،ضربدری اشهی شی دریرو. شده بودم،همه جا ساکت و خلوت بود
 در باز شد و ناگهاندر افکارم غرق شده بودم که .  بودی اشهی در شنیحتماً پشت ا» !ورود ممنوع«:بودند

صورتش اما آنقدر .  کوتاه بودشی برادشیروپوش سف.  داشتی الغرکلیقد بلند وه.  خارج شدیدکتر احد
.  پزشک معالجش بودیدکتر احد. ی روپوشش فکر کنی به کوتاهی کردی و خشک بود که جرات نمیجد

شما : و گفتدی در هم کششتری را بشی من،اخم هادنی با دی اش درهم است؟ دکتر احدافهینقدر قچرا آ
  د؟ی خونه استراحت کندی نگفتم برمگه…د؟ی هستنجایچرا ا

  
  نجا؟ی ادشی شده؟ چرا آوردیدکتر،چ: صبرانه گفتمیب

  
 تونه درست نفس ینم رفته،نی اش ازبهی ری،بافتهای دستگاه تنفسۀشرفتیعفونت پ: تکان داد و گفتیسر

  …دهی اش رو هم خوابهیر.  دهی جواب نمی شد،ولقی بهش تزرهی دز گشاد کننده رکیبکشه،االن باز هم 
   
  … شه؟ی می چیعنی:دمیپرس.  نگاهش کردمجیگ
  
  …یول. ستیهنوز معلوم ن: گفتی بدخلقبا
   

به اطراف نگاه .  شددید راهرو ناپی در انتهای همانطور در فضا معلق ماند تا دکتر احد”یول “نیوا
 دماغش ی سکوت روتی در تابلو،انگشتش را به نشانه رعای رفتم؟ دختر بچه ای مدیکجا با. نبودیکردم،کس

دوباره در .  نداشتمن گفتی برای وقت بود حرفیلی تابلو نداشتم،خنی به ایاجیاما من احت. گذاشته بود
دستانش را .  کرده باشدهیانگار گر. مز بودچشمانش قر.  خارج شددپوشی سفی باز و پرستاری اشهیش
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خانم،حال :دنبالش رفتم،ملتمسانه گفتم.  رفتی راهرو می به طرف انتهاچاند،داشتی پی در هم میعصب
  … من چطوره؟ضیمر
  
  …د؟یشما همراهش هست:دی گرفته پرسیی صدابا
  
  : گفتیبا بغض آشکار. دی و به طرفم چرخستادیا.  کردمدی سر تائبا
  
  . کشن،خدا کمکشون کنهیبا درد و رنج نفس م. ستی خوب نادی زحالشون-
  

دستم را دراز کردم و دستش .  افتادهی گررد،بهی اش را بگهی گری کند جلوی سعنکهیبدون ا.  کردمنگاهش
 یخدا کمکش م: که خودم هم از داشتنش در آن لحظه متعجب بودم،آهسته گفتمیرا گرفتم،با آرامش
  !کنه،ناراحت نباش

  
.  است،به هق هق افتاده بودی اسدمی اسمش مردمی اش،فهمنهی پالک نصب شده به سی که از روتارپرس

  نمش؟ی ببشهیم:ملتمسانه گفتم.  گذشت تا آرام گرفتی نشاندمش،لحظه امکتی نی و رودمیدستش را کش
  

  … ترسه دچار عفونتیدکتر ممنوع کرده،م: را کج کرد و گفتسرش
  

  کانته؟یاز نزد:دیپرس. انه ام شد انگار متوجه نگاه عاجزبعد
  
  .نشی ببشهی شا،ازپشتیب:بلند شد و گفت.  کردمدی سر تائبا
  

فقط چند : و گفتستادی ای بزرگۀپشت پنجر.  شود،بلند شدم وپشت سرش راه افتادممانی پشنکهی از اقبل
  .قهیدق
  
 خواست پشت یلم نمانگار د.  بوددای پشهیانعکاس صورت خودم در ش.  شدمرهی خشهی پشت شۀ منظربه
 ی قاب چادر مشک،دری سالگستی بۀ در اواخر دهیدیصورت سپ.  خودم زل زدمۀافی قنم،بهی را ببشهیش

 و درشتچشمان .  هم فشرده شده بودندی روی از نگرانمیلبها. صورتم الغر شده بود.  کردینگاهم م
.  بودوستهی ام به هم پیل زمان دختر پر شده بود و مثمیابروها. موربم انگار خودشان را هم باور نداشتند

 توانستم دستگاه تنفس ی هم میکی بود اما در همان تارکی تارمهیاتاق ن.  شدمشهیبعد متوجه پشت ش
 شیدست ها. بعد نگاهم را به صورت معصومش دوختم.  رفتی منیی که به زحمت باال و پانمی را ببیمصنوع

چند لوله در دهان و .  بسته بودشیبایود،چشمان درشت و زانگار بهوش نب.  فشردیبا رنج مالفه ها را م
 مهی که در نمازخانه نیی دعایۀبق.  پر از اشک شداری اختیچشمانم ب. دمی دیاز دور خوب نم. دماغش بود

  : لب گفتمریآهسته و ز.  آوردمادیتمام مانده بود،به 
  
  … رنج بکشهنی از اشتری دهم نگذار بی ات قسمت می به بزرگایخدا-
  

  : و ادامه دادمدمی هر چه جسارت در وجودم بود را به کمک طلببعد
  
  . رو ببرنی حسایخدا-
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  . ام به ذهنم هجوم آوردیی همان حال،خاطرات دوران دانشجودر
  

    )2فصل (  
  

لیال دوست صمیمی . با شوق و ذوق آماده شدم ،قراربود لیال بیاید دنبالم.  روز شروع کالسهایم بوداولین
حتی پدر و . همیشه با هم در می خواندیم و هر جا می رفتیم با هم بودیم. دبیرستانم بود دوران 

 بودیم که فکر خواندهسال قبل آنقدر درس . مادرهایمان هم به وجود هردویمان با هم عادت کرده بودند
ر یک رشته قبول می کردیم دیوانه می شویم ، هر دو با هم انتخاب رشته کرده بودیم ،تا در یک دانشگاه و د

ولی شانس به ما رو . قرار گذاشته بودیم که اگر با هم جایی قبول نشدیم ،هیچکدام دانشگاه نرویم. شویم 
وقت ثبت نام و انتخاب واحد هم هر دو همراه . کرده بود و هر دو رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد قبول شدیم 

حاال اولین روز دانشگاه و شروع دوره جدیدی در . یمبودیم و ساعت کالسهایمان را با هم انتخاب کرده بود
با هم قرار گذاشته بودیم روز های فرد لیال از پدرش ماشین بگیرد و روزهای زوج من ، تا . زندگی مان بود

در افکار خودم بودم و برای صدمین بار مقنعه ام را مرتب می کردم که زنگ .  برویمدانشگاهبا هم به 
صدای مامان را که داشت با لیال . طر به سر و رویم پاشیدم و کالسورم را برداشتم با عجله کمی ع. زدند

 داره میاد ، فتمادرم آهسته گ. از اتاقم بیرون آمدم و به طرف در ورودی رفتم . حرف می زد،می شنیدم
  .مواظب باش خدا حافظ ! آره مادر

  
  رن؟مهتاب با کفش تو خونه راه می :  رو به من برگشت و گفت بعد

  
  .ببخشید عجله دارم !آخ :  عجله گفتم با
  

  .دانشگاه خبری نیست حلوا پخش نمی کنن. جوجه آنقدر هول نشو :  برادرم سهیل بلند شد صدای
  
  …اگه پخش می کردن که االن تو هم می دویدی :  حرص گفتم با
  

  .بس کنید :  فوری مداخله کرد و گفت مامان
  

  !خداحافظ: رون می رفتم ، داد زدم  را باز کردم و همانطور که بیدر
  

یک خانه ویالیی و بزرگ در بهترین نقطه . تا آن زمان همه چیز بر وفق مرادم بود .  خوبی داشتم احساس
تهران با حیاط بزرگ و گلکاری شده ، پدر و مادر تحصیل کرده و ثروت در حد نهایت، دیگر از خدا چه می 

 پذیرایی به قول سهیل ، النا سه اتاق خواب بزرگ و دلباز و یک سخواستم؟ خانه ما ، خانه بزرگی بود ب
زمین فوتبال ، دو سرویس بهداشتی در هر طرف خانه و یک هال نقلی برای نشستن و تلویزیون دیدن 

تمام خانه پر بود از وسایل آنتیک و عتیقه ، قالی های بزرگ و ابریشمی تبریز ، چند دست مبل . اهالی خانه
یک .  ای پر ازوسایل و اشیای زینتی و پر قیمت وفه ، میز ناهارخوری کنده کاری شده و براحتی استیل

گاه ی فکر می کردم . طرف پذیرایی هم پیانوی بزرگی بود که سهیل گاهی اوقات صدایش را در می اورد
نقیمتش خانه مان شبیه موزه است،به هر چیزی نزدیک می شدیم،قلب مادرم می طپید که مبادا ووسایل گرا

 من بود و یکی مال سهیل و پر بود از وسایل تجملی و حتی اضافی ، هردو الیکی از اتاق ها م. را بشکنیم
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البته اتاق سهیل خیلی شلوغ . یک طرف اتاقمان هم یک دستگاه کامپیوتر بود. تلویزیون و ضبط جدا داشتیم 
 سر جای مخصوص داشت و یک طرف بود و معلوم نبود چی هست و چی نیست ؟ اما در اتاق من همه چیز

پدرم ، یک شرکت یزرگ ساختمانی را اداره می کرد ، . هم تخت و میز توالت بزرگی به چشم می خورد
رشته تحصیلیش مهندسی راه و ساختمان بود، همیشه دلش می خواست بهترین و جدیدترین وسایل را برای 

سهیل حدود پنج سال از من بزرگتر بود و . شدما بخرد و البته این موضوع باعث سوءاستفاده سهیل می 
آخرین سالهای دانشگاه را می گذراند و قرار بود مثل پدرم مهندس عمران شود و پیش خودش هم کار 

. مادرم هم با اینکه لیسانس ادبیات فارسی داشت اما کار نمی کرد، البته وقت کار کردن هم نداشت. کند
 تقسیم شده بود و دیگر … وا، کالسهای مختلف، استخر و بدنسازی چون وقتش بین خیاطی ها ، آرایشگاهه

همیشه لباسهای گران قیمت و زیبایی می . مادرم زن زیبا و شیک پوشی بود . وقتی برای کار کردن نداشت
پوشید وب ه تناسب هر کدام ات مختلفی به دست وگردن می کرد و پدرم با کمال ، پول تمام ولخرجیهای 

پدرم یک مهناز .  همیشه حرف و نظر مادرم شرط بودماپدرم عاشق مادرم بود و در خانه . ادمادرم را می د
شیک و زیبا و . منهم ته دلم آرزو می کردم مثل مادرم باشم . می گفت صدتا از دهانش بیرون می ریخت

 زیادی راه می باسلیقه، پدرم هم مرد خوب ومهربانی بود که به قول مادرم بیش از حد دل نازک بود و با ما
با اینکه سنی نداشت ، موهایش سفید شده بود و به جذابیت .  از دستش برنجیمیآم دلش نمی آمد ذره ا

او هم مرد مرتب و خوش لباسی بود که صبحها تا چند ساعت بوی خوش ادکلنش در . چهره اش افزوده بود 
 چاقتها با مادرم پیاده روی می کرد، تا البته هر روز ساع. پدرم قد بلند وهیکل دار بود. راهرو موج میزد

قد . سهیل هم شبیه پدرم بود . سبیل مرتب و پر پشتی هم داشت. نشود، ولی با وجود این کمی تپلی بود
بلند با موهای مجعد و مشکی ، صورت کشیده و ابروهای مشکی و پر پشت ، چشمانش هم مثل پدرم درشت 

د ولی با من خیلی سازش نداشت و اغلب به قول مامان ،مثل و مشکی بود ، روی هم رفته پسر جذابی بو
البته بلندی قدم به پدرم رفته بود . من اما بیشتر شبیه مادرم بودم . سگ و گربه به جان هم می افتادیم 

  .ولی استخوان بندی ظریف و اندام الغرم مثل مامان بود
  

تم که بیشتر خرمایی بود تا مشکی ، چشمان موهایی مجعد و پر پشت داش.  صورتم مهتابی و سفید بودپوست
بینی . لبهای نازک و کوچکی داشتم. کشیده و درشتم به رنگ میشی و مثل مادرم یک هاله خوشرنگ داشت

ام هم مثل مادرم کوچک و سر باال بود و از این بابت همیشه شاکر بودم چون پدرم و سهیل هر دو بینی های 
رویهم رفته قیافه ا م مورد پسند بود و به . ل پدرم پیوسته و پرپشت بود ابروهایم اما ، مث. بزرگی داشتند

  .عنوان یک دختر زیبا در فامیل و بین دوستانم شناخته شده بودم 
  

  :لیال با هیجان گفت .  حیاط را با پا بستم و سوار ماشین شدم در
  

  . اه … کدوم گوری بودی ؟ چقدر لفتش دادی مهتاب
  
  .پنج دقیقه است اومدی ، عجله نکن به تو هم می رسه همش :  خنده گفتم با
  

لیال با ژستی بچگانه ، دزدگیر ماشین را .  جلوی دانشگاه پارک کردیم ، هر دو سر تاسر هیجان بودیم وقتی
جلوی در اتاقکی مخصوص ورود دخترها ساخته بودند که سر تا پای دختران را در . زد و هردو وارد شدیم 

پرده چنان کیپ .  بودند هجلوی در پرده برزنتی سبزی نصب کرد.  بین می گذاشتند بدو ورود زیر ذره
ما هم وارد شدیم خانم محجبه . شده بود انگار پشت آن استخر زنانه بود و همه پشت آن در ، برهنه بودند

انداخت ای که مشغول خواندن دعا از یک کتاب کوچک بود از زیر ابروان پر پشتش نگاهی به سر تا پای ما 
  .موهاتونو بپوشونید : و با صدای خشکی گفت 
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دستمان را نا خود آگاه به طرف مقنعه هایمان بردیم پرده را کنار .  دوباره مشغول پچ پچ با خودش شد بعد

یک ساختمان سه طبقه و . ساختمان دانشگاه ، مثل دانشگاههای بزرگ و معروف نبود. زدیم و وارد شدیم
البته نا خود آگاه پسرها کمی از .  کوچک و معمولی که پر از دختر و پسر بود کهنه ساز با یک حیاط

من ولیال هم وارد جمع شدیم و بعد از چند دقیقه ایستادن و کنجکاوانه نگاه . دخترها فاصله گرفته بودند 
 علوم ترم اول ، خود دانشگاه اجبارا چند واحد عمومی و دروس. کردن به طرف ساختمان به راه افتادیم 

بیشتر درسهایمان عمومی و آسان .  به عهده خودمان بود اپایه به ما داده بود و فقط انتخاب ساعت کالسه
  .سر کالس با بقیه بچه ها هم اشنا شدیم و هفته اول دانشگاه به خوبی و خوشی به پایان رسید. بود 

  
ادرم ، حسابی حوصله ام سر رفته و من مانده بودم با پدر و م.  هفته سهیل مهمانی دعوت داشت و نبودآخر

دانشگاه برایم مثل همان دبیرستان بود و . دلم می خواست زودتر شنبه از راه برسد تا به دانشگاه بروم
البته آن حالت پر شر و شور را دیگر . محیطش باعث نمی شد که من و لیال دست از شیطنت برداریم 

صبح شنبه نوبت من بود که . بدون شیطنت هم نمی گذشت چون جو دانشگاه سنگین تر بود ولی . نداشتیم 
وقتی . صبح زود سوار ماشین مادرم شدم و صدای ضبط را هم بلند کردم . ماشین ببرم و دنبال لیال بروم 

 هم تقریبا در نزدیکی ما زندگی می کرد و خانه اللی. جلوی در خانه ی لیال رسیدم ، منتظر ایستاده بود 
لیال به جز . ولی اپارتمان بود و مپل ما حیاط و استخر نداشتند . ما شیک و بزرگ بود انها هم مثل خانه 

خودش هم دختر خوب و . خودش دو خواهر داشت که هر دو ازدواج کرده بودند و سر زندگیشان بودند
مهربانی بودبا قد وهکل متوسط و صورت با نمک سبزه و چشم و ابروی مشکی ، وقتی ایستادم سوار شد 

  :گفت و
  

  . ، اصال حوصله نداشتم بیایم سالم
  
  پس می خواستی چکار کنی ؟:  تعجب گفتم با
  

  .هیچ کار ، از ادبیات فارسی خوشم نمی آید :  اخم کرد و گفت لیال
  
  .خوب این ساعت اول است ، ساعت دوم ریاضی داریم :  خنده گفتم با
  

ریاضی بهتره ، البته امروز سر خدیان خودش نمی باز :  همانطور که صدای ضبط را کم می کرد و گفت لیال
  .قراره یک دانشجو برای حل تمرین های جلسه قبل بیاید. آد 

  
  .یارو حتما خیط میکنه ، کلی می خندیم ! بهتر :  ای باال انداختم و گفتم شانه

  
ه دانشگاه سرکوچ. ضربآهنگ موسیقی خارجی ، ماشین را تکان می داد.  صدای ضیط را بلند کردم دوباره

همه کسانی که جلوی دانشگاه ایستاده . با سرعت پیچیدم و کاری کردم که صدای جیغ الستیکها در آید 
 ماشین پارک کردم و دومنهم همینرا می خواستم ماشین را با مهارت بین . بودند برگشتند و نگاهم کردند 

ی استاد بخت برگشته را حالجی کردیم سر کالس ادبیات سر تا پا. متوجه نگاههای تحسین آمیز پسرها شدم 
. بین دو کالس به بوفه رفتیم و با چند نفر دیگر سر یک میز نشستیم.ساعت بعد ریاضی داشتیم . و خندیدیم 

می خواد ازمون زهر چشم !  تمرین بعد یک جلسه حل: آیدا یکی از بچه های همکالسمان با خنده گفت 
  .بگیره 
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ترم قبل نصف کالس رو ! می گن این سرحدیان قاتله: ی کردند ، گفت  آ که همه پانی صدایش مپانته

  …انداخته 
  

نترس بابا ، بچه ها ی ترم باالیی همش برای ورودی های جدید قیافه می گیرن که یعنی :  با غضب گفتلیال
خودشون ختم همه چیز هستن اما بی خیال اگه خیلی محل بدی به آرزوشون که ترسوندن ماست می رسن 

.  
  

 کالس همه مشغول حرف زدن بودیم که در کالس باز شد و در میان بهت و تعجب ما پسری قد بلند و ریز سر
موهایش مجعد و . صورتش را ریش و سبیل مرتب و کوتاه شده ای می پوشاند . نقش ، لنگ لنگان وارد شد 

.  کس جوابش را نداد چیچشمان درشت وابروهای بهم پیوسته ای داشت زیر لب سالم کرد که ه. کوتاه بود
پسرک . بزرگتر از ما بود ولی نه انقدر که باعث ترسمان شود دوباره همه با هم شروع به صحبت کردند

  :اهسته گفت 
  
خواهش می کنم دقت .  خانم ها و اقایان دکتر سر حدیان از من خواسته براتون تمرین ها رو حل کنم -

  …کدام قسمت باید حل بشه یکی لطف بکنه به من بگه تمرین های . کنید
  

تو که خودت باید بدونی حتما از هفته پیش تا حاال همه ده بار همه رو :  از پسرها با لحن عصبی گفت یکی
  .دیگه مارو رنگ نکن .. حل کردی 

  
  . مگه آناتومی درس می ده که دکتره ؟…دکتر سرحدیان ؟ :  پسری از ته کالس گفت بعد

  
یکی از دخترها از ردیف جلو شماره تمرین ها را به اقای حل . را گرفت  ومرج دوباره کالس را فهرج

تمیرینی داد و پسره شروع کرد به پاک کردن تخته ولی قبل از آن از جیبش یک ماسک سفید رنگ در 
  .وردآورد و جلوی دهان و بینی اش را پوشاند با این حرکت سیل متلک و تیکه به طرفش هجوم آ

  
  ..یض های سل گرفته واسه حل تمرین ما آدم فرستاده  سرحدیان چرا از مر-
  
  … اکسیژن برسونید -
  
  .… ای بابا اینکه اب و روغن قاطی کرده -
  
  .… آقا واگیر نداره؟ -
  

. اما پسره بدون توجه به حرفای ما شروع به حل تمرین هاکرد.  خنده و هرو کر فضای کالس را پر کرد بعد
بعد از حل چند تمرین کالس تقریبا آرام . مو بر تنمان سیخ می کرد صدای ماژیک روی تخته سفید رنگ 

 که روی صندلی ختریدر موقع حل یکی از تمرین ها شیوا د. گرفت و همه مشغول یادداشت کردن شدند 
جلوی ما نشسته بود بلند شد تا سوالی بپرسد من هم با شیطنت صندلی اش را عقب کشیدم وقتی شیوا 

 بی خیال خودشو ول کرد تا روی صندلی اش بشیند اما چون صندلی اش را عقب جواب سوالش را گرفت
پسره از پای تخته به طرف .  شدجرکشیده بودم محکم روی زمین افتاد و دوباره کالس از خنده و هیاهو منف
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شیوا هم بلند شده . ما نگاهی انداخت اما ما بی توجه به نگاههای سرزنش امیزش در حال هر وکر بودیم
پسرها سوت می زدند وما میخندیدیم بعد وقتی سر انجام آرام گرفتیم متوجه . ود و داشت فحش می دادب

  :شدیم که پسره رفته هر کس چیزی می گفت و حدسی میزد 
  
  . بچه ها االن می ره با رییس دانشگاه می آد -
  
  .… نه بابا رفته به سر حدیان بگه یکی دو نمره از ما کم کنه -
  

  :پسره رفته بود و ما خوشحال حرف می زدیم و می خندیدیم لیال با کمی ترس گفت  هر حال در
  
  .. بچه ها نکنه پسره عضو انجمن اسالمی باشه حال همه رو بگیره ؟-
  

مگه ما کار غیر اسالمی انجام دادیم داریم می خندیم خوشحال بودن هم کار :  هم با خنده جواب دادم من
  .بدی نیست 

  
از آیینه متوجه پشت سرم بودم که دیدم پاترولی با . کالس سوار ماشین شدیم و راه افتادیم  از اتمام بعد

چند نفر از دوستانش هم . می دانستم مال یکی از پسرهای همکالس است . حفظ فاصله دنبالمان می آید
.  را بگیریم  حالشانذاشتیمهمراهش آمده بودند می دانستم که می خواهند اذیت مان کنند با لیال قرار گ

وقتی وارد اتوبان شدیم ، پاترول خودش را به کنار ما کشاند پسرها از پنجره ماشین سرشان را بیرون 
مدل . آورده بودند و به ما می خندیدند ناگهان به رگ غیرتم برخورد و پایم را روی پدال گاز فشردم 

با فشار روی پدال گاز ، دنده . می کردم ماشین ما باالتر و قدرتش هم بیشتر از پاترول بود باید ادبشان 
 سالگی رانندگی می 15من تقریبا از . ماشین راهم عوض کردم و با مهارت از بین ماشین ها ویراژ دادم

کردم البته دور از چشم پدر ومادرم زیر نظر سهیل انواع و اقسام لمهای رانندگی را یاد گرفته بودم و 
تی گاهی وقتی باسهیل مسابقه می گذاشتم نمی توانست به گرد راهم خیلی هم از این بابت مغرور بودم ح

  :برسد به لیال که ترسیده بود گفتم 
  
  . سفت بشین و نگاه کن -
  
لیال جیغ کوتاهی زد و راننده ها با بوق بلند و کشداری مراتب اعتراضشان .  بین دو ماشین الیی کشیدم از

ادم و به پاترول که نا امیدانه تالش می کرد خودش راب همن اما من بی توجه گاز می د. را اعالم کردند 
 بر خورد کنیم حتما دخلمان عیماشین آنقدر سرعت داشت که می دانستم اگر به مان. برساند می خندیدم 

سرانجام در یکی از خروجی ها پاترول ما را گم کرد . می آید اما غرور نمی گذاشت رعایت قانون را بکنم 
  :با خنده نگاهش کردم و گفتم . لیال با خشم نگاهم می کرد . ت ماشین را کم کردم و من خندان سرع

  
  . لیال وقتی می ترسی رنگت سه درجه روشن تر می شه همیشه بترس -
  

  نزدیک بود هر دومونو بکشی چرا اینطوری رانندگی می کنی ؟! احمق دیوانه :  عصبی داد زد لیال
  

حاال تو دانشگاه . دیم من باید روی این جوجه فکلی ها رو کم می کردم نترس حاال که نمر:  گفتم خونسرد
  .ماستها رو کیسه می کنن اینطوری خیلی بهتره 
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اما می دانستم که او هم ته دل راضی و خوشحال است که پسرها را سر .  سرس تکان داد و حرفی نزدلیال

 که سر فرستاده استاد آوردیم از یادمان این حادثه باعث شد که کالس ریاضی وبالیی. جایشان نشاندیم 
 یادمان رفته بود که اصالتا هفته بعد و جلسه بعد مشغول شیطنت و خندیدن به خلق اهللا بودیم و . برود 

صبح روز شنبه تازه یاد مان افتاد و کمی ترسیدیم ولی با . شنبه خود استاد سرحدیان سر کالس می آید 
د از یاد برده و کاری به ما ندارد به هر ترتیب ساعت ریاضی رسید و خودمان فکر می کردیم حتما اسنتا

وقتی استاد وارد کالس شد همه به احترام ورودش از .همه با هیجان منتظر بودند ببینند چه پیش می آید 
  سرحدیان مرد میانسال و با تجربه ای بود که به آسانی نمی شد. جا بلند شدیم

  
وقتی ما نشستیم شروع به درس . ایی داشت مکه بهش با جذبه می گفتند از آن قیافه ه.  انداخت دستش

تند تند یادداشت بر می . دادن کرد و ما خیالمان راحت شد که حرفی از جلسه حل تمرین نخواهد زد
 نصف بچه ها لداشتیم و سعی می کردیم پا به پای استاد درس را بفهمیم و جزوه برداریم چون جلسه او

سر انجام .  یادداشت بردارند و استاد بی توجه به اعتراض بچه ها تخته را پاک کرده بود نتوانسته بودند
. همه منتظر نگاهش می کردند. کالس به پایان رسید ولی استاد هنوز اجازه ترک کالس را به ما نداده بود

.  تخته نوشت  بعد حل می کردیم را رویجلسهآقای سرحدیان با حوصله شماره تمرین هایی که باید برای 
  :بعد با صدای نافذ و لحنی قاطع گفت 

  
 خانم ها آقایان ، من می دونم که بعضی از شما یک راست از پشت نیمکت های دبیرستان روی صندلی -

برای همین بچه بازی هایتن را درک می کنم اما از االن گفته باشم که این . های دانشگاه پرتاب شده اید
 در امتحان پایان جونل بشه و در کالس حل تمرین اشکالهایتان را رفع کنید تمرین ها باید توس شما ح

  .ترم فقط از این تمرین ها سوال می دهم وهیچ عذر و بهانه ای هم قبول نیست 
  

  : به چشمهای ما که مثل موش سر جایمان خشک شده بودیم ، خیره شد و ادامه داد بعد
  
از این به بعد فقط . من هم دلم نمی خواد بهتون زور بگم .. ید  انگار شما هنوز ظرفیت دانشگاه رو ندار-

  …شماره تمرینها را می نویسم جلسه حل تمرین هم لغو می شود دیگر خود دانید
  

جواب صحیح تمرین ها برای خوب .  از چند دقیقه تازه متوجه شدیم معنی حرفهای استاد چیست بعد
شدن کالس حل تمرین احتماال نود درصد کالس نمره قبولی امتحان دادن الزم و ضروری بود و با تعطیل 

 لظه ای تاستاد که داشت از کالس بیرون می رف. نمی آوردند همزمان صدای اعتراض بچه ها بلند شد
  :ایستاد و گفت 

  
 خودتان خرابش کردید ، خودتون هم درستش کنید اگر آقای ایزدی قبول کنند و باز هم برای حل -

  .ورند من حرفی ندارم تمرین تشریف بیا
  

 استاد از کالس خارج شد احساس کردم همه نگاهها متوجه من است انگار تعطیلی کالس حل تمرین وقتی
بغض گلویم را گرفته بود برای اینکه از زیر بار نگاههای .فقط تقصیر من بود و خودم باید درستش می کردم

  . خارج شدمبچه ها فرار کنم سریع وسایلم را جمع کردم و از کالس
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 سرم نگاه کردم،ساعت یبا سرعت در رختخوابم نشستم و به ساعت باال. دمی مادرم از جا پری با صداصبح
 را میداشتم موها. با عجله بلند شدم و رختخوابم را مرتب کردم!  شده بودرمی چقدر دیوا.  ده بودکینزد

  . شدهرظ! یچه عجب بلند شد:من گفت دنی کردم که مادرم در را باز کرد،با دیشانه م
  

   اومده؟الیسالم،ل: آلود گفتمخواب
  

  نجا؟ی اادی مگه قراره بال؟یل: با تعجب نگاهم کرد و گفتمادرم
  
  … دانشگاهمی ری خوب،م-
  

  امروز؟ مگه جمعه هم دانشگاه بازه؟: دوباره با تعجب گفتمادرم
  

 تو دمی توالت و دوباره پرزی میانه را پرت کردم روش.  رفته بود امروز جمعه استادمی از نهادم برآمد،آه
  : کنار زد و گفتمی جلو آمد و پتو را از روتیرختخواب،مادرم با عصبان

  
  .هزار تا کار دارم.  کمک کنی کمکی پاشو … پتوری زی دوباره که مثل خرس رفت-
  
  .دی گذاری شما نمد،اونهمی شه خوابی امروز مکیچه خبره؟ : حوصله گفتمیب

  
 که از صبح لی تونم،سهیدست تنها نم. می نفر مهمون دارستی بکی شب نزدیبرا: گفتی جدی با لحنادرم
  ! هم از تونی شده،امیج
  

 خوردن صبحانه به آشپزخانه ی برایوقت.  بلند شدممیدوباره با زحمت از جا. دی شد خوابیامروز نم! رینخ
چند .  منتظر شسته شدن بودندیی در ظرفشویبز و سوهی خروار مکی.  مشغول کار بودیرفتم،مادرم حساب

 بزرگ و جادار بود یلی آشپزخانه ما خنکهیبا ا.  گاز در حال سر وصدا کردن بودندی و قابلمه هم روگید
 وآنها را همه جا پخش کرده بود،آشپزخانه شلوغ و نا مرتب به دهی و گوشت ومرغ خروهیاما از بس مادرم م

  .دی رسینظر م
  

  م؟یحاال به چه مناسبت مهمون دار: دمیختم،پرسی ری می خودم چایرا که بهمانطور
  

 هم زنگ زده ریام. امروز سالگرد ازدواج من و پدرت است:  شست،گفتی ها را موهی همانطور که ممادرم
 حالم رو ستی نیکی کجا رفته،هزار تا کار دارم ستی هم از صبح معلوم نلی رو دعوت کرده،سهلی فامۀهم

  . شهی مداتونی پیکی یکی شه،یت شب که مبپرسه،آن وق
  

  :دمیپرس.  آوردمرونی بخچالی از کی تکه ککی کردم و نیری را شمیچا
  
  … کمکتادی به طاهره خانم بی چرا زنگ نزد-
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 ینطوری دونستم ایاگه م!  هاشون مرده،همه شون رفته بودن بهشت زهرالی از فامیکی از بخت بد من،-
 تونه ی آخر وقت زنگ زد گفت نمشبید. ادیقرار بود طاهره خانم ب. گرفتم  ی نمی شه،اصال ً مهمونیم
  . رو بهم بزنمی تونستم مهمونی نمگهیمنهم د. ادیب

  
و صورتش از . را پشت سرش جمع کرده بودشیموها.  داشتییبای و زفی ظرکلیه.  شدمرهی مادرم خبه

 رنگ نی کرده بود و ای را شرابشی رنگ موها. بودی و دوست داشتنبای درهم رفته بود،اما باز هم زینگران
 هم داشت که نفش از رنگ بی بود اما هاله ای قهوه انکهیچشمانش با ا.  آمدی مدشی به پوست سفیلیخ
 ی خدا را شکر مشهی جهت همنی من هم مثل مادرم دو رنگ بود و از ایچشمها.  جذابش کرده بودیلیخ

  : مادرم به خودم آمدمیبا صدا. کردم
  
   به من؟یا؟ مهتاب چرا زل زد و-
  
  .از بس دوستتون دارم:  خنده گفتمبا
  

  : گفتمتی با مالد،بعدی حرف از هم باز شد و خندنی ادنی مادرم با شنصورت
  
  .زمی من هم تو رو دوست دارم،عز-
  

  را همزیم!  ها و درست کردن ساالد با منوهیمامان شستن م:  شستم گفتمی را ممی چاوانی که لهمانطور
   خوبه؟نم،ی چیخودم م

  
  !هی،عالی را هم اضافه کنیریاگه گرد گ:  با خنده گفتمادرم

  
 بود که فقط ادی در خانه ما زقهی و عتینتی زاءیآخه،انقدر اش.  نگفتمیزی بود، چی کار سختنکهی ابا

 ی مادرم برایوقت!  های و صندلزی برد، چه رسد به مبلمان ومی دو ساعت وقت ملی وسانی ایریگردگ
اما کارها .  هالک شده بودمیاز خستگ.  ساعت دو شده باشدی زودنی شد به ای کرد باورم نممیناهار صدا

 زیبه پدرم که پشت م.  شده بودزی وارد آشپزخانه شدم،همه جا مرتب و تمیوقت.  ً تمام شده بودبایتقر
!  شازده خانومدی خسته نباش: جواب سالمم را داد و گفتیپدرم با انرژ. نشسته بود، سالم کردم و نشستم

  : گذاشت، گفتی ممیمادرم همانطور که بشقاب پر از غذا را جلو.  نزدمی تکان دادم و حرفیسر
  
اگه !  دختره که غمخوار مادرهنیا. ستی از صبح پسرمون کجاست؟ معلوم نایب!  گن پسر، پسری می ه-

  . شده بودمچارهیمهتاب نبود من ب
  

  . باباستزیعز. گفته دختربده؟ دختر چشم و چراغ خونه استیک:  هم با خنده جواب دادپدرم
  

 یدوباره من چند ساعت!  راه انداختنیچه دختر دختر! واه واه:  بلند شدلی سهی همان لحظه صدادر
  آره مهتاب؟! نبودم مهتابِ مارمولک شد چشم و چراغ خونه

  
  : گفتی نشست، مادرم با ناراحتزی وارد آشپزخانه شد و پشت مبعد
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   نه؟م،ی باد به گوشت رسوند که امروز مهمون دار؟یکجا دوباره در رفت!  سالمکی عل-
  

  ل؟یمگه نه سه!  گردهی شکم برمی هر جا باشه برالیسه:  هم گفتپدرم
  

 استراحت کوتاه، حمام کردم و با کیبعد از ظهر، بعد از .  نزدی کنف شده بود، حرفی که حسابلیسه
 یاحساس م.  کردمشی هم آرای را خشک و درست کردم و کممیبعد موها. دمیحوصله و دقت لباس پوش

 هنوز م، آماده شدیوقت.  هم متوجه بزرگ شدنم، بشوندهی خواست بقی بزرگ شده ام و دلم مگریکردم د
 ی مانوی ها، پی در مهمانشهیهم.  کردی منی نشسته بود و داشت تمرانوی پشت پلیسه.  بودندامدهیمهمانان ن

 آنهمه نکهی نداشتم و از ایقی ذوق موسادیز.  بودمزاری بانویمن اما از پ.  خواست خراب کندیش نمزد و دل
اول .  شددای پلی افراد فامۀک شدن هوا سرو کلیبا تار. شدمی و بخوانم و بنوازم، خسته مرمی بگادینت را 

هردو .  کوچک داشتۀ تا بچخاله از مامان کوچک تر بود و دو. دیخاله طناز با محمد آقا شوهرش ، سر رس
 مادر شوهرش گذاشته بود و به قول محمد آقا، مادام ۀ آن شب هر دو را خانی ولطان،ی شیپسر وتا بخواه

 دختر کیعمو فرخ از پدرم بزرگتر بود و مثل پدرم . دندی همزمان رسمیبعد، دو عمو.  آمده بودندویو موس
.  سال از من کوچکتر بودکیگتر بود و دخترش آرام،  سال بزرکی لی از سهدیپسرش، ام.  پسر داشتکیو 

عمو .  دوستش داشتندلی فامۀ بود که همی زن خوب و مهربانم،ی کردی مشی که خاله مهوش صدامیزن عو
 ست،ی علت بچه دار نشدنشان چمی دانستیهنوز نم.  کوچکتر بود و بچه هم نداشتی چند سالپدرممحمد از 

.  شدی با حرف ها و حرکاتش باعث رنجش و کدورت ممیو حسود بود و دا ی از خود راضاری بسنا،یزنش م
دو .  بودجذبه مقتدر و با ی مرد،ی علییدا.  شدلی و جمع مهمانان تکمدی بزرگم هم رسیی دا،یبعد از مدت

 یی داشی پلی تحصۀ ادامیپدرام برا.  پدرام و پرهام که هر دو از من بزرگتر بودندیپسر داشت به نام ها
 ام که ییزن دا.  کردی ملی تحصعی صناۀ بود در رشتلی به آلمان رفته بود و پرهام که هم سن سهمگرید

.  شدی در جمع احساس نمرش بود که حضوی زن آرام و کم حرفم،ی کردی مشی جون صدایهمه زر
رفتم و  ی میی به جایی هدف از جایمنهم ب.  زدند و خانه پر از سر و صدا بودیمهمانان همه با هم حرف م

  : بلند گفتی بلند شد و با صدادیبعد ام.  کردمی رد و بدل میبا هر کس چند جمله ا
  
  . نوازدی می مجد، برامون قطعاتلیهنرمند بزرگ سه. دی لطفا ً ساکت باشانی خانم ها و آقا-
  

 یه داشت با آواز همراییرای گرم و گی هم که صدادیام.  شروع به نواختن کردلی ساکت شدند و سههمه
دلم . دمی زنگ تلفن بلند شد با عجله بلند شدم و به طرف تلفن دوی صدایقیوسط قطعه موس.  کردیاش م

  بله؟:  خفه گفتمیی را برداشتم و با صدایگوش.  بهم بخورددی و املی خواست تمرکز سهینم
  

  ؟یچته؟ خناق گرفت:  از آن طرف خط بلند شدالی لیصدا
  
  . خوام داد بزنمی زنه، نمی مانوی هم داره پلی سهم،یارنه بابا، مهمون د:  خنده گفتمبا
  
   تنها تنها؟…ا؟ خوش بگذره:  گفتی تصنعی با ناراحتالیل
  
  ؟ی کنیحال خودت چطوره؟ چکار م.  هستنلی بابا، همه فامستی نی خبر-
  
  .ی سراغ اون پسره هم بردی بایراست.  آم دنبالتیزنگ زدم بگم فردا من م.خوبم:  تند گفتالیل
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  کدوم پسره؟: دمی تعجب پرسبا
  
.  قهر کرد، رفتی آمد و تو کالس رو بهم زدنی حل تمریهمون پسره که برا! یجیچقدر گ:  گفتی عصبالیل

  .می افتی می بلکه قدم رنجه کنه، وگرنه تو بد هچلی نازشو بکشی بردیحاال با
  
   آمده؟ی قحطامد،یبه جهنم که ن: گفتمیزاری ببا
  
 ها رو حل نکنه، سر نی پسره تمرنی اگه ا؟ی شناسی رو نمانی سرحد؟ی گی میچ:  گفتنی خشمگالیل

  . شنی به خونت تشنه منن،ی بیهمه هم از چشم تو م!  کنهیهمه رو رد م. می شی مچارهیامتحان ب
  
 هم یلیاما خ.  کنمی رم باهاش صحبت میمن م. حاال تا فردا خدا بزرگه!  خوبیلیخ:  حوصله گفتمیب

  ! نخواست، به درکادیخواست ب. شم کینازشو نم
  

 پرهام شدم، زل زده بود به من و رفته بود ۀری خی گذاشتم، متوجه نگاههاشی تلفن را سر جای گوشیوقت
 زدند اما پرهام انگار آنجا ی تمام شده بود و دوباره همه با هم حرف ملی زدن سهانویپ. در عالم هپروت

زهر :  و گغتدی جا پرازبا ترس ! پخ:  رفتم و ناگهان گفتمجلو.  بودیگری دیحضور نداشت و حواسش جا
 ی و برادمی بلند خندیبا صدا!  لوسۀدختر:  جواب دادی عصب…؟ییکجا: با خنده گفتم. دمیترس! مار

 و دهیصورت کش.  بودیپیپرهام پسر مغرور خوش ت. آوردن غذا و کمک به مادرم به آشپزخانه رفتم
 و صاف دی مثل دختران سفرتش پوست صو،ی و عسلدهی و چشمان کشیا قهوه ی داشت با موهایاستخوان

 ۀخانواد.  ام بودیی داهی شبشتریب.  رفتی به شمار می رفته پسر جذابهمیقدش هم بلند بود و رو. بود
  . و روشن بودندفی ام اکثراً ظریمادر

  
 کردند، یمادر کمک م جون داشتند به ی وارد آشپزخانه شدم، خاله طناز و خاله مهوش همراه زریوقت

 تکان شی از جای مهمانچی بود که در هی زن سرد و عبوسنایم.  تعجب نداشتی خانم نبود که جانایفقط م
 ی مفی ردان و مهمزبانی خورد، بعد هم هزار حرف، پشت سر می نشست و می جا مکیفقط .  خوردینم

 همه را یوقت.  دادیزد، جواب نم ی جا نشسته بود و هرچه عمو محمد باهاش حرف مکیآن شب هم . کرد
 تکان دادم و یمهتاب دانشگاه چطوره؟ سر:  دعوت کردند، پرهام کنار من نشست و گفتزی شام سر میبرا

 ی رو بچه هایلیخ: بعد گفت. احساس کردم صورتش درهم رفت.  گذرهی خوش م… خوبهیلیخ: گفتم
 خواست روشون یحاال ک: با خنده گفتم.  روشون حساب کردشهیهمه بچه اند، نم. دانشگاه حساب نکن

 ی در صندلیبعد کم.  گفتمی طورنیهم. خوب، آره:  خودش را جمع و جور کرد و گفتیحساب کنه؟ فور
  ؟ی دارندهی آی برایحاال چه برنامه ا: اش جابه جا شد و گفت

  
 ی حرف نم با منچوقتیآن هم پرهام که ه.  زندی حرف ها را منی و چرا استی دانستم منظورش چینم

 کردند و اصال ً با ی میکی دست به لی من بچه ام با سهنکهی اۀ ما به بهانۀ آمدند خانیقبال ً هر وقت م. زد
 که وقت رفتن ی و تا وقتاق اتی رفتند توی ملی با سهمی کردند، بعد هم که بزرگتر شده بودی نمیمن باز

 چهار ی ً که تازه وارد دانشگاه شده ام و برا فعال-: با خنده گفتم.  آمدندی نمرونی از اتاق بد،ی رسیم
خوب، : پرهام با لکنت گفت.  رم سر کاریبعدش هم خدا بزرگه، احتماال ً م.  برنامه ام مشخصهندهیسال آ

   نه؟…ی هم ازدواج کرددیشا
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.  قرمز شده بوددش،ی انداخته و پوست سفنییپرهام هم سرش را پا.  جا خورده بودمی کردم، حسابنگاهش
:  پرهام با خجالت و لکنت جواب داد؟ی ده؟ تو مگه فضول منی می حرف ها چه معننی ا-: دمی پرسجیگ

 گاهش ن… چطور بگمیعنی … خواستم بگم کهی خوب می نداره، ولی خوب در واقع به من ربط…نه
: فتاز دستش حرصم گرفته بود، سرانجام با جان کندن فراوان گ. منتظر تمام شدن جمله اش بودم. کردم

 خانم، پرهام جمله ی شدن زرکی با نزد…ی ازدواج کنی گرفتمی تصمی روزکی خواستم بگم که اگر ی م-
 ؟ی با درس ها چطورونمهتاب ج:  خانم کنار پرهام نشست و رو به من گفتیزر.  تمام گذاشتمهیاش را ن

 ی، انگار از وقتماشاءاهللا:  وگفتدی ام خندیی زن دا… نشدهی جدیلیهنوز خ:  تکان دادم و گفتمیسر
:  گفتمی مصنوعی با ناراحت…ی بگم، خانم و خوشگل شدی چطور…ی بزرگ شده ایدانشگاه قبول شد

 خانم و ی جورهی االن ی ولزم،ینه عز:  ام دستم را نوازش کرد و گفتیی قبال ً زشت بودم؟ زن دایعنی
 یه پرهام؟ پرهام با خجالت سرن: بعد رو به پرهام کرد و گفت. یاون موقع انگار بچه بود.یخوشگل شد

:  سرد گفتی بود، با لحندهی جون را شنی زری خانم که تازه نشسته و حرفهانایم.  نزدیتکان داد و حرف
 من یابروها. خشکم زد.  رسنی از سنشون به نظر مر ابروهاشون رو بردارن، بزرگتیخوب، دخترها وقت

 نای شه، می مورد شامل من نمنی ایول:  گفتمدهیدم، رنج بود و من اصال ً دست بهشون نزده بووستهی پشهیهم
 … ات فرق کردهافهی آخه ق،یا؟ من فکر کردم ابروهاتو برداشت:  نازک کرد و گفتیپشت چشم. خانم

 خانم فکر کردن، آدم هر نایخوب م:  قاطع گفتی من نداشت با لحنیو از زن عمیپرهام که دل خوش
  . تونه بکنهی میفکر

  
 نایچرا آنقدر م.  گر گرفته استی کردم صورتم از ناراحتیاحساس م.  غذا رفتمزیبه سمت م شدم و بلند

 میبشقاب غذا. دی آی خانم از همه به جز خودش، بدش منای آمد؟ بعد به خودم گفتم میخانم از من بدش م
 زبانم را . شکمو هستمیلی من خیعنی را باد کرده، شی لپهاز،ی از آن طرف ملی سهدمیرا پر کردم که د

 با لی آورد و سهکیبعد از شام، مادرم ک.  را سر فرصت بخورممی نشستم تا غذای در آوردم و گوشه اشیبرا
 به چی کادو پیبعد پدرم بسته ا. دندی خندی خواندند و میهمه با هم م. را زد” مبارک باد“ آهنگ انویپ

 مادرم ت،ی جمعیاهوی هانیدر م! ش کنباز!  کنازشب:  گفتندی زدند و میهمه با هم دست م. مادرم داد
پرهام هم ! مجسمه است! یهـ:  با خنده گفتلیسه.  شکل بودلی جعبه مستطکی. کاغذ کادو را باز کرد

گردن بند . سرانجام مادرم در جعبه را باز کرد.  گفتی میزیهر کس چ. نه، لوناپارکه: دنبالش را گرفت
همه دست زدند و پدرم گردن بند را .  کردرهید، چشم همه را خ کبواقوتی ی هانی و نگانی پر از برلییبایز

 اصال ً قابل تو رو نداره، فقط به نی دونم که ایمهناز جان، م:  بلند گفتیدور گردن مادرم بست و با صدا
  . و چهار سال استستی بنی تو در ایپاس زحمت ها

  
 لب ریبعد هم آهسته ز. نشسته بود حرکت ی خانم همانطور ساکت و بنایفقط م.  همه دست زدنددوباره

 لی زن حسود بود؟ در افکار خودم بودم که سهنیچرا انقدر ا. با نفرت نگاهش کردم. خدا شانس بده: گفت
 نشست پشت عدب.  دارمهی هدکی زمونی زوج عزیمن هم برا! ساکت!  جماعتیآها:  بلند گفتیبا صدا

و بعد ! ای مادر و پدر دننی به بهترمی تقد-: ند، گفت و رو به مادر و پدرم که کنار هم نشسته بودانویپ
 که لیهمه ساکت و به انگشتان هنرمند سه.  بودم، نواختدهی را که من تا آن زمان شنی آهنگنی ترکیرمانت

 بود که بای و زفی آنقدر لطیقیموس. د شده بودنرهی رفت، خی منیی باال و پادهای کلیماهرانه رو
خاله .  شان گرفته بودهیبه پدر و مادرم نگاه کردم، هر دو انگار گر. ی شدیناخودآگاه به طرفش جذب م

 بی بهم نخورد، درون جلی که تمرکز سهی اسکناس پشت سبز را طوریطنازم آهسته بلند شد و دسته ا
 کرد و آرام، دختر ی را پاک مشی با دستمال اشکهافرخم،عمو . دی جا داد و آهسته سرش را بوسراهنشیپ

 تمام شد و لی ساعت، نواختن سهمیبعد از ن.  کردی را رها نملی سهی لحظه ا،یلمبرداری فنیبا دورب م،یعمو
.  خودم ساخته بودم، فقط مختص امروز-:  با خنده گفتلیسه.  هجوم بردندلی سهیهمه کف زدند و به سو
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کپه ! دختر!  عسل، دخترقند و! پسر!  پسر-: با خنده گفتم.  را بوسه باران کردندلیپدر و مادرم هر دو سه
 دی مادرم هم خندزم؟ی عزهی چه حرفنی ا-:  حرف پدرم جلو آمد و در آغوشم گرفت و گفتنیبا ا! خاکستر
! دختر! نه مامان، دختر:  گفتی با بدجنسلیسه! طال و زر! دختر! دختر! قند و عسل! پسر! پسر: و گفت

  !مساح و عقربت! پسر! پسر: آرام که بهش برخورده بود، گفت! مارمولک
  

بعد از .  دادندی خواست به هم نسبت می مجلس شلوغ شد و جوان ها هر کدام هرچه دلشان مخالصه
 من آمد و کی بروند، که دوباره پرهام نزدشانی مهمان ها کم کم آماده شدند که به خانه هاک،یخوردن ک

 بابام کار شی شه و قراره پی ترم درسم تموم منی خواستم بکم من ایم.  تموم موندمهی حرفم ن-: گفت
 اما ،ی و بعد جوابم رو بدی که فکر کنی البته تو وقت داره؟ی خواستم بدونم نظرت راجع به من چیم. کنم

 نظرم رو بدم؟ یدر مورد چ: دمیپرس. سرم را بلند کردم و نگاهش کردم. بدون که من منتظر جواب هستم
 رفت به طرف در، آنقدر تعجب کرده یرو بعد فو! ا منازدواج ب:  دورگه از خجالت گفتییپرهام با صدا

آن شب با افکار .  دم در برومنهای ایی با دای خداحافظی بلند شوم و برامی توانستم از جایبودم که نم
  . تا به خواب رفتمدی نکشیالبته آنقدر خسته شده بودم که طول. درهم و برهم به رختخواب رفتم

  

    )4فصل (  
  

مخصوصا ساعت را تنظیم کرده بودم تا برای ساعت هفت بیدارم . ی زنگ ساعت بیدار شدم  زود با صداصبح
شب قبل تا دیر وقت بیدار بودم و بعید نبود . می دانستم اگر زنگ ساعت نباشد حتما خواب می مانم . کند 

یکی هوا باعث  سردی و تاریزیصبحهای پای. با رخوت و سستی از جایم بلند شدم . که به موقع بیدار نشوم 
به هر حال بلند شدم و صورتم را شستم همه خواب بودند و . می شود به سختی گرمای رختخواب جدا شوی 

یک لیوان شیر برای خودم ریختم و با تکه ای کیک که از . من آهسته به آشپزخانه رفتم تا چیزی بخورم 
به یاد آوردن کالس آن روز آه از نهادم جزوه هایم را مرتب کردم با . دیشب مانده بود به اتاقم برگشتم 

حتی اسمش را به یاد نداشتم ولی از یاد . امروز باید می رفتم و ناز آقای حل تمرین را می کشیدم. برآمد 
از آن موقع دو هفته می . آوری شیطنت هایم که باعث شد کالس حل تمرین بهم بخورد خجالت کشیدم

در آن . ه بود و تازه می فهمیدم چه کار زشتی کرده بودم عقل من درآمدتگذشت و انگار در این مد
مدت با دیدن رفتار بچه های سال باالیی و شخصیت و وقار آنها تازه متوجه شده بودم که دانشگاه کجاست 

و فهمیده بودم رفتار بچگانه من نهتنها باعث جذابیت و جلب محبت نمی شود بلکه باعث بد نام شدن و 
این کارها شاید در دبیرستان جالب باشد ولی در دانشگاه باعث می شد . هم میشودپایین آمدن شخصیت م 

آخرین جرعه .از چشم همه بیفتم و استادها و دانشجویان به عنوان یک بچه لوس و بی ادب از من یاد کنند
 بزند  از اینکه زنگلشیرم را که خوردم صدای ماشین لیال که زیر پنجره پارک شد را شنیدم و با عجله قب

سالم : با خنده گفتم . وقتی در راباز کردم لیال پشت در بود و با دیدن من حسابی ترسید . جلوی در رفتم 
  ترسیدی ؟

  
  پشت در کشیک می کشیدی ؟.سالم :  هم خنده اش گرفت و گفت لیال

  
  :کمی که گذشت لیال پرسید.  شدیم و لیال حرکت کرد سوار

  
   به چی فکر می کنی ناراحتی ؟-
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  .نه ، فکر می کردم امروز به این یارو چی بگم :  را تکان دادم و گفتم رمس
  

  کدوم یارو ؟:  با کنجکاوی پرسید لیال
  
  ..همون آقای حل تمرین رو می گم دیگه :  نارا حتی گفتم با
  

  .بابا ناراحت نباش برو بگو ببخشید و قال قضیه رو بکن !.. آهان :  با خنده گفت لیال
  

  .ه چیز با همین یک کلمه تموم بشه کاش هم: گفتم
  

  .حل میشه : راهنما زد و بعد گفتلیال
  

استاد داشت شعری از حافظ را معنی میکرد و من یاد حرفهای دیشب .  کالس ادبیات حواسم پرت بودسر
قبل از اینکه دانشگاه قبول شوم پرهام قبله آمال من بود گاهی اوقات عکسشو به مدرسه می . پرهام افتادم 

 پرهام کمی به من داشتمآن روزها آرزو . بردم و جلوی دوستانم پز میدادم و چند تا چاخان هم میکردم
یک بار دفتر خاطراتم را از روی . ناخودآگاه کارهایی م یکردم که می دانستم دوست دارد . توجه کند 

چه رنگی دوست . ردم سادگش به پرهام داده بودم و بعدا مطابق با جواب پرهام به سوالها رفتار می ک
چه غذایی دوست داشت ؟فسنجان پس باید به مامان بگم . داشت ؟صورتی پس لباس صورتی می پوشیدم 

  …امشب که دایی اینها خانه ما مهمان هستند فسنجان درست کند 
  

دیشب حرفهایی را .  حاال انگار آن روزها مال خیلی وقت پیش بود مال وقتی که من کودک بودم اما
شاید آن موقع اگر این حرفها را می زد با اشتیاق قبول .  که آرزو داشتم یکی دوسال پیش می زد شنیدم

همه نگاهها متوجه من بود و من اما اصال متوجه . با تکان دست آیدا به خودم آمدم.. میکردم ولی حاال 
  :استاد دوباره تکرار کرد . نبودم 

  
  نم مجد ؟ پس صنعت به کار رفته در این بیت چیست خا-
  
  .ببخشید استاد اصال متوجه نبودم :  لکنت گفتم با
  

بعد از اتمام کالس بچه ها دسته .  با اینکه خیلی رنجیده بود حرفی نزد و از سوالش صرف نظر کرد استد
  :سرانجام لیال گفت . دسته کالس را ترک کردند من اما همچنان نشسته بودم

  
  .پاشو بابا بدو برو دنبال اون پسره دیگه .  به صندلی  وا تو امروز چته ؟ مثل پونز چسبیدی-
  
  حاال کجا دنبالش بگردم ؟:  پاک یادم رفته بود با بیزاری بلند شدم و گفتم اه
  

حاال بیا می ریم از اتاق استادان سوال می :  در حالی که کالسور من را هم همراهش می آورد گفت لیال
  .کنیم 

  



   مهتاب  و مهر     
  

goldjar@  
 

19

وقتی پشت در اتاق استادان .  صدای همهمه بچه ها فضا را پر کرده بود . ها طبق معمول شلوغ بودراپله
لیال می شه تو بپرسی می ترسم سر حدیان نشسته باشه خجالت می کشم : رسیدیم با التماس به لیال گفتم 

  برم تو ؟
  

ردم تا چند لحظه پشت در پا به پا می ک.  حرفی نزد و با شجاعت پس از زدن چند ضربه به در داخل شدلیال
   !301اسمش ایزدی است باید بری ساختمان روبرویی اتاق : با خوشحالی گفت . آمد 

  
.  روبروی دانشگاه ما ساختمان دو طبقه ای بود که مربوط به امور اداری و دفتری دانشگاه می شددرشت

ه دنبال لیال به آن ب.چند تا کالس و آزمایشگاه هم آنجا بود ولی ما تا به حال گذرمان به انجا نیافتاده بود
ساختمان .  ما فرقی نمی کردتمانطرف خیابان رفتم و پس از بازرسی خواهران وارد شدیم آنجا هم با ساخ

 رسیدیم تابلوی کوچکی 301وقتی پشت در اتاق . قدیمی و کهنه ای که معلوم بود قبال مسکونی بوده است 
  .نظرمان را جلب کرد

  
نگاهی به لیال انداختم و با ابرویم به تابلو اشاره › رهنگی و عقیدتی واحد ف‹ تابلو نوشته شده بود روی

  .چاره ای نیست : لیال هم شانه ای باال انداخت و گفت . کردم
  
: صدای مردانه ای بلند شد.  کمی دلهره موهایم را کامال زیر مقنعه پوشاندم و بعد آهسته در زدم با

  .بفرمایید
  

اتاق کوچکی بود با دو میز و چند صندلی پشت یکی از میز ها . ان وارد شدم را باز کردم و بسم اهللا گویدر
  .مردی میانسال با ریش و سبیل انبوه نشسته بود

  
سمت راستش پشت میز دیگری آقای .  و کت تیره ای به تن داشت و عینک بزرگی به چشم زده بودپیراهن

زیر لب سالم کردم و در را پشت . ه من نشدیک کامپیوتر هم جلویش بود و اصال متوج. ایزدی نشسته بود 
  .ییدبفرما. سالم علیکم : مرد عینکی با دیدن من سر به زیر انداخت و گفت . سرم بستم

  
  .با آقای ایدی کار داشتم: با دلهره گفتم .  خشک و جدی اش کمی ترسناک بودلحن

  
  :آهسته گفت .  با شنیدن اسمش ، سر بلند کرد و به من نگاه کردایزدی

  
  . بفرمایید -
  

  …راستش من آمدم خدمتتان که :  رفتم جلوی میزش و گفتم عصبی
  

رویهم رفته . چشمان گیرا و دلنشینی داشت. با جسارت نگاهش کردم .  ایزدی منتظر نگاهم می کردآقای
به با دیدن نگاه خیره من سر . قیافه ای داشت که با دیدنش به جز کلمه مظلوم چیزی به یاد ادم نمی آمد

  :زیر انداخت و گفت
  
  . بفرمایید من در خدمتتان هستم -
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این ترم با اقای . من مجد هستم : با مشقت گفتم .  دانستم سر زبان درازم چه بالیی آمده بودنمی
  …داریم شما دو هفته پیش برای حل تمرین ) 1(سرحدیان ریاضی 

  
  !هان ا:  ایزدی که تازه متوجه شده بود سری تکان داد و گفت آقای

  
 یعنی اقای سرحدیان گفتند که شما … حاال آمدم که …انگار من باعث رنجش شما شدم :  گفتم دوباره

. نگاهم را دزدیدم و سر به زیر انداختم . آقای ایزدی سر بلند کرد و به من نگاه کرد  . …ناراحت شدید و 
 از دبیرستان وارد تازهشما  . نه من از شما رنجشی به دل ندارم به شما حق می دهم: با آرامش گفت 

  .دانشگاه شده اید وقت میبرد که به این محیط عادت کنید
  

  پس شما بر می گردید ؟:  نگاهش کردم و گفتم امیدوار
  

من که حرفی ندارم اون روز هم اگه رفتم برای این بود که یه وقت بهتون بی :  تکان داد و گفت سری
  .احترامی نکنم 

  
  .پس شما تشریف بیارید همه منتظر هستن. هم عذر می خوامباز:  شادی گفتم با
  
  .من هم می ایم. شما بفرمایید :  جایش بلند شد و گفت از
  

  :لیال پشت در منتظر بود با خنده گفتم .  از اتاق خارج شدم خوشحال
  
  . بیا بریم راضی شد بیاد -
  

چی شد ؟ : یکی از دختر ها پزسید  وارد کالس شدیم بچه ها مشغول حرف زدن بودند با دیدن من وقتی
  میاد خیر سرش یا نه ؟

  
دوباره اگه قهر کرد و رفت به من ربطی . من رفتم راضی اش کردم دیگه خود دانید:  صدای بلند گفتم با

  .نداره گفته باشم
  

  .…شما دست به صندلی ها نزنید کسی ازتون انتظاری نداره:  از پسرها باخنده گفت یکی
  

وقتی آقای ایزدی در را باز کرد برخالف دفعه . ند و من سرخ از خجالت سرجایم نشستم همه خندیدبعد
. البته کسی به احترام ورودش از جا بلند نشد ولی از مسخره بازی هم خبری نبود. پیش همه ساکن شدند 

اب  جمله من جوازچند نفری . آقای ایزدی سالم کرد و سرسریدی کههمراه داشت روی میز استاد گذاشت
این . سالمش را دادیم بعد از پرسیدن شماره تمرین ها و زدن ماسک سفیدش شروع به حل تمرین ها کرد

  بار کسی حرفی نزد و همه شروع به یادداشت
  

لحظه ای . به جز صدای برخورد قلم وکاغذ و قیژ قیژ ماژیک روی تخته صدایی نمی آمد.  کردندبرداشتن
یک بلوز ساده سفید و شلوار پارچه ای طوسی رنگ .  ایزدی نگاه کردم سر بلند کردم و به هیکل الغر آقای

 را محکم گرفته بود ماژیکبه دستهایش را که . کفش هایش کهنه ولی تمیز و واکس خورده بود. به پا داشت
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ناگهان . ناخن هایش به طرز عجیبی کبود بودند. نگاه کردم دست دیگرش را هم روی تخته گذاشته بود
چشمان درشت و قهوه ای رنگش پر از . لحظه ای چشمانمان بهم افتاد . اهم را غافلگیر کردبرگشت و نگ

بقیه صورتش زیر ماسک .  سراغ نداشتمیلحالتی که حتی در چشمان برادرم سه. سادگی و معصومیت بود
د آقای وقتی تمرین ها تمام ش. سرم را پایین انداختم و شروع به نوشتن کردم. سفید رنگ پنهان شده بود

  :ایزدی پرسید 
  
   کسی سوالی نداره ؟-
  

  .خداحافظ . خیلی ممنون از توجه تان : ایزدی دستانش رابه هممالید و گفت . جوابی نداد هیچکس
  
از اون بچه : ایدا که کنار من و لیال نشسته بود گفت . با رفتنش کالس پر از سروصدا شد.  به سادگی رفتو

  .ه ادا در میارن بدم می آد که نگو نپرس انقدر از مردایی ک! ننه هاست 
  
  مگه ادا در آورد؟:  تعجب پرسیدم با
  

  .تو هم چقدر خری ها ماسک زدنش رو میگم :  با نفرت گفت آیدا
  

فرشاد شوهر خواهر من هم دستکش دستش . خوب بیچاره شاید حساسیت داشته باشه :  با سادگی گفت لیال
  .اینهم حتما حساسیتی چیزی داره . تمام پوستش قاچ قاچ میشه می کنه ، مجبوره، چون حساسیت داره 

  
  !اصال به ما چه :  گفتم ناخودآگاه

  
معلمه حسابی حالت گرفته شد که رفتی ناز این بابارو . به به چه خانوم شدی:  از پشت سرم گفت فرانک

  .کشیدی 
  

اره بابا این : رت کک مکی گفتم دختر بامزه و خوبی بود با موهای فرفری و صو.  و نگاهش کردم برگشتم
. بیچاره دو ساعت می آد تمرین حل می کنه تا دو هفته بعد حاال ما هی پت سر هم حرف بزنیم که چی بشه 

  .و هر چهارتایی خندیدیم! انقدر موضوع برای غیبت هست که نگو 
  
. ه کارشان ادامه دادند پایان ترم ، خدا را شکر اتفاقی پیش نیامد و آقای ایزدی و استاد سرحدیان بتا

برای امتحان میان ترم همه ترس داشتیم که خدا را شکر به خیر گذشت و با خواندن زیاد و شبانه روزی هم 
اخرین جلسه حل تمرین قرار . من ، هم لیال هر دو نمره خوب گرفتیم و نزد استاد کمی آبرو کسب کردیم 

. حسابی خوانده بودیم تا اشکالهایمان را متوجه شویمشب قبل با لیال . بود رفع اشکال هم داشته باشیم 
. . درس خواندمان روی روال افتاده بود و به قول آقای ایزدی کم کم با محیط دانشگاه خو می گرفتیم

ان شب دایی خانه ما مهمان بود ومن کمی اضطراب  .نیمجمعه از صبح لیال آمده بود تا با هم درس بخوا
با دیدن من و لیال در حال . ر اتاقم را زد و با سینی چای و شیرینی وارد شدبعداز ظهر مادرم د. داشتم

  وای شما که خودتون کشتید مگه فردا امتحان دارید؟:درس خواندن گفت 
  

  .نه اگه امتحان داشتیم دیگه مرده بودیم:  باخنده گفت لیال
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  تموم شد؟حاال . خدا نکنه :  همانطور که سینی را روی میز می گذاشت گفت مادرم
  

  .نه یک فصل مونده ولی دیگه داره تموم میشه:  سری تکان دادم و گفتم من
  

  لیال ولی واقع منهم برام عجیبه چرا ما آنقدر درس خون شدیم ؟:  مادرم رفت ، به لیال گفتم وقتی
  

 دست حساب کار. از بس سرحدیان زهر چشم گرفته ، اقای ایزدی هم که قهر قهروست :  با خنده گفت لیال
  .مطمئن باش االن همه دارن خر می زنن. همه اومده

  
حوالی ساعت هشت بود که پرهام .  از یکی دو ساعت لیال علی رغم اصرار مادرم برای شام نماند و رفتبعد

بر خالف ایام قدیم که پرهام تا می رسید با سهیل می رفتند به اتاقش و تا شام . همراه پدر و مادرش آمدند
 سرمه ای شیکی به تن داشت یورپل. دند پرهام روی مبل نپست و با دقت مرا زیر نظر گرفتبیرون نمی آم

آن شب ان قدر با نگاههای خیره اش نگاهم کرد که تقریبا . با شلوار جین که یار جدایی ناپذیر پرهام بود
سهیل هم . ه شدمبه بهانه ای وارد اشپزخان. همه متوجه شده بودند و پدرم عصبانی به پرهام نگاه می کرد

  :پشت سرم داخل شد و باصدای خفه ای گفت 
  
   مهتاب ، پرهام چه مرگش شده ؟-
  
  من چه می دونم ؟ چرا از خودش نمی پرسی ؟:  به خجالت گفتم -
  

  . کم مونده بابا بزنه زیر گوشش…برای اینکه به من نگاه نمی کنه :  با حرص گفت سهیل
  

بعد از شام هم . درس خواندن به اتاقم رفتم و تا وقت شام همان جا ماندم اتفاقی نیافتد به بهانه برایاینکه
آخر شب بعد از اینکه دایی اینها رفتند ، صدای . برای فرار از نگاههای پرهام دوباره به اتاقم پناه بردم

  :پدرم را می شنیدم که عصبی به مادرم می گفت 
  
  ر چرا اینطوری شده ؟این پس! نزدیک بود یه چیزی به این پرهام بگم ها -
  

  .خوب بچه ها بزرگ شدن و تازه متوجه همدیگه می شن:  صدای اهسته مادرم را شنیدم که گفت بعد
  

  . خوابم برد ودیگه نفهمیدم چه گفتند بعد
  

هوا خیلی سرد شده بود و همه منتظر بارش برف .  وقتی لیال رسید جلوی در منتظر ایستاده بودمصبح
یخ : وقتی سوار شدم لیال گفت . ری و تاریک بود و ادم بی اختیار دلش می گرفت هوا اب. سنگین بودند

  .زدم چقدر هوا سرد شده 
  

باز خدارو شکر ما ماشین داریم پس اون بیچاره ها که کلی باید منتظر ماشین :  را تکان دادم و گفتم سرم
  تو خیابون یخ بزنند چه حالی دارن ؟

  
  اال عضو سازمان حقوق بشر شدی ؟از کی تا ح:  خندید وگفت لیال
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  !از وقتی رییس سازمان استعفا داده :  خنده جواب دادم با
  

چند دقیقه ای سر کالس منتظر .  ادبیات هفته پیش تمام شده بود و آن روز فقط ریاضی داشتیم کالس
شان را می بعد همه مشغول صحبت وخنده شدیم ، چند نفری هم با درس می خواندند و اشکالهای. ماندیم 

   !دهباز که آقای نازک نارنجی نیام: وقتی نیم ساعت گذشت یکی از بچه ها گفت . پرسیدند
  

  دوباره چی کار کردید بهش برخورده ؟:  از ته کالس گفت پسری
  

پاشید برید خونه هاتون آنقدر سمج سر کالس می شینید تا باالخره یکی سر :  هم با صدای بلند گفت ایدا
  !برسه 

  
زیر چشمانش گود رفته بود و به .  حرفی می زد که در باز شد و آقای ایزدی لنگ لنگان وارد شد کسهر

بی حال سالم کرد وبرای دیر . انگار مریض بود. لبهایش هم بد جوری کبود شده بود. کبودی می زد
  :بعد پرسید . آمدنش عذرخواهی کرد

  
  . خوب این جلسه رفع اشکاله ، هرکس سوالی داره بپرسه -
  

هرکس سوالی داشت می پرسید و اقای ایزدی از سوال کننده می .  از اون همه چیز سریع اتفاق افتاد بعد
نوبت به من که رسید اواخر . خواست پای تخته بیاید و انقدر راهنمایی اش می کرد تا اشکالش رفع شود

 آقای ایزدی با مالیمت تمنوشوقتی پای تخته رفتم ماژیک را در دست گرفتم و صورت مسئله را . ساعت بود 
اشکالم را متوجه و کامال بر قضیه مسلط شده بودم که . منهم با دقت گوش می کردم . راهنمای ام می کرد

  :ناگهان یکی از پسرها بلند شد و گفت 
  
  .… به افتخار اقای ایزدی-
  
اسمش سعید احمدی بعد همان پسر که . لبخند کم رنگی روی لبهای کبودش نقش بست .  همه دست زدندو

به افتخار پایان : بود یک اسپری برف شادی دراورد و همانطور که در کالس به هر سویی می پاشید گفت 
  !کالسها 

  
 میان دانه های مصنوعی برف متوجه اقای ایزدی شدم که با سرعت دست در جیب کاپشن سبز سربازی در

خواهش :  به طرف در کالس می رفت گفت همانطور که ماسک را می زد. اش کرد و ماسکش را درآورد
  .می کنم اقای احمدی دیگه این اسپری رو نزنید 

  
سرو صدای بچه ها .  که پای تخته ایستاده بودم و به صورت ایزدی خیره شدم که نفس نفس می زدهمانطور

  .بلند شده بود و هرکس حرفی می زد
  
   آقای ایدی مگه شما مخالف شادی هستین ؟-
  
  .ی ایزدی رادیکال هستن  حتما آققا-
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  .نه خیر جناب ایزدی جذر هستن:  یکی با خنده گفت بعد

  
  .بس کنید منهم از بوی این اسپری حالم بهم خورد:  دختری از ردیف جلو آمد صدای

  
 دوباره سروصداها قاطی شد و ناگهان آقای ایزدی که رنگ صورتش تیره و کبود شده بود روی زمین بعد

بعد . کس کاری نکرد انگار همه فلج شده بودند سکوت سنگینی بر کالس حکم فرما شداولش هیچ . افتاد
 بود روی دست رفتهناگهان همه پسرها با هم به طرف اقای ایزدی هجوم آوردند و اورا که انگار از هوش 

  .از کالس بیرون بردند
  

    )5فصل (  
  
. آقای ایزدی از پیش چشمم دور نمی شدلحظه ای صورت معصوم و مظلوم .  شب ناراحت ونگران بودم تا

همه . بعد از آنکه آمبوالنسی جلوی در دانشگاه آمد و آقای ایزدی را بردند حال همه حسابی گرفته شد
 موضوع صحبت یندر حیاط جمع شده بودند و با وجود هوای سرد و سوز بدی که می آمد با هم درباره ا

 زدند و حادثه را تقصیر او می انداختند که البته بی تقصیر همه داشتند به سعید احمدی غر می. می کردند
دخترها دور هم . بیچاره آقای احمدی گوشه ای کز کرده بود و چیزی به گریستنش نمانده بود . هم نبود

بیچاره ایزدی دلم خیلی برایش سوخت : فرانک ناراحت گفت . جومع شده بودند و هر کس چیزی می گفت
  .منکه گفتم حساسیت داره گوش نکردید: ابش را داد .لیال جآخه یکدفعه چی شد؟ . 
  

  .نگو که طفلک مریضه . بنده خدا چقدر غیبتش رو کردم:  در حالیکه دماغش را پاک می کرد گفت آیدا
  

در .  انجام مثل اغلب جریانات زندگی این حادثه هم کم کم رنگ باخت و بچه ها دانشگاه را ترک کردندسر
کاش می دونستیم کجا بردنش ، حداقل می رفتیم ببینیم چی شده ؟ : به من کرد و گفت بین راه لیال رو 

  .شاید چیزی احتیاج داشته باشه 
  

خیلی دلم سوخت ولی تا حاال حتما پدر و مادرش شاید هم زنش خبردار شدن :  را تکان دادم و گفتم سرم
  .ورفتن باالی سرش

  
  .خدا کنه طوریش نشه . انشگاه با خانواده اش تماس گرفتنآره حتما د:  دنده را عوض کرد و گفت لیال

  
  : در آینه به پشت سرش خیره شد و با نفرت گفت بعد

  
  . اه دوباره این کنه ها پشت سرمون میان -
  

  کی ؟:  کردم وگفتم نگاهی
  

  . !همون پاتروله دیگه دار و دسته شذوین اینها چقدر مسخره اند:  آهسته گتفت لیال
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چشمهای رنگی و موهای . از پسرهای کالس بود که فکر میکرد همه خاطر خواهش هستند  یکی شروین
پوستش همیشه برنزه بود و قد بلند و هیکل وریزیده اش نشان می داد که اهل ورزش . مجعد مشکی داشت

 و بودندچند نفر مثل خودش هم دورش را گرفته . از سر و وضعش هم معلوم بود که پولدار است . است
  .ثر اوقات با هم بودنداک
  

  .محل نگذار حوصله ندارم: حوصله به لیال گفتم بی
  

لیال در آیینه .  سرعتش را کم کرد تا بلکه پاترول از ما جلو بزند اما پاترول هم سرعتش را کم کردلیال
  .ول کن نیستند: نگاهشان می کرد آهسته گفت

  
خونه وقتی می بینن می ریم خونه دماغشون میسوزه به جهنم بذار بیان دنبالمون برو طرف :  حرص گفتم با
.  
  

پاترول شروین را دیدم که به دنبال لیال وارد کوچه .  مرا جلوی در خانه پیاده کرد وقتی پیاده شدملیال
  :در کیفم دنبال کلید می گشتم که صدای شروین را شنیدم . مان شد

  
   می خوای بگی این قصر مال شماست ؟-
  

برای ما فیلم نیا ما همین جا هستیم تا تو کلید خیالی ات را پیدا : دوباره گفت . دند  همه شان خندیبعد
  !کنی احتماال تا شب هم اینجا منتظر بشیم کلیدت پیدا نمیشه

  
صدای هو کردن دوستان شروین که مسخره اش می .  اعتنا کلیدم را بیرون آوردم و در را باز کردمبی

را گرفته بودم راضی و خوشحال بودم ولی وقتی مادرم درباره کالس رفع از اینکه حالش . کردند بلند شد
چی شده ؟ :  ، پرسید دممادرم که دید ناراحت ش. اشکال پرسید دوباره به یاد ایزدی افتادم و ناراخت شدم

  اشکالت زیاد بود ؟
  

اراحت ونگران وقتی حرفهایم تمام شد مادرم هم ن.  را تکان دادم و جریان را برایش تعریف کردمسرم
  .طفلک خدا کنه طوریش نشده باشه: شده بود و با بغض گفت 

  
شب . سومین امتحان ریاضی بود.  روز گذشت من و دیگر دوستانم از حال آقای ایزدی بی خبر بودیم آن

. تقریبا تمام مسئله ها را آنقدر حل کرده بودیم که حفظ شده بودیم. قبلش با لیال حسابی خوانده بودیم 
 می کرد اکثرا برای ی زود وقتی برای امتحان رفتیم همه در حیاط جمع شده بودند و هر گروه کارصبح

به به خر : آیدا با دیدن من و لیال جلو آمد و گفت . آخرین بار فرمول ها و مسایل را مرور می کردند
  .خوان ها آمدند

  
  !نیست تو خر نزدی :  با اضطراب گفت لیال

  
راستی بچه ها می دونید آقای ایدی . نمی خوام ترم اول بیفتم. وب معلومه خوندم خ:  با خنده گفت آیدا

  چی شد؟
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  مرخص شده ؟:  نگران گفتیم هردو
  

می گن هنوز بیمارستان بستری است اینطور که بچه ها می گن تو جنگ مجروح :  تکان داد و گفت سری
  .شده برای همینه که می لنگه 

  
  توی جنگ ؟:  حیرت گفتم با
  

  اره دیگه ، پس کجا ؟:  با حرص گفت لیال
  

  تو از کجا می دونی ؟:  گفتم دوباره
  

  …انگار هیچ کس رو هم نداره . بچه ها می گن :  گفت آیدا
  

وقتی ورقه ها را .  لحظه درها باز شد و دوباره ترس از امتحان همه چیز را تحت الشعاع قرار داد همان
الغر تر شده . آقای ایزدی را دیدیم که بین بچه ها قدم می زددر میان بهت و تعجب همه . پخش کردند

بلوز سفید و گشادی به تن داشت با یک . بود ولی تا حدی گودی و کبودی زیر چشمش از بین رفته بود
آنقدر نگاهش کردم تا . شلوار جین خیلی آهسته راه می رفت ولی مشخصا پایش را روی زمین می کشید

با اطمینان و سرعت جوابها را . سوالها برایم ساده و آسان بود. ا از دست دادممتوجه شدم بیشتر وقتم ر
 که کنار نرده ها ایستاده بود سالم ایزدیموقع بیرون رفتن به آقای . نوشتم و ورقه ام را تحویل دادم

 اون آقای ایزدی حالتون چطوره ؟: نگران پرسیدم . سرش را پایین انداخت و آهسته جوابم را داد. کردم 
  …روز ما خیلی نگران شدیم

  
آن هم من ، دختر مغروری که جواب سالم .  در دل به خود نا سزا دادم که چرا این حرفها را به او زدمبعد

صدای آهسته ایزدی به . هیچکس را نمی داد و به همه عالم و آدم فخر می فروخت و بی اعتنایی میکرد
  . بهم دست می دها توجه تون چیزی نیست گاهی این حالحمداهللا خوبم خیلی ممنون از: گوشم رسید 

  
  امتحانتون چطور شد ؟:  پرسید بعد

  
  .عالی شد دست شما هم درد نکنه :  خنده گفتم با
  
  .خدا نگهدارتون. خواهش می کنم :  خجالت گفت با
  

هاش اصال چرا من با. یعنی برو پی کارت. پسره الغر مردنی از من خداحافظی می کرد.  گرفت حرصم
از . بدون اینکه جوابش را بدهم راه افتادم . تا یک کمی بهش رو دادم اینطوری حالم را گرفت. حرف زدم

در راه هم مدام خودم را سرزنش می کردم که . عصبانیت منتظر لیال نماندم و با تاکسی به خانه برگشتم
یادداشت مادرم . چ کس خانه نبودوقتی در خانه را باز کردم هی. چرا مثل دختر بجه ها با ایزدی حرف زدم

  .› من با فرشته رفتم استخر . مهتاب جون غذایت در یخچال است‹ . روی در یخچال انتظارم را می کشید
  

بعد از پایان امتحانات چند روزی .  حوصله غذایم را گرم کردم و خوردم و بعد به رختخواب رفتم بی
پدر و مادرم تصمیم گرفته بودند این . ه استراحتی بکنیمتعطیل بودیم و تا آغاز ترم دوم فرصت داشتیم ک
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 خیلی سرد شده بود اچون هو. چند روز را مسافرت برویم تا به قول خودشان خستگی از تن همه در آید
  .قرار بر این شد که برویم دوبی 

  
حبت می مادر وپدر و سهیل داشتند در مورد مسافرتمان ص.  پنج شنبه وقتی سر میز صبحانه آمدم صبح

ناگهان سهیل . برای ساعت هفت بعد از ظهر بلیط هواپیما داشتیم. سالم کردم و پشت میز نشستم. کردند
  :گفت 

  
  . راستی قراره زری جون و پرهام هم بیان دوبی-
  

  کی بهشون گفته بود ما داریم می ریم دوبی ؟: با حرص گفت .  پدرم آنی بودواکنش
  

  …مارمولکه خبر داده: با خنده گفتم . ا پایین انداخته بود به سهیل خیره شدیم که سرش رهمه
  

  .خوب حاال بیان چه بهتر من هم حوصله ام سر نمی ره:  چشم غره ای به من رفت و گفت سهیل
  

 حوصله اش سر …راست می گه بچه ام انقدر می ره اسکیت و جت و کنسرت و خرید :  با خنده گفت مادرم
  .می ره

  
چون پدرم اصوال زیاد از . می کردم اتفاقی نیفتد تا پدر از دست پرهام عصبانی شود شور میزد و دعا دلم

. دایی علی خوشش نمی آمد اعتقاد داشت که زیادی خودش را می گیرد و خیلی از خود راضی است 
.  کردیم رکتبرای سه روز وسایل زیادی همراه نداشتیم و فقط با یک چمدان کوچک به طرف فرودگاه ح

همه با هم احوالپرسی می کردند دوباره . ازررسی ها بودیم که پرهام وزری جون هم رسیدنددر صف ب
  .نگاه پرهام را متوجه خودم دیدم

  
  .پرهام یه خواهشی ازت دارم : بعد با صدایی اهسته گفتم .  جلو رفتم و سالم کردم آهسته

  
ه من که همه فهمیدند اتفاقی افتاده ببین دفعه پیش تو انقدر زل زدی ب:  نگاهم کرد ادامه دادم مشتاق

برای همین ازت خواهش میکنم این . پدرم هم خیلی از دستت ناراحت شد حتی سهیل هم ناراحت شده بود
  .چند روز که قراره با هم باشیم رعایت بکنی تا خدای ناکرده کدورت و اوقات تلخی پیش نیاد

  
  . ولی سعی میکنمبا اینکه خیلی سخته:  سرش را تکان داد و گفت پرهام

  
  سخته ؟ یعنی چی ؟ مگه تو بار اوله که منو می بینی ؟:  حرص گفتم با
  

  .نه بار اول نیست ولی بار اوله که عاشق شده ام:  در حالیکه از شرم سرخ شده بود گفت پرهام
  

اال ح. در همه حال از من گفتن بود بدون که همه روی تو حساس شدن:  تفاوت سر تکان دادم و گفنم بی
  .خود دانی 
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در . ولی هزاران چراغ روشن نوید باز بودن مراکز خرید را می داد.  رسیدیم تقریبا شب شده بودوقتی
من ومامان و زری جون در یک . یک هتل دو اتاق گرفتیم و خانمها و اقایان در اتاق مجزا جا به جا شدند

. ا خورده بودیم تا وسایل را جا به جا کردیمشام در هواپیم. اتاق پرهام و سهیل و بابم هم در اتاق بغلی
  چه قدر عجله داری؟: زری جون با خنده گفت . مامان بدو بریم بیرون : گفتم 

  
خوب قراره شنبه برگردیم فقط دو روز اینجا هستیم باید استفاده :  که لباس می پوشیدم گفتمهمانطور

  .کنیم
  

هوا مالیم و لطیف . نیامدند و ما قدم زنان راه افتادیممردها .  هتل به مراکز خرید نزدیک بودخوشبختانه
بنابراین هما تمیز . خیابانها خلوت بود و فقط ماشینهای مدل باال در آن تردد داشتند. اصال سرد نبود. بود

قرار . صبح روز بعد اقایان رفتند سراغ جت اسکی و شنا و باز ما روانه بازارهای خرید شدیم. مانده بود
. مثل بچه هی هر چه می دیدم دلم می خواست. و بعد از ظهر همه برای ناهار به هتل برگردیمبود ساعت د

این تو این هم بودجه ات هر : سرانجام مادرم که از دستم خسته شده بود مقداری پول به دستم داد و گفت 
  .چی میخوای بخر تاتموم شه 

  
آنقدر خرید کردم که پولم ته . …آرایش واکمن  حسابی به داد دلم رسیدم کفش ، کیف ، لباس لوازم منهم

پدر . سر ناهار احساس کردم پرهام ناراحت است سر به زیر انداخته بود و با غذایش بازی می کرد. کشید
چند دقیقه ای .  نشستیم هتلمن وسهیل و پرهام هم در البی . و مادرها بعد از ناهار رفتند استراحت کنند

  بریم دریا ؟بچه ها : که گذشت سهیل گفت
  

  .ول کن بابا آب سرده تازه من مایو نیاوردم:  گفتم فوری
  

  .من هم اصال حوصله ندارم:  هم با صدایی گرفته گفت پرهام
  

  .گور بابای جفت تون خودم می رم:  از جا بلند شد و گفت سهیل
  

  : سهیل رفت پرهام چند لحظه ای ساکت ماند سرانجام گفت وقتی
  
   خوش میگذره ؟-
  
   چرا ناراحتی ؟…آره خیلی ولی انگار به تو خوش نگذشته : خنده گفتم  با
  

  .بابات یک تیکه هایی انداخت حالم رو گرفت :  تکان داد و گفت سری
  
  بابام ؟ چی گفت؟:  تعجب پرسیدم با
  

چه می دونم یک چیزایی درباره اینکه اگر آدم کسی رو می :  نگاهم کرد بعد با صدایی خفه گفت پرهام
  .د باید مرد باشه و بیاد جلو نه اینکه بترسه و بچه بازی در بیاره و از این حرفها خوا

  
  خوب تو چی گفتی ؟:  خنده گفتم با
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  اصال می دونی موضوع صحبت سر چیه ؟! تو مثل اینکه پک دییونه شدی ها:  با حرص گفتپرهام

  
 به بابات چی بگم ؟ بگم چشم حتما یک سر این قضیه توهستی:  را به عالمت منفی تکان دادم ، گفت سرم

  .میام خواستگاری دخترتون تا جواب رد بهم بده
  

  .تو که جواب درستی بهم ندادی تا من تصمیمی بگیرم:  انگار با خودش حرف بزند گفت بعد
  
  ما اصال حرف نزدیم که جوابی بدم تو این ترم فارغ التحصیل شدی ؟:  لحنی جدی گفتم با
  

هنوز کار نداری . خوب تازه فارغ التحصیل شدی سربازی که نرفتی : داد ادامه دادم  سرش را تکان پرهام
من هم تازه سال اول هستم هوز چهار سال دیگه باید درس بخونم نمی تونم بیام . حاال بقیه چیزها بماند

  .درس دارم امتحان دارم. خونه داری کنم
  

  یعنی مشکل ما فقط همینه ؟:  ناراحت پرسیدپرهام
  
  یعنی چی ؟:  تعجب پرسیدمبا
  
   یعنی تو با ازدواج با من موافقی و فقط مشکل این مواردی بود که شمردی ؟-
  

پرهام آهسته . خوب راست می گفت یعنی من با ازدواج موافق بودم ؟ چند لحظه ساکت ماندم . شدم گیج
 عروسی میمونه بعد از .اگه مشکل اینهایی بود که تو گفتی ، من میام خواستگاری عقد می کنیم : گفت

   ؟نسربازی منو فارغ التحصیلی تو این طوری هم من خیالم راحته هم تو مشکلی نداری ها
  

رو پیشنهادم فکر کن زودتر هم تکلیف منو : پرهام از جاییش بلند شد و گفت .  و مبهوت نگاهش کردممات
  .دوست ندارم کسی پشت سرم حرف بزنه . روشن کن

  
می دانستم که حتی اهل سیگار . پرهام پسر خوب و سالمی بود. بی رفتم تو فکر  پرهام رفت حساوقتی

البته کمی مغرور بود ولی همه . قیافه زیبا و هیکل مردانه ای داشت اخالقش هم بد نبود. کشیدن همنیست
ام پره.  می شناختیمکهخانواده شان را هم . مثل سهیل برادر خودم. پسرها در این سن وسال مغرور بودند

احتماال در همان کارخانه دستش را بند می . تحصیلکرده بود و با توجه به اینکه دایی ام کارخانه داشت
پس به قول . ثروت زیادی هم داشتند که تهیه خانه و ماشین و خرج عروسی را برایش آسان می کرد.کرد

 انگار می دانستم که نمی  در ته دلم داشتمیبحسی عج. پرهام فقط می ماند نظر من اینکه موافقم یا نه
اما تصمیم هم نمی . هر چه فکر می کردم نمی توانستم ایرادی از پرهام بگیرم. توانم با پرهام ازدواج کنم

از تفکر دست برداشتم و تصمیم گیری . مثل همیشه که فکری در سرم به سر انجام نمی رسید. توانستم بگیرم
دلم می خواست از نمره . رت برگشتیم فوری به لیال زنگ زدموقتی از مساف. اشتمرا برای روزهای بعد گدذ

بعد از چند زنگ خودش گوشی . و میدانستم لیال تنها کسی است نمره مرا هم نگاه می کند. ها با خبر شوم
  :را برداشت با شنیدن صدایم گفت 

  
  . چه عجب تشریف آوردید-
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  .جات خالی خیلی خوش گذشت:  خنده گفتم با
  

  .…معلومه که خوش می گذره پرهام هم که زیر گوشت هی قصه ی عشق می خوند: د  جواب دالیال
  

  از نمره ها چه خبر ؟! بگذر:  را قطع کردم و گفتم حرفش
  

  .…همه درسهات رو پاس کردی جز . هم خبرای خوب هم بد:  با خنده گفت لیال
  
  راست می گی ؟! جون بکن :  عجله گفتم با
  
  .من ده شدم ! م با نمره ی نه  آره ریاضی افتادی اون ه-
  

وقت یگوشی را گذاشتم . آنقدر ناراحت شدم که نفهیمدم چطور خداحافظی کردم.  گلویم را فشردبغض
صبح قرار بود برای انتخاب واحد به دانشگاه . بدون اینکه شام بخورم خوابیدم. اشکم بی اختیار جاری شد

مادرم در .  شدمنهعجله لباس پوشیدم و وارد آشپزخابا . وقتی بیدار شدم ساعت نزدیک هشت بود. بروم
  مامان ماشین رو امروز میخوای ؟: سالم کردن و گفتم . حال خوردن صبحانه و خواند کتاب بود

  
  تو می خوای بری دانشگاه ؟: پرسید

  
  .آره مامان انتخاب واحد داریم:  جواب دادم زود

  
  .ه بروسوئیچ روی میز است آهست:  ای کشید و گفت خمیازه

  
در صف طوالنی و نا منظم ایستادم تا برگه .  رسیدم قیامت بود آنقدر شلوغ بود که لیال را پیدا نکردم وقتی

و . همه همدیگر را حل می دادند و دخترهای بزرگ مثل بچه ها به هم می پریدند. انتخاب واحد را بگیرم
لیست نمرات را هم .  دیوار رفتم فنم به طربرای اینکه لیست دروس ارائه شده راببی. داد و قال می کردند

چیزی را که می . رفتم تا اسمم را پیدا کنم) 1(کنجکاوانه به سوی لیست نمرات ریاضی . به دیوار زده بودند
اسم لیال را پیدا کردم نمره اش . دیدم قابل باور نبود جلوی اسم من نمره هفده نوشته شده شده بود

چقدر . چقدر بیخود گریه کرده بودم. ص دلم می خواست تکه تکه اش کنماز حر. شانزده و نیم شده بود
با . حرص خورده بودم چقدر ناراحت بودم که چطور به پدر و مادرم بگویم یک درس را افتاده ام 

  :جلو رفتم و گفتم . و می خندد. لیالرا دیدم که از دور مواظب من است. عصبانیت به اطراف نگاه کردم
  
  .بنویسم) 1(نزدیک بود تو برگه انتخاب واحد دوباره ریاضی . احمق دروغگو -
  

  ؟. فکر نکردی من دروغ می گم! آخه تو که کتاب رو جویده بودی :  که می خندید گفت همانطور
  

تا کالسهامون با هم . خوبه خوبه حاال ژست نگیر بیا با هم انتخاب واحد کنیم:  نگاهش کردم ، گفت ناراحت
  .باشد
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  :لیال با خنده گفت . هر کار ثبت نامم تمام شد و هردو بیست واحد انتخاب کردیم ظسرانجام
  

  . صبح نیامدی دنبالم ؟ مجبور شدم با تاکسی بیامچرا
  
  !آدمهانی دروغگو باید سینه خیز بیان دانشگاه !به جهنم :  حرص گفتم با
  

وجه شروین و یکی از دوستانش سوار ماشین که شدم مت.  از ته دل می خندید و من فحشش می دادم لیال
: با ناراحتی گفتم . که انگار منتظر ما بودند به محض اینکه راه افتادم دنبالمان آمدند. به نام رضا شدم

  .اه .معلوم نیست اینها از جون ما چی می خوان ؟ دایم دنبال ما هستن 
  

فکر کرده خیلی باحال و .  استچقدر این پسره از خود راضی:  از آینه پشت سرش را نگاه کرد وگفت لیال
  .جذابه انتظار داره همه برن خواستگاریش

  
خوب این همه دختر تو دانشگاه هست که بعضی هاشونم از شروین خوششون میاد چرا :  تعجب گفتم با

  .دنبال ما می آد
  

ه براش چون آمیزاد اینطوریه هرچه که دم دستش باشه و بتونه راحت به دستش بیار:  با خنده گفت لیال
  .چیزی رو می خوادکه دور از دسترسش باشه. ارزش نداره 

  
  .االن یک دسترسی نشونش بدم که حالش جا بیاد:  حرص گفتم با
  

شروین . در خیابان باریک شریعتی با سرعت میرفتم.  را روی پدال گاز فشار دادم و دنده عوض کردمپایم
می دنبال ماست ناگهان ماشین را کشیدم به خط وقتی مطمئن شدم فاصله خیلی ک. هم دنبالمان می آمد

 هول شد و محکم به نکناری و مسیرم را تغییر دادم آنقدر با سرعت و ناگهانی اینکار را کردم که شروی
با . ماشین پشت سری هم با شدت به پشت ماشین شروین خورد و راه بند آمد. پشت ماشین جلویی کوبید 

  : و به لیال که از ترس رنگش پریده بود گفتم خنده و خوشحالی وارد بزرگراه شدم
  
   حظ کردی ؟-
  

چشمش : بیچاره کلی باید خسارت بده از ته دل گفتم ! عجب کاری کردی ها :  با صدایی خفه گفت لیال
  .کور

  
  . از سه روز دیگر آغاز می شد و من بی صبرانه منتظر شروع ترم جدید بودمکالسها

  

    )6فصل (  
  

چندین . می دانستم که این ترم کارم خیلی زیاد و مشکل خواهد بود. دوم به پایان رسید  هفته ترم اولین
واحد ریاضی سه واحد فیزیک انتخاب کرده بودم که می دانستم پاس کردن با همه ی آنها با هم مشکل 

دی به را هم آقای ایز) 2(باز هم استد سرحدیان استادمان بود و کالسهای حل تمرین ریاضی . خواهد بود
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. هفته بعد قبل از کالس ریاضی در حیاط با بچه ها نشسته بودیم که شروین از در وارد شد . عهده داشت
بعد از آن تصادف دیگر ندیده بودمش و کمی دلهره داشتم که مبادا جلوی بچه ها حرفی بزند و به پرو 

بروی جایی که ما نشسته  نشست درست روطهشروین به محض ورود روی یکی از سکوهای محو. پایم بپیچد
  :آیدا با دیدن شروین آهسته گفت . بودیم و با هم حرف میزدیم 

  
  !.. آقای از دماغ فیل افتاده تشریف آوردن -
  

  کی ؟:  ساده دالنه پرسید فرانک
  

  !همون که فکر میکنه خدای شخصیت و قیافه است دیگه :  با خنده گفت لیال
  

  .ش حرف هم نزنیم حالم بهم می خوره بس کنید اصال درباره ا:  گفتمآهسته
  

 بلند شدیم تا سر کالس برویم،شروین هم بلند شد و به داخل ساختمان آمد هنوز وارد کالس نشده وقتی
  :بودم که صدایش را از پشت سرم شنیدم 

  
  … ببخشید خانم مجد -
  

ردم عادی به نظر آهسته برگشتم و با صدایی که سعی می ک.  محکم می کوبید کمی ترسیده بودم قلبم
  بله ؟: برسد پرسیدم 

  
  می دونید چقدر به من خسارت زدید ؟: با صایی آهسته گفت .  امد دستش را به کمرش زد جلوتر

  
  من ؟:  تعجبی تصنعی پرسیدم با
  

  بله ، شما یادتون نیست هفته پیش بی هوا پیچیدید من زدم به ماشین جلویی؟:  تکان داد و گفت سری
  

 چی کار کنم ؟ مگه من مسئول رانندگی شما هستم ؟ می خواستید دنبال ماشین من نیایید خوب:  گفتمجدی
…  

  
  حاال مگه من خسارتم رو از شما گرفتم که آنقدر ناراحت شدید؟:  عصبی سری تکان داد و گفت شروین

  
  !نه تو رو به خدا می خواستید صورت حساب بدید:  غیظ گفتم با
  

  …فقط می خواستم یک خواهشی ازتون بکنم ! تون فدای سر:  ای کرد وگفت خنده
  

  خوب ؟. بیایید از این به بعد با هم دوست باشیم :  نگاهش کردم گفت منتظر
  

  .دلیلی در این کار نمی بینم :  نگاهش کردم و گفتم عصبانی
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 به لحظه ای بعد آقای ایزدی وارد شد و این بار همه.  در کالس را باز کردم و سر جایم نشستم بعد
به سادگی همه را . رفتارش طوری بود که آدم را به احترام گذاشتن وادار می کرد. احترامش بلند شدند

یک پلیور آبی رنگ به تن کرده و شلوار . مجبور کرده بود که به احترامش برخیزند و سر کالس توجه کنند
بعد دفترش را روی میز . همیشگی اش را به پا داشت زیر لب سالم کرد اکثر بچه ها جوابش را دادند

  :گذاشت وروبه ما گفت 
  
نمی دونم . این ترم هم در خدمتتون هستم.  خوشحالم که اکثرتون با موفقیت ریاضی رو پاس کردید -

  .را دارم) 2(دکتر سرحدیان گفتند یا نه ؟ ولی باز تا آخر ترم افتخار حل تمرین های ریاضی 
  

صورت بچه گانه اش را ریش و . کردم موهایش کوتاه ومرتب بودنگاهش .  شماره تمرین ها را پرسید بعد
دماغش کوچک وزیبا . چشمان درشت و مشکی اشپر از سادگی و معصومیت بود. سبیلی مرتب می پوشاند 

 بود که نا خود شکیفیتی در نگاه. ابروان پر پشت و پیوسته اش کمی به سم شقیقه ها متمایل بودند. بود
در افکار خود غرق بودم که لحظه ای . یزی مثل محبت در دلت می جوشیدآگاه جذبش می شدی و چ
باز مثل دفعه پیش آقای ایزدی نگاهش را از من بر گرفت و مشغول حل تمرین . نگاهمان درهم گره خورد 

 حل شد آهسته پرسید تمرینهامثل ترم قبل ماسک سفیدش راروی بینی و دهانش گذاشته بود وقتی . ها شد
  دارید ؟اشکالی ن: 
  

یادم افتاد که وقتی سر امتحان احوالش را پرسیدم چطور مرا سنگ روی یخ کرده .  نگاهش کردم عصبانی
. ولی باز وقتی از کالس خارج می شد نگاهمان بهم افتاد. با غیظ ص ورتم را برگرداندم تا مرا نبیند. بود

 کالس داشتیم و نمی توانستیم به ارعد از ناهب. بعد از درس با بچه ها قرار گذاشتیم برای ناهار بیرون برویم
پنج نفری سوار ماشین من . تصمیم گرفتیم همان اطراف دانشگاه در یک رستوران غذا بخوریم . خانه برویم

به جز ایدا و پانی ، شادی یکی از بچه هایی که تازه با هم آشنا شده بودیم هم . شدیم و حرکت کردیم
 داری بود با صورت زیبا و دلنشین با صدای می خندید و خیلی للند و هیکشادی دختر قد ب. همراهمان بود

برای . او هم گاهی ماشین پدرش را می آورد و تقریبا خانه اش نزدیک خانه من ولیال بود. مهربان بود
مه وقتی ه. همین قرار گذاشتیم نوبتی ماشین بیاوریم و دنبال دو نفر دیگر برویم تا با هم به دانشگاه بیاییم

 شدیم وسفارش غذا دادیم مشغول صحبت بودیم که شروین همراه چند نفر از دوستانش وارد ستورانوارد ر
هنوز غذای ما را نیاورده بودند که یکی از دوستان شروین که پسرس الغر و . شدند و در گوشه ای نشستند

   میز ما بنشینید؟ر شما هم سمی شه خواهش کنم: بلند قد بود سر میز ما آمد و با لحن طلبکارانه ای گفت
  

  : نفرمان ساکت شدیم بعد شادی خیلی جدی گفت 5 ای هر لحظه
  
   می شه خواهش کنم شما برید سر جاتون بشینید؟-
  

.  که حسابی خیط شده بود با ناراحتی برگشت و ما به سختی خودمان را کنترل می کردیم تا نخندیمپسرک
کم کم هوا گرمتر می . سرها به دانشگاه برگشتیم تا سر کالس برویمغذایمان که تمام شد بی اعتنا به حضو پ

 ایام تعطیالت بچه ها را تنبل بهکالسها هم تق و لق بود و نزدیک شدن . شد وبوی بهار در همه جا می پیچید
در خانه ما هم . همه خوشحال و پرانرژی منتظر فرارسیدن بهار ماندیم. عاقبت کالسها تعطیل شد. کرده بود

طاهره خانم زن ریز نقش و مهربانی که همیشه به مادرم در کارها . ی شد فرا رسیدن بهار را حس کردم
هر سال خانه تکانی و نظافت اتاق هایمان .  تکانی می کردهکمک می کرد آمده بود و با کمک مادرم خان

اق اتاقم را تمیز و به عهده خودمان بود که همیشه سهیل به طریقی از ریزش در می رفت ولی من با اشتی
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با اینکه . هنوز چند روزی تا سال جدید فرصت داشتیم که من مشغول نظافت اتاقم شدم. مرتب می کردم
.  شده بود از صبح زود بلند شده بودم و مشغول مرتب کردن کمد و کشوهایم بودملکالسها روز قبل تعطی

  حالت چطوره ؟!  کوزت :اواسط روز بود که سهیل با نواختن ضربه ای وارد شد و گفت 
  

  تو چطوری آقای از زیر کار دررو؟:  نگاهش کردم وگفتم خسته
  
  خوبم ، می خواستم ببینم برای فردا برنامه ای داری ؟:  خنده گفت با
  

  نه چطور مگه ؟:  فکر کردم و گفتم کمی
  

گفتم شاید . عوتیمفرداشب چهارشنبه آخر ساله پرهام مهمونی گرفته من و تو هم د:  تخت نشست و گفت لب
  !خدا بخواد تو نیای

  
  .کورخوندی اگر من نیام تو رو هم راه نمیدن :  ای کردم وگفتم خنده

  
  پرهام حرفی به تو زده ؟. تازگی ها این طوریه :  جدی نکاهم کرد و گفت سهیل

  
   چطور مگه ؟-
  

  …رفتارش با تو خیلی فرق کرده :  از روی تخت بلند شد وگفت سهیل
  

  .یک حرفهایی زده ولی من هنوز جوابی ندادم: تم  گفآهسته
  

  چه حرفهایی ؟:  با صدایی که به سختی سعی می کرد بلند نشود گفت برادم
  
پرهام ازم خواسته روی . …همون حرفهای معمول بین پسر ودخترایی که بزرگ می شن :  خنده گفتم با

  .ازدواج با اون فکر کنم
  

  .چه غلطا الزم نکرده فردابریم خونشون : ر غیرتی گفت  که تازه حاال می فهمیدم چقدسهیل
  

  …وا تو غیرتی هم بودی ما خبر نداشتیم:  حالیکه به قهقه می خندیدم گفتم در
  

بچه بازی در نیار اگه مثال تو به آرام عمو فرخ همچین :  قیافهعصبانی سهیل نگاه کردم و گفتم بعدبه
  ونمون ، بهت بر نمی خوره ؟پیشنهادی بدی دوست داری آرام دیگه نیاد خ

  
  : ناراحت سر به زیر انداخت بلند شدم و دستش را گرفتم گفتم سهیل

  
 پرهام کار بدی نکرده اصال شاید من قبول نکنم شاید هم قبول کنم تو که نباید اینطوری با قضیه برخورد -

  کنی تازه
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. از پسرها از موقعیت سوءاستفاده کنه پسر خوبی است که این پیشنهاد را داده می تونست مثل خیلی پرهام
ازدواج و قضیه خواستگاری هم برای یک دختر به سن من خود به خود پیش می آد . خودت هم می دونی

  …حاال پرهام فامیله 
  

می دونم پرهام پسر خوبیه که این حرف رو زده ولی چی کار کنم یک :  دستم را گرفت و گفت سهیل
  .جورایی خوشم نمی آد

  
  .میل خودته می خوای فردا بریم می خوای نریم :  که آشغال ها را درون کیسه می ریختم ، گفتمرهمانطو

  
  : ساکت از اتاق خارج شد و بعد از چند لحظه دوباره برگشت و پرسید سهیل

  
   مامان وبابا می دونن؟-
  

د آن وقت بهشون می نه ، چون من جوابی به پرهام ندادم اگر جوابم مثبت بو:  را تکان دادم و گفتم سرم
  .گم

  
  .فردا می ریم :  آهسته گفت سهیل

  
خانه دایی علی هم مثل ما .  آن شب وقتی وارد خانه دایی علی شدیم مهمانی شروع شده بودفردای

آن شب دایی حضور . ویالیی و بزرگ بود و با توجه به سلیقه زری جون پر از قالی و قالیچه شده بود
 دو روههایدختر و پسرهای زیادی در گ. خدمتکار به مهمان ها می رسیدندنداشت و فقط زری جون و یک 

پرهام با دیدن ما به طرفمان آمد و با . یا سه نفره در گوشه و کنار خانه مشغول صحبت و خنده بودند
بلوز و شلوار روشنی پوشیده بود که با رنگ مو و پوستش همخوانی جالبی . خوشحالی خوش آمد گفت

  : طرفمان آمد و گفت بهن وسهیل در گوشه ای نشستیم ، پرهام با بشقابی پر از چیپس وقتی م. داشت 
  
  . سهیل بیا با بچه ها آشنا شو -
  

بعد از چند دقیقه پرهام تنها برگشت و .  کمال حیرت از من دعوت نکرد و من هم سر جایم باقی ماندم در
چند . افراد حاضر در سالن را زیر نظر داشتم کنار من نشست چند لحظه ای هر دو ساکت بودیم من با دقت 

 برای اولین بار بود که می راولی بیشتر مهمانها . نفری را می شناختم از بچه های فامیل زری جون بودند
بعضی ها لباس های جلف و ناجوری پوشیده بودند و قیافه های عجیبی برای خودشان درست کرده . دیدم 

در حال نظاره بودم که . عادی داشتند و بچه های خوبی به نطر می رسیدندبودند اما اکثریت قیافه ههای 
  :پرهام گفت 

  
  . چقدر کت و شلوار به تو می آد-
  
انگار با آن پرهام سالهای پیش با اینکه . صورتش سرخ شده بود خنده ام گرفت .  برگشتم ونگاهش کردم -

  :فت پرهام آهسته گ. راحت تر بودم-زیادبه من اعتنا نمی کرد
  
   به چی می خندی ؟-
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  .به تو، اصال این حرفها بهت نمی آد:  خنده گفتم با
  

  چرا ؟:  پرسید ناراحت
  

نمی دونم یادته چند سال پیش عارت می امد با من حرف بزنی ، یادت می آد :  تکان دادم و گفتم سری
نسی می گفتی نمیشه چون چقدر التماس می کردم مرا هم بازی بدید وقتی سهیل قبول می کرد تو با بد ج

  . امهانگار پرهام واقعی مال اون موقع ها بود من به اون پرهام عادت کرد. …تو دختری ؟
  

  حاال می خوای انتقام اون موقع رو بگیری ؟:  با صدایی گرفته گفت پرهام
  

  .نه اصال فقط این حرفها خنده ام می اندازه :  را روی پایم گذاشتم و گفتم دستم
  

  فکراتو کردی ؟: ی پرسید  جدپرهام
  

ببین من که نمی خوام تو رو اذیت کنم می دونم تو هم دوست داری از این وضعیت :  کردم و گفتم نگاهش
هر وقت . راحت بشی راستش رو بخوای هر چی فکر می کنم نمی تونم به تو جز به چشم برادر نگاه کنم 

  .سم می خوام در این مورد تصمیم بگیرم به نتیجه ای نمی ر
  

 همان لحظه دختری با قد کوتاه و هیکل چاق که موهایش را به طرز خنده داری درست کرده بود جلو در
  :آمد و با صدای جیغ مانند گفت 

  
  آن وقت مثل مهمونا نشستی یک گوشه و حرف میزنی ؟!  پرهام تو مثال صاحب خونه ای -
  

  خوب باید چکار کنم ؟:  با بیزاری گفت پرهام
  

رقصی ، . وا از من می پرسی ؟ خوب پاشو مجلس رو گرم کن:  و گردنش را تکان داد و گفت  سردخترک
  …آوازی 

  
البته باعث خوشحالی ام شد چون نمی دانشتم چی .  سر و صداها قاطی شد و حرف من نیمه کاره ماندبعد

  .باید بگویم 
  

دخترک به نصبت قد بلند . ت می کرد شدم تا سهیل را پیدا کنم از دور دیدمش که با دختر جوانی صحببلند
زیبا اما چیزی در وجودش بود : و خوش اندام بود با موهایی کوتاه و پسرانه صورت جذاب نمی شد گفت 

 بود گونه ربچشمانش کمی مو. چشم و ابرویی مشکی داشت . که باعث می شد به طرفش کشیده شوی
وقتی دیدم .  مدام رویهم فشارشان می دادهای برجسته و دماغ کوچک و پهنی داشت بالبهای نازک که

مجلس شلوغ و گرم شده بود . سهیل با صورتی برافروخته در حال صحبت است ترجیح دادم مزاحم نشوم
معلوم بود که از هم دانشگاهی های . عده ای از پسران ترانه ای می خواندند و دختران دست میزدند

 ای نشستم و از دور شاهد سر وصدا و جنب و جوششان چوم همدیگر را می شناختند گوشه. پرهام هستند
  :چند دقیقه گذشت که صدای غریبهای خلوتم را بهم زد . شدم
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  … ببخشید-
  

شما چرا : آهسته گفت . پسری باقد متوسط و هیکل درشت . یکی از دوستان پرهام بود.  را برگرداندم سرم
  تنها نشسته اید ؟

  
  :با قیافه ای در هم به طرفمان آمد و بازوی دوستش را گرفت و گفت  از اینکه حرفی بزنم ، پرهام قبل

  
  . بیا امیر کارت دارم -
  
بعضی از دختران با . دوباره به منظره جلوی چشمم خیره شدم.  پسرک را همراه خودش کشید و بردو

د که یا با حرکات حساب شده سعی می کردن. آرایش های غلیظ سعی در زیباتر کردن صورتهایشان داشتند
 زشت می آمد وبه نظرم همه چیز تصنعی . توجه کسی را به خود جلب یا شر مزاحمی را از سرشان کم کنند

قبل از اینکه شام را بدهند بلند شدم و به طرف سهیل که هنوز با ان دختر موسیاه حرف میزد رفتم آهسته 
  .…ببخشید، سهیل: گفتم 

  
  …رخ خانم ، خواهرم مهتاب گل:  سر برگرداند و با دیدن من گفت سهیل

  
دستش را .  که سهیل گلرخ صدایش کرده بود آهسته بلند شد و با ظرافت دستش را جلو اورد دخترک

  .فشردم و با ادب گفتم خوشبختم 
  

نزدیک در آشپزخانه ایستادم و به سهیل که منتظر نگاهم می .  به سهیل اشاره کردم و سهیل دنبالم آمد بعد
  .سوئیچ رو بده به من سرم درد گرفته می خوام برگردمسهیل : کرد گفتم 

  
   .…هنوز شام ندادن زری جون ناراحت میشه :  پا به پا شد و گفت سهیل

  
خودم بهش می گم ، در ضمن من به تو کاری ندارم آخر شب یا پرهام می رسونتت یا همین :  ی گفتم فور

  .ز اینجا بهم میخورهمن حالم داره ا. جا می مونی یا با آژانس بر می گردی 
  

  : با سرعت دست در جیب کرد و کلید های ماشین را در دستم گذاشت و گفت سهیل
  
  .پس خودت از زری جون و پرهام عذرخواهی کن.  قربون خواهر خانوم خودم-
  

 به زری جون گفتم که سرم درد می کنه و می خواهم برگردم خانه قبول کرد ولی پرهام با ناراحتی وقتی
   بهت خوش نگذشت ؟:گفت 

  
  .چرا ولی من تا حاال اینجور جاها نرفته بودم حالم داره بهم می خوره :  مالیمت گفتم با
  

  .پس حداقل بذار برسونمت :  ناراحت گفت پرهام
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من خودم می رم تازه اول . نه زشته مهمونات رو بگذاری و بیایی:  که به طرف در می رفتم گفتم همانطور
  .هتون زنگ می زنمشبه رسیدم خونه ب

  
پرهام اهل . من اصال نمی توانستم با پرهام زندگی کنم.  شب تا صبح در رختخوابم غلتیدم و فکر کردم آن

از تیپ و حرکات دوستانش می شد فهمید چه طرز تفکری دارد و این مدت فقط به . این مهمانی ها بود
.  یکی از آنها بودماین بود که پرهام هخاطر درگیری عاطفی کمی معقول به نظر می رسید اما واقعیت 

کسانی که دغدغه . دختر و پسرانی که پشتوانه مال پدرانشان آنها را لوس و خوشگذران بار آورده بود
چطور می شد به چنین پسری تکیه . فکری شان خرید کفش و لباس و تغییر مدل مو وآرایش جدید بود

 پرهام دم دست پدرش می دازظهرصبح تا بع. لوم بودکرد؟ اگر با پرهام ازدواج می کردم وضعیتم مع
نه من اهل این زندگی . . چرخید آخر ماه هم دایی ام پول خورد خوراک و رخت و لباس ما را میداد

تا صبح صدای ترقه و گاهی بمب می آمد و باعث . اما میدانستم که پرهام جز این کاری بلد نیست . نبودم
 شد من از مرد زندگی ام انتظار داشتم با مشخصکم کم جهت فکری ام . می شد خوابم نبرد و فکر کنم

خدا را شکر کردم با رفتن به این مهمانی . دسترنج خودش زندگی مان را اداره کند نه با پول توجیبی اش
وقتی سرانجام چشمانم روی هم افتاد اطمینان داشتم که . چشمم باز شده بود و واقعیت را درک کرده بودم

  .هم جوابی به پرهام بدباید چه
  

    )7فصل (  
  
با خودم فکر کردم طفلک مجبور است آهسته شنا .  کردیآهسته شنا م.  شدمرهی داخل تنگ خی ماهبه

 یخرمن موها.  شدمرهیسر بلند کردم و به مادرم خ.  برسدی اشهی شواری به درتری خواهد دیکند، م
 و فی ظریلیبه صورتش که خ.  بوددهی پوشبای و ز بنفشراهنی پکی اش را مرتب جمع کرده بود، یشراب

بعد به پدرم نگاه کردم، .  را دوست داشتمفمی و ظربایچقدر مادر ز.  شده بود، چشم دوختمشی آراقیدق
چشمانش از .  شده بوددی اش سپقهی شقیموها.  خواندی سال را ملی تحوی زده بود و داشت دعانکیع

ل شد که ساکت به ساعت ینگاهم متوجه سه. او را هم دوست داشتم د،ی رسی درشت تر به نظر منکیپشت ع
 اش ی مجعد و مشکیموها.  شده بودنی ساکت و غمگی آن شب، کمیبعد از مهمان.  مانده بودرهیدستش خ

 فکر افتادم که نیبعد به ا.  درست مثل پدر بودشیچشم و ابرو.  بلند تر از حد معمول شده بودیکم
 ی متی حتما ً به آرزوی بکنیی از ته دل آرزولی گفت اگر سر سال تحوی مشهیمادرم هم.  بکنمییآرزو

 نداشتم، هر زی چچی به هاجی داشتم؟ احتییچه آرزو.  بودی سال وقت باقلی تا تحوقهیهنوز چند دق. یرس
 اری اختی خواستم؟ بیپس چه م. دانشگاه هم قبول شده بودم.  شدی خواستم فورا ً فراهم می که میزیچ

 به دش،یاز پشت ماسک سف.  چشمم جان گرفتشی پمظلومش صورت یلحظه ا.  افتادمیزدی ای آقاادیبه 
 ی پادنیحرکات آرام و با تاملش، لنگ.  نوشتی تخته می را رولی شده بود با ظرافت حل مسارهیما خ

 کرد تا ی م چشمانش افتادم که ملتمسانه ما را نگاهادیبه .  آمدی میعی و طبیراستش، همه به نظرم عاد
 افتادم که حالش بد شد و او را به ی آن روزادیبه .  را بلند کندشی صداشد و او مجبور نبامیآرام باش

 اش تند تند ینی بی افتاد، چشمانش گشاد شده بود و پره های منی زمی که رویلحظه ا.  بردندمارستانیب
در افکارم غرق بودم .  شدیز و بسته م افتاده باشد، دهانش بارونی که از آب بیمثل ماه.  خوردیبهم م

 اول مادرم و بعد من ،ی بلند شد و با خوشحالشیپدرم از جا.  را اعالم کرددی حلول سال جدونیزی تلوهک
 سال ساعت دو بعد لیتحو. می گفتکی و سال نو را بهم تبرمیدی را بوسگریبعد هم ما همد. دی را بوسلیو سه

 بعد هم ،ی علیی عمو فرخ و داۀطبق معمول ِ هر سال اول خان. می رفتیم یدنی ددی به عدیاز ظهر بود و با
 دی عیبعد هم منتظر ماندن در خانه برا.  دور که از پدرم بزرگ تر بودندی هالیچند نفر از دوستان و فام
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متوجه . التی تعطانی و پالی بدر همراه فامزدهی و دوستان، و سرانجام گذراندن سلی فامدی و بازدیدنید
 میدی رسیی داۀ به خانیوقت.  کنمی و شروع کالس ها فکر مالتی تعطانی به پااقیدم که امسال با اشتش

 از جمله خاله طناز و دوستانشان آنجا لی از فامیچند نفر. شلوغ بودیی داۀ هفت بود، خانکیساعت نزد
 را دور از چشم یچیادو پ کۀبعد بست.  گفتکی را تبردی عی من جلو آمد و با خوشحالدنیپرهام با د. بودند

  . خونه بازش کن-:  گذاشت و آهسته گفتم در دستانهیبق
  

 یخاله طناز کنارم نشسته بود و داشت برا.  از مبل ها نشستمیکی ی گذاشتم و روفمی را درون کبسته
 مهتاب جون؟ خوش ی چطور-:  من گفتدنیبا د.  کندی نشسته بودتخمه پوست مشی پای که رواوشیس
 خوشحال یلی شده خلی کالس ها تعطنکهینه، از ا: سرم را تکان دادم و گفتم!  های شدلیتعط گذره یم

  !ی آدمری غشهیتو هم:  و گفتدیخاله ام خند. نشدم
  

 بودند، پرهام کنارم دنی همه مشغول غذا کشیسر شام وقت. شام نگه داشتی با اصرار همه را براییدا
 آد که هر ی حالت بدم منی نه؟ خودم هم از اای ازت بپرسم دی دونم دوباره بای نم-: نشست و مردد گفت

 نه که بفهمم ای بگو آره ای. ی کنی منو روشن نمفی مثل کنه بهت بچسبم اما تو هم تکلنمی بیدفعه تو رو م
  . چه کار کنمدیبا
  

فم نصفه  خواستم بهت بگم که حریاون دفعه هم م. پرهام، من فکرامو کردم:  آنکه نگاهش کنم، گفتمبدون
 می فکر کردم نتوانستم در مورد ازدواج با تو تصمیهر چ. رمی بگی خواد تو رو به بازی دلم نمیول. موند

 هم از یلیخ.  شوهر به تو نگاه کنمهی تونم به عنوان ی اصال ً نم،ی مونی ملی من مثل سهیتو برا. رمیبگ
 ؟ی قبولم کنی تونیکه به عنوان شوهر نم دارم یرادیمگه من چه ا: دیپرهام ناراحت پرس. توجه ات ممنون

 از خداشون هم باشه، اما ی بری هر دختری خواستگاردیشا. ی نداریبیتو اصال ً ع:  آهسته گفتمییبا صدا
پرهام با بغض .  خطرناک هم هستیلیاصال ً ازدواج فام. می خوریمن و تو به درد هم نم.  تونمیمن نم
 تونم تو رو به عنوان یفقط نم. نه، اصال ً: رو تکان دادم و گفتم سرم ؟ی رو دوست داری اگهیکس د: گفت

   حرف آخرت بود؟نیا: نزد بعد آهسته گفتیپرهام چند لحظه حرف.  ام دوست داشته باشمی زندگکیشر
  

 کاپشن بی در آوردم و داخل جفمی را از کچی کادو پۀموقع رفتن بست.  تکان دادمق،ی رو به عالمت تصدسرم
 از ی اهی بود که هدی معنی داده بودم، بی جواب منفیوقت.  بود، انداختمزانی در آویپرهام که جلو

  .پرهام قبول کنم
 کند ی ازدواج مدی امی که به زودمیدی ما به خانه امان آمد فهمدی بازدی عمو فرخ برای آن روزها، وقتدر

 خبر نی ادنیحمد بود که با شن خانم زن عمو منای خوشحال نشد، مادی که زیتنها کس. میو همه خوشحال شد
  : و گفتدی را در هم کششیاخم ها

  
   حاضر شده زن تو بشه؟ی کدوم دختر-
  
  : و گفتردی خودش را بگی خاله مهوش نتوانست جلوی حرف همه ساکت شدند، ولنی ابا
  
  . ها آرزو دارن زنش بشنیلی خانم مگه پسر من چشه؟ خنای م-
  
  : به سر و گردنش داد و گفتی قرنایم
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  ره؟ی خواد زن بگیچطور م.  بچه استیلی خدیبه نظر من االن ام. نی گی شما منوی ا-
  
  ؟یحتما ًخودش فکراشو کرده، تو چکار دار:  گفتی بار عمو محمد با ناراحتنیا

  
 کارش رفت، ی بهم خورد هر کس پیبعد مهمان. دی خانم قهر کرد و لب برچنای حرف طبق معمول، منی با او

  : گفتجانی با هلیا رفتند سه مهمانهیوقت
  
   چرا انقدر حسوده؟نای منی ا-
  

 تواند ی بزرگ شده و هنوز هم نمیری فقیلی خۀ در خانوادنایم. چون خودش عقده داره:  با خنده گفتبابا
هنوز در همان روزها .  کردی شود راحت زندگیدرک کند بدون چشم داشت به پول و مال و منال، م

  . کنهی میزندگ
  

  . دوستش ندارهچکسی اخالقش هنی با اچارهیب.  سوزهی کم هم دلم براش مکی:  گفتی با ناراحتمادرم
  

  .خوب اخالقشو عوض کنه:  با حرص گفتلیسه
  

 یالبته گاهگاه. دنی نگاه کردن، خوردن و خوابونیزی گذشت و کار من شده بود تلوی با سرعت مالتیتعط
 سر رفته بود ی آمد خانه امان، حوصله ام حسابالیدوبار هم ل یکی کردم و ی صحبت می تلفنالی و لیبا شاد

 رفتن نداشتم و اغلب ی حوصله مهمانیحت.  زودتر تمام شود و دانشگاه ها باز شودالتی کردم تعطیو دعا م
 کردم کالفه و یاحساس م.  نبودشهی هم مثل هملیسه.  رفتندی میدنی ددی عی براییپدر و مادرم به تنها

شبها .  داشتی را بر می گوشی زد فوری خورد و تا تلفن زنگ میاز کنار تلفن تکان نم. ناراحت است
 یروزها هم ساکت و آرام کنار تلفن م.  کندیم وقت روشن بود و معلوم نبود چه ریچراغ اتاقش تا د

 نی روز فروردنیزدهمیس.  نبودی خبرشی هاطنتیاز آن شور و حال و ش.  کردی نگاه مونیزینشست و تلو
.  ها را به هم زدیلی گرفت وکاسه و کوزه خی ظهر، باران تندکیاما نزد. میهمه با هم به خارج از شهر رفت

 یلی مان خیلی کردم جو فامی چون حس ممی گردی به خانه بر مدتردر دل خدا را شکر کردم که زو
 ی هم گوشه الی سه.دی کشی کرد و آه می جون مدام به من نگاه می بود و زرامدهی شده، پرهام ننیسنگ

.  شدی و نشاط جمع نمی با حرفها و حرکاتش باعث شادشی پیدر افکارش غرق شده بود و مثل سالها
 خودش ۀ خانۀ و هر کس روانمی را جمع کردلیبا سرعت وسا.  همه خوشحال شدندر باران گرفت، انگایوقت
با .  بودم که مادرم وارد اتاق شدلمیآن شب، بعد از خوردن شام، در حال مرتب کردن جزوه ها و وسا. شد

   شده مامان؟یچ: نشستم کنارش و گفتم.  نگاه به صورتش حس کردم ناراحت استکی
  

  ! شدهی دونم چیخودم هم نم:  را تکان داد و گفتسرش
  

   افتاده؟ی تو و پرهام اتفاقنیمهتاب، ب:  دستم را گرفت و گفتبعد
  

  چطور مگه؟:دمی پرسیفور
  

  . خبر باشمی خواد از حال دخترم بی نه؟ دلم نمای بوده یزیحاال چ: گفت نگاهم کرد و مادرم
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 زرای شمرده و آهسته همه چنیبنابرا. دل به مادرم حق دادم که بخواهد ازحال فرزندش با خبر باشددر
  :دی تمام شد، مادرم پرسمی حرف هایوقت.  کردمفی تعرشیبرا

  
   بود؟امدهی امروز پرهام ننی همی برا-
  

 چند لحظه هر دو ساکت … انقدر تو هم بودی هم زرنی همیپس برا: دیدوباره پرس.  تکان دادم راسرم
مامان، تو رو :  آهسته گفتم؟یمهتاب، چرا جواب رد داد: دی مادرم سکوت را شکست و پرسنکهیتا ا. میبود

 چه نیا:  گفتد، ناراحتش کرده بوی حرف حسابنی اکهیمادرم در حال.  نداشته باشیلیخدا تعصب فام
 خوام بدونم یم. دمی پرسی سوال رو ازت منی پرهام بود، من ای هم بجای اگهی اگه هر کس ده؟یحرف
  :سرانجام مادرم گفت.  دادمحی توضشی رد کردن پرهام را برالیدوباره با صبر و حوصله دال. هی چلتیدال

  
هم .  و شناخته استدهیرش دهم مادر و پد. هی خوبیلی به نظر من پرهام پسر خیول. ی دونی خودت م-

  . هم دارهی روشنندهی است، آیخودش پسر پاک و سالم
  
  !یی دای پولهایالبته با حساب رو:  با خنده گفتم-
  
 تو از حساب پس اندازش ی ساله که هنوز کار نداره برا25 پسر کی!  پسرینه خ:  گفتی مادرم عصبان-

 خودش یفکر کرد.  بابات کمکش کنهدی بارهین بگ برادرت هم اگه بخواد زنیهم.  کنهی درست میزندگ
  پول داره؟

  
 ی بشم که خودش پول داشته باشه وگرنه چرا زن پسره بشم؟ میاما دوست دارم زن کس:  با خنده گفتم-

  . شمیرم زن پدرش م
  
 داماد خودش پول داشته یاگر بخوا. شهی طور هم منیهم:  شد، گفتی مادرم همانطور که از در خارج م-
  .ی چهل سال ازدواج کنی آدم باالکی با دی نباشه ، بایشه و به باباش متکبا
  
 اول ایهمه پسرها . ی هستییای روادی گفت تو زی مشهیمادرم هم.  با مادرم داشتمادی بحث ها زنی ااز

 حرف ها هم مال تو نیا. ی کنی زندگی و سختی با بدبختی بردی باای باباشونه بی دستشون تو جیزندگ
  . شهیهاست و برات نون و آب نم لمیف
  

 مغشوش یآن شب با افکار. دیای دنبالمان بی حرف زدم و قرار شد فردا شادی تلفنی و شادالی شب با لآخر
 دنبالم آمد، هنوز کسل و خواب آلود ی شادیصبح وقت. دمی به خواب رفتم و تا صبح کابوس دختهیو بهم ر

بدون خوردن صبحانه، .  و من اصال ً حوصله نداشتممیشت به نام معادالت دایآن روز درس سخت. بودم
 و الی لاقیبا اشت.  رفته بودنی ام از بی شدم، خواب آلودگی شادنی سوار ماشیوقت. ازخانه خارج شدم

 طبق معمول، شلوغ م،یدی در دانشگاه رسی جلویوقت. می گفتکی را دوباره به هم تبردی و عدمی را بوسیشاد
.  آمده بودندانی خط در مکیکثر بچه ها آمده بودند، کالس ها تق و لق بود و استادها  انکهیاما با ا. بود

.  مشغول صحبت و خنده بودندگر،یکدی داری کالس و دیلی بود و بچه ها خوشحال از تعطامدهیاستد ما هم ن
 و یسابقه نقاش می خبر برگزارم،ی خواندی اعالنات را می و تابلومی زدی حرف می و شادالیهمانطور که با ل

.  آوردی در مسابقات مدرسه مقام مشهی خوب بود و همیلی خالی لینقاش.  را جلب کردالی توجه لکاتوریکار
  . ازرهی اش سه تا سکه است، به امتحانش مزهیجا! یچه عال:  رو به ما کرد و گفتجانیبا ه
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  !دلت خوشه ها! برو بابا:  حوصله جواب دادی بیشاد

  
 ی راه دوردی ثبت نام در مسابقه نبایالحمدهللا برا.  رمی خودم ما،یخوب تو ن: ب داد جواالی خی بالیل

  . جاستنیبرم، هم
  
  .امیمن هم باهات م:  که چشم به من داشت، گفتمالی لبه
  

 دی ثبت نام بای مسابقه بود و برای مسئول برگزار،یدفتر فرهنگ.  هم خواه نا خواه دنبالمان راه افتادیشاد
  .می رفتی روبرو مبه ساختمان

  
  : آهسته گفتالی لم،یدی پشت در رسیوقت

  
  . کشمیخجالت م.  مهتاب، تودر بزن من-
  
  .ی فرم را پر کندی خودت با؟یباالخره که چ:  پج پج کنان گفتم-
  
 هر سه وارد ”دییبفرما “دنیچند ضربه کوتاه به در زدم و با شن. حاال تو در بزن تا بعد: گفتی فورالیل

با خجالت .  ما، سالم کرددنیبا د.  بودوتری تنها دراتاق نشسته بود و مشغول کار با کامپیزدی ایآقا. میشد
  : به ما انداخت و گفتیاه نگیزدی ایآقا. می ماندزشی می و همانطور سر پا جلومیجوابش را داد

  
  . بنده در خدمتمد،یی بفرما-
  
.  کردواری دی نصب شده روی برگه هاۀ مطالع هم خودش را مشغولی انداخت، شادری ساکت سر به زالی ل-

  . خواست ثبت نام کندی دوستم مم،یدی را دی مسابقه نقاشهیراستش اطالع:  جا به جا شدم و گفتمیکم
  
  …یمسابقه نقاش! آهان:  با لبخند گفتیزدی ای آقا-
  

 ما دراز کرد و ورقه ها را به طرف.  آوردرونی کرد و با چند ورق کاغذ بزی می دستش را داخل کشوبعد
  .دی پر کندی فرم رو بانی اد،ییبفرما: گفت

  
 هی از ثانی ناگهان در کسررم،یبه ناچار دستم را دراز کردم تا ورقه ها را بگ.  داشتری همچنان سر به زالیل

 دستپاچه شده بود، ی که حسابیزدی ایآقا. ختی رنی زمی خورد، ورقه ها رویزدی ایدستم به دستان آقا
از .  خواندندی را مستی زطی مربوط به محی داشتند با هم پوستری و شادالیل. برگه ها را برداردخم شد تا 

 ی آقایوقت.  بوددهی مسابقه آمده بود، اما خودش را کنار کشی براالیل.  شان حرصم گرفته بودی توجهیب
 نگاهمان در هم ی ا مقابلم گذاشت، بعد سرش را بلند کرد و لحظهزی می ورقه ها را جمع کرد، رویزدیا

 ی ملی دلیقلبم ب.  بودی و سادگی از پاکزیصورتش از خجالت قرمز شده بود، نگاهش لبر. گره خورد
 هم با یزدی ایآقا.  لرزان تشکر کردمیی تمام اتاق را پر کرده، با صداشی کردم صدای و حس مدیکوب

  : شد، گفتی مدهی شنی که به سختییصدا
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  .اشتم ندیقصد.  خوامی معذرت م-
  

 ی افتاده، لحظه ای کرد انگار چه اتفاقی میچنان عذرخواه.  پسر پاک بودنیچقدر ا.  ام گرفتخنده
 ی مهی از کنار قضی عادیلی بود، خیگریاگر شخص د.  انگشتانمان به هم برخورد کرده بودۀسهواً گوش

 فرق هی با بقشیارهامام رفت تیزدی ایاما آقا.  دانستی کردن، نمیگذشت و اصال ً مسئله را قابل عذرخواه
  : زد و نجوا کردمی آهسته به پهلوالیدر فکر بودم که ل. داشت

  
  ! ببندشتوی ن-
  
 یمی به اخم ماللی لبخندم را تبدی که افکارم، ناخودآگاه باعث خنده ام شده، وقتافتمی خجالت دربا

 دانم در رفتار و نگاهش چه ینم.  زندی انداخته و لبخند مری سر به زیزدی ایمتوجه شدم که آقا. کردم
 مورد پسندم یپهای تزو اصال ً جیزدی ای آقاکهیدر صورت.  کردی بود که آنقدر دستپاچه و مضطربم میسر

 پسران تا گری که در دیزیچ.  کردی آنکه خودم بخواهم، جلبم می در حرکاتش بود که بیزی چینبود، ول
 ادش،ی خجالت زای چشمانش بود ی گناهی و بتیعصوم اش، می پاکای اش بود یسادگ.  بودمدهیبه حال ند

 ی به طرف خانه بر میوقت.  شد ضربان قلب من تند تر بشودی هر چه بود باعث میول.  دانم چه بودینم
 دانستم اسمش ی نمی که حتیکس!  کجایزدی ایمن کجا و آقا. دمی خندمی فکرهایهودگی به بمیگشت

 ازدواج یزدی ای آقادیشا.  فکرها بردارمنیزدم که دست از ا بی و چکاره است؟ بعد به خودم نهستیچ
 نباشد من به او چه کار دارم؟ انی موارد هم که در منی اتازه اصال ً.  نامزد داشته باشددیکرده باشد، شا

 کنم؟ به خانه هم ی کرده؟ پس چرا من آنقدر درباره اش فکر می به من زده؟ مگر اظهار توجهیمگر حرف
. رمی توانستم چشم از او برگی خورد نمیچرا نگاهم که در نگاهش گره م. وز در فکر بودم هنمیدیکه رس

 موج ی بلند و کممیموها. دمی کشی ممی نبودم، برس را محکم به موهای خودم راضار که از رفتشهیمثل هم
جدا کردم،  مو از برس ی هم که کارم تمام شد، گلوله ایوقت.  گرفتی دردم می حسابنی همیدار بود، برا

 ثروتمند و ۀ خانوادکیمن در .  داشتمی افکار احمقانه بر منی دست ازادیبا.  دلم خنک شده بودیول
 نی را نداشت بنابراطی شرانی کدام از اچی هیزدی ای که معلوم بود آقانطوریروشنفکر بزرگ شده بودم و ا

  . شدیه شروع نم شد، پس همان بهتر کی ختم نمیی در صورت آغاز به جای رابطه حتنیا
  

    )8فصل (  
  

آن روز باز هم . وقتی به وقایع روز شنبه فکر می کردم دلم می لرزید.  چیز باهم قاطی شده بودهمه
درسها پیش می رفت و . جلسه حل تمرین داشتیم دو ماه از سال جدید می گذشت و کالسها جدی شده بود

شروین که دم در ایتاده . جلوی در پارک میکردموقتی صبح ماشین را . به زمان امتحان نزدیک می شدیم
  .برگشتم و منتظر نگاهش کردم . دوباره دنبالم تا دم کالس آمد و صدایم کرد. بود نگاهم می کرد

  
  .خانم مجد شما خیلی سایه ات سنگینه :  خنده گفت با
  

  ؟. کاری داشتید:  پرسیدم جدی
  

لی وقته با شما کار دارم اگه یک لحظه فرصت من خی:  که با خودکارش بازی می کرد گفت همانطور
  .…بدید
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  :با عجله گفتم .  دور آقای ایدی را دیدم که لنگ زنان به طرف کالس می آمداز
  
  . االن که نمی شه -
  

  .پس بعد از کالس:  فوری گفت شروین
  

  :لیال آهسته گفت .  سر آقای ایزدی وارد کالس شدیم و سر جایمان نشستیمپشت
  
  موندی ؟ پس کجا -
  

  چه کار داره ؟: لیال آهسته گفت › شروین کارم داره ‹  یک تکه کاغذ نوشتم روی
  

  .بعد از کالس معلوم میشه :  را تکان دادم و گفتم سرم
  

ساکت : با خجالت سرم را پایین انداختم و گفتم . نگاه آقای ایزدی را حس کردم:  سرم را باال گرفتم وقتی
  .ایزدی داره نگاه میکنه! 
  

  .نگاه کنه به جهنم:  پچ پچ کنان گفت لیال
  

باز .  یادداشت کردن جواب مسایل بودم که دوباره سنگینی نگاه ایزدی وادارم کرد سرم را بلند کنمسرگرم
من بودم واو بعد هردو سر . لحظه ای انگار زمان متوقف شد. این بار منهم نگاهش کردم. نگاهم می کرد

دستانم می لرزید و . تاحساس می کردم تمام وجودم آتش گرفته اس. وبیدقلبم محکم می ک. برگرداندیم
  :لیال آهسته گفت . نمی گذاشت چیزی بنویسم

  
   چته چرا مثل لبو شدی ؟-
  

  …می خوای بدونی شروین چه کار داره ؟ : دوباره صدای آهسته اش را شنیدم .  را ندادم جوابش
  

. چرا آنقدر می لرزیدم. انستم چه بالیی سرم آمده بودخودم هم نمی د.  باز حرف نزدم ساکت شدوقتی
از گوشه چشم آقای ایزدی را می دیدم که . دوباره سرم را بلند کردم و به نوشته های روی تخته زل زدم

حسی در دلم . ودوقتی کالس تمام شد هنوز حالم جا نیامده ب. ماسکش را برداشت و در جیبش گذاشت 
لیال با آیدا و شادی بیرون رفته بودند وقتی سرانجام بلند شدم و . بلند شومکه نمی گذاشت . پیچیده بود

چرا . در دل به خودم و شروین لعنت فرستادم. وسایلم را جمع کردم شروین را دم در کالس منتظر دیدم
 چه فکر می کرد ؟ صدای شروین مرا از آقای ایزدی من و شروین را در حال حرف زدن دیده بود ؟ حاال

  :رم بیرون آوردافکا
  
  .… خانم مجد -
  

  …راستش می خوام بگم : ادامه داد .  را برگرداندم و نگاهش کردمسرم
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  .شما جوری نگاه می کنید که می ترسم حرفم را بزنم:  از چند لحظه گفت پس

  
  .اگه حرفتون بی جا نباشه نباید بترسید:  غیظ گفتم با
  

راستش از روز اول تشکیل کالسها من خیلی . …یک پیشنهاده نه فقط :  تکان داد و خندید ، بعد گفت سری
یعنی سوای بقیه ..  چطور بگم ؟ شما یک جورایی جسور هستید …از طرز رفتارتون . از شما خوشم اومد

  .دختر ها هستید سنگین و متین و با دل و جرئت 
  

  منظور ؟:  صبرانه گفتم بی
  

  …دونم می شه با هم دوست باشیممی خواستم ب:  را در هم گره زد و گفت دستانش
  

  منظورتون رو نمی فهمم ؟:  گفتم عصبی
  
االن به هر کی بگی می فهمه منظور .. هستید › های کالس ‹ من فکر می کردم شما خیلی :  خنده گفت با

مثل همه دختر و !  چه می دونم…یعنی با هم دوست باشیم، بیرون بریم، مهمونی ،کوه ، سینما ، . من چیه 
  !ها پسر

  
  .من اهل این کارا نیستم. اشتباه گرفتید :  خشم نگاهش کردم وگفتم با
  

به قول شما همه دخترها منظورتون رو می فهمن به جز من چرا دنبال بقیه :  نگاهم کردادامه دادم ناباورانه
  دخترا نمی رید ؟

  
  …خوب چون من از شما خووشم اومده :  سری تکان داد و گفت مستاصل

  
  چه کار باید کرد ؟. خوب منهم از شما اصال خوشم نمیاد : ی گفتم  بیزاربا
  

  : ای سکوت شد بعد شروین که حسابی بهش بر خورده بود گفت لحظه
  
  …خیلی از تو خوشگل تر و پولدارترها هستن که برام میمیرن !  تو انگار خیلی باورت شده کسی هستی -
  

  ه من ازت دعوت کردم ؟خوب مگ:  را بریدم و با صدای بلند گفتم حرفش
  

  …خیلی دلت بخواد ! من احمق رو بگو :  دست هایش را به هم کوبید و با خشم گفت شروین
  

  !دلم نمی خواد دیگه هم مزاحم من نشو :  که به طرف پله ها می رفتم داد زدم همانطور
  

ام کاغذ ها از باالی راه از هولم کالسور و کیفم رها شد و تم.  ای سینه به سینه آقای ازدی در آمدم لحظه
جواب شروین را متوجه نشدم اما از لحن صدایش معلوم بود که حسابی عصبانی . پله ها پخش زمین شد
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 کسی مزاحمتان جدخانم م: آن لحظه فقط و فقط صدای آقای ایزدی را می شنیدم که گفت . شده است
  شده ؟

  
شروین . نشستم روی پله ها و زدم زیر گریه .  چه فکر میکنم نمی فهمم چرا آن لحظه گریه ام گرفتهر

  :باس رعت از کنارم گذشت و نگاه آقای ایزدی به دنبالش کشیده شد دوباره گفت 
  
  . اگه چیزی شده به من بگید من خدمتش می رسم… حرفی بهتون زد؟ حرکتی کرد که -
  

آقای ایزدی خم شد و . می شداشک هایم بی اختیار سرازیر شده بود و دیگر مهار هم ن.  را تکان دادم سرم
آن را به سینه اش مالید تا خاکهایش . کالسور و کیفم را از روی زمین برداشت، کالسورم خاکی شده بود

چیزی :  خجالت پرسید باآقای ایزدی . بی اختیار خندیدم : پاک شود وقتی کالسور را به طرفم گرفت 
  شده ؟

  
  .لباستون خاکی شد:  بریده گفتم بریده

  
  .عیبی نداره :  را روی لباسش کشید و گفت شدست

  
در دل به خودم . من هم از روی پله ها بلند شدم .  شروع به جمع کردن کاغذها از روی پله ها کردبعد

  !آنهم جلوی آقای ایزدی . ناسزا می گفتم که چرا آبغوره گرفته ام
  

  : و گفت  لحظه بعد آقای ایزدی نفس زنان کاغذ ها را به طرفم دراز کردچند
  
مطمئن باشید جلوشو . اگر باز هم حرفی زد حتما به حراست دانشگاه بگید.  خودتون را ناراحت نکنید-

  .می گیرن
  

منهم بی . در راه برگشت به خانه لیال و شادی سوال پیچم کرده بودند .  ها را گرفتم و تشکر کردمکاغذ
  : گفت باالخره شادی با عصبانیت. حوصله جوابهی کوتاه می دادم

  
  !اینهم شد جواب دادن ؟ درست و حسابی تعریف کن.  زهرمار آره و نه -
  

آهسته و شمرده همه چیز را تعریف کردم وقتی حرفهایم تمام شد .  را کنار کشیدم و پارک کردمماشین
  :بعد شادی گفت . چند دقیقه ای چیزی نگفتند

  
  … چقدر بد شد -
  

  چرا؟:  پرسید لیال
  

حاال برات تو دانشگاه می . به نظرم این ایزدی از اون حزب الهی هاست : د و گفت  سری تکان داشادی
  .زنه
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  .راست می گه نکنه برات پرونده درست کنه :  دستپاچه گفت لیال
  

  :آهسته گفتم . چقدر تفکرمان راجع به یک نفر فرق می کرد.  کردم نگاهشان
  
  .واست کمکم کنه فقط می خ.  آقای ایزدی اصال اهل این کار ها نیست-
  

  .خدا کنه :  شانه ای باال انداخت و گفت شادی
  

  .چقدر این شروین پررو و از خودراضی است:  لیال عصبی گفت بعد
  
  .اما من فقط در فکر آقای ایزدی بودم.  دم خانه صحبت راجع به شروین و رفتار و اخالق بدش بودتا
  

آن روز کالس فیزیک داشتیم و تا . وع به اذیت کرد هفته ای از آن جریان گذشت که دوباه شروین شردو
لیال با خستگی . تاریکی هوا در دانشگاه بودیم وقتی کالس تعطیل شد خسته و هالک به طرف ماشین رفتیم

  .مهتاب امروز چقدر ماشین رو بدجا پارک کردی : گفت 
  
  !ببخشید حضرت علیه :  خنده گفتم با
  

گریه ام . چهار چرخ ماشین پنچر بود .  از نهاد هر سه مان در آمد  به محل پارک ماشین رسیدیم آهوقتی
  :آیدا با دیدنمان جلو آمد و گفت . مستاصل به اطراف نگاه کردم . گرفته بود

  
   مهتاب چرا هنوز نرفتی ؟-
  
  مگه کوری ؟:  ماشین اشاره کردم و گفتم به
  

یک ساعت . ن فکر کردم مال شروین است م.…این ماشین توست ؟ :  به ماشین کرد و با تعجب گفت نگاهی
پیش وقتی من آمدم بیرون که برم اون ساختمان روبرویی دیدم که نشسته بود روی زمین و به چرخاش ور 

  پس ماشین توست؟. می رفت
  
  تو مطمئنی ؟:  عصبانیت گفتم با
  

  .آره حاال می فهمم چرا از دیدن من جا خورد:  تکان داد و گفت سری
  

اما من کینه .  بدبختی بود به خانه رفتم و پدرم ماشین را درست کرد و به خانه برگرداند روز با هرآن
اینطور که پیدا بود او هم از دست من حسابی ناراحت بود و منتظر . شدیدی از شروین به دل گرفته بودم

آن شب . دادم  اجازه میایدمی دانستم که می خواهد غرورم را خرد کند و من نب. فرصت بود تا تالفی کند
مهتاب : چند دقیقه عصبی اتاق را باال و پایین رفت سرانجام ایستاد و گفت . بعد از شام سهیل وارد اتاقم شد

  .به خدا اگه نگی کی این کارو کرده پدرتو در می آرم
  
  چه کار کرده ؟:  ترس گفتم با
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کی ماشین رو پنچر ! این کارا چیه خودتو به اون راه نزن من هم دانشجو بودم می دونم :  کالفه گفت سهیل

  کرده بود؟
  

  .نمی دونم:  تکان دادم و گفتم سری
  

 خیلی خوب خودم می آم دانشگاه ته و توی …پس نمی خوای بگی :  محکم روی میز کوبید و گفت سهیل
  .ققضیه رو در می آرم

  
ده ولی صالح نیست سر و این کارو نکن سهیل ، راستش می دونم کی این کارو کر:  شدم و فوری گفتم بلند

  .صدا راه بندازی تو دانشگاه آبرو ریزی می شه 
  
بعد نوبت پدر و مادرم بود که .  هزار زحمت راضی اش کردم که به دانشگاه نیاید و فعال اقدامی نکندبا

  :مادرم با ناراحتی می گفت . شروع به بازجویی من کردند 
  
  .ن کارو کرده  اگه به خودت صدمه ای بزنن چی ؟ آخه کی ای-
  

لیال و شادی هم نگران بودند و مدام زیر گوشم می . .  عصبی تهدید می کرد و حرص می خوردپدرم
من اما منتظر فرصت مناسب بودم و این فرصت خیلی زود به دستم . خواندند که به دانشگاه شکایت کنم

 باید با موفقیت می کهست واحد داشتیم هر سه بی. تقریبا اواخر ترم بود و همه نگران امتحانها بودیم. افتاد 
اواخر هفته بود بعد از اتمام کالس مبانی چند لحظه ای در کالس ماندم ، آن روز نه لیال آمده . گذراندیم

چند اشکالداشتم که باید . بود و نه شادی به من هم اصرار کرده بودند که بمانم ولی من قبول نکرده بودم
وسایلم را .دیگر کسی در کالس نمانده بود.  پاسخم را داددا پرسیدم و استاوقتی اشکالهایم ر. می پرسیدم

راهروها خلوت بود و معلوم می شد که همه برای امتحانها خانه . برداشتم و آهسته از کالس بیرون آمدم
آهسته . پوزخند مبهمی روی لبهایش بود . برگشتم شروین بود. کسی به نام کوچک صدایم کرد. مانده اند

  . کارت دارم… اریچقدر عجله د: ت گف
  

  .من اما کاری با تو ندارم:  گفتم سرد
  

  .پس اون تنبیه کوچولو برات کافی نبوده :  با لحن مسخره ای گفت شروین
  

اگه هم کسی . ببین من اصال عادت ندارم دخترا به من جواب رد بدن: ادامه داد .  نگاهش کردم متعجب
  .این کارو بکنه بد می بینه

  
  ماشینت درست شد ؟:  با خنده پرسید عدب

  
اگه . ببین تهدید کردن خیلی آسونه من هم بلدم:  نگاهش کردم ، صدایم به سختی می لرزید گفتم باغیظ

می دونی که بد جوری هم حالتو . یک بار دیگه مزاحم من بشی می رم به حراست دانشگاه شکایت می کنم
  .می گیرن
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  !ا ؟ ترسیدم : گفت  قهقه ای زد و با خنده شروین
  

فکر نکن خیلی آش دهنسوزی . ببین من حوصله شوخی ندارم :  همانطور که می خندید ادامه دادبعد
فهمیدی ؟ تو یک مدت با من . هستی ولی من با دوستام شرط بسته ام اصال دوست ندارم ضد حال بخورم

  !دوست می شی بعد هم هری 
  
   نموند نه ؟وقتی آبرو برام باقی:  پوزخند گفتم با

  !در هر حال خود دانی این بار چرخ ماشین بود دفعه دیگه خودت :  سری تکان داد و گفت شروین
  

  !برو گمشو عوضی :  داد زدم عصبانی
  

  …شنیدم جزوه های مرتبی داری :  که می خندید کالسورم را از زیر بغلم کشید و گفت همانطور
  

  : داد زدم  افتاد و باز ورقه ها پخش و پال شدکالسور
  
  . دستتو بکش بی شعور -
  

لحظه ای بعد آقای ایزدی .  داد و بیداد من چند نفر از دانشجوها از کالسهای خالی بیرون آمدندباصدای
با دیدن من و شروین که . همانطور که ماسک روی صورتش و ماژیک در دستانش بود از کالسی بیرون آمد

  چی شده خانم مجد ؟: ورتش پایین کشید و گفت می خندید با عجله جلو آمد ماسک را از ص
  

  به تو چه بچه حزبی ؟:  صورتش را در هم کشید و گفت شروین
  

  .تو محیط دانشگاه این کارا را نکنیدبه خدا براتون خیلی زشته :  با آرامش گفت ایزدی
  
 را گرفت و من که کاری نکردم این پسره عوضی دست از سرم بر نمی داره ، کالسورم:  بغض گفتم با

  …انداخت زمین مدام تهدیدم می کنه 
  

  آره آقای پناهی ؟:  نگاهی به شروین انداخت و گفت ایزدی
  

  آخه به تو چه ؟:  دوباره با پررویی گفت شروین
  

به من ربطی نداره ولی من گزارش می کنم به جایی که بهشون مربوطه آن وقت برات :  آرام گفت ایزدی
  .بد میشه 

  
  !برو ببینم مردنی منو تهدید می کنه : ت آقای ایزدی را هل داد و گفت  با دسشروین

  
بچه ها ی دانشگاه ریختند تا . آقای ایزدی با شروین گالویز شد .  ای بعد همه چیز در هم ریخت لحظه

  .من هم بی اختیار گریه می کردم. جدایشان کنند 
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 مرد میانسال و جا افتاده ای با ریش و سبیل . توجه به جزوه هایم به طرف در حراست دانشگاه رفتم بی
  .عجله کنید طبقه باال دارند همدیگرو می کشن: با گریه گفتم . اندوه پشت میزی نشسته بود

  
چند دقیقه بعد همه چیز تمام .  لحظه ای خیره نگاهم کرد و بعد فوری بلند شد و به طرف پله ها دویدمرد

مسئول دفتر یک . ر دفتر کمیته انضباطی دانشگاه ایستاده بودیمشده بود و من و آقای ایزدی و شروین د
از شما : روحانی بود با قیافه ای جدی و خشک با دیدن ما سه نفر سری تکان داد و با لحنی خشک گفت 

  …دیگه بعیده آقای ایزدی 
  

  .شما بیرون باشید صداتون می کنم:  کسی حرفی نزد رو به من کرد و گفت وقتی
  

 نگاهم به آقای ایزدی و شروین افتاد بر خالف تصور من این شروین بود که صورتش پر از  از رفتنقبل
تقریبا . آقا ی ایزدی سالم وسرحال ایستاده بود و فقط آستین لباسش کمی پاره شده بود. کبودی شده بود

آقایایزدی .  آمدند یروننیم ساعتی بیرون اتاق منتظر ماندم تا سرانجام در باز شد و ایزدی و شروین ب
  .شما را صدا کردند: آهسته گفت 

  
صدای خشک و جدی . سر به زیر جلوی میز ایستادم .  ترس و لرز مقنعه ام را درست کردم و وارد شدمبا

ماجرا چی . خانم مجد اینطور که از شواهد و قرائن پیداست شما بی تقصی هستید: مسئول دفتر را شنیدم 
  بوده ؟

  
  : را تعریف کردم ، وقتی حرفم تمام شد ، مرد آهسته و مالیم گفت  و آهسته همه چیزشمرده

  
 ناراحت نباشید ما برای همین اینجا هستیم فعال یک اخطار به این پناهی می دهیم و برایش پرونده -

درست میکنیم ، باردوم باز هم تذکر شفاهی بهش می دیم و بار سوم اگر دست از پا خطا کرد ، اخراج از 
  .دانشگاه

  
بفرمایید نگران نباشید اگر باز هم این آدم زماحم شد فوری به :  وقتی دید من حرفی نمی زنم گفت بعد

  .من اطالع بدید
  

 از اتاق خارج شدم ، آقای ایزدی را دیدم که منتظر ایستاده است با دیدنم دسته ای کاغذ به طرفم وقتی
  .بفرمایید جزوه هاتون: گرفت 

  
خیلی شرمنده ام ببخشید برای شما : آهسته گفتم . او هم نگاهم کرد. هش کردم هایم را گرفتم و نگاجزوه

  .هم دردسر درست کردم
  
  .این پسره خیلی شر است. نه مهم نیست من فقط نگران شما هستم :  خنده گفت با
  

  طوری که نشد؟:  پرسیدم نگران
  

  .نمی دونم چکار کنم : غمگین گفتم .  را به المت منفی تکان داد سرش
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  .خدا بزرگه نترسید من هم همیشه در خدمت هستم:  لحنی آرامش بخش گفت با
  

  .چرا باید برای من این اتفاق بیفتد این همه دختر تو دانشگاه هست:  نگاهش کردم و گفتم ناراحت
  

  .ولی هیچکدام به زیبایی شما نیستن:  ایزدی با خجالت گفت آقای
  

چند لحظه ای سر جایم ماندم بعد آهسته و ناراحت . له راه افتاد وحشتزده از حرفی که زده بود با عجبعد
وقتی سوار ماشین شدم و به سر خیابان دانشگاه رسیدم، آقای ایزدی را دیدم که منتظر . راه افتادم 

 به عالمت تشکر باال رادستش . ماشین را نگه داشتم و بوق زدم تا متوجه ام شود. تاکسی ایستاده است
  :پایین کشیدم و گفتم آورد، شیشه را 

  
  . بفرمایید تا یک جایی می رسونمتون-
  

: روی صندلی جابه جا شد و گفت .  از چند لحظه تردید چون ماشین پشت سری آقای ایزدی سوار شدپس
  .مزاحم شدم

  
  : کردم وخندیدم چند لحظه هر دو ساکت بودیم ، بعد من پرسیدم نگاهش

  
   کدوم سمت می رید ؟-
  

  .شما هر جا مسیرتون هست برید من بین راه پیاده می شم: و گفت  تکان داد سری
  
  .من همیشه دوستام رو می رسونم شما هم برای من یک دوست هستید بگید کدوم سمت برم:  خنده گفتم با
  

  .آخه مزاحم می شم :  را از روی دهان و بینی اش پایین کشید و گفت ماسک
  

  .…د؟ البته به من ربطی نداره چرا همیشه ماسک می زنی:  دل پرسیدم دو
  

ریه ام زود دچار عفونت میشه یک کم هم تنگی :  که داشت از پنجره بیرون را نگاه می کرد گفت همانطور
  .نفس دارم

  
  آسم دارید؟:  ای نگاهش کردم او هم به من نگاه کرد پرسیدم لحظه

  
  .نه :  تکان داد و گفت سری

  
  سل ؟: او شده بودم دوباره پرسیدم  دانم در آن لحظه چرا آنقدر کنجکنمی

  
  :منتظر نگاهش کردم با صدایی که به سختی شنیده می شد گفت .  خنده سری تکان دادبا
  
  . تو جبهه شیمیایی شدم-
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. با شنیدن بوق ممتد ماشینها متوجه خطرناک بودن کارم شدم!  جا خوردم که محکم زدم روی ترمز آنقدر

  ی ؟راست می گ: ولی بی توجه گفتم 
  
وقتی جوابی نداد .  آن لحظه نمی دانم به چه دلیل شما تبدیل به تو شد و فعلها از حالت جمع درآمداز

  ازدواج کردی ؟: پرسیدم 
  

این دو سوال چه ربطی بهم : بعد با لبخندی محو پرسید .  ایزدی سرش را برگرداند و نگاهم کرد آقای
  داره؟

  
  . هیچی -
  
  .ازدواج هم نکردم. گی می کنم نه تنها زند:  سادگی گفت به
  

  .…آقای ایزدی :  می لرزید گفتم صدایم
  
پس حاال که می دونی جزو محارم هستی . من تا حاال به هیچکس این حرفها را نگفته بودم :  خنده گفت با

  .و منو دیگه ایزدی صدا نکن
  
  پس چی صدا کنم ؟:  خجالت گفتم با
  

  .حسین :  گفت آرام
  

اما نمی . ر کرد ماشین ها رد می شدند و با چراغ عالمت می دادند که حرکت کنم  چشمهایم را پاشک
  .تو هم منو مهتاب صداکن ، حسین: توانستم با بغض گفتم 

  
  نمی خواد حرکت کنی ؟:  تکان داد و گفت سری

  
  : پشت دست چشمهایم را پاک کردم حسین معصومانه دستمال کاغذی را به طرفم گرفت و گفت با
  
   گریه می کنی ؟ چرا-
  
  !چون به قول برادرم سهیل زر زرو هستم :  خنده گفتم با
  

  . خندیدیم و من حرکت کردمهردو
  

    )9فصل (  
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از آن روز دیگر حسین را ندیده .  امتحانی جلوی چشمانم می رقصید من اما در رویای دیگری بودمبرنامه
از .  روز کذایی همه فاصله ها را برداشته بودآن. انگار لفظ آقای ایزدی مال خیلی وقت پیش بود. بودم

  ایزدی کجا ؟! من کجا . آن روز به بعد اغلب دایم با خودم کلنجار می رفتم
  
  

ساعتها با خودم فکر می کردم چرا این قدر در مورد حسین فکر .  نهایت این افکار به هیچ جا نمی رسید در
ت ؟ عقایدش سرو وضعش ، مریضی اش ؟ می دانستم می کنم ؟ چه چیزی در اوست که برایم جالب توجه اس

 که این افکار ترسیدماز این می . کسی مثل آقای ایزدی هیچوقت در شمار آدمهای محبوب من نبوده است
  .با صدای لیال به خودم آمدم. به کجا می رسد 

  
  مهتاب کجایی ؟.. … مهتاب -
  

  چیزی گفتی ؟:  حواس نگاهش کردم بی
  

  این چند وقته چته؟:  گفت  پوزخندی زد ولیال
  

  !هنگ کرده :  با خنده گفت شادی
  

  چی می گی ؟. عمه ات هنگ کرده :  نگاهش کردم با حرص گفتم برگشتم
  

  .هیچی بابا میگم برنامه ریزی کنیم درسها رو با هم بخونیم:  عصبی گفت لیال
  

  .خوب بخونیم:  را تکان دادم و گفتم سرم
  

  !نه بابا واقعا هنگ کرده :  دوباره خندید و گفت شادی
  

از آن روز کذایی . انگار سر جنگ با همه کس داشت. هوا هم گرم و خشک بود.  شروع شده بود امتحانها
خودم می دانستم کارم . هزار بار تصمیم گرفتم به دانشگاه بروم و هزار هزار بار جلوی خودم را گرفتم

 معاالت دیگر اناما برای امتح. شتباهی بکندچیست و دلم نمی خواست آقای ایزدی پیش خودش فکر ا
چند اشکال مهم داشتم که لیال و شادی هم بلد نبودند، اما آنها خونسرد می گفتند . بهانه ام جدی بود

خودم هم می . ولی من که منتظر بهانه ای بودم اصرار داشتم تا قضیه را بفهمم. جوابها را حفظ می کنیم
 بدانم با دیدن دوباره اش چه احساسی واستممی خ. ست که ایزدی را ببینمدانستم دلیل واقعی کارم این ا

ماشین سهیل را اورده بودم و . صبح شنبه ، روز قبل از امتحان به طرف دانشگاه راه افتادم. خواهم داشت
وقتی سر انجام . داشتم حرص میخوردم کالچ زیر پایم پایین نمی رفت و با سختی دنده عوض می کردم

مستقیم به طرف دفتر فرهنگی رفتم و با چند . سرا پا حرص و عصبانیت بودم.  دانشگاه پارک کردمجلوی در
با . حسین تنها پشت میز نشسته بود و مشغول خواندن کتاب ضخیمی بود. ضربه به پشت در در را باز کردم

با صدایی خفه . سالم کردم و در را پشت سرم بستم. دیدن من گونه هایش رنگ باخت و لب پایینش لرزید
   :گفتجواب داد و 

  
  . بفرمایید -
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  :آهسته گفتم .  فرو ریخت چرا آنقدر رسمی با من صحبت می کرددلم

  
  …چند تا اشکال داشتم .  ببخشید مزاحم شدم -
  

  :عصبی ادامه دادم .  همانطور که سرش پایین بود گوش می کردحسین
  
   وقت دارید اشکالهای مرا رفع کنید؟-
  

  .بفرمایید. خواهش می کنم : که سرش را باال بیاورد گفت  اینبدون
  
چرا به من نگاه نمی کنید مگر مخاطب :  عصبانیت دلم می خواست بزنمش با صدایی که می لرزید گفتم از

  شما میز است ؟
  

چشمهایش خیس . بعد حسین سرش را باال گرفت و به من خیره شد.  ای سکوت سنگینی حکمفرما شدلحظه
می ترسم : با صدایی لرزان گفت . کوتاه و منظم بود.  ریشو سبیلش را انگار تازه مرتب کرده بود.اشک بود

…  
  
 شنیدن این کلمه و با دیدن چشمان معصوم و لبریزاز اشکش پاهایم سست شدند روی صندلی ولو شدم و با

  چی شده ؟ اتفاقی افتاده ؟: پرسیدم 
  

  مهتاب میشه دیگه پیش من نیایی ؟: م ، گفت منتظر نگاهش کرد.  سرش را تکان داد آهسته
  

توهین به .  متوجه حرفش نشدم ، بعد عصبی و لرزان بلند شدم ، احساس می کردم سیلی خورده اماول
  .…من فقط چند تا اشکال داشتم : این بزرگی ؟ با بغض گفتم 

  
اشکهای حسین هم آرام و بی در میان بهت و تعجب من .  حرفم را نتوانستم بزنم سیل اشکهایم روان شدبقیه

بدون اینکه کلمه ای حرف بزنم از . صدا از چشمهای درشتش فرو ریختند و میان ریشهای مرتبش گم شدند
 این رفتار را با من جرا. در طول راهرو هیچ کس نبود و من با خیال راحت اشک ریختم. اتاق خارج شدم 

کمی .  و در سکوت قبل از امتحان صورتم را شستمکرده بود ؟ غمگین و اشکریزان به طرف دستشویی رفتم
دختری با صورتی کشیده و خیس از آب نگاهم می . آرام گرفتم سرم را بلند کردم و به آینه خیره شدم

گونه . دماغ کوچک و سر باالیش قرمز شده بود. چشم های خاکستری و بنفش اش هنوز پر اشک بود. کرد
ابروهایم را با انگشت مرتب . ده بود و چانه اش عصبی می لرزیدهای برجسته اش در میان دستانش گم ش

کردم مو های موج دارم را که در صورتم ریخته بود جمع کردم زیر مقنعه و باصدای بلند دماغم را باال 
  .به جهنم : گفتمبه دتر توی آینه لبخند زدم و . کشیدم

  
آهسته از . ت زدم با سختی دند را جا کردماستار.  سالنه به طرف ماشینم حرکت کردم و سوار شدمسالنه

پارک بیرون آمدم سرکوچه دانشگاه منتظر ایستادم تا بتوانم بپیچم ، آماده پیچیدن بودم که ناگهان کسی 
 کردم ، حسین را دیدم نگاهوقتی با دقت ! احمق : محکم روی ترمز کوبیدم و داد زدم .جلوی ماشین پرید 
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دیوانه :در را باز کردم و همانطور که پایم روی ترمز بود پرسیدم ! و جدی که جلوی ماشین ایستاده ،مصمم 
  شدی ؟

  
اگر دیوانه شدی لطفا مرا بدبخت نکن اینهمه ماشین :  را به عالمت تصدیق تکان داد ، یا حرص گفتم سرش

  !بپر جلوی یک ماشین دیگه 
  

  .د وروی صندلی کنار دست من نشست را محکم بستم ، آماده حرکت بودم که حسین در ماشین را باز کردر
  

ضبط را روشن کردم،یکی از .  توجه به حضورش حرکت کردم و به سمت خانه خودمان راه افتادم بی
حسین بی توجه به . نوارهای پر سرو صدای سهیل در ضبط بود ماشین پر شد از کوبش های منظم و بلند

 خاموش راند دقیقه دستش را دراز کرد و ضبط بعد از چ. حرکات من از پنجره به خیابان خیره شده بود
نزدیک خانه مان بودم که صدای آرام و مالیم حسین . دوباره سکوت ماشین را پر کرد. حرفی نزدم . کرد

  :ماشین را پر کرد
  
   نمی پرسی چرا سوار شدم؟-
  
ن خواستی هر کسس مسئول کارهای خودش است چند دقیقه پیش هم از م:  بدون آنکه نگاهش کنم گفتم -

  .دارم به حرفت عمل می کنم. کاری به کارت نداشته باشم
  

در دل از خدا می خواستم . وارد کوچه مان شدم آهسته به طرف خانه راندم .  سکوت برقرار شددوباره
  کجا می ری ؟: صدای حسین دوباره مرا به خود آورد. آشنایی سر راهم سبز نشود

  
  .خونه:  دادم جواب

  
  .مهتاب دور بزن  :  آهسته گفتحسین

  
  .بفرمایید داخل :  خانه پارک کردم و به خانه اشاره کردم جلوی

  
  اینجا خونه شماست ؟:  تکان داد و گفت سری

  
  . آره خوشت نمی آد -
  
  .استدعا می کنم.  خواهش می کنم دور بزن -
  
  می شه نگهداری ؟:  اکراه دور زدم چند خیابان ان طرف تر حسین گفت با
  

  .بفرمایید: شین را کم کردم و ایستادم همانطور که به شیشه جلوی ماشین خیره شده بودم گفتم  ماسرعت
  

فقط می خوام بدونی که خیلی .  نمی دونم چی بگم …معذرت می خوام اون حرفها :  آهسته گفت حسین
  .متاسفم
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  .خوب بخشیدم:  آنکه نگاهش کنم گفتم بدون

  
  مهتاب نمی خوای نگام کنی ؟: نجام حسین گفت سر ا.  لحظه ای هردو ساکت بودیمچند

  
  :حسین خیره در چشمانم گفت .  را به طرفش چرخاندم بغض سختی گلویم را گرفته می فشردسرم

  
  . مهتاب من این حرف رو به خاطر خودت زدم-
  
  که تو جایم تصمیم میگیری ؟. مگه من خودم عقل ندارم:  غیض گفتم با
  

  !با خودم مشکل دارم با خودم . ظوری نداشتممن من: تکان داد و گفت سری
  
   چه مشکلی ؟-
  
   تو مهتاب تو ؟-
  

  من ؟ من به تو چکار دارم؟:  کرده گفتم بغض
  
  .…خودت کاری نداری :  خنده گفت با
  

نمی فهمم چی میگی ؟ منظورت چیه ؟ گفتی پیشت نیام ، قبول کردم، دیگه :  را تکان دادم و گفتم سرم
  حرفت چیه ؟

  
. من دلم نمی خواد گناه کنم. عقلم میگه پیشم نیا دلم میگه از پیشم نرو :  با صدایی گرفته گفت حسین

  !ولی چه کنم ؟ همه چیز که دست من نیست دلم از دست رفته است . دوست ندارم با نگاهم اذیتت کنم
  
  ن چی می خوای ؟منظورت از این حرفها چیه ؟ از م: گفتم . دقت نگاهش کردم سرش را پایین انداخت با
  

  .مهتاب منو به گناه ننداز تا به حال در زندگی ام این اتفاق نیفتاده بود:  مظلومانه نگاهم کرد وگفت حسین
  

  …من تورو به گناه نندازم ؟ :  زدم و گفتم پوزخندی
  

  .نمی دونم چی به سرم آمده . … من…من . تو با آن چشمهای مخملت :  تکان داد و گفت سری
  

: چند لحظه ای در سکوت گذشت بعد حسین در را باز کرد و زیرلب گفت . ره به گریه افتاد دوبابعد
  .خداحافظ

  
با عجله به . وقتی جلوی خانه رسیدم ، سهیل منتظر ایستاده بود.  آنکه جوابش را بدهم حرکت کردمبدون

  .چقدر طولش دادی ، سوئیچ را رد کن بیاد: طرفم آمد و گفت 
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می خواستم در خانه را ببندم که صدای بوق ممتد و کشدار سهیل .  از ماشین پیاده شدم را برداشتم وکیفم

  چیه ؟: بی حوصله از الی در پرسیدم . مانعم شد
  

  :داد زد . دفتر کوچک و سرمه ای رنگی در دستانش بود.  در ماشین را باز کردسهیل
  
  ! حواس جمع اینو جا گذاشتی-
  

آهسته . دفتر من نبود. تی سهیل رفت تازه جرئت کردم و به دفتر نگاه کردموق.  رفتم و دفتر را گرفتم جلو
یک سر رسید کوچک بود در جای نام و نام خوانوادگی اسم حسین ایزدی نوشته شده بودپس .بازش کردم
 آخرین کشوی میز ونبیتفاوت دفتر را در. حتما جا گذاشته و یادش رفته با خودش ببرد. مال او بود

نمی دانم چقدر گذشته بود که با صدای مادرم به . م و شروع کردم به حل دوباره تمرین هاتحریرمگذاشت
  .خودم آمدم

  
  ! مهتاب سرت را آنقدر پایین نبر کور می شی -
  
  .من عادت دارم این طوری درس بخونم. تا حاال کور نشدم از حاال به بعد هم نمی شم:  خنده گفتم با
  

  .هار بخوربیا نا:  بی حوصله گفت مادرم
  

چی : با دهان پر از غذا گفتم .  میز ناهار متوجه شدم مادر بر خالف رئزهای دیگر کسل و ناراحت استسر
  شده چرا ناراحتید؟

  
  مهتابتو گلرخ می شناسی ؟:  انگار منتظر اشاره ای از جانب من باشد گفت مادرم

  
  نه کی هست ؟:  فکر کردم و گفتم کمی

  
امروز . پاشو کده تو یک کفش .  می خواد با دختری به نام گلرخ ازدواج کنه سهیل می گه:  گفت ناراحت

  …آخه این دختره کیه چه ریختیه انواده اش کی هستن . صبح با هم دعوامون شد
  
  سهیل ؟ با کدوم پول می خواد ازدواج کنه ؟:  تعجب پرسیدم با
  

  سهیل است آخه گلرخ کیه ؟پول مهم نیست مهم طرف :  عصبی دستش را بلند کرد و گفت مادرم
  

  سهیل نگفت از کجا باهاش آشنا شده ؟ : پرسیدم
  
  … چرا انگار مهمونی پرهام-
  

: آهسته گفتم. دختر جذاب و نسبتا زیبایی که با سهیل صحبت می کرد.  ای را در ذهنم روشن کردجرقه
  .دختر بدی نیست قیافه اش هم خوبه . آهان فهمیدم کی رو می گه 
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چه بهتر که همسر اینده اشرو . حاال چرا پرس و جو نمی کنید باالخره سهیل باید ازدواج کنه :  پرسیدمبعد

  .خودش انتخاب کنه
  

  .خودش کم بود وکیل مدافعه هم پیدا کرد:  با عصبانیت گفت مادرم
  

درسم را خوب بلد نبودم و نمی توانستم تمرکز داشته باشم و .  شب با هول و هراس به خواب رفتم آن
آخر شب هم سهیل با بابا و مامان بحثش شد و دیگر . مدام حرفها و حرکات حسین لوی نظرم بود. بخوانم

  .صبح با صدای بلند لیال از جا پریدم. واقعا حواسم راپرت کرد
  
  . پاشو بابا امتحان تموم شد-
  

یدم و کنار دست لیال خواب آلود روپوش و مقنعه پوش.  هم با قیافه ای درهم باالی سرم ایستاده بودمادرم
شادی از روی صندلی عقب فرمولها را بلند بلند می خواندو ذهن آشفته مرا بدتر . در ماشین نشستم
آهسته میان ردیف های صندلی رژه می . سر جلسهامتحان تمام حواسم به حسین بود. سردرگم می کرد

ا جمع زدم و مطمئن شدم که وقتی بارم جوابهای درست ر. به سختی جواب سوالها را می نوشتم. رفت
. حسین با چشمانی نگران نگاهم می کرد. دوازده می شوم از جا بلند شدم و ورقه ام را تحویل دادم

 داشتم به نسبت درس گرسه تا امتحان دی. نگاهش کردم و به عالمت خداحافظی سرم را کمی خم کردم
برای همین تصمیم گرفتم تا امتحان . ه بودمبانی برنامه نویسی برایم خیلی ساد. های قبلی آسان تر بود

. بعدازظهر با لیال و شادی به سینما رفتیم و کمی به مغزهایمان استراحت دادیم. بعدی فقط استراحت کنم
 که بلند بلند با کسی حرف میزد از آشپزخانه سهیلوقتی به خانه برگشتم کسی در سالن نبود ولی صدای 

  .می آمد
  
حداقل آنقدر به خودتون زحمت بدید یک جلسه بیایید . طور قضاوت می کنید شما که نمی شناسید چ-

  .خونه شون بعد اینهمه بهانه بگیرید
  

بیست و چهار سال تو این ! آخه سهیل تو هنوز برای زن گرفتن خیلی بچه ای :  صدای پدرم بلند شدبعد
  .دوره زمونه سن کمی است

  
االن چند روزی بود که مدام . کراری سهیل و پدر را نداشتمحوصله شنیدن حرفهای ت.  اتاق خودم رفتم به

تا دیسکت درآورم که . کامپیوترم را روشن کردم بعد کشوی میز تحریرم را باز کردم. در جدل بودند
.  که ان را پس بدهمهیادم رفت! با وحشت کشو را بستم وای. ناگهان چشمم به دفتر سرمه ای حسین افتاد

دم قرار .با خ.  پیش ودش چه فکرهایی کرده شاید هم ناراحت گم شدنش باشدچقدر بد شده بود حاال
بی خیال مشغول کار با کامپیوترم شدم و لحظه ای . گذاشتم که سر امتحان بعدی حتما دفتر را پس بدهم

  .بعد همه چیز از یادم رفت
  

    )10فصل (  
  

  : عصبی سهیل بلند شد صدای
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  ! مهتاب زودباش دیر شد -
  
  .نترس در نمی ره : ه جواب دادم  خندبا
  

.  را با یک دستمال حریر بستم و آخرین نگاه را در آینه به خودم انداختم راضی وارد سالن شدمموهایم
به سهیل نگاه کردم صورت جوانش از شادی و هیجان . اما مادر هنوز نیامده بود. پدر و سهیل آماده بودند

سبد گل بزرگی .  بودرازندهیده بود که به هیکل موزونش خیلی بکت و شلوار زیبایی خر. گل انداخته بود
راه . سرانجام مادر هم حاضر و آماده بیرون آمد. که سفارش داده بود حاال آماده روی میز قرار داشت

وقتی رسیدیم خیال پدر و . افتادیم توی راه هیچکس حرف نمی زد در سکوت به شمت خانه گلرخ می رفتیم
 بود یک خانه بزرگ و ویالیی با سقف های ودمانخانه گلرخ تقریبا نزدیک خانه خ. دمادرم کمی راحت ش

همزمان با بستن در . اسپانیایی و به رنگ زرشکی ، وقتی در را باز کردند حیاط بزرگ و زیبایی پدیدار شد
صدای بلند و با . حیاط در خانه باز شد و مردی میانسال با کت و شلوار قه وه ای و صورت جدی بیرون آمد

  .این پدرشه آقای نوایی :  زیر لب آهسته گفت یلسه. به ما خوش آمد گفت 
  

خانه . وارد خانه که شدیم مادرم دیگر به وضوح خوشحال بود.  جلو رفت و با آقای نوایی دست دادپدرم
مه های روی تمام میزهای عسلی و داخل بوفه ها پر از مجس. گلرخ اینها بدتر از خانه ما مثل موزه بود

خانم نوایی زن قد . بعد مادر گلرخ وارد پذیرایی شد و خوش آمد گفت . کوچک و ظروف چینی عتیقه بود
کوتاه و تقریبا چاقی بود که لباسی گران قیمت به تن و یک عالمه طال به گردن و دستها و گوش هایش 

نار مادرم نشست و ک. موهای کوتاهش را درست کرده بود و صورتش هم آرایش مالیمی داشت. داشت
 تا حدودی راحت شده بود یالشبه سهیل که روبرویم نشسته بود نگاه کردم که خ. مشغول حرف زدن شد

با . چند دقیقه که گذشت گلرخ با سینی شربت وارد شد هوا گرم بود و شربت بیشتر از چایی می چسبید 
حاال دقیقا یادم . رخ خیره ماندورودش حس کردم مادر و پدرم تبدیل به چشم و گوش شده اند و به گل

قیافه . البته نزدیک به پنج ماه از آن مهمانی می گذشت و موهای گلرخ کمی بلند تر شده بود. آمده بود
  چطوری ؟: با خنده گفتم : وقتی برای من شربت گرفت . اش ساده و دلنشین بود

  
  .ای بد نیستم:  هم خندید و گفت او
  

عارفه ساده باشد تا بعد اگر دوطرف مورد پسند هم واقع شدند حرفهای  بود این جلسه یک جلسه مقرار
پس از چند لحظه . البته این طور که معلوم بود گلرخ سخت به دل مادرم نشسته بود. اصلی زده شود

  :سکوت مادرم رو به گلرخ کرد و پرسید 
  
   خوب عزیزم االن شما چه کار می کنید ؟ منظورم اینه که دانشجو هستید ؟-
  

  …بله البته هنوز دو ترم از درسم مانده :  به سادگی گفت گلرخ
  

  چه رشته ای ؟:  فوری پرسید مادر
  

  .با اجازه شما تغذیه :  با خوشرویی گفت گلرخ
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  .به به بهترین رشته برای خانمها :  فوری گفت پدرم
  

ورده و گلرخ شکست البته در مورد مادرش این تخصص به درد نخ:  نوایی هم با خنده جواب داد آقای
  …خورده

  
اگه گلرخ نبود هیکل من مثل فیل شده بود پس بدون رشته اش خیلی :  خندیدند و خانم نوایی گفت همه

  …هم به ئدرد می خوره 
  

  شما چه کار می کنید ؟:  آقای نوایی رو به سهیل پرسید بعد
  

ا کار می کنم تا بعد خدا چی بخواد تازه درسم تموم شده فعال با باب:  بعد از کمی من من کردن گفت سهیل
.  
  

  .حتما سربازی هم نرفتی :  گلرخ با خنده گفت مادر
  

  .سر بازی ام رو خریدم:  فوری جواب داد سهیل
  

گلرخ دو سال از من بزرگتر بود و به جز خودش یک .  دوباره همه مشغول حرف زدن با هم شدندبعد
آن طور که خانم نوایی تعریف می .  مقیم خارج شده بودخواهر دیگر داشت به نام مهرخ که ازداج کرده و

 و بچه زنکرد شوهر مهرخ پزشک با تجربه ای هم بوده برای ادامه تحصیل راهی آمریکا می شود و 
مادرم با اشاره پدرم . وقتی به قول سهیل همه حس فضولیشان ارضا شد. کوچکش را هم همراهش می برد
رخصی خواست لحظه ای بعد در ماشین هر چهارتایی داشتیم با هم حرف بلند شد و از خانم نوایی اجازه م

مادر و پدر گلرخ را پسندیده بودند و در آخر جلسه قرار شد دو هفته بعد برای صحبتهای رسمی . می زدیم
  :سهیل از همه خوشحال تر بود و یک ریز می گفت . و جدی به خانه نوایی ها برویم

  
  .ید حاال دیدید چه خوب بودند  دیدید گفتم زود قضاوت نکن-
  

چه چیزی بهتر از این وجود دارد که آدم فرد مورد پسندش را پیدا .  هم برای سهیل خوشحال بودممن
امتحانهایم چند روزی بود که تمام شده بود و برای خودم استراحت . و همه راضی به این وصلت شوند. کند

 بودیم از فرصت جذاشتهقرار گ. ر برویم و ثبت نام کنیمبا لیال و شادی قرار بود به یک استخ. می کردم
البته مادر مخالف بود و می کگفت تو گرما . استفاده کنیم و برای ترم تابستانی هم دانشگاه ثبت نام کنیم

ولی ما سه نفر تصمیم خودمان را گرفته بودیم تا . خسته می شوی و باید استراحت کنی و از این حرفها
وقتی نتایج . ترم تابستانی از دو هفته بعد آغاز می شد . تر واحدهایمان را بگذرانیمهرچه بیشتر و زود

  .امتحانات را مدادند و هر کس می توانست با توجه به واحد های گذرانده و مانده اش انتخاب واحد کند
  

پذیرایی مادرم با خوشحالی به .  هفته بود که خاله مهوش همراه آرام خانه به خانه ما آمدند اوایل
مادرم با خنده . بعد از روبوسی و احوالپرسی همه نشستیم به حرف زدن. راهنمایی شان کرد و مرا صدا زد

  .چه عجب مهوش دجون یادی از ما کردید: گفت 
  

  .به خدا االن یک ماهه داریم می دویم:  مهوش با خستگی گفت خاله
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  .خیره ایشا اهللا:  فوری گفت مادرم

  
  .فقط برای امید خیره برای بقیه شره : وخی گفت  خندید و به شآرام

  
  چرا ؟ : پرسیدم

  
راست می گه به خدا پدرمون در آمد از بس دنبال خرید سریس و :  مهوش زودتر از آرام جواب داد خاله

هر چی هم به امید و مریم اصرار می کنیم دست از .  این ور و آن ور رفتیم…آینه شمعدون و سفره عقد 
به خدا .  باید بیاییدشماهماصرار می کنند که اال و بال . ن و تنهایی برن خرید قبول نمی کنن سر ما بردار

  .کف پاهام تاول زده از بس دنبالشون دویدم
  

  خوب تا باشه از از این دویدن ها ، حاال کی مراسم میگیرید ؟:  در حالیکه شربت تعارف میکرد گفت مادرم
  

  .ی همین مزاحم شدیمبرا:  مهوش با خوشحالی گفت خاله
  

  .مبارکه: مادرم با خنده گفت .  دست در کیفش و سه پاکت بزرگ روی میز گذاشت بعد
  

  چرا سه تا ؟:  را برداشت و گفت پاکتها
  

یکی برای طنازجون و یکی برای علی آقا گفتم دور :  مهوش در حالی که شربتش را هم میزد گفت خاله
  . د خونه هاشون شما از قول من عذرخواهی کنشرمنده که نمی تونم ببرم. هم باشیم

  
البته طناز که فکر نکنم بتونه بیاد پنج شنبه هفته . شرمنده کردید :  پاکت اولی را باز کرد و گفت مادرم

  دیگه است؟
  

  .طناز درست همان روز بلیط برای دوبی داره: مادرم ادامه داد .  مهوش سرش راتکان دادخاله
  

  .…ا تو گرما و:  با تعجب گفت آرام
  

  .وقت سفارت داره.. نمی خواد بره برای گردش که :  با خنده گفت مادرم
  

لیال هم . اطرافیانم همه داشتند ازدواج می کردند.  شب بعد از شام روی تختم نشستم و به فکر فرو رفتمآن
. امده بودیک خواستگار پر و پا قرص داشت ، البته هنوز هیچی معلوم نبود ولی لیال انگار بدش نی

ولی برای لیال .  هم بودسالالبته آن طور که لیال می گفت پر سن و . خواستگارش پولدار و تحصیلکرده بود
زیاد مهم نبود به دلم افتاده بود که مردک آنقدر می رود و می آید تا پدر و مادر لیال را از شک و تردید 

 شده بود ، بعد از آن جلسه پدر و مادر گلرخ هم سهیل هم که تکلیفش معلوم. در آورد و جواب بله را بگیرد
این هم از پسر عمویم امید که تا آخر هفته بعد .  حساب می آمدبهراضی شده بودند و همه چیز تمام شدده 

یاد پرهام افتادم او هم به عروسی امید دعوت شده بود کمی دلهره داشتم . سر خانه و زندگیش می رفت
هربار که به خانه شان می . ی می افتد ؟ از ایام عید دیگر ندیده بودمشکه وقتی می بینمش چه اتفاق
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. به بهانه های مختلف از روبرو شدن با من پرهیز می کرد.  به خانه ما می آمد پرهام نبودیرفتیم و یا دای
  .آن شب به سختی خوابیدم سرم پر از افکار گوناگون بود

  
عقدکنان خانه عروس بود و عروسی خانه .  عوسی امید برویم هفته همه آماده بودیم تا به جشن عقد وآخر

قرار بود من و سهیل برای عروسی به خانه عمو برویم و مامان و بابا زودتر برای مراسم عقد کنان . عمو فرخ
پیراهن بلند و . هردو آماده حرکت بودیم. سرانجام ساعت هفت سهیل با هزار ترفند من حاضر شد. بروند

با .پارچه کرم رنگ و زیبایی داشت که توسط خیاط مخصوص مادرم دوخته شده بود . داشتمزیبایی به تن 
موهایم را . پوشیدنش احساس می کردم از دنیای بچه ها فاصله گرفته ام و وارد دنیای بزرگساالن شده ام

برای .  بودموهایم بلند و فردار بود و همانطور ساده هم زیبا. به سادگی روی شانه هایم رها کرده بودم
سهیل با دیدنم لحظه ای . به نظر خودم خوب و مناسب بود. اولین بار آرایش مختصری هم کرده بودم

  :حرفی نزد و حرفش نیمه تمام ماند با خنده گفتم 
  
  … چیه؟ ماتت برده -
  

  .هیچی یاد داستان جوجه اردک زشت افتادم که تبدیل به قوی زیبا می شد:  سری تکان داد و گفت سهیل
  
  من کدوم هستم؟:  حرص گفتم با
  

  !قوی زیبا :  و گفت خندید
  

مادر و پدرم کنار هم روی صندلی نشسته .  به خانه عمو اینها رسیدیم بیشتر مهمانان آمده بودند وقتی
خانه عمو فرخ یک آپارتمان دو طبقه بود که البته هر دو طبقه در اختیار خودشان بود و از هردو . بودند

 تا امید بتواند پولی جمع کند کنندانگار قرار بود امید و مریم در طبقه باال سکونت . ه میکردندطبقه استفاد
ولی در هر حال برای عروسی در هر دو طبقه صندلی چیده بودند میز شام هم بیرون در پارکینگ . 

  :سهیل به محض ورود به سمتی اشاره کرد و به من گفت . ساختمان قرار داده بودند
  
  .ام هم آمده من میرم آن طرف  پره-
  

  .من می رم پیش مامان و بابا :  تکان دادم و گفتم سری
  

پدرم با دیدن من صورتش .  وحشیانه می کوبید و نمی دانم چرا از روبرو شدن با پرهام وحشت داشتمقلبم
  به به عروس خانم چه عجب تشریف آوردید: پر از خنده شد و گفت 

  
  ناز شدی مهتاب جون چرا آنقدر طول دادید؟چقدر :  آهسته گفت مادرم

  
من آماده بودم سهیل یک ساعت با گلرخ حرف می زد دل نمی کند به زور :  صدایی آهسته گفتم با

  !آوردمش 
  
  عروس و داماد هنوز نیومدن ؟:  مادرم رو کردم و گفتم به
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  عروس چطور بود ؟ خوشگله ؟: پرسیدم .  سر تکان دادمادرم
  

  مگه تا حاال مریم رو ندیدی ؟:  نگاهم کرد و گفت  با تعجبمادرم
  
   نه-
  
  . چطور ندیدی همون روز که خونه عمو فرخ دعوت داشتیم ، برای بله برون هم رفتیم-
  
اون . جزو بچه ها بودم. من که بله برون دعوت نداشتم! چقدر حواس جمع هستی مامان :  خنده گفتم با

  .تونستم بیامروز خونه عمو فرخ هم امتحان داشتم ن
  

  .قیافه معمولی داره. آره راست می گی ، ای بد نیست:  همانطور که به اطراف نگاه می کرد گفت مادرم
  

بلند شدیم و . و خانه پر از صدای هلهله و بو ی اسفند شد.  ای بعد عروس و داماد وارد شدندلحظه
عروسش هم به نظر من زیبا و با مزه . امید در لباس دامادی خیلی زیبا و خوش تیپ شده بود. ایستادیم 

چشم .  کرده بودندیدختر قد کوتاهی بود با صورت تپل ، موهایش را جمع و صورتش را آرایش مالیم. بود
با دیدن ما سالم . و ابرو مشکی بود با دماغ گوشتی و لبهای گوشت دار، به نظر دختر مهربانی می رسید

انشاءاهللا خوشبخت : صمیمانه دستش را فشردم و گفتم .  کردکرد و دستش را برای دست دادن با من دراز
  .باشید مبارکتان باشد

  
  .خیلی چاق است یک شکم بزاد هیکلش حسابی بهم می ریزه:  نشستیم مادرم زیر گوشم آهسته گفت وقتی

  
  .خوب علف باید به دهن امید خوش بیاد:  به مادرم کردم و گفتم نگاهی

  
  سهیل کو ؟:  پرسید مادرم

  
  :مادرم لحظه ای نگاه کرد و گفت .  سر اشاره کردم به سمتی که سهیل و پرهام نشسته بودند با
  
   تو نمی خوای با پرهام سالم و احوالپرسی کنی ؟-
  

  .چرا حاال وقت زیاده:  حوصله گفتم بی
  

 و گفت خاله مهوش با دیدن من جلو آمد.  پر از صدای جمعیتی بود که مشغول رقص و پایکوبی بودندسالن
  .وا مهتاب تو آمدی نشستی ؟ پاشو پاشو مجلس را جوانها باید گرم کنن: 
  

  .چشم شما بفرمایید من بلند می شم:  را تکان دادم و گفتم سرم
  

  .اصال حوصله این کارها رو ندارم:  به مادرم گفتم بعد
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ه باشه من ؟ پاشو پاشو دیگه چی ؟ تو حوصله نداشته باشی کی باید حوصله داشت:  اخم کرد و گفت مادرم
  .یک کم تحرک برات بد نیست

  
دلت خوشه ها ترو خدا نگاه کن همه دارن تو هم وول می خورن اصال معلوم نیست چکار می :  گفتم عصبی

  .کنن
  

چون خودش رفته بود کنار زری جون و داشت .  نگاه کردم و دیدم دارم با صندلی مادرم حرف میزنمبعد
چند دقیقه ای تنها و خیره به . هم رفته بود تا با کمک عمو غذاها را تحویل بگیردپدرم . با او حرف میزد

بعد حس کردم کسی کنار م نشسته است برگشتم و نگاه کردم پسری بود . منظره آدمهای پر تحرک نشستم
قبال هم دیده بودمش یکی از اقوام خاله . هم سن و سال سهیل با کت و شلوار سربی رنگ و خوش قیافه

. چند لحظه ای گذشت تا به حرف آمد. هوش بود که هر چه فکر می کردم اسمش را به خاطر نمی آوردمم
  :با صدایی که سعی می کرد جذاب جلوه کند گفت 

  
   حالتون چطوره مهتاب خانوم ؟-
  

اول که دیدمتون اصال باورم نشد آنقدر عوض شده : دوباره گفت .  کردم و زیر لب تشکر کردمنگاهش
  بعد که دید جواب نمی دهم پرسید منو نشناختید ؟. از آرام پرسیدم تامطمئن شدم خودتان هستیدباشید 

  
  .نه خیر به جا نیاوردم:  آنکه نگاهش کنم گفتم بدون

  
  .سیاوش هستم نوه عموی مهوش خانم :  گفت آهسته

  
  حالتون چطوره ؟:  سردی گفتم به
  
  . بیام خدمتتان شاید به من افتخار بدهیدمرسی دیدم تنها نشسته اید گفتم:  خنده گفت با
  

  : برای خودش حرف میزد که صدای پرهام از جا پراندم داشت
  
  . مهتاب بیا کارت دارم-
  

کت . کنارش نشستم . رو ی یک صندلی نشست.  لب عذر خواهی کردم و بلند شدم دنبال پرهام رفتمزیر
انگار .  اما چشمانش درخشش همیشگی را نداشت.یقه گرد و زیبایی پوشیده بود موهایش را عقب زده بود

  …خوب همه رو دور خودت جمع می کنی : غمگین بود با ناراحتی گفت 
  

  :بعد از چند دقیقه پرسیدم . پرهام هم ساکت شد:  نگفتم چیزی
  
   پرهام هنوز از من دلخوری ؟-
  
  : صدایی که از شدت غم یا عصبانیت دورگه شده بود جواب دادبا
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ورم هر چی فکر میکنم می بینم من هیچ ایرادی ندارم که تو حتی نمی خوای در موردم فکر  بله دلخ-
  .کنی

  
  .بحث این چیزا نیست اصال االن قصد ازدواج ندارم:  حوصله گفتم بی

  
  یعنی اگه صبر کنم ممکنه قصد ازدواج پیدا کنی ؟:  امیدوار پرسید پرهام

  
معلوم نیست که آینده چه چیزی برام داشته باشه تو هم هیچ .  نه دلم نمی خواد کسی منتظرم باشه-

  …همینطور ممکنه فرصتهای خیلی بهتری داشته 
  

آره تو هم ممکنه فرصتهای بهتر از من داشته باشی مثل همین آقای کنه :  حرفم را قطع کرد و گفت پرهام
  که بهت چسبیده بود نه ؟

  
و من جوابم را دادم تو باید ظرفیت شنیدن جواب تو از من یک سال پرسیدی :  بلند شدم و گفتم عصبی

  .منفی را داشته باشی زور که نیست
  

حوصله نداشتم و از .  بدون آنکه منتظر جوب پرهام باشم به طبقه پایین رفتم تا برای خودم غذا بکشمبعد
سهیل به : فتم بعد از شام رفتم و کنار سهیل نشستم و با لحنی تهدید آمیز گ. سر و صدا سرم درد گرفته بود

 داشت که ما هم دنبال صرارسهیل ا. سرانجام وقت رفتن رسید! خدا از کنار من جنب بخوری می کشمت
  .ماشین عوسو داماد برویم ، من اما خسته و بی حوصله بودم برای همین در ماشین ابا سوار شدم

  
. اقت و بی حوصله شده بودمنمی دانستم چرا اینقدر کم ط.  وارد اتاقم شدم نفسی به راحتی کشیدموقتی

خوابم نمی آمد برای همین بلند شدم تا یک . موهایم را بافتم و صورتم را پاک کردم. لباسم را عوض کردم
 بردارم ناگهان دستم خورد نوارکشوی میز را باز کردم تا . نوار مالیم بگذارم بلکه اعصابم کمی راحت شود 

باز هم یادم رفته . دفتر آقای ایزدی بود! ئای خدای من . مبه یک چیز سخت با تعجب شی را بیرون آورد
. آهسته نشستم روی تختم و به دفتر خیره ماندم. اما این بار آن را سر جایش نگذاشتم. بود بهش برگردانم

در صفحات اول چیزی .  وجدان دفتر را باز کردمعذابحس کنجکاوی رهایم نمی کرد با ترس و کمی 
. عضی از ورق ها چند خطی شعر نوشته شده بود و تا اوایل مهر دفتر تقریبا خالی بوددر ب. نوشته نشده بود

  .کنجکاو اولین صفحه سیاه از نوشته را یاز کردم. ولی تقریبا از دهم مهر ماه دفتر پر از نوشته بود
  

    )11فصل (  
  
   نام خداوند مهربان و آمرزندهبه
  

  13/7/70 شنبه
  

خشی ؟ ممکن است از گناه من درگذری ؟ می دانم که می دانی گناه کرده ام  یعنی ممکنه اس مراببخدایا
  .ولی بیقصد و غرض 
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 پیش دکتر سرحدیان از من خواست تا برای ترم اولی ها تمرین هایشان را حل کنم خودش پیرو بی هفته
 احترام بیش از ته دلم اصال راضی به این کار نبودم اما به خاطر. حوصله شده و وقت این کاها را ندارد

بچه ها ی .اما در اولین جلسه حل تمرین تمام تصوراتم بهم خورد. حدی که به استاد دارم قبول کردم
همه خام و بی تجربه ، . کالس روز شنبه انگار از پشت میزهای دبیرستان یکراست وارد دانشگاه شده اند

آنها جوان هستند پس من چی هستم؟ گاهی به این بچه ها حسودی ام می شود اگر . سراپا شور و جوانی
 را عقب کشید ، وقتی دخترک مکالسشدر هر حال سر کالس یکی از دخترها شیطنتش گل کرد و صندلی ه

  ! خدایا مرا ببخش…روی زمین افتاد چشمم به چشمهای خاطی افتاد و 
  

دلم . ده بودمحالتی در نگاهش بود که تا به حال در هیچ کس ندی.  دلم را به لرزه در آوردچشمانش
ضربان قلبم آنقدر تند شده بود که اگر از کالس . لرزید حس میکردم هر لحظه روی زمین ولو می شوم

. با عجله بیرون رفتم و گیج از نگاهش خودم را به خانه کشاندم. صدایش مرا لو می داد. بیرون نمی رفتم
  .خدایا از سر تقصیرم بگذر

  
   

  20/7/70 شنبه
  

امروز بعد از کالس خود استاد . ریان هفته قبل را به استاد سر حدیان خبر داده بود دانم چه کسی جنمی
از من خواست از دست بچه ها ناراحت نباشمواینکه دانشجو های . آمد دفتر فرهنگی و با من صحبت کرد

حتما فرد  : فتدر آخر باقاطعیت گ.ترم اول هنوز بچه مدرسه ای محسوب می شوند من نباید برنجم
دلم می خواست می . کار برای عذرخواهی پیش من خواهد آمد و باز هم خودم باید تصمیم بگیرم خطا

ولی چه . نه برای قهر کردن . توانستم بگویم من اصال نرنجیدم فقط به خاطر خودم از کالس بیرون آمدم 
از تو می خواهم . د چه در دلم میگذرهفقط تو میدانی و من ک. کنم که نمی توانم حرف دلم را به کسی بزنم

  .که مرا در مسیر مستقیم نگه داری
  
   

  27/7/70 شنبه
  

تمام روزهای هفته ام انگار یک طرف است و روز شنبه طرف .  دانم چه انسی با اینروز هفته گرفته امنمی
کار و زندگی یکنواخت کالس درس و بازگشت به . روز های دیگر برایم عادی و مالل آور است . دیگر 
 فهمیدم که فامیلش زهتا. در حال کار روی پروژه ام بودم که آمد. ی که در ان کسی منتظرت نیستخانه ا

. به محض ورودش دستانم به لرزه افتاد. دعا میکردم آقای موسوی پی به حال من نبرد. مجد است 
 افروختگی سر به زیر انداختم تا کسی متوجه بر. احساس می کردم صدای طپش قلبم تمام اتاق راپر کرده 

.  و لحظه ای نگاهمان در هم گره خوردردمولی وقتی اسمم را از دهانش شنیدم اجبارا سر بلند ک. ام نشود
خدایا چه افریده ای ؟ چطور می توان نگاه نکرد؟چطور می ! تبارک اهللا از این همه حسن و جمال 

. مل بنفش فرش شده استآفرینی و می خواهی نگاه نکنم؟ چشمهایی درشت و مخمور که انگار با مخ
می دانستم که گونه . نفسم باال نمی امد.  را برگرفتم گاهمبه سختی ن. نگاهی که تو را وادار به تماشا میکند

از من روسیاه عذرخواهی کرد . هایم سرخ شده و از اینکه ریش داشتم خدارا صدهزاربار شکر کردم
گر می شود به چشمان تو نگاه کرد و حرفت را دلم می خواست فریاد بزنم م. وخواست سر کالس برگردم

 خدایا این حرفها چیست … در کالس باشی و من نخواهم به کالس بیایم؟ توقبول نکرد؟اصال مگر می شود 
. که بر زبان می اورم؟ تابه حال چنین کلماتی در ذهنم حتی جا نداشت چه رسد در قلب و برزبانم
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چند روز پیش درست . نگاه دار، میدانم که فاصله ما زیاد استپروردگارا التماس می کنم قلب مرا سرد 
می دانم کهاگر تمام عمر کار . زمانی که من جلوی در دانشگاه رسیدم با ماشین جدید و مدل باالیش رسید

لباسهای گرانقیمت و کفش و کیف شیکش با صد برج . کنم نمی توانم حتی یک چرخ ان ماشین رابخرم
 کجاها امنکجا و او کجا ؟می دانم که چندین چشم به دنبال یک قدم او ت.  می کند حقوق ناچیز من برابری

پیش آن پادشاهان غنی آیا به من فقیر . کشیده می شوند حس می کنم در کالس همه برایش چشم هساتند
. نیازمند نگاهی می اندازد؟ می دانم که نه ، پس از تو ای رب العالمین می خواهم که قلبمرا سرد کنی 

  .آمین
  
   

  29/7/70 دوشنبه
  

 تمام مغزم به هم ریخته هر چه می خواهم درس بخوانم دو چشم درشتش را می بینم که کنجکاو به انگار
خانه ام سرد . قبال تمام هدفم درس خواندن بود اما حاال دیگر نمی دانم هدفم چیست. من خیره شده اند

 حوصله اش را صالبر خالف همیشه ا. م آمده بوددیشب علی پیش.است و حوصله ندارم بخاری روشن کنم
علی . حاال عذاب وجدان راحتم نمی گذارد نکند از من رنجیده باشد. خودش فهمید و زود رفت. نداشتم

. تنها چیزی که در زندگی مرا به گذشته ام پیوند می زند علی است. بهترین دوستی است که من دارم
. گاهگاهی مهتاب را بادوستانش در محوطه میبینم.وس زشت استگذشته ای که گاهی فکر می کنم یک کاب

چشمانش پر از شیطنت است . آن روز وقتی دوستش صدایش زد متوجه شدم. حاال میدانم اسمش مهتاباست
یعنی خودش می داندکه چه بر سرم آورده؟ گمان .اما خودش دیگر آرام گرفته متین وسنگین شده است

  !نکنم او کجا و من کجا 
  
   

  11/8/70 شنبه
   

. این بار به احترامماز جا بلند شدند.  جلسه که برای حل تمرین می روم انگار رفتارشان بهتر می شودهر
می . حاال دوسال باالتر ، آنقدر قابل احترام نیستم. البته توقعی ندرم منهم خودم هنوز دانشجو هستم

امروز با خودم قرار . تمهمین دانشگاه هسدانمکه تک و توکی از بچه ها می دانند که من هم دانشجوی 
همه در حال یادداشت برداشتن بودن و .اما نتوانستم .گذاشته بودم هر جوری هست نگاهش نکنم

به مهتاب خیره شدم که گاه گاهی سرش را باال می گرفت و خیره به تخته . کسیحواسش به من نبود
در هر بار .  می کردمنگاهشن با خیال راحت اصال متوجه من نبود و م.چیزهایی در جزوه اش می نوشت

نگاه کردن به تخته ناخودآگاه ابروهای نازک و زیبایش ا باال می انداخت و چشمانش ط زشت و درهم مرا 
  .خدایا توبه قول میدهم دیگر به هیچ بهانه ای نگاهش نکنم. دنبال میکرد

  
  2/9/70 شنبه

  
   که توبه نمودم ، زبس که توبه شکستمزبس

  
   توبه برآمد ، زبس شکستم و بستمنفغا
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.  پیش تعطیل بود ومن بی قرار منتظر شنبه ای بودم که باید برای حل تمرین به کالس می رفتمدوهفته
البته همه . جواب سالمم را فقط از دهان مهتاب شنیدم. سرانجام روز موعود رسید ومن وارد کالس شدم
 را شکستم و نگاهش متوبه ا. یبا و ظریف مهتاب رنگ باختجوابم را دادند ، ولی صدای بقیه پیش صدای ز

. در این مواقع از شرم میمیرم ، اما نمی توانم نگاهم را از صورت زیبایش برگیرم.کردم او هم مرا نگاه کرد
که از کالس بیرون آمد و در حلقه دوستانش . بعد از کالس گوشه ای در راهرو ایستادم و نظاره گرش شدم

بلندتر از دوستانش ، راه رفتنش نا خود !  است بلندتازه متوجه شدم که چقدر قدش .ا رفتبه سمت پله ه
اگاه پر از طنازی است یا شاید به چشم من اینطور می آید؟ بعد از آنکهاز پله ها سرازیر شدندآهسته در 

قط وفقط به خدایا ف. حریصانه بوی عطر گرانقیمتش رابه مشام کشیدم . مسیر حرکتشان به راه افتادم 
  .بخششت چشم امید دارم

  
   

  28/10/70 شنبه
  

از . آخرین جلسه حل تمرین بود ومن سرگرم رفع اشکال از بچه هابودم .  پر حادثه ای را گذراندمروز
اول کالس منتظر بودم تامهتاب اشکالش را بپرسد ساعتها بدون توجه به من می گذشتند ومهتاب حرف نمی 

شاید اشکالی ندارد که ناگهان بلند شد و صورت مسئله ای را که در آن اشکال . داشتم ناامید می شدم. زد
دردل به خودم آفرین گفتم که پیش بینی چنین لحظهای را کرده و همه را برای رفع اشکال . داشت خواند

با خیال راحت صدایش کردم و ازش خواستم . به پای تخته می آوردم ، پس دیگر کسی شک نمی کرد
 فهمیدم چه میگوید فقط محو نمی. خطش هم مانند حرکاتش ظریف و زیباست. حل مسئله کند شروع به 

وقتی تشکر کرد تازه فهمیدم مسئله را . حرف می زدم ونمی فهمیدم که چه می گویم. حرکاتش شده بودم
وا حل کرده ، در حال غبطه خوردن بودم که ناگهان پسری اسپری بدبویی را در فضای کالس پخش کرد وه

 داد زد بهافتخار آقای ایزدی و اتمام جلسات حل کیهمه دست زدنند و ی. پر از دانه های ریز و سفید شد
هرچه جیبهایم را می گشتم اسپری .قبل از اینکه بتوانم ماسک را بزنم حالت خفگی پیدا کردم . تمرین

زدم در آخرین لحظه چشمان ریه امدر حال انفجار بود برای ذره ایهوا پر پر می . مخصوصم پیدا نمی شد
نگران و لبریز از اشک مهتاب را دیدم که با ترس خیره به من مانده اند، دیگر حتی از مرگ هم نمی 

  .ترسیدم
  
   

  29/10/70 یکشنبه
  

  . ام از ماندن در بیمارستان سررفته چه خوب که توهمراهمی تا چند خطی درتو بنویسمحوصله
  

  30/10/70 شنبه سه
  

درسهیم رویهم جمع شده وچیزی تا شروع . از یک جا ماندن و اسیری متنفرم. خص شدم را شکر مرخدا
امتحانات نمانده مهتاب می دانی چشمانت چه به روزم آورده ؟می دانم که روح پاک و معصومش اصال 

  .خدایا از بخشندگی ات بسیار شنیده ام مرا هم ببخش. خبرندارد کهنگاه سمج من به او دوخته شد است
  
   

  2/11/70 شنبه پنج
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 امروز آمده بود پیشم و اصرار داشت تابا هم برویم کوه میدانم چیزهایی حس کرده اما آنقدر علی

علی برای ناهارپیشم ماند و من . حوصله هیچ کاری را ندارم. قبول نکردم. محجوب است که نمی پرسد
از .  نزدفیطفلک خورد و حر. تمیکی از هزاران مدل غذایی که با تخممرغ بلدم درست کنم جلویش گذاش

  احوال مادرش پرسیدم که با بغض گفت
  

گاهی فکر میکنم نکند همه خوش شانسی ها وبدشانسی ها را اول از هم جدا کرده اند .  خوب نیست حالش
؟ هزار بار فکر میکنم . و بعد خوبهایش را به طبقه ثروتمند و بدهایش را به طبقه بد بختی مثل ما داده اند

 مهتاب تا به حال گرسنه مانده است ؟ آیا تا به حال مادرش مریض شده و او به خاطر خرج دوا و درمان آیا
  !خدایا به داده و نداده ات شکر. سنگینش دست روی دست منتظر لطف خدا مانده است؟نه فکر نمی کنم 

  
   

  70/ 11/11 شنبه
  

خوب االن امتحانات شروع شده و دیگر .  هم شنبه بود اما خبری از کالسهای حل تمرین من نبودامروز
هر وقت به این موضوع فکر می کنم که شاید ترم بعد مهتاب درسهایی بدارد که . کسی به دانشگاه نمی آید

 به من محول می راآخر فقط سر حدیان کالسهای حل تمرینش . استادشان سرحدیان نباشد بدنم می لرزد
زودی تمام می شود ، آن وقت چه کنم؟ به زور درس می خوانم حتی اگر این طور نباشد درس من به . کند

حاال کجا هستند همکالسیهایم که ببینند درد و .خانه سرد است و من از شدت سرفه نمی توانم راست بیاستم .
 و سهمیه ای ملقب نکنند؟ می دانم هزاران لمونرنج یعنی چی ؟ تا مدام مرا به القاب نورچشمی و بچه مس

اما . آرزو دارند از این درد و رنج رهایی یابند و تمام این مزایا را به افراد سالم ببخشندنفر مثل من 
وقتهایی هست که از خدا می . بعضی ها نمی فهمند و من هم نمی توانم کاری برای درک و فهمشان بکنم

 خانه قدیمی در این.  بدنم می لرزد و توی دستمال خون باال می آورمرفهخواهم مرا هم ببرد، ازشدت س
که هر لحظه امکان خراب شدنش هست تنها و بی کس مانده ام ،آرزوی آغوش مادرم و نگاه نگران پدرم 

در تنهایی فکر می کنم صدای مرضیه را شنیده ام که زهرا را صدا میزند و در حیاط بازی . بیچاره ام میکند
نم که با متوجه شدن نگاهم به آن ولی وقتی پشت پنجره می روم فقط حیاط متروکه ای میبی. نندمی ک

خرت و پرت های شکسته گوشه حیاط . کف حیاط پر از برگهای خشک شده است. باعثفرار کالغها می شوم
 همهکجایی مادر تا با آن. انبار شده ، حوض کوچک وسط حیاط خیلی وقت است مثل درون منخالی است

بالب پراز آب تمیز کنی و با تغییر از ما بخواهی سلیقه حیاط را جارو کنی و بشویی ؟ کجایی تا حوض را ل
که دست کثیف در آب حوض نکنیم؟ کجایی پدر که با عشق و عالقه سبزی خوردن در باغچه کوچک بکاری 

  و تنها درخت باغچه خرمالوی وفادارت را هرس کنی ؟
  
   

  13/11/70 دوشنبه
  

. لعنت به من و به این همه حماقتم. ه شد امروز لحظه شماری میکردم ولی ببین چه فکر میکردم و چبرای
این فکرها این نگاهها این .خدایا خدایا میدانم که سراپا گناهم . مثل یک اسب چموش لگد زدم به همه چیز

  .ولی چه کنم ؟ فقط به بخشایش تو امید دارم! دلداگی 
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ان مراقب سر جلسه حضور  ترم اولی ها امتحان ریاضی داشتند، استاد از من هم خواسته بود به عنوامروز
وقتی قبول کردم بنده خدا کلی تشکر کرد ، نمی دانست که من حاضرم کفشهایش را ببوسم تا . داشته باشم 

.  رخ با شکوهش را دیدمماول ندیدمش ولی بعد از چند دقیقه رژه رفتن نی. بگذارد مراقب امتحان باشم
غ کوچک و سرباالیش انگار تمام جراحان پالستیک دما. صورت سپیدش انگار در مقنعه قاب گرفته شده است

اما چشمانش .لبان کوچک و سرخش نگران از امتحان دایم پیچ و تاب میخورد. را به تماشا دعوت می کرد
 این چه رنگی است که این نفش؟خاکستری؟خدایا این رنگ چیست؟ میشی ؟ ب. مثل همیشه جادویی است

نمی توانستم نگاهم را زا . ودم که ناگهان برگشت و نگاهم کرددر حال نگاه کردن ب. قدر غوغا می کند
. وقتی جواب دادنش تمام شد فوری رفتم و کنار پله ها ایستادم. صورتش برگیرمو او هم لبخند زد

  !راه رفتنش را از دور نگاه می کردم موزون و به جا . با لبخند به سویم آمد . میخواستم مراببیند
  

رسید به من و احوالم را پرسید خاک بر . ل پیراهن مهمانی به تنش برازنده بود روپوش ساده اش مثحتی
هنوز داشت با من حرف میزد که مثل . آدم آنقدر هم بی عرضه وکودن ؟ با تته پته جوابشرا دادم! سر من 

ور  آنقدر بی ادب و دچرا. دلم می خواهد خودمرا بکشم. و او هم رنجیده رفت» خدانگهدار«احمقها گفتم 
خوب ، حسین هرچی می کشی . از آدم هستم؟ او داشت با من حرف میزد و من ،من احمق فراری اش دادم

  .از حماقت های خودت است
  
   

  10/12/70 شنبه
  

و .  را اداره کنم2 هزاربار شکر میکنم که باز هم استاد سرحدیان از ن خواسته حل تمرین ریاضی خدارا
ب هم این واحد را با استاد برداشته و من باز می توانم ببینمش، امروز قبل میلیون ها بار شکر میکنم که مهتا

از دور درست . از اینکه وارد کالس شوم شروین پناهی را دیدم که با مهتاب در مورد چیزی حرف می زد
سر کالس چند بار نگاهمان در هم گره .متوجه نشدم ولی مهتاب با حرص جوابی داد وداخل کالس شد

مهتاب می دانم که اشتباه کرده ام اما تو بزرگواری کن . مهتاب عصبانی روی از من برگرداندخورد ولی 
فکر اینکه تا آخرتعطیالت دیگر نمی بینمش به اندازه کافی زجر آور بود که نخواهم صورتش را ! وببخش

  .!منو ببخش.عصبانی و ناراحت ببینم
  

    )12فصل (  
  

نمی دانستم چه باید بکنم؟ فکرش را هم نمی کردم . ه دفتر رابستم از خواندن آخرین خطوط نفس بریدبع
یک لحظه دلم برایش تنگ شد و بعد تازه . که حسین به من توجه داشته باشد اما انگاراشتباه کرده بودم

بعد . من وشته های خصوصی اش را خوانده بودم آن هم بدون اجازه. متوجه شدم که کار بدی کرده ام
با . حسین مرا دوست داشت، ته دلم می دانستم که منهم دوستش دارم. م را اشغال کردفکر مهم تری ذهن

وحشت زده پی بردم که عوض . آنکه اطالعات کمی در موردش داشتم امی می دانستم که دوستش دارم 
خوش پوش ،جذاب .  سهیلبرادرماز سالهای نوجوانی همیشه رویاهایم مردی بود مثل پدرم یا . شده ام

  .ار و اجتماعی،پولد
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اجتماعی از نظر من اهل مهمانی های بزرگ و پر .  حسین با هیچکدام از این معیارها مطابقت نداشتاما
حاال .  و حسین با آن اصول و عقایدش مطمئنا با این مفهوم ضدیت داشت…زرق و برق ، رقصو موسیقی

  باید چه میکردم؟
  

نزدیک ظهربود . سرانجام دم دمای صبح خوابم برد.  شب تا نزدیکی سحر در رختخوابم غلت می زدمآن
  .که با صدای مادرم بیدارشدم

  
  … مهتاب تلفن -
  

  بله ؟:  را از روی میز برداشتم ، خواب آلود گفتم گوشی
  

  بال چقدر می خوابی من و شادی داریم میریم استخر تو نمی خوی بیای ؟:  لیال در تلفن پیچید صدای
  

  .دیشب تا دیر وقت عروسی بودیم امروز میخوام استراحت کنم. بی حال هستمنه یک کم :  حوصل گفتم بی
  

  پس من اسمت را می نویسم خوب ؟:  فوری گف لیال
  

  …خوب:  حال گفتم بی
  
مادر . سهیل از صبح بیرون رفته بود. آن روز تا شب فکر می کردم چه کار کنم بهتر است.  تماس قطع شدو

اصال حوصله سر و صدا و . یم برود هرچه به من اصرار کرد قبول نکردمهم میخواست برای جشن پاتختی مر
 می خواندم بیشتر چههر . بعدازظهر دوباره و دوباره یادداشت های حسین را خواندم. شلوغی نداشتم

می دانستم که نسبت به حسین . مصمم می شدم من باید تکلیفم را با خودم و عقایدم روشن می کردم
که قابل انکار نیست اما آیا این عشق و محبت یک اشتباه بزرگ نبود؟ سرانجام آخر محبتی در دلم هست 

  .شب تصمیم خودم را گرفتم فردا صبح باید می رفتم و می دیدمش با این فکر در آرامش خوابیدم
  

سوئیچ مادرم به جا کلیدی آویزان . با عجله صبحانه خوردم و لباس پوشیدم.  زود از جایم بلند شدمصبح
  :د آهسته برش داشتم می خواستم در را باز کنم که صدای مادرم را شنیدم بو
  
   کجا به این زودی ؟-
  

  .…می رم دانشگاه ، می گن نمره ها اعالم شده:  گفتم دستپاچه
  

در راه فکر می .  جوابش نشدم و قبل از اینکه فرصت سوال و جواب بیشتری پیدا کند بیرون آمدممنتظر
جلوی دانشگاه خلوت بود و به . سرانجام رسیدم. وبرو شوم چه برخوردی داشته باشمکردم اگر با حسین ر

.  راه افتادمدانشگاهبعد دفتر حسین را برداشتم و به سوی ساختمان اداری . راحتی ماشین راپارک کردم
ف نگاه سرگردان به اطرا. چند ضربه کوتاه به در دفتر فرهنگی زدم و دستگیره را چرخاندم اما در قفل بود

سر انجام بعد از گذشت نیم . روی صندلی کنار در نشستم و منتظر ماندم .کسی ان اطراف نبود. کردم
 من نشد ولی وقتی مرا دید که کنار در وراول متوجه حض. ساعت حسین را دیدم که لنگ لنگان می آید
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 زیرلب جواب داد و در .از جایم بلند شدم و سالم کردم. نشسته ام رنگش پرید و سرش را پایین انداخت
  …بفرمایید: بعد منتظر نگاهم کرد و گفت . اتاق را با کلید گشود

  
  .اول شما بفرمایید:  گفتم جدی

  
لحظه ای هردو ساکت بودیم بعدحسین بلند شد و .  شد و منهم پشت سرش داخل شدم و در را بستمداخل

  :با حرص در را بستم و گفتم . در را باز کرد
  
  این مسخره بازی رو نکنه باز هم توبه کردی ؟ حسین بس کن -
  

  :دستم را با دفترش باال گرفتم و گفتم .  زد متعجب نگاهم کردخشکش
  
  . این رو تو ماشین من جا گذاشته بودی-
  

  : سفید شد با صدایی که سختی شنیده می شد پرسید لبانش
  
   تو اینو خوندی ؟-
  

  :دادم جواب . معصومانه نگاهم می کرد.  کردم نگاهش
  
  . نمی تونم بهت دروغ بگم آره خوندم-
  

ناگهان در باز شد آقای موسوی وارد شد .  پشت میز نشست و دستانش را روی صورتش گذاشت حسین
در هر : بلند شدم و گفتم . بادیدن من مشکوکانه نگاهی به صورت حسین انداخت و جواب سالممان را داد.

 بفرمایید شوند استاد سرحدیان حرف شما رو قبول می کنه،به ایحال آقای ایزدی تنها امید من شماهستی
بعد خودکارم را از . که من شاگرد تنبلی نیستم و این نمره سزاوارم نیست اگه لطف کنید ممنون می شوم

  :کیفم بیرون کشیدم و روی یک تکه کاغذ نوشتم 
  
  » ماشین منتظرت هستم سرکوچه توی«
  

  .خواهش می کنم شما باهاش صحبت کنید.  اینهم شماره دانشجویی ام: را بهطرفش گرفتم و گفتم کاغذ
  

امیدوار بودم آقای موسوی متوجه چیزی .قلبم بدجوری میزد.  سری تکان داد ومن بیرون امدمحسین
چند لحظه ایصبرکردم تا ضربان قلبم عادی شد و .آهسته به طرف ماشینم رفتم و سوار شدم. نشده باشد

یک . اندمگوشه ای پارک کردم و منتظر م. رام به طرف ابتدای کوچه حرکت کردمآرام آ. نفسم جا آمد
نمی دانم چقدر گذشت که ضرباتی بر روی شیشه . نوار مالیم در ضبط بود ومن در افکارم غرق شذده بودم

ه فوری راه افتادم صالح نبود ک. حسین بود قفل در را باز کردم و حسین سوار شد. از جا پراندمنگاه کردم
 لحظه ای هردو ساکت بودیم ، بعد چند. ممکن بود کسی ما را ببیند و دردسر درست شود. ان اطراف باشیم

  پس تو از همه چیز خبر داری؟: حسین با صدایی که می لرزید گفت 
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از دستم ناراحت نباش هر تصمیمی تو بگیری .به خدا قسم دست خودم نبود:  را تکان دادم ، ادامه داد سرم
هرچی تو بگی مهتاب به خدا به همه . بگو برو می رم بگو بمیر میمیرم بگو نیا نمی آم .ن می گذارممن گرد

  … نیفتاده بودامتا حاال هم چنین اتفاقی بر. مقدسات قسم من پسر هیز و هوس بازی نیستم
  

  .اشتمتا به حال کسی روتو زندگی ام به این اندازه دوست ند:  ساکت شد و پس از چند لحظه گفت بعد
  

  :صدای حسین بلند شد . ساکت به روبرو خیره شدم.  خیابان خلوتی ایستادم در
  
  .دارم دیوونه می شم. … می دونم خیلی جسارت کردم ولی ممکنه یه چیزی بگی -
  

چشمهایش پر از . ریش و سبیلش به قیافه معصومش ابهتی مردانه بخشیده بود.  سکوت نگاهش کردم در
  حاال باید چه کار کنیم؟: فتم آهسته گ. تمنا بودند

  
به خدا نمیدونم می تونی همه چیز رو فراموش کنی منهم سعی خودم رو :  سری تکان داد و گفت حسین

کاش پایم قلم . کاش کور شده بودم وتو رو نمی دیدم. من می دونم الیق تو نیستم در حد تو نیستم. می کنم
  . دفتر لعنتی رو نمی خوندیکاش حداقل تو این. شده بود سر کالس نمی آمدم

  
  .…خیلی دلم می خواست سر رسید امسالتو تو ماشین جا می ذاشتی :  فکر به سرعت گفتم بدون

  
پرسشگر .  لحظه ای درنگ کرد بعد کیفش را باز کرد و دفتری با جلد قهوه ای را به طرفم گرفت حسین

  .مال امسال است: نگاهش کردمگفت 
  

  :پرسیدم .ی عقب گذاشتم  را گرفتم و روی صندلدفتر
  
   آقای موسوی متوجه شد ؟-
  

  .تو خیلی بالیی آنقدر خوب نقش بازی کردی یک آن باورم شد راست می گی:  خندید و گفت حسین
  

  .خوب ما اینیم دیگه:  و گفتم خندیدم
  

  :حسین با صدایی آرام گفت . را روشن کردم و راه افتادم ماشین
  
همیشه فکرمی کردم زن منتخب من محجبه و . دختری با مشخصات تو بشم هیچوقت فکر نمی کردم اسیر -

  .…چه جوری بگم . دختری که بعد از دیپلم گرفتن در خانه مانده باشد. از خانواده ای مذهبی باشد
  
  مگه من بی حجاب و بی بند وبار هستم ؟. امل بگو و راحتم کن:  بی رحمی گفتم با
  

ین نبود ولی تو خیلی با آن کاراکتر فرق دری تو آزادی داری همه کار نه نه منظورم ا:  فوری گفت حسین
  .…می کنی همه جا می ری 
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درسته آزادی بهم دادن اما . نه من هم هر جایی نمی رم و هرکاری نمیکنم:  میان حرفش پریدم و گفتم به
درم مثل عقاب مواظبم در ضمن تا قبل از اینکه دانشگاه قبول بشم پدر و برا. هیچوقت سوئاستفاده نکردم

 ام کمی آزادترم گذاشته دهحاال که در دانشگاه قبول ش. بودن برای مدرسه رفتن و برگشتن سرویس داشتم
  .اند

  
 اصال …چقدر زود به خودت میگیری منظور من این نیست که تودختر بدی هستی :  با خنده گفتحسین

  .ولش کن
  

مهتاب نگه دار : یهدف در خیابانها پرسه زدن حسین گفت بعد از مدتی ب.  لظه ای هردو ساکت بودیم چند
  .من دیگه باد برم

  
   کجا ؟-
  
  . خونه خسته هستم-
  

  .خونه ات کجاست ؟ بذار برسونمت : پرسیدم
  

  …خیلی خوب اتفاقا بد نیست بیای محل زندگی منو ببینی:  کرد و گفت نگاهم
  

. که من تا به حال اسمشان را هم نشنیده بودمخیابانهایی .  کرد به ادرس دادن و راهنمایی کردنشروع
که ماشین را : کوچه های باریک خیابانهای تنگ و ازدحام مردم سرانجام سر کوچه ای تنگ و باریک گفت 

  :حسین به انتهای کوچه اشاره کرد و گفت . نگه دارم ، ایستادم
  
خانه یکی مانده به آخر . می شم این کوچه بن بسته ماشین هم به سختی توش می آد من همین جا پیاده -

  .مال من است پالک بیست و پنج
  
  دعوتم نکی کنی ؟:  خنده گفتم با
  

  .تو به این جور جاها عادت نداری :  نگاهم کرد و گفت غمگین
  

هرکسی رو با شخصیت و فرهنگ و تربیتش محک می زنن نه با خانه وزندگی ! حسین بس کن :  گفتم عصبی
  .اید فاتحه انسانیت رو خونداگر اینطور بود ب! اش

  
ادامه دادم خیابانها پر است از ادمهایی که هنوز بلد نیستند .  نگاهش کردم سر به زیر انداخته بودبعد

توی خیابانها . اسمشان را امضا کنند انگش می زنند و مهر می کنند اما ارقام چک هایشان نجومی است
 جایی که راننده باالترلیون می ارزد اما اگر به کمی ماشین هایی را می بینی که فقط چراغشان یک می

در عوض شهر پر است از !نشسته نگاه کنی کسی را می بینی که دستش تا آرنج توی دماغش فرورفته 
کاله مادر و پدرشان .آدمهایی که با سیلی صورتشان را سرخ نگه می دارند ولی پر از معرفت و صفا هستند

 نمی کنند زن و دخترهایشان را به دنیایی رهران ارث و میراث یقه هم را پابرای یک ق.را بر نمی دارند 
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پس جای آنها کجاست ؟ واقعا ارزش آدم به پولش . نمی فروشند با رشوه و پولهای کالن داللی اشنا نیستند
  است؟

  
یقی این حرفها کجا انباشته شده بودند؟ حسین نفس عم.  هم از حرفهایی که زده بودم تعجب کردمخودم

  .ثابت کن که نیست: کشید و گفت
  

  .ثابت می کنم:  را روی فرمان کوبیدم و گفتم دستم
  

  .خیلی ممنون خداحافظ: بعد گفت .  نگاهی به من انداخت و در را باز کردحسین
  
  حسین چه جوری میتونم باهات تماس بگیرم ؟:  عجله گفتم با
  
   برای چی ؟-
  
  .بار بیام دفتر فرهنگی بد می شهنمی تونم هر . خوب شاید کارت داشتم-
  

توی جیبم . شماره تلفنی بود که با عجله نوشته بود. تکه ای کاغذ چیزی نوشت و به طرفم دراز کردروی
آنقدر سوال کردم تا سر . نمی دانستم چه جوری باید بهطرف خانه برگردم. گذاشتم و خداحافظی کردم

 به نظرم نمی کسی با کسی درد دل کنم حرف بزنم اما دلم می خواست. انجام به خیابانهای آشنا رسیدم
مادرو پدر و سهیل هم کمابیش مثل دوستانمفکر می .رسید نظر شادی و لیال را راجع به حسین می دانستم

بین راه یادم افتاد که اصال به نمرت نگاه نکردم و اگر مادرم می . پس بهتر بود فعال حرفی نزنم. کردند
چند تا از نمره ها .  حرکت کردمدانشگاهبنابراین دوباره به طرف .  نداشتمپرسید حرفی برای گفتن

بی توجه به حضورش نمرات لیال . شروینهم در حیاط بود و با دیدن من اخم هایش را در هم کشید.آمدهبود
لحظه ای بعد با صدای شروین بر جا خشکم زد . و شادی را هم یادداشت کردم و به طرف ماشینم راه افتادم

:  
  
  . آهای با توام-
  

  . و نگاهش کردم ادامه داد اگه تو حراست برام دردسر درست کنن حالتو بدجوری می گیرمبرگشتم
  

    )13فصل (  
  

  1/1/71 شنبه
  
.  به سر و گوشش بکشدی دستستی نی شده و کسفیخانه کث. زارمی بدی عامی و ادی تنها شده ام، از عی وقتاز

 سال لی تحوی خواست سر و صدایدلم نم.  را هم روشن نکردمونیزی و تلووی رادیتنها در اتاق نشستم، حت
 کرد و ی مزی همه جا را تموسواسمادرم با .  اندازد که مادر و پدرم بودندی میی سالهاادیمرا . را بشنوم

 . کردی بهار باغچه کوچکمان را پر میبو.  کردی که بود تن همه ما لباس نو میپدرم با هر سخت.  شستیم
اما حاال، خانه سوت و کور و ساکت . می برودنشانی و ما هم به دندیای بدنمانی بودند که به دیهنوز کسان
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بعد از .  برومدنشی را ندارم که به دی و من هم کسدیک بگوی را به من تبردی که عستی نچکسیه. است
انم که حوصله او هم از  دی زنم، اما می در بغلش زار می اقهیچند دق. دی آی مشمی پی سال، عللیتحو

 فکر فرو نی نشستم وبه ایکی رفت، در تاری علنکهیبعد از ا. رمی خودم را بگی جلودیدست من سر رفته، با
 خانواده، با انیدر م.  سرش گرم استدی عدی و بازددی دانی کند؟ حتما ً در جری چه مابرفتم که االن مهت

 می من بود و خودم به فکرهاشی کاش پیزو کردم که ا آریبعد لحظه ا.  خرامدی مبای نو و زیلباس ها
   محقر و سوت و کور من کجا و مهتاب کجا؟ۀخان. دمیخند

  
  13/1/71 پنجشنبه

  
مادرش با . مادر و پدر و برادر کوچکترش سر کوچه منتظرم بودند.  همراهش رفتم،ی با اسرار علامروز

سوار .  گفتکی را تبردی و عدیا محبت مرا بوسپدرش، ب.  را پاک کرد و من دلم گرفتشی من، چشمهادنید
 کرده بود هن پی که مادر علی فرش بزرگیتمام مدت روز رو.  جهت دلم تنگ شدی که شدم، بنیماش

 نگاهش ی وقتد؟ی آقا، قصد ازدواج ندارنیحس:  گفتی با دلسوز،یمادر عل. نشستم و از جا تکان نخوردم
 ی تو اون خونه، تنها، کسد،ی تنها بموندی خوای میتا ک: فت صورتش گرفت و گیکردم، بال چادرش را رو

 یخدا خودش روز. دی هم نترسی از رزق و روزره،ی زن بگدی باگهی هم دیعل.  آب دستتون بدهستین
  .رسونه

  
  د؟ی دیمادرمن، اگر نرسونه اون موقع جواب دختر مردم رو شما م:  با خنده گفتیعل
  

 کنه ی می مسلمونی که ادعای هر کس،ی زنی مهی حرفها چنیپسر ا! هللاستغفرا:  خانم اخم کرد و گفتحاج
  . افتهی وگرنه به گناه مره،ی زن بگدیبا
  
  . انداختمنیی خجالت سرخ شدم و سرم را پااز
  

  15/1/71 شنبه
  
 وارد محوطه نمش،ی زودتر به دانشگاه بروم بلکه ببخواستیدلم م. دمی نخوابگری شوق صبح بعد از نماز داز

به طرف دفتر رفتم و در . ناخودآگاه دلم گرفت.  نبودی از بچه ها کسیشدم، خلوت بود و جز تک و توککه 
سر خودم را گرم کردم که در باز شد و لطف .  آمدی امروز نمیاحتماال ً حاج آقا موسو. را باز کردم

 شروع به می پادوباره دست و. مهتاب همراه دو نفر از دوستانش وارد شدند. خداوند شامل حالم شد
 خواهد، بعد متوجه شدم که ی چه مدمی فهمی می شده بودم که به سختشیآنقدر محو تماشا.  کرددنیلرز
 یدر کسر.  کردم و به طرفش گرفتمدای را پابا هزار زحمت، فرم ه.  خواهندی فرم م،ی مسابقه نقاشیبرا

بخش فرا گرفت، از شدت خجالت، گر  لذت ی دستانمان بهم برخورد کرد وتمام بدنم را رعشه اهیاز ثان
اما هرچه بود خاطره اش هم قلبم را .  چرا لبخند زددمی کردم و نفهمی دانم چطور عذر خواهینم. گرفتم

 ی قصدچی اتفاق هنی که در ای دانیم.  بخشش دارمیا، استدعایباز هم خدا.  کندی می از شادزیلبر
 آن لحظه دلم ادیتا شب به . ا در بر گرفت، کتمان کنم وجودم ری که سراپای توانم لذتینداشتم، اما نم

 یموقع وضو گرفتن هم سع.  خواست آثارش را پاک کنمیآن شب دستم را نشستم، دلم نم.  رفتیمالش م
  !وانهید.  شده اموانهی بعد خودم خنده ام گرفت، دم،ی دست نسایو دست ریلی کردم، خیم
  

  22/1/71 شنبه
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 اش بود و من دلم یمهتاب مدام مشغول حرف زدن با بغل دست.  گذشتیرام به آنی جلسه حل تمرنیاول
سر نماز .  تا بر دل و جان من بوزدمی خواهد آزاد باشد، مثل نسیدلم م.  بهش بدمی تذکری آمد حتینم

  . تمامش کندی جورکی ست،ی عشق ننی در ایاز خدا خواستم اگر سرانجام
  

  5/2/71 شنبه
  

 ی نفس میشبها به سخت.  است حال ندارمی روزگره خورده، چند روزنیه ا بیبی ام به طور عجیزندگ
 داشتم و مهتاب هم با چشمان نگرانش مرا جهی دکتر بروم، امروز سر کالس هم مدام سرگشی پدیکشم، با
 سر ی موسوی آقاکهبعد از کالس، در دفتر نشسته بودم .  برمی نگرانم است لذت منکهیاز ا.  کردیدنبال م

 روزها نیا.  دهمی کنم و جواب می در دانشگاه، گفتم فکر می بهم داد، استخدام رسمی جالبشنهادیپ د،یرس
 ی خجالت م،ی دانم که روحت خبر ندارد چه به روزم آورده ایمهتاب، م.  مغشوش استیافکارم بدجور

  !کشم از خدا طلب بخشش کنم
  
  20/2/71 کشنبهی
  

 بود، ناگهان از پنجره چشمم به ی اطالعاتی انواع بانکهایل معرف سر کالس نشسته بودم، استاد در حاامروز
 خواست همان لحظه ی مزاحمش شده؟ دلم مینکند کس. ختیدلم فرو ر. انگار ناراحت بود. مهتاب افتاد

 روزگار، ی از بدشانساام.  کندی درهم بود که دلم را از جا میصورتش طور. بلند شوم و دنبالش بروم
بعد از کالس، هر چه قدر در گوشه و کنار .  کنمحی را تشری فرضی بانک اطالعاتکیتا  کرد میاستاد صدا

 اش را یاصال ً طاقت ناراحت.  باشدامدهی نشی پشی برای خدا کند مسئله ادمش،ی دقت کردم، نداطیح
  .ندارم

  
  24/2/71 پنجشنبه

  
 ام ی زندگی هانهی هزنی در تامیکل. می بروادی ام کند به اتفاق هم به بنی آمده بود تا بلکه راضی علامروز

 کشم که یاز خودم خجالت م. اما باز هم قبول نکردم. دچار مشکل شده ام و فقط او از وضعم خبر دارد
 ست،ی من ننی دری زچکسیه.  داشته باشمیی تقاضای که آگاهانه انتخابش کرده ام، از کسی سرنوشتیبرا

 که پشت یی مراجعه کنم آن وقت تمام حرف هاادیباره به بناگر دو.  امیمن با عشق رفتم و حاال هم راض
 تهمت ها و نی از اچکدامیاالن ه.  شودنطوری خواهم ای و من نمدی آی زنند، درست از آب در میسرم م

 یهمه اش دروغ است، اما اگر حرف عل. ستی نرست دانم که دی چون خودم مرم،ی گی را به دل نمفیاراج
سر نماز از خدا خواستم که کمکم .  بکشمرونی را از آب بممی توانم خودم گلی م نه، هنوز…را قبول کنم،

 ی ازش میزی کنم، چقدر جسارت دارم که باز هم چی که من می همه گناهنیکند،اما بعد شرمنده شدم با ا
  . است، دلم آرام گرفتندهی او چقدر آمرزنده و بخشانکهیاما بعد با فکر ا. خواهم

  
  15/3/71 جمعه

  
 که در بهشت زهرا برپا ی در مراسمی من و علروزید.  کرده اندلی است و تعطی عمومی و امروز عزاروزید

 یعل.  دادی اشک امانم نملیس.  بهم دست دادیبی خواندند، حال عجی مداحان میوقت. میبود شرکت کرد
امروز هم هر .  و گدازوز کرد اما مردانه و در سکوت نه مثل من پر سر و صدا و با سی مهیهم در کنارم گر
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 هر فرد صحبت شد که ی الهفی اول در مورد تکلۀدر خطب.  بودامتیدانشگاه تهران ق. می نماز رفتیدو برا
 کرده ام، اصال ً سراپا گناه شده ام ی کوتاهفمیاحساس کردم چقدر در وظا.  انداختمریمن شرمنده سر به ز

  !ی کنتی خواهم که مرا به راه راست هدایو م از تا،یخدا.  رسانمی توجه روزم را به شب میو ب
  

  16/3/71 شنبه
  

 ۀ و آن پسردمیاز پله ها که باال آمدم، از دور دم در کالس ، مهتاب را د.  بودی پر از حوادث نا گهانامروز
دلم . دمی لرزی میاز ناراحت.  هر دو وارد کالس شدنددندی دانم چه شد که تا مرا دی را، نمیجلف، پناه

ناراحت .  بودنددهیبچه ها مرا د.  شدی شد که من آن روز سر کالس نروم، اما نمی میست طور خوایم
 ی مشکۀ با مقنعی طوسییمانتو.  کرد، نگاهش کردمیمهتاب داشت با دوستش پچ پچ م. وارد کالس شدم

حو م.  قصد جانم را داشتشه،ی تر از همیصورتش خواستن.  آمدی رنگ به او منی بود، چقدر ادهیپوش
 بچه ۀ کردم همی در هم قفل شد، حس ممان نگاهیلحظه ا.  بودم که سر بلند کرد و نگاهم کردشیتماشا

 ریسرانجام مهتاب سر به ز.  امان قلبم گوشم را پر کرده بودی طپش بیصدا. ها متوجه ما شده اند
باز مشغول . پسندم ی گونه، می قرمز رویاز شرم سرخ شده بود و من چقدر صورتش را با لکه ها. انداخت

 کالس لی می را جمع کنند به جز مهتاب، بلشانی شدند تا وسادبعد از کالس، همه بلن. پچ پچ با دوستش شد
 رفتم که به یآنقدر آهسته راه م.  توانستم به طرف پله ها رفتمی که می سرعتنیرا ترک کردم و با کمتر

 و زهرا ی زد، سه قدم مورچه ای کرد و داد می می با زهرا بازاطی در حهیمرض.  بچه ها افتادمی بازادی
 ی بر میحاال من هم داشتم قدم مورچه ا.  زدیدر واقع، درجا م.  رفتیآهسته، آهسته چند قدم راه م

 خواست ی می از کسادی که با فردمیشن.  مهتاب قلبم را لرزاندادی فریدر افکار خودم بودم که صدا. داشتم
دم وحشت ی که دیاز صحنه ا.  رفته بودم، برگشتمنیی را که پاید پله ابا عجله چن. که مزاحمش نشود

 صورتش برافروخته شده بود، نگاه ی و ناراحتتی به مهتاب که از شدت عصبانیحی با خنده وق،یپناه. کردم
.  جوابم را دادی ادبی با بیپناه… مزاحمش شدهیجلو رفتم و از مهتاب سوال کردم کس.  کردیم

.  گفت و رفتیزی چباره آورند، دوی و آنها حالش را جا ممی گوی به حراست دانشگاه م کردم کهدشیتهد
 دمی من رسیوقت.  کردی مهی پله ها نشسته بود و مظلومانه گریبعد برگشتم و سراغ مهتاب رفتم که رو

ا جمع با دقت کاغذها ر.  در راه پله ها پخش شده بودشی پله ها افتاد و حاال همه جزوه هایکالسورش رو
.  کردی مشی دلم را رخت،ی ری ماشک مهتاب که دنید.  شماره صفحه مرتبشان کردمیکردم و رو

 با اقی شده بود، با اشتیکالسورش خاک.  عطر مهتاب تمام فضا را پر کرده بودیکالسورش را برداشتم، بو
 د،ی خندی ام میخاک راهنیبه پ.  لبخند زدش،ی اشک هاانیدر م. لباس تنم، پاکش کردم و به دستش دادم

 آنجا شتری اگر بدمید.  تا مبادا از خاک کالسورش پاک شودت را نخواهم شسراهنمی پگری دانست که دینم
 کردم و راه ی عمر شرمنده اش باشم، به سرعت خداحافظکی کنم که ی کارای بزنم یبمانم ممکن است حرف

 خورد، ی که میی کنم و تا جادای را پیه خواست پنایدلم م.  شدمی داشتم منفجر متیازعصبان. افتادم
 من و مهتاب نی شد، که بی مختهی کردم، شک همه برانگی کار را منی شدم اگر امانی بعد پشیبزنمش، ول

 خواستم یم.  به سمت خانه راه افتادملی میب.  درانمی مقهی شی همه برانی وجود دارد که من ایزیچه چ
  . پاکش پاک شودزودتر لباسم را عوض کنم، مبادا خاکش

  
  30/3/71 شنبه

  
 دی عی ولدم،ی دی داشتم و مهتاب را منی نبود حل تمرلیاگر امروز تعط.  است، ناراحتمدی امروز عنکهی ابا

 ی وارد شد، وقتینیری شی با جعبه ایبعد از ظهر، عل.  کنمی دارم دق میی از تنهال،ی است و تعطریغد
 یدلم م»  مگر نه؟ ،یهست دیچون تو س« :با محبت جواب داد ؟ی آوردینیری من شی چرا برادمیازش پرس
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سر .  زدی متروکه را نمۀ خاننی در ای ارزش دارد، اگر او نبود کسمی وجودش چقدر برامیخواهد بهش بگو
  . کنمی مهتاب هم دعا میبرا. دی فرماشی خواهد خدا اعطای کنم هر آنچه می دعا مشینماز، برا

  
  31/3/71 کشنبهی
  
 نیحل تمر.  ها رفتمی سر کالس ترم سومیلی میصبح با ب.  که امروز پر از خاطره بودسمینو کجا باز
 چطور دمینفهم.  ام کردوانهی مهتاب، دی عصبغی جی گسسته داشتم، اواسط کالس بودم که صدااتیاضیر

 شده بود، ری درگتاب با آن لباس جلف و صورت پر از نخوتش با مهیباز هم پناه. خودم را به راهرو رساندم
چند تا از بچه ها .  شده بودنی کالسورش پخش زمیباز هم چشمان درشت مهتاب پر از اشک بود و ورقه ها

 ی کردم خودم را کنترل کنم، در واقع به من ربطی سعیلیخ.  بودندستادهی کنند، ایهم انگار تأتر تماشا م
 و بعد از چند جمله با رمی خودم را بگی جلونستم باز نتوای کند ولتی توانست شکایخود مهتاب م. نداشت

 نی و پخش زماوردی را نی حرفه ای پر و قد بلند است، طاقت ضربه هاکلشی هنکهیبا ا.  شدمزی گالویپناه
 ما ی جوادد،ی سر رسی جوادیچند لحظه بعد، مهتاب همراه آقا.  کردمی دق دلم را خالیشد، منهم حساب

 خواست ی دلم مدی حاج آقا مؤیجلو.  کردی به دفتر حراست معرف رافرمانرا از هم جدا کرد و هر سه ن
 رونی مهتاب را از اتاق بت،یحاج آقا که متوجه حال من شده بود با درا.  دهان باز کند و مرا ببلعدنیزم

من، اما، مو به مو .  زدی نمی حرفری موش شده بود و سر به ز،یپناه. می بدهحیفرستاد و از ما خواست توض
:  کرد و گفتی تمام شد حاج آقا رو به پناهمی حرفهای بودم بازگو کردم، وقتدهی و شندهی که دییزهایچ

  ؟ی پناهیدرسته آقا
  

 طی تومحی ات را هم به من بده، تو شرم نکردیی کارت دانشجون،یبش:  نزد، حاج آقا گفتی حرفیوقت
 ی شرم میزدی ایباز از آقا یدی هم خجالت نکشنی حاال از ا؟یمقدس دانشگاه مزاحم ناموس مردم شد

 ً به اصال نجای ما ا؟ی شی مقهی به گردن شما داره، آن وقت باهاش دست به ی حق استادشونی ا،یکرد
 بار کی!  وجود نداره های دومۀ شه، دفعی بار هم در پرونده ات درج منی ام،ی دی نمدونیامثال شما م

  ؟یدقت کرد! ی کنکور سال بعد آماده کنی برا خودت رو دوبارهدی بانمتی ببنجای ایلی به هر دلگهید
  

بعدحاج ! ی عوضۀپسر.  نسوختشیاصال ً دلم برا.  پر اشک، به ما نگاه کردی سرخ و چشمانی با صورتیپناه
پشت در منتظر . می و مهتاب را صدا کنمی برورونیبعد حاج آقا از ما خواست ب. آقا کتبا ً ازش تعهد گرفت

 گفتم داخل اتاق شود، ی اش بدهم، وقتی خواست دلداریدلم م. شده بود بود، چشمانش سرخ ستادهیا
 ی توانستم نسبت به او بینم. ستادمی من منتظر مهتاب پشت در ای بدون حرف رفت ولیپناه. دی ترسیکم

.  را که جمع کرده بودم، به طرفش گرفتمشیجزوه ها.  بعد خوشحال خارج شدقهیتفاوت باشم، چند دق
 نی بوسم، ای می روی راه مشیرو که تو ینی من زممی خواستم بگویم.  کردیخواهطفلک از من عذر

 همه دختر نی اانی از منیمهتاب در تعجب بود که چرا شرو. می با هم صحبت کردیکم. ستیکارها که کار ن
ما  شییبای از دخترها به زچکدامیچون ه«: گفتمرم،ی زبانم را بگیبه او بند کرده و من که نتوانستم جلو

با عجله به طرف در رفتم .  که آنقدر احمق و گستاخ شده امدمو بعد در دل به خودم لعنت فرستا» !ستندین
.  پام نگه داشتی جلونشی بودم که با ماشی منتظر تاکسابانیسر خ. زمی چشم مهتاب بگریتا زودتر از جلو

 ی درست نمجانین از شدت ه حرف زدن که میپس از کم.  سوار شدملمی رغم میآنقدر اصرار کرد که عل
 را بهش گفتم، آشکارا جا قتی حقی در مورد ماسکم، وقتد،ی پرسدمی ترسی ازش مشهیم که هی سوالدم،یفهم

 به لی شد و شما را تبدتیمی راستش را گفتم خوشحال شدم، چون ناگهان باعث صمنکهی بعد، از ایول. خورد
 و من.  نه؟ در دل از سوالش خنده ام گرفتایده ام  که ازدواج کردیبعد مهتاب معصومانه پرس. تو کرد

از لفظ » نه« حرفها فقط گفتم نی ای اما به جا…یازدواج؟ با کدوم خانواده، با کدوم پول، با کدوم زندگ
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 نی دانم چرا اینم.  صدا کندنیازش خواستم مرا حس.  برد حرصم گرفتی که مدام به کار میزدی ایآقا
.  کنمشی مهتاب صداست بعد او هم از من خوای کردم ولی کار بددی شا. اش شدیحرفم باعث ناراحت

 چوقتی اش که هی رنگیچشما.  نگاهش کردمریدل س.  صورتش را پر کرده بودی دوباره پهناشیاشکها
 و نازک، دماغ کوچک، دهان سرخ و وستهی پی بلند و تاب دار، ابروهایمژه ها.  استی فهمم چه رنگینم

 که فرمان را فشی ظریدستها. د صورتش آمده بوی که توی موج داریجسته و موها بری گونه ها…غنچه
 رسد، ی نمی عشق به سرانجامنی اگر اا،یخدا.  آمدی منیباتریمحکم گرفته بود، همه و همه به چشم من ز

  !مرا برهان
  

  1/4/71 دوشنبه
  
 ستمی ای به نماز میوقت. گناهم کنم سراپا یاحساس م.  به مهتاب فکر نکنمگری خودم قول داده ام که دبه

 ا،یخدا.  فقط درس بخوانمدیبا.  عقب هستمی امتحانات را داده اند و من کلۀبرنام. رمی میاز خجالت م
 روز هم کی عادت دارد، ی من کجا و او کجا، او به آن زندگ… کن که مهتاب را فراموش کنمیخودت کار

  . آوردیدر کنار من تاب نم
  

  13/4/71 شنبه
  

 چه طرز نی اشعوری بۀآخر پسر.  هم باشد، حق دارددهی باشد؟ البته اگر رنجدهی نکند از من رنجا،یخدا
 خاک بر سر …ای نشمی پگریآن وقت گفتم د.  من آمده بودشی رفع اشکال پیطفلک برا. حرف زدن است

  … سوزم و آن وقتی مشیبای کلمه از دهان زکی دنی شناقیمن کنند که هفته ها در اشت
  
  
 و من از ستادیاما ا.  شدمی کرد ناراحت نمی مرمی انداختم، اگر هم زنشی ماشی هر حال خودم را جلوبه

 ر،یبه خاطر من حق.  کرده، دلم پر از درد شدهی بود گردای پشیاز دماغ و چشم ها. خدا خواسته سوار شدم
 را خاموش کردم، دلم نشیشضبط ما.  ناراحتت نکنمگریخدا مرا بکشد تا د.  قرمز شده بودشیبایچشمان ز

 کجاست؟ نجای ادمی پرسیوقت. ستادی ای قصریجلو.  تنفسش شودی صدادنی مزاحم شنیی خواست صداینم
 کاخ، مثل نی من در مقابل اۀ من، خانی خدایوا!  گفت خانه امانی خودخواهی و بدون ذره ایبا سادگ

 احمقانه، ی به خاطر آن حرفهامرد کی کردم؟ ازش عذرخواهیمن چه فکر.  رسدی آلونک به نظر مکی
با .  اما نتوانستمنمش،ی نبگری خواهم دی خواست داد بزنم که عاشقش شده ام و به خاطر خودش میدلم م

مگر .  نکرده بودیطفلک تعجب کرد، خوب حق داشت او که کار. اندازدیالتماس ازش خواستم مرا به گناه ن
 اش بر زبانم آمد، یی جادوی در مورد چشمهامهینصفه و ن یاو از من خواسته بود که عاشقش شوم؟ جمله ا

 نی و از آن ماشی با عجله خداحافظوانه؟ی د،ی زنی است که میی چه حرفهانیا.  زدمبیبعد به خودم نه
 ی دلم ممتی بلور گرانقکیمثل .  ازم سر بزندیی بمانم، ممکن است خطاشتری دانستم اگر بیم. فرار کردم

  ! توبه، توبه، توبهست؟ی حرفها چنی اا،ی خدایوا.  دارمهشخواست، در آغوشم نگ
  
  14/4/71 کشنبهی
  

 تا صبح در فکر شبید.  زدمی قدم مانی دانشجوی صندلفی ردنی قرار بی امتحان معادالت بود و من بروز
 ی را بر طرف نکردم؟ نکند حاال به مشکل بربخورد؟ چقدر من آدم بشی چرا اشکالهاایخدا. مهتاب بودم

 نداختی به طرفم نیه نگامی نیحت.  امتحانش بودۀمهتاب اما حواسش فقط به ورق.  شده امیو سنگدلرحم 
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سرانجام امتحانش تمام شد و از جا برخواست، موقع رفتن .  رنگ چشمانش ماندمدنیو من در حسرت د
از ته . بخشد افتادم تا مرا بی مشی خواست به پایدلم م.  تکان دادمی برا،یسرش را به عالمت خداحافظ

  !دل از خدا خواستم امتحانش را خوب داده باشد
  

  22/4/71 دوشنبه
  

 کند تا ی خواهم کاری تمام شده و کارم شده دعا کردن به درگاه خداوند، سر نماز از خدا مامتحاناتم
 اما سرانجام چه.  از اسارت در دست دشمن هم سخت تر استدنش،یسه ماه ند.  برداردیمهتاب ترم تابستون

 ؟ی بعدش چم،یای بشگاه به دانی درسم تمام شد به چه بهانه ای شود؟ من، امسال سال آخر هستم، وقتیم
 حاال که من در نی همدی مدت ازدواج نکند، اصال ً شانی از کجا معلوم در ا… درس مهتاب تمام شدیوقت
. رمی گی محکم گاز م را در سر داشته باشد؟ زبانم رایگری خوش کس دیای خوش هستم، او هم روییایرو

  !خدا نکند
  

    )14فصل (  
  
 فمیدفتر را درون ک.  حرف بزنمی کسی داشتم برااجیاحت.  راز را در دلم نگه دارمنی توانستم ای نمگرید

 یدلم نم.  راه بودنی بهترنی تلفن نکنم، انی به حسنکهی ایبرا. دمیگذاشتم و بدون خوردن شام خواب
 ی خودم حالجی را برازی همه چدی فکر کنم، بای خواستم کمیم. رمیس بگخواست با آن سرعت با او تما

 رفت، در سکوت ی مالش میدلم از گرسنگ.  شدم، همه خواب بودندداری از خواب بیصبح وقت.  کردمیم
سالم کردم، با .  بودم که مادرم وارد آشپزخانه شدختهی ری خودم چایصبحانه درست کردم، تازه برا

  . متعجب شددنمید
  

  ؟ی شدداری بی زودنی شده تو صبح به ایچ:  آلود گفتخواب
  

  : زدم گفتمی را بهم ممی که چای حالدر
  
  . آمدی خوابم نم-
  

  ؟یچرا شام نخورد. یدی زود خوابیلی خشبیخوب د: ختی ری خودش چای برامادرم
  
  . نداشتملیم:  دهان پر جواب دادمبا
  

البد :  و گفتدی خنددنش،یمادرم با د.  پف داشتشیها آشفته بود و پلک شیموها.  وارد شدلی سهبعد
   هان؟…ی زدیدوباره تا نصفه شب با گلرخ حرف م

  
حاال : دی و پرسختی رری شوانی لکی لی سهیمادرم برا.  ولو شدزی جواب بدهد، پشت منکهی بدون الیسه

  ؟یچه کار کن …ی عقد کن،ی نامزد کنی خوای مم؟ی بگی چی خواستگارمی بر؟ی چه کار بکنی خوایم
  

  : و گفترشی شوانی کرد در لی ً خالبای برشتوک را تقرۀ بستلیسه
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 یزیاز درسش هم چ. میگلرخ اصرار داره تا تمام شدن درسش ازدواج نکن.  دونمی خودم هم هنوز نم-

 راحت الیمنهم با خ.  بهترهینطوریا. می و بعد ازدواج کردمی ماندی عقد کرده باقکسالی دی شا…نمانده
  . گردمیبال کار مدن
  
  ؟ی با بابا کار کنی خوای نمگهید: دمی تعجب پرسبا
  

 خوام پول جمع کنم یم.  کنمی بشه، رد نمدای پی اگر کار بهتری ول…چرا:  تکان داد و گفتی سرلیسه
  . خوادی مشی پول پی کل… خونهیبرا

  
تو . ی خونه بخرکی کنه ی من مطمئنم پدرت کمکت مار،ی به خودت فشار نیلیخ:  گفتی با مهربانمادرم

 اجاره قسط وامت رو بده، ی بانک مسکن تا زودتر بهت وام بدن، به جای بذاری جمع کردیبهتره هر چ
  . بهترهیلی خینطوریا

  
   خود بابا گفت؟؟ی گیراست م:  خوشحال رو به مادرم کردلیسه
  
  . کنهی دارم کمکت منانی من اطمی صراحتا ً نگفت ول-
  
  ؟ی خواستگاری بری خوای میاال کح: دمی خنده پرسبا
  

  .هر چه زودتر بهتر:  خوشحال و شاد جواب دادلیسه
  

  . باشندیبذار خاله ات برگرده، باالخره اونها هم با:  گفتی فورمادرم
  
.  بودالیل.  را برداشتمی زنگ، گوشنیدر چهارم.  زنگ تلفن، بلند شدم و از آشپزخانه خارج شدمی صدابا

  .دمیرا پرس احوالش یبا خوشحال
  
  ؟ی چطور-
  
   نه؟ای ثبت نام، ی آی فردا منمیزنگ زدم بب. خوبم:  با خنده گفتالیل
  

  ؟ی کنیامروز چه کار م.  آمیخوب معلومه که م:  دادمجواب
  
 با نجا،ی اای پاشو بی نداریاتفاقا ً حوصله ام سر رفته، اگه کار.  ندارمی برنامه ا،یچیه:  حوصله گفتی بالیل

  .میهم حرف بزن
  

  . زنمیاگه اجازه نداد بهت زنگ م.  خوب، بذار به مامانم بگمیلیخ:  به ساعت کردم و گفتمینگاه
  
  . مال من گم شدهار،ی رو هم همرات بی چارت درسا،ی ناهار بیبرا:  تماس قطع شود، گفتنکهی قبل از االیل
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 زمزمه کردم فونی در آنکهی ازنگ زدم و بعد از.  بودازدهی کی ساعت نزددم،ی رسالی دم در خانه لیوقت
 نه؟ سرانجام ای می بگوالی کردم که رازم را به لی فکر منیدر آسانسور، به ا.  هستم، در باز شدیچه کس

.  مشغول حرف زدن با تلفن بودالی وارد خانه شدم، مادر لیوقت. دی آی مشی چه پنمی گرفتم ببمیتصم
 زن قد بلند و الغر ال،یمادر ل.  هم با سر جوابم را داداو.  و به مادرش سالم کردمدمی را بوسالیصورت ل

 ۀافی نوع قکی.  کندی زند و نه اخم می جور است، نه لبخند مکی شهی است که صورتش همیاندام
 ییالی وۀ خانکی دو اتاق خواب، قبال ً آنها هم در اب.  ً بزرگ بودبای تقرۀ خانکی نها،ی االی لۀخان. خونسرد

 پاها الی ازدواج کردند و از آن خانه رفتند، مادر لالی لی و الدن، خواهرهادایعد که ل کردند، بی میزندگ
 گفت بعد از بچه ها، خانه یم.  کنندی خانه را بفروشند و در آپارتمان زندگدی کفش کرد که باکی یرا تو

، خانم  همه حرفهنهایا:  گفتی مشهیالبته مادرم هم.  داردی است و وهم برش مرگ بزیادی زشیبرا
 ی را می و دلبازی به آن بزرگۀ دخترها، مجبور شد خانه را بفروشد، واال آدم خانهیزی جهی برایاقتدار

   رود تو قفس؟یفروشد، م
  

 همان سال که الدن دختر دومش ال،ی پدر لی اقتداریدر هر حال آقا.  گفتی هم مادرم راست مدیشا
 مدرن دکور یلی ما، خۀ بر عکس خاننهای االی لۀخان. دی آپارتمان را خرنیشوهر کرد، خانه را فروخت و ا

 هی اثاثشتری نبود، در عوض بی در آنجا خبرزی تبرنی و وزنی سنگی و فرش هاقهیاز اجناس عت. شده بود
خانه شان .  انداخته بودمی کف پوش پارکت خانه، گبه و گلی فرش، جا به جا رویاسپرت و مدرن بود و بجا

 پرز بلند، ی کوتاه و پهن، گبه هایمبل ها.  کردی میه آدم احساس راحت داشت کیمی صمی فضاکی
.  کردی را القا می و دوستی تند و شاد، به شخص احساس گرمی با رنگهاسمی سبک کوبی نقاشیتابلوها
 شده ی اقتداری آقای باعث انزواادشان،ی زی اختالف سننی کوچکتر بود و همیلی از پدرش خالیمادر ل

 سرش را در دفترش گرم کند شتری کرد بی می بود که سعیری اصوال ً مرد ساکت و گوشه گ،الیپدر ل. بود
  .دیایوکمتر به خانه ب

  
 شدم و در را الیوارد اتاق ل.  خواندی کتاب مای کرد، ی نگاه مونیزی تلوای آمد ی وقت هم که به خانه مهر

 زی ً همه چبایتقر.  بودمامدهی به خانه شان ن وقت بود کهیلیبا دقت به اطراف نگاه کردم، خ. پشت سرم بستم
ضبط .  شدی نمدهی از آثارشان دی که اثری خارجی بزرگ از خواننده هایمثل سابق بود، بجز پوسترها

 و کتابخانه قرار وتری کامپزی میگوشه ا.  خوردی کوتاه به چشم مهی پازی مکی ی رویصوت کامل و بزرگ
 ی خط ساده به چشم می تابلوکی فقط واری دیرو. والت قرار داشت تزی اتاق، تخت و مگریسمت د. داشت
  پوسترها کو؟:  خوش نقش کف اتاق، نشستم و گفتممی گلیرو. خورد

  
  … مصرفش تموم شدهخی تارگهی حاال د… هام بودیاون مال بچگ:  با خنده گفتالیل
  

  . شنومی مییوا؟ چه حرفها:  باال انداختمییابرو
  

  از آقای شاهزاده چه خبر ؟: وسری ام را در می آوردم گفتم  که مانتو و رهمانطور
  

  : سری تکان داد قبل از اینکه حرفی بزند مادرش باسینی شربت وارد شد و گفت لیال
  
  ! چه عجب مهتاب جون از وقتی دانشجو شدی این ورا نمی آی… از شازده نگوکه دلم خونه -
  
  .به خدا وقت نمیشه :  خنده گفتم با
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به لیال که . د از پرسیدن حال مادر و پدرم از اتاق بیرون رفت و من و لیال دوباره تنها شدیم بعمادرش

  خوب بگو چه خبر ؟: درفکر بود نگاه کردم 
  

من بدم . نمیدونم چی بگم مهتاب مهرداد هی می آد و می ره:  تکان داد دستش در موهایشچنگ کرد سری
مهرداد به اندازه ده . چه بهتر از اول راحت باشم! ندگی ام  باالخره که باید برم سر خونه و ز…نمی آد

کارخونه ماشین .… فرانسه تویک خونه تو تهران ، یک ویال تو شمال ، یک آپارتمان ! تای بابای من پولداره
  .من اصال حوصله آوارگی و فقر و بدبختی رو ندارم. چی بگم؟ خوب چی بهتر از این.…

  
  میگن؟مامان و بابات چی  : پرسیدم

  
هی می گن فاصله سنی ما زیاده حاال یکی نیست به خودشون ! چه میدونم :  اخمهایش را درهم کشید لیال

بگه مگه خودتون کم با هم فاصله سنی دارین؟ تازه بهتر ، من حوصله پسر بچه ها رو ندارم که هی گوششون 
می شه بهش تکیه .  استنانیبل اطمیمهرداد مرد قا. به حرفهای مامانشون باشه و دستشون تو جیب باباشون

تازه به خاطر اینکه من سنم خیلی ازش کمتره . بچه نیست که هی با هم جر و بحث داشته باشیم . کرد 
من تو کار خودم موندم :  بد می گم مهتاب ؟ سری تکان دادم و گفتم …همیشه هوامو داره و نازمو می کشه

  انتظار داری به تو چی بگم؟
  

  نکنه تو هم کار دست خودت دادی؟:  حرفی نزد بعد با کنجکاوی گفت  لحظه ایلیال
  

  منظورت چیه ؟:  پرسیدم عصبی
  

  منظورم اینه کسی رو دوست داری که پدر و مادرت موافق نیستن ؟:  شانه ای باال انداخت لیال
  

  کی هست ؟: لیال با هیجان پرسید .  سکوت سری به عالمت تایید تکان دادمدر
  

  .حدس بزن. …اگه بهت بگم باورت نمیشه  :  گفتمغمگین
  

  پرهام ؟: دستش را در هوا دراز کردلیال
  

  : را باال انداختم در حالی که جرعه ای از شربتم را می خوردم گفتم ابروهایم
  
  ! غلطه آی غلطه-
  

   فامیله ؟…امید هم ازدواج کرده : انگار با خودش باشد گفت لیا
  

  از دوستان سهیل ؟: یال مرموزانه پرسید ل.  ابرو باال انداختم دوباره
  
  .نه اشتباهه گفتم که حدس هم نمی تونی بزنی. سهیل؟ از سهیل هیچ خیری بر نمی آد:  خنده گفتم با
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  از بچه های دانشگاه است؟.. خودم می گم! نه نگو :  فوری گفت لیال
  

  .نزدیک شدی :  لب گفتم زیر
  

   ؟رضا. …کی :  از هیجان نیم خیز شد لیال
  
   نه-
  
   سعید احمدی ؟-
  
   نه-
  
  نکنه شروین؟. … نکنه …جونم بال اومد!  زهر مارو نه -
  
  .خفه شو اسم نحسشو جلوم نیار :  بیزاری صورتم را در هم کشیدم با
  

  .د بگو نصفه جون شدم:  در حالیکه از هیجان در حال غش بود گفت لیال
  

ام جسارتم را جمع کردم و با صدایی که بیشتر شبیه بعد تم.  لحظه ای هردو ساکت بهم خیره شدیم چند
  .حسین: زمزمه بود گفتم 

  
  حسین دیگه کیه ؟ من می شناسم ؟. … با چشمانی که تنگشان کرده بود پرسید ؟ حسین ؟ لیال

  
  .آقای ایزدی . آره می شناسی :  به زیر انداختم سر

  
هی که از آب بیرون افتاده باشد باز و بسته دهانش مثل ما. لیال شوکه شده بود.  دقیقه ای سکوت شدچند

  !چه شوخی لوسی : سرانجام به صدا در آمد . می شد
  

  .شوخی نکردم هیچوقت مثل االن جدی نبوده ام:  کردم نگاهش
  

  : به چشمانم خیره شد می خواست ببیند راست می گویم یا نه ؟ بعد که مطمئن شد گفت لیال
  
چطور فهمیدی . که عاشقش شدی ؟ تو که با می آمدی و با ما می رفتی  اصال کی با این بابا حرف زدی تو

  که ازش خوشت آمده ؟
  

حاال این حرفها مهم نیست مهم اینه که من دوستش دارم و نمی دونم آخر این :  را تکان دادم و گفتم سرم
  .می دونم اگه پدر و مادرم بفهمن سکته می کنن. جریان چی می شه

  
 …من دارم سکته می کنم چه برسه به اونها . حق دارن : ره ای جابه جا شد و گفت  روی صندلی گهوالیال

  حاال از کجا می دونی اون هم همین احساس رو نسبت به تو داره؟
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لیال با دهان باز . تمام داستان را بی کم و کاست بازگو کردم.  آهسته جریان را برایش تعریف کردمآهسته

تو : اد وقتی حرفهایم تمام شد دستش را محکم روی پایش زد و گفت و چشمهایی گشاد شده گوش می د
 خوره چقدر بچگانه میتو کجا و اون کجا خودش هم فهمیده که به درد تو ن. …واقعا دیوونه شدی مهتاب؟ 

  .فکر می کنی
  
  .چرا بهدرد من نمی خوره؟ مگه من کی هستم؟ جز یک دختر عادی چیزی نیستم:  ناراحتی گفتم با
  

تو که جز یک دختر عادی کسی نیستی . اگه اینطوره برو زن تقی لحاف دوز شو:  پوز خندی زد و گفت لیال
.  
  

  .اگه عاشق تقی لحاف دوز هم شده بودم حتما زنش می شدم:  گفتم قاطع
  

انگار با .حاال نداری و بد بختی اش به کنار ، اون یک پا حزب الهی است:  لحظه ای حرف نزد بعد گفت لیال
واسه خودت یک زری می زنی . تو که اهلحجاب و نماز واین حرفها نیستی.. کمیته چی ازدواج کنییک 

  !ها
  

حسین یک بچه مسلمون واقعیه این بده ؟ این بده یک نفر نماز بخونه و ! این حرفها چیه :  حوصله گفتم بی
ول می گردیم و بی توجه و  ما بدکاری می کنیم که …روزه بگیره ؟ بده که از خدا بترسه و گناه نکنه ؟ 

 مسلمون نمای عوضی عدهلیال نذار یک . الکی خوش زندگی میکنیم زندگی درست رو امثال حسین دارن
  .این بال داره سر همه ما می آد. تو رو از هرچی مسلمون واقعیه بترسونن

  
ین دکتری که می ا.  خودتو به یک دکتر خوب نشون بده…تو واقعا دیوانه شدی:  با دست به سرش زد لیال

  .باید قرصهاتو عوض کنه. ری انگار چیزی بارش نیست
  

اصال اشتباه کردم برات . منو ببین با کی حرف می زنم. لوس نشو حوصله شوخی ندارم :  حوصله گفتم بی
  .باید تو دلم نگه می داشتم باالخره یک چیزی می شه . حرف زدم

  
  عا می خوای باهاش ازدواج کنی ؟حاال واق:  از چند لحظه سکوت لیال پرسید بعد

  
نمی دونم خودم هم نمی دونم چه کار میخوام بکنم همه اش بستگی به حسین :  ای باال انداختم و گفتم شانه
نمی خوام تا وقتی چیزی معلوم . تو هم دهن لقی نکن حتی به شادی هم حرفی نزن به هیچکس. داره

  خوب ؟. نیست با کسی جر وبحث کنم 
  

سر . زندگی فقط شعار و حرف نیست . ولی تو رو خدا درست فکر کن. خوب: کان داد و گفت  سری تلیال
زندگی تو صف مرغ و . برج پول اجاره و آب و گاز و برق و تلفن و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه هم هست

 به دیوار  دیوارسایهاتوبوس سوار شدن و جر و بحث با هم. گوشت و روغن و پنیر و برنج ایستادن هم هست
درست فکر کن مهتاب ته عادت به ! این زندگی که تو می خوای انتخابش کنی اینه . و صاحخانه هم هست
باور کن خسته می شی آن وقت یا باید طالق بگیری یا به زور زندگی کنی و از . این زندگی نداری 

ز رفتار صد سال سیاه هم  و طرزندگی تازه پدر و مادرت با اون وضع …افسردگی و رنج و بدبختی بمیری
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بهت بگم راه . تو روی دستشون مونده باشی هم حاضر نمی شن جنازه ات رو روی دوش حسین بذارن
  !خیلی سختی در پیش داری حاال خود دانی 

  
  .خودم همه اینها رو می دونم از همین هم می ترسم:  لب گفتمزیر

  
لیال پوزخند زد . صیحت کنم تا از خر شیطان پیاده شود ناهار مادر لیال در لفافه ازم خواست که لیال را نسر

  :خودم هم خجالت کشیدم آهسته گفتم . و ساکت نگاهم کرد
  
  . هرچی قسمت باشه همون میشه -
  

. وا ؟ این حرفها یعنی چی ؟ قسمت و قدر مال پیرزن های قدیمی بود‹ :  لیال چشم غره ای به من رفتمادر
یک قسمت هم می ذاشتن روش تا دختره ! رها رو به زور شوهر بدن مال آن وقتها که می خواستن دخت

! تو که ماشاءاهللا تحصیل کرده ای خانواده ات هم همینطور آدم تا نخواد کسی قسمتش نمی شه . قانع بشه
‹  
  

پس یعنی اگر کسی رو › تا کسی را نخواهی قسمت نمی شه ‹  آخر لیال تا خانه در گوشم زنگ می زدجمله
بخوای قسمتت می شه ؟ زیر لب از خدا خواستم که اینطور شود و با هزار شک و تردید در دل از ته قلب 

  .راهی خانه شدم
  

 بود فردا بریا انتخاب واحد ترم تابستانی به دانشگاه برویم اما صحبت درباره حسین باعث شد که قرار
حدهای درسی من سوال کرد و آن شب سر شام پدرم را جع به وا. هیچکدام به فکر واحدهای فردا نباشیم

 شوم ولی خوب ولهمیشه دلش می خواست من هم مثل سهیل دانشگاه سراسری قب. از وضع دانشگاه پرسید
من بازیگوش بودم و در ضمن هر سال به تعداد کنکوردهندگان اضافه می شد و شانس قبولی من اصال با 

این راضی کرده بود که دانشگاه آزاد آنقدر ها در هر حال پدرم خودش را به . مال سهیل قابل مقایسه نبود
دلم می .  وضع و حال من می پرسیدازاین بود که گاهی . هم بد نیست و باالخره بهتر از هیچی است

من عاشق یک پسر مسلمون یک ال قبا شده ام به نظرتون ‹ خواست آنقدر جرات داشتم که در جوابش بگویم 
آن شب هم با هول و . ن جراتی داشتم و نه پدرم چنین ظرفیتی داشتاما نه من چنا› چه کار باید بکنم؟ 

فردا باید به دانشگاه می رفتم و .  که به حسین زنگ نزنمرفتمهراس خوابیدم و هزار بار جلوی خودم را گ
  .احتماال حسین را هم می دیدم

  

    )15فصل (  
  
همیشه برای . ام کرده بودند خیره شدم انبوه دختر و پسرانی که در حیاط جلوی پنجره های بسته ازدحبه

البته ترمهای قبل چون روز انتخاب واحد پسران و دختران جدا . ثبت نام در یک ترم جدید عزا می گرفتیم 
 البته باز فقط ورودیهای دندبود باز بهتر بود ولی ترم تابستانی همه با هم ایستاده بودند و داد می ز

ایش نداشت و همه همدیگر را هل می دادند تا برگه های انتخاب واحد اما باز محوطه گنج. خودمان بودند
. چند لحظه خیره به جمعیت نگاه کردم و لحظه ای بعد خودم هم میان جمعیت جیغ میزدم. را بگیرند

مسئول ثبت نام که دختری شل و .  از سرم افتاده بود ادستهایی از اطرافم مرا هل می دادند مقنعه ام تقریب
ود خونسرد به دستهای دراز شده نگاه می کرد و گاهی اگر هوس می کرد برگه ای را به دستی می وارفته ب
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پنجره مربوط به پسران دیگر بدتر از ما بود و همه در حال دادزدن و . داد و از دستی برگه ای می گرفت
فورابه گوشه . رسید از کلی ایستادن و داد و هوار زدن سرانجام برگه ای به دستم سپ. هل دادن هم بودند

لیال می خواست دنبال ما بیاید که . دیشب آخر وقت با هم تماس گرفتیم. ای رفتم تا لیال و شادی هم بیایند
 هم برگه گرمن قبول نکردمو گفتم هر کدام جدا به دانشگاه بیاییم و هرکی زودتر رسید برای دو نفر دی

  .انتخاب واحد بگیرد
  

من می . بنده های خدا نمی دانستند که مقصود اصلی من چیست. قبول کردند  و شادی هم پیشنهادم را لیال
خواستم خودم ماشین همراه بیاورم تا اگر حسین را دیدم سوارش کنم و برای این منظور تنها به دانشگاه 

 واحدهای ارائه شده تچند دقیقه بعد سر و کله لیال و شادی هم پیدا شد و هر سه جلوی لیس. آمدم
وقتی برگه های پر . پس از چند دقیقه مشورت سر انجام هفت واحد را در جای خالی نوشتیم. مایستادی

  …این کدها پر شده : شده را به مسئول مربوطه دادیم نگاهی سرسری انداخت و گفت 
  

  پس چه کار کنیم؟:  ناراحت گفت شادی
  

ید ؟ خوب جلوش تذکر می دادید خوب اگه این کدها پر شده چرا تو لیست نوشت:  عصبی جابه جا شد لیال
  …پر شده 

  
بعد از کلی انتظار باز نوبتمان شد اما مثل دفعه قبل .  بیرون آمدیم و فهت واحد دیگر برداشتیم دوباره

  …جواب شنیدیم این کدها پر شده 
  
ل دفتر وقتی برای بار سوم برگه هارا پر کردیم برگه هایمان تقریبا مث.  عصبانیت در حال انفجار بودیم از

  چی برداشتید ؟: خانم مسئول ثبت نام نگاهی انداخت و گفت . نقاشی کودکان خط خطی شده بود
  
  .هرچی شما صالح بدونید:  حرص گفتم با
  

  : که بعدا فهمیدم فامیلش رضایی است پشت چشمی نازک کرد و گفت زن
  
   دانشجوی سال اول و اینقدر پر رو ؟-
  

هر چی بهمون میگید گوش می دیم نه . سال اول و آنقدر گوسفندنه دانشجوی :  با طعنه گفت شادی
اعتراضی نه حرفی کلی پول می دیم اینهم از وضع دانشگاهمون روز ثبت نام آدم رو یاد قیامت میندازه هر 

 مسئولین دانشگاه ایچی انتخاب می کنی پر شده انگار پیش بینی این چند تا چیز پیش پا افتاده خیلی بر
  .سخته 

  
کافیه تار . در عوض انتظامات دانشگاه همیشه مرتب و منظم به کارش می رسه :  دنباله حرف را گرفت لیال

  .مویی از زیر مقنعه پیدا باشه تا روزگارت رو سیاه کنند حساب کتابشون حرف نداره
  

  .اینها به من ربطی نداره :  رضایی بی اعتنا گفت خانم
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ساعت نزدیک دو .  پول و اهدای فیش پرداخت شهریه به دانشگاه  تمام شد فقط مانده بود پرداختکارمان
وقتی بچه ها آماده رفتن می شدند خداحافظی کردم و بعد از چند . بعد از ظهر بود که کارمان تمام شد 

  .لحظه که مطمئن شدم هر دو رفتند به طرف ساختمان رویرویی راه افتادم
  

با دیدن من لبخند زیبایی زد و سالم کرد . ل کردن در بود به دفتر فرهنگی رسیدم حسین در حال قفوقتی
  :همانطور که کلید را در جیب شلوارش می گذاشت گفت . جواب سالمش را دادم 

  
   ثبت نام تموم شد ؟-
  
  .من در ماشین منتظرم:  سر جواب مثبت دادم و گفتم با
  
به محض . ی درون ماشین نشستم تا آمد چند دقیقه ا.  قبل از اینکه فرصت کند حرفی بزند به راه افتادم و

هوای داخل . عینک آفتابی ام را زده و کولر ماشین را هم روشن کرده بودم. سوار شدنش حرکت کردم
 و چندبار گذاشتحسین به محض نشستن اسپری کوچکی در آورد و داخل دهانش فشار . خنک و تازه بود

  حالت خوب نیست ؟: پرسیدم . کیفش پرت کردبعد نفس کوتاهی کشید و اسپری را درون . فشار داد
  

  .نه انگار نفسم تنگ شده خوب نمی تونم نفس بکشم:  سرفه ای کرد تک
  
  .نترس هیچی نیست: با لبخند جوابم را داد آهسته گفت .  نگرانی نگاهش کردم با
  

اهی به می خو: حسین آهسته نگاهی به محوطه سبز و کوچک انداخت .  یک پارک کوچک ایستادم جلوی
  پارک برویم؟

  
   نمی خواهی ؟-
  
  .هر چی تو بخوای منهم می خوام:  خنده گفت با
  

از گرسنگی در حال غش بودم اما دلم نمی .  شدیم و روی اولین نیمکتی که درسایه بود نشستیمپیاده
 و به در کیفم را باز کردم و دفتر حسین را بیرون آوردم.خواست حسین را مجبور کنم پول غذایم را بدهد

 حسین به نجامسر ا. چند لحظه ای در سکوت نشستیم . دفتر راگرفت و کنارش گذاشت. طرفش گرفتم 
  :حرف آمد 

  
  .… نمی دونم عاقبت من چی می شه -
  

  .من هم نمی دونم ولی مطمئن باش همه چیز درست می شه:  جواب دادمآهسته
  

  مهتاب تو نظرت راجع به من چیه ؟:  با هیجان گفت حسین
  



   مهتاب  و مهر     
  

goldjar@  
 

90

 ولی هنوز …همون نظری که تو نسبت به من داری من هم نسبت به تو دارم:  مکث کردم بعد گفتم میک
هیچی از زندگی ات نمی دونم تو هم همینطور ما باید بیشتر با هم آشنا بشیم بعد ببینیم چه کار کنیم بهتره 

.  
  

  …ته باشی من هیچوقت فکر نمی کردم تو هم منو دوست داش:  نگاهی به من انداخت حسین
  
  مگه من همچین حرفی زدم ؟:  بد جنسی گفتم با
  

  شوخی کردی ؟:  رنگ باخت صورتش
  
  .مگه من با تو شوخی دارم ؟ هر چی گفتم حقیقت بود:  خنده گفتم با
  

 …مهتاب من اصال دوست ندارم اینطوری با هم حرف بزنیم و بیرون بریم:  نفس عمیقی کشید و گفت حسین
اگر هم نمی شه کل این جریان رو . و اگر بشه یک رابطه رسمی و شرعی داشته باشیمدلم می خواد من و ت

  .فراموش کنیم
  

 را در دست دیگرم قفل کردم چشمانم نقطه ای نا معلوم را می کاوید احساس می کردم سراسر بدنم دستم
  :خیس عرق شده است آهسته گفتم 

  
خوب خانواده ما طرز ..  سادگی ها حاضر نمی شن  حسین من تورو دوست دارم ولی پدر و مادرم به این-

  .… میدونی …تفکر و نوع زندگی اش یک کمی با تو فرق داره 
  

 با بغض گفت ک می دونم ولی مهتاب من اصال دلم نمی خواد تو رو وادار به کاری بکنم یا خدای حسین
خیلی دوستت دارم اما می تونم این فقط یک احساسه با اینکه . ناکرده باعث بشم مقابل خانواده ات وایسی

  .…فکر تو رو از سرم بیرون کنم من عادت کردم 
  

  ا؟ پس معلومه خیلی دوستم داری ؟:  گفتم ناراحت
  

آره به خاطر همین دلم نمی خواد توی دردسر : چشمان معصومش پر از اشک بود.  نگاهم کرد حسین
  !بیفتی

  
  .می خوام تو دردسر بیفتم:  گفتم لجوجانه

  
  مطمئنی ؟: روی نیمکت جا به جا شد  حسین

  
   آره-
  

 می دونی که من هیچی ندارم …مهتاب تو شانس های خیلی بهتری خواهی داشت :  مظلومانه گفت حسین
  .هیچی ندارم که بخوام پشتوانه ات کنم! نه پدر نه مادر نه پول و ثروت و نه حتی یک تن سالم . 
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  .…ی یک زندگی خوب بسازی  چرا تو یک قلب پاکداری با همین می تون-
  

  می شه یک بار برام تعریف کنی پدر و مادرت کجان تو چرا تنهایی و چرا مریض ؟:  حرفی نزد گفتم وقتی
  

  .یک روز برات می گم:  سری تکان داد و گفت حسین
  

 وای خیلی دیرم شده مامانم نمی دونه من: نزدیک چهار بود با سرعت بلند شدم .  را نگاه کردم ساعتم
حسین همانطور که نشسته بود نگاهم . کجام اگر به لیال زنگ بزنه و ببینه اون خونه است خیلی بد می شه 

.  اش لذت می بردم گیاز ساد. یک پیراهن آبی کمرنگ و شلوار پارچه ای طوسی رنگ بهتن داشت. کرد 
  .پس چرا به من زل زدی پاشو : با خنده گفتم 

  
  .می خوام همین جا باشم خودم میرم. ی آم نه من نم:  سری تکان داد حسین

  
  .پس خدا حافظ:  که به طرف ماشین می رفتم گفتم همانطور

  
  …مهتاب:  در ماشین را باز نکرده بودم که صدایم زد هنوز

  
  .اینو همراهت ببر : دستش را بال آورد  . برگشتم

  
  .یک قرآن کوچک و کهنه در دستش بود با تعجب نگاهش کردم.  رفتم جلو

  
   برای چی ؟-
  

اینجوری خیالم راحت می .  می خوام همراه توباشه…این قر آن برام خیلی عزیزه :  پا به پا شد حسین
  .شه

  
  شب بهم زنگ می زنی ؟: حسین با خجالت گفت :  را گرفتم قرآن

  
  چرا ؟:  کردم تعجب

  
  .خوب نگرانت هستم:  روی نیمکت نشست دوباره

  
در طول راه به قرآن کوچک که روی داشبورد گذاشته . ه طرف ماشین رفتم  را تکان دادم و دوباره بسرم

حدسم درست بود و مادرم از . نمی دانم چرا دلم ارام گرفته و خیالم راحت شده بود. خیره ماندم. بودم 
.  کنار استخر نشسته استانی صندلی زیر سایب.تا در را باز کردم دیدمش که رو.نگرانی در حال انفجاربود

  کجا بودی ؟: روهای نازکش با دیدنم درهم رفت با صدایی خفه گفت اب
  

وسوسه عجیبی در دلم چنگ می زد تا حقیقت را بگویم وولی در اخرین .  را در دستم فشار دادم قرآن
تو گرما مجبور شدم تنهایی پنچری . الستیک ماشین پنجر شد پدرم درآمد: لحظه سرکوبش کردم و گفتم 

  .بگیرم
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چون دستهایم تمیز و پاک بود و نمی خواستم مادرم فرصت نگاه . جله به طرف در خانه راه افتادم با عبعد

فوری پریدم تو دستشویی و شبر آب را تا آخر باز کردم صدای مادرم از . کردن به دستهایم را پیدا کند
  …زاپاس که سالم است: پشت در بلند شد 

  
خوب معلومه بردم پنچری اش را : فوری گفتم . ی گویند می گویند دروغ دروغ می آورد راست ماینکه

 از …حاال بده زحمت شما رو کم کردم؟. گفتم شانس ندارم که اگه دوباره پنچر کنم بیچاره می شم. گرفتند
  .گرسنگی و گرما مردم

  
 اما دیگر. مادرم بشقاب غذا را که به دستم می داد هنوز مشکوکانه نگاهم می کرد. سر میز نشستم بعد

  :وقتی غذایم تمام شد مادرم گفت . حرفی نزد
  
   ثبت نام کردی ؟-
  
   بله-
  
   از کی کالسهات شروع می شن؟-
  

  فکر میکنم از چهارشنبه:  فکر کردم کمی
  

  .جمعه قرار گذاشتیم بریم خونه اقای نوایی:  دو لیوان چایی ریخت و یکی را جلوی من گذاشتمادرم
  

  . حوصله گفتم ک من نمی آمبی
  

  .وا ؟ یعنی چی ؟ همه میان تو هم باید باشی :  اخم کرد رمماد
  

  کی می آد؟ : پرسیدم
  
  . طناز و شوهرش عمو فرخو عمو محمد داییی علی همه می آن-
  

  مگه می خوای بریم لشکر کشی ؟:  ای چای خوردمجرعه
  

  !رسمه این دیگه بله برون است باید بزرگترها باشن:  بی حوصله نگاهم کرد مادرم
  
  آخه عمو محمد کجاش بزرگتره ؟دلت می خواد مینا بیاد یک قالی به پا کنه ؟:  خنده گفتم با
  

! می ترسم حرف بی جایی بزنه چه می دونم . خودم هم نگران این موضوعم :  آهی کشید و گفت مادرم
  .…یک چرت و پرتی بگه 

  
   خوب چرا گفتی بیاد؟-
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درد ما هم گفتن .  بیاد به محمد بر میخوره دعوتش نکنیم می گه اگه فرخ. بابات گفت:  غمگین گفتمادرم

  .نداره همه از غریبه ها می نالن ما از فامیل
  

  خاله طناز برگشته ؟:  اینکه از ان حال و هوا بیرون بیاید پرسیدم برای
  

  !دیشب آمدن:  چای را سرکشید مادرم
  

   نتیجه چی شد ؟خوب
  

کلی پول وکیل دادن وقت .  درست شده بود اینها فرمالیته استاونها که کارشون: با حسرت اه کشید مادرم
سفارت هم برای مصاحبه و دادن اقامت بود کهخوب انگار درست شده و تا شش ماه وقت دارن جمع و جور 

  .کنن و برن 
  

  .منکه اصال دلم نمی خواد از ایران تکون بخورم:  ها در ظرفشویی گذاشتم و گفتم لیوان
  

.  حاالکه خاله ات داره می ره بهترین موقعیت برای شماهاست…بس که بی عقلی  :  با غیظ گفتمادرم
  …باید روی پیشنهاد پسر نازی فکر کنی

  
   نازی کیه ؟پسرش کیه ؟…نازی ؟ :  نگاهش کردم وگفتمباتعجب

  
 نازی دیگه همون دوستم که با هم دوره داریم تو دیدیش قد بلنده صورت:  با آب و تاب شروع کردمادرم

  … دماغش رو عمل کرده…شیکی داره 
  

  .آره یادم آمد:  افتاد گفتمیادم
  
 خوب همون یک پسر داره مثل شاخ شمشاد انقدرمقبوله که نگو اسمش کوروشه داره درس بیزینس می -

یک بار حرف تو رو پیش کشید من بهش رو ندادم ولی حاال که . تو آمریکا خونه و زندگی داره ! خونه
  …ه شاید طناز داره می ر

  
من .تورو خدا برای من از این لقمه ها نگیرین که اصال خوشم نمی آد! مامان خانم:  خشم نگاهش کردم با

  …اینجادارم درس می خونم تازه از شماها هم نمی تونم جدا بشم
  

دیوانه اگه تو بری اونجا زن یک شروند ! خوب همینه که می گم بی عقلی :  فوری وسط حرفم پرید مادرم
ریکایی بشی خودت هم شهروند اونجا محسوب می کنن بعد از دو سه سال می تونی فامیل ددرجه اولت آم

  .رو بیاری پیش خودت سهیل ومنو بابات هم می آییم
  

خوب شما فامیل درجه یک خاله هم هستی به اون بگو :  که از آشپزخانه بیرون می رفتم گفتم همانطور
  .یستمبرات جور کنه بنده اهل این کارا ن
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سهیل بیرون بود و وقتی پدرم به خانه آمد با مادرم .  از ظهر فرصتی که می خواستم به دست آوردم بعد
حاال هر بهانهای پیدا . انگار می خواستند کاری کنند تا شاید مینا برای جمعه نیاید. به خانه عمو فرخ رفتند

 فرخ رفتند منهم به این بهانه عموند پیش می شد خوشحالشان می کرد و برای اینکه راحت تر تصمیم بگیسر
. تصمیم داشتم به حسین تلفن کنم. که جلسه رسمی است و به حضور من نیازی نیست از رفتن امتناع کردم

سرانجام گوشی را برداشتم و . انگار همه دنیا منتظر بودند تا من تلفن را بردارم. قلبم بدجوری می زد 
  الو ؟:  را برداشت صدایش منتظر بود وشین بوق گبعد از اولی. شماره ها را گرفتم

  
  .سالم :  گفتم آهسته

  
  مهتاب خودتی ؟:  زود شناخت حسین

  
   آره مگه کسی دیگه ای هم بهت زنگ می زنه؟-
  

تو هم اولین بارته که زنگ می زنی چرا آنقدر طولش . نه مطمئن باش :  خنده اش در گوشی پیچید صدای
  دادی ؟چی شد؟

  
  .منهم یک سری دروغ گفتم تا قانع شد. انم حسابی شاکی بود  هیچی مام-
  

  .تموم این چیزها تقصیر منه . خدا منو ببخشه : بعد حسین گفت .  ای سکوت شدلحظه
  
نترس خدا با تو کاری نداره چون من قبل از اینکه با تو آشنا بشم هم بغل بغل دروغ می :  خنده گفتم با

  .روغگو هستمخدا میدونه که من خودم د. گفتم
  

  مهتاب تو نماز نمی خونی ؟: در عوض گفت .  اصال نخندیدحسین
  

  چرا؟: حسین دوباره گفت .  ماندم ساکت
  

مهتاب من دلم نمی خواد موعظه کنم تو خودت :  سکوت و باز هم این حسین بود که حرف می زددوباره
  .دختر بزرگی هستی ولی نماز واقعا باعث نشاط روح آدم می شه 

  
  … چند وقت هم خوندم …می دونم فقط تنبلی ام می آد: صدایی که به زحمت در می آمد گفتم  با
  

چطور تو از هرکس که یک کار کوچک برات می کنه تشکر می ! خوب ادامه بده :  با مالیمت گفت حسین
کانات کنی اما از خدا ی خودت کهتمام این نعمات را آفریده تشکر نمی کنی ؟ مخصوصا تو که اینهمه ام

  داری واقعا جای تشکر نداره ؟
  
   خیلی خوب سعی میکنم-
  

نه اگر بخوای میتونی چیزی نیست که مجموع شاید ده دقیقه از وقتت رو نگیره عوضش باعث :  گفت حسین
  .…از همین امشب ! میشه اگه چیزی از خدا بخوای خجالت نکشی 
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  !نه از فردا :  تنبلی گفتم با
  

 اگر تصمیمت جدی باشه و بااعتقاد و ایمان بخوای باید ازهمین لحظه شروع : با لحن جدی گفت حسین
  .کنی

  
  !حسین امشب خوب خوابت می بره ها : بعد من با خنده گفتم . لحظه هردو ساکت بودیم چند

  
   چطور-
  

  …خوب امروز یک امر به معروف کردی :  عمیقی کشیدم نفس
  

  …ثر کنه من راحت می خوابم و گرنه اگر در تو ا: بعد گفت :  ای چیزی نگفت لحظه
  

  .قول می دم بخونم تو راحت بخواب:  گفتم فوری
  

  .خیلی خوب تو هم برو به کارت برس: حسین گفت . تخت جابه جا شدم روی
  

  دوباره عذرم رو میخوای؟:  گفتم ناراحت
  

 خوام باعث ولی نمی! مهتاب من از حرف زدن با تو خسته نمی شم من از خدامه :  آهی کشید حسین
انشاءاهللا کارمون درست می شه و دیگه همیشه پیش هم می مونیم تا دلت بخواد حرف . دردسر برای تو بشم

  .می زنیم 
  
  آخه چطوری ؟:  تزردید گفتم با
  

من تصمیم خودم . این ارتباط اصال درست نیست. من بعد از رفتن تو خیلی فکر کردم :  مصمم گفت حسین
 آخر تحصیلم است کار هم فعال دارم با اینکه نیمه وقته ولی بهتر از هیچی است بعد امسال سال. را گرفتم 

 ولی از اجاره نشینی استخونه پدر ام هم هست با اینکه کلنگی و کوچک . هم یک کار خوب پیدا می کنم
  .بهتره می خوام بیام با پدرت صحبت کنم

  
  .…نه :  گفتم فوری

  
  چرا ؟:  دلگیر پرسید حسین

  
برادرم هم در شرف ازدواج است این دو جریان با هم قاطی می شه بذار یک کم .ن وقتش نیست اال-

  . در ضمن من تا همه چیز رو در مورد تو ندونم بهت جواب قطعی نمی دم…بگذره 
  
نترس من دزد و قاتل نیستم یک آدمم مثل بقیه ولی چشم یک روز سر فرصت برات :  حسین با خنده گفت -

  .عریف می کنمهمه چیز رو ت
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  .یکی آمد. حسین فعال خداحافظ:  بسته شدن در ورودی دستپاچه ام کرد صدای

  
  .قو لت یادت نره .  خداحافظ -
  

  .خداحافظ ! خوب :  گفتم باعجله
  

   کسی نیست؟…! مهتاب…!مامان :  با گذاشتن گوشی صدای سهیل بلند شدهمزمان
  

به . د شدم در اتاق را باز کردم به همه چیز خوشبین بودم بلن.  دانم چرا دلم پر از شادی و امید بودنمی
  .دلم افتاده بود که همه چیز به خیر و خوشی تمام می شود

  

    )16فصل (  
  
 در حال انفجار ی از شدت شلوغیسالن به آن بزرگ. به اطراف نگاه کردم.  شدمی گرما داشتم خفه ماز

 اش طبق معمول درهم بود، افهی نشسته بود و قی گوشه ا همنایم. همه با هم در حال حرف زدن بودند. بود
 شوهرش خانه مانده بود تا ود،خاله طناز تنها آمده ب. دیای کنند تا او نیمادر و پدرم موفق نشده بودند کار

 نشسته بود، انگار نای و عمو فرخ کنار هم نشسته بودند، عمو محمد اما کنار می علییدا. بچه ها را نگه دارد
گلرخ هم .  شدمرهی کرد، خی که نگران نگاه ملیبه سه. ردی را بگشی زد، جلوی حرفنایست اگر م خوایم

 نبود، ی مادرش خبرلی او هم آمده بودند، اما از فامۀ عمو و عم،پدر بزرگ.  نگران بودلی ً مثل سهبایتقر
 نی همیه اند و برا گلرخ با پدرش مشکل داشتی هایی دایعنی به ما گفت که با هم قهرند، لیبعدا ً سه

 آنجا شانی دامادها و عروسهاۀ عمه اش به اضافیاما تمام دختر عموها و پسر عموها و بچه ها.  بودندامدهین
  : گفتی بلندی حرف زدن و شلوغ کردن، پدر بزرگ گلرخ با صداکساعتیسرانجام پس از . بودند

  
  .سرمون رفت م،ی حرف بزنمی خواید،می ببردی دخترها، بچه هاتون رو بردار-
  

مادر گلرخ تند .  ن را از سالن خارج کردندشای دختر عموها و عمه ها و عروس ها، بچه هاۀ هم،ی لحظه ادر
پدر بزرگ گلرخ شروع به . همه ساکت شدند.  آرام گرفتی را برداشت و فضا کمفی کثیتند بشقاب ها

 به نی قطعه زمکی ربهای سکه و شستی دوهیمهر. دی رسجهی زود به نتربهای و شهیصحبت سر مهر. صحبت کرد
 مراسم، مادر گلرخ خی تارمی و تنظی روز عقد و عروسنیی شد به تعدهیبعد صحبتها کش.  شدنیینام گلرخ، تع

  : لرزان گفتییسرانجام گلرخ خودش به زبان آمد، با صدا.  موافق بود و مادر من با عقدیبا نامزد
  
 مختصر و بعد که ی مراسم نامزدکی با می کنیال ً عقد محضر ترم از درسم مانده، فعکی چون من هنوز -

  .می را برگزار کنی روز عقد وعروسکی هم مشخص شد، در لیمن درسم تمام شد و وضع خانه و کار سه
  

 سرانجام ،ی و مراسم نامزدی عقد محضرخی تارنیی به تعدیبعد نوبت رس.  موافقت کردند و دست زدندهمه
مجلس . رندی، مراسم را بگ)ص( روز تولد حضرت محمدور،ی و چهارم شهرستی شد ب گفتگو، قراریبعد از کل

 درد گرفته بود، در تسرم به شد.  با هم کردندی تمام شد و مهمانان شروع به خداحافظی و خوشیبه خوب
  : حوصله به مادرم گفتمیراه بازگشت ب
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 موندم یمجسمه نشستم، خوب خونه م شد؟ از اول تا آخر مراسم مثل ی می آمدم، چی حاال من اگر نم-

  . کردمی نگاه مونیزیالاقل تلو
  

تا مراسم تموم بشه صد بار .  زبونش رو گرفتی جلونایچه عجب م:  توجه به من، رو به پدرم گفتی بمادرم
  . بزنهیمردم و زنده شدم مبادا حرف نامربوط

  
  . کرده بوددشیفکر کنم محمد تهد:  با خنده گفتپدرم

  
 خواستم زود یفردا قرار بود به دانشگاه بروم و م.  کردی خسته بودم و سرم درد مدم،یخواب شب زود آن

 ً هر روز کالس داشتم، چون مدت ترم کوتاه بود و بای گذراندن هفت واحد تقریبرا.  شومداریاز خواب ب
صبح . میگذاشت یگه وقت می دی دوبرابر کالس هادی شده را درس بدهند، بانیی تعی سر فصل هانکهی ایبرا

انگار از چهارشنبه به شمال رفته بودند و .  بودامدهی نیشاد. می دنبالم آمد و با هم به دانشگاه رفتالیزود، ل
 درس م،یسر کالس، از گرما کالفه بود.  راه را از تن به در نکرده بودی و هنوز خستگدهی رسروزیتازه د

استادش هم مرد .  و مهم رشته ما بودیی بناریروس ز از دیکی ، گسستهیساختمان ها.  بودی ً مهمبایتقر
 ی داد و اگه نمیتند تند درس م.  نداشتدنی جرات نفس کشی بود که سر کالسش کسیخشک و جد

 ی اداره من،ی داشت که توسط حسنی حل تمر،ی عادی کالس در ترم هانیا.  مشکل خودت بودیدیفهم
بالفاصله بعد .  شدی موضوع باعث حسرت من منیبود و ا ننی تمرحل ی از کالس هایشد، اما تابستان خبر

برنامه .  و مهم ما بودی که باز هم جزو دروس اصلمی داشتیگری کالس، کالس خسته کننده و مهم دنیاز ا
 اداره ی بود که کالسش را با خنده و شوخی و شوخمی خدا را شکر استادش مرد مالی ولشرفته،ی پیساز

 یگری که در محل دمی داشتکیزی فشگاهی را آزماماندهی واحد باقکی.  نبود کنندهراحت ناادی کرد زیم
هر .  اش بودی و آوارگی خانه به دوشنی دانشگاه آزاد همیرادهای انی از بزرگتریکی.  شدیبرگزار م

 باعث نی قرار داشت و همی و کارگاه در محل و مکان جداگانه اشگاهی ساختمان و هر آزماکیکالس در 
 کالس دو ساعته در هفته کی فقط شگاهیالبته خدا را شکر، آزما.  شدی و رفت و آمد بچه ها م دردسریکل

 در الی لم،ی خسته و گرسنه بودیبعد از تمام شدن کالسها، حساب. می کردی تحملش م،یبود که با هر بدبخت
  : کرد، گفتی را جمع ملشی وساکهیحال

  
  .ستی نی و احتماال ً از غذا خبرستی امروز مامانم ن-
  
  . ماۀ خونمی برایب:  را برداشتمفمیک
  

  … شهی خواد، اما مامانم نگران میدلم م:  تکان داد و گفتیسر
  
   هان؟،ی منشی خوب بهش زنگ بزن، بگو پ-
  

. آه از نهادم بلند شد.  افتادنی که چشمم به حسمی بوددهیهنوز به در نرس. می تکان داد و راه افتادیسر
.  چشم به در ساختمان دوخته بود،ی صندلکی ی رونیحس.  بودمدهینخوانده، خواب نماز ی از خستگشبید

 چه کار دی دانستم بای زد، نمیقلبم تند تند م. آهسته سر خم کرد.  من، چشمانش پر از خنده شددنیبا د
  از دانشگاهالی سر تکان دادم و با لشیبرا.  خودم همراهم بودنی کردم کاش ماشیکنم، در دلم آرزو م

  : با خنده گفتالی شدم لنی سوار ماشیوقت. میخارج شد
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  . گل از گلش شکفتدتی تا د… شدهی جدیلی خهی انگار قض-
  

  د؟ی چه کار کننی خوایحاال م:  دوباره گفتالی نزدم، لیحرف
  

 ها ی راحتنی کنم به ای فکر نم،ی شناسی منو که میمامان و بابا.  دونمیخودم هم نم:  تکان دادمیسر
  . بدنتیرضا

  
 گلرخ ی رفتند تا برارونی هم بلیبا خروج او، مامان و سه.  استراحت، رفتی آن روز بعد از ناهار و کمالیل

  . را از حفظ گرفتمنی تلفن را برداشتم و شماره حسیفور. رندیپارچه بگ
  
  .دییبفرما:  را برداشتی زنگ گوشنی اولبا
  

  .سالم:  گفتمآهسته
  

  ؟ی چطورسالم،:  شدی پر از شادشیصدا
  
  ؟ی تو چطور،ی مرس-
  
  کالسهات چطور بود؟.  خوبمیلی حاال خ-
  
  .حوصله ام سر رفت!  خشک و عصا قورت داده استیلی گسسته خیاضیاستاد ر!  مزخرف-
  

  … هم دارهیادیسواد ز.  استی زحمت کشیلی مرد خچارهی رو نکن، ببتشیمهتاب غ:  گفتی فورنیحس
  
  . همرام بودالیامروز نتونستم باهات حرف بزنم، ل.  کنمی نمبتی خوب، بچه مسلمون غیلی خ-
  

  . کنهی متی کفادنتی نداره، دیبیع: دی خندنیحس
  

  د؟یبله برون برادرت به کجا رس: دی پرسبعد
  

  . کننی عقد موری شهری آخرهایبرا.  تموم شدی و خوشریبه خ:  جواب گفتمدر
  
  ! سر منری دست راست برادرت ز-
  

   دونم؟ی هست و من نمیرخب: دمی پرسیعصبان
  

  .ستی نی خبرری حقیحسود خانم، به جز شما در زندگ:  را پر کردی گوشنی حسۀ قهقهیصدا
  .نمازم رو خوندم:  افتخار گفتمبا
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 حاال راستشو بگو …ی هستی دونم که تو دختر با اراده ای اهللا، مکیبار:  گفتزی آمقی تشوی با لحننیحس
  ؟ی نداشتیبعد از نماز احساس خوب

  
  . کرده امدای پی گاه قوهی تککیانگار .  راحت شدمیلیچرا، خ:  فکر کردمیکم
  

 منتها ما زه،ی و ناچفی ضعی گاه ما آدمهاهی تکشهی خدا همنطوره،یحتما ً هم:  پر از احترام شدنی حسلحن
  .می فهمینم
  

 راحت ینطوری ا،یا بش با پدر و مادرم آشنی جورکی خواد ی دلم میلی خن،یحس:  گفتمقه،ی از چند دقبعد
  . شه باهاشون حرف زدیتر م

  
 ی معذبم، هر بار با تو حرف میلی خینطوری ا… بکنم،ی بگیمن حاضرم هر کار:  کرد و گفتی فکرنیحس

  …ی تو به هر حال نامحرم… شمی کنم، بعدش پر از احساس گناه می و نگات منمتی بی مایزنم 
  
  .می کنی نمیبس کن، ما که کار:  گفتمظی غبا
  

   چطور بگم؟… کههی جورکی ام ی فقط من نوع زندگ…فقط.  نداشتمنیقصد توه:  مظلومانه گفتنیحس
  

 باال سر داشتم، یاگر بزرگتر…! پدر و مادرم رو حس نکرده بودمی خالی آنقدر جاچوقتیه: دی آه کشبعد
  . شدی معلوم مفمی گذاشتم و تکلی مشیپا پ

  
  ؟یدار رو نچکسی هیعنیحاال : دمی پرسآهسته

  
  … منو ندارهدنی عمه دارم که شوهرش چشم دکیچرا، فقط :  با بغض گفتنیحس

  
  …ی کس…ی دونم پدر بزرگ و مادر بزرگی چه م…یی عمو…یی دا…یخاله ا:  گفتمدی تردبا
  

  . گمی روز برات مکی.  داستانش مفصلهچکس،یه: دی دوباره آه کشنیحس
  
   هان؟…؟ی گی برام میک:  گفتماقی اشتبا
  

 داستان تلخ و پر از کی ست،ی نییای قشنگ و روی عجله نکن، از اون داستان هایلیخ:  با خنده گفتنیحس
  . شهی حالت گرفته مرتری د،ی بفهمرتری دیغمه، هر چ

  
   شد؟ی کارت چیراست: دمیپرس

  
   کدوم کار؟-
  
  . استخدام در دانشگاه… داده بودشنهادی بهت پی موسوی همون که آقا-
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 از حاال گفته ری غگهی وقت دکی من حاال فرق کرده، اگه طی خوب شرا…!آهان: دی کشیقی نفس عمنیحس
 شرکت کی دارم تو میمن تصم.  ندارهیی شغل حقوق باالنی خوب ا…اما حاال.  کردمیبود، معطل نم

  . روش فکر کنمدی هم داشتم، باشنهادی کار کنم، چند تا پیخصوص
  

  ؟یچه کار: دمیپرس
  

  . که درش مهارت دارمی تنها کار،یسینوبرنامه :  گفتیفور
  

   دانشگاه؟ی آیفردا م:  گوشم جا به جا کردمی را رویگوش
  

  .منهم واحد برداشتم.  آمی هر روز میآره، تا آخر ترم تابستان: دی خندنیحس
  
  نمت؟ی بی پس م-
  
  . آرهارم،ی اگه شانس ب-
  

  ؟ی کنفی تعر برامیی جامی بری آی مارم،ی بنیاگه فردا ماش: دمی پرسدودل
  

 یلیخ: سرانجام گفت. دی رسی به گوش نمیی صداش،ی نفس های جز صدایچند لحظه ا.  معذب شدنیحس
  .خوب

  
 سوز شده بود، می تلفن نل،ی عرق کرده بود و به قول سهیگوش.  کردمی صحبت، خداحافظی از کمبعد
.  بزرگ چشم دوختماطی حپرده را کنار زدم و به.  شدی مکیهوا کم کم داشت تار.  را گذاشتمیگوش

. دم شمانی که کرده بودم، پشیبعد از فکر»  پرهام را داشت؟تی موقعنی شد اگر حسی می چایخدا«
  :دمی از جا پرلی سهیبا صدا.  نبود بلکه پرهام بودنی حسگری پرهام بود، دی اگر جانیحس

  
  ! سالم، خانم مهندس-
  

   پول برق کم بشه؟ی خوای م؟ی موندیکیتو تارچرا :  بوددای در پیصورت خوشحالش از ال. برگشتم
  
  د؟ی کرددیخر.  نشدهکی تاریلیهنوز خ. لوس نشو:  حوصله گفتمیب

  
   ام چطوره؟قهی سلنی ببایآره، ب:  در را باز کرد و گفتلیسه
  
   مامان؟ای تو ۀقیسل:  خنده گفتمبا
  

  .دی خری می پرده اۀپارچ بود چند متر لی اگر به سهامرزه،یخدا پدر تو ب:  مادرم بلند شدیصدا
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 ی پر از بسته های ساک کاغذکی.  تخت نشستندی رولی مادرم چراغ اتاقم را روشن کرد و با سهبعد
 تو ی هم برانوی اا،یب:  براق به طرفم دراز کردی با کاغذ کادوی بسته الیسه.  تخت گذاشتندی روییکادو

  .گرفتم
  

  ؟ی کردبی شده دست تو جیچ:  باال انداختمییابرو
  

  ! نشدهمونی تا پشریبگ.  کننی می خوشحالن، ولخرجیلی خیناخن خشک ها فقط وقت: دی خندمادرم
  

 بود، بای و زمیرنگش مال.  در دستانم رها شدی آسمانی به رنگ آبیفی لطۀپارچ.  را گرفتم و باز کردمبسته
  . قشنگهیلی خیلی ممنون، خیلیخ: آهسته گفتم

  
  .قابل نداره:  لب گفتری زلیسه
  

  . چه مودب شدهلیآقا سه! ی ی ی یوِ:  بل گرفتمیفور
  
 خانم ی براشمی از ابربا،ی و زنی سنگۀ پارچکی. می و نگاه کردمی همه بسته ها را باز کرد،ی خنده و شوخبا

 ۀ از پارچراهنی قواره پکی ییبای زۀدر بست.  بوددهی خریی نوای آقای برای قواره کت و شلوارکی و یینوا
 رنگ هم ی از کرپ ماشبای زۀ پارچکی.  شده بوددهیچی گلرخ، پی براییموی به رنگ لی و آستریری شپوریگ

  . بوددهی مامان خریبرا
  
   نه؟،ی کردنایتمام پس اندازت رو خرج ا:  خنده گفتمبا
  

  .ی طال هم انقدر دست و دلباز باشدیخدا کنه تو خر:  ادامه دادمد،ی خندلیسه
  

  .ی کنی چه زود سوء استفاده م…!پررو! نمیبرو بب:  گفتی فورلیسه
  
  ! برداشتمبشی گه سوء استفاده، انگار پول طالها رو از جی منیهمچ! گدا:  گفتمی تظاهر به ناراحتبا
  

 تا آن وقت آنقدر پولدار بشه لی سهدیشا.  موندهی کلدنیتا طال خر. دیحاال دعوا نکن:  با خنده گفتمادرم
  . همه بخرهیکه برا

  
  :ن برادرم نگاه کردم و از ته دل گفتم صورت نگرابه
  
  .ی که خوشبخت بشی اله-
  

    )17فصل (  
  
اواخر ماه !  عالمت سوالکی دنیمثل د.  صورتش، حس کنمدنی بدون دی توانستم تعجب مادرم را حتیم

ما با  شد، ای فراموش م،ی تنبلای ی از خستگیالبته گاه.  ً به خواندن نماز عادت کرده بودمبایبود و من تقر
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 کردم که دفعه ی کرد، حواسم را جمع می که بعد از قضا شدن نمازم درونم را پر مدیاحساس گناه شد
بعد از . آن روز در حال خواندن نماز مغرب و عشاء بودم که مادرم در اتاقم را باز کرد. دیای نشی پیبعد

ز را دادم، برگشتم و به صورت  نمازم تمام شد و سالم نمایوقت. چند لحظه، در سکوت در را دوباره بست
با .  آمده امخی مرۀ کرد که انگار از کری مرا نگاه می تخت نشسته بود و طوریرو. متعجبش نگاه کردم

  د؟یکارم داشت: دمیخنده پرس
  

  ؟ی تا حاال نماز خون شدیتو از ک:  تکان دادیسر
  

   داره؟یاشکال: دمی پرسیجد
  

خوش به حالت !  هم خوبهیلی نداره، خی معلومه که اشکاله؟یرف چه حنینه، ا:  آشکارا دستپاچه شدمادرم
  .ی داری قوۀکه اراد

  
 خوبه، شما هم اگه یلیاحساس آرامش بعدش خ.  شهی بعد عادت میاولش سخته ول:  گفتممتی مالبا

  .ی تونی میبخوا
  

  .دی آیرم در م نماز قضا بخونم، پددیمن اگه بخوام نماز بخونم، تا صد سال با:  گفتی شوخمهی نمادرم
  

 ی کالس دارنمی خوام ببی منجا،ی آد ای آخر هفته میناز:  موضوع بحث را عوض کند، گفتنکهی ای برابعد
   نه؟ای
  

 خواد ی می چی حاال برا… ندارمیبعدش کار.  دارمشگاهیپنجشنبه فقط صبح آزما:  کردم و گفتمیفکر
  اد؟یب

  
 ی سراغ داره می که هر دختر خوبنهی اره،ی زن بگ کوروشی خواد برایم.  تودنی دیبرا: دی خندمادرم

  . و آقاست، وضعش هم خوبهافهی خوش قیلیپسرش خ. نهی بیره م
  
  .ستمیمن خارج برو ن:  حوصله گفتمیب

  
 جوابش را نشنوم، آب حمام را با نکهی ای توجه به حضور مادرم، وارد حمام شدم و برای را باز کردم و بدر

صحبتمان کوتاه و مختصر .  بودشی در صدایادی تلفن کردم، غم زنی به حسیتآن شب وق. فشار باز کردم
 را وادار کنم، نی حسشدم را گذاشتم مصمم یبعد از آنکه گوش.  حوصله نداشتادی زنیشد، چون انگار حس

 گرفتم سر کالس نروم و می تصمم،یفردا سه شنبه بود و کالس داشت.  صحبت کندمی خانواده اش براۀدربار
 ی منی بودم و در ضمن دلم به حال حسی در حال خفگیاز کنجکاو.  را مجبور کنم حرف بزندنیحس

:  کنم، در دل گفتمهی ام را توجیفضول حس نکهی ایبعد برا.  درد و دل نداشتی را براچکسیسوخت که ه
  »!  را بدانمزی همه چدی بام،ی ازدواج کنمیاگر بخواه« 
  

  : زدمبیبعد به خودم نه.  به لرزه در آمدجانی از همیپا شدن، دست و داری زود به محض بصبح
  
  …ی گرفتمی چته؟ خوبه فقط خودت تصم-
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مادر هنوز خواب .  مادرم را برداشتمنی ماشچی کردم آرام باشم، در آرامش صبحانه خوردم و سوئی سعبعد

 در آپارتمان باز شد و یورف. ستادمی اال،ی در خانه لیجلو.  رفته بودندرونی قبل از من، بلیبود و پدر و سه
  :دی پرسیبعد از سالم و احوالپرس.  شدنی سوار ماشالیل
  
  .ی هستی جورکی … چته؟-
  

  !یی خوام برم جای آم، می من امروز سر کالس نمالیل:  کردم، مردد گفتمنگاهش
  

  ن؟یبا حس:  گفتیفور
  

   ها؟ی کنی دهن لقی موقع به مامانم زنگ نزنکیتو :  را تکان دادمسرم
  

   تو رو کردم؟ی جاسوسیمن ک:  گفتریدلگ
  

  !ی ندی موقع سوتکی گم ی م،ی کنی می که تو جاسوسستی ننیمنظورم ا. ناراحت نشو: دمیخند
  

 موقع کی.  شهی کارا باعث دردسر منی ا،ی خریلی تو خی زنم، ولیمن زنگ نم:  تکان داد و گفتیسر
  ! شه هایم بد یلی خی طورنی ا…نه،ی ببی دونم کسی چه مرنت،یبگ
  

  .خودم حواسم هست. تو نگران نباش:  گفتمیفور
  

 ارمی بی شادی برای کردم بهانه ای راه، سعیتو.  را هم سوار کردم و به سمت دانشگاه حرکت کردمیشاد
 زدم و آنقدر یضی دانشگاه، خودم را به مرکیباالخره نزد.  نباشدبی عجشی برایلی سر کالس خبتمیتا غ

 زنگ ی باشد شادواظب گفتم که مالی به لیدر فرصت.  هم، باورش شدالی لیه که حت کنیگفتم دلم درد م
 دوستانم سرکالس رفتند من به طرف یبعد وقت.  را خراب کندزی و همه چی احوالپرسینزند خانه مان برا

دفتر در .  چرخاندم، آه از نهادم بلند شدنیی را به طرف پارهی دستگیوقت.  راهم را کج کردمیدفتر فرهنگ
 ی آمدم کسرونیاز ساختمان که ب. دی خندی مبهم الیحاال مجبور بودم بروم سر کالس، چقدر ل. قفل بود
به طرف .  را داشته باشدکهای هوس پنچر کردن الستنی باز شرودمیناگهان ترس.  بودستادهی انمیکنار ماش

.  نداردی اصالً ترم تابستاننیو افتاد که شرادمی نی ماشکی به نزددنی شتاب گرفتم، همزمان با رسنیماش
با .  بود؟ سالم کردمنجایپس ا.  شدیقلبم پر از شاد.  کندی داده و نگاهم مهی که به در تکدمی را دنیحس

  ؟یسالم، کجا رفت: خنده جوابم را داد
  
  . دنبال تو-
  

  ؟ی کنی چه کار منجایا: دمی پرسدم،یمنهم خند. دی به قهقهه خندنیحس
  
  . دنبال تومنهم:  خنده گفتبا
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:  گفتمیپس از مدت. میدر طول راه هر دو ساکت بود.  هم سوار شد و من حرکت کردمنی شدم، حسسوار
  .ی کنفی رو برام تعرزی همه چدی امروز بانیحس

  
.  هم بودفی مردانه بود، ظرنکهی رغم ایصورتش عل. چشمانش پر از غم بود.  نگاهم کردنی غمگنیحس

  . کنمی مفی برات تعری، هر وقت بخوا ندارمیمن حرف: آهسته گفت
  

  م؟ی کجا بر… امروزنیهم:  گفتمیفور
  

 خواد ی دلم م،ینی منو ببی خوبه که تو محل زندگیلی من، خۀ خونمی برایب:  فکر کرد وگفتی کمنیحس
  .ی رو بدونزیهمه چ

  
  …یعنی … مطمئن باش کهی خودته، وللیالبته م:  گفتد،ی را در نگاهم ددی تردیوقت

  
 ی توانست به راحتی حرفها را نمنی محجوب بود و ساده تریلی پسرها، خیۀ با بقسهیدر مقا.  ام گرفتهخند

 کم دودل هستم به خاطر در کی اگه …من به تو اعتماد دارم:  راحتش کنم، گفتمنکهی ایبرا. بر زبان آورد
  … خوامینم.  هاستهیو همسا

  
   نکنم؟دای بعدا ً شوهر پیترس ی مارن؟ی برام حرف در بی خواینم: دی خندنیحس

  
  . رفته کجا بودادمی.  آدرس بده…لوس نشو: دوباره گفتم.  ام گرفتخنده

  
  .یری بگادی کشه تا ی طول میلی خ،یستی طرفها رو بلد ننی نرفته، تو اصال ً اادتینه :  شدنی غمگدوباره

  
نستم پدر و مادرم را انتخاب  تواینه من م. ستی وضع مقصر ننی در اچکسیه! نیبب:  نگاهش کردمآزرده

  ؟ی زنی به من طعنه می هی چیکنم و نه تو، پس برا
  

 تو نکهینگران ا. من فقط نگرانم. خدا از من نگذره اگر قصد طعنه زدن داشته باشم:  گفتی با مهرباننیحس
  .. ات بشمی نکنه من باعث خراب شدن زندگنکهی ا…یای کنار بطی شرانی با اینتون

  
.  شدمانی جرنی من با چشم باز وارد ا،یتو هم منو گول نزد. ستمی من بچه نن،یحس: م حوصله گفتیب

  . من نگران نباشیعواقبش هم به خودم مربوطه، آنقدر برا
  

  : به کوچه اشاره کردنی حسم،یدی سر کوچه شان رسیوقت
  
  . سر کوچه پارک کننی همکه،ی تنگ و باریلی کوچه خنی مهتاب، انی بب-
  
خانه .  گسترده بودمی جلویکی و تارکیکوچه بار.  را زدمنی ماشری و دزدگستادمی اییا جا چون و چریب

 ی درست از وسط کوچه میکی باریجو.  کهنه بودندیلی خیلی طبقه و خکیها بر عکس آن باالها، اکثرا ً 
ات و  میش حبابهای که جا به جا روی سبز رنگیی آب، پس آّب رختشوی آب، به جای جوانیگذشت، در م

 دلتنگ با حرکت آب، جا به ،ی پاره ایکی آب، توپ پالستیوسط جو.  داشتانیبد رنگ جمع شده بود، جر
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 ی شهر فرق میۀ کوچه با بقنیانگار آسمان ا.  بودکی بود، اما کوچه تاریبا آنکه هوا آفتاب.  شدیجا م
 ی مختلفی اسامی مشکیاسپر با وارهاید یرو.  و پوسته پوسته شده بودختهیرنگ درها جا به جا ر. کرد

 جاها هم آنقدر خط یبعض» .  بندی کله، سرور همه جواد خالی اشکان باه،ی سیاب« : نوشته شده بود مثل
 تنه درخت، ی بود و مثل حلقه هافی خانه ها دوده گرفته و کثینما.  شده بود که قابل خواندن نبودیخط

سرانجام در اواسط کوچه، . ن و برف آمده است بار باراند رد ناودان، مشخص کرد چی شد از رویم
 در باز شد، یبعد وقت.  تو ذوقم خوردیلیرنگ در خ. ستادی ای رنگی اروزهی در کوچک و فی جلونیحس

 اط،ی از حیگوشه ا.  شدداری از دوده پداهی کوچک و ساطی حکی می روشیپ.  جا خوردمشتری و بشتریب
 رنگ به شکل شش ی حوض کوچک و آبکی اطیوسط ح. بود حمام قابلش قرار داشت و درست مییدستشو

 درخت توت ریچون درست ز.  خشک توت بودی از آب و پر از برگ هایحوض، خال.  قرار داشتیضلع
 و دو بوته دی مروارۀ درخت خرمالو و دو درختچکی درخت توت بزرگ، کی عالوه بر اطیدر ح. قرار داشت

 پر از خار و اطیسطح ح.  رفتندی میموش شده، رو به خشک شان فراهمه یخرزهره هم وجود داشت، ول
 ی بی بزرگ از خرت و پرت هاۀ کومکی ،ی ورودی پله هاکی نزدیگوشه ا. خاشاک و برگ خشک شده بود

 کوتاه و ۀاز دو پل.  گرفتی قرار متی رویبعد ساختمان کهنه جلو. مصرف و شکسته و زنگ زده قرار داشت
 وارد نیپشت سر حس. دی کشی انتظارت را می شش ضلعی هاشهی با شیمی قدی در،ی رفتیمشکسته که باال 

 از درها مربوط به یکی.  بودمی روی که سه در، در آن قرار داشت، جلوکی دراز و بارییراهرو. شدم
 و ب و قابلمه و بشقاگی داشت و پر از دیسقف کوتاه.  شدی بود که به عنوان آشپزخانه استفاده میدخمه ا

 شد که ی از درها به دو اتاق تو در تو باز میکی.  توجه، همه جا پراکنده بودی بود که بی آشپزلیا وسگرید
.  خوابی اتاق کوچک و ساده بود، براکی هم مربوط به گریآن در د.  شدیبه عنوان مهمانخانه استفاده م

. ا خفه و دم کرده بودهو.  کردوشن در مهمانخانه را باز کرد، اول خودش وارد شد و چراغ ها را رنیحس
 داشت، بزرگتر و اطی رو به حیی که پنجره هایاتاق عقب.  شدیاتاق کوچک با در از اتاق بزرگتر جدا م

 ی ملی اندکش را تشکلی وسا،ی گازی بخارکی نقش ترنج و ی فرش الککی قرمز و یچند پشت.  بودرینورگ
 زی مکی ی رویمی قدونیزی تلویشه ادر گو.  بودنی حسی اصلیاتاق کوچکتر انگار محل زندگ. داد

کنار رختخوابها کمد .  از اتاق هم، رختخواب تا سقف تلنبار شده بودیدر گوشه ا. کوچک، قرار داشت
 سماور کی ون،یزیکنار تلو. دی را دنی حسلی شد کتابها و وسای در بازش، می قرار داشت که از الیکوچک

 و یتلفن مشک.  شده بوددهی ًنخ نما و پوسبای فرش اتاق تقر. برق بودبه ،ینی رنگ و رو رفته درون سیبرق
.  کنمهی آورد تا به آن تکمی برای بالش بزرگنی نشستم، حسیوقت.  بودنی زمی روفاتی بدون تشر،یمیقد

 کی.  شدمرهی دود زده خیوارهای به داری اختیب. اوردی خوردن بی برایزی رفت تا چرونیبعد از اتاق ب
و ) ع (ی پوستر بزرگ از حضرت علکی.  به خواب رفته بودمی چهار و نی که رویمی و قدختیدرساعت ب

 دی بود که حدس زدم باشانی با بچه های از زن و مردی هم عکسگری دواری دی، رو »کادیو ان «  قاب کی
 رنگ ان در گذر زمی بود، ولی رنگیعکس زمان. ستادمیبلند شدم و مقابل عکس ا.  باشندنی حسنیوالد

.  بودنینگاهش همان نگاه معصوم حس. صورت زن جوان، بشاش و خوشحال بود.  و زرد شده بودهدیپر
 یموها.  نافذ بودی قد بلند با نگاهی لبخند محو، شوهرش مردکی داشت با ی نازک و دماغ عقابیابروها

 ساله، در زده، چهاردهی ً سبای بود تقرستادهی ایکنارش پسر جوان.  داشتی پرپشتیلهای و سبیسرش مشک
 آنها دو یجلو.  پشت لبش بودی تنُکی نداشت و موشیر.  استنی که حسدی فهمی مینگاه اول هر کس

 مثل مادرشان شانیصورتها.  بودندستادهی اد،ی سفی های شکل و جوراب شلوارکی ی هاراهنیدختر با پ
اختالف . وشش، بسته بود کنار دو گن را با روباشی داشت و کوچکتره موهادی سفیدختر بزرگتر روسر. بود
.  بود وارد شدخی شربت که پر از یوانی با لنیبه محض نشستن دوباره ام، حس.  نبودادی شان با هم زیسن

  : را برداشتم و گفتموانی را مخلوط کرده، لمویمعلوم بود که شربت آماده نداشته و خودش شکر و آبل
  
  .امدمی که نی مهمونن،ی بشای ب-
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  :با حسرت گفت.  کردهیو به رختخوابها تک نشست مقابلم نیحس

  
  . کشهی انتظارت رو نمی و قشنگییای روزی چچی کنم؟ هی می من کجا زندگیدید!  خوب-
  
  !به جز تو:  جسارت گفتمبا
  

:  عوض شود گفتمشی حال و هوانکهی ایبرا. رانداختی سرخ شد و سر به زشیگونه ها.  خوردکهی آَشکارا
  … پر از برگ شدهاطی ح؟ی کنی نمزشی چرا تمفه،ی کثیلی خنکهی جز ا نداره بهیبی عچی هنجایا

  
 مربوط لشی دلنی ره، دومی است که دست و دلم اصال ً به کار نمنی اولش الیدل:  سرش را تکان دادنیحس

 گذره که ی افتم و انقدر بهم سخت می به حال مرگ میکی تحرنیبا کوچکتر.  ام استهیبه وضع بد ر
  ! گرد و خاک هوا نکنمی کنم ولی کثافت زندگ دم توی محیترج

  
  . ات هم ضرر دارهی بده، اصال ً واسه سالمتیلی خینجوریا.  کنمی مزیخوب من تم:  ته دل گفتماز
  

 کردم یاحساس م.  زدی شربت، به هم موانیسکوت اتاق را فقط گردش قاشق در ل.  نگفتیزی چنیحس
 شده بود، رهی که به مقابلش خنیبه حس.  زدیدلم شور م.  شده استری پشتم سرازۀری عرق از تیدانه ها

 تو ن،یحس: گفتم متیبا مال.  دادی اش را نشان می رخ جذابش، ناراحتمین.  بودنینگاهش غمگ. نگاه کردم
  .حرف بزن. زی رو تو خودت نرزی آنقدر همه چ،ی حرف بزندیبا
  

  : شد، گفتی مدهی که به زحمت شنیی را برگرداند و نگاهم کرد، با صداسرش
  
 یول.  شهی تموم نمینی بشنجای هفته اکی مهتاب انقدر حرف دارم که اگه … کرد؟ی فکرش رو می ک-

 رو زیتو هم اصرار نکن همه چ.  گمی قابل تحملش رو برات می بهت عالقه دارم فقط قسمتهایلیچون خ
   خوب؟،یبدون

  
  . رو بدونمزیمه چ خواد در مورد تو هی من دلم میول:  تکان دادم و گفتمیسر

  
 شده مانیانگار پش. دی بعد با سرعت دستش را پس کشی آهسته دستش را به سمتم دراز کرد، ولنیحس

  . جا به جا شدشی و در جادی کشیآه. باشد
  

    )18فصل (  
  

پدرم کارمند بانک و مرد زحمتکشی بود دایم در تالش بود که مبادا .  خانواده ای معتقد به دنیا آمدم در
دغدغه همیشگی اش این بود که مبادا پول حرام وارد زندگی . نواده اش در رنج و عذاب زندگیی کنندخا

مادرم هم .  نمی داد امدر هر کاری این مورد را در نظر داشت و تا مطمئن نمی شد کاری انج. اش شود
ا مقدم بر خودش همیشه ما ر. زن مظلوم و ساده ای بود که منتهای آرزوش رضایت شوهر و بچه هایش بود

در همه چیز اول بچه . می دانست تا مطمئن نمی شد که شوهر و به هایش سیر شده اند غذا نمی کشید
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 روی حرف پدرم حتی در صورت کههایش را در نظر می گرفت بعد خودش را هیچوقت یادم نمی آید 
هیچوقت جا نمی افتاد البته کلمه آقا . پدرم را آقا یا رحیم آقا صدا می کرد. عدم توافق حرفی زده باشد

البته اسم مادرم سرور . پدرم هم همیشه احترامش را داشت و حاج خانوم یا سوری خانم صدایش می زد
 و به اصطالح دست راست و چپم را شناختم متوجه دموقتی کمی بزرگ ش. بود که پدرم مخففش کرده بود

کمک حال پدر و مادرم باشم حاال یا کار سختی شرایط زندگی مان شدم و از همان بچگی سعی می کردم 
می فهمیدم پدرم چه قدر زحمت می کشد تا . می کردم یا سعی می کردم خواسته های نا بجا نداشته باشم

 و مادرم چقدر قناعت می کند تا بچه هایش حداقل در خوراک کم و دخرج سر برج ما را سر و سامان ده
من بچه بزرگ خانه بودم خواهرم مرضیه با من چهار .  نبودندکسر نداشته باشند ولی باز هم کامال موفق

هر دو دخترهای ساکت و خجولی . سال تفاوت سنی داشت و زهرا تقریبا یکسال و نیم از مرضیه کوچکتر بود
از وقتی یادم می آد تو همین خونه زندگی می .  بازی های کودکانه خودشان قانع بودندهبودند که ب

البته سر همین آلونک هم کالی بگو و مگو و .  پدرم بود که از پدرش به او رسیده بوداین خونه ارث. کردیم
 یک درپدرم یک برادر و دو خواهر داشت که برادرش در همان سنین جوانی . اختالف پیش آمده بود

تصادف مشین فوت کرده بود و یکی از خواهرانش هم اوایل انقالب ازدواج کرده بود و با شوهر و 
می ماند فقط یک خواهر به نام راحله که شوهر فوق العاده بد اخالق و . نش مقیم خارج شده بودندفرزندا

 و آزار عمه ام می کند یتدر همان سالهایی که این خانه به پدرم رسید سریع شروع به اذ. متوقعی داشت 
 کنایه زد و عمه ام را خالصه آنقدر رفت و نیش و. که اال و بال باید سهم تو رو بدم بعد توش زندگی کنن

البته چند . اذیت کرد تا پدرم با هزار بدبختی پولی جور کرد و سهم عمه رو ازش خرید و قال قضیه رو کند
سال بعد دوباره سر و صدای آقای شمس در آمد که سر ما کاله گذاشته اند و سهم عمه خیلی بیشتر اینها 

 می زد و هزار دروغ به هم می بافت این شد که هر جا مینشست پشت سر بابام حرف. قیمت داشته است
کمک کم رفت و آمد مان با هم قطع شد و عمه ام هم به خاطر بچه هایش زندگی اش را به رفت و آمد با 

  .تنها برادرش ترجیح داد
  

مادرم یک خواهر . اخالق پدرم طوری بود که زیاد اهل معاشرت نبود.  و آمد ما هم خیلی محدود بودرفت
رادر داشت که همه از خودش بزرگتر بودند و صاحب نگی و فرزند گاهی با خاله ها و دایی ها رفت و دو ب

با اینکه زیاد وقت نداشت . اصوال همه چیز در خانه ما باید طق قوانین پدرم پیش می فت. و آمد می کردیم
جواب مادرم که می دیکته ام را خودش می گفت در . اما تمام تکالیف مدرسه مرا با دقت نگاه می کرد

خواست کمتر مته به خشخاش بگذارد می گفت این بچه سرمایه نداره پارتی هم نداره می مونه یک 
 این طرز تفکر پدر من همیشه در بهتریم با. اگه این رو هم نداشته باشه کالهش پس معرکه است! تحصیالت 

اما .  پدرم با کمال میل خرج میکردبعدها کالسهای تقویتی و خارج از مدرسه. مدارس شهر درس خواندم 
. من از همان سالهای اولیه دبستان یاد گرفتم که روی پای خودم بایستم. با هزار بدبختی و مکافات

 تحصیلی پول جمع می کردم خیلی هم از این کار خوشحال سالتابستانها همیشه کار می کردم و برای 
. هر سال برای تنوع یک کار می کردم .  بودبودم چون کمک کوچکی مثل این هم برای پدرم غنیمت

یکسال رفتم بازار جوجه یک روزه خریدم و بعد آوردم تو همین کوچه توی یک کارتن بزرگ ریختم و به 
یک یخدان چوب پنبه ای خریده بودم و تمام نوشابه .  و بستنی فروختمبهیکسال هم نوشا. بچه ها فروختم

عصرها توی اون زمین باالیی که االن . روش رو هم یخ پر کرده بودمها و بستنی ها رو توش گذاشته بودم 
خالصه هر سال . پارک شده بچه ها فوتبال بازی می کردند بعد از بازی همه مشتری پر و پا قرص من بودند

احساس افتخاری که موقع . کاری می کردم و پولهایم را با کمال خساست پس انداز می کردم ستونتاب
وقتی کمی . تحریر برای سال تحصیلی جدید بهم دست می داد با دنیا برابری می کردخرید لوازم ال

بزرگتر شدم دیگر دست فروشی نمی کردم و در یک مغازه کتاب فروشی که آشنای پدرم بود کار می 
این کار برایم مثل اقامت در بهشت بود چون عالقه زیادی به خواندن کتاب داشتم و به دلیل . کردم
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تابستان ها در آن مغازه فقط در حال . ادی قدرت خرید هیچ کتابی به جز درسی نداشتممشکالت م
  .خواندن بودم حتی جواب مشتری را هم در حال خواندن می دادم

  
رضا و علی این .  اولین سالهای دبستان با دو نفر از بهترین آدمهایی که می توانی تصور کنی دوست شدماز

ه دار شد که هرسال تالش زیادی می کردیم که در یک کالس و روی یک دوستی اینقدر صمیمانه و ریش
مادر و پدرم هم . مثل کنه بهم می چسبیدیم و من تازه فهمیدم داشتن برادر چه نعمتی است. نیمکت باشیم

رضا و علی را دوست داشتند پدرم عادت داشت از سر کار که به خانه می آمد می نشست و مراهم 
اگر به اسم جدیدی به عنوان دوست اشاره . و ازسیر تا پیاز مدرسه را از من می پرسیدروبرویش می نشاند 

وقتی هم این کار را می کردم .  آشنا شوداومی کردم اصرار می کرد تا دوستم را به منزل دعوت کنم تا با 
مرا به پدرم ا دقت کنار دوست جدیدم می نشست و از جد و آبادش می پرسید بعد وقتی مهمان می رفت 

  :کناری می کشاند و در مورد دوست جدیدم اظهر نظر می کرد در مورد بهرام گفته بود 
  
  . این آدم اصال ارزش دوستی رو نداره بهتره از همین حاال دورش خط بکشی-
  
این دو تا بچه از خودت هم بهتر هستند هم خانواده دارن هم با تربیت :  در مورد رضا و علی می گفت و

  .ولشان نکن
  
پدرم در هر مسئله ای که بچه هایش مربوط می شد همین قدر .  من ولشان نکردم تا همین امروز و

مرضیه و زهرا که زیاد دوستی نداشتند و بیشتر با خودشان بازی و گفتگو می کردند البته . وسواسی بود
 البته به من هم دکشیپدرم به دخترهایش خیلی احترام می گذاشت و نازشان را می . هردو عزیز پدر بودند

آن وقت بحبوحه جنگ و جبهه . هیچوقت بی احترامی نکرد ولی خیلی هم لی لی به الالیم نمی گذاشت
آن سالها دوران راهنمایی را پشت . بود و من و دوستانم همیشه در حسرت رفتن به جبهه به سر می بردیم

 چه می کنیم و چه بالهایی که جبههیم سر می گذاشتیم و هر روز کلی رجز خوانی می کردیم که اگر برو
  .البته اینها فقط الف و گزاف بود و ما هنوز اجازه رفتن به جبهه را نداشتیم. سر دشمن نمی آوریم 

  
  : وقت در خانه این بحث پیش می امد مادرم با بغض می گفت هر
  
  .… حسین تو تنها پسر ماهستی مبادا -
  

  فها یعنی چه ؟ یعنی بقیه به جای ما بمیرن که به ما بد نگذره ؟سوری این حر:  پدرم بهش می توپید بعد
  

تو هنوز بچه ای جنگ که بچه بازی نیست :  بی صدا اشک می ریخت و پدرم قاطعانه به من می گفت مادرم
  !باید بتونی حداقل تفنگ دستت بگیری و از لگد تفنگ جنب نخوری

  
البته تقریبا .  کم کم خط فکری ام جهت می گرفت با ورود به دبیرستان.  خیال مادرم را راحت کردو

هر سه ی ما چه من چه خواهرانم نماز می . شخصیت من در خانه و توسط پدر و مادرم ساخته شده بود
 و در دسته ها مماه محرم هر سال با پدرم به تکیه محل می رفت. خواندیم و ماه رمضان روزه می گرفتیم

نه فقط یک دنباله . ستان این انتخاب اگاهانه و از روی فکر و تشخیص بودسینه و زنجیر می زدماما در دبیر
  .روی و اطاعت محض 
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شرط ورود به این .  کای دوندگی و تالش در امتحان ورودی یکی از بهترین دبیرستانها قبول شدیمبا
سال تقریبا قوانین سخت و نظامی اش باعث می شد که هر . دبیرستان سادگی و رعایت موازین اسالمی بود

 مکان جا اینصد در صد قبولی در کنکور سراری بدهد و همین بیشتر باعث می شد که خودمان را در 
درسها سخت . هم من هم علی و رضا در رشته ریاضی ثبت نام کردیم و باز هم در یک نیمکت نشستیم. بدهیم

از صبح تا بعد . دنبال می شدبود و کالسهای تست زنی و فوق العاده از همان سال های اول سفت و سخت 
 بهترین نمرات و سعی و تالش باسال اول . از ظهر گاهی تا شب در مدرسه بودیم و درس می خواندیم

در ابتدای سال تحصلی جدید رضا . تابستان هم به کار و پول جمع کردن گذراندم. زیادمان به پایان رسید
مان و با هوش قد و هیکل متوسطی داشت با یک با ای.رضا پسر خیلی خوبی بود. زمزمه رفتن سر داد 

رضا همیشه در حال بحث و گفتگو با .  بودهوشیارصورت سبزه و یک جفت چشم سیاه و مشتاق که همیشه 
حال فرقی نمی کرد با سال باالیی ها باشد یا با معلمان اما همیشه در مورد سیاست روز و . یک عده بود

اوایل سال . آن سالها هم با همین روحیه شروع کرد . نه ارائه می داداوضاع دنیا اظهار نظرهای کارشناسا
  !بچه ها من میخوام برم :  و علی نشسته و به سادگی گفت ندر یک زنگ تفریح کنار م

  
   تعجب پرسیدم کجا می خوای بری ؟با
  

  .جبهه :  نگاهی به من انداخت و گفت رضا
  

  :علی مشتاقانه پرسید .  مان جدا کرد کلمه ساده من و علی را از دنیای بچه گیهمین
  
   بابات اجازه داد ؟-
  

  .به هر قیمتی شده میرم. ولی من تصمیم خودمو گرفتم . نمی دونم هنوز بهش نگفتم :  سری تکان داد رضا
  
  حاال چطور شد یکهو به فکر رفتن افتادی ؟:  بهت گفتم با
  

 هیچوقت فرصت نکنم از مملکتم دفاع کنم دیگه چون ممکنه جنگ تموم بشه و من دیگه:  با حرارت گفترضا
  .وقتشه که ما هم بریم االن به مااحتیاج دارن

  
  پس درست چی میشه ؟:  خجوالنه پرسید علی

  
هر . پسر عباس اقا االن سه ساله داره می ره جبهه و می آد . متفرقه امتحان می دم:  فوری جواب داد رضا

  . ره دفعه می آد امتحان می ده و دوباره می
  حجت ؟:  با تعجب پرسید علی

  
خیلی . آره چند شب پیش دیدمش امده بود مرخصی تا امتحان بده داره دیپلم میگیره :  سر تکان داد رضا

  .کاش شما هم بودید می شنیدید. از اون ور تعریف می کرد
  

تلویزیون و رادیو اواسط سال تحصیلی بود که از .  روز گذشت و این فکر در سر هر سه مان ریشه دواندآن
قرار شد تمام داوطلبین به مساجد محل بروند برای ثبت . برای یک عملیات بزرگ در خواست نیرو کردند 
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 به طرف در خانه راه وکتش را برداشت . من هم پیش پدرم رفتم و ازش خواستم با هم صحبت کنیم . نام
  پس باالخره نوبت تو شد؟: زیر لب گفت . افتاد 

  
. ش توضیح دادم که علی و رضا هم می خواهند بروند و من هم می خواهم همراهشان بروم راه برایدر

حسین چرا می خوای : وقتی حرفم تمام شد پرسید . دربارهشرایط تحصیلی وامتحان هم برایش شرح دادم 
  بری ؟ فقط به خاطر اینکه دوستات دارن میرن ؟

  
بیشتر برای اینه که من هم سهمی در این دفاع . ست فقط این دلیلش نی:  لحظه ای فکر کرم و گفتم چند

دلم می خواد منم کمکی کرده باشم حتی اگر پشت جبهه و درحد واکس زدن کفش بچه ها . داشته باشم 
  .باشه

  
  .من حرفی ندارم:  سری تکان داد و گفت پدرم

  
  . نمیتونمحسین خودت باید به مادرت بگی من: با بغض گفت .  شادی بغلش کردم وبوسیدمش با
  

بعد هر دو با هم دنبال رضا . پدر اوهم رضایت داده بود .  کردم و با سرعت دم در خانه علی اینها رفتقبول
قرار گذاشتیم فردا صبح اول وقت به مسجد . پدر او هم پس از کلی داد و فریاد راضی شده بود . رفتیم 

  .برویم و ثبت نام کنیم
  

حاج آقا خلج . توی صف ایستادیم تا نوبتمان شد. معیت موج میزد زود وقتی جلوی مسجد رسیدیم جصبح
  :ما را می شناخت با دیدنمان خندید و گفت 

  
   پس باال خره باباهاتون رو راضی کردید ها ؟-
  

 را نوشت و مدارکمان را گرفت بعدگفت ک عصری از باباتون می پرسم ببینم رضایت نامه ها واقعیه اسممان
  یا نه؟

  
ممکن بود چند روز بعد از ثبت . دل تو دلمان نبود که کی اعزام می شویم . ر کالس رفتیم خوشحای سبا

جالب اینجا بود که هیچکدام هنوز به مادرانمان نگفته . نام اعزاممان کنند ممکن بود چند ماه طول بکشد
  .من همین امروز بهش می گم : علی که با شهامت می گفت . بودیم 

  
اینطوری حرص و جوش . هر وقت قرار شد اعزامم کنند چند روز قبلش بهش می گم: د  رضا با فکر تر بواما

  .بیخود نمی خوره
  

تااینکه . تب و تابمان داشت فروکش می کرد و هنوز خبری از اعزام ما نبود .  با این راه موافق بودممنهم
خوب شد دیدمتون :  گفت با دیدنمان به طرفمان آمد و. یک ماه بعد حاج اقا خلج رو توی مسجد دیدیم 

  . بعد اعزام می شوید جبهه داول یک دوره اموزشی و کار با اسلحه داری. برای دو روز بعد اماده باشید 
  
با هم . هر سه مان تا اخر شب با هم حرف میزدیم و شادی می کردیم .  خوشحالی در حال انفجار بودیماز

  .قرار گذاشتیم هر طوری هست با هم بمانیم
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مادرم در آشپزخانه . هیچوقت آن شب یادم نمی رود. شب تصمیم گرفتیم به مادرانمان اطالع بدهیم  همان

صدایش کردم . مرضیه گوشه ای نشسته بود و داشت سبزی پاک می کرد . بود و داشت غذا درست می کرد 
. هاش کار دارم با طبا زحمت زیاد گفتم بیاد حی. دلم نمی امد بهش بگم . برگشت و با محبت نگاهم کرد

مامان : روی پله نشستم و گفتم . فوری زهر صدا کرد و قشق را داد دستش بعد پشت سر من امد توی حیاط 
  .می خواستم یک چیزی بهت بگم

  
  چی شده ؟:  هول و ترس پرسید با
  
یم هیچی نشده من و رضا و علی با هم اسم نوشتیم برای جبهه پس فردا هم باید بر:  صدایی خفه گفتم با

  .برای اموزش
  

: دستپاچهگفتم . همانجا روی زمین نشست .  رنگش مثل گچ سفید شد و لبانش شروع به لرزیدن کردیکهو
  …. می ریم برای آموزش. مامان فعال جایی نمی ریم 

  
  بعدش چی ؟:  با بغض گفت مادرم

  
شدم و از در بیرون امدم اهسته بلند . صدای هق هق سوزناک مادرم غذابم می داد.  را پایین انداختم سرم

انها هم به مادرانشان گفته . کمی توی کوچهقدم زدم که دیدم رضا و علی همرا هم به طرفم می ایند . 
 هم به مادرش ضاعلی می گفت مادرش وقتی فهمیده حرف پسرش جدی است رضایت داده است ر. بودند

  .گفته بود
  

چند ساعتی همراه هم قدم . التماس کرده که نرود او هم شروع به گریه و زاری کرده و به پسرش مادر
وقتی در حیاط را باز کردم پدر و مادرم هردو در . بعد هر کدام به طرف خانه هایمان راهی شدیم.زدیم

با دیدن .پدرم هم انگار گریه کرده بود. چشمان مادرم سرخ سرخ بود. زیر لب سالم کردم . حیاط بودند
حسین اگه بالیی سرت بیاد : مادرم محکم در اغوشم گرفت و گفت .  آمدندمن هر دو بلند شدند و به طرفم

  چه خاکی به سر کنم ؟
  

  .انشاءاهللا می ره و بر میگرده آب از اب هم تکون نمی خوره! زن نفوس بد نزن :  فوری بهش توپید پدرم
  

ام رفتم زیر طاقت نگاههای پور سوزشان را نداشتم بدون خوردن ش.  بغض مادر در گلو شکستدوباره
  .لحاف و سعی کردم بخوابم

  

    )19فصل (  
  

 که قرار بود به یصبح روز.  پادگان در کرمانشاه بودکی م،ی رفتی مدی بای آموزش نظامی که براییجا
 کرد و ی در مسجد حرکت میاتوبوس از جلو.  شدمداری زود از خواب بیلی خم،یطرف پادگان حرکت کن

 جور کرده بودم و را جمع ازمی مورد نلی وسایاز شب قبل مقدار. مسجد بود در یقرار من و دوستانم، جلو
 دو نیدر ب.  رفتی من مۀ شده بود و مدام قربان صدقداریمادرم از صبح زود ب.  نداشتمی ً کاربایو تقر



   مهتاب  و مهر     
  

goldjar@  
 

112

 هم ببر نویا:  گفتی آورد و با لحن بغض آلود می میدی جدزیاتاق در رفت و آمد بود و هر دفعه چ
  . به دردت بخورهدیا شن،یحس

  
 ستادهی آب ای اسفند و کاسه ای محتوینی قرآن و سکی در با ی خواستم از در خارج بشم، جلوی میوقت
 ند،یای اتوبوس همراهم بی کردم و همراه مادر و پدرم که اصرار داشتند تا پایبا خواهرانم خداحافظ. بود

 خانواده انی در میرضا و عل.  بودندیافظهمه در حال خداح.  اتوبوس، غوغا بودیجلو. راه افتادم
 و با فرستادن چند صلوات، می اشک و آه مادرانمان سوار اتوبوس شدانیدر م.  منتظر من بودندشانیها

 از بچه ها، پرچم ی و عده امی خواندی می انقالبزی انگجانی هی راه، همه سرودهاانیدر م. میحرکت کرد
 جانی و آن التهاب و همی گرفتی خو مطی مدت آموزش، کم کم به محدر.  دادندی را از پنجره تکان مییها
 به ما اجازه ی آموزشۀ دوری روزهانیآخر.  و تفکر در مورد هر حرکتمان دادی را به صبورشی جاهیاول

.  بودییچه روزها. شوق جبهه رفتن، همه دلها را به تپش انداخته بود.  را دادندنمانی با والدداری دکی
 هم سن و سال یآن روزها، پسر. می کردی که بعد از نماز بر پا بود، شرکت مییر مراسم دعاشب ها همه د

.  مرام و صفا داشتی کلنش،یری شۀ اصفهان بود و عالوه بر لهجۀبچ. خودمان به جمع سه نفرمان اضافه شد
 از آن به بعد  شد وقی اول با ما رفیاز همان روزها.  کردندی صداش مری بود که همه امنی حسریاسمش ام

.  کردم سالها سن دارمی حس مدم،ی مادر و پدرم را دی خداحافظی برایوقت. می نفر با هم بودرهر چها
 کردم و از آن موقع تا حاال یدر قلبم به هدفم افتخار م.  داشتمیبی عجیاحساس بزرگ شدن و بلوغ فکر

:  کردمه در گوشم زمزدم،ی بوس مادرم رویوقت.  استامدهی به سراغم نیمانی احساس پشیهم لحظه ا
  .نی و با دست پر برگردنی بشروزی که پیاله.  سپردمن،ی تو رو به آقات حسنیحس

  
از .  کردی ام کرد و قلبم را پر از شادی راهم،یرضا و تسل.  مدت عوض شده بودنی مادرم هم در اانگار

 و گردان پی تکیمان در همه .  بود که آن هم برطرف شدنی مادرم، ته دلم چرکیتیاحساس نارضا
 دایمصداق پ » دنی بود مانند دی کدنیشن«  که واقعا ً ضرب المثل نجاستی غرب، االنی گۀفرستادند به جبه

 شد و فاصله با ی مدهی چی کردند به صورت نعل اسبی مادهی که پییروین.  چه خبر بودی دونینم.  کندیم
بچه ها از هر قشر . می بودنی قوامپیما جزو ت.  شدی منیی نعل اسب با خط مقدم تعنی در اتیتوجه به موقع

 هدف، متحد کی یل کرده، دوشادوش هم برای سواد گرفته تا پزشک و تحصیاز ب.  آنجا بودندیو سطح
 دعا کدلیهمه با هم، .  آمدی نمچکسی بود که از شدت آتش دشمن، خواب به چشم هییشده بودند شبها

 و باور کن، می کردی و همرزمانمان را دعا ممی گفتیتا صبح ذکر م. مید خوانی عاشورا مارتیز. می کردیم
 مراحل، من و یدر تمام!  کندی و توسل به ائمه، معجزه ما که چطور دعدمی دی خودم میکه با چشمها

بنا بر . می خبر بودی دارند و ما بی که دوستان چه صفاتمیدی فهمی و تازه ممی کنار هم بودری و رضا و امیعل
 یلومتری محور چهار ککیمثال .  کردندی مادهی پیاتی مختلف عملیربه و سن و سال، ما رو در محورهاتج

 اول دی خوب بام،ی کار، ما عقب بودلیاوا.  متر با دشمن فاصله داشتصدی محور سکیخط مقدم بود و 
آن وقت . می رفتی بعد جلو مم،ی نشان دهدی بای هر اتفاق چه عکس العملی برامی تا بفهممی کردیعادت م

 کردند که منتقل شوند ی به فرمانده گروهان التماس میگاه.  خواست خط مقدم باشندیها، همه دلشان م
 خواد یدلم نم. می بودی احساساتیادی داشت و ما زی حسابیزیخوب هر چ.  شدیبه خط مقدم، اما نم

 مرگ دنیکم کم، د. ه بر ما گذشت چی کنی درک نم،ینی رو برات بگم چون تا به چشم نباتی جزئۀحاال هم
 است و ی و راضشحال هر رزمنده موقع شهادت چقدر خومیدی دی منکهیخصوصا ً ا.  شدی می عادمانیبرا

 پس از چند ماه انتظار، نامه یگاه. می مان را نبازهی و روحمی نشوی احساساتیلی شد خی مسئله باعث منیا
 ی ً هشت ماه، به ما مرخصبایبعد از گذشت تقر.  کردی م و خوشحالماندی رسی از طرف خانواده مان میا

آن شب . می مان کردند، بروی ً با زور راضبای تقره کمی خو کرده بودمانیچنان به جبهه و همسنگرها. دادند
 ی هامهین. میقرار بود فردا با هم به طرف تهران حرکت کن. می خواستتی و حاللمی کردیبا همه خداحافظ
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 و ری تی عادی سر و صدای گم سر و صدا، فکر نکنی منکهیا. دمیت سر و صدا از خواب پرشب بود که از شد
 شدم، آسمان داری بیوقت. میدی پری از خواب نمدنشی و با شنمی عادت داشتداها سر و صنیتفنگ، چون به ا

. می زدرونی به حالت آماده باش در آمدند و از سنگر بعیبچه ها سر. از شدت انفجار سرخ و روشن بود
 اه پشت سرمان را نگیوقت.  همه را از جا پراندیبی که انفجار مهمی با سنگر نگرفته بودیادیهنوز فاصله ز

 شده بود و در کسانی با خاک می ساکنش بودشی پۀ که لحظیسنگر. می همه سجده شکر به جا آوردمیکرد
. می داشتی حالت بهت و ناباورکی همه مان م،یدیبا فرمان فرمانده از جا پر.  سوختی آتش میشعله ها

 ناله و یصدا. پاشاند بزرگ هر چهار نفرمان را از هم یانفجار. می آتش بودانی لحظه بعد، همه در مکی
 یبی حس غریلحظه ا.  شدی مدهی زهرا و درخواست کمک شنایبانگ .  از هر طرف بلند بودنی حسای ادیفر

با .  دادی کردم و دهانم مزه خون می را حس نممیاهاپ.  دربدنم داشتمیادیسوزش ز. دیدر تمام تنم دو
 توده کی رفت، به طرف ی جلو مزی خنهیس یعل.  آرنج بلند شدم و به اطراف نگاه کردمیجان کندن رو

  :دمی کشادی فراه،یس
  
   رضا کو؟،ی عل…ی عل-
  

 سوخت و ی متمام تنم. دمی جلو کشنهی سیخودم را رو. دمی منورها اشاره دستش را دی رنگی روشندر
 که یاهی متوجه شدم توده سدم،ی رسی علکی به نزدیوقت.  رفتیانگارهزاران هزار سوزن در بدنم فرو م

 خون شکمش سوخته بود و از فشیبدن نح. صورتش غرق خون بود.  افتاده، رضاستنی زمی حرکت رویب
  … رضا…رضا: داد زدم.  رفتادمیدرد خودم .  رفتی میفراوان

  
تمام بدنم سر شده .  کردمی درد را حس نمگرید.  گرفته بودشی پایرد و سر رضا را رو کی هق هق میعل

 لباسم، خون نیبا آست.  آمدی از دهانش می خرخریصدا.  صورت رضا خم شدمیرو. دو زانو نشستم. بود
 اش صاف ینیلب وب.  بوددهی گوشت لهیصورت جوان و شادابش تکه ا.  صورتش را پاک کردمی رویها

من جواب مادرتو . یای بدیتو با. می برگرددیفردا با. رضا، بلند شو: آهسته گفتم. و چشمانش بسته بودشده 
   بدم؟یچ
  

  : آهسته گفتیلیبعد آهسته، خ.  انگار خرخرش ساکت شدی الحظه
  
  ! و خوشحالمی من که راضن،ی بخواتی بچه ها از مادر و پدرم حالل-
  

. دی چند ساله مان پر کشقی رف،ی سادگنیبه هم. فت و رفت رو با خس خس و زحمت فراوان گنیشهادت
 دهی شد و سپیکم کم افق روشن م.  تلخ فرو رفتمی به حال مرگ افتاده بود و من در بهتهی از شدت گریعل

  :ت ذوق زده گفدنمانی با دریام.  بود که سر و صداها کم شدشیهوا گرگ و م.  زدیسر م
  
  …دی الحمداهللا، شما سالم هست-
  
.  کردی اش گوش فلک را کر می کمک خواهادی بعد فریلحظه ا.  سکوتمان به طرفمان آمددنی با دعدب

  : خفه گفتییبا صدا.  دادی گذاشته بود و فشار ممی پایدستش را رو
  
  ؟ی داریزی تا حاال خونری تو از ک-
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 چشم باز یوقت. دی طلبی رو به کمک منی بود که امام حسی علی صداد،یچی که در گوشم پیی صدانیآخر
 دگانشی من، که چشم گشودم، اشک از ددنی کنارم نشسته بود و با دیعل.  و ساکت بوددیکردم، همه جا سف

 هست که یروز گفت سه چهار ی میعل.  بودمی مرزی از شهرهایکی در مارستانی تخت بیرو.  شدیجار
ترکش خمپاره، .  رفتمیوش م گشودم و دوباره از هی چشم می مدت کوتاهی برای البته گاههوشم،یب

 رفته و نی استخوان ساق چپم، از بدمی تا لگن در گچ بود و بعدها فهممیپاها.  را آش و الش کرده بودمیپاها
 و پشتم، سوخته بود و نهیپوست س. دم بومارستانی تخت بی ماه روکیحدود .  گذاشته اندنی پالتشیبه جا

 شد یپوستم به همراه پانسمان ها کنده م.  بودمی عذاب المیاعوض کردن پانسمان ها بر. پانسمان شده بود
 یلی خدنی درد کشی ً هفده سالم بود و برابایتقر.  نداشتمیخوب سن.  کردی را به هوا بلند مادمیو فر

هر وقت .  ماندگار شده بودمارستانی تهران برود همراه من در ببه توانست ی منکهی با ا،یعل. کوچک بود
 روز، رک و پوست کیسرانجام .  آوردی می بهانه اند،یرگردد تهران و خانواده اش رو بب گفتم بیبهش م

  :کنده گفت
  
  .ی خوام حداقل تو هم همرام باشیم.  مادر رضا رو ندارمدنیتحمل د.  رمی من تنها نمنی حس-
  

 یر دستان علپالک گردن رضا، د. می افتادهیهر دو با هم به گر.  زدمانی رضا، آتش به دلهاادی دوباره
 یمدت.  حالم بهتر شد اعزامم کردند به تهرانی کمیسرانجام وقت.  به دست مادرش بودنددنیمنتظر رس

مادر و .  ها را برداشتندمان را باز کردند و پانسمی بودم تا عاقبت گچ پای تهران بستری هامارستانیهم در ب
از طرف .  رفتندیهشان قربان صدقه ام م و با نگادندی چرخیپدرم از لحظه ورودم، مدام دور و برم م

 برداشتند، ی از دوش من و علی محل، به مادر و پدر رضا خبر شهادت فرزندشان را داده بودند و بارجیبس
 ی را قربانیدم درِ خانه گوسفند.  کنمی فراموش نمرا به خانه آمدم مارستانی که از بی روزچوقتیاما ه

 ی و زریدو خاله ام، مهر.  عمه ام آ مده بودندی حتلی فامۀهم. ه شدمکردند و با سالم و صلوات وارد خان
 و شوهرخاله ها و شانی ام، عباس و محمود با زن و بچه هاییکه هر دو از مادرم بزرگتر بودند و دو دا

با ورودم همه صلوات فرستادند و . دندی کشی کوچک خانه، انتظارم را ماطی در حمه هشانیدختر و پسرها
بعد ناگهان مادر رضا سر تا پا . دمی دی در جبهه خوابش را می شدم که گاهیلنگان وارد خانه امن لنگ 

 شده رتریمادر رضا، انگار ده سال پ. همه ساکت شدند.  گره خوردمیبغض در گلو.  پوش جلو آمداهی ساهیس
 که وارد ی از روز. افتادندهیهمه به گر.  سرخ جلو آمد و محکم بغلم کردی و چشماندهی خمیبود، با قد

 یی که گذشت، مرا از خودش دور کرد و با صدایچند لحظه ا.  بودمدهیتهران شده بودم، مادر رضا را ند
 دم آخر تو با بچه بگو، راستش رو …بگو!  رضا رویبو. ی دی رو مزمی عزی تو بونیحس: خش دار گفت

  ؟یبود
  
  . سرش بودمیبله، حاج خانم، من باال:  بغض و شرم گفتمبا
  

   مرد؟یبچه ام چه جور:  رضا پا به پا شدمادر
  

 ،ی هق هق مادرم و مادرعلیصدا. همه چشم و گوش شده بودند.  و خالصه شرح ماجرا را دادمآهسته
  :دی پرسیمادر رضا به سخت.  زدیسکوت را بر هم م

  
   نزد؟ی بچه ام حرف،ی دم آخر-
  

  : اشک گفتملی سانیدر م. ادم افتهی خودم راکنترل کنم و مثل بچه ها به گرنتوانستم
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  . بطلبمتی چرا، ازم خواست از شما وحاج آقا حالل-
  

  :بعد آهسته گفت.  مادر رضا چشمانش را بستی الحظه
  
  . باشاهی من رو سعی شفای و اون دنریتو دست ما رو بگ.  رضا جون، مادر، تو ما رو حالل کن-
  
  . شدت ضعف از حال رفتم و دوباره خانه شلوغ شداز
  

 گذاشته بودند ی بزرگۀسر کوچه، حجل.  بود رضا گذشتادی و مسجد نی در مراسم تدفی روز بعدچند
مادر رضا، پالک گردن پسرش را از . قرار داشت****  در دی خندیوعکس رضا که ساده و معصومانه م

 به ی علراهم که حالم بهتر شد هیکم.  استی راضشتری ما بیاعتقاد داشت رضا از همراه.  نگرفته بودیعل
 ً از هر کالس بایتقر.  پوش شده بوداهی سکپارچهیمدرسه . می امتحان متفرقه را بپرسطی تا شرامیمدرسه رفت

با توجه . دی خراشی ذهن را موار،ی شده بودند و عکسشان در سالن اجتماعات و بر در و ددی دو نفر شهیکی
 زود درست شد مانی کارهام،ی به جبهه برگردهر دوبامی خواستی می هم من و هم علنکهی من و اتیبه موقع

 گذشت، دی و بازددی هم به استراحت و دیچند روز.  امتحان گرفتندگریو از ما به همراه چند رزمنده د
 که بزرگتر بود عاقالنه هیمرض. دندی قاپی نشستند و هر کلمه را از دهانم می کنارم میخواهرانم با کنجکاو

 شی خواست برای اما زهرا کودکانه دلش مد،ی پرسی جبهه متیدن و وضعی در مورد نحوه جنگیسواالت
 عده از کی و قرار شد به محض اعزام می کردی اعالم آمادگیدوباره با عل. اورمی بیادگاریپوکه فشنگ 

 یبا لحن.  کرد که نرومی و غصه دار التماس منیباز مادرم غمگ.  بگذارندانیبچه ها ما را هم در جر
  :فتگ یسوزناک م

  
  ؟ی بجنگی بری خوای پا چطور منیبا ا. ی ات رو انجام دادفهیتو وظ. ی تو مجروح شدن،ی حس-
  

 فردا موقع رد شدن نیممکنه جبهه نرم و هم. مادر من، عمر دست خداست:  کردم قانعش کنمی میسع
  .میما که از فردا خبر ندار. نی ماشری برم زابونیازخ

  
 پسرش در مقابل دشمن نکهیپدرم اما مغرور و سر بلند از ا.  کردی مشی و دلم را رختی ری صدا اشک میب

  : گفتی کرد و با آرزو می مقیقد علم کرده، مرا تشو
  
  .میای من هم بدی شا-
  

  : دادی کرد، خندان ادامه می گلگون مادرم نگاه مۀ به چهری وقتبعد
  
 لیتو فام.  شه به امان خدا ول کردی زن رو نمکیدو تا دختر و .  رو دوشمهی زندگتی البته من مسئول-

  … شه ازشون انتظار کمک داشتیهم همه مثل خودم دست به دهن هستن و نم
  
 خانواده اش تالش بکنه ی برایهر ک. نیشما هم در حال جنگ هست:  کردمی اش می من صبورانه همراهو

   کنه؟ی میچه فرق. در حال جنگ است
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 جبهه حل طی هفته باز در محنیبعد از گذشت اول. می شدی راهردوای امی و دلی قوی اهی با روحدوباره
 رضا، ادی یگاه گاه.  به استقبالمان آمدی و خوشحالی برگشته بود با شادی هم که از مرخصریام. میشد

 ی بودند، عده اشده دی شهپانمانی از هم تگری دی ما، عده ابتیدر مدت غ.  آوردیاشک به چشمانمان م
 مستقر پی در تشانی و تازه وارد به جادی جدیو عده ا.  برگشته بودندارشانیه شهر و د برینگیمجروح و زم

  .می و با اعتقاد به هدف، جلو رفتمی زود باز با هم اخت شدیلیخ. شدند
  
 ی وقت خواب هم در کنار هم می و حتمی هم را داشتی هواشتری بی شده بود من و علدی رضا شهی وقتاز

 پالک رضا ،یعل.  کردی نممانی رهای و تنها ماندن، لحظه اقیدادن دوست و رفترس از دست . میدیخواب
 جنگ انی هم در مگرید کسالی.  ماندی رضا همراه ما مینطوری بود و اعتقاد داشت اختهیرا هم به گردن آو

 تحملمان م،ی آمدی میهر بار که به مرخص. می دادتیامتحانات سال سوم را هم با موفق. و خون گذشت
 ی عادی بود و زندگمتی غنمانیلحظه ها برا. می خواست زودتر به خط برگردیدلمان م.  شدیتر مکم
 دل ه،ی به خواهرم مرض،ی علکهدر همان سال ها متوجه شدم .  و خسته کننده شده بودی سطحمانیبرا

وضع  خوب ی نداشت ولی هنوز سنهیالبته مرض.  شودی مدی سرخ و سف،ی علدنی هم با دهیبسته و مرض
 خواهرم تازه هیمرض.  ازدواج داشتندی هم آمادگنیی بود که دخترها در سن و سال پای ما طوریزندگ

 را شی پاچوقتی ه،یالبته در حضور عل. د بوی و شکفتگییبایچهارده سالش تمام شده بود و در اوج ز
اما من هم . دیش کی منیی چشمانش پای هم چادرش را تا روی گذاشت و در وقت خداحافظیداخل اتاق نم

 بود و کتری هم که از برادر به من نزدی علابم،ی توانستم ماجرا را دری حاالتش مرییبرادرش بودم و از تغ
 رفت و گرید.  بود65 که به جبهه اعزام شدم اواخر سال ی بارنیرآخ.  بردمی زود به حال درونش پیلیخ

باز من .  کردی ام می راه،یشتریا طاقت ب مادر دل نازک من هم بی شده بود که حتی عادیآمدمان طور
 هر یمن و عل. ی اندازری من بودم و حمله و تاز،ی پر از دعا و راز و نی و شبهایبودم و جبهه، من بودم و عل

. می فروختی و به همه فخر ممی بودی مقام خوشحال و راضی ارتقانی و از امی زن شده بودی جیدو آرپ
اما آن سال آبستن . می زدی به آب و آتش مات،یمراه با فرمانده عمل اکثر اوقات در خط مقدم هگرید
  . حوادث بودیلیخ
  

    )20فصل (  
  

. نم نم باران صورت های آفتاب سوخته مان را نوازش می کرد.  روز از صبح دل آسمان جبهه گرفته بودآن
  :ی نالید کنار سنگر نشسته بود و با زاری م. صدای راز و نیاز مجتبی به گوشم می رسید

  
بذار سید ! کاری کن ! خدایا کاری کن . … ای خدا آخه چرا همه می تونن برن خط فقط من نمیتونم ؟-

  .…منو هم بفرسته خط 
  

  : پسر کوچک و کم سن و سالی بود که تقریبا ساعتی یکبار به سید التماس می کرد مجتبی
  
  .فرست خط  اقا به پاتون می افتم تو روبه جدت قسمت می دم منو هم ب-
  

نمی شه تو هنوز بچه ای سن و سالی نداری تا همینجا هم بیخود :  هم هر بار صبورانه جواب می داد سید
  .آمدی اصرار نکن به وقتش تو هم میری 
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مجتبی و امیر که . قرار بو ما همراه سید جلو برویم.  روز صبح هم طبق معمول مجتبی در حال دعا بودآن
امیر شب گذشته کشیک داده بود و حاال زیر پتوی خاکستری . ن جا می ماندندبیسیم چی سنگر بود هما

.  حافظی بیدار نکنیمامن و علی تصمیم گرفتیم امیر را برای خد. رنگ سربازی در حال خر و پف کردن بود
مجتبی دستمان را گرفت و . بعد با مجتبی خداحافظی کردیم. به نوبت خم شدیم و صورتش را بوسیدیم

  :ش گذاشت بابغض گفت روی سر
  
  .دستتون زیر سر ما بلکه دل سید نرم بشه و یه من هم رحم بکنه.  خوش به حالتون -
  

. همه تجهیزات الزم را بداشتیم و حرکت کردیم.  دو خندیدیم و با چند نفر دیگه از بچه ها راه افتادیمهر
در حال گذاشتن گلوله های آر پی . یمآن موقع توی فاو بودیم و تا خط دشمن تقریبا سیصد متر فاصله داشت

  .جی بودیم که صدای ملتهب سید بلند شد 
  
  . بچه ها آمپولهاتون رو ترزیق کنین می گن پدر صلواتی خردل می زنه-
  

با اینحال به حرف سید گوش . دلمان جوان بود و سرمان پرازشر و شور .  لحظه اصال نگران نشدیم آن
خیلی هم سریع و . مپول اتروپین داده بودند که روی ران تزریق می شدبه هر کدام از ما یک ا. کردیم 

بعد اتش دشمن  . دوقتی کارمان تمام شد صدای اهللا اکبر بچه ها بلند ش. فوری مثل فشنگ فرو می رفت
بانگ یا حسین و یا زهرا همراه صدای رگبار و انفجار . روی ما گشوده شد و فرصت تفکر از همه مان گرفت

. چشم چشم را نمی دید. تمام فضا پر از بوی گوشت سوخته و باروت و گرد و خاک بود. ز شده بودطنین اند
  :فقط یک لظه صدایی را شنیدم که فریاد کرد 

  
  ! شمیایی یه…… ماسکاتون رو بزنید-
  
ماسکم را . هول و هراس به اطرافم نگاه کردم علی کنارم بود و داشت توی کوله پوشتی اش را می گشت با
  علی پیدا کردی ؟: فریاد زدم . یرون کشیدم ب

  
  .حسین تو ماسکو بزن من انگار جا گذاشتم:  ناالن گفت علی

  
اما انگار از دستش . ماسک روی صورتم قدرت درست دیدن را از من می گرفت.  دقت نگاهش کردم با

ی صورت از درد با هول و هراس ماسکم را برداشتم و رو. خدای من علی زخمی شده بود. خون می رفت
چفیه را از دور گردنم باز کردم و روی . چند دقیقه بعد علی در بغلم از حال رفت. فشرده اش کشیدم

سعی می کردم . بوی عجیبی مثل بوی خیار در فضا موج میزد. همه جا پر از دود سیاه بود . صورتم کشیدم
ولی .  بود و مجروحین هم کم نبودندتعداد کشته ها زیاد. ر نهایت عجله عقب کشیدیم. کمتر نفس بکشم 

به اجساد همرزمانم که به طرز . سنگری وجود نداشت همه چیز پاشیده شده بود. وای از وقتی که برگشتیم
یک دست و یک پای امیر از بدن کنده شده و در مسافتی دورتر . فجیعی متالشی شده بود خیره ماندم

کمی ان سو تر سر .  تمام لباسش پاره و تکه تکه شده بود.صورت نجیب و عزیزش غرق خون بود. افتاده بود
چشمانش باز بودند و معصومانه به ابرهای اسمان . بودجفت پاهایش گم شده . و بال تنه مجتبی افتادهبود

علی را به . دهنم خشک شده بود. می دانستم که برای رفتن به بهشت احتیاج بهپا ندارد. خیره مانده بود
لحظه ای بعد سر و صدای بچه ها به خودم اورد مثل . ده بودندومن تنها ی تنهابودمدرمانگاهاعزام کر
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صدای . قدرت تکلم و حرکت نداشتم .  خیره به منظره روبرویم مانده بودممدهتماشاگری که به سینما آ
  :ناالن و گریان سید بلند شد 

  
  !.. مجتبی پسرم شهادتت مبارک -
  

  . را نا مفهوم کرد هق هق گریه اش بعضی کلماتشصدای
  
حاال چطوری به مادرت بگم؟ چطور بگم که موقع پرواز !  مجتبی سید، قربون اون صورت نجیبت برم -

. …بعدا به من نمی گه تو چطور پدری بودی که پسرتو تنها گذاشتی؟ مجتبی . پسرش پدر باالی سرت نبود
  مجتبی

  
 نگفتن ؟ چرا سید به مجتبی که پسرش بود انقدر یعنی مجتبی پسر سید بود ؟ پس چرا هیچوقت.  بخ کردتنم

  چرا ؟. …چرا .. …کارهای سخت محول می کرد؟ 
  

ناگهان صدای کسی بقیه رامتوجه .بهت زده و مات روی زمین نشسته بودم .  سوال در سرم می چرخیدهزار
  :من کرد 

  
  ! سید حسین ماتش برده -
  

روی خک جبهه که بوی . به گریه افتادم.  آوردم سیلی محکم به دو طرف صورتم و پشنگ آب به خوددو
یاد روزهایی که با امیر مسابقه جوک می . یاد رضا افتادم. دلم تنگ بود. خون و غیرت می داد سجده رفتم

به یاد .  می کردنیگذاشتیم و او با لهجه اصفهانی و زیبایش تمام شخصیت جوک ها را تبدیل به اصفها
دیگر طاقت دیدن بدن های تکه تکه شده رفیقانم را . مرا هم ببر! خدایا. مجتبی و دل مهربانش افتادم

. از علی خبرگرفتم. اقا مرا هم ببر. یا حسین شهید منو هم بطلب. چشمانم را روی هم گذاشتم. ندارم
او هم نگران من و امیر و بقیه دوستان شده . اما خدا رو شکر زنده بود. استخوان بازویش خرد شده بود

دوباره . روحیه اش حسابی افسرده می شد. ح دیدم خبر شهادت امیر و مجتبی را فعال به او ندهمصال. بود
هردو . موقع مرخصی مان فرا رسید و با علی که حاال دستش در گچ وبال گردنش شده بود حرکت کردیم

هر هایم قد کشیده و خوا. باز هم مادرم با دیدنم به گریه افتاد. دیمخسته و آفتاب سوخته والغر اما زنده بو
صدام لعنتی تهران را . آنها هم مثل ما زیر اتش بودند! بزرگ شده بودند و پدر و مادرم خمیده و پیر تر 

. مادرش انگار همه چیز را پذیرفته بود. همان هفته اول به سراغ خانه رضا رفتیم. زیر موشک گرفته بود
روزهای اول مدام ازخواب . خانه عادت می کردیمبه روال زندگی در .  و صبور و ارام گرفته بودکتسا

مادرم می گفت گاهی در خواب . همش حالت آماده باش بودم. فکر می کردمهنوز جبه ام . می پریدم
 را شاهد ییطفلک نمی دانست پسر نوزده ساله اش چه صحنه ها. فریاد می زنم اسم امیر مجتبی را می برم

می خواستیم امتحان .  اول هفته بود که با علی به مدرسه رفتیم.بودهو در چه شرایطی زنده مانده است
من فقط به خاطر دل مادرم . کمی درس خوانده بودیم و همین برای گرفتن نمره قبولی کافی بود. بدهیم

 بودن هیچ ربطی به تحصیالت ندارد ندنبال تحصیل بودم وگرنه در جبهه به این نتیجه رسیده بودم که انسا
.  با مسایلی سر و کار داشتم که درس خواندن خیلی پیش پا افتاده و بچگانه به نظر می رسیدو اصوال انجا

ارزویش این بود که به دانشگاه بروم . اما مادرم اصرار می کرد و قربان صدقه ام می رفت که دیپلم بگیرم
  .ن باشم داشتند و من دلم نمی خواست الگوی بدی برایشامنخواهرانم هم چشم به . ومهندس شوم
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  .در راه علی شروع به صحبت کرد. هر ترتیب امتحان دادیم و امدیمبه
  
  . مادرم پافشاری می کند که زن بگیرم-
  
  تو که دهنت بوی شیر میده حاج خانوم این حرفو زده؟:  خنده گفتم با
  

دلش می می گه . می ترسه برم و دیگه برنگردم.. خوب من پسر بزرگش هستم:  این پا و اون پا شد علی
  …خواد دامادی ام رو ببینه و 

  
حاال ! تو که خوت تنها هستی کلی دغدغه فکری دارن ! این که دیگه عذر بدتر از گناهه :  حرفش رفتم تو

اگه خدای نکرده یک موقع بالیی سرت بیاد تکلیف اون بدبخت ! فرض کن یه نفر هم بیاد تو زندگی ات 
  چیه ؟

  
اگه شهید بشم دختر مردم هم بد بخت می شه .  خودم هم همینو می گممن:  اب دهانش را قورت داد علی

  . ولی مادرم پاشو کرده تو یک کفش که اال و بال تا این دفعه زن نگیری نمی ذارم بری…
  

  علی خجوالنه گفت ک.  تکان دادم و هیچی نگفتم سری
  
ی نیافتاد ایشاهللا عروسی کنم  برای این که راضی اش کنم می خوام نامزد کنم برم و برگردم اگه اتفاق-

  تو چی می گی ؟. …
  

  .به من چه ؟ خودت بهتر می دونی :  باال انداختم شانه
  

یعنی حسین تو رو به . …می خوام بگم که : بعد علی با دودلی گفت .  لحظه ای در سکوت راه رفتیمچند
  …ولی می خواستم بگم مرضیه خانم! خدا ناراحت نشی ها 

  
البته از سایر هم سن و سالهایش . مرضیه تازه وارد پانزده سالگی شدهبود. ششدم متوجه منظورفوری

اما مرضیه هنوز خیلی بچه : اهسته گفتم . رفتار معقولی هم داشت. درشت تر و خانم تر به نظر می رسید
  !س

  
به منهم باید یک سر و سامونی !  تا یکی دو سال دیگه …خوب فعال نامزد می مونیم:  من من کردعلی

  .…یعنی می گم که. زندگی ام بدم 
  
  !بذار با بابام صحبت کنم ببینم چی می گه . من هم فهمیدم . خیلی خوب حرفت رو زدی :  خنده گفتم با
  

  . از شدت خوشحالی و شرم سرخ شد ومن دردل خندیدمعلی
  

  :نتظار من گفت در سکوت گوش داد و بعد بر خالف ا.  همان روز موضوع را با پدرم در میان گذاشتمعصر
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 مرضیه …بیاد صحبت کنه .  بخوان فقط نامزد کنن و یکی دوسال بعد عروسش رو ببره حرفی ندارماگه
هنوز بچه س اگه نامزد کنه مانعی برای درس خوندن نداره فعال هم که علی یک پاش اینجاس یک پاش 

!  انیادمای شریف و خوبپسر خوبی هم هست دیده و شناخته است هم خودش و هم خونواده اش . جبهه
  .چه بهتر که علی با این همه رشادت و شجاعت دامادمون بشه. این دختر هم باالخره باید شوهر کنه 

  
به محض .  شد که اخر همان هفته علی همراه مادر و پدرش با یک دسته گل در دست وارد شدنداین

 این سر و صداها به نظر من و علی مثل .ورودشان اژیر قرمز کشیدند وهمه با هم به طرف زیر زمین رفتیم
بازی بچه ها بود اما مادرهایمان انقدر اصرار می کردند که ما هم پناه می گرفتیم و تا اعالم وضعیت عادی 

بعد صدای سوتی منحوس و چند ثانیه . آن شب هم سرو صدای ضد هوایی ها بلند شد . کنارشان می ماندیم
بعد از چند دقیقه وضععادی شد و با خنده و گفتگو به اتاق . زاندبعد یک انفجار مهیب شیشه هارا لر

  ! باید همه فرار کنن چون تو امدی …یدنبا امدن تو اژیر کش: به شوخی زیرگوش علی گفتم . برگشتیم
  

زیر چشمی به علی که از شدت شرم .  مرضیه باصورتی بر افروخته به داخل اتاق امد و چای گرداندبعد
. بدون اینکه خواهرم را نگاه کند چای رابرداشت و تشکرکرد. انویش می خورد نگاه کردمسرش تقریبا به ز

  :چند دقیقه ای در سکوت گذشت بعد مادر علی با صمیمیتی اشکار رو به پدرم گفت 
  
 آقای ایزدی قصد ما اینه که پای این پسره را اینطرف ببندیم بلکه پی زندگی اش رو بگیه ازدختر شما -

 خانوم تر سراغ نداشتیم حاال اگه این علی ما رو به غالمی قبول دارید بفرمایید تا بقیه صحبت ها هم بهتر و
  .پیش بره

  
از کالس سوم . واال حاج خانوم ما هم علی اقا رو مثل حسین دوست داریم:  کمی جا به جا شد و گفت پدرم

اقا ، با غیرت ، . ی اقا بودیم و هستیم و چهارم دبستان این دوتا با هم هستن و ما شاهد رفتار و کردار عل
  .…درس می خونه .  ولی خوب همه چیز خیلی سریع پیش اومد مرضیه ما هنوز بچه است …نجیب 

  
قصدما فقط یک شیرینی خوران . این کار مانع درس خوندن مرضیه خانوم نیست:  علی فوری گفت پدر

  .ی رفت و برگشتایشاهللا مراسم بمونه وقتی علی جون به سالمت.ساده است
  

مادرم با صدایی که از .  سری تکان داد وبه مادرم ساکت به گلهای قالی خیره شده بود نگاه کردپدرم
  شدت هیجان می لرزید گفت

  
  … اجازه بدین ما کمی فکر کنیم-
  

 مامیخوایم تا علی اقا رو به چنگ اوردیم تکلیف رو یکسره …خدا خیرتون بده :  علی با خنده گفت مادر
اگه جوابتون به امید حق مثبت .  شما فردا و پس فردا به ما جواب بدین…نیم و دستش رو تو حنا بذاریمک

صیغه محرمیت و بعد علی اقا . بود اخر هفته اینده یک شیرینی می خوریم و یک حلقه رد وبدل میکنیم 
   هان ؟…ایشااهللا دور و برش می گرده و زندگی شو جمع و جور می کنه 

  
. البته جواب از همان لحظه معلوم بود. قت کردن و قرار شد دو روز بعد مادرم تلفنی جواب بدهد موافهمه

دو هفته از امدنمان می گذشت و روز به روز بیشتر دلتنگ رفتن می .چمان مرضیه پر از شور و عشق بود
. ه مان شلوغ شد خانهبعداخر هفت. اما خوب باید منتظر می ماندیمکارها درست شود و بعد برگردیم.شدیم
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مرضیه با شرم و به سختی جواب مثبت را به .بزرگتر هایفامیل و روحانی محله همه در منزل ما جمع شدند
. مادرم اعالم کرده بود والبتهتا دوروز از خجالت وجودش را درز می گرفت که چشم ما به چشمش نیفتد

زیر ابروهای پرپشت و پیوسته اش  سیاهش وچشمان درشت . صورت گرد و سپیدش از شرم گل می انداخت
موهای بلند . مرضیه دختر زیبایی بود. به زیر افتاده بود تا مبادا نگاه پدر و برادرش را ببیند و عذاب بکشد

زهرا از شدت خوشحالی . و پر پشت قهوه ای اش را همیشه می بافت و اینکار قدش را بلندتر نشان می داد 
یک قواره پارچه پیرهنی یک کله قند و . ف مرضیه بچه و شیطان بودبر خال. دیک لحظه در جایی بند نبو

در میان صلوات و بوی اسفند حاج . چادر نماز و یک انگشتر زیبا هدایای خانواده داماد برای خواهرم بود
منهم خوشحال بودم علی . اقا صیغه محرمیت را برای یکسال جاری کرد زهرا ظرف شیرینی را دور گرداند

آن شب وقتی همه خداحافظی کردند .  برادر دوستداشتم و از خدایم بود که با هم فامیل بشویم مثل یکار
  :و به سمت خانه هایشان روانه شدند علی مرا به گوشه ای در حیاط کشید و گفت 

  
  .من خیلی مدیون تو هستم.  حسین خیلی ازت ممنونم -
  

  رد ؟این حرفها چیه م: ای دوستانه به پشتش زدم وگفتم ضربه
  

یک چیز می خواستم بهت بدم که زحمت بکشی و بدی :  لحظه ای این پا و اون پا کرد و عاقبت گفت چند
  …دست مرضیه خانوم

  
  خوب چرا خودت ندادی ؟:  تعجب گفتم با
  

  .روم نشد:  با صدایی که به سختی شنیده می شد گفت علی
  

وقتی .دنبالش رفتم . فت و به اتاق عقبی رفتبا خجالت گر.  شب بسته کادوپیچ شده را به مرضیه دادم ان
  مرضی تو راضی هستی از اینکه زن علی بشی ؟: نشست گفتم 

  
باید یاد . چرا حرف نمی زنی ؟ همیشه که نمیشه تو حاشیه باشی : ادامهدادم . تکان داد و حرفی نزد سری

اقل به من که برادرت هستم حاال حد. بگیری حرفت رو رک و پوست کنده بزنی و تعارف و معارف هم نکنی 
  .حرف دلت رو بزن 

  
  : از چند لحظه سرش را باالگرفت ومستقیم به چشمانم خیره شد با اطمینان گفت بعد

  
  . اره داداش راضی هستم-
  

  چرا ؟ دالیل این انتخابت چیه ؟:  از قاطعیت مرضیه پرسیدم متعجب
  

ه می ره و می اد اما تا بحال حرف و حدیثی به علی اقا از بچگی تواینخون:  سری تکان داد و گفت مرضیه
 غیرت داره همینکه جون به کف برای حفظ ناموس و مملکتش …من نزده تا حاال مستقیم به من نگاه نکرده 

 احساس مسئولیت ینجلو اتش می ره برای هر دختری مسلمه که این شخصیت برای زن و بچه اش هم هم
ایمان و اعتقاد همسر اینده ام اصلی ترین . جز این انتظاری ندارم خوب من هم از زندگیام به …رو داره 

  شرطم بود که علی اقا هردو رو در حد عالی داره دیگه چی میخوام؟
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خوب حاال هدیه ات رو باز کن ببینم این آقا :  از استدالل منطقی خواهرم بحث راعوض کردم خوشحال

  داماد دستپاچه چی برات خریده ؟
  

یک روسری حریر آبی با گلهای ریز سفید و زرد و یک بلوز آستین بلند و . ته را باز کرد آهسته بسمرضیه
روی روسری یک نامه هم به چشم می خورد که با دیدنش از اتاق خارج . سفید درون بسته پیچیده شده بود

  .شدم خواهرم مطمئنا به شریکی برای خواندن نامه عاشقانه اش نیازی نداشت
  

    )21فصل (  
  
 یانی پایماهها.  کردی دست دست می دلش را باخته بود و کمی علم،ی که بر گردمی شدی کم آماده ممک

 که ی کوتاهی آمد و در فرصت های ما مۀ به خانیاکثر روزها عل.  زده بودخی بود و هوا از سرما، 66سال 
زمستانها بعد . شده بودم داری هفته بود و تازه از خواب بلیاوا.  کردی صحبت مهی آمد با مرضیبه دست م

 ی صبحانه وارد شد، سالمم را با مهربانینیدر کش و قوس بودم که مادرم با س. دمی خوابیاز نماز دوباره م
  :جواب داد و گفت

  
  … چهارشنبه شب همه رو دعوت کردهیبرا.  خاله ات زنگ زده بودی جون، زرنی حس-
  

  به چه مناسبت؟: دمی کشی اازهیخم
  

. البته تولد جواد هم هست. می همه دور هم باشی تو برنکهی گفت قبل از ا،یچیه:  کردنیری را شی چامادرم
خوب اون هم بچه است دل داره، . رنی کنه براش تولد بگی گفت االن جواد چند ساله التماس می میزر

 ی که م همی خوب زرته، بار نرفری زستی کارها ننی وقت اط،ی شرانی گن در ای و اکبر آقا می زریهر چ
 ی مکی ککی جواد هم ی از فرصت استفاده کرده و برانندی رو دعوت کنه تا همه تو رو ببلیخواسته فام

   هان؟…ذاره
  

  . ندارمیاصال ً حوصله شلوغ.  شهی چطور منمیحاال بب: دمی چوار،ی هم کنار دی را رورختخوابها
  

  !همه هستن.  دهیواسه خاطر تو خاله ات شام م! نیوا؟ حس:  گفتی باناراحتمادرم
  

   هست؟یک: دمیپرس
  

همه هستن .  آدی شان هم می بغل دستهی هات، همساییهمه، خاله ات، دا:  لقمه را به سمتم گرفتمادرم
  !ای تو هم بگه،ید
  

  !خوب حاال تا چهارشنبه:  را قورت دادملقمه
  

ت ما ساخته است، کمک  دارند و از دسی تا اگر کارمی زدی محله سر می شهداۀ به خانوادی روز با علهر
  : کردیادآوریصبح چهارشنبه، مادرم دوباره . میکن
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   که؟ی آی مادر، امروز منی حس-
  

  کجا؟:  بستمی بند کفشم را مداشتم
  
  ! اتی وا؟ مادر جون، خونه خاله زر-
  

  .امی من خودم بعد از ظهر مدی شما بر،یی برم جادیواهللا االن که با:  تکان دادمیسر
  

  ؟ی آی می فدات شم، کیاله.  شهی میزیآبرور!  بره هاادتی مبادا ن،یحس:  آمداطی به ح دنبالممادرم
  

  .امی ممیانشااهللا ساعت هفت، هفت و ن:  فکر کردم و گفتمیکم
  

  :با خنده گفتم.  بلند شد و سالم کرددی شست، تا مرا دی سر حوض صورتش را مهیمرض
  
  !عروس خانم.  سالمکی عل-
  

  : زد و گفتیمادرم لبخند.  انداختریسر به ز زود سرخ شد و طفلک
  
  .ادی آقا رو هم بگو بیعل! ی انداختادمی جون، خوب شد نی حس-
  

  . گمیحاال بهش م:  بستم، گفتمی که در را مهمانطور
  

 سالم کرد و هر دو به طرف مسجد دنم،یبا د.  آمدی که به طرف خانه ما مدمی را دی کوچه، علاواسط
 خواهر بزرگتر از کی یعل. می ناهار به خانه شان رفتی برا،ی ظهر به اصرار علیطرفها. میمحل، راه افتاد

 داشت، حاج دش برادر کوچکتر از خوکی و شی بخت خویخودش داشت که ازدواج کرده و رفته بود پ
  . گل از گلش شکفتدنمیخانوم با د

  
حاج خانوم، حاج ! نی کردی نورانمادر، آفتاب از کدوم طرف در آمده؟ خونه ما رو!  آقانی به به، حس-

  آقا چطورن؟ عروس گل من چطوره؟
  
.  را بدهمی کردم جواب تعارفات پشت سر هم مادر علی می از شرم سرخ شد و من با خنده، سعیعل

  :دیسرانجام حاج آقا به دادم رس
  
 دشمن راحت  آتشریفکر کنم ز!  بچه هانی به حال ایوا! یخانوم شما که از مسلسل هم که بدتر! ی وا-

  ! رگبار تعارفات شماریتر باشن تا ز
  
 یادی زیکارها. می به طرف مسجد محله رفتیبعد از ناهار دوباره با عل. می سر سفره نشستی خنده و شوخبا

 سرپرست، گرفتن کمک از مؤسسات ی بیسر و سامان دادن به خانواده ها. می دادی انجام مدیبود که با
 گفته ی را به علیمان مهانیجر.  بودادی کم در آمد و خالصه کار زیه ها خانوادی گذراندن زندگیبرا
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 به خود ی علی گذشت که با صدای می شدن هوا چند ساعتکیاز تار. دیایبودم و او هم قرار بود همراهم ب
  .آمدم

  
  م؟ی بری خوای میپس ک!  ربع به هفتهکیساعت ! نی حس-
  
  . گذاشتمشی سر جا عجله بلند شدم و اسناد و مدارک را مرتببا
  
  . شهی می شاکیمامانم حساب. میبدو بر!  شدری د؟ی گی می راست-
  

 نیآخر.  ستارخان بودابانی خیخانه شان حوال. می هر دو با هم به طرف خانه خاله ام حرکت کردخالصه،
که  می ستارخان بودابانیاواسط خ.  بلند شدنی ماشیوی قرمز از رادری آژی صدام،ی که سوار شدیتاکس
 یا:  خاصش گفتیمشد بود با لحن داش یراننده که مرد جا افتاده و مسن.  نگه داشتابانی کنار خیتاکس

 موقع بمباران، مخصوصا ً شبها کنار می ما عادت داریول.  خوامی و خانوما عذر مونیاز همه آقا! بد مصب
  . کنهی میابی ال مذهب از رو چراغ روشنا ردم،ی کشیم
  

بعد، احساس کردم پرده گوشم پاره . دی سوت کشدار پرتاب موشک، به گوش رسیر، صدا و داری همان گدر
 ۀشیش.  همه مات و مبهوت بر جا خشک شدندیلحظه ا.  را لرزاندابانی انفجار، تمام خبی مهیصدا. شد

 که ی جوانپسر.  همه جا خاموش شد و همهمه و غوغا گرفتیچراغ ها.  بودختهی اطراف همه ریخانه ها
  :دی کشادی را باز کرد و فرنیر ما نشسته بود با هول در ماشکنا

  
  !نی حسای -
  

  .دی چرخی در سرم میفکر مزاحم.  اصابت کرده بودیموشک به همان حوال. می زدرونی بهمه
  
   االن چطورن؟نای مادرم ا-
  
وس مرا در سر  زد اما از حرکات شتابزده اش معلوم بود، که او هم همان فکر منحی نمی حرفی علنکهی ابا

تمام کوچه را . می گذاشته بودامتیاما انگار قدم به ق. میدی رسی دانم چطور به کوچه خاله زرینم. دارد
 ی و زارهی با ناله و گرکمک و استمداد ادی داد و فریصدا.  گوشت سوخته پر کرده بودیگرد و خاک و بو

 و جی گ،یاز شدت ناراحت.  شدمرهیبود، خ خانه خاله ام ی که زمانیبه گودال بزرگ.  بودختهیدر هم آم
 به س،ی قبل از آمبوالنس و پلتیجمع.  سر و صداها بلند بودانی در می سوزناک زنهی گریصدا. مات بودم

 و زمان فحش نی کرد و به زمی مهی بلند گری مثل بچه ها با صدا،یعل. طرف خرابه ها هجوم برده بودند
 در سرم ی کردم، بدون آنکه فکریفقط نگاه م.  شده بودی خالالیانگار تمام سرم از فکر و خ.  دادیم

 یبه صورت عل. دمی نشسته بودم که با سوزش صورتم از جا پرنی زمی دانم چه مدت چمباتمه روینم. باشد
دوباره با پشت دست محکم . دمی شنی را نمشی کرد صدای باز و بسته مقط کردم که دهانش را فینگاه م

 کیدر .  نبودشیرای پذمی بود که شانه هانیبار فاجعه آنقدر سنگ.  آمدی در نممیصدا. دی صورتم کوبیتو
  . ام از دست رفته بودیحادثه، تمام خانواده و زندگ

  
 شروع به یکی مکانلی محل حادثه انداختند و با بی روینورافکن بزرگ.  کوچه پر از آمبوالنس شد،ی آندر

.  توانستم حرف بزنمی اما من باز نمخت،ی ری زد و اشک می م نعرهیعل.  آهن ها کردندریبلند کردن ت
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 اطراف همه ی هاانهخ.  و رفت و آمد بودنددنیهمه در حال دو. به اطرافم نگاه کرد.  شده بودمیته
هنوز .  بودندختهی خراب شده و فرو ریی روبروۀ و آنور و چند خاننوریتا چند تا خانه ا. خراب شده بود

 فرود آمده بود و ی خاله زری بغلۀ خانیموشک درست رو.  شدیز خرابه ها بلند م ایاهی و سظیدود غل
خانه خاله ام .  تل خرابه ها جلو رفتمیآهسته آهسته رو.  بوجود آورده بودنی در زمیمیشکاف عظ

نورافکن ها فضا را تا .  خاکها را کنار زدممی با دستهان،ی زمیخم شدم رو.  در طبقه اول بودیروزگار
 خاکها زانو زده بود ی هم کنارم رویعل.  زدمی فکر و هدف خاکها را کنار می روشن کرده بود، بیحدود

 ی عل،ی زهراای و ی علای ادی زد، فررونی خاک بری پارچه از زیناگهان تکه ا.  زدیو داشت خاکها را کنار م
 … و زرددی سفیا گلها بی آبۀ تکه پارچکی.  شدمرهیبا دقت به پارچه خ.  کردی مهیخون گر. بلند شد

 یبا صدا.  آورده بودهی هدهی مرضی برای که علیهمان روسر.  افتادادمی.  آمدیچقدر به چشمم آشنا م
چند لحظه بعد، صورت .  خاکها را کنار زدناطی جلو آمدند و شروع کردند با احتی، عده ای علادیداد و فر

 صورت ی روشیبایته بود و خون از دماغ زچشمانش بس.  چشممان ظاهر شدشی پهی گناه مرضی و ببینج
 دست. دی دوهی سر مرضی از آمبوالنس ها باالیکی مردم، دکتر ادیبا داد و فر. ختی ریپر گرد و خاکش م

 متوقف شده و همه گوش ها ای کردم دنیاحساس م.  صبر کردی را در دست گرفت و چند لحظه اهیمرض
  :دی به گوشم رسسرانجام کلمات منقطع. منتظر کالم دکتر است

  
  . گمی متی تسل…! متأسفم-
  

تا صبح فردا، . من اما سنگ شدم.  گفتنراهی شروع کرد به داد زدن و به مسبب جنگ بد و بی علدوباره
 ی کوچک چنان له شده بود که فقط با لباس هایصورت زهرا.  آوردندرونی بیکی یکی را زانمیاجساد عز

 ژن،ی اکسدنی بدن مادرش سالم مانده بود اما از نرسری در زنکهی با اپسرِ کوچک خاله ام،. تنش شناخته شد
 آوردند، ی مرونیهر کدام از اجساد را که ب. دی رسی پوش تا سر کوچه مدی اجساد سففیرد. خفه شده بود

انقدر خودش را زده بود که تمام صورتش کبود و زخم .  بردندهوشی را بیعل.  شدی الاله اهللا بلند مادیفر
حلقه مادر .  نبودمای دننیانگار در ا.  رضا، همراهشان رفتمو میتسل.  بعد، مرا هم بردندقهیچند دق.  بودشده

 مارستانیحدود دو ماه در ب.  نبودنی از اشک و ناله و نفری دادم، اما خبریو پدرم را در مشتم فشار م
بهار .  رفتی چشمانم کنار نمی صورت مادر و پدر و خواهرانم از جلوی لحظه ایحت.  بودمی بستریروان

البته او در .  هم خراب بودیحال عل.  پوست صورتم حس کنمی من لطافت هوا را رونکه آیآمد و رفت ب
  . کردی مهی و گردی دی تا مدتها شبها کابوس می نشد ولی بسترمارستانیب

  
 عکس یآلبوم ها. کست بغضم شنی روانشناسان مختلف با من سر و کله زدند، تا سرانجام سقف بلورانقدر

 کار نی الیاوا.  حرف بزنمزانمی کردند با تک تک عزیوادارم م.  گذاشتندی مان را در برابرم میخانوادگ
  . بودتیکا گله و شمیتمام حرفها.  شدی بود، اما کم کم بار دلم سبک ممی عذاب المیبرا

  
  ه؟ی من چفی حاال تکلن؟ی چرا منو تنها گذاشتن؟ی رفتی خداحافظی چرا بن؟ی خبر رفتی چرا ب-
  

 ی مردم مظلوم و بی رو،ی که کورکورانه و بدون آگاهی به کساننینفر.  و ناله بودنی نفرمی حرفهاادامه
بعد ناله و استغاثه به درگاه خدا .  کردندی متی که از آنها حمایی به قدرتهانینفر. ختندی ریدفاع بمب م

 عمه ام به ی دو باریکی ت مدنیدر ا.  شدمیاطرافم منرم نرمک متوجه .  گرفتمیکم کم آرام م. بود
شبها .  را دفن کرده بودندزانمیبدون حضور من، عز.  داشتی به دلدارازیاما او هم خودش ن. مالقاتم آمد

 ی دادند مصی که پزشکان تشخدی رسیسرانجام روز. ختمی ری خواندم و اشک می صبح، دعا میدیتا سپ
 ۀ بال و پرم را گرفتند و مرا در خانری زوز دلسی مثل مادر و پدری علمادر و پدر. توانم مرخص شوم
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 ی توانستم به کوچه مان نگاه کنم، چه رسد زندگی نمیحت. دلم پر از درد و رنج بود. خودشان جا دادند
 درس خواندن و کنکور ۀکم کم شروع کرد به زمزم.  دلسوز، مراقبم بودی مثل برادریعل! در آن خانه

 ی قبولی که آن همه آرزویمادر.  زدی خواندن، حالم را به هم مرفک.  مقدور نبودمی ً برااصال! دادن
.  خروارها خاک خفته بود، چشمان مشتاقش پر از خاک بودریپسرش را در دانشگاه داشت، حاال ز

 بر گری گر پدرم دتیدست حما.  خاک رفته بودندری زب،ی شدم، تنها و غری سرمشقشان مدی که بایخواهران
 ام با ی رفتم؟ هدف زندگی به دانشگاه می خواندم؟ به عشق چه کسی درس می کیپس برا. سرم نبود

  . رفته بودرهی خاک سرد و تری ززانم،یعز
  

 از یکی در ،یشوهر خواهر عل.  رقم زدمانی برایگری که روزگار ماتم دمی بوددهی همه داغدار و رنجهنوز
! ایخدا.  مرجان، به همراه سه فرزند خردسالش به تهران آمدند،یخواهر عل.  شددی شه،ی مرزیجبهه ها

 و وهی و طراوت بیب در کمال شاداییبایزن جوان و ز!  چشمم کوچک شدشی که غمم پی کردیباز هم کار
 گرفتند و داغ دل ی کنان پدرشان را سراغ مهیسه طفل معصوم و کوچک، گر.  سرپرست مانده بودیب

 موضوع را با پدر یوقت.  گرفتم به خانه خودمان برگردممی تصمطیدر آن شرا. د کردنیمادرشان را تازه م
  :دی کشادی فرده،ی گذاشتم برافروخته و رنجانی در میعل
  
 خونه نی ات مشخص نشده از ای کار و زندگفیاگه تا تکل!  به گردن تو دارم بچهیمن حق پدر! نی حس-
  . بخشمتی که هرگز نمی علی به والیبر
  

  : گفتهیم هم که خبر دار شد، با بغض و گر خانحاج
  
اگه خواهر تو رفته، زن او .  دارهاجی االن به تو احتیعل. ی بری کنم اگه بذاری به خدا حاللت نمنی حس-

  . عذابش ندهگهیتو رو به خدا تو د! ادهیداغ دل پسر من هم ز! عروس ما هم رفته. هم رفته
  
  . گذراندمای دنی آدمهانیبانتر بود که آن سال را هم در کنار مهرنی او
  

    )22فصل (  
  

من و . و آتش بس اعالم شدرفتی را پذ598 قطعنامه رانیهمان سال ا. و مشقت گذشتی سال با سختآن
 که چرا ما هم مثل هزاران می ناراحت بودی که جنگ تمام شده و از طرفمی خوشحال بودی از طرفیعل

 علق جا متجی که به همی شد،تازه متوجه شدیش بس قطع آتیوقت!می نشده ادیهزار همرزمانمان،شه
 خسته و کسل ی هدفی بار آورده بود که از بی مارا طوردنیچند سال در جبهه ها بودن و جنگ.میستین
 اعتقاد داشت حاال یعل.زدمی حرف می ،با علندهی از آدی و ناامیکاری از بز،خستهیی فصل پالیاوا.میشدیم

 مانی زندگی برایفی تکلدیاب.می کنی کاردی بامی به جبهه ها برگردستیرار ن قگریکه جنگ تمام شده و د
 از من نداشت ی هم دست کمیالبته عل. حوصله و افسرده شده بودمیبعد از آن حادثه،من ب.میمشخص کن

  م؟یخوب چکار کن:دمی پرسیبا خستگ. نشده بودی تفاوتی حداقل او،هنوز مثل من دچار بیول
  
  : مانده بود،آهسته گفترهیه دوردستها خ که بی با نگاهیعل
  
  .می راه دارکی فقط -
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  :ادامه داد. نگاهش کردمپرسشگر

  
 دست ریاهل کار ز.می راه بندازی که کار و بارمی هم نداری اهیپول و سرما!می نداری سربازگهی ما که د-
  !التیادامه تحص.می راه دارکیپس فقط !میستی هم که نهیبق
  

  هان؟…می کنکور درس بخونی و برامی فردا شروع کننی از همدی و تو بامن
  
 نیبه هم: گفتجانی با هیعل!ول کن بابا.زارمی کتابه بیاز هرچ.اصال حال ندارم: نگاهش کردمحوصلهیب

 که باالخره…؟ی تو مهندس بشخواستی چقدر دلش مستی نادتی؟ی مادرت رو فراموش کردتی وصیزود
 یزیچ ینطوری؟ایری غم بغل بگی زانونطوری؟همیمرت چکار کن عهی با بقیخوایم!ی بکنی کاردیتو با

  ! فکرکنیشه؟منطقیدرست م
  

 ی کاری ادامه زندگی برادیمن با. بودیحق با عل. به فکرم انداختی،حسابی علی شب حرفهاآن
 بلد دنی هم بجز جنگی کار و حرفه اچیه. باشمی شد که تا آخر عمر سربار پدر و مادر علینم.کردمیم

 کتاب یکسری و می انقالب رفتابانی همان روز به خیاز فردا. بودلیس تنها راه،همان ادامه تحصپ.نبودم
 جزم شروع یبا عزم.می شرکت در کنکور نوشتی مهلت ثبت نام هم اسممان را برانیدر آخر.میدیتست خر

 و مطالب می دور مانده بودیلیاز درس و مدرسه خ.میرفتی مشی کند پیلی خلیاوا.میبه درس خواندن کرد
 و ی مادر و پدر علیقهای تشوو می داشتیبرنامه منظم.می بعد کم کم ،راه افتادی سخت و مشکل بود ولیلیخ

 اش و یشگی همی مادرم و آرزوی حرفهای آورادیمن هم با .راندی ما را به جلو مشی خواهر و بچه هایحت
 در س اقی و با اشتشدمی مدواری ،امستمی خودم بای پای رودی موضوع که عاقبت بانیفکر کردن به ا

  .خواندمیم
  

 شروع زی چم،همهی برنج به گلوی دانه ادنی شب سر سفره،با پرکی،ی ماه مانده به آزمون سراسرچند
اما .زدی به پشتم می محکم ضرباتیهمه هول شده بودند و عل.آنقدر سرفه کردم که به حال مرگ افتادم.شد

 اتی تا محتوردمآنقدر سرفه ک. رفتم تا راحتتر سرفه کنمییو زحمت داخل دستششد،بایسرفه ام قطع نم
 یعل. بودریصورتم سرخ شده بود و اشک از چشمانم سراز. بازهم سرفه قطع نشدیمعده امرا باال آوردم،ول

 نهیبعد در آ.دیلرزی و بدنم مرفتی مجیاز شدت سرفه سرم گ.کردی ممی با اضطراب صداییاز پشت در دستشو
خون !بله. تف کردمیی در لگن دستشوارچندب!خون تازه. بودی خونمیلبها. نگاه کردم به خودمییدستشو

همان شب به اصرار پدر .کردی هم با وحشت به من نگاه میعل.با اضطراب سرم را بلند کردم!خون تازه.بود
ما ا. عفونت ساده استکیاول،همه دکتران فکر کردند. شدممارستانی بیشان،راهی و رفع نگرانیو مادر عل

سرانجام . فکر کردندیماری امکانات بگری مسئله حل نشد،کم کم به دنیلی سی و پنکیوتی بی با آنتیوقت
  :دی پرسی سرم آمدو با نگرانی باالیپزشک باتجربه و سالخورده ا

  
  د؟ی شما جبهه هم بودپسرم

  
  د؟ی داشتفیچندوقت جبهه تشر:دی پرسیفور. را تکان دادمسرم

  
  !و سال دبایتقر: گفتمی سختبه
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 پا و آن پا نی را نشان ندهد،بعد از چند لحظه اجانشی هکردی مید،سعی رنگ صورتش پررمردیپ
  ؟ی استنشاق کردییایمی که گاز شی شک نکردچوقتی اون مدت هیتو:دیکردن،عاقبت پرس

  
له  تاب از درد بازو به دنبال ماسک،درون کوی که بدمیدی را میعل. سوال ذهنم به پرواز در آمدنی ابا

 ی صورت از حال رفته علی درنگ روی که ماسکم را بدون لحظه ادمیخودم را د.کندی جستجو مشیپشت
 همان دیشا… حس کردمیبی عجی بوی و چند لحظه ادمیچی ام پینی ام را دور دهان و بهیدم،چفیکش

 شی برا رازیهمه چ. امکان داشتزیهمه چ!گری دتی هم در هزاران هزار موقعدیشا.موقع آلوده شده ام
 گرفتند که جهی حالم بهتر شد،همه پزشکان نتی کردندو وقتزی را تجوزونیدروکورتیدرمان با ه. دادمحیتوض

 ناراحت بودم ی به خاطر علشتری خبر ناراحت نشدم،بنی از اادیمن ز. شده امییایمیمن آلوده به مواد ش
  .که از شدت غصه رو به موت بود

  
عذاب وجدان چنان بر روح و .گرفتی را بر گردن خودش مرهایقص و تمام تکردی می ناله و زارمدام

 مرخص شدم و مارستانیسرانجام از ب. من،او از دست برودی به جادمیترسیجسمش چنگ انداخته بود که م
 زی چهسرانجام هم.شدی مشخص مبی شدت آسدیبا. گذراندمادی بنی پزشکیونهایسی هم در کمیچند وقت

 از شدت سرفه به یبا استنشاق هر ماده محرک. به حساب آمدمییایمینباز ش جاکیآرام گرفت و من عمال 
 آرام ی ماه استراحت مطلق،کمکی ام را برداشتند و پس از هی از ریعاقبت تکه ا. افتادمیحال مرگ م

آن سالها تازه دانشگاه آزاد .ماما به هر حال امتحان کنکور را داد.دوباره از درس عقب افتاده بودم.گرفتم
 بد طی در دروس و شرایبه خاطر عقب ماندگ.می در امتحانش شرکت کردیز شده بود،هم من و هم علبا

 جی نتایوقت. رشته خوب،دانشگاه تهران قبول شدکی اما در یعل. قبول نشدمی ،در دانشگاه سراسریجسمان
قبول شده  نرم افزار یدر رشته مهندس. شدال از من خوشحشتری بیکنکور دانشگاه آزاد اعالم شد،عل

 گرفت که من با ی از دانشجوها می گزافهیدانشگاه آزاد هر ترم شهر. خودم اصال خوشحال نبودمیبودم،ول
  . به ثبت نام شدمی راض،عاقبتیبا هزار ترفندعل. آمدمیآن وضع و روز،اصال از عهده پرداختش بر نم

  
 برداشتن طالها وارد خانه ی برایوقت. اندک مادرم را فروختمی ترم اول،طالهاهی پرداخت شهریبرا

 لیتمام وسا. بود که پا در خانه نگذاشته بودمکسالی به کینزد. شدیشدم،تمام وجودم پر از احساس دلتنگ
 ی آشغالدانکی به لی خانه تبداطیح. آوردندی از خانه ممی حاج خانوم برای و گاهی را علازمیمورد ن

 گل را حاج خانوم زحمت ی و گلدانهاخچالی اتیه محتوالبت.گردو خاک تمام خانه را پوشانده بود.شده بود
 در فضا موج ی نا و رطوبت و ماندگیاما باز هم بو. و به خانه خودشان منتقل کرده بوددهیکش

 خانواده ام یچقدر دلم برا!ایخدا. چشمم هجوم آوردی ام در آن خانه جلویخاطرات دوران زندگ.زدیم
 خاطر م،بهیبه خاطر دلتنگ. کردمهی گرری دل سکینشستم و  فرش،کنار رختخوابها یرو.تنگ شده بود

 داشتمی طالها را برمیوقت. تا دلم سبک شدستمیآنقدر گر.ختمی کس ام اشک ری ام،به خاطر بیبیغر
 داشتم که نانیو اطم.  دانشگاه شوموارد را داشت که من شی آرزوشهیهم. استی که مادرم راضدانستمیم

 زمردش را یفقط حلقه و گوشواره ها. دادی متی را با رضاشی طالهادید تریاگر خودش هم زنده بود ب
 یبه من داده و من هم برا)مادر پدرم( گوشواره ها رو خانوم جوننی گفت ای مشهیهم. بردارمامدیدلم ن

سر .((دی کشی نقشه می جفت گوشواره سبک وزن،کلکی همان ی رفت و برایراه م.عروسم گذاشتم
  !)) اندازمی خوشگلش می را به گوشهانهایه را گفت،ا عروس گلم،بلیعقد،وقت

  
 وقتش بود که گرید. کنم و در همان خانه ساکن شومدای پی شده کاری گرفتم هر طورمی آن لحظه تصمدر
  !ستمی بامی پاهایرو
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 ی بودم و کسکاریچون ب. وقت شدممهی سال در خود دانشگاه در قسمت فرهنگ و معارف،مشغول کار نهمان
 ی منی و تمریسی دانشگاه مشغول برنامه نووتری کامپتی ساعتها در سادی کشیانه انتظارم را نمهم در خ

 ی ها را در ازابچه کوچک ی کردم و پروژه هادای مهارت پیسی زود،در برنامه نویلی بود که خنیا.شدم
رج خورد و  ام را بپردازم و از پس خهی توانستم شهریترم دوم،به راحت. کردمی قبول میزیمبلغ ناچ

اما سرانجام با بحث و . کردند که من به خانه خودم برگردمی قبول نمیمادر و پدر عل.میخوراکم بر آ
 را گری کردم و در اتاق دزی را تمی اصلق کردن خانه را نداشتم،فقط اتازیحوصله تم. شان کردمیگفتگو راض

 دو نی ایدم فکرم را فقط رو کری میسع. گذشتی دانشگاه و خانه منی ام فقط بی زندگگرید.بستم
تا .ی ام شدی تو وارد زندگنکهی اتا…نکهی امر موفق بودم، تا انیموضوع متمرکز کنم،تا به حال هم در ا

 تونم خودم رو کنترل یاما در مقابل تو،اصال نم. بودمداشتهامروز نگاه و فکرم را از نامحرم دور نگه 
تو کجا و من کجا؟طرز تفکرمان،طرز . دارمی محالیو دونم آرزیم. دهیدلم به حرف عقلم گوش نم.کنم
 چه کنم؟دست خودم کنه،امای تا آسمان با هم فرق منی زممانی و وضع خانواده های مان ،طرز زندگتیترب

  .ستین
  

  .به ساعتم نگاه کردم.هوا هنوز روشن بود. ماندرهی خی قالی ساکت به گلهانیحس
  
  . شدهری چقدر دی وا-
  

   تلفن بزنم؟کی شه یم:دم کرنی رو به حسبعد
  

  !حتما: با سرعت گفتنیحس
  

  :گفتم. را برداشتی زنگ خودش گوشنیبا اول. را گرفتمالی شماره خانه لآهسته
  
  . سالم…الی ل-
  

  : اش ،فاصله خط را پر کردی پر از نگرانیصدا
  
  . تلفن کردنجای ده بار ا؟مادرتییتو کجا… مهتاب-
  
  ؟ی بهش گفتی تو چ-
  
 ی مدی برد زده بودن و بایگفتم اسمت رو رو.شگاهی آزمای بریمن گفتم تو مجبور شد! نگران نباش-

  ! بجنب برو خونهفقط…ی کردی رو حل مشگاهتی مشکل ثبت نام در آزمایرفت
  

  . جونالی ممنون لیلیخ:دمی کشی از سر آسودگیقی عمنفس
  

  :با خنده گفتم.دمی را متوجه خودم دنی تماس قطع شد،نگاه نگران حسیوقت
  
  !هی خوبزی وقتها دروغ واقعا چی بعض-
  



   مهتاب  و مهر     
  

goldjar@  
 

130

 یتو به خاطر من دار! دروغ ها رو شونه منهنیبار همه ا: گفتی در هم رفت و با ناراحتنی حسصورت
  .خدا منو ببخشه!یگیدروغ م

  
 در محاصره مژگان بلند و جعد دار مثل دو موجود زنده به نظر اهشی درشت و سیچشمها. کردمنگاهش

 که ییبا صدا. انداختری ام،سر به زرهی نگاه خدنی با دنیحس. با او داشتمیکیاس نزدچقدر احس.دی رسیم
  :د،گفتمی لرزی مجانیاز شدت ه

  
 و رتی و به خاطر غگمی متی بهت تسلزانتی مرگ همه عزیمن برا.ی داشتی سختیلی خی زندگن،توی حس-

 ما وجود نی که واقعا بییها و فاصله ی که زدیی وجود تمام حرفهابا…گمی مکیشجاعت خودت بهت تبر
  . از ته قلبت بشنومخوادی پرسم،دلم می سوال ازت مکیداره،

  
  :دمی پرسی سکوت شد،بعد به سختیچند لحظه ا. منتظر ،نگاهم کردنیحس

  
  ؟ی تو حاضر به ازدواج با من هست-
  

 کردم تمام ی که حس مبای لبخند زکی،بعد . شکل دادریی از عالمت سوال به عالمت تعجب تغنی حسصورت
  : کند،زد و گفتی را روشن مکیآن اتاق کوچک و تار

  
 از خدا زی چکی و فقط ز،فقطی چکی کنه،ی دعاتو خدا مستجاب مکی االن بهم بگن نیاگر هم!ی چه سوال-

  ! مهتابخوامی تامل،تو رو از خدا می نداشته باش،بدون لحظه اچی انتظار هتی از خداگریبخواه و د
  

  .ی تحمل کندی سختت هنوز تموم نشده،باز هم بایپس زندگ: شدم گفتمی بلند مکهی حالدر
  

  :دی لرزی مشی آمد،صدااطی دنبالم به حنیحس
  
 هرچه زودتر خوادیدلم م.دمی انجام ملی کمال من،بای کنم مهتاب،هر کار تو و پدر و مادرت بگی تحمل م-

  .ستمی نیاض وضع اصال رنی از ایدونیم.با پدرت صحبت کنم و حرف دلم رو بزنم
  

  : برگشتم و گفتمنی کوچه را باز کردم به طرف حسدر
  
 کم کم با تو و اخالق دیبا. هستنلی ازدواج سههی قضریاونا االن درگ. نکن،تا خودم بهت بگمی کارنی حس-

  .ادی بشی پیو کردارت آشنا بشن بعد صحبت
  

  : معصومانه گفتنیحس.میستادی هردو ان،ی ماشکینزد
  
  .سبک شدم. تو دلم نموندهی حرفگهی خوشحالم که دی از طرفیول…که ناراحتت کردم دی مهتاب ببخش-
  

 اگرچه دستش را نیحس. گذاشته بود،گذاشتمنی در ماشی دستش که باالی بدون فکر،دستم را روی الحظه
 ی حرکت تونی است که به خاطر الی احترام قامی برایلی دانستم که خی آرام و آهسته،میلی اما خدیکش
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 شده ام و اشق دانستم که عیم. بودی کافمی،برای گرفتن انرژی لحظه هم براکی همان یم نزده،ولگوش
  . موضوع ناراحت و نگران نبودمنیاصال هم از ا

  

    )23فصل (  
  

 رفتم و یبه هرجا م. کردی نممی رهای لحظه انی و فکر حسادی باخبر شدم،نی از آنکه از سرگذشت حسبعد
 انیبه امتحانات پا. گرفتی چشمم جان مشی،چشمان مظلوم و صورت معصومش پ کردمیبه هرکس نگاه م

 مسئله را به دی کردم چطور بایدر تمام مدت،فکر م. بلد نبودمی کلمه ای و من حتمی شدی مکیترم نزد
 صبر و ای بکنم؟قهر و دعوا دی شد،چه بای منطوری آنها مخالفت کنند که حتما همم؟اگریپدر و مادرم بگو

 و نا دی در مه،ناپدی مثل شهرندهی نه؟آای میای بن،کناری توانستم با اخالق و اعتقادات حسیمت؟اصال ماستقا
 ی داشتم ولی کمی امتحانهانکهیبا ا. کردمواندن به درس خ،شروعی و اصرار شادالی لیبا کمکها. بوددایپ

 شده بود و ی قاطزیهمه چ.م تابستان را گذراند،ترمی با نمرات مرزبای را نداشتم و تقریشگی همیآمادگ
 نمانده بود و همه در حال رفت و آمد و ی زمانلی سهیبه مراسم نامزد.دمی دویمن خسته و سردر گم م

 دیفقط با.می نداشتی ما کار عمده انی پدر عروس برگزار شود،بنابر اخانهقرار بود مراسم در . بودنددیخر
 در حال لیسه.می کردی مهی خانواده عروس تهیبرا هم ییای و هدامیدی خری پارچه ممانی لباسهایبرا

از . داشت که الغر شده بودالی و فکر و خی دوندگماندهیآنقدر در آن چند هفته باق.جوش و خروش بود
 دو واقعه بزرگ نی ام بچارهیمادر ب. شدی آبها می رفتن به آنسویای ام داشت مهخالهآن طرف هم 

 ی خدا را شکر میالبته از طرف! تنها پسرشی خواهرش و عروس از تنهاییجدا. افتاده بودری گشیزندگ
 ی نامزدی را هم براالیل.ستی متوجه حال دگرگون من نی است و کسختهیکردم که اوضاع آن همه درهم ر

 لباسمان یروز قبل مدل ها.می زرتشت بروابانی پارچه به خدی خری کرده بودم و قرار بود باهم برادعوت
 دوخت،انتخاب و اندازه ی مادر و خاله ام را می که لباسهای ماهراطی خانم ،خبای ژورنال زیرا از رو

 یم. در بلند شدگ زنیبعد از خوردن صبحانه،صدا.می کرده بودادداشتیپارچه و نوع آن را با دقت 
 شدو از کله سحر حاضر و آماده ی طاقت می بیلی خمی برویی قرار بود باهم جایوقت. استالیدانستم ل

  : را برداشتم و با خنده گفتمفونیآ.ر بود دیجلو
  
  . توایب…الی ل-
  

  د؟ی خریایمگه نم: بلند شدشیصدا
  

 که از ستنی زرتشت مثل اداره ها نیبنده خدا،مغازه ها. خوردن کله پاچهد،نگفتمیچرا،گفتم خر:دمیخند
  . توایب.ننزودتر از ده امکان نداره قدم رنجه ک! سرکاررنی می لردیلیاونا خ!هشت صبح باز باشن

  
  :دیبه مادرم سالم کرد و پرس. در خانه مان بودالی بعد لی الحظه

  
   خوب چه خبرا،خانم مجد؟-
  

 چقدر دمیتازه فهم!ادی جون؟ داره پدرم در مالی بگم لیچ: تکان داد و با ناز گفتی با ظرافت سرمادرم
   هاچارهیبه حال اون ب یوا…می داری انقدر دوندگمیما که خانواده داماد!دختر شوهر دادن سخته
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 گنی عروس ملیاون موقع فام.شهی برعکس می ها موقع عروسی دوندگنیخوب تمام ا: با خنده گفتالیل
  . خانواده دامادچارهیب

  
  : گونه زدی دستش را رویشی نمای با حالتمادرم

  
  . کنمی حتما من سکته می عروس،موقعیگیراست م. مرگم بده،خدای وا-
  
  .نیاز حاال حرص نخور!یحاال کو تا موقع عروس:دمیر پشی حرف هاانی مبه
  

 ی صندلی اش را درآورد و روی مانتو و روسرالیل. به اتاقم رفتم و در را پشت سرم بستمالی با لبعد
  : اتاق انداخت و گفتواری به درو دینگاه.انداخت

  
   خوب چه خبر؟-
  

  ؟یخوایاز کجا خبر م: تخت کنارش نشستمیرو
  

  .نی،از حسخوب معلومه:دیخند
  

  .خودمم دلم براش تنگ شده. هفته است ازش خبر ندارمکی بایتقر: باال انداختم و گفتمی اشانه
  
 ی زندگی آدمنی چنکی با ی تو بخواشهی باورم نماصال…؟یی واقعا تونیمهتاب،ا: متعجب نگاهم کردالیل

  !یکن
  

   هستم؟یچرا؟مگه من چطور: گفتمیعصب
  
 نیبب. آدمها با ماها فرق دارهپی تنی اتی و تربدیعقا.ستی هم مثل تو ننی حسیول.یستی نی طورچی تو ه-

 ی سرگرماالن…؟ی تونی چادر،مری زی بردی با،بعدای گردی بدون حجاب می و عروسیاالن تو در مهمان
 هی مساجد و تکتو ی بردی ،بعدا بارنی گی مختلف می است که به مناسبت هایی هایما ،شرکت در مهمان

 در حال نماز و می روبنده،دایبا چادر و حت… جانبازکی همسر یشی مگهی؟دی تونی،می کنیر و زاهیها،گر
 روز روزه و خالصه تمام یس! عاشورا،تاسوعا،محرم و صفر…ی و زارهیدعا و قرآن خوندن،در حال گر

اه  هم االن وضع جامعه رو نگبعدش!یستیاصال باهاشون آشنا ن!ی هم تو عمرت نکردکباری که تو ییکارها
 آدم با اون کی با ی بریخوای است؟حاال می و در حد کماله؟درست و منطقی عالزیبه نظرت همه چ.کن

  ؟…ی کنیزندگ))هی خوب و عالزیهمه چ((طرز فکر 
  
  : گفتمجانی تو حرفش و با هدمیپر
  
ل  هم مثنیاما حس. نگه دارمی رو راضنی تا بتونم حسگذرهی سخت میلیمسلما بهم خ! همه حرفهات درست-

 که در طرز تفکر و یی خشکه مقدس و جانماز آبکش،ماها از تمام آدمهاکینه ! غولکی آدمه،نه کیماها 
 ی ترس، استفاده منی هستند که از ایالبته کسان.ادی مم،بدمونی ترسی مکننی و مذهب مثل ما فکر نمنید

 به قول نی حمله کرد،همرانی جامعه دو دسته بشه،اما آخه چرا؟اون موقع که عراق به اادیکنند و بدشون نم
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 ی همه تفاوت هایسوا. امثال ما سپر کردنی هاشون رو برانهی جلو و سدنی خشکه مقدس ،دویتو آدمها
 و ثاری کنم و بگم چقدر افی داستان تعراتحاال قصد ندارم بر.می مون،ما همه هموطن هستی و عملیفکر

 آدمها با هر طرز تفکر و نی اطی که تو اون شرانهی اردیپذی میمی که هر عقل سلیزی چیول!یچقدر فداکار
 اگه ی فکر کردچیه. تمدن گرفتنی و بی مشت آدم وحشکی اشغال کشور رو بدست ی جلویراه و روش

 ی کارشون غارت و چپاول خانه هانی باش اولشد؟مطمئنی می افتاد چی ها میکشورمون به دست عراق
 بزرگتر و چه ی ها و غارت هایحاال چه دزد. من و تو بود مثلیبه دختران و زنان***** امثال من وتو و 

 خودمون قبولشون ی آدم تو دفاع از امثال من وتو که حاال حتنیحاال ا! آمد،بماندی مشی پیشتری بعیفجا
 یم… شدهییایمیش!نه! خوب بشه هانی بتادی چسب زخم و کمکی که با یراحتنه ج! شدهم،مجروحیندار
 یعنی نداره،ی درمونچی زجر و دردش هیعنی.شهی و تموم مشهیه آب م ذره ذریعنی؟ی چیعنی یدون

 همه درد و رنج و نی باال ،و سرانجام بعد از اادی بکهی تکهی اش تهی تا تموم رکنهی سرفه منقدریا
 نهای ادی و بگدی بریحاال ه.ادی پرمدعا بر بی از دست ماها،مفت خورهای کارنکهی اونبد!رهی،بمیناراحت

 نایا… کردندای دارن،فالن جا کار پی دارن،پارتهی سهمنایا!تن،دانشگاه قبول شدن هسی اهیسهم
 دای پیکی روز کیاما اگر . برو تا آخرروی بگنطوریهم… جاسوس حراست هستننایا! انیجانبازن،نور چشم

باز  جاننی مال تو و جراحت و نقص اای مزانی و بگه تمام ارهی حرف مفت زنها رو بگنی از همیکی قهی هبش
 ی بی پفک نمککی از دست دادن مثل نهای که ایزی در مقابل چای مزانیکنه؟ایبه نظرت قبول م!هم مال تو

 همه نی ما ادهی که چه فایزدی منهی خود تو که قبل از کنکور سنیهم. استانی گریارزش در مقابل بچه ها
 رشته ها نیت و درس خوندن بهتر که همه اونها بدون زحمادهی جانبازا و شهدا انقدر زهیم،سهمیدرس بخون

 و ی ،سرفه کننی حسی به جای حاضر بود؟ی باشنی حسی به جایحاضر.شنی رشته ها قبول منیو در بهتر
 قی تزرنی بهت کورتن و مورفمی دای کار بزارن؟حاضرنی پات پالتی توی؟حاضریاریخون باال ب

 ی و هوا برافتیرک به حال مرگ ب محی تنفس هر بو،بای شبها بخوابی از شدت سرفه،نتونیکنن؟حاضر
  ؟ی بگو حاضرراست…؟ی نداشته باشدنینفس کش

  
  :با بغض گفتم. نزدی انداخت و حرفری سر به زالیل
  
 فاصله رو بوجود آوردن،تا نی مخصوصا ایعده ا.می خودمون فاصله انداختنی که بمی ما آدمها هستنی ا-
 بچه ها،مثل نی که انهی اقتیاما حق.رندیقرار بگ مورد ظلم و ستم گهی دی عده از آدمهاتوسط عده اکی

 کیمثل ما با .بودن خانواده بزرگ شدن،مثل ما عاشق پدر و مادر و خواهر و برادرشون کیخودمون تو 
 قلقله زن رو ی و کدوی هم مثل ما داستان بزبز قندنهایا. دنی خوابی قصه شبها می سرکی و با ییالال

 صبحونه و نهار و شام ی جور غذا براکیمثل ما . خوندنی باف مریبلدن،اتل متل توتوله و عمو زنج
 همه هموطن هستند،مثل ما نهایا!الی لی فهمیم! هی مرغ چنی و ته چیزی دونن کوفته تبریخوردن،م

 که ما نگاه شنی مرهی خیهمه آدرس بازار و امامزاده صالح رو بلدن، شبها به همون آسمون.خانواده دارن
 که اون باالست انقدر بخشنده و مهربونه که ما ییم؟خدایا انقدر از هم فاصله گرفته احاال چر. می کنیم

فکر نکن به . رو دوست دارمنیمن حس.می کنی ها رو دسته بندم و آدمیری بگمی به جاش تصمدیبنده ها نبا
و  همه دخترها نی که بی عادانی جرکیمثل !نه! دنبالش افتادمی دلسوزیحالش رحم آوردم و از رو

 و چکاره هی کدمی کردم،بعد فهمدایبهش عالقه پ. خوشم آمدنی هم از حساد،منی مشیپسرها باالخره پ
 رم؟تمامی بگدهی و عالقه مو ناد،عشقی که تو گفتزی ناچی نظرهااختالف نی و بخاطر اامیحاال ب.است

   رو،منکر بشم؟نی مثبت حسازاتیامت
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 یحرفهات منطق. کردمی فکر نمینطوریمن تا حاال ا! بگمی دونم چینم: نگاهم کرد و آهسته گفتالیل
 رو پر نی تو و حسنی تونه فاصله بی،نمی شعارها هرچقدر هم درست و منطقنی قبول کن ایاست،ول

  ! شرطه،اونی حرفها پدر و مادرت رو قانع کننی با ایاگه تونست…کنه
  

 اطی خشی پکراستی و از همان جا می کرددی پارچه ها سرانجام خردنی و دی روادهی پی روز،بعد از کلآن
  : گفتالی،لیموقع خداحافظ.می دادلی و پارچه ها را تحومیرفت

  
  .ی کنم موفق بشی مهتاب آرزو م-
  
  . کنهی نمدشی رو بخواد خدا نا امیزیآدم اگه از ته دل چ: خنده گفتمبا
  

نتخاب محضر مناسب  و ای مشغول صحبت درباره مراسم نامزدلی که وارد خانه شدم،پدر و سهی موقعشب
  : جلو آمد و گفتدنمیمادرم با د.ثبت ازدواج بودند

  
  ؟یدی خرزسی چ… نشدهکی خدارو شکر روزها بلنده و هوا هنوز تار،حاالی کردری چقدر د-
  

  .می کرددی خرالیآره،هم من،و هم ل: حال گفتمی و بخسته
  

  نم؟یبب: گفتاقی با اشتمادرم
  
  .ه،ممکنه لباسم رو نرسونه نموندیوقت. خانمبای بردم دادم ز-
  
چند . و پدر و مادرم رفتم به اتاقم و در را محکم بستملی سهی توجه به حرفهای به شام نداشتم و بیلیم

 دانستم االن تنها یم. تنگ شده بودشیدلم برا. بپرسمنی از حسی نکرده بودم حالدای بود که فرصت پیوقت
 دو یکی. ها را گرفتمرهآهسته شما. خواندن کتاب است نشسته و حتما مشغولکیدر آن اتاق نمور و تار

  :نی خسته حسیبوق ممتد و بعد صدا
  
  .دیی الو؟بفرما-
  
  !منم.نیسالم حس: شوق گفتمبا
  

  :دی لرزی می که از شدت شادنی حسی سکوت شدو بعد صدای الحظه
  
  ؟ی منو بکشی خوای تو؟مییکجا! مژده گرجان فشانم رواستنیبرا…! مهتاب-
  
 همش به یول!لی سهیاول امتحانها و حاال هم مراسم نامزد. سرم شلوغ بودیلیخ.دیببخش:گفتم خنده با

  .فکرت بودم
  

  .ی باهام حرف بزنی خوای نمگهیفکر کردم د. بودنری همه خهاتیخدارو شکر که گرفتار: و گفتدیخند
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   وا؟چرا نخوام باهات حرف بزنم؟-
  
  ! من وتو هستنیر فاصله ب که چقدیدی فکر کردم فهمنجاوی ای خوب،اومد-
  
 هی چرت وپرت ها نظرنی درباره فرق و فاصله و ایامروز به اندازه کاف! بس کننیحس: حوصله گفتمیب

  . حرف تازه بزنکی.دمیشن
  

 یلی االن خلیحتما سه. کنفی بگم؟تو تعری مهتاب،به جز تو چیحرف تازه من تو هست: با خنده گفتنیحس
  خوشحاله،نه؟

  
  … ندارهیر در حال بدوبدو است فرصت خوشحال نه بابا آنقد-
  
 دختر مورد عالقه اش رو به عقد و ازدواجش درآورد نکهی از ایهر پسر.ی تو که از ته دلش خبر ندار-

  .خوشحال است
  
  م؟ی و ما خبر نداری زن گرفت؟نکنهی دونیتو از کجا م! همدیشا: خنده گفتمبا
  

  . راحت باشهالتی ندارم که گور داشته باشم،تو خمن و زن گرفتن؟ من کفن: بلند شدنی حسقهقهه
  

  .ی هم داشته باشیاجیخدا نکنه احت: گفتمآرام
  
  : بلند شدی زمزمه اامد،بعدی از آن طرف خط نیی صداقهی چند دقتا
  
  . دوستت دارمیلی مهتاب،خ-
  
 خجالت  از شدت شرم ونی دانستم حسیم. شدمرهی که دستم مانده بود،خیبه گوش. بعد تماس قطع شدو

  . را گذاشته،قلبم پر از احساس نشاط شدیگوش
  

    )24فصل (  
  

 لی و معجون فختهی اسفند و عرق و عطر و غذا در هم آمیبو.  کل و هلهله فضا را پر کرده بودی صدادوباره
زن و مرد در حال چاخان کردن و فخر فروختن به . به اطرافم نگاه کردم.  به وجود آورده بودیافکن
 ساتن و اطلس ی هاارچهپ.  کردی مرهی نور چلچراغ ها چشم را خری طال و ات زیسهایسو. ودند  بگریهمد
 از مردها در حال چشم غره به زنانشان و لبخند به یبعض. دی درخشی مختلف می در مدلهاو رنگهاپوریو گ

 شد ی پاک مشهایااگر ات و لباسها و آر.  شدمرهی خمی با دقت به منظره روبرویلحظه ا.  بودندگریزنان د
 افکار را کنار نی کردم ایسع.  و چاق و چله گر نی آدم سطحی مشت… ماند؟ی رفت چه برجا میو کنار م
   ادمها از داشتننی من هم مثل همشی پیتا چند. بگذارم 
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 بردم چه به سرم آمده بود؟ ساکت ی مد روز لذت مشی و آرانی طالجات سنگدی و مدل جدبای زیلباسها
 و گرد ی سنگی هازی می رووهی نوع منیمادر و پدر گلرخ سنگ تمام گذاشته بودند چند. نشستم  یگوشه ا

 کی با لباس یردانزنان و م.  شدی معی مهمانها توزنی شربت خنک بیوانهایل.  شده بوددهی چییبایبه ز
شب . ده بود  شبای زیلیلباس منهم خ.  بودی کامل و عاازیهمه چ. شکل در حال خدمت به مهمانها بودند

  .می و لباسها را گرفتمی خانم رفتبای زشی پالیقبل با ل
  

 کی.  زربفت داشت دوخته شده بودزی ری اش گلهانهی که در زمی نباتیشمی پارچه ابرکی من از لباس
 ی جمع و حلقه هاشگاهی به اصرار مادرم در آرامیموها.  هفتقهی بلند و ی هانی ساده با استراهنی÷

پس از چند . رد کی ملی را تکمییبای زنی و ساده امی مالشیآرا.  صورتم رها کرده بودم را دریتابدار
 زد به تن ی میمی برق مالکی که با هر حرکت ی لباس مشککی. هم وارد جمع مهمانها شدالیساعت ل

ا  بود بییبای دختر با نمک و زالیل.  مثل من داشت یمی مالشی را باز گذاشته بود و آراشیموها. داشت
 هلهله و کف ی که صدامی بودبتمشغول صح.  به طرفم آمد و کنارم نشستدنمیبا د.  و اندام موزونکلیه

  : آهسته گفت الیل. زدن حرفمان را قطع کرد
  
  . فکر کنم عروس و داماد آمدند-
  

. .  شدندی مادهی مدل پدرم پنی آخرنی داشتند از ماشلیگلرخ و سه. می در رفتی و جلومی دو بلند شدهر
 رنگ به دستش گرفته ی کاهی از رزهای رنگ به تن داشت و دسته گلیری شری از حرییبای زراهنیگلرخ پ

 که هنوز شیموها. دی رسی به نظر محی نرگس قشنگ و ملی مثل گلهابای زشی اراکیصورت جذابش با . بود
.  دل خوشحال بود از تهلیسه. دی بخشی به چهره اش می و مالحت خاصختهیهم کوتاه بود دور صورتش ر

 را به عقب شانه زده شی بود و موهادهی پوشی رنگی کت و شلوار دوددی درخشی میصورت جوانش از شاد
 ی اش را می خوشبختی و آرزودم خوشحال بوشیچقدر برا.  که چقدر برادرم را دوست داشتمیوا. بود 

 مجلس شلوغ و درهم بود جوانها .با هلهله و صلوات و دود اسفند عروس و داماد جوان وارد شدند. کردم
به پرهام نگاه کردم که .  بودمیمن اما انگار در حال خفگ.  و بهحال خود نبودنددندی رقصیوسط سالن م

 کند وگرنه پرهام کی خواهد حس حسادت مرا تحری دانستم که میمشغول رقص با دختر عمه عروس بود م
رش شده بود که عاشق کش است و در حال عشوه و دختر عمه عروس اما باو.  کارها نبودنیاصال اهل ا

.  آوردی طاقت نمشتری را ندارد و چند لحظه بی حرکاتنی دانستم پرهام تحمل چنیغفخر فروختن بود م
 الیل.  نشست شی توجه به دخترک رفت و سر جای به طرفم انداخت به کی ادهی هم شد با نگاه رنجنطوریهم

  :وشم گفت  گریز. هم متوجه حرکات پرهام بود
  
  ! ؟ی دی است چرا جواب مثبت بهش نمنی بهتر از حسیلی پرهام خی شدوانهی تو د-
  
  : حرص گفتم با
  

  ی سر خود دوا نمودی بودبی اگر طبکل
  
  . اشی زندگی بره پی کنی چرا مهرداد رو رد نمی عقل کلیلیتو اگه خودت خ!  گه ی می به کیک
  

  . فرق داره هی قضنیا:  گفت یفور
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  . فرق داره نیپرهام هم با حس:  گفتم نهقاطعا
  
 بلند مانی صرف شام تز جای موضوع شده بود بحث را ادامه نداد و هردو برای روتمی که متوجه حساسالیل

  .میشد
  

به محض .  کردی باد کرده بود و سرم درد ممیپاها.  خسته و هالک بودمدمی به خانه رسی شب وقتاخر
 ی پدر و مادرم متوجه شوند گوشنکهی قبل از ایفور.  زنگ تلفن بلند شد ی لباسم را عوض کردم صدانکهیا

  الو ؟:  خفه گفتم ییبا صدا.  را داشتم نیته دلم انتظار حس. رابرداشتم 
  

 ای یدی رسنمی خواستم ببیم.  زنم اما نگرانت بودمی موقع زنگ مدی دیسالم ببخش:  بلند شد نی حسیصدا
  نه ؟

  
  . تختم ولو شدم ی رفت روادمی و سردرد از ی خستگتمام

  
  . هالکمیاز خستگ . دمی تازه رس-
  

  . خوشبخت بشنی موال علهی ساریانشاءاهللا هر دو ز. مبارک باشه  . دیخسته نباش:  مهربانانه گفت نیحس
  

  .… کرده شی و آرای همه لخت و پتی ملت را امر به معروف کنیکمی بود که یجات خال:  و گفتم دمیخند
  

  بهت خوش گذشت؟.  از خودت بگو … نکن فیمهتاب تعر: دی حرفم پر وسطنیحس
  

 شم به ی مداری کنم کم کم دارم از خواب بیاحساس م.  کردم ی مینه همش احساس خفگ:  گفتم یفور
  . امدی خود می و بی مصنوعزینظرم همه چ

  
 . ی و نامزدیو عروس همه الزمه مخصوصا تی برای و شادحیتفر .ستی ها هم ننطوریا:  آهسته گفت نیحس

  .… خب یول
  

 یصدا. دی گوی نمیزی من نرجم چنکهی ای برانی دانستم حسی نهفته بود که مییای دو کلمه دننی همدر
  : افکارم را برهم زدنیحس

  
   ؟ی نداری خوب مهتاب خانم کار-
  
   .ی قطع کنی خوایم:  رنجش گفتم با
  
  . موقع پدرت بفهمه زشته کی وقته ری خوب د-
  

  .مینی بی مگرویپس فردا همد: گفت  بعد
  
   پس فردا چه خبره ؟-
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  . خانوم حواس جمع ی ثبت نام دار-
  
   :دی دومی رگهاری پنهان زی آوردن ثبت نام شوقادی به با
  
   خوب پس تا پس فردا خداحافظیلی خ-
  

ت بتواند حسین امکان نداش.  گوشی را گذاشتم تا چند ساعت به حسین و اینده خودم فکر می کردموقتی
طرز تفکرش دنیایی با پدر من . یک عروسی مفصل بگیرد خانه آنچنانی و ماشین آخرین مدل نداشت

 هاملحظه ای آرزو کردم حسین جای پر. وای خدای من چقدر همه چیز مشکل شده است. اختالف داشت
ام وجودم را لحظه ای ترس تم.حسین اگر جای پرهام بود دیگر حسین نبود. بود بعد فوری پشیمان شدم

دو » نکنه از کارم پشیمان شوم ؟ نکنه از حسین خسته شوم و یا حسین مرا محدود و اسیر کند « فرا گرت 
  .دلی بیچاره ام کرده بود

  
مثل همیشه .هر سه در حال صحبت و خنده به دانشگاه رسیدیم .  روز ثبت نام شادی دنبالمان آمد صبح

دستها در هوا تکان می خورد و همه . داشتند فریاد می زدندهمه . جلوی پنجره های اموزش غوغا بود
سر انجام با از . مچند ثانیه بعد ما هم در ازدحام بچه های فریاد کش غرق شدی. همدیگر را هل می دادند

مشغول .دست دادن چند دکمه و پاره شدن جیبهایمان موفق شدیم برگه های ثبت نام را دریافت کنیم 
کنار تلفن عموم ایستاده بود و داشت با نگاه دنبالم . ه از گوشه چشم حسین را دیدم انتخاب واحد بودیم ک

 شادی چک کردم بعد کاغذ را امضا کردم و وبا سرعت واحدهای مورد نظرم را نوشتم و با لیال . می گشت
  :به طرف لیال گرفتمو گفتم 

  
  .ضا کنه من باید برم لیال قربونت برم این برگه من رو هم ببر بده به مدیر گروه ام-
  

کجا بری ؟ ممکنه بعضی از کدها پر شده باشه باید خودت باشی به جاش واحد :  متعجب گفت شادی
  !برداری 

  
مهم نیست من و شما با هم واحد برداشتیم اگر کدی پر شده باشه مال شما هم پر شده هرچی :  عجله گفتم با

  .جاش برداشتید برا ی من هم بردارید
  

حسین از دور مرا دید و سر تکان داد بیرون در . ب نشدم و به طرف در خروجی راه افتادم جوامنتظر
  :منتظرش شدم تا مرا دید با خنده گفت 

  
  . ثبت نامت تموم شد-
  

  .نه بیا بریم:  حوصله گفتم بی
  

  :اواسط کوچه خودش را به کنارم رسان و گفت .  حرف دنبالم راه افتاد بی
  
  .پس چرا از دانشگاه اومدی بیرون اگه ثبت نام نکردی -
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  یعنی تو نمی دونی؟:  کردم وگفتم نگاهش

  
  .به خاطر تو آمدم لیال کارهای منو انجام میده :  نگاهم کرد ادامه دادم متعجب

  
کمی جلوتر یک رستوران و کافی شاپ بود که پاتوق بچه های دانشگه .  با هم تا سر خیابان رفتیم پیاده

  : به حسین گفتم آهسته. محسوب می شد
  
  . بیا بریم اینجا بشینیم-
  

وقتی گارسون با لیست خوراکیها .  مطیع پشت سرم وارد شد در گوشه ای دنج روبروی هم نشستیم حسین
  :پرسیدم . آمد حسین خنده اش گرفت 

  
   چرا می خندی ؟-
  
   اصال چی هست ؟… میلک شیک …سان شاین .. اینا دیگه چیه ؟ :  دست به لیست اشاره کرد و گفت با
  
  خودتو لوس نکن یعنی واقعا نمی دونی چیه ؟:  خنده گفتم با
  

خدایا چقدر این پسر یک . به چشمانش نگاه کردم هیچ رنگی از دروغ به چشم نمی خورد.  تکان داد سر
دیگه از گناه نمی : نجوا کنان گفتم . حسین هم به من نگاه می کرد . رنگ و با صداقت را دوست داشتم 

  رسی زل زدی به من ؟ت
  

چون اوایل من از احساس تو نسبت به خودم اطمینان نداشتم . به نظرم دیگه گناه نیست :  جدی گفت خیلی
  .هدف من فقط ازدواج با توست و این هم گناه نیست. ولی حاال می دونم که تو هم منو دوست داری 

  
وقتی لیوانهای بلند و زیبا . ارش دادم برایش در آوردم و برای هردومان میلک شیک شکالتی سفشکلکی

  :مملو از شیر و شکالت از راه رسید حسین آهسته گفت 
  
   حاال این چی هست ؟-
  

  : توضیح دادم جرعه ای با نی نوشید و فوری گفت برایش
  
  . هووم خیلی خوشمزه است-
  

  ؟!چیه خیلی دهاتی و امل هستم:  نگاهش کردم با خنده پرسید دوباره
  
  !نه خیلی خواستنی و عزیز هستی : جواب دادم  ته دلم از
  

  :در عوض جواب داد .  همیشه از شرم سرخ شد اما این بار سر به زیر نینداخت مثل
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  ! دوست داشتنی و دست نیافتنی … تو خیلی خواستنی هستی -
  

  . خوردن نوشیدنی هایمان بودیم که صدای بلندی از جا پراندمانمشغول
  
  !خانم از خود راضی با چه کسانی نشست و برخاست می کنه . است  به به ببین کی اینج-
  

صورتش را پوزخند تحقیر آمیزی پوشانده . شروین همرا ه دوستش رضا بود.  به طرف صدا برگشتم فوری
  :حسین آهسته گفت . بود

  
  . مهتاب توجه نکن -
  

 میز ما نشستند و شروع به بلند پشت میزی کنار. ولی انگار شروین دست بردار نبود .  را برگرداندم سرم
  .بلند حرف زدن کردند

  
  ! رفته با این جاسوس دوست شده … بعضی ها واقعا لیاقت ندارن -
  

  : صدای رضا بلند شد بعد
  
 خالیق هر چه الیق خوب آدم وقتی پولدار باشه و هر چی بخواد زود براش فراهم کنن دلشو می زند -

خوب .  تقی به توقی خورده و سهمیه و هزار تا پارتی دارن دوست می شه دیگه می ره با این پا برهنه ها که
  .تنوع الزمه دیگه 

  
حسین خونسرد و بی تفاوت داشت .  چی سعی کردم نشنوم نمی توانستم صدایشان در گوشم می پیچید هر

  :کیکش را می خورد با غیظ گفتم 
  
  . حسین نمیشنوی پاشو بریم -
  

  :ی را از روی السش پاک می کرد گفت  که خرده های شیرینهمانطور
  
  .اینا همش حرفه خودتو ناراحت نکن .  برش کم محلی تیزتر از شمشیر است-
  

  : صدای شروین بلند شد دوباره
  
نگاه کن رفته با کی رفیق شده حتما پل میز رو هم !  واقعا می گن بعضی ها آشغال خورن درسته ها -

  .خودش باید حساب کنه 
  

  :وزخندی گفت  رضا با پبعد
  
  !یهو به تریج قباش بر می خوره و می ره زیر آبتو می زنه ها .  بسه شروین االن دور دست این آدماست -
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  : هم با نفرت گفت شزوین

  
به برادر و خواهر خودشون هم . اصوال آدم فروش هستن.  راست می گی از اینا هر چی بگی بر میاد -

  .ین یارو آنتن حراسته باید مواظب بودخود هم! رحم نمی کنن چه رسد به ما 
  
هیچ به . طوری حرف می زدند انگار با قاتل پدرشان طرف هستند .  شدت عصبانیت در حال انفجار بودماز

یاد نمی آوردند که روزگاری همین آنتن ها جلوی کشته شدن و ویران شدن خانه های میلیونی این تازه 
 این زالوها و پسران یهود امثال همین پا برهنه ها بود که سرماوج. به دوران رسیده ها را گرفته بودند

چه کسی فراموش می . که حاال زبان در آورده بودند و حرف مفت می زدند. عیاششان را حفظ کرده بود
کند آن روزها که پسران این پا برهنه ها جلوی دشمن قد علم کردند پدران این جوجه عیاشها چگونه 

 را با هزار ضرب و زور روانه نی وزنش طال می خریدند و نور چشمی هایشاسوراخ موش را به بها
حاال چقدر کر کری خوندن آسان شده . کشورهای خارجی می کردند که مبادا به جنگ فرستاده شوند

  :حسین را حت و اسوده آخرین جرعه نوشیدنی اش را نوشید و رو به من گفت . است
  
  ؟بریم . … مهتاب خیلی خوشمزه بود -
  

 کردم صاحب حق او بود و شکایتی نداشت پس من چرا آنقدر عصبی باشم؟ نفس عمیقی کشیدم و نگاهش
  .با لبخند نگاهش کردم

  
  . بریم -
  

 اینکه به شروین و رضا نیم نگاهی بیندازم از در بیرون رفتم و منتظر حسین شدم تا پول میز را حساب بدون
  نزدیک دانشگاه حسین با آرامش گفت ک. کند

  
  . خودتو به خاطر دری وری هایی که حقیقت نداره ناراحت نکن -
  
  یعنی هرکی هر چی گفت جواب نمی دی ؟:  حرص گفتم با
  

نه اگه جواب بدم و حرص بخورم معنی اش اینه که حرفهاشون صحت داره ولی :  سری تکان داد حسین
ه حرف میزنه می دونه داره اون خودش هم وقتی دار. واین حرفها همه چرت و پرته جواب نمی خواد

 خوب به من خیلی خوش گذشت من پس فردا ثبت نام …چرند می که اگه من جواب بدم خوشحال میشه 
  . از شنبه هم کالسها شروع می شه دارم

  
  این ترم حل تمرین نداری ؟:  خنده گفتم با
  

  ی ؟ کدوم رو برداشت…چرا مدار منطقی و معماری کامپیوتر :  خیلی جدی گفت حسین
  
  ! مدار منطقی با تفضلیان -
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  .پس حل تمرین با من داری :  سری تکان داد حسین
  

  .چه خوب حداقل هفته ای یکبار می بینمت :  گفتم خوشحال
  

  .مهتاب زودتر باید به پدر و مادرت بگی اینطوری درست نیست :  معذب گفت حسین
  
  :تم  طرف لیال که منتظرم ایستاده بود دست تکان دادم و گفبه
  
  . خداحافظ حسین -
  
   خوشحالی و گامهای بلند به طرف دوستم رفتمبا
  

    )25فصل (  
  

کالس تمام .  کردن بودنی فنی نشسته و هنوز در حال فی صندلی رودایآ. می جمع شده بوددای دور آهمه
و لیال و شادى .  که ما نشسته بودیم، برگزار نمى شد300شده بود و تا دو ساعت بعد، کالسى در اتاق 

 از اول … شده؟چىآخه : فرانک، دور صندلى آیدا نشسته بودند و من روبرویش، با صدایى آهسته گفتم
  …ترم تو همش درهمى

  
  !حتما مى خوان به زور شوهرش بدن:  مزه پراندشادى

  
  !بس کن:  با آرنج به پهلوى شادى زدلیال

  
 خفه ییبا صدا.  شده، فشرد و به ما نگاه کرد دوباره و دوباره بینى اش را در میان دستمال مچالهآیدا
  ! شدهی دونم چیخودم هم هنوز نم: گفت

  
  : گذاشتم، گفتمچاند،ی پی در هم می دستش که عصبی را رودستم

  
  !ی راحت شی کمکیبذار .  به ما بگو، حرف بزن-
  

   خوان به زور شوهرت بدن؟ی واقعا ً مرم،ی برات بمیاله:  با بغض گفتفرانک
  
  :مانش را پاک کرد و گفت چشدایآ
  
  .ختهی مون از آخر تابستون بهم ریزندگ.  بودنیکاش ا!  نه بابا-
  

  چرا؟: دی پرسی فوریشاد
  
  : جا به جا شد و گفتی صندلی رودایآ
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 داره و پول ی بازار، فرش فروشی مون تا حاال خوب بوده، بابام تویوضع زندگ.  برادر دارمکی من فقط -

 شوهر ۀنی دست به سادمه،ی من ی است که از وقتیی دست و پایرم هم زن سا ده و بماد.  آرهی در میخوب
 نماز و روزه، حج ه،ینطوری که امی کردی ما فکر میعنی مومن و معتقده، یلیو بچه هاش بوده، بابام خ

 … بگمی رمضان، خالصه چکمی و ستی کربال، خرج روز عاشورا و تاسوعا، پا برهنه راه رفتن روز بارتیز
 است، همیشه هم از اینکه شوهرش چنین مردى است، به همه فخر مى یمادرم هم زن مومن و خدا ترس

پدرم با اینکه مرد بداخالق و خسیسى است، . فروخت، یک حاج آقا مى گفت و هزار تا از دهنش مى ریخت
 دانشگاه نرفته برادرم از من بزرگتره، آرمان،. مادرم دوستش داشت و گله اى از وضع زندگى مون نداشت

 همه چیز رو روال …و عوضش رفته تو بازار پیش بابام، حاال از خودش حجره داره و مى خواست زن بگیره
  …طبیعى اش بود تا اینکه

  
  تا اینکه چى؟:  چهارتایى مثل تماشاگران سینما گفتیمهر
  

  :پس از چند لحظه که آرام گرفت، گفت.  دوباره به گریه افتادآیدا
  
چند وقتى خونه بغلى خالى بود تا اینکه یک روز .  همسایه بغلى مون خونه رو فروخت و رفت تا اینکه-

دیدیم چراغاش روشنه و کامیون جلوش اثاث خالى مى کنه، خونه بغلى ما کهنه ساز ولى بزرگه، ما هم به 
ز آقا امرو: خیال خودمون فکر کردیم یک خانواده توش آمدن، بعد از چند روز، آرمان سر شام گفت

  ! فکور رو به یک دختر تنها اجاره دادنۀمى گفت خون. جمشید رو دیدم
یعنى تو اون خونه درندشت وهم برش نمى ! طفلک دختره، حتما دانشجوست:  ساده ام دلسوزانه گفتمادر

  داره؟
  

 اهالى محل، به رفت و آمد دختره که فهمیدیم اسمش پریوشه، ۀ شب دیگه حرفى نشد و کم کم هماون
 غروب و بعد از یاما از طرفها. وک شدن، از صبح تا غروب هیچکس به آن خانه رفت و آمد نمى کردمشک

 و سر و وضع اال مدل بی هانی با ماشییاکثرا ً جوانها.  آمدندی رفتند و می می هوا، مدام کسانیکیتار
 آرمان رو م،ی بود خوردنوهی همه مشغول می شب بعد از شام، وقتکیعاقبت .  رفتندیخوب، به آن خانه م

  :به پدرم گفت
  
 مردم رفت و آمد دارن، درست ۀ محل زن و بچنیتو ا!  شورش رو درآوردهگهی دختره دنیا!  حاج بابا-
  ! محل رو آباد کنهینطوری دختره انی استین

  
 حرفها زده نی استی خواهر و مادرت صالح نیجلو! بس کن پسر:  به آرمان چشم غره رفت و گفتپدرم

  .بشه
  
من .  کردندی زدند و پچ پچ می محل و همه پشت سرش حرف می شده بود نقل زنهاوشی حرف پرگهید

 کم کم در خانه اش را به وشی گفت پری که مادرم منطوری کنجکاو نبودم، اما اادیسرم به کار خودم بود و ز
 خواستم یم ی شب وقتکی.  شده بودندشانی محل هم باز کرده بود و همه نگران بچه های پسرهایرو

مادرم به .  کردند، توجهم رو جلب کردی مسئله صحبت منی مادر و پدرم که با هم سر همیبخوابم، صدا
  : گفتیپدرم م
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  … بکنی کارکی! ی محله انی ادی سفشی حاج آقا، شما ر-
  

آخه من .  گن زن ناقص العقله راست گفتنیم!  زنی زنی مییچه حرفها:  حوصله بلند شدی پدرم بیصدا
   کار کنم؟چه

  
 نی نکرده فردا پس فردا همی اگه خدا… محله بمونهنی تو اشتری زن بنی استیصالح ن:  ناراحت گفتمادرم

  … موقعکی ی و نادونیآرمان رو بچگ
  

  . کنهی میادیآرمان غلط ز! زن بس کن! استغفراهللا: دی زود حرف مادرم رو برپدرم
  

 خونه رو اجاره داده،بگو به نیخره اون خودش ا باالد،ی آقا جمششیخوب برو پ:  دوباره گفتمادرم
!  دارهتیواهللا معص.  دونهی نمدی خوب شا…! کنهی زن داره تو خونه اش چه کار منیصاحبخونه بگه ا

  ! گفتمی حاال من کنیبب. میماها جوون تو خونه دار
  

  !تو هم کم نفوس بد بزن.  کنمی می کارکی خوب، حاال یلیخ:  آهسته گفتپدرم
  

 ی روز از دانشگاه که مکی.  از آن خانه بلند نشده بودوشی از آن ماجرا گذشت، اما هنوز پریقت وچند
 وشیحدس زدم همان پر. دی پاشی که دم در خانه را آب مدمی را دیآمدم، دختر بلند قد و به نسبت جوان

 ی هاشهیر. د بوده بلندش را به رنگ زرد درآوریموها.  شدمرهی بهش خی کنجکاویاز رو.  باشدییکذا
 و تپل دی گرد و سفوش،یصورت پر.  صاحبش درست کرده بودی برای شلخته اۀافی زد و قی میاهی سشیمو

 نازک و بلند، ی جفت ابروکی داشت با ی ادهی درشت و کشی پهن و دهن گشاد، چشمهایبود، با لبها
 ،ی گرفتی مدهی را ندصورتش شیاگر آرا.  داشتاهی خال سکی چانه ی لبش روری بود و زکیدماغش بار

 ری تا زشیدستها.  بوددهی پوشی کوتاه و شلوار استرچ و چسبان مشکنی بلوز آستکی.  بد نبودادی زدیشا
 دنیبا د.  بلند و به رنگ قرمز روشن رنگ شده بودشی دست و پایناخن ها.  طال بودیآرنج پر از النگو
  : زد و گفتیمن، لبخند پر ناز

  
   حاج آقا چطورن؟-
  
 دختر پدر مرا از کجا نیا« .  تعجب کردمیلیخ.  خود را داخل خانه انداختمعی گفتم و سریزیلب چ ریز
 او را وشی داده و پری به صاحبخانه خبرای داده یبعد با خودم فکر کردم حتما ً پدرم تذکر»  شناخت؟ یم

 ی می ماهکی ًبایرا تقر ماجنیاز ا.  بزنم، وارد اتاقم شدمی حرفی به کسنکهیبدون ا.  شناسدیاز آنجا م
مادرم .  از شدت خشم دورگه شده بودشیصدا.  و غران وارد خانه شدنی روز آرمان خشمگکیگذشت که 

   شده مادر؟یآرمان جون، چ!  خدا مرگم بدهیوا:  جلو رفتیفور
  

  :دی کشادیفر.  کرد، نعره نزندی می سعی به سختآرمان
  
   کجاست؟ی حاج-
  

   سر حاج بابات اومده؟ییه؟ چه بال شدیچ: دی دستپاچه پرسمادر
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 برف از دور و برت خبر ری زیمثل کبک سرتو کرد! بس کن مامان: دی با نفرت چهره در هم کشآرمان
  .یندار

  
  :دمی پرسجانیبا ه.  شددی سفوار،ی مادر مثل گچ درنگ

  
   شده؟ی داداش چ-
  

  :گفت آرام گرفت، یکم. دی آب قند را از دستم گرفت و سر کشوانی لآرمان
  
 گه،یخب د:  گفتی آمد جلو و بعد از سالم و احوالپرسدی تا منو د…دمی رو ددی آمدم، جمشی االن که م-
  … شهی داره از اون خونه بلند موشیپر: چطور؟ گفت: دمیپرس.  اهل کوچه هم راحت شدالیخ
  
 فی حرچکسیوگرنه ه!  حاج آقا هستنونیهمه مد:  دار گفتشی کنم، المذهب نی خواستم خداحافظتا
 رو بهش دادم، ای سوال انگار دننیچطور؟ به حاج آقا چه مربوط؟ با ا:  گفتمیفور.  شدی خانوم نم…نیا

 ی چند کوچه باالتر برانی همی آپارتمان نقلکی رفته و شی کرد که حاج بابا چند روز پفیبا آب و تاب تعر
  …دهی خرکهی زننیا

  
. ختی ما بهم ریاز اون لحظه تمام زندگ. مادرم غش کرد آرمان جمله اش را تمام نکرده بود که هنوز

 و صحت دی رفت جلو و درباره حرف جمشیآرمان فور.  پدرم به خانه آمد، غوغا شدیهمان شب، وقت
 وجودمان شده م اما تمامی از اتاق ها دور از چشم پدر بودیکی در نکهیمن و مادرم با ا. خبرش سوال کرد

  :دی دهن آرمان بکوبد و بگویرم تو خواست پدیبود گوش، دلمان م
  
  … غلط کردهدی جمش-
  

مادرم دوباره غش کرد و آرمان شروع کرد به . دمی خونه براش خرکیآره، :  آرام گفتی پدرم با لحناما
  : خونسرد حرف آخر و زدیلینعره زدن، در مقابل، پدرم خ

  
  ! خوام کمکش کنمی جور زنا کمک کرد؟ منی به ادی خوب مگه نبا-
  
 نی انی فکر نکردن؟ی ما رو نکردی فکر آبروچی هن؟ی گفته شما بهش کمک کنیآخه ک: دی هوار کشرمانآ

  …ن؟ی دی خواد شوهر کنه، جواب خواستگارو شما میدختر فردا پس فردا م
  

  . وضع نجاتش بدمنی اش کنم و از اغهی خوام صیاال و بال م:  کفش کرده بودکی ی اما پا توپدرم
  

 من و وش،ی پرۀ و ناراحت هجوم برد به خانی رفت، آرمان عصبرونی پدرم از خانه بیقت روز بعد، وصبح
 با ناز و غمزه در را باز وشیپر. میدی آرمان، دنبالش دودهیمادرم هم وحشت زده از عکس العمل نسنج

 اهیش شب قبل، سی چشمش از آراریز.  را جمع کرده بودشی به تن داشت و موهایلباس خواب نازک. کرد
  :با ناز به آرمان گفت. بود

  
  . داشته باشنیی آقانی آد پسر به ای تو، ماشااهللا، به حاج آقا نمدییبفرما!  به به-
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 بم و ییبا صدا.  زن بلند کندکی ی خواست دست روی شود، اما نمی که آرمان دارد منفجر مدمی دیم

  !رونی ما بکش بی دردسر پاتو از زندگی ب،یی هرجاۀکیزن: خفه گفت
  
  : شده بود، دست به کمر زد و گفتری من و مادرم شدنی که با دوشیپر
  
 کنه، مگه من یبابات خودش دنبال من موس موس م!  دهن تو گنده استی حرفها برانیا!  بچه جون-

حاال هم من ! اشهیبه من چه که باباتون ع!  هر شب منهی که من آمدم مشتریزورش کردم؟ از همون وقت
!  های وری درنی سرم و از ازهی خواد آب توبه بری گه عاشقم شده و میخودش م بهش ندارم، یکار

  .نیری رسه جلوشو بگیزورتون م
  

:  بلند شدوشی پرغی جی صداوش،یآرمان هجوم برد به طرف پر. ختی ری اشک ماری اختی ام بچارهی بمادر
  .ی بهم داشت***** گم قصد ی کنم و می متی ازت شکای رم کالنتریدستت به من بخوره، م

  
 ی و اصال ً نممی روبرو نشده بودبی آدم نانجکیماها تا به حال با . میدی کشی چدی دونی نمخالصه،

 کرد و ی از خودش نمی دفاعچی ما هیپدرم هم در مقابل تمام حرف ها. می جلوش قد علم کنمیتوانست
 اون همه مون؟ی و انی دیاپس کو آنهمه ادع! ایخدا.  کردی مقی را در سکوت، تصدوشی پریصحت حرفها

.  شدی رفت و هزار بار بازخواست می مرونی ام، که با چادر و مقنعه بچارهی درمورد مادر بیریسخت گ
 که به من و آرمان ییاون حرفها.  تا پدرم به او شک نکنددی پوشی رنگ مرهی و تدهی پوشی لباس هاشهیهم

پس کو آنهمه پند و !  مخالفجنسصحبت کردن با  دونم ی زد در مورد نگاه کردن به نامحرم و چه میم
. ختی بهم رمانیاهای تفکرات و روۀ شبه همکی پسر؟ یایاندرز در مورد نجابت و عفت دختر و حجب و ح

 تموم شده زی همه چگهیحاال هم که د.  زدی نمی و حرفختی ری ام که فقط در سکوت اشک مچارهیمادر ب
  ! مناشی عی بابایو خانم شده سوگل

  
  : بود که سکوت را شکستی نفرنی اولیشاد. می شدرهی خدای در سکوت به آمهه
  
  ن؟ی کنی حاال چه کار م-
  
  : گفتنی باال انداخت و غمگی شانه ادایآ
  
 ی خانه نمانی شب در مکی یبابام گاه. می ساختی و ممی سوختی متحرک، می تا حاال که مثل مرده ها-

 اسباب هاشو جمع کرد و شبی زد، حاال دیر حال سر به خانه م به هی چند شب پشت سرهم، ولیآمد، گاه
 ی آمد حتی نمدلش ی را که روزیلی و سبشیر.  هم داردیانگار نه انگار زن و بچه ا.  مدد، رفتی علای

  . کرده استغهیکوتاهش کند شش ت
  
  .می کمکش کن تادی رسی به ذهنمان نمیزی چچکدامیه.  و دل همه را خون کردهی گرری دوباره زد زدایآ
  

شام . می رفتی رفت، به فرودگاه می مرانی از اشهی همی با خاله ام که داشت برای خداحافظی برادی باشب
 چند وقت مادرم اغلب نیا.  گرفته بودی خداحافظی خاله ام مهمانیبرا. می دعوت داشتی علییخانه دا

 به خانه یوقت.  کردی کمکش ملیوسا ماندهی باقی خانه و بسته بندلی خاله ام بود و در حراج وساشیپ
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.  به آنجا برومدی رفته و من خودم بایی که نوشته بود زودتر به خانه دادمی مادرم را دادداشتی دم،یرس
لباس » !! لشکر شکست خورده« .  آمدیپدرم هم از طرف شرکت م.  آمدندی و گلرخ هم جدا ملیسه

.  نگران نشودم،ی تلفن کردم تا اگر زنگ زد و ما خانه نبودنیقبل از رفتن به حس.  را بافتممی و موهادمیپوش
در دل خنده .  من، زود بلند شد و به آشپزخانه رفتدنیپرهام با د.  همه جمع بودنددم،ی رسیی به دایوقت

 بلند شد و دنمیبا د.  بستیخاله طناز هنوز داشت چمدان م! ام گرفت، شده بود مثل دختران پا به بخت
  :محکم بغلم کرد

  
  !من همش چشم انتظارت هستم ها.  فدات شمی مهتاب اله-
  
 بود من با کوروش پسر دوستش ازدواج دواری حرف ها از طرف مادرم زده شده، هنوز امنی دانستم که ایم

  : و گفتمدمیخاله ام را بوس.  بروندکای به امری زندگی همه خانواده براقی طرنیکنم و به ا
  
  . تا بعد…هیر چطودینی ببدی حاال شما بر-
  

 ی ممهیب! ی داری و فکری شغلتیامن!  و رفاههی معلومه پر از آزاده؟یچطور:  حق به جانب گفتمادرم
  …حاتی تفرنی غذاها و لباس ها، بهترنی دکترها، بهترنی بهتر،یش
  
  ؟ی ها رو ندارنی جا انیمامان مگه شما هم:  خنده گفتمبا
  

 جون ی کمک به زریبرا. وستمی آمدم و به جمع مهمانان پرونی کند از اتاق بدای بحث کش پنکهی از اقبل
.  لب جواب دادریز. متعجب سالم کردم. دی کشی مگاری نشسته بود و سیبه آشپزخانه رفتم، پرهام گوشه ا

  :گفتم.  بکشدگاری بودم سدهیتا به حال ند
  
  ؟ی شدیگاری تا حاال سی تو از ک-
  

  . اضافه کن هم به گناهاتنویا:  دار گفتشی نپرهام
  
  سن؟ی بنوگهی کس دی که گناهت رو پایمگه تو ناقص العقل:  تفاوت گفتمیب

  
بعد از شام، همه . منهم از خدا خواسته رفتم و کنار گلرخ نشستم.  و گلرخ وارد شدندلی بعد، سهقهی دقچند

که ته دلش  دانستم یم. محمد آقا، شوهر خاله ام ساکت و ناراحت بود. میآماده رفتن به فرودگاه شد
 لی تا از فاماشتند مادر شوهرش دعوت دۀ گفت شب قبل خانیخاله طناز م. ستی رفتن ننی به ایراض

 ی را از چشم خاله ام می مهاجرت ناگهاننی بوده و همه هم ای و زارهی گری کنند، غوغایخداحافظ
  .دندید
  

 ریه و شوهر و دو پسرش از ز در چمدان ها جا گرفت و خال… پسته و زعفران و نبات وی بسته هانیآخر
 با خاله ی خداحافظی که برای اگه کسانلی زد، به قول سهی موج متی فرودگاه جمعیتو. قرآن رد شدند

 ی خانوادگیدوستها شوهر خاله و لیتمام فام.  شدی و خلوت می رفتند فرودگاه خالیطناز آمده بودند، م
.  با خاله آمده بودندی خداحافظیخ هم براعمو محمد و عمو فر. و همکاران آقا محمد جمع بودند

  . مثل حلقه دور خاله و خانواده اش گرد آمده بودندی فشرده اتیجمع
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 خوشحال و ی نشست عده ای که مما،یبا اعالم فرود هر هواپ.  بودیهرکس در حال.  اطراف نگاه کردمبه

 شد، ی بلند مدی که بای شماره پرواز رفتند و با خواندنی منشانی گل به استقبال مسافریخندان با دسته ها
 از در دی بانهایخاله طناز ا. دی رسی و وقت خداحافظدیعاقبت نوبت ما هم رس.  افتادندی مهی به گریکسان

 و ورود ما به آن طرف در رندی بدهند و کارت پرواز بگلی را تحوشانی شدند تا بارهای وارد می اشهیش
 و آنها به آن طرف در می کردیو محمد آقا و دو پسرشان خداحافظ همه تک تک ار خاله یوقت. ممنوع بود

پدرم جلو آمد .  نکندهی خواهرش گری کرده تا جلوی سعیلی دانستم که خیم.  افتادهیرفتند، مادرم به گر
  .می و به طرف خانه راه افتادمی کردی مادرم انداخت، با همه خداحافظیو دستانش را دور شانه ها

  

    )26فصل (  
  
مادرم بعد از . زمان امتحانات نزدیک می شدیم و خودمان را کم کم برای امتحانات آماده می کردیمهب

باز از نازی و .رفتن خاله طناز کمی افسرده شده بود و اغلب اوقات در خانه و جلوی تلویزیون می نشست
معنی دار به من پسرش کورش که برای مدت کوتاهی به ایران آمده بود،دعوت کرده بود و با حرفهای 

دفعه پیش که قرار بود نازی خانم به خانه ما .گوشه و کنایه می زد که کوروش را برای ازدواج انتخاب کنم
بیایدبا بهانه های من و پیش آمدن مسافرت پدرم،لغو شده بود،اما این بار معلوم نبود چه پیش می 

 منطقی،باعث می شد که حسین را راجلسات حل تمرین درس مد.آمد،خصوصا اینکه پسره هم ایران بود
سعی می کردم سر کالس اصال نگاهش نکنم و حرفی نزنم تا بچه ها از قضیه .ببینم و آرامشم را حفظ کنم

چیزی نفهمند،اما شروین با بدجنسی تقریبا همه را خبر کرده بود که من وحسین را باهم در کافی شاپ 
حرفها راست است یا نه؟با قیافه ای مظلومانه و حق به هرکس به من می رسید و می پرسید این .دیده است

می خواد …مگه نمی دونید شروین چقدر با من لجه؟این حرفها رو هم از خودش درآورده:جانب می گفتم
حسین بعد از دانشگاه به شرکتی که تازه در آن استخدام شده بود،می رفت و تا دیر .حرص منو در بیاره

البته از این وضع ناراضی . می توانستیم باهم تلفنی حرف بزنیممترکوقت کار می کرد،برای همین 
لیال و شادی هم همراه من،درس می .نبودم،باید درس می خواندم و تمام بیست واحد را می گذراندم

  .اگر همینطور پیش می رفتیم،می توانستیم چهار ساله درسمان را تمام کنیم.خواندند
  

سهیل اکثر .احساس تنهایی عجیبی داشتم.اه پسرش به خانه ما بیایند هفته،قرار بود نازی خانم همرآخر
  .هیچکس نبود که به حرفها و درد دلهایم گوش کند.اوقات پیش گلرخ بود و خانه نمی آمد

  
قرار بود مهمانان برای . صبح پنجشنبه،مادرم شروع به تمیز کردن خانه و خرید میوه و شیرینی کرده بوداز

بعد از ناهار حسابی خوابم گرفته .در تهیه وتدارک یک شام عالی،در رفت و آمد بودشام بمانند و مادرم 
 دانم چند ساعت گذشته نمیبود،هنوز سر را درست روی بالش نگذاشته،خواب تمام وجودم را تسخیر کرد،

 خواب.حتما مادرم در آشپزخانه بود و صدای تلفن را نشنیده بود.بود که با صدای زنگ تلفن بیدار شدم
  .آلود گوشی را برداشتم

  
   الو؟-
  

  سالم،چطوری؟: حسین،خواب از سرم پراندصدای
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  حسین؟تو چطوری،کجایی؟: تختخواب نشستمدر
  
گفتم نکنه خدای نکرده .من شرکت هستم،تو کجایی؟ امروز دانشگاه نیامدی،نگرانت شدم: خنده گفتبا

  .،سرما خورده باشی
  

  .از ظهر مهمون داریم،مامانم کمک الزم داشتبعد .نه،سرما نخوردم: گلویم را فشردبغض
  

  !از صدای خواب آلودت معلومه! معلومه که تو هم داری خیلی کمکش می کنی: حسین خندیددوباره
  
  …!برو بابا تو هم،دلت خوشه:  حرص گفتمبا
  

  چیزی شده؟: صدای حسین جدی شدلحن
  

ه دست به یکی کردن منو شوهر بدن تا آره،قراره دوست مادرم با پسرش بیان اینجا،هم: سرازیر شداشکم
  …بفرستنم خارج

  
  :چند لحظه ای حسین حرفی نزد،بعد با صدایی لرزان گفت. هق هق گریه ام بلند شدصدای

  
  . کسی نمی تونه تو رو به زور شوهر بده،ناراحت نباش،هرچی مصلحت باشه همون پیش میاد-
  

  …همین؟: گفتمناراحت
  

کار کنم؟هرچی بهت می گم بیام با پدرت صحبت کنم قبول نمی خوب انتظار داری چ: پرسیدحسین
  بگو دیگه چه کار باید بکنم؟!کنی

  
  !هیچی بشین دعا کن،نصیب کس دیگه ای نشم: بدجنسی گفتمبا
  

 با حسین خداحافظی می کردم،خودم هم می دانستم که تا چه حد بدجنس بوده ام و بهش طعنه زده وقتی
  !ام
  

یک پیراهن ساده و بلند مشکی پوشیدم و موهایم را با کش .همانان از راه رسیدند تاریک شده بود که مهوا
سالم سردی کردم و روی یک مبل .دلم می خواست به چشمشان زشت بیایم.پشت سرم بستم

 را ندشنازی،زن قد بلند و باریک اندامی بود،با موهایی بور کرده و یک عالمه آرایش،ناخنهای بل.نشستم
پسرش کوروش هم قدبلند و چهار شانه .د و لباس کوتاهی به رنگ زرشکی به تن داشتالک بنفش زده بو

موهایش هم کوتاه .برخالف انتظار من،تیپ و لباسش عادی و خوب بود.بود و چهره مردانه و گیرایی داشت
 نازی. مرا سختتر میکردرو اصالح شده،شانه کرده بود و همین گیرایی چهره و قیافه و وضع معقولش، کا

  :خانم،با دیدن من،صورتش باز شد و با لحن پرنازی گفت
  
  ! وای مهناز جون،اصال بهت نمیاددختری به این خانمی و خوشگلی داشته باشی-
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  !این هم پسر من کوروش!چقدر بزرگ و ناز شدی،عزیزم!مهتاب جون: رو به من گفتبعد
  

ن نشست و شروع کرد با نازی خانم مادرم هم کنار م. لب سالمی کردم و روی یکی از مبلها نشستمزیر
بعد از چند دقیقه نازی خانم رو به من .حرف زدن،من و کوروش هردو به گل های قالی خیره شده بودیم

  !مهتاب جون،عزیزم بیا جاتو با من عوض کن،درست نمی فهمم مادرت چی میگه:گفت
  

  .را شکستبعد از چند دقیقه،کوروش سکوت . شدم و ناچارا کنار کوروش نشستمبلند
  
   شما االن مشغول تحصیل هستید؟-
  

  !بله: تکان دادمسری
  
   چه رشته ای می خونید؟-
  
  . کامپیوتر-
  

  .کامپیوتر االن تو تمام دنیا طرفدار داره!چه خوب: با هیجان واقعی گفتکوروش
  
  .ولی من به بقیه دنیا کاری ندارم: سردی گفتمبه
  

   ایران خارج بشید؟یعنی دوست ندارید از: با خنده پرسیدکوروش
  

  .نه خیر،اصال دوست ندارم: گفتمقاطعانه
  

با اینکه کوروش پسر خوب و . می دانستم خیلی سرد و رسمی جواب می دهم،اما دست خودم نبودخودم
اما انگار جواب های .مودبی به نظر می رسید،دلم می خواست کاری کنم که از من برنجد و بدش بیاید

  .را جلب کرده بودسرد و خشک من بیشتر نظرش 
  

  : میز شام،نازی با خنده گفتسر
  
   خوب،مهتاب جون کی بیاییم برای شیرینی خوردن؟-
  
  …شیرینی؟: تعجب گفتمبا
  

  !مهناز،این دخترت که اصال تو باغ نیست: خندید و خطاب به مادرم گفتنازی
  

 ها وقتی نخوان بفهمن نه نازی جون،این بچه: ناچارا خندید و چشن غره ای هم به من رفت و گفتمادرم
  !،خودشون رو میزنن به کوچه علی چپ
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راستی شما االن مشغول .کوروش خان بفرمایید،غذا سرد میشه: به کوروش تعارف کرد تا غذا بکشدپدرم
  چه کاری هستید؟

  
  : با ادب کفگیری برنج در بشقابش کشید و گفتکوروش

  
یبا اینجا معنی تبلیغات و بازاریابی را تواما می رشته من تقر. راستش من تا به حال که درس می خوندم-

  .در مدت دانشجویی کار نیمه وقت هم داشتم،یک آپارتمان کوچک و یک ماشین قراضه هم دارم.دهد
  

  !نه آقای مجد،بچه ام وضعش خوبه،بی خود میگه…یعنی چی؟!وا کوروش، مادر: خانم با تغیر گفتنازی
  

دروغ و چاخان نیستم،مثل یعضی ها که اونجا گارسن هستن و نه مادر،من اهل : خیلی جدی گفتکوروش
آه ندارن با ناله سودا کنن،وقتی ازشون می پرسن میگن خونه عالی و ماشین آنچنانی دارم،تو دانشگاه 

  !من اهل چاخان نیستم.هاروارد هم درس میدم
  

قبت مهمانها بلند عا. مشغول حرف زدن باهم بودند به جز من،که جز چهره حسین چیزی نمی دیدمهمه
  :در آخرین لحظه کوروش با خنده به من گفت.شدند و خداحافظی کردند

  
 خوب مهتاب خانم،خیلی از دیدنتون خوشحال شدم،اگه یک موقع نظرتون راجع به خارج رفتن عوض -

  !شد،منو خبر کنین
  
  چطور مگه شما ارزون سراغ دارید؟: بدجنسی گفتمبا
  

مادرم حرص می خورد،تا نازی و پسرش بیرون رفتند،داداش بلند  خندیدند،ولی می دیدم که همه
مگه زورت کردیم که زن این … چرا انقدر عنق و بد اخالق باهاشون برخورد کردی؟…!دختره پررو:شد

 ایبا این سن و سال عقلت نمی رسه با مهمون باید با ادب و تربیت برخورد کنی،نمی خو…!بدبخت بشی
حترام جواب رد میدی،نه اینکه با بی ادبی و حاضر جوابی،مردم رو از خودت شوهر کنی بعدا با ادب و ا

  !!برنجونی
  

  . غر می زد من بی حرف،در افکار خودم غرق بودممادرم
  

شادی هم .انگارسرما خورده بود.لیال نیامده بود. شنبه،خودم به تنهایی به طرف دانشگاه راه افتادمصبح
بی حواس به .خارج بیاید و می خواست به خانه مادربزرگش برودبین کالس رفت،قرار بود دایی اش از 

را تدریس می کرد و پای تخته شرح می داد،من اما ))مستر اسلیو((استاد داشت مدارات.تخته خیره ماندم
وقتی به خود .حسین را هم رنجانده بودم،چه قدر بد اخالق و ظالم شده بودم.در افکارم غرق بودم

شروین با چند نفر،در .بی حوصله بلند شدم و از کالس خارج شدم. شده بودآمدم،کالس تقریبا خالی
 تا نزدیکشان رسیدم با صدای بلندی اراهرو ایستاده بود،سعی کردم از گوشه دیوار بروم بلکه مرا نبیند،ام

  :گفت
  
نباز خیلی واهللا تو این دوره و زمونه زندگی با یک جا!اسطوره ایثار و مجسمه محبت!خانم فداکار! به به -

  ! خانم از کاخ به کوخ می روند،شوخی نیست…سخته،همش سختی،فقر،نداری،مریضی
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  : از حرفهایش حرصم گرفت که بی اختیار و با انزجار گفتمانقدر

  
  ! خفه شو-
  
با آرامش پله ها را پایین آمدم،سوئیچ را از کیفم در آوردم و دزدگیر ماشین را . در کمال تعجب، خفه شدو

یک شاخه گل رز و یک کاغذ تا شده زیر برف پاک کن ماشین قرار داشت،آهسته گل و کاغذ .مخاموش کرد
  . نمودار شدینبا آرامش کاغذ را برداشتم و باز کردم،خط خوانای حس.را برداشتم و سوار شدم

  
   نام خداوند بخشایندهبه
  

  : عزیزممهتاب
  

همم چه کار بدی انجام داده ام که تو هرچه فکر می کنم نمی ف… دانم چرا از دستم رنجیده ای؟نمی
می دانم که .ناراحت شدی،ولی اگر گناهی کرده ام،ندانسته و بی غرض بوده،از تو تقاضای بخشش دارم

  .قلب مهربانت،مرا می بخشد
  

  حسین
  

به جای اینکه او از دست من ناراحت و رنجیده باشد،از من !بیچاره حسین. بغض گلویم را فشرددوباره
از !خسته بودم.سرم را روی فرمان گذاشتم.بی اختیار اشکهایم سرازیر شد.م می کردطلب بخشش ه

  …حرفهای شروین،از ندانستن آینده،از پیش بینی عکس العمل پدر و مادرم در مقابل حسین
  

بی اعتنا به حضورش،به گریه کردن ادامه .حسین روی صندلی کنارم نشسته بود. از جا پراندمصدایی
  :نش بلند شدصدای مهربا.دادم

  
   چی شده مهتاب؟هنوز از من ناراحتی؟-
  

این پسره مزخرف هم هی !نه،برای چی از دست تو ناراحت باشم؟خسته شدم از این وضعیت: برچیدملب
  …اعصابم خورد شده!چرت و پرت میگه

  
   چی بهت گفت؟…شروین؟: حسین از خشم دورگه شدصدای

  
  :فوری گفتم.ردنش ترسیدم ای از دیدن صورت قرمز و رگهای متورم گلحظه

  
  ولش کن بابا،داخل آدم؟…! از همون چرت و پرت های همیشگی-
  

  :چند دقیقه که گذشت،حسین گفت. ماشین را روشن کردم و حرکت کردمسریع
  
  چی شد؟… خوب مهتاب خانم از خواستگارت برام تعریف کن-
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فوری .رنگ حسین پرید!می کنمانشااهللا دعوتت .هیچی قرار عقد و عروسی هم گذاشتیم: حرص گفتمبا

آنقدر خشک و رسمی باهاشون برخورد کردم که دمشون رو گذاشتن روی کولشون !شوخی کردم بابا:گفتم
  .و رفتند،مامانم هم حسابی دعوام کرد

  
  خوب حاال چرا قبولش نکردی؟: با آسودگی خندید و گفتحسین

  
  …یک آدم خل و دیوونه…ت دارمآخه یکی دیگه رو دوس: حسین به من هم سرایت کرد،گفتمشادی

  
  …حاال کی هست؟: قهقهه زدحسین

  
  !تو دوستش داری،اما اون عاشقت شده:حسین هم با جسارت گفت!اسمش حسینه: پررویی گفتمبا

بعد .چند لحظه ای هردو در سکوت به روبرو خیره شدیم. رک و راست حرفش را زد، که ساکت شدمآنقدر
  :حسین پرسید

  
آخه تا کی باید اینطوری باشیم،من تو رو میخوام مهتاب،دلم می خواد از …وونه میشم مهتاب من دارم دی-

  .بگذار با پدرت صحبت کنم.همش نگرانم که رندان تو رو از من بگیرن…من جدا نشی
  

نه حسین،اول باید پدرم با تو آشنا بشه،کمی بشناستت بعد تو حرفتو بزنی،اینطوری بی مقدمه : گفتمفوری
  !ب رد می شنویبری حتما جوا

  
  .اگه تو رو از دست بدم،حتما می میرم: غمزده گفتحسین

  
صورتش برایم .به نیمرخ مردانه اش خیره شدم. که چقدر این پسر با صداقت و روراست را دوست دارمآه

  .من هم اگه تو رو از دست بدم می میرم:آهسته گفتم!ظریف و در عین حال مردانه.خیلی زیبا بود
  

تو منو از دست نمیدی،من هزارسال هم باشه حاضرم صبر :نگاهم کرد،آهسته گفت برگشت و حسین
  .بری ازدواج کنی…فقط می ترسم تو پشیمون بشی…کنم

  
برخالف دفعه پیش، دستش را .دستم را دراز کردم و روی دستش گذاشتم. سوزناکش دلم را آتش زدلحن

  .پس نکشید،دستم را میان دست گرمش گرفت و فشرد
  

حتی اگر همه دنیا مخالف باشن،من زنت .سرحرفم هم هستم!من تو رو انتخاب کردم حسین:گفتم دستپاچه
  .میشم

  
آهسته کنار خیابان پارک کردم و هردو در رویا . احساساتی شده بودم که می ترسیدم تصادف کنمآنچنان

  .غرق شدیم
  

    )27فصل (  
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هر .  زیاد سر در گمی فمری ام را کمتر کنم شروع شده بود و من سعی می کردم با درس خواندنامتحانها

مهرداد مرتبا به خانه شان می . لیال هم به درد من مبتال شده بود . برایم بهتر بود. چه مشغول تر می شدم
فقط شادی . آمد و خواسته اش را تکرار می کرد و لیال بین انتخاب او و غرغرهای پدر و مادرش مانده بود

باز هم با هم قرار گذاشته بودیم تا . رای هر روز همان روز زندگی می کردبود که راحت و بی خیال ب
از بیست واحد نصف بیشترش . دروسمان را بخوانیم و تمرین هایش را حل و پیش هم رفع اشکال کنیم

ساعت امتحان .  سه حسابی آماده بودیمهراولین امتحان خیلی سخت نبود و . اختصاصی و مشکل بود
. شادی و لیال با هم می آمدند. ناهارم را خوردم و به طرف دانشگاه حرکت کردم.  بوداولمان بعدازظهر

عده ای دور هم جمع شده بودند و آخرین مرورها را می . وقتی رسیدم همه بچه ها درحیاط جمع بودند
صورتش برافروخته و از شدت . لحظه ای چشمم به شروین خورد که از در ساختمان بیرون آمد. کند

همان لحظه شادی و لیال هم رسیدند پشتم را به شروین کردم تا چشم بهش . نیت در حال انفجار بودعصبا
شروین مستقیم به . نیفتد در چند ثانیه بعدی همه چیز حسابی بهم ریخت و من گیج و حیران نگاه می کردم

ولم کن بذار . صدای نعره شروین بلند شد .  خواست جلویش را بگیرد میرضا دوستش . طرف من آمد
  .یک الف بچه شوخی شوخی داره زندگی منو خراب می کنه. تکلیفو روشن کنم

  
برگشتم و .  لحظه اصال فکر نمی کردم روی سخن شروین با من است اما ناگهان فریادش بلند شد آن

  :داد کشید . رگهای گردنش متورم و دهانش کف کرده بود. نگاهش کردم صورت قرمزش مثل دیو شده بود
  
 …به خدا قسم حالتو می گیرم رفتی زیرآب منو زدی ؟ حاال خیلی جیگرت خنک شد ؟!  دختره عوضی -

  …بدبخت ، جاسوو ، اشغال خور
  

. اولین نفری که به خودش آمد شادی بود . با دهان باز خیره مانده بودم.  نمی فهمیدم چه می گوید اصال
  :با صدای بلند داد زد 

  
پدر تو .  حرف مفت نزن وگرنه می رم ازت شکایت می کنم…ربده می کشی؟ تو به چه حقی اینطور ع-

  …می سوزونم
  

 شروین هجوم آورد به طرف ما که نمی دانم از کجا حسین و آقای بدری یکی از پسرهای زرنگ ناگهان
اخل لیال و آیدا هم بازوی من و شادی را گرفته و با خودشان به د. کالسمان جلو پریدن و شروین را گرفتند

من اما عصبی و . فتامتحان شروع شده بود و فرصت حرف و حدیث را از بچه ها می گر. ساختمان بردند
به هر ترتیب امتحان تمام شد و من نگران از . هراسان نمی توانستم تمرکز درستی روی سوالها داشته باشم

بالیی سر شروین آمده که از طرفی میخواستم بدانم چه . دلم برای حسین شور می زد. جلسه بیرون آمدم
.  با نگاه به تابلوی اعالنات دانشگه گرفتمزودجواب سوالم را خیلی . اینهمه از دست من عصبانی شده بود

. رونوشتی از حکم اخراج شروین که به امضای مدیریت رسیده بود روی تابلو دانشگاه به چشم میخورد
. ادن شرح و توضیح در نامه خودداری کرده بودندعلت اخراج موارد متعدد انضباطی ذکر شده بود و از د

شروین . با دیدن نامه اول خوشحال شدم جون از دیدن شروین راحت می شدم بعد نگران و ناراحت شدم
  .زیر لب از خدا خواستم همه چیز به خیر بگذرد. حتما انتقام می گرفت یا از من یا از حسین

  
مکارش گفت که حسین از صبح به شرکت نیامده نگران با .  محض رسیدن به خانه با حسین تماس گرفتمبه

در جواب سوالهای پی در پی مادرم به اتاقم پناه . هیچ کس گوشی را برنمی داشت. خانه اش تماس گرفتم
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. خدایا چه بالیی سر حسین آمده بود ؟ از ناراحتی زیاد بدون خواندن درس به رختخواب رفتم. بردم
وقتی بلند شدم هوا تاریک و خانه در سکوت فرو .  تا خواب چشمهایم را پر کردآنقدر غلت زدم و فکر کردم

ناگهان یادم افتاد که از حسین خبر .نزدیک سه صبح بود. به ساعت شبرنگ باالی سرم نگاه کردم. رفته بود
با تردید گوشی تلفن رابرداشتم .  لرزیدمیسردم شده بود و م. قلبم در سینه محکم می کوبید. ندارم

با . آهسته شاره خانه حسین را گرفتم. احساس می کردم صدای بوق آزاد تمام خانه را پر کرده است.
سر انجام شماره ها کامل شد و اولین . افتادن هر شماره به دقت گوش تیز می کردم تا مبا دا کی بیدار شود

م که صدای خواب آلود  بوق ممتد تصمیم گرفتم گوشی را بگذارجمینبعد از پن. بوق ممتد به گوش رسید
  بله ؟: حسین بلند شد 

  
  بیدارت کردم؟. …حسین ؟:  صدایی نجواگونه گفتم با
  

  شما ؟:  خواب از سرش پرید جدی پرسید انگار
  

  !منم مهتاب :  پچ پچ کردم دوباره
  

  توهنوز نخوابیدی ؟. مهتاب عزیزم :  حسین پر از سادگی شد صدای
  
  .نگ زدم نبودی با اون قضیه که پیش آمد یک کمی دلم شور می زد سر شب ز.  چرا ولی نگرانت بودم -
  
  .یکم داد و بیداد کرد و رفت.  نه بابا هیچی نشد اخراجش کردن هارت و پورت میکرد-
  

  حسین تو چیزی به حراست گفتی ؟:  پرسیدم غمگین
  

 آنقدر شر و  ولی نه خیالت راحت این آدم…تو به من شک داری ؟ :  رنجیده حسین بلند شد صدای
  .من چیزی نگفتم.پرروست که هزار تا شاکی داره 

  
  .خوب ببخش که از خواب بیدارت کردم :  گفتم آسوده

  
بعد از سالها فکر اینکه کسی به جز خدا توی این دنیا به فکرمه و برام نگرانه مثل یک رویا :  خندید حسین

همیشه به فکرت هستم برو : ویانه گفتم دلج. دلم می خواد همیشه تو این رویای خوش باشم! می مونه
  بخواب کاری نداری ؟

  
  !شب به خیر .نه عزیزم خیلی ممنون که به فکرم بودی :  حسین گوشی را پر کرد صدای

  
  !البته صبح به خیر :  خنده گفتم با
  

ینکه کم کم حادثه ان روز را به فراموشی می سپردم واز ا.  را گذاشتم و با آسودگی به خواب رفتمگوشی
آخرین امتحان را هم با موفقیت . دیگر شروین به دانشگاه نمی آمد و مایه عذابم نمی شد خوشحال بودم

 هفته با سهیل و گلرخ به وقرار بود ایند.هنوز دو هفته تا ثبت نام ترم جدید مانده بود. پشت سر گذاشتم
رم هم به خودش مرخصی داده پد. ویالیمان که در یکی از شهرهای زیبای شمالی واقع شده بود برویم
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می خواستم ازش خداحافظی . شب قبل از حرکتمان به حسین زنگ زدم . بودتا همه با هم به سفر برویم
  :تا گوشی را برداشت گفتم . کنم

  
  . سالم حسین -
  

  از کجا می دونی منم ؟. بابا بذار من گوشی را بردارم  : خندید
  
  وی خونه نیست هست ؟خوب جز تو کسی ت:  حاضر جوابی گفتم با
  

  .نه بابا هیچ کس نیست البته علی تازه رفته شام پیش من بود:  گفت فوری
  
  . پس بهت خوش گذشته -
  
از بعداز اون قضیه یک جوری معذب بودم که چرا .  اره به خصوص اینکه شنیدم می خواد ازدواج کنه -

.  حاال خیلم راحت شد …می کردازدواج نمی کنه هر بار هم بحث پیش می آمد مووع حرف رو عوض 
  خوب تو چطوری ؟

  
   خوبم زنگ زدم ازت خداحافظی کنم؟-
  

  برای چی ؟:  حسین پر از نگرانی شد صدای
  
  .دیدم من وتو اصال به درد هم نمی خوریم گفتم از این بیشتر وقت تلف نکنیم:  شوخی گفتم به
  

  :صدای حسین بلند شد . گرفت نتوانستم خودم را کنترل کنم وخنده ام .  ساکت ماند حسین
  
   منو سر کار می ذاری ؟-
  

بنده غلط بکنم شما رو سر کار بذارم واقعا زنگ زدم ازت خداحافظی کنم :  که می خندیدم گفتم همانطور
  …فردا داریم می ریم شمال 

  
  کی می ای؟:  نفس عمیقی کشید حسین

  
  ! وقت گل نی -
  
  . مهتاب جدی می گم -
  

  .فکر کنم یه هفته بمونیم: فتم  فکر کردم و گکمی
  

  بهم زنگ می زنی ؟:  ناراحت پرسید حسین
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  .ولی اگه شد حتما زنگ می زنم.  قول نمی دم -
  
  . بهت خوش بگذره مواظب خودت باش-
  
هوا حسابی سرد بود و صبح زود بیدار شدن .  همان لحظه که گوشی را گذاشتم دلم برایش تنگ شداز

دلش می خواست نازی و پسرش را هم دعوت کند که . ادرم کی ناراحت بود در طل راه م. مکافات بود
  .کم کم هوا روشن می شد و از سوز و سرمایش کاسته می شد. پدرم مخالفت کرده بود

  
چند ساعت بعد با باال آمدن افتاب کنار جاده ایستادیمتا .  و گلرخ هم از پشت سرمان می آمدندسهیل

دختر خوب و . با همه شوخی می کرد و میخندید. از انرژی و نشاط بودگلرخ سرشار . صبحانه بخوریم
 پدرم آهسته و بتعاق.اخمهای مادرم سر سفره صبحانه هم باز نشد. مهربانی بود و من خیلی دوستش داشتم

  :سهیل با خنده گفت . آرام شروع به صحبتبا مادرم کرد و هردو از سفره صبحانه فاصله گرفتند
  

  لی اخ عجب زن ذلاخ
  

  !خدا کنه ارثی باشه :  فوری گفت گلرخ
  

شادی شان به من هم سرایت کرده بود احساس .  از اینکه با هم بودند خوشحال به نظر می رسیدند چقدر
همه چیز تمیز و مرتب در انتظارمان .نزدیکی های ظهر سرانجام بهویال رسیدیم. نشاط و سرزندگی داشتم

البته مکادرم باز . د بودههمه جا را تمیز و برایمان ناهار هم درست کرگلی خانوم زن مش صفر باغبان . بود
به هر ترتیب پدرم وسهیل . نازکرد که نمی تونه از غذاهای شمالی بخوره وسیر فشارش رو پایین می بره

هوا سرد بود و .در ختان خشکیده و منتظر رو به اسمان نگاه می کردند. رفتند تا ناهار بگیرند و بر گردند
. ن آشنا شده بودم متوجه اطراف و اطرافیانم می شدم حسیاانگار از وقتی ب. آسمان ابری نم نم می بارید

ساعتی . تازه می فهمیدم که چقدر مادرم ناز نازی است و با هرمشکل کوچکی چقدر بچگانه برخورد میکند
مادرم روی مبل دراز . بعد گلی خانم در زد تا ببیند کاری نداریم و اگر کمکی می خواهیم بهکمک بیاید

گلی تقریبا جوان بود با . بنابراین خودم جلوی در رفتم. ود لباس عوض کند بفتهکشیده بود و گلرخ ر
ابروان پرپشتش باالی چشمانشرا . صورت استخوانی و یک بینی عقابی و برجسته چشمهایریزش نمناک بود

روی . یک پیراهن قرمز با گلهای درشت صورتی و یک شلوار گشاد مشکی به تن داشت. احاطه کرده بود
در تعجب بودم که در ان هوای سرد چطور . ط یک جلیقه قهوه ای و رنگ و رو رفته پوشیده بود فقنشپیراه

  خانوم کوچیک کومک نمی خوای ؟: طاقت می اورد که با لهجه شیرینش پرسید 
  

  .گلی اگه ناهار نخوردی بیا این غذا رو بردار ببر:  از روی مبل فریاد کشید مادر
  

  بله ؟:  خانوم سری تکان داد وگفت گلی
  

  مادرتون چی فرمود ؟:  رو به من پرسید بعد
  

  .خیلی خوشمزه بود دستتون درد نکنه .از نهار تشکر کرد :  گفتم آهسته
  

  :وقتی در را بستم رو به مادر گفتم .  زمختش از هم باز شد صورت
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اهار درست کرده  مامان چرا دل این بدبخت رو می شکونید ؟ با این فقر و نداری از پول خودش براتون ن-

  حداقل نمی خورید تشکر کنید
  

  !مهتاب توانگار واقعا سرت خورده به جایی ها :  مادرم روی مبل نیم خیز شد یکهو
  

  … بیام از گلی تشکر کنم؟ تمام خرج زندگی و جا و مکانش رو از ما داره من
مدن دوست جون جونی اش  دیدم بحث را ادامه ندهم چون مادرم منتظر بهانه بود تا دق و دلی نیاصالح

به خصوص اینکه هر بار حرف کوروش به میان امده بد ازش خواسته بودم خودش . را رو سر من خالی کند
 و در اغوشم دگلرخ در سکوت شاهد حرفهای ما بود آهسته دنبالم به اتاق ام. یکجوری جواب رد بدهد

  :کشید و زیرگوشم زمزمه کرد 
  
  !هیچ فکر نمی کردم اینقدر ل نازک باشی !  قربون دل مهربونت برم مهتاب-
  

من . سهیل و گلرخ هم برای قدم زدن بیرون رفتند.  از ناهار مادر و پدرم رفتند تا کمی استراحت کنندبعد
حیاط بزرگمان وقتی سر سبزی نداشت . آهسته ازویال بیرون آمدم . ماندم و یک دنیا دلتنگی برای حسین

. گلی خانم گوشه ای نشسته بود و توی تشت فلزی بزرگ رخت می شست. لخت و کوچک به نظر می رسید
خودش را کمی جم و جور کرد و با مهربانی . رفتم جلو و سالم کردم . دستهایش از سرما قرمز شده بود 

  :بعد بی اختیار پرسیدم . چند لحظه ای خیره به حرکات منظمش ماندم. پاسخمرا داد
  
   گلی خانوم شما بچه ندارین ؟-
  

سری تکان .  دانم چه اثری در این سوال بود که ناگهان صورتش در هم رفت و چشمانش پر از اشک شدنمی
  :داد و با صدایی خشدار گفت 

  
  . االن ندارم ، ولی داشتم-
  
  یعنی چی ؟:  تعجب پرسیدم با
  

شما . ت سر گذشت من خیلی طوالنی و ناراحت کننده ای…! ای خانوم :  را با صدا باال کشید دماغش
  !جوونی باید شاد باشی بخندی اگه به حرفهای من گوش بدی به جز غصه نصیبت نمی شه 

  
  :بامهربانی گفتم . انگار خیلی حرف تو دلش داشت. برایش وخت دلم

  
 من کهکاری ندارم هوا هم که ابری و بارونیه پس بهترین کار اینه که به داستان زندگی شما البته اگه -

  .تعریف کنی گوش بدمدوست داشته باشی 
  

  : با آستین لباسش عرق از پیشانی گرفت و گفت گلی
  

  . یخ می زنی من عادت دارم ولی شما زود سرما میخوری بیا بریم تو اتاق تا برات بگماینطوری



   مهتاب  و مهر     
  

goldjar@  
 

159

  
 ذوق و شوق بلند شدم و منتظر ماندم تا لباسها را آب کشید و روی بند پهن کرد بعد به طرف اتاق کوچک با

مش صفر نیست : پرسیدم . منهم به دنبالش جلوی در منتظر ماند تااول من وارد شوم.ان راه افتادو گلی ش
  ؟
  

  !بفرما! نه :  تکان داد و گفت سری
  

روی زمین یک قالی . هوای داخل اتاق با بیرون زیاد فرقی نداشت.  را در اوردم وداخل شدمکفشهایم
ختخواب قرار داشت که رویش مالفه سفید کشیده شده یک گوشه اتاق ر. خرسک الکی رنگ انداخته بودند

باالی اتاق دو . طرف دیگر اتاق روی یک میز چوبی و رنگ و رو رفته تلویزیون کوچکی گذاشته بودند. بود
روی طاقچه اتاق یک . تکیه به دیوار اشت. پشتی ترکمن که رویشان با سلیقه تورهای سفید انداخته بودند

یک مقدار خرده ریز هم . های مصنوعی زرد و قرمز و دو قاب عکس قرار داشتآینه یک گلدان پر از گل
 و یک عکس از رهبر انقالب به چشم » …وان یکاد« روی دیوار یک تابلوی کوچک . جلو ی آینه پخش بود

تمام . کنار تلویزیون سماور برقی واستکانهای تمیز که داخل یک سینی دمر شده بودند قرار داشت. میخورد
بعد رو . گلی خانم کنار بساط چای نشست و سماوررا روشن کرد. عجیب دلم گرفت. ل اتاق همین بودوسای

  :به من کرد و گفت 
  
  !شماها بزرگ می شین و ماها پیر .  ماشااهللا مهتاب خانم شماچقدر بزرگ شدین-
  

  . نگاهش به دور دستها خیره شد و لبهایش نیمه باز ماندبعد
  

    )28فصل (  
  

  :نطور خیره به دور دستها شروع کرد هماگلى
  
همین االنش هم درست و دقیق نمى دونم چند تا خواهر و .  وقتى دنیا آمدم، دور و برم پر از بچه بود-

مادرم از کار زیاد و زایمان پشت سر هم، در سى سالگى مثل زنهاى پنجاه ساله به نظر مى . برادر دارم
 پر از چین و غرشصورت ال.  کردیمى بست و نارنجى شان مموهاش همه سفید شده بود که حنا . رسید

بابام هم، بدتر . مى گفت کمرم درد مى کنه. موقع راه رفتن قوز مى کرد و راه مى رفت. چروک و مو بود
ریش و . صورتش از شدت آفتاب سوختگى مثل یک تکه چرم، قهوه اى و ترک خورده بود. از مادرم بود

بابام چوپون ده بود و عالوه بر یکى دو تا بز و گوسفنداى . ش ژولیده بودسبیلش در هم رفته و موى سر
من دو سه ساله بودم که گرگ . خودمون، گوسفنداى مردم رو هم در مقابل مزد کمى، به صحرا مى برد

خالصه مردم از رو الشه همین . چند تا از گوسفندا هم تکه تکه شدند. بابام رو درید و گله رو از هم پاشاند
بعد از من هنوز مادرم بچه اى به دنیا نیاورده بود، این .  کننپیداوسفندها، تونستند باباى بدبخت منهم گ

  !نحسه! کم کم دهن به دهن پیچید که گلى بدقدمه.  گناه گرگ را به گردن نحیف من انداختندۀشد که هم
  
منو برد تو -مادر بابام-گم، هنوز چهل بابام نشده بود که مادر بزر.  اون موقع بدبختى من شروع شداز

انقدر به بدن کوچک و . طویله و به اسم اینکه مى خواد نحسى رو از من جدا کنه، حسابى با چوب کتکم زد
دست و پام ضربه زده بود که از شدت درد بیهوش کف طویله افتاده بودم و اگه مادرم به دادم نمى رسید، 
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بادمجون . م کنج خونه، حتى یک دکتر باالى سرم نیاوردنددو روز بیهوش افتاده بود. ممکن بود تلف بشم
تا . بم هم آفت نداره، خودم بلند شدم و دوباره راه افتادم اما از ترس به مادر بزرگم نزدیک نمى شدم

 چو انداخته بود که خانم جان با چوب، نحسى رو از ادرمآن موقع، م. مدتها بدنم درد مى کرد و کبود بود
ده، کم کم داشتم روى خوش زندگى رو مى دیدم که مادرم افتاد توى تنور و جزغاله گلى دور کرده بر

! بیچاره موقع انتظار، پاى تنور خوابش برده و زیر پاش سست شده بود و با سر رفته بود توى تنور داغ. شد
ه بختى از اون لحظه، سی.  من شد و اینکه نحسى و بدشگونى من درمون ندارهمتوجه نگاه ها ۀدوباره هم

خواهر و برادرام همه بین افراد فامیل تقسیم شدند، برادرام رو همه روى هوا بردند، . واقعى من شروع شد
 کارخواهران بزرگم هم براى قالى بافى و .  توانستند کمک خوبى در مزرعه باشندیخوب پسر بودند و م

وضع من هم .  شدندی آن خانه پرت ماما کوچکترها تا چند وقتى از این خانه به. خانه به درد مى خوردند
 ی بزرگم که مرد مهربان و خدا ترسی خواست منو نگه داره، عاقبت عموی دلش نمچکسی معلوم، هگهیکه د

 در می که عمویتا وقت. برد مادر و زن و دخترانش مرا به خانه خودشان دی شدی رغم مخالفتهایبود، عل
 تی رفت، انقدر منو اذی مرونی بمی عمویم نداشت، اما وقت به کاری ذاشت و کاری محلم نمیخانه بود، کس

 ی زد توی شد و محکم می عصمت، رد مم،یدختر عمو. رمی خواست بمی کردن که با آن سن کم دلم میم
 تیخفه شو االن نحس! خفه شو:  زدی و داد مدی کشی گرفت می رو ممی هاسی کردم گی مهی گریسرم، وقت

  .رهی گیما رو م
  

 بود دستم به لباسش یکاف.  شدی گرفت و رد می دماغشو مد،ی دی تاج، تا مرا ممی نم،یر عمو دختیکی آن
 یجور.  زدی گالب خانم، اصال ً با من حرف نمم،یزن عمو.  افتادمی محالی زد که بیبخورد انقدر کتکم م

غذا خوردن تو موقع .  زدی کرد، نه با من حرف مینه نگاهم م.  کرد که انگار من وجود ندارمیرفتار م
گناه هر اتفاق .  در، تا همان جا بخورمی ذاشت جلوی و مختی ری برام غذا میکی کاسه شکسته و پالستکی

 مرد، ی ملی نود ساله در فامرزنی پکیاگر از سه پشت آن طرف تر، .  افتاد به گردن من بودی هم که میبد
 است وگرنه فالن کس ی گلی بدقدمریقص که همش تدندی کشیو چهره در هم م.  شدندی مرهیهمه به من خ

  !! اش نبودیکه طور
  

 مرد، مادر بزرگم دوباره با چوب به جان من بدبخت ی می ده کسی و اهالانی هم که از اطرافی گدارگاه
  . رو از من دور کنهی افتاد تا به اصطالح خودش نحسیم
  
 زدم، لباسها رو با یانه را جارو م دادم، خیبه مرغها دان م.  کردمی کار هم مدی بابتی آن همه مصبا

 شوهر کردند و یکی یکیدختر عموها .  کم کم بزرگ شدم… شستمی کوچک تو گرما و سرما میدستها
 ی و نحسبروند کردند تا خواستگارها ی می زندانلهی آمد، منو تو طوی براشون خواستگار میوقت. رفتند

 من یکم کم برا.  بودلهی من کنج طوی هم باز جایس و عرویدر تمام مراسم نامزد. ردیمن دامنشان را نگ
 ی زن عمو و دختراش نمرم،ی کرد من سر و سامون بگی می هر چه سعمیعمو.  شدنددای پیهم خواستگاران

 ی رفت پشت سرش رو هم نگاه نمی کردند که می ممونشی ذاشت جلو، چنان پشی پاشو میتا کس. ذاشتند
داشت از سن ازدواجم .  هم در کار من بشهی منتظر بودم بلکه فرجنهی زبون و دست به سیمن هم ب. کرد

 سالها، در برابر نیدر تمام ا.  زدندی هم روم مدهی انگ ترش،ی و شومی گذشت، حاال عالوه بر بدقدمیم
 خودم یفقط با خدا! چکسی نکردم، به هی دادند، هرگز حرف و گله ای که به من میی و آزارهاتیتمام اذ

اون .  شدشیدای سالم بود که صفر پستی به بکینزد.  خواستم کمکم کندیکردم و از او م یدرد و دل م
 آوردن ی بار که براکی.  گرفت، وضعش بد نبودی کرد و مزد می مردم کار منی زمیموقع ها، صفر رو

د جلو و آم.  از من بزرگتر بودی ً پانزده، شانزده سالبایتقر. دمشی ددم، تنور به جنگل رفته بوی برازمیه
 توانستم جواب ی کردم، نمیفقط گوش م. شروع کرد به حرف زدن، از شرم و خجالت قرمز شده بودم
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 حرفها نی کنند و به نظرش همه ای به من نگاه می داند مردم به چه چشمیصفر آن روز گفت که م. بدهم
کم اول، همراه بچه، مرده  گل نسا زنش، سر شیبهم گفت که قبال ً ازدواج کرده ول.  استقانهخرافات و احم

 و حاال ارهی بزرگ شده و توانسته خرجشو در بی بوده و با بدبختمیتیبرام گفت که . و اونو تنها گذاشته است
 به یی چه نسبتهاستی و براش مهم نرهی خواد دوباره زن بگیبعد از چند سال که از مرگ گل نسا گذشته، م

 رو در نهای و زحمت کش باشه که ادهیل خودش رنج کش خواد زنش هم مثیبهم گفت دلش م!  دنیمن م
 بار تو نی اولی نه؟ براای کنم ی خوام باهاش عروسی مدی و خوشش آمده است، بعد ازم پرسدهیوجود من د

 بهتر از دمیبا خودم فکر کردم، د. گرفت ی مرا هم در نظر ملی شده بود، که مدای پی ام کسیتمام زندگ
 ی من هم خبر داشت و مزی و زحمت کش، از همه چیم هنوز جوون بود، هم کاره.  شهی نمدایصفر برام پ

 بود که نیا.  بهتر بودمی کردم باز صد برابر از خانه عموی رفتم و هر چقدر هم کار میهر جا هم م. دونست
 کردند منصرفش کنند و هر چه قدر ی سعانیهر چه اطراف.  ام آمدیجواب مثبت دادم و صفر به خواستگار

 به خانه بخت ی ناروا دادند، در صفر اثر نکرد و سرانجام دست خالی کردند و نسبتهاییشت سرم بدگوپ
 و ی مراسم عروسکی ی نگرفت و آرزوی عروسگری بار زن گرفته بود، دکیصفر هم که . روانه ام کردند

بخت بودم، در  دست مانده و بدری زم،یدر عوض هر چه در خانه عمو.  لباس عروس، به دلم مانددنیپوش
صفر بعد .  خوردمی کمتر شده بود و حداقل سرکوفت نممیکارها.  کردم در بهشت هستمیخانه صفر فکر م

 لیاوا.  کردی از من تشکر مد،ی دی و مرتب مزی را تمزی همه چی آمد و وقتی راست به خانه مکیاز کار 
 هم به خودم احترام یکه کمبعدها کم کم عادت کردم .  کردمی مهی کرد، گری وقت ازم تشکر مهر

 که از یچند ماه.  رفت و آمد کنملی خواست با فامی را نداشت و منهم اصال ً دلم نمیصفر کس. بگذارم
 یلیبعد حامله شدم، صفر خ.  مردم کمتر شد و من هم در آرامش بودمیازدواجمان گذشت حرفها

 ی می دارد و سعی بدۀ زن اولش، خاطرمانی دانستم از زایم. دی پلکیخوشحال بود و مدام دور و برم م
.  کردمی بزرگتر بود، دوستش داشتم و بهش محبت میلی از من خنکهیبا ا.  را راحت کنمالشیکردم خ

 صفر مثل چارهیب. د سرم آمی هم حاذق بود، باالیلی ده که خی و مامادی فرا رسمانمیسرانجام موعد زا
 بود و دی دختر خوشگل که مثل برف سفکی. دمی زود زائ راحت ویلیمن خ.  زدیمرغ سر کنده، بال بال م

.  مردم پخش کردنی و نقل و نبات بینیریچقدر ش.  داشتی که صفر چه ذوقیوا.  سرخ داشتیلبها و لپها
 عاطفه شده بود چشم و …!  عاطفهشتاسمش رو هم با عشق و شور گذا! ی دونینم.  کردیگوسفند قربون

 برد گردش، براش کفش و لباس و اسباب یمد و دخترش رو با خودش م آیچراغ صفر، زود از سر کار م
 ی حامله نمگری شد و من اما دیعاطفه بزرگتر م.  بودمیمنهم خوشحال و راض. دی خری خوب می هایباز

!  خوردم، دادم برام دعا نوشتن، اما نشد که نشدیاهی گی ماما رفتم، دکتر رفتم، هزار جور دواشیپ. شدم
 دختر و پسر هم با هم م،ی ما که بچه دار؟ی دی گفت چرا انقدر خودت رو عذاب میبود، م یصفر هم راض

 خوب با ی شوند، ولی دوست داشتم چند تا بچه داشته باشم که با هم همبازشهی اما من هم…! ندارنیفرق
 بدبخت صفر.  همه جا را برداشتلی چهارده ساله بود که سزده،ی ً سبایتقرعاطفه . دی شد جنگیقسمت نم

 آب ری زنیتمام زم.  کنده بودشهی تمام برنج ها رو از ررانگری کاشته بود و آب وی رو شالنهایتمام زم. شد
 که مالک نیسر موعد، صاحب زم.  رو شست و بردزی همه چلی تو آب هست، اما سشهی همیرفت، البته شال

 گفت به یم!  رو بردهزی همه چلی گفت بابا جون سی صفر میهر چ.  خواستی هم بود، سهمش رو میزرگب
  . خوامیمن اجاره ام رو م.  ندارهیمن ربط

  
 نعمت دمی شب دکی.  و من چند تا النگوم رو فروختم، پول جور نشد که نشدمی در و اون در زدنی ای چهر

 ی صفر رو صدا کردم و چایفور! نیهمون صاحب زم. دی آیخان خوشحال و خندان به طرف خونه ما م
 شرمنده باش تا بای پشتوونی نوشت، رفت تو ای خوند و می عاطفه هم که داشت درسهاشو م.درست کردم

شروع کرد به بگو و بخند با صفر، منهم . نعمت آمد و نشست! خالصه.  بودی مهربون و با عقلۀ بچیلیخ. نشه
 با صفر ی جورکی ما نبوده و آمده ری آمده و تقصلیخوشحال شدم که حتما ً نعمت خان قانع شده که س
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آنقدر . ستی ننی اهی قضدمیفهم رفت تو خودش، ی نعمت رفت و صفر حسابدمی دی وقتیول. ادیکنار ب
نعمت در لفافه به صفر ! هی چهی قضدمی تا فهمدمی زبونش رو کشری کردم تا عاقبت زلهینشستم و به صفر پ

دود از کله ام . میپسرش بد که ما عاطفه رو به ی اش بگذره به شرطی کرده بود که حاضره از بدهیحال
. می اش داشتندهی آی براای نقشه و رویکل.  خوندیم بچه بود، داشت درس یلیعاطفه هنوز خ. بلند شد

 کله قند بزرگ هم دستشان گرفته کی.  ما آمدندۀ بار با پسر و زنش به خاننیچند هفته بعد دوباره نعمت ا
 و به ستادی ای ده با چند تا بدتر از خودش مدونیتو م.  بودیپسر نعمت، خداداد، پسر شر و خالف. بودند

 یاصال ً دلم راض.  هم شده بودیگاری ها سی کرد و تازگی میدله دزد.  گفتی مکزن و دختر مردم متل
 شهیاما مثل هم.  هم خوشگل و خوش قد و باال بود به دست پسر نعمت بدمیلینبود دختر دسته گلم رو که خ

 راهانقدر رفت و آمد کردند و به صفر فشار آوردند که قرض ما رو بده و سر . دامی بر نیاز دست من کار
 گفت ینه م» ها« گفت ینه م.  زدی نمی حرفچی هچاره،یعاطفه ب.  شدیعاطفه را گرفتند تا آخر صفر راض

 ی گرفتند و هر چی دختره عروسیبرا.  خوانی کرد ننه و آقاش، صالحش رو می فکر مچارهی، خوب ب»نا«
 یچی است، ههیزی جهاطر عقد کرده بمونه، قبول نکردند و گفتند اگه واسه خی چند وقتدیر گفت بذارصف
دستش رو به زور از دست من .  افتادهی طاقت بچه ام طاق شد و به گرگهی د،یشب عروس. می خواینم

 قبول م،ی شب اول ما هم خونه اش بموندی که بذارمی التماس کردیدرآوردن و با خودشون بردن، هر چ
  : گفتیآخرش مادر داماد با لحن پر ناز. نکردند

  
  ! دختر معلومه دخترهنیا! دینترس. دی شما بر-
  
 درآوردم و به طرفش بمی از جیزیدستمال تم.  کردمی چه کار مدی دانستم باینم.  به هق هق افتادیگل

  : گفتی را پاک کرد و با لحن دردمندشیدراز کردم، گرفت و اشک ها
  
بردند و شوهرش ****  بیچاره منو با وحشى گرى هایى که بعدا ً دهن به دهن به گوشم رسید به  دختر-

تا چند روز بیمارستان شهر خوابید تا بخیه هاش خوب بشه، اما دیگه عاطفه ما . کرد***** تقریبا بهش 
 چى التماس هر. فت نقطه خیره مى موند و هیچى نمى گکیاز زبون رفته بود، به . عاطفه نشد که نشد

مى . کردم، به پاى مادر و پدر شوهرش افتادم که چند وقتى بچه ام بیاد پیش خودم بمونه، قبول نکردند
 یاز خواهراى خداداد م. اما بچه ام عادت نکرد!  دختراى دیگه، عادت مى کنهۀگفتند این هم مثل هم

انقدر . ى کشه و گریه و مى کنهشنیدم که مى گفتند تا شب مى شه و خداداد مى خواد بره طرفش، جیغ م
!  تکه گوشت مى افته تو جاش تا فردا شبکیمامان و بابا مى گه تا کار شوهرش تموم بشه و دوباره مثل 

راه مى رفتند و مى گفتند واه . مى شنیدم که پشت سرش لغز مى خوندن که دختره جنى است و ناز داره
  .و مى کنه که نازشو بکشن رکارااین ! دختر دهاتى چه نازى داره! واه واه

  
هر بار مى رفتم دیدن بچه ام، از الغرى و زردى پوستش وحشت .  دل مى خوردم و حرفى نمى زدمخون

صفر هم مثل . هر چى خواهش مى کردم چند وقتى بذارن بیاد پیش ما، قبول نمى کردند. مى کردم
 از برادران یکی روز صبح، کیعاقبت . دیوونه ها شب تا صبح راه مى رفت و با خودش حرف مى زد

هنوز صداش تو گوشمه، .  دوان دوان آمد دم خانه و با فریاد از صفر خواست که خودش رو برسونهخداداد،
سر برهنه و پا برهنه ! واى که چه کشیدم! عاطفه خانوم، نفت ریخته رو خودش، آتیش زده: داد مى زد

هنوز از پتو دود . دندط، پتویى را گلوله کرده بوتوى حیا. نفهمیدم چطور خودم را به خانه شان رساندم
واى که خدا براى گرگ بیابون هم . صفر افتاده بود وسط حیاط، رفتم جلو و پتو را باز کردم. بلند مى شد

اصال ً صورتش پیدا . تمام گوشت و پوست و موهاش سوخته بود. بچه ام جزغاله شده بود! نخواد این روز رو
 بعد مادر … اما باز داد زدم برید دکتر بیاریدده،ى دونستم که بچه ام راحت شهمون لحظه هم م. نبود
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 پدر سوخته، ۀدختر: خداداد آمد وسط حیاط، دستانش رو بلند مى کرد و مى کوبید تو سرش، جیغ مى زد
  …بى شرف این کارو کرد که مارو سر شکسته کنه. آبرومون رو برد

  
رفتم جلو و گیس هاى مادر خداداد را دور دستم . ى شده بودم شمر جلو دارم نبود، مثل ببر وحشدیگه

همانطور که نفرین مى کردم مى کوبیدمش به در و دیوار، بعد خداداد پرید جلو که مادرش رو . پیچوندم
نجات بده، نمى دونم چه قدرتى پیدا کرده بودم، پریدم بهش، آنقدر پنجول کشیدم و گازش گرفتم که تیکه 

چنان گاز مى گرفتم و چنگ مى انداختم که انگار دارم .  رو با این ناخن هام درآوردمچشمانش. تیکه شد
 تونست ی زد اما نمی افتاد چند بار با لگد زدم وسط پاهاش، نعره میوقت. انتقام دخترم رو ازش مى گیرم

ر آمد، از شهر مأمو.  خنک شد و از حال رفتممانقدر زدمش که دل.  جلودارم نبودچکسیتکون بخوره، ه
 توانستند ی که مردم بهشون داده بودند، نمی کردن، با اطالعاتی آمد، اما نگاه به من و صفر که میکالنتر

 عالم دنگ و فنگ جواز دفن جگر گوشه ام رو صادر کی اومد و بعد از ی قانونیپزشک.  بهم بزنندیحرف
 هم که ی بود، وقتمارستانی تو بچند هفته.  انداختمی رو هم از مرددادکردن، اما دلم خنک شد که خدا

 تنم، ۀ چرا قبل از مرگ پارنکهیاز حسرت ا.  چشمش هم کور شده بودکی.  اون آدم سابق نشدگریآمد د
 ی برایقاض.  کردمتی کردند، منهم از اونا شکاتیرفتند از من شکا.  سوزمی کارو نکرده بودم، هنوز منیا

.  هم بهم بدنی پولکی شد که مجبور شدن نی بود اشتریلغ اونا ب منتها مبنطور،ی منهم همی برادی برهیاونا د
 کمک به بچه ی خونه، برامیتیهمه اش رو دادم به .  پول خون بچه ام بودنیا!  قرونش نزدمکیاما دست به 

صفر طاقت نداشت نگاه به در و . می فروختمتیبعدش هم اون خونه رو به نصف ق!  پدر و مادری بیها
بعد هم که آقا که خدا رفتگانش . اما من سنگ شده بودم.  کردی مهیشب تا صبح خون گر.  بندازهوارشید

  … کردالی ونی من و صفر را ساکن اامرزه،یرو ب
  
 مردم دیشا:  شددهی به زحمت شننشی غمگیصدا. دی آهسته چشمانش را پاک کرد و دماغش را باال کشیگل

  !حق داشتن، من نحس و بدقدم هستم
  

 بلند شدم و از اتاق میاز جا.  تا کمکش کنمدی رسی به نظرم نمی راهچی سوخته بود، اما هیلی خشی برادلم
  . خواست مزاحم خلوتش شومی کرد و دلم نمی مهی داشت گریگل.  آمدمرونیب

  

    )29فصل (  
  

  آسمان دری به ابرهارهیدر تمام مدت،خ. بودی و بارانی ابرم،هوای بودالی آن چند روز که ساکن وتمام
 هم جز ی چاره ایعنی. و صبور بوددهی کشبتی زن مصنیچقدر ا. خانم بودمیفکر حرفها و سرگذشت تلخ گل

 می گشتی برمیتمادرم،تا وق. و گلرخ بودلی گذشت،سهی که واقعا خوش میبه تنها کسان.صبر نداشت
من هم که دلم .زد ی به هر کاراورد،دستی دل مادرم را بدست بنکهی ای از هم باز نشد وپدرم براشیاخمها

 بودو نتوانسته بودم الی در وشهی مادرم همم،امای کردم تا برگردی می تنگ شده بود،لحظه شمارنی حسیبرا
 مثل هم و بای ما سه نفر،تقرجهی بود که نتآمده تماس داشتم،چندتا از نمره ها الیبا ل. زنگ بزنمنیبه حس

 خانم یشب قبل از گل. بودمدهیرا درست نخواب ،شبیاز خوشحال.دیسرانجام وقت رفتن فرا رس.خوب بود
 پشت سر هم به طرف تهران حرکت نیصبح زود،دوباره دو ماش. کرده بودمیو مش صفر خداحافظ

گلرخ و . ظهر بودکیم،نزدیدی به خانه رسی بود،وقتهمادرم هم خوشحال بود،چون حوصله اش سر رفت.کرد
تا مادرم .ردی از شستن دست و صورتش رفت تا غذا بگ رفتند به خانه پدر گلرخ،پدر هم بعدلی سهکراستی

 دانستم یظهر جمعه بود و م. را گرفتمنیوارد حمام شد از فرصت استفاده کردم و تند تند شماره خانه حس
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 گرفته و خش دار بود،آهسته شیصدا. را برداشتی گوش،عاقبتبعد از چند زنگ.خانه است
  .نیسالم،حس:گفتم

  
  : شدی و خوشحالی پر از شادشی صدابعد. ساکت بودهی ثانچند

  
  ؟ی بهم زنگ نزد؟چرایی کجاتو…زمی مهتاب،عز-
  
تو . شد تلفن زدیتمام مدت همه دور و برم نشسته بودند و نم. تونستمینم: گفتمی لحن پوزش خواهانه ابا

  ؟یسرما خورد… صدات گرفته؟یچطور
  
  …صدام گرفته و نی کنم به خاطر همی سرفه مادیچند روزه ز. نه سرما نخوردم-
  
  ؟یدکتر رفت: گفتمی نگرانبا
  
   گذشت؟؟خوشیخودت چطور.حاال خوبم. راحت باشهالتی خیول. بودممارستانی روز ب،دویکی آره،-
  

  . سر رفتیحوصله ام حساب. اومدیهمه اش بارون م.نه،اصال خوش نگذشت: گفتمصادقانه
  

  :با عجله گفت نیحس. را قطع کردمانی زد،گفتگوی مادرم که مرا صدا میصدا
  
  .نمتی بی فردا روز ثبت نام م-
  

صبح زود،بدون زنگ زدن . فردا،خوشحال و خندان به کمک مادر رفتمادآوردنی را گذاشتم و با به یگوش
 ی رختخواب غلت مشب،دریتمام د. را برداشتم و به طرف دانشگاه راه افتادمنی ماشچی سوئیال،فوریبه ل

  . راحت بخوابم گذاشتی نمنی حسداری دجانیزدم،ه
  

 محوطه بودند اما از ی پسر تویبه اطراف نگاه کردم تک و توک. دانشگاه مثل هر ترم، شلوغ بودداخل
تو ! معرفتی بیا: گفتی فوردنمی با دیشاد.دندی هم رسی و شادالی بعد لقهیچند دق. نبودی خبرنیحس

  ! دم خونه دنبالتمی رفت؟مایینجایا
  

  . بره،خودم اومدمادتونی دیردم شافکر ک: و گفتمدمی را بوسصورتش
  
  ؟یحتما بعدش کار دار: کرد و گفتی داری نگاه معنالیل
  

  ! به تو بچه باهوشنیآفر:دمیخند
  

 که از گوشه چشم می در برگه بودی انتخابیمشغول نوشتن واحدها.می گم شدادی و دادو فری شلوغدر
 همه کارها را انجام بدهم و فقط پول  گرفتممیتصم. بودگری پسر دکیمشغول صحبت با .دمی را دنیحس

 خدمات رف به طم،بعدی گروه را گرفتری مدی طبقه باال و امضامیرفت. بگذارمالیدادن را به عهده ل
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 کساعتی. کردندی ممانی تا صدامی ماندی منتظر مدیم،بای و برگه ها را دادمی راه افتادیوتریکامپ
  … همه پر شده210ماره  شیکدها!ی،اقتداریاوریمجد، : زدندمانیبعد،صدا

  
  :دی رو به ما پرسالیل. تا عاقبت کارمان درست شدمی کد جابجا کردآنقدر

  
   نه؟ای بانک می بردیی آی م-
  

  . رمیمن فردا م… هم تا دو روز فرصت دارهشی فنیا!من که االن خسته ام: گفتی فوریشاد
  
 با خشم الیل! به حسابزینو هم بر مشی بانک فیری می اگه تو داریول.من هم کار دارم: خنده گفتمبا

  !دهیپول تو هم م… کردهدای گنج پشبی بنده دیبابا!چشم:گفت
  

  .خودم پول آوردم.ی گدا پول منو بدی خواست تویک!گمشو:دمیخند
  

مگه صد تومن : متعجب گفتالیل. درآوردم و به طرفش گرفتمفمی از کی دو بسته اسکناس پانصد تومانبعد
  …شده؟

  
 بسته را دوباره به کی گذاشتم و فمی بسته را دوباره در ککی به پنجاه هزارتومن شده بود،کی ام نزدهیشهر

 کردم و به یاز بچه ها خداحافظ. منتظرم بودرونی نبود،حتما بنی نگاه کردم حساطیبه اطراف ح. دادمالیل
 نیش کنار ماابانیخ که آنطرف دمی را دنی آمدم،حسرونی از در دانشگاه بیوقت.طرف در رفتم

 بودم،که متوجه شدم دهیهنوز به وسط کوچه نرس.با شوق به طرفش حرکت کردم. استستادهیمن،منتظرا
 مار ی که افسون چشم هایمثل خرگوش. ماندممی سر جاجی لحظه گکی.دی آی با سرعت به طرفم مینیماش

 خوردو مرا در ن محکم به بدنمیماش. اتفاق افتادهی از ثانی در کسرزیهمه چ.شده باشد،خشکم زده بود
 بود که به اندازه نی حسی که در خاطرم ماند چشمهایری تصونیآخر. پرت کردیداری خواب و بیایدن

  . مانده بودرهی گشاد شده و وحشت زده به من خینعلبک
  

سرم را آهسته . بودستادهی کنارم ازانی که نگران و اشک ردمی چشم باز کردم، مادرم را دیوقت
تصادف کرده بودم،البته .  افتاده استی آوردم که چه اتفاقی مادیکم کم به . بودممارستانیچرخاندم،در ب

بعد در باز شد و در . رفتی مجی بود و گنیسرم سنگ. آرنج در گچ بودی خودم نه،دستم تا باالنیبا ماش
و  چشماشا،الحمداهللای بریام:دمی مادرم را شنیصدا. همراه پدرم وارد شدندنی بهت و تعجب من،حسانیم

  … نزدهیاما هنوز حرف…باز کرده
  

  …! شکرتایخدا: چشمان باز من،اشک در چشمانش پر شددنی جلو آمد،با دپدرم
  

  ؟ی حرف بزنی تونیم…؟ی شنویصدامو م!مادر…مهتاب جون: مادرم دوباره بلند شدی صدابعد
  

اخل سرمم  دی جلو آمدو آمپولیدپوشیبعد دکتر سف. بزنمی توانستم حرفی کردم،نمی می چقدر سعهر
 کردم ،فکریداری بی لحظه هانیدر آخر.دی چرخی شده بود و اتاق دور سرم منیچشمانم سنگ. کردقیتزر

 را لیه دوباره چشم باز کردم،سیوقت! قشنگیای روکی!استی روکی هم مارستانی در اتاق بنی حسدنید
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 هی به گریستیودربا چشمان باز من،بدون ردنیبا د. به پنجره زده و چشمانش سرخ بودهی که تکدمید
  :افتاد،جلو آمد و دستم را گرفت

  
  …ی کنی شد؟چرا حواستو جمع نمیآخه چ!ی دختر تو که ما رو کشت-
  

 جلو آمد نیچون حس. نبودای انگار رویول. با پدر و مادرم وارد اتاق شدندنیب،حسی عجیای باز آن روبعد
  : گفتلیپدرم به سه. دست دادلیو با سه

 چه ستی نبود،معلوم نشونی ایاگه کمکها… مهتابیهای از هم دانشگاهیکی هستن،یزدی ای آقاشونی ا-
  . آمدی سر مهتاب مییبال
  

  .مییای در بی جورکی تونی از شرمندگشااهللایا…واقعا دستتون درد نکنه: مادرو بلند شدیصدا
  

 یش و بش م با پدرو مادرم آشنا شده بود و داشتند با هم خونیواقعا خواب نبود؟حس. شدی نمباورم
 هر روز بایتقر. آمدندی مدنمی و دوستانم دسته دسته به دلیدر چند روز بعد،فام. نبودیکردند؟باور کردن

 که چه دمی فهمیکم کم م.دی پرسی با نگاهش حالم را می زد ولی زد،البته حرف نمی به من می سرنیحس
 زود بلند نی همیو را نداشتم،براحوصله حرف زدن با ا. آمددنمی به دیپرهام با سبد گل بزرگ.شده است
 دسته گل و کی. آمدندالی و لی بعد از ظهر،شادکی. آمدنددنمیگلرخ و پدر و مادرش هم به د.شد و رفت

 نی کار دارم،کارت ای گفتی روز ماونپس : با خنده گفتیشاد. آورده بودندمی هم براینیری شیبسته ا
  …بود؟

  
  م؟ی و ما خبر نداری شده،نکنه بدل کارزی انگجانیهکارات چقدر : هم خنده اش گرفته بودالیل
  

  :دمی هروکرشان تمام شد،پرسی وقتسرانجام
  
   بچه ها کالس ها شروع شده؟-
  
  .تق و لقه!نه بابا: جواب دادالیل
  
 نهی آمدم انگار ماشرونی روز که از در دانشگاه باون…بهی عجیلی من خی برایزی چکی: گفتمی خستگبا

  . فهممی کنم علتش رو نمی فکر میهرچ… بهم بزنهادی رد شم و بابونیمنتظر بود تا از خ
  

  ه؟ی چانی جری دونیتو هنوز نم!به: ناباورانه گفتیشاد
  
  ان؟یکدوم جر:دمی پرسجی من گ،امای شادی با آرنج زد تو پهلوالیل
  

 یفور.د زنگ زد تا حالم را بپرسنی از جواب دادن طفره رفتند،بعد از آنکه دوستانم رفتند،حسهردو
   بهم زد؟نی با ماشی کدندی نفهمن،هنوزیحس:دمیپرس

  
 شده که من خبر یچ… گفتندی مییزهای چکی هم امروز ی و شادالیل: جواب نداد،دوباره گفتمیوقت

  !دیندارم؟خوب به من هم بگ
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نامرد انگار . بودنی به تو زد شرونی که با ماشیراستش کس…! خوبیلیخ: و گفتدی کشیقی نفس عمنیحس
 همه ی افتادیوقت…! شدی چیدی هم که خودت درون،بعدی بیای تو از در دانشگاه می داده کی مکیکش

 کی زدن و د هم داره شروع کرد به دای گنده اکلی کار کنن،اون دوستت که هیهاج و واج مونده بودن چ
 نیم تو ماش بلند کردم،گذاشتالی هم تو رو با کمک لن،منی افتادن دنبال شرونی از پسرها با ماشیسر

  !ینی بی اش روهم که خودت مهیبق.مارستانی بنیکتریخودت،آوردم به نزد
  

  :آهسته گفتم. بودم،بند آمده بوددهی که شنی از خبرنفسم
  
 مردم حاضر بود ی موقع اگه مکی در حقش کرده بودم؟یمگه من چه کار بد… رو کردنکاری آخه چرا ا-

   گردنش؟فتهیخونم ب
  

 که تمام ی دونیم… کردهنکاروی ای هم از حماقت و بچگنیزم،شرویه عزخدانکن: گفتی فورنیحس
غصه هم . استیهنوز تو عالم بچگ… که هنوز بزرگ نشدهنهی هاش به خاطر اییکارهاش و خودنما

  ! گرفتتش،االن بازداشتهسینخور،پل
  

   خبر داد؟یبه پدر و مادرم ک:دمیپرس
  
  .ید دوستت زنگ زد بهشون گفت که تو تصادف کرالی ل-
  
  ؟ی باهاشون آشنا شدی گفت؟چطوری پدرم به تو چنی حس-
  

 کردن تو پول الزم بود که من از حسابم ی بستریبرا. اومدشی پینطوری همیهمه چ: و گفتدی خندنیحس
 و پاهات هم از ی بودهوشیب. داشتی به جراحاجی شکسته بود واحتیدستت بدجور. و دادمدمیچک کش

 حسابشون پر بشه،بعد دی ندارن،اول بای حرفها کارنی هم که به اارستانهامی بنیا… بوددهیچند جا ضرب د
 تو اون دیمادرت هم که فهم. ازم تشکر کردیلی که من پول رو پرداخت کرده ام خدیکه پدرت آمد و فهم

  ! امی آدم حسابیلی کرد من خمارستان،فکری من رسوندمت بیشلوغ پلوغ
  

  . مردمی مدی شای ازت ممنونم،اگه تو نبودیلیخ.یخوب هست: گفتمی خنده،فورری زد زبعد
  

 مهتاب به نظرت االن اگه با پدرت یراست…تو جون بخواه!هی چه حرفنیا: گفتنی از چند لحظه حسبعد
  گه؟ی میصحبت کنم ،چ

  
 کیبذار . خوب شدیلی باهات آشنا شدن خینطوریحاال که ا.ستیاالن اصال وقتش ن! های کارو نکننی ا-

 دارم شنهادی تو هم چند پیبرا…رهی سروسامون بگلی اول سهدیبا.می گی کم کم بهشون م بگذرهیچند وقت
  !ی بهشون گوش بدستیکه قبل ازحرف زدن با پدر و مادرم ،بد ن

  
  ؟یشنهادیچه پ:دی با تعجب پرسنیحس

  
  . گمیبذار بعد مفصل برات م. حال ندارم حرف بزنمگهید: گفتمخسته
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 نی که حسدندی فهمیحاال پدر و مادرم م. بد نشده بودیاز جهات.رو رفتم را گذاشتم،به فکر فی گوشیوقت

 کردند ما با هم ی قبول می رغم نداشتن امکانات آنچنانی علدی است و شای و فداکاردهیچقدر پسر فهم
 توانم سر ی و مکستهخدا را شکر کردم که دست چپم ش.  مرخص شدممارستانیصبح فردا،از ب.میازدواج کن

پدر قد بلند و بد . آمدندادتمی هم به عنی بودم،پدر و مادر شرومارستانی که بیدر مدت. بردارمکالس جزوه
 یاما مادرش زن پرحرف و لوس. نزدی و حرفستادی ایتمام مدت مثل طلبکارها گوشه ا. داشتیاخالق

 و جی گ خودم را زدم به خواب ونی همیبرا. آمده انددنمی به دتی گرفتن رضای دانستم که برایم.بود
مخصوصا بعد . ادب شودی پسره کمنی استیپدرم معتقد بود که بد ن.ردی بگمی خواستم پدرم تصمی،میمنگ
  . ندادتی رضانیبنابرا. کردمفی تعرشی را برااناتی من تمام جرنکهیاز ا

  
 یبو. بودیزی ماه خوب و عزمی براشهیاسفند هم.می شدی مکی نزددی عی تق و لق بود و به روزهادانشگاه

 که ییمثل بچه ها. زدندی می قواره کم کم به سبزی بیدرختان لخت و شاخه ها. شدی در فضا پخش مدیع
 مشترک شان یدگ کند و با گلرخ سر زنی عروسلی قرار بود سهدیبعد از ع. آورندیکم کم دندان در م

ه بود که چرا  هم شدیرتی غی بودم،نگران و ناراحت بود از طرفمارستانی که بی هم در مدتلیسه.بروند
 مارستانی از بیوقت.ردی کرده و او خبر نداشته تا به قول خودش حالش را بگتی همه مرا اذنی انیشرو

مهره . بودمی بسترمارستانی دو هفته در ببایتقر. نبودی کالسها زمان باقانی تا پاشتریمرخص شدم،دو هفته ب
 ی هم ترم آخرش بود و برانیحس. داشتیوتراپیزی به فاجی بود و دست راستم احتدهی دبی کمرم آسیها

 مطلب بود و کمتر فرصت حرف زدن با من را داشت و من سخت دلتنگ یپروژه اش مشغول جمع آور
  . بودمدنشید
  

 ی خودم جلوی هفته بود و برالیاوا. بود و حوصله دانشگاه رفتن نداشتم امدهی حالم جا نی حسابهنوز
 ی که مد،همانطوری سر رستیسکوی بشقاب بکی و ری شوانی لکی لم داده بودم که مادرم با ونیزیتلو

  … امروز زنگ زده بودیمهتاب،ناز:نشست،گفت
  
  خوب،چطور بود؟: گفتمالی خیب

  
  . شب شام دعوتمون کنهکی زده بود کا،زنگی گردند امری با کوروش برمدیبعد از ع. خوب بود-
  

 ی دونینم.یتو خواب بود…نگ زده بود هم طناز زشبیخوش به حالش،پر: گفتی با لحن آرزومندبعد
 یکاش ما هم م… کردهدای گفت بچه ها رو گذاشته کالس زبان،محمد هم کار پیم. کردی مفی تعرایچ

  .میرفت
  

  : زنم، گفتی نمی من حرفدی دی وقتبعد
  
 هم که شیپسر سالم،مودب،پولدار،وضع کار و زندگ…! هاهی کوروش پسر خوبنی مهتاب،به نظر من ا-

 از پرهام بدبخت که هنوز ؟اونی شوهر کنیخوای میآخه تو به ک. کنهی مفی تعرای چی نازنی ببایبمعلومه،
 عالم عقل کیافه اش ی و قختی اون رر،بای بگادی الی دوستت لنی کم از اکی هم از کوروش،بابا نیدپرسه،ا

 ی که فقط تا فرداتو مستی تو ننه،مثلی بی رو مندهی پولدار،اون آی پاتال ولروی آدم پکی به دهیداره،چسب
  !ی کنینی بشی پیتون
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  :با خشم جواب دادم. گرفتحرصم
  
 و طراوت مجبور شد ی تو اوج جوونی سال بعد وقتست،چندی ننی بندهی اصال آالیل! اتفاقا برعکس-

 رفت،همه پشت سرش گفتند رونی بچه دار شد و با شوهر و بچه اش بی رو بکنه،وقترشی شوهرپیپرستار
 روزها نی پول داره بده اما ای گم حاضره هرچیا پدربزرگش آمده گردش،اون وقته که بهت م بچه بیوا

 شناسمش،عرق خور ی پسره که اصال نمنیب،ای نگرم،فردا پس فردا اگه تو مملکت غرندهیاما من آ!نهیرو نب
 هیرام هد و هرزه بود و هزارتا کوفت و مرض باشی به سر کنم؟اگه عیو معتاد از آب در اومد چه خاک

االن ممکنه به … پناه ببرم؟ی به کرونیآورد،چه کار کنم؟اگه اصال باهاش دعوام شد و از خونه انداختم ب
 آد ی می تو جلسه خواستگاری داشته باشه،فکر کردیرادی و ابی اگر عی ولادی بنینظر معقول و مت

 خودت راه نکهی ایراب…هان؟… داره؟ی آدم چه کاره است و چه اخالقنی بپرسم ای از کمن…گه؟یم
  !کی تاریای دنکی تو یدی منو هل می خارج،داری بریفتیب

  
 خواست بهش یدلم م.بلند شدم و به اتاقم رفتم. ماندرهی خونیزیساکت به صفحه تلو.  نگفتیچی همادرم

م؟از  کنانی جمله را تا آخر بنی که بتوانم ایاما کو آن شهامت.ری کنم و الغی ازدواج منیبگم من فقط با حس
  . شدمرهی زد،خی می به سبزی نفهمی بزرگمان که بفهماطیپنجره به ح

  

    )30فصل (  
  

. دلم گرفته و بود . از ناراحتی در حال انفجار بودم.  آمده و رفته بود اما برای من هیچ لطفی نداشت عید
  :صدای مادرم بلند شد . افسرده و کسل به حیاطسر سبز خیره شدم

  
  . شدی زنگ یزن بابات بیاد دنبالت  مهتاب اگه پشیمون-
  

پدرومادرم داشتندمی رفتند خانه نازی . لحظه ای بعد صدای باز و بسته شدن در را شنیدم.  ندادمجوابی
خانم و من اصال حوصله نداشتم حدس می زدم مادر هم با شنین حرفهای آن روز من از صرافت ازدواج من 

یاد .  نشستم ختمروی ت. ل قبول کرد که من خانه بمانمچون بی و حرف و جنجا. و کوروش افتاه بود
من لیال و آیدا و . همه خانه شادی دعوت داشتیم . چقدر بهم خوش گذشته بود. چهارشنبه سوری افتادم

کجا : چندتا از دوستان قدیمی شادی وقتی به حسین اطالع دادم که به خانه شادی می روم با خنده گفت 
  هست ؟

  
  ی خوای بیای؟م:  تعجب گفتم با
  

  خوب شاید بیام با هم از روی آتش بپریم نیام؟:  گفتم مردد
  

  . همه می آییم دم در7 ،5/6حتما بیا احتماال ساعت :  جواب دادم خوشحال
  

یک . خانه شادی زیاد با ما فاصله نداشت.  آدرس را دادم و بی صبرانه منتظر فرا رسیدن شب شدمبعد
من هم ازخدا خواسته قبول کردم امسال سهیل به محله . د تا دور هم باشیممهمانی دخترانه ترتیب داده بو

قرار بود . پدر و مادرم هم اهل آتش بازی و این حرفها نبودند. گلرخ می رفت و من حسابی تنها می ماندم
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دیم وقتی به خانه شای رسی. از چند روز قبل سر و صدای نارنجکها و ترقه ها بلند بود. من دنبال لیال بروم
جوانهای کوچه یک کومه بزرگ از چوب و تیر و تخته جور کرده و منتظر . سر و صداها به اوج رسیده بود

یک آپارتمان در یک مجموعه بزرگ ، . خانه شادی اینها هممثل لیال آپارتمان بود. تاریک شدن هوا بودند
انه شادی اینها خلوت بود و به خ. برعکس خانه ما که مثل سمساری بود. وسایل خانه کم و شیک و زیبا بود

مادر شادی هم زن خونسرد . رنگ وسایل و مبلمان مایه هایی از سفید و بنفش داشت . آدم آرامش می داد
 چاق و قد بلند موهای کوتاهش به رنگ بور در امده بود و صورت خالی از آرایش پر کلو آرامی بود با هی

شادی یک خواهر کوچکتر به نام کتایون . وش امد گفتبا خوشرویی با ما دست داد و خ. از جذبه بود
کمی با هم . تقریبا هم شکل و هیکل خود شادی بود با یک دنیا خنده. داشت که کتی صدایش میکردند

مادر .  کردیم و به موسیقی گوش دادیم کم کم هوا تاریک می شد و سر و صداها اوج می گرفتتصحب
تا وارد . سرانجام همه آماده شدیم که به کوچه برویم . نه بودشادی هم مهمان داشت و مدام در آشپزخا

 تکیه تیعاقبت دیدمش مظلوم و ساکت به درخ. کوچه شدم با چشم شروع به گشتن به دنبال حسین کردم
به بچهها نگاه کردم همه مشغول . دستش را در جیبش فرو کرده و به آتش خیره مانده بود. کرده بود 

مانتوی سبز رنگی به تن و . صورتم را کمی ارایش کردهبودم.  به طرفش رفتم آهسته. حرف زدن بودند
 به سر تا پای من اهینگ. حسین از جا پرید. جلو رفتم و سالم کردم. روسری کرم رنگی به سر داشتم

  !نشناختمت . سالم : انداخت و گفت 
  
  چرا ؟:  خنده گفتم با
  

تو همیشه تو دانشگاه با مقنعه و روپوش تیره و بدون آرایش اخه :  کمرنگی لبانش را از هم باز کرد لبخند
  .دیدمت 

  
  .خیلی خوشگل شدی :  دوباره نگاهم کرد بعد

  
دختر و پسری در حال پریدن از روی آتش بودند وقتی خواستند بپرند .  کشیدم به اتش خیره شدمخجالت

  .سرخی تو از من زردی من از تو : داد می زدند 
  

به گروه بچه .  هم روشن کرده بودند که به فاصله چند متر تا آخر کوچه ادامه داشت آتش پشت سرچندین
آهسته دست حسین را گرفتم کمی نگران بودم که ناراحت شود . ها نگاه کردم هنوز مشغولحرف زدن بودند

ه  با هم بهماهننگیبدون . اما ناراحت نشد دستم را در میان دست گرمش گرفت به طرف اتش راه افتادم
  !سه .. دو .. یک : صدا رد امدیم

  
با اینکه . یک دنیا احساس عشق و محبت در دلمان بود.  در دست هم از روی همه آتش ها پریدیمدست

در آخرین پرش به حسین نگاه کردم که نفس نفس می . هیچکدام حرفی نمی زدیم اما یک احساس داشتیم
تپاچه به گشه ای کشاندمش دستش را از میان دستانم هول و دس. رنگش پریده و لبهایش کبود شده بود. زد

تازه یادم . و با عجله داخل ریه هایش فشار داد. بیرون کشید و از جیباورکتش یک اسپری بیرون آورد
حسین هنوز . چرا نفهمیده بودم ؟ گریه ام گرفته بود. افتاد حسین به بوی دود و مواد منفجره حساس است

   :گفتم. داشت نفس نفس می زد
  
   حسین می خوای بریم بیمارستان؟-
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  .نه دعا کن به سرفه نیفتم :  بریده گفت بریده
  
  !ببخشید همش تقصیر من شد : آهسته گفتم . روبرویش ایستادم .  دیوار تکیه دادبه
  

  .نه این حرفو نزن خودم یادم رفتهبود:  را باال آرود دستش
  

  . ناراحت و نگران بهجمع دوستانم پیوستم. از هم خداحافظی کردیم هنوز نگرانش بودموقتی
  

  تو کجا رفتی ؟! وا :  با تعجب گفت شادی
  

رفتم تو تا کمی سر و شدا . من یکم از سر و صدای بمب و ترقه می ترسم! توی مجموعه :  گفتم فوری
  .بخوابد

  
 ته دلم می .هر چه به خانه حسین زنگ می زدم کسی گوشی را بر نمی داشت.  شب تا صبح بیدار بودم آن

. مخصوصا برای اینکه خیال من راحت شود. دانستم اتفاق بدی افتاده و گرنه حسین حتما به من زنگ میزد
ظهر .  خانه تکانی بودولمادرم از صبح زود با طاهره خانم مشغ. صبح زود دوباره زنگ زدم اما خبری نبود

ساعت حدود دو بعد از ظهر . رکتبه شرکت حسین زنگ زدم اما همکارش گفت که هنوز حسین نیامده ش
  .صدای غریبه ای درگوشی پیچید . با عجله گوشی را بداشتم. بود که تلفن زنگ زد

  
   منزل آقای مجد ؟-
  

  .بله بفرمایید :  گفتم فوری
  

  .من علی هستم با مهتاب خانم کار دارم :  گفت صدا
  
  خودم هستم شما ؟:  تعجب جواب دادم با
  
  .هم گفت به شما زنگ بزنم نگران نشوید  من دوست حسین هستم ب-
  
  خودش کجاست ؟:  نگرانی پرسیدم با
  
.  نگران نباشید یک کمی کسالت داشتند االن بیمارستان هستند ولی چیزی نیست فردا مرخص می شن -

  .فقط یک امانتی براتون دادن که هر جا بفرمایید بیارم 
  

  .الن میاممن ا:  فرو ریخت یعنی چه بود ؟ اهسته گفتم دلم
  
مادرم سرگرم کار بود و .  هم در یکی از میادین معروف تهران قرار گذاشتیم و من با عجله حرکت کردمبا

پسر قد . از روی نشانه هایی که داده بود شناختمش. وقتی رسیدم علی رسیده بود. متوجه رتن من نشد
جلو .  پیوسته ای داشتبهمی پر پشت و بلند و درشتی بود با موهای خیلی کوتاه و ریش و سبیل انبه ابروها
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دو دل پاکت را . سر به زیر جواب داد و فوری یک پاکت سفید رنگ به طرفم دراز کرد. رفتم و سالم کردم
  .خوب اگر امری ندارید بنده مرخص می شم: فوری گفت . گرفتم

  
  …خیلی ممنون. زحمت کشیدید :  گفتم آهسته

  
در راه خانه به . عابرین پیاه پیوست و من به سمت ماشین حرکت کردم  با گامهای بلند و تند به سیل علی

به محض رسیدن به . خودم لعنت می فرستادم که چرا یادم رفت بپرسم حسین کدام بیمارستان بستری است
شیر .  داخل قفل کردمازخانه بدون توجه به فریادهای مادرم که صدایم می زد داخل حمام رفتم و در را 

خط زیبا و ظریف حسین جلوی . بعد آهسته و با تردید نامه را گشودم. کردم تا صدایی نشنومآب را باز 
  .چشمم پدیدار گشت

  
   می اندیشم ،گاه

  
   مرگ مرا با تو چه کس می گوید ؟خبر

  
   زمان که خبر مرگ مراآن

  
   کسی می شنوی ، روی ترااز
  

   باال زدنت راشانه
  

   قیدبی
  
   تکان دادن دستت کهو
  

  ست زیاد نیمهم
  
   تکان دادن سر را کهو
  
   عجب عاقبت مرد ؟-
  
  ! افسوس -
  
  ! کاشکی می دیدم -
  

   به خود می گویممن
  
   چه کسی باور کرد«
  

   جان مراجنگل
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  » عشق تو خاکستر کرد اتش

  
   نام خداوند مهربانبه
  

م بیشتر به این هر چه فکر می کن.  عزیزم امیدوارم حالت خوب باشد و زیاد نگران من نشده باشیمهتاب
من به زودی رفتنی هستم دلم نمی . نتیجه می رسم که بهتر است این رابطه در همین جا به پایان برسد 

من و تو .  بیشتر شودتخواهد تو را هم با این همه مشکل و درگیری وارد زندگی ام کنم که سختی و مشقت
جمان موافقت کند خیلی نمی توانیم با هم حتی اگر به نتیجه ای هم برسیم و با فرض محال پدرت با ازدوا

من می روم و تو تنها باید بار یک زندگی سخت را بر دوشهای ظریفت بکشی پس چرا من با . باشیم 
 هیچ ارتباط رسمی وجود ندارد و من می نوزخودخواهی ام زندگی و جوانی تو رافنا کنم ؟ بین من و تو ه

با خودم . چطور رنج می بری و چشمان زیبایت پر از اشک می شودبینم با هر بار شدت یافتن بیماری من تو 
فکر می کنم اگر من و تو با هم نسبتی پیدا کنیم چقدر از بیماری من که جزئی از وجود من شده زجر می 

منتها بیرون از دایره زندگی من و .  در انتظار تو استسعادتباریکشی ؟ می دانم که زندگی شاد و 
خواهش می کنم پیشنهادم را قبول کن و . واهد تو بیرون از این دایره خوشبخت شویدلم می خ. مشکالتم

  !مرا یک عمر سپاسگذارت بگذار
  
  » قربانت حسین «
  
داد زدم به تو هیچ ربطی نداره من راجع به زندگی ام چه .  خشم تمام و ناگهانی نامه را ریز ریز کردمبا

  ! بدبخت ترسو …تصمیمی بگیرم 
  

   مهتاب دیوانه شدی ؟…مهتاب ؟: از جا پراندم  مادرم صدای
  

دلم می خواست حسین را پیدا کنم و انقدر سرش داد بزنم تا کر .  تحویل شد و غم از دل من پاک نشد سال
دید و بازدید عید هم . اما از آن روز هر چه به خانه اش زنگ می زدم کسی گوشی را بر نمی داشت . شود

پدر و مادر هم . ردمم هنوز در گچ بود و بی حوصله با همه دعوا می کدست. بی حضور من انجام شد 
دستم داخل گچ می خارید . و به تنهایی این طرف و آن طرف می رفتند. حوصله جر و بحث با مرا نداشتند

. مثل دیوانه ها طول اتاقم را باال و پایین می رفتم و در دل با حسن دعوا یم می شد. و اشکم را در می اورد
فوری لباس پوشیدم و سوئیچ ماشین مادرم .  گرفتجانا رفتن پدر و مادرم به خانه نازی فکری در سرم ب

خیابانها مثل کره ماه خلوت بود . مصمم پشت رل نشستم و با یک دست ناقص فرمان را چسبیدم. را برداشتم 
. وتبال بازی می کردند داشتند با یک توپ پالستیکی ف. سر کوچه پر از بچه بود. و باعث شد زود برسم

جلوی در .  و بی اعتنا به نگههای خیره پسر بچه ه وارد کوچه تنگ وتاریک شدممماشین را سر کوچه گذاشت
دستم را روی زنگ گذاشتم و . ولی دوباره خشم بر شکم غالب شدم و زنگ زدم. کمی دو دل ایستادم 

  .نگار روح دیده باشد قدمی به عقب برداشتبا دیدن من ا. تا حسین سراسیمه در را باز کرد. برنداشتم
  

  : گفتم عصبی
  
  ؟.  چیه انتظار دیدنم رو نداشتی ؟ فکر نمی کردی بتونم خیابانهای اینجا را یاد بگیرم-
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بی اختیار داد می . بی توجه به او داخل شدم و از همان لحظه صدایم باال رفت.  به تته پته افتاده بود-
  :منهم فریادکشان دنبالش .  ساختمان رفتحسین سر به زیر طرف. زدم 

  
اگر خودت از دستم .  تو چی فکر کردی ؟ اگه می دونستم اینقدر ترسو و بزدلی اصال طرفت نمی آمدم-

این . تقصی چیزهای دیگه ننداز. خسته شدی یا می ترسی با مشکالت بعدی روبرو بشی بی تعارف بگو
 من زودتر علوممیمیرن تو هم یکی مثل بقیه اصال از کجا مخوب همه › من میرم‹ . حرفها همه مسخره است

نه ؟ می نوشتم حسین جان . منهم باید برات همچین نامه ای می نوشتم. همون موقع تصادف کردم. نمیرم
من . انقدر جای من تصمیم نگیر ! بس کن حسین !.. ممکنه باز تصادف کنم بهتره همه چیز رو فراموش کنی 

اگر در وجود من مشکلی .  بگیرم یمونم فکر کنم خودم بلدم برای زندگی ام تصمخودم عقل دارم می ت
بگو خسته شدم از دست تو تا دو تا . هست یا می ترسی با پدر و مادر من و مشکالت زندگی روبرو بشی

  .سرفه می کنی چهار تا معلق می زنی و شروع می کنی به نمرده نوحه حوندن
  

نفس . دق و دلم را حسابی خالی کرده بودم. رختخوابها تکیه کرده بود بی حرف و سر به زیر به حسین
ولی از این حالت تسلیمت حالم بهم . فکر نکن آمدم اینجا که منت تو رو بکشم : عمیقی کشیدم و گفتم 

  !یرتو هم برو بم. اما حاال که اینطوری می خوای باشه من می رم خوشبخت بشم. میخوره
  

اشک هایم بی اختیار . نه اش خارج شدم و دوان دوان به طرف ماشین راه افتادم نگاه به حسین از خابدن
وقتی به خانه رسیدم هوا . سوار ماشین شدم و پایم ا تا ته روی پدال گاز فشار دادم. سرازیر شده بود
  آمدند باهاشون روبرورمبدون اینکه شام بخورم به رختخواب رفتم تا وقتی پدر و ماد. تاریک شده بود 

  .دلم خنک شده بود و ذره ای به حال حسین نمی سوخت. نشوم
  

:  با صدای تلفن از جا پریدم خواب آلود گوشی را بداشتم صدای حسین شاد و پر انرژی بلند شد صبح
  !لنگ ظهره ! صبحکم اهللا بالخیر 

  
  چی شده تصمیم جدید برام گرفتی ؟:  حال گفتم بی

  
 حاال از بابای خدا بیامرزم انقدر نترسیده بودم که دیشب ز تو مهتاب من تا:  خنده اش بلند شد صدای

  .مثل پلنگ شده بودی از چشمات آتیش بیرون می زد. ترسیدم
  

  خوب حاال چی کار داری ؟:  حوصله گفتم بی
  

  تو راست گفتی زنگ زدم ببینم پیشنهادت چیه ؟! مهتاب بس کن منو ببخش :  با مالیمت گفت حسین
  
  دوم پیشنهاد؟ک:  تعجب گفتم با
  
  !می خوام ببینم چیه .  همون که تو بیمارستان گفتی قبل از صحبت با پدرت برایم داری-
  

دوستش . منهم نخواستم بیشتر موضوع را کش بدهم . انگار نه اگار که اتفاقی افتاده است.  ام گرفت خنده
به نظر بقیه مردود است قبول داشتم و تازگی ها یک حالت لجبازی با بقیه هم پیدا کرده بودم تا هرچه 

به تاریخ سهیل نزدیک می شدیم . با هم در یک کافی شاپ قرار گذاشتیم تا حرفهایمان را بزنیم. داشته باشم
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مادرم صبح زود با دوستش به استخر رفته و خیلم راحت بود که . و باید تکلیفم را زودتر مشخص می کردم
سری روشنی به تن کردم و کفش های پاشنه بلند به پا کمی آرایش مانتو و رو. تا بعد از ناهار بر نمی گردد

بلوز سرمه ای و شلوار و شلوار جین به تن . وقتی رسیدم حسین سر میزی منتظرم بود. کردم و راه افتادم
با دیدنم بلند شد و . صورتش مثل بچه ها پر از سادگی و معصومیت . داشت و موهایش را کوتاه کرده بود

خوب شد آمدی تلفظ این اسامی و انتخاب برایم سخت : با خنده گفت . واب دادم و نشستمج. سالم کرد
  .است

  
به خودم حسودی ام می شه یعنی تو با این قد و باال و چشمهای آشوب گرت با من ، با :  شرمزده گفت بعد

  من ناچیز سر یک میز نشسته ای ؟
  

   کردی ؟این زبون را نداشتی چه می! بس کن :  ام گرفت خنده
  

  .هیچی با ایما و اشاره حرف می زدم:  هم خندید حسین
  

 با هم صحبت کردیم سفارش آناناس گالسه و کیک دادم وقتی لیوانهای باریک مملو از آب میوه و کمی
  :بستنی را روی میز گذاشتند حسین گفن 

  
  پیشنهادت چیه ؟.  خوب من منتظر هستم-
  

   : جرعه از نوشیدنی ام خوردم و گفتمیک
  
 ببین حسین من اصال اهل خالی بندی نیستم که بگم پدرم قبول حتما قبول می کنه و خودش برامون -

این حرفها . عروسی می گیره و از این حرفها سر تو هم نمی خوام منت بگذارم یا خودمو به رخت بکشم
 آد خواستگاری می کی  ببین االن هر…برای اینه که بدونیم چه کار کنیم که امکان موفقیتش بیشتر باشه 

برای همین باید . چون دلم می خواد با تو زندگی کنم. من وضعش خوبه ولی من همه رو رد می کنم
من پیشنهادم اینه که تو اون خونه قدیمی رو بفروشی و یک واحد . امتیازات دهن پرکن تو رو بیشتر کنیم

 البته پدر من … ممکنه فرق کنهمنپدر  اینطوری نظر …آپارتمان هر چقدر هم کوچک یک کم باالر بخری 
 تو …خیلی هم پئل پرست نیست ولی واقعیت اینه که آدما چیزایی رو در دیگران می بینن که ظاهری باشه 

هیچوقت نمی تونی با پاکی و صداقت و ایمانت زن بگیری ولی یک آدم کالهبدار و دزد و عیاش متاسفانه 
حاال بعدا خانواده دختره .  هر دختری رو که بخواد بگیرهاحتیبه ربا داشتم پول و خانه و ماشین می تونه 

   هان ؟ نظرت چیه ؟…مهم ظاهر و اول قضیه است. می فهمن چه کالهی سرشون رفته بحث جدایی است
  

  :بعد آرام گفت .  چند لحظه چیزی نگفت حسین
  
  . هر چی تو بگی خوبه -
  

ودت عقل نداری که اختیارت رو میدی دست من ؟ خدت مگه تو خ! نه خیر :  را در هوا بلند کردم دستم
  چی فکر می کنی ؟

  
  بابا من به چه ساز تو برقصم ؟:  خندید حسین
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  .تو باید تصمیم بگیری ! خودت بزن و برقص ! به هیچ سازی :  حرص گفتم با
  

دف اصلی من من تورو می خوام برام مهم نیست چه کار باید بکنم فقط رسیدن به تو ه:  آهسته گفت حسین
از فردا می سپرم به بنگاه . ولی پیشنهاد تو خیلی خوبه نمی دونم چرا تا حاال عقل خودم نرسیده بود. است

   چطوره ؟ناسببعد باهم می ریم دنباله یک خونه م. خودم هم می رم دنبال انحصار وراثت 
  
  ! عالیه -
  
بی . دن به هدف زیاد سخت هم نباشد طرف خانه که بر می گشتم به این فکر می کردم که شاید رسیبه

  .اختیار به قرآن کوچکی که حسین داده بود خیره شدم
  

    )31فصل (  
  

کمتر از گذشته از رفتن به . حدود دو ماه و نیم از سال جدید گذشته بود.  جدید، رو به پایان بودترم
از . در دانشگاه نداشتحسین پروژه اش را هم تحویل داده بود و دیگر کارى . دانشگاه لذت مى بردم

 براى فروش به اوقتى قرار شده بود خانه را بفروشد، خیلى کم مى دیدمش، خانه قدیمى و پدرى اش ر
بنگاه سپرده بود و طبق گزارشى که هر روز با تلفن به من مى داد، هر بعدازظهر حداقل دو سه نفر مى 

ى خانه گذاشته بود خیلى باالتر از انتظار من و قیمتى که بنگاه دار رو. رفتند تا ملک را از نزدیک ببینند
 محله هاى تهران، بهترین جا براى ساختن ین کلنگى بزرگ در یکى از شلوغ ترۀ خانکیخوب . حسین بود

  . آپارتمان چند واحدى بودکی
  

سهیل .  مناسب براى سهیل و عروس جوانش مى گشتندۀ خانه خودمان هم همه در به در دنبال یه خاندر
  :بچه ها، هر آپارتمانى مى دید، ذوق مى کرد و مى گفتمثل 

  
  . من همینو مى خوام…خودشه!  همینه-
  

قرار بود اول .  شدی مزانی آولی سهۀ آورد و لب و لوچی خانه را درمیرادهای و ابی ععی پدرم سربعد
 در بانک ،ینامزد هی اولی تمام پس اندازش را از همان روزهالیسه. رندی بگیخانه بخرد، بعد مراسم عروس

  . بود، پدرم هم قول داده بود کمکش کنددهیمسکن گذاشته و حاال نوبت وامش رس
 به ی چند روزالی جلسات کالسها بود که لنیآخر.  شدی رفت و روزها بلند می می کم کم رو به گرمهوا

 نگرانش نبودم، یلیالبته خ.  داشتی را بر نمی گوشی زدم کسیهر چه به خانه شان زنگ م. امدیدانشگاه ن
.  رفتندی کرد و به مسافرت می را جمع ملشی بود که ناگهان بارو بندییچون مادرش از آن دسته آدم ها

  : از جا بلند شد و گفتدنشی با دیشاد.  هفته بود، که ناراحت و افسرده وارد کالس شدلیاوا
  
  …!می بردی گاو سر می دادیاستاد، خبر م!  به به-
  
  .تو رو خدا بس کن که اصال ً حال و حوصله ندارم: اند دستش را چرخالیل
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  :دمیآهسته پرس.  کنار ما انداختی صندلی خودش را روبعد
  
  ؟ی چرا ناراحت؟ی کجا بود-
  
نگرانت : دوباره گفتم.  زندی نمی دهد که حرفی را فشار مشیاحساس کردم بغض گلو.  تکان دادی سرالیل

  . نبودیانه تان، کس خمی زدی زنگ می من و شادیهر چ. شدم
  
  …میخانه بود:  دهان باز کردالیل
  
  ! گمیبعد از کالس م:  با اشاره گفتالی کلمات از دهانش، استاد وارد شد و لنی خروج اولبا
  

 ها یتا کالس تمام شد، سر صندل.  افتاده استالی لی برای داد و من در فکر بودم چه اتفاقی درس ماستاد
   شده؟یچ: میو گفت الی به طرف لمیرا کج کرد

  
 من جواب مثبت دادم، نباری دوباره مهرداد آمده بود، ا،یچیه:  گفتز،ی می روی به کاغذهارهی خالیل

 کرد، دیمنو تهد.  راه انداختی و زارهی و داد و گرغیدرو به تخته زد، ج.  به پا کردامتیمامان هم ق
  ! کربالستی ما صحراۀ سه چهار روزه خوننیخودشو زد، ا

  
  ه؟یآخه چرا؟ مگه مهرداد پسر بد: دی پرسیشاد

  
 ی دارن، مامانم میادی زینه، فقط چون مامان و بابام با هم اختالف سن:  باال انداخت و گفتی شانه االیل

  .ادی سر منهم بدهی که خودش کشییهای خواد اون بدبختیگه دلش نم
  

  ؟ی خودتو گرفتمیحاال تو تصم:  کردمالی به لرو
  
حوصله . ستمی نی اول زندگی و بدبختی هم که داره، من اهل سختزیهمه چ. و دوست دارم آره مهرداد ر-

 لباس و دی خرنی خواد بیدلم نم.  آلونک بخرمکی سال بتونم ستیندارم قرون قرون جمع کنم تا بعد از ب
 دلم ؟ی فهمیم. ندارم حرفها رو نیحوصله صف و کوپن و ا.  رو انتخاب کنمیکی مسافرت دو سه روزه، کی
  . خوام داشته باشمی می خواد راحت باشم، هر چیم
  

   گه؟ی میبابات چ: دی پرسیشاد
  
  .ستی نی کرده، پسر بدقی اون موافقه، در مورد مهرداد هم تحق،یچی ه-
  

 بابات ؟یچطور: دمیپرس.  به طرفمان آمد و کنارمان نشستدنمانی وارد کالس شد و با ددای لحظه آهمان
  برنگشت؟

  
  .هی هم احساس خوبیلی خم،یسی خودمون وای پای روی چطورمی گرفتادی بهتر، حاال ینه، ول: فت خنده گبا
  

  د؟یدی رو شندی خبر جدیراست:  زده گفتجانی آمده باشه، هادشی یزی انگار چبعد
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  ؟یدر مورد چ: دی پرسالیل. می سر تکان داد،ی به عالمت نفهمه

  
  …نیشرو:  گفتی فوردایآ
  
 با دست ادی توانستم زی کرد و نمیهنوز دستم درد م.  کردمیآدم هم، احساس نفرت م نی اسم ادنی شناز

 انجام دادند، لی که بابا و سهی دوندگیچپم کار کنم، پرونده تصادف هم به دادسرا رفته بود و بعد از کل
د تا  پسر آدم شونی ادش به قول خونکهی ایکه پدرم برا.  محکوم کردهی را به پرداخت دنی شرو،یقاض

 بود و انقدر از دست پسرش زجر دهی کامال ً خودش را کنار کشنیقران آخر را ازش گرفت، چون پدر شرو
 ی چه خبردایحاال توجه ام جلب شده بود که آ.  گرفتی اش مدهی نادی که به طور کلدهی کشیو ناراحت

  …فلج شده:  سرش را جلو آورد و آهسته گفتدایآ.  خواهد بدهدیم
  

فضا معلق ماند، چون هیچکدام قادر به هضم خبر نبودیم هر سه مات و مبهوت به دهان آیدا زل  در کلماتش
  …فلج شده؟ چرا؟: سرانجام شادى پرسید. زده بودیم

  
منو هم دعوت کرد، اما من . هفته پیش یکى از پسرهاى کالس پارتى گرفته بود:  با آب و تاب گفتآیدا

 یم.  کردفی رفته بود، اون برام تعرنایمل. رو هم دعوت کرده بود کالس ی از دختر و پسرهایلیخ. نرفتم
 از فرصت استفاده ی مثل کاخ بوده و پدر و مادرش رفته بودن مسافرت، اون هم فورنای اوانی کۀگفت خان

 گفت ی مدند،ی لولی تا دختر و پسر تو هم مستی دوکیگفت نزد! ی ی گرفته، چه مهمونیکرده و مهمون
 دار، بلندگو تو تمام اتاقها، درست سکی شده، ضبط دی بوده و فقط با رقص نور روشن مکیتمام خانه تار

 مشروب و ،ی و خارجیرانی ای و اقسام غذاهاعانوا.  بودندهی چیی غذازی گفت چه می منایمل. سکویمثل د
 ی متهی کم،ی اون شلوغ پلوغی زده، بعد توی مواد مخدر هم تو فضا موج می گفت بوی می حت…آبجو

 ی از بچه ها مگهی هم از هولش با چند تا دنی ره، شروی تونسته در می از هر طرف می تو خونه، هر کزهیر
 هی پشت بوم همسای پره روی منی شرو،یکی اون تاری در برن، تویل بغی پشت بوم تا از خونه هایرن باال

 ی از سه طبقه منیکنه و شرو شی پاش مری ها زشهی و شوی پاسی هاشهی ذاره رو شیو در حال دو، پاشو م
 برنش، دو سه ی آن می زنه به اورژانس، با آمبوالنس می زود زنگ ماروی ها، ی طبقه اولیویافته کف پاس

 نیی از کمر به پاشهی همی به هوش آمده، اما قطع نخاع شده و براروزی گفت دی منای ملوده، بهوشیروز ب
  … مونهیفلج م

  
باالخره او هم .  ناراحت بودمنی شرویته دلم برا. میه در فکر فرو رفت تمام شد، همدای آی حرفهایوقت

 ی برایشب وقت.  نداشتمشی را برای بدبختنی ای هرگز آرزوش،ی و شرارت هایجوان بود و با تمام بدجنس
  : ناراحت شد و گفتیلی کردم، خفی رو تعرانی جرنیحس

  
  .دنشی رو بپرس، برم دمارستانیز دوستت آدرس ب ای ناراحته، اگه تونستیلی بنده خدا، حتما ً االن خ-
  
  ن؟ی شرودنید: دمی تعجب پرسبا
  

  . بدهی بهش دلداریکی داره که اجی االن احتچارهیآره، اون ب:  آهسته گفتنیحس
  

  ! ً خونه رو فروختمبای تقریراست:  و گفتدی کشی آهبعد
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   چند؟…؟یجد:  گفتمجانی هبا
  

 یاز اون بساز و بفروش ها.  رو بکوبه و بسازهنجای خواد ای ماروی!  خوبمتی قکی: دی خندنیحس
 نجای ادی باگهی دنبال خونه بگردم، چون دو ماه ددیحاال با. میقول نامه هم نوشت.  چونه نزدیحت. پولداره

  . کنمهیرو تخل
  

  ؟یستیخوشحال ن:  زنم، گفتی نمی من حرفدی دیوقت
  
  . چرا، مبارکه-
  
  …نه بگردم؟ مهتاب، حاال کجا دنبال خو-
  

 فاز پنج و شش شهرک غرب ی کوچولو توۀ دو خوابکی ی پول بتوننیفکر کنم با ا:  فکر کردم و گفتمیکم
  …یبخر

  
  . گرونهیلی اونجا خی ول…شهرک غرب؟:  متعجب گفتنیحس

  
 فاز ی از جاهای و دو و سه و بعضکی یفازها.  گردهی هم داره دنبال خونه ملینه بابا، سه:  گفتمیفور
  . دارهادی کوچک و ارزون زیرش گرونه، فاز پنج و شش آپارتمانهاچها

  
  .ستی ام خوب نقهی سلیلی من خ؟ی آیمهتاب تو هم همرام م: دی آهسته پرسنیحس

  
  !هی ات عالقهی ات معلومه که سلندهیاتفاقا ً از انتخاب همسر آ:  خنده گفتمبا
  

  . خط را پر کردنی حسۀ قهقیصدا
  

 آپارتمان کوچک در فاز شش شهرک غرب، شب کی که سهیل سرانجام خانه خرید  شروع شده بودامتحانها
 آپارتمان خوب هم، گیر حسین کیدر دل دعا کردم . با شیرینى وارد شد و از خوشحالى روى پا بند نبود

 وام بانک استفاده ازالبته وضع حسین بهتر بود، چون پول بیشترى داشت و بدلیل اینکه نمى خواست . بیاید
آن ترم . ند مى توانست خانه هاى چند سال ساخت را هم انتخاب کند که نسبت به نوسازها ارزانتر بودندک

به سختى درس خواندم، چون لیال حال و حوصله درس خواندن با ما را نداشت و شادى هم زیاد اهل درس 
اد از امتحانات راضى این بود که زی.  بوددهدرس ها هم به نسبت ترم هاى قبل، سخت تر ش. خواندن نبود

مى دانستم که دنبال خانه مى . براى آخرین امتحان مشغول درس خواندن بودم که حسین زنگ زد. نبودم
  :بعد از سالم و احوالپرسى گفت. گردد و هر روز بعد از شرکت از این بنگاه به آن بنگاه مى رود

  
  !تقریبا ً اکازیونه.  خوب پیدا کردمۀ خونکی مهتاب، -
  
   چند مترى است؟…کجا؟: جان گفتم هیبا
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فاز شش شهرکه، صاحبش احتیاج فورى به پول داره، مثل اینکه چکش برگشت :  شمرده شمرده گفتحسین
خونه اش تقریبا ً هشتاد متر و دو . خورده و در حال ورشکستگى است، براى همین زیر قیمت داره مى ده

 سه طبقه مانه، ولى نقشه اش خیلى خوبه، کل آپارت کمى تعمیر دارکیداخلش احتیاج به . خوابه است
  …است، این طبقه دومه، پارکینگ و انبارى هم داره، تقریبا مترى بیست هزار تومن زیر قیمت منطقه مى ده

  
  .خوب معطلش نکن:  گفتمفورى

  
  . گفتم اول تو هم بیاى ببینى، اگه دوست داشتى قول نامه کنیم-
  
  .تحان دارم، بعدش مى تونم بیام ببینم من فردا ساعت هشت تا ده ام-
  

  .خونه پیدا کردن کار سختى است. خدا کنه خوشت بیاد:  آهى کشیدحسین
  

  . استیالبته شصت متر.  خریدیکی عاقبت یحق دارى، سهیل هم پدرش در آمد، ول: خندیدم
  

   نزدیکه؟یپس عروس:  پرسیدحسین
  
 یو رو هم دعوت کنه، خیلى از تو خوشش آمده، راه م خواد تیپدرم م.  آره، تقریبا سه هفته دیگه است-

  ! آنطوریزدی ای آقانطور،ی ای ایزدی گه آقایره و م
  

  !خدا کنه نظرش بر نگرده:  خندیدحسین
  

 از پولت ی چیز،ی خونه رو بخرنی اگه ایراست.  ندارهینه بابا، تو خونه بخر، دیگه بهانه ا:  گفتمامیدوار
   مونه؟ی میباق
  

  . مونهی میتقریبا ً سه میلیون باق: رد و گفت کی فکرنیحس
  
هر دو با هم کار . اون هم مهم نیست!  ماشین… هم مى تونى بگیرى، فقط مى مونهی خوب، پس عروس-

  .مى کنیم و مى خریم
  

اون ماشینى که زیر پاى توست، تقریبا هم قیمت خونه است، با دو، سه ماه کار جور :  ناراحت گفتحسین
 پدرت بهت ۀ کشه، اصال ًَمثل خونی با این حقوق من، زندگى شاهانه اى هم انتظارت رو نم تازه…!نمى شه

  . گذرهیخوش نم
  

تازه ! ی کنسهی خودتو با اون مقای زندگدیتو نبا!  به شصت سالشهکی پدر من نزدن،یحس:  گفتمانهیدلجو
  . بده قسط وام بانک مسکن رو همدیتازه بدتر، چون با.  مونهی هم مثل تو ملیسه
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 کی که آدم شرنهی مهم است،ی و خونه ننی که فقط پول و ماشیزندگ: دوباره گفتم.  نزدی حرفنیحس
 نداره که تو یلیدر ضمن دل.  شهی لذت بخش هم می روادهی اش رو دوست داشته باشه، اون وقت پیزندگ
 کم کم زیهمه چ.  رسونهی ارزون که راه بره هم، ما رو به مقصد منی ماشکی ،ی بخری آنچناننی ماشیبخوا

  . شهیدرست م
  

 خوب رو از تو ی زندگکی شانس ی من دارم با خودخواهنمی بی کنم می فکر میهر چ:  گفتنی غمگنیحس
  . مهتاب…رمی گیم
  

 رو لی مسازی سوال نبر، من خودم قوه تمری انقدر عقل و شعور منو زن،یبس کن حس:  را قطع کردمحرفش
  .دارم، خداحافظ تا فردا

  
 نیبه ا.  بودنی حسیسر جلسه امتحان هم فکرم مشغول حرفها.  به خواب رفتمی و سختالی هزار فکر و خاب

.  کشد رک و راست حرفش را بزندی شده است و خجالت ممانی کردم که نکند از ازدواج با من پشیفکر م
 در دهان، به دور ر هم خودکاالیل.  خراب کردمی شدم که امتحانم را حسابی احتمال عصبنیانقدر از ا

 ی اقهیچند دق.  آمدمرونیورقه ام را دادم و از جلسه ب. ستی شده و معلوم بود اصال ً حواسش نرهیدست خ
 مرتب شیموها.  داشتیاز دور لنگ لنگان و آهسته قدم برم.  آمدنی منتظر ماندم تا عاقبت حسنیدر ماش

صورتش اما نگران و ناراحت .  به تن داشتیزی را کوتاه کرده بود و لباس تملشی و سبشیو شانه شده، ر
 نیدر راه، حس. جوابش را دادم و به طرف شهرک غرب حرکت کردم.  سوار شد آهسته سالم کردیوقت. بود

 که ساکت نیبه حس.  را نگه داشتمنی به فاز شش، ماشدهینرس.  شده بودرهی خرونیساکت از پنجره به ب
  :کنارم نشسته بود، نگاه کردم و گفتم

  
 خواد تو رو ی بهم بگو، من دلم نمی تو رو خدا اگه از دست من خسته شد؟ی شدمونی نکنه پشن،ی حس-

  .ستی کنم که به نظرت درست نیوادار به کار
  

چشمان . منهم نگاهش کردم. بعد صورتش را به طرفم برگرداند.  نزدی حرفنی گذشت و حسی لحظه اچند
 ش،ی از مودهی پوشۀ برجستی و گونه های بلندش، پوست مهتاب برگشته وی رنگش، مژه هایدرشت و قهوه ا

 نی حسعاقبت م،ی به هم ماندرهیچند لحظه خ. دی رسی می و دوست داشتنیهمه و همه به چشمم خواستن
.  دوست دارمشترییمن تو رو از خودم ب:  گرفته گفتیی صورتم گذاشت و با صدایدستش را دراز کرد و رو

 ی زندگکی کنه که تو زن من، شری منو خوشحال نمنی از اشتری بای تو دنزی چچیه خورم که یبه خدا قسم م
 ،ی مشکل تنها بمونای دنکی با ،یوه بشی بی که بعد از چند سال زندگیفی ح،یفی تو حزمی عزیول! یمن باش

 ی مرفهت چشم پوشی متوسط از زندگی زندگکی به خاطر فهی ح،ی کنی زندگضی آدم مرکی که با فهیح
  …!یکن
  

  : لرزان گفتمییبا صدا.  چشمانم را پر کرداری اختی باشک
  
 به تیاگه ناراحت. ی کنی پول پرست و خودخواه زندگی کنار ما آدمهای که مجبورنی از تو حسفی ح-

من . رمی پذی رو هم متشی بگم من با چشم باز تو رو انتخاب کردم و تمام مسئولدی حرفهاست، بانیخاطر ا
  . فروشمی نم،ی که شمردی مسخره اازاتی احساس رو به امتنیو اتو رو دوست دارم 

  
  :خوب خونه کجاست:  گفتمدواریام.  لبخند زدنیحس
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 و ی به بازسازاجی قبال ً گفته بود، احتنیداخل خانه، همانطور که حس. می بعد، هر دو در خانه بودقهی دقچند
دو اتاق خواب بزرگ و جادار با .  استیصد متر بود که انگار خانه یاما نقشه ساختمان طور.  داشتریتعم

 بودم، دهی که دلی به خانه سههبا توج.  و حمام جدا از همیی شکل و دستشولی مستطییرای هال و پذکی
 نی هر دو سوار ماشیوقت.  آمدمرونی بنی نظرم را اعالم کنم همراه حسنکهیبدون ا.  مثل قصر بودنجایا

  : گفتنی حسم،یشد
  
  چطور بود؟ خوشت آمد؟ خوب مهتاب، -
  

 ی اش به نظر می واقعۀ خوبه، خود خونه هم خوبه، بزرگتر از اندازیلی خمتشینسبت به ق:  گفتمشمرده
  . نشدهدای پی اگهیبه نظر من زودتر قول نامه کن تا کس د!  ساکت و آرامهییمحله اش هم جا. آد

  
 نکهی کند، از ادای جز من پیی خانه کدبانو کردم که مبادا آنی فکر منی به رختخوابم رفتم به ای وقتشب،

  . بودمی در هول و نگرانی بدهد، حسابنیپدرم جواب رد به حس
  

    )32فصل (  
  

 سرسبزمان که به اطی به حوانی ایاز باال.دی به انتها رسمانی های ها و خستگی تمام دوندگسرانجام
 زهای میرو. بودنددهی چی و صندلزیاط،میدر تمام ح. شدمرهی شده بود،خنی،تزئی رنگزی ریچراخها

 و م،عروسی بوددهی چی و هال هم صندلییرایداخل سالن پذ. خوردی به چشم مینیری و شوهیظروف م
هفته . کردندی ها جا خوش می صندلی و رودندی رسی مهمانان از راه می بودند،ولامدهیداماد هنوز ن

 رفته نیادن کارت به شرکت محل کار حس دیصبح،برا. کارت دعوت برده بودنی حسی برالی سهش،خودیپ
 به نهی را در آه نگانیآخر. کردی مفی تعرنی حسگاهی شرکت و شغل و جای از بزرگی برگشت کلیبود،وقت

 که یی ساده،و موهای طالسی سروکی ومنجوق،لهی و ملی پراز سنگ دوزی بلند مشکراهنیپ.خود انداختم
 الغر یکلیقد بلند و ه. شدمقی ام دقافهیبه ق.ختیری ممی شانه های و شکن فراوان روچیمثل آبشار با پ

 ی نازک که به چانه ای و لبهاته برجسی رنگ،گونه های با چشمان درشت و خاکستریپوست گندم.داشتم
 یهر لحظه به رنگ. استی دانستم چه رنگی شدم،خودم هم هنوز نمرهیدوباره به چشمانم خ.شدیگرد ختم م

 ی روی شال نازکنیبه احترام حس.مرتب بود. ام نگاه کردموستهی و نازک و پ بلندیبه ابروها. آمدیدر م
کفش . از لباسم بودی بود و انگار جزئلهیشال هم از جنس پارچه لباسم و پراز منجوق و مل. انداختممیموها

 یری شری از حریمتی و گرانقکی شراهنیبه مادرم نگاه کردم که پ. و از اتاق خارج شدمدمی را پوشمیها
 زد به صورتش آنقدر ی مشی نوای بی به موهایهررنگ.  را تازه بور کرده بودشیموها.رنگ به تن داشت

از چند . بوددای در صورتش هوی خستگست؟آثاری چشی موهای ماندم رنگ اصلی در می آمد که گاهیم
ته و به روبرو  ام نشسییساکت کنار دا. ام نگاه کردمییبه زن دا.می بوددنی مان در حال دوش،همهیهفته پ

 و رادی کرد،مطمئن بودم دنبال ای را نگاه مزی نگاه کردم که موشکافانه همه چنایبه م. مانده بودرهیخ
 و گلرخ مشغول شلوغ کردن لیدوستان سه. بودامدهی بزرگم هنوز نیعمو. است تا بعدا جار بزندیکالاش

 جلو آمد و یفور. کردیادرم با من تالق نگاه میلحظه ا. هوا دم کرده و خفه کننده شده بود.مجلس بودند
  ؟ی سرت کردهی چنیا…؟ییمهتاب،تو کجا:گفت

  
  . خوشم آمدیلی خدمی ژورنال دی امساله،تودی مد جدنیا: خنده گفتمبا
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 آن،االن زنگ زد،گفت تو ی و پسرش هم میده،نازی ندیزهایبه حق چ: تکان داد و گفتی سرمادرم

  !ا هی نکنیتورو خدا آمدن کم محل.راهه
  

  : گفتدنمیبه محض د. که تازه وارد شده بود،رفتمالی دادم به طرف لی که سر تکان مهمانطور
  
  !ی مهتاب چقدر ناز شدی وا-
  

   کوشن؟نایمامانت ا.یتو هم خوشگل شد: و گفتمدمیخند
  
حوصله ندارم !بهتر. نزدی حرفی ولدیهنوز با من قهره،البته کارت دعوت رو د: شانه باال انداختالیل
  .وباره غرغر کنهد
  

  امدن؟یعروس و داماد ن: چرخاند و گفتی سربعد
  

  .ادی بنی قراره حسیول!نه: را گرفتمدستش
  
  ؟یگیراست م:بعد گفت. مات ماندی لحظه االیل
  
  … دعوتش کردهشتری بیی تشکر و آشنای آشنا شد،بابا برالی اون تصادف با بابا و سهانی آره،از جر-
  

 سالم کردن یبرا. نشستندی خانم و پسرش وارد شدندو گوشه ایودم،که ناز بالی حال حرف زدن با لدر
 بود،بلند شد و صورتم را دهی از ساتن قرمز پوشی بازقهی کوتاه و راهنی خانم که پیجلو رفتم،ناز

  …یماشااهللا،مهتاب جون چقدر ماه شد!یوا:دیبوس
  

  … مانکنها شده؟مثلینه،کوروش:ت به تن داشت،کرد و گفی رو به کوروش که کت و شلوار کرم رنگبعد
  
لحظه به لحظه . برگشتمالی لشی توجه به نگاه مشتاقش پی کردم و بی مختصری کوروش سالم و احوالپرسبا

 الی با لنکهی ایبرا. ارکستر بلندتر وکرکننده شده بودیصدا. شدی هوا اضافه می و گرماتیبر تعداد جمع
 مانده بودم به حرف رهیدند،خی رقصی که می دختر و پسرانهمانطور که به.دمی کشی داد مدیحرف بزنم با

  : زد و گفتمی با آرنج به پهلوالیناگهان ل. کردمی هم گوش مالی لیها
  
  ! مهتاب،اومد-
  

 مرتب و صورت متبسمش ی و موهارهی و تی سربی با کت و شلوارنیحس. و به طرف در نگاه کردمبرگشتم
 گلو دکمه ری گرد که تا زقهی با ییموی لراهنی پکی رشیه بود،ز مردانراهنی پقهی کتش مثل قهی.وارد شد

بدون جلب توجه . گشتی رنگ در دست با نگاهش به دنبالم مییموی گل رز لی و با سبددهیشده بود،پوش
  :جلو رفتم و سبد را از دستش گرفتم

  
  .دیید،بفرمای سالم،خوش آمد-
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 به طرف پدرم رفت،از دور نیحس. شده امبایکه ز گفتند ی چشمانش،لبخند مهربانش،همه و همه ماقیاشت

 از دوستان یکی خانم و نای منی،بی خالی صندلکی ی رونی دهند،بعد حسی که با هم دست مدمی دیم
 قهیچند دق. شدرهی خشی انداخت و به نوک کفش هانییاز همان لحظه ورود سرش را پا. نشستلیسه

 یلباس عروس. و برازنده بودندبای که چقدر زیوا.د شدند هلهله و کل واری صداانی و گلرخ در ملیبعد،سه
 آراسته ی را جمع کرده و با تاج درخشانشیموها. داستانها کرده بودی پرهیبه تن گلرخ،او را شب

 عروسک شده مثل ییبای و رز در دستش جا خوش کرده و صورتش از زمی مری از گل هایآبشار.بودند
تمام حواسم . زدی صورت اصالح شده اش،برق م،ویت و شلوار مشکک. و جذاب شده بودبای هم زلیسه.بود

 اطراف عروس و داماد ی که در شلوغدمشیبعد د. دست دادلی بود که با احترام بلند شد و با سهنیبه حس
  : با خنده گفتالیل.از سالن خارج شد

  
  ! گناه رو باهم ندارهنهمهی رفته خونه،طاقت انی مهتاب فکر کنم حس-
  
 به فواره آب رهی نشسته و خی تنها در گوشه انیحس. شدماطی نهفته در کالمش،وارد حشخندیبه ر اعتنا یب

خسته :دمی پرسمتیبا مال.با لبخند،آمدنم را خوش آمد گفت.جلو رفتم و کنارش نشستم.مانده بود
   گذره،نه؟ی بد مبهت…؟یشد

  
 سالن، خفه کننده یهوا تو.شمی خسته مینه اصال،فقط زود از سر و صدا و شلوغ: تکان دادی سرنیحس

  …شده
  

  : گفتنیبعد حس.می هردو ساکت بودی لحظه اچند
  
  .ادی بهت میلی خراهنی پنیا.ی چقدر امشب خوشگل شد-
  
  ؟یدی کت و شلوار رو تازه خرنیا.یتو هم محشر شد: خنده گفتمبا
  

 نداشتم یچیه. بودمدهی خودم لباس نخری وقت بود که برایلیخ!آره: نگاهم کرد و گفتنیحس
   نه؟ای خوبه حاال…امی زشته با بلوز و شلوار بدمیبپوشم،د

  
  : گذاشتمشی پوست کنده و تکه کرده بودم،جلوشی که برایی هاوهیم
  
  .ادی به تو میلی هم خه،رنگشی عال-
  

 آهسته اش یصدا. انداختم،نگاهش قابل تحمل نبودنییسرم را پا. شدرهی دوباره در سکوت به من خنیحس
  :شستدر گوشم ن

  
  ،نه؟ی سرت کردی مهتاب،تو به خاطر من روسر-
  

 میهر بار با تماس دستش،خون در رگها. دستم را نوازش کردمتی با مالنیحس. حرف سر تکان دادمبدون
  . گرفتی فرا می شد و سراسر وجودم را احساس مطبوعی تنم داغ مد،تمامی جوشیم
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 مادر ی صدادنیبا شن. مثبت در تو،باشمریی تغنهمهی اقی الدوارمی ازت ممنونم،امیلیخ: آهسته گفتنیحس

  .ی من باششی خواد پی تو،دلم مایتو هم ب: زد،بلند شدم و گفتمیکه مرا صدا م
  

 غرق ییرای پذانیدوباره در سرو صدا و جر. کردی وارد سالن شدم،مادرم مشکوک نگاهم میوقت
 یدنم،سریبا د.دی رسی و پرسن و سال تر مبه نظرم الغرتر. نشسته بودیپرهام هم آمده بود و گوشه ا.شدم

  . شددیتکان داد و مشغول صحبت با ام
  

   کجاست؟یزدی ایمهتاب،آقا: آمد و گفتکمی شام،پدرم نزدموقع
  

  !اطهی دونم،حتما تو حینم: تکان دادم و گفتمیسر
  

 هفت روز  کهیمردان و زنان. بوجود آمدیدنی شام بروند،صحنه دی که اعالم کردند مهمانان برایموقع
 زدندی شام،هول مزی به مدنی رسی کردند،چنان برای را با مرغ و گوشت و برنج اعال پر مشانیهفته،شکم ها
 تحمل دی که از شدت غذا در حال انفجار بود،بازهم باییبشقاب ها. خواهد شدی االن قحطنیکه انگار هم

 شد،طعمی مختهی هم ری که رویی غذاهنهمیدر تعجب بودم ا. کردندی مدای ساالد را پی دسر و قاشقیتکه ا
 پلو،چند قطعه جوجه کباب که آغشته نیری با شی پلو،ماهی باقالی دهد؟فسنجان رویخودش را از دست نم

در افکار خودم بودم که .ردی گی مموی آبل،مزه که درون ساالد فصلیبه سس ترش ساالد شده و ژله و بستن
 سرش را باال نکهیبدون ا. شدمقی دقنیبه حرکات حس.د کریی شام راهنمازی را به طرف منیپدرم،حس

 و از سر ختی ساالد ریگوشه بشقاب،کم.دی گوشت مرغ در بشقابش کشی پلو و تکه انیری شری کفگکیرد،یبگ
 به ی خالی صندلکی لیسه.دمی کششاوندانم،خجالتی و تمام خوخودم دانم چرا از رفتار ینم. کنار آمدزیم

به . نمانده بودی باقی شامبای رفتم،تقرزیمن هم سر م. شام رفتزیباره سر م نشان داد و خودش دونیحس
 می موهای در البالی خنکمینس. بودوانی شام در ازیم. که همچنان سرپا بود،نگاه کردمچارهیاسکلت بره ب

کنار  را وانی لکی. نوشابه به داخل برگشتموانی جوجه کباب کردم و با دو لیبشقابم را پر از تکه ها.دیچیپ
صورتش .سربلند کرد تا تشکر کند. گذاشتم و چند تکه از کباب را داخل بشقابش سر دادمنیدست حس

 یکی ته خانم نشسته بود و داشت با فرشی نگاه کردم،نازشیبه روبرو. قرار بودیبرافروخته و نگاهش ب
 که به تن یه هم انداخته بود،با لباس کوتای را روشیپاها. کردی از دوستان مادرم صحبت مگرید

احتماال آنقدر سر خم کرده بودکه .دمی را فهمنی حسیزود علت ناراحت.داشت،تمام بدنش معلوم بود
  : خنده ام گرفت،آهسته گفتمیکم. کردی درد میگردنش حساب

  
  . هستی صندلرونی گرمتون شده،ب،اگهیزدی ای آقا-
  
 می دانستم که همه چشم شده اند،اما برایم. بلند شد و پشت سرم راه افتادشی خدا خواسته با بشقاب غذااز

 ن؟نکنهی شده حسیچ:با خنده گفتم.  غرق عرق بودنیصورت حس.می نشستاطی در حیزیپشت م.مهم نبود
   رو گرفته؟،چشمتیکس

  
 خانم با اون لباس کوتاهش ی از ناز؟حتمای ناراحتی از چنیحس: گفتمدم،دوبارهی نشنی جوابیوقت

  ،آره؟یناراحت
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 نجای خودشه،از دست خودم ناراحتم که چرا امشب ای مسئول کارهایهرکس:رد و گفت نگاهم کنیحس
  !اومدم

  
  اد؟ی من،خوشت نمیالی دوستان و فاماد؟ازی از خونه ما بدت میعنی: گفتمدهیرنج

  
حرف دوست داشتن و نداشتن . جاها اصال عادت ندارمنجوریمن به ا: تکان داد و گفتی سرنیحس

 هم باشن،اما ظاهرشون اجازه ی خوب و برجسته ای،آدمای لخت و پتی آدمانی از ایلیممکنه خ.ستین
  .ی بشکی که بهشون نزددهینم
  

 اجازه بده هرکس و دی نداشته باشه،بامونی و انی اگه آدم دی حتیعنیمهتاب،:دی رو به من کرد و پرسبعد
 حاضر یچطور زن.ن است و حفظ آتی به اعتقاد نداره،مربوط به شخصی ربطنی به بدنش زل بزنه؟ایناکس

 فکر کی هزارو اش و چکاره هستن بهش نگاه کنن و درباره ی دونه کی مشت مرد ناشناس که نمکی شهیم
 ینطوری ایارن؟وقتی بنیی پای عروسک توخالکی رو در حد شن،خودشونی میناجور بکنن؟چطور راض

 که قابل توجه باشد،فقط و فقط می نداریتی و فکر و شخصدهی عقچی آدم ها ما هگنی پوشن،انگار میلباس م
  !شه؟ی کاال نگاه مکی مثلآن وقت همه ناراحتن چرا به زنها !نی نگاه کنم،خوبی بدن رو دارنیهم
  
اونا . شه که همه رو وادار کرد مثل هم فکر کننی داره،نمی ادهی عقکیخوب هرکس : گرفته،گفتمیی صدابا
  . و روشنفکر به نظر برسنابی خواد متجدد و زی کنن،دلشون می فکر نمینطوریا

  
 لباس دهی تونه پوشیآدم م… ندارهی که به نوع تفکر ربطدنیآخه طرز لباس پوش: پوزخند زدنیحس

 کی و شبای دارن؟مثال خود تو،االن به نظر همه زتی دو تا باهم ضدنی هم باشه،مگه ازی و تمکیبپوشه اما ش
  ؟ی مونده ا عقبیعنی است دهی چون لباست پوش،حاالی رسیبه نظر م

  
االن . خودش عوض کنهدهی آدم ها رو مطابق عقهی تونه بقی نمچکسین،هی حسنیبب:دمی کشیقی عمنفس

ما هم … تونن؟ی مگه مم،امای خواد من و تو مثل اونا بشی دلشون مدی لخت وعور هم شایهمون آدم ها
  .می تونینم
  
 هم الیل. کرد و رفتی بود که خداحافظیر نفنی اولبای تقرنیحس. رفتندی شب بود و مهمانان کم کم ممهین

  : گفتی با ناراحتیپرهام موقع خداحافظ.زود رفت
  
  !ی پری مشوهای با ر-
  
  ؟یتو مامور ثبت: حرص جواب دادمبا
  

  ؟یثبت چ:دی پرسپرهام
  
  !ثبت پرواز: جواب دادمری تغبا
  

 گلرخ به خانه شان رفته  ولیسه. شدمرهی خختهی و درهم رفی به سالن کثنی همه رفتند،ساکت و غمگیوقت
 مبل دراز ی حال روی بیمادرم از خستگ. ماه عسل به مسافرت بروندی خواستند برایبودند،صبح زود م
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با . خوردی میچا نشسته بود و یپدرم هم گوشه ا. کردن اتاقها بودزی و طاهره خانم در حال تمدهیکش
  : من، گفتدنید
  
   است؟ی حزب الهیزدی ای آقانی مهتاب،ا-
  
  چطور مگه؟: گفتمی خستگاب

 ی رفت توی در میمثل کش هم ه.رهی لحظه هم باال بگکی سرش رو دمیآخه من ند: جابه جا شدپدرم
  !اطیح
  

 زنگ تلفن از جا یصبح با صدا.  تخت خواب ولو شدمی اتاقم و رویرفتم تو. جواب دادن نداشتمحوصله
  : بلند شدنی حسیصدا. را برداشتمیخواب آلود گوش.دمیپر
  
  داره؟ی مهتاب،بابات ب-
  

  ؟یبابام؟چه کارش دار:دی از سرم پرخواب
  

  . خوام باهاش صحبت کنمیم: گفتیجد
  
  ؟ی درمورد چ-
  
   نه؟ای دارهی،بی فهمی حاال بعدا م-
  

  :گفتم.ستی نداری در خانه بچکسی دانستم هیم. به ساعت انداختمینگاه
  
  ؟یخونه ا. شد بگم بهت زنگ بزنهداری بی خوایم. خوابهم،هنوزیدی خوابری دیلی خشبی د-
  

  .آره،منتظرم: جواب دادنیحس
  

 خواهد ی مزدمیحدس م. با پدرم چه کار داردنیدر فکر بودم که حس. خوابم نبردگری غلت زدم،دهرچقدر
 لیطاهره خانم،شب در اتاق سه. شدندداری ظهر پدرو مادر از خواب بکیباالخره نزد. تشکر کندشبیبابت د

 را به پدرم دادم و نی حسغامی صبحانه،پزیسر م.ردیصبح دوباره کار نظافت را از سر بگ بود تا دهیخواب
  : خورد،گفتی را مشی همانطور که چاش،پدرمی کاغذ نوشته بودم،سر دادم جلوکی یشماره تلفنش که رو

  
   نگفت چه کار داره؟-
  
  .با خود شما کار داشت. نزدی نه،حرف-
  

  . کارام موندهی سرکی برم شرکت،دیاالن با. زنمیب بهش زنگ م خویلیخ: بلند شدزی از سر مپدرم
  

  ؟یریروز جمعه هم شرکت م: گفتی با ناراحتمادرم
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 کی متی قدیفردا با. از کار افتادمی عروسنی ایآخه مهناز جون،االن چند روزه برا: گفتانهی دلجوپدرم

  .کار دارم.مناقصه رو اعالم کنم
  

 کی خودم را مشغول کنم،شروع به مطالعه نکهی ایبرا. پدرم نزند بهی حرفنی کردم حسی دل دعا مدر
 ی و گلرخ برالیسه.پدرم تا بعد از ظهر برنگشت.دی جوشی و سرکه مریاما دلم مثل س.کتاب کردم

  : زنگ زد و گفتالیبعد ل. مادرم رفتندهی آمدند و با اشک و گریخداحافظ
  
  !نمای سمی بری عصری اگه حال دار-
  
  امد؟ی چرا نشبی؟دی زنگ زدی به شادیراست. خسته امیلینه خ: حوصله گفتمیب

  
 از پله ها ی عروسادی گفت آماده شده که بیم. دررفتهن،پاشیاز پله ها خورده زم.آره زنگ زدم: گفتالیل
  … خورده و قوزک پاش ورم کردهزیل
  

  . نبودی شده بود و هنوز از پدرم خبرکی را گذاشتم،هوا تاری گوشیوقت
  

    )33فصل (  
  

گیج و مات در اتاقم نشسته به فضای خالی روبرویم که رو .  اتفاقی که ازش می ترسیدم افتاده بودسرانجام
اما می دانستم این آرامش قبل از . خانه در آرامش فرو رفته بود. به تاریکی می رفت زل زده بودم

اما صورت .  حسین کارش داشتآن شب وقتی پدرم به خانه رسید من تقریبا یادم رفته بود که. طوفان است
منتظر ماندم تا . درهم و اخم های پدر مرا به فکر انداخت که مبادا به حسین تلفن کرده و چیزی گفته باشد

بعد از شام پدرم به اتاق سهیل رفت و مرا . پدر خودش سر صبحت را باز کند و این انتظار زیاد طول نکشید
پدرم پشت میز . به سختی وارد شدم.  یخ کرده بودپایمست و د. نا خود اگاه دلم فرو ریخت. صدا کرد 

  :نشسته بود با دیدن من گفت 
  
  . بیا بشین -
  

چند لحظه ای هر دو ساکت . منتظر ماندم تا اول پدر صبحت کند.  تخت سهیل روبروی پدرم نشستمروی
  :بودیم عقبت پدرم گفت 

  
  …ر داشت ؟ من امروز با آقای ایزدی تماس گرفتم می دونی چه کا-
  

  :پدرم بی آنکه منتظر جواب بماند گفت .  نگاهش کردم پرسشگر
  
بدون مقدمه از من . … نمی دونم با خودش چه فکری کرده که این درخواست رو اصال مطرح کرده -

از روی انسانیت و محبت این آدم . عجب زمونه ای شده ! خواست که یک وقت بهش بدم برای خواستگاری
 بگه یستیکی ن.  تو خونه ات تا چشمش به پول و پله می افته آب دهنش سرازیر می شهرو دعوت می کنی
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آخه بگو بچه جون تو رو چه حسابی این حرفو زدی ؟ ننه و بابات ! آخه بابا بذاریکی دو روزی بگذره بعد
  …کی هستن خودت کی هستی 

  
آخر موقعیت . راحت بودم همینطور می گفت و من در سکوت می شنیدم حسابی از دست حسین ناپدرم

  : با صدای پدرم به خودم آمدم…بهتر از این پیدا نکرده بود ؟
  
   مهتاب حاال نظر تو چیه ؟ هان ؟-
  

از نظر علمی و اخالقی تو . آقای ایزدی برای ما تقریبا یک نیمچه استاد بود:  را باال گرفتم و گفتم سرم
  .جایی مشغول به کار شده استاین ترم هم درسش تموم شده و . دانشگاه نمونه بود

  
  منظورت از این حرفها چیه ؟ نکنه تو از این بابا خوشت می آد؟:  چند لحظه خیره نگاهم کرد و گفت پدرم

  
  : حرفی نزدم پدرم بلند شد و شروع کرد به قدم زدن در اتاق با حرص شروع کرد به حرف زدن وقتی

  
اون همه خواستگار سر و پادار رو رد .  نشون بدی از تو اتظار نداشتم چنین عکس العملی از خودت-

من یکی هم اصال . کردی برای این ؟ برای این آدم ؟ در هر حال بهت بگم این پسره چشم به پول تو داره 
  .چنین اجازه ای بهش نمی دم 

  
ن از دست حسی. اشک هایم نا خودآگاه سرازیر شدند.  از اتاق رفت بیرون و در را محکم بهم کوبیدبعد

آخه : تا گوشی را برداشت گفتم . سریع تلفن را برداشت و شماره خانه اش را گرفتم . حسابی عصبانی بودم
  تو چرا آنقدر سرخود و لجبازی ؟ از این وقت بهتر پیدا نکردی ؟

  
االن نزدیک به ! وقت مناسب ! مهتاب این بازی مسخره رو بس کن وقت مناسب:  حسین ساکتم کرد صدای

تو این مدت همش به . من باید تکلیفمو روشن کنم. تو دنبال وقت مناسبی اما من دیگه نستمدوساله که 
 داری و می دوستدیگه دوست ندارم برام تکلیف تعیین کنی اگه منو !حرف تو گوش کردم اما بی نتیجه 

  .خوای باهام ازدواج کنی دیگه بسپار دست خودم که با پدر و مادرت روبرو بشم
  
  .بفرما این گوی و این میدان:  حرص گفتم با
  

  . اینکه منتظر جوابش باشم گوشی را محکم روی دستگاه کوبیدمبدون
  

دوباره ترم تابستانی داشتم و باید به دانشگاه .  زود با صدای داد و فریاد مادرم از خواب بیدار شدمصبح
صدای مادرم را می . بیایماما احساس نا امدی و افسردگی اجازه نمی داد از رختخواب بیرون . می رفتم

  :شنیدم که فریاد می زد 
  
بگو چرا هی پذیرای می .  ببین چه جوری عروسی سهیل رو از دماغم در آورد…! دختره بی چشم و رو -

  .…!مرده شور چشم سفید ! اه ! کرد ازش 
  

  : ای ساکت شد و دوباره داغ دلش تازه و صدایش بلند می شد لحظه
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وروش با اون همه کبکبه و دبدبه رو ردکردی واسه این پسه مردنی ریشو ؟ خاک  آخه بیشعور بی عقل ک-

پرهام با اون سر و ریخت و پول و موقعیت رو رد کردی واسه این پسره جانامز آب کش ! بر سرت مهتاب 
غلط می کنه  ! بیشعورخدا به دور دختره ! حزب الهی ؟ حاال همینم مونده بترسم یک نوار بذارم تو ضبط 

رف زیادی بزنه وقتی با تو سری وادارش کردم زن کوروش بشه اون وقت می فهمه زرت و پرت زیادی ح
  !یعنی چی 

  
من هنوز . دلم برای خودم می سوخت.  آهسته پدرم که مادرم را دعوت به آرامش می کرد شنیدمصدای

  .ر می آمد چه می شدحرفی نزده این همه داد و فریاد را باید تحمل می کردم اگر کلمه ای از دهنم د
  

چرا باید می نشستم و گوش می دادم ؟ حسین پسر خوب و پاکی بود .  لحظه ای با خودم فکر کردم چند
تازه درست که فکر . که هیچکدام تقصیر خودش نبود. گناهش فقط بی خانواده بودن و بی پولی اش بود

 می مادرم؟ مگه همین پرهام که مگه سهیل برادر خودم چی داشت . می کردی همچین بی پول هم نبود
گفت موقعیت و پول داره وضعش از حسین بتر بود ؟ فوق فوقش دایی بهش یک خونه می داد تازه هنوز 

  :در باز کردم و گفتم . با این فکرها شیر شدم و با سرعت به طرف آشپزخانه رفتم . کار هم نداشت
  
   چه خبر ؟ چرا ایقدر داد و بیداد می کنید ؟-
  

صورت سفیدش از شدت خشم قرمز و چشمانش از حدقه در آمده .  مثل ببر زخمی به طرفم برگشت مادرم
  :با دیدنم گفت . موهای اطراف صورتش پریشان بود. بود

  
  ! چه خبره ؟ یعنی تو نمی دونی ؟ همه این آتیش ها از گور تو بلند می شه دختره چشم سفید -
  

  :نیت می لرزیدم داد زدم از عصبا.  ساکت به من خیره شده بودپدرم
  
مگه حاال چی شده که داد می .  بس کنید بس کنید اینقدر پشت سر کسی که نمی شناسید حرف نزنید -

  .مگه من دختر شاهم که خواستگارام باید دست چین شده باشند. زنید
  

!  بی تربیت شده رفته دانشگاه به جای اینکه تربیت یاد بگیره! صداتو ببر مهتاب :  فوری جیغ کشید مادرم
  حاال چی شده اینقدر سنگ این پسره ریقو رو به سینه می زنی ؟

  
چون وقتی که امثال ما سوراخ موش می خریدن یک میلیون این پسره ریقو و مردنی سنگ :  حرص گفتم با

  شما رو به سینه می زد فهمیدید؟
  

. اس پوشیدم و از خانه بیرون آمدمبدون حرف اضافه لب.  پدر و مادرم گشاد شده به من خیره ماندچشمان
شادی . حاال هر دو یک موقعیت داشتیم. سر کالس با دیدن لیال که اخم هایش در هم بود خنده ام گرفت

  :لیال وقتی به لب و لوچه آویزانم نگاه کرد پرسید . هنوز پایش ورم داشت و نمی توانست به دانشگاه بیاید
  
   چیه ؟ تو دیگه چته ؟-
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  !همون بدبختی تو رو دارم: ن دادم  را تکادستم
  

  حسین با پدرت صحبت کرد؟:  فوری پرسید لیال
  

وای دلم بهت می سوزه حاال حاال ها باید جنگ و دعوا داشته باشی : لیال با خنده گفت .  را تکان دادم سرم
  .تازه بعید می دونم موفق بشی .
  
د از کالس لخ لخ کنان از در دانشگاه بیرون بع. به کوری چشم تو برات کارت می فرستم:  حرص گفتم با

لیال . با دیدنم جلو آمد و سالم کرد. گوشه ای منتظر ایستاده بود. می آمدم که چشمم به حسین افتاد
  .خوب من باید برم فردا می بینمت : جوابش را داد و رو به من گفت 

  
  حرفی نزد ؟چی شد ؟ پدرت : بعد گفت .  منتظر ماند تا لیال کمی دور شودحسین

  
همش تقصر . از دیروز هردوشون دارن سرم داد و فریاد می کشن! هیچی ! چی شد ؟:  عصبانیت گفتم با

  !توی دیوونه است
  

اما منو هم درک کن از این . الهی من بمیرم که برات این همه مشکل درست کردم:  دلجوبانه گفت حسین
  .وضع خسته شدم

  
  :آهسته گفتم . ه نگاهم می کردچشمان درشتش معصومان.  کردم نگاهش

  
   خوب حاال باید چه کار کنیم ؟-
  

آدرس شرکت پدر تو بده می خوام برم اونجا رو در رو باهاش :  قلم و کاغذی از جیبش در آورد حسین
  .باید همه چیز رو بهش بگم. صحبت کنم

  
ال شاید خودش بهت وقت چی می خوای بگی ؟ تو رو خدا بذار یک چند وقتی بگذره بعد اص:  ترس گفتم با

  …بده بیای صحبت کنی 
  

من که دزدی و هیزی نکردم . نه مهتاب این موضوع باید زودتر روشن بشه :  سری تکان داد و گفت حسین
  !می خوام تکلیف یکسره بشه یا اینطرفی یا اونطرفی. که بترسم

  
  …اگه بگه نه اونوقت منو ول می کنی ؟:  دودلی پرسیدم با
  

من تو . انقدر می رم و می آم که بگه آره خیالت راحت باشه : ی حرفی نزد بعد مصمم گفت  لحظه احسین
  .رو از دست نمی دم

  
همه جا ساکن بود و انگار کسی خانه . با اضطراب و هیجان به خانه برگشتم.  آدرس را نوشت و رفتبعد

جوشید و اصال نمی توانستم دلم مثل سیر و سرکه می . روی تخت نشستم و سعی کردم درس بخوانم. نبود
هوا .  می رفتجلوو . مثل یک الک پشت فس فس می کرد. ساعت هم انگار با من لج کرده بود. تمرکز کنم
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اما . تقریبا هر یک ربع به خانه حسین زنگ می زدم. تاریک شد بی آنکه من از جایم تکان خورده باشم
پدرم به . ینه می کوبید و دست و پایم می لرزید قلبم در س. عاقبت سر و صدای در بلند شد . خبری نبود

  :محض ورود صدایم کرد
  
   مهتاب مهتاب کجایی ؟-
  

  .سالم من اینجا هستم:  از جا بلند شدم و بیرون رفتم فوری
  

  علیک سالم مادرت کجاست ؟:  با خستگی نگاهی کرد و گفت پدرم
  

  .نمی دانم وقتی من آمدم خانه نبود:  ای باال انداختمشانه
  

ببین ما رو تو چه هچلی انداختی ! حتما قهر کرده رفته خونه برادرش :  خودش را روی مبل انداخت پدرم
.  
  

  : چایی که جلویش گذاشته بودم برداشت و ادامه داد بعد
  
نمی دونم آدرس شرکت منو از کجا آورده حتما سهیل بهش داده به .  امروز دوباره این پسره پیداش شد-

می گفت خیلی وقته که تصمیمش رو گرفته و هر ابر تو مانعش . ستیم و با هم صحبت کردیمنش. هر حال آمد
   آره ؟…شدی 

  
یک خونه داره و . از پدر و مادرش پرسیدم جواب داد کسی رو نداره : پدرم گفت .  را پایین انداختم سرم

با ! وسی هم گرفته  هنوز من حرفی نزده برای خودش عر…یک مقدار پول برای برگزاری مراسم عروسی
 این نوع تفکر و طرز اتو ب. اینکه به نظرم پسر بدی نیامد اما مهتاب این جور آدمها وصله ت ما نیستند

زندگی آشنا نیستی االن بچه ای احساساتی هستی یک تصمیمی می گیری ولی تب تند زود عرق می کنه و 
به کنار مادرت خودش رو می کشه اگه تو اون وقت دیگه پشیمونی سودی نداره این حرفها . سرد می شه 

  .بخوای زن این آدم بشی 
  

آخه چرا بابا مگه حسین چه عیبی و ایرادی داره ؟ یک پسر :  نیرو و توانم را جمع کردم و به زور گفتم تمام
روی پا خودش وایستاده آخه چه ایرادی داره ؟برای .پاک و درست که داره زندگی می کنه کار می کنه 

 دیگه چی می خواهید؟ ارهی ساده امکانات داره مثل سهیل یک خونه داره یک کار پر در آمد دیک زندگ
به کی باید . برای چی مامان انفدر ناراحته ؟ من دلم نمی خواد زن کوروش بشم و برم خارج زندگی کنم

  بگم ؟
  

 هفته یک وقت بهش در هر حال من برای پنج شنبه همین:  از ناچاری شانه ای باال انداخت و گفت پدرم
  !دادم بیاد خونه صحبت کنه در حضور مادرت و تو تا اون روز ببینم چی می شه 

  
می . لحن پدر آنقدر قاطع و جدی نبود که کامال نا امید شوم.  شنیدن این حرف کمی امیدوار شدمبا

ا خواستم که سرنماز از خد. دانستم از حسین بدش نیامده و فقط از عکس و العمل تند مادرم می ترسد
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 شنیدم که به یصدایش را م. دیروقت شب عاقبت مادرم همراه پدرم به خانه برگشت. مادرم را راضی کند
  :پدرم غر می زد 

  
 امیر نکنه تو هم طرف این دختره هستی که … تو که می دونی نظ من چیه حاال بهش قت هم دادی ؟-

  انقدر رو دار شده ؟
  

دد اما از لحن صدای مادرم می دانستم عصبانی است و به این سادگی  شنیدم پدرم چه جوابی می دهنمی
  .ها تسلیم نمی شود

  
بعد از نماز . انقدر اضطراب و نگرانی داشتم که تا صبح در اتاقم قدم زدم.  پنج شبهسرانجام فرا رسید صبح

ال سر سجاده دعا می می دانستم بیدار است و احتما. صبح با علم به اینکه همه خوابند به حسین تلفن کردم 
دختر تو :  شنید با تعجب گفت احدسم درست بود و با اولین زنگ گوشی را برداشت وقتی صدای مر. کند

  چرا این موقع بیداری ؟
  

  …برای همون دلیل که تو بیداری :  گفتم باخنده
  

  برای نماز بیدار شدی ؟:  با هیجان گفت حسین
  

صدای آرامش در . از دیشب بیدارم حسین من خیلی می ترسم. برای نماز نخوابیدم:  خندیدم دوباره
  نترس عزیزم به خدا توکل کن مطمئن باش همه چیز درست می شه: گوشم پیچید 

  
  حسین می شه خواهش کنم از جبهه رفتن و مجروح شدنت حرفی نزنی ؟: گفتم غمگین

  
  :بعد صدای حسین آرام و مطمئن بلند شد .  ای سکوت شد لحظه

  
  .پدر و مادر تو حق دارن همه چیز رو در مورد من بدونن از من نخاه که بهشون دروغ بگم مهتاب -
  
  !راستشو نگو دروغ هم نگو :  حرص گفتم با
  

  .نترس دختر خوب دلم خیلی روشنه مطمئن باش موقع اسباب کشی تو هم کمکم می کنی :  خندید حسین
  
  ؟پس برای اسباب ککشی نگرانی ؟ هان :  خنده گفتم با
  

من طرفهای ساعت . نگران نباش برو یکم استراحت کن . نه عزیزم شوخی کردم :  دلجویانه گفت حسین
  .از ته دل . هفت می آم فقط دعا کن 

  
صبح کالس داشتم و از اینکه چند .  گوشی را می گذاشتم بی اختیار شروع به خواندن دعا کردموقتی

پایش هنوز ورم داشت و تا چشمش به . گ لنگان آمدشادی هم لن. ساعتی سرگرم می شدم خوشحال بودم
  .تقصیر عروسی نحس داداشت است هنوز پام قد متکاست: من افتاد گفت 
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  چی شد ؟:  دو کالس لیال پرسید بین
  

  !قرار امروز با پدر و مادرم صحبت کنه اما مامان هنز کوه آتشفشانه :  ای باال انداختم شانه
  

  ه که من نبودم به سالمتی شوهر کردی ؟این چند روز: خندان گفتشادی
  

  .آره بچه اولش هم مدرسه می ره :  زد زیر خنده و گفت لیال
  
  !زهرمار هی بخند خوبه خودت هم به مصیبت من گرفتاری ها :  حرص گفتم با
  

  !یکی به من هم بگه چی شده مسخره ها :  عصبانی گفت شادی
  

 می خواد بره خواستگاری مهتاب پدر و …و که می شناسی ؟آقای ایزدی ر:  نگاهی به من کرد و گفت لیال
  !مادرش هم می خوان برای شام کبابش کنن 

  
این چی می گه ؟ ایزدی آمده خواستگاری تو : شادی هاج و واج به من خیره شد.  به قهقهه خندید دوباره

  ؟
  

  چیه ؟ حتما به تو هم باید حساب پس بدم ؟:  گفتم عصبانی
  

اصال به اون قیافه مظلومش نمی آمد ها حاال طوری نمی شه که چرا عصبانی شدی : فت  با پوزخند گشادی
  !ردش کن بره پی کارش چقدر خودش رو تحویل گرفته آمده خواستگاری تو 

  
چرا همه فکر می کردند حسین برای من شوهر .  شدت عصبانیت بلند شدم و از کالس بیرون آمدم از

  .دانشگاه را نداشتم ناراحت و نگران به طرف خانه راه افتادممناسبی نیست ؟ حوصله ماندن در 
  

    )34فصل (  
  

 ی سر تا پایبی اما لرز عجم،ی بردی تابستان به سر میبا آنکه در ماهها. دیچی زنگ در خانه پی صداعاقبت
با  ی پدرم را که خشک و رسمیدوباره شروع کردم به فرستادن صلوات، صدا. وجودم را در بر گرفته بود

تمام . ن را بشکندی نزند که دل حسی کردم که مادرم حرفیدعا م. دمی شنی کرد، می تعارف منیحس
  . بود به در اتاق، منتظر مانده بودمدهیوجودم گوش شده بود و چسب

  
  : مادرم بلند شدی صداعاقبت

  
  .دی بفرمائیزدی ای خوب، آقا-
  

  :دی و مصمم به گوشم رسی جدن،ی حسیصدا
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.  گذاشتمونی در مشونی مجد صحبت کردم و در خواستم رو با ای خدمتتان که بنده با آقا عرض شود به-
  . مونده بشنوم و پاسخگو باشمی باقی قرار،ی حرف،ی تا اگر سوالدمیامروز هم به خدمت رس

  
 نه؟ معموال ً قول و قرارها د،ی به خودتون مطمئن هستیلیشما انگار خ:  گفتیزی آمری با لحن تحقمادرم

 یعنی …می به شما ندادی دختر پاسخ مثبت داده باشن، اما ما هنوز جوابۀ شه که خانوادی گذاشته میقتو
  .میبهتره بگم صد در صد مخالف هست

  
   هست؟یرادی و ابیچرا خانم مجد؟ در من چه ع: دی پرسنی آرام حسیصدا

  
 با شما فرق داره، شما که دمونی و عقای اصوال ً ما طرز زندگست،ی نزای چنیبحث ا:  جواب دادی عصبمادرم

 شما تا ی عادت داره، ولی طرز زندگنی مهتاب به ا؟ی مهتاب بشی نکرده باعث بدبختیی خدای خواینم
 ،ی شما چرا با بزرگترین خودتون محترمه، در ثای که البته برای داری اگهی ددی عقادمی که من فهمییجا
  ؟! داشته باشهیرسوم آداب و و کی کار نی ای کنی فکر نم؟یامدی نیکس

  
.  جز خدا نداردی پشت و پناهچی بزرگ، هیای دننی در انی دانست که حسیمادرم چه م. دی کشری تقلبم
  ! را ندارنی کسیزدی ای آقاایگو.  دادمحی مورد من بهتون توضنیدر ا:  پدرم بلند شدیصدا

  
  چرا؟ خانواده طردتون کرده ان؟:  رحمانه گفتی مادرم بیصدا

  
 ۀ درجلی حادثه پدر و مادر و اکثر فامکی خانم، من در ریخ:  در گوشم نشستی آرام و منطقنی حسیصدا

  . رو از دست داده امکمی
  

 چه ،ی هستی اصال ً شما کم؟ی دخترمون رو دست شما بدیحاال از ما انتظار دار:  زد و گفتی پوزخندمادرم
 مثل شما بتونه از عهده خرج و ی و کار کسی کنم پسر بی ات کجاست؟ فکر نمی خونه و زندگ؟یکاره ا

  … چه برسد بهاد،یمخارج خودش برب
  

  : توانستم حس کنمی اش را فقط من می قراریموج ب.  دوباره بلند شدنی حسیصدا
  
 د،ی من داری از من و سابقه و کار و زندگی که اگر سوالدمی خدمت رسنی همی خانم مجد، من برادینی بب-

  . دارنیی من آشناتی و شخصی با زندگی هم دارم که تا حدودیهمکاران و گانیمن همسا. دیبپرس
  

  …دیخوب از خودتون بگ: دی پرسی گرفته ای با صداپدرم
  
 یصدا. دی راجع به مجروح شدنش بگویزی چنینکند حس.  سوال، تمام بدنم به لرزه افتادنی ادنی شنبا

 رشته نرم افزار از دانشگاه آزاد، در لیتحصفارغ ال.  هستمیزدی انیمن، حس:  گرم و آرام بلند شدنیحس
  . کار هستمل مشغو،ی عالیای ً خوب و مزابای حقوق تقرکی با ی شرکت خصوصکیحال حاضر هم در 

  
از :  رشته افکارم را پاره کردنی حسی مکث کوتاه، صداکی راحت شده بود که دوباره پس از المی خبایتقر

دوبار مجروح .  گرفتمپلمیضمن جنگ درس خوندم و د.  بودم جبههی توی تا نوزده سالگیشانزده سالگ
، همه خوانواده ام رو که به مناسبت تولد پسر 66سال .  شدمییایمی بار هم شکی پا، هی بار از ناحکی. شدم
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دو سال بعدش هم وارد دانشگاه . خاله ام دور هم جمع شده بودند، در موشک باران تهران از دست دادم
 گرگان و ابونی خی ام رو که طرفهایاالن هم خونه پدر.  کردمی چند سال زندگنیا ییشدم و به تنها

حدود دو سه .  امدهی شهرک غرب خر6 فاز تو ی متر80 آپارتمان کی بود، فروختم و نی امام حسدونیم
 کاغذ نی ای هم رودی و خونه جدی هم از فروش خونه، دستم مونده، آدرس شرکت و خونه پدریونیلیم

  . کنمی عمل مد،ی هم که شما بخوایهر جور. نوشتم
  

 به سکته کی نزدد،ی اطالعات جدنی ادنی دانستم که پدر و مادرم از شنیم. امدی نیی صدای لحظه اچند
 قرن آمد، کی که به نظرم قهیپس از چند دق.  نزنندی ادهیدعا کردم پدر و مادرم حرف نسنج. هستند

  : مادرم بلند شدیصدا
  
 موضوع کامال د،ی که زدیی حرفهانیاما با ا.  خانواده تون افتاده، متأسفمی که برایاتفاق ی من واقعا برا-

  …یعنی … که… کهدی کنه، مطمئنا از ما انتظار نداریفرق م
  

   نه؟…دی خانواده بدی و بضی و مرلی آدم علکیکه دخترتون رو دست :  با خنده گفتنیحس
  

  …ستی ننطوریا! نه:  پدرم دستپاچه بلند شدیصدا
  

.  وقتتون رو گرفتمنکهی از ادیخوب، ببخش: دمی را شننی حسی صداقه،یبعد از چند دق.  سکوت شددوباره
  . شمی مرخص مگهیمن د

  
 خانه انی و بنواری مادرم تمام در و دیصدا.  کوه آتشفشان منفجر شدن،ی بعد از رفتن حسقهیپنج دق.  رفتو

  :را لرزاند
  
تمام درد و مرض هاى دنیا رو با هم داره، ! پسره فقط کور و کر نبود.  کنمی دارم سکته مر،ی امی وا،ی وا-

بگو مى !  ور دیگه اش در مى ره، مجروح، شیمیایىکیآخه کدوم سرش رو بگیرم، از هر طرف مى گیرى 
 دل ما هم دلش ده دلم مى سوزه که این احمق سا…!خواد دختره رو بدبخت کنه و بره پى کار خودش

دیگه نمى دونه دوره این حرفها گذشته، دیگه کسى دوزار هم براى !  ایثار و فداکارى کنهسوخته مى خواد
بیچاره تو که از درد و مرض نداشته کوروش مى ترسى چه !  آخه بدبخت…این کارا ارزش قایل نیست

 اصال نمى فهمه مى خواد چه …؟ آدمى که هر لحظه ممکنه بمیره، زندگى کنىکیجورى حاضر مى شى با 
!  جور بازیه، اما نه هالوکیهمش از روى بچگى و نادونى این دختره است، فکر کرده این هم ! ار کنه هاک

 پدرى ات، بهت مى گم ۀاین بازى نیست، وقتى با یکى دو تا بچه، بیوه شدى، مجبور شدى برگردى کنج خون
  !دنیا دست کیه

  
ر مى کرد من احمق و هالو هستم؟ چرا این چرا مادرم فک.  تنم گر گرفته و از شدت خشم مى لرزیدمتمام

.  جسد مجهول الهویه صحبت مى کندکیحرفها را مى زد؟ جورى از حسین حرف مى زد انگار در مورد 
  : پدرم به خود آمدمیبعد با صدا

  
 کی هم نیا! فتادهی نیحاال که اتفاق!  های کنی نکرده سکته میخدا.  مهناز جون، انقدر حرص نخور-

 رو در زای چنی اش، مهتاب هم حتما ای زندگی بره پمی کنی خواستگارها، ردش مهیل بقخواستگار مث
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 خودش هم مخالف  اصالدی، شا»بله«نه گفته » نه« نزده که، نه گفته ی دونسته، تازه هنوز حرفیموردش نم
  …باشه

  
 یاصال دلم نم. اما من، سنگ شده بودم.  شکستی مادرم سکوت خانه را مهی گری لحظه بعد، فقط صداچند

 نی حق با اوست و من از ازدواج با حسمی بدهم و بگوی و به مادرم دلدارمیای برونیخواست از اتاقم ب
 شده بودند و لع مطانی و گلرخ هم انگار از جرلیسه.  همه ساکت بودند،یچند روز بعد. منصرف شدم

د و انگار نه انگار که اصال  بوانی در جری عادیظاهرا زندگ.  کردندیمشکوکانه به حرکات من دقت م
 به دانشگاه ی با خوشحالالی آخر ترم بود که لی به امتحانهاکینزد.  خانه آمده و رفته استنی به انیحس

  :دمی پرسب درهم بود، با تعجشی سگرمه هاشهیبعد از چند وقت که هم. آمد
  
  ؟ی خوشحالیلی امروز خه،ی چ-
  

  … راحت شدهالی لالی خحتما مهرداد زن گرفته،:  با خنده گفتیشاد
  
  !رهی خواد زن بگی می ولر،ینه خ:  با حرص جواب دادالیل
  
   هست؟یحاال ک: دمی تعجب پرسبا
  
  !بنده:  کرد و گفتی فاتحانه اۀ خندالیل
  

   گرفته؟ی شده؟ مادرت فراموشیچ:  پوزخند زدیشاد
  
قراره آخر .  موافقت کردنیابرا نداره، بنی ادهی مخالفت فادی دی ولر،ینه خ:  باال انداختیی ابروالیل

  .میری بگی عقد و عروسوریشهر
  
   شد؟ی شد که باالخره راضیچ: دمی پرسجانی هبا
  
  . شدمیانقدر گفت و گفت تا مادرم تسل.  مهرداد دوباره آمده بودشبید:  با آب و تاب گفتالیل
  

   شد؟ی گفت که راضیچ: دمی پرسمتعجب
  
 شد مهرداد حق انتخاب محل سکونت رو به من بده، سند خونه اش رو  قرار،یچیه: دی خندروزمندانهی پالیل

  …هم به اسم من بزنه تا مادرم هم موافقت کنه
  

  ! تو فسنجونی که معلومه با کون افتادنطوریبه به، پس ا:  گفتی فوریشاد
  
  !تی تربیب:  برآشفتی عصبالیل
  

  ! با باسندیخوب ببخش:  قهقهه زدیشاد
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از آن .  از خدا خواستم که کار مرا هم درست کندیپنهان.  کردمیادت و خوشبخت سعی آرزوشی دل برادر
 قی تحقی برای گفت کسی کرد، می صحبت می هر بار که با من تلفننی ماه گذشته بود و حسکی بایروز تقر

 نی کردند که انگار موضوع حسی رفتار میدر خانه هم طور.  و پدرم با او تماس نگرفته استامدهیاز او ن
 پشت سر گذاشتم، بعد از ی امتحان را هم با سختنیآخر.  معلوم شده استفشی است و تکلافتهیخاتمه 

 شده بود کی هوا تاربایتقر. می ترم فشرده را از تن به در کنکی ی تا خستگمی رفتنمایامتحان با بچه ها به س
 ی مادرم درهم بود و پدرم عصبیها افتاده، اخم ی که اتفاقدمیاز همان بدو ورود، فهم. که به خانه برگشتم

 داخل شد و در را ی وارد اتاقم شدم، گلرخ فوریوقت.  ما بودندۀ و گلرخ هم خانلیسه. دی کشی مگاریس
  :دمیبا خنده پرس.  گل انداخته بودجانیصورتش از اضطراب و ه. بست

  
  ؟یدی جن ده؟ی چ-
  

  . بودنجای ایاون پسره عصر:  جواب دادیعصب
  

  ؟یک: تم تخت وا رفیرو
  

  …نیحس: دی لرزی گلرخ میصدا
  

  :گلرخ ادامه داد.  وارد اتاقم شد و در را بستلی بزنم، سهی حرفنکهی از اقبل
  
  … زدی مغی جبایتقر.  شده بودی عصبانیلی مامان خ-
  

  …؟ی خوای پسره رو منیمهتاب راسته که تو ا:  تخت نشست و گفتی کنارم رولیسه
  
   شد؟یچ: دمی پرسیبه سخت. ه بوددهنم خشک شد.  نگاهش کردمجیگ
  

 دسته گل کی با نی رفتم دم در، حسی که زنگ زدند، وقتمی ما تازه آمده بود،یچیه:  گفتنی غمگلیسه
آمده ام :  محکم با پدر دست داد و گفتیلی راست رفت سر اصل مطلب، خکی داخل شد، یفور. منتظر بود

  . گرفتن جوابیبرا
  

بعد . دی رو تموم شده بدونهی قضنیا. می دادشیما جوابمون رو دفعه پ:  جواب دادی هم به سردمامان
  ه؟ینظر مهتاب خانم چ:  خونسرد نشست و گفتیلی خنیحس

  
  .دی دخترم نشی هم مزاحم زندگگهینظر ما، نظر دخترمونه، د: دی کشی مادی مامان داشت فرگهید
  

 آرام و نیحس.  زدی مادی فریو عصب رفت یراه م.  شدی نمم،ی آرامش کنمی کردی من و بابا سعی چهر
 یدر هر حال من تا از زبون خود مهتاب جواب منف:  گفتمتیبعد با مال. ساکت نشست تا مامان آرام شد

 کنم ی مواهش اگر نه، خد،ی خوب به من هم بگدی داری منطقلیشما هم اگر دل.  شمینشنوم، قانع نم
  !دی فکر کنیحداقل به خاطر دخترتون کم

  



   مهتاب  و مهر     
  

goldjar@  
 

199

 و ی بچگی به شما داده فقط و فقط از رویدیبس کن، دختر ما اگر وعده وع: دی کشادی فریب عصمامان
 دخترو دارم و اصال حاضر کی نیمن فقط هم.  دمی اگه اون بخواد من اجازه نمی اش بوده، حتیسادگ

 یواستگارا دختر خنی گوشش زمزمه نکن، اریشما هم لطف کن انقدر ز.  بختش کنماهی سینطوری استمین
 و به خدا و اون یشما که به قول خودت جبهه رفت.  نکنی اش بازیبا زندگ.  دارهادی دار، زندهیخوب و آ

 اش فنا ی شما بسوزه و جوانی دختر پاک و معصوم چند سال به پاکی ی بشی راضدی نبا،ی اعتقاد دارایدن
  …بشه

  
شما موافقم، من چند روزه مهمون  حرفها درسته، من هم کامال با نیهمه ا:  جواب دادمتی با مالنیحس

 اش ادامه ی عادی بار از مهتاب خواستم منو فراموش کنه و به زندگنی برم، تا به حال هم چنددیهستم و با
 داره، البته من هم رار اما دختر شما خودش بزرگ و عاقل است، اون خودش منو انتخاب کرده و اص…بده

رم اگه خودش بخواد، فراموشش کنم، فراموش که نه، از سر  بازم حاضی دوستش دارم، ولایبه اندازه دن
  د؟ی تونی مد،ی عشق بشکی منکر دی تونی خانوم، شما نمیول. راهش کنار برم

  
ناگهان .  شدمرهی کردند، خی و گلرخ که نگران مرا نگاه ملی به سهرانی و حجی گد،ی تپی مانهی وحشقلبم

  : خش دار گفتییبا صدا. برافروخته و چشمانش قرمز بودصورتش . مادر در اتاق را باز کرد و وارد شد
  
 ی بره پی گیامشب اگر آمد خودت بهش م.  پسره دوباره آمد و اعصاب همه رو داغون کردنی مهتاب، ا-

  …ی باهاش ازدواج کنی خوای به خودش وعده داده که تو منی نشه، اداشی طرف ها پنی اگهیکارش و د
  

  . کارو بکنمنی خوام همی مقایدق: کردم و گفتم جرأت و جسارتم را جمع تمام
  

ناگهان به خودش . دی لرزی کوچک مادرم میلبها. همه خشکشان زده بود.  متوقف شدای کردم دناحساس
.  سوختیصورتم م. دی با عجله مادرم را گرفت و عقب کشلیسه.  صورتم زدیآمد و با پشت دست محکم تو

از . ختی ریبه گلرخ نگاه کردم که مظلومانه اشک م. زد، نگاه کردم ی مغیناباورانه به مادرم که داشت ج
 لیپدرم و سه.  کردی مهی زد و گری مغیمادرم هنوز داشت ج.  آمدمرونی تخت بلند شدم و از اتاق بیرو

 چشمم، همه یپرده اشک، جلو. دی رسی درهم و آشفته مزیبه نظرم همه چ.  کردندیداشتند با هم صحبت م
 پسره رو رد نی سر، اگه ای باالی به خداب،مهتا: مادرم تا چشمش به من افتاد، گفت. ده بودجا را تار کر

  !یدی از چشم خودت دیدی دی هر چینکن
  

  … شهی آدم نمنی رسه، مطمئن باش زن ایمهتاب خودش عقلش م:  گفتی فورپدرم
  
   اگه به دلخواه شما رفتار کنم، عاقلم؟یعنی:  حرص جواب دادمبا
  

   مامان حالش بده؟ینی بیبس کن مهتاب، نم:  شدزی خمی نلیسه
  

 االن حرفهام رو بزنم، چون حوصله نی بهتره همیول! حال من هم بد است:  سرم را برگرداندمخشمگین
  . ماجرا رو ندارمنیکش آمدن ا

  
  .می کنیخوب، حرف بزن، ما گوش م:  و گفتستادی زد، ای قدم می عصبب،ی دست در جکهی در حالپدرم
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  : و گفتمدمی کشیقی ام گره کردم، نفس عمنهی سی را روتانمدس
  
 چقدر باهام دعوا ستیمهم ن.  ازدواج کنمنی خوام با حسیم.  وقته که گرفتمیلی خودم رو خمی من تصم-
من، دوستش دارم و به هیچ عنوان اجازه .  کنم تا موفق بشمی انقدر صبر م…دی حبسم کند،ی کتکم بزند،یکن

 دونستم حسین جبهه رفته و مجروح شده، عمر یخودم م.  حرف بزنید و تحقیرش کنیدنمى دم پشت سرش
همین فردا، اصال همین االن، ممکنه من بمیرم، حسین هم همینطور، هیچ آیه اى نازل . هم دست خداست

 ماه دیگه زنده است، باز هم زنش کی ولى اگر حتى بدونم فقط …نشده که حسین به این زودى ها بمیره
 داره نه عنوان، فقط و فقط شخصیت و تبراى من نه پول اهمی.  ماه رو در کنارش باشمکیشم تا همین مى 

اخالق برام مهمه، من در حسین صفاتى سراغ دارم که تا به حال در هیچکدام از آدمهاى به ظاهر باکالس و 
ست که بهم جهیزیه ندید، بهتون بگم که اصال مهم نیست که طردم کنید، برام مهم نی. با شخصیت ندیده ام

 حرف اول و آخر من اینه مى خوام به هر قیمتى شده با نداره، هیچ اهمیت …باهام قطع رابطه کنید
 دلش توجه کنید و یا نه، ۀحاال یا آنقدر براى دخترتون ارزش قایل هستید که به خواست. حسین ازدواج کنم

  .حاال خود دانید! شته و نداریدبراتون مهم نیست و فرض مى کنید اصال چنین دخترى ندا
  

مى دانستم حسین است و . سهیل با عجله به طرف در دوید.  عذاب آور خانه را صداى زنگ شکستسکوت
چند لحظه بعد سهیل همراه حسین وارد شدند حسین با متانت سالم . در کمال تعجب، دلم آرام گرفته بود

سالم، :  گفتمآرامشمن به طرفش رفتم و با . را دادندپدر و سهیل زیر لب جوابش . کرد و گوشه اى ایستاد
  .خوش آمدید

  
  :حسین نگاهم کرد و شمرده گفت.  هیچ تالشى نمى کرد، اشکهایش را پنهان کندمادرم

  
 من آمدم اینجا که نظر شما رو در مورد خودم بدونم، چون پدر و مادرتون انگار موافق خواسته من -

  …یفم روشن بشهامشب مزاحم شدم تا تکل. نیستند
  

  …حسین آقا، االن موقعیت مناسبى نیست:  با صدایى گرفته گفتسهیل
  

خوب به من حق .  ماهه منتظر جواب هستمکیآخه آقا سهیل، من تقریبا :  میان حرف سهیل رفتحسین
  .بدید بخوام در مورد آینده ام نگران باشم

  
  . موافقممن. جواب همونى است که چندین بار گفتم:  و جدى گفتممصمم

  
خانه شلوغ شده بود و گلرخ بى صدا .  شروع به داد و فریاد کرد و روى دست پدرم از حال رفتمادرم

  .اما من فقط و فقط لبخند زیبا و چشمان معصوم حسین را مى دیدم که مرا نگاه مى کرد. اشک مى ریخت
  

    )35فصل (  
  
 آمد از سر سجاده بلند ی شده بود،اما دلم نمنمازم تمام. زنگ،مشغول خواندن دعا شدمی توجه به صدایب

پدر و مادرم با .دی رسی که به نظرم چند سال میدو هفته ا. هفته گذشته بوداهو،دویاز آن روز پره.شوم
 شام و نهار زی بر سر می خوردم ولی مییزهایالبته چ.من قهر کرده بودند و من هم در اعتصاب غذا بودم
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 ای کنند ادهی پطانی مرا از خر شای کردند ی ساعت تالش مکی ی روزبای تقرلیگلرخ و سه. شدمیحاضر نم
 به در اتاق،مرا از ی ضرباتیصدا. کنند،اما در هر دو حال شکست خورده بودندیپدر و مادرم را راض

  . آوردرونیافکارم ب
  
  .دییبفرما: خشک گفتمیی صدابا
  

 من در چادر و در حال دعا دنیو هم از دا. بهت و تعجب من،پرهام وارد اتاق شدانی باز شد و در مدر
  ؟یکارم داشت: اعتنا به تعجبش گفتمیب. تخت نشستی نزد و رویخواندن،متعجب شده بود،اما حرف

  
  : گرفته گفتییبا صدا. و چشمانش سرخ بوددهیصورتش رنگ پر. از جا برخاستپرهام

  
  …ی پسره بشنی که زن ای کفش کردکی ام هردو پا رو تو دهی شن-
  

   باشه،منظور؟نطوری که ارمیگ: گفتمیجد
  

 پسره جواب مثبت نی به ای ولیتو منو جواب کرد…مهتاب،از تو انتظار نداشتم: و گفتدی در هم کشچهره
 یخوای چرا؟چرا م،پسی خوب،کم نداری خواستگارادمی واقعا از من بهتره؟حاال من نه،شنیعنی؟یداد

  …ی هم با علم و آگاه؟اونیخودتو بدبخت کن
  

 که نمی بی مییزهای چهی رو تو ی من خوشبختاینه،ثانیاوال اون پسره اسم داره،اسمش هم حس: گفتمیعصب
   داره؟ی به تو چه ارتباطثالثا…نی فهمیتوو امثال تو نم

  
  : تکان داد و گفتیبعد سر. نگفتیزی چی لحظه اپرهام

  
واقعا هم !ی اندازید م که به همه لگی سررهی تو انقدر لجوج و خی خواست کمکت کنم، ولی دلم م-
 اخالق نیبا ا. واقعا شانس آوردمیخداروشکر که به من جواب مثبت نداد. ستی ننی حسنیشترازای باقتتیل

  . شدمیو رفتار تو،بدبخت م
  
 ستی که به تو مربوط نی هم در کارگهید.ی شانس آوردارکهیپس برو دو سجده شکر به جا ب: گفتمظی غبا

  .دخالت نکن
  

تو : رفت گفتیپرهام همانطور که به طرف در م.هام کردم و شروع به صلوات فرستادن کردم را به پرپشتم
  !ی تو نقشت جا افتادیلی خنکهی من هم سجده کن،مثل ایبه جا

  
با حوصله چادرم را تا کردم و سجاده ام را گوشه . درباره ام بکندی نداشت چه فکریتیاهم. ندادمیجواب

 بود که پرهام دارد گزارش حرفها و د،معلومی رسی به گوش میمبهم مادرم به طور یصدا. گذاشتمیا
 عقل رفته را ود،بلکه دو هفته،مادرم هزار نفر را واسطه کرده بنیدر خالل ا. دهدیحرکات مرا به مادرم م

 از مادرمبا من تیپدرم هم به تبع. کردی مزیبه سر دخترش باز گرداند،خودش از روبه رو شدن با من پره
 دانستم که از غذا نخوردن من در رنجند،اما آنها هم مصر بودند یم. مهم نبودمیاما باز برا. کردیصحبت نم

  .تا مرا منصرف کنند
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 یبدجور. کندریی تغی کردم تا آن روز،اوضاع تا حدودی دعوت داشتم،دعا مالی لی بعد به عروسهفته

 نی در نبود پدر و مادرم با حسیاه وضع ادامه بدهم؟گنی خواستم به ای می مانده بودم،تا کفیبالتکل
 کند که ت خواست با پدرم صحبیچند بار هم م.او هم صبورانه و نگران،منتظر بود. گرفتمیتماس م

 شام و نهار و یبه جا.دی آی مدی پدیریینده،تغی داد که در چند روز آی میدلم گواه.منصرفش کرده بودم
 که به خودم ی محکم سر قولی شدم ولی مفتریز ضعروز به رو. خوردمی نان همراه آب میصبحانه،تکه ا

 ی حال گوشیب. تلفن زدال،خودشی لی روز مانده به عروس،دویکی. کردمی می و پافشارستادهیداده بودما
  :د،گفتی را شنمیرا برداشتم،تا صدا

  
  ؟ییکجا…ی کند،کمکمی خریای همراه من بدی دوستته،بانی بهتری دختر؟مثال عروسیی تو کجا-
  
  : حال گفتمیب. زندی می نگرانی حرفها را از رونی دانستم ای باخبر بود و مهیاز قض الیل
  
 بلند الی لنی غمگیصدا.امی بی عروسدمی قول مخته،امای حال و روزم بهم ری جون،حسابالی ببخش ل-

  ؟یای نی خواستی ممگه…ی کنیهنر م:شد
  

 ی ری دست ماز…؟ی خوری چرا غذا نمهگیمهتاب،بس کن،با خودت لج نکن،د: نزدم،ادامه دادی حرفیوقت
  !ها
  

  ! راههنی بهترنی بدن،اتی پدر و مادرم رو مجبور کنم رضادیبا: گفتمافسرده
  
  …ی شی مفی ضعینطوری؟ای خوریخوب حاال چرا غذا نم: گفتی فورالیل
  

نه انگار  زنن به اون راه،انگار ی کارو نکنم مادر و پدرم باز خودشون رو منیچون اگه ا: جواب دادمخسته
  .شمی مرم،راحتی می روشن بشه،فوقش مفمی تکلدی شده باینطوری آمده و رفته،حاال که اینیحس

  
 یدهانم خشک شده بود و سرم درد م. داشتمی بدجهی را گذاشتم احساس سرگی گوشیوقت. نزدی حرفالیل

 خوردم و ییستشو دری آب از شی در هال نبود،جرعه ایکس. بلند شدم و به طرف حمام رفتمیبه سخت.کرد
 ی و گلرخ ملیسه.ودهمه خانواده را دعوت کرده ب. زل زدمالی لیدوباره به اتاقم بازگشتم و به کارت عروس
  . ام غرق شدمیی طالیاهایچشمانم را بستم و در رو.آمدند،اما پدر و مادرم را مطمئن نبودم

  
  ؟یمهتاب جون،آماده شد: گلرخ بلند شدیصدا

  
 به تنم اندازه لی سهی عروسی که برایراهنیپ. به خود انداختمی نگاهنهیم و در آ بلند شدی ضعف و سستبا

 رها کرده می شانه های را رومیموها.  زدی شده به تنم زار مزانی آویبود،حاال انگار به چوب لباس
 ی رمقی افسرده و بافهی هم رفته قیرو. چشمانم را بپوشاندری زی هم نتوانسته بود گودشیآرا.بودم
 عقدش نتوانسته بودم از رختخواب بلند شوم،اما حاال ی دوستم بود،برانی بهترالیل. رفتمی مدیتم،اما باداش

 کاناپه دراز یمادرم رو. من بودندده،منتظری و گلرخ لباس پوشلیدر اتاق را باز کردم،سه. رفتمی مدیبا
 ی خوش مد،بهتونییایم بمامان شما ه: گفتانهیو دلجلیسه. چشمانش گذاشته بودی و دستش را رودهیکش

  …گذره
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 ی من حال و روزی برادی چشم سفنیا… اش رو هم داشته باشم؟هی روحدیبا: خشک مادرم بلند شدیصدا

  …ی عروسامینذاشته که پاشم ب
  
 هم لیچند لحظه بعد گلرخ و سه. شدملی سهنی آمدم و سوار ماشرونی مادرم از در بی اعتنا به حرف هایب

 به طرف اتوبان راه لیسه. شدی هتل بزرگ و معروف برگزار مکی در یعروس.میدسوار شدند و حرکت کر
 زمزمه کی مثل لی سهیصدا. زل زده بودمابانی سکوت حکم فرما شد،از پنجره به خیچند لحظه ا.افتاد

  :بلند شد
  
  ؟ی کنی با مامان لجبازیخوای می مهتاب تا ک-
  
  . به خواسته ام برسمیتا وقت: زحمت گفتمبه
  
  … همه رنج و زحمت رو دارهنی ارزش اه؟واقعایه خواسته تو چ آخ-
  

  . به قول تو رنج هاستنی از تمام اشتری خواسته بنیارزش ا: گفتمقاطعانه
  

 با مامان ی منطقنی،بشی بری منی خودتو از بیست،داری راهش ننیمهتاب جون،ا: گفتی به آرامگلرخ
  .یری گی مجهیصحبت کن،مطمئن باش نت

  
 ی نقطه مثبتچی تونه هیاون نم. کنهی تا آسمون فرق منی من با مامان،زممنطق…؟یمنطق:فتم پوزخند گبا

  م؟ی رسی مجهیچطور به نت. کنمدای پنی در حسی نقطه منفچی تونم هی هم نمنه،منی ببنیدر حس
  

  : دوباره گفتلیسه
  
 ی هم قبول دارم،ول،منهی خوبیلی پسر خنی تو باشن،حسندهی مهتاب،به مامان و بابا حق بده که نگران آ-
  ه؟ی تو چفی وقت تکلد،اونی کنی با هم زندگدی کم بتونیلیممکنه خ… بگمخوامی می چی دونیضه،میمر
  

 کی فقط نی اگه بدونم حسی گفتم حتیباور کن من وقت.  و محبت حدومرز ندارهل،عشقیسه: گفتمیفور
لرخ چقدر با مامان و بابا جرو بحث  سر گستی نادتی خود تو،نیهم. شم،راست گفتمیروز زنده است زنش م

 اگه ی شدند،ولی و خانواده گلرخ مثل خود ما بود،مامان و بابا راضی خونه وزندگپی چون تحاال…؟یکرد
 ی خانواده اش با ما فرق متی پول و موقعای طرز فکرش نکهی به خاطر ا؟فقطیگلرخ مثل ما نبود،چ

  هان؟…؟ی گذشتیکرد،ازش م
  

 در یسالن زنانه از مردانه جدا شده بود و من و گلرخ جلو. شدی راه در سکوت طهی نداد و بقی جوابلیسه
 اطرافش،در گوشه و کنار ی گرد با چند صندلیزهایم. بودییسالن غرق نور و روشنا.می جدا شدلیاز سه

  . خوردیسالن به چشم م
  

 ی صندلنی اولیحال رو یب. شده بوددهی چیی و طالینی چی هاسی در دینیری و شوهی انواع مزهای میرو
 ی و ،با موهاشیزنها غرق آرا. شدمرهی به دور و برم خقهیچند دق. ولو شدم و گلرخ هم کنارم نشستیخال
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 می که برادمی را دیدناگهان شا. بودندگریکدی فاخر،مشغول صحبت کردن و برانداز یدرست کرده و لباسها
 شانه رها و ی را روشیموها. تن داشت بهشمی از جنس ابری و بلندیلباس مشک. دهدیدست تکان م

 یآمد و بعد از سالم و احوالپرس. دانشگاه فرق داشتی با شادیلی اش خافهیق. هم کرده بودی اندکشیآرا
  :با من وگلرخ کنار ما نشست و گفت

  
  ؟یامدی عقد نی تو چرا برا-
  

  … چسونه دادنالی لنی به اییچه کادوها! بودیجات خال: منتظر جواب من باشد،ادامه دادنکهی ابدون
  

 رممکنهیانقدر خوشگل شده که غ: و گفتد،زدی خندی به گلرخ که می پوزش خواهانه اخندی با لبعد
  .شیبشناس

  
   نه؟ایلباسش قشنگه :دمی حال پرسیب

  
 دو کی گن نزدی آورده،مکایمهرداد لباسش رو از امر…قشنگه؟محشره: با آب و تاب شروع کردیشاد

 یبه قدر!یدی اش رو ند،حلقهیونیلی چهار می طالسیان،سرویعت رولکس تمام برل تومن پولشه،ساونیلیم
  . استهی گفت سفارش کارتیخودش م! و خوشگله که نگوکیش
  

  چقدر شده؟:دی مشتاق پرسگلرخ
  

  ! و چهارصد تومنونیلی مکی: باال انداخت و گفتیی ابرویشاد
  
  ؟ی رو در آوردالی و پوک لکیمام ج ساعت مراسم عقد،تکیدخترتو در : رمق گفتمی بی لبخندبا
  

  … بهت بگمنویحاال ا. کنمیمن ذاتا فضول هستم،اگه نفهمم دق م: کرد و گفتی خنده ایشاد
  

  … هزارتومن تموم شدهستی بیفقط غذاش نفر: به جلو خم شدی صندلی روبعد
  

  ه؟ی منوش چ؟مگهیگیراست م:دی با تعجب پرسگلرخ
  

  !دمی نفهمگهی دونیا: قورت داد و گفتی آب دهانیشاد
  

 با یشاد. در سالن شلوغ شدی بعد جلوقهیچند دق. مهم نبودمی برای شادی رفت و حرفهای مجی گسرم
  . آمدالیل: گفتجانیه
  
 بود و اخم ستادهی در ا،کناری کت و شلوار زرشککی در الیمادر ل. بلند شدم و به طرف در رفتمی سستبا

 ییای و روبای عروسک زکیصورتش مثل . شده بودبای ملکه زکیمثل . وارد شدالیبعد ل. در هم بودشیها
 در صورتش رها ار و درخشان جمع کرده بودند و چند حلقه تابدبای تاج زکی را دور شیموها.شده بود
 که در ی دامن پف داربا دنباله بلندکی شده،کمر تنگ و یباالتنه سنگ دوز. بودبایلباسش واقعا ز.شده بود

 ییبای و نرگس و زنبق که به زییموی رز لی از گلهایدسته گل. شدی مبا،حملی زدست چند دختر کوچک و
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جلو رفتم و . زد و به طرف من آمدییبای ز،لبخندی من وشاددنیبا د.کنار هم قرار داشتند،در دست داشت
  .ی خوشگل شدچقدر…؟یی واقعا تونیال،ایل:گفتم

  
   شدم؟؟خوبیگیراست م: کرد و گفتی اخنده

  
 بعد،مهرداد هم وارد شدتا به مهمانان یلحظه ا. زدن و هلهله،نگذاشت تا جوابش را بدهم دستی صداسرو

 خودش با ی بودم ولدهی عکسش را ددمش،البتهی دی مکی بار بود که از نزدنیاول.دیخوش آمد بگو
 الی پرسن و سال تر از لیلیکامال مشخص بود که خ.با دقت نگاهش کردم. داشتاریعکسش تفاوت بس

 ییچشم و ابرو. سرش هم کم پشت بودی جلوی شده بود و موهادی اش کامال سفقهی کنار شقیهامو.است
 شیکنار چشمها. خوردی هم پشت لبش به چشم می کم پشتلی،سبی و عقابی استخوانینی داشت،با بیمشک

 افهیهمرفته،قیرو. داشتی فرورفته ای شد،صورت الغر و گونه هایزمی ری هانیهنگام لبخند زدن پر از چ
  :گلرخ آهسته کنار گوشم گفت. ذوقم زدی تویاش حساب

  
  !الی از لفی ح-
  
 یعروس و داماد خرامان و دست در دست به طرف مهمانان م. را نداشتمستادنی از آن،تحمل سرپا اشتریب

 را شی هاه،اشکی که دور از چشم بقالی ام افتادم و به مادر لی صندلیخسته رو.ندیرفتند تا خوش آمد بگو
 ها،انگار امشب خوردن ها و نیتمام گرسنگ. کردمی مراسم را فقط نظاره مهیبق. شدمرهی کرد،خیک مپا

 یاهیچشمانم س. آمدیسرو صداها انگار از دوردست م.دی چرخیسالن درو سرم م.در من اثر کرده بود
 متوجه  کردندی با من صحبت میهرچه گلرخ و شاد.دمی دی مکی آدمها را درهم و تارافهی رفت و قیم

 تمرکز کرده یبه سخت. نشستمدو کنارم آالیچند بار ل. دادمی شدم و فقط سرم را تکان میحرفشان نم
 به ی چشات گود افتاده،چری؟زیمهتاب،چرا انقدر الغر شد. گنگ بودشیصدا.دی گویبودم تا بفهمم چه م

  ؟یروزت آورد
  

  :دمی را شنشیوباره صداد. کردمی بتوانم جواب بدهم،باز و بسته منکهی را بدون ادهانم
  
  …یری می می بزار دهنت،انگار دارینیری شکی تورو خدا -
  

 یلی بخور،رنگ و روت خیزی چکی،ی خوری می دارنهی ببستی که مامان ننجایا: گلرخ بلند شدی صدابعد
  …دهیپر
  

  . بودالیانگار مادر ل.دمی شنی بلندیدوباره صدا. شدی سر و صداها قاطبعد
  
  .شام سرد شد.دیی خانمها،بفرما-
  
 ریگلرخ دستش را ز. در حال غذا خوردن بودندنی دوربی و مهرداد هنوز جلوالیل. شام نگاه کردمزی مبه

  . شامزی سر ممیمهتاب جون،پاشو بر: انداختمیبازو
  
 شدم و بعد در رهی خنی شام رنگزی به میلحظه ا.دی لرزی ممی رفت و پاهای مجیسرم گ. بلند شدمی سستبا

  . از حال رفتمبغل گلرخ
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اما بعد با . لحظه ای فکر کردم در اتاقم و در میان رختخوابم هستم.  باز کردم اطرافم سکوت بودچشم
دیدن زن سفید پوشی که باالی سرم آمد و چیزهایی در دفتر درون دستش یادداشت کرد فهمیدم که در 

مبل .  نگاه کردممختی سرم را چرخاندم و به اطرافبه س. سرم سنگین و دهانم خشک بود. بیمارستان هستم
یک سبد گل . روی میز یک گلدان پر از گل مریم و رز بود. کوچکی با رویه چرم کنار تختم خالی بود

با دیدن . بعد در اتاق باز شد و پدرم وارد اتاق شد. بزرگ هم روی یخچال کوچک اتاق به چشم می خورد
  :گفت چشم باز من لبخند زد و با بغض 

  
  . الهی شکرت -
  

  …بیایید چشمانش بازه :  سرش را از در بیرون برد و گفت بعد
  
مادرم سهیل گلرخ لیال شادی عموفرخ و زن دایی ام .  لحظه ای بعد اتاقم پر از سر و صدا و هیاهو شدو

ا دوباره خسته و بیحال چشمانم ر. همه با هم داخل شدند و شروع به حرف زدن با من و با یکدیگر کردند
  .بستم

  
سرم را به کندی چرخاندم چشمم به مادرم افتاد . تشنه بودم .  دوباره چشم گشودم سر و صدایی نبودوقتی

با دیدنم بلند شد و . چشمانش سرخ بود. که منتظر روی مبل نشسته بود مادرم هم الغر و تکیده شده بود
  :آهسته گفت . کنار تختم ایستاد

  
 تو سر مادرت بخوره نزدیک بود بمیری از ضعف و کم خونی آخه چرا اینکاو می  مهتاب جون درد و بالت-

  کنی ؟
بعد . بنابراین چشمانم را دوباره بستم تا مجبور نباشم جوابی بدهم.  بحث مجدد با مادرم را نداشتمحوصله

  :صدای پدرم را شنیدم
  
دت بازی می کنی حرفی دیگر است  مهتاب ما صالح تو رو می خوایم اما حاال که تو داری با زندگی خو-

انگار همه جوونها خودشون شخصا باید سرشون به سنگ بخوره .  ما دیگه کاسه داغتر از آش نیستیم…
  …حرفی نیست 

  
از شدت ضعف بی حال بودم و زود . شاید پدر و مادرم راضی شده اند.  ای از امید در دلم روشن شدبارقه

د و برای ناهار و شام برایم کباب یا جوجه می آوردند که با اشتها به بازویم سرم وصل بو. خسته می شدم
 من بماند که به یشمادرم می خواست شب پ. آخر شب وقتی همه رفتند به فکر فرو رفتم. می خوردم

رفتارش خیلی نرم و مالیم شده بود به گمانم حسابی ترسیده بود و می ترسید باز هم . اصرار خودم رفت
احتمال می دادم سهیل و گلرخ حسابی پخته بودنش و از آینده و جنون من و رفتار . مکار دست خودم بده

 باز شد فکر کردم پرستار باشد سرم را هدر فکر بودم که در اتاق آهست. بچه گانه ام ترسانده بودنش
به نظرم او هم الغرتر شده . دسته گلی در دست داشت. برگرداندم در میان تعجب من حسین داخل شد
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وقت مالقات . …تو چطور آمدی ؟ : با لبخند گفتم . با دیدن چشمان باز من جلو آمد و سالم کرد . دبو
  …خیلی وقته تموم شده 

  
بعد سبیل نگهبان دم در را چرب کردم و . انقدر پایین منتظر شدم تا پدر و مادرت رفتند:  خندید حسین

  .آمدم خانم خودم را ببینم
  
  .لطف کردی : وگفتم  ضعف دستم را جلو آوردم با
  

 روی مبل نشست صدایش غمگین بود همه اش تقصیر منه تو به خاطر من اینهمه مدت به خودت سخت حسین
  …گرفتی و روزه دار بودی

  
  کی بهت گفت ؟:  پرسیدم متعجب

  
 اونجا بهم گفت. لیال اومده بود برات ثبت نام کنه منهم آمده بودم تورو ببینم:  سرش را تکان داد حسین

الهی من بمیرم که به خاطر . آوردنت بیمارستان چون دو هفته است که به جز نون و آب هیچی نخوردی
  .…من روسیاه تو این گرفتاری گیر کردی 

  
  :دوباره صدای بغض آلود حسین بلند شد .  نزدمحرفی

  
رشون بکشم  مهتاب تصمیم گرفتم همین االن برم پیش پدر و مادرت و بگم حاضرم خودمو از زندگی دخت-

  .کنار من راضی به رنج تو نیستم
  

دوباره شروع کردی حسین ؟ تو همینطوری می جنگیدی ؟ اگه یک کم رنج و زحمت می :  گفتم عصبی
  کشیدی حاضر بودی خودتو تسلیم کنی ؟

  
مهتاب من برای تو ناراحتم وگرنه خودم حاضرم هر بدبختی رو تحمل کنم به :  دماغش را باال کشید حسین

  . ولی تو اذیت نشی … حاضرم از گرسنگی بمیرم تو دست دشمن اسیر باشم چه می دونم خدا
  

الزم نکرده من هم دیگه اذیت نمی شم فکر کنم پدر و مادرم کمی نرم شدن فردا از :  و گفتم خندیدم
 بار تو بعد از ظهر یک زنگ به بابام بزن و دوباره باهاش حرف بزن احتماال این. بیمارستان مرخص میشم

  .جوابش فرق می کنه
  

  راست می گی ؟ از کجا فهمیدی ؟:  از جا پرید حسین
  

می ترسن اینبار دیگه من . مادر و پدرم حرفهایی می زدن که معنی اش رضایت بود:  را باال آوردم دستم
  .بمیرم و داغم به دلشون بمونه 

  
رد آهسته دستم را به طرف  دستم را در هوا گرفت دستش گرم بود و دست سرد مرا گرم می کحسین

  :صدایش می لرزید . صورتش برد و بوسه ای کوچک بر پشت دستم زد
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  . خدا نکنه از خدا می خوام هیچ روزی رو بدون تو نبینم-
  

 احساس ضعف و بی حالی نداشتم از عشق حسین سرشار بودم و دلم می خواست زودتر از بیمارستان دیگه
  .مرخص شوم و تکلیفم مشخص شود

  
 فردا پدرم دنبالم آمد و پس از پرداخت صورتحساب بیمارستان با کمک سهیل مرا سوار ماشین کرد و بحص

  :در میان راه سهیل با مالیمت گفت . به طرف خانه راه افتاد
  
  . خدا خیلی رحم کرد مهتاب تو رو خدا بچه بازی رو کنار بذار-
  

 ده مجبورم با این کارهای بچگانه توجه بقیه وقتی به حرفهای منطقی ام کسی گوش نمی:  حال گفتم بی
  .رو به خودم و خواسته های معقولم جلب کنم

  
مهتاب انقدر حرف بیخود نزن من و مادرت اگه حرفی میزنیم چون :  پدرم غمگین و گرفته بلند شد صدای

 خوبیه آینده رو می بینیم نه مثل تو که از روی احساس فقط همین امروزت رو می بینی این پسر بچه
  .حرفی نیست ولی مهتاب مریضه می فهمی ؟ هیچ معلوم نیست تا کی زنده بماند

  
عمر دست خداست از کجا معلوم شاید من زودتر بمیرم شاید دارویی برای امثال حسین کشف :  گفتم عصبی

  .بشه و نجات پیدا کنن
  

  .ید واقعیت رو درک کنی با. با این حرفها نمی شه زندگی کرد! شاید اما اگر :  پوزخندی زد پدرم
  
واقعیت اینه که من انتخاب خودم رو کردم و پای همه چیز هم وایستادم اینو :  میان حرف پدرم دویدم به

  !بدونید اگه موافقت نکنید باز هم من سر حرفم هستم انقدر صبر می کنم تا بمیرم یا شما راضی بشید 
  

ه خانه رسیدیم عمو فرخم گوسفندی را میان کوچه وقتی ب.  نگاهی به سهیل انداخت و حرفی نزد پدرم
. کشید و قصاب سر زبان بسته را جلوی ماشین پدرم برید با اشمئزاز روی خون رفتم و وارد خانه شدم

 صدای گلرخ بلند دچند دقیقه بع. حوصله صحبت کردن با کسی را نداشتم به اتاقم رفتم و در رو قفل کردم
  :شد 

  
  … مهتاب تلفن رو بردار -
  

  بله ؟:  را برداشتم گوشی
  

  چطوری دختر ؟:  لیال بلند شد صدای
  
   تو چطوری عروس خانم ؟-
  
 همه اش نگران تو بودم اون شب سر میز شام غش کردی انقدر ترسیدم که نگو راستی برات ثبت نام هم -

  .کردم
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   خیلی ممنون چند واحد برداشتی ؟-
  
  . مثل همیشه بیست تا -
  
   معدلم باالی دوازده شده بود ؟: تعجب پرسیدم با
  

حواس جمع ترم تابستون مهم نیست معدلت چند بشه ولی ترم قبل معدلت نزدیک چهارده :  خندید لیال
  .واحدهای تابستان را هم پاس کردی ولی نمره هات خیلی درخشان نیست . شده بود

  
  شادی چطوره ؟. به جهنم همین که پاس شده کافیه :  خندیدم منهم

  
  .احتماال بهت زنگ می زنه . به اونهم نگرانت بود خو-
  

مطمئن بودم حسین به حرفم گوش می کند و بعد از .  را گذاشتم و دوباره روی تخت دراز کشیدمگوشی
نمی دانم کی خواب چشمانم را در . تمام سلول های بدنم انتظار می کشید. ظهر با پدرم تماس می گیرد

آیا زنگ ‹  سوال شد زبی اختیار به یاد حسین افتادم و ذهنم پر ا. ه بوداما وقتی بیدار شدم شب شد. ربود
بی توجه به ساعت گوشی را برداشتم و شماره › زده بود ؟ پدرم چه جوای داده بود ؟ چه اتفاقی افتاده ؟

  .بوق ممتد و کشداری خط را پر کرد . خانه حسین را گرفتم 
  

  …بفرمایید  :  بوق و بعد صدای خسته و خواب آلود حسینچند
  

  حسین چی شد ؟:  صبرانه گفتم بی
  

  حالت چطوره عزیزم ؟ هنوز نخوابیدی ؟:  پر از عطوفت و مهربانی شد صدایش
  
  زنگ زدی ؟. من تازه بیدار شدم :  خنده گفتم با
  
  … آره -
  
   خوب چی شد ؟-
  
  . هیچی قرار شد آخر هفته بیام صحبت کنم -
  
  .وای حسین چقدر خوشحالم! ت می گی راس:  شادی جیغ کوتاهی کشیدم از
  

خدا کنه جواب مثبت بدن راستی من فردا خونه جدید هستم باید کلید اینجا رو تحویل :  هم خندید حسین
  .بدم

  
   اسباب کشی کردی ؟-
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   تقریبا اما هنوز چیزی ن-
  

  . می خوام تو اینکارو بکنی با سلیقه خودتچیدم
  

اطمینان .  گوشی را گذاشتم دلم می خواست زودتر روزها بگذرد وقتی.  وجودم لبریز از شادی شدتمام
داشتم همه چیز رو به راه شده مادرم و پدرم دل نازکی داشتند و طاقت دیدن رنج و ناراحتی تنها 

  .دخترشان را نداشتند
  

 مادرم نگران غذاهای مقوی برایم.  کم حالم بهتر می شد و می توانستم راحت راه بروم و حرکت کنمکم
دلم نمی خواست فضای . منهم اطاعت می کردم. می آورد و انقدر کنارم می نشست تا غذایم را تمام کنم

 فرخ و دایی علی مواین بار ع. عاقبت روزی که منتظرش بودم رسید . مساعد به وجود آمده را خراب کنم
 تا لباس رسمی بپوشد و به حسین گفته بودم. مجلس تقریبا مثل یک بله بران معمولی بود. هم آمده بودند

یک سبد گل بزرگ . از پنجره اتاقم ناظرش بودم . حسین هم سنگ تمام گذاشته بود. با سبد گل وارد شود
موهای اصالح شده ریش و سبیل مرتب و کوتاه و کت و شلوار . پر از گلهای سفید شیپوری در دست داشت

د و من شش دانگ حواسم را جمع کرده حسین داخل ش. مرتب و دودی رنگ همه چیز عالی و کامل بود
حسین با همه سالم و احوالپرسی کرد و بعد صدای عمو فرخم آمد . بودم تا کلمه ای را هم نشنیده نگذارم

 هم جوابهای حسین نزدیک یک ساعت صحبت های بعد. که درباره کار و تحصیالت حسین می پرسید
 اصال نمی آمد و معلوم نبود اصال حضور دارد یا نه صدای مادرم. پراکنده و راجع به موضوعات مختلف بود

؟ می دانستم از حسین دل خوشی ندارد و فکر می کند او با حیله و نیرنگ و به خاطر پول خانواده ما مرا 
هیچ امکان دیگری را در نظر نمی گرفت و منهم از .  هم گول او را خورده امالوفریب داده و من ساده و ه

  .شده بودممتقاعد کردنش خسته 
  

  :صدای خسته پدرم را شنیدم .  صحبت به جایی رسید که انتظارش را داشتمعاقبت
  
ما فقط و فقط به خاطر حفظ سالمتی مهتاب با .  خوب آقای ایزدی اینطور که معلومه شما موفق شدید-

وقش ف. چون جون دخترمون برامون خیلی مهمتر از هر چیز دیگه ای است. این وصلت موافقت می کنیم
 چون رهمهتاب یک مدت با شما زندگی می کنه و سرش به سنگ می خوره که من اطمینان دارم همینطو

تفاوتهای تربیتی و فکری شما دوتا خیلی زیاده اما حاال که مهتاب اینقدر پا فشاری می کنه وقصد کرده 
ه این رضایت قلبی حتما خودش به تجربه ما برسه و حرف گوش نمی ده ما هم حرفی نداریم اما بدون ک

  …نیست 
  

  : لحظه سکوت حکم فرما شد و بعد صدای رنجیده حسین بلند شد چند
  
همیشه فکر می کردم رعایت اخالقیات و شرعیات از من یک آدم نه ایده .  من خیلی متاسفم جناب مجد -

یک عشق حقیقی می دونم که طرز فکر و تربیتمون با هم فرق داره اما . آل ولی حداقل قابل قبول ساخته 
و بزرگ بینمون بوجود آمده که قابل چشم پوشی نیست وگرنه منهم خودم رو تا این حد کوچک نمی کردم 

من اینجا هستم . و این همه تحقیر و توهین رو به خاطر عقایدی که هنوزم برام مقدسه به جان نمی خریدم
قی بمانم و او هم همین قول را به من فقط و فقط به خاطر وجود عزیزی که بهش قول دادم بر سر پیمان با
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 شما رو ندیده می گیرم و ازتون می خوام آمیزداده بنابراین تمام این حرفها و پیش بینی های توهین 
  …هر طور بفرمایید بنده آماده هستم تا مراسمی در خور و شایسته بگیرم . زودتر به این وضع خاتمه بدید

  
مثل اینکه تنها کسی که از این وضع ناراحت نیست : ف حسین رفت  با لحن عصبی و خشک به میان حرپدرم

همان روز تو یک محضر عقد کنید و برید سر . آخر هفته بعد تولد یکی از اومه است. خود مهتاب است
  .…زندگی تون 

  
  …آخه داداش همینطوری بی سر و صدا که نمیشه :  فرخ غمگین گفت عمو

  
ولی باز هم میل . نیست و نمی خوام دلش رو بیشتر از این خون کنممهناز اصال راضی :  جواب داد پدرم

  …اگه آقای ایزدی بخوان فامیل و دوستاشون رو دعوت کنن . خود بچه هاست
  

من که یکبار خدمتتون عرض کردم کسی رو ندارم ولی باز هم شما با خانم و :  با آرامش جواب داد حسین
  …اگر هم نه میل خودتونه . یرید من در خدمت هستمبچه ها صحبت کنید اگر خواستید مراسم بگ

  
  …صحبت سر مهریه و شیر بها چی میشه ؟:  صدای دایی ام به گوشم خورد بعد

  
  .هر چی بفرمایید بنده قبول دارم:  جواب داد حسین

  
خیلی خوب پس شما فردا تشریف بیارید من سر این مسایل یک مشورتی با بچه :  با خستگی جواب داد پدرم

  .بعد خبرش رو به شما هم می دم. ا داشته باشمه
  

اهسته در را باز کردم و وارد سالن .  لحظه بعد حسین رفته بود و دل من بی قرار در سینه می طپید چند
سهیل خیره به گلهای قالی مانده بود و پدرم عصبی به . عمو و دایی ام سر به زیر انداخته بودند. شدمم

 بود همین فردا حسین رارچرا همه عزا گرفته بودند ؟ انگار ق.  دلم گرفتلحظه ای. سیگارش پک می زد
  :صدای مادرم افکارم را بر هم زد ! بمیرد و دخترشان بیوه شود

  
   خوب مهتاب خانم راضی شدی ؟-
  

  .بله راضی شدم :  تکان دادم و گفتم سری
  

  !روتو برم :  دندان هایش را رویهم فشار داد مادرم
  

. این پسره بچه بدی به نظر نمی رسه. زن داداش انقدر حرص نخور : فرخم بلند شد  صدای عمو بعد
چه بهتر که زن و .  خوب توکل به خدا انشا اهللا خوشبخت بشن…داداش میگه خونه خونه و زنگی هم داره 

 بابا  محل کار اینوتا اونجایی که سهیل به من گفته و از در و همسایه . شوهر همدیگرو دوست داشته باشن
همه رو اسمش قسم می خورن و بچه با مرام و . تحقیق کرده هیچ نقطه سیاهی تو زندگی این پسر نیست

حاال اگه یک کم مذهبی هم هست به ما چه ؟ خود مهتاب بهش سخت می گذره که اون . سالمی هم هست
  …هم خودش قبول کرده 

  



   مهتاب  و مهر     
  

goldjar@  
 

212

مجروح شده شیمیایی یه می فهمید ؟ این فرخ خان این پسر تو جبهه :  بغض آلود مادرم بلند شد صدای
دختر چشم سفید ما می خواد زندگی شو آتیش بزنه تا حاال من نشنیدم یکی از این مجروح های شیمیایی 

آخه چرا مهتاب باید با چشم باز این راه رو انتخاب کنه که . حالشون خوب بشه همه محکوم به مرگ هستن
اشه یک پاش تو صف مرغ و گوشت چند وقت بعد هم با یکی دو تا فردا پس فردا دایم یک پاش بیمارستان ب

بچه بی گناه بیوه و بی پناه دست از پا درازتر برگرده بیخ ریش خودمون ؟ مگه خواستگار آینده روشن و 
 من حرفی نداشتم به قول شما تعصب داره به ودسرو پا دار کم داره ؟ باز اگه این پسر مجروح و مریض نب

  … اما …ت می گذره خانواده نداره باز به خود مهتاب سخت می گذره خود مهتاب سخ
  
اگه بمیره هم باز به خود مهتاب سخت می گذره نترسید من در هیچ شرایطی دست از پا :  غیظ گفتم با

این همه . خودم انقدر عرضه دارم که روی دو تا پای خودم وایستم. درازتر بیخ ریش شما بر نمی گردم
 تا صد میدوارمحسین یک آدمه هنوز هم زنده است ا.  و عطوفت شما واقعا ستودنی استانسانیت و رحم

سال دیگه هم زنده باشه اون به خاطر آدمهایی مثل ما جونش رو کف دستش گذاشت و سینه سپر کرد حاال 
 اینو بهتون بگم که من نه از روی …که مریض و مجروح شده طردش می کنید ؟ واقعا جای تاسف داره 

 من زودتر از حسین بمیرم آن نهممک. توکلم هم به خداست . رحم که از روی عشق حسین رو انتخاب کردمت
  !!وقت شما باید جوابگوی پسر مردم باشید که بدبختش کردید

  
 اینکه منتظر جواب باشم به اتاقم رفتم و روی تختم افتادم اجازه دادم اشک هایم سرازیر شود تا کمی بدون

  .آرام بگیرم
  

    )37فصل (  
  
  . عقد داشتمی و آشنابای گوش به خطبه زنی به قرآن کوچک حسرهیخ
  
 چهارده د،ی جلد کالم اهللا مجکی و صداق معلوم، هی شما را به مهرلمی وکایآ.  خانم، مهتاب مجدزهی دوش-

  … شاخه نبات،کی م،یشاخه گل مر
  

 مادر و پدرم اصرار داشتند م،ی کرده بودنیی ام را تعهی مهرنیشب قبل با حس.  خنده ام گرفتناخودآگاه
خانم مجد، : دی مظلومانه پرسنیعاقبت حس.  خواستم اصال حرفش را بزنندیخانه را به نام من کند و من نم

  ه؟ی دخترتون چهی مهرد،ییخوب شما بفرما
  

  : از اینکه فرصت کنم جلوى حرف زدن مادرم را بگیرم، با لحنى طلبکارانه گفتقبل
  
 ولى من فکر کردم شما به جاى مهریه، خونه اى که …!ز دست این دختر مى ترسیم حرف بزنیم واهللا، ا-

  … مهتاب بندازید، اینطورىۀتازه خریدید پشت قبال
  

 مهلت ادامه صحبت را از مادرم گرفت، در حالبکه پاکت سفید رنگ و بزرگى را از داخل کیفش حسین
  … مالحظه بفرمایید…اب خریدممن خونه رو به اسم مهت: بیرون مى آورد، گفت

  
  : از نهاد پدر و مادرم بلند شد، چند لحظه اى کسى حرفى نزد، بعد سهیل متعجب پرسیدآه
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   جدى؟ تو قبل از اینکه مطمئن بشى با مهتاب ازدواج مى کنى، رفتى خونه رو به اسمش کردى؟-
  

  !خونه ۀفقط مونده امضاى مهتاب پاى قبال. من مطمئن بودم:  لبخند زدحسین
  

  . به روحانى که داشت خطبه را مى خواند، خیره شدمدوباره
  
   وکیلم؟-
  

 سوم بود و مادر شوهرى هم در کار نبود تا زیر لفظى عروسش را بدهد، حسین آهسته دستم را میان دفعه
 جفت کی. احساس کردم چیزى در دستانم گذاشت، زیر چادر سپید به کف دستم نگاه کردم. دستانش گرفت

  …هبل: اره ظریف و زیبا از طال و سنگ زمرد، با عشق خالص و حقیقى سر بلند کردمگوشو
  

  :صداى پدرم از گوشه اى بلند شد.  کل نکشید و هلهله نکردهیچکس
  
  . مبارک باشه-
  

پدرم هم جلو آمد .  گلرخ جلو آمد و ضمن بوسیدن صورتم، گردنبند زیبا و سنگینى به دور گردنم بستبعد
سرانجام به . مادرم نیامده بود و در آن لحظه اصال برایم اهمیتى نداشت. به دستم داد کوچکى ۀو کیس

 به امضا کردن دفتر وبتن.  سالن محضر ایستاده بودندۀلیال و شادى هم در گوش. خواست دلم رسیده بودم
 ایستاده در کنارى، على دوست صمیمى حسین به همراه پدرش. رسیده بود، بوى اسفند فضا را پر کرده بود

. تصمیم گرفته بودیم هیچ جشنى برگزار نکنیم. پدر و سهیل هم شاهدان من بودند! بودند، شاهدان حسین
 را نداشت که به عروسى دعوت کند، مى ماند ىحسین هم کس. حوصله اخم و تخم مادر و پدرم را نداشتم

اهها پشت سرمان حرف بزنند و فامیل پرمدعاى من، که همان بهتر اصال به جشنى دعوت نمى شدند که تا م
موقع . شب قبل وقتى حسین مى خواست برود، به دنبالش تا حیاط رفتم. ایراد بنى اسرائیلى بگیرند

  :خداحافظى گفتم
  
  … آخرش مهر من رو معلوم نکردى-
  

  .راست مى گى، خوب خودت بگو، هر چى تو بگى:  دستپاچه گفتحسین
  

  :دستم را بلند کردم و گفتم. ین هم کنارم نشستحس.  فکر کردم و کنار استخر نشستمکمى
  
  … جلد قرآنکی -
  

  خوب، دیگه؟:  سرى تکان دادحسین
  
  … چهارده شاخه گل مریم-
  
   خوب؟-
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  … شاخه نباتکی:  سومم را بلند کردمانگشت

  
  …صد و بیست و چهار هزار: کمى فکر کردم و با خنده گفتم.  منتظر نگاهم کردحسین

  
  که؟س:  متعجب گفتحسین

  
  !نه، بوسه:  زدمقهقهه

  
  بوسه؟ اون هم صد و بیست و چهار هزار تا؟:  نگاه عجیبى به من انداخت و گفتحسین

  
 موقع خواستى طالقم بدى باید مهریه ام رو تمام و کمال بپردازى، اون موقع کیبله، اگر :  لبخند گفتمبا

، شاید تو رو از تصمیمت منصرف کنه، بعد صد و بیست و چهار هزار بوسه به نیت صد و بیست و چهار پیغمبر
  … کنى و از طالقم منصرف مى شىیاز صد هزارمین بوسه، با من آشتى م

  
  قبوله، ولى این آخرى بین خودمون مى مونه، باشه؟:  به خنده افتاد و دستم را گرفتحسین

  
  .باشه، ولى یادت نره:  تکان دادمسرى

  
پدر على، که مرد مسن و جا .  داشتند دفتر را امضا مى کردندپدر و سهیل.  به اطراف نگاه کردمدوباره

افتاده اى بود، جلو آمد ریش و سبیل سفیدى داشت با ابرویى پرپشت و چشمان نافذى که ناخودآگاه مى 
مبارکت باشه، : یدبعد خم شد و سر حسین را بوس. دستش را دراز کرد و دست حسین را گرفت. ترساندت

  .، خوشبخت بشى)ع (الهى به حق على. پسرم
  

  … مى گم دخترمکیبه شما هم تبر:  رو به من کردبعد
  

  .قابلى نداره:  اى به طرفم دراز کردجعبه
  

دستبند پهن و زیبایى با نگین هاى درشت برلیان دور دستم . بعد لیال جلو آمد.  و آهسته تشکر کردمگرفتم
، کنار هم )ع(ل زیر سایه حضرت على امیدوارم سالهاى سا. انشاءاهللا خوشبخت باشید: بست و گفت

  …خوشبخت و سعادتمند باشید
  
  …شرمنده کردى لیال جون:  بغض گفتمبا
  

قرار بود بعد از محضر، یکسره به فرودگاه .  هم گردن آویز زیبایى به گردنم انداخت و تبریک گفتشادى
برویم و بعد وارد ) ع(رضا حسین براى مشهد بلیط گرفته بود و اصرار داشت اول به پابوس امام . برویم

کمى دلم گرفت .  بخرمیزیه چک با رقم باال به من داده بود تا به انتخاب خودم، جهکیپدرم . خانه شویم
سهیل و گلرخ تا فرودگاه . عاقبت کارها به پایان رسید و با همه خداحافظى کردیم. ولى حرفى نزدم

نمى دانم چرا . ى محضر خداحافظى کردند و رفتندهمراهى مان کردند، اما پدرم و بقیه همراهان از جلو
 با تنها دخترش به فرودگاه بیاید، تا حافظىانتظار داشتم مادرم، حداقل در آخرین لحظه ها براى خدا
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ساک کوچکى همراهم . موقع سوار شدن به هواپیما، چشم انتظار بودم، اما بیهوده بود، چون مادرم نیامد
وقتى هواپیما از زمین بلند شد، حسین چشمانش را بست . سوار هواپیما شدمبه دنبال حسین، . آورده بودم

منهم لبخند . بعد از چند دقیقه چشم گشود و با لبخند به من خیره شد. کردو زیر لب شروع به دعا خواندن 
 را تو دیگه مال من شدى، از امروز تا آخر دنیا باید بدوم تا بتونم نذرهایم: خم شد و در گوشم گفت. زدم

  .ادا کنم
  
  چه نذرى؟:  تعجب پرسیدمبا
  

  .هزار جور نذر و نیاز کردم تا تو رو به دست بیارم، حاال باید اداش کنم:  خندیدحسین
  
  :نفهمیدم چقدر گذشته بود که با صداى حسین به خود آمدم.  خستگى چشم رویهم گذاشتماز
  
  . مهتاب، بلند شو عزیزم، رسیدیم-
  
  …چقدر زود: م را برداشتم، خواب آلود گفتم عجله بلند شدم و ساکبا
  
  ! یکساعته خوابیدى خانوم-
  

با خیال راحت در تاکسى نشستم و گذاشتم .  نمى شد، به نظرم فقط لحظه اى چشم هایم را بسته بودمباورم
 کی.  به حرم، و تر و تمیز بودکیهتلى که تاکسى جلویش ایستاد، نزد. تا حسین به جاى منهم تصمیم بگیرد

 اتاق بزرگ و آفتابگیر با حمام و کی. اتاق دو تخته گرفتیم، هتل آنچنان لوکسى نبود، اما بد هم نبود
 پارچ کوچک که کیدو لیوان و .  اینچ هم روى میز به چشم مى خوردکی تلویزیون بیست و کیدستشویى، 

گى شاد و زیبا رو تختى رن. در سینى وارونه شده بودند، روى یخچال کوچک اتاق به چشم مى خورد
 خوابم مى آمد، اما با صداى حسین هنوز. کفش هایم را جلوى در درآوردم و روى تخت ولو شدم. داشت

  .به خود آمدم
  
  . مهتاب، بیا اول بریم حرم زیارت، بعد ناهار بخور و بخواب-
  

  !من خیلى خسته ام:  حال گفتمبى
  

م، مى دونم خسته اى، اما بهتر نیست حاال که پاشو عزیز:  کنارم نشست و دستانم را در دست گرفتحسین
   سالم کوچولو بدیم؟کیآمدى مشهد، اول بریم خدمت آقا، 

  
  :ناگزیر بلند شدم و گفتم.  دانستم چه بگویم؟ چشمان معصوم حسین، خیره نگاهم مى کردنمى

  
  . خیلى خوب-
  

هوا، آفتابى، ولى سرد . هى نبوداز هتل تا حرم، پیاده را.  دو وضو گرفتیم و به طرف حرم راه افتادیمهر
اواسط مهر ماه بود و من هنوز سر کالس نرفته بودم، اما اهمیتى نداشت، چون شادى و لیال مرتب . بود

وقتى به صحن حرم رسیدیم، حسین خم شد و . جزوه برمى داشتند و مى دانستم سر امتحان کمکم مى کنند
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متعجب به حرکاتش خیره . هش آورده بود، انداختکفش و جورابش را در آورد و در کیسه اى که همرا
خوب : اما لحظه اى بعد، گفت. انگار از خود بى خود شده و از یاد برده که من همراهش هستم. شدم

  مهتاب تو باید برى قسمت خانمها، نیم ساعت دیگر همین جا، خوب؟
  
  

ى در گوشه و کنار صحن، فرش عده ا. به اطرافم نگاه کردم.  تکان دادم و به طرف حرم حرکت کردمسرى
چند نفرى در حال نماز خواندن و تعدادى مشغول دانه دادن به کفترهاى . انداخته و ناهار مى خوردند

 دادند، روى دستمچادر نمازى که به . جلو رفتم و کفش هایم را به مسئول کفش کن، سپردم. حرم بودند
مشغول . د، اطراف ضریح از شلوغى، غلغله بودجمعیت موج مى ز. سرم انداختم و با احترام وارد شدم

انگار کسى راه . بى خود از خود، جلو رفتم. خواندن زیارتنامه بودم که ناگهان مقابل دیدگانم، راه باز شد
به آسانى دستم را دراز کردم و !  خوابکی ثل رفتند، میزنها از سر راهم کنار م. را برایم باز مى کرد

دم و سرم را روى میله هایى که از تماس مداوم دست و صورت زوار، گرم بود، بعد خم ش. ضریح را گرفتم
  …خدایا شکرت، از تو مى خواهم در کنار حسین، مرا خوشبخت و سعادتمند کنى: زیر لب گفتم. گذاشتم

  
فشار جمعیت وادارم مى کرد، ضریح را رها کنم، قبل از .  سرم را باال گرفتم، هوا خفه و دم کرده بودبعد

  :نکه انگشتانم از دور میله ها باز شود، فریاد زدمآ
  
  ! اى امام رضا، به حسین شفاى عاجل عنایت بفرما-
  

  !آمین، قبول اوستون:  از کنارم با لهجه غلیظ آذرى گفتزنى
  

. راضى و خوشحال، بیرون آمدم و کفش هایم را تحویل گرفتم.  با موج جمعیت، به عقب رانده شدمبعد
ناهار را در رستوران هتل خوردیم، در تمام مدت حسین . راه حسین به طرف هتل برگشتملحظه اى بعد، هم

  :حسین با صدایى آهسته گفت. خسته وبى رمق از جا بلند شدم. نگاهم مى کرد
  . تو برو، من االن مى آم-
  

احت از حسین خجالت مى کشیدم و نمى توانستم ر.  اتاق شدم و با عجله لباس هایم را عوض کردموارد
 تخت دراز یآهسته رو. سر حال آمده بودم. لباس عوض کنم، دست و صورتم را شستم و خشک کردم

خدایا، یعنى همه چیز درست شده بود؟ حاال من زن حسین بودم، «. کشیدم و دستانم را زیر سرم گذاشتم
رویاى خوشم غرق چشمانم را بستم و در .  شدیقلبم پر از شاد» .بعد از دو سال، به آرزویم رسیده بودم

سرم را برگرداندم، حسین کنارم . هوا تاریک شده بود. نمى دانم چقدر گذشته بود که چشم گشودم. شدم
مژه هایش بلند و .  شدمهروى آرنج بلند شدم و با دقت به صورتش خیر. دراز کشیده و خوابیده بود

.  کوچک، رویهم چفت شده بودلبهایش کبود و. ریش و سبیل سیاهش مثل همیشه مرتب بود. برگشته بود
شاید هم . پیشانى صاف و کوتاهى داشت. ابروهاى پرپشت و کمانى اش به طرف شقیقه هایش متمایل بود

دستانش را روى سینه، در هم قفل کرده و در آرامش نفس مى . موهایش زیادى در پیشانى پیش رفته بود
دستم را دراز کردم و روى موهایش . تمچقدر این پسر را دوست داش. ناخودآگاه لبخند زدم. دیکش

نفس . بعد روى صورتش خم شدم. موهایش کمى جعد داشت و زیر دستم شکل موج مى گرفت. کشیدم
خواستم عقب بروم که ناگهان .  کشیدممىبا اینکه خواب بود ولى خجالت . هایش، موهایم را مى لرزاند

  :ا باز کرد و خندیدچشمانش ر. دستش را بلند کرد و مرا به طرف خودش کشید
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   کجا؟-
  
   تو بیدار بودى؟…حسین:  خجالت گفتمبا
  

  .عاقبت روزى که آرزویش را داشتم، رسید:  حسین روى دستانش بلند شد و به صورتم خیره شدحسین
  

با اینکه دیگر محرم هم بودیم، اما باز از .  ام را بوسیدیخم شد و با مالیمت، پیشان.  سکوت نگاهش کردمدر
  :چشمانم را بستم، حسین در گوشم زمزمه کرد.  بدنم گر گرفته بودخجالت

  
   ناراحتى؟-
  

  …ازت خجالت مى کشم:  را تکان دادم، به سختى گفتمسرم
  

  . مشتاق حسین، دستانم را گرفت، صدایش نجواگون بوددستان
  
  . خیلى دوستت دارم… تو پاداش کدوم کار خوب منى؟… مهتاب-
  
  .ت دارممنهم دوست:  لکنت گفتمبا
  

  …من مجبورم از همین حاال شروع کنم تا بتونم مهریه ات رو بدم:  حسین گرم و پرشور بلند شدصداى
  

  …چشمانم، بینى ام، لبهایم.  سراپا شور و هیجان شروع کرد به بوسیدنمبعد،
  

و آغوش لحظه اى بعد در میان بازوان .  چشمانم را بستم، طاقت آنهمه اشتیاق حسین را نداشتمناخودآگاه
چشمانم را محکم رویهم فشار مى . گرمش، پا به دنیاى ناشناخته اى گذاشتم که سراسر عشق و شور بود

  . نشومداریدادم که اگر خواب هستم، ب
  

    )38فصل (  
  

 کی. به اطرافم نگاه کردم. حسین هنوز نیامده بود.  چندمین بار بلند شدم و به طرف پنجره رفتمبراى
 اینچ که تازه از جعبه در آورده کی کوچک و دستبافت، تلویزیون بیست و ۀ قالیچکیدست مبل راحتى، 

تقریبا دو .  دادمى کوچک اما زیبا وسایل هال کوچکمان را تشکیل ۀ بوفکی ضبط صوت بزرگ و کیبودیم، 
به .  پدرى اش را بخشیده بودۀ قدیمى خانیۀماه از زندگى مشترکمان مى گذشت، حسین تمام اثاث

 کی یخچال فریزر بزرگ و کی اجاق گاز استیل، کی. نه نگاه کردم، کوچک اما دعوت کننده بودآشپزخا
 قند و شکر و چاى قرار زحصیر زیبا کف آشپزخانه، روى پیشخوان چند ظرف سرامیک و رنگارنگ پر ا

 فضاى خانه کوچکمان گرم و صمیمى. داشت، پشت پیشخوان هم چهار صندلى بلند و چوبى گذاشته بودم
روى عسلى هاى کوچک ظروف سفالى و آباژورهاى پایه . بود و من تک تک وسایلمان را دوست داشتم

 ۀ تشکیل شده بود از یک قالیچاندکشیکى از اتاق خوابها خالى بود و وسایل . کوتاه و رنگین قرار داشت
ره اى بود که کوچک ماشینى و یک کتابخانه، اتاق خواب بزرگتر، شامل سرویس خواب و یک صندلى گهوا
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رو تختى سفید با گلهاى ریز بنفش و آبى و زرد، . با وجود قیمت باالیش، نتوانسته بودم از آن چشم بپوشم
باالى تختمان عکس بزرگ، . پرده ها هم ترکیبى از این چند رنگ بود. اتاق را رنگى از شادى مى بخشید

ولى دوست .  و من هم حرفى نزدمحسین اصرار داشت عکس را آنجا بزند.  من، قرار داشتۀقاب شد
روى پاتختى هاى کنار تخت، دو آباژور کوچک و . داشتم عکسى از هر دو نفرمان آنجا قرار مى گرفت

 کمد سرتاسرى و کیاتاق خوابمان .  جلد قرآن قرار داشتکی و حسین ۀ قاب عکس از خانوادکیفانتزى، 
چند هفته پیش به اتفاق گلرخ به خانه . رگ را داشت انبارى بزکیدیوارى هم داشت که تقریبا برایمان حکم 

پدرى ام رفته بودم تا لباس ها و وسایلم را جمع کنم، مادرم با اینکه مى دانست من به آنجا مى روم از 
در سکوت، لباسها، کتاب ها و وسایل مورد نیاز و مربوط به خودم را جمع کردم، هر .  رفته بودبیرونخانه 

 وسایلم را آهسته و کند انجام دادم، مادرم به خانه برنگشت، ناچار کارتن ها و چقدر کار بسته بندى
 جاى دادم و با عقبچمدان هایم را در صندوق عقب ماشین سهیل گذاشتم و کامپیوترم را هم روى صندلى 

حاال کامپیوتر روى یک میز کوچک در گوشه اى از اتاق خوابمان . دلتنگى خانه پدرى ام را ترک کردم
اواخر ترم پنجم بودم ولى هنوز الى کتاب ها و جزواتم را باز نکرده بودم، کمى به پشتگرمى . رار داشتق

 نگاه کی.  از افکارم بیرون کشیدراصداى چرخش کلید در قفل، م. کمک هاى حسین، تنبلى مى کردم
اشته بودم، چون حسین کوتاه در آینه انداختم، آرایش کامل و لباس تمیز، موهایم را روى شانه ها آزاد گذ

  :هنوز از اتاق خواب خارج نشده بودم، که صداى مهربانش بلند شد. اینطورى دوست داشت
  
  ! مهتاب سالم-
  
  سالم، نمى شه یک بار هم که شده مهلت بدى من اول سالم کنم؟:  شادى جلو رفتمبا
  

  چه فرقى مى کنه، خوشگلم؟:  خندیدحسین
  

نگاهى کوتاه به داخل آشپزخانه انداخت و با خنده . شپزخانه گذاشت هاى میوه را روى پیشخوان آپاکت
  از شام خبرى نیست؟: پرسید

  
انگار به جز من کس دیگرى خانه بود که باید به فکر پختن شام و .  از نهادم بلند شد، باز یادم رفته بودآه

  .یادم رفت، االن درست مى کنم: با شرمندگى گفتم!! ناهار بیفتد
  

  .غصه نخور، خودم درست مى کنم: مد و صورتم را بوسید جلو آحسین
  

از خدا خواسته، روى .  از اینکه فرصت اعتراض پیدا کنم، داخل آشپزخانه، مشغول پوست کندن پیاز شدقبل
امروز چه کارا کردى، خانوم : صداى حسین از آشپزخانه بلند شد. مبل نشستم و تلویزیون را روشن کردم

  خانما؟
  

  : صندلى نشستم و گفتمکیه طرفش رفتم، روى  شدم و ببلند
  
ولى پدرم درآمد، مگه ماشین گیر مى اومد؟ حاال باز خدا پدر لیال .  هیچى، رفتم دانشگاه، کالس داشتم-

  .رو بیامرزه برگشتنى منو رسوند
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  پاداش حسابى مىکیانشاءاهللا همین روزا :  همانطور که پیازها را درون روغن، هم مى زد، گفتحسین
  . ماشین کوچولو برات مى خرمکیگیرم و 

  
  مگه چقدر بهت پاداش مى دن؟:  تعجب پرسیدمبا
  

، پول پاداشم رو هم … مقدار از پول فروش خونه دستم موندهکیاونقدرها نیست، ولى :  نگاهم کردحسین
  . چیزى خرید،یی رنوکیبذارم روش شاید بشه 

  
 … بذاریم رو هم، بلکه یک پراید خریدیم،…ا هم موندهتقریبا دو میلیون از چک باب:  خوشحالى گفتمبا

  هان؟
  

  …آخه، اون پولو بابات براى خرید وسایل خونه به تو داده:  سرى تکان دادحسین
  

  …چه فرقى مى کنه؟ ما که وسایل خونه رو خریده ایم:  گفتمفورى
  
  . هر چى تو بگى، حرفى نیست-
  

لوتر مى رفت مى فهمیدم چقدر حسین پسر مهربان و دست و هر چه زندگى مان ج.  به فکر فرو رفتمدوباره
اغلب غذا . در تمام مدتى که از زندگى مان مى گذشت، حسین در تمام کارها کمکم مى کرد. دلبازى است

 وسایل شام را دمگاهى که از کالس برمى گشتم مى دی. مى پخت و در نبود من، خانه را تمیز مى کرد
مام این دو ماه، هرگز نتوانسته بودم در سالم کردن، پیش دستى کنم، اگر از در ت. چیده و منتظر من است

  .بیرون وارد خانه مى شدم، به محض باز شدن در، صداى حسین بلند مى شد، سالم عزیزم، خسته نباشید
  
صبحها، بعد از نماز صبح دیگر .  هر وقت خودش از بیرون مى آمد، به محض باز کردن در، سالم مى کردو

بنابراین هر وقت چشم مى گشودم، مى دیدمش که کنارم روى تخت مشغول مطالعه است و با .  خوابیدنمى
 زد ی به ما می سری که گاهی مدت، تنها کسنیدر تمام ا.  کردی چشمان باز من، با لبخند سالم مدنید

م من به خانه مان،  هر وقت هدند،ی پرسی از ما نمی با تلفن احوالیپدر و مادرم، حت.  و گلرخ بودندلیسه
 حرف ر،ی گامی پی پدر و مادرم روی بار برانیالبته چند.  دادی جوابم را می تلفنری گامی زدم، پیزنگ م

 سهیل چک هایى را در حساب من، یگاهگاه.  دادندی نممی به تماس هایزده و سالم رسانده بودم اما جواب
لیال و شادى هم یکى .  این کار را مى کندمى خواباند که مى دانستم از طرف پدر است و از نگرانى

مى دانستم على، . دوبارى در نبود حسین به خانه ام آمده بودند، اما خانه کوچکمان مهمان دیگرى نداشت
 دخترى از همکالسهایش را عقد کرده بود و منتظر جور شدن ست،دوست حسین هم در شرف ازدواج ا

چند بار از حسین خواسته بودم، دوستش را . گى تشکیل بدهداوضاع و شرایطش بود تا عروسى بگیرد و زند
  :دعوت کند اما جوابش این بود

  
هر وقت خانمش رو آورد !  على تا وقتى مجردى مى گردد نمى آد اینجا، دوست نداره تو معذب بشى-

  .خونه اش، مى آن
  

 که بعد از عروسى تا یاد عروس و دامادهاى خانواده مان مى افتادم.  وقتها خیلى دلم مى گرفتگاهى
چند ماه به مهمانى هاى پاگشا دعوت مى شدند، خاله، عمه، عمو، دایى، همه دعوتشان مى کردند، یاد سهیل 
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 سن و سال و نسبت یبو گلرخ افتادم که تا دو، سه ماه بعد از جشن عروسى شان، افراد فامیل به ترت
بعد از عروسى، جشن .  خوش مى گذشتخویشى، به خانه هایشان دعوتشان مى کردند و چقدر بهشان

 مدعیون عروسى، با هدایاى متعدد به مهمانى مى ۀ مادر شوهر برگزار مى شد و همۀبزرگ پاتختى در خان
 کار بود و نه مهمانى پاگشا و رنه جشن عروسى د. اما براى من، تمام اینها فقط یک رویا بود. آمدند
گاهى درخلوت، بغضم مى ترکید و براى دل ! چى و هیچىهی! نه جهیز برونى و نه حنابندونى! پاتختى

خودم و غریبى و بى پناهى ام گریه مى کردم، اما با به یاد آوردن عشق و عالقه ام به حسین، دلتنگى از 
در افکارم غرق بودم که تماس دستان حسین روى . وجودم پر مى کشید و پر از امید و شادى مى شدم

  .صورتم، از جا پراندم
  
  .ایى عروسک؟ شام آماده است کج-
  

  : دختر بچه ها لب برچیدم و خودم را لوس کردممثل
  
   بازم ماکارونى؟-
  

 مامان جونم فقط همین غذا رو یاد گرفتم، البته صد مدل هم تخم ۀببخشید آقا، بنده خون:  خندیدحسین
  .مرغ بلدم بپزم که فکر نکنم تو خیلى خوشت بیاد

  
 نکن عزیزم، قول مى دم از فردا هر یتو رو خدا بداخالق: را در هوا چرخاند با ادایى زنانه دستانش بعد

  .چى تو بگى درست کنم
  

خم شدم و .  ام گرفت، چقدر من پررو بودم، به جاى اینکه حسین گله مند باشد من اعتراض مى کردمخنده
  .دستت درد نکنه، قول مى دم از فردا خودم غذا درست کنم: صورتش را بوسیدم

  
دستش را روى موهایم کشید . حسین چاى آورد و کنارم نشست. از شام، جلوى تلویزیون دراز کشیدم بعد

  تو درسات اشکال ندارى؟: و با مهربانى پرسید
  

 این دو تا برام …چرا، نظریه زبانها و معمارى کامپیوتر:  شدم و خودم را در میان بازوانش جا دادمبلند
  !شده کابوس

  
تا امتحانهات چیزى نمونده، بیا همین امشب با هم بخونیم : یون را خاموش کرد و گفت با کنترل تلویزحسین

  …تا خداى نکرده نیفتى
  

  !خیلى ممنون مى شم:  را دور گردنش حلقه کردمدستم
  

حسین بلوزش را در آورد .  شدیم و به اتاق خواب رفتیم، جزوه هایم را آوردم و روى تخت پهن کردمبلند
وع کرد از فصل اول نظریه زبانها، شمرده شمرده توضیح دادن، اما من دیگر تمرکزم را شر. و کنارم نشست

 اش نهیس.  وجود داشتسوختگىپشت شانه هایش آثار .  برهنه اش بودۀنگاهم به باال تن. از دست داده بودم
 یکردم نم ی میهر کار.  و زخم بودی سوختگی پر از جاشی بازوهای پوشاند، روی ماهی سیرا انبوه موها

  : کاغذ رها کردیسرانجام خودش متوجه شد و خودکار را رو. رمی برگنیتوانستم نگاهم را از حس
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   خانم مجد، حواس شما کجاست؟د،یببخش

  
  !یزدی ایتمام حواسم به شماست آقا:  لبخند جواب دادمبا
  

  … ای منه؟ دهنم ی که حواست به کجانهیمهم ا:  را پر کردنی صورت حسی اخنده
  

   که حواسم به توست، مگه نه؟نهی مهم است،ی مهم ننشیا:  اش گذاشتم و با ناز گفتمنهی سی را رومسر
  

 چراغ را خاموش کرد، با گری دست مرا نگه داشت و با دست دکی محکم در آغوشش فشارم داد، با نیحس
  … جزوه هام خراب شدنیحس: خجالت گفتم

  
  .ه من باشهحواست ب!  سرتیفدا: دمی نجواگونش را شنیصدا

  
 به دی پسر مظلوم و مقنی کردم که ای آشنا شده بودم، هرگز فکرش را هم نمنی که با حسی تمام مدتدر
 توجه به ی بنی کرد و حسی جزوه ام، سر و صدا میکاغذها.  باشدجانی همه پرشور و هنی امان،ی و انید

 بردم، مادر و پدرم و ادی را از میا هیتمام دلتنگ.  زبانم، مرا در آغوش گرفته بودی جزوات بیادهایفر
  . که به او داشتمیادی بود و عشق زنیتمام ذهن و فکر و وجودم فقط حس.  رفته بودندادی از لمیتمام فام

  
 حوصله از جا بلند یب.  رودی دانستم صبح زود سر کار میم.  کنارم نبودنی شدم، حسداری بی وقتصبح
جلوتر .  توجه ام را جلب کردتوری مانی رویکاغذ. دمیبود، پوش را که کف اتاق پراکنده میلباسها. شدم

  . بودنی حسیخط آشنا. رفتم و کاغذ را برداشتم
  
 توانستم مرتبشان کردم، اما ی که مییتا جا. دی مچاله شده، ببخشی کمکیجزوه ات .  مهتاب خانم، سالم«

 دارتی نماز بی براامدی دلم ن،یودصبح، خواب ب.  استاد دارمنیناراحت نباش، من جزوه کاملش را با هم
   »نیحس.  شده، نوش جاندهی چزی میکنم، بساط صبحانه رو

  
امروز کالس نداشتم و .  تعجب کردمیکم.  زنگ در بلند شدی ام را هنوز تمام نکرده بودم که صداصبحانه

  . را برداشتمفونی آی بود؟ گوشیپس ک.  دنبالم آمده باشدالیامکان نداشت ل
  
  ه؟ی ک-
  
  …مهتاب، منم: دیچی پی گلرخ در گوشیداص
  

 ی پشمی به تن و روسری و کوتاهی مشکیپالتو.  بعد، گلرخ داخل شدیلحظه ا.  در را باز کردمخوشحال
  :دمیبا خنده پرس. صورتش از سرما قرمز شده بود.  به سر داشتیو سرمه ا

  
  ؟ی آمدادهی پ-
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 شی رفت منهم آمدم پلیتا سه. ستی نی شما راهۀآره، از خونه ما تا خون:  اش را برداشتی روسرگلرخ
  …تو
  
   چه خبر؟،ی کردیخوب کار:  گذاشتمزی می روشی و جلوختمی رشی برای چایوانیل
  

  .می بودنای خونه مامان اشبی د،یچیه: دی کشیقی نفس عمگلرخ
  
  مامان من؟: دمی پرسجانی هبا
  
  . خاله طناز زنگ زدمی که ما اونجا بودیاتفاقا موقع.  آره، حالشون خوب بود-
  
   چطور بودن؟؟ی جد-
  

 دای فروشگاه کار پکی یخوب بودن، همه جا افتادن، خاله ات هم تو: دی را نوششی از چای جرعه اگلرخ
  . شهی هم درست منای داره کار مامانت انکهیکرده، مثل ا

  
  ؟یچ:  شدمزی خمی نمی جااز
  

  …هنوز که معلوم نشده:  گفتی فورگلرخ
  

 زنه، بابا ی به منم بگو، مامان که اصال باهام حرف نمی دونی میزیگلرخ تو رو خدا اگه چ: تم گفملتمسانه
 گه، آخه منم حق دارم ی نمیزی هم که چلی کند، سهی مختصر بسنده می سالم و احوالپرسکیهم که به 

  . هستنیبدونم پدر و مادرم در چه حال
  

 ی گفت از همون موقع که طناز رفته برای که مامان منطوریا:  گذاشت و گفتزی می را روی چاوانی لگلرخ
 دختر مجرد سخت کی انگار کار راحت تر شده، چون به ی تو ازدواج کردنکهیشما هم اقدام کرده، بعد از ا

  . خوان برنی که معلومه پدر و مادرت مینجوری ای دن، ولی و اقامت مزایو
  
  شه؟ی همیبرا:  گفتمی دلتنگبا
  

 گهی گذره که دی انقدر بهش خوش مای ره ی هر کس می دونم واهللا، ولینم: ه جا شد مبل جا بی روگلرخ
 معلوم نشده، ما هم که یزی کنه برگرده، حاال هم غصه نخور، هنوز چی از خجالت جرات نمای گرده یبرنم
  .میهست

  
در . رمیند، بگ از جانبم بودی را که منتظر تلنگرمی اشک های نتوانستم جلوگری از آنکه گلرخ رفت، دبعد

  :دیچی شادش در خانه پیصدا.  در را باز کردنی بودم که حسهیحال گر
  
  ؟یخونه ا!  سالم-
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 وارد اتاق خواب شد و با نیچند لحظه بعد حس.  ماندم، اصال حوصله نداشتمی تخت باقی دمر روهمانطور
  . من در آن حال با عجله جلو آمددنید
  
  ؟ی کنی مهی گری شده؟ چرا داری چ-
  

  :دی ندادم، خم شد و مرا به طرف خودش کشی من جوابیوقت
  
  …ی شده؟ نگرانم کردی چنم،ی ببای ب-
  
  … برن خارجشهی همی خوان برایمامان و بابام م:  هق هق جواب دادمبا
  
 نیعاقبت من آرام گرفتم و حس.  حرف، نوازشم کردی بنیحس.  افتادمهی به گرنی دوباره در آغوش حسو

   شده؟ی قطعگهی د؟یمطمئنحاال تو : دیپرس
  

  . رفته دنبال کاراشون هستی گفت خاله ام از وقتیگلرخ م: دمی را باال کشدماغم
  

 ی هر کسای برن، ثانستی اوال هنوز معلوم ن؟ی خوریخوب چرا غصه م:  را از صورتم کنار زدمی موهان،یحس
  .رنی بگمی خودشون تصمی زندگی خودشو داره، اونا هم حق دارن برایزندگ

  
  ! کس و کار بمونمی تنها و بنجای من هم اگه،یبله د:  گفتمظی غبا
  

  ؟ی داری پشت و پناه همه خداس، انقدر ناراحت نشو، حاال راه حلزم،یعز: دی صورتم را بوسنیحس
  

  : گفتانهی دلجونیحس.  تکان دادم،ی را به عالمت منفسرم
  
 بعدش هم من بهت قول ،یستیدرها هم تنها ن مونه، اونقی منجای هم الیسه.  خوب پس انقدر حرص نخور-
  ! گردنی آرن بدون شماها، اونجا بمونن، برمی دم مادر و پدرت طاقت نمیم
  
 ی هم منی همیاصال برا.  محاله برگردهگهیمامان من عاشق خارج رفتنه، اگه بره، د:  گفتمی ناراحتبا

  .کنه ی خارج زندگادیخواست من زن پسر دوستش بشم، که راحت بتونه ب
  

  ؟یمونیحاال پش:  تکان داد و گفتی سرنیحس
  
من اگه دوست داشتم برم خارج که واسه ! وانهیچرت و پرت نگو، د:  بالش برداشتم و به طرفش انداختمکی

  !حاال هم همه باهام قهرن. دمی کشی نمبتیخاطر تو انقدر مص
  

  :دیچیکنار گوشم پ آرامش یصدا.  انداخت و محکم در آغوشم گرفتی بالش را به طرفنیحس
  
  .یدی کشی سختنقدری قربونت برم که به خاطر من، ای اله-
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  .ی شام درست کردن در برری و از زی منو گول بزنی تونی حرفها نمنیبا ا:  گفتمیفور
  

  . شهیچشم، اطاعت م:  بلند شدنی حسۀ قهقهیصدا
  

  . و دلم آرام گرفتستمی نمانی به آشپزخانه رفت، با خودم فکر کردم اصال از انتخابم پشنی حسیوقت
  

    )39فصل (  
  
بشقابها را جلویشان گذاشتم و ظرف پر از شیرینی را .  لیال و شادی که روی مبلها نشسته بودند لبخند زدمبه

  .بچه ها خودتون بردارید تعارف نکنید : روی میز قرار دادم و گفتم 
  

   خم و راست نمی شی ؟نکنه خبری شده که زیاد:  با لبخندی معنی دار گفت لیال
  

  …نه خیر هیچ خبری نیست به جز :  جواب دادم فوری
  

  !تنبلی :  بقیه جمله ام را ادامه داد شادی
  

 به کمک حسین که علی رغم تمام شیطنت ها و بازیگوشی های من تمام دروس را برایم توضیح داده و من
شادی و لیال را دعوت کرده . شته بودم مسایلش را حل کرده بود امتحانهایم را با موفقیت پشت سر گذا

  .بودم تا کمی بگو و بخند داشته باشیم و خستگی امتحانات را از تن بدر کنیم
  

راستی تو چرا هیچوقت با مهرداد خونه ما نمی آی :  چای زا مقابل دوستانم گرفتم و رو به لیال گفتم سینی
  .من هم هی می گم بهشون می گم ؟ حسین هر دفعه می گه دعوت کن یک شب شام بیان پیش ما 

  
راستش خودم هم خیلی دلم می خواد با دوستانم رفت و آمد داشته باشم :  شانه ای باال انداخت و گفت لیال

  .اما خیلی از رفت و آمد خوشش نمی آد
  

چه می دونم ؟ می گه دوست نداره ه جا می ره : آخه چرا ؟ صورت لیال در هم رفت :  متعجب پرسید شادی
  !ه با ترحم به من نگاه کنن و در گوش هم پچ پچ کنن زنه چقدر جوون تر از مرده است هم
  

  خوب بچه ها ثبت نام کیه ؟:  تکان دادم و برای اینکه موضوع صحبت رو عوض کنم گفتم سری
  

معلومه خیلی بهت خوش می گذره ها اصال به در و دیوار دانشگاه نگاه نمی کنی :  ابرو باال انداخت شادی
  !ببینی دنیا دست کیه 

  
البته ده صبح اگه : شادی خندید . فردا ساعت ده صبح نوبت ثبت نام ماست:  جرعه ای از چای نوشید لیال

  .بیای همه کدها طبق معمول پر شده این پیش ثبت نام و قرتی بازی ها به درد عمه شون می خوره 
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لی خوبی از کار درآمده بود و من راضی مشغول ناهار خی.  بچه ها رفتند هوا رو به تاریکی می رفت وقتی
آخرین ظرف را آب . کم کم به کارهای خانه عادت و در آشپزی مهارت کسب می کردم. شستن ظرفها بودم

  :دستکش ها را در آوردم و گوشی آیفون را برداشتم . می کشیدم که زنگ زدند
  
   کیه ؟-
  

  !آقا گرگه :  سهیل بلند شد صدای
  
  . سهیل خوش آمدی : خنده گفتم با
  

سهیل با خنده پرسید . چای و شیرینی آوردم و نشستم.  ای بعد سهیل و گلرخ روی مبلها نشسته بودند لحظه
  حسین کجاست؟: 
  
  .می مونه اضافه کاری ولی االن سر و کله اش پیدا می شه .  مدتیه عصرها دیر می آد -
  

  .ه می شه بگو انقدر پول پارو نکنه خست:  شیرینی برداشت سهیل
  
  .گلرخ جون شیرینی هاش تازه است بردار :  گلرخ نگاه کردم و گفتم به
  

  از مامان اینا چه خبر ؟:  از سهیل پرسیدم بعد
  

  .هیچی دیشب اونجا بودیم مامان زانوی غم بغل کرده بود:  با دهان پر از شیرینی گفت سهیل
  

  چرا ؟:  پرسیدم هراسان
  

 سهیل کرد یعنی حرف نزن اما من متوجه اشاره اش شدم و سهیل نشد با بی  پنهان از من اشاره ای بهگلرخ
  …چه می دونم انگار پسر دوستش در تصادف مرده : قیدی گفت 

  
  راستی مهتاب امتحانات خوب شد ؟:  با صدای بلند گفت گلرخ

  
  : دانستم که می خواهد حواس من را پرت کند بی توجه به سوالش پرسیدممی

  
  ؟ کدوم دوستش -
  

  …نازی . چه می دونم همون که تو عروسی ما هم آمده بود:  شانه ای باال انداخت سهیل
  

  …نازی ؟:  پرسیدم ناباورانه
  

   یعنی کوروش مرده ؟…نازی ؟ : دوباره پرسیدم .  برایم قابل هضم نبود اصال
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  !خودشه ! آهان :  دستش را تکان داد سهیل
  

  آخه چرا ؟:  در چشمانم جمع شد اشک
  
  …انگار تصادف کرده و سر ضرب زحمتو کم کرده :  خرده شیرینی را از لباسش تکاند هیلس
  

  !سهیل بس کن :  غرید گلرخ
  

  گلی راست می گه ؟:  به گلرخ کردم رو
  

امریکا تصادف کرده و به بیمارستان هم . آره طفلک خیلی جوون بود :  غمگین سرش را تکان داد گلرخ
  .ال قراره نازی خانوم برگرده ایراننرسیده بین راه فوت شده حا

  
دلم برای کوروش خیلی سوخت در همان . چقدر ناراحت بودم .  پشت دست اشک هایم را پاک کردم با

چند دیدار متوجه شده بودم که پسر مودب و متینی است و با اینکه پیشنهاد ازدواجش را رد کردم برایم 
  :بی اختیار گفتم . محترم بود

  
می گفت حسین رفتنی است و حوصله نداره .  ببینید مامان اصرار داشت من زن کوروش بشم کار دنیا رو-

چند سال دیگه با دوتا بچه بیوه و بی سرپرست برگردم خونه حاال ببین که داماد منتخب مامان چه زود 
و  می کردم ؟ تسهمراه جناب عزرائیل رفته اگه من زن کوروش بودم چه می کرد ؟ خودم چه خاکی بر 

  !مملکت غریب یک زن تنها و بیوه 
  

هیچکس از تقدیر خبر نداره به قول تو این کوروش سالم : گلرخ با بغض گفت .  خیره خیره نگاهم کردسهیل
انشااله که حسین آقا عمر درازی داشته باشه و تو و بچه های آیندتون . و سالمت بود اینطوری از بین رفت

  .دسالهای سال زیر سایه اش زندگی کنی
  

  گلی تو سخنرانی هم بلد بودی من خبر نداشتم ؟:  لحظه ای ساکت بودیم بعد سهیل با خنده گفت چند
  

وقتی چشمش به کفش های جدید افتاد با صدای بلند .  در حال خنده بودیم که حسین در را باز کردهمه
  .سالم یا اهللا : گفت 

  
  .سالم از ماست :  بلند شد و به طرفش رفت سهیل

  
   سالم و احوالپرسی بودند که گلرخ با خنده گفت کمشغول

  
شما خودتون . در من تاثیر نداره من نمی تونم روسری رو سرم نگه دارم › یا اهللا ‹  سالم حسین آقا -

  .ببخشید
  

سالم گلرخ خانم خیلی خوش آمدید این حرفها رو نزنید شما جای :  لبخندی زد و سر به زیر گفت حسین
  .ای راحتی خودتون عرض کردم وگرنه قصد جسارت نداشتمخواهر من هستید بر
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خود حسین به آشپزخانه آمد و شروع به تکه تکه کردن گوشت .  اصرار حسین سهیل و گلرخ شام ماندندبه

  جوجه کباب بده ؟: می خوا چی درست کنی ؟ حسین سری تکان داد : با خنده گفتم . مرغها کرد
  
  . می کنم نه خیلی هم خوبه ولی خودم درست-
  

  .نه تو از صبح کار کردی خسته شدی حاال نوبت منه :  خیلی جدی جواب داد حسین
  
  … خوب تو هم از صبح سرکار بودی -
  
  . نه فرق می کنه کمک به تو برای من تفریحه تو برو بشین بده مهمون تنها بمونه -
  

  : شب موقع خداحافظی سهیل با خنده رو به حسین کرد آخر
  
  !بکشی **** ر زن ذلیل نباش باید گربه رو دم  حسین انقد-
  

  …ببین این االن کشته شده :  به گلرخ اشاره کرد و گفت بعد
  

  .بس کن سهیل جرات داشته باش و بگو زن ذلیلی من حداقل جراتشو دارم:  خندید حسین
  

  ! فوری گفت ک احسنت گلرخ
  

خجالت زده . تند شروع به شستن ظرفها کردحسین تند .  مهمانها رفتند خسته روی کاناپه ولو شدم وقتی
  .حسین بذار فردا خودم می شورم: گفتم 

  
  !نه عزیزم معلومه حسابی خسته شدی دستت درد نکنه :  از آشپزخانه بلند شد صدایش

  
بلند شدم و روی . وقتی بیدار شدم آفتاب از الی پرده روی مالفه ها افتاده بود.  کی خوابم بردنفهمیدم

حتما حسین مرا از . اصال یادم نبود دیشب چطور به رختوخاب آمده ام. حسین رفته بود. ستمتختخواب نش
ناگهان یادم افتا .  صبح بودهنزدیک ن. به ساعت باالی میز توالت نگاه کردم . روی کاناپه بلند کرده بود

تا قبل از آن . بودمهیچ فکری برای پرداختن شهریه ام نکده . آه از نهادم بلند شد. امروز ثبت نام دارم
اما حاال خجالت می کشیدم به حسین بگویم برای . همیشه یک شب قبل از ثبت نام از پدرم پول می گرفتم

دوباره کاغذی روی مانیتور .  رختخواب را مرتب کردمولباس پوشیدم . شهریه دانشگاه من پول بدهد 
  .جلو رفتم برش داشتم. نظرم را جلب کرد

  
  ›اگر کم آمد بهم زنگ بزن موفق باشی . شخوان آشپزخانه پول گذاشتم مهتاب جون روی پی‹
  
با خودم فکر کردم حتما برای خرج خانه پول گذاشته چون هر چند روز .  عجله به طرف آشپزخانه رفتم با

هنوز خرج خانه مان منظم نشده بود وقسمت اعظم حقوقش صرف . یک بار برایم مقداری پول می گذاشت
 و یک بسته دیاما روی پیشخوان یک بسته پانص. و پول آب و برق و گاز و تلفن می شدخورد و خوراک 
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پولها را با عجله درون کیفم گذاشتم و به طرف در هجوم بردم تا جلوی دانشگاه در . دویستی گذاشته بود
ر این فکر بودم که حسین ز کجا خبر داشت که من امروز ثبت نام دارم؟ خودم هم تا همین دیروز خب

شادی با دیدنم جلو آمد و گفت ک خسته نباشید شازده . وقتی رسیدم طبق معمول غلغله بود. نداشتم
  !خانوم 

  
  .خواب موندم:  خنده گفتم با
  

بیا من و لیال برت واحد برداشتیم شما فقط زحمت بکشید ! خواب به خواب بری :  با حرص جواب داد شادی
  .پول بریزید به حساب 

  
اما شادی ترم پیش مشروط . نمرات خوبی گرفته بودم و معدلم تقریبا به چهارده می رسید زحمات حسین با

. لیال برای من هم بیست واحد برداشته بود. شده بود و نمی توانست به اندازه من و لیال واحد بردارد
 دوری برگزار  در محلههایمانآزمایشگا. دوباره دو آزمایشگاه داشتم که از دیدنشان تنم به لرزه می افتاد

پول را به حساب واریز کردم و بعد از دادن فیش . می شد که رفت و آمدش بدون ماشین برایم سخت بود
برای شام مهمان داشت . لیال زودتر رفته بود. به دانشگاه و گرفتن برنامه کالسها به طرف خانه راه افتادم

نیاورده بود رفت و آمد بدون وسیله  هم ماشین شادی. وباید برای پخت و پز و خرید زودتر می رفت
منی که همیشه یا پدرم یا مادرم مرا این ور و آن ور می بردند یا ماشین زیر . شخصی برایم عذاب الیم بود

تا به خانه رسیدم . پای خودم بود حاال برایم سخت بود که برای هر مسیر چند ماشین سوار و پیاده شوم
منشی شرکت جواب . باید ازش تشکر می کردم.  حسین را گرفتم و شماره شرکتمگوشی تلفن را برداشت

  :داد 
  
  . بفرمایید -
  

  .با آقای ایزدی کار دارم :  کردم و گفتم سالم
  

  شما ؟:  نازکش در گوشم پیچید صدای
  

 دفعه همین سوال مسخره را می پرسید انگار به جای مغز پنیر در سرش ود که نمی توانست صدای مرا هر
  .من خانمش هستم: رد بی حوصله گفتم به یاد بسپا

  
  .…وشی :  لرزید صدایش

  
:  لحظه به دنگ دنگ موسیقی انتظارشان گوش دادم تا عاقبت کسی گوشی را برداشت با عجله گفتم چند

  …حسین؟ 
  

  …الم عرض شد خانم من اعتمادی هستم همکار قای ایزدی :  غریبه ای بلند شد صدای
  

  شون نیستند ؟خود:  در سینه فرو ریخت دلم
  
  … عرض شود کمی حالشون بد شد بردنشون بیمارستان البته نگران نباشید -
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  کجا ؟:  حرفش را قطع کردم هراسان

  
  … بیمارستان -
  
  ›وای خدای من یعنی چه شده ‹ .  محض شنیدن نام بیمارستان خداحافظی کردم و گوشی را گذاشتمبه
  

. ر جوانی نگران در سالن بیمارستان باال و پایین می رفتپس.  رسیدم حسین زیر ماسک اکسیژن بودوقتی
  :به محض اینکه متوجه شد من زن حسین هستم جلو آمد و با لحنی سوزناک گفت 

  
  . به خدا شرمنده ام همش تقصیر من احمق شد -
  

ود از صبح اعصابم خرد بود سیگار به سیگار روشن کردم و پشت سر هم د:  نگاهش کردم ادامه داد پرسشگر
خودم هم مکتوجه نبودم که اتاق رو دود گرفته آقای ایزدی هم بنده خدا انقدر کم رو و انسان . کردم 

یکو به .  نیستندافشونهستند که هیچ اعتراضی به من نکردند وقتی هم مشغول کار هستن زیاد متوجه اطر
  .ا خیلی شرمنده ام ما هم سریع رسوندیمشون اینجا به خد. سرفه افتادند و رنگ و روشون کبود شد

  
.  سری تکان دادم و زیر لب چیزی من من کردم… باید می گفتم ؟ همه که از وضع حسین خبر نداشتند چه

بلند شدم و جلو . از اتاق خارج شد . چند لحظه بعد دکتر احدی که حاال می دانستم دکتر حسین است
  آقای دکتر چی شده ؟: رفتم

  
  ش هستید ؟شما خواهر:  به من انداخت نگاهی

  
  . نه من زنش هستم-
  

این پسر وضع عادی نداری که عادی زندگی کنه خانم شما باید :  نگاهی غگین به من کرد و گفت دکتر
نذاری انقدر فعالیت کنه اون هم تو محیط های کثیف و آلوده این پسر نصف بیشتر ریه اش داچار فیبرز 

 خالص هم دچار ژنتو اکسی. نه به راحتی نفس بکشه شده از بین رفته دیسترس تنفسی داره یعنی نمی تو
  !!تنگی نفس می شه چه برسه به محیطهایی که پر از دود سیگار و انواع و اقسام محرک های شیمیاییه 

  
  : احدی هشدار دهنده ادامه داد دکتر

  
 تا بنده تشریف بیارید اتاق من.  خانم شما باید در مورد مشکل شوهرتون اطالعات دقیق داشته باشید-

  .خدمتتون عرض کنم
  

دکتر وارد اتاق ساده ای با یک میز و دو صندلی ساده شد بی حال روی یک .  و ناراحت دنبالش رفتم گیج
حسین : دکتر نفس عمیقی کشید و آهسته گفت . صندلی نشستم و با نگرانی به صورت جدی دکتر خیره شم 

 گاز خردل به دلیل ماهیت خاص خود و مکانیسم اثر .جزو شیمیایی هایی است که با گاز خردل آلوده شدن
.  سلولی عوارض شناخته شده ای داره یکی از این عوارض از بین رفتن ریه های شخص استdnaبر 

متاسفانه تا به حال هیچ درمان قطعی برای این ضایعه پیدا نشده تنها کاری که ما می توانیم بکنیم به 
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ولی .  کردن یا کند کردن و جلوگیری از پیشرفت این بیماری استکارگیری روشهای درمانی برای متوقف
در هیچ کجای دنیا درمان قطعی برای بیماران شیمیایی وجود نداره البته در کشورهای پیشرفته ای مثل 

  .آلمان و انگلیس باز امکانات بیشتری در اختیار افراد قرار می گیرد
  
  داره که حسین به این حال نیفته ؟یعنی هیچ دارویی وجود ن:  نگرانی پرسیدم با
  

برای این افراد تجویز می › بکومتازون‹ یا › بکوتاید‹ اسپری :  احدی سری تکان داد و غمگین گفت دکتر
شه که بیشتر برای پیشگیری از آن حالت خفقان تنفسی استفاده می شه که استفاده دراز مدتش عوارض 

البته در موارد پیشرفته از . ون موثرتر از بقیه داروهاستجانبی هم داره ولی ناچارا تجویز می کنیم چ
  …کورتن هم استفاده می شه 

  
  :وقتی دید منهم ساکتم آهسته گفت .  ساکت شد دکتر

  
 شما باید مراقب حسین باشید نباید زیاد فعالیت کنه نباید در محیطهای آلوده و با هوای کثیف تنفس کنه -

  .ته نشود و به سرفه نیفتدحتی االمکان باید کاری کرد که خس
  
  حاال باید چه کار کرد ؟:  بغض پرسیدم با
  

من چند ماه پیش هم به خودش گفتم باید بره خارج از کشور آلمان :  به طرف در اتاق می رفت گفت دکتر
  !انگلیس چه می دونم یک جایی که از پیشرفت ضایعات جلوگیری کنن 

  
  .هش کردم که در پشت در ناپدید شدآنقدر نگا.  گیجی به دکتر خیره ماندمبا
  

    )40فصل (  
  
. چند هفته از مرخص شدنش مى گذشت. بغض گلویم را فشار مى داد.  بحث با حسین خسته شده بودماز

هر چه به حسین اصرار مى کردم، پولهایى که پس . روزهاى پایانى سال بود و دل من حسابى گرفته بود
هر دو پایش را در .  ادامه معالجاتش کند، گوش به حرفم نمى دادانداز کرده صرف مخارج خارج رفتن و

گندم هایى را که جوانه زده بود، خشک و تشنه .  کفش کرده بود که نمى خواد برود و مرا تنها بگذاردکی
کالس هایم تعطیل شده و قرار بود بعد از تعطیالت . حوصله هیچ کارى را نداشتم. گوشه اى رها کرده بودم

عید، تنها مى ماندم و از .  به شمال بروندگلرخپدر و مادرم قرار بود همراه سهیل و . ر گرفته شودعید از س
شب چهارشنبه سورى، سر و صداى ترقه و . آخرین سه شنبه سال بود. حاال زانوى غم به بغل گرفته بودم
 زیر بالش کردم، بى توجه به زنگ، سرم را. صداى زنگ تلفن بلند شد. بمب لحظه اى آرامم نمى گذاشت

چه :  را دراز کردم و گوشى را برداشتم، صداى سهیل بلند شددستمعاقبت . اما صداى زنگ قطع نمى شد
  !عجب گوشى رو برداشتى

  
  چطورى؟ گلرخ خوبه؟:  گفتمکسل

  
   آره، همه خوبن، حسین آمده؟-
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   نه هنوز نیامده، کارش داشتى؟-
  
  .آتیش بپریم مى خواستم بیام دنبالتون، بریم از روى -
  

  خونه مامان اینا نمى رید؟. خیلى ممنون شما برید:  حوصله گفتمبى
  

  .شاید شام بریم اونجا، خوب شما هم بیاین:  فکرى کرد و گفتسهیل
  

  مامان جواب تلفن منو نمى ده، حاال بى دعوت برم اونجا؟:  زدمپوزخند
  

 شده بود اما دلم کیهوا تار. مه زدمخداحافظى کردیم و من دوباره روى تخت چمبات.  حرفى نزدسهیل
نمى دانم . دلم خیلى گرفته بود و براى حسین و آینده اش شور مى زد. نمى خواست چراغ روشن کنم

  ست؟ی خونه نیسالم، کس:  بلند شدنی حسیصدا. چقدر گذشته بود که در آپارتمان باز شد
  

 در نگاهم ۀحسین از آستان. روشن شدلحظه اى بعد، چراغ اتاق . از دستش ناراحت بودم.  ندادمجواب
  چرا چراغو روشن نکردى؟: کرد

  
  .دلم نمى خواست:  جواب دادمناراحت

  
  بداخالق خانوم، چرا ناراحتى؟:  را گوشه اى گذاشت و روى تخت کنارم نشستکیفش

  
  اصال به حرف… دندهکیلجباز، ! همه اش تقصیر توست:  هایم بى اختیار روى گونه هایم روان شداشک

  !گوش نمى دى
  

  :صدایش مهربان بلند شد. روى گونه هایش موقع خنده، چال مى افتاد و دل مرا مى لرزاند.  خندیدحسین
  
 تو هنوز درگیر حرفهاى دکتر احدى هستى؟ بابا نگران نباش، اگه من به حرف اون گوش مى دادم، االن -

یمیایى هستم، این دکتر احدى هى مى تو بیمارستان بودم، از همون موقع که متوجه شدم آلوده مواد ش
 انقدر ناراحت هتاب، ول کن م…گفت تو باید بسترى بشى، باید اعزام بشى خارج، باید بخوابى عملت کنن،

  .نباش، هیچى نمى شه، من هم هیچ جا نمى روم
  
  …تمام طالهام رو مى فروشم:  گریه گفتمبا
  

  .ش کنم دستش را زیر چانه ام گذاشت و وادارم کرد نگاهحسین
  
بحث پولش نیست، من بیمه هستم، هزینه اعزام به خارج و بیمارستان و همه چیز رو هم بنیاد !  عروسک-

تامین مى کنه، موضوع اینه که به نظر خودم حالم خوبه، تو کنارم هستى و همین بهترین دارو براى منه، 
  دلم نمى خواد از کنار تو جنب بخورم، فهمیدى؟
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  !اگه بداخالقى کنى خبر خوب رو بهت نمى دم ها: رد و با خنده ادامه داد لباسش را در آوبعد
  
  چه خبرى؟:  دستمال اشک هایم را پاک کردمبا
  

. پاکت را گرفتم، کارت زیبایى درونش بود.  کیفش را باز کرد و پاکت سفید رنگى به طرفم دراز کردحسین
کارت را بستم و بى . وسى على و سحر بودکارت دعوت به عر. داخل کارت چند جمله زیبا نوشته بودند

  این خبر خوبت بود؟: حوصله روى تخت انداختم
  
  . آره، اگه مى دونستى چقدر نگران ازدواج نکردن على بودم، درک مى کردى-
  

صدایش را مى شنیدم که با . حسین به طرف آیفون دوید.  را صداى ممتد زنگ در، قطع کردصحبتمان
  .کسى صحبت مى کرد

  
  !یا على. خوب بیا باال، باشه بهش مى گم. م، قربونت، آره تازه آمدم سال-
  

  .آمده دنبالمون بریم آتیش بازى. مهتاب، برادرت بود:  به اتاق برگشتبعد
  
  .من نمى آم:  حرص گفتمبا
  

از زندگى ات باید استفاده کنى، قدر این فرصت ها را . پاشو، عزیزم:  خم شد و گونه هایم را بوسیدحسین
  .اید دونستب

  
  مگه تو مى خواى برى پایین؟:  نگاهش کردممتعجب

  
  خوب آره، مگه تو نمى آى؟:  بلوزش را پوشیدحسین

  
تو بى خود مى کنى، یادت رفته دکتر احدى چى گفت؟ حاال مى :  گرگ زخمى به طرفش هجوم بردممثل

  لى افتادى؟خواى برى توى بوى دود و هوایى که پر از خاکستره؟ ال یادت رفت به چه حا
  

  : دستانم را گرفت و به طرف لبانش بردحسین
  
 تبارک اهللا احسن الخالقین، این چشمها چه رنگى ان آخر؟ تو مى دونى که با این قیافه منو دیوونه مى -

کنى؟ ابروهاتو انگار با قلم مو نقاشى کردن، ولى چشماى درشتتو با چه رنگى، رنگ زدن؟ کدوم دستى 
 اون دماغ کرده؟به طرف باال کشیده؟ اون لبهاى کوچولو و سرخ رو کى قرمز گوشه هاى چشمات رو 

  خوشگلت رو کى انقدر ظریف و متناسب، طراحى کرده؟ هان؟
  

  … اگه برى پایین…حسین، به همون خدایى که مى پرستى قسم، اگه برى پایین:  پر از اشک شدچشمانم
  

  !ى آد چه تهدیدى مى خواستى بکنىببین خدا چه قدر بخشنده است؟ یادت نم:  خندیدحسین
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: حسین با عجله رفت، صدایش را مى شنیدم. صداى زنگ پى در پى بلند شد.  اشک هایم سرازیر شددوباره
  !االن مى آییم، مهتاب هنوز آماده نیست، خوب بفرمائید تو، باشه، چشم

  
مى دم فقط یک گوشه عزیزم، حیف اون چشمها نیست؟ باشه، من قول :  دلجویانه اش را شنیدمصداى

  .سهیل اینا پایین منتظرن، زشته! وایستم و نگاه کنم، قول مردونه
  
تهدید . حسین دم در ورودى منتظر ایستاده بود.  بى میلى لباس پوشیدم و روسرى ام را محکم گره زدمبا

  .زود هم برمى گردیم! قول دادى ها: گرانه گفتم
  

  !تاطاع:  دستش را باال برد و محکم گفتحسین
  

 آتش گرد آمده و از یگله به گله آتش روشن کرده بودند، جوانها دور توده ها.  کوچه قیامت بودتوى
سر و . پسر بچه ها، گاهى ترقه اى داخل آتش مى انداختند و فورى در مى رفتند. رویش مى پریدند

  : گفتصورت گلرخ قرمز شده بود، با دیدنم. صداى انفجار بمب هاى دست سازشان به راه بود
  
  . بابا تو کجایى، سرخى آتیش تموم شد-
  
  : سهیل اشاره کردم نزدیک بیاید وقتى جلویم ایستاد گفتمبه
  
  …دکتر قدغن کرده!  سهیل، حسین دستت سپرده، نذارى بیاد جلوى آتیش ها-
  

  .انشب هم شام بریم رستور. خیالت راحت باشه، تو با گلى برین از رو آتیش بپرین:  سرى تکان دادسهیل
  

  مگه نمى رى خونه مامان؟:  پرسیدممتعجب
  

  .دلم نیامد تو رو تنها بذارم:  خندیدسهیل
  

  :صداى حسین از پشت سر بلند شد.  پا بلند شدم و صورتش را بوسیدمروى
  
   به به، برادر و خواهر، چه توطئه اى کردین؟-
  

  …تو پیش سهیل بمون:  به طرفش، آهسته گفتمبرگشتم
  

  پس بنده رو دست داداشتون سپردید، بله؟! آهان:  انداخت ابرویى باالحسین
  

  . که راحت از دست بدماوردمیمن تو رو آسون به دست ن:  را گرفتم، با خنده گفتمدستش
  

  !عاشـــقتم:  کنار گوشم بلند شدنی حسیصدا
  
  … پس حرفمو گوش کن-
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  . دو، سهک،ی: می بلند شمردیبا صدا و میدست هم را گرفت.  به دنبال گلرخ به طرف آتش ها راه افتادمبعد

  
  :می زدادی در همان حال فرم،یدی آتش پرۀ سه تودی از روهمزمان

  
  . من از توی تو از من، زردی سرخ-
  

 که در کفشش رفته بود، ی رفت تا سنگ کوچکی گلرخ به کنارم،یدی آتش گرفته رسۀ بوتنی به آخریوقت
 کی کنارم آمد و یپسر کوچک.  دراز کردمشیرف شعله ها و دستانم را به طستادمیکنار آتش ا. درآورد

  : شده بودیسر و صداها کنار گوشم قاط.  مانند درون آتش انداخت و با عجله رفتی اسپریقوط
  
  . ها، گاز فندک انداختهی عجب خر-
  
  …نطرفی اای خانوم خانوم ب-
  
  .می ول کن بابا، بذار بخند-
  

  ! برو عقبمهتاب: دمی را شنلی سهادی فری صدابعد
  

  چرا؟: دستم را بلند کردم.  کردمنگاهش
  

 که خودش را به طرف من انداخت و مثل کودک دمی را دنی حسل،ی سهادی بعد، همزمان با فری الحظه
 ی با صدانی حسی زهراای ادیفر.  رو پرت کردادهی در آغوشم گرفت و محکم خودش را به طرف پیخردسال

 که نیبا تعجب به حس.  و شن و ماسه به هوا برخواستزهیرتم سنگ رکنار صو. دیچی انفجار درهم پبیمه
 برخاست و دست نیحس.  گفتی و ناسزا مدی کشی مادی بلند فری با صدالیسه.  نگاه کردمخت،ی ریاشک م

  :دی لرزان جلو دوی و لباندهیگلرخ با رنگ پر. مرا هم گرفت تا بلند شوم
  
   تون نشد؟یزی چ-
  

 ی گاز فندک را درون آتش انداخته بود، دعوا می که قوطی با پسرلیسه. ادم و مبهوت سر تکان دمات
 دستانش گرفته انی نشسته بود و سرش را در می خانه ای پله های رونیبه اطرافم نگاه کردم، حس. کرد
  … من حالم خوبهن،یحس:  صورتش گذاشتمیجلو رفتم و دستم را رو. بود

  
  : گرفته گفتییبا صدا.  اشک بودسیش خصورت.  را باال گرفت و نگاهم کردسرش

  
  . خدا رو شکر-
  

   هان؟،یدیتو چرا انقدر ترس:  نشستمنی زمی روکنارش
  

  .ی شدی نکرده کور می خورد، خدای ها به چشمت مزهی از سنگ ریکیاگه :  با هق هق آشکار گفتنیحس
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  ؟ی نشده، چرا انقدر ناراحتیحاال که طور:  گفتمیفور

  
  : شد، گفتی مدهی شنی که به سختیی را پاک کرد و با صداشیشک ها با پشت دست انیحس

  
  . رضا افتادم، فکر کردم تو جبهه امادی لحظه کی -
  
 اش بوده که یمی از دوستان صمیکی دانستم که رضا یم» . چقدر بهش سخت گذشته بود! طفلک من!  آه«

 بذار زم،ی کن عزهیگر: فتم و گفتم دستم گرانیدستش را م.  چشمانش جان داده بودی انفجار جلوکیدر 
  .یسبک بش

  
 دگانشی اشک از دلی ام گذاشت و سنهی سی سرش را روگرانی درهی بعد، بدون خجالت از نگاه خی الحظه

  .روان شد
  

    )41فصل (  
  
 قرار من که در خانه ی خودش بود به جز دل بی سر جازیهمه چ.  کوچکمان نگاه کردم نی سفره هفت سبه

 همراه لی گرفته بود سهبیدلم عج.  کردم که مشغول خواندن قرآن بودننگاهیبه حس.  کرد یر م ام سیپدر
 خواست هر چه ی مم که دلشی ÷یبر عکس سالها.  حرکت کرده بودند الیپدر و مادرم شب قبل به طرف و

 خانه دی با ومی بروستی نیی سال جالی دانستم بعد از تحوی نداشتم چون می عجله اچی شود هلیزودتر تحو
.  شدینیرینگاهم متوجه ظرف ش.  کردمی بود نوازش مدهی خرنی که حسیباسر انگشت سبزه کوچک. میبمان

در افکار ناراحتم غرق . دیای بدمانی بازدی که کسمی نبود برویی بودم جادهی خری کی براینیری شنهمهیا
منهم .  محکم در آغوشم گرفت قرآن را بست ونیحس.  حلول سال نو را اعالم کردونیزیبودم که تلو

  : گفت ی با مهرباننیحس . دمیصورتش را بوس
  
   .زمی مبارک باشه عزدتی ع-
  
  . تو هم مبارک دیع:  بغض گفتم با
  

   .می برمی ا ندارچیه:  گفتم نیرو به حس.  خنده ام گرفت بعد
  

  : را به دستم داد و گفت یجعبه کوچک و کادو شده ا . دی اما نخندنیحس
  
  . شد دای ÷یی جادیه نکن شا عجل-
  

اما آنقدر بزرگ بود که . ردی کهنه دستش بگفی آن کی بودم تا به جادهی خربای زفی ککی شی برامنهم
 نی را برداشتم و به طرف حسفی کیشت صندل÷خم شدم و از  . چمی÷نتوانسته بودم کاغذ کادو دورش ب

  ! تو یدی عنهمیا: گرفتم 
  



   مهتاب  و مهر     
  

goldjar@  
 

236

 ی حکاکزی گردن آوکی طال با فی ظرری زنجکی. ه کوچک را باز کردمجعب.  شدیر از شاد ÷صصصورتش
   گفتم کجانیبا ه.  حک شده بودکادی و ان هی آشی کهخ روبای زیلیشده خ

  
  !چقدر خوشگله  .. ی وا-
  

  .چقدر خوشحالم که خوشت آمده بذار برات ببندمش :  جواب داد ی با مهرباننیحس
  

 بخرم یکی خواستم ی هم ممنون اتفاقا خودم مکتی شفیاز ک: و گفت  دی را بست صورتم را بوسری زنجیوقت
  . کهنه شده بودیلی خگهی دیکیاون 

  
  : به خودم آمدم نی حسی نگاه کردم بعد با صداونیزی لحظه بعد به برنامه تلوچند

  
   ؟ی به پدر و مادرت زنگ بزنی خوای مهتاب نم-
  
   ؟ی چی برا-
  
  .اونها بزرگتر تو هستن  باالخره ی بگکی رو تبردی خوب ع-
  
  . زنه یمادرم که با من حرف نم:  بغض گفتم با
  

 و گلرخ هم لیبه سه . ی خودتو انجام بدفهی وظدی تو بازمی نداره عزیبیع:  دستم را نوازش کرد نیحس
   .ی بگو زشته اگه زنگ نزنکیتبر

  
 دنیبا شن.  را برداشت ی گوشلیه گذشت تا سیچند لحظه ا.  را گرفتمالی را کنار گذاشتم و شماره ودیترد

  . مبارک دتی عزمیسالم عز:  گفت ی با خوشحالمیصدا
  

  ! مهتاب است دییایب:  بلند شد شی صدابعد
  

 هم با گلرخ صحبت کرد و ی صحبت کرد چند لحظه الی با سهنی صحبت کردم بعد حسلی با سهقهی دقچند
  بابا هست ؟ : دمی گفتم و پرسکی را تبردی را به من داد به گلرخ عیگوش

  
  …! دستت ی گوش…آره :  من من کرد گلرخ

  
   مبارکدتیمهتاب ع : دیچی مقتدر و مهربان در گوشم پشهیدرم مثل هم ÷یصدا

  
 را ی مبل نشسته بود نگاه کردم چند لحظه با پدرم صحبت کردم بعد از او خواستم گوشی که رونی حسبه

  : گفت  سکوت شد بعد پدرمیبه مامان بدهد چند لحظه ا
  
   مهناز رفته حمام-
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   خواد با من صحبت کنه ؟ی نمایرفته حمام :  بغض گفتم با
  

 خدا رو شکر کنه که من زن کوروش دی و بگدی بگکیاز قول من بهش تبر:  نزد گفتم ی پدرم حرفیوقت
  . زخم دلش بودماهینشدم وگرنه االن با لباس س

  
  .افظ خداح:  منتظر جواب پدرم باشم گفتم نکهی ابدون

  
من .  نزدی جلو آمد و بغلم کرد حرفنیحس.  افتادم هی طاقت گریب. دمی تلفن کوبی را محکم روی گوشو

  : ناراحت گفت نی آرام گرفتم حسیوقت.  کردمهی گریهم حساب
  
کاش .  شه ی قلبم پاره پاره میزی ری اشک مینطوری ای وقتی من باعث شدم تو از خونواده ات جدا بش-

  . همه رنج و عذاب برات نشمنی تا باعث امتدی دیاصال نم
  

 کی رونی بمی تموم شد پاشو خودو جمع و جور کن بری هندلمی خوب فیلیخ:  و گفتم دمی را باال کشدماغم
  .می بزنیقدم

  
  .چشم:  به خنده افتاد نیحس

  
 ی های دوباره به محله کودکی علی شرکت در مراسم عروسی گذشته بود که برادی از سال جدی روزچند
 اصرار نی شناختم اما حسی را نمچکسی بروم چون هی خواست به عروسی دلم نمیلیخ. ا گذاشتم ÷نیحس

 ی گرفتم علمیمسرانجام تص.  را بشناسم ی و رضا آشنا شوم و زن علی تاب ا مادران علمیایداشت من هم ب
 هیهمسا.  ماندمیتنها م دی از شب گذشته بایاس÷ تا نصورتی اری برم چون در غنی همراه حسلمیرغم م

  دمی ترسیی همه مسافرت رفته بودند و من در آن خانه از تنهامانیها
  
 : دمینگاه کردم و مستاصل پرس.  کردی را مرتب ملشی و سبشی ریی دستشونهی آی که داشت جلونی حسبه

   بپوشم؟یآخه من چ
  

 یلی که خدهی اون لباس سف بپوش مثالی دوست داریهرچ:  به من انداخت و گفت ی نگاهنهی در آنیحس
  . آد یبهت م

  
  ! بازه قهی یلی اون که خیول : دمی در هم کشچهره

  
   ؟زمی داره عزیچه اشکال:  لبخند زد نیحس

  
   نداره ؟ی از نظر تو اشکالیعنی:  گفتم ناباورانه

  
  .نه مجلس زنانه از مردانه جداست:  تکان داد یسر

  
 کی و پکی هم طبق مد و شیلی محجبه خی بهت بگم که زنها: زنم ادامه داد ی نمی من حرفدی دیوقت

  هستن
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 فردا اگر ی ولقهی داره نه نی پوشم که نه آستی رو مدهی خوب همون سفیلیخ:  نگاهش کردم ناباورانهذ

  ! ها یشت سرم صفحه گذاشتن گله نکن÷همه 
  

 ی بود حسابسی خمی موهایوقت. ختمی رمی شانه های بود روسی را که هنوز خمی و موهادمیوش÷ لباس بعد
 زی کوچک می صندلیبعد رو.  خشک شودی فر فری زدم تا همانطورمی به موهارای کتیکم.  شدی میفرفر

 ی ازدواج ماز بود که بعد یی جانی اولنی کردن اشیتوالتم نشستم و شروع کردم با صبر و حوصله آرا
 کارم یوقت.  کرده بودریی زن جوان تغکیه  را برداشته بودم حالت بچگانه صورتم بمی ابروهاانیم. رفتم

  خوبه ؟:  کرد لبخند زدم ی که از استانه در نگاه منیتمام شد به حس
  

 عروس بدبخت رو کلی صورت و هنی تو با ای شدی گفت عالنی نگاه کرد و با تحسمی با دقت سر تا پانیحس
   !ی اندازیاز سکه م

  
 نی راه حسانیدر م. واست تا مار ا به خانه دوستش ببرد خی با تلفن تاکسنی حسمی هردو آماده شدیوقت

و نخواستم با حرف زدن او .  خاطراتش افتاده استادی به ی آن کوچه هادنی دانستم با دیم . ودیساکت 
با . رداخت÷ه اش را ی گفت نگه دارد و کرای به راننده تاکسنیسرانجام حس. آورمرونیرا از افکارش ب

 در قهوه یجلو.  شدمرهی خمی بودستادهی اشی که جلوی و دو طبقه ایمیخانه قد شدم و به ادهی ÷ینگران
 زهای کنار هم می های کوچک پر از صندلاطیح.  بودندددهی کشی رنگی از چراغهای اسهی که باز بود ریا

 به من کرد و ی اشاره نیحس.  بود که از هم مجزا نشده بود یخانه دو طبقه ا.  بودشانی کوچک جلوی
  :گفت 

  
   خانمها باال هستند-
  

دو دل و هراسان از .  بودمش گام برداشتدهی که در هنگام عقد خودمان در محضر دی به سمت پدر علبعد
 ستادهی در ای جلویزن به نسبت جوان.  زدی موج متیدو اتاق تو در تو و بزرگ از جمع. له ها باال رفتم ÷

با لبخند به .  داشتیظی غلشی کرده و صورتش آرا درستشی داشت موهای ادهیقد بلند و صورت کش. بود
  .دیخوش امد: من نگاه کرد و گفت 

  
  ! آقا نی گم من مهتاب هستم زن حسی مکیتبر:  زور لبخند زدم به
  

   :دی گرت جلو آمد و دو طرف صورت مرا بوسی از مهربانی زن رنگنگاه
  
  … یمن مرجان هستم خواهر عل. باشن قهی آمد انقدر خوش سلی آقا نمنی هزار اهللا اکبر به حسی وا-
  

  . آقا آمدننی خانم حسدییای ب…حاج خانوم حاج خانوم :  سرش را داخل برد و داد زد بعد
  

  .دیی بفرمادیقدم بر چشم گذاشت:  رو به من گفت بعد
  

 زد از تعجب خشکم.  بودنددهی باز پوشقهی کوتاه و یی شدم و به زنان مهمان نگاه انداختم همه لباسهاداخل
 رنگ و مش شده ی شده و موهاشیصورتها همه بهدقت آرا.  به گوش و دست و گردن داشتندیادیطال و ز
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 کی مرجان داخل دنبالبه .  کردی فرق مییای با تصوراتم دندمی دی که میزیچ. درست کرده و مرتب بود
 انداختم تا مطمئن  به خودمی نگاهنهیدر آ.  گذاشتمی ام را گوشه ایاتاق کوچک شدم و مانتو و روسر

 به تن داشت ی و پر از پولکی مشکراهنی که پی از اتاق خارج شدم خانم قد بلندیوقت. شوم مرتب هستم
ماشا اهللا ماشا اهللا :  رفت ی و صدقه ام من ازی رکی.  مقدمه مرا در آغوش پر گوشتش فشردیجلو آمد و ب

 عروس نی دور سر ااری اسفند رو بی زر… یقربون قدمات برم عروس خانوم مجلس ما رو نور افشان کرد
  .خانوم خوشگل بگردون 

  
   

  
  : کرد و گفت ی کنم خنده ای من مات و متعجب نگاهش مدی دیوقت

  
  . هستمی خدمتتون من مادر علمی آمدی مدی بامی دارری ما عذر تقصی ما رو نشناسی حق هم دار-
  
بعد .  آمد یه کردم چقدر به نظرم مهربان م نگاشی قرمز از حنای و چروک و موهانی صورت پر از چبه

 از پارچه یلباس ساده و مرتب.  جلو آمد دی سفیی و موهادهی تکی و صورتنی غمگی با چشمانیزن کوتاه قد
  : در آغوش گرفت و گفت ی حرفچیمرا بدون ه. سبز به تن داشت

  
  . جانمنی حسیبرا تو و هم یچقدر خوشحالم هم برا . دی خوشبخت بشی به حق علی دخترم اله-
  

  … آقا ی آقا و علنی حسیمیمن مادر رضا هستم دوست صم:  نگاهش کردم با بغض گفت ی لحظه اچند
  

 ا قهیهنوز چند دق.  شده بودند را پاک کرد ری سرازشی گونه های را که روشی توجه به من اشک های ببعد
 تا عروس وارد ستادمیلند شدم و سرپا اب.  کل و هلهله فضا را پر کرد ی از نشستنم نگذشته بود که صدای

 کوچک با یبچه ها. بود سر عروس پر شده ی در هوا روی و پانصد تومانی هزار تومنیاسکناس ها. شد
.  را برداشته بوددشیچادر سف.  شدمرهیبه چهره عروس خ.  کردندی دست و پا جمع مریشوق پولها را از ز

 ی بلند و مشکی با چشمان درشت به رنگ جنگل مژه هایمان نازک و کیابروها.  داشت یصورت گرد و تپل
 پهن و ی داشت با لبهای کوتاه و گوشتینیب. دی بخشی به آنها میبیکه در تضاد با رنگ چشمانش حالت عج

 چهار شانه و درشت کلشی بلند نبود و هیلیقدش خ.  بودنی رفته صورتش مهربان و نمکهمیدهان بزرگ رو
دستش را .  کردی دست دادن به من دراز کرده بود و با لبخند نگاهم میش را براچند لحظه بعد دست. بود

  :فشردم و گفتم 
  
  .دی مبارک باشه خوشبخت باش-
  
  .دی تازه عروس هستدمی شندیشما هم خوشبخت باش:  گفت نی نمکی لبخندبا
  

 بودم که سالها یسان ساده و از ته دل کیدوساعت بعد شاهد خوشحال.  نشستممی را تکان دادم و سرجاسرم
من هم منتظر فرمان .  شدندیبعد از شام مهمانان کم کم آماده رفتن م.  داشتمیگریدرباره شان فکر د

 صورتش فقط دو چشم از را محکم گرفته بود و شی که روی با چادر مشکیاقبت زن.  بوم تا بلند شومنیحس
  : زد می در صدای بود از الدایدرشتش پ
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  !تون صداتون کردن  مهتاب خانوم آقا-
  
 که باهاشان آشنا شده بودم گری و عروس و چند خانم دی و از مادر رضا و علدمی عجله لباس پوشبا

 زحمت دیاوری بفیباز هم تشر:  با خنده گفت یزن چادر.  پله ها رفتمیبعد جلو.  کردمیخداحافظ
  .دیدیکش

  
 ام را محکم تر ی ناخودآگاه گره روسر کردم ویخداحافظ.  استی متوجه شدم که مرجان خواهر علتازه

 و شی اصالح شده و ری و موهای در ت و شلوار مشکیکنارش عل.  بودستادهی در ای جلونیحس. کردم
  . انداختری فاصله گرفت و سر به زنی از حسی من چند قدمدنیبا د.  بودستادهی مرتب الیسب
  
   .دی مهتاب خانم قدم رنجه فرمودکمی سالم عل-
  
  .دیخوشبخت باش . دی شری هم پیانشاءاهللا به پا. سالم از ماست :  جواب دادمدی لرزی که میی صدابا
  

با سحر خانوم خونه ما .  خوش گذشتیلی جان خیخوب عل:  به پشت دوستش زد و گفت ی دستنیحس
  .خداحافظ. دیاری بفیتشر

  
 ای. می شیچشم مزاحم م آقا خانم دستتون درد نکنه نی حسیدیزحمت کش:  تکان داد و گفت ی سریعل
   .یعل
  

 تخت ولو شد و ی روشی بعد از عوض کردن لباسهانیحس. می ساعت بعد در خانه خودمان بودکی بایتقر
  ؟.خوب بهت خوش گذشت : دیپرس

  
 هی سحر دختر مهربوننی بد نبود به نظرم ایا:  زدم گفتم ی را شانه ممی که با برس محکم موهاهمانطور

  دانشجوست؟
  

 عقب تر ی از علکسالی بوده البته ی خود علینه تازه درسش تموم شده همکالس:  تخت نشست ی رونیحس
  .بوده و سه سال هم ازش کوچکتره 

  
   خونده ؟یچ : دمیپرس

  
   .کی الترونی مثل عل-
  

  . کار دارمکسالی تموم شده منو بگو که هنوز گهی خوب دی ولیچه رشته سخت:  نشستم کنارش
  

  . شه ی تموم میچشم رو هم بذار: ردنم انداخت و گفت  دستش را دور گنیحس
  
   جز رضا نداشته ؟ی اگهی دی بودد بچه انیمادر رضا چرا انقدر غمگ : دمی پرسدی ردبا
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 اش ی نشده بود اون هم االن مثل وقت داماددیخوب طفلک حق داره اگه رضا شه:  ناراحت گفت نیحس
.  شون هستنیهم داره که همه ازدواج کردن و سر زندگ گهی پسر دکی مادر رضا دو دختر و ی ول…بود

  . بودیرضا ته تغار
  

 افتاد چشمانش ی خانواده اش مای رضا ادیهر وقت .  پر از اشک شدنی حساهی چشمان درشت و سدوباره
 نشستم و ه ونیزی تلویجلو.  بگذارم تا آسوده با خاطراتش خش باشدشی دادم تنهاحیرج.  شدی میابر

 خواب نیحس. م را خاموش کردم و به اتاق خواب برگشتونیزی تلویوقت.  شدمرهی آخر شب خیینمای سلمیف
.  شدمرهی به همسرم خیکیدر تار. دمی و خودم هم کنارش دراز کشدمی کششی نازک به روییپتو. بود

  .دی دی می و انگار خواب بددهی با ابرو درهم کشی اهی بود ساهی ساکی مثل یکیطرح صورتش در تار
  
   .ی رساندمی شکرت که مرا به آرزوایخدا:  لب گفتم ریز
  

 از نیحس.  بودمی خوشحال و راضنمی شده بوم جدا از همه دردسرها و قهر والدنی زن حسنکهی از اواقعا
انقدر در .  تمام بودزی همه چرتمندیخوش اخالق و مهربان دست و دلباز غ.  بودی آلدهیهمه جهات مرد ا

 ی بود که با صداته شب گذشمهی دانم چند ساعت از نینم.  چشمانم را پر کرد فکر غرق شدم تا خواب
 آشفته و صورش درهم شیموها.  غرق عرق بودنیسر و صور حس. و در رختخواب نشستم.  شدمداری بنیحس
 است داری بدیسرم را جلو بردم با خودم فکر کردم شا.  گفتی مییزهای لب چری و زدیچی پیبه خود م. بود
.  دادمصی و مامان را تشخهی معنا بود چند بار اسم مرضی بمی که برای کلماتانیدر م.  خواهدی میزیو چ
 چند بار آهسته دارنشدی بی وقتی ولدمی صورتش کشی دستم را رومتی با مالدی دی داشت خواب منیحس

 یدی دیاب م خوزمیعز:  گفتم انهیدلجو.  بود دهیصورتش نگران و ترس. تکانش دادم عاقبت چشم گشود
…  

  
  . بودیبی و چه خواب عجدمی دی خواب م…آره  : دی لرزی مشیصدا.  نشستشی شد و در جابلند

  
   ؟یچه خوا : دمیپرس

  
 هنوز در جبهه ی شد ولی اطرافم خالکهوی.  جبهه و در حال جنگ بودمیتو : دی کشیقی نفس عمنیحس

دلش :  گفت یمامانم م.  هم بودندری رضا و ام. آمدند دنمی و زهرا به دهیبعد پدر و مادرم و مرض. بودم
 ی اندازری در حال صحبت بودم که ت… روم ؟ ی نمدنشانی چرا به ددی پرسی مهی تنگ شده و مرضمیبرا

همه شان .  بوددهی فای کردم خانواده ام را از گزند گلوله ها دور کنم اما بی میدستپاچه سع. شروع شد
  ….  شدنددی هم ناپدریدند رضا و ام افتانی خوردند و کنارم به زمریت

  
 دهی دبتی و مصدهی پسر زجر کشنی چقدر ایوا.  بود نگاه کردم ری که اشک از چشمانش سرازنی حسبه

 ی چه معننی بودم که خواب حسنیدر فکر ا. اورمی بشی آب از آشپزخانه برایوانیبلند شدم تا ل. بود
  داشت؟

  
  : آب را به دستش دادم گفتم وانی لیوقت

  
 ی بهشت زهرا فاتحه ای برای ی کنرای رفتگانت خی برادی باشه که بانی خوابت ای فکر کنم معننی حس-

   هان ؟ی بخوانشانیبرا
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  …دی دونم شاینم:  تکان داد و گفت ی سرنیحس

  
 خواستم حلوا یم . دیای بشمی زنگ زدم و ازش خواستم پالی رفت به لنی حسنکهی روز صبح بعد از اان

  : تکان داد و گفت یسر.  گفتم شی موضوع را برای فوردی رسالی لیوقت.  بلد نبودمدرست کنم و
  
   ؟ی خواهد داری آرد میول.  من بلدم درست کنم-
  
   آردم کجا بود ؟امرزهیخدا پدرتو ب:  خنده گفتم با
  

 هیز ته از و شروع به خواندن طرمی بود جلودهی خرمی برالی که سهی رفت آرد بخرد کتاب آشپزالی لیوقت
 نداشتم اما مهم لی پودر نارگشی رونیی تزیبرا. روغن هم بود. گالب و شکر و زعفران داشتم. حلوا کردم

 گرفته ی اافهی بود و خودش با قدهی آرد خرلوی دو کایتقر . می برگشت هردو مشغول شدالی لیوقت. نبود
 لبخند دنی با دالیل.ده بوددرست مثل خانم بزرگها ش.  خنده ام گرفتدنشیازد.  کردیداشت سرخش م

  . زودباش ی صلواتت و فاتحه بفرستدیزهر مار با: من گفت 
  

 نی حسیتا صدا.  بودمستادهی حلوا ای بشقابهاانیو من در م.  رفته بودالی به خانه برگشت لنی حسیوقت
  … هی در و همسانی پخش کن بناروی اای باری جون لباساتو درننیسالم حس: بلند شد گفتم 

  
   :دی پرسی آشپرخانه آمد و با شادشخوانی پی جلونیحس

  
   ؟ی کار کردی تو چ-
  
  ! آرامش روح رفتگان تو و من ی برامی حلوا درست کردالی با لیچیه:  خنده گفتم با
  

   عروسک ؟یتو چقدر مهربون : دی ام را بوسیشانی جلو آمد و پنیحس
  

: چشمانش را درشت کرد و گفت . نگاهش کردممنتظر .  حال به دهان گذاشتی قاشقشی از بشقاب جلوبعد
  .… خوشمزه شده یلیهوووم خ

  
 نی را از جانب من قبول کند و خواب حسنی خواب حسری از خدا خواستم تعبدمی خوابی می شب وقتآن

  . نداشته باشدیگری دیمعنا
  

    )42فصل (  
  

تقریبا زندگى ام نظم . اندم ماه از شروع کالسها در سال جدید مى گذشت و من با جدیت درس مى خودو
کم کم به ندیدن . پیدا کرده بود و کارهاى خانه ودرس خواندنم در کنار هم و به طور مرتب انجام مى شد

دیگر . پدر و مادرم هم عادت کرده بودم و اخبار فامیل و خانواده ام را از طریق گلرخ پیگیرى مى کردم
لى قرص و شربت و اسپرى و آمپول مصرف کند و من عادت کرده بودم که حسین در طول شبانه روز، ک
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بعدازظهر بود و من هیجان زده بین . همیشه نگران، بدون اینکه کارى از دستم برآید، نظاره گرش باشم
 ۀبست. پاکت هاى میوه کنار هم روى زمین منتظر توجه من بودند. آشپزخانه و سالن در رفت و آمد بودم

دیگهاى در حال جوشیدن، محتواى آب و خورشت قرمه سبزى، مرا . کردشیرینى روى پیشخوان نگاهم مى 
  تو مى توانى؟: انگار همه با هم مى گفتند. به مبارزه مى طلبیدند

  
بعد از سهیل و گلرخ این اولین مهمانهاى رسمى این .  براى شام، على و سحر را دعوت کرده بودحسین

وقتى .  مشغول شستن میوه ها بودم که حسین آمدبا عجله گردگیرى کردم،. خانه به حساب مى آمدند
 پزخانهفورى لباسهایش را عوض کرد و داخل آش. وارد خانه مى شد احساس آرامش و امنیت مى کردم

  :شد
  
  دیگه چه کار دارى؟.  مهتاب، من میوه ها رو مى شورم-
  

 خودمم مثل کولى …هنوز برنج ام آماده نیست، خورشت مثل آش شده! بگو چه کار ندارى:  گفتمعصبى
  !هام

  
تو برو آماده شو، منهم بقیه کارها ! به نظر من که اصال شبیه کولى ها نیستى:  با مهربانى نگاهم کردحسین

  .رو مى کنم
  
 دم؟ی پوشیچه باید م. وارد اتاق خواب شدم و روى تختم نشستم.  خدا خواسته از آشپزخانه بیرون آمدماز

پس خیلى بد مى شد . یى است که در مهمانى هاى مختلط، حجاب داردمطمئن بودم سحر از آن دسته زنها
 سرم نکنم تا سرىبا شناختى که از على داشتم مى دانستم اگر رو. اگر من بدون روسرى جلو مى رفتم

 کیبلند شدم و مقابل آینه، موهایم را بافتم بعد . آخرین لحظه، سرش را از روى زانوانش بلند نمى کند
صندل هاى سفیدم را پوشیدم که زنگ .  روسرى سفید به سر کردمکیاده و زیبا به تن و بلوز و شلوار س

   آماده شدى؟باال،مهتاب دارن مى آن : لحظه اى بعد، حسین وارد اتاق شد. زدند
  

  میوه ها رو چیدى؟:  به طرفش، هراسان پرسیدمبرگشتم
  

  .دمآره، میوه و شیرینى روى میزه، برنج رو هم دم کر:  خندیدحسین
  

  .الهى قربونت برم:  اى شتابان بر صورتش نشاندمبوسه
  

  .این حرفو نزن عزیزم، خدا نکنه:  دستم را گرفتحسین
  

  این طورى خوبم؟:  را کمى کج کردم و پرسیدمسرم
  

  : به دقت نگاهم کرد، همانطور که به طرف در ورودى مى رفت، گفتحسین
  
  .مثل همیشه!  عالى هستى-
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همانطور که . آینه انداختم و به طرف در آپارتمان رفتم تا با مهمانها سالم و تعارف بکنم نگاه را در آخرین
بلوز . البته چادرش را با دقت تا کرد و گوشه اى گذاشت. حدس مى زدم سحر با چادر و روسرى وارد شد

ند دقیقه چ.  به پا داشتشکى شلوار مشکى و جوراب هاى کلفت مکیمشکى با گلهاى ریز قرمز و زرد، با 
اى در سکوت نشستیم، حسین چاى تعارف کرد و نشست کنار على، کم کم صحبت گل انداخت و من متوجه 

 ساعتى از آمدن مهمانان سپرى شده، نگاهم لحظه اى به ساعت افتاد، شتابان به آشپزخانه کینشدم چطور 
 حسابى با هم آشنا و دوست  غذا بودند، دیگرنوقتى همه مشغول کشید. رفتم و بساط شام را آماده کردم

 سال از من بزرگتر بود و مى توانست دوست خوب کیتقریبا . سحر دختر فهمیده و مهربانى بود. شده بودیم
آن شب، فهمیدم درس سحر تازه تموم شده و قرار .  براى من باشد- با توجه به اخالق حسین -و مناسبى 

برایم تعریف کرد که قرار شده چند . مشغول شوداست به زودى در همان شرکتى که على کار مى کند، 
آن شب . وقتى در طبقه باالى خانه پدرى على، زندگى کنند تا بتوانند پولى پس انداز کنند و خانه بخرند

 رویاى کیفهمیدم موقعیت ساده اى که از نظر خودم در زندگى دارم براى بسیارى از زوج هاى جوان، 
  .بوددست نیافتنى 

  
حسین با خوش اخالقى، ظرفهاى پر از پوست میوه را . ا رفتند از خستگى روى مبل ولو شدم مهمانهوقتى

حسین جون، ظرفها رو بذار فردا مى شورم، بیا بریم : بى حال گفتم. جمع کرد و در ظرفشویى گذاشت
  .بخوابیم

  
ى بعد با مدت.  در رختخواب دراز کشیدم ساعتى از نیمه شب گذشته بود، از خستگى بیهوش شدموقتى

هراسان به جاى خالى . هوا گرگ و میش و رو به روشنى بود. صداى سرفه هاى حسین از خواب پریدم
 روى سینح. در دستشویى را با شدت باز کردم. حسین خیره شدم، با صداى سرفه هاى بلندش از جا پریدم

ز لکه هاى قرمز و لخته به سرامیک سفید خیره شدم که پر ا.  دستشویى خم شده بود و سرفه مى کردۀکاس
: با بغض گفتم. بدن نحیف حسین از شدت سرفه مى لرزید. از شدت ترس، فلج شده بودم.  خون بودۀشد

  حسین چى شده؟
  

مى دانستم بى خود مطمئنم مى .  امان حرف زدن را ازش گرفته بود، دستش را باال آورد و تکان دادسرفه
و شماره آمبوالنس را از داخل دفتر تلفن پیدا کرده و به طرف تلفن دویدم . کند و حالش خراب است

حسین همانطور که . مبا عجله و صدایى که از فرط ترس و نگرانى مثل جیغ شده بود، آدرس را داد. گرفتم
اسپرى را از روى میز برداشت و داخل دهانش فشار داد، لرزان و . سرفه مى کرد از دستشویى بیرون آمد

. لحظه اى بعد حسین روى مبل از حال رفت! نمى دانستم چه کار باید بکنم.  بودمدستپاچه کنارش ایستاده
.  اش پایین مى رفت و به سختى باال مى آمدنهشکم و قفسه سی. پرده هاى بینى اش تند تند بهم مى خورد

نفسهایش خرخرهاى نامنظمى بود که با کف خون آلودى که از گوشه لبانش سرازیر شده بود، در هم مى 
  … حسین…حسین: چشمانش را بسته بود و سرش مظلومانه به طرفى خم شده بود، جیغ کشیدم. میختآ
  

هق هق گریه امانم نمى .  رفتم، سرم را روى سینه اش گذاشتم، خس خس جانکاهى گوشم را پر کردجلو
ن، دوان به دوا. پا برهنه از در خانه بیرون زدم. مستاصل و بیچاره، روپوش و روسرى ام را پوشیدم. داد

همانطور هم . کوبیدمطبقه اول رفتم و محکم با کف دست به در ورودى آقاى محمدى، همسایه طبقه پایین 
  … کمک…کمک: جیغ مى زدم

  
گریه کنان دویدم و در را باز .  با گشوده شدن در، شنیدم که ماشینى جلوى در آپارتمان پارک کردهمزمان

  :یستاده بود التماس کردمبه مرد سفید پوشى که جلوى در ا. کردم
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  . زود باشید… آقا شوهرم از دست رفت-
  

با دیدنم . آقاى محمدى که با پیژامه و موهاى آشفته داخل راهرو ایستاده بود.  با عجله داخل شدمرد
  چى شده خانم ایزدى؟: خواب آلود گفت

  
  .حسین، از هوش رفته: نالیدم

  
بهیارانى که با آمبوالنس آمده براى . نه ام ایستاده بودند دقیقه بعد همسایه ها نگران جلوى در خاچند

وقتى آمبوالنس حرکت کرد، بى اختیار . حسین ماسک اکسیژن گذاشتند و او را به درون آمبوالنس بردند
 که همیشه حسین را انىآدرس بیمارست. با صداى بلند، از خدا کمک خواستم. شروع به دعا خواندن کردم

بوالنس داده بودم و حاال با دستانى لرزان سعى مى کردم با تلفن همراه دکتر احدى آنجا مى بردند به آم
بعد از نیم ساعت کلنجار با تلفن، سرانجام موفق شدم و با گریه و اضطراب، ماجرا را براى . تماس بگیرم

س دکتر احدى تعریف کردم، وقتى دکتر مطمئنم کرد که همان لحظه باالى سر حسین مى رود، تازه نف
همسایه ها به خانه هایشان برگشته بودند و من تنها روى مبلى که لحظه اى پیش حسین . راحتى کشیدم

چشمان خسته ام را رویهم گذاشتم و زیر لب شروع به دعا خواندن . رویش بیهوش افتاده بود، نشستم
اخل اتاق پهن شده نور آفتاب د.  صداى زنگ تلفن از جا پریدمانمى دانم چه مدت گذشته بود که ب. کردم

  :هراسان تلفن را برداشتم. خوابم برده بود. بود
  
   الو؟-
  

  .سالم مهتاب جون، سحر هستم:  ظریف سحر بلند شدصداى
  
  سالم، حالت چطوره؟:  صدایى گرفته جواب دادمبا
  
   مرسى، با زحمتهاى ما چطورى؟-
  

. چقدر کمکم کرده بود.  مى زدیاد شب قبل افتادم که حسین سالم و سرحال با على حرف.  گرفتبغضم
  …چه زحمتى؟: آهسته گفتم. دوباره اشک روى صورتم راه گرفت

  
  خدا بد نده؟ چى شده؟:  سحر رنگى از نگرانى گرفتصداى

  
بعد از تمام شدن حرفهایم، . با گریه براى سحر تعریف کردم که چه شده است.  بغضم با صدا ترکیدناگهان

  من و على مى آییم بیمارستان، چیزى الزم ندارى؟. باش، خدا بزرگهناراحت ن: سحر با ناراحتى گفت
  
  .نه، ممنون:  سختى جواب دادمبه
  

لباسهایم را عوض کردم، بعد به سهیل زنگ زدم و گفتم .  گوشى را گذاشتم، کمى آرام گرفته بودموقتى
روسرى ام . اهش بیاوردحسین را به کدام بیمارستان برده اند و چه شده، قرار شد سهیل مقدارى پول همر

حسین در .  شده بودروقتى به بیمارستان رسیدم تقریبا ظه. را مرتب کردم و در را پشت سرم قفل کردم
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با دیدن من، لبخند کم رنگى . بخش مراقبتهاى ویژه بیمارستان بسترى و حالش تقریبا بهتر شده بود
سرم به دستش وصل . جا خوش کرده بودلوله هاى اکسیژن در سوراخ هاى بینى اش . صورتش را باز کرد

دوباره بغض گلویم را .  افتادمچشمانش بى حال رویه. بود و هنوز نفس کشیدنش با خس خس همراه بود
چرا حسین من انقدر رنج مى کشید؟ چرا این بال سرش آمده بود؟ هزاران هزار چرا در مغزم مى . فشرد

وقتى على و سحر رسیدند، چشمانم از شدت . ریختممدتى در سالن بیمارستان نشستم و اشک . چرخیدند
صداى . على فورا ً وارد اتاق حسین شد.  گرفتمسحر جلو دوید و مهربانانه در آغوش. گریه باز نمى شد

  مهتاب جون، چیزى خوردى؟: سحر از دور دست ها مى آمد
  

  !خوردن باشم؟ و مبهوت نگاهش کردم، عشق و زندگى ام در حال مرگ بود، من چطور به فکر مات
  

 سینى محتوى کیچند دقیقه بعد، با .  بدون اینکه منتظر جواب باشد، برخواست و به طرف پله ها رفتسحر
همان موقع، سهیل و گلرخ هم رسیدند، با دیدنشان بلند شدم و به طرفشان . شیر کاکائو و کیک برگشت

 تا سرانجام دکتر ادیمر همان جا ایستآنقد. سهیل بى حرف، بغلم کرد و گلرخ شروع به دلدارى کرد. رفتم
  :با دیدنش جلو رفتم و نگران گفتم. احدى آمد

  
   سالم دکتر، حال حسین چطوره؟-
  

وقتى مریض و اطرافیانش به حرف پزشک گوش نمى دن، چه فایده اى :  تکان داد و با بدخلقى گفتسرى
  داره بهشون بگم چى شده؟

  
نگران به آن سمت . ند و با صدایى آهسته مشغول صحبت شدند و سهیل، دکتر را به گوشه اى کشاندعلى

حواس من اما، پیش . گلرخ و سحر کنارم ایستاده بودند و سعى مى کردند حواسم را پرت کنند. خیره شدم
 شاید نتیجه لمانمن بارها به خودش هم گفته ام، اگه برن آ: صداى جدى دکتر را مى شنیدم. حسین بود

اسفنجى اش رو از دست داده، من به طور ساده دارم مى گم، حسین به سختى مى بگیرن، این ریه حالت 
 من باید دوباره ۀتونه نفس بکشه، چون بافتهاى ریه اش آسیب دیدن و از دست رفتن، مى فهمید؟ به عقید

  .قسمتى از ریه برداشته بشه، حاال خود دانید
  

 کردم از ته دل دعا خواندن، در نمازخانه بعد شروع.  پشت در اتاق حسین نشستم تا همه رفتندآنقدر
چند بار به حسین سر زدم، هنوز تحت تاثیر . بیمارستان نماز خواندم، احساس آرامش عجیبى مى کردم

 عالقه اش را ردآخرین بار، پیشانى اش را بوسیدم و تسبیح مو. داروهاى آرام بخش و مورفین خواب بود
. در راه، هر دو ساکت بودیم. بالم آمده بود تا به خانه شان برومسهیل دن. در دستان گره کرده اش گذاشتم

مى دانستم پدر و مادرم هم در جریان هستند . سهیل نگران نگاهم مى کرد و من حرفى براى گفتن نداشتم
گلرخ میز شام را چیده و .  که خیلى نگراننددو از مبلغى که توسط سهیل برایم فرستاده بودند، پیدا بو

گلرخ . دست و صورتم را شستم و پشت میز نشستم. چقدر این دختر مهربان را دوست داشتم. بودمنتظر ما 
کفگیرى برنج در بشقابم . مدام حرف مى زد، مى دانستم براى اینکه مرا از فکر درآورد پرحرفى مى کند

  :گلرخ با خنده گفت. ریختم
  
  ! واى، چقدر زیاد کشیدى-
  

  .اشتها ندارم: گفتم
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  !بخور مهتاب، از صبح دارى مى دوى: ه بزرگ گوشت مرغ در بشقابم گذاشت یک تکسهیل

  
  :گلرخ همانطور که مى خورد گفت.  میز شام هم ساکت بودمسر

  
   راستى خبر جدید رو شنیدى؟-
  

  …پرهام داره زن مى گیره: ادامه داد.  نگاهش کردمپرسشگر
  

  .حاال چه وقت این حرفهاست:  زیر لب گفتسهیل
  
  طرف کى هست؟: رفته پرسیدم صدایى گبا
  

  ! باربىکی:  خندیدگلرخ
  

با عشوه و ناز حرف . انقدر ناز و ادا داره که همه خندشون مى گیره. اسمش هلیا است:  کردم، گفتنگاهش
  ! مرسى…مى زنه و دایم سر و دستش را تکون مى ده و مى گه نه

  
  :یدگلرخ هم خند.  از قیافه و اداى گلرخ خنده ام گرفتناخودآگاه

  
  ! موفق شدم بخندونمت… هى-
  

  .تو در هر کارى بخواى مى تونى موفق باشى:  با مهربانى گفتسهیل
  
  زن پرهام چه کاره هست؟ آشناست یا غریبه؟:  کنجکاوى از سهیل پرسیدمبا
  

انگار خواهر یکى از دوستاشه، دانشجوى زبان انگلیسى است و فکر مى کنه :  سرى تکان داد و گفتسهیل
د هر لحظه ممکنه ازش دعوت به کار کنه، البته قیافه اش بد نیست ولى نه اونطورى که خودش فکر هالیوو

  .مى کنه
  

آخر شب از سهیل خواستم مرا به خانه برساند، هر چه گلرخ و .  ذهنم مشغول به این قضیه شدناخودآگاه
احساس راحتى و آرامش فقط در خانه خودم . سهیل اصرار کردند که شب همان جا بخوابم، قبول نکردم

جلوى تلویزیون . دوقتى در خانه را باز کردم، انگار همه چیز جاى خالى حسین را فریاد مى ز. مى کردم
نشستم و سعى کردم خودم را مشغول کنم، اما بیهوده، صورت مظلوم حسین پیش چشمم بود و کنار نمى 

آهسته شروع به خواندن . اده ام نشستمتلویزیون را خاموش کردم، با حوصله وضو گرفتم و سر سج. رفت
با زارى و التماس از خدا .  بودهقلبم پر از آرامش شد. دعا از داخل کتاب کهنه و قدیمى حسین، کردم

انقدر دعا خواندم و راز و نیاز . کارى کند تا دوباره در کنار هم زندگى کنیم. خواستم حسین را شفا بدهد
  .تمکردم تا روى همان سجاده از حال رف
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. با بغض بدرقه اش کردم. وقتی تصمیمی می گرفت محال بود منصرف شود.  همیشه همین طور بود حسین
با بلند شدن سر و . این چه نذری بود؟ چرا باید می رفت ؟ در سکوت مشغول خواندن جزوه هایم شدم

 ای گوشهجزوه هایم را . اورمصدای مسجد محل و کوبش سنج و طبل های دسته دیگر نتوانستم طاقت بی
با مادرم جلوی در می رفتیم و دسته . لحظه ای دلم برای خانه پدرم تنگ شد. انداختم و پشت پنجره رفتم

. مادرم روزهای عاشورا شله زرد می پخت و بین در و همسایه پخش می کرد. عزاداران را نگاه می کردیم
. برآورده شدنش هر سال روزهای عاشورا شله زرد می پختالبته هیچوقت نگفته بود چه نذری داشته که با 

فقط صدای بوق می خواستم . منتظر ماندم . ناخودآگاه گوشی تلفن را برداشتم و شماره خانه مان را گرفتم
  :گوشی را بگذارم که صدای گرفته مادرم بلند شد 

  
  .… بفرمایید -
  

› الو‹یمان شدم صدای مادرم را که هنوز می گفت وسوسه شدم صحبت کنم اما بعد پش.  تند تند می زد قلبم
صبح وقتی از . برای فرار از فکر و خیال و تنهایی به رختخواب رفتم. آهسته گوشی را گذاشتم. می شنیدم 

  .یادداشتش در جای همیشگی به چشم می خورد. خواب بیدار شدم حسین رفته بود
  
. جایت خیلی خالی بود. تنها ماندی عذر می خوام  مهتاب جون دلم نیامد بیدارت کنم از اینکه دیشب ‹

  ›حسین . اگر بتوانی امشب بیایی خیلی خوب می شود. سحر خانم هم سراغت را می گرفت
  
. با سرعت لباس پوشیدم و بدون خوردن صبحانه راهی دانشگاه شدم.  خشم یادداشتش را مچاله کردم با

وقتی وارد کالس شدم استاد سر .  شروع امتحانها بودندآخرین جلسات کالسها بود و همه بچه ها در هیجان
اما تا آخر کالس .  شدماز همان لحظه اول متوجه قیافه گرفته لیال. کنار لیال و شادی نشستم. کالس بود

: فوری به طرفش برگشتم . سرانجام کالس تمام شد و استاد از در بیرون رفت. نمی توانستم حرفی بزنم
  چی شده ؟

  
  .…هیچی بابا خودش رو لوس کرده  :  خندیدشادی

  
   شادی نگاه کردم چی شده ؟ تو میدونی ؟به
  

  .هیچی نشده یک کم حال ندارم:  با ناراحتی گفت لیال
  

  .چرت و پرت می گه خودشو لوس می کنه :  دستش را تکان داد شادی
  

  .خوب تو اگه می دونی بگو چی شده دیوونه شدم:  گفتم عصبی
  

  بگم لیال ؟:  انداخت نگاهی به لیالشادی
  

  .…خانم داره مامان می شه :  سری تکان داد و شادی با هیجان گفت لیال
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  :لحظه ای مات و مبهوت نگاهشان کردم بعد با خوشحالی گفتم .  نمی شدباورم

  
   پس چرا گرفته ای ؟… وای مبارکه چقدر خوشحال شدم -
  

رسها مو چه کار کنم ؟ هنوز دو ترم از درسم باقی مانده د! برو بابا تو هم دلت خوشه ها :  با بغض گفت لیال
…  

  
  .خوب مامانت کمک می کنه تازه تو و مهرداد پولش رو دارید پرستار بچه می گیرید:  خنده گفتم با
  

  مهرداد می دونه ؟: شادی پرسید .  ساکت شدم بعد
  

   هست ؟حاال چند ماهی: آهسته پرسیدم .  سرش را به عالمت منفی تکان داد لیال
  

  . شاید یک کاری کنم از دستش خالص شم …تازه یک ماهه :  غمگین جواب داد لیال
  

  می خوای قاتل باشی ؟ دلت می آد یک بچه بیگناه رو بکشی ؟! خفه شو :  فوری بهش توپید شادی
  

  : مستاصل نگاهی به من انداخت با مهربانی گفتم لیال
  
تعطیالت بین دو . بهمن فارغ می شی دیگه از این بهتر نمی شه  ناراحت نباش اگه االن یک ماهه باشی تا -

ترم تا ترم بعد هم که می دونی دانشگاه تق و لق است می ره تا بعد از تعطیالت عید و سیزده بدر اصال الزم 
 به مادرت یا پرستار بعدش سپرینیست مرخصی بگیری بعد هم ساعتهایی که می آیی دانشگاه بچه رو می 

  . تموم می شه سختی اش فقط یک ترم استهم که درست
  

  …نمی دونم :  سری تکان داد و گفت لیال
  

  بچه ها این ترم هم می آیید با هم بخونیم ؟:  اینکه موضوع بحث را عوض کنم گفتم برای
  

  …منکه شش واحد از شما عقب افتادم :  ناراحت گفت شادی
  

  … خیلی اعصابم خردهخدا کنه این ترم به خیر بگذره:  سری تکان داد لیال
  

  :وقتی در را باز کردم صدای حسین بلند شد .  از دانشگاه لیال مرا به خانه رساند بعد
  
  . سالم عزیزم خسته نباشید -
  

  تو چرا زود آمدی ؟:  کشیدم آهی
  

  .…گفتم زود بیام با خانوم خوشگلم بریم یک جایی:  با سینی چای جلو آمدم و صورتم را بوسید حسین
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  کجا ؟:  که مانتو و مقنعه ام را در می آوردم پرسیدم ورهمانط

  
  .هرجا تو بگی :  ادایی بامزه گفت با
  

  .اصال حال غذا درست کردن ندارم بریم بیرون یک جا شام بخوریم:  را برداشتم چای
  

  .م اوووووه حاال کو تا شام ؟ اول بریم پارک قدم بزنیم بعد غذا بخوری:  نگاهی به ساعت انداخت حسین
  

از گرمای هوا کاسته شده بود و برای قدم زدن مناسب .  وارد پارک شدیم هوا کم کم تاریک می شدوقتی
آن شب بعد از خوردن شام در یک رستوران خوب حسین مرا تا خانه همراهی کرد و خودش دوباره . بود

 وضع بهمان هفته آخر تا. به من هم اصرار می کرد تا همراهش بروم اما من دوست نداشتم و نرفتم. رفت
عاقبت صبح روز نهم محرم مشغول . منوال بود حسین شبها به قدیمشان می رفت تا در عزاداری شرکت کند

  بله ؟: گوشی را برداشتم . درست کردن غذا بودم که تلفن زنگ زد
  

  سالم مهتاب جون چطوری ؟:  سحر در گوشی پیچید صدای
  
  نواده چطورن ؟ خوبم تو چطوری ؟ علی آقا چطورن ؟ خا-
  
  . خوبن سالم می رسونن زنگ زدم امشب شام دعوتت کنم-
  
  کجا ؟:  تعجب پرسیدم با
  

  .هیئت دیوانگان حسین باید بیایی :  خندید سحر
  

  همون جا که حسین هر شب میره ؟:  گفتم مردد
  
  . آره امشب تو هم باید بیای حاج آقا امشب خرج می ده -
  

  . تا شب شاید آمدم حاال
  

  شاید نه حتما باید بیای خوب ؟:  قاطعانه گفت سحر
  

  .انشااهللا :  دل گفتم دو
  

حتما حسین از سحر خواسته بود به من زنگ بزند البته بد هم .  گوشی را گذاشتم به فکر فرو رفتم وقتی
  .تاسوعا و عاشورا همیشه به دیدن دسته های عزاداری می رفتم. نبود اگر می رفتم

  
مانتوی بلند و مشکی روسری مشکی و صورت . لباس می پوشید منهم آماده شدم وقتی حسین داشت شب

پاک و خالی از هر گونه آرایش بعد چادر مشکی ام را که مادر علی از کربال برایم آورده بود محض 
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 می اییج: حسین برای خداحافظی داخل اتاق آمد اما با دیدنم متعجب بر جا ماند . احتیاط برداشتم
  تاب ؟خوای بری مه

  
  .آره همون جایی که تو می خوای بری  : خندیدم

  
پس بذار به آژانس زنگ بزنم شبها . راست می گی ؟ چقدر خوشحالم کردی :  از شادی ژر شد صورتش

  .وسیله سخت پیدا می شه 
  
ریش و سبیلش کمی . در بین راه به نیم رخ جذابش خیره شدم.  وجود اعتراض من حسین تاکسی گرفت با

چند وقتی هم از مرتب کردنش می گذشت و تقریبا از زیر چشم ریشش . ر از حد معمول شده بودبلند ت
 از ازدحام یدیموقتی رس. پیراهن و شلوار مشکی به تن داشت و عمیقا ناراحت و عزادار بود. شروع می شد

ی مشکی زینت چادر های بزرگ تقریبا سر هر کوچه ای برپا بود و نوارها و پارچه ها. جمعیت وحشت کردم
عاقبت جلوی در سفید رنگی حسین به راننده تاکسی گفت . بخش همه سردرها و تکایا و مساجد شده بود

 می شدند همه زنها چادر به سر یاطزنها و مردها داخل ح. پیاده شدم و به اطراف نگاه کردم. نگهدارد
حسین خندان به کمکم .  کنمدرست بلد نبودم سر. چادرم را از کیفم درآوردم و بازش کردم. داشتند

با دو دست محکم . شتافت و بی توجه به نگاههای عجیب و غریب عابرین چادر را روی سرم درست کرد
  .رویم را گرفتم

  
  !بارک اهللا چه خوب بلدی :  خندید حسین

  
ا حاال بی. ببین دارن غذا درست می کنن خرج امشب رو پدر علی می ده:  به حیاط اشاره کرد و گفت بعد

  .بریم تو زنها طبقه باال و مردها پایین
  
  .حسین من کسی رو نمی شناسم چطوری تو رو پیدا کنم:  ترس گفتم با
  

زن و خواهر علی از خیلی وقت پیش آمدن نترس گم . نترس عزیزم :  بازویم را با مهربانی گرفت حسین
  .نمی شی 

  
دم و به جمعیت درهم فشرده زنان که کفش هایم را در گوشه ای در آور.  خجالت وارد مجلس شدمبا

چراغها خاموش بود فقط یک چراغ کوچک در ابتدای . تنگاتنگ هم روی زمین نشسته بودند خیره شدم
  :همان جا مانده بودم که دستی بازویم را گرفت . ورودی فضا را کمی روشن می کرد

  
  . مهتاب بیا اینجا -
  

  الم چطوری منو دیدی ؟س: نفس راحتی کشیدم . سحر بود.  کردم نگاهش
  

  . بیا …سالم از اول شب چشم انتظارتم  : خندید
  

بعد از احوالپرسی و صحبت از .  در میان ردیف زنهای بهم چسبیده باز کردند و من و سحر نشستیمجایی
صدای پرسوز و گداز مردی درباره . این طرف و آن طرف صدای نوحه خوان حرفهایمان را قطع کرد
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 سمتو غریبی او و فرزندان برادرش می خواند از بلند گویی که در ق) س( زینب مصیبت های حضرت
به صدای هق هق خفه ای که از گوشه و کنار برخاسته بود توجه . زنانه وصل کرده بودند طنین انداز شد

در تاریکی معلوم نبود چه کسی گریه می کند همه چادرها را پایین کشیده بودند فقط من در آن . کردم
 و متعاقبش صدای افتبعد صدای نوحه خوان حالتی غمگین ی. ان بهت زده به اطراف خیره شده بودممی

لحظه ای در صداها غرق شدم مضمون نوحه . زنها هم آرام به سینه می زدند. رپ ورپ منظمی برخاست
  .توجه کردم

  
  .… منتظر ماست بیا تا برویمکربال

  
  ..… مهریه زهراست بیا تا برویم آب

  
چراغها خاموش بود اما ولوله . بلند شد› یا حسین ‹ بعد نوای پرشور .  گرم خواننده قلبم را لرزاندصدای

  :صدای زنی از آن میانه بلند شد . ای مجلس را فرا گرفت 
  
  . خواهرا برای پسرم التماس دعا دارم -
  

عد صدای مرثیه خوان چند دقیقه ب.  صدای یا حسین جماعت و سینه زدن و هق هق گریه در هم آمیخت بعد
این بار صدایی جوان بود که پرشور و کوبنده جمالتی آهنگین را ادا می کرد که جوابش . عوض شد 

  .حسین کشیده و محکم جماعت بود
  
  .حسین . … مظلوم -
  
  حسین.. … معصوم -
  
   حسین… شهید -
  

  .…یا حسین خودت همه گرفتاران را دریاب :  صدای زنی در کوشم پیچید دوباره
  

این نزدیکی این احساس این ناله ها مرا به جماعتی .  با تعجب دریافتم که در جمعیت حل شده امبعد
تازه می فهمیدم که همه مثل هم . نزدیک کرده بود که عمری درباره شان فکرهای عجیب و غریب داشتم

 حسین منو هم شفا سینا حی: زیر لب آهسته گفتم . اشک بی اختیار گونه هایم را می سوزاند. هستیم نیازمند
  .…بده 

  
 دانم چقدر گذشته بود که چراغها روشن شد و دخترانی جوان با سرعت ظرفهای یکبار مصرف پر از پلو نمی

دوباره به اطرافم نگاه کردم چشم و دماغ ها سرخ سرخ . و خورشت قیمه را در میان جمعیت پخش کردند
  :سحر آهسته کنار گوشم گفت  . می دانستم که خودم هم همین شکلی شده ام. بود

  
  . دیدی چقدر دل آدم سبک می شه -
  

  آره مردها هم دارن غذا می خورن ؟:  را تکان دادم و گفتم سرم



   مهتاب  و مهر     
  

goldjar@  
 

253

  
نه االن مردها همراه دسته به پایین خیابان تا جلوی مسجد می روند و به دسته :  سر تکان داد و گفت سحر

  .ه زنان و زنجیر زنان بر می گردند هیئت و غذا می خورندکوچه پایین سالم می کنند بعد همانطور سین
  
بوی اشتها آور از . برنجهای زعفرانی روی خورشت را پوشانده بود. خیره شدم.  غذایی که در دستم بودبه

  .خیلی خوشمزه است: سحر آسته گفت . ظرف غذا بلند می شد
  

  :گرفت و کشید بعد از غذا سحر دستم را .  قاشق خوردم واقعا خوشمزه بودیک
  
  . بیا بریم شوهرتو توی دسته ببین-
  

چند دقیقه ای گذشت تا صدای بلند طبل ها . زنها در گوشه و کنار کوچه نشسته بودند.  جلوی در رفتمگیج
دسته مردان سیاهپوش که به طور منظم زنجیر می زدند . کسی با سوز و گداز می خواند. نزدیک شد

  …بیا بریم جلو تر : ید سحر دستم را کش. نزدیک می شد
  

  حسین آقا رو دیدی ؟: سحر پچ پچ کرد .  قدمی دسته عزاداران ایستادیمچند
  

  نه کو ؟:  را تکان دادم یرم
  

روی شانه و . وای حسین عزیزم بود. امتداد دستش را نگاه کردم .  دستش را به سمتی بلند کرد سحر
زنجیر روی شانه هایش . هنه روی زمین می چرخیدبه پاهایش نگاه کردم که بر. موهایش پر از گل بود

 شکل سیاهشلبخندی در چشمان . لحظه ای نگاهمان در هم گره خورد. محکم و بی رحمانه فرود می آمد
به مردی که جلوی دسته می آمد نگاه . او هم به سر و بدنش گل مالیده بود. علی هم کنارش بود. گرفت
  :بعد صدا کرد . از شاخه پیدا بودسرش از بین عالمت بزرگ و پر . کردم 

  
  .… بیا حسین

  
ناخود . دهانم از تعجب باز مانده بود.  جلو رفت و یک کمربند مخصوص دور شانه و کمرش بستحسین

به جز حسین که با یک صلوات زیر عالمت رفت چیزی نمی . آگاه ناخن هایم را در بازوی سحر فروکردم
  .… حسین:لبانم بی صدا به هم می خورد . دیدم

  
 میان بهت و حیرت من عالمت سنگین روی شانه های نحیف حسین قرار گرفت و حسین شروع به حرکت در

دستانم به . قدم هایم انگار در هوا بود. چند نفر از پشت مراقب بودند تا اگر نتوانست کمکش کنن. کرد
  .…س مهتاب نتر: صدای سحر انگار از جایی دور دست می آمد . طرف حسین دراز شده بود

  
پرهاس سبز و سرخ به .  جلوی هیئت رسید و سه بار زانوانش را با عالم بزرگ روی شانه اش خم کردحسین

پدر علی با اسکناس های هزار تو مانی به طرف . صدای یا حسین و ماشا اهللا بلند شد. حرکت در آمدند
.  این کار را کردندتم که نمی شناخبعد چند نفر دیگر. حسین رفت و پولها را بین دندانهای حسین گذاشت

در میان طپش های قلب بی قرار من عالمت را به کنار دیوار تکیه دادند و وارد هیئت شدند من هم روی 
  :صدای سحر کنار گوشم بلند شد . جدول کنار خیابان ولو شدم
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   مهتاب حالت خوبه ؟-
  

  حسین هر شب این کارو می کنه ؟:  نگاهش کردم پرسیدم گنگ
  
از شب اول محرم هر شب جلوی هیئت با عالمت سالم می ده و ادای احترام م :  سری تکان داد و گفت حرس

  …تمام پولها رو هم برای صدقه می ده . می گه نذر دارم. یکنه 
  

چرا علی آقا گذاشته یا این حالی که حسین داره این کارو :  و گلویم خشک شده بود به سختی گفتم صدا
  بکنه ؟

  
علی خیلی باهاش حرف زد و سعی کرد منصرفش کنه اما می گه نذر دارم و خوب نمی : گین گفت  غمسحر

  غصه نخور دیگه تموم شد . شه به زور جلوشو گرفت
  .آره همه چیز تموم می شه :  هایم را پاک کردم و گفتم اشک

  
شست و نمی گذاشت  شب وقتی به خانه بر می گشتیم تازه فهمیدم چرا هر شب حسین لباسهایش را می آن

پس برای . روی شانه ها و کف پاهایش پر از تاول بود. من ببینم چون تمام لباسهایش پر از گل و کاه بود
 خودش می آورد؟ با زچه به رو. همین بود این چند وقت پاهایش را بیشتر از همیشه روی زمین می کشید

راضی به رفتارش بکنم فقط سرم را روی نگاه به آن صورت مظلوم و چشمان پاکش نمی توانستم هیچ اعت
  .سینه اش گذاشتم و خود را به دست نوازشگرش سپردم

  

    )44فصل (  
  

دوباره یاد آن . براى اولین بار پس از ازدواجم، احساس آرامش داشتم.  امتحان را به راحتى دادمآخرین
با . سر خیابان، غلغله بود.  رفتماز صبح من به همراه حسین به محله قدیمى شان! ظهر عاشورا. روز افتادم
حسین به همراه على، به . م پله نشستیم و مشغول تماشاى دسته هاى عزادارى و تعزیه شدیکیسحر روى 

به . قلبم از ترس و نگرانى تند تند مى زد. هیئت رفته بودند تا به همراه دسته خودشان، عزادارى کنند
سرانجام دسته . ر مردها پا برهنه و خاک بر سر ریخته بودنداکث. عزاداران مشکى پوشیده، نگاهى انداختم

 لحظه دیدم سحر با هراس بلند شد و کی.  نمایان شدوراى که حسین و على در آن زنجیر مى زدند، از د
  چى شده؟: هراسان بلند شدم، صدایم مى لرزید. چادرش روى سرشانه رها شده بود. چند قدم جلو دوید

  
حسین پشت عالمت ایستاده بود، سر على از میان پرها و نشان . سنگین خیره شدم به عالمت بزرگ و بعد

  :صداى سحر را شنیدم. هاى فلزى بیرون زده بود
  
  !یا ابوالفضل!  واى-
  

.  مرد دیگر، فورى جلو دویدندکیحسین و . خون از دماغ على سرازیر شد.  همه چیز در هم ریختبعد،
صداى جیغ سحر با سر و صداى زنجیر .  هاى على، على روى زمین افتادهمزمان با برداشتن عالمت از شانه

 ماشین پدرش به ابعد ب. حسین با کمک چند نفر دیگر على را بلند کردند. و سنج و طبل در هم آمیخت
سحر در آغوش من اشک مى ریخت و . همه چیز خیلى سریع اتفاق افتاد. طرف بیمارستان حرکت کردند
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حسین خسته و ناالن آخر شب . آن روز من تنها به خانه برگشتم.  دلدارى اش مى دادممن با جمالتى کوتاه
  :از جا پریدم. وارد شد

  
   حسین چى شد؟-
  

  .هنوز معلوم نیست. سالم، هیچى، دکتر گفت امشب باید بیمارستان بمونه:  خسته و ناراحت بودصدایش
  

صبح زود با صداى حسین از جا . ا گذاشت شب حسین فورى به خواب رفت و مرا با کابوس هایم تنهآن
  :پریدم

  
  . من دارم مى رم بیمارستان… مهتاب جون، مهتاب-
  
  .کجا؟ منهم مى آم:  سرعت در جایم نشستمبه
  

  .آخه دختر خوب تو هنوز صبحانه هم نخوردى:  خندیدحسین
  

  .مهم نیست، تا بند کفشهاتو ببندى من آمدم:  گفتمفورى
  
  .دلم نمى خواست سحر را در آن موقعیت تنها بگذارم. م و حاضر شدم سرعت از جا برخواستبه
  

 یمارستانیحسین، دوستش را به همان ب.  به بیمارستان رسیدیم، سحر پشت در اتاق شوهرش نشسته بودوقتى
سحر : حسین آهسته پرسید. سحر با دیدنمان از جا بلند شد.  آوردندی خودش را مشهیآورده بود که هم

  احدى هنوز نیامدن؟خانم، دکتر 
  

  .چرا، االن داخل اتاق هستن، از من خواست بیرون بمانم:  سرش را تکان دادسحر
  

عاقبت دکتر احدى با پاکتى پر از عکس . من کنار سحر منتظر نشستم.  ضربه اى به در زد و داخل شدحسین
  :ه بودصداى دکتر احدى گرفت. من و سحر بلند شدیم و جلو رفتیم. و آزمایش بیرون آمد

  
  . حدسم درست بود، ایشون هم تحت تاثیر گازهاى شیمیایى، آلوده شدن-
  

پس چرا تا حاال هیچ طوریش نبود؟ االن نزدیک شش سال از پایان جنگ مى :  حسین مى لرزیدصداى
  …گذره

  
خوب، نظریه ها در این زمینه متفاوته، ولى به نظر من، چند عامل وجود :  احدى دست در جیب کرددکتر

اره، یکى مقاومت بدن هر فرده که با افراد دیگه فرق مى کنه، دوم میزان و شدت آلودگى، احتماال د
بروز عالیم بیمارى هاى . آلودگى و میزان تنفس شما دو تا با هم فرق داشته، شما بیشتر گاز استنشاق کردین

 ۀحال باید براى ادامولى به هر . شیمیایى ممکن است ده یا پانزده سال و یا حتى بیشتر طول بکشد
  .معالجات برید خارج
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  آخه دکتر شما چرا اصرار دارید بریم خارج؟ مگه همین جا امکان مداوا نیست؟:  پا به پا شدحسین
  

 این آلمانى ها و انگلیسى ها تسلیحات ۀخود پدر سوخت:  احدى نگاهى به حسین انداخت و گفتدکتر
 داروهاى پیشرفته اى دارن که از پیشرفت بیمارى شیمیایى به عراق فروختن، براى همین خودشون

حاال که هر دوتون دوست هستید بهترین موقعیته که از طریق بنیاد جانبازان اقدام کنید . جلوگیرى مى کنه
   نه؟…بهرحال آدم نباید دست رو دست بذاره و منتظر معجزه بمونه. و برید

  
احساسش . م که مات و گیج به فضاى خالى زل زده بودبه سحر نگاه کرد.  با قدمهایى بلند از ما دور شدو

  :آهسته دستش را گرفتم و گفتم. را درک مى کردم
  
  . غصه نخور، خدا بزرگه-
  

با دیدن . چشمانش پر از اشک بود. على روى تختخواب نشسته بود.  هر سه نفر داخل اتاق على شدیمبعد
  .من که خیلى خوشحالمسحر، تو رو خدا ناراحت نباش، : سحر لبخندى زد و گفت

  
  …حسین، همین االن دو سجده شکر به جا آوردم:  رو به حسین کرد و گفتبعد

  
  چرا؟:  متعجب نگاهش کردحسین

  
  :صدایش به سختى شنیده مى شد.  سر به زیر انداختعلى

  
حظه از همون ل.  از خدا پنهان نیست بذار از تو هم پنهان نباشه، من همیشه احساس عذاب وجدان داشتم-

همش خودم رو سرزنش مى . اى که تو ماسکتو روى صورت من زدى تا همین امروز، این احساس با من بود
به خودم .  مى گرفتمکردم که چرا باعث شدم تو آلوده بشى، هر وقت تو رو مى آوردن بیمارستان، گریه ا

بها همش کابوس مى لعنت مى فرستادم که وجود ناچیز من باعث این همه درد و رنج براى تو شده، ش
  …اما حاال خدا رو شکر مى کنم که اگه تو آلوده شدى من هم به مصیبت تو گرفتار شدم. دیدم

  
حسین به روح رضا که برام خیلى عزیز بود، خیلى :  على در اثر گریه بریده بریده و منقطع شده بودصداى

اگه اون روز ماسکم رو برداشته  …حاال که منهم شیمیایى هستم این احساس در من کمتر شده. خوشحالم
  … اگه… اگه حواسم رو جمع کرده بودم…بودم

  
بى اختیار اشک مى ریختم و نمى توانستم خودم را .  به گریه افتاد و حسین جلو رفت و بغلش کردعلى

  .کنترل کنم
  

ارج از  از آن روز نزدیک به یک ماه مى گذشت و حسین راضى شده بود همراه على براى معالجه به خحاال
چندین کمیسیون پزشکى تشکیل و پرونده حسین و على بررسى . امید، در دلم جوانه زده بود. کشور برود

قرار بود تا آخر ماه آینده هر دو را به آلمان اعزام کنند، با اینکه از فکر تنها ماندن غصه دار . شده بود
.  این مصیبت، بیشتر از غمم بودمى شدم اما خوشحالى ام از بابت معالجه و امکان رهایى حسین از

امتحاناتم را با موفقیت پشت سر گذاشته بودم و همه این سر زندگى و موفقیت را مدیون حسین بودم که با 
مى . در این میان سهیل هم خوشحال بود.  بودخشیدهقبول سفر به خارج مرا از بند فکر و خیال رهایى ب
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سحر .  کارها سر وسامان گرفت و هنگام جدایى فرا رسیدعاقبت. دانستم خوشحالى اش به خاطر من است
اصال نمى توانستم جلوى خودم . حسین چمدانش را مى بست و من اشک مى ریختم. از من خوددارتر بود

مى دانستم با رفتنش خیلى تنها مى شوم، باید . هر چه حسین دلدارى ام مى داد، بى فایده بود. را بگیرم
پدر و مادرم هم پشت به من کرده بودند و جایى در پیش آنها . ن تنها مى ماندممدتى نامعلوم در خانه ما

  :شب آخر، داشتم گریه مى کردم که صداى بغض آلود حسین بلند شد. نداشتم
  
  ! مهتاب اصال من نمى رم-
  

  .االن به سهیل هم زنگ مى زنم دنبال من نیاد:  را به گوشه اى پرت کرد و ادامه دادچمدانش
  
  .از جا پریدم و گوشى را از دستش گرفتم.  نگاهش کردم که به سمت تلفن مى رفت وحشتبا
  
  .خودتو لوس نکن!  بس کن حسین-
  

بى اختیار سر بلند کردم و به . لبانش را روى موهایم حس مى کردم.  دور شانه هایم حلقه شددستانش
نى و لبانش را آهسته لمس نوک انگشتانم را روى گونه هاش گذاشتم، چشمانش، بی. صورتش خیره شدم

چه کار : گفتمبریده بریده . کردم، حسین بى طاقت در آغوشم کشید و دیوانه وار شروع به بوسیدنم کرد
  مى کنى؟

  
  .مى خوام اگه موقع برنگشتم، مهریه ات رو داده باشم:  اى صورتش را عقب کشید و با خنده گفتلحظه

  
تا یکماه دیگه هم اگه یکسره منو ببوسى نمى تونى دینت رو . تو مدیون منى، باید برگردى:  بغض گفتمبا

  .ادا کنى، باید برگرى
  

  .برمى گردم، مطمئن باش:  دوباره صورتم را بوسیدحسین
  

قرار شده .  ساعت بعد، هواپیماى حسین و على پرواز کرد و من و سحر در آغوش هم به گریه افتادیمچند
بى اعتنا به . ما را در جریان لحظه لحظه کارهایشان بگذارندبود به محض رسیدن با ما تماس بگیرند و 

 و خلوت، از ته دل و هایىدلم مى خواست تنها باشم و در تن. اصرارهاى سهیل و گلرخ، به خانه خودم رفتم
در و دیوار خانه انگار جلو مى آمدند و مى خواستند مرا در میانشان له . خلوص نیت براى حسین دعا کنم

حسین در آخرین روزها، هر چه پس انداز داشتیم .  قفل کردم و لباسهایم را روى مبل انداختمدر را. کنند
سهیل هم قول داده بود اینکار را بکند و .  و تمیز بخردجور ماشین جمع و کیبه سهیل داده بود تا براى من 

مه جا خودش را به اما من دلم مى خواست تنها باشم، جاى خالى حسین ه. در نبود حسین مراقب من باشد
  .آن شب انقدر دعا خواندم تا به خواب رفتم. رخم مى کشید

  
باید براى کارآموزى دو ماهى در شرکتى .  هفته، براى ثبت نام ترم تابستانى باید به دانشگاه مى رفتمآخر

مید این مشغول به کار مى شدم، اما اصال حوصله کار کردن نداشتم، سهیل هم تنبلم کرده بود، چون وقتى فه
  :ترم کارآموزى دارم با خنده گفت
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گزارش .  نترس، من برگه هاى مربوط به کارآموزیت رو پر مى کنم و مى دم بابا مهر و امضا کنه-
  کارآموزیت هم خودم مى نویسم، خوبه؟

  
لیال هم حال مساعدى نداشت و قرار بود پدرش ترتیب کارآموزى .  من افسرده و بى حوصله عالى بودبراى

.  را بدهد، در میان ما فقط شادى بود که واقعا قرار بود سر یک کار کوتاه مدت برود و چیزى یاد بگیرداش
 و سهیل نمى خواهد حرفى دادهمى دانستم پدرم پول را . شب قبل از ثبت نام، سهیل برایم پول آورده بود

انتخاب واحد و واریز پول به صبح بعد از . حتما پدر و مادرم مثل من منبع کسب خبرشان سهیل بود. بزند
خودش مى گفت صبحها به محض . سرعت وسایلم را جمع کردم تا برگردم، لیال هم حال درستى نداشت

 خوب همیشگى اش مرا به خانه ۀبیدار شدن حالت تهوع شدیدى گریبانش را مى گیرد، شادى با روحی
  …بفرمایید:  برداشتم و نفس زنان گفتمگوشى را. تا در باز کردم صداى زنگ تلفن بلند شد. رساند و رفت

  
  …سالم مهتاب:  لحظه صدایى نیامد، بعد صداى حسین به گوشم رسیدچند

  
البته از حالشان بى خبر نبودم، اما انقدر دلتنگش بودم که شنیدن .  خوشحالى مى خواستم جیغ بزنماز

حسین با خنده . ام شده بودکمى صحبت کردیم، کارهاى ابتدایى انج. صدایش برایم حکم هدیه را داشت
قراره چند . ولى کلى آزمایش و نوار و عکس ازمون گرفتن! البته هنوز معلوم نیست ما چه مرگمونه: گفت

على اینجاست و سالم .  شور و مشورت بکنن و نتیجه رو بهمون بگن، حتما خبرت مى کنمکیروز دیگه با هم 
  .مى رسونه

  
آنقدر گوشى تلفن را در .  عجله خداحافظى کرد و تماس قطع شد با بلند شدن صداى بوق، حسین بابعد

دلشوره و نگرانى امانم را بریده بود، به سختى خوابم مى . دستم نگاه داشتم تا صداى گوشخراشى بلند شد
 کردم و عارفشانبى حوصله ت. آخر شب بود که سهیل و گلرخ آمدند. برد و حوصله هیچ کارى نداشتم

  :صداى سهیل بلند شد. فتم تا چاى بریزمخودم به آشپزخانه ر
  
  .بیا کارت دارم.  مهتاب بیا بشین، ما همه چى خوردیم-
  
سهیل با حالتى نمایشى دستش را با یک دسته کلید .  خدا خواسته، آمدم بیرون و روبروى سهیل نشستماز

  ! سفارش شوهرتون…بفرمائید، یک پراید سفید، تر و تمیز: تکان داد و گفت
  

  .وا، چرا ماتت برده؟ بگیر دیگه: گلرخ خندید.  نگاهش کردمانهناباور
  
  حاال کجاست؟. چقدر زود پیدا کردى:  تعجب گفتمبا
  

  :قبل از اینکه بلند شوم، گفت.  با دست به بیرون، اشاره کردسهیل
  
  . یک خبر دیگه هم برات دارم-
  

  :بعد به سختى گفت. را بهم مالیدچند لحظه اى روى مبل جا به جا شد و دستانش .  نگاهش کردممنتظر
  
  . نمى دونم چه جورى بهت بگم، اما کار مامان اینا هم درست شده و آخر شهریور مى رن-
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  چى؟ کجا مى رن؟:  زده گفتمبهت

  
  …پیش خاله طنازت:  سر به زیر گفتگلرخ

  
  پس چرا به من چیزى نگفتین؟ چطورى بهشون ویزا و اقامت دادن؟:  گفتمعصبى

  
مامان و بابا دو ماه پیش رفتن ترکیه براى مصاحبه، ما بهت نگفتیم چون هنوز : مالیمت جواب داد با سهیل

 البته مامان …ولى هفته پیش جوابشون آمده. هیچى معلوم نبود و نمى خواستیم بى خودى ناراحت باشى
  .م بلیط دارن دیگه ههبراى آخر ما. اینطورى مى گه، من فکر مى کنم خیلى زودتر جواب رو مى دونستن

  
با اینکه پدر و مادرم با من قطع رابطه کرده بودند، اما دلم خوش بود .  و بهت زده در فکر فرو رفتمساکت

  .که هستند و هر وقت واقعا بهشان احتیاج داشته باشم بهشان دسترسى خواهم داشت
  

  …یرد خبر رو گوش نکهیبق. مهتاب، از حاال عزا نگیر:  سهیل افکار مرا بهم زدصداى
  

 من بهش ی رو، ولنی البته تو و حسنه،ی خواد تو رو ببی داده مغامیمامان پ:  کردم، با خنده گفتنگاهش
  . هم ناراحت شدیلی خست،ی ننیگفتم که حس

  
 حاال حاالها نتونه شما رو دی دونه شای ره و می شده، داره ممانیاحتماال مامان پش:  با خنده گفتیگل

  …ببینه
  
نزدیک یکسال بود مادر و پدرم را . کردم بى اعتنا بمانم، اما ته دلم پر از شادى شده بود آنکه سعى مى با

بى اختیار لبانم پر از خنده . ندیده بودم و هر چه قدر هم سعى مى کردم نمى توانستم دلتنگشان نباشم
  :سهیل بلند شد و گفت. شد

  
  . پس بیا ماشینتو ببین، اگه پسند کردى بذارش تو پارکینگ-
  

با دقت . جلوى در، ماشین پارک شده بود.  شدم و مانتو و روسرى پوشیدم و دنبال سهیل و گلرخ رفتمبلند
بیاید باال، من مى :  دزدگیر را فشردم و گفتمۀدکم. به بدنه خیره شدم، هیچ خط و خراشى نداشت

  .رسونمتون، مى خوام ماشین رو امتحان کنم
  

  .هم بیاى ما رو برسونىباید ! خیلى هنر مى کنى:  خندیدسهیل
  

دور زدم و به طرف . صداى موتور خیلى کم بود.  فرمان نشستم، با اولین استارت ماشین روشن شدپشت
  :نزدیک خانه شان، سهیل پرسید. خانه سهیل حرکت کردم

  
   خوب، چطوره؟-
  

  سند به نام زدى؟. عالیه، دستت درد نکنه:  را تکان دادمسرم
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  گفتم ببینم خوشت مى آد یا نه؟. ز پولش رو کامل ندادمنه، هنو:  جواب دادسهیل

  
  . آره، خیلى خوبه-
  

قیمتش باور : سهیل از پنجره سرش را داخل آورد و گفت. گلرخ و سهیل پیاده شدند.  درشان ایستادمجلوى
یک مقدار از پولتون باقى مى . صاحبش چک برگشتى داره، سیصد زیر قیمت مى فروشه. نکردنى است

  . بهت مى دممونه که
  

  اگه تو نبودى من چه کار مى کردم، سهیل؟:  نگاهش کردم و گفتمسپاسگزار
  

  !لوسش نکن تو رو خدا، االن باد مى کنه:  خندیدگلرخ
  

با آسایش دریافتم که چقدر داشتن ماشین .  سهیل و گلرخ پشت در خانه شان ناپدید شدند، دور زدموقتى
  . سالها به داشتنش عادت داشتمخوب و عالى است، به خصوص براى من که

  

    )45فصل (  
  

 با سال پیش نکرده یبه نظر خودم، هیچ فرق.  هزارمین بار جلوى آینه رفتم و به تصویرم زل زدمبراى
موهایم را اول بسته بودم، ولى بعد . به لباسم خیره شدم، یک کت و شلوار کرم رنگ که قالب تنم بود. بودم

 بود که برداشته می ابروهاانیم در صورتم، رییتنها تغ. زدی برمی شانه هایا روپشیمان شدم و بازش کردم ت
 ام ی بوق، با عجله روسری صدادنیبا شن. دی بخشی می از زنانگی هم به چهره ام رنگیمی مالشیآرا. بودم

گلرخ با . می بروی بود که دنبالم آمده بود تا با هم به خانه پدرلیسه. دمیرا سر کردم و به طرف پله ها دو
  : و گفتدی کشنیی را پاشهی شدنم،ید
  
  …ی مهتاب چقدر خوشگل شدی وا-
  

  : با خنده جواب گلرخ را دادلیسه.  را باز کردم و سوار شدمدر
  
   خواهرم زشت بوده؟ی بگی خوای میعنی -
  

  ؟ی ذاریحرف تو دهن من م! وا:  زدشی گونه های با دست آرام روگلرخ
  

عاقبت به کوچه .  برادرم و زنش سرگرم شومی بود که با حرفهای از آنشتری و اضطراب من، بدلهره
  : پارک کرد و گفتلی در سهیجلو. میدی رسمانیآشنا

  
  …دی بفرمائ-
  
   برم؟ی دست خاللیسه:  اضطراب گفتمبا
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  …بدو. ستی نبهی که خونه غرنجایمعلومه، ا:  دستش را بلند کردلیسه
  

 ی جلومانیبای زاطیبه محض باز شدن در، ح.  شدین پر از شاد زنگ گذاشت و قلب می دستش را روگلرخ
 از نکهی ایبه جا.  الدوله فضا را آکنده بودنی امیاسهایعطر . استخر پر از آب بود.  شدداریچشمانم پد

.  رفتی فرو ممیر پای نرم و خنک که زیچمن ها.  چمن ها، قدم زدمانیسنگفرش به طرف خانه بروم در م
 تنگ شانیچقدر دلم برا.  کردندی که مادر و پدرم کنار هم مرا نگاه مییجا.  افتادی ورودبعد نگاهم به در

  .شده بود
  

.  سرش جمع کرده بودی را باالشیموها.  بوددهی پوشیی طالی با صندل هادی بلوز و شلوار سفکی مادرم
. الغرتر شده بود. د خسته بویصورت جذابش کم.  بودندیی انگار هر لحظه منتظر رهایی طالیانبوه موها

 شی موهایدی نظرم سفهب. او هم الغرتر از گذشته شده بود.  بودستادهی کنارش ایپدرم هم با لباس راحت
  :دمی آهسته اش را شنینجوا. بعد مادرم دستانش را دراز کرد.  شده بودشتریهم ب

  
  .زمی عز… مهتاب-
  

 که یوا.  ام را پر کردینی مادرم بنیری ش لحظه عطر آشنا وکیدر .  انداختمشی را در آغوش آشناخودم
مادرم چه طور « .  لحظه را داشتمنی دلهره امیچه خوب است در آغوش امن مادر فرو رفتن، از شب قبل دا

بدون .  رفتی مشی پی به راحتزیاما حاال همه چ»  کردم؟ ی چه کار مدی کنه؟ من بایبا من برخورد م
 می های بچگادیبعد در آغوش گرم و امن پدرم . مان برداشته شد کسالهی انگار فاصله ،ی حرفچیگفتن ه

 را میبغض گلو. رمی داد تا آرام بگی کرد و تکان تکانم میافتادم که از هر چه ناراحت بودم، پدرم بغلم م
به مادرم نگاه کردم .  از کنارم بروندشهی همیا خواستند بری درست شده بود، مزیحاال که همه چ. گرفت

  …یمهتاب چقدر خانم شد: آهسته گفت.  کردی را پاک مشیکه اشک ها
  

  … تومی بردییای بم؟یحاال چرا دم در واستاد:  گرفته پدرم بلند شدی صدابعد
  

  …رهی بگلی هم مارو تحویکیبابا :  با خنده گفتلیسه
  

  .ستندیهمه که مثل من ن! خودتو لوس نکن: دی خندگلرخ
  

  …بذار دستم بهت برسه:  را پر کردطای حدی دوی که دنبال گلرخ ملی سهیصدا
  

با ولع به سالن خیره . واى که چقدر دلم براى این خانه تنگ شده بود.  در کمر پدرم وارد سالن شدمدست
خرده ریزهاى مادرم که آنهمه از ما مى خواست مواظبشان باشیم، فرشهاى نرم و ابریشمى، مبل هاى . شدم

 لیوان هاى شربت را درمما.  همه چیز دلتنگ شده بودمیدر براخراطى شده، تابلوهاى نفیس، واى که چق
  :دستان ظریف و خوش فرمش را روى دستم گذاشت و گفت. روى میز گذاشت و خودش کنار من نشست

  
  حسین چطوره؟ چه کار مى کنى؟ درست به کجا رسیده؟.  خوب مهتاب برام تعریف کن-
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.  شده بودزی ری هانیکنار چشمانش پر از چ.  شدمرهیرم خ را از صورتم کنار زدم و با دقت به مادموهایم
   شدم؟ نه؟ری پیلیخ: دی به گوشم رسشیصدا

  
 خوام دل یمن دلم براتون تنگ شده، م. دی جذاب و خوشگل هستیلی خشهی شما هم…نه نه:  گفتمدستپاچه

  . نگاتون کنمریس
  

  …دی کشی تو پر میمنم دلم برا:  را نوازش کردمی موهامادرم
  
  ؟ی زدی چرا بهم زنگ نم؟ی دادیپس چرا جواب تلفن هامو نم:  بغض گفتمبا
  

  :دی کشیقی داد و نفس عمهی مبل تکی به پشتمادرم
  
 من همش دارم به حرف مفت ی تو ازدواج کردیاز وقت! یلی خ… سخت گذشت مهتابیلی به من هم خ-
 کرده، فیسرم چرت و پرت رد چقدر پشت ی دونی کاه نمری آب زینای منیا.  دمی و اون جواب منیا

 سر شتانقدر حرف مفت پ!  پرهام که انقدر دوستش داشتم، بچه برادر خودمنی همنطور،یپشت سر تو هم هم
چند وقت !  شدیی چه بلبشوی دونی نمد،ی از دستم رنجیزر. تو زد و گفت و گفت تا آخر باهاش دعوام شد

 نبود همراهشون بره، چکسی برن بله برون، ه خواستنیم.  آمدندی پرهام و زر،ی آمد عذرخواهش،یپ
 ری امی نرم، ولاولش خواستم یراستش م. فتنی من بی به دست و پاانیداداش هم مجبورشون کرده بود ب

!  شدمی کاش نمیکه ا.  شدمی انقدر گفت و گفت تا راض،یآمدن عذرخواه! اصرار کرد گفت گناه دارن
 ریانقدر پرهامو تحق.  بهت گفتهلی افتاده، حتما سهلیز دماغ فانگار ا!  کردن بمانددای رفتن پیچه عروس

  !ی غربتۀدختر! کردن و من حرص خوردم که نگو
  

 دهی کشیطفلک به خاطر من چقدر سخت.  تنگ شده بودیلی مادرم خی حرفهایدلم برا.  ام گرفتخنده
 ما هم دنبال ،یدی ُخسب خودت تنگ دل مرد مورد عالقه اتیبرا! ی بخندیحق دار: دیمادرم هم خند. بود

  !تو، دعوا و مرافه با خلق اهللا
  

 نی حسن،یشما که سگ محلم کرده بود. دمی کشی هم نبوده، منم سختنطورایا:  را تکان دادم و گفتمسرم
 رو نداشتم چکسی هلی سال تحول،ی شد، تک و تنها تو اون خونه موندم بدون دوست و فامی بسترمارستانیب

  ! اشیدنی ددیبرم ع
  

  … تموم شدگهی دی قربونت برم، همه چیاله: دمی آهسته اش را شنیصدا.  خم شد و بغلم کردمادرم
  
  .نی ری مرانی از اشهی همی برانی تموم شد، چون شما دارگهی دی گیراست م:  بغض گفتمبا
  

م مادر.  آمدی ماطی زد از حی و گلرخ حرف ملی پدرم که با سهیصدا. می هر دو سکوت کردی لحظه اچند
 خواست برم خارج و ی دلم میلیاون اولها خ! مونمی خودمم پشیراستشو بخوا:  تکان داد و گفتیسر

 به هوس افتاده ی حسابگهی طناز رفت دیمخصوصا از وقت.  گرفتملی تقال کردم، وکی کنم، هیراحت زندگ
.  کنمی راحت زندگالی تا با خدیستی شماها همراهم نگهی حاال که همه کارا درست شده، د…اما حاال. بودم

فکر نکن تو !  باشم حواس و فکر و ذهنم مشغول شما دو تا است، به خصوص تو مهتابای دنی دونم هر جایم
 مادرم، در هر حال کیمن ! خوب، بهم حق بده. از دستت ناراحت بودم!  مدت بهت پشت کرده بودم، نهنیا
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 اما تو با انتخاب نه،یو سعادت بچه شو بب ی خواد خوشبختی بچه اش آرزو داره، دلش می برایهر مادر
 پرپر شد، به ی اونجوری پسر نازی بعد وقتی ول…ی قدم جلو گذاشتی بختاهی سی انگار بران،یآگاهانه حس
 من اصرار د،ی شه جنگی نمری دست خداست و با قسمت و تقدمرگ.  حق با تو باشهدی شادمید. خودم آمدم

 کنارم، ،ی زخمهی و روحاهی االن با لباس سدمی رسیاست دلم م و اگه به خویداشتم تو زن کوروش بش
 ات، شوهرت، ی درباره زندگدم،ی پرسی احوالتو ملی از سهمیاز اون به بعد دا! ی غم به بغل داشتیزانو

  …روزگارت
  

  : و گفتدی شربت نوشی کشد و جرعه ایقی نفس عممادرم
  
 یی و آقای کرد، چقدر از مهربونی مفی تعرنیحس چقدر از ی دونی منو راحت کرده بود، نمالی خلی سه-

 گفت، منهم خوشحال از ی برام می تو راحت و خوشبختنکهیچقدر از ا.  کردی مفیو نجابتش برام تعر
 رو نی تو و حسدادم غامی پلی به سهاوردم،ی طاقت نگهی کارام درست شد دیاما وقت. آرامش تو، آرام بودم

  ؟!نمشی نبگهیحاال نکنه د.  ناراحت شدمیلی معالجه رفته خارج، خیبرا نی گفت حسلی اما سه…ارهی بشمیپ
  
 نیآخر.  چند وقت اونجا بمونهنی حسستیممکنه، معلوم ن:  گذاشتم و گفتمزی می شربتم را روی خالوانیل

 بردارند، دی شده بابرزی اش را که فهی مقدار از رکی گفت قراره عملش کنن، ی که باهاش داشتم میتماس
  . کارشون چقدر طول بکشهستیش هم تحت معالجه و مداواست، معلوم ندوست

  
 راحت نیحس. دییای هر دوتون بن،ی همراه حسا،یمهتاب تو هم با ما ب:  به من انداخت و گفتی نگاهمادرم

   هان؟…دی ما بمونشی و بعد پیای اش بی همراهی تو هم براکا،ی آمرادی تونه تحت عنوان معالجه بیم
  

 رانی ایلی آد، خی خوشش نمرانی در خارج از ای اصال از زندگنینه مامان، حس: ادم و گفتم تکان دیسر
 فی که به خاطر دو ترم درسمو ول کنم، تازه شما هنوز تکلفهیمنم هنوز از درسم مونده، ح. رو دوست داره

  ه؟ی ما چفی اون وقت تکلد،ی برگرددی و خواستامدی خوشتان ندیشا. ستیخودتان معلوم ن
  

 گفتم منصرف ی مری طفره و تقال رو من کردم وگرنه به امنهمهی که افیح:  و گفتدی کشیقی آه عممادرم
  .شدم

  
  … ندارهی بابا که حرفد،یخوب بگ:  گفتمجانی هبا
  
 هی اثاثی انبار براکیاالن تمام کاراشو کرده، خونه قراره از ماه مهر اجاره بره، .  مهتاب، زشتهگهی نه د-

  . شهی نمگهید … کردههیکرا
  

  : پدرم رشته صحبتمان را قطع کردیصدا
  
  ! سوختگهی جوجه ها داط،ی تو حدییای بد،ی زنی شما دو تا چقدر حرف می وا-
  

  : گفتی واقعیتیمی با صملی سهم،ی نشستی شام مزی سر میوقت
  
  .هی خالنی حسی چقدر جا-
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ودم هم جاى حسین خیلى خالى بود، به نظر خ.  لحظه تلفن همراهش زنگ زد و سهیل از جا برخاستهمان
در افکارم غرق بودم که صداى . کاش اینجا بود و مى دید که پدر و مادرم چقدر مهربان و خونگرم هستند

  :سهیل از جا پراندم
  
ناباورانه به گوشى خیره . تا گفتم جاش خالى، زنگ زد.  مهتاب بیا، ببین شوهرت چقدر حالل زاده است-

  ؟…وال: آهسته گفتم. شدم
  

فکر کردم سهیل شوخى کرده تا همه بخندند، اما بعد صداى ضعیف حسین به .  لحظه صدایى نیامدچند
   چطورى؟…سالم عروسک: گوشم رسید

  
  تو چطورى؟ چه خبر؟:  شادى زیاد، گفتمبا
  

قراره قسمتى از ریه . خبرى نیست، احتماال آخر هفته دیگه عملم مى کنند:  را به سختى مى شنیدمصدایش
  .و که بافتهاش از بین رفته بردارنر
  

  على چطوره؟ با سحر تماس داشته؟: پرسیدم
  

  : لحظه اى صدایى نیامد، بعد صداى ضعیفش را شنیدمچند
  
از سر شب . تو کجایى؟ نگران شدم.  على هم خوبه، حاال بعد برات مى گم، االن نمى تونم زیاد حرف بزنم-

  …نمى دارههر چى زنگ مى زنم خونه، کسى گوشى رو بر
  
  …باورت نمى شه کجام، خونه مامان اینا:  خنده گفتمبا
  

  .راست مى گى؟ خوب، الهى شکر، خیالم خیلى راحت شد:  حسین پر از شادى شدصداى
  
  : مادرم که اشاره مى کرد گوشى را به او بدهم نگاه کردم و گفتمبه
  
  . زنگ بزنبازم.  حسین، مامانم مى خواد باهات حرف بزنه، از من خداحافظ-
  

  :صداى ظریفش بلند شد.  گوشى را به سمت مادرم دراز کردمبعد
  
   کى برمى گردى؟… جات اینجا خیلى خالیه… سالم حسین جان، چطورى مادر؟-
  

  خدایا این چه سرنوشتى بود؟ چرا مادرم داشت مى رفت؟.  جلوى چشمانم را تار کرداشک
  

عزیزم، باید بهت !  نه…! من خیلى شرمنده ام…، منحسین جان:  مادرم مى لرزیدیمانی پر از پشصداى
  . باشه چشم، خیالت راحت باشه…!باشه. بگم چقدر ناراحتم

  
  .خدا کنه حالش خوب بشه:  صداى سهیل بلند شددوباره
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  .الهى آمین:  با بغض جواب دادگلرخ

  
 خوشحال بودم و تنها از این همه تغییر. مى دانستم همه در فکر حسین هستند.  شام در سکوت صرف شدبقیه

بعد از شام همه مشغول حرف زدن با هم بودند که جمله اى . ناراحتى ام از این بود که چرا خودش نیست
  :توجهم را جلب کرد، مادرم با خنده گفت

  
 اونروز وروجک همراه مهوش آمده بود اینجا، نمى دونى چه کار کرد، یکى از مجسمه هاى نازنینم رو -

  .حاال ببین اگه نوه خودم بود براش چه مى کردم. ا زیاد ناراحت نشدمانداخت شکست، ام
  
  وروجک؟ کى رو مى گید؟:  تعجب پرسیدمبا
  

  تو نمى دونى؟! اى واى:  با دست به صورتش زدگلرخ
  

  … امید و مریم، یک دختره شیطون و نازهۀبچ:  با خنده جواب دادمادرم
  
   دار شده؟ اسمش چیه؟واى راست مى گى؟ امید بچه:  هیجان پرسیدمبا
  

  .زود باش! سه سوال االن، دو تا سوال قبال، فقط باید رمزو بگى:  با خنده گفتسهیل
  

  معلوم نیست اسمش چیه؟» الله « اسمش هاله است، ولى از خودش بپرسى مى گه :  با خنده گفتگلرخ
  

  مگه حرف مى زنه؟:  بلند شدفریادم
  

یک کلمه هایى مى . هاله االن ده ماهشه! ار اصحاب کهف بودى هاتو انگار تو غ! به:  با خنده گفتمامان
  !گه، انقدر شیرین و بامزه است که نگو

  
  .تازه یک خبر جدید دیگه هم دارم:  پدرم با لبخند گفتبعد

  
  چیه؟:  گفتمفورى

  
  … آرام هم همین روزا ازدواج مى کنه-
  

  . بر من، چشمان سهیل و گلرخ و مادرم هم گرد شدعالوه
  
  راست مى گى؟ -
  
  من تو غار اصحاب کهف بودم، شما کجا بودید؟:  خنده گفتمبا
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مادرم هم دستش را دور .  شب وقتى سهیل و گلرخ مى خواستند به خانه برگردند، من همراهشان نرفتمآن
  :شانه هایم انداخته بود و در جواب سهیل گفت

  
  ار کنه؟بره خونه تنهایى چک.  شما برید، مهتاب همین جا مى مونه-
  

غلط کرده، شوهرش اینو سپرده دست من، من هم امر مى کنم برگرده :  به شوخى اخم کرد و گفتسهیل
  .خونه، ممکنه حسین تلفن کنه

  
بیا بریم، فکر کردى حسین شماره تلفن اینجارو نداره؟ مطمئن باش :  با خنده دست سهیل را کشیدگلرخ

  !مثل شماره شناسنامه اش از حفظه
  

تابلوهاى . تخت و میز توالتم سر جایشان بودند.  و گلرخ رفتند، داخل خانه شدم و به اتاقم رفتم سهیلوقتى
چند لباس که . در کمدها را باز کردم. انگار هنوز هم همان جا زندگى مى کردم. نقاشى به دیوار بودند

را برداشتم و با  ام قدیمىلباس خواب . دیگر کهنه یا کوچک شده بودند در قفسه ها به چشم مى خورد
واى که چقدر دلم براى این بلوز و شلوار نخى و رنگ و رو رفته که خرسهاى کوچک . اشتیاق به تن کردم

جلوى آینه مشغول تماشاى خودم در آن لباس بچه گانه بودم . رویش به خواب رفته بودند، تنگ شده بود
  :د، با دیدنم خندید مى خورشمدر دستش مالفه و بالش به چ. که مادرم وارد اتاق شد

  
  این لباس خواب هنوز اینجاست؟!  واى-
  
   آره، چقدر هم راحته، مى خواى مالفه ها رو عوض کنى؟-
  

  .آره، از وقتى تو رفتى آنها رو عوض نکرده ام:  سر تکان دادمادرم
  
  چرا؟ یادتون رفته بود؟:  تعجب نگاهش کردمبا
  

. ت تنگ مى شد مى آمدم و تو رختخوابت مى خوابیدمنه، وقتى خیلى دلم برا:  با دلتنگى گفتمادرم
ولى االن که خودت اینجایى دیگه دلم .  انقدر اشک مى ریختم تا خوابم مى برد…هنوز بوى تو رو مى ده

  !نمى گیره، مالفه ها خیلى کثیف شده، باید عوض بشه
  

و سعادت مى کردم که آن لحظه چنان احساس خوشبختى .  رفتم و خودم را در آغوش مادرم انداختمجلو
  .در وصف نمى گنجید

  

    )46فصل (  
  

  :شادى با حرص گفت.  آیدا بلند شدۀ از کالس خارج شد و صداى قهقهاستاد
  
  ! زهر مار-
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  : با حالتى نمایشى دستانش را در هوا بلند کرد و تکان دادآیدا
  
  نیست؟ بچه ها، ارائه درس ریز پردازنده اونهم تو تابستون به نظرتون عجیب -
  

  باز چه نتیجه اى مى خواهى بگیرى؟:  بى حوصله گفتلیال
  

  …زرت و پرت بیخودى مى کنه:  فورى گفتشادى
  

  اگه زرت و پرته تو چرا رنگ و روت مثل گچ دیوار شده؟:  حرفش را قطع کردآیدا
  
  .خوب حرفتو بزن:  کنجکاوى پرسیدمبا
  

به حال سابقه نداشته درس میکروپروسسور تو تا :  نگاهى به شادى انداخت و با آب و تاب گفتآیدا
این حضرت آقاى راوندى تازه از دانشگاه !  داستان داره…تابستون ارائه بشه، حاال چرا این ترم شده؟

 جناب آقا، تاگفتن کجا بهتر از دانشگاه آزاد ! شریف فارغ التحصیل شدن، فوق لیسانس هوش مصنوعى
 تا حاال از خودتون پرسیدید شادى …وسط شادى بینوا اسیر شدهولى این ! آموخته هاشون رو محک بزنن؟

که همیشه ته کالس مى نشست، چى شده که ردیف جلو جا مى گیره و با کشمکش و دعوا روى صندلى هاى 
  جلو مى شینه؟

  
  !فضول رو بردن جهنم:  با حرص گفتشادى

  
 تا چشمش به شادى مى افته یک  حضرت آقاى راوندى هم…ادامه داره! گفت هیزمش تره:  قهقهه زدآیدا

بنده که ترم پیش این ! سرى چرند و پرند به جاى درس ریز پردازنده مانوى بدبخت، به خورد ما مى ده
  !درس رو افتادم، ملتفتم

  
: با خنده گفتم.  و لیال به شادى خیره شدیم که سرش را پایین انداخته و به کفش هایش نگاه مى کردمن

  ه گیر کرد، بله؟عاقبت دم تو هم به تل
  

  مثل اینکه خیلى هم آیدا چرت و پرت نمى گه، نه؟:  هم خندیدلیال
  

  گیرم که اینطور باشه، آخه به شما چه؟:  با غیظ گفتشادى
  

پس به کى مربوطه؟ این دو تا بى معرفت که منو عروسى دعوت نکردن، براى تو :  دست به کمر زدآیدا
  !، مجبور باشى منو هم دعوت کنىیکى تله گذاشتم که تا خواستى بگى بله

  
  …شتر در خواب بیند پنبه دانه:  در حالیکه وسایلش را جمع مى کرد، گفتشادى

  
  : آیدا که کیفش را روى شانه اش جا به جا مى کرد، نگاه کردم و گفتمبه
  
   تو خودت چى؟ خبرى نیست؟-
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ه کار کرده، مى رن پشت سرشون هم خبرى مى شه اما تا مى فهمن بابام چ:  غمگینى بر لبانش نشستلبخند

یکى نیست بگه باباى ما یک کار اشتباهى کرده، به ما چه ربطى داره؟ اون داره براى . نگاه نمى کنن
  .خودش خوش مى گذرونه، بدبختى و حرف مفت مردم رو ما باید تحمل کنیم

  
  …رگویند که سنگ لعل شود در مقام صب:  رو شانه اش کشیدم ودلجویانه گفتمدستى

  
  .ولیک به خون جگر شود! آرى شود:  که از در بیرون مى رفت، گفتهمانطور

  
  .همه یک جورى بدبخت و گرفتارن:  آهسته گفتلیال

  
  !خانم پرنسس، لطفا راجع به بدبختى حرف نزن که به خنده مى افتم:  خندیدشادى

  
  :دستش را گرفتشادى دستپاچه جلو رفت و .  میان بهت و حیرت ما، لیال به گریه افتاددر
  
   از دست من ناراحت شدى؟… بابا چى شده؟ ببخشید-
  

  …نه، کاسه صبر خودم لبریز شده: بریده بریده گفت.  سر تکان دادلیال
  

  . من، با هم حرف مى زنیم، ناهار هم مى ریم بیرونۀبیایید بریم خون:  لیال را گرفتم و گفتمدست
  

  .من که موافقم:  فورى گفتشادى
  

  . نمى تونم بیام…مهرداد خبر نداره:  را باال کشید دماغشلیال
  

  .بیا، بهش زنگ بزن:  دست در کیفش کرد و موبایلش را درآوردشادى
  

  .خودم دارم، یادش نبودم:  در میان اشکهایش لبخند زدلیال
  

: فتچند دقیقه بعد، جلوى در به ما رسید با خوشحالى گ.  و شادى راه افتادیم تا لیال راحت صحبت کندمن
  .بریم، منم مى یام

  
وقتى به خانه رسیدیم .  سوار ماشین خودم شدم و لیال و شادى هم در بنز آخرین مدل لیال نشستندمن

به سرعت کترى را پر از آب کردم و روى . فورى مانتو و مقنعه ها را در آوردیم و دست و رویمان را شستیم
 فکر فرو رفته بود، نگاه دریز گذاشتم و به لیال که گاز گذاشتم، یک سبد میوه و چند پیش دستى هم روى م

صورتش در هم و زیر چشمانش گود افتاده . از وقتى حامله شده بود یک جورى افسرده و کسل بود. کردم
  :شادى یک هلو برداشت و گفت. بود

  
  … تو از چى ناراحتى لیال؟ هر کى تو رو مى بینه فکر مى کنه تو بهشتى-
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  .ه، از دور دل مى برم و از نزدیک زهرهآر:  پوزخند زدلیال
  
  .آخه چرا؟ تو که راضى بودى:  مالیمت پرسیدمبا
  

از یک طرف مقابل خانواده هستم، از . تازه مى فهمم چه اشتباهى کردم:  نفس عمیقى کشید و گفتلیال
  .طرف دیگه مهرداد بالى جونم شده

  
  آخه چرا؟:  غمگین پرسیدشادى

  
 و آمد با فامیل رو نداره، از صبح تا شب با دوستاى دوران مجردى اش مى ره  مهرداد اصال حوصله رفت-

دوستاش یک عده آدم عوضى و تازه به دوران رسیده ! بیرون، تا اعتراض مى کنم مى گه خوب تو هم برو
از اون آدمهایى که حسابى به سر و وضعشون مى رسن و با پولهایى که از طریق داللى درآوردن همه ! ان

تفریح و عیش و نوش مى کنن، از قمار و مشروب و مواد مخدر تا خانم بازى و کثافت کارى هاى دیگه، جور 
مهرداد هم باهاشون قاطى شده، وقتى هم بهش مى گم دوستات آدماى فاسد و عیاشى ! همه فن حریفن

تو که اونهمه هر چى مى گم !  احمقهکنههستن، پوزخند مى زنه و مى گه آدمى که پولداره اگه استفاده ن
آمدى خواستگارى و پاشنه در خونه رو از جا درآوردى، چطور حاال منو ول کردى و دنبال تفریح و عیاشى 

 از اون ور هم …!هستى؟ مى گه خوب حاال خیالم راحت شده تو مال خودمى عیاشى بیشتر بهم مزه مى ده
اونم خواهراى من که . ونا پول داره الف بچه هزار برابر ایکخواهرام چشم دیدنم رو ندارن، حق دارن، 

چندین ساله ازدواج کردن و هنوز در حسرت خیلى چیزا مى سوزن، شوهراشون هم از طرف دیگه هى 
تحریکشون مى کنن که لیال خودشو مى گیره، لیال فیس و افاده اى شده، شوهرش ما رو قابل رفت و آمد 

  !به جز خودخورى و سکوت منم چاره اى ندارم فها،نمى دونه و از این قبیل حر
  

همانطور که به طرف آشپزخانه . صداى سوت کترى، سکوت را شکست.  لحظه اى هر سه ساکت بودیمچند
  .انقدر حرص نخور، باید با یک مشاور صحبت کنى ببینى چه راهى پیشنهاد مى کنه: مى رفتم، گفتم

  
بچه دار مى شم، دلم مى خواد فضاى من دارم . خودمم به همین فکر افتادم:  با صدایى گرفته گفتلیال

  .خونه و خونواده براى بزرگ کردن بچه ام مناسب باشه
  

  : با لبخندى به شادى رو کرد و پرسیدبعد
  
   حاال این حرفا به کنار، تو چطورى؟-
  
  :شادى شانه باال انداخت و گفت.  این سوال هر سه زیر خنده زدیمبا
  
یاد داستانهاى ماقبل تاریخ مى . ریان همینطورى پیش آمد راستش خودمم نمى دونم چى شده، این ج-

چون اصال من و استاد با . افتم که مى نوشت دختر و پسره با یک نگاه، یک دل نه، صد دل عاشق هم شدن
  …هم حرف نزدیم، ولى احساس مى کنم اون هم مثل من جذب این جریان شده

  
  … حرفى، حدیثىیعنى همینطورى مى خواین پیش برین؟ یک:  پرسیدمجدى
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منهم ! تو همون داستاناى ماقبل تاریخ چنین روایت شده که پسره پا پیش مى ذاره، نه دختره:  خندیدشادى
  .منتظرم ولى فقط تا آخر ترم تابستون، اگه تا اون موقع حرفى نزنه بى خیال همه چیز مى شم

  
م مرغ خوردیم و آنقدر خندیدیم که ناهار هم تخ.  روز تا بعدازظهر با هم حرف زدیم و درد دل کردیمآن

وقتى بچه ها رفتند، خسته به اتاق رفتم تا کمى استراحت . از غذاى هزار تا رستوران بیشتر بهمان مزه داد
بى حوصله گوشى را . داما هنوز سرم را روى بالش نگذاشته بودم که صداى زنگ تلفن بلند ش. کنم

  :برداشتم، صداى سحر در گوشى پیچید
  
  ! چه عجب خونه اى سالم،-
  
   سالم سحر جون، چطورى؟ از على آقا چه خبر؟-
  
  تو کجایى؟ چرا به من زنگ نمى زنى؟.  الحمداهللا، سالم رسوند-
  

راستش این هفته خیلى برام پر ماجرا بوده، عاقبت مامانم از خر شیطون پیاده شد و با هم :  گفتمشرمنده
  .چند روزه اونجا بودم. آشتى کردیم

  
حسین آقا چطوره؟ . خوب خدا رو شکر، انشااهللا همیشه گرفتارى ات از این جور چیزا باشه:  گفت خندهبا

  با هم تماس دارین؟
  
در ضمن من هم آلمانى بلد . مى گه نمى شه شماره بیمارستان را گرفت.  اى، فقط خودش زنگ مى زنه-

  .براش دعا کنید. قراره آخر همین هفته عملش کنند. نیستم
  

  …انشاءاهللا به سالمتى برمى گرده: ر لرزید سحصداى
  

  مهتاب، حسین آقا درباره على حرفى بهت نزده؟:  لحظه اى حرفى نزد، بعد پرسیدچند
  

  چطور مگه؟:  پرسیدمکنجکاو
  
هر وقت مى پرسم دکترا چى گفتند، .  هیچى، احساس مى کنم یک چیزایى مى دونن و به من نمى گن-

  …از این حرفها!  آزمایش مى کنن، چه مى دونمدارن. مى گه هنوز معلوم نیست
  
نگران نباش، شاید واقعا خبرى نیست و تو . اما اگه خبرى شد بهت مى گم.  نه، به من هم حرفى نزدن-

  …دارى بیخود حرص مى خورى
  

  .نه، احساس مى کنم خودش مى دونه و به من نمى گه:  سحر بلند شدصداى
  

   خوب چه کارا کردى؟ رفتى صحبت کنى براى کارت یا نه؟: اینکه بحث را عوض کنم، گفتمبراى
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 آره، قراره تا آخر هفته بهم خبر بدن که با استخدامم موافقن یا نه، تو چه کار کردى؟ این ترم واحد -
  …برداشتى؟

  
  .سحر پاشو بیا اینجا، شام پیش من باش. مى خوام زودتر تموم بشه، راحت بشم.  آره، برداشتم-
  

مرجان هم رفته . مرسى مهتاب جون، حاج خانوم حالش چندان خوب نیست: ، لرزید خسته اشصداى
  .من باید مواظبش باشم. زیارت، تنهاست

  
آخرین بارى که حسین زنگ زده بود، .  گوشى را مى گذاشتم، حسابى خواب از سرم پریده بودوقتى

پس حتما چیزى بوده که مى . درباره على خیلى مبهم حرف زد و گفته بود بعدا برایم تعریف مى کند
 به یک جاحتیا. بلند شدم و به طرف حمام رفتم. احتماال سحر حق داشت. خواست بعدا برایم تعریف کنه

زود بپر : آیفون را برداشتم، صداى سهیل شتابان بلند شد. دوش آب گرم داشتم، اما زنگ در، منصرفم کرد
  …پایین، شام دعوت دارى

  
   کجا؟-
  
  .زود باش.  دنبالت مامان گفت بیام-
  

 مى خواست نروم، خسته بودم و احتیاج خواب داشتم، اما از طرفى وقتى یاد رفتن پدر و مادرم مى دلم
ناچار در کمد را باز کردم و شروع کردم به لباس عوض . افتادم، دلم مى خواست هر لحظه پیششان باشم

.  دیدمژولیدهت با یک پسر کوچک و کردن، وقتى در را بستم و وارد کوچه شدم سهیل را مشغول صحب
سهیل . در راه، همه ساکت بودیم. سهیل با دیدن من، دستى به پشت پسرک زد و چیزى در دستانش گذاشت

  :پرسیدم. انگار ناراحت بود
  
   سهیل چرا ناراحتى؟-
  

  مى دونى این پسره کى بود؟! از دست خودم شاکى ام:  تکان داد و گفتسر
  

  مه که نمى دونیم، حاال کى بود؟معلو:  آهسته گفتگلرخ
  

  .واکسى محله، آمده بود سراغ حسین رو مى گرفت. اسمش جواد بود:  نفس عمیقى کشید و گفتسهیل
  
  چه کارش داشت؟:  تعجب گفتمبا
  
مى گفت حسین هفته .  هیچى، مى خواست ببینه کجاست و به قول خودش خدا نکرده مریض نشده باشه-

 کفشهاشو مى داده واکس بزنه، براش کتاب قصه و لباس مى برده، چه مى اى یکبار بهش سر مى زده و
 جواد با آقادونم میوه و شیرینى و از این خرت و پرت ها، ماهانه بهش یک پولى هم مى داده، حاال این 

  واقعا از خودم بدم آمد، چرا من از این کارها نمى کنم؟! معرفت آمده بود سراغ رفیقش
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بدى ما آدما اینه که به دور . هیچوقت براى این کارها دیر نیست: ش را گرفت و گفت با مالیمت دستگلرخ
! صد سال دیگه اگه من پیاده از جلوى این واکسى رد بشم، متوجه اش نمى شم. و برمون اصال توجه نداریم
نه  داوطلبه، خدا کیشهبراى کمک به بقیه هم. اون حواسش به همه چیز هست. ولى حسین اینطورى نیست

  .سالم و سرحال برگرده، انگار تو این شهر چشم انتظار کم نداره
  
  . حرفهاى گلرخ و سهیل، دلم براى حسین پر کشیدبا
  

بعد از شام، مادرم صندلى اش را .  به خانه پدرم رسیدیم همه در فکر حسین و دل مهربانش بودیموقتى
  :عقب زد و گفت

  
  …حافظى بگیرم بچه ها من مى خوام هفته بعد مهمونى خدا-
  

  خداحافظى سه هفته قبل از رفتن چه معنى مى ده؟:  با خنده به میان صحبتش پریدسهیل
  

بچه جون پابرهنه نپر وسط، توى این سه هفته من باید وسایل رو بسته بندى :  دستش را باال آوردمادرم
  .کنم، مهمونى بدون مبل و صندلى و دیگ و قابلمه هم که نمى شه

  
   مى خواى کى رو دعوت کنى؟حاال: پرسیدم

  
 خوب فامیل و دوستانمون رو دیگه، دایى، عموها، همسایه ها، پدر و مادر گلرخ جون، چه مى دونم شما -

  .هم اگر مهمونى دارید دعوت کنید
  

  همکاراى منهم که آدم نیستن، هان؟:  با اخمى دوستانه گفتپدرم
  

 همکاراتو نمى شناسم، خودت هر کدوم رو مى خواى این چه حرفیه امیر، من که:  لبخندى زد و گفتمادر
  .دعوت کن

  
  .مهتاب تو هم لیال و شادى رو دعوت کن، چه مى دونم هر کى رو دوست دارى:  رو به من کرد و گفتبعد

  
  .شوهرش اصال دوست نداره رفت و آمد داشته باشه. لیال که فکر نکنم بیاد:  تکان دادم و گفتمسرى

  
  چرا؟! وا خدا مرگم بده: ن به گونه اش زد با نوک انگشتامادرم

  
چه مى دونم، لیال مى گه فقط با دوستاى دوران مجردى اش دنبال :  ها را روى هم گذاشتم و گفتمبشقاب

  .بیچاره لیال رو خونه نشین کرده! عیش و نوشه
  

 فکر مى کند لیال با اون پول و ثروت هر کى ببینه! حیف از لیال و جوانى اش:  با تأسف سرى تکان دادگلرخ
  . دنیاستۀملک

  
  مگه کسى مى تونه جاى تو رو بگیره؟:  خندیدسهیل
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 شب وقتى همه خوابیدند به این فکر مى کردم که چقدر دلتنگ حسین هستم و اینکه واقعا حس مى کنم آن

  . دنیا، من هستمۀدر کنار حسین، ملک
  

    )47فصل (  
  

نمی . کالس هم نرفته بودم مبادا وقتی نیستم تلفن زنگ بزند حتی .  صبرانه به تلفن خیره مانده بودم ب
روزهای دیگر تلفن ده . دانم این چه سری است که وقتی منتظر هستی حتی اتفاقهای روزمره هم نمی افتد

 گوشی را برداشتم تا ربرای چندمین با. بار زنگ می زد ولی امروز که منتظر زنگش بودم ناز می کرد
. به تسبیح ظریف درون دستم نگاه کردم. صدای بوق آزاد مطمئنم کرد. الم است مطمئن شوم دستگاه س

حاال با گرفتنش در دستم احساس . این تسبیح حسین بود که در آخرین لحظه روی تلوزیون جا گذاشته بود
 زل زدم تا سپیده زد و صدای گنجشکها جرهاز دیشب بیدار بودم انقدر به پن. می کردم به حسین نزدیکم

دیگر کسی . چقدر بدون حسین تنها بودم. با هیجان نماز خواندم و ساعتها سر سجاده دعا کردم . لند شدب
نبود با خوشرویی کمکم کند حسین رفته بود و من تنها برای بازگشتش با زاری و ناله به درگاه خدا استغاثه 

با . ایم بی اختیار سرازیر شداشک ه.  من چقدر تنها و بی کس می شومباشدوای که اگر حسین ن. می کردم
باید سالم بر می . حسین باید بر می گشت. نباید نفوس بد می زدم. نه نباید گریه کنم. عجله پاکشان کردم

  .من رویاهای زیادی داشتم. گشت
  
  ! هنوز مهرمو ندادی …حسین تو باید برگردی :  صدای بلند گفتم با
  

هایش حرفهای عاشقانه اش برای آغوش گرم و مردانه اش برای نوازشهایش بوسه .  برایش پر کشید دلم
  .…. برای نگاه مشتاق و پاکش برای دستان حمایتگرش 

  
  !د زنگ بزن لعنتی :  طاقت بلند شدم فریاد زدم بی

  
  بله ؟. :  کمال تعجب تلفن زنگ زد دستپاچه گوشی رابرداشتمدر
  

  سالم چه خبر ؟:  سهیل بلند شد صدای
  

  .گوشی رو بذار بعد بهت زنگ می زنم.. چ خبری نشده هی:  گفتم عجوالنه
  

  !تا خبری شد زنگ بزن :  سهیل پر از نگرانی بود صدای
  

ناخود آگاه دستم روی .  را گذاشتم و دوباره شروع به راه رفتن در هال کوچک خانه امان کردمگوشی
  .ت نگهدارش باش خدایا حسین رو حفظ کن خدایا خود: زیر لب گفتم . آویز گردنبدم کشیده شد

  
قرآن . وای که دلم می خواست سیم تلفن را هم بجوم. همه را جویده بودم .  ناخن هایم نگاه کردم به

قبل . کوچک و کهنه ای را که حسین هدیه داده بود برداشتم قبل از اینکه بازش کنم دوباره تلفن زنگ زد
  :از دومین زنگ گوشی را برداشتم 
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   ؟… الو -
  

  …الو ؟ : دوباره گفتم .  نبود صدایی
  
  !بر مردم آزار لعنت :  حرص گفتم با
  

  …مهتاب خانم منم علی :  خندان علی بلند شد صدای
  
  سالم از بنده شرمنده صداتون نیامد فکر کردم مزاحمه حالتون چطوره ؟:  خجالت گفتم با
  
ن هم حالش خوبه فقط اال.  خیلی ممنون زنگ زدم خبرای خوب بهتون بدم حسین رو دیروز عمل کردن -

  .گفتم یک زنگ بزنم از نگرانی در بیان . گیج و منگه نمی تونه حرف بزنه 
  
  لطف کردید تو رو خدا راست می گید؟ حالش خوبه ؟:  بغض گفتم با
  

به جان مادرم راست می گم مهتاب خانم عملش موفقیت آمیز بوده االن هم تازه به هوش :  خندید علی
  .دیگه خودش بهتون زنگ می زنه آمده حاال چند روز 

  
  .خیلی لطف کردید . خدا مادرتون رو براتون نگهداره :  آسودگی گفتم با
  

  خوب دیگه به خانواده سالم برسونید امری ندارید؟:  ضعیف شد صدایش
  

  :با صدای بلند گفتم .  از اینکه خدا حافظی کردم و گوشی را گذاشتم بغضم ترکید بعد
  
  …ایا ممنونمخد!  خدایا شکرت -
  

سهیل تا .  به سهیل و مامان و سحر و لیال زنگ زدم و خبر دادم که حسین را با موفقیت عمل کردند فوری
  :فهمید حسین حالش خوب است با شادی گفت 

  
  .مهتاب زود حاضر شو میام دنبالت .  همه شام مهمون من هستین -
  

خوشحال بودم که دلم می خواست با فریاد به انقدر .  شب همه با هم رستوران رفتیم و جشن گرفتیمآن
آن شب هر چقدر مادر اصرار کرد خانه شان بروم قبول . همه دنیا اعالم کنم حسین حالش خوب است

 را به ندلم می خواستت تنها باشم دلم می خواست در رختخواب مشترکمان بخوابم و بوی حسی. نکردم
  .دلم برایش سخت تنگ شده بود. مشام بکشم

  
شادی و لیال با دیدنم . آنقدر دیر که کالس تقریبا تمام شده بود.  آن شب دیر به دانشگاه رسیدم ایفرد

چقدر . صورت همدیگر را بوسیدیم سپاسگذار به دوستانم نگاه کردم . هجوم آوردند تا تبریک بگویند
  :قتی دید نگاهشان می کنم گفت .شادی و. دوستشان داشتم
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  . بده نیستم بیخود زل نزن من ناهار-
  

  . فوری گفت ک دیگه گفتی باید ناهار بدی لییال
  
  !ناهار مهمون من :  خنده گفتم با
  

خیلی ممنون همون دفعه املت بهمون دادی بسه در ضمن مثل اینکه استاد حرفهایی به :  دستم را گرفت لیال
  .خانم زدن باید به این مناسبت بهمون شیرینی بدن

  
  !رینی نه ناهار ش:  با خونسردی گفت شادی

  
  یا اهللا. ما دهنمون با ناهار شیرین می شه :  که به طرف در هلش م دادم گفتم همانطور

  
  راستی خبر دارین آیدا نامزد کرده ؟:  همه سوار ماشین لیال شدیم شادی گفت وقتی

  
  راست می گی ؟ با کی ؟:  از تعجب گرد شد چشمانمان

  
  .قیق نمی دونم ولی مثل اینکه از دوستای برادرش استد:  شانه ای باال انداخت و گفت شادی

  
  از وضعشون خبر داره ؟:  تعجب پ رسیدم با
  

نه این بار تصمیم گرفتن که قضیه رو نگن فقط خیلی سربسته گفتن پدر و :  با آب و تاب گفت شادی
  !همین . مادرشون از هم طالق گرفتن 

  
  .خداکنه به خیر بگذره :  آهسته گفت لیال

  
از ته دل دعا می کردم آیدا هم سر و سامان بگیرد و . روز فکرم مشغول خبری شد که شادی داده بود آن

. همیشه با دیدنش دلم می گرفت چرا که به جرم گناه دیگری او را مجازات می کردند. خوشبخت شود
ینده فرزاندنش  آدپدرش با آن سن و سال و ادعای دین و ایمان ذره ای فکر نکرده بود با کاری که می کن

بچه های بی گناهی که سالها با دستورات و امر و نهی هایی بزرگ شده بودند که حاال . را تباه می کند 
آخر هفته مادرم مهمانی گرفته بود و من . خود فرمانده شان آنها ا زیر پا گذاشته و لگد مال کرده بود 

ر مدعایم روبرو شوم و پشت چشم نازک کردنها و  پلهنوز نمی دانستم بروم یا نه ؟ دلم نمی خواست با فامی
ایما و اشارها و سوالهای ظاهرا دلسوزانه شان را تحمل کنم از طرفی می دانستم اگر نروم مادرم ناراحت 

یک . سر دو راهی عجیبی گیر کرده بودم .می شود و دلم نمی خواست مادرم را بیش از این اذیت کنم 
  .شغول درس خواندن بودم که تلفن زنگ زد  مهروز مانده به مهمانی در خان

  
  . که کتاب را نگاه مى کردم، گوشى را برداشتمهمانطور

  
  الو؟-
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  …قربونت برم، چقدر دلم برات تنگ شده! سالم عروسک:  حسین بلند شدۀ گرفتصداى

  
؟ چه دل من برات یک ذره شده، حالت چطوره. من قربون تو برم، عزیزم:  را کنار گذاشتم و گفتمخجالت

  کار مى کنى؟
  

  .کارم شده دعا کردن تا زودتر برگردم، دارم دیوونه مى شم:  شادش در گوشم پیچیدصداى
  
  برگردى چه کار؟ مهر منو بدى؟:  خنده گفتمبا
  

 یهم مهریه ات رو هم شیربهاتو، دلم برات پر مى کشه، اینجا جات خیلى خالیه، هر جا م:  هم خندیدحسین
 شده ام، منم بهش گفتم لی شد و گفت چقدر زن ذلی عصبانی آخرش اون روز عل کنم،ی میرم جا تو خال

  ! زن خوشگلم شده املی کنم، من ذلی ام افتخار میلیبه زن ذل
  
  ؟ی گردی بر میحاال ک.  حرف رو نزننیا. نی حس،یتو سرور من:  بغض گفتمبا
  
 ی بمونه ولدیالبته اون با.  طورنی هم همیعل. هنوز تحت درمان هستم. وری تا آخر شهردی زود، شایلی خ-
 مادر و پدرت خوبن؟ ؟یتو چطور.  مونمی نمنجای اشتری روز هم بکیاما من . ارهی دونم طاقت بی مدیبع

  … کنفی کنه؟ تعری چطوره، گلرخ خانم چه کار مزمی عزلیسه
  
متى ات رو داد، اون روز که على زنگ زد و خبر سال. همه سالم مى رسونن و خوب هستن:  دلتنگى گفتمبا

مهمونى . خیلى دلش برات تنگ شده، راستى فردا مامان مهمونى داره. سهیل همه رو شام مهمون کرد
  خداحافظى، همه فامیل رو هم دعوت کرده، به نظر تو برم یا نه؟

  
منم دلم براى همه تنگ شده، درباره مهمونى هم، میل خودته، ولى برى :  مهربان حسین بلند شدصداى
خوب پدر و مادرت مى خوان برن و ممکنه مدتها همدیگرو نبینین، باید .  ممکنه بعدا افسوس بخورىبهتره،

 ببنده تو رو دعوت واز هر فرصتى براى دیدنشون استفاده کنى، در ضمن مادرت براى اینکه دهن فامیل ر
  .کرده اگه نرى، به مادرت توهین مى شه

  
  .خیلى ممنون از راهنمایى ات: کرده بودم؟ آهسته گفتم مى گفت چرا خودم به این موضوع فکر نراست

  
  . گوشى را مى گذاشتم تک تک سلولهاى وجودم براى حسین دلتنگى مى کردوقتى

  
یک بلوز و شلوار بنفش با حاشیه . به نظر خودم شیک و مرتب بودم.  در آینه به تصویرم زل زدمدوباره

آرایش مالیم و .  براى روز تولدم هدیه داده بودهاى گلدوزى شده و یک شال بى نهایت زیبا که لیال
سرانجام .  عطر زدممىصندل هاى مشکى ام را پوشیدم و ک. قرار بود سهیل دنبالم بیاید. اندکى هم داشتم

دل تو دلم نبود که افراد فامیل . در طول راه، گلرخ صحبت مى کرد و من و سهیل ساکت بودیم. سهیل آمد
. هوا تاریک شده بود و مى دانستم که اکثر مهمانان آمده اند. نجام رسیدیمسرا. چه برخوردى مى کنند

:  به استقبالمان آمد و با دیدن من گفتمادرجلوى در، . تصمیم گرفتم خیلى عادى و طبیعى برخورد کنم
  .مهتاب چقدر ناز شدى، بیایید تو
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  همه آمدن؟:  اضطراب پرسیدمبا
  

. مات بودم.  راهرو، دوباره به خودم نگاه کردمۀنه شدم و جلوى آینوارد خا.  با سر جواب مثبت دادمادرم
  نمى خواى روسرى تو بردارى؟: مادرم آهسته پرسید

  
  !نه:  گفتمقاطعانه

  
مى دانستم براى اینکه به من دلدارى بدهد، . گلرخ فورا کنارم آمد.  به طرف سالن پذیرایى راه افتادمبعد

با ورود من لحظه اى سکوت . صندلى ها نشسته گرم صحبت بودندهمه روى مبل و . همراهى ام مى کند
بعد . با صداى بلند سالم کردم و به طرف عمو فرخ که با دیدنم از جا بلند شده و جلو آمده بود، رفتم. شد

  :او هم با مهربانى در آغوشم کشید و گفت. از روبوسى با عمویم به طرف دایى على چرخیدم
  
  !نگ شده بود آتیش پاره واى، چقدر دلم برات ت-
  

خاله مهوش هم با صمیمیت صورتم را .  عمو محمدم دستانش را براى در آغوش گرفتنم دراز کردبعد
  !چقدر خوشگل و خانم شدى عزیزم: بوسید

  
مینا حتى دست هم دراز .  زرى جون فقط دستى براى دست دادن دراز کرد و به سردى احوالپرسى کرداما

با آرام و مریم هم روبوسى کردم و به امید و پرهام سرى . خشک و خالى بسنده کردنکرد و فقط به سالمى 
یک تاپ و دامن صورتى و خیلى . به دختر قد بلندى که کنار پرهام ایستاده بود، نگاه کردم. تکان دادم

وقتى خم مى شد دستش را باالى سینه اش مى گرفت و . حتى خودش هم معذب بود. کوتاه پوشیده بود
  :صداى سهیل کنار گوشم بلند شد. ى مى نشست دستش را روى زانوانش مى گذاشتوقت

  
  ! انگار مجبورش کردن بره تو این یک وجب پارچه-
  

. موهایش را رها کرده بود. مژه هایش از شدت ریمل، سنگینى مى کرد.  را بزک غلیظى کرده بودصورتش
خ و چند تن از همکاران پدرم هم سالم و با پدر و مادر گلر. و دایم سر و دستش را تکان مى داد

 شروع به رهچند لحظه اى همه ساکت بودند و بعد دوبا. احوالپرسى کردم و گوشه اى کنار گلرخ نشستم
خوب، مهتاب خانم حال و بال شما چطوره؟ شوهرتون : صداى عموى بزرگم را شنیدم. صحبت کردند

  کجاست؟
  
  .ته خارج، که تا چند وقت دیگه برمى گرده خوبم عمو جان، حسین هم براى معالجه رف-
  

  : مینا مثل ناخنى که روى تخته بکشند، گوشم را خراشیدصداى
  
   مگه چند سالشونه که براى معالجه رفتن خارج؟-
  

اما این بار پرهام به صدا در .  توجه به سوال مینا، مشغول صحبت با آرام که به کنارم آمده بود، شدمبى
  :آمد
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  .م، جناب ایزدى سن و سالى ندارن، ایشون تقریبا فاقد ریه هستن نه مینا خان-
  

  .مهتاب هیچى نگو، ول کن:  آهسته گلرخ را شنیدمصداى
  

 گرفتم حرفى نزنم، جواب مادرم کافى بود، همانطور که سینى شربت را جلوى سهیل مى گرفت تصمیم
  !آره پرهام جون، اما بهتره مرد فاقد ریه باشه تا فاقد غیرت: گفت

  
چند دقیقه بعد، من و گلرخ به .  که اصال انتظار چنین جوابى را از مادرم نداشت، ساکت شدپرهام

گلرخ تا در . البته طاهره خانم هم آمده بود، اما کافى نبود. آشپزخانه رفتیم تا به مادرم کمک کنیم
  .مامان عجب حرفى زدید، بیچاره پرهام سوسک شد: آشپزخانه بسته شد، گفت

  
بعضى ها چنان حرف مى زنن انگار خودشون همه چیز تمام هستن، ! به درک:  خونسرد جواب دادمادرم

  !یکى نیست بگه تو کور بودى این دختره هفت رنگ رو گرفتى یا بى غیرت؟ البد هر دوش
  

  مامان حرص نخور، پرهام و مینا داخل آدم هستن؟:  صندلى نشستمروى
  

  .نباید هر حرفى رو بى جواب بذارهنه، اما آدم :  نفس عمیقى کشیدمامان
  

 که ظرفها را بیرون مى بردم تا روى میز بچینم، دختر کوچولو و بى نهایت ملوسى را دیدم که همانطور
حتما این هاله دختر امید بود که در بدو ورودم . روى فرش مشغول بازى با یک ماشین کوچک است

ول با تعجب به صورت غریبه اى که او را بلند کرده بچه ا. خم شدم و با محبت بغلش کردم. خوابیده بود
  :مریم جلو دوید و با خنده گفت. بعد لب برچید و شروع به گریه کرد. بود، خیره شد

  
  ! مهتاب جون دختر ما خیلى بداخالقه-
  

  .ماشاهللا خیلى نازه:  بچه را بوسیدم و گفتمصورت
  
سر . انداختم و دوباره به طرف آشپزخانه راه افتادم مینا که با حسرت به هاله خیره مانده بود، نگاهى به

  :شام، زرى جون که کنارم ایستاده بود، پرسید
  
   خوب مهتاب، حاال از زندگى ات راضى هستى؟-
  

  : دانستم منظورش بیمارى حسین و تنها ماندن من است، خونسرد جواب دادممى
  
  تون راضى هستید؟ من که خیلى راضى هستم، شما چطور زرى جون، از عروس جدید-
  

  .هلیا دختر خوبیه:  خشمناکى کرد و گفتنگاه
  
  .بله، مشخصه:  خنده گفتمبا
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 که با شنیدن نامش جلو آمده بود با عشوه و ناز و لحنى که سعى مى کرد خیلى شیرین جلوه کند، هلیا

  مادر جون، شما صدام کردید؟: گفت
  

  ا همیشه روسرى سرتونه؟شم:  رو کرد به من، پشت چشمى نازک کرد و پرسیدبعد
  
   چطور مگه؟-
  

  .هیچى، آخه خانواده و فامیلتون اینطورى نیستند:  اى کرد و گفتغمزه
  
خوب، وقتى درست فکر کردم دیدم به خاطر گناه من هیچکدوم از اعضاى خانواده و :  پوزخند گفتمبا

خوب ! ت بیاد جلوى مردمیکى شاید دلش بخواد لخ. فامیل جوابگو نیستن، هر کسى مسئول کاراى خودشه
  خودش مى دونه و بعدا باید جواب پس بده، نه؟

  
  !این حرفا به نظر من همش چرنده:  باال انداخت و گفتابرویى

  
  !نظریات هم خیلى زیاد و متفاوته:  اعتنا گفتمبى

  
ن مى مهتاب مثل کشتى گیرا شدى، هى حریف مى آد جلو و تو یکى یکى رو زمی:  با لبخند کنارم آمدگلرخ
  .زنى

  
آره، همه هم قصد طعنه زدن رو دارن، انگار این آدما یاد نگرفتن سواى همه چیز، همدیگرو :  خنده گفتمبا

  .دوست داشته باشن
  

  .آخرین حریف رو تحویل بگیر:  زیر لب گفتگلرخ
  

  :مینا با موذى گرى خاص خودش گفت.  و به مینا که کنارم آمده بود، نگاه کردمبرگشتم
  
  ین حسین آقا خوب شدنى هست یا نه؟ حاال ا-
  

من که از ته دل دعا مى کنم، اما چه خوب :  اى تمام کینه و نفرت عالم را کنار زدم و با مالیمت گفتملحظه
شدنى چه نشدنى، من دوستش دارم، چون به این نتیجه رسیدم که طول عمر مهم نیست، عرض عمر و 

 کینه هایى که تو وهم یاد بگیرى على رغم همه حسادتها کارهایى که در عرضش مى کنیم مهمه، اگر شما 
  .قلبت حس مى کنى، آدما رو دوست داشته باشى، خودت هم مسلما احساس قشنگترى پیدا مى کنى

  
ولى در آن لحظه فقط احساس دلسوزى و ترحم نسبت به آنجا پیدا .  هم ضربه فنى شد و کنار رفتمینا

  .بودمکرده بودم و از داشتن این حس راضى 
  

    )48فصل (  
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مثل کودکان دست مادرم را گرفته بودم و از این باجه به آن باجه .  سالن فرودگاه جمعیت موج مى زددر

سرانجام زمان جدایى فرا . دلم نمى خواست حتى لحظه اى از وقت باقى مانده را تلف کنم. مى رفتم
پدرم سر بلند کرد . دغیبشان مى زد، ایستادنپدر و مادرم، جلوى درى که مسافرین پرواز آمستردام . رسید

تقریبا تمام کسانى که در مهمانى حاضر بودند، در . افراد فامیل دورمان حلقه زده بودند. و به ما نگاه کرد
  :پدرم با صدایى گرفته گفت. فرودگاه جمع شده بودند

  
  … اگر بار گران بودیم-
  

مادر و پدرم تک . چه لحظات سخت و دشوارى بود.  انداخت را هم به گریهلی به گریه افتاد و من و سهمادر
تک اعضاى فامیل را بوسیدند و خداحافظى کردند، اما با من و سهیل و گلرخ نمى توانستند خداحافظى 

بسه دیگه، : سرانجام پدرم با بغض گفت. تا به هم نگاه مى کردیم بى اختیار به گریه مى افتادیم. کنند
  .آبغوره ارزون شد

  
اجاره خونه به حساب سهیل ریخته . مواظب خودت باش:  مرا در آغوش گرفت و زیر گوشم زمزمه کردبعد

ما تا رسیدیم باهاتون تماس . به حسین هم سالم برسون. مى شه، هر وقت پول احتیاج داشتى به سهیل بگو
  .مى گیریم

  
  : مادرم جلو آمد، صدایش از شدت گریه بریده بریده به گوش مى رسیدبعد

  
  .از حسین هم حاللیت بخواه.  مهتاب جون، مامانى، منو حالل کن، در حق تو خیلى ظلم کردم-
  

  .این حرفو نزن مامان، من هم خیلى اذیتت کردم:  را بوسیدمصورتش
  

 مادر و پدرم پشت درهاى شیشه اى، دور مى شدند به این فکر مى کردم که کارهاى دنیا چقدر وقتى
ته دیگر هم به فرودگاه بیایم، اینبار براى استقبال از حسین، چقدر آمدن به قرار بود سه هف. عجیب است

 را پاک مى چشمانشمادرم . براى آخرین بار دستم را برایشان تکان دادم. این مکان عجیب و غریب بود
ه به افراد فامیل که با رفتن پدر و مادرم کم کم متفرق مى شدند و ب. کرد، معلوم بود هنوز گریه مى کند

با من خداحافظى مى کردند و من بى آنکه بفهمم چه مى گویم، . خانه هایشان باز مى گشتند، نگاه کردم
بیا دیگه، چرا خشکت : دی را گرفت و کشمسرانجام سهیل بازوی. حرفى مى زدم و دستى تکان مى دادم

  زده؟
  

ا خودم فکر مى کردم که زندگى ب. در میان راه، از پنجره به بیرون زل زده بودم.  حرف، دنبالشان رفتمبى
من امتحانهایم را مى دادم و . آخرین هفته اى که مادرم مى گذراند پر از حادثه بود. چه رسم غریبى دارد

لیال هم روز به روز افسرده تر و . شادى میان مجالس آشناى خواستگارى و بله بران در کش و قوس بود
 رحمش، بى حوصلگى اش افزایش مى یافت و عاقبت انگار با بزرگ شدن جنین در. سنگین تر مى شد

.  سوم مهر ماه، درست سه هفته بعد از رفتن پدر و مادرم، بر مى گشتۀهفت. حسین خبر از بازگشتشان داد
  !بعدا برات مى گم: چند بار درباره على هم پرسیده بودم اما باز جواب همان بود
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یى وجود داشت که مرا تا زمانى که مى خواهم در دلم مى خواست دارو.  بى صبرانه منتظر بودمحاال
  :صداى سهیل مرا از افکارم بیرون آورد. خواب نگه مى داشت

  
   مهتاب فردا ثبت نام دارى؟-
  
  .آره، صبح زود باید برم دانشگاه:  خستگى جواب دادمبا
  
   چند ترم دیگه مونده؟-
  
  . این ترم و ترم بعدى-
  

  .پس دیگه راحت مى شى:  خندیدسهیل
  

راستى مهتاب، یک مقدار از پول ماشین باقى مونده بود که ریختم : سهیل از آینه نگاهم کرد.  نگفتمچیزى
  …به حساب حسین، بابا هم یک مقدار پول برات داده

  
  براى چى؟:  تعجب گفتمبا
  
ند  براى شهریه دانشگات، خوب بابا باید پول دانشگاه تو رو بده، مخصوصا تو این شرایط که حسین چ-

  …ماهه بیکار بوده
  
لجبازى فایده نداره، بابا رفته و این پول بى زبون دست ! حرف نزن:  خواستم دهان باز کنم، سهیل غریدتا

  !منه، اگه نگیرى هپل هپو مى شه، حاال خود دانى
  

با خودم مى خندیدم و ! قیامت بود، طبق معمول.  وقتى وارد محوطه دانشگاه شدم، خنده ام گرفتصبح،
چند وقتى بود که از .  مى کردم چقدر زمان باید بگذرد تا کارهاى دانشگاه ما درست انجام شودفکر

 پیش بینى کنند به انندبراى اینکه بتو. اواسط ترم دانشجوها را وادار مى کردند برگه پیش ثبت نام پر کنند
ادى از دانشجوها نمى چند کالس براى یک درس احتیاج است اما باز هم موفق نمى شدند و با اینکه تعد

توانستند نمره قبولى در بعضى از دروس بگیرند و خود به خود پیش ثبت نامشان بى معنى مى شد، باز 
 مدیر گروه و تعریف کردن داستان زندگى هموقع انتخاب واحد بیشتر کدها پر بود و باید با التماس ب

لیال گوشه اى . به ظرفیت بیفزایندخودت و هفت پشت جد و آبادت، قانعشان مى کردى که چند نفرى 
بسم اهللا گویان به میان جمعیت دختران فریاد کش، . نشسته بود و شادى داشت کارهایش را انجام مى داد

وقتى پس از سه چهار ساعت کارم تمام شد، شادى که کنار . رفتم و خودم هم شروع به فریاد زدن، کردم
  چقدر خسارت دیدى؟: لیال نشسته بود، داد زد

  
  فقط یک دکمه، تو چى؟:  به سرتا پایم کردم و گفتمنگاهى

  
  !یک جیب کنده شده و سه دکمه گم شده:  خندیدشادى

  
  :شادى با خنده گفت.  با شنیدن خنده هایمان به طرفمان آمد و سالم کردآیدا
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   به به، عروس خانوم، دیدى انقدر گفتى و مسخره کردى تا آخر خودت هم تو کوزه افتادى؟-
  
  .هنوز معلوم نیست:  کنارمان نشست و گفتیداآ
  

  چرا، حرفى پیش آمده؟: پرسیدم
  

هنوز نه، ولى ما هنوز به مسعود واقعیت رو نگفتیم، فقط مى دونه که پدر و مادرم از هم :  آه کشیدآیدا
  .جدا شدن

  
  حاال این آقا مسعود چطور پسریه؟ اگه بفهمه چه کار مى کنه؟:  پرسیدلیال

  
، از دوستاى آرمانه، اما پدر و مادر خیلى خشکه مقدس و وسواسى داره، خیلى هم گوش به  پسر خوبیه-

آرمان که مى گه اصال بهشون نمى گم، اگه هم خودش فهمید و سوال کرد مى گیم ما . فرمان مادرش است
و این  خوب تشنوه،ولى من مى ترسم، دلم نمى خواد بعدا از دهن کس دیگه اى ب. بى خیال بابامون شدیم

پسر خوش اخالق و خوبیه، کار و خونه و زندگى اش هم که معلومه، فقط دعا . مدت بهش عالقه مند شده ام
  .کنید اوضاع خراب نشه

  
  .نه بابا، هیچى نمى شه:  آهسته گفتشادى

  
  …تو چه کار کردى؟ استاد دیگه داره مى میره:  به شادى نگاه کرد و با شیطنت پرسیدآیدا

  
ازم خواستگارى کرده، با پدر و مادرش و خواهرش آمدن خونه مون، .  نترس نمى میره: لبخند زدشادى

پدر و مادر منم . چه خواهرى داره از اون چشم سفیداست، ولى پدر و مادرش آدماى ساده و خوبى بودن
  .قبول کردن و قرار شد آخر این ترم مراسم عقد و عروسى یکجا برگزار بشه

  
  اسمش چیه؟ هنوز بهش مى گى آقاى راوندى؟:  با کنجکاوى پرسیدلیال

  
نه بابا، اسمش رامینه، عصرها تو یک شرکت کار مى کنه و صبحها تو دانشگاه ما و چند جاى :  خندیدشادى

یک خونه کوچیک خریده و یک ماشین جمع و . وضعش عالى نیست، ولى بد هم نیست. دیگه درس مى ده
شگاه اینا رو خریده ها، به قول خودش حقوق دانشگاه فقط براى جور داره، البته نه فکر کنى با حقوق دان

  .باباش کمکش کرده. خریدن روزنامه و کتاب، کفاف مى ده
  

همه اول زندگى . نترس، خودش جوونه کار مى کنه پول در مى آره:  که بلند مى شدم، گفتمهمانطور
  .سختى مى کشن، هیچکس از اولش راحت و آسوده نیست

  
  .هر کى هم از اول همه چیز داره، مطمئن باش خیلى چیزاى دیگه نداره: ت غمگین گفلیال

  
قبل از اینکه با مهرداد ازدواج کند همه سعى داشتند همین .  راه بازگشت به حرف لیال فکر مى کردمدر

  .حرف را به او بقبوالنند، اما زیر بار نمى رفت، حاال چه زود خودش به این نتیجه رسیده بود
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*********  

  
پدر و مادرم به .  هفته از شروع ترم جدید مى گذشت و من هر روز را با سختى به پایان مى بردمچند

مادرم قول داده بود هر وقت خانه پیدا کردند و از خاله طناز جدا شدند به . محض رسیدن زنگ زده بودند
بلیط .  داده بوداطالعا یک تماس دیگر هم با حسین داشتم که ساعت و شماره پروازشان ر. ما خبر بدهند

شب قبل از ورودشان با هم قرار گذاشته بودیم . هایشان قطعى شده بود و دل من و سحر بى قرار مى تپید
چند ساعت مانده به ورودشان، سهیل را . تا در فرودگاه همدیگر را پیدا کنیم و با هم منتظرشان باشیم

سهیل، . عاقبت به فرودگاه رسیدیم.  مى کردمستپاچه داز بس عجله داشتم، آنها را هم هول و. بیچاره کردم
گوسفند درشتى در حیاط خانه ما بسته بود و به آقاى محمدى سفارش کرده بود یک قصاب پیدا کند تا به 

وقتى وارد فرودگاه شدیم سحر و خانواده خودش و . محض ورود حسین به خانه، گوسفند را قربانى کند
به همراه سهیل و گلرخ جلو رفتیم و همه با هم سالم و احوالپرسى . دشوهرش گوشه اى ایستاده بودن

چادرش روى شانه رها شده و . به سحر نگاه کردم که بى قرار چشم به تابلوى اعالم پروازها داشت. کردیم
صداى شل و وارفته دخترى در بلندگو بلند شدن و نشستن هواپیماها را اعالم مى . لبانش بهم فشرده بودند

مادر و پدر على هم بى قرار .  هر دفعه نواختن زنگ مخصوص بلندگو، قلب من از جا کنده مى شدباو کرد 
به سهیل و . مادر سحر روى صندلى نشسته بود و با تسبیح درون دستش ذکر مى گفت. و مضطرب بودند

- بنپروازم سرانجا. گلرخ نگاه کردم که صورتهایشان را به شیشه قدى و سرتاسرى سالن چسبانده بودند
حاال صورت هاى من و سحر هم به پشت . تهران با یکساعت تأخیر به زمین نشست و اشک من سرازیر شد

  !چقدر لفتش مى دن! واى: صداى خشمگین سحر را شنیدم. شیشه اضافه شده بود
  

  : دانم چقدر پشت شیشه چسبیده بودم که صداى سهیل بلند شدنمى
  
  ! اوناها، آمدن-
  

با یک بلوز آبى و . حسین عزیزم آنجا بود. سهیل راست مى گفت. لند شدم و نگاه کردم پنجه پا بروى
چشمان حسین در . شلوار جین، على هم کنارش ایستاده بود و داشت با مسئول پشت میز صحبت مى کرد

با عجله . کردصورتش را خنده اى زیبا پر . جستجو بود، شروع کردم به دست تکان دادن، عاقبت مرا دید
چند نفر را که پشت سرم ایستاده بودند به کنارى هل دادم و با . آستین على را گرفت و به طرف در کشید

اول على بیرون آمد و با خوشحالى دستان سحر . سحر هم پشت سرم بود. عجله به طرف در خروجى دویدم
 هم بى مالحظه حسین. انداختمرا در دست گرفت، اما من بدون خجالت، خودم را در آغوش باز حسین 

  :دیگران صورتم را مى بوسید، صدایش مثل یک آهنگ لطیف در گوشم نواخته شد
  
  .عروسکم.  دلم برات خیلى تنگ شده بود… عزیزم-
  

  : رفتم تا خوب نگاهش کنم، همزمان با سهیل گفتمعقب
  
  ! ماشاءاهللا چاق شدى-
  

  : با خنده به طرف سهیل رفت و برادرم را در آغوش کشیدحسین
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  ! چاکرم-
  

  !ما بیشتر:  با خنده گفتسهیل
  

 اى بعد، همه داشتند با حسین و على روبوسى و احوالپرسى مى کردند، مادر على، پسرش را در لحظه
سرانجام همه سوار ماشینها شدند و از هم . آغوش گرفته بود و بى اعتنا به حضور مردم مى گریست

. ین سهیل نشستیم و سهیل به طرف خانه حرکت کردمن و حسین روى صندلى عقب ماش. خداحافظى کردیم
وقتى رسیدیم، آقاى محمدى به . در بین راه حسین، دستم را در دستش گرفته بود و گاهگاهى مى بوسید

: گلرخ با ترحم گفت. مرد قد بلندى که کنارش بود، اشاره کرد و مرد گوسفند را جلوى پایمان سر برید
  !حیونکى

  
  .کاش من گوسفند بودم دلت برام مى سوخت:  خندان جواب دادسهیل

  
حسین با صدایى که به سختى شنیده مى شد به .  حسین که اشک در چشمانش حلقه زده بود، خیره شدمبه

  .شرمنده کردى: سهیل گفت
  
سهیل چمدان حسین را در اتاق خواب گذاشت و با .  آقاى محمدى تشکر کردیم و همه داخل خانه شدیماز

  .شوهر جونش آمد. خوب دیگه خیال مهتاب راحت شد: صداى بلند گفت
  

  : آشپزخانه مشغول درست کردن چاى بودم که صداى سهیل را شنیدمدر
  
  ! حسین مى گم بهت بد نگذشته، چاق شدى ها-
  

  !همش باده سهیل جون، مصرف زیاد کورتن اشتهاى کاذب و پف مى آره:  خندیدحسین
  

حسین دست در کمرم انداخت و با مهربانى . ى دسته مبل نشستم را روى میز گذاشتم و کنار حسین روچاى
  خوب چه خبر؟ مامان اینا به سالمتى رفتن؟: پرسید

  
حاال از این حرفا . خیلى هم ناراحت شدن که نتونستن با تو خداحافظى کنن! آره، رفتن:  جواب دادسهیل

  بگذر، خودت چطورى؟ تعریف کن ببینم چه بالیى سرت آوردن؟
  

همون تشخیصى که تو ایران هم دادن، مقدارى از بافتهاى ریه ام از ! هیچى: ى تکان داد و گفت سرحسین
  .بین رفته بود که با عمل جراحى تقریبا نصف ریه ام رو در آوردن

  
  چطورى با نصف ریه مى شه نفس کشید؟! وا:  با تعجب پرسیدگلرخ

  
کیسه هاى هوایى، نبود قسمتى از ریه رو با دکتره مى گفت . خودم هم همین سوالو پرسیدم:  خندیدحسین

 درمان با کورتن رو انجام دادن که ی سرکیبعدش هم .  کننی خودشون جبران متیاضافه کردن ظرف
  .همین باعث چاق شدنم شد
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  پس دیگه تموم شد، حاال دیگه مى تونى راحت نفس بکشى؟: پرسیدم
  

اگه بافتهاى دیگه رو آلوده نکرده باشه، مى .  گفتممکنه، نمى شه:  با مهربانى پشتم را نوازش کردحسین
  .شه به بهبودى فکر کرد، اما هنوز معلوم نیست، ممکنه چند وقت دیگه باز بیمارى عود کنه

  
خوب :  گوشتهاى قربانى را آقاى محمدى در یک لگن بزرگ دم در خانه آورد سهیل بلند شد و گفتوقتى

  .فردا بهتون سر مى زنیم. نیددیگه ما مى ریم، شما هم یک استراحتى بک
  
  . عجله قسمتى از گوشت را جدا کردم و درون ظرفى به دست گلرخ دادمبا
  

به اصرار سهیل، دیگر از پله ها پایین نرفتیم و همان جا .  دوباره صورت سهیل را بوسید و تشکر کردحسین
  .خداحافظى کردیم

  
  …اال من ماندم و توخوب، ح:  در را آهسته بست و با ادایى بامزه گفتحسین

  
  .چقدر خوشحالم که برگشتى، بذار من این گوشتها را بذارم تو یخچال، االن مى آم:  شادى گفتمبا
  

لحظه اى بعد، وقتى دستانم را مى شستم، دیدمش که با یک بغل .  هم به اتاق رفت تا لباس عوض کندحسین
  :با تعجب پرسیدم. خرت و پرت وارد هال شد

  
   اینا چیه؟-
  
  …سوغاتى:  دستم را گرفتسینح
  

 بلوز و دمپایى براى سهیل و گلرخ، یک کیف و کفش خیلى شیک و زیبا به اضافه یک پیراهن راحتى و یک
یک تابلوى تزئینى براى من و چند الک و رژ لب براى شادى و لیال و همسایه طبقه پایین، حسین به فکر همه 

  :نگاه کردم و گفتمبه اسباب بازى که روى میز گذاشته بود . بود
  
   اینم البد مال جواده؟-
  

  تو از کجا مى دونى؟:  با چشمانى گرد شده از تعجب، پرسیدحسین
  
:  خنده برایش ماجراى آشنایى با جواد را تعریف کردم، وقتى حرفم تمام شد، حسین آهى کشید و گفتبا

  . کنمدلم مى خواد گاهى خوشحالش! اون طفلک هم کسى رو نداره، درست مثل من
  
  پس من اینجا چى هستم؟:  ناراحتى گفتمبا
  

  …ولى من درد یتیمى رو چشیده ام. تو همه کس من هستى، عروسک:  بغلم کرد و صورتم را بوسیدحسین
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راستى على چطوره؟ دکتر درباره اون چى گفت؟ چرا :  اینکه موضوع صحبت را عوض کنم، پرسیدمبراى
   مى رفتى؟هر بار ازت حالش رو مى پرسیدم، طفره

  
  :دوباره گفتم.  شنیدن این سوال، صورت حسین در هم رفتبا
  
  . پس چرا ساکتى؟ سحر هم بهش شک کرده بود-
  

  چرا؟:  هراسان نگاهم کردحسین
  

نمى دونم، مى گفت هر وقت حالش رو مى پرسه، موضوع صحبت رو عوض مى کنه و :  اى باال انداختمشانه
دیگه . ره مى ره، از من خواست از تو بپرسم و اگه چیزى بود بهش بگمانگار یک جورایى از جواب دادن طف

  حاال چى شده؟ نمى خواى بگى؟. نمى دونست که تو هم از جواب دادن طفره مى رى
  

  …چرا بهت مى گم اما به یک شرط:  دستانش را در هم گره کرد و گفتحسین
  
   چه شرطى؟-
  
. گر هم پرسید، بگو حسین حرفى غیر از حرف على نزده به شرط اینکه پیش سحر لب از لب باز نکنى، ا-

  خوب؟
  

  .باشه، قول مى دم:  تکان دادمسر
  

 على دچار یک لوکمیاى نادر …اونجا ازش یک عالم عکس و آزمایش گرفتن:  اندوهگین نگاهم کردحسین
ى به عمرش شده، دکترا بهش گفتن اگه همون جا بمونه و تحت نظر باشه، ممکنه با شیمى درمانى چند وقت

مى .  اش بمیرهدهمى گفت دلش مى خواد تو وطن خودش و در کنار خانوا. اضافه کنن، اما على قبول نکرد
گفت عمر بیشتر، اما دور از خانواده به دردش نمى خوره، از من قول گرفت به پدر و مادرش و سحر 

  .حقیقت رو نگم و منم قول دادم
  

  ه چیه؟لوکمیا؟ لوکمیا دیگ:  و مات پرسیدمگیج
  
  : آهسته اش را شنیدمی اشک هاى زالل حسین که از چشمانش سرازیر شد، نگاه کردم و صدابه
  
  . لوکمیا، یعنى سرطان خون-
  

   )49فصل ( 
  

حسین به سر کارش برگشته بود و من هم مشغول درس خواندن .  کم زندگى به روال عادى باز مى گشتکم
و فقط من و ! سفر ایران گردى. دن على به مسافرت رفته بودندعلى و سحر، از چند هفته بعد از آم. بودم

.  را بگرددان که چرا على با آن عجله مى خواست به همراه همسرش جاى جاى ایرمیحسین مى دانست
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درس کالس ساعت اول تمام شده بود، بچه ها متفرق مى .  مان را شوکه کردۀاواسط ترم بود که خبرى، هم
، ساعت بعد هم کالس داشتیم، افتان و خیزان وسایلمان را جمع کردیم و به طبقه من و لیال و شادى. شدند

درست سر جایمان ننشسته بودیم که . باال که قرار بود درس هوش مصنوعى در آن برگزار شود، رفتیم
بمیرى با این در باز : شادى با حرص گفت. هر سه ترسان نگاهش کردیم. فرانک در را با شدت باز کرد

  !کردنت
  

  :لیال فورى پرسید.  فرانک، خشکمان زدۀ با دیدن چشمان به خون نشستاما
  
   چى شده فرانک؟-
  

  : همانطور اشک ریزان دهان باز کرد و آوار بر سرمان خراب شدفرانک
  
  … آیدا خودکشى کرده-
  

. دیم لحظه اى ساکت و گیج به فرانک که روى صندلى افتاده بود و داشت هق هق مى کرد، خیره مانچند
  :از جا بلند شد و به طرف فرانک رفت. اولین نفرى که به خود آمد، شادى بود

  
   چرا چرت و پرت مى گى؟-
  

اول فکر کردم . صبح رفتم دنبالش با هم بیاییم دانشگاه، خونه شون قیامت بود:  بریده بریده گفتفرانک
دیدم که تمام صورتشو کنده بود و بعد که جلو رفتم، مادرشو . روضه دارن، چون همه مشکى پوشیده بودند

 که چشمانش از شدت گریه ىاز زن. فهمیدم که روضه و این حرفها در کار نیست. با دیدن من، از حال رفت
چى شده؟ بهم گفت که پریشب آیدا قرص خورده و صبح دیگه بلند نشده، صبح : ورم کرده بود، پرسیدم

جوابى نمى شنوه متوجه جریان مى شه و فامیل رو زود برادرش وقتى براى نماز صبح صداش مى کنه و 
 ما دیبیای. خبر مى کنه، همه داشتن مى رفتن پزشکى قانونى، نمى دونین با چه حالى آمدم تا خبرتون کنم

  .هم بریم، هنوز وقت هست
  

. همانطور به فرانک زل زده بودم که صداى گریه و جیغ لیال بلند شد.  مى شنیدم باور کردنى نبودآنچه
. بغض در گلویم گره خورده بود و راه تنفس را برایم بسته بود. شادى هم در سکوت اشک مى ریخت

  !اى خدا: همانطور که به طرف در مى رفتم، فریاد کشیدم
  
در طول راه همه ساکت بودیم و فقط اشک مى ریختیم، وقتى رسیدیم، آیدا را شسته بودند .  بغضم شکستو

به برآمدگى . ایستادم و نگاه کردم. انگار در خواب راه مى رفتم. ندندو داشتند برایش نماز مى خوا
به رویایى که مى . دسفیدى که تکه اى شال ترمه رویش انداخته بودند و زمانى دختر جوان و زیبایى بو

نماز تمام شد و ضجه و فریاد . به خوابى که تعبیر نشده، تمام شده بود. رفت تا در دل خاک، مدفون شود
  :وتاه قامت و فربه به هوا بلند شدزنى ک

  
  !جوانم، دختر گلم!  تنم، واى واىۀ واى نو عروسم، واى پار-
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صداى . به صورت زن خیره شدم، جاى ناخن در گونه هایش به خون نشسته بود.  هایم در اختیارم نبوداشک
  .لیال داره مى میره، بیا برگردیم: شادى از کنارم بلند شد

  
  :زنى جلو آمد و با لهجه غلیظ آذرى گفت. رنگ پریده لیال زل زدم و به صورت برگشتم

  
  … ببریدش، زن آبستن گناه داره-
  

  :جلوى در خانه به شادى گفتم.  حرف، لیال را از جا بلند کردیم و دوباره برگشتیمبى
  
   عصر بریم خونه شون؟-
  

  !حتما:  ناله کردشادى
  
   تو آدرس دارى؟-
  

  .ماره فرانک رو دارم، ازش مى گیرم و میام دنبالتش:  بغضش را فرو خوردشادى
  

همانطور که گوشى تلفن دستم بود، .  وقتى شادى دنبالم آمد، در حال حرف زدن با حسین بودمبعدازظهر
  :بعد به حسین گفتم. در را براى شادى باز کردم و اشاره کردم بنشیند

  
  .ه نگران نباشىزنگ زدم ک.  عزیزم، ممکنه وقتى برگردى، من خونه نباشم-
  

  کجا مى رى عروسک؟:  مهربانش بلند شدصداى
  
  …یکى از دوستاى دانشگاهى ام فوت کرده، باید برم مجلس ختم:  صداى گرفته اى گفتمبا
  

  کى؟! واى:  نگران حسین گوشم را پر کردصداى
  
  … آیدا… تو نمى شناسى-
  
   آیدا خان احمدى؟-
  
  تو از کجا مى شناسى؟:  تعجب گفتمبا
  

  …خوب من براى شما تمرین حل مى کردم:  پر از اندوه شدایشصد
  

  :ناراحت گفتم.  همکالسهاى مرا مى شناسدۀ اصال یادم رفته بود، که حسین همواى
  
  .خوب، شادى آمده دنبالم، باید برم.  راست مى گى، یادم رفته بود-
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  . از قول من هم تسلیت بگو، آدرس مسجد را هم بگیر با هم مى ریم-
  

  از لیال چه خبر؟:  بین راه، از شادى که چشمانش قرمز شده بود، پرسیدمدر
  
  . زنگ زدم، مادرش باال سرش بود مى گفت حالش خوب نیست، استفراغ کرده و دل بهم خوردگى داره-
  

  .طفلک اونم حال نداره:  گفتمآهسته
  

. که داشت ازدواج مى کردآخه یکهو چى شد؟ آیدا :  شادى انگار که با خودش حرف بزند، بلند شدصداى
  چرا این کارو کرد؟

  
. کفش هایمان را در آوردیم و گوشه اى نشستیم.  رسیدیم، سر در خانه شان را پارچه سیاه زده بودندوقتى

چیزهایى مى گفت که اصال قابل فهم نبود، فقط آهنگ . مادر آیدا، گوشه اى نشسته بود و زبان گرفته بود
چشمانش از شدت گریه باز نمى . سرش بى قید روى شانه اش رها شده بودموهاى سپید . سوزناکى داشت

من به این فکر مى کردم که چقدر همه چیز . شادى با دخترى که کنارش نشسته بود، صحبت مى کرد. شد
البته چند روزى بود که آیدا . دیروز با هم مى خندیدیم و امروز برایش مى گریستیم. ناپایدار است

در افکارم بودم که . د و همه فکر مى کردیم حتما با نامزدش اینطرف و آنطرف مى رونددانشگاه نمى آم
  :شادى با سقلمه به پهلویم زد

  
  . پاشو به مادرش تسلیت بگیم و بریم-
  
   به این زودى؟-
  
  .االن دو ساعته مثل خُل ها زل زدى به مردم!  زود چیه، دیوانه-
  
: در راه بازگشت، شادى با ناراحتى نگاهى به من کرد و گفت.  ساعتم نگاه کردم، شادى راست مى گفتبه

  فهمیدى چرا خودکشى کرده؟
  

  نه، تو چى؟:  تکان دادمسر
  

اینطورى که دختر خاله اش مى گفت دو هفته پیش مسعود مى فهمه که باباى آیدا :  راهنما زد و گفتشادى
آیدا پیگیر قضیه مى شه، مى آد خونه کجاست و با کى زندگى مى کنه، چند روزى غیبش مى زنه و وقتى 

 منو بدنام کنید و از دشون و شروع به داد و بیداد مى کنه، که شما دروغگو و متقلب هستید و مى خواستی
این حرفها، بعد آرمان جلو مى ره و با هم دعواشون مى شه و پسره هم مى پره تو کوچه و شروع مى کنه 

. یدا و مادرش، مردم مى ریزن و آرمان و مسعود رو جدا مى کننبه آبروریزى و نسبتهاى زشت دادن به آ
 آرمان زنگ مى زنه به باباش و هه چه دلش وزچند روزى هم آیدا تو الک خودش بوده تا دیشب، عصر دیر

مى خواد بهش مى گه و جریان بهم خوردن نامزدى آیدا رو با اون افتضاح براش تعریف مى کند، آیدا هم 
آیدا هم ساکت و آروم پا مى شه مى ره ! به جهنم:  زده بوده، مى شنوه که باباش مى گه آیفون روۀکه دکم

  . نمى آدنبه اتاقش و دیگه هم زنده بیرو
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سرانجام حرفهایم تمام شد .  وقتى داستان را براى حسین تعریف مى کردم، بى اختیار اشک مى ریختمشب
  : بود و صدایش گرفتهچشمانش ابرى شده. و حسین با مالیمت در آغوشم گرفت

  
 این دنیا خیلى ظالمه مهتاب، ببین پدر آیدا چقدر اسیر هوسهاى نفسانى خودش شده که بود و نبود پاره -

کاش خدا به بعضى ها اصال بچه نمى داد، چون . واقعا آدم متاسف مى شه. جیگرش براش فرقى نداره
 بچه دار نشن وقت بد و ظالم و فاسد هیچکاش مى شد کارى کرد که آدمهاى. لیاقت بزرگ کردنشو ندارن

  …تا نسل بشر از آلودگى پاک بشه
  

مراسم چهلم آیدا هم برگزار شده بود و این بار اکثر بچه هاى .  کم آن حادثه را فراموش مى کردیمکم
به اواخر ترم نزدیک مى شدیم و داشتیم روى روال طبیعى . کالس و ورودیهاى خودمان آمده بودند

چند بار . چند روزى بود لیال سر کالس نمى آمد. افتادیم که اتفاق دیگرى، کاممان را تلخ کردکارمان مى 
! هر چى زنگ مى زنم خونه شون کسى بر نمى داره: از شادى سراغش را گرفته بودم که جواب داده بود

ته بود که اواخر هف. خودم هم چند بار به خانه مادرش تلفن کرده بودم و کسى گوشى را برنداشته بود
منهم داشتم قسمتهایى .  کارى بودشغولاستاد نیامده بود و هر کس م. شادى ناراحت در کالس را باز کرد

چى : با اولین نگاه به شادى فهمیدم اتفاق بدى افتاده، فورى پرسیدم. از جزوه را که نداشتم، مى نوشتم
  شده شادى؟

  
  …لیال بیمارستانه:  صندلى ولو شدروى

  
  چرا؟ چى شده؟: دم پرسیهراسان

  
  …بچه اش سقط شده:  با بغض جواب دادشادى

  
   تو از کجا فهمیدى؟-
  
مى گفت چند روزه االن .  امروز رفتم دم خونه شون، اتفاقا مهرداد هم داشت مى رفت بیرون، اون گفت-

  !بیمارستانه، افتاده به خونریزى و وقتى رسوندش بچه مرده بوده
  

چرا همه : با صدایى بلند گفتم. این چه تقدیرى است! خدایا. نم حس کردم اشک را دوباره در چشماسوزش
  !اش داره بد مى آد؟ اون از آیدا، این از لیال

  
  .زبونت رو گاز بگیر، خدا رو شکر، حال خودش خوبه:  با تغیر گفتشادى

  
   حاال کدوم بیمارستان بستریه؟-
  
  .رى اش، مى ریم همون جا دیدنش مهرداد گفت امروز بعدازظهر میارنش خونه، خونه پد-
  

در بین راه چند کمپوت .  قبل از بیرون رفتن از خانه براى حسین یادداشت گذاشتم و راه افتادمبعدازظهر،
وقتى جلوى در خانه شان پارک کردم تازه متوجه شدم چقدر به لیال سخت . و یک جعبه شکالت خریدم

 ماه با خودت حمل فتو خیلى سخت بود بچه اى که ه. وددو ماه بیشتر به زایمانش نمانده ب. گذشته است
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مطمئن بودم لیال به بچه اش عالقه مند شده بود و حاال برایش خیلى سخت بود . کرده اى، از دست بدهى
  .که مرگش را تحمل کند

  
 .با دقت نگاهش کردم. مادر لیال جلو آمد و صورتم را بوسید.  وارد خانه شان شدم، شادى آمده بودوقتى

وارد اتاق سابق لیال . از آن زن خونسرد و بى خیال دیگر خبرى نبود. انگار چندین سال پیرتر شده بود
با دیدن من لبخند . زیر چشمانش دو چاله سیاه افتاده بود. شدم که باز روى تخت آن خوابیده بود

  سالم مهتاب، حال و روزم رو مى بینى؟: کمرنگى زد و گفت
  
  د؟ چرا اینطورى شد؟آخه چى ش:  بغض گفتمبا
  

خوب مادر، زن جوون توجه و مراقبت مى خواد، این دایم داشت تو اون :  لیال از پشت سرم جواب دادمادر
هى بهش گفتم آروم باش، ! خوب معلومه یا یک بالیى سر خودش مى آد یا بچه اش. خونه حرص مى خورد

 فقط حرص خورد، الاما لی. شى، ورزش کنىوقتى حامله اى باید آرامش داشته باشى، تغذیه خوب داشته با
  !غذاش شده بود حرص و جوش

  
  !خدا رو شکر خودش سالمه:  لب گفتمزیر

  
از جهتى هم خوب شد مهتاب، من به خاطر این بچه خیلى چیزا رو :  لیال انگار از ته چاه مى آمدصداى

  .تحمل کردم، ولى حاال دیگه انگیزه اى ندارم
  

  . مى گى؟ به این زودى تصمیم نگیرچى:  با ناراحتى گفتشادى
  

این بار تصمیم درستى گرفته، حاال چون خودش ! نه شادى جون:  اقتدارى روى صندلى افتاد و گفتخانم
خواسته زن مهرداد شده که نباید یک عمر بمونه و بسوزه تا تاوان بده، مردى که با داشتن زن جوون، 

 هم به حرف من هاون دفع. یى پول و ثروت داشته باشهعیاشى مى کنه قابل زندگى نیست، حتى اگر دنیا
حاال هم دیر نشده، لیال هنوز سنى نداره، ولى اگه بمونه و . گوش نکرد، من مادرم، خیر بچه مو مى خوام

این ! بسازه موقعى مى رسه که مهرداد پیرو از کار افتاده مى شه و اون وقت لیال مى شه پرستار تمام وقت
 هزار جور کثافت کارى کردن، در جوونى گوشه خونه مى افتن چون خودشون تو جور مردها وقتى هم

کجا بودى؟ با کى بودى؟ کى بود زنگ . مورد زنشون بدگمان مى شن و پدر زن بدبخت رو در مى آرن
 مگه لیال دیوانه است؟ پس تکلیف خودش و زندگى اش چى مى شه؟ نباید از …زد؟ به کى زنگ زدى؟

  ستفاده کنه؟عمرش لذت ببره و ا
  
در دلم آرزو کردم که .  لیال نگاه کردم که چانه اش مى لرزید و اشک در چشمان سیاهش موج مى زدبه

اى کاش دختران جوان و دم بخت، لیال را در این حالت مى دیدند و به این نتیجه مى رسیدند که پول 
 از دیدن قلبمى کردم، هنوز شب، وقتى براى حسین حال و روز لیال را تعریف م! ضامن خوشبختى نیست

  :حسین هم در اندوه گوش کرد و در آخر حرفهایم گفت. دوستم در آن وضعیت، درد مى کرد
  
پول زیاد، یک قدرته، مى تونه باعث بشه .  اى کاش شوهر لیال قدر قدرتى که خدا بهش داده، مى دونست-

ها ندارن، فقیرها نمى تونن مسجد و آدم در دنیا و آخرت خوشبخت و سعادتمند باشه، امتیازى که فقیر
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 کنن، اما پولدارها مى مکمدرسه بسازن، نمى تونن به نو عروساى بیچاره جهیزیه بدن، به تحصیل یتیم ها ک
  !تونن و اگه کسى پول داشت و قدم خیرى براى همنوعاش برنداشت از تمام اون فقیرا بدبخت تره

  
  .هرى فهمیده و انسان مثل حسین دارم، خدا را شکر کردم شب، وقتى مى خوابیدم، در دل از اینکه شوآن

  
ضعف جسمانى و افسردگى روحى از پا در آورده بودش، .  ترم لیال براى امتحانات هم به دانشگاه نیامدآن

شادى که آن روزها . این بود که من و شادى بدون لیال درس خواندیم و امتحانات را پشت سر گذاشتیم
 خرید عروسى نبالا صبح براى امتحانات درس مى خواند و صبح تا شب هم به دحال عجیبى داشت، شب ت

اینطور که تعریف مى کرد، رامین پسر ساده و با محبتى بود که عاشقانه شادى را دوست داشت و . اش بود
مراسم عقد و عروسى شادى در یک روز و درست . براى راضى کردن دل شادى به همه کارى دست مى زد

 به جزیره کیش بروند و من به جایش لقرار بود براى ماه عس. س از پایان آخرین امتحانمان بودیک هفته پ
شادى براى عقد، من و لیال و براى عروسى سهیل و گلرخ را هم دعوت . ثبت نام ترم جدید را انجام دهم

مراسم عقد . دوزدبراى عقد، کت و شلوار زیبایى به رنگ طوسى داده بودم به خیاط تا برایم ب. کرده بود
 عروسى در یک تاالر، حسین آنروز مرخصى گرفته بود تا به سمدر خانه پدرى شادى برگزار مى شد و مرا

شب گذشته با لیال تماس گرفته بودم تا اگر مى . من کمک کند، گلرخ و سهیل هم براى عروسى مى آمدند
د و اگر خواست همراه مادرش به مجلس خواهد دنبالش برویم، اما جواب داده بود هنوز معلوم نیست بیای

با دیدن من در آن حالت، جلو .  آرایش کردن بودم که حسین وارد اتاق شدمشغولجلوى آینه . مى آید
  :آمد و دست روى شانه هایم گذاشت

  
  . مهتاب کارى کن حداقل عروس، امشب به چشم بیاد-
  
  . نمى آدهمه که خوششون. تو از قیافه من خوشت مى آد:  خنده گفتمبا
  

انقدر از .  نگاه، این موها مثل ابریشم مى مونه…!همه بى سلیقه هستن:  موهایم را نوازش کردحسین
 کوچک این ابروهاى ۀاین چون. جعدش خوشم مى آد که نگو، این چشم ها که هر لحظه یک رنگى هستن

  !بهشتى هااگه فرشته هاى بهشت هم به این زیبایى باشن خوش به حال ! کمونى، واى خدایا
  
  
  بس کن، باز بى کار شدى؟:  دستم آرام کنارش زدمبا
  

  .کار من تویى عزیزم، هر چقدر هم ازت تعریف کنم، کمه:  دستم را گرفتحسین
  

  حسین تو از ازدواج با من راضى هستى؟:  پرسیدمجدى
  

ج و تنهایى من خیلى خوشبختم مهتاب، این یکسال جبران همه سالهایى که در رن:  چشمانم خیره شددر
و در شادى . فقط گاهى آرزو مى کردم اى کاش خونواده ام بودند و تو را مى دیدند. گذراندم، کرد

تو، با اونهمه . گاهى وقتها فکر مى کنم تمام اینا یک خوابه، یک رویاست. داشتن تو با من سهیم بودند
! زیبا و اخالق و رفتار مثل فرشته هابا این صورت و هیکل . امکانات و شانس هاى بهتر از من، در کنار منى

  .بعد دعا مى کنم اگه خوابم، بیدار نشم
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  : تاثیر حرفهایش، دو طرف صورتش را بوسیدم و گفتمتحت
  
حاال هم به .  عزیزم، تو مستحق خیلى بهتر از من هستى، این من بودم که شانس داشتم و با تو آشنا شدم-

من هم گاهى آرزو مى کنم کاش پدر و مادرت بودند تا . کنمآرزوم رسیده ام و همیشه خدا را شکر مى 
  .دستانشان را که تو را اینطورى بزرگ کرده اند، مى بوسیدم

  
چند لحظه اى در .  حرفم تمام نشده بود که حسین محکم بغلم کرد و با حرارت لبانم را بوسیدهنوز

  .آغوشش ماندم
  

  ره؟اگه یک کم دیر بشه عیب دا:  مثل زمزمه بودصدایش
  
  …خواهش مى کنم:  تعجب نگاهش کردم، با مالیمت روى تخت نشاندم و همانطور که مى بوسیدم گفتبا
  

 دیر شده بود، با عجله لباس پوشیدم و به حسین که از حمام بیرون آمده و هنوز مرا نگاه مى کرد حسابى
بیارى خونه لباس عوض حسین، مى شه بعد از عقد منو : چیه؟ جن دیدى؟ بعد خودم را لوس کردم: گفتم
  کنم؟

  
  !جان نثار در خدمتگزارى حاضرم و مفتخر:  زدلبخند

  
 رسیدیم، عاقد در حال خواندن خطبه عقد بود و شادى همیشه شیطان، براى اولین بار سر جایش وقتى

 لباسش پیراهن سفید و زیبایى بود که برخالف اکثر. واى که چقدر زیبا شده بود. ساکت و آرام نشسته بود
لباسهاى عروسى دامن پف دار نداشت، شادى قد و هیکل درشتى داشت و دامن پف دار، گنده تر نشانش 

مى . حسین کنارم ایستاده و سر به زیر داشت. از گوشه چشم نگاهى به من انداخت و لبخند زد. مى داد
ها، شادى بله را در میان هلهله و سر و صداى زن. دانستم در جایى که زنها بى حجاب هستند، معذب است

به اطراف نگاه .  تشکر مى کردهندگانبه آقاى راوندى نگاه کردم که شرمزده و محجوب، از هدیه د. گفت
سکه اى به عنوان هدیه براى شادى خریده بودم که جزو آخرین . کردم، اما اثرى از لیال و مادرش نبود

  :شحالى گفتوقتى جلو رفتم، شادى با خو. نفرات تقدیم عروس و داماد کردم
  
  .لیالى بى معرفت نیامده.  چه خوب شد حداقل تو آمدى-
  

  .طفلک حال نداره، بهش حق بده:  گفتمآهسته
  

موهایم را زیر روسرى جمع کرده و .  با ادب، تبریک گفت و کنار ایستاد تا من با شادى صحبت کنمحسین
اختن بود که من و حسین به طرف شادى مشغول عکس یادگارى اند. حاال از شدت گرما، کالفه شده بودم

  .خانه حرکت کردیم، باید لباس عوض مى کردم و به دنبال سهیل و گلرخ مى رفتیم
  

    )50فصل (  
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 ی شروع شده بود و من به جادیترم جد.  شده بودمرهی چالوس خیبای زشهی سرسبز و همۀ پنجره، به جاداز
 د،ی استقبال از سال جدیز شروع کالسها، دانشگاه براسه هفته بعد ا.  هم ثبت نام کرده بودمالی و لیشاد
 با پدر و مادر گلرخ دی عالتیط تعی و گلرخ هم برالی و سحر هنوز در سفر بودند و سهیعل.  شده بودلیتعط

 ی بود کسی پدرم که چند وقتیالی به والتی تعطی برامی داشتمی هم تصمنیمن و حس. به اصفهان رفته بودند
 که ی بار تماس گرفته بودند، پدرم در فروشگاهنیپدر و مادرم هم چند. می بود، برو ازش نگرفتهیسراغ

 خاله ام اجاره کرده ۀ خانیکی هم در نزدیخانه ا.  بوده کرد، مشغول به کار شدیشوهر خاله ام کار م
  :دم به خود آمنی حسیبا صدا.  بردی پدشانی شدی شد به دلتنگی مشانی حرفهایبودند، اما از ال به ال

  
  ؟ی کنی فکر می به چ-
  
  … دلشون تنگ شدهیلی که باهاشون حرف زدم معلوم بود خهی آخرنی به پدر و مادرم، ا-
  

  : کرد، گفتی جلو، جاده را نگاه مشهی همانطور که از شنیحس
  
 طورن، دور از نی شه، پدر و مادر تو هم همی بچه هاشون خالصه می شون در زندگی پدر و مادرا زندگ-

  . گذرهیهشون سخت مشما ب
  

 و چی نکرده بودم، اون هم تو جاده پر پی مونده؟ من تا حاال انقدر رانندگیلیمهتاب، خ: دی با لبخند پرسبعد
  !خم

  
بزن کنار جاده، من پشت فرمون . می رسی مگهی دمی ساعت و نکی بای تقرگه،ینه د:  به ساعت انداختمینگاه

  .نمیبش
  

  :شت و گفت نگه دای قهوه خانه ای جلونیحس
  
  .می لذت ببرعتیبذار از هوا و طب!  کهمی نداری عجله ام،ی بخوریی چاکی ای ب-
  

 یقی نفس عمنی گذاشت، حسمانی را جلوی چاینی صورتش، سی به پهنای با لبخندیی نوجوان سرخ رویوقت
  ! امدهی شه؟ من تا حاال شمال را ندیمهتاب باورت م:  و گفتدیکش

  
  ؟ی گیست مرا:  نگاهش کردمرتی حبا
  

 ی آمد و عصرها هم برمی مان تا قم به حساب می مسافرت طوالنمی بچه بودیآره، تا وقت: دی خندنیحس
 ی و بهمان خوش ممی کردی ذوق می همان ها هم کلی اطراف تهران، برای امامزاده هامی رفتی مای م،یگشت

 پول نداره یس کیخوب، وقت.  به قول خودش لوکس رو نداشتی سفرهانجوریپدرم، اصال پول ا. گذشت
 کنه و باز هم اجاره اش براش کمر شکن دای اتاق با هزار دردسر پکی با اتوبوس بره مسافرت، بعد هم دیبا

 دنی و خری سوارقی جور جاها رسمه، مثل قانی که تو ایحاتی تفرهیباشه، بعد هم خرج خورد و خوراک و بق
 امثال پدر و مادر ی رو بزنه، برامسافرت دیه اصال ق مخصوص شنا، خوب بهش حق بده کی هایاسباب باز

  . پولدارها را داشتی مشهد رفتن ساده، حکم مکه رفتن براکیمن 
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 را بر خود یحی توانستم هر نوع تفری اگر میبعد هم که جنگ شد و من حت:  تکان داد و گفتی سرنیحس
 بعد هم ح؟یوله باشن و من در تفر گلی شد که همسنگرام جلوی میچطور وجدانم راض.  دونستمیحرام م

  … دهی سفر مزه نمیی دل و دماغ مسافرت کردن رو نداشتم، آخه تنهاگریکه د
  

 آد و ی از خودم بدم م…یدی رنج کشی تو زندگیلی تو خنیحس:  را دراز کردم و دستش را گرفتمدستم
 لینواع و اقسام وسا و انی ماش…ی دبه،ی ترکش،ی کیهر سال مسافرت به شمال، گاه!  کشمیخجالت م

  …یرفاه
  

 و امکانات خدا را حی نعمت و تفرنهمهی کار تو سخت تر از من بوده، با ازمیعز:  دستم را با مهر فشردنیحس
  ! نبردن، هنرهادی
  

 ،یبعد از مدت.  کرد تا نرنجمی مدای به نفع من پیزی چیدر هر مسئله ا.  پسر خوب و مهربان بودنی اچقدر
دستم را با .  در خواب بودنی حسم،یدی رسالی وی جلویوقت. ار من پشت فرمان نشستم بنی و امیبلند شد

 حتما بهت سخت دم، ببخش که خواب بوم؟یدیرس: دیچشم باز کرد و خند. دمی صورتش کشی رومتیمال
  …گذشته

  
ادم  تکان دیمنهم سر.  شد و جلو رفت و با مش صفر دست دادادهی پی فورنی صفر در را باز کرد و حسمش

 یروسر.  بوددهی پوشراهنشی پی روی رنگارنگقهی جلشهیمثل هم.  جلو آمدیبعد گل. و وارد محوطه شدم
 را ی و صورت گلتمجلو رف.  سالم کردتیمی با صمنیحس.  سرش گره زده بودی و رودهیچیرا دور گردنش پ

  :دمیبوس
  
  ؟… خانوم؟ چه خبرای حالت چطوره گل-
  

 آقا و خانم چطورن؟ ازشون خبر ؟یشما چطور.  گذرهیشکر خدا م!  خانوم جونیچیه:  کردی اخنده
   نه؟ای یدار

  
  :دی توپی حرف زدن، مش صفر به گلقهی از چند دقبعد

  
  . بس کن زن، مهتاب خانم و آقاش خسته هستن-
  

  .دیی تو، بفرمادییبفرما:  رو به ما کردبعد
  

  .از گذاشتم گیغذا پختم رو! خانم جان: دمی را از پشت سر شنی گلیصدا
  

 چه یوا.  استقهی با سلیلیمادرت خ.  قشنگهنجای مهتاب، چقدر ایوا:  کردی مثل بچه ها ذوق منیحس
  …ی چه منظره ا،یی چه هوا،یونیدکوراس

  
 مشتاق ی مثل کودکنیبعد از ناهار، حس.  کردمی نگاهش می و من با خوشحالدی چرخی در خانه منیحس

  ا؟ی کنار درمیمهتاب بر: گفت
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 ی دلم نمده،ی را ندای تا به حال درنی بودم حسدهیحاال که فهم. دمی بلند شدم و لباس پوش،یوجود خستگ با
کاپشن . دی وزی مای از جانب دری شده بود و سوز سردیهوا ابر.  منتظرش بگذارمنی از اشیخواست ب

 ادهی پقهی پس از چند دق.شت نداای با دری ما فاصله چندانیالیو.  را برداشتم و پشت سرش راه افتادمنیحس
 ی آمدند و خالی مشی دست در ساحل پکی بلند مثل یموج ها. میدی رسبای سبز ز- ی به گستره آبیرو
صورتش درهم رفته و نگاهش .  شده بودرهی خای به درا،ی نگاه کردم که فارغ از دننیبه حس.  گشتندیبرم

  :دمی انداختم و پرسشی شانه هایکاپشن را رو.  بودنیغمگ
  
  ؟ی چرا ناراحت شد-
  
 ی پدر و مادر و خواهرام تنگ شده، دلم می برایلیدلم خ:  جواب دادرد،ی برگای آنکه نگاهش را از دریب

  . شدنی مای عاشق درهیمطمئنم زهرا و مرض. دنی دی رو مای بودن و درنجایخواست اونها هم ا
  
  . تا آفتاب غروب کردمی قدم زدایآنقدر کنار در.  رفتم، تا خلوتش را بهم نزنمی حرف به کناریب

  
  . تهران نبودمل،ی بود که موقع سال تحوی سالنیاول.  بودمدهی چزی می روی کوچکنی هفت سسفره

  
  :دی از پشت سرم پرسنی بودم که حسنی هفت سلی جا به جا کردن وسامشغول

  
   ما؟شی پانی بمی خانوم و مش صفر رو هم صدا کنی گلی خوای مهتاب، م-
  
 دانست آنها به جز هم، ی کرده بودم و او مفی را تعری سرگذشت گلنی حسیبرا. نگاهش کردم تعجب با

 ما باشند؟ با گشاده نی دارد آنها هم سر سفره هفت سیبعد با خودم فکر کردم چه اشکال.  را ندارندیکس
  !اون طفلک ها هم تنها هستن، مثل ما.  شهی خوب میلیخ:  پاسخ دادمییرو
  

 هی هر دو به گرم،ی تا ازشان دعوت کنمی کنار اتاقشان رفتنی با حسی سال، وقتلیز تحو ساعت قبل اچند
 زی تمی سال با لباسهالیقبل از تحو. رفتندی ما سرانجام پذی کردند، بعد از اصرارهایاول قبول نم. افتادند

  : و گفتدی صفر را بوسمش صورت نی شد، حسلی سال تحویوقت.  محجوبانه کنار ما نشستندزه،یو پاک
  
  …دی برامون بکنیی دعاکی ن،ی شما بزرگتر ما هست،ی مشت-
  

 مش صفر چشمانش را که پر از اشک شده بود، پاک کرد و م،ی و نشستمی کردی هم روبوسی من و گلیوقت
 و تخته ری همه حکم درخت و تیبرا. دی دی ما رو نمی وقت بود که انگار کسیلیپسر جون، خ: آهسته گفت

 و بود و نبودم مم کنم هنوز آدی واقعا احساس من،ی آوردفی چند روزه که شما تشرنیاما ا م،یرو داشت
 رتی کنم خدا عاقبت به خی رو قبول کنه، آرزو ماهی سگ رو سنی ایاگر خدا دعا.  مهم استی کسانیبرا
  !کنه

  
 به طرف مش یته ا پاکت در بسنی در، حسی هر چه اصرار کرد نماندند، جلونیحس.  بلند شدند تا بروندبعد

 چوقتیچرا ما ه.  و رفتارش دقت کردمنی به حسرتیبا ح.  گذاشتبشیصفر دراز کرد و با اصرار در ج
 افتادم که لی سهادی به م؟ی کردی انسانها با آنها رفتار نمهی چرا ما مثل بقم؟ی بوددهی را ندیمش صفر و گل

آن لحظه » .  کشمیاز خودم خجالت م« ته بود  برد، گفی پنی با جواد آشنا شد و به ارتباطش با حسیوقت
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 و گلرخ زنگ زدند تا به من و لی بعد، پدر و مادرم و بعد سهقهیچند دق. دمیمن هم از خودم خجالت کش
  .ندی بگوکی سال نو را تبرنیحس

  
 منهم یگاه.  گذراندی اغلب اوقات را کنار ساحل منی داشت، حسی هوا سوز سردنکهی چند روز، با اآن

آن روزها بود که مرا با .  شدی مرهی خای نشست و به دری می تخته سنگ بزرگیرو.  رفتمیاهش مهمر
  : سبز و کف آلود، لب باز کردیهمانطور که زل زده بود به آبها.  کردیخاطراتش آشنا م

  
 هاشون ی بعض… که رفتنیی آنهاادی … افتمی همسنگرام مادی کنم، ی بزرگ نگاه میای درنی به ای وقت-
 ی شد، موج انفجار بلندمون می خمپاره منفجر میوقت! ثاری کم سن و سال بودن، اما پر از گذشت و ایلیخ

 ،ی بری میتو اون لحظه هاست که واقعا به عظمت خدا پ.  طرف اون طرفنی به ادمونی کوبیکرد و م
 معصوم رو صدا یا زدن، امامی شد که خدا رو صدا می بچه ها بلند میصدا. دستت از همه جا کوتاه است

تو جبهه انگار ده پله به خدا !  انسان چقدر عاجز و ناتوانهنکهی داد، ای می معنکی نهایو همه ا.  زدنیم
 چی کنه و نه هی که داره تو رو حفظ مست خدانی که ای کردیبا گوشت و پوستت درک م. ی بودکترینزد

 همون ی برامی گرفتی مادیتو جبهه ! ی اگهی دچکسی بره، نه هی خداست که تو رو منیو باز ا! گهیقدرت د
 کارا مثل یلی خنی همی بعدمون وجود نداشت، براۀ لحظی براینی تضمچی چون هم،ی کنیلحظه زندگ

 ممکنه می دونستیچون م.  شده بودی معنی زدن، برامون بول های جاه و مقام و مال دنیدروغ گفتن و برا
 ی رزمنده ها با قلبشون معنۀهم. می کردی و حسش ممیدید یمرگ رو به چشم م! می بعد، نباشیلحظه ا
 نی دی که ادعای کسانیاما حاال، حت.  کردنیرو درک م»  است کتریخدا از رگ گردن به شما نزد« جمله 

 به پست و مقامشون ی که دو دستنهی همی کنن، برای حس نمکی کنن، خدا رو به خودشون نزدی ممانیو ا
 سازن و ی خودشون برج می زنن، از مال مردم برای کنن، از وقت مردم میم ی تو کارشون دزددن،یچسب

اما مهتاب، ما به !  وجدانشون خفه بشهی کنن تا صدای هم به ساخت مساجد و مدرسه ها کمک میچند تومن
 باز به خودمون م،ی آدمها موفق باشقی و هر چقدر هم در تحممی تظاهر کنی هر کی جلوم،ی بگروغ دیهر ک

 کنند اما زن و فرزندانشون از دستشون به ی می خداترسی که ادعای مرداننهمهیا. می دروغ بگمیون تینم
 نهمهی کنن، واقعا نمازشون به درگاه حق قبوله؟ ای خفه میکتاتوریعذاب هستن، اهل خونه شون رو با د

 یدانشون مثل عل کنن تا به حال شده که با زن و فرزنیرو م) ع (ی از حضرت علیروی پی که ادعایکسان
 ادیما فقط ! رفتار کنن؟ با ادب و احترام به زنشون کمک کنن و فرزندشون رو محترم بدونن؟ نه) ع(

 رهی بگادیهر کس اگه .  نگرفتن، بدترهه از نماز نخوندن و روزی حتنکاریا. می مردم تظاهر کنی جلومیگرفت
 گلستان ای نفس خودش بکوشه باور کن دنتی فقط وفقط در تربست،ی که نیزی به اون چایبدون تظاهر و ر

  . شهیم
  

  . کردمی دادم و فکر می گوش مشی سکوت به حرفهادر
  

.  تماس گرفتمالی با لدنیبه محض رس. می و دوباره به طرف تهران حرکت کرددی رسانی به پاالتی تعطعاقبت
هم برگشته بود و قرار  یشاد.  گذراندی دادخواست طالق را میهنوز خانه مادرش بود و مراحل مقدمات

 گذشت ی از شروع کالسها میچند روز. ندیای صرف شام، همراه شوهرش به خانه مان بی شب براکیشد 
 را یبا عجله گوش.  رفتم که تلفن به صدا درآمدی مرونیهمان لحظه داشتم از خانه ب. که سحر زنگ زد

  .نی برگشتایب از مسافرت دور دنچه عج!  سحریوا:  زده گفتمجانی سحر هی صدادنیبرداشتم، با شن
  

 ،ی و ناگهانی مسافرت طوالننی خودم هم ای برانکهی مهتاب، با ایجات خال:  پرخنده بلند شدشیصدا
  . خوش گذشتیلی خی بود، ولبیعج
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   آقا چطوره؟یحال عل: دمی پرسنگران

  
-منم الغر شدمه،یت طوالن مسافرنی به خاطر ادیشا.  شدهدهی کم الغر و رنگ پرکی. ستی اونهم بد ن،ی ا .  
  

 به خانه آمد و متوجه شد نی عصر حسیوقت. می با هم حرف بزنی خانه ما، تا حسابندیای شام، بی شد براقرار
  :اما نگران گفت.  خوشحال شدستند،ی شام مهمانانمان کیکه برا

  
  . شهی ناراحت میلی خیعل!  نپره های موقع از دهنت حرفکی مهتاب -
  
  .احت باشه رالتی نه، خ-
  

 داد، ی شوهرش را از دست مگری که تا چند ماه دی سخت بود به دخترمیبرا.  خودم راحت نبودالی خاما
 آمدند سحر یوقت.  داشته باشدی عمر درازی بشه و علی معجزه ادیبعد با خودم فکر کردم شا. لبخند بزنم

  :ت با خنده گفی مختلف را به دستم داد و علی های بزرگ و انباشته از سوغاتۀسیک
  
  .می مهتاب خانم بخری برادی گفت بای مدی دی می کشونده، هر چنجای کوله بارو سحر تا انی ا-
  

 یلی خنی به فکر ما بودنکهیدستت درد نکنه، از ا: دمی را گرفتم و صورت سحر را بوسسهی کسپاسگزار
  .ممنون

  
 سرش ی جلویموها. د، نگاه کردم مبل نشسته بوی رودهی که الغر و تکی آوردم به علی می چایوقت

بعد از خوردن شام، .  را نداشتیشگی همتیچشمانش شفاف.  زرد و شل شده بودی بود، پوستش کمختهیر
  :دمی را شنشی نجوای شستم، صدای همراه سحر در آشپزخانه، ظرفها را میوقت

  
  .ضهی مری مهتاب، به دلم افتاده که عل-
  

  .نفوس بد نزن. نه، سحر: دمی گزلب
  

 هر شه؟ی چند ماه پی همون علی علنی نگاه کن، ایمهتاب به عل:  دستم گذاشتی را روسشی دستان خسحر
 نطوری زنه، تو مسافرت هم همی مبشی هم غکباری یهفته ا. ستی نیچی گه دکتر گفته هی پرسم می میچ

  . شهیاما داره جلو چشمام آب م.  زدی نمی حرفدمی پرسی میهر چ. بود
  

  .ستی نی طورچیانشاءاهللا که ه. اری به دلت بد ن: گفتمآهسته
  

  ؟ی کنیتو باور م:  با بغض گفتسحر
  

 کارم رو از دست دادم، خودش هم بایبه زور منو برد مسافرت، تقر:  ندادم، ادامه دادی جوابیوقت
 کند تحت معالجه و ی مدیی تای آقا رو سر کارش قبول کردن چون مدارک پزشکنی اگه حسنطور،یهم

 ی به من هم م… گذره هنوز سر کار نرفتهی شش ماه مکی برگشته نزدی از وقت؟ی چی بوده، اما علخارج
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 ی گه خدا می پرسم، مرموزانه می از خودش هم که م؟ی چی اگه سر کار نرم، آخه براستیگه مهم ن
 خونه کیه  بلکم،ی و پس اندار کنمی هر دو کار کنمی خواستیم. می نقشه داشتیلی مهتاب ما خیول! رسونه

 خواد بگرده و خرج ی مش رفته، فقط دلادشی از زی همه چی اما انگار عل…می بچه دار بش…می بخرکیکوچ
  ؟یکنه، اما تا ک

  
 ی آوردم و علادی داده بودم به نی را که به حسی نتونه از جا بلند بشه، اما قولگهی که دی دل گفتم تا وقتدر

 کرده ی فکرکی حتما خودش ار،ی در نیسحر، انقدر کارآگاه باز: رغم درون متالطمم با آرامش لبخند زدم
  . کن بهت خوش بگذرهی تو هم سعگه،ید
  

 کی بسته گز، کی.  آورده بودند نگاه کردممی که برایی های و سحر رفتند، به سوغاتی علی شب وقتآن
ده که درونش  شی قاب خاتم کارکی و ره،ی جفت گکی م،ی جاجفی ککیجعبه سوهان و پشمک و باقلوا، 

  . نوشته شده بودییبایشعر ز
  

   شود غـــبار تنمی جـــــان مــۀ چــــهرحـــجاب
  

   چهره پرده بـرفکنمــنی که ازی دمــخـــوشا
  

  ستی چو من خوش الحانی قفس نه سزانیچنن
  

   به گـلشن رضــوان که مــرغ آن چــمنمروم
  

  . قاب مال توستنی فکر کنم اایب:  را صدا زدمنیحس
  

 مبل نشست و قاب را یرو. دمینم اشک را در چشمانش د.  نگاهش کردی را از دستم گرفت و لحظه اقاب
  :دمیپرس.  اش چسباندنهیبه س

  
  …ختهی شده بود؟ انگار موهاش هم ردهی انقدر الغر و رنگ پری چرا علن،ی حس-
  
 شه، انگار ی مو مزشیث ر داروهاش باعنکهیمثل ا.  کنهی می درمانیمی شکباری یهفته ا:  بغض گفتبا

  . کنهی بد میلیحال آدم رو هم خ
  
   کرد؟ی می درمانیمی تو مسافرت چطور ش-
  
  . کردنی مقی و براش تزرمارستانی رفته بی آمپوالش را همراهش برده بود، دور از چشم سحر م-
  
قت بدهد و خودم سر نماز از خدا خواستم به سحر صبر و طا.  سحر افتادمۀ چشمان نگران و بغض خفادی به

   افتادمهیبه گر
  

    )51فصل (  
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سرم سنگین و . واى از این حال بدى که داشتم، دلم بهم مى خورد.  و ناالن به طرف دستشویى دویدمخسته

  :به تصویرم در آینه توپیدم. دهانم خشک شده بود
  
  ! خوب باال بیار و راحت شو دیگه-
  

  بله؟:  موبایل شادى را گرفتم، صداى خفه اش بلند شدۀرشما. فقط دلم بهم مى خورد.  خبرى نبوداما
  

  !زنگ زدم بگم امروز نمى آم با حواس جمع جزوه بردار!  منم…شادى:  حوصله گفتمبى
  

باز چه مرگته؟ دوباره مسمومیت غذایى؟ بابا جون مواد غذایى رو از :  پچ پچش در گوشى پیچیدصداى
  !!مغازه بخر، از تو آشغال ها پیدا نکن

  
  لیال آمده؟. بس کن، بى مزه: ریدمغ
  
   توجیهى پروژه داریم، یادت هست؟ۀ بعداز ظهر جلس… آره، سالم مى رسونه-
  

  .اما استاد از آشناهاست، مهم نیست اگه نیام. آره، یادمه: نالیدم
  

نده شادى با خ.  که قرار بود راهنماى پروژه پایان نامه مان باشد، شوهر شادى، استاد راوندى بوداستادى
  !کور خوندى، بهش مى گم حذفت کنه: اى در گلو گفت

  
  ! غلط مى کنى، شر رو کم کن، مى خوام استراحت کنم-
  

چند لحظه بعد، گلرخ وارد خانه شد و با دیدن من .  حال نالیدن بودم که صداى زنگ در بلند شددر
  چى شده؟ دوباره مسموم شدى؟: خندید

  
ده؟ از صبح انقدر عرق نعنا و نبات داغ خوردم که معده ام مثل نمى دونم چه مرگم ش:  مبل افتادمروى

  . اما حالم خوب نمى شه…استخر شده
  

  …شاید به درد من مبتال شدى:  سرى تکان داد و با شیطنت گفتگلرخ
  

  تو دیگه چته؟ دل بهم خوردگى دارى؟:  پرسیدممتعجب
  

هر چى مى خوردم باال مى .  پدرم در آمداالن نه، ولى یکى، دو ماه پیش تو تعطیالت عید،:  خندیدگلرخ
  .آوردم و همش معده ام ناراحت بود

  
  خوب، حاال چطور؟ رفتى دکتر؟: نالیدم

  
  …آره:  را باال آورددستش
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   خوب چت بود؟ زخم معده؟-
  
  . نه یه نى نى کوچولو اون تو بود که حالم هى بهم مى خورد-
  

  ! راست مى گى؟ واى، چه قدر خوب…گلى:  متوجه مفهوم حرفش شدم، از جا پریدموقتى
  

  !حاال فکر کنم تو هم همین درد رو دارى:  چشمکى زد و گفتگلرخ
  

اما چند دقیقه اى با فکر کردن به » اگر حدس گلرخ درست باشد، چى مى شه؟ « .  بر جاى ماندموحشتزده
گیج .  باشددر دل آرزو کردم تشخیص گلرخ درست. جوانب و شرایط، شادى عجیبى زیر پوستم دوید

  :پرسیدم
  
   حاال چه کار کنم؟ از کجا بفهمم؟-
  
  .البته باید ناشتا باشى.  کارى نداره، برو آزمایشگاه سر کوچه آزمایش ادرار بده-
  

چند روز بعد، وقتى براى گرفتن جواب آزمایش به طرف آزمایشگاه .  تکان دادم و در فکر فرو رفتمسرى
مى . به هیچکس چیزى نگفته بودم. د که چه جوابى به دستم مى رسدنزدیک خانه مى رفتم، دل تو دلم نبو

  :صداى زن از فکر بیرونم آورد. خواستم اول مطمئن شوم و بعد حرفى بزنم
  
  … خانم ایزدى؟-
  

  خودمم، چى شده؟:  گفتمدستپاچه
  

  …تبریک مى گم، جواب مثبته:  سرى تکان داد و خشک و بى روح گفتدخترک
  
  …خیلى ممنون: واست صورت پر از جوشش را ببوسم خوشحالى دلم مى خاز
  

 به خانه گلرخ و سهیل رفتم و به گلرخ که در حال سرخ کردن کتلت بود، برگه آزمایش را نشان فورى
  !گلى، مثبته: دادم

  
  !فکر کنم بچه هامون به فاصله چند ماه متولد بشن! اى حسود:  دوستانه کرد و گفتاخمى

  
  …تصور کن بچه ها با هم بازى کنن، دنبال هم بدون! واى گلى:  و گفتم تجسم بچه ها، چرخى زدمبا
  

. این حرفها مال سه، چهار سال دیگه است! چه رویا پردازى! اوووه:  قاشق روغنى را در هوا تکان دادگلى
  !االن باید بترسى که با هم گریه کنن و خونه رو بذارن رو سرشون

  
  .قربونشون برم:  خنده گفتمبا
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  :حسین با خنده جوابم را داد.  محض رسیدن حسین، سالم کردم بهشب،

  
   سالم از ماست خانم، انگار شنگولى، چى شده؟-
  

  …بیا خنکه:  شربت را جلویش گذاشتملیوان
  

  .بذار دست و صورتمو بشورم:  صورتم را بوسیدحسین
  

نستم با اخالقى که مى دا. چقدر نقش پدرى به او مى آمد.  روبرویم نشست با دقت نگاهش کردموقتى
  :حسین با خنده گفت. دارد بهترین پدر دنیا مى شود

  
   حواست کجاست؟-
  
   چى گفتى؟-
  
   مى گم چرا آنقدر خوشحالى؟ مامان و بابات زنگ زدن؟-
  

  .نه، دیگه خودمون مامان و بابا هستیم، باید به فکر خودمون باشیم:  تکان دادمسرى
  

: لى بعد شربت را روى میز گذاشت و با دهانى باز از تعجب پرسید اولش متوجه معناى حرفم نشد، وحسین
  چى؟

  
 ۀتقریبا تا اذان صبح راجع به بچ.  اى بعد هر دو در آغوش هم و در حال خوشحالى کردن بودیملحظه

 انقدر …آینده مان خیال پردازى مى کردیم، اسمش، قیافه اش، صدایش، مدرسه و تفریحش، طرز تربیتش
  . کردیم تا صداى اذان بلند شدحرف زدیم و بحث

  
همه برایم خوشحال بودند و تبریک مى .  خوشحالى خبر باردارى ام را به پدر و مادرم و دوستانم دادمبا

این ترم، آخرین ترم تحصیلى . عاقبت هیجان اولیه ام فروکش کرد و دوباره به فکر درسهایم افتادم. گفتند
 عزیزى در راه داشتم که ن سر مى گذاشتمش به خصوص که مهماباید مثل همیشه با موفقیت پشت. ام بود

حسین، از وقتى فهمیده بود حامله ام نمى گذاشت دست به سیاه و سفید . به یک مادر تمام وقت نیاز داشت
  :دایم صدایش بلند بود. بزنم

  
زیزم غذاتو  مهتاب ع… مهتاب اینا رو بلند نکن، خودم مى برم… مهتاب جون، ظرفها رو بذار براى من-

   چى هوس کردى بخرم؟… چى دوست دارى بپزم؟…کامل بخور
  

  . خوشحال از اینکه کسى لوسم مى کند و نازم را مى کشه، حسابى ناز مى کردممنهم
  
  … هوس گوجه سبز کردم… چقدر دلم طالبى مى خواد…! واى پام خشک شده انگار… واى کمرم-
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شوهر شادى هم از وقتى باخبر شده بود من . را جا مى آورد با گشاده رویى، تمام آره و بله هاى محسین
من و شادى، هر دو روى یک موضوع براى . باردارم، خیلى سخت نمى گرفت و مو را از ماست نمى کشید

 به پیاده روى مى رخپایان نامه کار مى کردیم و عمال کارهاى مرا هم شادى انجام مى داد، اکثرا با گل
وقتى . اواخر ترم بود که بسته پستى بزرگى از طرف مادرم رسید.  داشته باشیمرفتیم تا زایمان راحتى

پر .  بسته را امضا کردم، با عجله بسته را که پستچى زحمت کشیده و برایم تا باال آورده بود، باز کردمدیرس
نرم و همه رنگهاى شاد و زیبا، زیرپوشها و بلوزهاى کوچک، پتویى . از لباس بچه و وسایل نوزاد بود

صورتى، یک ساک وسایل بچه، شیشه هاى شیر در اندازه هاى مختلف، ظروف غذا خورى، عروسک هاى 
مختلف، یک آغوش زیبا براى حمل بچه، یک بسته کوچک هم براى گلرخ به همراه نامه اى که در آن از 

لى خانه مان بردم با شادى وسایل را به اتاق کوچک و خا. اینکه خودش کنارم نیست اظهار تاسف کرده بود
  .و از همان لحظه آن اتاق، اتاق بچه نامیده شد

  
 ۀ هم از جانب پدر، مبلغ قابل توجهى به من داده بود تا تخت و کمد و دیگر وسایل بچه را به سلیقسهیل

حسین، هر دو هفته یکبار مجبور بود به دکتر احدى سر بزند و معاینه کامل شود، تا داروهایش . خودم بخرم
على هم تحت نظر دکتر احدى و یک . هر بار على را هم همراه خودش مى برد. و یا تجدید شودعوض 

سحر همچنان در تردید و شکى جانکاه به سر . دکتر دیگر بود که تا حد ممکن، بیمارى اش را کنترل کنند
ما خودش انگار طفلک در برزخ بود، از ترس اینکه مادر و پدر على را نگران کند، حرفى نمى زد ا. مى برد

 شد، از فرط ی شناخته نمگری دیعل. اواخر ترم بود که به خانه مان آمدند. مى دانست على رفتنى است
ریش و . موهاى ابرو و سرش دیگر حسابى ریخته بود.  جسد شده بودکی مثل یدگی و رنگ پریالغر

خبر شد که حامله ام، آهى از وقتى با .  شده بوددهیسحر هم الغر و تک. سبیلش را هم خودش تراشیده بود
  :حسرت کشید

  
اى کاش .  خوشا به سعادتت مهتاب، على داره جلو چشمام آب مى شه و هیچ کارى از دستم برنمى آد-

 اما هر بار حرفش پیش مى آد على عصبانى مى …!یک بچه. حداقل منهم یادگارى از او به همراه داشتم
  ! بیچاره رو هم حیران و ویالن کنیم؟شه و مى گه تکلیف خودمون معلوم نیست، بچه

  
  . شب لحظه اى صداى على را که با حسین حرف مى زد از داخل آشپزخانه شنیدمآن

  
دلم مى خواد على !  حسین، براى بچه ات حتما تعریف کن که پدرش و دوستانش چه کردن و چه بودن-

صومت شخصى داریم، بهش بگى که رغم فضایى که االن بوجود آمده و جوانها فکر مى کنن ما باهاشون خ
تازه باخبر . ردیمما به عشق بچه هاى ایران و مادر و پدراش، شهرها و روستاهاش، جلو رفتیم و سینه سپر ک

شدم چند نفر دیگه از بچه ها هم شیمیایى شدن، تازه به این فکر افتادم که نکنه ماسکهاى ما خراب بودن؟ 
 یا اصال آمپول و ماسک فقط براى دلگرمى ما بودن و هیچ …ود؟یا شاید تاریخ مصرف آمپول ها گذشته ب

   هان؟…تاثیرى نداشتن؟
  

 شب در فکر حرفهاى على بودم و از ته دل دعا مى کردم معجزه اى بشود و على دوباره همان على آن
با دلى خون و چشمى گریان به . طاقت نگاههاى مظلومانه او و صورت نگران سحر را نداشتم. سابق شود

  .رختخواب رفتم و کنار حسین خوابیدم
  

 امتحان را هم با بدبختى و مصیبت پشت سر گذاشتم، لیال به دلیل سقط جنین چند واحد را حذف آخرین
کرده و ترم پیش از ما عقب افتاده بود و باید ترم تابستانى هم چند واحد برمى داشت، تا بلکه درسهایش 
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 به دست شادى سپرده بودم ده بودیم، پروژه پایان ترم را هم عمالاما من و شادى دیگر راحت ش. تمام بشود
از وقتى حامله شده بودم، خوابم زیاد شده بود و بیدار نشده، دوباره . و خودم فقط استراحت مى کردم

پنجره را باز گذاشته بودم و خودم زیر مالفه اى . اواسط تابستان بود و هوا گرم شده بود. مى خوابیدم
 که با صداى باز شدن در آپارتمان از جا پریدم، بودمهنوز کامال به خواب نرفته . یده بودمنازک، خواب

  کیه؟: ترسان پرسیدم
  

  …نترس. سالم، منم عزیزم:  حسین بلند شدصداى
  

به چشمان غمگین و سرخش نگاه کردم و . حسین جلو آمد و صورتم را بوسید.  شدم و در جایم نشستمبلند
  ز خونه چه کار دارى؟این وقت رو: پرسیدم

  
  …هیچى:  جا بلند شد و به طرف کمد لباسها رفتاز
  
  …حسین چى شده؟:  تخت پایین آمدم و دست روى شانه حسین گذاشتماز
  
  . رفت…على:  این سوال، ناگهان بغضش ترکید و بریده بریده گفتبا
  

 جلوى چشمم، مجسم شد،  به چشمان بارانى اش زل زدم، لحظه اى صورت مظلوم و نگران سحرناباورانه
  …بیچاره سحر! واى! واى: زیر لب گفتم

  
. حسین بى صدا اشک مى ریخت و رانندگى مى کرد.  بعد، هر دو در راه خانه پدرى على بودیمساعتى

. جلوى در غلغله بود. عاقبت رسیدیم. منهم در سکوت، بهت زده به این فکر مى کردم که به سحر چه بگویم
حسین در بغل پدر على فرو . بى اختیار دست و پایم به لرزه افتاد. کوچه را شکست زنى سکوت ۀصداى ضج

طبق عادت مى دانستم که زنها طبقه باال جمع شده اند، چادرم را که روى شانه . رفت و به هق هق افتاد
حال به محض گشودن در، چشمم به سحر افتاد که از . هایم افتاده بود دور کمرم جمع کردم و راه افتادم

ناگهان سحر چشم .  به هوشش بیاورندکردندرفته، وسط اتاق پهن شده بود و چند زن در اطرافش سعى مى 
  :صداى خش دارش بلند شد. باز کرد و نگاهش به من که همچنان سرپا دم در ایستاده بودم، افتاد

  
   مهتاب دیدى چى شد؟ دیدى چه خاکى به سرم شد؟… مهتاب-
  

  :محکم در آغوشم گرفت و نالید.  رفتم و بغلش کردمجلو
  
  … چه زود رفت… مهتاب، حاال چه کار کنم؟-
  
مادر على گیج و مات گوشه اى نشسته بود .  اطراف اتاق نگاه کردم، مادر رضا مشغول خواندن قرآن بودبه

دست مادر على را در دست . اشک جلوى دیدم را گرفته بود. برخواستم و جلو رفتم. و به فضا زل زده بود
  …خدا صبرتون بده: گرفتم و گفتم

  
  حسین آقا چطوره؟:  مات به چهره ام انداخت و گیج گفتنگاهى
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  . مرجان از ته دلش برخاستۀ ضجصداى
  
  . قارداش… قارداش… آنا اهللا صبر ورسون…آنا-
  

ینکه با ا.  شروع به خواندن مرثیه اى به زبان ترکى کرد و همه زنهاى حاضر را به گریه و شیون انداختبعد
زبانشان را نمى فهمیدم، اما سوزى در کالمش بود که دلم را مى لرزاند و اشک هایم بى اختیار سرازیر مى 

 جنازه همراه دیگران عازم عقرار شد من و حسین شب همان جا بخوابیم تا صبح زود براى تشیی. شدند
.  ناله و گریه اى خفه مى آمدصداى. نیمه هاى شب بود که از خواب پریدم. بهشت زهرا و قطعه شهدا شویم

پاورچین به طرف . اطرافم پر از رختخواب بود و زنهایى که چشمهاى خسته از گریه شان را بسته بودند
سحر رو به . از الى در به درون اتاق سرک کشیدم. اتاقى که درش نیمه باز بود و صدا از آن مى آمد، رفتم

  .صداى ناالنش مى آمد. قبله روى سجاده نشسته بود و پشت به من داشت
  
 چرا به من نگفتى که مریضى؟ … على، چرا انقدر زود رفتى؟ فکر نکردى من تنها چه کار کنم؟ کجا برم؟-

 اگه مى دونستم نمى ذاشتم حتى لحظه اى تنها بمونى، از فرصت هامون استفاده مى …چرا پنهان کردى؟
  … على…کردم

  
  :ز اشک نگاهم کرد و لب برچیدبا چشمان خیس ا.  رفتم و کنارش نشستمجلو

  
   مهتاب، تو مى دونستى؟-
  

  …پس چرا بهم نگفتى؟ چرا نگفتى تا حاال این قدر نسوزم: صدایش بلند شد.  را تکان دادمسرم
  

  .على آقا از حسین قول گرفته بود، تو خبردار نشى، نمى خواست غصه بخورى:  گفتمآهسته
  

ى شد؟ اون دفعه که آمدین خونه ما على آقا حالش خوب یکهو چ:  دیدم حرفى نمى زند، پرسیدموقتى
  …بود

  
از حال رفت، بردیمش بیمارستان و دکتر احدى و . هفته پیش حالش بد شد:  سرى تکان داد و گفتسحر

یک دکتر دیگه که من نمى شناختم باالى سرش آمدن، تازه فهمیدم از عاشورا که حالش بد شد و آوردیم 
ک نوع سرطان خون رو داده که وقتى على خارج هم رفته تائیدش کردن، وقتى بیمارستان دکتر تشخیص ی

از دکتر پرسیدم علت بیمارى چیه، بهم گفت گاز خردل یکى از مواد شیمیایى است که سرطان زایى اش به 
اثبات رسیده است، گفت که سرطان خون یکى از عارضه هایى است که بعد از سالها مى تونه گریبانگیر یک 

 اولیه تشخیص داده مى شد راحلم شیمیایى بشه، بعد هم گفت اگه این مورد در على تو همون ممصدو
همون موقع حسین آقا آمدن . ولى حاال خیلى دیر شده. ممکن بود با عمل پیوند مغز استخوان، درمان بشه

حت بشى، چند روز بیمارستان ولى به تو خبر ندادیم، گفتیم حامله اى و درست نیست بیاى بیمارستان و نارا
 مسکن هاى تزریق شده همش تو خواب و بیدارى بود و تبعد هم على دیگه به حال خودش نبود، از شد
تو چشماش نشاط و شادابى . انگار همون على سابق شده بود. دیروز حوالى ظهر، چشم باز کرد و لبخند زد

سایى خودش و رضا رو داد به حسین سرشو بلند کرد و از همه حاللیت خواست، بعد پالک شنا. موج مى زد
  …آقا، من و مادرش رو بوسید
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  . دوباره به گریه افتاد و من خاموش در کنارش منتظر ماندمسحر
  
بعد .  به من گفت اگر مى دونست این وضعو داره امکان نداشت باهام ازدواج کنه و ازم معذرت خواست-

همیشه از اینکه تو اون .  دیگه شرمنده اش نیستبه حسین آقا گفت خدارو شکر مى کنه که شهید مى شه و
 و عذاب بودموقعیت ماسکش رو جا گذاشته و باعث شده حسین ماسک خودش رو به او بده، ناراحت 

اما از وقتى فهمید که خودش هم شیمیایى شده، انگار تا حدودى راحت شده بود و دیگه . وجدان داشت
 خالصه وقتى حرفاش تموم شد، چشماش رو بست و …ختشبها کابوس نمى دید و در خلوت اشک نمى ری

  …رفت
  

نمى دونى چقدر آسوده و مظلوم خوابیده ! مهتاب. به همین سادگى از کنارم رفت:  با گریه ادامه دادسحر
  .بود، انگار که واقعا خواب باشه

  
و رویش را براى  روز بعد، وقتى پیکر على را باالى گودال بزرگى که در زمین کنده بودند، گذاشتند صبح

: فریادش به آسمان بلند شد. آخرین خداحافظى کنار زدند، حسین دیگر نتوانست خودش را کنترل کند
 برى، قرار نبود منچرا رفیق نیمه راه شدى؟ قرار نبود تو زودتر از ! على، على. على، شهادتت مبارک

ن با این پالکت چه کار کنم؟ مى  على حاال م…پیمان شکن باشى، من و تو با هم عهد و پیمانى داشتیم
پاشو مسلمون، پاشو و دوباره بخند و ! على. خواستم پالک خودم رو به تو بدم نه اینکه تو پالکتو به من بدى

  !! رفتىمىتو نباید زودتر از من ! بگو که همه اینا شوخى بوده
  

. اگهان همه چیز بهم ریختبعد ن.  به حسین که فریاد مى زد و اشک مى ریخت، خیره مانده بودموحشتزده
در چشم بهم زدنى، . نفس حسین گرفت و دهانش مثل ماهى که روى خاک افتاده باشد، باز و بسته مى شد

  . حرکت کردمتانحسین را داخل ماشین انداختند و من پشت فرمان نشستم و اشک ریزان به طرف بیمارس
  

    )52فصل (  
  

بعد از تشییع جنازه على، حسین چند روزى در ! خاطر خودم در بیمارستان بودم، اما این بار به باز
وقتى هم که مرخص . باز هم دیسترس تنفسى و تنگى نفس، گریبانش را گرفته بود. بیمارستان بسترى بود

گلرخ هم بعد از دو روز درد کشیدن، سرانجام در . شد چند هفته بعد براى دیدن گلرخ به بیمارستان رفتم
حاال دختر گلرخ و سهیل که اسمش را سایه . احب دخترى زیبا و ملوس شده بودآخرین روز شهریور، ص

به یاد حسین و چشمهاى نگرانش افتادم و . گذاشته بودند، یک ماهه بود و من در بیمارستان بسترى بودم
 نگاه کردن تلویزیون بودیم که ناگهان ولمشغ. دیشب، درد امانم را بریده بود. لبخند بر لبم شکوفا شد

آنقدر درد داشتم که ترجیح . چند ساعتى بود که درد داشتم، درد مى آمد و مى رفت. کیسه آبم پاره شد
حسین هم با . براى اینکه خودم را مشغول کنم، تلویزیون نگاه مى کردم و ناله مى کردم. دادم شام نخورم

ودش مى چرخید و مرا هم ولى بعد هراسان و وحشتزده دور خ.  دادمىمالیمت شانه ها و کمرم را ماساژ 
با توافق من و حسین، . از چند روز قبل با پیش بینى دکترم، ساک بچه را آماده کرده بودم. مى ترساند

قرار گذاشته بودیم که از دکتر نخواهیم جنسیت فرزندمان را معلوم کند و دکتر هم که خانمى منضبط و 
ى را فقط براى اطمینان از سالمت من و جنین داخل خونسرد بود، با کمال میل قبول کرده بود تا سونوگراف

سرانجام حسین . رحمم، انجام دهد و از بازگو کردن جنسیت بچه، حتى در صورت اطمینان، خوددارى کند
 تا صبح درد تقریبا. ساک را پیدا کرد و زیر بغل مرا که از درد اشک مى ریختم، گرفت و از پله ها پایین برد
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با . وقتى فارغ شدم، موقع اذان صبح بود. ولوى لجباز تصمیم گرفت تشریف بیاوردکشیدم تا سرانجام کوچ
صداى گریه جیغ مانندش که بلند . اولین اهللا اکبر مؤذن، پسر من و حسین سالم و سالمت پا به دنیا گذاشت

  .شد با آسودگى از حال رفتم
  
صداى . ل رز لیمویى و قرمز وارد شدحسین بود که با سبد بزرگى گ.  صداى در، از افکارم بیرون آمدمبا

  …سالم مامان کوچولو: خوشحالش بلند شد
  
  !همچین مى گى کوچولو انگار چهارده سالمه، من بیست و سه سالمه:  خنده گفتمبا
  

حالت چطوره؟ درد ! تو براى من همیشه کوچولویى! عروسک:  با مهربانى لبها و پیشانى ام را بوسیدحسین
  ندارى؟

  
  پسرمون چطوره؟! نه آنچنان:  زدملبخند

  
  !انقدر ناز و بامزه است که نگو! واى:  این حرف صورت حسین باز شدبا
  

بعد پسرم را .  از اینکه حرفى بزنم، سهیل و گلرخ وارد شدند و فضاى اتاق پر از خنده و شادى شدقبل
سر . ه شدمبا دقت به صورت کوچکش خیر. انگشت شصتش را مى مکید و چشمانش بسته بود. آوردند

 نرم و کرکابروهایش پرپشت و صورتش هم پر از . کوچکش را انبوهى از موهاى نرم و سیاه پوشانده بود
بنا به اطالعات درون کارت، . پوست دستش چین خورده و ناخن هاى کوچکش، حسابى بلند بود. سیاه بود

با مالیمت . و نرمال بودهمه چیزش طبیعى . وزنش سه کیلو و خرده اى و قدش پنجاه و سه سانت بود
 این کوچولو که نقطه حبتدلم از م. قلبم براى موجود کوچکى که در آغوشم بود، مى لرزید. لمسش کردم

حسین کنار تخت نشست و . خم شدم و سر کوچک و نرمش را بوسیدم. ارتباط من و حسین بود، پر شد
  .دستش را روى دستم گذاشت

  
  … مهتاب خیلى ازت ممنونم-
  
  براى چى؟: ب پرسیدم تعجبا
  
  دیگه چى از این بهتر؟!  براى این دسته گل-
  

  !خواهش مى کنم: خندیدم
  

لیال کمى چاق تر شده بود و اوضاع .  سه روز بعد، لیال و شادى براى دیدن بچه، به خانه مان آمدنددو
من تعارف شیرینى بعد ض. بعد از اینکه بچه را دیدند، روى پتویش گذاشتم تا بخوابد. روحى اش بهتر بود

  اوضاع شما چطوره؟ کارتون به کجا کشید؟: از لیال پرسیدم
  

عاقبت مهرداد با طالق، موافقت کرد و چند ! با فارغ شدن تو انگار منهم به نوعى فارغ شدم:  خندیدلیال
  .روز پیش به طور رسمى از هم جدا شدیم
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رار داشت با تو ازدواج کنه، پس چى شد به این مهرداد که اینهمه اص. اصال قابل باور نیست:  پرسیدممتعجب
  راحتى حاضر شد طالقت بده؟

  
خودش هم تو این ازدواج مونده بود، یک هوسى کرده بود و بعدش هم :  نفس عمیقى کشید و گفتلیال

یک ! انگار یک نفر رو پیدا کرده و قراره به زودى ازدواج کنه! نصف مهریه ام را داد و خالص. پشیمون شد
 شکر مى کنم که وخدارو شکر مى کنم که زود فهمیدم مهرداد چه سرابى است، باز هم خدار! جدیدهوس 

  .بچه دار نشدم وگرنه تا آخر عمر ارتباطم با مهرداد ادامه مى یافت
  

  حاال مى خواى چه کار کنى؟:  شیرینى را برداشت و پرسیدشادى
  

  ! رم تا بعد هم خدا بزرگهاگه بشه سر کار مى! زندگى:  شانه اى باال انداختلیال
  

همزمان با .  بچه ها رفته بودند و پسرم به اطراف نگاه مى کرد و در سکوت انگشتش را مى مکیدبعدازظهر،
  .گوشى را برداشتم و با سر به سالم حسین جواب دادم. باز شدن در، تلفن زنگ زد

  
   چطورى؟…مهتاب جون، قربونت برم:  ضعیف مادرم در گوشى پیچیدصداى

  
  سالم، شما چطورى؟ بابا چطوره؟! مامان:  خوشحالى فریاد کشیدمبا
  
دلم براى تو و سهیل یک ذره شده، از وقتى تو و گلرخ بچه دار شدین، همه .  همه خوبند، سالم مى رسونن-

  .هر شب خواب مى بینم نوه هامو بغل کرده ام و مى بوسم. اش دلم ایران پیش شماست
  

دلم براى همه چیز انقدر تنگ شده که ساعتها . دارم دق مى کنم، مهتاب: زید مادرم از بغض مى لرصداى
  .اینجا زار مى زنم و به عکسهاى شما زل مى زنم

  
  !مامان بى تابى نکن، بابا هم دلش به تو خوشه:  گفتمغمگین

  
رو پسرت چطوره؟ حسین چطوره؟ اسم بچه :  از چند لحظه مادرم که معلوم بود گریه مى کند، پرسیدپس

  چى گذاشتین؟
  
 حسین خوبه و سالم مى رسونه، پسره هم خوبه و االن سیر و خشک داره براى خودش دست و پا تکون -

  … نشدهیمى ده، هنوز اسمش قطع
  

  واى که قربون دست و پاهاش برم، مهتاب شکل کیه؟ معلومه؟:  دوباره نالیدمادرم
  
ب و دهنش شکل منه، حاال که خیلى زشته، تا بعد هم بیشتر شکل حسینه، البته حسین مى گه ل:  خنده گفتمبا

  .خدا مى دونه شکل کى مى شه
  

وقتى گوشى را گذاشت، .  با پدرم صحبت کردم و گوشى را به حسین دادم تا با پدر و مادرم صحبت کندبعد
رف من مشغول شیر دادن به بچه بودم که حریصانه سینه ام را به دهان گرفته بود و همه انرژى اش را ص
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هزار گاهى من و پسرش را . حسین آهسته کنارم نشست و مشغول تماشاى ما شد. شیر خوردن مى کرد
  :با خنده پرسیدم. نوازش مى کرد

  
   آقاى پدر، این پسر شما باالخره اسمش چیه؟ ما تا کى باید بگیم بچه، نى نى، کوچولو؟-
  

  خوب تو چه پیشنهادى دارى؟:  لبخند زدحسین
  

نمى دونم چرا همش فکر مى کردم دختره، براى دختر هزار تا ! واله چه عرض کنم: تم کردم و گففکرى
  تو چه اسمى دوست دارى؟! اسم پیدا کرده بودم ولى براى پسر نه

  
راستش یک اسمى در نظر دارم، البته اگه تو موافق نباشى اصرارى :  فکرى کرد و با دودلى گفتحسین
  !ندارم

  
  . پدرشى، حق دارى اسمشو انتخاب کنىنه بگو، تو:  اصرار گفتمبا
  

  علیرضا چطوره؟:  نگاهى به بچه که خیس عرق، شیر مى خورد انداخت و گفتحسین
  

  !عالیه: با لبخند گفتم.  به یاد دوستانش افتادم و دلیل انتخاب نامش را حدس زدمفورى
  

 ۀاى ظریفش به نشانسراپا مشکى پوشیده بود و ابروه.  دو ماهه بود که سحر به دیدنش آمدعلیرضا
با صمیمیت و دلتنگى . زیبایى از طال براى چشم روشنى آورده بود» اهللا«آویز . عزادارى، پر شده بود

  … مى گفتى حسین مى آمد دنبالت؟یچرا بى خبر آمد: صورتش را بوسیدم و گفتم
  
ا دلم نخواست با  نه، مخصوصا وقتى آمدم که حسین آقا خونه نباشن، البته از قول من تبریک بگو، ام-

  …دیدن من یاد
  

. چاى و شیرینى را روى میز گذاشتم و بچه را در آغوشش نهادم.  شد و من دلم برایش آتش گرفتساکت
: آهسته گفت. سحر با عالقه و محبت به پسرم که شباهت عجیبى به حسین پیدا کرده بود، خیره شد

  ! علیرضا جون…علیرضا
  

گذاشتم تا . بدون آنکه حرفى بزنم، نگاهش کردم.  هایش سرازیر شد اشک هایش به آرامى روى گونهبعد
  :وقتى بچه را که به گریه افتاده بود به بغلم داد، پرسیدم. راحت باشد و غم دلش را خالى کند

  
   چه کار مى کنى سحر؟ حاج خانم و حاج آقا چطورن؟-
  

مادر و پدر على . زندگى ام ادامه بدمهیچى، دارم سعى مى کنم به :  تکان داد و دماغش را باال کشیدسرى
. هم انگار بیست سال پیرتر شده اند، منزوى و گوشه گیر تو خونه نشستن، خوب على چشم و چراغشون بود

 کارم برگشتم و دارم ر چى بگم؟ دوباره س…برادر کوچیکه هم که اصال رفته و سراغى ازشون نمى گیره
  .سعى خودمو مى کنم
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  …خیلى سخته!  چه حالى دارىمى دونم:  بغض گفتمبا
  
تو از حسین آقا یک بچه دارى، هر وقت بهش نگاه کنى یاد پدرش مى افتى و خاطرات !  نه نمى دونى-

خوب زندگى ات زنده مى شه، انشاءاهللا پدرش صد و بیست ساله بشه و علیرضا رو داماد کنه، اما من چى؟ 
 مطمئن بشم و،ارم؟ بچه اى که با نگاه به الحظه لحظه وقتم رو حسرت مى خورم که چرا یک بچه ند

اما هیچى نیست، مثل یک خواب و یک رویا، !  واقعیت داشته…زندگى با على یک رویا نبوده، خواب نبوده
  !با یک دنیا حسرت و آرزوهاى بر باد رفته! همه چى تموم شده و من تنها و بى کس برجا موندم

  
واقعا چقدر سخت بود، تنها و بى کس . هایش فکر مى کردم سحر رفت، تا چند ساعتى به او و حرفوقتى

بعد از شام، حسین مشغول بازى با . بدون هیچ نشانه اى از زندگى که روزى واقعیت داشته است! ماندن
 چاق و بى نهایت تقریباسایه کوچک را که حاال لبخند مى زد و . علیرضا بود که سهیل و گلرخ از راه رسیدند

وقتى سایه شروع به قان و قون کرد، بزرگترها مشغول صحبت . د کنار علیرضا خواباندندشبیه گلرخ شده بو
حسین با . سهیل در مورد مادر و پدر و دلتنگى شدیدشان، معتقد بود به همین زودى ها برمى گردند. شدند

تر از بچه  از ایران دور باشن، نوه خیلى شیرین االحیفه که ح! خدا کنه: لحنى معتقد به نظر سهیل گفت
  …است

  
  …آره آخه خود حسین چهار تا نوه داره، خوب مى دونه:  با خنده گفتسهیل

  
  !اینطورى مى گن جناب سهیل خان:  و گلرخ خندیدیم و حسین گفتمن

  
  راستى خبر دارى پرهام بدبخت تو خون خودش غلت مى زنه؟:  از کمى صحبت، سهیل با خنده گفتبعد

  
 تا گفتم حال پرهام و عروسش …چند روز پیش دایى رو دیدم: مه داد آنکه کسى حرفى بزند، ادابى

 رو حسابى کرده تو ییاین دختر انگار خون دایى و زن دا! چطوره، انگار کفر گفتم، سر درد دلش باز شد
 ماشین رو همون وشیشه، پرهام هم به غلط کردن افتاده است، اما این دختره چنان سیاستمداره که خونه 

داره کم کم عذر دایى و زرى جون هم ! ه اسم خودش کرده و حاال پرهام جرات نداره بگه بقاول کارى ب
  .مى خواد

  
خدا : آهسته گفتم. دلم براى پرهام و پدر و مادرش مى سوخت.  زد زیر خنده، اما هیچکس نخندیدسهیل

  …کنه زندگى شون درست بشه
  

  !انشاءاهللا، التماس دعا:  با لحن مسخره اى گفتسهیل
  

  :بعد گلرخ با لحنى جدى پرسید.  حسین هم خنده اش گرفتحتى
  
   مهتاب، درست هم که تموم شده، نمى خواى برى سر کار؟-
  

  خودت چى؟:  گفتمفورى
  

  تو چى؟. چرا، شاید تو یک مدرسه مشغول بشم:  جایش چرخید و گفتدر
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ولى یک کم . یرضا رو نگه دارهخوب تو مادرت هست که سایه رو نگه داره، اما کسى نیست عل:  گفتمآهسته

  …که بزرگتر شد و تونست بره مهد کودک، شاید برم سر کار
  

  !ما راجع به ده سال آینده حرف نمى زنیم ها:  سوتى زد و گفتسهیل
  

  حاال کار سراغ دارى؟: خندیدم
  

ون روز آره، مى خوام یک نفر کارهاى تبلیغاتى شرکت رو به عهده بگیره، تو هم که ا:  مردد گفتسهیل
  …گفتى به برنامه نویسى عالقه ندارى و بیشتر دوست دارى تو کار تبلیغات و گرافیک کامپیوترى باشى

  
  …یعنى مهتاب بیاد شرکت؟ اون وقت تکلیف علیرضا چى:  به آرامى پرسیدحسین

  
وتر کسى نخواست مهتاب بیاد شرکت، تو خونه کامپی! حاال تو غیرتى نشو:  با خنده وسط حرفش پریدسهیل

  چطوره؟. داره، همین جا کار مى کنه و به ما تحویل مى ده
  

  !عالیه:  از اینکه حسین حرفى بزنه، گفتمقبل
  

  !اى تنبل:  لبخند زدحسین
  

.  شب تا دیر وقت صحبت کردیم و قرار شد تا یکى دو روز آینده، سهیل کارها را برایم به خانه بیاوردآن
.  شیر دادم و جایش را عوض کردم، کنار حسین روى تخت نشستمبعد از رفتن سهیل و گلرخ، به علیرضا

  : گرفتوشمحسین مشغول خواندن مفاتیح بود، بعد از مدتى کتاب را بست و با مهربانى در آغ
  
   خوب خانم خودم چطوره؟-
  
   حسین، نظرت راجع به پیشنهاد سهیل چیه؟-
  

  کار تو خونه؟:  را بوسیدصورتم
  
  ! اوهوم-
  
 خوبه، تو باید بتونى روى پاهاى خودت وایستى، ممکنه یک روز مجبور باشى خرج  به نظرم خیلى-

  …زندگى تو در بیارى
  

  …تو رو خدا از این حرفها نزن:  دانستم در فکرش چه مى گذرد، با ناراحتى گفتممى
  

 که مرگ حقه مهتاب، و من هم یک روزى مى میرم، تو باید یاد بگیرى:  که نوازشم مى کرد، گفتهمانطور
  …مستقل باشى، محتاج کسى به غیر از خدا نباشى
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  .حریصانه حسین را در بازوانم فشردم. صداى ضجه هاى سحر گوشم را پر کرد.  گلویم را فشردبغض
  

  .دلم مى خواد روزى که تو نباشى رو نبینم:  گفتمآهسته
  

ا چى مى شه؟ عروسک این حرفها رو نزن، پس تکلیف علیرض! هیس س:  حسین، در گوشم زمزمه کردصداى
از حاال عزا نگیر، اما اگه من هم نباشم تو باید باشى، باید شجاع و استوار باشى و داستان ما رو براى 

  …پسرمون تعریف کنى
  

  کدوم داستان؟:  پرسیدمآهسته
  

  …داستان سروهایى که ایستاده مى میرند:  حسین، سکوت اتاق را شکستۀ زمزمصداى
  

    )53فصل (  
  

نزدیک به . تقریبا سه ساله بود که طاقت پدر و مادرم تمام شد و قصد بازگشت به ایران را کردند علیرضا،
شش ماهى مى شد که علیرضا را به مهد کودک برده و ثبت نامش کرده بودم و به طور مرتب سر کار مى 

ا و بسترى شدن  رفتن هرحسین با اینکه چاق تر و به نظر سالم و سرحال مى رسید، اما فاصله دکت. رفتم
به . آن روز با عجله علیرضا را به مهد کودک رساندم و خودم راهى شرکت شدم. هایش کمتر شده بود

  :بى حوصله گفتم. محض رسیدن، سهیل در اتاق را باز کرد و با لبخندى بزرگ وارد شد
  
   چى شده؟ حتما سایه امروز بهت گفته بابا جون؟-
  

  .دت امروز زنگ زدنه خیر، بابا جون خو:  خندیدسهیل
  
   خوب؟-
  
  … هیچى، مى گفت کى اجازه داده تو رو استخدام کنم-
  
  .سهیل لوس نشو، اصال حوصله ندارم:  حرص گفتمبا
  

  باز چى شده؟:  پشت میز نشستسهیل
  

دیشب دوباره حسین خون باال آورد، امروز صبح رفت بیمارستان پیش دکتر احدى، خیلى :  گفتمغمگین
  !نگرانم

  
  …خوب چرا آمدى شرکت؟ مى رفتى بیمارستان: راسان گفت هسهیل

  
 دکتر احدى مى گه باید چند …چه فایده؟ حسین خودش لجبازى مى کنه و زیر بار نمى ره:  زدمپوزخند

  .روزى در بیمارستان بسترى بشه، اما خودش تا یک کمى حالش بهتر مى شه پا مى شه راه مى افته
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  د؟ علیرضا چطوره؟ امروز گریه نکر-
  
  . نه، کم کم به مهد کودک عادت مى کنه، امروز مى گفت عمو موسیقى میاد مهدشون، خوشحال بود-
  
  خوب بابا چى مى گفت؟ مامان چطور بود؟:  سهیل که به دستانش خیره شده بود گفتمبه
  

  !دارن برمى گردن:  نگاهى به پنجره انداخت و گفتسهیل
  

  چى؟:  جایم نیم خیز شدمدر
  
نیدى، مامان دیگه بى طاقت شده و به التماس افتاده، بابا مى گفت خودش هم دلش مى  همین که ش-

خواسته برگرده ولى گذاشته تا مامان مطرح کنه که اگه برگشتند، دوباره چند وقت بعد فیلش یاد 
 خواستهمامان هم عکس هاى جدید علیرضا و سایه رو که دیده، دیگه با گریه و زارى . هندستون نکنه

  .دنبرگر
  

  حاال کى برمى گردن؟:  پرسیدمناباورانه
  

هنوز معلوم نیست، باید کاراى ناتمومش رو تموم کنه، وسایل خونه رو بفروشند و :  شانه باال انداختسهیل
  .ولى تصمیم قطعى گرفته بودند. برگردند

  
یم، یک بسته هر بار من و گلرخ عکس بچه ها را براى مامان مى فرستاد.  خوشحالى در فکر فرو رفتمبا

معلوم بود حسابى دلتنگ دیدن نوه هایش . بزرگ پر از اسباب بازى و شکالت و لباس برایشان مى فرستاد
 تغذیه ۀ مشاورینیک،گلرخ هم در چند مدرسه کار مى کرد و در یک کل. است و به عشق آنها خرید مى رود

 اینترنت و طراحى سایت راه لیال و شادى مشترکا یک شرکت خدمات. و رژیم غذایى، انجام مى داد
. انداخته بودند که به قول شادى هنوز اول کار بود و فقط براى پشه و مگس ها سایت طراحى مى کردند

 شبانه روزى در یک گروه عالیتیک خانه خریده بود و ف. هر از گاهى از حال سحر هم باخبر مى شدم
من .  صرف کمک کردن به این افراد مى کردحمایت از بیماریهاى خاص و سرطان داشت و بیشتر وقتش را

چند ماهى بود که تک سرفه ها و نفس تنگى هاى حسین، . و حسین هم همچنان عاشقانه کنار هم بودیم
 بودم، او اعتقاد داشت، حسین باید تحت نظر دهبا دکتر احدى صحبت کر. بیشتر شده بود و نگرانم مى کرد

اش دچار فیبرز شده و دیگر از دست کورتن و داروهاى گشاد مى گفت قسمت دیگرى از ریه . دایم باشد
بعدازظهر، . اما حسین، لجوجانه از بسترى شدن در بیمارستان پرهیز مى کرد. کننده ریه، کارى برنمى آید

وقتى از پله ها پایین مى آمد، .  و مادرم را مى دیدم دنبال علیرضا رفتمدربا خوشحالى از اینکه به زودى پ
  .شباهت عجیبى به حسین پیدا کرده بود. منگاهش کرد

  
 همان موهاى مشکى و مجعد، همان چشمان درشت و مشکى با نگاه معصوم و همان ابروهاى پیوسته و 

 شیقدش نسبت به هم سن و سالها.  بودمنلبها و بینى اش کمى شبیه .  حسین را داشتۀمتمایل به شقیق
  !سالم مامانى:  با دیدن من، صورت کوچکش پر از خنده شد. الغرتر بودی از آنها کمجهیبلندتر و در نت

  
   سالم عزیزم، خوش گذشت؟-
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  .تا به خانه برسیم یک بند حرف زد.  کوچکش دکمه اى فشرده شدۀ گفتن این جمله، انگار در کلبا
  
 مامان چرا چراغ سبز شد؟ مامان چرا … مامان، حسام امروز به من گفت گوالسه، فلفل بریز تو دهنش-

کالغها مى گن قار قار؟ امروز خانم مربى به من گفت آفرین پسر خوب، شقایق با امیرحسین دعواش شد، 
  …ناهار ماکارونى خوردیم، سوپ هم خوردیم. خاله ناهید هر دوشون رو دعوا کرد

  
  علیرضا امروز چى یاد گرفتى؟:  محض پیدا کردن فرصت، گفتمبه
  

  :ه شروع کرد با زبان، لبانش را لیسید و دوبارپسرم
  
   هى… فصل پاییزه-
  

   هى… مى ریزهبرگا
  

   خیلى دل انگیزه… هواسرده
  

 وقتى در را باز کردم و علیرضا چشمش به حسین که مشغول روزنامه خواندن بود، افتاد، شعر سرانجام
  .سالم! بابا حسین: خواندنش تمام شد و جیغ کشید

  
  حسین، رفتى دکتر؟: کردم به حسین که علیرضا را به خودش چسبانده بود، رو
  
  ! اهووم-
  
   چى گفت؟-
  

  …سر و مر و گنده! گفت حالت خوبه! هیچى:  میان بوسه هایش، خندیددر
  

جلو رفتم و .  مشغول بوسیدن علیرضا که حاال خودش را حسابى براى پدرش لوس کرده بود، شددوباره
 ی چیینم چى شده؟ دکتر احدحسین درست حرف بزن بب: عصبى علیرضا را از آغوشش بیرون کشیدم

  گفت؟
  

  : بلند شدرضای علی و صدادی را بوسمی بامزه لبهایی با ادانیحس
  
 منو ی گه زشته، لپای شه می نوبت من که می ول؟ی کنی مامان مهتاب رو بوس میچرا لبا! اهه!  اهه-

  ؟ی کنیبوس م
  
 دستان کوچکش را ،یکه حاال عصبان رضای را در آغوش گرفتم و رو به علنی خنده ام گرفت و حساری اختیب

  ! بخرگهی دیکی خودت یتو برو برا!  خودمهی بابانیا: مشت کرده بود، گفتم
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 نفس نفس زنان دستانش را باال نی بعد، حسقهیچند دق.  سه نفره مان شروع شدی معمول هر روز، کشتطبق
  !میآقا ما تسل: برد

  
  !برنده! برنده! یه:  و گفتستادی کوچک فاتحانه پشت پدرش ایرضایعل
  

  : انداختم و گفتمنی دستم را دور کمر حسی با مهرباند،ی خوابرضای علی از شام، وقتبعد
  
   گفت؟ی چی دکتر احدی بگی خوای باالخره نم-
  

  . نبودی مهمزیچ! نگران نباش عروسک: دی ام را بوسیشانی لبها و پمتی با مالنیحس
  
 … دستماالت رو نگاه کردم خون آلود بود،ی کنی سرفه ممیا تو چند وقته د؟ی چیعنی:  بغض داد زدمبا

 ی چرا با خودت لج منی حسست؟ی نیچی هی گی لب و ناخن هات کبوده، باز ممی داره،ی گینفست زود م
  ؟یکن
  

  … شهی مداری برضایعل!  سسیه:  ام گذاشتینی بی را رودستش
  

  …ی که سرم کاله بذارستمیه هم ن بچستم،یمن احمق ن! بس کن:  صورتم عقب زدمی را از رودستش
  

 ی تر و خوشگل تر می هزار بار خواستنی هستی عصبانیمهتاب، وقت:  شد و محکم در آغوشم گرفتخم
  . شهی حرکاتت تنگ مۀ همی دونم دلم برایم!  شهی ام می به خودم حسود…یش
  

 ی بری خوای؟ مگه م شهیدلت تنگ م:  کردم، گفتمی از قفل بازوانش، تقال میی رهای که براهمانطور
  ؟ییجا
  
 گهیگفت د.  شدمی می بسترشی ماه پکی دی هم امروز گفت بایدکتر احد.  رنی که همه میی آره، جا-

گفت ممکنه .  ام کم شده استهی رتی در من نداره و ظرفیری و کورتن چنان تأثهی رۀ گشاد کنندیداروها
 عاشق تو و ن اما مهتاب، م… بشمی بستردی گفت با… کنمدای پی تنفسستی اای بشم یویدچار عفونت ر

 شتری داره من دو ماه بدهیچه فا.  رو هدر بدمی اهی ثانی خواد حتیدلم نم.  مون هستمی و زندگرضایعل
 و دور از تو و بچه ام باشم؟ من به همون هشت ماه، اما در کنار مارستانی تخت بیعمر کنم اما ده ماه رو

  …رنطویقطعا تو هم هم!  امیشما راض
  
 بچه کینگاه چشمانش هنوز مثل .  شدمرهی کرده بودم، خی شش سال در کنارش زندگبای همسرم که تقربه

.  منظم و مرتب و کوتاه بودیی سرش درست مثل دوران دانشجوی و موهالی و سبشیر. پاک و معصوم بود
 شتری بشیبروها و ا هم فشردهیلبان کبودش رو.  شده بوددی سفی تک و توکشی هاقهی کنار شقیفقط موها

.  بود که عاشقش شدمی شده بود، اما هنوز همانشیصورتش چاق تر از پ. از چشمانش فاصله گرفته بودند
 نیدر تمام ا.  کردمی و سجده مدمی بوسی رفت، می راه مشی که روینیزم. دمی پرستی مرد را منیمن ا

.  شرمنده کارها و اعمالش بودمشهیمه.  باشمی نبود که از دستش ناراحت و عصبیمدت شش سال، لحظه ا
 نی شش سال، سر سجاده نماز از خدا خواسته بودم از عمر من کم کند و به عمر حسنیلحظه لحظه ا
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 داشته باشد اما در خانه ی او عمر کوتاه ترنکهی خواستم؟ ای گفت؟ من چه میحاال او چه م. دیفزایب
  : گنگ ها گفتمل؟ مث کندی طمارستانی را در بی عمر درازترایبگذراند؟ 

  
  !انی مامان و بابام دارن م-
  

  :دی بلند خندی ساکت نگاهم کرد، بعد با صدای لحظه انیحس
  
 ی جدای ی کردیحاال شوخ!  به موضوع بحث ندارهی که ربطی زنی میی حرفهاکی شهیتو هم! وونهی د-

  ؟یگفت
  

  .ده و به بابا اصرار کرده برگردن طاقتش تموم شگهیانگار مامان د.  گفتمیجد:  با بغض گفتمهمانطور
  

  .ی آی در میی و تو هم از تنهاانی خوشحالم، خدا رو شکر که مادر و پدرت میلیخوب خ:  لبخند زدنیحس
  

 نیا.  بودند، نگاه کردمدهی صف کشی پاتختی که رونی حسی و به انبوه داروهادمی تخت دراز کشیرو
  . تخت نشستی چراغ را خاموش کرد و رونیبرسند؟ حس نی توانستند به داد حسیداروها تا چند وقت م

  
   عروسک؟ی کنی فکر می به چ-
  
 انقدر دی چرا من با؟ی بشییایمی جنگ شی تودیچرا تو با!  جورهکی چرا سرنوشت هر کس نکهی به ا-

   پسر من و توست؟رضایناتوان و عاجز باشم؟ چرا عل
  

 ،ی زن من شدیانقدر دلتنگ نباش، تو خودت هم وقت من زیعز:  و دستانم را گرفتدی کنارم دراز کشنیحس
  …می شی از هم جدا می روزکی که ی دونستیم
  
  …ی زودنیاما نه به ا:  حرص گفتمبا
  

 حاال هم …ضمی من مری دونستی مشترک؟ تو می بعد از چهل سال زندگیپس انتظار داشت: دی خندنیحس
 از ی زن و شوهر عادکیتو به اندازه چهل سال  من و دی شش سال شانی مهتاب تو ای نشده، ولیچیهنوز ه

 قراره از هم ی روزکی نکهیمن و تو با علم به ا. می و از بودن کنار هم خوشحال بودمی لذت برده باشیزندگ
 ی اهی ثانی کنم، حتی خاطراتم رو مرور می وقتم،ی لحظات با هم بودنمون رو دونستۀ قدر همم،یجدا بش

  . نکرده باشمی زندگی و شادتیم و با رضا که عاشق تو نبوده باشستین
  

 ی عمر طوالننکهی شاکر خدا هستم، با اشهی من هم… گذشتنش تاسف خورده باشمی که براستی نی لحظه ا
 ی برای که تو تنفس کرده باشیی هوا،ی منیمهتاب تو عشق و زندگ.  کردهیبه من نداد اما تو رو به من هد

 یلی خ…من خوشبخت بودم.  استیدنی من پرستیت برا صورت و بدنیمن مقدسه، تک تک اجزا
!  دونی که دنبال پول و مقام و عنوان میی آدمانهمهی جا برسه، انی ممکنه نتونه به ایهر کس! خوشبخت

 کنن، ممکنه صد ساله هم بشن ی مانتی خگهی گن، به همدی کنن، به هم دروغ می می زنن، دزدیحرص م
  .دمی رسزی عمر کوتاه به همه چنیر خوشبخت و سعادتمند بودم که تو هم من، انقدیول! اما خوشبخت نباشن
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 ی شه و می براتون تنگ میلی که دلم خم دونیم! رضای تو و علیی ناراحتم، تنهازی چکی حاال هم فقط از 
 می دوباره همه کنار هم خواهی روزنکهی با هم بودن و ای گذره، اما فکر روزهای سخت میلیدونم بهتون خ

 ی خواد بهت بگم اما همش می وقته که تو دلمه و دلم میلی حرفها خنی ا… کنهی، حتما آراممون مبود
 حرفها رو نی بشه و تو اری دیلی که خدمی ترسنی از اامروز ی ول،ی که ناراحت و غصه دار بشدمیترس

 و باهام ی آمد بد و سخت من کنارطی شراۀ با همنکهی از اشهی دوستت دارم و همیلی من خ،ی نشنوچوقتیه
 ی بزرگیلیمهتاب تو انسان خ.  هستمونتی مد،ی گذشت و عشق رو بهم فهموندی و معنی کردیزندگ
 ی که حتهیکار! هی کار بزرگیلی به خاطر عشق، خاتی و رو آوردن به معنواتی پشت پا زدن به ماد،یهست

 رم، فقط و فقط ی متیو رضا با آرامش رمیمطمئن باش هر زمان که بم.  نتونم انجامش بدمدیخود من شا
  . شهیدلم براتون تنگ م

  
  : خفه گفتمی شده بود، با هق هقری سرازاری اختی بمی هااشک

  
  …ی جا برچی ذارم هی نمی تا مهرمو کامل ند،ی منونیهنوز مد! ی ری جا نمجی تو ه-
  

 زمی عزیول. رمی تونم بمی نمی من حت،یمهتاب، مطمئنم که اگه تو نخواه:  بلند شدنی گرفته حسیصدا
 ی تنها خواهش منه، از من راضنیا.  کشم، ازم بگذری دارم زجر میدی دگهی کنم هر وقت که دیالتماس م
کنده بشمنیم تونم از زی نم،یمثل روز برام روشنه که اگه تو اجازه ند.  منو ببخشنیباش و د …  

  
  :رل گفتم قابل کنتری غیتیبا عصبان.  شنومی شد که آن حرفها را می نمباورم

  
  …ی شم تو ازم جدا بشی نمی راضچوقتیمن ه.  بس کنن،ی حس-
  

  : زمزمه کردد،ی کشی همانطور که نرم در آغوشم منیحس
  
  .ی دی بهم اجازه رفتن می قلبتی رسه که با رضای می موقع-
  

  : اش گذاشتم و آهسته گفتمنهی سی را روسرم
  
 ن،یمن عاشق تو هستم حس.  از ته دل نخواهد بودتی رضانی اچوقتی دونه که هی خدا می دونم، ولی نم-

 که ی تو چه کنم؟ تو انقدر خوب و مهربون و با گذشتی ناممکنه، من بمی تو برای بیباور کن تصور لحظه ا
چون تا به حال .  شمی متی اذی دونم حسابی رفتارو دارم و منی از همه توقع ا،یمن رو لوس کرد

 شش سال به من هم خوش گذشت و نیتو ا. دی هم نخواهم دگهینم که د دوی و مدمی تو رو ندری نظچکسیه
 حرفم ی تو رو انتخاب کردم و رونکهیاز ا.  کردم خوشبخت و سعادتمند هستمیاز ته دل احساس م

  . نکردمیمانی احساس پشی خوشحالم و لحظه استادم،یا
  

 و مرا در آغوش گرمش دی را بوس صورتمجانی پرشور و با هنی حسم،ی نزدی حرفچکدامی هگری از آن دبعد
  .دیکش

  

  ) 54فصل (  
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    )فصل آخر ( 

  
 جمع کردم میچادرم را دور شانه ها.  آوردرونی زد، مرا از خاطراتم بی را صدا می بلندگو که دکتریصدا

نزدیک .  بودندامدهی و گلرخ نلیهنوز سه.  رفتممارستانی به سالن انتظار بعی کوچک و سریو با قدم ها
پدر و مادرم هم چند ماهى بود که برگشته .  از بسترى شدن حسین در این بیمارستان مى گذشتشش ماه

چهار ماه بود که هر روز علیرضا را به . بودند و تقریبا هر روز به بیمارستان مى آمدند تا حسین را ببینند
 خوبى مى شناخت و حاال دیگر مادرم را به. مهد کودک مى بردم و مادرم بعدازظهر او را برمى گرداند

خدا را شکر .  برخورد، عاشق علیرضا شده بودندلینمادر و پدرم هم در او. طاقت دورى از او را نداشت
مى کردم که وجود پدر و مادرم و خانه بزرگشان چنان علیرضا را به خود مشغول کرده که زیاد بهانه من و 

همه چیز با یک . و مادرم، حسین حالش بد نبودقبل از آمدن پدر . حسین را نمى گیرد و بى تابى نمى کند
چند روزى خودم مرخصى گرفتم تا مراقبش باشم، اما حالش روز به روز . سرما خوردگى ساده شروع شد

  . بدتر مى شد
  

عاقبت با کمک پدر و سهیل به . سرفه هاى خشک و بى امان، تب شدید و نفس تنگى، از پا انداخته بودش
 ناز همان روز، آزمایشها و گرفت. دکتر احدى به سرعت بسترى اش کرده بودبیمارستان رساندیمش و 

حسین از ماندن در بیمارستان خسته شده بود، اما برخالف دفعات قبل، هیچ . عکس هاى مختلف شروع شد
هر روز بعدازظهر، علیرضا . بهبودى در اوضاعش حاصل نشده بود تا با این بهانه از بیمارستان مرخص شود

با توجه به وخامت حال حسین، نگهبانى اجازه مى داد علیرضاى کوچک به .  دیدن پدرش مى آوردندرا به
  . همراه پدر بزرگ و مادر بزرگش به دیدن پدرش بیاید

  
سهیل با حسین شوخى مى کرد و مى . سهیل و گلرخ هم تقریبا هر روز به دیدن حسین مى آمدند

چشمهاى سهیل خواند که على رغم لب خندانش، بى قرار و خنداندش، اما مى شد ترس و نگرانى را در 
شادى و لیال هم هر هفته به دیدن حسین مى آمدند و برایش گل و شیرینى و کتاب مى . نگران بود

یاد دو شب پیش افتادم که حسین . سحر و پدر و مادر على هم دوبار به دیدن حسین آمده بودند. آوردند
لوله . به محض بیدارى اش جلو رفتم و دستانش را در دست گرفتم. کندبه هوش بود و مى توانست صحبت 

  :با دیدنم لبخند زد و گفت.  درون دماغش، حرف زدن را برایش مشکل مى کردکسیژنهاى ا
  
   خسته نشدى؟… مهتاب، هر وقت چشم باز مى کنم تو اینجایى-
  

  ت؟علیرضا چطوره؟ کجاس: آهسته گفت.  را به عالمت نفى تکان دادمسرم
  
  .پیش مامان و بابامه.  خوبه، نگران نباش-
  

  .خدا رو شکر که پدر و مادرت آمدن، تو این اوضاع و احوال خیلى کمکت هستن:  سرفه اى کرد و گفتتک
  

صدایش در اثر مورفین زیاد و گیج .  دستش را دراز کرد و اشک ها را از روى گونه هایم پاک کردبعدش
  :دبودن خودش، کشدار و بى حال بو

  
  .گریه نکن، قلبم درد مى گیره وقتى چشماى خوشگلت پر از اشک مى شه!  عروسک-
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  :صدایش به زحمت بلند شد. حسین هم گریه مى کرد.  توانستم خودم را کنترل کنم، به گریه افتادمنمى

  
م مى دل. من از تو سیر نمى شم مهتاب، ولى انگار وقت رفتنه!  دلم مى خواست باز هم کنارت مى موندم-

  …خواد این پالک ها رو از گردنم در بیارى
  
سه پالک نقره اى، که مشخصاتشان .  زحمت، پالک هاى على، رضا و خودش را از گردنش بیرون کشیدمبا

  :حسین دستم را گرفت. حک شده بود
  
بهش  مهتاب، از قول من این ها رو بده به علیرضا، وقتى که بزرگ شد و تونست ارزش اینا رو درک کنه، -

بگو درسته که پدرش مرد ثروتمند و بزرگى نبود تا براش چیز ارزشمندى به ارث بذاره، اما پدرش و 
 گذاشتن، بهش بگو و ثیهصاحبان این پالک ها براى او و بقیه فرزندان ایران، این سرزمین مقدس رو به ار

راى نگه داشتن و به ارث ازش بخواه که قدر این ارث رو بدونه و دوستش داشته باشه و اگه الزم شد ب
گذاشتنش براى نسل هاى بعدى، بجنگه و تا پاى جون وایسه، من اطمینان دارم روزى ایران پر از سرو مى 

  … سرافرازى، ایستاده جون دادنوشه، سروهایى که هیچکدوم به خاک نیفتادن و با افتخار 
  

  . امانش نداد و دکتر احدى با عصبانیت از اتاق بیرونم کردسرفه
  

  مهتاب، چى شده؟ چه خبر؟:  دستى از جا پراندمتکان
  

 رضای دست کوچک علکهیپشت سر مادرم، پدر در حال.  نگران مادرم زل زدمۀ را بلند کردم و به چهرسرم
  :دیبغضم ترک.  بودندستادهی و گلرخ الیرا در دست داشت در کنار سه

  
  …ژهی وی بردنش مراقبتها… بدهیلی حالش خنی حس-
  

  … مردمیکاش من به جاش م! رمی بمیاله:  افتادهیوشش را باز کرد و به گر آغمادرم
  
  : انگار فکر مرا خوانده باشد، گفتلی زد؟ سهی حرفها را منی مادر بود که انیا

  
  ! نظر مادر ما رو هم نسبت به خودش برگردوندی پسر که حتنی اهللا اکبر به ا-
  
  …یزدیخانم ا:  زدمی پوش صدادی سفیزن
  
  …بله؟: ت برگشتم وحشبا
  
  …نی صداتون کردن، عجله کنی دکتر احد-
  
 ی دکتر احدن،یپشت در اتاق حس. دی را بغل کرد و دنبالم دورضایمادرم عل. دمی عجله به سمت پله ها دوبا

  : گفتدنم،یبه محض د. دی کشی انتظار منی اندازه غمگی بیبا صورت
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  …نفس بکشه تونه ی نمگهی دنی متاسفم، اما حسیلی دخترم، خ-
  
  …یعنی: دمی پرسجیگ
  

  . صدات کردمنی همیبرا.  استی وقت خداحافظیول! نه، هنوز نه:  تکان دادیسر
  

.  چشمانش را باز کرده بودنیحس.  دکتر شوم به داخل اتاق هجوم بردمی حرفهاهی آنکه منتظر بقبدون
  :آهسته گفتم.  رفتی منیی باال و پای اش به سختنهیس
  
  …نی حس-
  

 را نی حسیمادرم جلو رفت و با مهربان.  بعد اتاق از حضور خانواده ام پر شدیلحظه ا.  زدیکمرنگ لبخند
  …پسرم، ما رو حالل کن: دیدر آغوش کش

  
  . بهم نگفته بود، پسرمی وقت بود که کسیلیخ:  بلند شدیفی خس خس ضعیصدا

  
 خوام ی از خدا م… منو ببخش،ین مزی تو عز،ی تو پسر منزمیعز: دی را بوسنی بار صورت حسنی چندمادرم

  … رو قبول ندارهاهی کنه و من رو سی منی که خدا هم دست چدهی تو ببره، اما چه فایمنو به جا
  

:  را گرفت و گفتنی حسزانی کوچک دست آویرضایعل. دی حرف صورتش را بوسی پدرم جلو رفت و ببعد
  ؟ی شی شده؟ اگه بوست کنم خوب می چنیبابا حس

  
 رونی را برضای آشکار، علیگلرخ با هق هق. دی آهسته فرزندش را بوسنی را بلند کرد و حسرضای عللیسه

 نیحس: دی لرزی از شدت بغض مشیصدا. دی را گرفت و پشت دستش را بوسنی دست حسلیبعد سه. برد
  !یی آقایلی چاکرتم، خیلیخ
  

 هی آنکه گریب. دمیرت و عشق بوس همسرم را با حرادهی خشکیجلو رفتم و لبها.  همه رفتند و من ماندمبعد
  …دوستت دارم: کنم، گفتم

  
  .منم دوستت دارم، مهتاب، مواظب خودت باش:  به زحمت بلند شدشیصدا

  
 یم.  خم شدمشتریب.  خوردی کوتاهش به صورتم مینفس ها.  را مرتب کردمشی شدم، با محبت موهاخم

مهرت رو حالل :  و به زحمت گفتدیبوس صورتم را ی به سختن،یحس. خواستم حرارت بدنش را حس کنم
  …کن، مهتاب

  
 به یانگشتانش از کبود.  رفتی منیی باال و پای اش به سختنهیس.  کشدی دارد زجر مگری دانستم که دیم
 گفته بود، لحظه شی افتادم که ماهها پشی حرف هاادیبه .  را جمع کردممیرویتمام توان و ن.  زدی میاهیس
 به ی راضگهید.  استدهیس و دانستم که حاال وقتش ری دی متیب به رفتنم رضا رسد که از ته قلی میا

  : گفتمتی و عجز نشان بدهم، از ته دل و با قاطعزمی آنکه اشک بریب. رنج و دردش نبودم
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  … مهرم حاللن،ی حس-
  

. ست نگاه را به صورتم انداخت و چشمانش را بنی آخرنیحس.  که دستانش در دستم بود، ماندمهمانطور
  :آهسته گفتم.  به دستم که درون دستش گرفته بود، دادیفشار اندک

  
  … خداحافظ عشق من-
  
  . رفتش،ی لبهای آرامش با همان لبخند معصومانه روتی در نهانی حسو
  

  * )انیپا(  *
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