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 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 سال های بارانی
 یباسمه تعال

 
 
 من، پا مگذار یسرقلب ترک خورده  به

 همه تنها مگذار نیرا به قفس،ا عاشقت
 دوست یا میشب صدغزل ازوصف توگو همه

 امدنت را، توبه فردا مگذار ی وعده
 ده نورعشق تو،بتابد برماه یرخصت
 مگذار ایتومه ،یرا به کبود آسمان

 یبلبل برد ی نهیگل که دل از س یا
 مگذار دایسربه سربلبل ش نیازا شیب
 با تو شمیخو یبگفتم زخوش احوال ید
 مرا درغم خود جا مگذار ایمرو  ای

 مینمک بود و افزون داد جوهرعشق
 نمک پا مگذار یرو اینمک خورده ب یا

گوناگون و  یافکن بود، صااداها نیدرفضااا طن تیانبوه جمع یاهویو ه همهمه
شده و به  انوسیاق یهمچون تالطم امواج در پهنه  ختهیدرهم آم شان گم  خرو

ه رنگ ب یو پنج ساله، درتن پوش ستیحدودا ب ینبود. زن صیقابل تشخ یآسان
شوهر جوان مرگش زارم اهیس پدر و مادر و  ،او ی. هم زمان با ناله هازدیسرقبر 
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دور آنها  تیزن جوان هم نوا شااده بودند. جمع یتنها برادران مرحوم با ناله ها
دردآور چشاام دوخته  یصااحنه  نیزده و همه ماتم زده و سااوگوار به ا مهیخ

 جانشان را سوزانده بود. ازپشتتمام روح و  یناگهان بتیمص نیا قتایبودند.حق
درتالش بود تا اورا  یکه کس آمد یشش ماهه م یطفل ی هیگر یصدا تیجمع

سااکوو و آرامش بود،  شااادینم دایکه پ یزیمحنتکده چ نیدرا یآرام کند، ول
س یسکوت س ازیخاک به آن ن رانیکه ا شتند. اما ک  ینم اردگذیپا م نجایکه ا یدا

 به نزد دختر آمد یسال انیوقت زن م نیکند. در ا تیتواند قانون سکوو را رعا
ست سه تا ک گهیدخترم، د زم،یاو را گرفت وخطاب به زن جوان گفت: عز د  یب

چهل روزه که خوراکت شاااده اشاااک و آه،  ؟یروش ادامه بد نیبه ا یخوایم
 یهم راض دی،حمیافت یلحظه از اشک خشک نشده بخدا ازپا م کیچشماو 

 ؟یشاانو یماهان رو نم ی. پاشااو دخترم، صااداسااتیتو ن یهمه عزادار نیبه ا
 هم پدر. یبراش هم مادر باش دیبه بعد با نیازا

شن یحرفها یوقت دخترجوان سرش را رو دیمادررا  شد و  مزار  یداغ دلش تازه 
صدا شت و با  شروع به گر یشوهر گذا خره باال یقیکرد. بعد از دقا هیبلندتر 

 زشیدرصداش بود او را از قبر عز شهیمکه ه یپدر شوهرش توانست با تحکم
 دورکند.
به فرزندش  یرد شاادند. وقت تیجمع یدساات اورا گرفت و از البه ال مادرش

بغضااش دوباره شااکساات وهمان طور که او را در آغوش گرفته بود  د،یرساا
در آغوش مادرجا  ی. کودک وقتختیر یصااورتش فرو م یبه پهنا شیاشااکها

 به خواب زدیمک م رشیپر از ش شهیرکه به شخوش کرد آرام گرفت و همان طو
سم  یقلب زن جوان مجروح و ب گرچهرفت.  شکبار و تب شمانش ا قراربود، چ
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زرگ ب بتیمصاا نیبه خاطر پساارش درمقابل ا دیلبانش پژمرده بود، اما با یرو
شت که تنها فرزندش ازنظر روح یو نم کردیمقاومت م س یگذا . او ندیبب یبیآ

 و ودآموخته ب یرا به خوب یبزرگ شاااده بود که معرفت و مهربان یدرخانواده ا
 باور

شت ص دا شکوه بودن را  یزندگ دیرا با یها و رنج ها، زندگ بتیکه درم کرد، و 
 احساس.

رخ شدند. چ شانیخانه ها یدوباره راه تیپراکنده شد و با تسل تیکم جمع کم
نه همچنان ب با گرذش روزگار م یزما وتند، و  عیساار یهگا د،یچرخ یوقفه 

 یم شیکوله بار غمها کند و لنگ زنان پ ینیخسااته و وامانده، ازساانگ یزمان
ت به ساع هرو به نظرگرفتاران  ع،یسر یلیخ انیگردش درنظرکامروا نیرفت. ا

 .باشدیبوده و م کسانی شهیکه چرخ زمانه هم ینمود، درحال یعمر م کیطول 
که  یزن جوان به همراه فرزندش به اتاقش پناه اورد. اتاق دندیبه خانه رساا یوقت

ها عد تن به ب عد از عوض  شیها ییاز آن  ند و ب با خت خوا چه را درون ت بود. ب
. آمدن یکردن لباسااهاش خودش هم درکنار بچه آرام گرفت، اما چه آرامشاا

باره ام  یلحظه رودررو بهبرادر شااوهرش، آرامش او را گرفته بود. لحظه  نیدو
 .ردندکیم گرزندهیهمد یگرفتند و خاطراو تلخ گذشته را برا یقرار م گریهمد

خم ز نیبه قلب مهتاب نشااانده بود که تا ابد ا یبود که زخم کار یکساا نیام
 رفت. یمن رونیتنفر از ذهن و روحش ب نی. از اومتنفر بود و اکردینم دایپ امیالت

افتاد،  یتمام بدن او به لرزه م شدیم کیبچه به مهتاب نزد یبه بهانه  نیام یوقت
ما گذاشت، ا یآرامش نم یلحظه ا شانیهنوز پرازعشق بود. افکار پر نینگاه ام
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به راز ساار به مهره او  یدر برابر پدر و مادر شااوهرش خوددار بود تا آنها پ دیبا
با اوچه کرده که  نیگذشته و ام چهزن جوان  نیدانست دردل ا ینم ینبرند کس

 نطوری. اما اشدیروزگار نم یو شاهد باز شدیدفن م دیجسد حم آرزو داشت با
روزگار  نیزنده بود و باز هم همراه ا ینشااد و اوحاال بعد از چهل روز سااوگوار

 ..دهید شیبرا یبار سرنوشت چه خواب نیا ندینامراد شده تا بب
مهتاب پر از رنج و اشک و  یکه هر لحظه اش برا یگذشت، سه ماه یماه سه

 یاورا تنها نم یمدام دوروبرش بودند و لحظه ا دیغصاااه بود. پدر و مادر حم
 خود برگردد. یعاد ینشکند و به زندگ نیاز ا شتریگذاشتند تا مهتاب ب

که پ یکی لدار زشیپرو ییمادرش بود دا شیاز روزها  داد،بهش  یم یاو را د
 گفت:

ت اگه قلبت شکس کنه،یآروم م زرویزمان همه چگذشت  ه،یمیعظ امیالت یزندگ
رو با بزرگ  دیحم یدرد دور ،یاون رو شاافا بد یزندگ انیبه کمک جر دیبا

به بهتر هان  ما مل کن نیکردن  جه تح خت رو پشااات  یروزها نیو ا یو ساا
 .یسربگذار

تا حدود کردیرو درک م ییدا یحرفها یبه خوب مهتاب هم توانسااته بود  یو 
فا ق ب نیبرا کل  مدن ام یول اد،یمشاا خار نیآ ندن،  ما ها  نار آن بود  یو درک

از رنج اون خبر  یاو پنهان بود و کساا ی نهیراز درساا نیدرچشاامش و هنوز ا
 نداشت.

 یبود و او را برتل دهیرا به آتش کشاا شیجوان یبود که خرمن هساات یکساا نیام
 نشانده بود. یو دربدر یسرد تلخکام یازخاکسترها
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ها وقت از یکی در هار جمع شاااده  یبرا زیدور م یهمگ یروز نا خوردن 
ه ک یحساا شااد،یودسااتخوش تحول م کردیهرباربه مهتاب نگاه م نیبودند،ام
قبل احساس شور کند و عشق مدفون شده درقلبش را  یمثل سالها شدیسبب م

 دوباره زنده کند.
 دیگذراند، شا یرا نم یخوب یکه مهتاب روز و شبها کردیدرک م یبه خوب نیام
ه بود ک نیمهتاب برگشاات او به خانه بود. علتش هم ا ینا آرام یازعلتها یکی

بود  دیپراز شااورو ام شیپ ینگاهش که لحظه  کرد،یبه او نگاه م یمهتاب وقت
ستد ی. مهتاب مکردیباخت و با تنفر به او نگاه م یرنگ م ز در هنو نیکه ام ان

سال پ شق چند  ست و پا م شیع  تسیسر راه او ن یبیوحاال که رق زندیخود د
 .اوردیبتواند او را دوباره بدست ب دیشا
مادرجان او را صدا زد  کرد،یدردلش غوغا م نیوقت که دلشوره از نگاه ام نیدرا

 افکار دور کرد. نیو موقتا او را از ا
 را در مقابل مهتاب گرفت و گفت: یشده ا چیکادوپ یخانم بسته  مرجان

رو  اهیلباس ساا نیزودترا خوادیازطرف من و پدره، ما دلمون م هیهد نیا زمیعز
 اهیوش سدرتن پ نیشترازایکه ب ستیو خوب ن یتو جوون هست ،یاریاز تنت درب

. یبشاا یو تلخ یاهیساا نیا ریتا کمتر اساا یشاااد ببوشاا یلباسااها دیبا ،یبمون
 درصداش گفت: یمهتاب با بغض

 .دیبد یشتریرو خدا بهم فرصت بتو شهینم یمادرجان هنوز زوده دلم راض اما
 خان گفت: امکیبارس نیا
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س از شه، تنها تو ن اهیس دیخونه نبا نیا یتو یامروز ک م. به همه دختر یستیبپو
 یراب دنیپوش اهیو س یعزادار گهیرفته د دی.سه ماهه که حمزنمیحرف رو م نیا

پس بهتره به فکر زنده ها بود و  شااهیکارها زنده نم نیبا ا گهید دیه،حمیاون کاف
ص هیاز زندگ یهم قسامت رگ. ممیتلخ نکن گرانیرو به خودمان و د یزندگ ه و غ

 اون روپشت سرگذاشت وبا اون کنار اومد. دیبا ره،یخوردن اجتناب ناپذ
سر م امکیس شد وحق ه زیخان بعد ازحرفاش از ض چیبلند  ه روب یگونه اعترا

 نداد.. یکس
سردگ یرا م یسخت یروزها مهتاب ست در  یگذراند دچار اف شک شده بود. 

 یداشاات او را ازپا م یبعداز آن همه کشاامکش درون د،یجد یزندگ کیآغاز 
با بودن ام نداخت.  نه د یتو نیا  ی.او نمکردینم یاحسااااس راحت گهیاون خا

 ادگاریبه  شیبرا دیکه ازحم یاز آنجا برود چون بجه ا یقیطر چیتوانساات به ه
. اگرخودش تنها بود بعد از چهلم آنجا را ترک کرده شدید مانع رفتن اوممانده بو

شت به درسش ادامه م یخانواده اش برم شیبود و پ شت. اگرحوصله دا  اددیگ
ور د یگذشااته تا حدود یکه او را از فکرها و رنجها کردیم دایپ یکار نکهیا ای
سرش گرم کارم کردیم سوس که اشدیو  ذهن او بودند  االویهمه خ نهای. اما اف

فشرد  یخانه حبس شده بود. وحشت از دست دادن ماهان قلب او را م نیو درا
ست. مهت یدوباره چه بخت ندیکه بماند تا بب کردیو مجبورش م اب درانتظارش ا
شبها تو شمانش گر کی دیرسیاتاقش به آرامش م یفقط   ختهیشب خواب ازچ

مثل الت شااخم  یزی.چکردیحال وصاال م هب رواریگذشااته او را زنج ادیبود و 
 لمیرا تا به حال مثل ف یو خاطراو زمان کودک کردیرا کند و کاو م ،مغزشیزن

 گذاشت. یم شیچشمانش به نما یجلو
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 " فصل دوم "
غصه ترک  ایدن کیدرگذشت،واورا با  یساله بود که پدرش دراثرسکته قلب ازدهی

 یدیشااد یدرمرزافسااردگ نیهم یبه پدرش وابسااته بود برا یلیکرد.مهتاب خ
ه ک یاو را ازدره ا زیپرو ییدا یقرارگرفت،اما تالش مادر و برادرش به اضاااافه 

 قرارداشت دورکرد. شیپا یجلو
د اوشااد تا باالخره بع یحام نیکه چهارسااال بزرگترازاوبود بهتر دیوح برادرش

 یانها پا به ساان نوجوان تیگذشاات ودرحما یازدوسااال ازان بحران به سااالمت
ه را گرفت.ب پلمشید یسالگ جدهیسالها درس خواند ودرسن ه نیاشت. دراگذ

 گاهدانشااکنکور و یاسااتراحت کند تا برا یسااال هی خواهدیبرادرش گفت:که م
ست درهم ینم یرفتن خودش را اماده کند،ول شت چه  کی نیدان سرنو سال 

 ..دهید شیبرا یخواب
شت با ان طرف که  یازروزها یکیدر صدا درامد.مادرش دا هفته زنگ تلفن به 

صحبت م یمعلوم بود ادم محترم ست  رد را ک رکارخودشیوباالخره تقد کردیا
س ست ان ک شت مهتاب را  یومادربا قبول درخوا سرنو شت خط بود،خط  که پ

 رقمزد.
دوروزاخرهفته به باغ خودشااان دعوو  یانها را برا ،یازدوسااتان خانوادگ یکی

ته همگکر ند. اخرهف به  یدراهیبه جزوح ید ند.پنج شاان با  یخوب یشاااد را 
هم ساان  یمحب یدختراقا مایگذراندند،مخصااوصااا که ساا یمحب یخانواده 

صحبت بود  شهیکه هم نایم یمهتاب بود وان دوبه اتفاق زن دا  شوخ وخوش 
 گذراندند. یروزرا م یمانده  یباق یشاد وخوشحال ساعتها نارهمدرک
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 لیبوق ممتد اتومب یمعه بود حدود سااااعت ده صااب  صاااداکه ج روزدوم
س شنا شن ینا شد  س دهیکه وارد باغ  شفر مایشد،  ادیخنده کنان روبه پدرومادر

 زد:
 ..ستین بهیغر امکهیعموس

صم یکیانفریک امکیس یاقا البته ستان   نیا نقدریبود وا یمحب یاقا هیمیازدو
 لانفرمتشااکیک یگفتند.خانواده  یبود که بجه ها به او عمو م ادیز تیمیصاام

س سربه نامها امکیاز  نیام یخان پدرخانواده،مرجان خانم مادر خانواده،ودوپ
 ..دیوحم

که  یبود،.پساار سااتادهیانها ا یروبرو بایوز کلیپساارخوش ه کیاالن فقط  که
بدو ورود ز مان  با  کیازنزد نیام یدور نبود.وقت یازچشاام کساا شییبایدره

 یکرد واورا ساارشااوق اورد.مهتاب دختر دایپ یبیمهتاب اشاانا شااد حس غر
س شمان بایارزیب را  سکبود که درنظر اول هر بیدلفر یوبراق،ولبخند اهیسیبا چ

تاث حت  نادادیرقرارمیت عد ازاشااا ها ب به ا یی. ان ند  وانیبا هم  باغرفت
 .گرنشستندیوکنارهمد

انها بود سااردرگوش  یکه متوجه  مایداشاات،ساا یچشاام ازمهتاب برنم نیام
 نیب،بیکرد کوویرو با چارهیتاب گفت:غلط نکنم با اون چشااماو پسااربمه

 .زدیریعرق م یچطور
ست.وبه حرفها ینگفت،فقط لبخند یزیچ مهتاب ش  یقاا یزد وکنارمادرش ن

شت م انفریک سپرد،اودا شتم م یگوش  شوگفتمیگفت:به خانم دا زنگ به  هی: پا
شون کن ب یمحب یاقا صلهیا انیبزن ودعوت سررفته،وقت نجا،حو نگ زد ز یمون 
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شما نبود شوجمعکن تا ما هم بر دیو  اونجا،  میبه خانم گفتم حتما رفتند باغ،پا
 ..دیدار ممهمونیدونست ینم میکه سرزده اومد دیالبته ببخش

 ینیام ی د،خانوادهیکرد یخوب کار یلیخ کنمیگفت: خواهش م یمحب یاقا
خوش  یند. به هرحال همگمثل شماهست یمیازدوستان صم یکی ستندین بهیغر

 .دیامد
 انفرزودترازانچهیوک ینیام یبه انها خوش گذشاات.خانواده  یلیاخرشااب خ تا

صم دیفکرش را بکن صمیشدند،ا یمیبا هم  را  یانفرهمگیک یکه اقا یمینقدر
 بعد به خونه اش دعوو کرد.. یناهارجمعه  یبرا

گاه ب نیان روزام درطول گاه  کاو ون قب حر تاب بود  یمدام مرا گاه مه
شمان ز نیکه درا کردیوباورنم شقاون چ ساعت دل درگروع شا بایچند   ییوتما

 شده..
قلبش فشرده شد  نیداد، ام یم ییجدا دیوبه انها نو دیغروب ازراه رس باالخره
ه ک یدیام یازمهتاب جدا بماند، تنها روزنه  یلحظه ا یتوانست برا یچون نم

 .کردیرا تازه م دارهایکه دوباره ددردلش جوانه زد دعوو پدرش بود 
چاک اوشااد.  نهیدل به مهتاب بساات وعاشااق ساا نیرفت وامدها ام نیا یدرط

 یتیواحساااسااامن کردیقلبش را پرم یخال یفقط وجود ان دختربود که فضااا
ساله اش حس نکرده  ستیعمرب یداد که درتمام یازتعلق خاطربه اوم شش  و

 بود..
شنا سه شق ام نیا ییماه ازا شت ومهتاب هم مغلوب ع شد.  نیدوخانواده گذ

 کیاغازشاادعشااق سااوزانهمچون  ییودرد جدا یتاب یبا ب نیام یعشااق برا
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شد، وکمکم همه  یرداردرجایواگ یماریب سم وروحش را فرا  یدردلش اغاز ج
جا یماریب نیا یگرفت، ول هد وشاا یبه   یبه جانش م ولذوینیریدرد، شاا

 هیبزنند وبق ادیعشااق مقدس روفر نیبودند که ا یردودرانتظارروز. هدیبخشاا
 بگذرانند. یعمررا درکنارهم به خوش

با  ایدختر کی به  کیپساار بت  گاه بخصااوا احسااااس خود را نساا ن
اساات که زمان دران نقش  یاحساااس درون نیدهند وا یم صیگرتشااخیکدی

 ندارد.. یچندان
د وخو دیه اش بگوبه مهتاب قول داد که دراسرع وقت موضوع را به خانواد نیام

 نینشااده باعش شااد که ام ینیب شیاتفاقپ هیکند، اما  یخواسااتگار یرا اماده 
که ازاوم  فشیهرچه زودترتکل خواساااتیدسااات نگه دارد ودرجواب مهتاب 

 خوادیم تهکاربه المان رف یکه برا یبعد دوسال دیروشن شود گفت: برادرش حم
م با ه یهم ازراه برسه وهمگ دست نگه داره تا برادرش یچند روز دیبرگرده، با

 .ندیایاو ب یبه خواستگار
ها بل توجه بود ا یلیکه خ یزیچ تن که ه نیقا  نیام یازخانواده  کی چیبود 

 یلیومهتاب خ نیانها خبرنداشتند. ام یمهتاب،ازموضمع دلبستگ یوخانواده 
به  شااد،ازکنارهمیکه برپا م یدوره ا یها یمهمان ای یماهرانه درجمع خانوادگ

ه . موفق شااده بودند کدیتپ یگرمیهمد یقلب انها برا یگذشااتند ول یمیراحت
انها موضااوع  یانها باخبرنشااود. درخانواده  یعاطف یرابطه  نیکس ازا چیه

نا ها انیم ییاشاا به تن ها درقالب رابطه  ییدختر وپساار بل قبول نبودو تن  یقا
 یبه مهتاب م شااهیهم نی.. امردیتوانساات شااکل بگ یازدواج م ،مانندیرساام
 گفت:
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هدیم دلش مادرش را ه نیبا ا خوا پدرو ها  جانیخبر به ان ند  جب ک زذه ومتع
 هپساارنچساابیگفتند تو یم شااهیبفهماند که حرف انها درمورد خودش که هم

شاادن به تورا ندارد، درسات  کیجراو نزد یدختر یکه حت یوبداخالق هساات
د وبه انها ودش بکندختررا مال خ نیباتریبلکه برعکس،توانسااته قلب ز سااتین
درمورد او قضاااوتنکنند.چون قلب  یظاهرکساا یوقت ازرو چیکه ه فهماندب

 ..ستیوجانش پرازعشق ودلدادگ
عشااق را درقلب وروحش  نیدرحد توانش توانسااته بود ا نیهم مثل ام مهتاب

رازسربه مهرمانده بود،  نیگوش کرده بود وا نیحفظ کند.هرچند که به حرف ام
 برعلت بود. دیخودش هم قانون ومقرراو محکم برادرش مز یاما درخانواده 

 ترفیم رونیمواظب اوبود وحکم پدرش را داشت،اگرمهتاب ب شهیهم برادرش
شتیربرمیود صدا راهم زدیسزش داد م دیوح گ سرو انداخت که کجا بوده  یو

با ک مادرودا شاااهیبوده. هم یو طت  با وساااا به  نیا ییهم  حش ختم  جروب
ص دی. البته وحشدیرمیخ س یریهمتق شت،اوبعد ازپدرش ک  دیبا بود که یندا

 .کردیاش مراقبت م ادهازخانو
تاب که دل هرجوان یخاصاا ییبایازز مه مت خود  یبرخورداربود  به ساا را 

 یواریاوبود که دخترک را محکوم به اسااارو درچهارد ییبایز نیوهم دیکشاایم
تاب هم نه کرده بود.مه که ز یبه برادرش م شاااهیخا فت: بت  ییبایگ جا ون

 او.. ینه دردسروسلب ازاد ازباشهیاوامت یبرا دیبا یهردختر
ست وپنجه نرم م اما سخت برادرش د صیب دی. باکردیفعال با قانون   یبورشتر

با خود دشاامن نم کردیم  یها یناراحت نیا گرتمامیچون د کردیتا برادرش را 
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 یشااده بود که اورا م دایپ نیمثل ام یدرشاارف تمام شاادن بود.کساا یروح
 یباشااه تا برا هاشیغم وشاااد کیخواساات ان همعاشااقانه، وقراربود که شاار

 که حق اوبود برسد. یعشق اوبه ارامش تیدرامن شهیهم
ازطرف خانواده  یعتاب وساارزنشاا چیامربزرگ ازه نیگرفت که درا میاوتصاام

باشاادو ازخانواده اش بخواهد که  نیغشااق ام بندینشااود وهمچنان پا میتساال
 موافقت کنند.. نیام یاومد نظرشان است با خواستگار یاگرخوشبخت

شورام یمواقع شق پر :"  ردکیوبا خودش زمزمه م کردیفکرم نیکه تنها بود به ع
قط با غروب با تو،ف یلحظه  باسااتیبا تو،فقط با تو...ز یزندگ نیا باسااتیز

ست که دلم نم یزندگ یلحظه  نیکه با توهستم، بهتر یتو...ان لحظه ا  یام ه
گاه  چیه توهسااتمخواهد ان لحظه که درکنار یاهد ان لحظه بگذرد...دلم مخو

 نرسد " انیبه پا
 نیدرارتباط بود وازهم نیتلفن همراه با ام ی لهیگذشت ومهتاب به وس یا هفته

 بیرا ترت یبزرگ یکه برادرش برگشته وقرارهبه افتخارورود اومهمان دیفهم قیطر
 دهند..

ها دردوم یکیدر ته  نیازروز به ا دیورود حم یهف ها را  خانم ان جان   نیمر
 یخانم برا نایمهتاب به اتفاق م یروزمانده به مهمان کیدعوو کردند. یمهمان

 مهتاب بخرند یبرا یبازارشدند تا لباس مناسب یلباس راه دیخر
به اوگفت:با نیب نیدرا  دیبرادرش هم ساافارشااااو الزم را به خواهرش کرد و

س شان  یلبا سنگدختر هیدر سرو س نیمحجبه و شدارداد که اگه لبا شه،وه  یبا
ه گذارم ب یداشااته باشااه، مطمان باش که نم یرادیوا بیکه ازنظراوع دندیخر

 .یبرو یمهمان
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ند بازاروان بازارباش نیسرگردان ا یدستوربرادرانها را وادارکرد چند ساعت نیوهم
زها بود مغا نیتریکه پشاات و شااترلباسااهایرا بخرند.ب دیتا لباس مورد نظروح

 تکهدانسیازان بدن نما بود ومهتاب م یقسمت کردیونظردختران جوان را جلب م
 انها را ندارد. دیحق خر
ستگ یبا کل باالخره شتن وخ س یگ  دندیرخ ینیام یدرخوردخترخانواده  یلبا

 ید نمشااا یبا رنگها انیعر مهین یلباسااها یوبه خانه برگشااتندهرچند که به پا
س صورویبه ترک یلیبود که خ ییبایفته لباس زهم ر یرو ید،ولیر  یهتاب مم ب

 ..کردیامد واورا جذاب ترم
شوره ونگران بالخره شنبه  نیکه خاا ا یبا هزاردل  صرروزپنج  مجالس بود ع

 دکریم یاسااکرو جانانه را باز هیدرکنارمهتابنقش  دیشاادند. وح یراه یهمگ
 ندیاو خوشااا یبرا یساالب ازاد نیداد وا یکه به مهتاب حق تکان خوردن را نم

شنا  دیحم ،ینیام ی هبا خانواد دیحم یینبود..اما به محض ورود انها وبعد از ا
جسوروپردل  ن،جوانیبرعکس ام دیبرادرش نجاو داد.حم وغی ریمهتاب را ازز

به راحت یوجرات که  فتیگرم م یبا دختران هرمجلساا یبود  با لط گر  هفیو
ن یدوروبرخود را م شااادخترانیها ته زخ ند، الب را  نیام یومردانگ ییبایدا

نداشت. سروزبان اوکارخودش را کرده بود واورا دردل همه،مخصوصا دختران 
 یکه دختردم بخت داشااتند م یهرپدرومادر دادیجا کرده بود، که نشاااان م

ستند به هرطر شاد وبذله گوجا بگ نیشده دردل ا قکهیخوا ش رندیجوان   دیاتا 
 به دخترانشان داشته باشد.. یچشم یاوگوشه 
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به ساامت د دیحم یوقت برد مهتاب  گرباغیمهتاب را ازخانواده اش جدا کرد و
برهم بزند  زرایدانساات که امکان دارد برادرش همه چ یچون م دیترساا یکم

 یلیدانسااات وخ یوازانجا برود چون اخالق برادرش را م ردیودسااات اورا بگ
که وح چاره ارا  یکار نیچن دیدورازذهن نبود ند.  خدانبود وخود را ب ینک  ه

 سپرد..
 کردندیبه اونگاه م یقرارگرفته طور دیکه اومورد پسااند حم دندیدخترها د یوقت

 یخواسااات طور ینم دهمهتابیمهتاب دوسااات پساارانها را دزد نکهیمثل ا
امل فرض کنند،به خاطر نوع  یاداب وحت یمباد یرفتارکنه که همه اورا دختر

 یواوم.کردندینکرده اش به چشاام حقارو به او نگاه م شیلباس وصااورو ارا
را  یدل هرپساار تواندیهم م شیساااادگ نیخواسااات به انها بفهماند که باهم

 را ازان خودش کرده بود.. نیبلرزاند. مخصوصا که قلب ام
با دختر نیاول یبرا یوقت دیحم جالت یبار روبروشاااده بود  یمحجوب وخ

که برا یبیدردلش حس عج جا یاحسااااس کرد  فکرداشااات،  یخودشااهم 
منو به  دمیشما را د یچهره  ییبایوز یسادگ یبه مهتاب زد وگفت:وقت یلبخند

شت. باورم نم سل چن شهیتامل وا دا شته رانیدرا یدختران نیکه هنوزن  وجوددا
 ..را گم کنند شانیدرمقابل جنس مخالف دست وپا نینقدرشرمگیا هباشه ک
به حم مهتاب ب دیبا تعجب  ما شاا یگفت :من برا بایز یا لبخندنگاه کرد و

تشان را ونجاب ایانها هنوزح د،یرا دست کم گرفت رانیدختران ا نقدریمتاسفم که ا
شما نبا یحرف اول را م ایدن یوتو کنندیحفظ م را با هم جمع  یهمگ دیزنند، 

 .دیبزن
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ها با تاب حم یحرف تاث دیمه حت  تهیکه ت نده ودسااات ریبود زد ز رقرارگرف  خ
بود که منوخلع سااالح  یبه شااما، جواب دندون شااکن نیزد وگفت :افر یبلند

روبروشدم  یا دهیوفهم نیباره با دخترقابل تحس نیاعتراف کنم که اول دیکرد. با
 .رمیبگ کیبه فال ن دیرو با نیوا

د جسارو قص دیکه تو صورتش نشسته بود گفت :منو ببخش یبا شرم مهتاب
 نداشتم.

 . واقعادیهساات یقابل احترام یبودم که خانواده  دهیگفت :ازمادرم شاان دیحم
گ بزر یاستخوان دار یکه درخانواده  شهیمعلوم م د،یدار دیوتمج فیتعر یجا

 خوشحالم که با شما اشنا شدم.. د،یشد
 دندیبودند ازراه رساا یمهمان نیدعوو به ا گرکهیوقت چند تا خانواده د نیدرا

 شیپ دیازحم یرا به خودشااان جلب کردند.مهتاب با تشااکرکوتاه دیونظرحم
 یچ: دیبا خشاام پرساا دیکناربرادرش نشااساات وح یخانواده اش برگشاات وقت

 داد ؟ یزد و براو دم تکون م یکه قهقهه م یبهش گفت
 نگفتم فقط جواب سوالش رو دادم. یزیارام گفت : بخدا چ مهتاب

 نگفت.. یزیچ رگیبه خواهرش رفت ود یچشم غره ا دیوح
 ی.رفتاربرادرش طوردیمهتاب به اخررساا یپرازعذاب برا یان مهمان باالخره

 یاوشااود. وقت کینزذ نیام ایباشااد  نیلحظه با ام کینتوانساات  یبود که حت
پشت برادرش نشسته بود ونگران و متفکرانها  نیام زد،یحرف م دیداشت با حم

گاهم بد نیوا کردیرا ن گاه کردن او،حس  تاب م یطرزن  یبرا ی. وقتدادیبه مه
نداده،  به اوبها ادیزد وازاوگله کرد که چرا ز نیبه ام یخواب به اتاقش رفت تلفن
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 تیبه اواهم یبه قدرکاف دیبه مهتاب فهماند که حم یهم با لحن ساارد نیام
 نیباره با چن نیکرده وگفته که اول فیهم مدام ازتوتعر یداده، چون بعد ازمهمان

 اشنا شده.. یا دهیدخترفهم
به خوب نیام هیکامال متوجه کنا مهتاب  اگرتلخ نیدانسااات که ام یم یبود و

به  نیهمیبرا خواد،یخاطراون روم یلیکه خ نهیفقط به خاطرا کندیصااحبت م
شده، منظورش ا دیفهماند که اگه با حم نیام نبوده که اورا فراموش  نیهمکالم 

، عشق من نیاول کهخاطرنشان کرد  نیکرده،فقط رسم ادب را به جا اورده. به ام
ست سدار نیوتا جان دربدن دارم ازا یفقط توه شق پا ه جمل نیوهم کنمیم یع

 کند.. یرا وادارکرد که ازمهتاب عذرخواه نیام
ه ازمهتاب را ب یودرد دور بردیکه شاابها اورا به بسااترم نیام یزندگ یایرو تنها

 شهیسپرد، ازدواج با مهتاب بودکه درکنارش به ارامش برسد. اوهم یم یفراموش
 یحوراوبهشت بود و یکه برا کردیم میرا ترس بایبزرگ وز یدرتصوراتش خانه ا

م وسااال بایچقدرز که کردیرا تصااور م شیبهشاات اوفقط مهتاب بود. بچه ها
 شیوسااعادو بود. مهتاب برا تعشااقیدرنها شیاهایوخوشاابخت بودند. دررو

بود که با اوهم  نیا یهرمرد یمهربان وباگذشاات بود، که ارزو با،یارام، ز یزن
 خانهشود.

که چقدرمهتاب را دوساات دارد  دیرساا یباورم نیبه ا کردیخوب فکرم یوقت
ان  یهرگزمرد ای: اگفتیوقتها با خودش م یارزش قا ل اساات. بعضاا شیوبرا

 وست داشت..را د یچنان که من مهتاب را دوست دارم وعاشقش هستم، زن
 " فصل سوم "



wWw.Roman4u.iR  20 

 

درمورد ازدواج با پدرومادرش صااحبت کند  نیبعد ام یقراربود هفته  نکهیا با
 ندیایمهتاب ب یوبه اتفاق هم به خواستگار

د. زن سااردرگم نگه دار یمدت یرا برا نیتا ام گرافتادید ی رمنتظرهیاتفاق غ کی
 یهاینیب شیتمام ارزو و پ دیگرفتن حم

واورا اشاافته کرد.. برادرش ازپدرومادرش خواسااات که  ختیرا درهم ر نیام
 اوبه یبکنند وبرا یفکر هیدرمورد ازدواج او

گار ند. ام یخواساات لت نگران برا نیبرو حا تاب توضاا یبا  تا   یمه داد 
 را ندارد که زودترازاو نیبرادربزرگترهست، اوحق ا

 داد.. دینو ندهیا یبگذارد وباز مهتاب را به روزها شیپ قدم
با مهتاب نگرفت.  یان هفته تماساا یط نیازان ماجرا گذشااات وام یا هفته

 را یسخت یمهتاب نگران واشفته، لحظه ها
که  یبا اونگرفته ومساااله ا یتماساا نیدانسااات که چرا ام یگذراند ونم یم
 جواب یحت نیبود که ام نینگران کرده ا شتراورایب

سها ست ازام ینم یقیطر چیداد. به ه یاورا هم نم یتما . ردیبگ یسراغ نیتوان
 کرد وتا پشت در دایروزهم جراو پ کی

ود.. نب نیازام یاما موفق نشااد. اثر ردیازاو بگ یخبر دیانها رفت تا شااا ی خانه
 نیسراغ ام یتوانست ازکس ینم یمهتاب حت

دو هفته را  چارهینداشاات.. دخترب یکس ازعشااق انها خبر چیچون ه ردیبگ را
 اورا سر دیام یجان داد، فقط کم یخبر یدرب
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بد پا تاده بود حتما مادرش ازان  نیام یبرا ینگه داشااته بود که اگه اتفاق  اف
 گذاشت. به هر یم انیخبرداشت واورا درجر

شبها حال ست که به اوتوانا یوازخدا م گذراندیرا م یرینفس گ یروزو  ییخوا
 شیبارگران را بدهد تا بتواند برشانه ها نیا

 ..اوردیبدست ب یخبر نیکند وهرچه زودترازام تحمل
به  ،یخبر یسااوم، بعد ازدوهفته ب یهفته  لیاوا باالخره تلفن همراه مهتاب 

 ریزد ز دیرا شن نیام یاوصدا یصدا درامد ووقت
 نیتوانسااتند حرف بزنند. باالخره ام ینم یقیوتا دقا کردندیم هیهردوگر ه،یگر

 وازمهتاب خواست که در ردیتوانست ارام بگ
مد ییجا ندیبب گررایه تاب ازگرن ما دیفهم نیام نیولحن غمگ هی. مه  که حت

 شال وکاله کرد تا به ن،یهم یافتاده برا یاتفاق
مانع شااد  دیرفتن د رونیب یداده بود برود. مادرکه اورا اماده  نیکه ام یادرساا
 وگفت:

 ..شهیشب م گهیساعت د هی ؟یریموقع عصرکجا م نیا
 دستپاچه ونگران درجواب مادرگفت: مهتاب

 نگران نباش. گردمیزنگ زده کارم داره زود برم رومیدوستم م ی خونه
 اومد، مادرپشت سرش داد زد: رونیازاتاق ب یمعطل وبدون

 ..کنهیقشقرق به پا م ندیاگه تورونب ادیم گهید یتا ساعت دیوح
. زن دیرا محکم بهم کوب اطیودرح دیمادرش را نشاان یحرفا گهیمهتاب د اما
 گفت: دیکه مادرمهتاب را اشفته د نایم ییدا
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ازخودش مراقبت  تونهیبزرگ شااده م گهینباش مهتاب د نقدرنگرانیجان ا هما
 کنه..

 چه الم ندیومهتاب روتوخونه نب ادیب دیوح یدونیگفت:خودو که م هماخانم
 مهتاب یدیندازه، درضمن ند یبه راه م یشنگه ا
ونه با عجله ازخ ینطوریافتاده باشااه که ا یترساام اتفاق یاشاافته بود م چقدر

 رفت.. رونیب
بد راه نده، عجله اش برا نایم به دلت  بود که قبل ازاومدن  نیا یخانم گفت: 

 برگرده ناراحت نباش. دیوح
خانم درست بود اما ته دل هما خانم ترس وجود داشت که  نایم یحرفا نکهیا با

 ادیب رینکند مهتاب د ایفتاده باشد ا ینکند اتفاق
تا  ردکیصاابرم دیداشااته باشااند.. به هرحال با دیتوخونه با وح گهیجنگ د هی و
 امد.. یم شیچه پ ندیبب

 عیرساا یلی. خافتی یخلوت ابونیخ کیرا در نیام نیماشاا دیرساا یوقت مهتاب
 یشد. وقت نیخود را به اورساند وسوارماش

گاهش که ج نیبه ام ن نده بود  ما تاد کم  نه. ام غیاف ها نیبز  شاااانیپر یبا مو
 در ایکه غم دن یاصالح نکرده، با چشمان یوصورت

که به خودش مسلط شده بود  یالنه کرده به مهتاب زل زده بود..مهتاب کم اون
 :دیپرس

 ؟ یی؟ اصال معلوم هست کجا یا افهیچه ق نیبراو افتاده ؟ ا یچه اتفاق نیام
 نبودم.. یدور یاطراف بودم جا نیگفت: هم ینیبا لحن غمگ نیام
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تاب فت: هم مه جب گ ته م ؟یاطراف بود نیبا تع  یکه ازب شاااهیاالن دو هف
 نیهم یگیمردم وزنده شدم اون وقت م یخبر

 بودم... اطراف
شروع به گر گهید مهتاب ست ادامه بده و ارام  یکه کم یقیکرد بعد ازدقا هینتون

 شد ادامه داد:
شق واقع نیا توکه  ؟یجا زد یزود نیبه هم ؟یزدیکه مدام ازش دم م تیبود ع

 پس چرا ،یتا سرحد مرگ دوستم داشت
به من گذشت که ازجان دادن  یدوهفته چ نیتوا یدون ینم ؟یازارم شد باعش

 دم مرگ برام سخت تربود...
اورا  یطاقت اشااکها گهیکه د نیبه اواجازه نداد که ادامه دهد. ام هیگر وبازهم

 گفت: یبلند ینداشت با صدا
ودارم  که نمردم ینیبیم ؟یادامه بد تیسااوگوار نیبه ا یخوایم یتا ک گهید بس

 فقط به نجامیاگه ا کشم،یدرمقابلت نفس م
 .یحرفام گوش بد نیبه اخر خوامیکه م نهیخاطرا
صورت مهتاب شک، ماو ومتح یبا  شم دوخت وزمزمه کرد:  نیام ربهیپرازا چ

 اخر... یحرفا
 بود روبه مهتاب گفت: یباالخره با هرجان کندن نیام

دلت خواساات بهم  یاول به حرفام خوب گوش بده بعد هرچ کنمیم خواهش
 که نبودم رفته بودم شمال یدوهفته ا نیبگو..ا

کردم،  نیروسبک سنگ زیبه ازدواجمون فکرکنم،همه چ ییتنها یتو خواستمیم
 جهینت نیتا به ا دمیروزها با خودم جنگ
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 که.... دمیرس
 انداخت. نیینتونست ادامه بده وسرش رو پا گهید نیام

 :دیاون بود پرس یحرفا ی هیکه منتظربق مهتاب
 نیروساابک ساانگ یچ رم،یمیم یشااده؟ توروخدا بگو دارم ازنگران یچ نیام

 ؟ یا نقدراشفتهیاوفتاده که ا یچه اتفاق ؟یکرد
ستینم گهید نیام  یقیعم نفس نیهم یبده، برا یمهتاب روباز نیشترازایب تون

 یچشما یونگاه پرازترسش روتو دیکش
 گفت: یلرزان یوبا صدا ختیمهتاب ر قشنگ
باهاو ازدواج کنم ؟  تونمیمنو فراموش کن من نم کنمیجان خواهش م مهتاب

 من ازتوست.. یتقاضا نیتنها واخر نیا
خواسااات  یانگارنم کرد،یساارش ذوق ذوق م کردینگاهش م مبهوو مهتاب

 یچهره  یابعاد فاجعه را درک کند.اما وقت
همان  نیا شاادیباورش نم د،یدیم رانگرشیو یرا بعد ازجمله ها نیام مصاامم

 وار وانهیکه اورا د یعاشق باشد کس نیام
 ..حاالندیرا بب یروزها تدارک خواستگار نیخواست هم یوم داشتیم دوست

 یهمه  خواستیچه شده بود که ازش م
نگفت اما  یزیچ یفراموش کند..لحظه ا زدیم وندیکه ان دورا به هم پ زها،یچ
 سرداد وخطاب یبلند یباره خنده  کیبه 
سرحد مرگ من یقبول، توبرد یکنیامتحانم م یگفت: اگه دار نیام به و چون تا 

 چقدردوست دارم. یدیوفهم یترسوند
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ارام  یلیمهتاب دوخت وخ ی دهیرنگ پر یرو به چهره  رانگرشینگاه و نیام
 گفت:

فام ع ،یگفت یکه توم نطوربودیکاش ا یا ما حر تهیحق نیا ما  یبهتره هردو ق
 .میروفراموش کن گهیهمد

شوخ نیکه ام دیبارمهتاب فهم نیا صد   ختیقلبش فرور نیهم یندارد برا یق
 اتش گرفته قلبش شیسرتا پا کردیاحساس م

 :دیبازارامشش را حفظ کرد وپرس یول زد،یم یتند به
 ؟یدل بکن نطورازمیباعش شده ا یچ ؟یزنیحرف روم نیا یچ یبرا
 بود گفت: نییهمان طورکه سزش پا نیام

به خ نیا فتاده،ین یخاصاا اتفاق اب فکرکردم، مهت زایچ یلیچند روزکه نبودم 
 میزود تصم یلیاحساسه، خ یما ازرو میتصم

ندارم، نم یامادگ نیمن هنوزا میازدواج گرفت به م بکن یبا عجله کار خوامیرو 
 ..مینیبب بیما اس یکه هردو

 :رگفتییهمه تغ نیهاج وواج ازا مهتاب
به  دنیرس یماههاست منووتوبرا م،یرونگرفت میتصم نیاحساس ا یکه ازرو ما

 . حاال کهمیکنیوتحمل م میسوزیم میهم دار
نکن، تمام  اهاموخرابیتوروخدا تمام رو نیام ؟یشاااده جا زد زامادهیچ همه

 کارو منوگرفتار نینبر..با ا نیاعتمادم روازب
 باشه؟.. شترازطاقتمینکن که ب یدرد

 چشمش را مهارکرد وگفت: یبا مهارو اشک گوشه  نیام
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سخته  اولش دونمی. ممیتمومش کن ایزجرم نده، ب نیشترازایبا حرفاو ب مهتاب
 ..کنهیم زروحلیاما زمان همه چ

 شد وگفت: یبارعصبان نیا مهتاب
 هی ،ینطوررفتارکنیباهام ا یدیکه به خودو اجازه م یهساات یک یکنیتوفکرم

 دواربهیومنوام یشیروزچنان عاشقم م
 یگیوزمر هیهستم،  ایدختردن نیکه باورکنم خوشبخت تر یکنیم ندهیا یروزها

 ادامه بدم وتمام تونمیتموم شده نم گهید
 هیام علت باشااه..بر یب تونهینم رف*ا*ح*شییتغ نی. ایکنیمنوخراب م یباورا

 برم شهیازسرراهت برا هم ارتایمحکم ب لیذل
 ...کنار

حال مهتاب روتحمل کنه، ازدرون داشاات داغون  نیا تونسااتینم گهید نیام
 شوم رو باهاش یباز نیرایچطورتقد شد،یم

ست شروع سا  یگاه یکه زندگ یکرده بود.به را سخت وطاقت فر اوقاو چقدر
 یسخت زندگ یلحظه ازلحظه ها نیشد،وایم

 کردیپاره م شااهیهم یرو برا وندیپ یرشااته  نیاالن ا نیهم دیبا نیدوبود..ام ان
 گفت: یبارمحکم وجد نیا نیهم یبرا
ضااعف ازمنه،  نیتوروخوشاابخت کنم ا تونمینداره من نم یعلت خاصاا چیه

 به گهیوبا کس د گهید یدرجا یتونیتوم
ون روتباه کنم. عشق اول مثل ن تیزندگ خوامیمن نم یکه حقته برس یخوشبخت

 و شهیکوله م شهیکه هم مونهیاول تنورم
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 دورانداخت.. دیبا
تاب جاربود ول مه حال انف فت  یبود جلو یبا هرسااخت یدر خودش روگر

 زد وگفت: یوپوزخند
شقین یمن منطق ومثال الک یبرا شق واقع هیمنووتوکوله نبود،  ار،ع ود که ب یع

 به اخربرسه یزود نیامکان نداشت به ا
 لیعشاق ودوسات داشاتن روبهت تحم نیا تونمینم کنمیاصارارنم گهید باشاه

 کنم...
ش نیدرا ش ادهیپ نیوقت مهتاب ازما ش ی شهیشد واز سرش روتوگرفت  نیما
 نگاه کرد وگفت: نیپرازاشک ام یچشما یوتو

عالمه سااوال تو  هیتا اخرعمرم با  تونمیمن وتوتموم شاااده اما نم نیزبیچ همه
 همه اون رمیادامه بدم، االن م میمغزم به زندگ

ده توهم به خانوا یبه خانواده  گم،همیما اتفاق افتاده، به همه م نیکه ب ییزایچ
 طرد شدم و یبدونم ازطرف ک دیخودم با ی
شد  یک شق تووجودو بم نیاباعش   نیروبدونم ا قتیحق دیمن با ره،یهمه ع

 کنه یبا احساساتم باز یگذارم کس یحق منه نم
اه شااد وسااد ر ادهیپ نیبالفاصااله ازماشاا نینگفت وراه افتاد. ام یزیچ گهید او

 مهتاب قرارگرفت وبا التماس گفت:
قط ف نیما بشااه، ا یعشااق خبرنداره که باعش قطع رابطه  نیکس ازا چیه بخدا
 خودمه باورکن. میتصم

 گفت: ختیر یمهتاب فروم یاشک ازچشما همانطورکه
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انواده سراغ خ رمیم خورمیشده قسم م میتصم نیباعش ا یچه اتفاق یبهم نگ تا
 .ستادمیقسمم ا یکه رو یدونیاو، خودو م

 روبه مهتاب گفت: یبا اشفتگ نیام
 اشتباه بود.... هیرابطه  نیبگم ا یچه زبون به

 زد: ادیادامه دهد وفز نینگذاشت ام گهید مهتاب
 کشااه،یهنوز عشااق من تو چشااماو شااعله م کنمینگاهت م یوقت یگیم دروغ

 رییتغ نیبهم بگو..تا علت ا ه؟یدردو چ نیام
 ایردا ف دیباشه. شا یریگی.االن جلوم رو مستمیرو نفهمم دست بردارن یناگهان
 یتونیخانوادو نم شیبرم پ گهید یهفته 
 .یریروبگ جلوم

ساکت  ابونیلب جدول خ نیام ستاش گرفت و سرش رو با دوتا د ست و ش ن
 شد..

 ارام گفت: یلیاومد کنارش وخ مهتاب
 شده؟ یبهم بگو چ یبگو وخودو روخالا کن، اگه هنوزدوستم دار نیام
پرازاشااکش به مهتاب چشاام دوخت  یساارش رو باال گرفت وبا چشااما نیام

 وگفت:
 نپرس.. یزیبمونه، ازم چ یخودم باق ی نهیس یدرد تو نیکن بگذارا بس

 .رمیگیبفهمم وگرنه اروم نم دیبا تونمیگفت: باورکن نم یبا نگران مهتاب
 فت:گ یلرزان ینداره روبه مهتاب با صدا دهیفا یپنهان کار گهید دیکه د نیام
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عد ازشاان گمیبهت م باشاااه ما ب با دنیا  میروفراموش کن گهیهمد دیحرفام، 
 برا همه بهتره.. ینطوریا

فع اون دوتا به ن ییاوفتاده بود که جدا یچه اتفاق یعنی دیترساا یلیخ مهتاب
 را باخته اما هیلحظه حس کرد قاف نیهمه بود.درا

 دانست.. یهنوز نم یچه کس به
را بازگوکرد که مهتاب را  یقیسااماجت مهتاب شااد وحقا میباالخره تساال نیام

 کشاند... ینابود یبیدرسراش
دل بهت بسااته وداره اماده  داراولیود یبعد ازان شااب مهمان دیگفت: حم نیام
 ..تیخواستگار ادیکه ب شهیم

شم دوخت، باورش نم مهتاب شسته وکار نیام شدیناباورانه به اوچ  یساکت ن
 عشقش رو یراحت نیبه ا دینکرده، چرا با

 سرداد وگفت : یعصب ی ارخندهیاخت یب نیهم یبرادربکنه ؟.. برا میتقد
 دیاشااتباه که برادرو گرفته من با میتصاام هیبه خاطر نیبوده؟ ام نیهم مساااله

 تاوان پس بدم؟ تو یخبر یدوهفته ب نیا یتو
ه قبل ک یبه خانوادو بگ یخواساات ی. میاریاونها روازاشااتباه درب یتونسااتیم

 نیهم یبهشون بگ ،یعاشق من شد دیازحم
 ..یموضوع روبهشون بگ یداشت میتصم روزا

 به اشک نشسته روبه مهتاب گفت : یبا چشما نیام
 دنیمن از همان اول چشم د ست،ین یکنیام که فکرم یسادگ نی..به ازمیعز نه

 به اون حسادو شهیبرادرم رو نداشتم هم
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 پساارخشاک هیا همه منودل همه جا گرفته بود. ام یاون با رفتارش تو کردم،یم
 کس چیدونستند که با ه یم یوازخودراض

ست ارتباط برقرارکنه..حم ینم سروزبونه، وبا هم دیتون همه  زبونش نیخوش 
 موضوع نیکرده. اگه االن ا رخودشیرواس

زنند. درضمن  یم یوبازبهم انگ حسادو وخودخواه کنندیانها باورنم روبگم
 شناسم باهاش بزرگ یرو خوب م دیحم

وبا چنگ ودندون ازخودش وخواستش  ادینم نییهرگزازموضع خودش پا شدم
 ..ارهیتا توروبدست ب کنهیدفاع م
 گفت : نیروبه ام نانیبا اطم مهتاب

باشااه، من شاااهد  دیمنم با تیازدواج رضااا نیساارا هیرفته که  ادویجان  نیام
 که ما از گمیاونها وبهشون م شیپ امیزنده م
 میواگه تا حاال سااکوو کرد میان باغ دل بهم بساات یتو مون ییروزاشاانا همان

 شیپ یخانواده ها برخورد نیب میخواست ینم
 ..ادیب

 گفت : یبلند یبه موهاش زد با صدا یچنگ یعصب نیام
همند از ارتباط ما بف یزیچ دیاونها نبا ،یبگ یزیچ یبه کساا دیمهتاب تونبا نه
 یروبرو خوامیهمه بهتره.نم یبرا ینطوریا

 دونمیتورو خوشبخت کنه، م تونهیبهترازمن م دی. باور کن حمستمیام با خانواده
 سخته اما یلیما خ یهردو یبرا ییجدا
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شه د نیکن اگه ا قبول شم نه حم تونمینه من م گهیرازفاش ب به  نیاو دیباهاو با
 نیمن ا شه،یوباعش رنجت م ستینفع تون

 ..یهست زیبرام عز شهیچون توهم خوامیتو نم یروبرا
 زد : ادیشد وفر شترسردرگمیب نیام یبا حرفا مهتاب
برا  یدیم تیوخانواده او اهم دیبه احساااس حم نقدرکهیشااده ؟ چرا ا توچت

 ؟ دارم کم کم به یستیخودو ومن ارزش قا ل ن
شقت شک م ع شتنت  ست دا ؟  یروبکن یفداکار نیا یخوای. چرا مکنمیبه دو

 ؟ یخودو ومنو نابود کن یخوایچرا م
 ملتمسانه گفت : نیام
ه، هم پا پس بکشاا دیوحم میروبگ قتیمهتاب برفرض هم که من وتوحق نیبب

 یا هیروح نیاول مشکالو ماست.با ا نیاما ا
عد ازا دیمن ازحم که فاق شاااهیداغون م نیسااراغ دارم ب گه ات تهیبراش ب یوا  ف

 یاون وقت راض بنندیپدرومادرم ازچشم من م
وهمه  خورهیرابطه ها به هم م یطور نی. امیکه من وتوبا هم ازدواج کن شندینم
 نی..توروخدا مهتاب اشهیما تموم م نیزبیچ

شبخت گذرمیمن ازحقم م روبفهم،  دمیم .بهت قولیکه حقته برس یتا توبه خو
 ازمن بهتره وتوروبه تموم ارزوهاو دیکه حم

 یدلخوشاا نیتوروخدا ا نمیبیگاه تورو م یالاقل منم گاه ب ینطوریا رسااونه،یم
 ستین نیا ی..مهتاب عشق واقعریروازم نگ

 ،یکه اون فقط متعلق به توسااات لذو ببر نیوازا یاریبدسااات ب یخوایم که
 اون احساس یکه توازخوشبخت نهیا یعشق واقع
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 تونهیهم نم یتوقلبم حفظ کنم وکساا شااهیهم یتوروبرا تونمیم یکن تیرضااا
 .کنه. رونیتوروازروح وفکرم ب

شااق وع نیچون ام ینمانده بود که به خاطرکساا یبراش باق یتوان گهید مهتاب
 یدرپ یپ یبربادرفته اش تالش کنه، زنگها

 نیترحم به ام یازرو یپوزخند نیهم یبرعلت شااده بود برا دیهم مز مادرش
 گفت : ادیزد با تنفرز

د مر کردمیارتباط ازاول اشااتباه بود فکرم نیا دیتموم شاااد شاااا گهید باشاااه
 کردم که درکنارش به ارامش برسم اما دایاهاموپیرو

ستند. اما توام زالخطایجا شهیهم ادما سووبزدل هیتو ن،یه ست یمرد تر ه ک یه
 خوب شد ،یدفاع کن یتونیازحقتم نم یحت

مت ناخت ما ا شاا هدرندادم..ا خاطرتو به  که ه نیوعمرم رو  بدون  کس  چیرو 
 نیازدواج کنم ازا دیمنووادار کنه با حم تونهینم

 نی. ازارمیکدوم ازافراد خانواده او قراربگ چیه یرودررو خوامیبه بعد نم لحظه
 گهیوجود من مرد، د یبه بعد عشق تو

شت یشناخت یم یروز هیاون مهتاب که  من  تم،سین یدرکنارش بمون یوارزو دا
 هیام  نهیس یقلب تو یبه بعد به جا نیازا

 امخوینم گهیمرهون لطف تووعشااق توسااات د نهایتپه وا یساانگه که م کهیت
 یغرورم روشکست یتومنونابود کرد نمتیبب

 بخشمت..! یبخشمت..نم ینم هرگز
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 نیازام ختیر یاشااک ازبسااترصااورتش فرو م البیهمان طورکه ساا مهتاب
 یلیاما مهتاب خ دیبه دنبالش دو نیدورشد..ام

س زود س یشد..تو یگرفت وراه یتاک شروع کرد ک یسخت ی هیگر یتاک ه را 
 دیراننده هم نگران حالش شد وازش پرس یحت
اهش وبه ر ستین یحالش خوبه؟ مهتاب با اشاره به راننده فهماند که مشکل که

 ادامه دهد..
 شاهیهم یعشاق روبرا دیهمه رنج رونداشات با نیاوتحمل ا یا شاهیشا قلب

 سوخت و یم ییودراتش هجروجدا کردیم یراه
سترم شاو گرفته  نیا ای: خداگفتیخودش م. با شدیخاک حرارو ازجهنم تون

 سوزمیمرتکب نشده دران دارم م یکه هنوزگ*ن*ا*ه
 یتمام ناکام ینشااساات وبرا ابونیهم بعد ازرفتن مهتاب لب جدول خ نیام

 یرا شروع کرد وبه ارام یسخت ی هیهاش گر
را مرا ببخش..م کنمیروکه برقلبت زدم روحس م یدشاانه ا ی: بخدا تلخ گفت

 ناجوانمردانه نکهیببخش..مرا به خاطرا
بم توقل شااهیهم یروازساارراه برداشااتم ببخش..بخدا مجبوربودم..برا عشااقت

 وقت عشقت رو چیودوست دارم وه یهست
 ..کنمینم فراموش

تمام صورتش را  یمهتاب خوب نبود سرش درشرف انفجاربود عرق سرد حال
 ییبود، گوبند ن شیپاها یپوشانده بود.رو

 یازوجودش رخت بربسااته بود.وقت یوجوان یبختش، رفاه، شااااد ی سااتاره
 نیبه زورازماش ستادیخانه شان ا یروبرو یتاکس
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شااد وسااالنه سااالنه خودش را به خانه شااان رساااند زنگ خانه را زد،  ادهیپ
 دررا باز یمادروبرادرش که نگران اوبودند فور

ند تاب ب ادیخواسااات ساارش فر یم دی. وحکرد که مه نه  دراغوش  هوشیبز
 زدیکنان مهتاب را صدا م هیبرادررها شد، مادرگر

بعد ازمدتها چشاامانش را بازکرد خود را  ی..وقتدینفهم یزیچ گهیمهتاب د اما
 یاواندوه ی. درچهره دید مارستانیدرب

هان مه  دهیخواب یپن که ه تاث یبود  حت  بود..درطول راه  رقراردادهیخانواده را ت
 مساله بود که نیا یفکرش متوحه تمام 

ده ش رامدنشیامده وباعش د شیپ شیکه برا یطیمادروبرادرش را ازشرا چگونه
 یگذاشت انها ازماجرا یم دیاگاه کند اونبا

به  یا پساااخت تا انه یانها م یبزا یداسااتان قابل قبول دیببرند با یبو  نیاووام
 یبرا گفت؟ینبرند. اما چه م یواقع یماجرا

کند. حالت اضااطراب  فیانها تعر یبرا نیدروغ یبود که داسااتان اومشااکل
 بار نیاول ی.برازدیدرچهره اش موج م یدیوناام

به دن برد،یم یپ یزنان درزندگ یهودگیبه ب قیطورعم به ود که پا نهاده ب ییایاو
 مرد کیه*و*س  ی چهیعنصرزنانه اش باز

 بود... قرارگرفته
 مهرسکوو را شکست ورو به خواه*ر*زاده اش گفت : نیا زباالخرهیپرو ییدا

دم غروب که  شاابیبراو افتاده بود ؟ ازد یچه اتفاق شاابیجون د ییدا خب
 هوشیظهره ب کیحالت بهم خورد تا االن که نزد
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 شد ؟ یچ شبیبهت وارد شده، د ی: شوک بدگفتیدکترم ،یبود
 گفت : ییوبه داور ختیافتاد اشکاش فرور نیام ادیهمانطور که به  مهتاب

بود ازبسااکه هول بودم که زودتربه  رشاادهید رونیدوسااتم زدم ب یازخونه  یوقت
 ستادیکه کنارم ا یکانیخونه برسم نگاه به پ

 یخصش نیماش هیسوار دمیحرکت کرد تازه فهم نیماش یوسوارشدم وقت نکردم
 شدم که دوتا پسرجوون جلونشسته بودند

 نیازشااون خواسااتم که ماشاا دمیترساا یلیخ کردندیم یوحشااتناک یها خنده
 ازانها گفت یکیو دندیرونگه دارند اما انها بهم خند

 خوش شااانس یلی.امروزخفتادهیتوبه دام ما ن ییبایبه ز یماهاساات دختر االن
 ..میبود

 وگفت : دیخند شیازحرف ب*غ*ل دست راننده
 .دهیچقدرترس ینیب ینکن نم تیاهوکوچولو رواذ نیا

ونا زدن کردم وازا ادیسرم اومده شروع به فر ییچه بال دمیاونا تازه فهم یحرفا با
 ام کنند. راننده که وضع ادهیخواستم که پ

ش دینطوردیروا ست نیما شت وازب*غ*ل د ست که فور شیرو نگه دا ره ب یخوا
 وهیخواستند با ابم ی. مرهیبگ وهیچند تا ابم

. رشدمیبا اون درگ دمیپسره رفت وراننده رو تنها د یکیاون  یکنند، وقت هوشمیب
 رفت دروهم قفل کرد رونیاون پسره که ب

 ی شهیکه بود خودم روازش یپنجره روبازکردم وبه هرسخت اربودیبا من  شانس
 وفرارکردم راننده دمیکش رونیب نیماش
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سافت س یدنبالم اومد اما وقت یم ش ابونیخ دیود دمیبه چهارراه ر ت. شلوغه برگ
 یلیگرفتم اومدم خونه خ یتاکس هی یمنم فور

 حال افتادم. نیبه ا نیبودم براهم دهیترس
مام تاب داشااات ازد ت که مه مدنشیمدو  حال  دیوح کردیم فیتعر را در

 ییبه مهتاب حمله کنه که دا خواستیانفجاربود وم
بود که  یازدساات خواهرش عصاابان نقدریشااود ا کیگذاشاات به اونزد ینم

 امد باالخره نتونست یخونش درنم یزذیکاردش م
 زد: ادیوفر ارهیب طاقت

. تهینرو، مگه حرف حال رونیتونفهم گفتم تنها اون هم شااب ازخونه ب چقدربه
 دوستت چقدرمهم بود یمگه رفتن به خونه 

رو ساا ییچه بال یفرار کن یتونساات یاگه نم یدونیاتفاق شااد م نیباعش ا که
 یما رونبر ینفهم تا ابرو یتودختره  ومد،یم

 ؟ یستیبردارن دست
 به حرفاش ادامه بده وبا خشم گفت : دینگذاشت وح گهیزدیپرو ییدا

سه ستانهیب نجایا د،یوح گهید ب شده بذار  مار نه زورخونه، خواهرو تازه روبراه 
 حالش که بهترشد توخونه ازش بازخواست

 حرف گوش کنه.. گهیکتکش بزن تا د یحت کن
انداخت واشاکاشاو پاک  نییبه مهتاب کرد که مهتاب سارش رو پا یزیت ونگاه

 رفت و رونیازاتاق ب یعصبان دیکرد. وح
 گ*ن*ا*هکارانه روبه مادرش گفت : مهتاب
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بد  یتوروخدا درموردم فکرا د،یکه انگشاات اونا هم به من نرساا مادرباورکن
 ..دینکن

 میریم رونیب میکه رفت نجایازا میکن تیازدسااتشااون شااکا دیباز گفت : با ییدا
 سیمشخصاو شون رو به پل دیبا سیاداره پل

 جمع کنند. ابونیاشغاال روازتوخ نیتا ا یبگ
 یگفته شااود به دنبال اوهم دروغا یکه اگردروغ دانسااتیخورد م کهی مهتاب

 دستپاچه ونگران نیهم یگفت برا دیبا یادیز
 ادمیبودم که  دهیترساانقدریبود ا کیهوا تار دمشااونی: اما من ذرساات ند گفت

 بودند. یچه شکل ادینم
 مهتاب قانع شد وگفت : یبا حرفا ییدا

الن ا میزنیحالت بهترشااد با هم حرف م یوقت سااتیاالن وقتش ن ییدا باشااه
 استراحت کن.

 شهیبرو خونه من تا عصرکه مرخص م دیرو به خواهرش گفت : پاشوبا وح بعد
 هستم. ششیپ

با وح هما باشاااه بازم داد  نجایاگه ا ترساامیبروم دیخانوم گفت : نه داداش تو
 کنه.. دادیوب

ساعت باالخره ص یانها رفتند ومادرکنارمهتاب ماند وتا  عد کرد. ب حتیاون رو ن
 ومهتاب ارهیمادررفت تا ابجوش ب یاز ساعت

شکها را شد ا شت. مهتاب بازکه تنها   یتسخ یضربه  ختیفرور شیتنها گذا
 نیتوانست خود را ازا یخورده بودونم نیاماز
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به شاادو درهم  یوار وانهیبا ساارعت د شیرها کند. کاخ ارزوها االویخ همه
 یشده بود وداشت با مرگ وزندگ دهیکوب

 نیمچکه ه شاادیارام گرفت به فکرفرورفت. باورش نم یکم ی. وقتدیجنگ یم
 قانع کردن خانواده اش یروبرا یدروغ بزرگ

شیازخودش خجالت م گفته،  یکس دروغ نگفته بود، ول چیتا به حال به ه دیک
 ریسراز شیحاال مجبورشده بود.دوباره اشکها

اد صاادوهشاات میکه زندگ یکارکردیباهام چ نیبب نیوبا خود گفت : اخ ام شااد
 به خاطرتومجبورشدم به رکردییدرجه تغ
 یبرده، نم رسااوالیخودم روز یکه پاکدامن یام دروغ بگم، دروغ بزرگ خانواده

 بخشم... ی..هرگزتورونمنیبخشمت ام
صرهمان شد. افکاراومثل پرنده  یخراب روانه  ی هیروزمهتاب با روح ع خانه 

 قراربود. در یکاشانه ناراحت وب یب یا
جمع رو نداشت  گرتحملید کردیرا احساس م ییدل خود درد جانفرسا اعماق

 تنها واشفته به کنج اتاقش پناه شهیوهم
تا اورا ساارگرم کنند  دندیپلک یمدام دوروبرش م ناشیم یی. مادروزن دااوردیم

 مهتاب اون اتفاق رو به دست دیتا شا
سرده تروگوشه گ یفراموش سپاره، اما اوهرروزاف دو کم م هی. بعد از شدیرترمیب

 شد ودرعزلت اتاقش در نیمطلقنا خونه نش
هرچند  یدیتا با اوبه ام گشتیم یفیضع ییبه دنبال روشنا یزندگ یها یاهیس

 ییروشنا نیکم برسد، اما افسوس که همچ
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 ینبود ول یگربرگشااتنید ارکهی ییوفا یب هیدردش چ دانسااتی. اومافتی ینم را
 گ*ن*ا*ه داره مجازاو نیدانست به کدام ینم
 اراشااکیاخت یب شاادیم یدرذهنش تداع نیاساام وشااکل ام ی؟ وقت شااهیم

 بند امدن الیوخ ختیر یفروم شیبایازچشمان ز
شت شت، هنوزهم به اوفکر م ندا ست دا  شهیوبا خودش هم کردیچقدراورا دو

 : کردیشعرروزمزمه م نیا
 به راه تو زنمی" منم که گام م

 توهمراه شود " یکه ب یرود دل کجا
 " فصل چهارم "

 گرفت یامشب خنده ها جان م کاش
 گرفت یم انیدرد پا یماجرا

 روزگار بد سرشت نیازا اه
 نوشت بایرا چه نا ز سرنوشتم

 دیامشب فراموشم کن دردها
 دیمرگ خاموشم کن یبادها

 زروتحملیهمه چ شااد،یهرگززاده نم کردیبود، ارزوم وسی" چقدرخسااته وما
 یرهایتحق ،یکودک یتهایکرده بود محروم

درد به شااادو اورا به زانودراورده  یکی نیاما ا ،یپدر یب یها یسااخت برادر،
 گرید فتدیبارب نیاگرا کردیبود.احساس م

 برخواستن نخواهد داشت... یارای
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با خبرشاااده بودند برا انفرکهیک یازچند روزخانواده  بعد فاق   دنید یازان ات
 نیام یباربجا نیانها رفتند. ا یمهتاب به خانه 

. مهتاب دراغوش مرجان خانم جا گرفت کردیم یپدرومادرش را همراه دیحم
 مهتاب نیمادرام ختیر یاشک نیام ادیوبه 

ه ب دی.حمردیارام بگ یکم دهیان دختررنج کشاا دیداد تا شااا یم یمدام دلدار را
 خودش جراو داد وجلواومد وبه مهتاب سالم

افتاد تمام تنش به لرزه اوفتاد.مهتاب جواب  دی.مهتاب تا چشاامش به حمکرد
 داد وکنارمرجان خانم نشست یوبه ارامسالمش ر

 نیا ینشسته بود باعش همه  شیپسرکه االن روبرو نیا یعنیفکرفرورفت.  وبه
 ازهمه نیاتفاقاو بود.اوباعش شده بود که ام

دردلش راه دهد ؟  نیام یتوانساات اورا به جا یبکشااه ؟ چطورم زدسااتیچ
 که با ینیربود، ام یکه خنده هاش دل ازاوم ینیام

داد.  یاورا سوزانده بود وداشت کم کم خاکسترش را هم به باد م نشیاتش عشق
 را درقلبش نیام یتوانست جا ینه اون نم

 مالک قلبش باشه.. نیرازامیتوانست به غ یکس نم چیه رد،یبگ
ها ند فقط حم ان بت بود تاب بود واورا  دیگرم صاااح به مه حواساااش 

 را به خودش دی.مهتاب که تمام وقت نگاه حمرنظرداشتیز
چه م دید یم ندون قرو خانم  ی. وقتخوردیرفت و حرا م ید مادرازمرجان 

 یوذهن یصوت یرو گرفت، تارها نیسراغ ام
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ت وق نیکجاساات..درا نیام ندیبه صاادا درامد وسااراپا گوش شااد که بب مهتاب
 خان روبه هما خانم گفت : امکیس
سرش زده که  ادویامد ع ینبود وگرنه حتما م رانیا نیام سره به  مهتاب جون، پ

 تو یکار، هرچ یبا دوستش برد ژاپن برا
 یخودم کارکنه قبول نکرد، فکرکرده تو شیجا بمونه پ نیکه هم میخوند گوشش

 برند جمع کنند.. نایکه ا ختندیژاپن پول ر
سرش اومده که چن یدونم چ یخانم گفت : نم مرجان صم نیبه  گرفت  یمیت

 م..نگرانش هست یلی؟ خ
ما ها وقت ه چه  فت:ب ند م یساان م نیبه ا یخانم گ مه  خوانیرساا ه

 بهشون فشار یسخت یکمی یتجربه کنند.وقت زروخودشونیچ
حتما  ه،یپسرخوب نیگردنند.نگران نباشدد ام یونتونستند تحمل کنند برم اومد

 نیخودش داشته که چن یبرا یخوب لیدل
شه ه یاگه دعا دیکرده. فقط براش دعا کن یسکیر وقت  چیپدرومادردنبالش با

 کنه.. یضررنم
 ینبود که برا یباورکردن شیبرا دیانها ازدرون ازهم پاشاا یبعد ازحرفا مهتاب

 روازدست داده، رفتن اومهر نیام شهیهم
مه  یخالصاا به ه هایام یبود  ها د باالخره امشیوارزو حرفش  یپا نی. پس 

 برادرش یخواسته  میوازش دل کند وتسل ستادیا
 یازاندوه ناشاا یشاااده بود وهاله ا رهیخ ینامعلوم ی..مهتاب به نقطه شاااد

 ذهنش بر یدرعمق خاطراو پنهان یازفرورفتگ
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با هیاش ساااا چهره  یبحران م نیوازا کردیفراموشااش م دیافکنده بود. چطور
 خواست یجسارو م یلیگذشت خ نیگذشت. ا

سارو رودرخود نم نیمهتاب ا اما شبنم رودید یج ساده  شت  ای..چه  به وح
 بود.. رکردهییکاب*و*س تغ

ش نیو ،یکه به جانم نهاد یدرد نی" ک شاند یات  تیابر سمیبنو ،یکه به دل ن
 مییغم درکنج عزلت تنها یشبانه  یازنغمه ها

 یبرا یمرهم، که مرهم یب یصااداساات، وجراحت یازشااکسااتنم که ب ساامیبنو
 ...."ستین رازعشقیاوغ

ره چند وگفت : بهت زدادیپرو ییشمال روبه دا یالیو دیانفرکلیک یاقا دوروزبعد
 مهتاب را به شمال ببرند تا حال و یروز

 عوض بشه.. هواش
تن کرد که قبل ازگرف انفرخواهشیک یخواساات قبول کنه وازاقا یزنمیپرو ییدا
 یبا خواهرش مشورو کنه، اما اقا دیکل
 دیما خانم ماجرا روفهمهم ه ی. وقتزدادیپرو ییروبه دا دیوکل انفراصاارارکردیک

 بار نیانها زنگ زد اما ا یبه خانه  یفور
قا بایک یا به ا لیدال انفر تاب رومجبور مادرمه بل قبولش  درخواسااات  نیقا

 خانواده نیازا یلیکرد..همان شب هما خانم خ
ماجرا شاااده بود  یکه متوجه  شااادیم یقیکه دقا دیکرد. وح دیو تمج فیتعر

 گفت :
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به داره ز اوال حالش خو تاب  نه،یخودش رولوس م یادیمه ما ا ک قا نیدو  یا
 داروندارش رو خوادیکه م هیک کنهیانفرفکرمیک
شه وبه بهانه  به شونیحال مهتاب و یرخ ما بک سوما ا ال شون ما بده،   انیرون

 نقدریکه ا دندیمهتاب د یبرا یخواب هیحتما 
 .بزرگوارشدند

 گفت : تیناراحت شده بود با عصبان دیوح یکه ازحرفا ییدا
 یافب یهمه منف نیازا ه،یاطرافت منف یبه ادما نقدرنگاویمتاساافم که ا براو

 خانواده یدار یشده که دست برنم دویعا یچ
 پوله.. ستیکه براشون مهم ن یزیهستند وتنها چ یخوب وباگذشت انفرمردمیک

 زد وگفت : ییبه دا یپوزخند دیوح
شه شان منظورد نایبافم قبول، اگرا یمن منف ییدا با شما عوض لطف  گهیبه قول 

 د،یگینداشتند اون وقت شما درست م یا
 اخرش خوشه.. شاهنامه
قا یبود وهمگ نیساانگ یکم جوخونه هه ا یقید ته بود  دیکه وح یبه جب گرف

 نگذاشت وسکوو رو یی..اما داکردندیفکرم
 وروبه خواهرش گفت : شکست

همه  یتا حال وهوا میبر یچند روز هی یخوای؟ م یکنیکارمیهما جان چ خب
 ما عوض بشه.. ی

 گفت : یبا لبخند هما
نده رو کنمیم یهرکار باره خ ها یتا دو تابم بشاا یلب کهیبا ا نه،یمه  دیوح ن

 مخالفه..
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دوست ندارم زرق  دیخدا به همراهتون.اما منو معاف کن دیگفت: باشه بر دیوح
 وبراشون به به و نمیرو بب گهید یوبرق کس

 ..ادیچه کنم ازمن برنم چه
شاامال شااادند.مهتاب هنوز توخودش بود  یراه دیبعدازدوروزبدون وح انها

 جانیه شیشمال برا یجاده  شهی.همزدینم یوحرف
ستیدلش م زبود،یانگ شق در یسال خوا سفرکنه، عا شمال  موج و ایچند باربه 
 خودش رو خواستیم شهیبود وهم باشیز یها
متحرک فقط چشاامانش به  یاالن مثل مرده  یبسااپرد.ول ایساات امواج درد به

 دهیبدون د زرایچ دوهمهیچرخ یچپ وراست م
که اورا  شااادیم یقیدقا نیماشاا ی نهییا یازتو ییگذراند.دا یازنظرم شااادن

 نیهم یبود ونگران حال او بود برا رنظرگرفتهیز
روزه  سااتیاالن ب فتادهین یکن اتفاق زروفراموشیهمه چ زم،ی: مهتاب عز گفت

 ریکه ازاون ماجرا گذشته خدا روشکربه خ
خند لب ایبه دن ز،یرودوربر یواه یفکرها نیا زمیفکرکن عز ندهی. به اگذشااات

 هیافتنیودست ن بایز عتیچقدرطب نیبزن، بب
 همه روخوشحال کن.. تیجان شاد باش وبا شاد مهتاب
 زد وگفت : ینیلبخند غمگ مهتاب

 ..دیبهم فرصت بد ییدا کنمیم یسع
 یعنم یبراش ب یشاااذ نیبعد از ام گهیفرورفت .د شیالک تنها یدوباره تو اما

 اون یرفته بود وتمام حس وشاد نیبود.ام
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م مهتاب که غ یدرشمال گذشت، البته برا ییایبرده بود..دوروزرو روباخودش
 شونه هاش جا یرو نیام ییوفا یب نیسنگ

امد  ینم رونیب نینبود. روزوشاابها ازفکرام شیب یکرده بود کاب*و*ساا خوش
 اوشود چشماش یمتوجه  یکس نکهیومدام بدون ا

 رهیخ اینشست وبه در یماسه هام یرو ایبود.مهتاب اغلب وقتها کناردر یباران
 ایرودرقاب در نیعکس ام الشیدرخ شدیم

 یدشت صورتش م یاشک روانه  البیوس دید یم یوحش یهمراه موجها به
 بود.چقدر یازحس یخال نیشد. چقدربدون ام

 گذشت.. یم یبه کند شیوشبها برا روزها
اب بود، افت ختهیبود.هزاررنگ به هم ام یگرید یایدن ایافتاب درکناردر غروب

 رنگها با نیا انیفات  درم یمثل سلطان
 یدل ندار رفتیشاابسااتان م یوجبروو وبا متانت ذره ذره پشاات پرده  جالل

 دوست ،یمنظره بردار نیچشم ازا یلحظه ا
جاودانه  ردرچشاامانمانیتصااو نیوا ردیبگ انیدرهمان لحظه پا یزندگ یدار

 وشکن به نیهمچون چ یکوچک یبماند. موجها
مد،  یم وجود تا خوردیم یگریبه د یکیا ند. ا یبا هم فروم یودو  نیرفت

 بود.... یدنید نیفقط با وجود ام بایمناظرز
.. اول م*س*و یسااوزان یواخرم یبیفر یعشااق لعنت برتوباد که اول م ی" ا
 .."یکنیم وانهیواخرد یکنیم

 ....تیاوتنها بود تنها تا ابد یار
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 یوزهابه ر و،یدرتوک ونیپانساا یازاتاقها یکیدر مایبه اتفاق دوسااتش ن نیام
 داد.عشق مهتاب درتک یپرازدردش ادامه م

شت ا یبه هرسخت نیاما ام زدیم ادیفر شیسلول ها تک ا صداها ر نیکه بود دا
 عشق نیا یول کرد،یدردرونش خاموش م

سرش برنم یسادگ نیا به ست از شت..ام ید شه  نیدا سرده وگو مثل مهتاب اف
 سرکاربود تمام فکرش رو به یبود وقت رشدهیگ

به اتاق  مایداد، اما بعد ازساااعت هشاات شااب که خسااته به اتفاق ن یم کارش
 رفتیخودش فروم یگشت تو یبرم شانیاجاره ا

ت توانساا ینم ییکرده بود چون به تنها فیتعر ماین یماجرا روبرا یهمه  نیام
 به اجیدرد بزرگ را تحمل کند.احت نیا

س شت که اورا درک کنه ودردش رو مرحم بگذارد.ول یک ض یدا مواقع  یدربع
 دیفهمیاورد ونم یاو سردرنم یازکارها ماین

 یتمام سع نیهم یاورده..برا چارهیبال رو سرخود واون دخترب نیا نیچرا ام که
 اورا رنشدهیکه بتواند تا د کردیخود را م
 دید نشااویپر یلیروخ نیکه ام مایازشاابها ن یکی..درنییپا ارهیب طونیازخرشاا

 بهش گفت :
 یمهلکه انداخت نیچرا خودو روتوا یرونداشاات یسااکیر نیچن تیکه ظرف تو

 برادرو کرد؟ میتقد ی؟چرا عشقت رودودست
 ؟ یروبهشون نگفت قتیوحق یمردونه نموند چرا
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 یهمان طورکه اشک توچشماش جمع شده بود به کنارپنجره رفت به اروم نیام
 گفت :

شد اون رو به  دیشا شت من نبود، حق من نبود که باعش  سرنو مهتاب ازاول تو
 کنم. میبرادرم تقد

 زد وگفت : یپوزخند نیام یاحمقانه  لیبا دل ماین
 ! یکنینطورفکرمیتاسفه که ا باعش

راق به اوب دیرود نیکه نگاه ا ماینگفت..ن یزینگاهش کرد وچ یبا دلخور نیام
 شد وگفت :

گه ند گمیدروغ م م گه توزودترازبرادرو اون رو ؟ اگه زودتربهش دل  یدی؟ م
 ازعشقت نده،ی؟ اون روزها که ازا ینبست

 دیحم یکردیدوارمیام ندهیخوش ا یواون رو به روزها یزد یحرف م باهاش
 هنوز یازخودراض یپسره  نیکجا بود ؟ ا

س ازراه شقتوازو دزد دهینر شتباه بزرگ نی. امدیع مهتاب  ،یکرد یقبول کن که ا
 همه یخواست مردونه جلو یازو م

ست یبزن ادیوفر یستیبا  ،امایکه مهتاب فقط مال توست،مالک قلبش فقط توه
 یزهایبه همه چ یپشت پا زد یکارکردیتوچ

به عشااق اون دخترب خوب باارزش، تو ارزش  یاون روب ،یکرد نیتوه چارهیو
 یکشیعذاب م یحاالم اگه دار ،یکرد یتلق

 خودته.. یاقتیل یبه خاطرب فقط
شا نیکوبنده روبه ام یحرفا نیا ماین ده قبل به خودش ب یتکون هی نیام دیزد تا 

 ماین یکه ازحرفا نیم.. اربشهید نکهیازا
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 زد : ادیشده بود فر یعصبان
ده کر یازش خواستگار دیخودم خفه او کنم، حتما تا حاال حم ای یشیم خفه

 دیواونم ردش کرده. خودش گفت که با حم
 یودوباره ازش خواستگار رانیا رمیکه گذشت خودم م یمدت هی. کنهینم ازدواج

 کس چیجا ، ه نیهم ارمشیوم کنمیم
 ..رهیمهتاب روازم بگ تونهینم

 گفت : نیکرد ودرجواب ام یعصب یخنده  ماین
فکرو روبه کاربنداز،  یکمی؟  یزنیتو، چرا خودو روگول م یالیخوش خ چه

 گرده؟ یتوبرم شیپ گهیمهتاب د یعنی
 یکیاگه با  ؟یپاسااخ مثبت بده چ دیبه حم یکه تودلش کاشاات یبنا به نفرت اگه

 ؟یکنیکارمیازذواج کرد چ رازبرادرویغ
قدام  نیهم ینباش. اگه واقعا دوسااتش دار نیب نقدرخوشیخدا ا یبرا االن ا

 یکس ایکن، نگذارازدستت بره، نگذاربرادرو 
مال توبوده ازو بگ یخوشاابخت نیا گهید لت  یوحساارتش ورو رهیروکه  د

 بگذاره..
شن نیام شم مایروازن قتیحق دنیکه تحمل  شت با خ فروخورده فنجون  یندا

 واریدستش بود رومحکم به د یقهوه روکه تو
 زد: ادیفر مایوروبه ن دیکوب

نت ند، د ده با من حرف نزن من نظرتورونم گهیرو بب تاب   خوامیدرمورد مه
 ؟ یدیبدونم فهم
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صبان نیام س تیبعد ازحرفاش با ع شت وازپان  مای..نونریزد ب ونیکتش روبردا
 ون شکستهفنج یهمان طورکه به تکه ها

شا رهیخ شق بزرگ روندار نیا اقتیهنوزل دیبود با خودش گفت :   مردک ،یع
 بزدل... یترسو
 پنجم فصل

صم یومادرش تو دیحم شمال بودند. آنها ت شتند که پ میراه   یخانواده  شیدا
شند. حم یبروند تا چند روزباق ینیام ستیم دیمونده رو درکنارآنها با بل ق خوا

 نیخودش موضوع رو به مهتاب بگه تا اول نظر اون رودرا یرسم یازخواستگار
و ر دیپدر ومادرش اقدام کنه....مادرش که حم ی لهیبشه بعد به وس ایمورد جو
 گفت : دیساکت د

توساات تموم  یهمساار یال برا دهیکه مهتاب فرد ا یجان مطمان هساات دیحم
 ؟ یفکراتو کرد

 با تعجب رو به مادرش گفت : دیحم
آنها  ینباشااه که خانواده  نیمنظورو ا دوارمیام ؟یپرساایسااوال رو م نیا چرا

 ..ستنیما ن یترند پس درشان خانواده  نییازما پا یازنظرمال
 گفت : یفور مادرش

 یرو مالک خوشبخت ییوقت ثروو ودارا چیپسرم برداشت غلط نکن، من ه نه
باشاان مسااا ل  دهیبرام مهمه که با فرهنگ وفهم یخانواده ا شااهیدونم،همینم

بد زندگ  کردن رو یراه درصااادد بهترزندگ نیرو درک کنند و از بهتر یخوب و
ت داره.. یعرض اونه که اهم نیا سااتیمهم ن یو بدونند که طول زندگ اموزندیب

ن هست یقابل احترام یاما خانواه  رسنیبه ما نم ایاگه ازمال دن ینیام یخانواده 



wWw.Roman4u.iR  50 

 

 یهرمرد تونهیبزرگ شده م یه استخوان دارخانواد نیواعتقاد دارم که مهتاب درا
 رو خوشبخت کنه..

 به مادرزد وگفت : یلبخند معنا دار دیحم
 شما رونگران کرده ؟ یچ پس

له ا مادر فاق یگفت : فقط مسااا قت پ هیکه وجود داره ات ند و  یبرا شیکه چ
شن ومهتاب برا ییمهتاب افتاده، اگه اون نامردا بال  نیهم یسرمهتاب آورده با

 ؟ ستیبراو مهم ن رشدهیوگوشه گ نقدرافسردهیا
 سکوو گقت : یقیبعد ازدقا دیحم

با  ورباشهنطیدرصد هم ا هیاگه  یافتاده باشه ول یاتفاق نیچن دونمیم دیبع منکه
ناخت به ا یشاا له  خانوادش دارم فکرنکنم مسااا تاب و مه  نیکه من ازمه مه

ن به م شه،یساله رومم نیا ینزنن شب عروس یاگه حرف دوننیکنند م یرومخف
تاب برام خ ندارم مه نا شاااک  قت او فاقا نیبا وجود ا زهیعز یلیصااادا هم  ت

 ..شهیارزشش برام کم نم
 و گفت : دیکش ینفس راحت مادرش

اوفتاده باشااه حتما قبل  یاگه اتفاق دونمیبه صااداقت اونا شااک ندارم م منم
 ینتویوم یکه بزرگ شد نیراحت شد. ازا المی..خزارنیم انیبا ما درم یازعروس
 ..یریبگ میاو تصم ندهیوآ یبرا زندگ

 کرد گفت : یبلند یخنده  دیحم
ه ب اجیواحت میبچه ها اگه صااد سااالمونم که بشااه بازم برا شااما بچه هساات ما

 مگه نه ؟ میدار ییراهنما
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 گفت : نیزد وغمگ یلبخند تلخ مادرش
ست نیمادر...درا آره شماها بچه ه ه اما راحت المیبابت توخ ست،ین یشک دیکه 

فاق دونمینگرانم، نم یلیخ نیدرمورد ام چه ات که ا یبراش  تاد   میتصاام نیاف
 روگرفت وازما دور شد..

 دست مادرش روگرفت وگفت : دیحم
 دیبا کنه،یکارمیداره چ دونهیبزرگ شاااده م گهید نینگران نباش، ام توروخدا

شما  شه تا بتونه گل یکمیاز شه ب مشیجدا با برا  تیموقع نی..ارونیرواز آب بک
 ونمدیسااکو بپره ، م نیکنه وازا دایجراو پ دیپرشااه، بزار یسااکو هیاون مثل 

 مونشاایافتخارپ با نیتا ام میتحمل کن دیبا یول کنهیم تیهمه رواذ شیدور
 برگرده..
 اشکاشو پاک کرد وگفت : مادرش
د براش افتا یاتفاق هی کنمیمادرم حس م هی.اما من کنمیمادرمن تحمل م باشااه

 گذاشت رفت.. ینطوریکه ا
 باهاش حرف یتلفن مینشاااده ، برگشاات یزیچ زمیگفت : آروم باش عز دیحم

 ..فتادهیبراش ن یاتفاق میتا مطمان بش زنمیم
بود وحس مادرانه اش بهش  نینگران ام یلیخ ینگفت ول یزیچ گهید مادرش

 کردیفرار م یزیکه پسرش ازچ گفتیم
فته ر نیبود ، اما ام دهید زدیکه توچشماش موج م یروازحال آشفته ونگران نیوا

 روبا خودش برده بود... یآشفتگ نیبود ورازا
شتند تو ینیام ی خانواده ستراحت م الیو یدا صدا کردندیا ش یکه   ینیبوق ما

 .دیکش رونیب الیآنها روازو
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به  یخوشااحالبا  دید دیمادر مهتاب ، مرجان خانم رو با پساارش حم یوقت
با احترام ز فت و  ها ر بال آن به درون و ادیاسااتق ها رو  عد  الیآن دعوو کرد. ب

با  دیرو به حم زیپرو ییکه ازآنها کرد. دا یگرم ییرایازخوش وبش با هم و پذ
 گفت : یشوخ

 ؟ دیما رو تحمل کن یدور دیطرفا.. نتونست نیازا
گفت : جدا  دیحم ی. بعد از لحظاتدندیخند زیپرو ییدا یبه شااوخ یهمگ

واقعا  دیدوساات ما هساات نیشااما که بهتر ی، جداشاادن از خانواده  یازشااوخ
 سخت بود.

به هم ر نیام یدور کرد،یم ینا آروم یکمیمادرم  درضاامن بهش  ختهیاون رو
شما ا شنهادیپ ست نجایدادم تا  ال ح یکمیشمال تا  میایب یسر هیما هم  دیه

وا سالم مخص یبود ول رشرکتیدرگ ادیوهواش عوض بشه. پدرکه نتونست ب
 بهتون رسوند..

 وقت مرجان خانم گفت : نیدرا
 یتورو شیخال یجا یما رو نگران وآشفته کرده، وقت یهمه  نیام یناگهان رفتن

 ..میمزاحم شد نیبرا هم ده،یبهم دست م یاحساس بد نمیبیخونه م
 زد وگفت : یخانم لبخند هما

متعلق به خود شماست ما  الیو نیچشم ما، ا یقدم شما رو دیحرف رونزن نیا
 ..میمزاحم شد

 خانوم با اعتراض گفت : مرجان
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 یچند روز میتونیکه م نهیمال ما وشما نداره، مهم ا د،یحرفا رونزن نیا توروخدا
 تهران یروبرا استراحت وفرارازشلوغ

رو  نایا یهمه  یروز هی دی..هما خانوم بامیوتمدد اعصااااب کن میایب نجایا به
 مونهیم ایبرا خود دن ایگذاشت ورفت مال دن

 ..میریمیوچطورم میکنیم یاعمال ما آدماست که چطورزندگ مهم
 خانوم گفت : هما

ست م شما ست که  یوبد یخوب نیا مونه،یم ایبه خود دن ایمال دن دیگیدر ها
 گرفت.. دهیند شهی. مهروگذشت شما رونمکنهیآدما روازهم جدا م

 : دیخانم بعد از تشکر پرس مرجان
 کجاست ؟ نمیبیجان رو نم مهتاب

 گفت : نایم ییوقت زن دا نیدرا
 ..شهیم دایسرو کله اش پ گهیحاال د استیکنار در مهتاب
 خانوم گفت : مرجان
 چطوره بهترشده ؟ حالش

 وگفت : دیکش یخانوم آه هما
ونه تا آخرعمرنت ترساامیروش اثرگذاشااته م یلیاتفاق خ نیا ساات،یخوب ن ادیز

 فراموش کنه ؟
 خانوم گفت : مرجان

ش کنه فرامو ادیتا ب دهیترساا یکمی..شااهیانشاااالله بهتر م د،یحرف رونزن نیا نه
 دیکه تنهاش نزار نهیمهم ا کشه،یطول م

 گفت : دیبارحم نیا
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 ..ارمشیمن برم ب دیدیاجازه م اگه
 ..دییبفرما کنمیگفت : خواهش م یبه خواهرش کرد وبا تان ینگاه ییدا

شوق راه دیحم شاخه گل رز یم الیو اطیشد همانطورکه ازح یبا  شت   یگذ
 مهتاب رفت یومشتاقانه به سو دیروهم چ

 لبخند به لب وسااتهیکه پ ی..پسااریوشاااد یبود ساارشااارازجوان یپساار دیحم
 زیخندون او لبر یچهره  دنیداشت وهمه ازد

 .شدندیم یشاد
سر س بایخوش قد وقامت وز یپ شتند. اوک شتنش رودا ه بود ک یکه همه آرزودا

ست چیه صورو هم شدیرونم یزندگ یها یوقت غم ها و کا خندونش  شهیاز
 نه ؟ ایپسرغم وغصه رودرک کرده  نیا ایکه آ دیوفهم دید

ترشااده بود.  یدنیبخاطردوساات داشااتن مهتاب صااورتش شااگفته ود اوحاال
 و دندیدرخش یممهتاب  ذنیچشماش ازشوق د

 ..زدیتبسم رودرخود نقش م لبهاش
نشااسااته بود وبه امواج آب که  ایماسااه ها روبه در ی. رودیرا ازدورد مهتاب

شااد  کشینزد یشاااده بود. وقت رهیآمدند، خ یهرلحظه محکمتر به طرفش م
 نیوغمگ نیباتریشاااخه گل روبه طرف صااورتش گرفت وگفت : م سااالم به ز

 دخترتهران...( نیتر
 جا خورد وبا تعجب گفت: یلیخ دیروکنارش د دیحم یوقت مهتاب

 ؟ دیکنیکارمیچ نجای؟ ا دیشما هست دی..آقا حمسالم
 وکنارمهتاب روماسه ها نشست وگفت : دیخند دیحم
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شما روبب نجایا اومدم شن دیجد یایهم در نمیهم   گهید یایدر هی دمیرو!! آخه 
 ..ادیم رونیب ایدر نیداره ازوسط ا

 با تعجب گفت : مهتاب
 ؟ دی؟ منودست انداخت هیچ منظورتون

 کرد وگفت : یخنده پرشور دیحم
مام که ت نجایدخترتهران اومده ا نیباتریز دمینکردم، شاان یجسااارت نیهمچ من

 ازاشکاش بسازه ایدر هیکنه و هیوقت گر
 ؟ دیدینشن شما

 زد وگفت : یلبخند د،یروفهم دیمنظورحم یوقت مهتاب
 کرد ؟ هیگر شهیکنم ؟ مگه تهران نم هیگر نجایفته من اومدم اگ یک

 وگفت : دیبازخند دیحم
 ..شنیم چارهیومردم ب ادیم لیاون وقت س یکن هینه ! اگه توتهران گر خب

 وگفت : دیخند مهتاب
..حاال چرا دیهست یجد یوک دیکنیم یشوخ یفهمه ک یدست شما ، آدم نم از

 د؟یکن هیگر دیخواینکنه شما هم م نجا،یا دیاومد
 کرد وگفت : یبلند یخنده  دیبار حم نیا

مادره که چشااماش پراشااکه، آخه رفتن  نیکه هنوز چشاامام روالزم دارم، ا من
 ادیحالش ز ختهیاون رو بهم ر نیام یناگهان
 ..دیکن هیتا با هم گر نجایآوردمش ا نیبرا هم ست،ین خوب

که حالت  دیمنقلب شااد ودرخودش فرو رفت. حم نینام ام دنیبا شاان مهتاب
 کرده یشوخ یادیز دیکه شا دیترس دیاون رود
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 روبه مهتاب گفت : نیبرا هم امده،یبه مزاق مهتاب خوش ن که
 ..یناراحت شد امیاگه ازشوخ ببخش
شد  ازاوبلند تیهم به تبع دیزد وازجاش بلند شد. حم یجون یلبخند ب مهتاب

 به راه افتادند درراه به الیوهردو به طرف و
 گفت : دیحم

 ازدست خودم ناراحتم.. ستم،یازشما ناراحت ن نه
 گفت : دیحم
 نقدرگوشااهیوشااورباشااه ا جانیپرازه دیبه ساان وسااال توکه با یدختر چرا

 ادیبعد ازاون اتفاق که ز دهی؟ ازتوبع روناراحتهیگ
ود ب یبد زندگ یازاتفاقا یکیاونم  ،یخودو رو رنج بد ینطوریمهم نبوده ا هم

 ممکنه تو رگذشت،یکه شکرخدا به خ
 بشه.. ایکه آدما تارک دن دینبا فتهیهمه اتفاق ب یزندگ

 گفت : نیغمگ مهتاب
 نجایاما حساان ا رنبودهیتاث ی..اشااتباه نشااه، درسااته اون اتفاق بدیآقا حم نه

 برهیکه آدما روبه گذشته اش م نهیوآرامشش ا
 تکرارشده.. لمیف هیاونها مثل  ینداشتم وهمه  یخوب ی گذشته

 گفت : دیحم
ستم  ینم گهید شه،یحال وهواو عوض م نجایا یایم یچند روز میگفت ما دون

 ..شهیکه حالت بدترم
 وگفت : دیخند مهتاب
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 ازلطفم نبوده.. یممنونم خال ازمحبتتون
 ی. هرچبود یافتنیودساات ن بایرخ مهتاب چشاام دوخت، چقدرز میبه ن دیحم

شتربهی شدیم کیاونزد شتربهیب  یاومجذوب حرکاو وحرف شدیاوعالقمند م ب
 او شده بود...

 یبه مهتاب کرد که مهتاب روکم ینگاه خاصاا ییشااادند دا الیوارد و یوقت
به طرفش اومد واون روتو آغوش گرفت  دیکه مهتاب رود دیرنجوند.. مادرحم

 داد رو بهش گفت: یکاناپه جا یواون روکنار خودش رو دیو ب*و*س
 وتنش ها یتوروازنگران الیو نیاسااتراحت توا دوارمی؟ ام زمیچطوره عز حالت

 به طورکل دورکرده باشه..
 گفت : مهتاب

 ام روشاد کنه.. هیروح یکه تونست کم هیبا صفا وخوب یممنون، جا یلیخ
 خانم با تعجب گفت : مرجان

 او عوض شده ؟ هیروح یکم فقط
 وگفت : دیخند مهتاب

شتم برا آقا حم نیمنظورم ا نه  دهیبهم آرامش م نجایکه ا گفتمیم دینبود، االن دا
که  دیدونیتکرارشااده، م لمیکه برام مثل ف برهیاما آرامشااش آدم روبه گذشااته م

 داشتم.. یسخت یگذشته 
 خانم دست مهتاب رو تو دستاش گرفت وگفت : مرجان

 دیبه ساان تو نبا ی..دختردوارباشیام ندهیگذشااته روفراموش کن، به آ زمیعز
 نیه اب یگذاشااته ول یریاون اتفاق روتو چه تاث دونمیباشاااه، م نینقدرغمگیا

ل تو . منم مثیبشااه اما تو ازاون شااجاعانه گذشاات نیبدترازا تونسااتیفکرکن م
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شوکه کرده یهمه  نیام یام خرابه رفتن ناگهان هیروح  شد یچ دونمینم ،ما رو 
 تونست یکارکردن توژاپن به سرش زد ؟ م یهوا هویکه 
شه، اما اون رفت ومنووپدرش  یشغل پردرآمد هیکنارپدرش  تجایهم شته با دا

 انتظارجا گذاشت.. یروتوالتهاب روزا
باره نام ام دنیبا شاان مهتاب ا قلبش ج یعالم تو یتمام غمها کبارهیبه  ن،یدو

 دیاما نبا زد،یشد، بغض گلوش روچنگ م
 دیقول حم نطوربهیا یگذره وبرا چ یبه اوم یبفهمه که چ یگذاشاات کساا یم

 خاطراو یها یادآوریشده..سلسله  ایتارک دن
 دشی. اونقدرغرق خاطراو مبردیگذرانده، اورا درخود فروم نیروکه با ام یخوب

 رفت نی..امبردیم ادیوزمان را از نیکه زم
 تمام شده... یزندگ یمرده..گو  یندارد..گو  ییمعنا یاون زندگ بدون

اره به د دیوح یکه حرفها دیرسیم جهینت نیطرف داشت به ا هیاز زهمیپرو ییدا
 خانواده نیحتما ا شه،یم کینزد تیواقع

 بودند. گهیزمان کنارهمد نیکه حاال ودرا دندیرساا یا جهیمهتاب به نت درمورد
 پر یمرجان خانم ونگاه ها یمحبت ومهربان

 گذاشت... یصحه م هیفرض نیبه مهتاب برا دیشورحم
 خواب مرجان خانم روبه پسرش گفت : موقع

ل مث یبذار انیفرصاات مناسااب درخواسااتت روبا مهتاب درم کیدر بهترفردا
 برن تهران.. ندهیدارن تا دوروزآ میتصم نکهیا

 : دیبا تعجب پرس دیحم
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 قصد رفتن دارن ؟ یزود نیا به
 کرد وگفت : یمکث مادرش

شون رودارن، از خب شکالو خود ست،  دیطرف وح هیاونا هم م توخونه تنها
 بره سرکار... دیزبایطرف هم آقا پرو هیاز

تاب م دیحم به مه که فردا موضااوع رو  تا نظراون  گهیمادرش رومطمان کرد 
 دیروهرچه زودتردرمورد خودش بدونه..حم

 داشت... ندهیبه آ دیپرام نگاه
 وانهیمدو کم د نیکه درا دیحم یروزسرنوشت سازبرا دیفردا ازراه رس باالخره

شده بود، وم شق مهتاب  ست به هرطر یوارعا ست  قیخوا شده اون روبد که 
به  دیتنها د ایکه مهتاب را کناردر یفرصاات مناسااب، وقت کیدر دی.. حمارهیب

 یلدرمورد خودش وشااغ ینیومقدمه چ یمعمول یسااراغش رفت وبعد ازحرقا
 پدربود، روبه مهتاب ادامه داد: راه یکه ادامه دهنده 

 ؟ یبه درست ادامه بد یخواینم گهید
 شااهیهم ادیخوشاام م یگفت : من عاشااق درس خواندنم ازحسااابدار مهتاب

 روبا اعداد و یکاریب یدوست داشتم ساعت ها
کاربرام خسااته کننده نبوده..بعد ازگرفتن  نیوقت ا چیسااروکله بزنم وه ارقام

 رواستراحت کنم بعد به یسال هی خوامیم پلمید
 کنکوربرم.. یکالسا سراغ

 گفت : ینیبا لبخند دلنش دیحم
 زودتر میلحظه روازدساات داد وهرچه زودتربه هدفمان برساا هی دینظرمن نبا به
ساز ی ندهیآ میتونیم صممیمان رو ب م گرفتم که با پدرم ادامه بدم، پدر می. منم ت
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وست شغل رود نیبه کمکش برم، البته خودمم ا دیتوشرکت دست تنهاست با
 دارم، حاال

 کنارخانوادم باشم.. دیرفته من با نیام که
مه چ دیحم قد عد ازم قا ینیب با خودش  یقید مدام  ند  گذرا درسااکوو 

 دیکه هنوزحرف حم دیفهم یمهتاب وقت رفت،یکلنجارم
 نشده روبه اوگفت : تموم
 .دیخب حرف بزن دیرو به من بگ یزمهمیچ دیخوایم نکهیا مثل

 شتگذایم دیاومده، اما نبا شیپ یتیدونست که اوبا چه ن یکه مهتاب م هرچند
 نیهم یازحس درونش با خبر بشه برا دیحم

صااد  نیاون وام یرو که باعش شاااده بود زندگ یحرف دیکرد تا حم سااکوو
 تربگه واون عیکنه رو سر رییوهشتاد درجه تغ

 کاب*و*س نجاو بده... نیه زودتر خود را ازاهرچ یبدون معطل هم
که تووجودش به گل نشااسااته بود روبه  یزد وبا شااهامت ییبایلبخند ز دیحم

 مهتاب گفت :
م به خود یازآن نفرو داشتم ازعالقه  شهیرفتن که هم هیبدون حاش خواستمیم

 یتواون مهمون یشما صحبت بکنم، ازوقت
متید که برا دایپ یبیقلبم حس غر یتو د که برام ات نیاول یکردم  فاق باربود 

 تونمیعشقه..فقط م دمیکه بعدها فهم یافتاد، حس
شما رو خ بگم ست دارم وازتون هم یلیمن  ستگار نجایدو ه . البتکنمیم یخوا

 برا بعد.. میزار یروم یاصل یخواستگار
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گه منوال خوامیم ینطوریا بدونم. ا ما رودرمورد خودم  خودتون  قینظرشاا
 تا شما رو برمیتموم تالشم روبه کارم دیدونست

 کنم.. خوشبخت
ساکت ست ا یماند تا مهتاب نظرخودش روبگه.. مهتاب که ازاول م او  نیدون

 است که هنوزاز یپسرخودخواه، همان کس
را برباد داده بود، حاال روبروش نشسته  نیاووام یکاخ آمال وآرزوها دهینرس راه

 کردیم یبود وداشت ازاوخواستگار
 گفت : یبا لحن گزند ا یمقدمه ا چیتمام وجودش را گرفت وبدون ه نفرو

 ..دیکن دایپ گهید ییقصد ازدواج ندارم، بهتره شما بختتان روجا من
 واکنش گفت : نیتعجب ازا دیحم
..خواهش دیدیجواب رد م عینقدرسااریکه ا خوامیکه االن ازتون جواب نم من

 ..دیبهش فکرکن کنمیم
 ترگفت : یبعص مهتاب

را شااما ب یدآلیا سیمن ک د،یبه فکرکردن ندارم، بهترمنوفراموش کن یاجیاحت
نه ازدواجه، پس عاقال کنمیکه فکرنم یزیبه تنها چ گهیچند سااال د سااتم،تاین

 ..دیکه وقت تون روبرا بدست آوردن من هدر ند نهیراه ا نیتر
 مشتاقانه نگاهش کرد وگفت : دیحم

.. نمکیصاابر م دیتا هرموقع که شااما بگ دیازدواج کن خوامیاالن نم نیهم ازتون
 دیدونیمن عاشق شما شدم وخودتون بهترم

 عشق رو فراموش کنه.. یزود نیبه ا تونهینم شهیکه عاشق م یکس
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 یایمثل برادرو توزرد ازآب درم یمدت هیبا خودش گفت: توهم بعد  مهتاب
 دیکنیم یدخترباز هیراحت با دل  یلیوخ

 به امان خدا..ازهمتون متنفرم... یکنیرهاش م وبعدم
 ادامه داد : دیحم

تا ده  دیاگه بگ یحت د،یبهش فکرکن د،یرینگ میعجوالنه تصاام نقدریا توروخدا
 بدست یحاضرم برا یهم صبرکن گهیسال د
 شما منتظربمونم.. آوردن

 گفت : دیماسه ها بلند شد وروبه حم یتمام ازرو یبا دلخور مهتاب
قت وعمرتون روبرا بهتره باه نکن یو به خودم  دیبدسااات آوردن من ت چون 

 مساله روکشش نیا گهید کنمیمطمانم..خواهش م
 ...دیند

تاب به طرف و مه عد ازگفتن حرفاش  تاد. حم الیب ک دیبه راه اف ه مطمان بود 
 نیپس به ا شااهیوجودش دروجود او خالصااه م یعاشااق مهتاب شااده وهمه 

بهشااتم  یحت شااد،یتا مهتاب مال اون م دادیادامه م دیبا شاادینم دیناام یزود
 ..خواستیبدون مهتاب نم

اومد،  یکه به طرف ساحل م دیمرجان خانم رو د الیدرراه برگشت به و مهتاب
شد.. مرجان خانم فور یسر سرش چ نیکه ب دیفهم یتکون داد ورد   یاون وپ

 کیدنز دیبه حم یبود.. وقت دهیند نقدرآشاافتهیوقت مهتاب روا چیگذشااته، ه
سرو ونگران شما یروبخوب یشد، ح سرش م یازچ شت رفتن  دید یپ که دا

 گفت : نیهم یبرا کرد،یروتماشا م مهتاب



 63 های بارانیسال 

 داده درسته ؟ یمعلومه که مهتاب بهت جواب منف یکه توگرفت یا افهیق نیا
 گفت : ایزد وروبه در یپوزخند دیحم

 رقابلیداده بود، واکنشااش درمقابل درخواسااتم غ یکاش فقط جواب منف یا
 نیقاطع ومحکم گفت که به ا یلیتصوربود، خ

 قصد ازدواج نداره.. یزود
 گفت : ایخانم متفکرروبه در مرجان

شا دیشا شه،  ست با سم درمورد اون اتفاق در سرش  ییاون نامردا بال دیحد
 فقط با ازدواجه نطورباشهیآورده باشن، که اگه ا

 ..شهیرازآشکارم نیا که
 گفت : نیغمگ دیحم

اول بله رو  یوهله  یبگم ؟ هنوزبرا قضاوو زوده، خب دخترا تو یچ دونمینم
 تا کنندیبه قول معروف نازم گن،ینم
را انتخاب کنند محک بزنند. ب خوانیم ندهیروکه برا آ یدوست داشتن کس زانیم

 ..دمینشدم وادامه م دیناام نیهم
 خانم گفت : مرجان

 یروهردختر سااتیتوهم کم ن یازاینظرو درمورد دخترا درسااته، اما امت خب
 ..کنندیبا جان ودل قبول م یدست بزار

 زذ وگفت : یلبخند سرد دیحم
ه ک یزیباشااه، چ تونهیقبول درخواساات من نم لیدل دیگیکه شااما م یازایامت
 مادر ه،یمهمه عشق ودوست داشتن واقع یلیخ



wWw.Roman4u.iR  64 

 

س ازمنیامت ست دارم با ک شقه، دو شه، برا هم یع شقم با شم که عا زم با نیبا
 ارمیتا مهتاب روبا عشق بدست ب مونمیمنتظر م

 بکنم که اونم بفهمه چقدردوستش دارم.. یکار دیبا
 روبه اوگفت : مادرش

بد یخوایکه هنوزم نهیا منظورو نه  یلیخ یگی؟ مگه نم یادامه  قاطع گفت 
 ؟...
 گفت : دیحم
ازش  هزاربارهم دیاگه با کنم،یباراول بود بازم تالش م نیا یادرگفت نه..ولم آره

 ..اگه درکنمیکاررو م نیدرخواست کنم ا
 یکه تموم تالشاام روبرا دونمیچون م سااتمیناراحت ن گهیقبول نکرد د آخرم

 رو نیقسمت نشد وا یبدست آوردنش کردم ول
 بخت من ومهتاب با هم گره نخورده باشه... دیکه شا گذارمیسرنوشت م یای

 گفت : مادرش
شه سرم مانعت نم با س چیاما ازو توقع دارم که ه شم،یپ شق رو ازک  یوقت ع

 عشق مقدسه وتا ازطرف مقابل ،ینکن ییگدا
ه ب رنکن،یوقت خودو وتحق چیه ،یروبکن سااکیر نیا دینبا ینشااد مطمان

 هم بهت احترام هیخودو ارزش بده تا بق
 ..بزارند

 آشفته به سراغ مادرش رفت وگفت : مهتاب
 خسته شدم.. ایشدن به در رهیجا موندن وخ نی؟ ازا دیبرگرد دیخواینم گهید
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 وگفت : دیمهتاب روشن یوتمام حرفا دیهم رس ییوقت دا نیدرا
 ..میگردیصب  برم فردا

 با اعتراض گفت : مهتاب
موم تحملم ت گهید م،یفتیبعد ناهارراه ب کنمیخواهش م ییفردا صااب  ؟ دا چرا

 شده..
به دخترش نگاه  یبه خواهرش انداخت که داشااات با نگران یزنگاهیپرو ییدا
 : دیوازمهتاب پرس کردیم

 ؟ یرفتن عجله دار ینقدربرایافتاده که ا یاتفاق
من  یاتفاق شااوم برا هیوقته که  یلیبگه آره خ خواسااتیدلش م یلیخ مهتاب

 یتونست رازدلش رو فاش کنه براافتاده امان
 گفت : یبا کالفگ نیهم
فاق ییدا نه ند روزکه ا نیزودتربرگردم، ا خوامی؟ م یچه ات جایچ مدم  ن او

 برگشتم برم اسمم رو یوقت خوامیفکراموکردم م
 برا دانشگاه امتحان بدم.. گهیوسال د سمیکنکوربنو یکالسا یتو

 با تعجب گفت : مادرش
 یهوچیسال استراحت کنم،  هی خوامیم یگفتیم شی؟ تا چند وقت پ یکارکنیچ

 شد نظرو عوض شد ؟
 درجواب مادرش گفت : مهتاب

 رمیسااال وقتم روتلف کنم. من م هی دیبا یگرفتم، برا چ میچند روز تصاام نیا
 ..دیتواتاق تا استراحت کنم موقع ناهارصدام کن

 به برادرش نگاه کرد وگفت : یرفت ومادرش با نگران مهتاب
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 نگرانش هستم.. یلیخ رکرده،ییتغ یلیدخترخ نیشده ا یچ دونمینم
 خواهرش گفت : زروبهیپرو ییدا

 نیوات راوییتغ نیا زاره،یپا م یساان دیجد ینباش مهتاب داره تومرحله  نگران
 شهیم زدرستی. همه چهیعیامرطب هیسن 

ستیمادربود وم هیهما خانم  اما  طورنیاتفاق مهم برا دخترش افتاده که ا هی دون
ه برزخ گرفتارشاااده ک انیکه دخترش درم کردیدرک م یاون به خوب رکرده،ییتغ

 شده.. شیوسرگردون یهمه آشفتگ نیباعش ا
 یوتات یزبان نیریبود که شاا یاون هنوزهمون دخترک دو ساااله ا یبرا مهتاب

 ینیریرا با حالوو وشاا شااانیربود وتمام لحظه ها یکردناش دل ازاونا م یتات
بت وام لذو بخش وپرازمح  نیحاالدخترش غمگ ی. ولکردیم دیوجودش 

 براش معنا نداشت. یودرخود فرورفته بود وشاد
به درد م ی چهره  کارکنهیچ دیآورد که با یساارد ونگران مهتاب دل مادرش رو

 که دوباره دخترش مثل قبل سرحال وشاد باشه..
به سااراغش اومده بود. ازدساات دادن  یبیسااردرد عج دیازدرخواساات حم بعد

 کیکه به عشقش دل بسته بود براش  نیام
عه طه  فاج دونفرکه قصاااد ازدواج دارن، برا دخترا  نیب یعاطف یبود. قطع راب

 مخصوصا اگه نفر شود،ینم رفتهیراحت پذ
شه که روزها به ام طرد صال گذرونده، مهتاب هم ازا دیشده دختربا قانون  نیو
 ..ستینبوده ون یمثتثن
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 نی.. هردفعه به اکردیترم دهیچیکه مشکل اون روپ دیحم یهم خواستگار حاال
 یم ادیروبه  نیام لیدال یبگه، اما وقت دیرو به حم قتیکه حق دیرساایم جهینت

کنه  فعال سکوو دیوبا ستیرازبه نفع اون نیکه برمال شدن ا کردیآوردد، باورم
 یزیچه چ ندهینه آینشااه تا بب میتساال دیدرخواساات حموقت در مقابل  چیوه

 ...زنهیاو رقم م یروبرا
ها حافظ آن خدا با  قا یراه ادیوتشااکرز یفردا صااب   ند.. د  قیتهران شاااد

 روبه مهتاب گفت : یخلوت یدرجا دیحم یآخرخداحافظ
وجه  چیچون به ه دارم،یبدساات آوردن شااما برنم یدساات ازتالشاام برا من
 شتردریشما روفراموش کنم. پس بهتره ب تونمینم

 دارم مالک قلبت بشم.. میچون تصم د،یفکرکن شنهادمیپ مورد
شااد،  رهیآرزومند اوخ ینگفت وفقط به چشااما یزیچ دیدرجواب حم مهتاب
 نبود و نیام یشباهت به چشما یکه ب یچشمان

ه ب دیبود روتونگاه حم دهید نیام یدرچشما یهمون عشق روکه روز تونستیم
 درمقابل اون مقاومت دی.. بانهیوضوح بب

 ....کردیمقاومت م ی... آرکردیم
 ششم فصل

تاب ها یلیخ مه نام کرد. وهم یزود درکالس  بت  مدش  نیکنکور ث فت وآ ر
ساعات شد  شد. وا رونیدرب یباعش  صت برا نیخانه با هم م یلیخ دیحم یفر

تاب روبر یمزاحمت چیبدون ه تونساااتیبود چون م وشااود. ازآن طرف با مه
اومده بود. اما  رونیوانزوا ب یریگوشاااه گ نیازا یمهتاب خوشااحال بود، وکم
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دوباره اورا آشاافته ونگران  دیحم یومزاحمتها دیطول نکشاا ادیز شیالخوشااح
 کرد...

تاب ازکالس ب یکیدر که مه مد، حم رونیازروزها  گاه  یرا جلو دیآ آموزشاا
بدهد به راه خودش رفت، اما  یتیاهم نکهی. مهتاب بدون ادیمنتظرخود د به او

 سد راهش شد وگفت : دیحم
 باهاو صحبت کنم.. خوامیخانم توروخدا صبرکن، م مهتاب
 گفت : تیوبا عصبان ستادیا مهتاب

؟ بخدا اگه برادرم  دیداری؟ چرا دست ازسرم برنم دیخوایازجون من م یچ شما
 فاتحه ام خونده است. نهیمنوبا شما بب

 ..دیمسخره روتمومش کن یباز نیا کنمیم خواهش
 به مهتاب کرد وگفت : یقینگاه عم دیحم

 ..میبه خونه تون با هم حرف بزن دنیوتا رس دیبش نیسوارماش بهتره
 با خشم گفت : مهتاب

شما  یحرف من شما ندارم،  ستگاربود هیبا  شما جواب رد دادم.  دیخوا منم به 
 نمونده.. یباق یحرف گهید

 : شترگفتیبا سماجت ب دیحم
 ..دینیونبمن گهید میدینرس یا جهیاگه به نت دمیقول م د،یسواربش کنمیم خواهش

اونو ازساارخودش بازکنه به ناچار قبول  یقیطر چیبه ه نونهینم دید یوقت مهتاب
 که یکرد وسوارشد.. پس ازلحظه ا

 گفت : دیکردند حم حرکت



 69 های بارانیسال 

فش قدرو وص ،یهست میزندگ یلحظه  نیدرکنارو هستم پراحساس تر یوقت
 گرفتم میروبدون که تصم نیروندارم، فقط ا

 ازدست دادن غرورم.. متیبه ق یحت ارمیب بدستت
 با اخم گفت : مهتاب

چون اصااال قصااد ازدواج ندارم، راحتم  خورم،یمن به درد شااما نم دیحم آقا
 ..دیبذار
 گفت : دیحم
شکل اگه شما م ش لیندارم، هرطورما یبه خاطردرس خوندنه من با درس   دیبا

 دیتوروخدا درس روبهونه نکن م،یکنیعمل م
 ..دیمن نزن ی نهیرد به س دست

شت کفرش درم مهتاب ستیاومد، دلش م یکم کم دا ستیم خوا  قتیحق تون
 بزنه بگه ادیفر خواستیروبهش بگه،دلش م

 یهمه رنج نیا یشد ییجدا نیتوباعش ا ،یشد نیتومانع عشق من وام یلعنت
 ازخود ،مردکیباعثش توهست کشمیکه م
 ..دیتوگلوش ماند وبغض شد وگلوش روخنجرکش قتی.. اما حقیراض

 گفت : دیروبه حم یجد یلیبارمصمم تروخ نیا مهتاب
 رودوساات داشااته گهیدوطرف همد دیازدواج موفق با هی یبرا دیآقا حم دینیبب

به شاما ندارم،  یحسا چیمن ه دیباشاند.. باورکن گهیعاشاق همد دیباشاند، با
شما ن دیفکرنکن شق  ست، نه..من عا شوه ا ش ستم،ینازوع رک  درقیکه ا دیببخ

ترام اح نیا رهپس بهت د،یمن قابل احترام یشاما و خانواده تون برا زنم،یحرف م
 سرجاش بمونه..
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 مهتاب دلخورشد اما خودش رونباخت وگفت : یازحرفا دیحم
شه س یقبول، حت با سا شما به من اح ل شما قبو شم،یناراحت نم دیندار یاگه 

 تو دمیتوسرنوشت من، بهتون قول م دیایب دیکن
شق ومحبت ز یزندگ طول شه، خواهش  ادمیبا ع سبت به من عوض ب نظرتون ن

 یخواستگار میایبا خانواده ب دیبذار کنمیم
 ..دیریروازمن نگ دیتنها آرزووام نیا

تاب  یکرد وساارش روگرفت. االن روبرو یپوف دیمنطق حم یب یازحرفا مه
 داشت ازحداقل دیمهتاب بودند وحم یخونه 

کارم ارشیکه دراخت یوقت به  مام تالشااش رو ت بردیبود، ت اب تا بتونه نظر مه
ضر به قبول ا چیمهتاب به ه یروعوض کنه، ول شد وبا  نیوجه حا ست ن درخوا

 گفت : دیشد وروبه حم ادهیپ نیتمام ازماش تیعصبان
 ییگدا یوقت عشااق روازکساا چیه دینداره.. آقا حم دهیحرف زدن فاشااما  با

 ..دینکن
 زد وگفت : یلبخند پرمهر دیحم

عشااق روازشااما  نیا خوامیگفت، اما من م یرو م نیجالبه، مادرمم هم یلیخ
 اگه غرورم بشکنه برام مهم یکنم، حت ییگدا

 ...ستین
جدا شد وبه خانه رفت.. درهمان لحظه برادرش  دیازحم یبا خداحافظ مهتاب
 به خونه دیکه مهتاب با حم دیود دیهم رس



 71 های بارانیسال 

شته، صبان یلیخ برگ ساند وبا فر اطیخودش روبه ح یشد وفور یع  ادیخونه ر
 : دیازمهتاب پرس

 ؟ ی؟ مگه کجا بود یپسره اومد نیبا ا یچ یبرا
رسااوندند، مهتاب پشاات  اطیخودشااون روبه ح دیوح ادیبا فر ییدا مادروزن

 دیمادرسنگرگرفت. مادربا اعتراض روبه وح
سرظهرچ گفت  نیتوا شهیهمه بدونند هم یخوای؟ م یزنیم ادیشده که فر ی: 

 خونه جنگ ودعواست ؟
 زد : ادیروبه مادرفر یعصبان دیوح

هایمردم ازفر ساااتیالزم ن گهید مه چ یمن پ یاد  یدختره  نی. ازببرندیبه ه
 ما یمحله با آبرو یآشکارا توع*و*ض*ی داره 

 ..کنهیم یباز
 رو به مهتاب ادامه داد : بعد

 نیسوارماش ی؟ واسه چ یدلت خواست بکن یکالس که هرغلط یبر گذاشتم
 دهیرس ییکارو به جا گهی؟ د یاون پسره شد

 ؟ یکنیپسره معاشرو م نیبا ا ییپروا چیه بدون
 خانوم با تعجب روبه مهتاب گفت : هما
 ؟ یکارکردی؟ توچ هی؟ اون پسره ک گهیم یچ دیوح

 گفت : هیباره شکست وبا گر هیبغضش  مهتاب
 باهاش نجایاصاارارکرد که منو برسااونه منم تا ا یلیاومد دنبالم، خ دیامروزحم

 اومدم..
 زد : ادیتر فر یعصبان دیوح
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ش یکرد توغلط شد نیسوارما شنا ینگفت ،یاون  سا ،ییآ ن توروبا او یا هیهم
 حرف بزنند؟ کیوپشت سرمون هزارو نهیبیم

..اگه مهتاب نی؟ بب یبزرگ بشاا یخوایم ی؟ تا ک یآدم بشاا یخوایم یک توتا
 و شکنمیقلم پاو وم یادامه بد ینطوریا یبخوا

 ..نیدانشگاه رفتنم توخواب بب گهید رون،یب یبر گهید زارمینم
 ناراحت روبه برادرش گفت : مهتاب

شگاه، آخه  یدفعه  نی،ا ستین یکنیفکرم نطورکهیا بخدا اوله که اومد دم آموز
 باهام کارداشت..

 که توصورتش نشسته بود گفت : یبا خشم دیوح
 ؟ دیدیم ییتوروتنها دیبود که با یچه کار نیکارداشت ؟ ا باهاو
 یتربلند ادیبا فر دیبود سااکوو کرد، اما وح دهیکه ازخشاام برادر ترساا مهتاب
 گفت :

 ؟ کارداشتی؟ گفتم اون پسره باهاو چ یکر مگه
 : گفت یهمان طورکه پشت مادرش سنگرگرفته بود باحالت عصب مهتاب

 ... نظرمنودرمورد ازدواج بدونه.خواستی...اون مخواستیم اون
 با خشم به طرف مهتاب حمله کرد که مادرش مانع شد وداد زد : دیوح
 ..گهیم یدختر چ نیا نمی؟ بزاربب یکنیکارمیچ

 وگفت : دیکش شترسرشیصداشو ب دیوح
ازش  ابونیتوخ کردیاون ع*و*ض*ی غلط م دادیاحمق بهش اجازه نم نیا اگه

 کنه.. یخواستگا
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 گفت : ختیریهمان طورکه اشک م مهتاب
هم تالش کردم سوارنشم، اما نتونستم  یلیخ کارداره،یدونستم چ یمن نم بخدا

 اصرارکرد، منم بهش گفتم که قصد یلیخ
 یگورشااو گم کنه آخه برا چ شااهیدرس بخونم تا برا هم خوامیندارم وم ازدواج

 ؟ یکنیمنو سرزنش م
 صااورتش برافروخته دیکنان به اتاقش رفت..وح هیبعد ازحرفاش گر مهتاب

 از یبود، تبلور شیپارچه آت هیبودنگاهش 
 کننده.. وانهیوخشم د انیعص
 خانم روبه پسرش گفت : هما

 نداشت.. یری؟ اون تقص یچرابه خواهرو اعتماد ندار ،یتند رفت یلیخ
 وگفت : دیموهاش کش یتو یدست یعصبان دیوح
 هیکنه، مگه خواهر من  یازمهتاب خواسااتگار ابونیحق نداشااات توخ اون

 ازش درخواست ابونیکه توخ ه،یابونیدخترخ
 ..کنهیم ازدواج

 خانوم گفت : هما
له مو زنمیخودم فردا زنگ م ،یگیم توراسااات مادرش گ بهترتو آروم  کنم،یاز

 یمهتاب تواون حال وهوا خوامینم ،یباش
 روبفهم.. نیفروبره، تازه حالش بهترشده، توروخدا ا گذشته

فت گر مینزد. اما تصم یحرف گهیبه احترام مادرش سرش روتکون داد ود دیوح
 بره وبا اون دیحم شیکه فردا خودش پ

 حجت کنه.. اتمام
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 د،یخونه د رونیروب دیاومد، وح رونیازخونه ب نیبا ماشاا دیصااب  که حم فردا
 رفت دیشد وبه سمت وح ادهیپ نیازماش یفور
 گفت : دیحم یازسالم واحوال پرس بعد
 داخل.. میبر دییطرفا ! بفرما نیعجب ازا چه
 جواب داد : ینیاخم وسرسنگ یبا کم دیوح
 بزارم.. ونیروباهاو درم یتا مساله ا نجایممنون..اومدم ا یلیخ

 وگفت : دیخند دیحم
 ام بشه.. ییرایتوخونه تا ازو پذ میبر ستیدرخدمتم..بهترن من
 گفت : دیوح

 یازاومدنم مطلع بشااه، بهتره تو رازشاامایغ یکساا خوامینم شاام،یمزاحم نم نه
 ..میصحبت کن نیماش
ش دیشک به همراه وح یکمیبا  دیحم ش دیشدند..وح نیسوارما  هیبدون حا

 ت :رفتن گف
شماید شد یمتوجه  دمیرو با خواهرم د روز س یوقت د،یمن ن ه ک دمیازمهتاب پر

 چرا با شما بوده، بهم گفت که درمورد
کارشااما درساات نبود من به  د،یآقا حم دینی.. ببدیصااحبت کرد یخواسااتگار

 خواهرم رو سرزنش کردم یلیاتفاق خ نیخاطرا
 یا تو. مدیکرد یازش خواسااتگار ابونینبود که شااما توخ یابونیدخترخ هی اون

 اگه م،یآبرودار میکنیم یکه زندگ یمحله ا
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 یکرد، هرکار یاون محل زندگ یتو شاادینم گهید دیدیشااما روبا هم م یکساا
 رسم ورسوم خودش روداره..

 گفت : یبا حس شرمندگ دیحم
 یخواستگار یکه برا یفاتیقبل ازتشر خواستمینداشتم، م یمنظور دیمنوببخش

تم.. گذاش انینظرمهتاب خانوم روبپرسم البته اول با خانوادم درم دند،یانجام م
 دیدی. اگه اجازه مدیمنوببخش کنمیم یبه هرحال اگه کارم اشتباه بوده عذرخواه

 آخر
 ..میبا پدرومادرم مزاحمتون بش هفته

 گفت : دیوح
 ؟ دی.. اما فکرکنم جوابتون روازخواهرم گرفتکنمیم خواهش

 وگفت : دیخند دیحم
بله... مهتاب خانوم کمال لطف رودرحق من انجام دادند وعشااق منورد  اونکه

انسم بازم ش دیدیبشم، اگه اجازه م میتسل یزود نیندارم به ا میکردند. اما تصم
 ...یخواستگار امیوم کنمیکارروم نیاگه شده صد بارا یروامتحان کنم، حت

 وگفت : دیخند دیوح
 بایخواهرمن نساابت به ظاه*ر*ز د،یدار شیرودرپ یمتاساافم.. راه سااخت براو

 خودو دیداره که با یومهربونش، باطن سرسخت
 ..دیبکن یهراتفاق روآماده

 کرد گفت : یبلند یخنده  دیحم
ماده دینترسااون منو قا خودم روآ فا فاق ی..ات به  یهرات مام تالشاام رو  کردم، ت

 قبول کنند یالمکه مهتاب خانوم منوبه غ برمیکارم
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مهتاب خانوم روخوشبختش  د،ینش مونیکه پش دمیقول م د،یهم کمکم کن شما
 ..خورمیقسم م کنمیم

 گفت : دیوح
نداره، چون خوشاابختانه با شااما وخانواده تون آشاانا  یرادی..ازنظرمن اقبول

مد شیوکم وب میهساات ناساایروم گهیه ته خواهرم  یول م،یشاا مادر والب نظر 
بدم چون خواهرم  یقول همکار تونمیقرارداره. من به شااخصاااه نم تیدراولو

 ..میآخرهفته منتظرتون هست برم،یاما تمام تالشم روبه کارم شناسم،یروم
 گفت : تیرضا نیخوشحال ازا دیحم

 ..کنمینم دتونیناام د،یمهتاب خانوم دونست قیممنون که منوال یلیخ
 دست داد وگفت : دیبا حم دیوح

فام گوش کرد بازم به حر که  به خونواده برسااون د،یممنون  فعال  دیسااالم 
 خداحافظ...

 یبه خونه رفت وخبرخواسااتگار دیبعد وح یازهم جدا شاادند، وساااعت آنها
 آخرهفته روبه همه گفت.. ودرآخربه یومهمون

 گفت : ییدا
ست که دارند به ما ب یخانواده به فکر نی.. نگفتم اییدا دیدید  شیتوسرشون ه

 ؟ دیآورد مانی. حاال بهم اکنندیازحد لطف م
 گفت : تیحرف بزنه مهتاب با عصبان ییدا نکهیقبل ازا اما

من به خودش گفتم که  ،یریبگ میمن تصاام ی ندهیدرمورد آ ینداشاات توحق
 دیاصراردار یچ یبرا گهیقصد ازدواج ندارم، د
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 ازطرزحرف زدن مهتاب به خشم اومد وگفت : دیوح
مواظب حرف زدنت باش، من برادر بزرگترتوهسااتم.. دوما درمورد  نکهیازا اول

ربشااه.. برگزا یمهمون نیکه بهتره ا دمیاالنم د رمیبگ میتصاام دیاو منم با ندهیآ
 ازاونا.. یکیهم  دیداره، حم یخواستگاران یزمان خاص هی یسوما هردختر

 نداشت گفت : یکه ازخشم حال عاد مهتاب
ازدواج کنم، مگه  یشااخصاا نیبا همچ خوامیه نمبه توبفهمونم ک یچطور من
باهاش آشاانا هسااتم، باهاش حرف زدم،  دمشیخواسااتگاره، من د یگینم

ه ؟ االن ب نجایا اندیب دیبا یبرا چ گهیبهش ندارم، د یحساا چیکه ه دمیوفهم
 که فکر یزیتنها چ

 ..لهیتحص یادامه  کنمیم
 گفت : دیوح

حرفاتو بهشااون  یاومدند همه  یجلوتو گرفته ؟ وقت یدرساات وبخون ک خب
 یشرفتیپ چیازدواج مانع ه دیروبراشون بگو، اگه با هم توافق کرد طتیبزن، شرا

 ..شهینم
 برد وگفت : شترباالیبار صداشو ب نیا مهتاب

؟  یروبفهم نیا یخوایبه اون مردک ندارم، چرا نم یاحساااساا چیاصااال ه من
 باهاش حرف دیبا یدوستش ندارم برا چ یوقت

 ؟ بزنم
 گفت : یرساتر ادیباربلند شد و با فر نیا دیوح

آخرهفته که اومدند  یتا نزدم تودهنت.. اگه دوسااتش ندار نییارپایب صااداتو
 نیتورو مجبوربه ا یکساا یبهش ندار یهمشااون بگوکه احساااساا یرودررو
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ا اونا وجه ب نیوبه بهتر یاومدنشون آماده کن یخودو روبرا دی. اما باکنهیکارنم
 ... یبا من طرف یبکن یاحترام یبخدا اگه به اونا ب ،یروبروبش

 وروبه مهتاب گفت : دیروعقب کش دیوح ،ییباردا نیا
ست م برادرو ست ن گه،یدر ش ستیدر شون ب ا دورازادبه. ما ب نیا میمانع آمدن

مد خونوادگ فت وآ ثل هم نیا م،یدار یهم ر ند  یوقت شاااهیبارهم م مد او
 نیب یخودو اونها رو قانع کن که کدورت لیودرخواسااتشااون روگفتند با دال

 عنما تونهیونم شاااهیکس نم چیه فیحر دی.. مهتاب که دادین شیخانواده ها پ
ع به بالش فرو برد شرو یکنان به اتاقش رفت وسرش روتو هیاومدن اونا بشه گر

 یساکت اوطوفان یزندگشده بود. در یخطرناک یکرد. وارد ماجرا یسخت هیگر
درروحش  نیکنه وا رورویروز زهایازچ یلیخ خواساااتیبرخواسااته بود که م

 ...گذاشتیم یبرجا قیعم یهراس
 دل کندن بود یرفتن بود قصه ام قصه  نیمن خسته ازا یپا

 راهش افسوس جدا ازمن بود دمی، د ارمیکه دادم به  دل
 گفت : یازرفتن مهتاب به اتاقش هما خانم با نگران بعد

 رسمتیم ده،یواکنش نشون م نطورازخودشیسرش اومده که ا ییچه بال دونمینم
 سرش آورده باشند.. ییاون نامردا بال

 به خواهرش گفت : زرویپرو ییدا
اب مهتابمهت د،ینیبیروم یمنف یجنبه ها شااهی؟ چرا هم هی؟ بال چ دیگ یم یچ

نداره، م میتصاام فکرش آزاد  خوادیگرفته درس بخونه واالنم قصاااد ازدواجم 
 باشه..
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 گفت : دیوح
 یخواسااتگار نیا دیهم ساارش اومده باشاااه با ینباش.. اگه بال مادرنگران

صت خوب نیا میرواززبونش بفهم قتیروبهونه کرد وحق براش  میکه بفهم یفر
 یوم نمکیم دایروپ اع*و*ض*یاون  گردمینه.. که اگه افتاده م ایاوفتاده  یاتفاق

 قسردربرن... ایراحت نیبه ا زارمیکشمشون نم
 گفت : دیخانوم با تعجب روبه وح نایم

با یکنینطورفکرمیخواهرو ا چوردرمورد که  مهیب دی؟ تو خواهرو  شااترازه
 یکه اگه اتفاق هیمهتاب دختر ،یروبشناس

 ..گفتیافتاده بود حتما به مادرش م براش
 گفت : شییعتراض زن دادرجواب ا دیوح

ه بشااه، که گفت سااتین نقدرراحتیاتفاق اوفتاده باشااه برا مهتاب ا نیاگه ا یول
ز رو کشف را نیفرصته که ا نیبهتر یخواستگار نیا م،یبه مهتاب وقت بد دیبا
 ..میکن
آنها با خشاام ازجاش بلند شااد وهمانطورکه  یحرفا دنیازشاان زبعدیپرو ییدا

 گفت : رفتیم رونیازاتاق ب
درساات  یچ یکوچک نیبه ا یمسااله  هیاز نیهمتون زده به ساارتون، بب شااما

 ..گرفتارشده. شیآت نیبرسه که وسط ا چارهیدختر ب نیکردند. خدا به داد ا
شت گر مهتاب شکرغم ازهرطرف به قلب کوچ کرد،یم هیهنوزدا  هجوم کشیل

 آورده بود. اشکاشو با پشت دست پاک کرد
 خودش گفت : وبا
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بود که با  نیفرهادم.. ام ،یمیقد یقصااه ها نیریخودم شااده بودم شاا الیخ به
سنگها دیام ی شهیت سر دیکوبیامروز م یزندگ ستونیب یبه تخته  ماجرا  یووخ

 به حال اووضارباهنگ یفکر دیداره که با یبیرق دونساتیبود که هنوزنم دیحم
ه ازرودخانن یبا ام خواستیبکنه... م شدیدم قطع نم کیخرد شدن سنگها که 

بود که عشااقش روازاون جدا کرد  یاتفاق آبشااار نیا یعبورکنه، ول یزندگ ی
 گذاشت... یبرجا یدرهم شکسته وزخم یواوروبا روح

ازراه  نیحسدرخورت یوبزرگ بایدسته گل ز هی انفربایک یشنبه شب خانواده  پنج
س سفارش وحدندیر  یتکرد. وق ییرایازآنها پذ ادیبا احترام ز دی. مهتاب هم به 

 خان روبه مهتاب گفت : امکیس دیانجام شد، پدرحم یبه خوب ییرایپذ
راسااتش ما قبال  م،یاومد نجایرایامرخ هی یکه ما امشاااب برا یدونیم دخترم

سرمون رو  لیکه دل میوحاال اومد میدیشن دیجوابت رو ازحم ست پ رد درخوا
 بود ؟.. یشد که جوابت منف یچ م،یبهتربفهم

 خان گفت : امکیکرد ورو به س ینگاه دیاول به مادروبعد به وح مهتاب
 نیمنظورم ا د،یدونیپساارتون م یهمساار قیازشااما ممنون هسااتم که منوال من

ص دیکه حم ستین ستش برام مهم نبوده من احترام خا  یبه خانواده  یودرخوا
شرا س خوامیکه به ازدواج فکرکنم، م ستمین یطیشما دارم. من خودم در م به در

 ادامه بدم
 بارمرجان خانوم گفت : نیا

بعد ازدواج به دانشااگاه  یتونیم م،یندار یبه خاطردرس خوندنه، ما حرف اگه
 ه..داشته باش یکه عروسمون درس بخونه ومدرک هیما افتخار یاتفاقا برا یبر
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 یدرس خوندن بهونه ا کرد،یمرجان خانوم فکرم یساکت بود به حرفها مهتاب
 یراحت نیبه ا دیروازساارش بازکنه. نبا دیحم یراحت نیبتونه به ا نبود که مهتاب

ست م نیرایز شت وام نی. اون هنوزامرفتیدرخوا ست دا که بعد  دواربودیرودو
د ترسااونبو نیام ه.. اگرندیاون برگرده ودوباره عشااقشااون روازسااربگ یاز مدت

بود واون رودراولو ادیوعشاااقش روفر برو تیزده   یقرارداده بود، االن رو
بد ننشااسااته بود ومجبورنبود که اون جمع  به حبس ا خانوادش مثل محکوم 

 روتحمل کنه..
نه  بسااوزه خیکه نه ساا دادیجواب آنها روم یقیبه طر دیاومد با یکوتاه م دینبا

طرفا  نیخودخواه ازا یپسااره  نیا گهیآورد که د یبهترم یبهونه ا هی دیکباب، با
 ..شدینم داشیپ

 وگفت : دیافکاربود که مرجان خانم خند نیرودارایدرگ
 ...زمیخودش رواعالم کرد.. مگه نه عز تیسکوتش رضا نیجون با ا مهتاب
 نیهم یبرا رند،یبگ میکه آنها براش تصاام رهینتونسااات آروم بگ گهید مهتاب

 روبه مرجان خانم گفت : یجد یلیخ
م کرده باش یادب یب خوامیمرجان خانوم، نم ستیسکوو عالمت رضا ن شهیهم
 کنمیمکه فکر یزیمشترک روندارم. به تنها چ یزندگ هیداشتن  یاالن آمادگ یول

 تونمیاگه بخوام بعد ازدواج به درساام برساام فکرم رو نم له،یتحصاا یادامه 
ندگ باالخره ز به یمشااکالو خودش رو داره ونم یمتمرکز درس بکنم  شاااه 

قا آ قیکه ال دیمنو ببخشاا کنمیازش گذشاات.. خواهش م یخاطردرس به راحت
 امتحان کنه.. گهید ییبهتره شانسش روجا ستم،ین دیحم

 شد وروبه مهتاب گفت : یخانوم ازطرزحرف زدن مهتاب عصبان مرجان
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 ؟؟ یبازم فکرکن یخوایحرف آخرو بود، نم نیا
 با جسارو کامل گفت : مهتاب
 به ازدواج فکرکنم.. تونمیاالن نم دیبود، باورکن نیاول وآخرم هم حرف

سع یخانوم درحال انفجاربود اما به خاطرقرابت مرجان شت  رد ک یکه به آنها دا
 دیخوذش روحفظ کنه.. حم یکه خونسرد

ش لباش نق یرو یروح یآروم ومتفکربه مهتاب چشم دوخته بود ولبخند ب هم
 سکوو کشداروآزار یقیبسته بود.. بعد ازدقا

 شوهرش گفت : بازمرجان خانوم روبه دهنده
. .میکنیاصرارنم ادیخسروان دانند، ما ز شیخوب.. صالح مملکت خو یلیخ

 ..میپاشوآقا بهتره زحمت روکم کن
پرازالتماس به  یبشااه با چشاامان میتساال یزود نیبه ا خواسااتیکه نم دیحم

 بکند.. یاوبتواند کار دیپدرنگاه کرد که شا
 به منظورپسرش برده بود روبه همسرش گفت : یخان هم که پ امکیس

سل دیصبرکن لطفا ش میخانوم، هنوززوده که ت بازم تالش  یروزیپ یبرا دیبا م،یب
 ..میبکن

گفته شااد که مجلس  یخان فقط به صااورو شااوخ امکیساا یجمله  نیا البته
که شااوخارهیساارد درب یروازاون حال وهوا خانوم  ما مرجان  موقع  یب ی.. ا

 با خشم تمام گفت : دیشوهرش روشن
سل شمن ا هیچ میت  قیمهتاب خانوم ما روال ی؟ وقت میستادی؟ مگه تومملکت د

 ؟ میاصرار کن یچ یبرا دونندیخودشون نم
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 گفت : یباربه طورجد نیخان ا امکیس
م.. ازمهتاب جان بپرس گهیسوال د هی خوامیاما قبل ازرفتن م م،یریخانوم م باشه

 هیخودو  یکه برا دونمیبه مهتاب گفت : ممنتظر جواب همساارش نشااد رو
اگه براو امکان داره  ،یجواب رد داد یخواسااتگار نیکه به ا یعلت مهم دار

 یاحت نمنار باشااهاگه به نفع ما ن یحت یروبگ قتیبرا ما بگو.. باورکن اگه حق
 ...یهست یا دهیچون تودخترعاقل و فهم میکنیوتورودرک م میش

اوبودتد  یاوهم درالتهاب حرفا یخانواده  گذراند،یرا م یلحظاو سخت مهتاب
 گفتیم دیمهتاب به اون اتفاق ربط داشااته باشااه، اما با لیکه دل دندیترساایوم

به ارمغان  شیبرا نیکه ام ی. اوبه رنجدادینجاو م تیوضااع نیوخودش روازا
که اون  یمنداشاات، مرح یآن مرحم یکه درپ یرنج دیشاایاند یآورده بود م

سکروهرچند کوتا شا نیه ت صبرچاره  دیبده،  کار اوبود.. درمان درخت  یفقط 
 فت...ر نیوازب دیخشک دشیجوان ام یازبه بارنشستن شاخه  شیکه پ یعشق

 گفت : دیخان که سکوو مهتاب رود امکیس
 ..استهیس نیبگوخجالت نکش، صداقت بهتر دخترم
 زد وگفت : یلبخند کوتاه مهتاب
روبا  یکس خوادیودلم نم زاربودمیازدروغ ب شهیهم ست،یودروغ ن یراست بحش

 رک بودن حرفام شما روناراحت کنه.. ترسمیفقط م بم،یدروغ بفر
 خان گفت : امکیس

بدونم پسااردسااته گل منو چرا  دیآخه من با م،یشاایبگو ما ناراحت نم توفقط
 ؟ یخواینم
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به شااوخ ی جمله لبخند به لب  یکوتاه یلحظه  یگفت که برا یآخرش رو
 توهم بود.. یخانوم که سگرمه هاش حساب رازمرجانینشست غ همه

اضااطراب تمام وجودش رو  دیمرجان خانوم رودرهم د یاخم ها یوقت مهتاب
 نیهم ینداشت برا یگرفت اما چاره ا

 لب بازکرد وگفت : باالخره
 ندارم. دیبه آقا حم یحس چی.. اما من هدیمنوببخش

شتناک دیگفتن حرفش وح با شد کم یاخم وح س یبهش کرد که باعش  تپاچه د
 بشه اما خودش رونباخت وادامه داد:

به پسرخوب وسر دونمیم گذارم،یبهش احترام م یعنوان پسردوست خانوادگ به
 تونمیخوشاابخت کنه، اما من به عنوان همساارنم تونهیرو م یکه هردختر هیراه
 .نگرفتند. یحرف روجد نکهیمثل ا یبه خودشونم گفتم ول رمش،یبپذ

مهتاب دوخت وبا نگاهش به  ینگاهش روبه چشااما دیمهتاب حم یحرفا با
 ..کنمیبازم تالشم رو م شمینم میها تسل یزود نیمهتاب فهموند که به ا

کامل بلند شااد وبا خشاام روبه مهتاب  تیوقت مرجان خانوم با عصاابان نیدرا
 گفت :

پساارمن کم خاطرخواه داره ،  یکه نخواه، نوبرش رو آورده، فکرکرد یخواینم
ست م لیتوفام سرود ستند ما لب ترکن شکنند،یهمه براش   یول میفقط منتظره

سرمون  نهیا رادشیا شق پ شده، ما هم به احترام ع شق تو سته وعا که دل به توب
ست نجایا  دیمح دوارمی. اممیشیمزاحمتون نم گهیلحظه به بعد د نیاما ازا م،یه
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شق روبرا هم نیهم ا شافرا شهیع س دیموش کنه.. ه ک دیکن دایروپ یشما هم ک
 ..دیروتجربه کن یعشق و عاشق دیعاشقش بش

نا دیمادرحم تاق ب ی هیبا ک با  رونیمحکم آخرش ازا تاب هم  مادرمه رفت و
س ادیز یعذرخواه شد..   ییودا دیخان هم به اتفاق وح امکیبه دنبالش روانه 

بودند زن  سااتادهیا گهیهمد یومهتاب رودررو دیشاادند.. فقط حم یزراهیپرو
به  تکه داشاا دیرو شاان دیحم یبه آشااپزخونه رفت اما ازهمون جا صاادا ییدا

 : گفتیمهتاب م
 تیاربه خواسااتگ گهیکه د دیپدرومادرم رو قانع کن دیحرفا تونساات نیبا ا دیشااا

ارم دوسااتت د یلیمهتاب من خ یفراموش کن یتونینم یاما منو به راحت اند،ین
 مطمان باش.. ارمیتا به دستت ب مونمیعشقت م یوتا آخرش پا

فا دیحم فت آت ییبا حر به فکرفروبرد  شیکه زد ور تاب زد واورا  جان مه به 
خدا رویعشااق اوروح انیجساااارو اون درب تا  نیا ایزده کرده بود،  دو

بود مقابلش وچشاام  سااتادهیرودرروش ا دیبرادرچقدرباهم فرق داشااتند. حم
 ادببا عشق فرارکرده بود ودرناکجا آ نیام زده بود،اما ادیدرچشم اوعشقش روفر

شن دیناپد سش روبند آورده بود.  دنیشده بود.  سوند خانوم نف سمش بدون پ ا
 زده کرده بود.. رویروح ییزن دا یاعتماد به نفس اومهتاب وحت

گاه شاا یوقت تاب ن جه  ییزن دا طونیمه قاب  دیخودش د یرو متو باره ن دو
 د گفت :وخشم به خودش گرفت وبلن یخونسرد

 مردک مزخرف... یوبرو تا خسته بش اینقدربیا
شن ییودا دیآخرمهتاب رو وح ی جمله شدند  که  دند،یکه هم زمان با هم وارد 

 به خروش اومد وداد زد : یحساب دیوح
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 ید دهنخواهرب نی؟ من ازداشتن چن یبهترحرف بزن یتونستیرو ببند، نم دهنت
 ..کشمیخجالت م

 گفت : یبا ناراحت مهتاب
شون کردم ؟ خودو گفت یاحترام یگفتم ؟ چه ب یچ مگه  هرموقع اومدند یبه
به  یساحسا چیه کارکنمیتلخه چ قتیحق شهیروبهشون بگو ، بله هم قتیحق

 کنم ؟ یرو به شما حال نیا یاون ندارم، چطور
 خانوم گفت : هما

سر ینطوریاما ا ،یاهانت نکرد دونمیم ست یجواب رد داد عیکه  . نبود یکاردر
 یگفتیم ،یدادیبه خرج م اسااتیساا دیبا م،یروخورد گهیما نون ونمک همد

که  میگفتیم یزیچ هیو میکردی. با هم مشورو مدمیبعد جواب م کنمیفکرامو م
 نرند.. نجایازا یبا ناراحت
 گفت : مهتاب
ت بعد چند وق نم،یخانواده روبب نیا خوامینم گهیبهترشاااد، د ینطوریا اتفاقا

 ..کنندیم زروفراموشیمه چه
 گفت : تیبا عصبان دیخواهرش روشن یکه حرفا دیوح

مان تنده ومط یلیپسااره خ نیا شیآت کنند،یفراموش م یزود نیبه ا یفکرکرد
ستم که به ا سل یزود نیه شه بازاون راه  یشه،حتینم میت اگه مادرش مانعش ب

 ..رهیخودش روم
 قدم جلوتررفت وادامه داد : هی دیوح

 ؟ یکنی؟ چرا با ازدواج مخالفت م هی؟ حرف حسابت چ هیدردو چ تواصال
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 هیچ دیمنظور وح دونساااتیادامه بده، چون م دینگذاشااات وح ییباردا نیا
 یقرارداره.. برا یتیومهتاب االن در چه موقع

 گفت : دیروبه وح نیهم
 کنه.. زروحلیبحش روتمومش کن، بذارزمان همه چ نیا د،یکن وح بس
 دست بردارنبود وگفت : دیوح اما
قانع   یتوضاا هی دیمخالفت اون روبدونم، با لیدل دی.. االن وقتشااه، باییدا نه

 برام داشته باشه.. یکننده ا
 گفت : دیروبه وح تیبا عصبان مهتاب

س چی؟ گفتم که ه یحرفاموقبول ندار یبراچ سا س یاح  یبهش ندارم. تواگه ک
 باهاش یکنیقبول م ،یرودوست نداشته باش

 ؟ یکن ازدواج
 زد : ادیفر دیوح
ست ی؟ توازازدواج فرار هیمنظورمن چ یدونیتوخوب م اما شه  دیچه حم ،یه با

 براو اوفتاده ؟؟ یمهتاب چه اتفاق ،یا گهید یچه کس
به  دهیکه منظورش رو خوب فهم دیوح یبعد ازحرفا مهتاب بود، هاج وواج 

ونگاهش سرشارازاندوه شد.  یصورتش جار یکرد. اشک به پهنا یهمه نگاه
ستیم بود.. ناگهان تمام اندوهش  رکردهیگ شیصدا درگلو یبزنه ول ادیفر خوا

آنها که  یروبه همه  کردیبه خشاام شااد وهمانطورکه اشااکاشااوپاک م لیتبد
 منتظرجواب اون بودند وگفت :

 یفاقمن ات یبرا یاون شب لعنت دیکنیم الی؟ خ دیمن فکربد کرد چطوردرمورد
 یعنی ؟ دیاعتماد هساات یمن ب نقدربهیا یعنی زارشاادم،یاوفتاده ؟ که ازازدواج ب



wWw.Roman4u.iR  88 

 

شما به خاطر  یکه بهتون گفتم اون نامردا حت دیباورنکرد ست نزدند ؟  به من د
 بهم رم،یبگ میام تصاام ندهیخودم برا آ خوامیرودوسااات ندارم وم دیحم نکهیا

. دیودر موردم قضاااوو کن دیفکرکن دی..باشااه هرطوردوساات داردیزنیتهمت م
 گهیهستم وهرگزبه خانوادم دروغ نگفتم. د دیخدا روسف شیکه پ دونمیخودم م

 ...کندیفکرم یدر موردم چ ستیبرام مهم ن
 اون رودرآغوش گرفت وگفت : مادرش

ماد دار زمیعز به تواعت هامیفقط نگران توهساات م،یما  فاق مده شیپ ی. ات  او
 م،یکه اشااتباه کرد دونمیم میکن یمارووادارکرده که درمورد اون اتفاق کنجکاو

فاق ات انفرازاونیک یکه خانواده  میموضااوع هساات نینگران ا میزنیم یاگه حرف
که  سااتین یپساار دیبد بکنند. چون حم یدرموردو فکرا ترساامیخبردارند وم

 یازدخترا آرزودارند جا یلیتمومه که خ زیبشه بهش جواب رد داد، اون همه چ
 توباشند..

 اومد واشکاشو پاک کرد وگفت : رونیازآغوش مادرش ب مهتاب
سربد من شم بهتره فردا به مرجان  تونمیاما من نم ه،ینگفتم پ شته با ستش دا دو

تا  یپزشااک قانون ادیمهتاب حاضااره باهاش ب دیوبهش بگ دیخانوم زنگ بزن
شا شویپاکدامن شه که د یلکه  نیا دیبه همه ثابت کنه،   گهیننگ ازدامنم پاک ب

 بد نکنند... یخانواده ام درموردم فکرا یحت
تاب ها هیآخرش گر یبا حرفا مه تادرتن ناه آورد،  تاقش پ به ا نان  ل د کی ییک

 : زد وگفت دیوح یشونه  یرو زیپرو ییمهتاب رفت دا یکنه.وقت هیرگریس
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ند ند ی.. خواهرو روحساااابییدا یرفت ت  یچطور نیرکن وبببروفک ،یرنجو
 ..یاریازدلش درب شهیم

 با خودش گفت : کردیم هیهمانطور که گر مهتاب
شه، چطور یبه خاطردروغ ینیکه بب ییکجا نیام دارم  یکه گفتم تا رازتوفاش ن

.. شهیتموم م میازدست دادن پاکدامن متیکه داره به ق یدروغ دم،یتقاا پس م
 رورویرو ز زیهمه چ یتونیکه چطوردرعرض چند روزم یخراب بشاا ایدن یا

 یک من به ایخداآدما رو عوض کنه.  یجا تونهیم ری. چطورتقدیو به باد بد یکن
خدا یدل بسااتم وک با ا کاریتوبگوچ ایبهم دل بسااات.  قد نیکنم   ،یعنترلیت

با ا نارب نیتوبگو مت.. هرگزنم یهرگزنم نی.. امامیدرد چطور ک  یبخشاا
 بخشمت..

ست وزندگ یآدم مگرنه شق زنده ا ض کنهیم یبا ع ش یها معن یپس چرا بع ق ع
 نیکه ا دونسااتمیاون رو تصاااحب کنند.. چه م خواندیبه زورم ای فهمند،یرو نم

شبخت شق وخو سادگ یع شدن  یکه درانتظارش بودم، به  شمع  کیخاموش 
باق نشیوفقط داغ ساانگ رهیم نیازب که دسااات مونهیم یرودلم  ما چه کنم  .. ا

 ...ارهیوهرآنچه که درتوان داره به سرما م رومندترهیرنیتقد
 هفتم فصل

شب م یماه دو شت، دو ماه یاز آن  شا یکه پر از اتفاقها یگذ  یبرا ندیناخو
تا جا کاریمدو ب نیا دیبود. حم دیمهتاب و حم ن امکا شیکه برا یینبود و 

 .کردیدر حضور مهتاب درخواستش را تکرار م ای یتلفن ایداشت با اس ام اس، 
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صرار ورز نیدر ا نقدریا او ضحکه  یکه کفر مهتاب را در آورد که حت دیکار ا م
شده بود. برا ی ستانش  ست دو شد و در  گرید نیهم ید از  یکیصبرش تمام 
 .ندکیم تیکرد که اگر دفعه بعد مزاحمش بشه از اون شکا دیاو را تهد دارهاید

ناه اتاقش پ یو به گوشااه  دیبار پا پس کشاا نیمحکم مهتاب ا دیبا تهد دیحم
ضربه ا شدن از طرف مهتاب  محکم خورده بود که غرورش  یآورد. او از طرد 

 دار کرده بود. حهیرا جر
 یگداخته  ی نهیدرد و عذاب را از ساا ،یناله ا ای یادیآرزو داشاات تا با فر او

ستانه  نیسهمگ یسرگشتگ نیپاک کند و خود را از ا شیخو نونش ج یکه به آ
را که در دلش برپا بود خاموش  یآتش هولناک یکشاااند برهاند و زبانه ها یم

 سازد.
ست بکند و هرچه ب یکار چیه یادیز یروزها یط اما شت  یم شترینتوان گذ

 ت.رف یو فراتر از حد تصور جلو م شدیم شتریعشقش نسبت به مهتاب ب
از حد نگران کرده بود  شیوو او، پدر و مادرش را بو سااک دیحم یریگ گوشااه

با  نی. امدیخبر بدهد و از او راه چاره بجو نیکه مرجان خانم مجبور شااد به ام
 عشق برادرش میکه مهتاب تسل دیمادرش خوشحال شد و فهم یحرفها دنیشن

شده و به ن از کار درآمده و  ستشده بود که باالخره ترفند او در ادآوریهم  ماین
 .شودیخودش مالک قلب مهتاب م یبه زود

شه ها یبعد از هفته ا اما او را برهم زد. مادرش به او گفته  یتلفن مادر، تمام نق
آنها گفته که  یندارد و دکتر خانوادگ یحال خوب یاز نظر روح دیبود که حم
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و را ا رسااتانمایدر ب شااوندیکرد، وگرنه مجبور م دایاو پ یبرا یراه نجات دیبا
 کنند. یبستر

 یگفته بود که قصاااد دارد برود و به دسااات و پا یو زار هیگر انیدر م مادرش
اع را اوض نیام یشود. وقت یازدواج راض نیو از او بخواهد که به ا فتدیمهتاب ب
ر دل ماد یتساال یمادر را نتوانسااته بود تحمل کند، برا یها هیو گر دیخراب د

 کند. یکند که او را راض یم یزند و سع یرف مگفت که خودش با مهتاب ح
 یبتواند کار نیام دیشااد که شااا دواریمرجان خانم آرام گرفت و ام نیهم یبرا
ست و به پا یبرا شک ش انیبرادرش بکند. بعد از تلفن مادر، در خودش  قش ع
ست  یخود م یخوشابخت ی رهیاز زنج ی. او مهتاب را حلقه ادیشایاند یم دان

 نداشت ییعنام گریاو د ینداشت و مبارزه برا ییاما مهتاب در سرنوشت او جا
 گرفت. یقرار م تیخانواده اش در اولو شهیچون هم
مهتاب را گرفت،  یبود شااماره  یرا پاک کرد و به هر جان کند شیاشااکها

ستان نیام یشماره  یمهتاب وقت شناخت با د ش یرا   زیم یرا از رو یلرزان گو
 اشت.برد

ا ر یجدا شده بود. دکمه را زد و گوش نیزنگ بعد آن روز بود که از ام نیاول نیا
که او را به  نیام یوقت صاادا نیبه گوشااش چسااباند و فقط سااکوو کرد، در ا

 بود که اندامش اصابت کرد. یمثل صاعقه ا زدیاسم صدا م
 باهاو کار دارم. نیمنم ام ،یمهتاب خودو هست الو

شد و  یتا لحظه ا مهتاب ست جوابش را بدهد اما باالخره قفل زبانش باز  نتوان
 آرام گفت: خودم هستم. یلیخ
 مهتاب خوشحال شد و گفت: یصدا دنیبعد از شن نیام
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 باهاو حرف بزنم. دیاما با یازم متنفر دانمیم ،یممنون که قطع نکرد یلیخ
 آرام گفت: یلیخ مهتاب

 یخوایم یچ گهید ،یرو فنا کرد میمونده، حاال که زندگ یهم باق یحرف مگه
 ؟یبگ
 گفت: نیام

. مادرم گفت که چه یخوشاابخت شااو یتوان یتو م یمن فنا شااد ول یزندگ
شق تو ب یلیخ دیافتاده، حم یاتفاق ست داره و به خاطر ع م شده، مادر ماریدو

از خواب و  کنه،یغم ب*غ*ل م یو زانو ندینشاا یم یگوشااه ا شااهیهم گهیم
 اواهو ب نهیتو رو بب ادیب خواسااتی. مادرم مرهیساارکار نم یخوراک افتاده، حت

ست وپا یگفت م یحرف بزنه، حت سر فتمیمهتاب ب یخوام به د شق پ م رو و ع
صحبت کنم، تو رو  ییازش گدا ستم که باهاو  صت خوا کنم اما من ازش فر

سته است، نگذار خانواده از دست بره، جان پدر و مادر به او ب دیخدا نگذار حم
 نیهرگز ازو ا یشاایخوشاابخت نم دیبا حم دونسااتمیمان از هم بپاشااد. اگه م

که برادرم بهتر از من م یدرخواسااات رو نم باور کن  ما  نهیکردم ا تو رو  تو
 اون عشق دیبکن، منو فراموش کن و از حم یکار هیخوشبخت کنه، تو رو خدا 

ستیاز من م یرو طلب کن که زمان ش شتریکه برادرم ب دانمیم ،یخوا ق از من عا
 توست.
سرتاپا نفرو شده بود و داشت کنترلش را  دیرا شن دیحم یحرفها یوقت مهتاب

 یرا کس ادشیفر یرا محکم بهم فشار داد که صدا شیدندانها داد،یاز دست م
 بود گفت: ینشنود، باالخره با هر جان کندن
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به  یا برار قتیاالن برم و تمام حق نینکن که هم یکار خانواده او بگم، من 
شق دروغ  خراب زیسوال رفته، پس نگذار همه چ ریز میتو پاکدامن نیخاطر ع

 ینداره. هرکساا یارتباط چیخرابه به من ه شیروح ای ضااهیمر دیبشااه. اگه حم
 .مکنیفکر نم دواجبه از گهیمردا متنفرم و د یمساول اعمال خودشه. من از همه 

 گفت: نیام
 یم م،یرو گفته بود قتیاگه حق یکنیخودخواه نباش، تو فکر م نقدریا مهتاب
به فکر خودو و میبا هم ازدواج کن میتونساات خدا منو فراموش کن و  . تو رو 

 .یکنیباش، مطمان باش ضرر نم دیحم
 گفت: تیبا عصبان مهتاب

 نهیا یابر میرا بگو قتیهسااتم که حق نیاگه من به دنبال ا ؟یفکر کرد یچ تو
 گهیتو د نی. امارمیدوباره تو رو بدساات ب نکهیدفاع کنم، نه ا تمیثیز آبرو حکه ا

 نیبا ا . تویفکرش رو بکن شهیازو متنفرم که نم نقدریا ،یمن وجود ندار یبرا
 ؟یدیفهم ،یوجود من کشت یرو تو یکارو عشق و زندگ

 گفت: نیام
خدا حم شااتریب کنمیم خواهش به  نهیبهتر از من م دیفکر کن،  تو رو  تو

شبخت کنه، بب ست داره که به خاطر جواب رد تو ب نیخو ده، ش ماریچقدر دو
جذب شااو، من  دیبه طرف عشااق حم یرو درک کن، حاال که ازم متنفر نیا

 عشق تو نبودم. قیها رو براو آرزو دارم. من ال نیبهتر
 تر گفت: یبار عصبان نیا مهتاب

بهم زنگ  هگید ،ینکن فیتکل نییمن تع یو برا یبهتره به فکر خودو باشاا تو
 نزن.
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صدا در آمد اما  نیتلفن را قطع کرد اما چند شیاز حرفها بعد باز زنگ تلفن به 
صورتش را درون بالش  یمهتاب بها  نداد و در آخر تلفن خود را خاموش کرد. 

 را شروع کرد. یسخت ی هیفرو کرد و گر
و  خوشحال شد د،یرا شن نیصدا ام یکرده بود، وقت یمعامله ا نیچن ریتقد چرا

 کیبهش تبر خوادیمقاومت کرده، م دیکرد چون در مقابل اصاارار حم یفکر م
مثل آب  نیساارد ام یکنه که به انتظارش بماند. اما حرفها دوارشیبگه و ام

 کرده بود. مدو خون را در عروقش منج دیبود که وجودش را به سرما کش یخی
 یتاو بود و برهو نکیو اعتمادش، کال افتاده و از دست رفته بود و ا دیام ی وهیم

 .ییو تنها دیاز ترد
که  دیسپرد، شا یعشق را به خاک م نیا دیعشق نداشت، با نیبه ا یدیام گهید

 دیفرسااتاد اما حس تنفر از حم یفراموش شاادگان م اریخاک او را به د یساارد
 زد. یبود که در وجود سردش سو سو م یجرقه ا

مادر از حال و روز خانواده  یهم گذشت و مهتاب فقط به واسطه  گریماه د کی
که  بود یتر شااده بود و مهتاب کساا میوخ دی. حال حمشاادیباخبر م انفریک ی
موضااوع بگذرد. عذاب وجدان گرفته بود و  نیاعتنا از کنار ا یتوانساات ب ینم

 .کردیآشفته م شتریخانواده اش او را ب یها هیحرف ها و کنا
 رو به خواهرش گفته بود: دیشد و وح دیشام حرف از حم زیشب سر م کی

 یو به فکر عشااق یکنیم ینفر باز هی یبا زندگ یکه دار یچقدر خودخواه تو
 یدخترا و پساارا با عشااق ازدواج م ی. مگه همه سااتیکه در وجودو ن یهساات
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له  ند، مسااا به هم م یمهم یکن فرهنگ و خانواده و  رسااونه،یکه دو نفر رو 
 .رهت یکه ماندن ادیباشد عشق هم بعد ازدواج بدست م نهایتفاهمه، اگر ا

 اما دینداشاات که بگو یگفت و مهتاب در مقابل او حرف یدرساات م برادرش
س شت. آنها نم یک ستند که ام یاز عمق فاجعه خبر ندا ست  نیدان شق از د ع
 ورنطیاساات که حاال ا دیحم لشیاتفاقاو دل نیا یمهتاب بوده و همه  یرفته 

 کرده است. دایطرفدار پ
ام کرد، حس انتق یفکر م دیحم شاانهادیبود که مهتاب داشاات به پ یوقت چتد

خورد و  یکه شااکساات م یوقت یدرون او را به تالطم انداخته بود. هر انسااان
ضاع براش قابل تحمل ن شو از  یاز هر راه خواهدیدلش م ست،یاو شده انتقام

 یبرا رواوضاااع  یجور هیو  ردیکه ضااربه را وارد کرده بگ یاز کساا ای یزندگ
 خودش قابل تحمل کنه.

د که مانده بو یباق شینبود، فقط دو راه برا یقانون م*س*تثن نیهم از ا مهتاب
ند از ام قام بگ نیبتوا باق نکهیا یکی. ردیانت ند و ز یبر عهد خود  ما به  دایب ها  ب

مهم  شیآمد برا یم دیکه ساار حم ییو خانواده اش ندهد، حاال هر بال دیحم
تقام ان یدور بماند و ضربه  آنها یاز خانواده  شهیهم یبرا قیطر نینبود، تا به ا

 یرحم ینبود، اون آدم ب یامر راضاا نیرا هم زده باشااد اما ته قلب مهتاب به ا
ه ب الیخ یبرساااند و بعد ساارخوش و ب بینبود که بخواهد به هم نوع خود آساا

 برسد. شیزندگ
س راه را انتخاب کند. پ نیتوانست ا یو نم دیترسیپشت سرش م نیآه و نفر زا

ست حم یعنیکرد.  یم دایپ یراه حل ،یا شهیراه دوم اند یبرا دیبا را  دیدرخوا
 لحظه به لحظه دنیبا د نیکه ام دیورز یعشق م دیکرد و چنان به حم یقبول م
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 یمن یبه کساا یبیآسااراه بهتر بود، هم  نیآنها عذاب بکشااد، ا یخوشاابخت ی
و گذشاات و  یبه مقام مهربان یو ساانگ دل یو هم از مقام خودخواه دیرساا

شق، ارتقا پ سط خودش قربان نی. اما اکردیم دایع شال نیا یو  شد،یم یمقام پو
ت توانس یکند؟ نم یتوانست به دلخواهش زندگ یخودش مهم نبود؟ نم یعنی

ام بود، همش انتق نموندهبراش  یعشق گهیتوانست چون د یعاشق باشد؟ نه نم
 را درون او کشته بود. یکه روح زندگ یبود، انتقام از کس

رفت گ میکه تصم یشب نیموضوع فکر کرد و در آخر نیبه ا یچند روز مهتاب
جواب مثبت  دیهمه را معلوم کند، قانع شاااد که به درخواسااات حم فیتکل

از  نیکه ام دیشاایاند یفکر نکرد، فقط به اون لحظه م گرید زیچ چیبدهد. به ه
 زیم صب  که سر نیهم یاول را به او بزند، برا یاو باخبر شود و ضربه  میتصم

 صبحانه بود به مادرش گفت:
س جهینت نیفکر کردم و به ا یلیمدو خ نیدر ا مادر را  دیحم شنهادیکه پ دمیر

 قبول کنم.
لبخند  دیناباورانه بهش چشاام دوخته بود، مهتاب که تعجب مادر را د مادرش

 زد و گفت: یروح یب
گه چ هیچ خدا ا یم جد ینطوریگفتم؟ تورو  که  باور کن  گام نکن،   نیا ین

 رو گرفتم. میتصم
 به خودش مسلط شده بود گفت: یخانم که کم هما

 ؟ینخورده، تب ندار ییکه حالت خوبه؟ سرو به جا یمطمان تو
 زد و گفت: یلبخند مهتاب
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 میتصاام نیخورده، نه تب دارم، دارم با شااما در مورد مهمتر ییساارم به جا نه
 ازدواج کنم. دیخوام با حم یم زنم،یحرف م میزندگ
 خانم گفت: هما
شوخ یازدواج و زندگ زمیعز شترک   یفتگیم شیتا چند ماه پ ست،یبردار ن یم
 متیتصم هویشده که  یحاال چ ،یستیعاشقش ن ،یندار دیبه حم یحس چیه

 هنطوریکه اگه ا یعذاب وجدان گرفت دیحم یماریعوض شااد؟ نکنه به خاطر ب
 .یرو نابود کن تیسرخود زندگ دمیبهت اجازه نم

 گفت: مهتاب
 دیحم دمیعذاب وجدان نگرفتم، حاال فهم دیبا شااماسااات، اما باور کن حق

ستم که به خاطر  شده چقدر براش مهم ه ستم داره و االن بهم ثابت  چقدر دو
 شده. ماریمن ب
 خانم گفت: هما

س شهیهم ستم،یخبر ن یب که  هشینم لیدل نیاما ا دمیزندگ زدم و حالش رو پر
 .هیعمر زندگ کی یمساله  ،یگدار به آب بزن یتو ب

 گفت: مهتاب
که دارم بهش  شاهیم یرو نگرفتم، چند ماه میتصام نیمادر، منم االن ا دانمیم

 میکه عاقالنه تصاام دیمطمان باشاا د،ی. تورو خدا نگران من نباشااکنمیفکر م
اش کننده، حرف ادویبه عنوان ع نمشیبرم خونه آنها که بب خوامیگرفتم. االن م

 گرفتم. یمیرو بشنوم، اگه هنوز سر حرفش هست بهش بگم که چه تصم
 با تعجب گفت: مادرش
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. اگه میمشااورو بکن تییصاابر کن با برادر و دا ؟یعجله دار نقدریا یچ یبرا
باره ب م،یزنیکردند زنگ مقبول   یرفتن تو آنجا صااورو خوشاا نجا،یا ندیایدو
 نداره.

صم مهتاب ش دیگرفته بود تا ظهر حرفش را به حم میکه ت ک برساند، تا دوباره 
 فت:گ شد،یرفتن م ینکند. همان طور که داشت آماده  دایبه دلش راه پ دیو ترد

شورو، ترد خوامیمادر نم نه سر دو راه دایبهم راه پ دیدوباره با م ارم قر یکند و 
 گردم. یو زود بر م رمیعجله کرد، من م دیبا ریبدهد، تو کار خ

تنها  ادشیز یرساااند و مادر را با اعتراضااها اطیبا عجله خود را به ح مهتاب
 دیدرنگ کند که باز نظرش عوض بشااه. با یخواساات لحظه ا یگذاشاات. نم

شق ام دیبا د،یرس یتا به آرامش م کردیکار را م نیا رد و سپ یرا به خاک م نیع
با  دیحم شقگذشت زمان و ع دیکرد. شا یقلبش دفن م یایزوا نیتر قیدر عم

 ای. آکردیرا از خاطرش پاک م زیآورد و همه چ یم یو فراموشاا یخود، ساارد
 خواهد آمد؟ یروز نیهرگز چن

 مرجان یرو در رو یشد، وقت یو راه دیخر ییبایدسته گل رز قرمز ز هیراه  سر
 خانم قرار گرفت گفت:

 آمدم. دیآقا حم دنید یبرا سالم،
 به او و دسته گل نگاه کرد و گفت: دیخانم با ترد مرجان

مد ادویع یبرا اگه لش و حا نهیخوام پساارم تو رو بب ی. نمیبهتره برگرد ،یآ
 بدتر بشه.

 زد و گفت: یلبخند محزون مهتاب
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 خوام باهاش صحبت کنم. یهم م نمش،یآمدم بب هم
 :دیکرد و پرس زیخانم چشماش رو ر مرجان

 یحرف اول و آخرو رو زد گهیتو که د ؟یصحبت کن یخوایم یمورد چ در
 انداخت و گفت: نییسرش را پا مهتاب

کردم  فکر یلیچند ماه خ نی. ادیکردم، منو ببخش دتونیکه آن شب ناام دونمیم
 با پسرتون ازدواج کنم. دیدیجازه مکه اگه ا دمیرس جهینت نیو به ا

 کرد و گفت: یعصب یخانم خنده  مرجان
 دایشااده که احساااس پ یحاال چ ؟ینداشاات دیبه حم یاحساااساا چیکه ه تو

 ؟یکرد
خود را  یخونساارد یمرجان خانم به مانند خنجر به قلبش فرو رفت ول حرف

 حفظ کرد و گفت:
ش دیتون ینم یعذرخواه چیبا ه دونمیم ص هی کنمیخواهش م د،یمنو ببخ ت فر
ت صااحب دیبا آقا حم شااهیهم یبرا کباری خوامیازتون اجازه م د،یبهم بد گهید

 که ناراحتش نکنم. دمیکنم. بهتون قول م
صدا نیا در سر مهتاب آمد، که مهتاب را وادار کرد به  دیحم یوقت  شت  از پ

 آمد گفت: یم نییطرف صدا برگردد، همان طور که از پله ها پا
 کند؟یچکار م نجایخانم ا نیافتاده؟ ا یشده؟ اتفاق یچ درما

 رویمهتاب را ح نقدریاز حدش، ا شیب یو الغر دیحم ی دهیرنگ پر ی چهره
 درنقیاو ا یعنیبزند.  یحرف دیآخر حم ی هیزده کرد که نتوانساات در مورد کنا

 حال و روز افتاده؟ نیمهم بوده که به ا شیبرا
 با اعتراض به طرف پسرش رفت و گفت: مادرش
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 دیبا ،یمدآ مارستانیتو تازه دو روزه از ب ؟یایب رونیگفته تو از رختخواب ب یک
 .یاستراحت کن

ستانیب دنیشن شمانش  یبغض را در گلو مار شک را از چ ست و ا شک مهتاب 
به طرف حم یجار پاک م شیرفت و همان طور که اشااکها دیکرد.   کردیرا 

 تت،ادیوگرنه حتما آمده بودم ع ،یبود مارسااتانیب دونسااتمیگفت: سااالم، نم
 نگرانت بودم. شهیهم دیحاال حالتون چطوره؟ باور کن

از او  یسااخت یشااده بود، ضااربه  رهیپر از عشااق به او خ یهنوز با نگاه دیحم
خاکسااترش داشاات شااعله ور  ریدوباره آتش ز دنشیخورده بود اما حاال با د

قدم شااد و با  شیرفت جواب مهتاب را بدهد که مرجان خانم پ دی. حمشاادیم
 به مهتاب نگاه کرد و گفت: ظیغ

. دیکن ییو از ما دلجو مارستانیب یایب یبهتون نگفتم که مجبور نش مخصوصا
 ؟یدیبراش د یحاال که پسرم بهتر شده، دوباره چه خواب نجا؟یا یچرا آمد
 یجواب مرجان خانم را بدهد، برا عیتوانست سر ینم دیدر مقابل حم مهتاب

 من من کنان گفت: نیهم
 صحبت کنم. دیبا آقا حم دیاجازه بد خوامیمزاحم شدم که م نیا یبرا فقط

 خانم گفت: مرجان
 ؟یخودو رو از عذاب وجدان راحت کن یخوایم ه؟یچ

 بود گفت: نییسرش پا نیهمان طور که شرمگ مهتاب
 بگم. دیمطلب مهم رو به آقا حم هیبطلبم و  تیحالل خوامیم
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 ییرایاو را به طرف پذ دیآنها را تنها گذاشااات و حم یخانم با ناراحت مرجان
 دعوو کرد.

 گفت: دیحم نیهم ینزده بود، برا یگذشت و هنوز مهتاب حرف یقیدقا
شاانوم. هرچند که به  یبگو م ؟یبا من حرف دار یمگه نگفت ؟یسااااکت چرا

به خاطر دلم ا یدختر تهران، حال خوب نیباتریخاطر لطف ز  نجامیندارم اما 
 که حرفاتو بشنوم.

چشاام دوخت.  دیپر از اشااک و گ*ن*ا*هکارانه به حم یبا چشاامان مهتاب
ته دلش لرز دیو محبت را د یمهتاب مهربان یاشااکها انیدر م دیحم . دیو 

 توانم فراموشش کنم. یهنوز دوستش دارم، نم ایخدا
 گفت: وقت مهتاب نیا در
ا غم او ام لینه دل یباش یاز غم کس یکن قسمت یگفت، سع یمادرم م شهیهم

ص نیمن ا شن حتین شدم. ا لیگرفتم و دل دهیمادرم را ن شما  مدو مدام  نیغم 
جدان  فت و خ یام رو م قهیعذاب و خت ساارزنشاام م یلیگر کرد.  یساا

 ییمنو به خاطر تمام رنجها د،یشما حساس و شکننده هست نقدریا دونستمینم
ش هک ش دیدیک ساو ا یبه همه  د،یببخ شت رو برا نیمقد  یشما نم یسرنو

 خواستم.
 یکه برا یاز جاش بلند شاااد و به پشااات پنجره رفت و بعد از لحظات دیحم

 ساعت گذشت گفت: هیمهتاب 
از شااما به دل ندارم. مگه  یا نهیمن ک د،ینگران بخشااش من باشاا سااتین الزم

شق ا شوقه کعا سود یلیسوزه که خ یاما هنوزم دلم م ره؟یگیبه دل م نهیز مع ه آ
 ازو انتظار نداشتم. ،یرها کرد یکس یو ب یدلتنگ یکوچه ها یمنو تو
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 گفت: یبا آشفتگ مهتاب
شتباه بزرگ دونمیم شدم اما از عمد ا یکه ا  دیکار رو نکردم. باور کن نیمرتکب 

 ازدواج رو نداشتم، قصدم آزار شما نبود. یآمادگ
 دستانش را تکان داد و گفت: دیحم

 ریحرفام شما رو عذاب بدم. من از شما دلگ نیبا ا خوامیمهتاب خانم، نم باشه
بزرگه و به  یشوخ هی یها گفتند زندگ یمن باشه. بعض ریتقد نیا دیشا ستم،ین
بزرگه اما  یشااوخ هی نیع یکه زندگ نهیجمله هم اعتماد دارند. منم باورم ا نیا

ض ستیها خنده دار ن یشوخ یکه همه  نهیبزرگتر ا قتیحق  نیاز ا یچون بع
 نیو ا یرنج گذاشاات، نه زندگ دیها آنقدر تلخ و زشااته که نامش را با یشااوخ

 ادامه بدم. میمن شده که دور از شما به زندگ بیرنج نص
 ردکیم یباز فشیبود و با بند ک نییهمان طور که شاارمنده ساارش پا مهتاب
 گفت:

س یشاد لیدل شهیمادرم منو پند داد که هم بازم سمت یک شاد یباش نه ق  یاز 
غمت بودم و آزارو  لیدرسااته که دل نجام،یکه من ا حتهینصاا نیهم یاش. برا

 یشاااد لیبار دل نیخوام ا یکه آمدم بهتون بگم م کنمیدادم اما االن اعتراف م
ه کنم البته اگ اجگرفتم با شااما ازدو میشااما باشاام، من فکرهام رو کردم، تصاام

 .دیخودتون بدون قیو من گ*ن*ا*هکار رو ال دیباش لیهنوز ما
شمان دیحم شم دوخت اما لحظات یبا چ بعد رنگ  یپر از تعجب به مهتاب چ

 تاسف گرفت و گفت:
 .یجبار کنار من بمونخوام تا آخر عمر به ا یخوام، نم یترحم رو نم نیا من
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 گفت: یبا دستپاچگ مهتاب
شتباه نکن نه، شت ا صال ترحم ن د،یبردا شما  نیا ست،یا صرار  شقه که با ا ع
س یمرد دمیرو گرفته، حاال فهم بانمیگر شده، ک شقم  هش ب تونمیکه م یکه عا
حال و روز  نیو به ا دیشااد ماریکنم، شااما به خاطر دوساات داشااتن من ب هیتک

 هیگه م باشم؟و عاشق شما ن نمیعشق و مهر رو بب نیا تونمیم یر. چطودیافتاد
 خواد؟یم ییزناشو یاز رابطه  یدختر چ

 شد و گفت: رهیبه او خ یبا چشمان مهربان دیحم
مدو  نیو فقط عشااقه؟ آخه چطور در ا سااتیباور کنم که حس ترحم ن یعنی

 ره؟یگیآدم رو م بانیگر یراحت نیمگه عشق به ا ؟یدیرس جهینت نیکم به ا
 مهربانانه گفت: مهتاب

قلب و روح و  یو همه  ردیگینگاه هم جون م هیبا  یخان، عشااق حت دیحم آره
که چقدر براتون مهم هسااتم و  دمیفهم ی. وقتکندیجان آدما را مال خودش م

 من وجود نداره. یبهتر از شما برا یکه کس دمیعشقتان بهم ثابت شد، فهم
فت گر دیوقت دسته گل را که هنوز در دستش بود را به طرف حم نیدر ا مهتاب

 و گفت:
 .دیدسته گل رز و چشمان پر از عشق و محبت منو باور کن نیا

عاشااقانه نگاهش کرد و گلها را گرفت، مهتاب بعد سااپردن گلها به او،  دیحم
 آخر گفت: یرفتن شد و در لحظه  یآماده 

بد ینم گه هنوز  کنمیفقط خواهش م دیبهتره فکر کن د،یخوام االن جواب  ا
س سبت به من دار یح ستم دار دین شته دو چون  دیبگذار شیپا پ د،یو مثل گذ
 . فعال خداحافظ.خوامیترحم رو نم نیمنم ا
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 صداش زد. دیکه حم رفتیم رونیداشت از اتاق ب مهتاب
 د؟یبا من ازدواج کن دیخانم حاظر مهتاب
 گفت: یبرگشت و با تأن مهتاب

صم نقدریا بهتره شورو کن د،یرینگ میزود ت رتان ماد دیشا د،یبا خانواده هم م
 اجازه را به شما ندهند. نیا

 گفت: دیحم
به فکر کردن ندارم. در مورد  یاجیو احت کنمیماه هاساات دارم به تو فکر م االن

کامال مطمانم هر تصاام با من ازدواج رمیبگ میخانواده ام  حاال   قبول دارند، 
 د؟یکنیم

 زد و گفت: ییبایلبخند ز مهتاب
شق به شت یهمان ع شما از اول به من دا سم م د،یکه  شما پ خورمیق  دونیکه با 

 بمانم. یعشق ببندم و تا آخر عمرم در کنار شما باق
 زد و گفت: یدر آن لحظه چشماش برق دیحم

ه ک یداشتم آن کس مانیاز آن من باشه و ا نهایوجود خواستم که بهتر یهمه  با
که  یبود نیو تو بهتر شااهیهاساات هرگز به متوسااط قانع نم نیبه دنبال بهتر

 .ریتاخ یاما با کم یمن شد بینص
 ربود و گفت: دیو دل از حم دیخند مهتاب

 گهیم، دنکن دوینا ام دوارمیتو سرنوشتت. ام امیب ،یممنون که قبول کرد یلیخ
 برم منتظرتون هستم. دیبا
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که  شاادیتنها گذاشاات، باورش نم یرا در بهت و ناباور دیرفت و حم مهتاب
تازه در او  یدیخوشااحال بود و ام یلیباالخره توانساات او را بدساات آورد، خ

ص نیبا ا ییجوانه زد. گو شخ شق   یساعت به کل کی نیاو در ظرف هم تیع
 هبقفس را  یدوباره متولد شااده اساات، درها کردیکرده بود، احساااس م رییتغ
ا اما مهتاب ب دیو منتظر فرصاات بود تا پر و بال بگشااا دید یخود باز م یرو

شمان یحال شک راه یخراب و چ شد، بغض در گلو مانده را در  یپر از ا خانه 
 یکرد، حال خوب هیتوانسااات گر یتا م یشااکسااات و مانند ابر بهار ابانیخ

صا وقت صو شت مخ شد اما برا یندا شماتت خانواده اش روبرو   مهم شکه با 
 گرفت. یو انتقامش را م دادیادامه م دینبود، راهش را انتخاب کرده بود، با

شمان همان سته بود  یا نهیو ک انیگر یشب مهتاب با چ ش که در عمق جانش ن
 فرستاد. ریام یمضمون برا نیبه ا یامکیپ

ثبت جواب م شیپ یکه از تو در دل داشتم، ساعت یا نهیتو و ک ی*به خاطر جفا
 یعذاب تو باعش شاااد دیشااا ،یدادم تا تو تا آخر عمر عذاب بکشاا دیبه حم

 را هم دوست داشته باشم* دیحم یروحم شود و بتوانم در طول زندگ
شت برا نیام ستش ن شدیخواب آماده م یدا شت حمام م مایو دو و  کردیهم دا

آمد، لرزش تلفن در کنار دسااتش باعش  یاز حمام م رونیآوازش تا ب یصاادا
شان از ا شد که تلفن شت که پ نیرا بردارد. عکس مهتاب ن ست امکیدا ، از او

کند،  یبود قالب ته کیرا خواند نزد امکیپ یرا باز کرد، وقت امکیپ یبا شاااد
تاب چن یباور نم باشاااد. برا یکار نیکرد مه کهیا یکرده  مطمان شااود و  ن

 ساارگرم یاحوال پرساا یماجرا را بفهمد به مادرش زنگ زد و به بهانه  قتیحق
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صدا شد. در  شبها یصحبت  شاد یمادرش برعکس  شته  نهفته  یادیز یگذ
 کرد و گفت: یا ژهیبود، مادرش اول تشکر و

و توافق ازدواجش را به ما گفت. ازو  د،یحم دنیغروب مهتاب اومده بود د دم
 آمد. یم دیچه به سر حم دونمیوگرنه نم یممنونم که باهاش صحبت کرد

 که بود بغضش را فرو داد و در جواب مادر گفت: یبه هرشکل نیام
 نیچن دیحم یماریبه خاطر ب ایاجبار نبوده؟  یکه از رو دیمطمان هساات شااما
 .دیند دیبه حم یواه دیام دینگرفته؟ تو رو خدا تا مطمان نشد یمیتصم

 گفت: مادرش
مهتاب  یاما حرفا دمیکشاا شیموضااوع رو پ نینگران نباش، مهم هم زمیعز نه

 دیو حم یبود نجایکاش ا یمطمانم کرد که واقعا به برادرو عالقه مند شااده. ا
 و در هم ماریب شیپ یبود که تا ساااعت یاو کساا شااهیباورو نم ،یدید یرو م

سته بوده اما االن تو سمانها پرواز م یشک شح نقدری. اکنهیآ سمتیکه م الهخو  ر
ش به حرفام گو گهید یول سااتیبراش خوب ن جانیسااکته کنه. بهش گفتم ه

 یرو م یشاانود نه کساا یرو م زیچ چیزده اساات که نه ه جانیه نقدریا ده،ینم
س ی. تو خودو رو آماده کن تا برانهیب شالله  .رانیا یایب یبرادرو بتون یعرو ان

 .مکنیم دایپ یو عال لعروس خوشگ هینوبت توست، خودم براو  دیبعد حم
 یکرد. رفت پشاات پنجره، شااهر تو یاز مادرش تشااکر کرد و خداحافظ نیام

مهتاب را خواند و با خود زمزمه کرد:  امیشااب گم شااده بود. دوباره پ یاهیساا
 یبیبه غر نیساارزم نیکه غربتم را در ا یامیرا خواندم، پ امتیپ زمیمهتاب عز

 مطلق کشاند.
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. کرد هیگذاشاات و از ته دل گر شااهیکلماو ساارش را به شاا نیاز گفتن ا بعد
 دیرا به آن حال و روز د نیام یآمده بود وقت رونیکه از حمام ب مایبعد ن یقیدقا

چون او هم لحظه به لحظه از حال و  دهیرس رانیاز ا یفکر کرد خبر بد د،یترس
 یاافتاده باشاااد بر دیحم یبرا یاتفاق دیباخبر بود، ترساا نیام یروز خانواده 

 رفت و گفت: نیبه طرف ام مهیسراس نیهم
 ده؟یرس یخبر رانیافتاده؟ از ا یشده؟ اتفاق یچ نیام
شکها نیام ست ن کرد،یرا پاک م شیهمان طور که ا داد و خود  مایتلفن را به د
 .ختیر یتخت نشست و دو زانو را ب*غ*ل کرد و همان طور اشک م یرو

 نگاه کرد و گفت: نیمهتاب را خواهد، ناباورانه به ام امیکه پ ماین
چقدر دوساات داره که  نیام نیکند، بب تتیاذ خواهدیم .....حتما مهتابحتما

به تو فکر م خوادی...... م خوادیداده، م امیبهت پ  نه،کیبهت بفهمونه که هنوز 
 مگه نه.... هیعال یلیخ نیا

 دوخت و گفت: مایچشمان قرمزش رو به ن نیام
ما ل ه،یعال یلیخ آره خاب کرد، حت باالخره برادرم رو انت تاب  رو  اقتشیمه

 نداشتم
 گفت: ماین

 کرده. ینخون، گفتم که باهاو شوخ اسی ی هیآ نقدریکن، ا بس
 شد و داد زد: یعصبان نیام
 مهتاب باهام یکنیکه فکر م یاحمق نقدریا یعنی ،یشااد وونهیامشااب د ه؟یچ

به بعد قلب مهتاب  نیرو گفت، از ا قتیکرده، به مادرم زنگ زدم حق یشااوخ
 ندارم. یحق چیمال برادرمه و من ه
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شکش دوباره جار نیبا گفتن ا نیام تخت ولو  یشد و خودش را رو یحرفها ا
 کرد.

 گفت: نهیحال و روز بب نیکه دوست نداشت دوستش را به ا ماین
سفم که مهتاب چن نیام صم نیمن متا شده،  ریگرفته اما باور کن هنوز د یمیت ن

خانواده او در م قتیو حق رانیا یبهتره بر با  گذار انیرو  حاال ام یب تا   دی. 
ده نشاا ریکار رو کرد. پس تا د نیکنه اما حاال ا یکار رو نم نیمهتاب ا یداشاات

 یکه چ یدیدور خودو کش بهاز انزوا  یوارید نجایا یآمد یبکن، از وقت یکار
 .ینکن جبرانش ک یو سع یاشتباه کرد تیزندگ یکجا نیبب ،یرو ثابت کن

 گفت: نیام
د که از دور شاه نهیتونم بکنم ا یکه م یشده، تنها کار رید زیواسه همه چ گهید

 شان باشم. یخوشبخت
 محکم گفت: یلیرو قانع کنه خ نیبا حرفاش ام کردیم یکه سع ماین
 دیحم یزندگ یو عشااقت رو فدا ی. زندگسااتین ریبه خدا د ن،یام سااتین رید

با چرا  سااات،یاون نبوده و ن یبدونه که مهتاب از اول لقمه  دینکن، برادرو 
 ؟یدفاع کن قتیاز حق یخواینم
 گفت: یبا آشفتگ نیام
شتباه م شه،یرو بگم باز مهتاب مال من م زیاگه همه چ یکن یفکر م تو  ،یکنیا

ضمن خانواده ام  گهیاز من نفرو داره که محاله د نقدریمهتاب ا منو بخواد. در 
پذ ینم ند ب باره حم رندیتوان با منه و دو به سااراشاا دیکه حق   یارمیب یبیرو 

 من نباشد. ریتقد بمهتا دیرو فراموش کنم شا زی. بهتره همه چندازندیب
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 را که تو دستش بود را پرو کرد طرف کمد و داد زد: یحوله ا یعصبان ماین
مال خودو بوده بجنگ یزیچ یبرا یخواینم چرا تاب  ؟یکه  گه مه باور کن ا

اهاو ب ،یاریتا به دساتش ب یکنیتالش م یو دوباره دار یشاد مانیبفهمه پشا
 رو بفهم. نیخانواده او رو قانع کنه، ا تونهیم یو حت کنهیم یهمکار

 گفت: مایرو به ن یرو نداشت به طور جد ماین یحرفا یکه حوصله  نیام
بشانوم. مهتاب  یزیخوام چ ینم گهیتموم شاده، د زیهمه چ گهید مایکن ن بس
. تو بهتره حد خودو رو دیقلبم کشاا یبه عشااق کهنه  یانیخبر خط پا نیبا ا

 .یمورد دخالت نکن نیدر ا گهیو د یبدون
 نبود و باز ادامه داد: ایکوتاه ب ماین اما
سو هی تو شق مهتاب هم ن قیال یکه حت ییتر رو همان بهتر که با براد ،یستیع

شبخت شاهد خو ش آنها و عذاب یازدواج کنه و تو از دور   یلحظه لحظه  دنیک
 فیرو براشاون تعر قتیو حق رمیگ ی. خودم با مادرو تماس میباشا تیزندگ

به خاطر تو اکنمیم دلم  ،یسااتینه تو برام مهم ن کنم،یکار رو م نی. فکر نکن 
ه چون تو، ب ییخواند به خاطر ترسااو یکه م سااوزهیاون دختر و برادرو م یبرا

سرانجام نم یلیازدواج تحم هیاجبار تن به ازدواج بدند.  سه،یبه   یتبعد از مد ر
بدون  ی. زندگندیب یصدمه م شهیاز هم شتریب دیو آن وقت حم کشهیبه طالق م

شتن  ست دا شق و دو فاجعه رو  نیا یخودم جلو هترهب ،یجیمرگ تدر یعنیع
 .رمیبگ
 گفت: مایرو به ن یعصبان نیام
ندگ ،یکن ینم یغلط نیهمچ تو به تو ه یز خانواده ام  باط چیخودم و   یارت

ت بار به نیآخر یبرا ماین نیبب ،یداغ تر از آش بشاا یکاسااه  خوادینداره. نم
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به وساا گمیم خانواده ام  گه  ماجرا چ ی لهیا مد، هرگز نم یزیتو از   یبفه
 بخشمت.

 آشفته و سردرگم گفت: ماین
 ،یماجرا خبر دار بفهمد که تو از یگذارم کساا ینم ر،یرو خدا جلوم رو نگ تو

 یکنیم ینقش باز ی. بعد هم تو طوریاطالع یب زیتو از همه چ گمیبه آنها م
 تو رو مقصر ندونه. یکه کس

 زد: ادیفر نیام
 کشمیخودم رو م یکار رو بکن نیتمامش کن، قسم به عشق مهتاب اگر ا گفتم

شند. به خدا بلوف نم شرم راحت ب سر راه بر م یتا همه از   یزنم، خودم رو از 
 کس به خاطر من عذاب نکشه. چیدارم تا ه

ست نیام دیکه تهد ماین پرد، س ندهیرا به آ زیکوتاه آمد و همه چ د،یفهم یرا به در
 بود. یدیهنوز ام دیشا رد،یازدواج رو بگ نیا یباعش بشه که جلو یاتفاق دیشا
ر از و مهتاب زودت دیو حم فتادینشااسااته بود، ن دشیبه ام مایاتفاق که ن نیا اما

مراساام  کیو مهتاب در  دیبا هم ازدواج کردند. حم دیآنچه تصااورش را بکن
مختلف  یهم با بهانه ها نیبخت شدند. ام یخانه  یآبرومند و پر عظمت راه

 رانیبه ا یاز آمدن به جشن آنها صرف نظر کرد و مادرش را قانع کرد که به زود
 خواهد آمد.

شق و دل دادگ نیا شد که ع  دیخود را در معرض د نیدروغ یبار مهتاب موفق ن
به آ وسیهنوز ما یول ردیاز اون انتقام بگ ینطوریقرار دهد و ا نیام  ندهینبود و 

 چشم دوخت.
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 هشتم فصل
و  نیام یبرا یمانیپر از رنج و پشاا یاز ازدواج آنها گذشاات، سااال یسااال کی

صه برا یشاد پر از یسال شق دیمهتاب، حم یو غ شت  یچنان ع به مهتاب دا
 نیکرد که ا یفکر م یلحظات یبرد. برا یم ایوقت ها مهتاب را به رو یکه گاه

شق را تو شق ایرو کیاو  یزندگ تیواقع یول ندیب یم ایرو یع پر  نبود. بلکه ع
 یا نهیو ک نیکه مهتاب کم کم نسبت به ام یداشت به طور تیواقع دیشور حم

از برادرش هم عاشااق تر بود،  دیچون حم شاادیکه از او به دل داشاات، ساارد م
 .کردیوقتها مهتاب را معذب م یکه بعضاا کردیمهتاب را تر و خشااک م یطور

به  واسااتخ یو م شاادیجذب م دیمهتاب هم کم کم داشاات به ساامت حم
عشق را باور کند و در پناه عشق  یخودش فرصت بدهد که بعد از آن همه سخت

ه ک کردیفکر م نیوقتها در خلوتش به ام یادامه بدهد اما گاه یبه زندگ دیمح
او را  ای کندیهنوز به او فکر م ایو آ کندیچکار م دهیکه او را ند یسااال کی نیاو ا

ند. او م ازکه قبل  شیفراموش کرده، تمام آرزوها ما کام  نا  یازدواج داشااات 
هم  بارکی یمدو حت نیا یاما ط رهیانتقام بگ نیباشه که از ام دیخواست با حم

ند نیام ما د شیبود و تمام نقشاااه ها دهیرا  به خودش  گریبه هم خورده بود ا
 نیرا که به ام یا نهیروش ادامه دهد و داشاات ک نیمطمان نبود که بخواهد به ا

ست ف شت به د شدا ست به  دیحم یکه وقت یسپرد، طور یم یرامو ازش خوا
شد تا پدر و ماد یفکر بچه ا شادمانبا ساند قبول کرد و ط یرش را به اوج   یبر

سر آنها به دن گهیسال د کی شبخت ایآمد، با به دن ایفرزند پ آن  یآمدن ماهان خو
 کامل رساند. یرا به اوج شاد دیخانواده کامل شد و حم
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لفن با فقط با ت امد،ین رانیبه ا نیباز ام یختنه سوران ماهان گرفته شد ول جشن
باط بود، حم مادر و برادرش در ارت ثل نگ دیپدر و  تاب م  انیدر م ینیو مه

را گرفت  نیام یفرصت مناسب شماره  کیدر  دیحم دند،یدرخش یمهمانان م
ست که برا یاز اون م یگله گذار یو بعد از کم برادرش به  ی بچه دنید یخوا

کند،  صحبت نیمهتاب داد تا با امرا به  یگوش یبرگردد و در کمال ناباور رانیا
وضااع رو  نیتحمل ا گهیعمل انجام شاااده قرار گرفت، اون د کیمهتاب در 

 نیبا ام یتلفن را خاموش کرد و به طور ساااختگ یبه آرام نیهم ینداشاات، برا
ست حفظ ظاهر کرد ول شوب به پا  یخوش و بش کرد و تا توان درونش دوباره آ

سرگ شد کم جهیشده بود و  سراغش آمد که مجبور  ستراحت  یبه  به خودش ا
 دهد.

ناشاا درد پا یو اندوه  بافتها و  یم یعاطف یرابطه  افتنی انیاز  به عمق  ند  توا
 نیهم یرا تحت شعاع قرار دهد، برا زیکند و همه چ دایبدنمان راه پ یسلول ها

مهتاب شااد کنارش  یناراحت یکه متوجه  دیبه سااراغش آمد، حم جهیساارگ
 گفت: یست و دستش را گرفت و با آشفتگنش
 ناراحتت کرده؟ نقدریا یچه اتفاق زم؟یشده عز یزیچ

 زد و گفت: یلبخند مهتاب
ست شهیهم تو م رفت، آن ه جیسرم گ کمیفقط  ستین میزیچ ،ینگران من ه

 .هیمال خستگ
 عاشقانه نگاهش کرد و گفت: دیحم
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 تیکه داشااتن بچه مساااول دونمیمنه که ازو بچه خواسااتم، م ریتقصاا همش
 خاا خودش رو داره.

 گفت: مهتاب
تونم از پس ن ترسمیم م،یاش باش ندهیبه فکر آ دیسخته، با یلیبچه داشتن خ آره

 .امیاون برب
 و گفت: دیهمسرش را گرفت و آنها را ب*و*س یدستها دیحم

که اول همساار و حاال هم مادر  یتو تا حاال به همه ثابت کرد زم،یعز مهتاب
من  یدو سااال برا نیا یبود. ط یهم خواه شااهیهم یو برا یهساات ینمونه ا

نه ا ،یهمساار و همراه بود نیبهتر مادر نمو ما  بود.  یهم خواه یپس حت
 یمانم و نم یدر کنارو م شااهینباش، خودم هم یچینگران ه کنمیخواهش م

وجه ماهان را  نیبا هم به بهتر دمیبهت قول م ،یرنج بکشاا یلحظه ا گذارم
 .میبزرگ کن

گذاره آنها با هم ماهان رو بزرگ کنند و  ینم ریخبر نداشاات که تقد دیحم اما
در اثر تصاااادف  دیکنند چون شااش ماه بعد حم یزیاش برنامه ر ندهیآ یبرا

مهتاب را با خودش به گور برد و  یرفت و تمام آمال و آرزوها ایاز دن لیاتومب
شاند. امهمه را د سوگ خود ن سال بعد ا نیا یط نیر  خبر مرگ  دنیشن زچند 

 بازگشت. رانیبه همراه دوستش به ا رویبرادرش، در بهت و ح یناگهان
روبرو شد، نتوانست خودش رو  دهیو رنگ پر اهیبا مهتاب در آن لباس س یوقت

شک بود  یسخت ی هیکنترل کنه و گر شمان مهتاب هم پر از ا شروع کرد، چ را 
همان تنفر  داد،ینشااان م یمهمتر که در وجودش داشاات، دوباره خود زیاما چ

با مرگ  بود، زندهاون تنفر هنوز  یبود که در قلبش نهفته بود، آر شیچند سال پ
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تاب ام دیحم نه زده بود چون مه باره جوا مه  نیدو عش ه با قاو  نیا یرا  فا ات
 .دانستیم

 ترشیاو را ب یآشفتگ نینداشت. حضور ام یچهل روز حال خوب نیدر ا مهتاب
خودخواه نبود که  نقدریانداخت اما هنوز ا یگذشااته م ادیکرد و او را به  یم

ض شوهرش، االن در موقع یبخواهد از بودن او اعترا  یتیکند چون پدر و مادر 
 دیحم یخال یو جا ماند یکنار آنها م دیبا نیدور باشااند. ام نینبودند که از ام

 برسند. یگرفت تا پدر و مادرش به آرامش نسب یرا م
لحظه  یحت ایکه تک تک روزها  یگذشااات، دو ماه دیاز مرگ حم یماه دو
 یلیآنها خ یبرا دیحم یآن ساارشااار از رنج درد و غصااه بود. رفتن ناگهان یها

 امدهین رونیاتفاق ب نیوک اکه هنوز از شاا یبود به طور یو باور نکردن نیساانگ
 دییبو یو م دیب*و*س یبودند. مرجان خانم مدام ماهان را در آغوش داشت م

داغ کمرش را شااکسااته بود اما  نیخان هم هرچند ا اوشیکرد. ساا یم هیو گر
صحبت م صبور خانمش بود و مدام با او  سرش را کم کردیسنگ   آرام یتا هم

 کند.
از  ،دیطرف مرگ حم کیمهتاب بود. از  دیکش یرنج م شتریکه از همه ب یکس
 یبود که باعش آشاافتگ نیفرزندش و از همه بدتر وجود ام تیمساااول یطرف

از او فرار  شهیگرفت و هم یقرار نم نیام یرو در رو ادی. زشدیاز حد او م شیب
 و زدیاو حرف م باو  شاادیم کیبچه به او نزد دنید یبه بهانه  نیکرد اما ام یم

 باشد. میگرفت تا در آرام کردنش سه یز او مبچه را ا یحت
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مادر ام نیا ی همه پدر و  و مهتاب جز  شااادیانجام م نیکارها در برابر نگاه 
زمان درد فراقش مهتاب را  کیتوانساات انجام دهد،  ینم یشاادن کار میتساال

 .دادیآزرد و اکنون درد حضورش روح و جسمش را زجر م یم
نه سااپرد و  یکی در به احترام خانم، م*س*تخدم خا از روزها مهتاب بچه را 

 قبر او گذاشت و شروع یرا که گرفته بود را رو یشد. دسته گل دیمزار حم یراه
 کرد و رو به قبر همسرش گفت: هیبه گر

بهت  یاحساااساا چیکه اول به خاطر انتقام از برادرو، زنت شاادم و ه درسااته
شتم اما کم کم با مهر و شت ب ندا شدم  انت،یپا یمحبت و گذ به طرفت جلب 

 ازش گهیهر روز کم و کم رنگ تر شااد، حاال د نیو در پناه تو رنگ انتقام از ام
 یو ب نمشیتونم ببیاما بودنش در آن خانه آرامشاام رو بهم زده، نم سااتمیمتنفر ن

ها مام ظلم فاوو از ت گذرم. اگر بود ییت حت تر م یکه در حقم کرده ب  یرا
گذرم. ا دمشیبخشاا که ازش ب ته  حاال برام سااخ ما   دیحم ،یکاش بود یا

سخته بدون تو زندگ یدونینم شت یکردن، چرا رفت یچقدر  مگه  ؟یو تنهام گذا
 م؟ینک یبا هم ماهان رو بزرگش م یمگه نگفت ؟یدوستم نداشت

ست طاقت ب گرید مهتاب شت و تا م یسرش را رو اره،ینتوان  یسنگ قبر گذا
ست گر صدا هیتوان س یپا ریخش خش برگها در ز یکرد.  ت گف یبه او م ،یک

 .ادیداره م یکه کس
ک را اش شیدر مقابلش نشست. چشمها دهیتک یو چهره ا دهیپر یبا رنگ نیام

 رهیروح مهتاب ت یب یچهره  دنیبه مهتاب انداخت و با د یپوشاند. نگاه کوتاه
 شهیهم نینبود که ام گوشیآن دخترک شاد و باز گریمهتاب د د،یپشتش لرز ی

 داشتنش را داشت. یآرزو
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به  او با ضاار قد یحاال  بد ر،یت مال و  وهیب یبه زن لیت مام آ که ت شاااده بود، 
 قبر دفن شده بود. نیهم یتو شیآرزوها
شکها مهتاب سالم  نیسالم کرد، ام نیبه ام یرا پاک کرد و به آرام شیا جواب 

 برادرش خواند و رو به مهتاب گفت: یبرا یاو را داد و فاتحه ا
خونه، مادر  میکه هرچه زودتر با هم برگرد نجایساافارش پدر و مادر آمدم ا به
 یساار مزار و م رهیبدون خبر م شاااهیگفت مهتاب هم ینگرانت بود، م یلیخ

 .فتدیبراش ب یترسم اتفاق
 شده بود گفت: رهیخ دیهمان طور که به قبر حم مهتاب

چند سال  تمفیافتد، اگر قرار بود از پا ب ینم یاتفاق خاص یگفت یبه مادر م دیبا
 اتفاق افتاده بود. نیا شیپ

 گفت: دیفهم یمهتاب را م یها هیکنا یکه به خوب نیام
شبخت دانمیم ر مهمت زیتو برام از همه چ یکه در حقت جفا کردم اما به خدا خو

 بود.
 توزانه نگاهش کرد و گفت: نهیک مهتاب

 این دنز نیتو خوشبخت تر میو خوشحال باش که با تصم نیوزم رو ببو ر حال
شت یسعادت یبود آرزو نیشدم. ا شتباه م یکه برام دا  یه جاتو ب ،یکنیاما تو ا

 یچ گهید ،یمتحرک کرد یمرده  کیبه  لیمنو تبد ،یمنو نابود کرد یخوشبخت
پر  یگذشته  ادیبه  نوو م یشیدر مقابلم سبز م قهیچرا هر دق ؟یخوایاز جونم م

 یتو رو خدا اگه هنوز براو مهم هستم، برگرد به همان کشور ؟یانداز یدردم م
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 که تا حاال ی. بگذار آرامشیمن بهش پناهنده شد دنیبه خاطر ند یزمان هیکه 
 حس کنم. یسر سوزن یازم سلب شده، به اندازه 

 و افسرده گفت: نیغمگ نیام
من عذابت  دنیکه د دانمیم شااد،یر مدو طیخانه و مح نیاز ا شاادیکاش م یا
پدر و مادرم که کس د دهیم به خاطر  ندارند  ایدن یرو تو یا گهیاما مجبورم 

 مساله رو درک کن. نیبمونم و مواظبشون باشم. تو رو خدا ا
 گفت: یبا نگران مهتاب

صم پس شد م ،یبمون یگرفت میت دارند،  جایکه پدر و مادرو بهت احت دونمیبا
س دیشا ستم، آره م دیکه با یآن ک ما  یمادرم تا همه  یخانه  رمیبرود خودم ه

 .میبه آرامش برس
فت ول یزیچ نیام که م شااادیم ینگ ند  گاهش خوا تاب  یاز ن به مه هد  خوا

شیکه تو نفس م یهمان خانه ا یو تو نمیب یکه تو رو م نیبفهماند که هم  ،یک
 ندارم. ییآرزو چیه گهیو د هیبرام کاف کشمینفس م

ستر بود که با جرقه ا ریحرفها به مهتاب مثل آتش ز نیگفتن ا اما شعله  یخاک
سته  نیسوزاند. ام یرا با خود م زیو همه چ شدیور م مهتاب بود و  یهنوز دلب

 و عاشقش خواند. نیاز چشمان غمگ شدیرا م نیا
د. خان روبرو ش امکیس زیشد، با نگاه سرزنش آم ادهیپ نیاز ماش یوقت مهتاب
 هیگفته شود اما مرجان خانم مهتاب را در آغوش گرفت و گر یحرف نکهیبدون ا

 کنان گفت:
ور صب دیرفته، تو با گهیمن د دیحم ؟یدیخودو رو عذاب م نقدریچرا ا زمیعز
 .فتدیبراو ب یترسم اتفاق یم ،یباش
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 کرد گفت: یم هیمرجان خانم گر یهمان طور که سر بر شانه  مهتاب
 طاقتم تموم شده. گهیبرم، د دیحم شیکه هرچه زودتر پ دیبرام دعا کن فقط

 آورد و اشکاش رو پاک کرد و گفت: رونیخانم او را از آغوشش ب مرجان
ساول یعنیو مادر بودن  یمادر هیحرف رو نزن، تو االن  نیا گهید  دیاتو ب ت،یم

 هی حاال برو باال د،یجنگ ریبا تقد شاااهیحرفا نزن. نم نیاز ا گهید ،یتحمل کن
 .میتا با هم شام بخور نییپا ای. بعد بیتا سرحال بش ریدوش بگ

مادرشااوهرش  یساارحال شااد و به گفته  یدوش گرم کم هیبعد گرفتن  مهتاب
خنده کنان او را در  نیرفت. سااراغ ماهان را از مرجان خانم گرفت که ام نییپا

 آغوشش گذاشت و خطاب به مهتاب گفت:
 .خواستیو با نق زدنهاش مادرش رو ازم م کردیم یقرار یب

 و گفت: دیخان خند امکیس
بچه ها رو هم  نیداره که بد اخالق تر یآغوش مادرها چه ساار نیا دونمینم

 .کنهیآروم م
 نیحرفها، آتش عشق پرشور پسرش را روشن کرد. ام نیخان با گفتن ا امکیس

 :گرم و عاشقانه به مهتاب انداخت و با خود گفت ینگاه
ما افسااوس که  نیداشااتن ا یمن هم آرزو یزمان آغوش پر مهر رو داشااتم ا

 را برام رقم زد. یگرید زیسرنوشت چ
س یم نیاز طرز نگاه ام مهتاب شت از روز د،یتر شت دا دوباره  نیکه ام یوح

 یعمر را در کنار او باشااد اما نه نم یاز او طلب عشااق کند و بخواهد که باق
ادرش م یگرفته بود که به خانه  میچون تصاام فتدیب یاتفاق نیگذاشااات چن
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دور هم نشسته بودند به آنها  یاز روزها که همگ یکیرا در  میتصم نیبرگردد و ا
 خان گفت: امکیگفت. خطاب به س

ساله ا یجان مدت پدر ست م شب بهتر ریفکر منو درگ یا  نیخودش کرده که ام
 بگذارم. انیباهاتون در م دیوقته بهتون بگم. اگه حوصله دار

 خورد گفت: یخان همان طور که قهوه م امکیس
 که ذهنت رو مشغول کرده. هیمهم زیدخترم، حتما چ بگو

 گفت: کردیهمان طور که ماهان را دست به دست م مهتاب
تم اگه گرف میفقط تصاام د،یبزنم برداشاات بد نکن خوامیکه م یاز حرف دوارمیام

 مادرم. یمزاحمتون نباشم و برم خونه  گهید د،یدیشما اجازه م
 گفت: یخانم با تعجب و نگران مرجان

 ه؟یچ منظورو
 گفت: مهتاب
. االن چند ماهه که دیندارم مادر جان، تو رو خدا ناراحت نشاا یخاصاا منظور

تحمل ندارم.  گهیخونه پر از خاطراو اونه، د نیا یرفته، گوشااه گوشااه  دیحم
 دوارمیام اره،یم ادمیرو به  دیخاطره از حم هیارم، گذ یخانه پا م نیا یهر کجا

 .دیمنو درک کن
 خانم گفت: مرجان
مونه، چه  یدر ذهنت م شاااهیهم دیحم یخاطره  ؟یگیم یهسااات چ معلوم

. در ضاامن تو یمادرو، امکان نداره فراموشااش کن یچه خانه  یباشاا نجایا
نه ا نیعروس ا جایاز ا ریغ گهید ییجا ،یخو تو چطور . ساااتیتو ن یجا ن
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پساار  ادگاریماهان  د،یکه تو و ماهان از ما دور بشاا میبد تیما رضااا یخوایم
 حرف رفتن رو نزن. گهید نم،یاون رو بب یدور تونمیمن نم مه،ناکام

 رو به مرجان خانم گفت: یبا نگران مهتاب
داره. هر ن یریتر توف نییپا ایباالتر  ابانیدو تا خ رم،ینم ییجان من که جا مادر

که اون رو  ارمیما، با من ماهان رو م شیپ دیای یشما م ای د،یموقع دل تنگ شد
 .دینیبب
 خان گفت: امکیبار س نیا

شت نما یخوایم ،یکار رو بکن نیا یتون ینم تو سرم یانگ شت  شم؟ پ  مردم ب
 بگن عرضه نداشت عروس و نوه اش رو نگه داره.

 رو به پدر شوهرش گفت: یبا سردرگم مهتاب
 یخونه  رمیبکنند؟ من م یفکر نیچن دیپدر جان؟ چرا مردم با هیچه حرف نیا

 .رمیکه نم بهیغر یمادرم، خونه 
 خشم گفت: یبار با کم نیخان ا امکیس

 ی. جاشمیحرفا نزن وگرنه از دستت دلخور م نیاز ا گهیتمومش کن، د مهتاب
 .دیچشم ما جا دار یرو شهیهم یخونه ست و برا نیهم یتو و پسرو تو

 گفت : مهتاب
 ..ستمیخونه راحت ن نیپدرجون من تو ا اما

 خانم با رنجش گفت : مرجان
 شده ؟ تیباعش نگران ی؟ چ یستیراحت ن یچ یبرا

 و گفت : دیکش یآه مهتاب
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،  هدیخونه آزارم م نیا یتو نی، اما وجود ام زنمیحرف رو م نیکه ا دیببخش منو
اون برادر شوهرمه و بهم نا محرمه ، اگه مردم بخوان پشت سرمون حرف بزنند 

 رو بهونه کنند... نیتونند وجود ام یم
ستیخانم م مرجان شتباه م خوا که  نهکیبا اعتراض به مهتاب بفهمونه که داره ا

 به درون سالن اومد و رو به مهتاب گفت : نیام
 دیخونه باعش شده شما راحت نباش نیا ی.. اگه وجود من تویگفت یچ دمیشن

 بدند تا من برگردم ژاپن... تیکه رضا خوامیاز پدر و مادرم م
نجش ر ی، ول دهیگفت که به مهتاب بفهمونه از اون رنج یحرفاشو به تلخ نیام
ته وام ایداشااات دن دهیمهتاب مهم نبود چون عق یبرا نیام فا  دیبا نیدار مکا

 .بکنه.. هیبا مهتاب تصو دیتاوان پس بده تا شا شیزندگ یلحظه لحظه 
 شد و گفت : یپسرش عصبان یحرفا دنیخانم بعد از شن مرجان

 نیبا ا یخوایهم ما رو ، چرا م یدیحرفا هم خودو رو آزار م نیبا ا یچ یبرا
،  میندار یا گهید یبچه  نیاز ام ریگهغیحرفا پساارم ما رو تنها بزاره ؟ ما که د

 هگیکه بدون فرزند د یرو درک کن دهیپدر و مادر داغ د هیاحساااس  خوادیدلم م
 نمونده... براشونیدیام

 گفت : یبا نگران مهتاب
خدا منظور من ا مادر ما  نیب خوامیمن م دیکنینبود . چرا فکر م نیجان ب شاا
 از منو وفرزندم تونندیمادرمآنها هم م یمن برگردم خونه  دیبندازم ؟ بزار ییجدا

 کنند... ینگهدار
و ممکنه با حرفاش  ادیکوتاه نم یقیطر چیمهتاب به ه دیخان که د امکیساا

 قاطعانه روبه مهتاب گفت : یلیبده خ یرو فرار نیام
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 میحرف آخر منه ، بشاانو و تصاام نیدخترم خوب به حرفام گوش کن ، ا نیبب
م صااراحت کال دوارمیما قابل احترامه ، ام یبرا یهم گرفت یمیهر تصاام ریبگ
شم ساله ا نی..تنها راه حل ا ینو ببخ  نجایبه اجبار ا خوامی، نم یکه تو آزاد نهیم

مه  ندهیآیبرا دیبا یدار شیدر پ یو راه دراز یچون هنوز جوون یبمون او برنا
 نجایا دیبرو اما ماهان با یبر یخوای، اما... اما بدون ماهان... اگه م یکن یزیر

، هر موقع هم دلت تنگ  میکن یماساات که ازش نگهدار ی فهیوظ نیبمونه ، ا
 میصامفکراتو بکن اگه ت ی.. بهتره االن جواب ندینیاون رو بب یایب یتونیشادم

ترام اح متیو به تصاام میندار یما هماعتراضاا یریبدون پساارو م یبر یگرفت
 فهیوظ نیچشاام ما جا داره ، ا یقدم تو و پساارو رو یاگه موند ی، ول میزاریم
ستی شما مراقبت کن ما رو هم قبول ندارم  یالک یبهونه ها نیا گهی. د میکه از 

،  میدار ازیبه وجود اون ن گهیاز هر وقت د شااتریکنار ما باشااه ما ب دیبا نی، ام
 عمل کن... یلیما رطوره

 گفت : یبا ناراحت مهتاب
ما دار دیرو نخوا یزیچ نیخدا از من چن تورو رنج  دیحم یاز دور دی، شاا

 رنج نی. منو محکوم به ا دیریماهان رو ازم بگ دیشاایم یراضاا یچطور دیبریم
 ...دینکن

 خان گفت : امکیس
چرا از حرفام ناراحت  یخوایم نطوریتو رو عذاب بده ، خودو ا خوادینم یکس

 یروتحمل کن زیو همه چ یبه خاطر ماهان بمون دیدخترم تو با نی؟ بب یشاایم
تا آخر عمر در سااوگ شااوهرو به  یتونیحرف مردم رو.. در ضاامن تو نم یحت
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 دیو با، ت یکن شااترفکریخودو و پساارو ب ی ندهیبه آ دی، با یادامه بد یزندگ
 یکار هر دمیو ماهان رو داشته باشه ، منم قول م اقتتویکه ل یبا کس یشوهر کن

 ینکنم ، پس بهتره همه  یادکوتاهیپساارم برم ادگاریتو و  یخوشاابخت یبرا
 یشرمنده  اینزار اون دن یادامه بد تیو به زندگ یامشب رو فراموش کن یحرفا

 پسرم باشم...
 به ناچار سکوو کرد شهیپدرشوهرش نم فیحر دید یوقت مهتاب

تاوان  دینباشد با نیدر برابر ام گریبرود تا د نجایکه اگر بخواهد از ا دیفهم حاال
 ینه او نم شاااه،یزندگ دیمرا پس بدهد و اون دور بودن از تنها ا یتر نیساانگ

ست ا سرش  ینم چکسیه اورد،یرا تاب ب ییجدا نیتوان ست او را از تنها پ توان
سخت  ستادیا یم دیبا کرد،یم مروبروش قد عل یادیز یها یدور کند، هرچند 

 .کردیو مقاومت م
شوهرش او را با  پدر شتند. فقط ام ینگران ایدن کیو مادر  س نیتنها گذا الن در 

نمناک  یگرفت، با چشاامان یبود، آمد طرفش و همان طور که ماهان را از او م
 اما عاشقانه رو به مهتاب گفت:

به جا یا ،یازم متنفر نقدریکردم ا ینم باور که  دیحم یکاش من  ته بودم  رف
 .شدمیهمه آزارو نم نیباعش ا
شمان مهتاب سته لحظه ا یبا چ ش شک ن شم دوخت و بعد به  نیبه ام یبه ا چ

. زدیاشااک بر نیتوانساات آنجا بماند و در برابر نگاه ام یطرف اتاقش رفت، نم
 را برداشت و زمزمه کرد: دیاتاقش عکس حم یتو

 یو غم و غصااه هام رو رو یتا خسااتگ یماند یو کنارم م یکاش نرفته بود یا
 یمن و برادرو چ نیب یا دهیگذاشااتم، حتما حاال فهم یشااونه هاو جا م
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را نداشااته باشاام اما پدرو با  دنشیگذشااته، پس بهم حق بده که چشاام د
 یبدون ماهان برم، چطور پدر راضاا دیبرم با خوامیبهم گفت اگر م یساانگدل

بگم؟ چرا بر  یدردم رو به ک دیاز تنها فرزندش دور بشااه؟ حم یشااه، مادریم
 یروزها نیبتوانم اخودو کمکم کن تا  ایخدا ست؟ین یمرحم یزخم کار نیا

 وجود ندارد. یدرمان شیکه برا ییپر دردم رو تحمل کنم، دردها
به عبور هزاران مساااافر یجاده م به  ند،یآ ینم گریروند و د یکه م ینگرم و 

دم، خو ییو مرا در تنها یماند ،یدیو سااردم تاب کیتار یو بر تارک زندگ یآمد
شق زنده ماندن کرد ی فتهیش جا  ییو مرا با تنها یرفت ،یخاطراو خودو و عا

 باورم شد آمدنت معجزه بود و رفتن او فاجعه. ،یگذاشت
 نهم فصل

 یمهتاب آمد تو یهمان طور که ماهان را در آغوشااش داشاات، با اجازه  نیام
به تختش خواباند. مهتاب همان طور که پشاات  یتو یاتاق و ماهان را به آرام

تن را رف الیخ نیازش تشااکر کرد اما ام یبود به آرام سااتادهیرو به پنجره ا نیام
 گفت: ینداشت و به آرام

مادرم از  لیرغم م یعل یاگر تو بخواه ده،یوجود من آزارو م دونمیم پدر و 
 رندیگ یمنو م یآنها کمتر بهانه  د،یباشاا نجایتو و ماهان ا ی. وقترمیخونه م نیا

 .اندیبا نبودن من کنار م یو بعد از مدت
 با خشم گفت: مهتاب

ش یستادیا یم دیکه با یآن وقت ،یکن ینکرده به خاطر من فداکار الزم قت و ع
شت یو نم یزدیم ادیرو فر سه، فرار را بر قرار ترج نجایکار به ا یگذا  یداد  یبر
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ام. خو یرو نم یفداکار نیا گهید ،یو آرزوهام لگدمال کرد دیو منو با تمام ام
با رفتنت ا یخوایم مادرو ر نیباز  پدر و  ها منو ،یندازیبه جانم ب ابار   که آن

 یبا سرزنش بهم نگاه کنند که تو باعش فروپاش هیمقصر رفتن تو بدانند و هر ثان
 .یما شد یخانواده 

 گفت: یو با ناراحت دیبه موهاش کش یچنگ نیام
قدریا چرا ها رو شااخم م ن ته  با متهم کردن من چ ؟یزنیگذشاا تاب تو   یمه

همه اتفاق ها  نیمنو مقصاار ا یلعنت یزندگ نیاز ا هیکه هر ثان شااهیم دویعا
ص دیکه هرگز مرگ حم یدونیخودو خوب م ؟یدونیم من نبود. اون فقط  ریتق
 ترزیتو که از همه کس برام عز یحادثه بود، خدا شاااهده که فقط خوشاابخت هی

 خواستم. یتو نم یسرنوشت رو برا نیامد نظرم بود. به خدا من  یهست
صدا دیترس یم مهتاب سر و  شوهرش از   یپ زیآنها به همه چ یکه پدر و مادر 

 گفت: یبه آرام نیهم یببرند، برا
با حم نیتمومش کن، ا گهید و  نهیگرفتم که از ک ادیکردم  یزندگ دیمدو که 

با  یگزند ،یبهم ظلم کرد بسپارمش به عدالت اله یکنم و اگه کس یانتقام دور
گر ا دیکه ازو به دلم بود را پاک کرد. شااا یو نفرت نهیبرادرو منو از آن همه ک

 نیراحت ببخشاامت اما حاال با مرگش و ا یلیتوانسااتم خ یزنده بود م دیحم
تو  دلم جا خوش کرده و یرا گرفته باز کدورو تو بانمیکه گر یاهیسرنوشت س

شمت. حاال بهتره نگران تونمیو هنوز نم دانمیاتفاق ها م نیصر تمام ارا مق  ببخ
ه از تا هم رمیم نجایاگه تونسااتم از ماهان بگذرم، از ا کنمیدارم فکر م ،ینباشاا

 شرم راحت بشند.
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شت و  یبا ناباور نیام ست دا شدو دو شم دوخت، هنوز او را به  به مهتاب چ
منصاارف کند اما نگاه مهتاب  مشیاز تصاام یمتیخواساات او را به هر ق یم

 یرا م نیکه مثل خنجر تا مغز اسااتخوان ام یبود، نگاه نهیمصاامم و پر از ک
ستیم نیاز آن نبود، ام یزیکه گر یشکافت. نگاه ستکه مهتاب را از  دان  د
 .شهیهم یبلکه برا یمدت یداده، نه فقط برا

 گفت: بعد
 اجیماهان به تو احت ،یبودرحم ن یب نقدریبه ساارو اومده، تو که ا یچ مهتاب

 .یفکر به مغزو خطور کنه، که اون رو تنها بگذار نیلحظه ا هی دیداره و نبا
 چشم دوخت و گفت: نیبه ام تیبا عصبان مهتاب

د وجو یرو تو یرحم یو ب یمهر یب نیخودو ا ؟یکنیچرا به من اعتراض م تو
 یتونه، تو یکه م یخوب یزهایچ یکه به همه  یتو باعش شااد ،یمن کاشاات

 ،یختتفاوو سا یآدم سرد و ب هیبشه پشت کنم. تو از من  میباعش شاد یزندگ
 یایدن نیا یکه دارم به زور تو یدونسااتیاگه م ،یروحم شااد یرانیتو باعش و

 تیگاز زند هیهر ثان کنم،یفکر م یو هر لحظه به خودکشاا کشاامینفس م یلعنت
آرزوهام رو با  یو همه  یکار رو کرد نیکه چرا با من ا یعذاب وجدان داشاات

شن و ب زیکه همه چ ییدر جا ،یدفن کرد کجایخودم  ست چگونه  یخ رحم ا
 فکر کرد. یو مهر مادر ییبایتوان به لطافت و ز یم

 گفت و از آنجا رفت. یچشماش پر از اشک بود، فقط جمله ا نیام
 گفت: او
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 ،یدیعذابم م یحرفاو دار نیبشااه اما با ا نطوریخواسااتم ا یکن که نم باور
 یلیدل من خ نیمهتاب خانم، ا ستیسنگ ن اجشیدلم را شکستن احت شهیش

 شدم. تیوقته با نگاه سرد تو پرپر شده، منو ببخش که باعش ناراحت
تاقش رفت، ضااربه  یبا حال نیام به ا و  جیخورده بود و گ یمحکم یخراب 

 تخت انداخت. یخود باخته خودش را رو
سرش را درون بالش  یرفت، مهتاب خودش را رو نیام یوقت تخت انداخت و 

س هیفرو برد تا هق هق گر ا که ب یرحم یهمه ب نینشنود. مهتاب از ا یاش را ک
حاظر نبود جانش را  یبرخورد کرده بود، آشاافته و ناراحت بود. مگر زمان نیام

شقش را به  ودیقرار ن یاو بدهد؟ مگر زمان یهم برا ا با چر زد؟یاو بر یپاتمام ع
 همه حرف ها او را نابود کرده بود؟ نیا

 شد و گفت: رهیخ دیبه عکس حم بعد
 عذاب نقدریا خوامینم گهیبکن که بتوانم او را ببخشاام، د یجان کار دیحم

شه، اون به قدر کاف شده، خدا یبک بدون  یکمکم کن تا بتوانم با دل ایمجازاو 
به زندگ نهیک با مهر و صاافا  بد میو  رو از خودم  یکنم کساا یم و سااعادامه 

 نرنجونم.
 کردن هیگر یمهتاب و بعد از کل یکننده  دیساارد و نا ام یبعد از حرفها نیام

ماز  عد از ن ند و ب ماز خوا عت ن جاده را پهن کرد و دو رک وضااو گرفت و ساا
 شد و یرا باال برد، هم زمان با باال بردن دستهاش، اشکش هم جار شیدستها

 رو به آسمان خطاب به خدا گفت:
 یکه قصدم فقط خوشبخت یدانیتاوان گذشته را بدهم؟ خودو م دیبا یتا ک من

شتباه ا دیشا دونمیرقم بخورد. نم نطوریخواستم سرنوشتش ا یمهتاب بود، نم
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 یرا م یو دل دختر کردمیرا در حق برادرم م یفداکار نیا دینبا دیکردم، شاااا
ا آخر تا من ت د،مهتاب بو یتاوان دل شکسته  دید مرگ حمنکن ایشکستم. خدا

کمکم کن تا بتونم  ایروز هم راحت نباشاام. خدا کیعمرم از عذاب وجدان 
اون  متونیوار دوستش دارم و نم وانهیمهتاب را مثل گذشته عاشقش کنم، هنوز د

 شاااه،یدلم پاک کنم اما اون هر روز داره ازم دورتر و دورتر م یرو از صاافحه 
سر  هیبهم کمک کن تا عشقم رو بهش ثابت کنم، کمکم کن تا بتونم سا ایخدا

 برادرم باشم. یاون و بچه 
 یآرام شاااد و خود را برا نکهیکرد تا ا ازیخود راز و ن یبا خدا یتا سااااعت نیام

غم و غصااه و  شاادیهر کدام از اتاقها فقط م یخواب آماده کرد. همان شااب تو
 اشک را جستجو کرد.

 یخانم هم بعد از صااحبت با مهتاب به اتاق خوابشااان آمده بود و برا مرجان
ه ب یخان بعد از مسواک زدن با لبخند امکی. سختیر یپسر ناکامش اشک م

 گفت: یهمسرش گذاشت و با مهربان یرو روبرو یلب، صندل
 ؟یکنیم هیگر نقدریکه ا ابویشده؟ به اسب پادشاه گفتند  یچ حاال

 به شوهرش چشم دوخت و گفت: دیخانم با ترد مرجان
 !یرحم باش یب نقدریکه ا ستین یبرام باورکردن امکیس
 به ابروش انداخت و گفت: یخان گره ا امکیس

 مگه چکار کردم؟ ه؟یچ منظورو
 گفت: کردیخانم همان طور که اشکاش رو پاک م مرجان
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اهان بدون م دیبا یخونه بر نیاز ا یخوایاگه م یگفت چارهیبه اون دختره ب چرا
 ؟یحرفت چه به روز مهتاب آورد نیبا ا یدونیتو م ؟یبر
 و گفت: دیخند د،یخان که حاال منظور زنش را فهم امکیس
. من کنهیم یرحم یبر من که هنوز همساارم منو نشااناخته و منو متهم به ب یوا

صم مهتاب  یدونیبرگرده، خودو م مشیفقط اون حرف رو زدم که مهتاب از ت
شته برام عزمثل دختر  ستن، نم دیحم ادگاریاونا  زه،یندا سته چقدر دلب یدونیه

ستم. من نم ی شند، وظ خوامیاونا ه ست ی فهیآنها از ما دور ب که از آنها به  ما
 .میوجه مراقبت کن نیبهتر

 گفت: یخانم با نگران مرجان
 یخوایو تونساات از ماهان بگذره آن وقت م رهیبگ یمهتاب حرفت رو جد اگه

 ؟یچکار کن
 گفت: نانیخان با اطم امکیس

اون بچه اش از همه  یبرا کنه،ینم یکار نیشااناساام چن یکه من م یمهتاب اون
 یراه چاره ا هیآمده  شیمساااله پ نیبا ا دیاز خودش، ما با یمهمتره، حت زیچ
تاب و هم ام میکن دایپ باره  شیپ یبدون مشااکل نیکه هم مه ند و دو ما بمون

 .میخانواده رو از نو دوره هم جمع کن
 خانم گفت: مرجان

 ؟یچکار کن یخوایم
 گفت: کردیخان همان طور که فکر م امکیس
ذارم بگ انیباهاو در م گهیخواستم چند وقت د یتو سرمه، م یفکر هیمدته  هی

با شاارا ما  با شیپ طیا مده  که چه تصاام دیآ  نیب. بگرفتم یمیاالن بهت بگم 
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سا لهیکه اگه ما میبد شنهادیپ نیبه ام دیمرجان، ما با  هیبا مهتاب ازدواج کنه و 
 بزرگ بشه. یدست ناپدر ریخواد ماهان ز یسر اون و ماهان بشه. دلم نم

 شد و بعد گفت: رهیبه همسرش خ یلحظات رو،یخانم با بهت و ح مرجان
رو به  یزیچ میتون یخطرناک باشه؟ ما نم تونهیچقدر م شنهادویپ نیا یدونیم

 نخواد با مهتاب ازدواج کنه. دیشا نی. اممیکن لیتحم نیام
 خان زنش را مطمان کرد و گفت: امکیس

مه چ نگران باش من فکر ه  یم انیدر م نیبا ام میم*س*تق ریرو کردم. غ زین
تاد؟ چند وقت پ یاز ک میتصاام نیا یدونیم م،یگذار از  یکی شیبه فکرم اف

و دو سالشه و به خاطر  یخواست ازدواج کنه، اون س یهمکارام، برادر زنش م
 جدهیه دههف یدنبال دخترک ها نیهم یدرس خواندن هنوز ازدواج نکرده، برا

گذاشاات و ازم  انیگرده، همکارم موضااوع ازدواج رو با من در م یساااله نم
رم مدته دا هی ند،یایاز مهتاب ب یخواسااتگار ینداره برا یرادیخواساات که اگه ا

 نیبگذارم و حاال که ا انیموضوع رو با مهتاب در م نیا یکه چطور کنمیفکر م
ساله پ که  هیموقع نیاش بهتر خانواده شیخواد برگرده پ یآمده و مهتاب م شیم

 مساله رو حلش کرد. نیا شدیم
 رو به همسرش گفت: یخانم با نگران مرجان

 ؟یچکار کن یخوایتو سرته؟ م یفکر چه
 رو به همسرش گفت: یخان به صورو جد امکیس
مه ا نیبب تاب م یموضااوع رو وقت نیمرجان اول از ه هم  نیکه ام میگیبه مه

شه تا واکنش اون رو بب شته با ضور دا ستگار نیا دیبا م،ینیح شه ان یخوا جام ب
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شه، اگه ام یحت شه  نیاگه مهتاب مخالف با شته با  یارک هیبه مهتاب عالقه دا
شون بده. آن وقت اگه ما کنهیم شه  لیکه عالقه اش رو ن با مهتاب ازدواج  کهبا

بسوزه  خیکه نه س میرو تمامش کن یخواستگار نیا یبا بهانه ا میتون یکنه ما م
 نه کباب.

 گفت: نیهم یخانم همچنان نگران بود، برا مرجان
اگه مهتاب از آن مرد  ؟یچ دیایهاو درساات از آب در ن ینیب شیپ یهمه  اگر

ون با ا لشیرغم م یخونه عل نیفرار از ا یاگه بخواد برا یحت ای ادیخوشااش ب
 ساااکیر یلیکار خ نیا امکینه ساا م؟یمرد ازدواج کنه، اون وقت چکار کن

 به هم بخوره. زیهمه چ ترسمیمن م ،یفراموشش کن دیبا ه،یبزرگ
 دست همسرش رو گرفت و گفت: نانیخان با اطم امکیس

 شنهادیپ نیا دنیکه با شن یکس نینگران نباش، من مطمانم که اول نقدریا زمیعز
رو به  گهید یکه بخواد کس ستین یتیمهتابه، اون االن در وضع کنهیمخالفت م

بده. ا قدریقلبش راه  مه چ ن هده  زیخودو رو نگران نکن، ه به ع گذار   یرو ب
 یخونه رنگ شاد نیا گریو بار د شهیدرست م زیکه همه چ دمیمن، بهت قول م

هتاب به م یلیم نیخوام بفهمم که ام یکارم م نی. من فقط با ارهیگیبه خودش م
 کیکه نزد یوقت دم،یچشااماش د یوقتها عشااق رو تو ینه، چون بعضاا ایداره 

 .میمطمان بش دیو ما با کنهیبه طور وضوع دست و پاش رو گم م شهیمهتاب م
خواساات با  یخان م امکیآنها رد و بدل شااد و ساا نیبود که ب ییحرفها نهایا

شه  شده، مهتاب رو دوباره عروس خودش کنه تا ماهان ز ینق ساب   هیسا ریح
تنها آرزوش بود. حاال مانده بود مقدماو  نیقد بکشااه و بزرگ بشااه، ا نیام ی

 ششنهادیپخان  امکیکه س دیزود آن شب هم فرا رس یلیکار سخت، که خ نیا
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گره کور رو باز کنه و بتونه  نیبگذاره و هرچه زودتر ا انیش در مرو با خانواده ا
 .ارهیرو به خونه اش ب یباز شاد

شام دور هم تو آنها سته بودند و حرکاو عج ییرایاتاق پذ یبعد  ش هان ما بین
همه را مفتون خودش کرده بود. مرجان خانم ماهان را از دساات مهتاب گرفت 

سه کرد و با او به با  نیام یصحنه خنده به لبها نیپرداخت. ا یزو غرق ب*و*
به طور پدرش آورد  با اعتراض ول امکیکه ساا یو  به  رو یبا شااوخ یخان 

 همسرش گفت:
توجه  یساارسااخت من که همه  بیوروجک بشااه رق نیا ن،یکنم بعد از ا فکر

 همسرم رو مال خودش بکنه.
 هم رو به پدر گفت: نیوقت ام نیدر ا دند،یبه حرف پدر خند یهمگ

کم بزرگ  هیماهان  یزخم دلم، از وقت یرو دیپدر درساات دساات گذاشاات یوا
ش سرش به اون  یچطور نیشده، مادر هم منو فراموش کرده، بب نیریشده و 

 برده. ادیگرمه که ما رو از 
 وقت مرجان خانم گفت: نیکه در ا دندیخند یهمگ باز

 .کنندیحسادو م یچطور نیگنده بب یمردا گهید دیکن بس
 وقت مهتاب گفت: نیا در
 حسادو کار دستم بده. نیا ترسمیمواظب ماهان باشم م دیبا

بان بود و ا صاااداش لبخند  نیهم یبرا کرد،یدرک م یبه خوب نیرو ام نیمهر
لحظه بوده که با  نیمنتظر ا شااهیبه مهتاب زد و به او فهماند که هم یمعنا دار
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خان رو به مهتاب  امکیچون س اوردیدوام ن ادیحالت ز نیمهر نگاش کنه. اما ا
 گفت:
بگذارم اما  انیخوام باهاو در م یهساات که مدتهاساات م یمساااله ا دخترم

شب بهترامدین شیپ تشیموقع ست که بهت بگم تا نظرو رو در  نی. ام موقع ه
 مساله بدونم. نیمورد ا

 گفت: یبه آرام مهتاب
 .کنمینم یکوتاه ادیاز دستم برب یپدر جان، اگر کار دییبفرما

 دشیم یقیکه دقا نیموقع نگاه نگران مرجان خانم به شاوهرش بود و ام نیا در
رو از چشاامان مادرش خوند و  ینگران داد،یآنها به دقت گوش م یبه حرفها

ا ساراپ نیهم یکه مادرش رو آشافته کرده. برا هیمهم یکه حتما مسااله  دیفهم
 از مهتاب دارد. یه درخواستپدرش چ ندیگوش شد تا بب

 خان رو به مهتاب گفت: امکیس
تا  نجایا ندیایشب ب هیاز همکارام از من اجازه خواسته که  یکیکه  هیمدت دخترم

گرفته ازدواج کنه با ما مشااورو کنه، در اصاال  میدر مورد برادر زنش که تصاام
 ه؟یکنند، نظرو چ یاز تو خواستگار خواندیم

تا لحظات کهیمساااله  نیاز ا نقدریا مهتاب حرف زدن  یارای یخورده بود که 
 نیپدرش آشاافته و سااردرگم شااده بود و ا یحرفا دنیهم با شاان نینداشاات. ام

 .بود دور نماند نیحواسش به ام یخان که همه  امکیس نیزبیاز نگاه ت ینگران
 با خنده گفت: زنهینم یمهتاب ساکته و حرف دید یخان وقت امکیس

که  یدونیخودو م ؟یجا خورد نطوریت رو دادم دسااتت که احکم اعدام مگه
ش یتونینم سر  دیاب کهیو تا بچه او کوچ یتو هنوز جوون ،یتا آخر عمر تنها با
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 ی. حاال چمیخواه یسااعادو تو و ماهان رو م یما همگ ،یریو ساااامان بگ
 اند؟یبهشون بگم ب ؟یگیم

 قفل زبان مهتاب باز شد و رو به پدرشوهرش گفت: باالخره
و فقط سااعادو من و ماهان براتون  یچقدر به فکر من هساات دانمیجان م پدر

ازدواج رو ندارم. فقط  یشااما ممنون هسااتم اما االن آمادگ یمهمه، از همه 
ست دادم، با ا دیهفت ماهه که حم  تونمیم یخراب چطور ی هیروح نیرو از د

شما فکر نمبه ازدواج دو فکر  ازهیچ نیهنوز زوده که به ا دیکن یباره فکر کنم؟ 
 کنم؟

 خان رو به مهتاب گفت: امکیس
 نیوجاز ز یکی یلیکه اگر بنا به دل سااتیقرار ن ؟یزنیحرف رو م نیا یچ یبرا

شه و تارک دن هیبره آن  ایاز دن شه، ماهان با اینفر تا آخر عمرش تنها با  هیسا دیب
شه، تو نم یپدر باال هی ی سخگو ندهیدر آ یتون یسرش با ساس یپا و  تمام اح

ش یعاطفه   ونهتیخودش رو م فیمادر فقط وظا هیو  یمادر هیتو فقط  ،یاو نبا
 انجام بده.

 گفت: یبا نگران مهتاب
 و بزرگ کشهیشما قد م ی هیسا ریماهان ز د،یخونه هست نیجان شما مرد ا پدر

 تا آخر خوامیکنم، م دیحم نیگزیرو جا گهید یکساا تونمیمن االن نم شااه،یم
 .دیعمرم به اون وفادار بمونم، تو رو خدا منو درک کن
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شده بود و داشت کنترل خودش را  یمدو عصب نیکه تمام ا نیوقت ام نیا در
آمد طرف مادرش و ماهان را از او گرفت و رفت آن طرف سالن  داد،یاز دست م

 او نشود. یمتوجه دگرگون یکس نگاه کرد که رونیو از پشت پنجره به ب
ساار  یبود، ماه باال آمده بود و باال دهیمختلف به شااب جان بخشاا یصااداها

بود و در حسرو گذشته داشت  رهیخ اطیبه درختان ح نی. امزدیدرختان پرسه م
 .زدیدست و پا م

 پدر او رو از گذشته جدا کرد و به حال آورد... یصدا
 خان گفت : امکیس

 ، میتا با هم آشنا بش ادیپنج شنبه ب نیکه هم خوامیم از همکارم من
 گفت : یبا دستپاچگ مهتاب

 ...دیرو ندارم بهم وقت بد شیی، االن آمادگ دیکار رو نکن نیا پدرجان
 به مادر شوهرش کرد و ادامه داد : بعد

زوده که به  یلیکه االن خ دیکن ی، پدر رو راضاا دیبگ یزیچ هیشااما  مادرجان
 هنوز خشک نشده... دیفکر کنم ، کفن حم زهایچ نیا

 خانوم دست مهتاب رو گرفت وگفت : مرجان
و  یتو هنوز جوون زمی.. اما عزیوفادار دیکه چقدر به عشااق حم زمیعز دونمیم
 ...یبکن یفکر هیاو  ندهیآ یبرا دیبا

 زنش گفت : یحرفا یخان در ادامه  امکیوقت س نیا در
شنا م ینباش ، آنها وقت یچینگران ه تو شون آ رو اگه نظ یشیآمدند فقط باها

و ر یزیچ خوامیتو مد نظرمون و نم تیتمامه ، ما فقط رضا زیبود همه چ یمنف
 کنم... لیبهت تحم
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 خان بعد از حرفاش رو به زنش گفت : امکیس
 ر کنه...فک شتریامشب ب یباال ، بهتره مهتاب تنها باشه تا به حرفا رمیم من
وقت مرجان  نیتنها گذاشاات... در ا یدلواپساا ایدن هیرفت و مهتاب رو با  ناو

 خانوم رو به مهتاب گفت :
ست هی، آنها فقط  فتاذهین ی... اتفاقزمیعز ون جواب بهش یخواستگارند اگه نخوا

 نداره... ینگران گهید نیا یدیرد م
 ملتمسانه رو به مادرشوهرش چشم دوخت و گفت : مهتاب

 دیونتیم دیکار بگذره ، شما اگه بخوا نیاز ا دیتو رو خدا از پدر بخواه مادرجون
 ...دیکا رو بکن نیا

 خانوم گفت : مرجان
دارش جلو یکساا رهیگیم یمیتصاام یوقت امکیساا یکنیدخترم... اشااتباه م نه
 یهم که باشه وقت یآل دهی، اون مرد ا یخودو رو نگران نکن نقدریبهتره ا ستین

به ا تونهیکس نم چیه یتو نخواه ول رو بهت ق نیکار بکنه ، ا نیتو رو مجبور 
 ...یمساله رو تمامش کن نیا تیو با درا ی، بهتره آروم باش دمیم

سردرگم ایدن هیخانوم بعد از گفتن حرفاش مهتاب رو با  مرجان نها ت یسوال و 
 یتو سالن بود که ماهان در آغوشش به خواب رفته بود، وقت نیگذاشت فقط ام

 گفت: یلرزون یمهتاب تنهاست اومد کنارش نشست و با صدا دید
و  کنمیم دایو همکارش رو پ رمیپدر بفهمه م نکهیخودم بدون ا یتو بخوا اگه
فقط  نیوا یستیوصلت ن نیبه ا یتا بفهمند که تو راض گمیرو بهشون م قتیحق

 نظر پدره...
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 زد و گفت : یپوزخند تلخ مهتاب
 نیه اب گهی، پس بهتره د یکن یدر حقم فداکار خوامیروز بهت گفتم که نم هی

 ..کنمیحلش م یطور هیخودم  یمساله فکر نکن
 گفت : یبا ناراحت نیام

 یبکن یفکر هیو انتخابت بکنند بعد تو اندیب یخوای، م یکنیحلش م یچطور
 ؟

 گفت : مهتاب
شا کنهیم یحال تو چه فرق به صم یهم مرد خوب دی؟  شه و بتونم ت  یازه ات میبا
 ...رمیبگ
بلند شااد رو به مهتاب  یبا حرف مهتاب خراب شااد وبا حالت عصاابان نیام

 گفت :
 تاوان گذشته رو بدم دیبا یمن ، تا ک یمامور شکنجه  یمدو شد نیفقط ا تو

و ت دمیزجر کشاا یطاقت ندارم به قدر کاف گهیتمومش کن ، د گهی، مهتاب د
 شکنجه ام نده... نقدریبا رفتاراو ا گهید

مهتاب رفت... مهتاب بعد از رفتن  شیآخر رو با التماس گفت و از پ ی جمله
شک نیام رحمانه به اون تاخته و او  یو با خود فکر کرد که چه ب ختیر یقطره ا

 ، ختیریاشااک م یرو ناراحت کرده بود.. لب مبل نشااساات و مثل باران بهار
سوخ ستیهنوز م یعنیت ، دلش به حال او  ست دا تون و او رو  شتهاون رو دو

که  دیفهم یم نیکاش ام یدر کنار خودش داشااته باشاااه... ا شاااهیهم یبرا
شجاعت به خرج م یشگیوجودش آرامش هم  یداد و به همه م یاو بود ، اگه 

صم شده و ت شق او  شه دن میگفت که عا  هیبراش  ایدارد که تا آخر عمر با او با
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 زیهمه مشکالو ر نیا اعشکار رو نکرد بود و ب نیا نیبود ، اما ام گهید یشکل
 یو درشت شده بود هنوز به خودش مطمان نبود که او رو ببخشه ، هر مساله 

اومده  شیپ یمساااله  نیو ا دیدیم نیاومد رو از چشاام ام یم شیکه پ یتازه ا
به قول  دید که بااتفاق افتاده بو شیبود که تا به حال برا یفراتر از هر مساااله ا

 ...کردیاون رو حل م تیماذرشوهرش با درا
 وار مهتاب را دوست وانهیکه هنوز د یبود، کس نیام یبرا یشب، شب سخت آن

شت. او نم س یدا شت مهتاب مال ک شود و اگر پاش م ریغ یگذا  یاز خودش 
تاد م فت پ یاف مام حق شیر مادرش و ت ها رو  یرا برا شیزندگ قتیپدر و  آن

اب مهت دیشابه ازدواج با او کند.  یکه مهتاب را راض خواستیو از آنها م کردیم
س چیه سا شت اما برا یاح ست ه یمهم نبود فقط م شیبه او ندا ست د  چیخوا

به او نرسد و قلب او را صاحب نشود. مهتاب فقط در تملک قلب او بود  یمرد
جبران کند و  که در حق او انجام داده را ییها یمهر یتوانساات ب یو فقط او م

 که حقش بود برساند. یمهتاب را به خوشبخت
 کیو  دیرا د زیخان تدارک همه چ امکیمهتاب، س لیرغم م یروز بعد عل چند

س یشب همه منتظر مهمانها شدند. هنوز مهمان ها نر بودند که  دهیناخوانده 
 رفتن شد. پدرش رو به او گفت: رونیب یآماده  نیام

 ؟یو نظرو رو بگ ینیبب کیو آنها رو از نزد یبمون یخواینم ؟یریم کجا
 و سردرگم گفت: شانیپر نیام
ت درخواساا نیقبول ا ایرد  ینظر شااما و البته مهتاب برا ساات،یبه من ن یازین

 مزاحم باشم، فعال خداحافظ... خوامینم ه،یکاف
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خان حاال  امکیرا در دل پدر و مادرش کاشت. س یرفت اما رفتنش شاد نیام
کرد  یم یفکر دیو با سااتین لیم یبه مهتاب ب نیمطمان شااده بود که ام هگید

 .ابدیشود خاتمه  نیتوه یبه کس نکهیبدون ا یخواستگار نیکه ا
و مهمانان در اسااتقبال گرم  دیمهتاب فرا رساا یحساااس برا یلحظه  باالخره

 .دندیخان و مرجان خانم از راه رس امکیس
ص یآدمها شخ شان پ یبودند و متانت و وقار آنها حت یمت د. بو دایاز ظاهر گرم

را دور گرداند و بعد کنار مادر شااوهرش  وهیآبم ینیمهتاب ساا یقیبعد از دقا
 نشست.

 خان رو به مهتاب گفت: امکیدوست س یحکمت یوقت آقا نیا در
رو از دسااات  دخانیمثل حم یکه مرد بزرگ گمیم تیاز همه بهت تساال اول
شالله هرچه خاک اون خدا ب. دیداد شه دخترم.  امرزه،یان شما و فرزندو با عمر 

ص نیواقعا ا ست خدا نم یدردآوره ول یلیخ بتیم شالدیجنگ شهیبا خوا له . ان
رو  پدرشکه نام  یکن تیخوب ترب یلیفرزندو رو خ ،یدر پناه خدا و سااالمت

 ...یبود که برادر زن جنابعال نیزنده نگه داره. غرض از مزاحمت ا
قا به ز نیا یوقت یحکمت یآ به پساار محجوب و ساار که  یریجمله را گفت 

 کنارش نشسته بود اشاره کرد و گفت:
سش به جا ادیخاطر درس خواندن ز به صال هوش و حوا  ینبود، وقت گهید ییا

 یمانده، برا بیو دو سال از عمرش گذشته و هنوز غر یکه س دیسر بلند کرد د
ست و  میهساتند تصام شاانیر اکه خواه یهمسار جنابعال نیهم گرفتند که د

 یمردا یراب دیگفتند با میآقا را بند کنند، از قد نیباال بزنند و دساات ا نیآساات
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 هیکه شااادتر از بق سااتیانصاااف ن نیمقرر بشااه چون ا ینیساانگ اویمجرد مال
 کنند. یزندگ

 و اون ادامه داد: دندیخند یهمگ یحکمت یآقا یگفتن حرفا با
شب ا انفریک یآقا بله شد نجایما ام سر رو از دادن مال نیکه ا میجمع   اویآقا پ

 .میمعاف کن نیسنگ
 گفت: دیخند یخان همان طور که م امکیس

ست دار زیدختر ما کن د،یدار اریاخت ست، هرطور دو صحبت  دیشما باهاش 
 .دیکن
 گفت: یحکمت یآقا

 دخترم تاج سر ماست. کنمیم خواهش
 رو به مهتاب ادامه داد: بعد

دختر  هیال دنب میو پنج ساله نبود که ما بر ستیب ای ستیآقا داماد جوان ب دخترم
شد یمزاحم خانواده  نیهم یساله، برا ستیب ای جدهیه س م،یشما   امکیاز 

ما با آقا  ،یهساات یا دهیکه چه دختر خوب و مهربون و درد کشاا دمیخان شاان
 کرد و با ما بولاون هم ق م،یما رو بهش گفتشاا طیو شاارا میداماد صااحبت کرد

س نیشما و ا نیآمد، حاال ا آن  دیبر دهندیخان اجازه م امکیهم آقا داماد، اگه 
 ه؟یقسمت چ مینیتا بب دیو حرفاتون رو با هم بزن ییرایطرف پذ

 خان گفت: امکیرو به س بعد
 .دیکن شانیو راه دیبگ یعل ای هی دیدیاگه اجازه م آقا
 خان گفت: امکیس
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 .دییما هم دست شماست بفرما ی اجازه
هم نشااسااتند، به نظر مهتاب او مرد آرام و سااربه  یآنها روبرو یاز لحظات بعد

ست، ظاهر خوب یبود که به دل م یریز ش شت و در نظر اول هر دختر ین  یدا
بار ازدواج کرده بود و با از دست  کیمهتاب که  یداشت اما برا یرا به فکر وا م

 نبود. یخوب ی دهیازدواج ا نیآمد، ا یبه حساب م وهیب هی دین حمداد
قدم شااد تا حرفاش را که در طول شااب به آن فکر کرده بود به  شیپ نیهم یبرا

 گفت: نیهم یراه منصرف کند. برا نیا یاو بزنه و او را از ادامه 
باهاتون در  یموضااوع مهم یزیخواسااتم قبل از هر چ یم دیده یاجازه م اگه

 نظرتون نسبت به من عوض بشه. دیبگذارم که شا انیم
را پاک کرد و  شیشااانیپ یعرقها ینام داشاات با دسااتمال کاغذ دیکه جمشاا او

 گفت:
 اومده؟ شیپ یمشکل

 گفت: مهتاب
با  دیخواستم نظر خودم رو در مورد ازدواج بگم، شا یفقط م ستین یمشکل نه

 .دیادامه بد یخواستگار نیبه ا دینباش لیما گهیحرفام د دنیشن
که در چهره اش نشااساات به مهتاب اجازه داد تا حرفاش رو بگه و  یبا نگران او

 شروع کرد: نطوریمهتاب ا
شوهرم  دینیبب شوهرم منو وادار کرد  کیهنوز از مرگ  شته که پدر  سال هم نگذ

ستم و به ا شوهرم ه شم. من هنوز عزادار  شما رو در رو ب صد  یزود نیکه با  ق
 یبزرگ کردن پسرم هست. نم کنمیکه فکر م یزیازدواج ندارم و فقط به تنها چ

شم ول ینیخوام توه شما کرده با انواده که بتونم خ ستمین یتیاالن در موقع یبه 
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شک یا شما رو خوشبخت کنم، خواهش م یبدم. من نم لیرو ت و من کنمیتونم 
 .دیدرک کن

 مهتاب جا خورده بود گفت: یکه از حرفا دیجمش
 .شدمیوگرنه مزاحم نم دیستیازدواج ن نیبه ا یدونستم که شما راض ینم

 گفت: مهتاب
 نیبا پدر شااوهرم کلنجار رفتم که ا یلیکردم، خ دتونیکه ناام دیببخشاا منو

 دینشدم. گفتم با شما صحبت کنم شا فشیکنه اما حر یرو منتف یخواستگار
 .دینجاو ده تیموقع نیمنو از ا

 نگاش کرد و گفت: یبا مهربان دیجمش
 د؟یو بعد جواب بده دیو فکراتون رو بکن دیبد گهیشانس د هیبهم  دیخواه ینم

 زد و گفت: ینیلبخند دلنش مهتاب
ون به دنبال شااانساات گهید ییبهتره جا د،یبحش رو تموم کن نیا کنمیم خواهش

 هساات، امرزمیتمام فکر و ذکرم به شااوهر خدا ب یخواد وقت ی. دلم نمدیبگرد
 قرار بدم. چهیرو باز یا گهیمرد د
 که به مهتاب زد از جاش بلند شد و گفت: یبا لبخند مصنوع دیجمش
دفعه اول شانسم رو امتحان  یخواست برا یدلم م د،یهر طور شما بخواه باشه

ثل ا ما م کهیکنم ا با من  ن خت  که اریب  دنیشاان قیمنو ال نبود، ازتون ممنونم 
 .هیقب شیپ میبهتره بر کنم،یاز صداقتتون تشکر م د،یحرفاتون دونست

 گفت: مهتاب
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از خودمه که هنوز  سااات،یاز شااما ن بیکردم، ع دتونیکه ناام دیببخشاا منو
 یردخت دوارمیفکر کنم. ام یا گهینتونسااتم شااوهرم رو فراموش کنم و به مرد د

 هیاز شما  .دیو در کنارش به آرامش برس دیکن دایشما رو داشته باشه پ اقتیکه ل
 هم دارم. گهیخواهش د

 گفت: یبا مهربان دیجمش
 .دییبفرما

 گفت: مهتاب
 دندی. اگر پرساادینگ یزیزده شااد چ نمانیکه ب ییبراتون امکان داره از حرفا اگه
 .میتا در موردش فکر کن میبه زمان دار اجیما احت یکه هردو دیبگ

 جمع برگشتند. شیمهتاب را مطمان کرد و هر دو پ دیجمش
به ام یعذاب آور برا یمهمون نیا باالخره و  ندهیآ دیمهتاب تمام شاااد و آنها 

 جواب مهتاب آنجا را ترک کردند.
شت شد،یخواب آماده م یبرا او ستش  یم صورتش زد تا طراوو را با پو آب بر 

تنگنا گرفته و مبارزه را آغاز نکرده  نیکه دلش از ا کردیآشاانا کنه اما احساااس م
ستگ ساس م یخ  یو حرفش را بر کرس ستادیا یمحکم م دی. باکردیاش رو اح

 .باشداو نداشته  یبرا یالیپدرشوهرش فکر و خ گرینشاند که د یم
با  نیصبحانه بودند ام زیو مهتاب بر حسب اتفاق تنها سر م نیصب  که ام فردا
 گفت: هیکنا

شکنجه بد یزندان یخوا ینم ،یتساک یلیخ امروز  ؟یدر بندو رو با حرفاو 
 یگکه بهم ب ینکرد دایپ یزیبراو افتاده، چطور چ یمهم یلیاتفاق خ شاابید

 ؟یو آزارم بد
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 زیر ماز ساا یشااد و بدون حرف یعصاابان نیام زیتند و ت هیکنا دنیبا شاان مهتاب
ا بزنه و ت نیبه ام یخواساات دوباره حرف یرفت، دلش نم اطیبلند شااد و به ح

آخر شااب عذاب وجدان اون رو راحت نگذاره اما ته دلش خوشااحال بود که 
شهیداره زجر م نیام شت  دیچون حقش بود، با ک ست ودرد و رنج رو با گو  پو

 .شدیکه پاک م دیشا کردیلمس م
به مهتاب کرد و  یخان نگاه خاصاا امکیدور هم بودند، ساا یهنگام وقن شااب
 گفت:
ستگار د یدخترم نگفت خوب سند شبیخوا ا حاال ت شبینه؟ از د ای یدیرو پ

 .یساکت یلیخ
 زد و به پدر شوهرش گفت: یلبخند مهتاب

ه خدا بره، ب نییپا یشام خوشمزه از گلوم به راحت نیا دیگذار یجان چرا نم پدر
 .دیگ*ن*ا*ه دار

 کرد و گفت: یبلند یخان خنده  امکیس
 ناهار تو رو به تله بندازم. ایام ش زیسرم تونمیمن فقط م ،یزرنگ یلیخ

تلخ  یلیاو خ یاما خنده  نیام یحت دندیخان خند امکیبه حرف ساا یهمگ
 شد. یتلخ نیا یمهتاب هم متوجه  یبود که حت

 خان گفت: امکیس باز
 ؟یخوابون یباز ما رو تو آب نمک م ای یگینظرو رو م حاال

 کرد و رو به پدر شوهرش گفت: نیبه ام یزد و نگاه یلبخند محزون مهتاب
 باشه. یآل هر دختر دهیمرد ا تونهیبود، م یبگم، پسر خوب یچ آخه
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 خانم با حرف مهتاب، نگران نگاهش کرد و گفت: مرجان
 نظرو مثبته؟ یعنی

 نینگاهش به ام کرد،یدساات و آن دساات م نیهمان طور که ماهان را ا مهتاب
 . رو به مرجان خانم گفت:کردیافتاد که داشت با غضب او را نگاه م

 من حرفم رو تموم کنم. دیکه نگذاشت شما
 خانم گفت: مرجان

 ؟یبگ یخوا یم یچ خب
 ادامه داد: مهتاب

 هنوز تو حال و دیهسااتم. آقا جمشاا وهیب هیمن که  یاما نه برا هیمرد خوب گفتم
 و دو سالشه. یکه س کنهیو اصال فکر نم زنهیدرجا م یسالگ ستیب یهوا
ست  یبا ناراحت نیوقت ام نیا در شد و آمد طرف مهتاب و ماهان رو از د بلند 

انداخت و بعد  نیبه ام یخان نگاه امکیرفت. ساا رونیاو گرفت و از سااالن ب
 به همسرش انداخت و رو به مهتاب گفت: یتینگاه رضا
 ه؟یحرفا چ نیاز ا منظورو

 گفت: مهتاب
جان ا دینیبب به درد من نم نیپدر  قا  که پر از  خوادیرو م یکیخوره، اون  یآ
مدو کم  نیا یهسااتم، نتونسااتم تو دیباشااه. من هنوز سااوگوار حم جانیه

 یبرام نم یبزرگ کردن ماهان وقت ی فهیوظ گهیطرف د هیفراموشااش کنم. از 
 یمبزرگ ن شکلم نیگذاره که مثل دختران فارغ و بال، به تازه داماد برسم و هم

 ته باشم.داش یگذاره، ازدواج موفق
 خان متفکر رو به مهتاب گفت: امکیس
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 تسااین یخوب لیدل نیاما ا رسااهیبه نظر م یمنطق یلیخ ه،یهم حرف نیا خوب
 .یبه اون جواب رد بده یکه بخواه

 وقت مرجان خانم رو به شوهرش گفت: نیا در
نه  نیا ها حش رو تمومش کن، ب بل قبول برا یب تت ب یقا بدون اریدوساا  که 

 قانع بشوند و دست از سر مهتاب بردارند. یناراحت
سرش ا امکیس ش نیخان که با هم شه را ک سبت ب نیام لیبود تا م دهینق ه را ن

شده بود که ام  دیبه مهتاب عالقه داره و با نیمهتاب محک بزنه و حاال مطمان 
 نیمه یبرسااونه، برا انیرا به نفع خودشااان به پا یخواسااتگار نیا یبا راه حل

 گفت:
مساااله رو بدون  نیمکنم ا یمهمه. سااع یلیما خ یدخترم، نظر تو برا هباشاا

 تمومش کنم. یدلخور
 و گفت: دیخند تیبا رضا مهتاب

 .دیکن یممنونم که منو درک م یلیخ
ه مسااال نیهمه را بابت ا الیبحش هم به نفع مهتاب تمام شااد و خ نیا باالخره

 مهتاب رو به پدرشوهرش گفت: یقیراحت کرد، بعد از دقا
دلتنگشااان  یلیخانواده ام برم، خ دنیبه د یچند روز دیدیاگه اجازه م پدرجان

 شدم.
 تمام گفت: ییخان با خوشرو امکیس
سش؟ برو عز یکین ش شیپ یحقته که چند روز نیا زم،یو پر . یخانواده او با

 دا برسوندو.که فر گمیم نیبه ام کنه،یم تیشماست که ما رو اذ یفقط دور
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تاب جازه  مه با ا ها برا یتشااکر کرد و  تاقش رفت، هم یآن به ا که  نیخواب 
 خان رو به همسرش گفت: امکیمهتاب از آنها دور شد، س

مهتاب رو دوست داره و  نیمطمانم که ام گهیحدسم درست بود، حاال د یدید
 .فتهیبرامون ب یبعد از آن همه ناراحت تونهیکه م هیاتفاق نیمهمتر نیا

 خانم گفت: مرجان
 مورد بپرسم. نیدر ا نیاز ام دیحرف رو زد. با نیا نانیبا اطم شهینم هنوز

 خان گفت: امکیس
 مادرش ینباش مطمانم که حدساام درساات بوده، رفتن مهتاب به خونه  نگران

صته تا با ام نیبهتر  نیوش ب. بهتره خمیو نظرش رو بدون میبگذار انیدر م نیفر
 .میباش

مساااله را با  نیخانم با شااوهرش موافقت کرد و منتظر فردا شاادند تا ا مرجان
 بگذارند. انیپسرشان در م

ماهان را که در  یمادرش رساند، موقع خداحافظ یقردا مهتاب را به خانه  نیام
 گفت: کردیو همان طور که به مهتاب نگاه م دیآغوشش بود را ب*و*س

 .باش ادمیداد به  یاگه نگاهت فرصت شه،ینگاهت تنگ م یبرا شهیهم دلم
سکوو به ام مهتاب  دینگاه مهتاب را د یوقت نیشد، ام رهیخ نیبا تعجب و در 

 و گفت: دیخند
 که چقدر دوستت دارم. یدونیخودو م ؟یگفتم که تعجب کرد یچ مگه
سااپرد خطاب به  یو همان طور که او را به مهتاب م دیماهان را ب*و*ساا بعد

 ماهان گفت:
 دارم.را ن تانیچون طاقت دور یکن که زودتر به خانه برگرد یتو کوچولو سع و
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ماهان را گرفت و زنگ در خانه را زد  ینداد و فور نیبه ام یفرصاات گهید مهتاب
 گفت تا باالخره کفر او را یم یگرید زیحتما چ نیماند ام یم شااتریچون اگه ب

شده بود، ام شا م ستادهیا نیدر آورد. تا مهتاب وارد خانه ن . ردکیبود و او را تما
 .دیکش یقیمهتاب در را که بست نفس عم

اد که افت ییلحظه ها ادیکرد.  رانیرا که گفته بود اون رو و ییو حرفا نیام نگاه
که او را تنها نگذارد  کردیوار دوست داشت و چگونه التماسش م وانهیرا د نیام

 ایدن هیدور شااده بود و او را با  از او یتمام بدون خداحافظ یرحم یاما او با ب
 غم و غصه جا گذاشته بود.

 رو به آنها گفت، یمادر و برادرش بود، موضااوع خواسااتگار شیپ یوقت مهتاب
شن یوقت دیوح ضوع ازدواج مجدد رو از خواهرش  صبان شهیمثل هم دیمو  یع

 شد و به مهتاب گفت :
 بساه الزم گهیخواهرم د یبار پسارو اومد خواساتگار هیخان بگو  امکیسا به

 نه..ک دایداغ تر از آش بشه و دوباره براو خواستگار پ ینکرده دوباره کاسه 
 ادامه داد : شتریب تیبا عصبان بعد

صال اونجا موند تو شه؟ بودن تو تو یکه چ یا سر مجرد یب که  یاون خونه با پ
 نه..رو جمع کن و برگرد خو لتیهرچه زودتر وسا ست،یدارند اصال درست ن

 گفت : یبا نگران مهتاب
اگه  گهیرو به اونا دادم، اما پدرشااوهرم م شاانهادیپ نیهم شیچند وقت پ منم

بچه ام رو رها کنم و به دنبال  تونمیمن نم ،یبدون ماهان بر دیبا یبر یخوایم
 خودم برم.. یخوشبخت
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 گفت : دیوح
 اونا مراقبت یو ازبچه  ینی؟ تا آخرعمرو اونجا بشاا یکارکنیچ یخوایم پس

سا ل رو درک نم نیا کهی؟ مهتاب، ماهان االن کوچ یکن ص نیبهتر کنهیم ته فر
 ..یریرو بگ متیکه تصم
 رو به برادرش گفت : مهتاب

ه داشتم که اگ یعاطفه ا یمادرم کجاست ؟ چه مادر ب گهیکه بزرگ شد نم فردا
و رهام روزگارمنو از پدرداشااتن محروم کرد اما مادرم خودش منو نخواساات 

چه ام  یساااادگ نیبه ا تونمیمادرم و نم هیروبفهم من  نایا دیکرد.. وح از ب
 بگذرم...

 گفت : دونستیمنطق م یخواهرش رو ب یکه حرفا دیوح
ض پس شوهرو رو را شه، فکرم شیکه بزاره ماهان پ یکن یبهتره پدر  یکنیتوبا

 فتیتکل امیم گهی. چند شب دیپسر مجرد بمون هیتو اون خونه با وجود  زارمیم
 .کنمیرو با اونا معلوم م

 دنیبعد ازحرفاش خواهر و مادرش روتنها گذاشاات. مهتاب بعد از شاان دیوح
با دیفهم دیوح یحرفا تا  گهید یمبارزه  هی یخودش رو برا دیکه  آماده کنه، 
جدا کنه، فکر دور بودن ازماهان  شیزندگ ینتونه اون رو از تنها دلخوشاا یکساا

از ماهان  بودننفسااش به نفس ماهان بسااته بود. فکر دور  ،دادیاون رو رنج م
آنها بود نشست کنار مهتاب  یشد، مادرش که شاهد بگو مگو ریاشکش سراز

 گفت : یو دستش رو گرفت و با مهربون
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 ره،یگیم گهید میتصاام هیبعدا  زنهیم یحرف هیاالن  دی.. وحزمینخورعز غصااه
ران نگ یبکنه که تو از بچه او جدا بش یکار زارمینم زنمیخودم باهاش حرف م

 نباش...
 اشکاشو پاک کرد وگفت : مهتاب
س بخت شت لعنت نیبود، ا اهیمن ازاول  ست از  خوادیازم م یچ یسرنو ؟ چراد

جدا کنه ؟ مادرجون  گهید زیعز هیمنو از  خوادی؟ چرا دوباره م دارهیساارم برنم
بدون ماهان به  تونمینم کشاام،یبخدا اگه منو از ماهان جدا کنند خودم رو م

 ادامه بدم... میزندگ
 وگفت : دیاون رو در آغوش کش مادرش

بود که  نیا دمیخدا، قساامت حم یباش به رضااا ینکن راضاا یناشااکر زمیعز
 شهیبعد از خودش خبرنداره. چرا هم یلحظه  هیکس از  چیبره، ه ایجوان از دن

توکل به خدا کن و از اون بخواه که مشااکلت  ؟ینیبیرو م یبد زندگ یجنبه ها
 یارزارم کیحرف بزنه مطمان باش نم دیبا وح گمیم زیپرو ییحل بشااه، به دا

 ...شهیدرست م زیدلم روشنه که همه چ ،یبکنه که تو موافق نباش
 دهم فصل

سربرگر نیدور هم بودند و ام انفریک یشب خانواده  فردا  بانیدرخود فرورفته، 
 بود. احساس یسفر رعب آور شده عصبان نیا یناخواسته راه نکهیازاداشت. 

 نیشادتر ستیبا یهرچند کم محروم شده که م ش،یاز زندگ یکه دوره ا کردیم
سال شیزمان زندگ نیزتریو خاطره انگ شد. چون به اجبار چند  ، از مهتاب یبا
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 پدرش یدور بوده... در افکار خودش غوطه ور بود که صدا شیتنها عشق زندگ
 آورد. رونیاو را از آن حال و هوا ب

 شده ؟ یزیچ یستیسرحال ن ادیز یتو خودت هیشده پسرم ؟ مدت یچ
کرد و بعد رو به  کردیاو را تماشااا م یبه مادر که داشاات با نگران ینگاه نیام

 پدرش گفت :
 یمرگ ناگهان رتم،یآمده هنوز تو بهت و ح شیپ طی. از شراستین یمهم زیچ نه

 مهتاب و ماهان، منو نگران کرده.. ی ندهیآ د،یحم
 خان نشست و گفت : امکیس یغم به چهره  گرد
وش که بشه فرام ستین یزیچ چاره،یاون دختر ب ی ندهیآ د،یپسرم، مرگ حم آره

 میو آشفته هست ختهیما به هم ر یکرد همه 
 حال و هوامون عوض دیشااا یطور نی. امیمسااافرو بر هیچهار نفره به  دیبا

 بشه..
 گفت : یخانوم با تان مرجان

 مسافرو.. ادیبا ما ب شهینم یوقت راض چیتو.. مهتاب ه یالیخوش خ چه
وجود من باعش آزار مهتاب شااده بهتره منو  گه،یگفت : مادر درساات م نیام

 ..دیمسافرو بر نیو سه نفره به ا دیمعاف کن
 خودیکه ب سااتین ییپساارم، مهتاب از اون زنا ریخان گفت : به دل نگ امکیساا

 یاز کساا دیاساات شااا وهیب هیو اون  یتو مجرد هیعیطب نیخب ا ره،یبهونه بگ
. ماهان رو بهونه کردم که از یند تیحرفا اهم نیتو بهتره به ا ده،یشاان یزیچ

 رفتن منصرفش کنم



wWw.Roman4u.iR  152 

 

رو به طرف خودش  یممکنه هر مرد شیبا ینداره، ز یاون ساان و سااال چون
و ضربه  نشیم کیزنا نزد نیبه ا شیلباس م یه توهستند ک ییجلب کنه، گرگها

 ..رهیکه جبران ناپذ کنندیوارد م یها
شرا نیام شما که   د،یکنیدرک م یاون رو به خوب طیرو به پدر و مادرش گفت : 

اد رو مرد قابل اعتم هیکه مهتاب  یکه من برگردم ژاپن تا وقت دیبشاا یپس راضاا
باهاش ازدواج کنه. قول م دایپ تا عمرم کفاف  دمیکنه و  عد از اون برگردم و  ب
 کنارتون بمونم.. دهیم

تا حدود هیهم راه نیگفت: خب ا پدرش اما  کنه،یمشااکل رو حل م یکه 
تو رو تحمل کنه، ما  یتونه دور ینم گهیکه مادرو د یفکر کرد نیبه ا زمیعز

کهیبدون ا میتونیکه م میهم دار یا گهیراه د جدا بشاا ن نار هم  میاز هم  در ک
 ..میبمون

ساله رو م نیبشه ا دیشا دیخب بگ ی: چه راهدیپر از سوال پرس یبا صورت نیام
 بشه.. تیاذ نیاز ا شتریمهتاب ب خوامیحلش کرد، بخدا نم

شت با نگران امکیس سرش نگاه کرد که دا  و کردیاو را نگاه م یخان اول به هم
 گفت: نیبعد رو به ام

 نیسر اصل مطلب، ام رمیم میخسته او کنم م*س*تقبرم که  هیحاش خوامینم
 ؟ یبا مهتاب ازدواج کن یجان حاضر

با چهره ا نیام به پدر و مادرش خ یهاج و واج  ماند. پدرش که  رهیپر از درد 
 و گفت: دیخند دیرو د نیتعجب ام
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گفتم ؟ فقط  یمگه چ یبابا، تو هم که مثل مهتاب از حرفم شااوکه شاااد یا
درخواسااات بدونم، من و مادرو مدتهاسااات  نینظرو رو در مورد ا خوامیم

 ..میکنیمساله فکر م نیبه ا میدار
 خانوم رو به پسرش گفت: مرجان
 نهاده،شاایپ هیفقط  م،یکن لیازدواج رو بهت تحم نیا میخوایفکر نکن م پساارم

 ..ریبگ میاول بهش فکر کن بعد تصم
 یرفتارش طور دیخورد، شااا کهیبا درخواساات پدر و مادرش به شاادو  نیام

 اون رو از چشماش خوندند یبوده که عشق پنهان
 تو دل یبفهمند چ تونندیراحت م یلیاونها پدر و مادرش هسااتن و خ باالخره

 درافکارش غرق بود که پدرش گفت: نی. امگذرهیپسرشان م
اما ارزش فکرکردن رو داره،  یجا خورد یلیما خ شاانهادیاز پ دونمیجان م نیام

ه ک هیزن یآرزوش رو داره ول ینباشااه که هر پساار یدختر دم بخت دیمهتاب شااا
سااه سااال چقدر  نیکه ا یدیو ند یرو خوشاابخت کنه، نبود یهر مرد تونهیم

 هغبط شااونیبه خوشاابخت شااناختیخوشاابخت بود. هرکس اونها رو م دیحم
 ..خوردیم

 کرد وگفت: هیگروقت مرجان خانوم شروع به  نیا در
ستند سر جوونم االن  نند،یسعادو اونها رو بب نتون شون کردند. وگرنه پ شم چ

 وقت مردنش نبود..
 خان رو به همسرش گفت: امکیس
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خدا. از خدا  یبود به رضااا یراضاا دیبا سااتین یزار هیاالن وقت گر خانوم
 برافروخته و پراز یبا چهره  نیاو باش. ام گهیپساار د یخواسااتار خوشاابخت

 دردش گفت:
ازدواجه نه  نیبه ا ینه مهتاب راضاا دیموضااوع رو فراموش کن نیبهتره ا پدر

 خودم..
 :دیبا تعجب پرس پدرش
 هیبرادرته ؟ چون  ی وهی؟ چون ب هیچ لتینگو، آخه دل یزیفکرکردن چ بدون

 بچه داره ؟ چون...
 گفت: ینگذاشت پدرش ادامه بده و با حالت عصب گهید نیام
 نیمحسااناو داره که ا نقدریمهتاب ا دونمیچون م سااتین زایچ نیمن ا لیدل نه
 ..ستیکدوم مهم ن چیه دیکه گفت ییها لیدل

 گفت: پدرش
؟ بهش فکر کن و بعد جواب بده.  یکنیرو رد م هیقضاا نیچرا فکر نکرده ا پس

که  دیممثل ح ،یبه آرامش برساا یتونیکه تو در کنارش م هیکساا نیمهتاب بهتر
 با وجود مهتاب بهشت شده بود.. اشیدن
 گفت: یلرزان یهمان طورکه اشک تو چشماش جمع شده بود با صدا نیام

 عشق مهتاب روندارم.. اقتیل دیمثل داداش حم من
 :دیپرس یبا نگران مادرش

 شاانهادیپ نیا دنیهمه غم بعد ازشاان نیا لی؟ دل یزنیحرف رو م نیا یچ یبرا
 شما افتاده ؟ نیب یچهره او نشسته ؟ نکنه اتفاق یکه تو هیچ
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 گفت: یکه درگلوش نشسته بود به آروم یلرزون و بغض یبا صدا نیام
 ..دیامشب رو فراموش کن یفقط حرفا فتادهین یاتفاق چیمادره نه
که  یرفت که پدرش با تحکم یسااالن م رونیبا گفتن حرفاش به طرف ب نیام

 در صداش بود گفت: شهیهم
 افتاده که باعش یمطمانم که اتفاق گهیشده، حاال د یو بگو چ سایجا وا مونه
 شده.. تیهمه آشفتگ نیا

او رو صاادا زد اما  یجا خورد و با نگران یلیشااوهرش خ ادیخانوم از فر مرجان
از چه  نیشااوهرش با اشاااره ازش خواساات که فعال ساااکت باشااه تا بفهمد ام

 ..کنهیفرار م یموضوع
ت به طرف پدرش برگرده گف نکهیبدون ا یبغض کرده ا یو با صدا ستادیا نیام
: 

 برم. دیاجازه بد کنمینشده، خواهش م یزیچ
 به پدرش ینگاه نیبه او چشم دوخت، ام دیو با ترد نیام یاومد روبرو پدرش

سرعت نگاهش رو ازنگاه پدر دزد ستیدلش م دیانداخت اما به  زار بزنه،  خوا
او با خبر بود غم و اندوه رو تو  یست. پدرش که از حالتهاتون یداد بزنه، اما نم

 و گفت : دیپسرش د یچشما
ه ما ب یخوایافتاده که نم یتو و مهتاب اتفاق نیمطمان شااادم که ب گهید حاال

 نقدریکه ا دیبا هم دار یرو بگو تو و مهتاب چه مشااکل تیواقع نی. امیبگ
 ؟ یآشفته ا

 فت :گ یو با نگران دیپرپشتش کش یموها یتو یدست یبا آشفتگ نیام
 نشده پدر یزیچ دیباورکن
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نبود، دساات اون رو گرفت و آورد کنارخودش نشااوند و با  ایپدرش کوتاه ب اما
 : دیپرس متیمال

؟ دل پدر و مادر  یبگ یخوایکجا م یاگه دردو رو به پدر و مادرو نگ پساارم
 شاانهادیپ نیبراو افتاده که با گفتن ا یکه اتفاق دونمیمخزن اسااراره، خوب م

 آشفته او کرده ؟ نقدریاومده که ا شیپ یتو مهتاب چ نیدردو تازه شده. ب
شکاش فرو ر گهید نیام شه باالخره ا ساکت با ست   نیو بغض چند ختینتون

 سالش شکست..مادرش اومد کنارش و دستش رو گرفت و گفت :
 رونیب زیبر یرچه غصاااه داربگو ه ؟یکنیم هیگر یکه دار زمیشاااده عز یچ

 .کنهیاشکاو داره داغونم م
 اشکاشو پاک کرد و گفت : نیام

من و  نیب یموضااوع هی دیگیکه ناراحتتون کردم. شااما درساات م دیببخشاا منو
هاست بار رو که سال نیا دیپنهونش کنم، با تونمینم گهیاومده که د شیمهتاب پ

 ..شهیتحملم داره تموم م گهیبزارم د نیزم کنهیم ینیشونه هام سنگ یرو
که در  یعشق یجرقه  نیاز اول ش،یتلخ جدا  یشروع کرد به گفتن قصه  نیام

باغ م ماه د یخودش و مهتاب زده شاااد و اون دوتا رو ط انیاون  و  وانهیچند 
و پدر و مادرش هر لحظه با روشاان  گفتیم نیکرده بود. ام گهیهمد یدایشاا

به  نیام یاحرف یوقت ی. بعد از ساعتندرفتیفرو م رویدر بهت و ح قیشدن حقا
 گفت : دیانتها رس

با دور دیبا من تاب رو  خت کنم شاااا شیتاوان عشااق مه  ینطوریا دیپردا
 گ*ن*ا*هم پاک بشه و مهتاب منو ببخشه..
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 که واقعا شوکه شده بود گفت: یقیخان بعد از دقا امکیس
ض ؟یکرد چارهیدختر ب نیبا ا کاریتو چ نیام یوا یوا ه شد ک یچطور دلت را

با  یبدتر ازهمه چطورحاضاار شااد ؟یدفن کن کجایاون رو با تمام آرزوهاش 
له ا نیبرادرو چن عام در حق  یکه دار یفکرکرد یبا خودو چ ؟یبکن یم

 ؟؟یکنیم یبرادرو فداکار
 گفت: یبا لحن پر درد نیام

 مد نظرم بود. دیمهتاب و حم یاشتباه کردم اما فقط خوشبخت درسته
 زد: ادیشد و فر یعصبان نیام یازحرفا پدرش

ه چ یلیازدواج تحم یدونیکدوم سااعادو؟ م ،یکدوم خوشاابخت ؟یخوشاابخت
شه و هم مرگ، اگه زن و مرد جان  تونهیازدواج م اره؟یسرآدم م یبال  هم تولد با

است  یباشن تولده، وگرنه مرگ گهیبه جان و دل در دل هم داشته و عاشق همد
ون ا یکرد دواجاز نیکارو مهتاب رو مجبور به ا نیه، تو با او جانکا یجیتدر

شا دیبه خاطر انتقام از تو زن حم سته  چاره،چوبیب دیحم دیشد،  شک  یدل 
 مهتاب رو خورد..

 گفت: یعصب نیام
 ستین یمهتاب کس د،ینکن دیمرگ حم یمهتاب رو بهانه  یپدر دل شکسته  نه

بهش زنگ زدم و ازش عاجزانه خواسااتم  یکنه، وقت نیرو نفر یکه بخواد کساا
 برادرم رو نجاو بده فقط بهم گفت:

که  بدون نویکنم اما ا نتیظالم نشااادم که بخوام نفر نقدریهنوز مثل تو ا نیام
 بخشمت.. یوقت نم چیه

 تر ادامه داد: یعصبان پدرش
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 هکدندینکن هنوزم  هیاشااتباهت رو توج نقدریادامه نده، ا گهید نیکن ام بس
شه، م یجبران کن یخوایاگه م ،یغروروم  یسادگ نیمهتاب به ا دونمیاالن وقت

شه، مجروح کردن  یتو رو نم شیطول نم قهیدق هیاز  شتریقلب ب هیبخ  یول هک
ش امیالت یبرا سالها وقت الزمه. اگه هنوز  دنیبخ ستشاون قلب   دیاب یدار دو

سش کن شکسته  دیتو با ،یفتیبه پاش ب ،یالتما  یو با گدا مهتاب ر یتاوان دل 
اون  تونهیم یاگه سااالها طول بکشااه، اگه کساا یحت ،یکردن عشااق پس بد

سرش پدر خوب یروخوشبخت کنه و برا شه فقط تو  یپ ام تالشت تم دیبا ،یبا
 ..یکن ننحو جبرا نیسالها رو به بهتر نیا دیبا ،یرو بکن

 گفت:اشکاشو پاک کرد و کردیم هیمدو گر نیوقت که مادرش در ا نیا در
تو  فهیمهتاب ح م،یکنیما هم کمکت م ریاو رو به کار بگ یتمام سااع پساارم

او باه دیشا دونه،یکس بهتر از تو قدرش رو نم چیبره، ه یا گهیمرد د یخونه 
رو  ندویم دینبا یغرورو بشااکنه، ول ،یبشاا ریتحق دیکرد، شااا یبرخورد بد

 .یبه مقصد برس یتا بتون یکن یخال
 ت،سیبردار ن یازدواج شوخ زمیاما عز یکرد یبه خاطر برادرو فداکار دونمیم
تر کنه تا به فیما تعر یماجرا رو برا یو همه  ادیب یدادیبه مهتاب اجازه م دیبا

 ..میریبگ میدر موردش تصم میبتون
 گفت: پدرش

ساله که بهتر کینزد ون با هات یشاد تون،یجوون تون،یزندگ یروزها نیبه چهار 
 یرگشااتب گهیکه د ییو اشااتباه شااما دو نفر به تاراج رفت، سااالها یفکر یب نیا

باق و  یمونده، اگه هنوز دوسااتش دار ینداره و فقط آه و افسااوسااش براتون 
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تا  ریکار بگ بهبساام الله.. تمام تالشاات رو  یعشااقش رو فراموش کن یتونینم
 ..یاریبه دستش ب یبتون

 و دوخت و گفت:رو به روبر شونشیغمزده و پر یچشما نیام
شه، خ دیبگ یاز هر راه نجایاومدم ا یوقت از شدم که مهتاب منو ببخ  یلیوارد 

 نداشت. اون ازم متنفره.. یا دهیباهاش حرف زدم، التماسش کردم، اما فا
 :دیازش پرس پدرش

ستش دار هنوز سالها دو ش ؟یمثل اون  شق به خاطر حس  خوامینم ؟یهنوزعا
 گم؟؟یم یکه چ یفهم یم یعذاب وجدان به طرفش بر ایترحم 

 مصمم درجواب پدرش گفت: نیام
ام تازه اساات،  نهیعشااق بعد سااالها هنوز تو ساا نیپدر عاشااقش هسااتم ا آره
. حاضاارم کشاامیچقدر زجر م نمشیب یبا اون حال و روز م یوقت دیدونینم

 درکنارم بمونه.. شهیهم یبکنم تا اون منو ببخشه و برا یهرکار
د دست سرنوشت بو شمیو مادرش به اون قول دادن که بهش کمک کنند باق پدر
 نه.. ایاونها در کنار هم به آرامش برسه  یقلب ها خوادیم ایکه آ

بزارن و از  انیرو باهاش درم زیمهتاب به خونه برگشاات همه چ یوقت قرارشااد
نحو  نیمشااکل رو به بهتر نیرو بشاانوند تا بهتر بتونند ا زیزبون اونم همه چ

 ممکن حل کنند...
 ازدهمی فصل

به خونه اش برگشااات. وقت غروب مرجان خانوم اون رو  یروز سااوم مهتاب 
حرکت مادر شااوهرش جا خورد و  نیدر آغوش گرفت مهتاب از ا مانهیصاام

 گفت :
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بهتون سااخت  نقدریا یسااه روز دور نیهسااتم که ا زیبراتون عز نقدریا یعنی
 گذشته ؟

چشماش  یخانوم مهتاب رو از خودش جدا کرد و همانطورکه اشک تو مرجان
 حلقه زده بود گفت :

 نی؟ بدون شااما ا یهساات زیکه چقدر تو و ماهان برامون عز یشااک داشاات مگه
شت شد که برگ سوو و کوره ، خوب  س خوامیتو م میبر ایب یخونه  اله در مورد م

 باهاو حرف بزنم.. یمهم ی
 آنها کنار هم نشستند مرجان خانوم دست مهتاب رو گرفت گفت : یوقت
که ا رمیبم که در حقت  یو دم نزد یدیزجر کشاا نقدریبراو  ما رو ببخش   ،

 ..میکرد یکوتاه
 هاج و واج به مادرجون چشم دوخت گفت : مهتاب

سف نقدریا یچ یافتاده ؟ برا یشده مادرجون اتفاق یچ شما که کار دیمتا  ی؟ 
 ..دینکرد

شاد و ماهان رو به عاطفه ساپرد و آمد  ییرایخان وارد پذ امکیوقت سا نیا در
 آنها نشست و گفت : یروبرو

 نیو با امر میگرفته بود شیکه مدتها پ یمیمن و مرجان تصم ینبود نجایا یوقت
شت انیدر م ست نی.. ما از اممیگذا ست باهاو ازدواج  میخوا که اگه خواهان تو

اون  یرو برا ما آشااکار کرد که هنوز بعد از دو روز تو یقتیحق نیکنه ، اما ام
ودتون خ نطوریدو نفر ا ماکه ش ستین ی، اصال برامون باور کردن میشوک هست
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با خودتون  ؟ دیوحشتناک رو گرفت میتصم نیا یچ ی. برادیکرده باش یرو قربون
 ؟ دیکنیم یفداکار گهیهمد یبرا دی؟ که دار دیفکر کرد یچ

شک  نییسرش رو پا نیغمگ مهتاب شده بود ا شکار  انداخت حاال که رازش آ
 گفت : یو بعد از لحظه ا ختیگونه هاش فرو ر یرو دیچون مروار

 ارنیاصرار دارن بدستش ب نقدریهستند ا یزیچ هیدنبال  یچرا آدما وقت دونمینم
سنیبهش م ی، اما وقت ست آوردنش ندارن یو رغبت قبل رو برا لیم گهید ر  بد

 یو وقت میرایتا به دستش ب میریبا حرا دنبالش م میشیمنع م یزیاز چ ی، وقت
 میکنیو غرور باز م یدمانشده رو با شا چیکادوپ یو بسته  میرسیبه اون هدف م

ال که ما به دنب یدر حال ست،ین یچیو اندوه در اون ه یجز رنج و تلخ مینیبی، م
شاد شق و  شتیم یع ستان من و ام میگ  یبود که وقت ییآرزوها یجعبه  نی، دا

، از اون  ای، از اون همه رو یشد و سهم من از زندگ اهیس امونیدن میبازش کرد
 و بس... ودهمه عشق.. فقط سوختن ب

ستگار ادیب نیبود ام قرار  هیز ، بعد ا اوردیم یو هر بار بهونه ا ومدی، اما ن میخوا
 نهیمنو بب خوادیت : مخبر بودم بهم زنگ زد و گف یکه از اون ب یجهنم یهفته 
 ناختمششینبود که من قبال م یاون پسر دمشید یاون ، وقت شیرفتم پ ی، فور
و  بهت یتو یلحظه ا یکن برا وشمقدمه بهم گفت منو فرام یاونجا ب ی، وقت

 ؟ هی: منظورو چ دمیفرو رفتم ، ازش پرس رویح
 رابطه تموم بشه.. نیتا بهت بگم بهتره ا نجایگفت : اومدم ا نیام

،  میرابطه رو تموم کن نیا یگیم یاومد یخبر یهفته ب هیگفتم : بعد از  بهش
 و مخالفت کردن ؟ دندیشده ؟ خانواده او فهم یچ

 راز خبر نداره.. نیکس هنوز از ا چیگفت : نه ه باز
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 میستگارخوا یایانصاف.. من منتظر بودم با خانواده او ب یگفتم : ب یناراحت با
 یهمه وقت اومد نیحاال بعد از ا میزجر نکشاا گهیهمد یاز دور گهیکه د

پدر و مادرو و  شیپ رمیم یتموم شااده.. اگه علتش رو بهم نگ زیهمه چ یگیم
 دید یوقت ارو بگه ام قتیحق خواسااتینم نی.. امگمیرو بهشااون م زیهمه چ

جد که حم شیپ امیب خوامیو م گمیم یدارم  فت  ما بهم گ  ادیقراره ب دیشاا
 ..میخواستگار

 با آرامش گفتم : یجا خوردم ول یلیحرفش خ از
جا زد نیام به برادرو ، چرا م یچرا  نه  به تو تعلق دارم   نیبه ا یزاری؟ من 

 بشه ؟ گهید یکیعشقت مال  یراحت
 گفت : یدر کمال ناباور نیام

 خوشبختت کنه.. تونهی، اون بهتر از من م شهیم اهاویهم مرد رو دیحم
 ..ستیزور که ن خوامیرو نم یخوشبخت نیزدم : من ا ادیفر سرش

 اعتنا و خونسرد گفت : یاون ب اما
شده ، اگه حم زیهمه چ گهید به خودو مربوطه .. داد زدم ،  یخواینم دمیتموم 

 ، گفتم : ختمیاشک ر
مال م نیا یچرا ؟ چرا دار آخه  ی؟ از چ یکنیهمه عشااق و محبت رو لگد 

 ؟ یترسیم ی؟ از ک یترسیم
سود خانواده بودم که هم ادیفر سر بد اخالق و ح  دیبه حم شهیزد : من از اول پ

دل به  دی، اگه برم به پدر و مادرم بگم من قبل از اومدن حم کردمیحسااادو م
 ..کنندیو حسادو م ییمهتاب سپردم منو متهم به دروغگو
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 التماس گفتم : با
که منو تو مدتهاست دل به هم  گمیمن شاهد زنده هستم ، خودم بهشون م نیام

داره و ن دهیفا دمید ی، وقت گفتیم گهید زیچ هیآوردم  یم لی. هر چه دلمیبساات
صم صرار نکردم ، به زور که نم گهیرو گرفته د مشیاون ت شق رو ازش شدیا  ع

تو اصااال عاشااق  کنمینم ییازو عشااق رو گدا گهیبخوام بهش گفتم باشااه د
 یوقت نم چیتا زنده ام ه یول یجوره بمون عشااقت همه یپا یکه بخوا ینبود

 بخشمت..
شد به اون روزا مهتاب شته بود که  یساکت  اب براش عذ شمیآور ادیتلخ برگ

 آور بود..
 خان گفت : امکیوقت س نیا در

 رو دوساات گهیعاشااقونه همد نیعشااق نبود ،تو و ام ییگدا نیا یکرد اشااتباه
شااما هر دو  د،یتون رو نابود کن ندهیو آ یزندگ دیشااد ی، چطور راضاا دیداشاات

 د...ش یرانیهمه و نیاشتباه وحشتناک که باعش ا هی دینفرتون اشتباه کرد
 گفت : مهتاب

 و دیبسااتم ، تموم ام نیحق با شااماساات اشااتباه کردم که از اول دل به ام آره
با اون م جدا شااادم دم در خونمون تو آغوش  نیاز ام ی، وقت دمیدیآرزوهامو 

خاطر ام به  پدرجون من  حال رفتم ،  خانواده ام دروغ گفتم ،  نیبرادرم از  به 
روغ د نیاما ا دندمنو بدزدند که موفق نشاا خواسااتندیبهشااون گفتم : دو نفر م

س شون  شدیکرد ، هر وقت حرف از ازدواج م اهیروزگارم رو  شدو واکنش ن به 
 گفت : روز برادرم هی،  دادمیم

 ؟ یترسیسرو آوردن که از ازذواج کردن م ییبال ااون ع*و*ض*ی نکنه
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ستگار یوقت ی، حت کردندیبد م الیمدتها در موردم خ تا  دیمداو میشما به خوا
 مادرم گفت : دیاز اونجا رفت یو با ناراحت

 بد بکنه.. یداره مرجان خانوم در مورد اون شب فکرا امکان
 شکسته به مادرم گفتم : یو دل هیگر با
م رو به تا سااالمت میبر یتا باهم به پزشااک قانون ادیکه ب دیمرجان خانوم بگ به

پدرجان ام بت کنم ،  ثا باق زیچ چیه گهیروح منو کشااات د نیهمتون   یازم 
 نمونده..

سف نیبود که بهش مجال حرف زدن رو نداد.. پدر و مادر ام هیگر و ه ب ینگاه تا
 ینگفتند ، باالخره مرجان خانوم بعد از مکش طوالن یزیچ یکردن ول گهیهمد

 گفت :
ص یهم ب تو ض ینبود ریتق در  یازدواج کن دیبا حم یشد یدخترم.. چطور را

 ؟ یکه دوستش نداشت یصورت
 اشکاشو پاک کرد و گفت : مهتاب

ستگار یوقت شت ام دیحم یهفته ها از خوا  صداش نیبهم زنگ زد . طن نیگذ
م لحظه بود نیچقدر منتظر ا دونهیدلشوره و اضطرابام بود ، خدا م یهمه  انیپا

در مقابل درخواسااات برادرش مقاومت  دهید یوقت کردمیخودم فکر م شی، پ
شحاله ، برا صت  هی یکه تو خوادیزنگ زده و ازم مهلت م نیهم یکردم خو فر

 منو نیداشتم اگه ام میبرگرده ، تصم شمیمناسب پ
به روزها وادار باره  که منتظرش بمونم ، اونو ببخشاام و دو نه  و  ییایرو یک

 دیبهم ام یکمیبود که  یکه در انتظارمه دل خوش کنم. کاف یا دوارکنندهیام
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ها  هنیگله و ک یمنم همه  کنهیرطوبتها رو خشااک م یکه همه  یبده مثل آفتاب
ما ام کردمیرو فراموش م به قلبم محک ور شیمهر یبار خنجر ب نیا نی. ا متر 

بدم ، اون ازم عاجزانه خواساات  دیفرو کرد . ازم خواساات جواب مثبت به حم
که بهم  یاز رد درخواساات و عالقه ا دیحم گفتیرو نجاو بدم ، م دیکه حم

وجودم نشست،  یتو ایو افسرده شده.. تمام غضب و خشم دن ریداره گوشه گ
 ..ختیبهم زد فرو ر نیکه ام یبا تلنگر دهامیتمام آرزوها و ام

ش ادیفر ست ، اگه ب دی، حم یزدم : تو بهتره به فکر خودو با سرده ا  مارهیاگه اف
به خودش کمک  تونهیخودشااه ، اون فقط با فراموش کردن من م یاز خودخواه
براش بکنم.. بعدم تلفن رو قطع کردم.. بعد اون  تونمینم یکار چیکنه ، من ه

تا عمق وجودم رو  یکه درد دور ییه شاابهاتو وجودم مرد، چ زیتلفن همه چ
ندیم حد ب سااوزو به ساار ندیم یقرار یو منو  که از فکر  یچه روزها رسااو

نت م نیخ*ی*ا*ن*و ام مدام خودم رو لع نداشااتم و  که  کردمیآروم و قرار 
سته بودم و اون رو باورش کرده بودم . هنوز هم از به  شق او دل ب  ادیچطور به ع

پر دردم رو  یلحظه ها ن، هنوز هم نتونستم او کشمیآوردن اون لحظاو رنج م
شعله م شیماه به خودم اومدم آت هیفراموش کنم . بعد   دیشکیانتقام تو وجودم 

با  ییفکر کردم ، چه روزها یلی. خ رمیانتقام بگ نیاز ام یقیبه طر خواسااتمی، م
رسم به انتقام ب دیحم قیکنم که از طر یتا تونستم خودم رو راض دمیخودم جنگ

س ای یزیدادم که بدون در نظر گرفتن چ قولبه خودم  نیهم ی. برا ش یک ه ام نق
اومدم و درخواست ازدواجش رو قبول  دیحم دنیبه د نیکنم . برا هم یرو عمل

ستمیکردم ، م شم و در برابر اون به حم نیاز ام ینطوریا خوا شق دیدور نبا و  ع
شاد شار از  سر شبخت یمحبت بدم و اون رو  و  نهیما رو بب نیکنم ، تا ام یو خو



wWw.Roman4u.iR  166 

 

شتباه تاوان پس بده ، فقط هم نیعمرش بابت ا یلحظه لحظه  ود که فکر ب نیا
 ...کردیمنو آروم م

 وقت مرجان خانوم با خشم رو به مهتاب گفت : نیا در
شقت ، اون حرفاو ، اون احترام پس شت یم دیکه به حم یاون ع همش  یگذا

 نیمن که به خاطر ا دیحم چارهیب ،یکرد یهم ماهرانه باز یلینقشااه بود که خ
 ...دیکه به تو داشت چقدر زجر کش یعشق

شوهر نرنج مهتاب ضب مادر  سر ناکامش دل  یمادر بود و برا هیچون  دیاز غ پ
 شد و ادامه داد : ی.اشکاش جار سوزوندیم
 شما ما رو یول نهینبود که ما رو بب نیکردم ، ام یسال اول همش نقش باز کی
ق و از عشاا دیزدیحرف م نیبا ام یتلفن یبودم که وقت دهیو بارها شاان دیدیدیم

شبخت ستیبود ، م یبرام کاف نیو هم دیگفتیبراش م دیمن وحم یخو که با  مدون
.  ردکیخوشحالم م نیمرنج ا نی، هم دیدیپسرتون رو شکنجه م دیحرفا دار نیا

د . ما شااده بو ییاز پساارتون متنفر بودم اون باعش جدا دیبا حم میزندگ لیاوا
رو هنوز نشکفته پرپر کرد . اما به همان  نیگل عشق من و ام یاون با خودخواه

ست یما م یکه همه  ییخدا شق  کیبعد از  مشیپر ستم ، به ع سال بهش دل ب
 گفت :یم شهیهم دیآوردم . حم مانیاون ا

ستم ندار دونمیم شحالم  یکه باهام موند یو بهم ترحم کرد یدو . اما من خو
و  گردمیبازم برم یکن رونیکه مالک قلبت شدم ، اگه هزار بار هم منو از قلبت ب

با التماس ازو م زدمیم ادیعشااقت رو فر باهام بمون خواسااتمیو  چون  یکه 
ا کم با حرفاش ، ب مفراموشاات کنم . ک تونمیلحظه هم نم هی یاتم و برا وونهید
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صانه اش شتش کرد ، وقت عشق خال شق من یمنو جلب محبت و گذ و متقابال ع
سخت بود م دید شم ،  یاز رو دیترسیباورش براش  شته با ستش دا  هیترحم دو

 روز بهم گفت :
که منم  باورش شد گهیمنم قبول کردم . د میاثباو عشقت بزار بچه دار بش یبرا

شدم و منو ب شقش  شت و بهم ب شهیاز هم شتریعا ست دا شق م شتریدو  یع
 روز بهم گفت : هی رهینم ادمی.  دیورز
که  خواستیرنجونه ، ازم م یقشنگت نشسته که منو م یچشما یتو یبزرگ غم
 اون رو براش بگم.. لیدل

 گفتم : بهش
 یغم تو نیبرام افتاده که باعش هم یروز بهت گفتم که چه اتفاق بزرگ هی دیشا

در حقم کرده که نه  ینفر ظلم بزرگ هیرو بدون که  نیچشاامام شاااده ، فقط ا
اصاارار نکرد بفهمه منظور من  گهیاونو ببخشاام نه فراموش کنم.. اونم د تونمیم
س هیک شه ه یاما بهم فهموند که ک رو  خودش یزخما شهیمکه به فکر انتقام با

پاک کن و  نهیدلت رو از ک نه،یبیم بیو اول از همه خودش آساا دارهیتازه نگه م
در حق مظلوم  یظلم چیدار مکافاته و ه ایبسپار ، دن یعدالت الهاون آدم رو به 

 اون بود از یکه عشقم چاشن شیجادو  یمونه.. دل منو با حرفا یجواب نم یب
 یا نهیک چیه گهیگذشااتم ، د نیاز ام شااهیهم یراها پاک کرد من ب نهیتمام ک

شا دلم  نهایزنده بود زودتر از ا دیاگه حم دیازش ندارم ، اما هنوز ازش دلخورم 
رو  نیعوض شااد و من ام زیهمه چ دیبا مرگ حم ی. ول شاادیباهاش صاااف م

 ...دونمیاتفاقها م نیمقصر ا
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مهتاب چشااماش به اشااک نشااسااته بود  یرحرفایخان که تحت تاث امکیساا
 اشکاش رو پاک کرد و رو به مهتاب گفت :

فا نیرو مقصاار ا نیام یتونیدخترم.. تو نم نه بدونات ها  حال یق که هم  یدر 
بخاطر برادرش از همه  نی.. امدیشاااد هایرانیو نیباعش ا دیخودو و هم حم

شتباه ا دونمیکه بتونه از عشق بگذره بخدا عاشق تره . م یگذشت ، کس زشیچ
، عشااقش  رو، اما قبول کن که اون خودش  سااتین یفداکار نیا دونمیکرد ، م

 یتو رو به حال خودو رها نکرد ، اون تو رو به طرف عشااق نیرو ، فدا کرد . ام
دش که خو یبرادرش تو رو به خوشاابخت دونسااتیکرد که م ییبزرگتر راهنما

 نیا یتو نیکه ام یدونیرسااونه . خودو بهتر م ینتونساات براو فراهم کنه م
ش شکنجه از ا یآت سوخت .   شیکه پ شتریب نیکه به پا کرد اول از همه خودش 

برسه.. الاقل تو دو سال در کنار  گرانیکه سهم تو باشه به د یکس چشم خودو
س تیو در حما دیحم شق اون به آرامش ر شد یکه حت یدیع ضر  از اون  یحا

ش شته با س چیه نی، اما ام یبچه دا  نیو هنوز هم داره تو ا دیوقت به آرامش نر
نمونده  یبه خاکستر شدنش باق یزیچ گهیسوزه د یو م زنهیدست و پا م شیآت

م.. دختر ی، تو هم اشتباه کرد یبنداز نیاشتباهاو رو گردن ام یهمه  شهی. نم
 یتگفیرو م قتیما و حق شیپ یاومد یم دی، با یاون داد یتو تن به خواسااته 

شق رو به کمک همد نیکرد و ا یکار هی شدیم دیشا ،  میداد ینجاو م گهیع
از تن به ب یتو دوستش نداشت نکهید مرتکب شد با وجود ایرو حم یاشتباه بعد

ر و کنا دیفهم یرو م قتیحق دیطرفه داد و باهاو ازدواج کرد ، با هیعشااق  نیا
اشتباهاو دست به دست هم  نی. ا شدیم ایو علت مخالفت تو رو جو دیکشیم
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 ریقدت نیکدام نبود ا چیه ریتقصاا دیاتقاقها رو رقم زد ، البته مرگ حم نیداد و ا
رو  دیکه مرگ حم یرو ندار نی، تو حق ا کنهیا رو امتحان مبود که داره م یاله

نداز نیگردن ام مه چ ینی، ام یب به  زشیکه از ه ها برادرش  تا تن گذشااات 
 شااهیهم یبرا دی.. االن وضااع فرق کرده ، حمزمیآرزوهاش برسااه. مهتاب عز

هنوز دوسات داره و  نی، ام دیقرار گرفت گهیهمد یرو در رو نیرفته و باز تو و ام
ثل روزا خورمیقساام م ته ، خ یکه هنوز م عاشااق حت م یلیاول  از  یتونیرا

 یلیخ نی، ام یکه حقته برساا یو در کنارش به آرامشاا یگ*ن*ا*هش بگذر
ش شهیرنج داده داره عذاب م نقدریتو رو ا نکهیو از ا مونهیپ ر . دخترم بهش فک ک

شته باش ، فقط ام سر خوب مه تونهیم نیکن و باورش دا ش یبرا یهم ه هم تو با
سوز برا ماهان . ا یپدر ست از طرف پدر و مادر داغد هی نیدل ست  دهیدرخوا ا

نه ازو م عاجزا طا خوادیکه  مادرش ببخشاا نیام یکه خ پدر و  به  به  یرو  و 
 یما رو به آرزوهامون برسون یبا گذشتت همه  یتونی، تو م یاریب مانیعشقش ا

 بهش فکر کن دخترم... یبرگردون نهخو نیرو به ا یو دوباره شاد
 گفت : کردیم هیهمان طور که گر مهتاب

فاق ات نیا ی. وقت سااتین نیدلم با ام گهی، اما د دمیرو بخشاا نیمن ام پدرجون
شق به اون بزرگ شد فهم نقدریا یافتاد و ع  آرزوهامو جمع دیبا دمیراحت تموم 

 ذهنم بسپرم . و االن موفق انوسیگنجه رو ته اق نیبزارم و ا یگنجه ا یکنم و تو
حدود تا  که ذهنم رو  پدر جون  یخاطرها نیاز ا یشااادم  پاک کنم ..  تلخ 

 هگیمن د دیو فراموش کن دیدرخواساات رو از من نکن نیا گهید کنمیخواهش م
 ...خسته ام یلیبرم به اتاقم خ دیدیباشم . حاال اگه اجازه م نیبا ام تونمینم



wWw.Roman4u.iR  170 

 

شب موضوع رو ادامه نده و به وقت د گهید دیخان بهتر د امکیس  موکول گهیام
 یمهتاب رو به خوب شااونیحال پر نیخوب نبود و ا ادیمهتاب ز هیکنه ، روح

 گفت : نیهم یبرا کردیدرک م
 جا تموم نشده... نیکنم اما بحش ما هم تتیاذ خوامیدخترم... نم برو
 یفقط به حرفااز رفتن مهتاب مرجان خانوم که تا به حال سااااکت بود و  بعد

 گفت : دادیشوهرش و مهتاب گوش م
د حاضر ش نینداره ، چرا ام ندهیبه آ یدیشکسته است و ام یلیدلش خ مهتاب

 ...ترسمیدو تا م نیا ی ندهیاز آ امکی. س ادیبال سر عشقش ب نیا
 از زنش گفت : دوارتریخان ام امکیس
درسته  ستین دی، مهتاب ناام ادیاونا ب ی ندهیسر آ ییبال ستیخانوم.. قرار ن نه
رفته اما بودن ماهان به مهتاب  یبال ساارش اومده که تا مرز مرگ و زندگ یلیخ

 م،ی، نگران نباش خودمون هواشااون رو دار دهیرو م یزندگ نیا یقدرو ادامه 
،  شااهیها قانع نم یسااادگ نیاو به  دهیرنج کشاا یلیافته . مهتاب خ ینم یاتفاق

نهیم نیفقط ام ندگ تو به ز باره  نه، ام یاون رو دو  اشوی واشی دیبا نیبرگردو
 یبا هر ابزار تونهیکه م یعشااقش رو دوباره به مهتاب ثابت کنه حاال از هر راه

و تا از راهش ت میکن ییرو راهنما نیام دی، با ارهیدل مهتاب رو به دساات ب دیبا
و ر زین همه چزما نه،یبب یخونه دوباره رنگ شاااد نیتا ا شااهقلب مهتاب وارد ب

و به دور از هر ه*و*س باشه مطمان باش به  یاگه عشقشون واقع کنهیدرست م
 ...رسنیم گهیهمد
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س روز شتند .  انیدر م نیرو با ام زیخان و مرجان خانوم همه چ امکیبعد  گذا
نداره ، اما  ییتو قلب مهتاب جا گهیدمغ شااد و باور کرد که د یلیاول خ نیام

 شودیها نم یراحت نیکه براش آورد به او فهماند که به ا یمحکم لیپدرش با دال
 یها ییو حوصله و راهنما بربا ص دیمهتاب رو آباد کرد و با یشده  رانیروح و

 راه سخت بزاره.. نیآنها قدم به ا
فرصاات  کیبود که در  نیخواساات ا نیخان از ام امکیکه ساا یزیچ نیاول

دلش رو به او بزنه و از اون  یامناسااب با مهتاب روبرو بشااه و رو در رو حرف
 بهش بده تا بتونه اشتباهاتش رو جبران کنه.. گهیفرصت د هیبخواد که 

پدر و  یعصاار بهار کیفراهم شااد . در  نیام یفرصاات چند روز بعد برا نیا
بتونه با مهتاب تنها باشااه  نیخونه بردند که ام کیمادرش ماهان رو به پارک نزد

تاب زنگ زد و از او  نیرو بشاانوند.. ام گهیکدی یو حرفا به مه تاقش  از تو ا
ست که پ ستیم بلاو برود تا با او حرف بزند . مهتاب از ق شیخوا ه کار ک دون

ستی، م ستیچ نیام که  شدینرفتن باعش نم نیبه او نده . اما ا یینره و بها تون
و پدر  تیبردارد مخصااوصااا االن که حما یراحت نیدساات از ساارش به ا نیام

بش قل یگوشااه  یتلنبار شااده  یو تمام نگفته ها رفتیم دیمادرش رو داره ، با
شیم رونیرو ب ستیو از او م دیک ست آوردن او ب خوا  رونیکه از فکر دوباره بد

سته  ادیب شک شود آن را دوباره بند زد.. نه هرگز  ینیاون چ یچون دل  نبود که ب
ا . مهتاب ب ساتین یپرشادن گهیبشاه د ینبود...اگر دل از عشاق و محبت خال

شق دوباره  سالها نیام یع گ خونه رن نیتو ا گهیمطمان بود د یباران یبعد از 
 او زنگ خطر بود... یبرا نیو ا دینخواهد د وو آرامش ر یشاد
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 نیدر سکوو نشسته بودند ، ام گهیهمد یروبرو نیبود که مهتاب و ام یقیدقا
نه به او بز خواسااتیکه م ییو حرفا مهتاب بعد از سااالها به او یکیبخاطر نزد

از انتظار  دشاایرو م نیو ا کردیم یتاب یب نهیتپش قلب گرفته بود ، قلبش در ساا
به خودش جراو  خره.. باالدیکه در پشاات نگاهش خانه کرده بود فهم یمبهم

 داد و سر صحبت را باز کرد رو به مهتاب
 : گفت

 حالت خوبه ؟؟ یساکت یلیخ
 انداخت و گفت : نیبه ام ینگاه سرد مهتاب

حال من  گهیمطمان باش که د ینه ؟ ول ایبراو مهمه که حالم خوب باشه  مگه
 نیمهتاب به ام ی هیکنا نیاول نیا ،یبرام خواساات نطوریچون تو ا شااهیخوب نم

 مهتاب یها و سرزنش ها هیکنا یخودش را برا دیبا نیاول راه بود و ام نیبود . ا
 زد و در جواب مهتاب گفت : یجون یبخند بل نی.. امکردیآماده م

 ؟؟ یهست زیکه هنوز برام مهم و عز یکردیکاش باور م یا
دادند که   یادامه نداد و هر دو ترج گهیهم د نینزد ، ام یحرف یقیدقا مهتاب

تند  یسکوو کشدار شد مهتاب با خشم و با لحن نیا یباز سکوو کنند ، وقت
 گفت : نیرو به ام

 برگردم تو اتاقم.. خوامیزودتر حرفت رو بزن م یدار کاریمن چ با
 که به مهتاب کرد گفت : ینیبا نگاه غمگ نیام
درم پ شاانهادیدر مورد پ خواسااتمیوجود نداره ، فقط م تیعصاابان یبرا یلیدل

 باهاو حرف بزنم و نظرو رو در مورد اون بپرسم..
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 گفت : نیرو به ام یزد و نگاه غضبناک یپوزخند مهتاب
شبخت  ستهیا یم یوقت یول میدویغلته دنبالش م یم یتوپه که وقت هیمثل  یخو

س میزنیبه اون لگد م ست یو تو ک شبخت نیکه به ا یه لبم رو و ق یلگد زد یخو
ست شت نی، ام یشک سالها برگ شه ؟ فکر کرد یکه چ نجایا یبعد از  حاال که  یب

اون خطاها رو  ی مهه یتونی؟ م یدوباره از اول شااروع کن یتونیبرادرو رفته م
ما مثل  ی؟ فرصاات ها یو دوباره از من درخواساات ازدواج کن یریبگ دهیند

هار زونیگر یابرها ند و فقط برا یب گذشاات عت  ها یبه ساار خاطره   یمن 
 نیروحم رو پوشاااند. ام نیکه غبارش تموم ساارزم یدردناکش موند و حساارت

باره  یازم باق یچیه گهیباور کن د کنم ، خواهش  وعشاارنمونده که بخوام دو
ثل ا شاااهیمنو برا هم کنمیم که تونساات نیفراموش کن م ند ساااال  و ازم  یچ

 ...یگذشت
 تو موهاش زد و رو به مهتاب گفت : یبلند شد و چنگ یبا ناراحت نیام
 یزود نیکه انتظار ندارم به ا ادهیخطاهام ز نقدریا دونمیاشتباه کردم ، م دونمیم

 و سعادو تو بود.. یخوشبخت یکردم برا ی، اما باور کن هر کار یمنو ببخش
 زد : ادیفر شهیتر از هم یبلند شد و عصبان یصندل یاز رو مهتاب

نه  یخوشاابخت ها با  یمنو ب نه  خت بودم  با تو خوشااب هاو نکن ، من  طا خ
 برادرو..

 تر گفت : شانیپر نیام
لحظه  رفته ؟ نییمن پا یقطره آب خوش از گلو هیسااالها  نیتو ا یکنیفکر م تو

.. یاشاااک بود و دلتنگ امیو همدم تنها  کردمیعمرم فقط به تو فکر م یلحظه 
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ستم ، ا شقت ه ست دارم و عا سالها دو چند  نیمهتاب باور کن هنوز مثل اون 
 ..یابد وندیپ کی یباشه برا یخط فاصله ا تونهیم ییسال جدا

 گفت : ختیر یمهتاب همانطور که اشک م
شتباه م نه صله ها برا نی.. ایکنیا .. هیشگیهم ییجدا ی، برا ستین وندیپ یفا

س یوجود من به درجه  یهوا زده ،  خیقلبم  یخون تو رگهام ، تو ده،یانجماد ر
. دست .زمیتو بر یکه بخوام دوباره به پا ستیتو وجودم ن یاحساس چیه گهید

 از سرم بردار و راحتم بزار...
 سد راهش شد و نیحرفاش به طرف در اتاق رفت که ام نیبا گفتن آخر مهتاب
 گفت :

س چیاز تو ه من سا فقط کنارم بمون و بهم اجازه بده خطاهام رو  خوامینم یاح
سا شه ، فقط بودن تو در  هیجبران کنم بزار تا آخرعمر  سر تو و ماهان با ام باال 

 ...هیخواهر برام کاف هیکنارم مثل 
بود  شیتمام زندگ یکه روز نیبه ام یاشااک آلود لحظه ا یمانبا چشاا مهتاب

 انداخت و گفت :
 برام تکرار بشه... خوامینم گهی، د زارمیازدواج بدون عشق ب از

و درد و غم تنها گذاشاات... اومد  یمونیپشاا ایدن هیرو با  نیرفت و ام مهتاب
 و گفت : دیکش یبه آسمان کرد و آه ینگاه هیکنار پنجره و 

ست سرزنده ا کجا شاداب و  آرزوهاش ، نوآموز بود  یکه پرنده  یاون دخترک 
زودرس دل شده.. مهتاب  یریو شوق پرواز داشت ، اما اکنون مثل من گرفتار پ

شتم کار به ا کاریچ سه ؟ چطور نجایباهاو کردم ؟ چرا گذا  جبران کنم ؟ یبر
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منو  اید بکنم ؟.. خدایبا کاریرو گرفته چ بانمیعذاب وجدان که گر نیبا ا ایخدا
 ، به عشق اولم برسون ، کمکم کن تا یبه زندگ

مال خودم بکنم ،  بتونم باره  تاب رو دو به دل  یکار هیمه باره عشااقم  کن دو
 مهتاب بتابه ، مهرش دوباره دوباره زنده بشه..

که هنگام دعا رو گونش جا خوش کرده بود رو پاک کرد و ساارش  یاشااک قطره
 بار زد باز با خودش زمزمه کرد :رو به پنجره چند 

 گهی.. دماریبار دوم قلب مهتاب رو بدساات ب یکه بتونم برا سااتین یدیام گهید
 ستین یدیام
ه بر ک یا هودهیآنچه از دساات رفته ، تالش ب یمعتقد بود که جسااتجو برا نیام

 ...کنهیهم تلنبار م یو فقط حساارتها رو به رو شااهیها اضااافه م یحجم نامراد
 اوضاع نداشت... نیا یبه بهبود یدیام گهید

 داد که اتنظار نداشته باشه  یو بهش توض دیبار هم پدرش به دادش رس نیا اما
ستش دیکنه، با دایتو قلب مهتاب راه پ یزود نیبه ا  بهش ثابت کنه که هنوز دو

شق م ه و دار شیدرپ یاثباو حرفاش راه طوالن یورزه ، پس برا یداره و بهش ع
 گفت : نیبشه... به ام دیناام یزود نیا به دینبا

و  گاه عشااقت یبهتره گاه ب یرو در رو باهاش حرف بزن ادیز یتونیکه نم حاال
 یبهش برسون امکیرو با پ تیمونیاحساس پش

گاه دیجد یتکنولوژ نیا گه  ما ب یا تا دردساارساااازه ا مواقع حالل  شااتریوق
 مشکالتم هست...
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 امیقبول کنه که با پ تونسااتیساااعت ها به حرف پدر فکر کرد اما هنوز نم نیام
.  ردکیشااروع بد نبود مثل مسااکن عمل م یبرا یبتونه دل مهتاب رو نرم کنه ول

 تخت ولو شد با خودش گفت : یو رو دیکش یآه
تو باغ  یبه دنبال نداره ، نه بارون یزده ام بهار زییکه با اشتباهم باغ پا فیح صد

 ..رسهیبه ثمر م یا وهیو نه م ادیبه بار م ینه شکوفه ا بارهیم میدگزن
ب مهتا یپر احساااس برا یامکینظر پدر شااد و پ میموقع خواب تساال باالخره

 فرستاد..
 یگوشاا یاون رو متوجه  امیزنگ پ شاادیخواب آماده م یکه داشاات برا مهتاب

 داده امیبه او پ یموقع شب ک نیا نهیکرد تا بب
 رو باز کرد : امیو پ دیسوزناک کش یآه نیام یشماره  دنید با

دارد و هرگز  یدر صاادف ساارخ قلبم جا شااهیعشااقت هم یبایز دیمم مروار
 تو را فراموش کند (( تواندینم

 که بغض کرده بود گفت : ییشد و با صدا شونیپر امیبا خواندن پ مهتاب
 ؟ یدیعذابم م نقدریکه ا یخوایاز جونم م یچ
ه اون چشمش ب گهیرو پاک کرد تا د امیکه تو وجودش نشسته بود پ یاز خشم و
ب ش یها مهیاون تو ذهنش جا خوش کرده بود و تا ن یکلمه کلمه  ی، ول فتهین

 ...رساندیم یوانگیافکار اون رو به مرز د نینگه داشت که ا داریاون رو ب
ند ، ماهان صبحانه بود زیصب  مهتاب به همراه پدر و مادر شوهرش سر م فردا

شش باال و پا ش رفتیم نییتو آغو د پدربزرگ و مادربزرگش رو به وج طنتشیو 
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و و به ا یخان نگاه امکی. س وستیهم به آنها پ نیام یقیآورده بود.. بعد از دقا
 گفت : یمهتاب انداخت با لبخند

 ساعت چنده ؟ یدونی، م برهیرو آب ببره تو رو خواب م ایدن
 انداخت گفت : یم شیتو چا  یهمانطور که قند نیام

 شدم . داریب رید نیرو گذروندم برا هم یبد شب
شم ریاز گفتن حرفاش ز بعد شت  یچ به مهتاب نگاه کرد ، اتفاقا مهتاب هم دا

 ..کردیاو را نگاه م
 گفت : پدرش

پاک  یزود نیبه ا یکه تو مرتکب شااد ی.. چون اشااتباهیبخواب ینتون دمیبا
 ..یتاوان گ*ن*ا*هاو رو بد دی، تو با ستین یشدن

 تمام گفت : یبلند شد و با دلخور زیو از پشت م دیاز حرف پدر رنج نیام
،  دمیکه االن سالهاست که دارم تاوان پس م دی.. اما باور کندیگیدرست م شما

کمه قبول... بعد به طرف مهتاب رفت و ماهان رو ازش  دیگیاما اگه شما بازم م
 بار خطاب به مهتاب ادامه داد : نیگرفت و ا

 ...کنمینم غیجونم رو بدم در دیجبران با یاگه برا یحت
 هنوز پسرش دید یخان وقت امکیرفت . س رونیبعد از حرفاش با ماهان ب نیام

 راحت به صبحانه خوردنش ادامه داد... الینشده خوشحال بود و با خ دیناام
، ماهان در  کردیو ماهان رو تماشااا م نیاتاقش داشاات ام یاز پنجره  مهتاب

.  خوندیم یزیاو چ یداشاات برا نیو ام رفتیداشاات به خواب م نیآغوش ام
تاد مهتاب رو در چارچوب پنجره د نیام یوقت به پنجره اف و همان  دینگاهش 
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که  بود ستداشته باشد.. در شهیهم یکاش مهتاب رو برا یموقع آرزو کرد که ا
 ، اما عشق کردیم ییاعتنا یهنوز مهتاب به او ب

س اون سالها نهیرو هنوز همچنان تر و تازه در   یجوان یحفظ کرده بود.. دراوج 
ود ، ب نداختهین یدختر ایزن  چیبه ه یو خواهش تن ، هرگز نگاه تمنا  زهیو غر

او فقط مهتاب رو  یمتوجه اش بود ول شااهیکه صاادها نگاه پرتمنا هم یدر حال
 ...دیجنگ یاو با تمام وجود م داشتن یو برا خواستیم

ش مهتاب ست و به فکر فرو  یبدون واکن ش صله گرفت و لب تخت ن از پنجره فا
ش سال فالکت ک شوب ها دنیرفت.. بعد از چند  ستخوش آ آور ،  اسی یو د

جز  یگرید یایدر دن قهیدق کیولو  خواساااتیچنان از پا افتاده بود که دلش م
 یاالتیافکار خ نیا یبکشااد ، ول قیعم ینفساا زیخودش فارغ از همه چ یایدن
 نیکه باز ام کردیم ریخودش س ینبود . درحال و هوا شیب
 فرستاد : شیمضمون برا نیبه ا یامکیپ

لحظه  کی -----------لحظه کند م*س*تم  کیمم صاااد جام اگر آرند 
 نگاه تو صد سال کند م*س*تم ((

تاد اف یشعر ادیزد و باز در خودش فرو رفت ،  یپوزخند امیبا خواندن پ مهتاب
 یو او را به اوج شااااد خواندیم شیبرا نیام شاااهیهم ییآشاانا یکه از لحظه 

 . با خودش زمزمه کرد : رساندیم
ندیم شاااهیهم تیرو دنیمم دلم در د  نیاول ادیبه  ----------- ادیفر ک

 که مهرو در دلم افتاد (( یروز
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گونه اش سر خورده بود  یخوش گذشته رو یروزها یادآوریکه با  یاشک قطره
ش شق آت شتش پاک کرد و دوباره به فکر فرو رفت.. او با ع سر انگ که  نیام نیبا 

گاهش داشاات به ساارحد  یگاه و ب یها امکیدوباره شااعله ور شااده بود و با پ
ستیم یعنی،  دیرسیجنون م شد ؟ آ توان ستیم ایاو رو ببخ  یه زندگباور کن توان

شکه و  هی ستیم ایلحظه لبخند ؟ آ  هیلحظه ا س هیرو هد یشاد توان  یکنه به ک
 ؟ که دلش رو شکست یرو گرفته بود ؟ عشق بورزه به کس شیزندگ یکه شاد

آنها با  رینظ یعشااق ب یگشاات و دوباره قصااه  یکاش زمان به عقب برم یا
 ...شدیاحساس از نو نوشته م یالفبا
ست ام بعد سخت یها امیو پ نیاز درخوا شبها به  و روزها انگار  دیخوابیم یاو 
ذهنش رو مشااغول کرده که خواب و خوراکش  نیام نقدریعالم نبود ، ا نیتو ا

 روز به مهتاب گفت : هیمرجان خانوم  نیهم یرو ازش گرفته بود ، برا
تاد یتو خودت هیمدت زمیعز قدری، چرا ا ی، از خواب و خوراک اف به خودو  ن

 ؟ یریگیسخت م
ستا بعد شک ید شماش م یمهتاب رو گرفت با التماس و ا ش یکه تو چ  دیدرخ

 ادامه داد :
اون رو ببخش تا  یداشاات نیبه ام یکه زمان یجان تو رو به همان عشااق مهتاب

 مثل شمع آب بشه.. نمیهم پسرم.. نزار ام یهم خودو به آرامش برس
 گفت : یبا نگران مهتاب

م از یی، مگه چه خطا ادیب نیسر ام ییبخوام بال .. خدا ازم نگذره اگهمادرجون
 سر زده ؟

 خانوم گفت : مرجان
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شتباه ام خوامی.. فقط مزمیعز ینکرد ییخطا شق ببخش  نیبگم ا  ادویرو با ع
 از نفرو و انتقام ارزش داره... شیاون ب دنیباشه شکوه محبت و بخش

 آرام گفت : مهتاب
پر دردم رو  یهنوز نتونسااتم اون روزها ندارم ، فقط یا نهیک چیه نیاز ام من

 فراموش کنم..
 گفت : یخانوم با مهربون مرجان

 خوامیکرد ، نم تتیچقدر اذ نیام دونمی، م یدیکشاا یچه رنج زمیعز دونمیم
بد به خواسااتش  که تن   که یبهش بگ خوامی، فقط ازو م یمجبورو کنم 

ش شا شیدیبخ سه.. من  نیاگه از زبون تو ا دی.  شنود به آرامش بر  هیحرف رو ب
سرم رو بب یقرار یب تونمیمادرم.. نم شم ، دخت نمیو رنج پ ساکت با  یزندگ مرو 

، و فراموش کردن...  دنی، بخشاا دنی... خندشااهیفقط تو سااه کلمه خالصااه م
ستیانسان جا س زالخطا شهامت ا ی، اما اون ک شه که  نیبزرگه که  شته با رو دا

طلب بخشااش کنه و بزرگتر اون که  گرانیف کنه و از دبه گ*ن*ا*هش اعترا
داشت  ور نیشهامت ا نیگ*ن*ا*ه طرف مقابل رو ببخشه . مهتاب جون.. ام

اشااتباه رو جبران کنه ، پس تو  نیا یجور هی کنهیم یکه اعتراف کنه و داره سااع
شااما به آرامش  یهر دو ینطوریکن اون رو ببخش ، مطمان باش ا یهم بزرگ

 ...دیرسیم
خانوم بعد از حرفاش مهتاب رو تنها گذاشاات و او رو در فکر فرو برد..  مرجان

 و با خودش زمزمه کرد : دیکش یآه یقیمهتاب بعد از دقا
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شمع نسبت ن سوز  ستیمم مرا با  سوزد و من  -----------در  شب  که او 
 در شب و روز ((

آفتاب  منتظر دیبا یت ، گاهباران رو آموخ ریز یزندگ یسالها دیکه با یراست به
 رو از دست نداد... دیام یسخت حت طینبود و با شرا

 دوازدهم فصل
 ریدلگ نیکرد نتونساات از ام یاز دو هفته هنوز داغ مهتاب تازه بود هر کار بعد

خود  یداشاات و به دنبال زندگ یدساات از ساار او برم نیاگر ام دینباشااه ، شااا
ستیراحتر م رفتیم ساله کنار ب نیبا ا تون صرار ام ادیم گاه  یامهایو پ نی، اما ا
مهتاب رو به ساارحد  نیام ر، باالخره کا کردهیگاهش داشاات او را داغون م یب

شب س یجنون رسوند.. درست  شت که جلو یکه ک  یخونه نبود مهتاب رو وادا
ستند به  یم نی.. پدر و مادر امرهیرو بگ نیکار ام نیا  که دعوو یمهمون هیخوا

شون بره اما مهتاب  یلیودند برند ، خشده ب صرار کردند که همراه به مهتاب ا
سردرد عج  دایپ یبیسردرد رو بهونه کرد و از رفتن امتناع کرد ، البته بهونه نبود 

د گذاشاته بو یاش اثر بد یعصاب ساتمیسا یرو امیمداوم پ یکرده بود.. صادا
احت استر ینه کمبتو ددیخورد که شا یماهان رو خوابوند قرا آرامبخش یوقت

 رو باز کرد و خوند : امیکرد ، پ وونهیاون رو د امیپ یدوباره  یکنه اما صدا
 سکوو من است (( دنیشیمم فکر نکن با سکوتم از تو گذشتم ، به تو اند

صبان مهتاب شه ا تیبا ع شروع به راه  یتلفن رو به گو شد و  پرو کرد و بلند 
رام ب نیام گهی؟ چرا د شاامیم یهاش عصااب امیرفتن تو طول اتاق کرد.. چرا از پ

حاضر بودم جانم رو  ینبود که روزگار یشده ؟ مگه اون همون مرد تیاهم یب
 یست.. همون جا رویبراش بدم ؟ مگه نداده بودم ؟ جون دادن که فقط مردن ن
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سرش مثل کوه رو واریکنار د نیزم ست ،  ش سنگ ین س کردیم ینیبدنش  رش ، 
هار د هیرو تک به چ ندوه و  یبا غم دور شیکه آجرها یزیغم انگ یواریداد  وا

 اشک ساخته بود.. با خودش گفت :
شدم... ماندم تا  شدمیهمه غم و درد راحت م نیاز ا دیمردم ، با یم دیبا ، اما ن

 باز هم از طرف اون شکنجه بشم...
 کرد دنیشااد و با دو دسااتش ساارش رو گرفت و دور اتاق شااروع به چرخ بلند

 ...رفتیصورتش رژه م یجلو نیها و صورو ام امیمدام پ
 من تپش قلب توست (( یآهنگ زندگ نیمم بهتر
 (( نمیاست بدان که آواره تر یرسم عاشق یمم آوارگ

ست که از خاطر تو با  ستیمم مرگ آن ن شوم.....مرگ آن ا که در قبرستان دفن 
 خاطره ها محو شوم (( یهمه 

در  یخانگ یماه نیا یچند کوچک برا هر ییاو جا ییایمم کاش در دل در
 (( یکردینم میو سرگردان رها یگرفتینظر م

 یبرا شااادیم وونهیو داشااات د کردیمغزش مرور م یها رو تو امیپ نیا مهتاب
ش نیهم صبان یگو ست با ع سراغ ام تیبه د رفت ، بدون اجازه در رو باز  نیبه 

ا ت نی، ام دادیم امکیباز پ یکه داشاات با گوشاا دیتخت د یرو رو نیکرد و ام
 د :ز ادیفر ببزنه مهتا یتخت بلند شد و تا رفت حرف یاز رو دیمهتاب رو د

 ..!یبرا خودو درست کرد ی؟ خوب سرگرم یدادیم امیباز پ یداشت
زد  ادیکه هزار تکه شد و باز فر دیروبرو کوب واریتلفنش رو به د اریبا خشم بس و
: 
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 بکن..! یبکن یخوایم یهر غلط گهید حاال
 گفت : یجا خورد وبا لحن مهربون یاز واکنش مهتاب حساب نیام

عالقه ام رو  خواسااتمیباش... قصااد آزارو رو نداشااتم ، فقط... فقط...م آروم
 ...یبرام نذاشت یا گهیبهت برسونم ، تو راه د نطوریا

 نیکم شااد و رو به ام تشیاز عصاابان یکم نیبه خاطر لحن مهربون ام مهتاب
 گفت :

خدا تمومش کن ، د یخوایاز جونم م یچ نیام نا گهی، تو رو  بار  نیا ییتوا
، آخه  دمیبر گهید غمبریبه پ ریرو ندارم که رو شااونه هام بکشاام ، به پ نیساانگ
 کنم ؟ تیرو حال نیا یچطور

که  یصااندل یبه طرف مهتاب گرفت و از او خواسااات که رو یآب وانیل نیام
 یدلصاان یآب رو پس زد اما رو وانی، مهتاب ل نهیبود بنشاا دهیکشاا شیبراش پ

سرش رو ب ست و  ش ستاش گرفت... ام نین از حالت مهتاب دلش به  نیدو تا د
 بهش کرد گفت : یدرد اومد و عاشقونه نگاه

ستمیم ینطوریا سالها تو خوا شقم رو که   ارمیب ادویبه  یقلبت پنهون کرد یع
 ...یبرام نذاشت یا گهی، راه د

 انداخت و گفت : نییانداخت و باز سرش رو پا نیبه ام یدنگاه سر مهتاب
شت پا به همه چ یرفت یوقت شم ،  یزد زیو پ ستم که راحت ب از خدا مرگ خوا

سرنوشت آدما باز یکه به راحت یدو رو و دو رنگ یآدما نیراحت بشم از ا  یبا 
، اما نمردم ، خدا منو نبرد ، فقط دلم رفت همراه روحم با تمام غمها و  کنندیم

ش یشاد سر د دیهاش پر ک س واریو  ست ، اما ج ش  نمیموند که بب ممدوزخ ن
ه بشااه و آخرش ب لیتبد یبه جنون ، به تنفرو خودخواه تونهیعشااق م یچطور
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ستن بزرگتر شتباه ک نکهی، ا میزندگ یمعما نیرنج.. رنج ندان  نیم و به اردکجا ا
، من هم مثل  شااهیم دایبا گذر زمان راه پ کردمیظلمت پا گذاشااتم ؟ تصااور م

شم واز آنچه  رمیگیم ادی،  کنمیتازه عادو م یها به زندگ یلیخ شاد با بخندم ، 
ن م ی، ول سااتیاز زندگ یهم شااکل نیکه ا رمیمونده لذو ببرم ، و بپذ  یباق
شت پا  یها نبودم ، جدا  یلیخ شاز تو و پ شق مقدس ، تمام   رهیزدن به اون ع
 یو همه  دی، ام یساارنگ غول آسااا ، شاااد هیبا  نگاری، ا دهیوجودم رو کشاا ی

تا آخرعمرم  دیکه با کنهیآرزوهامو از مغز اسااتخونم خارج کرده و بهم حکم م
م من مزاح گهی...تنها... .فقط تنها... پس دنیام یفهمیتنها و با اندوه بمونم ، م

ماهان رو هم  دیق یادامه بد ینطوریا یقساام اگه بخوا دینشااو ، به خاک حم
 رمیم یید جایکن دامیکه پ رمیمادرمم نم یخونه  ی، حت رمیم نجایو از ا زنمیم

 نداشته باشه... یراه برگشت گهیکه د
رو که تو خودش مچاله شااده بود تنها  نیاتمام حجت کرد و ام نیبا ام مهتاب

 یترسااوند ، تکه ها یلیرو خ نیکه تو لحن مهتاب بود ام یگذاشاات... اقتدار
با تمام  یغم برا یچمپاته زد و ساار بر زانو واریاو رو جمع کرد و کنار د لیمو

راهه...عشق  رآخ نیا گهیکه د دونستیم ختیدفن شده اش اشک ر یآرزوها
چه  ادیفر و یآتش فرو بنشااان ی غهیبه ت دیعطش را با که هینیغمگ یچه تجربه 

ندوهگ  ییرو شاانوا ادگریجز گوش فر ادیب رونیب نهیکه چون ازساا نهیبانگ ا
 ...ستین

ن ، مرجا خوردندیخان و مرجان خانوم داشتند صبحانه م امکیصب  که س فردا
 خانوم رو به عاطفه گفت :
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 ؟ یصبحونه صدا بزن یرو برا نیمهتاب و ام ینرفت مگه
 گفت : عاطفه

 یهنوز خواب بود ، منم صااداش نزدم..مهتاب هم البد خواب بوده هرچ نیام
 نداد ، در اتاقشم قفل بود... یبه در زدم جواب

بلند شد و همان طور که  یعاطفه با ناراحت یحرفا دنیخانوم بعد از شن مرجان
 به طرف باال رفت و گفت : زدیبا عاطفه حرف م

، حتما ماهان  خوابهیساعت نم نیوقت تا ا چیچه خواب بوده... مهتاب ه یعنی
 شده... داریهم ب

و شااروع به در  دیبه دم اتاق مهتاب رساا زدیخانوم همانطور که حرف م مرجان
 یمهتاب با صورت یقی، بعد ازدقا زدیبلند مهتاب رو صدا م یزدن کرد و با صدا

مرجان خانوم باز کرد و به محض  یبه روپر از عرق ساارد لنگان لنگان در رو 
 یچهره  دنیبا د انومدر آغوش او افتاد مرجان خ دیبه مرجان خانوم رساا نکهیا
تاب خ یب ند یجا خورد وفور یلیرنگ مه فت آب ق فه گ عاط  یرو برا یبه 

 داریهم از خواب ب نیمرجان خانوم ام یآماده کنه.. با سر و صدا یمهتاب فور
 ی، مرجان خانوم به آنها نگاه دیشد و هم زمان با پدرش به در اتاق مهتاب رس

 گفت : نیکرد و خطاب به ام
گو ، ب نجایا ادی؟ زود برو دکتر فروهر رو خبر کن ب یدیتا لنگ ظهر خواب چرا

 ..ستیمهتاب حالش خوب ن ادیزود ب
 خواب آلود و سردرگم گفت : نیام

 حالش خوب بود... شبیشده ؟ مهتاب که د یچ آخه
 گفت : پدرش
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زود دکتر رو خبر کن ، زود باش  سااتیجان... االن وقت سااوال کردن ن نیام
 پسرم...

نگران مهتاب بود ،  یلیبه سااراغ تلفن رفت.. خ شاااهیآشاافته تر از هم نیام
 : کردیباخودش فکر م

مهتاب رو تحت فشااار قرار داده بود ،  یلیمدو خ نیاون بود ؟ ا ریتقصاا یعنی
 حال خرابش شده بود ؟ نیاون باعش ا یعنی

رم س هی یکرد فور نهیو مهتاب رو معا دیساعت دکتر هم رس میبعد از ن باالخره
خندان رو به مهتاب  یکرد.. و با چهره  یبه او زد وچند تا آمپول هم تو سرم خال

 گفت :
ها ،  چارهیت دارن ، رنگ به رو ندارن بچقدر پدر و مادر شااوهرو دوساا نیبب

 سکته نکنند خوبه..
 به آنها کرد و گفت : ینگاه قدرشناسانه ا مهتاب

به همراه  یمرحم زخمشااون شااادم نمک زخمشااون.. ا یجا به کاش منم 
 ....دیحم

 درهم به او گفت : ینذاشت مهتاب به حرفش ادامه بده و با اخم ها گهید دکتر
 یو نتون یهفته بخواب هیکه تا  زنمیآمپول بهت م هی یبکن یاززبون در یبخوا اگه

 ؟ یدی... فهمیحرف بزن
شکر کرد... همگ یجون یفقط لبخند ب مهتاب ر از به همراه دکت یزد واز دکتر ت

بود که تمام وقت که دکتر داشاات  نینفر ام نیاومدند آخر رونیاتاق مهتاب ب
س کردیم نهیمهتاب رو معا ست به  شت با نگ واریبه د هیو تک نهید اه زده بود ودا



 187 های بارانیسال 

چشاام به دهان دکتر دوخته  ی... تو سااالن همگکردیبه مهتاب نگاه م یمحزون
 تو انتظار نگذاشت و شتریبودند.. دکتر هم آنها رو ب

خبر  عیبود که خوشبختانه سر نییپا یلیفشارش خ ستین ینگران ی: جا گفت
 ...دیفاجعه رو گرفت یو جلو دیکرد

 : دیخان با تعجب پرس امکیس
 دکتر ؟ هی... منظورتون چفاجعه

 زد و گفت : یفروهر لبخند دکتر
شکر به خ خدا سکته ها ریرو  شار باال خطرناکه و  شت ، همان طور که ف  یگذ
شار پا یو قلب یمغز ض نییرو به همراه داره ، ف از موارد  یهم خطرناکه و در بع

 ی، االن حالش خوبه ، آرامبخش بهش زدم و تا دو ساعت ارهیمرگ رو به همراه م
ر ، دخت دیباشاا راقبشم یلیخ دیغم و غصااه تحمل کرده ، با یلی، خ خوابهیم
رو پشاات ساار گذاشااته ، مرگ  یادیز یساان کم ، درد و رنج ها نیبا ا چارهیب

مثل چشاام خودتون ازش  دی، با سااتین یکم زیچ یهمساار تو عنفوان جوون
 دوارمیپشاات ساار بزاره ، ام یمراحل سااخت رو به خوب نیاتا  دیمراقبت کن

 دختر باشه... نیا یگذشت زمان مرحم زخما
و باال رفت ، عاطفه با ماهان داشااتند  دیدکتر رو نشاان یحرفا ی هیبق گهید نیام
 : دیپرس نیاومد که ام یم نییپا

 ؟ دیخواب مهتاب
 گفت : دادینشان م یکه بابت مهتاب تو چهرش خود یبا نگران عاطفه

 زجر نقدریبراش که ا رمیساارده ، بم یلیاما دسااتاش خ دهیجان خواب نیام آره
 ...کشهیم
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چنگ انداخت و با ساار تکون دادن  نیام یبغض بد تو گلو هیعاطفه  یحرفا با
تاق و  به رنگ پر هیاز مقابل عاطفه گذشااات ، اومد تو ا مهتاب  ی دهینگاه 

ستا ست و د ش ستا یانداخت و جلو رفت ولب تخت ن  یسر مهتاب رو تو د
سه به اون زد وخ هیمردونه اش گرفت ،  صوم او همان  رهیب*و* صورو مع به 

 گفت : ختیریم نییکه اشکاش پا ورط
زجرو دادم ، تو برام مثل  نقدریکردم ؟ منوببخش که ا کاریمن باهاو چ زمیعز

شد یکه با ظلم یبود ییبایز یغنچه  هی شکفته پرپر  ،  یکه در حقت کردم ، ن
که منودر کنارو  کنمیبهت اصاارار نم گهیبخشاام ، د یوقت خودم رو نم چیه

ش شته با شه که من ل مایحرف ن دیشا یدا ست با شق تو  اقتیدر ،  ندارم روع
ما ا گذرمیبخاطر آرامشااات ازو م بدون که خ نی، ا ازم  یتونیرو نم التیرو 

ا هزار ب هی...هر ثاننمیخوشاام... آسااوده بخواب نازن التی، من فقط با خ یریبگ
 ، در عمق مییدرخت تنها یو به بلندا زنمیجوونه م ادویکال به  یسبد آرزوها

شنا روحم با خاک آ یتن خسته وب نیتا باالخره ا رمیفرو م میکس یب یلحظه ها
 بشه...

شو پاک کرد و پ نیام شکا شق یشونیا سمهتاب رو عا د از اتاق اوم دیونه ب*و*
 ...رونیب

 نیدر آورد.. ام یروز بعد حال مهتاب رو به بهبود رفت و همه رو از نگران چند
رو  ادینداشته باشه ، ز یبا مهتاب کار گریاز اون روز که با خود عهد بسته بود د

 ی، حت شدندی، فقط موقع خوردن غذا با هم روبرو م گرفتیاو قرار نم یدر رو
تاب ن کردیم یسااع نیام به مه گاهش  تهیکه ن ماد  ونچ ف به دل خودش اعت
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ود که با خودش بسااته ب یمانیعهد و پ ینگاه پا رو هیباز با  دیترسااینداشاات ، م
با نگران .. دکردنیآنها نگاه م نیساارد ب یرابطه  نیبه ا یبزاره ، پدر و مادرش 

شااده که اگه از فوالد  دهیآنها کشاا انیم یواریبود که د دهیخان فهم امکیساا
 نیه اباشه ک دیام نیبه ا تونهیست و حاال حاالها نمیهم ن شهیاز ش ی، ول ستین
شه ، با وارید صبر پ دیخراب ب اون  ی، معجزه ا یجرقه ا دیشا کردیم شهیبازم 

 اون روز دل بست و منتظر موند... دی، به ام کردیدو تا رو به سمت هم جذب م
آنها  نیگذشااات ، هنوز همون برودو و ساارما ب یاتفاق چیبدون ه یماه دو

بل توجه ا قا فاق  ها ات ها رو از اون  یحاکم بود.. تن تاد و آن که در اون خونه اف
 یاز ژاپن بود که برا نیدوساات ام ماینجاو داد ، آمدن ن یسااکوو و خاموشاا

 نیما داریخانواده اش از ژاپن برگشته بود.. بعد از چند روز از آمدنش به د دارید
ساعت شون اومد ، بعد از  شت ن نیو گفتگو ب داریکه از د یبه خونه ا  مایآنها گذ

 : دیپرس نیفرصت از ام نیبه اتاقش رفت و در اول نیبه اتفاق ام
 یریجواب بله رو ازش بگ ی؟ تونساات یلیبا ل یکرد کاریچ خیمجنون تار خب

 ؟ یزنیهنوز در جا م ای
 و گفت : دیکش یآه بلند نیام
 گهید یلی، ل دهینمونده ، اون هرگز منو نبخشاا یباق یچیمجنون ه نیاز ا گهید
 ...خوادیعشق رو نم یمجنون آواره  نیا
 زد گفت : نیام یبه شانه  یزد و دست یلبخند ماین

ثل ااوخ کهی... اوخ... م لت خ ن ته ، جون تو بو یلید باب م یسااوخ ... ادیک
به ا خان  که ؟ قبول کن  یجا زد یزود نیمجنون  گ*ن*ا*ه تو هم کم نبوده 
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گذشت کنه ، از خودو ضعف نشون نده ، باز هم مقابلش  یزود نیبخواد به ا
 و عشقت رو بهش ثابت کن... ستیبا
 زد و گفت : یو لبخند تلخ دیپرپشتش کش یموها یتو یدست نیام

باهاش حرف زدم ، پدر و مادرم  یلیماهاسااات کارم شاااده التماس.. خ االن
صرار پدرم براش پ نیا یآوردند ، حت لیباهاش حرف زدند ، دل  یاامیاواخر به ا

ستادم ، اما ب شقونه فر سرتر کرده که ب امایپ نیا یبود حت دهیفا یعا هم اون رو م
 واریبه د دیهم اومد تو اتاقم وتلفنش رو محکم کوب شینکنه چند روز پ ییاعتنا

واز  مزنیبچه رو م دیوگرنه ق یارینکن منو بدساات ب یسااع گهی: دو بهم گفت 
 تیذا نیاز ا شااتریب خوامیمنم کوتاه اومدم ، نم دشیتهد نی، برا هم رمیم نجایا

شه ، نم صرار ب خوامیب ش شیبه خاطر ا و  یمونیاز حد من از بچه اش بگذره و پ
شش برا شت م یتو گهیباور کنم که مهتاب د دیبامن بمونه ،  یسرزن ن سرنو

 یمرتب ساار خورده بشاا یزیبه دساات آوردن چ اقیدر اشاات ینداره ، وقت ییجا
 ...کنهینم یبراو فرق ینرس ای یبه او برس گهید
 و گفت : دیخند ماین

 ضعفتم خوب واقفه... ی.. خوب ازو زهر چشم گرفته و به نقطه هیزرنگ دختر
 با خشم گفت : نیام

 همم.. !بف دی؟ بگو شا هیضعف من چ نقطه
 گفت : یبه آروم ماین

ش دشیبه تهد یترسیکه م نهیضعف تو ا نقطه  یارعمل کنه ، بهت گفته اگه پاف
 ...کنهینم یکار نیاون به خاطر بچه اش چن نیام ی، ول رهیجا م نیاز ا یکرد
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 گفت : نیام
 شهیکنم ؟ به زور که نم کاریچ یگیمطمان بود ، م شهیکار رو کرد نم نیا دیشا

شد ، اون در قلب لعنت سل  سته ، ا یبه رو شهیهم یشو برا یمتو و ر نیمن ب
 قضاوو نکن... یخود یبفهم و ب

 گفت : ماین
جا باز کنه  تو قلبش گهید یکه کس یتحمل کن یتونی؟ م یفراموشش کن یتونیم
 ؟
 برگشت و داد زد : مایبا خشم به طرف ن نیام
ش نجایا یاومد یدیهمه راه کوب نیا  یبگ یا ندهی؟ از آ یکه مامور عذاب من ب

 : شد وگفت نیخشمگ یهم کم مایبرسه ن یبه سرانجام ستیکه هنوز معلوم ن
، مهتاب هنوز جوونه ، خوشااگله ،  تهیواقع هی نی، ا سااتمیمامور عذاب تو ن من

اب شد که مهت دایپ یکی دیتا آخر عمرش تنها بمونه ، شا تونهیهنوز اول راهه نم
 یقعشاا چیبا ه میدرک کن میتونیکه ما نم هیزیچ یمهر مادر نیرد.. امقبولش ک

 از بچه اش بگذره ، تونهینم نعنوا چیکرد ، مهتاب به ه سااهیمقا شااهینم ایدر دن
ستیاگه م شت ب یکار رو بکنه تا حاال کرده بود ،باور کن گاه نیا خوا ه سرنو

داره تا آدما بتونند به نفع خودشون سرنوشت رو عوض کنند و تو  ازین یدستکار
ست ب دی، با یکار رو بکن نیا دیبا ت تا از گ*ن*ا*ه یاریاعتماد مهتاب رو بد

شنا میشب بگذر یکیاز تار نکهیبدون ا شهیبگذره ، م س ییبه رو ؟  میروز بر
تش که چقدر هنوز دوس یبهش ثابت کن دی، با یبگذر یکیتار نیاز ا دیبا نیام

تا اون از اشتباهت بگذره ، اگه دوباره به  یرو بد تیتمام زندگ یو حاضر یدار
از دساات  شااهیبار برا هم نیکه ا خورمیبه جراو قساام م یرهاش کن لیهر دل
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 نداشااته باش باور داشیهم به تهد ینشااو بازم تالش کن کار دی... ناامشیدیم
 ...یشیکن موفق م

 یخوب به عمق حرفا یدوسااتش به فکر فرو رفت ، وقت یطقمن یبا حرفا نیم
که باز راه رو اشااتباه رفته و با رها کردن خواسااتش فقط  دیفکر کرد فهم ماین

تاب رو از خودش دورتر کرده... در  ظه از پس ت هیمه له  یرگیلح  یغم شااع
 و وچشم دوخت ، اون چه در سکو مایو به ن دیتو چشماش شعله کش یشعف

ش شف انیمحض م یخامو ست  شده بود ب قیدو دو به حرف و  ازین یرد و بدل 
 زده شد... نیام میبه تصم دییکلمه بود و دوباره مهر تا

 ایآ نهیتازه گرفت و باز در افکارش غرق شااد که بب یجان مایبعد از رفتن ن نیام
 دکریر مهم فک نیکنه که تو قلب مهتاب نفوذ کنه ، به ا دایپ یا گهیراه د تونهیم

زمان بر خودش و  نیآنچه تا ا دیخداوند غافل بود ، شاااا تیاز مشاا دیکه نبا
شته همه به خاطر ا سر راه  هبوده که دوبار نیمهتاب گذ شت اون دو تا رو  سرنو

 درک کنند... شهیقرار بده و عشق رو بهتر از هم گهیهم د
نداشت ، اما هر دو  یو قربان مودیخطر پ یسخت عشق رو ب شدراهیکاش م یا

باز هم مالک  تونهیباور داشاات که م نیام یشااده بودند ، ول یراه قربان نیدر ا
شه ، چون تو  ستون هیقلب مهتاب ب شت زندگ یروز تاب سرنو رو  شیفرح بخش 

 مهتاب گره زده بود... یبایز یبه صداقت چشما
ن نگهبا او یبرا ایدر گاوصااندوق نگه داشاات  ایکرد  ریزنج توانیرو نم عشااق

اهد نخو ییجا گهیبه آن د دنیو پس از رس خوادیکرد ، عشق آغوش امن م نییتع
 رفت...
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شقش رو به برادر  یسادگ یکرد... برا هیدوباره گر نیام سون ع خودش که چه آ
ده ، که هنوز تودلش زن کنهیکه هنوز تو دلش طوفان به پا م یکرد ، عشااق میتقد

نداشاات و  نیدروغ یاز عشااق ها یبعضاا داریبه حس ناپا یاساات و شااباهت
 هیمیدق لمخم یجعبه  هی یگوشاه  قهیعت ی نهیگل سا هیتا ابد مثل  تونساتیم

اون رو درک نکنه...  ییبایز یخاک گرفته بمونه وبدرخشااه ، هر چند که کساا
کار  گهیکه د میفهم یم یو هر کس رو زمان زیکه قدر هر چ نهیا یآدم عتیطب

شته... ول رو  بیحس غر نیبود و ا یدواریام یجا نیام یهنوز برا یاز کار گذ
 نیام به یا گهیاز منظر د روو عشق  یبود و تونست زندگ ونیمد ماین یبه حرفا

 نشون بده...
ض نیدوباره همون ام نیام  دشیشده بود، البته با مهتاب همکالم نم یشاد و را

 کی، فقط موقع گرفتن ماهان به مهتاب نزد زدینم ادیو دوساات داشااتنش رو فر
س هیو  شدیم ود ، ب یکاف نی، براش هم کردیرو نگاه م زشیعز کیاز نزد ریدل 

ما به چشاا گاه کردن  تاب براش آب ح ین جان اویمه  یبه او م ازهت یبود و 
تا حدوددیبخشاا تازه  نیبه ا ی.. مهتاب هم   یخو گرفت ، کم نیام یرفتار 

شد و د شما دنی، د گرفتینم یالک یونه به گهیدلش نرم  شق ام یچ و ا نیعا
 ...بردیم ایاون رو به رو انداختیشون م ییآشنا لیاوا ادیرو به 

 یدساات چیبه آخر خط و ه یدیرساا یکنیکه حس م ییوقتها درساات جا یگاه
ا باشااه ، خد وانتیکه پشاات یندار یگاه هیتک چیکه کمکت کنه و ه سااتین

ست م یجور سان کنهیکاراو رو در ستهیرو براو م یو ک اورو تو ب یکه حت فر
 و مهتاب... نیام یشده بود ناج مای... و االن نگنجهیهم نم
 زدهمیس فصل
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... دیبه ژاپن فرا رساا مایهم مثل برق و باد گذشاات و موقع رفتن ن گریماه د کی
به د مایروز آخر ن مد و ام نیام دنیباز  خاطر روز آخر نیاو در  مایکه ن یبه 

 امیناهار نگه داشاات ، بعد از خوردن ناهار و جوک گفتن ن یتهران بود او را برا
کس  چیکه ه مناسااابفرصااات  کیهمه رو عوض کرد ، در  یکه حال و هوا

ستا هینبود  ماین یمتوجه  شده رو تو د شاره از  یکاغذ تا  شت و با ا مهتاب گذا
ه مهتاب ب ماین ننگه ... بعد از رفت یبه کساا یزیمهتاب خواساات که فعال چ

:  نوشااته بود مایخوابوندن ماهان به اتاقش رفت و کاغذ رو باز کرد ، ن یبهونه 
شش بعد ازظهر در کاف تا  نهیاو رو بب خوادیکه آدرس داده بود م یشاب یساعت 

از  یکرده بود که نزاره کساا دیبگذاره ، و باز تاک انیرو با او در م یموضااوع مهم
سردرگم و جیگ یقیبفهمه... مهتاب به فکر فرو رفت و تا دقا یزیموضوع چ نیا

 : زدیبا خودش حرف م
باهام در  خوادیهساات که م یمهم یداره ؟ چه مساااله  کاریبا من چ ماین یعنی
 بزاره ؟ انیم
شت  یکرده بود و چاره ا ریکه مهتاب رو با خودش درگ یادیز یسوال ها و ندا

 داره ؟... کاریبا او چ ماین نهیبکه به انتظار ساعت شش بمونه تا ب
شتند تو نیخان و مرجان خانوم به اتفاق ام امکیس  دندخوریم ییتراس چا یدا

 آنها و رو به مادر جون گفت : شیرفتن شد و اومد پ یکه مهتاب آماده 
 مینیرو بب گهیهمد رونی، دوستم بهم زنگ زد که ب رونیب رمیمن دارم م مادرجون

، ماهان االن خوابه از عاطفه خواسااتم که مرتب بهش ساار بزنه ، اجازه که بهم 
 ؟ دیدیم
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 خانوم با تعجب گفت : مرجان
 ؟ یدیوقته که دوستت رو ند یلیخ ی؟ حت یگذاشتیقرار نم رونیموقع ب چیه

 گفت : مهتاب
شتم ، برا یمدو حال خوب نی... اآره ستم ب ادیز نیهم یندا  مفترینم رونیبا دو

ما اون مرتب بهم زنگ م منتظر  خوامیبرم نم دیدی، حاال اگه بهم اجازه م زدیا
 نگه اش دارم...

 خان گفت : امکیس
 برسوندو... نینداره ، اما بزار ام یدخترم اشکال برو

 انداخت و گفت : نیبه ام ینگاه مهتاب
 ...شمینم نیمزاحم ام گهیخبر کردم ، د یممنون تاکس یلیخ

از خونه  عیساار یخداحافظ هیبزنه و با  یحرف ینگذاشاات کساا گهید مهتاب
 مهتاب رفت از جاش بلند شد و رو به پدرش گفت : یوقت نیاومد... ام رونیب
 ؟ رهیکجا م نمیدنبالش بب رمیم

 با تعجب گفت : پدرش
 ..اشم بهتره. هیبرا روح نیا نهیداره ؟ رفته دوستش رو بب یکارا چه معن نیا

 گفت : خانوم مرجان
شکوک م بزار ستش ب چیه زدیبره دختره م  ینه اتفاق، نک رفتینم رونیموقع با دو

 ؟ فتهیبراش ب
 تر شد و رو به پدرش گفت : یمادرش جد یبا حرفا نیام

 که نفهمه ، فقط نگرانش هستم... رمیم یطور
 داد... تیرضا نینکرد و با سکوتش به رفتن ام یخان اعتراض امکیس
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س گرفت به چند تا آژان مینبود تصاام یاومد تو کوچه از مهتاب خبر یوقت نیام
کنه و بفهمد کجا رفته ، دلش بد جور  داشیبتونه پ دیبندازه شااا یاطراف نگاه

 اگه از مهتاب مراقبت نکنه از دستش بده... دیترسیو م زدیشور م
 بعد از ساافارش قهوه و مایشاااب نشااسااته بود ، ن یتو کاف ماین یروبرو مهتاب

 رو به مهتاب گفت : کیک
مساله  هی خواستمیمهتاب خانوم که مزاحمتون شدم قبل از رفتن م دیببخش منو

 بزارم... انیرو با شما در م یا
 مصمم به او چشم دوخت وگفت : مهتاب

 من در خدمتتون هستم... دییبفرما
 سکوو کرد و چند لحظه به اطراف چشم دوخت و گفت : یکم ماین
صب  م دیدونیم ستمیبودم م نیبرگردم ژاپن... فقط نگران ام خوامیکه فردا   خوا

 گهیعاشااق همد یزمان هی؟ مگه شااما  دیدیبدونم چرا بهش جواب مثبت نم
 ؟ دینبود

شم مایاول با تعجب به ن مهتاب شم دوخت و بعد خ صورتش رو پر  ادیز یچ
 گفت : تیکرد و با عصبان

 نیا یدنباله  گهیه ، بهش گفته بودم که ددفعه شااما رو واسااطه قرار داد نیا پس
 ...ریدرخواست رو نگ

 دستپاچه از قضاوو مهتاب گفت : ماین
شه مهتاب خانوم ، ام سوء زش که ا روزیبه من نگفته ، فقط د یچیه نیتفاهم ن

تموم  شما نیب زیو همه چ دیگفت که شما قبول نکرد دمیپرسیشما رو م انیجر
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ستم  خوادینم گقتیشده ، م شه ، من خودم خوا شما ب صرارش باعش آزار  با ا
کنم  فیر، براتون تع هافتاد نیژاپن برا ام یکه تو ییباهاتون حرف بزنم و اتفاقا

 ...دیریبگ میتصم دیبهتر بتون قیحقا دنیبا شن دیتا شا
 مصمم تر جواب داد : مهتاب

کردن عشااقش به برادرش ، تمام  میبا تقد نی... امماینمونده آقا ن یقیحقا گهید
 نمونده... یراه برگشت گهیپشت سرش رو خراب کرده ، د یپلها

 گفت : ماین
شقت و رنج دونمیم شقت چه م سالها به خاطر ع شد یکه  که با  دیرو متحمل 
ست نی، اگه ام ستیقابل جبران ن زیچ چیه شتباه کرد و دو د  میدشما رو تق یا

اون بودم  یشد... من خودم شاهد لحظه لحظه  کار نیبرادرش کرد مجبور به ا
شمع آب م سوختیکه م ص دیداد امیبهش پ ی، وقت شدیو مثل  با  دیدار دکه ق

 کردیکز م یگوشه ا هیگذشته نبود ،  نیاون ام گهید نی، ام دیبرادرش ازدواج کن
، خدا شاااهده که اون شااب تا صااب  پلک رو هم نزد و  ختیریو فقط اشااک م

باور کردن کردیم هیفقط گر که  ی، برام  نه  نطوریمرد ا هینبود  درهم بشااک
 همه اشک رو از کجا آورده بود... نیا دونستمینم

 دردناک از خاطراو اون سالها گفت : یبا چهره ا مهتاب
با حم پس که  باره بهم زنگ زد و ازم خواسااات  ازدواج کنم ، چرا  دیچرا دو

 برادرش رو بهونه کرد ؟ یماریو ب یافسردگ
 گفت : ماین

و مادرش  دیداد یجواب منف دینبود مهتاب خانوم ، همون اوا ل که به حم بهونه
 : گفتیخوشحال شد و م یلیخبر رو بهش داد خ نیا
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به  یو جواب منف سااتدیبا دیمهتاب تونسااات مقابل سااماجت حم باالخره
گار فتیبده ، م شیخواساات ند روز د گ تاب زنگ م گهیچ و ازش  زنمیبه مه

تمام معادله هاشااو خراب کرد ، تمام  دیحم یماریمنتظرم بمونه ، اما ب خوامیم
شو به باد داد...  صداش  هیآرزوها شاهد بودم و  شب مادرش زنگ زد ، خودم 

که برگرده و با تو در مورد درخواساات  کردیالتماس م نیکه به ام دمیشاانیرو م
 لیلهزارتا د نی، ام دیازدواج بش نیبه ا یشما راض دیصحبت کنه ، تا شا دیحم
 یلی، ازدواج تحم شااهینم یمادرش آورد که آخه مادر من عشااق که زورک یبرا

س شبخت نم یک سع کنهیرو خو شما  شق دورش یرو از ا دیحم دیکن ی،  ن ع
 : گفتی... مادرش مدیکن

رو منصارف کنم اما نشاد ،  دیکردم که حم یبگ ینکردم ؟ هر کار یساع مگه
شق چه ب خوادیاون فقط مهتاب رو م شق... ا ی، چه با ع التماس کرد ،  نقدریع

مجبور شااد قبول کنه ، البته گفت بهت  چارهیرو قساام داد که اون ب نیام نقدریا
باق یراه گهی، د رانیا ادیب تونهیو االن نم زنهیزنگ م به  نمونده بود که یبراش 

ساااعت قبلش  هیبه شااما زنگ بزنه تا  خواسااتیهم که م یشااما زنگ زد ، وقت
.. سوزوند. یم دیدیکه تو اون وضع م یرو که دل هر کس یا هی، گر کردیم هیگر

 و کردیم هیبلند گر یگذاشاات و با صاادا نیزم یبعد از تلفن هم ساارش رو رو
کردم آرومش کنم نشاااد منم هم  یمهتاب منو ببخش ، هر کار گفتیمدام م

شاااب بود که  یها مهی، ن رونیبعد هم بلند شاااد و رفت ب کردمیم هیپاش گر
و مدام اسم شما رو  خوردیم واریتلوتلو و م*س*و به خونه برگشت ، به در و د

 بهش گفتم : هیآورد ، آوردمش تو تخت و با گر یزبون م
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با م*ش*ر*و*ب خوردن چ یکنیم نیبا خودو همچ چرا  یخوایرو م ی؟ 
 ؟ یثابت کن

 و گفت : دیبهم خند یحالت م*س*ت تو
و ، ت ماینداره ن یا دهیمهتاب رو فراموش کنم ، اما فا هینثا هیاگه شااده  خوامیم
مهربونش  یو اون چشااما باشیخاطراو ترک خورده ام قاب صااورو ز انیم

به گر زارهیراحتم نم باره  تاد ، نم هی، و دو به صااب   یچه شااب دیدونیاف رو 
عشق  وقت چین هیام دیرو بهتون بگم که بدون نیفقط ا خواستمی... ممیرسوند

کسم مردن روحش  چیه رهیمیشما رو از قلبش پاک نکرده ، اون داره از درون م
 ای یبا لجباز میکوتاهتر از اونه که بخوا یرو باور نکرده... مهتاب خانوم زندگ

 دیراهه... منو ببخش نیآسون و بهتر دنیبخش شهی، هم میحس انتقام به هدر بد
 ...دیبد گهیفرصت د هی نیما به ام، ا مکه با حرفام سرتون رو درد آورد

چشااماش از اشااک  یلحظه ا دادیگوش م ماین یکه تمام وقت به حرفا مهتاب
شک نم صور اون تو ریدلگ نی، هر چند از ام شدیخ اون حال و روز  یبود اما ت

 گفت : مایآورد... رو به ن یقلبش رو به درد م
وقت عشااق من از  چیکه ه دمیو درخواساات دوباره اش ، فهم نیبرگشااتن ام با

 نیا ، تو شااتریب دمیخودم ، شااا یمنم به نوبه  مایقلبش پاک نشااده... اما آقا ن
گه بمونه و به خانواده اش ب تونستیبه راه انداخته بود سوختم ، م نیکه ام شیآت

 اقیاز خودش روند ، با اشت منوکرد ؟  کاریکه اون از اول عاشق من بوده ، اما چ
نگاها  نیکلماو ، با تلخ تر نیفش رفته بودم ، با سااردتر، با تموم عشااق به طر

شت شدم  دارشید اقیمنو از خودش دور کرد ، ا سرده  ست دادم ، منم اف رو از د
بهم خورد ، لحظه به لحظه اش  میداریخراب شااد ، خواب و ب میزندگ یهمه 
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خواب راحت داشااتم اما  هی یمدو آرزو نیتو غم و غصااه گذشاات ، تمام ا
، اما  امیب رونیب یواقع یایدن نیاز ا یساااعت هی دنیبا خواب اسااتمخویم شاادینم

، اون  نیاز ام شااتریب دمیآرزو شااده بود... منم زجر کشاا هیبرام  قیخواب عم
راه سخت گذاشتم ،  نیمن به اجبار تن به ا یراه رو انتخاب کرد ول نیخودش ا

 نیکه هنوز خوب نشده ، چطور ام یشد زخم یراه زخم نیتو ا مجسم و روح
اونا رو فراموش کنم و بازم به طرف عشااقش قدم بردارم  یازم انتظار داره همه 

 ؟...
 گفت : ماین

 یماریکه بخاطر ب دمیرو فهم نیا یوقت دیدار یخانوم شااما روح بزرگ مهتاب
 نیکه بخاطر ماهان با قرار گرفتن ام دمیفهم ی، وقت دیاز خودتون گذشاات دیحم

 یهمه  هشینم دی، باور کن دیستادیو ا دیو خاطراتش روبروتون باز مقاومت کرد
ها نیرو گردن ام رهایتقصاا له  مداخ خت ،  ندا هاش ،  هیمادرش ، گر یا

فاجعه رو به  نیبرادرش... همه و همه دساات بهم داد و ا یماریالتماساااش ، ب
رو مثل  نیما دیتونیوجود آورد ، حاال فقط شااما ، فقط شااما مهتاب خانوم م

شقتون نجاو داد یزمان هیکه  دیحم ه ب دی، نزار دیرو هم نجاو بد نیام دیبا ع
شما ا شه ، اونا  یروزااون  یخانواده دوباره همه  نیخاطر  شون تکرار ب تلخ برا

شونیفقط ام سرتون ، ب د شما و پ شونه بعد به  سر روح  نیا اب دیایاول به تنها پ
... من دیهمه رنج و درد غصااه نجاو بد نیخانواده رو از ا نیا دیکه دار یبلند
ها رو بهتون بگم ، خودتون کالهتون رو  نیکه ا دونسااتمیخودم م ی فهیوظ
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ن م یدرصااد هم براتون حرفا هی، اگه  دیمن فکر کن یحرفاو به  دیکن یقاضاا
 ...دیدرسته پس گام اول رو شما بردار

شون مهتاب از ن بعد شکر کر مایاز حرفا کر کنه و ف شترید و بهش قول داد که بت
حافظ هیبا  مد یبرا یو سااالمت تیموفق یو آرزو یخدا جدا  گهیه از هم 

 شدند...
آدرس رو از کارکنان اونجا گرفت  یکرد و به سخت دایآژانس مورد نظر رو پ نیام

 نهیبب بره و اونا رو شهیپشت ش تونستیشاب بود نم یکاف هیشد ، آدرس  یو راه
شت مهتاب اون رو بب کیشاب کوچ یکاف اون  از نیهم یبرا نهیبود و امکان دا

 یمرد هیمهتاب رو با  خرهشاااب نگاه کرد تا باال یبا دقت به کاف ابونیطرف خ
اون مرد خون تو رگهاش منجمد شد  دنی، از د دیبود رو د ابونیکه پشتش به خ
مرد  ذاشته ، چون پشتقرار گ بهیمرد غر هینبود که مهتاب با  ی، براش باورکردن

صله اش با کاف نیبود و ام ابونیبه طرف خ ستتویبود نم ادیشاب ز یهم فا  ن
 لبخند متفکرانه که با او حرف هیبا  دیدیرو م هتاببده فقط م صیمرد رو تشااخ

باالخره ا زدیم تا  کاف دارید نی، همون جا منتظر بود   یتموم شاااد و مهتاب از 
سته بود نم ، اون مرد هنوز رونیشاب اومد ب ش ستیهم همون جا ن بمونه و  تون

شا نیچون اگه هم هیاون مرد ک نهیبب شه  ر مهتاب منک دیاالن با مهتاب روبرو ن
د ، ش یگرفت و راه یتاکس یبشه ، تا رفت بره طرف مهتاب اون فور زیهمه چ

ش نیام سوار ما صله  س نیهم بالفا شفتگ یشد و به دنبال تاک از  یراه افتاد ، آ
کس  کهنیاز ا یانکار کنه که از نگران تونساتیبود نم دایصاورتش پ یتمام اجزا

تاب که مه کردینم اورافتاد ، ب یمهتاب باشااه داشاات پس م یتو زندگ یا گهید
 ...شدیم وونهیداده ، داشت د  یرو به اون ترج یا گهیکس د
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س مهتاب  نکهیانداخت ، به محض ا اطیدر ح یرو تو دیشد و کل ادهیپ یاز تاک
و  در رو با شدو باز کرد یغضبناک و عصبان یبا چشما نیدر رو ببنده امرفت 

شد ، مهتاب با د سلط  یلیجا خورد اما خ نیام دنیوارد خونه  زود به خودش م
شم ام یشد رفت حرف سکوو کنه ، مه نیبزنه اما خ شد   با حالت تابباعش 

صب یها  قدرنیا نیهم یبرا دهید مایاون رو با ن نیآن فکر کرد که ام هی نیام یع
 ، کردی، ترس آروم آروم راهش رو به قلبش باز م سااتادهیروبروش ا یعصاابان

 گفت : یبا خشم کنترل نشده ا نیافکارش رو کاو کرد... ام نیام یصدا
 ؟؟... یبود کجا

سوال ام مهتاب سوال پرس یکم نیاز  شد ، طرز  ستپاچه  ستور دنشید ود ب ید
 آروم گفت : نیهم یبرا

 ؟ دنهیچه طرز سوال پرس نی، ا نمیدوستم رو بب رمیمنکه گفتم م... منکه
 شد و گفت : یعصبان شتریاز طرز حرف زدن مهتاب ب نیام

 دوستت...؟ کدوم
 زد گفت : یپوزخند مهتاب

 ؟؟ یکنیمن که رفت و آمدامو کنترل م یبه پا یشد ی... از کشیشناس ینم
 زد : ادیفر شتریبا خشم ب نیام
 یکاف یبا اون دوساات مذکرتون تو دمتونینکن مهتاب... خودم د یمن باز با

قرار مالقاو رو  نیا یچ یبود ؟ برا ی... اصااال اون کیشاااب مالقاو داشاات
 ؟؟... یگذاشت
 شد و با خشم گفت : یعصب نیاز رک حرف زدن ام مهتاب
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 جواب پس بدم ؟ دیدهنت رو بفهم ، اصال چرا به تو با حرف
زوش با هوی نیبا گفتن حرفاش به طرف ساااختمون قدم برداشاات که ام مهتاب

 زد : ادیرو با خشونت گرفت و برش گردوند و فر
 ینتوی؟ نم دیبود که با هم قرار مالقاو داشاات یع*و*ض*ی ک ی کهیمردت اون

 ... یانکار کن
شت از کوره در م گهید مهتاب ستی، نم رفتیدا  یکار کهنیو بدون ا ستهیبا تون

 اون رو به جون بخره ، غضبناک نگاهش کرد و گفت : یها نیه توهکن
 ی؟ من هر کار یکنیکار رو م نیا ی؟ تو به چه حق یزنیمنو چوب م اهیساا زاغ

 نداره... یکسم ربط چیبه ه کنمیدلم بخواد م
 زد : ادیتموم فر تیبا عصبان نیام
به من داد یکنیغلط م تو بال  ی، جواب رد  ؟ بگو اون  یبر گهید یکیکه دن

 پاو علف سبز بشه... ریتا ز دارمیجا نگهت م نیوگرنه تا شب هم هینامرد ک
کارد م به ها نیاومد امروز ام یخونش در نم یزدیمهتاب  حرمت رو  یپرده 
 بود... دهیدر
 : دیبار آروم تر پرس نیمهتاب هنوز ساکته ا دید یوقت نیام

 ...یاریم و سر مصبر ی؟ تا به حسابت نرسم، دار هیاون ک بگو
 شدیبه اصطالح متمدن داشت خورد م یآقا نیا یپاها ریکه غرورش ز مهتاب

هم  یدرس عبرت هیبهش بده تا شاخ غرورش رو بشکنه و  یجواب هی خواستیم
تر و با افتخار ساارش رو باال گرفت و  کیاومد نزد نیهم یبهش داده باشااه برا

 گفت :
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همچنان که با غضااب نگاهش  نی؟ ام یداریدساات از ساارم برم هیبگم ک اگه
 گفت : کردیم

 ...ومدهیسگم باال ن یتا رو هیبگو اون ک فقط
ست حدس زد مهتاب شم  گهید نکهیا ی، برا یگفت : در رو  گهید یکیبا تو نبا

سرم بود و خ شیدیشاب د یکه تو کاف یانتخاب کردم ، اون ست پ زودم  یلیدو
 ...کنمیباهاش ازدواج م

در حال حمله به مهتاب چشاام دوخته بود و  یببر وحشاا هی یبا چهره  نیام
 هی نیهم یشااده برا  یوق نقدریکه مهتاب ا کردینداشاات باور نم یحرکت یارای

س وونهیلحظه د به  یلیزد که مهتاب از ضرب س یلیشد چنان تو گوش مهتاب 
ه ک ادرش... مرونیب دیو از دماغش خون پاش نیزم یعقب پرو شد و افتاد رو

ا ب دیدیآنها رو در حال بگو مگو م ییرایپذ یاز پشااات پنجره  شااادیم یقیدقا
سرش فور یلیس ست پ شفتگ یخوردن مهتاب به د ها ، آن کیاومد نزد یو با آ

تاب هنوز رو به ام نیزم یمه با نفرو داشااات  تاده بود و  گاه م نیاف ،  کردین
 رو به پسرش ادیفر اب دیمهتاب رو د نیسرخ و خون یچهره  یمرجان خانوم وقت

 گفت :
؟ عشقت رو باور  یکشی؟ خجالت نم یبود کرد یچه کار نی؟ ا یشد وونهید

 کتک زدنت رو... ! ای میکن
خم شااد و دساات مهتاب رو گرفت ، مهتاب با پشاات دساات خون رو  بعد

 صورتش رو پاک کرد و به کمک مرجان خانوم بلند شد...
 خانوم گفت : مرجان
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سره  نیا فیتکل ادیب امکیس، بزار  میبر ایب دخترم ،  کنمیاحمق رو معلوم م یپ
 ...کنهیزن برادرش بلند م یکه دست رو دهیرس ییحاال کارش به جا

 انداخت و گفت : نیاز خشم و ترحم به ام ینگاه مهتاب
به  دیهنوز با ی؟ به مکافاو چه گ*ن*ا*ه یشد ؟ راحت شد یخال تیدل دق

 تو تاوان پس بدم ؟
 تو چشماش ادامه داد : یو اشک ادیبا فر مهتاب

 یفهمیتموم شد... م گهیباختم فقط به خاطر دوست داشتن تو ، د مویزندگ من
 و عشق دوباره نخواه... یزندگ هیبازنده  هیتموم شد... از  گهید

گ شااتریبا حرفاش که ن مهتاب وم به کمک مرجان خان نیبود به قلب ام ینیزهرآ
 ...به طرف ساختمون به راه افتاد

 نشوند و به عاطفه گفت : یصندل یخانوم بالفاصله مهتاب رو رو مرجان
صااورو مهتاب رو از خون  یو بعد با آب ولرم و دسااتمال ارهیبراش ب خی یکم

صااورو  یگذاشاات و رو لونینا سااهیها رو تو ک خیدماغش پاک کرد و بعد 
مهتاب گذاشااات ، که مهتاب از درد چهره اش رو در هم کرد.. مرجان خانوم 

 : دیپرس
 شد ؟ وونهید نطوریکه ا یگفت نیبه ام ی؟ چ یکجا بود مهتاب
 از جاش بلند شد و رو به مادرجون گفت : مهتاب

به نگران نباش ، بهتره از خودش بپرساا یلیخ  دیممنون مادرجون ... حالم خو
 تنها باشم... خوامیتو اتاقم م رمیرفتار رو داشت ، من م نیهام اکه چرا با

 خانوم گفت : مرجان
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شه شه ، من  خی سهیک نیا ای... بزمیعز با صورتت کم ب رو با خودو ببر تا ورم 
ستم دخترم ، نم یشرمنده  عکس العمل رو  نیا نیشده که ام یچ دونمیتو ه

 ممکنه... ! ریخودم غ ینشون داد ، باورشم برا
 و گفت : دشیب*و*س یبا مهربون مهتاب

ت رو براتون گف زیهمه چ نینبودم ، اگه ام ریتقص ی؟ منم ب یچ یشرمنده  آخه
 بچه گونه است... یلجباز هیموضوع فقط  نیکه ا دیفهمیم

نداد و رفت تو اتاقش ، در رو قفل کرد و به سااراغ   یتوضاا شااتریب گهید مهتاب
ست و به تمام اون لحظه ها نیزم یاون خوابه رو دید یماهان رفت وقت ش  یین

 ختیاشک از گونه هاش فرو ر اریاخت ی، ب کردیکه از سرش گذشته بود فکر م
ست ام ادی، ز صل نیاز د صر ا  قتیخودش بود که حق یناراحت نبود چون مق

به ام با دروغ جلوه دادن ماجرا ام نیرو  تا ساارحد جنون  نینگفته بود ، او  رو 
ستیکرده بود ، م وونهید ارش رو در کن بیرق هی ی هیسا تونهیهرگز نم نیام دون
ها  خی، همان طور که  کردیازش بگذره... تمام صورتش درد م یو به آسون نهیبب

شتیصورتش م یرو رو  ی، به کوتاه کردیغمش فکر م سرسرا یبه زندگ گذا
عوض  رو زیهمه چ تونساتیکاش م یغم و غصاه هاش... ا یعشاقش و بلند

رو از آغاز شااروع کنه ،  یمتولد بشااه و زندگ تونسااتیکاش دوباره م یکنه ، ا
 نیقدرتمند ام یدساتها یصاورتش گذاشات هنوز حرم گرما یدساتش رو رو
 لب زمزمه کرد : ریو ز تیازد... لبخند رض ی، لبخند سوزوندیصورتش رو م

 نظر از خاطر من دور نشد (( کیتو  ادیاما..  یمم سالها رفته از آن روز که رفت
 چهاردهم فصل
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اش  نهیساا ی وارهیبود ، قلبش به د بانیدساات به گر یبیدر تب و تاب عج نیام
د ، شااده بو ری، ساارخورده و تحق کردیم یهودگیو ب ی، احساااس پوچ دیکوبیم

انداخت ،  یکه به مهتاب عالقمند شااده بود داشاات اون رو از پا م یبودن مرد
 نی..ام.کردیوونه مید شااتریمثل خوره به جونش افتاده بود و اون رو بافکار  نیا

صب شفته تو یع صبان یو ه*ر*زگاه رفتیراه م اطیح یو آ ست م تیبا ع شت د
 دنیو با د دیموقع پدرش از راه رس نی، هم زدیکرده اش رو به کف اون دستش م

 : دیپرس نیام یبرافروخته و عصبان یچهره 
 ؟ هیچه حال و روز نیشده پسرم ؟ ا یچ
خان رفت سوالش رو دوباره تکرار  امکینزد س یبه پدر کرد و حرف ینگاه نیام

س ییرایکنه که مرجان خانوم از همون دم در پذ  دیخان که د امکیصداش زد ، 
ساعد ضاع م ان رفت و مرج ییرایافتاده به داخل پذ یو حتما اتفاق ستین یاو

کرد و از شااوهرش  فیشااوهرش تعر یرو بدون فوو وقت برا زیخانوم همه چ
ست که از ام سه که وقت نیخوا افتاده  شوننیب یدنبال مهتاب رفته چه اتفاق یبپر

 امکیهم تو گوش مهتاب زده ؟ ساا یلیساا هیشااده و  یعصاابان نقدریا نیکه ام
 شیآت یکه هنوز مثل اسااپند رو نیام شیخان به همراه مرجان خانوم اومدند پ

 : دیو پرس دیپر یم نییباال و پا
جایا نیام مادرو چ ن جازه داد گهیم یچه خبره ؟  به خودو ا تو  ی؟ چطور 

 ؟ یبود کرد یچه کار نی؟ ا یبزن یلیگوش مهتاب س
 به پدرش چشم دوخت و گفت : نیخشمگ نیام
 یه بک دیفهمیبوده ؟ اونوقت م یکه کجا بوده و با ک دیاز خودش بپرساا دیبر

 هم حقش بود.. یلینشدم ، اون س یعصبان یخود
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سخت بود که ام نیناباورانه به ام پدرش شم دوخت ، براش  و  ریسر به ز نیچ
 زد : ادیرف نیهم یبرا نهیبب یو گستاخ تیمهربون رو تو لباس خشم و عصبان

صورتش بزن یکرده بود که به خودو اجازه داد کاریچ ار و بعد هم با افتخ یتو 
چطور به خودو حق  یزنیم یشااقحقش بود..؟ تو که دم از عشااق و عا یبگ
تار نیکه چن یدیم هاش بکن یرف با قت ؟ ا نی؟ ا یرو  بود  نیبود اون عشاا

 دوست داشتنت
 زد : ادیفر نیام
 یاون پسااره که با هم تو کاف دیاز خودش بپرساا دیمتهم کردن من بر یجا به

شته بودند ک بودم ، اون  زیبود ؟ خودم از دور نظاره گر همه چ یشاب قرار گذا
ناختم پشااتش بهم بود و ازش دور بودم ، وقت تاب  یمردک رو نشاا هم از مه

ا کنه ، ب اررو انک زیخجالت بکشااه و همه چ نکهیعوض ا هیمرد ک نیا پرساامیم
داره.. ن یربط چیدوست پسرمه به تو ه گهیصورتم زل زده و م یوقاحت تمام تو

 نم ؟؟کنم و براش دست بز قشیکنم تشو کاریچ دیخواستیم
 خان با تعجب گفت : امکیس
شتباه نم یمطمان تو س نی؟ مهتاب همچ یکنیا  شهیمدو هم نی، ا ستین یک
 ؟؟ هیا غهیما بوده ، دوست پسر چه ص شیپ

 گفت : یبا ناراحت نیام
چه  گهیمهتاب هم حاشا نکرد ، د دمی... من خودم اون نامرد رو دستین اشتباه
 ؟؟ یاشتباه

 طور که تو فکر بود گفت : نیخان هم امکیس
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 ؟ هیماجرا چ قتیاز خودش بپرسم حق دیبا
 دهیآنها رو از پنجره شاان یحرفا یباال رفت ، مهتاب که همه  یبه طبقه  یفور

 یگذاشااات و ازش خواسااات که خودش رو فور انیرو در جر ماین یبود فور
 کامیکه ساا نیبد نکنند...! هم الیرو بگه تا در موردش خ قتیبرسااونه و حق

داغون  یتاون رو باز کرد و با صااور یخان در اتاق مهتاب رو زد ، مهتاب فور
 هیصورث داغون مهتاب  دنیخان با د امکیمقابل پدرشوهرش قرار گرفت ، س

به خودش اومد و رفت حرف بزنه که مهتاب بهش  یلحظه جا خورد اما فور
 مهلت نداد و گفت :

معلوم بشااه ،  زیتا همه چ نجایا ادیپدرجان به دوساات پساارم زنگ زدم ب سااالم
شه بعد معلوم ب زیتا همه چ دیفقط صبر کن دینگام نکن ینطوریا کنمیخواهش م

، اگه  دیکتکم بزن نیمثل ام یحت ای دیبگ راهیبهم بد و ب خوادیدلتون م یهر هرچ
اگه ماهان رو هم  ی، حت نمدم نز دیاریبه سرم ب یرفتم حاضرم هر چ ییراه خطا

 ...دیکن رونمیو ب دیریازم بگ
 گفت : یخان با آشفتگ امکیس

شه صبر م با شنه که خطا نکرد هیماجرا از چه قرار نمیبب کنمیدخترم   ی؟ دلم رو
 از حدش اشتباه کرده... شیب یپسر منه که به خاطر عالقه  نیا

سه ، مرجان  نیرفتند و منتظر بودند تا ا ییرایبه پذ آنها مهمون ناخونده از راه بر
 خانوم رو به شوهرش گفت :

 شد ؟ رویدستگ یو مهتاب چ نیام یبا حرفا خب
 خان متفکرانه گفت : امکیس
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ما ام مطمانم ته ا طا نرف تاب راه خ ما  گهیهم دروغ نم نیکه مه با  یکی، حت
سااوال هامون  یو به همه  ادیمرد مجهول ب نیتا ا میصاابر کن دیمهتاب بوده با
 جواب بده...

دساات داد و به طرف سااالن اومدند که  نیاومد و با ام ماین یساااعت میاز ن بعد
با صااورت به  یبا نگران دیآش و الش برابر خود د یمهتاب رو  اومد جلو و رو 

 مهتاب گفت :
 ؟ دیتصادف کرد دیشده ؟ تو راه که اومد یخانوم چ مهتاب
 گفت : مایکرد و بعد رو به ن نینگاه به ام هیآروم اول  یلیخ مهتاب

مرد که به ناحق در موردم  هی... با مشاات نیتصااادف کردم اما نه با ماشاا آره
 قضاوو کرد...

رد بودند اشاره ک ستادهیا نیو ام مایرو به پدر و مادرشوهرش که پشت سر ن بعد
 و گفت :

 ..!شما. یانوادگدوست خ مای، ن کنمیم شیدوست پسرم... به شما معرف نمیا
 با ترس و تعجب به مهتاب چشم دوخت و گفت : ماین

 ...!فهممی؟ نم هیمهتاب خانوم ؟ دوست پسر ک هیچ انیجر
 چشم دوخت و گفت : نیزد و به ام یپوزخند مهتاب

شما رو تو بیآقا منو تعق نیا شم دهیشاب د یکاف یکرده و منو و ا ، البته چون 
شت به خ سته بود ابونیپ ش صله ز دین شناخته اما چنان  ادیو فا شما رو ن بوده 

 ...دینیب یم دیاز من گرفت که خودتون دار یانتقام
 خان گفت : امکیبه صورتش اشاره کرد که همون موقع س مهتاب
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 مهتاب با شما بوده ؟ پس
 گفت : ماین

رو به  دکریم ینیدلم ساانگ یکه گوشااه  ییحرفا هیقبل از رفتن  خواسااتمیم آره
باره اشااتباه نشااه ، م بار نیکه ام دینیب یمهتاب خانوم بگم ، البته دو ه گارد دو

شقش داغون نکرده بگم م ستمیگرفته و تا نزده منو هم مثل ع  نیدر مورد ام خوا
شا شن دیبا مهتاب خانوم حرف بزنم تا  ست  یحرفا دنیبا  من در مورد درخوا

 بهش فکر کنه... شتریو ب رهینگ میعجوالنه تصم نیام
 که غضبناک بهش چشم دوخته بود کرد و ادامه داد : نیرو به ام ماین بعد

 ..؟یجاده خاک یزد دهی؟ باز نفهم یکرد کاریچ یمغز فندق تو
 و گفت : دیتوپ مایتمام به ن تیبا عصبان نیام

تاب حرف زد یرفت یجا کرد یتو ب اوال گه چ یبا مه بود خودم  یمهم زی، ا
ستمیه بودم ، دوما از کجا مبهش گفت نوم تو خا نیا ی؟ وقت یاون آدم تو بود دون

سرم بودم ، چه توقع گهیو م شهیصورتم براق م ست پ شت یبا دو ؟  دیاز من دا
 بخونم...؟ ارمبارکیبراش دست بزنم و  دیخواستیم

رش به پس تیزد و به پدر شوهرش چشم دوخت که با عصبان یپوزخند مهتاب
 و گفت : دیپر

 دینبود با ریتقصاا ی، البته مهتاب هم ب یداشااتم که عافالنه تر برخورد کن توقع
سااوء تفاهم هاساات که فاجعه درساات  نیبوده ، هم یکجا رفته و با ک گفتیم
تو  یبزن یاگه مهتاب هم دوساات پساار داشاات تو حق نداشاات ی، حت کنهیم

 میعجوالنه تصاام گهید یتا تو باشاا یکن یصااورتش ، بهتره ازش عذرخواه
 ...یرینگ



wWw.Roman4u.iR  212 

 

 ریکبود مهتاب افتاد صااورو داغونش ت یبه چهره  نیام مونیآروم و پشاا نگاه
 بود که قلبش رو هدف قرار داده بود ، با خودش گفت : یزهرآلود

کار رو باهاو  نیکاش دسااتم شااکسااته بود و ا یکردم ، ا کاریباهاو چ من
 ..کردمینم

 بزنه ، مهتاب رو به پدرشوهرش گفت : یمهتاب... تا رفت حرف یجلو رفت
 ، اما کنمیو فراموش م شهیروز خوب م هی، زخم لبم  ستین یبه عذرخواه الزم

 ...شهیهم خوب نم یعذرخواه هیتو قلبم خونه کرده که با  یزخم اصل
 کرد و ادامه داد : مایرو به ن بعد

 دوارمی، ام یکرددامنم پاک  یلکه رو از رو نیو ا یازو ممنونم که اومد یلیخ
 ...یداشته باش یروز بتونم جبران کنم ، سفر خوب هی

 زد : ادیفر نیباال که ام رفتیداشت م نیبه ام ییاعتنا یبا حرفاش و ب مهتاب
 ، درست یبرخورد شد نیبچه گونه او باعش ا ی... خودو با اون حرفایلعنت

ثل آدم م کهیا ی، برا یبود مایبا ن یگفتیم بد یخواسااتیم ن  یطورنیا یزجرم 
 هاو ییاعتنا یب ی... باشاااه نبخشاام ، منم تو رو بابت همه یکرد ریتفصاا

 ....بخشمینم
سته و داغون  یپدرش اون رو از ادامه  یصدا شک شت و در هم  حرفاش باز دا

 رها کرد... ییرایمبل پذ یخودش رو رو
سر خورد  یوقت مهتاب شت در اتاق  ست و پ  یرواومد تو اتاقش در و محکم ب

 یهمه  نیام یو مشااک نیغمگ ی، طرح چشااما ختیو اشااکاش فرو ر نیزم
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شغال کرد و قلبش رو ب ستش رو رو یذهنش رو ا شت و  یتاب... د قلبش گذا
 با خودش گفت :

که بهم زد  یلی؟ چرا بابت ساا کنهیم شااونمی.آخه چرا هنوز غم چشااماش پر
؟ مگه  کنمیصااورتم حس م یدسااتاش رو رو یو هنوز گرم سااتمیناراحت ن

 ؟ نمکیبرام مهم نبود ؟ چرا باز دارم بهش فکر م گهیکنارش نزده بودم ؟ مگه د
 دوساات یجلو یپرده بکشاا یتونینم یکن یوقتا هر چقدرم که سااع یبعضاا
له و که اص ی، اون هیکه لفظ یباره ، نه دوست داشتن یکه از چشماو م یداشتن

 ...کنهیم سیو چشماو رو خ زنهیاز تو قلب آدم موج م
د ش رهینشسته بود از پنجره به آسمون شب خ نیزم یهمان طور که رو مهتاب

و درشت و درخشان و کم نور.. چشمک  زیر یو پر از ستاره ها یمشک یمشک
 زن و ثابت... با خودش زمزمه کرد :

چشاامک بزنم ، پررنگ بشاام و  یروز از خوشااحال هیمنم مثل سااتاره ها  کاش
من اون روز رو  یعنیباشااه ...  دنیدرخشااان...اونقدر که فقط تو فکرم درخشاا

 ؟؟... نمیب یم
 ردکیسرد مهتاب تو خودش فرو رفت و با خودش فکر م یبا لحن و حرفا نیام
: 

جا گهیترکت کرده ، د گهید اون تا ب یندار ییتو قلبش   نیاز ا شااتری، بهتره 
 ...یعشق پاک کن نیرو از ا قلبت ینشکست

دور سااالن راه  تیخان با عصاابان امکیساااکت بود اما ساا نیهم مثل ام ماین
 گفت : نیلحظه رو به ام هی، بعد از  زدیو با خودش حرف م رفتیم
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صااورتش  یکه بزن یبه خودو اجازه داد ی؟ چطور یچرا باز حماقت کرد تو
 یاعتماد یعشااق با ب یکرد الیخ یکرد ی؟ با خودو چه فکر یرو داغون کن

 ؟؟ رهیگیپا م
 موقع مرجان خانوم گفت : نیا در

سرزنش کردن د یاتفاق ش دهیفا گهیکه افتاده  سرزن شه  هم ینداره ، اگه قراره  با
شون رو مالمت کرد ، ا سط مهتاب هم ب نیبابد هر دو ص یو  ینبوده ، برا ریتق

 برا حرفاش داشت ؟ یلیگفته دوست پسرمه ؟ چه دل یچ
 خان گفت : امکیس

 نیحرف رو زده ، چرا ام نیا تشیکه مهتاب به خاطر عصاابان یدینفهم هنوز
 یزیچ هی تی؟ خوب بهش برخورده .از عصاابان کنهیرفت و آمداشااو کنترل م

تا از رو نیپرونده... اصااال خانوم ا  تیدارن خودشااون رو اذ یلجباز یدو 
ندیکوتاه ب خوانیکدوم هم نم چیو ه کنندیم ما د ا با گهی،   نایا ی طهتو راب دین

 گهیبزنند تا خسااته بشاان من د گهیهمد یتو ساار و کله  نقدریا میدخالت کن
 ..؟دیدی... فهمدمیبر گهی، د ستمین

ر به که س نیبه ام یچشم ریمبل فرو رفت و ز یخان بعد از حرفاش تو امکیس
وقت  نیانداخت ، در ا نیبه ام ینگاه مین مایداشاات چشاام دوخت... ن ریز

اون رو  یزبون یداشاات با پوزخند و با زبون ب مایافتاد ، ن ماینگاهش به ن نیام
 نیصورو ام تودوباره خشم رو  مایتمسخر نگاه ن نیانداخت که هم یدست م

 خان گفت : امکیبزنه رو به س یحرف نکهینشوند اما قبل از ا
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 ذاشتمیم انیم من باشه ، اگه زودتر باهاتون در ریهمش تقص دیشا دیمنوببخش
 افتاد... یاتفاقاو نم نیا

 زد : ادیفر تیبلند شد و با عصبان نیوقت ام نیا در
دله که مهتاب رو فقط برا خودش  نیا ریمنه ، تقصاا ریکنبد... همش تقصاا بس

مرد از کنار اون بگذره ، از همتون معذرو  هی یکه حت نهیبب تونهیو نم خوادیم
 ...خوامیم

 گفت : یخان با لحن خاص امکیس
صورو اون ب یکن یعذرخواه گهید یکیاز دیبا تو شت تو برخورد چارهی،   با م

 کرده...
 و گفت : دیاز لحن حرف زدن پدرش رنج نیام

سش فتمی، اگه شاده به پاش ب کنمیم یپدرجان از اونم عذرخواه باشاه  ، التما
 ؟... دیشد یتا منوببخشه حاال راض کنمیکار رو م نیکنم ا

کنار باغچه نشااساات و تو  مکتین یرفت و رو اطیبعد از حرفاش به ح نیام
ساس تنها ، چقدر عقده تو دلش جمع  کردیم ییخودش فرو رفت... چقدر اح

 ازمندیتوجه مهتاب ، ن یمحبت ، عقده  یعشااق ، عقده  یشااده بود ، عقده 
 نایچشماش نما یتو یسوزوند و اشک ینفسهاش... بغض گلوش رو م یگرم

 خسته اش یشانه ها ماین یدست گرم و دوستانه  دیکشیشد ، همانطور که آه م
 رو لمس کرد ، کنارش نشست و گفت :

؟  یرفتار کن ینطوریا یخوایم یو شکنجه ، تا ک یهمه خودخور نیبس ا گهید
شونت زد یکه به مهتاب دار یکه به خاطر عالقه ا دونندیهمه م ست به خ  ید

 می، اما خودمون ینداشاات یمنظور دونهیم بخشاااهیرو م، حتما مهتاب هم تو 
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ست ضرب د شت یعجب   هی دیبا یشاخ و دم یمهتاب با چه غول ب چارهیب یدا
 رفت و گفت : مایبه ن یچشم غره ا نیعمر سر کنه... ام

 نی، اون ا یمهتاب رو بخور یغصاااه  خوادیبهتره... تو نم یدهنت رو ببند تو
، ازش متنفر شااده  رونی، از قلبش انداخت ب خوادیشااااخ و دم رو نم یغول ب

 ؟ یفهمیم
 و گفت : دیبا آرامش خند ماین

 مهتاب خانوم یتنفر و که تو چشااما نیشاااخ و دم... ا یغول ب یکنیم اشااتباه
تو لباس نفرو  ی، عشااق احسااااس قدرتمنده که گاه هیتنفر مصاالحت یدید

نفرو  نمیگوشااش ؟ ا ریز ی، مگه خودو با نفرو نزد دهیخودش رو نشااون م
صلحت شعله هاهیم شق رو  یسوزنده  ی... امروز که باهاش حرف زدم هنوز  ع

 مهتاب هنوز عاشقانه دوست داره باور کن... نی، ام دمیچشماش د یتو
 شد و گفت : رهیخ مایبه ن یکرد و با پوزخند زیچشماشو ر نیام

رفتار من و  نقدریکه ا یخوند یاومده درس روان شااناساا شااتیتا من از پ نکنه
 ؟ یکنیم زیمهتاب رو آنال

 زد و گفت : ییبایلبخند ز ماین
 ...فهمهیزنا رو م شتریتو ب ینخوندم اما مغزم از مغز فندق درس

 گفت : یکرد و با لحن مسخره ا یبلند یخنده  نیام
ستم داره پس چرا ا دییبفرما شهیم یشتنیمغز ان یآقا خوب  نقدریاگه مهتاب دو

 چه جور دوست داشتنه...؟ گهید نی؟ ا دهیآزارم م
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 و دیرو به جون خر نیخودش رو متفکر نشااون داد و باز پوزخند ام یکم ماین
 گفت :

صو اون ساب م هیفقط داره باهاو ت ش یی، به خاطر اون رنجها کنهیح  دهیکه ک
سفم که با کار احمقانه کنهیداره مجازاتت م ش امروزو باع ی... فقط براو متا

 ...ی حاالها تاوان پس بدحاال یشد
ه بشه و با خشم رو ب یعصبان نیکه باعش شد ام دیخند یاز حرفاش نخود بعد

 گفت : ماین
 گهیکه مورد تمسخر تو مهتاب بشم... د نهیتو هم منو مسخره کن ، حقم ا باشه

ر ندارم بره صد تا دوست پس شیکار گهی، د ستیرابطه ن نیا یبه بهبود یدیام
التماس  دیاب یتاوان پس بدم ؟ تا ک دیبا ی، تا ک ستیبرام مهم ن گهیکنه ، د دایپ

 برام نمونده... یغرور گهیکنم ؟ د
 گفت : الیخ یو ب یباز خند ماین

 ...یهمه صداقت دار نیبراو که ا رمی؟ بم یگیکه راست م تو
 بها نداد و ادامه داد : مایرفت که ن یباز بهش چشم غره ا نیام

که مهتاب  دمیکن ، اما بهت قول م ریمنوتفصاا یحرفا یخوایم هرطور که حاال
 نیاز ا یقول بد گهیو د یصاابر کن دیفقط مال خودته و به تو تعلق داره ، فقط با

م بر دیبا گهی... من دیو بهش اعتماد کن یاریاز خودو در ن یخرک یها رویغ
 ...دمرو سر و سامون ب یادیز یکارها دیدارم با تیفردا بل

 با محبت اون رو تو آغوش گرفت و گفت : نیام
م ، ندار یخوشبخت نیبه ا یدیام گهیاما د یدیم میازو ممنونم که دلدار یلیخ

 شهیهم یبرا دیسرده که با ینیکه تو عمق زم هیتو خال یقلب من مثل غار نیا
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 کنمی، بازم ازو تشکر م شتیمنم اومدم پ یبه زود دیدست نخورده بمونه ، شا
با حرفاو  یکه اومد  یسااتیکه کنارم ن فی، ح یبهم داد یدواریام یکمیو 

 ....مایتنهام ن یلیدارم ، خ اجیاحت یلیچون بهت خ
 فت :گ مایکرد که ن مایبه ن یرو تو دستش گرفت و نگاه گرم مایدست ن نیام

ها به عمق  ییتن ها  ما برا اساااتیدر هیآدم بت هم  وانیل هیپر کردنش  یا مح
 استی، البته با س یریمحبت رو از دست مهتاب بگ وانیل نیکن ا ی... سعهیکاف

 نیدلت شااد اول یبه رضااا ینه با حماقت... فقط بهم قول بده اگه مهتب راضاا
 ...شمیباشم که با خبر م یکس

 و گفت : دیخند بایز یلیخ نیام
 براو یبگ یدر خونه اش قبول کنه هر کار یدعا کن مهتاب منو فقط گدا تو
 ن شناس...روا یآقا کنمیم
 صورتش نشوند و گفت : یرو یاخم ساختگ هی ماین

 یبشاا دی...؟ تو بااقتیل یب هیروان شااناس نه و زن شااناس... دوما گدا چ اوال
 سرش ، سرورش ، پدر بچه اش... ی هیسا
سخت باالخره  یو بعد از وداع دیسر خوش خند ماین یبا مزه  یاز حرفا نیام

 از هم جدا شدند.....
به  یبرگشاات که بره تو اتاقش ، نگاه نیبعد از رفتن تنها دوسااتش غمگ نیام

ش یاتاق مهتاب انداخت که پرده  یپنجره  س دهیاون ک  یاهشبانگ میبود و با ن
 نبود با خودش زمزمه کرد : ی، از مهتاب خبر خوردیتکون م
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ر رو ب یمونیحساارو و پشاا ایدن هی یکه در گذر ساارنوشاات به اندازه  افسااوس
شم م شمیدو شت  ایدن نیاز ا تیشکا یو چه جا ک که اون رو بر دوش من گذا

ه ک یزیرو... خسااته تر از اونم که از سااعادو بگم چ گرانیتا لمس کنم رنج د
همان چند  یفقط چند ماه اون رو حس کردم ، اگه تا حاال هم زنده ام از گرما

 ماهه.....
 فصل پانزدهم

 یکنه ، حت یاز مهتاب عذرخواه خواسااتیم نیام یبعد از اون ماجرا چند بار
 نیام یبه خواهش ها ییبه در اتاقشم رفت اما مهتاب در اتاق رو باز نکرد و بها

 کیدشاامن درجه  یاعتماد یبفهمونه که ب نیبه ام خواسااتینداد.. مهتاب م
شقه ، حت شت در اتاق به ام هی یع شدار دا نیروز هم از پ  یکه به عذرخواه ده

روش ،  نمیکردم ا یهاو زندگ یمهر یب نیه ، سااالهاساات با اندار اجیاون احت
 ...ایام سراغم ن گهید

 یسااراغش نرفت... صااادا گهیمهتاب بها داد و د یبه گفته  نیاون روز ام از
و  اسیاون رو لحظه به لحظه به اعماق  دشیام یشاااخه ها نیشااکسااتن آخر

 دهیتف یها ابانیکشوند ، داستان عشق او ، داستان عشق مجنون بود و ب یکیتار
 ...ییتنها یگزارهایو ر

 یب یایدن یها یکیرو در تار نیحضور مهتاب ، ام یبدون عطر و گرما یزندگ
 اتاقش پناه آورد یدر انزوا یناگهان به سکوت نی، ام کردیاز درون ذوب م یخبر

 با نبودش مهتاب رو دیلحظه بود که شااا نیخردر آ ماین ی هیتوصاا نی، البته ا
سر م اون یکس گهیاعتصاب برداره ، د نیدلتنگ کنه و دست از ا  ایار ناه زیرو 

 رهینم یکه از گرسنگ یاونم به اندازه ا خوردیاتاقش غذاش رو م یتو دیشام ند
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مادرش خ پدر و  مدام پ یلی،  ند  ندیاو م شینگرانش بود هاش حرف  رفت با و 
 ..زدندیم

باز نیاز ا نیام ناراحت ینقش  عش  با که  مادرش م یکردن   ادیز شااادیپدر و 
ند ، بش تیبخاطر اون اذ نیاز ا شتریخواست آنها ب ینداشت دلش نم تیرضا

چاره ا ما  نداشااات ا یا که تو یآخر ریت نیهم  رها کرده بود و  یکیتار یبود 
ر و اگه س خوبهبه اونها فهموند که حالش  نی، ام نهیبود که به هدف بش دواریام
 نیبا ا خواسااتیم نیکه مهتاب راحت باشااه... ام نهیبه خاطر ا ادیناهار نم زیم

 شهیمه یگره کور برا نیبشه و ا یفرج دیروش توجه مهتاب رو جلب کنه تا شا
 شبم به خودش جراو داد هیباز بشه و قلب مهتاب باز هم به عشق اون بتپد... 

ستا یبرا یطوالن امیپ هیو  شق ادآوریکه به اون  دمهتاب فر شه که هنوز به ع ش ب
 همه نیقدم جلو بذاره و اون رو از ا دهیمهتاب اون رو بخشاا گهیو اگه د بندهیپا

 نجاو بده... یسرگردون
 نوشت : نیام

اندازد که  یم تیاشااکها ادیمم خاطراو با تو بودن رو دوساات دارم ، باران مرا 
 ادی،  یخداحافظ یلحظه ها ادینشاااندم ،  تیبایرحمانه به صااورو ز یچه ب

، خاطراو بار  موندیو خاطراو م گذرهیم ی، زندگ یپنهان یدارهایانتظارها و د
ش یسفر م شت نقاب فرامو و و  میمان یما م ط، فق شندیفراموش م یبندند و پ

ا تو ب باسااتی... چه زدیآ یباز م یوزندگ میرویم یی، ما و تنها یو زندگ ییتنها
 بودن ، با تو رفتن ، و با تو... و با تو تنها ماندن....((
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داشاات از  یکار واجب یروش رو ادامه داد ، وقت نیهم نیماه ام کیبه  کینزد
تو  گشاااتیو برم رونیب رفتیم یاومد و بدون توجه به کساا یم رونیاتاقش ب

روان شناس مراجعه کردند  هیمادرش به  یزار هیبار با اصرار و گر کیاتاقش... 
گرم  یاز دسااتها ریدرد اون رو دوا کنه غ تونهیکس نم چیه دونسااتیم نی، ام

 شااهینباش من هم یچینگران ه گهیو بهش بگه د رهیمهتب که دسااتاش رو بگ
 ...مونمیباهاو م
 اتاق رونیحرفاش ازش خواساات که ب دنیو شاان نیام ی نهیبعد از معا پزشااک

ز پدر رفت و ا رونیب نیو مادرش چند کلمه حرف بزنه ، اممنتظر باشه تا با پدر 
ست که پ شته که دکتر به نو یا قهیدکتر برند... بعد از چند دق شیو مادرش خوا

 خان گفت : امکیس هنوشته بود نگاه کرد و رو ب نیام یحرفا نیکه ح ییها
به  دانهیناام ینجوریاما اگه بخواد ا ساتیبد ن ادیحال پسارتون ز دینباشا نگران
 یاه یبشااه ، اون در برابر فشااارها و ناسااازگار یبسااتر دیادامه بده با یزندگ

شت چاره ا گاه یسرنو  که ییو جا یجز تو خودش فرو رفتن و فرار از قلمرو آ
 یدر اوج خوشاابخت ننداره ، پساارتو کنهیدختر مورد عالقه اش رفت و آمد م

کردند ،  یچیرو ق قشاانگش یو آرزوها اهایرو ی، همه  یکامل در حادثه ا
کرده ، از دسااات دادن عشااق  فیو خودش تعر دیکه شااما قبال گفت نطوریا

 شهیکه هم یبرادرش و از همه مهمتر طرد شدن از کس ی، مرگ ناگهان شیزندگ
شته اون رو به ته چاه تنها ستش دا شقونه دو ش ییو عا ضدهیو انزوا ک از  ی.. بع

 ییاتنه یایو خودشون رو تو دن نداریهمه مشکل دوام ب نیا یجلو تونندیآدما نم
ه ک یپساار شااما از کنار گذاشااتن خودش و عشااقش توسااط کساا کنند،یگم م
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 یا ندهیدر آ تونهیم نی، اونم عمدا... که ا کنهیدوستش داره خودش رو داره گم م
 براش خطر ساز بشه... کینزد

 رو به مرجان خانوم کرد و ادامه داد : بعد
پساارتون رو نجاو  دیتونیراحت م یلی، خ دیشااما خانوم که مادرش هساات اما
 یباران یساااالها نیو ا دیریمادرانه تون کمک بگ یها هی، از حس و گر دیبد

سرتون رو به روزها ر هنوز به اون دخت دیدونی، اگه واقعا م دیکن لیتبد یآفتاب یپ
سرتون عالقه داره و فقط م سرتون رو نیبا ا خوادیپ  هی دیمجازاو کنه با کاراش پ

که  التماس... همان طور ی، وحت ی، دلتنگ هیگر یکمی،  دیبه خوتون بد یتکون
 نیبه ا یخانوم حرف بزنه و اون رو راض نیکه با ا دیپسرتون التماس کرد نیبه ا

سرتون التماس کن یبه دختر مورد عالقه  دیازدواج کنه االن هم با  تیرابا د دیپ
که به سمت پسرتون قدم برداره و کم کم عشق خاموش شده  دیاون رو وادار کن

رو  پساارتون تونهی، فقط اون دختر م دیجرقه ها روشاان کن نیقلبش رو با هم ی
 نجاو بده...

شد ، با با ست به کار  شورو دکتر مرجان خانوم د شش رو دیحرفا وم  تمام تال
بده و اون نجاو  یو سااردرگم ییمرداب تنها نیتا تنها پساارش رو از ا کردیم

 ...دیاز راه رس ییبده... و باالخره اون روز طال یآشت یومهتاب رو با زندگ
شت به عاطفه م مرجان شپزخونه بود و دا  سوپ خوشمزه هی:  گفتیخانوم تو آ

و الغرتر شده  دهیرنگ پر نیروزها ام نیدرست کنه ، چون ا نیام یبرا یو مقو
 یحرف ، قلبش رو به درد آورد و اشاااک چشااماش رها شاااد تو نیبود و هم

 هتاببده...م یداشت با حرفاش مرجان خانوم رو دلدار یصورتش. عاطفه سع
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 مادر شوهرش رو ی هیگر ی، صدا ییرایپذ یتو گشتیداشت برم اطیکه از ح
 : دیپرس یرفت کنارش و با ناراحت یو فور دیشن
 ؟ فتادهین یکه اتفاق نی؟ برا ام دیآشفته ا نقدریشده مادرجون که ا یچ

به مهتاب  ینگاه ی، عصااب کردیطور که اشااکاشااو پاک م نیخانوم هم مرجان
 کرد و گفت :

 ؟ ادیم نیسر ام ییبراو مهمه که داره چه بال مگه
 گفت : یجا خورد و با دلخور یلیاز حرف مادرجون خ مهتاب

؟ ساعت به ساعت  ستیبرام مهم ن دیکنیمادرجون ؟ چرا فکر م هیچه حرف نیا
 ، بخدا خودمم نگرانش هستم... پرسمیرو م نیاز عاطفه حال ام

 خانوم دست مهتاب رو گرفت و کنار خودش نشوند گفت : مرجان
 یبچه ام داره از پا م نیمادرم که داغ اول هینداشتم ،  یمنظور زمیببخش عز منو

 کاریچ یمن بود ی، جا دهیدساات مداره عقبش رو از  نمیندازدم و حاالم که ام
ماهان  یاگه برا یشناسیو حس منو خوب م یمادر هی؟ مهتاب تو هم  یکردیم

 ...؟یبد نجاتشتا  یکنینم ی؟ سع یشینگرانش نم فتهیب یاتفاق نیچن
 گفت : یبا شرمندگ مهتاب

جون خودم تموم بشاااه...  متیاگه به ق ینجاتش بدم حت دی؟ با کردمینم چرا
به خاطر منه ، درسته که از  نیام یریو گوشه گ یماریب یهمه  دمیبهتون حق م

از دست رفت ، اما به  دمی، عشق و ام میخوردم و تمام زندگ یبد یضربه  نیام
 ...خواستمیسرنوشت رو برا تنها پسرتون م نیجان ماهان اگه ا

 اخت و گفت :به مهتاب اند یخانوم نگاه پر مهر مرجان
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ه ک دونمی، بازم م یشااد یباز نیو ناخواسااته وارد ا یدار یقلب بزرگ دونمیم
 یراو ب ای، ب زنهیم یبرق خاص هیاسمش  دنیو شن نیام دنیهنوز ته نگاهت از د

 یارو ببخش و با دست نیبود ام نتونیب یکه زمان یخدا به خاطر اون مهر ومحبت
 یروز هیطور که  نیم، ه ریرو بگ نمیام یساارد وتنها یپر اغز عشااقت دسااتا

 هم نجاو بده... نی، ام یرو نجاو داد دمیحم
اش شاادو گرفت اما بعد  هینتونساات ادامه بده و دوباره گر گهیخانوم د مرجان

 ادامه داد : یاز لحظات
با ینطوریاگه ا ساااتیحالش خوب ن ادیگفته ز دکتر بده   شیبسااتر دیادامه 

 گهیاون رو نجاو بده ، تو رو خدا کمکم کن نزار د تونهی... فقط عشق تو ممیکن
 گرفتار بشه... دیبچه ام به سرنوشت حم نیا

طور که مادر جون  نیافتاد و هم هیمرجان خانوم مهتاب هم به گر یالتماسااا با
 گفت : گرفتیرو تو ب*غ*لش م

 دیبگ یاشااکاتون رو ندارم ، هر کار دنیبخدا طاقت د دینکن هیرو خدا گر تو
 ...نمیحال بب نیشما رو به ا تونمینم نمکیم

 وقت عاطفه اشکاشو پاک کرد و رو به مرجان خانوم گفت : نیا در
ست االن م خانوم شمیسوپ آماده ا را تا خودتون ب کنمیم نشیتو ظرف . تز  ک

 ...دیببر نیام
 عاطفه رو به مرجان خانوم گفت : یبعد از حرفا مهتاب

 یبرا دیبگ یکردم ، هر کار تیشااما رو اذ یمدو همه  نیاگه ا دیمنوببخشاا
سوپ و م دیدیحاالم اگه اجازه م کنمیم نیام یسالمت از اگه ب برمیخودم براش 
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که ظرف سوپ  دمی، بهتون قول م دهیکرد و نخورد به زور به خوردش م یلجباز
سرحال  شاول یمثل روزا نیکه ام کنمیم ی، کار گردونمیبرم یرو خال شاد و 

شه  شق با ش ستمیناراحت ن نیاز ام گهی، من دو عا ست اون رو بخ  دمیمدتها
 ...زنمیحرفا رو که به شما زدم به اونم م نیا یهمه  رمیاالنم م
 یمهتاب اول تعجب کرد و بعد با شاااد یحرفا دنیخانوم بعد از شاان مرجان

 و گفت : دیمهتاب رو تو ب*غ*لش کش
ستمیم شاد  هی، ازو ممنونم که دل  یدار یقلب مهربون دون سته رو  شک مادر 

 باشه... یو خوشبخت یپر از شاد تیزندگ یهمه  دوارمی، ام یکرد
و هر دو متعجب که چطور  ختندیر یاشااک شااوق م گهیدو در آغوش همد هر
 یها ، تموم شده وآفتاب از البال یها ، آشفتگ یدلخور یساعت همه  کیدر 

ساس تازه  یخود یزندگ یابرها شون داده... مهتاب اح ساس  یان شت ، اح دا
سب هک زیبوده و از اون نفرو و گر نیسالها در کنار ام نیکه تمام ا کردیم ت به ن

و عشق بود و مشتاقانه منتظر  ی، تموم وجودش دلتنگ ستین یاون داشت خبر
 تخواسیشده بود ، دلش م ایبردن سوپ براش مه یکه به بهونه  دارید یلحظه 

حسش کنه ، با حرم نفساش تموم اون آرامش  کیاز نزد یسالها دور نیبعد از ا
 یبونایب نیساارزم تونسااتیمکه  ی، مرد ارهیاز دساات رفته رو دوباره بدساات ب

 بکنه... یعشق و دلدادگ یپر از عطر گلها یقلبش رو به گلستان
 ستین وانهید دی، آن که عشق را آفر ستیعشق است ، عشق افسانه ن یمم زندگ

)) 
ه که هم یافته ، اتفاق یاالن داره م نیمهتاب هم یزندگمهم  یاز اتفاق ها یکی

 یطعم خوشاابخت تونهیو اونم م رهیکم کم به عقب م شیزندگ ی رهیت یابرها ی
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... هنیش یو جاش عشق و محبت م رهیها کنار م ییکه ، جدا یرو بچشه ، اتفاق
 یه...ااون و خودش نیب یدر اتاق فاصله  هیکه فقط  ی، کس نیدلتنگه دلتنگ ام

 یدرد فراق نم یعاشااق چیوه شاادیم لیها به وصااال تبد ییجدا یکاش همه 
 کاش... ی... ادیکش

شت در اتاق ام مهتاب سوپ خوش بو و پر مالو عاطفه پ ضطراب و  نیبا  در ا
در زد و بدون  یقرار ی، با ب زدیداشاات دساات و پا م یکننده ا وونهیالتهاب د

و  بود دهیق رو به پنجره دراز کشااپشاات به در اتا نیوارد اتاق شااد...ام یکالم
سته بود و به روزها شماش و ب شده  یچ کرد ، به حرفا و یعمرش نگاه م یتباه 

هایام ما جواب م نیکه ا کردیفکر م ماین یالک ید تاب از  دهیروش حت و مه
 .خودو.. شیپ گردهیو بازم برم ادیم رونیسخت و مقاوم خودش ب یپوسته 

 یموها دنیتخت مهتاب رو آشاافته کرد ، با د یرو نیو الغر ام دهیتک کلیه
ضربان قلبش غوغا م رفتیم نییاش باال و پا نهیس نیام شونیپر ، هنوز  ردکیو 

شق جنگل موهاش بود...  سالها عا قلبش رو  نشیغمگ یصدا هویمثل همون 
 خراش داد..

 با اعتزاض گفت : نیام
صد دفعه بهت گفتم م یاگه غذا آورد عاطفه برام  یچیه گهیندارم د لیپس ببر 
 غذا خوردن... یحت ستیمهم ن

تاب رو د غم نهیصاااداش داشااات مه کرده بود ؟ چرا  کاری، اون چ کردیم وو
 ی؟ ب یعشااق ی، ب ییوفا یکه انگ ب یبکشااه ؟ کساا نجایگذاشااته بود کار به ا

به امیرحم مه داده بود ؟ چرا خودش  نیزده بود چرا خودش ا نی...  راه رو ادا
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 یتا ک گهید ؟گرفته بود  شیه بود ؟ چرا محبتش رو ازتنها عشق زندگوفا شد یب
 به ماین ی؟... مهتاب بعداز حرفا کردندیو تحمل م یرنچ دور نیهر دو ا دیبا
 ، اگر چه اول خودش دهیاز خودش زجر کش شتریب نیبود که ام دهیباور رس نیا

دساات به دساات هم داد واونا رو  زیپا گذاشااته بود اما بعد همه چ راههیب نیتو ا
سال از هم جدا کرد ، برا یبرا ش نیهم یچند  شت آروم  دهیاون رو بخ بود و دا

 داشت... یقدم برم شیمیآروم به طرف عشق قد
سوپ رو رو یبدون حرف مهتاب شت ، ام زیم یظرف   یوقت نیکنار تخت گذا

 هیمهتاب رو با  یغضاابناک برگشاات و در کمال ناباور دیسااکوو عاطفه رو د
باره قلب  دیلبخند مهربون روبروش د ، نگاهشااون در هم دوخته شاااد ، دو

آهن ربا در هم قفل شده بود  نیکرد ، چشماشون ع دنیمشتاقشون شروع به تپ
دل بکنند... اما مهتاب  گهیکدام نتونسااتند از نگاه همد چیه یلحظه ا ی، برا

 م سالم کرد و گفت :آرو شیزودتر به خودش اومد و با لبخند جادو 
شا نیا شدم ،  ست منو کوتاه نکن دیدفعه مامور آوردن غذا من  و غذاو رو  ید

 ...یبخور
مد ب نیام باالخره هت او بدون حرف رونیهم از ب تاب گرفت و  گاه از مه  یو ن

، حضور  نهیمهتاب رو تو اتاقش بب کردیدوباره به طرف پنجره برگشت... باور نم
صدا ش یگرم و معطرش ،  سرش برده بود ، برا نیدلن سونگرش هوش از   یو اف

و آزادانه در  ختیاساااارو و رنج و پاره کرد و از زندان تن گر ریلحظه زنج هی
 یعنیعشق به پرواز در اومد...  یدر اوج آسمان آب یکبختیو ن ییبایز یکرانه ها

رو عشقش  یگرما گهیبار د هیاون برگشته بود ، برگشته بود به آغوش سردش تا 



wWw.Roman4u.iR  228 

 

 ماین یحرفا یعنیکنه... ؟  ایدن یها یتمام شاااد زیبه او بچشااونه و اون رو لبر
 درست بود...؟

 آروم گفت : یلیلب تخت نشست و خ مهتاب
 ...؟یکه پشتت و بهم کرد نیام یمن قهر با
جهش  یلحظه چشااماش رو بساات ، گرما هیمهربون مهتاب  یبا صاادا نیام

ساس کرد ، تمام وجودش  شت گوش هاش و اح ساس عج هیخون روپ  بیاح
و توجه مهتاب...  ازیپر کرده بود ، احساس عشق و دوست داشتن ، احساس ن

 شد و گفت : رهیبود برگشت و با اخم به مهتاب خ یبه هر سخت
 جانیتوانش و ندارم از ا گهی؟ د یشااکنجه ام کن دنتیکه باز با د نجایا یاومد

 ... رونیرو بب
 گفت : یبا خنده و شوخ مهتاب

ست مادرو ا من سوپ رو بهت ندم از ا نیو تا ا نجامیبه خوا سه   نرویب نجایکا
 باش و سوپت رو تا آخر بخور... ی، پس پسر خوب رمینم
 ، با خودش فکر کرد : ختیمهتاب قلبش فرو ر یبا حرفا نیام

؟ حاالم که اومده به خواساات مامان بوده ... لعتت  ومدهیخودش ن لیبه م پس
س نیبه تو مهتاب... لعنت به من و ا شت  ست و با  ی... رو اهیسرنو ش تخت ن

 بلند گفت : یخشم و صدا
؟ باشاااه به خاطر  یینجای، به خواسااات مرجان خانوم ا یبه اجبار اومد پس

مان ا ینگران ما تو برو ب خورمیرو م یسااوپ لعنت نیما  خوادیدلم نم رونی، ا
 اجبار آزارو بده... نیدوباره ا
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تاب گاه عم مه ما یقین به چشاا لت ام یکه پر از رنجش بود و  حا  نیخوش 
رو به اشااتباه انداخته ، دلش گرفت  نیجاش ام یکه با حرف ب دیدوخت و فهم

مهتاب دلش  ی دهیاز نگاه رنج نی... امدیبغض تو حنجره اش ناخن کشاا هیو 
سرش رو پا شقرن  هی نیام یکه برا یانداخت ، بعد از لحظات نییلرزد و   تگذ

 پر غمش گفت : یمهتاب با صدا
، هم براو غذا آوردم هم  سااتین یاجبار چیه امین تونسااتمیم خواسااتمیم اگه

 طور بشه... نیا خواستمیاومدم بهت بگم منو ببخش نم
 و با خودش گفت : دیموهاش کش یتو یکالفه دست نیام
 ینیبیپر از غمش رو نم ی؟ ابله چشما ستیباور کنم که نگرانمه ؟ مگه ن یعنی

ند مونیو خوشاابخت میداشاات یبرنم یغرور لعنت نی؟ چرا دسااات از ا  دهیرو 
 ؟ میگرفتیم
 یاو به چشم رونیاومد ب شونشیدهنش از افکار پر یقاشق سوپ جلو دنید با

 مهتاب زل زد...
 یقاشق سوپ رو به طرف لبها نیبشه اول نیمنتظر جواب ام نکهیبدون ا مهتاب

گاه ام نیخوش فرم ام ظه ن به هم گره  نیگرفت ، در اون لح باره  تاب دو و مه
 یعشق گمشده شون م یهم به جستجو یدر عمق چشما یخورد و تا لحظات

و  هرهمهتاب گره از چ یبایشاااد و لبخند ز ایغرق رو نیام دگانیگشااتند... د
 گل انداخت... باز کرد و گونه هاش شیشونیپ

شن نیدهانش رو باز کرد و اول یبه آروم نیام سوپ رو با چا شق  شق و با یقا  ع
شتها شت ز یا شق رو  شدیذوب م نینگاه ام ریتمام خورد... مهتاب که دا ، قا

 ظرف سوپ گذاشت و گفت : یتو 
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 ..برمیظرفش رو م امیسوپت رو بخور ، بعد م یپسر خوب باش و همه  پس
 گهیکه د نیبه طرف در اتاق رفت ، ام نیاز جاش بلند شد و پشت به ام مهتاب

 طنتیکه توش شاا یآروم یخواساات مهتاب از کنارش دور بشااه با صاادا ینم
 بود گفت : یخاص

ظرف رو  نیاالن ا نیوگرنه هم خورمیم یخودو بهم سااوپ داد یبا دسااتا اگه
 ببر... نجایاز ا

 نید اما زود به خودش اومد و مثل املحظه هنگ کر هی نیام یبا حرفا مهتاب
شت و تو طنتیش شق برگ سرکوب نکرد و با ع شما یتو قلبش رو   طونیش یچ

ز و بعد ا سااتادیا نهیبه لب ، دساات به ساا یزل زده و با پوزخند نیوقشاانگ ام
 بود گفت : ندیهردو خوشا یکه برا یلحظه ا

 ...؟؟اههیس دیببخش
 با تعجب گفت : نیام
 ...؟؟ اههیس یچ

 زد و گفت : یطانیلبخند ش مهتاب
 باباو...! نوکر

شما یاما بعد از لحظه ا هیمنظور مهتاب چ دیاول نفهم نیام شاد و  یکه به چ
 یبلند یموند ، منظور مهتاب رو درک کرد و با صااادا رهیمهتاب خ طونیشاا

و  کردیکرد... مهتاب خونساارد به اون وخندهاش نگاه م دنیشااروع به خند
 یوجل یاش رو هدف قرار داده بود اما با مهارو خاصاا نهیساا یقلبش قفسااه 

 و لباشو نب*و*سه... نیخودش رو گرفت که نپره تو ب*غ*ل ام
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ظه ا نیام عد از لح نده اش رو جمع کرد ، ا یب نده  نیاول نیخ ته دل  یخ از 
 گفت : یگر یبعد از ترک کردن مهتاب بود ، با موذ نیام

 یرو برگردون یظرف خال یخوای، اگه م یکه به مامان داد یقول یبها نیا خب
 شروع کن چون من سوپ سرد دوست ندارم...

طور که قاشااق سااوپ به  نیلب تخت نشااساات و هم نیدوباره کنار ام مهتاب
 گذاشت گفت : یم نیدهان ام

 پرو...! ی، پسره  بتیتو ج یزاریرو م نیقزو یسنگ پا تو
شقش و لبخند ز نگفت فقط با نگاه یزیچ نیام هتاب تا آخر که م باشیپر از ع

 ، انگار گرفتیشد و نگاهش رو ازش نم رهیبه اون خ دادیمثل مامانا به او غذا م
 آورد... یاالن در م نیجا و هم نیرو هم یچند سال دور نیا یداشت تالف

خودش به اون  یساوپ رو با دساتا یمهتاب رو مجبور کرده بود که همه  نیام
باره  نیبده و ا تا به جبران همه  یآغاز عشااق دو ها و  یتلخکام یآن دو بود 

شبها یها یسرخوردگ شته ، روز و  شند و شیدر پ یبا طراوت یگذ شته با  رو دا
 خود رو... یعشق و دلدادگ یاز نو آغازکنند قصه 

باالخره از اتاقش دل کند و دوباره کنار خانواده اش اومد  داریبعد از اون د نیام
نگاه پر از اشااک شااوق و تشااکر مادرجون و پدرجون رو با جون دل  و مهتاب

 نی... امدیدیخانواده رو شاد م نی... خوشحال بود که با گذشتش دوباره ادیخر
مهتاب چشم دوخته  یهنوز محتاط بود و با سوء ظن به حرکاو و رفتار و حرفا

پدر و  یانطرفه بشه و مهتاب به خاطر نگر کیدوباره غرق عشق  دیترسیبود ، م
باز نیمادش ا نه ، برا ینقش رو  گه  اطیبا احت نیهم یک قدم برداشااات و ا

باره بدون ه دهیمهتاب واقعا اون رو بخشاا دیفهمیم به طرفش  یمانع چیو دو
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بت اون م از جونش هم بگذره و عشااق  یکه حت شاادیبرگشااته ، اون وقت نو
رو به مهتاب ثابت کنه...هنوز عشااق مهتاب تو قلبش محفوظ بود و  شیواقع

 رونیب گهیدر عمق دلش کاشااته بود و د لومترهایدرخت دوساات داشااتنش ک
 نبود.... یآمدن

 شانزدهم فصل
 نیرفته بود گذشاات و ام نیبار به اتاق ام نیاول یکه مهتاب برا یروز از روز ده

دور خودش رو شااکسااته و  یفوالد ی لهیپکه مهتاب اون  دیباور رساا نیبه ا
ه ک دهیرو اززبان مادرش هم شن قتیحق یو حت دهیشد که اون رو بخش دواریام

ش قلب ین بار دروازه یاز مهتاب درخواست ازدواج کنه حتما ا گهیبار د کیاگه 
شق ام یرو به رو شق باز هم اوج بگ یبایز یتا پرنده  کنهیباز م نیع و به  هریع

 پرواز کنه... یآسمون زندگ یپهنه 
س نیا شد ، نم امکیبار  ست به کار  ستیخان د شون با  خوا  هیدوباره هر دو

نه همه چ یلجباز ند ، برا زیبچگا براشااون  تیموقع هی نیهم یرو خراب کن
مد رونیب یفراهم کرد و دم غروب هر دو رو راه با ه تا  نه کرد  حرف  گهیخو

مه  ند ، ه مد یهاها ، و درخواساات هیگال یبزن به ه  تابگن و  گهیخود رو 
صاف نکردند حت شون  شون رو با خود ساب صب  هم طول م یح شیاگه تا   دیک

شتند بدون ه یبرنگردند ، تا وقت شکا چیکه برگ شند و ا یتیگله و  نتظاراو از با
مد ته حرف گهیرو هر دو طرف قبول کرده و د گهیه گذشاا  انیبه م یدر مورد 

ه ک نندیبچ برنامه یطور دیشااد که آنها با ادآوریخان به اونها  امکینزنند... ساا
ن پشت سرشو اهیس یبا هم آشنا شدند و گذشته  شیچند وقت پ نیانگار هم
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ستی، او دلش نم ستین شته گذر کرده  یرنج خوا سش از گذ سر و عرو که به پ
وباره د اهیس ینقطه  نیاونها بشه و هم یزندگ اهیس ینقطه  ندهیباعش بشه در آ

 بشه... باعش جدا شان
و خنک بود ،  فیخرداد ماه لط یشااادند ، هوا یو مهتاب دم غروب راه نیام

رو  یابد وندیپ هی دیو نو زدندیستاره ها تک و توک در آسمون صاف چشمک م
خروشان نشستند  یکنار رودخونه ا زیم کیهم سر  یرو به رو ی... وقتدادندیم

 نی، خروش ا دنا آرام چشاام دوخته بودن یرودخونه  نیهر دو به ا یتا لحظات
س یرودخونه ، مثل خروش قلبها شق تازه ا دیکوبیم نهیآنها بود که به  رو  یو ع

بسااتر  یساانگ ها یگذر آب از رو یجر صاادا یصاادا چی.. هدندیطلب یم
ند لبخ نیو ا زدیداشاات به آنها لبخند م ی، زندگ دیرساا یرودخونه به گوش نم

هر کدام انباشته از  لبود... در د یرخوشبختیمسآنها در  یها یسر فصل شاذ
د وقلب خو ارندیهر چه زودتر به زبون ب خواسااتندیرنج آور بود که م یدرد دلها

 همه عذاب و درد از قفس تن آزاد کنند... نیرو از ا
س نیام شت و با نگاه محزونش و به ک سالها  ینگاه از رودخونه بردا دوخت که 

اپر غم  یسوخت ، صورو مهتاب به ظاهر آروم بود ول یداشتنش م یدر آرزو
آورد... باالخره زبون باز کرد و  یکه دلش رو به درد م زدیدر اون موج م یدیشد

 گفت :
وجدان ما  ی هی، چرا که رنج سااا ادیهمه جا دنبالت م یکنیاز رنج فرار م یوقت

ماسااات... از اون شاااب لعنت بال  یآد به دن هت گفتم منو فراموش کن و  که ب
و ام ر قهیراحتم نذاشااته و مدام  یا هیلحظه ، وجدانم ثان نیبرو تا هم تیزندگ

شتباه یم سبه ، بابت ا مه ه شهیچند که نم ر، ه کنهیکه کردم مواخذه ام م یچ
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من بود که دست به هم داد  ریتقد نیرو گردن من گذاشت چرا که ا رهایتقص ی
بود که  نیگرفتم ا ییجدا نیکه از ا یرو برام رقم زد... اما درساا ییجدا نیو ا

 نیما گسااترده شااده و ا یو خماش در مقابل همه  چیبا تمام پ یزندگ یجاده 
 رو مساااول یگرید دیو نبا میکنیم تخابکه راهمون رو ان میتک تک ما هساات

 ...میسرنوشت خودمون بدون
به من  یچ یازدواج کن دیاون شاااب ازو خواسااتم که با حم یوقت یدونینم

 نیبودم که ا رویخودمم در ح ختمیگذشاات تا صااب  خروار خروار اشااک ر
صب  زار زدم و تو رو م شک رو از کجا آوردم ، تا  ستمیهمه ا فکرش  ی، ک خوا

 نیتربد در یکه حت یی، روزها فتهیمن و تو ب یبرا یاتنفاق نیکه چن کردیرو م
به خودمون راه نم مانیها کاب*و*س به  میداد یهم تصااورش رو  ، و تجر

 ...میکن
سب ایتمام دن یبله بگ دیبه حم یخوایم یو گفت یداد امکیشب که پ اون  اهیرام 

،  رفتیاتاق به اون اتاق م نیشااد ، واقعا اونشااب مردم... روحم ساارگردون از ا
روح  هیبه  قتایبود بعد ها بهم گفت اون شااب حق دهیترساا یلیخ ماین چارهیب

،  کردیم حتمیصاا، ن زدیباهام حرف م ی، هر چ یشااده بود هیساارگردون شااب
که چه آسااون از دسااتت  کردمیفقط به تو فکر م دمیشاان ی، نم کردیم دوارمیام

 دادم...
شب قرار گرفته بود به نقطه ا نکهیبا گفتن حرفاش مثل ا نیام ست در اون   یدر
 موند و پلک نزد... رهیخ
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و  بغضش شکست دیشن یرو م نیام یکه تا به حال ساکت بود و حرفا مهتاب
 نیدردآور به ام یو بعد از لحظه ا دیصااورتش دو یصاادا و آروم اشااک تو یب

 بهش چشم دوخت... نیبا تحس نیخوند که ام یچشم دوخت و شعر
کردم و غارتگرم  یمم عمر من غارو شااد و غارتگر من دور شااد من صاابور

 مغرور شد ((
 زد وگفت : یمهتاب لبخند محو یبایبعد از خوندن شعر ز نیام

 ...هیافتنیو دست ن ابیمثل خودو نا شعراتم
هزار رفت ،  یلبخند رو نیاز ا نیزد که تپش قلب ام یلبخند محزون مهتاب

شروع به حرف زدن کرد وگرنه ام شد مهتاب  ستینم گهید نیخوب  ل مقاب تون
و مهتاب رو تو آغوشااش  شاادیلند موسااوسااه اش مقابله کنه و همون وقت ب

 ...گرفتیم
 ادامه داد : مهتاب

ود حالم بد ب نقدریمنم مثل تو مردم ، ا یو رفت یزد زیپشاات پا به همه چ یوقت
سخت شینفس م یکه به  ستمی، م دمیک و  اومیپر از دردم رو باال ب یزندگ نیا خوا

به  ییراحت بشاام اما نتونسااتم... باز هم صاابر کردم و با خودم گفتم اگه بها
، اما اشااتباه کردم  شیندگدنبال ز رهیو م زارهیکولش م یندم دمش رو رو دیحم
ستیاومده بود که بمونه ، م دیحم شده منو به چنگ ب یقیبه هر طر خوا  ارهیکه 

شگفت زده بودم ،  شیوراومد ، از اصرارش ، از صب ی، از مقاومتش خوشم م
در  میتونسااتیم کردیعشااقش رو حفظ م ینطوریهم ا نیاگه ام گفتمیبا خودم م
 ی، اما تو رفت میبرس میکه به هم وعده داده بود یبه آرامش و عشق گهیکنار همد
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روز بهش گفتم تحمل  هیدست از تالش برنداشت...  یموند و لحظه ا دیوحم
 و گفت : دیاون صبورانه خند یعشق بهتره ، ول ییاز گدا ییتنها

محروم  دنتیمنو از د یعشق بکنم ول ییتا آخر عمرم در خونه او گدا حاضرم
 ...ینکن

شق و محبت  دهیفا یهم اومد و رفت ول گهیمدو د هی شت وجود من از ع ندا
، خوشااحال بودم که  دمشیند یچند وقت هیو خشاااک شاااده بود...  یخال

سته و رفته دنبال زند شک شتباه کردم ،  ی، ول شیگمقاومتش  روز مادرم  هیبازم ا
 یلیبده ، روح و روانش بهم خورده ، دلم خ یلیحالش خ دیخبر آورد که حم

سم ، حس ترحم بود ، کار سوخت ، ح ستمینم یبراش  از  ریبراش بکنم غ تون
 دعا که خدا دلش رو از عشق من پاک کنه...

 هیکه ازو داشاتم  نهیاون همه ک دمیصاداو رو شان یوقت یتو تلفن زد نکهیا تا
نتید یبرا نهیو قلبم تو ساا ختیباره فرو ر کهی، فکر کردم از ا زدیپرپر م د  ن

که در انتظارو  یبد دیبهم نو یخوایو م یو از رده خارج کردم خوشحال دیحم
 یمرح یاما تو با ب ، کردمیقبول م دیکشاایاگه ده سااال هم طول م یبمونم ، حت

مام ازم خواساات مه چ دیبا حمکه  یت که ه ظه بود  تو  زیازدواج کنم ، اون لح
 تهیب نی، آرزو ، محبت و عشق... مصداق هم دیوجودم دوباره خشک شد ، ام

 که گفتم :
 کردم وغارتگرم مغرور شد (( یمم من صبور

شق برادرو ب یبه انتظار اومدن تو بودم اما تو هنوز برا من شق شتریع من ،  ازع
 ...یازعشق خودو ارزش قا ل بود شتریب
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شبها به انتقام فکر م روزها ستمیو م کردمیو  رو صدا غرو یآروم و ب یلیخ خوا
قام و انت یتو ازم دور بود دمینرساا ییبه جا یفکر کردم ول یلیروبشااکنم ، خ

از تو انتقام گرفت و اون  شاادیراه بود که م هیگرفتن من امکان نداشاات ، فقط 
و  تسااین یراه درساات نیبا خودم کلنجار رفتم که ا یلید ، خبو دیازدواج با حم

ز همه ا شااتریو ب یعمر خودو رو به باد داد یریهم انتقام بگ نیاز ام یاگه بتون
 خودم گهی، د کردمیاون لحظه به خودم فکر نم ی، ول یزنیم تیبه خودو آساا

ستمیمهم نبودم ، م شم و هر  یخانواده  یازدواج کنم و تو دیبا حم تون شما با
 زنم...ب نیبورزم و محبت کنم تا تو رو به زم شقع دیدر مقابلت به حم هیثان
 زد و گفت : ینگاهش کرد و لبخند محزون نانهیغمگ نیام

عا به زم واق با حم دواری، ام یزد نیمنو  با ازدواج  تب... چون  منو  دیباش مه
 ...ینابود کرد

صر ا کنمیگفت :خواهش م مهتاب  یخودو بود نیاتقاق ها نکن ، ا نیمنو مق
رو  یسااخت ی، روزها یو رفت یوجودم کاشاات یرو تو یو ساارد یرحم یکه ب

به رنج ندم  چه زبون دونمیکه نم یگذرو چه راه انشیب یبه   یرو برا یکنم و 
 رستد زیبا صبر همه چ گفتمیم شهی، مبتال شدم ، هم رمیبگ شیتموم شدنش پ

ه انتقام تو وجودم شعل نیهم ی، صبر کردم اما با صبر هم آروم نشدم ، برا شهیم
 ی، ب من مثل تو نبودم ینابودو کنم ، ول تونسااتمیم دیو با ازدواج با حم دیکشاا
شت یزندگ دیبا حم ینزد چون وقت شهیتو وجودم ر یرحم ی، ب یتفاوت رکمون م

 : گفتی، همش بهم م میرو شروع کرد
 ...کنهیچشماو لونه کرده که منو نگران م پشت یغم مبهم هی

 گفتم : بهش



wWw.Roman4u.iR  238 

 

و  نیکنم ، فقط ا فیبتونم براو تعر ندهیدر آ دی؟ شاااا هیغم چ نینپرس ا ازم
ام تا ازش انتق کنمیم یدر حقم کرده که روز شاامار ینفر ظلم بزرگ هیبدون که 

 ...رمیبگ
 متواضع گفت : یلیخ دیحم

و انتقام پاک  نهیمونه ، دلت رو از ک یدر حق مظلوم بدون پاسخ نم یظلم چیه
 مجازاتش کنه ، یچطور دونهیکن و بسپرش به عدالت خدا ، اون خودش م

ش بایز نقدریا دیحم شد وکم کم  یلحظه ا یکه برا زدیحرف م وایو  شن  دلم رو
در  یلیخ دیکردن باهاش تونستم رنگ انتقام رو کم رنگ کنم ، حم یزندگ یط

شگر صبورانه م یو نا مهربون یحقم محبت کرد ، جواب پرخا و منو  دادیهامو 
... اما مرامشباهام کرد که بنده اش شاادم و عاشااق  ی، کار کردیم ییراهنما

باز کردیته دلش قرا نبود فکر م دیحم  از دوسااات یوقت دمیم شیکه دارم 
ش ست بچه دار ب شقم ازم خوا شتنم مطمانش کردم ، بخاطر اثباو ع منم  میدا

ود و بند نب نیزم یکه عاشقش شدم ، رو دیفهم یراحت قبول کردم ، وقت یلیخ
 ریکه تقد وس... اما افساادونساااتیم ایمرد دن نیخودش رو خوشاابخت تر

رفت...  دیحماز کنارمون بگذره ،  یوبه راحت نهیو بب مونینتونساات خوشاابخت
 می، و وجودش و تو زندگ زنهیمن موندم... اما هنوز حرفاش تو گوشاام زنگ م

 ...کنمیحس م
 مهتاب حلقه زد و ادامه داد : یچشما یتو اشک

لبخند  هیو  زدیبود صااورتش برق م یطور هی رفتیکه داشااات م یآخر روز
 و گفت : دیب*و*س مویشونیلباش بود ، اومد جلو و پ یرو یقشنگ
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ق رو ازو گرفتند ، عش یکه شاد یبه تمام کسان یکن هیرو هد یشاد یتونیم تو
ستند ، تو م ییبه تمام اونا یبورز شک  یزرگ... مهتاب تو دل بیتونیکه دلت رو 

عاشااق ظاهرو باشاام باطنت رو  نکهی، من اشااتباه نکردم چون قبل از ا یدار
عاشااقت  نیهم یو پاک و دساات نخورده بود ، برا بایز یلی، باطنت خ دمید

شب پ نکهیشدم... تا ا  موینشویاومد به خوابم و دوباره مثل اون روز پ شیچند 
س شد... من  یهاله ا هیو همون حرفا رو بهم زد ، بعدم تو  دیب*و* از نور گم 
ستم همش بخاطر همون خوابه ، چون حم یو روبرو نجامیاگه االن ا ش  دیتو ن

 عشق بدم... نیبه ا گهیفرصت د هیازم خواست که تو رو ببخشم و 
که برادرش  کردیمهتاب اشااک تو چشااماش نشااساات ، باور نم یبا حرفا نیام
شق دوباره اش رو باور کنه ،  یتو شه و ع خواب از مهتاب بخواد که اون و ببخ

 یکه آروم شد با صدا ی، کم دونستیروح برادرش م ونیداشتن مهتاب رو مد
 گفت : یمحزون
،  میو از عشااقمون محافظت نکرد میاشااتباه کرد ما ی... هر دوزمیعز مهتاب

 وسااط چند سااال از نیفقط ا کنهینم یتو فرق ایمقصاار بودم  شااتریحاال من ب
من  ضربه رو نیشتریبه هدر رفت ، باور کن که ب مونیجوون یسال ها نیبهتر

 تاوانعشااقمون نموندم ، اما  یخوردم ، درسااته که مقصاار خودم بودم و پا
د به به بع هیثان نیمدو که ازو دور بودم دادم ، بهتره از ا نیا یاشااتباهم رو تو
 زی... عزمیها رو فراموش کن ییاون رنج ها و جدا یو همه  میگذشااته برنگرد

وار عاشااقتم ، اگه ساار  وونهیاول دوساات دارم و د یدلم من هنوز مثل روزها
 چیو دوست داشتن رو بدون ه قبهم بگو تا عش یهنوز به من عالقه دار یسوزن

و با دل  می، من سالهاست بدهکار تو هستم بزار بده زمیبه پاو بر یچشمداشت
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ش شته با ستم دا صاف کنم ، ازو انتظار ندارم مثل اون وقتا دو سته او   یشک
 سر تو و ماهان باشم.... ی هیتا سا یمون یفقط قبول کن که کنارم م

شک شما ا سع ختیفرو ر دیمهتاب مثل مروار یاز چ شکش  یکرد جلو ی،  ا
 شااساات و یصااورتش رو م یوقفه مثل بارون بهار یاشااکاش ب یول رهیرو بگ

 یبلند شد و کنار مهتاب نشست و دست برد اشک ها نی، ام ختیر یم نییپا
 مهتاب رو پاک کرد و اون رو تو آغوشش گرفت و با عشق براش خوند :

دام را ک یخسااتگ نیصااورتت ، ا ییبایجز ز دهدیم انیرا چه پا یدلتنگ نیمم ا
را ،  یسامان یب نیرا ، ا یآشفتگ نیوصالت ، ا میجز در حر بردیم ادیآسودن از 

 به سامان رساند...(( توانیجز آغوش گرم و پر عشقت م یزیچه چ
 یکه صد تا نورافکن هم جلو شدیم دهیهر دوشون د یچشما یتو یعشق برق

 بود ییایون روهر دوش ی، چقدر اون لحظه برا کردندیبرق چشم سر خم م نیا
اش  هیتنگ شده بود... انتظار چقدر سخته هر ثان گهیهمد ی، چقدر دلشون برا

 صد قرن ی ندازه... اما باالخره گذشت به اگذرهیقرن م هی یعاشق اندازه  یبرا
صال رس ستا دهی، و االن موقع و  یصورو مهتاب برا یرو نیگرم ام یبود... د

 انتظار بود... انیپا نیپاک کردن اشکاش مصداق ا
 یدسااتا یگونه اش برداشاات و تو یرو از رو نیام سیدساات گرم و خ مهتاب

 سردش گرفت و گفت :
مه  نیاز ا من ظه ه ته رو فراموش م یلح پدرجون فکر  کنمیگذشاا به قول  و 

 ارمدوی، ام میو به هم دل بسته ا میدیرو د گهیهمد شیچند وقت پ نیهم کنمیم
 یقلب ها یمیقد یبخش زخمها امیساانت التبه نحو اح میما بتون یهر دو
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 ارورو پر ح یگذشااته رو آفتاب یباران یو با عشااقمون سااالها میباشاا گهیهمد
 ...میکن
چشااماش جمع شااده بود دساات مهتاب رو به  یهمان طور که اشااک تو نیام

گرمش وجود مهتاب رو  ی، صااادا دیب*و*ساا یکرد و به آروم کیلبش نزد
 لرزوند که گفت :

 هینگاه عاشااقونه و  نیکه اول سااتین نیقشاانگ تر از ا یحساا چیمرد ه هی یبرا
و اون نگاه و اون قلب مال خودش باشااه ،  نهیقلب پاک و دساات نخورده رو بب

شق و دن یایب یحاال که قبول کرد شتم تمام ع سرنو ... زمیریرو به پاو م امیتو 
ش ش یدیازو ممنونم که منو بخ شبها نیو همن  دوارمی، ام یشدتارم  یروز و 

 بخشش و داشته باشم... نیا اقتیل
دساات متعلق به  یگرما نیبود ، حاال ا نیام یدسااتاش تو حصااار دسااتا هنوز

 .شهیاز هم شتریبه مراتب ب ییخودش بود گرما
شد و به نزد نیام صدا یکیناگهان بلند  شان آب هم  یرودخونه رفت و با  خرو

 زد : ادینوا شد و فر
باره بهم برگردوندازو ممنونم ک ایخدا که  دمی، بهت قول م یه مهتاب رو دو

باش مثل  گهی... دزمیعز دیخوشاابختش کنم... حم ماهان ن نگران مهتاب و 
 من هستند... ی، اونا تمام زندگ کنمیچشمام ازشون مراقبت م

لبهاش نشااساات ، با پشاات  یرو ییبایلبخند ز نیام یحرفا دنیبا شاان مهتاب
شکاش و پاک کرد ، بر ا ست ا س نید  نین امبدو تونهینم گهیبود که د دهیباور ر

 یابد وندیهر چه زودتر با اون پ خواساااتیلحظه زنده بمونه ، دلش م هی یحت
 ...فتهیب شونیخوشبخت یرو یا هیکه دوباره سا دیترسیببنده چون م
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 رو صدا زد : نیقلب ام میو از صم نیآروم اومد کنار ام یلیخ
 ...زمیعز نیام
 برگشت ، نگاه پر از عشقش دیگرم و نوازشگر مهتاب رو شن یصدا یوقت نیام
لرزوند که  یرو م شیبا لذو صاادا ختهیآم یکش احساااسااش بود شااوق دکی

 گفت :
 دوست دارم... یلی... خنی... عمر امنیام جان

 نیو ام سااتادیا نی، مهتاب کنار ام زدندیدو چشاام در چشاام به هم لبخند م هر
شو حلقه  ستا سبوند و  فیظر یشانه ها ید مهتاب کرد واون رو به خودش چ

، هنوز گرم  دادیعشااق م یهنوز بو نیموهاش ب*و*سااه زد... آغوش ام یرو
 هکبود  یزیرو فراموش کنه ، همون چ ایدن یتوش غما تونسااتیبود ، هنوزم م
 ییبود که مهتاب رو از احساااس تنها یزیداشاات ، همون چ ازیمهتاب بهش ن

 ...کردیجدا م
 که بر احساش خود غلبه کردند مهتاب گفت : یقیاز دقا بعد

،  میپدرجون و مادرجون رو منتظر نگه دار نیاز ا شااتریب سااتیروا ن میبر بهتره
هر  کرد و دییمهتاب رو تا یزد و با تکون دادن سرش حرفا ییلبخند جادو نیام

 به طرف خونه به راه افتادند... گهیدو در آغوش همد
هاش ، دوباره اون  یو خم هاش ، با درد و ترس هاش ، با شاااد چیبا پ یزندگ

به سااو تا رو  ناهموار و  ریکرد و بعد از عبور از مساا ییراهنما گهیهمد یدو 
 وندیهم پ رسااوند و با گهیامن و آروم دوباره آنها رو به همد یسااخت در نقطه ا

 زد...
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افتاد و رو به مهتاب  یزیچ هی ادیرو روشاان نکرده بود که  نیهنوز ماشاا نیام
 گفت :

عروس خانوم  یچون ازم قول گرفته وقت میبزن مایبه ن یزنگ هیقبل از رفتن  بهتره
 ...همهفیخبر رو م نیباشه که ا ینفر نیقرق رو شکست و بهم بله رو گفت اول

تباط که ار یقیشااد ، بعد از دقا نیزد و منتظر تلفن ام یا انهیلبخند موذ مهتاب
از اون فاصااله هم به گوش  ادشیفر ی، صاادا دیخبر رو شاان مایبرقرار شااد و ن

تلفن خودش رو  یکم مونده بود که از تو مایکه اون رو خنداند ، ن دیمهتاب رس
 شادیکنه ، باالخره داد و فر یابراز خوشااحال کیاونها پرو کنه و از نزد شیپ

 کرد که داد زد : یرو عصب نیام
حاال چرا داد م چه پاره کرد ی؟ پرده  یزنیخبرته ؟  ثل ا یگوشاام و   نکهی، م

 ...یزده شد جانیه نقدریمهتاب به تو بله گفته که ا
 و گفت : دیخند ماین

و نرم مهتاب ر یخیمن بودم که با حرفام قلب  نکهی... مثل ایمعرفت یب یلیخ
 کردم...

 گفت : تیبا عصبان ماین یحرفا دنیبا شن نیام
 کنم... کاریباهاو چ دونمیصحبت کن وگرنه م درست

 و گفت : دیغش غش خند ماین
سل یلیخ سعمیخب ت شقت توه نیاز ا کنمیم ی...  حاال  نکنم ، نیبه بعد به ع

 بگم. تیتلفن رو بده به عروس خانوم تا بهش تسل
 گفت : یباز عصب نیام

 احساس... ی، ب رونیب زیبفهم بعد بردهنت رو  حرف
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 گفت : مایبا عشق تلفن رو به مهتاب داد و مهتاب قبل از ن نیام
ستمایآقا ن سالم شما ممنونم که منوبا حرفا دی... خوب که ه شنگتو ی؟ از  ن ق

قول  ، به دیما رو به هم گره زد یدوباره  وندیکه پ دیشما بود نی، ا دیروشن کرد
 ...کنمیتشکر م ایدن هیبازم ازتون  دیمعروف استارو اول رو شما زد

 مهتاب شد و گفت : یکه باعش خنده  دیکش یسوو بلند ماین
که حال شااما هم خوب باشااه که  دوارمیسااالم عروس خانوم گل... ام کیعل
 تسیحق من ن فیهمه تعر نیاالن بد باشه ، بخدا مهتاب خانوم ا دونمیم دیبع

 شما رو نداره گفته باشم... اقتیل نیام نی، من در حق شما ظلم کردم ، ا
لغور ب یپسره چ نیا دیپرسیانداخت که ازش م نیبه ام یو نگاه دیخند مهتاب

 گفت : مای، در جواب ن کنهیم
ذاشااته که دوباره قبولش کردم ، به هر حال از  اقتیحتما ل دیحرف رو نزن نیا

 تا جبران مافاو بشه... دیایب دیدر جشن ما بتون دوارمیشما ممنونم و ام
 هم باالخره کوتاه اومد و گفت : ماین

شحالم ش نیکه ام خو شوخ دیدیرو بخ شته از  شبخت نیا اقتیل یگذ رو  یخو
و  گمیم کیو بهتون تبر کنمیم ی، بازم ابراز شاااد میبهش فرصاات بد دیداره با

 ازدواجتون هستم... خیمنتظر تار
داد ،  نیرو به ام یکرد و گوشاا یاز اون تشااکر کرد و باهاش خداحافظ مهتاب

با کل نیام با ن یهم  کل کردن  مد یباالخره راضاا مایکل   گهیشاااد و از ه
 به شااکل قلب کیک هیفروشااه  ینیریاز شاا نیراه ام یکردند... تو یخداحافظ

 رشدپدر و ما دیچیپ اطیح یتو نیماش یصدا یخونه شد... وقت یگرفت و راه
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سس شده ، حت نیا نندیاومدند تا بب اطیبه ح مهیرا اطفه ع یماجرا به کجا ختم 
ستا کیک ی... جعبه کردیبه اونها نگاه م یهماومده بود و با نگران و  نیما یتود

 خوش بود... یآن دو باز تاب خبرها یبایلبخند شاد و ز
،  ختیریخانوم مهتاب رو با تمام وجود در آغوش گرفته بود و اشااک م مرجان

از زنش نداشاات در آغوش تنها پساارش اشااک  یخان هم دساات کم امکیساا
 ...ختیر یشوق م

سالها جدا نیا سرانجام شق بعد از  شتند و  گهیبه آغوش همد ییدو مرغ ع برگ
در  ریقدت یاهیکنند... باالخره ساا یرو ابد وندشااونیبودند که پ یخیمنتظر تار

و مهتاب  نیکرد و ام ینیعشااق ، مغلوب شااد و عقب نشاا دینبرد با خورشاا
 شدند.... گهیهمد یقسمت زندگ نیمهمتر
 هفدهم فصل

و مهتاب گذشااات ، با  نیام یکه پر از شااور و التهاب برا یاز دو هفته ا بعد
شون  یمادر یخونه  یخان راه امکیس شنهادیپ شدند تا دوباره دختر مهتاب 

ستگار شدند اما  دیکنند ، هر چند که با واکنش تند وح یرو از آنها خوا مواجه 
و  یرو به خوب یستگارخوا یو مساله  دیبه داد آنها رس زیپرو ییبار هم دا نیا

 حل و فصل کرد... یخوش
 یو مهتاب رو از روز اول برا نیام یدل دادگ یکه قصه  شدیم یشب ساعت اون

به لحظه بر تعجب آنها م یخانواده  بازگو کرد و لحظه   نیافزود ، ا یمهتاب 
سط وح صبان یلیخ دیو  رنقدیاومد ، ا یخونش در نم یزدیبود و کاردش م یع

خواهرش  یبود که حد نداشت و هر بار با الفاظ زشت و پرخاشگر نیخشمگ
و  شاادیو مادرش روبرو م زیپرو یی، و هر بار هم با واکنش تند دا دیکوبیرو م
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 و بلز آتش گذشااتینم یلحظه ا یسااکوو کنه ، ول یقیدقا یمجبور بود برا
هاش قلب و روح مهتاب رو هدف  هیو کنا کردیفوران م رتشیفشااان غرور و غ

 ...دادیقرار م
 خان ، او رو به مادر مهتاب کرد و گفت : امکیس یاز حرفا بعد
بساام الله.... ما فقط  دیدونیخودتون م یباز هم پساار دومم رو قابل داماد اگه
 ....میکسب اجازه مزاحمتون شد یبرا

 ، دستاشو مشت دیزبانه کش دیخان تو وجود وح امکیس یخشم با حرفا موج
 کرد و با خشم گفت :

 ؟؟ دیریاز ما اجازه بگ دیحاال اومد دیو خودتون هم دوخت دیدیبر خودتون
 ناراحت از حرف تند برادرش رو به او گفت : مهتاب

ه ب ی؟ تو حق ندار یروش ادامه بد نیبه ا یخوایم ی... تا کگهیبساااه د دیوح
 ...ینظرو رو بگ یتونی، فقط م یکن نیتوه یکس
و پر از حرا و  انهیبه خواهرش رفت ، نگاهش بازجو یچشاام غره ا دیوح

 خشم بود که گفت :
 شی... مگه چند وقت پیمن ند یدر مورد حرفا یو نظر یبهتره ساکت باش تو

 وقت به حرف چیه یچ یرو جمع کن و برگرد خونه ؟ برا لتیبهت نگفنم وسا
 ...؟ستمی؟ مگه من بزرگترو ن یدیمن گوش نم

نگاه کرد و رفت جواب برادرش رو بده  زیپرو ییبه مادر و دا یبا ناراحت مهتاب
 گفت : دیزودتر رو به وح زیپرو ییکه دا
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بد نیا یخوایم یتا ک گهیکن د بس له روکش  تاب االن برا یمسااا  ی؟ مه
ون ، ا میزار یاون احترام م میما همبه تصاام رهیبگ یمیهر تصاام تونهیخودش م

 ...یکشیکه براش خط و نشون م ستینظر تو ن ریز گهید
 زد : ادیبلند شد و فر ییاز حرف دا یعصبان دیوح
، بهتره من گورم رو گم  نجایپس چرا اومده ا رهیبگ میتصاام تونهیخودش م اگه

صم سته ، نظر من که برا دیگرفت یمیکنم خودتون هر ت ش چیه یدر ما کدام از 
 نداره... یا دهیپس موندنم فا ستیمهم ن

باره در غم و  رانیو یبا حرفا دیوح تاب رو دو نه رو ترک کرد و مه گرش خو
 زیکه آروم باشااه همه چ دادیم شیدلدار نیطرف ام هیغصااه هاش رها کرد از 

 رو بهش گفت : ییطرف هم دا هیو از  شهیدرست م
ست مد زیهمه چ یینباش دا نگراو صب شهیر ... میصبر کن دی، با هیاون االن ع

 یاگه مادرو راضاا سااتین یمانع یازدواج کن نیبا ام یگرفت میحاال که تصاام
 نمونده... یحرف گهیباشه د

ست رو همه شم دوختند... هما خانوم همون طور که د سر  یبه هما خانوم چ
 گفت : دیکشیماهان م

 زیچ چیتند رفت اما ه یلیخ دونمیم خوامیپسرم ازتون عذر م یادب یبابت ب من
 یحرفامون شاوکه شاده بازم ازتون عذرخواه دنیاز شان یکمی ساتیبه دلش ن

باکنمیم و  نیمخالفت کنم ، ام دی... اما در مورد دخترم و پساار شااما ، چرا 
از هم  یسارنوشات چند صاباح دیبودند ، شاا گهیمهتاب از اول هم مال همد

سمت دوباره او شون کرد اما ق سوند ما ک گهینها رو به همدجدا ست یر که  میه
 یهمه دور نیبعد از ا دوارمی، ام میجداشااون کن گهیاونا رو از همد میبخواه
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ماهان کوچولو از  نیخودشااون و ا یخوشاابخت یرو بدونند و برا گهیقدر همد
 باشه.... مونیو م رکوصلت مبا نیا دوارمیفرو گذار نکنند ، ام یزیچ چیه

ش یبعد از حرفا یهمگ ست زدند و با خوردن  لحظاو  نیا ینیریهما خانوم د
 یتر کردنند... مهتاب در آغوش مادرش اشااک شااوق م نیریقشاانگ رو شاا

 و گفت : دی، مادرش او رو ب*و*س ختیر
به روو باز شااده ، خوشااحال باش که  یخوشاابخت ی... درهازمینکن عز هیگر

 ...شهیعشق اول نم یعشق چیعشق اولت مالک قلبت شده ، ه
لبخند  نیبود ، ام سااتادهیکرد که کنار مهتاب نگران ا نیبه به ام ینگاه مهربون و

 زد و از مادر مهتاب تشکر کرد... هما خانوم دوباره به دخترش گفت : ینیدلنش
 ارمشیپسااره دساات خودمه ، کت بسااته م نینباش قلق ا دینگران وح زمیعز

 مطمان باش... تیعروس
کننده  دواریام یو مهتاب با حرفا دندیخند نیحرف هما خانوم مهتاب و ام با
 خونه شدند.... یمادش راه ی

روزها و شاابها رو  یبا شاااد یو مهتاب بود و همگ نیام یبرا یخوب یروزها
سر م شت  شتند و در تکاپو یپ س یگذا سم عرو مهتاب  یبودند...هر چ یمرا

رو  دمونونیپ تونهیم یمراسم خانوادگ کیو  ستین اجیاصرار کرد که مراسم احت
 نیام ،خان مخالفت کردند  امکیو بعد هم ساا نیکنه ، اول از همه ام یابد

ستیم سنگ تموم بزاره ، براش فرق یبرا خوا بار  هیکه مهتاب  کردینم یمهتاب 
شه ، دلش م ستیازدواج کرده با شب رو برا خوا ه کن زیمهتاب خاطر انگ یاون 

 از ذهنش خارج نشه... یشب عروس ادیکه تا آخر عمرش 
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س باالخره س یروزه عرو صبحه و مهتاب  دید یوقت نی... امدیاز راه ر ساعت نه 
نشاده ، رفت تو اتاقش و لب تخت نشاسات و پتو رو از صاورو مهتاب  داریب

 کنار زد و گفت :
 تنبل خانوم... عروس تنبل نوبره بخدا... پاشو حالم بده... پاشو

شو باز کرد و  نیمآخر ا یجمله  با شما صورو خندان و  هی، مهتاب چ نگاه به 
 انداخت و با اخم گفت : نیام طونیش

 ؟ یکن دارمیب ینطوریا یخواستیحالت بد باشه بدجنس ، م ادینم بهت
د گل کرده بو شیکه شااوخ نی، ام دیو خواب دیساارش کشاا یدوباره پتو رو رو و

ر د نیحرکت ام نیکرد ، که داد مهتاب با ا پتو و مهتاب رو ب*غ*ل ریز دیخز
 اومد :

 ...شمیاز خجالت آب م ادی، اگه مادرو ب نییاز تخت پا برو
 و گفت : دیغش غش خند نیام

ش داریب رید گهیکه د حقته شو تا  ین ش شگاهیآرا دیبا گهیساعت د هی، پا ،  یبا
 ...؟میریبگ یپتو عروس نیهم ریاالن و ز نیهم یخواینکنه م
 نیما ی نهیبه س یآب شد و برگشت و مشت محکم نیام ییپروا یاز ب مهتاب

 و با اخم گفت : نییزد و از جاش بلند شد و از تخت اومد پا
 ن...خا نیبرگرده حواست باشه ام دی، هنوز خره وسط پله... شا گهینشو د پرو

 کرد وگفت : یبلند یمهتاب خنده  یبا مزه  یبا حرفا نیام
 خودم... یاون خره و خجالتت برم پرنده کوچولو قربون

به  هنینگاه از آ هیبه صااورتش زد و  یو آب ییدسااتشااو یرفت تو یفور مهتاب
 زد هنوز بعد از یمثل لبو شده بود ، لبخند نیام یها یخودش کرد که با شوخ
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شق بهش م یاز رو نیکه ام ییحرفا نیبار ازدواج کردن از ا کی خجالت  زدیع
 کرد...یم جادیرو تو دلش ا یهاش احساس گرم یهرچند که شوخ دیکشیم

اومد مرجان خانوم  یم رونیب ییمهتاب همان طور که حوله بدست از دستشو
تخت ش  یکه رو نیمادر شااوهرش و ام دنیوارد اتاقش شااد که مهتاب با د

صب  بخ دهیخواب سالم و  ستپاچه  سرش رو پا یریبود د داخت ، ان نییگفت و 
و  هپر از خند یداد با صااورت یجواب مهتاب رو با مهربون ینوم وقتمرجان خا

و رو به پساارش  دیخند انهیانداخت و موز نیبه مهتاب و ام ینگاه هی تیرضااا
 گفت :

 شده...؟ دیکه مهتاب سرخ و سف یبه آب داد یچه دسته گل باز
به  یانداخت و فور نییحرف مرجان خانوم مهتاب شاارمنده ساارش رو پا با

 نگاه مادر شوهرش باشه... ررسیطرف کمدش رفت تا کمتر در ت
 و گفت : دینگاه به مهتاب کرد و خند هی نیام
 ....کیفابر کی، فابر لومترهیصفر ک یادیعروس شما ز نیا

 و گفت : دیکرد و خند یزیر یخانوم خنده  مرجان
شو شه ، نم کیعروس خانوم فابر نیتا ا رونیبرو ب پا اره از که دوب یواخیآماده ب

 ...؟یدستش بد
 و به مادرش گفت : ستادیبلند شد و خبردار ا نیام

 ...شهیقربان اطاعت م چشم
شت ب*غ*ل کرد و آروم دم گوشش  و سمت مهتاب رفت و اون رو از پ بعد به 

 گفت :
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 یجا عروساا نیهم یمقدمات چیو بدون ه گردمیوگرنه برم یشاایآماده م زودتر
 گلم...؟ یدی، فهم میریگیم

 رفت... رونیو خنده کنان از اتاق ب دیهم گردنش رو ب*و*س بعد
برگشت و خجالت زده رو به مادرشوهرش  ی، مهتاب به سخت نیاز رفتن ام بعد

 گفت :
 پسر شما آبرو برا من نذاشته... نیا

 و گفت : دیخانوم غش غش خند مرجان
سال جدا حق سرم ، بعد از چند  شق زندگ ییداره پ سهیم شیداره به ع  مدیبا ر

 هول باشه...
نگفت و  یزیدر جواب مادرشااوهرش فقط ساارش رو تکون داد و چ مهتاب

 گفت : یمرجان خانوم با شاد
 یکم کم بر دیبخور که با یزیچ هی نییپا ایآماده شااو و ب زمیخوب عز یلیخ
 ...شگاهیآرا

دوش  هی یگفت و مرجان خانوم اون رو تنها گذاشاات... فور یچشاام مهتاب
کش محکم  هیو با  دیگرفت و بعد موهاش رو خشااک کرد و اونها رو اتو کشاا

براش  نیاواخر ام نیرو که هم یدیکرد ، مانتو سااف شیهم آرا یکمیبسااات 
د با اوم یم یلیخ شیمانتو به پوساات گندوم یدی، سااف دیبود رو پوشاا دهیخر
با  ییبایرنگش ز یخردل چرم و ربندکم به تنش چند برابر کرده بود ،  مانتو رو 

 و یعال زیو کفش به رنگ کمربند ، همه چ فیو ک دیو شااال سااف نیشاالوار ج
 ست شده بود...
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پا نییپا یآماده شااادن راه با پدر شااوهرش  له ها ماهان رو تو  نییشاااد ،  پ
 مهتاب ریسااالم صااب  بخ ی، صاادا زدیب*غ*لش گرفته بود و باهاش حرف م

مهتاب لبخند تو صااورتش  دنیمهتاب کرد... با د یخان رو متوجه  امکیساا
 گفت : یشد و با مهربون دهیپاش

 ...ری... سالم عروس گلم...صب  قشنگ عروس خانوم بخزمیعز سالم
با لبخند تشااکر کرد و رفت ماهان رو که تو ب*غ*ل پدرشااوهرش بود  مهتاب

 ترس مهتاب دور کرد و گفت :خان ماهان رو از دس امکیکه س رهیبگ
دمش... بدو برو  ینکرده... امروزنوه ام تمام وقت مال خودمه به تو هم نم الزم

 ...کوبهیم واریداره خودش رو به در و د نیصبحونه بخور که ام
س مهتاب ست و پا م دنیبعد از ب*و* شکر م زنهیماهان که براش د تو  هریو با ت

 آشپزخونه...
 گهیو م کنهیگل م شیو دوباره بلبل زبون ادیبه سمتش م نهیبیتا مهتاب رو م نیام
: 

هم  یپسرکش پیچه ت نی...ببیصفا آورد یبه پرنسس خودم... خوش اومد به
شب نم صندل تونمیزده ، بخدا مهتاب تا  ش یصبر کنم.. بعد  و  دیرو عقب ک

شم غره  یمهتاب رو رو شوند... با چ خنده و گفت  ریزد ز نیمهتاب ام یاون ن
 حرا خوردناتم... نی: عاشق هم

ه ب یکی یکینون و کره و عسااال رو که از قبل آماده کرده بود و  یلقمه ها بعد
تاب داد ، هر چ که خودش م یمه تاب اعتراض کرد   نیبه گوش ام خورهیمه
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س شپزخونه ا امکینرفت...   هیصورو مهتاب رو  یبود وقت ستادهیخان که دم آ
 گفت: نیرو به ام دید شیپارچه آت

 ...؟ی، چقدر هول هیزیذره آبرو هم خوب چ هی پسر
 و گفت : دیغش غش خند نیام
؟ تا حاال به مامان نون و کره و عساال  شااهیم تونیپدرجون نکنه حسااود هیچ

 ...؟ینداد
 خانوم با اخم گفت : مرجان

 هم ممنوع... یادینشدم ، حرف ز یپاشو بره تا عصبان نیام
ده بلند شااد و مهتاب رو هم بلند کرد و دسااتش رو دور کمر مهتاب با خن نیام

و گفت  دیگذشت اون رو ب*و*س یطور که از کنار مادرش م نیانداخت و هم
: 

ته مرده  قربون گونه  یساارخ نیهم یخجالت شااما خانوما برم ، من کشاا
 هاتونم...

ماش ... مرجان خانوم اشااک تو چشاارونیبعد خنده کنان از آشااپزخونه زد ب و
 جمع شد و گفت :

 هول باشه بچه ام... دمیچند سال از هم دور بودند ، با نیبراشون که ا رمیبم
 و گفت : دیخان خند امکیس

 منم بهت نون و کره و عسل بدم... ؟ یخوای؟ م یکنیم هیچرا گر حاال
 خانوم با اخم گفت : مرجان

 ...دیرو هم از پشت بست طونیکردن ما زنا دست ش تیکه شما مردا تو اذ حقا
 گفت : دیخندیطور که م نیخان هم امکیس
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ما زنا لوس هساات یا قدر شاا با... چ گه چ دیبا که ترش م ی، م  یکنیگفتم 
 خانومم...؟

 هنیآ ی، خودش رو تو دیمهتاب تموم شااو و لباس عروس رو پوشاا شیآرا یوقت
 خودش جا خورد ، با خودش گفت : ریلحظه از تصو هیکرد ،  ینگاه

 گنیعشااق که م یکجا.... معجزه  دهیمهتاب کجا... اون مهتاب رنگ پر نیا
 ....نهیهم

شت یابروها سل ت یه شده  ییدرجه خرما کیکه  ییبا موها رهیبه رنگ ع رنگ 
سه  ظیغل ی هیسا هی شگریگذاشته بود... آرا شیرو به نما یخوب یبود ، همخون

اش زده بود که با  دهیو کش یمشک یو کرم هم پشت چشما یو دود یرنگ مس
شماش با تبحرخاا آرا نیا ش شگریسه رنگ چ شد بایتر و ز دهیک ود ، ب هتر 

سان س یبودند همگ شگاهیکه تو آرا یک ص نیلب به تح شودند و با نگاه خا  یگ
 ییبایز یاش سنگ دوز نهیس یکه رو دی، لباس سف کردندیمهتاب رو تماشا م

 کرده بود... ریو نفس گ یدنیفوق العاده اش مهتاب رو د شیبود به همراه آرا
سر به سر مهتاب م نیهم از ا نایم ییدا زن گذاشت و  یجمع جدا نبود و مدام 

 : گفتیبهش م
که بعد از چند سال هنوز  خوادیرو م یچه لعبت دونستهی... منیبه حال ام خوش

 هم مثل روز اول عاشقه...
 خجالت بود و چشم غره... ییزن دا یحرفاتنها کار مهتاب در برابر  و

صدا دیموعود رس یلحظه  باالخره صدا یو همزمان با  پر تپش قلب  یزنگ ، 
 دهیهم به او رساا یمهتاب هم از حد خودش خارج شااد ، ساارانجام خوشاابخت
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با حم تادهیحال و روز ن نیبه ا دیبود... چرا موقع ازدواج  بود ، چرا براش  ف
با  قطها ف نیا یزشاات... همه  ایباشااه  بایز دیحم ینداشاات که جلو تیاهم

شق معنا پ شقه که باعش تپش قلب ها م نی، ا کنهیم دایوجود ع ش شهیع قه ، ع
 روح و جسم ما آدماست... یها یماریب یکه درمان همه 

ل زد ، ز شیبدون پلک زدن به عشااق زندگ هیچند ثان یمهتاب برا دنیبا د نیام
شما بایز قدرنیکه مهتاب ا شدیباورش نم شق نیام یشده ، تو چ ود ب یچنان ع

تاب رو گرم و پر حرارو م لب و روح مه بازتابش آن ق تاب هم  کردیکه  ، مه
ست تازه به  نیام یلبها یداغ یبود که وقت نیانقدر غرق نگاه ام ش ستش ن رو د

کت و شاالوار  هی،  یدنیزده بود د یپیهم ت نیزد ... ام یخودش اومد و لبخند
 یو کرواو بنفش و آب یاسی راهنیپ هیبود ، با  دهیبراق و جذاب پوش یسورمه ا

 عاشقش رو جذاب کرده بود... یفشن بود که صورو و چشما می، موهاشم ن
 زد و گفت : یلبخند محو مهتاب

دفعه هم کاله سرم نرفته و تو  نیباور کنم ا یعنی.... پرنس خودم چه کرده... اوه
 ...یخودم نیهمون ام

 زد و گفت : یبخند عاشقانه ال نیام
 برابر اصل... یپرنسسم... خود خودم هستم ، فتوکپ بله

بردار به  لمینگاه ف ریهر دو از خنده غش کردند و دساات در دساات هم ز بعد
برنامه  رو از هیاصاارار کرده بود که آتل نیرفتند... قبال مهتاب به ام هیطرف آتل

 نیا لشمیپا داشت و دل هیمادرزاد  نیمرغ ام شهیهاشون حذف کنه ، اما مثل هم
شون بچه هاش ب خوادیبود که بعدها م و مهتاب رو با حرفاش  دهعکس ها رو ن

 ...کردیم یعصبان شتریب
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ضر بشه ام هیآتل تو ستفاده کرد و مهتاب رو از  نیتا عکاس رفت حا از فرصت ا
س شت ب*غ*ل کرد و گردنش رو ب*و* صدا دیپ اعتراض مهتاب بلند  ی، که 

 د :ش
 ...رهیو آبروم م ادی، االن عکاس م ستیکارا ن نیا یجا نجایا نیکن ام بس

 سر در گوش مهتاب گفت : نیام
 ...؟رهیآدم عشقش رو ب*غ*ل کنه آبروش م مگه
 مهتاب رو محکمتر به خودش فشرد و آروم براش خوند : بعد

برد  ینم التیتابم شاااب از هجوم خ یتو ب یب نگونهیکه من ا یسااتیمم تو ک
 خوابم ((

 ابم ((گرد یسرگشته رو قیکه من از موج هر تبسم تو بسان قا یستیمم تو چ
 یکه مهتاب رو یانداختند در حال یمبل پرنسااساا یرو رو هیعکس آتل نیاول

ژست  ، کردندیمبل و جفتشون بهم نگاه م یدسته  یرو نیمبل نشسته بود و ام
 نیعکس هم ام هیگرفته شااد ،  هیاز هر زاو گهیهمد یکیهم در نزد یبعد یها

سر مهتاب ا شت  سته  ستادیپ شومو دیبا نیخانوم عکاس ام یو به خوا نار ک ها
 یرو رو یکارش باز قرمز نی، با ا دیب*و*س یپشت گردنش رو م نیو ام زدیم

 و عکاس... نیام یلبها یصورو مهتاب نشوند و خنده رو رو
 سخت دیب*و*س یمهتاب رو م یلبها دیبا نیبود که ام یآخر رو عکس عکس

تاب هم نیتر له برا مه تاب جلو نیمرح کاس  یعکس بود ، مه خانوم ع
شیخجالت م ست از ا نیو با التماس از ام دیک  نیعکس بگذره ، اما ام نیخوا

تاب فقط غش غش م بل مه قا ند یدر م که متوجه  دیخ کاس  اعتراض  ی، ع
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... ندریرو بگ یینها میتنهاشااون گذاشاات تا تصاام قهیچند دق ودمهتاب شااده ب
س نیام ست به  شت اونو  دیخند یبه خجالت مهتاب م نهید و مهتاب با اخم دا

 گفت : یبعد از لحظه ا کردینگاه م
ست م وافعا سونهیکاراو منو م نیا نی... امیهول یلیخ گفتیپدرو در ته چ تر

 ...کنمیتو...؟ از دستت که فرار نم
 زد و گفت : یلبخند قشنگ نیام
و  سااتمیکه مثل ماساات با یهمه سااال توقع ندار نیچته مهتاب...؟ بعد از ا تو

 روزا بودم...؟ نیچقدر منتظر ا یدونیفقط تماشاو کنم ، م
 گفت : یبا دلخور مهتاب

 من ماستم...؟ یعنی
 ...یکمیزد و گفت :  یشخندین نیام

دسااتاش رو گرفت و  نیزد که ام نیام ی نهیساا یتو یمشاات یعصاابان مهتاب
 گونه هاش نشوند و گفت : یتو ب*غ*لش و جند تا ب*و*س رو دشیکش

ش سکم... تا ا یسرک ند همه منتظر هست میبر میریعکس رو هم بگ نینکن عرو
کس ع نیبه ا یریتو دوران پ خوامیم یبگذر یتونیعکس نم نی، از ا شااهیم رید

 رو از دست نده... شینگاه کنم و دلم جوون
شم غره و حرا امب مهتاب سرفه  کردیرو نگاه م نیا چ خانوم عکاس  یکه با 

عکس رو  نیشااد که ا نیعروس و داماد بر ا میتصاام یاز هم جدا شاادند ، وقت
خواساات دو طرف  نیو از ام سااتندیهم با یعکاس دسااتور داد روبرو رندیبگ

فت ر ارهز ی، ضربان قلب مهتاب رو نیکار ام نی، با ا رهیصورو مهتاب رو بگ
سرد بود و به مهتاب هم  نی، اما ام شمک زد... ام هیخون صورو مهتاب  نیچ
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قاب گرفت که از کف دسااتاش حرارو م با دسااتاش  ، قبل از  رونیب زدیرو 
سه عکاس  سر ام هیب*و* شت  سر مهتاب  هیو  نیعکس از پ شت  عکس از پ

 داغ یلبا یگرم سوزنده اش رو رو یلبا نیعکاس ام یانداخت و بعد با اشاره 
تاب  کاس از دو طرف عکس گرفت ، مه باز ع گذاشااات ،  تاب  لحظه  هیمه

شت م ست از زور خجالت دا شماش رو ب صدا مردیچ عکاس به خودش  یبا 
 اومد ، عکاس گفت :

 ...دی... خوشبخت باشیبود... مرس یعال
اب مهت یفشااار آروم به لبا هی نیاز هفت خوان رسااتم گذشااته بود ، ام باالخره
 زد و.از مهتاب جدا شد... یچشمک هیآورد و 
شق سته م یاز اون فرار کن یتونی، نم ادیخودش م ع سته آه شق آه  و در ادی، ع

بعد  و یشیو تو متوجه اش نم نهیشیصدا م یاز قلب مهربونت آروم ب یگوشه ا
 چهیپ یمهر در تموم جونت م یو کم کم مثل ساااقه  کنهیذره ذره قلبت رو پر م

 ...ینفس بکش یتونیاون نم یکه ب ی، بطور زنهیم شهیو ر
سکوو اتاق رو پر کرده بود ، تمام  یآقا در حال خوندن خطبه  حاج عقد بود ، 

به نوع بود آن  یفراموش شاااده بود و فقط هرچ زیدر تپش بود ، همه چ یدلها 
متفاوو در هم ادغام  یمختلف ، دو زندگ یکه دو زندگ یلحظه بود لحظه ا

شده بکه دو ا ی، لحظه ا شدیم شان فراموش  شته  سان تمام گذ سان  ودن و دو ان
 ...شدیمتولد م دیجد

ستیم یوقت مهتاب ش خوا ش یطنتیبله رو بگه در نگاهش برق  دلش  و دیدرخ
 کرد و گفت : نیبه ام ینگاه سوزنده و عاشقونه ا نهیپر از شور شد و از تو آ
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 گرفت بشه...؟ یبگم نه تا حالت اساس یخوایم
 مهتاب گفت : یکننده  وونهید یزد و زل زد تو چشما ییبایلبخند ز نیام

، چند ساااعته  یکه ساار به ساار من نزار دمی... بهت هشاادار میو ندار جراتش
 و تو.... دونمیاونوقت من م میشیتنها م گهید

دساات و هورا  یداد ، صاادا نیبزرگترا بله رو به ام یو با اجازه  دیخند مهتاب
... تو ساار و خوندیم بایشاااد و ز یلیننده که خخوا یبلند شااد و بعد هم صاادا

 سر در گوش مهتاب گفت : نیصدا ام
 ...؟یبله گفت عیخودم که سر یکوچولو یدیترس

بده که با اومدن مرجان خانوم و  نیبه ام یجواب دندون شااکن هیرفت  مهتاب
س امکیس شدند ، مرجان خانوم مهتاب رو و   نیخان ام امکیخان از جا بلند 

ما گفتند ، بعد از آنها ه کیرو تو آغوش گرفتند و با اشااک و بغض به آنها تبر
فاق دا به ات ، هما خانوم  اومدندجلو  دیو وح نایم ییو زن دا زیپرو ییخانوم 

 و دیرو ب*و*ساا نیگفت و بعد هم ام کیدخترش رو تو آغوش گرفت و تبر
شبخت کنه ، بعد از اون هم دا ست که دخترش رو خو  ییو زن دا ییازش خوا

ز بود مهتاب ا دیگفتند ، حاال نوبت وح کیریبا آنها هم آغوش شاادند و ت نایم
 آغوشش جا گرفت و بغض وت یبودش و دل تنگش بود وقت دهیند گهیاون روز د

 گفت : یاون رو از خودش جدا کرد و جد دیکرد وح
 ..؟.یدیفهم کنمیدست کتک مفصل مهمونت م هی یکن هیبه خدا گر مهتاب
 دیداشاات ، وح یبرنم اشیهم دساات از زورگو  نجایخنده اش گرفت ا مهتاب

ت و انداخ نیبه ام ینگاه هیگفت و  کیو بهش تبر دیرو ب*و*ساا شیشااونیپ
 به مهتاب کرد و گفت : یاخم
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به موقعش  یدساات کتک مفصاال به من بدهکار هی اویساارکشاا نیخاطر ا به
 غ...فار یو دزدک یعاشق نش یکه دزدک رمیگیحالت رو م

 بهش نیگفت که ام کیو تبر دیرفت و اون رو ب*و*ساا نیبه ساامت ام بعد
 گفت :
حق نداره نوک انگشااتش به مهتاب من بخوره  ینکن ، کساا دیجان تهد داداش

 وگرنه با من طرفه...
 کرد و گفت : یم*س*تانه ا یخنده  دیوح

 ...یستیمثل ماست ن گهیشد ، د دواریبهت ام شهیبابا م نه
رو  نیصورو ام یرو یخنده و اخم ساختگ ریزد ز یمهتاب پق دیحرف وح با

از همون  یاز هر دساات بد گهیضاارب المثل هساات که م هی... دیبه جون خر
ت گفت مثل ماس یبه مهتاب م نیام شی، تا چند ساعت پ یریگیدست پس م

به خودش بر م نیداره هم دی، االن وح یشااوق یحال و ب یب  یحرف رو 
 گردونه...

ظه هم لح هیو  دیخرام یمهمونا م نیو بلند دنباله دارش ب دیبا لباس سف مهتاب
 زدیهمه لبخند م ی، به رو کردیجدا نم نیام یدسااتاش از دور بازو یحلقه 

 ...زدیهم داشت به او لبخند م یخوشبخت
ب*غ*لشون گذاشت ، مهتاب  یماهان رو تو دینشستند وح گاهیجا یتو یوقت

او و کرو دیتپل پساارش زد ، ماهان تو اون بلوز سااف یلپا ب*و*س گنده به هی
شلوار ل شنش خوردن مهین ی، با موها شیبند یقرمز کوچولوش با  بود  شده یف



 261 های بارانیسال 

تاب و ام که مه ندیم یشاایاز هم پ دنشیتو ب*و*ساا نی،  گاه  نی... امگرفت ن
 رو به مهتاب دوخت و گفت : مهربونش

شقت داره منو م یلیخ ستتون دارم ،ع شبختم که  یلیسوزونه ، من خ یدو خو
 خدا تو و ماهان رو بهم داد ، عاشق جفتتونم...

و  جانیرو تو دسااتش گرفت ، پر از ه نیزد و دساات ام ییبایلبخند ز مهتاب
 نیاومد فقط با چشااماش به ام ینم رونیاز حنجره اش ب یشااور بود و کالم

 گفت :
 سرمن و پسرم هست... یتو باال ی هیدوست دارم و خوشبختم که سا منم
س نیا در شد ، ا مایاز ن ریغ یوقت دلقک مجلس که ک سبز  شون   نینبود جلو

شااروع شااده بود  یعروساا یکه از وقت یبود به طور جانیپساار پر از شااور و ه
هاش ،  یهاش ، ر*ق*صاااش و شاااد فهیمجلس رو دساات گرفته بود و با لط

 ماین یعروساا یبمب شاااد کرده بود ، در واقع قیرو به همه تزر یخنده و شاااد
کرده  دایپ یخاصاا یحال و هوا مایبا وجود ن نیمهتاب و ام ی... عروساادبو

 بود...
 رو به مهتاب گفت : ماین

سفم مهتاب خانوم که باعش بدبخت من شدار تونیواقعا متا  یشدم ، فقط تنها ه
 ...دیباش رهیآقا ش نیکه مواظب ا نهیبهتون بدم ا تونمیکه م

ست به ام و شاره کرد ، جمع نیبا د شدند و  تیا شون همه از خنده منفجر  دور
و  دیچشاام دوخته بود. مهتاب ساار خوش خند مایبه ن دیمتفکر و با تهد نیام

 گفت :
 من آقا موشه شده... یوقته تو مشتا یلیخ رهی... آقا شماینباش آقا ن نگران
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 و گفت : دیغش غش خند ماین
 ...یرو دم حجله کشت رهیآقا ش ادی... خوشم منیآفر

شاد تا ثان مهتاب ر س نی...امدیخند ییها هیخنده اش گرفت و سر م*س*و و 
 در گوش مهتاب گفت :

 آقا موشه... ایهستم  رهیآقا ش دمی.... اونوقت بهت نشون ممیشیکه تنها م ما
آنها  یکه بر هر دو ییو رنج ها یو مهتاب بعد از تحمل چند سااال دور نیام
دوباره سااالم کردند... در  یو به زندگ دندیذشاات ، حاال جام عشااق رو نوشااگ

 ی، زندگ زدیدر کنار هم بودن موج م یو سعادو ابد ندهینگاه جوان و شاد آنها آ
 کرده بود... اتشانیح یراند و دوباره وارد چرخه  یم شیآنها رو به پ
، زمزمه از  ازین کیتمنا  کی یعنیغبار ، عشااق  یخاطراو ب یعنیمم عشااق 

باران دست در دست او...  ریم*س*و او ، ز یعنیبا سوز وساز ، عشق  یعاشق
)) 

 _______ انی_________ پا
 

 
 

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز  I love  Taylorاز  با تشکر  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


