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 !....نه ،یآخ! تو رو خدا نه، نه....خاموش نشو، وااا -

 :فرمان و با حرص گفت یرو دیکوب محکم

 !ذاره یسر بزنگاه قالم م شهیهم ت،یخاص یلگن ب -

 .شد و کاپوت را زد باال ادهیپ

 یشب زل زد به دل و روده  یکیرا برد باال و در تار سرش

 .نیماش یو دود گرفته  یروغن

توجه به  یشد. ب اطیوارد ح دهیموش آب کش نیساعت بعد ع دو

کنار حوض  د،یبار یکه به سرو صورتش م یو تند زیباران ر

 دهیماس یآب را باز کرد و با حوصله گلها ری. شستادیکوچک ا

کهنه و رنگ و رو رفته اش را پاک کرد.  نیبه دور و بر پوت

ر از آذ نیخشمگو  زیت یشده بود که صدا زیتم شیتازه کفش ها

 :در هال بلند شد یجلو

 بارون ریکه ز هیوقت قحط ست؟یدختر! مگه عقل تو سرت ن -

 !یندازیکفشاتو برق م یسادیوا

کرد و با  شیحرف ها یگرم چاشن یتبسم شهیمثل هم مهتاب

 :جواب داد متیمال

 .تموم شد، اومدم ؟یزن یجوش م یخود یسالم. چرا ب -

و  ستادیا یپادر یرا جفت کرد رو شیدر، کفش ها یجلو

کرد. قبل از باال رفتن از  زانیآو یرا به جا رخت سشیخ یپالتو

 .دیپله ها به داخل آشپزخانه کوچک سرک کش

 هگید ی قهیدو دق ز،یبزرگ بر وانیل هی میدار ییآذر! اگه چا -

 .نمییپا
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 ،یبعد همانطور که کف پاها را چسبانده بود به بغل بخار یکم

 د،یکرد و آرام آرام آن را چش کیرا به دهنش نزد یچا وانیل

خوابش  یکرد. بدجور یزق زق م شیپا یهنوز انگشت ها

 یم یدیشد یسوخت و احساس کوفتگ یم شیگرفته بود. چشمها

 یرهمه کا نیسرماخوردم! با ا دیکرد. از ذهنش گذشت )) شا

 شیرو کم داشتم. (( تازه چشمها یکی نیهم ختهیکه رو سرم ر

 یپلک ها یال ،یمکرر دست یگرم شده بود که با تکان ها

 .از هم باز شد. آذر کنارش نشسته بود نشیسنگ

لقمه بذار  هی. شام حاضره، پاشو یدییبارون چا ریگمونم ز -

بنداز باال بعد  یقرص سرماخوردگ هیدهنت، پشت بندش هم 

 یزیچ هیو  دمیامروز زودتر رس یبخواب. شانس آورد ریگب

رو س ایکه نوبت توئه  ییبار گذاشتم، اگه نه طبق معمول روزا

 هیفوقش  قفو ایبود  نیریش ییو چا ریکارمون با نون و پن

 .مشت یمروین

بود و جالب  شانیآخر شبها یشگیهم یآذر برنامه  یغرلندها

مظلومانه  یلبخند و عذرخواه کیبا  هیهم قض شهیهم نکهیا

 .افتی یم صلهیمهتاب ف

د. بند بو نیآذر جون، به خدا از دم غروب دستم به ماش دیببخش -

بارون بهش  ریساعت ز هیدرست وسط بزرگراه خاموش کرد. 

 اصال تیچه مرگش شده. تازه، تو اون وضع دمیور رفتم تا فهم

خودمو برسونم سر  یجور هیخواستم  یشام نبودم. فقط م ادی

به خانم  معطل. حاال موندم دمیقرارم که آخر هم بهش نرس

 !بگم یچ یوسفی

 :تکان داد و به طعنه گفت یسر آذر
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! آدم ارابه سوار بشه بهتر از یمارو کشت نتیماش نیتو هم با ا -

. یبکسلش کن ای یهولش بد دیهمش با ایقاراپِت توئه که  نیا

 .ن کنبفروشش و خالصمو ایجون من ب

قاراپت نباشه،  نیهم یدون ی! خودت میباز که شروع کرد -

 .افتم یم یاز کار و زندگ

 !شهیکه نم ینطوریپس الاقل درستش کن، آخه ا -

 .هیباشه، تو فکرش هستم فعال دستم خال -

که هفته  یخدا خوبت کنه دختر! پس با اون همه دالر یاله -

 !؟یبابات حواله کرده بود چه کرد شیپ

 ؟یدون یر؟!! تو نمآذ -

نه؟  ایکار هم واجب بود  نیدونم، اما خوب ا یمعلومه که م -

همه کارات لنگه. الاقل صدتومن  نیبدون ماش یگ یخودت م

 .یکن نتیکنار که خرج ماش یذاشت یم

حرفها  نیا یشه. به جا یفکرشو نکن، خدابزرگه، درست م -

تورو  ینیب یرو م یبگم؟ بدشانس یچ یوسفیفعال بگو به خانم 

 لهیترسم وک یشد. م یم ینطوریا دیامروز با نیخدا! درست هم

 .بهش برخورده باشه

 هی ارمیتا من شام و م یخوا ی. مگهیاومده د شینداره، پ بیع -

 .گه یم یچ نیبب یوسفیزنگ بزن به خانم 

 :را دست مهتاب داد و گفت میس یتلفن ب یهم گوش بعد

که گرم و نرم  یکنار بخار مندازیاز جات پا نشو، سفره رو م -

 .یباش
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 :دیگذاشت پرس یپلو را وسط سفره م سیداشت د یوقت

 ؟یشد، زنگ زد یچ -

 :دیکش یآه مهتاب

 یطور نیهم ه،یآدم بدقلق اروی گهیگفتم! حاج خانم م یدیآره، د -

 یو ب خودیب نکهینداره، چه برسه به ا یهم با زن جماعت کار

 .جهت دو ساعت تو دفتر کارش معطل بمونه

 .یکار کن یچ یخوا یحاال م -

 یجور هیو  ارمیب رشیگ دیگفت فردا برم دادسرا، شا ،یچیه -

 .رمیتونم برات وقت مالقات بگ ینم گهیگفت د یکنم. م شیراض

 .غصه نداره گهید نیکارو بکن. ا نیخوب هم -

ول ا ه،یسرم. اما چاره چ ختهیکار ر یکه فردا کل نهیا یبدبخت -

 .ارویرم سراغ  یرم دفتر مجله، بعدش م یسر م هی

دادسرا  یتر راه عیصبح زود سگ دو زد بلکه بتواند سر از

 رونیظهر بود که توانست از دفتر مجله ب کیشود، اما نزد

آذر افتاد. با تلفن  ادیشده بود که  ی. تازه سوار تاکسدیایب

 یت و به او خبر داد که براخانه را گرف یهمراهش شماره 

انداخت و خسته و  فشیک یرا تو یناهار منتظرش نباشد. گوش

 سوخت یم شیداد. ته گلو هیتک یخواب آلود سرش را به صندل

 یدانست همه  یداغ و ملتهب بود. خودش م شیو پشت پلکها

 یباران ماندن شب گذشته است. از ال ریها عوارض ز نیا

اش انداخت و باز محو  یساعت مچبه  یسوزانش نگاه یپلکها

فتم، ر ید با مترو میشد. ))با کیشلوغ و پر تراف ابانیخ یتماشا

 نشه!(( ری. خدا کنه ددمیرس یحتما زودتر م
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 عبور کرد. ینگهبان یظهر گذشته بود که از جلو کیاز  ساعت

 یکیافتاد.  دنیبعد به دو یتند شد و کم شیقدم ها اریاخت یب

نکرد. با  یهم خورد اما توجه دیو آن تنه زد، شا نیبه ا یدوبار

رفت  یخورد و عقب م یدست مقنعه اش را که مدام سر م کی

 و فیهم بند ک گرشیبا دست د د،یکش یبود و جلو م دهیچسب

چسبانده بود را محکم  نهیکه به س یقطور یو پوشه  نیدورب

 .گرفته بود

 میرا از سر گرفت. ن دنیو باز دو دیپرس یزیو چ ستادیا چندبار

 یاتاق ها نیب ویویهم گذشت و او همچنان مثل  گریساعت د

قه به طب دیکه از اول با دیمختلف در رفت و آمد بود. عاقبت فهم

 باال رفت. از یکیپله ها را دوتا  یدیرفته. با ناام یم یگرید ی

و پرس و  دیاتاق ها سرک کش هب یکی یکیراهرو  یهمان ابتدا

. بار آخر، یکیمتفاوت با آن  دیشن یزیچ یهر کسجو کرد. از 

و از  ستادیا یزهوار در رفته ا زیم یاز نفس افتاده، جلو

زد، هن هن  یچرت م بایکه پشت آن نشسته بود و تقر یکارمند

 :دیکنان پرس

 !دیببخش -

 :تازه کرد یقلبش گذاشت و نفس یرا جلو دستش

 کنم؟ دایزند رو پ ایآر یتونم آقا یکجا م -

او کرد و  یبه صورت گل انداخته  یحوصله نگاه یب کارمند

 :گفت یدهان دره ا نیدر ح

 .رونیرفت ب شیپ ی قهیچند دق نیزند؟....هم ایآر یآقا -

 :راهرو اشاره کرد و ادامه داد یدست به انتها با
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 ....شهتن یکت و شلوار طوس هی. یکن داشیپ دیشا ،یاگه بجنب -

را از سر گرفت و  دنیقواره دو یبداالن دراز و  انیدر م باز

لب تکرار  ریدر خاطرش بماند ز نکهیا یدر همان حال برا

 :کرد

 .یمشک یدست فیقد بلندر،ک ،یکت و شلوار طوس -

 :دیباز خسته و کالفه از خود پرس و

 !کنم؟ داشیپ یهمه آدم چطور نیا نیب -

حتما  نه،یشد، ))هم دهیوقت امتداد نگاهش به روبه رو کش همان

 :گفت ینسبتا بلند یبار با صدا نیخودشه(( و ا

 د؟یهست ازندیآر یشما آقا د،یآقا! آقا ببخش -

وا رفت، اشتباه گرفته بود. درمانده  خینگاه متعجب مرد مثل  از

زانوهاش و خم شد.  یبود که چه کار کند. دستش را گذاشت رو

 .اش به خس خس افتاده بود نهیآمد و س ینفسش در نم گرید

 د؟یدار یشیمن هستم خانم، چه فرما ازندیآر -

از  شی. چشمهادیکمرش را صاف کرد و به عقب چرخ تند

 دیو مقطع مقطع با تاک دهیبرق رد. همانطور نفس بر یخوشحال

 :دیپرس

 !ازند؟یجناب آر -

. دیاو لغز یدست فیو ک یکت و شلوار طوس ینگاهش رو و

 :مرد با تحکم جواب داد

 عرض کردم خودم هستم، امرتون؟ -
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 :و ذوق زده جواب داد یمعطل یب مهتاب

و  دمیرس ریواقعا خوشحالم، فکر کردم باز هم د دنتونیاز د -

 .کنم، من فروزنده هستم ینم داتونیپ گهید

 !فروزنده؟ -

 ینم ادیاسم را به  نیداد که ا یدر هم مرد نشان م یها اخم

تکان  یبار آرام تر، سر نیوا ینیآورد. مهتاب بدون عقب نش

 :داد و گفت

 یمنو معرف یوسفیبله، فروزنده. اگه خاطرتون باشه، خانم  -

 ...قرار بود خدمت برسم، اما شبیکرده بودند. د

ا ب یخوبه، ول یلی. خدی! پس خانم فروزنده شما هستحیصح -

 وقت بنده یکاف یبه اندازه  شبیبگم که د دیعرض معذرت، با

 ....امروز وقت ندارم تا گهینه دتلف شد. متاسفا

 :دیحرف او پر انیم مهتاب

 بشید یاریاز بد ب دیدون یدر کار نبوده. م یتعمد دیباور کن -

 ... راه خراب شد و نیب نمیماش

بلند از او  ییاو با قدم ها حاتیتوجه به توض یمرد جوان ب یول

 .دور شد. مهتاب به خودش گفت

 .بدوم دینه! باز هم با-

 :سر او راه افتاد و تند تند گفت پشت
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و  عقل گه،ید نهیمن نبود. خوب ماش ریاصال تقص دیباور کن -

 مثل شما ر،یآدم متشخص و سختگ هیشعور نداره که بفهمه با 

 ن؟یرو فراموش کن شبیشما د شهیچه، حاال نم یعنیقرار داشتن 

را  شیبود. مرد هم چنان بدون توجه به او که مدام جا دهیفا یب

زد به راهش  یکرد و از چپ و راست با او حرف م یوض مع

 یم یزینه چ ند،یب یم یزیکه انگار نه چ یداد. طور یادامه م

 خواست یرفت. م یبه دنبالش م ریناپذ یشنود. مهتاب خستگ

 .متقاعدش کند تا به او مهلت حرف زدن بدهد

وجه  چینبود به ه یاتیحد ح نیاگه موضوع تا ا دیباور کن -

 !... کس و یآدم تنها و ب هی یپا د،یدون یشدم. م یمزاحم شما نم

مرد جوان را با دو  متیخوشدست و گران ق یچرم فیک کدفعهی

 نیب یو با حالت دیمحکم به طرف خودش کش د،یدست چسب

 :التماس و اعتراض گفت

 !!ازندیآر یآقا -

 ینگاهتند  ستاد،یخورده بود ا کهیکه از رفتار او به شدت  مرد

اما کوتاه معترض  نیخشمگ ییبه دور و برش انداخت و با صدا

 :شد

. دیبنده رو ول کن فیخانم محترم! لطفا ک هیچه کار نیاِ، اِ، ا -

به من  ینطوریشما ا ستیشناسند، درست ن یهمه منو م نجایا

 !دیبش زونیآو

 .بردارم فتونیمحاله دست از سر ک د،یتا به حرفام گوش ند -

دختر جوان و بدتر از  یو مبهوت از سماجت و پرروئ جیگ مرد

 :آورده بود ناچار کوتاه آمد شیپ شیکه برا یبد تیآن موقع
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حرف  نمیبب رونیب میتا بر دیمنو ول کن فیباشه، باشه، شما ک -

 ه؟یحساب شما چ

 ینی. مهتاب سنگستادندیهم ا یروبه رو نگیپارک یمحوطه  در

کرد اما با  یمرد جوان را حس م زیآم خیکننده و توب رهینگاه خ

او را  یدوخته بود. تا باالخره صدا نیسماجت نگاهش را به زم

 :دیپرس یکه با خشونت م دیشن

 د؟یبه شما نگفته چقدر پررو و سمج هست یتا حاال کس -

فکر با  یکرد و بعد از کم کیرا به هم نزد شیابروها مهتاب

 :صداقت جواب داد

 .بهم گفته بود یکیچرا، قبل از شما هم  -

رفتارتون  نیدست از ا دیکن ینم یخوب، پس چرا سع -

 !د؟یبردار

 :جواب داد یحرص درآور یبا خونسرد مهتاب

دوتا صفت  نیبه خاطر ا شهیاون هم نکهیبه خاطر ا دیشا -

هم  دیخبرنگار موفق با هیگه:  یم شهیهم یعنیکنه.  یم قمیتشو

 .ادیاز آب در نم یپررو باشه، هم سمج، وگرنه خبرنگار خوب

اغ سر نیچرا اومد دییبفرما شهیحاال م نطور،یخبرنگار؟! که ا -

رم بذا ارتونیدر اخت یداغ یتونم سوژه  یمن؟ متاسفانه بنده نم

 .کنم یزحمت وکم م دییبفرما یمرخص یو اگه اجازه 

 :داد حیتوض یفور مهتاب
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اومده. البته من خبرنگار هستم  شیپ ینه نه، انگار سوء تفاهم -

خدمت شما. در واقع  ومدمیخبر ن ایگزارش  ی هیته یواسه  یول

 .مزاحم شما شدم یمشکل حقوق هیبه جهت حل 

خدمتتون عرض کنم که بنده مطلقا  دیطور هم هست، با نیاگه ا -

 .شما رو قبول کنم یندارم پرونده  الیخ

 :کرد و گفت یتبسم یبا صبور مهتاب

نداره، چون خوشبختانه در حال حاضر  یرادیاز نظر من که ا -

که خدمت شما  یموضوع نیندارم. ا یشخصا مشکل حقوق

که نه تنها دچار مشکل  گسیخانم د هیعرض کردم در رابطه با 

 قهیهم سخت در مض یشده، بلکه از نظر مال یبیعج یخانوادگ

 .است

تون رسوندن کنه. حتما به عرض ینم یمن فرق یباز هم برا -

کنم. باالخص  یرو قبول نم یخانم چیکه معموال، بنده وکالت ه

 .باشه یکه مربوط به مشکالت خانوادگ ییپرونده ها

و ر یکی نیبودم ا دواریدونم چرا ام ینم یدونستم ول یم نویا -

 .دیکن یاستثناً قبول م

 :گفت یجوان با لحن سرد و محکم لیوک

 !دیکرد یکه اشتباه م دیباش دهیفهم دیحاال با گهیپس د -

چون مطمئن هستم که اگه  دوارم،یاتفاقا برعکس، من هنوز ام -

رونده برو برگرد پ یب د،ینیبب کیزن رو از نزد نیبار ا کیفقط 

 یم یخودتون معرف یو جا یالاقل کس ای. دیکن یاونو قبول م ی

 .دیکه به کارش مطمئن باش دیکن
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 :حوصله جواب داد یب ازندیآر

 !زنه یروزها حرف اول و پول م نیا دیدون یم -

 . پس قبوله؟دیکار نباش نیا ی نهیاون با من. شما نگران هز -

 شیکه روبه رو یخسته از سرو کله زدن با دختر ازندیآر

 تکان ینظر داشت، سر ریاو را ز یزیبود و با نگاه ت ستادهیا

 :و گفت دیداد. امتداد نگاهش را به پشت سر او کش

 یم یخودم معرف یزبر دست جا لهیوک هی یکه نه، ولخودم  -

 .هست یخانم چ نیبدونم مشکل ا دیکنم. البته اول با

شانه  یرا رو نشیدورب فی. بند کدیکش یبه راحت ینفس مهتاب

 :اش جابه جا کرد و گفت

 !د؟ی. االن وقت داردشینیبب دیگفتم که خودتون با -

 !االن؟ نیهم -

باال رفته به مخاطبش چشم  یگشاد و ابروها یبا چشما و

 .دوخت

فقط  رم،یوقتتون رو نگ ادیدم ز یاالن. قول م نیآره خوب هم -

 کنم؟ یمالقات کوتاه. خواهش م هی

جوان و بداخم  لیرا کج کرد و با التماس به صورت وک سرش

 .دیمردد و سرد او را شن یبعد صدا یشد. کم رهیخ

 د؟یردا هینقل ی لهی. شما وسستین یباشه، حرف -

 :و گفت دیپاش شیمندانه به رو روزیپ یتبسم مهتاب
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االن  نیهم د،ینگران نباش ینه! عرض کردم که خراب شده ول -

 .دیکه معطل نش رمیگ یدربست م یتاکس هی

زند از او سبقت گرفت و سرد و  ایکه آر فتدیتا راه ب دیچرخ

 :داد حیخشن توض

 .میر یمن م نی. با ماشدیکن یالزم نکرده ولخرج -

 یمدل مرد جوان، نه تنها لطف نیراحت و آخر نیدر ماش دنیلم 

 ینداشت که کالفه اش هم کرده بود. تمام راه در سکوت شیبرا

ه ب یچشم دوخت. اما در دلش آشوب ابانیگذر به خ ریو د نیسنگ

 ینظر داشت که چطور ب ریچشم راننده را ز یپا بود. از گوشه 

چگونه با  ایاست  هرفتفرمان ضرب گ یرو بایقرار و ناشک

 نیسنگ کیهم با وجود تراف یکند. گاه یخشونت دنده عوض م

، باشد یآن که فرصت تاخت و تاز یو ب یشگیو سرسام آور هم

که  یزیفشرد و تنها چ یپدال گاز م یرحمانه رو یرا ب شیپا

بود و بس!  لیدلخراش موتور اتومب یشد زوزه  یم دشانیعا

و  یو با دلخور دیرس انیبه پا دزن ایعاقبت هم صبر و طاقت آر

 :دیخشونت پرس یکم

 !میتمام شهرو دور زد بایمونده؟؟ تقر یلیهنوز خ -

 .میرس یم میدار گهینمونده، د یادینه! راه ز -

 یسرد مرد که مثل بازپرس ها استنطاق م یصدا گریبار د کی

 :دیکرد به گوش رس

 داره؟با شما  یچه نسبت د،یگ یکه م یخانوم نیحاال ا -

 ...فقط م،یکه ندار ینسبت -
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با سماجت دنبال کارش  نطوریا ی! پس واسه چن؟یندار ینسبت -

 یطرف و اون طرف م نیو بنده رو هم دنبال خودتون ا نیافتاد

 !ن؟یکشون

 کمکش دینفر با هیداره، باالخره  اجیچون واقعا به کمک احت -

 !کنه

 قراره بپردازه؟ یکارهارو ک نیا نهیو هز -

 .دیمسئله نکن نیا ریجهت فکرتونو درگ یب -

 :اشاره کرد و ادامه داد یابانیدست به خ با

 یم که رهیبگ دیبا یوکالت اونو قبول کنه، دستمزد یهر کس -

 درسته؟ ست،یمشکل شما ن شیاز کجا و چه جور گهید ره،یگ

 :به اطراف انداخت و گفت یتمام شدن حرفش نگاه با

 .کوچه نیهم یتو دیچیبپجاست، لطفا  نیهم م،یدیرس -

 :دیزند ترش کرد و پرس ایآر

و  نیکم عرضه! بهتره ماش یلیکوچه خ نیجا؟!.... اما ا نیا -

 .پارک کنم نجایهم

 :بدون تامل جواب داد مهتاب

اون  ارن،یتون ب نیسر ماش ییترسم بچه ها بال ینه نه، م -

راحت باشه،  التونیتونه خسارت شمارو بده! خ یم یوقت ک

نداره که فکر سد  نیاطراف ماش نیهم ا یبن بسته، کس نجایا

 .دینپارک ک واریکوچه و کنار د یتو دیچی. آهسته بپدیمعبر باش
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رفت که  یپسربچه ا یشدند مهتاب به سو ادهیکه پ نیماش از

اسکناس هزار  کیآب نشسته بود.  یجدول کنار جو یرو

 :دیو به پسرک نشان داد و پرس دیکش رونیب بشیاز ج یتومان

 ؟یکاسب بش نویا یدوست دار -

آنکه چشم از اسکناس بردارد، آهسته سرش را خم  یب پسرک

 :زد و گفت یکرد. مهتاب چشمک

بهش  یآقا باش که کس نیمواظب ماش یخوبه، پس چهارچشم -

 .مال توئه یهزار نیا میبرگشت ینشه. وقت کینزد

 گریاش هل داد. د یباران بیج یباز تند اسکناس را تو و

آنکه به همراهش  یراحت شده بود. ب نیاز بابت ماش الشیخ

 .اشاره کرد ینگاه کند با دست به در

 .خونست نیهم نیایب -

 ریعد پب یکم ستاد،یو منتظر ا دیبار به در کوب نیچند یسکه ا با

 .باز کرد شانیدر را به رو دهیخم یزن

تونم  یاومده، م یشگیسالم مادر جون، طبق معمول مزاحم هم -

 .آقا هم همراهم هستن نیتو؟ البته ا امیب

 :زن بلند شد ریپ یزده  جانیلرزان و ه یصدا

 .تو مادر ایب ،یسالم دخترم، چه مزاحمت کیعل -

 یپلک ها یاز ال به ال یدر کنار رفت و با کنجکاو یجلو از

و آالمِد  زیترو تم ی افهیسرو ققرمز و متورمش زل زد به 

 :دیپرس یبعد با شاد یبود و کم دهیکه تا آن روز او را ند یجوان
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 !بده رتیخدا خ ؟یدکتر آورد نبیواسه ز -

 :دیدلواپس و نگران پرس مهتاب

 مگه چش شده؟ ،یدکتر؟! دکتر واسه چ -

 :تکان داد و گفت یزن با تاسف سر ریپ

...تو یفکر کردم خبردار شد هوش و حواس واسم نمونده واال، -

 !اومده که نگو نبیسر ز یبالئ یچند روز که به ما سر نزد نیا

 :دیبا هول و وال پرس مهتاب

 شده؟ یآخه چ -

رفتم نون بخرم،  یدم غروب شیبگم! سه روز پ یواال چ -

 اطیدر ح دمیخونه د دمیرس یشلوغ بود معطل شدم. وقت ینونوائ

 !ولو شده اطیگوشه ح نبیچهارطاقه، ز

 یگرفته ا یدوخت و با صدا رزنیرا به پ نشینگاه غمگ مهتاب

 :دیپرس

 نه؟ داکرده،یباز جاشو پ -

 :جنباند یسر رزنیپ

لوش داده! دوباره تموم  یخبر یدونم کدوم از خدا ب یآره. نم -

وانت و با خودش  هیتو  ختهیبدبخت و ر یدختره  یاثاث و زندگ

 ...که ادیبخواست جلوش در  یم نبیبرده. ز

 :تو بغض شکست صداش

. نیو نفر هیجز گر ومدی یبر نم یزن که کار ریاز دست من پ -

کار کنم که  یدر به در چ یزن و بچه  نیمونده بودم سلندر با ا
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ناموس از خدا  یب ی کهیمرت نیخودت بب ایخدا تو رو رسوند. ب

 !مادر مرده آورده نیبه روزگار ا یخبر، چ یب

د کر یلنگان جلو افتاد و همانطور که به در اتاق اشاره م لنگان

 :گفت ازندیرو به آر

طال  یزن یدست به خاک م شاالیکمت نکنه، ا ییخدا از آقا -

ا نو یبدبخت ب نیا یواسه  یکار هیبشه جوون. تورو اون خدا، 

بکن. به خدا ثواب داره. بنده خدا از سر شب تا اِاله صبح از 

 یم هیاز کله سحر تا بوق سگ هم خون گرزنه،  یدرد زجه م

 نییکنم پا یهم م یرکنه. االنه دوروزه افتاده رو تب، هر کا

 !آد یآد که نم ینم

 یصحنه ا نیمواجه شدن با چن یوجه آماده  چیکه به ه ازندیآر

به دوازده متر هم  دیکوچک که شا اطیح انیو منگ م جینبود، گ

و کنجکاو همه  قیسرگردان اما دق ی. با نگاهستادیا دیرس ینم

 اطیحوض کوچک کنار ح زیجا را برانداز کرد. قبل از هر چ

هش بود! باز نگا هیبش یبه لگن آب شتریتوجهش را جلب کرد. ب

 بود که ییشد. آنجا پر از خرت و پرت ها دهیبه آن طرف تر کش

وم معل چیکه ه ییزهایهم تلنبار شده بود. چ یرو وارید یتا کله 

کهنه و شکسته، تکه  یخورد. دوچرخه ا ید به چه درد منبو

 یبطر یلق لقو، تعداد یکرس کیقواره،  یپاره و ب یریحص

 !گریمصرف د یو آشغال ب اثاث یو کل یخال یا شهیش

 :دیکش رونیب رتیمهتاب او را از بهت و ح یصدا

 یاز اجاره  شیزندگ چارهیب رزنی. پنبهیز یصاحب خونه  -

 آب نیدوماهه که دستش از هم یول گذرهیم یاتاق فسقل هی نیهم

چاره چه حال و  یزن ب نیا دیفهم یهم کوتاه شده. وقت کهیبار
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 میگرفتن اجاره اش گذشت. فعال بهتره بر ریداره، از خ یروز

 !شده؟ یچ مینیتو بب

 یجوان خاموش و مردد دنبال او وارد اتاق شد و درکسر لیوک

اه با همر یبد یاش را گرفت. بو ینیب یجلو اریاخت یب هیاز ثان

و نمور بود  کیداد. اتاق، تار ینم و نا شامه اش را آزار م یبو

 ی. تا مدتدیتاب یبه داخل نم ینور چیکوچک آن ه یو از پنجره 

 یعادت نداشت. اما کم کم توانست جثه  یکیبه تار شیچشمها

دهد که کنار  صیاز اثاث تشخ یو خال کیمهتاب را در اتاق تار

 یکنجکاو یو ژنده زانو زده بود. به عمد و از رو فیکث یبستر

ده مچاله ش کلیتوانست ه یم یبه راحت گریجلوتر رفت. د یکم

دهد. باز هم  صیتشخ یپر وصله ا یلحاف کهنه  ریرا در ز یا

صورت زن را  یکه به خوب ستادیا ییو جا رفتجلوتر  یقدم

 یراینرم و گ یم زمان صداتر شد و ه قی. نگاهش دقدید یم

 دیداشت به گوشش رس یبیعج نیمهتاب که در اتاق طن

چرا  زم؟یسرت اومده عز ییجون، چه بال نبیشده ز یچ -

 ؟یزودتر خبرم نکرد

زد و موج آن تا  یکه درد در صورتش موج م ماریب زن

اله به ن شتریکم جان که ب ییشد، با صدا یم دهیکش شیچشمها

 :بود، جواب داد هیشب

دونم باز  ی. نمنجایخانم جان، منصور اومده بود ا ستین یزیچ -

 !کرده دامونیاز کجا پ

 :نشست و ادامه داد هیبه گر شیصدا

تونم تکون بدم. درد امونم  یآش و الشم کرده. پام.....پام و نم -

 !دهیو بر
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 .ناله اش بلند شد یلحاف را پس زد و صدا یمعطل یب مهتاب

 ینامرد چه بالئ نیبرات، بب رمیبم ه؟یچه وضع نیدااااا! اخ یا -

عفونت اتاق و  یبو ده،یپات گند میبجنب ریسرت آورده! د

 !برداشته

را کنار زد و  نبیاز عرق ز سیخ یتمام نشده، موها حرفش

 :همراه با نوازش صورت تب دارش ملتمسانه افزود

گرفتار بودم  یچند روزه بدجور نیتورو خدا منو ببخش! ا -

 .نتونستم بهت سر بزنم نیواسه هم

به گردنم حق  یلیباشم که ببخشم... شما خ یخانم... من ک یا -

به دادم برس. بچه  زتیتورو جان عز یحاال که اومد یول یدار

. هریگ ینم نمویس گهید شبی. از درهیام... بچه ام داره از دستم م

 .ادیاش درنمهم مرده که صد دیکنه. شا یهم نم هیگر یحت

اتاق را پر  یدر آلودش فضا ی هیگر یحرفش تمام نشده صدا و

خود را به آن  یبا پرش د،یکرد. مهتاب فرز و چابک از جا پر

. تازه آن موقع بود دیقاپ نیطرف تشک رساند و بچه را از زم

در  دهیچیو کوچک را پ فینح یتوانست موجود ازندیکه آر

 مهتاب ضطربلرزان و م یو همان وقت صدا ندیکهنه بب ییپتو

 :دیرا شن

 یب یکمیجون، بچه ات زنده است فقط  نبینترس! نترس ز -

 !رمق شده

جوان توجه مهتاب را  لیوک یبار صدا نینگذشت که ا یزیچ

داد و از  یخبر م یپزشک یها تیجلب کرد. او داشت به فور
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اش  کرد. به محض تمام شدن مکالمه یکمک م یآن ها تقاضا

 .دیایکرد و از مهتاب خواست تا جلوتر ب یاشاره ا

گوش او  ریکوتاه ز ییکرد و با صدا یبار به بچه اشاره ا نیا

 :نجوا کرد

 .یکرد یدکتر خبر م هیمن  یبهتر بود جا -

 نبودم انیمن اصال در جر دیباور کن د،یخودتون که شاهد بود -

 .دادم یافتاده. وگرنه به شما زحمت نم یکه چه اتفاق

 :پر از سرزنش گفت یبا لحن ازندیآر

 نیکه در حال حاضر ا نهینبود، منظورم ا نیعرض بنده ا -

 !یسینو ضهیدارند نه عر اجیمادر و فرزند به درمان احت

خانه چند اسکناس درشت و تا نخورده  یبعد مهتاب جلو یساعت

 :گفت ینرم و کوتاه یچپاند و با صدا رزنیپ یدست ها یرا تو

 .بهت سر بزنم امیدستت باشه، تا دوباره ب نیال افع -

 :لب جواب داد ریافتاده ز یبا سر رزنیپ

 !آخه تو چرا مادر؟ -

 یات از اجاره  یتعارف نکن مادر جون! خوب تو هم زندگ -

منو هم مثل دخترت بدون. حاال هم برو  گذره،یاتاق م هی نیهم

 .ظتو، نگرانم نباش، خودم هواشو دارم. فعال خداحاف

را بدرقه کرده  نبیکه تازه آمبوالنس حامل ز ازندیوقت آر همان

مهتاب شد.  یگشت که متوجه  یبر م لشیبود، به سمت اوتومب

او راهش را به طرف سر کوچه کج کرده بود. با چشم او را 
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افتاد که از  یمنتظر یدنبال کرد و همزمان نگاهش به چشم ها

کوتاه  یموها یرو یکرد. مهتاب دست ینگاهشان م واریکنار د

 بشیزد. اسکناس سبز رنگ را از ج یو لبخند دیپسرک کش

 :درآورد و به طرف پسرک گرفت

 !بود مرد کوچولو یکارت عال -

 :دیمقدمه پرس یب ازندیشده بودند که آر نیسوار ماش تازه

 کرده؟ یمنو به شما معرف یک دیگفت -

 یبود، پنهان دهیامانش را بربود درد معده  یساعت میکه ن مهتاب

 :شکمش فشرد و کوتاه و مختصر جواب داد یدستش را رو

 .یوسفیحاج خانوم  -

 :دیرا پرس یوقفه سوال بعد یمخاطبش ب و

 د؟یشناس یاز کجا م شونویشما ا -

باال  یکه صورتش از درد منقبض شده بود، شانه ا مهتاب

 :انداخت و کوتاه جواب داد

 .میبا هم دوست -

 !؟یهمه تفاوت سن نیوست؟ اون هم با اد -

 :حوصله اش کرده بود معترض شد یکه درد ب مهتاب

 یکنه که آشنائ یم یهم شد حرف! تازه، واسه شما چه فرق نیا -

 ه؟یما از چه نوع

 :ادد حیشمرده و آرام توض یو با کلمات دیکش ینفس بلند بعد
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 یبدم ول حیشما توض یرو برا زایچ نینداره ا یهر چند لزوم -

ندارم. حاج خانوم در  یحرف د،یبدون دیدار لیتما یلیحاال که خ

شد که بنده هم  نیمادر مرحومم هستند. ا یمیواقع از دوستان قد

 گرویهمد ادیز یستیبهز یکردم. تو دایپ شونویبا ا ییافتخار آشنا

 .گهید یهم جاها یگاه م،ینیب یم

 :بلند شد ازندیآر رانیح یصدا

 .دونستم یجالبه، نم ؟یوسفی! خانم ؟یستیبهز -

به مهتاب انداخت که مشغول شماره  یچشم نگاه یاز گوشه  و

 .با تلفن همراهش بود یریگ

 ؟یسالم. چطور -

- ... 

خوب نبود،  نبی. زمارستانیرم ب ینگران نشو، فعال دارم م -

 .نمک یم فیخونه برات تعر امی. حاال بمارستانیب مشیفرستاد

- ... 

 یمگه پول علف خرسه! چ خود،یگفته؟ ب یآقا مصطف ،یچ -

سرم خلوت  کمیکار به استارتش داره، بگو اصال ولش کن. 

 .کنم یم شیکار هیبشه، خودم 

- ... 

 یم یخورم. سع یم یزیچ هی مارستانیباشه، نگران نباش، ب -

شام با من. پس فعال  شب،ید یکنم قبل از تو خونه باشم. جا

 .خداحافظ
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 :و گفت دیتلفن را قطع کرد و به سمت همراهش چرخ یگوش

 شین هی دونیبعد از م دیاگه لطف کن ازند،یآر یآقا دیببخش -

 .کنم یرفع زحمت م د،یترمز بزن

 :دیپرس یبا خونسرد ازندیآر

 شه؟ یم یچ نبیخانم ز ی هیقض فیپس تکل -

خودش و بچه اش هستم. اگه  یراستش فعال نگران سالمت -

 یم یتماس هی گهیدو روز د یکی د،یر کارتونو بددفت یشماره 

 ایول کنه که وکالت اونو قب دیکن دایو پ یکس دیتونست نمیبب رمیگ

 .نه

 :جواب داد متیبا مال ازندیآر

همه  یکه به سادگ نیو سماجت، نه به ا لینه به اون همه تعج -

رفتم تماس گ یوسفی. با خانم دیرفت! نگران نباش ادتونیاز  یچ

 یاج ن،ی. شما هم اگه وقت دارنبیسر وقت ز مارستانیکه بره ب

رام و مختصر ب دیمف یلیدفتر من و خ نیایبهتره ب مارستانیب

 یم یچه کار نمیتا بب ،از چه قراره انیکه جر نیبد حیتوض

 .هم خودم وکالتشو به عهده گرفتم دی. شامیبکن میتون

 :دیپرس دیگرفت و با تردبه خود  رتیاز ح یمهتاب موج نگاه

 !د؟یرو خبر کرد یوسفیشما خانم  -

 :کرد و باز ادامه داد یمکث

 ییتقاضا نیکه چن دیشناس یم شونویا یحتما به اندازه کاف -

 د؟یبا حاج خانم دار ییچه آشنا دیگفت د،یازشون کرد
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 .هنوز نگفتم -

 :محو ادامه داد یهمراه با لبخند و

 یمادرم هستند. البته من از آشنائ یوسفیخانم  یعنی شون،یا -

 دیبود که به ذهنم رس یمطلع نبودم. فقط، تنها کس شونیشما و ا

 .رمیازش کمک بگ تیوضع نیتا تو ا

به  یلب زمزمه کرد))مادر!!(( و نگاه مشکوک ریز مهتاب

 .انداخت ازندیآر

 درسته؟ د،یدونست یبله، مادر! حتما نم -

 :بود جواب داد جیکه هنوز گ مهتاب

 ونشیدونستم، ا یم دیاز کجا با یعنیدونستم.  یمعلومه که نم -

 ،نطورهیمورد نگفته بودند. به هر حال اگه... اگه ا نیدر ا یزیچ

 .دفتر کار شما میبر ست،ین یحرف

د را باز کر یقرار گرفت. پوشه ا زشیپشت م تیبا جد ازندیآر

 :گذاشت گفت یرا به چشم م نکشیع نکهیا نیو در ح

. دیبرام بگ نبیراجع به خانم ز دیدون یم یخوب، حاال هر چ -

 .اتیالبته با جزئ

سالشه. اهل مازندرانه. هشت ساله  42 ه،یجعفر نبیاسمش ز -

کنه که  یکاره هر چند خودش ادعا م یازدواج کرده. شوهرش ب

! هیدونه منظورش از شغل آزاد چ ینم یکس یشغل آزاد داره ول

هم باردار شده.  گهیدوبار د د،یدیکه امروز د یبچه ا نیاز ا ریغ

دوم هم بچه بعد از چند  بار ادیم ایبار اول بچه اش مرده به دن

 .شه یروز تلف م
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 :دیو پرس دیاش کش یشانیبه پ یدست ازندیآر

 بوده؟ یعلت تلف شدن بچه هاش چ -

را در هم قفل کرد و به معده اش  شیدست ها اریاخت یب مهتاب

 یبه سراغش آمده بود. مکث یمان معده درد لعنتچسباند. باز ه

 :داد حیکرد تا بر خودش مسلط شود و آهسته تر از قبل توض

مشت و لگد  لیکه من خبر دارم، بار اول به دل ییتا اونجا -

دوم هم  یو دفعه  رهیم یکه خورده بود، بچه تو شکمش م ییها

ده.  یبچه شو از دست م یو زرد دیشد ی هیبر اثر سوء تغذ

اومد، خودتون که شاهد  یم یکی نیکه داشت سر ا یدرست بالئ

 .دیبود

 یمطلب یداد، گاه یاو گوش م یبا دقت به حرف ها ازندیآر

 اتحیماند تا توض یبه او منتظر م رهیکرد و باز خ یم ادداشتی

بپرسد که از  یزیبار سرش را بلند کرد تا چ کیرا بشنود. 

خورد. کامال واضح بود که حال  کهیدختر جوان  ی دهیرنگ پر

 ین خاطر به جایدر عذاب است. به هم یزیندارد و از چ یعاد

 :دیکار از او پرس یادامه 

 یلیبه نظرم رنگتون خ ن؟یدار یخانم فروزنده؟ شما مشکل -

 !دهیپر

گونه اش گذاشت و تند و  یاراده دستش را رو یب مهتاب

 :جواب داد یسرسر

. خب، کجا ستیمهم ن یرد دارم ولمعده د کمی. ستین یزیچ -

 م؟یبود

 :کرد و گفت یاخم ازندیآر
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قبال  نمیبب ،یداروئ ،یقرص هیشه. خب  یکه نم یطور نیا -

 د؟یسابقه معده درد داشت

 :جواب داد یو به شوخ دیخند مهتاب

بهش  یآم ول یسابقه دار به حساب م بایمورد تقر نیآره، در ا -

شم. کارمون که  یم ینطوریا یاز گرسنگ یدم. گاه ینم تیاهم

شه. حاال از  یخوب م یخورم، فور یرم ناهار م یتموم شد م

 !گفتم یداشتم م یرفت چ ادمی. اصال میمسئله بگذر نیا

که انگار  یداد و با حالت نییرا پا شیلب ها یگوشه  ازندیآر

 :دیاست پرس دهیشن یحرف احمقانه ا

 !ن؟یعصره هنوز ناهار نخورد 2تا االن که ساعت  یعنی -

 :زد و ادامه داد یتمسخر پوزخند با

 !جالبه یلیخ -

 شه که تازه یقدر گرفتار م نیآدم ا ی. گاهدیریسخت نگ ادیز -

نخورده، حتما  یزیافته از صبح چ یم ادشیخونه  یشب تو

 ....ستیاومده، حاال بهتر ن شیخودتون هم پ یبرا

 :دیحرفش پر انیم ازندیآر

ار ب یظرف دو ساعت برا ستمیاصال حاضر ن گهید دیباور کن -

 .و کمک بخوام رمیدوم با اورژانس تماس بگ

 یرا محکم بست. کتش را از پشت صندل سشیخودنو در

 :رفت گفت یم رونیکه ب یبرداشت و در حال

 .گردم یاالن بر م دیجا باش نیهم -
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ا نوشابه ر یو قوط چیبعد با دست پر برگشت. ساندو قهیدق ده

 :و گفت زیم یگذاشت رو

 .نیبخور یزیچ هی نیبهتره تا غش نکرد -

 اینگاه کرد. بدون تعارف  چیذوق زده به ساندو مهتاب

 یآن را برداشت و همان طور که لفافش را باز م یسیرودربا

 :کرد گفت

دم کر ی. اصال فکر نمدیدست شما درد نکنه، واقعا محبت کرد -

چشم، چشم کردم  یهر چ یعنیباشه.  یفروش هیغذاطراف ا نیا

 ریکردم. آخه صبح د ی. واقعا هم داشتم غش مدمیرو ند ییجا

 .رونیشده بود، صبحونه نخورده از خونه زدم ب

شم چ کدفعهیزد که  چیبه ساندو یتمام نشده گاز بزرگ حرفش

افتاده باشد. لقمه اش را  ادشیبه  یزیچ یگرد شد، انگار شیها

 یکه به سرفه افتاد و آب تو یفرو داد، طور دهیو نجو دهیجو

 .داد حیتوض یچشمش جمع شد. آرام که شد با شرمندگ

رفت تعارف کنم. اصال  ادمیقدر گرسنه بودم  نیا د،یببخش -

 ن؟یخودتون ناهار خورد

فرو برد و پشت گردنش نگه  شیموها یدستش را تو ازندیآر

 :داشت. کوتاه نگاهش کرد و جواب داد

من سر وقت ناهار  د،یممنون قبال صرف شده، شما راحت باش -

مونم تا ناهارتون تموم بشه بعد به صحبت  یخورم. منتظر م یم

 .مید یمون ادامه م

 هریکرده بود، خ ادداشتیکه  ینشست و به مطالب زشیم پشت

 .شد
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 ((...ساله 42 یجعفر نبیز))

ر حال شد که د دهینگاهش به سمت دختر جوان کش اریاخت یب

که همراهش  یمدارک یحاو یپوشه  انیدر م چ،یخوردن ساندو

آنکه چشم از او  یجوان ب لیگشت. وک یم یزیبود، به دنبال چ

چرخاند  یم زیم یرا رو سشیحواس، خودنو یبردارد، تند و ب

داشت و  یبر م نیو همان حال به تناوب نوک کفشش را از زم

. قرار است یب یزیبود از چ دای. پدیکوب یم نیباز آن را به زم

و  تازه کرد ینفس د،یمال یرا کم شیرا برداشت، چشمها نکشیع

گذاشت. دوباره نگاه کنجکاوش به  شیرا به چشمها نکیباز ع

 :مهتاب بلند شد یشد و همزمان صدا دهیسمت مهتاب کش

که  ی. خب، تو فاصله ادیچسب یلیدست شما درد نکنه، خ -

ما کردم، حت دایپرونده پ لیتکم یبرا ییزایچ هیخوردم  یناهار م

 پزشک یدوتا گواه نیا ازند،یآر یآقا دینیخوره. بب یبه درد م

هم قباله  نیتلف شدند. ا یواسه چ نبیز یبچه ها دهینشون م

 ...ازدواج

مدارک را گرفت و با دقت  یگرفته و جد یا افهیبا ق ازندیآر

 :زد و به طعنه گفت ینگذشت که پوزخند یزیمطالعه کرد. چ

 !ه؟یهم شد مهر نیسکه، ا 5چه دست و دل باز! فقط  -

رو باال  تونیمهر دیتون یباشه تا اونجا که م ادتونیدخترا )

زنند  یحرف مفت م دیتولد خودتون هم قانع نش خی. به تاردیریبگ

عمر تحمل  هینداره ضامن  یبه خوشبخت یربط هیمهر گنیکه م

اما مخم چرا!  دهیواال من که سنم قد نممرده!  هی ی افهیکردن ق

 ای ریخ تولد کوروش کبیتار یرو به اندازه  تونیپس مهر
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زه دونم به اندا یخوبه! چه م غمبرمیپ ای!! دیریبگ حیحضرت مس

 (!ها هیما نیتو ا زیچ هی. رانیتمدن ا خیتار ی

 :دیرا باال گرفت و پرس سرش

واسه  نیخوا یم ه؟یبگم، شما نظرتون چ دیبا یدونم چ ینم -

 د؟یکار کن یچ نبیز

 یداد، خودش را کم هیتک زیرا به م شیبلند شد، دست ها مهتاب

 :و گفت دیجلو کش

شه، همه  یم دایشوهره پ یبار سر و کله  کیهر چند وقت  -

جور  یو دربه در یبا بدبخت نبیرو که ز ییزهایاون چ ی

 ی. بعدش واسه مدتارهیاز چنگش درم یکرده، به زور و قلدر

 یدفعه  نیداستان. ا نیشه و باز دوباره تکرار هم یگم و گور م

 یمختصر با میجور کرده بود یسرپناه هیدوم بود که واسش 

 ده،یچه فا ی! ولیاون هم با چه زحمت ،یزندگ ی هیاول لیوسا

 !خودش و بچه اش یسالمت یاز دست رفت، حت زیباز همه چ

 :مرد دوخته شد یافذش به چشم هارفت و نگاه ن لیتحل شیصدا

 یتنها راه باق نیا ره،یطالقشو بگ دیکنم کمکش کن یخواهش م -

 !موندست

تونند کمکش کنند؟ چون... به  یوضع خونوادش چه طوره، م -

دستش و  یاجرا، مبلغ قابل توجه میشو بذار هیفرض که مهر

 !رهیگ ینم

کنه، هفت  یکار م نیزم یسادس که رو تیرع هینه! پدرش  -

 ...نون خوره اضافه هیوصف  نیهشت سر هم عائله داره. با ا
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 :تکان داد یسر

کنه و  یجوونه، کار م نبیخوب ز ست،یاصال مهم ن یول -

کنه. اگه اون به اصالح شوهرش  یم نیمخارج خودشو تام

 یگرفتار ی. همه میکن یبند م ییجا هینباشه، خودمون دستشو 

 هیانصافه. که سا یب هیابونیبغول  نیسر ا ریز نبیز یها

 دیا! بیمطلب هیمادرو دختر. فقط  نیا یزندگ ینحسش افتاده رو

 !رهیم یبدون دخترش م نبیز م،یریحضانت بچشو واسش بگ

 :و گفت دیسگرمه اش را در هم کش ازندیآر

 بچه، بدون هیبا  ماریزنه تنها و ب هی یبه حرف آسونه خانم ول -

شو  یتونه چرخ زندگ یم یچطور ،یمال یپول و پشتوانه 

 یتجربه  ایتخصص، مهارت  چیبچرخونه؟! بخصوص که ه

 !هم نداشته باشه یکار

 :با سماجت و طعنه جواب داد مهتاب

 !دهیکش یشوهرش م شونویکه تا حاال بار زندگ ستین -

را از داخل  یمبل نشست و دسته چک یتمام نشده رو حرفش

چک را محکم  یوبرگه آن نوشت  یرو یدرآورد. مبلغ فشیک

پر  یگذاشت و با صدا زیم یاز دست چک جدا کرد. آن را رو

 :گفت یخواهش

هر قدر حق  یول یدونم چه طور ینم د،یلطفا کمکش کن -

قسط  شیمبلغ بابت پ نیکنم. فعال ا یالوکاله اش باشه پرداخت م

 هیبق با شما، شیحقوق یشه. کارها یم یچ نمیخدمتتون باشه تا بب

 .اش با من
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و با  داد هیاش تک یرا برداشت و به پشت صندل نکشیع ازندیآر

 :گفت تیقاطع

پروندشو خودم  ست،یبه اون ن یاجیخانم! احت دیچک را بردار -

دم. البته طبق  ینم یبچه...قول یبرا ی. ولندازمیم انیبه جر

 ...بعد از اون یول نبهیمال ز یقانون بچه تا هفت سالگ

 تسیکه معلوم ن ییبابا هیشه کرد؟ آخه  ینم یکار چیه یعنی -

 ...کارست و یکجاست، چ

 یفکرمون، رو دی... فعال اجازه بدیکنم ول یام را م یسع -

 .میکن یخودش باشه، بعدا به بچه فکر م یرهائ

 :گفت یتازه کرد و با نگران ینفس مهتاب

 .دیشما بگ یباشه، هر چ -

شماره تلفن خانه و همراهش را  ،یقطعه کاغذ یرو بعد

 :داد و گفت ازندیکرد و به دست آر ادداشتی

ه . همدیمنو خبر کن دیتون یشماره ها م نیهر وقت الزم شد با ا -

ون مادرت د،یببخش یعنی...یوسفیبه شماست. حاج خانم  دمونیام

 پرونده نیا نکهیبه کار شما مطمئن بودن. به هر حال از ا یلیخ

 نرفته، ته ادمیتا  ،یممنونم. راست تینها یب ،دیرو قبول کرد

کردم. به خاطر زحمت  دایپ اکترو داخل پ یفروش هیاغذ شیف

 .امروز واقعا شرمندم یها

 گرشید لیو وسا فیک عیگذاشت و سر زیم یپول رو یمقدار

 :دیرا شن ازندیآر یبرود که صدا رونیرا برداشت تا از دفتر ب

 !خانم فروزنده -
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 بله؟ -

 .چک را به طرفش گرفت ازندیآر

 .دیچک تو نو فراموش کرد -

 ...آخه -

 یخانوادگ یآخه و اما نداره، قبال گفتم، من معموال پرونده ها -

مورد رو به عهده گرفتم، طبق  نیکنم. اگه ا یخانم هارو قبول نم

 یهدف کسب درآمد چیاستثناست و ه هیخودتون فقط  ینیب شیپ

ال .... به هر ح ی... جنبه ،ینبه ج شتری. درواقع بستیپشتش ن

 .ستین یازیبه پول ن

و رو کرد.  ریگرفت و چندبار آن را ز دیچک را با ترد مهتاب

 :گفت یعاقبت با لحن نه چندان خوشنود

 .کنم یم نی...احساس دینطوریا -

 افته. پول ناهارتون یبه گردن شما نم ینید دیمطمئن باش ر،یخ -

 .به شما نداره یهم ربط هیقض نیا د،یرو که حساب کرد

 :کرد ادامه داد یم یدر او را همراه یهمانطور که تا جلو بعد

 .ذارم یم یمراحل کار انیشما را در جر دیمطمئن باش -

 .و خدانگه دار دیکن یممنون، واقعا لطف م -

  .خدا نگه دار -

برگشت به داخل دفتر کارش را  الیبا رفتن مهتاب او هم خ 

اش افتاد. محسن،  یمیچشمش به دوست قد باره کیداشت اما 

پشت سرش چرخانده بود و همانطور  هیال یگردنش را تا منته
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 اوشیآمد. س یکرد، پله ها را باال م یکه به پشت سرش نگاه م

 :زد شیاو در آن حالت، خندان صدا دنیبا د

 !پاتو نگاه کن یحواست کجاست پسر؟ جلو -

باعث شد توجه محسن به او جلب شود که در  ازندیآر یصدا

 :دیپرس یادامه حرفش م

 !؟یطرف ها، راه گم کرد نیا -

آنکه جواب او را بدهد از کنار او رد شد و  یمرد جوان ب یول

 :دیشد پرس یکه وارد دفتر م یدر حال

 !خانمه ارباب رجوع تو بود؟ نیا -

 کدوم خانمه؟ -

 .تنش بود یخاکستر یبارون م،دیکه االن تو راه پله ها د نیهم -

 آهان! آره. چطور مگه؟ -

و ما خبر  یارباب رجوع ها داشت نیبابا دست خوش، تو از ا -

 !مینداشت

 .گهیحرف مفت نزن محسن، ارباب رجوع، ارباب رجوعه د -

زم اگه ال ،یخوا ینم یزیچ ،یا یپنش یتو منش اوش،یس نمیبب -

 .است کار کنمو یمنش یتونم جا یخودم چاکرتم، م یدار

 یها بگو چ یپرون کهیت نیا یحاال به جا دم،یباشه بابا خند -

 ؟یما کرد ادیشده 

 :باال انداخت یشانه ا محسن

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir



 
33 

هم به تو بزنم. دو  یسر هیداشتم، گفتم  یاطراف کار نیا -

 .ستین یروزه ازت خبر

تا  نیبش ایقرار ندارم. ب یبا کس 6تا ساعت  ،یخوب کرد -

 .یقهوه تلخ واست درست کنم که حظ شو ببر هیخودم 

 کجاست؟ یعباس یاِ! پس آقا -

دونم، انگار پدر  یرفته دهشون، نم ه،یهفته مرخص نیا -

 .خانومش فوت کرده

من هستم، ناخن  یخوا یم یخوب بابا من که گفتم اگه منش -

 !داره یهم حد یخشک

 یصندل یقهوه جوش را روشن کرد، خودش را رو اوش،یس

 :اش انداخت و چپ چپ به دوستش نگاه کرد و گفت

 !چه؟ یعنی یدست بردار محسن، ناخن خشک -

 !یمعرفت یب یلیباشه خ ادتی. اما میبابا، نخواست مینخواست -

 :که از حرف زدن بامزه او به خنده افتاده بود گفت اوشیس

دختره  نیکردم من! پسر، باور کن ا یریخدااا، چه گ یا -

 .داشت یارباب رجوع بود، مشکل حقوق

 ؟یگ یآخ! آخ! جان من راست م -

 .باش لطفا یکم جد هیمحسن!  -

و مگه ت نمیکنم. بب یکارو م نیخدا، خب منم که دارم هم یبنده  -

 ؟یکن یجماعت نوسان را قبول نم یپرونده  یگفت ینم شهیهم
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 دایاونو پها! پسر جون، واال، باهلل من  یکرد دیانگار کل -

قهوت و بخور تا ماجراشو  نینکردم، اون اومده سراغ من. بش

 .بگم

ند بود شانیقهوه ها دنیکه مشغول نوش یبعد در حال قهیچند دق و

کرد. محسن هم با دقت  فیاو تعر یرا برا هیقض ازیتا پ ریس

 :گوش کرد آخر دست گفت

 دهیو خم کش چیپر پ یماجرا هی یطور! پس پات تو نیکه ا -

 ...که یدون یشده، حتما م

 :و گفت دیحرفش پر انیم اوشیس

باشه. اما خب  نیدونم ممکنه برام دردسر آفر یآره آره م -

 .گهید ادیم شیپ یگاه

 :دیپرس یمتفکر ی افهیبا ق محسن

که  نهیمنظورم ا یعنی ؟یکن یفکر م الی! تو هنوزم به سهایس -

د احساست وار به یلعنت یکه اون دختره  یاون ضربه ا یتونست

 نه؟ ای رونیب یزیکرد رو از مغزت بر

 :آنکه به او نگاه کند جواب داد یب اوشیس

 .شو ندارم راجع به اون مسئله صحبت کنم یآمادگ -

 !الاقل با خودت روراست باش پسر ،یصحبت کن دیبا یول -

 :حوصله جواب داد یو ب دیاش کش یشانیبه پ یدست اوشیس

 !حرفاست؟ نیحاال چه وقت ا -

 !اتفاقا درست االن وقتشه -
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دفتر  هی یتو یحقوق یپرونده  هی رفتنیپذ یشه بگ یمحسن! م -

به عشق و احساس و  یچه ربط یحقوق لیوک هیوکالت توسط 

 ...از یناش یضربه ها

 :لب زمزمه کرد ریو ز دیکش ینفس بلند د،یرا بر حرفش

داشتم مثل تو حال آدم،  یزن یم یچه طور نیاز دست تو، بب -

 !کردم؟ یآدم کارمو م

 :او زد و گفت یبه شانه  یاز جا بلند شد دست محسن

 نی! ایفکر خالص کن نیعاقبت خودتو از ا دیتو با ق،یرف -

. اون هدیمثل تار عنکبوت دور ذهن تو تار تن ییایخولیافکار مال

کرده،  یخودش زندون یکه فکر و ذهن و دل تورو تو یقدر

خودتو  یکه هست یوضع نیاز ا یخوا ی! تو چرا نمایس نیبب

 بی...نجنهمه خوب، خانم، مهربو نیخب...خب ا ؟ینجات بد

شه مگه قراره که همه  یم دایپ ایدن یتو یباالخره همه جور آدم

 قهیکه چند دق یدختر خانم نیاش هم یکیمثل هم باشن، هان؟ 

 ...با یم یبود. باور کن از سر و روش خانم نجایا شیپ

خوام  ینم گهیخدا تمومش کن. د یمحسن! محض رضا -

 .بشنوم یزیچ

در آن مشهود بود  یروزیدرخشان که برق پ یبا چشمها محسن

 میرا به عالمت تسل شیدست ها یزد و به آرام یتی، لبخند رضا

 :باال آورد و نجوا کرد

 گهیمن د یخوا یم ینطوریاگه تو ا م،یباشه باشه، من تسل -

 .ندارم یحرف

 :لب زمزمه کرد ریو ز دیکش ینفس راحت اوشیس
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 .خوام یم یطور نیآره ا -

 :و گفت دیخند محسن

لب مط هیفقط قبل از اون  میخودمون برس یپس بهتره به حرفا -

 باشه؟ ،یو بعد ختم دادرس کیکوچ

به او انداخت و به زحمت  ینگاه مشکوک دیبا ترد اوشیس

 :دیپرس

 !تو سرته؟ یباز چ -

 :باال انداخت و گفت یشانه ا د،یخند رکانهیز محسن

خواستم بگم با تمام  یفقط م ستین ی! مطلب خاصیچینه نه ه -

حال و  یبه نظرم امروز کم یزن یکه م یزیهات و گر یبداخم

متفاوته، پس اگه هنوزم منو به عنوان دوست  شهیهوات با هم

وقت احساس  هیاگه... دقت کن! گفتم اگه  یخودت قبول دار

 یتون یم ،یدار ازین یکس یکمک فکر ایبه مشورت  یکرد

 !یمن حساب کن یو همه وقت رو شهیهم

 یبه شانه  یمشت کوچک تیمیزد و با صم یلبخند اوشیس

 :گفت دیمحسن کوب

 یکه شده م یحرف خودتو به هر نحو شهیوجود که هم نیبا ا -

رفاقت تو  یرو شهیبازم ممنون و مطمئن باش من هم یول یزن

 میخودمون برس یبه حرفا یذار یکنم. خب، حاال م یحساب م

  ...!نه جوون؟ ای

مبل نشست و چشم  یانداخت، رو یاش را کنار یدست فیک 

را بست. از صبح زود، دو دادگاه را پشت سر گذاشته  شیها
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و فروزنده و پشت بندش سر و کله  نبیز یبود، بعد هم ماجرا

 یر مراجعه کننده زدن با محسن. بعد از آن هم مالقات با چها

 راجعهخاص خود به او م یگرفتار یمختلف که هر کدام برا

 یکرده بودند. هنگام بازگشت به خانه هم، ماندن پشت چراغ ها

کرد  یها. احساس م ابانیخ نیسنگ کیو تحمل تراف یمتوال

به حالت ماند. بعد کش و  یاند، کم دهیهاون کوب یبدنش را تو

از هم باز کرد که  یرا به سخت شیبه بدنش داد و پلک ها یقوس

 .خورد کهیمادرش  دنیبا د

کردم هنوز  یخونه؟ فکر م نیاِ! سالم مادر، شما برگشت -

 .نیمارستانیب

 ماهه نشستت. خسته نباش، چه خبرها؟ یسالم به رو -

 :ادامه داد یو با دلخور دیبا دست مال یاش را کم قهیشق

 یچه جونور نیا نمیسر کار، نه؟ بب نیذار یمنو م گهیکه د -

 تیثیبود آبرو ح کیسر وقت من؟ نزد نیبود فرستاده بود

 !چندساله ام رو به باد بده

 !یزن یحرف م یاز ک -

 هدید یسرکار خانم فروزنده، واال همه جور زن قتون،یرف نیهم -

 .یرقم نیبودم جز ا

 یچ دشیفعال که کارش راه افتاده. حاال اگه من گفته بودم، فا -

 ریز یو کله شق یو از سر لجباز ینداخت یشونه باال م یبود، ه

 .یرفت یبار نم

 نیدر بست نوکرتم حاج خانم. از ا شهیکه هم یکیبابا، من  یا -

دوتا چشمام، فقط شما قول  یبه رو نیداشت یبه بعد هم هر کار

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir



 
38 

سراغم، که به جان خودتون  یدختره رو نفرست نیا گهیبده که د

مردم شده بودم. اگه  یبودم وسط دادسرا مضحکه  دهیجنب رید

دو  هوی تیسرم آورد! باور کن تو اون جمع یچه بالئ یبدون

و نذاشت از جام جم  نوایسامسونت من ب فیبه ک دیچسب یدست

 !بخورم

 حیخواد برام توض ی. نمنهیآدم لج باز و کج خلق، حقش هم -

 گهیه دک یبرام گفته. تا تو باش زویچون خودش همه چ یبد

 .مردم حرفشونو بزنن یو بذار ینکن یکله شق نقدریا

 !سرم آورده یچه بالئ دیِد، پس شما خبر داشت -

 :دیمبل جابه جا شد و با تعجب پرس یرو یکم بعد

 ن؟یدیرو د گهیبراتون گفته؟ مگه شما امروز همد خودش

ر س نبیاومد به ز مارستان،یتو ب یعصر نی. هممیدیآره که د -

کرد. بنده  یهم عذر خواه یبزنه، منم اون جا بودم. طفلک، کل

 ینداشتم، مجبور شدم اون طور یگفت: به خدا چاره ا یخدا م

 .رفتار کنم، بلکه به حرفام گوش بدن

ر من تو دفت یعصر ه،یک گهید نی! بابا امارستان؟یاومده بود ب -

چه  ن،مارستایرفت، باز راه افتاده اومده ب یداشت از حال م

 !داره واال یجون

توجه به صحبت او به طرف آشپزخانه رفت و  یمادرش ب اما

 :گفت

 .شامت حاضره یبزن یآب هیتا به صورتت  -

 .آم یممنون، االن م -
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 :قرار گرفته بود که مادرش گفت زیپشت م تازه

دست به ظرفا نزن، خودم  یمادرجون غذا تو خورد اوش،یس -

 .نیذارم تو ماش یگردم و م یبر م

 ن؟یخور یکجا؟ مگه شما شام نم -

بزنم به مهتاب،  یزنگ هیخورم، فعال برم  یلقمه م هینه، بعدا  -

 اوضاع چطوره؟ نمیبب

 ه؟یک گهید نیمهتاب! ا -

حال  نمیخوام بب یگم، اسمش مهتابه. م یخانم فروزنده رو م -

 .چطوره نبیز

 :لب گفت ریز اوشیس

 !خطرناکه کمیکه  فیاسمش هم مثل خودش قشنگه، فقط ح -

 :دیمادرش پرس یوقت یول

 ؟یگفت یزیچ -

 :داد جواب

 اون از کجا خبر داره؟ دمیآره، پرس یعنینه،  -

اصرار کردم من بمونم نذاشت.  یمونده. هر چ نبیز شیپ -

بح بمونم. شما ص نبیز شیتونم پ یگفت من صبح ها سرکارم نم

شه تنهاش گذاشت، آخه وضع  یمونم چون نم یم شب و من ا،یب

 !خرابه یلیپاش خ

 شینداد و غرق تفکر تا برگشتن مادرش از جا یجواب اوشیس

 :دیبه محض برگشتن او از آشپزخانه پرس یتکان نخورد ول
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 شد، چه خبر بود؟ یچ -

دکتر گفته پاش بدجورعفونت  یول دهیفعال که راحت خواب -

 یطع مپاشو ق دیبا مارستانیبود ب دهیرس رتریکرده. گفته اگه د

 مارستانیب دنیخرابه. تا رس یلیکردن. وضع بچه اش هم خ

 نیا گهیکه د ستیباال سرش. آخر هم معلوم ن ختنیچندتا دکتر ر

گفت هنوز تبش  ینه، مهتاب م ایدختره پا بشه  نیپا، واسه ا

 !رحم کنه شیقطع نشده، خدا خودش به جوون

 :مادرش انداخت و گفت یچهره به  یقینگاه دق اوشیس

 یزیوقت چ چیه یعنیکارها...  نیدونستم شما هم تو ا ینم -

 یم یگاه دیشا نیذاشت یم انیجر ی. اگه منم تونینگفته بود

 .باشم یتونستم کمک

تازه راه من و تو از هم  ،یبود دهینپرس یزیوقت چ چیتو هم ه -

 .یزنه متنفر یجداست. به قول خودت تو از هر چ

 :و به طعنه ادامه داد دیخند

 !آد یهم بدت نم یلیخ ینگ یبک یهم ا یگاه شه،یالبته نه هم -

 .با شماتت به مادرش نگاه کرد اوشیس

 !که نظر لطف شماست نیحاج خانم، ا نید یخجالتم م -

 :شمرده اضافه کرد یکرد و به زحمت با کلمات یمکث

د به ظاهر موجو نیاز ا نقدریچرا ا دیدون یخودتون خوب م -

 یمتنفرم. از نظر من زنا موجودات مزخرف فیو لط فیظر

 هیبگم دور از جون، بق دیشما که با یهستند. البته به استثنا

و  یمفتشون هم گرونه! چون اگه دستت رو تا آرنج عسل کن
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 یبروبرگرد، انگشتت رو محکم گاز م یب ،یدهنشون بذار

 .رندیگ

اون هم  ،یو دلواپس یکن یکمک م نبیبه ز یِد! پس واسه چ -

 !زنه هی

شدم!  ریجوگ دیدونم چرا، شا یخودم هم نم نیراستش و بخوا -

هر وقت بتونه  یعنیتونست،  یدونم اگه اون هم م یم نویا یول

 اره،یدمار از روزگار مرد جماعت درم وفتهیدستش ب تیو موقع

 !شک ندارم یکی نیتو ا

 یدگزن یائیخولیافکار مال نیبا ا یخوا یم ی!! تو تا کاوشیس -

مدل به مدل دوست  یواسه چ یگ یاگه راست م نم،یبب ؟یکن

ارشادشون  یخوا یو... استغفرا... البد م یکن یدختر عوض م

 !!!!یکن

کم منصف باش، من که مرتاض  هیحاج خانوم، بابا  گهینشد د -

 رهیبگ رادیتونه بهم ا یهم نم یو دوسالمه. کس یتازه س ستم،ین

هستم  یبشنوه آدم محتاط یهر ک یگذرونم ول یکه چرا خوش م

ه، بش دهیسوراخ دوبار گز هیبذاره از  یکنه. اگه کس یم دمییتا

 نیها به ا یراحت نیبه ا گهیکه د یکی. من هیآدم کودن و احمق

 ن؟یفهم یکنم، م یاعتماد نم فیجنس لط

 اگه نه کنه، ریخود خدا عاقبتت رو به خ نیآره....، فقط مگه ا -

. به هر حال حواست به ادیبر نم یخدا کار یاز دست بنده 

مورد،  هی نیباشه. واسه خاطر خدا هم که شده الاقل تو ا نبیز

 ،یبه اسم زن طرف زیموجود نفرت انگ هیفراموش کن که با 

 خوب؟

 :گذاشت و گفت شیچشم ها یو دستش را رو دیخند اوشیس
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به شرط  یشه ول یدوتا چشمام، اوامر شما اطاعت م یبه رو -

! گهید زیچ هیو  نیباشه که سر راهم گذاشت یتله ا نیکه آخر نیا

سراغم لطفا از جنس زن  دیو بفرست یکس دیبار خواست نیا

خبرنگاره، سمج و  نیمثل ا یکیجماعت نباشه، اونم 

 !!پرروووو

 :و گفت دیخند مادرش

نداره. فقط  یریهتابم با مردا توفباشه مادر نگران نباش، م -

 .کم نداره یزیچ یسرو ظاهرش زنونس وگرنه از مرد

 :گفت دیتکون داد و با ترد یسر اوشیس

  !بگم یهم حق با شما باشه، چ دیالبته شا-

بار با تلفن مهتاب  نیچندم یساعت دو، برا یروز بعد حوال 

 یجمله را م کیبود هر بار  دهیفا یتماس گرفت. ب

باشد.(( تا ساعت  ی))مشترک مورد نظر در دسترس نمدیشن

. ناچار از محل کارش با خانه ردیچهار نتوانست با او تماس بگ

. ادد یجواب نم یبود کس دهیفا یاو تماس گرفت، باز هم ب ی

 نیمهتاب تماس گرفت، ا یشب مجددا با خانه  8حدود ساعت 

 .را برداشت. اول فکر کرد خود اوست یگوش یبار زن

 .الو، خانم فروزنده سالم عرض شد -

 ؟یجناب عال ستند،یخونه ن شونیخوام ا یسالم آقا، عذر م -

هستم. متاسفانه از ظهر  ازندیسرکار خانم، من آر دیبخش یم -

تالش کردم نتونستم با تلفن همراهشون تماس برقرار  یهر چ

 گردند منزل؟ یبر م یک دیکنم. شما اطالع دار
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از شما  یلیحالتون چطوره؟ مهتاب خ ندازیآر یبه به. آقا -

 .کرده فیتعر

 .به بنده لطف دارن شونیممنون خانم، ا -

خونه. خودم هم  ومدهیمهتاب هنوز ن ازند،یآر یراستش آقا -

گزارش بره  هی ی هیکنم، قرار بود واسه ته داشینتونستم پ

ده. البته  یرفته که همراهش خط نم ییدماوند. احتماال جا یحوال

م بهش تون یم نیدار یغامیاگه پ یبشه ول داشیپ دیکم کم با گهید

 .برسونم

 یخواستم قرار ی. منمیخودشونو حضورا بب دیکه نه، با غامیپ -

رو براشون روشن کنم، در رابطه با خانم  یتا مطالب میبذار

 .یجعفر

 اومده؟ شیپ یمشکل یعنی ه،یتونم بپرسم موضوع چ یم -

هست که  یمطلب هیخوب  یول ستین یحاد ینه نه، مسئله  -

امشب که  ،نمیبب شونویبتونم ا یک دیکن یروشن بشه. فکر م دیبا

 !روقتهید گهید

 فیتشر نیخوا یفکر کنم فردا خونه باشه، آخه جمعست. م -

ادر با م م،یناهار در خدمتتون باش دیباش لیخونه، اگه ما نیاریب

 .نیاریب فیتشر

نه، واسه ناهار مزاحم  یاز لطفتون سپاسگذارم ول تینها یب -

. حاال اگه شد فردا گهیفرصت د هیشم. انشاا... باشه واسه  ینم

شه. ممکنه آدرستونو  یم یچ نمیاون طرفا تا بب امیسر م هی

 د؟یلطف کن

 ...دییبفرما ادداشتیکنم،  یخواهش م -
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 یمهتاب راه یصبح به قصد خانه  01بعد حدود ساعت  روز

س را مرور کرد. بار آخر سر کوچه و آدر ستادیا یشد. چند بار

. درست آمده بود، وارد کوچه شد اما ستادیمورد نظرش ا ی

شد.  ادهیبرود. نگه داشت و پ شینتوانست پ یاز چند متر شتریب

ها توجه کرد.  انهراه را سد کرده بود، به پالک خ یجلو ینیماش

کشاند،  واریخودش را به کنار د لیآدرس درست بود. اتومب

جلو رفت و از  یبه راه افتاد، کم ادهیپارک کرد و پ یگوشه ا

 :دیوسط کوچه بود پرس یخودرو ریکه مشغول تعم یشخص

 جا... ؟ نیجناب، منزل فروزنده هم دیبخش یم -

به  یخورد و ناخودآگاه قدم یا کهیتمام نشده بود که  حرفش

 .عقب گذاشت

 یچطور د،یکن یکار م یچ نجایشما ا ازند،یآر یاِ! سالم آقا -

 ن؟یکرد دایپ نجارویا

تر از آن، سرش  اهیس ییو دست ها اهیس ییبا سرو رو مهتاب

 شیبود و خندان روبه رو دهیکش رونیب نیکاپوت ماش ریرا از ز

را  خود یجا خورده، کم یبود حساب دایکه پ ازندیبود. آر ستادهیا

 :جمع و جور کرد و به زحمت گفت

آقا داره  هی ه،ی!!!... من،... فکر کردم دیخانم فروزنده شمائ -

 ...کردم که یفکرشو نم یعنیکنه.  یم ریو تعم نیماش

 یروسر کیشد. با  دهیاو کش ینداد و نگاهش به سرتا پا ادامه

را پوشانده بود.  شیکه پشت سرش گره خورده بود موها

رنگ و رو  نیشلوار ج یگشاد و بلند و مردانه رو یراهنیپ

ر به پا داشت. دخت یابر ییجفت دمپا کیته بود و انداخ یرفته ا
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دست  یا هاو همانطور که با پارچ رتیتوجه به ح یجوان ب

 :داد حیکرد توض یم زیرا تم شیها

افتاده و منو  نجایخراب شده، دو روزه ا نمیکار کنم، ماش یچ -

 گشید یجا هیزنم  یانداخته. هر جاشو دست م یاز کار و زندگ

 یم نمیباهاش ور برم بب کمیشه. گفتم امروز که خونم  یخراب م

 !!نه ایتونم راش بندازم 

 :را باز کرد و ادامه داد نیکاپوت را بست و در ماش بعد

 د،یکن لیم یزیچ یشربت هیتو، دوستم خونس تا  دیشما بفرمائ -

 .دییمنم اومدم خدمتتون، بفرما

ا خودش و انگار ب نیینشست پشت فرمان، سرش را برد پا و

 :زد ادامه داد یحرف م

 !ها؟ یاریکفرمو در م یدار گهیجان مادرت روشن شو، د -

اش  رهینگاه خ یتکان نخورد، بلکه حت شینه تنها از جا اوشیس

 ینور نیکه پشت آن نشسته بود برنداشت. ا یو کس نیرا از ماش

و صاحبش توجه مرد جوان را سخت به خود جلب  یمیدو در قد

آمد، کاپوت را  رونیب نیاز ماش گریبار د کیکرده بود. مهتاب 

باال زد و ضمن آن که سرش را جلو برده بود و با دم و دستگاه 

 :دیرفت، پرس یدرب و داغون آن ور م

نه . االامیتو، منم زود م دییبفرما ن،یاستاد نجایپس چرا هنوز ا -

 .کارم تموم بشه هگیکه د

شاد و سرحال مهتاب بلند  یروشن شد و صدا نیماش کدفعهی که

 :شد
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 !!به مهتاب خانم یجان، مرس یجانم -

 :دیپرس نیبه موتور ماش یآهسته جلو رفت و با نگاه اوشیس

 چش شده بود؟ -

 .استارتش خراب شده بود -

 رگاه؟یتعم نشیبر یچرا نم -

 نیشم که با اجازتون واسه ا ادهیپ یکل دیبا رگاهیپاش برسه تعم -

 !بانک بزنم دیکار هم با

 :دیخند اوشیس

 د؟یحاال چرا بانک بزن -

رسه، شما  یکردن پول مفت به نظرم نم دایواسه پ یراه بهتر -

 ن؟یسراغ دار یراه بهتر

در وجه  ،یهزار تومن صدیچک س هی روزید نیشما هم یول -

 د؟یداد یمحل بهم م یچک ب دینکنه داشت د،یدیمن کش

گرفت  یکه پشت فرمان جا م یکرد و در حال یتبسم مهتاب

 :جواب داد

 یها کنم، اون وقت راست یولخرج نیخواستم از ا یاگه م -

 .دادم یمحل به شما م یچک ب دیبا یراست

 :دنده عقب گرفت ادامه داد بعد

 .تو خونه دیبفرمائ گه،یتموم شد د -
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کرد.  تیکوچک خانه اش هدا اطیرا به طرف ح نیماش و

و پشت سرش وارد  دیخود را از سر راه او کنار کش ازندیآر

 یساز با حوض و باغچه ا یمیو قد ینقل یخانه  کیخانه شد. 

آمد، ترو فرز در  نییپا نیکوچک و جمع و جور. مهتاب از ماش

 یم فتعار ازندیرا بست و همانطور که با دست به آر اطیح

 :بلند تر از حد معمول گفت یان شود، کمکرد که داخل ساختم

 .آوردند فیتشر ازندیآر ی. آقامیآذر جان، مهمون دار -

 :اشاره کرد یبا دست به اتاق کنار دوباره

  .رسم یمنم االن خدمت م د،ییشما بفرما -

کنار هال باال  زیو ت کیبار یاز پله ها یو در چشم به هم زدن 

 ید اتاق شد. آرام روبه دورو برش وار رهیخ اوشی. سدیدو

. دییپا یاطراف را م یرکیبا دقت و ز شینشست. چشم ها یمبل

کوچک که به  یهال یدو اتاق بزرگ تو در تو به اضافه 

داد.  یم لیطبقه اول را تشک یآشپزخانه راه داشت تمام فضا

 یقرار داشت که ظاهرا به طبقه  یکنار آشپزخانه هم، راه پله ا

بود.  یمیساده و قد تینها یخانه ب لیشد.. وسا یم یباال منته

 ای یقدمت آن به س دیکهنه که شا اریدست مبل مخمل بس کی

به همان  یچوب یعسل زیو چند م دیرس یم شیچهل سال پ

اندازه کهنه و پاخورده.  یب یقدمت. فرش ها دست بافت بود ول

 یمیآن دو اتاق، چند تکه نقره و بلور قد متیگران ق لیتنها وسا

 یاتاق جا یشده  یگچ بر یبخار شیپ انیبود که در م قهیو عت

 در گوشه و یقابل توجه و با ارزش زیچ چیه گریگرفته بود. د

اسباب  یکنار خانه وجود نداشت. هنوز سرگرم تفحص و برس

 .توجهش را جلب کرد یزن نیریو ش میمال یصدا هخانه بود ک
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 .ازندیجناب آر نیخوش اومد -

 :گذاشت و ادامه داد زیم یشربت را رو ینیجوان، س یدختر

مهتاب، خاطرتون هست  یآذر هستم. دوست و همخونه  -

 .میبا هم صحبت کرد یتلفن شبید

 .او بلند شد یپا یجلو اوشیس

 .بله بله، سالم عرض شد آذر خانوم. البته که خاطرم هست -

 یمهتاب عذر خواه د،یببخش دیکنم. با یخواهش م دییبفرما -

 یم دوش هی یکشه، فور یطول نم شتریب قهیکرد و گفت چند دق

 .خدمتتون ادیو م رهیگ

 .مونم یمنتظر م ست،ین یمسئله ا -

که قادر نبود  یو در حال دینگاهش به اطراف خانه پر کش باز

 :دیپرس ردیاش را بگ یکنجکاو یجلو

 د؟یکن یم یشما و مهتاب خانم تنها زندگ -

. از میدار یجمع و جور و کارمند یزندگ هی ییبله، ما دوتا -

 .میتنها شد یمامان مهتاب فوت کرده، تنها یوقت

 .خدا رحمتشون کنه -

 .طور رفتگان شمارو نیهم -

 د؟یدار یلیممنون. شما با هم نسبت فام -

هفت  یعنیشم.  ینه، در واقع من مستاجر مهتاب محسوب م -

جارو به من  نیااتاق  هی م،یهر دو دانشجو بود یوقت شیسال پ

معلوم  گهیخونه. حاال د نیکم کم شدم عضو ا یاجاره دادن ول
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ماه بود، از  یلیمهتاب! مامانش خ ایکه من مستاجرم  ستین

 هیاز  غیدر یجا ول نیهمون اول مثال به اسم مستاجر اومدم ا

ت تو گف یگرفت، م یها داده باشم. نم یطفلک نیکه به ا یپاپاس

واسه مهتاب  یتون یم ی. به جاش هر چنیندار یو مهتاب فرق

ما  یزندگ انیجبران کن، اون خواهر نداره! مادرتون در جر

کردم و  یپر حرف یلی! انگار خیهستن، چه طور شما... وااا

 !دیببخش دیبده منه، با یعادتا زا نمیسرتونو درد آوردم. ا

ه راجع ب یزیمن چ قتشی! حقهیچه حرف نیا ن،یدار ارینه، اخت -

 ینم یحت روزید نیبودم. تا هم دهیو دوستتون از مادرم نشنشما 

 ...نیدون یبود کنجکاو شدم، م نیدونستم با شما آشنا هستن، ا

 .ختیمهتاب حواسش را به هم ر یصدا

 سیدوده و روغن خ یآخه تا کله تو د،یشرمنده معطل شد -

 .ازندیآر یآقا نیخوش اومد یلیخورده بودم، به هر حال خ

 اوشیس یشربت را برداشت و جلو ینیتمام نشده س حرفش

 .گرفت

 .شه یگرم م دییبفرما د،ینکرد لیچرا شربتتون رو م -

 :کرد و گفت یرا برداشت، تشکر وانیل اوشیس

 ندیموقع مزاحم شدم. ظاهرا شما انتظار د یکه ب دیببخش دیبا -

 .نیمنو نداشت

 :مهتاب جواب داد یبه جا آذر
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از من بوده، نه که مهتاب  ی. کوتاهدیمراحم شما د،یدار اریاخت -

رفت بهش بگم قراره  ادمیخونه، اصال  دیوقت رس رید شبید

 .نجایا دیاریب فیشما تشر

 :زد و گفت یلبخند مهتاب

 ازند،یآر یآقا هی یشیدرو یخونه  نجایا فتاده،ین یحاال هم اتفاق -

خوش خبر  م،ی. خب، از تعارف ها بگذرمیحرفارو ندار نیما ا

 .دیباش

 یکیآن  یرا رو شیپا کیمبل جا به جا شد،  یرو یکم اوشیس

 :انداخت و با تعلل جواب داد

 مارستان،یرفتم ب روزی. دنیبدون یرو چ یتا خوش خبر -

من به هدف  ست،یمناسب ن ادیز نبیخانم ز تیمتاسفانه وضع

با هم  شونیخواستم در مورد مشکل ا ینرفته بودم. م ادتیع

 ...یول میداشته باش یصحبت

. تا آن لحظه ختیزودگذر باز حواسش به هم ر یلحظه ا یبرا

و جذاب است.  قیدختر تا آن حد عم یدانست چشم ها ینم

خم کرد تا دوباره بر خودش مسلط شود که  یسرش را کم

 .دیمهتاب را شن یزده  جانیه یصدا

 !؟یچ یخب، ول -

 :کرد و ادامه داد یتک سرفه ا اوشیس

 نبیکه خانم ز نجاستیکردم، مشکل ا ی، داشتم عرض مبله -

 .درخواست طالق نداره یبه اقدام برا یلیتما

 :دیو نا آرام پرس دیخودش را جلو کش مهتاب
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 !نداره؟ لیکه تما یچ یعنیفهمم،  یمنظورتونو نم -

آنکه به  یب زد،یآنکه تمرکزش به هم نر یبه عمد برا اوشیس

 :مهتاب نگاه کند جواب داد

 .نیهم ره،یخواد طالق بگ ینم یعنی -

 :تگف یو به تند دیشده بود، از جا پر یکه سخت عصبان مهتاب

! مگه دست خودشه، رهیخواد طالق بگ یجا کرده که نم یب -

 !بود نیزن اگه عقل داشت که حال و روزش بهتر از ا نیا

 :دیبه طعنه پرس اوشیس

ما ش ره،یق بگقراره طال یک دمیباالخره نفهم یبنده شرمنده ول -

 !شون؟یا ای

 :قبل از پاسخ مهتاب ادامه داد و

 ن؟یدار یشما چه اصرار ست،ین یخودش راض یوقت -

 :با مالمت نگاهش کرد مهتاب

و با  نی!! خوبه خودتون اونجا حضور داشتازندیآر یآقا -

 نیداشت و باز ا یکه اون چه وضع دیدیخودتون د یچشما

 یخودشو دختر کوچولوش به چه روز نیدی! ندنیزن یحرفو م

کوچه  به دیبه صالحتونه خودتون رو بزن ای نیدیافتاده بودن؟ ند

 چپ؟ یعل ی

 .شد یم یکم کم داشت عصبان اوشیس

گم با زن  یبه حاج خانم م یافتادم، ه یریبابا چه گ یا -

 هیره. خانم محترم!  یشه طرف شد، به خرجش نم یجماعت نم
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 ،یمربوط به خانم جعفر میتصم نیم، اکن یتکرار م گهیبار د

ته  ای ازمیشد؟ حاال بنده سر پ میموکل بنده است، نه خود من! تفه

 میصمت شونیا یجا تونم یاستنطاق بشم، من که نم دیکه با ازیپ

 تونم؟ یم رم،یبگ

صورتش  تیمبل رها کرد و با عصبان یخودش را رو مهتاب

را  شیپنهان کرد. چند لحظه بعد دست ها شیدست ها انیرا م

 یبود حساب دایماند. پ رهیخ نیآورد و نگاهش به زم نییپا یکم

به هم  یفیاز سر بالتکل ینگاه اوشیدر فکر است. آذر و س

عجله از جا  بامهتاب  کدفعهیماندند که  یانداختند و خاموش باق

 :بلند شد و گفت

ندادم. حق با  صیرو تشخ تیلحظه موقع هی ن،یمنو ببخش -

رم  ی. االن خودم مدیهست نبیز لیشماست، شما فقط وک

 دختره چه مرگش شده؟ نیا نمیبب مارستان،یب

 :کرد شیو شتاب زده صدا ستادیتند ا اوشیس

بابا! مهتاب خانم، صبر  یخانم فروزنده! خانم فروزنده... ا -

 .دم یم حیمن براتون توض دیلحظه اجازه بد کی. نیکن

 و دیرفت که آذر دستش را کش یم رونیداشت از اتاق ب مهتاب

 :و گفت ستادیاو ا یبه وسط اتاق برش گرداند، محکم جلو

 قهیدق هیخوب  ؟یشد وونهیمعلوم هست چت شده؟! د چیه -

 .گه یم یچ ازندیآر یآقا مینیبذار بب گریدندون رو ج

نشست و زل زد به صورت  یحوصله و ناراض یب مهتاب

 ینشسته بود و متعجب او را نگاه م شیازه سر جاکه ت ازندیآر

 .بلند شد اوشیس یپر طعنه  یتا صدا دیطول کش یکرد. کم
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طالق  نبیآدم حرفشو تموم کنه! ز نیذار یماشاا... شما که نم -

. من ناچار بودم رنیترسه بچش رو ازش بگ یخواد چون م ینم

 کنه. اون یکار م یدونست داره چ یم دیرو بهش بگم. با قتیحق

راحت تره تا دخترشو از  رنیگه جونشو بگ یم ده،یهم ترس

 !ه؟یدست بده. حاال حرف حساب شما چ

 :جواب داد ییبا تند خو مهتاب

 ...هم شد سوال! آخه من نی... اه؟یحرف حساب من چ -

 یحوصله گوش یصحبتش را قطع کرد. ب یتلفن رشته  یصدا

 .را برداشت

 ...الو... الو -

 :رفت و گفت ینشست، به آذر چشم غره ا صاف کدفعهی

 ادشی... نه نه، ن؟یدد... خوبم، ممنون، شما چه طور یها -

 !خورده فراموش کاره هیکه آذر  نیدون یرفته بود به من بگه. م

 .به آذر رفت یباز هم چشم غره ا و

 .چطوره؟... خب خدارو شکر نیگفتم که خوبم. کار -

 یمرتب اتاق را دور م شیساکت ماند اما چشمها یلحظات یبرا

طرف مکالمه اش را  یحرف ها دنیشن یبود حوصله  دایزد، پ

 .ندارد

 ...بگم یآخه من به چه زبون ،یشگیهم یبازم حرفا یدد -

- ... 
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تونم حرف بزنم  یحاال نم یباشه، باشه، حق با شماست ول -

 .. بعدا، بعدا، فعال مهمون دارمیدد

- ... 

 . شب منتظر تماستون هستم. باشه؟یاوک -

- ... 

 !یدد. با ویالو  یمنم آ -

 .دیکش یقیدستگاه. نفس عم یرا محکم گذاشت رو یگوش و

سرش را باال  کدفعهیکرد اما  یاش برد و اخم یشانیدست به پ

 :گرفت و گفت

 نبی. داشتم راجع به زختیپاک حواسم به هم ر د،یبخش یم -

 باهاش نیخواستم بگم به من فرصت بد یمگفتم، نه؟ آهان،  یم

اوال  ند،ازیآر یآقا دینیحرف بزنم بلکه عقل برگرده تو سرش. بب

ر به چه پد یب یبچه  ا،ی. ثانرهینتونه بچشو بگ ستیکه معلوم ن

بچه  ادیداره، خوب ب رضهخوره. اگه اون مردک ع یدرد اون م

تونه واسه دو روز جمع و جورش  یم نمیرو برداره ببره، بب

 یکنه! بعدش هم، بچه، اول و آخر مال مادره، حاال باباش هر ک

که بچه دست راست و چپش رو بشناسه،  نیخواد باشه. هم یم

باشه  ایدن یو هر گوشه  رهیگ یکشه و رد مادرشو م یبو م

 ای دنیگم؟ هر چند فهم یم یچ نیفهم یکنه. م یم دایاونو پ

و امثال اون  نبیبه حال ز یا گهیهر کس د ایشما  دنینفهم

 یبفهمه که متاسفانه نم زارویچ نیا دینداره. خودش با یفرق

 !فهمه
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که از استدالل مهتاب حرصش گرفته بود، با لحن پر  اوشیس

 :دیپرس یطعنه ا

گناهش  یب یدست از بچه  نبیز ن،یفرمائ یشما م یعنی -

دل سر کار خانوم به  یبکشه و اون طفل معصوم رو، واسه 

 !ره؟یامان خدا رها کنه و طالق بگ

اون  رهیواسه خاطر خودش. اگه طالق نگ ر،یواسه دل من خ -

 یبره. زندگ نییذاره آب خوش از گلوش پا ینم شیشوهر عوض

! از اون گذشته، فعال که ابویاونا شده کار کردن خر و خوردن 

 .نیگفت نویخودتون ا نبه،یبچه مال خود ز یتا چند سال

 :تازه کرد و باز ادامه داد ینفس

ن ش یم یاحساسات یطور نیا نبیامثال ز یتا وقت د،یدون یم -

 یافته، معلومه مردا هم سوء استفاده م یو عقل شون از کار م

چه رو ب ستیبگن زنت حاضر ن اروی نیاگه به ا دیکنند. باور کن

 یرو م خودش بچه یبا پا ،یاونو نگه دار دینگه داره و تو با

کنه. اما  یو فرار م هذار یم یزیچ یپرورشگاه هیبره، دم 

 هی نیع هیقض نیخواد، از ا یبچشو م نبیدونه ز یحاال چون م

 نیما ا یکنه. به هر حال تا زن ها یبرگ برنده استفاده م

استمثار مردا  وقی ریهم ز دیدن، با یضعف نشون م یطور

 یم یسوار یکس یوقت ست،ین ونیآقا ریبمونند. هر چند تقص

 !تختش کمه هی رهینگ یسوار یده، هر کس

 یشده بود، با رنگ و روئ یعصبان یحساب گریکه د اوشیس

 :برافروخته گفت

ها  یذاره زندگ یشما هاست که نم یافکار جاه طلبانه  نیهم -

هاشون ارزش  یزندگ یبرا یمیقد ی. زن هارهیسرو سامون بگ
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 یاومد چهار ستون بدنشون م یقائل بودن، اسم طالق که م

. فرهنگ غرب دینیب یم نیکه دار نهی... هم؟ی. اما حاال چدیلرز

و رو کرده.  ریز رو یاخالق یها اریاومده تو مملکت و تمام مع

بند و  یب م،یریتو صنعت و اقتصاد از اونا الگو بگ نکهیا یبه جا

 .میگرفت ادیهاشونو  یبار

 شیکی ،یرانیا ینم هادرآوردن شده سرمشق خا یباز یفرنگ

به حرف زدن  چیشه. ه یهم ادعاتون م یلیخود شما که خ نیهم

هم شد  نیآخه ا ،یبا ،یدد، اوک یها ن؟یخودتون توجه کرد

 یداره که ادا یخودمون چه مشکل یتجدد! مگه زبون فارس

که  غستمثل شما َمثل همون کال ییآدما ن؟َمثلیاریاونارو در م

راه رفتن خودش هم  ره،یبگ ادیخواست راه رفتن کبک رو  یم

  .رفت ادشی

ساکت شد. نفسش به شماره افتاده بود و از شدت خشم  کدفعهی 

 ینبود ول نی. قصدش ادیرس یصورتش برافروخته به نظر م

حساب کار از دستش در رفته بود. مهتاب ناخواسته با حرف 

 یآماده  شهیود که هماز ذهن او را هدف گرفته ب ینقطه ا شیها

سخت و خشن به  نقدریکرد و حاال که ا یدفاعش م ایتهاجم 

طور کامال مشخص، مهتاب را به توپ و تشر بسته بود، انتظار 

را از او داشت. اما مهتاب فقط با  یهر نوع واکنش تند

 یبرا د،یکش یخشم از آن زبانه م یکه شعله ها شیچشمها

به عالمت  یکرد. عاقبت سردر سکوت او را برانداز  یلحظات

رنگ باخته،  یتاسف تکان داد، آرام از جا بلند شد و با چهره ا

 :تند و برنده گفت

 .ازندیجناب آر ریروزتون بخ -
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 یزد و از در اتاق خارج شد. صدا یاش تمام نشده، چرخ جمله

 :آذر از پشت سرش بلند شد یگرفته 

 !مهتاب! مهتاب جون، مهتاب -

 :بلند شد یفور ازندیآر

کنترلم و از دست دادم، اگه  کدفعهیآذر خانم،  دیمنو ببخش دیبا -

 .کنم یرفع زحمت م نیاجازه بد

 :گفت یگرفته ا یبا صدا آذر

 رو براتون یزیچ هی دیبا قه،یفقط چند دق د،ینه! لطفا بمون -

 .بدم حیتوض

 :دوباره التماس کرد د،یرا د ازندیآر دیترد یوقت

 .رمیگ یوقت تونو نم ادیز قه،یقط ده دقکنم، ف یخواهش م -

 یتکان داد و رو یادب سر یو فقط از رو یلیم یبا ب اوشیس

 یاضطراب و آشفتگ یمتوجه  یآرام گرفت. به خوب یمیمبل قد

 نیبه هم ست،یکه قادر به حرف زدن ن دید یآذر شده بود و م

 :گفت متیخاطر با مال

 .من در خدمتتون هستم -

چشم نگاهش کرد و همان طور که  یاز گوشه  ریسر به ز آذر

 :ا در هم گره زده بود، با من من گفت شیدست ها

 نیدرست نباشه تو ا دی... شایعنیبگم،  دیبا یدونم چ ینم -

خواستم بگم که مهتاب  ی... فقط میمسئله دخالت کنم ول
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. مهتاب اسم مستعارشه، خودش ستیاون ن یفروزنده، اسم واقع

 .اب کردهواسه خودش انتخ

 بنده و اشون داره؟ یلفظ یریبه درگ یچه ربط نیخب، ا -

فروزنده است، متولد  نایمهتاب، مارت یراستش اسم واقع -

کرده. پدرش  یم یهم اونجا زندگ یکاناداست. تا چهاده سالگ

. اون هنوز هم کانادا یرانیا مهیو ن یکانادائ مهین یعنیدورگست. 

 هیکنه و خب... مهتاب واسه حرف زدن با اون  یم یزندگ

 یم یپات یقات رو یفارس ،یسیکنه. انگل یم تیرو رعا ییزایچ

خواد اون حس کنه که  ی. نمارهیکنه که دل باباشو بدست ب

به خاطر  قتیشده. در حق بهیگذشته اش غر یمهتاب با زندگ

 یداره گاه تیخودشونه و پدرش روشون حساس نیکه ب یمسائل

 !کنه یم یش ُرل بازواس

شد. آن هم فقط به سه کلمه اکتفا  دهیبه زحمت شن اوشیس یصدا

 :کرد

 !من... اطالع نداشتم -

 :دستپاچه و شرمنده، جواب داد آذر

 یط ممن فق ن،یدونست یهم م دینبا یعنی د،یالبته شما حق داشت -

دوست دارم. طاقت  یلی. من مهتابو خنیایخواستم از اشتباه در ب

راجع به اون اشتباه قضاوت بشه، اونم از  ینجوریا نمیندارم بب

مثل شما؛ هر چند اون  یا لکردهیو تحص تیطرف آدم با شخص

ه دار یبیعج دی. مهتاب عقاشه یطور مسائل م نیا ریدرگ شهیهم

 !یلیمتفاوته، خ یلیفکر شماست خ یکه تو یزیبا اون چ یول
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نظر  ریور که موشکافانه آذر را زدر سکوت همان ط اوشیس

 :دیپرس دیرا مزه مزه کرد و با ترد شیداشت، حرف ها

کنه؟! مادرش،  یکار م یچ ییتنها نجا،یطوره، اون ا نیاگه ا -

 پدرش برنگشته؟ شیخونه،... چرا پ نیا

 :تکان داد یبه عالمت تاثر سر آذر

 هیخون نی. ازهیمهتاب واسه همه سوال برانگ یدرسته، زندگ -

مادرش  شیو پ رانیاومد ا یمادرشه. مهتاب چهارده سالگ هیارث

برنگشت کانادا. پدر و مادرش از هم جدا  گهیموندگار شد و د

 مادرشو یاز شش سال دور شتریشده بودند و مهتاب نتونست ب

 یلیخ ه،ی. پدرش مرد ثروتمندنجایبود که اومد ا نیتحمل کنه، ا

فرسته، اون  یبراش م هم کرور کرور دالر شهیپولداره، هم

 توونسیمهتاب د یکنه ول یپرنس زندگ هیتونه مثل  یقدر که م

 .کنه یهاش م یباز وونهیاون پوالرو خرج د یهمه 

با تاثر سرش را چرخاند، با چشم اتاق را دور زد و ادامه  بعد

 :داد

از خونه اش، اون از  نیگفتن نداره، ا گهیکه! د دینیب یم -

و  یبا حقوق کارمند شهی! همختشیرو راون هم از س نش،یماش

 !گذرونهیشو م یزندگ یخبرنگار رینون بخور نم

 :باال انداخت و ادامه داد یشانه ا یدیق یب با

زدم واسه  یبه خودش مربوطه، منم اگه حرف زایچ نیالبته ا -

 کنه. به هر ینم یمن فرق یکه دلواپسش هستم، وگرنه برا نهیا

اومد در مورد اون،  یسرتونو درد آوردم. دلم نم دیحال ببخش

 ن؟ی. از دست من که دلخور نشددیفکر کن یطور نیا
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 یاز جا بلند شد و همانطور که آرام به طرف در اتاق م اوشیس

 :رفت با محبت جواب داد

که منو قابل  دیکرد یوجه! در واقع شما لطف بزرگ چیبه ه -

. دیدر آودن من صرف کرداز اشتباه  یوقت تو نو برا د،یدونست

 نیهستم. آخه ا یاعتراف کنم در واقع من فقط از خودم شاک دیبا

 یغلط در مورد دوست شما، برا یداور شیقضاوت اشتباه و پ

 .آد یبه حساب م یمن خبط بزرگ یبا حرفه  یکس

 :شد دهیپله ها شن انیمهتاب از م یوقت صدا همان

گردم. تو  یو زود برم مارستانیرم ب یسر م هیآذر جون، من  -

 ...ناهارتو بخور، منتظر

 ازندیآر ی دهیچشمش به قامت بلند و کش نکهیبه محض ا اما

 گریکدیبه او و آذر که کنار  رانیافتاد، زبانش بند آمد و ح

 .ماند رهیبودند، خ ستادهیا

 اوشیشد که مهمان ناخوانده شان هنوز آنجا باشد. س ینم باورش

 شیپ نشانیکه ب یتوجه به جرو بحث یو ب یدر کمال خونسرد

 :آمده بود، لبخند زنان گفت

ه. بهتر میبا هم بر مارستان،یآم ب یمنم با شما م ه،یفکر خوب -

بنده هم روشن بشه و بفهمم که چه کاره  فیتکل دیشا ینطوریا

سر  رونیب نیببندم! ماش ایپرونده رو باز کنم  دیام، باالخره با

 .کوچه پارکه

 لیوک یکرد به چشم ها خینگاهش را م میصاف و مستق مهتاب

 :تر از او گفت یجوان و عاد

 .امیخودم ب نیتونم با ماش یشم، م یمزاحمتون نم -
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من تو  ن،ییدادم. بفرما ینم شنهادیخودم پ ن،یاگه مزاحم بود -

 .منتظرم نیماش

از آذر کرد و وارد کوچه  یبلند باالئ یضمن تشکر، خداحافظ و

پشت فرمان نشست و منتظر ماند. در  دیکه رس نیاششد. به م

 .رفت یکه بلند بلند با خودش کلنجار م یحال

 هیگم! اگه هوس بود، همون  یم یچ نیبب اوشیگوش کن س))

 نیم ابه دا یوفتیب یخر نش هویهفت پشتت بس بود،  یبار برا

خورند که  یم نیزن ها فقط به درد ا نی! اینیزم نیاطیش

و خوب  یبرون بر ،یبخند ،یبگ ،یباهاشون خوش باش

 انااستد نیو ا یممنوع! عشق و عاشق نیاز ا شتری. .... اما بگهید

. آخه ریرو قلم بگ یکی نی. جون مادرت الاقل دور اشکشتیپ

که  انیاز آب در م یدن، آخرش چ یکه اولش شعار نم ییاونا

زنه؟ انگار  یرف مح یچطور یدیمخدره باشه! ند ایعل نیا

حقشو خوردن شده  ادیقرار بوده سناتور مملکت از آب در ب

 ادا ی. نمره اشهخبرنگار! حاال خوشگله، باشه. خوش زبونه، ب

نداد،  ،یش یباشه. راه داد، باهاش دوست م سته،یو اطوارش ب

و  ینره ها، فقط دوست ادتیو اونو به سالمت.  ریتورو بخ

 ((!یچیاضافه تر ه

باز شد و مهتاب نشست  نیغرق فکر بود که در ماش همچنان

او گذاشت و  یدستش را به پشت صندل اوشی. سنیماش یتو

که نگاهش لحظه  ردیسرش را به عقب گرداند تا دنده عقب بگ

مهتاب افتاد، باز هم حواس پرت شد، تند  یبه چشم ها یا

 پربعد با لحن شوخ و  یو به راه افتاد. کم دینگاهش را دزد

 :گفت یه اطعن
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 دیتون کن نیبابا رو خرج ماش یدالرها نیندار الیخب پس خ -

خودتون  یدو در فکسن یرنو نیحاال حاالها با هم دیو قصد دار

 درسته؟ ن،یایکنار ب

اش را به در  هیکه تک یچپ چپ نگاهش کرد و در حال مهتاب

 :جواب داد یداد با خونسرد یم نیماش

 ز چونه اش گرم شده؟آذر با نکهیطور! مثل ا نیکه ا -

 :دیخند اوشیس

. دیستین یراض ادیکه دستتون رو شده ز نیاشتباه نکنم از ا -

نشون  یذوق ی. متاسفانه دوستتون از خودش بنیخب، حق دار

 .برد نیداستانو از ب جانیداد و ه

 :شد و ادامه داد یدفعه جد کی بعد

 ن،یحرفا هست نیو ا یبه هر حال، اگر منتظر عذرخواه -

 ستم،ین یاهل عذر خواه یکی. من نیخودتونو خسته نکن

 .من هم نباشه ریبخوصوص که تقص

 :جواب داد تیهم با همان جد مهتاب

شما هستم؟  یکه من منتظر عذرخواه دیباعث شده فکر کن یچ -

دا وگرنه، فر د،یهستم که الاقل قهر نکرد یهم راض یلیاتفاقا خ

 یدنبال شما برا امیو ب موفتیب میشدم از کار و زندگ یمجبور م

 .یآشت

رو از  تیموقع نیوجه ا چیدونستم به ه یشد، اگه م فیح -

 نیاومد یم یچه حساب یرو نیدادم. خب، حاال نگفت یدست نم
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که تو خونه با  یبه خاطر رفتار نیخواست یم دیدنبال من، شا

 ن؟یکن یعذرخواه نیمهمونتون داشت

 هیخواست واسه  یشد، حتما! چون دلم نم یاگه الزم م -

 .سوال بره ریز ییآشنا نیاختالف نظر ساده ا

 :زد و با تمسخر گفت یسوت اوشیس

که  دیهست یی! پس سرکار جزء اون دسته از آدماحیصح -

 !کنه؟ یم حیرو توج لهیمعتقدند، هدف وس

 !وجه چیبه ه -

در  ن،یاز من شد یبه عذرخواه یراض یپس واسه چ ؟یجد -

 شیقضاوت عجوالنه و پ میدون یب مکه دو تا مون خو یحال

از  ریبه شما شده؟ غ میغلط بنده، منجر به اهانت مستق یداور

 سراغ نیاومد یم نبه،یکه شما به خاطر هدفتون که نجات ز نیا

 !من؟

 یاز نظر من ب نبیدرسته که حل مشکل ز ازند،یآر یآقا دینیبب -

 گرانید یخودمو جلو لیدل ینه اونقدر که ب یمهمه، ول تینها

 یاومدم سراغ شما، چون دلم نم یکنم. من م فیخوار و خف

دوست خوب رو از دست بدم.  هیجهت  یخود و ب یخواست ب

 هیفقط  ه،اومد شیما پ نیکه ب یاز نظر من بحث دیباور کن

 !نیاختالف نظر بود. هم ای قه،یاختالف سل

جنباند و  یشده بود، سر یاو کفر یکه از خونسرد اوشیس

 :به طعنه گفت یهمراه پوزخند

اختالف  ی. هر چند بهتره به جاهیحرف هیهم  نیآره خب، ا -

 .اختالف جبهه م،ینظر بگ
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 یبار جد نیبه مهتاب انداخت و ا یچشم نگاه کوتاه یگوشه  از

 :تر از قبل ادامه داد

متفاوت در مقابل هم قرار  یدو جبهه  یدر واقع ما دو نفر تو -

ضد بانوان، چون قانون رو علم کردم و  یمن تو جبهه . میدار

چون  گم یربط نم ی. بنیقلم به دست گرفت ون،یآقا هیشما هم عل

 یدوتا از مقاله هاتونو خوندم. پس م یکیبا شما  ییقبل از آشنا

ه نظر ب یمناسب هیتوج قهیسل فاختال ط،یشرا نیکه در ا نینیب

 !ادینم

 

 :داد مهتاب با نرمش خاص خودش جواب 

ما ش ی! من با جبهه نیکن یاشتباه قضاوت م نیباز دار نیدید -

 دیاش ن،یمنو اشتباه گرفت یکامال مطمئنم جبهه  یندارم ول یکار

مجموعه هدف  ریز یجور هیبهتر باشه که بگم هدف من 

 .شماست

آورد، به فکر فرو  یاو سر در نم یکه از حرف ها اوشیس

رفت. چراغ قرمز به او فرصت داد تا به طرف هم صحبتش 

 :دیپرس دیاو را برانداز کرد و با ترد یبچرخد. با نگاه مشکوک

 .فهمم یمن منظورتونو نم ن؟یشه واضح تر حرف بزن یم -

 یم زنان هیمن خودمم کامال بر عل ازند،یآر یآقا نینیالبته. بب -

کنم که  یاز خانم ها مبارزه م یتعداد فقط با اون یجنگم، ول

 نویمغز، با قلبشون فکر کنند. من با آقا یعادت کردند به جا

 یدارن که بعض یریها چه تقص یندارم، آخه اون طفلک یمشکل

م من دیکنند. باور کن ینگاه م ابت به اون هیاز خانم ها به چشم 
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 یمن نم یکردم. ول یم ییخدا یطور نیاونا بودم، هم یجا

 دهیوسافکار پ نیتفاوت باشم و با ا یمسائل ب نیتونم نسبت به ا

 .کنم یمبارزه م

بوق  یمانده بود که از صدا رهیبا دهان باز به مهتاب خ اوشیس

را جمع و جور کرد و  شیدست و پا ،یعقب یها نیممتد ماش

گذشت تا توانست افکار در  یرا به حرکت درآورد. کم نیماش

 یکه انگار برا ییبار با صدا نیدهد و اهم و برهمش را سامان 

 :گفت د،یگو یخودش م

 کردم. در یکه من فکر م دیهست یزیپس شما خطرناکتر از چ -

خانواده  انیدرآوردن بن شهیتالش شما، از ر جهینت قتیحق

 .هاست

 یشدن با خوشروئ ادهیپ نیبودند و مهتاب در ح دهیمقصد رس به

 :گفت

 یکردم ول انیاتفاقا برعکس ظاهرا باز هم منظورمو اشتباه ب -

 .میبه بحث مون ادامه داد گهیفرصت د هیتو  دینداره، شا بیع

 دیبه افکار و عقا شهیکه من هم دیدر هر صورت مطمئن باش

 .دیستین یقانون مستثن نیذارم و شما از ا یاحترام م انمیاطراف

 :فتگ یا هیبا لحن پر کنا شاویشده بودند که س مارستانیب وارد

تو  یدونم چ ینم یول دیزن یقشنگ حرف م یلیهر چند خ -

 !ترسونه یحرفاتونه که آدم م

در سکوت به راهش ادامه داد و درست پشت در اتاق  مهتاب

وبه ر متیدر را بچرخاند با مال ی رهیقبل از آن که دستگ نب،یز

 :گفت اوشیس
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 د،یمن بترس یباعث شده که شما از حرفا یدونم چ یمنم نم -

 .بتونم حدس بزنم دیشا یول

 ه؟یخب، حدستون چ -

 :باال انداخت و گفت یشانه ا مهتاب

هم به خاطر  دیُرکم، شا یادیکه من ز نهیواسه خاطر ا دیشا -

 نایکنم، هر چند،... ا یاطرافم فرار نم یها تیکه از واقع نهیا

 !حدسه هیفقط 

در را چرخاند و وارد اتاق شد. به  ی رهیدستگتمام نشده  حرفش

 .اظهار نظر نداشت یبرا یمهلت اوشیس بیترت نیا

هم از اتاق خارج شدند. مهتاب، در  یبعد شانه به شانه  یساعت

بود با خودش  دای. پداشتیخود فرورفته و خاموش، قدم بر م

 .است ریدرگ

 :گفت انهیبه زحمت لبخندش را پنهان کرد و موذ اوشیس

 !نینبرد شیاز پ یشما هم کار نیدید -

به  یشتریبا جسارت ب اوشیبار س نینداد و ا یجواب مهتاب

 :طعنه گفت

تا دمار از  دیبود نبیز یخواست جا یدلتون م یلیبه نظرم خ -

 !نیاریدر ب رتشیغ یروزگار شوهر ب

 شی. ابروهااوشیخندان س یو زل زد به چشمها ستادیا مهتاب

 :متفکر جواب داد یکرد و با چهره ا کیرا به هم نزد
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 ینطوریهستم چون ا یمن تالش خودمو کردم و از کارم راض -

وجدان درد  جهیاز من بوده و در نت یکنم کوتاه یفکر نم گهید

 !ادیهم سراغم نم

 :به راه افتاد و همچنان ادامه داد دوباره

خودش  دیرو با یینها میو تصم نبهیز یزندگ نیبه هر حال ا -

 از یکنم تا الاقل کم یبتونم براش م یاما من هر کار ره،یبگ

 .بار مشکالتش کم بشه

تو سرتون افتاده؟  یدفعه چه فکر نی! ایعجب استقامت -

 نبیواسه ز یقانون هم نتونست کار یحت ن،یدیخودتون که د

 انجام بده، درسته؟

شه. من کامال  یدرست م یمطمئنم کم کم همه چ یول د،یشا -

 .که تو سرم افتاده یهم به اصالح قانون، هم به فکر دوارم،یام

کشف کرده است، با تعجب به  یدیکه انگار موجود جد اوشیس

اش را از  رهیبودند، ناچار نگاه خ دهیرس نیماند. به ماش رهیاو خ

 دیکرد با ترد یرا باز م لیکه در اتومب یاو برداشت و در ضمن

 :دیپرس

 ن؟یناهار موافق هیبا  -

 :تر از قبل ادامه دادمحکم  و

 گذره؟ یم یصرف ناهار، بفهمم تو سر شما چ نیح ادیبدم نم -

 :به او انداخت و گفت ینگاه کوتاه مهتاب

 !با زن جماعت شکرابه ونتونیم نیگفت یشما م یول -
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 :دیخند اوشیس

کنم، نگفتم که باهاشون ناهار هم  یگفتم پروندشونو قبول نم -

 .خورم ینم

 :به ساعتش نگاه کرد و جواب داد مهتاب

 رونینبود، ب یبه آذر خبر بدم، اگه مشکل دیاول با یباشه، ول -

 .میخور یناهار م

نشسته بودند. مهتاب  زیدنج و آرام رستوران پشت م طیمح در

مات مانده  یکنار زیدستش را ستون چانه اش کرده بود و به م

 .دیرا شن اوشیس یبود که صدا

 میوقت دار ارنیش غذا، خب حاال تا ناهار و باز سفار نمیا -

 !شما یدواریآهان قانون و ام م؟یکجا بود م،یبزن یگپ

دهد نگاهش را به  یرییآنکه در حالت نشستنش تغ یب مهتاب

براندازش کرد. بعد دوباره به  یسمت او چرخاند و لحظه ا

 یدل خودش حرف م یشد و انگار برا رهیخ یکنار زیهمان م

 :زند گفت

و مشکالت  یما از نابسامان یقانون گذارها یروز هیباالخره  -

فهمند  یم ره،یگ یکه دامن مونو م یاز عواقب نطوریجامعه و هم

! ما یساسا راتییبدن. تغ یراتییتغ نیاز قوان یبعض یتو دیکه با

 نیا جادی. هر چند ممکنه سرعت امینیش یهم منتظر اون روز م

 هیعاقبت از  یباشه ول پشتالک  هیحرکت  یبه کند راتییتغ

هم شده. اما مهمتر از قانون، خود ما  دیشا شه،یشروع م ییجا

. میریرو بگ یعدالت یظلم و ب یجلو م،یتون یتا م دیکه با میهست
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حقوق  تیو رعا تیبلکه با درا یالبته نه با زور و قلدر

 !اطرافمون یانسانها

 :تازه کند و باز ادامه داد یکرد تا نفس یمکث

بنده  یبزرگ، همه  یکه خدا میما قبول داشته باش یاگه همه  -

 یانسان کسانی یهاشو دوست داره و اونارو با خواسته ها

 میاونو دار یستگیکه شا یزیبدست آوردن چ یبرا ده،یآفر

 یمسئله  نیهم میتفه یبرا ی. به هر حال حتمیکن ینم یکوتاه

به  دیکه شا صبر کرد. اونقدر دیساده هم در سطح جامعه، با

دست کم به نسل بعد از  دوارمیام یعمر من و شما کفاف نده، ول

 .ما وصال بده

دوخت و  اوشیو نگاهش را به س دیکش قیعم یبار نفس نیا

 :گفت

رسه، فراره!  یکه به ذهنم م یتنها کار نب،یاما در مورد ز -

 .براش نمونده یا گهیدرواقع راه د

 دنیبود، با شن جیمهتاب گ یحرف ها دنیکه هنوز از شن اوشیس

 :و با تعجب تکرار کرد اوردیطاقت ن گریآخرش د یجمله 

 !فرار؟ -

 دایشوهرش اونو پ میبذار دینبا گهیبار د نیاوهوم، فرار! ا -

 .شه یتا ابد تکرار م یمیقد یباز نیکنه، وگرنه، هم

 هیتونه عل یشما وسطه، م یاگه شوهرش بو ببره که پا یول -

 ...تونه به استناد ی، مکنه تیشما شکا

 .دیحرف او را بر یبا خونسرد مهتاب
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 میدار ییشناسه و از همه مهمتر، ما دوستا یاون ماهارو نم -

 ادیمثل مادر شما ز ییکنند. آدما یموارد کمکمون م نیکه تو ا

گم  رکیدر و پ یشهر ب نیتو ا نبیکه ز میکن یکار دیهستن. با

و  خواد ینداره، فقط بچشو م یادیتوقع ز یاز زندگ نبیبشه. ز

 .هرس یبه هر دوتا م ینطوریآرامش، ا

گذاشت و از آن ها دور شد.  زیم یخدمت ظرف غذا را رو شیپ

 اوشی. سدیکش شیخود را پ یبشقاب غذا ،یسیرودربا یمهتاب ب

که غرق فکر بود، همان کار را کرد  یتوجه به او در حال یهم ب

 :گفت دینرفته بود که با ترد نییپا شیلقمه از گلو نیاما هنوز اول

 نبیکنه! ز یکنم، استدالل شما قانعم نم یفکر م یهر چ -

 یبرنامه  نیبا ا یبتونه باز هم ازدواج کنه، ول دیجوونه و شا

 هیوغربت و مثل  ییتا آخر عمر در تنها دیزن با نیشما، ا

 .کنه یزندگ یفرار

 وانیل یکرد، از باال یهمانطور که نوشابه را مزه مزه م مهتاب

 :دیگذاشت و سرد و محکم پرس زیم یرا رو وانینگاهش کرد. ل

 ن؟یسراغ دار یشما راه بهتر -

 یباال انداخت، چنگالش را با حرص در قطعه گوشت یشانه ا بعد

 :فرو برد و ادامه داد

رو انتخاب  یکی یو همسر یمادر ی زهیغر نیب دیبا نبیز -

 نیش کرده! شما که بهتر از من اکنه، مجبوره، قانون مجبور

دو ساعت  یکی نی. از اون گذشته، تا همنیدون یرو م زهایچ

بچشو رها کنه.  نبیخوام ز یمن متهم بودم که چرا م ش،یپ

 یعواطف مادر یپا گذاشتن رو ه؟یباالخره حرف حساب شما چ

 !؟یو تباه کردن جوون یزندگ یگذشتن از لذت ها ای

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir



 
71 

 :دیگرفت پرس یم دهیاو را ند یکه طعنه  یدر حال اوشیس

بچرو به مادر بده، نه؟ حاال اگه  دیکه قانون با نهیمنظورتون ا -

 ه؟یچ فی، اون وقت تکل ،یمادره تو زرد از آب در اومد چ

هم مادر مشکل دار باشه. به هر  دی، شا یحرفتون کامال منطق -

اشه داره و هم به مادر، اما اگه قرار ب اجیحال بچه هم به پدر احت

 یونا یاز اونهارو داشته باشه، بهتره تحت سرپرست یکیفقط 

که به صرف مرد بودن  نیداره. نه ا یشتریب تیباشه که صالح

و  تیمسئول یآدم ب هیبه  بدنبچه رو  ،یلقب پدر دنیکش دکیو 

 !نبرده ییشناسنامه، از پدر بودن بو یانگل جامعه، که جز تو

است با طعنه  یو عصبان یحرص یبود حساب دایکه پ اوشیس

 :دیپرس

 یها یزیبرنامه ر نیسرکار خانم فروزنده، شما تو ا نمیبب -

 یپر کردن چاله  یبرا یبه فکر راه انتونیمدرن و اصولگرا

 ن؟یطور خونواده ها هم بود نیا یها نهیهز

 :جواب داد مهتاب

 یکه جلو ستیمورد اونقدر مهم ن نیا یالبته که بودم، ول -

 عهد یفکر کنه هنوز تو یکه کس نیمگه ا ره،یاصالح رو بگ

که نگران کسب درآمد خانواده  میکن یم یشاه و وزوزک زندگ

 یبه راحت نبیمثل ز یزن سرپرست باشه. به نظر من، کس یها

 ه،یپرانرژچون هم جوونه و  سته،یخودش با یپا یتونه رو یم

 به یکه لطمه ا ینداره و تن به هر کار شرافتمندانه ا یهم ادعائ

تونه  یهمت م یحساب فقط با کم نی. پس با ادهینزنه، م تشیثیح

 .تجمل رو تقبل کنه یساده و ب یزندگ هی ی نهیهز
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 :دیلجوجانه پرس اوشیس

 !؟یسادگ نیبه هم -

 :جواب داد یمهتاب همراه تبسم و

 تیکه نصف جمع نیدارساده تر، نکنه شما قبول ن نمیاز ا -

فقط  تیجمع نیا یکشور ما زن هستن؟ اگه قرار باشه همه 

 یحه فات دیشون باشند که با ونیبخورن و منتظر کسب درآمد آقا

 !مملکت رو خوند نیا

و  انداخت ریکامال برافروخته سرش را به ز یبا صورت اوشیس

سرد و  یتظاهر به خوردن غذا ،یبدون سوال و جواب اضافه ا

خانه  یرا جلو نشیکه ماش یاز دهن افتاده اش کرد و تا هنگام

خود با  نیکرد، به سکوت سرد و سنگ یمهتاب متوقف م ی

شدن  ادهیپ مکه مهتاب عز یسماجت ادامه داد. اما عاقبت زمان

سرد و خشن  یآنکه به طرف او سربگرداند با لحن یکرد، ب

 :گفت

 !خانم فروزنده -

 بله؟ -

 د؟یخواد نظر منو در مورد خودتون بدون یدلتون م -

 .شم یخوشحال م -

ارآمد و ک شنهادیخواد دو تا پ یگفتم، دلتون م یالبته بهتر بود م -

 !د؟یریبپذ ریحق یبنده  نیاز ا دیمف

که از سکوت ممتد و پس از آن، لحن حرف زدن پر  مهتاب

 :جواب داد دیاو مشکوک شده بود با ترد یطعنه 
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 .کنم یگوش م د،یم، بفرمائکن یخواهش م -

 :گفت دیو پر تاک دهیجو یبا کلمات اوشیس

در  ینظر دیاگه شما تجد ستیبنده بد ن ی دهیبه عق نکهیاول ا -

 فیشر یحرفه  یجا یعنی د،یانتخاب شغل تون بفرمائ

 و ادیشما برازنده تر به نظر م یوکالت مجلس برا ،یخبرنگار

رک مشت یزندگ لیبهتره هرگز به فکر ازدواج و تشک نکهیدوم ا

 .دیفتین

روح  یسرد و ب مرخیاش را به ن رهیزده نگاه خ رتیح مهتاب

رنگ شده بود، به  یکه صورتش به شدت ب یاو دوخت در حال

 :دیکوتاه و ناتوان پرس ییزحمت و با صدا

 شمارو بدونم؟ یارزنده  شنهادیپ نیا لیتونم دل یم -

 ؟یدوم ای یدر مورد اول -

 .کنه یم تیکفا دیرو بگ یهمون دوم -

متفاوت با  یبه ظاهر خونسرد اما لحن یبا چهره ا اوشیس

 :اش جواب داد یشگیهم یو کنترل شده  نیمت یصدا

 یروین یخوشبختانه شما دارا ایچون به نظر من، متاسفانه  -

زمان  نیو ظرف کوتاه تر یکه به راحت دیهست یخارق العاده ا

 کیمرد آرام، خونسرد و سر به راه،  هیاز  دیتون یممکن، م

به  جهی. در نتدیزده بساز انیو عص یانسان سرکش، عصب

 نیه همچیعمر با  یهمه  دیکه مجبور باش ستیصالح شما ن

 .دیکن یزندگ یموجود خطرناک

 :ادامه داد یشتریب متیبار با مال نیتکان داد و ا یسر

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir



 
74 

 .کامال در جهت منافع شماست شنهادیپ نیا دیباور کن -

 دغلبه کر رتشیبه منظور او برده بود بر ح یکه تازه پ مهتاب

شد جواب  یم ادهیپ نیکه از ماش یزد و در حال یزور لبخند به

 :داد

 نیدر ا یتونم قول ینم یممنونم. ول تینها یب تونیاز راهنمائ -

 !مورد بدم

 ین سرش را کمآ ی شهیبست و از ش یرا به آرام نیماش در

را فاش  ینجوا گونه، انگار بخواهد راز یداخل برد و با صدائ

 :کند ادامه داد

 هی د،یکه شما به اون اشاره کرد یمطلب نی د،یدون یآخه م -

 یکنه که بفهمه نظر شما تا چه حد م یم کیآدمو تحر ییجورا

منو تا خونه  نکهیتونه صحت داشته باشه! در هر صورت از ا

ود. ب یرینظ یبگم که ناهار دلچسب و ب دیممنونم و با نیرسوند

مثل شما  ینگر ندهیبه خصوص که کنار دوست خوب و آ

 !ازندیجناب آر ،یو خوش ریصرف شد. روزتون به خ

پشت فرمان نشسته  یسنگ یجوان درست مانند مجسمه ا مرد

آرامش وارد خانه  تیبود و از پشت سر، به مهتاب که در نها

 .کرد ینگاه م رهیشد، خ یاش م

 

 :دیآذر را شن یگذاشته بود که صدا اطیمهتاب تازه پا به ح 
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کردم داره  یمنو بگو که فکر م ؟یپر یمعلوم هست کجا م -

ظاهرا قرار داد صلح هم امضا  وفته،یسوم راه م یجنگ جهان

 ! خوش گذشت؟میشده و ما خبر ندار

اگه  ؟یباف یواسه خودت تند تند به هم م یسالم آذر جون، چ -

 !بگم دلت خوشه ها دیبا ازند،یمنظورت آر

و همانطور که هنوز چهره  یکرد به جا رخت زونیرا آو فشیک

 :مقنعه پنهان بود ادامه داد ریاش ز

 .و منکر اومدن سراغم ریمرد هستم، انگار نک نیهر وقت با ا -

 :کرد وباز ادامه داد زانیرا هم آو مقنعه

افتم که  یمدرسه تون م یغویج غیج یمبصرها ادیهم  یگاه -

خودا رو بنده  یگفت یم ادتهی. یکرد یم فیواسم تعر شهیهم

 یدفترشون م یبد رو تو ینبودن و دائم داشتند اسم بچه ها

 کردن؟ یم فیعالم عالمت ضبدر جلو اسماشون رد هینوشتند و 

 یداشت، خودش را انداخت رو ی. مهتاب که دل پردیخند آذر

 :به آن زد و با دهان پر ادامه داد یت، گازبرداش یبیمبل، س

به خودش  ستین یکیمجلس بشم،  لیوک دیگه با یبه من م -

 ی! به نظر من دستش مگهید یگ یم یتو چ یبگه، مرد حساب

 .داشت یبرم نیزم یزنه از رو ینسل هر چ دیرس

نشست، دست مهتاب را  نیزم یکنار مبل رو د،یباز هم خند آذر

 :گفت متیبه دست گرفت و با مال

حالت رو گرفته! خب اگه  یحساب نکهیتو چته مهتاب؟ مثل ا -

ت که نتونس نبیولش کن. واسه ز ،یایباهاش کنار ب یتون ینم
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ه ک لیوک یقحط ؟یدنبالش راه افتاد یبکنه، پس واسه چ یکار

 !ومدهیتو مملکت ن

 !ازند؟یحال منو گرفته. آر یک -

که در دست داشت  یبیبه س یگریباال انداخت، گاز د یا شانه

 :زد و بار با دهان پر ادامه داد

پوست من  ،یدون ی. خودت که مستیهم ن ایطور نینه بابا، ا -

نداره. راستش از کل کل کردن با  یبا پوست کرگدن چندان فرق

ره. از اون گذشته  ی. آدم اصال حوصلش سر نمادیاون خوشم م

عالمه پرونده تو دستشه که جون  هی شهیهم ه،یآدم به درد بخور

تو راهش  امیخب، تا ب ما! ایستیواسه مطالب داغ و ژورنال دهیم

 شیخصوص یموهام رنگ دندونام شده. احتماال تو زندگ ارم،یب

خورده که براش گرون تموم  یضربه ا ای یزن رودست هیاز 

 بیکه زنا موجودات عج ستادهیلنگه پا ا هی نیشده، واسه هم

دودمانشونو به باد داد. به هر حال کار  دیهستند که با یالخلقه ا

 شترشیآخه ب ست،ین جانیاز ه یخال یول ختهکردن با اون س

 .ستین یچیخوده، تو دلش ه یهارت و پورت ب

 :به آذر کرد و گفت ینگاه مهربان بعد

خودمون.  یسر حرفها میو ولش کن، بهتره بر ازندیاصال آر -

 جواب بدم؟ یبه حاج خانوم چ ،یباالخره نگفت نم،یبب

بلند شود که مهتاب شانه اش را  شیخواست از جا یم آذر

 .و مانع از رفتنش شد دیچسب

 زم،یآذر جون، عز ؟یر یم یگفتم که دار یمگه من چ ه؟یچ -

. شهیکه نم نطورینه؟ آخه ا ایجواب مردم رو داد  دیباالخره با
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 ای زنه یوقت بهم تلفن م یهفتس که حاج خانوم وقت و ب هیاالن 

ما  یخواد. مردم که مسخره  یو جواب م رهیگ یسر راهمو م

 !به خدا زشته م،یهست هیاز اون گذشته، همسا ستن،ین

 یشد با تند یدست مهتاب را پس زد و همان طور که بلند م آذر

 :جواب داد

 به؟دونم! اصال بگو نه، خو یمن چه م -

از نظر من  ه؟یپسره چ رادیبگم نه، عب و ا یاِ! آخه واسه چ -

و  یکن یحاال تو چرا مس مس م ه،یهم پسر خوب یلیخ یکه عل

 دیباالخره، دختر با زم،یعز نیا...اعلم! بب ،یاریدر م یباز

خودش، حاال چه بهتر که  یشوهر کنه و بره سر خونه و زندگ

 باشه، هان؟ یآدم حساب هیطرفش هم 

 :زد و به طعنه گفت یپوزخند آذر

خانم بزرگا  نی! خانوم خانوما رو باش، عیجدا؟ خوب شد گفت -

ت چرا خواب یبلد ییاصال تو که الال نم،یکنه! بب یم حتینص

خودت شوهر  یشوهر کنه، واسه چ دیبره؟ اگه دختر با ینم

. میو ما خبر ندار یداد تیجنس رییتغ اینکنه تازگ ؟یکن ینم

پرو پا قرص  ارخواستگ هی یر کار خانوم، هفته اخود س نیهم

 !؟یآورد ریگ فیاون وقت منو ضع ،یکن یو رد م

 :گفت یتکان داد و با مهربان یسر مهتاب

من دست  یاوال که اجازه  ؟یگ یآذر! تو چرا پرت و پال م -

 ...بابامه، دوما

 :و گفت دیحرفش پر انیم آذر
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بگو که  یکیحرفارو واسه  نی! ایآورد ریکدوم بابا؟ هالو گ -

خبر نداشته باشه. تو با اون زبون درازت مار رو، از تو لونش 

بدبخت که دوتا قاره  یبابا فیاون وقت حر رون،یب یکش یم

 یبه حق حرفا ؟یش یاون طرف تر، تو خونه اش نشسته نم

 !دهینشن

آذر خنده اش گرفته بود، لبخند زنان  یکه از ادا اطوارها مهتاب

 :دجواب دا

 هیتونم  یکه من فقط م یدون یآذر خانوم، تو خودت خوب م -

مدت کار سازه،  هیواسه  نیبدم، اما باالخره ا یاونو باز یمدت

دماغم بشه که دمار از روزگارم در  یمو نیبعد از اون همچ

. تازه، من از یکن یکه تو فکر م ستین نجورامی! پس اارهیب

 الیحاال ها خ االخودمو روشن کردمو گفتم که ح فیاولش تکل

حاال بگذرم که هر دفعه خواستگار  ؟یازدواج ندارم، اما تو چ

 م،یکن یو آب و جارو م مید یم ینیریو ش وهیچقدر پول م ادیم

پا  د،یرو هم بکنم که بهر ام ییحساب اون بدبختا دیالاقل با یول

ازدواجه، خوب  آذر، اگه قصدت نیذارن. بب یخونه م نیا یتو

که مثل گربه با دست پس  شهینم نی. ایبش وارداز راهش  دیبا

 یکه اگه شوهر کردن نهی! حرف من ایبکش شیبا پا پ ،یبزن

دست به  یچشه که ه یخوب نیپسر به ا ،یچرا معطل ،یهست

. کرده ریگ ششیدونم تو هم گلوت پ یمن که م ؟یکن یسرش م

و هم آدم  افسیهم خوش ق ،یبه چشم برادر م،یالبته از حق نگذر

 کردم، قیدر مورد اون تحق یمن حساب ،یدی. خودت که دهیبحسا

کردن.  یم فشویهم تو محل کارش، هم تو دانشگاه، همه تعر

 گهیهستن، پس د یو با اصالت بینج یخونوادش هم که آدما

 ه؟یحرف حسابت چ
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 یافتاده به طرف مهتاب برگشت، دستش را به نرم یبا سر آذر

و حلقه کرد و همانطور که صورتش را به صورت او دور ا

 :چسبانده بود جواب داد

 یلیخ یعل ،یگ یدونم درست م ی. مستین زایچ نیدرد من ا -

. دوست دارم ازدواج کنم چون ادیخوبه، منم از اون خوشم م

به دلم  یدرست و حساب یخونواده  هیداشتن  یکه آرزو هیعمر

دست و  رم،یآخر و بگ میخوام تصم یترسم. تا م یمونده، اما م

سرم بزنند که  یراه تو یترسم بعد ها راه و ب یلرزه. م یپام م

 یصاحب و ساالر ،یبود یبچه پرورشگاه هیچاره، تو  یب

 نیو ا یخدا بزرگ شد یاز راه رضا ینطوریو هم ینداشت

ال روز مث هیکه  نهیچماغ بشه تو سرم. وحشتم از ا هیمسئله مثل 

 نی. ایزن معتاد زندون هیبوده و مادرم  یقاچاقچ هیم بفهمم بابا

 میذاره درست تصم یبوده و نم میکابوس زندگ شهیهم زایچ

 !رمیبگ

نرم آذر چرخاند و همراه با  یموها یدستش را البه ال مهتاب

 :و مهربان گفت میمال ینوازش

گم فراموش کن  ینم یگم نه، حت یحرفات درسته. نم یهمه  -

آدما  یبدون که همه  نوی. اما ایو کجا بزرگ شد یبود یکه ک

 یکدومش نم چیکه از ه یا ندهیدارند و در کنارش آ یگذشته ا

...... ؟یو قسمت اعتقاد دار بیتو به نص نمیتونن فرار کنن. بب

 زیکنم همه چ یم کرف یدونم، گاه یدونم، واقعا نم یمن نم

 میونت ینم میکن یهر کار نمیب یم ییوقتا هی یدست خودمونه،ول

 .میمون نوشته شده فرار کن یشونیکه تو پ یزیاز اون چ
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داده بود از  هیاو تک یتازه کرد و سر آذر را که به شانه  ینفس

 .شد رهیو نم دارش خ سیخ یخود جدا کرد و به چشم ها

 ایبرادر  هیکه من مثل  یتو خودت شاهد بود زم،یعز نیبب -

 قیپسر و خونوادش تحق نیدر رابطه با ا ،یپدر وسواس هی یحت

و پرس و جو کردم. با پسره حرف زدم و هزارتا خط و نشون 

اگه داره! اگه خدا بخواد  هیباز هم  نهایا یاما همه  دم،یبراش کش

با خواست خدا  نهتو ینم چکسی. چون هیش یتو خوشبخت م

خدا و به اون  یجا به بعد رو بذار به عهده  نیبجنگه. پس از ا

 .کن آذر توکل کن. توکل

 :اشک آلود زمزمه کرد یبا چشمان آذر

کار کنم،  یحرفات درست باشه، پس تورو چ یفرض که همه  -

 .تونم از تو جدا بشم یتونم تو رو تنها بذارم، نم یمن که نم

مگه من دنبال دوماد سر  ،یکرد الیخ یلوس نشو آذر! چ -

 ،یدور دختر! راستشو بخوا زیحرفارو بر نیگردم! ا یخونه م

نفس راحت بکشم. خودت  هیتونم  یاگه تورو شوهر بدم تازه م

بابام  یدید هویمن کارام حساب و کتاب نداره،  ،یدون یکه م

 یردفکر ک چی. هیبرگرد دیکفش که با هی یدوتا پاهاشو کرد تو

 !شه؟ یم یتو چ فیبعد اون وقت تکل

 :خندان اضافه کرد بعد

س افتادم شوهر کنم! اِ! منم به هو یدید هویفعال تو شوهر کن،  -

از  یتون یباز شده که م دیجد تیسا هی دمیشن ؟یخند یچرا م

نگه، ت هیقاف دمی. اگه دیکن دایشوهر دلخواه تو پ نترنتیا قیطر

گم،  یدم. مثال م یدرخواست م هیزنم و  یم تیبه اون سا یسر
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که حدالمقدور، خوش  میازمندین یو فوت یفقره شوهر فور هیبه 

 باشه، چطوره؟ لیو زن ذل افهیق

! شد یپرت و پال نگ نقدریکارت نکنه مهتاب که ا یخدا بگم چ -

 یو تو مسخره باز میبزن یبار منو تو حرف درست و حساب هی

که آدم به کل فرامش کنه  یکن یم یکار هی شهیهم ؟یاریدر ن

 !بوده یبحث سر چ

 :زد و سرحال و خندان جواب داد یچشمک مهتاب

 شنهادیپ نیغلط نکنم از ا ،یکن یخواد مظلوم نمائ یحاال نم -

و تونم ت یم یاگه بخوا نی. ببومدهیبدت ن ینگ یبگ یآخرم، اِ 

ا! ه یوقت تعارف نکن هیواسه تو هم دنبال شوهر بگردم.  تیسا

ت دق ،یکنم ))لطفا در مورد مسائل مال یالبته واسه تو اضافه م

 یپول و گدا کنار نم یآدم ب باالزم مبذول شود، چون آذر خانم 

از دست مهتاب فروزنده خون  یکاف یبه اندازه  ی. آخه طفلکدیآ

 پول رو نداره(( یطاقت آدم ب گهیدل خورده و د

 :مهتاب گرفت و گفت یاز گونه  یشگونین آذر

 !یزبون باز نقدریخدا نکشدت که ا -

هان؟ پس  ،یندار یکار یابیشوهر  تیکه با سا نهیمنظورت ا -

آقا که دست  یسراغ حاج خانوم خودمون و عل میر یتمومه، م

 یناز م یگفتم، تو ه یم نویبه نقدترن، منم که از اول هم

 !یکرد

لفن را به ت یتمام نشده به سمت تلفن رفت و با لبخند گوش حرفش

 .دست گرفت
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 یو نامزد هیاول یتمام شد. صحبت ها زیماه همه چ کیظرف  

ساده،  یمراسم یبرگزار شد و ط یمیکوچک و صم یدر جمع

و آذر به عقد هم درآمدند. مهتاب، عالوه بر سرو سامان  یعل

آذر را هم به دوش  یکارها تیبار مسئول نب،یز یدادن به زندگ

آذر را  ی تهنداش یو خانواده  لی. او نقش تمام فامدیکش یم

تفاوت باشد و  یتوانست نسبت به او ب یبرعهده داشت، نم

کند. درست بعد از مراسم عقد کنان، به فکر  یلپشتش را خا

کار را هم به  نیسرو صدا ا یآذر افتاد و ب ی هیجهز ی هیته

 اش اضافه کرد یقبل یها تیمسئول

نشسته بود و  انهیپشت را گر،ید یروز هم مثل روزها آن

بعد  قهیکرد که تلفن زنگ زد و چند دق یم هیرا ته یگزارش

 :دیآذر را شن یصدا

 .مهتاب! تلفن -

 ه؟یک -

 .کنم یرو بردار، من قطع م ی. گوشیوسفیحاج خانم  -

 !باشه، برداشتم. سالم حاج خانوم -

 مادر؟ یناز دختر، خوب یماهت، چطور یسالم به رو -

 یبا زحمت ها نیممنون، شما چطور یلیبه مرحمت شما، خ-

 ما؟

! یزن یاز کدوم زحمت حرف م نمیمنم خوبم دخترم. بب -

. حاال راه یزبر و رنگ هست یکاف یاا... خودت به اندازه ماش

 ایکه اون دن یدیدست من م یهم کار ییوقتا هیخدا،  یرضا
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ا نکنه ب ،یپرس یاز ما نم ینباشم. خانوم خانوما، حال یدست خال

 ؟یمن قهر کرد

از  نی! البته حق دارهیچه حرف نیحاج خانوم، ا نیدار اریاخت -

ماهه که دستم بند مراسم  هیبه خدا  یلو ن،یدست من دلخور باش

بزنم خدمت شما و حال  یزنگ هیکه وقت نکردم  نهیآذر جونه، ا

 .دیخودتون ببخش یو احوال بکنم. شما به بزرگ

دونم سرت شلوغ بوده، خوب  ینداره مادر، خودم م یبیع -

. تو هم که ماشاا... ستیها ن یآسون نیدختر شوهر دادن که به ا

اول از همه زنگ زدم به  م،یو هزار سودا. بگذر یسر دار هی

کنم که نتونستم  یبگم و در ضمن عذر خواه کیآذر جون تبر

. هم خودم، مبود ضیسخت مر قتشی. حقامیمراسم عقدش ب یبرا

 ی. ولادیگفتم که اون ب یخودم م یاگه نه الاقل جا اوش،یهم س

، دونم یافتاده بود توخونه، چه م یهم چند روز اوشیمتاسفانه س

وقت  هی. به آذر جونم گفتم، میگرفت یافغان یگفتند آنفوالنزا یم

ت دوس یلیکنم، به خدا خ یخدا نکرده فکر نکنه خواستم کوتاه

 .انگار قسمت نبوده یول ام،یداشتم ب

 :دیپرس یبا مهربان مهتاب

 !انگار صداتون هنوز گرفته ن؟یحاال بهتر شد -

کم  هیخدارو شکر خوب شدم، فقط هنوز صدام  گه،ینه د -

 .کنه یخس خس م نمیگرفته و س

 ازندیاز قول من، از جناب آر ن،یانشاا... که زودتر خوب بش -

م مراس یبرا ومدنتونی. در ضمن راجع به ننیکن یهم احوالپرس

که شما رو  دیبگ یحرفا رو واسه کس نیبگم، ا دیآذر هم با

 .میرادت دارنشناسه، ما که خدمت شما ا
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. گوش کن مهتاب جون، امروز به دو زمینظر لطفته عز -

 ریغ یمنظور باهات تماس گرفتم، اول واسه خاطر آذر جون ول

 هیخوام  یداشتم. در واقع م یکار هیاز اون با خودت هم 

 .ازت بکنم یخواهش

 .نییشما امر بفرما ن،یدار اریاخت -

 یتون یسر م هیه خوام اگ یم قتشیخدا حفظت کنه مادر، حق -

امشب.  نیما، البته هر چه زودتر بهتر، مثال هم یخونه  یایب

 .نمتیبب یحضور دیآخه با

 .چشم یحتما، به رو -

مادر. در ضمن آذر  یبخت بش دی... سفشاایبال، ا یچشمت ب -

 یواسه شام منتظرتون هستم. ول ار،یجونو هم با خودت ب

 !وقت مناسب تر هیپا گشاش باشه واسه  یمهمون

 !که مزاحمته ینطوریآخه ا -

 یو م اوشیبذارم، س نییباال و پا یگیخوام د ینه مادر، مگه م -

 .میدور هم بخور ره،یچلوکباب بگ خیفرستم چهارتا س

 یشم، البته خودم تنها، آخه امشب آذر خونه  یچشم مزاحم م -

 .خواهر شوهرش دعوته

 ؟ینکنه تو هم دعوت داشت ،یوا یا -

مطمئنم کار شما واجبه که  یوااله، دعوت که بودم، ول -

 کنم و یم یعذر خواه د،یخدمتتون. نگران نباش امیب دیخواست

 .رمینم
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باهات دارم.  یکار واجب یدستت درد نکنه، آره راستشو بخوا -

 ؟یخب، آدرس که دار

 هیکردم،  ادهیبار شمارو دم خونتون پ هیبله دارم. قبال  -

 .ادمهی ییزهایچ

 .دیحرفامون طول کش یدیوقت د هی ا،یفقط زودتر ب -

 .کنم یم مویچشم، سع -

 .پس منتظرتم -

را فشرد و پس از چند  ازندیآر یساعت بعد زنگ خانه  دو

بپرسد، در باز شد.  یسوال فونیپشت آ یآنکه کس یلحظه، ب

 اطیدارند.(( وارد ح یریتصو فونیمهتاب در دل گفت: ))حتما آ

 :مه کردلب زمز ریشد و ز

 !کاخه ست،یکه خونه ن نجایا -

شد و در دل  دهینگاهش به سرو لباس خودش کش اریاخت یب

لباس بهتر  هی! کاش یمهمون امیبار مثل آدم ب هی: )) نشد دینال

 ی افهیق نیباشن. ا نجایا بهیچهار نفر غر یدید هویبودم.  دهیپوش

 کنند!(( یکه سنکپ م ندیمنو بب یکارگر

رفت که چشمش افتاد به خانم  یداشت با خودش کلنجار م هنوز

آمده بود. از همانجا  شوازشیعمارت به پ یکه تا جلو یوسفی

 :بلند گفت یاو تکان داد و با صدا یبرا یدست

 .بدقول از آب دراومدم شهیکه مثل هم دیسالم، ببخش -

کوتاه به سرعت باال رفت و صورت مهربان  یدو پله  از

 .دیوسرا ب زبانشیم
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 ،یدونم گرفتار ینداره. م یبیع ،یخوش اومد زم،یسالم عز -

 .تو دخترم ایتو، ب ایب

گزارش هستم که  هی ریدر هر حال شرمنده، چند روزه درگ -

 .ومدمیکردم بعد م یاونو تموم م دیوقتمو گرفته، با یحساب

 گران ی هیو اثاث ناتیخانه شده بودند که توجهش به تزئ وارد

 :زد و گفت یبود که لبخند نیو لوکس خانه جلب شد، ا متیق

 نقدریدونستم که شما هم ا ینم ،یقشنگ یبه به! چه خونه  -

 .نیهست قهیخوش سل

 یلیخ اوشه،یس ی قهی. همش سلزمیعز نهیب یچشمات قشنگ م -

تا  ارمیبرات ب یزیچ هیتا  نیبش ن،ی. بشدهیمق زهایچ نیبه ا

 .یبخور

خوردن و  یمن که واسه  ن،ینه تورو خدا، تعارف نکن -

 نیبگ و نینیمن بش یجا پهلو نیا نیایجا! ب نیا ومدمین ییرایپذ

 درسته؟ هیشده، حتما کار مهم یچ

ته گرف یو با صدا دیکش یدر هم رفت، آه یوسفیخانم  ی افهیق

 :گفت یا

 صبر قهیچند دق یول میبا هم حرف بزن دیآره مهتاب جون، با -

 .میگردم، حاال تا شب وقت دار یکن االن برم

 .کمکتون کنم نیپس اجازه بد -

 هگیکه د یخوام بکنم. دو تا فنجون چا ینم ی! کاریچه کمک -

تو آشپزخونه تنها  ایب یاگه دوست دار یحرفارو نداره، ول نیا

 .باهات مشورت کنم نبیخوام راجع به ز ی. راستش مینمون
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را  شیپالتو یداد و همانطور که دکمه ها هیتک نتیبه کاب مهتاب

 :دیکرد متعجب پرس یباز م

 ! پس موضوع مربوط به اونه، آره؟نب؟یز -

 :تکان داد و گفت یسر یوسفی خانم

 .طوره نیمتاسفانه هم -

 یرا بلند م ینیداشت س ،ینیس یرا گذاشت تو یچا یها فنجان

 .کرد که مهتاب دستش را گرفت

 .نمجا خوبه حاج خا نیهم -

آشپزخانه نشست، زل زد به چشم  یها یاز صندل یکی یرو

 :دیو نگران پرس یوسفیخانم  یها

 شده؟ یباز چ -

 دایاونو پ ی. متاسفانه باز شوهره جاستین یراستش خبر خوب -

زنم  یکنه! حدس م یم دایپ نارویا یدونم چطور یکرده، نم

 بار هیکرده که اگه  دشیبراشون جاسوس گذاشته، بعد هم تهد

 و رهیگ یبدون خبر به اون، جابه جا بشه، بچه رو ازش م گهید

 .ندشیذاره بب ینم گهید

 :دیداد و نال هیاش را به دستش تک یشانیپ مهتاب

کردم  یکنه. فکر م یم داشونیپ یچطور یعنیآخه از کجا،  -

 !کردم یانگار اشتباه م یحرفا باشه، ول نیپپه تر از ا

 :دیچیشپزخانه پدر آ اوشیس یوقت صدا همان

 .محترم یعرض ادب خدمت خانما -
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 :ادامه داد یشخندیبا ن و

تو آشپزخونه از مهموناتون  یتازگ ن،یکرد شرفتیمادر جون پ -

 !دیکن یم ییرایپذ

 یب یوسفیشد و سالم کرد، اما خانم  زیخ مین شیاز جا مهتاب

 :تکان بخورد، جواب سالم او را داد و گفت شیآنکه از جا

و  بنیز نم،ی. ببمینیبش نجایمهتاب جون خودش دوست داشته ا -

 !؟یآورد

ره نشسته. بهت ییرایاالن هم تو پذ ه،یسرکار عل شیطبق فرما -

 .نکنه یبیکه غر رونیب نیایشما هم ب

به صوت  میو راست و مستق دیپر شیبه سرعت از جا مهتاب

 :دیشد و هراسان پرس رهیخ اوشیس

 باز کتک خورده؟ -

 :جواب داد دیدر هم رفت و با ترد اوشیس چهره

 نهیاز من خجالت بکشه، ا دیدونم، فکر کردم شا یدرست نم -

 ینیبب نی. بهتره خودتون بردمینپرس یزیمورد چ نیکه در ا

 .دمینفهم یزیاوضاش چطوره، من که چ

 :رو به مادرش گفت اوشیتند از کنار او گذشت و س مهتاب

 .ارمیم یمن چا ن،یشما هم بر -

 نشست. نیزم یاو رو یو کنار پا دیجلو دو نبیز دیبا د مهتاب

زن جوان در چادر کهنه و رنگ و رو رفته اش مچاله شده و 

 :دیپرس یمبل نشسته بود. مهتاب با دلسوز یلبه  یمعذب، رو
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 ؟یکن یم هیچرا گر ،یوا زم؟یشده عز یجون، باز چ نبیز -

. بدش به من یانداخت هیطفل معصوم رو هم گر نینگاه کن ا

 .نمیبب

حرف بچه را از آغوش زن جوان جدا کرد و محکم به  نیا با

 ی هیخبر از گر نب،یز فینح یبغل گرفت. لرزش شانه ها

خود و  تیصدا بر مظلوم یاو داشت که آرام و ب ی بانهیغر

دختر  نب،یز یسر داده بود. به جا هیگناهش مو یکودک ب

راه انداخته بود که صدا به صدا  یو فغان ونیکوچکش چنان ش

اش فشرده بود،  نهی. مهتاب همانطور که بچه را به سدیرس ینم

 متیزد و با مال یشد، به پشت او م یپا و آن پا م نیتند تند ا

 یهم با لحن مادرانه ا یوسفیکرد. خانم  یگوش او نجوا م ریز

 :را به باد مالمت گرفته بود نبیز

شده زن، مگه  یراه انداخته! چ یآهچه اشک و نیبب ،یوا یا -

! !سی. هیانداخت هیبچه ات رو هم گر نیبب ده؟یبه آخر رس ایدن

 هشیکار م یچ نمینکن تا بب هیآروم باش مادر، گر گه،یبسه د

 .برات کرد

 یفیضع یبا صدا نبیز ی دهیبر دهیتمام نشده کلمات بر حرفش

 :دیبه گوششان رس

کارد به استخونم  گهیکار کنم خانم جان! د ینکنم، چ هیگر -

 یم یبچه آروم نگرفته، هر کار نیتا حاال ا شبی. از ددهیرس

 خوره؟ ینم ریکنم ش

 ،یخوره، حتما از ترس قهره کرد یخوب معلومه که نم -

 زبون یقهره نخوره. طفل ریتلخ شده. همون بهتر که ش رتیش

 اهت هست؟همر شهیکنه، ش یم هیگر یکه نداره، از گرسنگ
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 .بله خانم جان -

 یو رو کرد وبا دست ریاش را ز یدست فیچادر، ک ریز از

را از دست  شهیش ،یوسفیرا در آورد. خانم  ریش شهیلرزان، ش

 :او گرفت و صدا زد

 .اریدرست کن، ب شهیش نیقنداغ تو ا کمیمادر،  ای! باوشیس -

 :دیگرد، پرس یبا چشمان اوشیس

 درست کنم؟ یمن؟ قنداغ! چطور -

 :فشرد گفت یم نهیکه بچه را به س یدر حال مهتاب

 .نیکار کن یگم چ یمن بهتون م -

مهتاب عمل کرد و باالخره طبق  حاتیبا دقت به توض اوشیس

 یکرد که صدا یآب سرد خنک م ریرا ز شهیمهتاب ش یگفته 

 :دیمهتاب را شن

 !هنجرش پاره شد یطفلک دیتو رو خدا عجله کن -

 :دیلب غر ریز اوشیس

 !نطوریگوش ما هم هم -

 ن؟یگفت ی. چدیببخش -

 .گفتم چشم، اطاعت ،یچیه -

 :بعد گفت قهیدق چند

 . خوبه؟ستیداغ ن گهیفکر کنم د -

 .ممنون -
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و آن را به دهان بچه که  دیرا به سرعت قاپ شهیش مهتاب

 :لب زمزمه کرد ریگرفته بود، چپاند و ز شیصدا

 .بخور زم،یر عزگناه، بخو یب ی! کوچولوسیه -

 :حلقه زده بود ادامه داد شیکه اشک در چشم ها یدر حال و

 !طفل معصوم چقدر گرسنه بود ،یآخ -

 می. اوه، اوه نمیخالص شد ونشیخدارو شکر، ما هم از شر ش -

فه وق یساعته ب میراه انداخته بود، ن ییوجب بچه، چه سرو صدا

 .کنه یداره ونگ ونگ م

از اشکش را بلند کرد و با شماتت به  نیسنگ یمژه ها مهتاب،

 :شد و گفت رهیخ اوشیس

 نیا یاگه شما جا ن؟یحرفا بزن نیآد ا ی! دلتون مازندیآر یآقا -

که االن عربده هاتون گوش فلک رو کر کرده بود.  نیبچه بود

 .ستیجون تو تنش ن یاز گرسنگ نوایب

 .رفت رونیرا گفت و با قهر از آشپزخانه ب نیا

 :لب اعتراض کرد ریخاراند و ز یش را کمصورت اوشیس

 !گفتم؟ یمگه من چ -

 :بار آهسته تر از قبل زمزمه کرد نیا و

 !داره، انگار تو چشاش سگ بستن یمروت چه نگاه یب -

اراده پشت سر مهتاب  یبعد، ب یو لحظه ا دیبه سرش کش یدست

 .از آشپزخانه خارج شد
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 :ود گفترا آرام کرده ب نبیکه تازه ز یوسفیخانم  

نگاه کن  ناهایا ؟یدیترس یخود یب یدیبفرما خانوم، د -

هوار هوار  یطور نیا یزنه، از گرسنگ یداره مک م یچطور

 یب یبره  هی نیبشه، ع ریراه انداخته بود. االن که شکمش س

 .خوابه یزبون راحت و آروم م

را در دهان بچه نگه  شهیروبه مهتاب که همانطور سر و پا ش و

 :داشته بود گفت

د بو یکنه، اونطور ینم هیگر ینطوریبچه اگه سالم نباشه، ا -

 ...داشت. آخه یدلواپس

 :و گفت دیبه مهتاب افتاد و حرفش را بر چشمش

 ن،یبش ده؟یرنگت پر نقدریدختر جون، تو چته، چرا ا یه -

 !شده تیم نی... نگاش کن! رنگش عنم؟یرو مبل بب نیبش

ره،  یم سهیر هیبچه داره از گر دمیحاج خانم، د دیببخش -

 ...تو بغلم هوی دمیترس

حرفاست. تازه،  نیجون سخت تر از ا زادینترس مادر! آدم -

 .گفتن دخترها سخت جون تر از پسران یتر ها م یمیقد

 :اضافه کرد نیغمگ و

 .دمیشن ینطوریخوب ا یهر چند من قبول ندارم، ول -

 یم یکه سع ینشست و در حال شیلب ها یتلخ رو یتبسم بعد

 :گفت نبیکرد لحن حرف زدنش عوض نشود، روبه ز

 چقدر دخترتو دوست دارم؟ یدون یجون م نبیز یراست -
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لب  ریدخترک را نوازش داد و غرق فکر ز یدست گونه  با

 :زمزمه کرد

. نهیریاسمش هم مثل خودش ش ،یقند یکوچولو میمر م،یمر -

 .دیعروسک خواب هی نیشده، ع ریتا شکمش س د،ینگاش کن

 :نجوا کرد یهم گذاشت و همراه آه یرا رو شیپلک ها بعد

 .... هر جا هست در پناه خدا باشهشاایخداحفظش کنه، ا -

 :گفت نیو شرمگ ریسر به ز نبیز

 یخبر شما و صدقه سر یخانم جون. از دعا زتونهیکن -

 .شماهاست که تا امروز جون سالم به در برده

باشه اگه زنده است به  ادتی یجون، ول نبیز یسالمت باش -

 ده،یکه اون باالست! خب، حاال که بچه آروم خواب هیخواست اون

 ایب اوشیبچه ها، س نیای. بمیراحت حرفامونو بزن میتون یم

 .جلوتر ایب کمیمهتاب  ن،یبش

 :با خجالت گفت نبیز

 .دیبه من خانم مهتاب خسته شد نیبچه رو بد -

بشه، تو راحت باش. اول  داریب میترسم جا به جا کن ینه نه، م -

 .بعد حرف بزن ،یریبذار تو دهنت جون بگ یزیچ هی

 ییرایتازه به صرافت افتاد که قرار بود از آن ها پذ اوشیس و

 .کند

 .ارمیب ییآخ آخ، حواس منو باش، مثال قرار بود چا -
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 نبیز یبعد همه دور هم نشسته و با دقت به حرف ها قهیدق چند

 نیگفت و مدام از ا یم یزیگوش سپرده بودند. او هر لحظه چ

 یکه دم به دم بغض خفه ا یدر حال د،یپر یشاخه به آن شاخه م

اش  نهیو درد ناک از س نیسنگ یآه ایشکست  یم شیدر گلو

 .داد یم رونیب

! دمیند یمرد مردونگ نیحاال از ا بگم! من که تا یواال چ -

از دستش خالص  گهیکردم د یکرده، فکر م اهیمارو س یزندگ

 .شد دایاما باز هم ناغافل سرو کله اش پ م،یشد

 :ادامه داد یلرزان یو با صدا دیکش یآه

اما هنوز  رون،یاز ظهر چادرمو سر کردم برم ب شیپ روزید -

 یطور نم،یخورد تخته س یزیچ هیبود  دهیپام به کوچه نرس

بود بچه ام از  کیپرت شدم عقب که محکم خوردم تودر. نزد

 نیم. همبخر شهیکه براش ش رونیخواستم برم ب ی. موفتهیدستم ب

 یگرسنه م شهیهم یکم شده. طفل ریگم. آخه ش یرو م شهیش

. کنم ریشکمشو س نیریش یمونه. گفتم بلکه با قنداغ و چا

مدت خبر  نیکارو بارمون تو ا ی شرف از همه یب ی کهیمرت

 یآدم کله گنده  یسر هیدونم  ینم التیداشت. بهم گفت: ))به خ

باال شهر خوابوندنت؟  مارستانیخر پول هواتو دارن و بردنت ب

دنبالتم.  هیکنم. من مثل سا یم داتیپ یبد بخت، تو هر جا بر

!(( مثل یاز دستم در بر یراحت نیذارم به هم یم یفکر کرد

چاک و دهن بود. چشماشو خون گرفته بود. از ترس  یب شهیهم

به تته پته افتاده بودم. برگشتم تو خونه و همونجا در در ولو شدم 

آخه دست و پام  وفته،یبچه از دستم ب دمیترس ی. منیو زم

 دیگفت با یانگار فنر سوار شده بودم. م د،یلرز یم یبدجور

 سهیشمارو سر ک ستمیحاضر ن دید یکنم، وقت یباهاش همدست
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 یم یبا من لجباز اره،ی: ))پتدیکش ادیشد و فر یکنم عصبان

دم!(( اوندر محکم با پشت دست کوبوند تو  ینشونت م ؟یکن

 ...صورتم که

زد و صورتش را برگرداند به  هیگر ریساکت شد، ز کدفعهی

 یطرف آن ها. گونه اش را نشان داد. کبود شده بود، گوشه 

صورتش را با  یکبود زانیلبش را شکافته بود. بعد اشک ر

 :اش پوشاند و ادامه داد یروسر یکناره 

کنم،  یم داتیپ ،یبش میگفت: ))اگه تو سوراخ موش قا یم -

ه ک ادتی ؟یبابات آورد یبچه رو از خونه  نیا ینکنه فکر کرد

توله سگ، بچه منه، هان؟(( گفتم: ))اگه بچه تو پس  نینرفته ا

آخه  ؟یبه مرگش شد یچطور راض ،ید یرو نم شیرا خرجچ

خوب نبودن که هرداتامون  یآدما نیانصاف، اگه اون دفعه ا یب

 دهیدر یو با چشما دیکر کر خند هوی.(( میهفتا کفن پوسونده بود

 یکمتر، فکر کرد تیخاص یگفت: )) به جهنم! دوتا مفت خور ب

 یه من نجوشه، مکه واس یگیگزه؟ د یاز مردن شما دوتا ککم م

 نیخوام سر سگ توش بجوشه. حاال هم گوشاتو خوب باز کن بب

خودم راهشو نشونت  ،یکن هیواسه من پول ته دی! باگمیم یچ

که  یتیروشن کرد و چوب کرب گارشویدم.(( همون وقت س یم

چنان  میتازه خاموش کرده بود رو گذاشت کنار گردن بچم. مر

 دیشک یم غیبند ج هیزده بود. طفلکم  ششیزد، انگار مار ن یغیج

 یبلند م یناموس وحش ی. به جاش اون بختیر یو اشک م

 !ها وونهید نیدرست ع د،یخند

مبل به  یو آهسته از رو دیکش یساکت شد، آه یلحظه ا نبیز

و  دیزانو خودش را به طرف مهتاب کش یسر خورد، رو نیزم
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رفته بود  گردن دخترک را که در آغوش مهتاب به خواب ریز

 :دینشان داد و نال

 !سر دخترکم آورده؟ ییچه بال نینیب یم -

 :دیلب نجوا کنان نال ریرا گذاشت و ز هیگر یبلند بنا یبا صدا و

 !خبر یبشه نامرد از خدا ب یدستت ساطور یاله -

 یچاره کالفه و ب یزن ب یکه از حرف ها و ناله ها اوشیس

 نیا یکم فیاز آنها دور شد، بالتکل یطاقت شده بود، به بهانه ا

مبل ولو شد. مهتاب هم با نگاهش  یپا و آن پا شد و دوباره رو

گردن دخترک ماتش برده بود،  یسوختگ یغرق اشک، به جا

لند ب نیرا از زم وبه کمک دخترک شتافت تا ا یوسفیاما خانوم 

 .کند

 یچاره  ،یزار هیسر جات. فعال گر نیپاشو دختر، پاشو بش -

ه فرار ش ینم رینکن. درسته از قسمت و تقد هی. گرستیکار تو ن

بلکه  میکن یبرات م ادیاز دستمون بر ب یکرد، اما ما هر کار

س ک چیمادر، ه یدون ی. میداشته باش یراحت تر یزندگ یبتون

 یناخوش م ،یخوش وجآره. گاهش تو ا یاز کار خدا سر در نم

خواد  ی! نمیو شاد یخوش زیها لبر یهم تو ناخوش یگاه ،یش

 یباور نکن دیشو شکر، شا یکاراش نشون داشته باشه. بزرگ

که کمرمو  یهستم، درد بزرگ دهیاگه برات بگم منم درد کش

 .نابود کرد مویشکست و زندگ

 :ادامه داد یشکسته ا یو با صدا دیکش یآه

داشتم که عاشقش  یتپل مپل و مامان یدختر کوچولو هیمنم  -

 و دیبود. موهاش رنگ طال بود و پوستش سف میبودم، اسمش مر
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که نگو. نه ساله اش  طونیزبون و ش نیریاونقدر ش ،یمهتاب

گرفت و ظرف چند  تیمننژ هویکرده بودم. نه سااااال! اما 

شب و  یزار هیاز شدت گر گهیچشمام مرد. د یساعت جلو

شده بود.  اهیبه چشمم س نی. آسمون و زمدمیفهم یروزمو نم

 یبدتر یروزها نکهیداغ خم شد. غافل از ا نیبار ا ریکمرم ز

مرگ  یکه شوهرم از غصه  دیهم منتظرمه. آره، شش ماه نکش

شد و مرد. سه سال  ریگ نیو حال زار من سکته کرد و زم میمر

 یبچه، ترو خشکش م هی نیکردم، ع یآزگار ازش پرستار

 و سرم بود ی هیبود بازم سا ینداشتم، آخه هر چ یتیکردم. شکا

 یاز خونواده  گهیگاهم، اما خدا اونو هم ازم گرفت. د هیتک

عالم غم و غصه.  هیبا  اوش،یچهنفرمون من مونده بودم و س

 هیقفس بود.  هیقشنگ و بزرگ به چشمم مثل  یخونه  نیا گهید

زدم  یدانشگاه، از خونه م رفت یکه م اوشی! سییقفس طال

رفتم بهشت زهرا. اونقدر با آب و گالب  یم میو مستق رونیب

افتاد. بعد هم شمع  یشستم که دستم از کار م یسنگ قبر م

خوندم  یسرشون قرآن و دعا م یکردم تا غروب باال یروشن م

 یجا یمقصدم عوض شد. گاه واشی واشیزدم.  یو زار م

از  گهیبار د هیآوردم.  یم رسر د زکیقبرستون از کهر

زدم.  یسر م هیریخ یهم به انجمن ها روزا یبعض ،یستیبهز

کردم. هنوز که هنوزه صبح ها تا چشممو  یم یزندگ دیخوب با

 شب وقت یافتم ول یتو و راه م دیبه ام ایگم خدا یکنم م یباز م

کنم. خودش  یم ازیخودم راز و ن یبا خدا میخواب، تو تنهائ

 شیخواد برم پ یطاقتم تموم شده. دلم م گهیکه د هدون یخوب م

 هگیکنم که د یشوهرم. هر شب به درگاه خدا ناله م شیپ مم،یمر

 راتیاز سر تقص ای. خدانمیخواد طلوع صبح فردا رو بب یدلم نم

من هنوز که هنوزه هر روز دارم  یمن بگذر و منو ببر، ول
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کنه  یم عهر روز طلو دی. آخه خورشنمیب یو م دیطلوع خورش

 !میچه نخواه میچه ما بخواه

 نوایزن ب یدر سکوت به حرف ها نبیو ز وشایس مهتاب،

 یجز صدا گریکه د یزدند. تا وقت یکردند و دم نم یگوش م

. چند لحظه بعد دندینشن یزیاو چ یدردمندانه  ی هیهق هقه گر

 .خودش را به مادرش رساند اوشیس

خوره ها، تو  یباز حالتون به هم م ن،یمادر جون دست بردار -

 !دیرو خدا به خودتون رحم کن

ملتمسانه به مهتاب نگاه کرد. مهتاب بچه به بغل به طرف آن  و

 .ها رفت

 !نبیکنم، به خاطر ز یحاج خانم، خواهش م -

 .شد یچ دمینفهم هوی د،یشم! ببخش یچشم. ساکت م -

 :تلخ گفت یرا پاک کرد و با تبسم شیپشت دست اشک ها با

 .یمهتاب جون، بچه رو بده به من، خسته شد -

خودش دخترک را در  میمر ادیخواهد به  یکه او م دیفهم مهتاب

 :بچه را در آغوش او گذاشت و گفت یمعطل ی. بردیآغوش بگ

و زود  رونیرم ب یسر م هیمن  د،یزن یتا شما با هم حرف م -

 یوطق هیبد نباشه  نب،یز تیوضع نیگردم. به نظرم با ا یبر م

 .رمیخشک بگ ریش

 .بهتره نطوریا د،یبمون نبیمادر و ز شیرم. شما پ یمن م -
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صدا به او فهماند که حضورش در خانه  یب یبا اشاره ا اوشیس

 .رفتیچون و چرا پذ یتر است و مهتاب ب یضرور

خشک رو از داروخونه  ریکنه. فقط لطفا ش ینم یباشه، فرق -

 شهی. در ضمن اگه مدیمصرفش هم دقت کن خی. به تاردیکن هیته

 .هطاقت بش یب یبشه و از گرسنگ داریترسم ب یم د،یعجله کن

 .کنم زود برگردم یم یباشه، سع -

 :سرش را جلو آورد و کنار گوش مهتاب زمزمه کرد بعد

شده،  کیتحر یلطفا حواست به مادرم باشه، امشب بدجور -

 .ترسم حالش بد بشه یم

 .راحت باشه، حواسم هست التونیخ -

 یدان قوطبا دست پر برگشت و شاد و خن اوشیربع بعد س کی

 :را نشان داد ریش

خانوم که بخوره  میپرس چلوکباب، مخصوصا مر هیهمه  نیا -

 .و پهلوونه بشه

 :و مادرش گفت دندیحرفش خند نیاز ا همه

. تازه یکه به موقع اومد ایبده. ب رتیدستت درد نکنه. خدا خ -

 .دمیکش یخواستم بگم که چه نقشه ا یم

 :منتظر هر سه آن ها انداخت و ادامه داد یبه چهره  ینگاه

من مخالفت  یخونوادش، ول شیخواست بره شمال پ یم نبیز -

کنه. از  یم داشیراحت پ یلیکردم، چون مطمئنم که شوهرش خ
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خونوادش احتمال هر  یدونه که با وضع مال یخودشم م یطرف

 !ممکنه ریاز طرف اونا غ ینوع کمک

 :دیپرس مهتاب

 یبزرگ نیتو شهر به ا یعنیشه که بره شمال؟ جا چ نیمگه هم -

 !هیجا قحط

. به نظر من واسه ستیتو تهران صالح ن نبیموندن ز گهید -

 رد مارو یفور میجاسوس گذاشته. اگه هم گم و گورش کن نبیز

چند  دیبا نبیگم ز یکنه. من م یم داشیو دوباره پ رهیگ یم

 دیبراش دارم که با یشنهادیپ هیاز تهران دور بشه. منم  یوقت

 .هینظر خودش چ نمیبب

 :ادامه داد نبیرو به ز و

دست و پا کنم و سر  یکرمان برات کار یتونم تو یمن م -

 یخوا یم ه،ی. نظرت چیبرس تیکه راحت به زندگ یپناه

 بیغر یجا هیتک و تنها  یبتون یکن یفکر م ،یامتحان کن

 ؟یاریدووم ب

 :دیمهتاب متعجب پرس نبیز یجا به

 میبهش سر بزن میتون یدوره، ما نم یلیکرمان؟! اما اون جا خ -

 .میو هواش و داشته باش

دور  یهر چ ه،یمناسب یگم جا یدونم دخترم، چون دوره م یم -

ده که اون کجاست، تا  یقد نم یعقل کس ینطوریتر بهتر! ا

 شیبعدش هم خدابزرگه. ما اون طرفا دوست و آشنا و قوم و خو

 هیدارم که سرپرست  یخود کرمان دوست ی. تومیدار ادیز

هم  سابح نیکار جور کنه. با ا نبیز یواسه  رخوارگاهیش
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ره سر کار،  یم یشو بگذرونه هم وقت یداره که زندگ یدرآمد

زنم  یمدت، خودمم بهش سر م نیشه. تو ا یاز بچه اش جدا نم

به هر حال  مید یشو سرو سامون م یزندگ گهیو با کمک همد

شه، بند ب یدستش به کار نبیداره، اگه ز ندهیکوچولومون آ میمر

 ه؟ینظرتون چ الهر دو تاشون خوبه. حا ندهیآ یبرا

و منتظر ماند.  نبیصورت ز یرو دیشد و نگاهش لغز ساکت

 :گفت یفیضع یانداخت و با صدا نیسرش را پائ نبیز

زهرا! من که دستم  یتونم بگم اجرتون با فاطمه  یفقط م -

شمارو بدم. اگه بدونم از  یتونم جواب محبت ها یو نمکوتاهه 

تنها  یغار و تنها هیشم، حاضرم برم تو  یشر ان مرد خالص م

معرفت به ما  یکه دست اون ب ییکنم. جا یبا دخترم زندگ

 .ما بهشته ینرسه، واسه 

 :شد رهیتکان داد و به پسرش خ یسر یوسفی خانم

 اوش؟یس یگ یم یتو چ -

گانه اش را در مشت گرفت، چند لحظه غرق فکر  اوشیس

 :گفت دیساکت ماند و بعد با ترد

خانم داره، به هر  نبیبه خود ز یبستگ یول ستین یفکر بد -

 .حال ممکنه بهش سخت بگذره

مدت اون جا  هیم و  یهم خودم باهاش م نیهم یدرسته. برا -

 یندید هیهم،  شایکه از قوم و خو هیمونم. اتفاقا فرصت خوب یم

تونه اون جا بمونه  یفهمه که م یهم م نبیمدت ز نیبکنم. تو ا

 میگرد یاگه نه، با هم بر م ،یچینه. اگه خواست بمونه که ه ای

 .میکن یم اشبر گهیفکر د هیتهران. اون وقت 
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 :نگاهش را به صورت مهتاب دوخت بعد

 ه؟یمهتاب جون، نظرت چ یگ یم یتو چ -

 :مردد جواب داد مهتاب

بگم حاج خانم! حرفاتون که درست و حساب شده است...  یچ -

کوچولو از ما  میو مر نبیز دهیدلم رضا نم ییجورا هیاما... 

 ...یعنیجدا بشن، 

 :کرد و ادامه داد یتبسم

شما  یشه، ول یکه دلم براشون تنگ م نهیواسه خاطر ا دیشا -

مادر و دختر،  نیصالح ا دیکن ی. اگه فکر مدیبزرگتر ما هست

از  یهر کمک لیندارم و با کمال م یمهاجرته، من حرف نیدر ا

 .دم یانجام م ادیدستم برب

 یفردا قبل از طلوع آفتاب حرکت م نبیپس تمومه. من و ز -

 .خواهد یخدا چه م نمیتا بب میکن

 :دیوحشت زده پرس نبیز

 ...و نهیاگه منو بب ؟یاگه منصور باز هم بفهمه چ -

نم، فکر اونجاشم کردم. ما با کمک مهتاب سرشو به نترس جو -

ا. ج نیا میکه تو رو آورد دهی. احتماال تا حاال فهممیکوب یطاق م

رو گذاشته زاغ  یکیاالن هم  نیاگه حساب درست باشه، هم

. گول زدن یکن یکار م یتو چ نهیتو رو چوب بزنه، بب اهیس

 .ستین یاون کار سخت

 :و به طعنه گفت دیخند اوشیس
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 یمدت حساب نیتو ا نکهینه بابا! خوشم اومد مادر جون، مثل ا -

 هان؟ ن،یو رو کرد ریمن و ز یپرونده ها

 میفعال بر ر،یپسر! مادر تو دست کم نگ یکرد الیخ یپس چ -

 .تو سرمه یسراغ شام تا بعد براتون بگم چه نقشه ا

 رونیه بخان اطیرا از ح نیماش اوشیدو ساعت بعد، س یکی 

 با فونیو پشت آ ستادیدر خانه ا یشد و جلو ادهیبرد. بعد پ

 :گفت ینسبتا رسائ یصدا

ردم گرم ک نویماش ارن،یب فیخانم تشر نبیز نیخانم جون، بگ -

 .که بچه سرما نخوره

را بر سر کرده بود و  نبیبعد مهتاب که چادر ز قهیدق چند

 اطیچسبانده بود، از در ح نهیآن به س ریرا ز یعروسک بزرگ

اشد نب دایرا گرفته بود که چهره اش پ شیآمد. با دقت رو رونیب

 یعروسک، کودک یبه جا ییکرد که گو یوانمود م یو جور

را باز  نیماش بدر عق ییو کم رو اطیرا در آغوش دارد. با احت

شد که  یمرد یمتوجه  اوشیکرد و سوار شد. موقع حرکت، س

و به سرعت  دیپر رونیسر کوچه ب یومتلفن عم وسکیاز ک

 یاو ب دنیشد. با د ابانیکنار خ یسوار وانت بار پارک شده 

 یاصل ابانیرا به خ نیآنکه به عقب برگردد، همانطور که ماش

 :کرد گفت یم تیهدا

 یلیکنه. خ یم بمونیاز جاسوس آقا منصور، تعق نمیبفرما، ا -

شه. ظاهرا مادر درسته،  یم یسیجالبه! داستان کم کم داره پل

 !جاسوس گذاشته نبیواسه ز

که نگاهش به  یدستش را از چادر برداشت و در حال مهتاب

 :روح عروسک دوخته شده بود گفت یصورت ب
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 نیا نکهیکردم، چطور ممکنه؟!... مگه ا یاصال فکرشو نم -

سوء  الیو خ دهیباشه که نشون م یزیآدم، خطرناکتر از چ

 .میخبر یتو سرشه که ما از اون ب نبیاز ز یبزرگ یاستفاده ها

 هیتر از  یمشکوک شدم. احتماال ماجرا جد هیقض نیمنم به ا -

 .هیخانوادگ یساده  یریمشکل و درگ

 یلبه صند نهیکرد و از آ یتبسم نیماش یفضا یکیدر تار بعد

 :گفت یانداخت و با لحن شوخ یعقب نگاه

 به شما گفته یو شوهرش گذشته، تا حاال کس نبیز یاز ماجرا -

 !نیکن یم دایپ یکیفتوژن ی افهیچه ق لیشکل و شما نیبا ا

 :جواب داد یبا خونسرد مهتاب

 نینگفته اما اگه شما ا یزیمورد چ نیدر ا ینه! قبال کس -

ل شامل حا شهینظر لطفتونه که البته هم د،یکن یفکر م یطور

 .من شده

ن انداخت تا مطمئ نهینگاهش به آ نباریو ا دیخند یلب ریز اوشیس

 تیهستند. وانت بار، همچنان با رعا بیشود هنوز مورد تعق

 یبا نگران اوشیس یبار صدا نیآمد. ا یفاصله به دنبال آنها م

 .همراه بود

 یعنی م؟یخالص کن تیوضع نیشمارو از ا یحاال چطور -

 رون؟یب نیایچطور از اون خونه م

 :دیخند مهتاب

 .با پاهام یعنیکه رفتم تو،  یهمونجور -
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از  رون؟یب نیایب لچریدست شما درد نکنه، مگه قرار بود با و -

که جلب توجه  رونیب یایب یگذشته، موندم چه جور یشوخ

 !نکنه

 .میمن و مادرتون فکرشو کرد د،ینگران نباش -

رفته بود با چه باند  ادمیمنو بگو چقدر از مرحله پرتم،  -

 .کنم یم یدارم همکار یخطرناک

شما راه  ست،یطور موارد کار ساز ن نیقانون تو ا یوقت -

 ن؟یسراغ دار نیبهتر

 واقعا فکر نم،یاول! بب یسر خونه  میبه...، باز که برگشت -

ه اگ نیکن یباور م شن؟یخانم ها مورد ظلم واقع م شهیهم نیکرد

ن. بدبخت یهاشون مردا یچندتا پرونده دارم که شاک یبگم هفته ا

که به خاطر  ونهیپرونده ها مربوط به آقا نیچندتا از ا نیدون یم

 یافتادن گوشه  ایشدن  اقطس یکالن، از هست یها هیمهر

 ؟یهلفدون

 :باال انداخت یشانه ا مهتاب

اما تا  ،یرانیا یخاطر خونواده ها نانیشده سوپاپ اطم هیمهر -

قد ع یتو یزیچ تا دیدون یچرا؟ شما که بهتر م نیحاال فکر کرد

 .شه ینشه جزو حقوق خانم ها محسوب نم دینامه ها ق

. خانم محترم، من دارم نیاریبابا! شما هم که ماشاا... کم نم یا -

شه  یکه از اون م ییکمر شکن و سوء استفاده ها یها هیاز مهر

 ن؟یکش یم شیشروط ضمن عقد رو پ یزنم، شما پا یحرف م

 :زد و گفت یپوزخند مهتاب
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. قانون رو من ننوشتم، ازندیته چاهه جناب آر شهیچاه کن هم -

شما  ای. قانون رو سهینو یمادر من هم ننوشته، دختر من هم نم

پسرتون خواهد نوشت و  ایپدرتون نوشته بوده و  ای دیسینو یم

 یفقط به درد همون مردها م سندیرو که مردها بنو یقانون

 یحق و حقوق انسان ومتم یجا هیشده که مهر یطور نیخوره. ا

 دایپ ینجوم یرقم ها جهیشه و در نت یزن به کار گرفته م کی

 !کرده

 :به طعنه گفت اوشیس

خطر ساقط شدن از  دیبا ونیآقا ایکه  نهیآهان! پس منظور ا -

دفتر حق و حقوق به زن  هی ایشونو به جون بخرند  ملکیتمام ما

هاشون بدن که مثل چماق، تو سرشون بخوره، بله؟ باشه، فعال 

الحساب  یبعد، عل یبحث باشه برا ی هیبق م،یرس یم میدار

 ون؟ریب نیبرگرد ونهخ نیاز ا نیخوا یم یچه طور نمیبب نیبگ

 یداخل کوچه  دیچیجمله اش تمام نشده بود که آهسته پ هنوز

بن بست بود. مهتاب همانطور که  شیتهاکه ان یکیتنگ و بار

 :گرفت جواب داد یرا محکم م شیرو

ئن . اگه مطمیاصل ابونیتو خ نیکردن من، برگرد ادهیبعد از پ -

و تا انتها ر ینییکوچه پا نیکنند، ا ینم بتونیتعق گهیکه د نیشد

تون من خبر دیستیدست چپ. همونجا منتظر با نیچیو بپ نیایب

 .کنم یم

 :دیپرس اوشیس

 هم داره؟ یا گهیخونه در د نیمگه ا -
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ونم ت یداره که م یپشت یبالکن روبه کوچه  هی یدر که نه، ول -

 .رونیب امیاز همون جا ب

آنکه  یشد. مهتاب ب ادهیخانه توقف کرد و پ یجلو اوشیس

که همراه داشت در خانه را باز کرد و  یدیبزند با کل یحرف

وارد خانه شد.  یداحافظهمراه با تکان دادن سر به عالمت خ

 :گفت ینسبتا بلند یبار هم با صدا نیا اوش،یس

با  گهیدوروز د یکیبود، انشاا...  فهیکنم، وظ یخواهش م -

داخل که من با  دی. شما هم بفرمائمیزن یبهتون م یمادرم سر

 .راحت رفع زحمت کنم الیخ

به ظاهر بچه را تنگ در آغوش گرفت، مجدادا با سر  مهتاب

 تیرا درآورد و در را بست. وانت بار، با رعا یخداحافظ یادا

دنده عقب  اوشیبود. س ستادهیخاموش ا ییفاصله و چراغ ها

ه ب یاصل ابانیهدف در خ یب یگرفت و از کوچه خارج شد. مدت

و برش را  دورکه  یو در حال اطیبعد با احت یجلو راند و کم

که  یا از کوچه نباریبرگشت. ا ینظر گرفته بود به محل قبل ریز

مهتاب خواسته بود وارد شد. درست در خم کوچه، مهتاب را 

. است ستادهیکه در بالکن کوچک پشت خانه به انتظارش ا دید

آمد،  یم نییپا نیتوقف کرد و همانطور که از ماش اوشیس

 :دیسرش را باال گرفت و پرس

 !؟یکه ندار یبندباز الیخ ن،ییپا یای یم یحاال چه طور -

 :گذاشت شیلب ها یو انگش اشاره اش را رو دیخند مهتاب

 دیتون یشه ها! شما فقط اگه م یم داریب ینییپا هی!! همساسیه -

 .طرف تر نیا نیاریب نویکم ماش هی
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عقب رفت،  ینشست و کم نیپشت ماش یمعطل یب اوشیس

 یکوتاه یشد و با صدا ادهیباز پ ستاد،یبالکن ا ریدرست ز

 :دیپرس رانیح

 !شکنه ها یدختر، پات م ینپر ن؟یماش یرو یبپر یخوا یم -

 .کار کنم یدونم چ یخودم م د،ینترس -

ن بالک نیآهن ینرده  یرا از رو شیپاها اطیرا گفت و با احت نیا

نرده را در دست گرفته بود،  یرد کرد، بعد همانطور که لبه 

و هول و  دیجلو دو اوشیکرد. س زانیرا آو شیزد و پاها یچرخ

 :دستپاچه گفت

 ...دست و پا یافت یم یطور نیصبر کن، صبر کن، ا -

و محکمه واال  غوری نتونیماش دی! شانس آورددیدیتموم شد، د -

 .سقفش قُر شده بود

 اوشینشسته بود. س نیسقف ماش یچهار دست و پا رو هنوز

جنباند و همانطور که دستش را دراز کرده بود تا به او  یسر

 :گفت دیایب نییپا کمک کند

 !یچیبرسه که طرف حسابش... ه یخدا به داد اون بدبخت -

خانم به ظاهر  هی! آره خوب، از نیشد دیاز من ناام یلیخ ه؟یچ -

 .دهیبع یجور کارا کم نیمحترم، ا

کرد و همانطور  یهم تبسم اوشیشد. س نیخندان سوار ماش و

 :نشست جواب داد یکه پشت فرمان م

 .ستین دیبع یکار چیاتفاقا در مورد تو، ه نه،
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 :جواب داد یبا خونسرد مهتاب

من عادت  یاصول ریغ یبه کارا گهیکنم د یهر دفعه فکر م -

از من  یبار آخر هم حساب ادمهی. دیکن یم دمیاما باز ناام نیکرد

 .نیبرام داشت یجالب شنهادیو پ نیشده بود دیناام

 :کوتاه نگاهش کرد و گفت اوشیس

رو  گهیکردن همد دیپس ظاهرا ما هر دو به شدت قصد ناام -

 یبرسونمت خونه  ایما  یخونه  یگرد ی. برممیبگذر م،یدار

 خودتون؟

مو بردارم. آخه  نیماش دیشما، با یگردم خونه  ینه! بر م -

 .نمیدنبال ماش امیرسم ب یکار دارم، نم یلیصبح خ

 .باشه -

 :لحظه مکث کرد، بعد به طعنه ادامه داد چند

و طاق زدنش با  هیمهر نیریراجع به بحث ش یخب، داشت -

طور  نیکه نصفه کاره موند، اما ا یداد یحقوق بانوان شعار م

روز به سرت بزنه که ازدواج  هیاگه قرار باشه  دمیکه من فهم

 ای یگ یو م یذار یداماد م یآقا یطومار جلو هیاحتماال  ،یکن

 !امضاش کن شازده ،یعل

 :زد و گفت یشخندین مهتاب

که قانون بتونه بدون  یچند جمله ا هی یطومار که نه، ول -

 بلقوه و یها ییاستناد به مرد و زن بودن و فقط بر حسب توانا

 یرا مونیبالفعل هر دونفرمون در مورد ما و فرزندان احتمال

ما، ش یدوستانه  شنهادیمنصفانه صادر کنه. هر چند بر اساس پ
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کنم، واسم  رونیازدواج رو از سرم ب الیدر کل خ یکیمن 

 !بهتره

 یبار نیکالم مهتاب در مورد آخر یتوجه به طعنه  یب اوشیس

 :بودند پاسخ داد دهیرا د گریکدیکه 

 یم یول یرو کرد یحساب همه چ نکهی! مثل ایبه به، چه عال -

 ؟نیها داشته باششما دیحق و حقوق رو نبا نیاز ا یبعض یدون

 مثال؟ -

بار  هی یحق طالق که اگه دست شما باشه، هفته ا نیمثال هم -

 !زنه یهوس طالق گرفتن به سرتون م

 :خندان و به طعنه جواب داد مهتاب

 ون،یآقا هیکه چه جور دیاز شماها پرس دیبا گهید نویعلت ا -

مسئله رو به وضوح  نیتونند وقوع ا یقبل از ازدواج م یحت

ن دونند کنار اومد یچون خودشون بهتر م دیکنند! شا ینیب شیپ

 !ستین یبا اونا کار آسون

 :اضافه کرد بعد

 بکنم؟ یخواهش هیتونم  یتا فراموش نکردم، م یراست -

 :خم کرد و گفت یسرش را کم اوشیس

 د؟ییبفرما د،یدار اریاخت -

 نبیشوهر ز یراجع به سابقه  یقیتحق هی دیتون یلطفا اگه م -

 .بشه رمونیدستگ ییزهایچ هی ینجوریا دیشا د،ینبک
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 یکرد سر یمهتاب پارک م نیکه پشت ماش یدر حال اوشیس

 :تکان داد و گفت

 .اتفاقا خودم تو فکرش بودم -

 .شم یممنون م ن،یپس خبرشو به من بد -

 .ذارم یخبر نم یحتما، مطمئن باش ب -

 .ریممنون و شب بخ -

 .ریشب تو هم بخ -

 ینبود اما او همچنان ب یمهتاب اثر نیبعد ، از ماش یقیدقا

 .دزل زده بو یکیحرکت و آرام پشت فرمان نشسته بود و به تار

 

 ؟یکن یم یطور نیچرا ا ؟یشد وونهیمهتاب! د - 

گم بکن. هر  یم ینگو، فقط هر کار یچیبجنب آذر، بجنب! ه -

 رس هیدر.  یو ببر جلو رونیاز تو کمد بکش ب میپتو دار یچ

 .لیبرو دم سوپر مش خل

 .درآورد و به آذر داد فشیدسته اسکناس از داخل ک کی

 ریباشه، فقط شکم س یکنه چ ینم یهمه شو کنسرو بخر. فرق -

 .بخر یتا هم آب معدن ستیکن باشه. ده ب

کنسرو واسه  رون؟یب یکش یاز تو کمد م یاِ، لباسارو واسه چ -

! تلفن و یکرد وونمیبابا حرف بزن د ،یپتو، آب معدن ،یچ

آخه تو چه  ،یکلمه حرف حساب نزد هیتا حاال  نیزم یگذاشت

 مرگته؟
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وحشت زده اش را به آذر دوخت.  یو چشمها ستادیا مهتاب

 :دیگرفت و نال شیدست ها انیدست او را م

زلزله آذر، زلزله! بم زلزله اومده، االن از دفتر مجله زنگ  -

 .برم اونجا دیبه، باخرا یلیگفت وضع خ یزدند، مرزبان م

 ی... بر؟یکار کن یچ یخوا یم ی... گفتا،یزلزله! خدا ؟یچ -

 ؟یشد وونهیبم؟... مگه د

ا چند ت دیخبر با ی هینشدم. مرزبان گفت واسه ته وونهینه، د -

واه  رم،یدل خودم دارم م یاز بچه ها برن اونجا، اما من برا

برم، چون... حاج  دیبا ،یکمک. از اون گذشته، تو خبر ندار

از  روزید نیو دخترش اون جا هستن، هم نبیو ز یوسفیخانم 

 .بم با من تماس گرفتن

 !تو! مگه اونا نرفته بودن کرمان؟ یگ یم یچ -

ر . هیکن یوقت تلف م یبه دو نکن، فقط دار یکیآذر! با من  -

ترسم راه  یشه، م یم ریبهت گفتم انجام بده. زود باش. د یکار

 .رو ببندن

 !خرابه؟ نقدریوضع ا یعنی -

دونه اون جا چه  یکس نم چیه ،یبدتر از اون که فکرشو کن -

 .قطع شده و... ولش کن یبه پا شده. تموم ارتباطات تلفن یجهنم

 :دیلب غر ریزده دفتر چه تلفن را باز کرد و ز شتاب

شماره رو؟... آهان،  نیحافظه! کجا نوشتم ا نیلعنت به ا -

 !نهیهم
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مورد نظرش را گرفت  یبا خروج آذر از اتاق شماره زمان  هم

لب  ریصبرانه ز یتلفن ب یدر پ یپ یبوق ها یصدا دنیو با شن

 :زمزمه کرد

 !گهیرو بردار د ی. زود باش، تورو خدا گوشاالی -

ز ا یخواب آلود یصدا گر،ید یدر پ یپس از چند بوق پ عاقبت

 :جواب داد میآن طرف س

 الو! بله؟ -

 !مهتابم ر،یصبح بخ ازندیآر یالو، آقا -

 !مهتاب!... کدوم مهتاب؟ -

ن م اد؟ینم ادتونیلطفا! چه طور منو  نیش داریب ازند،یآر یآقا -

 اومد؟ ادتونیمهتابم، مهتاب فروزنده، 

 .مهتاب خانم در خدمتم دیآهان... بله بله، شرمنده، بفرمائ -

پتو  یچبعد هر  ن،یلباس بپوش عیسر یلیلطفا خ ازند،یآر یآقا -

خونه  نیایب دیفتیتون و راه ب نیپشت ماش نیزیبر نیتو خونه دار

 .ما ی

 !متوجه نشدم د،یببخش -

ظهره اما شما هنوز  ن،یش اری! تورو خدا هوشازندیآر یآقا -

 !نیعجله کن کمیخدا  ی! محض رضانیخواب جیگ

 :اضافه کرد یزیآم دیکرد و با لحن تهد یساعتش نگاه به
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اگه خودتونو به موقع  ن،یفرصت دار قهیدق 25گفته باشم، فقط  -

 یبرم، بعدا جا ییشه و من ناچارم خودم تنها یم رید نینرسون

 .نمونه ها یگله ا

 از ریبود متح دهیخواب از سرش پر یحساب گریکه د اوشیس

 :پر طعنه گفت یمهتاب با لحن یتذکرات عجوالنه 

 هیاگه  ارم،یشما سر در نم یاز حرف ها یزیمن که چ -

شم. ممکنه  یسپاسگذارم م دیبفرمائ مهیکوتاه ضم حیتوض

 !شما باشم؟ تیدر مع یبنده قراره به چه مقصد دیبفرمائ

هم  گهید ن،یایهمراهم ب دیرم سفر، شما هم با یمن دارم م -

چندتا کت و کاپشن گرم هم همراهتون  ،یندارم. راست یحیتوض

! فعال نیمهلت دار قهیدق 25فقط باشه  ادتونی. نیاریب

 .خدانگهدار

 ....الو الو، مهتاب خانم، مهتا -

 ،ستیپشت خط ن یداد که کس یبوق ممتد تلفن نشان م یصدا

لب زمزمه  ریزد و ز یشد که غرق فکر لحاف را به کنار نیا

 :کرد

دختره  نی! انگار انیایهمراه من ب دیبا طون،یلعنت بر ش -

 !ن؟یگه ا یم یچ دمیشده، من که نفهم وونهید

بار آرام تر از  نیانداخت و ا یاخم دوباره به ساعتش نگاه با

 :داد حیخودش توض یقبل برا

همه وقت،  نیاومده که بعد از ا شیپ یمهم یحتما مسئله  یول -

 یاونم صبح روز جمعه به من تلفن کرده! و صد در صد تا کار
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 نیاز ا شتریکلمه ب کی یحت تونم یکه خواسته انجام ندم نم

 .از دهنش بشنوم یزیچ

 یخانه  یحاضر و آماده جلو اوشیس قهیدق 25از سرآمدن  قبل

خرت و پرت  یکه نگاهش رو یمهتاب توقف کرد و در حال

د ش ادهیپ نیدر ثابت مانده بود، از ماش یجلو یتلنبار شده  یها

 :دیبود پرس ستادهیاراده از مهتاب که همان جا ا یو ب

 !وقت صبح؟ نیجا چه خبره، زلزله اومده ا نیا -

 یو متعجب لحظه ا دیاو چرخ یبه طرف صدا مهتاب

 ینم یزیبراندازش کرد و همزمان از ذهنش گذشت: ))هنوز چ

 یاما گفت زلزله!... آره، گفت ول اله،یخ یب ینطوریدونه که ا

 گفت.(( ینم یجد ،یشوخ یبرا

کوتاه هم  حیتوض هیمهتاب خانم، مجددا سالم عرض کردم،  -

 !کنه یم تیبنده کفا یبرا

شوخ و پر طعنه اضافه  یباال رفت و با تبسم یکم شیابروها

 :کرد

 !!لطفا -

 ترانداخیاو، سر به ز ی هیو کنا یتوجه به شوخ طبع یب مهتاب

گرفت،  یرا از کنار در به چنگ م سهیو همان طور که چند ک

 :ب دادجوا

خرت و پرت  نیتا ا دیرو باز کن نیسالم از منه، لطفا در ماش -

 ن؟یکه دار نیتوش، بنز میهارو بذار
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 نیکه در ماش یکوتاه، در حال یکرد و پس از مکث یاخم اوشیس

 :را باز کرد گفت

شده، ما قراره کجا  یچ نیشما هنوز نگفت یآره باکش پره، ول -

 !!م؟یبر

که او نتوانست از  یاش را به مهتاب دوخت، طور رهینگاه خ و

چند  یبرا یکالم چینگاهش فرار کند. مهتاب خاموش و بدون ه

بشاش و سرحال مرد جوان  ی افهیماند. ق رهیلحظه به او خ

دانست که  یداد تا او حرف آخر را بر زبان آورد. م یاجازه نم

ست. آور ا دلهرهتا چه حد وحشتناک و  اوشیس یخبر برا نیا

 :در گوشش نشست اوشیمنتظر س یدوباره صدا نیح نیدر هم

 !خوب؟ -

سست و  ییانداخت و با صدا ریاراده سرش را به ز یب مهتاب

 :گرفته گفت

 .زلزله اومده د،یدیدرست فهم -

 !؟یکن یم یزلزله! شوخ ؟یچ -

 یوحشتناک یلرزه  نیواقعا زم ست،ین ینه! متاسفانه شوخ -

 .کمکشون میبر دیاومده و ما با

 :دیپرس دیدر هم گره خورد و با ترد اوشیس یابروها

 کجا؟ ؟یکمکشون؟ به کمک ک -

 ن؟یو آرامش خودتونو حفظ کن نیهول نش نید یقول م -
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 کدفعهیمات شد. چند لحظه بر و بر نگاهش کرد، اما  اوشیس

 یلرزان و کالم ییچهره اش به شدت رنگ باخت و با لب ها

 :دینامفهوم پرس

 کرمان؟ یطرفا -

ا ب اوشیتکان داد و باز س دییآهسته سرش را به عالمت تا مهتاب

 :دیهمان لحن پرس

 د؟یدون یکجا، شما م قایدق -

و هم  یبار بدون معطل نیمهتاب جوابش را داده بود. ا سکوت

 :دیچنان مردد پرس

 !بم؟ -

دوخت.  نیکوتاه نگاهش کرد و مجددا نگاهش را به زم مهتاب

سست شد و تنه اش  شیزانو د،یبر خود لرزناخودآگاه  اوشیس

 :دیلب نال ریداد و ز هیتک نیرا به ماش

 !!مادر، مادرم -

 شیاز شدت وحشت کامال گرد شده بود و باز صدا شیها چشم

 :شد دهیبه زحمت شن

دوروز  یکیگفت هوس کرده واسه  یبم شدن! م یراه روزید -

 !شه ی... باورم نمایاونجا بمونه! خدا نبیهمراه ز

 کبارهیگرفت اما  شیدست ها انیصورتش را م یلحظات یبرا

 :دیپرس دهیبر ییو با نفس ها ستادیصاف ا

 ...که نهیبوده، منظورم ا شتریچه وقت، چند ر -
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 6حدود  دیدونه، شا یدرست نم یپنج صبح، هنوز کس یحوال -

 ی. از دفتر مجله به من خبر دادن،... گفتن که... گفتن کسشتریر

... به هر حال فکر یعنیاز وضع شهر نداره،  یدرستاطالع 

 یبرا یکه مشکل دوارمیاونجا. من ام میکردم بهتره خودمون بر

نداره. انشاا... که  ضرر یباشه ول ومدهین شیپ نبیحاج خانم و ز

 هگیبه مردم د میما بتون دیو سالمن اما به هر حال شا حیاونا صح

ممکنه جاده ها  میبجنب ریاگه د ن،ی. فقط عجله کنمیکمک کن

. میبخور یکمک رسان نیسنگ کیبه تراف دیشا ایمسدود بشه 

 .رنیبدون مجوز رو بگ یها نیتردد ماش یممکنه جلو یحت

فرو رفت، آنها را در چنگ  شیاراده در موها یب اوشیس دست

 :دیفشرد و هراسان پرس

 !خرابه؟ نقدریوضع ا یعنی -

اگه  یول د،یرفت و د دیدونه، با ینم یزیچ یدونم. کس ینم -

 .بشه رید دیشا میعجله نکن

بود و  ستادهیا یمات و مبهوت کنار اوشیآماده بود. س زیچ همه

 دهیها که خبر را شن هیآذر، مهتاب و چند تن از همسا یبه تکاپو

 هیاکه پسر همس یو کلنگ لیب دنیکرد. از د ینگاه م رهیبودند، خ

جلوتر رفت، انها را از دست پسر خورد.  یبا خود اورد، تکان

کرد. هر  یجاساز ن،یماش اخلد یکالم چیه یجوان گرفت و ب

 نیماش یکرد و کم کم تمام فضا یاضافه م لیبه وسا یزیکس چ

 انیم نیمردم زلزله زده شده بود. ا ازیمورد ن لیمملو از وسا

محکم و قاطع  یو منگ بود که صدا جیهم چنان گ اوش،یس

 :دیچیمهتاب در گوشش پ

 .به من نیرو بد چیلطفا سوئ -
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 !رو بدم به شما، چرا؟ چیسوئ -

 .نیپشت ماش نمیش یمن م -

 !نمیش یشما چرا؟ خودم م -

 ی! شما حال و احوال درست و حسابامیاون وقت من نم -

قبول کنم پشت فرمون  دیشا نیهر وقت آروم تر شد ن،یندار

 .نینیبش

دانست که حق با مهتاب است.  یمد مخالفت کند اما مآ اوشیس

 نیماش گریرا کف دست او گذاشت و به سمت د چیناچار سوئ

 .دیچیپ

و  ها خلوت بود ابانیشد که به راه افتاده بودند، خ یم یساعت مین

 .تر وارد بزرگراه تهران قم بشوند عیباعث شد که سر نیهم

کرد و به  یگذشته بودند که مهتاب سرفه ا یاز عوارض تازه

 :گفت اوشیس

از  ن،یبه من بد ییچا هیممکنه خواهش کنم  ازند،یآر یآقا -

 .نخوردم یزیصبح چ

 !!؟یچا -

 .ماند رهیبه مهتاب خ جیگ و

 .تسین یپاتونه، البته اگه زحمت یتو فالسک جلو ،یبله، چا -

حق هم خب  ختهیدر دل اضافه کرد طفلک چقدر به هم ر و

 .داره
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از آن  یچا یوانیرا برداشت، ل یخم شد و فالسک چا اوشیس

اش به جاده  رهیصدا همانطور که نگاه خ یو خاموش و ب ختیر

 .را به سمت او گرفت وانیبود، ل

 ن؟یخور یخودتون نم -

را به سمت  شیبه عالمت مخالفت تکان داد، رو یسر اوشیس

 یها ابانیاش را به خ رهینگاه خ نهیپنجره چرخاند و دست به س

 یآنکه حت یهم گذشت، ب گریاطراف دوخت. حدود دو ساعت د

حوصله  یآنها رد و بدل شود. عاقبت مهتاب ب نیب یکلمه ا

 :لب گفت رینگاهش را به ساعت دوخت و ز

رو گوش  4اخبار ساعت  دیبا د،یرو روشن کن ویلطفا راد -

 .داشته باشند یدیخبر جد دیشا م،یکن

 یکه قبل از همه م ییزهاینبود، فقط همان چ یدیجد خبر

دانستند. مهتاب همانطور که نگاهش به جاده بود، تلفن همراهش 

بعد موفق شد تا با دفتر مجله تماس  یرا به دست گرفت و کم

 .ردیبگ

 چه خبر؟ د،یمرزبان، خسته نباش یسالم آقا -

- ... 

 .میتازه از قم رد شد م،یبله، تو راه هست -

- ... 

 انیاز دوستان همراهم اند، خودتون که در جر یکیسته، در -

 .دیهست

- ... 
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 دیبود، لطف کن یدیدونم، فقط اگه ممکنه خبر جد یباشه م -

 .نیبذار انیمارو هم در جر

- ... 

 .راحت باشه التونیچشم، حواسم هست، خ -

- ... 

 .ممنونم، خداحافظ -

 :دیرا شن اوشیس یگرفته  یرا که قطع کرد صدا یگوش

 نداشت؟ یخبر تازه ا -

ثابت و همراه اونجا قطع  یکه تموم تلفن ها نهیا ینه، بدبخت -

 .نداره یاطالع درست یکس نیشده! واسه هم

 :دیانداخت و آرام پرس اوشیبه س یچشم نگاه یگوشه  از

 ن؟یخواد حرف بزن یدلتون نم -

 :زد و جواب داد یپوزخند اوشیس

 !با خودم -

 یشنونده  نیاگه قابل بدون ن؟یزن ینم خوب چرا با من حرف -

 .دم فقط گوش کنم یهستم، قول م یخوب

 خوره؟ یمن به چه درد تو م یحرفا -

و  یابونیجاده اش ب ره،یگ یالاقل خوابم نم یطور نیخوب، ا -

 .خسته کننده اس

 !نمیش یمن که گفتم خودم م -
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 یآمادگ نیکن یاگه خودتون فکر م یهنوز که خسته نشدم ول -

 .مینگه دارم جامونو عوض کن ن،یدار یرانندگ

 یهر وقت خسته شد ن،یفعال خودت بش ستین یپس اگه مشکل -

 .خبرم کن

 !کنم؟ یباشه، خب،... گوش م -

ماجرا واسه  هیبشه، نکنه دنبال  یکه چ ؟یکن یگوش م -

 !؟یگرد یمجلتون م

 من آدم ن،یبگ یزیخواد چ ینم ن،یکن یفکر م یطور نیاگه ا -

 تونیزندگ ی. در ضمن، نگفتم از رازهاستمین یسوء استفاده کن

آدم  ی. گاهنیآروم بش یبلکه کم نیگفتم حرف بزن ن،یبرام بگ

بشه. حاال حرف زدن هم نه،  یداره که با حرف زدن خال ازین

جز  یزیهر چ ،یادیفر یحت ای یفغان ،یناله ا ،یالاقل آه

آدم و به مرز  یطور مواقع، سکوت و خودخور نیسکوت! ا

 .رسونه یجنون م

بار  نیهم چنان با سماجت به سکوتش ادامه داد، ا اوشیس یول

 :گفت متیمهتاب با مال

 یمن یکس نیبزن یحرف نیدوست ندار ای نیخوا یخب، اگه نم -

 ریز نیدستتونو ببر دیتونه وادارتون کنه، به جاش لطف کن

که بشه  دیکن دایپ یزیچ هی یساک دست داشبرد و از تو اون

 ییزایچ هیدل ضعفه رو باهاش کرفت. فکر کنم آذر  یجلو

 .برامون گذاشته باشه

برداشت،  شیپا یحرف ساک را از جلو یباز هم ب اوشیس

از آن درآورد و به دست مهتاب داد. مهتاب در  یچیساندو
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فکر کرد. )) از اول  چیسکوت و همراه با گاز زدن به ساندو

طور  نیکلمه حرف زده، ا کیخورده نه  یزیراه تا حاال نه چ

به  وخشن و شماتت بار ر یبود که با لحن نیشه.(( ا یکه نم

 :گفت اوشیس

 ن،ینخور یزیاگه تا خود بم هم، چ ازند،یآر یآقا نیدون یم -

ها  یلیاونجا خ میبرس ی. چون احتماال وقتستیاصال مهم ن

 !باشه ادتونی یزیچ هیشما رو بکشن، اما  حاضرن جور

جلب  شیبه حرف ها اوشیکرد و مطمئن شد که توجه س یمکث

 :شده، ادامه داد

که نه حتما  دیشا د،یاونجا شا میبرس یباشه، وقت ادتونی -

 میریرو دست بگ میگذاشت نیکه عقب ماش یو کلنگ لیب میمجبور

 یو فکر نم میاریب رونیآوار ب ریمرده از ز ایو مردم رو زنده 

 .کار ممکن باشه نیو حس و حال، ا یکنم بدون انرژ

رون از د یچیبعد با تعلل ساندو قهینزد اما چند دق یحرف اوشیس

محو و کمرنگ  یبرداشت و هم زمان تبسم شیپا یجلو ی سهیک

 اوشیبعد مهتاب از س یمهتاب نشست. ساعت یلب ها یرو

 :دیپرس

 از یعنیرفته؟  یک یخونه  مادرتون نیدون یشما م نم،یبب -

 ن؟یاطالع دار میدنبال اونا بگرد دیکه با یمنطقه ا

 یشناسم. ده سال یدونم. من اونجارو مثل کف دستم م یآره، م -

مونده.  ادمی یاز قبل همه چ یشه که نرفتم اون طرفا، ول یم

 .کنن یم یدوتا از عموهام اون جا زندگ

 رو اونجا نداره؟ یخود حاج خانوم کس یعنی -
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رد و فوت ک یقبل یبر اثر سکته  شینه! تنها برادرش سالها پ -

سوئد  میخونواده اش هم آلمانند، خواهرش هم بعد از ازدواج مق

از عموهام رفت و امد  یکیرو اونجا نداره. با  یشد. مادرم کس

ار تکر یاز همون جا با من تماس گرفت. ه شبمی. دمیداشت یادیز

 کی نجا،یاومدم ا یسر هیشد همت کردم و  کرد: خوب یم

 .بودمشون دهیبود ند یسال

 ...فکر ازند،یآر یآقا -

 :که دیحرفش دو انیم یخشن و عصبان یبا لحن اوشیس

 یحرف م یجور هیگفتنت!  ازندیآقا آر نیبس کن تو هم با ا -

. اون وقت از من انتظار یکن یم هیگزارش ته یانگار دار یزن

 یصدام م نینفس با القاب و عناو هیکه  بهیآدم غر هیبا  یدار

 !؟یکنه درد و دل کنم! خودت خسته نشد

جور مواقع آدم ها چقدر بهانه  نیدانست ا یکه خوب م مهتاب

او دلخور شود  یآنکه از درشت گوئ یشوند ب یو بد عنق م ریگ

 :با آرامش جواب داد

 یلیا خبزرگ شدم که دوست و آشن یینره که من جا ادتونی -

 یوقت یکنند ول یصدا م کیرو به اسم کوچ گهیراحت همد

عوض  دیگذشتمو با یاز عادت ها یبعض دمیفهم ران،یاومدم ا

 یمردم یاز اون عادت ها جنبه  یبعض نجایا قتیکنم. در حق

ه ک یوردم نیهم شیکیشه.  یاز اون نم یاستنباط خوب اینداره 

 ی. بخصوص در مورد شما که بهتره به جانیشما تذکر داد

 یرو رو یخصومت و رو کم کن ،یاسم دشمن ،یدوست

 یچطور دیمن با دی. حاال خودتون قضاوت کنمیرابطمون بذار

 شما رو صدا کنم؟
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را برگرداند و به  شینگاهش کرد و زود رو دهیرنج اوشیس

 :طعنه گفت

 یچیه ،یانتخاب کرد یپرون کهیرو واسه ت یچه وقت خوب -

 !میخانم، بگذر

 .درآمد یاز در عذرخواه یفور مهتاب

نه به خدا، قصدم متلک گفتن نبود، فقط داشتم علت رفتارم رو  -

زنم وضع بدتر  یم یدونم چرا هر حرف یدادم. نم یم حیتوض

 .کنم یم یکنه من عذر خواه یم تونیشه. حاال اگه راض یم

 :زد و ادامه داد یلبخند بعد

اح افتت یحساب دوست هی یطور نیچطوره؟ ا کیفقط اسم کوچ -

بزن که  یلبخند زورک هیالاقل  ی. حاال اگه قبول دارمیکن یم

 !هان؟ م،یهست یبدونم آشت

 :کرد و گفت یاخم اوشیس

 !؟یآشت یگ یمگه حرف قهر بود که حاال م -

دونم تو  ی. باشه بابا، میفکر کردم دلخور یطور نینه، هم -

 یسخته، من به همون اخمت هم راض برات دنیخند تیموقع نیا

 خوب شد؟ اوش،یام س

 :نداد که مهتاب به طعنه گفت یجواب اوشیس 

تکون بده که بفهمم اگه زبونت کار  یانصاف، الاقل سر یب -

 !سخته؟ نمیکنه حداقل گوشات هنوز فعاله، ا ینم

 :کرد و گفت یتبسم تلخ اوشیبار س نیا
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 یباشه، حرف م ام؟یکه به حرف ب یاسمم رو صدا کرد ه،یچ -

صفت  نه! ،یسرم کاله بذار یتونست یفکر کن نکهینه ا یزنم ول

ط زنم فق یم یخورم. اگه حرف یگول نم یکه به راحت نهیبِد من ا

مهتاب، من  یدون یترکه!.... م یکه دلم داره م نهیواسه خاطر ا

م ناختخودمو ش ینه، از وقت شهیاز زنا متنفر بودم. نه! هم شهیهم

شدم. سال  یطور نیسرم درآورد که کم کم ا ییها یباز یزندگ

 یدوستش داشتم از دست دادم، ول یلیرو که خ یها قبل خواهر

کرد. مادرمو از دستم  اهیمنو هم س یاون با رفتنش، زندگ

وقت خونمون  چیه گهیگرفت، پدرم رو، جوون مرگ کرد و د

زن ها تا چه حد  دمینشد. همون وقت بود که فهم یمیقد یخونه 

رو هم با  یکه رفت مهر مادر میتونند خطرناک باشن. مر یم

 ییبه من داشت نه پدرم. جا یمادرم نه توجه گهیخودش برد. د

 یلعنت یمتنفر شدم. بعد، اون حادثه  میتو اعماق ذهنم از مر

 اربچه ها، ناچ نیاومد. سکته کرد، شده بود ع شیپدرم پ یبرا

. شد لمیو عل ماریوجه مادرم نثار پدر بمحبت و ت ی موندهیباق

خواستم  یکردم کاش پدرم هم مرده بود! نم یاونقدر که فکر م

 هگی. از طرف دنمیشدنش رو بب فیاز اون خوار و خف شتریب

از محبت مادرم  گهیبار د هیاگه پدر نباشه  دیکردم شا یفکر م

. دباز هم بدتر از قبل ش ضعداشته باشم. پدرم مرد اما و یبینص

مادرم، منم در به در شدم. دوست  یاز سکوت خونه و آشفتگ

 یساعت برگشتن به خونه م یداشتم هر جا باشم، جز خونه! وقت

رفت برگردم  یکرد. انگار پاهام جلو نم یم خیشد خون تو تنم 

 یزیآشنا شدم و چ لیخونه. ترم دوم تو دانشگاه بود که با سه

 ینحسش و گذاشت تو یهم پا الیسه اهرشنگذشت که خو

 م،یمر یشد اون شد همه کس من، جا یکه چ دمی. نفهممیزندگ

معلوم بود!  گهیخودش که د یپدرم. جا یجا یمادرم و حت یجا
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 یزندگ ی زهیبه اون وابسته شده بودم. اون شده بود انگ یبدجور

گرفتم و  یجون م دنشیداد، با د یم یکردنم! صداش بهم انرژ

همه  هویبود. اما  یهاش برام روح زندگ کردم. خنده یم یونجو

 رنگیعوض شد. رنگ عوض کرد، ب امیرو شد. دن رویز یچ

 یایدن هیمنو تو خودش غرق کرد.  دیجد یایدن هیشد و بعد 

 بهیغر هیمنو به  الیکه پر بود از نفرت و انزجار! سه بیغر

 باشه، رشپد یتونست جا یمرد پولدار که م هیفروخت. اون با 

اون  دمیرفت. خوب که فکر کردم، د رانیازدواج کرد و از ا

 یمن پول نداشتم، نه! ما خانواده  نکهیمنو به پول فروخته! نه ا

پدر و  ی. با امالک زراعمیظاهر ساز نبود یول میبود یمرفه

اطراف تهران که  یپدربزگم به اضافه چند باغ و باغچه 

خودم  یلو میو بفروش میبخر رواونا  یزندگ میتونست یم م،یداشت

پام بود. تا اون موقع به ظاهر  ریز یمعمول کانیپ نیماش هی

و  بتینداشتم. راستش اونقدر گرفتار مص یتوجه یزندگ

 ...فکر هارو نداشتم. اما نیبودم که وقت ا یمشکالت خانوادگ

ر د یساکت شد . انگار از نفس افتاده بود، چند لحظه ا اوشیس

د از ح شتریب یرا کم شیماند، بعد چشم ها رهیسکوت به جلو خ

 :معمول تنگ کرد و ادامه داد

 کیش یپوسته  هیشد که منم رنگ عوض کردم.  یطور نیا -

اون فرو رفتم.  یخودم ساختم و تو یو خوش رنگ واسه 

کردم.  یدوست دختر عوض م هی یروز یحت ای یهفته ا ،یماه

 یهمه چ یبهونه ا هیبه  شه،یم یداره بودار هیقض دمید یتا م

 تازه نیماش هیبستم. هر روز  یو فلنگ و م ختمیر یرو بهم م

که  نیگذشتم، ماش ینم یچی. رنگ و وارنگ! از هدمیخر یم

بازار  یتو نیکردند، نفر اول بودم. هنوز ماش یثبت نام م
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 لیساو هیپام بود. از لباس و عطرو بق ریز شیکیبود که  ومدهین

مدل  نیتو نمک آبرود ساختم، با آخر الیو هینگو.  گهیکه د

 ی. بعدش خونه ختمیرو توش ر لیوسا نیتر کیو ش یمعمار

و گرون  کیآنت لیوسا یکردم و هر چ یخودمون رو نوساز

همه، هر  نیخورد، توش تلنبار کردم. با ا یبه چشمم م متیق

 یشد. از طرف یشدم. دردم درمون نم یکردم آروم نم یم یکار

شدم. تو  یپولدار م دیداشت و من با اجیل احتکارها به پو نیا

 هی نکهیتا ا ادتر،یو ز ادیز ردم،ک ادیکارم رو ز یفاصله ه نیا

 یبار پرونده ها ریشم. فقط ز یدارم تو کار غرق م دمیوقت د

هاشون زن بودن  یرفتم به خصوص اگه شاک ینم یخانوادگ

رفتم. البته  یطفره نم یا گهید یپرونده  چیوگرنه از قبول ه

دست چندتا  هیبا  شهیکردم. اما هم یقبول نم یقانون ریکار غ

 یو فروش و معامله  دیگرفته بودم. کم کم خر غلهندونه ب

 .هم به کارام اضافه شد نیاوراق بهادار و ملک و زم

 یرا به هم فشرد، سر شیپلک ها یساکت شد، لحظه ا اوشیس

 :تکان داد و دوباره ادامه داد

دورو برم نبود.،  چکسیه گهیبه خودم اومدم که د یوقت -

ازدواج کرده بودن و رفته بودن سر خونه و  یکی یکیدوستام 

مدت اونقدر از من دور شده بود که  نیو مادرم تو ا شونیزندگ

. هر وقت من خونه بودم، اون نبود. نمشیتونستم بب ینم گهید

که هر دوتا  مه یبودم. گاه رونیاون خونه بود، من ب یوقت

فکر کردم اون  یدوبار یکی. میبه هم نداشت یکار میخونه بود

ندادم  تیاهم یکنه که سرش از من شلوغ تره ول یکار م یچ

کردم سرش گرم باشه بهتره، چون  ینداشتم! فکر م یآخه... وقت

ده و پرون نبیز یمسئله  نکهیذاره. تا ا یالاقل سر به سر من نم
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من و اون با  ییجورا هی نبیز یماجرا زاومد. بعد ا شیاون پ ی

ه ک یتمام اون مدت دمی. تازه اون موقع بود که فهممیکرد یهم آشت

داشته چوب  یذاشتم، اون به هر چ یپول م یمن داشتم پول رو

که  ،یکیزن و اون  وهیو اون ب میتیبچه  نیحراج زده و خرج ا

 لیلد سمتونت یبوده و پول درمانشو نداشته، کرده. م ماریسخت ب

با اون  یسوخت. چون زندگ یکاراشو بفهمم، دلم براش م نیا

شد که دوباره اون شده  یچ دمینداشت. نفهم یهم سر سازگار

 هیافتاده بود که  ادشیبود مادر و من فرزند! انگار اونم دوباره 

ت گف یبود که همش م یرفته بود. مدت ادشیداشته که از  یپسر

ترس  یکنه، حاال بدجور ریبخ بعد از من، خدا عاقبت تو رو

نفر رو هم از دست داده  نیآخر نیترسم ا یافتاده تو دلم. م

 ...باشم! من

نشسته بود و  شیصدا ینتوانست ادامه بدهد، بغض تو گرید

 یاز خودش م اوشیکه س ی. تمام مدتدیگذاشت باز هم بگو ینم

 شیگفت مهتاب در کمال آرامش و سکوت کامل به حرف ها

 یبکند. دلش م یاظهار نظر یآنکه حت یگوش داده بود، ب

را به  یآرامش اوشیس یکه برا یحرف د،یبگو یزیخواست چ

 زیچ چیاش بدهد، اما ه یدلدار یالاقل کم ایداشته باشد  اههمر

را به زبان آورد  ی. ناچار به زحمت حرفدیرس یبه نظرش نم

 .خودش هم باور نداشت یکه حت

 نیخوب ا ؟یدیناام نقدریدونم تو چرا ا ینممن  اوش،یس نیبب -

. ما که هنوز یباش دیهم ناام دیبا یو دوخت یدیکه تو بر یطور

اونجا.  میر یم میدار اطیاحت ی. ما فقط از رومیدون ینم یزیچ

 یفاجعه هم باشه باز کس هیزلزله  نیا یگذشته از اون، اگه حت

برن.  ینفر جون سالم به در م فاجعه چند نیدونه که از ا ینم
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قط دعا کن. ف یتون ینخون! فقط تا م اسی هیپس لطفا جلو جلو آ

 .رو از دست نده دتیدعا! و ام

شد، بعد  رهیمهتاب خ یو با وسواس به چهره  دیچرخ اوشیس

 :لب زمزمه کرد ریرا بازگرداند و ز شیحوصله رو یب

از من  یتوقعچه  ،یحرفات اعتماد ندار نیخودت هم به ا یحت -

 ؟یدار

کار عاقالنه تر به نظر  نیندهد. ا یداد که جواب حیترج مهتاب

رفتند.  یم شیپ یریکو ی. ساعت ها بود که در جاده دیرس یم

 یفرو رفته بود و چهره  قیعم یبه خواب اوشیبود که س یمدت

سوخت،  یم شیداد. چشم ها یاندازه خسته نشان م یمهتاب ب

کرد که  یو همزمان در دل دعا م دیکش یم یا ازهیگه گاه خم

خواب  یشود. در همان اثنا صدا داریزودتر از خواب ب اوشیس

 :دیبه گوشش رس اوشیآلود س

 نه؟ دم،یوقته خواب یلیانگار خ ،ینکرد داریچرا منو ب تو

 نیا ینداشت اجینکردم چون اگه احت دارتیساعت خواب! ب -

 .یشد ینم هوشیب یطور

 :بدنش داد و دوباره گفتقوس به  یکم اوشیس

 یرانندگ یچند ساعت پشت سر هم دار ؟یهنوز خسته نشد -

م ه میبه سرو صورتمون بزن یآب هیجا نگه دار، هم  هی. یکن یم

 .یبکن یاستراحت هیتو هم  ستی. بد نمیجامونو با هم عوض کن

 دایز یخدائ یول ستمیا یسر راه م نیپمپ بنز نیباشه. اول -

 ینرم و راحت. فقط دلم م ،یدار ییبرو نیخسته نشدم، ماش

خودم نشسته بودم  ی ارهیهمه راهو پشت اون ابوط نیخواست ا
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ه نشست کمونیهم دائم  دیاالن تموم استخونام خشک شده بود. شا

 .داد یمهل  نویداشت ماش یکیبود پشت فرمون، اون 

 :تکان داد و گفت یسر اوشیس

 ؟یدار یکرده چه انتظار دشویکه عمر مف نیماش هیخب از  -

د . حداقل چنیباش دیجد نیماش هیفرصت فکر  نیبهتره در اول

 .نباشه رگاهیپات تو تعم هیمدل باالتر که همش 

اومده که فکر  شیپ یزیچ هیهر دفعه  یتو فکرش هستم ول -

 یم یچ نمیکرده. حاال بب رونیو از سرم ب نیعوض کردن ماش

ره،  یه اون آهن پاره راه مک یتا وقت داستیکه پ نطوریشه. ا

 هیگذشته  نهایا یتونم دست از سرش بردارم. تازه از همه  ینم

 یکنم نم یمدوستش دارم و بهش عادت کردمو حس  ییجورا

 یطور نیهمه مدت که بهم خدمت کرده هم نیتونم بعد از ا

 .ولش کنم

 دهیخواب از سرش پر یمهتاب حساب یکه با حرف ها اوشیس

 :دیبه او کرد و با تمسخر پرس یهیبود، نگاه عاقل اندر سف

 !؟یگ یم نتیراجع به ماش یدار زهارویچ نیا -

 :دیخند مهتاب

 .هیباوفائ نیماش گه،یآره د -

 :جواب داد رانیمتعجب و ح اوشیس

نه تنها  نتیکنه ماش یآدم فکر م ،یزن یحرف م یجور هی -

 نیشه، ا یسرش مهم احساس و عاطفه  یجون داره، بلکه کل

 ...جور هیحرفها 
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 :و گفت دیحرفش پر انیتند م مهتاب

چه کنم اون جون نداره  یدونم، ول ینه؟!... خودم م ،یوونگید -

من که هر دوتاشو دارم. به هر حال من  یاحساسه ول یو ب

 .که هستم نمیعاقل هم ای وونهیام حاال د ینجوریا

 :کرد و گفت یکنار جاده اشاره ا یبه تابلو اوشیس

 !یرد نش نه،یپمپ بنز گهید لومتریک 5حواست باشه  -

 :ادامه داد تیصاف نشست و با جد بعد

کارات  یدون ی. مارمیتو سر در نم یکه از کارها یکیمن  -

 یآدم در م یول ،یری. به دل نگادیبا هم جو درنم یجور چیه

مشت آهن  هیکه به  یفکر کنه! کس یمونه در مورد تو چه طور

از پدرش که هم خون و وصله  یبه راحت یبنده ول یپاره دل م

باعث شد  یچ نم،یکنه! بب یم یگذره و جدا زندگ یتنشه، م ی

 نیپدرت برات در حد ا یعنی ؟یجا بمون نیکه بعد از مادرت ا

 !ست؟یآهن پاره هم ن

 یسرش را برگرداند، به رانندگ یآنکه حت یدر سکوت ب مهتاب

 یبا ناراحت اوشی. سدهینشن زیچ چیکه انگار ه یادامه داد، طور

 :لب گفت ریرا برگرداند و ز شیرو

 یکرد یشد، کار خوب یخوام، به من مربوط نم یعذر م -

 .یگرفت دهینشن

به چپ و  یلبش را به دندان گرفت، سرش را به آرام مهتاب

 رونیرا از سرش ب یخواست فکر یراست گرداند، انگار م

 :شمرده و حساب شده جواب داد یبعد با لحن زدیبر
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ه که ن یمسئله ا حیتوض یهم حرفتو قبول دارم، ول دم،یهم شن -

. ستین یکار چندان راحت ،یدون یاولش معلومه و نه آخرشو م

ره آهن پا نیفرصت مناسب برات گفتم که چرا به ا هیتو  دیشا

 یتدل کندم و ح یاز پدرم به راحت یدل بستم و به پاش نشستم ول

 یکدوم تو حال و هوا چیهکنم. به هر حال فعال  یبهش فکر نم

خوش  ج،دلیداستان مه هیکردن  فیتعر ای دنی. شنمیستین یخوب

 !شه ینم دایپ نجایخواد که در حال حاضر ا یم

تکان داد و همانطور که با دست به  یتفاوت سر یب اوشیس

 :کرد گفت یاشاره م نیپمپ بنز

 .تهس یدگیبر هی نیکم کن، جلوتر واسه پمپ بنزسرعت تو  -

پشت فرمان نشست.  اوشیبه مقصد را س دنیتا رس ریادامه مس 

شناخت. بارها و بارها به مقصد  یجاده را م نیا یاو به خوب

کرده بود.  یو ط ریمس نیکرمان و بم، زادگاه پدر و مادرش ا

که از  ییها لیشب، جز نور چراغ اتوموب رگونیق یاهیدر س

بود که در  یمدتنبود.  انینما زیچ چیکردند ه یجاده عبور م

رو داشتند  شیکه پ یمطلق و جاده ا یکیسکوت کامل به تار

به حرف زدن نداشتند.  یلیکدام تما چیمانده بودند. انگار ه رهیخ

 :دیمعترض پرس یبا لحن اوشیعاقبت س

 هی ستیبد ن م،یوقت دار یساعت میهنوز ن ؟یدیتو چرا نخواب -

 ...گهید میبرس نکهیترسم بعد از ا یم ،یبزن یچرت

 یبره. بدجور یتونم بخوابم، خوابم نم ی... نمیدونم ول یم -

به تو بگم، اما آخه  زارویچ نیا دیدونم نبا یهول افتاده تو دلم، م

آمبوالنس که تو جاده است!  نیهمه ماش نیهمه آمد و شد، ا نیا
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 وونهیکه آروم بشم، دارم د یزیچ هیبگو.  یزیچ هیتورو خدا 

 .شم یم

 یلحظه ا یبرا ن،یماش یکیتار یسر چرخاند و تو اوشیس

توانست حدس  یاو م یشد. از تن صدا رهیکوتاه به او خ اریبس

و دچار اضطراب شده، ناچار در  دهیبزند که تا چه اندازه ترس

لب با  ریدوخت، ز یکه باز نگاه خسته اش را به جاده م یحال

 :ماتت بار زمزمه کردش یلحن

 از من ،یبد یتو به من دلدار نکهیعوض ا ن،یرو بب ایکار دن -

 !بدم؟ تیکه دلدار یخوا یم

 :دیوحشت زده نال یبا همان صدا مهتاب

نشده  ینطوریکار کنم، به خدا تو تموم عمرم ا یچ یگ یم -

 ...تونم وصفش کنم، من یکه نم یبد یحس هیبودم، 

 یبرد و کم شیرا تمام نکرد فقط دستش را به طرف گلو حرفش

 :آن را فشرد بعد با التماس گفت

 !کنم یلطفا نگه دار، فقط چند لحظه، خواهش م -

را به کنار جاده کشاند. هنوز کامال  نیماش رانیو ح جیگ اوشیس

د را باز کر نیپروا در ماش یمتوقف نشده بود که مهتاب تند و ب

 ریآژ یانداخت. همان وقت آمبوالنس رونین بخود را آ بایو تقر

از جمله  هینقل ی لهیکشان از کنارش گذشت. تردد آن همه وس

به  ت،یترانز یجاده  کیآمبوالنس، آن هم در  ونویوانت، کام

رد تا ک یحال به شدت تالش م نیسابقه بود. با ا یب اوشیچشم س

خارج شد و به  نیاز ماش عیبود که سر نیبر خود مسلط بماند. ا

 .چمباته زده بود رفت نیزم یسمت مهتاب که کنار جاده رو
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 شده؟ یچ ،یکن یکار م یمهتاب! چ -

بار آرام تر از قبل  نیاو گذاشت و ا یشانه  یرا رو دستش

 :دیپرس

 ست؟یشده؟ حالت خوب ن یزیچ -

مهتاب و حرکت تند دستش باعث شد تا ناخواسته  ادیفر یصدا

 ی. صورت مهتاب غرق اشک بود و صدابه عقب بردارد یقدم

 نیآرام به ماش اوش،یاش، دشت را برداشته بود. س هیهق هق گر

 ی. کمدیلرز یم شیداد، سرش فرو افتاده بود و شانه ها هیتک

 .را صدا کرد بلرزان و پر از بغض مهتا ییبعد دوباره با صدا

 !میبر دیبلند شو، با ،یاگه آروم شد -

حرف شنو و بدون  یبا تعلل، اطاعت کرد و مانند بچه ا مهتاب

 یصندل ینشست، سرش را به پشت نیداخل ماش یکلمه ا یادا

هم  اوشیرا با فشار بر هم گذاشت. س شیداد و پلک ها هیتک

پشت فرمان قرار گرفت. هنوز در را نبسته بود که در  عیسر

 یدر حالو  ختبه او اندا ینگاه لینو کم رنگ اتاقک اتومب ریز

مردد و مشکوک  یکه خودش هم رنگ به چهره نداشت، با لحن

 :دیپرس

 چت شد؟ هویتو  نم،یبب -

 یداشت کم هیتک یندل یجوان همانطور که سرش به پشت دختر

 و دهیبر یبا کلمات زانیآن را به چپ و راست چرخاند و اشک ر

 :مقطع گفت

جلو...  ،یه چ..همهویبودم... مطمئنم!... خوا...ب نبودم.  داریب -

... من... اوشیبگم س ی... چلمیف هی نینظرم جون گرفت و... ع
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 یلی... وحشتناک... خدم،یخاک د ریشهر زنده رو... ز هیمن 

اه . رفتیشدم. حاال زودتر راه ب یم ی... خالدیوحشتناک بود. با

 .فتیب

. او درست گفته بود. دندیشهر رس یساعت بعد به دروازه  مین

 شیخروارها خاک، پ ریز دهیآرم ر،یزنده در دل کو یشهر

 یرفتند. صدا یم شیها پ ابانیبود. همانطور که در خ شانیرو

 :بلند شد اوشیس یگرفته 

 ،ینور ینه حت ،ی! نه نشونه ایچینمونده، ه یزیکه چ نجایا -

 !ستین یچیه

 :ادامه داد یدیو باز با ناام ستادیا یا گوشه

 رفته. تو نیاز ب ی. همه چمیشهر هست یتونم بفهمم کجا ینم -

بدم. کوچه ها، خونه  صیرو تشخ ییتونم جا ینم یکیتار نیا

 نیکه تو خاطرم بود، از ب یینشونه ها یها، مغازه ها، همه 

 !رفته

 دیکنم! دقت کن شا یخواهش م ار،یبه مغزت فشار ب کمی -

 خب؟ م،یکدوم طرف بر دیو با میکجا هست یبفهم

 :دیتر از قبل نال وسانهیما اوشیس

نبودم. همه جا رو از  نجایتونم. ده ساله که ا یشه، نم ینم -

 ییامکان نداره جا یکیتار نیشناختم. تو ا ینشونه ها م یرو

 !کنم دایرو پ

 .بشه رمونیدستگ یزیچ دیبازم برو جلوتر، شا -

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir



 
13

7 

ناله و  یمحض و صدا یکینبود جر تار زیچ چیجلوتر هم، ه اما

 یهر جا که م نیکه زنده مانده بودند. نور ماش ییآنها  یضجه 

در هم شکسته و سنگ  یوارهاید خته،یفرو ر یسقف ها د،یتاب

حواس و  یهم( مهتاب ب یرها شده رو یآهن ها ریو آجر و ت

 :گفت و دیرا کش اوشیس میکاپشن ضخ نیدستپاچه آست

 !نیاون جا، اون جا رو بب -

خوردند که بر سر  یشم مبه چ یشهر تعداد اندک یبه ُگله  ُگله

و ظلمت شب  یکیتار انیدر م شان،یمانده از خانه ها یآوار باق

 یبه جستجو یچراغ قوه ا ی ینور چراغ دست ریحداکثر ز ایو 

 یخروار ها خاک بودند. آنها خستگ ریدر ز شانیخانواده ها

در  که ییها ادی. فردندیکش یم ادیرا فر زانشانینام عز ریناپذ

و  شکافت یفضا را م یآن شب زمستان یوحشتزا یکیسوز تار

 نیماش اوشیشد. س یم لیتبد یتمام نشدن ییعاقبت به ضجه ها

 :گفت یکم جان یپارک کرد و با صدا یرا گوشه ا

 .بفهمم یزیبتونم چ دیشم، شا یم ادهیپ -

 :لب جواب داد ریز مهتاب

 ،دیبرهوت به نظرم رس ابونیکه تو اون ب یزیدرست همون چ -

قابل  ریچشمامونه. به همون اندازه وحشتناک و غ ی جلوحاال

 .گفت دیبا یدونم چ یباور، نم

 :تکان داد یبعد که برگشت، سر یقیشد و دقا ادهیپ اوشیس

شه کرد، الاقل تا طلوع آفتاب!  ینم یکار چیه دست،یفا یب -

متوقف  بایهم تقر یبرق شهر کامال قطع شده. کار امداد رسان

 .نهیب یچشم چشمو نم ،یکیتار نیشده، تو ا
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 م؟یکار کن یچ دیپس با -

که االن  یینایجز کمک به هم ادیاز دست مون بر نم یکار -

 یم یچ یفهم یم یش ادهیپ نیجلو چشممون هستن. اگه از ماش

نه. ک یباد صورتت رو شالق کش م رون،یب یگم. تا پاتو بذار

شن. زود باش  یسرما تلف م نیهم که زنده موندن تو ا یاونائ

 یزیچ گهو ا میچرخ یو آماده کن، تو سطح شهر م لیوسا

ا ج نی. امیکن یپخش م نشونیدارن که همراهمون هست ب اجیاحت

 .شه ینم دایآب خوردن هم پ یحت

داد،  یکه آب دهانش را به زحمت فرو م یکرد و در حال یمکث

 :دوباره ادامه داد

 یپتو ها ینن، ولز یم خیاون طرف چند نفر دارن از سرما  -

سر  یو باال دنیچیافراد خانوادشون پ یامداد رو دور جنازه ها

 نی. امیدست رو دست بذار دیاونا نشستن به زار زدن. بجنب، نبا

 تینداره! مهتاب با جد یشده، با روز محشر فرق زیجا رستاخ

 :جواب داد

نگه  ظرف آب هیدوتا پتو و چندتا کنسرو با  یکیباشه، فقط...  -

 ...میفردا تونست دیشا م،یردا

 :دیحرفش پر انیعجوالنه م اوشیس

 ...رسه، اگه اونا زنده مونده باشن ینه، تا فردا بازم کمک م -

 ابانیاز خ یکاره رها کرد و با دست به گوشه ا مهیرا ن حرفش

خردسال بدون باالپوش گرم و مناسب تکه  یاشاره کرد، کودک

به دامن مادرش  رانیخشک دست گرفته و بهت زده و ح ینان

 .ردیاو را بگ یزار هیگر یچنگ انداخته بود تا جلو
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دوباره ادامه  دینگاه پر از اشک مهتاب را متوجه خود د یوقت

 :داد

 یکه حت یکیاز اون  ای ن،یاز ا م،یکن غیدر میتون یم ایاز ک - -

 !نفر براش نمونده تا به دامنش چنگ بندازه؟ هی

جنباند و به  یحرف او سر دیدر تابدهد  یآنکه جواب یب مهتاب

تر بود که در کالم  میشد. فاجعه از آن عظ ادهیپ نیاز ماش یتند

راند  یبر آن حاکم باشد. آنجا فقط عاطفه حکم م یمنطق ایبگنجد 

اد ب یسرد بود و زوزه  ینسبت به همنوع. شب تیو حس مسئول

 یها یو قوط یآب معدن رم،گ یکرد. پتو، لباس ها یم دادیب

که از آن  ییآن ها انیبه سرعت م یکنسرو و مواد خوراک

به  یفاجعه جان سالم به در برده بودند پخش شد. هنوز مدت

کمک در بساطشان  یبرا یزیچ گریطلوع آفتاب مانده بود که د

 دیبه سرش کش یدست نینمانده بود. مهتاب شرمنده و غمگ یباق

 :لب زمزمه کرد ریو ز

بود در برابر  یفقط مثل قطره ا میودکه آورده ب ییزایچ نیا -

نه، ها سردشو یلیهنوز خ ،ینیب یم م؟یکار کن یچ هی! با بقایدر

لرزه و ما  یها گرسنه ان، اون بچه اون داره از سرما م یلیخ

. حداکثر ده سالشه. پدر، مادر، ستیهمراهمون ن یزیچ گهید

. فقط خاله اش زنده مونده هخواهر و دوتا برادراشو از دست داد

 !زهیر یاشک م یچطور نیکه اون هم به شدت مجروح شده، بب

به آن سو  یمعطل یبه امتداد دست مهتاب نگاه کرد و ب اوشیس

 دهیچیپسرک پ یاو در شانه  متیبعد کاپشن گران ق یرفت. کم

 مهتاب یقرار گرفت صدا نیدوباره کنار ماش یشده بود و وقت

 :که گفت دیرا شن
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 .منم هست یپالتو -

 :گفت عیسر اوشیآورد که س یآن را از تن در م داشت

 .یاریطاقت ب یتون یسرده نم یلینه، تو بپوش، هوا خ -

 .مینشست نیما تو ماش یول -

 :زده گفت جانیبه سرش افتاد و ه یجمله فکر نیا با

هنوز تا  م،یبخوابون نیماش یچطوره چندتا از بچه هارو تو -

 .مونده یصبح چند ساعت

 .جنباند یسر اوشیس

 .هیفکر خوب ،یگ یراست م -

دادند  لیدوباره بچه ها را به همراهشان تحو د،یطلوع خورش با

بود آن  ییو به راه افتادند. پرسان، پرسان جلو رفتند. غوغا

از  یلرزان مهتاب که با چشمان یصدا انی! آن مدایسرش ناپ

 .بلند شد کرد یاشاره م یحدقه در آمده به پشت پشکان

 ه؟یچ نایا -

 :گرفته و کم جان جواب داد ییبا صدا اوشیس

 یمردم، پشته ا یاهدائ یپتوها یتو دهیچیاز اجساد پ یتوده ا -

 !زلزله یاز کشته ها

 :دیمهتاب ناباورانه به شدت سرش را تکان داد و نال و

 !رحم کن ایآدمن؟! خدا نایکنم، ا یباور نم -
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. ابندیبعد توانستند محل مورد نظرشان را ب یساعت یعاقبت

رو داشت اشاره کرد  شیکه پ یا رانهیو مات به و جیگ اوشیس

 :شکسته گفت یو با کلمات

 .شو ادهیجاست، پ نیهم -

 :مهتاب وحشت زده و هراسان جواب داد و

 !نمونده یزیجا که چ نیجا؟ اما ا نیا -

 یسه خانه  ایدو بودند، تنها آثار  شیکه در جستجو یکوچه ا از

خانه  یروز دیشد فهم یمانده بود که به زحمت م یباق رانهیو

 گریبود و د ختهیاز آوار فرو ر یکوچه فقط تل هیبوده اند، بق یا

 !چیه

 :با تاسف گفت اوشیس

 یابونایاونا هنوز تو خ دن،ینرس نجایامداد به ا یروهایهنوز ن -

 .ان یاصل

 هستن؟ یک نایپس ا -

سنگ  یدارن ال یبا دست خال ینیب یچاره! نم یخود مردم ب -

 گردن؟ یم زاشونیو خشت و آجر دنبال عز

 :دیشد پرس یرد م شیکه از جلو یاز جوان بعد

زند و  ایعباس آر ه؟یکیکدوم  ازندیآر یخونه  نیدون یشما م -

 .برادرش قاسم یکیاون 

سال که  انیم یاو، مرد یباال انداخت و به جا یشانه ا جوان

 :را در آغوش گرفته بود جواب داد یردسالطفل خ
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هم داره، هنوز درش  یاون دوتا خونه که بغل همن و در آب -

 .از خونه هاش نمونده یا گهید زیچ یسر جاش مونده ول

 :دستش اشاره کرد یتو یبه بچه  رانیمات و ح بعد

 مهین نیهمه مردن، زنم و سه تا پسرام و پدرم، ا هیدخترمه. بق -

ت. نگف یزیچ گهیجون بود که درش آوردم. فقط گفت بابا... و د

 !مرده؟ نمیا دیکن یفکر م

دهانش را  یرا باال گرفت و به آنها نشان داد. مهتاب جلو بچه

مسخ شده  یبه عقب گذاشت اما مرد مثل آدم ها یگرفت و قدم

آنکه منتظر اظهار نظر آن ها شود از کنارشان گذشت.  یب

 :دیبه او توپ با خشونت اوشیس

 .نی! برگرد تو ماشستیجا نا نیا ،یتحمل کن یتون یاگه نم -

 یبرداشت. مهتاب ب نیتمام نشده کلنگ را از عقب ماش حرفش

 یرا برداشت که صدا لیحرف جلو آمد و پشت سر او ب

 :بلند شد اوشیاعتراض محکم س

 .یمنتظر باش نیبرو کنار. بهتره تو ماش ست،یکار تو ن -

 !امینه نه، منم م -

به خود داد  یها راه افتادند. مهتاب جرات رانهیدو به طرف و هر

 :و گفت

س آشپزخونه بوده، پ نجایا نی. بمیکن دایاتاق خواب ها روپ دیبا -

 .میاونجا دنبالشون بگرد دیاحتماال با

با  لیدو ساعت سنگ و آجر را کنار زدند، با دست با ب یکی 

بود.  یجار شانیسرد، عرق از سر و رو یکلنگ. در آن هوا
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به سرعت خودش  اوشیشد. س دهیمهتاب شن غیج یناگهان صدا

 یاز البه ال یزنانه ا فیاز دست ظر یرا به او رساند. قسمت

خورد. مهتاب عقب رفت و با دهان باز به تماشا  یآوار چشم م

اه پن نی. چند نفر به کمکشان آمدند و او از ترس به ماشستادیا

آوار  ریجسد هم از ز نید. از ان به بعد شروع شد. چهارمبر

 ییآن ها را شناسا کیبه  کی اوشیشده بود و س دهیکش رونیب

عروس جوانشان و تنها دختر  ش،یپسر عمو ش،یکرد، عمو یم

بود  دهیکه او را د ین باریسال داشت. آخر 06که فقط  شیعو

 ... به تهران آمده بودند و دیع التیتعط یساله بود. برا 01

کوتاه متوقف  یلحظات یهمه را برا یناله ا یصدا کدفعهی اما

 !خروارها خاک ریآمد، از ز یم یکیکرد، صدا از همان نزد

تند و تند به کنار زدن آوار پرداخت و پشت سر هم  اوشیس

 :تکرار کرد

 ..اونه،... مادر، مادر،  یمادرمه! صدا -

زنده  دیکرد. به نظرش رس دایرا پ بنیمادرش ز یبه جا اما

 :دیگو یم یکس دیاو بوده اما نه، شن یاست، حتما صدا

 .تموم کرده یمرده آقا! هنوز بدنش گرمه ول -

غول به مش یشتریهم به کمکشان آمدند و با شتاب ب گهینفر د چند

آن جا زنده  یافراد دیبود که شا دهیکار شدند، به نظرشان رس

 :بلند شد اوشیس ادیفر یوقت صدامانده باشند. همان 

کمک. زنده  نیایتورو خدا ب ن،یمادر! مادر جون! کمک کن -

 .کرده ریگ ریز نیاست، پاش ا
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 دیرپ نییپا نیافتاده. از ماش یاز دور متوجه شد که اتفاق مهتاب

نکرد، بلند شد و  یخورد، توجه نی. زمدیو به طرف ان ها دو

را در  یکس اوشی. سدیباز به همان طرف دو زانیافتان و خ

با  اوشی. سدیسر آن ها رس یآغوش داشت. وحشت زده باال

 .زد یالتماس مادرش را صدا م

 .قربونت برم اریتورو خدا طاقت ب ،یشنو یمادر! صدامو م -

از غبار تمام  یا هیزن به زحمت از هم باز شد. ال یها چشم

خواست حرف بزند، نتوانست،  یصورتش را پوشانده بود. م

هم افتاد. مهتاب خودش را به ان ها رساند و  یرو شیاز پلکهاب

 .صورتش زن خم شد یرو

 !حاج خانم -

 بار نیسخت بلند شد و ا نیو سنگ دیزن مجروح اغز یها پلک

 .سرش را جلو برد اوشیبه هم خورد. س شیلب ها

 .نبی... نب، زیز -

رسونمتون  ی. االن منینگ یزیچ م،یباشه، باشه درش اورد -

 !دکتر

کرد  فیضع یتوجه به حرف او با سر اشاره ا یمادرش ب اما

خم شد و گوشش را به دهان مادرش  اوشی. سدیایکه جلوتر ب

اما دستش را محکم در  دیشن یزن را نم یچسباند. مهتاب صدا

سرش  اوشیکه س دیطول نکش شتریدست گرفته بود. چند لحظه ب

 یاشاره  تک به امتداد انگشغرق اش یرا بلند کرد و با نگاه

ماند  رهیجانش خشک شده بود، خ یبدن سرد و ب یمادر که رو

 :لب زمزمه کرد ریو ز
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 !مادرم مرد -

افتاد و با  هیفشرد. مهتاب به گر نهیمادرش را محکم به س سر

صورت او را آرام از گرد و غبار پاک کرد و  شیمانتو  نیآست

آرام سر  اوشیکه س دینکش یاو را نوازش کرد. طول یموها

او زد و  یشانیبه پ یگذاشت، خم شد بوسه ا نیمادرش را زم

با چشم او را  تاباز جا بلند شد و به راه افتاد. مه عیبعد سر

 :بلند شد اوشیس ادیفر یدنبال کرد. صدا

بچه اونجاست،  هیمادرم گفت  ن،یاون جا، اونجا رو بگرد -

 .بوده دهیگاو صندوق خواب ن،یزنده باشه! زود باش دیشا

هم از جا بلند شد، چند قدم جلو رفت اما نگاهش به جنازه  مهتاب

ند. ک هینتوانست گر ینداشت، حت یرمق گریافتاد. د نبیز ی

او را به  یادیفر یاشکش خشک شده بود. صدا یانگار چشمه 

که به  یبلند یصلوات ها دنیخود آورد. و متعاقب آن، شن

را در آغوش  یکودک اوشینش را لرزاند. سآسمان بلند شد، ت

 . نگاهدیان ها دو یاراده از جا کنده شد و به سو یگرفته بود. ب

خشک شد،  اوشیس یچهره  یهراسان و کنجکاو مهتاب، رو

صورت غبار آلود او،  انیاشک در م کیبار یدو جو یرد پا

در خود داشت، کودک زنده و سالم بود و با  یاز زندگ ینشان

جلو برد و طفل را از  راکرد. دستش  یم هیگر یکم جان یصدا

 :دیرا شن یشخص یجدا کرد. هم زمان صدا اوشیآغوش س

خشک  ریحالل احمر، اون جا ش یچادر ها دشیخانم، ببر -

 .دارن

 زیبرگشت. آن جا همه چ نینداد و به طرف ماش یجواب مهتاب

که دور از چشم  یعسل ریش یقوط کیداشت. هم آب و هم 
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 گرانیو د اوشیپنهان کرده بود. ساعت ها گذشت، س اوشیس

 یآوار بودند. حوال ریآوردن اجساد از ز رونیب یهمچنان در پ

برگشت.  نیافتاده به طرف ماش یبا سر اوشی، س2ساعت 

جرات نگاه کردن به صورت او را نداشت. بچه آرام در  مهتاب

 شیادیکه پ یآغوش او به خواب رفته بود. انگار تا لحظه ا

بود،  دهیخواب یکرده بود که آن طور هیروند گر کیکردند 

 نیدر گوشش طن اوشیس ی! صدایهوشیبه ب هیشب یخواب

 :داشت ینیغمگ

ن ز هیبچه،  هیخونه داشته، فقط  ستایکوچه که حدود ب هیاز  -

همه  هیساله جون سالم به در بردن. بق 01 یپسر بچه  هیو  ریپ

 !مردن

 !؟یعموهات، اونا چ یاز خونواده  -

 :تکان داد یسر اوشیس

کدوم... جز...  چیکدوم جون به در نبردن، ه چیکس، ه چیه -

 !یکی نیا

 :اشاره کرد نبیدست به دختر ز با

 !عموم یزند، نوه  ایآر نایرادم -

به او  یبه بچه و نگاه یاز حدقه درآمده نگاه یبا چشمان مهتاب

 .مانع شد اوشیبزند که س یانداخت، آمد حرف

زنده،  ایآر نایبچه رادم نیکه گفتم. ا نینگو، هم یزیچ -

 !؟یدیفهم
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کرد و  خکوبیمهتاب م یزده  رتیح یرا در چشمها نگاهش

 :دیپرس یدوباره خشک و جد

 !برات بگم؟ گهیبار د هی ایگفتم  یچ یدیشن -

تکان داد، در  یسر دنیفقط به عالمت فهم رانیو ح جیگ مهتاب

 ! بازاردیوجه قادر نبود سر از کار او در ب چیکه به ه یصورت

 :دیرا شن اوشیس یصدا

رو با خودت  نایو رادم نبی. مادر و زامیتا کرمان همراهت م -

 .جا نیگردم ا یتهران، من بر م یگردون یبر م

 :به تته پته افتاد مهتاب

 ...ییتونم تنها یتونم... نم یمن... من نم -

 !یبتون دیبا -

 ...همه راه! اونم با دوتا نینگه داره ا نویا یک ؟یبچه چ نیا -

 :دیو عاجزانه نال دیبه سرش کش یدست اوشیس

آم.  یاگه نه خودم م اد،یکنم همراهت ب یم دایرو پ یکیباشه،  -

 جایهم احت نیکار دارم. به ماش نجایا گهیدو ساعت د یکیفعال 

 .دارم

آغوش که در  یگذشت. مهتاب همراه با کودک گریساعت د چند

انبوه جنازه  گران،یهمراه با د اوشینشست و س یداشت، کنار

گشت. در  یبرد و بر م یبه گورستان م نیها را توسط ماش

به  ازندیآر ینفر از افراد خانواده  04 یان اجساد، جنازه  انیم

. دیوز یم یدشده بود و سوز سر کیخورد. هوا تار یچشم م

چمپاته زده بود و بچه را محکم در  ابانیمهتاب همچنان کنار خ
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 ییصدا و به تنها ی. بدیاز راه رس اوشیفشرد که س یآغوش م

گذاشت و به طرف  نیرا درون ماش نبیمادرش و ز یجنازه 

 :مهتاب برگشت

 .میسوار شو بر -

نمانده  شیبرا ینشست. رمق نیداخل ماش عیخاموش و مط مهتاب

 :دیشن را اوشیس یبزند و باز صدا یبود تا حرف

کمک  یلیخ یافراد محل ،یهمه وقت تنها موند نیا دیببخش -

تونستم اونارو با اجساد خونواده هاشون ول  یکرده بودن، نم

 .کار خودم یکنم و برم پ

را به راه انداخت. مهتاب که از  لیتمام نشده اتومب حرفش

 یبه هم م شیسرما، ترس و اضطراب دندان ها ،یگرسنگ

گفتن  یهم برا یخورد، همچنان ساکت مانده بود، آخر حرف

کرد.  دایبه کرمان ادامه پ دنیسکوت تا رس نینمانده بود! و ا

 اوشیس یتازه وارد کرمان شده بودند که نگاه سرگردان خسته 

 یآه د،یکه در آغوش داشت، چرخ یبه جانب مهتاب و بچه ا

 :لب گفت ریو ز دیکش

 ای یبرگرد ییبچه تنها نیهمه راه، با ا نیا یتون یدونم م ینم -

 نه؟

بود. از تنها ماندن با دو  دهینگفت. سخت ترس یزیچ مهتاب

هراسناک  یبه ان دور یخواره آن هم راه ریش یجنازه و بچه ا

 .بود

 !باالخره؟ یکن یکار م یچ -
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و درد آلود  نیخشمگ یصدا نباریباز هم سکوت کرد ا مهتاب

 :بلند شد اوشیس

 یفکر م ،یزن یکار کنم ال مذهب! چرا حرف نم یچ یگ یم -

 !دارم؟ یا گهیراه د یکن

از خواب  یلحظه ا یبرا اوشیس یبچه را که از صدا مهتاب

 یمیمال یبود، محکم در آغوش گرفت و همراه با تکان ها دهیپر

لب زمزمه  ریکشاند، ز یم یخبر یکه باز کودک را به علم ب

 :کرد

 !یندار یچاره ا یتبگم؟... خودت که گف یچ -

 :دیبه او انداخت و پرس یبا تعجب نگاه اوشیس

 !یزن یحرف نم نیسردته نه؟ واسه هم -

 :کرد و باز ادامه داد یمکث

خداااا...  یدرسته؟ ا ،ینخورد یزیتا االن هم چ روزیاز د -

 خورده؟ یزی.. چ،یمغزم از کار افتاده، بچه چ

نگه داشته بودم،... با  نیتو ماش یعسل ریش یقوط هیآره،  -

 .دهینه فعال که خواب ایشده  ریدونم س ی. نمختمیقاشق تو حلقش ر

ه ب یکاشند و توقف کرد. لحظه ا یرا به گوشه ا نیماش اوشیس

و مادرش که در  نبیز یها یپشت سر نگاه کرد، به جنازه 

اشان بودند. باز  یابد یگرفتن در خانه  یبه انتظار جا نیماش

که در آغوش داشت  یمت مهتاب و دخترک کوچکنگاهش به س

به کار  اشد. درب و داغان تر از آن بود که فکرش ر دهیکش

 :دیفرمان گذاشت و نال ی. سرش را رواندازدیب
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بچه، تو... از همه بدتر جنازه  نیکار کنم! ا یپاک درموندم چ -

 !نبیمادرم و ز ی

 :لب زمزمه کرد ریفرمان برداشت و ز یرا از رو سرش

برام نمونده،  یواسه ماتم و عزادار یمهلت یحت ،ینیب یم -

تو  م،یتا تهران بر یطور نیکه چه کار کنم؟ ا روونیموندم ح

رو روشن کنم، جنازه  ی. بخارنیزن یم خی نیماش نیبچه تو ا

ونم بت دیبمونم شا جایکنم ان یفکر م یاز طرف ره،یگ یها بو م

 !باشم یکمک

 .به سرش افتاده بود ینگار فکرا د،یدرخش شیچشم ها کدفعهی

 همراهته؟ یمهتاب!... کارت،... کارت خبرنگار -

 .الزم بشه دیهم دارم. فکر کردم شا تیبرگه مامور هیآره،  -

بشه از  دیفرودگاه. شا میر یتنها راهه، االن م نیدرسته، ا -

 .تهران نیکوچولو برگرد نیو با ا یکارتت استفاده کن

 !؟یچ نبیمادرت و ز -

فته گر یو با صدا دیبه صورتش کش یکرد دست یمکث اوشیس

 :گفت یا

 کینزد یبتونم جا دیکنم. شا یجا دفنشون م نیفردا صبح، هم -

 شی. خودش دوست داشت پارمیب ریمزار پدر و مادربزگم گ

 یواسم نمونده، نم یراه طیشرا نیتو ا یو پدرم باشه ول میمر

کمک کنم  یاد رسانجا بمونم و تو امد نیبکنم. ا یتونم کار

 .شه تا برش گردونم تهران یروحش شادتر م
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کمک اومده بودم،  ی! منم برااوشیخوام بمونم س یمن م یول -

قدم از  یدستم و نذاشت یطفل معصوم رو داد نیاما از صبح ا

 .قدم بردارم

 :گفت متیچپ چپ نگاهش کرد و با مال اوشیس

 نرویآوار ب ریدست که از ز هی دنی! صبح از دستیکار تو ن -

کار کنم؟ مگه  یکه چ یحاال بمون ،یکرد یسکته م یزد، داشت

 .شه یم دایهم پ یا گهید زیاز کشته و مرده چ ریغ نجایا

. خوب شوکه شده بودم اما حاال از بس دمیمن اون موقع ترس -

االن دو ساعته که با دوتا  نیشده. هم یبرام عاد گهید دمیجنازه د

 یواسه ترس و لرز نم ییتم، پس جانشس نیماش نیجسد تو ا

همه راه و اومدم، نه  نیکنه بفهمه ا یمونه. مرزبان خفه ام م

 یدست خال یطور نیمه ،ینه مصاحبه ا ،ینه گزارش ،یعکس

 یبرگشتم! از اون گذشته، منم مثل تو دوست دارم اگه بشه کمک

 .کنم

 :زد یپوزخند اوشیس

زبونت کار افتاده، نه؟ خدارو شکر  ،یکه گرم شد نیمثل ا -

 !واست داشت یا دهیفا هیجرو بحث با من 

 :اضافه کرد یو پر خواهش میبا لحن مال بعد

 طیاضافه نکن، اصال شرا میفکر یکنم به مشغله  یخواهش م -

 یب یبچه  هی یباالتر که دار نیندارم. بعد هم، کمک از ا یخوب

هم  ستیفکر رئ ؟ید یجهنم نجات م نیزبون رو از ا یمادر ب

 کنم، خوب؟ یبراش م یفکر هینباش، اون با من، 
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 ندازدیرا به راه ب نیجواب مهتاب نماند و آماده شد تا ماش منتظر

 :دیجواب پرس یکه مهتاب به جا

 ؟یکار کن یبچه چ نیبا ا یدار الیخ -

 !دونم ینم -

 یم یدار یبچه رو برداشت نیا یدونم؟! پس واسه چ ینم -

 !تهران؟ یفرست

 یبراش فکر دیدونم با یپس کجا بفرستم؟ زاهدان؟!... باشه، م -

راجع بهش  دیرسه. با یبه ذهنم نم یا گهیفعال کار د یکرد ول

 !حاال نه، بعدا یفکر کنم ول

را به راه انداخت و غرق فکر به سمت فرودگاه حرکت  نیماش 

 اطی. هنوز پا به حدیشب بود که مهتاب به خانه رس مهیکرد. ن

 .آورد ورشینگذاشته بود که آذر دوان دوان به طرف او 

 ...مهتاب جون -

و  افهیمهتاب با آن سرو ق دنیگم شد. از د شیصدا در گلو اما

 .خورد و به او مات ماند یا کهیکه در آغوش داشت  یبچه ا

کرد، از کنارش گذشت و  یتوجه به او با سر سالم یب مهتاب

خواباند و خودش کنار  یمبل یووارد ساختمان شد. بچه را ر

 .ولو شد نیزم یمبل رو

ل که بچه به بغ شگاهیزا ایبم  ی! تو رفته بوده؟یک گهید نیا -

 ؟یاز کجا آورد نویا ،یبرگشت

از همون جا  ام،یاز کجا م یدون یمزخرف نگو آذر! خودت م -

 .آوردمش
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 کو؟ ازندیآر ،یچرا تنها برگشت ،یچیبچه ه نیحاال ا -

با هزار مکافات با  یفسقل نیموند. من و ا یم دیبا ومد،ین -

 .میبرگشت مایهواپ

 ن؟یکرد داشونی. پیاونا چ نب،یو ز یوسفیخانوم  -

 !آره -

 خوب؟ -

 .هر دوتاشون کشته شدن -

 !!نه ،یواااا -

 یتنش خم شد، از نفس افتاده کنار مهتاب رو ریآذر ز یزانو

 :لب زمزمه کرد ریولو شد و ز نیزم

 ؟یحاال... جنازه هاشون چ ؟یراحت نیشه، به هم ینم باورم -

اون جا موند که همون جا دفنشون کنه، تو اون  اوشیس -

ممکن بود. اون جا وضع  ریغ بایبرگردوندن شون تقر تیوضع

اون منطقه رو  ی. هر کمیکرد یبود که فکر م یبدتر از اون

اون جا شده بود شهر  اره،یم مانیا امتیحتما به روز ق نهیبب

 یه و زاریمهلت گر یکه حت یو ماتم، جا ونیمرده ها، شهر ش

اگه بگم تعداد  یکن یواسه رفتگان وجود نداشت. آذر! باور نم

 یعزادار یهم که جون سالم به در برده بودن به جا یمحدود

از  یکیزدن که جنازه کدوم  یواسه اموات شون، تو سرشون م

بهتره بگم اصال چه  دیشا ایل دفن کنن افراد خونوادشون و او

 ینینمونده. تا با چشمات نب یبم گهیاونا رو دفن کنن. د یجور

 !یتون یزنم، نم یحرف م یدارم از چ یبفهم یتون ینم
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 یصدا و حالت مات و مبهوت چهره  نیکه از لحن غمگ آذر

 :جا خورده بود با التماس گفت یمهتاب حساب

ام خو ینم یعنیتونم باور کنم،  ینگو. نم گهیمهتاب! بسه، د -

 ...باور کنم. حاال

 یحرفش باز داشت. نگاه یبچه او را از ادامه  ی هیگر یصدا

 :دیو همان لحن بغض آلود پرس دیبه کودک انداخت و با ترد

 !ه؟یک نیا ینگفت -

 .نزد یبه کودک کرد اما حرف یبه او و نگاه ینگاه مهتاب

 !نب؟یز یبچه  ه؟یک یه بچ نیگم ا یم ،یدینشن -

کم جان و نامفهوم جواب  ییرا برگرداند و با صدا شیرو مهتاب

 :داد

 نای. رادماوشهیس یعمو یبچه؛ نوه  نیاون مرده، ا ینه! بچه  -

 !از اون فاجعه ازندیآر یخونواده  یتنها بازمانده  ازند،یآر

بار بود که به  نی. اولدیلبش را به دندان گز یشدت ناراحت از

نداشت،  ی! اما چاره ایدروغ نیگفت، آن هم چن یآذر دروغ م

او را  اوشیس ما،یلحظات قبل از سوار شدن به هواپ نیدر آخر

 یکس حرف چیراز با ه نیبه روح مادرش قسم داده بود تا از ا

 یلحظه شدت م هکودک که لحظه ب ی هیگر ینزند. با صدا

، او را در آغوش گرفت و کنده شد نیاز زم یگرفت به سخت

 یینگاهش کرد و مهتاب با صدا فیآهسته تکانش داد. آذر بالتکل

 :رمق گفت یب
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 ریش شهیتا فردا صبح که ش اریواسش ب ریکم ش هیگرسنس،  -

 .میخشک بخر

روز گذشت. آذر و مهتاب به نوبت مسئول مراقبت از  سه

کودک بودند و وقت آزادشان را صرف کمک و آمد و رفت به 

ا ت دیرس یکردند. هر بار که نوبت به آذر م یامداد م یها گاهیپا

کرد که  یم یقرار یکند، دخترک چنان ب یاز کودک نگهدار

شد و آذر  نیشمهتاب خانه ن جیآورد. به تدر یاو را به صدا درم

در کنار مهتاب  نایرا به عهده گرفت. رادم رونیب یکارها

گرفت  یم یدر آغوش او جا نکهیساکت و آرام بود. به محض ا

گرداند و آرام آرام با  یمهتاب بر م ی نهیسرش را به طرف س

رفت. عصر روز سوم  یبه خواب م فیکوتاه و خف ییناله ها

 .کشاند یگوش فتلفن، مهتاب را به طر یبود که صدا

 .الو -

 .اوشمیمهتاب! س -

 !ادیبد م یلیصدات خ ،ییسالم! تو کجا -

زنگ بهت بزنم.  هیاومدم کرمان، چندتا مجروح آوردم، گفتم  -

 ؟یتو خوب

 اون جا چه خبر؟ ،یآره ممنون. تو چطور -

 نفر که هیپس نپرس! گوش کن، توسط  ،یدیتو که خودت د -

 ملیف یحلقه  هیتو برات فرستاندم،  نیاومد تهران، دورب یم

 نیکردم، ا هیکامل، عکس گرفتم، چندتا گزارش هم برات ته

 .ستین یدفتر مجله دست خال یبرگرد یوقت یطور
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 یفکر م ،یلطف کرد یلیخ اوشیس ی! وا؟یگ یم یجد نویا -

 .کنه یکردم مرزبان اخراجم م

 .نداشت یکنم، قابل یخواهش م -

 ...رو نبی! مادرت و زاوشیس -

جا موندم.  نیجا دفنشون کردم. به خاطر مادرم ا نیآره، هم -

خواست،  یازم م نویداشت هم تیواسه وص یهلتمطمئنم اگه م

 .که زنده موندن فکر کنم ییتا به اونا

 :تازه کرد و ادامه داد ینفس

 نمیبرگردم بم، فقط بگو بب دیصحبت کنم، با ادیتونم ز ینم -

 وضع دختر کوچولو چطوره؟

منو از کار و  یبه من عادت کرده، حساب یخوبه، فقط بدجور -

 ؟یگرد یبر م یتو ک نمیانداخته. بب یزندگ

که برگردم  نیجا هستم اما به محض ا نیا گهیتا دو سه روز د -

 ؟یندار یاون جا. خب، کار امیم

 .یزنگ زد ینه! لطف کرد -

 .نره و خدانگهدار ادتی ریخ یممنون، دعا -

 .خداحافظ، مواظب خودت باش -

 هگایجا پا نیشدم. آخه مگه ا وونهیمهتاب، به خدا از دست تو د -

 ؟یآورد یهمه آدمو دنبال خودت راه انداخت نیهالل احمره که ا

کمک کنن.  یجور هی دیکار کنم! باالخره همه با یچ یگ یم -

 یسرپائ یمجروح ها ایهستن  نجایکه ا یینایا یآذر، همه  نیبب
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ستن ه ییاونا ایشدن نداشتن  یبه بستر اجیزلزله بودن که احت

 یرو بستر شونیزخم یمارایتهران ب یها مارستانیکه تو ب

داشتن.  یآدما هم مثل ماها واسه خودشون خونه زندگ نیکردن. ا

فقط ناخواسته مهمون ما  ستن،یچاره و گدا ن یبدبخت و ب نایا

کنن و همشون  یکمک م گهیمردم د ایهستن، باالخره دولت 

ره  یهاشون. اون وقت زمستون م یگردن سر خونه زندگ یبرم

 !مونه ها یال مبه زغ شیاهیو رو س

 یم یقصه ها، بگو چطور نیا یخب بابا، نطق نکن! به جا -

! تازه، ؟یآشپز گرفت ،یکن رینفر آدمو س یس ست،یشکم ب یخوا

 !م؟یدار م،یهمه مهمون رختخواب ندار نیا یبه اندازه 

 چه نیبب نییسر برو پا هیغرغر، بچه رو بده به من و  یجا -

رختخواب و خرت  یاومدن کمک. کل هیهمسا یخبره، تموم زنا

دوتاشون هم دست به کار پخت  یکیو پرت با خودشون آوردن. 

همون جا  اط،یگذاشتن وسط ح یئتیه یها گیو پز شدن. د

و  ئولمس یلیموقع ها خ نطوریمشغول شدن. آذر! مردم ما، ا

 !مهربونند

غرولند کنان از جا بلند شد و دخترک را که مشغول خوردن  آذر

 :ود در بازوان مهتاب گذاشت و گفتب ریش

 5هم شده هتل  نییپا م،یشد یباال زندون نیبگو ا گه،ید یچیه -

هلل  میمارو روشن کنه بفهم فیشه تکل ینم دایهم پ یکیستاره! 

 یباالخره چه کاره  م،یشپش هتل میپرستار سالمند م،یبچه ا ی

 !میمملکت هست نیا
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دو ساعت  یکیرفت.  نییهمانطور غر غر کنان از پله ها پا و

 انهیباال برگشت و رو به مهتاب که پشت را یبعد به طبقه 

 :کرد گفت یم پیتا ینشسته بود و گزارش

راه افتاده! صد رحمت به  نییپا یچه بلبشوئ نیبب ایب -

ها هم سنگ تموم  هی. البته همساادیم یکی رهیم یکیکاروانسرا، 

 !؟یمهتاب خانم، آخرش چ یگذاشتن ول

 !خدا بزرگهآخرش  -

 !ی! چقدر تو با معلومات؟یجد -

 یکه با موها یبر سر مهتاب زد و در حال یبوسه ا یمهربان با

 :کرد گفت یم یو بلند او باز یمشک

گم خدا هم، ماهارو گذاشته سرکار، فقط  یمن که م ،یدون یم -

 !گم مهتاب؟ یو ........... م میزلزله رو کم داشت نیهم

 جانم؟ -

 کار کنه؟ یبچه چ نیخواد با ا یم ازندیآر یکن یفکر م -

حرفا نبود، بعدش  نیبگم، منم مثل تو! اون جا که وقت ا یچ -

براش  یفکر درست و حساب هیحتما  یول دمشیهم که هنوز ند

 .داره

به خواب  هیهمسا یا هیبه کودک که در تخت عار ینگاه آذر

 :لب نجوا کرد ریرفته بود، انداخت و ز

واسش زود  یلیخ فه،یو ضع دهیطفل معصوم! چقدر رنگ پر -

 یئچه بال یعنیتنها بمونه،  کریدرو پ یب یایدن نیبود که تو ا

 اد؟یسرش م
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 یم یدیشن یول ارهیبگم؟ آدم از حکمت خدا سر در نم یچ -

 گن،

 ؟یگریدر د دیزرحمت گشا ،یگر ز حکت ببندد در خدا

 شتریشعر ب یکین خدا کنه مثل من نشه، واسه من که او -

 !مصداق داشت

 ه؟یکیمنظورت کدوم  -

 :زد یلبخند تلخ آذر

 !یزرحمت زند قفل محکم تر ،یخدا گر ببندد ز حکمت در -

 !؟یکن یم یناشکر ه،یچه حرف نیآذر؟! ا -

 .گفتم یم نویا دیباشه باشه حق باتوئه، نبا -

 :گفت یزد و با مهربان یلبخند

با تو مامانت آشنا شدم به  یدر واقع در رحمت خدا، از وقت -

 .منم باز شد یرو

 یکه صدا دیبه گردن مهتاب انداخت و صورت او را بوس دست

 :دیهمسرش به گوش رس ،یعل

در، با مهتاب خانم  یجلو ازندیبه اسم آر ییآقا هیآذر جان،  -

 !کار داره

حرف تند از جا بلند شد و به سمت پله ها  نیا دنیبا شن مهتاب

 .دیدو

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir



 
16

0 

 هیکت واریخسته، سرش را به د یا افهیبا ق اوشیبعد س یساعت

را به بغل گرفته بود و همان طور که به سقف  شیداده بود، پاها

 :گفت یم شانیچشم دوخته بود، از بم برا

ت کار با دس گهیتعفن شهر و برداشته بود، د یاز روز سوم بو -

و  ستیرفت، لودر و بولدزرها هم، ب یو کلنگ جلو نم لیو ب

شد، مردم  یشب که م یکردند. طرفا یچهار ساعت کار م

و  یحامل پتو و بخار یها ونیبردند طرف کام یهجوم م

 !شدن یدست و پاها له م ریتر ها ز فیضع

 :دیپرس یبا دلسوز آذر

. یچ نیرفته بود یکه واسه امداد رسان ییخود شما ها، اونا -

 دن؟یخواب یاونا کجا م

 دیموندن. شا یو آذوقه م لهیوس یخود اونا هم ب یگاه -

به همونجا باشه.  هیشب یزیچ هیگن  یمحشر که م یصحرا

 یبرا یعنیبود.  بیداشت، غر یکه حال و روز یاونجا هر کس

خود اون جا هم  یها یاومده بود. بوم یکمک و امدادرسان

 گهید ابونایو خ دونایداغدار بودن. خود مهتاب شاهد بود. اسم م

. نداشت یفرق گهید یشهر با جا یجا چیه یعنینداشت.  ییمعنا

به قبرستون شهر، که  دنیواسه رس یهمه جا شده بود گذرگاه

 یترک برداشته او نشوته شده بود: اجرت شستشو یتابلو یرو

اونجا  یحت یتومن. ول 4511تومن، خردسال  0111بزرگسال 

معلوم نبود که خود مرده شور ها  یگم شده بود. حت زیهم همه چ

 !ا هستن؟کج

 :گفت یگرفته ا یبا صدا یعل

 .مثل شما افتخار کنن یبه افراد دیمردم ما با ازند،یآر یآقا -
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 :تکان داد و گفت یغرق اشک، سر یبا نگاه اوشیس

 یگروئ یزیبه من؟ نه! من از درد اجبار رفتم اونجا، چون عز -

 یلیداشتم که مجبور شدم همون جا، جاش بذارم. اما آره، خ

که  ییکه اون جا بودن واقعا از خود گذشته بودن، اونا ییها

 !کمک اومده بودن یفقط برا یچشم داشت چیبدون ه

 :او گفت یدلدار یباز برا یعل

خانوادت به  یهمه  ،یبه هر حال شما خودت هم عزادار بود -

حال دست از  نیبا ا یول یخصوص مادر تو از دست داده بود

 یاریو مردمو  یون جا موندو با استقامت ا یکمک برنداشت

 .یکرد

 یکردم ول یم یآره، موندم. من زمانو گم کرده بودم! هر کار -

 یلحظه هم رهام نکرد. اون جا غم انتهائ هی رتیبهت و ح

 یشدم. حاال که فکر م ریخروشان اس لیس نینداشت، منم تو ا

نفر هم سهم من  هی یحت یبزرگ نیبه ا یایاز دن نمیب یکنم، م

و آخر سر هم تمام  ،نفر! پدرم، مادرم، خواهرم هی یحتنبوده، 

 .میپدر یخانواده  یاعضا

 :گفت یگرفت و با دلسوز اوشیس یرا جلو یچا ینیس آذر

نفر هم  هی ن،یاونا دار یاز همه  یادگاری هیشما هنوز  یول -

 ن؟یرو فراموش کرد نایسهم شما بوده، رادم

مهتاب به خواب رفته بود، اشاره  یپا یبا سر به بچه که رو و

 یو در چشم ها دیبه سمت آن ها چرخ اوشیس نیکرد. نگاه غمگ

دانست که فقط او از رازش با  ینگران مهتاب جا خشک کرد. م

 :تکان داد و گفت یسر یخبر است. ناچار به سخت

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir



 
16

2 

خانواده  یآره، درسته. اونو فراموش کرده بودم، تنها بازمانده  -

! یادینفر بوده و چه سهم ز هی نیهم ایم من از دن! سهازندیآر ی

اگه کنار مادرش  دیموند، شا یبهتر بود که اونم واسم نم دیشا

 !بهتر یلیمونده بود براش بهتر بود، خ

به نظر او هم  د،یو نگاهش را از او دزد اوردیطاقت ن مهتاب

ه ب یعل یبدرقه  یبعد که آذر برا یبود. ساعت اوشیحق با س

 .رفته بود مهتاب از فرصت استفاده کرد نییپا یطبقه 

 ؟یکار کن یبچه چ نیبا ا یخوا یم -

 !دونم ینم -

 و بعد از اون؟ -

هستم که امشب بتونم  یدست بردار! خسته و داغون تر از اون -

 .کنم یبراش م یفکر هیپس فردا  ایمسئله فکر کنم. فردا  نیبه ا

 :دیپرس دیبا ترد مهتاب

 !خونه؟ مینبود که از اول اونو آورد ینه اکار عاقال دیشا -

 دیبا ای. مینداشت یا گهید یمهتاب! بس کن تورو خدا، ما چاره  -

به پدرش،  میگردوند یبرش م ای یستیبه بهز مشیسپرد یم

. اگه مادرم یستیمونه بهز یکه در کار نبود، پس فقط م یپدر

 !کار بره نیبار ا ریزنده بود، محال بود ز

 :گفت یبا نگران مهتاب

 نیهم دیبود، آخرش هم با تیوضع نیبه هر حال بهتر از ا -

 .میکار و بکن
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 .گهیبس کن دختر! تمومش کن د -

 ...بچه نیا فیتکل دیبا ؟یباالخره که چ -

 !حرفشو هم نزن گهیگفتم د -

 :و نا آرام جواب داد یعصبان مهتاب

رو هم با بچه  نیا ،یر یم یباشه شب که دار ادتیباشه اما  -

 .یخودت ببر

 ؟یشد وونهیتو د -

 .یفکر کن نطوریا یتون یم -

 کیمهتاب به خدا قسم، من واقعا خسته م، خرد و داغونم. نزد -

 ؟یفهم یم دم،یساعت نخواب 04هم رفته  یهفتس که رو هی

ه بچ نیسرم که به خاطر ا ختهیمنم خستم. روزا هزار تا کار ر -

 ینم نینتونستم برم سر کار. شبا هم ا یاز همشون موندم. حت

نگاهش نکن، جرات ندارم چراغارو  یطور نیذاره بخوابم. ا

 مین ،ی. اون هم چدمیهفتس با چراغ روشن خواب هیخاموش کنم. 

و باال و  دمیچرخ اتاقساعت دور  هیبار بلند شدم و  هیساعت 

 نییاپ اون یدینگو ند م،یاز وضع خونه زندگ نمیانداختم. ا نشییپا

 !چه خبره

کرد، بعد  یرا فشرد، فکر شیدست چشم ها کیبا  اوشیس

 :تکان داد و گفت یسر

سراغش،  امیامشبو تحمل کن، فردا م هی نیباشه، فقط هم -

 خوبه؟
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 "جواب داد تیبا جد مهتاب

 !امشب نینره فقط هم ادتی یباشه ول -

با او تماس گرفت و گفت عصر به آن ها  اوشیروز بعد س صبح

 ینشد. مهتاب آن قدر عصبان شیدایوقت پ ریزند اما تا د یسر م

و زمان را به باد ناسزا گرفته بود. آذر که تا آن  نیبود که زم

و  دست یبود، حساب دهیو آشفته ند نیطور خشمگ نیروز او را ا

 :رفت یصدقه اش م نرا گم کرده بود و مدام قربا شیپا

 نیا ستیشمر که ن یفدات شم. بابا، بچه  یمهتاب جون، اله -

 عقبش، ومدیامشبو تحمل کن اگه تا فردا ن هی! یکن یم یطور

 ریگ ییجا هیبکن. به خدا گناه داره، حتما  یخواست یهر کار

 .افتاده

آروم کردنم،  یتو به جا یحرفا نیآذر! لطفا ساکت شو! ا -

نم، بک یمن اگه قرار بود بچه دار ن،یکنه. بب یترم م یعصبان

دونه  هیکردم و با هزار سالم و صلوات  یخودم ازدواج م

آخه  ؟یفهم یلنگه نداشته باشه، م ایاوردم که تو دن یدردونه م

مرد منو کشته، بچه  نیو مرام ا ی! مردونگیمنو چه به بچه دار

برداشته آورده گذاشته رو دست من، اون وقت  یطور نیرو هم

 ...ادیکنه شاخ غولو شکونده، اگه امشب ن یفکر م

 .اجازه اومدم باال، در خونه باز بود یب دیسالم، ببخش -

به  رانیو ح جیو گ دندیدو دختر، هم زمان به عقب چرخ هر

. دیمات شدند. مهتاب با دهان باز، مانده بود چه بگو اوشیس

 :عاقبت آذر زودتر از او بر خودش مسلط شد و گفت
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کنم.  یخواهش م نییبفرما ن،یخوش اومد ازند،یآر یسالم آقا -

 .خودتونه یخونه 

 .نیممنون. شما لطف دار -

و منگ وسط اتاق  جیبه مهتاب که همچنان گ یدزدانه نگاه آذر

 :دیبود انداخت و پرس ستادهیا

 ن؟یوقته اومد یلیخ -

 :جواب داد یبا زرنگ اوشیس

خواستن به  یاز همون موقع که مهتاب خانم م باینه، تقر -

 !خودشون مادر بشن یسالمت

که  یاو خودش را جمع و جور کرد و در حال ی هیاز کنا مهتاب

 :مرد جوان گفت ی هیبا همان لحن پر کنا اوردیخواست کم ن یم

 .نیآورد فیاِ؟! پس به موقع تشر -

 :تفاوت نشست و جواب داد یب اوشیس

 !شما به بنده است یشگیکه از لطف هم نیا -

 یلفظ یریفرار از درگ یبرده بود هوا پس است برا یکه پ آذر

 :گفت یآن دو، فور

 که؟ نینخورد ارم،یبرم براتون شام ب -

 .ندارم لیممنون. فعال م ن،یزحمت نکش -

 ی. االن بر میزیچ هی ،ینیریش ،یفنجون چا هیپس الاقل  -

 .گردم خدمتتون
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 .شد ریقبل از آنکه منتظر جواب بماند از پله ها سراز و

 :دیکرد و پرس اوشیرو به س یمعطل یب مهتاب

 !؟یایحاال م -

 ام؟یب یپس ک -

 ؟اخراجم کنن یخوا یم ادته؟یشب،  هی نیفقط هم یگفت شبید -

 :و آرام جواب داد ریسر به ز اوشیس

ما به . شامیشرمندم، از صبح سخت گرفتار بودم، نشد زودتر ب -

 .نیخودتون ببخش یبزرگ

 !ببخشم ن؟یهم -

 یو خسته گرفته  ی افهینگاهش کرد. از ق نیهمانطور خشمگ و

دلش به رحم آمد و تازه متوجه شد که نسبت به گذشته  یاو کم

 یرگید یکس م،یقد ازندیآر یچقدر افت کرده است. انگار به جا

 یآرام تر یکرد با صدا یافکار سع نیآن جا نشسته بود. با ا

 .ادامه دهد

 نیخودمو دارم. به خدا ا یها ی! باور کن منم گرفتاراوشیس -

 گم؟ یم یچ یفهم یقرن گذشته. م هیهفته برام مثل  هی

 .فهمم یم -

 !؟یکن ینم یپس چرا کار -

گله  ییاز خشم و صدا زیلبر ییسربلند کرد و با چشم ها اوشیس

 :دیمند اما آهسته پرس
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از صبح گرفتار  یدون یکار کنم؟! آخه تو چه م یچ یگ یم -

 هان؟ بودم،یچه کار

را  یشده بود، دلرحم یکه دوباره از دست او عصبان مهتاب

 :کنار گذاشت و جواب داد

جز  زیچ چیبه من نداره. فعال من به ه یربط گهید نشیا -

 !که؟ یفهم یکنم. م یبچه فکر نم نیاز سر ا یخالص

 .تند از جا بلند شد اوشیس

 !برمش یباشه، وسائلشو آماده کن، م -

 شد و نییپا یطبقه  یمعطل نکرد، به سرعت راه گرید مهتاب

 :گوش آذر گفت ریز

 .خواد ببردش یبچه رو جمع و جور کن، م لیبرو باال، وسا -

 !؟یچ -

 !معطل نکن ،یدیکه شن نیهم -

شد و آذر  ریهمراه با بچه از پله ها سراز اوشیبعد س یقیدقا 

 .دیدو یهمراهش م

 .! ساک بچه جا موندازندیآر یآقا -

 .ستین یاجیاحت -

 لهیو وس ریش ی. گناه داره، بستیباز ن ییوقت شب جا نیآخه ا -

 !مونه یم

 :به آذر نگاه کرد و گفت یبا قدردان ستاد،یا اوشیس اطیح وسط

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir



 
16

8 

 .ممنون -

به دورو برش انداخت.  یرا از دست او گرفت و نگاه ساک

رخت  یرو یکیشست، آن  یبزرگ شام را م گیداشت د یکی

با شلنگ آب، آب  یآن طرف تر کودک یکرد و کم یبند پهن م

اذر افتاد که  یدوباره به چهره  نشیکرد. نگاه غمگ یم یباز

 .کرد یم یداشت عذر خواه

 خسته شده یلیمدت خ نیمهتاب تو ا ن،یریتورو خدا به دل نگ -

 ... و

شانه اش گذاشت  یسر او را رو اوشیافتاده بود، س هیبه گر بچه

حرف  انیدخترک، م فیکم جان و ضع یاصد یو از ال به ال

 :دیآذر پر

 !دونم یم -

رفت. آذر باز به دنبالش  اطیحرف نزد و به طرف در ح دگر

 :گفت یرفت و با مهربان

 .... مننیداشت خبرمون کن یبچه مشکل ای ن،یداشت یاگه کار -

مهلت نداد حرف او تمام شود. همان طور که با بچه  اوشیس

 :نشست، جواب داد یپشت فرمان م

 .حتما -

 :نشست و ادامه داد شیلب ها یکم رنگ رو یتبسم

 .ممنون زیهمه چ یبرا -
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را روشن کرد و به سرعت از آن جا دور شد. آذر  نیماش

از  یافتاده به داخل ساختمان برگشت ول یو کالفه با سر نیغمگ

نبود. از پله ها باال رفت، مهتاب پشت به پنجره به  یمهتاب خبر

 .چشم دوخته بود کیتنگ و بار یوچه ک

 !مهتاب ینکرد یکار خوب -

 .دونم یم -

خوبه که هر دوتاتون  ن؟یدون یرو نم یبابا! پس شماها چ یا -

 ...طور نیو ا نیعالمه دهر

 .نداشتم یا گهید یچاره  -

 !ه؟یمنظورت چ -

رو  یتیمسئول نیتا حاال چن یهست ول یآدم مسئول اوشیس -

. رهیگب میکنه بعد تص یکار م یبفهمه داره چ دیتجربه نکرده، با

 دنیفهم نیا دیبچه فقط رو ما حساب کنه، شا یاگه واسه نگهدار

 !قرن به درازا بکشه مین شیریگ میو تصم

طفل معصوم  ،یچیمهتاب خانم! حاال اون ه یانصاف یب یلیخ -

شده؟ تو  هیسر کار عل یکمک آموزش ی لهیکرده وس یچه گناه

نه؟ اگه گرسنه  ایتونه اونو نگه داره  یم ازندیآر یدون یاصال م

 ...گهیهزارتا کار د ایکنه،  سیاش بشه، جاشو خ

 .دونم یم نارویخودم ا -

 !دونم یزهره مارو م -

 .گرفت شیرا در پ ننیپا یراه طبقه  یعصبان و
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* * * * 

 :پر التماس آذر بلند شد یشب بود که صدا مهین

صبحه، چرا  0مهتاب، ارواح خاک مادرت رحم کن. ساعت  -

مرگمو بذارم، دو ساعته  یمنم کپه  یبذار یافت یگوشه نم هی

 !بشه؟ یکه چ یر یباال سر من رژه م یدار

 .بره، آروم ندارم یتونم، خوابم نم ینم -

 ؟یهست ناینگران رادم -

 .آره -

بح اب تا صکرد، فعال بخو یشه کار ینم گهیبهش فکر نکن. د -

 !شه کرد یکار م یچ نمیبب

 !تونم ینم -

 ریزد و ز شیبه موها یرختخوابش نشست، چنگ انیکالفه م آذر

 :دیلب نال

سر شب، حاال سوزنت رو  یدونم ها یا... اکبر... بعد از م -

 !کرد ریتونم گ ینم

 :با مالمت ادامه داد بعد

 ،یاببخو یتون یخواهر؟ اگه نم یمهتابم، چرا امشب خل شد -

 هان؟ ،یکار کن یچ یخوا یپس م

 ...خوابه ینم یراحت نیبه ا نایمطمئنم رادم -

المپ به صورت آذر  یچراغ را زد و در روشنائ دیکل کدفعهی

 :دیزل زد و پرس

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir



 
17

1 

 !کار کنم؟ یچ یگ یم -

را به هم  شیرا آزرده بود، پلک ها شیکه تور المپ چشمها آذر

 :دیکرد و نال شیبان چشم ها هیکرد، دستش را سا کینزد

بابا، مار تو خواب به آدم  ؟یچمچاره! بشر، مگه تو نامسلمون -

 !!زنه، جان پدرت بذار بخوابم ینم شین

 :دیاو پرس یها ییتوجه به لغزگو یب مهتاب

 م؟یبزن اوشیزنگ به س هی ستیبهتر ن -

 !م؟یا وونهینه! مگه د -

 گریبه مهتاب چشم دوخت. مهتاب د رانیگرد، ح یبا چشم ها و

 :دیکه آذر از جا پر دیتلفن را قاپ یگوش عیمعطل نشد، سر

 ،یکن دارشونیب دیها! بابا شا یصبر کن مهتاب، زنگ نزن -

 ...گم؟ مهتاب یم یچ ید یمهتاب گوش م

 .مهتابم اوش،یالو س -

 !سر کار خانم نیبله! معرف حضور هست -

 !بودم نایموقع زنگ زدم، نگران رادم یب نیببخش -

 !!؟یجد -

 کنه؟ یم هیداره گر -

 .خونه یداره آواز م ر،ینخ -

 اونه، درسته؟ ینکن! آره صدا تیاذ -

 !گفتم که نه -
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 جواب منو بده! اون چشه؟ ار،یدر ن یمسخره باز -

 یزاد ازش م یبه زبون آدم یواال چه عرض کنم، آخه هر چ -

 .ده یپرسم، لج کرده جواب نم

ورش  یآرومش کن یتون یکنم، اگه نم یخواهش م اوشیس -

 .نجایا ارشیدار ب

 .بلند شد اوشیس نیخشمگ یبار صدا نیا

و پرعاطفه  یاحساسات یزنا یخواد ادا یبس کن مهتاب! نم -

به  شیرو، دو سه ساعت پ انتونیپا یعواطف ب ،یاریرو درب

 !نیالقلب بش قیرق ی. الزم نکرده که نصف شبنیدیرخمون کش

شه. تورو خدا آرومش  یخفه م هیاون بچه داره از گر ن،یبب -

 .جا نیا ارشیکنم ب یکن. خواهش م

 یبه اون خونه برش نم گهیاگه قراره خفه بشه، بذار بشه، د -

 .گردونم

 !اوشیس رهیم یم -

 ینم نویشه. مگه هم یبهتر! الاقل شرش از سر ما دوتا کم م -

 ؟یخوا

 یرا به هم فشرد، آب دهانش را به سخت شیپلک ها مهتاب

 :داد و گفتقورت 

 .اون جام گهید قهیدق ستیتا ب -

 :دیپرس ی. آذر با نگراندیدستگاه کوب یرا محکم رو یگوش و

 .امیکجا صبر کن منم باهات ب یحاال! نصفه شب -
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همه مهمون تنها گذاشت.  نیشه خونه رو با ا ی. نماینه تو ن -

 .رم یخودم م

 !خطرناکه ،ییموقع شب، تنها نیمهتاب، ا -

ه ها پل انیرا برداشت، م فشیتوجه به او دستکش و ک یب مهتاب

اش را به سر  یشال پشم اطیح یرا به تن کرد و تو شیپالتو

 ینه خا یجلو قهیدق ستیها خلوت بود و قبل از ب ابانی. خدیکش

باز شد.  شیبود. به محض فشردن زنگ در خانه به رو اوشیس

رده بود که باز نک او هنوز در هال ر دیرا دو اطیح ریتمام مس

. هراسان خودش را به داخل خانه دیدخترک را شن ونیش یصدا

بود و  ستادهیراهرو ا انیآشفته م یبا سرو مو اوشیانداخت. س

شال را از سرش  یمعطل یبچه را به دوش داشت. مهتاب ب

انداخت و بچه را از بغل  یمبل یرا درآورد، رو شیپالتو د،یکش

 انیرها کرد و سر را م یمبل یخودش را رو اوشیاو گرفت. س

مهتاب به خانه  دنیاز رس یقیگرفت. هنوز دقا شیدست ها

 فیو خف فیخف نا،یگوش خراش رادم یها ادینگذشته بود که فر

 ییبه همراه سکسکه، صدا فیضع ییتر شد و کم کم جز ناله ها

 .دیاز او به گوش نرس

 :گفت یآهسته ا یآن وقت بود که مهتاب با صدا تازه

 !واترشو بده پیگر ی شهیلطفا ش -

 :دیاز جا پر زیت اوشیسس

 .االن -

 :دیبرنداشته بود که به طرف او برگشت و پرس یهنوز قدم اما

 هست؟ یچ -
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 .کهیبار شهیش هیواتر، تو ساکشو نگاه کن،  پیگر -

 :دیاز دارو را به خورد دخترک داد و دوباره پرس یکم

 ؟یخوده، جاشو عوض کرد ریش -

 کردم؟ یعوض م دیرو با یچ یخورده ول ریش -

 .را به هم فشرد و چپ چپ نگاهش کرد شیلب ها مهتاب

 !کرده سیگم، اوه اوه، تا کمر خ یبچه رو م یجا -

 :دیبه سرش کش یدست اوشیس

 !بلد نبودم یبکنم ول یکار هی دیدونستم با یراستش م -

 :سرش را تکان داد و گفت د،یکش یآه مهتاب

 !نمیباشه، ساکش رو بده بب -

کاناپه به خواب  یمعصوم رو یا افهیبعد دخترک با ق قهیدق ده

منظم و کوتاهش خبر از خواب  ینفس ها یرفته بود و صدا

و  ستادیسرش ا یباال یاو داشت. مهتاب کم نیریراحت و ش

او جمع شد. بعد با  دنیاز خواب الشینگاهش کرد تا خ رهیخ

 وابخ یرها کرد و چشم ها یگریمبل د یخود را رو یخستگ

 .دیرا شن اوشیس یکه صدا دیآلودش را مال

 .یممنون که اومد -

 جیگ یصورتش برداشت و با نگاه یدستش را از رو مهتاب

 :خواب به او چشم دوخت

 .اومدم یم دینداشت، با یقابل -
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 :کرد و گفت یتبسم اوشیس

. ارمیصبح برات م نتویکنم، ماش یخبر م یتاکس هیواست  -

 .راحت تره المیخ ینطوریا

 .رهبهت یاریپتو بالش برام ب هی ،یتاکس ی. جاستینه الزم ن -

 !؟یمون یم -

 .میبکن یفکر هیمونم تا صبح  یآره، امشب و م -

 !هیعال -

 .دیذوق زده از جا پر و

 ...بچه رو بردار ،یجا بخواب نیحاال چرا ا -

بشه و دوباره روز از  داریب میترسم دست بهش بزن ینه نه، م -

 .از نو ینو روز

 .گردم یهست. باشه، االن برم نمیآره، ا -

 .دست رختخواب برگشت کیبعد با  قهیدق چند

 .بود یتشک الزم نبود، همون پتو و بالش کاف -

 !شه یشه، تا صبح بدنت خشک م یبدون تشک که نم -

ترسه، از  یم یکیلطفا چراغ و خاموش نکن، بچه از تار -

 .پره یب مخوا

 .برق رفت دیبه سمت کل اوشیس

کنم که  یکم نور ترش م یکنم، فقط کم یباشه خاموش نم -

 .یبخواب یبتون
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 دینور را مناسب د یچرخاند و وقت یدار را کم مریتا دیکل

 :دیپرس

 خوبه؟ نیا -

برگشت به سمت مهتاب و اعتراض  د،یاز مهتاب نشن یجواب

 .کرد

 !... ؟یدیمهتاب! با توام... اِ، خواب -

 :لب زمزمه کرد ریو ز دیتکان داد. خند یسر

شه با ادمیخوابش برد،  دهینرس نیسرش به زم ه،یک گهید نیا -

 بره؟ یخوابش م یراحت نیبه ا یصبح ازش بپرسم چه جور

 دیرا بلند کرد. آهسته به پهلو چرخ شیپلک ها یمهتاب به آرام 

 شیافتاد که پهلو یمعصوم دخترک کوچک و نگاهش به صورت

 شهیتر از هم یبود. دخترک در خواب، دوست داشتن دهیخواب

 یموها متی. با مالبایکوچک و ز یبود. درست مثل عروسک

 هب گرید یاش عقب زد و کم یشانیدخترک را از پ اهیس

 یمشت بسته  یصدا رو یآرام و ب یصورتش زل زد. بوسه ا

او نشاند و از جا بلند شد. تشنه بود، به سمت آشپزخانه رفت و 

 یبود. با صدا یافتاد که سرگرم دم کردن چا اوشیچشمش به س

 :سالم داد یآرام

 داریب یزود نیمن به ا ی. از سرو صداریسالم، صبح بخ -

 ؟یشد

 ! مگه ساعت چنده؟یطور نینه، هم -

 .مینه و ن -
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عالمه کار  هیت شدم رفت. بدبخ ؟یکن یم ینه! شوخ یوا -

 !شدم داریزود ب یگ یسرم اون وقت م ختهیر

 .یدیخواب رید یلیخ شبیآخه د -

به  یآشپزخانه انداخت، دست یصندل یخودش را رو مهتاب

 :لب گفت ریو ز دیسرو صورتش کش

ود، کرده ب سیبار خ هیشد،  داریهم ب گهیتازه تا صبح دوبار د -

 .بارم گرسنش بود هی

 سوال بپرسم؟ هی یراست ؟یگ یم یچ گهیپس د -

 بپرس؟ ،یچ -

تا سر  شبیبره، د یخوابت م یزود نیبه ا یچه طور -

نه، خوابت برده بود. من اصال  اینور مناسبه  نمیچرخوندم بب

 .ستمین ینطوریا

 :دیخند مهتاب

که وقت خواب افکار  نهیکار ا نیراحت، بهتر یلیخب خ -

وقت مناسب  هیواسه  یذارو ب یکن رونیمغشوش رو از سرت ب

خواب  هیشه، با  یکم م تیاز اتالف انرژ یطور نیتر. ا

 .کنه یراحت، روز بعد مغزت بهتر کار م

 :دیپرس یبا کنجکاو اوشیس

نت به ذه یحت شبیخوام بدونم د یم یدرست، ول یکه گفت نایا -

ونه خ هی یتو بهیمرد مجرد نسبتا غر هیکه به هر حال با  دینرس

 ؟یزیچ ،ی! دلشوره ا؟یتنها هست
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 :جواب داد یخاص طنتیو با ش دیخند مهتاب

 !نووچ -

 !شه یمگه م ؟یگ یم یجد نویا -

مورد استثنا بود. هر  هی شبید اوش،یس نیشه، بب یآره که م -

فکرا نبوده، چه  نیا یو پس جا میخسته بود یدو به اندازه کاف

نسبت به  یمن. بعدش هم، به هر حال هر کس یواسه تو چه برا

شناخت و  نیکنه، که من ا یم دایپ یشناخت هیطرف مقابلش 

 !نسبت به تو داشتم و از همه مهم تر

 :ادامه داد یزد و با لحن شوخ یچشمک

 یسرم رزم ریتونم از خودم دفاع کنم، خ یم یمن به راحت -

 !کارم

 دایشناخت پ یراجع به اون قسمت که گفت یول نطوریکه ا -

 .اومد شیواسم پ یسوال ،یکرد

 ه؟یچ گهید -

 !باشم؟ طنتیکه اهل ش ادیبه من نم یعنی -

 :کرد یتبسم مهتاب

 ...یول یهست طونیهم ش یادیکه ز داستیپ افتیاتفاقا از ق -

 ؟یچ یول -

مهم تر،  نایو از ا یو نسبت به هر کس تینه در هر موقع یول -

 گم؟ ی. درست نمیمتینه به هر ق

 :تکان داد یسر اوشیس
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 .آره خب، درسته -

 .پس درست شناختمت -

 :دیخند اوشیس

 .هترهب نیدستم برات رو شده و لو رفتم، ا یحساب یبهتره بگ -

 !اوشیس -

 بله؟ -

شه ادامه داد.  ینم یطور نیا ،یکرد یبچه چه فکر نیواسه ا -

 شه؟ یم

با  بعد میبخور یزیچ هیبزن،  یآب هیفعال دست و صورت تو  -

 .میکن یهم صحبت م

 زیبعد هر دو پشت م یچون و چرا از جا بلند شد. کم یب مهتاب

 :گفت یمشغول صرف صبحانه بودند، مهتاب با حالت متفکر

از اون  یسراغ پدرش و اطالعات میبهتره بر یکن یفکر نم -

 .میریبگ

 .رفتم -

 ؟یرفت ی! کینگفته بود ؟یرفت -

 .بدم حیتوض یکردم اما تو نذاشت رید نی. واشه همروزید -

شد،  یحاال چ ،یبود یدونستم دنبال چه کار یخب من چه م -

 ؟یبه دست آورد یخبر

 .آره -
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 شده؟ یبهش گفته چ -

 .نه -

 چرا؟ -

 .شد باهاش حرف بزنم ینم -

 آخه چرا؟ -

با  یریچون کشته شده، تو مرز افغانستان، ضمن درگ -

 .یمرز یروهاین

 !نه! کشته شده؟ -

داشته،  یسفت و سخت یباند قاچاق مواد مخدرهمکار هیآره با -

 یب ینبوده احتماال دنبال قاچاق بوده، وقت داشیکه پ یاون مدت

 !نبیسراغ مرحومه ز ومدهیشده م یکار م

ار ک یچ دیحاال با نوا،یب یبچه  نیداره ا یبابا! عجب شانس یا -

 م؟یکن

 !رسه ینم ییدونم، واقعا عقلم به جا ینم -

گاه چانه اش کرد  هیکه از خوردن افتاده بود دستش را تک مهتاب

 :لب زمزمه کرد ریو غرق فکر ز

ر پدر و ماد هیکردن  دایشه کرد، پ یکه م یفکر کنم تنها کار -

 خوب واسه اونه، نه؟

 !م؟یکار کن یچ -

به پدر و مادر به درد بخور که  م،یکن دایخانواده واسه اش پ هی -

 .بشه نیتام طفل معصوم نیا ی ندهیآ
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که از  هی! مگه پدر، مادر جنس کادوئیزن یبَه! حرفا م -

 م؟یفروشگاه واسش بخر

بهره اند،  ینعمت ب نیهستند که از ا یادیز یزوج ها ینه! ول -

 یبچه  هیهم اونا  ینجوریکه عاشق بچه هم هستن، ا یدر حال

 یم ینون و نوائ هیبه  نایهم راد م اد،یم رشونیناز و ملوس گ

 .رسه

 :کرد و گفت یفکر اوشیس

 نیکه ا نهیا یکیمونه،  یدوتا مسئله م یهمش درسته، ول نایا -

 یتسرپرس یو دوم مسئله  میکن دایرا از کجا پ یالیپدر و مادر خ

 !بچس

 ه؟یمنظورت چ -

 دایسر پرست ز یب یگوش کن مهتاب! بعد از زلزله، بچه ها -

ن اما دولت قبول طالب اونا هست یادیز یبودن و خانواده ها

قرار دادن و  یستینکرده، تمام اون بچه ها رو تحت پوشش بهز

 یقبل طیاون بچه ها به خانواده هارو همون شرا لیتحو طیشرا

 یاول اونو به جا زاستثنا بود، ما ا هی میدر نظر گرفتن. مر

اون  یو چون من تنها بازمانده  میکرد یمعرف ازندیآر نایرادم

ر . درمیبچه رو بگ نیا یتونم حق سرپرست یخانواده هستم، م

رو هرگز به من  یدختر منصور کالن ،یکالن میکه مر یصورت

بچه رو به هر خانواده  هی میحاال اگه بخوا ؟یفهم یدادن، م ینم

 .مونه یم یاون به جاش باق یسرپرستمشکل  میبسپار یا

ند بز یو دهان باز کرد تا حرف دیبه صورتش کش یدست مهتاب

دخترک منصرف شد. تند از جا  ی هیگر یصدا دنیشن که با

رساند. چند لحظه بعد بچه به بغل  ییرایو خودش را به پذ دیپر
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نشست و با زبان بچه گانه  یصندل یبه آشپزخانه برگشت، رو

 :گفت یا

 !من گرسنمه ها ر،یجون، صبح بخ یسالم دائ -

 دینرم و سف یاز لپ ها یشگونیجلو رفت، ن دیخند اوشیس

 :دخترک گرفت و گفت

 ؟یموافق ریش شهیبا ش -

 :دیاخم پرس یبا کم و

 ؟یحاال چرا دائ -

 :گفت طنتیبغل او گذاشت و با ش یبچه را تو مهتاب

هان؟ خب  ،یدرست کنم، اما چرا دائ ریبراش ش رشیبگ -

برادر  یهستم، تو هم جا شیریمعلومه، فعال من مامان تسخ

 رسته؟د گه،ید یهمون دائ یش یپس م ،یمن

 یبچه را در آغوشش جابه جا کرد، آهسته گونه  اوشیس

 :دخترک را نوازش کرد و اخمو تر از قبل جواب داد

 .هستم شیریمشکل دوتا شد. اوال که فعال بنده هم پدر تسخ -

 :دیرا محکم تکان داد و پرس شهیش مهتاب

 ش؟یو دوم -

 :گفت یبیبچه را به طرف او گرفت و با لحن عج اوشیس

که  ستیکه، متاسفانه در حد بضاعت من ن نهیا شیدوم -

 !مثل تو داشته باشم یخواهر
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 یرا تو ریش ی شهیش شیبچه را از او نگرفت، به جا مهتاب

که قصد رفتن داشت، به طعنه  یاو گذاشت و در حال یدست ها

 :گفت

 !پدر یبده آقا ریطوره، بچه رو خودت ش نیپس اگه ا -

ز آنکه نگاه ا یتا مانع رفتنش شود و ب ستادیاو ا یجلو اوشیس

 :گفت تیصورت مهتاب بردارد با قاطع

 تونم برادرت باشم؟ یچرا نم یدینپرس -

قفل کرد و با سماجت به  نهیس یرا رو شیدست ها مهتاب

 :صورت او زل زد و جواب داد

 .نداره دنیپرس -

 یکه برادر یهست یداره، چون به نظر من تو خوب تر از اون -

 .یمن داشته باشمثل 

 :گفت هیبا کنا مهتاب

 شم، نه؟ یاون قدر خوب که هر وقت الزم باشه زود خر م -

به او  یآنکه نگاه یبا حرص بچه را از دست او گرفت، ب و

را در دهان بچه گذاشت.  شهینشست و ش یصندل یرو اندازدیب

صبحانه شد و با  فیظروف کث یمشغول جمع آور اوشیس

 :دیپرس یناراحت

 !گفتم؟ یزیچ نیمن چن ،یکن یم فیتو چرا آدم و تحر -

 :جواب داد یبا خونسرد مهتاب

 .ها هیما نیتو هم یزیچ هی -
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 :نگاهش کرد جیگ اوشیس

کردم،  یغلط هیبابا من  ؟یکن یم یقاط هویتو چته؟ چرا  -

 هشیو ت میبه هم اره بد یکه ه نیتورو خدا بس کن، بذار عوض ا

 .میبکن نوایب نیواسه ا یفکر هی م،یریبگ

 :گفت یباز با همان خونسرد مهتاب

 !وجود داره یمشکل سرپرست یگ یتو که م ؟یمثال چه فکر -

 .نشست زیدوباره پشت م اوشیس

 دایپ ؟یچ یکی. اون میحلش کرد یجور هی نویفرض کن ا -

بچه کار  نیخوب و به درد بخور واسه ا یخانواده  هیکردن 

 !میبد یآگه میتون یم. تو روزنامه که نستین یآسون

 !م؟یکار کن یچ یگ یپس م -

ت و گرف شیدست ها نیکالفه بود سرش را ب یکه حساب اوشیس

 :گفت

ه دو هفت یکیالاقل  م،یبکن میبخوا یبه هر حال هر کار اساس -

کار  یچ دیمدت رو با نیدو ماه، ا یکیهم  دیکشه، شا یطول م

 م؟یکن

 م؟یکن یچه طوره پاس کار -

 :دیپرس دیسرش را بلند کرد و با ترد اوشیس

 ه؟ی! منظورت چ؟یپاس کار -

 ای میکرد یرو قبول م تیمسئول نیا دیاز اول نبا ایکه  یعنی -

نداره. حاال چون هر دوتامون  یبرگشت یجا گهید میکرد یوقت
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 یفتیجز ش ستین یچاره ا م،یخودمون هست یگرفتار کارها

 ینگه م یبچه رو نوبت یعنی میکن یم یکردن کار. پاس کار

 ؟یگ یم ی. چمیدار

 ؟یمثال چه جور -

 .وت شیو چهار ساعت پ ستیمن، ب شیو چهار ساعت پ ستیب -

 یول یریاز آذر کمک بگ یتو بتون دیمهتاب! شا یگ یم یچ -

تو دادسرا و دفتر  وفتمیبچه راه ب نیتونم روزا با ا یمن که نم

 به پشتم ببندم! از اونها بچه رو  یمثل ژاپن نکهیوکالتم! مگر ا

به روزم  یچه بالئ شبید یدیگذشه باز صد رحمت به روزا، ند

 !آورد

. تازه، در مورد میندار یا گهیراه د م؟یکار کن یخوب پس چ -

 یر یهمراه شوهرش م یاون بزود ،یکن یآذر هم اشتباه م

 .شمال

 :تکان دادو با تاسف گفت یسر اوشیس

 !اول یسر جا میباز برگشت -

برق زد  شیدفعه چشم ها کیدر سکوت نگاهش کرد اما  مهتاب

 :دیکش ادیو ذوق زده فر

 .میریگ یپرستار! آره، واسش پرستار م -

 :کرد دییذوق زده او را تا اوشیس و

مهتاب! مغزت مثل  ی. تو ماهدیاِ، چرا به فکر خودم نرس -

 !نیکنه. آفر یساعت کار م
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 اوشیاو را در آغوش س و بلند شد. دیخندان بچه را بوس مهتاب

 :گذاشت و گفت

 .نگه دار تا من برم دفتر مجله نویپس فعال ا -

 .پشت سر او راه افتاد اوشیس

 !یتنها بذار نیمنو با ا یخوا یشد؟! م یچ -

ا بر ر فشیرا به تن کرد و همانطور که شال و ک شیپالتو مهتاب

 :داد حیداشت توض یم

 تراژیپر ت یدوتا از روزنامه ها یکیزودتر برم و تو  دیبا -

 .زودتر بهتر یبدم. هر چ یآگه

 مهتاب! صبر کن، مهتاب -

و محکم  دیاو را چسب فیبا عجله بند ک ستادیچون مهتاب نا و

 .نگهش داشت

 .گرد به طرف او برگشت یبا چشم ها مهتاب

همش دو ساعت هم طول  ه؟یکارا چ نی! ایبچه شد اوش،یس -

 .گردم یکشه، زود بر م ینم

کار  یچ دیبا نیدونم با ا یمن اصال نم ،یمحاله بذارم بر -

 !کرد

 فشیبه بچه اشاره کرد. مهتاب خندان به دست او که محکم ک و

 :بود اشاره کرد دهیرا چسب

 ؟یکش یمنو م فیبند ک یحاال چرا دار -

 :به طعنه اضافه کرد و
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 !ستین یکار درست نیا یگفت یتو که م -

 :را رها کند با همان لحن او جواب داد فیآنکه ک یب اوشیس

هم سرم اومده از  بتیمص یکو گوش شنوا؟ هر چ یگفتم ول -

 !شروع شده یهمون روز کذائ

را از دست او رها کند  فشیهم چنان در تقال بود تا بند ک مهتاب

 یبشاش بچه ا یو چهره  اوشیترسان س ی افهیکه نگاهش به ق

کشمکش آن دو به  دنیز دکه در آغوش داشت افتاد. دخترک ا

را تند تند به  شیدست ها یاز شاد یادیخنده افتاده بود و با فر

 سهیداد. از مقا یم انرا در هوا تک شیو پاها دیکوب یهم م

 .وضع و حال آن دو به خنده افتاد

 خوبه؟ میریترسو، نگران نباش، با هم م یا -

د اب سپربچه را به دست مهت اوشیآمدند، س رونیدفتر مجله ب از

 :و گفت

 پارک نبود، یطرفا جا نی. اارمیو ب نیتا ماش ستیجا با نیهم -

 .گردم یبر م عیسر

 :دیپرس اوشیجا به جا نشده بود که س نیماش یمهتاب تو هنوز

 م؟یکار کن یحاال چ -

 م؟یکار کن یرو چ یچ -

 م؟یکه کجا بر نهیمنظورم ا -

دارم و  یبر م نمویشما. من ماش یخونه  میر یم گه،ید یچیه -

 .بده به من اریشب بچه رو ب یرم خونه. تو هم اگه خواست یم
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 .پر خشم معترض شد ییبا صدا اوشیس

گم نره،  یمن م یره! هر چ یدختر مگه تو حرف تو کلت نم -

 . اصالستمیبلد ن یبدوش. بابا من بدبخت بچه دار یگ یتو م

حم کن. اون بکنم، تو رو خدا ر یبرا دیبا یدونم چه غلط ینم

 .وااله بااله هزارتا کار عقب افتاده دارم

چشم  یکرد و به زحمت آب دهانش را فرو داد. از گوشه  یمکث

لبش را به دندان  یحفظ خونسرد یبه مهتاب که برا ینگاه

 یاش پ یاو به ناآرام دنیگرفته بود، انداخت. از طرز نفس کش

 :ادامه داد یبود که با لحن پر خواهش نیبرد، ا

کنترلمو از دست دادم. بخدا از  هویخوام،  یمن معذرت م -

 یخونه احساس م یکه برگشتم مدام نبود مادر و تو یلحظه ا

دو روز بهم  یکی. ختهیکارام به هم ر یهمه  یکنم. از طرف

بدم و  یمردم رو سروسامون یفرصت بده تا الاقل پرونده ها

 نکردمهنوز فرصت  یدست همکارام بسپارم. مهتاب، من حت

 یول یچیمرحوم مادرم بکنم! حاال دل خودم ه یبرا یکار

اون زن بدبخت حق  یعنینه؟  ایکنم  یآبرو دار دیمردم با یجلو

بود رو هم به گردن تنها فرزندش  ادی هیمراسم خشک و خال هی

 نداره؟

 شیچشم ها یوسفیخانم  ی بانهیمرگ غر یادآوریکه از  مهتاب

که چهره  دیشد و د رهیبه او خ یغرق اشک شده بود، با شرمندگ

مهلت  اوشیبزند که س یخواست حرف یاست. م سیاو هم خ ی

 :پر از لرزش و بغض ادامه داد ینداد و با صدا

ودم با خ ینتونستم لحظه ا ی! اما حتیبه دلم مونده نگفتن یداغ -

رو از دست ندادم. اون تنها  یدونم، کم کس یخلوت کنم و... م
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 ینون و تو سفره  نینره تو مادرم ا ادتی بود که داشتم و یکس

 !نیمن گذاشت

مهتاب در  زیچرخاند تا از نگاه ت یشد و صورتش را کم ساکت

اده افت یوسفیامان باشد. مهتاب که تازه به صرافت فوت خانم 

 :لب نجوا کرد ریداد و ز اوشیبود، در دل حق را به س

بره،  ادمی از یباعث شد که همه چ یدونم چ یحق با توئه، نم -

 نیخودم به ا نیزودتر از ا دیوقت حق نشناس نبودم، با چیمن ه

و  فرصت کوتاه. لطفا من هیفقط  یکردم. باشه ول یمسئله فکر م

و  نیرم ماش یما، خودم بعدا م یرو برسون خونه  یفسقل

 ؟یش یم یراض ینطوری. اارمیم

 .دادن یبا اندوه فقط به تکان دادن سر اکتفا کرد و جواب اوشیس

با او تماس گرفت تا ساعت و مکان مراسم  اوشیروز بعد، س دو

بود را به مهتاب خبر دهد و در آخر با لحن پر خواهش  ادی

 :اضافه کرد

دلم  ،یاریتونم خواهش کنم، دختر کوچولو رو با خودت ب یم -

 !کم براش تنگ شده هی

 :جواب داد دیبا ترد مهتاب

کنه  یقرار یب ارمشیترسم ب یحاله، م یکم ب هیمتاسفم، بچه  -

 .و بدتر بشه

 :دیپرس یبا نگران اوشیس

 !ضه؟یچش شده، مگه مر -

 .مسجد امیم 3گم. خب پس ساعت  ی. بعدا برات مکمیآره،  -
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وقت  چینه نه، اگه بچه حال نداره، اونو تنها نذار. مادرم ه -

 !بشه تیخاطر اون، بچه اذ یکه برا ستین یراض

 !که بده یجور نیا -

  .چش شده نمیبب امی. بعد مراسم خودم مستیهم بد ن چینه، ه -

خودش را به خانه  اوشیگذشته بود که س 01آن شب ساعت از  

او  یدخترک با عطوفت خاص دنیمهتاب رساند و به محض د ی

 :دیرا بغل گرفت و پرس

قدر  نیسرش اومده، چرا ا یچه بالئ یعروسک ناز ناز نیا -

 !رفته؟ نیاز ب

 .شده ضیمر -

 ش؟یدکتر برد -

 :به داخل خانه اشاره کرد مهتاب

 !شلوغه یلیجا خ نیگم، ا یحاال برو باال، برات م -

 :چمپاته زده بود رفت اطیزن که کنار ح ریبه سمت پ بعد

 ،یشام هم که نخورد ،یخور یجا سرده، سرما م نیمادر، ا -

 .بخور یزیچ هیتو اتاق  ایپاشو ب

 :زن با دلهره جواب داد ریپ

 واسم خبر میتا از رح مارستانیمنتظر عروسم هستم، رفته ب -

 .ارهیب

شوهرش،  شیشب بمونه پ دی. شاادیتو، اونم م ایحاال شما ب -

 .. پاشو مادر، پاشوادیصبح ب
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او را گرفت و با خود به داخل خانه آورد. او را به دست  دست

زن  ریپ یاو خواست هوا چشم ابرو از یآذر سپرد و با اشاره 

 .باال رفت یرا داشته باشد و خودش به طبقه 

 :دیپرس یاو با نگران دنیبه محض د اوشیس

 !بچه که نصف شده نیا -

 مارستان،یبد حال بود. بردمش ب یلیخ شبیدونم. د یآره م -

 .از ظهر مرخصش کردند شیپ

 آخه چرا، چش شده بود؟ -

 .مسموم شده بود -

 ؟یمسموم! از چ -

 :جواب داد یبا شرمندگ مهتاب

پسرش مجروح شده و  ،یدید اطیح یکه االن تو یزن ریاون پ -

ده، ش میبهش خبر دادن که حال پسرش وخ شبی. دمارستانهیتو ب

 نی. تو امیاونم فشارش باال رفت و براش اورژانس خبر کرد

که واسه کمک اومده  هیهمسا یاز زنا یکی یدار، بچه  رویگ

 ...بود که ادد نایعالمه خرت و پرت به خورد رادم هیبود، 

بل بشو بچه رو تنها  نیدلت اومد تو ا یمهتاب! چطور -

 ...شلوغ پلوغه که... ال اله االا نقدریجا ا نیا ؟یبذار

 :جواب داد یبا ناراحت مهتاب

که هشت تا دست  ستمیکار کنم؟ آخه اختاپوس ن یچ یگ یم -

ما هستن.  یهستند، مهمون ها نییاکه پ ییداشته باشم! اون آدما
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همه آدم نون و آب  نیبشم. ا الشونیخ یب ینطوریتونم هم ینم

 !منو درک کن تیدارن، موقع یخوان، گرفتار یم

 :تکان داد یسر اوشیس

 ادامه داره؟ یوضع تا ک نیدرست، اما ا نایخب ا -

 :ادامه داد تیبا قاطع مهتاب

 یره خونه  یکه الزم باشه. تازه، آذر که داره م یتا وقت -

. احتماال ادهیدوتا اتاق باال هم ز نیهم یکیشوهرش، واسه من 

ذارم و  یم یستیبهز اریدر اخت نایرو بعد از ا نییپا یطبقه 

 .دارم یباال رو واسه خودم نگه م یطبقه 

 نیکه فعال ا ینائیا ؟یفکر عاقبت شو کرد ؟یشد وونهیتو د -

 یهستن. چند روز یهمه خودشون صاحب خونه و زندگ جان،

از  ماراشونیب صیبه محض ترخ یمهمون تو هستن. ول

که  یزیاون چ یگردن به شهر خودشون. ول یبر م مارستانیب

 یتیسیبهز اریگذاشتن خونت در اخت یعنی ،یگ یم یتو دار

 .شهیم یشگیو هم یبحثش جداست، دائم

کارو دارم.  نیا یکه آرزو هیمن مدت یگم ول یم یفهمم چ یم -

رو وقف کنم تا ثوابش برسه به روح  نییپا یخوام طبقه  یم

کردم.  یآذر و م یو راحت شیآسا تیمادرم. تا امروز هم رعا

دت که به ش ییهستن کسا یندارم ول یازین نییپا یمن به طبقه 

 .دارن اجیبه اون احت

 !؟یادگی نیبه هم یعنی -

 .ساده تر نمیآره، از ا -
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وئه هم با ت ارشیتوئه پس اخت یزندگ نیا ست،ین یباشه، حرف -

 .ازت دارم یخواهش هیاما 

 .حرف او ماند یبا نگاه منتظر ادامه  مهتاب

شده، ن دایکوچولو پ نیکه پرستار مناسب واسه ا یلطفا تا وقت -

 یخونه  اریگناه بکن و برش دار ب یب یبچه  نیبه ا یرحم هی

 .من

 :کرد یاخم مهتاب

 !ه؟یمنظورت چ -

اون  ست،یزبون مناسب ن یب یبچه  نیجا واسه موندن ا نیا -

ده، تا ش یاردوگاه جنگ هیشب شتریخونه ب نی. افهیو ضع یالجون

! فیرنجور و ضع یبچه  هیاز  یواسه نگهدار یمناسب یجا

 یبرا یشخص مناسب یلطفا دعوت منو قبول کن و تا وقت

هم راحت  یطور نیاون جا. ا ایب مینکرد دایپ نایرادم یپرستار

هم ثوابش از اون  م،یعوض کن فتیش گهیبا هم د میتون یتر م

 !ستینباشه، کمتر ن شتریب گتید یکارا

 یم یتو اروپا زندگ ی! نکنه فکر کرداوشیتو س یگ یم یچ -

 لیها، فام هی! همسایکن ی! حساب حرف مردم و نمم؟یکن

 ...هاتون

حرفا از  نیرف مردمه، اکه نشخوارشون ح یگور پدر مردم -

 منم که از یندار یلی! از اون گذشته، تو که فامدهیبع یکیتو 

خواد  یها هم نم هیترم! واسه خاطر همسا لیفک و فام یتوب

شمال شهر،  یمتر 0511 یخونه  هیدلت شور بزنه. تو 

رو.  ینه سمت چپ نهیب یرو م یسمت راست هیچشمت، نه همسا
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شناسم. باور کن اگه  ینم یکدومشون رو حت چیکه ه یکیمن 

سال بعد هم  کیتا  ره،یبم یکیدرندشت  یاون خونه  یتو یحت

اون  رلومتیک کیتا  یتعفن یبو چیکنن. آخه ه ینم دایجنازشو پ

کشه؟ فوق  یرسه! تازه، مگه همش چقدر طول م یور تر نم

 یم ادیبچه پ نیا ازمراقبت  یبرا یکیهفته. باالخره  هیفوقش 

 !؟یگ یم یشه. خب، چ

 :باال انداخت یشانه ا مهتاب

زنه  یزنگ م ونیروز در م هیکار کنم؟  یاونو چ ،یبابام چ -

 ...و

 :حرف او را قطع کرد اوشیس

 یخوا یبکن. اصال م شیکار هیخودت  گه،ید اریبهونه ن -

 .راستشو بهش بگو

 ؟یشد وونهید -

 :به دخترک اشاره کرد و گفت اوشیس

طور امانت مادرم، جونشو سر  نی! همنبهیبچه امانته ز نیا -

مادر و بچه گذاشت. ما دوتا در مقابل  نیاز ا یحفظ و نگهدار

تو  نیو بچه اش رو شماها گذاشت نبی. مهتاب! زمیاونا مسئول

 !نره ادتیوقت  چیه نویمن، ا یکاسه 

را بر هم گذاشت، بعد دوباره  شیپلک ها یلحظه ا یبرا مهتاب

 :گفت دیو با ترد اوشیبه س یبه دخترک انداخت، نگاه ینگاه

. میش یپرستار مناسب، ما مهمون تو م هیشدن  دایباشه. تا پ -

 خوبه؟
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اه از ر اوشیبا آذر بود که س یتلفن یروز بعد مشغول مکالمه  2

سالم دادند و مهتاب به صحبتش ادامه  گریکدی. با سر به دیرس

 :داد

 ؟یبروز نداد یزیبه بابا که چ ،یه -

- ... 

 بگو. مرزبان تلفن نکرده؟ نوی. آره همیخوب کرد -

- ... 

خونه کم و  یتو نمیبب رم،یگ یباشه. خودم باهاش تماس م -

 ن؟یندار یکسر

- ... 

 هسیک هیسفارش دادم. فعال  لی. خودم به مش خلستینه الزم ن -

د خوب دراوم نیفرسته خونه، اگه پخت کرد یم یلوئیک ستیب

 ؟یندار یگم بازم از همون بفرسته خونه. خب، کار یمبهش 

- ... 

 .مواظب اوضاع باش. فعال خداحافظ گهیقربانت، خودت د -

 شیصدا اوشیدستگاه گذاشته بود که س یرا رو یگوش تازه

 :کرد

 !مهتاب -

 بله؟ -

 شده؟ یزیچ -
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سه بار زنگ  روزیاز د گهیاش کرده. م وونهینه، فقط بابا د -

 .تا دست از سر اون برداره رمیخودم باهاش تماس بگ دیزده. با

 شده؟ یزیخونه چ نمیبهتره. بب یطور نیآره، ا -

 .نه، اوضاع روبه راهه، فقط برنج شون تموم شده بود -

 :دیبه او نگاه کرد و آرام پرس رهیخ اوشیس

 خرجا گردن خودته، نه؟ یهمه  -

 .ینگ یبگ ،یاِ  -

 ...یدار اجیاگه به پول احت نه،یسنگ یلیکه برات خ نیا -

تا بعد هم خدا  امی. فعال از عهده اش برمستین ینه نه، مشکل -

 !بزرگه

 ،یجا بود نیکه ا یدو سه روز نیکجاست؟ ا نتیماش نمیبب -

 .پات باشه ریز دمیند

 .افتاد یداشت م رش،ی! اونو بگیوا -

 یو پا م نهیش یروروئک م نیتو ا یجور هی ه،یمن چ ریتقص -

ودم نباش، خ نی! حاال نگران اهیران لیاتومب ستیزنه انگار تو پ

 کجاست؟ نتیماش ،یحواسم هست. نگفت

از  ،ینداشت. راست دهیفا گهیفروختمش، به خرج افتاده بود د -

 چه خبر؟ یآگه

به پول اون  نم،ی... ببیگفت یآخه چرا؟ تو که م ش؟یفروخت -

 !آره؟ ،یداشت اجیاحت
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آخر، از پرستار چه  ی! نگفت؟یپرس یم نیبابا، اصول د یا -

 شده؟ دایپ یخبر، کس

 ؟یو فروخت نتیتو اول جواب منو بده که چرا ماش -

گم فگرکنم سرما  ی. مگهیها! خب فروختم د یداد ریگ ر،ینخ -

 .خورده، همش آب دماغش به راهه

 دستمال عیحرکت سر کیو با  دیدنبال روروئک دخترک دو به

بزند  ی. سرش را برگرداند تا حرفدیبچه کش ینیرا به ب یکاغذ

کند. خندان کمر راست کرد و  ینگاهش م رهیخ اوشیس دیکه د

 :دیپرس

 !؟یکن ینگاه م یطور نیچرا ا ه،یچ -

 .دمینشن یهنوز جواب یول دمیسوال پرس هیمن  -

 :با حرص جواب داد مهتاب

آره. فروختمش  گه؟یگل کرده د تیفضول یخدا!! حساب یا -

 ؟یداشتم. حاال که چ اجیاز خودش احت شتریچون به پولش ب

 ؟یچرا به من نگفت -

 !بشه؟ یبگم که چ -

 .دیرا در هم کش شیاخم ها و

بذارم. واسه  ارتیپول و در اخت نیتونستم ا یمعلومه. من م -

 ؟یمال و منال تو حراج کن دیبا یچ

 دیبا یجوررو چه  یبده نیتو! خوب آخرش ا یگ یم یچ -

 دادم؟ یپس م
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 .به پس دادن نبود یازین -

هان؟  ،یکمک بالعوض به من کن یخوا یآهان...، پس م -

 !یباش لیجناب وک نیهست ریِ خَ  یلیواقعا ممنون، شما خ

مهتاب گران تمام شده،  یبود حرفش برا دهیکه فهم اوشیس

 :داد حیتوض یفور

. یکن یاونا خرج م یکه تو برا یبه تو نه! به همون مردم - -

 یم یحاال چ ؟یخوا یخودت م یپوال رو برا نیمگه تو ا نم،یبب

 باشم؟ یکار کمک نیا یشه منم تو

را  شیبا حرص نگاهش کرد اما دندان ها یلحظه ا یبرا مهتاب

 نفس کیهم فشرد و به سرعت نگاه از او گرفت و بعد از  یرو

 :داد حیشمرده توض یبا کلمات قیعم

کنم واسه دلم و اعتقادات  یم ی! من هر کاروشایگوش کن س -

 یم ینداره که دل بنده چ یربط یا گهیکس د چیخودمه. به ه

! پس لطفا گهیکس د چیخواد، نه به تو، نه به ه ینم یخواد و چ

در راه خدا  یدار الیخ یحت ای یبذل و بخشش دار الیاگه خ

 .اون جا خرج کن توباش و پوال گهیراه د هیتو فکر  ،یانفاق کن

 :تکان داد و گفت یاست سر یعصبان یاو حساب دیکه د اوشیس

 یامور دخالت نم نیدر ا گهیکه دخالت کردم، د دیباشه، ببخش -

 .کنم

حرفا بگو از  نیا یشم. حاال جا یخوبه، منم ممنونت م -

 پرستار چه خبر؟
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وم کد چیه یبا من تماس گرفتن، ول یچند نفر چ،یفعال که ه -

 با اون تماس نگرفته؟ یکس ،یمناسب نبودن. آذر چ طیحائز شرا

 یلیشون خ یکیداشتن.  یبیع هیگه هر کدوم  یآذر م یچرا ول -

وقت  همیکار ن هیدانشجو بوده و  گهید یکیسواد بوده،  یو ب ریپ

 شده که سابقه دایپ یکیآخر. البته  یطور ال نیخواسته و هم یم

 نهیداشته و به درد بخور بوده فقط تنها مشکلش ا یخوب یکار ی

 یتو ساعات کار دیکه گفته با ارهسه ساله د یبچه  هیکه خودش 

 .همراهش باشه

 :گفت یمعطل یتند و ب اوشیس

 وهیخوره،  یرو نکن، به درد ما نم یکی نینه نه، اصال فکر ا -

وم طفل معص نیسر ا یبالئ هیتا سر بچرخونه بچه اش  ینیب یم

 .وردهآ

قدر وسواس به خرج  نیا دیشه، نبا یکه نم یطور نیآخه ا -

 .میافتاد یاز کارو زندگ ییاالن چند روزه که هر دوتا م،یبد

 یم یکه کارگر معرف یمعتبر یشرکت ها نیاز ا یخوا یم -

 م؟یپرس و جو کن هیکنند 

کرد و بعد از لحظه  کیرا به هم نزد شیغرق فکر پلکها مهتاب

 :تکرار کرد دیتامل با ترد یا

 !شرکت.... ؟ -

 :دیخاص از جا پر یبعد با شعف هیچند ثان و

بتونه  دیشناسم که شا یرو م یکی! یفکر عال هی اوش،یس -

 .شخص مورد نظر ما باشه. آره خودشه
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 !؟یشناس یاز کجا اونو م ه،یک -

خوب، مهربون و کدبانو. مرحوم حاج خانم هم  یلیخانم خ هی -

ه گرفتار شده بود و... ب یکم شیدو سال پ یکیشناختن.  یاونو م

کنه،  یم ی. تنها زندگمیهر حال اون موقع با هم آشنا شد

گه ن نایجا و از رادم نیا ادیقبول کنه ب دیشوهرش فوت کرده. شا

 .کنه یدار

 .ریاالن باهاش تماس بگ نیطوره، هم نیاگه ا -

 نمیرم دم خونه اش، بب یشه، تلفن نداره. خودم م یاالن نم -

 کن یاز امروز سع گه،ید زیچ هی ،ینه؟ راست ایکنه  یقبول م

کردم  یصداش م یهر چ ی. صبحیبچه رو به اسم صدا کن نیا

 !بهیاسمش واسش غر نیداد. انگار ا یمحل نم

متوجه شدم به اسمش توجه نشون  روزیآره، حق با توئه. منم د -

 ...رفت بهت بگم، حاال ادمیده،  ینم

شدند  رهیزنگ خانه حرفش را قطع کرد. هر دو به هم خ یصدا

 :دیپرس یو مهتاب با نگران

 ؟یبود یمنتظر کس -

 !نه -

 تونه باشه؟ یم یپس ک -

 .دونم، صبر کن ینم -

 توریمان یرفت. با نگاه به صفحه  فونیبه سمت آ اوشیس

 و دیدستش را به سرش کش یخورد، با نگران یا کهیدستگاه 

 :لب زمزمه کرد ریز
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 !شده؟ داشیاز کجا پ نیاوه اوه، ا -

 آشناس؟ -

لب با  رینگاهش کرد و ز رهیخورد، خ یمهتاب تکان یصدا از

 :من من گفت

 .مید ینم یآره، آشناس، اما ولش کن. جواب -

 هست یداره که اومده در خونه، حاال ک یچرا؟ خب حتما کار -

 .... اِ، دختر خالمهزی!... چ؟یک -

 از سوئد اومده؟ -

 جا هستن، سوئد کجا بود؟ نیسوئد؟! نه بابا هم -

 !کنن یم یسوئد زندگ نایخالت ا یتو که گفت -

 :دستپاچه جواب داد اوشیس

 !هی یدختر خاله م ناتن نیکنه، ا یفرق م یکی نینه، ا -

 .مکرر زنگ، خانه را برداشته بود یصدا

 کارت داره؟ یچ نیکنه، بب یم یخب چه فرق -

 .دردسر ندارم ینه نه، ولش کن، بذار بره، حوصله  -

زنگ تلفن هم بلند شد. مهتاب به سمت  یوقت صدا همان

 وبشخکیدر جا م اوشیس ادیفر یدستگاه تلفن برگشت که صدا

 .کرد

 !دست بهش نزن، بازم خودشه -
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 :دیآورد، متعجب پرس یاو سر در نم یکه از کارها مهتاب

 !ه؟یک یعنیخودشه  ؟یکن یم یطور نیتو چته؟ چرا ا -

 غامیاز پ یزن جوان یجمله اش تمام نشده بود که صدا هنوز

 .پخش شد رتلفنیگ

! چند روزه با تلفن ؟ییجان، معلوم هست کجا اوشیس -

 ام،غیپ دنی. لطفا به محض شنرمیتونم تماس بگ یهمراهت هم نم

دوستت دارم. مواظب خودت  یلیخ زمی. عزریبا من تماس بگ

 !نگرانت هستم عشق من یلیباش، خ

به  یبرگشته بود، با پوزخند فونیکه دوباره به سمت آ مهتاب

 :اشاره کرد و گفت شینما یصفحه 

درش  یاز نگران یبر یخوا ینم ره،یدختر خاله ات داره م -

 ؟یاریب

 :با حرص جواب داد اوشیس و

 !یمن باش یخواد دلواپس دختر خاله  یتو نم -

 یشوخ و پر طعنه  یشد که صدا یاز آن جا دور م یعصبان

 :دیمهتاب را شن

هم نوبره! به  یمعرفت یب نیپسر خاله به ا م،یخودمون -

قدر خوشگل و تو دل  نیآدم ا یکه دختر خاله  یخصوص وقت

 شهیم ریخانم، داره شامت د نایرادم نمیبب ایبرو هم باشه. خب، ب

  .ها! بدو بغلم

 !الو، مهتاب - 
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 اوش؟یس یسالم، چطور -

 ؟یخونه ا ستم،یبد ن یاِ  -

 .آره -

 ن؟ییپا یایچند لحظه ب یتون یم -

 ام؟یب یباشه، ک -

 .مونم یمنتظرت م نیتو ماش ستادم،یحاال. جلو خونتون ا نیهم-

 .باال ایاِ، خوب پس ب -

 .جا خوبه، عجله دارم نینه، هم -

 .باشه، اومدم -

 :دیاو پرس دنیرساند. آذر با د اطیعجله خودش را به ح با

 !؟یکجا نصفه شب -

 .دم در کارم داره اوشیجام، س نیهم -

 تو خونه؟ ادیچرا نم -

 .چشه نمیدونم! برم بب ینم -

 نیماش دنیبا د د،یرا باز کرد و به کوچه سرک کش اطیح در

 .شد ادهیتند پ اوشیبه طرف آن رفت. س اوشیس

 .سالم -

 تو؟ یایسالم، چرا نم -

 .باهات کار دارم نیتو ماش نیبرم، بش دینه، با -
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 نیماش یرا باز کرد و تو نیچون و چرا در ماش یب مهتاب

 :دینشست و نگران پرس

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق یزیچ -

 .ناسیاتفاق که نه، راستش مربوط به رادم -

 ضه؟یشده، مر ی! چنا؟یرادم -

که تو رو  شبیکنه. از د یم یقرار ینه! حالش خوبه، فقط ب -

، شهال خانم از دستش کالفه شده! نه از کرده وونمونید دهیند

قدر  نیسر الک که ا یخوره، نه سوپ، حت یم ریدستش ش

نذاشت  شبی. درونیکنه ب یدوست داره رو از تو دهنش توف م

 اومد یم ات مش،یراه برد یتا صبح نوبت م،یکدوم بخواب چیه

 .دیپر یو از خواب م دیکش یم غیج هی هویخوابش ببره 

 ...یکیآخه از تار ،ینکنه چراغ و خاموش کرد -

تونست با  یم ینه بابا، تا خود صبح خونه چراغون بود! ک -

انگار مار  دیکش یم غیج یجور هیاون بخوابه؟  یو دادا غیج

ا امشب، ب ره،یگ یگفت بهونه تورو م یزده. شهال خانم م ششین

 .منو فرستاده که تو رو ببرم خونه هیقسم و آ

 !نبود یجور نیا نایرادم ؟یگ یم یچ -

 !حاال شده ینبود ول -

 خوره؟ یاز دست تو هم غذا نم -

با شهال  ی. ولامیبا هم کنار م یجور هیاما  ارهیبامبول در م -

 .بودم دهیند ییناقال نیخانم اصال. من که تا حاال بچه به ا

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir



 
20

5 

 :دیخند مهتاب

انگار همه اش با بچه ها سرو کار  یزن یحرف م یجور هی -

 !یکن یمثال تو مهد کودک کار م ای یداشت

سه  نی. ارمیم یدارم م یدست بردار دختر! به خدا از خستگ -

عقب افتادم ،  یروزه که شهال خانم اومده، افتادم به جون کارا

 شه، ی. باور کن چشمام باز نمدمیهم که تا صبح نخواب شبید

 م؟یبر یایم ،یکن یکار م یچ

 :گفت دیکرد و با ترد یمکث د،یکش قیعم ینفس مهتاب

 .گردم یباشه، صبر کن لباس بپوشم، االن بر م -

جا پشت فرمون خوابم  نیهم یدید هوی یها، معطل کن یاومد -

 .برد

در هال را باز کرد  یبا خستگ اوشیساعت بعد، س کیاز  کمتر

کرد، از همان جا  یمهتاب باز م یو همان طور که راه را برا

 :صدا زد

 .مهتاب و آوردم ن؟یشهال خانم، کجائ -

 :آمد و ذوق زده گفت نییاز پله ها پا نایخانم همراه با رادم شهال

 نیاومد نیکرد یخانم، چه کار خوب نیسال آقا، خوش اومد -

 .کرده وونمونید یوجب مین نیتا حاال ا روزیوااله! از د

 شده؟ یسالم از منه شهال خانم. چ -

گذاشت و از پشت سر دو دست او را گرفت و  نیرا زم نایرادم

 :گفت
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 .بغلش میکن بر یهم مهتاب خانم. تات نی! اایب -

 :زانو زد و خندان گفت نیزم یهم رو مهتاب

 !بال طونیش نمیبدو بغلم بب ا،یب نا،یرادم -

د. خور نیبرداشت و زم ییدو قدم را به تنها یکی نایرادم ناگهان

 :دیزده پرس رتیمهتاب ح

 !تا حاال راه افتاده؟ شبید -

 :ذوق زده جواب داد اوشیس

 بار بود. مگه نه شهال خانم؟ نینه! اول -

 !اولش بود یبله آقا، دفعه  -

دستش را  نای. رادمدیبچه را بغل گرفت و محکم بوس مهتاب

 .سر داده بود غیج یگردن مهتاب قالب کرده و از شاد ریزنج

 .دیدخترک را کش یخندان گونه  اوشیس

که  نیا ای یدار یمهتاب! حاال دست از سر کچلمون بر م نمیا -

 !م؟یبد کیکش دیامشب هم با

 :دیاز شهال خانم پرس یبلند یبا صدا بعد

 .کنم یضعف م یشهال خانم شام حاضره؟ دارم از گرسنگ -

 .شام آمادس ن،یبله آقا، تا شما لباستونو عوض کن -

 :غذا مهتاب را صدا زد زیاز پشت م اوشیعت بعد سسا مین

 ؟یایکه نم یخور یمگه تو شام نم -
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 .خورم یشه بعد من م ریبچه س نینه نخوردم، بذار ا -

 خوره؟ یذره سرالک رو م هیهنوز داره اون  -

 .بشقابه نینه بابا، دوم -

 :دخالت کرد یبشاش ی افهیخانم با ق شهال

تا حاال گرسنه بوده، از  روزیاز د یوونکیبخوره. ح نیبذار -

 .خورد، انگار لج کرده بود ینم یچیدست من ه

 :دور دهان دخترک را پاک کرد و گفت مهتاب

 دیشه، نگاه کن، هر قاشق و با یگوش یهم، به خاطر باز یکمی

همرو  یذار یقاشق و دهنش م هی نیدهنش. همچ یدو بار بذار

 .رونیده ب یم یهر

 هیخواستم بهش غذا بدم،  یم یوقت ه؟یچ یشگو ینه خانم، باز -

 یداد که نگو! لب از لب برنم یلباشو به هم فشار م یجور

سرتق  هیبره تو دهنش.  یزیچ هینکرده  یداشت، نکنه خدا

 .مونه یم رونیکه آدم ح هیوروجک

خورده نخورده  اوشیرفتند که س یآن دو با هم کلنجار م هنوز

 :از جا بلند شد و گفت

خانم  یندارم. با اجازه  یخواب یطاقت ب گهیمن د د،یببخش -

 .ریرم بخوابم، شب بخ یمحترم زودتر م یها

وارد آشپزخانه شد. شهال خانم  دهیساعت هفت صبح لباس پوش و

 :گفت ییکرد و با خوشرو یبود. سالم دهیصبحانه را چ زیم
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به به، دست شما درد نکنه، انگار خدا شمارو از بهشت واسه  -

 ن؟یبخواب نیتونست شبیتاده شهال خانم. دما فرس

ته بود. الب یشب خوب شب،ی. بله، دریسالم آقا، صبح تون بخ -

و  غیو ج دیپر یاز خواب م یه مش،یاولش دو سه دفعه خوابوند

من  یکه دست آخر، مهتاب خانم جا نیانداخت تا ا یهوار راه م

تا االن از جاش جم  گهیو اونو بغل گرفت، د دیتخت خواب یرو

 .دیبه دادمون رس شبیدبده مهتاب خانم که  رینخورده. خدا خ

کر ف ی. کمدیرا جلو کش ینشست و فنجان چا زیپشت م اوشیس

 :گفت یدرهم ی افهیکرد و با ق

 تسیکار ن یبچه ها، آخه مهتاب که ب نیبا ا میدار یچه مکافات -

 !بچه بشه نیعالفه ا یطور نیهم

 :جواب داد یحن مادرانه اخانم با ل شهال

 زایچ نیا که،یکوچ یلیطفل معصوم خ نیآقا، ا هیچاره چ -

داره، پرستار که  اجیبچه به مادر احت نیشه که! ا ینم شیحال

 !رهیگ یمادر و واسش نم یجا

 :دیکش یآه اوشیس

 نیدون یخودتون که بهتر م یشما درست ول یبابا، حرفا یا -

ردم تا نک میقا نمیمادرشو که تو آست ه،یبچه چ نیا یداستان زندگ

 !وسط؟ نیا هیمن چ فیتکل نیگ یظاهرش کنم، م یمج یبا اج

پا به طرف در آشپزخانه رفت و  یپنجه  یخانم آهسته رو شهال

صدا برگشت،  یبعد همانطور آرام و ب د،یسرک کش رونیبه ب

آن نشست. سرش را جلو برد و  یو رو دیکش شیپ یصندل کی

 :گفت یه و خفه اآهست یبا صدا
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کنم اما  یم یفضول دیببخش د،یآقا! منو مثل مادرتون بدون -

 !نه؟ ای دیبکن یفکر اساس هی دیباالخره شما با

شده بود سرش را مثل او جلوتر  جیکه از رفتار او گ اوشیس

او  یبرد، نگاهش را به چشمان او دوخت و با همان لحن خفه 

 :دیپرس

 !؟یچ یعنی ،یفکر اساس -

 یبه در ورود یچشم نگاه یاز گوشه  یخانم با نگران شهال

آهسته و لحن حساب شده  یآشپزخانه انداخت و با همان صدا

 :دیپرس

 د؟یبچه رو نگرفت نیا یمگه شما سرپرست -

 !نگرفتم، گردنم گذاشته شد -

وروجک دلبسته  نیحاال خودتون هم به ا یدرست ول نیا -

به امان خدا  یطور نیهمبچه رو  نیا نیخوا ی. شما که نمنیشد

 !هان؟ د،یول کن ابونایتو خ

 !تونم ول کنم یخوام، نه م یمعلومه، نه م -

 !گهید نیخب هم -

آورد صاف نشست و  یاو سر در نم یکه از حرف ها اوشیس

 :اش گفت یشگیو هم یمعمول یبار با صدا نیا

 .نیبگ نیخوا یم یفهمم شما چ یمن که نم -

 .شنوه یتر، صدامونو م واشی! آقا سیه -

 :دیپرس یخفه ا یدوباره به جلو خم شد و با صدا اوشیس
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 !؟یک -

 .گهیاِ! مهتاب خانم د -

 !شه؟ یم یخب بشنوه، مگه چ -

مرد جوون، من سرد و گرم روزگار و  نیآروم تر، بب کمیآقا!  -

 یم یاگه حرف د،یلباسم نگاه نکن یکهنه  نی. به آستدمیچش ادیز

 نیا ی. شما با قبول کردن سرپرستستیحساب و کتاب ن یزنم ب

 نیافتاده رو شونتون! فردا پس فردا که بخوا ینیبچه بار سنگ

شه. هر  یم رتونیبچه دست و پاگ نیا ن،یریسرو سامون بگ

 !ره یباره بچه مردم نم ریز یهر ک ،یک

 :دیبلند خند یبا صدا اوشیس

خواد  یم یها! حاال ک ینساز یاومد یشهال خانم، اول صبح -

غلطا بکنم؟! تازه،  نیمگه من مغز خر خوردم از ا ره،یزن بگ

واسه خاطر بچس.  شتریکنند، ب یم ییخطا نیهم که همچ ییاونا

دختر خشگل و ملوس بهمون داده که از  هیخب، حاال خدا 

 کار؟ یخوام چ یزن م گهید اده،یسرمونم ز

شده، دوباره  یاز دست او کفر یبود که حساب دایخانم پ شهال

به راهرو  یآشپزخانه رفت، نگاه یسر پنجه تا جلو یرو

 ینشست و با همان صدا شیانداخت و باز تند برگشت سر جا

 :آهسته و لحن سرزنش بار گفت

شما هم که ماشاا... بلندگو قورت  واشتر،یگم  یمن م یآقا ه -

 یشنو حرف دیسف سیمن! پسر خوبم، از من گ ی! آقانیداد

 گه،یحرفا پره. امسال نه، سال د نیداشته باش. گوش من از ا

 یکه گفتم. دخترا نهیعاقبت هم گه،ینه دو سال د گهیسال د
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قدر دور و  نی! انیذارن شماها قصر در بر یکه نم یامروز

ما کنه ا ریبهت گ شونیکیتا باالخره قالب  انیرن و م یبرت م

 !گسید زیچ هیمن حرفم 

بار  نیبه در آشپزخانه کرد و ا یچشم نگاه یه از گوش دوباره

کشاند و با  اوشیبه صورت خندان س میامتداد نگاهش را مستق

 :گفت یلحن کشدار و وسوسه گر

شکارت  یبذار نکهیا یزرنگ باش، جا کمیگم که  یمن م -

 رتیگ یرتریدندون گ یلقمه  هیکنند، خودت شکار کن، بلکه 

 !ادیب

صدادارش را گرفت. پنجه  یخنده  یبه زحمت جلو اوشیس

بامزه همراه با  یا افهیرا به شکل لقمه باال گرفت و با ق شیها

 یزد و با لحن شوخ و پر طعنه ا یکنترل شده چشمک ییصدا

 :دیپرس

 !؟یطور نیا گه،ید ریلقمه دندون گ -

کنه، هم واسه  یکه هم واسه شما همسر یکی ر،یبله، دندون گ -

 !یرمعصوم ماد یبچه  نیا

از دست او به خنده افتاده بود دوباره  یحساب گریکه د اوشیس

 :دیزد و پرس یچشمک

 بدم چطوره؟ یبگردم، آگه یلقمه ا نیدنبال همچ دیحاال کجا با -

 :گفت یتوجه به تمسخر کالم او با مهربان یمخاطبش ب یول

هم  نهییجوون تو آ نه،یب یتو خشت خام م ریرو که پ یزیچ -

مه لق هیجوون! تو خودت  ستیکار ن نیبه ا یاجی. احتنهیب ینم
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از چشاتو ب دیفقط با ،یتو چنته دار ریچرب و نرم و دندون گ ی

 .یکن

 :دیپرس یبار متعجب و جد نیا اوشیس

 نمش؟یب یدارم؟! پس کجاست و من نم -

 :دیمهتاب را شن یبزند که صدا یآمد حرف زن

 ن؟یخوا ی. مهمون نممیما اومد ر،یسالم، صبح بخ -

 .دیحرف او را قطع کرد و از جا پر یخانم فور شهال

دخترمون که تا صبح  ؟یدیخوب خواب ر،یسالم خانم، صبح بخ -

 .ومدیدرن کشیج

هش ب یشماها الک ه،یدختر خوب نایرادم م،یدیبله که خوب خواب -

 جون؟ نایمگه نه رادم ن،ید یبد نسبت م یکارا

منگ ها سر  و جیشد که مثل گ دهیکش اوشینگاهش به س و

 .نشسته بود و به پشت سر او چشم دوخته بود شیجا

 دهد ینشان نم یآنها عکس العمل دنیبا د اوشیس دیمهتاب که د 

 :با خنده و تمسخر گفت

زند،  ایخانوم سالم کردن جناب آر نایرادم ،یچیحاال من ه -

 ن؟یفرمائ ینم یتفقد

 رهیاو به خود آمد. به زحمت نگاه خ یطعنه  دنیبا شن اوشیس

بود و مدام با  ستادهیاش را از شهال خانم که پشت سر مهتاب ا

داد برداشت و تند تند  یچشم و ابرو مهتاب را نشان م یاشاره 

 :گفت

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir



 
21

3 

... ینعیحواسم پرت شد،  هوی نی. ببخشریسالم سالم، صبح بخ -

 !نبودم نجایاصال ا

 یرو یشاد و سر حال بوسه ا او، یتوجه به دستپاچگ یب مهتاب

 :گذاشت و گفت نایرادم یگونه 

 نیو معموال تو ا میهست یمحترم ینداره، مادوتا خانم ها یبیع -

 !میکن ینم یریجور موارد سختگ

او به  یغش غش خنده  یبه دخترک داد که صدا یهم تکان بعد

به  ییبا خوشرو دندیخند یهوا رفت و همان طور که هر دو م

 :گفت شهال خانم

دختر گلمون که سر حال و قبراق دست  نمیخب، شهال خانم ا -

 یم ریش یچه طور نمیتا بب نمیش یم نجایبوسه. من ا یشمارو م

 .خوره

 :دیو متعجب پرس دیچرخ اوشیرا به او سپرد و به طرف س بچه

 یو هاج و واج مارو م یکتک خورده نشست یچرا مثل آدم ها -

 !شده؟ یزیچ ،یپائ

 :با هول و وال گفت اوشیس

 !یچیه ،یچینه نه، ه -

 :گفت دیتکان داد و با ترد یسر مهتاب

 !ده یطور نشون نم نیات ا افهیخدا کنه، هر چند ق -

 :رو به شهال خانم گفت یمهربان با
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گردم. لطفا قبل از  یزنم و برم یآب م هیدست و صورتم رو  -

داره  نه! چون ایخوره  یم ریش نایرادم دینیبب دیرفتن امتحان کن

 .شه یم رمید

 .کنم یدرست م رشویچشم خانوم. االن ش -

 اوشیبه طرف س یتا مهتاب از آشپزخانه خارج شد فور اما

 :دیبرگشت، زل زد به او پرس

 !آقا؟ هینظرتون چ -

 :دیپرس یکه کامال کالفه بود با دلخور اوشیس

 نیفهم یخودتون م ن،یشد یطور نیبابا، شما چرا امروز ا یا -

. منظورتون که مهتاب دمی! حتما اشتباه فهمن؟یگ یم یچ

 !ست؟ین

 :خانم با اخم گفت شهال

کماالت  نیموندم هاج و واج که شما با ا یکیواال آقا من  -

 ،نیبود فتادهیدختره ن نیچطور تا حاال خودتون به صرافت ا

 نیپارچه جواهره، تو ا هیدختر  نیمعلومه که منظورم اونه! ا

 ن؟یشه، قبول ندار ینم دایه لنگه اش پدوره و زمون

 :و گفت دیبه سرش کش یکالفه تر از قبل دست اوشیس

 !شهال خانم نیزن یبَه، حرفا م -

 :در هم گره خورده ادامه داد ییو ابروها دهیبا رنگ پر و

 چیخوام ه ینم گهیکنم! د یخواهش م ن،یاصال حرفشو نزن -

 !یچیمورد بشنوم، ه نیدر ا یحرف
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 :گفت یبلند یسرعت از آشپزخانه خارج شد و با صدا به

 .تونم منتظر تو بمونم. خداحافظ یشده، نم رمیمهتاب! من د -

 :دیبعد مهتاب وارد آشپزخانه شد و از شهال خانم پرس یکم

 !چش بود؟ نیا -

 !دونم یچه عرض کنم خانوم، منم نم -

 :باال انداخت و ادامه داد یا شانه

ون بازب اره،یدر م یباز یچه طور نینیبب نویا ن،یآقارو ول کن -

 ن؟ینیب ینخوره! م ریکه ش شهیش ریزنه ز یم

 :شد و گفت کیبه او نزد یبا نگران مهتاب

 !ن؟یکن یم یشوخ -

 !نینینا واال خانم، خودتون بب -

را به  شهیباز مجبور شد خود دخترک را بغل کند تا ش مهتاب

که  یرا تا انتها بخورد. تمام مدت رشیو با ولع ش ردیدهن بگ

و  فیخورد او خاموش و متفکر به صورت لط یم ریدخترک ش

ماند. عاقبت سرگشته و محزون زمزمه  رهیخ نایرادم نیریش

 :کرد

 م؟یکار کن یچ دیبا نیگ یحاال م -

! االن نیکن یگم شماها باور نم یم یبگم مادر، من که ه یچ -

چه ب نیا یاز گلو گهید رونیب یخونه بذار نیکه پاتو از ا نیهم

 .یایره تا دوباره خودت ب ینم نییپا یچیه

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir



 
21

6 

کار کنم؟ من اال که برم  یچ دیچاره با یتورو خدا! منه ب دینگ -

 نیماش یعنیگردم.  یزودتر از هشت و نه شب بر نم رون،یب

 یزیشده، چ رمیاالن هم د نی. به خدا همامیبرم و ب یندارم که ه

 !فتمیاخراجم کنن و از نون خوردن بنمونده 

 .خورد یا کهی اوشیآرام س یصدا دنیاز شن کدفعهی که

 .رسونمت، نگران نباش یمن م -

 !!اوش؟یس -

 !آقا؟ -

 ن؟یدیبابا مگه جن د هیچ -

 :دیو منگ او را نگاه کرد و دست و پا شکسته پرس جیگ مهتاب

 !؟یمگه تو نرفته بود -

اومد، برگشتم خونه. زودتر آماده شو،  شیپ یکار یچرا ول -

 .رسونم یسر راه تورو هم م

معطل نکرد، بچه را به شهال خانم سپرد، آهسته  گرید مهتاب

 :گفت اوشیگذاشت و به س نایرادم یگونه  یرو یبوسه ا

 .منم اومدم یبشمار سه حاضرم، تا تو بر -

شهال  یبرا یشد دست یهمان طور که از آشپزخانه خارج م و

 :انم تکان داد و گفتخ

 .چطوره، فعال خداحافظ نایرادم نمیبب رمیگ یباهاتون تماس م -
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مهربان شهال خانم  یبه چهره  یلحظه ا اوشیرفتن او س با

ال را کام شیکه صدا یکرد و در حال یبعد تبسم یماند. کم رهیخ

 :آورده بود گفت نییپا

 حق با شما دیکنم، شا یحرفاتون فکر م یرو یدم ول یقول نم -

 .باشه

از  عیسر یلیزد و خ یمنتظر جواب او نماند چرخ گرید

آن ها ساکت بودند.  یراه هر دو نیآشپزخانه خارج شد. ب

بود که  دایپ د،ییپا یمهتاب را م یچشم ریگه گاه ز اوشیس

دفتر مجله نگه  یدر فکر فرورفته است. عاقبت جلو یحساب

 :دیپرس اطیداشت و با احت

 .یتو فکر یلیخشده؟  یزیچ -

 .کرد یآنکه حرف بزند فقط نگاه یب مهتاب

 افتاده؟ یگم اتفاق یبا تو هستم، م -

 :جواب داد یمهتاب در هم گره خورد و به سخت یابروها

آخه  م؟یکار کن یچ دیبچه با نیشدم که با ا جینه، فقط نگرانم، گ -

که بگم  ستیروز دو روز ن هیشه، صحبت  یکه نم یطور نیا

جور که  نیشه. ا یکار درست م امیرم و م یحاال چند بار م

 !کنه یبچه بدتر م نیا میر یجلوتر م ی. هر چداسیپ

 دییانداخت و تا رونیبه ب ینگاه نیماش یاز پنجره  اوشیس

 :کرد

 انشویشه. انگار اطراف یشه، بدتر م یبزرگتر م یآره، هر چ -

 .شناسه یم شتریب
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 :دیو پرس دیت و به طرف مهتاب چرخباال انداخ یا شانه

 ده؟یبه نظرت رس یراه ،یچ یگ یحاال م -

م، وقت کن دیبا یعنیتو سرمه. اگه وقت کنم  ییفکرا هیآره،  -

 یمتخصص روان درمان هیبا  دیرم مشاوره. با یامروز م نیهم

نه بتو دیکودکان مشورت کنم. شا یدونم، رفتار درمان یچه م ای

 !م؟یکار کن یچ دیبچه با نیکنه که با ا مونیراهنمائ

 :کرد و گفت یمکث اوشیس

 !بده جهینت دوارمیام ست،ین یفکر بد -

ها،  یمیو به قول قد ادیبه نظر م یبه هر حال راه حل مناسب -

تونه  یمتخصص م هیسپرد به کاردان، حتما  دیکار و با

 !کنه مونییراهنما

 .شمبا انیکه منم در جر میخبر کن با هم بر یباشه، اگه خواست -

. ممنون که میر یبا هم م رم،یگ یباشه، واسه عصر وقت م -

 .فعال خدانگهدار ،یمنو رسوند

 !به سالمت -

با صورت خسته و پرسان شهال  دهیاز راه نرس اوشیآن شب س 

از مشاوره اش را با دکتر  یخانم روبه رو شد، ناچار خالصه ا

او تمام  حاتیداد. اما هنوز توض حیاو توض یمتخصص برا

 :دیپرس ینشده بود که شهال خانم با ناباور

 !دهینشن یزایشه؟! به حق چ یمگه م -
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 دیشما قبول دار ی. واال به هر کامیاالن دارم از اونجا م نیهم -

 در مقابلش دیگفت نبا یمشاوره م ارویرو گفتم.  قتیحق نیع

 یلیکنه اما چون خ مقاومت یگفت ممکنه کم ی. ممیایکوتاه ب

ده و  یم قیخودشو تطب تی. با موقعادیزود کنار م کهیکوچ

 .برداره یجبازدست از ل یشه به خاطر گرسنگ یمجبور م

 :خانم معترض شد شهال

منو  ریبچه پ نیداره! آقا ا یبر م یرو دست از لجباز یچ یچ -

نخورده. از ظهر تا  ریقلپ ش هی یدرآورده. از صبح تا االن حت

. به خدا از نیبذارمش زم قهیدق هیحاال هم نتونستم واسه  نیهم

 دهیانداختمش. فا نییکرخت شدم از بس باال پا نییگردن به پا

 .کشه یم ربدهزنه و ع یم غیبند ج هینداره، 

 یساله رو راحت م کی یگفت، بچه ها یبگم؟ مشاوره م یچ -

 ین ممورد. او نیجدا کرد. چه برسه به ا شونیشه از مادر واقع

اون فاجعه با  یبچه بالفاصله بعد از نجات تو نیگفت چون ا

و  تن یکنه. بو یم تیمهتاب بوده، فقط در کنار اون احساس امن

بچه آرامش  نیاضربان قلبش واسه  یصدا یمهتاب حت یصدا

حالتو از  نیشه ا یم یسخته ول یکم نیگفت با ا ی. اما مارهیم

به  نشیبد نیخوا یباشه، م نیسرش انداخت. حاال اگه خسته هست

 .بخوره یزیاز دست من چ دیشا ن،یاستراحت کن نیمن. شما بر

به او  بچه را ستیپا بند ن یرو یبود از خستگ دایخانم که پ شهال

 :سپرد و گفت

 یما که سواد درست و حساب ن،یدون یهر جور صالح م -

 یم ییزایچ هی ن،یالبد شماها که درس خونده هست م،یندار

 !نیفهم
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 :سمت اتاقش رفت و ادامه داد به

کشم، گمونم باز فشارم رفته باال، سرم  یدراز م کمیآقا من  -

 .نی! اگه آروم نشد صدام کنرهیم جیگ

جگر خراش  یادهایفر ینگذشته بود که از صدا یساعت اما

 یخودش را به هال رساند و با نگران زانیدخترک، افتان خ

 :دیپرس

 بچه چشه؟ نیآقا ا -

 انیگذاشته و سرش را م نیزم یبچه را رو اوشیکه س دید

 :گرفته، ناچار دوباره تکرار کرد شیدست ها

 !ن؟یزم نشیبچه چشه؟ چرا گذاشت نیآقا! ا -

نگاه از  ایدهد  یرییآنکه در حالت نشستنش تغ یب اوشیس

 :دیلب نال ریدخترک بردارد ز

لش و. خسته شدم! ستین میمستق یصراط چیکرده، به ه وونمید -

 یتونه عربده بکشه، باالخره خودش خسته م یتا م نیبذار ن،یکن

 شه؟ یبرنده م یک نمیشه. حاال بب

 !شه ها یم اهیس هیمن بغلش کنم، داره از گر نیبذار -

 نیتونه به ا یم یتا ک نمینه نه، دست بهش نزن! صبر کن بب -

 !ادامه بده یمسخره باز

 !پناه بر خدا -

 .ولو شد نیزم ینزد و همانجا کنار بچه رو یحرف گرید
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صبح، تلفن همراه مهتاب زنگ خورد. مهتاب  00ساعت  یحوال

 .را برداشت یکرد گوش یم اداشتیرا  یهمانطور که مطلب

 الو، بله؟ -

 .سالم مهتاب -

 .بود اوشیس یخسته و شکسته  یصدا

 !؟ییتو اوش،یس -

 .آره، خودمم -

 !شده؟ یطور نیچته؟ چرا صدات ا -

 ؟یبه ما بزن یسر هی یتون ی. مهیخواب یاز ب ست،ین یزیچ -

 !حاال؟ نیهم -

 .آره -

 نا؟یباز هم رادم -

 .آره -

 ...مشاوره یدیآخه مگه خودت نشن یول -

 ،یایبود... م کینزد وونهید ی کهیگور پدر مشاور، اون زن -

 انه؟ی

 ؟یزن یحرف م یطور نی! تو چته؟ چرا ااوشیس -

 .ستیحالش خوب ن نایمهتاب رادم -

 ؟یندار ی. کارامیو م رمیگ یم ی. االن مرخصدمیباشه، فهم -
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 .میستیصبر کن! ما خونه ن -

 ام؟یپس من کجا ب -

 .کودکان مارستانیب -

 !؟یواسه چ مارستانیب -

 یم ایجا، حاال خودت ب نیا میاریدختره رو ب میمجبور شد -

 .یفهم

 .اومدم اومدم -

 یچشمش به شهال خانم افتاد و با نگران مارستانیب یوراهر انیم

 :دیجلو دو

 چطوره؟ نایرادم -

اما شما چرا! آقا  میسواد یبگم واال، ما که ب یسالم خانوم، چ -

 .رفته با دکترش حرف بزنه

 اونا کجا هستن؟ -

 .نیخانم پرستار بپرس نیدونم از ا ینم -

 یبود که سر و کله  دهینرس جهیحرفش با پرستار به نت هنوز

تمام رها کرد و به  مهیشد. با عجله حرفش را ن دایپ اوشیس

 .دیطرف او دو

 کجاست؟ حالش خوبه؟ نایشده؟ رادم یچ -

 . دکتر گفت آبمشینگران نباش، فعال خوبه، به موقع رسوند -

 !بدنش کم شده بود. خدا رحم کرد وگرنه ممکن بود بره تو کما
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 !آخه چرا -

 ....و یخواب یب ،یتشنگ ،یاز گرسنگ -

 !خداااا یا -

 :دیداد و دوباره پرس هیتک واریرا گفت و به د نیا

 االن کجاست؟ -

 .شه بردش خونه یم گهیدو ساعت د یکیتو بخشه، تا  -

و  اوشیدرب و داغون به س یو چهره ا دهیپر یبا رنگ مهتاب

 :دیشد و پرس رهیشهال خانم خ

 آره؟ ،یلجباز ،یمیقد یهمون ماجرا -

 :داد و نجوا کرد هیتک واریهم کنار او به د اوشیس

 !یبه روز جفتمون آورد یچه بالئ نیخدا لعنتت کنه مهتاب! بب -

 !اوش؟یس -

اجل معلق سر راهم نازل  نیکه ع ینداره، از روز اوشیس -

 ینرفته. گرفتار نییامروز، آب خوش از گلوم پا نیتا هم یشد

 !زخم یده استخون البچه هم که ش نی. ایپشت گرفتار

من بوده.  ریتقص یقبول! اصال همه چ ازند،یباشه جناب آر -

 نبیفرستادنش به بم، اومدن زلزله، کشته شدن ز نب،یز یمعرف

 یگ یآخر. حاال م یبچه و ال نیو حاج خانوم، زنده موندن ا

 !؟یچ

پا  هیبزنم! شما ماشاا... خودت  یمن؟ من غلط بکنم حرف -

گدا  یهر چ یبرا یافسانه ا یناج هی. یکارچاق کن هست یاوسا
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 یرحم هی. شیکیخانماِن، حاال ما هم  یچاره و ب یو بدبخت و ب

ان، ه م،یلیذل م،یبدبخت م،یچاره ا یبه ما بکن، فکر کن ما هم ب

 !شه؟ ینم

کردم که  یمگه من چه خالف ؟یگ ی! چرا پرت و پال ماوشیس -

کار  یچ دیمن با یگ یتو م ؟یکن یبارم م هیقدر گوشه و کنا نیا

 !کردم که نکردم؟ یم

 یدونستم که خودمم همون کارو م یدونم، اگه م یمن چه م -

 !دمیکش یقدر هم منت سر کار خانم و نم نیکردم، ا

 :گفت یکرد و با لحن مالمت بار یانیخانم پادرم شهال

 هیقض نیبار هم کن چاریل یحرفاس؟ ه نیمادر! حاال وقت ا یاِ  -

عد ب نیکم استراحت کن هیخونه،  میبر نیشه؟ فعال بذار یحل م

. با دعوا مرافعه که مشکل شما نیمشکل بکن نیواسه ا یفکر هی

 !شه یحل نم

 شیکرده بود، زانوها هیتک واریبه د دهیپر یکه با رنگ اوشیس

قالب  شیدست ها انینشست و سرش را م نیزم یخم شد، رو

او  یخم شد و به چهره  ی، کمکرد. مهتاب تند کنار او نشست

 :دیپرس یشد و با نگران رهیخ

 !تو حالت خوبه؟ -

 .آره، خوبم -

. ستیبد ن یبش نهیمعا هی ،یبه دکتر بزن یسر هی یخوا یم -

 !دهیپر یلیرنگت خ
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م. شد یطور نیا یخواب یو ب ی. از خستگستین یاجینه، احت -

 .شم یاستراحت کنم خوب م

 .کنم صشیمونم تا ترخ یخونه. من م نیپس شما بر -

 .میر یراحت تره. بعد با هم م المینه، خودم باشم خ -

 :ادامه داد یسرش را بلند کرد و با لحن پر خواهش آهسته

استخونام داره خرد  ،ینه؟ به خدا از خستگ گه،ید یایتو هم م -

 .شه یم

 :گفت یبا مهربان مهتاب

ه خون می! براوشیآقا س ستمیشمر که ن گهید ام،یمعلومه که م -

 .شه کرد یکار م یچ نمیبب

اهل  یآن شب باز هم حضور مهتاب آرامش و سکوت را برا 

شب همه به  01که قبل از ساعت  یخانه به ارمغان داشت طور

ند توانست یرختخواب رفتند. خوشبختانه روز بعد جمعه بود و م

ظهر بود  00 یخواهند استراحت کنند. حوال یتا هر وقت که م

آمد. تازه وارد  نییتلو تلو خوران از پله ها پا اوشیکه س

 زیآشپزخانه شده بود که نگاهش به مهتاب افتاد. او پشت م

دستش بود.  ریکاغذ ز یرو ینشسته و سرگرم نوشتن مطالب

داد و او را برانداز کرد.  هیصدا به در تک یچند لحظه ب یبرا

با  هتابو آهسته سالم کرد. م دیبه سر و صورتش کش یبعد دست

 :جواب داد ییبا خوشرو واو سرش را بلند کرد  یصدا دنیشن

 !یشد یم داریاذان ظهر ب یذاشت یسالم. ساعت خواب، م -
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آب  ی شهیرا باز کرد و ش خچالیحال در  یسست و ب اوشیس

ن آ یو خودش را رو دیکش شیپ یصندل کی. بعد دیرا سر کش

 :رها کرد و گفت

ره دخت نمی. ببدمیخواب ینبود تا شب م یاگه فشار گرسنگ -

 کجاس، حالش خوبه؟

 یکرد و همان طور که دفتر و دستکش را از رو یتبسم مهتاب

 :کرد جواب داد یجمع م زیم

فقط  شبیخوبه خوب. ظاهرا اونم کمبود خواب داشته. از د -

 یشه. چ یم هوشیخوره و دوباره ب یم یزیچ هیشه  یم داریب

 کنم؟برات آماده  یخور یم

 ست؟یمگه شهال خانم ن -

 .رفته نون بخره -

 .خورم یم یزیچ هیپس خودم  -

 یم ی. فقط بگو چیتو هنوزم خواب ،یخواد بلند ش ینم-

 ؟یخور

ولو شد، کش و  یصندل یچون و چرا دوباره رو یب اوشیس

 :به بدنش داد و گفت یقوس

چه مزه  نمیبارم احسانت به ما برسه بب هیبده،  رتیآخ خدا خ -

 یمونده، ب خچالیتو  روزید یبشقاب از پلو هیده.  یم یا

 .شه همونو گرم کن یزحمت اگه م

 پلو! اونم واسه صبحونه؟ -
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 !نخوردم یچیتا حاال ه روزیخب گرسنمه، از د -

 :خندان جواب داد مهتاب

تو هم اعتصاب  ،یچیه نای! حاال رادم؟یزن یباشه بابا، چرا م -

 ؟یغذا کرده بود

 یمن با شکمم رو در واس یدون یخودت که م ه؟یتصاب چاع -

 !میداد فکر خورد و خوراک باش یوروجک مهلت نم نیندارم. ا

او گذاشت و  یبشقاب پلو را از ماکروفر درآورد، جلو مهتاب

 :گفت

 بره، نییکنم از گلوت پا مرویصبر کن دوتا تخم مرغ هم ن -

 .که طعم نداره دیسف یپلو

 !ها یکن یم یدار میتی یدار یحساب گهید -

را  مرویبه او رفت اما جوابش را نداد. ن یچشم غره ا مهتاب

 یگذاشت و به سمت در آشپزخانه به راه افتاد که مطلب زیم یرو

 :کرد و گفت یمکث ستاد،یآمد. ا ادشیبه 

 .یدختر خاله ات اومده بود سراغت، گفتم خواب ،یراست -

 :دیبرگشت و با اخم پرس اوشیس

 !من یدختر خاله  ؟یک -

 .آره -

 ...کدوم دختر خاله؟ من که -

 ادته؟یهم اومده بود،  شیهمون که چند روز پ -
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 عهکدفیزند  یحرف م یبود او از چه کس دهیکه تازه فهم اوشیس

 :جواب داد یبا دستپاچگ

 !آهان! اون، آره، دختر خاله م -

 :دیخند مهتاب

بود، برات  یهم عصبان یلیآره، همون دختر خاله ت! ضمنا خ -

 .یریبهتره خودت باهاش تماس بگ یداد ول غامیپ

 :زد شیصدا اوشیکرد تا برود که س پشت

 گفته؟ یکارم داشت؟ حرف خاص یمهتاب! چ -

 !یچینه، ه -

 !مهتاااب؟ -

 هااان؟ -

 گفت؟ یچ -

خودت  ،یریاز من گزارش کار بگ یدار یحاال چه اصرار -

 !کارت داره، به من چه یچ نیزنگ بزن بب

و  یعصبان اوشیاز آشپزخانه خارج شد. س یمعطل یهم ب بعد

 :دیلب غر ریبشقاب رها کرد و ز یدمغ قاشق را تو

 واریواسمون از در و د یچه جور نیشانس، بب نیلعنت به ا -

 !باره یم

رگشت ب نییپا یو مرتب به طبقه  دهیساعت بعد، لباس پوش مین

 اریاخت ی. بستادیراه ا نیال خانم بشه یصدا دنیکه با شن

 :دیگو یکه م دیتوجهش جلب شد و شن
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 بهت یبدجور یتو رو خدا چه قدر سر حال و شاده! طفل نیبب -

 داره یمتیتنت، به صدات، مگه محبت هم ق یعادت کرده. به بو

 !؟یکن یم غیمادر در یبچه ب نیکه از ا

بچه محبت کنم؟  هیبه  ادیشهال خانم! مگه کمم م هیچه حرف نیا -

 یکارم. واسه  نیهم ی وونهیبه ارواح خاک مادرم، من خودم د

موارد کم  نیخوام تو ا یشده، نم امرزمیروح اون خداب یشاد

چهار روز  ست،یروز دو روز ن هیبذارم اما آخه حرف سر 

که  ارنیواسم حرف در ب نیبگذره همچ یجور نیهم گهید

 دختره چه نیا نیدیح ندامروز صب نی. همنیخودتون هم باور کن

 !بهم پروند؟ ینون و آب دار یبارم کرد و چه لغزا ییگوشه ها

سوت زنان وارد  یرکیبود، با ز ستادهیهال ا انیکه م اوشیس

و با  خورد کهیمهتاب که پالتو به تن داشت  دنیشد. از د ییرایپذ

 :دیطعنه پرس

 !؟ی! کجا به سالمتنیشال و کاله کرد -

 .میبزن یدور هی رونیب میر یم نایمن و رادم -

 :دیپرس نایاز رادم یبچه گانه ا یبا صدا و

 ؟یسالم کرد -

 دیرا به هم کوب شیدست ها یسالم، با شاد یدخترک به جا یول

تکرار  زیر هیداد،  یرا تند تند تکان م شیکه پاها یو در حال

 :کرد

 .... دَ دَ دَ  -
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آبدارش  یاخندان شهال خانم به همراه چلپ چلپ ماچ ه یصدا

 :به دخترک بلند شد

 !رونیره ب یکرده داره م یدختر! چه ذوق یریبال نگ -

ف به طر ستین یبود از رفتن آن ها چندان راض دایکه پ اوشیس

 :دیو باز پرس دیکش نایبر سر رادم یآن ها رفت، دست

 ن؟یبر نیخوا یکجا م نیهنوز نگفت -

 دیبه شهال خانم انداخت که از د ینگاه یچشم ریز مهتاب

 :پنهان نماند و جواب داد اوشیس

هم  دیاوضاع چطوره؟ شا نمیما، بب یخونه  میر یسر م هی -

 یدوروز یکی دیتا فردا خدا بزرگه. اصال شا م،یشب اونجا بمون

 مگه نه؟ اد،یهم بدش ن یفکر کنم راد م،یمهمون خاله آذر بش

 کودکانه یخنده  یبه دخترک داد که صدا یسوال تکان نیبا ا و

 .آمد یکار مهتاب خوشش م نیاز ا شهیاو به هوا بلند شد. هم ی

پنهان  یخاص لیرفتن، دل نیمطمئن بود پشت ا بایکه تقر اوشیس

 :دیو با طعنه پرس دیرا در هم کش شیشده، اخم ها

 !شده که سرکار خانم عزم مهاجرت فرمودن؟ یچ -

 :جواب داد یبا خونسرد مهتاب

خسته و داغونم؟ خب ما  یگفت یم روزید نیکه هم یشما نبود -

استراحت  یچند روز هی. فعال مید یبهت استراحت م میهم دار

ر فک هیمدت  نیتو ا دیعقب افتادت برس، شا یکن و به کارها

 .هم به فکرمون خطور کرد یاساس
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شانه انداخت،  یرا رو فشیمعطل نشد، ساک بچه و ک گرید

 :تکان داد و گفت یدست

 .میخب، ما رفت -

که از رفتار او مشکوک شده  اوشیخارج شد. س یرائیاز پذ و

 :دیزد و از شهال پرس یبود، چرخ

 !چش شده؟ نیجا چه خبره، ا نیا -

 یخفه ا یکرد و با صدا کیخانم خودش را به او نزد شهال

 :جواب داد

 یرزخاز صبح ب ن،یبرن آقا! به ظاهرش نگاه نکن نیبذار -

بخوره بلکه حالش عوض شه،  یهوائ هی رونیبره ب نیشده. بذار

 .میکن یم یفکر هیبعد 

 :دیاو پرس یخفه و آهسته  یهم با همان تن صدا اوشیس

 نیبدونم ا دیآخه من نبا ،یواسه چ یفهمم، برزخ یمن که نم -

 !که حالش خوب بود شیساعت پ میجا چه خبره؟! ن

ه اگ ن،یاریکرده از کارش سر در ن یباز لمیآقا! جلو شما ف یا -

 یزی. پس چستیتو حال خودش ن ،یصبح انینه از همون جر

 بهتون نگفته؟

 رو نگفته؟ یچ یچ -

 !گهیجا د نیخانومه که صبح اومده بوده ا ی هیهمون قض -

 !شدن نداره یبرزخ گهیکه د نیاومده باشه، ا ؟یخب که چ -
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 نیخانومه؛ هم نیبگم که ا یقدر نیچه عرض کنم آقا، فقط ا -

از دهنش در اومد نثار خانوم کرد  یاومده بود، هر چ یکه صبح

 !نیکارش، هم یو رفت پ

 !شناسه یاِ، اون اصال مهتاب رو نم -

شناسه. مهتاب  یخوبم م ن؟یکار هست یآقا! کجا نیدار اریاخت -

و به ر نیبعد از رفتن دختره از ا یبه اون نگفت ول یزیخانوم چ

خودم بلکه اعصابم  یخونه  میر یم نایت با رادماون رو شد. گف

 .به عقلم برسه یراه هیآروم بشه 

 :اعتراض کرد یبا لحن سرزنش بار اوشیس

 بابا یحتما قهر کرده، ا ن،یزودتر بگ نویخب ا -

کوچه  یوسط ها د،یدو یمعطل نشد و به سمت در ورود گرید

 .دیبود که به آن ها رس

 .کارت دارم سا،یمهتاب! مهتاب وا -

منتظر  رانیزد و ح یچرخ ستاد،یاو ا یصدا دنیبا شن مهتاب

که راهش را سد  یاو قرار گرفت و در حال یجلو اوشیماند. س

 :کرده بود نفس زنان گفت

 جا نیهم ه؟یهمه عجله واسه چ نیچه خبره، ا نم،یصبر کن بب -

 .رسونمت یم نیبا ماش یبر یهر جا بخوا سا،یوا

مرتب  یرا کم نایرادم یاز او گرفت، موهانگاهش را  مهتاب

 :کرد و جواب داد

م بعد ه میر یم ادهیپ ابونیتا سر خ م،یکرد یرو ادهیما هوس پ -

 .میریگ یدربست م نیماش هی
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 :قاطع و محکم گفت اوشیس

 امیرسونمتون. شب هم خودم م یالزم نکرده. خودم م -

 .دنبالتون

از طرز حرف زدن او متوجه شد که شهال خانم خبرها  مهتاب

 :سرد و سخت جواب داد یشد که با کالم نیرا رسانده است، ا

 یخودمو بلدم، در ضمن شب هم اونجا م یمن راه خونه  -

 .مونم

رسونمتون،  یگم، گفتم خودم م یم یچ یدیکه نشن نیمثل ا -

 بود؟ یکاف ایبگم  گهیبار د هیدنبالتون،  امیخودمم م

 .جرو بحث ندارم یلطفا برو کنار، حوصله  -

 :از کوره در رفته بود با خشونت گفت یکه حساب اوشیس

، ! باشه برویحتما راه برگشت و هم بلد ،یاگه راه رفتن و بلد -

 ن،یبر یم فیدنبالتون، خودتون تشر امیمطمئن باش من نم یول

 !نیگرد یخودتون هم بر م

ه کرد بعد ب یمکث ستاد،یکه تازه از کنار او رد شده بود ا مهتاب

پر خشم به او پرخاش  یسمت او برگشت و با چهره ا یتند

 :کرد

 یزند! لطفا ادا ایجناب آر دیبردار یدست از مسخره باز -

 ،یدار یا فهیچون نه تو وظ ار،یقلدر و متاهل رو در ن یمردها

 یو رجز خون دیتهدالزم به  گهیپس د ،یانتظار نینه من چن

 .ستین
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تند و بلند از او دور  ییزد و با گام ها یتمام نشده چرخ حرفش

لب  ریو ز دیبه سرش کش یو مبهوت دست جیگ اوشیشد. س

 :دیغر

 یبود؟ تو نم یچه طرز منت کش نی! ااوشیلعنت به تو، س -

 !یآدم بش یخوا

 دنیدست از پا دراز تر به خانه برگشت. شهال خانم با د ناچار

 :دیاو پرس

 شد؟ یچ -

 .رفت -

 !بود آخه یعصبان یلینداره، خ یا دهیگفتم فا -

 :مبل رها کرد و گفت یخودش را رو یبا خستگ اوشیس

روز خوش شده  هیلعنت به من! به خدا  ،یزندگ نیلعنت به ا -

 هیجا چه خبره؟ گفتم  نیا نی! خب به منم بگایمیواسه ما ک

بهم  یهمه چ یچه شکل نیبب م،یکش یامروز نفس راحت م

 !ختیر

نرم و  ینشست و با صدا یمبل یخانم با آرامش رو شهال

 :گفت یمیمال

بهت  ؟یر یاز کوره در م یطور نیپسرم، چرا ا اوش،یآقا س -

اونم  یجور نیشده. ا یگفتم بذار بره تا سر فرصت برات بگم چ

 .ادیم نییپا طونیشه، راحت تر از خر ش یآروم م کمی

صاف نشست و  یکه کم کم بر خود مسلط شده بود، کم اوشیس

 :دیپرس
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دق مرگم  ناینه، به جان رادم ایشده  یچ نیگ یباالخره م -

 !نیکرد

شدم.  داریزنگ خونه ب یصبح از صدا 9راستش آقا، ساعت  -

چند روزه باعث شده بود خواب بمونم. از اتاق  نیا یخستگ

بود داشت با  داریم بتا در و باز کنم. مهتاب خان رونیاومدم ب

 :گفت دیکرد، منو که د یم یباز نایرادم

با آقا کار دارن. شما برو  ست،ین یمن درو باز کردم، کس -

 .بخواب

خواب بودم برگشتم تو اتاق خودم و رو تختم  جیکه هنوز گ منم

پاشم به کارهام برسم. از  اینشستم. دو دل بودم باز هم بخوابم 

در و  ی. الدمیاز جا پر یهال، هول هول یتو یها ادیداد و فر

 :گه یمهتاب خانوم م دمیشن هویباز کردم که 

 نییترسه! خب بفرما یخانم، بچه م نیکن یداد م یچرا داد و ب -

 .تسیکه درست ن یطور نیبشن، ا داریتا خودشون ب نینیبش

 :همون خانومه بلند شد که ادیفر یدوباره صدا هوی

کس  چیا خود تو کار دارم، نه هگوش کن دختر! من فقط ب -

 !یا گهید

 :جواب داد متیخانم باز با مال مهتاب

 ادیبه فر یازیجا خدمتتون هستم ن نیمن که هم یباشه ول -

 .کنم یگوش م نی! بفرمائستین دنیکش

دلم واسه  یول هیچ هیدونستم قض یبودم، نم دهیترس راستش

تا  و رونیاز اتاق زدم ب نیمهتاب خانم شور افتاده بود که پاورچ
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ر راه شدم. س میرفتم. جلوتر نرفتم و همونجا قا یرائیپشت در پذ

رفتم جارو دسته بلنده رو هم تو چنگم گرفتم و با خودم  یکه م

 یکه داشت م دمیشن یخانمومه رو م یبردم چون دوباره صدا

 :گفت

 نمی. ببیگوش کن دمینزن، با یخودتو به موش مردگ یخود یب -

 هستم؟ یمن ک یدون یخبرنگار، تو اصال م جوجه

 :خانمم گفت مهتاب

شناسم.  ی! در ضمن، بله که شمارو منیخانم لطفا مودب باش -

 .دیبهم گفته که شما دختر خاله اش هست اوشیس

خانومه بلند شد  یعربده  یصدا هویآقا،  نهیروز بد نب چشمتون

 :که

 نیدختر خاله کدومه، گوشاتو باز کن بب ه؟یمزخرفات چ نیا -

قراره با هم  م،یهست گهیگم دختر! ما دوتا، عاشق همد یم یچ

 نه؟ ایفهم شد  ری. شمیازدواج کن

 :بلند شد که اوشیمعترض س یصدا کدفعهی

 !گفت؟ نارویدختره ا نیا یعنی ن،ینازن -

 .دمیخودم شن یبله آقا، خودم با گوشا -

به سرم بزنم.  یالیخ نیکردم همچ یجا کرده، من غلط م یب -

 !خودش هم واسه خودش دوخته ده،یهِه! چه خودش بر

 یعنیواال چه عرض کنم آقا! البته مهتاب خانوم جوابشو داد،  -

 :و باوقار بهش گفت نیمت یلیخ
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الزم  اوشیاطالع بودم، حتما س یماجرا ب نیمتاسفانه من از ا -

ه بزنه. ب یمن حرفواسه  شیزندگ یندونسته از مسائل خصوص

 .کنم یم یخوشبخت یجفتتون آرزو یطوره برا نیهر حال اگه ا

و هجوم برد  دیاسب رم کرده از جا پر نیدختره ع هویآقا  اما

خواستم برم جلو که  اوردم،یطاقت ن گهیطرف مهتاب خانم. د

چشم مهتاب خانوم افتاد به من و با دست اشاره کرد که دخالت 

ارو ج یفقط دسته  ستادم،ینکنم. منم ناچار برگشتم و همون جا ا

 .جلو برمکه اگه الزم شد  دمیرو محکم تر چسب

 :دیپرس یبا نگران اوشیس

 کار کنه؟ یهجوم برد طرف مهتاب که مثال چ -

 مبل یرو بغل گرفته بود و رو نایخانم رادم آقا، مهتاب یچیه -

 یچونه  رینشسته بود. دختره پررو پررو دست انداخت ز

 !کشم بگم یمهتاب خانوم و... آقا خجالت م

 یاون گفته شما خجالت م ،یشهال خانوم، جون به سرم کرد -

 !گهی! بگو د؟یکش

 یگه، از وقت ی! معلومه که بهت نمیعوض ی ارهیگفت: پت -

رفته! تازه  ادشیاز  یهمه چ ش،یس تو باز شده به زندگنح یپا

اده تو کثافت حروم ز یکه سرو کله  میدیرس یم جهیبه نت میداشت

 !شد دایپ

 اوشیس یزده  رتیتازه کرد و نگاهش را به چشمان ح ینفس

 :دوخت و ادامه داد

از جاش بلند شد و گفت: اگه  اورد،یطاقت ن گهیمهتاب خانم د -

ندارم. داشت از  یبا شما کار یکیمن  ن،یکن نیتوه نیخوا یم

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir



 
23

8 

ه: ک دیو غر دیشد که دختره بازوش و محکم چسب یکنارش رد م

 رونیب مونیاز زندگ فتویکث یاگه پا ست،ین یزیکه چ نیتوه

 !کشم یم شیتو به آت یزندگ ،ینکش

 ه،یگر ریبود، زد ز دهیترس کهیزن یداد ها یاز داد و ب نایرادم

کرد. مهتاب خانوم بچه رو  یم ونیها،ش هیگر نیاونم نه از ا

جا ببر. بعد برگشت طرف  نیاز ا نویآورد داد به من و گفت: ا

خان شما،  اوشیس نیدختره و گفت: گوش کن خانم جون، ا

عالقه  چیخودتون. من نه به اون فکر بودم، نه هستم. ه یارزون

. محض میهم دار یارتباط ینیب یهم بهش ندارم. اگه م یا

ه . بنیبچس که حتما خودتون بهتر از من خبرشو دار نیاخاطر 

 داریخودشون ب نیصبر کن ن،یدار یهر حال اگه هنوزم حرف

نامزدتون خط و نشون  یواسه  دیبود لیشدن، هر چقدر ما

رفع زحمت  نییفرما یم یخصمر ی. حاال هم اگه اجازه دیبکش

 !کنم

نرفت. ره اما  یمنم ذوق کردم داره م فشیرفت طرف ک دختره

 و زل زد تو ستادیمهتاب خانوم ا ی نهیبه س نهیبه جاش رفت س

 یدونم که چه طور یچشاش و گفت: حاال تو گوش کن! من نم

دونم که  ینم یوا شده، حت اوشیس یزندگ ینحس تو، تو یپا

 وصاحب  یب یطور نیتو، هم رتیغ یپدر ب نیا یچطور

جا واست  نیرو هم یزیچ هیخوام  یساالر تورو ول کرد، اما م

 .روشن کنم

 :دیشهال خانم ساکت شده با هول و وال پرس دیکه د اوشیس

 !اش؟ هیخب، بق -

 !آقا نیترسم بگم ناراحت ش یم -
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 یکرد و با مهربان یتبسم اوشی. سنییسرش را انداخت پا و

 :گفت

 یبه شما نداره، شما جا یمطمئن باش اگه ناراحت بشم ربط -

 گفت، باشه؟ یچ نیاست بگکم و ک ی. پس بنیمادر من هست

صد تا بهتر و  ینیب یکه تو م اوشیس نیباشه آقا! گفت: ا -

 شیکیخوشگل تر از تو رو برده دم چشمه و تشنه برگردونده، 

 نیبه محض ا ینوبت توئه ول یخود من! حاال چند صباح نیهم

زنه که  یرو م رابتیز یجور هی ،یاش شد یپا پ نهیکه بب

به مهتاب  پشت! دوباره راه افتاد بره که یاز کجا خورد ینفهم

من و با  یزل زد تو چشا یجور نی. همستادیخانوم رو به من ا

 یراحت نیکه به ا ستمین یگفت: بهش بگو من کس یلحن ترسناک

ر س یبالئ ایخودم  شیمثل آدم برگرده پ ایکنم.  یو خال دونیم

 وقت فراموشتون چیه تونیکتاب زندگ یکه تو ارمیجفتتون م

قا ! بعدش آرمیگ یبدجور م رم،یگ یحال جفتتونو م یعنینشه. 

 یبودم و نگاهش م سادهیراه افتاد که بره. من مثل ماست وا

نکرد  یراهش و سد کردم. اونم نامرد یکردم. حواسم نبود جلو

پرت شدم عقب که  یجور هیهولم داد،  نم،یمحکم زد تخته س

بود که تونستم خودمو  ی. خدائفتهویبود بچه از دستم ب کینزد

داد و در هال و  تیجمع و جور کنم. خالصه باالخره رضا

 !بود آقا نی. همه اش همرونیمحکم بست و رفت ب

که  یداد، جور یاو گوش م یبا دقت به نقل و قول ها اوشیس

او را  یاز حرف ها یمبادا کلمه ا د،یکش یآهسته نفس م یحت

 نیسرد و سنگ یحبت او نفسدرست نشنود. با تمام شدن ص

 :گفت یداد و با دلخور رونیب
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 گهیبگه که د یبود! مثال قرار بوده چ نیپوف!! همه اش هم -

 !نگفته؟

 :ادامه داد یگرفته ا یتکان داد و با صدا یسر

 0یمدل نیجز ا میبود دهیهمه جورشو د ه،یچه جونور گهید نیا -

 :دیپرس یخانم با کنجکاو شهال

 !ن؟یشما بهش قول ازدواج داده بود ییخدا م،یآقا حاال خودمون -

قدر احمق فرض  نیبَه، دستت درد نکنه شهال خانم. منو ا -

از سرم وا کردم،  ناشویبه قول خود دختره، بهتر از ا ؟یکرد

انداختم؟! حرفا  یم یماده ببر نیهمچ هی ریاون وقت خودمو گ

گفته. من تو عمرم  گفته، واسه خودش ی! اون هر چنیزن یم

مونم. راستشو ینفر قول ازدواج ندادم که اونم پش هیجز به 

 یم یشدم از همون اول باهاش ط یهم آشنا م یبا هر ک یبخوا

. ستمیحرفا ن نیکردم که من فالنم و بهمانم و اهل ازدواج و ا

 نیمه م،یکه دار ییشلم شور با تیوضع نیحاال از بخت بد، تو ا

رو به  یدماغمون بشه همه چ یمو ادیکه ب میرو کم داشت یکی

هم کرده! بازم به معرفت  دیتازه تهد وونهید ی. دختره زهیهم بر

و  دهیواسش کش وونهید نیکه ا یشاخ و شونه ا نیمهتاب، با ا

راست نخوابونده تو گوشمو  هی ده،یکه شن یزیآم نیتوه یحرفا

 !َمردِ  یلیچهارتا فحش و ناسزا نثارم نکرده، واال خ

 یحاال هم که داشت م ست،یحرفا ن نیدختر اهل ا نینه آقا! ا -

رفتم  یکه دست به عصا راه م دمیترس یم زایچ نیرفت، از هم

تختش کمه، البته  هیدختره  یوگرنه خودش هم گفت که انگار

 ...گفت که یم
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 .دینداد و حرفش را بر ادامه

 :دیبا اخم پرس اوشیس

 ؟یالبته چ -

 !آقا یچیه -

. بگو ش هیسر بق نمیا یشما که همشو گفت ؟ینه، نشد، البته چ -

 .منتظرم

 !باشه آقا یادب یترسم ب یم -

 :دیپرس یرا تنگ کرد و با کنجکاو شیچشم ها اوشیس

 !گفته؟ یچ -

جور  نیاگه عقل داشت، دور و بر ا اوشیآقا س نیگفت که ا -

پسر  یودرسه ز یاز راه م یکه با هر ک نینه ا د،یپلک یآدما نم

 !خاله بشه

 :کرد دیزد و با تاسف تاک یپوزخند اوشیس

که کارم  نیکار کنم؟ مثل ا یچ یگ یحق با اونه، حاال م دیشا -

 !در اومده

 :اش داد یدلدار یخانم با مهربان شهال

 ...بگذره بعدا یچند روز نینداره آقا، حاال بذار یبیع -

 :به هوا رفت اوشیمعترض س یصدا

باور کن  ارم؟یشما! مگه من طاقت م یگ یم یچند روز؟! چ -

خوشه. هر وقت دلم واسه مادرم  نایبعد مادرم، دلم فقط به رادم
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کنم.  یو به اون فکر م رمیگ یرو بغل م نایشه، رادم یتنگ م

 یدور و بر اون م شهیکنم روح مادرم هم یحس م ییجورا هی

 ادیبچه رو دوست داشت، چون اونو  نیا یلیچرخه. مادرم خ

! از ارمی. امکان نداره طاقت بنداختیدختر از دست رفته اش م

 هی! اونجا شبستین یزندگ یکه اونا رفتن، جا ییاون گذشته، جا

 یتسیاز مراکز بهز یکی هیشب شتریهست جز خونه! ب یزیهر چ

 دیبا ایتونه بره سر کار.  یشده. عالوه بر اون مهتاب چطور م

با خودش ببره که در هر صورت بچه  ای نهرو بذاره خو نایرادم

اون وقت  اد،یو اون ن ارمیب نارویشه. اگه هم فقط رادم یم تیاذ

 ی. چاره امیبچه دار نیبا ا یکه چه داستان یدون یخودت م

 .برم دنبالشون دیبا ستین

 آقا؟ -

 به شانیو پر ستادیرفت ا یم رونیکه داشت از در ب اوشیس

 :دیرسزن مهربان نگاه کرد و پ یچهره 

 بله؟ -

 ن؟یشما... شما راجع به پبشنهاد من فکر کرد -

 :کرد و با تعلل گفت یمکث اوشیس

ه ک یوضع نیاما با ا ستیهم بد ن ادیز ،یبخوا قتشویآره. حق -

 یزیچ هی ن،ی. اضافه بر استیحرفا ن نیا یاومده فعال جا شیپ

فقط به من مربوط  نیگ یکه شما م یا هیرو فراموش نکن! قض

اش به اون  هیهستم، بق هیدرصد قض 51شه. من فقط  ینم

 گم؟ یمربوطه، درست نم

 .کرد دییتکان داد و تا یخانم سر شهال
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 .بله آقا، درسته -

شه مهتاب رو از  یم یچه جور نم،یفکرشو نکن، فعال بذار بب -

 .کرد تا بعد ادهیپ طونیخر ش

گم ال اقل تا شب صبر  یمن م یول نیشما بگ یباشه هر چ -

 .فتهیخانوم از جوش و خروش ب ن،یکن

 بهتره یطور نیا یعنی -

 .کنم یفکر م یطور نیمن که ا -

بزرگ تر  یکنم. شما جا یشما اعتماد م یباشه. من به تجربه  -

 .نیما هست

 :و ادامه داد دیکش یآه

 !رو بدون بزرگتر نکنه یخونه ا چیخدا ه -

 :کرد و با محبت گفت یخانم تبسم شهال

 یهستم، پس برا ونیمد یلیمن به مادرتون و مهتاب خانوم خ -

 .کنم ینم غیدر یکار چیشما و مهتاب خانوم از ه

مهتاب را  یزنگ خانه  اوشیشب بود که س 01ساعت  یحوال 

 .دیبعد با گشوده شدن در آذر را در مقابل خود د یفشرد و کم

 !میکرد ارتیچه عجب ما شمارو ز ازند،یآر یبه به، آقا -

 .موقع مزاحم شدم یکه ب نیببخش دیسالم آذر خانم، با -

 .نیتو؟ بفرمائ نیای! حاال چرا نمهیچه حرف نیا نیدار اریاخت -
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که وارد شود  نیقبل از ا اوشیدر کنار رفت. س یاز جلو و

 :دیپرس

 مهتاب خونس؟ -

ا . چرگهید نیخوابونه. بفرمائ یم نارویبله، باالس. داره رادم -

 ن؟یکن یتعارف م

 :دیپرس دیبعد با ترد یشد، کم اطیوارد ح اوشیس

 نگفته؟ یزیبه شما چ -

 ؟یدر مورد چ -

 جا؟ نیاومده ا نایکه چرا با رادم نیا -

 .زدم ییحدس ها هی... خودم ینزده ول ینه، حرف -

 ه؟یعصبان یلیخ -

 :جواب داد یکرد و با لحن نسبتا شوخ یتبسم آذر

 یفرق م زادیکاراش با آدم هشینه، اتفاقا برعکس، مهتاب هم -

زنه و به  یحرف نم ایدلخوره،  یزیطور وقتا که از چ نیکنه! ا

 شهیبرعکس بذله گو و حراف تر از هم ایشه،  یساکت م یکل

بود. از سر ظهر تا  شیکله خور یشه. امروز از اون روزا یم

بخند راه انداخته. حاال  بگو یبه حاال سر به سر همه گذاشته و کل

 .باال نیبمونم شما خودتون تنها بر نجایمن ا ن،یاگه اجازه بد

 .ممنونم -

مهتاب را  یرسائ یپله ها با صدا انیساختمان شد و از م وارد

 :صدا زد
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 ن؟یدار فیمهتاب! مهتاب خانوم، کجا تشر -

 شیرو یرا در آغوش داشت جلو نایهمان طور که رادم مهتاب

 :گفت یخفه  یبا صدا ظاهر شد و

 .دهی!! آروم تر، تازه خوابسیه -

 :او پاسخ داد یتکان داد و با همان تن صدا یهم سر اوشیس

 .چشم چشم، اطاعت امر -

 یپشت سر مهتاب وارد اتاق شد. مهتاب کم نیو پاورچ آهسته

را در آغوشش تکان  نایرادم یو به آرام دیدور اتاق چرخ گرید

 متیداد تا از خواب رفتن او مطمئن شد. باالخره آهسته و با مال

را  شیاو را در رختخواب کوچکش خواباند و با محبت رو

کرد، او را به اتاق  اوشیبه س ی. بعد با فراغ بال اشاره ادیکش

 :خطاب به او گفت یمجاور کشاند و با خونسرد

 !طرفا نیسالم، ا -

 پس کدوم طرفا؟ سالم، کیعل -

 ه؟یخبر ،یوقت شب اومد نیشده ا یکه چ نهیمنظورم ا -

 .دنبالتون امیگفتم که شب م ،ینه، چه خبر -

 :باال انداخت و گفت ییابرو مهتاب

 .دمیشن یا گهید زیمن چ یول -

 .کرده دایپ رادیا تیخودته، حتما شنوائ ریتقص گهید نیا -

 ...یلیواقعا که خ -

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir



 
24

6 

 مهین یدر جواب جمله  اوشیکرد. اما سنداد و سکوت  ادامه

 :گفت یتمام او در کمال خونسرد

 ؟ی. خب حاضرنیکنم، شما لطف دار یخواهش م -

 ؟یچ یبرا -

 !گهید میبر -

 .میمون یجا م نی! لطفا باز شروع نکن. ما فعال ااوشیس -

 :و گفت دیخند اوشیس

فقط مونده که ما هم  یشلوغ پلوغ نیگرفته؟ آخه تو ا تیشوخ -

 !میاضافه بش نایسر ا

 :و گفت دیکش شیبه موها یحوصله دست یب مهتاب

 !شما نه، ما -

 ."گفتم "ما نویخب منم هم -

 .نایمن و رادم یعنیما  -

! اگه هم قراره هر نایمن، تو و رادم یعنیگم ما  یمن م یول -

 درسته؟ م،یهست گهیبا هم د میجا باش

خودتون،  یخونه  یر ی. شما مستین یطور نینه، اصال ا -

. ریبگ میهم خودت تصم نایخودمون. در مورد رادم یمنم خونه 

من. هر طور خودت صالح  شیبذارش پ ایبا خودت ببرش،  ای

 .یدون یم

 :شمرده پاسخ داد یبا کلمات اوشیس
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جر و بحث و دعوا ندارم. اگر هم  الیگوش کن مهتاب! من خ -

. حاال فقط دو میدعوا ندار یوصله امشب ح م،یقراره دعوا کن

همه بر  ای میش یمهمون خاله آذر م نجایا ییسه تا ای ،یراه دار

 ؟یکیخونه شهال خانم هم تنها نمونه! کدوم  میگرد یم

اون جا. اصال تا حاال  امیبابا! آقاجون، من دوست ندارم ب یاِ  -

 ه؟یهم اشتباه کردم. حاال حرف حسابت چ

 یرفتن اصرار یمن که برا ؟یش یچرا دلخور م ،یچیه -

ساک جمع و جور هم همراهم آوردم که اگه  هیندارم. اتفاقا 

 .میجا بمون نیهم یدوست داشت

 یهستم، م یادیز نجایخان، بنده خودم هم ا اوشی! سالیواو -

که  یجا اطراق کن نیکه ا یعزم کرد یحاال جناب عال ؟یفهم

 بشه؟ یچ

ر دخت هی. حاال مثل یناز کرد یتو ه م،یمن که از اول گفتم بر -

خونه، بچه رو  میدی. رسمیبر فتیخوب و حرف گوش کن، راه ب

 یبه جون هم، هر چ میافت یبعد م مید یشهال خانم م لیتحو

 ،یگ یم ی. چمیکش یدلمون خواست واسه هم شاخ و شونه م

 !داره ها جانیه

 یرفآنکه ح یب ست،ین ایکوتاه ب اوشیبرده بود س یکه پ مهتاب

رد، ک نایرادم لیوسا یبزند بلند شد و تند تند شروع به جمع آور

 :داد و گفت اوشیهمه را به دست س

 .ارمیرو م نایببر، من رادم نارویا -

 :در به آذر گفت یبعد جلو یقیدقا و
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داد راه  یترسم داد و ب یشد باهاش کلنجار برم، م یجا نم نیا -

 .دم یزشته. فردا خبرشو بهت م فته،یب

مراقب  یول ه،یدونم موضوع سر چ یمهتاب!... من که نم -

 .خودت باش

 .هستم، نگران نباش -

جا  نیماش یو از در خارج شد. هنوز تو دیآذر را بوس صورت

 :گفت یمحکم و جد ییبه جا نشده بود که با صدا

 !اوشیس نیبب -

 پره، باشه واسه خونه، خب؟ ی!! بچه از خواب مسیه -

د و بدل ر نشانیب یکالم گریبه مقصد، د دنیتا رس بیترت نیا به

طاقت ده بود، به محض  یکالفه و ب ینشد و مهتاب که حساب

به خانه بچه را به دست شهال خانم سپرد و ضمن سالم و  دنیرس

را به اتاق خودش ببرد.  نایاز او خواهش کرد تا رادم یکیعل

در راه  یانبود طوف برده یدرهم او پ ی افهیشهال خانم که از ق

باال برد. مهتاب با  یاست، عجوالنه بچه را با خود به طبقه 

شدن او در پله ها به  دینگاه او را دنبال کرد و به مجرد ناپد

 :برگشت و گفت اوشیس یسو

 !خان اوشیگوش کن س -

 :دیحرفش پر انیامانش نداد، م اوشیس

 ،یتگف یبرام م دیرو که تو با ینه! اول تو گوش کن. هر مطلب -

به  ،یبزن یکه حرف نیشهال خانم به گوشم رسوند. حاال قبل از ا

باعث شده به خودت  یخوام بدونم چ یسوال من جواب بده! م هی
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دختر  هی یبه خاطر رفتار ناپسند و احمقانه  یاجازه بد

 یم ؟یخراب کن نوتمومه روز جمعه مو یو روان کیریستیه

 نیو هم یبه قاض یطرفه بر هیبه تو اجازه داده  یخوام بدونم ک

و خودتم به اجرا  یحکم کن گرانید هیطور سر خود بر عل

 !. هان؟یبذار

 یقیخورده بود، نفس عم کهیکه از طرز برخورد او  مهتاب

تواند آرام  یکه م ییکرد تا جا یکه تالش م یو در حال دیکش

 :جواب داد متیباشد، با مال

 مدیکه شن ییاعدم صحت حرف ایموضوع سر صحت  اوش،یس -

 یلیرو زد که خ ییکه اون دختر، حرفا نهی. بحث سر استین

دارم که حاضر  یاهداف میزندگ یممکنه بزنند! من تو گهید یها

 ...و پوچ از اونا بگذرم و چیه یبرا ستمین

 :با تمسخر تکرار کرد اوشیس

و  چیه دیفرمائ یکه شما م ینیو پوچ؟! خانم محترم، ا چیه -

پناه و معصوم که  یب یدختر کوچولو هیآدمه!  هی یپوچ، زندگ

به  ندشیخورده و آ یاز بد روزگار به پست بنده و جناب عال

دونم،  یکه من م ییخوره. تا اون جا یدست من و تو رقم م

 نه؟ گرانه،ید هو کمک ب تیانسان ،یاهداف تو در جهت نودوست

 کی یدختر بچه  هیمستحق تر از  یخب به نظر تو چه کس

 !رحم، شفقت و مراقبته؟ ازمندیکه ن ساله

رو واسه خودم نخواستم.  یزیچ چیوقت ه چی! من هاوشیس -

شرافت و وجدانم  یپا رو ستمیراه هرگز حاضر ن نیا یتو یول

که زنده  یخوام از دست بدم و تا لحظه ا یدوتارو نم نیبذارم. ا

 خوام با یکنم. من نم یتالش م شونیحفظ و نگهدار یهستم برا
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 ریهارو ببرم ز زشار نیا یهر دوتا یحماقت و ندونم کار هی

 !عالمت سوال

 یبچه ب نیخونه کمک به مراقبت از ا نیموندن تو ا یعنی -

 فتونیپا گذاشتن شرافت و وجدان شر ریبه ز اجیزبون، احت

 داره؟

 یوجدان یب گرانید یزندگ دنیبله، به هم زدن و از هم پاش -

خونه، متهم به  نیکتاب من، تو احساب و  یخواد و موندن ب یم

 ...نیکنه. ا یم میشرافت یب

تونم  یقدر ساده لوح نباش. نم نیبس کن تورو خدا مهتاب! ا -

خل و چل رو  یسروته اون دختره  یب یباور کنم که تو حرفا

مورد  نیبه تو بگم! از ا ی. آخه من چیتمام و کمال باور کرد

رد و  یکدوم قول و قرار چیبا ه یبوده ول ادیمن ز یها تو زندگ

من  ی. اون فقط مزخرف گفته که اوضاع زندگمیبدل نکرد

 !کنه ختیر یبدبخت و ب

ختر د نینداره که تو چندتا از ا یربط چیبه من ه اوش،یس نیبب -

 یبرا یکی نیدونم که هم یم نویاما ا ،یدار ای یخاله ها داشت

 یکیا ت منیکرد. حوصله ندارم بش یم تیکفا یکیهفتاد پشت من 

کنند و واسم خط و نشون  یسروقتم و ازم بازپرس انیب یکی

 !دیمعاف بفرمائ ریخط رام نیزحمت بنده رو از ا یبکشند. ب

دختر  نیمورد استثنا بوده. ا هی نیمهتاب خانم! عرض کردم ا -

کدومشون قول ازدواج ندادم،  چیبه خدا! تا حاال به ه وونسید

 یکی نیبکنم مطمئن باش ا یغلط نیاگه هم قرار بوده همچ

! شما هم الزم ستینفر بود. آخه مغز خر که تو کلم ن نیآخر

 . مطمئننیریبنده رو بگ یو آمار دختر خاله ها نینینکرده بش
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 یداستان نیهمچ گهیبود و د نیو آخر نیمورد اول نیباش ا

 !شه یتکرار نم

مبل نشست و لحظه ساکت ماند بعد دستش را  یکالفه رو مهتاب

شمرده  یحساب شده و کلمات یاش گذاشت و با لحن قهیشق به

 :گفت

 خب؟ م،یبکش گهیطرف د هیرو از  رهیدا ایب ن،یبب -

 :دیپرس دیبا ترد اوشیس

 ه؟یمنظورت چ -

حاذق و زبر دست. پس  لیوک هی ،یلیمنظورم روشنه! تو وک -

 یو من م یاز کلمات به نفع خودت استفاده کن یتون یخوب م

 هیکنم.  میواست ترس گهیطرف د هیرو از  هیقض نیخوام ا

 ؟یفهم یتو هم آشناتر باشه، م تیکه با شغل و موقع یجور

 یول هشدرست با یکه تو گفت یبر فرض که تمومه مطالب ن،یبب

ر کشو نیتو ا میو دار میهست یرانیکه ماها ا یدون یخوب م نویا

 درسته؟ میکن یم یزندگ

 !؟یخب، که چ -

خودش  یواسه  گهید یجا هم مثل هر جا نیکه، ا نیکه ا -

مملکت  نیا یکه تو ییداره. پس تموم آدما یو رسوم نیقوان

 نیو رسوم احترام بذارن و ا نیقوان نیبه ا دیکنند، با یم یزندگ

 . درسته؟رنیو بپذ طیشرا

از من جواب نخواه!  یرو بزن تیکه حرف اصل نیقبل از ا -

 !جه؟یخب، نت
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 یرفت و آمدها نیبه ا یکه اگر من چند صباح نیا جهیباشه، نت -

به  یخونه ادامه بدم، ممکنه هر کس نیحساب و کتابم به ا یب

حساب نه  نیخودش اجازه بده راجع به من قضاوت کنه، با ا

 !یمونه نه آبرو و شرافت یبرام م یتیثیح

ل باشه که منم ث ادتی! یستیکه متوجه ن نیمهتاب، مثل ا نیبب -

عد و البته ب یافتادم. اونم درست توسط شخص جناب عال ریتو گ

معتقدم اما  یاله تیو مش ریاز شما، مرحوم مادرم! من به تقد

و سرنوشت  ریتقد نیدونم که خواست خود ما هم، تو ا یم نمیا

دختر  نیبا ا میو تو موند منکه فعال  ینیب ی. مستین ریتاث یب

و خودت یپا یتون یه مکوچولو که رو دستمون باد کرده! حاال اگ

 .ستیرسمش ن نیباشه ا ادتی یول رونیماجرا بکش ب نیاز ا

 چیبه تو وابسته نشده بود، من ه یطور نیبچه ا نیباور کن اگه ا

رو خودم به عهده  تشیمسئول یاز تو نداشتم و همه  یانتظار

 دیمادر مرحومش کاند ی. حاال اگه اون تو رو جامگرفت یم

 نوینداشتم! ا ینیگز یجا نیتو ا یو نقش رمیتقص یکرده، من ب

 ؟یفهم یم

 :زد و به طعنه پاسخ داد یبه زور لبخند مهتاب

 شما گوش یالبته قربان، بنده با حضور ذهن کامل به سخنران -

کنم. اما  یم قیشمارو تمام و کمال تصد یکردم و صحبت ها

فقط  نیو ا یکن یدولت عمل م نیخان، تو مثل منتقد اوشیس

 !ارهیبه بار م یسردرگم

 :دیپرس دیبا ترد اوشیس

 !منظور؟ -
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 یعنیکنند،  یدولت هم مثل تو عمل م نیکه منتقد نیمنظور ا -

کارشون رو هم  نیکنند. اسم ا یو انتقاد م رندیگ یم رادیفقط ا

کردن  دایانتقاد و پ یذارن انتقاد سازنده! به نظر من جا یم

 یفیبالتکل نیباش که هر دومونو از ا یمقصر، دنبال راه عمل

 !ست؟ینبهتر  نینجات بده. به نظر خودت ا

 :جواب داد دیبعد با ترد یکرد و کم یمکث اوشیس

 هی نیفکر بودن. واسه هم نیالبته، حق با شماست. منم تو هم -

 !و کار ساز برات دارم، بگم؟ یعمل شنهادیپ

 :ذوق زده جواب داد مهتاب

چاره ساز  شنهادیپ نیهست ا ی! حاال چهیکه عال نی! ا؟یجد -

 .تو

 :دیمقدمه پرس یتند و ب اوشیس

 ؟یبا من ازدواج کن یتو حاضر -

 یرا باال انداخت و با لحن کشدار شیلنگه ابروها کی مهتاب

 :دیپرس

 !عقلت که سر جاشه، نه؟ -

 :باال انداخت یشانه ا اوشیس

 نیا هیتنها را حل منطق نیبه نظرم ا یهم نه! ول دیشا د،یشا -

 دیاب میبفهم میتا بتون دهیبه ما فرصت م یماجراست، الاقل مدت

 !میکار کن یچ

 :حوصله جواب داد یکرد و ب یبار اخم نیا مهتاب
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 وونهیقدر د نیکردم ا یمزه بود، اصال فکر نم یب یلیخ -

 .راه بهتر هی! بگرد دنبال یباش

 گر تو بهتر ده،یبه ذهنم نرس یزیتر چ یبهتر و اساس نیاز ا -

شما راه حل  دی. شامیستین لیبستان بزن! ما که بخ ،یزن یم

 وضع فالکت نیرو از ا نوایکه من ب یسراغ داشته باش یبهتر

 ؟یگ یم یبار نجات بده! چ

 :پاسخ داد هیزد و با کنا یپوزخند مهتاب

 یفکر کرد نیبه ا یول یو به درد بخور یچه راه حل اساس -

 دهیچیراه حل موقته و تازه بعد از اون ماجرا پ هیکار،  نیکه ا

خودمون،  یدنبال زندگ میشه؟ اون وقت که هر کدوم بر یتر م

چه ضربه  یدون یشه؟! م یم یوسط چ نیبچه ا نیا فیتکل

 خوره؟ یم ینیسنگ

ه ک گهیدو سال د یکیشلوغش نکن مهتاب! حاال تا  یخود یب -

زنده! از اون  یمرده و ک یک ادیبچه از آب و گل درب نیا

هستن،  لونیطالق و یهمه بچه ها نیآخرش ا یگذشته، خونه 

 تیبازم بهتر از وضع یجور نیاز اونا، ا یکیهم  نایخوب رادم

 !ینه مادر ،داره ینه پدر یبچه سر راه هی نیشه که ع یفعل

دست  انینمود، سرش را م یکالفه م یبیکه به نحو عج مهتاب

 :دیب نالل ریکرفت و ز شیها

تونم  ینم یطور نیفکر کنم، ا دیدونم! با یدونم، نم ینم -

 .بهم بده یفرصت هی رم،یبگ یمیتصم

 هیباشه  ادتی ی. ولستین یحرف ،یفکر کن یباشه، حق دار -

! یکه بعدها تو دادگاه وجدانت محکوم نش یحکم کن یجور
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منصفانه که نگاه  یواسه منم راحت نبود ول هیقض نیهضم ا

 !شده رید یفکرا کم نیواسه ا گهیاالن د دم،یکردم، د

حواس از جا بلند شد و تلو تلو خوران به سمت  یو ب جیگ مهتاب

 دیگو یخودش م یلب انگار برا ریپله ها رفت و همان طور ز

 :زمزمه کرد

 !حماقت محض هی! میکرد یوونگیاز اول د ره،یآره، د -

نداشت و گذر لحظه  ییشب در نظر مهتاب انتها رگونیق یاهیس

ماند. مدام با خودش در کلنجار بود و در  یم یبه ساعت شیبرا

پشت پنجره قرار  یزد. لحظه ا یدست و پا م بیعج یبحران

تخت افتاده بود و غرق فکر و  یبعد رو یا هیگرفت و ثان یم

ن چنا شانیپر فکاربود. ا دهیشد. سر درد، امانش را بر یم الیخ

خواب هم  شه،یرفت که بر خالف هم یچشمانش رژه م یجلو

منوال گذشت اما  نیبه هم یشده بود. دو سه ساعت زانیاز او گر

 ریفشرد و ز شیدست ها انیعاقبت خسته و درمانده سرش را م

 :دیلب نال

 ی! کالفه شدم، چقدر واسه خودت قصه به هم مگهیبس کن د -

 !؟یباف

 :لب نجوا کرد ریزد و دوباره ز یپوزخند

 !!شدم وونهید -

 یبرداشت و خودش را رو یبلند شد، مداد و کاغذ شیجا از

 :طور نوشت نیتخت خواب انداخت و ا

 یمونیرو انجام بدند که پش یلحظه کار کیآدما قادرند ظرف  -

 هیدرست همون کار نیبده! ا هیتمام عمر به اونا هد یرو واسه 
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آوار  ریاون شهر مرده و مدفون شده ز یتو اوشیکه من و س

از آسمون نازل شد و  یاله تیکه مش ی! همون وقتمیانجام داد

 یکه خانه ها یوقت ن. همونیخانمان برانداز از زم یلرزه ها

 نیو ب میشد، ما هم گرفتار شد یسرشون اوار م یمردم رو

اما  م،یش یامتحان م می. فقط دارمیو آسمون معلق موند نیزم

 !نیسخت و سنگ یلیخ ه،یامتحان سخت ،ایخدا

دارم با  سم،ینو یتو نامه م یمهربون دارم واسه  یخدا خداجون

تنها! و به تو محتاجم، پس  یزنم. من تنهام، تنها یتو حرف م

 .کمکم کن

نامه اش  یجا یصورتش روان بود و جا یاشک رو یها قطره

دست گذاشت و  یباران اشک، لک شده بود. سرش را رو ریز

 یبعد باز سرش را بلند کرد و با چشمان یبه حق حق افتاد. کم

توانست  یخورد و به زحمت م یکه هنوز اشک در آن تاب م

 :بد خط و ناخوانا به نوشتن ادامه داد ند،یبب

 یول میاز نو بساز گهیبار د هیو  میبشکن یخوا یدونم م یم -

و ت شیپ یحرمت چیهقدر مغرور شده بودم؟! پس  نیا یعنیچرا؟ 

 کردم که دارم؟ ینداشتم! فقط فکر م

 :و باز ادامه داد دیکش یآه

کردم که  یبه خودم مغرور شده بودم. فکر م یادیز دیآره، شا -

 یافسانه ا یناج هی اوش؛یبرم! به قول س شیتونم پ یتا کجاها م

 !یو تموم نشدن ریوصف ناپذ یقدرت روح هیبا 

از  شهیهم یگفت، تو زندگ یمادرم م ادمهیمهربونم،  یخدا

 یموقع واسش وقت و انرژ چیکه ه یخور یضربه م ییجا

 یی. منم دارم از اون جادمیحرفش رس ی. من تازه به معنینذاشت
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. من واسه مهتاب، نمیب یم انینذاشتم ز یکه هرگز براش وقت

 ونم،خدا ج ینداشتم! ول یوقت چیواسه خاطر دل مهتاب، ه

انصافه؟! نه! به خودت قسم که منصفانه  نیقربونت برم، ا

 !ستین

 یقشنگ یاز گذشتم فرار کردم چون گذشته  شهیبدبخت، هم من

بودم، اما بازم نشد، نتونستم از  زینداشتم. همه اش در حال گر

خالص بشم. حاال تو  میو نوجوون یچنگ توهم دوارن کودک

! ؟یریرو هم ازم بگ ندهیآ یخوا یخوب و مهربونم، م یخدا

 ریحق ی بندهمنم  ،ییبکن. تو خدا یدوست دار یباشه، هر کار

 !یخود دان گهیگم بعد تموم، د یم گهید زیچ هیتو، فقط 

 ندانست ریحروف نوشتم چنان که غ نیا من

 یکرامت چنان بخوان که تو دان یهم ز رو تو

خانه را ترک کرد و فقط  گران،یشدن د داریبعد، قبل از ب روز

 یگذاشت که قبل از ظهر با او تماس م اوشیس یبرا یادداشتی

او را  اوشیمهتاب، س یظهر بعد از تماس تلفن ی. حوالردیگ

 یدفتر روزنامه سوار کرد. مهتاب به محض نشستن تو یجلو

 :کرد و خندان گفت یسالم نیماش

 !کرده یشهال خانم رو عاص نا،یتر برو که رادم عیلطفا سر -

 .تند نمیبه چشم، ا یاِ  -

 :اعتراض مهتاب بلند شد یصدا

 که اصال نینه ا میخوام زودتر برس یقدر تند! م نیا گهینه د -

تند تند  م،یو خودمون تنها هست میدی. در ضمن تا نرسمینرس

 ؟یگوش دار یزنم. تو آمادگ یحرفامو م
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 :تکان داد و قاطع و محکم جواب داد یسر اوشیس

 کامال آماده ام، بفرما؟ -

کر تو ف شنهادیپ یرو یحساب شبیاز د ،اوشیس نیخوبه. بب -

 یطرف از میبکن یاشتباه نیچن ستمین لیاصال ما یکردم. از طرف

 .میبکن تیاز اون حما دیو با میرو دار نایهم مشکل رادم

ه او ب ینگاه کوتاه یبا کنجکاو اوشیکرد و باعث شد س یمکث

 :بپرسد یصبر یو با ب ندازدیب

 ادامش؟ خب،

 شیپ میکن یم یخانواده با هم زندگ هی نیکه ما ع نیادامش ا -

 نیچن قتیاما در حق میکه مثال ازدواج کرد میکن یهمه وانمود م

 یهم استقالل خودمون و حفظ م یطور نی. امیکن ینم یکار

که حرف و  نیبدون ا شه،یحل م نایهم مشکالت رادم م،یکن

 .باشه نیدر ب یثیحد

 :دیپرس یعصب یبا لحن اوشیس

 !؟یسادگ نیبه هم -

 اجیاحت کیپدرو مادر سمبول هیما فقط  ن،یبب ه؟یآره، مگه چ -

 قهیدم به دق گرانیباشه، هم د تیتحت حما نایتا هم رادم میدار

 نه؟یاز ا ریکارمون ندوونند. غ یموش تو

 :دیپرس جیکالفه و گ اوشیس

بزرگتر شد و مثال خواست بره  نایرادم یاون وقت، وقت -

شه؟ تازه اون وقت  یم یچ فیتکل ،یا گهید زیهر چ ایمدرسه 

 هیفقط  یدر کار نبوده و همه چ یبفهمه که اصال خانواده ا دیبا
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. میداد لشیسرو ته بوده که ما دوتا تحو یب فیاراج یسر

 درسته؟

ل دو سا یکیحاال تا  یگفت ینم شبیخود تو د نیبابا، هم یا -

 نایفوقش وضع رادم یکه نگفت نیا ایزنده!  یمرده ک یک گهید

 شه؟ یطالق م یبچه ها ی هیهم مثل بق

پدر و  یعنیخانم محترم، بنده عرض کردم. بچه طالق!  -

 یزیکه اصال از اول چ نیبوده بعد از هم جدا شدند، نه ا یمادر

 !تر بشه، مفهومه؟ زیچ ینبوده بعد بخواد ب

 متیکه از حرف زدن او خنده اش گرفته بود با مال مهتاب

 :دادجواب 

 یحاال کو تا اون موقع! ول ،یکن یاووَوه! تو هم چه فکرا م -

من وضع ثابت  ن،ی. ببیرو بدون یزیچ هیخوام  یم یشوخ یب

بابا هه  نیاالن هم مدام سر ا نیتا هم یعنیندارم.  یو مشخص

ونم به بت یدونم تا ک یبمونم. نم رانیتا تونستم ا دمیمال رهیرو ش

که با اون هم به مشکل  ممکنههر آن  یکارم ادامه بدم ول نیا

 یاه ینیب شیخارج از کنترل و پ گهید یکی نیو ا میبربخور

 .بنده و شماس

 :دیکرد و پرس یاخم اوشیس

 واسه احترامه؟ ای یترس یازش م -

 !کدوم چیه -

فشار بذاره که  یفرض کن اون بخواد تورو تو ؟یپس چ -

 شه؟ یم یچ یاگه قبول نکن ،یبرگرد
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 یبه اصل مطلب. بگو بدونم، تا حاال فکر کرد میدیرسآهان!  -

همه  نیا یچطور ،یخبرنگار ریحقوق بخور نم نیمن با ا

گم. بنده  یمن برات م یول گه،ید یدون یکنم؟! نم یم یولخرج

پدر مهربون و  یحساب بانک یاز برکت سر دالرها شهیهم

 یها یبازگذره. اگه دست و دل  یتر از جونم، اموراتم م زیعز

 کنه. چون ینم ینبودن واسم فرق ایجا بودن  نینباشه ا شونیا

 ییمونه و همون بهتر که برگردم جا ینهم م یهشتم گرو شهیهم

 فیو عشق و ک یالاقل به زندگ یکه از اول بودم. اون جور

 شیکه خودشونو به آب و آت گهید یها یلیرسم. مثل خ یخودم م

که  ینیب ی! پس مارنیزنند تا از اون ور آب سر در ب یم

برآورد  هیمنه و با  یزندگ اتیپدر مهربونم از ضرور تیرضا

 .شه یواسم تموم م یاشتباه همه چ

 :آن پوف کرد و گفت یدستش را باال آورد با تمسخر تو کف

 !یطور نیا -

 :و گفت دیکش ینفس راحت اوشیس

 یجا یو کس ینداشته باش یحساب اگه مشکل مال نیپس با ا -

 !مونه، هوم؟ ینم یحرف گهیبذاره د ارتیولو در اختپ نیپدرت ا

 :به او انداخت و جواب داد یبینگاه عج مهتاب

فراموش نکن که من تنها  نوی! ایو نه هر کس ینه هر پول -

 یذاره راه دور یم ارمیدر اخت یفرزند پدرم هستم و اگه پول

و مرسومه، چون اگه االن هم نده  یعیطب یلیخ نی. ارهینم

صدقه  یرسه. من از کس یاون به من م یدارائ یباالخره همه 

 !گهیکنم چه تو، چه هر کس د یقبول نم
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 تو شنهادیپ نیگم ا یمن م ؟یچ یعنی! صدقه هیچه حرف نیا -

ال . حاادیبا عقل جور در نم ییجورا هی یعنیو سخته.  یعمل ریغ

 ...اگه بشه

 :دیف او پرحر انیم مهتاب

دردسر واسه من و تو  یراه ب هیهست و هم آسون.  یهم عمل -

 .نایرادم یسود و منفعت برا

 :دیپرس دیخانه متوقف کرد و با ترد یرا جلو لیاتومب اوشیس

بابت  تینگران لیمن فقط به دل شنهادیعلت مخالفت تو با پ یعنی -

 از جانب اونه؟ یمال نیپدرت و تام

وجه حاضر  چیبگم که من به ه نوی. فقط استین نیهمه اش ا -

 و یوابستگ یعنیاستقاللم رو از دست بدم، و ازدواج  ستمین

 .خوام راجع به اونا بحث کنم یکه نم گهیهزارتا مکافات د

 :شدن ادامه داد ادهیرا باز کرد و قبل از پ نیماش در

 نه، اگه میکن یم ینقشمونو عمل یفکرتو بکن، اگه قبول دار -

 .ادامه نداد گریباال انداخت و د یا شانه

 :و محکم گفت یجد یبا لحن اوشیس

 .مینداز یرو جا م هیباشه، آروم آروم قض -

را  دستش ن،یشده بودلاير قبل از بستن در ماش ادهیکه پ مهتاب

 :او دراز کرد و گفت یبه سو

 .مید یم یعل ایپس با هم دست  -
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نسبتا  یدست او را در دست فشرد و با لحن دیهم خند اوشیس

 :شوخ گفت

 میستیباشه ما به هم محرم ن ادتی ینداره ول بیبار ع نیحاال ا -

 !ها

 یلب ها یمحو رو یکه لبخند یدر حال یجد یمهتاب با لحن و

 :کرد پاسخ داد یم یباز

 !نره قربان ادمی گهیکنم د یم یسع -

اه همر ن،یفل کردن ماشو بعد از ق دیبلند خند یبا صدا اوشیس

 :دیشد و در همان حال پرس اطیاو وارد ح

 !م؟یکار کن یچ دیکردن نقشه با یحاال واسه عمل -

 :زد و جواب داد یچشمک طنتیبا ش مهتاب

مدت  نیتا چهلم مادرت برگزار بشه. تو ا میفعال فقط صبر کن -

ز بعد ا میدار الیکه خ میوانمود کن یجور هی گرانید یجلو دیبا

 ! چطوره؟میسرو صدا بکن یب یعقد محضر هیمراسم چهلم، 

 :تکان داد و گفت یسر اوشیس

! سه هفته از توافق پنهان و میکن یامتحان م اد،یبه نظر بد نم -

 رهیآن ها با چ یآن مدت، هر دو یگذشت. ط یآن دو م یمخف

ازدواج  الیطور وانمود کردند که خ نیو مهارت فراوان ا یدست

عقدشان را  یمراسم ساده  اوشید و تنها به احترام مادر سدارن

بم  یفاجعه  گریموکول به بعد از چهلم حاج خانم و رفتگان د

 .کرده اند
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آن  اوش،یمراسم چهلم مادر س یدرست روز بعد از برگزار اما

 نیمگسه ینسبتا ساده که متعاقب آن! طوفان یاتفاق افتاد! ماجرا

و را آن د یزندگ ریکه مس یقابل کنترل به پا شد. طوفان ریو غ

 .کرد تیکنترل شده آن ها هدا یخالف برنامه  یریبه مس

نگران و کالفه از شهال خانم  اوشیشب، س 01ساعت  یحوال

 :دیپرس

 ادیخبر ن یوقت شب ب نینکرده؟ سابقه نداشته تا ا ریمهتاب د -

 !خونه

بار هم  هی یه! آخه امروز حتکه کرده، منم دلم شور افتاد رید -

زد،  یکه هر روز چندبار زنگ م یتماس نگرفت. در صورت

 یگرفت و هر وقت الزم بود خودشو م یخبر م نایاز حال رادم

 .باشه فتادهیبراش ن یرسوند خونه. خدا کنه اتفاق

سالن بزرگ خانه اش کرد و  انیشروع به قدم زدن در م اوشیس

 ین همراه مهتاب را گرفت. کمتلف یبار شماره  نیصدم یبرا

 :بعد نگران تر از قبل زمزمه کرد

 یخبر دیبزنم، شا یدور هی ابونیرم سر خ یخاموش کرده! م -

 !بشه

 قهیچهار قدمه، اونجا باشه که چند دق ابونیجا تا سر خ نیآقا، ا -

 !رسه خونه یبعد م

 !ده یکار کنم؟ مجله ام جواب نم یچ یگ یپس م -

 یکه م دیراهرو شن انیمهتاب را از م یتمام نشده صدا حرفش

 :گفت
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 ؟یکار دار یسالم، با دفتر مجله چ -

 دایچهارچوب در پ انیخودش هم م یبعد سرو کله  یلحظه ا و

 !یزخم یشده و سرو صورت یچیشد، با دست باند پ

 اوشیآن ها با هول و وال خود را به او رساندند. س یدو هر

 :دیزده پرس رتیح

 !؟یشد یختیر نیشده، تو چرا ا یچ -

 :شهال خانم محکم زد به صورتش و

 !سرت اومده؟ یخدا مرگم بده، چه بالئ -

بزند اما نتوانست، درد در گونه اش  یکرد تا لبخند یسع مهتاب

 :کم جان جواب داد ییو به زحمت و با صدا دیچیپ

 !گذشت ریبه خ د،ینترس -

 :و ادامه داد دیپرسشگرش اطراف را کاو نگاه

 ده؟یکجاس، خواب یراد -

توجه به  یاز اضطراب بود، ب یکه ناش یبا خشونت اوشیس

 :پرسش او اعتراض کرد

 طور نیسرت اومده که ا یگم چه بالئ یم ،یچ یعنی دینترس -

 !یآش و الش

رار ق هی ریهفت ت دونیگذشت، بعد از ظهر، تو م ریگفتم به خ -

 یفرع یکوچه  هیمصاحبه داشتم، دم غروب کارم تموم شد. از 

دو نفر موتور سوار جلو راهم سبز شدن. حس  هویگذشتم که  یم
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شدم. اما  ریرو بزنن منم باهاشون درگ فمیخوان ک یکردم م

 !متاسفانه اونا دوتا بودن

نشست و  شیمبل رها کرد. شهال خانم کنار پا یخودش را و و

 :دیپرس یبا دلسوز

 شده مادر؟ یدستت چ -

 :دیامان نداد و با حرص پرس اوشیس یول

! اونم با دوتا غولتشِن خالف کار! مگه عقلت رو ؟یشد ریدرگ -

 ؟یاز دست داد

تونستم از  یبود، م دهینبودن، اگه چاقو نکش ینه بابا پخ -

 .امیپسشون بر ب

 :دندیپرس رانیصدا و ح کیو شهال خانم  اوشیبار س نیا

 !!چاقو؟ -

شد،  یضامن دار همراهشون بود، دستم که زخم یآره، چاقو -

 و پوشم رو نیو دورب فینتونستم مقاومت کنم. اونا هم ک گهید

 !و ِددَررو دنیقاپ

کش دار  یو با سرزنش و لحن دیبه سرش کش یدست اوشیس

 :دیغر

دست، چاقو رو هل داده بود تو شکمت  ی!! اگه جاووووونهید -

بهتر از  یاریجور موقع ها کم ب نیهتاب خانم، انترس م ؟یچ

 !تو خطر یکه خودتو بنداز نهیا
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مهم که دوماهه دارم  یپرونده  هیبحث کم آوردن نبود که!  -

دست اول هم  یمصابحه  کیبود،  فمیکنم تو ک یروش کار م

 هیکه  نمیدورب یبه اضافه  فم،یک یتو یواکمن و پوشه  یتو

رو زدن. تازه،  میعالمه عکس توش بود. از همه مهمتر گوش

 مضاءا تیبرگ مامور ینامه، کل یگواه ،یکارت خبرنگار

ماه  کیالاقل  زایچ نیواسه ا ؟یفهم یبود، م فمیشده هم تو ک

 !!!!سگ دو بزنم آقا دیبا

 :دیبه سر مهتاب کش یخانم با عطوفت دست شهال

 .یتر بود سرت مادر جون، خودت که مهم یفدا -

رفت با همان لحن  یآن دو رژه م یهمان طور که جلو اوشیس

 :جواب داد زیسرزنش آم

قدر مهمه که جون  نیا زایچ نیخوام بدونم ا یم یفهمم ول یم -

 ریسرو پا در گ یو با دوتا الت ب یخودتو واسش به خطر بنداز

 ؟یبش

خواست که دست از  اوشیخانم با چشم و ابرو از س شهال

 :وساطت گفت یبرا نیسرزنش بردارد و در همان ح

گذرونده و هم به خودش  رینداره آقا! فعال که خدا به خ یبیع -

 !هم به ما رحم کرده

 :دوباره خطاب به مهتاب گفت و

 یزیچ هینشده  داریآب به سرو روت بزن تا بچه ب هیپاشو  -

فهمم حاال چرا  یبخور، رنگت زرد شده! لباستم عوض کن، نم

 !؟یشد یقدر خاک نیا
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 :لب زمزمه کرد ریخسته از جا بلند شد و ز مهتاب

رده ک ریبه شونم گ فمیشدم، بند ک دهیکش نیزم یچند متر رو -

 .بود

با لحن  اوشیبه آن دو کرد و به سمت پله ها رفت که س پشت

گوش او زمزمه  ریبه شهال خانم اشاره کرد و ز یحق به جانب

 :کرد

 !جان هم شده یخانم جک ؟یدیفرما شهال خانم! شنب -

 شده آقا؟ یچ -

 !نیشم از دست ا یگم آخرش جوون مرگ م یم ،یچیه -

 !خدا نکنه آقا، دور از جون -

وارد  نایصرف شام بودند که شهال خانم همراه رادم مشغول

بشقاب  یتو یخم شد و با چنگال مرغ ها اوشیآشپزخانه شد. س

 :مهتاب را تکه تکه کرد و گفت

 .یبخور یتو یراحت تر م یطور نیا ایب -

دست در آغوش گرفت.  کیرا با  نایکرد و رادم یتشکر مهتاب

دخترک دستش را دور گردن او حلقه کرد و انگشت کوچکش 

 یخم شد و تو یکرد. کم کیرا به جراحت کنار لب مهتاب نزد

 :دیرسمهتاب زل زد و ترسان پ یچشم ها

 اوخه؟ َمه َمه اوخه؟ -

گردن مهتاب فرو برد.  یبغض کرد و سرش را در گود و

 :و گفت دیمهتاب آهسته او را به خود فشرد و گونه اش را بوس
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 !دهیترس د،یریبگ نویزحمت ا یشهال خانم، ب -

ود خ یپا یرا از او گرفت، رو نایکرد، رادم یدست شیپ اوشیس

مرغ به دهان او گذاشت و با  آب ینشاند و همان طور که قاشق

 :گفت متیمال

 !بَه بَه هه زم،یبخور عز نویا -

کرد.  یبه مهتاب نگاه م رهیدخترک همچنان بغض کرده خ یول

شد و  رهیخ اوشیس یبعد سرش را برگرداند و به چشم ها یکم

همان دو کلمه را تکرار  ه،یگر یلرزان و آماده  ییبا لب ها

 :کرد

 !!َمه َمه... اوخه -

دست  یکرد و دست او را گرفت، آرام رو یتبسم اوشیس

 :گفت یو نرم متیو با مال دیمهتاب کش

 !بَه شد نیشه، خب؟... بب یرو ناز کن، خوب م یمامان -

 دیو خنده خود را به سمت مهتاب کش هیگر انیم یبا حالت نایرادم

 :دیو پرس

 !َمه َمه به؟ -

را جلو برد، هم از حرکت او بغض کرد،آهسته صورتش  مهتاب

 :لب زمزمه کرد ریداد و ز هیسرش را به دخترک تک

 !من هیناز ناز یچقدر تو عسل -
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را خواباند و از او خواهش کرد  نایبا کمک شهال خانم رادم شب

تا دخترک را تنها نگذارد و کنار او بخوابد. با برگشتن به 

 :گفت اوشیرو به س یرائیپذ

 ...دیاز فردا کارم در اومده با -

به سمت در باز کن  اوشی. سدیزنگ خانه حرفش را بر یصدا

که از آنجا  یموتورسوار ریتصو ش،ینما یصفحه  یرفت. رو

 یموتور سوار مشکوک شد و ب دنیبود. با د انیشد نما یدور م

بزرگ  اطیرساند. درست پشت در ح اطیخود را به ح یمعطل

 ،مهتاب را یبرگ برگ شده  یو پوشه  نیدورب ف،یخانه، ک

 رتیکرد. تازه وارد حال شده بود که مهتاب ح دایپ نیزم یرو

 :دیزده پرس

 !منه؟ لیوسا ه،یچ نایا -

 :را به طرف او گرفت و جواب داد لیوسا اوشیس

 !خرد شده نتیدورب -

او  یدلدار یزد و برا یمهتاب، لبخند یوارفته  ی افهیق دنید با

 :گفت

که  نیا م،یخر یخب به بهترشو م ؟یحاال چرا عزا گرفت -

 !غصه نداره

تلفن همراهش را به دست  یکرد، گوش یرا برس فشیک مهتاب

ا ر فیک لیولو شد. وسا نیزم یتر از قبل رو رانیگرفت و ح

 .ختیر رونیب

 !؟یچ یعنی نیسرجاشه، ا ی! همه چلمیاوش،موبایس -
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 رهیخ فیک اتیزانو زد، به محتو نیزم یاراده رو یب اوشیس

 :دینتوانست آن را پنهان کند پرس که یرتیشد و با ح

 !برنداشتن؟ یچیه یعنی -

 !پول آ یجاست، حت نی. همه اش ایچینه! ه -

زدند که زنگ تلفن  یدست و پا م رتیهر دو در بهت و ح هنوز

 .را برداشت یگوش جیغرق فکر و گ اوشیبه صدا در آمد. س

 د؟یالو، بفرمائ -

- ... 

 .بله، درسته -

- ... 

 !میو ندار یکس نیآقا، متاسفانه چن ریخ -

- ... 

 !بله؟ -

- ... 

 نایبه نام مارت یکس یهستم ول ازندیعرض کردم جناب، من آر -

 !شناسم قربان ینم

ترسان با  یباز و چشمان یبا دهان د،یهو مهتاب از جا پر کی

کرد. هم  یاشارات اوشیکمک حرکات دست و صورت، به س

 :شدبلند  اوشیزمان آه از نهاد س
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من متوجه نشدم. خواهش  نیببخش دیاوه!! بله، بله، مهتاب! با -

 .حضورتون یکنم گوش یم

 جانیفشرد، مضطرب و ه یهولد را م یکه دکمه  یدر حال و

 :زده به مهتاب گفت

 !من متوجه نشدم نایخوان؛ اون گفت مارت یتورو م -

 !!! پدرمهیوااا -

 شیرا از او گرفت. هنوز صدا یلرزان گوش ییدست ها با

 :دیچیپ یپدرش در گوش نیخشمگ یبود که صدا امدهیدرن

 ؟یکن یم یچه غلط یمعلوم هست تو اونجا دار چی! هنایمارت -

 !ن؟یهست یقدر عصبان نیشده مگه؟ چرا ا یدد. چ یها -

خوام بدونم  یهستم. م یبشه، معلومه عصبان یخواست یم یچ -

! زود ه؟یچه خر گهید ازندیآر نیا ،یکن یکار م یتو اونجا چ

 تو سبز شده؟ یوسط زندگ هیک کهیمرت نیا نمیبگو بب

 .دم یم حی! من براتون توض؟یدد -

را از  یسر داد که مهتاب گوش ینیخشمگ ادیمرد چنان فر اما

آهسته  اوشیماند. س رهیصورتش دور کرد و مبهوت به ان خ

 یچ د،یدست از او پرس یاو را لمس کرد و با اشاره  یبازو

رنگ باخته به  یو با چهره ا دیشده؟ مهتاب لبش را به دندان گز

او چشم دوخت و فقط با تکان آرام سرش به چپ و راست اکتفا 

 .کرد

که  یرا به گوشش چسباند، در حال یبعد مجددا گوش یلحظات

فشرد و صورتش دم به دم  یلرزانش را به هم م یمدام پلک ها
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 ریگرفته و لرزان ز ییگشت. عاقبت با صدا یرنگ تر م یب

 :دیلب نال

 .دم یم حیمن، ... من توض نید ی! آخه شما که اجازه نمیدد -

 یناروا یفقط به حرف ها گرید یقیساکت شد. دقا مجددا

مخاطبش گوش فرا داد اما ناگهان خون به صورتش هجوم 

رسا و محکم  یبار با صدائ نیو ا دیکش قیآورد، چند نفس عم

 :دیکش ادیفر

 گهید مدی. تمام حرفاتونو شندیبسه. حاال شما گوش کن گهینه! د -

 یرو قطع م یاالن گوش منیحرف بزنم، ه دینوبت مِن. اگه نذار

 .کنم

 ...که یو پررو شد حیقدر وق نی!! تو انایمارت -

قب ع نیگفت یمگه نم ن؟یخواست ینم نویبله شدم! مگه شما هم -

و  یآال پلنگ یرفته و لباسها شیمل هستم، از فرهنگ پافتاده و ا

خرم! خب، منم متحول شدم. آره، رنگ عوض  یمد روزشون ب

مرد  هی یعقب نمونم. درسته، دارم تو خونه  یکردم که از کس

 یخوام زندگ یمکنم.  یم یس زندگ بهیکه از نظر شما غر

با  نمیخوام بب یاون طرفا رو تجربه کنم. م ی شرفتهیمتجدد و پ

 !ه؟یحرف حساب شما چ گهینه! د ای میرس یبه تفاهم م گهیهم د

فکر  ؟یفکر کرد یتو چ رانه،یشرم کن! اون جا ا نا،یمارت -

 !یتو ناف لس آنجلس یکرد

کنم تا  یشما تالش م یباشه، من دارم طبق خواسته  رانیا -

ز ا یهم ناش میروش زندگ نیمتجدد باشم و کالسمو حفظ کنم. ا
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د به در نمیبا اون باشم و بسنجم بب یخوام مدت یتجدده! م نیهم

 !یسادگ نیبه هم د؟ینیب ینه، م ای میخور یهم م

 وسیاز پا در آمد. ما یپدرش به کل یحرف ها دنیبار از شن نیا

شانه و  نیرا ب یمبل رها کرد و گوش یو کالفه خودش را رو

گردنش گرفت تا تنها دست سالمش َسِر دردناک و در حال 

 یمضطرب و نگران جلو اوشیانفجارش را محکم بچسبد. س

 ...پر غم او چشم دوخت یاو زانو زد و به چشم ها یپا

 ییرا مجددا به دست گرفت و با صدا یبعد مهتاب گوش یکم 

 :شده گفت کیلرزان و به شدت تحر

کنم. کامال درست به گوشتون  ینمانکار  ؟یخب، که چ -

هم خوشگل و نازه. من و  یلیدختر دارم! خ هیرسوندن. من 

 !روشن بود؟ یکاف یبه اندازه  حمی. توضمیپدرش هم عاشقش

 یخورد و رعشه ا یتاب م شیچشم ها یشد، اشک تو ساکت

آن حرف ها از  دنیلرزاند. شن یبدنش را به شدت م یعصب

را  یکرده بود. حالت کس جشیگو  یزبان پدرش به شدت عصب

کران  یاراده در ب یشده است و ب خونیداشت که دچار شب

 نیگشت که ا یم یذهن آشفته اش به دنبال منبع یها انیهذ

 نافتیبار به مقصد  نیپدرش گذاشته! ا اریرا در اخت اتاطالع

 یکرد رو یم یبغض آلود که سع یمعما با حالت نیجواب ا

مکرر و خشم آلود  ینگذارد در برابر پرسش ها یاثر شیصدا

 :پدرش پاسخ داد

مشروع و نا  گهی! دازندیآر اوشیزند، س ایبله، دختر من و آر -

جالبه که بدونم  یلیمشروعش به خودمون مربوطه. فقط برام خ

! انگار دهیبه دست شما رس یاخبار دست اول چه جور نیا
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 یعات زندگرد و بدل کردن اطال یهم تو ا،یسازمان س

 !ست؟یطور ن نیمن دست داشته. ا یخصوص

سرد و  یاز پا درآورد. آه یپاسخ پدرش او را به کل دنیشن

 یداد و با نفرت و انزجار با صدا رونیاش ب نهیاز س نیسنگ

 :کش دار و گرفته زمزمه کرد

 که کار میخانم ممنون باش نیاز نازن دیطور، پس ما با نیکه ا -

 !گذاشته. جالب شد انیمارو راحت کرده و شما رو در جر

زده به دهان او چشم دوخته بود. هنوز در  رتیح اوشیس

زد که  یآخر او دست و پا م یجمله  دنیاز نش یاضطراب ناش

نشسته  شیکه روبه رو یمحکم و قاطع دختر جوان یباز صدا

 :دیبود به گوشش رس

 چین هکه م دیبدون نویا یول دیبکن ادیاز دستتون بر م یهر کار -

دختر منه و هر وقت  نایترسم. رادم یو نم دمیوقت از شما نترس

اگه شما مخالف  یکنم. حت یصالح بدونم با پدرش ازدواج م

 تیقاطع نیو ا میکه منم دختر شما هست دیدون ی. خودتون مدیباش

از خود شما به ارث بردم.  قایرو دق میزندگ یامور خصوص یتو

اون کارو انجام  رمیبگ یبه کار میاگه تصم دیس مطمئن باشپ

و  یو خوش ریبهتره بگم روز شما بخ ایدم. حاال هم شب  یم

 !نگرانم زیخدانگه دار پدر عز

 یرا به سرعت رو یاز جانب او نماند، گوش یپاسخ منتظر

 .دستگاه گذاشت و صورتش را پشت دست سالمش پنهان کرد

از  نانیاطم یتاب و کالفه شده بود، برا یکه به شدت ب اوشیس

 :دیپرس دیکه استنباط کرده بود با تاک یزیصحت چ
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 ! کار اون بوده؟ن؟ینازن -

 یفقط به او نگاه کرد و به زحمت سر یباران یبا چشمان مهتاب

 .تکان داد دیتاک یبه نشانه 

 :دیپرس یبا لحن شماتت بار اوشیس

رفتار تو، همه  نیبا ا! ؟یباهاش حرف زد یطور نیتو چرا ا -

 !شه یبشه ، م دیکه با یبدتر از اون یچ

 :جواب داد انیگر مهتاب

 دیو تهد دیکش ینفس عربده م هیکردم!  یکار م یچ یگ یم -

بود. مطمئنم ظرف دو سه روزه  دهیفا یب یکرد. پنهان کار یم

 !گم؟ یم یچ یفهم یشه. م یم دایسرو کله اش پ ندهیآ

را  شیپنجه ها د،یبه سرش کش یدست جیسرگردان و گ اوشیس

. از شدت حرص و دیکش یقیفرو برد و نفس عم شیموها انیم

 :دیلب غر ریزد. ز یم یغضب رنگ صورتش ِمفَرغ

! اگه دستم بهش برسه... آخه اون وونهیاحمق د یدختره  -

 ...تماس با پدرتو یشماره 

 .در نگاهش آشکار شد یبرق ناگهان

کارا  نیا یطرف اون بودن، همه  مهتاب! موتور سوارا از -

اونو تو  یپدرت بوده. تو شماره  یواسه بدست آوردن شماره 

 نه؟ ،یداشت تیگوش

با  تکان داد و یافتاده، سر یبرده بود چه اتفاق یکه تازه پ مهتاب

 :دیو خشم پرس یدیناام
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 تورو نهیک یطور نیکه ا یدختره آورد نیسر ا یتو چه بالئ -

 !به دل گرفته؟

 وونه،ی! آخه دیچیه م،یکه جفتمون قبولش دار ییبه اون خدا -

 یکی یمهمون یما نبوده. تو نیب یزیمن که برات قسم خوردم چ

 یدست بردار نبود. چندبار گهیاز دوستام باهاش آشنا شدم. د

 . درستومدیاز رفتارش اصال خوشم ن یول رونیب میباهم رفت

کل باهاش قطع  ربم رابطمو به طو یسه روز قبل از فاجعه 

 ادیبود که نه تنها ازش خوشم نم دهیکرده بودم. خودش هم فهم

 یگم. به ک یتونم تحملش کنم. به خدا راست م ینم یبلکه حت

 !؟یقسم بخورم باور کن

 :تکان داد یکالفه و سردرگم سر مهتاب

 یبد مخمصه ا یدونم تو یبگم، فقط م دیبا یدونم چ ینم -

کارش! تازه قرار بود واسم  یافتادم، در واقع بدبخت شدم رفت پ

 .دارم اجیحواله کنه. من به اون پول احت ونیلیم ستیب

 :دیزده تر از قبل پرس رتیح اوشیس

 !تو بابت پوله؟ یواقعا تمام نگران یعنی -

 ی هیمسئله برام از بق نیا ینه، خب به هر حال اون پدرمه ول -

 .مهم تره زایچ

 :دیزد و پرس یپوزخند اوشیس

 م؟یکار کن یچ دیبا ،یچ یگ یحاال م -

چشم دوخت، عاقبت  نیکرد و غرق فکر به زم یدرنگ مهتاب

 :جواب داد یمحکم و جد ت،یسربلند کرد و با قاطع
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 !نیکنم، هم یبادابا! از بچه و پدرش دفاع م -

که پدرت فکر  نهیمنظورت ا نمیو من، آره؟ بب نایرادم یعنی -

 !بچه واقعا مال ما دوتاس؟ نیکرده ا

 .آره -

 یفکر وکرده؟ اون که م نیا یشده، چطور وونهیاِ! مگه د -

 !یدونه تو ازدواج نکرد

 :دیلب نال ریو ز دیرا بر هم سائ شیدندان ها مهتاب

برداشت  یطور نیخانم بوده. خودش ا نیدسته گل نازن نمیا -

 .ال دادههم به پدر انتق نویکرده هم

 ...دینداره، شا قتیحق نیا یگفت یبابا! خب بهش م یا -

با دست خودش  نیحرف تکرار نکن. نازن نیا گهی!! داوشیس -

 نیا به دی! پدرم بامیبر راههیبه ب دیراه جلو پامون گذاشته، نبا

. اون به زهیر یبه هم م یفکر اشتباهش ادامه بده وگرنه همه چ

وجه حاضر  چیکه به ه هیمغرور و خودخوه و اشراف یقدر

هم خون خودش، اونم نوه اش برسونه! اما  هیبه  یلطمه ا ستین

 یبچه چه بالئ نینداره که ا یتیاهم چیباشه، براش ه نیاز ا ریغ

 ی! اون وقته که به ضرب و زور پول و دالر و هر چادیسرش ب

 نیده منو بدزده ااگه ش یگردونه کانادا، حت یمنو بر م یفکر کن

 !کنه یکارو م

 !که هست بدتر بشه ینیترسم وضع از ا یمهتاب، م -

کن. اون اخالق خاص خودشو داره و  نانیبه حرف من اطم -

ه تا ب میکن یکار دیشناسم. ما با یاونو م یمن بهتر از هر کس
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ر کنم فک دی. بامیآرومش کن م،یکن کیاعصابشو تحر نکهیا یجا

! تا فردا بهم مهلت بده. صبح میبش روزیتا از راه خودش بهش پ

 یاستعالج یمرخص ردانکن. امروز و ف دارمیاگه خواب موندم ب

 .خوام تو خونه استراحت کنم یگرفتم. م

 خکوبشیم اوشیس یرمق و خسته از جا بلند شد که صدا یب

 .کرد

ودم رفته شد. کاش خ یم یطور نیا دیمهتاب! متاسفم، نبا -

 !دختره نیبودم سراغ ا

 :جواب داد ییبا دلجو مهتاب

ه ک نیبود، مگه ا دهیفا یخودتو سرزنش نکن. مطمئن باش ب -

 !یرفت یبار خواسته اش م ریز

 !شدم؟ ریس میبَه! مگه از زندگ -

 .ریفکرشو نکن، شب بخ گهیپس د -

 یدید ای ی. فقط،... اگه نصف شب درد داشتریشب تو هم بخ -

 !کن دارمونیب ستیحالت خوب ن

 .از توجهت ممنون، فعال که خوبم، نگران نباش -

آشفته و نگران  یرا با نگاه اوشیطرف پله ها رفت و س به

 .پشت سر جا گذاشت

با مهتاب تماس گرفت و خبر داد تا  اوشیظهر بود که س یحوال 

داشت ضمن صرف  میرود. تصم یبعد به دنبال او م یساعت

مقابله با منوچهر فروزنده مطلع  یاو برا ینهائ میصمناهار از ت

شاپ  یاز کاف یکیکوچک  زیبعد آن ها پشت م یشود. ساعت
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کرد  یسرد سرو م یشهر که غذا یدنج و خلوت باال یها

همانطور که نوشابه اش را جرعه جرعه  اوشینشسته بودند. س

نگاهش موشکافانه به سرو صورت درب و داغون  د،ینوش یم

 :دیپرس یانداخت و با دلسوزمهتاب 

 ؟یهنوز درد دار -

 :و جواب داد دیاش کش یشانیبه زخم کنار پ یدست مهتاب

حواسم  ایخورم  یم یزیچ هیکنار لبم آره، تا  یکه نه! ول نیا -

 .کشه یم ریسوزه و ت یخندم م یم ستین

 :گفت یکرد و با شوخ طبع یتبسم اوشیس

 شه؟ ینخند، نم یچند روز هیخب  -

 :دیهم خند مهتاب

 !رمیم یمن اگه نخندم، م گه،یشه د ی! نمنیبب -

 یبه خود گرفت و در ادامه  یو متفکر یجد ی افهیق اوشیس

 :صحبت او گفت

 شبی! از دومدهیدونم چرا به ما ن ینم یآره، خنده خوبه ول -

 ی نهیو ک یشد یم یگم کاش منکر همه چ یهمه اش به خودم م

 !ترسم کار دستمون بده ی. میدیخر یپدرتو، به جون نم

 :دیکش یآه مهتاب

 انیماجرا خبر داشت. فقط جر ینبود. از همه  یانکار یجا -

بود  یدونست. اونم به خاطر اطالعات سوخته ا ینم نارویرادم
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 نیدونست. ا یرو م هیقض ازیتا پ ریکه بهش داده بودند وگرنه س

 .آخر یکنم .... و ال یم یمن کجا زندگ ،یهست یکه تو ک

که پدرتو آروم کنه تا از  دهیبه ذهنت رس یراه ؟یحاال چ -

 .میشرش در امان باش

. اون خودخواه یشناس یتو پدر منو نم اوش،یس یدون یم -

 ی! فکر ماستیموجود دن نیو کله شق تر نیمغرور تر ن،یتر

 یدلش م نیباال تره! واسه هم نیزم یرو یآدما یکنه از همه 

 ییهمتا یب نیا یتنش هم تو یپاره  یعنیخواد که دخترش، 

 هی نیع مکرده که من دار یهمپاش باشه. اون تا امروز فکر م

خواد،  یکه اون م یکنم. درست همونطور یم یپرنسس زندگ

و  ادی! اگه بشونیا یو شان خانوادگ اقتیو مطابق با ل یاشراف

 ی... همه چدمیمال یم رهیمدت داشتم سرشو ش نیکه ا نهیبب

 !تمومه

 !فهمم یمنظورتو نم -

 ؟یپول بهم قرض بد یتون یتو م -

هر  یتونم، چرا که نه! اصال چرا قرض؟، پا یمعلومه که م -

 ...پس ره،یگ هیقض نیما تو ا یدو

 :دیحرفش را بر مهتاب

 !هینه، فقط قرض کاف -

 تا... ؟ یتا، س ستیخب چقدر، ده تا، ب -

 .هینکن، هشت تا کاف یول خرج -
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 یول مپ نیتونم بپرسم با ا یم یول ستین ی! باشه، حرفن؟یهم -

 ؟یکار کن یچ یخوا

 هیکنم، مثال  هیآبرومند ته نیماش هی دیراستش اول از همه با -

خودم  یهم برا یکم کیباشه.  زیمدل هشتاد که ترو تم دیپرا

. هیو بد دک و پز مثل من فرار یلخی یلباس بخرم. اون از آدما

که  نیجور آدما نگاه کنه چه برسه به ا نیبه ا ستیحاضر ن یعنی

 !باهاشون هم کالم شه

 یشاد ی افهیو با ق ردیخنده اش را بگ ینتوانست جلو اوشیس

 :دیپرس

 !بود؟ نیهمه اش هم -

ه به چشم حقارت ب دینبا م،یهم برس نایرادم ختیبه سرو ر دیبا -

به عنوان نوه اش  نارویکنم تا رادم یخوام سع یاون نگاه کنه! م

 ختیدماغو و بد سرو ر یکنم از بچه ها یو فکر نم رهیبپذ

 !ادیخوشش ب

هم ناز و  یلیکجاش دماغواِ؟! دخترمون خ یمهتاب! راد -

 !ملوسه

 :نشست و ادامه داد شیلب ها یرو طنتیپر از ش یتبسم

پدرت هم  یکه ماجرا نیکه راحته، اتفاقا قبل از ا نمیخب، ا -

ت لباس و خر یسر هیبچه به  نیو داشتم. ا الیخ نیهم ادیب شیپ

 ازین یزیمن به چ نم،یبب گه؟یداره! خب، د اجیو پرت تازه احت

 ندارم؟

او را برانداز کرد.  یو با دقت سرتا پا دیابرو در هم کش مهتاب

هم ناخودآگاه شروع به برانداز کردن خودش کرد.  اوشیس
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 یسر خورده بود که صدا شیکفش ها یعاقبت نگاهش رو

 :دیمهتاب را شن

به  یسر هیباشه  ادتینه! تو سرو وضعت مناسبه، فقط  -

 !بلند شده یادیموهات ز ،یبزن شگاهیآرا

 :به خنده افتاده بود جواب داد یحساب گریکه د اوشیس

 !ست؟ین یامر گهیچشم، اطاعت. د -

من  ینه وجه راجع به خو چیباشه به ه ادتیاومد.  ادمیاوه اوه  -

از اون  ی! پدرم از اولش هم دل خوشیبه اون بروز ند یزیچ

 یم یلشکر توش زندگ هیبدونه  نکهیبه حال ا یخونه نداشت وا

 !کنند

 خونت کجاس؟ یبهش بگ یخوا یپس م -

مان آپارت هیگم خونه رو فروختم تا با پولش  یفکرشو کردم. م -

 یکار م نیهم واسه هم ونیمل ستیو نوساز بخرم! ب کیش

 .خواستم

 :تکان داد یبا حوصله سر اوشیس

 گه؟یبه چشم، د نمیا -

را با دست کند و آن را در دهانش  چیاز ساندو یتکه ا مهتاب

بخورد. آهسته زخم کنار  یزیتوانست چ یم یگذاشت. به سخت

درنگ کرد. باالخره با  یلبش را لمس کرد و غرق فکر لحظه ا

 :گفت یو با لحن بامزه ا زد یپوزخند یآوردن مطلب ادیبه 

 نیعاشقانه و در ع یلیخ دینره که با ادتی! گهید زیچ هیآهان،  -

 .میحال محترمانه نسبت به هم رفتار کن
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فرو خورده اش در آن  یخنده  یکه رگه ها ییبا صدا اوشیس

 :دیباال داد و پرس ییکرد، ابرو یم ییخودنما

 !ه؟یا غهیچه ص گهیمحترمانه و عاشقانه د -

 :پاسخ داد یدار شیبا سرزنش نگاهش کرد و با لحن ن مهتاب

 ی! اگه ماریخوب و سر به راهو در ن یبچه ها یادا اوش،یس -

تونم بهت  یفقط م ،یدون ینم یزیدو کلمه چ نیاز ا یبگ یخوا

 .بخندم

به خنده افتاد، لقمه اش  ینسبتا خفه ا یبار با صدا نیا اوشیس

به طعنه  طنتیپر از ش ینگاه و با دیبلع دهیو نجو دهیرا جو

 :گفت

 بامزه یویسنار نیکه ا ادیمن بر م یکار از عهده  نیدرسته، ا -

 یم یخواد بدونم تو چطور یدلم م یلیکنم اما خ یرو باز

 یدنید دیبا ؟یرل سخت و دور از انتظار ظاهر بش ُنیتو ا یخوا

 !باشه

 :جواب داد یو لحن گزنده ا تیبا قاطع مهتاب

تو غصه منو نخور! بهتره حواست به کار خودت باشه بلکه  -

از اون  یکی یمدت سرو کله  نیبهمون بکنه و تو ا یخدا رحم

نشه، اگه نه که فاتحمون  دایمُکش مرگ مات پ یخاله زاده ها

 !خوندس

 :شد ادامه داد یبلند م زیکه از پشت م یدر حال و

رم  یبعد م کنم یم یزحمت منو برسون خونه. استراحت یب -

 .کنم دیخر کمی نایواسه رادم
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که مهتاب بارش کرده بود، دنبال  یا کهیتوجه به ت یب اوشیس

 :او راه افتاد و گفت

 یمن برو، دست فرمونت طور نیعجله نکن! تو با ماش -

وب . تا غریدست برون هیکوتاه و با  ریمس هی یهستش که بتون

 هیکنم تا شب  یم ی. سعامیگرفتارم اما امشب زودتر م یکم

 مینشده باشه با هم بر رید ادیکنم و اگه ز دایواست پ نیماش

 .بهتره یطور نی. ادیخر

 ...تونم که یمن خودم م یول -

 : دیحرفش دو انیم اوشیس

 ینم گهید ،یلنگ یم یتو هنوز دار ،یبر ییالزم نکرده تنها -

 لونیو ابونیبچه تو خ هیوضع درب و داغون با  نیخواد با ا

مراجعه کننده دارم بعد از اون  هی. فقط امی. گفتم به موقع میبش

 .واسه تو نیرم دنبال ماش یهم م

 :با او تماس گرفت اوشیشب بود که س 8به ساعت  قهیدق 15

 ؟یپسند یرو م نیماش نیبب رونیب ایمهتاب، ب -

 نیماش دنیخانه رساند اما از د یتن خودش را به جلو مهتاب

 خورد و کهیدر بود، سخت  یکه جلو یزیو تر و تم متیگران ق

 :دیپرس دیبا ترد

 ه؟یچ نیا -

 اد؟یخوشت نم -

 ؟یدیرپرادو خ ی. تو رفتزیتر و تم دیپرا هی!! من گفتم اوشیس -

 ...تقه بهش بخوره هیکه  نیا
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 ،یشبا زایچ نیخواد فکر ا یکامل بدنس. تو نم ی مهینترس، ب -

کالس" بودنه!  یراه سرکوب کردن پدرت "ها یگ یمگه نم

 فتی! حاال راه بادیخوش نم یآدم نیکه به مزاق همچ دیخوب پرا

  !اریرو هم ب یراد م،یبر

 یکیفروشگاه به آن  نیوقفه از ا یدو ساعت ب یکیبعد از ان  

 یخورد ب یهر چه به چشمش م اوشیدر رفت و آمد بودند. س

 یبود م زانیکه به گردنش آو ینیریدخترک ش یدرنگ برا

 :اعتراض مهتاب بلند شد یعاقبت صدا .دیخر

 یبچه داره رشد م نیا اوش،یس ستیالزم ن یهمه ولخرج نیا -

 نیشه، ا یم کیدوماه واسش کوچ یکیظرف  نایا یکنه. همه 

 !کارا اسرافه

 وزاریچ نیکن بهتر ینباش، فقط سع زایچ نیتو دلواپس ا -

دو  یکی نیکن و فقط هم یلطف هی. در ضمن یواسش انتخاب کن

واقعا از  ا،یب رونیب تامیروزه از فکر اسراف و احسان و ا

 !شم یقلب سپاس گذارت م میصم

نزد.  یرا به هم فشرد اما حرف شیبا حرص دندان ها مهتاب

ن سرگرم تماشا بودند که تلف یفروش یاسباب باز نیتریپشت و

 یرا نگاه کرد و با کم یهمراه مهتاب زنگ خورد. مهتاب گوش

 :گفت اوشیاضطراب به س

 ...!فکر کنم پدرمه -

 یبا دست و صورتش اشاره کرد که آرامش و خونسرد اوشیس

 یتکان داد و گش یخود را از دست ندهد. مهتاب به زحمت سر

بود و البته مثل  میبار لحن کالمش نرم و مال نیرا جواب داد. ا

 !!"کالس ی"ها شهیهم
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 رو یرا قطع کرد و با لحن محزون و گرفته ا یبعد گوش یکم

 :گفت اوشیبه س

 یزنم حساب یزد، حدس م یحرف م نیسرد و سنگ یلیخ -

جاست. مگه  نیا گهید یدادن منو داره، هفته  یگوش مال الیخ

 !بگذرونه ریخدا به خ

و دنبال  دیرا چسب شیتوجه به اضطراب او بازو یب اوشیس

 :خود کشاند و گفت

 زهایچ نیشد با ا یآدمارو م یش، کاش دل همه نگران نبا -

 !بدست آورد، پدرت با من

 :اشاره کرد و گفت نیتریاز پشت و یبه عروسک بعد

 خوبه؟ یواسه راد نیبه نظرت ا -

 !ناسیرادم یعروسک دوتا نی! ایگ یم یچ -

و  یقدر فسقل نیهم شهیبچه هم نیکه ا ستیخب باشه، قرار ن -

 !نمیتو بب ایبمونه، ب زهیم زهیر

دوباره مهتاب را به دنبال خودش داخل فروشگاه کشاند. شب،  و

ملو م نیپشت و صندوق عقب ماش یوقت برگشت به خانه صندل

 یقبل از خواب تعداد اوشیکوچک بزرگ بود. س یاز بسته ها

 :دیمهتاب گذاشت و پرس اریچک پول در اخت

 ه؟یواسه خودت کاف نایا -

 :مبلغ چک پول ها، خندان جواب داد با نگاه به تعداد و مهتاب

 ...نایلشکر لباس بخرم، ا هیقراره واسه  یفکر کرد ه،یچ -
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 :و با التماس گفت دیحرف او دو انیم اوشیس

پوال نتونه  نیمهتاب! اگه ا اریدر ن یکنم گدا باز یخواهش م -

سراغمون، رو  ادیکه داره م یباروت یانفجار اون بشکه  یجلو

الزمه و  یخوره. لطفا هر چ یهم نم یا گهیدرد د چیبه ه رهیبگ

زد و خورد با  یاز الزم خرج کن. من حوصله  شتریب یحت

 یکاف یبه اندازه  دوتاگم؟ ما  یم یکه چ یفهمیپدرتو ندارم، م

 !جفتمون پره پره تیو ظرف میدیدردسر کش

تکان  یمردد به او چشم دوخت اما ناچار سر یلحظه ا مهتاب

 :داد و گفت

حرفا سر در  نیاصال از مد و  د،یبا آذر برم خر دیباشه. با -

 .کاراست نیاز من سرش تو ا شتری. اون بارمینم

دارم، صبح دوتا  یچون منم فردا روز شلوغ هیفکر خوب -

حل اختالف، شب هم دوتا قرار  ئتیدادگاه، بعد از ظهر هم ه

رسم. پس  یمتفرقه نم یبه کارها گهیدفترم. د یمالقات تو

 .کارا رو بده بیدت ترتخو

را بغل کرد و همان طور که او  نایرادم دهیبعد، از راه نرس شب

 :انداخت ذوق زده گفت یم نییرا باال و پا

که  یبال گرفته، درست مثل اون عروسک نیشده ا یچه پرنسس -

 !میبراش گرفت

کردند. روز بعد  دییمهتاب و شهال خانم خندان حرفش را تا و

عقب افتاده  ی. خسته از کارهادیاز او به خانه رس رتریمهتاب د

 دنیاول از د یوارد خانه شد. همان لحظه  شیچند روز پ ی
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 رانیح یبلند یخورد و با صدا کهیکه سر راهش بود  یلیوسا

 :دیپرس

 !ن؟یراه انداخت یفروش یسمونیجا چه خبره! س نیا -

 .خندان جلو آمد اوشیس

 ؟یپسند یم چطورن، ناس،یاتاق رادم لیوسا -

ط فق میما قرار گذاشته بود ده؟ی! مگه عقل از سرت پراوشیس -

 !میکه تورو ورشکست کن نینه ا م،یبمال رهیسر پدرمو ش

 !نه ایرو نخور، فقط بگو قشنگه  زایچ نیا یتو غصه  -

 ...یکه قشنگه ول شیقشنگ -

 ؟یکرد دی. واسه خودت خرنمیو اما نداره، بب یول گهید -

 .نیبب نارویا یآره، راست -

ان را باز کرد و  د،یکش رونیب فشیجواهر از ک یجعبه  کی و

 :برد و گفت اوشیس یجلو

 چه طوره؟ -

 :دیپرس دیبه ان انداخت و با ترد ینگاه اوشیس

 نیهمچ هیشد  ینم یکه داشت یبا اون مقدار پول یخوبه ول -

 !یبخر یسیسرو

 . نه؟ستیاصال معلوم ن یول هینترس، همه اش بدل -

کرد و غرق فکر  یجعبه را گرفت و با دقت ان را برس اوشیس

 :دیپرس
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 !دم؟یمن برات خر نارویا یعنی -

که واسه نامزدش و  یزیچ نیدار اول هیعاشق ما هی! گهیآره د -

 خره جواهراته. درسته؟ یبه خصوص مادر بچش م

که  یچشم بردارد و در حال یآنکه از جواهرات بدل یب اوشیس

ن تکا یسر دیاست با ترد گرید یحواسش جا دیرس یبه نظر م

 :لب گفت ریداد و ز

 .یگیطور باشه که تو م نیهم دیاحتماال با یدونم ول ینم -

 یتوجهش را از جواهرات قالب نایرادم یشاد یصدا سرو

مهتاب  دیخر یاز بسته ها یکیمعطوف به خود کرد. دخترک 

بود و  دهیدرون آن را بر سرش کش یرا باز کرده بود و روسر

 :دیپرس یکودکانه روبه او م یبا اطوار

 بَه بَه؟ یراد -

 یجعبه  رد،یخودش را بگ یآنکه بتواند جلو یب اوشیس

گذاشت و قهقهه زنان دخترک را در آغوش  یجواهرات را کنار

صورتش چسباند و همان  یرو ییپر سرو صدا ی. بوسه دیکش

 :فشرد گفت یم نهیطور که محکم او را به س

خواد درسته قورتش  یگلوله نمکه! آدم دلش م هی یفسقل نیا -

 !یبَه بَه شده، اونم چه بَه بَه ه یبده! آره بابا جون راد

و همان طور که  دیکش یبلند کرد، آه نیبسته ها را از زم مهتاب

 :گفت ییرفت با لحن پر آرزو یبه سمت اتاق خودش م

 یفکر کنه که باباش م یطور نیهم ا نشیکاش پدربزرگ نازن -

 !که اومده یکیگه، وگرنه دخل من 
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 یرا رو نایاز صرف شام، مهتاب همان طور که رادم بعد

 :گفت اوشیخواباند به س یم شیپاها

رسه  یامروز بابا تماس گرفت، گفت شنبه شب م ،یراست -

ته . البشوازشیبره پ یخواد کس یگفت نم یفرودگاه مهرآباد. م

! نداره یحساب و کتاب چیه یاومد ول یر آروم تر از قبل مبه نظ

 ...چون ا،یکرد باهاش کوتاه ب یکنم اگه تند یخواهش م اوش،یس

 :کرد و قبل از آنکه او جمله اش را تمام کند گفت یتبسم اوشیس

 .کار کنم یچ دیدونم با ینگران نباش، خودم م -

نوازش داد دخترک را  یآن ها نشست و با مالطفت گونه  کنار

د بو نیریمعصوم و ش اریبه صورت او که در خواب بس رهیو خ

 :ادامه داد

اگه  یکنم، حت یالزم باشه م یهر کار نایواسه خاطر رادم -

م طلسم ییجورا هیبچه  نیافتم. ا یپدرت هم م یالزم باشه رو پا

کم و  چیخواد ه یبهشت، دلم نم یده، بو یبهار م یکرده. بو

 !یچیداشته باشه، ه یکسر

انگار که به خودش آمده باشد به صورت مهتاب نگاه کرد و  بعدا

 :دیپرس

 رسه؟ یم یچه ساعت یدون ینم -

 رهیخ اوشینگران س یباال انداخت، به چشم ها یشانه ا مهتاب

 :شد و گفت

 .دونم. فکر کنم حدود ساعت هفت یدرست نم -
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 هیشده،  یجور نیچرا ا نیهمان وقت از فکرش گذشت، ))ا و

 هم شاعر مسلک!(( یو البته کم وونهید یکم

 :دیرا شن اوشیس یصدا دوباره

شب  9مهم دارم که حداقل تا ساعت  یجلسه  هیبد شد، شنبه  -

 رسم خونه؟ یوقت م رینداره د یبیگرفتارش هستم. ع

ا م یجور هی دیقبل از اومدن تو شا یطور نینه، اتفاقا بهتر. ا -

از رو پام  نویشه ا ی. حاال هم اگه ممیدوتا با هم کنار اومده باش

خوابش  دایم نیتپل مپل شده، تا ا یبردار تا بتونم بلند شم. تازگ

 !من سه دفعه خواب رفته یببره پا

آرام و آهسته بچه را باال گرفت و همانطور که راه پله  اوشیس

او به طرف  گرفته بود به مهتاب که پشت سر شیها را در پ

 :آمد گفت یم نایاتاق رادم

به خودت  کمیخب  ،یشد فیتو ضع ه،یبچه چ نیا ریتقص -

 !برس

به او انداخت که  یتخت خواباند. مهتاب نگاه یرا رو دخترک

و هر  دیاو کش یبود، آهسته لحاف را رو دهیدر خواب ناز آرم

 دنبال حرفش تیبا جد اوشیآمدند. س رونیاز اتاق ب نیدو پاورچ

 :را گرفت و گفت

 ...به نظر من یبزن هیدکتر تغذ هیبه  یسر هیگم چطوره  یم -

 طنتیپر ش یمحو و نگاه یو با لبخند دیحرفش را بر مهتاب

 :گفت
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هم که بدون نقشه و برنامه خودش درست  زیچ هیآ!  نیحاال بب -

هم جمع و جور شده  ی. به فرض که کمیریگ یم رادیشده، ا

پدرم در  یباشم، فقط از الطاف خدا بوده بلکه از شر غرولند ها

 نیکرد که اگه هم دیتهد دیکه منو د شیامان باشم. چهار سال پ

 تسیدو یبشکه  هی هیشب یبخوام چاغ و چله بشم به زود یطور

و آال مد  کیدختر خانم ش هیشم که واسه  یم یتریل ستیو ب

 !ارهیو کالس م تیو به شدت افت شخص تسیاصال برازنده ن

 :پر از سرزنش جواب داد یتکان داد و با نگاه یسر اوشیس

 !گفتم یمن جد یول ریرو به مسخره بگ یاالن همه چ- -

زد و همان طور که آهسته در اتاق خودش و  یچشمک مهتاب

 :کرد جواب داد یرا باز م نایرادم

 هیاز سرم کم بشه، بعدش  یباشه، بذار شر پدرم به سالمت -

 .کنم یخودم م یزهوار در رفتگ نیهم واسه ا یفکر

 .وارد اتاق شد ریکرد و با گفتن شب بخ یتبسم

ساعت هفت بعد از ظهر مهتاب حاضر  یروز شنبه حوال عصر

 :آمد و صدا زد نییپا یرا بغل گرفت و به طبقه  نایو آماده رادم

 ن؟یشهال خانم! شما کجائ -

دم، االن  یهستم مهتاب خانم، دارم گلدونارو آب متو تراس  -

 .خدمتتون امیم

 :دیکوتاه او از جا پر غیج یبعد مهتاب از صدا قهیچند دق و

 یبسم ال...! چشم بد به دور، چشم حسود کور، من که نم ای -

 !نیتونم باور کنم شما همون مهتاب خانم خودمون هست
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 طنتیاده بود، با شکه از لحن حرف زدن او به خنده افت مهتاب

 :جواب داد

 یو لباس ها شیلوازم آرا نیشهال خانم، بدمصب ا ینیب یم -

خبرها هم که  نیاز ا رینگ یجد یسازه! ول یم یچ یآالپلنگ

 !ستین یگ یشما م

دست بلند کرد و با لذت به  یرو یرا مثل عروسک نایرادم بعد

 :او چشم دوخت و گفت

 !یحرف هی ن،یرو بگ یمامان نیحاال ا -

نه واال خانوم. به خدا من که زبونم بند اومده، به نازم قدرت  -

 !خدارو

 :کرد و به شهال خانم گفت یتبسم مهتاب

همه  اشیخوام شما هم مثل منو س یازتون دارم. م یخواهش هی -

 چیه دی. اون نبادیتونو واسه دست به سر کردن پدرم بکن یسع ی

 ینیفکر کنه مهتاب هم دی! بایچیمن بدونه، ه یاز زندگ یزیچ

 زیچ هیو  نیاز ا ریغ یزینه چ نه،یب یهستش که امروز م

درم رو پ د،ینا صدام کنیپدرم فقط به اسم مارت ی! لطفا جلوگهید

 حساسه! باشه؟ یلیمسئله خ نیا

همونه. من حواسم به شش  دیشما بگ یچشم خانوم، هر چ -

ه تون هم بکنم که خود یباز یتئاتر هیخونه هست.  نیا یگوشه 

ه اسفند واس هیاول برم  یقبل از هر کار یول دیخودتون شک کن

 !کارا ی هیشما ها دود کنم بعد بق

 :گفت ینثار او کرد و با قدر دان نیریش یلبخند مهتاب
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شما  یکه با مرحوم حاج خانم برا یواقعا ممنونم! اون روز -

 نیا یروز هیکردم  یفکر نم چیه م،یجفت و جور کرد یسرپناه

 ،یو پناهمون بد یریبال و پر خودت بگ ریمارو ز یطور

 !داره یبیعج یها یروزگار باز

 :و گفت دیکش یخانم آه شهال

 یول امیاز خجالت شما درب یجور هیآرزوم بود که  شهیمن هم -

بتونم خدمت شمارو بکنم. هر چند  یطور نیشد ا یباورم نم

 ...خانم بزرگ

 :امه داداد یو با آهنگ حزن آلود دیکش یآه

 یخانم بزرگه، من زندگ ادگاریکنه، آقا هم  ینم یفرق یول -

 .شما هستم ونیخودمو بچه هامو از شما دارم و تا ابد مد

اش برود و  یگذاشت تا دنبال توپ رنگ نیرا زم نایرادم مهتاب

 :هم زمان با سرزنش گفت

و  هیجهز کهیشهال خانم؟ چهارتا ت هیچه حرف نیا گه،یاِ، نشد د -

 رینکرده خودتونو ز یحرفارو نداره که شما، خدا نیکم پول ا هی

 .نیبدون نید

د، نبو هیاسباب اثاث کهیدخترم! اگه اون به قول شما چهارتا ت -

 دیشد تا آخر عمر با یاگه م ایتونست عروس بشه  ینم ایشهناز 

. اون مقدار دیشن یشوهرش و دوست آشنا رو م لیسرکوفت فام

زن و بچش  یمو راه انداخت که شرمنده پولم، هم کارگاه پسر

شد و  یخراب م رمس یرو که داشت رو ینمونه، هم آلونک

 کنم. یم یدارم واسه خودم شاه دینیب یکرد. امروزم که م ریتعم

نداره،  یونیبازم به نظر شما مد زهایچ نیا یحاال اگه همه 
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تک و تعارف  یخودتونه... خب، بهتره به جا یاز خانوم گهید

 قهیمهمون خوش سل هیبا شما، برم بساط شام و آماده کنم که 

کسر  کم و یزیچ دینیبب دینظر بد نیایهم ب ماشه ش ی. اگه ممیدار

 !ستین

زنگ خانه نفسش را  یمهتاب تازه از جا بلند شده بود که صدا 

 یکم جان یقلبش گذاشت و با صدا یاراده دست رو ی. بدیبر

 :دینال

 !اومد !یوااا -

 .دیپدرش را در آن د ریرفت و تصو یریتصو فونیطرف آ به

آرام و با وقار  ینگذشته بود که مهتاب با ظاهر یساعت هنوز

 یاو گوش م حیو نصا یپدرش نشسته بود و به سخنران یجلو

 :داد

 نیمن هنوز هم معتقدم که ا نا،یمارت یطور! ول نیخب، که ا -

. توست یسبکسرانه  یو رفتارها یاز ندانم کار یاعمال تو ناش

 نیو امکانات تو، زود بود که ا طیبا شرا یدختر یوگرنه برا

به  ،یکن یفکر م ی! خودت چیشوهر و بچه بش ریطور اس

 !اد؟ینم یسهل انگار یکارات به نوع نینظرت ا

 :حساب شده جواب داد یزد و با لحن یلبخند مهتاب

 ه،یبه نظرم مرد خوب اوشی... خب سیحق با شما باشه ول دیشا -

با هم  یشد که فکر کردم مدت نیمنم از اون خوشم اومده. ا

استش نه! ر ای میایبا هم کنار ب میتون یم میتا بفهم میکن یزندگ

 ،یدد ی. ولدیرس نجایکار به ا واشی واشیشد که  یدونم چ ینم
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چشم  دینبا دیگفت یم شهیهم د،یمسئله بود نیشما خودتون موافق ا

 .از اون ندارم ازدواج کنم یکه شناخت یو گوش بسته با مرد

ه نظر گرفت ریچنگال او را ز زیت یبا دقت و مانند عقاب پدرش

 :دیپر از سرزنش پرس یصاف کرد و با لحن یبود، صدائ

 !داده بودم؟ شنهادیاونم من پ ؟یموضوع بچه چ -

ش نا گوپدرش تا ب ینفوذ نگاه ذوب کننده  ریبار مهتاب ز نیا

 .انداخت و ساکت ماند ریقرمز شد و سر به ز

 !بلند تر بگو ،یگفت یچ دمینشن -

ندارد، به زحمت  ییجز پاسخ گو یدانست چاره ا یکه م مهتاب

 :دهان باز کرد و با تته پته جواب داد

امه تو برن یعنیناخواسته بود،  یکی نیبگم... ا ینه!... چه جور-

 ...خوب ینبود ول

سرد و سخت پدرش انداخت، آب دهانش را  یبه چشم ها ینگاه

 :به زحمت فرو داد و ادامه داد

دوست دارم  یلیاومده،... من دخترمو خ شیخب، حاال که پ -

 .کنم یو... بهش افتخار م

 بود؟ یاسمش چ یپسره... گفت نی! انایمارت -

 !یدد اوش،یس -

از  رونیموقع ب نیتا ا شهیهم اوشیس نیاومد. ا ادمیآره،  -

 خونست؟
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اوقات. خب باالخره اون جوونه،  یهر شب که نه، فقط گاه -

 ...اگه حاال کار نکنه،

به  رهیخ ،یحرف او را قطع کرد و با لحن حساب شده ا پدرش

 :او ادامه داد

کارش هم موفقه،  یکار کنه. ظاهرا تو دیبله، البته، جوون با -

 ست؟یطور ن نیا

 :کرد یبه زور تبسم مهتاب

 !داره یخوب یطوره. اون وضع مال نیهم -

 یماجرارو از دهن خودت م نیا دیمن بازم معتقدم که با یول -

ه، به من خبر بد یو عقده ا کیریستیدختر ه هیکه  نینه ا دمیشن

 !انفارکتوس بکشونه یکه منو تا پا یاونم با حالت

دونم که چرا  یخب من... نم یمتاسفم دد! حق با شماست. ول -

 !نتونستم به شما بگم

وقت که پدر و دختر سرگرم گفتگو بودند، شهال خانم  همان

را  اوشیخودش را به اتاقش رساند و تند شماره تلفن همراه س

 :ارتباط گفت یگرفت و به محض برقرار

ه ش یم یساعت کیفروزنده  یشد. آقا رید نیسالم آقا، ببخش -

بودم به اضافه  یرائیر پذگرفتا یمن حساب یول دهیکه رس

 .شد که نتونستم خبرتون کنم نیا نا،یاز رادم ینگهدار

 شهال خانم، حاال بگو بدونم، اوضاع چطوره؟ ستیمهم ن -

ده فروزن یآقا نیبگذرونه! ا ریآقا، خدا بخ یفعال که خوبه ول -

قدر اِن و تلپ  نیوزرا نشست و برخاست کنه. ا ریبا وز دیبا
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ساعت از جاش جم  هی نیمهتاب خانوم تو ا یداره که نگو. طفلک

 یجلوش نشسته. هنوز حت نهیدست به س یطور نینخورده، هم

 :تازه کرد و باز ادامه داد یرو ببرم تو اتاق! نفس نایاجازه رادم

هزار ا... و اکبر  ،یداره نگفتن یختیسرو ر هیپدره  نیآقا! ا -

 یشصد سالش باشه. اون قدر با اقتدار راه م ادی یاصال بهش نم

ته. اف یو به تته پته م ادیزنه که آدم زبونش بند م یره و حرف م

رفته، جالب  ادشیبه جون خودم، مهتاب خانوم حرف زدن از 

 !بیو غر بیها، عج شهبابا هیهم شب یلیجاس که خ نیا

 حالش چطوره؟ نایطور، رادم نیکه ا -

 کم کم یخودمه ول شیراحت باشه. پ ونالتیخوبه خوب، شما خ -

 !رهیگ یداره بهونه م

 .رسونم یخودمو م گهیساعت د میباشه من تا ن -

 !چشم آقا یقدمتون رو -

 .پس فعال خداحافظ -

ا ت شهیکه هم نیماش یکه گفته بود، صدا یراس ساعت درست

نگذشت که  یزیشد. چ دهیشن اورد،یساختمان ان را م یجلو

 که سبد اوشیس یدر هال بلند شد و متعاقبش سرو کله  یصدا

 دایکرد، پ یم یدر دستش خودنمائ متیبزرگ و گران ق یگل

 رکنا زیم یشد. به محض وارد شدن به اتاق، سبد گل را رو

 آنکه یرفت ب یدستش گذاشت و همان طور که سمت فروزنده م

 :متواضع گفت یمحکم اما لحن یچشم از او بردارد، با صدا

 !مقدم ریسالم عرض کردم جناب فروزنده، خ -
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محکم و باوقار او ار آن مهم تر سبد گل بزرگ و  یو صدا لحن

 یکه به همراه آورده بود، باعث شد تا فروزنده ب یمتیگران ق

بود  دهیکه تازه به او رس اوشیاو بلند شود. س یپا یجلو اریاخت

 :ادامه داد یبا همان لحن رسم

 شاویهستم قربان، س ازندی. آردیحمت نکشکنم، ز یاستدعا م -

 .مفتخرم اریبا شما بس ییو از آشنا ازندیآر

همان حال دست او را در دست گرفت و محکم فشرد.  در

فقط  د،یرس یبهت زده به نظر م اوشیس دنیفروزنده که با د

ا ب اریاخت یاو گفت و بعد ب یدر جواب تعارف ها یچند کلمه ا

خود نشست و با تمام قدرت  یبر جا اوشیتعارف دست س

 زیکه با ت اوشینظر گرفت. س ریرا ز اوشیحرکات و سکنات س

مر ا نیبه ا یآنکه توجه یبه دقت نظر او برده بود، ب یپ یهوش

زد و به مهتاب نگاه کرد تا با او هم خوش و  ینشان دهد چرخ

حواسش پرت  یخورد. لحظات یاو تکان دنیبکند که از د یبش

گم کرد. اما به سرعت بر خودش مسلط شد، شد و کلمات را 

 هشیبا هم فاوتمت یمهتاب خم کرد و با لحن و آهنگ یبرا یسر

 :گفت

 تو هم اثر یپدرت رو دنیکه د نمیب یم ر،یپرنسس!! شب بخ -

 نیبه صورتت داده، از ا یتازه ا یداشته و رنگ و رو یخوب

 .بابت واقعا خوشحالم

به او زد. مهتاب در جواب او  یدور از چشم فروزنده چشمک و

 .به گفتن چند کلمه اکتفا کرد

 .ممنون زم،یسالم عز -

 .کرد یم یدست بردار نبود و همچنان بازار گرم اوشیس یول
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 کجاست؟ نم،یب یپرنسس کوچولومونو نم -

 !دهیهنوز اونو ند یخوره، دد یم ریشهال خانم، داره ش شیپ -

 شزیر با پدربزرگ عززودت دی. بااردشیلطفا بگو زودتر ب -

 .آشنا بشه

فروزنده نشست، با وقار  یجلو اوشیمحض رفتن مهتاب س به

 :پا انداخت و خطاب به فروزنده گفت یپارو ،یخاص

 دنی. ما واقعا از دنیخوش اومد یلیخب جناب فروزنده، خ -

که تو فرودگاه  دیکاش اجازه داده بود یول م،یشما ذوق زده شد

 .میایبه استقبالتون ب

و نافذ پدرش  زینگاه ت یکرده بود از جلو یکه فرصت مهتاب

دور شود، تند خودش را به آشپزخانه رساند. در  یلحظات یبرا

 :ولو شد و با التماس به شهال خانم گفت یصندل نیاول یدم، رو

آب به من برسون، دهنم مثل  وانیل هیشهال خانم! تورو خدا  -

 !چوپ خشک شده

 ده؟یبال به دور چرا رنگت پر -

ند چ دنیآب خنک به دستش داد. مهتاب، پس از نوش یوانیتند ل و

و کالفه  یبه ان عصب رهیرا در دست گرفت و خ وانیجرعه، ل

 :جواب داد

شد!  یحال و روزتون بهتر از من نم نیمن بود یشما هم جا -

ا شدم. ام یداشتم از ترس زهر ترک م د،یکه از راه رس اوشیس

 ی افهیبرخورد کرد که ق یجور هیبالست،  یلیخ م،یخودمون
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ق تونست نط یشده بود. مات مونده بود نم یدنید ریپ یفروزنده 

 !بکشه

 :گفت یکلفت کرد و با لحن بامزه ا یرا کم شیصدا

 !ازندیآر اوشیهستم، س ازندیسالم جناب فروزنده، آر -

 :گفت دیخند بعد

 !شده بود یچه ابهت در ابهت یدون ینم -

مخصوص به خودش  یصندل یرا از تو نایبا عالقه رادم بعد

 دیکش یدخترک م یبه سرو رو یبلند کرد و همان طور که دست

 :لب ادامه داد ریز

 !فتهیمرد ب ریبکن مهرش به دل پ یرحم هی ایخدا -

لند شد تند از جا ب اوشیگذاشته بود که س یرائیپا به سالن پذ تازه

 یدراز کرد و با روئ نایر آغوش گرفتن رادمد یو دستش را برا

 :باز و بشاش رو به فروزنده گفت

دست بوس پدربزرگ  یما که برا یپرنسس کوچولو نمیا -

 !دهیخوبش خدمت رس

او گذاشت  یگونه  یمحکم رو یرا بغل گرفت و بوسه ا نایرادم

 یبرا یو او را به طرف فروزنده برد و با لحن بچه گانه ا

 :ادد حیدخترک توض

همه راهو  نیاومده؟ پدربزرگ مهربون، ا یک ییبابا نیبب -

 !نهیاومده تا دختر خوشگل و ناز مارو بب
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قرار  یب یی. مرد، با چشمهاستادیفروزنده ا یپا یجلو درست

صورت  یو نگاه سردرگمش رو دیپائ یآن ها را م یهمه 

دخترک را به فاصه  اوشیدر فت و امد بود. س نایو رادم اوشیس

گذاشت، فروزنده را با دست نشان  نیفروزنده زم یقدم کی ی

 :داد و گفت

 !بَه بَه داره ها شش،یبرو پ ن،یبابا بزرگ و بب ،یراد -

 :انداخت نیدر فضا طن نایشاد و سر حال رادم یصدا

 !بابا! بابا -

تعادلش به هم خورد  یقدم به طرف مبل برداشت، که به آن کی

 فروزنده یدستش را به زانو یبه تند فتندیکه ن نیا یو برا

را باال گرفت و همان طور که  گرشیگرفت و همزمان دست د

ه کودکان یکرد، با شاد یرا باز و بسته م شیوقفه پنجه ها یب

 :دیکش ادیفر یا

 !بَه بَه، بَه بَه -

جا خورده بود و  یکه از حرکات و رفتار ان ها حساب فروزنده

آن که چشم از او بردارد،  ی. بدیرس یهنوز بهت زده به نظر م

 :گفت یخشک و رسم

 !من بَه بَه ندارم دختر جان -

 یکائوکا فریو یبا تردست اوشیحرفش تمام نشده بود که س هنوز

فروزنده  یدست ها انیدر م یدخترک را پنهان یمورد عالقه 

 :زد خندان گفت یم یچپاند و همان طور که چشمک

 !گهید دیبَه بَه بد د،ینکن تیاِ، پدربزرگ، دختر مارو اذ -
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شده بود و  رهیمقطع به آن ها خ یباز و نفس ها یبا دهان مهتاب

 یستود. در باورش نم یرا م اوشیس تیو درا یدر دل زرنگ

دهد.  یخونسرد و آرام، پدرش را باز نیکه او چن دیگنج

آگاهانه و برنامه  یها یسرکوب باز قهیفروزنده ظرف ده دق

د ش ترکبا دخ یگشت و چنان سرگرم باز اوشیس یشده  یزیر

از فرصت استفاده  اوشیآن دو غافل ماند. س ادیاز  یکه به کل

 :گوش مهتاب نجوا کرد ریکرد و آرام ز

 اوضاعت روبه راهه؟ ؟یچه طور -

را  اوشیس یخفه  یتکان داد که باز صدا یآهسته سر مهتاب

 .دیشن

جان  یبه دد نگاه هیکار خودش رو کرده،  یکه راد نیمثل ا -

 .بنداز

 یشده بود. پدرش دست ها رهیبه آن دو خ رتزدهیح مهتاب

داد تا از شکمش باال برود  یم ادیدخترک را گرفته بود و به او 

کرد  یدستش را رها م نهیس یرو شیقدم ها دنیو به محض رس

 یکار باعث م نیگرفت. و ا یاز پشت او را در هوا م یو به آن

و متعاقبش از  وددخترک به هوا بلند ش یشاد یادهایشد تا فر

 نیچنان سرگرم ا نایبرود. فروزنده و رادم سهیشدت خنده ر

به اطراف نداشتند. عاقبت مهتاب با  یتوجه چیبودند که ه یباز

 :پدرش را صدا زد میمال یو صدا اطیاحت

 !یدد -

 :آنکه به او توجه کند فقط جواب داد یب پدرش

 بله؟ -
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سر برم آشپزخونه که دستور شام و بدم، با من و  هیمن  -

 ؟یاوک قه،یفقط چند دق ن؟یندار یکار اوشیس

 .یتا برگرد میبا هم هست نای. من و رادمنایتو برو مارت ،یاوک -

 .گفت و پشت سر مهتاب روان شد یهم با اجازه ا اوشیس

 

 :دیکه خارج شدند خندان و به طعنه پرس یرائیاز پذ 

 !!نا؟یمارت -

ادامه  یباال انداخت و پوزخند زنان با کلمات کش دار ییابرو

 :داد

 یشانس ی!! چه قدرم که شانسزهیاز کاخ ال نا،یپرنسس مارت -

 !نایدختر مارت نایاسمت با دخترت هم وزن در اومده رادم

از عصر تا  ؟یآورد ریتو هم وقت گ اوش،یاِ! دست بردار س -

سر به سرم نذار، لوس  یکیشم. تو  یحاال دارم قبض روح م

 !نمک یب

 نیچرا قبض روح؟! اوضاع که کامال بر وقف مراده! بب -

 طونیاون ش یدستا یپدربزرگ مهربون، مو یچطور به آن

 !کوچولو شده

 :دیکش یآه مهتاب

 یکه من م یآدم نیکنه وگرنه ا یبچه رحم نیمگه خدا به ا -

 !حرفاست نیشناسم، هفت خط تر از ا
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و  دیاو را چسب یبازو د،یرا در هم کش شیابروها اوشیس

 .وادارش کرد تا به او نگاه کند و همان طور اخمو معترض شد

 !زشته مهتاب، قباحت داره! اون پدرته ها -

را از چنگ او رها  شیلبش را به دندان گرفت. مهتاب بازو و

 :جواب داد یکرد و با لحن گزنده ا

کن ب یلطف هیشما هم نداشته و نداره!  یکس تیبه حما ازیاون ن -

از  شونویوکالت از ا الیخ یکن یکه احساس شرمندگ نیو بدون ا

 !بنداز رونیسرت ب

 !مهتاب؟ -

 به نای! مارت؟یدیقدر تکرار نکن مهتاب! نشن نیدر ضمن ا -

 هیهر کاخ کوفت ای زه،یفروزنده از کاخ ال نایقول خودت مارت

االصل که  یرانیا ییدار خر پول کانادا هیسرما هیدختر  گه،ید

 یا گهید زیچ یخوشگل و اطوار یجز پول و دالر و زن ها

 !شناسه یرو نم

پدر و  نیبود روابط ا دهیکه از طرز حرف زدن او فهم اوشیس

کرده، بالفاصله  یم الیاست که او خ یزیتر از چ میدختر وخ

موضع داد و همان طور که دنبال او روان شده بود با  رییتغ

 :عوض کردحرف را  یشوخ طبع

به جان  یگفتم، قرار نشد باورت بشه! ول یزیچ هیحاال من  -

 هیبود  کیقدر جا خوردم که نزد نیا دمتیاول که د نایرادم

 !بهت بپرونم یزیچ

 !ینه که نپروند -
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 !من؟ ؟یاِ! ک -

 !!که نرفته، پرنسس ادتی ،یبله! جناب عال -

حاصل هول  هیقض نیمن، ا زی! نه عزکه؟یت یگ یم نیبه ا -

. نه که تا امروز تو رو یپرون کهیشدن بنده بود نه به هدف ت

 دمتید یجور نیا هویبودم  دهید ختیبا اون سرو ر شهیهم

 !دست و پامو گم کردم، از دهنم در رفت گفتم پرنسس

 !!اوشیس -

 ی. مارمیتو کم م یمن جلو یطور نیا یدون یگم، م یم -

 نمیببدم، هان؟ ب تیهو رییمنم تغ یهست نایتو مارت یتا وقت یخوا

 !با کالسه نه؟ ه؟ینظرت راجع به ساموئل چ

تکان داد و  یاز دست او به خنده افتاده بود سر گریکه د مهتاب

 :گفت

کار کنم. شهال خانم کجاس،  یرفت اومدم چ ادمیاز دست تو!  -

 ست؟ین داشیپ

بات کم با یلباس بده که جلو رییدنبالش نگرد احتماال رفته تغ -

هول  ینفهم یبابات بفهم دنیهم از د ی! آخه اون طفلکارهین

 !کرده

اجاق گاز انداخت و هم  یرو یبه غذاها ینگاه یسرسر مهتاب

 :زمان به ساعتش نگاه کرد و گفت

سر  نه،یشام رو بچ زیتا شهال خانم م ناس،یوقت خواب رادم -

م که بتونرو ببرم اتاق خودش بل نایپدر و گرم کن که منم رادم

 .بخوابونمش
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 :تگف یبه شوخ اوشیبرگشتند که س یرائیدو به طرف پذ هر

 !کار سخته بنداز گردن من یهر چ نایحاال بب -

 :به طعنه جواب داد مهتاب

 !آخ آخ ،یبرات، تو هم که دست و پا چلفت رمیبم -

 !یگفت یآره واال، آ -

جناب فروزند  دهیکه نرس یحضرت عال نمیآره جون خودت، بب -

سرشو گرم  یکه کم نیا گهید وار،یبه د نیرو سوسک کرد

 داره؟ یواست کار ،یکن

 .نه واال حق باتوئه. چشم، اطاعت -

گذاشت و پشت سر مهتاب وارد  شیچشمها یرا به رو دستش

 :شدند. مهتاب وارد نشده روبه پدرش گفت یرائیپذ

کرده  خسته تون یحساب نای. رادمنیببخش دی! بایدد یوا -

 ...نیبد

ماند که بچه را  رهیو مات و مبهوت به پدرش خ دیرا بر حرفش

شانه اش گذاشته بود و همان طور که نشسته بود همراه با  یرو

کرد. با  ینجوا م یزیگوش دخترک چ ریز یمیمال یتکان ها

اش گذاشت و با سر به  ینیب یمهتاب تند انگشتش را رو دنید

به آن ها  نیورچاست. مهتاب پا دهیدخترک اشاره کرد که خواب

 یمطمئن شد با صدا نایاز خواب بودن رادم یشد و وقت کینزد

 :گفت یمیمال

 .ببرمش تو اتاق خودش نی. بدگهید دهیخواب -
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 .ارمشینه! تو راهو نشون بده، خودم م -

 یو کاردان تیوقت مهتاب خدارا شکر کرد که با درا همان

 یپدرش به اندازه  دیبازد یوضع اتاق دخترک برا اوش،یس

 .مناسب و اغوا کننده است یکاف

شت و برگ یرائیبعد فروزنده به اتفاق مهتاب به سالن پذ یقیدقا

شام آماده است.  زیبا ادب و احترام تمام اعالم کرد که م اوشیس

 :تکان داد و گفت یفروزنده هم سر

داشتم قبل از شام با هر دو نفر شما  میمتشکرم. هر چند تصم -

عد به ب میکن یمطلب رو موکول م نیا یداشته باشم ول یتصحب

 .از صرف شام

شد و رنگ از  دهیکش گریکدیو مهتاب به سمت  اوشیس نگاه

شب ، فروزنده با اقتدار  ازدهیساعت  ی. حوالدیمهتاب پر یرو

 ینافذ و موشکاف هر دو یچند لحظه با نگاه ستاد،یتمام سراپا ا

شهال خانم خم  یبرا یآن ها را از نظر گذراند بعد با احترام سر

شام را  زیهمان طور که م ،کوتاه از او یکرد و همراه با تشکر

 :و مهتاب گفت اوشیکرد، خطاب به س یترک م

ساعت از وقتتون رو در  میلطفا ن نا،یمارت اوش،یس یآقا -

 یما صحبتش یقبل از رفتن با هر دو دی. بادیمن بگذار اریاخت

راحت و مطمئن  لیاتومب کیداشته باشم! در ضمن، مرد جوان، 

 .جا باشه نیا گهید ی قهیدق یخوام تا س یخبر کن. م

 :دیپرس دیبا ترد اوشیس

و گشت و گذار  دیوقت شب کجا؟ اگه قصد بازد نیقربان، ا -

 .میدر خدمتتون هست نایفردا صبح منو مارت د،یدار
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 از نایاما، مارت اوشیس یسپپاسگذارم آقا تونیاز مهمان نواز -

خودم  یاز خونه  ریاخالق من با خبره. من عادت ندارم به غ

مثل  یاضطرار طیشب رو صبح کنم. در شرا یا گهید یجا

 .دم یم حیترج یا گهید یسفر هم، هتل رو به هر جا

 .کرد یدست شیپ اوشیبزند که س یخواست حرف مهتاب

 یجا رو هم خونه  نیزنده. اکنم جناب فرو یاستدعا م -

 د؟یامشب رو بد بگذرون هیشه  ینم د،یخودتون بدون

 یگرفت با دقت نگاه یمبل قرار م یهمان طور که رو فروزنده

 :بود انداخت و گفت ستادهیا اوشیبه مهتاب که کنار س

در هر مورد فقط و  شهیهم ستم،یمرد جوان! من اهل تعارف ن -

 یبرو برگرد اونو اجرا م یو ب رمیگ یم میبار تصم کیفقط 

 نیمورد نظرم همونه که گفتم. اما در مورد ا نیکنم. پس در ا

 !خونه

به مهتاب انداخت که مهتاب آن را تا  یگریکرد و نگاه د یمکث

سا ر یبار فروزنده با تن صدائ نیمغز استخوانش احساس کرد. ا

 :و مقتدر ادامه داد

 یرسه ول یبه نظر م یمرتب و راحت یکه جا نیرغم ا یعل -

 نیدونم که ا ی. من هنوز نمستیمناسب ن یمن به قدر کاف یبرا

 است؟ یچه کس یجا خونه 

 :دیشد و پرس رهیمهتاب خ یچشم ها در

 دخترم؟ یخونه  -

 :نگاه کرد و ادامه داد اوشیس یچشم ها به
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 دامادم؟ یخونه  -

 :زد یتکان داد و پوزخند یسر

 !کدوم چیه ای -

بار بعد از مواجه شدن با مرد با وقار و  نیاول یکه برا اوشیس

نشسته بود، خود را باخته بود با  شیکه روبه رو یجا افتاده ا

 :زمزمه کرد دیترد

 !قربان، متوجه منظورتون نشدم دیببخش -

 !هر جفتتون د،ینیبنش -

قرار و نگرانش  یبا دست به مبل ها اشاره کرد، مهتاب نگاه ب و

 اوشیمبل نشست. س نیاول یدوخت و با اکراه رو اوشیرا به س

قاطع و  یکار را کرد که باز صدا نیاز او، هم تیهم به تبع

 :دیچیمحکم فروزنده در اتاق پ

 ه؟یک نایپدر رادم د،یدارم به چند سوال من پاسخ بد لیم -

 :لب زمزمه کرد ریو ز دیرنگ باخته آب دهانش را بلع اوشیس

 !من -

 ه؟یو مادرش ک -

و فقط  دیرا به مهتاب دوخت. مهتاب نگاهش را دزد شیها چشم

 .با سر به خودش اشاره کرد

 .فروزنده، فضا را شکافت نیخشمگ یصدا

 !! سرت رو بلند کن و به من نگاه کننایمارت -
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پدرش را  یچشم ریبا تعلل سرش را باال گرفت و ز مهتاب

 :مرد اوج گرفت نیخشمگ یبرانداز کرد که مجددا صدا

دفعه لطفا به من  نیدرست نگاه کن دختر! حاال خوب شد. ا -

 !ه؟یبگو همسرت ک

فروزنده  یرعد آسا ادیفر یکه صدا دیتند نگاهش را دزد مهتاب

 :به آسمان بلند شد

خوام همسرت رو بشناسم،  یجواب منو بده! گفتم همسرت، م -

 ...بچه نیآخه ا

ت و و با شجاع دیحرف فروزنده دو انیم اوشیس کدفعهی

 :جواب داد تیقاطع

شما شدم، پس  شیفرما یقربان! من متوجه  دیاز من بپرس -

 ن؟یکه ندار یمن به عرضتون برسونم. مخالفت دیاجازه بد

 !شنوم یخب، بگو،... م -

کرد و به زحمت و  ینمانده بود مکث شیکه رنگ به رو اوشیس

 :داد حیتوض دهیجو یبا کلمات

 .میصورت موقت ازدواج کرد راستش،... ما به صورت،... به -

منفجر شده باشد،  شیپا ریباروت ز یکه انگار بشکه ا مهتاب

 اوشیمبل صاف نشست و نگاه مبهوتش به س یاراده رو یب

بزند اما پدرش امان نداد و  یشد. دهان باز کرد تا حرف دهیکش

 :دیقبل از آن پرس

 !چرا موقت؟ -
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او پر از  ی. چشم هاییپا یچشم مهتاب را م یاز گوشه  اوشیس

 یقیدوخته شده بود. ناخودآگاه نفس عم اوشیوحشت به دهان س

 :و با تعلل جواب داد دیکش

 ازیپدر دختر ن تیبه رضا یزیواسه ازدواج دائم قبل از هر چ -

که با هم  میمطمئن نشد یخواست تا وقت یهست و... مهتاب م

 !موضوع به گوش شما نرسه میتفاهم دار گهید

 و نیاز کوره در رفته بود، خشمگ یحساب گریکه د فروزنده

 :دیکش ادیکالفه فر

 نیکه از خدا گرفتم، مزخرف تر یشصت سال عمر یتو -

 نیبه ا نانیشماها قبل از اطم یعنیبوده!  نیهم دمیکه شن یحرف

آخه  ن؟یدر مورد ازدواج، بچه دار شد ینهائ میوصلت و تصم

 یکار احمقانه ا نیسر شماها بوده که چن یتو یچه فکر

 !ن؟یکرد

 :خودش پاسخ داد دیسکوت ان ها را د یوقت و

شما  ی! هر دونیمورد فکر نکرد نیواضحه، شما اصال در ا -

 یکه فقط به فکر ارضا دیفکر هست یدوتا آدم خودخواه و ب

 هیبه سرنوشت  نکهیبدون ا د،یخودتون بود یوونیح زیغرا

ذارم  یکه من نم دیبدون ونیا ی. ولدیفکر کن گهیگناه د یموجود ب

سوال آخرم جواب  هشما ادامه داشته باشه. حاال ب یفکر یب نیا

همه تفکر و تامل، عاقبت  نیخوام بدونم بعد از ا یم ن،یبد

ترسم قبل  یم نینه! چون از ا ای نیخور یبه درد هم م نیدیفهم

 یحت ایبچه  یریشماها، جمع کث دنینرس ای دنیاز به تفاهم رس

. اضافه بشه ازندیمحترم فروزنده و آر یبه خانواده  جهینوه و نت

 !نیباش دهینرس جهیاما شما هنوز به نت
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و آرام  ریآن ها سر به ز یمنتظر ماند اما چون هر دو کم

 :دیکش نیسهمگ یادیکرده بودند، فر اریسکوت اخت

 نه؟ ای نیدیرس جهیگفتم باالخره به نت -

 :به تته پته افتاد مهتاب

 ...که میدون ی! ما، ما... ما هنوز نمیدد -

 :دیبود از جا پر دیکه از سن و سال او بع یبا حالت فروزنده

 !نیدون ی! هنوز هم نم؟یچ -

ادامه ندهد و  گریبا دست به مهتاب اشاره کرد که د اوشیس

 :روبه فروزنده گفت

 یجهت خودتون رو ناراحت م ی! چرا بنیقربان اجازه بد -

که  میدون یکه ما هنوز نم نهیا نایمارت یعنی... منظور مهتا د؟یکن

 !هیمورد چ نینظر شما در ا

خوام نظر شماهارو بدونم، از افکار  یبنده م اوش،یس یآقا -

 !خودم با اطالع هستم

به وخامت  یفروزنده پ یبرافروخته  یکه از چهره  اوشیس

 :کرد دییاراده صحبت او را تا یاوضاع برده بود ب

 نظر مارو دیدار لی! شما تمانهیشما کامال مت شیابله خب، فرم -

 .دیبدون

 دیکوتاه به مهتاب انداخت و با ترد یو کالفه نگاه مستاصل

 :ادامه داد
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عرض کنم که... راستش جناب فروزنده، بنده از همون ابتدا  -

 یمون باز شد، اعالم آمادگ یبه زندگ زیعز ی نایرادم یکه پا

ه ک دیاما خوب، حتما واقف هست ریحق یاز نظر بنده  نیکردم! ا

 ...هست و به هر حال هیدرصد قض 51نظر من فقط 

به  نیمهلت تمام کردن جمله اش را به او نداد و خشمگ فروزنده

 :دیسمت مهتاب چرخ

 شد! آره؟ دهیجاها کش نیتا ا هیکه قض یپس تو مخالف بود -

 :مقدمه جواب داد یتند و ب مهتاب

 !نه -

 :دادکرد و ادامه  یمکث

 ...نیدون ی. مدیکن یطور که شما فکر م نی... نه، ایعنی -

ماند.  رهیکاره رها کرد و کالفه به پدرش خ مهیرا ن حرفش

تر خواهد شد.  میبزند اوضاع وخ یدانست که هر حرف یخوب م

 یالیاز خودش رفع اتهام کرده بود، با خ یکه به نوع اوشیس

پدر  نایداده بود و نگرانش مرتب م هینسبتا آسوده تر به مبل تک

قاطع و محکم فروزنده را  یو دختر در آمد و شد بود که صدا

 :دیشن

 !خبر کن لیاتومب کیمن  یمرد جوان برا -

و نافذش همچنان بر  زیاما نگاه ت اوشیسخنش با س یرو

نگاه  ینیصورت مهتاب دوخته شده بود. مهتاب که از سنگ

شد با لکنت زبان التماس  یم پدرش لحظه به لحظه کالفه تر

 :کرد
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 ...کنم که یدد!... من... خواهش م -

به سرعت  اوشی. سدیاو را بر یدست فروزنده صدا ی اشاره

گ زن یبعد صدا قهیاز جا بلند شد و به طرف تلفن رفت. ده دق

در بلند شد، فروزنده که تا آن لحظه سکوت کرده بود، با اقتدار 

 :و خطاب به مهتاب گفت ستادیپا ا یاش رو یشگیهم

 یکه تا هفته  یندار شتری! تو دو راه بنایو اما حرف آخر مارت -

 یکه ب نیاول ا ،یاز اونا رو انتخاب کن یکی یفرصت دار ندهیآ

و  یبه کانادا برگرد نایچون و چرا همراه من و بدون رادم

در اسرع وقت،  یو کامال قانون یان که به صورت رسم یدوم

 ی. راه سومینطور پدر بچت رو مشخص ک نیهمسرت و هم

خوده!  یدو راه به عهده  نیمونه. انتخاب ا یتو نم یهم برا

 ...ضمنا

 :ادامه داد اوشیکرد و روبه س یمکث

هتل محل  یاریرو با خودت م نایمرد جوان، فردا صبح رادم -

 اختصاص زمیعز یرو به نوه  یدارم چند ساعت میاقامتم... تصم

 .بدم

 :رعت جواب دادبه س اوشیس

هست که از  یخدمت نیکمتر نیچشم جناب فروزنده، ا یبه رو -

 .ادیدست من برم

 ...گه،یمطلب د هیممنون،  -

نگاهش را به  ستاد،یبار پشت به مهتاب ا نیکرد و ا سکوت

 یبه چشم ها میاطراف سالن چرخاند و در انتها صاف و مستق
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 یمحکم و لحن ییکرد و با صدا یشد، تک سرفه ا رهیخ اوشیس

 :کننده ادامه داد دیتهد

اه که ر یدر صورت یکن میتفه نایدارم به مارت لیمرد جوان! م -

ه. کن رونیبه کانادا رو از سرش ب ومدنیفکر ن ره،یدوم رو نپذ

 نیدونه اگه الزم باشه به زور و جبر ا یهر چند خودش بهتر م

 !کنم یکارو م

خارج شد و  یرائیز پذمعطل نماند، ا گریتمام شدن حرفش، د با

 .دیهم به دنبالش دو اوشیس

مبل رها کرد و  یرمق خودش را به رو یاما مهتاب ب . 

 اوشیبعد س یقیپنهان کرد. دقا شیصورتش را پشت دست ها

سالن  انیهدف م یب یغرق فکر به نزد مهتاب برگشت مدت

 نشست و یمبل یصدا و آرام رو یقدم زد بعد ب یرائیبزرگ پذ

مات مانده بود،  یغرق فکر به مهتاب که به گوشه اهمان طور 

 الیاما او خ دیایشد. منتظر بود بلکه مهتاب به حرف ب رهیخ

کرد.  ینم ریعالم س نیاصال در ا ییحرف زدن نداشت، گو

 :کرد شیصدا متیعاقبت با مال

 !مهتاب -

 :و مهربان گفت میدوباره با همان لحن مال د،ینشن یچون جواب و

بگو بدونم  یزیچ هی ؟یحرف بزن یخوا یمهتاب خانم! نم -

 !نرفته ادتیحرف زدن 

دوخت و با  اوشینگاه پر از اشکش را به صورت س مهتاب

 :گفت یلرزان یصدا

 !ازش متنفرم، متنفر -
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 !مهتاب -

جز تنفر و انتقام نسبت بهش  یاحساس چیسال هاست که ه -

م رح یقاتل ب هی ،یپولدار عوض هیجز  ستین یچیندارم. اون ه

 !کنه یجسم، روح آدمارو خفه م یکه به جا

 !مهتاب؟ -

 !؟یقدر نگو مهتاب! مهتاب چ نیا -

لرزان اما رسا  یگونه روان شد و با صدائ یرو شیها اشک

 :ادامه داد

فروزنده، تک فرزند منوچهر  نای! مارتنایبگو مارت ه؟یمهتاب ک -

حق  نیدار سلطه گر و زورگو که با هم هیسرما هیفروزنده! 

هاش مادرم رو به کشتن داد. مادرم از دست اون، از  یخور

هاش ام اس گرفت. آخرش هم بعد از ده سال  یبدبخت یغصه 

 چکسیه شجون کندن منو تنها گذاشت و رفت. اون جز خود

 .کرد یم انتیبه مادرم خ فی. اون آدم کثنهیب یرو نم

نشست و  شیکنج لب ها یعصب یزخندپو ش،یاشک ها انیم در

 :ادامه داد

جا نشسته  نیکه ا یو باوقار فیآدم به ظاهر شر نیِهه، هم -

کرد.  انتیبود، در کمال وقاحت به همسرش، به مادر من خ

داره به  یچ یینبود که تو غربت و تنها الشیخ نیاصال هم ع

مادرم که خودش  یماریبه ب ی! آخر سر، وقتادیسر مادر من م

برداره و  رشداد که دست از س تیبرد، رضا یعامل اون بود پ

ب قل هیتنها با  یبکنه. مادرم تک و تنها، تنها رانشیا یروونه 

ها تن یصفت حت یشکسته برگشت به کشورش. اون نامرد ب
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دل  یتا مرهم دردها دیدخترش و به اون زن بدبخت نبخش

اسارت اون  ریمو از زنجرنجورش باشه. اما باالخره من خود

چه طور  یدون ی! ممنجات دادم و برگشتم به آغوش گرم مادر

 کار شد؟ نیبه ا یراض

را پاک کرد و با تنفر  شیاشک ها یعصب یکرد و با لحن یمکث

 :ادامه داد

 یتر از خودش رابطه داشت. مدت فیکث یزن روسپ هیاون به  -

پا  هیسه خودش که وا یبود اونو به خونمون راه داده بود طور

 دمیبودم که د دهیشب تو اتاقم خواب هیصاحب خونه شده بود. 

 .اتاقم یپدرم اومد تو یبرادر لجن و آشغال معشوقه 

سکوت کرد، صورتش قرمز و برافروخته شده بود و  یا لحظه

اش گذاشت و به  نهیمقطع و پر صدا، دست بر س شینفس ها

ه و گرفت یبار با صدائ نیتازه کرد. ا ینفس قیعم یزحمت با آه

را  یکه معلوم بود صحنه ا یگنگ و غبار آلود، به نحو ینگاه

 :مجسم کرده است ادامه داد شیرو شیپ

اومده بود  شیاون که تا وسط اتاقم پ دنیبا د دم،یاز خواب پر -

چرا اومده تو اتاق من. آخه  دمیفهم یو منگ شده بودم. نم جیگ

 نیبودم که از ا یبچه تر اونسالم بود.  زدهیاون موقع فقط س

اومد  یبشه. اما وقت میحال یزیو چندش آور چ فیمسائل کث

روز برام نا آشنا بود به  ونرو که تا ا ییطرف تختخوابم و حرفا

بوده. با  یقصدش از اومدن به اتاقم چ دمیزبون آورد، تازه فهم

ه خون چکسی. اما هدمیکش غیو با تمام قوا ج دمیوحشت از جا پر

بده. پدر با وجدان  یجگر خراش من جواب یها ادید تا به فرنبو

خودش  فیعشق و ک یپ شیهر جائ یو دلسوز من با معشوقه 
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 یمن! تنها دخترشو نم یکه صدا یجهنم دره ا هیبه  د،رفته بو

ا تنه یاشراف یتو اون خونه  فیکث وونهیح هیو منو با  دیشن

اما باالخره  یو با چه قدرت یدونم چه جور یگذاشته بود. نم

 یکه تو یپاره ا مهیتونستم از چنگ اون رذل پست با لباس ن

به باغ  ترساون جوونک جا مونده بود، فرار کنم. از  یدستا

پهناورش  یدرخت ها یبزرگ خونه پناه بردم و خودمو البه ال

 یپنهان کردم و تا صبح همون جا موندم. از وحشت گوشه ا

که از شدت ترس  یو در حالمار چنبره زدم  نیع دیدور از د

 یبودم، دستامو جلو دهیاضطراب و وحشت تا حد مرگ ترس

 گهی. من ددمیدهنم گرفتمو ناخن هامو با اضطراب و وحشت جو

 .ناخون هامو بلند کنم گهید یوقت نتونستم مثل دخترا چیه

 :دیدراز کرد و بغض کرده پرس اوشیرا به طرف س دستش

که هنوزم موقع حرص و ترس و  ییناخن ها نی! ا؟ینیب یم -

 یهمون شب لعنت ادگاری ره،یگ یدندونام جا م یاضطراب ال

هر موقع وحشت  یداریسال که تو خواب و ب یهستن! سال ها

ترس و  نیچسبه به دهنم! هم یم یشم، دستام تند یزده م

 توفرصت  نیدر اول رانیاضطراب باعث شد بعد از اومدن به ا

نام کردم. تو تا حاال طمع تلخ  ثبت یدفاع شخص یکالس ها

 !؟یدیرو چش یترس و اضطراب و سرخوردگ

صورتش گذاشت.  یدستش را عقب برد و رو د،یکش یآه

مانده بود به زحمت  رهیکه تمام مدت در سکوت به او خ اوشیس

ود ب نیآرام شود، ا یبزند بلکه مهتاب کم یدهان باز کرد تا حرف

 :پاسخ داد اطیکه با احت

 ...من -
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نگذاشت ادامه بدهد به سرعت دستش را از صورتش  هتابم

 یکالم او شد و به جا یدست مانع ادامه  یبرداشت، با اشاره 

 :او گفت

خوام تو هم  ی. هنوز حرفم تموم نشده! میچینگو! ه یچینه. ه -

با  زیو خاطره انگ یموندن ادیاون شب به  یاز عاقبت ماجرا

صبح بود که پدرم مست  یها کیکه نزد ادمهی. آره، یخبر باش

 اش حلقه کرده بود، قهیکه دستشو دور کمر رف یدر حال لیو پات

تکون نخوردم و اون  امبرگشت خونه. اما من تا خود صبح از ج

ظهر بود که آقا از  ی! حوالستمیکه من تو اتاقم ن دینفهم یحت

 و ششیلرزان رفتم پ یشدن. منم با دست و پا داریخواب ناز ب

 نیپدر نازن یکردم ول فیو ناالن واسش تعر انیرو گ زیهمه چ

جهت سرو صدا  یماجرا گفت: چرا ب دنیو مهربونم بعد از شن

 از اون گذشته، تو افتاده،ین ی! حاال که اتفاقخترد یانداز یراه م

هر  یطور مسائل ممکنه برا نیو ا یش یبزرگ م یدار گهید

 هیمسئله  نیا نای. مارتادیب شیپ یزن و دختر جوون و خوشگل

پدرم حال تهوع بهم دست  یحرفا دنی! از شنهیو عاد یعیامر طب

. از دیچرخ یدور سرم م ایداد. داغ شده بودم و تموم دن

احساس حقارت  یاستداللش، از حرفاش و از نگاهش به زندگ

به نام  یآدم شهیهم یگرفتم برا میکردم. همون وقت تصم یم

کردم. بعد از اون روز  کارو نیخط بزنم و هم میپدر و از زندگ

 نیدماغ شدم. تا ا یرو گذاشتم و تا تونستم مو یسر ناسازگار

م. مادر شیپ بفرستهبده که منو  تیکه عاقبت مجبور شد رضا

همه  نیو پر عاطفه بعد زا ا رتیدلسوز و با غ یآقا نیحاال، هم

زنه و  یم نهیرو به س تیسال اومده داره سنگ شرافت و انسان

! نه ناستیرادم ی ندهینگران سرنوشت و آ ادعا داره که
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 یعنی ره،یبگ میدم که اون واسه من تصم یمن اجازه نم اوش،یس

 !بکنه یرکا نیحق نداره که چن

را از سر گرفت.  هیو گر دیتمام نشده دوباره بغش ترک حرفش

ذهن  یها انیکه تا آن وقت در سکوت کامل به هذ اوشیس

 اش یشگیاو گوش داده بود، طبق عادت هم یو آشفته  شانیپر

را  شیپنجه ها د،یکش یبه سرش م یدست یکه در مواقع کالفگ

عاقبت  ماماند، ا رهیخ نیبه زم یقیفرو برد و دقا شیدر موها

که آهنگ  یو ژرف به مهتاب انداخت و در حال نیغمگ ینگاه

 :بخش بود او را صدا کرد و گفت یآرام و تسل تینها یکالمش ب

که  ستین ییماجرا لیمهتاب! من واقعا متاسفم، اما تاسفم به دل -

ه تو ک هی یبلکه به خاطر قضاوت نادرست یکرد فیتو برام تعر

 کردم که تو با یفکر م شهیمدت نسبت به تو داشتم. من هم نیا

 یگر چه طور تونست ثاریو ا فیقلب رئوف و روح لط نیا

 مهر و یقدر ب نیا ،پدرت یعنینسبت به تنها فرد خونواده ت 

ر فک نیاگه بهت بگم که ا یکن ی! باور نمیقدر نشناس باش

 نینسبت به تو بدب یجورائ هیتو سر من افتاده بود که  یطور

تونه  یتو نم یبا سبک فکر یکردم آدم یشده بودم. فکر م

 دیدرک کنه. از د یو خانوادگ یخون یو رابطه  یمسائل عاطف

که فقط حاضر بود واسه  یبود بداوطل یناج هیمن، تو تنها 

ه. کن یو از خودگذشتگ ثارینام و نشون، ا یب یها و آدما بهیغر

 دیرو از تو پنهان کردم، البته شا یراز هیمدت  نیا نیواسه هم

 ینیمسئله داره رو قلب من سنگ نیا یتو مهم نباشه ول یواسه 

ا ب تونم یاومدم و م رونیکنه و حاال خوشحالم که از اشتباه ب یم

 یو دور یعاطفگ یب نیا لیکه دل دمیتو درد و دل کنم جون فهم

 !ه؟یجستن از پدرت چ
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 :دیاز او پرس رانیمتعجب و ح مهتاب

 ؟یراز؟! چه راز -

 :پاسخ داد نیو شرمگ ریسر به ز اوشیس

مادرمو از دست دادم تا  یلعنت یکه تو اون فاجعه  یاز روز -

 تموم ینزدم. حت یرفکه تونستم راجع به مادرم با تو ح ییجا

. فکر ینزن یمورد با من حرف نیرو کردم که تو هم در ا میسع

 یپدر فرزند یرابطه  نیکردم روابط مادر و فرزند هم ع یم

به  یارزش که عالقه ا یو ب تیاهم یب یقصه  هیخودت واسه 

که  یزیخواستم از چ ی. منم نمیو لمس کردن اون ندار دنیشن

 از ایو با ارزش بود با تو حرف بزنم  یاون قدر برام خواستن

 زیموجود عز نیو احساسم در مورد از دست دادن ا یخود خور

دونم منو به  ینگام نکن. م یطور نی. مهتاب! ایبا خبر بش

باو کن دست  یول یکن یم ضاوتخاطر قضاوت عجوال نه ام ق

برخوردت با  یخودم نبود. رفتار تو در مقابل پدرت و نحوه 

 یپ قتیحق نیفکر وادار کرد. امشب تازه به ا نیه ااون منو ب

از تو  یکردم. من حت یبردم که چقدر در مورد تو اشتباه م

گذشته ، هر پنج شنبه  یپنهان کرده بودم که تمام هفته ها

گشتم و چه  یرسوندم و برم یکرمان م بهخودم و  یچطور

رم رفت و آمد من به سر مزار ماد نیکردم که تو از ا یم یتالش

 یکردم که تو برا یحس م ییجورا هی! راستش یخبر بمون یب

 نیها، حاضر به ا بهیو البته غر گرانید دیو تمج نیکسب تحس

 زهیانگ هیحکم  دیو تمج نیتحس نیو ا یهست ثاریهمه گذشت و ا

 یبیو غر بیرو واست داره تا دست به هر کار عج یقو ی

افکار، پوچ و احمقانه بوده.  نیا یفهمم که همه  ی! حاال میبزن

 که کامال یداشت یلیاز پدرت دال یتنفر و دور یچون تو واسه 
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د تو بو یهم جا یا گهیاگر کس د دیو منصفانه ست و شا یمنطق

کنم من  یم واهش. فقط خیحس و حالو داشت که تو دار نیهم

 !افکار احمقانه از ته دل ببخش نیو به خاطر ا

به او  یمبهوت شده بود، لحظات اوشیس یکه از حرف ها مهتاب

 یبود. بعد دست نیاندازه دردناک و غمگ یماند. نگاهش ب رهیخ

را از  یخواهد فکر یکه انگار م یطور دیبه صورتش کش

 :لب نجوا کرد ریو ز زدیسرش دور بر

 ایتو  یرو برا یاستنباط نیحق با تو باشه و رفتار من چن دیشا -

هم با  گهیمطلب د هیدارم از  اما دوست ارهیبوجود ب یهر کس

 یطور نیهرگز در مورد من ا گهیخوام د ینم ،یخبر بش

 .یکه تا حاال کرد یقضاوت کن

 :تازه کرد و ادامه داد ینفس

ه نهال نورس بود ک هیبرگشت  رانیبه ا نایمارت یوقت یدون یم -

داده  ادشیکه باباهه  یزائیدونست جز چ ینم یچیه یاز زندگ

و سر و لباس  وریبود. پول، ثروت، مقام، تجمالت، زر و ز

 رانیآدما بود. اما پاش که به ا یواسش تنها مالک ارزشمند

 یمثل آوار رو شگذشته  یو رو شد و همه  ریز اشیدن د،یرس

 نیبم، با ا یسرش خراب شد. درست به شدت همون زلزله 

 چیبود نه ه نایتاون آوار دفن شد مار ریکه ز یفرق که تنها کس

 ریتا با کمک مادرش اونو از ز دی. سال ها طول کشگهیکس د

 ینمونده بود و جا یاثر نایاز مارت گهیاما د رونیب دنیآوار کش

 هیمادر من  اوش،یگذاشت. آره س اون یاون مهتاب پا به زندگ

 یفرشته که در خدمت مردم بود. اون تموم زندگ هیفرشته بود، 

هر  اریاونو در اخت یشو تو مشتش گرفته بود و به راحت
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که شامل ملک و  شیذاشت. تموم ثروت پدر یم یازمندین

اون ثروت،  یراه خرج شد و از همه  نیبود، تو ا یادیامالک ز

سرمشق  هیمونده. کم کم مادرم  یباق ینیب یمخونه که  نیهم

 یو تومشق تازه ر نیبرام شد. من هر روز و هر روز ا دیجد

 مادیوقت از  چیه گهیکردم تا د یم رنیمون تم کیکوچ یخونه 

قبل از  یاز لحظه  شتریبود که هر لحظه ب یطور نینره. ا

گرفت.  یپدرم و امثال اون عقم م یایپر از رنگ و ر یزندگ

از اون  ریپ یزرنگ بودم که نذارم فروزنده  ینه، اون قدر یول

 یببره! بعد از فوت مادرم برگشتم کانادا و مدت ییماجرا بو

اون واسه  یهمونجا موندم و دلشو بدست آوردم. من به پوال

خودش نگه داره.  شیخواست منو پ یداشتم. اون م اجیمردم احت

تا زن جور  هزارکه ازش جدا بودم  یظاهرا تو اون چند سال

مثل  اومده بودن و رفته بودن اما هنوز هم شیواجور تو زندگ

که از ته دل دوستش  یکینبود.  شیتو زندگ یآدم واقع هیسابق 

کدوم از اون  چیداشته باشه و خوب و بدش واسش مهم نباشه. ه

خواستن بلکه فقط به فکر منابع  یزنا پدرمو واسه خودش نم

اومد.  یبه حساب م یاونا بانک خوب یخودشون بودن. پدرم برا

 یافتاد که هنوز دختر ادشیبا حضور دوباره من در کنارش، 

 دایرو تو وجود اون پ یواقع یتونه عشق و عالقه  یداره که م

 یلیخ گهیکه د دیفهم یوقت نویچون ا فیح یلیخ ف،یح یکنه ول

به اون نداشتم و  یاحساس چیجز تنفر ه گهیشده بود! من د رید

 تیبرده بود. ناچار رضا یپ هیقض نیبه ا یهم تا حدود شخود

بعد از اون هم کرور کرور  ران،یداد که من دوباره برگردم ا

 یدالر برام فرستاد بلکه نظرمو نسبت به خودش عوض کنه ول

ه با که بش ستندین ییزایدونست که عشق، عالقه و اعتماد چ ینم

خورد  یم ییها وناون فقط به درد هم ی. پوالدیپول اونارو خر
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 هیودند نه به درد که تو مدت عمرش دورو برش رو گرفته ب

مادر شده بود و تا اون سن در حسرت  یکه تازه ب میتیدختر 

 !سوخته بود یپدر واقع هیداشتن 

ه ک یداد و در حال یکرد و سرش را با تاسف تکان یمکث مهتاب

 :محزون تر بود ادامه داد شهیعمق نگاهش از هم

خبر نداره که  یکنه ول یمن پدر یجا واسه  نیاون اومده ا -

من به اون اجازه  اوش،یشده! س رید یلیکردنش، خ یپدر یراب

 !دم، هرگز یدخالت نم ی

 :دیپرس یا انهیو دلجو میبا لحن مال اوشیس

توان مبارزه  یکن یفکر م ،یکار کن یچ یخوا یخب، پس م -

 ؟یجلوش مقاومت کن یتون یم ؟یبا اونو دار

هوم نامف یلب با کلمات ریشد و ز رهیخ نیغرق فکر به زم مهتاب

 :زمزمه کرد

زنه که نتونه  یم یدونم، شک دارم! اون کمتر حرف ینم -

 .اجراش کنه

 ه؟یمنظورت چ -

خودش  یخواهد برا یکه انگار م یتر از قبل طور یجد مهتاب

 :بدهد جواب داد حیهم توض

کنه برگردم کانادا و  یبار حرفاش نرم، منو مبجور م ریاگه ز -

نداره! پدرم اون قدر  ییاون معنامقاومت من در مقابل خواست 

اگه لزم  یبکنه حت یپول و قدرت دار که بتونه باهاش هر کار

 ینبود، حرف نایحال اگه، به خاطر رادم نی! با ایباشه آدم دزد
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 یگوشش م ری. اون جا زمشد یم یباهاش راه ینداشتم، مدت

شدم تا خودش از دستم به  یدماغش م ینفس مو هیو  دمیخواب

. اما حاال با وجود رانیبده که برگردم ا تیو رضا ادیتنگ ب

 کار کنم؟ یدونم چ ی... نمنایرادم

 دیاو فهم یجد ی افهیاو را برانداز کرد و از ق یلحظه ا اوشیس

بلند شد و  شیاراده از جا یاو را باور کند. ب یحرف ها دیکه با

 شیو با نوک کفش ها ستادیا یم یسالت قدم زد. گاه یتو یکم

قه ت ایگرداند  یفرش را بر م یرفت، لبه  یکلنجار م با فرش

گرفت.  یزدن را از سر م دمو باز ق دیکوب یمبل م یبه پا یا

 :اعالم کرد تیمبل قرار گرفت و با قاطع یعاقبت دوباره رو

 !میکه با هم ازدواج کن نیجز ا میندار یخب، پس چاره ا -

 :دیزد و به طعنه پرس یپوزخند مهتاب

 !بود؟ یخواستگار هی نیمثال ا -

 :جواب داد یکرد و با آرامش خاص یتبسم اوشیس

بود  یمغز کالم همون یحساب کن ول یهر جور دوست دار -

 .یکه خودت اشاره کرد

او  به میو همان طور که صاف و مستق دیکش قیعم ینفس مهتاب

 :دیپرس تیشده بود با جد رهیخ

 دست به سر کردن پدرم؟ ی! واسه گهید تهیازدواج فورمال هی -

 :درنگ پاسخ داد یبدون لحظه ا اوشیس

 .ازدواج کامال معمول و مرسوم، مثل همه کینه!  -
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 :دیشد و پرس زیخ میمبل ن یرو بایتقر مهتاب

 !تسین یواسه شوخ یاصال وقت خوب اوش؟یگرفته س تیشوخ -

خوان  یکه م هیشب ییمن به آدما ی افهیمضحکه، ق یلیخ -

بهتره بگم رغبت  دیهستم و شا یکنن؟! اتفاقا کامال جد یشوخ

 .کار دارم نیهم به ا یادیز

 :گرد شده بود با تمسخر گفت شیکه از تعجب چشم ها مهتاب

شم که بدونم منظورت  ی. ممنون مادیرغبت؟! اصال بهت نم -

 بود؟ یحرف چ نیاز ا

انداخت و با  گرشید یپا یرا رو شیخونسرد و آرام پا اوشیس

 :داد حیرامش توضآ

واد. خ ینم ریو تفس حیتوض گهید نیاحمقانه نپرس! ا یسواال -

 کنن و یمملکت هزاران نفر مثل ما با هم ازدواج م نیتو ا ن،یبب

ن دون ینم شترشونیکه ب یسقف مشترک در حال هی ریز رنیم

انتخاب کردن. خب، ما  یشخص خاص رو واسه زندگ نیچرا ا

 یخوب م وتامونچون هر د میالاقل چند پله از اونا جلو هست

ه تن ب میدار ،یبهتر بگم واسه خاطر ک ای یواسه خاطر چ میدون

 ...و مید یوصلت م نیا

بود،  دایخشم در آن هو یلرزان که رگه ها یبا صدا مهتاب

 :دیحرف او پر انیم

حاال  ؟یباف یبه هم م هیمهمالت چ نی! ااوشیس گهیبس کن د -

رو درست و  یزیچ هیصبر کن تا  دهیجا رس نیکه کار به ا

دغدغه از همه  یو ب یکنم. من تا امروز به راحت تیحال یحساب

واسه از دست  یکه لحظه ا نیگذشتم بدون ا میزندگ یتو زیچ
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 ایاقض ی هیداستانش با بق یکی نیا یآه بکشم ول زایدادن اون چ

ه مزخرفاتو ب نیهستم که ا یمن ک یکنه. تو فکر کرد یفرق م

ربط نداره، ازدواج دو  اتیبه پول و ماد هیقض نیا ؟یباف یهم م

با روح اونا سرو کار داره، با احساس و  گه،ینفر با همد

که به  تیقابل یب نیمشت دالر و پول و زم هیعواطفشون، نه 

 !میخرجش کن یراحت

دار شده بود  حهیمهتاب غرورش جر یکه از حرف ها اوشیس

 :دیپرس یبا خشم فروخورده ا

که تو از من بدت  نهیحرفات بو داره، منظورت ا نیا نم،یبب -

 اد؟یم

 گفتم؟ یطور نی! من اهیچه حرف نیخدا! ا یا -

 یچه لطمه ا یمثال با من ازدواج کن نمیخوام بب یم ؟یپس چ -

 !شه یسر کار خانم وارد م فیبه روح لط

 :جواب داد یبا خونسرد ابمهت

به روح و  یازدواج، اصوال ربط نی! در واقع ایچیه -

 .ما نداره یاحساسات شخص

 ه؟یفهمم حرف حساب تو چ یشد جواب؟ من که نم نیا -

گم!  یم یمن چ یفهم ی! چرا نمینبود ی! تو آدم کودناوشیس -

شق ع ستیمطرح نبوده و ن نمونیکه ب یزیمن و تو تنها چ نیبب

 هدف هی رو،یما دوتا فقط پ ؟یفهم یو احساس و درک متقابله. م

ر دخت هینفر سوم،  هی. به خاطر میداد طیشرا نیمشخص تن به ا

ک که مال ینیب ینا. پس میکس و تنها به نام رادم یب یکوچولو

کشش مقابل نبوده! پس  ایعالقه  ای قهیما واسه انتخاب همسر، سل
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 کار ادامه نیبه ا یکه با خوش باور نهیا ایکار دن نیابلهانه تر

 .میریبگ یو مسئله رو جد میبد

 :با لجاجت جواب داد اوشیس

نباش دختر! خب حاال ما  کیقدر رمانت نی! ایزن یحرفا م -

 میکن یداره؟ اول ازدواج م یرادیچه ا م،یکن یبرعکس شروع م

 هان؟ ،یدی. خدارو چه دمیش یم گهیبعد عاشق همد

به عالمت تاسف  یشد و سر رهیبه او خ یمهتاب با ناباور 

 :او تکان داد و با تمسخر جواب داد یبرا

از عشق و  یجور هی! اوشیشدم س دیازت ناام یبه کل -

 یدیتول یپروژه  هی یخوا یانگار م یزن یاحساسات حرف م

و  یایکار بر م نیا یبه نظرم از عهده  یول یکن یزیبرنامه ر

 ی. تازه، میمخترع جوون قالب کن هی یتو جاخود یتون یم

 قنه، عش ای یکیعشق مکان یاسم اختراعت رو هم بذار یتون

 !ه؟یعشق، نظرت چ تیریمد ای! زهیمکان

بزند با  یحرف اوشیتکان داد و قبل از آن که س یسر دوباره

 :و محکم ادامه داد یلحن جد

خواد دنبال جواب دندون شکن واسه من  یصبر کن! نم -

 نیغلط بکنم چن ،یکیمن  یول یگ ی! باشه، تو درست میبگرد

 چیمادرم ه ،یدون یرو به جون بخرم. م یپر خطر سکیر

آخر به اون وفادار موند  یوقت عاشق پدرم نبود اما تا لحظه 

 ینفر م هیپدرم نه تنها عاشق نبود بلکه هر روز رو با  یول

 یهمسر ب ونیم نینداشت که ا تیاصال براش اهمگذروند و 

 .کشه یم یچاره اش چ
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 :تازه کرد و ادامه داد ینفس

مادرمو تکرار کنم. چون نه  یخواد تجربه  یمن اصال دلم نم -

ختر از د یریآمارگ لیوجه تما چیبلکه به ه ستمیتنها عاشق تو ن

جور و واجور و خوش آب و رنگ تورو ندارم! حاال  یخاله ها

خاص  تیاونم فقط به خاطر وضع شنهاد،یپ هیمونه  یفقط م

 و میکن ی. ما با هم ازدواج مزهیعز یلیخ یلیکه برام خ نایرادم

تا پدرم دست از  یکن یمو واگذار م یتو به من تموم حقوق قانون

دا سرو ص ید، بافتا ابیکه آبا از آس یسرمون برداره. بعد وقت

مشترک  یزندگ هیبه ظاهر  یطور نی. امیش یاز هم جدا م

. میکن یم یاما به واقع هرکدوممون واسه خودمون زندگ میدار

منم  یبا خاله زاده هات خوش باش یتون یتو م بیترت نیبه ا

مونم. نظرت  یپوش با اسب بالدارش م دیسف یمنتظر شاهزاده 

 !ه؟یچ

 :دیاز حرص به خنده افتاد و به طعنه پرس اوشیس

 !؟یسادگ نیبه هم -

 :گفت یباال انداخت و با خونسرد یشانه ا مهتاب

 نیا میاز هم ندار یطلب ای یبده یطور نیساده تر! ا نمیاز ا -

 !منه دییتنها راه مورد تا

و پا  یکامال جد شنهادشیبود او در پ دهیکه فهم اوشیس

 یکه نگاه یبرداشت و در حال دنیبرجاست، دست از خند

 :دیلب پرس ریانداخت ز یبه او م قیموشکاف و دق

 ه؟یچ تیمنظورت از حقوق قانون -
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که االن خاطرم  یا گهید زیحق طالق، کار، مسکن و هر چ -

 !ستین

 :زد یپوزخند اوشیس

هر جا دوست  ،یراحت خونتو انتخاب کن الیکه خودت با خ -

 آخر، آره؟ یو ال یریطالقتو بگ ،یکار کن یدار

 !یکه تو هم از همشون برخوردار هیهمون حقوق نیا قا،یدق -

 !سر خرمن یکاره ام، لولو یجا چ نیاون وقت من ا -

ا ت یمدت یمن، البته برا یو ظاهر یو همسر قانون نایپدر رادم -

 ؟یموافق یگ یم یچ فته،یسرو صدها ب

 !نه -

 آخه چرا؟ -

تو برم. تو فکرت خرابه،  یگوئزور نیبار ا ریتونم ز یمن نم -

 هیها هم  هیقض نیمزخرف در مورد دختر خاله و ا یحرفا نیا

مرد مجرد  هیخوام بدونم تو از  یاساسه. م یب فیاراج یسر

 یزهد و تقوا نداشتم ول یوقت ادعا چیمن ه ؟یدار یچه انتظار

 !بکنم یارائک نیکه چن ستمیاون قدرم پست و نامرد ن

 ه؟یحرفت چ نیو ضامن ا -

 :بار به طعنه ادامه داد نیکرد و ا یمکث

 یهمه  دیشرافت؟ شا یمردونگ ای نا؟یقانون؟! حضور رادم -

رو  انتیخ یترمز ها جلو نیوجود تموم ا اوشیبا هم! س نایا

 به همسرش یتا کس ستین یکاف نایکدوم از ا چیو ه رهیگ ینم
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اگه پدر من عاشق مادرم بود، از ته دل اونو  یوفادار بمونه. ول

 گهیو احساس همد دندیفهم یرو م گهیهمد یخواست و حرفا یم

 یدون ی. مدیکش ینم نجایکردند، کارشون به ا یرو درک م

انتخاب  هیبود؟  یچ دیاون هارو از هم پاش یکه زندگ یزیچ

اشتباه. اون دوتا واسه هم ساخته نشده بودند. به هر حال من 

مسئله از جانب من، فقط  نیا رشیطمئنم که اصرار تو واسه پذم

در نظر من  نیو ا ناستیرادم شیاو فقط به جهت آرامش و آس

. . حاال خوب فکراتو بکنستین یکاف یو احترامه ول ریقابل تقد

م خود یبرا یفکر هیبذار خودم  ایمن موافقت کن  طیبا شرا ای

 .بکنم

 یگرفته  ین کرد که صدابلند شد و عزم رفت شیاز جا تند

 :دیرا شن اوشیس

 !مهتاب! پدرت فقط پنج روز به ما مهلت داده -

 .ریبگ میفرصت تصم نیتو هم ه،یخب، کاف -

خارج شد و  ییراینماند، از پذ اوشیهم منتظر جواب س بعد

ه حال ب یشده بود، کالفه و عصب ریغافلگ یرا که حساب اوشیس

 .خودش رها کرد

از خانه خارج شد.  گرانیشدن د داریروز بعد، قبل از ب اوشیس

با  ردیبگ یمیکه تصم نیخواست قبل از ا یوجه نم چیبه ه

فکر افتاده بود که با  نیمهتاب مواجه شود. از شب گذشته به ا

به ظاهر  یمورد مشورت کند. او آدم نیاش در ا یمیدوست قد

 جیگ چنان اوشی. سودب قینکته سنج و دق اریشوخ اما به واقع بس

قادر نبود حواسش را جمع کند و به  ییو سردرگم بود که به تنها
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که او  دیآ یکار از دست محسن بر م نیدانست که ا یفراست م

 !کند ییراهنما یرا الاقل کم

دوست  یخانه  یصبح جلو ی قهیدق یراس ساعت هفت و س 

با او همان جا منتظر  یاش توقف کرد. بعد از تماس تلفن یمیقد

بعد محسن از خانه خارج شد و در  قهی. کمتر از ده دقستادیا

در آن وقت صبح او را  اوشیبود حضور س دایکه پ یحال

 یشوخمتعجب کرده، سر حال و با نشاط با او دست داد و به 

 :دیپرس

رو  تیمیقد قیرف نیروز هم ا هی یگرفت میباالخره تصم -

 !؟یمهمون کله پاچه کن

شان سرگرم شدند. هر  یشگیهم یبعد آن به سرو کله زدن ها و

 یاستثنائ تیدر آن وضع دارشانیوانمود کردند که د یدو طور

صرف کله  انیروند تا پا نیباشد. ا یم یو عاد یعیکامال طب

سفارش داده بود، ادامه  اوشیکه س یداغ و تازه ا یپاچه 

و با  شتآخر را در دهان گذا یداشت. عاقبت محسن لقمه 

 :گفت طنتیش

 هگیپرداخت دست مزدمو که گرفتم، حاال د شیپ ق،یخب رف -

کنم. چون  یم یخدمات مشاوره ا اعالم آمادگ یواسه ارائه 

کار  نمیتونم از مغز نازن یم یشده و مدت ریس یشکمم حساب

 .بکشم

شده بد، محکم و  یکامال جد شیکه لحن و صدا یدر حال بعد

 :دیمطمئن پرس

 !اوش؟یس هیموضوع چ -
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رفت سر اصل مطلب و مو  میچک و چانه مستق یهم ب اوشیس

کرد و فقط  فیاو تعر یرا از ابتدا تا انتها برا ایبه مو قضا

داستانش حذف کرد.  انیرا از م نایرادم تیهو ضیتعو یماجرا

 :دیو سردرگم پرس جیگ یبا حالت شیحرف ها انیدر پا

د ق ییکار کنم، عقلم به جا یچ دیمحسن واقعا در موندم که با -

 !یکن مییراهنما یتو بتون دیده، گفتم شا ینم

 :دیپرس یمعطل یب محسن

 ؟یدوستش دار -

 ه؟یمنظورت چ -

 ؟یگم دختره رو دوست دار یبابا، م -

! معلومه که دوستش دارم. اصال تموم اون یزن یحرفا م -

فوق  دختر برام ارزش نیاومده. ا شیماجرا ها به خاطر اون پ

 تیبچه، که تحت حما هیباالتر از  یارزش یعنیداره.  یالعاده ا

 !گرفتمش

 :حوصله گفت یب محسن

 یکه تو واسم از شاهنامه قصه م دمیازت پرس یآقا! من چ یا -

 !دمیداداش، من راجع به مادر بچه پرس ؟یگ

 !مادر بچه؟ -

که االن  ینیا ؟یمگه تو امروز مغز خر خورد نمی!! بباوشیس -

 یگم، خنگ شد یگوسفند بودا! من دارم مهتاب رو م میخورد

 !چرا؟
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 :و کالفه گفت دیبه سرش کش یدست شهیطبق معمول هم اوشیس

چون  یول هیمنظورت چ دمیمغز خر نخوردم! از اول فهم -

 جهیکنم و به نت یدونستم معطل کردم بلکه فرصت یجوابشو نم

 !برسم یا

خرفت رو در  یآدما یچرا ادا گهیبگو د نویخب از اول هم -

نشده اون  تیحال یزیبعدشم تو که ظرف دو سه ماه چ ؟یاریم

! خب، هیبه چ یچ یبفهم قهیظرف دو سه دق یخوا یوقت م

 شد؟ رتیدستگ یزیباالخره چ نمی. حاال بگو ببمیبگذر

 !نه -

 چرا نه؟ -

 !ترسم یچون م -

 هیزحمت  ی. بارمیمن که از حرفات سر در نم ؟یترس یم -

 !تورو واسم ترجمه کنه یاستخدام کن حرفا لماجید

 یم یعنیترسم  ی. ممیندار لماجیبه د اجیمحسن جان، احت -

 !نیترسم، هم

 یترس یکه تو م دمیخب پس مشکل حل شد، االن کامال فهم -

 ،یترس یکه تو ازش م یزیچ نیاومده. ا شیبرام پ یسوال هیاما 

 !هست حاال؟ یچ

 !آدم هی -

 !یترس یاز پدر مهتاب، فروزنده م دم،یان فهمآه -

 .ترسم یاز خود مهتاب م ه؟ینه نه اشتباه نکن، پدر مهتاب ک -
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 :رفت و با شماتت گفت اوشیبه س یچشم غره ا محسن

و  یهست، نه قاض یجا نه دادگاه نیمرد مومن، ا نیبب -

راه حل مناسب  هیبه  یخوا ی! پس اگه میبازپرس و مستنطق

 ارمیمثل آدم حرف دلت رو بزن، تا منم سر در ب ،یبرس

 !ه؟یمنظورت چ

 رهیو سردرگم به او خ جیگ یوبا نگاه دیکش یقینفس عم اوشیس

 :شد و گفت

و  بیعج ییجورا هیترسم، چون  یگفتم که، از مهتاب م -

کامال  یها یژگیبا و ارهیزن کامل و تمام ع هی. اون بهیغر

مال کا اتیمرد کامل با خصوص هیگفتم  یبهتر بود م ایمردونه 

 یمورد عالقه  یکه از روش ها ستین یزنانه! اون دختر

 !یکن دایتو دلش راه پ یبتون گهید یدخترا

 :زد و با آرامش خاص خودش گفت یلبخند محسن

 از شی! به نظر من تو بیکن یفکر م یطور نیهم تو ا دیشا -

که چرا مهتاب  نهی. منظورم ایشد تیداستان جنس نیحد غرق ا

 یها یژگیانسان با تمام و هی ؟یکن یآدم نگاه نم هیرو به چشم 

. با نیهست گهید ی! شما دوتا هم مثل آدماهیبق یانسان

و دوست  سبشر دوپا داره. عشق و احسا هیکه  یاتیخصوص

 همه یعیطب یخواسته  هی نیتکامل انسانه! ا یداشتن هم الزمه 

 ری. غمیعواطف، به تکامل و آرامش برس قیماست تا از طر ی

 !نه؟یاز ا

 ...آخه ینه، ول -
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که خودم  یتو جواب سوال یمن جا ا،یس نیآخه نداره، بب گهید -

گم که تو اونو  یکامل بهت م نانیدم و با اطم یرو م دمیپرس

 تو رشد یاحساس تو نیذاره ا یکه نم ی. تنها مشکلیدوست دار

 ین تو دلته که خب، البته تا حدودکه از او هی یکنه، ترس مبهم

 !یهم حق دار

 :دیمشکوک و دو دل پرس یکرد و با حالت یاخم اوشیس

 ؟یقدر مطمئن نیاز کجا ا -

 ؟یکه مهتاب رو دوست دار نیا ؟یکه چ -

 !آره همون -

کنند که طرفشون  یفکر م ایدن یکه تموم عاشقا ییاز اون جا -

مدت  نیا یان که تو گهیمتفاوته و د ایدن گهید یآدما یبا همه 

! هر چند خودت یدست از پا خطا نکرد ،یکه با مهتاب بود

 و خاص یاستثنائ تیبه خاطر موقع هیقض نیا یکن یفکر م

ناست! اما من یحضور رادم یبه واسطه  یحت ایتونه و  یزندگ

پر شر  جوون هیتا  ستین یدوتا مسئله کاف نیمطمئنم که ا بایتقر

 نیکه صبح به ا نیش بشونه و سوم او شور مثل تورو سر جا

 یمثل من که م یسراغ آدم هفت خط یاومد یراه گرفت یزود

جا تا  نیا یاز خودت روت شناخت دارمو تو اومد شتریب یدون

که  ینیب یکنم و م دییبزنم و تا نیمن احساست رو به مهتاب تخم

 !کنم یکارو م نیدارم هم

 یقتو و ندیبب اوشیس یکالمش را در چهره  ریکرد تا تاث یمکث

 :است ادامه داد دهیرا فهم شیمطمئن شد او حرف ها
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 نمیخب، ا ؟یهم بترس یکه چرا بهت حق دادم که کم نیاما ا -

تو با  یقبل یداره. منظورم ماجرا یواسه خودش مقوله ا

 !الستیسه

و آرام به فکر فرو رفت که محسن امان نداد  ریسر به ز اوشیس

 :و ادامه داد

 یکم یکنه، منته یمسئله صدق م نیمهتاب هم ا در مورد -

. درواقع دهیپدر و مادرش چشمش ترس یمتفاوت. اون از زندگ

 ادیاونو  ییجورا هیمردها،  یاعتماده و همه  یمردا ب یبه همه 

به خودش  یراحت نیهرگز به ا نی. واسه همندازنیپدرش م

تر از  صفت یده چون مرد هارو ب یعاشق شدن نم یاجازه 

 !دونه که بشه راحت به اونا دل بست یاون م

 :دیمضطرب پرس اوشیس

 ه؟یچ شنهادتیپ لیتفاص نیحاال با ا -

 نیبار ا ریز نایحق با مهتابه! اون اگه واسه خاطر رادم -

دل  فیرو باخته! پس بهتره تو اول تکل یبره همه چ یزندگ

 .یخودت رو مشخص کن

 :دیطاقت و کالفه پرس یب اوشیس

 !؟یچه جور یباشه، ول -

ازم به ب نیوجود نداره بعد بب یینایلحظه فکر کن رادم هی ا،یس -

اون زن  یدار لیباز هم تما یعنینه؟  ای یدار اجیمهتاب احت

 !باشه؟ تیزندگ

 فکر نکرده بودم؟ هیقض نیتا حاال به ا یعنیدونم،  یمن، ... نم -
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 .ریبگ جهیخب، پس فکر کن بعدا نت -

 یتونم به زندگ یوجه نم چیممکنه! من به ه ریغ نیا یول -

 یدونم قبال چه طور یفکر کنم، باور کن اصال نم نایبدون رادم

 !کردم یم یزندگ یدیو به چه ام

 زیکرد و بعد همان طور که از پشت م یبه او مکث رهیخ محسن

 :شد با تاسف گفت یبلند م

بدون حضور  یزندگ هیکه به  نیجز ا یندار یپس چاره ا -

 .برات راحت تر باشه نیا دی. شایهتاب فکر کنم

 !چرند نگو! بدون مهتاب که حرفشم نزن -

 یمحل ن یزیبا نگفتن من چ یگم ول یچرند نم گهیباشه. من د -

 تو برداست یو از حرفا نمیب یکه من دارم م بیترت نیشه. به ا

 تیو در نها رهینم یشیازدواج فرما نیبار ا ریکنم، مهتاب ز یم

 !یخود دان گهی! دیاونو از دست بد یتو مجبور

هتل....شد.  یوارد الب اوشیصبح بود که س 00ساعت  یحوال

 بعد در یقیهتل رفت و دقا یرائیبه سمت قسمت پذ میمستق

او نشسته  یفروزنده درست روبه رو یمجلل و اشراف تیسوئ

 .بود

. سکوت کرد اوشیس ه،یو تعارفات اول یاحوالپرس یاز کم بعد

 با قهینظر گرفت و پس از چند دق ریفروزنده با دقت او را ز

 :دیپرس یخاص نانیو اطم یرکیز

شده که تنها  یخوب،... مرد جوان من منتظرم... بگو بدونم چ -

من  دنیبه د مونینازناز یو دختر کوچولو نایو بدون مارت

 !هوم؟ ،یاومد
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شد و بعد به رعت  رهیبه صورت او خ یلحظات یبرا اوشیس

 :پاسخ داد یگرفته ا یدوخت و با صدا زینگاهش را به م

گرفتم مثل دوتا مرد با هم  میجناب فروزنده، تصم قتشیحق -

فتم گر میفکر کردم و باالخره تصم یلی. من... من خمیحرف بزن

دروغ  ی هیپا یرو میخوام زندگ یبا شما روراست باشم چون نم

 مویآرامش زندگ یبتونه کم دیکه شا هیتنها راه نیبشه. ا ختهیر

شما  یکه به شدت به کمک و همراه نیا گهیبهم برگردونه و د

حرفام چور  دنیدونم برخورد شما بعد از شن یدارم نم اجیاحت

رو بکنم چون واقعا موندم که  سکیر نیخوام ا یم یباشه ول

 .و راه غلط کدومه هیراه درست چ

 :ادامه داد یتازه کرد و به سخت ینفس

 قتیحق یهمه  میشما بازگو کرد یبرا شبیکه د ییزایچ -

ا ب یاز کم شیب ی...نه، بهتره بگم کمیکم یعنیماجرا نبود، 

 !فاصله داشت قتیحق

نگاهش را به چشمان فروزنده  یتمام نشده به کند حرفش

 .دوخت

نگاهش را به چشمان فروزنده  یتمام نشده به کند حرفش

او  یلب ها یمحو رو یکه تبسم دید دوخت. اما با تعجب

ه بود ک رانیلبخند فروزنده ح یکند. هنوز در معن یم یخودنمائ

 :دیاو را شن یمحکم و جد یصدا

اجرا م قتیحق نمیخب، بگو بب ،یدونست نیخوشحالم که منو ام -

 !ه؟یچ
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که  یبار با صدائ نیمجددا نگاهش را از او گرفت و ا اوشیس

 :مرتعش بود من من کنان پاسخ داد یکم

به شما بگم در مورد... در مورد...  دیکه با یزیچ -

 ...ی... اِ چه طور بگم رادد،یدون ی... مناستیرادم

 انیبه جلو خم شد و سرش را م یادامه دهد. با خستگ نتوانست

 .گرفت شیدست ها

د بو انینما شیکه همان لبخند محو کنج لب ها یدر حال فروزنده

 :خود گفت یشگیا صالبت همب

 !تو ادامشو بگم مرد جوان؟ یچطوره که من جا -

شم او چ ریبماند به صورت متح اوشیآنکه منتظر پاسخ س یب و

 :دوخت و گفت

دوست  یکه اون کوچولو یبد حیبرام توض یخوا ینکنه م -

ه ک یو اون درواقع همون کودک ستیمن ن یقیحق ینوه  ،یداشتن

 !هان؟ د،یاز کرمان آورد شما دوتا با خودتون

 یدهانش باز مانده بود با لکنت و کلمات رتیکه از ح اوشیس

 :کش دار پاسخ داد

 ...... چطور بگمی... ک،یعنیشما،  یدُ... درسته،... ول -

اش رو هم خودم بگم. تو فقط  هیآروم باش جوون! بذار بق -

 نیبهتر نیمن گوش بده. ا یساکت باش و با آرامش به حرفها

 !یبکن یتون یکه م هیکار

اد و تکان د یشده بود با تعلل سر ریکه به شدت غافلگ اوشیس

معذب و کالفه به او چشم دوخت. فروزنده نگاهش را از او 
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قرار داشت به  شیکه روبه رو یپنجره ا انیگرفت و از م

مقدمه  یو ب دیکش یشد. آه رهیشهر خ یآسمان دوده گرفته 

 :گفت

رو دنبال  نایمارت یکردم از دور زندگ سال هاست که عادت -

ا ب کدندهیلجباز و  یدونم که اون دختره  یم یکنم. من به خوب

 یکار نیریش یکنه و از همه  یم یزندگ یچه وضع مزخرف

تو  یدونم که با چه وضع رقت بار یم یهاش مطلع هستم. حت

و اون  هزلزل یموندگار شده. از ماجرا یمیقد یاون خونه 

بانمک و ملوس هم خبر داشتم! حاال بگو بدونم  یدختر کوچولو

از  که من یتازه تر یمطلب ،یبرام بگ یخواست یکه تو م یزیچ

 !شه؟ یم دایاون خبر نداشته باشم توش پ

م جان ک ییو با صدا دیبه سرش کش یو کالفه دست جیگ اوشیس

 :اعتراض کرد

 درسته؟ نیدیز مهتاب نشنخبرارو ا نیاما... آخه از کجا؟ شما ا -

ماجرا اطالع نداره. حتما  نیوجه از ا چی. اون به هدمینه، نشن -

 !هیمن ک یکه پس منبع اطالعات یبدون یکنجکاو شد

 :گفت یو با لحن محکم دیخند

 یلیخ نارویو مارت هی. دختر خوبیدیآذر! آره آذر، درست شن -

به خواست من  نایدوست داره. بعد از فوت همسر سابقم مارت

ر دخت نیکه ا دمیکرد. تو اون مدت فهم یبا من زندگ یمدت یبرا

خواست  یکنه! همه اش م یپدر نگاه نم هیمنو به چشم  گهید

اش منو تحت فشار  هبه خواست دنیرس یو برا رانیبرگرده به ا

کردم، چون خون  یقبول م دینداشتم، با یگذاشته بود. چاره ا

دونستم  یداشت و م انیم، جراون ه یفروزنده تو رگ ها
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 افتادم که یاست. ناچار به فکر راه دهیفا یاون ب یمقاومت جلو

که  یخاطر مدت نینظر داشته باشم و به هم ریدورا دور اونو ز

برقرار کردم. از  یبا آذر رابطه خوب وددور ب رانیاز ا یمارت

با  یاون خواستم که نه به خاطر من، بلکه به خاطر خود مارت

اون منو خبردار کنه تا  یکارها یر رابطه باشه و از همه من د

از پشت پرده مراقب دخترم باشم، اما  ،یبتونم در مواقع ضرور

نه د بمویخبر مونده و با یب هیقض نیاز ا یکه چرا خود مارت نیا

 !که... اون از من متنفره نهیواسه خاطر ا

 :و ادامه داد دیکش یقیعم یکرد و نفس یمکث

 .جا دارم نیا یبه من گفته، جاسوس خوب نویا یآذر حت -

 :نشست و آرام تر از قبل گفت شیلب ها یرو یتلخ لبخند

اون به  یجونم دوست دارم ول یرو به اندازه  یمن مارت -

 یکه من تو یهمون اندازه نسبت به من تنفر داره! از گذشته ا

 نیکه بخواد ا یزیشده! و حاال هر چ زانیاون نقش داشتم گر

چشمش پر رنگ کنه براش عذاب آوره، اون  یشته رو جلوگذ

 نیزتریعزتونه از  یم یعذاب حت نیفرار از ا یقدر که برا

داره بگذره تا دوباره اون روزا رو  ایدن نیا یکه تو یزیچ

 زیتنها موجود عز یروح تیخوام وضع یتجربه نکنه و من نم

م. جا نیهم االن ا نیکه هست بدتر بشه. واسه هم ینیاز ا میزندگ

بود؟... همون که با من تماس  یاحمق، اسمش چ یاون دختره 

گذاشت  یمارت یخالفا انیخودش منو در جر الیگرفت و به خ

 !گم یرو م

 قربان؟ نینازن -
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که اون کرد کمک به من  یاوهوم، همون! در واقع تنها کار -

 ی وانهیداشتم که اون د یم یلیدل دیبود. من واسه اومدنم با

 رو در یمحکم لیکه تو سرش بود دل یدیمسخره، با افکار پل

 .رانیا امیگذاشت تا بتونم ب ارمیاخت

 :دیپرس یبا لحن سردرگم اوشیس

طوره، پس  نیکه اگه ا ارمیتونم سر در ب یمن هنوزم نم یول -

 یطور نیکه چرا ا نهیدر واقع منظورم ا د؟یاومد یشما واسه چ

 نیکه چرا چن نیا ایو  دیشکل ماجرا رو نشون داد نیو به ا

ازدواج  نیکه ا دیدار لیچرا تما د؟یما گذاشت یرو واسه  یشرط

 ...اصال چرا د؟یکن لیرو به ما تحم

 !جا هم دادگاه جوون؟ نیا یصبر کن پسر! نکنه فکر کرد -

 :کرد و ادامه داد یزور تبسم به

 دنشیواسه خاطر دگم چرا اومدم. به خاطر دخترم،  یبهت م -

از اون  یول دمشید یم دیاومدم. دلم براش تنگ شده بود و با

 از شیزندگ ی هینجات بق یاش و برا ندهیمهم تر، واسه خاطر آ

 .اومدم یم دیکه داره، با یوضع آشفته ا نیا

 :دیمقدمه پرس یصاف کرد و ب یا نهیس

 ؟یدوسش دار -

 !قربان؟ نیفرمود یچ -

 قتیخوام حق یم ؟یرو دوست دار یخوام بدونم تو مارت یم -

 ینعیبشنوم  یکه از تو دروغ ادیرو از زبونت بشنوم، خوشم نم
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توقع رو ازت  نیا ،یکه امروز به خرج داد یبا شجاعت گهید

 !ندارم

خورده بود به زحمت دهان باز کرد و با  کهی یکه حساب اوشیس

 :تته پته پاسخ داد

 ...دیدون یفروزنده... م من... راستش جناب -

 !نه؟ ایکلمه، آره  کیجوون!  -

قابل نفوذ  ریسخت و غ یرا از چشم ها نشینگاه شرمگ اوشیس

 :تکان داد یفروزنده گرفت و با تعلل سر

 ...کنم دارم، اما یفکر م -

 ؟یکن یفکر م -

 ..نه! مطمئنم اما -

 ؟یاما چ -

 :دوباره به او چشم دوخت و پاسخ داد اوشیس

 !قابل نفوذه ریاز حد تصور، غ شیتاب بمه -

 :دیکش یآه فروزنده

رو برام  یاومدم. آذر همه چ یم دیهم با نیدونم. واسه هم یم -

 .خبر داشت یتو به مارت یگفته. اون از عالقه 

 .مورد به اون نزده بودم نیدر ا یمن هرگز حرف یآذر؟! ول -
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 یکشف شخص نیبهم گفت، در واقع ا نویدونم. خودش ا یم -

تنها حدس خودشه و  هیقض نیخودش بوده و به من هم گفت که ا

 !نداره تیقطع

ف و داد و با تاس هیتک شیو به صندل دیکش ینفس راحت اوشیس

 :گفت یگرفته ا یصدا

 !درست برعکس مهتاب ه،یآذر دختر پر احساس -

 هی نی! ایمن فقط بگو مارت یپسر! حواست باشه جلو یه -

 یکه جلو نیندارم جز ا یمن چاره ا یالف کنقانونه و اگه خ

 ؟یدیعکس العمل نشون بدم فهم یمارت

فقط به تکان دادن سرش اکتفا کرد و فروزنده باز ادامه  اوشیس

 :داد

 دختر منم به تو عالقه داره؟ یکن یتو فکر م -

 و مردد پاسخ دیبه سرش کش یدست شهیکالفه تر از هم اوشیس

 :داد

 گهید زیدوست، نه چ هیفقط مثل  یعالقه! آره عالقه داره ول -

 !یا

دم اون  یم نانیاز من بپرس جوون. بهت اطم یکن یاشتباه م -

 .باور کنه نویترسه ا یتورو دوست داره فقط م

 :دیمشتاق تر از قبل پرس اوشیس

 !به آذر؟ یعنیگفته،  یزیبه شما چ -
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پدرم و با  هیخب، من ! اما یچینگفته، ه یزیچ ینه، به کس -

دچار  یدخترم کامال آشنام.اون دختر از نظر روح ی هیروح

 یمرد چیتونه به ه ینم نیواسه هم ره،یمشکله، با خودش درگ

 کس چی. هیدار یینقطه ضعفا یاعتماد کنه. به هر حال هر کس

 میتصم هیمن اومدم که کمکش کنم تا  نی. واسه همستیکامل ن

ودم خ ی وهیبه ش دیکمک رو با نیا ی. منتهرهیقاطع و درست بگ

خوام به زور هم  ی. مرهیبار نم ریکنه و ز یبکنم وگرنه شک م

از اون به بعدش رو به  یشده وادارش کنم همسر تو بشه ول

. ستیساخته ن یاز دست من کار گهیکنم. د یخودت واگذار م

 !فقط تو ،یاربرد دیرو تو با یبعد یقدم ها

 دیسپر دیبا ترد اوشیس

اون سخت و  ؟یو اگه نشد؟ اگه نذاشت قدم از قدم بردارم چ -

 چیو ه رهیگ یم میکنه، تصم یمرد مبارزه م هیمحکمه، مثل 

 یکنه. هر کار یبرخورد نم یجور موارد، عاطف نیوقت تو ا

 یبه خواسته  نکهی! بدون ادهیفکر کنه درسته همونو انجام م

شماست، مگه  رهم توجه کنه. به هر حال اونم دخت انشیاطراف

 نه؟

 :فروزنده نشست یلب ها یمحو رو یلبخند

منم عوض شدم! عشق و دوست  یکه حت ینیب یآره اما م -

 یموانع رو در هم م نیو محکم تر نیبزرگتر یداشتن گاه

 !رو یاراده محکم مارت یحت ایمثل من  یشکنه، غرور آدم

 :دیو نگران پرس با لحن نامتعادل اوشیس

تونم نظر اونو عوض  یم یچطور یعنیکار کنم؟  یچ دیگ یم -

 .کنم قیکنم؟ محبت که آمپول نداره بهش تزر
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گذاشت و با لحن دوستانه  اوشیس یشانه  یدست رو فروزنده

 :گفت یا

به دل اونه. وادارش  دنیراهه رس نیاعتمادش رو جلب کن! ا -

جوون، من سال  یدون ی! میکن که بفهمه تو با من فرق دار

فقط متضرر  میهاست که تو کار تجارتم اما تو تجارت زندگ

 ؟یچطور یشدم، اگه گفت

صحبت او ماند و  یبزند منتظر ادا یآنکه حرف یب اوشیس

 :داد حیآمد توض یکه انگار از گذشته ها م ییفروزنده با صدا

 یاهایو با ارزش، تو دل صدف و کف در یعیطب دیمروار -

به خودت  دیبا دیبه چنگ آوردن اون مروار یبرا! قهیعم

اونو محکم واسه خودت  یو بعد که به دستش آورد یزحمت بد

. یازش حفاظت کن دیکه با یدار یبا ارزش زیچون چ ینگه دار

 چیهبدل که  یدهایمروار ونیبا ارزشم رو م دیاما من مروار

 نیوقت نتونستم اونو ماب چیه گهینداشتند رها کردم و د یارزش

گمش  شهیکنم و واسه هم دایارزش پ یبدل و ب دیاون همه مروار

پوست پوسته  یبدل به راحت دیکه مروار دمیکردم. مدت ها فهم

مفتش هم گرونه اما  گهیکنه و د یشه و رنگ عوض م یم

با ارزشه که تو صدف  دیمروار هی ی! دل مارتدمیفهم رید یلیخ

 یم دی! من اونو واسه تو صدهیدش خوابوجو یایخودش کف در

 رو از دیاون مروار دیکه با یتوئ نیدم به دستت اما ا یکنم و م

کن، مبادا به فکر شکستن  دایراهشو پ ،یاریتو صدف در ب

آروم و آهسته با صبر  دی! باستیراهش ن نینه، ا ،یفتیصدف ب

 نشویصدف س یدو کفه  یز واقعیعشق ت کیو حوصله و 

 ؟یکن ی. حرفامو درک مینیدلشو بب دیمروار یتا بتون یبشکاف
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تکان داد و لبخند زد. فروزنده لبخند او  یسر متیبا مال اوشیس

 :را پاسخ داد و گفت

م خوام دل خود یکنم، نه، فقط م یم یفکر نکن دارم به تو لطف -

نم ک یخوشبخت بشه و من دارم تالش م دیبا ی! مارترهیآروم بگ

فهمم که  یبدم چون از نگاهت م هیو بهش هدر یخوشبخت نیتا ا

 !یاونو خوشبخت کن یتون یتو م

 

 

 :جواب داد یبا قدر دان اوشیس

کنم،  یتالشمو م یممنونم و همه  نیکه به من دار یاز اعتماد -

 !ندارم یادیز دیهر چند ام

 دست شانیصحبت ها انیاز جا بلند شد و به عالمت پا فروزنده

 :را محکم در دست گرفت و گفت اوشیبرد و دست س شیپ

نگه  ادیاگه هم ب اد،یآسون به دست نم یبا ارزش زیچ چیه -

زن  نی. من بهترستیبه دست اوردنش ن هیداشتنش به آسون

 یبه همون راحت یداشتم و اونو راحت بدست آوردم ول ارویدن

 یزندگ نیکن از ا یهم از دست دادم. حاال نوبت توئه! سع

که تو  یزداغ و پر حرارت بسا یخانوادگ کانون گرم هی یمجاز

 شک نکن. ،یتون یم یگرمت کنه! اگه بخوا تیزمستون زندگ

مالقات رو فراموش  نیا یرفت رونیجا که ب نیدر ضمن، از ا

ما آذره. ش یتو، اون دختر کوچولو و حت ی ندهیبه نفع آ نیکن! ا

 ،دیادامه بد نیکرد یم دارید نیکه قبل از ا یبه همون کار دیبا

 .دیدادم فکر کن ونکه بهت یبه ضرب االجل یعنی
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و محکم فروزنده را که مسان دستانش بود  یدست قو اوشیس

 :محکم تر از قبل فشرد و با محبت جواب داد

شمارو  یمحبت و همراه نیقربان. هرگز ا دیمطمئن باش -

 !کنم، چه موفق بشم، چه موفق نشم یفراموش نم

و  اوشیس نیوقفه ماب یداوم و بم یآن هفته به بحث و جدل ها 

که فروزنده به  یروز از ضرب االجل کیمهتاب گذشت و تنها 

جز  یدانست چاره ا یکه م اوشیماند. س یان ها داده بود، باق

قاطع و محکم ندارد، از مهتاب دعوت کرد تا  میتصم کیاخذ 

 آخر را میتصم دیااز منزل صرف کنند. مهتاب ب رونیشام را ب

 یزیچ یمعمول یصرف شام جز حرف ها انیتا پا یول رندیبگ

که منتظر سرو دسر بودند  یرد و بدل نشد. عاقبت زمان نشانیب

 :آرام و نافذ به مهتاب گفت یبا لحن اوشیس

مونده از  یروز باق نیکه نرفته، فردا آخر ادتیمهتاب خانم!  -

 چیکه تو هنوز ه یکه پدرت به ما داده، در صورت هی یمهلت

 که از ستین یپدرت کس یدون ی. خودت مینگرفت یمیتصم

که داده،  یضرب االجل انیحرفش برگرده و مطمئن باش با پا

 !تو دردسر میافت یم یحساب

 :آرام و خونسرد جواب داد یبا چهره ا مهتاب

نه من! من  ،یریبگ میتصم دیکه با یتو هست نیا اوش،یس -

دارم،  انیکه به رادم یهارو گفتم. باور کن با تمام عالقه ا یگفتن

خودم  یرو برا یمخاطره ا نیبه خاطر اون چن یخوام حت ینم

 !بخرم

 :گفت یبرافروخته و عصبان یبا چهره ا اوشیس
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 !گهیپا داره د هیمرغ  -

کرد و همان  دییسر و چشم حرف او را تا یبا شاره  مهتاب

چه طور منقبض شد و  اوشیکه فک س دیوقت به وضوح د

 :لرزان از خشمش فضا را شکافت یصدا

 نی! خودت به ا؟یستیمن ن تیثیتو اصال به فکر آبرو و ح -

ه ب یکه داره، راض یهمه اهن تلپ نیکه پدرت با ا یمسئله واقف

شه. حتما تو هم انتظار  یسرو صدا نم یمراسم ساده و ب هی

راه بندازم و  یاشراف یعروس هیکه بنده با دامب و دومب  یندار

عروس خانم  ؟یچ کهد روز باز تو بوق و کرنا بکنم ظرف چن

 !شده یاز دست داماد فرار

خورد با شماتت  یم اوشیکه س یاعتنا به حرص یب مهتاب

 :جواب داد

 یخصومت ای یمگه من با تو دشمن ؟یزن یم هیحرفا چ نیا -

که  ستین ازیرو کردم. اصال ن هیقض نیدارم؟ اتفاقا خودم فکر ا

. من قبال میو پر سرو صدا باش یاشراف یعروس هینگران 

نشون دادم  یجور هی یعنیگوشه پدرم خوندم،  ریز ییزمزمه ها

. میکنب یکار نیچن میتون یکه قبل از سالگرد فوت حاج خانوم نم

شده. تا بعد که  یمراسم ساده تو محضر راض هیپدرم هم فعال به 

ه برپا مراسم آبرومند و مناسب با شئونات دو خانواد هیمثال 

 !جهت جوش نخور ی. پس بمیکن

 یبه سنگ اصابت کرده بود، کم رشیبار هم ت نیکه ا اوشیس

 :دیپرس یدورگه ا یصاف شد و با صدا

به  ،یکن یکه تو از من طلب م ییسند رها نیتونم بپرسم ا یم -

 ؟یسر گذاشت ریرو ز ی! کساد؟یچه کار تو م
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 :باال انداخت ییابرو مهتاب

همه اخم و تخم  نیفهمم ا یها! من واقعا نم ینساز یاومد -

 یمن کس یکه تو زندگ یدون یخودت بهتر م ه؟یچ یواسه 

 م،یباش ایقضا نیوجود نداره. عالوه بر اون اگه قراره نگران ا

دو سه تا  یروز دیوضع من که بدتر از توئه و رو حسابش با

 !ناقص رو رد کنم یسکته 

 :ادامه داد یکرد و با لحن دوستانه ا یتبسم بعد

دار بشه  حهیغرور مردونه ات جر یترس یفهمم که م یم -

 یتو باز یکه با آبرو ستمین ینترس! مطمئن باش من کس یول

در  ،میخاتمه بد یشیفرما یزندگ نیکنم. هر وقت قرار باشه به ا

 م،ید یسروصدا خاتمه اش م یآرامش ب تیکمال احترام و نها

 که آب از آب تکون نخوره! باشه؟ یطور

 جواب دیرس یکه به گوش خودش هم ناآشنا م ییبا صدا اوشیس

 :داد

در کمال احترام و  یتون یکه تو م یکار نه،یترس منم از هم -

 هگید زیمونه تا هر چ یم خونیبه شب شتریب ،یآرامش انجام بد

 !یا

 :زد یپوزخند مهتاب

به حد جنون  یه بهش دارک یهمه اعتماد نیممنون! آدم از ا -

 !رسه یم

 :ادامه داد یتر میبار با لحن مال نیا و
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ام خو ی. فقط نمستیتو سرم ن یخالف الیمن! خ زیعز نیبب -

همه ادا و اصول  نی! حاال هم دست از انیتو باشم، هم ریاس

 حق طالق از هی. من فقط میبده کار رو تموم کن تیبردار و رضا

 !خوام یتو م

 :لب به طعنه تکرار کرد ریز اوشیس

 !!من؟ زیعز -

 .ادا نکرد یکالم گرید و

 !؟یدیحق طالق نم -

 !رونیب ایقلم ب هی نیاز فکر ا دم،ینه که نم -

 خوش یا وهیم یاز بستن یکه قاشق یساکت شد و در حال مهتاب

غرق فکر به چشم  برد،یرو داشت را به دهان م شیکه پ یرنگ

نگاهش را  اوشیماند. س رهیخ اوشیو مضطرب س اهیس یها

اش نشان داد اما  یو خود را سرگرم ور رفتن با بستن دیدزد

داد. ناچار  ینگاه کنجکاو مهتاب هم چنان آزارش م ینیسنگ

 :لب نجوا کرد ریان که به او نگاه کند، ز یبعد، ب یکم

 یم یاز حق طالق، راض ریغ دم،یم یبخوا یهر ضمانت -

 !؟یش

 !یکن یم یقدر لجباز نیفهمم چرا ا ینم -

 :قاطعانه پاسخ داد اوشیس و

از  ریکنه، غ یکه تورو راض یگفتم هر ضمانت ست،ین یلجباز -

 !اون
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 زیکه از پشت م یتا زمان گریغرق فکر سکوت کرد و د مهتاب

سرسبز  یبلند شدند لب از لب باز نکرد. تازه از محوطه 

 :گوش او نجوا کرد ریز اوش،یرستوران خارج شده بودند که س

 ؟یقدم زدن موافق یبا کم -

 :جواب داد دیبا ترد مهتاب

 .یکن یشه و بدخلق داریب یترسم اد یم -

تونه بدون حضور تو سر  یدو ساعت م یکینگران نباش،  -

 .مید یطولش نم ادیکنه، ز

که او نشان داده بود، به  یدر جهت یحرف اضافه ا یب مهتاب

 یقیداشت. دقا یاو قدم بر م یشانه به شانه  اوشیراه افتاد و س

 ابانیخ کیتار یکه در فضا اوشیس یبم و مردانه  یبعد صدا

 :گوش مهتاب زمزمه کرد ریداشت، ز یبیعج نیطن

ما بدون خواست و  یمهتاب، درسته که هر دو یدون یم -

ه که بود یبه هر شکل یول م،یماجرا شد نیوارد ا یقبل یبرنامه 

 نیکه تا خر خره تو ا یما افتاده. طور یالخره برااتفاق با نیا

خانواده  کی! از چشم من، در حال حاضر ما میفرو رفت هیقض

خانواده از  نیتا ا مبکن مویسع یخوام همه  یوم میکامل هست ی

شروع خوب  هیهم نپاشه! تو هم کمک کن تا بدون شک و شبهه 

 نیریبدون حضور ش یتونم به زندگ ی. من نممیداشته باش

به فکر کردن بدون  یاز اون بدتر زندگ یفکر کنم ول نایرادم

 دیدونم شا یمسئله فکر کردم، م نیبه ا یلیتوئه! خ یهمراه

شمارو با هم  یقسم من هر دو رمبه خاک ماد یول یباور نکن

و  یعاد ریشکل کامال غ هیبه  یدونم چرا ول یخوام. نم یم

 هینفرمون برام  سه یوحشتناک به شماها وابسته شدم. زندگ

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir



 
35

5 

 ونیتو خوابم ا یو جذاب شده که حت نیریش یلیخ یلیعادت خ

خواب  نیمنو از ا یرحم یکنم با ب ی. خواهش مدمید ینم

 !نکش رونیب نیریش

 

 یداشت با لحن یمهتاب همان طور که آهسته و نرم قدم بر م 

همراه با  یول یدلسوز یبود از رو دایکه پ میمهربان و مال

 :است جواب داد اطیاحت

به  شتریطرز حرف زدن ب نی! ااوشیحرف نزن س یطور نیا -

خوره که پشت لبشون تازه سبز  یم یتازه بالغ یدرد پسرها

 تیاز نظر من واقع یکه تو ذوقت بزنم ول ستین نیشده. قصدم ا

. به قول یشد یزندگ ی! تو گرفتار روزمرگگستید زیچ هی

 هرگزکه اگه به خودت بود،  نیعادت قشنگ و دلنش هیخودت 

ه منم به انداز یتجربه برا نی! باور کن ایرفت یبار اون نم ریز

و قابل  یشگیتونه هم ینم یول زه،یانگ جانیتو جذاب و ه ی

 ن،ی! بباینه خواب و رو یول هیامر واقع هی یباشه. زندگ نانیاطم

 یم یزندگ تیمیعشق قد ادیدونم که تو هنوزم به  یمن خوب م

اون  یاعتمادت تو یو حت اطفتدونم که احساست عو یم .یکن

تورو خدا از من نخواه تا نقش پادزهر  یماجرا لگد مال شده ول

 یداره، واست باز انیسم کشنده رو، که هنوز تو رگهام جر نیا

رو به عهده  فهیوظ نیخوام که ا یتونم، نه م یکنم. من نه م

قط ف دم،ید بیگذشته ام آس یتو از زندگ ی. منم به اندازه رمیبگ

ه ک یبفهم نویخواد ا یمتفاوت با مشکالت تو! دلم م یبه نوع

و بند و بدون  دیق یده تا ب یها، اجازه نم بیآس نیعوارض ا

 یمن اوش،یخوش کنم. س یزندگ نیفکر به عاقبت کار، دل به ا

 نمیب یکه بگم چون م یمجبورم کرد یبهت بگم ول نویخواستم ا
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 ،یزندگ هیبه تو ندارم و  یاعتماد چیمن ه ،یدون یکه الزمه. م

واسه  مینداره. پس بذار مثل قد یو اعتماد ارزش نانیبدون اطم

از  میتا بتون میو به هم کمک کن میهم دوتا دوست خوب باش

 از اوشینه؟س ای یهست هیپا یگ یم یچ م،یکن تیحما نایرادم

 :دیو نگاه پرسش گرش را به او دوخت و پرس ستادیحرکت ا

که همسر  یستیوجه حاضر ن چیبه ه یعنیحرف آخرته؟  نیا -

 ؟یمن باش یواقع

 تونم همسر یباشم م یکه عاشق کس ینه، چون فقط در صورت -

 نیکه من نسبت به تو چن یدون یباشم و خودت م شیواقع

 یختتونه زم یکه عاشق همسرش باشه م یندارم. کس یاحساس

 یو اگه نباشه، همه چ رهیبگ دهیمشترک رو ناد یزندگ یها

 نیترسم و هم یمن از تو م اوش،یبراش تلخ و زهرآلوده! س

 یشه که عاقالنه فکر کنم. تورو خدا تو هم سع یترس باعث م

 . عاقالنه فکر کن، باشه؟یکارو بکن نیکن هم

 نیتکان داد و همان طور که با نوک کفش به زم یسر اوشیس

 :زد گفت یضربه م

 ه؟یچ نایمن که روشن شد، نظرت راجع به رادم فیخب، تکل -

 !؟یبگذر یراحت نیبه هم یتون یاز اونم م

 :و تمسخر جواب داد یبا دلخور مهتاب

 یمردا یتورو خدا، ادا ،ینبود یطور نی!! تو که ااوشیس -

 !اریرو درن یحسود و احساسات

 :دیاو دوباره پرس یه توجه به لحن مضحم و پر طعن یب اوشیس
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برام  دیبا یزنم ول ینم یاز خودم حرف گهیچشم، د یبه رو -

 داره؟ یگاهیتو دل تو چه جا نایروشن بشه که رادم

 :کرد و جواب داد یتبسم مهتاب

 یباور کن یمحکم و مزمن. ممکنه نتون یلیخ یلیخ گاهیجا هی -

 شتریتونستم ب یداشتم، نم یکنم اگه خودم بچه ا یاحساس م یول

قلب من  یتو شهیاون واسه هم یدوستش داشته باشم. جا نیاز ا

 !محفوظه

 :زد یپوزخند اوشیس

 !تو مطمئنه شیاون پ یشکر داره که الاقل جا یپس بازم جا -

خم شد تا  یاو حلقه کرد، کم یخندان دستش را دور بازو مهتاب

 :فتگ یینگاه کند و با دلجو اوشیس یبه چشم ها میبتواند مستق

دوست ارم.  یلیکه من تورو هم خ یدون یلوس نشو! خودت م -

مهمه که تو هم احساس  یلیپس واقعا برات احترام قائلم و برام خ

و  اریدر ن یجهت باز ی. پس بینسبت به من داشته باش یخوب

 اوقات مونو تلخ نکن، باشه؟

را  شیرا از چنگ او درآورد، رو شیبازو یبه نرم اوشیس

 یبر م لیبرگرداند و همان طور که به سمت محل توقف اتومب

 :گشت پاسخ داد

 اون وقت هر ،یبهم بد یقول هی دیکنم. فقط با یباشه، باور م -

دم،  یبهت م یوصلت مضحک بخوا نیکه در مورد ا یضمانت

 !حق طالق یحت
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 یخاص طنتیکرد و با ش بیکنان او را تق زیجست و خ مهتاب

 :گفت

 ؟یدونست یم نوی! اییپارچه آقا هیتو  که یوا -

 :خندان اضافه کرد بعد

 !نباشه ها یفقط قول سخت -

سرش را به طرف آسمان گرفت، نفس  ستاد،یا یلحظه ا اوشیس

 :گفت دیکش یبه سرش م یو همان طور که دست دیکش یقیعم

 یزندگ نیاز ا یکه هر موقع خواست یخوام قول بد یفقط م -

 ؟یقول بد نویا یتون یبا تو باشه. م نایرادم یدست بکش

به  تو یهمه وابستگ نیا فیپس تکل ست،یدرست ن نیا یول -

 شه؟ یم یچ نایرادم

هستم و به قول خودت،  نایفکر من نباش! من فقط به فکر رادم -

نفر اول!  شهیبچه، مادر هم یدر مقام دومه و برا شهیپدر، هم

 نیشه با ا یو نم قابل انکاره ریو غ یعیطب یقائده  هی نیا

 !مبارزه کرد تیواقع

 !هیانصاف یب نی! آخه ااوشیس -

 !یکرد یطور فکر نم نیقبال که ا -

فرو برد و همان طور که  بشیدست در ج د،یکش یقیعم نفس

جنباند و ادامه  یسر دیکش یم رونیرا از ان ب نشیماش چیسوئ

 :داد
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ن س نیمن تو ا ناست،یبه نفع رادم نیا ،یهر چ ای یانصاف یب -

و سال هنوز به حضور مادرم محتاجم و کمبود اونو با ذره ذره 

 ؟ید یقول رو م نیشد، ا یکنم. خب، چ یوجودم حس م ی

 :گفت دیباال انداخت و با ترد یشانه ا مهتاب

 .باشه، قبوله ،یخوا یم یطور نیاگه تو ا -

 :پاسخ داد نانیکرد و با اطم یبه زور تبسم اوشیس

خونه، فکر کنم  میبهتره برگرد گهیراحت شد. د المیخوبه، خ -

 !نمونده باشه یحرف گهید

محضر  کیازدواج آن ها، در  فاتیتشر یمراسم ساده و ب 

برگزار شد.  یازدواج و طالق و در حضور جمع محدود یرسم

 یهمسر آذر و آقا یدر آن مراسم از طرف مهتاب آذر، عل

خانم حضور محسن و شهال  اوش،یفروزنده و از طرف س

داده بود که به  تیرضا یداشتند. فروزنده در کمال ناخشنود

به چند ماه  یمراسم با شکوه عروس ازند،یخانم آر فوتحرمت 

 نیاز آن ها خواسته بود تا ا لیدل نیبعد موکول شود. به هم

برگزار  یزیسرو صدا و بدون آبرو ر یمراسم در حد امکان ب

 یب ،یتکلف یمراسم ب نیچن یشود. از نظر فروزنده برگزرا

سوال  ریاو را ز یمضحک بود، چرا که اعتبار و آبرو تینها

که در محضر جمع بودن در خانه  یبرد! آن شب تمام کسان یم

 یمیکوچک و صم یحضور داشتند تا در محفل اوشیس ی

 اوشی. مهتاب و سرندیزوج جوان را جشن بگ نیا یشروع زندگ

 انیخود را به کار بردند تا به جمع خوش بگذرد. رادم یتمام سع

 وقفه کلمات یراه برود ب یتوانست به خوب یم یهم که به تازگ

و  یشاد یاورد، که محور اصل یکودکانه بر زبان م یجمله ا ای

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir



 
36

0 

 یم یفرصت یهمه شده بود. در همان اثنا، محسن پ یسرگرم

 از داشته باشد. بعد یخصوص یصحبت اوشیگشت تا با س

ود ب طانشیشاد و ش یبا نوه  یصرف شام، فروزنده سرگرم باز

کرد. آذر  یم فیتعر یعل یبرا شیها یکار نیریو مرتب از ش

 زیو مهتاب به کمک شهال خانم مشغول جمع و جور کردن م

نشسته بود و در سکوت  یکنار اوشیشام و آشپزخانه بودند. س

 د،ید یمناسب م را تیکرد. محسن که موقع ینگاه م نایبه رادم

داد  یمبل لم م یشد و همان طور که کنار او رو کیبه او نزد

 :دیپرس یآهسته ا یبا صدا

 دمیشن یپسر؟! راستش، وقت دیجا رس نیشد که کار به ا یچ -

 !شوکه شدم

که از  یاو زد و همراه با آه یبه رو یلبخند یبه سخت اوشیس

 :لب نجوا کرد ریداد ز یم رونیب نهیس

 من و نیمسخرست ب یباز هی نیا ر،ینگ یجد ادیرو ز هیقض -

شده،  ینوشته و طراح نایرادم یکه واسه  ویسنار هیمهتاب! 

 .نیهم

 :ادامه داد یکوتاه تر یمحسن زل زد و با صدا یچشم ها به

 چیدر واقع مهتاب به ه فتاده،یمنو مهتاب ن نیب یاتفاق تازه ا -

وجه منو به عنوان همسرش قبول نداره. تمام حق و حقوش رو 

دردسر منو از  یهم گرفته تا در صورت لزوم راحت و ب

 !خط بزنه شیزندگ

 :دیبه او توپ نیخشمگ تینها یخفه اما ب ییبا صدا محسن
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چه  نینه! آخه احمق ا یگ یم ،یمغز خر خورد یگم تازگ یم -

 ؟یبود که کرد یکار

 .نداشتم یا گهیه دمجبور شدم. را -

 !؟یسادگ نیبه هم -

 !ساده تر نمیبه قول مهتاب، از ا -

 :زد یپوزخند محسن

 متیممکنه به ق یباز نیبهت بگم که ا یپس به همون سادگ -

 !برات آب بخوره یگزاف

به تاسف  یدوخت، سر ناینگاهش را دوباره به رادم اوشیس

 :لب زمزمه کرد ریتکان داد و ز

 نیهوا افتادم تو ا یو ب یمحسن! بدون آمادگگرون در اومده  -

 یشدن همه  نا،یندارم. مهتاب و رادم یراه برگشت گهیدام و د

 !فاجعست هی نیدونم که ا یمنو خودم بهتر از تو م یزندگ

گذشت  یآذر که از کنارشان م یبه رو یتصنع یلبخند محسن

زمه زم اوشیگوش س ریکوتاه ز اریبس ییبعد با صدا یزد و کم

 :کرد

 نیهان؟ خب اگه ا ،یکه دوستش دار یدیپس باالخره فهم -

تو خط.  ادیکن اونم ب یکار هیطوره، دست رو دست نذار، 

 برو یمعطل یب اد،یبه نظر م یمهتاب دختر مهربون و با محبت

 !رو مخش

واسه خودش  والیه هینداره، اون از من  دهیشه محسن، فا ینم -

 ...که یدرست کرده، کس
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کش دار و با  یبه هم فشرده با کلمات یدندان ها یاز ال محسن

 :حرص گفت

 دست و پا؟ یقدر ب نیعرضت کنند! آدم ا یخاک بر سر ب -

 :زد و گفت یزهر خند اوشیس

 یربط نگو محسن! من مخ اونو زدم اما مشکل جا یب -

 !زدم که نتونستم یدلشو م دیمن با گست،ید

 !یعرضه ا یگم ب یخب منم که م -

 :جواب داد تیبا عصبان اوشیبار س نیا

ونو ا یکیداشته باشه تا  نهیتو س یدل هی دیچرت نگو! آخه با -

 !؟یفهم یدختر اصال دل نداره، م نینه؟ ا ای رهیهدف بگ

 گذاشت و اوشیس یشانه  یدست رو د،یکش یقینفس عم محسن

 :دیبا محبت پرس

 هان؟نظرش عوض بشه،  دیباهاش حرف بزنم؟ شا یخوا یم -

. فعال بذار ادیبا منطق و استدالل جور در نم ینه! عشق گاه -

مصلحت باشه  ی. هر چادیم شیپ یچ نمیطور باشه تا بب نیهم

 یاونارو دارم، تا خدا چ یشه، فعال که من هر دوتا یهمون م

 .بخواد

 :گفت یاو آورد و با مهربان یبر شانه  یفشار آرام محسن

 !کنم یبرات دعا م -

 .قیممنون رف -
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جوان و نوپا  یبه کانادا برگشت و اجازه داد تا خانواده  فروزنده

 اوشیخود برگردند. مهتاب و س یو روزمره  یعاد یبه زندگ

خود بودند اما هر دو  یسخت مشغول کارو تالش در امور شغل

 یمشترکشان وقت و انرژ دیجد یزندگ یبرا یکاف یبه اندازه 

و در آن مدت بر  گذشتمنوال  نیبه همگذاشتند. چهار ماه،  یم

آورد  انیبه م ییاز جدا یمهتاب نه حرف اوش،یخالف انتظار س

 ...که نیجهت کرده بود، تا ا نیدر ا یو نه اقدام

داشت که دو روز آخر  میماه بود. شهال خانم تصم ریت لیاوا 

بزند.  یهفته را به خود اختصاص دهد و به خانه اش سر

را به هم زد و به  شیپنج شنبه ها یشگیهم یبرنامه  اوشیس

گرفت و قرار بر  یکرمان نرفت. مهتاب هم آن روز را مرخص

اختصاص دهند. پنج شنبه  نایشد که آن روز را فقط به رادم نیا

در شهر بزنند و مهتاب  یداد تا گشت شنهادیپ اوشیشب س

رو س ،یاز شلوغ نایرفتند، اما رادم ی. اول به پارک بازرفتیپذ

 گرفتند او میشد که تصم نیو ازدحام آن جا وحشتزده شد. ا صدا

 زیخودش جست و خ یبرا یباز پارک ببرند تا کم یرا به فضا

خارج از خانه صرف کردند  رادو ساعت بعد هم شام  یکیکند. 

 طنتیکه بر اثر ش نایشب به خانه برگشتند. رادم ازدهی یو حوال

دست  یبود، رو از نفس افتاده یفراوان حساب یگوشیو باز

جلوتر  اوشیمهتاب به خواب رفت. به محض ورود به خانه، س

باال رفت و تخت دخترک را  یاز مهتاب دوان دوان به طبقه 

 اوشیبخواباند. س شیتوانست او را سر جا ابآماده کرد تا مهت

چهارچوب در از  نیبه قصد خروج از اتاق برگشت و در ماب

 :دیمهتاب پرس

 ؟یشربت خنک موافق هیبا  -
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 !چسبه، دستت درد نکنه یآره، واقعا م -

 .نییپا ایکنم ب یپس تا آماده م -

 پرتقال باشه، خب؟ -

 :تکان داد یسر اوشیس

 !باشه، پرتقال -

 ندیکه از د امدیم رونیشربت از آشپزخانه ب ینیبا س اوشیس

تنگ و چسبان و  یخورد. او تک پوش کهیمهتاب به شدت 

خوش تراشش را  یبه تن داشت که پاها یوتاهک نیشلوارک ج

ه که ب یگذاشته بود. سرش را در مجله ا شیسخاوتمندانه به نما

 شی. موهامدآ یم نییدست داشت برو برده و آهسته پله ها را پا

 دایبه دور و برش نداشت. پ یو نمدار بود و اصال توجه سیخ

 اوشیسدر مجله تمام توجهش را به خود جلب کرده.  یبود مطلب

 ینیس اندازدیبه او ب یگریآنکه نگاه د یتند نگاه از او گرفت و ب

را روشن کرد و  یگذاشت، کولر گاز زیم یشربت را رو

 دهی. مهتاب که تازه او را ددمبل رها کر نیاول یخودش را رو

 :بود، خندان تشکر کرد و گفت

 وونهیبده، تازه ماه اول تابستونه اما آدم از گرما د رتیخدا خ -

 !شه یم

 :به طعنه جواب داد اوشیس

 !داستیکامال پ -

 یمبل کنار او نشست و همان طور که کش و قوس یرو مهتاب

 :دیداد پرس یبه بدنش م
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 داست؟یپ یچ -

ت را بدس ونیزیاز نگاه به او، کنترل تلو زیضمن پره اوشیس

 .نداد یگرفت، آن را روشن کرد و جواب

 :دوباره با سماجت تکرار کرد مهتاب

 !داست؟یپ یگفتم چ -

 و یکرد و فقط تلگراف یهم چنان از نگاه به او خود دار اوشیس

 :کوتاه پاسخ داد

 !کنه یم وونهیکه گرما آدم د نیا -

زانو گذاشت و  یرا جمع کرد، آرنجش را رو شیپاها مهتاب

اه کوت یکرد و بعد از مکث یداد. اخم هیچانه اش را به دستش تک

 :دیپرس یشتریبا وسواس ب

 !؟یپرون یم کهیت ینکنه دار نمیمنظورتو نگرفتم، بب -

 .کردم دییبپرونم؟ فقط حرف تور تا کهیچرا ت -

 ؟یدر مورد چ دییتا -

 !و گرما یوونگیارتباط و د -

که از حرف زدن او کالفه شده بود بلند شد، درست مقابل  مهتاب

دوخت.  اوشیس یه چشم هاب میو نگاهش را مستق ستادیاو ا

مهتاب با تمسخر  د،یدزد یهم چنان نگاهش را از او م اوشیس

 :زد و گفت یپوزخند

 !تو هم ناجور اثر گذاشته یآره درسته، ظاهرا رو -
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 نهیبه س نهیاز کوره در رفت، از جا بلند شد، س کدفعهی اوشیس

 :نسبتا بلند گفت ییو با صدا ستادیمهتاب ا ی

 !شم یم وونهیاز دست تو دارم د یاز گرما نه، ول -

خود را  یخودره بود، کم کهیکه از رفتار او به شدت  مهتاب

 :دیپرس ریو با تح دیعقب کش

 !کردم؟ وونتیکار به کار تو دارم که د یچاره چ یمن! من ب -

 یتکان داد و با صدائ یرا برگرداند، سر شیرو عیسر اوشیس

 :جواب داد دیرس یبه گوش م یکه به سخت

 یایکنار سواحل در ی! فکر کردیتنت کرد هیچ نیا -

 !؟یبیکارائ

 شیبرده بود، با لحن ن اوشیبه منظور س یکه تازه پ مهتاب

 :پاسخ داد یدار

خوره  یاز کجا آب م هیهمه کنا نیا دمیطور! تازه فهم نیکه ا -

ما به ش یمن چه ربط دنیحضرت آقا، طرز لباس پوش نمیبب یول

 !داره؟

 :با حرص جواب داد اوشیس

 یفهم یهم م دیگم، شا یم یچ یبفهم یخوا یکه نم نیمثل ا -

 !ینشون بد ستیاما به صالحت ن

مبل رها  یباال انداخت و خود را رو یاعتنا شانه ا یب مهتاب

خونسرد  یکرد. دوباره مجله اش را به دست گرفت و با ظاهر

 :ادفروخورده در خود داشت پاسخ د یضیاز غ ییکه رگه ها
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حرف  ستیخوام هم بفهمم! اصال معلوم ن یفهمم، نم ینم -

داره! تازه بر  یو تعصب هم حد رتیآخه غ ه؟یحسابت چ

ه ک یو بهمان یو فالن یهست یهم ادعات بشه مذهب یلیفرض، خ

 واست یاعتراض یبازم جا یستیطور ن نیوجه ا چیالبته به ه

 نمیا ه! اما اگمیمحرم هست ی. چون مثال بنده و جناب عالستین

ن کنند، م شیتونند چشاشونو درو یحضرت اجل م ست،ین یکاف

جور  نیآقا از ا ؟یگرما له له بزنم، که چ نیتونم تو ا یکه نم

 !نداره یلباسا دل خوش

 :دیمملو از سرزنش نال یکالفه و با لحن اوشیس

 !!مهتاب؟ -

 یبابا منه بدبخت از صبح تا شب تو اون خرقه  ؟یمهتاب چ -

 یپلو دم م نیع دم،یکه رو سرم کش یو گشاد و اون مقنعه ا گل

جز خودمون تو خونه  یکس یوقت شب، اونم وقت نیکشم! اگه ا

 !ونم؟ت یم یلباس راحت تنم کنم، پس ک هیباز هم نتونم  ست،ین

 اوشیهم با اخم و تخم مجله را باال گرفت تا نگاهش به س بعد

 :را جلب کرد توجه اش اوشیس یگرفته  یکه صدا فتد،ین

وقت شب، اونم  نیجاست! به قول خودت ا نیخب نکته اش هم -

 نیا دینبا ست،یجز خودمون خونه ن یا گهیکس د چیکه ه یوقت

 !یتو خونه بگرد یطور

چانه اش را باال گرفت و  د،یکش نییبا حرص مجله را پا مهتاب

 :دیلجوجانه پرس
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 یکه مثال خونه  یتو خونه ا دیخوام بدونم چرا؟! چرا با یم -

بشم؟!  دهیکش خیکه راحت باشم به چهار م نیا یخودمه، به جا

 ؟یگ یم یچ یفهم یتو اصال م

محزون و مرتعش جواب  یتکان داد و با آهنگ یسر اوشیس

 :داد

 ینم تیحرف حال یتو انگار یگم ول یم یفهمم چ یمن م -

مرتاض  یتونم ادا یم یمن تا ک یشه! مهتاب خانم، فکر کرد

 شیو به قول تو چشمامو درو ارمیرو از خودم در ب یهند یها

 !نکرده دست از پا خطا کنم؟ ییکنم که مبادا خدا

 :زد و باز همان لحن حزن آلود ادامه داد یپوزخند

که به من محرمه و مثال  یاز کس زیبه قول خودت، پره -

که اگه هر مسئله  یدون ی. خودت مستین یهمسرمه کار آسون

نه خالف شرعه نه ناقضه قانون، پس به  اد،یب شیما پ نیب یا

 !خودت هم شده، حرف منو بفهم یحرمت خواسته 

کرد، به زحمت  یگرد او را برانداز م یکه با چشم ها مهتاب

 .بزند یکرد تا حرف یو سع دیآب دهانش را بلع

 نی... هچ وقت ا،یعنیبگم!  دیبا یدونم چ یمن... من نم -

 !ه بودمنگاه نکرد هیبه قض یطور

 :داد حیگرفته توض یپشت به او کرد و با همان صدا اوشیس

 !یوقت مرد نبود چیچون ه -

 یکرد و باز در حال یبه منظور او برده بود، مکث یکه پ مهتاب

 :بود، با من من گفت دایشرم در چهره اش هو یکه سرخ
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کردم که تو به اندازه  یمن،... من فکر م یول دیشا یعنینه!...  -

 ...به یازیکه ن یدار یواسه خودت سرگرم یکاف ی

اما  دیجمله اش را تمام کند. درمانده بود که چه بگو نتوانست

له حوص یمبل نشست و ب یرو یبرگشت، با حواس پرت اوشیس

 :او را کامل کرد یجمله 

پنهان کنم، آخه اون به  اوشیکه خودمو از چشم س ستین یازین -

 !پره یواسه خودش هرز م یکاف یاندازه 

 یکلمه ا یبزند اما نتوانست حت یدهان باز کرد تا حرف مهتاب

 :گفت یخش دار یبا صدا اوشیاو س ی. به جااوردیبر زبان ب

 خواستم باور یمهتاب! م رمیبگ شیرو پ هیرو نیخواستم ا یم -

 گهید یعنینتونستم.  یندارم ول یزندگ نیبه ا یتعهد چیکنم که ه

! نه خودم، نه احساسم، نه توقعم از ستین میمثل قد یچیه

 مهیمسخ شده راه افتادم و تو ن یآدما نیع ونیم نی! فقط ایزندگ

 !دونم ینه؟... م ضحکه،گردم، م یشب دارم دنبال آفتاب م

 

 

ماند، بعد  رهیهمچنان ساکت و خاموش به او خ یلحظات مهتاب

باال  یو دوان دوان خودش را به طبقه  دیاراده از جا پر یب

 خود ضیماند و در افکار ضد و نق داریرساند. او تمام شب را ب

خود را تبرئه کند و  یکرد تا به نوع یم یدست و پا زد. سع

نگرفت. هر  یا جهیرا محکوم اما هر چه تالش کرد نت اوشیس

 دیمد یبود. مدت ها اوشیکرد، حق با س ینگاه م هیطور به قض

 دیگونه محکوم نشده بود. با نیبود که در دادگاه وجدان خود، ا
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 به یماجرا خاتمه دهد. عاقبت فکر نیکرد تا به ا یم دایپ یراه

مناسب و چاره  یراه به حد کاف نیا ایدانست آ یسرش افتاد، نم

  .دیارز یبه امتحانش م دیاما شا نه ایساز هست 

داد و دهانش مثل چوب خشک شده بود.  یآزارش م یتشنگ 

ده ش اوشیآن قدر غرق بحث و جدل با س افتاد که شب قبل ادشی

بود!  بود لب نزده شیرو شیکه پ یشربت وانیبه ل یبودند که حت

و آهسته راه  نیبه ساعت نگاه کرد، چهار صبح بود. پاورچ

را  آبپارچ  خچالیگرفت. از  شیرا در پ نییپا یطبقه 

اما هنوز  دیو الجرعه سر کش ختیآب خنک ر یوانیدرآورد، ل

را پر کرد و آن را هم تا ته  وانیبار دوم ل یتشنه بود. برا

 ینگذاشته بود که صدا زیم یرا رو وانی. هنوز لدینوش

 :دیرا از پشت سرشن اوشیس ینجواگونه 

 یکاف یکرد یکه لباستو عوض م نیهم ،یالزم نبود فرارا کن -

آب،  چکه هیکه حاال واسه  یکرد یچرا خودتو زندان گهیبود. د

 !؟یله له بزن یطور نیا

 وانیخورده بود، دستش به ل کهیاو  یصدا دنیکه از شن مهتاب

توانست خودش را کنترل کند و  یخشک شد. به سخت زیم یرو

درنگ همان طور که  یبه سمت او برنگردد. عاقبت پس از لخت

 :پشت به او داشت جواب داد

کردم.  یمبا خودم خلوت  دیبا ن،ییتونستم برگردم پا ینم -

با  یول اوردیزد و لجمو درم یم شیحرفات مثل مار به مغزم ن

 .که کردم نتونستم تورو محکوم کنم یتمام تالش

که  یو در حال دیرها کرد، به سمت او چرخ زیم یرا رو وانیل

 :لب زمزمه کرد ریکرد، ز یم یبه او خوددار میاز نگاه مستق
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 یجز عذر خواه یچاره ا یده ول یکه غرورم اجازه نم نیبا ا -

 یاز جانب من بوده. سع یندارم چون حق باتوئه و سهل انگار

 !تکرار نشه گهیکنم د یم

نگاه از او گرفت. آهسته از کنار او گذشت و همان طور  اوشیس

 :دیپرس یکرد با لحن مردد یرا پر م یوانیکه از پارچ آب ل

 تا م؟یمه بدادا یطور نیا میتون یم یمهتاب؟! تا ک یاما تا ک -

! میخودمون معذب و عصا قورت داده باش یتو خونه  دیبا یک

ما  یخونه  ه،یمامن صفا و آرامشه و آزاد یهر کس یخونه 

 !ه؟یمامن چ

 :جواب داد یمحکم یپشت به او کرد و به صدا مهتاب

 یدیتو اگه د یرو دارم ول یروش زندگ نیا رفتنیمن تحمل پذ -

. شک نکن که بالفاصله یخبرم کن هیکاف ،یادامه بد یتون ینم

 !کارم یرم پ یدوشم و م یذارم رو یجل و پالسم رو م

تاب از پشت سر او را برانداز کرد و  یب یبا نگاه اوشیس

 :دیپرس

و به  یهست متیکه هنوز رو تصم نهیا یحرفت به معن نیا -

. میبد یزندگ نیبه ا یتا سرو سامان یستیعنوان حاضر ن چیه

 ...دیشا

 پاسخ تیآنکه به سمت او برگردد با سماجت و قاطع یب مهتاب

 :داد

 .یخودت برس ینه! فکرشو نکن، بهتره تو هم به زندگ -

 :زد یپوزخند اوشیس
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بند و بار گذشتم.  یب یِهه! پس اجازه دارم برگردم به زندگ -

 ست؟ین یواسه تو مسئله ا

 یرفت با لحن سرد و ب یهمان طور که به طرف در م مهتاب

 :جواب داد یروح

از تو ندارم که به  یتوقع نیمن چن ،یبه من ندار یتو تعهد -

! پس راحت باش یکن یزندگ یهند یمرتاضا هیقول خودت شب

 نیلذت ببر! ا یکن و از زندگ یواسه خودت زندگ میو مثل قد

تو چهار ماه  تیروش کامال منصفانه و معقول تر از روش زندگ

 .گذشته ست

خارج  اوشیس درسید و به سرعت از دنمان یمنظر جواب گرید

خسته تر از شب گذشته به طبقه  اوشیظهر بود که س یشد. حوال

سر حال و شاداب مهتاب را  یآمد و از همان جا صدا نییپا ی

 .بود نایکه سرگرم سر و کله زدن با رادم دیشن

 !گهیقاشق د هی. حاال نیآهان آفر ن،یمامانو بب ،یراد -

 !! دوش ندالمنگامین -

کوچولو  ی. اگه غذاتو نخورمیخوام ندار یدوست ندارم و نم -

تا  یغذات رو بخور یهمه  دی. بایش یزشت م ،یمون یم

 خب؟ ،یبزرگ و قشنگ بش

خواب و خسته اش به  یوارد آشپزخانه شد و نگاه ب اوشیس

فشرد و مدام  یرا با سماجب بر هم م شیافتاد. او لب ها نایرادم

چرخاند که مبادا ذره  یبه چپ و راست م طنتیش ایسرش را 

که نگاه دخترک به  نیغذا به دهانش وارد شود. به محض ا یا
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 ادیو فر ردافتاد، دو دستش را به طرف او دراز ک اوشیس

 .اش به هوا بلند شد یخوشحال

 .بابائئ!! بََگل -

 خسته و یبه چهره  یلحظه ا یبرگشت و فقط برا عیسر مهتاب

شد اما تند نگاهش  رهیخ اوشیس یخواب یخ از بسر یچشم ها

 یبا خوشروئ اوشیو هر دو همزمان سالم کردند. س دیرا دزد

مخصوصش بلند کرد و در آغوش  یدخترک را از داخل صندل

 .دیکش

 ؟یبابائ یشد ریس -

 !دَدَر میا یب ییآها! بابا -

 :غرق لذت او را به خود چسباند و خندان جواب داد اوشیس

 یاز خونه بزن یخوا یهمه اش م ،یشد یتو چه قدر دَدَر -

 گه؟ یم یچ یمامان نمینه؟ بذار بب ،یطونیدنبال ش رونیب

شب قبل در آن  یخواب یو ب یبشاش که خستگ یبا چهره ا بعد

 :دیبود از مهتاب پرس دایهو

 میخانم خانومارو ببر نیا یش یحاضر م ،یمامان یگ یم یچ -

 رون؟یب

آن  یشد و ب زیم یرو لیسرگرم جمع و جور کردن وسا مهتاب

 :که به او نگاه کند، جواب داد

خودم بزنم.  یبه خونه  یسر هیخوام  یراستش امروز م -

اگه روبه راهه برم  نمیمونده، بب یخال نییپا یکه طبقه  هیمدت

 هیبذارم. در ضمن  ارشونیکه اون طبقه رو در اخت یستیبهز
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زنم. دلم واسشون تنگ شده، دو  یم یهم به آذر و عل یسر

اگه  .نمشونیبتونم ب ینم گهید یشمال و تا مدت رنیم گهیروز د

و به  یبرم که تو هم آزاد باش یرو با خودم م یراد یبخوا

 .یخودت برس یشخص یکارها

 یرا رو نایکه رادم ینشست و در حال یصندل یرو اوشیس

 :لب زمزمه کرد ریکرد ز یجابه جا م شیپا

و ر یلیندارم، گفتم بهتره روز تعط یخاص یمن برنامه  یول -

 !میبا هم باش

 ...یبخوا دیگفتم شا شبید یخب من رو اصل حرفا -

فراموش کن. حاال اگه  گهیرو د شبید یبس کن مهتاب! حرفا -

تو، بعد  یخونه  میر ی. اول مرونیب مینداره با هم بر یاشکال

 .دلتنگشون شدم. اتفاقا منم یآذر و عل شیپ میر یهم م

 :باال انداخت و گفت یشانه ا مهتاب

 ناهار؟ ای یخوا یم یندارم. چا یباشه، حرف -

 نیکه ا رونیب میر ی. واسه ناهار مییشه لطفا چا یاگه م -

 .دختر ناز و ملوس هم حال بکنه

برد تا  شیگذاشت، دست پ زیم یرو یدو فنجان چا مهتاب

 :و در همان حال گفت ردیرا بغل بگ نایرادم

 .هم باهات داشتم یحرف هی -

 :ادامه داد دیرا منتظر د اوشینگاه س چون
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دست دوم  دیپرا هیدارم  میتصم ،یدون ی! منهیدر مورد ماش -

 ...بخرم که راحت تر باشم. پول هم کنار گذاشتم که

 :دیبا خشونت پرس اوشیس

 !پاک زده به سرت ی! تو انگار؟یکار کن یچ -

اونم دست به سر کردن  م،یبا هم داشت یقرار هیما  ش،اویس -

جناب فروزنده رفته و ما هم به مقصودمون  گهیپدرم بود. حاال د

 متیگرون ق نیبه نگه داشتن اون ماش یازیپس ن م،یدیرس

 نیماش هیتونم  ی. در ضمن، در حال حاضر خودم ممیندار

 بذارم؟ هیتو ما بیاز ج یکنم، پس واسه چ هیتر ته یمعمول

 :دیکش ادیفر نیخشمگ یتند از جا بلند شد و با صدائ اوشیس

مهتاب! بس کن تورو خدا، من  یشورشو درآورد گهیتو د -

 نیمن توه تیهمه جوره به شخص یفهمم چرا دوست دار ینم

مال و منال  ؟یرو ثابت کن یکارات چ نیبا ا یخوا ی. تو میکن

مدام  یخوا یم هم دیخودتو؟ شا یشیدرو ایدوست بودن منو 

 !با شما ندارم. آره؟ ینسبت چیکه بنده ه یبنداز ادمی

را  یو با خشونت صندل دیکوب زیم یرو یتمام نشده مشت حرفش

واژگون شد.  نیزم یبه رو یکه صندل یبه عقب هل داد، طور

. ستادیدر ا یبه قصد خروج از آشپزخانه به راه افتاد اما جلو

 یبهت زده  یآنکه به چهره  یبه عقب برگشت و ب یلحظه ا

لحن تند  همانتوجه کند با  نایمهتاب و صورت بغض آلود رادم

 :و خشن ادامه داد

تمومه.  یگم! از امروز همه چ یم یچ نیگوشاتو باز کن بب -

تو رو  یبچه گانه  یادا اطوارها نیا یحوصله  گهیمن د یعنی
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 یم یبرو! فقط هر کار یخوا یبمون، نم یندارم. دوست دار

 !شده زیصبرم لبر یکاسه  گهیزودتر چون د یکن

و  بود دهیترس یاو حساب یادهایکه بر اثر فر نایبه رادم همزمان

 .کرد یشده بود اشاره ا رهیبه او خ انیبغض آلود و گر

پرنسس کوچولو رو هم با خودت  نیا ،یبر یاگه خواست -

 ....ببر

اش را کامل نکرد و به سرعت از آشپزخانه خارج شد.  جمله

و  دیبسته شدن در هال به گوش مهتاب رس یبعد صدا یکم

 ونیو ش اوشیس نیماش کیالست ژیق ژیق یمتعاقب آن صدا

 !ختیهم در هم آم نایوحشتناک رادم

مهتاب گذاشت و آرام  یشانه  یآذر دستش را رو * * * *

 :کرد شیصدا

 یزیبخور. چ نویقربونت برم ا یونم، الهمهتابم، مهتاب ج -

 !زمیشربت قند و گالبه. بخور عز وانیل هی ستین

 یشد اما عکس العمل رهیخ وانیاشک به ل سیبا نگاه خ مهتاب

مهربان و گرم آذر کنار گوشش  ینشان نداد. دوباره صدا

 :زمزمه کرد

 مکیکه!  ستین یزیبخور تا حالت بهترشه، چ نویجون من ا -

به هم  یچه رنگ نیبب نییقندت خونت اومده پا ،یشوکه شد

 .گهی! بخور دیزد

را به دهان او چسباند. مهتاب ناچار چند جرعه  وانیبه زور ل و

خواست حرف بزند  یرا پس زد. م وانیل کدفعهی یول دینوش

 زیم یرا رو وانیمجالش نداد. آذر شتاب زده ل هیگر یول
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او را  متیمال گذاشت و سر مهتاب را در آغوش گرفت. با

 :گوشش نجوا کرد رینوازش کرد و ز

 !کن، بغضت رو نگه ندار هیدلم، گر زیباشه عز -

کم مهتاب آرام و آرام تر شد تا آن که خاموش و سرد، سرش  کم

ماند. آذر  رهیروبه رو خ واریداد و به د هیآذر تک یرا به شانه 

 :دیپرس متیبا مال

 !؟یبهتر -

 نیزم یتکان داد. آذر از کنارش بلند شد و رو یسر مهتاب

دست او را به دست گرفت و  یکنارش چمباته زد. با مهربان

 :دیبه چشمانش پرس رهیخ

کم و  یرو ب یشد؟ همه چ یحاال آروم و آهسته برام بگو چ -

 !یکسر

کرد و  فیاو تعر یرا از ابتدا تا انتها برا زیهمه چ مهتاب

 :غض آلود گفتلرزان و ب ییعاقبت با صدا

زد!  ینعره م والیه هی نیشد! ع وونهید هویدونم چرا  ینم -

کرده بود. بعد  میسرشو از ترس تو گردن من قا نایطفلک رادم

و رفت، بچه از ترس  دیدر و محکم به هم کوب ادیهم با داد و فر

کرد که دست و پامو گم  ونیزهره ترک شده بود. اون قدر ش

تونستم پشت  ینم یاز اضطراب حتکرده بودم. باور کن آذر 

ا بود. ج نیاومدن به ا د،یکه به عقلم رس ی. تنها کارنمیبش نیماش

 ینتلع یتونستم تو اون خونه  ینم گهیتو، د شیاومدم پ یم دیبا

تو هستم  شیآژانس خبر کردم، حاال هم که پ هیبمونم. ناچار 

 !کار کنم؟ یچ دیدونم با یاما.... واقعا نم
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او را از گونه اش پاک  یبا محبت خاص خودش اشک ها آذر

 :کرد و جواب داد

 !شوهرت چشه؟ یدون یکه واقعا نم یبگ یخوا یم -

 :کرد و تند و شتاب زده گفت یاخم مهتاب

 !ستیاون شوهر من ن -

 یجاست که تو خودتو همسر اون نم نیمشکل هم گه،ید نیهم -

از کوره در  یطور نیا اوشیشه که س یباعث م نیو هم یدون

شه؟ چون اون  یم یقدر عصبان نیچرا ا یدون یبره. م

 یعالقه منده و با جون و دل م یزندگ نیبرعکس تو به ا

 فمخال نیتو فقط با کارات با حرفات با ا ،یخوادش. اما تو چ

مرد  نیمهتاب، ا نی! ببید یاونو آزار م یهات دار یخون

ده، دل  یکه نشون م یمغرور و اخالق تند تیبرعکس شخص

پاره  نیبچه، ع نیداره! اون داره از ا یمهربون و روح بزرگ

که از دستش  ییکنه. با تو هم، تا اونجا یم تیتن خودش حما ی

؟ چرا همش یکن یم تشیصبور و مهربونه، پس چرا اذ ادیبر م

به رخش  تونویزندگ یعاد ریغ تیو وضع یزن یتو ذوقش م

 نیرو ا دهیکه برات خر ینیبود ماشحاال واقعا الزم  ؟یکش یم

 !؟یرد کن یطور

 :جواب داد ریبا تغ مهتاب

 یندارم. نم یاجیاون احت یو مهربون یمن به خوش رفتار -

صبر و حوصله و محبت؛ مجبور شم توقعات  نیا یخوام در ازا

به نظر تو شخص  نم،یمعقول و نامعقول اونو برآورده کنم. بب

درسته.  ن،یاون قرار داره؟ آفر یزندگ یمعادله  یمهتاب، کجا

با  یکه مادرم تو زندگ یمادر بچه ش! درست همون مقام یجا
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 ی. من نمدیکش شیمادرم رو به آت یهم زندگ نیپدرم داشت و هم

مادر با گذشت و مهربون رو داشته  هیفقط نقش  میخوام تو زندگ

عالم  هیمحبت و محتاج  یباشم! روح من تشنه ست، تنشه 

 یشیفرما یزندگ نیکردن تو ا یخواسته شدن! بازاحساس ناب 

 یکه بتونه منو راض ستین یزیاون چ ال،یو پر از وهم و خ

 !کنه

شماتت  یاما لحن متیدست مهتاب را نوازش کرد و با مال آذر

 :بار گفت

که سال ها منتظرش  هیهمون اوشیاحمق نباش مهتاب! س -

واسه  نا،یخواد نه واسه خاطر رادم ی. اون واقعا تو رو میبود

 !دونن جز خودت یم نویخاطر خودت و همه ا

 :گفت دهیدهان آذر گذاشت و نفس بر یتند دست رو مهتاب

ه ب اوشیتونم باور کنم، من مطمئنم س ینگو! نم نوینه نگو، ا -

 هی یزنه. اون داره ادا یم یدست به هر کار نا،یخاطر رادم

 ،ینیب ی. مارهیو عاشق رو در م یمرد مهربون و اهل زندگ

دست رد به  یاالن هم ولش کن نیتورو هم گول زده! هم یحت

 .هم منتظر فرصته دیزنه! شا ینم یزن ای یدختر چیه ی نهیس

 :محکم تر از قبل جواب داد نانیو با اطم دیکش قیعم ینفس آذر

 ،یدوستش داشته باش یتون ینم ای یاگه تو اونو دوست ندار -

 نیا یکنم احساس و عاطفه  یخواهش م یول ستین یخب حرف

برخورد با  هیتو  یمرد رو خدشه دار نکن! هر احمق کودن

فهمه  یاز نگاهش، م یاز رفتارش، از حرفاش، حت اوش،یس

 ،یکن یم هاشتبا یاز ته دل به تو عالقه داره! تو دار قایاون عم

 شیبرداشته و واقعا به تو زندگ شیقبل یدست از زندگ اوشیس
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 نا،یشک ندارم که حضور تو در کنار رادم بایمتعهده! من تقر

 !شده نایرادم ریاس ینطوریبوده که ا اوشیس یاصل ی زهیانگ

 :دیگرفت و از ته دل نال شیدست ها انیسرش را م مهتاب

داستان مسخره  نیبشنوم، ا یزیخوام چ ینم گهیبس کن آذر، د -

 !رو تموم کن

 :او بلند شد و گفت یسرو صدا از جلو یب آذر

ساعت  ارم،یباشه باشه تموم! پس الاقل بذار واست ناهار ب -

 !ینخورد یچیبعد از ظهره و تو هنوز ه یسه  کینزد

 :دیلب پرس ریز مهتاب

 کجاست؟ یراد -

خودش خوابوندش. نگران نباش اون  شیپ ی. مادر علدهیخواب -

 .گردم یجاش راحته. صبر کن االن بر م

 جیمهتاب افتاد که گ یکرد، نگاهش به چشم ها یدر مکث یجلو

و با لحن  دیکرد. فرصت را مناسب د یو سردرگم او را دنبال م

 :گفت یدوستانه ا

ه. داشته باش یمونیکه واست پش ینکن یباشه کار ادتیفقط  -

 یسادگ نیکه به ا ادیعشق و عالقه اون قدر راحت به دست نم

 یتا ضعف نکرد ارمیب یزیچ هیبرم  گه،یاز دست بره! خب د

 .یبخور

ل مب یرا بغل گرفت و مچاله شده رو شیرفتن آذر مهتاب پاها با

 یکز کرد. هزار جور فکر به سرش هجوم آورده بود که نم

آن ها همزمان فکر کند. کم کم به نظرش  یبه همه  تیتوانس
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جمله ر ذهنش  کیآن افکار جور واجور فقط  یهمه  انیم دیرس

دل به تو  هکوتاه آذر: "از ت یچرخد. جمله  یچرخد و م یم

 "!عالقه داره

سوزانش را  یاش گرفت. سرش خم شد و چشم ها هیگر دوباره

ه او را احاط یبیبود، احساس عج دهیفا یفشرد. ب شیبر دست ها

و  یقو یآن، حس یکرده بود، انگار عقلش زائل شده بود و جا

 !یخواستنحس آشنا، ترسناک اما  کینشسته بود،  یطوفان

وارد تراس کوچک خانه  نیغروب بود که آذر پاورچ کینزد

 هیشد. ساعت ها بود که مهتاب آن جا نشسته بود. دست را تک

تنگ و به هم  یگاه چانه اش کرده و چشم به انبوه خانه ها

بود. آذر  یمیقد یفشرده داشت که چشم انداز تراس آن خانه 

او را  لوتخواست خ ی. نمستادیاو ا یدر سکوت به تماشا یمدت

است.  ریدانست مهتاب سخت با خودش درگ یبرهم بزند. م

 :مهتاب بلند شد ینرم و مخمل یعاقبت صدا

 !یوقته منتظرم برگرد یلی! خ؟یاومد -

 :او گذاشت و آرام جواب داد یبر شانه  یدست آذر

گفتم مزاحمت نشم. فکر  ،یحس کردم با خودت خلوت کرد -

 یکه خودت با خودت حرف زد یبار نیکنم مدت ها از آخر

 !گذشته

 رهیدور و نامعلوم، خ یهمان طور پشت به او، به نقطه  مهتاب

 :آذر توجهش را جلب کرد یبعد یمانده بود که جمله 

مل رو برات بگم. تح یراز هیمهتاب، فکر کنم وقتشه که  نیبب -

 !؟یدار دنشویشن
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 ؟یراز! چه راز -

 ،یبرخورد کن یکامال منطق دنشیبعد از شن یقول بد دیاول با -

 ؟ید یخوام تو رو از دست بدم، قول م ینم

 ه؟یمنظورت چ ،یکرد جیحرفات گ نیمنو با ا -

 !دارم یلب از لب بر نم یتا قول ند -

 !دم، حاال تو بگو یباشه، قول م -

ماجرا کرد. از  یشمرده شمرده شروع به بازگوئ یبا کلمات آذر

گفت و مهتاب لحظه به  شیارتباطش با فروزنده را برا یابتدا

شک پر از ا یکه عاقبت با چشمان نیتر شد تا ا جیو گ جیلحظه گ

 اندوه و تاسف یگرفته که بو یشد و با لحن رهیآذر خ یبه چهره 

 :داد به زبان آمد یم

! تو جاسوس یکرد انتیبه من خ ؟یداد یتو هم باز یعنی -

دونستم؟ واسه خودم واقعا  ین نمم یبزرگ بود یفروزنده 

 !متاسفم

 :جواب داد یکننده ا ریو با لحن تحق دیاز جا پر یمعطل یب آذر

 هیکنه بزرگ شده اما نشده!  یکه فکر م یبچه ا هیتو هنوز  -

مهتاب،...  یضیپره. تو مر یاهیبچه که دلش از نفرت و س

 ؟یفهم ی! مضیمر

 :با لجاجت پاسخ داد مهتاب

 نینبودم به ا ضیآره، آره، اگه بزرگ شده بودم، اگه مر -

 !کردم میاعتماد ن قینارف هیبه  یراحت
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مهتاب را در دست گرفت و با جسارت  یبا خشونت چانه  آذر

 :شد و گفت رهیخ شیبه چشم ها

 نیبگو تا گردنت رو بشکونم! ا گهیبار د هی یاگه جرعت دار -

 !منم؟ آره؟ قینا رف

 

 

رو برگرداند و ادامه  انیا به سرعت رها کرد و گراو ر ی چانه

 :داد

ها  بهیواسه غر ی. حاضریاحمق خودخواه و مغرور هیتو  -

قدم  یستیکه دوستت دارند حاضر ن ییاما واسه اونا یجون بد

که به خودش  یچون کس ستیهم ن یگله ا ی. جایاز قدم بردار

 داشته باشند؟ دیبا یچه انتظار گرانیرحم نکنه د

 ییاشک آلود و لب ها یبه سمت او برگشت و با صورت بارهدو

 :دیلرزان نال

مه ه نیا یتونست یم ی! اگه نبودیضیباور کن مهتاب، تو مر -

 ،میما ها همه عاشقت هست اوش،ی. من، پدرت، سینیمحبت رو بب

 دهیماهارو ند یخوا یچرا همش م ،یاما تو چ م،یدوستت دار

انصاف، چرا؟! آره آره پدرت اشتباه کرد،  یآخه ب ؟یریبگ

دونم  یم د،یتو مادرت رو به گند کش یکرد، زندگ یکوتاه

هم کرده باشه باز هم پدرته  انتیاگه خ ی... مهتاب، اون حتیول

خواد جبران  ی! ممونهیاندازه دوست داره. به خدا پش یو تورو ب

 ینم که داره یهمه غرور و نخوت نیخواست با ا یکنه، اگه نم

 ی! پدرت به خاطر تو، به خاطر راحتیذاشت احمق حسابش کن
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که مدت هاست داره نشون  ی! کستهاحمق ساخ هیتو، از خودش 

تورو خورده، تا تو خوشحال و  یها یباز اهیده گول س یم

 !چرا؟ چون عاشقته یدون ی. میآسوده باش

خوام نه  یخوام، نه اونو م یخود کرده عاشقمه، من نم یب -

 !عشق مزخرفش رو

ان؟ ه ،یکن یم فیتکل نییکه واسه همه تع یهست یمگه تو ک -

 نیواسه ا دیکه با یهست یک ن؟یزم یخدا رو ی ندهینما ای یخدائ

 رند؟یکه عاشقت باشند از خودت اجازه بگ

مهتاب  د،یلرز یناخودآگاه اوج گرفته بود و از خشم م شیصدا

 :دیکش ادیاراده با همان خشونت فر یهم ب

 فیتکل نییواسه من تع یخوام کس ینم گهیاما د ستمیخدا ن -

 یکه هنوز م یخبر! کس یمثل اون از خدا ب یکی ؟یکنه، اونم ک

سرم  یچه بالئ شیماه پ 2 ادتهیکنه،  استیخواد واسه من ر

 ازدواج نیبار ا ریپشتمون گذاشت تا ز یچه فشار ادتهیآورد؟ 

دونست که من  یو جاه طلب م یاون آدم از خود راض م؟یبر

 یعاد تیدونست تو وضع یبه ازدواج ندارم، م یلیتما چیه

چه با هر کس  اوشیحماقت برم، چه با س نیبار ا ریمحاله ز

از من، اونم  نیسر ما دوتا آورد؟ ا یچه بالئ نی! حاال ببیا گهید

 !شده یوحش یوالیه هیتا حاال مثل  شبیکه د یکیاز اون 

رخاند و به آسمان چشم دوخت و همراه با صورتش را چ آذر

 :گفت یآه

 هی یدونم. اون تو رو گذاشت تو فشار تا مجبور بش یآره، م -

دونست چه  یچون خودش م یریبگ ندتیدرست واسه آ میتصم

رو  اوشیلطفا انتخاب س یسر روح و روان تو آورده ول یبالئ
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بار  ریعالقه ز یکامال آگاهانه و از رو اوشیبه اون ربط نده! س

خواست و  یاون تو رو م یتونست نره ول یازواج رفت. م نیا

 !رو کرد سکیر نیا نیواسه هم

آذر را در چنگ فشرد و عجوالنه  یو شانه  دیاز جا پر مهتاب

 :دیپرس

 ؟یزن یحرف م یاز چ -

 :آن که به او نگاه کند همان طور پشت به او پاسخ داد یب آذر

 !گهید یتوطئه  هیاز  -

 :با تمسخر ادامه داد و

 و دور یتوطئه گرا اضافه کن ستیرو هم به ل اوشیبهتره س -

 یخط قرمز بکش هی یرو هم که بهش دار یذره اعتماد هیاون 

 !کامال راحت بشه التیکه خ

 !ارمیتو؟ اصال سر در نم یگ یم یآذر چ -

کنند.  یو پدرت بدون اطالع تو با هم مالقات م اوشیس -

رو به پدرت بگه اما پدرت  یراد یخواسته ماجرا یم اوشیس

با خبره. بعد هم بهش  زیگه از همه چ یکنه و م یم یدست شیپ

تا مهتاب  یکمک کن دیبا یخوا یگه که اگه مهتاب رو م یم

 نیبه هم دازدواج بشه، اگه نه وضع تا اب نیوادار به قبول ا

 یکنه چون تو رو م یهم قبول م اوشیمونه! س یمنوال م

 ادیکه به دستش م یفرصت یتو دیخواسته. اون قبول کرد تا شا

ه که نتونست ینیب یبتونه اون دل سنگ تورو نرم کنه اما..... م

پاک از  گهیشده که د یاعتماد یب ریچون دل تو اون قدر اس

 !دست رفته
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 :کش دار گفت یآذر را به سمت خود چرخاند، و با کلمات مهتاب

دونست پدرم از  یم اوشیس یبگ یخوا یکنم! م یباور نم -

برنامه  نیکرد و ا یخبر داره و باز هم با اون همدست زیهمه چ

 !رو به راه انداخت؟

 :خود را به دوخت نینگاه غمگ آذر

 شیکارو نکرده بود. جوون نیکاش ا یا یدونست ول یآره، م -

خودشه از دست  یکودک یعقده ها ریکه اس یداره به خاطر آدم

 ...که اوشیس چارهی! برهیم

ادامه نداد. مهتاب که همچنان بهت  گریحرفش را خورد و د 

 :لب زمزمه کرد ریمانده بود، ز رهیزده به او خ

 !یکن یم وونهیبا حرفات منو د یدار -

 :گفت یبا لحن پر طعنه ا آذر

خودتو گردن من و  یوونگید یخودیب ،یبود وونهیتو از اول د -

 دیاش میکه فکر کرد میتر بود وونهیحرفام ننداز! ما ها هم از تو د

 اوشی. اون سمیوجود تو زنده کن یبشه احساس و عاطفه رو تو

که به خاطر داشتن تو،  یا وونهیتر از هر د وونهیاحمق هم د

و مسخره کرده !  یپوشال یزندگ نیا ریخودشو اس یطور نیا

دادم تو هم  نانیمنه. من بودم که به پدرت اطم ریهمه اش تقص

قابل  ریاشتباه بزرگ و غ هیحماقت کردم.  ،یوست داراونو د

 !بخشش

 :لب نجوا کرد ریداد و ز هیبالکن تک یآهسته به لبه  مهتاب

 ؟یرو باور دار یگفت شیکه چند ساعت پ یواقعا اون حرفا -
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از خشونت  یآنکه اثر یآذر نشست و ب یلب ها یرو یتبسم

 :دیپرس اطیچهره اش باشد با احت ایدر صدا  شیپ یلحظه 

 اوش؟یدر مورد س -

 :دپاسخ دا تیبه خم کردن سرش اکتفا کرد و آذر با قاطع مهتاب

گم که نه تنها  یبهت م نانیشک ندارم. با اطم یذره ا یحت -

باط باشه که من استن یزیاز چ شتریب یلیخ دیباور دارم بلکه شا

 .کردم

مهتاب گذاشت و او را وادار کرد تا به  یچانه  ریدست ز بعد

 :نگاه کند. آن وقت ادامه داد شیچشم ها

به ظاهر  نیواسه هم ستم،ین یا دهیچیمن بر خالف تو آدم پ -

با  اوشیکنم. اما در مورد س یاز باطنشون توجه م شتریآدما ب

 نهیآ نیچرا، چون ظاهرش ع یدون یروبه رو نشدم. م یمشکل

که  نهیبه خاطر ا ینیاونو بب ی. اگه تو نتونستدهیباطنشو نشون م

ل د شیکه با سادگ یختر! دیقابل نفوذ ریاز حد معمول غ شیب

 یذاره و اونو له م یدل م یپا رو یبره اما به همون سادگ یم

 یپاهات لگد مال م ریرو ز اوشیدل س یکنه. تو ندونسته دار

 !یچون دوستش ندار ،یکن

 :لب زمزمه کرد ریافتاده ز یبا سر مهتاب

 یکه اونو دوست دارم.... ول ! من مدت هاستیکن یاشتباه م -

که تو خونمون  یخودم. آره، درست از همون روز ی وهیبه ش

 لذت دشیبلوا راه افتاد، جذبش شدم. از شجاعتش تو ابراز عقا

 یعذر خواه یبردم، بعد هم اون طرز رفتار مضحکش که جا

. همون تداش یبیعج یجاذبه  یاز من طلبکار شده بود برا
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 یکه به اندازه  هیمرد ازند؛یآر اوشیوقت احساس کردم س

 نینذاشتم ا نیقاطع و محتاطه! واسه هم ،یخودم، خودرا

 یآدم مرموز نیخواستم به چن ینم یعنی رهیاحساس تو دلم پا بگ

و از  دمیترس یم شتریشناختمش ب یم شتریب یدل ببندم. هر چ

ترسم، هنوز هم  یم اوشیشدم. من واقعا از س یاون دور تر م

 !احساس رو دارم نیهم

او برده بود با  یبه دگرگون یمهتاب پ یکه از لحن صدا آذر

 :گفت یو نرم میمال یصدا

 !یهم دار گهیآخه عالوه بر ترس دوتا مشکل د -

 :دیپرس یباال داد و با حالت مشکوک ییابرو مهتاب

 ؟یمثال چه مشکل -

مهم  یکه از اول یو دوم یمغرور و کله شق یادیکه ز نیاول ا -

 !یاریتمام ع ی وونهید هیتره و هزار بار هم بهت گفتم، 

 :لب نشاند و ادامه داد یبه رو یلبخند و

 ؟یهنوز از دست من دلخور -

 :کرد و گفت یهم تبسم مهتاب

 ،یکن یبهم کمک م یدار یجور نیا ینه! تو فکر کرد -

 درسته؟

 :شدو صادقانه جواب داد رهیاو خ یبه چشم ها آذره

 یبفهم یتون ینم زم،یآره به خدا، فقط به خاطر خودت بود عز -

چاره ات اونقدر بهم التماس کرد  یمن چقدر دوستت دارم! پدر ب
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 تیزندگ انیدادم اونو در جر تیو خواهش کرد تا باالخره رضا

خبر نبود چون واقعا نگران تو  یبذارم. البته از قبل هم چندان ب

دونست. مهتاب! به  یمقصر م ماجرا فقط خودشو نیا یبود تو

 یتو هم تو دیقبول کن که شا نویا م،یما دوستت دار یخدا همه 

خطا و معصوم  یکس ب چیه ،یکرده باش یاشتباهات تیزندگ

کن  . باوریجا داد نتیکه تو س هیا نهی! اشتباهه تو همون کستین

درت پ رمیتورو به باد بده. گ یتونه زندگ یم یو دشمن نهیک نیا

 شه ینم لیدل نیخودش راه خطا رفته، ا ییزناشو یدگزن یتو

تو  یدر زمان کودک و نوجووون رمیکه همه راه اونو برند. گ

 اگه فکر یهست یتو اگه آدم متعادل یکرده ول یادیاشتباهات ز

 اشتباه نسل در نسل نینذار ا ،یهست لکردهیعاقل تحص یکن یم

الاقل  دور، زیهارو بر نهیبشه! ک یشما موروث یتو خانواده 

ه باشه ک یا یاهیو س نهیدور از اون ک نیبعد از ا ت،یبذار زندگ

 !کنه یو همه کس مشکوک م زیتورو به همه چ

 :دیدودل پرس مهتاب

 !هستم؟ یروان ماریب هیمن  یکن یتو واقعا فکر م -

 :پاسخ گفت یبا صبور آذر

 نیشم ا یکم کم مجبور م یاگه خودتو اصالح نکن ینه! ول -

 یفکر کنم! مهتاب، تو دختر مهربون و پر احساس یطور

 نیتونه قشنگ تر یکه م یدار نهیقلب مهربون تو س هی. یهست

عشق و دوست داشتن رو تو خودش جا بده، چرا اونو  یقصه ها

 چرا؟هان؟  ،یکن یم غیقدر دوستت داره، در نیکه ا یاز کس

 ....اوشیکه س یتو واقعا مطمئن -
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! نه تنها دوستت داره، بلکه یجون علآره به خدا، آره به  -

که تو رو کنار خودش داشته  نیبا تو بودن و ا یحاضره برا

! رهیدلشو به مسخره بگ یحت شو،یحد خودشو، زندگ نیباشه تا ا

 .عاشقانه تورو دوست داره اوشیس

 یاحساس نیتونم چن یفهمم، چرا نم ینم یزیپس چرا من چ -

 !ده ینشون نم یزیوقت چ چیچرا ه نم؟یرو تو وجود اون بب

ترسه اگه نشونت بده چقدر  یبه خاطر ترس از توئه، م دیشا -

 !مغروره یلیهم چون خ دی. شایبش یدوستت داره، ازش فرار

 :زد و گفت یلبخند مهتاب

 هیعشق هم  یغرور و تکبر تو ه؛یماریب هی یاعتماد یاگه ب -

 نه؟ ه،یماریب

 :و گفت دیبر سر مهتاب کش یدست متیبا مال آذر

کن بلکه  یفکر هیبار  نیبگم، به هر حال ا یدونم چ ینم -

امراض مهلک و  نیرو از دست ا یروان ضیدوتا مر یبتون

 یم یمهتاب، اگه بخوا یتون ی! تو میخانمان برانداز نجات بد

 یسکه هر ک یقبول کن دی. بایمبارزه کن تیمار یب نیبا ا یتون

 خواستم با یم یوقت ادتهیداره،  یینقطه ضعفا شیزندگ یتو

 ؟یگفت یبهم چ ادتهی دم؟یترس یازدواج کنم چه قدر م یعل

! از خدا یش یگفتم اگه خدا بخواد تو خوشبخت م ادمه،یآره!  -

 !بخواه

خواست، چون  یآره، درسته و خوشبخت شدم چون خدا م -

 .خواستم! حاال نوبت توئه یخودم م
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 :زد و گفت یلبخند مهتاب

 نیهم ا اوشیبدون، س نویا یکنم آذر جون ول یخودمو م یسع -

ده نشون ندا شویوقت خود واقع چینبوده. اون ه ریتقص یب ونیم

 هیکه  یخوام فکر کن ینم وونه،ید یخوام بهم بگ یچون نم یول

کنم،  یتالش خودمو م یهمه  ستاده،یجلوت ا یروان ضیمر

 !خوبه؟

 بگم؟ گهید زیچ هی یآره قربونت برم ول زم،یآره عز -

 !ه؟یچ گهیهان، د -

 ینباش وونهیتو بودم، اگه تو د یهایوونگید نیمن عاشق هم -

به همون شدت دوستت  میتونم بهت قول بدم که بازم مثل قد ینم

 .داشته باشم

 .را در آغوش گرفت او

 :و سر حال تر از قبل گفت دیاو کوب ی نهیبا دست به س مهتاب

 !میزن یحرف م یجد میلوس ننر! فکر کردم مثال دار -

 م؟یزن یمگه نم -

 :دیشد و پرس یدوباره جد بعد

 ؟یکار کن یچ یخوا یحاال م -

 !گردم خونه یبر م -

 !؟یسادگ نی؟! به هم یچ -

 :جواب داد یبلند شد و همراه با چشمک شیاز جا د،یخند مهتاب
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 !ساده تر نمیاز ا -

انگشتش را به او  یزیآم دیزد و با حالت تهد نینمک یلبخند آذر

 :اشاره رفت

 !ها یدوباره آشوب راه ننداز -

شد تا وارد اتاق شود با  یهمان طور که از کنار او رد م مهتاب

 :همان لحن جواب داد

 دیحرص براش الزم باشه. شا یفکر کنم کم یآشوب که نه ول -

کر ! هر چند فنمیرو بب یواقع اوشیبتونم س ادیاگه حرصش در ب

کار  شیشگیبدون رنگ و لعاب هم ازندیآر وشایس دنیکنم د

تونم احساس اونو باور کنم،  یکه م یتنها راه یول ستین یآسون

 ؟یندار یلفتحرف از زبون خودشه. تو که مخا نیا دنیشن

 :فکر جواب داد یبه دنبال او وارد اتاق شد و پس از قدر آذر

 !حرف باد هواست یگفت یتو که م -

 تش،ی! اون به خاطر طرز ترباوشیمثل س یکس ینه حرفا -

 نیکه داره، به ا یکه سال ها قبل خورده و شغل یضربه ا

شه روش حساب  یزد، م یزنه، پس اگه حرف یحرف نم یراحت

 !کرد

 :دیپا و آم پا کرد و دوباره پرس نیحوصله ا یب مهتاب

 مخالف؟ ای یشد، موافق یچ -

 :دیخند آذر
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چه  ،یاریرو در ب یسحرص ک یدونم اگه تو بخوا یمن که م -

 یزبون م ی! از حاال دلم واسه اون مرد بیش یم یعجوبه ا

نکن، مواظب جوون مردم باش سکته  یرو ادهیز یسوزه. ول

 !یش ند

 :دیپرس ندیخوش آ یو لحن یرکیبا ز مهتاب

 مواظب همسر خودم باشم؟ یگ یچرا نم -

 یخاص ینقشه  نم،ی! ببیو داد راه بنداز غیباز ج دمیواال ترس -

 ؟یتو کلت دار

 یقاط یچطور شبی! راستش، بهت گفتم که ددیشا ،ی ی یاِ  -

حرصشو  ییجورا هیبشه  قیطر نیکرده بود، فکر کنم از هم

 .ارمیدرب

 :گفت یسر داد و همراه با چشمک یخنده ا آذر

 برسوندت خونه؟ یبگم عل اوش،ی! طفلک سطونیش یا -

! از صبح گهیدو ساعت د یکیحاال زوده،  یشم ول یممنون م -

د به خودم بدم بع یاستراحت هیخوام  یم دم،یفقط از مغزم کار کش

 برگردم خونه

شانه اش گذاشت و  یرا که خواب بود رو نایمهتاب آرام، رادم 

صدا  یخانه را باز کرد. آهسته و ب یخودش در ورود دیبا کل

کرد و در سکوت وارد خانه شد. چراغ  یخانه را ط اطیطول ح

سرو  ینبود. هم چنان ب یخبر اوشیاز س یها روشن بود ول

خواباند. بوسه  رارا به اتاقش برد و او  نایرادم ن،یصدا پاورچ

سرش  یباال یاو نشاند و کم یگونه  یرو مینرم و مال یا

نشده. تازه در اتاق را بسته بود  داریمعطل ماند تا مطمئن شود ب
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توجهش را جلب  پشت بام یاز طرف پله ها ییپا یکه صدا

 واریکه بر د اوشیس ی هیسا دنیبا د یول دیترس یکرد. اول کم

. ستادیمجاورش افتاده بود، آرام گرفت و همان جا منتظر او ا

و ناگهان مات و مبهوت  دیدر خم پله ها بود که او را د اوشیس

 یبا خونسرد دیاو را د رتیاو زل زد. مهتاب که ح یبه چهره 

 :دیکرد و پرس یکامل سالم

 !؟یدیمگه جن د ه،یچ -

پله ها  یمانده  یبر خود مسلط شد و باق یبه زحمت کم اوشیس

 یگرفته ا یو با صدا ستادیا یکرد، درست روبه رو یرا ط

 :گفت

 !یکردم برگرد یفکر نم -

 :قبل جواب داد یبه همان خونسرد مهتاب

 خودم بخوابم. یجا یعادت دارم شب تو یدون یخودت که م -

 !داره؟ یاشکال

 :دستپاچه شد و شتاب زده جواب داد اوشیس

 یعنیرو نداشتم،  دنتی! من فقط انتظار د؟ینه نه، چه اشکال -

 ...و یفکر کردم قهر کرد

 :زد و جواب داد یپوزخند مهتاب

هم سراغ دارم،  یراه ها بهتر یقهر؟! مگه بچم! واسه تالف -

 !پس چرا قهر؟

 یزد و همان طور که به چشم ها یپوزخند اوشیبار س نیا

 :شده بود گفت رهیمهتاب خ
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! خب، من یدار یکه قصد تالف دیفهم شهیاز برق نگاهت هم م -

 یواسه  یکه بر یمنتظرم، نکنه منتظر صبح شنبه هست

 درخواست طالق؟

 :پاسخ داد یرکیبا ز مهتاب

تونه فکرمو مشغول  یکه م هیزیچ نیآخر نیفکرشو نکن! ا -

جدا  یتونم برا یهر وقت اراده کنم، م یدون یکه مکنه. خودت 

 یتر دهیچیپ یواسم نداره! به راه ها یجانیشدن اقدام کنم، پس ه

 !هینقشم چ یبدون یمشتاق یلیخ داسیفکر کن، چون پ

 دیکش یراحت شده بود، نفس راحت الشیخ یکه تا حدود اوشیس

 :محو و نامحسوس جواب داد یبار همراه تبسم نیو ا

از خودم  دیبا یفهمم چطور یآره خوب، بدونم بهتره، الاقل م -

 !دفاع کنم

 یکرد، بعد با رک گوئ یلبش را به دندان گرفت و مکث مهتاب

شد و شمرده  رهیخ اوشیپرسان س یخاص خودش به چشم ها

 :داد حیتوض

حرص  ینباشه که کم جانیاز ه یخال دیفکر کردم شا -

 .میبشحساب  یممکنه ب ینطوری! ایبخور

 یزیخواست چ یکه انگار م یتکان داد و باحالت یسر اوشیس

 :کند گفت میرا به خودش تفه

 .باشه زیانگ جانیه دی!... خوبه، با یطور... حرص بد نیکه ا -

 :تفاوت گفت یباال انداخت و ب یشانه ا مهتاب

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir



 
39

6 

که  هیدر حال حاضر تنها کار ینه ول دمیباشه شا دیشا -

 !کنه یانتظارمو برآورده م

کرد لبخند  یم یسرش را خم کرد و همان طور که سع اوشیس

 :دیمهتاب پنهان بماند پرس دیفروخورده اش از د

 ده؟یپرنسس کوچولو کجاست، خواب -

 .اوهوم -

 نمش؟یتونم بب یم -

 !نه -

 .نشه داریرم تو اتاقش که ب یچرا؟ آهسته م -

به ! حاال هوس مالقات یکرد رونشیو ب یتو اونو نخواست -

 !سرت زده؟

 :محکم و قاطع جواب داد اوشیس

کنم چون دوستش دارم.  ینکردم و نم رونیمن هر گز اونو ب -

 !باشه که براش بهتره یخوام با کس یفقط به خاطر خودش م

احساسات  یمتوجه  ر،یبا تاخ شهیکه من هم دیآهان! ببخش -

هر  یشم. به هر حال امروز صبح جناب عال یشما م یقلب قیرق

که  هیقض نیمنکر ا رون،یب دیمارو از خونتون انداخت یدو

 ؟یستین

من فقط گذاشتم به انتخاب خودت که  ه؟یچه حرف نیمهتاب! ا -

رو  یطور نیخودته که ا ریاونم همه اش تقص ،یبر ای یبمون

قدر با  نیدونم چرا ا ی! من نمیکن یم یرو ادهیاعصاب من پ
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همه  نیا یطاقت و حوصله  گهیباور کن د یول یمن لج

 !کشمکش رو ندارم

رفت با  یزد و همان طور که به سمت اتاقش م یچرخ مهتاب

 :اش پاسخ داد یشگیغرور هم

 نیمگه من دارم؟! در ضمن تا امروز سر لج نبودم اما از ا -

 یهستم. حاال اگه حوصله  یلجباز یلحظه به بعد کامال آماده 

 چیه یطور نینباش! ا لهیباش و بد پ یپسر خوب یکشمکش ندار

 .کنه یناراحتت نم یمسئله ا

 یکه انگار آب از آب تکان نخورده است با خونسرد یطور بعد

 :ادامه داد

ونم ت یم یاز گرسنگ م؟یدار یزیشام چ نمیاصال ولش کن. بب -

 !آدم زنده رو درسته ببلعم هی

 :دیرا شن اوشیس یاتاق شده بود که صدا وارد

 ؟یکه دوست دار تزایپ ارن،یب رونیزنم از ب یزنگ م -

 نیریش یآورد و با تبسم رونیدر اتاق ب یسرش را از ال مهتاب

 :جواب داد

 !دعوت باشه یواسش، به خصوص که ب رمیم یم -

 مهتاب را از پشت یپا یصدا اوشیگذشته بود که س یساعت مین

نوشابه را  ی شهیآنکه به طرف او برگردد ش ی. بدیسرش شن

 :دیپرسکرد و  یها خال وانیل یتو

 !س غذا آوردن قهیده دق ؟یایپس چرا نم -
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 مهتاب بر جا دنیکه با د ندیبنش یصندل یزد تا رو یچرخ مین

. مهتاب شاد و دیشن یاو را نم یصدا یحت گریخشک شد. د

 یبود و سرگرم ناخنک زدن به جعبه  ستادهیا زیسرحال پشت م

که از خشم زبانش بند آمده بود، با حرص  اوشیبود. س تزایپ

 نیبه زم هیچند ثان یبرا د،یکوب زیم ینوشابه را رو یها وانیل

 و کش دهیجو یبا کلمات نیبه زم رهیماند، بعد همان طور خ رهیخ

 :دیدار پرس

 رفتار نیا روزیبعد از اتفاق د ،یایسر حال به نظر م یلیخ -

 ...که نیمگه ا ده،یاز تو بع بایتقر

باال داد و تکرار  ییابرو روزمندانه،یپ یهمراه با تبسم مهتاب

 :کرد

 !که؟ نیمگه ا -

 :خندان او گفت یبه چشم ها رهیتکان داد و خ یسر اوشیس

پنهان  یزیچ یهمه نشاط و خونسرد نیکه پشت ا نیمگه ا -

 .یکرده باش

 !خب، منظور؟ -

 ه؟یخوام بدونم، اون چ یم -

 مهمه؟ یعنی -

 !هم نه! خب منتظرم دی.. شاباشه. دیشا -

به او  یآنکه نگاه یدر سکوت به خوردن ادامه داد ب مهتاب

ا نشست. آرنجش ر زیکالفه تر از قبل پشت م اوشیو س ندازدیب

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir



 
39

9 

 رگید یاش را در دست فشرد. نگاه یشانیداد و پ هیتک زیبه م

 :ترسناک زمزمه کرد یلب با لحن ریبه مهتاب انداخت و ز

 یتکرار م گهیبار د هیشه،  یمهتاب! صبر من داره تموم م -

 !کنم، هنوزم منتظرم

از  یگرید یاز نوشابه اش را فروداد. تکه  یجرعه ا مهتاب

 :تذکر داد یرا برداشت و با لحن حق به جانب تزایپ

 !! درست مثل خود منیچه تفاهم -

 :دیشد و پرس رهیو منگ به او خ جیگ اوشیس

 !تو؟ درست مثل خود -

 تم؛یوضع نیهم یتو قایاوهوم، درست مثل من چون دق -

 !انتظار

 ییاز کوره در رفته بود با خشونت اما صدا یکه حساب اوشیس

 :دیکنترل شده پرس

 دیحرف از دهن تو شا نیا دنیهر چند... شن ه؟یمنظورت چ -

 انستیکه چ ستمین یاالن تو حال و هوائ یبتونه جالب باشه ول

 ،یبکن و خودت بگو منتظر چ یممکنه لطف حل کنم، پس اگه

 ؟یهان؟! منتظر چ

بود  قی. نگاهش چنان عمستادیاز خوردن باز ا یلحظه ا مهتاب

بچرخاند.  یگریرا مجبور کرد سرش را به سمت د اوشیتا س

 :دیپرس دیآنکه به سمت مهتاب برگردد با ترد یبعد ب یکم

 ؟یدون یجوابش رو نم ایسوالم سخت بود  -
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 اوشینظر گرفته بود و س ریهمچنان در سکوت او را ز مهتاب

 :ادامه داد یقرار یبا ب

س پ ن،یذره ب ریز یمنو گذاشت یکه با چه دقت نمیب یدارم م -

ه تو چه کنند جیسکوت و رفتار گ نیکه با ا یبفهم یتون یحتما م

کنم دست از  یزنم. مهتاب! خواهش م یدست و پا م یوضع

و راحت بگو که تو اون مغز فعال بردار  تیسکوت لعنت نیا

گو و ! بیلعنت گهی! بگو درهیگ یداره شکل م یچ تیستیژورنال

 !خالصم کن

ز ا گرید یبرد، برش شینگاهش را از او گرفت، دست پ مهتاب

 یدست نخورده  یرا برداشت و هم زمان با سر به غذا تزایپ

 :اشاره کرد اوشیس یجلو

 ،یغذات رو بخور دنیو خط و نشون کش ییبازجو یبهتره جا -

 !افته یکنه از دهن م خی

و با خشونت مچ مهتاب را در هوا  دیناگهان از جا پر اوشیس

شده اش به زحمت و  دیبه هم کل یدندان ها یو از ال دیچسب

 :شمرده شمرده گفت

 نکهیرفتار مسخره ات بردار و قبل از ا نیبهت گفتم دست از ا -

 تو سرته؟ یو چه نقشه اگردنت رو بشکنم بگ

 یشده بود، ب ریاو به شدت غافلگ یکه از حرکت ناگهان مهتاب

از دستش رها شد و با همان دست  تزایپ یتکه  د،یهوا از جا پر

ز با گرشیانگشتان او را از دور مچ دست د یکرد تا گره  یسع

 :دستور داد یاما محکم و جد میمال ییکند. در همان حال با صدا

 !یدستت رو بکش کنار... مچم رو شکست -
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با اکراه مچ او را رها کرد اما همچنان با خشونت به او  اوشیس

 :مهتاب بلند شد یچشم دوخته بود که باز صدا

 ینره که من رزم ادتی! در ضمن یبهتره حد خودتو بشناس -

 .یفتیبا من ن ییکارم بهتره به فکر زورآزما

 :زد و گفت یپوزخند اوشیس

خانم چون  یکار بودنت رو به رخم بکش یرزم ستیزم نال -

شکنم. حاال قبل از  یشاخت رو م یبشم، غولم باش وونهیاگه د

ه کلمه جواب بد هی یکن لیجا رو به گود زورخونه تبد نیا نکهیا

 نیپرسم هدفت از ا یبار م نیو غائله رو ختم کن! واسه صدم

 بگو ،یچ نتظرخوب؟ م ،یمنتظر نیفرمود ه؟یچ دیجد استیس

 !تا منم بدونم

از کدورت در  ینشان شیباال انداخت اما صدا یشانه ا مهتاب

 :خود داشت

 نیکردم حدس زدن جواب سوالت واست ساده تر از ا یفکر م -

که  نهیما، هم یمشکل اساس ،یدون یخب م یحرف ها باشه ول

نداشته  یاصال وجود خارج دیکه شا میهست یزیهر دو منتظر چ

 !سوء تفاهم باشه ایتوهم  هیهمه اش  دیشا یعنیباشه. 

رها کرد و با  یصندل یخسته و ناالن خود را رو اوشیس

 :لب نجوا کرد ریخفه و لرزان ز ییصدا

با خودم خلوت کنم  دیچشمام دور شو مهتاب! با یلطفا از جلو -

که هست  ی. هر چفتهیداره م یوسط چه اتفاق نیبلکه بفهمم ا

کنم  یده! برو مهتاب، خواهش م یم داره هر دومون رو آزار

 .تنهام بزار
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 :دیپرس دیبا ترد مهتاب

 !ییتنها ؟یخوا یم نویتو ا -

 :مقطع اما محکم پاسخ داد یبا کلمات اوشیس

 یخوا یم یواسه چ ارمیسر در ب یطور نیا دیآره... آره. شا -

دو روز گذشته مدام احساس  یکیظرف  ؟یمنو به جنون بکش

داره به ما  یخطر هی یحت ای یحرف هی ،یزیچ هیکنم،  یم

 ه؟یبفهمم اون چ دیشه. با یم کینزد

 یبغض یرگه ها یبود، آنقدر که به راحت نیمهتاب غمگ یصدا

حال مثل  نیبا ا دیرس یکه آن را خش دار کرده بود به گوش م

 :محکم و بااراده گفت شهیهم

! مرد ازندیآر اوشیهم س نیتو و ا نیرم. ا یباشه، من م -

 ایتونه با تمام دن یکه م یریمغرور، جاه طلب و شکت ناپذ

 ...بجنگه، فقط

 اوشیزد تا برود که س یکاره تمام کرد و چرخ مهیرا ن حرفش

 :آرام زمزمه کرد ییبا صدا

 !فقط؟ -

آن که به طرف او  یو ب دیکش یقینفس عم ستادیبر جا ا مهتاب

 :برگردد پاسخ داد

که  ینه اون کس ،یخودت باش کن یخواستم بگم، فقط سع -

ه بد نباشه ک دیو شا هیکاف گهی. به نظرم دینشون بد یدار یسع

آزاد  یکه خودت واسش ساخت یرو از زندگ یواقع اوشیس

 !یکن
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نماند و به سرعت از  اوشیاز جانب س یمنتظر حرف گرید

 .آشپزخانه خارج شد

 زیخبر پشت م یمسخ و از خود ب اوشیس یطوالن یقیدقا 

 ممتد پلک یمژه بزند. عاقبت با آه یآنکه حت ینشسته بود. ب

انداخت و با خود زمزمه  یشانیبه پ یرا بر هم فشرد. اخم شیها

 :کرد

 .ندارم یفاصله ا یوونگیتا د االاقلیشدم.  وونهید -

 :نشست و ادامه داد شیلب ها یرو یخند زهر

نا و آش دوست نیکه ب ازندیآر اوشیافتادم، س یبه چه روز نیب -

 یبچه گربه  هیبه غرور و صالبت زبون زد بود حاال تو دست 

 !زنه یداره پر پر م یوحش

د بلند تر از ح یو با حسرت کم دیملتهبش کش یبه چهره  یدست

 :معمول زمزمه کرد

 !ینیب یشکنم، حاال م یمهتاب، به خدا شاخت رو م یول -

 :دینال شهینشاند و خسته تر از هم زیم یرو یبعد مشت یکم

! ؟یبز آورد یباور کن یخوا یمرد! نم یزن یبلوف م یدار -

 نیا یشد یهر بار عاشق م ینوا، تو اگه شانس داشت یبدبخت ب

مونه که تو  یم نیخدااا مثل ا یکردن. ا یکله پات نم یطور

 !یلیسخته، خ یلیخ گهید نی. ایفتیب ییبه گدا یپادشاه

 یکه مثل آدم ها یآهسته و آهسته تر شد طور شیکم صدا کم

شد و  ینامفهوم از حنجره اش خارج م یگنگ فقط اصوات

 .بر جا نمانده بود یبعد از آن اصوات نامفهوم هم اثر یلحظات
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ه انداخت ینگاه یحت شیرو شیپ یآنکه به غذا یبعد ب یساعت

به استراحت  یرائیپذ یکاناپه  یباشد تن خسته اش را برو

مهتاب  یپا یگرم شده بود که صدا شیدعوت کرد. تازه چشم ها

کرد. مهتاب مانتو به تن داشت و سرگرم مرتب  ارشیهوش

در  او دنیراهرو بود. با د ی نهیآ یکردن مقنعه اش در جلو

کاناپه صاف  یخورد. تند رو یاز خانه، تکان رونیلباس ب

 :دیو خواب آلود پرس جینشست و گ

 ؟یکجا به سالمت -

 :برگردد پاسخ داد او یآن که به سو یب مهتاب

باشه. هر  یگردم، فقط حواست به راد ی! زود برمتیمامور -

ه دنده ب نیکرده که عمرا تا صبح ا یطونیقدر ش نیچند امروز ا

 !بهتره یباش اریخب، هوش یاون دنده بره ول

 :دیو پرس دیاز جا پر یمعطل یب اوشیس

 وقت شب؟ نی! اونم ات؟یمامور -

 دیتماس گرفت. با میاالن با گوش نیکار کنم، مرزبان هم یچ -

 .امیدوساعته م یکیبرم فرودگاه، 

به ساعتش انداخت و به سمت مهتاب رفت و  ینگاه اوشیس

 :قاطعانه گفت

 ینصفه شب تا برگرد ،یتنها بر ستیوقت شب درست ن نیا -

 !صبح شده یساعت دو سه 

 :شانه اش انداخت و گفت یرا رو فیحوصله ک یب مهتاب
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 گه،یکاره د یرفتن ندارم ول یحوصله  اوش،یس اریادا در ن -

 !ولش کرد یمنطوریشه که ه ینم

 !یوقت شب تنها بر نیذارم ا یمن نم -

قرمز و  یبه چشم ها رهیبه طرف او برگشت و خ رانیح مهتاب

 :اعتراض کرد اوشیخواب آلود س

ول بگردم! بابا،  ابونایتو خ یمن که مرض ندارم نصفه شب -

 یدوبار تا مرز اخراج رفتم. وا ینجوریدستور داده. هم سمیرئ

کار در برم. تازه،  ریجور وقت ها هم از ز نیکه ا نیبه حال ا

چشمات  یکه از جلو یخودت نگفت شیدو ساعت پ یکی نیهم

حرف  گهیدکنم،  یکار رو م نیدور شم؟ خب منم دارم هم

 !ه؟یحسابت چ

 :محکم و قاطع جواب داد یبا لحن اوشیس

فرسته  یموقع شب تورو م نیغلط کرده که ا ستیاوال رئ -

 من گفتم ؟یکن یم یرو با هم قاط یچرا همه چ ا،یدنبال کار، ثان

 ابونیه در خدرب یفروکش کنه، نگفتم نصفه شب تمیبرو تا عصبان

 !که یها بش

 :زد نیرا به زم شیحوصله پا یب مهتاب

ها! در  نهیساله کارم هم 2که بنده  نیخان مثل ا اوشیس -

هم به  یاجیتونستم از خودم محافظت کنم، احت شهیضمن، هم

 ندارم یکس یو نگران یدلسو

و همانطور که با  دیبه صورتش کش یخواب، دست جیگ اوشیس

 :کرد دییتا دیمال یرا م شیدست چشم ها کی
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مثل  نه،یچهار ساله کارت ا ،یکار یدونم، رزم یآره، آره، م -

 ...اما یدمرد از خودت مراقبت کر هی

برداشت و انگشت اشاره اش را به  شیرا از چشم ها دستش

 :ادامه داد یزیآم دیاو گرفت و با لحن تهد یسو

 نیدادم از ا یاون وقتا من نبودم وگرنه هر گز اجازه نم -

حق  ییکه گفتم، تنها ی. حاال هم همونیمسخره بکن یکارا

 یصبر کن خودم م ایبگذر  تیمامور ریاز خ ای! یبر یندار

 !نداره یبرمت، راه سوم

... َن... اجی... یاح... ت میها! بابا، من به ق یخل شد یاِ، انگار -

 !دا... رم

 !نداره، همون که گفتم یبه من ربط یندار ای یدار -

جا تهرانه، نه ده کوره، که ساعت  نی! بچه نشو، ااوشیس -

خلوت باشه و پرنده توش پر نزنه! تو  ابونایشب خ یدوازده 

س شه، پ یو بلند م نهیش یفرودگاه هم که تا خود صبح پرواز م

 !ه؟یادا اصوال سر چ نیا

ن سر تکا شیاو صبورانه برا یحرف ها دنیشن نیکه ح اوشیس

فهمد با همان سماجت  یرا م شیتمام حرف ها یعنیداده بود، 

 :دیپرس

 .برمت یخودم مشه،  یتموم شد؟!.... گفتم نم -

 ...بشه داریب هوی دهیخواب نای! رادماوشیس -

 :دیحرفش پر انیم ادیبا فر اوشیس

 گم؟ یم یچ یفهم یچرا نم ده،یبه جهنم که خواب -
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جا خورده بود، تند دو  یاو حساب ادیفر دنیکه از شن مهتاب

 :دستش را باال برد و عجوالنه گفت

 !!؟یزن یاِ باشه خب، چرا داد م -

گم تنها  یم یبشه، وقت تیزنم بلکه حرف حساب حال یداد م -

 !شه، بفهم ینم

 یپ اوشیکه از صورت برافروخته و نگاه شرر بار س مهتاب

 :گفت یمیشود با لحن مال یاو نم فیبرده بود حر

رم. زنگ  یخودم نم نی! گوش کن، با ماشدمیفهم دم،یخب فهم -

گردم.  یرم و بر م یکنم. با همون م یآژانس خبر م هیزنم  یم

 وقت نیکه ا میتون یگناه داره، نم نایخوبه؟ آخه رادم یطور نیا

تونه بمونه.  ی! تنها هم که نممیشب دنبال خودمون راهش بنداز

 با آژانس برم؟ ،یگ یم یحاال چ

 :تکان داد یکرد بعد به عالمت موافقت سر یمکث اوشیس

 هیکنم که سفارش کنم  یخبر م ی. خودم تاکسیزیچ هیشد  نیا -

 یاحمقت بگ سیرئ نیباشه به ا ادتی یبفرستن. ول یآدم حساب

 یم یواسش قاط یکه حساب رهیلقمه ها واست نگ نیاز ا گهید

 !کنم

 یداد و نفس راحت هیتک واریاو به د دیتوجه به تهد یب مهتاب

 :دیرا شن اوشیمردانه و محکم س یکه دوباره صدا دیکش

 ؟یدیمهتاب با تو بودم، شن -

 !حضرت واال ستین یامر گهی. ددمیبله شن -

 .نه، فقط... زود برگرد -
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 !چشم قربان، اطاعت -

وارد خانه  نیسه صبح به خانه برگشت. آهسته و پاورچ یحوال

 دیکش یم ازهیو همان طور که خم دیشد. مقنعه را از سرش کش

 هکیچنان  اوشیس دنیدامتداد نگاهش به روبه رو ثابت ماند. از 

 :دیکاره تمام کرد و متعجب پرس مهیاش را ن ازهیخورد که خم

 !؟یداریتو هنوز ب -

راهرو،  یهال، درست روبه رو کیتار مهین یدر فضا اوشیس

کرد. مهتاب  ینگاهش م رهینشسته بود و هم چنان خ یمبل یرو

 اطیجلوتر رفت و با احت یدهد چند قدم ینم یاو جواب دیکه د

 :دیپرس

 !صبحه یساعت سه  ،یدیپس چرا نخواب -

 :خسته و خواب آلود جواب داد اوشیس

راحت  المیخونه، خ یموندم تا برگرد دارینگران تو بودم، ب -

 !بشه

 :کرد و با سرزنش گفت یاخم مهتاب

 نبودم. تازه، خودت ابونی! من که تو بیکار یب یلیواقعا که خ -

 ؟یواسه چ ینگران گهیپس د ،یمطمئن برام خبر کرد یتاکس هی

 نگران بودم یدونم ول ینم -

 یبرو بخواب. چشمات داره رو هم م گهیخب باشه، حاال د -

 .افته، پاشو
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حال به سمت پله ها رفت،  یاز جا بلند شد و سست و ب اوشیس

 :پله نگذاشته بود که آرام مهتاب را صدا زد نیاول یهنوز پا رو

 !مهتاب؟ -

بود، به پشت سر او نگاه کرد و به  ستادهیهمان جا که ا مهتاب

 :پاسخ داد یهمان آرام

 بله؟ -

 !چشمام دور نشو یاز جلو گهیلطفا د -

 :دیپرس یو با لحن پر خواهش دیتعلل به سمت او چرخ با

 باشه؟ -

 ینم یارینزد. ذهنش  ینگاهش کرد اما حرف رهیفقط خ مهتاب

ساده و پر  یبا همان جمله  اوشی. سدیبگو یکرد تا کالم

خالص را به او زده بود و کار را به نفع خودش  ریخواهش ت

 یتمام کرده بود. از ترس رسوا شدن، تند نگاهش را به جلو

 :دیشن ار اوشیو پر خواهش س میمال یدوخت که باز صدا شیپا

 !باشه مهتاب؟ -

او به خود آمده بود، همان طور  یکه از سوال دوباره  مهتاب

 :گفت دیترد با نیبه زم رهیخ

 !یزن یم یبکر یحرف ها -

که از باال رفتن منصرف شده بود، دوباره به سمت او  اوشیس

 :لب زمزمه کرد ریبه صورت مهتاب ز رهیبرگشت و خ

 .من هنوز منتظر جوابم یبزن ول هیباشه، کنا -
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 :دیپرس یلرزان یآنکه سر بلند کند با صدا یب مهتاب

 !مهمه؟ یعنی -

 :زد جواب داد یموج م شیکه در صدا یبا محبت خاص اوشیس

 .مهمه یلیالبته که مهمه! الاقل واسه من خ -

 یمبل سر راهش گرفت و ب نیدست لرزانش را به اول مهتاب

کوتاه و لرزان  یآن نشست و با همان صدا یحال و رمق رو

 :گفت

 !حرف بزنه یطور نیباهام ا یمن عادت ندارم کس -

شلوارش  بیرا در ج شیجلوتر رفت. دست ها یقدم اوشیس

تعلل آب دهانش را  یفرو برد و سرش را باال گرفت. بعد از کم

 :به زحمت فرو داد و گفت

 یحرف نزدم، فکرشو نم یطور نیا یمنم سال هاست با کس -

 !! پس جواب منو بدهکهی نیب یحاال... م یکردم که بتونم ول

 .تونم قول بدم یمن،... من نم -

 !قدر سخته؟ نیچرا؟ ا -

 !بدم یقول نیآره،... واسم سخته که چن -

 :دیپرس یصبر یبا ب اوشیس

 !آخه چرا؟ -

شکستن غرورم  نیبه تو، درست ع یقول نیدادن چن اوش،یس -

 !مونه یم
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 یاپ یماند. عاقبت جلو رهیو منگ به او خ جیگ یلحظات اوشیس

کرد نگاه او را به سمت  یم یاو نشست و همان طور که سع

 :دیخود بکشد پرس

واضح تر حرف  ه،یفهمم منظورت چ یمن نم ؟یگ یم یتو چ -

 !بزن تا منم بدونم اشکال کار کجاست

را برگرداند و به  شیرو عیبه او کرد و سر ینگاه کوتاه مهتاب

 یقیچشم دوخت. نفس عم اوشیدور تر از صورت س ینقطه ا

 :لرزان اما محکم جواب داد ییو با صدا دیکش

گذره چون ناخواسته حرفات و  یم یدونم تو دلت چ یمن م -

. همون موقع که دمیشن یکرد یکه واسه دل خودت زمزمه م

و به بخت بدت لعنت  یکرد یم نیخودت رو لعن و نفر یداشت

 ...... منیفرستاد یم

 :آب دهانش را فرو داد و لرزان تر از قبل ادامه داد یسخت به

 نایکردم که فقط واسه خاطر رادم یراستش تا امروز فکر م -

 ی. اما از شب گذشته، پشت سر هم اتفاقیداد یزندگ نیتن به ا

 هی نایاز رادم ریو غ ستین یطور نیافتاد که بهم نشون داد ا

کرده! و امشب  ریزنج یزندگ نیهم تو رو به ا گهیعامل د

تو با  یشده ول عوقته که شرو یلیماجرا خ نیمطمئن شدم که ا

.. !.یکن یاحساس مبارزه م نیبا ا تیشگیو غرور هم یسرسخت

و تمام  یتو نشون نداد یبار هم شده خود واقع هیواسه  یتو حت

کارها رو  یو همه  یسنگر گرفت نایمدت پشت سر رادم نیا

سد  هیعاقبت به  یدونست یکه خوب م یدر حال ،یکرد فیرد

. حاال رهیگ یراهو م نیا ی هادام یکه جلو یخور یمحکم بر م

سد رو از  نیمثل من، ا یکی گه،ید یکیکه  یهم انتظار دار
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 نیکه غرور مردونه ات ا نیراهت کنار بزنه، بدون ا یجلو

که سر غرور  ستیبخوره. اصال هم واست مهم ن یلطمه ا ونیم

 !ادیم یوسط چ نیمن ا

 اوشیرنگ س یبه صورت ب یساکت شد، نگاه یا لحظه

 :ادامه داد یشتریبار با آرامش ب نیانداخت و ا

ا از ام یبگ یزیکلمه چ کی یاز احساست حت ینگرفت ادیتو  -

تورو بشنوم و  ینگفته  یکه تموم حرف ها یمن انتظار دار

تورو با قلبم لمس کنم. من  یشده  چیتموم احساسات زر ورق پ

 دارم که نویا ییدونم توانا ی! نماوشیس ستمیاز خودم مطمئن ن

 نه؟ ایمثل تو اعتماد کنم  یبه آدم

 یبه چهره  رتیبا ح دیکش ینفس م یکه به سخت اوشیس

ند از جا بل یبعد با کالفگ یماند. کم رهیمهتاب خ یبرافروخته 

مقطع و  یشد و شروع به قدم زدن کرد. عاقبت در قالب کلمات

 :داد حیتوض دهیبر

! از دمیترس یمن... از تو م یحق با تو باشه... ول دیشا -

تو نسبت به شلوغ  یتوجه یتو، از ب نیباوقار و مت تیشخص

بار طعم  هیهام. مهتاب! من  یبهتر بگم، خودخواه ایهام  یکار

 نیبه ا شیاز ده سال پ نیبودم، واسه هم دهیشکست رو چش

 تو کم ینبودم که با تو بودم. جلو یطور نیا چکسیطرف با ه

 یحرف ب ایکه جرعت نداشتم حرکت نابه جا  یجور اوردم،یم

بزنم. غرور و اعتماد به نفس تو، وادارم کرد تا از وجود  یربط

سود ببرم. من.... من اونو دوست دارم چون خودم  نایرادم

تازه بهش بدم  یزندگ هیتالشمو کردم تا  یکردم و همه  داشیپ

 هنکیا ی. تو جایو هست یبود گهید زیچ هیتو،... تو برام  یول
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و  جانیپر ه یزندگ هی! یداد یبدم، بهم زندگ یبهت زندگ

 یخواستم غرورم لطمه ا ینم ،یگ یهدفمند. آره، راست م

تونم  یباور کن اگه مطمئن بودم با شکستن غرورم م ی! ولنهیبب

 یکردم. من م یکارو م نیداشته باشم، حتما ا یدل تو جائ یتو

 ای یام بزن نهیباز هم دست رد به س یمنت کش زاربا ه دمیترس

 نیاز ا شهی. باور کن همیبش یبدتر از اون ازم فرار یحت

 !دمیترس یمسئله م

لحظه  یبرا د،یرس یآرام و خونسرد به نظر م گریکه د مهتاب

رنگ  یمات و ب یخاموش لب به دندان گرفت و به چهره  یا

 :گفت یماند. اما ناگهان بلند شد و با لحن محکم رهیخ اوشیس

 جهینت م،یتا صبح هم حرف بزنچون اگه  میبخواب میبهتره بر -

 !نداره یا

 :دیاز رفتار او نال ریو متح جیگ اوشیس

 !کردم؟ یچرا؟ باز چه اشتباه گهید -

 نیشد و سرد و سنگ رهیاو خ یبه چشم ها یبا گستاخ مهتاب

 :جواب داد

 !یستین یتو درست شدن -

گفتم؟ تورو خدا  یمگه من چ ؟یزن یحرفو م نیآخه چرا ا -

 !بچه گانه بردار یلجباز نیدست از ا

 :جواب داد یتند و عصب مهتاب

 یخان اما تو نه تنها لجباز و کله شق اوشیس ستمیمن لجباز ن -

 یبهت م نانی! و من با اطمیاز حد تصور مغرور هسا شیبله ب
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ز کدوم ا چیبه درد بخور باشه اما ه یصفات گاه نیا دیگم که شا

ه. در ضمن... بهتر بود کن جادیدر من ا یجانیتونه ه یاونا نم

 !نگفتم؟گفتم که  یم دیبا یچ یدیپرس یم

که بهم نسبت  یو درشت زیهمه القاب ر نیممنون از ا یلیخ -

 یقدر بد فکر م نیفقط بگو چرا، چرا در مورد من ا یول یداد

 !گفتم که نگفتم؟ یم دیبا یاصال چ ،یکن

 ! تواوشیکنم بلکه مطمئن هستم. س ینم یدر مورد تو فکر -

خوب و بد  یاخالق ها یمنو با همه  یهفت ماه تموم با صبور

سه  ،یکرد یرو با شکنجه ط التیدوروز تعط ،یتحمل کرد

 یعس یساعته که دار میو ن یساعت به انتظار برگشتنم نشست

 کی یتهنوز که هنوزه ح یول میبرس جهیبا هم به نت یکن یم

به  رو یگفت یم دیبا شیوقت پ یلیکه خ ییکلمه از اون حرفا

زنم و  یهستم و حرفامو راحت م ی. من آدم رکیاوردیزبون ن

گوش کنم که همه اش  یدرهم و برهم کس یبه حرفا ادیخوشم نم

و تازه از منم انتظار داره  شیغرور لعنت نیبه ا دهیچسب یدو دست

م قول و قرار ه ندیم و ناخوشایمستق ریغ یحرفا نیهم دنیبا شن

 !باهاش بذارم

 :دیدرهم و گرفته پرس یا چهره اب اوشیس

 !التماست کنم؟ یخوا یم ؟یدار یتو از من چه انتظار -

 !راحت و ساده یلینه، فقط حرف دلتو بزن، خ -

نزد. مهتاب  یماند و الم تا کام حرف رهیخاموش به او خ اوشیس

دوباره عزم رفتن کرد و با  دید یم هودهیکه انتظار را ب

 :گفت یسرسخت
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 !ینیخوب بب یابا. خوریشب بخ -

را محکم  شیبازو اوشیبر نداشته بود که س یهنوز قدم اما

 :دیپرس یپر خواهش یو با صدا دیچسب

 !؟یسادگ نیبه هم ؟یبر یخوا یم -

من و تو واسه هم ساخته  ،یدون یساده تر! م نمیآره، از ا -

 ؟یفهم ی. ممینشد

 !فهمم ینه، نم -

توجه  یرا از چنگ او رها کرد و ب شیمهتاب با خشونت بازو 

بلند  وشایس انگریبلند و عص ادیفر کدفعهیبرداشت که  یبه قدم

 :شد

! آره آره، من احمق، تو دختر ؟یلعنت یبشنو یچ یخوا یم -

زبون نفهم خود خواه رو دوست دارم، عاشقتم. بهت محتاجم. 

 بشه؟ یتا دلت راض یبشنو نارویهم یخواست یخوب شد؟ م

دنش کنار ب نیلخت و سنگ شینفس نفس افتاده بود و دست ها به

کرد و با  یاو عقب گرد یبه سو یبود. مهتاب به آرام زانیآو

 :دمغ و دلخور گفت یچهره ا

به زور و جبر!  یجور نینه ا یخواستم ول یم نویآره، هم -

ال ح هیشاعرانه تر، با  طیمح هیحرفارو تو  نیبودم که ا دواریام

تر بشنوم تا باور کنم که انتخاب  میمال یکلماتقشنگ تر و 

عمر  هی یتونم برا یکه م یهست یکردم و تو همون مرد یدرست

 هیکردن  ازیو ن کردنکنم. ناز  هیپر محبتت تک یبه شونه ها

که  یکه نتونه ناز کنه و مرد یزن و مرده! زن نیب یعیقانون طب

 یتو روحشون کم دارن. تو م یزیچ هینتونه ناز زنشو بکشه 
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ع به نف یکه تو دادگاه ییروابط عاشقونت رو هم مثل وقتا یخوا

 !ستین یجا دادگاه نیا یکه بفهم نیبدون ا ،یخودت تموم کن

 ...زن هستن که هی ومرد  هیجا  نیا

 مهیپر از بغض بود، نتوانست ادامه دهد. جمله اش را ن شیصدا

دور شود که او با  اوشیز ستا ا دیکاره تمام کرد و تند چرخ

را گرفت و او را محکم نگه داشت.  شیبازو عیعکس العمل سر

مهتاب با تمام قوا تالش کرد تا خود را از چنگ او رها کند اما 

 :گفت تیددستش را محکم تر فشرد و با ج اوشیس

 !کن رونیدست و پا نزن، فکر رفتن رو از سرت ب یخودیب -

 یتو خسته شدم! م یغرور لعنت نیاز دست ا گهیولم کن! د -

 .خوام برم

حاال نه، اول به حرفام گوش بده، بعد اگه بازم  یول یر یم -

 برو، خوب؟ یخواست

صبر کردم، دست از سرم  یخوام گوش کنم. بسه هر چ ینم -

 !بردار

 ؟ یاگه از ته قلبم اعتراف کنم اشتباه کردم چ -

عقب  یزده، آرام گرفت. به زحمت سرش را کم رتیح مهتاب

م و نر یکه باز صدا ندیرا بب اوشیتا بتواند صورت س دیکش

 .به گوشش نشست اوشیس یرایگ

ط فق یکنم ول یاعتراف م نویکنه، هزار بار ا یم تیاگه راض -

 بهم ده. باشه؟ گهیمهلت د هی
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خودش برداشت و آرام و  دنیرهان یدست از تالش برا مهتاب

 نفس یحت یلحظات یداد. برا هیتک اوشیس ی نهیموش به سخا

قلب  یکوبش تند و توفنده  ی. وجودش را به صدادیهم نکش

 ی نهیس واریمحابا به در و د یسپرده بود که آن چنان ب اوشیس

به گردنش  وداغ و ملتهب ا یزد. نفس ها یاو پتک م یمردانه 

 .دلش را لرزاند اوشیس یبم و مردانه  یخورد. صدا یم

نم دو یحرف بزنم، نم ستمیمهتابم، من بدم، بلد ن یتو حق دار -

 یکالم، دست و پاچلفت هیابراز عشق کنم، اصال تو  دیبا یچطور

تونم  یاحد و واحد اون قدر دوستت دارم که نم یبه خدا یام ول

 تونم در قالب کلمات به ینم یبراش قائل بشم. باور کن حت یحد

کنم.  یوجودم لمست م ی رهکه چطور با ذره ذتو بفهمونم 

 یباج نم یبه مادرم هم به راحت یحت میزندگ یمهتاب! من تو

دادم اما حاضرم واسه خاطر با تو بودن، تا آخر عمر بهت باج 

تورو داشته  یرو از دست بدم ول میدارائ یبدم. حاضرم همه 

م کدوم واسم مه چینه پول، نه شهرت، نه غرور ه گهیباشم. د

ونم چرا د یبهت نشون بدم. نم زارویچ نیا ستمین. فقط بلد ستین

وقت به خودت ابراز احساسات کنم. مدت ها بود  چینتونستم ه

ام رو گم مرده بودم. من به تو  نهیکه رمز باز کردن قفل س

درست مثل  یکمکم کن یتون یم یدونم اگه بخوا یمحتاجم. م

 یصبور کمیباشم، فقط تو  یدم شاگرد زرنگ یامشب! قول م

 ...باشه؟ من ن،ک

اش  نهیساکت شد. هول و دستپاچه سر مهتاب را از س کدفعهی

 :دیبه صورت او زل زد و پرس یجدا کرد و با نگران

باز دارم درهم و  ،یاز دستم دلخور شد ؟یکن یم هیگر یدار -

 !زنم؟! آره؟ یبرهم حرف م
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 :زمه کردلب زم ریتکان داد و ز یسر یبه نرم مهتاب

 !نه نه! اصال -

 !ه؟یچرا گر ؟یپس چ -

 یو همون یحرف بزن ی. خوشحالم که تونستهیم از شاد هیگر -

مرد با احساس و مملو از عشق و  هی ،یکه واقعا هست یباش

 خی دیکردم شا یشدم، فکر م یم دیداشتم ناام گهی! دثاریا

 !وقت آب نشه چیوجودت ه

کرد  کیداغش نزد یکرد، دست او را به لب ها یتبسم اوشیس

 :آن گذاشت و گفت یکوتاه رو یو با محبت بوسه ا

وجود من شروع به ذوب شدن کرده،  خیوقته که  یلیخ یول -

 ،یدیچسب یدو دست فمویکه تو دادسرا ک یاز همون روز دیشا

امشبت  یفهمم رفتار ها یچند ساعت بعدش. تازه دارم م دمیشا

 !گرفته از کجا نشأت

تازه کرد و نگاه پر محبتش را به صورت مهتاب دوخت و  ینفس

 :دیپرس

تو  یزدم. منو گذاشت یحدس م دینه؟ با ،یبا آذر حرف زد -

 نانیچون به من اطم یآذر مطمئن بش یفشار تا از حرفا

 یکه منه ب دیزودتر از تو فهم یلیمهتابم، آذر خ ی! ولینداشت

اون نقش  یچرا؟ چون جلو یندو یتو شدم. م ریچاره چطور اس

بودم  مئنو در ضمن مط دمیترس یکردم، از اون نم ینم یباز

پرسم، منو  یازت م گهیبار د هیاون جاش امنه! حاال  شیرازم پ

. یمون یم شمیخاطر پ نانیراحت کن و بهم قول بده که با اطم
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 یبگو مال من م ،یش یچشمام دور نم یبگو که هرگز از جلو

 !خوام با تو کنار تو کامل بشم یم ،یمون

خاطر  نانینگاه اشک آلودش را به او دوخت و با اطم مهتاب

 :جواب داد

 !یکه تو اونو بخوا یمونم و مال تو هستم اما فقط تا وقت یم -

ر آن ب یچسباند و بوسه ا نهیسر او را به س یبا سرخوش اوشیس

 :زد و از ته دل گفت

 !زنده ام یتا وقت شه،یبه خدا چاکرتم مهتاب، واسه هم -

 :دیصورت او را با دست باال آورد و پرس دوباره

 من و ؟یسه نفره حاضر نیریو ش یواقع یزندگ هیپس واسه  -

 !تو و پرنسس کوچولو

 :بر لب آورد و زمزمه کرد یاشک، تبسم انیم مهتاب

 !نداره، معلومه که آماده ام دنیپرس -

نشاند و سرش  یمبل یدست او را گرفت و کنار خود رو اوشیس

 :داد و گفت هیاو تک یرا به شانه 

فقط آرزوشو داشتم! حاال واسه خاطر منم  شیپ یتا چند لحظه  -

که بتونه آرومم کنه.  یزیچ هیقشنگ بگو،  یجمله  هیشده الاقل 

از دهنت بشنوم، جان  ندیحرف خوش آ هیدلم لک زده که 

 !اوشیس

 :دیپرس طنتیسر او را نوازش کرد و با ش مهتاب
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مدت  نیاعتراف کنم که ا ایبرات بگم عاشقتم؟  یخوا یم -

 ؟یکیچقدر بهت وابسته شدم، کدوم 

پر تمنا  یگرفت و با لحن شیدست ها انیدست او را م اوشیس

 :گفت

 !بگو. بازم برام حرف بزن نارویهم نا،یآره، هم -

 :اش را تکرار کرد یشگیهم یجمله  یخاص طنتیبا ش مهتاب

 !؟یسادگ نیماِ، به ه -

 !وقت از خاطرم نره چیساده تر بگو تا ه نمینه نه، از ا -

 :رداضافه ک یو با لحن پر محبت دیکش یقیکرد نفس عم یمکث

اگه اراده  ،یسادگ ایدن هیبمونه که تو با  ادمی شهیخوام هم یم -

که  یخوام برام بگ ی. میبکش شیرو به آت یعالم یتون یم یکن

 یکه م یسادگ نیقلب صادق و پاک، به هم هی یچطور تونست

خودت  ریو داغون منو اس دهیچیقلب و روح در هم و پ ینیب

ق ح حیتوض نیا دنیاسارت، شن نی! فکر کنم در مقابل ایکن

 !منه، نه؟ یقانون

لب زمزمه  ریز یو با سرخوش دیآرام در آغوش او خز مهتاب

 :کرد

به  یرو قانون یهمه چ یخوا یکه م یحقوقدان بدجنس هیتو  -

 !ینفع خودت تموم کن
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