
 

 مادرمپرستار 
 یباسمه تعال

 
 

یت پر  وقتي بان مام وجودم رو عصبب مدم حس میكردم ت بت بیرون او از دفتر ث
 کرده...

 ازش متنفر بودم. هنوز
باهي  وقتي به ت نار اون  ند یو رو در ک ها ز قدر این سبببال که چ فكر میكردم 

  ذروندم از خودم؛از زند یو؛از دنیا بیزار میشدم.
کفشهاي پاشنه بلندش که پشت سر من از پله ها پایین مي اومد باعث  صداي

 میشد حس کنو روي مغزم قدم میزنه...
ضر ر با صیغه ي اینكه همین چند دقیقه پیش حكو طالق در مح شده و  ویت 

طالق هو جاري شببده بود و دیگه هیت تعلقي نسبببت بهش نداشببتو اما حس 
نفرت و عصبببانیت از تمام وجودم فریاد میزد...دلو میاواسببت هر چه زودتر 

 وشاین پله هاي لعنتي تموم میشد تا دیگه حتي صداي اون کفشهاي پاشنه بلند
 تا آخر عمر نمیشنیدم.

دم بیرون  ذاشبتو روشبنایي محیب بیرون م ت تیغي از درب سباختمان ق وقتي
شده  ستو براي یك ثانیه هو  شد...حتي دیگه نمیاوا شمو وارد می بود که به چ
ریاتش رو ببینو براي همین با عجله به سببمت ماشببینو رفتو و در همون حال 
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سببعي داشببتو  ره کراواتو رو هو شببت کنو...آق که چقدر احسبباس خفگي 
 میكردم!

شین رو باز کردم و به محض اینكه ریموتي ک با سریع درب ما ستو بود  ه توي د
سید که  شو ر صاب خوردکنش به  و صداي اع شو  شین ب سوار ما ستو  خوا

  فت:سیاوش؟
 نگاهش کردم. بر شتو
که  حالو هاي دکلره کرده اش  یپ و ریاتش بهو میاورد...اون مو از اون ت

 ریاته بود...اون صورت بیشترش از زیر اون روسري کوتاه و مساره اش بیرون
غرق آرایشببش...و اون مانتو و شببلوار تنز و زننده ایي که تنش بود...با اون 

كت دار تر از همیشبببه نشبب ظاهرش رو مشبب قدر  که چ نده ایي   ونآدامس  
 میداد!براي لحظاتي به سرتاپاش نگاه کردم.

شور که به من سین ک سته ترین مهند صیفي...یكي از برج سیاوش  ...مهندس 
خیلي ها همیشبببه ي خدایي توي پول و موقعیت اجتماعي داشببته خفه قول 

سببال این زن رو با اینهمه فضبباحت تحمت 10میشببده چرور ممكن بود مدت
سمت  شتو به  ست جوابش رو بدهو.دوباره بر  شه؟!!!حتي دلو نمیاوا کرده با

 ماشین که با لحن کش دارتري  فت:وایسا کارت دارم.
 ت  فتو:زود باش...حرفت رو بزن.طرفش بر شتو و با عصبانی به
چیه حاال که دیگه زن و شوهر نیستیو...نكنه هنوزم از اینكه مردم ما رو ببینن  -

 احساس ناراحتي میكني...؟
بدتر...البته خیلي خوشببحالو که دیگه ریاتت رو نمیبینو ولي  - االن دیگه 

 حتي در این شرایب هو حاضر نیستو لحظه ایي تحملت کنو.
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سو چكي که بابت مهریه ام دادي رو هر  خیلي - ستو بپر خوب بابا...فقب خوا
 وقت ببرم بانك میتونو نقدش کنو یا نه؟

 آره...همین االنو بري بانك نقد نقد میتوني همه اش رو یكجا بگیري... -
 م ت همیشه دست و دلبازي...حتي توي این وقت. -
 لحظه شماري میكردم براي این موقع. -
 ...درست م ت من.میدونو -

 که سوار ماشین بشو دوباره صدام کرد:سیاوش؟ بر شتو
 دیگه چیه؟ -
 من دو ماه دیگه از ایران دارم میرم. -
 به جهنو...زودتر. -
 خواستو بگو...میاوام بعضي وقتها تلفني با امید حرف بزنو... -

سوار  نگاه سرتاپاي جلفش انداختو و دیگه حرفي نزدم و  سار به  حاکي از تم
 ماشین شدم و راه افتادم به سمت شرکت.

توي آینه ي مقابلو دیدمش که سوار یه ماشین پروتون قرمز رنز شد.مرمئن  از
با هو رابره  نده ي ماشببین همون کسببي هسبببت که از مدتها پیش  بودم ران

 داشتن...
 راحت شدم...دیگه همه چي تموم شد...زنیكه ي فاسد! خداي من چقدر واي
لحظه متوجه شبببدم چرار قرمز شبببده...با شبببدت ترمز کردم...صبببداي  یك

ستاده با  سر چهار راه ای سي که  سر پلی شد اف شینو باعث  شاراش ترمز ما  و
 تعجب به من نگاه کنه و با حرکت دست بگه:چه خبرته؟!!!
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 ین ازش عذرخواهي کردم...با همون حرکت دست از داخت ماش منو
 ایي به چهره ي خودم توي آینه نگاه کردم.چقدر خسته بودم! لحظه

به نوعي  احسببباس قانوني و  حت  ندن مرا که در پي  ذرو مدتي  مام  میكردم ت
شرکت  شكالت  شتو...م ساعت هو آرامش ندا آبروریزي طالق بودم حتي یك 

از طرف دیگه...نگراني از یك طرف؛مشكالت قضایي و داد اه طالق و خانواده 
سرم که فقب شه 8براي امید پ شته بود اما همی سر  ذا شت  بهار زند یش رو پ

توي محیري پر از تشببنو و زد و خورد بزرش شببده بود و حاال توي این سببن 
جدایي والدینش رو میدید...و از همه بدتر مادرم؛مادري که واقعا"برام زحمت 

اینكه یه موتور سببوار نامرد قصببد کشببیده بود و حاال سببه سببال میشببد بعد از 
دزدیدن کیفش رو داشببته در اثر کشببیده شببدن روي زمین و بعد هو برخورد به 
ستر بودن و  سال تمام در ب سه  شده بود... جدول کنار خیابون دچار اون حادثه 

 قرع نااع شدن و در آخر سر هو رفتن آخرین پرستارش...
 ر براي مادرمو باید میگشتو!بدترین شرایب در به در دنبال یه پرستا توي

حاال بعد از اینهمه مدت تازه صببورت خودم رو توي آینه میدیدم که چقدر  و
خسببته و کالفه هسببتو...اما چاره ایي نبود...رودخانه ي خروشببان زند ي با 

ماهي زنده در  ونهایلیشببدت همیشببگي خودش در جریان بود و منو یكي از م
ست شنایي بر خالف جریان این رودخانه بودم!..نه قدرت ای شتو و نه توان  ادن دا

 رود...پس باید با جریان آب ادامه میدادم.
شي موبایلو زنز  چهار شدن چرار راهنمایي رد کردم  و سبز  راه رو که بعد از 

 خورد.نگاهي به شماره انداختو...از منزل بود؛سریع پاسخ دادم:جونو بابا؟
 سالم بابا. -



wWw.Roman4u.iR  8 

 

 سالم پسرم. -
 بابا؟کجایي  -
 توي ماشین...دارم میرم شرکت. -
پایین...لباسببشببو خیس  - تاده  یا خونه...مامان بزرش از روي تات اف با ب با

 شده...نمیگذاره من بهش دست بزنو...داره  ریه میكنه...بابا بیا...
 بعد صداي  ریه ي امید رو شنیدم. و
بود؛ فتو: ریه نكن بابا؛همین االن خودم 12:30سبباعتو نگاه کردم...دقیقا" به

 رو میرسونو...تا من بیام زنز بزن خونه ي خانو شكوهي...
 هر چي تلفن زدم کسي جواب نداد... -
 باشه پسرم االن خودم رو میرسونو. -

شي شتو.باید هر چه ز  و سیر رو دور زدم و بر  ر ودترو قرع کردم و با عجله م
 خودم رو به خونه میرسوندم.

به خونه برسببو با شببرکت تماس  رفتو و به منشببي شببرکت  فتو:جلسببه ي  تا
شرکت 2ساعت ضمن امروز بعدازظهر نمیتونو بیام  ست اعالم کن...در  رو کن

 اما شاید ساعت آخر کاري یه سر بزنو...
 بعد  وشي رو قرع کردم. و

دیدم که روي پله هاي بالكن نشسته و  با ماشین وارد حیاط شدم امید رو وقتي
 با دیدمن سریع از جا بلند شد و به طرفو دوید.

 ماشین پیاده شدم و ب*ر*لش کردم. از
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لت بكش  هنوز جا ندي زدم و  فتو:خ صببورتش از اشبببك خیس بود! لبا
امید...نبینو پسببر بابا  ریه کنه...چیزي نشبببده که...مامان بزرش افتاده م ت 

 بریو دو تایي کمكش کنیو. همیشه...حاال بیا
 امید رو  رفتو و به سمت پله ها رفتیو. دست

سي توي این  با شاید آروزي هر ک ساختمون مجللي که  یك نگاه تمام حیاط و 
مملكت باشببه رو از جلوي چشببمو  ذروندم.اینهمه ثروت و زیبایي اما وقتي 

 دل خوش و اعصاب درست وجود نداره پشیزي هو نمي ارزه...
 که حاال بیشتر از اونچه که آرامش بیاره دردسر ساز شده! يثروت

 براي پیدا کردن پرستار دچار مشكت شدم..! حتي
ستار راهش داد  توي سي هو اعتماد کرد و به عنوان پر شه به هر ک این زمونه نمی

هاي  قه و فرشبب قدیمي و عتی یاس لوکس و  که پر شبببده از اشبب توي خونه ایي 
 ابریشمي...فرشهایي که وقتي جمعش میكني قدر یه بقچه میشه!

 همه ي اینها  ذشببته وجود خود امید برام خیلي مهو بود...بچه ایي نبود که از
شدت بدخلق و بهانه  صوص که این اواخر به  سازش کنه..! به خ سي  با هر ک
 یر تر از سابق شده بود و حتي میدونستو بار آخري که خانو شكوهي همسایه 

م واریي د مادرم او به  مك  ما از  دهبه دیوار لرف کرده بود و براي ک بود منزل 
 لحن صحبت زشت و برخورنده ي امید به شدت رنجیده بود!

همراه امید وارد هال شدم بهو ریاتگي و شلوغي و ک یفي خونه م ت پتك  قتيو
 توي سرم میاورد...
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خونه فقب به یه پرسببتار نیاز نداشببت...باید کسببي رو هو مي آوردم براي  این
کارهاي خونه ولي مرمئن بودم امید با رفتاري که داره هیچكس نمي تونه این 

 رو نیاروده بودم؟... خونه رو تحمت کنه..! مگه قبال"کسي
چي میشببد زند ي منو م ت خیلي از بنده هاي دیگه ات روي آرامش رو  خدایا

 میدید؟
ست  وقتي ش سمت اتاق خواب مامان رفتو دیدم امید دیگه دنبالو نیومد و ن به 

جلوي تلویزیون و خیلي سببریع سببي دي کارتوني رو در سببیسببتو  ذاشببت و 
 مشغول تماشاي اون شد!

تادم و نگاهش کردم...هیت اثري از حاالت نگران و مشوش دقایق ایس لحظاتي
 پیش در اون به چشو نمیاورد!

 سمت اتاق مادرم رفتو...دلو براي مامانمو میسوخت! به
چقدر برایش زجرآوره که تنها پسببرش در این سببن و سببال باواد  میدونسببتو

د...اما لباسببهاي آلوده ي اون رو تعویض کنه...براي خودمو خیلي سببات بو
چاره ایي نداشببتو! باید بي توجه به خیلي از مسبباهت به وضببعیتش رسببید ي 

 میكردم.
مام ات  ت ت کردم و روي  نش  ت باس  ل مش و  ت میشببسببب که  تي  مد

خوابوندمش؛چشماش رو بسته بود و فقب از  وشه ي چشمهاش اشكهاي بي 
 شمارش بودن که جاري میشد...
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بود...صببداي آروم 3یبا" نزدیكهمه ي کارها رو انجام دادم سبباعت تقر وقتي
شرمنده ي تو  سیاوش جان...من که  شنیدم که  فت:خدا خیرت بده  مامان رو 

 ام...خدا من رو مرش بده که اینقدر باعث زحمت تو هستو...
مامان رو ب*و*سیدم و دستي به موهاي سفید م ت پنبه اش کشیدم و  پیشوني

  فتو:این چه حرفیه مامان...من نوکرتو...
از اتاق بیرون رفتو با فیله هاي مرغي که شبببب پیش خریده بودم وتوي  وقتي

ستو باورم و فقب  ست کردم؛خودم زیاد نتون یاچال بود غذایي براي ناهار در
 سعي کردم با شوخي و خنده به امید غذا بدهو و کمي هو به مامان غذا دادم...

باره از منزل خارج شبببدم و به شببرکت رفتو چون 5نزدیك سببباعت بود که دو
 یكسري کارها رو یادم اومد که حتما باید بهشون رسید ي میكردم.

شببرکت که شبببدم در ضببمني که به سببمت اتاق خودم میرفتو تند تند  وارد
 زارشهاي الزم رو از منشي شرکت  رفتو؛در پایان وقتي میاواستو وارد اتاقو 

شو خانو  شرکت  فت:آقاي مهندس...یه خانومي براي آ هي ب شي  شار من اف
 استادام پرستاري که در روزنامه داده بودین اومده...

بیحوصببلگي  فتو:بهش بگو بره فردا بیاد...االن خیلي کار دارم...فردا بیاد  با
 مي بینمش...

خانوم االن - ندس...این  قاي مه ظار 7ولي آ که توي سبببالن انت ته  سببباع
 حتي ناهارم نرفته...نشسته...
نداختو و  بر شببتو گاهي ا به اطراف ن جب  با تع خانو افشبببار و  مت  به سبب

 ساعت؟!!!!!7 فتو:
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اون سبباعت از روز چون زماني به پایان سبباعت اداري شببرکت نمونده بود  در
سالن انتظار خلوت بود و نیازي به جستجو نبود...بالفاصله کسي رو که خانو 

 رو دیدم. افشار ازش صحبت کرده بود
روي مبت هاي چرمي کنار سبببالن به آرامي بلند شبببد و با صبببدایي  رفته  از

 فت:سببالم آقاي مهندس...بباشببید اما من واقعا به این کار نیاز دارم...براي 
 همینو هست که تا االن منتظرتون موندم...

افشببار با نگراني نگاهي به من و سببپس به او کرد و دوباره به سببمت من  خانو
شببت و  فت: به خدا من خیلي بهشببون  فتو که شبباید شببما امروز اصببال بر 

 تشریف نیارین شرکت ولي  فت که تا ساعت آخر اداري منتظر میمونه
افشببار با نگراني نگاهي به من و سببپس به او کرد و دوباره به سببمت من  خانو

بر شببت و  فت: به خدا من خیلي بهشببون  فتو که شبباید شببما امروز اصببال 
نیارین شببرکت ولي خودشببون  فتن که تا سبباعت آخر اداري منتظر تشببریف 
 میمونه...

 به اون خانو کردم... نگاهي
سال نشون میداد و چهره ایي بسیار خسته و کست داشت؛از 50باالي ظاهرش

 اون چهره هایي که به هر چیزي شبیه هست جز یك پرستار!
مال" بي حوصله ایي باید باشه و با اون اخمي که در چهره داره آدم کا میدونستو

شرایري که  شت؛ شرایري ویژه نیاز دا مادر من بیماري بود که به یك پرستار با 
 با همون نگاه اول میشد فهمید اون خانو فاقد اونهاست.
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:میدونو خیلي وقته انتظار کشیدین...ولي من االن واقعا" نمي تونو شرایب  فتو
 بیاین...شما رو بسنجو...بهتره فردا 

خانو که معلوم بود به شببدت عصبببي و بي حوصببله شببده با عصبببانیت  اون
  فت:....

خانو که معلوم بود به شببدت عصبببي و بي حوصببله شببده با عصبببانیت  اون
شي خودتون از قبت  شدم...فردا هو بیام حتما" به من  فت:الزم نكرده...متوجه 

 سپردین که جوابو کنه...
 ه ایي پشتش رو کرد و از دفتر خارج شد.بعد بدون هیت حرف دیگ و

افشببار نفس عمیقي که حاکي از به دسببت آوردن آرامش بود کشببید و  خانو
باهاش حرفو میزدین  قاي مهندس...مرمئن بودم حتي ا ه  ید آ باور کن  فت:

 اون رو براي پرستاري از مادرتون قبول نمیكردین.
 خانو افشار نگاهي کردم و فتو:چرور؟ به
صال" شاصیت خوبي نداشت...توي همین چند ساعتي که اینجا بود چون ا -

کلي اعصابو منو خورد کرد...وقتي هو بر ه ي فورم مشاصات رو بهش دادم 
تا پرکنه کلي غر غر میكرد..بعدشببو که خوندم فهمیدم شببوهرش سببابقه زندان 

ما ش وداشته و در حال حاضرم معتاد...و این درست چیزهایي بود که میدونست
 وشون خیلي حساسین...ر
پس چرا همون موقع ردش نكردي بره پي کارش؟!!!...باید رك بهش میگفتي  -

با شرایري که داره من نمي پذیرمش...از این به بعدم بار آخرت باشه کسي که 
چنین مشببكالتي داره رو معرت میكني...وقتي میدوني من روي چه چیزهایي 
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سری سو پس دیگه معرت کردن نداره... سا ي بره پ يع باید طرف رو جواب کنح
 کارش...متوجه شدي؟

 بله اقاي مهندس. -
 منتظر نشدم حرف دیگه ایي بزنه و وارد دفترم شدم. دیگه

کارهاي عقب افتاده ام نگاهي انداختو و مواردي که نیاز به رسببید ي فوري  به
تري داشببت رو در اولین مرحله بهشببون رسببید ي کردم و چندین بر ه هو که 

زم به امضا بود انجامشون دادم...به پشتي صندلي تكیه دادم و  ره کراواتو رو ال
 شت شت کردم و پاهام رو روي میزم  ذاشتو...

ستو براي چند دقیقه افكارم رو  براي ستو و تازه مي خوا شمانو رو ب لحظاتي چ
جمع کنو که درب اتاقو باز شد و مسعود با کلي سر و صدا و شوخي که عادت 

 ي اون بود وارد اتاقو شد.همیشگ
یكي از قدیمي ترین دوستانو محسوب میشد...از اون تیپ دوستهایي  مسعود

شروع  شته بود. شي و چه در غو و ناراحتي هیت وقت تنهام نگذا که چه در خو
عمر این دوسببتي به سببالهاي دوران دبیرسببتان برمیگشببت و بعد از اونو در 

 دانشگاه با هو هو رشته بودیو...
اون مردهایي بود که هیت وقت دوسبببت نداشبببت خودش رو در قید و بند  از

شت و این تنها  سبت به تمام زنها دا صي ن شه یك دید خا ازدواج قرار بده و همی
نقره ي تفاوت من و اون محسوب میشد...چون من همیشه سعي داشتو براي 
خانمها احترام خاصببي قاهت بشببو...چیزي که مسببعود اصببال بهش اعتقادي 

 !شتندا
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محض اینكه وارد اتاق شد جعبه ي بزرش شیریني که توي دستش بود رو باال  به
بارك  باشبببه...م بارك  فت:م ید   ند كه میا حالی نار صببورتش  رفت و در  ک

ماه آخري هو  ذشببت و بر همگان 3باشببه...آزادیت رو تبریك میگو...باالخره
پا خرا نكردي...اي جان...قربون اون  مشبباش شبببد جنابعالي دسبببت از 

 بشو که لنگه ي خودمي... تتاصال
 بسه مسعود خجالت بكش... -
یت  - یه روز از آزاد نه هنوز  لت؟!!...از کي؟...از چي؟!!...ببینو نك جا خ

نگذشته باز خر شدي و یه زن دیگه  رفتي و االنو همین  وشه و کنارها قایمش 
 کردي؟!!

 چرند نگو مسعود...مگه مغز خر خوردم؟ -
صبح حیف مغز خر که تو  - سیاوش به جون تو...امروز از  شي...آق  خورده با

که توي اون شببرکت لعنتي بودم همه اش به تو فكر میكردم...به اینكه باالخره 
 راحت شدي و شرش کو شد...

 روي صندلي بلند شدم و کتو رو از پشت صندلي برداشتو و تنو کردم. از
بابت شببیریني که نگاهي به من کرد و  فت:اي خاك برسببرت...الاقت  مسببعود

 آوردم یك کلمه بهو بگو دستت درد نكنه...
شو جعبه ي  خندیدم شي...بلند  ضي نمی ست درد نكنه را و  فتو:تو که با یه د

 شیرینیتو بردار بریو...من که میدونو تا شام بهت ندم ول کن نیستي...
خندید و درب جعبه ي شببیریني رو باز کرد و یكي در دهان خودش  مسببعود
و یكي هو به من داد و بعد جعبه رو روي دستو خانو افشار قرار داد و  ذاشت 

صدام در نمي اومد  شت و ا ه من  شار  ذا سر خانو اف سر به  در آخر کلي هو 
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ن همچین از ای وبعید نبود چهار تا شوخي ناجور هو با خانو افشار که البته اون
به دنبالو از  وضببع ناراضببي نبود؛بكنه...اما با صببداي من که ازش میاواسببتو

 شرکت خارج بشه با خنده از دفتر خارج شدیو.
به خونه رسیدیو شامي که از بیرون  رفته بودم رو به همراه مسعود و امید  وقتي

خوردیو...البته من تا غذاي مامان رو بدم و سببرمیز بر ردم غذام کامال" سببرد 
چند  ونسببتوشببده بود و بازم طبق معمول این مدت اخیر با بي اشببتهایي فقب ت

 لقمه ایي از غذا رو باورم.
سعود شام هو کلي با  م شت و حتي بعد از  سر امید  ذا سر به  شب کلي  اون 

(بازي کردن.منو ظرفها رو شببسببتو کمي هو  ps3همدیگه پلي اسببتیشببن 
آشببپزخانه ي فوق العاده ک یف خونه رو مرتب کردم ...وقتي به هال بر شببتو 

ده بود و مسعود اون رو از روي مبت بلند کرد امید روي یكي از مبلها خوابش بر
 و در آ*ر*و*ش  رفت و به اتاق خوابش برد.

به هال بر شببت من تقریبا" روي یكي از مبلها ولو شببده بودم و پاهام رو  وقتي
 روي میز جلوي خودم دراز کرده بودم.

روي مبت رو به روي من نشببسببت و با ریموت تلویزیون رو خاموش  مسببعود
دم سببیگاري آتش زد و  فت:سببیاوش واقعا" حالو از زند ي که براي کرد...بع

خودت درسبببت کردي داره بهو میاوره...میدوني چیه...براي لحظاتي حس 
 رکردم اومدم خونه ي یه زن بیوه ي بدبات که یه مادر مریض و یه بچه از شوه

 مرده اش داره...این چه وضعیه براي خودت درست کردي؟
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شگاه؛امیدم میگي چیكار کنو؟ - سای سپرم به یه آ ...نكنه توقع داري مامان رو ب
شو به قول جنابعالي برم با یه زن  شبانه روزي...بعد سه ي  ستمش یه مدر بفر

 خوش بگذرونو؟
خوب ا ه عقت داشببتي که خیلي وقت پیش باید این کار رو میكردي...ولي  -

 متاسفانه عقلو نداري...
دفعه ي قبلي دو تا پرسببتاري که خیر بس کن مسببعود...تو که میدوني دو  -

سرشون اومدن توي این خونه هر کدوم با چه وضعیتي رو به روم کردن و چقدر 
 مشكت ساز شده بودن برام...

سال 38آره...آره...تو رو خدا باز شروع نكن...اما آخرش چي؟...تو تازه وارد -
 که دیگه از شدي...یعني میاواي تا آخر عمرت به این وضع ادامه بدي...حاال

سیاوش واقعا"  شده... شدي و فكرت یه ذره آزاد  ست اون زن احمقتو راحت  د
 هیت برنامه ایي براي زند یت نداري؟!!!

صبحانه  - شو؛ صبح بیدار می چرا دارم...کي  فته ندارم؟...االن میاوابو؛فردا 
کت؛ظهر برمیگردم  ماده میكنو؛میرم شببر ید رو آ مان و ام ما ي خودم و 

 درست میكنو؛به وضع مامان میرسو؛دوباره برمیگردم به... خونه؛ناهار
شور این برنامه ریزیت رو براي زند یت  - سیاوش...مرده  سه  سه...ب سه...ب ب

 ببرن...
سته ام االنو میاوام باوابو...اینجا میاوابي یا میري خونه ي  - سعود من خ م

 خودت؟
ندلي برمیداشببت از جایش بلند شببد و در حالیكه کتش را از روي صبب مسببعود

 فت:تو همیشبببه اخالقت همینه...تا میاوام چند کلمه جدي باهات حرف 
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بزنو و بهت حالي کنو که بدبات تو هنوز زنده ایي و باید م ت آدمها زند ي 
نت بیرونو  لذت ببري؛زود میزني توي ذوقو و از خو یت  ند  کني و از ز

 ...كنيمی
:پس چقدر روت زیاده که بازم روي مبت بلند شببدم و خنده ام  رفت و  فتو از

 حرفات و کارات رو تكرار میكني...
کتش رو پوشببید و در حالیكه سببوهیچش رو از روي میز ناهار خوري  مسببعود

برمیداشببت  فت:سببیاوش میاواي من بگردم یه پرسببتار خوب و قابت اعتماد 
برات پیدا کنو که هو به وضببع خونه ات برسبببه...هو امید رو نگه داره...هو 

 ان رو به طور کامت مراقبت کنه؟مام
 برو  مشو...خبر نداشتو شغلت رو عوض کردي... -
ضیه  - شده بگذار من توي این ق سیاوش جدي میگو...یه بارم  ساره نكن  م

 دخالت داشته باشو...
 هو وارد حیاط شدیو و قدم زنان به سمت درب حیاط رفتیو. با

باره  فت:جوابو رو ندادي سببیاوش... مسببعود نظرت چیه؟...میاواي یه دو
 پرستار برات جور کنو یا نه؟

ستش رو بگو ببینو کدوم  - ستي...حاال را ساره؛من که میدونو تو این کاره نی م
یكي از دوسببت دخترات دلت رو زده و میاواي از سببر خودت بازش کني و به 

 اسو پرستار بندازیش  ردن من؟
خندید و  فت:تو کاریت نباشه...فقب بگو ا ه من یه آدم مناسب برات  مسعود

 بیارم من رو سنز روي یخ نمیكني؟



 19 مادرمپرستار 

جدي داري حرف میزني مسببعود؟!!...واقعا آدم حسبببابي و خوبي سببرار  -
 داري؟!!...آدمي که بشه از هر نظر بهش اعتماد کرد؟!!!

دیگه خبرش رو لباندي زد و سببوار ماشببینش شببد و  فت:تا دو روز  مسببعود
 بهت میدم...

سمو  وقتي سته بودم که حتي لبا شتو.اونقدر خ سعود رفت به داخت خونه بر  م
عوض نكردم و درست م ت یه جنازه روي کاناپه ي  وشه ي هال دراز کشیدم و 

 خوابو برد.
هبباي شببببب بببود کببه بببا صببببداي مببامببان بببیببدار  نببیببمببه

 شدم:سیاوش؟...سیاوش؟......سیاوش ؟.........
به سقف خیره بود...به صداي مامان  وش میكردم...اما م ت این بود  هامچشم

که براي لحظاتي همه چیز رو فراموش کرده بودم و نمیدونستو باید چه واکنشي 
 نسبت به صداي مامان از خودم نشون بدم!

صداش رو شنیدم:سیاوش مادر خوابي؟...سیاوش؟......من دستشویي  دوباره
 دارم.........

 همه چیز رو به خاطر آوردم! یكدفعه
از روي کاناپه بلند شببدم و با عجله به اتاق رفتو...اما م ت اینكه مدت  سببریع

شدم دیگه  صدا میكرده چون وقتي وارد اتاق  زمان زیادي بوده که مامان من رو 
 دیر شده بود...

سته س خ ست دقیقه به  ساعت نگاه کردم بی صبي و کالفه بودم...به   هبودم...ع
 نیمه شب بود...
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به کار شدم و در حالیكه باز هو دیدن چهره ي شرمنده و خجالت زده ي  دست
مامان تا مغز اسببتاوانو رو مي سببوزوند سببعي کردم به سببرعت همه چیز رو 
مرتب کنو و این در حالي بود که مامان داهو سببعي داشببت از من عذرخواهي 

 کنه...
نیت از وضع ایجاد شده کالفگي دلو براش میسوخت و خستگي و عصبا خیلي

 من رو بیشتر میكرد.
 صبح بود...4:30دوباره میاواستو باوابو ساعت نزدیك وقتي

تمام خستگي جسمي و روحي که به شدت تحت فشارم قرار داده بود اما هر  با
 کاري کردم نتونستو باوابو!

 فنجون چاي آماده براي خودم درست کردم و به حیاط رفتو. یه
به طور  چراغهاي پایین  ها در ارتفاعي  به روي چمن که  رنگي و کو نور حیاط 

پراکنده حیاط رو روشببن کرده بود کو کو با اولین روشببنایي هاي صبببح رنز 
 پریده تر از همیشه به نظرم مي اومدن...

سیو ست از  ن سالها صورتو میاورد حس میكردم انگار  سحر وقتي به  مالیو 
ودم غریبه ایي محسببوب میشببدم که هیت آشببنایي خودم دور بودم...براي خ

 نسبت بهش نداشتو...
ستار بزرش  به سرح آب ا سیو روي  موجهاي مالیو و زیبایي که در اثر وزش ن

حیاط ایجاد شبببده بود نگاه کردم...زند ي منو درسبببت م ت همون موجهاي 
لرزان و پشت سر هو شده بود...با این تفاوت که وقتي نسیو صبحگاهي دیگه 
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 لرزانوزید موجهاي روي آب هو کو کو ناپدید میشببدن اما امواج دردناك و ن
 زند ي من  ویا تمامي نداشت...

سابي داغونو  ده سي که از همون روز اول با هو در یر بودیو ح سال زند ي با ک
کرده بود و این چند سببال اخیر مریضببي مامان هو مزید بر علت  رفتاریهاي 

 بیشمارمو  شته بود...
اون لحظات صببح تنها صبدایي که توي  وشبو طنین انداز میشبد صبداي  در

سببالگي شببدي...یعني میاواي تا آخر 38مسببعود بود که میگفت:تو تازه وارد
عمرت به این وضببع ادامه بدي؟!!...بدبات تو هنوز زنده ایي...باید م ت بقیه 

 ي آدمها زند ي کني و از زند یت لذت ببري.......
سابي داغونو سال زند ي با  ده سي که از همون روز اول با هو در یر بودیو ح ک

کرده بود و این چند سببال اخیر مریضببي مامان هو مزید بر علت  رفتاریهاي 
صدایي که توي  وشو طنین  صبح تنها  شته بود...در اون لحظات  شمارمو   بی

...یعني شديسالگي 38انداز میشد صداي مسعود بود که میگفت:تو تازه وارد
ات تو هنوز زنده میاوا بدب بدي؟!!... مه  به این وضببع ادا تا آخر عمرت  ي 

 ایي...باید م ت بقیه ي آدمها زندیز کني و از زند یت لذت ببري...
 چایي رو خوردم یخ یخ شده بود و تلاي اون بیشتر حس میشد. وقتي
به طعو  دهنو به خودش  رفته بود و من بي توجه  از تلاي چاي حالت  س 

شد تمام فنجان را تا ته بدي که هر ل شتر برام ملموس می حظه با خوردن چاي بی
 سرکشیدم.

به داخت خونه و صبحانه رو آماده کردم و در سكوتي عجیب و تا حدي  بر شتو
 آزار دهنده تنها روي صندلي در آشپزخانه نشستو و صبحانه ام رو خوردم.
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و در سیني قرار دادم و رو براي امید آماده  ذاشتو و بعد صبحانه ي مامان ر میز
به اتاقش رفتو.ساعت نزدیك شش صبح بود که صبحانه ي مامان رو هو بهش 

 داده بودم و لباسو رو پوشیدم و از خونه بیرون رفتو.
شرکتي  بي صاحب و مدیر  شهر رانند ي میكردم! مرمئن بودم هیت  هدف در 

سر و خ ست و همه توي خونه کنار هم صبح توي خیابون نی انواده در اون وقت 
 خواب ناز هستن...اما من چي؟

یدم جلوي که رسبب جب ٬موقع ورود٬شببرکت  بدارچي شببرکت از دیدنو تع آ
نكرد...اونو به دیدن من اون وقت صبح در هر روز عادت کرده بود و چون سن 
صبح من رو به  سحر خیزي و اومدن این وقت  شته بود این  سالي ازش  ذ و 

زیاد در وجود من میدونست و همیشه با شرکت از مردونگي و جوهره ي کاري 
تحسببین آمیز و سببالم علیكي  رم ورودم رو به شببرکت خوش آمد  نديلبا

 میگفت...اما از دل من خبر نداشت!
سر رم کارهام کرده بودم که  ذر زمان رو از  10:30ساعت تا اونقدر خودم رو 

شرکت(چند بار چایي ها سرد یاد برده بودم و این که مش رحمت آبدارچي  ي 
 شده ي من رو عوض کرده بود هو دیگه از دستو در رفته بود!

منزل یك بار تماس تلفني داشببتو که وقتي پاسببخ دادم فهمیدم اکرم خانو  از
دختر عموي مامانو اونجاس و همین باعث شببده بود از اینكه مامان و امید تا 
بعدازظهر تنها نیستن کمي خیالو راحت باشه و با آسود ي بیشتري به کارهاي 

 معوقه ي شرکت رسید ي میكردم.



 23 مادرمپرستار 

خانو افشبببار آیفن رو زد.وقتي جواب دادم  فت نزدیك یازده بود که  سببباعت
 که............

شار آیفن رو زد.وقتي جواب دادم  فت که  ساعت نزدیك یازده بود که خانو اف
شاصي براي مصاحبه پرستاري در خصوص همون آ هي مربوطه در روزنامه 

 اومده.
 وکارم کمي سبك شده بود و تا حدي هو میاواستو استراحت کرده باش چون

 از خانو افشار خواستو اون فرد رو به داخت اتاقو بفرسته.
سته  نگاهو صداي باز و ب شده بر روي میزم بود که  هنوز روي پرونده ي پاش 

 شدن درب رو شنیدم و در ادامه صداي ظریف و جواني که  فت:سالم.
 رو از روي ورقها  رفته و به صاحب صدا نگاه کردم. نگاهو

بسببیار ظریف با چهره ایي کودکانه و نگاهي به معصببومیت دختران  دختري
سال بیشتر 18یا17خردسال در جلوي درب ایستاده بود...به چهره اش میاورد

نداشببته باشببد و اصببال بهش نمیاورد که دنبال کاري م ت پرسببتاري از یك 
 مریض بدحال در منازل باشه!

تعجب از اینكه این شبباش در لحظاتي سببر تا پایش را برانداز کردم و م براي
سخ دادم و  سالمش رو پا شد  شته با اینجا و در دفتر من چه کاري مي تواند دا

 بعد بي اراده سوال کردم:بله؟...کاري دارین؟
نگاه اون دختر متعجب شببده بود...با انگشببت شببصببتش  وشببه ي بیني  حاال

ن بودیظریفش رو کمي مالید و بعد  فت:بباشببید...به خاطر آ هي که داده 
 مزاحو شدم...پرستار در منزل...
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بعد نزدیك میزم اومد و بر ه ي فورم مشبباصبباتي که قبال" خانو افشببار در  و
بیرون از اتاق بهش داده و پر کرده بود رو به طرفو  رفت و  فت:بفرمایید...تمام 

 مشاصاتو رو توي این بر ه وارد کردم.
این  شما خیلي جوون هستي برايرو از دستش  رفتو و ناشیانه  فتو:ولي  بر ه

 کار...
قدم عقب رفت و ایستاد و  فت:ولي شرایب سني که در ورق ذکر کردین رو  دو

 دارا هستو.
شین چهره اش نگاه میكردم و بدون اینكه  هنوز شتو به ظرافت بچه  انه و دلن دا

سني رو زیر شرایب  ستو نگاهي بیندازم  فتو:اما من  سال ذکر 30به ورق در د
 م.کرد

 سال داشته باشو؟!!!30یعني به من میاوره بیشتر از -
نه...نه...شما خیلي کمتر از اوني که مد نظر منه باید سن داشته باشید...البته  -

 اینروري فكر میكنو...
شما چي  لباند ست و  فت:نمیدونو  فوق العاده ملیحي در چهره اش نقش ب

سببالمه و لیسببانس پرسببتاري دارم...فكر میكنو ا ه 22فكر میكني...ولي من 
مریض شما خیلي وضعش وخیو نباشه بتونو از پس مشكالتشون بربیام...البته 

 ا ه قبولو کنید.
من با توجه به  سببالشببه بیشببتر تعجب کرده بودم چون22اینكه مي شببنیدم از

ظاهري که از چهره ي اون و ظرافت خاص و چشمگیري که داشت  مون کرده 
 ساله باشه!18یا17بودم باید



 25 مادرمپرستار 

 ذرا به بر ه ي فورم مشبباصببات انداختو و دوباره با حالتي حاکي از  نگاهي
 ناباوري براندازش کردم...

سببك متوسببري داشببت اما ظرافتش فوق العاده بود...درسببت م ت یك عرو قد
چیني که هر لحظه هراس شكستنش در ذهن هر بیننده اي قبت از هر فكر دیگه 

 ایي متصور میشد!
و ظرافتي که در چهره داشت هو بي تاثیر در کمتر نشان دادن سنش  معصومیت

 نبود.
بر ه ي فورم مشاصات نگاهي دوباره انداختو...هنوز چند سرري بیشتر از  به

 فت:بباشببید م ت اینكه مشببكلي این وسببب  اون رو ناونده بودم که شببنیدم
 وجود داره...باشه اشكالي نداره...بباشید که وقتتون رو  رفتو...

که ورق در دستو بود نگاهش کردم.دیدم به سمت درب اتاق بر شت  همانرور
 که خارج بشه.

 رو روي میز  ذاشتو و  فتو:من چنین حرفي به شما زدم؟ ورق
شت سمت من و دوباره بر  ستاد و  فت:نه...ولي حس کردم  به  سرجایش ای

 شرایب الزم رو ندارم...براي همین...
 حرکت دستو به صندلي کنار میزم اشاره کردم و  فتو:لرفا" بشینید. با
آهستگي نزدیكترین صندلي به خودش رو انتااب کرد و همونجا نشست و  به

 کیفشو روي پاش  ذاشت.
وار مشكي و یه روسري چهارخونه ي کرم و کرم رنگي به تن داشت با شل مانتو

شت...روي  شنه کوتاهي هو به پا دا ساده و پا شهاي  سرش بود.کف شكي هو  م



wWw.Roman4u.iR  26 

 

شد از تیپ ظاهرش به راحتي حدس زد که از طبقه ي نیمه مرفه هو  هو رفته می
 نیست اما بسیار سنگین و خانومانه رفتار میكرد.

چقدر برام عجیب بود...اون لحظاتي بي اراده به صببورتش نگاه کردم... براي
هیت آرایشي به صورت نداشت!...درست به همون پاکي و معصومیت دختران 

 خردسالي که در همان لحظه ي ناست از اون در ذهنو نقش بسته بود!
سواالت  دوباره ساهایي که به  صات و پا شا شغول خوندن بقیه ي فورم م م

 مربوطه داده بود شدم.
اونچه که در ورق پاسخ و توضیح داده بود تنها فرزند خانواده میشد که در  طبق

محله ایي واقع در جنوب شببرقي تهران یك منزل اسببتیجاري داشببتن...پدرش 
چندین سبببال پیش از دنیا رفته و در حال حاضببر با مادرش که او نیز در یك 

 کار اه خیاطي شاغت بوده زند ي میكنه...و...
شكو پایان ورق وق در ضامن خورد براي دقایقي خ شمو به باش ذکر نام  تي چ

 زد!!!
مسعود این رو فرستاده!!!...ولي  فته بود دو روز دیگه...پس چرور اینقدر  پس

 عجله به خرج داده؟!!!...
نگاهش کردم...اونو با نگاهي منتظر به من خیره شده بود. فتو:شما رو  دوباره

 مسعود فرستاده؟!
 رو تایید کرد و  فت:بله... حرکت سر حرفو با
 خوب پس با این حساب در واقع من با مسعود طرفو... -



 27 مادرمپرستار 

نه...نه...اینروري نباشببه که شببرایب رو نداشببته باشببو و فقب به خاطر اینكه  -
 مسعود معرفو هست باواین قبولو کنید...

باالیي رو در کنار نجابت و وقار  از به نفس  لحن صببحبتش فهمیدم اعتماد 
 ودش داراست.خاص خ
شما جوون و با حوصله  لباندي ست...خوب  زدم و  فتو:نه...اینرورها هو نی

هستي...تحصیالت پرستاري هو که داري؛مشكالتي که براي من مهمه هو در 
 پیشینه ي شما وجود نداره م ت سابقه ي...

نه...از اون نظرها خیالتون راحت باشببه...ا ه الزم میدونید بر ه ي عدم سببو  -
 شینه هو تهیه میكنو و براتون میارم...من فقب دنبال یه کار خوب با یه...پی
 با یك حقوق خوب هستید...درسته؟ -
 بله...دقیقا" -
 صداقتش خوشو اومد. از

عمیقي کشببیدم و بیشببتر به میزم نزدیك شببدم و دسببتهام رو روي میز  نفس
  ذاشتو و  فتو:فقب یك سوال...

 رو مرتب تر روي سرش تنظیو کرد و  فت:بفرمایید. روسریش
شببما با توجه به اینكه لیسببانس پرسببتاري دارید؛چرا در هیت بیمارسببتاني  -

مشغول به کار نمیشید و اصال" چرا دنبال این هستید که از یك بیمار بدحال در 
 یك منزل نگهداري کنید؟

مان درشبببت و شبب براي به وضببود در چشبب ظاتي هجوم غو رو  فافش لح
شد و دوباره به من  سرش رو پایین انداخت و به پارکت کف اتاق خیره  دیدم...
نگاه کرد و  فت:به چند دلیت...اول اینكه اسببتادام در بیمارسببتانها پارتي 
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میاواد که من ندارم...دوما"حقوق اونجاها برخالف کار طاقت فرسبببایي که 
ه هضمش خیلي سات خیلي پایینه...سوما"محیرهاي بیمارستان براي من ارند

 و کال روابب بین پرستارها با...
 بله...بله...متوجه شدم.خوب فقب یه سوال دیگه... -
 بفرمایید. -
 میاوام بدونو چرا مسعود شما رو به من معرفي کرده؟ -

کمرنگي روي لبهاي خوش فورمش نقش بسببت که باعث شببد زیبایي  لباند
ه عبارت دیگه میاواین بدونین چ صببورتش رو چندین برابر بكنه بعد  فت:به
 رابره ایي بین من و ایشون هست...درسته؟

 ذکاوتش متعجب شدم!...چون دقیقا"سوال اصلي من همین بود!.. از
باره نه ام  ره کردم و  دو به روي سببی هام رو  یه دادم و دسببت ندلیو تك به صبب

  فتو:شایدم این صورت دیگه ي سوال من باشه؟
ست پا به سعود در محض اینكه خوا شد و م سوالو رو بگه درب اتاقو باز  سخ 

 حالیكه مشاش بود با عجله خودش رو به شرکت رسونده وارد شد.
سببریعي به اون دختر که حاال میدنسببتو اسببمش سببهیال  ماني هسببت  نگاه

 انداخت و بعد با لباند به طرف من اومد و با هو سالم و احوالپرسي کردیو.
ي بلند شببد و فقب با  فتن یك کلمه سببالم به  ماني هو از روي صببندل خانو

 حالت انتظار سرجایش ایستاد.



 29 مادرمپرستار 

بعد از سببالم و احوالپرسببي با من پاسببخ سببالم خانو  ماني رو داد و  مسببعود
بت  قا جاي مرمئن و  یه  کار خوب در  یه  فت:خوب سببهیال...اینو از   

 اعتماد...فقب مونده مامان این شاق شمشاد رو از نزدیك ببیني.
به  خانو گاهي  که چهره اش رو ملیح تر میكرد ن ندي  با همون لبا ماني   

مسبعود و سبپس به من انداخت و  فت:ولي آقاي مهندس که هنوز نگفتن من 
 مورد تاییدشون قرار  رفتو یا نه...

شته  از شنایي دیرینه دا سعود با خانو  ماني حدس زدم باید آ صحبت م لحن 
عود کال" با جنس ماالفش خیلي زود باشببن ولي بعد به این فكر کردم که مسبب

صببمیمي میشببه که اونو براي اهداف مسبباره اش هسببت و بس...اما اینكه 
 مسعود در اون لحظه به اسو کوچك صداش کرده بحث دیگه ایي بود برام!

گاهي بت میكرد  ن ماني صببح خانو   با  که  تار مسببعود  حاالت و رف به 
شوخي  شه اثري از لود ي و  سعود نبود!...به انداختو...برعكس همی در رفتار م

نوعي در کنار صمیمیت رفتاریش یك حس خاص دیگه هو به چشمو میاورد 
 که نمي تونستو اسمي روي اون رفتار بگذارم!

سهیال...من قبال" قولش رو از  صداي شنیدم که  فت:نگران نباش  سعود رو  م
 این جناب بداخو و بداخالق  رفتو...

شون عرض کردم که   ماني نگاهي به من کرد خانو و  فت:ولي من خدمت ای
 ا ه فقب به خاطر سفارش تو قراره قبولو کنن من...

لحن صدا و چهره اش جدي شد و  فت:سهیال...تو خواستي یه جاي  مسعود
 مناسب برات کار پیدا کنو که کردم...دیگه...
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ماني و  فتو:نگران  به خانو   به  یان حرف مسبببعود رفتو و رو کردم  م
...دلیت اینكه شما رو تایید کردم فقب این نیست که مسعود معرف شما نباشید

بوده  رچه این خودش خیلي مهمه...اما خوب با توجه به توضببیحاتي که در 
 این بر ه نوشتید هو دلیلي نمي بینو که تاییدتون نكنو.

نگاه تشببكر آمیزي به من کرد و سببپس رو به خانو  ماني  فت:خوب  مسببعود
ني تا سبباعت ناهار اینجا منتظر باشببي تا سببیاوش ببرت خونه و سببهیال...میتو

 خانو صیفي رو هو ببیني یا اینكه میاواي فردا صبح؟
  ماني به من نگاه کرد و  فت:ممنونو آقاي مهندس... خانو

بعد رو کرد به مسببعود و  فت:نه دیگه...فردا صبببح که به امید خدا کارم رو  و
 آقاي مهندس رو مي بینو.شروع میكنو همون موقع هو مادر

بعد خداحافظي کرد و بر شت به سمت درب که  فتو:آدرس رو دارید؟...در  و
 مورد ساعتهاي کاري...

باره خانو افشبببار  دو له...آدرس رو از  پاسببخ داد:ب به طرف من و  بر شبببت 
میگیرم...تمام شرایب ذکر شده رو در بر ه ي استادام خوندم و زیرشونو امضا 

بازم ممنونو که قبولو کردم...من مشبب ندارم... با سببباعتهاي ذکر شبببده  كلي 
 کردین..............

 دارد ادامه
 تایید وبالش شررنو عشق لرفا" به روي ستاره ها کیلیك نمایید.با تشكر براي

باره خانو افشبببار  دو له...آدرس رو از  پاسببخ داد:ب به طرف من و  بر شبببت 
میگیرم...تمام شرایب ذکر شده رو خوندم و زیرشونو امضا کردم...من مشكلي 



 31 مادرمپرستار 

سعود هو  شده ندارم...بازم ممنونو که قبولو کردین.و بعد با م ساعتهاي ذکر  با 
مات  تاق بیرون رفت. یو و  بدون معرلي از ا حافظي کرد و  تارش  بهخدا رف

نگاه کرده بودم و متوجه شدم مسعود هو پشت سر او از دفترم خارج شد!روي 
صندلیو نشستو و بر شتو به سمت پنجره ي قدي و بلندي که پشت سرم بود و 
تابسببتون  هاي تهران در اون روز  رم  ته و بي انت به منظره ي دود  رف جا  از اون

ه دفترم تا چند سوالي که چشو دوختو...دلو میاواست زودتر مسعود بر رده ب
 توي ذهنو درباره ي اتفاقات چند دقیقه پیش نقش بسته بود رو بپرسو!

شت و  انتظارم سعود در همون لحظه به اتاقو بر  شید چرا که م خیلي طول نك
ست و به همون منظره ایي که من خیره  ش اومد به طرف من و روي لبه ي میزم ن

 میگردي؟شده بودم نگاهي کرد و  فت:دنبال چي 
مانرور فاع خیره بودم  ه كت تهران در اون ارت بد شبب به منظره ي  که خیره 

  فتو:دنبال جواب سوالهاي توي ذهنو
مانرور فاع خیره بودم  ه كت تهران در اون ارت بد شبب به منظره ي  که خیره 

  فتو:دنبال جواب سوالهاي توي ذهنو...
دوند و براي لحظاتي شدم مسعود نگاهش رو از پنجره به سمت من بر ر متوجه

خوب و  لي  ی خ تر  خ باش...د ن گران  ن فت: کرد و   گاه  ن من  به  تاه  کو
مرمئنیه...تحصیالت عالي که داره...جوون و با حوصله هو که هست...باباش 

 فوت کرده داداشي هو نداره باواد معتاد یا دزد باشه...خیالت راحت...
 مسعود؟ -
 چیه؟ -
 ري؟...اصال" از کجا پیداش کردي؟با این دختره چه رابره ایي دا -
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 تو مگه دنبال یه آدم خوب و مرمئن نبودي؟...اینو همون آدم دیگه... -
 این جواب سوال من نبود مسعود... -
 چي رو میاواي بدوني تو؟ -
در برخورد با یه دختر...اونو دختري با  دمیمسعود این اولین باري بود که مید -

صات...از خودت لود صال" نگاههایي این مشا  ي و دله  ي در نیاوردي!!!...ا
که بهش میكردي انگار یه معني خاصي داشت که هیت وقت توي برخوردهات 

 با دخترها و زن ها ندیده بودم!!!...
 خوب شاید عاشقشو... -
 چرند نگو...نگاههاي تو عاشقانه هو نبود... -
 پس چروري بود؟ -
مسببئولیت...یه تعهد...یه تعهد اخالقي توي یه جور خاص...یه احسبباس  -

 نگاهت به اون میدیدم...
 خوب مگه بده؟ -
 مسعود؟ -
 کوفت...مرض... -
 جواب من رو بده...بین تو و اون دختر چه رابره ایي وجود داره؟ -
آقا جان مگه تو فضببولي؟...اصببال" به تو چه...تو دنبال یه آدم مرمئن مي  -

دم...اونو که مشاصاتش رو همراه با فتوکپي شناسنامه  شتي که برات پیدا کر
و مدرك تحصیلي و...همه چي رو در اختیارت  ذاشته...دیگه مرضت چیه که 

 هي این جوري م ت مفتش ها سین جینو داري میكني؟
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 مسعود؟ -
 اي مرش و مسعود... -
سببمت میزم چرخیدم و نگاهي به بر ه ي فورم مشبباصببات سببهیال  ماني  به

ندا باره چهره اش توي ذهنو نقش مي بسبببت براي ا عد در حالیكه دو ختو و ب
لحظاتي سببكوت کردم و سببپس  فتو:مسببعود...چهره اش چقدر برام آشببنا 

 بود...یه جورهایي انگار قبال" این صورت رو دیده بودم!!!...مسعود؟
سعود ست و  م ش شد و رفت روي مبلي که کنار اتاق بود ن از روي میز من بلند 

 از جیبش بیرون آورد و آتش زد و  فت:هان؟ سیگاري
پیشونیو رو با دست چپو مالیدم و سپس سرم رو به همون دستو روي میز  کمي

یاد کي  یادم میاد...میدوني...میدوني این دختره من رو  تكیه دادم و  فتو:داره 
 میندازه؟

 با نگاهي دقیق صورت من رو کاوید و  فت:یاد کي؟ مسعود
باره یاد چهره ي مرتضببي به پشببت دو یه دادم و  فتو:من رو  ندلیو تك ي صبب

میندازه...مرتضببي رو یادته؟...همون که باهاش توي دانشببگاه دوسببت شببده 
 بودیو و سال دوم تصادف کرد...

از جایش بلند شبد و جلوي پنجره ایسبتاد و از همان ارتفاع به خیابون  مسبعود
 چشو دوخت و  فت: سهیال خواهر مرتضاس...

 چي؟!!! -
 آره...سهیال خواهر همون مرتضي سلیمي هستش... -
 پس چرا... -
 میاواي بگي چرا فامیلي این با مرتضي فرق داره...آره؟ -
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 آره... -
 خوب چون پدراشون با هو فرق دارن... -

سعود تو اینهمه اطالعات رو از کجا به  خنده ام  رفت و در همون حال  فتو:م
ببینو..اون روز آخر توي دانشگاه که تو و مرتضي با هو دست آوردي؟...اصال" 

 الویز شببدین و منو نفهمیدم سببر چي م ت سببز و  ربه کتك کاري کردین و 
مي اومد  تبعدشو همون روز مرتضي تصادف کرد...تو اونقدر از مرتضي بد

که حتي حاضببر نشببدي با من و بچه هاي دانشببكده توي مراسببمشببو شببرکت 
شده  ضع و حال خواهر و مادر کني...حاال چرور  که اینقدر کامت و دقیق از و

اون خدا بیامرز مرلعي؟!!...نكنه خواهر این آقا مرتضي خدابیامرز باعث شده 
 دل از کف...

شد پكهاي  متوجه صبي می شده چرا که هر وقت ع صبي  سعود کمي ع شدم م
شده بود متعجب  صبي  سیگارش میزد...از اینكه ع سر همي به  شت  عمیق و پ

 شدم و  فتو: مسعود حالت خوبه؟!!!
پك عمیقي به سببیگارش زد و  فت: سببه سببال پیش خیلي تصببادفي  دوباره

 دیدمش...بیشتر از این سوال نكن سیاوش...
ساس صاب ک اح سابي اع شتر از این کنجكاوي کنو ح ردم واقعا" ا ه باوام بی

مسببعود رو بهو مي ریزم...براي همین ترجیح دادم موضببوع رو بیشببتر کشببش 
سعود همه چیز رو  سب خود م صتي منا ندهو چون مرمئن بودم باالخره در فر

 برام خواهد  فت...
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ودداري که در یك سببوال ذهنو رو شببدید مشببغول کرده بود که با تمام خ فقب
ین  برا نا ب پرسبببو؛ ن ین سبببوال رو  تو ا تونسببب ن ما  تو ا خودم سبببرار داشببب

  فتو:مسعود؟...جدي جدي نكنه چشمت دختره رو...
با جدیت  مسببعود سببیگارش رو در زیرسببیگاري روي میز خاموش کرد و 

  فت:سیاوش چرند نگو...من فقب میاوام کمكش کنو...همین.
 یشه...!کردم مسعود واقعا" داره کالفه م حس
حرف رو ادامه ندادم و مدارکي که از خانو  ماني روي میزم بود رو جمع  دیگه

 کردم و در کشوي میزم قرار دادم و  فتو: ناهار پیش من هستي یا نه؟
به سببمت درب اتاق رفت و در حالیكه داشببت از اتاق خارج میشببد  مسببعود

  فت:نه...باید برم شرکت...
 بعد بدون خداحافظي اتاق رو ترك کرد! و

سعود به خاطر رفتار  لحظاتي شاید م به فكر فرو رفتو و پیش خودم حدس زدم 
بد  ذشببته اش با مرتضببي همیشببه دچار عذاب وجدان بوده و حاال که به قول 
خودش فرصتي پیدا کرده میاواد با محبت و کمك به خواهر مرتضي و خانواده 

 طرات  ذشته اش کو کنه!ي اون کمي از فشار خا
به خاطر داشتو در اون سالهاي اول و دوم دانشگاه مرتضي و مسعود که  خوب

شتن...بارها و  سر جنز دا شه با هو  هیت وقت هو نفهمیدم دلیلش چیه؛همی
بارها با هو  الویز شببده بودن...حتي یكي دو بار هو دفتر انضببباطي اونها رو 

اون دو تا رو  اهو بچه هاي دیگه ي دانشگ خواسته بود...چندین بار هو خود من
با هو  الویز شبببده بودن رو از هو جدا کرده  که در محیب اطراف دانشببگاه 
صادف که توي  ضي در اثر اون ت شگاه مرت سال دوم دان بودیو...تا اینكه باالخره 
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کرج کشته شده بود و بعد از  -تاکسي بود به همراه دو نفر دیگه در مسیر تهران
دانشگاه که در مراسو خاکسپاري مرتضي  يمن و چندتایي از بچه ها اون واقعه

خانواده اش نگرفتیو...چون لزومي  گه هیت خبري از  کت کردیو دی شببر
نداشت...درسته که دوست بودیو اما دوستي من و اون عمیق نبود و فقب براي 

 عرض تسلیت در مراسو شرکت کردیو و بس...
ها  حاال مام این سبببال حدودحدس میزدم ت سبببالي 19یا18که چیزي 

میشده؛احتماال"مسعود همیشه در عذابي ناشناخته از رفتارش با مرتضي بوده 
سعود کال" بچه ي  شته...چرا که م صتي براي جبران مي   شه در پي فر و همی

 مهربوني بود...
روز تا پایان وقت اداري در شببرکت موندم و تونسببتو به خیلي از کارهام  اون

این بابت ممنون دختر عموي مامانو بودم که در اون روز با رسببید ي کنو و از 
 اومدنش پیش مامان حسابي فكر و خیال من رو آسوده کرده بود.

وقتي رسببیدم خونه؛دختر عموي مامانو که خاله صببداش میكردم کمي  شببب
 خونه رو مرتب کرده بود و حتي مامان رو هو حموم برده بود.

ار کردیو دیگه قبول نكرد بمونه و حتي شبببام هر چي من و مامان اصببر براي
 نگذاشت من به منزل برسونمش و خودش آژانس  رفت و رفت.

بعد از شام امید خیلي زود به اتاقش رفت و خوابید و منهو سر فرصت با  شب
 مامان در مورد پرستار جدیدي که استادام کرده بودم صحبت کردم.

میشببد بي نهایت خوشببحال  از اینكه به قول خودش زحمات من کمتر مامان
بود...خودمو هنوز هیچي نشببده از اینكه میدونسببتو فردا شبباصببي به عنوان 
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ضایت میكردم و  ساس ر شت بي نهایت اح ضور خواهد دا ستار در منزل ح پر
صبح راحت خوابید  شب تا  شب هو به راحتي خوابیدم...مامان هو اون  حتي 

 " براي هیت کاري بیدار نشد و صدام نكرد.و اصال
 بود که صداي زنز درب منزل به صدا در اومد!7:00ساعت صبح

 زدم باید خانو  ماني باشه... حدس
روي تات بلند شببدم و سببریع لباس مناسبببي پوشببیدم و درب خونه رو با  از

 اف.اف باز کردم.
ضع  وقتي شكر میكردم که دیروز خاله کمي و شد از ته دل خدا رو  وارد خونه 

خونه رو مرتب کرده بود و رنه مرمئن بودم ا ه با شببرایب قبت کسببي وارد این 
 خونه میشد وحشت میكرد!

مامان رو  خانو تاق  که ا به محض ورود و سببالم و علیك خواسبببت   ماني 
 نشونش بدهو.

 وارد شد...مامان هنوز خواب بود. راهنمایي من به اتاق مامان با
لحظاتي به اتاق و اطرافش نگاه کرد و بعد  فت:مسعود  فته شما یه پسر  براي

 کوچولو هو دارید...میتونو اونو ببینو؟
سببالش 8بله...البته...اما فكر میكنو اتاقش حسببابي بهو ریاته باشببه...آخه -

 بیشتر...
 ه چیز رو بهو  فته...زد و  فت:بله میدونو...مسعود هم لباندي

 به اتاق امید وارد شدیو اونو هنوز خواب بود. وقتي
 ماني براي لحظاتي به صببورت امید خیره شببد و بعد به آرومي طوریكه  خانو

 امید بیدار نشه  فت:چقدر شبیه خودتونه؟!!
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 زدم و با سر حرف او را تایید کردم. لباندي
انه برم که  فت:اجازه بدین من خواسببتو به آشببپزخ٬هو به هال بر شببتیو با

سعود  شده...م شروع  ضر میكنو...به هر حال از امروز کار من  صبحانه رو حا
ستادام  ستار مادرتون ا سته که من فقب به عنوان پر برام همه چیز رو  فته...در

 شدم اما میدونو چه کارهاي دیگه ایي رو هو باید انجام بدم...
چرا ولي کمي احسبباس شببرمند ي کردم...به هر حال اون یك دختر  نمیدونو

جوان بود با مدرك لیسانس پرستاري و توقعي که من داشتو خیلي بیشتر از یك 
سعود همه چیز رو  سو خوشحال بودم که م پرستار خانگي از اون بود...از یك 

نگاه از  ودشبراش  فته و از طرفي از موضببوع شببرمنده هو بودم...اما انگار خ
شتر از  شد چون با همون لباند ملیحي که چهره اش رو بی ضوع  من متوجه مو
حد معمول دلنشببین میكرد  فت:نگران نباشببید...کار این خونه سببات تر از 
ست...مادرتون که نیاز به مراقبت داهو نداره...بنابراین به  ستان نی کارهاي بیمار

 ونو میتونو با کمال میت بهبگذر زلجاي اینكه خیلي از ساعتهام رو بیكار در من
امور دیگه هو رسببید ي کنو...فقب امیدوارم از پس وظایفو به خوبي بربیام و 

 شما رو پشیمون نكنو.
سریش رو در آورد و روي  به شپزخانه رفت و در همون حال مانتو و رو سمت آ

شرت شت.تي  صندلیها  ذا شت به تنش  ییكي از  ستینهاي کوتاهي دا بلند که آ
شل شت بود؛یك  ساده پ سر  شت...موهایش را با یك  ت  شكي هو به پا دا وارم

 هسببرش جمع کرده بود اما کامال" مشبباش بود که باید موهاي بلندي داشببت
 باشد.
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از صندلیها را عقب کشیدم و نشستو و او خیلي سریع مشغول آماده کردن  یكي
 چاي و میز صبحانه شد.

ه جاي بعضببي از وسببایت رو که حرکاتش نگاه میكردم و در همان حال که  ا به
سر من امید  شید خانو  ماني...فقب پ شون میدادم  فتو:ببا مي پرسید بهش ن

 یك کو...
باره لباند زیبایي به چهره نشببباند و در حالیكه میز صبببحانه رو مي چید  دو

 فت:بله...در مورد امید هو مسببعود همه چیز رو بهو  فته...میدونو بچه ي 
دیرجوش و عصبببي هسببت...سببعي میكنو با اون هو رابره ي خوبي برقرار 

 کنو...
شما زد یا  - ستو بگو ا ه یه وقت حرف نامربوط به  رد کاري کنه...فقب میاوا

 که باعث ناراحتیتون شد کافیه به خودم...
 میون حرفو اومد و  فت:خواهش میكنو آقاي مهندس...شما نگران نباشید. به
با چهره ایي خواب آلود در حالیكه هنوز بلیز و شببلوار  در ید  همین لحظه ام

 خواب به تنش بود وارد آشپزخانه شد
باره ند و د دو به چهره نشبببا بایي  نه رو میچید لباند زی ر حالیكه میز صبببحا

 فت:بله...در مورد امید هو مسببعود همه چیز رو بهو  فته...میدونو بچه ي 
دیرجوش و عصبببي هسببت...سببعي میكنو با اون هو رابره ي خوبي برقرار 

 کنو...
شما زد یا کاري کرد  - ستو بگو ا ه یه وقت حرف نامربوط به  نه...فقب میاوا

 افیه به خودم...که باعث ناراحتیتون شد ک
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ما نگران  به ندس...شبب قاي مه فت:خواهش میكنو آ مد و   میون حرفو او
نباشببید.در همین لحظه امید با چهره ایي خواب آلود در حالیكه هنوز بلیز و 
شلوار خواب به تنش بود وارد آشپزخانه شد...براي لحظاتي سر جایش ایستاد 

 و خیره خیره به خانو  ماني نگاه کرد.
به ببین چه پسببر   خانو به  به... به  به طرف او رفت و  فت: با لباند  ماني 

 خوشگلي...
عقب عقب رفت و سپس بر شت و با عجله از آشپزخانه خارج شد؛متوجه  امید

 شدم که به اتاق خودش بر شت و درب اتاق را به شدت بهو کوبید!
به  عدکه لباند از صورتش محو شد و ب دمی ماني سر جایش ایستاد و د خانو

 من نگاه کرد.
عمیقي کشیدم و  فتو:با کسي صمیمي نمیشه...حتي توي مدرسه هو با  نفس

سه اش بهو میگن تنهایي رو به  شه وقتي میرم مدر ست و همی ست نی سي دو ک
هر چیزي ترجیح میده...توي مدرسبببه هو وقتي بچه هاي همكالسببي بهش 

قعا"بعضبي وقتها میاوان نزدیك بشبن کارش به کتك کاري و دعوا میكشبه..وا
 باید چیكار کنو! نونمیدو
صندلي مقابت من  خانو  ماني چایي براي من در فنجان ریات و خودش هو 

 رو عقب کشید نشست و  فت:مادرش رو خیلي دوست داشته؟
اراده خببنببده ي تببمسبببباببر آمببیببزي روي لبببببو آوردم و  بببي

بي  ره ي خو ید راب با مهشبب قت  نه...اصببال"...هیت و مادرش؟...  فتو:
اشببت...هیت وقت...یعني میشببه  فت مهشببید اصببال"مادري نكرد براي ند
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شه  شش بود و همی ساش و لوازم آرای امید....به تنها چیزي که اهمیت میداد لبا
براي اون یه مزاحو و یه موجود دسببت و  کهسببعي داشببت به امید حالي کنه 

 پا یره...
 شما چي؟...رابره اش با شما چروره؟............... -

اراده خببنببده ي تببمسبببباببر آمببیببزي روي لبببببو آوردم و  بببي
بي  ره ي خو ید راب با مهشبب قت  نه...اصببال"...هیت و مادرش؟...  فتو:
نداشببت...هیت وقت...یعني میشببه  فت مهشببید اصببال"مادري نكرد براي 
شه  شش بود و همی ساش و لوازم آرای امید....به تنها چیزي که اهمیت میداد لبا

براي اون یه مزاحو و یه موجود دسببت و  کهسببعي داشببت به امید حالي کنه 
 پا یره...

 شما چي؟...رابره اش با شما چروره؟ -
شو...اون هو خیلي به من  کمي شق شه  فت عا از چایي رو خوردم و  فتو:می

وابسته اس و دوستو داره...بعد از من فكر میكنو با تنها کسي که حرف میزنه و 
 بازي میكنه...

 مسعود...درسته؟ -
ضي اوقات آر - سعود خیلي خوب با امید ارتباط برقرار میكنه... رچه بع ه...م

 مسعود رو هو نمي پذیره...
 وضع درسش چروره؟...فكر میكنو مهر امسال میره به کالس سوم...درسته؟ -
 فوق العاده باهوشه... -
. 

 م ال"چقدر؟ -
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آي.کیو که ازش خیلي...اونقدر که االن سببه سبباله که سببالي یك بار تسببت  -
میگیرن جز بچه هاي تیزهوش معرفي میشببه...نمراتشببو هیت وقت ندیدم غیر 

به غیر از 20از ته اینو بگو هیت وقت توي خونه  باشبببه...الب نمره ي دیگه ایي 
ز چی مهانجام تكلیف مدرسه ندیدم کتاب درسیش رو مرالعه کنه...مشاصه ه

 رو در همون مدرسه یاد میگیره...
شمهاي من نگاه  ماني ل خانو حظاتي به فكر فرو رفت و بعد م*س*تقیو به چ

کرد و  فت:آقاي مهندس...فكر میكنو امید چون به  فته ي شببما به مادرش 
شما براي خودش پیدا کرده از  شته و همه ي محبت رو در وجود  عالقه ایي ندا

شت داره...دلیل شه وح شاش دیگه ایي م ت من در این خونه با نه ای شواینكه 
میترسه نكنه این شاش تازه وارد باعث بشه حضور شما در خونه کمرنز  که

شرکت  شته خودتون رو در کارهاي بیرون از منزل و  شتر از  ذ شما بی شه و  ب
شید و تقریبا"این که امید رو در  شته با غرق کنید و دیگه دلواپسي براي منزل ندا

ساز ار بودن شیه قرار بدین...و فكر میكنو نا ستا شحا درتونو رهاي قبلي مابا پر
 به همین دلیت بوده...شما اینروري فكر نمیكنید؟

 تا حاال این طوري به قضیه نگاه نكرده بودم! -
 میشه یه خواهشي از شما بكنو؟ -
قدري صببادقانه و با صببدایي آرام باش صببحبت میكرد که براي لحظاتي  به

احساس کردم مدتهاست از اینكه با کسي هو صحبت شده باشو اینقدر لذت 
 نبرده ام!
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به صورتش کردم...چشمهاي درشت و شفاف و مشكي داشت که وقتي  نگاهي
و  بهش نگاه میكردم حس میكردم چقدر این نگاه عمیقه...ابروهاي کشببیده

سببیاه که در حد یك دختر آرایش شببده بود جذابیت چشببماش رو صببد برابر 
میكرد و این تنها آرایش صببورتش بود...بیني ظریفي داشببت که باعث میشببد 

یاد...لبهایي که کامال"  يبرجسببتگ لبهاي خوش فورمش بیشببتر به چشببو ب
ضي  سفید و مرتبش من رو به یاد مرت صحبت دندانهاي  صورتي بود و هنگام 

انداخت...مرتضببي هو تقریبا"چهره ایي دخترونه داشببت و یادم مي اومد  یم
ضي خدا  شتیو و میگفتیو:مرت سرش میگذا سر به  شگاه  ضي وقتها توي دان بع

ته  کاري نهیافریرو دختر ب تومیاواسبب کار رو هو کرده بوده ولي آخر  مه  ...ه
 پشیمون شده...

ان دانشببگاه لباندي به همین فكر بودم که بي اراده به یاد شببوخیهاي دور توي
ماني شبببدم و  خانو   جب  گاه متع جه ن که متو ته بود  روي لبو نقش بسبب

  فتو:بباشید...شما چیزي از من پرسیدین؟
ند فت:خواسببتو ازتون خواهش کنو  لبا لب آورد و   به  خاص خودش رو 

حداقت براي مدت کوتاهي هو که شببده بعد از ظهرها از شببرکت زودتر بیاین 
شون بدین خونه و امید رو  سینما ببرید و اینجوري بهش ن با خودتون به پارك و 

 ارهاتونکه اومدن من در این خونه نه تنها باعث نمیشه شما خودتون رو غرق ک
با خیال راحتتر و وقت بیشببتري که پیدا کردین و خیالتون هو از  بكنید؛بلكه 

به  ردش برده و وقت بیشببتري رو برا  شبابت مادرتون راحت شبببده اون رو 
میتونید بگذارید...فكر میكنو این طوري امید زودتر حضببور من رو بپذیره و 

 منو بهتر بتونو باهاش ارتباط برقرار کنو...
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که میزد به نظرم کامال"درست بود و من با تمام عشقي که به امید داشتو  حرفي
 چقدر از این فكر غافت شده بودم!!!

دت زمان طوالني اسببت که من خوب فكر کردم دیدم به راسببتي چقدر م وقتي
 امید رو به  ردش نبردم!!!

زدم و  فتو:شما درست میگید...واقعا"من به خاطر مشكالتي که سر  لباندي
راهو بوده خیلي از این بچه غافت شببدم و فكر میكردم همین قدر که در درون 

 خودم عاشقشو براش کافیه...
 صدا میكرد. همین لحظه صداي مامان به  وش رسید که من رو در

 ماني  فت:تا شببما به اتاق مادر بري منو صبببحانه اي ایشببون رو آماده  خانو
 میكنو...بعد میام.

زدم میاواد اومدنش رو به مامان در تنهایي اطالع بدهو و بعد مامان  حدس
 رو ببینه؛براي همین  فتو:مامان میدونه شما امروز میاي.

 ن.چه خوب...پس با هو میریو به اتاقشو -
همراه همدیگه از آشپزخانه خارج شدیو.وقتي میاواستیو به اتاق مامان وارد  به

بشببیو صببداي امید رو شببنیدم که از اتاقش من رو صببدا میكرد.براي لحظاتي 
نمیدونسببتو به اتاق مامان برم یا به اتاق امید که خانو  ماني  فت:شببما بهتره 

 بري پیش امید...من خودم به اتاق مامان میرم.
 سر حرفش رو تایید کردم وبه سمت اتاق امید رفتو. با
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گاهش  وقتي ظه ایي بر شببتو و ن مان شبببد لح ما تاق  ماني وارد ا خانو  
کردم...خیلي از رفتارش که مملو از اعتماد به نفس بود خوشببو اومده بود...و 

 بعد وارد اتاق امید شدم.
سته و زانوهاش رو توي  امید ش شمگین روي تاتش ن صبي و خ با چهره ایي ع

 ب*ر*لش  رفته بود!
شت از کار من ممانعت  رفتو سعي دا ستو و در حالیكه  ش کنارش روي تات ن

کنه اما موفق نشببد و من اون رو در آ*ر*و*شببو  رفتو و  فتو:چیه بابا؟...چرا 
 صبح اول صبحي اینقدر بد اخالق شدي؟

 اومده خونه ي ما؟این کیه  -
 این خانو از این به بعد میاد اینجا تا مواظب مامان بزرش باشه...تو ماالفي؟ -
 ازش خوشو نمیاد... -
سي بدش بیاد...حاال یه مدت اینجا بمونه  - سر خوب من که الكي نباید از ک پ

 ا ه دیدیو به درد نمیاوره میگیو بره...باشه؟
 مامان بزرش و شما توي این خونه باشه...دوست ندارم کسي غیر از من و  -
ولي من فكر میكنو یه مدتي اینجا باشببه تا حداقت من وقت کنو پسببر خوبو  -

رو یه ذره ببرم  ردش...بریو پارك...بریو هر جایي که تو دوسبببت داري...اون 
اینجا باشببه خیال من از بابت مامان بزرش راحته و دوتایي بیشببتر میتونیو بریو 

 ش کنیو...تو اینروري فكر نمیكني؟بیرون  رد
براي لحظاتي به چشببمهاي من خیره شببد و بعد خودش رو بیشببتر توي  امید

 ب*ر*لو جا داد و  فت:من دوستش ندارم...
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ستش  روي ست که دو سیدم و  فتو:الزم نی شكي و نرمش رو ب*و* موهاي م
 نه؟داشته باشي...اونو به تو کاري نداره...مهو من و تو هستیو...مگه 

 ولي پرستارهاي قبلي من رو اذیت میكردن. -
این تو رو اذیت نمیكنه...بهت قول میدم...ا ه اذیتت کرد به خودم بگو زودي  -

 بیرونش میكنو...چروره؟...خوبه؟
 پس بهش بگو... -
 چي بگو؟ -
بگو که به من کاري نداشببته باشببه...بهش بگو من هر کاري دوسببت داشببته  -

شو میكنو...هر شته  با ست دا شو میاورم...هر جا دو شته با ست دا چي دو
 باشو توي خونه بازي میكنو...حق نداره به اسباب بازیهاي منو دست بزنه...

سرم...همه رو بهش  خندیدم شه پ شو  رفتمش و  فتو:با شتر در آ*ر*و* و بی
میگو...حاال بلند شببو با هو بریو صبببحانه باوریو...من باید بعد صبببحانه 

 رکت.زودي برم ش
 دیگه ظهرها براي ناهار نمیاي خونه؟ -
خوب حاال که این خانو اومده دیگه ظهر نمیام ولي عصببر که اومدم با هو  -

 میریو...
تو  فتي این اومده بیشببتر من و تو با هو هسببتیو...پس چرا االن میگي دیگه  -

 ظهر نمیاي خونه؟
 تو دوست داري بابا براي ناهار خونه باشه؟ -
 آره. -
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باشببه...ناهار میام...اما دوباره برمیگردم شببرکت ولي عصببر که بر شببتو  -
ست  شه تا با هو بریو هر جایي که دو ضر و آماده با سر  ت من باید حا خونه؛پ

 داره و حسابي خوش بگذرونیو...چروره؟...موافقي؟
خنده ي شببیرین و کودکانه ایي کرد و بعد در حالیكه هنوز اون رو توي  امید

شدیو و به ب*ر*لو  شدم و با هو از اتاق خارج   رفته بودم از روي تات بلند 
 آشپزخانه رفتیو.

 ماني رو دیگه تا وقت خداحافظي ندیدم.فقب وقتي به اتاق مامان رفتو  خانو
 اونو اونجا بود و داشت به مامان صبحانه میداد.

تاق و تات مامان رو مرتب کرده بود کمي تعج از به این سببرعت ا ب اینكه 
بار بزرش و  یك  گار  مان دیدم ان ما یت رو در چهره ي  کردم ولي وقتي رضبببا

 سنگین رو از روي دوشو برداشتن!
عد به  ب یدم و  ید رو هو ب*و*سبب ماني؛ام مان و خانو   ما حافظي از  خدا از 

 شرکت رفتو.
بود...حضببور این دختر در همین مدت کوتاه چه حس آرامش قوي رو  عجیب

 ار بزر ترین و سنگین ترین مسئولیتي که تا اون روز بربه من باشیده بود...انگ
 دوشو بود رو یكباره برداشته بودن!

بایلو زنز خورد...وقتي نگاه کردم فهمیدم از  سبباعت یك بود که  وشببي مو
 منزل تماس  رفتن.

 رو که جواب دادم صداي امید رو شنیدم که  فت:پس چرا نمیاي؟!!!!  وشي
 زدم و  فتو:سالمت کو پسر خوب؟ لباندي
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امید جدي و عصبي بود که  فت:میگو چرا نمیاي؟...مگه نگفتي براي  صداي
 ناهار میاي خونه؟...بیا دیگه.

 باشه پسرم...کارم تموم شده...االن میام. -
غذا در  وقتي ها عرر مربوعي از  مدت عد از  بار ب یدم براي اولین  به خونه رسبب

 ...فضاي خونه پیچیده بود
با دیدن من سببریع از روي مبلي که روش دراز کشببیده بود بلند شببد و به  امید

طرفو دوید و در همان موقع خانو  ماني هو در حالیكه داشت دستهاش رو با 
 دستمالي خشك میكرد از آشپزخانه خارج شد.

رو در آ*ر*و*ش  رفتو و ب*و*سیدم و پاسخ سالم و خسته نباشیدي که  امید
  فت رو دادم و بعد به سمت اتاق مامان رفتو. خانو  ماني

چیز مرتب و تمیز بود و لباند رضببایت روي لبهاي مامان بیشببتر از هر  همه
 چیزي خوشحالو کرد.

 آرامي  فتو:چروره مامان؟از پرستارت راضي هستي؟ به
بده...آره...دختر  مادرم خدا خیرت  فت: به من کرد و   گاه تشببكر آمیزي  ن

به هو معلومه به کارش خیلي وارده...از همه مهمتر خوشحالو خوبیه...هو مود
 از اینكه تو دیگه اسیر زحمت من نیستي...

رو  ذاشتو روي زمین و بعد پیشاني مامان رو ب*و*سیدم و  فتو:زحمت  امید
 چیه مامان...من تا جون دارم نوکرتو.

 برو غذات رو باور مادر..دست پاتشو خیلي خوشمزه اس. -
 شما ناهارتو خوردي؟!!!مگه  -
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 آره مادر...همه ي کارهاي دختره روي نظمه...خیالت راحت باشه... -
ید یا بریو  ام فت:ب تاق برد و   مت درب ا به سبب ید و  دسبببت من رو کشبب

 دیگه...سهیال جون میز ناهار رو آماده کرده.
تعجب به امید نگاه کردم و  فتو:سببهیال جون!!!!!!....امید بابا معلومه خیلي  با

 ...یزود با خانو  ماني رفیق شد
آرام مامان رو شببنیدم که  فت:نمیدوني چقدر قشببنز با امید حرف  صببداي

 میزنه...خدا خیرش بده...امروز اصال"این بچه هو یه حال و هواي دیگه داره...
ید گاه کرد و  فت:نایرم...من اصببال" هو  ام مان ن ما به  با اخو  بر شبببت و 

بابا بهو قول داده من رو بعد از ظهر ببره  ندارم...خوشببحالو چون  دوسببتش 
 بیرون؛ببره پارك...فقب براي اینه که خوشحالو.

به همراه امید از اتاق خارج میشبببدیو  به مامان چشببمكي زدم و در حالیكه 
 هو سر قولش هست...مرمئن باش. فتو:درسته...و بابا 

 وارد آشپزخانه شدم امید با عجله روي یكي از صندلیها نشست. وقتي
ناهار کامال" آماده بود و برنو و مرر و سیب زمیني سرق شده عرر مربوعي  میز

 رو در همه جا راه انداخته بود.
باره چهره ایي اخمو متوجه نه دو به آشببپزخا به محض ورود  به  بودم که امید 

 خودش  رفته و اصال" به خانو  ماني نگاه نمیكنه.
زدم و به خانو  ماني که داشببت یخ در پارم مي ریات تا آب خنك  لباندي

شما درد نكنه...بعد از مدتها غذاي خونه  ست  ست کنه نگاه کردم و  فتو:د در
خوردن به آدم مي چسبببه...عرر و بوي غذایي که درسببت کردین همه ي خونه 

 ..واقعا"ممنونو.رو  رفته.



wWw.Roman4u.iR  50 

 

کارش بود  خانو به  که مشببغول  حال  ندي زد و در همون  ماني لبا  
  فت:خواهش میكنو...کاري نكردم.

اینكه یه لباس راحت بپوشببو و از شببر اون کت و شببلوار و کراوات راحت  براي
 بشو و آبي هو به دست و صورتو بزنو از آشپزخونه بیرون رفتو.

شنیدم که  صداي شریف بیارین تا خان  ماني رو   فت:آقاي مهندس زودتر ت
 غذاتون سرد نشده.

ضمني که به اتاقو وارد  در شده بود در  حالیكه تمام وجودم از حس آرامش پر 
میشببدم  ره کراواتو رو باز کردم و  فتو:باشببه...همین االن میام...امروز واقعا 

 غذا مزه میده...
اتاق شدم و کراواتو رو روي تات  ذاشتو و کتو رو از تنو خارج کردم که  وارد

 نا هان صداي شكستن پي در پي ظروف از آشپزخانه به  وشو رسید.
شدم دیدم امید در حالیكه  با شپزخانه  شدم و وقتي وارد آ عجله از اتاق خارج 

ستاده و تمام ب ست کنار دیوار ای ستش ا بها و شقاهنوز  وشه ي رو میزي توي د
 غذاها روي زمین ریاته و شكسته شده...

شت زده به یاچال  به خانو  ماني نگاه کردم...دیدم متعجب و تا حدودي وح
 تكیه داده و به غذاها و ظروف شكسته شده ي روي زمین نگاه میكنه

عجله از اتاق خارج و وقتي وارد آشببپزخانه شببدم دیدم امید در حالیكه هنوز  با
زي توي دستش است کنار دیوار ایستاده و تمام بشقابها و غذاها  وشه ي رو می

 روي زمین ریاته و شكسته شده...
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شت زده به یاچال  به خانو  ماني نگاه کردم...دیدم متعجب و تا حدودي وح
 تكیه داده و به غذاها و ظروف شكسته شده ي روي زمین نگاه میكنه...

 !!لحظاتي نمیدونستو باید چیكار کنو! براي
با دیدن من  وشببه ي رومیزي رو که هنوز توي دسببتش بود رها کرد و با  امید

 سرعت از کنار پاي من رد شد و دوید به اتاقش و درب رو محكو به هو کوبید!
 ماني که  ویا سریعتر از من تونسته بود به خودش مسلب بشه از یاچال  خانو

که به روي زمین ریاته فاصله  رفت و شروع کرد به جمع کردن ظروف و آنچه 
 شده بود.
شباهت به آدمهاي درمانده نبود به  صندلي شیدم و با حالتي که بي  رو عقب ک

روي آن نشببسببتو و در حالیكه به حرکات خانو  ماني نگاه میكردم  فتو:چرا 
 اینجوري کرد؟

شایدم  - شاید یاد چیزي افتاده... ست نداره... شاید این غذا رو دو نمیدونو...
 کردم که باعث شد عصباني بشه... من کاري

 مگه شما کاري کردي یا حرفي زدي؟ -
 نه به خدا... -
 باشه...برم پیشش ببینو چرا این کار رو کرد... -

شپزخانه رو تمیز میكرد دیگه حرفي نزد و منو از  خانو  ماني در حالیكه کف آ
 آشپزخانه خارج شدم.

تاق امید رفتو دیدم در بین حد فاصبببت تات و کمدش روي زمین  وقتي به ا
 نشسته و زانوهاش رو در آ*ر*و*ش  رفته و با اخو به نقره اي خیره شده.
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باید باهاش چیكار کنو!..تا توضببیح نداده بود در واقع منو نباید  نمیدونسببتو
شنیدن ح ستو ا ه باوام قبت از  شون میدادم چون میدون ش رفاعكس العملي ن

 اون رو تنبیه کنو ممكن بود بعد پشیمون بشو.
تات نشببسببتو و براي دقایقي دسببتانو رو بهو  ره کردم و با نگاه کردن به  روي

طرد کارتوني فرشببي که کف اتاق بود سببعي کردم زمان الزم رو بهش بدهو تا 
 بلكه کمي آروم بشه...

ام مي رسید و همون موقع بوي سرق شدن سوسیس از آشپزخانه هو به مش در
فهمیدم خانو  ماني حاال داره براي ناهار سببوسببیس سببرق میكنه چون دیگه 

 چیزي از غذاي ناهار نمونده بود!
ستو ست داره بنابراین  فتو:امید...غذاي مورد  میدون سیس خیلي دو سو امید 

عالقه ي من رو که ریاتي روي زمین...ولي م ت اینكه بدم نشببد چون به قول 
 (حاال داره سوسیس سرق میكنه...تو  سهیال جون(

 به من نگاه کرد و  فت:میاواي دعوام کني؟ امید
گه  - که بیاودي دعوات نمیكنو...دی کارت چي بوده  یت  ندونو دل تا  نه...

میدونو م ت دفعات قبت نباید زود عصببباني بشببو...چون ممكنه ایندفعه هو 
ار قبلي سعیدي پرستتقصیر اصلي متوجه تو نبوده...م ت دفعه ي قبت که خانو 

شد صباني  شابه باوري و ع ودي و اون ب هاینجا بود و بهت  فته بود تو نباید نو
 کار رو کردي..یادته؟

ید به  ام مه چیز رو خوب  که یعني ه بت بهو داد  با حرکت سببرش جواب م 
 خاطر داره...بعد ادامه دادم:ببینو...ایندفعه از چي عصباني شدي؟
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بغض کرده و چشببماش پر از اشببك شببده...براي  بهو کرد که فهمیدم نگاهي
ند شبببدم و  جایو بل ماني بهش حرفي زده...از  خانو   ظه اي فكر کردم  لح
 فتو:باشببه...ا ه خانو  ماني باعث عصبببانیتت شببده همین االن میرم بهش 

 میگو از اینجا بره...
 بعد به سمت درب اتاقش رفتو که  فت:بابا؟ و
 جونو بابا؟ -
 ه...اون چیزي بهو نگفت...نه...نگو بر -
 ایستادم و بر شتو نگاهش کردم و  فتو:پس چرا این کار رو کردي؟ -
  ریه  فت:نمیدونو... با
 با صداي بلند شروع کرد به  ریه کردن! و

به طرفش برم که چند ضببربه ي مالیو به درب اتاق خورد و درب باز  خواسببتو
 شد.

شت اومد داخت اتاق و نگاهي به من و  خانو  ماني در حالیكه لباند به لب دا
امید کرد و رو به من  فت:آقاي مهندس میشه خواهش کنو شما تشریف ببرید 
ناهارتون رو باورید...ا ه اجازه بدین میاوام امید جون رو خودم بیارم سر میز 

 تا ناهارش رو باوره...
شد بودم که آیا به حرفش  وش  مردد کنو یا نه که دیدم امید از روي زمین بلند 

سیده بودم  و به طرف خانو  ماني اومد و در حالیكه از تعجب به حد انفجار ر
دیدم امید خودش رو در آ*ر*و*ش خانو  ماني انداخت و با شببدت بیشببتري 

 شروع کرد به  ریه!
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شكال خانو ست و امید رو به آ*ر*و*ش  رفت و  فت:ا ش  ي ماني روي زانو ن
 نداره عزیزم...اصال"چیز مهمي نیست...حاال بیا بریو ناهار باوریو.

بعد اشكهاي امید رو پاك کرد و اون رو سات در آ*ر*و*ش  رفت و چندین  و
 مرتبه صورتش رو ب*و*سید!!!

نمیشببد که در یك نصببفه روز اینقدر تونسببته باشببه با امید ارتباط خوبي  باورم
شه...مات و متح شنیدم امید برقرار کرده با یر به هر دوي اونها نگاه میكردم که 

در حالیكه هنوز در آ*ر*و*ش خانو  ماني بود  فت:میاوام من و تو توي این 
 اتاق تنهایي غذا باوریو...فقب من و تو.

 ماني خواسببت حرفي بزنه که  فتو:هیت اشببكالي نداره...شببما و امید  خانو
آشببپزخانه میاورم...بعدش باید زود اینجا ناهار باورید...منو ناهارم رو توي 

 بر ردم شرکت.
 ماني امید رو کمي از خودش فاصله داد و  فت:پس امید جان تو همین  خانو

 جا بمون تا من برم ناهارمون رو بیارم همین جا با هو دو تایي باوریو.
 لباند رضایتي روي لبش نشست و بعد از خانو  ماني فاصله  رفت. امید

سرق همراه خ وقتي سیس  سو شدم دیدم مقداري  شپزخانه وارد  انو  ماني به آ
شببده با چند عدد تاو مرر نیمرو روي میز آماده  ذاشببته...با اینكه خیلي دلو 
شده ي قبت چیزي خورده بودم  سرق  سیب زمیني  ست از مرر و برنو و  میاوا

 اما با شرایب ایجاد شده همین سوسیس و تاو مرر هو غنیمتي بود.
ست وقتي ش صندلي تا ناهارم رو باورم در همون حالیكه خانو  ماني ن و روي 

شور خورد میكرد  شید و  وجه و خیار شقابها میك براي خودش و امید غذا در ب
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پرسببیدم:خیلي عجیبه...چرور تونسببتي در عرض نصببف روز اینقدر با امید 
 صمیمي بشي؟...چیكار کردي باهاش که اینروري حضورت رو پذیرفت؟!!!

صبح تا االن هر کاري کرد هیچي بهش نمیدون - شاید به خاطر اینه که از  و...
 نگفتو.

 مگه از صبح تا االن چیكار کرده؟!! -
 کمرنگي زد و نگاهي بهو کرد و  فت:هیچي... لباند

بعد همراه یك سیني بزرش که حاوي بشقابهاي غذاي خودش و امید به همراه  و
 مالفات الزم بود از آشپزخانه خارج شد.

زدم احتماال"امید از صبح تا االن کارهایي م ت همین کشیدن رومیزي و  حدس
صداي خانو  ماني  شیرنتهاي خاص خودش رو کرده که  ک یف کردن خونه و 
صله همه رو تحمت کرده که حاال امید  صبر و حو رو دربیاره و این دختر هو با 

خاطر  به همین وه اینجوري متوجه شده این پرستار با پرستارهاي قبلي فرق دار
 رابره اش خیلي سریع رنز صمیمت به خودش  رفته...

میاواسببتو دوباره به شببرکت بر ردم متوجه شببدم مامان خانو  ماني رو  وقتي
 صدا میكنه و او هو بي معرلي از اتاق امید خارج و به اتاق مامان رفت.

م براي با  هال  مان نرفتو و از همون  ما تاق  خت ا گه دا حافظي دی مان خدا ا
شده  صباني  خداحافظي کردم.وقتي درب اتاق امید رو باز کردم دیدم دوباره ع
شقابهاي نیمه کاره ي غذاي خودش و خانو  ماني  سته روي تات و به ب ش و ن

صورتش رو بر ردو صبانیت  سمش اما با ع و  دننگاه میكنه...جلو رفتو بب*و*
 حتي جواب خداحافظي منو نداد...!
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خارج بشببو ایسببتادم و بهش نگاه کردم و  فتو:بعد از  خواسببتو از اتاقش وقتي
 ظهر که اومدم...پسر  لو حاضر باشه که با هو بریو بیرون...باشه؟

 رو نداد و من هو از اتاق خارج شدم و به شرکت رفتو. جوابو
 ذشته بود...میدونستو خانو  ماني هنوز نرفته 7بر شتو خونه ساعت از وقتي

ساعت کاریش از شب بود بنابراین مرمئن بودم االن امید رو 9تاصبح 7چون 
 آماده کرده تا به پارك ببرمش.

وارد خونه شدم بر عكس انتظارم همه جا ساکت و مرتب بود...اطراف  زمانیكه
 هال و پذیرایي و حتي ناهار خوري رو نگاه کردم...اما از امید خبري نبود!

اتاق مامان رفتو و دیدم مامان خوابیده...آرامش عجیبي در چهره ي مامان  به
شاهد  شده بود اماحاال دوباره  شي که مدتها بود در چهره اش  و  میدیدم؛آرام

 اون بودم.
رو روي یكي از مبلهاي داخت هال  ذاشببتو و به آرامي صببدا  سبببامسببونتو

 کردم:امید؟...کجایي بابا؟
رو باز کرده و ماشببینمو جلوي درب حیاط پارك کرده با کلید درب خونه  چون

بودم براي همین خانو  ماني تقریبا" از حضببور من در خانه کامال" بي اطالع 
بود و با شنیدن صداي من با حالتي حاکي از تعجب از آشپزخانه خارج شد و 

  فت:سالم...شما کي تشریف آوردین؟!!!
 بود حاضر باشه تا ببرمش پارك. سالم...همین االن...امید کجاس؟...قرار -
 واقعیتش از دست من دلاور شد...یك کمي هو  ریه کرد...اما... -
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شما  فته بودم امید بچه  - شما چي  فتي بهش؟...من که به  اما چي؟...مگه 
 ي حساسیه...پس چرا باعث عصبي شدنش شدي؟

من هنگام  فتن این جمالت کمي عصبي و با صوتي بلند بیان شده بود  صداي
ستاد و  شماني متعجب به من نگاه میكنه و کمي به من نزدیكتر ای که دیدم با چ
خاص  با آرامشبببي  کرد و  گاه  ن من  بي  به صبببورت عصببب یو  ق ت م*س*
شین؟...من کي  صبي می شما اینقدر زود ع  فت:هیس...آقاي مهندس...چرا 

عصبببي کردم؟...من حرف خاصببي به امید نزدم...تو رو خدا یه  رو فتو امید 
ذره آروم صببحبت کنید...هو مامان خوابیده هو امید...ممكنه با صببداي شببما 

 بیدار بشن.
به؟!!!...قرار بود ببرمش  - ته خوا چه وق یده؟!!!...االن؟!!!...االن  ید خواب ام

 پارك...
شما - شت منو همراه  صرار دا بیام پارك...وقتي بهش  فتو  بله میدونو...ولي ا

که من نمیتونو با شما بیام خیلي ناراحت شد و کلي هو  ریه کرد...بعدش هر 
یه میكرد...منو  نه و داهو  ر باسببش رو عوض ک کاري کردم ناواسبببت ل
نارش روي تاتش دراز  کت بشبببه ک كه سبببا ب*ر*لش کردم و براي این

صه کشبیدم...وقتي یك کو آروم شبد از من خواسبت براش یكي  از کتابهاي ق
که دیدم توي  هاي قصبببه بود  کار رو کردم...وسببر اش رو باونو...منو این 
بدین برم  جازه  یده...ا ه ا تاقش خواب ته...االنو توي ا ب*ر*لو خوابش رف

 بیدارش کنو و هر طور شده راضیش کنو تا با شما بیاد پارك...
صورت زیباش که مهرباني از عم تمام شمهاي مدتي که حرف زده بود به  ق چ

 جذابش هر بیننده رو مجذوب میكرد؛خیره شده بودم.
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به این  چروري با حرکاتش آرامش  با حرفهاش و  با خودش؛ این دختر اینقدر 
 خونه آورده؟!!!

یا چه آتشبببي رو داره در دل من روشبببن خدا تار  با این رف ...این دختر 
 میكنه؟...نه...حتما" دارم اشتباه میكنو!

سمت اتاق امید میره که  فتو:نه خانو  ماني...بیدارش شدم که داره ب متوجه ه 
نكنید...بگذارید باوابه...هر وقت بیدار شد میبرمش...مشكلي نیست...ا رم 

 خیلي دیر بشه فردا مي برمش پارك...اصال"الزم نیست بیدارش کنید...
 و نگاهي به من کرد و  فت:باشه...هر طور میت شماست. بر شت

 زخانه رفت.بعد به سمت آشپ و
 اراده دنبالش رفتو...نمیدونو چرا ولي واقعا" بي اراده این کار رو کرده بودم! بي

شدم براي  روي شستو و نگاهش کردم...متوجه  شپزخانه ن صندلیهاي آ یكي از 
 ناهار فردا داره  وشت و مالفات دیگه ایي رو در آرامپز قرار میده...

..نمیدونستو چروري ازش تشكر کنو جاي آشپزخانه از تمیزي برق میزد. همه
 ولي در درونو بیشتر ممنون مسعود بودم که این دختر رو به منزلو فرستاده بود.

از اینكه کارش تمام شد دستهاش رو زیر شیر آب شست و من بدون اینكه  بعد
 خودش متوجه باشه هنوز به رفتار و حرکاتش نگاه میكردم.

چرا اما حس میكردم چیزي در وجود این دختر هست که باعث میشه  نمیدونو
 بي اراده آدم جذبش بشه...!

دسببتاش رو شببسببت نگاهي به سبباعت دیواري آشببپزخانه انداخت و به  وقتي
 سمت درب آشپزخانه رفت.
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 فتو:الزم نیسبت بیدارش کنید... فتو که...باشبه اصبال"فردا میبرمش  سبریع
 پارك...

ستا سر شفافش موج میزد به جایش ای شمان  کنده از محبتي که در چ د و نگاه آ
کامال"متوجه ي  بار  فتین...منو  یك  ندس!... قاي مه فت:آ خت و   ندا من ا

شببده 8حرفتون شببدم...االنو ناواسببتو امید رو بیدار کنو...سبباعت نزدیك
 نمیاوام داروهاي مامان رو بهشون بدم...بعدشو کو کو باید حاضر بشو چو

ساعتوقتي به آژا سعود اینجا 10نش زنز زدم  فتن تا  شین ندارن بعدش م ما
ساعت شب  شین نداره 9زنز زد...وقتي فهمید  سو ما شه و آژان کارم تموم می

ساعت شما باواین تا 8:30 فت  میاد دنبالو تا من رو برسونه خونه...ولي ا ه 
 اینجا هستو...اما فكر میكنو دیگه کاري نمونده... 9ساعت

 مان کرده بودم میاواد امید رو بیدار کنه خنده ام  رفت و در کار خودم که  از
عین حال از تسلري که در کالم این دختر موقع حرف زدن بود غرق لذت شده 

 بودم...
سر اولو خیلي کوچیكتر بود اما 22اینكه با شید هم شتر نبود و از مه سالش بی

نداشت...خیلي اصال"م ت مهشید موقع حرف زدن لوس بازي و ناز و اداي بیجا 
 سنگین و پاته و شمرده شمرده و با آرامش صحبت میكرد...

 بود...چرا هر کار این دختر اینقدر برام دلنشین بود؟!!! عجیب
از آشببپزخانه خارج شببد سببریع بلند شببدم و با آژانس تماس  رفتو و از  وقتي

به طور  اونجایي که مدیر آژانس کامال"من رو مي شببناخت وقتي خواسببتو 
صبح به آدرس خانو  ماني بره قرا ستادام کنو تا هر روز  ردادي راننده ایي رو ا

دوباره اون رو به آدرس منزلش 9و اون رو به منزلو بیاره و شبها هو راس ساعت
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سي که داده بودم راننده  سریع قبول کرد که از فردا به همون آدر بر ردونه خیلي 
 ي مرمئني رو خواهد فرستاد.

و آمدش هو خیالو راحت شبببد...چون نمیشبببد هر وقت  از بابت رفت دیگه
 مشكلي پیش بیاد از مسعود باوام این زحمت رو تقبت کنه...

همین فكرها بودم که صداي زنز درب بلند شد و وقتي اف.اف رو پاسخ  توي
 دادم فهمیدم مسعود اومده...

 دارد ادامه
هر وقت  از بابت رفت و آمدش هو خیالو راحت شبببد...چون نمیشبببد دیگه

 مشكلي پیش بیاد از مسعود باوام این زحمت رو تقبت کنه...
همین فكرها بودم که صداي زنز درب بلند شد و وقتي اف.اف رو پاسخ  توي

 دادم فهمیدم مسعود اومده...
سعود شه با چهره اي خندان ٬اومد داخت م شاش بود عجله داره اما م ت همی م

شتیو و در همانجا روي  شپزخانه بر  سالم و علیك دوباره به آ شد.بعد از  وارد 
صببندلیها نشببسببتیو.وقتي سببرار امید رو  رفت و ماجرا رو بهش  فتو اصببال" 

باط  ید ارت با ام  رابرقرتعجب نكرد و  فت:میدونسببتو سببهیال خیلي راحت 
 میكنه...از بس که این دختر مهربونه...

همین لحظه سهیال وارد آشپزخانه شد و مسعود بعد از سالم و احوالپرسي  در
با اون  فت که زودتر حاضر بشه تا برسونش خونه منهو سریع موضوع آژانس 
و وسیله ي رفت و آمدي که از این پس براي خانو  ماني در نظر  رفته بودم رو 

  فتو...
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براي لحظاتي به من خیره شببد و بعد  فت:نیازي نبود سببیاوش...من  مسببعود
 خودم میتونو برنامه ام رو تنظیو کنو و سهیال رو بیارم و ببرم...

 ماني از من تشببكر کرد و رو به مسببعود  فت:نه مسببعود...این طوري  خانو
لي و خیلي بهتره...البته میدونو براي آقاي مهندس این موضببوع هزینه برداشببته

اینجوري خودمو راحتترم چون نمیشه هر روز و هر شب مزاحو تو بشو باالخره 
 تو هو براي خودت کار و زند ي داري...بیكار که نیستي.

شپزخانه خارج  و ضر بشه و به همراه مسعود بره از آ سریعتر حا بعد براي اینكه 
 شد.

به مسببعود و  فتو:خیلي دلو میاواد زودتر بفهمو چرا رو با کردم  قدر   تو این
 خانو  ماني خودموني هستي!

با  رو قدر  به مسببعود و  فتو:خیلي دلو میاواد زودتر بفهمو چرا تو این کردم 
 خانو  ماني خودموني هستي!

 این موضوع ناراحتت میكنه؟ -
چي!!!...این که تو با خانو  ماني خودموني هسببتي؟...نه...اصببال"...فقب  -

 کنجكاوم بدونو چرا!
سعود سخ من رو بده  م براي لحظاتي کوتاه به من نگاه کرد و بعد بدون اینكه پا

 به سمت یاچال رفت و براي خودش کمي آب در لیوان ریات و خورد.
همین موقع خانو  ماني در حالیكه آماده ي رفتن شببده بود وارد آشببپزخانه  در

 شد.
کي کمي به خانو  ماني نگاه کرد و  فت:راسببتي سببهیال مامانت  مسببعود

 انشالله عازم مكه اس؟
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با تعجب نگاهي به من و بعد به مسببعود انداخت و  فت:دو روز دیگه  سببهیال
 پروازشونه...حاال چي شد تو یكدفعه یاد سفر مامان من افتادي؟

سببكوت کرده بودم و هر دوي اونها رو نگاه میكردم و حاال منتظر پاسببخ  من
 مسعود بودم!

کرد و  فت:خوب باالخره باید میدونسببتو  کمي  ره کراواتش رو شببت مسببعود
دیگه...مگه کسببیكه میاواد بره خونه ي خدا نباید افرادي براي بدرقه اش برن 

 فرود اه...خوب خواستو بدونو کي پرواز داره...
 ماني خندید و  فت:چقدر هو تو به این چیزها اعتقاد داري...مسببعود  خانو

اصببال" بهت نمیاد اداي آدمهاي مذهبي و متدین رو دربیاري...حاال ا ه آقاي 
 مهندس رو بگي یه چیزي...

خندید و  فت:نفهمید چي شد...چي شد...چرور قیافه ي عب*و*س  مسعود
 من شبیه ابلیس مرلقو؟ و بداخالق این سیاوش شبیه پیغمبرهاس ولي

 ماني در حالیكه روسببریش رو مرتب میكرد  فت:حاال کي  فت تو  خانو
 ابلیس مرلقي؟...ببین خودت داري روي خودت اسو میگذاري...

سوال من  متوجه سخ  سعود اینهمه حرف نامربوط رو زده تا از پا شده بودم که م
دون اینكه به حرفهاي در حضببور خانو  ماني طفره رفته باشببه!...براي همین ب

اونها توجهي کنو از روي صببندلي بلند شببدم و کتو رو درآوردم و کراواتمو باز 
کردم...نمیدونو چرا اما این حرکتو باعث شببد لباند از صببورت خانو  ماني 
محو بشه و بعد از اینكه من رو در اون حال دید رو کرد به مسعود و  فت:بهتره 
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از چرندیات من و تو خسببته شبببده و حتما دیگه بریو...آقاي مهندس دیگه 
 میاوان استراحت کنن...بریو دیگه مسعود...خداحافظ.

 بعد از آشپزخانه خارج شد و به سمت درب هال رفت. و
سعود شت و  ازي هو به اون  م سیب بزرش و قرمز از توي یاچال بردا که یك 

شو  ف شنیده با صدایي آروم طوریكه فقب من  سمت من اومد و با  سر زد  ت:
 فرصت درباره ي همه چیز با هو صحبت میكنیو...

بعد در حالیكه با انگشت اشاره اش به وسب دو ابروي من اشاره کرد و کمي  و
فشار آورد  فت:سیاوش حالو از این اخمي که همیشه توي صورتت داري بهو 
یدم همین اخو توي صببورتت  ها شببن میاوره... رچه از خیلي دخترها و زن

تت رو صببب هت جذابی حت سبببز هو ب د برابر کرده ولي ا ه من زن بودم م
...بدبات حاال که دیگه از دسببت زنت راحت شببدي این اخو لعنتي دادمنمی

 توي صورتت رو بندازش دور...
 دوباره با ولع  از دیگري به سیب زد و از آشپزخانه خارج شد. و

تو رو تو و کبعد که مسببعود و خانو  ماني رفته بودن به اتاق خوابو رف لحظاتي
 به روي صندلي  ذاشتو و روي تات دراز کشیدم.

هاي  ناخودآ اه مام ویژ ي  با ت عا" من  ته ام فكر کردم...واق به زند ي  ذشبب
لذت نبرده  ند یو  قت از ز ما هیت و ها داشببتو ا که از نظر خیلي  خاصببي 
صال" چیزي به نام لذت رو از یاد برده  شید کاري با من کرده بود که ا بودم!..مه

ها از زن خیليبودم...به قول مسببعود با تمام ثروت و جذابیت خاصببي که براي 
به زنها سببرد شبببده  یت انتااب و توجه قرار داره ولي واقعا"نسبببت  در اولو
شده بود  شت بهو ثابت  شید با ذکاوتي که مسعود دا بودم...از اینكه خیانت مه
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انت مجدد سببعي همیشببه یه جورهایي بعد از اون وقایع براي فرار از دیدن خی
س ماالفو قاهت بودم اما میت و  هايکرده بودم در کنار احترامي که براي تمام جن

سر این موضوع با   رایشي هو بهشون در خودم ایجاد نكنو...و چقدر مسعود 
سته ي  ست دیگه واب شت...دلو نمیاوا من بحث کرده بود...اما فایده ایي ندا

 بودم! زني بشو...دیگه ته دلو از خیانت ترسیده
سالها بود از یاد برده بودم...وقتي فكر میكردم مي دیدم من  عشق شقي رو  و عا

هیت وقت طعو عاشببقي رو در زند ي با مهشببید نفهمیده بودم...اما نسبببت به 
سعي کرده بودم تا  شه  شتو...همی سئولیت دا شه حس م سرم همی زند یو و هم

شي کنو و تمام تال شو پو شید چ ...با كردمشو رو میحد امكان از خراهاي مه
توجه به تمام سبردي روابب زن و شبوهري که سبالها بود بین ما به وجود اومده 
بود و هر دو در اتاقهایي جدا مي خوابیدیو اما نمي خواستو حتي همین زند ي 
سه...اونو فقب و فقب به خاطر امید.با اینكه  شید ي بر مزخرف هو به از هو پا

نداره اما دلو نمیاواست امید  يو هیت حسمیدونستو مهشید نسبت به امید ه
 به عنوان بچه ي طالق شناخته بشه!

ثابت کنه که مهشببید چه زن ک یف و  ولي روزي که مسببعود تونسبببت بهو 
ه*و*سبازي هست و با چه کساني ارتباط برقرار میكنه دیگه همه چیز برام تغییر 

برام باقي  کرد...حس میكردم خورد شدم...احساس میكردم دیگه هیت غروري
نمونده...به قدري از مهشببید متنفر شبببدم که حتي حاضببر نبودم لحظه ایي 

 تحملش کنو!
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اصببرار داشببت با توجه به قوانین حاکو در شببریعت حكومت بدترین  مسببعود
شرایب رو براي مهشید به وجود بیارم...شرایري م ت سنگسار که البته با مدارك 

حكو براي مهشببید اجتناب ناپذیر م*س*تندي که مسببعود تهیه کرده بود این 
 میشد...

شدت  چه ضیه فكر کرده بودم و از  صاب خراب به این ق شبها و روزهایي با اع
اته کوبیده و اشك ری واریغصه و فشار عصبي چه ساعتهایي در تنهایي سر به د

 بودم...
چقدر اصببرار داشببت که من با اراهه اون مدارك باید به داد اه مراجعه  مسببعود

 کنو!
آدم شببناخته نشببده ایي نبودم و میدونسببتو با این کار چه عواقبي در انتظار  من

حی یت خانواد ي و شببغلي من خواهد بود...اما چیزي که باعث شبببد براي 
ندهو فقب و فقب  هه  به داد اه ارا مدارك رو  كدوم از اون  ید هیچ طالق مهشبب

 ترسي بود که از آینده ي امید داشتو...
شت سناکي میتونه در رود از اینكه اجر وح اي اون حكو چه عواقب وخیو و تر

 و روان و زند ي آینده ي امید داشته باشه...
شید نام مادر  با شت اما به هر حال مه شید ندا ستگي به مه اینكه امید هیت واب

 امید رو با خودش یدك مي کشید...
 م!فقب و فقب به امید فكر کرده بودم نه به آبروي شاصي و کاري خود من

همین هو بدون اراهه هیچكدوم از اون مدارك و فقب با اتكا به اینكه با هو  براي
ضایت طرفین به جدایي شید رو از زند ي خودم و امید با ٬تفاهو نداریو و ر مه

 ذکر عنوان طالق بیرون کرده بودم!
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ستو  روي سرم رو میان دو د ستو و در حالیكه پاهام روي زمین بود  ش تات ن
تمام قدرت انگشتهام رو روي شقیقه هام فشار دادم...دلو میاواست  رفتو و با 

قدرت داشببتو و تمام اون خاطرات مزخرف رو از ذهنو پاك میكردم...اما این 
 ممكن نبود!

سهیال  صداي صدا میكرد: شنیدم که به هال اومده و خانو  ماني رو  امید رو 
 جون؟...سهیال جون؟

سعي کردم  از شدم و  شیدن چند نفس عمیق کمي از اون روي تات بلند  با ک
 حالت عصبي خودم رو خارج کنو و بعد به هال رفتو.

رو دیدم که با چهره ایي نگران و مضببررب از آشببپزخانه خارج شببد و به  امید
محض دیدن من به طرفو دوید و خودش رو در آ*ر*و*شو انداخت و  فت:تو 

 بهش  فتي بره؟!!!
عزیزم...اما خانو  ماني سبباعت کارش رو ب*و*سببیدم و  فتو:نه  صببورتش

براي امروز تموم شببده بود و باید میرفت خونشببون...ولي فردا صبببح دوباره 
 برمیگرده.

 درور نمیگي؟ -
 بابا کي به تو درور  فته که این دومین بارم باشه؟ -
 حتما" میاد؟ -
یدار بشببي سببهیال جون  - باش...فردا صبببح وقتي ب آره عزیزم...مرمئن 

 اینجاس...خیالت راحت.
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ي امید از اون حالت اضببرراب خارج شببد و لباند قشببنگي به چهره ي  چهره
 معصومش نشست.

رو ب*و*سببیدم و  فتو:حاال دیگه اونقدر خانو  ماني رو دوسببت  صببورتش
 داري که به من سالم هو نمیكني...آره؟...خیلي نامرد شدي...

سر و ک و شروع کردیو با هو به بازي و  شتي  رفتن بعد  له زدن و به قول امید ک
 که صد البته این من بودم که باید همیشه شكست میاوردم!

شب امید حاضر نشد دیگه براي  ردش ببرمش به پارك از طرفي نمیشد با  اون
مامان رو تنها بگذارم و از اینكه امید هو تمایلي به ٬نبودن خانو  ماني در منزل

 ي بودم.بیرون رفتن نداشت از درونو راض
شدم خانو  ماني حتي  وقتي شام چیزي درست کنو متوجه  ستو براي  مي خوا

فكر شببام رو هو کرده بوده و این دیگه واقعا" خارج از وظایف اون بود...حس 
به این کارها و  یادم بمونه که ا ر اون باواد  باید  میكردم هنوز هیچي نشبببده 

ه یب خیلي بیش از این حرف بده عنقر مه  هاش ادا بمحبت به او  كارا  خواهو  ده
 شد!
صبببح وقتي با صببداي زنز درب بیدار شببدم قبت از اینكه حتي از تات  فردا

 بیرون بیام احساس کردم کسي درب حیاط رو با اف.اف باز کرد!
عجله از تات اومدم بیرون و در حالیكه سریع لباسو رو مي پوشیدم و دکمه  با

ستو از پنجره دیدم درب شد و امید به حیاط دوید  هاي پیراهنو رو میب هال باز 
و وقتي خانو  ماني وارد حیاط شببد با چنان عشببقي خودش رو در آ*ر*و*ش 

از پشببت  اخانو  ماني انداخت که باعث شببد براي لحظاتي به هر دوي اونه
 پرده هاي پنجره ي اتاق خیره بشو و نگاهشون کنو...
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ین بار صببورتش رو  ماني با محبت امید رو در آ*ر*و*ش  رفت و چند خانو
سمت  ست  رفت آرام آرام به  ست امید رو به د سید و بعد در حالیكه د ب*و*

 درب هال آمدند.
شه...اونقدر که  باورم شده با سه  سریع به خانو  ماني واب شد امید اینقدر  نمی

شه تا وقتي زنز زد خودش درب  شده و منتظر با شق اون بیدار  صبح زود به ع
 رو براي اون باز کنه!

خانو  رد باز کرد و  ید درب رو  که ام حاال  که ترجیح دادم  همین فكرها بودم 
 ماني هو با امید سببر رم هسببت و مرمئنا"اول به کارهاي مامان رسببید ي 
کار رو هو  تاق دوش بگیرم و همین  بت خروج از ا هد کرد؛ترجیح دادم ق خوا

 کردم.
شیدم  دقایقي سو رو پو و خودم رو در آینه بعد وقتي از حمام بیرون اومدم و لبا

ضعو  سر و و صاب آروم به  نگاه کردم خنده ام  رفت! مدتها بود اینجوري با اع
صالد  نرسبیده بودم...مرمئن بودم مسبعود امروز من رو با صبورت مرتب و ا

 کرده ببینه کلي سر به سرم میگذاره!
از اتاق خارج شدم و به آشپزخانه رفتو امید مشغول خوردن صبحانه ایي  وقتي

بود که خانو  ماني بعد از فارر شبدن از کارهاي مامان روي میز مهیا کرده بود 
و هر دو با هو مشغول صحبت در مورد یك شاصیت کارتوني مورد عالقه ي 

 امید بودن.
 لحظاتي من رو نگاه کردن. وارد شدن من به آشپزخانه هر دوي اونها براي با
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 ماني سببریع از روي صببندلي بلند شببد و بعد از  فتن سببالم و صبببح  خانو
بایري که به من کرد مشببغول ریاتن چاي براي من شببد ولي امید همچنان به 
صببورت من نگاه میكرد سببپس در حالیكه لباندي روي لبهاش اومده بود 

  فت: بابا چقدر خوشگت شدي!!!
حرف امید خنده ام  رفت و در حالیكه روي صببندلي مي نشببسببتو لپش رو  از

 کشیدم و  فتو:آخه دیدم پسرم همیشه خوشگله خواستو منو م ت پسرم باشو.
 تا سهیال جون تو رو هو م ت من دوست داشته باشه؟ -
حرف امید یكه خوردم...سریع به خانو  ماني نگاه کردم...اما اون همانرور  از

رو مشغول ریاتن چاي کرده بود با اینكه دیدم لحظاتي کوتاه دست که خودش 
 از کار کشید اما برنگشت به سمت من و امید!...و دوباره مشغول کارش شد.

گاه  به ماني ن خانو   به من و  ندي عمیق تر  با لبا یدم  گاه کردم و د ید ن ام
 میكنه...

د دیشببب که نشببد اینكه جو رو از حالت ایجاد شببده خارج کنو  فتو:امی براي
 ببرمت پارك ولي امروز بعد از ظهر دیگه حتما مي برمت.

 سهیال جون هو باید بیاد... -
 ماني که فنجان چاي رو روي میز جلوي من قرار میداد  فت:امید جان  خانو

دیروز که برات توضببیح دادم و  فتو که به چه علتي من نمیتونو بیام...یه پسببر 
 میشه نباید دوباره روي مسئله ایي اصرار کنه... خوب که همه چیز رو متوجه

ید ندلي  ام گذاریو روي صبب مان بزرش رو ب ما فت:خوب  گاه کرد و   به من ن
مش  ی بر ب مون  خود با  یو  ن تو مي  نو  یرون...او ب مش  ی بر ب خدارش و  چر

 پارك...نمیشه؟
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امید و استداللش کامال" درست بود براي همین رو کردم به خانو  ماني  حرف
تفاقا"ا ه شببما فقب مشببكلتون مامان هسببت باید بگو امید درسببت و  فتو:ا

 میگه...مامان ویلچر هو داره...
شه  خانو ضي با  ماني با لباند به امید نگاه کرد و  فت:ا ه مامان بزرش هو را

 با این حساب دیگه حرفي باقي نمیمونه...
ت به سمفریادي از سر شوق کشید و با عجله از روي صندلي بلند شد و  امید

 اتاق مامان دوید.
گاه  در ید خیره بود ن به ام که هنوز  ماني  خانو   به  چاي میاوردم  كه  حالی

 کردم...
این احساس دروني من چیه؟...نكنه بي خبر من هو به این دختر وابسته  خدایا

 شدم؟...نه...باید حواسو رو جمع کنو...باید این افكار رو از خودم دور کنو
فریادي از سر شوق کشید و با عجله از روي صندلي بلند شد و به سمت  امید

 اتاق مامان دوید.
گاه  در ید خیره بود ن به ام که هنوز  ماني  خانو   به  چاي میاوردم  كه  حالی

 کردم...
این احساس دروني من چیه؟...نكنه بي خبر من هو به این دختر وابسته  خدایا

 نو...باید این افكار رو از خودم دور کنو...شدم؟...نه...باید حواسو رو جمع ک
نبودم که چه مدت طول کشببید و من همچنان به نیو رق دلنشببین خانو  متوجه

به من نگاه  به خودم اومدم و دیدم او هو   ماني خیره مانده بودم...لحظه اي 
 میكنه!
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از روي صبندلي بلند شبدم و کتو رو از پشبت صبندلي برداشبتو و تنو  سبریع
 کردم.
اون بود که با تعجب داشببت به من و رفتارم نگاه میكرد و بعد شببنیدم که  حاال

  فت:آقاي مهندس!!!...شما که هنوز صبحانه ناوردین!!!...دارین میرین؟!!!
 بله...باید زودتر برم شرکت... -
آشببپزخانه خارج شببدم و به سببمت اتاق خوابو رفتو تا سببامسببونتو رو  از

م که صببداي خوشببحال امید رو شببنیدم با فریاد بردارم.وارد اتاق شببده بود
 میگفت:سهیال جون...مامان بزرش میگه با ما میاد پارك...

آینه ایسببتادم و کراواتو رو مرتب کردم...کمي به چهره ي خودم در آینه  جلوي
سالشه...اون 22نگاه کردم و زیر لب  فتو:سیاوش...خجالت بكش...اون فقب

ت به این خونه اومده...شببرف و غیرتت کجا فقب و فقب براي پرسببتاري مادر
شمت به این راحتي دنبال دختري ب ستي که چ ایب اون شر ارفته؟...تو مردي نی

 باشه...بچه نشو مرد...
کالفه اي بهو دست داده بود...انگار داشتو با خودم کشتي میگرفتو.م ت  حالت

از خود باعث  این بود که مبارزه ي سبباتي رو با خودم آغاز کرده بودم که ترس
 میشد باخت رو از همین ابتداي مبارزه احساس کنو!

دستو رو در ال به الي موهام فرو بردم و دوباره به چهره ي خودم در آینه خیره  دو
 شدم و  فتو:سیاوش خدا لعنتت کنه...

مالیمي به درب اتاق خورد و بعد صداي ملیح و آروم خانو  ماني رو  ضربات
باز کردن آروم درب اتاق به  وشو رسید:آقاي مهندس...یك شنیدم که همراه با 

شتو  شده بود رو براتون بردا شتي که براي ناهار مامان در آرام پز پاته  کو از  و
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شو شتو...کمي هو  وجه و خیار  شتو الي اون...تا  رو الي نون با ت  ذا  ذا
 به شرکت برسین حین رانند ي مي تونید باوریدش...

و و بر شتو دیدم با ساندویچي که درست کرده و در کیسه ي رو انداخت دستهام
فریزر  ذاشته داخت اتاق کنار درب ایستاده و منتظره تا ساندویت رو از دستش 

 بگیرم.
روز هو یك تي شرت م ت روز قبت به تن داشت؛اما کرم رنز بود به همراه  اون

د و دورش یك شببلوار قهوه ایي...موهاش هو نصببفش رو بسببته و بقیه باز بو
 ریاته بود...

این چهره معصببوم و دوسببت داشببتني بود...چرا از ذره ذره ي وجود این  چقدر
شت درون من رو به آتش مي  شد دا صاعد می دختر محبتي که در این خونه مت
شه همراه خودش آرامش میاره؛پس چرا من تمام وجودم  شید؟...محبت همی ک

...خدایا رم؟افته؟!!!...خدایا...دارم به خرا می یو درونو دار میشببه و به غوغا م
 کمكو کن...

ستاده...کاري که این دختر کرده بود هیت وقت  حس میكردم زمان از حرکت ای
سال زند ي مشترکو از مهشید ندیده بودم!...چقدر حسرت داشتن 10در مدت

سبت به هر چیز  شید ن شیده بودم...اما مه سالها به دل ک سوز رو  سر دل یك هم
حاال این  بي ارزشببي حسببباس بود غیر از من و زند یش و فرزندمون!!!...و 

 دختر...خدایا...
دید من م ت آدمهاي مسببخ شببده سببرجایو ایسببتادم و فقب دارم نگاهش  وقتي

 میكنو دو قدم به من نزدیكتر شد و  فت:آقاي مهندس؟...حالتون خوبه؟!!
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سونتو رو از روي زم به سام شدم و  شتو و در همون خودم اومدم...خو  ین بردا
 حال  فتو:بله...بله...خوبو.

 کنارش رد شدم و به سمت درب اتاق رفتو که دوباره  فت:آقاي مهندس؟ از
 و نگاهش کردم...خدایا چرا از نگاهش  ریزان شدم؟!!! بر شتو

صورت این دختر  در شتو در  سكوت نگاهش میكردم... ویي تمام دنیا رو دا
ه رو متوجه نمیشببدم!!!...باید از خونه برم...باید هر چه میدیدم...هیت چیز دیگ

 سریعتر از خونه برم بیرون...باید...
رو از فبباصببببلببه ي نببزدیببكببتببر بببه خببودم شببببنببیببدم کببه  صببببداش

  فت:بفرمایید.ساندویچتون...
متوجه شدم که هنوز دستش رو به طرف من  رفته و منتظره تا ساندویت رو  تازه

 ازش بگیرم.
ن اتفاق بیفته...اما وقتي سبباندویت رو از دسببتش  رفتو براي خواسببتو ای نمي

قدر  قدر لریف...چ تاه دسببتش رو هو لمس کردم...چ ظاتي خیلي کو لح
 مهربان...

 نباید معرت میكردم! دیگه
سبباندویت رو  رفتو و در جیب کتو  ذاشببتو و تشببكر سببردي از لبهام  سببریع

 خ کرد...!خارج شد که خودم از شنیدن اون تشكر تمام بدنو ی
 جایز نبود!...سریع بر شتو و از اتاق خارج شدم. درنز
به حیاط رفتو صببداي امید رو شببنیدم که از پنجره ي آشببپزخانه با فریاد  وقتي

  فت:بابا...عصر زود بیا خونه...باشه؟
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حالیكه سامسونتو رو در ماشین میگذاشتو خندیدم و بر شتو و  فتو:یعني  در
دیگه امروز الزم نیسببت ناهار بیام خونه؟...تا بعد از ظهر به بابا اجازه میدي 

 شرکت بمونو؟
همین لحظه چشببمو به خانو  ماني افتاد که در کنار امید ایسببتاد و اون رو  در

 در آ*ر*و*ش  رفت.
یا...بمون خندید و برا امید ناهار ن ي من دسبببت تكون داد و  فت:نه...دیگه 

 شرکت...من و سهیال جون با هو ناهار میاوریو.
ستش رو به دور  ردن خانو  و ستش با من خداحافظي کرد و د بعد با حرکت د

  ماني انداخت و صورت اون رو ب*و*سید و سپس از کنار پنجره دور شدن...
قدري کار روي سرم ریاته بود که فرصت رسیدم شرکت طبق معمول به  وقتي

 نكردم به هیت چیز دیگه ایي فكر کنو.
به دو شرکت دیگه ام هو سر میزدم...وقتي از شرکت دوم اومدم بیرون و در  باید

ساعتو نگاه کردم تقریبا"نزدیك یك بود و تازه اون موقع بود  ستو به  ش شین ن ما
ضعف میره براي سنگي دلو داره  ستوران  که حس کردم از ر همین جلوي یك ر

 نگه داشتو و براي خوردن ناهار رفتو به اون رستوران.
سببفارش غذا رو دادم و  ارسببون رفت که سببفارشببو رو بیاره تازه به یاد  وقتي

ساندویچي که اون روز صبح خانو  ماني بهو داده بود افتادم...دستو رو کردم 
...براي دقایقي نگاهش در جیبو و اون رو بیرون آوردم و  ذاشببتمش روي میز
 کردم...و باز به یاد همون چهره ي زیبا و مهربون افتادم!
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قبت از اینكه احساسو نسبت به این دختر قوي تر میشد یه جوري خودم رو  باید
ساله شده بودم...من...کسیكه 20کنترل میكردم...اما چروري؟...انگار یه پسر

ودش رو در کنترل خویش همیشه در بدترین شرایب هو مي تونست احساس خ
چه شبببدم؟... قدر من ب ید...واي چرا این حاال دلو مي لرز یاوشبگیره  به  سبب

 خودت بیا...
اراده  وشببي موبایلو رو برداشببتو و شببماره ي منزل رو  رفتو و با سببومین  بي

شوق بود...دیگه اون  صداش لبریز از  شت. زنگي که خورد امید  وشي رو بردا
صببداش پاي تلفن همیشببه به  وشببو مي رسببید  کالفگي که چند روز پیش در

 اثري ازش باقي نمونده بود!
پرسببیدم ناهار خورده و اون با تمام قدرت بچگي که در صببداش خبر از  ازش

صه که در دلش  شه در پس کوهي از غ شت و همی سنیش دا ضاي  شعف اقت
شمزه٬مدفون میكرد و حاال نمایان بود سهیال جون یه ناهار خو   فت:آره بابا...

 برام درست کرده بود...یه ماکاروني خیلي خیلي خوشمزه...
 اراده سوال کردم:االن خانو  ماني کجاس؟ بي
 پیش مامان بزرش. -
 میتوني  وشي رو ببري بدهي به خانو  ماني؟...کارش دارم. -
 نكنه میاواي بهش بگي بعد از ظهر نمیتوني ببریمون پارك؟ -
سرم...اتفاقا" میاوام  - شین تا وقتي اومدم نه پ ضر با ساعتي حا بهش بگو چه 

 دیگه معرت نشیو...
این حرف رو به خود امید هو بگو!...اما نمیدونو چرا در اون لحظه  میتونسببتو

 دوست داشتو صداي خانو  ماني رو هو پاي تلفن بشنوم!
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همین لحظه  ارسببون غذام رو آورد و از پشببت خب هو متوجه شببدم امید  در
 انو  ماني داد. وشي رو به خ

 بله؟...بفرمایین؟ -
 سالم خانو  ماني...منو سیاوش. -
 سالم آقاي مهندس...بله بفرمایید؟ -
ساعت - ستو بگو بعد از ظهر  ساعت6میاوا شین...من  ضر با خودم رو 6حا

 میرسونو خونه.
 بله چشو. -

همین لحظه مجبور شببدم پاسببخ  ارسببون هو که از من سببوال میكرد چیز  در
ایي الزم دارم یا نه رو هو بدهو که خانو  ماني بعد از مك ي  فت:آقاي  دیگه

 مهندس؟!...شما توي رستوران دارین غذا میاورین؟!!!
 آره. -
 خوب چرا تشریف نیاوردین خونه؟ -
دیگه فرصبببت این که بیام خونه و بر ردم رو ندارم...براي همین بیرون غذا  -

 .درسته؟میاورم...شما غذاتون رو خوردین..
هار هو چون  - نا نه اش شبببده بود؛ ید هو  رسبب مان رو دادم...ام ما غذاي 

ماکاروني بود نمي تونسببت منتظر باشببه...اما من فكر میكردم شببما تشببریف 
غذا  با هو  تا  غذا ناورین منتظرتون بودم  ها  كه تن یارین منزل و براي این م

 باوریو...
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ساس شد...خدایا این دخ اح تر با این حرفها و حرکاتش کردم تمام وجودم دار 
داره باعث میشبببه من حس کنو میاواد تمام کمبودهاي زند ي من رو جبران 
کنه...اما چرا...چرا باید این فكر احمقانه به سببرم بزنه؟...نه...خدایا من بچه 

ما این بشو...ا خترنیستو...دیگه در شرایري نیستو که اینجوري مجذوب یك د
 به آتش میكشه!!! دختر داره تمام وجود من رو

بین ما طوالني شببده بود براي همین همزمان با حرف خانو  ماني که  سببكوت
  فت:آقاي مهندس؟

دادم:اصببال" لزومي نداره شببما ناهار منتظر من باشببین...من هیت وقت  پاسببخ
ناهار منزل نمیام چون کار شرکت طوریه که نمیرسو بیام خونه...این مدت هو 
سونو  ستاري در منزل نبود ناچار بودم خودم رو براي ناهار بر به خاطر اینكه پر

وقت ناهار حسبباب منزل...خواهشببا"از این به بعد براي اومدن من به خونه در 
 نكنید...شما هو االن برو ناهارت رو باور...بابت زحماتتون بازم ممنونو.

 صبح لقمه ي ساندویچي که براتون درست کرده بودم رو خوردین؟ -
شمو سخ دادم:نه...اونو  چ سه فریزر روي میز بود...پا ساندویت در کی خیره به 

 وقت نكردم باورم...
حت شبببده چو احسببباس نارا با صبببداي آرومي کردم  عد  ن مك ي کرد و ب

  فت:خوب...فرمایش دیگه ایي ندارین؟
 میام.6نه...فقب یادتون باشه ساعت -
 باشه چشو..خداحافظ. -

خداحافظي کردم و  وشي رو قرع کردم به قدري از دست خودم عصباني  وقتي
شد چند نفري  ست کوبیدم روي میز و همین باعث  شده بودم که محكو با د
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میزهاي اطراف براي صرف ناهار نشسته بودن با تعجب به من نگاه کنند  که در
غذا نشببون  عذرخواهي کردم و خودم رو مشببغول خوردن  و من هو سببریع 

...اما داهو در درونو به خودم بد و بیراه میگفتو:مرتیكه ي احمق...میمردي ادمد
 ...بهش میگفتي آره این لقمه رو خوردي...خاك برسرت که اینقدر احمقي

شایش بدهو که در پاي  دچار ستو ت شده بودم...حتي نمي تون ضاد فكري  ت
 تلفن رفتارم و  فتارم با خانو  ماني درست بوده یا نه؟!!!

آن واحد درسببت م ت این بود که دو شبباصببیت پیدا کرده بودم و این دو  در
شبباصببیت با هو در جدال قرار  رفته و داهو سببعي داشببتند با حرفها و دالیت 

 شون همدیگرو بكوبند!خود
" نفهمیدم غذا چي خوردم!...وقتي نیو سبباعت بعد از رسببتوران خارج اصببال

شببدم موقعي که به سببمت ماشببینو مي رفتو دیدم هنوز اون کیسببه ي فریزي و 
ساندویت درونش رو در دست دارم!!!...کمي این طرف و اون طرف پیاده رو رو 

م انداختمش درون اون و با نگاه کردم و به اولین سببرت آشببغالي که رسببید
شرکت بعدي رفتو که باید  شدم و به  شین  سوار ما کالفگي خاص و بي دلیلي 

 در اون روز به وضع اون هو رسید ي میكردم.
 ذشته بود که به شرکت اصلي بر شتو و وقتي وارد دفترم شدم در  4از ساعت

س ش سعود در دفتر من روي یكي از مبلهاي چرمي ن ا ته و بکمال تعجب دیدم م
دیدن من از جایش بلند شببد و طبق معمول با خنده و شببوخي شببروع کرد به 

 احوالپرسي.



 79 مادرمپرستار 

از اینكه جواب سببالم و علیكش رو دادم  فتو:مسببعود تو اون شببرکتت رو  بعد
میشببه بگي چروري اداره میكني؟!!...تو که سببر و تهت رو بزنن یا پیش مني یا 

تر یا یه زن رو میزني...کي پس بیرون شببرکت و به قول خودت داري مخ یه دخ
 به کارهات میرسي؟

و  فت:اوال" من یه شببرکت دارم و م ت جنابعالي قدرت ریسببكو باال  خندید
نبوده و ناواهد بود که یه شرکت رو تبدیت به سه شرکت بكنو...در ثاني اینجور 
یده  یه دختر ترشبب که  عاونو رو...واي از وقتي هو  گه داره م خدا زنده ن مواقع 

خوبو داره بیاي  کاريساله رو به خاطر اینكه مدرك مدیریت داره و سابقه 45ي
بهش مقام معاونت شببرکت رو بدهي...دیگه نور علي نور میشبببه...از طرفي 
نه رهیس  که داره میك هایي  با خرکاری كه روزي  نه بل دلش رو داره صبببابون میز

ه زنان نكشرکت که بنده باشو خر بشو و بگیرمش؛از طرفي براي نشون دادن ای
با توان مضببباعف داره تم به دوش  امبا مردان برابرند  کارها و مسببئولیتها رو 

میكشببه...بعدش رهیس شببرکت که بنده باشببو چیكار میكنه؟...خوب معلومه 
دیگه...میره به عشق و حالش میرسه و اون پیردختر ترشیده رو با افكار مساره 

ر شیرین اینكه روزي بنده خ ي فمینیستي و برابري زن و مرد و در نهایت رویاي
 ...شهبشو و بگیرمش سر رم می

 تو کي میاواي دست از این مساره بازیهات برداري؟ -
 چیه؟...حسودیت میشه خودت عرضه ي این کارها رو نداري؟ -

و  فتو:ولله این کارهاي تو عرضه نمیاواد...یه جو بي غیرتي و یه ذره  خندیدم
 بي حیایي واسش بسه...
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سعود سیاوش واقعا حیف این قیافه و هیكت و  م صداي بلند خندید و  فت: با 
شو برات غش  ثروتي که تو داري...میدوني لب تر کني چند تا دختر همین االن

 میكنن؟
 و  فتو:مگه اینهایي که اسو بردي خودت نداري؟ خندیدم

 من؟...صد البته که دارم...فقب من یه چیزي هو بیشتر از تو دارم... -
 حتما" اونهو قدرت سو استفاده از جنس ماالفته... -
تو اینروري معنیش کن چون خودت بي عرضببه ایي...ولي من اسببمش رو  -

 میگذارم قدرت لذت بردن از لحظات زند ي...
 میزم نشستو و براي لحظاتي به مسعود نگاه کردم. پشت
ت عي داشهو مسعود از تمام لحظات زند یش لذت میبرد و بیشتر هو س واقعا

این لذت رو با  ذروندن وقتش با هر دختر و زني که کوچكترین تمایلي بهش 
 نشون میداد تكمیت کنه...

فت و  مسبببعود به خودش  ر جدي  گاه میكرد چهره ایي  ن به من  که 
 فت:نه...نه...من وقت ندارم براي تو کالس خصببوصببي بگذارم و راه و روش 

 نكن...خوش  ذروني رو یادت بدهو..اصال" اصرار 
حرفي که با چهره ایي جدي اما در واقع به شببوخي بیان کرده بود خنده ام  از

  رفت و  فتو:واقعا" مساره ایي مسعود...
 خوب...امروز بعد از ظهر چیكاره ایي؟ -
یعني چي چیكاره ام؟...چیه باز میاواي بري خوشببگذروني اومدي ببیني  -

 میتوني من رو هو با خودت همراه کني؟
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ساعت - شكالي داره؟...مگه  سهیال 5:30چه ا شه؟... شرکتت تعریت نمی کار 
پیش مامانت هسببت...دیگه نگراني هو نداري...بیا بریو 9هو که تا سبباعت

یكي دو ساعتي سمت فرحزاد...به جون خودم سیاوش کافیه یه ذره روي خوش 
نشببون بدهي...چنان دخترهایي بهت پا میدن که فكرشببو نمیكني...بعد از 

شتي واقعا الزمه یه مدتي به  مهنهاو شدني که دا صاب خورد  دنز و فنز و اع
 خودت بیاي...

وقت از این طرز تفكرات مسببعود خوشببو نمي اومد و من هر ز نتونسببته  هیت
بودم م ت اون باشببو و جنس ماالفو رو فقب وسببیله ایي براي تفریح و برطرف 

رفت و  فتو:بس کن  ...ناخودآ اه اخمهام در هونویکردن امیال نفسببباني بب
اینها  يمسببعود...تو که میدوني من اهت این ک افتكاریها نیسببتو...از همه 

  ذشته به امید قول دادم بعد از ظهر ببرمشون پارك.
سعود شد و براي لحظاتي به من نگاه کرد و با حالتي متفكر  م از روي مبت بلند 

  فت:ببریشون پارك؟...مگه امید چند نفره؟
باشبببه...مامان هو قبول کرد  امید دوسبببت - ما  داره خانو  ماني هو همراه 

 ببریمش بیرون.
صفا  - صورتت  سر و  ضوع اینجوریاس...میبینو بعد از مدتها به  پس بگو مو

دادي نگو میاواي بعد از ظهر آقا امید رو به  ردش ببري...جدي مامان راضي 
 !شد با اون ویلچري که براش خریدیو از خونه بیاد بیرون؟!!

آره...فكر میكنو همه ي اینها رو در درجه اول باید ممنون تو باشببو که خانو  -
  ماني رو بهو معرفي کردي.
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سیگاري از جیبش بیرون آورد و آتش زد و در حالیكه دود غلیظي رو به  مسعود
 سقف مي فرستاد  فت:چه ربري به سهیال داره؟!!

خانو  ماني توي خونه دیده  مسببباهت و رفتاري که در این مدت کوتاه از تمام
بودم رو براي مسعود تعریف کردم...به غیر از قسمتي که مربوط به حس دروني 

 و ناشناخته ام نسبت به خانو  ماني بود!
تمام مدتي که من صحبت میكردم مسعود خیلي دقیق به حرفهاي من  وش  در

د میكرد و در سببكوت سببیگارش رو میكشببید...بعد که حرفهاي من تموم شبب
سببیگارش رو در زیرسببیگاري روي میز خاموش کرد و در حالیكه هنوز معلوم 
سش رو کمي مرتب کرد و  ستاد و لبا شغول کرده ای سئله ایي ذهنش رو م بود م

 :جالبه...!...خوب من دیگه باید برم...ت ف
 مسعود؟ -
 هان؟ -
 تو قرار بود سر فرصت براي من یه چیزهایي رو تعریف کني... -

باندي زد و  فت:اتفاقا" اومده بودم همون حرفها رو بگو...البته نه ل مسببعود
همین االن...میاواسببتو بعد از ظهر که با هو مي رفتیو فرحزاد همه چیز رو 
برات تعریف کنو اما ماشالله فك تو  رم شد و من از کار و زند ي افتادم...االنو 

 باید برم شرکت...
ه درب بر شت و  فت:بعد از ظهر منو سمت درب اتاق رفت ولي نرسیده ب به

 با شما میام پارك...کدوم پارك میاواي ببریشون حاال؟
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كان باشبببه...منو از راه  م فت: مورد نظرم رو بهش  فتو؛سببري تكون داد و  
 شرکت خودم رو میرسونو اونجا...چه ساعتي اونجا هستي؟

ماشببین کنو و برسببو - ها رو سببوار  چه  تا برم خونه و ب جا  فكر میكنو  اون
 باشه.7حدود

 خودم رو میرسونو اونجا...7:30سري تكون داد و  فت:منو حدود مسعود
 بعد خداحافظي کرد و رفت! و

مسعود رفت کار زیادي نداشتو براي همین کشو رو باز کردم و چشمو به  وقتي
مدارك خانو  ماني افتاد.همه رو آوردم بیرون؛کپي شببناسببنامه...کپي مدرك 

 د بر ه ي دیگه...تحصیلي...و چن
ساس کردم این کپي با  وقتي سنامه نگاه میكردم نمیدونو چرا اما اح شنا به کپي 

 اصت تفاوت داره!!!...
 دقیق تر به کپي نگاه کردم. کمي
 میكردم در دو قسمت شناسنامه دست برده شده...! حس

ست  اما سنامه ي خودش د شنا سي بتونه توي  شه ک این غیر ممكنه...مگه می
 ببره؟!!!...و بعد از اون کپي بگیره؟!!!

 کپي مدرك تحصیلیش نگاه کردم... به
در همون دو نقره ایي که حس میكردم در شناسنامه دست برده شده و  درست

هو  سببایه ایي مبهو در کپي اون مشبباش بود همون نقاط در مدرك تحصببیلي
 سایه انداخته بود!!!

 این دیگه چه جور شكي بود که داشت به جونو ریشه مي انداخت؟!!! خدایا



wWw.Roman4u.iR  84 

 

با زند ي و افكار من چه کرده بود که حاال نسببت به مسباهلي که هیت  مهشبید
به دختر جوان دیگه ایي میشبببه دارم  نداره و مربوط  تاثیري در زند ي من هو 

 حساسیت نشون میدهو!!!
نه مت اون وا نك کا مدارك  ها  یدهو؟!!...این عا دارم عقلو رو از دسبببت م ق

 دختره...چرا باید بیاودي حساس بشو و شك کنو...
قدري کالفه شدم که همه رو جمع کردم و دوباره در کشوي میزم ریاتمشون  به

 و درب کشو رو با شدت بستو و بلند شدم و چند قدمي در اتاق راه رفتو...
 ذشببته بود براي همین ترجیح دادم 5از دقایقي به سبباعت نگاه کردم...از بعد

 وسایلو رو جمع کنو و به خونه برم.
سش رو پوشیده بود وتوي حیاط فوتبال بازي میكرد  وقتي رسیدم خونه امید لبا

 و طبق معمول از دیدن من کلي ابراز خوشحالي کرد.
دو لنگه ي درب هال رو باز  بعد خانو  ماني رو دیدم که سببعي داره لحظاتي

کنه تا ویلچر مامان رو که روش نشببسببته بود از درب هال بیاره بیرون و چون 
براي باز کردن دو لنگه ي درب دچار مشكت شده بود به سمت اونها رفتو و در 

 رو هو باز کنو... هاحیني که سالم و احوالپرسي با مامان کردم سعي داشتو درب
ست و پاي من و خانو  ماني و دور ویلچر مي هو در این بین د امید اهو میان د

چرخید و با خنده و صبببداي بلند با خانو  ماني صببحبت میكرد و او هو با 
ید داهو سببهیال  یداد و در این بین ام ید رو م هاي ام پاسببخ حرف له  حوصبب

سهیال جون رو هو تكرار میكرد...یعني براي  فتن هر جمله اش چ  ندینجون؛
 هیال جون تكرار میشد!بار هو کلمه ي س
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دو لنگه ي درب هال رو باز کردم دیدم خانو  ماني به سمت ویلچر رفت  وقتي
تا مامان رو از درب بیرون ببره که من سببریعتر سببمت ویلچر رفتو و بي اراده 

  فتو:سهیال بگذار خودم ویلچر رو میبرم بیرون...
به طور تازه متوجه شبببدم در اثر تكرار اسببو سببهیال توسببب امید  و من هو 

 ناخودآ اه اون رو به اسو صدا کرده بودم!
ستاد و با  امید سر جایش ای ست و خیز در بین ما بود بي حرکت  که در حال ج

لباند به من نگاه کرد و  فت:بابا شببما هو سببهیال جون رو به اسببمش صببدا 
 کردي و دیگه بهش نگفتي خانو  ماني...

سببریع به خانو  ماني نگاه کردم و حس کردم تمام وجودم دار شببد... دوباره
 فتو:معذرت میاوام...از بس این بچه اسببو شببما رو آورد و تكرار کرد باعث 

 شد من...
لباند زیبایي به لبهایش نشست و صورت امید رو که حاال به اون تكیه  سهیال

داده بود و جلوي پایش ایستاده بود و به من نگاه میكرد؛ب*و*سید و رو کرد به 
ف عذرخواهي من و   به  یازي  ندس...اصببال" ن قاي مه ید آ باشبب حت  ت:را

دا ص یالنیست...اتفاقا" من خودمو اینروري راحتترم...خانو صیفي من رو سه
نه به اسببو صبببدا ٬میك که من رو  ما بودین  یدم همین طور...فقب شبب ام

نمیكردین...اتفاقا"من اسمو رو خیلي دوست دارم...خوشحال میشو از این به 
دا کنید...البته ا ر خودتون صببالد میدونید ولي ا ه براتون بعد اسببمو رو صبب

 ساته که خوب هر طور مایلید...
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شیریني به من نگاه میكرد و  امید شیرنت و  سرش رو کو کرده بود و با لباند 
 فت:بابا دیگه به سببهیال جون نگو خانو  ماني...من از فامیلي سببهیال جون 

 خوشو نمیاد...باشه؟
ر حالیكه به صببندلي تكیه داده بود و سببهیال حسببابي اون رو خندید و د مامان

ید کرد و  به ام گاهي  باشبببه ن حت  کامال"را تا  هار کرده بود  ندلي م روي صبب
  فت:ماشالله به این زبوني که تو داري بچه...

کردم حرفهاي امید رو نشببنیده بگیرم و دیگه بدون هیت حرفي مامان رو  سببعي
 سوار ماشین شدیو. از درب بیرون آوردم و بعد همگي

شت که هر کجا  وقتي صرار دا شدید ا سیدیو از همان بدو ورود امید  به پارك ر
سهیال هو با اون بره و از اونجایي که خانو  ماني بیشتر خودش رو  میاواد بره 
ید برایش  یدونسبببت همراهي کردن ام مان م ما بت  هداري و مراق مسببئول نگ

ا بهتره اون ب وم مراقب مامان هستو معضلي شده بود اما وقتي من  فتو که خود
 امید باشه دیگه امید دست بردار نبود و در نهایت سهیال با او همراه شد.

دقیقه ایي از ورودمون به پارك  ذشببته بود که مسببعود با من تماس 20تقریبا
 رفت و  فت که به پارك اومده و وقتي من نشببوني مكاني از پارك رو که در 

نشببسببته بودم و مامان هو به روي صببندلي چرخدارش در اونجا روي نیمكت 
 کنارم بود بهش دادم خیلي سریع تونست ما رو پیدا کنه.

سعود سر مامان  م سر به  سي کلي  سالم و احوالپر وقتي مامان رو دید بعد از 
  ذاشت و اون رو به خنده انداخت...
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هیت وقت  اینكه مسببعود اینقدر شبباد و سببرحال بود منهو لذت میبردم اما از
نتونسببته بودم م ت او از لحظات زند یو لذت ببرم...!براي همین همیشبببه از 

 درون او و اخالق و زند یش رو تحسین میكردم.
بعد وقتي سببهیال و امید بر شببتن متوجه شببدم امید اصببرار داره که با  لحظاتي

د و وسهیال سوار ماشینهاي برقي بشه و این بار سهیال واقعا"از این بازي عاجز ب
 داهو سعي داشت امید رو راضي کنه که بازي دیگه ایي رو انتااب کنه...

سوار  مسعود صرار به چه چیزي داره پیشنهاد کرد که امید با او  که فهمید امید ا
ماشببین برقي بشببه چرا که ترسببو بودن زنها و از جمله سببهیال رو عنوان کرد و 

لباند کودکانه و  شببجاعت امید رو به رق کشببید و همین باعث شبببد امید
از  شدن اون وسیله وارپیروزمندانه ایي رو به لب بیاره و به همراه مسعود براي س

 ما دور شدند.
غرق تماشبباي امید بود...میدونسببتو چقدر امید رو دوسببت داره چرا که  مامان

تنها نوه ي مامان محسببوب میشببد...تمام هوش و حواس مامان متوجه ي امید 
 عشق و عالقه اش رو به امید میشد خوند. بود و در نگاهش اوج

ستن روي نیمكت کمي مردد بود چرا که با توجه  خانو ش  ماني در ابتدا براي ن
ست کامال" کنار من قرار میگرفت!...من که پي  ش به کوچكي نیمكت ا ر مي ن
شینه و  شدم و خواهش کردم تا روي نیمكت بن ضوع بردم از جا بلند  به این مو

 دور شدم. ونهاي خریدن سیب زمیني سرق کرده با پنیر از اخودم به بهانه 
و امید هنوز سوار وسیله ي مورد نظر امید نشده بودن چون صف خرید  مسعود

سایت بازي دیگه بود براي همین به اونها  سیله خیلي طوالني تر از و بلیب اون و
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سیب زمیني هو به اونها دادم و بعد خودم به همراه دو  شدم و دو ظرف  نزدیك 
 ظرف سبي زمیني دیگه به طرف مامان و سهیال رفتو.

 و به مامان دادم که تشكر کرد و مشغول خوردن شد.ر ظرفي
لحظه ایي فراموش کردم که نیمكت کوچك اسبببت و شببباید سببهیال از  براي

نشستن من در کنار خودش معذب بشه براي همین وقتي نشستو و ظرف سیب 
سهیال  شو که  ستو بلند ب ضوع افتادم...خوا زمیني رو بهش دادم تازه یاد این مو

 یشه چیزي بگو؟ فت:آقاي مهندس م
کردم و از بلند شدن منصرف شدم و در حالیكه به نیمكت تكیه میدادم  نگاهش

  فتو:بفرمایید...
 امید رو تا حاال پیش یك روانشناس کودك بردین؟ -
حرفش کمي دلاور شدم که بالفاصله فهمید و سعي کرد حرفش رو تكمیت  از

احساس میكنو امید خیلي  کنه و  فت:قصد ناراحت کردن شما رو ندارم...اما
 کمبود عاطفي داره...درسته؟

مه  پاسبباي تا حرفش رو ادا به او بود و منتظر بودم  گاهو  یدادم و هنوز ن نم
 بده.........

حرفش کمي دلاور شدم که بالفاصله فهمید و سعي کرد حرفش رو تكمیت  از
کنه و  فت:قصد ناراحت کردن شما رو ندارم...اما احساس میكنو امید خیلي 

 کمبود عاطفي داره...درسته؟
 نمیدادم و هنوز نگاهو به او بود و منتظر بودم تا حرفش رو ادامه بده... پاساي
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ید من حرفي نمیزنو   وقتي چه ي د ید ب ندس...ام قاي مه ید آ فت:ببین
نازنینیه...اما ا ه شببما به کمبودهاي عاطفي که در اون به وجود اومده توجه 

 نكنید ممكنه عواقب بدي در آینده به انتظارش باشه...
رو از خانو  ماني  رفتو و به چراغهاي رنگي روشببن در پارك چشببو  نگاهو

 دوختو.
بود...کمبودي که حتي در وجود من هو بي حرف از کمبود عاطفي زده  سهیال

نهایت وجود داشببت...کمبود عاطفي و عشببقي که همیشببه در قلبو احسبباس 
که من سببعي داشببتو در  یاي محبتي  با وجود دن که  کرده بودم...کمبودهایي 

 زند ي خودم به وجود بیارم اما مهشید همیشه از زند یمون دریغ کرده بود!
ین جمالت رو با صببدایي آروم بیان کردم:فقب امید چرا اما بي اراده ا نفهمیدم

نیسببت که کمبود عاطفي داره...اي کاش کسببي بود تا من هو حرف میزدم و 
بشببنوه تا ببینه من که پدر امید هسببتو دنیایي از این کمبودم...امید رو میشببه با 

ها ا عد که ب نان پر کرد  چیزي از این  صببالکمي توجه خالس زند یش رو آنچ
باقکمبود در ذ نا  یهنشببو  مام زند یو و هسببتیو ف ما من چي؟...ت نه...ا نمو

سرت و دلمرد ي مدت سي از ح ست و پا زدم...اي 10شد...در اقیانو سال د
كه باواد  نه این یا بود  یك نفر هو در این دن یك نفر...فقب  کاش فقب 

کاش فقب یك  لكهخالسعاطفي من رو پر کنه...نه اصببال"این رو نمیاوام...ب
تا  که نفر بود  هاي درونو...از زجري  من از خودم میگفتو...از غصبببه 

کشیدم...اي کاش فقب یك جفت  وش شنوا بود تا حرفهاي من رو بشنوه...به 
جر  ف ن م میشبببو...دارم  فه  خ نو دارم  ك ی م حس  که  یدم  یي رسببب ره ا ق ن

 میشو...خدایا...مهشید تو با زند ي من چه کردي...
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 ز اشك خیس شده بود!..از  فتن این جمالت بي اراده صورتو ا بعد
صه  خودم ست داده بود...اما انگار تمام غ هو نفهمیدم چرا این حالت به من د

 هاي دلو همون لحظه میاواستن از قلبو بیرون بریزن...
لحظه اي متوجه شدم سهیال از روي نیمكت بلند شد و جلوي من ایستاد  براي

که با صبببدایي آروم  عد  مد و ب یك او ماس در اون  و حتي خیلي هو نزد الت
پاك  هاتون رو  خدا اشببك ندس؟!!!...تو رو  قاي مه فت:آ کامال"مشببهود بود  
کنید...امید هنوز سوار اون ماشینها نشده...میترسو متوجه بشه شما چه حالي 

 دارین...عجب اشتباهي کردم اصال"حرف زدم...تو رو خدا...
ر چمن و در روي نیمكت بلند شببد و سببریع بر شببتو به طرف نرده هاي کنا از

صف بازي که امید و  شت به  شته بودم پ ستو رو به نرده ها  ذا حالیكه هر دو د
 مسعود در اون ایستاده بودند کردم.

خاطرات تلخ و  زنده ایي که از مهشببید داشببتو م ت فیلو توي ذهنو در  تمام
سعي میكردم افكارم رو روي موضوع دیگه اي متمرکز  حال تكرار بود و هر چه 

 ق نمیشدم...کنو موف
سببریع به مامان انداختو که با اشبباره سببري تكون داد و  فت: ریه کن  نگاهي

 مادر...میدونو چي توي قلبت میگذره...الهي من بمیرم...
رو بر ردوندم و دوباره به چمنها و  لهایي که زیر نور زرد رنز محیب  صببورتو

 دن نگاه کردم...پارك تا حدودي زیبایي خدادادي خودشون رو از دست داده بو
ستو میله ي نرده  صدایي شك مي ریاتو و با د شد...هنوز ا از  لوم خارج نمی

 ها رو فشار میدادم...
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 لحظاتي احساس کردم سهیال کنارم ایستاده... براي
آرومي دسببتي به بازوي من کشببید و  فت:آقاي مهندس...تو رو خدا بس  به

کنید...خواهش میكنو...اینجا جاش نیسبببت...ولي قول میدم با تمام وجودم 
توي فرصببت مناسببب شببنونده ایي بشببو که شببما دنبالش هسببتین...به تمام 
حرفهاتون  وش میكنو...فقب تو رو خدا...االن هر لحظه ممكنه امید متوجه 

 ...خواهش میكنو...شهب
ستمالي از کیفش بیرون آورد و داد  و ستش رو از بازوي من جدا کرد و د بعد د

قدم  ما بهتره کمي از این محیب دور بشبببي...کمي  فت:شببب به من و  
 بزنید...خواهش میكنو...فقب یك کو...

امید رو شببنیدم که از اون فاصببله با فریاد  فت:بابا...بابا...من و عمو  صببداي
 داریو میریو داخت پیست...بر رد ما رو ببین... مسعود

دستمالي که خانو  ماني به من داده بود سریع صورتو رو پاك کردم و بر شتو  با
سعود با چهره  شدم م ست تكون دادم...متوجه  صداي امید و براش د سمت  به 

 ایي  رفته به من نگاه میكنه و بعد هر دو داخت پیست شدند.
واهي کردم و اون در حالیكه باز هو اون لباند زیبا رو در خانو  ماني عذرخ از

شما چرا عذرخواهي میكنید؟...من باید  شونده بود  فت: چهره ي مهربونش ن
 عذرخواهي کنو که با حرفو اینجوري باعث نارحتي شما شدم...

نه...شببما حق دارین...امید خالسهاي عاطفي زیادي داره...اونو از ناحیه ي  -
 مادرشه...اما فكر نمیكنو نیازي به دکتر روانشناس داشته باشه...

شتباه میكنو...اما امیدوارم حرف دیگه  - شه و من ا شما با شایدم حق با  بله...
ي من رو جدي بگیرید...اونو اینكه...هر وقت حس کردین مي تونین حرفهاي 
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مام م به تنگفته ي خودتون رو به من بگید مرمئن باشببید با دل و جون حاضببر
 زیاد... خیليحرفهاتون  وش کنو...من براي شما احترام زیادي قاهلو...

رو در صداش حس میكردم اما متوجه شدم توانایي نگاه کردن بیش از  صداقت
این رو بهش ندارم...توي چشببمهاش وقتي بهو نگاه میكرد حالت خاصببي رو 

 میدیدم که دوست نداشتو این نگاه تداوم داشته باشه!
از اینكه سببكوت من رو دید بر شبببت به سببمت مامان و روي نیمكت  عدب

 نشست.
شدند دیگه زماني باقي نمونده  دقایقي ست خارج  سعود و امید از پی بعد که م

 بود و باید برمیگشتیو منزل...
شده بود  امید سته  ضي بود و تا حد زیادي هو خ شب را خیلي از تفریح اون 

 برسیو به منزل خوابش رفت. چرا که داخت ماشین که نشست تا
درب منزل که رسببیدیو ماشببین آژانس منتظر خانو  ماني بود و او هو  جلوي

بعد از اینكه من مامان رو به داخت منزل آوردم و کارهاي مربوط به مامان رو 
 سریع انجام داد با همون ماشین به منزلشون بر شت.

بش برد و اون رو روي تات رو به داخت خانه آورد و به اتاق خوا مسببعود؛امید
 خوابوندش و بعد هو بر شت پیش من که در آشپزخانه بودم.

شب  حرفي ستو هو اون  شه که میدید توي خودم ه نزد...! حتي برخالف همی
پیش من نموند...فقب براي لحظاتي کوتاه ایسببتاد و نگاهو کرد و بعد کتش رو 

 از روي صندلي برداشت و زیرلبي خداحافظي کرد و رفت.
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ستو سعود هو  میتون سالت م شب باعث ک شاید رفتارم در اون  حدس بزنو که 
ه خاطرات  ذشته چقدر روي اعصاب من اثر بدي  ذاشتن شده و چون میدون

دیگه سببوالي براي پرسببش نمیدید و ترجیح داده در اون شببب من رو به حال 
 خودم بگذاره...

ساعتي توي آشپزخانه بودم...سرم به شدت درد  رفته بود...دلو میاواست  دو
همه  دتي ازشرایري برام پیش مي اومد و فارر از هر فكر و خیال و مسئولیتي م

 چیز و همه کس دور میشدم...
 خستگي زیاد از روي صندلي بلند شدم و سري به مامان و امید زدم. با

مان که پر از آرامش  ما هایي  با چهره  ید خواب بود... یدار بود ولي ام هنوز ب
شون رو دارن  شده ي خود بودن...همین که میددیو اونها تا حدودي آرامش  م

 سلي بزر ي بود.به دست میارن برام ت
به اتاقو وارد شببدم ترجیح دادم قبت از خواب دوش بگیرم...میاواسببتو  وقتي

دقایقي طوالني زیر دوش آب سببرد بمونو بلكه اعصببابو کمي آرامش بگیره که 
شدم حوله ام رو به تن کنو و از حمام  شنیدم.مجبور  صداي زنز موبایلو رو 

با بود... ونره ناشببناسببي روي ابیام بیرون...وقتي به  وشببیو نگاه کردم شببما
 تعجب پاسخ دادم و متوجه شدم خانو  ماني پشت خره!

 ذشته بود...براي همین بعد از سالم با تعجب پرسیدم:چي باعث 11از ساعت
 شده این وقت شب تماس بگیرید؟!!...مشكلي پیش اومده؟

 نه...بباشببید...میدونو دیر وقته...مزاحو شببدم...شببرمنده...حتما"خواب -
 بودین...

 نه هنوز ناوابیدم...بفرمایین... -
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شنیدم؛روي  سكوت سش رو به راحتي پاي تلفن مي  صداي نف کرده بود و من 
شما هو ناراحت  شد  شب رفتارم باعث  سفو...ام ستو و  فتو:متا ش تات ن

 بشي...
قاي  - ما آ یانتون میشببین...ا جه احسببباس اطراف حت متو ما خیلي را شبب

 مهندس...من...من...
این من بودم که سكوت کرده بودم...مي فهمیدم که شنیدن صداي سهیال  حاال

هو براي من نوعي آرامش به همراه داره که هیت وقت این حس رو در خودم با 
 فرد دیگري متوجه نشده بودم!

داد:به خدا نمیاواستو شما رو به اون حال ببینو...اصال"فكرشو نمیكردم  ادامه
کار رو به اونجا بكشببونه...از وقتي اومدم خونه  صببحبت من در رابره با امید

 داهو به خودم بد وبیراه میگو...
رو به باالي تات تكیه دادم...دلو مي خواست ساکت باشو و ساعتها اون  سرم

شنیدم که  فت:االنو  صداش رو  شو...دوباره  شته با شو دا صدا رو کنار  و
جازه دادم به خودم ا یدونو...یعني نمیفهمو چروري  قت شبببب  نم این و

شو...ولي این رو مرمئنو که از وقتي با اون حال دیدمتون تا همین  مزاحمتون ب
 االن حال خوشي ندارم...آقاي مهندس؟

 بله؟ -
به خدا من...آدمي نیسببتو که رفتار و حرکات کسببي تاثیري روش داشببته  -

باشبببه...ولي نمیدونو چرا امشبببب اینقدر از خودم بدم اومده...تا حاال توي 
شه...اونو یك مرد..مردي م ت  سرازیر ب سي  شك ک زند یو کاري نكرده بودم ا
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شبما...مدت زیادي نیسبت که شبما رو شبناختو...میشبه  فت اصبال" مدتي 
 ولي...نمیدونو...به خدا خودمو نمیفهمو چه مر و شده!!! نیست

 میون حرفش رفتو و  فتو:نگران نباشید...من خوبو... به
 اصال" بهتون نمیاد درور بگین... -
 لحن صداش متوجه شدم داره  ریه میكنه!!! از

 همون شور و التهاب دروني در من بیدار شد...دار دار شدم... دوباره
قاي - عا"  آ ظاهر کنو...ولي واق که ت خدا من دختري نیسببتو  به  ندس؟... مه

امشببب نگرانتونو...چرا...چرا مردي با شببرایب شببما باید امشببب یكدفعه اون 
 حال رو توي پارك پیدا کنه...

ته ي  - ند ي  ذشبب به ز سببهیال...من ا ه هر مشببكلي هو دارم مربوط 
 یبینو که تو  ریه کني...منه...خاطراتو آزارم میده...االنو اصال"دلیلي نم

چرور اما این جمالت رو به قدري راحت و با لحني خودموني  فته  نمیدونو
 بودم که انگار سالهاست این دختر به من نزدیك بوده!

صیفي بمونو...کاش  - شما و امید و خانو  ستو خونه پیش  شب میتون کاش ام
امشببب باعث ناراحتي اونقدر باورم داشببتین که متوجه میشببدین واقعا"از اینكه 

 شما شدم چقدر از دست خودم...
ستو  صداي شده بود...نمي تون  ریه ي آروم و بغض آلودش باعث تعجب من 

باور کنو دختري که هیت وقت ارتباطي با من نداشببته حاال این طوري نگران 
 من و متاثر از حال اون شب من شده باشه!

اراده  فتو:دلو میاواد بعضي چیزها رو برات تعریف کنو...سهیال...شاید  بي
این یك نیاز احمقانه باشببه...آره حتما" هو احمقانه اس ا ر باوام همین االن 
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صال"  ست دارم یكي که ا سیدم که دو ببینمت...ولي حس میكنو به نقره ایي ر
سه حرفهاي من رو وش کنه...ا ه.. شنا شناخته و نمی .همین االن بیام من رو ن

 دنبالت میتوني بیاي از خونه بیرون؟
کرده بود و فقب صببداي نفسببهاي بغض آلودش رو مي شببنیدم که  سببكوت

 حكایت از این میكرد داره  ریه میكنه...
عد ته ي غیرمعقولي  ب عذرت میاوام...خواسببب ظه  فتو:م ند لح از چ

 بود...بباشید...
 رو شنیدم که  فت:چند لحظه صبر کنید... صداش

صحبت و  بعد شروع کرد به  شاش دیگه ایي که  ویا مادرش بود  شنیدم با 
  فت:مامان شما ساعت چند باید فرود اه باشي؟

 یادم اومد که مادرش همون شب عازم سفر مكه اس! یكباره
  فتو:سهیال...سهیال؟ بالفاصله

یك  - با"  ندس...من تقری قاي مه مان رو ببرم آ ما ید  با گه  عت دی سبببا
فرود اه...مامان که پروازشون انجام شد میام منزلتون...به مسعود میگو من رو 

 بیاره اونجا...خوبه؟
 چه جوابي باید بدهو...سكوت کرده بودم... نمیدونستو

همین وقت صببدایي که مشبباش بود مادر سببهیالسببت و داره با سببهیال  در
سید ک شو ر سعود تلفن صحبت میكنه به  و ه  فت:تو که رفته بودي حمام م

ید بریو...مسببعود  با ما رو ببره فرود اه...خودمون  یاد  کرد و  فت نمي تونه ب
 نیست...
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سببهیال در جواب مادرش  فت:باشببه آژانس میگیرم میریو...بعدش من باید  و
 برم منزل خانو صیفي...

ستو مامان ا ر کار خاص و یا د فكري سید؛میدون شته به ذهنو ر شویي ندا ست
باشه من میتونو شاصا" برم منزل خانو  ماني و اونها رو به فرود اه برسونو و 
سي م ت  ست میداد تا اندکي از حرفهاي دلو رو براي ک صتي د شاید فر بعدش 

 خانو  ماني یا همون سهیال باز و کنو.
 همین  فتو:سهیال...آژانس خبر نكن...من میام مي برمتون فرود اه. براي

 خانو صیفي چي؟...نمیشه که تنهاش بگذارین... -
ازش سببوال میكنو ا ه کار خاصببي با من نداشببته باشببه یكي دو سبباعت رو  -

 میتونه تنها سر کنه...مشكلي نیست.
بعد دیگه نگذاشببتو سببهیال با تعارفات و حرفاش من رو از تصببمیو خودم  و

یدم و به اتاق منصببرف کنه...براي همین سببریع خداحافظي کردم و لباس پوشبب
 مامان رفتو.

بود تازه به خواب رفته...به آرومي بیدارش کردم و بهش  فتو براي بدرقه  معلوم
ي مادر خانو  ماني میاوام برم فرود اه و مامان در حالیكه لباندي به صورت 
مهربانش نشببوند به من اطمینان داد که مشببكلي نداره و من میتونو با خیال 

 شو.راحت از منزل خارج ب
شتو...یك حس غریب و  وقتي شین رو از حیاط خارج کردم حس عجیبي دا ما

ناشببناخته...انگار  مشببده ایي رو بعد از سببالها پیدا کرده بودم و حاال قصببد 
داشببتو براي به دسببت آوردن دوباره ي اون با تمام وجودم به طرفش برم...حال 
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شد شناخته و عجیب...یك  رایش و یك میت   .اما..یدخودم نبود...یك حس نا
 به چي؟!!!

باشبببه در قلبو رو  وش  به هاي ان که حرف یدا کرده ام  كه فقب کسببي رو پ این
سبباله؟...چرا این 22کنه؟...به چه چیزي تمایت پیدا کرده بودم؟...به یك دختر

 کشش اینقدر سریع و قوي داشت اتفاق مي افتاد؟!!
11 

داشبببورد رسببیدم به محدوده ي منزل خانو  ماني میاواسببتو از توي  وقتي
شته بودم رو بردارم و ببینو به کدوم  شتي نو سي رو که در ورق یاددا شین آدر ما
کوچه باید وارد بشببو؛متوجه شببدم خانو  ماني به همراه شبباش دیگري که 

و برای يحدس زدم باید مادرش باشببه کنار خیابان ایسببتاده بودن و خانو  مان
 دستي تكان داد.

شین سالم و رو به کنار خیابان بردم و  ما شدم و در حالیكه با اونها  از اون پیاده 
علیك کردم چمدان مادر خانو  ماني رو در صببندوق عقب  ذاشببتو و رو به 
سهیال  فتو:چرا این وقت شب اومدین توي خیابون ایستادین؟!!!...منزل منتظر 

 میموندین من مي اومدم...
شبیه خو خانو سهیال که چهره ایي  سی ماني یا بهتر بگو مادر  سهیال اما ب ار د 

جا افتاده و خوش برخورد داشببت  فت:ولله آقاي مهندس من شببرمنده ام به 
خدا...هر چي هو به سبهیال  فتو که چرا قبول کرد شبما دنبال ما بیاین و ازش 

ن  ویا دیر بیفتی متخواستو باهاتون تماس بگیره و بگه الزم نیست شما به زح
 اب ندادین...شده بود چون هر چي تماس  رفت شما جو
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. زحمتي نبود خانو  ماني...وظیفه ام بود...ولي به هر حال کاش کنار خیابون 
منتظر نبودین...اصببال"صببورت خوشببي نداره که این وقت شببب اونو توي این 

 محت دو تا خانو کنار خیابون منتظر کسي باشن...
نتظر م. سببهیال با صببدایي آهسببته  فت:من به مامان  فتو که بهتره توي خونه 

 باشیو ولي مامان مي خواست شما معرت نشین...
شدم  نگاهي سته بود کردم.متوجه  ش صندلي جلو ن سهیال که کنار من روي  به 

ضوع احتماال" با مادرش  سر همین مو چهره اش کمي  رفته اس...حدس زدم 
ضوع رو کش بدهو و به  شتر از این مو ستو بی کلي بحث کرده براي همین ناوا

 رکت کردم.سمت فرود اه ح
رسببیدیو به فرود اه کارواني که خانو  ماني عضببو آنها بود هو رسببیده  وقتي

سفران خودش  صله  رفت و به همراه هم سهیال فا بودند...براي همین از من و 
 مشغول صحبت شد.

 صدایي اهسته به سهیال  فتو:مامانت نیاز به چیزي نداره براش تهیه کنو؟ با
 به لب آورد و  فت:نه...ممنونو... کرد و لباند کمرنگي نگاهو

کیف جیب ب*ر*ل کتو مقداري دالر بیرون آوردم و  رفتو به سمت سهیال  از
 و  فتو:اینها رو بده به مامانت...ممكنه نیازش بشه.

گاه عد  ن به صببورتو خیره شبببد و ب ظاتي  جذاب سببهیال لح جدي و 
 فت:نه...ممنونو...نیازي نداره...اینهمه پول مال کساني هست که وقتي میرن 
زیارت کلي باید سببوغات بارن بیارن...من و مامان کسببي رو نداریو...پس 

 نیازي نیست اینهمه پول همراه خودش داشته باشه...ممنونو از لرفتون...
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سهیال بود  فتو:بگیر این پول رو ببر بده به خانو  با شتر از حالت  جدیتي که بی
 ماني...سببفر خرج داره...حاال سببوغات نباشببه ممكنه مسبباهت دیگه پیش 

 بیاد...ببر بده بهش...نیازش شد خرج میكنه نشد برمیگردونه...
 هبه آرامي دسببت من رو که به طرفش دراز بود کنار زد و  فت: فتو ک سببهیال

 نیازي نیست...
شتو براي  هیت ضوعي رو ندا صرار روي مو سر و کله زدن و ا صله ي  وقت حو

 همین  فتو:باشه...خودم میبرم بهشون میدم...
دو قدم هو نرفته بودم که سببهیال بازوم رو  رفت و  فت:باشببه...بدین به  هنوز

که قبول ک نه  یه شببرط داره...اونو ای یدم...ولي  ید من مي برم االن بهش م ن
 بعدا"تمام این پول رو بهتون بر ردونو...

عد رو کردم بهش و  کمي گاه کردم و ب به اطراف ن فت؛ نده ام  ر از حرفش خ
  فتو:بگیر ببر بعد با هو صحبت میكنیو...بگیر دختر.

حالیكه به همدیگه نگاه میكردیو با تردید پول رو  رفت و بعد به سببمت  در
صحبت کردن سپس به همراه خانو  ماني پیش مادرش رفت و کمي با هو  د و 

 من بر شتند.
 ماني  فت:آقاي مهندس به خدا نیازي نبود...شببما واقعا" من رو دارین  خانو

 شرمنده میكنید...
یادي نیسبببت...فقب محض  یه...مبلغ ز چه حرف خانو این  . خواهش میكنو 

اي احتیاط همراهتون باشببه بد نیسببت...به هر حال سببفر راه دوره...ممكنه خد
ناکرده مشبكلي پیش بیاد و نیاز به پول داشبته باشبید خوب نیسبت اونجا براي 



 101 مادرمپرستار 

پیش  وهپول به کسي رو بندازین...انشالله به خوشي زیارت میكنید و مشكلي 
 نمیاد...اینروري بهتره که نگران چیزي نباشید...

 ماني نگاهي بخ سببهیال کرد و بعد رو به من  فت:واقعا"ممنونو...توي  خانو
ن مدت که من نیستو سهیال رو به مسعود و شما میسپارم...خدا از برادري و ای

 بزر ي کمتون نكنه...سهیال خیلي تنهاس البته مسعود هست ولي...
طرف لیدر کاروان؛مسببافرها رو صببدا کردن که همه در یكجا جمع شببوند و  از

رو ساله 5سهیال میون حرف مادرش اومد و  فت:بسه دیگه مامان...مگه دختر
گه...دارن صبببداتون میكنن...نگران منو  گذاري...برو دی ها می تن داري 

 نباش...بچه که نیستو.
 سهیال نگاه کردم...چقدر جدي صحبت میكرد! به

صببورتش بیشببتر شببده بود و ناخودآ اه آدم دلش میاواسببت دقایقي  جذابیت
 طوالني به اون چهره نگاه کنه...

تون راحت باشببه...چشببو...سببفرتون بي کردم به خانو  ماني و  فتو:خیال رو
 خرر...از همین االن میگو زیارتتونو قبول...التماس دعا.

 ماني؛سببهیال رو در آ*ر*و*ش  رفت و لحظاتي هر دو به آرامي  ریه  خانو
کردند و بعد خانو  ماني به جمعیت کاروان ملحق شببد و سبباعتي بعد جهت 

 پرواز به سالن ترانزیت راهنامیي شدن.
ستاده بود و به مادرش نگاه میكرد و من  سهیال شه ای شی تا اخرین لحظه جلوي 

 روي صندلي درکنار سالن نشسته بودم.
دیگه کامال" مادرش از نظر ناپدید شببد به سببمت من بر شببت و متوجه  وقتي

 شدم در تمام اون مدت چقدر اشك ریاته بوده!
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 ..!چرا اما دیدن چهره ي  ریانش حسابي منقلبو کرد نمیدونو
روي صببندلي بلند شببدم و به طرفش رفتو و  فتو:بسببه دیگه...مامان سببفر  از

زیارتي رفتن انشالله به سالمت هو برمیگردن...خوبیت نداره پشت سر مسافر 
 اینقدر اشك بریزي...

سر حرفو رو تایید کرد و با دست صورت خیس از اشكش رو پاك کرد و بعد  با
 دیو.به همراه همدیگه از سالن خارج ش

داخت ماشبین نشبسبتیو سبكوت کرده بودیو و هر یك در افكار خودمون  وقتي
 غرق بودیو.

 رو به حرکت در اوردم و از پارکینز فرود اه خارج شدم. ماشین
  فت:مرسي آقاي مهندس...خیلي لرف کردین...واقعا"ممنونو. سهیال

اشته تشكر د زدم و  فتو:فكر نمیكنو کاري کرده باشو که اینقدر جاي لباندي
باشه...من خیلي بیشتر از این حرفها بهتون بدهكارم...حضورتون در منزل من 
ها حتي خوابشببو نمي تونسببتو تصببور  که سبببال جاد کرده  شببرایري رو ای

ها  گه...این یال و خیلي چیزهاي دی  چیزکنو...آرامش...راحتي...آسببود ي خ
به شببب ها  که من خیلي بیشبببتر از این ید  ما کمي نیسبببتن...پس میبین

 بدهكارم...درسته؟
ند ما خیلي  لبا فت:شبب با صبببدایي آروم   ند و  به چهره نشبببا بایي  زی

مهربوني...مسببعود همیشببه از شببما تعریف میكرد اما فكر نمیكردم تا این حد 
باشه...اما همیشه وقتي چیزهایي از شما میگفت و بعدم خودم دراین مدت کو 

 از شما دستگیرم شده این سوال توي ذهنو...
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که چرا توي  به مد  نت مي او میون حرفش رفتو و  فتو:این سببوال توي ذه
 زند یو دچار شكست شدم...درسته؟

. نه...نه...اینكه چرا همسببرتون قدردان اینهمه محبت و انسببانیت وجود شببما 
صد در  صد در  شه... ساس با شما نمي تونه بي اح صایش  نبوده...مردي با خ

ون کو نمیگذاشببتین...پس زمینه ي احسبباسببي و عشببقي هو براي همسببرت
 چرا...بباشید...من حقي ندارم در مساهت خصوصي شما...

شما همین بود که  شب من پیش  صال" دلیت اومدن ام . نه...این چه حرفیه؟...ا
شاید نیاز داشته باشو حرف بزنو..از خودم...از زند یو...از مهشید...از بالیي 

 که سرم اومد..از...
 رده...واقعا"متاسفو.... میدونو مهشید چیكار ک

 . شما چرا؟
 . براي اینكه همیشه فكر میكنو این تیپ زنها مایه ي ننز بقیه ي زنها هستن...

رو کنار خیابان پارك کردم و کامال به صندلیو تكیه دادم در حالیكه هنوز  ماشین
 دستهام روي فرمون ماشین بود...

شید در ذهنو بود مي افتادم ناخودآ اه هر  هر وقت به خاطرات تلاي که از مه
چي که در دسببت داشببتو رو با تمام قدرت در مشببتو فشببار میدادم و حاال این 

 فرمان ماشین بود که در بین انشگتان مشت شده ام میفشردم!
 نگاهي به من و دستهاي من کرد و بعد با صدایي که آرامش در اون موج سهیال

میزد و سببعي داشبببت این آرامش رو به منو القا کنه  فت:حرف بزنید...توي 
 دلتون حرفها رو نگه ندارید..اینجوري خودتون رو داغون میكنید...



wWw.Roman4u.iR  104 

 

باقي  ناخودا اه مد و  فتو:داغون؟!!!...چیزي از من  به لبو او ندي  نیشببا
کنه که  نمونده...نمیدوني...نه تو و نه هیت کس دیگه نمیتونه حال من رو درك

براي یك مرد چقدر وحشببتناکه وقتي بفهمه زنش سببالهاسببت با مردهاي دیگه 
 سال از اون کوچیكترن...10رابره داره...با پسرهایي که حداقت

عمیقي کشببیدم و ادامه دادم:اولش همه چیز رو انكار میكردم...تا اینكه  نفس
 مسعود اون عكسها و فیلمها رو تهیه کرد و برام آورد...

جمله ام به اینجا رسببید به طور ناخودآ اه شببروع کردم با مشببت روي  وقتي
 فرمان کوبیدن...

ایي به خودم اومد که سببهیال با چهره ایي نگران بازوي راسبببت من رو  لحظه
قاي  خدا...آ یاوش...تو رو  یاوش...سبب فت:سبب با تكرار میگ ته بود و   رف

 مهندس...خواهش میكنو...
م اومدم و اون هو بازوي من رو رها کرد و عقب م ت این بود که به خود یكباره

 تر نشست و به درب کنارش تكیه داد.
رو به پشتي صندلي تكیه دادم و چشمهام رو بستو و سعي کردم با کشیدن  سرم

 چند نفس عمیق به اعصاب داغون خودم مسلب بشو...
شین ت فایده ستو و به ما شین رو ب شدم و درب ما شین پیاده  شت...از ما یه كندا

 دادم...
 نسبتا"خنكي مي وزید و خیابان خلوت خلوت بود... نسیو

باز شدن درب ماشین رو شنیدم و بعد دیدم سهیال روبه رویو ایستاد و  صداي
شما رو درك کنو...ولي به خدا دلو  شرایب  صد  صد در   فت:میدونو نمیتونو 
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میاواد کاري از دسببتو بر مي اومد تا شببما رو از این حالت دربیارم...هر قدر 
شت به در و دیوار بكوبید حق دارید...واق شید و م ساته...وليهو فریاد بك  عا"

حرف  نو در  یدو م ید... ن ك ن یت  تون رو اذ خود جوري  ن ی خدا ا تو رو 
شده...هر خاطره ي تلخ و چندش  سونه...اما...قبول کنید هر چي بوده تموم  آ
آوري هو بوده دیگه تموم شده...شما هنوز خیلي برنامه ها مي تونید براي اینده 

همین زودي همه چیز رو  به اي زند یتون داشببته باشببید...نمیگو همین االن ی
فراموش کنید چون این حرف نه تنها عملي نیسببت که خنده دارم هسببت...اما 
هر کاري از دستو بربیاد حاضرم انجام بدهو تا شما حداقت کمتر به خاطراتتون 

 فكر کنید...
 میكردم...وقتي صحبت میكرد توي چشمهاش صداقت موج میزد... نگاهش

 به صورت کسي نگاه نكرده بودم! بود که اینقدر دقیق سالها
سو باورم که تا اون لحظه تمام حس دروني خودم رو  شاید به جرات میتونو ق

 نسبت به جنس ماالف در درونو خفه کرده بودم...اما حاال...
با  در تارش... با رف با صبببداش... کت و خلوت این دختر  اون شبببب سبببا

بیدار کنه...خدایا من  نگاهش... ویا میاواست یكباره تمام احساسات من رو
 چه باید میكردم؟

 رو از صورتش  رفتو و به انتهاي خیابان چشو دوختو. نگاهو
شمها  با ست ندارم چ شه  فت:به خدا دو صدایي آرامتر و آرام باش تر از همی

 و صورت مردي م ت شما رو اینروري غرق توي غو ببینو...
تاد؛ فت:خنده داره میدونو...اما بعد او هو به ماشین تكیه داد و کنار من ایس و

 دست خودم نیست...شاید هر کس دیگه حال من رو بفهمه فكر کنه که...
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سینه  ره کردم و  فتو:تو  صورتو رو به سمتش بر ردوندم و دستهام رو به روي 
هیت میدوني از وقتي اومدي به خونه ي من نه تنها به مادرم و پسببرم آرامش 

به همراه اوردي...نمي فهمو چروري دادي حتي براي خودمو آرام ش عجیبي 
به من القا کردي ولي توي همین یكي دو روزي که  واقعا  اومدياین حس رو 

 آرامش اعصاب دارم پیدا میكنو!!!
 . آقاي مهندس؟

. راسببتي یه چیز دیگه که میاوام بگو...یعني میشببه  فت یه خواهشببي ازت 
 دارم...

 . خواهش؟!!!
ستي...از این . اره...لرفا" به  شرکت من نی من نگو آقاي مهندس...تو که کارند 

لفظي که به کار میبري خوشببو نمیاد...همونرور که خودت از اسببمت بیشببتر 
 راضي هستي منو دوست دارم بهو بگي سیاوش...

 . آخه آقاي مهندس...این که نمیشه!!!
احتي بودم به ر. چرا نمیشه؟!!!...تو که همین چند دقیقه پیش وقتي عصبي شده 

اسببمو رو صبببدا میكردي...پس خواهشبببا"از این به بعدم اسببمو رو صبببدا 
 کن..ممكنه؟

 . هر جور شما راحتین...
ساس  وقتي شده بود دوباره اح صورتش نگاه میكردم و اون هو به من خیره  به 

کردم توي چشببمهاش همون حسببي رو که چند بار دیگه به وضببود درك کرده 
 شكت میگیره...بودم بازم داره برام 
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گاهش به  ن ید  که شبببا قدر  ناب...عمیق و ژرف...اون گاه  یك ن خالش بود...
سي  شمهاي هیت ک سو باورم تا به حال این نگاه رو توي چ ستو ق راحتي میتون

 ندیده بودم!!!
هاي باز کردم...حس عجیبي  دسببت نه ام رو از هو  به روي سببی  ره کرده 

ر خودم ندیده بودم...شبي ساکت و داشتو...حالتي که شاید سالیان سال بود د
خیاباني خلوت...و من مردي که حاال بعد از سالها حس میكردم میت و کشش 

 عجیبي به یك دختر پیدا کرده ام!!!
ساس  سهیال شین تكیه داده بود و فقب به من نگاه میكرد...نگاهي که اح به ما

كیه ام رو از میكردم هر لحظه من رو داره بیشببتر به خودش جذب میكنه!!!...ت
 ماشین جدا کردم و رو به رویش ایستادم...

12 
بدنو دار شببده بود و حس میكردم بادي هر چه سببریعتر به خودم مسببلب  تمام

یا کسببي به من نهیب زد که:سببیاوش...خجالت  باره از درون  و بشببو...دو
 بكش...عزت نفست کجا رفته؟

به صورتش نگاه کردم...شاید از درون دلو میاواست حرکتي کنو اما  لحظاتي
شید و من  سرم فریاد مي ک صورتو مي زد و  شتو اون با تمام قوا توي  ست دا دو

 رو از خودش دور میكرد...
ما باز هو هیت  ا بدهو او  که ا ر میت و کشببش خودم رو بروز  متوجه شبببدم 

شان ناواهد داد...ب شي منفي از خودش ن شتباه واکن شد...یعني دارم ا اورم نمی
 میكنو؟!!!
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ممكنه دختري در شرایب اون؛به سن اون؛به مردي م ت من تمایت داشته  چرور
 باشه؟!!!
ید چه  شبببا چه ثروت  یپ  چه ت ظاهر  چه  ید بودم... تای از خیلي نظرها مورد 

سبباله بودم که زند ي موفقي نداشببته و حاال 38تحصببیالت و...اما من مردي 
 ساله داره که همراه مادر بیمارش هو زند ي میكنه...8پسري

 این امكان نداره...اصال"...جتما" دچار توهو شدم... نه
سهیال هیت واکن اما شون نمیداد و با نگاهي خالش واقعا  ش منفي از خودش ن

و ناب به صببورت من خیره شببده بود...شبباید در اون لحظات خودش هو از 
 درون با خویش در جدال بود!!!

دستو رو الي موهایو فرو بردم و نگاهو رو از او  رفتو و بار دیگر به انتهاي  یك
 ..برو توي ماشین..خیابان خیره شدم و سپس با صدایي آروم  فتو:سهیال..

صداي ملیح و آرومش  لحظاتي شد و بعد با همون  صورت من خیره  کوتاه به 
 شنیدم که  فت:باشه...چشو...

 بعد بر شت و سوار ماشین شد. و
رو به لبه ي ماشببین  ذاشببتو و فقب زیر لب زمزمه کردم:خدایا...این  دسببتهام

 .کمكو کن...دیگه چه بازي هست که داري واردش میكني من رو؟!!..
ساعتو نگاه کردم و تازه  از سپس به  صله  رفتو و چند قدمي راه رفتو  شین فا ما

متوجه شبببدم مدت زمان نسبببتا"طوالني هسبببت که مامان رو در خانه تنها 
  ذاشتو.
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شب توي  سرم شماري که اون  ستاره هاي بی سمون  رفتو و به  سمت آ رو به 
به وجود  نده ایي رو  بایي خیره کن عد آسببمون زی گاه کردم...و ب ند ن اورده بود
 صداي اذان از مسجدي دور به  وشو رسید...

عمیقي کشببیدم و به طرف ماشببین رفتو و سببوار شببدم و به سببمت منزل  نفس
 حرکت کردم.

تا رسببیدن به منزل حرفي بین ما رد و بدل نشببد و من در ناباوري قضببیه  دیگه
 غرق بودم!!!

شباتانه مامان وقتي سیدیو خونه خو شد  ر و امید خواب بودن...خیالو راحت 
 که مامان به کمكي در این مدت احتیاج نداشته.

اتاقو رفتو و لباس راحتي پوشیدم...میدونستو سهیال در اون لحظات یا توي  به
هال نشسته یا در آشپزخونه خودش رو مشغول کرده...دیگه دلو نمیاواست در 

اسو ترسیده بودم...روي تات اون شرایب پیشش باشو...شاید از خودم و احس
دراز کشیدم و به سقف اتاق خیره شدم که ضربات مالیمي به درب اتاق خورد 
و بعد شببنیدم که سببهیال از پشببت درب میگه:چایي حاضببر کردم...ا ه هنوز 

 ناوابیدین بیاین چایي باوریو...
باز نكرد و جوابش تاق رو  گه درب ا یدم...اونو دی نه خواب که فكر ک ندادم   رو 

 صداي پاش رو شنیدم که از پشت درب دور شد!
 قدري خسته بودم که نفهمیدم چه موقع به خواب رفتو. به

بیدار شببدم که احسبباس کردم کسببي به آرامي تكانو میدهد و همزمان  وقتي
 صدایو میكند!
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شو سعي در بیدار کردنه  چ شده بود و  سهیال کنار تاتو بود...خو  باز کردم...
 من داشت...

اون لحظه همه چیز رو فراموش کرده بودم...براي لحظاتي حتي خود سهیال  در
 هو برایو ناشناس بود!!!

 دختر جوون و زیبا توي اتاق من چیكار داره؟!!... این
گاه  به ته بود ن له ي کمي از صببورتو قرار  رف فاصبب با در  که تقری صببورتش 

زنه...اما چیزي میكردم...حرکت لبهاش رو میدیدم...میدونسببتو داره حرف می
 نمیشنیدم!!!

 بین خواب و بیداري بودم و داهو از خودم سوال میكردم:این دختر کیه؟!! هنوز
وقتي دید چشمانو باز شده کمي از من فاصله  رفت...اما هنوز دستش به   ویا

شما کار  ستو میداد  فت:تلفن با  روي بازوي من بود و با تكاني مالیو که به د
 داره...

 اش رو شنیدم و یكباره همه چیز رو به خاطر اوردم.صد تازه
 از روي تات بلند شدم و نشستو. سریع

هو ایسببتاد و از من فاصببله ي بیشببتري  رفت و  فت:چند بار تماس  سببهیال
شرکتتون  ستن بیدارتون کنو...از   رفتن... فتو خوابین...اما ایندفعه دیگه خوا

 تماس  رفتن...
شي ت و ست چپش که  و سمت من بعد د ستش بود رو به  سیار منزل در د لفن 

  رفت.
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صبببح بود...سببابقه 9:40سبباعتو نگاه کردم...واي خداي من!!!...سبباعت به
 نداشت تا این وقت صبح خوابیده باشو!!!

یدارم  صبببورتو یدم و  وشبببي رو از سبببهیال  رفتو و  فتو:چرا ب مال رو 
شو...هزار تا کار دارم...هیت معلومه چي  شرکت با نكردي؟!!!...من االن باید 
باعث شببده فكر کني باید تا این وقت م ت یه مرد بیكار و بیعار توي تاتاواب 

 مونده باشو؟!!!
بعد با عصبببانیت به تلفن پاسببخ دادم...منشببي شببرکت بود و میاواسببت  و

با مدیران قسمتهاي ماتلف هر سه شرکتو 10:30یاداوري کنه که راس ساعت
 جلسه دارم.

 مدتي که صحبت میكردم سهیال ایستاده بود و نگاهو میكرد. تمام
 ا وشي رو قرع کردم با نرمي خاصي که در صداش موج میزد  فت:شم وقتي

یده  که اصببال:ناواب یدارتون کنو...دیشبببو  ید ب با که  ته بودین  به من نگف
بودین...فكر کردم خودتون از برنامه هاي خودتون اطالع دارین و هر سبباعت 

 که الزم باشه بیدار میشین...به هر حال ا ر مقصر من بودم...بباشید.
صبي بودم  از شدم...با اینكه هنوز کمي کالفه و ع م سعي کردروي تات بلند 

به واقعیت موضببوع بهتر فكر کنو و اونو این که حرف سببهیال کامال" درسببت 
بود...چرا من باید توقع داشته باشو که سهیال من رو سر ساعتي مشاش بیدار 

شته ا ستار مادرم پا به این خونه  ذا سو پر سئولیت ماکنه؟!!..اون به ا  چندین م
در حیره ي وظایف مشاش  سنگین دیگه رو هو به عهده  رفته که هیچكدوم

شبببده ي اون نبود...حاال چي باعث شبببده بود که من با خودخواهي اون رو 
 مسبب خواب موندن اون روزم خودم بدونو؟!!!...
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اش مشاش بود که از برخورد من دلاور شده و بعد از اتاق بیرون رفت  چهره
 و درب رو بست.

کنار اتاقو  ذاشببتو و  تلفن رو که خاموش کرده بودم روي میز آرایش  وشببي
 خیلي سریع دوش  رفتو و بعدش آماده شدم تا به شرکت برم.

از اتاق خواب بیرون رفتو خیلي سببریع ابتدا حالي از مامان پرسببیدم و  وقتي
 بعدهو سري به امید که هنوز خواب بود زدم...

رفتاري که با سببهیال کرده بودم احسبباس شببرمند ي میكردم و براي همین  از
س شو و بدون خداحافظي از اون خونه رو ترك کردم و ناوا تو باهاش رو به رو ب

 به شرکت رفتو.
تمام مدتي که جلسه داشتو داهو ذهنو به سمت سهیال کشیده میشد و دیدن  در

 چهره ي دلاورش اعصابو رو بهو ریاته بود...
و ر از جلسه نزدیك ساعت ناهار بود که توي اتاقو تنها بودم... وشي تلفن بعد

ماره ي منزل رو  رفتو...خودش  وشببي رو برداشبببت و  برداشببتو و شبب
  فت:بله؟...بفرمایین؟

 محض اینكه خواستو حرفي بزنو درب اتاقو باز شد و مسعود وارد شد. به
 اینكه حتي یك کلمه حرف بزنو  وشي رو قرع کردم. بدون

سعود سالم به جن م شت و  فت: سرحال دا شاد و  شه چهره ایي  اب م ت همی
 رهیس آقاي مهندس سیاوش صیفي...

بعد در حالیكه لبه ي میز تكیه اش رو قرار میداد و یك پاش هنوز روي زمین  و
قرار داشت  فت:االن دارم از خونهي جنابعالي میام...شنیدم دیشب تو سهیال 
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و مادرش رو رسببوندي فرود اه؟...بابا اي ول...نمردیو و دیدیو یه تكوني به 
 ...برمیگرديلحق که داري کو کو به جر ه ي آدمها خودت دادي...ا

طرز حرف زدن مسببعود خوشببو مي اومد...لباند زدم و بعد دکمه ي آیفون  از
سفارش غذاي  شار  فتو که براي دو نفر  شار دادم و به خانو اف روي میزم رو ف
به مسببعود و  فتو:مرد حسبببابي قرار بود تو  عد رو کردم  بده و ب هار رو  نا

 رفتي؟  هببریشون...پس چي شد که دیشب جنابعالي از جر ه ي آدمیان فاصل
سعود شب بیاود و بي جهت  م ستش دی کمي به فكر فرو رفت و بعد  فت:را

 حالو خراب شده بود...
 . مریض شده بودي؟

 . آره...دیشب یه جورهایي انگار مرض داشتو...
 و  فتو:نمردیو و دیدیو به بادمجون بو هو افت خورد... خندیدم
 شد...شد؟خنده ي بلندي کرد و  فت:واسه تو که بد ن مسعود

 لحظه اي احساس کردم مسعود داره با کنایه صحبت میكنه!!! براي
 هر دوي ما روي هو ثابت و خنده از لبهامون محو شد... نگاه
تونستو معني این نوع کنایه رو درك کنو...واقعا" مسعود با کنایه حرف زده  نمي

كر کرده باشه بود؟...اما من دنبال سودي در اون قضیه نبودم که حاال مسعود ف
 من با رفتن به دنبال سهیسال و مادرش به خواسته ام رسیدم...

 ذرا و سببریع از ذهنو  ذشببت و اونو اینكه نكنه مسببعود فكر کرده من  فكري
سهیال و  سودجویي به معني خاص بودم که دنبال  صد فرصت طلبي و  واقعا" ق

 مادرش رفتو...؟!!!
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ته با حضور سهیال در خودم حس تونستو احساس واقعي رو که شب  ذش نمي
کرده بودم رو منكر بشو اما ا ر واقعا" مسعود تصورش از رفتار شب  ذشته ي 

 من این بوده باشه چي؟!!!...آیا واقعا" من مردي شدم که...
نه  مسببعود ندس؟!!...نك یه مه فت:چ ندي روي لبش نشببوند و   باره لبا دو

 چشمت مادر سهیال رو  رفته؟
سریع خودم اومدم و  به شوخي با من رو کرده و خیلي  صد  سعود ق فهمیدم م

تونستو از ذهنیات خودم فاصله بگیرم و با خنده  فتو:خاك برسرت مسعود تو 
 هیت وقت آدم بشو نیستي...

 سیگاري آتش زد و  فت:سیاوش تقویو رو نگاه کردي؟ مسعود
نزدیك وقت آوردن ناهار بود از روي صببندلي بلند شببدم و دسببتهام رو  چون

شببسببتو و در ضببمني که اونها رو خشببك میكردم  فتو:آره...سببه روز تعریلي 
صاد مملكت هو که به جهنو...اینهمه  شون...اقت سر سر هو...خاك بر شت  پ

 تعریلي پشت تعریلي به کي بر میاوره؟...
کار و سببز دو زدن و پول درآوردن  . اي خاك برسببرت سببیاوش که فقب فكر

سر هو...چي از این بهتر؟...بیا  شت  سه روز تعریلي پ سابي  ستي...مرد ح ه
 همت کن مامان و امید رو برداریو بریو شمال...

 . بریو شمال؟!!...خت شدي؟!!...من مامان رو چروري راضیش کنو؟!!
ه...تازه از . خانو صببیفي ا ه سببهیال همراهمون باشببه که دیگه مشببكلي ندار

سید بس که  سابي عوض میكنه...بنده خدا پو ست یه آب و هواي ح شو ه خدا
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توي اون اتاق روي تات خوابید و اون سقف و در و دیوار خونه ي بي صاحاب 
 تو رو دید...

. سببهیال؟!!...چي میگي تو؟!!...اون که نمي تونه بیاد با ما شببمال...اونو سببه 
 روز!!!

.مادرش که رفته مكه و حاال حاال هو نمیاد...خودشببو . چرا نمي تونه بیاد؟..
کارها رو درسبببت  یاري من  نه ن هاس...من راضببیش میكنو...تو ا ه  که تن
شت  شنا یه حالي میكنه...در حالیكه پ سه امیدم خوبه...میره دریا  میكنو...وا

یدونو...پ له نم یدم کمي فكر کردم و  فتو:ول مال تا  س ردنو رو مي  جون من 
اضببي نكردي نگذار امید چیزي بفهمه...چون اون وقت ا ه نشببه سببهیال رو ر

مان رو  ما یدوني من نمیتونو  که م یاد...تو هو  پایین نم ید از کول من  گه ام دی
 بدون پرستار به...

 . خوب...خوب...من فقب رضایت تو برام مهو بود...بقیه اش با من...
سعود زنز خورد و بعد از ک در صحبت وقتي همین موقع  وشي موبایت م مي 

تماس رو قرع کرد فهمیدم نمي تونه ناهار پیش من بمونه و باید به شببرکتش 
 بر رده...

 اتاق باز شد و ناهاري که سفارش شده بود رو آوردن داخت... درب
با خنده و شیرنت خاص خودش پرس غذاي خودش رو برداشت و در  مسعود

برادر اصببراف حرام ضببمني که از اتاق خارج میشببد با حالتي مسبباره  فت:
 است...ملتفت هستید که...خداحافظ.

روز بعد از ظهر وقتي بر شتو خونه در کمال تعجب دیدم مسعود اونجاس  اون
 و به معناي واقعي همه چیز جهت سفر به شمال رو براي سه روز مهیا کرده!!!
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سعي  امید صرار و خواهش و خنده  سهیال با ا از خوشحالي رو ي پا بند نبود و 
 داشت لباسهاي امید رو هو عوض کنه...

شه!!!...هو متعجب  باورم سفر همراه ما با شده در این  ضي  سهیال را شد  نمی
شناخته ایي  ساس نگراني نا شحال...و هو در اعماق وجودم اح بودم...هو خو

 داشتو...!!!
میكردم هر لحظه سببهیال داره بیشببتر و بیشببتر به من نزدیك میشببه...اما  حس

 چرا؟!!!
ترتیبي اتااذ کرده بود که مامان در طول مسببیر روي صببندلي جلوي  مسببعود

سیر رو تحمت  شین من به حالت خوابیده قرار بگیره تا راحت تر بتونه طول م ما
 کنه...

سعود رو به  امید شین م سعود بره چرا که ما شین م ست به ما از همون ابتدا خوا
 خاطر رنگش خیلي بیشتر از ماشین من دوست داشت.

صرارهاي امید که  سهیال ست اما ا ش شین من مي ن به خاطر مامان باید در ما
دوست داشت سهیال همواره همراه اون باشد باعث شد که من از سهیال باوام 
شكلي براي مامان  سیر ا ر م سعود بره و در طول م شین م بر خالف میلش به ما

ر رو خب نپیش اومد با رعایت حفظ فاصببله ي دوتا ماشببین و تماس تلفني او
 میكنو تا مسعود و من هر دو توقف کنیو...

وسببایت رو در ماشببین ها بگذاریو و حرکت کنیو دیگه شببب شببده بود...راه  تا
خلوت بود و از اونجایي که مامان داروهاي آرام باششو خورده بود تمام مسیر 
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سمت کالرآباد  سیدیو چالوس و بعد از اون به  شكلي ر رو خوابید و بي هیت م
 و...رفتی

 من در شهرك بهرام واقع در هچیرود نرسیده به کالرآباد بود. ویالي
بسیار زیبا و بزر ي بود که به جرات میشه  فت در اون شهرك م ت نگین  ویالي

بر انگشببتري مي درخشببید...اما کمترین اسببتفاده رو ازش کرده بودم و ا ه 
یش ماروبه شببده سببرایدار ویال نبود شبباید سببالها پیش اونجا با تمام ریبای

شه و در ه شباتانه ابراهیو خان و زري خانو همی حال چه از  مهبود...ولي خو
به ویال  عا"  باني واق باغ چه از نظر  مان و  خارج سببباخت خت و  فت دا ظا نظر ن

 رسید ي کرده بودن...
13 
سایت رو به داخت ویال  اون سریع و سعود خیلي  سیدیو به کمك م شب وقتي ر

سببریعتر از اوني که فكرش رو میكردم اتاق مامان رو آماده  بردیو و سببهیال هو
 کرد.
خواب بود وقتي اون رو در تاتش  ذاشببتو دقایقي کوتاه بیدار شبببد اما  امید

 خیلي زود دوباره به خواب رفت.
که همیشه رانند ي مسافتهاي طوالني خیلي زود خسته اش میكرد بعد  مسعود

شامي که در طول راه از بی رون  رفته بودم خیلي زود رفت به یكي از از خوردن 
 اتاق خوابها و خوابید.

براي من چایي آورد و خودش به اتاق مامان رفت چون باید به کارهاي  سببهیال
اخر شببب مامان رسببید ي میكرد و براي خواب آماده اش میكرد...همیشببه 
بیاوابي مامان رو کالفه میكرد و اون شببب چون در طول مسببیر خوابیده بود 
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سهیال رو به عناوین  ساس بیاوابي میكرد...براي همین داهو   ماتلفحاال اح
 صدا میكرد...

 چاي رو برداشتو و از خونه خارج شدم. لیوان
سیرسیرکها که در فضاي شب پاش میشد همیشه حس و حال خاصي  صداي

در من ایجاد میكرد...بوي رطوبت محیب...نور مهتاب که تمام فضبباي حیاط 
رو روشببن کرده بود...سببیاهي درختان حیاط درشببب...همه و همه یك حس 
آرامش خاصي رو به من القا میكردن...محیري که صداي هیت ماشیني در اون 

...انگار فرسببنگها از شببهر فاصببله دارم و تنهاي تنها در سببیدنمیربه  وش 
 اقیانوسي از آرامش غوطه ور میشدم...

رو که خوردم لیوان رو لبه ي پله ها  ذاشتو و شروع کردم به قدم زدن در  چایي
 حیاط.

سهیال چراغهاي داخت خونه رو یكي یكي خاموش  بعد شدم  از دقایقي متوجه 
دشببو بره باوابه چون وقتي دیدم چرار اتاق مامان کرد.فكر میكردم بعدش خو

شدم از درب  شت براي بیدار موندن اما متوجه  رو خاموش کرد دیگه کاري ندا
پله ها بود  يهال خارج شببد و به بالكن اومد...لیوان خالي چایي من رو که رو

 رو برداشت و دوباره ایستاد و به حیاط نگاه کرد.
 در تاریكي بودم و اون در روشنایي نور بالكن قرار داشت... من

شت به همراه یك بلیز دخترونه یقه  نگاهش شكي کتون به پا دا شلوار م کردم...
انگلیسببي جلو دکمه دار...آسببتینهاي بلیزش رو به باال تا زده بود ... از نحوه ي 
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الكن لباس پوشببیدنش خوشببو مي اومد...موهاي بلند و مشببكیش زیر نور ب
 درخشند ي خاصي داشت...

لیوان رو با دو دست نگه داشته بود و کامال متوجه بودم که با نگاهش داره  هنوز
 دنبال من میگرده...

و مالحت خیره کننده ایي داشت...ویژ ي هایي که براي هر مردي حاهز  زیبایي
اهمیت هسببت همه و همه در وجود این دختر یكجا جمع شببده بود...فارر از 

بت؛احسبببا چ عاده ایي هو داشبببت...مح باش اخالق فوق ال ندام زی هره و ا
مسئولیت؛آرامش؛وقار و...انگار خدا در خلقت این دختر تمام هنر خودش رو 

 به کار  رفته بود...خدایا...
شدم هیت عكس  به شته اش فكر کردم...چرا وقتي بهش نزدیك  شب  ذ رفتار 

 العملي از خودش نشون نداده بود؟!!!
شمهاش موج میزد  چرا صداقت و  یرایي عجیبي که در چ سعي میكرد با  داهو 

 من رو بیش از پیش به خودش نزدیكتر کنه؟!!!
یه مرد هسببتو با تمام خصببوصببیات مردانه ایي که انكار ناپذیر بود...اما  من

 چرا...آیا واقعا"سهیال به من عالقه مند شده؟!!!...خدایا!!!
 قدر احساس سر در مي برام سات بود...احساس  یجي میكردم...چ چقدر

 باور موضوع برام مشكت تر از هر چیزي جلوه میكرد... اما
 جایي که ایستاده بودم به آرومي شروع کردم به قدم زدن. از

خیلي سببریع متوجه ي حضببور من و جایي که قرار داشببتو شببدم...به  سببهیال
 آرومي از پله ها پایین و به سمت من اومد.
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شب پیش قرار بگیرم...داهو از درون به  دلو شرایري م ت  ست دیگه در  نمیاوا
 خودم نهیب میزدم...سیاوش...سیاوش...

بدهو  وقتي جازه ي حرف زدن  كه بهش ا بدون این تاد  به روي من ایسبب رو 
 بالفاصله  فتو:سهیال...برو توي خونه...

 . چرا؟...مزاحمتونو؟!!!
 . نه...اما اصال"...

 و درسته؟. پس مزاحم
. ببین سهیال...دیشب من اصال"اهصاب درستي نداشتو...توي شرایب خوبي 

 هو نبودم و از اینكه...
میون حرفو اومد و نگذاشببت ادامه دهو و  فت:دیشببب هر چي شببد دیگه  به

 تموم شده...شما در هر شرایري باشید براي من قابت احترامید...
 ونه.... سهیال خواهش میكنو بر رد برو داخت خ

ي آخرم رو با جدیت  فتو...لحظاتي کوتاه سببكوت کرد و به من خیره  جمله
 شد...
شه  سبپس به صبدایي آهسبته در حالیكه به سبمت پله ها برمیگشبت  فت:با

چشببو...به هر حال من بیدارم...ا ه کاري داشببتین با فكر کردین میتونو کاري 
 براتون انجام بدهو صدام کنید...

باال رفت نگاهش میكردم و در افكار نامعلومي غرق شببده بودم از پله ها  وقتي
سعود  سعود خواب بود افتاد و دیدم م شمو به پنجره ي اتاقي که م که یكباره چ
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شت پنجره  ضورش رو در پ شد من ح ستاده و زمانیكه متوجه  شت پنجره ای پ
 حس کردم از پشت پنجره دور شد!

 ایستاده بود!!! کردم که چرا مسعود اینروري پشت پنجره تعجب
كه اصببال"چرا  نمیتونسببتو باط بین مسببعود و سببهیال رو بفهمو و این ارت

 مسعود؛سهیال رو به منزل من آورده...!!!
بود خیلي چیزها رو براي من بگه که هنوز فرصببت مناسببب دسببت نداده  قرار

 بود...
شه که  کمي شده بهترین فرصت با به فكر فرو رفتو...حس کردم حاال که بیدار 

 به اتاقش برم و همه چیز رو ازش بپرسو...
خواستو از پله ها باال برم متوجه شدم شلنز آبي که هر روز ابراهیو خان  وقتي

 با اون حیاط رو میشوره و درختها رو آب میده زیر الستیك ماشینو مونده.
ن رفتو و دنده رو خالص کردم و کمي ماشین رو حرکت دادم که سمت ماشی به

صبح ابراهیو خان مشكلي نداشته باشه و شلنز رو از زیر الستیك ماشین آزاد 
 کردم.
از این کار فارر شببدم به سببمت پله ها رفتو و زمانیكه وارد خونه شببدم  وقتي

سهیال در  شپزخانه مي اومد و با  شنیدم که از آ سعود رو  حال بحث صداي م
 بود!!!

سعود  فت:تو غلب  این صدایي آروم م صبانیت اما  شنیدم که با ع جمله ها رو 
کردي...تو بیجا کردي...ببین سببهیال حواسببت رو جمع کن...کاري نكن اون 
روي سببز من باال بیاد...تو شببعورت رو کجا جا  ذاشببتي که این فكرهاي 

 هان؟!!!...مزخرف به اون مخ وامونده ات راه پیدا کرده؟!!!...
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شه من رو به حال خودم  صداي سه...می سعود ب شنیدم که  فت:م سهیال رو 
 بگذاري؟

 که از سهیال شنیده بودم همراه با بغض بود!!! صدایي
جلوي درب هال توقف کردم...شاید براي اولین بار بود که در عمرم حس  کمي

میكردم نیاز دارم حقایقي رو بدونو...حقایقي که شاید در ظاهر ارتباطي به من 
نداشببت اما در انتها احسبباس میكردن مربوط میشببه به شبباصببي که در درون 

سي  شاش ک سب میكنه...و این  صي براي خودش داره ک  دنبوخودم جاي خا
 جز سهیال...

دیدن چهره ي ناراحت و دلاورش در صبح روز قبت ساعتها از دست خودم  از
عصبي بودم و حاال از اینكه صداي بغض دارش رو میشنیدم و اینكه مسعود با 
لحني تند اون رو مااطب قرار داده بود بار دیگه حالتي عجیب به من دسببت 

 داده بود!!!
شببجویي زمانیكه روي دختري که ارتباط که شبباید تنها در دوران دان حسببي

باهاش داشببتو در من وجود داشببت یعني همون مهشببید که بعدها همسببرم 
 شد...اما حاال این سهیال بود!!!

شدن درب باعث  در سته  صداي ب ستو و  همین افكار بودم که درب هال رو ب
 شد مسعود و سهیال متوجه ي حضور من در هال شوند.

 ند...دو به سمت من بر شت هر
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به سهیال کردم که خیلي زود روي خودش رو بر ردوند و مشغول شستن  نگاهي
شكلي پیش  سعود نگاه کردم و  فتو:م سپس به م شد؛ چندلیوان و فنجان چاي 

 اومده؟!!!
نگاهي به سببهیال که حاال پشببتش به هر دوي ما بود انداخت و در  مسببعود

 ببره  فت:نه...فقبحالیكه سعي داشت خشو لحظات پیش رو در خودش فرو 
 داشتو بعضي چیزها رو به سهیال توضیح میدادم.

حالیكه نگاهو به مسببعود عمیق تر و دقیق تر شببده بود سببعي داشببتو افكار  در
خودم رو هو مرتب کنو؛ فتو:فكر میكنو بعضببي چیزها رو هو باید براي من 

 توضیح بدهي...اینرور نیست؟
سعود ستش را در ال به الي  م ست را صي د نگاهي به من کرد و با کالفگي خا

موهایش فرو برد و بعد هو دسببتش را انداخت و  فت:ببین سببیاوش...قبت از 
 اینكه حرف دیگه ایي بزنو یه سوال دارم؟

کنده از التماس بود  سبهیال سبریع بر شبت به سبمت مسبعود و با نگاهي که آ
فت:مسببعود تو رو قرآن بس کن.. خه چرا   .چرا اینجوري میكني تو؟...آ

 نمیاواي قبول کني که هیت...
 با عصبانیت به او  فت:تو حرف نزن...تو ساکت شو... مسعود

دوباره با التماس  فت:ببین مسببعود من فهمیدم تو چي میگي...دیگه  سببهیال
 کافیه...

نگاهي متعجب به سببهیال سببپس به مسببعود نگاه کردم و تا خواسببتو حرفي  با
بزنو صببداي امید که از اتاق خواب اومده بود بیرون و با حالتي حاکي از ترس 
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که  ید  به  وشبببو رسببب بود  ته  فر چشبببو دوخ ن ما سبببه  به  ني  نگرا و 
  فت:بابا؟...عمومسعود؟...دارین با هو دعوا میكنید؟

سمت امید رفت و  سهیال شك کرد و به  ستمالي خ ستهاش رو با د صله د بالفا
ي با کسي دعوا نمیكنه...بابا و عمومسعود فقب دارن با  فت:نه عزیز دلو...کس

 هو حرف میزنن...
بعد امید رو در آ*ر*و*ش  رفت و در ضمني که به سمت اتاق خواب میرفت  و

ست که رعایت حال امید را  سانه خوا سعود و با نگاهي ملتم رو کرد به من و م
 بكنیو.

درب را بسببت به مسببعود سببهیال همراه امید به داخت اتاق خواب رفت و  وقتي
سهیال اینجوري  شده؟!!!...چرا با  نگاه کردم و  فتو:هیت معلومه تو چه مر ت 

 حرف میزني؟!!!...میشه به منو بگي بفهمو از چي دلاوري؟
به سببمت پنجره ي آشببپزخانه رفت و در حالیكه هنوز عصبببانیت از  مسببعود

 ..رفتارش کامال مشهود بود  فت:سیاوش...نه من خرم نه تو.
 . خوب که چي؟!!!

شنگه...و هزارتا ویژ ي دیگه داره که براي هر مرد و  سهیال یه دختر جوونه...ق  .
 پسري میتونه قابت توجه باشه...

 . خوب حاال منظور؟!!!
به سمت من بر شت و براي لحظاتي نگاه جدي هر دوي ما در هو  ره  مسعود

بدجور کالهمون میره توي خورد سببپس  فت:از نخ سببهیال بیا بیرون...و رنه 
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هو و قید دوستي چندین و چند سالمون رو میاونو و...اون فقب و فقب پرستار 
 خانو صیفي هستش نه چیز دیگه...

دسبتو رو لبه ي کابینتها  ذاشبتو و پشبت به مسبعود کردم...براي لحظاتي  دو
 سرم رو پایین  رفتو...

یا چه آدمي هسببتو؟...فكر کرده میاوام از خدا ...مسببعود فكر کرده من 
سعود فكر کرده این  رایش و میلي که به وجود اومده فقب از ناحیه  سهیال...م
صال"  ستفاده از این دختر رو دارم؟!!!...ا سو ا صد  ي منه؟!!!...یا فكر کرده من ق

در حال  چرا من باید به مزخرفات مسببعود  وش کنو؟!...ا رم میت و کشببشببي
شكت  رفتن هست مرمئنو یكررفه نیست...در جاییكه من هنوز در شك و دو 

ساله کامال"میتونو درك کنو 38دلي این ارتباط به سر میبرم اما به عنوان یك مرد
که سهیال تمایلش به من خیلي شدیدتر و خارج از هر ونه دو دلي هست...اما 

 چرا مسعود این حرف رو میزنه؟!!!...
 به طرف مسعود و  فتو:تو از چي نگراني؟... بر شتو
سعود صله ي کمي بین ما ایجاد  م شت و در حالیكه فا سمت من بردا قدمي به 

شببده بود در ضببمني که ضببربات مالیمي با کف دسببت به سببینه ي من میزد 
 فت:سببیاوش دارم بهت میگو...هر چي توي ذهنت نسبببت به سببهیال داري 

 ار مادرته...همین و بس...پاکش کن...سهیال فقب و فقب پرست
عد بازوش رو  رفتو و نگهش داشببتو و  ب که  از این حرف خواسبببت بر رده 

  فتو:فقب به یه سوالو جواب بده...تو عاشق سهیال هستي درسته؟
ایستاد و بدون اینكه صورتش رو به سمت من بر ردونه با صدایي آروم  مسعود

خالصببت میكنه و باعث اما لبریز از خشببو  فت:ا ه این موضببوع شببنیدنش 
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میشه بهش فقب به دیدي که  فتو نگاه کني...باید بگو...آره...عاشقشو...خیلي 
 هو دوستش دارم...راحت شدي...حاال حواست رو جمع کن...

از روي تمسببار زدم و  فتو:خر خودتي مسببعود...دیگه بعد اینهمه  لباندي
ا رو نمیاواي سال خوب شناختمت...فقب نمیدونو مرضت چیه که اصت ماجر

بگي...مرد حسابي تو عاشقش نیستي اما نمیفهمو چرا میاواي من رو متهو به 
نز  پاي من سبب تت پردازش کردي بكني و جلوي  یا که توي ذهن چه  اون

 !!!...يبنداز
14 
همین موقع سببهیال از اتاق امید اومد بیرون و به من  فت:امید شببما رو  در

 میاواد...
ست سعود رو رها کر د سعود م سهیال که با نگراني و تعجب به من و م دم و به 

به مسببعود  فتو:نري بگیري  حال  مان  گاه کردم و در ه ته بود ن چشببو دوخ
باوابي...میرم ببینو امید چش شبببده...برمیگردم...باید همین امشبببب با هو 

 صحبت کنیو...
طرف اتاق امید رفتو و سهیال از جلوي درب اتاق کنار رفت و در همون حال  به

با هو  که شببما و مسببعود فقب  یده...هر چي بهش میگو   فت:خیلي ترسبب
 صحبت میكردین باور نمیكنه هر کاري هو کردم ساکت نمیشه...

 به سهیال کردم و  فتو:نگران نباش خودم االن باهاش صحبت میكنو... نگاهي
 وارد اتاق امید شدم و درب رو بستو. سپس
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روي تات نشببسببته بود و با صببورتي که از اشببك خیس بود به من نگاه  امید
میكرد.از جایش بلند شد و به طرفو دوید...ب*ر*لش کردم؛ فت:بابا؟...چرا 

 با عمو مسعود دعوا میكردین؟!!!
بت میكردیو...م با هو صببح باجون...فقب داشببتیو  با ن و . دعوا نمیكردیو 

یدوني من و  که م با هو دعوا نمیكنیو...خودت  قت  عمومسببعود هیت و
 عمومسعود اهت دعوا کردن نیستیو...درسته؟

 بعد درحالیكه امید رو در آ*ر*و*ش داشتو روي تات نشستو. و
بیرون اومد و روي تات دراز کشید و خواست که من هو کنارش  ازآ*ر*و*شو

الیكه دوباره در آ*ر*و*شو  رفته بودمش باوابو.همین کار رو هو کردم و در ح
 روي موهاش و سرش رو ب*و*سیدم.

صداهایي که مي  کو کو آرامش میگرفت اما فكر من مشغول بود و از طرفي از 
شببنیدم مي تونسببتو بفهمو که مسببعود و سببهیال در حال صببحبت با همدیگه 

 هستن...
ال عود و سهیچشمهاش رو بسته بود ولي با شنیدن صداي صحبتهاي مس امید

با؟...چرا عمو مسببعود  با فت: با نگراني   باز کرد و  باره چشببمش رو  دو
 عصبانیه؟!!!

امید رو ب*و*سببیدم و  فتو:چیز مهمي نیسبببت بابا...سببعي کن  پیشببوني
 باوابي.

صال" به تو مربوط  در شنیدم که با  ریه  فت:ا سهیال رو  صداي  همین لحظه 
 نیست...
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ت و یدم که در اب باه نكرده بعد صبببدایي شببن ما اشببت باورم نمیشبببد...!!!...ا دا 
بودم...مسعود دست روي سهیال بلند کرده بود و صدایي که شنیده بودم صداي 

 کشیده ایي بود که مسعود به سهیال زده بود!!!
روي تات بلند شدم و امید هو باالفاصله از جا بلند شد...رو کردم به امید  از

 .باشه؟و  فتو:بابایي از اتاق بیرون نیا.
شده بود با حرکت  امید شتي کودکانه لبریز  شمانش از ترس و وح درحالیكه چ

 سر حرف مرا تایید کرد...از روي تات بلند شدم و از اتاق بیرون رفتو.
 من درست بود...مسعود کشیده ایي به صورت سهیال زده بود!!! حدس

سعود شیده ایي که خورده م سهیال در اثر ک کنده بود و  شو آ شاش بود  از خ م
تعادلش رو کمي از دسببت داده بوده؛چرا که وقتي من وارد هال شببدم اون تازه 
شیده ایي که خورده روش افتاده بود بلند  شت از روي مبلي که  ویا در اثر ک دا

 میشد...
 متوجه ي حضور من در هال نبود. مسعود

بار دیگه به طرف سهیال رفت و خواست بازوي اون رو بگیره که با صداي  دیدم
 بلند  فتو:مسعود!!!

سریع از روي مبت بلند شد و خواست از کنار مسعود رد بشه که مسعود  سهیال
 بازوي اون رو  رفت...

سعود رو از بازوي  به ست م طرف اونها رفتو و بین هردوي اونها قرار  رفتو و د
 کردم.سهیال جدا 
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با صببدایي که بي شببباهت به فریاد نبود  فت:سببیاوش به تو مربوط  مسببعود
 نیست....پس دخالت نكن...

. اتفاقا" به من مربوطه...تو توي خونه ي من داري کسببي رو میزني که پرسببتار 
 مادرمه...مگه نه؟

خنده ایي از روي عصبببانیت و تمسببار به لب آورد و  فت:پرسببتار  مسببعود
 مئني؟!!!مادرت؟...مر

شب تو چه  صحبت میكنیو...من نمیدونو ام سعود بریو توي حیاط با هو  . م
شار بیاري مي فهمي که توي این خونه  شده!!!...یك کو به اون مغزت ف مر ت 

ساله بعالوه یك پیرزن مریض احواله...این یكي هو که نمیدونو به 8یه بچه ي
و  یكته مرد هو هسبباله اس نه ی22چه علت دسببت روش بلند کردي یه دختر

 هو سن خودت...مي فهمي چي دارم میگو؟
سعود سر راهش  م سینه ي من وارد کرد من رو از  ضربه ایي که به  سعي کرد با 

کنار بزنه تا دسببتش به سببهیال برسببه اما موفق نشببد و بعد رو کرد به سببهیال و 
  فت:برو مشو وسیله هات رو جمع کن...همین االن برمیگردیو تهران.

واقعا عصبي شده بودم و اصال" نمي تونستو رفتار و  فتار مسعود رو براي  دیگه
 خودم تعبیر و تفسیر کنو با عصبانیت  فتو:مسعود دیوونه شدي تو؟

در حالیكه  ریه میكرد  فت:مسببعود من بچه نیسببتو تو هو اختیار دار  سببهیال
 من نیستي...

وفق نشببد چرا که من دوباره هجوم برد که سببهیال رو کتك بزنه اما م مسببعود
کامال" بین اون و سهیال قرار  رفتو و با جدیت هر چه تمام تر  فتو:ا ه یك بار 
سهیال بلند کني قبت از اینكه بگي چه مر ته به خداوندي  ستت رو روي  دیگه د
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ستیمون رو زیر پا میگذارم و همین جا حالت رو  سعود حرمت دو سو م خدا ق
 جا میارم...

 ا  ذاشتي بد بات خودت خبر نداري.... تو حرمت رو زیر پ
 این حرف مسعود یكه ایي خوردم!!! از

 چه کرده بودم که حرمت دوستیمون رو شكسته ام!!!... من
مامان از اتاقش به  وش رسید که با نگراني سهیال رو صدا میكرد و داهو  صداي

 مي پرسید چه خبر شده و یا من رو صدا میكرد...
کردم به سببهیال و  فتو:میشببه بري ببیني مامان چي میگه تا من با مسببعود  رو

 صحبت کنو؟
فریاد زد:سببهیال تو اخالق منو میدوني...بهت  فتو برو وسببایلت رو  مسببعود

 جمع کن...برمیگردیو تهران...همین االن...
نتونسببتو خودم رو کنترل کنو و من هو با فریاد و عصبببانیت رو کردم به  دیگه

ود و  فتو:سببهیال هیت جا حق نداره بره...اون رو من اسببتادام کردم تا مسببع
پرسببتار مادرم باشببه و طبق تعهدي که داده باید از مادرم مراقبت کنه...االنو به 
سفر مراقب مامان  ساره تا در طول  سافرت م ضایت خودش اومده به این م ر

 باشه...ولي مسعود ا ه خیلي ناراحتي تو میتوني بري...
همین لحظه امید با توجه به تذکري که بهش داده بودم تا در اتاقش بمونه اما  در

از اتاق اومده بود بیرون و در حالیكه به شببدت ترسببیده بود با بغض  فت:بابا 
صال" بر ردیو تهران...چرا دارین دعوا میكنین؟...من میاوام  بر ردیو تهران...ا

 بر ردیو خونه...بابا بر ردیو...
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سعود سكوت کردیو و از هو  و من م سیده بود  هر دو با دیدن امید که واقعا" تر
 فاصله  رفتیو.

به طرف امید رفت اما امید به سمت من دوید و من هو ب*ر*لش کردم  سهیال
 و  فتو:نترس بابا...تو مردي این کارها چیه؟

 در حالیكه  ریه میكرد  فتكبر ردیو خونه...بر ردیو... امید
 و*ش  رفتو و از خونه رفتو بیرون.رو در آ*ر* امید

به  به با نگراني داهو  ید  که ام جه بودم  ما متو قدم زدم ا یاط  ید در ح همراه ام
 ساختمان ویال نگاه میكنه...

 بعد مسعود هو از خونه اومد بیرون. لحظاتي
به من و امید نزدیك شد چهره اش معلوم بود که هنوز عصبیه اما به خاطر  وقتي

ه لباند در چهره اش رو حفظ کنه و بعد با تمام ممانعتي که امید امید سعي دار
فت:قربونت بشببو عمو جون...تو  میكرد اون رو از آ*ر*و*ش من  رفت و  

پاچه ي همد بابا بعضببي اوقات سبببز میشببیو و   یگرومگه نمیدوني من و 
میگیرم...نوکرتو...بیا یه ذره با هو حرف بزنیو...از وقتي رسببیدیو تو همه اش 

 ب بودي...بیا ب*ر*ل عمو ببینو...خوا
صدایي آروم در حالیكه  وقتي سعود کمي آرامش  رفت با  امید در آ*ر*و*ش م

به همراه مسعود و امید قدم میزدم  فتو:مسعود...من نمیدونو تو چته...اما حق 
شناخته  شده...منو دیگه باید اونقدر  ستادام  سهیال فقب به یه منظور ا داري...

" اشببتباه کردي اقعاي هسببتو؛ولي با اینهمه ا ه فكر میكني وباشببي که چه آدم
سببهیال رو براي پرسببتاري مامان به من معرفي کردي؛هر زمان که خواسببتي 
میتوني با سبهیال بر ردي تهران...فكر میكنو اصبال" اینروري بهتر باشبه...حد 
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اقلش اینه که دوستي چندین سالمون به  ند کشیده نمیشه...سهیال نشد یكي 
گه...دوباره آ هي اسببتادام پرسببتارمیدم...دیگه هو نیاوام تو نگران وضبع دی

 زند ي من باشي.
سكوت کرده بود و فقب به من نگاه میكرد و در همون حال هو روي سر  مسعود

 امید که در ب*ر*لش نشسته بود دست مي کشید.
مسببعود فاصببله  رفتو و به سببمت پله ها رفتو و  فتو:تو با امید توي حیاط  از

 قدم بزنید میرم به سهیال هو بگو که دیگه نمیاوام به کارش ادامه بده...
سعود  امید شونه ي م سرش رو روي  براي لحظاتي کوتاه به من نگاه کرد و بعد 

  ذاشت.
تو که مسببعود کامال" متوجه ي پله ها باال رفتو و زیر لب این جمالت رو  ف از

حرفو شبببد:خیر سببرمون اومدیو شببمال تا به قول تو یه آب و هوایي عوض 
 کنیو... ند زدي به همه چي...

 به مسعود و امید نگاه نكردم و بر شتو بقیه پله ها رو باال رفتو. دیگه
شد و چرار اتاق رو هو  وقتي سهیال از اتاق مامان خارج  شدم دیدم  وارد خونه 

 اموش کرد...فهمیدم مامان هو ارامش  رفته.خ
 به سهیال کردم و  فتو:بیا بشین میاوام باهات حرف بزنو. نگاهي

گاه ته ي  ن به خواسبب ید  با ما  کامال" حس میكردم ا به روي خودم  نگرانش رو 
شاید  ست من بود... صمیو ترین دو شتو...اون بهترین و  سعود احترام میگذا م

ز اینكه دیر بشبببه و م ت یه مرد ناپاته دل به همچین اینروري بهتر بود...قبت ا
 !!!اشتدختري ببندم باید کاري میكردم...شاید مسعود واقعا" حق د
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یكي از راحتي هاي هال نشستو و سهیال هو با اشاره ي من رو ي راحتي  روي
 نزدیك من نشست.

 هدسببتانو رو در هو  ره کردم و سببرم پایین بود...نمي خواسببتو ب انگشببتهاي
صورتش نگاه کنو..شاید واقعا"مي ترسیدم از اینكه با نگاه به این دختر منرق و 

 استدالل خودم رو به تزلزل بیندازم...
سرامیكهاي کف هال خیره  نفس ضمني که به  شیدم و در  صدا داري ک عمیق و 

 شده بودم  فتو:فردا برمیگردیو تهران...فردا صبح...
 رف من رو تكرار کرد:فردا صبح؟!!!متعجب سهیال رو شنیدم که ح صداي

. آره...وقتي رسببیدیو تهران دیگه الزم نیسببت براي پرسببتاري ماردم به زحمت 
باره آ هي میدم توي روزنامه...به خاطر تمام زحمتهایي هو که این  بیفتي...دو

 روزها متحمت شدي بي نهایت ممنونو...
 . ولي چرا؟!!!

 . به هزار و یك دلیت.
یت رو هو بهو . یعني  تا از اون هزار دل که حتي یكي دو  ندارم  قدر ارزش  اون

 بگین تا منو بفهمو چرا؟
 . مسعود نمیاواد که دیگه به کارت ادامه بدهي...

 . مسعود نمیاواد...شما چي؟!!!...مادرتون چي؟!!!...امید چي؟!!!
ن " مامانداشتو که بگو چرا که پاساهاي من از قبت معلوم بود...مسلما جوابي

 به سهیال نیاز داشت؛امید هو همینرور...و اما خودم!!!
خواسببتو به هیت عنوان به خودم ونیاز دروني خودم فكر کنو...شبباید در  نمي

 اون لحظات بي اهمیت ترین موضوع این وسب براي من خود من بود!!!
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دید سببكوت کردم با صببدایي پر از غصببه  فت:پس الاقت اجازه بدین تا  وقتي
وقتي یه پرسبتار مناسبب براي خانو صبیفي پیدا نكردین بیام وکارهام رو انجام 

 بدهو...بعدش که فرد مناسبي رو پیدا کردین میرم...
. نه...ممنونو...درسته که توي این چند روز واقعا کمك بزر ي از همه نظر برام 

 ي...اما نگران نباشین بدون شما هو میتونو از پس کارهام بر بیام...بود
 بلند شدم و به آشپزخانه رفتو و یك لیوان آب خوردم... سپس
سته... ویا در فكر عمیق فرو  متوجه ش سهیال بي حرکت روي راحتي ن بودم که 

 رفته بود...
 هال شدند.همین لحظه درب هال باز شد و مسعود به همراه امید وارد  در

سعود صال" به او توجهي نكرد و  م سهیال ا سهیال نگاه کرد اما  براي لحظاتي به 
 همچنان به نقره ایي خیره بود!

دسببت مسببعود رو  رفت و  فت:عمو میاي امشببب کنار من روي تاتو  امید
 باوابي؟

دوباره امید رو از روي زمین بلند کرد و در آ*ر*و*ش  رفت و  فت:آره  مسعود
 ن چرا که نیام...بریو...عموجو

امید و مسببعود به سببمت اتاق خواب میرفتن با صببدایي که براي مسببعود  وقتي
 قابت شنیدن باشه  فتو:فردا صبح همگي برمیگردیو تهران.

سببري به عالمت تایید حرف من تكان داد و امید هو با چشببماني  مسببعود
شدند و درب را  سعود و امید وارد اتاق خواب  سپس م غمگین به من نگاه کرد 

 هو بستند.
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یكي ازصببندلیهاي آشببپزخانه نشببسببتو و بي اراده به روزهاي آینده فكر  روي
 کردم...

 نه ي اول...نگراني براياینكه بعد از رفتن سببهیال دوباره برمیگردم سببر خو به
مامان...نگداري از اون...انجام کارهاش...کالفه شببدن مجدد امید...کارهاي 
خونه...کارهاي شببرکت...همه و همه...بار دیگه...خدایا...پس کي میاواي 

 دست من رو هو بگیري؟!
میتونه باور کنه کسببي م ت من با داشببتن اینهمه امكانات؛دنیایي از درد و  کي

 و هو در لحظه لحظه ي زند یش به دوش میكشه؟...مشكالت ر
بدي در طول  چرا مسببعود داره این آرامش رو از زند ي من میگیره؟...من که 

سعود چرا نمیاواد دیگه  ست...م سعود نكردم...این حق من نی ستیمون به م دو
یه دوسبببت خوب  لحظه ایي من رو درك کنه؟...مسببعود همیشبببه براي من 

اقعا" نیاز به دوسببتیش دارم یكباره داره همه چیز رو از من بوده...اما حاال که و
دریغ میكنه...مسببعود تو که اینقدر روي این دختر حسبباس بودي اصببال" چرا 
سه...میدونه من مرد  سعود که من رو میشنا فرستادیش خونه ي من؟...خدایا م
 ک یف و ه*ر*زه ایي نبودم و نیسببتو...پس چرا داره در این شببرایب من رو قرار

 میده و این بازي رو داره سرم درمیاره؟
دسببتو روي میز بود و پیشببونیو رو به دسببتو تكیه داده بودم...به  لهاي  یك

رومیزي خیره بودم و داهو از خودم سوال میكردم که چرا باید با سست عنصري 
 خودم مسعود رو ناراحت کرده باشو؟!!!...

واقعا" بي مقدمه به سببمت  آیا وقاعا" من سببسببت عنصببر شببده بودم؟...آیا اما
سببهیال  رایش پیدا کرده بودم؟...نه...من مردي نبودم که به سبباد ي متوجه ي 
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دختري م ت سببهیال بشببو...من کامال" موقعیت خودم رو میدونو...ولي رفتار 
سببهیال بي تاثیر نبود...سببهیال م ت یك حریر نرم و لریف چنان رفتاري رو در 

ه بود که هر مرد دیگه ایي هو جاي من بود این چند روز از خودش نشببون داد
سهیال باید به مردي  شد!!!...اما چرا؟!!!...چرا  ساس این دختر می متوجه ي اح

 م ت من تمایت داشته باشه؟
نه  قبول ها ممك ها و زن هاي وجودي من براي خیلي از دختر فاکتور که  دارم 

سبت  سرعت ن سهیال چرا باید به این  شه...اما  شته با قه به من عالجذابیت دا
پیدا کرده باشه؟...اصال" آیا واقعا" عالقه پیدا کرده؟...یا من در تصورات خودم 

دوباره ایي رو مرتكب  رشاین رو حس میكنو و شایدم...شایدم...دارم اشتباه بز
 میشو...نمیدونو...نمیدونو...خدایا چرا اینقدر تنهام  ذاشتي ؟...چرا؟...

تاده بود و ملیح و آروم سببهیال رو شببن صبببداي نار من ایسبب حاال ک که  یدم 
ما ا ه خودم باوام  باشببو...ا ما ن گه پیش شبب فت:مسببعود میاواد من دی  

 چي؟...بازم بهو میگین که برم؟...میگین که بهو نیازي ندارین؟
 رو از تكیه دستو جدا کردم و بر شتو و به صورتش نگاه کردم. پیشونیو

 صورتش از اشك خیس بود...!!! تمام
 را؟!!!چ اما

طرف صورتش هنوز به خاطر کشیده ایي که از مسعود خورده بود سرق به  یك
 نظر مي رسید.

ست  از سهیال...دو ستادم و  فتو: شدم و رو به روي اون ای صندلي بلند  روي 
ندارم  ریه کني...نمي فهمو براي چي داري  ریه میكني...ا ه این وسب کسي 
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صه باوره این منو نه تو...من باید به حال خودم و زند یو زار بزنو  هو باواد غ
ا هستو ام منديوتکه بر خالف تصور مردم که فكر میكنن مرد خوشبات و ثر

شو...این منو که باید برم یه  وشه ي  شكت دارم غرق می توي دریایي از غو و م
دنیا و به حال خودم اشك بریزم که بهترین دوستو با وجودي که شرایب زند ي 
من رو میدونه اما دیگه حاضببر نیسببت مرهمي براي دردهام بشببه...این منو که 

ید حال خودم زار بزنو چون نم به  ید  کدامین ش*ن*ا*ه داره  وونبا به  خدا 
سبباله ي من...این از مادر 10اینجوري مجازاتو میكنه...اون از زند ي مزخرف

سر کوچولوي سب که 8بیمارم و نگراني هام براي اون...بودن پ ساله ام در این و
با کوچكترین تلنگر احسبباسببي اینجوري که چند دقیقه پیش دیدي یكباره فرو 

...آره...آره سببهیال حتي ا ر خودتو باواي به دوسببتو میریزه...اینو از بهترین
 کارت ادامه بدهي دیگه این منو که نمیاوام...

صدایي که لبریز از  با شده بود و با  صورت من خیره  شك به  شمهایي پر از ا چ
گه  خدا...خواهش میكنو...من نمي تونو...یعني دی فت:تو رو  ماس بود   الت

 دست خودم...
شتر از میون حرفش رفتو  به سعي نكن به من و زند ي من بی سهیال... و  فتو:

 ساله ام باید...38این نزدیك بشي...من یه مرد
. میدونو...من همه چي رو میدونو...مدتها قبت از اینكه بیام و پرستار مادرتون 
نه  بار... یك  نه  بشببو مسببعود همه چیز از زند ي شببما رو برام  فته بود...

شما رو ببینو  دوبار...بارها و بارها از صحبت کرده بود...من قبت از اینكه  شما 
اما مرمئن باشید کمتر هو  نوهمه چیز رو میدونستو...شاید بیشتر از شما ندو

حال خودم  حال  گه  یدم...دی ما رو د ما از وقتي شبباصبببا" شبب یدونو...ا نم
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نیسبببت...تو رو خدا...خواهش میكنو...اجازه بدین بازم بمونو...به مسببعود 
 ...اصال زند ي من به خودم مربوطه نه به مسعود...توجه نكنید

اون صورت زیبا و  ریان در اون فاصله ي نزدیك به خودم باعث کالفگي  دیدن
 من شده بود...

این دختر چي از جون من میاواد؟...تصببمیمي که من  رفتو در نهایت  خدایا
به نفع خودشببو هسببت...چرا نمي فهمه؟!!!...چرا داره اینقدر راحت و بي پروا 
یداره؟!!!...پس غرور این دختر  به من برم بت  پرده از احسببباس خودش نسبب

 یتلخ جربهکجاست؟!!!...خدایا کمكو کن...نكنه دارم خام میشو...من یكبار ت
و وحشببتناکي رو از سببر  ذروندم...دیگه نمیاوام  رفتار مشببكت بزر تري 

 بشو...نه...سیاوش به خودت بیا...
15 

بدهو براي  دیگه مه  که تمام ذهنو رو در یر کرده بود ادا به افكارم  ناواسببتو 
 همین از کنار سهیال رد شدم و به اتاق خواب رفتو.

خسببتگي جسببمي و فكري یكباره هجوم روي تات دراز کشببیدم  ویي  وقتي
خودشببون رو به ادم خسببته ایي م ت من به بي نهایت رسببوندن چرا که دقایقي 

 بیشتر طول نكشید و من به خواب رفتو.
سعي  صبح ستاده و  سعود به آرامي کنار تات من ای شو باز کردم که م وقتي چ

 داشت من رو بیدار کنه.
ي شببب  ذشببته همچنان تمام روي تات بلند شببدم...خسببتگي و کالفگ از

وجودم رو در خود فرو برده بود...با اینكه سببه چهار سبباعتي خوابیده بودم اما 
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 ویا حتي در طول مدتي هو که خواب بودم فشببار و خسببتگي من نه تنها کو 
 نشده بود که بیشتر هو  شته بود!!!

و دسببتو رو در موهایو فرو بردم و بعد شببنیدم که مسببعود  فت:همه چیز ر دو
جمع کردم...ما صبببحانه خوردیو...فقب مونده تو صبببحانه ات رو باوري و 

 بعد مامان رو بگذاریو توي ماشین تو و راه بیفتیو...
مسعود رو ندادم...میلي به خوردن صبحانه نداشتو...پیراهنو رو که شب  پاسخ

قبت دراورده و روي لبه ي تات انداخته بودم برداشببتو و پوشببیدم و در حالیكه 
 دکمه هاي اون رو مي بستو  فتو:من صبحانه نمیاورم...امید بیدار شده؟

تا موقع تب میكنو  ماشببینو رو مر قب  ندلي ع به...روي صبب نه خوا رفتن  . 
 باوابونمش روي صندلیهاي عقب.

شین خودم  با شینت...عقب ما صلگي  فتو:الزم نكرده ببریش توي ما بي حو
 روي صندلي مي خوابونمش...

. ولي صببندلي جلوي ماشببینت رو به خاطر مامان خوابوندم تا تهران راحت 
 باشه...صندلیهاي عقب دیگه جاي کافي براي خوابیدن امید نداره...

گه نگران هیت چیز . داره هت  فتو نمیاوام دی باش...دیشبببب ب ...تو نگران ن
 زند ي من باشي...امیدم قسمتي از همون زند یو محسوب میشه...

 . سیاوش...!
 . همین که  فتو...

 از اتاق بیرون رفتو و مسعود هو به دنبال من از اتاق خارج شد. سپس
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با کمك همدیگه به ماشببین چقدر اصببرار کرد که کمكو کنه تا مامان رو  هر
منتقت کنیو قبول نكردم...وقتي جدیت من رو دید دیگه اصببراري نكرد اما قدم 

 به قدم با من همراه بود تا ا ر الزم باشه کمكو کنه...
یده بودم...سببراغي هو ازش نمي  از ند یدار شبببده بودم سببهیال رو  وقتي ب

ه ي احسببباسببباتو  رفتو...م ت این بود میاواسببتو با تمام قدرت جلوي هم
 ایستاد ي کنو...

بعد امید رو هو که هنوز خواب بود در آ*ر*و*ش  رفتو و سببپس روي  دقایقي
 صندلي عقب قسمتي که جا داشت قرار شدادم و پتویي هو روي اون انداختو.

زود بود و ابراهیو خان و همسببرش از اینكه ما با اون وضببع دوباره عازم  صبببح
 عجب و تا حدودي نگران در حیاط ایستاده بودند.باز شت به تهران بودیو مت

الزم و تكراري همیشه رو بابت ساختمان ویال به ابراهیو خان کردم  سفارشهاي
 و مقداري هو پول در جیبش  ذاشتو...

شتو سایت امید در خونه جا نمونده  بر  ساختمان تا ببینو چیزي از و سمت  به 
 باشه...

وارد خونه شببدم مسببعود روي یكي از راحتي ها نشببسببته بود و سببیگار  وقتي
 میكشید.

 یكي از اتاقها باز شد و سهیال اومد بیرون... درب
یك نگاه به صورتش کامال میشد تشایش داد که تمام ساعات شب قبت رو  با

تا صبح بیدار بوده و  ریه میكرده...ولي نمیاواستو دیگه به این قضایا توجهي 
ش ستو بپذیرم که باید با تنهایي خودم خو کنو...باید بپذیرم دا شو...میاوا ته با
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سرنوشت منو همینه...انگار همه ي دنیا رو در م جنز با خودم دیده  صافکه 
سلو بود...پس الزم نبود با  شدن در این جنز براي من امري م بودم و مغلوب 

شت به ا ستي هو ندا سي که فرجام در سا ساهت اح شت وارد کردن م سرنو ین 
 منحوسي اون رو بیشتر از پیش براي خودم به اثبات برسونو...

سهیال رو  به صداي  طرف اتاق خواب امید رفتو و وقتي درب اتاق رو باز کردم 
شببنیدم که  فت:همه وسببایلش رو جمع کردم...هیچي جا نمونده...همه رو 

 ه...تتوي ساکش  ذاشتو و مسعود ساك رو توي صندوق عقب ماشینتون  ذاش
 صدایي  رفته تشكر ساده ایي از سهیال کردم. با

سببیگارش رو خاموش کرد و به همراه سببهیال از ویال خارج شببدند و  مسببعود
 پشت سر اونها من هو رفتو بیرون.

خواب بود...به شببدت عصبببي بودم و با سببرعتي باال از همون ابتداي راه  امید
 رانند ي رو شروع کردم.

سعود سر من م شت  شن  هو پ شینش رو خاموش و رو بود و داهو چراغهاي ما
سرعت رانند ي میكنو  ستو منظورش اینه که چرا اینقدر دارم با  میكرد...میدون
اما اصببال" توجه نمیكردم...دلو نمیاواسببت هر وقت که توي آینه نگاه میكنو 

 سهیال رو ببینو که کنار مسعود نشسته...
یگرفتو مسببعود هو همین کار رو هر سبببقتي که از ماشببینهاي سببر راهو م با

سرعتش من رو هو  سعي کرد با کو کردن  میكرد...چند باري از من جلو زد و 
وادار کنه که سببرعتو رو کو کنو اما باز با شببدت سبببقت میگرفتو ولي نمي 

داهو  هتونسببتو مسببعود رو جا بگذارم طوریكع دیگه توي آینه نبینمشببون چرا ک
 دنبالو بود...
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سواري  توي شین  سبقت بودم که از مقابت یك ما  ردنه هاي هراز چو در حال 
 و یك موتوري در مسیرم قرار  رفتن...

شدم با همون سرعت به منتهي علیه سمت چپ جاده بكشو...ماشین  مجبور
به خاکي  عادلش رو از دسبببت داد و اون هو  ما موتوري ت بت رو رد کردم ا مقا

 متورشونو به پهلو روي زمین افتاد.کشید و هر دو سرنشین افتادن و 
مان یاوش  ما مام رضبببا...سبب یا ا فت: با صبببدایي مضببررب داهو میگ فقب 

 جان...سیاوش داري چیكار میكني مادر؟
شین سعود هو نگه  ما سمت جاده م سر من در اون  شت  رو متوقف کردم و پ

 داشت و بالفاصله مسعود و سهیال از ماشین پیاده شدند.
شی سهیال سعود به به طرف ما ن من دوید تا ببینه حال مامان و امید چروره و م

سببمت سببرنشببینهاي موتور که هر دو بلند شببده بودن و در حال تكون دادن 
 لباسهاشون بودن رفت...

شین پیاده  خودم شده بود  فتو که از ما شدم و فقب به امید که بیدار  هو پیاده 
 نشه و بعد به سمت دو پسري که سرنشین موتور بودند رفتو...

بودم که سببالو هسببتن...هر دو جوان و میشببه  فت تا حدي از  خوشببحال
 وضعیت ایجاد شده که متالف من بودم به شدت ترسیده بودن...

رسببیدم یكیشببون با عصبببانیت فریاد کشببید:هي یارو مگه نزدیك اونها  وقتي
 م*س*تي؟...چرا م ت  او رانند ي میكني؟
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که معلوم بود تا من برسببو هو کلي با اونها در یر لفظي شببده بود به  مسببعود
سعود رو  رفتو و  فتو:آروم  صله بازوي م شت ولي باالف سر بر  سمت اون پ

 باش مسعود...
فته بود و در حال بلند کردن موتور از روي زمین دوم که به سببمت موتور ر پسببر

 بود به دوستش  فت:خفه شو سعید...حاال که چیزي نشده...
با عصبببانیت  فت:دهنمون سببرویس شببد...عزراهیت رو دیدم میگي  دوسببتش

ست چي خورده یا چي زده  ضي معلوم نی شده؟...مرتیكه ي مادر..عو چیزي ن
 که عینهو...

سعود سر رو م شي یا  یقه ي اون پ صداي بلند  فت:جوجه خفه می  رفت وبا 
خفه ات کنو؟...زر زر نكن...حاال که سببالمي...برو خدا رو شببكر کن و رنه 
همچین مي زنمت همین جا که از صد تا تصادف هو بدتر صدمه ببیني و بعد 

 مالقات با عزراهیلو دستش رو بگیري بري اون دنیا...
اون پسر که اسمش سعید بود با هو در یر به خودم بیام متوجه شدم مسعود و  تا

 شدن!
بر شتو به سمت مسعود و از اون پسر جداش کردم و فریاد زدم:مسعود  دوباره

 بس کن ببینو چه غلري باید بكنو...
شت از  و سعي دا ستش که  س شنیدم که با فریاد به دو سر دوم رو  صداي پ بعد 

سمت مسعود بره  ف ست اون خودش رو خالص کنه و به  سعید خفه شو د ت:
دیگه...مگه کوري نمیبیني زن و بچه همراهشببونه...اینقدر فحش ناموس نده 

 ک افت...
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کو سعید و مسعود هو آروم شدن و چون هر دوي اون پسر ها سالو بودن و  کو
موتورشونو ایرادي پیدا نكرده بود تنها کاري که بعد از عذرخواهي و قبت اومدن 

ستو انج سي به محت تون ام بدهو این بود که چندتا تراول از جیبو بیرون هر پلی
شبببدن پلیس  ارآوردم و  ذاشببتو توي دسبببت صببباحب موتور و قبت خبر د

 خداحافظي کردم و رفتو به سمت ماشینو...
دو تا پسببر هو که کامال" مشبباش بود از  رفتن اون مبلغ تا حدي شببوکه  اون

 شده بودن سریع خداحافظي و تشكر کردن و رفتن.
شحال بودم و م درب ستو...از درون خو ش صندلي ن شین رو باز کردم و لبه ي  ا

 خدا رو شكر میكردم که اتفاقي براي اون دو تا جوون نیفتاده بود...
دستش در دست سهیال بود وکنار ماشین ایستاده بود...مامان حرفي نمیزد  امید

 مشاش بود سهیال آرومش کرده...
به طرف من اومد و  فت:این چه وضع رانند یه سیاوش؟...میدوني از  مسعود

ستي فكر امید و مامان  سرعتي داري میروني؟...فكر خودت نی اول جاده با چه 
 رو بكن...

پایین بود و به زمین خاکي زیر پاهام نگاه میكردم...اصببال" حوصببله ي  سببرم
این خودشه که عامت  حرفهاي مسعود رو نداشتو چرا که مسعود باید مي فهمید

اصلي بهو ریاتگي اعصاب من شده...اما انگار نمي خواست این موضوع رو 
 درك کنه!!!

امید نگاه کردم و  فتو:سوار شو بابا...چیزي نشده نترس...سوار شو میاوام  به
 حرکت کنو...
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در ماشببین قرار  رفتو و خواسببتو درب ماشببین رو ببندم که مسببعود  کامت
یاوش چند دقیقه صبر کن یه ذره اعصابت آروم بشه بعد راه نگذاشت و  فت:س

 بیفت...
ماشین رو به شدت بستو و  فتو:چرت و پرت نگو مسعود...امید سوار شو  در

 بابا...
ستاد و از مامان هو  سهیال شین فر درب عقب رو باز کرد و امید رو به داخت ما

نگراني به من نگاه سببوال کرد که مشببكلي نداره و مامان هو در ضببمني که با 
 میكرد  فت:نه مادر من مشكلي ندارم...

سهیال رو شنیدم که به من  فت:تو رو خدا آروم رانند ي کنید خواهش  صداي
 میكنو.

سپس از ماشین بیرون رفت و درب عقب رو بست و به سمت ماشین مسعود  و
 بر شت.

شه و دوباره راه افتادم... منتظر شینش ب سوار ما سعود  شدم م سن یر اما بقیه ي م
 سعي کردم سرعتو رو در کنترل داشته باشو.

رسببیدیو جلوي درب منزل ماشببین مسببعود هو چند لحظه بعد رسببید و  وقتي
 پشت ماشین من نگه داشت.

صله سعود رفتو و در حالیكه  بالفا شین م سمت ما شدم و به  شین پیاده  از ما
ش شه خو  شین رو باز کنه و حتي پیاده ب شتو درب ما شه ي نگذا شی دم و از 

کنارش با عصبببانیت  فتو:به کمكت نیازي ندارم..برو سببهیال رو برسببون 
 خونشون...

 لحظاتي کوتاه به صورت من نگاه کرد... مسعود
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شدم سهیال میاواد از ماشین پیاده بشه که با قاطعیت  فتو:مگه نگفتو  متوجه
 نمیاواي بیاي دیگه...بشین توي ماشین...مسعود راه بیفت...

در حالیكه با عصبانیت به من نگاه میكرد بدون اینكه حرفي بزنه ماشین  مسعود
 رو به حرکت درآورد و رفت.

شده  اون روز بعدآوردن مامان به داخت خونه متوجه بودم که امید هنوز هیچي ن
شت با دیدن کارتونهاي مورد عالقه ي  سعي دا شده و  صبي  دوباره کالفه و ع
خودش در حالیكه صبببداي تلویزیون رو فوق العاده بلند کرده بود خودش رو 

 سر رم کنه...
صداي تلویزیون رو کمي کو میكردم بال هر صدا رو بار که  صله دوباره امید  فا

 زیاد میكرد!!!
صبیو کرده بود  کو سابي ع ساهت پیش اومده که ح صداي تلویزیون و م کو از 

کالفه شبببدم براي همین بعد از ظهر کارهاي الزم و مربوط به مامان رو انجام 
دادم و صببورت امید رو ب*و*سببیدم و  فتو که براي یكي دو سبباعت باید برم 

 سید ي کنو...بیرون و به کاري ر
از خونه اومدم بیرون سبباعتي بي هدف به رانند ي مشببغول بودم...بعد  وقتي

رفتو پمپ بنزین تا ماشببین رو بنزین بزنو...لحظات آخر که میاواسببتو پول 
خورد از توي داشبورد بردارم کاغذي رو که ادرس منزل سهیال روي اون نوشته 

 شده بود رو دیدم...
به از پمپ بنزین خار وقتي بان توقف کردم و  ج شبببدم براي دقایقي کنار خیا

 آدرسي که روي کاغذ نوشته شده بود نگاه کردم...
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موضوعات مبهو مربوط به سهیال و مسعود در همون دقایق به ذهنو هجوم  تمام
 آوردن...

 زودتر به فكرم نرسیده بود؟!!! چرا
 از خود سهیال واقعیت رو سوال نكرده بودم؟!!! چرا
میشه فكر کرده بودم در این مورد نباید چیزي بپرسو و هر چي الزم باشه ه چرا

 خود مسعود سر فرصت به من میگه؟!!!
فرقي میكنه...ا ه موضببوعي هو در این میون باشببه سببهیال هو میتونه برام  چه

 بگه...
قرار بوده من از موضببوع مرلع باشببو پس فرقي نداره که این موضببوع رو  ا ه

 ه یا سهیال...مسعود به من بگ
 همین افكار ماشین رو به آدرسي که روي کاغذ نوشته شده بود هدایت کردم. با

 به محت مربوطه رسیدم ماشین رو در  وشه ایي پارك کردم و پیاده شدم... وقتي
جایي که دو شبببب پیش توي خیابون سببهیال و مادرش رو به مقصببد  همون

 فرود اه سوار کرده بودم...
آدرس موجود جلوي درب خونه ایي با پالك یاد شببده ایسببتادم و زنز رو  طبق

فشببار دادم...چیزي طول نكشببید که پیرمرد خوش برخورد و مهرباني درب رو 
 باز کرد...!!!

تعجب نگاهي به پیرمرد و سببپس آدرس توي کاغذ انداختو و فتو:سببالم  با
 پدرجان...بباشید..اینجا منزل خانو  ماني هستش؟
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ست و  پیر سرم...اینجا منزل خدایاري ا مرد لباندي به چهره آورد و  فت:نه پ
ستو و االن دقیقا" ساکن اینجا واین محله 60منو خدایاري ه شه که  سالي می

 هستو...
از درب منزل فاصببله  رفتو و به پالك اون خونه وخونه هاي دیگه نگاه  کمي

 کردم...ولي من آدرس رو درست اومده بودم!!!
به آقاي خدایاري نگاه کردم و  فتو:عذرمیاوام پدرجان...شببما  فتین  دوباره

شاید بدونید خانو  ماني م*س*تاجر 60که ساله در این محلید...خوب پس 
ند ي  مادرشببون ز با  چه اس؟...ایشببون  هاي این کو نه  یك از خو کدوم 

 میكنن...دو تا خانو تنها هستن...چند روز پیشو مادرشون رفت مكه...
شده بود نگاهي متفكر به خدای آقاي اري که حاال از درب حیاط منزلش خارج 

چه رو  هت این کو مام ا له پسببرم من ت فت:ول چه کرد و   تا سببر کو سببر 
میشببناسببو...همه از قدیمي هاي محلن...ولي خوب من از همه قدیمي تر 
هستو...اصال" هیچكدوم از این خونه هایي که میبیني اجاره ایي نیستن...توي 

اصببال"شبباصببي به نام  ماني نداریو...ایو مشبباصبباتي که میدي کوچه  این
اصببال" توي این کوچه نیسببت پسببرم...مرمئنو...حاال ا ه میاواي از تك تك 

 همسایه ها همین االن پرس و جو میشو برات...
 و متحیر مونده بودم...باورم نمیشد...چرا سهیال آدرس اشتباه داده؟!!! مات

16 
 راي این کار سهیال پیدا کنو!!!دلیلي ب نمیتونستو

 چي فكر میكردم به جایي نمي رسیدم!!! هر
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آقاي خدایاري رو دوباره شنیدم که  فت:براي من مشكلي نیست...ا ر  صداي
 شما باواین همین االن از تمام همسایه ها مي پرسو...

ست...احتماال" من  به شكلي نی میون حرفش رفتو و  فتو:نه...نه...ممنونو...م
 آدرس رو اشتباه نوشتو.

به سببمت ماشببینو  و بعد از او خداحافظي کردم و از کوچه خارج شبببدم و
حالتي  با  گاه کردم و  بان ن یا هاي دو سببوي خ به انت ظاتي کوتاه  رفتو.براي لح

 ناباورانه سوار ماشین شدم.
مسیر که به سمت منزل حرکت میكردم چند باري خواستو با مسعود تماس  در

 بگیرم اما در نهایت پشیمون شدم.
که از دست مسعود داشتو حس میكردم شدت  رفته چرا که تمام این  دلاوري

سعود داره این بازیها رو در  سعود میدیدم...واقعا" چرا م شو م ساهت رو از چ م
 میاره؟!!!

 راه غذایي هو براي شام از بیرون تهیه کردم و به منزل بر شتو. توي
 وارد خونه شدم همه جا ساکت بود!!! وقتي

سمت اتاق  حدس شه براي همین به  شغول بازي با زدم امید باید توي اتاقش م
یك  مان  ما ات  نار ت ید روي زمین ک جب دیدم ام مال تع مان رفتو و در ک ما

 .کمي هو رنز پریده بود!!!بالشت  ذاشته و دراز کشیده..
مان جان خوب شبببد زود  ما یاوش  فت:سبب له   فاصبب ید بال وقتي من رو د

 بر شتي...فكر میكنو امید کمي حال نداره...م ت اینكه تب کرده...
کنار امید نشستو و دستو رو روي پیشوني امید  ذاشتو...مامان درست  سریع

 حدس زده بود...امید تب داشت!!!
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کردم و فتو:آره تب داره باید ببرمش دکتر...شببما کاري با من به مامان  نگاهي
 نداري؟

 نگاه معصوم و خجالت زده ي مامان متوجه شدم که به کمك احتیاج داره. از
ید رو  با له ام فاصبب عد بال جام دادم و ب مان رو ان ما به  کارهاي مربوط  له  عج

حال  ب*ر*ل کردم و  ذاشتمش توي ماشین...بدنش به شدت دار شده و بي
 بود!!!
نگاهش میكردم تمام وجودم میاواست فریاد بكشه...خدایا این بچه چرا  وقتي

 اینقدر باید عذاب بكشه؟
باید مادري باالي سببرش بود و عاشببقانه نگرانش میشببد و از اون مراقبت  االن

 میكرد...اما حاال...
 مسیر داهو سعي داشتو  اهي دستش رو هو بگیرم و نوازشش کنو... تمام
به کیلینیك مورد نظر نرسببیده بودیو که متوجه شببدم به آرومي داره اشببك  هنوز

 میریزه!!!
باش  فتو تب داري...مرمئن  یه کوچولو  با؟!!!...نترس فقب  با یه  ید!!!...چ :ام

 نمیگذارم دکتر برات آمپول بنویسه...
شه از آمپول فراري بود و فكر میكردم  ریه اش قاعدتا" یا باید از ترس  امید همی

شده بود...اما در  شه یا از درد احتمالي که در اثر بیماري بهش عارض  آمپول با
لود  با بغضبببي دردآ به این موضبببوع فكر میكردم  که من  ظه  همین لح

 ...د فت:بابا...بگو سهیال جون بر رده...میاوام سهیال جون بیا
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سرش ذست کشیدم و  فتو:قربونت بشو...حاال بریو دکتر بعدش با هو  روي
 صحبت میكنیو.

 به کیلینیك رسیدم خوشباتانه خلوت بود و زیاد معرت نشدم. وقتي
شتري  زمانیكه دکتر؛امید رو معاینه کرد متوجه بودم که کارش رو داره با دقت بی

یشببتر طول کشببید و بعد در انجام میده و کمي از حالت معمولي معاینه اش ب
ساه ایي رو براي امید مي نوشت  فت:ولله من هیت مورد خاص  ضمني که ن
یا حتي سببرماخورد ي هو در این بچه  یا  وش  ظاهري مبني بر عفونت  لو 
نمي بینو اما تبش باالست...براي همین غیر داروي تب بر و مسكن و یك سرم 

گه ایي رو ت پایین اوردن تبش داروي دی هت  مایش ج یه آز ما  جویز نمیكنو...ا
یارینش همین  تا ب ناشبب که فردا صبببح زود  خون و ادرار براش مي نویسببو 

 جا...اینجا آزمایشگاهش روزهاي تعریت هو فعاله...
سرم  امید سیده بود رو کرد به من و  فت:بابا من  سرم تر شنیدن  در حالیكه از 

ده...تو رو خدا بهش نمیزنو...بریو خونه...من فقب میاوام سببهیال جون بر ر
بگو بیاد...اون بیاد قول میدم خوب بشببو...دیگه شببیروني هو نمیكنو...حرف 

 همه رو هو  وش میكنو...بابا تو رو خدا...
باید  دکتر به من کرد و  فت:سببرم رو حتما  به امید و سببپس رو  نگاه دقیقي 

بزنه...تبش باالسببت و ا ه سببرم رو نزنه ممكنه نصببفه شببب دچار مشببكت 
...شما برو داروهاش رو بگیر منو یه ذره با این آقا امید حرف بزنو ببینو ا ه بشه

ه میشببه ک راضببيسببهیال خانو رو براش بگو بیارن بازم میگه سببرم نمیاوام یا 
 سرمش رو بزنه؟...
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زدم و از روي صببندلي بلند شببدم براي  رفتن داروها به داروخانه ي  لباندي
ظاهري که از شبببدت تب در وجودش کیلینك برك که امید با وجود ضببعف 

کامال" مشباش شبده بود با اضبرراب از روي صبندلي بلند شبد و  فت:من 
 اینجا تنهایي نمیمونو...منو میام بابا...

همین لحظه منشي کیلینیك وارد اتاق شد و یكسري کاغذ دفترچه ي بیمه را  در
 روي میز دکتر  ذاشت.

خیلي دقیق و متفكر به امید نگاه  از روي صببندلي بلند شببد و در حالیكه دکتر
میكرد به طرف من اومد و نساه ایي که در اون آزمایش خون و ادرار براي امید 

 نوشته بود رو  رفت و پاره کرد...!
رو به من  فت:توي ذخیره ي کیلینیك سببرمي رو که نوشببتو موجود  سببپس

 هست...با هو بریو به اتاق تزریقات...
قریبا" بي حال شببده بود در آ*ر*و*ش  رفتو و به رو که از شببدت تب ت امید

 همراه دکتر از اتاق خارج شدم.
که دکتر به منشي  فت جهت تزریق سرم به امید وسایت الزم رو به اتاق  شنیدم

با  یك نبود و دکتر  گه ایي در کیلین نه مریض دی تا یاره...خوشبببا قات ب تزری
 آسود ي خیال من و اکید رو همراهي میكرد.

براي تزریق سببرم کمي بي تابي میكرد اما دکتر با ترفندهاي بسببیار جالبي  امید
امید رو راضببي کرد که زیر سببرم طاقت بیاره و بعد هو داروهاي الزم رو داخت 

 سرمش تزریق کرد.
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ضمام  داروها شون رو به ان ساعت بعد اثر آرام باش و خواب آلود ي خود نیو 
 امید به خواب رفت.پایین آوردن تب روي امید نشون دادن و 

شت در این دقایق  دکتر سیار دقیق و در عین حال مهربان دا که چهره ایي پیر و ب
بارها به اتاق تزریق آمد و رفت داشببت و وقتي مرمئن شببد که امید به خواب 
رفته رو کرد به من و  فت:آقاي صببیفي بي هیت مقدمه چیني باید خدمتتون 

سرتون هی شكت عفوني داخلي عرض کنو که من فكر میكنو پ  که سبب هوت م
مشببكت تب پسببر شببما مربوط به %90تبش شببده باشببه نداره...به احتمال

 اعصابش میشه...میتون یه سوالي بپرسو؟
 . بله بفرمایید...

 . این بچه مشكت عاطفي داره...درسته؟...یك کمبود...یك فقدان...درسته؟
ند ید کردم و  لبا تای با سببر حرف دکتر رو  بام نشببسبببت و  تلاي روي ل

ستگي عاطفي به  شدیو...اما امید واب سته...من و مادرش از هو جدا   فتو:در
مادرش نداره...مرمئن باشید ا ه االنو مادرش بفهمه این بچه مریضه خودشو 

 وابستگي به این بچه نداره که بیاد پیش امید...
 اسو میبره...این کیه؟. و این سهیال خانو که 

  فتو:نه...مربوط به اون نیست... بالفاصله
کمي مكث کرد و سپس  فت:ببینید آقاي صیفي قصد دخالت در زند ي  دکتر

شاصي شما رو ندارم...اما با توجه به تجربه ایي که در زمینه ي رشته ي خودم 
خانو دارم به جرات قسببو میاورم تب االن پسببرتون مربوط به نبودن همون 
 اعتمیشببه...من که نمیدونو شببرایب زند ي شببما چیه اما در همین نیو سبب

فهمیدم این بچه کمبود بزر ي در زند ي داره و این کمبود رو در وجود شاصي 
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به نام سبهیال میاواسبته براي خودش حت و تامین بكنه...حاال به هر دلیلي که 
ست...فقب به عنوان ی شك کودکان که خودتون میدونید این خانو االن نی ك پز

شدار میدم که به  صش دارم بهتون ه سي کودکان هو تا شنا در زمینه ي روان
كان داره این خانو رو پیش پسببرتون  ید...ا ر براتون ام چه توجه کن یاز این ب ن
بر ردونید...بیشببتر از اینهو حرفي براي  فتن ندارم...امیدوارم دخالت من رو 

 بباشید...موفق باشید.
شد و من رو با دنیایي از افكار درهو و از  فتن  بعد این جمالت از اتاق خارج 

 شلور تنها  ذاشت.
به امید کردم که درست م ت یك فرشته ي کوچك روي تات به خواب  نگاهي

ضعیفش که  ست کوچك و  ستو و به د ش صندلي کنار تاتش ن رفته بود...روي 
 حاال سوزني در رش داشت نگاه کردم...

ان افتادم که حاال توي خونه تنهاس و ا ر کمكي الزم داشببته به یاد مام یكباره
 باشه کسي کنارش نیست!

 روي صندلي بلند شدم و از اتاق بیرون رفتو و شماره یمنزل رو  رفتو. از
شه ست  همی صورت لزوم مي تون شت که در  نزدیك تات مامان تلفني قرار دا

اشت و من در خونه  اهي پاساگوي تلفن باشه و یا ا ر خودش کار ضروري د
 نبودم بتونه سریع با من تماس بگیره...

سید...در جوابش  با صله حال امید رو پر شت و بالفا شي رو بردا سوم  و زنز 
سرم میارمش  شدن  شه و به محض تموم   فتو که چیز مهمي نبوده و نگران نبا
سریع خودم رو به خونه برسونو اما  خونه...بعد پرسیدم ا ر به کمكي نیاز داره 
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چون هنوز دیر  شببهبابهو اطمینان داد که مشببكلي نداره و ا ر هو نیازي داشببته 
وقت نیسبببت میتونه زنز بزنه منزل همسبببایه و از اون خواهش کنه که براي 

 کمكش به اونجا بیاد...
حین صحبت با مامان متوجه شدم کسي پشت خرو هست با تصور اینكه  در

ممكنه شاش خاصي باشه و در مورد کار و شرکت باشه با مامان خداحافظي 
 ب بود جواب دادم...کردم و سریع به شاصي که پشت خ

 اوج ناباوري صداي سهیال رو شنیدم که  فت:سالم...امید حالش چروره؟ در
ست  کمي صال" دلو نمیاوا شاید در اون لحظات چیزي رو که ا مكث کردم...

 شنیدن دوباره ي صداي سهیال بود...
درور بي دلیلي که سبباعتي پیش برام فاش شببده بود باعث میشببد احسبباس  از

 به صاحب اون صدا داشته باشو...بدي نسبت 
 اون دقایق فقب دلو میاواست تنها باشو...خودم تنها در کنار پسرم. در

سر ضور فرد دیگه  پ ضربه خورده بود وحاال با ح سي  سا کوچكي که از نظر اح
 ایي چون سهیال شاید در خرر تكرار این ضربه بود...

به  صبببداي که  یدم  ن خب شببب گه از پشبببت  بار دی یال رو  ه نرمي سببب
  فت:سیاوش؟...جوابو رو نمیاواي بدهي؟

و عصبببي نفس عمیقي کشببیدم و براي اینكه تماس رو زودتر قرع کنو  کالفه
حالش  که نگران  نداره  نداره...هیت لزومي هو  به...مشببكلي  ید خو  فتو:ام

 باشي...
به یك  ما االن نزد یك...من 45. ا ید رفتین توي این کیلین که تو و ام قه اس  دقی

به خدا االن جل باجه تلفن عمومي حرف میزنو... وي درب کیلینكو...دارم از 
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سببیاوش من دختر بدي نیسببتو...چرا نمیاواي باورم کني؟...من االن نگران 
کن با  باورامیدم...همین طور خود تو...حتي نگران خانو صببیفي...سببیاوش 

 تمام وجو.......
که من به یدونسببتي  جا م مدیو  میون حرفش رفتو و  فتو:تو از ک ید او و ام

 کیلینیك؟
ضیح بدهو...همه  . ا ه اجازه بدهي بیام داخت کیلینیك و همه چیز رو برات تو

 چیز...
 . مسعود هو پیش توست؟

. نه...مسببعود وقتي من رو جلوي درب خونمون پیاده کرد خودش رفت خونه 
ستهاي امید داغه داهو نگرانش  ي خودش...من چون توي راه حس کرده بودم د

 ودم...ب
حالتي از تمسببار حرفش رو قرع کردم و  فتو:حتما مسببعود جلوي همون  با

ادام  هد و اسببت که آدرسببش رو توي بر ه ي تع یاده ات کرد  خونه ایي هو پ
 پرستاریت براي من نوشتي...آره؟

مكث کرد سببپس با صببدایي غمگین جواب داد:سببیاوش اینقدر عصبببي  کمي
نباش...اجازه بده بیام توي کیلینیك پیش تو و امید...همه چیز رو برات توضیح 
میدم...فقب خواهش میكنو اینجوري منو پس نزن...سببیاوش به خدا دسببت 

 خودم نیست اما تمام فكرم و زند یو شده تو...سیاوش باورم کن...
 ه  ریه افتاد...بعد ب و
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یاوش خواهش  باورم مه داد:سبب یه ادا با همون  ر ظاتي  عد از لح نمیشبببد...ب
یح  توضببب برات  خودم  یز رو  چ مه  ه خت و  یام دا ب بده  جازه  نو...ا ك ی م

 بدهو...سیاوش شاید از نظر تو من بچه باشو...اما...اما من عاشقت شدم..
  رفته...وجودم دار شد...حس میكردم سهیال من رو به مساره  تمام

17 
و عصبببي شببده بودم...نمیدونسببتو این حرفها و رفتار چه معني واقعي  کالفه

شترین فرماني که مغزم به من  شتو و بی ساس خوبي ندا شه...اح شته با میتونه دا
میداد این بود که نباید فراموش کنو که این دختر و مسعود تا اینجا که من مرلع 

س چه لزومي ...پنشببدم من رو احمق فرض کرده و فقب درور تحویت من داد
گه ایي  مان دی ما احسببباس قلبي درونو فر قت تلف کنو؟...ا داشبببت و
میداد...شنیدن صداي بغض آلود و التماسهایي که سهیال میكرد تا اجازه بدهو 
سست  صمیو  یري  شد در ت به داخت کیلینیك بیاد و نا فته ها رو بگه باعث می

 بشو...
شده بودم...فرمان عق میون سیر  ت که نهیب میزد و از همه سه نیروي عجیب ا

سو که خالف منرق عقلیو حكو  سا چیز من رو دور میكرد...فرمان قلب و اح
میداد...و حس کنجكاویو که دنبال پاسخ به سواالت بي جواب مونده ي ذهنو 

 بود.
باز جلوي  توي به محوطه ي  سبببالن کیلینیك پنجره هاي بزر ي که مشببرف 

ه هنوز  وشي تلفن رو کنار  وشو ساختمام میشد وجود داشت...در ضمني ک
نگه داشببته بودم به سببمت پنجره رفتو و دیدم سببهیال جلوي کیوسببك تلفن 
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عمومي کیلینیك ایستاده و  وشي تلفن هو به دستشه...مشاش بود داره  ریه 
کنده از التماسش رو به ساختمان دوخته بود. كنهمی  و نگاه آ

ا صببدایي لبریز از غو حضببور من در پشببت پنجره شببد و دوباره ب متوجهي
  فت:سیاوش؟...خواهش میكنو...اجازه بده بیام داخت...

صدایي  رفته و با وجود ماالفت دروني که در خودم حس میكردم  فتو:بیا  با
 داخت...

  وشي رو قرع کرد و به سمت ساختمان راه افتاد. سهیال
وارد سالن شد من جلوي درب اتاق تزریقات ایستاده بودم...خیلي سریع  وقتي

 من رو دید و به طرفو اومد.
کردم...چهره اش در اوج زیبایي و مالحتي که داشت کامال" مشاش  نگاهش

 بود که از اتفاقات شب  ذشته تا این ساعت چقد رخسته و غمزده شده!!!
صورت وقتي سي  سید هنوز خی ضود به نزدیك من ر شد به و شك می ش رو از ا

 مشاهده کرد.
 آرامي پرسید:حالش چروره؟ به

شت...فكر میكنو تا نیو  ضي جدي نداره...فقب کمي تب دا ست...مری . بد نی
یا نهایتا" دقیقه دیگه سببرمش تموم میشبببه...میاواي برو داخت 45سببباعت 

 انتهاي اتاق خوابیده.7ببینش...روي تات
 داد و رفت داخت اتاق. رو به عالمت تایید تكان سرش

سهیال هو کنار من  روي ستو و دقایقي بعد  ش سالن ن یكي از نیمكتهاي کنار 
 روي نیمكت نشسته بود.
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بهش کردم که خیلي سببریع معني نگاهو رو فهمید و  فت:به خدا من  نگاهي
هیت قصبببد بدي نداشببتو از اینكه آدرسببو رو به غلب توي بر ه ها نوشببته 

 مسعود از من خواسته بود... بودم...ولي اینها رو
. چرا؟...که چي بشه؟...شما دو تا...نه اصال" تو هیچي...میاوام ببینو مسعود 

 هدفش از این مساره بازیها چي بوده؟
 . من همه چیز رو میگو...

 . منتظرم بشنوم...
سال پیش شروع شد...من تازه سال دوم دانشگاه رو شروع کرده 3. همه چیز از

عود رو خیلي تصببادفي توي یه پیتزا فروشببي دیدم.با دوسببتام براي بودم...مسبب
سعودم به همراه یه دختر جوون  شكده رفته بودیو پیتزا باوریو.م ناهار از راه دان

ست اومده بود اونجا...پ سابي نی شیه خیلي معرو یتزاکه معلوم بود آدم ح ف فرو
ن پیتزاش رو و شببلوغي بود و جمعیت همیشببه توي اون موج میزد...ارزون تری

سریعش  صال غرفه ي فروش پیتزاهاي  سفارش میداد و ا شجو  شر دان شه ق همی
یان بود با غرفه ي اصببلي مغازه مجزا کرده بودن...من و  که ماتش دانشببجو

فارش پیتزاي دانشببجو تام هو طبق معمول سبب ظار  یيدوسبب به انت دادیو و 
ست  سعود با اون دختره انتااب کرده بودن در ستیو.میزي که م ش ما  کنار میزن

سر خوش  سعود پ ستام م سعود داهو به من نگاه میكرد...به نظر من و دو بود.م
تیپ و خوشببگت و جذابي بود به انضببمام اینكه مشبباش بود وضببع مالیشببو 
عالیه.موقعي که ناهار رو خوردیو و خواسببتیو از اونجا بریو بیرون مسببعود 

شوخي  جلوي من رو  رفت و کارت ویزیتش رو بهو داد...همه چیز با خنده و 
ضوع خندیدیو و  سر این مو ستام خداحافظي کنو کلي  شت و تا وقتي با دو  ذ
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شیرنت و  ستام چون اون اهت  سر هو کارت ویزیت رو دادم به یكي از دو آخر 
صال...نه ج صله ي  راتشاین کارها بود ولي من ا شتو و نه وقتش و نه حو رو دا

با مسببعود تماس میگرفت بهو این کارها رو...یكي دو هفته بعد دوسببتو که 
 فت که مسببعود واقعا از من خوشببش اومده و قصببد داره بیشببتر با من آشببنا 
شت و هر روز پیغام مي  سعود تمومي ندا صرارهاي م شه...قبول نكردم...اما ا ب

تونسته بود آدرس خونه ي ما رو از دوستو بگیره.بارها و  هفرستاد تا اینكه باالخر
رب خونمون بود و اصببرار داشبببت تا من رو به بارها هر روز صبببح جلوي د

دانشببكده برسببونه...اما قبول نمیكردم...فهمیده بودم بهو عالقه مند شببده اما 
خودم هیت احساس خاصي نسبت به اون نداشتو و میشه  فت اصرارهاش کو 
کو کالفه امو کرده بود...تا اینكه یه روز صبببح وقتي میاواسببتو برم دانشببكده 

کاري داشببت همزمان با من از خونه خارج شببد و این اولین مامانمو چون یه 
باري بود که مسعود؛مامان من رو دید یا الاقت من فكر میكردم که این اولیه باره 

...مسعود و سنچون بعدها فهمیدم مسعود و مامانو به خوبي همدیگرو میشنا
 دمامانو وقتي همدیگرو دیدن براي یكي دو دقیقه فقب بهو خیره شبببدن و بع

كار  جا چی فت:تو این به مسببعود   یت  بان جب و عصبب با تع مانو  ما یدم  شببن
میكني؟!!!...مسعود هو که حاال از ماشینش پیاده شده بود با بهت و ناباوري به 
خداي من...سببهیال...تو خواهر  فت:واي  گاه کرد و   به من ن عد  مانو و ب ما

دم مسعود مرتضي هستي؟!!!...داشتو از تعجب شاق در مي اوردم و نمي فهمی
از کجا برادر فوت شده ي من رو میشناسه!!!...اصال" مامانو چرور مسعود رو 

 میشناسه؟!!!...
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گاه درس  به هدانشبب با مرتضببي توي ی ما  میون حرف سببهیال رفتو و  فتو:
ضي هیت وقت با  سعود و مرت شته هو بودیو...م سه توي یه ر میاوندیو...هر 

 ا هو در یر بودن...هو سازش نداشتن و م ت سز و  ربه داهو ب
نگاه دقیقي به صورت من کرد و  فت:درسته و شما هیت وقت ناواستي  سهیال

 بدوني دلیت اون دعواها چیه؟
. مسعود نمیگفت منو آدمي نیستو روي موضوعي که بدونو شاصي روي اون 
حسبباس هسببت یا دوسببت نداره توضببیحي در موردش بده اصببرار کنو...این 

عادت من در مورد تو و  عادت هنوز در من وجود داره...و مسببعود از همین 
 خودش سو استفاده کرده...

باورش  ید براتون  که االن بهتون میاوام بگو شبببا یدونو چیزي  ته م نه...الب  .
ضي و اتفاقات  سعود با مرت صلي بح ها و دعواهاي م شه اما دلیت ا سات با

تا حد زیادي اخیري که افتاده همه مربوط به زند ي خصوصي مسعود میشه و 
ضي  شاید زند ي من...البته من خودم خیلي کوچیك بودم که مرت صادفهو   ت

کرد و مرد و میشببه  فت چیزي از مرتضببي توي ذهنو نیسببت اما اینها رو که 
میاوام بگو همه واقعیتهایي هسببت که از زبون مامانو و مسببعود طي این سببه 

 سال شنیدم...
 . خوب؟...

دس بزنو و واقعا" منتظر بودم تا سهیال حرفهاش تونستو هیت چیزي رو ح نمي
 رو تموم کنه.

شش اومده بود  سهیال شش اومده بود واقعا هو خو سعود از من خو ادامه داد:م
شده بود اما واقعیت این  شقو  شه به قول خودش این رو  فت که عا به نوعي می
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و پیدا بود که من خواهر ناتني مسبعود بودم و حاال مسبعود بعد از سبالها من ر
 کرده بود...

مام تو خواهر  ت مد و  فتو:چي؟!!!... یاد در او فر به  جب  تع وجودم از 
سو...این  شنا سعود رو می سهیال من تمام خانوادهي م سعودي؟!!!...بس کن  م

 امكان نداره...
 . چرا امكان داره...ا ه تحمت کني برات توضیح میدم...

بس کن این مزخرفات شببده بودم و با کالفگي خاصببي  فتو:سببهیال  عصبببي
رو...بعد اینهمه دزد و پلیس بازي و مسبباره بازي که با مسببعود در اوردین و 

 مساره دست شما دو تا شدم این چرت و پرتها چیه داري تحویلو میدي؟!!!
ست و  فت: فتو که ا ه  سهیال ش صداش ن دوباره بغض زیبایي به چهره و در 

یت  خدا چرت و پرت نیسبببت واقع به  مه چیز رو میگو... مت کني ه تح
داره...مامان من همسببر موقت پدر مسببعود بوده اونو وقتي که مرتضببي تازه 

سببالگي شببده بوده این صببیغه ي محرمیت خونده شببده بوده...اوایت 13وارد
ي خانواده ي مسببعود موضببوع رو نمي دونسببتن اما به مرور هیچیك از اعضببا

زمان و بعد چند سببال از رفتار پدر مسببعود توي منزلشببون و غیبتهاش متوجه 
میشن که زن دیگه یي رو که مادر من بوده اختیار کرده...مادر مسعود زن بسیار 

ستا سال آخر دبیر ضي  سعود و مرت شي بوده و باالخره وقتي م که  ندانا و باهو
ضي از همون  سعود و مرت ست مادر من رو پیدا کنه...در یریهاي م میرفتن تون
سالها و حتي بعد از  شد ولي در تمام اون  شروع  شناختن  روزي که همدیگرو 
یه ننز خانواد ي براي خودش  به دانشببگاه مسببعود این موضببوع رو  ورود 
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سي بود  ضوع رو از همه مافي میكرد...این ح شه این مو سته و همی که میدون
مرتضي هو داشت...هر دوشون از اینكه دوستاشون بفهمن مادر و پدر اینها در 
چه شرایري هستن براشون ننز و افت شاصیتي محسوب میشد براي همین 
در ضمن اینكه داهو با هو در یر بودن اما هیچكدوم هو نمي خواستن کسي از 

صیغه  مدت اون شدوستانشون بویي از مسئله ببره...بعد تصادف مرتضي و مر
ي مامان و بابام هو در حالیكه من دختر بچه ي کوچولویي بودم به پایان رسید 
و پدر مسعود دیگه راضي نشد به تداوم اون صیغه و خیلي راحت من و مامانو 
ستاد ولي کو کو اونو  سالي خرجي براي مامانو فر شت...یه چند رو کنار  ذا

ست ما شد و همه ي اینها بنا به خوا س درقرع  صورت میگرفت...مامانو م عود 
بعد فوت مرتضببي و کاري که پدر مسببعود با ما کرد و ناآشببنا بودنش از قانون 
دچار سردر مي شد...چند سالي از تهران رفتیو شیراز و بعد وقتي من دانشگاه 
شدیو به تهران بر ردیو و  شدم مجبور  ستاري قبول  شته ي پر شرکت کردم و ر

 سعود پیدا شد بقیه اشو که  فتو برات...ي م هبعد از یه مدتي سر و کل
رو به دیوار تكیه دادم و به چراغهاي مهتابي سببالن خیره شببدم سببپس  سببرم

 فتو:پس اشتباه نكرده بودم...مسعود توي شناسنامه و مدرك تحصیلیت دست 
 برده بوده که من تو رو نشناسو درسته؟...

صیلیو اول کپي  سنامه و مدرك تح شنا  رفت و تغییرات الزم رو . آره...اون از 
باره کپي  روي کپي ها ایجاد کرد و بعد از روي کپي هایي که تغییر داده بود دو
 رفت و اونها رو براي شببما آورد...نا خانواد ي من و نام پدرم رو تغییر داد تا 

صد در صد داشت و منو  مادشما متوجه موضوع نشي...بعد چون به شما اعت
 به شما معرفي کرد...دنبال کار میگشتو من رو 
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 . پس این بازیهایي که بعدش در اورده چي بوده؟...چرا اینروري کرد؟
ستتون دارم...اونو نمي  شدم و دو شما  شق  . براي اینكه من بهش  فتو که عا

 تونه این موضوع رو قبول کنه...االنو ا ه بفهمه من اومدم پیش شما...
18 

ستو ست داره هو برام  نمیدون سهیال به اینكه من رو دو چي باید بگو...اعتراف 
 خیلي عجیب بود هو خیلي لذت داشت اما باورش هنوز برایو ممكن نبود...

به سببهیال کردم...به صببورت من خیره بود و توي عمق چشببمهایش  نگاهي
 التماس موج میزد.

 روي صندلي بلند شدم و به سمت اتاق تزریقات رفتو. از
هنوز خواب بود و قررات محتواي سرم با نظو و اهستگي وارد ر هاي اون  امید

شده بود  شاید تنها دلاوشي من توي زند ي  سرم...امید...همون که  شد...پ می
 و هیت ناراحتي رو براي اون نمي تونستو تحمت کنو...

 فته بود اون جبران کمبودهاي عاطفي خودش رو در وجود سببهیال پیدا  دکتر
...یعني واقعا"سببهیال ناجي زند ي من شببده و کمبودهاي عاطفي امید با کرده

شه؟...حاال که فكر میكنو مي بینو خودم  سهیال به  فته ي دکتر پر می ضور  ح
شق...نیاز به نو  شتشدنهو نیاز دارم...نیاز به محبت...نیاز به ع ن ...نیاز به دا

 انگیزه ایي دوباره براي تداوم زند یو...
به اهسببتگي اون رو نوازش کوچولو دسبببت ید رو توي دسببتو  رفتو و  ي ام

بود...م ت  نارم  ظات مسبببعود ک میكردم...دلو میاواسبببت دو اون لح
همیشبببه...درسبببت عین یك برادر که هر وقت مشببكلي برام پیش مي اومد 
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حضببورش رو کنارم داشببتو...اما حاال حس میكردم سببالهاسببت از هو دور 
از دست من دلاوره!!!...خیلي شدید...اما  ...مسعودیوشدیو...با هو غریبه شد

 هیت چیز به خواست و اراده ي من نبوده...
به منزل من  مسببعود ته خواهرش رو  به من داشبب که  مادي  هت اعت به ج

عاشببق خواهرش  ماني  ما مسببعود خودش ز تاده...خواهرش؟!!!...ا فرسبب
 بوده...ممكنه هنوزم این حس رو داره اما معذورات جلودارش شبببده و همین

ماد  به من اعت تاده پیش من چون  یده...اون سببهیال رو فرسبب عذابش م داره 
از اعتماد اون سو استفاده کردم؟...ولي این مسعود بوده که  نداشته؟...یعني م

 از دل سهیال بي خبر بوده!!!...ش*ن*ا*ه من این وسب چي بوده؟
 باید چیكار میكردم؟...!!! من
کنار خودم حس کردم.دیدم موهاي امید  همین افكار بودم که سببهیال رو در در

 رو نوازش و به آهستگي اونها رو به یك سمت سرش شانه وار هدایت میكنه...
سهیال براي لحظاتي خیره  امید شمهاش رو باز کرد و به محض دیدن  سته چ آه

هایش نشببسبببت و  ند عمیقي روي لب عد لبا گاه کرد و ب به صببورت اون ن
  فت:اومدي سهیال جون؟

سید و  فت:آره عزیزم...اومدم تا ل سهیال صورت امید رو ب*و* باندي زد و 
 حالتو بپرسو...

با دلاوري به من نگاه کرد و  فت:یعني سهیال جون بعد که از اینجا بریو  امید
 دیگه نمیاد دوباره پیشو؟

 چه جوابي باید به امید بدهو!!! نمیدونستو
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نگاهي به من کرد و  فت:میشببه لرفا بري مسببئول تزریقات رو خبر  سببهیال
 کني؟سرم امید داره تموم میشه...آخرشه.

سرم نگاه کردم و دیدم سهیال درست میگه...وقتي از اتاق خارج میشدم امید  به
سوالش رو تكرار کرد:بابا...از  شه دوباره  شنیدن با صدایي که براي من قابت  با 

 جون دیگه نمیاد خونمون؟اینجا بریو سهیال 
و دیدم سببهیال خو شببده و صببورت امید رو میب*و*سببه و سببپس  بر شببتو

  فت:میام امید جان..همراه تو و بابا میام خونه عزیزم...قول میدهو...
 نزدم و از اتاق خارج شدم تا مسئول تزریقات رو خبر کنو. حرفي

شین مدتي که امید رو از کیلینیك خارج میكردم و همر تمام سوار ما سهیال  اه 
شده  شدیو حس میكردم همه چیز داره طبق برنامه ایي خاص و از پیش تعیین 
سناریو عمت میكنن...م ت  پیش میره...درست م ت هنرپیشه هایي که طبق یك 
این بود که زند ي من داستان تازه ایي رو داره شروع میكنه...داستان تازه ایي که 

راي من معماست و مهمترین معما حضور از درون حس میكردم همه چیزش ب
ساله بودم وقتي به خودم و شرایرو فكر  38سهیال در زند یو بود...من یك مرد

میكردم از اینكه دختري با موقعیت سببهیال اعتراف به عشببقش نسبببت به من 
حس زیاد طول نمیكشببید و  نمیكنه سببراسببر وجودم رو غرور میگرفت اما ای

به ف با تمام خیلي زود جاي خودش رو  ضببباي خالي و وهو آلودي میداد که 
 وجودم احساسش میكردم...

شدت در  من شتو...افكارم به  شت دا ست دوباره ایي در زند ي وح شك از هر 
بعضببي لحظات به منفي بافي سببوق پیدا میكرد و مهمترین وحشببت من این 
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سال با من اختالف سن داشت...میدونستو دختري نبوده که 16میشد که سهیال
ضاز  ستو زیاد روي این ق شه ولي نمیاوا شده با  هینظر مالي در زند ي تامین 

تمرکز کنو...درسببته که من داراي فاکتورهاي قابت قبول بسببیاري چه از نظر 
صیتي و چه از نظر مالي و اجتماعي بودم اما اینها نمي  شا ظاهري چه از نظر 

سبت سهیال ن شدن  شق  ست براي من دالیت قابت قبولي براي عا ه خودم ب تون
 باشه...

ترس تمام وجودم رو میگرفت که نكنه ا ر با سببهیال زند ي جدیدي  لحظاتي
رو باواهو شببروع کنو بعد مدتي پشببیمون بشبببه و یا حتي به کارهایي م ت 
شه  شید اقدام کنه...واي خداي من...ا ر این وقایع بار دیگه تكرار ب کارهاي مه

 !!!دارمساهت اینچنیني رو نچي؟...من واقعا" ظرفیت پذیرش دوباره ي م
طول مسیر تا منزل ساکت بودم و امید در آ*ر*و*ش سهیال روي صندلي  تمام

به اون و سببهیال نگاه میكردم  بار  که هر جلو چنان خودش رو غرق کرده بود 
 واقعیت حرفهاي دکتر بیشتر برایو مسلو میشد...

 به منزل رسیدیو امید ثانیه ایي از سهیال جدا نمیشد... وقتي
از اینكه دقایقي پیش مامان موندم به اتاق خودم رفتو و روي تات نشستو  بعد

و به جمالت آخر سببهیال فكر کردم...به اینكه ا ر مسببعود مي فهمید سببهیال 
 االن پیش منه چه کار میكنه و واکنشش چي میتونه باشه؟...!!!

شماره ي  همین توي افكار بودم که  وشي موبایلو زنز خورد وقتي نگاه کردم 
 مسعود رو روي اون دیدم!!!

  وشي رو جواب دادم:مسعود؟ بالفاصله
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از سالم و احوالپرسي که نسبت به همیشه تا حدودي هو سرد بود مسعود  بعد
  فت:سیاوش توي فرود اه آشنا داري؟

 تعجب  فتو:فرود اه؟!!! با
آره...دایي حسببینو فوت کرده...یادته؟همون داییو که بچه نداشبببت...االن . 

تا بلیب میاوام براي خودم  ید برم اهواز...دو  با تلفن زدن و خبرمون کردن...
 ومامان...آشنا داري بتوني برام جورش کني؟

از  فتن تسببلیت کمي فكر کردم و  فتو تا یك ربع دیگه خبرش رو بهش  بعد
افظي کردم و بالفاصببله با کسببي که توي حراسببت فرود اه میدم و بعد خداح

ستش براي این کارها خیلي باز  شه د شت و همی سمت مهمي دا شناختو و  می
بود تماس  رفتو و بدون هیت مشكلي تونستو دوتا جا به مقصد اهواز براي یك 

 ساعت و نیو بعد تهیه کنو سپس موضوع رو تلفني به مسعود  فتو...
ین فرصببت حضببور سببهیال رو به مسببعود بگو اما حاال با در اول میاواسببتو

موضوع پیش اومده جایز نبود و باید صبر میكردم در زمان مناسبتري اون رو در 
 جریان قرار میدادم.

روي تات دراز کشببیدم و به صببداي حرف زدن امید که توي خونه مي  دوباره
ي از بیماري پیچید  وش کردم...کامال" حس میكردم که با حضبور سبهیال اثر

در صداي امید وجود نداره...واقعا" یعني امید تا این حد به سهیال وابسته شده 
 بود؟!!!

 کو صدا ها و صحبتها به سكوت رسید و فهمیدم امید باید خوابیده باشه... کو
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سبباعت نگاه کردم دقایقي از نیمه شببب  ذشببته بود...با اینكه شببام ناورده  به
صال" احساس  ر شتو و فقب فكرهاي درهو و برهو بود که بودم اما ا سنگي ندا

 ذهنو رو مشغول میكرد.
 مالیمي به درب اتاق خورد... ضربات

 شدم و روي تات به صورتي که پاهام روي زمین قرار  رفته بود نشستو. بلند
سهیال در حالیكه  بدون شد و  ستگي درب اتاق باز  ساي بدهو به اه اینكه پا

 چاي و قندان بود وارد اتاق شد!!! یك سیني حاوي دو فنجان
رو روي میز  رد و کوچك کنار تات  ذاشببت و خودش روي صببندلي  سببني

جلوي میز آرایش رو به من نشبسبت و  فت:حضبور من توي خونه ات اذیتت 
 میكنه مگه نه؟

نگاه کردم...زیبایي انكار ناپذیر همراه با جذابیت و مالحتي که داشببت  بهش
کننده بود...خدایا...چرا این دختر از عواقب تنها بودن در  لحظاتي برایو دیوانه

کنار یك مردي م ت من اونهو در اتاق خواب شاصیو وحشتي نداره؟!!!...چرا 
از اینكه در این  ترسببهبراي پاکي خودش ارزشببي قاهت نیسببت؟!!!...چرا نمي 

 شرایب ممكنه هر اتفاق نا وار و ناپسندي رق بده؟!!!...
ناخودآ اه بي پ نمیاواسببتو ما  عث رنجش اون بشبببه ا با که  رده حرفي بزنو 

سهیال...تو نمي ترسي از اینكه االن توي خونه ي من...توي اتاق خواب   فتو:
 شاصي من...در کنار من هستي؟

عمیقي به چشببمان من کرد و لباند کو رنگي روي لبهایش نشببسببت و  نگاه
وجودم چنز   فت:ا ه نمي شببناختمت شبباید این ترسببي که االن  فتي به

انداخته بود...ولي سببیاوش من خوب میشببناسببمت...درسببته که تو یك مرد 
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هسببتي و من یك دختر در کنار تو...اما اونقدر مرمئنو که ا ه در شببرایري به 
 مراتب بدتر از این هو قرار بگیرم میدونو تو صدمه ایي به من نمیزني...

شتباه میكرد چرا که به هر حال موقعیت من و او  شاید سهیال ا در اون لحظات 
 موقعیت خوبي نبود...

کالفگي یك دسببتو رو پشبببت  ردنو  ذاشببتو و کمي  ردنو رو مالیدم و  با
 فتو:سببهیال...تو خیلي بچه ایي و خیلي هو نادوني...تو چرور تا این حد به 

 ن هر...من اعتماد داري؟...در شرایب حاضر ممكنه م
میون حرفو اومد و  فت:سببیاوش من عاشببقتو...به خدا عاشببقتو...چرا با  به

یاوش تو معني عشببق رو  بار این رو بگو؟...سبب تارت وادارم میكني هر  رف
 میدوني؟

صبي شاید از میت و  ع ستو به حرفاش ادامه بده...دیگه  شده بودم...نمي خوا
تاده بودم...از موقع به وحشبببت اف که داشببتو و از کشببش دروني خودم  یتي 

حرفهایي که میزد حس خوبي بهو دسببت نمیداد...دلو نمي خواسببت اتفاقي 
از  نیتابین من و سهیال بیفته که بعدها فقب شرمند ي اون برام بمونه...با عصب

سهیال  سمت درب اتاق مي رفتو  فتو: شدم و در حالیكه به  روي تات بلند 
 یست امشب اینجا بموني.بس کن...بلند شو برسونمت خونتون...درست ن

به درب اتاق نرسیده بودم که سهیال جلوي درب ایستاد و نگذاشت درب  هنوز
 رو باز کنو...!!!
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صله سهیال به حداقت رسیده بود...عرري که به خودش زده بود  فا ي بین من و 
کنده به  صه ایي آ شدت هیجان و غ صورتش از  شام من رو پر میكرد... تمام م

 د و چشمان زیبا و جذابش دریایي از اشك بود...سرخي  راهیده بو
حال  صبببدایش ما لحني آرام و بغض دار داشبببت در همون  ید ا مي لرز

  فت:سیاوش به قرآن عاشقتو...چرا باور نمیكني؟...چرا؟
 بعد از شدت  ریه خو شد و روي دو زانوش جلوي پاي من نشست!!! و

 من باید با این دختر چه میكردم؟!!! خدایا
شانده بود  فت:هر کاري  بارهدو صورتش رو پو ستش  با  ریه در حالیكه دو د

 باواي میكنو...فقب بگو چیكار کنو که باور کني دوستت دارم...چیكار کنو؟
 رو  رفتو و از روي زمین بلندش کردم... بازوهایش

 رفتمش و در حالیكه موهاي نرم و ابریشببمي اون رو  اراده در آ*ر*و*ش بي
نوازش میكردم  فتو:بس کن سببهیال...بس کن...آخه تو از جون من و زند ي 
من چي میاواي دختر؟...تو خیلي قشببنگي...خیلي جووني...چرا میاواي با 
ست از طرف من زند ي خودت و در اخر من رو تباه  سا شق و اح قبول کردن ع

 کني؟
م رو کامال بي اراده  فته بودم اما واقعیتي محض و عمق وحشببتو ي اخر جمله

 از پایان ماجرا بود که عنوان کرده بودم.
یه  سببهیال با  ر نه ي من میفشببرد  كه سببر و صببورتش رو در سببی حالی در 

شه اما  سنو کو با سیاوش من ممكنه  شت داري...  فت:میدونو تو از چي وح
میدهو تمام کمبودهاي زند یت خیلي هو بچه و نفهو نیسببتو...سببیاوش قول 

رو جبران کنو...قول میدهو کاري کنو که تمام وقایع تلخ زند ي  ذشته ات رو 
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یاد ببري...سیاوش عشق منو باور کن...به خدا دنبال ثروتت نیستو...درسته  زا
تت برام مهو  خدا ثرو به  مدم... بال ثورت تو نیو ما دن توي رفاه بزرش نشبببدم ا

 ت شدم...تو چرا باور نمیكني؟نیست...من عاشق شاصیت
رو میون دو دسببت  رفتو و نگاهش کردم...تمام صببورتش از اشببك  صببورتش

 خیس بود و چشمهاش دنیایي از التماس...
احساس ومیت خودم نسبت به اون برایو هر لحظه سات تر میشد...اما  کنترل

 هنوز در تضاد باورهاي اونچه که مي شنیدم و میدیدم بودم...
آرامي  فتو:سبهیال...سبعي کن اروم باشبي...مسبعود امشبب رفته اهواز به  به

ست مني  صمیمي ترین دو خاطر فوت داهیش...بگذار اون بر رده...تو خواهر 
ضر...چرا با این کارهات داري منو وادار به عملي میكني که بعدها  در حال حا

 نتونو جوابگوي مسعود باشو؟
ود بر رده و همچنان ماالف عشق من به تو با  ریه  فت:یعني ا ه مسع سهیال

 باشه...تو منو براي همیشه از خودت دور میكني؟
سبت به من  به شقش ن سهیال نگاه میكردم...دختري که به راحتي معترف به ع

شببده بود...پاکي و صببداقت در ذره ذره ي وجودش موج میزد...تمام بدنش از 
ه به علت  ریه  رماي شببدت  ریه مي لرزید...نفسببهاي داغش که هر لحظ

 بیشتري به خودش میگرفت رو به وضود حس میكردم...
ستو شرمند ي برایو  نمیاوا سوس و  شو که بعدها فقب اف ساني ب سیر امیال نف ا

شتباهاتي که ممكنه هر  سان بودم با تمام نقایش و ا باقي بمونه...اما من یك ان
 انساني به اونها آلوده باشه...
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با میت خودش در آ*ر*و*ش یك مرد بودم و حا من با و جوان  ال یك دختر زی
من جاي  رفته بود و اشك میریات...پیشوني سهیال رو ب*و*سیدم و دوباره 

 در آ*ر*و*ش  رفتمش و  فتو:....
19 

 :سهیال...خواهش میكنو برو از اتاق بیرون... فتو
 بعد به آرامي از خودم دورش کردم و درب اتاق رو باز کردم. و

سپس بدون هیت حرفي از  نگاه صه اش رو براي لحظاتي به من دوخت و  پر غ
 اتاق خارج شد.

شمهایو رو  وقتي شتو و چ شونیو رو به روي درب  ذا ستو پی درب رو دوباره ب
یا خیلي  خدا به زبون آوردم این بود: مام وجودم  با ت که  ها چیزي  بسببتو و تن

 تنهام...به دادم برس...
به سمت تات بر شتو و دراز کشیدم.اصال نفهمیدم چه موقع به خواب  دوباره

رفتو فقب زماني بیدار شبببدم که امید با شببوقي کودکانه روي تات پرید و با 
 صداي بلند و همراه با خنده  فت:بلند شو تنبت...بیدار شو...

رو در آ*ر*و*ش  رفتو طوریكه دیگه نمي تونست تكون باوره...حسابي  امید
و پاش رو در آ*ر*و*شببو مهار کرده بودم...اونو شببروع کرد با خنده به دسببت 

 فریاد کشیدن:کمك...کمك...سهیال جون کمكو کن...
 اتاق به اهستگي باز شد و سهیال به داخت اومد. درب
نگاهش کردم متوجه شببدم شببب  ذشببته خیلي کو خوابیده و از شببدت  وقتي

تا حدودي زرد بود...میدونستو   ریه پلكهاش متورم شده بود...رنز صورتشو
دلیت بي قراریش چیه اما نمي خواستو تا این حد در یر احساساتش باشه.سعي 
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داشببت لباند ملیح و زیباش رو در چهره حفظ کنه اما چشببمهاش قصببه ایي 
 دیگر داشتی!

 هنوز با شوقي کودکانه فریاد میزد و از سهیال کمك میاواست. امید
سر از با لاند به من و  سهیال سپس  فت:خوب پدر و پ شو دوخته بود  امید چ

 وجود هو لذت میبرین...بلند شین بیاین...صبحانه رو آماده کردم...
بعد از اینكه لحظاتي کوتاه به چشببمهاي من خیره شببد و غصببه ي نهفته در  و

 چشمهایش رو به رخو کشید بر شت و از اتاق خارج شد.
داشتو ب*و*سیدمش و از روي تات  که امید رو هنوز در آ*ر*و*ش همانرور

 بلند و از اتاق خارج شدیو.
سهیال رو دیدم که  امید شپزخانه دوید... شو پایین اومد و به طرف آ از آ*ر*و*

مشغول ریاتن چاییه است...به دستشویي رفتو و آبي به صورتو زدم سپس به 
 اتاق مامان رفتو...

سهیال  صبحانه شاش بود که  شته از اش رو خورده بود و م م ت چند روز  ذ
همه نظر به مامان رسببید ي کرده اما مامان چهره اش  رفته بود!!!...مشبباش 

 بود از چیزي نگرانه و فكرش رو مشغول کرده...!
مامان رو ب*و*سببیدم و وقتي خواسببتو از اتاق خارج بشببو مامان با  پیشببوني

 صدایي که م ت همیشه
سیاوش جان. مهرباني صبحانه ات رو که خوردي ا ه در اون موج میزد  فت: .

 بیكار بودي و جایي نمیاواستي بري بیا میاوام باهات صحبت کنو.
 به سمت مامان و  فتو:چیزي شده؟ بر شتو
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 . نه مادر...حاال برو صبحانه ات رو باور...بعد با هو صحبت میكنیو...
ي چ. اینجوري که دیگه من نمیتونو صبببحانه باورم...همین االن بگو ببینو 

 شده؟
ها دیر نمیشبببه...برو  نه ات رو باور...حرف حا مادر  فتو برو صببب . هیچي 

 عزیزم...برو بعد که صبحانه ات رو خوردي بیا اینجا...
هر چي بیشتر اصرار کنو کمتر نتیجه خواهو  رفت براي همین دیگه  میدونستو

 حرفي نزدم و از اتاق خارج شدم.
صبحانه مي خوردم  در شپزخانه وقتي  صبحانه نمي فهمیدم ا به واقع هیچي از 

و تمام فكرم رفته بود پیش مامان و اینكه چه موضببوعي پیش اومده که مامان 
 میاواد با من صحبت بكنه؟!!!

خیلي سریع صبحانه اش رو تموم کرد و براي دیدن یك فیلو کارتوني مورد  امید
ارش به عالقه اش در حالیكه از سببهیال قول میگرفت به محض تموم شببدن ک

همراه اون کارتون رو ببینه از اشببپزخانه خارج شببد و ر هال با روشببن کردن 
 سیستو و پاش یكي از کارتونهاش خودش رو سر رم کرد.

بودم که سببهیال میاواد حرفي بزنه اما چون فكر میكردم شبباید در ادامه  متوجه
 حرفهاي شب  ذشته اش باشه زیاد بهش نگاه نمیكردم...

به اخر رسببید از روي صببندلي بلند شببدم تا از اشببپزخانه خارج چایي ام  وقتي
 بشو در همین موقع سهیال  فت:سیاوش؟

نگاه کردم و براي اینكه بهش اجازه ي ادامه ي اونچه که در ذهن ساخته و  بهش
 پرداخته میكرد رو نداده باشو  فتو:بابات صبحانه ممنون...دستت درد نكنه...
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ستاد و بار دیگه  من نگاه کرد و قدمي به به شت و نزدیكرت به من ای طرفو بردا
  فت:سیاوش؟

شرف به حیاط انداختو و بعد  با صله نگاهي به پنجره ي م کالفگي از همون فا
انگشت اشاره ام رو به عالمت سكوت روي لبهاي خوش فورم سهیال  ذاشتو 
و فتو:خواهش میكنو سهیال...دوباره شروع نكن...دیشب متوجه ي احساس 

سرجوون تو ستو که 24یا23شدم...دیگه تكرارش نكن...ببین من یه پ ساله نی
 داهو از اعتراف تو به دوست داشتن خودم لذت ببرم...پس خواهش میكنو...

. اما سببیاوش من نمي خواسببتو در مورد احسببباسببو حرفي بزنو...میدونو 
هت و باحساسو براي تو ارزشي نداره ولي میاوام االن در رابره با امید چیزي ر

 بگو...
ستت داره و به  . چي میاواي بگي...هان؟...حتما میاواي بگي امید خیلي دو

 تو وابسته اس...به خاطر اونو که شده باید من و تو...
 . نه سیاوش...نه...اصال نمیاوام اینو بگو...تو اجازه بده من حرف بزنو..

سهیال صندلي ستو و با کالفگي نگاهي به  ش شیدم و ن و  انداختو رو عقب ک
  فتو:خیلي خوب بفرمایین...

ست و  سهیال ش صله ي کمي از من ن شید و در فا صندلي کنار من رو عقب ک
صداش به  شو و  شت فقب من متوجه ب سعي دا شتر  صدایي آروم که بی بعد با 
هال نرسببه  فت:یادته یه بار بهت  فتو امید رو باید پیش یه دکتر روانشببناس 

 کودك ببري؟



 177 مادرمپرستار 

من از شببنیدن اینرور بح ها در رابره با امید شببدت میگرفت و شبباید  کالفگي
همین موضببوع یكي از نقاط ضببعف بزرش در من بود...با عصبببانیت از روي 
سهیال که  صورت  شو روي  صدایي آروم اما اکنده از خ شدم و با  صندلي بلند 

شاره ام حالتي از تاکید به ا شت ا شدم و با انگ سته بود خو  ش ش ونهنوز ن ن ون
سالشه...قبول دارم کمبودهایي توي 8دادم و  فتو:سهیال...بس کن...اون فقب

سات بوده اما اینها دلیت نمیشه 8زند ي  شته که براش فوق العاده  ساله اش دا
كه فقب حالی نداري 22که تو در  یت  به ایي هو توي زند  ته و هیت تجر سبببال

 باواي به پسر من برچسب یك بیمار رواني بزني...
یاوش الزاما"هر کسي که بره پیش روانپزشك نمي تونه یك بیمار رواني . ولي س

باشه...چرا سعي نمیكني براي چند دقیه هو که شده بشیني و آروم به حرفام در 
ید رو دوسببتش دارم و  خدا من ام به  یاوش  ره  وش کني؟...ببین سبب این راب

 نگرانشو...
 . نه اونقدر که من دوستش دارم و نگرانش هستو...

. خوب درسببته تو پدرشببي باید هو نگرانیت و عشببقت به امید بیش از من 
صحبت میكردیو تمام  شب که من و تو توي اتاق با هو  سیاوش دی شه...ولي  با
مدت امید پشت درب اتاق بوده و حرفهاي ما رو  وش میكرده...چرا نمیاواي 

 متوجه بشي که امید مشكت روحي داره...
شم براي سهیال نگاه کردم و بعد به طور لحظاتي کوتاه به چ صورت زیباي  ها و 

ناخودآ اه از برداشتي که سهیال نسبت به عمت کودکانه ي شب  ذشته ي امید 
کرده بود به خنده افتادم و  فتو:سببهیال چرا چرت و پرت میگي؟...خوب اون 

شه و کنجكاو...این 8یه بچه ي  سر بچه ایي که خیلي هو باهو ساله اس...یه پ
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شده طبیعیه ک صداي حرفهاي من و  ریه هاي جنابعالي باعث کنجكاویش  ه 
 باشه و بیدارش کرده باشه بعدشو اومده پشت درب اتاق تا ببینه...

. ولي سیاوش...امید تمام صحبتهاي ما رو  وش کرده...اون با صداي حرفهاي 
تو و به قول تو  ریه هاي من بیدار نشببده بوده...اون اصببال"خواب نبوده...اون 

 تظاهر به خواب کرده بوده...
 . بسه سهیال...بسه...

شدم و  به شپزخانه خارج  شده بودم که دیگه معرت نكردم و از آ صبي  قدري ع
 به اتاق ماان رفتو.

وارد اتاق شدم هنوز کالفه بودم اما سعي کردم ظاهرم رو حفظ کنو.روي  وقتي
ما ما با لباند  فتو:خوب  مامان نشببسببتو و  ن من در صببندلي کنار تات 

 خدمتتو...بفرمایید.
نگاهي به من کرد و بعد از اینكه از من خواست بالشتهاي زیر سرش رو  مامان

کمي مرتب کنو  فت:سببیاوش شببب  ذشببته سببهیال اینجا موند و به خونه ي 
 خودشون برنگشت درسته؟
 . بله..درسته...چرور مگه؟

 بود...درسته؟. اینرور که حس کردم ساعتي هو با تو توي اتاق خوابت 
فهمیدم نگراني مامان بابت چیه...کالفگي بح و در دقایقي پیش با  بالفاصببله

شدت  ست بر  سهیال و حاال درك این موضوع که مامان نگران چه موضوعي ه
 عصبانیتو افزود...
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روي صبندلي بلمد شبدم و رفتو جلوي پنجره و رو به حیاط ایسبتادم... دلو  از
میاواست فریاد بكشو...احساس خستگي تمام وجودم رو در اون لحظات از 
روز پر کرد...واقعا چقدر خسببته بودم...از همه چي...از همه جا...از همه ي 

اروم و   يآدمهاي اطرافو...چقدر دلو میاواسببت منو م ت مردهاي دیگه زند
بي دغدغه ایي داشتو...اما حاال در شرایري بودم که مادرم توي این سن و سال 
ره ي جنسببي برقرار کرده  با دختري م ت سببهیال راب بادا  تا م نگران من بود 
شكالت و کمبودهایي که  سیاوش با تمام م شو...یكي نبود به مادرم بگه این  با

غیرتش رو زیر پا له  سببال  ذشببته در زند یش حس کرده هنوز شببرف و10طي
ستو  ستو در اون لحظات به مامان بگو که هنوز اونقدر مرد ه نكرده...مي خوا
که با وجود اینكه دختري به زیبایي سهیال وقتي بدون هیت منعي با من از عشق 
حرف میزنه و خیلي راحت تمایلش رو نسبت به هر مسئله ایي کامال درك کرده 

 از وجود این دختر سو استفاده نكرده باشو... هام اما اونقدر خوددار هستو ک
حاالت عصبببي من شبببده بود  در جه ي  یا متو که  و مان  ما ظه  این لح

سببال  ذشببته چه 10 فت:سببیاوش جان عصبببي نشببو عزیزم...میدونو توي
مصیبتهایي کشیدي چه کمبودهایي داشتي براي همینو نگرانتو...ببین سیاوش 

ودهاي زند یت رو در شببروع یك حرف من این نیسببت که تو حق جبران کمب
ستت  زند ي مجدد نداري...نه پسبرم...حرف من اینه که ا ه سبهیال واقعا" دو
داره خوب چه اشببكالي داره...مادرش که انشبببالله از مكه بر شبببت باهاش 

 صحبت میكنیو و بعد شما دو تا...
سهیال  شما دیگه چرا؟...هیت میدوني  . مامان بس کن...داري چي میگي؟...

شرایري دارم؟...بعید  چند سال از من کوچیكتره؟...هیت میدوني من االن چه 
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میدونو به این چیزها فكر کرده باشي که به این راحتي داري در این مورد حرف 
 میزني...

.اتفاقا"همه چیزو میدونو...خیلي هو خوب میدونو...اما اینها دلیت نمیشببه که 
شن کني شما دو تتو ناواي تكلیفت رو با این دختر رو شب اتفاقي بین  ا ...دی

سیاوش  ست این خودداري تو تا کي میاواد ادامه پیدا کنه... نیفتاد اما معلوم نی
یا ناسببو...سبب مادرتو...تو رو بهتر از خودت میشبب یه زنو و هو  وشمن  من 

سي  سو...یه زن یا یه دختر وقتي به چیزي یا ک شنا سهاي خودمو خوب می جن
اهمیت نداره...براي رسیدن به خواسته اش هر  عالقه داره هیت چیز دیگه براش

کاري میكنه...حتي ا ه الزم باشه براي اینكه به عشق و خواسته ي قلبیش برسه 
و پاکدامنیشه زیر پا بگذاره...چون  عفتممكنه بزر ترین سرمایه اش که همون 

سهیال اتفاق بدي بیفته...تو باوجود اینكه  شده...اما من نمیاوام بین تو  شق  عا
سبباله داري و زن اولتو طالق دادي اما هنوزم جوون و زیبا و جذابي 8یه پسببر

بعالوه تمام فاکتورهاي دیگه ایي که این روزها هر دختري براش مهمه تو همه 
رو داري...سببهیال هو دختر جوون و فوق العاده خانو و قشببنگه...و متاسببفانه 

شق یك زن چقدر میت سفانه چون میدونو ع شق...میگو متا ونه دردناك و در عا
عین زیبایي مارب هو باشببه...ببین سببیاوش ا ه واقعا" نمي توني سببهیال رو 

ب نه  نه...اینجوري  نه بمو گذار توي این خو پذیري پس جوابش کن بره...ن  اب
عادت  یدم کو کو  با اعصببباب خودت...ام نه  بازي میكني  ند ي اون  ز
نار  با موضببوع ک یت  ها ما در ن باشبببه ا ات  نه اولش براش سبب نه...ممك میك
میاد...ولي ا ه فكر میكني میتوني سهیال رو دوست داشته باشي خوب چي از 
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با مسببعود که خودش سببهیال رو بهت معرفي کرده و حتما خوب  این بهتر..
اش رو میشناسه صحبت کن...همه چیز به خیر و خوشي حت  انوادهخسهیال و 

 میشه تو هو از این وضعیت خالص میشي...
پنجره فاصبله  رفتو و به طرف مامان رفتو و پیشبوني اون رو ب*و*سبیدم و  از

 فتو:مادرمن...عزیز من...مشكت اینجا خود مسعود شده...این مسعود هست 
ه رو کرده...چرور میتونو با اون صحبت کنو و که در واقع من رو با مشكت رو ب

 مشكلو رو حت کنو...
 . مسعود؟!!!...چرا مسعود؟!!!

 . براي اینكه مسعود ماالف هر نوع رابره ي بین من و سهیالست...
 . منظورت چیه؟

 . مسعود برادر سهیالس...
 . چي؟!!!...

20 
متعجب و با چشماني  شاد شده از شدت تعجب به من خیره شده بود  مامان

 و  فت:چي میگي سیاوش؟!!!
صببندلي کنار تات مامان نشببسببتو و همه ي چیزهایي که میدونسببتو رو  روي

براي مامان  فتو...طفلك براي لحظاتي اصببال"نمي دونسببت چي باید بگه و 
هایي داره!!!... بازی جب  فت:زند ي ع یت   ها عد در ن كار ب حاال میاواي چی

 کني؟
سته  شدم مامان...واقعیتش رو باواي در صال" یو  یو  . خودمو نمیدونو...ا
که خودمو از سببهیال بدم نیومده ولي ترس از خیلي چیزها باعث شببده جلوي 
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احسبباسبباتو رو بگیرم...مسببعود برادر سببهیالس و بدتر از همه اینه که وقتي 
شاید ب سهیال خواهرشه  تا  دختري زراي اولین باره بوده که اخودش نمیدونسته 

شت  شقي  ذا سمش رو عا شه ا شش اومده بوده که به تعبیري می این حد خو
ولي االن اوضاع خیلي بدجور تغییر کرده...سهیال خواهرش از آب در اومده و 
بعد اون در حالیكه اصال"فكرشو نمیكرده سهیالبه من عالقه پیدا کنه و یا حتي 

ي من جهت کار و پرستاري  هیت نباشو سهیال رو به خونمن نسبت به اون بي م
یك  که حتي  مه چیز جوري رقو خورده  یت ه ها ما معرفي کرده و در ن از شبب
تا امروز  یداده...مسببعود بهترین دوسبببت من  مالش رو نم درصبببد هو احت
شته تغییر کنه...من  سبت به  ذ شده روابرمون ن ساهت باعث  بوده...اما این م

ف به این موضوع که بر خال بتز اهواز بر رده واکنشش نسحتي نمیدونو وقتي ا
 میلش سهیال دوباره به اینجا بر شته چي هست؟

. خدا بزر ه مادر...توکلت به خدا باشببه...تو وسببهیال تقصببیري ندارین...اما 
 خوب خودت بهتر از هر کسي میدوني که چه تصمیمي باید بگیري...

اني دادم و از روي صندلي بلند شدم و رو به عالمت تایید حرف مامان تك سرم
 از اتاق رفتو بیرون...در واقع نمیدونستو باید چه تصمیمي بگیرم!

صمیو  یري کامال از من  رفته  توي شرایري قرار  رفته بودم که  ویي قدرت ت
ستگي به دختري که از هر نظر براي من قابت توجه بود  ساس دلب شده بود...اح

د اون بیش از من در ابراز عشببق و عالقه اش در من شبببدت مي  رفت و خو
و در من ر بودتالش داشت...از طرفي موانع پیش پایو که م ت روز برایو روشن 
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پا زدن هو  قدرت دسبببت و  که حتي  یانوس برزخي بي م ال قرار داده بود  اق
 نداشتو و نمي دونستو باید چه تصمیمي بگیرم!

ستو زیاد توي خونه بمونو براي همی نمي شتو و بعد از اینكه خوا ن به اتاقو بر 
 دوش  رفتو آماده شدم تا از خونه برم بیرون...

شه بهترین و  جلوي ستفاده میكرد و همی شید از اون ا شي که زماني مه میز آرای
ستادم و کراواتو  شده بود ای شي و عررهاش روي اون چیده   رانترین لوازم آرای

گاه میكردم نه ن به آی نده ي  رو مرتب کردم...وقتي  خاطرات تلخ و  ز باره  دو
ش سرم ریات...نمیدونو چقدر طول ک شید م ت آوار روي  و در حالیكه  یدمه

صفحه ي آینه ي رو به رویو  شده بود خیره به  شك  ستو به  ره کراواتو خ دو د
 نگاه میكردم...

صدایي  لحظه ستي به آرامي بازوي من رو  رفته بود و  ایي به خودم اومدم که د
  وشو رسید که  فت:سیاوش؟داري به چي فكر میكني؟ دلنشین به

شو  به ستاده بود چ سي که کنارم ای خودم اومدم و نگاهو رو از آینه  رفتو و به ک
دوختو...سهیال بود...براي لحظاتي کوتاه هر دو به چشمهاي هو خیره بودیو و 
بعد به آهسببتگي  فت:سببیاوش اشببكالي نداره امروز براي یك سبباعت خانو 

 رو تنها بگذارم؟صیفي 
صببداي لریف و اثر ذارش رو در اون فاصببله ي کو از خودم مي شببنیدم  وقتي

 حس آرامش تمام وجودم رو میگرفت...
کو باور اینكه خودمو دارم به سببهیال دلبسببته میشببو در لحظه لحظه ي  کو

زند یو خودشببو بهو نشببون میداد...میدونسببتو مقاومت در مقابت این موجود 
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به روي جراحتهاي زیبا و ظریف  که م ت حریري نرم و لریف داره خودش رو 
 عمیق زند یو میكشه ثانیه به ثانیه برایو سات تر خواهد شد...

رو از سببهیال بر ردوندم و در ضببمني که ادکلني رو از روي میز آرایش  صببورتو
برمیداشببتو تا به صببورت و  ردنو بزنو  فتو:آره...هر سبباعتي که خواسببتي 

بري.. تا میتوني  باشبببي  بت کرده  هاش صبببح با مان معموال"ا ه  ما .
 ساعت هو میتونه تنها بمونه و مشكلي نداره...3تا2حدود
سمت درب  سرش شكر از من تكان داد و به  رو به عالمت تایید و تا حدودي ت

 اتاق بر شت.
اراده پرسببیدم:سببهیال میشببه بدونو براي چي میاواي از خونه بري بیرون و  بي

 مامان رو تنها بگذاري؟
این سببوال از دهنو خارج شببد خودمو تعجب کرده بودم...اما بیان این  وقتي

سوال از طرف من هر دلیلي مي تونست داشته باشه...از عالقه و نگراني  رفته 
سئولیت...!!! ویا با تمام سهیال متعلق  تا حس م ستو باور کنو که  وجود میاوا

 باشو...! باخبربه من است ومن باید از تمام برنامه ها و کارهاي اون 
طرف من بر شببت و  فت:میاوام امروز با کاروان مامانو تماس بگیرم...یه  به

شببماره تلفن بهو داده بود که رهیس کاروان بهشببون داده بوده...براي اینكه هر 
یو حالي از اونها بپرسببیو با همون شببماره تماس بگیریو و با وقت ما خواسببت

امان با م براتکسببي که میاوایو بتونیو صببحبت کنیو...میاواسببتو برم ماا
 تماس بگیرم...
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باره روي میز  ذاشببتو و  ادکلني یده بودم رو دو مال به صببورت و  ردنو  که 
ماس  ت برات  اا م برات و از  اا م بري  که  یه  کار چه  ین  خوب ا تو: ف  

یازي بگ ماس بگیر...ن جا ت نداره؟....از همین  نه تلفن  گه این خو یري؟!!!...م
ست براي این موضوع از خونه بري بیرون از همین جا تلفن کن...ولي ا ه   هبنی

 دلیت دیگه ایي غیر از این میاواي از خونه بري بیرون برو...
ند هاي ز لبا به لب که چهره اش رو بیش از پیش دلنشببین میكرد  بایي  با و یزی

 خوش فورمش آورد و  فت:یعني اجازه دارم از اینجا تماس بگیرم؟
. این چه حرفیه...یه تماس تلفني که دیگه این بح ها رو نداره...هر وقت و هر 
ساعتي که خواستي میتوني با مادرت تماس بگیري...اصال" لزومي نداره به این 

 ره...دلیت از خونه بري بیرون در جاهیكه این خونه تلفن دا
 کرد و با خوشحالي از اتاق خارج شد. تشكر

روز با اینكه تعریت بود اما میدونستو دفتر کنترل شرکت همیشه به صورت  اون
نفر از کارمندان شببرکتو طبق قوانین شببرکت حتي در روزهاي 4شببیفتي توسببب

تعریت هو فعالیت میكنه...براي همین با اینكه کار خاصي توي شرکت نداشتو 
كا تا از محیب خونه و اف کاري بود  به شببرکت بهترین  ما رفتن  له  رنا فاصبب

بگیرم...چرا که حس میكردم با حضور سهیال توي خونه و دیدن داهو اون شاید 
احسببباسببو به منرق چیره بشبببه و من واقعا از اینكه بعدها بار دیگه به علت 

 احساسي عمت کردنو دچار پشیموني بشو وحشت داشتو!
اتاق بیرون رفتو و بعد خداحافظي از مامان و ب*و*سببیدن امید به سببمت  از
 هروي منتهي به درب هال رفتو.را

 به آرومي همقدم با من تا جلوي درب هال اومد. سهیال
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شو رو به پا کنو  وقتي شو و کف شتو تا کتو رو بپو سونتو رو روي زمین  ذا سام
ست  رفت و تمام حرکات من رو نگاه میكرد و  شت و در د سونتو رو بردا سام

 میاي خونه...مگه نه؟بعد در همون حال به آرومي  فت:براي ناهار که 
نگاه کردم و در حالیكه کتو رو به تن میكردم خواسببتو بگو نه که قدمي  بهش

سیاوش؟...ا ه  سوند و  فت: صله اش رو با من به حداقت ر نزدیكتر اومد و فا
دارم خودمو بهت تحمیت میكنو و واقعا نمي توني حضببورم رو تحمت کني و 

ون کافیه بد بم به عذاب میندازمت فقبیشتر از اونچه که بهت آرامش بدهو دار
شقتو محبت رو  معرلي بهو بگي...اما من غیر از اینكه خودم با تمام وجود عا
توي چشببمهاي خودتو دارم حس میكنو...نگو که من بچه ام...نگو که به درد 
تو و زند ي تو نمیاورم...ا ه غرورت بهت اجازه نمیده که به عالقه ات اعتراف 

ه از نظر من ا ه دوسببتو داشببته باشببي ولي تا آخر عمرمو به کني اینو بدون ک
زبون نیاري اما نگاهت رو از من نگیري و اجازه بدهي توي عمق چشببمهات 
به زبون آوردن  بار از  به خودم ببینو هو براي من هزار  بت  قه ات رو نسبب عال

 دوستت دارم لذت باش تره...
بودم به ارومي چونهي خوش زدم و در حالیكه از فن بیانش لذت برده  لباندي

شگاه  سهیال...تو مرمئني توي دان شگتهام لمس کردم و  فتو: فورمش رو با ان
 رشته ي پرستاري میاوندي؟

ست من داد و  فت:فقب اینو  لباند سونت رو به د سام شنگي به لب آورد و  ق
لد  ب چي  ی ه نو  ك ی م هت  گا ن نو و  ك ی م كر  ف تو  به  تي  قو که  نو  یدو م

 نیستو...هیچي...تنها چیزي که میبینو و میفهمو تویي سیاوش...
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عمیق تر شببد و  فتو:با این همه جمله سببازي که توي این چند دقیقه  لباندم
میدونو تو پرسببتاري خونده باشببي...بیشببتر بهت میاد توي کردي من که بعید 

دقیقه اثر ذار ترین 5رشببته ي ادبیات تحصببیت کرده باشببي...تو توي کمتر از
 انشاي احساسي که شنیده بودم رو انگار برام خوندي...

شتو ستاد و به درب  بر  شت درب ای سهیال پ شو اما  که از درب هال خارج ب
صله ي ما به حداقت رسیده  تكیه داد و در حالیكه مانع شده بود و فا خروج من 

بود  فت:یعني فكر میكني من داشتو انشا میاوندم؟...هیت احساس و عشقي 
 توي من و جمالت من حس نكردي؟

چشببمهاي زیباش نگاه کردم...و بعد تك تك اعضبباي صببورتش رو از نظر  به
به خودش جذب   ذروندم...با نگاهش م ت این بود که داره با تمام قدرت منو

سهیال در من  سبت به  شش عجیب و غیرقابت کنترلي ن میكنه...حس میكردم ک
 داره به وجود میاد...

شدن من از منزل  سهیال ستاده بود و مانع خارج  بي هیت مقاومتي مقابت من ای
شتو و بي اراده اون رو  شي کنار دیوار  ذا سونت روروي جاکف سام شده بود...

سه شیدم... یال هیت مقاومتي نمیكرد و هر لحظه حس میكردم در آ*ر*و*ش ک
...به هرتمایلو به این دختر براي ب*و*سیدنش داره شدت بیشتري به خود میگی

چشببمهاش نگاه میكردم و از اینكه اینقدر آورم در آ*ر*و*شببو جاي  رفته بود 
لذت میبردم...ثانیه ایي بیشتر به ب*و*سیدن سهیال فاصله نداشتو ودرست در 

مده و همین لح هال او به درب  حاال در راهروي منتهي  که  ید  ظه صبببداي ام
سهیال  سریع  شد  ستاده بود من رو به خود آورد و باعث  سهیال ای نزدیك من و 

 رو از آ*ر*و*شو خارج کنو و ازش فاصله بگیرم...
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به من  امید به من و سببهیال نگاه کرد وبعد رو  با چشببمهایي نگران و غمزده 
 هیال جون رو دوستش داري؟ فت:بابا...شما هو س

ید بر شببتو و روي زانو خو شبببدم و  فتو:پسببرم من دارم میرم  به طرف ام
 بیرون...چیزي نمیاواي از بیرون برات بگیرم؟

ستو سوال امید رو چي باید بدهو اما امید بي توجه به حرفي که  نمیدون جواب 
سبببت زده بودم در ادامه ي حرفش  فت:آره...شببما هو سببهیال جون رو دو

سهیال  ستي  شما میاوا شید...من مي فهمو... شتر از مامان مه داري...حتي بی
مي  ن قت  یت و ه ید رو  مهشببب مان  ما لي  بب*و*سبببي و جون رو االن 
شتین...براي همینو  شه با هو دعوا دا شید همی شما و مامان مه سیدي... ب*و*
مردهاي دیگه ب*و*سبش میكردن و دوسبتش داشبتن...ولي اون مردها مامان 

ش شید رو اذیت شما م ت اون مردها که مامان مه و میكردن...ولي من نمیگذارم 
رو اذیبببت مبببیبببكبببردن سبببببهبببیبببال جبببون رو اذیبببتبببش 

 کني...نمیگذارم...نمیگذارم...نمیگذارم...
 فتن این جمالت امید حالتي تهاجمي به خودش  رفت و شببروع کرد به  بعد

سینه  صورت و  شت به  شت با م سعي دا شیدن و در همون حال  ي من فریاد ک
 که حاال اون رو توي ب*ر*لو  رفته بودم ضربه بزنه...!!!

نامفهوم و  جمالت قدري  به  خارج شبببده بود برایو  ید  هان ام که از د آخري 
سببنگین و باورنكردني بود که نمي تونسببتو حقیقت تلاي که در پس حرفهاي 
این بچه بود رو تحمت کنو...خداي من...امید از چي صببحبت میكرد؟...از 

خداي  روابب نه  ند یش بودن؟.... که توي ز گه ایي  هاي دی با مرد ید  مهشبب
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من...امكان نداره مهشببید تا این حد خودش رو آلوده کرده بوده باشببه که در 
حضببور امید با دیگران رابره برقرار میكرده...خدایا ا ر اینروري شببده باشببه و 

 من غافت بودم پس حاال دیگه باید به بدباتي خودم مرمئن بشو...
 فریاد مي کشید و  ریه میكرد و سعي داشت به من ضربه بزنه... امید

 بهت زده و نگران به حرکات امید نگاه میكرد... سهیال
ید كه سببر و پیشببونیش رو مي  ام حالی رو محكو در آ*ر*و*ش  رفتو و در 

شتو آرومش کنو اما هیت جمله ایي براي  فتن به ذهنو  سعي دا سیدم  ب*و*
 نمي رسید...!

سیدن  در شروع کرد به ب*و* ست و بعد  ش سهیال هو روي زانو ن این لحظه 
صببورت امید و  فت:امید جون قربونت بشببو...به من نگاه کن...مرمئن باش 
بابا به من صببدمه نمیزنه...امید به من  وش بده...مرمئن باش بابا منو اذیت 

 نمیكنه...امید منو ببین...
من خارج کرد و در حالیكه هنوز امید به  بعد به آرومي امید رو از آ*ر*و*ش و

شببدت  ریه میكرد اون رو در آ*ر*و*ش خودش  رفت و ایسببتاد و به سببمت 
 اتاق خواب امید رفت و داخت اتاق شد و درب اتاق رو هو بست...

و  فتار امید برایو به قدري غیرباور و ناراحت کننده بود که حس میكردم  رفتار
 رم...قدرت قدم برداشتن دیگه ندا

من...خدایا...کاري کن که مرمئن بشببو اونچه که من از رفتار و  فتار  خداي
شه...خدایا امید  شتباه با شید و ک افتكاریهاش حس کردم ا امید در رابره با مه
شرایب  سهیال در اون  شید که تا این حد از دیدن من و  چي میدونه از روابب مه

که دارم اشببتباه  کنو ثابت بهو ریاته شببد؟...خدایا التماسببت میكنو...به
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میكنو...خدایا ا ر امید در جریان روابب مادرش با مردهاي دیگه بوده پس چرا 
 به من هیچي نگفته بود..نه...خدایا نه...

خودم رو کنترل کنو و با مشببت به آینه ي بزرش وقدي که کنار درب  نتونسببتو
ده خون سببرازیر هال بود کوبیدم و در زماني کوتاه به علت جراحتي ایجاد شبب

 شد.............
21 

سمت  براي شده بود نگاه کردم و بعد به  سرازیر  ستو  لحظاتي به خوني که از د
آشپزخانه رفتو و سعي کردم پارچه ي مناسبي را پیدا کنو و دستو را موقتا"براي 

 جلو یري از خونریزي بیشتر آنرا ببندم...
شو پیچی صداي ستو  ریه و فریاد امید در  و شتر از جراحت د ده بود و این بی

 من رو آزار میداد...
حت ید  جرا هاي ام یاد یت فر قت دل یك زخو سببرحي بود ولي حقی دسببتو 

حد ممكن در  تا عمیق ترین  که  مام وجودم  جراحتي بود بر روحو برقلبو بر ت
 من اثر میگذاشت...

 کنار میز را عقب کشیدن و نشستو. صندلي
ما حتي توان  صبببداي یدم ا تاقش من رو صبببدا میكرد مي شببن که از ا مامان 

پاساگویي به مامان رو هو نداشتو...! احساس میكردم نیرویي با تمام قدرت 
 لوي من رو  رفته و فشار میده...توي قفسه ي سینه ام احساس درد میكردم و 

 دونه هاي درشت عرق رو روي پیشوني خودم به وضود حس میكردم.
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سببكوت همه جا رو پر کرد و مامان هو  ویا از اینكه من پاسبباش رو  کو کو
 ناواهو داد ناامید شد چرا که دیگه اون هو صدایو نمیكرد...

سته بودم و به پارچه ي  نمیدونو ش شپزخانه به همون حالت ن چند دقیقه توي آ
صداي درب اتاق امید  ستو پیچیده بودم نگاه میكردم که  خون آلودي که دور د

ث شد از حال و هواي خودم خارج بشو.وقتي صورتو رو به سمت صدایي باع
 که اومده بود بر ردوندم سهیال رو پشت سر خودم دیدم...

نگاهي به چهره ي من کرد و بالفاصببله  فت:سببیاوش؟!!!...حالت  سببهیال
 خوبه؟!!!

شپزخانه  از سهیال بدهو از آ ساي به  شدم و بدون اینكه پا صندلي بلند  روي 
 خارج شدم و به سما درب هال رفتو.

به سرعت دنبالو اومد ودستي رو که بسته بودم  رفت و  فت:با خودت  سهیال
 چیكار کردي؟...چرا دستت رو بستي؟...اینهمه خون به این پارچه چیه؟!!!

ش و كسته شده و خورد شده ي اون کنار دیوار ریاته بود بعد آینه ایي که ذرات 
 توجهش رو جلب کرد.

ستو رو از  دوباره ست پارچه ي دورش رو باز کنه که د ستو نگاه کرد و خوا به د
 دستش بیرون کشیدم و  فتو:چیز مهمي نیست...ولش کن...

درب هال خارج شببدم اما سببهیال هنوز دنبالو مي اومد و با من وارد حیاط  از
صاب خراب کجا میاواي بري؟...امید رو آورم ش سیاوش با این اع د و  فت:

کردم...نگرانش نباش...اون بچه اس...ولي حقایقي رو باید بدوني...چیزهایي 
شد به رفتار ستو بهت در مورد امید بگو مربوط می قه که چنددقی يرو که میاوا

 پیش از خودش نشون داد...سیاوش...
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میكردم...فقب نیاز به تنهایي داشببتو به یه خلوت حرفهاي سببهیال توجه ن به
سایه اش رو  شوم  امن...به جایي دور از تمام دغدغه هایي که م ت یك عفریت 

 به روي زند ي من انداخته بود.
طرف ماشببین رفتو اما سببهیال جلوي درب ماشببین ایسببتاد و با قاطعیت  به

خونه بیرون   فت:نمیگذارم با این اعصبباب خراب سببوار ماشببینت بشببي و از
 بري...

 . برو کنار سهیال...
. نمیرم...تو االن عصبي هستي...صورتت رو توي آینه یه نگاه بنداز...به دستت 

 نگاه کن...
 .  فتو برو کنار سهیال...میاوام تنها باشو.

شه...توي حیاط بمون...برو ته حیاط...منو میرم داخت  شي با . میاواي تنها با
با این حالت پشبببت فرمون بشببیني و از خونه خارج خونه...ولي نمیگذار م 

 بشي...
 شده بودم و اعصابو هر لحظه بیشتر تحریك میشد. کالفه

صمو خودش رو به  با سهیال نگاه کردم و اون هو نگاه جدي و م صبانیت به  ع
سیاوش تو باید حقیقت رو در مورد امید  شمهاي من دوخته بود و بعد  فت: چ

بهت حرفي بزنو..میدونو تحمت و باورش برات ساته  میدونستي اما نگذاشتي
 اما باید بپذیري که امید...

عصبببانیت به میون حرفش رفتو و فتو:برام سبباته؟!!!...برام سبباته؟!!!...تو  با
چه احسببباسببي  یدوني سببهیال؟...تو اصببال"میتوني بفهمي من االن  چي م
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سهیال تو  ستو... ستادم این من نی دارم؟...تو میتوني بفهمي االن که جلوي تو ای
 يكاریهایفتنمیتوني بفهمي که چقدر دردناکه که بدوني همسببرت داره چه ک ا

سباله ات شباهد اون اعمال ک یف 8میكنه ولي روزیكه بفهمي پسبر کوچولوي
به کي  نه...سببهیال من دردم رو برم  باقي نمیمو گه هیچي ازت  هو بوده دی

 بگو؟...
بعد با تمام وجودم فریاد کشببیدم و با مشببت روي کاپوت ماشببین کوبیدم و  و

  فتو:خدایا پس تو کجایي؟
  فت:سیاوش من واقعا متاسفو...با صدایي اروم  سهیال

دو دستو رو در البه الي موهایو فرو بردم و در حالیكه چشو به آسمون آبي  هر
و بدون ابر باالي سببرم دوختو و سببعي داشببتو با فشببار دندانهایو به روي هو 
اعصابو رو کنترل کنو  فتو:نیاز به تاسف کسي ندارم...االن تمام وجود خودم 

سف...ب شده از تا سهیال...برو پیش امید...فقب پر  ذار تنها بگذار...بگ منورو 
 به حال خودم باشو...

سیاوش پس خواهش میكنو  سهیال صله  رفت و  فت: شین فا به آرومي از ما
 فقب چند دقیقه تحمت کن یه ذره آروم بشي...بعد سوار ماشین بشو...

ستهایو رو از ال دیگه شتو د صبر رو ندا به الي موهایو توان و تحمت و ادامه ي 
شدم و در حالیكه  شین  سوار ما سهیال رو کنار زدم و  خارج کردم و به آرومي 
نگراني در چشببمهاي سببهیال که به من چشببو دوخته بود موج میزد از حیاط 

 خارج شدم.
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شببهر شببلور تهران پیدا کردن جاي امن و خلوت که به دور از نگاههاي  توي
نظر میرسببه...ولي من نیاز به تنهایي  کنجكاو دیگران باشببي کار غیر ممكني به

 داشتو...نیاز داشتو به درون خودم فرو برم...
چقدر احسبباس بي کسببي و تنهایي سبباته...تو چرور اینهمه تنهایي رو  خدایا

كه  بدون این هات مي بیني و  نده  بدي از ب مه  مت میكني؟...تو چرور اینه تح
سر م شي و براش دردو دل کني داري  شته با سي رو دا صه ک یكني؟...خدایا غ

براي  قبهاي دلو داره خفه ام میكنه...این همه سال مهشید رو تحملش کردم ف
ست اما  سرش ه سایه ي مادرش روي  سو مادر و  اینكه دلو خوش بود امید ا
به خودم چي بگو؟...بگو  ید  با ید چیكار کنو؟...حاال  با حاال چي؟...حاال 

شي...بي  سته نبا سیاوش...خ شید آقا  سته نبا بي  غیرت بدبات...مرتیكه يخ
شرف...این همه سال سعي کردي با همه چیز کنار بیاي که این بشه؟...اولش 
به  مت کني...اونو فقب  باور کردي سببعي کردي تح باور نكردي...وقتي هو 
خاطر پسببرت...اما وقتي  ند ک افتكاریهاي مهشببید دیگه تمام زند یت رو 

جود اینكه دستت براي خیلي کارها داشت به افتضاد مي کشوند اونجا هو با و
باز بود بازم به خاطر پسببرت سببعي کردي همه چیز رو در پسببتوي دلت پنهان 
ات...بي  بد ب بدهي... بدون آبرو ریزي طالقش  کني و بي سببر وصبببدا و 
غبیبرت...حباال چبي؟...حباال بشبببیبن تبا آخبر عبمبر ببزن تبوي سبببر 

شاهد تمام اون ک افتكاریها بو سرت  شاهد بوده خودت...چرا؟...چون پ ده...
 که مادرش با مردهاي دیگه چه غلري میكرده...

 رو به  وشه ي بزر راه هدایت و بعد توقف کردم. ماشین
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شكهام بي  فرمان سته بودم و ا شمهام رو ب شردم...چ ست میف اتومبیت رو در د
 اختیار سرازیر شده بود...

 دایا...خدایا...تمام وجود شروع کردم به فریاد کشیدن:خدایا...خدایا...خ با
بعد از ماشین پیاده شدم و رفتو کنار ماشین نزدیك  اردیت جاده روي  لحظاتي

 زمین در حالیكه به ماشین تكیه داده بودم نشستو!
بدي داشتو...احساس میكردم همه چیز رو از دست دادم...حس میكردم  حس

هیت تعلق خاطري دیگه توي دنیا برام باقي نمونده...فقب به خودم و زند ي تباه 
 شده ي خودم فكر میكردم...

که ماشببین رو پارك کرده بودم و موقعیتي که قرار داشببتو مكاني نبود که  جایي
ار کنار ماشین نشسته بودم رو ببینه... رچه که شاصي من رو که با اون حال ز

 ا رم کسي من رو میدید شاید اصال" برام اهمیت نداشت!
شین تكیه زده بودم  نزدیك سته بودم و در حالیكه به ما ش ساعت اونجا ن به دو 

 فقب به نقره ایي خیره شده بودم...
شنیدم...فقب خاطرات زند ي  هیت چیزي نمي دیدم و نمي فهمیدم و حتي نمی

ده سبباله ام بود که درسببت م ت نمایشببي به روي پرده ي سببینما بار دیگه برایو 
 تكرار میشد...حال بدي داشتو و به حال خودم  ریه میكردم...

ایي به خودم اومدم که صداي تك آژیر ماشین  شت بزر راه رو که پشت  لحظه
اشببینو توقف کرد شببنیدم...بعد دو افسببر از ماشببین پیاده شببدند و به طرف م

 ماشین اومدند...
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توقف طوالني ماشببیني م ت مدل ماشببینو در کناربزر راه باعث  میدونسببتو
ضعیت خود من رو با ون پارچه ایي که  شده بوده و حاال که و کنجكاوي اونها 

 ایجاد کرده بود... به دستو بسته بودم میدیدن براشون جاي بسي سوال
آهسبتگي از روي زمین بلند شبدم و کمي لباسبو رو از خاکي که به خودش  به

  رفته بود تكان دادم...
دو افسر به طرف من اومدن و خیلي محترمانه ولي در ابتدا اندکي با شك و  هر

شین و  سایي و کارت ما شنا سوالهایي از من پرسیدن و وقتي کارت  کنجكاوي 
ستند بقیه ي مدارک شد خوا شون راحت  سته بودن رو اراهه دادم و خیال ي که خوا

باشببو و حتي ا  ته  نداشبب الزم میدونو و  ربیش از این در کنار بزر راه توقف 
 کمكي از دستشون بر مي اومد حاضر به همراهي بودند...

 و عذرخواهي کردم سپس سوار ماشین و از اونجا دور شدم. تشكر
رد جنگلهاي لویزان اطراف تهران شببدم و بار دیگه از سبباعتي رانند ي وا بعد

 ماشین رودر  وشه ایي پارك کردم.
مام وجودم رو  دلو هایي ت به خونه بر ردم...حس دلتنگي و تن نمي خواسبببت 

  رفته بود و  ریزي از این حس نداشتو.
زنز موبایلو به  وشو رسید. وشي رو از جیب خارج و نگاهي به اون  صداي

جه شببدم از منزل تماس  رفتن...بدون اینكه پاسبباي به تماس انداختو...متو
بدهو  وشببي رو خاموش کردم و اون رو روي داشبببورد جلوي ماشببین پرت 

 کردم...
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شیدم...حس کالفگي و  صندلي شین رو به حالت خوابیده دراوردم و دراز ک ما
بعد  ودرماند ي تمام وجودم رو انباشته کرده بود...دوباره از ماشین پیاده شدم 

 از قفت کردن ماشین بي هدف شروع کردم به قدم زدن...
 هیت عنوان دیگه متوجه ي  ذر زمان نبودم... به

 نمیشد وقتي دوباره به کنار ماشین بر شتو هوا کامال" تاریك شدق بود!!! باورم
ساعت به شب توي اون منرقه از 11:20واقع من اون روز از قبت ظهر تا  دقیقه 

ن کاري نكرده بودم به غیر از راه رفتن...راه رفتن در یك بیابري جنگلهاي لویزا
نواده ام...از پسبببرم...از  خا نه و  خو یق از  م ع یك دوري  لق...در  ر م

 مادرمریضو...و از...سهیال...حتي از خودمو دور شده بودم...
شین حس کردم براي لحظاتي نمي  وقتي شب خودم رو جلوي ما در اون وقت 

ستو در تنهایي  شذته...اما میدون ساعات رفته چي به من   ستو بفهمو در  تون
 عمیقي خودم رو غرق کرده بودم...

عه كدف ید...نگراني براي  ی فت...نگراني براي ام مام وجودم رو  ر نگراني ت
 مادرم...

 لحظه ي ورودم به این منرقه از منزل به من شده بود...تلفني افتادم که در  یاد
که از خونه  نكنه تاده بوده؟!!!...نكنه توي اون تماس  بدي توي خونه اف اتفاق 

 وبده میاواستن بهو بگن باید سریع به منزل بر ردم؟!!!...
صله شماره ي  بالفا شن کردم و  شي موبایلو رو رو ستو و  و ش شین ن داخت ما

و در همون حال ماشین رو هو روشن و به حرکت در اوردم و به منزل رو  رفتو 
 سمت منزل راهي شدم.

 از خوردن چند بوق صداي سهیال رو پشت خب شنیدم:الو؟...بفرمایین؟ بعد
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 . سالم سهیال...منو سیاوش...
به؟...هیت معلومه تو کجایي؟...چرا  وشببیت رو  . سببیاوش؟...حالت خو

 خاموش کردي؟
د ساعتي راحت باشو...حاال بگو ببینو امید چروره؟...مامانو . میاواستو چن
 حالش خوبه؟

. آره...امید که خوابیده...مامان هو تازه آماده شببده براي خواب ولي االن که تو 
 زنز زدي میاواد با خودت صحبت کنه...

بت  یاد صببح به...االن پشبببت فرمونو...نمیتونو ز حالو خو مان بگو  ما به   .
 دم خونه میبینمش.کنو...وقتي رسی

 منتظر پاسخ سهیال نشدم و تماس رو قرع کردم. دیگه
رسیدم خونه مامان هنوز بیدار بود...دقایقي کنارش موندم اونو از موضوع  وقتي

به وسببیله ي توضببیحاتي که سببهیال داده بود باخبر شببده بود...کمي با حرفام 
کنو و بعد از سببعي کردم بهش تسببكین بدهو و از نگراني هاي موجود دورش 

 اتاق خارج شدم.
شته  سهیال شپزخانه روي میز  ذا شام برام  رم کرده و توي آ مقداري از غذاي 

شتو  شپزخانه برم اما میلي به غذا ندا شام به آ ست که براي خوردن  بود و خوا
 براي همین تشكر کردم و به اتاق خوابو رفتو...

سته سهامو  خ شد کرد بودم براي همین حتي لبا صورش رو می تر از اوني که ت
عوض نكردم و با همون وضببع روي تات دراز کشببیدم و نفهمیدم چه موقع به 

 خواب رفتو.
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با صببداي مهربون سببهیال بیدار شببدم که میگفت:سببیاوش...بیدار  صبببح
 شو...مگه امروز نمیاواي بري شرکت؟

22 
روي تات بلند شدم وقتي روي پاهام ایستادم سردرد عجیبي رو حس کردم  از

 ناخودآ اه با هر دو دستو شقیقه هایو رو  رفتو و چشمام رو بستو...
 سهیال رو شنیدم که با نگراني  فت:چیه؟!!!...سر درد داري؟ صداي

همون حالتي که ایسببتاده بودم با حرکت سببر جواب م بت یه سببهیال دادم و  به
قات  فا خاطر ات به  ماال  به آرامي  فتو:چیز مهمي نیسبببت...احت عد  ب
دیروزه...لرف کن از توي قفسه ي داروهاي توي آشپزخانه دو تا قرص مسكن 

 برام بگذار...صورتمو که شستو میام میاورم...
 . صبحانه ات رو باور بعدش قرص.

 گاهش کردم...رو از کنار شقیقه هایو برداشتو و چشمانو رو باز و ن دستهایو
قدر هت  چ قا حد و مرزي  قه اش هیت  این دختر مهربون بود و در ابراز عال

 نبود...بي ریا و پاك احساس خودش رو نشون میداد!
 دادم:باشه...صبحانه ام رو میاورم بعد قرصها رو... جواب

ند ا ب خارج  ل تاق  که از ا بر شبببت  لب آورد و  به  یي  با ی یح و ز ل م
 بشه... فتو:سهیال؟

 بر شت به سمت من و منتظر بقیه ي حرفو شد. ارهدوب
 دادم:امید دیشب چرور بود؟...دیگه عصبي نشد؟ ادامه
لحظاتي کوتاه سببكوت کرد و بعد  فت:سببیاوش عصبببانیت امید فقب  براي

همون لحظه ایي بود که تو هو خونه بودي...بعد از اون انگار به کت همه چیزو 
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مه  نه عكس العملش ادا نه حرفي در اون مورد زد و  فراموش کرد چون 
سراغت رو از من میگرفت  شت...فقب کمي نگران حال تو بود و چندین بار  دا

یاواسببت بدونه کجایي و چیكار میكني و کي برمیگردي...منو چندبار با و م
موبایلت تماس  رفتو ولي اول که  وشببي رو جواب ندادي بعد از اون هو که 
شدم به درور وانمود کنو که در   وشي رو خاموش کردي...براي همین مجبور 

ستو...نمیدونو تا چه حد موفق بودم در نقش صحبت تلفني با تو ه ازي ب حال 
که تو  باور کرد و وقتي بهش  فتو  یادي  حدود ز تا  ید  ما فكر میكنو ام کردن ا
ستي و  شكلي پیش اومده و منزل اون ه ستات م حالت خوبه و براي یكي از دو
شبببو دیروقت برمیگردي دیگه بهونه نگرفت و حرفي نزد...شببامشببو که خورد 

 خیلي راحت رفت و خوابید...االنو هنوز خوابه...
سهیال رو  وش میكردم وقتي حرفهاش نقر به شده بودم و حرفهاي  ه ایي خیره 

تموم شببد به سببمت حوله ام رفتو تا اونو بردارم و وارد حمام بشببو که سببهیال 
  فت:سیاوش؟

شتو شرایب  بر  و بهش نگاه کردم و  فتو:ممنونو که دیروز در نبودن من و اون 
 ودي...عصبي مراقب امید هو عالوه بر مراقبت از مامان ب

گاه  به به من ن بت و نگراني  نده از مح ک گاهي آ با ن كه  حالی مد و در  طرفو او
به خاطر این چیزها از من  میكرد  فت:سببیاوش؟...من اصببال" نمیاوام تو 
ضرم هر کاري بكنو تا تو اینقدر چهره ي  شكر کني...فقب این رو بدون که حا ت

شكت امید به کم سیاوش باور کن م شي... شته با سته ندا شكك یك رواخ  نپز
ید نگران تو هو  خانو صببیفي و ام حت میشبببه...من االن عالوه بر  کودك 
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هسببتو...خودت خبر نداري...ولي از دیروز تا حاال به قدري چهره ات ریاته 
 بهو که انگار...

صنعي به لب بیارم و  فتو:براي من  به سعي کردم لباند ت میون حرفش رفتو و 
نگران نباش...من پوسببت کلفت تر از اوني نگران نباش...هیت وقت براي من 

 هستو که فكرشو کني...
دیگه به سببمتو برداشببت و تا خواسببت حرفي بزنه به آرومي بازویش رو  قدمي

 رفتو و به سببمت درب اتاق بردمش و درب رو باز کردم و  فتو:حاال هو ا ه 
دش عاجازه بدهي میاوام یه دوش بگیرم و تا به قول تو بهو ریاته نباشببو و ب

شو رو باورم بعد نيبیام صبحانه و اون دو تا قرص مسكني که قراره برام اماده ک
 که باید برم شرکت...

به صببورتو خیره شببد و بعد بدون هیت کالمي از اتاق بیرون رفت و  لحظاتي
 درب رو بست.

شلواري که به رنز  بعد صالد کردم کت و  صورتو رو ا از اینكه دوش  رفتو و 
و اغلب در جلسات رسمي اون رو به تن میكردم از کمد بیرون  نوك مدادي بود

آوردم به همراه یك پیراهن طوسبي روشبن و کراواتي که کامال با رنز پیراهن و 
سه با چهار  شت انتااب کردم...خاطرم بود که امروز یك جل کتو هماوني دا

شرکت به ایران ا شتو که براي عقد قرارداد با  سنگاپور دا شور  ده وممهمان از ک
بودن براي همین باید ظاهرم رو مرتب تر از همیشبببه نشببون میدادم... رچه 
خودم میدونسببتو باطنو چقدر افسببرده و پر از درد شبببده...ظاهري که هیت 

سببیاوش صببیفي  طنهماوني با باطن من نداشببت...کي خبر داشببت که با
 ...برعكس ظاهر جوان و به قول خیلي ها بسیار جذاب اینقدر دردآلود باشه!!!
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شتو و براي خوردن  وقتي صندلیها  ذا شپزخانه رفتو کتو رو روي یكي از  به آ
 صبحانه صندلي دیگه ایي رو عقب کشیدم و نشستو.

شتهاي شتر از یكي دو لقمه  ا شتو براي همین بی صبحانه ندا چنداني به خوردن 
باشببو اون  خالي مجبور ن عده ي  با م كه  خاطر این به  نتونسببتو باورم اونهو 

 ي مسكن رو خورده باشو.قرصها
شو  وقتي شپزخانه خارج ب ستو از آ شتو و میاوا صها رو خوردم کتو رو بردا قر

 سهیال  فت:سیاوش براي ناهار میاي خونه؟
شدم  فتو:نه...من هیت  کتو شپزخانه خارج می رو به تن کردم و در حالیكه از آ

 گفته بودم؟وقت ناهار خونه نمیام...فكر میكنو قبال" اینو  فته بودم...ن
 دیگه ایي نزد و متوجه شدم از آشپزخانه خارج نشد. حرف

از خارج شبببد از منزل به اتاق مامان و امید هو سببري زدم.هر دو خواب  قبت
بودن...جلوي درب اتاق امید براي لحظاتي به صورت امید نگاه کردم...چقدر 
امید رو دوسبت داشبتو فقب خدا میدونه...با اینكه یاد اري از یك زند ي فوق 

با خاطره هایي مشببمئز کن بود اما این  ندهالعاده مزخرف و پر از طنش همراه 
 بچه از پوست و خون خودم بود...

ست هیت  حس شده...دلو نمیاوا صه  میكردم تمام وجودم در وجود امید خال
یدا  به دلش راه پ قت غمي  باشبببه...هیت و ته  قت کمبودي در زند ي داشبب و
کنه...هیت وقت اشكي از چشمهاش سرازیر نشه...اما چقدر دردناك بود وقتي 

 دم...به حقیقت امر فكر میكر
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سبباله ي من به اندازه ي یك دنیا غو در درون قلب 8...این پسببر کوچولويامید
کوچكش انبار کرده بود...فقدان مادر و محبت مادري حتي در زمان حضببور 
شاهد نفرت  سن کمش  ستو که امید با وجود  شید...و حاال...حاال میدون مه

که کوه رو  هایي  نه  ند یش بوده...صببح هاي ز نه  پا انگیزترین صببح از 
...اما این بچه با تمام کودکي خودش بدون اینكه کالمي در این مورد با رمیارهد

من یا هیت کس دیگه حرفي زده باشببه به تنهایي بار غصببه هاش رو به دوش 
 کشیده بوده...!!!

 اتاق امید خارج شدم و از خونه بیرون رفتو. از
سهیال خداحافظي کنو و بدون  اونقدر شغول بود که به کت یادم رفت از  فكرم م

شرکت راه  سمت  شدم و از حیاط خارج و به  شین  سوار ما اینكه اون رو ببینو 
 افتادم.

یعني زمان بعد از جلسببه و خوردن ناهار به 3روز توي شببرکت تا سبباعت اون
نزل خواسته بودم با مقدري  رفتار بودم که حسابي کالفه شده بودم...هر بار که 

تماس بگیرم موضببوعي پیش اومد که مجبور شبببدم از تماس با خونه در اون 
 لحظه منصرف بشو...

 بود که از منزل تماس  رفتن.3:20ساعت
سالم  وقتي شنیدم که  فت: سرحال امید رو  شاد و  صداي  شتو   وشي رو بردا
 بابا.

 . سالم پسر  لو...چروري بابا؟
مو مسببعود برام یه ماشببین کنترلي  نده خریده که میتونو . خوبو...بابا...ع

 سوارش بشو...از اونها که شبیه ماشینهاي جیپ توي فیلمهاي جنگیه...
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 به فكر فرو رفتو و  فتو:مگه عمو مسعود اومده خونه ي ما؟!!! کمي
. نه بابا... فت دو روز دیگه میاد... فت از اهواز برام خریده خودشببو االن 

 بابا نمیشه ما بریو اهواز؟اونجاس...
 . نه عزیزم...عمومسعود  فته دو روز دیگه میاد ما کجا بریو اهواز؟

 . آخه من میاوام زودتر ماشینمو ببینو.
صبر کن دو روز دیگه  شدي  سرم...بچه بازي در نیار تو دیگه مرد بزر ي  . نه پ

 عمو مسعود میاد...چرا اداي بچه ها رو درمیاري؟
اه  فتن امید که با عصبانیت ادا شده بود رو شنیدم و بعد صداي سهیال  صداي

 رو شنیدم که سالم کرد...
امید  وشببي رو با عصبببانیت از حرف من به سببهیال داده و خودش  فهمیدم
 رفته...

سید این  بعد سوالي که به ذهنو ر سهیال رو دادم اولین  سالم  سخ  از اینكه پا
 رد؟بود:مسعود با تو هو صحبت ک

 . نه...امید  وشي رو برداشت اونو فقب با امید صحبت کرد...
 . متوجه شد تو اونجایي؟

 . نه فكر نمیكنو...تو نگراني سیاوش؟
 . نگران؟

 . آره...ناراحتي از اینكه من اینجا هستو؟
 . ناراحت نیستو...اما اصال" دلو نمیاواد مسعود رو هو ناراحت کرده باشو...

 در اینجا مسعود رو ناراحت میكنه...درسته؟ . و بودن من
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 . فكر میكنو اینرور باشه.
 . و نبودنو در اینجا تو رو ناراحت نمیكنه؟

شاید  سعي نكردم به خودم خیلي اهمیت بدهو... . من هیت وقت توي زند یو 
به خاطر این باشببه که ناراحتي و دسببت و پنجه نرم کردن با مشببكالت همه ي 

سومشو وجودم رو  شاید یك  شه به دیگران اهمیت دادم   رفته...اینقدر که همی
 به خودم اهمیت نداده باشو...

. من عضببو دیگران نیسببتو براي تو؟...من حتي به اندازه ي دیگران هو ارزش 
باشبببه  نداره برات... ناراحتي من اهمیتي  یدونو  یدونو...م ندارم برات م

ست صیت ه شا شاید فكر کني خیلي بي  و که اینقدر راحت میگو سیاوش...
عاشببقتو...اما مهو نیسببت من بازم میگو...دوسببتت دارم...عاشببقتو...اما با 

این راضببي نیسببتو یك لحظه حضببورم باعث ناراحتي و حتي نگراني تو  وجود
بشه...میدوني چرا؟...چون عاشقتو...چون دوستت دارم...اما خودت میدوني 

ستار  امید رو نمیتونو اینجوري رهاش کنو...خانو ضور پر صیفي هو بدون ح
 ونهخدچار مشكت میشه...پس فقب تا وقتیكه پرستار مناسب پیدا نكردي توي 

ستادام یك پرستار...به خدا  ستو...بهتره همین االن آ هي بدهي براي ا ات ه
سببیاوش با تمام وجودم دوسببتت دارم...میدونو قبولو نداري و شبباید اصببال" 

شي...رفتار و ح شته با شون میده بودن و نبودنو چقدر برات باورمو ندا رکاتت ن
گاه کردن هو  نه حتي ارزش ن که موقع خروج از خو قدر  ته...اون بي اهمی

 نداشتو...ولي با تمام این تفاسیر فقب میاوام اینو بدوني که...
 بغض دار شد و کامال" فهمیدم که دیگه به  ریه افتاده!!! صداش
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شته بودم پیشوني ام رو به دست دیگرم حالیكه  وشي رو کنار  وشو نگه دا در
شكت دارم...توي  سهیال...تو میدوني من چقدر م تكیه دادم و با کالفگي  فتو:

 خونه...توي شرکت...
ستي براي من و  ضر نی شكالت خونه ات رو به دوش بگیرم بازم حا . ا ه تموم م

 عشق من اهمیت قاهت بشي؟
یه مدتي نگذار فكرم در یرتر .  وش کن سببهیال...خواهش میكنو...حداقت تا 

از ایني که هست بشه...به خدا دیگه دارم حس میكنو کو آوردم...سهیال...من 
گه  هاي دی ها و ادم مه ي مرد باور کن منو م ت ه ادم بي انصبببافي نیسببتو...

به  که  مایالتي براي خودم دارم...ولي تو  خودت  قولاحسببباس دارم...منو ت
رداري...دیروز هو دیدي که امید و توسببب مسببعود از تمام مشببكالت من خب

سهیال به  شغوله... شد پي به چه حقیقتي ببرم...به خدا فكرم م رفتارش باعث 
ناراحتي تو رو  باارزش تره نمیاوام اشبببك و  که از همه چیز برام  جون امیدم 

تو اینو درك کن که  تببینو...منو شببعور دارم...حس تو رو میفهمو ولي حداق
 تو که...اصال" در موقعیتي نیس

ساس من اهمیت بدهي...من بد  ستي که به اح . آره...میدونو...در موقعیتي نی
موقع وارد زند ي تو شدم...البته نه از نظر موقعیت پرستاري...منظورم موقعیت 
احسبباسببي تو هسببت...باشببه سببیاوش...باشببه...تو درسببت میگي...حق با 

ب تار  ادام براي پرسبب به متوهه...براي همینو  فتو آ هي اسببت كر ف ندهي...
نكن...اهمیت هو نده...تو حق داري...مشببكالتت اونقدر زیاد و پیچیده اس 

 که توقع من نابجا شده..
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. سهیال خواهش میكنو...فقب یه ذره به موقعیت من فكر کن...به اینكه در کنار 
که  ند شبببدم  قه م به دختري عال حاال دارم حس میكنو  کوهي از مشببكالتو 

قبت از اینكه بدونه این دختر خواهرشه عاشقش شده بوده صمیمي ترین دوستو 
و حاال هو که موضببوع براش حت شبببده اس نمي تونه بپذیره که من با وجود 

سال اختالف سني با اون دختر و داشتن یه زند ي ناموفق در  ذشته و 16داشتن
یك پسببر به تو رو 8داشببتن  ند شبببدن  قه م مادر پیر حق عال یك  له و  سبببا

 اینها رو بفهو...فهمیدن اینها خیلي برات ساته؟ندارم...سهیال 
بایلو به صببدا در اومد وقتي نگاه کردم متوجه شببدم  در همین لحظه زنز مو

 مسعود با من تماس  رفته...!!!
23 

که به صبفحه ي موبایت و شبماره ایي که روي اون به نمایش دراومده  همانرور
 م...بود نگاه میكردم منتظر پاسخ سهیال هو بود

بعد از لحظاتي مكث با صدایي اهسته  فت:باشه...سعي میكنو بیشتر  سهیال
 از قبت بفهمو...هر طور تو دلت باواد...خداحافظ...

 سهیال خداحافظي و  وشي رو قرع کردم... با
 موبایت هنوز صداي زنگش در فضاي اتاق مي پیچید...  وشي

به چه علت اما حس عجیبي بهو دسببت داده بود...با تمام منرقي که  نمیدونو
همیشه سعي داشتو در وجود خودم حفظ کنو اما تماس مسعود برایو حكو از 

 دست دادن سهیال رو داشت!!!
سعود رو در جریان واقعیت بگذارم و از طرف دیگه  از ست م طرفي دلو میاوا

 هیال رو از من دور کنه...مي ترسیدم از اینكه بعد فهمیدن واقعیت س
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ساره شق  م سر نوجوان عا ساس یك پ شبیه به اح ساس من درست  بود!!!...اح
شده بود که از رقابت براي به دست اوردن عشقش تمام تالشش رو میكنه حتي 
ا ر بدونه این عشببق فرجام درسببتي نداره...اما تالشببش هر لحظه مضبباعف 

 میشه!!!
شد...به محض اینكه خوا تماس شي رو روي میز بگذارم دوباره قرع  ستو  و

 مسعود تماس  رفت و باز هو صداي زنز...
به تماس پاسببخ دادم...مسببعود هیت حرفي در رابره با سببهیال عنوان  باالخره

 نكرد و هدفش از تماس فقب تشكر به خاطر تهیه ي به موقع بلیرها بود!...
منه اما در همون  به میون حرفش برم و بگو که سببهیال توي خونه ي خواسببتو

لحظه کسببي مسببعود رو صببدا کرد و باید تماس رو قرع میكرد و فقب تاریخ 
بار هو تشببكر کرد و بعد از خداحافظي  بر شببتنش رو از اهواز بهو  فت و 

 ارتباط قرع شد...
سهیال در رابره  در شت دیگه هیت حرفي بین من و  طي دو روز پیش رو که  ذ

ینرور بود که  ویا هر کدوم سر رم مشغولیات با خودمون مررد نشد و بیشتر ا
ذهني خودمون بودیو...اما من باور داشببتو که وابسببتگي و عالقه ام به سببهیال 

 داره رنز و بوي تازه ایي به خودش میگیره...
ساس آرامش میكنه  وقتي ست اح سهیال ه میدیدم امید چقدر از اینكه در کنار 

 تقت مي شد...شاید صد برابر این احساس به خود من من
مي فهمیدم مامان با حضببور سببهیال واقعا" هیت مشببكلي نداره آرامش  زمانیكه

 دروني من بیشتر از هر موقعي در زند یو قابت درك میشد برام...
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شرکت  روزیكه شي  شرکتش تماس  رفتو ولي من شت با  سعود از اهواز بر  م
صحبت کنه...بعد او ست و نمي تونه  سه ا سعود در جل ن خودم هو  فت که م

در یر کارهاي مربوط به اور روز شببدم و دیگه وقت تماس با مسببعود رو پیدا 
 نكردم...

ساعت بعد سلیت به منزل 5از ظهر نزدیك  صمیو  رفتو براي عرض ت بود که ت
 پدري مسعود برم و همین کارو هو کردم.

جلوي درب منزل پدري مسببعود رسببیدم و ماشببین رو در کنار خیابان  وقتي
سته بودم  ش شین ن متوقف کردم براي لحظاتي در همان حالت که هنوز توي ما
سعود  سعود افتادم...نام خانواد ي اون کماني فرد بود و م به یاد نام خانواد ي م

دیت به  ماني تب چقدر ماهرانه توانسته بود نام خانواد ي سهیال رو از کماني فرد
 کنه!!!
لحظاتي به مسببعود فكر کردم...به اینكه چقدر کتمان موضببوع سببهیال و  براي

 رابره ي واقعي اون با سهیال براش اهمیت داشه!!!
 در نهایت با تمام تالشي که کرده بود من این موضوع رو فهمیدم!!! اما

ي اش بعد از مسببعود چند سببالي بود که از فوتش میگذشببت و تمام دارای پدر
 مرش تمام و کمال به مادر مسعود رسیده بود!!!

خوب به قضبایا فكر میكردم مي تونسبتو بفهمو چرا مادر مسبعود قبت از  وقتي
مرش همسرش اینقدر اصرار و عجله داشت که تا آقاي کماني فرد نمرده هر چه 

ه نام و بسببریعتر از دفتر خانه افرادي رو به منزل بیاره و تمام دارایي همسببرش ر
...و براي اینكه ودهخودش کنه...پس تمام هراس اون از حضببور وارد دیگه ب

سهیال بوده از این دارایي تعلق نگیره با دانایي و  چیزي به اون وارد که در واقع 
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آینده نگري دارایي رو تماما"در زماني که آقاي کماني فرد در بسببتر بیماري بود 
 ده بود به نام خودش کرد!!!اما هنوز حالش وخیو و به مرش نرسی

هنوز هو بعد از  ذشتن چند سال از فوت آقاي کماني مادر مسعود مالك  حتي
این دارایي بود و مسببعود به نوعي شببرکتي رو اداره میكرد که مالك اصببلي اون 

 مادرش بود!!!
شتو و  از شین برمیدا صندلي ما شدم و در حالیكه کتو رو از روي  شین پیاده  ما

 دم صداي زنز موبایلو من رو از افكارم خارج کرد.به تن میكر
شماره ي روي  وشي نگاه کردم فهمیدم تماس از منزل هست. وشي رو که  به

 جواب دادم با صداي بغض آلود امید مواجه شدم کع  فت:بابا بیا خونه...
 . چي شده امید جان؟

 . بیا خونه...
 . باشه میام...فقب بگو بدونو چي شده؟

 مسعود اومد اینجا... . عمو
 . خوب؟

 . بیا خونه دیگه...
 .  وشي رو بده سهیال...

از  فتن این حرف من بود که بغض امید به  ریه تبدیت شبببد و در همان  بعد
حال  فت:بابا...عمو مسعود اومد اینجا با سهیال جون دعوا کرد...اونو کتكش 

 زد...بعدم از اینجا بردش...بابا بیا خونه...
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دسببتو که هنوز به طور کامت در آسببتین کتو فرو نبرده بودم به نوعي براي  یك
 لحظاتي به همون حالت بي حرکت قرار  رفت...

من چي مي شنیدم؟...مسعود به خونه یمن رفته بود و در حضور امید با  خدایا
سببهیال مشبباجره و بعد هو کتكش زده بوده و در اخر هو اون رو با خودش از 

 خونه برده!!!
صندلي عقب  نفس شیدم و دوباره کتو رو از تنو بیرون آوردم و روي  عمیقي ک

 ماشین انداختو و سوار ماشین شدم...
با کالفگي پیشببوني ام  براي نه... کار نمیك ظاتي حس میكردم فكرم  لح

 رومالیدم...
یه  صبببداي با...سببهیال جون خیلي  ر با فت:  که   یدم  باره شببن ید رو دو ام

با...عمو  با مد... ماغش خون مي او کرد...ولي عمو مسببعود کتكش زد از د
 مسعود چرا اینقدر بد شده؟...بابا بیا خونه...

 . باشه پسرم...باشه...میام خونه...مامان بزرش حالش چروره؟
االن خانو شببكوهي اومده پیش .  فت زنز بزنو خونه ي خانو شببكوهي...

 مامان بزرش...
. باشه پسرم...من نهایتا تا دو ساعت دیگه خونه ام...یك کمي کار دارم...اما تا 
سونو خونه...االنو دیگه  ریه نكن...مامان بزرش  ساعت دیگه خودمو مي ر دو 

 فهمید عو مسعود با سهیال دعوا میكنه؟
سببهیال جون...مامان بزرش همه رو . آره...عمو مسببعود خیلي داد کشببید سببر 

 شنید...
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. خیلي خوب عزیزم...مامان بزرش االن ناراحته تو  ریه کني بیشببتر ناراحت 
 میشه...پس سعي کن مرد باشي و  ریه نكني تا من بر ردم خونه...باشه؟

 با  ریه  فت:باشه اما زودتر بیا... امید
ي داشتو امید رو آروم کنو به رو به حرکت درآوردم و در حالیكه بازم سع ماشین

 سمت منزل مجردي که مسعود داشت به راه افتادم...
سي سعود مي  آدر شتو پس باید به منزل مجردي م سهیال ندا از منزل حقیقي 

 رفتو و جلوي درب منزلش منتظر میشدم.
پارکینز اون  تا یدم...جلوي درب ورودي  اونجا راهي نبود و خیلي زود رسبب

سبباختمان توقف کردم و از ماشببین پیاده شببدم...زنز درب رو با علو بر اینكه 
میدونستو خونه نیست اما فشار دادم...کسي پاسخ نداد و این برام عجیب نبود 

عي کردم با چون حس میكردم مسعود این موقع هنوز خونه نیومده...هر چي س
 موبایت مسعود تماس بگیرم اما متوجه شدم موبایت رو خاموش کرده...!!!

در اون ساعت محاله به شرکت بر رده...پس حدس میزدم باید خونه  میدونستو
 ي سهیال رفته باشه و سهیال رو به خونه ي خودشون بر ردونده باشه...

ما از خودش هو در این من فراموش کرده بودم آدرس منزل سببهیال رو حتي  ا
 چند روز بگیرم...!!!

به یك ساعت نیو کالفه و عصبي در جلوي درب پارکینز منزل مسعود  نزدیك
شین  سوار ما شد دوباره  ایستاده بودم و در نهایت وقتي دیدم از مسعود خبري ن

 شدم و این بار به سمت خونه ي خودم حرکت کردم.
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سیدم خونه همانرور که حدس میزدم  وقتي ضع روحي مامان ر عالوه بر امید و
 هو خوب نبود!

شكوهي لرف کرده و در این مدت که من نبودم به وضع مامان رسید ي  خانو
 کرده بود و بعد اینكه من به به منزل رسیدم اون هو خداحافظي کرد و رفت.

با دیدن من کمي حالت اضببررابش بهتر شبببده بود اما غصبببه از عمق  امید
 ..چشمهاش فریاد میزد.

کرده بود و روي زمین در حالیكه تكیه اش رو به یكي از راحتي هاي  سببكوت
هال داده بود نشسته و به ظاهر کارتوني که از سیستو در حال پاش بود رو نگاه 
میكرد اما من کامال" مي تونستو متوجه بشو که امید فقب نگاهش به صفحه ي 

 اره!!!تلویزیون است و اصال" توجهي به ماجراي کارتون ند
آشببپزخانه رفتو و دیدم سببهیال براي شببام الویه درسببت کرده بوده...کمي از  به

سبباالد الویه در بشببقابي کشببیدم و با نان با ت و کمي خیار شببور و  وجه ي 
شتو و  سب هال  ذا شده در کنارش براي امید بردم و روي میز کوچك و خورد 

کارتون شبببامشببو باوره به  که در حین نگاه کردن  هیت  يو اون ب خواسببتو 
 ممانعتي و حتي یك کلمه حرف به سمت سیني حاوي شامش رفت.

لحظاتي نگاهش کردم...به قدري چهره اش مظلوم شببده بود که تحمت و  براي
باورش برام سببات شببد...میدونسببتو تمام وجودش پر از غصببه شببده...مي 

قدر تونستو حس کنو که چقدر سهیال رو دوست داره و از بودن اون در خونه چ
 باسباراضي و خوشحال میشده اما حاال م ت بچه ایي بود که از بازي با تمام 

 بازیهایي که داره محرومش کردن...
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از این نتونسبتو دیدنش رو در این وضبعیت تحمت کنو روي سبرش رو  بیشبتر
 ب*و*سیدم و به اتاق مامان رفتو.

اده بود با کمك قرصببهایي آرام باش خودش که خانو شببكوهي بهش د مامان
سهیال و از  شد به  شتر نگرانیش مربوط می سید ولي بی حالش بهتر به نظر مي ر
من میاواسببت که با مسببعود صببحبت کنو و این مسببئله رو از راه عقالني و 

 منرقي حلش کنو...
ما باقي  ا گه عقلي برام  کدوم منرق؟...حس میكردم دی قت؟... کدوم ع

کار نمیكرد و منرقي هو گه  نده...فكرم دی تار اخیر مسبببعود  نمو در رف
نمیدیدم...نمي تونستو بپذیرم در شرایري که خودم فكرم درست کار نمیكنه با 

 ادم بي منرقي م ت مسعود صحبت بكنو!!!
سهیال آماده کرده بود رو به مامان دادم و  شام صوص مامان که اون رو هو  ما

به هال بر شببتو و امید رو در حالیكه  به مامان  بعد از انجام کارهاي مربوط 
مقدار کمي از شامش رو خورده بود و در همونجا وسب هال به خواب رفته بود 

 .مدر آ*ر*و*ش  رفتو و به اتاقش بردم و روي تاتش قرارش داد
و عصبببي بودم ولي اصببال احسبباس خواب آلود ي نداشببتو...سببوهیت  خسببته

 ماشین رو برداشتو و سوار ماشین شده و از خونه بیرون رفتو.
پیش رویو رو اصببال" متوجه نبودم...لحظه ایي به خودم اومدم که دیدم  مسببیر

 جلوي منزل مسعود توقف کردم!
دم همه روشببن هسببتن...فهمیدم چراغهاي واحد آپارتمانش نگاه کردم و دی به

 مسعود اومده به خونه اش...
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ماشین پیاده شدم و بعد قفت کردن ماشین به سمت درب حیاط مجتمع رفتو  از
 و زنز واحد مسعود رو فشار دادم.

اینكه پاسبباي به زنز من داده بشببه درب حیاط باز شببد...وارد البي  بدون
 رفتو. 5ساختمان و بعد به کمك آسانسور به طبقه ي

سعود نور داخت خونه رو به  وقتي شد درب نیمه باز منزل م سور باز  سان درب آ
 کوریدور ساختمان هو تابانده بود...

شار اندکي  به سپس با ف ضربه ي کوتاه به درب زدم و  سمت درب رفتو و چند 
 که به درب دادم اون رو بیشتر باز کردم...

24 
 به  وش نمیرسید...براي لحظاتي مردد بودم که برم داخت خونه یا نه!!! صدایي

 صداي بلند که به خوبي درفضاي منزل پیچید  فتو:مسعود؟...خونه ایي؟ با
صداي مادر  و سپس  سید و  شو ر صداي پایي به  و شت چند ثانیه  بعد از  ذ

 ...مسعود رو شنیدم که  فت:سیاوش تویي؟!!!...فكر کردم مسعود اومده
حضببور خانو فرد یا همون مادر مسببعود در اونجا تعجب کردم...هیت وقت  از

ندیده بودم که مادر مسببعود به منزل مجردي اون بیاد و همیشببه از مسببعود هو 
  له میكرد که چرا براي خودش منزل جدا  رفته!

صورت  رفت  بعد سعود  صري که بین من و مادرم سالم و احوالپرسي مات از 
 فتو:بباشببید خانو فرد خبر ندارید مسببعود کي میاد خونه یا اصببال" االن 

 کجاست؟
که همیشببه زني بود با چشببماني بسببیار تیز بین و باهوش کمي  مادرمسببعود

قي تفاسببرتاپاي من رو برانداز کرد و بعد  فت:سببیاوش...بین تو و مسببعود ا
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شكت  سعود با تو هو م ساس میكنو م افتاده؟!!!...این یكي دو هفته ي اخیر اح
 پیدا کرده...

خانو فرد از ماجرا بي خبره براي همین در حالیكه سببعي داشببتو چهره  فهمیدم
ایي بي تفاوت به خودم بگیرم شببونه هام رو باال انداختو و  فتو:نه...اتفاقي 

 اریو...نیفتاده...من و مسعود مشكلي ند
ست و بعد  فت:خدا کنه که اینرور  لباند ش کنایه آمیزي به لبهاي خانو فرد ن

باشه ولي یه نگاه به ساعتت بنداز...ساعت خیلي وقته از نیمه شبو  ذشته و تو 
این وقت شب که قاعدتا" باید پیش پسر کوچولوت و مادر بیمارت باشي با این 

سر و ریاتت مي باره او مجردي مسعود بعدم  يمدي خونه وضع آشفته که از 
 از من میپرسي مسعود کي میاد یا کجا رفته...خوب این چي رو نشون میده؟

ناشببي تر از اون عمت کردم که باوام با تظاهر به خونسببردي و بي  میدونسببتو
 اطالعي و یا بي تفاوتي خانو فرد رو از اونچه که در ذهنش داشت دور کنو!

سعود به طرف درب هال مادر ست  م که من نزدیك اون بودم رفت و درب رو ب
سببپس دسببت من رو م ت مادري که دسببت پسببرش رو  رفته باشببه  رفت و با 
شینو و بعد خودش  شاره کرد که روي یكي از راحتي ها ب خودش به هال برد و ا

 به سمت آشپزخانه رفت و دو فنجان قهوه ي فوري درست کرد و آورد...
نداشتو اما حالتي از درماند ي و بي خبري که از  براي  فتن به خانو فرد حرفي

سببهیال بهو دسببت داده بود شبباید اونقدر کالفه ام کرده بود که واقعا"در اون 
لحظات نیاز به یك هو صببحبت داشببتو حتي ا ر این هو صببحبت خانو فرد 

 باشه!!!



 217 مادرمپرستار 

شت روي  خانو شیك و برازنده ایي به تن دا سیار  شكي ب فرد که کت و دامن م
ست و یكي از فنجانها رو براي من و دیگري رو براي راحتي  ش رو به روي من ن

به رفتار مسببعود مشببكوك  یه  خودش برداشبببت و در همون حال  فت:مدت
 نيشببدم!...احسبباس میكنو داره مسببئله ایي رو از من پنهان میكنه...تو نمیدو

ساس و محتاط  سعود خوردم خیلي ح ضربه ایي که از پدر م ولي من به خاطر 
.از مساهت مادي  رفته تا معنوي...برام فرقي نمیكنه...کال سعي دارم در شدم..

مام  پدر مسببعود ت عد از فوت  یاط رو در نظر بگیرم...ب نب احت جا مه حال  ه
مدارك و اسناد که محضري به نام من شده بود بي کو و کاست پیش خودم بوده 

نمیدونو چرا تا امروز...هیت فعالیتي هو بدون اطالع من انجام نشبببده...اما 
سعي میكردم خودم رو  شتو ولي  شك دا سعود  سبت به م چند وقتي بود که ن
راضببي کنو که دارم اشببتباه میكنو تا اینكه هفته ي پیش وقتي توي خونه خودم 

ش شدم حس کردم کمي بهو ریاته  اونجا...این بهو ریاتگي  دهوارد کتاباانه 
شوهاي کنار کتاباانه شد به کمد و ک شتر مربوط می سندها و  بی که معموال من 

مدارك رو در اونجا نگهداري میكنو...وقتي خوب  شببتو و همه چیز رو چك 
 کردم متوجه شدم یكي از سندها نیست!

صببحبت خانو فرد به اینجا رسببید تعجب کردم...من مسببعود رو خوب  وقتي
میشببناختو اون آدمي نبود که باواد به اصببرالد سببرمادرش کاله بگذاره یا از 

دي کنه...اصال" این کارها توي خون مسعود نبود...با اینكه اون لحظه از اون دز
مادرش که  كردسببت مسببعود به خاطر اتفاقات اخیر دلاور بودم اما از طرز ف

میاواسببت اینروري اونو زیر سببوال ببره حال بدي بهو دسببت داد و  فتو:این 
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س شنا شما باید بهتر از من ب سعود رو   ید...اون نیازيچه حرفیه خانو فرد!!!...م
 نداره به اینكه باواد سندي رو بدون اطالع شما برداره و ...

کماني لباند عمیقي به چهره آورد و فت: میدونو...میدونو سیاوش...تو  خانو
سو اما همین باعث تعجب  شنا سعود رو خیلي خوب می ست میگي...من م در

صال" نیازي به خو سعود ا شد...ببین تو خودت میدوني که م نه ي کوچیك من 
 "صبالمن و پدرش که سبالهاسبت توي محله ي بار فرید خالي افتاده نداره...ا
سال 5اون خونه به نوعي دیگه از ذهن من پاك شده بود...من و پدر مسعود فقب

شدیو و تا امروز  سعود به دنیا اومد از اونجا بلند  اونجا زند ي کردیو...وقتي م
ن تاجر توي اون خو بار م*س* که فقب یكي دو  عد از اونو  ه سببباکن بوده ب

کرده که چرا  جبسبببالهاسبببت خالي افتاده بود براي خودش...همین منو متع
مسعود باید سرار سند اون خونه رفته باشه!!!...امشب اومدم اینجا که از مسعود 
همین رو بپرسببو اما خونه نبود منو با کلیدي که قبال بهو داده بود اومدم داخت 

ضولي کردم...ک سند رو خیلي زود پیدا کردم همراه با و کمي ف ساتي نبود  ار 
که عینكو رو خونه جا  ذاشببتو و نمي تونو  فیك قولنامه ي اجاره...ولي حی

باونو از چه تاریاي خونه رو اجاره داده و اصببال" به کي اجاره داده...وقتي تو 
یاط  ماشببین منو جلوي درب ح مده و چون  زنز زدي فكر کردم مسببعود او

ه و چراغهاي واحدشو روشن بوده خواسته با زنز زدن به من حالي مجتمع دید
...منو بالفاصببله درب رو باز کردم یعني برام مهو نیسببت باالکنه که داره میاد 

شي من هر وقت باوام میام اینجا...اما بعدش دیدم تو اومدي اونو  شي یا نبا با
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بال ه نوعي دندر حالیكه نشون از آشفتگي و م*س*تاصت بودن داشتي و داري ب
 مسعود میگردي!!!...

ذهنو من دنبال اون اجاره نامه بود...به خوبي میتونسببتو حدس بزنو که  تمام
اون اجاره نامه بي ربب با سببهیال و مادرش نیسببت و این تنها راه ممكن بود که 

 بتونو جاي دقیق محت زند ي سهیال رو بفهمو و برم اونجا...
با این حسبباب یعني مسببعود اون خونه رو بدون کردم به خانو فرد و  فتو: رو

اطالع شببما به کسببي اجاره داده که در واقع نمي خواسببته شببما بدونید اون 
 م*س*تاجر کیه...درسته؟

محض اینكه این جمالت از دهان من خارج شد چهره ي خانو فرد به نوعي  به
شنیدنش حالتي از بهت و ناباوري به خودش  رفت و بعد به آرومي ز ر لب یبا 

 فت:نه...این امكان نداره...یعني مسببعود اون زنیكه رو پیداش کرده؟...واي 
 خداي من...

سمت میزناهارخوري که در کنار دیوار بود  و شد و به  بعد از روي راحتي بلند 
شت  شت و دوباره بر  سند و چند برش کاغذي که روي میز بود رو بردا رفت و 
وکاغذي رو به سمت من  رفت و  فت:سیاوش...اسو م*س*تاجري که اینجا 

ت نیس وهنوشته شده رو براي من باون...من اعصابو بهو ریاته عینكمو همرا
 ببینو این پسره ي بیشعور چه غلري کرده...

 رو از دست خانو فرد  رفتو و به نام م*س*تاجر نگاهي انداختو. کاغذ
اسببو مادر سببهیال رو نمي دونسببتو اما همین قدر که دیدم م*س*تاجر نام  من

برده در اون اجاره نامه یك زن هست حدسیاتو هر لحظه بیشتر به یقین نزدیك 
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عد با صببدایي که براي خانو فرد قابت شببنیدن باشببه اون اسببو رو میشببد و ب
 خوندم...

ساس کردم هر  در صورت خانو فرد تغییر کرد که اح یك لحظه به قدري رنز 
لحظه ممكنه سببكته کنه!!!...و بعد این جمله از دهانش خارج شبببد:اول اون 

 باباي بي همه چیزش...حاال نوبت این پسره ي بیشعوره...
احتي بلند شببدم و لیوان آبي از آشببپزخانه آوردم و به دسببت خانو فرد روي ر از

سعود خونه رو  صي نیفتاده...فكر میكنو م دادم و در همون حال  فتو:اتفاق خا
به زني اجاره داده که شما خاطره ي خوشي از ایشون ندارید...درسته؟...منظورم 

میكنید و احساس  نزني هست که مدتهاست سایه اش رو روي زند ي خودتو
 مسبب این قضیه هو آقاي فرد خدا بیامرزه باید باشه...درسته؟

خواستو علنا"به خانو فرد بگو که من از همه چیز اطالع دارم اما  ویا این  نمي
زن در اون شببرایب نیاز داشببت به برمال کردن حقایق و دردها و کمبودهایي که 

شده بود...اون م ت تما ستمي در اثر این اتفاق بهش وارد  م زنهاي دیگه از این 
شو پ سر وجودش رو نفرت و خ سرا شده بود  کرده بود وتحت هیت  رکه بهش 

شرایري حاضر نبود اسمي از سهیال و مادر سهیال برده بشه و هر  ونه توجه و 
کمكي رو از طرف آقاي فرد و حاال از طرف سببیاوش نابجا تصببور میكرد و 

 خودش رو محق میدونست...
شتو نزدیك به  بعد سابي با  فتن نا فته هاي درونیش  45از اینكه  ذا دقیقه ح

یان سببهیال و  به آرومي براش جر نه  ندکي خودش و اعصبببابش رو کنترل ک ا
ورودش به منزلو و معرفي اون رو از طرف مسببعود و وقایع پیش اومده در این 
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سببهیال  رمادچند روز اخیر رو تعریف کردم و در آخر بهش قول دادم سببهیال و 
شون  شت خارج رو از اون خونه که در واقع ارزش مادي براي خانو فرد هو ندا
کنو وبه آپارتماني که سببال  ذشببته امید در قرعه کشببي بانك برنده شببده بود 
صدش از این  سعود ق سعي کردم بهش اطمینان خاطر بدهو که م شون... ببرم

سته خانو فرد  چونکار کمك به اونها بوده نه پنهان کاري از مادرش ولي  میدون
ممكنه از این بابت خیلي عصبببي بشببه و از طرفي اونها هو واقعا نیاز به کمك 

 داشتن مجبور شده تا حدي مافي کاري کنه...
فرد که تا حدودي آرامش  رفته بود نگاه دقیقي به صببورت من انداخت و  خانو

سال اخیر  شكالتي رو در این چند  سیاوش...من میدونو تو چه م شت فت:  پ
سبي براي زند ي مجدد تو  سهیال دختر منا شتي ولي واقعا"فكر میكني  سر  ذا

 باشه؟
از قهوه رو خوردم و در حالیكه نفس عمیق و صبببدا داري که نشبببان از  کمي

سردر مي من بود  فتو:نمیدونو...واقعا" بعضي لحظات توي جواب این سوال 
ما در حال حاضببر چیزي که برام مهمت ر از خودم شبببده درمونده میشببو...ا

سهیال  ست  سعود خوا ست...امید دفعه ي قبت که م سهیال ستگي امید به  واب
به خونه ي من نیاد دچار تب عصبببي شببد...نمیاوام دوباره این شببرایب  یگهد

پیش بیاد...یعني فعال" هدفو اینه...دوم اینكه شببنیدن این موضببوع که مسببعود 
تك زده ید ک نه ي من و سبببهیال رو جلوي ام مده خو برام  رون تموم  او

شده...مسعود حق این کارو نداشته...هر جور فكر میكنو مي بینو باید مسعود 
رو ببینو و یكسببري توضببیح از خودش باوام و االن که آدرس این خونه رو 
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میبینو و با توجه به اطمینان شما از اینكه این خونه در اجاره ي مادر سهیالست 
 باشن... حدس میزنو مسعود وسهیال باید اونجا

 . میاواي بري اونجا؟
 . آره...باید با مسعود صحبت کنو و سهیال رو هو ببینو.

. سیاوش...قول بده که اون دختره و مادرش رو از خونه ي من بیاري بیرون...من 
به بقیه ي قضایا کاري ندارم اما نمیاوام سایه ي این دوتا حتي روي موکت پاره 

و زند ي من میشبببه هو بیفته...متوجه میشببي  ایي از اونچه که مربوط به من
 منظورم چیه؟

رو به عالمت تایید تكان دادم و  فتو:بهتون قول میدم در اولین فرصببت  سببرم
اونها رو به جایي که  فتو منتقت کنو...اون واحد آپارتماني خالي افتاده...ولي 
 فقب امیدوارم حدسببو درسببت باشببه و هر دوي اونها االن توي خونه ي شببما

 باشن...
 روي راحتي که نشسته بودم بلند شدم. از

با من خانو فرد هو بلند شبببد و همراه من تا جلوي درب هال اومد و  همزمان
کاب*و*س که داري این  یاوش ممنونو  فت:سبب رو از من دور میكني...من   

شاید  ستو اما یه چیزي میاوام بهت بگو... سعود مي دون شه تو رو م ت م همی
ستي  شه اما امیدوارم ا ه یه روزي واقعا" خوا  سهیالزیادم این حرف جالب نبا

رو به زند ي خودت وارد کني از اون روز به بعد هیت وقت دیگه جلوي چشببو 
 ن دختره و مادرش متنفرم.من نیاي...چون من واقعا" از ای
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شنیدن این حرف خنده ام  رفت و  با شتو اما با  صبي خوبي ندا شرایب ع اینكه 
  فتو:خانو فرد شما از سهیال و مادرش متنفرید از من که متنفر نیستید...

 فرد نگاه اخو آلود مادرانه ایي به من کرد و پاساي نداد. خانو
اجاره نامه یادداشت کرده بودم نگاهي  از خداحافظي به آدرسي که از روي بعد

 انداختو و از آپارتمان خارج و سوار ماشین شدم و حرکت کردم...
25 

 ساعتو نگاه کردم.دیر وقت بود و باید برمیگشتو به خونه... به
 بي دلیت نگران خونه شده بود! دلو

سیر  از شدم و م صرف  ییر رو تغرفتن به آدرسي که نوشته بودم در اون لحظه من
 دادم و به سمت خونه حرکت کردم.

 رسیدم جلوي درب ماشین مسعود رو دیدم که جلوي درب پارك شده!!! وقتي
محض اینكه ماشین رو متوقف کردم مسعود از ماشین خودش پیاده شد و به  به

 طرف ماشین من اومد.
اده رو خاموش کردم و در حالیكه به مسببعود نگاه میكردم از ماشببین پی ماشببین

 شدم.
 سالم کوتاهي کرد و  فت:منتظرت بودم... مسعود

 ماشین تكیه دادم و نگاهش کردم. به
 اش  رفته و خسته بود. چهره

هو به ماشببین تكیه داد و سببیگاري از پاکت بیرون کشببید و آتش زد...دود  او
 غلیظي رو به فضا فرستاد و بعد  فت:این وقت شب کجا رفته بودي؟



wWw.Roman4u.iR  224 

 

رو ندادم و فقب نگاهش میكردم...شاید هو میاواستو با این کار کمي  جوابش
 به اعصابو تسلب پیدا کنو!

ادامه داد:اومدم جلوي خونه از باالي درب نگاه کردم دیدم چراغهاي  مسببعود
تاق خانو صببیفي روشببن  تاق امید و ا خونه خاموشبببه و فقب چرار خواب ا

م خونه نیسببتي...منتظر شببدم تا بود...ماشببین تو هو توي حیاط نبود...فهمید
 بر ردي...

کالفگي خاصي که کامال" در کالمو مشهود بود  فتو:خوب حاال که میبیني  با
 اومدم...

باره دود غلیظي رو از دهان خارج کرد و در حالیكه به خونه هاي رو به رو  دو
 خیره بود  فت:سیاوش میدونو از دستو عصباني هستي ولي...

س شده؟...از اهواز . ولي چي مرد ح ست چه مر ت  ابي؟!!!...تو هیت معلوم ه
بر شببتي یكباره اومدي خونه ي من جلوي امید  رفتي سببهیال رو کتك زدي 
بعدم برداشببتي بردیش...معلوم نیسبببت کدوم  وري رفتي...مسببعود تو فكر 

 نكردي امید از دیدن این صحنه...
 کو در یر بودي؟ . امید کو از این صحنه ها ندیده...مگه تو با مهشید

شت ا رم در یر بودم هیت وقت  شكالتي که دا شید با تمام م . احمق من با مه
جلوي چشببو امید دسببت روي مهشببید بلند نكردم...از همه ي اینها  ذشببته 
شدي؟...تو چرا حرکاتت با مني که اینقدر خودم  سعود تو چرا اینقدر عوض  م

 ر داره م ت دیوونه ها شدي؟!!!مشكت دارم و تو بهتر از هر کسي از مشكالتو خب
 . سیاوش...
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صال" تكلیف خودتو با خودتو میدوني  سیاوش...میاوام بدونو تو ا . زهرمارو 
بدوني!...چرا داري بالتكلیفي  خدا قسببو ا ه خودتو  به  له... نه ول یه؟... چ
یه روز  به زند ي منو منتقت میكني؟...مرد حسبببابي تو  با خودت رو  خودت 

 که بعد فهمیدي خواهرته خوب این...عاشق دختري شدي 
محض اینكه این حرف رو زدم مسعود سیگارش رو انداخت و به سمت من  به

بر شت و با دو دست یقه ي پیراهن منو  رفت که بالفاصله با حرکتي سریع هر 
دو دسببتش رو از یقه ي پیراهنو جدا کردم و این بار من یقه ي اون رو  رفتو و 

 ین...!محكو کوبیدمش به ماش
سعود  هیت سه که چنین برخوردي بین من و م شو نمیكردم روزي بر وقت فكر

 پیش بیاد!!!
این موقع بالفاصله درب ماشین مسعود باز شد و سهیال با عجله از صندلي  در

سته و نگران رو به  صدایي اه سمت ما دوید و با  شد و به  شین پیاده  جلوي ما
فه  یاین...مسببعود بس کن...نصبب تاه ب یاوش تو رو قرآن...کو فت:سبب من  

 شبه...االن مردم از خونه هاشون میریزن بیرون...
 ي مسعود جدا و به سهیال نگاه کردم.رو از یقه  دستو

زیر نور چراغهاي خیابان کامال"مشبباش بود که چقدر از برخورد  صببورتش
 میان من و مسعود وحشت کرده!

 خوب به صورتش نگاه کردم در ابتدا باورم نشد! وقتي
 مسعود فاصله  رفتو و قدمي به طرف سهیال برداشتو... از

ش زیر شدت کبود  شو چپش به  سمتي از  وشه ي لبهاش هو ورم چ ده بود و ق
 کرده و خونمرد ي قابت مالحظه ایي در اون قسمت دیده میشد!!!
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شمهاي سپس  چ شد و  شك تبدیت  سهیال در زماني کوتاه به دریایي از ا زیباي 
شدند و بعد با همون حال  فت:به  سرازیر  شكها به روي  ونه هاش  سیت وار ا

هاي صببمیمي هسببتین...نگذارین فكر کنو جون هو نیفتین...شببما ها دوسببت
 حضورمن این دوستي رو داره به  ند میكشه...

 مسعود رو شنیدم که  فت:تو خفه شو... صداي
به سببمت مسببعود و سببرتاپاي اون رو نگاهي حاکي از تحقیر کردم و  بر شببتو

ند میكني؟...غیرت و  لت نمیكشببي؟!...دسبببت روي زن بل جا  فتو:تو خ
به اصببرالد  با مردونگي  بدهي؟... با چي خواسببتي نشببون  نه ات رو  برادرا

 حماقتت؟...کدوم غیرت؟...کدوم مردونگي...مسعود تو مرد نیستي...
 به طرف من اومد و با شدت هر چه تمامتر مشتي به صورت من زد...! مسعود

شتو و از اونجایي که نا هاني این حرکت رو  توقع صال" ندا این یكي رو دیگه ا
سریع خودم کرده بود براي  ست دادم...اما خیلي  لحظاتي کوتاه تعادلو رو از د

 رو کنترل کردم.
سعود تو  صداي سعود کرد و  فت:م شنیدم که رو به م سهیال رو  التماس آمیز 

 رو قرآن بس کن...خدایا...
ایستادم و خوني که از  وشه ي لبو سرازیر شده و طعو  س و نامرلوب  صاف

سعود  ست پاك کردم...به طرف م ساس کرده بودم رو با د اون رو در دهانو اح
رفتو و در حالیكه به آرامي با مشت  ره کرده ام ضربات پشت سرهمي به سینه 
له ي صبببورتو  که مشبببت حوا بودي  ي مسبببعود زدم  فتو:منتظر من 

آره؟...خیلي خوب...منتظر بقیه اشببو...ولي به جون امیدم قسببو ا ه کني...
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تت  گدم خورد جا زیر مشبببت و ل تت رو تكرار کني همین  گه حرک بار دی یك
 میكنو.

بر شببت و با کف دسببت محكو روي سببقف ماشببین من کوبید و  مسببعود
 فت:سببیاوش لعنت به تو...لعنت به مرام نداشببته ي تو...لعنت به شببرف و 

 ه ي تو...غیرت نداشت
شرف و  رفتو شه...اما تو که مظهر بامرامي و  ستادم و  فتو:با سرش ای شت  پ

 غیرتي بگو کجا از من بي مرامي و بي غیرتي و بي شرفي دیدي؟...کجا؟
سببهیال اشبباره کردم و بعد رو به مسببعود ادامه دادم:من از کجا این خانو رو  به

شناختو؟...هان؟...از کجا؟...کي به من معرفیش کرد؟...کي؟...کي  فت  می
یه آدم مرمئن سببرار داره که میتونه بیاد خونه ي من و هو از بچه ام مراقبت کنه 

 هو از مادر مریضو...کي؟
سعود شو نمیكردم  م شت و  فت:من...من  فتو...ولي فكر سمت من بر  به 

 این ک افتكاري رو شروع کني...
سابي؟!!!...چه خرایي کردم ست از پا . کدوم ک افتكاري مرد ح ؟!!!...این که د

کاري  فت  نداختو ک ا به جون هر دختري ن نز  را نكردم و م ت تو چ خ
بوده؟...اینكه حرمت نگه داشببتو و دسببت از پا خرا نكردم و احترامت رو در 

شرفي و ندا شونه ي بي غیرتي و بي  ستي حفظ کردم ن  تنشجایي که الیقش نی
تاده سببوال کردي که تا به حال چه مرامو بوده؟!!!...از این خانمي که اینجا ایسبب

حرکتي ناشببي ازنامردي و بي مرامي از من سببرزده که حاال اینجوري زیر تیغ 
 تهمت داري تیكه پاره ام میكني؟
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به  سببهیال مه چیزو  فتو  فت:من براش ه مد و   به طرف من و مسببعود او
خدا...مسببعود من که  فتو سببیاوش چقدر پاك و مرد صببفته...چرا باز داري 

 خودت رو میگي؟ حرف
دوباره به سببمت من بر شببت و  فت:سببیاوش اومدم فقب بهت بگو  مسببعود

شاید  سهیال که  نامردي رو در حق من تموم کردي...فكرشو نمیكردم روزي به 
ست جاي دخترت هو  سن االنش بود میتون سال دیگه کوچیكتر از  سه  ا ه دو 

شي...من به قبر خودمو مي خ شته با شو دا شه اینجوري چ ندیدم ا ه حدس با
 تو همچین آدمي باشي و سهیال رو به خونه ي تو بفرستو... زدممی

 با صداي بلند  فت:خفه شو مسعود... سهیال
 سهیال نگاه کردم و  فتو:نه...بگذار حرفاش رو بگه... به
بعد رو کردم به مسببعود و  فتو:فقب یه سببوال ازت میپرسببو که ا ه راسبت و  و

همون شرفو که از نظر تو ندارمش و بي غیرت عالمو حسیني جوابمو بدهي به 
 قسو میاورم که تصمیو آخرم رو همین جا میگیرم.

 به چشمهاي من خیره شد و منتظر موند تا من سوالو رو بپرسو. مسعود
مسعودنزدیكتر شدم طوریكه فاصله ي خیلي کمي بین من و او ایجاد شد و  به

تار و حرکات اخ عا"این رف عد  فتو:واق یك برادر ب یرت از روي غیرت واقعي 
 نسبت به سهیالت؟

درشت عرق که روي پیشوني مسعود نشسته بود یكي یكي سر میاورد  قررات
و از باالي ابروهاش به کناره هاي پیشببونیش هدایت میشببد و از اونجا به پایین 

 صورتش سرازیر میشدن...
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 به سهیال کرد و بعد دوباره به من نگاه کرد و  فت:آره... نگاهي
داره درور میگه...مرمئن بودم...ایمان داشتو که مسعود حس دیگه  میدونستو

ایي جدا از احساس یك برادر به سهیال هنوز در وجودش شعله ور هست...اما 
 نمي تونستو اون حس رو از درونش بیرون بكشو...

م و  فتو:واقعا فكر میكني ا ه من به سببهیال عالقه بلند و عصبببي کشببید نفس
 مند بشو بي غیرت و بي شرفو؟

 سرش رو به عالمت تایید حرف من تكان داد اما حرفي نزد. مسعود
مسببعود فاصببله  رفتو و در حالیكه اعصبببابو به شبببدت بهو ریاته بود  از

اب منو اعص  فتو:باشه...پس همین االن سهیال رو از اینجا ببر...بیشتر از این
عا برات  تت رو ببینو...واق گه نیاوام ریا خراب نكن...مسببعود  مشببو دی

 متاسفو...
با  ریه قدمي به سببمت من برداشببت و  فت:ولي سببیاوش...من کلي  سببهیال

 التماسش کردم که منو پیش تو بر ردونه...
ست  با سعود در سهیال و  فتو:تو خیلي بیجا کردي...م صبانیت رو کردم به  ع

..شببباید ا ه چند سبببالي از االنت کوچیكتر بودي جاي دختر منو مي میگه.
تونسببتي باشببه...مگه نه مسببعود؟...شببایدم حق با مسببعود باشببه که ا ه به 
خواهرش عالقه پیدا کنو نهایت بي غیرتي و بي شببرفي من باشبببه...حاال با 
مسببعود از اینجا برین...نمیاوام شببرف و غیرتو زیر سببوال بره...میفهمي چي 

 و مسعود؟...نمیاوام شرف و غیرتو توسب تو یكي زیر سوال بره...میگ
 بعد از هر دوي اونها فاصله  رفتو و به سمت درب حیاط رفتو. و
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دویدن سهیال رو پشت سرم شنیدم...بر شتو و سهیال ایستاد...رو کردم  صداي
سعود...فقب اینقدر سمت رو بیارم م سعود و  فتو:نامرد عالمو ا ه دیگه ا  به م
به غیرت و شببرف  باش که وقتي از اینجا  ورت رو  و کردي بشببیني و  مرد 

 خودت فكر کني...حاال دیگه  مشو...
به طرف من اومد و  فت:سببیاوش تو رو خدا...حداقت جازه بده من  سببهیال

 حرف بزنو...اجازه بده بیام توي خونه...سیاوش تو که میدوني من...
گه نمیاوام یك دقیقه هو نه تو ونه مسعود میون حرف سهیال رفتو و  فتو:دی به

 رو ببینو...
با  ریه  فت:چرا من؟...من بدبات چیكار کردم؟...مسببعود طرز  سببهیال

یاوش چرا داري اینروري  نه تو چرا منو از خودت دور میكني؟...سبب فكرش ای
 میكني؟

کلیدم درب حیاط رو باز کردم و دوباره به سمت ماشین بر شتو و سوار شدم  با
 و ماشین رو به داخت حیاط هدایت کردم.

چرار ماشببین که در اون لحظه به انتهاي حیاط هو رسببیده بود باعث شببد  نور
متوجه ي حضببور امید که بلیز و شببلوار خوابش رو به تن داشببت و در حالیكه 
دمپایي هو به پاش نبود و وسببب حیاط جلوي درب پارکینز تیسببتاده بود نظرم 

 !رو به خودش جلب کنه!!
من...!!!...این وقت شببب!!!...امید االن باید قاعدتا"خواب و توي اتاق  خداي

 خودش بود...اما حاال اون با وضعي آشفته در حیاط ایستاده بود!!!
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شن  از شك و تردید چراغهاي حیاط رو رو شدم و در حالیكه با  شین پیاده  ما
 میكردم به سمت امید رفتو...

سمت امید  سهیال سر من به  شت  شده بود و متوجه بودم که پ هو وارد حیاط 
 داره میاد...

به نزدیك امید رسببیدم متوجه شببدم به شببدت میلرزه و شببلوارش خیس  وقتي
 شده...!!!

 صورت و موهاي قشنگش از عرق خیس بود!!! تمام
ي قترو در آ*ر*و*ش  رفتو و تازه متوجه شدم که به شدت تب کرده!!!...و امید

به صورتش نگاه کردم با صداي ضعیفي  فت:بابا...بباشید...نتونستو خودمو 
 نگه دارم شلوارم خیس شد...

 بعد در حالتي از ضعف و بیهوشي قرار  رفت... و
 ...چقدر باید خدا خدا میكردم تا صداي منو بشنوي؟خدایا

 م و سرشرو که حاال کامال" بي حال شده بود بیشتر در آ*ر*و*شو فشرد امید
رو ب*و*سیدم و در حالیكه بي اختیار صورت خودمو از اشك خیس شده بود 
 فتو:اشببكالي نداره عزیزم..اصببال" اشببكالي نداره...بابا االن لباسببت رو تمیز 

 میكنه پسرم...
26 

 رو در آ*ر*و*ش  رفتو و بلند شدم. امید
شت از من بگیرش ا سهیال سعي دا شده بود و  ما من در اون نگران حال امید 

شرایب به شدت عصبي شده بودم براي همین با عصبانیت و تقریبا" صدایي که 
 به فریاد بیشتر شباهت داشت  فتو:برو کنار سهیال...
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قدمي به عقب برداشببت و  فت:فقب میاوام کمك کنو حال تنفسببي  سببهیال
ست...امید تبش  سي عمت کردن نی سا سیاوش االن وقت اح شه... امید بهتر ب

 باالست و بیهوش شده...بگذار کمكت کنو...خواهش میكنو...
ستو شو کامال" از حال رفته  نمیدون باید چیكار کنو و از طرفي امید در آ*ر*و*

ودم که تنفس امید  اهي قرع و زماني با کشببیدن فقب یك نفس بود و متوجه ب
 عمیق نمایش داده میشه...

بر ردم به سمت ماشین که دیدم مسعود پشت سرم ایستاده و با جدیت  خواستو
گذار  یت نكن...ب فت:خر فت   ید رو از آ*ر*و*ش من میگر كه ام حالی در 

گاه برسببوني شبباید هر سببهیال کارشببو بكنه...تا تو باواي این بچه رو به درمان
 اتفاقي بیفته...

 بعد امید رو از من  رفت و خیلي سریع به همراه سهیال وارد هال شدند. و
مسببعود امید رو روي زمین قرار داد سببهیال خیلي سببریع اقدام کرد به  وقتي

 بر ردوندن حالت عادي تنفسي امید.
بود کو کو شببدم بعد  ذشببت چند دقیقه که براي من یك عمر  ذشببته  متوجه

حالت عادي پیدا کرده و سپس به آرومي چشمهاي قشنگش باز شد و با بغض 
  فت:بابا...

 امید روي زمین نشستو و مسعود طرف دیگه ي امید نشسته بود. کنار
 از روي زمین بلند شد و دیدم که به سمت حمام رفت. سهیال

 رو بار دیگه در آ*ر*و*ش  رفتو و ب*و*سیدم. امید
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شروع کرد به  ریه کردن و در حالیكه  به سعود افتاد  شمش به م محض اینكه چ
سببرش رو به سببینه ي من فشببار میداد و نمي خواسببت به مسببعود نگاه کنه 

  فت:بابا بگو سهیال جون بمونه...بگو اینجا بمونه...
شده  روي سعود خیره  صبیو به م سیدم و در حالیكه نگاه ع سر امید رو ب*و*

 میگو...میگو عزیزم.بود  فتو:باشه 
رو در آ*ر*و*ش  رفتو و از روي زمین بلند شببدم و به سببمت حمام رفتو  امید

 چون باید لباسش رو عوض میكردم.
آب حمام رو آماده کرده بود و خواست در حمام کردن امید به من کمك  سهیال

کنه اما وقتي فهمید نیازي به حضببورش ندارم از حمام خارج شبببد و من به 
امید رو شببسببتو و لباسببش رو عوض کردم و این در حالي بود که امید  تنهایي

 !!!فتهداهو نگران بود نكنه وقتي از حمام خارج بشه ببینه که سهیال ر
ستاده  وقتي شت درب حمام به انتظار ای سهیال هنوز پ از حمام بیرون آوردمش 

اتاق  بود و به محض اینكه امید رو دید اون رو در آ*ر*و*ش کشببید و بعد به
 خوابش برد.

دلیت اینكه امید رو شسته بودم پیراهن و شلوارم کمي خیس شده بود اما برام  به
 اهمیتي نداشت و رفتو به هال و روي یكي از راحتي ها نشستو.

 نبود حدس زدم باید به حیاط رفته و یا جلوي درب منتظر سهیال باشه. مسعود
خستگي تمام وجودم رو  رفته بود اما جسمو نبود که حس خستگیش  احساس

 کالفه ام میكرد بلكه روحو خسته بود.
ساس صداش  اح ستو چرا که هر چي  شده ي خدا ه میكردم بنده ي فراموش 

 کرده بودم جوابي نگرفته بودم!
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روي راحتي بلند شدم و به اتاق مامان رفتو خوشباتانه داروهاي آرام باشي  از
ه میاورد خیلي قوي بود و با وجود سر و صداهاي ایجاد شده در خانه هنوزم ک

 بیدار نشده بود!
 اتاق خودم رفتو و لباسهام رو عوض کردم و دوباره به هال بر شتو. به
سته  از شرف به حیاط نگاهي به بیرون انداختو و دیدم درب حیاط ب پنجره ي م

 است!!!
سببته...پس خودش کجا بود؟!!!...یعني بودم مسببعود درب حیاط رو ب مرمئن

 هنوز توي ماشینش جلوي درب حیاط منتظره؟
یاد حرفهاش افتادم...از یادآوري اینكه چرور من رو متهو به اون صببفات  به

 کرده بود دندانهام رو با عصبانیت به روي هو فشار میدادم...
شناختي که از من داره ای خدیا ست با توجه به  سعود چرور میتون و نرور من رم

 متهو کنه؟!!!
 آهسته ي بسته شدن درب اتاق امید باعث شد از افكارم فاصله بگیرم. صداي

سببمت صببدا بر شببتو و دیدم سببهیال با چهره ایي خسببته اما مهربان از اتاق  به
 خارج شده و به من نگاه میكنه...

 خواستو به عمق نگاهش فكر کنو... نمي
دم شببنیده بودم تحمت و باورش در عین بي که از طرف مسببعود به خو توهیني

صیر بودنو برام غیر ممكن بود...بنابراین قبت اینكه اجازه بدهو حرفي بزنه با  تق
 سردي و خشكي مرلق  فتو:سهیال...مسعود جلوي درب منتظرته...برو...
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به من نزدیك شبببد و با صبببدایي به ظرافت و نرمي حریر  فت:امید  سببهیال
 خوابش رفت...حالشو بهتره...

سببهیال نگاه نمیكردم و در حالیكه به نقره ایي نامعلوم از پشبببت پنجره به  به
 حیاط خیره بودم  فتو:مرسي...حال دیگه برو...

 صبح شده...5. ساعت میدوني چنده؟...نزدیك
 هیال؟. شنیدي چي  فتو س

 . آره...شنیدم...سیاوش بهتره بري باوابي...خیلي خسته ایي...
 . سهیال  فتو برو...مسعود منتظرته.

 . سیاوش...هیت متوجه ي حرفو شدي؟...تو خیلي خسته ایي...برو باواب.
 قدري اعصابو به هو ریاته بود که زمان به کت از دستو خارج شده بود! به

ساعت بود که جلوي پنجره رو به این رو فهمیده بو سهیال د...من نزدیك به دو 
 حیاط ایستاده بودم...ولي چرور ممكن بود؟!!!

کامال"متوجه ي این حقیقت نشبببده بودم...م ت این بود که تمام این دو  هنوز
 ساعت زمان براي من متوقف شده بود...

به سببهیال نگاه کردم و با عصبببانیت  فتو:بهت  فتو مسببعود جلوي  بر شببتو
 درب منتظرته...چرا نمیري؟

باز هو به من نزدیكتر شبببد و در حالیكه به آرومي یك بازوي من رو  سببهیال
 رفت  فت:سببیاوش...مسببعود رفته...همون موقع که تو امید رو بردي حموم 

...بیا ابت حسابي بهو ریاتهاون رفت...یعني تقریبا"سه ساعت پیش...تو اعص
 برو استراحت کن...

 تعجب به سهیال نگاه کردم و  فتو:رفت؟!!! با
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. آره...وقتي وضعیت امید رو دید م ت اینكه فعال" دست از سرم برداشته...فقب 
دیدم که رفت...سببیاوش اینقدر به من نگو برو...خواهش میكنو...فقب یه ذره 

 ت ساته؟هو منو درك کن...این خیلي برا
بي حوصببلگي  فتو:سببهیال بس کن...ندیدي مسببعود به خاطر هیت و پوم  با

ست و منو متهو به بي غیرتي کرد؟...همه  شك ستي ما رو  چروري حرمت دو
 اش هو به خاطر..

گه...اون  مه چي می نه...ولي مسببعود اصببال" نمي فه خاطر م به  یدونو... . م
سعود فقب  شو میزنه...این در نمیاواد خیلي چیزها رو درك کنه...م حرف خود

حالیه که من واقعا" تصببمیو خودمو  رفتو...سببیاوش این منو که عاشببق تو 
به  اشدم...نه کسي مجبورم کرده نه حتي تو برخالف خصوصیات بقیه ي مرده

این احسبباس دامن زدي...تو حتي خیلي جاها با رفتارت سببعي کردي منو از 
كار کن با دلو چی كار کنو؟...از خودت دور کني...ولي من  هان؟...چی و؟...

طرفي امید از طرف دیگه نیاز ظاهري وضعیت زند ي تو به حضور من وابسته 
 بدون حرفا و نوشده ولي مهمتر از همه عالقه ي خودم به توهه...سیاوش فقب ای

دالیلي که مسببعود میگه یه ذره هو براي من ارزش نداره و مهو نیسببت...من 
ستت دارم و پاي ا شه واقعا" دو ستو...مگه اینكه بهو ثابت ب ساس و حرفو ه ح

نه تنها دوسببتو نداري بلكه از من متنفري...دوسببت نداشببتن رو میتونو با  ذر 
قضببیه فرق میكنه...من کورکورانه  ريزمان به عالقه برسببونو اما ا ه بدونو متنف

عاشق تو نشدم که حاال باوام م ال با حرفها و دالیت مساره ي مسعود پا پس 
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شو شقي که از تو توي قلبو به وجود اومده رو بك سیاوش...من نمي تونو ع ...
 بي هیت دلیت واقعي از بین ببرم...

رو از سهیال به سمت دیگه ایي معروف کردم و در حالیكه سعي داشتو  نگاهو
هام فرو بردم و  یك دسببتو رو الي مو با کالفگي  كارم مسببلب بشببو  به اف

ته ام...تو حرفهایي که میگي شاید پر از  فتو:سهیال من خسته ام...خیلي خس
اره د شهصداقت و احساس هو باشه اما بیشتر از اونكه براي من لذت باش با
 خستگي روحي منو بیشتر میكنه...چروري اینو حالي تو کنو که من...

شمهاي من نگاه کرد و در  سهیال شد و م*س*تقیو به چ شتر به من نزدیك  بی
ر*ق*ص اشك رو در مقابت نگاه من به نمایش ضمني که چشمهاش بار دیگه 

گاه کن...بگو تو  به من ن یاوش تو چي؟... فت:تو چي؟...سبب گذاشبببت   می
چي؟...سیاوش من قصد آزارت رو ندارم...میاوام فقب بدوني که من به حرف 
هیت کسببي اهمیت نمیدم...براي من هیچي مهو نیسبببت غیر تو...نه حرف 

شا سعود نه حرف هیچكس دیگه...آره  شایدم م شه  ید براي خیلي ها عجیب با
اصببال" دور از ذهن و منرق باشببه که من عاشببق مردي شببده باشببو که به قول 

ساله هو داره و همسر اولشو 8سال از من بزر تره و یه پسر کوچولوي16مسعود
قت دهطالق دا عاشبب که کسببي  یه  یت خوب ها دال به نظر خودت این ما  ...ا

شه؟...مگه همه ي وجود تو فقب در ا سیاوش ن شده؟... صه  ین چند مورد خال
ندارم...من میفهمو تو نگران چي  باره ي تو رو  خدا من قصبببد آزار دو به 
هسببتي...من همه چي رو میفهمو...اما یعني تو اونقدر منو احمق و بي ثبات 

وحشت داري از اینكه نكنه بعد از مدتي از عشق خودم نسبت  کهفرض کردي 
 اري نكنه که منو م ت مهشید...به تو پشیمون بشو؟...یا وحشت د
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به اینجا رسببید براي لحظاتي احسببباس کردم  نمیدونو چرا اما وقتي حرفش 
سهیال رو واقعا" دوست دارم...وحشت اینكه نكنه از دستو بره تمام وجودم رو 
پر کرد...سببهیال دقیقا" به چیزي اشبباره کرده بود که از وقتي فهمیدم نسبببت به 

امال" ...سببهیال کبودین فكرم ت خوره به جونو افتاده سببهیال بي عالقه نیسببتو ا
شتو که نكنه روزي  شت دا شتر از هر چیزي از این وح ست میگفت من بی در
اون از این عشق پشیمون بشه و بالیي که مهشید م ت آوار روي سرم ریات بار 

 دیگه تكرار بشه...
م که دیدم ...اصببال" متوجه ي حرکت خودم نبودم وقتي به خودم اومدنفهمیدم

 سهیال رو با تمام وجود در آ*ر*و*شو  رفتو و او هیت مقاومتي نمیكرد...
بعد سهیال رو از خودم دور کردم و صورتش رودر میان دستانو  رفتو  لحظاتي

باره برام تكرار  ید دو خاطره ي مهشبب و  فتو:سببهیال...نمیاوام...نمیاوام 
سهیال من داغونو...من خیلي داغون تر از ا شه... صور ب ستو که توي ت وني ه

 کسي جا بگیره...بهو حق بده که...
صورت من  این ستانش رو به دو طرف  صانه د سهیال بود که با محبتي خال بار 

شت و  فت:تو فقب منو باور کن...قول میدهو...قول میدهو کاري کنو که   ذا
خاطرات بدت نه تنها تكرار نشببه حتي از ذهنتو پاك بشببن...فقب دیگه به من 

 و که برم...خواهش میكنو...نگ
 سر و موهاي سهیال رو ب*و*سیدم و ازش فاصله  رفتو و به اتاقو رفتو. روي

احسبباس خسببتگي میكردم که به محض دراز کشببیدن روي تات به  اونقدر
 خواب رفتو.
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............................ 

............................ 
این دو هفته مسببعود رو اصببال" ندیدم  هفته از اون شببب  ذشببت و در طي دو

 حتي تلفن هو بهش نكردم...اون هو به دیدنو نیومد و تماسي نگرفت!
خیلي زود روحیه ي از دسبببت رفته اش با وجود سببهیال به حال عادي  امید

 بر شت.
ضور صانه توي خونه از خودش بروز میداد براي من  ح شقي که خال سهیال و ع

 بزر ترین نعمت شده بود.
طي اون دو هفته در مورد تصببمیمي که در رابره با خونه ي اونها  رفته بودم  در

سات بود اما  صحبت کردم...با اینكه در ابتدا قبولش براي اون  سهیال  هو با 
شتن مادرش  شد قبت از بر  شنید باالخره قبول کرد و قرار  ضیحات منو  وقتي تو

 کار ر انجام بگیره... داز سفر مكه کارهاي مربوط به اسباب کشي به کمك چن
آپارتماني که در اختیار سهیال و مادرش قرار داده بودم به قول سهیال قابت  واحد

ضایتي که در  ساکن بودند نبود...از ر سه با خونه و محیب قبلي که در اون  مقای
چشببمان سببهیال مي دیدم بي نهایت خوشببحال بودم و حس میكردم ذره ایي 

ر بودم به خاط شحالبران کنو و از طرفي هو خوتونستو محبتهاي اخیرش رو ج
 عمت به قولي که به مادرمسعود داده بودم.

ساس  دیگه شدم بلكه هر لحظه اح سهیال توي خونه نه تنها نگران نمی از بودن 
 میكردم نیازم داره به وجودش بیشتر میشه...

مایالت  حس به وضببود ت که  تاثیر  ذار بوده چرا  قدر  هاش چ میكردم محبت
سهیال از نظر خو سبت به اون درك میكردم و این در حالي بود که من و  دم رو ن
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شرعي هنوز مشكت داشتیو و شاید این تنها عامت بازدارنده ي جدي من نسبت 
ساس میكردم این مقاومت هر لحظه داره  شد...اما اح سهیال می ستي  بهبه  س

 نزدیكتر میشه...!!!
 به خونه بر شتو...هفته ي سوم بود که وقتي از شرکت  شروع

27 
رو به داخت حیاط بردم...هنوز از ماشین پیاده نشده بودم که دیدم سهیال  ماشین

شین  سمت ما شدند و به  ست امید رو  رفته از درب هال خارج  در حالیكه د
 اومدن!!!

شو...در  هیت صحنه رو به رو ب شت وقتي به خونه میام با این  سابقه ندا وقت 
همون لحظات اول متوجه شبببدم که باید مشببكلي توي خونه به وجود اومده 

 باشه!!!
ماشین پیاده شدم و در ضمني که درب ماشین رو مي بستو به چهره ي امید  از

 نظر مي رسید!نگاه کردم...مضررب بود و تا حدودي رنز صورتو پریده به 
 سهیال نگاه کردم و متوجه شدم او هو دست کمي از امید ندارد!!! به

سعي کردم  وقتي سیدند نگاه دوباره ایي به هر دوي انها کردم و  به نزدیك من ر
 لباد بزنو و  فتو:چه استقبالي!!!...

سالم کرد اما چشمان زیبایش  ویاي ماجرایي بود که میدونستو قاعدتا"  سهیال
 باید مربوط به داخت خونه باشه...
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شبببدم و امید رو در آ*ر*و*ش  رفتو و از زمین بلندش کردم و در همون  خو
شتباهش رو  شوخي ا سالم نكرده با خنده و شتو از اینكه امید  سعي دا حال که 

 ال به آهستگي  فت:سیاوش...مهمون داریو...بهش تذکر بدهو شنیدم که سهی
رو ب*و*سببیدم و از کنار صببورت اون به سببهیال نگاه کردم و  فتو:چه  امید

ستقبال من  شما دو تایي به ا شه  ستو اومدن مهمون باعث می خوب...نمي دون
بیاین...از این به بعد هر روز قبت از اومدن خودم به خونه یادم باشبببه چندنفر 

 !!!من الخونه تا وقتي میام شما دوتایي بیاین به استقبمهمون بفرستو 
با...مامان مهشببید اومده  امید با با نگراني که در صبببداش موج میزد  فت:

 اینجا...
شببنیدن این حرف از دهان امید براي لحظاتي احسببباس کردم تمام ر هاي  با

شوني خودم  ست عرق نا هاني رو روي پی ش ست و در همون حال ن بدنو یخ ب
 کردم!!!حس 
ضور دوباره اش  مدتاه صبیو میكرد اما تحمت ح شید هو ع سو مه شنیدن ا بود 

 رو در خونه ي خودم به هیت وجه نمي تونستو بپذیرم...
رو به اهستگي از آ*ر*و*شو به روي زمین  ذاشتو و شونه هاش رو  رفتو  امید

با...تو برو توي با به سببمت درب هال بر  ردوندمش و  فتو:خیلي خوب   و 
 خونه...من و سهیال جون هو االن میایو داخت خونه...برو داخت عزیزم...

صورت من بر ردوند و  فت:بابا...با مامان  امید سمت  ضرربش رو به  نگاه م
شید بدم میاد...فقب بهش  صداي دادهاي مامان مه شید دعوا نكن...من از  مه

 بگو بره...من نمیاوام دوستو داشته باشه...فقب بگو بره...



wWw.Roman4u.iR  242 

 

دهانو رو به سبباتي فرو بردم و روي زانو خو شببدم و بار دیگه صببورت  آب
سرم..تو نگران  شه پ سیدم و  فتو:با شتني امید رو ب*و* ست دا صوم و دو مع

 نباش...حاال برو داخت...
سرش رو به عالمت تایید و موافقت با حرف من تكان داد و سپس نگاهي  امید

وخت و بعد به طرف درب هال رفت ملتمسانه اش رو براي لحظاتي به سهیال د
 و داخت خونه شد.

 حالت خمیده ایي که روي زانو قرار  رفته بودم خارج و صاف ایستادم... از
یك روز پر مشغله توي شرکت و حاال شنیدن حضور مهشید در خونه  خستگي

کالفگي که شبباید نزدیك به دو هفته بود اصببال" حسببش نكرده بودم بار دیگر 
 وجودم رو  رفت.یكباره تمام 

 عصبانیت به سهیال نگاه کردم و  فتو:مهشید اینجا چه غلري میكنه؟ با
 . میگه اومده امید رو ببینه...

 . غلب کرده...اصال" براي چي راهش دادي؟
. سیاوش من اجازه ي این کارو به خودم نمیدم که توي خونه ي تو کسي رو راه 

 ندهو...هر چي باشه اون مادر امید...
 . چرا چرند میگي سهیال؟...اون ا ه مادر بود که...

سته امید  شو...االنو نیومده که بمونه...فقب خوا صبي ن سیاوش تو رو خدا ع  .
 رو ببینه...از وقتي هو که اومده امید اصال" طرفش نرفته...عصبي نشو...

 . سهیال اصال" براي چي میگو راهش دادي؟!!!!
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نز زدن و امید درب رو باز کرد ولي مرمئنا"ا ه . من توي آشببپزخانه بودم...ز
به خودم بدهو که  باز میكردم امكان نداشبببت این اجازه رو  خودمو درب رو 
بت مسببلب  به اعصبببا نه بگیرم...سببعي کن  به این خو جلوي ورودش رو 

 ینمباشي...فكر میكنو خودشو متوجه شده که امید واقعا" نمیاواد ببینش...ه
سیاوش مید شه اون براش کافیه... شدي حقو داري ولي هر چي با صبي  ونو ع

 یه مادره...
صبي شتو خودم رو کنترل  ع سعي دا شدت میگرفت اما  شدن من هر لحظه 

کنو...خواسببتو جواب سببهیال رو بدهو که مهشببید از درب هال خارج و به 
 سمت من و سهیال اومد.

فرت کردم...خدایا چقدر از مهشید و حضورش در خونه ام احساس ن نگاهش
 میكردم...

 طرفش رفتو...ایستاد و م*س*تقیو به چشمهاي من خیره شد... به
بسیار تنز و کوتاه و نازك به رنز صورتي روشن تنش بود...یقه ي باز  مانتویي

مانتو در حالیكه لباس دیگه ایي در زیر مانتو به تن نداشت به راحتي خودنمایي 
بود به پا داشببت...پاهایي م ت میكرد...شببلوار سببفیدي که تا باالي مت پاش 

به قدري غلیظ بود  ورتشهمیشببه عریان با ناخنهاي قرمز الك زده...آرایش صبب
 که انگار عازم یك مهموني بسیار باشكوه باشه!!!

 از نحوه ي لباس پوشیدن و آرایشهاي غلیظش متنفر بودم... چقدر
شد با  شاید صابو دچار تزلزل می سلب به اع ستا ر در اون لحظات ت و هر دو د

 خفه اش کرده بودم...
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چندي پیش فقب جنگیدن با خاطرات تلاش آزارم میادا اما از وقتي امید با  تا
شته  شید برایو بردا حرفهاش پرده از حقیقت تلخ دیگه ایي در رابره با رفتار مه
بود میزان نفرتو از این موجود که زماني  مان برده بودم عاشببقشببو و به قلبو 

شروع و حتي راهش داده بو شده بودم به  صاحبدم و زند ي رو با اون  فرزند 
 قدري شدت  رفته بود که همیشه در عذابي پنهاني قرار داشتو!

به سمت من اومد و با صدایي که التماس  ونه بود  فت:سیاوش بهتر با  سهیال
 مهشید خانو بیاین داخت...

ستار  نگاه سهیال رو دیدم و بعد رو کرد به من و  فت: پر شید به  کنایه آمیز مه
 قابت توجهي اوردي...

دیگه ایي به طرفش برداشببتو و در ضببمني که با سبباتي خودم رو کنترل  قدم
 میكردم که مبادا حرکت ناشایستي بكنو  فتو:براي چي اومدي اینجا؟

 . اومدم پسرم رو ببینو.
 صبانیت کردم و  فتو: پسرت؟!!!ایي از روي ع خنده

سرم رو تكان  و سف  شید بود با تا بعد در حالیكه نگاه نفرت بارم هنوز روي مه
 دادم.
ي مهشببید هو حالت عصبببي به خودش  رفت و  فت:آره پسببرم...ا ه  چهره

براي تو زن خوبي نبودم براي اون که مادر بودم... ر چه که ا ر من زن خوبي 
 رفي بودي...نبودم تو هو مرد مزخ
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دیگه ایي به سببمتش برداشببتو که باعث شببد به دیوار تكیه بده و بعد با  قدم
صدایي عصبي که سعي داشتو به هیت عنوان بلند نباشه  فتو:خفه شو...خفه 

 شو مهشید..خفه شو و رنه خودم خفه ات میكنو...
صله ایجاد  سهیال شید فا سعي کرد بین من و مه شید اومد و به طرف من و مه

کنه و با التماس رو به من  فت:سیاوش تو رو خدا...بریو داخت...سعي کن به 
 اعصابت مسلب باشي...

رو کرد به مهشي و  فت:مهشید خانو تو رو خدا...خواهش میكنو...شما  بعد
اومدي فقب امید رو ببیني پس بریو داخت...این رفتار و حرفها اصببال" صببالد 

ي شما دو نفره...االن توي این خونه یه  نیست...هر چي بوده مربوط به  ذشته
مادر  ...یهمیشهساله است که با کوچكترین مسئله دچار بحران عصبي 8بچه ي

صاب  سله اع سل ضاي خونه روي  شنجي در ف ست که هر  ونه ت ضو ه مری
 بیمارش اثر منفي میگذاره...تو رو خدا...

د و با نفرت به مهشببیهر دوي اونها فاصببله  رفتو و به دیوار مقابت تكیه دادم  از
 چشو دوختو...

قابت تحملش  مهشببید به چهره ي کریه و غیر  باره  یه امیزش رو دو لباند کنا
نشببوند و رو به سببهیال  فت:چرا بقیه اش رو نمي  ي؟...بگو...بگو توي این 
لت  جا که دلتو برده...بگو...خ لدارم هسبببت  جذاب و پو یه مرد  نه  خو

ع ها عشببق منو نكش...بگو...ولي همین مرد فوق ال یه روزي تن جذاب  اده 
یت  نه و براش اهم که فكر نمیك ها چیزي  به تن یدم این مرد  عد فهم ما ب بود...ا

 نداره من و پسرش و زند یشه...
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با وجود عصبانیت باالي درونیو و شنیدن چرندیات و دروغهاي مهشید  دوباره
 لباند نیش داري روي لبو نقش بست...

 ویا عصبانیتش شدت  رفت...با دست سهیال رو لباند من رو دید و  مهشید
به طرف من اومد و  فت:چیه  تاده بود کنار زد و  با" جلوي اون ایسبب که تقری
میاندي؟...درور میگو؟...نه آقا درور نمیگو...من که میدونو این دختره رو 

شكت و هیكلش معلومه وا ي تو هو دل سهفقب براي پرستاري اینجا نیاوردي از 
ته نذاشبب یب باقي  جذاب و ج ظاهر  قه م ت من... یه احم ما اینو  ...ا

پرپولت...اخالق مردم پسببندت و احتماال" موقعیت خوب اجتماعیت باعث 
ست چون دیگه  صال" مهو نی شه...حقو داره...البته براي من ا شده جذب تو ب

 توي زند ي تو نیستو اما الزمه یه چیزهایي رو بدونه...
بانیت منقبض شده بود نگاه کردم و در صورت مهشید که عضالتش از عص به

حالیكه خودم هو به شدت از نفرتي که نسبت به مهشید داشتو در اون شرایب 
به عذابي مضبباعف دچار شببده بودم با طعنه  فتو:به به...به به...مهشببید تو 

 یكنيچقدر باهوش بودي و من خبر نداشببتو...خوب بگو...هر چي که فكر م
سهیال بدونه بگو... سوال الزمه  شاید براي منو خیلي چیزها که تا االن م ت یه 

 نده داره مغزم رو منفجر میكنه روشببن بشببه...فقب قبلش به مشببتریهات بگو 
قت موقعي که میاواي موضببوعي رو  کالس توجیه براي یكي  ذاشببتي حدا

 شفاف سازي کني مزاحمت نشن...
کامال" منظور من رو فهمید ولي با وقاحت تمام خنده ي زشببتي کرد و  مهشببید

  فت:تو نگران اون چیزها نباش...خودم از پس اون مساهت برمیام...
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نفرت و عصبببانیت نگاهش کردم و  فتو:آره...مرمئنو برمیاي...تو از پس  با
 تنها چیزي که بر نیومدي حفظ زند ي و عفت و پاکدامني خودت بود...

بعد بي اراده به سمتش رفتو...واقعا" مي خواستو زیر مشت و لگدم خوردش  و
سهیال بار دیگه به  سمتش رفتو اما  صد اینكه کتكش بزنو به  کنو...واقعا" به ق
سعي  سینه ي من  ستانش به  شار د شید قرار  رفت و با ف سرعت بین من و مه

دایي و با ص تکرد من رو عقب بفرسته و بعد صورت من رو بین دو دستش  رف
خاطر  به  یاوش...تو رو قرآن... یاوش...سبب فت:سبب ماس آمیز   لرزان و الت
ستاده داره نگاهتون میكنه...تو رو خدا خودتو کنترل  شت پنجره ای امید...اون پ

 کن...
ست میگي من به قول تو عفت و  صداي شید به  وشو رسید که  فت:آره را مه

ولي میاوام ببینو از اولي که زن پاکدامني خودمو از دسببت دادم...قبول دارم...
تو شدم اینجوري بودم یا نه بعدها اینجوري شدم؟...چرا یه بار از خودت سوال 
گاه  تار خودت ن به رف بار  یه  ید چرا اینروري شبببد؟...چرا  نكردي مهشبب
نببكببردي؟...تببو مببرد زنببد ببي مببن بببودي ولببي کببي شببببد تببوي خببونببه 

سز توي شه ي خدایي یا تا بوق  شي؟...هان؟...همی شرکت بودي یا براي  با
عقد قرار داد توي یه شهر و یه کشور خراب شده ي دیگه بودي...ده سال با هو 

وقت  نزند ي کردیو غیر از یكي دو ماه اول یعدش سر جمع ده روز هو براي م
شرکت...همه  سافرت کاري...همه اش  شتي...همه اش کار...همه اش م نگذا

ید تو زنده ایي یا مرده؟یا حتي اش پروژه تجاري...یه بار هو شببد بگي مهشبب
بگي مهشببید تو غیر پول چیز دیگه ایي الزم داري یا نه؟...یه بار شببد حالمو 
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این  توي بودهایيبپرسببي؟...یه بار شببد باواي بفهمي منو به عنوان زن تو کم
 زند ي دارم که با پول جبران نمیشه؟...

سش که به نظر خودش چقدر سا شنیدن حرفهاي بي پایه و ا ه بهترین توجی از 
 براي ه*ر*ز ي هاش بود متنفر میشدم...

ام رو از دیوار جدا کردم و کالفه و عصبببي در حالیكه انزجار از نگاهو به  تكیه
كه  یت من براي این عال هان...یعني ف ته بود  فتو:آ ید در اوج قرار  رف مهشبب
 جنابعالي در رفاه صد در صد باشي باعث ه*ر*ز ي هاي شما شده..آره؟...من

شهر  سز دنبال کار و تالش بودم و از این  سر م ت  شهر از این  بهخاك بر  اون 
کشببور به اون کشببور از این شببرکت به اون شببرکت سببز دو میزدم تا خرج و 
ماارج سببرسببام آور جنابعالي تامین بشببه بعد شببما به دلیت کمبود عاطفي و 

یه منرقي  چه توج بت من مجبور شبببدي بري ه*ر*ز ي کني...آره؟... و غی
معاش و رفع  الشجالبي!!!...پس از این به بعد باید هر زني که شببوهرش در ت

نه؟...خفه شببو  گه  نه...م ید بره ه*ر*ز ي ک با خانواده و زند یشبببه  یازهاي  ن
 مهشید...خفه شو...تو اونقدر ه*ر*زه هستي که حتي جلوي چشو پسرمون...

صورتش خیس ا دوباره سهیال در حالیكه  سمتش رفتو که باز  شدبه  شك  ه ز ا
بود جلوي من رو  رفت و  فت:سببیاوش...چرا سببعي نمیكني خودتو کنترل 

 کني؟...بسه دیگه...بسه...
با هیچي توجیه نمیشبببه...تو  به مهشببید نگاه کردم و  فتو:ک افتكاریهاي تو 

اونقدر غرق لجن کردي خودتو که عقلتو از دسبببت دادي...من ا ه به قول تو 
براي کي بود؟...براي تو...براي زند یمون..براي اونهمه خودمو غرق کار کردم 
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ارو اون رفت دمپسببرم...تو کمبود عاطفي داشببتي پس چرا لحظاتي که خونه بو
داشتي؟...مگه نمي  ي کمبود عاطفي داشتي...هان؟...پس چرا اون روزهایي 
شتي به قول خودت با بودن من کمبودت رو  سعي ندا سافرت  که مي بردمت م

نه  نداشببتي...تو ه*ر*ز ي تمام جبران کني؟... نه...تو کمبود عاطفي  خانو...
هایي که تو اسببو  بهانهوجودت رو  رفته بود و رنه هیت زن سببالو و پاکي به 

بردي اینهمه سبال از داشبتن هر رابره ایي با شبوهرش دوري نمیكنه و در اتاق 
خوابشو روي شوهرش قفت نمیكنه...هیت زني خودشو غرق اون ک افتكاریهایي 

 ه تو کردي نمي کنه...مهشید برو  مشو از خونه ي من بیرون...بیرون...ک
28 

براي اینكه فریادش رو بلند تر کنه  ویا منتظر بود بهانه ایي به دسببت  مهشببید
فت:برم  ات   مام اعصببباب من رو بهو مي ری که ت با صبببدایي  یاره... ب
مدم  خانو من فقب او به قول این  ید برم بیرون... با له  بیرون؟...برم بیرون؟...ب

ده ه حاال شببامید رو ببینو...با آدم آشببغالي م ت تو و خونه ي نفرت انگیز تو ک
ندارم...چقدرم خوشببحالو از اینكه  م ت مراکز نگهداري معلولین هو کاري 

 هیت تعلق خاطري دیگه به تو و خونه ات ندارم...
همین لحظه صداي ضربات پشت سرهو که به درب حیاط کوبیده میشد به  در

  وش رسید.
شت درب ح با سي پ شید بي توجه به اینكه ک اط یشنیدن آخرین جمله هاي مه

سعي داشت  سهیال  سمتش و حتي با وجودي که  ست این بار هجوم بردم به  ه
من رو از این کار منع کنه ولي سببهیال رو به کناري فرسببتادم و کشببیده ایي به 
 وش مهشید زدم که باعث شد تا حدي تعادلش بهو باوره و بعد  فتو:صدات 
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وردي هایي که به سرم آرو بیار پایین...به اندازه ي کافي چند سال با بي آبرویي 
سر کردم ولي دیگه نمي تونو تحملت کنو زنیكه ي آشغال...برو بیرون مهشید 

 تا استاوانهات رو زیر مشت و لگدم خورد نكردم.
شنیدم که  ضرباتي سعود رو  صداي م شدت  رفت و بعد  که به درب میاورد 

  فت:یكي این درب بي صاحاب رو باز کنه ببینو...
 به سمت درب حیاط دوید و اون رو باز کرد. سهیال

شید شاندي زد و رو کرد به  مه سعود نی برافروخته تر از لحظات قبت با دیدن م
من و  فت:یار غار و دوسببت جون جونیتو اومد...هو اونكه نمیگذاشببت یك 
ساعت آب خوش از  لوي من پایین بره...هر دوتاتون براي من غیر قابت تحمت 

و ه اعاتياي خود داشبتي ولي این مرتیكه ي عوضبي تمام سببودین...تو که ج
که میتونسببتي توي خونه پیش من باشببي مانع میشببد و تو رو با خودش به هر 
صبانیتت ترسیدم یا حتي برام مهمه  سیاوش...فكر نكن از ع قبرستوني میبرد...
که االن م ت وحشي ها توي  وشو زدي تو اصال" ذاتت ک یفه...ولي اینو بدون 

 ...بوديتوي شكت  رفتن این وضع زند ي من بي تقصیر نکه 
 کشیدم:خفه شو... و شو بیرون... فریاد

 بعد بازوي مهشید رو کشیدم و به سمت درب حیاط هلش دادم. و
سعود صندوق عقب  م شت و اون رو روي  ست دا شیریني به د جعبه ي بزرش 

سمت ما اومد...نگاهي حاکي از نفرت  شت و به  شین من  ذا سر تا پاي ما به 
 مهشید انداخت و  فت:زنیكه تو اینجا چه غلري میكني؟
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که حاال داشت شال روي سرش رو مرتب میكرد بدون اینكه به مسعود  مهشید
صداي نفرت انگیزش خنده  ساي بده رو کرد به من وبا همون  نگاه کنه و یا پا

ه ن مرتیكي نیش داري کرد و  فت:غلب نكنو این دختره ي تو دل برو رو هو ای
برات جور کرده؟...آخه مسببعود کارش اینه...اتفاقا"چقدرم به تیپ و ریاتش 
شه...هر دوي  صرالد معتبر با شرکت به ا شتر میاد تا اینكه مدیر یه  این کاربی

 شما پشت اون چهره هاي به اصرالد مردم پسندتون یه ک افت بي نظیرین...
شببد و با التماس و قسببو به سببمت مهشببید رفتو که باز سببهیال مانع  دوباره

 میاواست از نزدیك شدن من به مهشید جلو یري کنه...
سعود صال"  م صبي  فت:آره...ا صدایي آروم اما ع شید رفت و با  به طرف مه

شغت اصلي من همینه که  فتي...چیه میاواي براي تو هو مشتري جور کنو از 
 کسادي بازارت راحت بشي زنیكه ي ه*ر*زه؟

ند کرد که به صورت مسعود بزنه اما مسعود خیلي سریع با دستش رو بل مهشید
قاطعیت تمام مت دسببت اون رو  رفت و  فت:برو دیگه...برو نگذارهمین جا 
سیاوش رو وادارش کنو مدارکي که هنوز پیشش هست و از ه*ر*ز یهات براش 

ا عمر که ت وآورده بودم رو برداره بریو پیش وکیت و پرونده ایي برات درسببت کن
 ري حسرت هر چي مرد و ه*و*س بازیه به دلت بمونه...برو  مشو...بیرون...دا
بعد در همون حالي که هنوز مت دست مهشید رو محكو  رفته بود اون رو به  و

 سمت درب حیاط برد و از حیاط بیرون کرد و درب را هو بست.
شدن  براي شن  صداي رو ضاي حیاط رو پر کرد و بعد  سكوت تمام ف لحظاتي 
 یني به  وش رسید که از جلوي حیاط دور شد!!!ماش
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مهشید با یكي از همون مردهایي که باهاشون رابره داشته اومده بوده و  فهمیدم
 اون مرد جلوي درب احتماال در ماشین منتظر مهشید بوده!!!

صابي بهو ریاته روي پله هایي که به  سهیال صله  رفت...با اع از من کمي فا
ي میشد نشستو و سرم رو بین دو دستو که روي زانوهام درب ورودي هال منته

 بود  رفتو.
شدم مسعود جعبه شیریني رو از روي صندوق عقب ماشین برداشت و  متوجه

دوباره به سمت من و سهیال اومد و با غیض وعصبانیت رو به سهیال  فت:این 
رو بگیر ببر توي خونه...برو پیش امید...بچه پشببت پنجره ایسببتاده...برو پیش 

 اون...من با سیاوش اینجا هستو...برو...
 به داخت هال رفت و درب را هو بست.جعبه رو  رفت و  سهیال

سیگاري از پاکت بیرون کشید و آتش زد و اون رو به دست من داد یكي  مسعود
 هو براي خودش روشن کرد.

سببیگاري نبودم اما  اهي اونهو خیلي به ندرت چند پكي به سببیگار زده  من
روع و شبودم...در اون لحظه بي اراده و با ولع سیگار رو از دست مسعود  رفتو 

 به کشیدن کردم.
که در ابتدا جلوي من ایسببتاده بود به آهسببتگي کنارم روي پله ها  مسببعود
 نشست.

که میاواسببتو تمام حرص و  چند به سببیگار زدم...م ت این بود  پك عمیق 
 عصبانیت درونیو رو در همون یه نخ سیگار خالي کنو...!
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ش مسعود سیگارش رو در الي انگ شت با دست در حالیكه خودش هنوز  ت دا
فت:بسبببه  خاموشببش کرد و   پا  فت و زیر  گار من رو  ر گه اش سببی دی

 دیگه...زیادي داري محكو پك میزني...
صبي بودم...نگاهش کردم و  فتو:تو اینجا چه غلري میكني؟مگه قرار  هنوز ع

 نبود دیگه...
که روي لبش نقش بسبببت  به ند کو رنگي  با لبا مد و  میون حرفو او

روز بلند شببدم با یه جعبه شببیریني اومدم اینجا...یعني 15از فت:خفه...بعد 
اینقدر خنگي که نمیفهمي براي چي اومدم...بعدشو عصبانیت حال حاضرت 

 رو که از دست اون زنیكه اس با چیزهاي دیگه قاطي نكن...
از وقایع اخیر مسعود همیشه بهترین دوست و همراه من محسوب میشد و  غیر

صال" در طول زمان د شت اینرور دو هفته از هو بي خبر ا سابقه ندا ستي ما  و
باشببیو...همیشببه دوسببت با معرفتي برام بود اما دلاوري اتفاقات اخیر سبببب 

 افشببده بود شببكافي در این دوسببتي ایجاد بشببه... مان میكردم این شببك
اونقدرعمیق باشبببه که حاال حاال ها من و مسببعود همدیگرو نبینیو اما بازم 

سعود بود این بار هو خالف  مردونگي و معرفت شه در وجود م عمیقي که همی
 اونچه که انتظارش رو داشتو برام نمایش داد!

صد برطرف کردن دلاوري ایجاد شده  مسعود با حرکتي که کرده بود فهمیدم ق
رو داشته اما خوب درست موقعي رسیده بود که مهشید هو اینجا بود ولي بازم 

از ننز حضور مهشید در خونه ام خالص حضور مسعود باعث شد در نهایت 
 بشو...
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سعود سیاوش خیلي  م ضا پاش کرد و  فت: سیگارش رو در ف دود غلیظي از 
مدارك رو برات آورده بودم توي داد اه همه  که اون  احمقي...ا ه همون موقع 
شت که باواد اینجوري با  صال" وجود ندا رو علني کرده بودي االن این زنیكه ا

ي اعصببابت بازي کنه و دوباره سببرو کله اش توي خونه ات پیدا بشببه...خر
 دیگه...حرف منو  وش نكردي...

و عصبببي عرق روي پیشببونیو رو پاك کردم و  فتو:آره...شبباید حماقت  کالفه
کردم ولي دیگه نمیاوام در موردش صببحبت کنیو...ولي ببینو تو که دو هفته 
پیش اونقدر با اطمینان به من  فتي شببرف و غیرت ندارم چي شببد که خودتو 

 یرت دوباره سر بزني؟راضي کردي به این بي شرف بي غ
به پله ي پشتش تكیه داد و نگاه کوتاهي به من کرد و بعد به مقابت خیره  مسعود

شب دیگه نمیاوام حرف بزنو...رفتارم غلب بود  شد و  فت:منو در مورد اون 
حرف نامربوطو زیاد زدم اما امشببب اومدم...حاال چیه میاواي دوباره بحث 

 ي آدم رفتار میكني؟ رو با هو شروع کنیو یا م ت بچه
درسببت میگفت حاال که اومده بود خونه ي من نباید بحث دو هفته  مسببعود

پیش رو دوباره پیش میكشببیدم...کمي پشببت  ردنو رو مالیدم و دیگه حرفي 
 نزدم.

یاط خیره بود  مسببعود هاي ح به انت که  حال  ته در همون  با صبببدایي  رف
  فت:سیاوش تصمیمت در رابره با سهیال چیه؟

 به مسعود کردم و  فتو: تو فكر میكني چه تصمیمي  رفتو؟ نگاهي
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. ا ه واقعا" دوسببتش داري و فكر نمیكني که داري اشببتباه میكني بهتر نیسببت 
 کار رو یكسره کني؟
 . یعني عقدش کنو؟

 با حرکت سر جواب م بت داد. مسعود
ن نش اال:باید صبببر کنو مادرش از سببفر بر رده...خودت که میدوني ماما فتو

 نیست...فكر میكنو هفته ي آینده برمیگرده...
 . یعني واقعا" میاواي عقدش کني؟!!!

 . نكنو؟
. نه ولي...نمیدونو ولله چي بگو...ممكنه مادرش ماالفت کنه آخه شببرایب 

 تو...
 . خوب اون وقت فكر دیگه ایي میكنو...

 . م ال" چه فكري؟
کار ن گه  یدونو...مسببعود مغزم دی عا حس میكنو دارم کو . نم نه...واق میك

 میارم...
. فقب خدا کنه هیت وقت از این غلري که داري میكني پشیمون نشي...سهیال 
درسته خواهر منه ولي در عمت نقشي توي زند یش نمیتونو داشته باشو...اینو 
قبول دارم که دو سببه سببال پیش اولین دختري بود که واقعا" نظرم رو نسبببت به 

دو هفته  اینرد...اما خوب تقدیر چیز دیگه ایي شبببد...توي خودش جلب ک
با خودم کلنجار رفتو...خیلي فكر کردم...سببعي کردم بهتر حقایق رو  خیلي 
یدوني  به ازدواج تو و سببهیال خوش بین نیسببتو...م ما هنوزم  درك کنو...ا

 سیاوش...یه جور غریبي دلو نگران این وضعیته...اصال" هو نمیدونو چرا؟!!!
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شه .  ست یا همه چي درست می شي...از دو حال خارج نی ست نگران با الزم نی
مادرش  تا  نه...فعال میاوام صبببر کنو  باقي نمیمو عا هیچي برام  گه واق یا دی

 بیاد...فقب همین.
همین لحظه درب هال باز شد و سهیال در حالیكه امید در آ*ر*و*شش بود  در

 وارد حیاط شد!
ستاد و شدم امید  ریه میكنه متوجه سعود هو ای شدم...م ...از روي پله ها بلند 

 هر دو به اونها نگاه کردیو.
 کردم به سهیال و  فتو:باز اعصابش به هو ریاته؟ رو

ست به  سهیال سعود کرد و بعد رو به من  فت:ایندفعه همه چي د نگاهي به م
ش دست داده...اولش که اومدن مامانش نگرانش کرد بعد هو رفتارمامان و بابا

رو دید حاال هو از وقتي فهمید مسببعود اومده مي ترسببه که نكنه باواد دوباره 
 من رو...

بالفاصله فهمید امید از چه چیزي نگران شده...به طرف سهیال رفت و  مسعود
به  باالخره  به آ*ر*و*ش او خودداري میكرد  تدا از رفتن  ید در اب در حالیكه ام

ار صببورتشببو ب*و*سببید و  فت:نه اصببرار امید رو از سببهیال  رفت و چند ب
که نم یدم  هت قول م مدم سببهیال رو ببرم...ب نت بشببو...نیو  يعمو...قربو

برمش...خیالت راحت باشه...اصال" این سهیال مال خود خودت...من اصال" 
 باهاش کاري ندارم...
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شه با ترفندهاي خاص خودش امید رو به خنده وادار  و سعي کرد م ت همی بعد 
به سهیال و  فت:من و امید میریو یه دور با ماشین بزنیو زود  کنه سپس رو کرد

 برمیگردیو...
 دیگه معرت نكرد به سمت درب حیاط رفت و از خونه خارج شدند. و
شتو تا از  به سهیال بر  ضور  صابو بهو ریاته بود که بدون توجه به ح قدري اع

 پله ها باال برم.
ال اومد و وارد هال شدیو...میاواستو هو به آرامي پشت سرم از پله ها با سهیال

 به سمت اتاقو برم که صداي سهیال رو از پشت سرم شنیدم:سیاوش؟
 و با نگاهي پرسشگرانه منتظر ادامه ي حرفش شدم. بر شتو

سته  فت:میدونو االن  با صدایي آه شاره کرد و با  سمت اتاق مامان ا ست به  د
 یفي تماس بگیري.اعصابت بهو ریاته ولي بهتره با پزشك خانو ص

 . چرا؟!!!
. خانو صیفي تمام سر و صداها رو شنیده...قبلشو که از اومدن مهشید خانو 
کلي عصببباني شببده بود...االن فشببار خونش رو  رفتو دیدم وضببع درسببتي 

 نداره...بهتره که...
منتظر نشبدم ادامه ي صبحبت سبهیال رو بشبنوم با عجله به سبمت اتاق  دیگه

 مامان رفتو.
 به شدت پریده بود... رنگش

فشببار رو برداشببتو و این بار خودم فشببارش رو کنترل کردم...سببهیال  دسببتگاه
 درست میگفت...فشار مامان بهو ریاته بود!!!

 عجله به سمت تلفن رفتو... با
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با وجودي که مشبباش بود حال خوبي نداره اما سببعي میكرد من رو به  مامان
 آرامش برسونه و داهو میگفت که نگرانش نباشو و چیز مهمي نیست...

با دکترش تلفني تماس  رفتو و شببرایب مامان رو  فتو دکتر خواسببت که  وقتي
 سریع مامان رو به بیمارستان برسونو.

و خواسببتو امید رو مدت بیشببتري پیش  هر کاري با مسببعود تماس  رفتو قبت
تان  مارسبب به بی مان رو  ما ید  با به همراه سببهیال  گه داره چون من  خودش ن

 میبردیو...مسعود هو به من  فت که از بابت امید خیالو راحت باشه...
 سرعت با کمك سهیال مامان رو در ماشین  ذاشتو و به بیمارستان بردم. به

ولیه و الزم تشببایش داد که بهتره مامان رو دو معالو بعد از معاینات ا پزشببك
سببه روزي در باش سببي.سببي.یو بسببتري کنن تا حالش کمي بهتر از وضببع 

 کنونیش بشه...
29 

 اجازه ي دکتر به همراه سهیال دقایقي به اتاق مامان رفتیو. با
اینكه در کنار تمام  رفتاریهام حاال مشكلي که تهدیدش میكرد هو براي من  از
 ضاف بر دیگر مساهت شده خیلي ناراحت بود.م

سالمتیش براي من  سعي شوخي و خنده بهش اطمینان بدهو که  کردم با کمي 
ستو به جاي اینكه به فكر این  ست و خوا ضوعات پیش رویو ا از مهمترین مو
مساهت باشه سعي کنه براي بهبودیش همكاري کنه تا ا ه واقعا" میاواد نگرانش 

سالمتیش بعد یكي دو روز دیگه اون رو سب  شو هر چه زودتر با ک نه به خو نبا
بر ردونو...مامان قول داد که به مشببكالت من زیاد فكر نكنه  رچه میدونسببتو 
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شه نگراني  این قول فقب در حد یك حرفه چرا که مامان ذاتا" مهربون بود و همی
 هاي خاص خودش رو در مورد من و زند یو همواره به دوش میكشید.

مدیو بیرون احسببباس میكردم نیمي وقتي تان او مارسبب از وجودم رو در  از بی
سهیال  ساس تنهایي میكردم...با اینكه  شدت اح شتو...به  ستان جا  ذا بیمار
سابي  شده بود ح ساعت پیش بهو وارد  صبي که از چند  شار ع کنارم بود اما ف

 من رو بهو ریاته بود...
سكوتي  تمام شد و در  سهیال مررد ن سیر تا منزل هیت حرفي بین من و  طول م

 خونه رانند ي کردم. آزار دهنده تا جلوي
 جلوي درب رسیدم مسعود کنار ماشینش ایستاده و منتظر ما بود! وقتي

سعود که به  از شین م صندلي جلوي ما شدم دیدم امید روي  شین که پیاده  ما
 خواب رفته.

سعود شنیدم  م شرایب رو بهش  فتو فقب  سوال کرد و وقتي  ضعیت مامان  از و
 فحش ن ار مهشید کرد. که از روي عصبانیت بار دیگه چند

شینو شین  ما رو به داخت حیاط بردم و بعد امید رو که همچنان خواب بود از ما
مسببعود بیرون آوردم و در آ*ر*و*ش  رفتو...رو کردم به مسببعود و  فتو:بیا 

 بریو داخت...
به سبباعتش کرد و  فت:دو سبباعت دیگه پرواز دارم براي مالزي و رنه  نگاهي

 دم پیشت مي موندم...حتما" امشب مي اوم
 تعجب  فتو:مالزي؟!!! با

سیس میكنو که یكي دو هفته ایي فكر کنو وقتو  شرکت اونجا تا . آره...دارم یه 
 رو بگیره...امشب اومده بودم اینو بهت بگو که نشد...
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رو به عالمت تایید حرفهاش تكون دادم و بعد چون باید هر چه زودتر  سببرم
 داحافظي کرد و رفت.برمیگشت با من و سهیال خ

رو به اتاقش بردم و روي تات خوابوندمش...نگاهي به صورت معصوم و  امید
زیباش کردم...دوباره خو شدم و چندین بار صورتش رو ب*و*سیدم و بعد از 

 اتاق خارج شدم.
به سمت اتاق مامان رفتو...روي تاتش نشستو...به داروهاي روي  ناخودآ اه

م...به یك یك وسبببایت مامان که توي اتاق بود خیره میز کنار تات نگاه کرد
 میشدم...

 ...پتوش...ویلچر کنار اتاقش...بالشتش
ساس ستان  اح ست داده بود که مادرش رو به بیمار سر بچه ي کوچكي بهو د پ

با وجود بیماریها و مشببكالت جسببمیش محتاج  بردن...به حضببور مامان 
 بودم...به محبتش...به نگاه  رمش...به دعاهاي  اه و بیگاه هر لحظه اش...

 .میكردم ا ه بالیي سر مامان بیاد دیگه به معناي واقعي تنها میشو.. احساس
چرا م ت بچه ها شبببده بودم...چرا حس میكردم مشببكالت هیت وقت  خدایا

 نمیاواد دست از سرم برداره...
شه دیوار  از شي که  و شدم و به اتاقو رفتو...به لبه ي میز آرای روي تات بلند 

 بود تكیه دادم.
اتاق رو نبسببته بودم و همین باعث شببد سببهیال با احتیاط کمي درب رو  درب

کنه و وقتي دید به اون حالت ایسببتاده ام اومد داخت...کمي نگاهو  بیشببتر باز
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کرد و  فت:سببیاوش...اینقدر فكر و خیال نكن...نگران نباش...انشبببالله که 
 حال خانو صیفي هر چه زودتر خوب میشه و برمیگرده...

 ندادم و فقب به نقره ایي خیره بودم. پاساي
شد.. توي سوالها تكرار می .ا ه برنگرده خونه چي؟...ا ه اتفاقي مغزم داهو این 

 براش بیفته چي؟
به طرفو اومد و با صدایي که سعي داشت آرامش ذاتي خودش رو به من  سهیال

ندیش  به موقع رسبببو که  خدا رو شبببكر  یاوش  فت:سببب نه   قت ک منت
خدا اینجوري  نه...تو رو  یدش نمیك هد باش خرري ت تان...مرمئن  مارسبب بی

 م*س*تاصت و نگران نباش...
 اختیار چشمهام پر اشك شده بود. بي

ست که به روي زانوهام بود  رفتو سرم رو بین دو د ستو... ش سمت تات و ن به 
 رفتو و در حالیكه به پاهام که روي زمین بود نگاه میكردم قررات اشبببك از 
چمشهام سرازیر شد...میدیدم که چرور اشكهام پشت سر هو از نوك بینیو به 

 روي کف اتاق مي افتاد!
از  لوم خارج نمیشد...فقب اشك مي ریاتو...به حال خودم..به حال  صدایي

زند ي مزخرفو...به حال امید...به حال مادرم که در اثر فشببارهاي زند ي من 
 حاال عالوه بر مشكت جسمي که داشت قلبش هو تهدیدش کرده بود...

 کنارم روي تات نشست. سهیال
شببت شببونه ي من رو نوازش کنه محبت آمیز دسببتش رو که سببعي دا حرکت

یه  یاوش چرا درسبببت  ر فت:سبب که   یدم  عد شببن احسببباس میكردم و ب
سعي نمیكني با یه  ریه ي کامت خودت رو تالیه کني... ریه  نمیكني؟...چرا 
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گذار راحت  یه کن...اینجوري توي خودت نریز...ب ند  ر با صبببداي بل کن...
دتره...میاواي اصال" داري به خودت فشار میاري خیلي ب هبشي...اینجوري ک

 من از اتاقت برم بیرون درب اتاقتو میبندم فكر میكنو تنها باشي راحتتري...
 روي تات بلند شد که دستش رو  رفتو... از

کسببي نیاز دارم تا در پناه اون  ریه کنو...نیاز  میكردم به آ*ر*و*ش احسبباس
داشببتو به کسببي...به یك نفر...به یك شبباش حاال هر کي باشببه...فقب اون 
سي بود اما هر چي  شاش در اون لحظه من رو تنها نگذاره...نمیدونو چه ح
جازه داد در  نارم نشببسبببت و ا کامال" اون رو درك کرد...ک که بود سببهیال 

 انه ایي رو سر بدهو...آ*ر*و*شش  ریه ي مرد
سهیال  به سات در آ*ر*و*ش  رفته بودم و  سهیال رو  شتو... شش نیاز دا نواز

هو در اوج پاکي و محبت سعي داشت با حرفهاش و نوازشهاي بي نظیرش هر 
 چه بهتر این امكان رو براي تالیه ي روحي من فراهو کنه...

 که بیدار شدم سهیال هنوز خواب بود... صبح
ته در اوج پاکي و بدون اینكه هیت اتفاق بد و خاصببي بین من و  ذشبب شببب

سبهیال افتاده باشبه تا صببح اون رو در آ*ر*و*ش خودم  رفته بودم و هر دو به 
 همون حالت به خواب رفته بودیو...

سهیال هو  سرم ساعت مچیو انداختو...با حرکت من  سنگین بود...نگاهي به 
 د شد!بیدار و بالفاصله از روي تات بلن

شرمگین و متعجبش رو دیدم...م ت این بود که خودشو باور نداشت شب  نگاه
  ذشته رو در آ*ر*و*ش من بدون هیت اتفاقي به صبح رسونده باشه...
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ضع خودش و اطراف اتاق نگاه کرد...وقتي دید هیت  کمي سر و و با نگراني به 
هاي زیباش چیز غیر عادي اتفاق نیفتاده در حالیكه احسبباس شببرم به چشببم

 جذابیت فوق العاده ایي باشیده بود  فت:میرم صبحانه رو آماده کنو...
 بعد با عجله از اتاق بیرون رفت. و

شته به تنو بود و  از شب  ذ سهاي  شدم و در حالیكه هنوز لبا روي تات بلند 
سمت حمام رفتو تا دوش بگیرم و  ستگي از تنو بیرون نرفته بود به  ساس خ اح

د کنو...وقتي زیر دوش ایستادم حس میكردم سر دردم کو کو صورتو رو اصال
 داره به آرامش میرسه...

از حمام اومدم بیرون و لباسببهام رو پوشببیدم در حال  ره زدن کراواتو  زمانیكه
شد...به  شد و امید با چهره ایي نگران داخت  جلوي آینه بودم که درب اتاقو باز 

 کجاس؟محض دیدن من  فت:بابا...مامان بزرش 
طرفش بر شببتو و در آ*ر*و*ش  رفتو و ب*و*سببیدمش و براش توضببیح  به

شده بود براي همین  شكت  ضربان قلب مامان بزرش دچار م شب کمي  دادم:دی
سریع بردمش تا دکترها حالش رو زودتر خوب کنن...چند روز دیگه برمیگرده 

 خونه...
تقصیر توهه...تو ا ه با چشمهایي غمزده به من نگاه کرد و  فت: همه اش  امید

با مامان مهشببید دعوا نمیكردي و توي حیاط سببر و صببدا نمیكردي و مامان 
 مهشید اونقدر داد و فریاد نمیكرد االن مامان بزرش حالش خوب بود...

کوتاه به امید نگاه کردم و بعد سببرم رو به عالمت تایید  فته هاي امید  لحظاتي
...ا ه من عصببباني نمیشببدم شبباید تكان دادم و  فتو:تو درسببت میگي پسببرم

شتباه کردم...حاال هو عذر  ست میگي من ا شد...در مامان بزرش اینجوري نمی
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شه...مرمئن با ضعیت تكرار ن  مامان بزرش شمیاوام...قول میدهو دیگه این و
باره خونه...حاال دیگه نگران  هو حالش خوب میشبببه و به زودي میارمش دو

 نباش...باشه بابا؟
روي شببونه ي من  ذاشببت و با بغض  فت: بابا...به مامان  سببرش رو امید

مهشببید بگو من اصببال" دیگه دوسببتش ندارم...بهش بگو دیگه اینجا نیاد...من 
 اصال" نمیاوام ببینمش...

 سر و موهاش رو نوازش کردم و  فتو:باشه عزیزم...باشه... روي
سهیال به داخت اومد...با لباند به امید نگاه کرد و  فت:  درب شد و  اتاق باز 

اي شببیرون...کلي من رو ترسببوندي...رفتو توي اتاقت دیدم نیسببتي...فكر 
 نكردي من چقدر میترسو ا ه تو یكدفعه غیب بشي...

سرش رو از روي شونه ي من برداشت و با دیدن سهیال م ت اینكه روحیه  امید
ي  رفته باشبه با عشبقي کودکانه به سبمت سبهیال رفت و  فت:بیدار ي تازه ای

با بپرسببو  با مدم از  یدم نیسبببت او مان بزرش د ما تاق  شبببدم اول رفتو ا
 کجاس...ترسوندمت سهیال جون؟

شد  در سهیال خو  ضمني که  ره کراواتو رو جلوي آینه مرتب میكردم دیدم که 
و*سببید و  فت:آره...خیلي و امید رو از روي زمین بلند و ب*ر*ل کرد و ب*

شته...مگه یادت رفته  شگت من کجا رفته منو تنها  ذا سیدم... فتو امید خو تر
 من چقدر از بازي قایو موشك مي ترسو؟

خندید و دسببت انداخت دور  ردن سببهیال و ب*و*سببه ي محكمي از  امید
صورت سهیال  رفت و  فت:ولي من این بازي رو خیلي دوست دارم...سهیال 
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ول بده امروز بعد از اینكه کارات تموم شببد با هو بازي کنیو اما چون تو جون ق
 میترسي من قایو نمیشو...تو قایو شو من پیدات کنو...باشه؟

سته بود قول این بازي رو به امید  سهیال ش در حالیكه لباند زیبایي به لبهاش ن
ضمني که متوجه بودم هنوز از اینكه  شته داد و بعد رو کرد به من و در  شب  ذ

با وجودي که هیت اتفاقي بین ما نیفتاده ولي شرم از این موضوع که تا صبح در 
صي موج م سریع و کوتاه  یزدکنار من خوابیده در عمق نگاهش حس خا خیلي 

  فت صبحانه رو آماده کرده و بعد به همراه امید از اتاق خارج شدند.
یادآوري شببرم نگاهي با  نگاه سببهیال ناخودآ اه  به خودم در آینه انداختو و 

سعي نكرده بودم  شرایري  ست...چقدر از اینكه در هر  ش لباندي روي لبو ن
 مساهت رو با هو قاطي کنو از درون احساس رضایت میكردم.

شرکت  از صبحانه قبت از رفتن به  شدم به این فكر کردم بعد از  اتاق که خارج 
 .حتما" یكسر به بیمارستان برم و مامان رو هو ببینو

سر رم  فتگو و خوردن  وقتي سابي با هو  سهیال و امید ح شدم  شپزخانه  وارد آ
 صبحانه بودند.

سعي داره به نوعي  چند ست و  سهیال م ت روزهاي قبت نی ساس کردم  باري اح
بت  خاطر خیلي بیشببتر از روزهاي ق به همین  نه و  به من فرار ک گاه کردن  از ن

 خودش رو با امید سر رم کرده بود.
بعد از خوردن صببحانه با شبعفي کودکانه از روي صبندلي بلند شبد و به  امید

 حیاط رفت.
 پنجره دیدم که مشغول بازي با دوچرخه اش شد. از

 هو خودش رو مشغول شستن چند تكه ظرف کرد... سهیال
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صندلي  صبحانه شت  شدم و کتو رو از پ صندلي بلند  رو که خوردم از روي 
دم...وقتي سبببامسببونتو رو برداشببتو به سببهیال کناریو برداشببتو و به تن کر

  فتو:خداحافظ.
عكس همیشبببه که سببهیال موقع خداحافظي تا جلوي درب هال بدرقه ام  بر

میكرد متوجه شببدم همچنان خودش رو مشببغول شببسببتن ظرفها کرده...بدون 
 اینكه به من نگاه کنه پاسخ کوتاهي به خداحافظي من داد...

ستو سردر مي  میدون شته کمي دچار  شب  ذ شده در  شرایب ایجاد  به علت 
ساده که در اوج پاکي رق داده بود  ست به خاطر یك اتفاق  شده...دلو نمیاوا

 اینجوري معذب شده باشه!
 رو دوباره روي زمین  ذاشتو و به طرفش رفتو. سامسونتو

شت شكي و زیب پ ستادم...عرر موهاي م صله ایي خیلي کو ای و  اسرش در فا
 بلندش که م ت آبشار تا کمرش ریاته بود احساس لذت خاصي بهو میداد...

از شستن برداشت...فهمیده بود پشت سرش هستو...اما به سمت من  دست
 برنگشت.

شش نزدیك کردم و  فتو:خودت خوب میدوني که  به ستگي لبهام رو به  و آه
قدر  تاده...پس این ما نیف بدي بین  فاق خاص و  خودت رو در دیشبببب هیت ات

عذاب نگذار...فقب من یه تشببكر به تو بدهكارم...به خاطر اینكه دیشببب با 
یت  ها بده بي ن هایي بیشببتر از این آزارم  گذاشببتي تن نارم ن حضببورت در ک

 ...منونتوم
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شونه هاش رو  رفتو و به آهستگي سمت خودم بر ردوندمش...دیدم تمام  بعد
 صورتش از اشك خیس شده...

30 
 ب به صورت و چشمهاي اشك آلودش نگاه کردم و  فتو:سهیال؟!!!تعج با

بیشتر شكسته شد و  فت:دست خودم نیست...باور کن دست خودم  بغضش
 نیست ولي از صبح که بیدار شدم پاك اعصابو بهو ریاته...

 . آخه چرا؟!!!...براي چي؟!!!
شرایب واقعا" ا شب در اون  ود و تفاقي افتاده ب. داهو به این فكر میكنو که ا ه دی

بعد از مدتي مي فهمیدم که باید ترکت کنو و هیت تعلقي بهو نداري اون وقت 
 باید چیكار میكردم؟...دست خودم نیست سیاوش...

حق داشت دچار چنین اضررابي بشه...هر چي باشه اون یه دختر پاك و  سهیال
شته رو در کنار من  ذرونده بود...اما  شب  ذ صوم بود که در اوج محبت  مع
شب  شحال بودم که به پاکي و محبت اون خیانتي نكرده بودم و  من عمیقا" خو

*شو در آ*ر*و ذشته از شدت نیاز به فرار از تنهاییو بود که اون رو فقب و فقب 
  رفته و در همون شرایب هو به خواب رفته بودم...

رو میون دسببتهام  رفتو و  فتو:متاسببفو سببهیال...متاسببفو که این  صببورتش
موضببوع اینقدر آزارت داده...ولي تاسببف بیشببترم به خاطر اینه که هنوز من رو 

 ينشناختي و چنین فكري در موردم کردي...من واقعا دوستت دارم ولي قضیه 
رده ک پیداشببب  ذشببته یك مسببئله ي دیگه بود...یك نیاز روحي بود که به تو 

 بودم و تو با حضورت بهو آرامش دادي...
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در آ*ر*و*شببو  رفتمش...سببپس در حالیكه  ریه میكرد بي اراده او را  دوباره
 ب*و*سیدم...

لحظاتي احسبباس کردم امید پشببت پنجره ي آشببپزخانه اسببت نگاهي به  براي
انداختو که باعث شببد سببهیال هو به پنجره نگاه کنه و بعد با اضببرراب پنجره 

  فت:امید پشت پنجره بود؟
دقیق تري به پنجره و حیاط انداختو اما امید رو ندیدم و بعد  فتو:نه...براي  نگاه

 یه لحظه حس کردم پشت پنجره بود اما م ت اینكه اشتباه کردم...
سونتو رفتو و اون ر سپس سام سمت  سهیال به  شتو و براي دومین بار با  و بردا

 خداحافظي کردم و به حیاط رفتو.
ستجو کردم...دیدم دوچرخه اش رو کنار باغچه  با نگاه حیاط رو در پي امید ج

شت  شته و خودش رو با بچه  ربه ایي که مدتي بود به حیاط رفت و آمد دا  ذا
 سر رم کرده.

مكنه مریض باشببه دسببتتو آلوده :امید دسببت به اون  ربه نزني بابا...م فتو
 بشه...

که روي دو زانوش خو شده بود بلند شد و براي لحظاتي به من نگاه کرد و  امید
 دوباره سوار دوچرخه اش شد و شروع کرد به بازي...

شتو  به شین میگذا سونتو رو داخت ما سام ضمني که  شین رفتو و در  سمت ما
 بشوري...  فتو:رفتي داخت خونه یادت باشه دستهات رو

 پاساي به من نداد و فقب در حال بازي با دوچرخه اش بود. امید
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نداري؟چیزي نمیاواي موقع بر شببتن برات  فتو با...کاري  با :من دارم میرم 
 بارم؟

ید به دوچرخه اش بود  ام بازي و رکاب زدن  با سببرعت عجیبي در حال  که 
  فت:نه...هیچي نمیاوام برو...خداحافظ.

ماشین شدم و از حیاط خارج و به سمت شرکت حرکت کردم اما قبت از  سوار
 رسیدن به شرکت سري به بیمارستان زدم و از مامان احوالپرسي کردم.

بعد از ظهر که به خونه بر ردم دوبار با منزل تماس  رفتو...برعكس همیشبه  تا
شت و  شي رو بردا سهیال  و سخ تلفنو رو میداد هر دفعه تلفن کردم  که امید پا
وقتي سببرار امید رو میگرفتو میگفت که امید یا توي حیاط داره بازي میكنه یا 

ا من تلفني صببحبت کنه...!!! کارتون میبینه و اصببال در اون روز امید نیومد تا ب
سته  شدت دلتنگیهاش براي من کا شده و از  سر رم  سابي  ساس کردم ح اح

 شده...
از ظهر وقتي از شببرکت به خونه بر شببتو امید اصببرار داشببت که ببرمش  بعد

 بیمارستان تا مامان رو ببینه!
سعي  چون شده بود هر چي  ساعت مالقات در اون موقع از بعد از ظهر تموم 
م امید رو متوجه ي موضببوع بكنو قانع نمیشببد و به شببدت اصببرار میكرد کرد

 طوریكه احساس کردم لجاجت کودکانه اش باعث اصرارش شده...!
ساعت مالقات یكبار دیگه به دیدن مامان رفته بودم و مرمئن  خودم دراون روز 

مان رو  ما حاال میاواسبببت  ید  ما ام به بهبودي هسبببت ا حالش رو  بودم 
 خره با اشاره ي سهیال فهمیدم که باید تسلیو خواسته ي امید بشو.ببینه...باال
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هو خواسببت همراه ما بیاد ولي بهش یادآوري کردم که االن سبباعت  سببهیال
مالقات نیست در ثاني مالقات بیماران باش سي.سي.یو شرایب خاصي داره 
که مسببلما"خودش بهتر از من خبر داشببت و به این وضببع آ اه بود براي همین 

 قرار شد سهیال در منزل بمونه و من امید رو ببرم...
شوق دیدن مامان  امید شده بودم و از طرفي  سته اش  سلیو خوا به دلیت اینكه ت

 رو داشت دیگه به سهیال اصراري براي اومدن نكرد!
به چند نفري که الزم بود از  با با دادن مبلغي پول  به بیمارسببتان رفتو و  امید 

نظافتچي و ...باالخره تونسببتو امید رو براي دقایقي به همراه نگهباني  رفته تا 
 خودم به باش سي.سي. ي. ببرم تا مامان رو از نزدیك ببینه.

دقیقه ایي 20هو از دیدن امید بي نهایت خوشببحال شببده بود...حدود مامان
توي اتاق مامان بودیو و سپس با اومدن پزشك ماصوص جهت معاینه ي آخر 

 و خداحافظي با مامان شدیو. شب مجبور به ترك
 به خونه بر شتیو متوجه شدم در نبود ما سهیال به حمام رفته بوده... وقتي
سفیدي که آستینهاي کوتاهي داشت به همراه یك شلوار کتان مشكي به تن  بلیز

 کرده بود.
شت که دو  لباس سه دکمه دا سمت یقه فقب  بي نهایت برازنده اش بود...در ق

ا باز  ذاشته بود...موهاي مشكي و زیباش که به دورش ریاته بود تاي باالیي ر
 از اون یك چهره ي رویایي تر از همیشه ساخته بود.
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لباند نگاهي بهش کردم که خودش متوجه نشبببد...امید خب نگاه من رو  با
دنبال کرد و بعد رو به سببهیال  فت:سببهیال جون خیلي خوشببگت شببدي...از 

 همیشه خوشگت تر...
 رو کرد به من و  فت:مگه نه بابا؟ بعد و

سر حرف امید رو تایید  نگاهي سهیال انداختو و با حرکت  سپس به  به امید و 
 کردم.

به سببمت امید رفت و اون رو ب*و*سببید سببپس به همراه همدیگه به  سببهیال
 آشپزخانه رفتند.

به اتاقو رفتو تا لباسببو رو عوض کنو...وقتي وارد اتاق شببدم از دقت امید  من
خنده ام  رفته بود...امید با تمام کودکي که داشببت خیلي خوب نظر من رو در 
اون لحظات نسببت به سبهیال فهمیده و به زبون آورده بود...اما متوجه بودم که 

ودکانه ایي در نگاهش امید وقتي این حرف رو میزد هیت لباند و یا شببیرنت ک
 نبود!

از یادآوري این موضببوع خنده ام  رفت...احسبباس کردم امید در دنیاي  دوباره
کودکي خودش دوسبت نداره من به سبهیال توجهي داشبته باشبو چرا که حس 

 میكرد سهیال با تمام محبتهایش فقب به اون تعلق داره...
..وقتي به آینه نگاه کردم رو عوض کردم...آبي هو به دست و صورتو زدم. لباسو

به یاد واکنش امید که چند روز پیش دیده بودم افتادم...همون واکنشببي که از 
 دیدن تمایت من نسبت به سهیال از خودش بروز داده بود!!!

 لحظاتي به آینه خیره شدم و به فكر فرو رفتو... براي
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باشه؟...امید  امید هنوز در هراس و وحشت از رابره ي میان من و سهیال نكنه
صببحنه هایي رو که اصببال مناسبببش نبوده از روابب مهشببید با مردهاي دیگه 
دیده...دیدن اون صحنه ها روي ذهن این بچه اثر ناخوشایندي  ذاشته...نكنه 
امید بعدها باواد براي هر نوع رابره ي میان من و سببهیال...نه خدایا...دارم 

سو رو جمع  شتباه میكنو...یعني باید حوا سئله ا کنو...ا ه امید واقعا" با این م
مشببكت داشببته باشببه حتما" باید فكري در این مورد بكنو...باید یه چاره ي 
درست و حسابي پیدا کنو...نه...نه...حتما" دارم اشتباه میكنو...این چه افكار 

سرم دو سیاوش بس کن...براي  رمزخرفیه که داره توي  سه دیگه... میاوره...ب
 آسمون ریسمون کني؟...اه...خدایا...هر چیزي میاواي 

آب رو بستو و با عصبانیت حوله رو برداشتو و صورتو رو خشك کردم و  شیر
 از دستشویي خارج و به آشپزخانه رفتو.

شام عدس پلو درست کرده بود که یكي از غذاهاي مورد عالقه ي  سهیال براي 
یلي لذت میبرد امید بود چون روي عدس پلو شببكر مي ریات و از این کار خ

و در حالیكه همیشه روي عدس پلوي داخت بشقابش حسابي شكر مي پاشید 
 با اشتهایي کامت غذایش رو میاورد.

شببب سببهیال واقعا" زیباتر از همیشببه شببده بود...از نگاه کردن بهش لذت  اون
ید روابب خوبي برقرار کرده احسببباس آرامش  با ام قدر  كه این میبردم...از این

شام خیلي خوب به حرفهاش  وش میكردم...ام سر میز  سهیال  ید هو از اینكه 
مشببهود  رشمیداد و در هر کاري اون رو همراهي میكرد لذت خاصببي در رفتا

 بود که همین براي من یك دنیا ارزش داشت.
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از شام به هال رفتو...میاواستو کمي با دیدن اخبار و برنامه هاي تلویزیون  بعد
سر رم کنو که ام شپزخانه خودم رو  سهیال کارهاش رو در آ ید هو بعد از اینكه 

سهیال و  ست  سونده بود به همراه هو در حالیكه ظرف میوه ایي در د به اتمام ر
 به هال اومدن. وچند بشقاب پیش دستي هو در دست امید بود با ه

بازهو با لجبازي نگذاشببت من به اخبار و برنامه هاي تلویزون نگاه کنو و  امید
 کارتون ببینه! خواست که

ابتدا به امید  فتو براي دیدن کارتون مي تونه به اتاق خودش بره و با سیستو  در
اتاق خودش این کار رو بكنه اما وقتي اسو کانال ماصوص کارتون در ماهواره 
باره بهو  رو برد فهمیدم کمي لجبازي و خواسبببت کودکانه اش اسبببت که دو

امید سبباز  یهايمقابت اصببرار ورز آمیاته...هیت وقت سببعي نكرده بودم در
ماالف باشو و این بار هو طبق روال همیشه کوتاه اومدم و اجازه دادم در کنار 

 من و سهیال توي هال بشینه و کارتون مورد عالقه اش رو دنبال کنه...
سبهیال هر لحظه برام خیره کننده تر میشبد...هر بار که نگاهش میكردم  زیبایي

 موضوع که واقعا بهش عالقه مند شده ام پي میبردم.بیشتر به حقیقت این 
صال" متوجه  سهیال ست  رفتن و آماده کردن میوه براي امید بود و ا سر رم پو

سبت به خودش  شتر از هر وقت دیگه ایي نظر من رو ن شب بی نبود که در اون 
 جلب کرده...

 نگاه کردن بهش سیر نمیشدم و اون سر رم کار خودش بود. از
همین موقع متوجه شدم امید به سمت من اومد و خواست که روي پاي من  در

 بشینه!!!
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هو با عالقه بهش اجازه ي این کار رو دادم و در آ*ر*و*ش  رفتمش...امید  من
صحبت میكرد و این  صیتهاي کارتون مورد عالقه اش  شا داهو با من در مورد 

ختو و ا ر کمكهاي در حالي بود که من واقعا" اون شبباصببیتها رو نمي شببنا
یواشببكي سببهیال نبود اصببال" نمي دونسببتو چه جوابي باید در پاسببخ به امید 

 میدادم!
 شب امید برعكس شبهاي دیگه اصال" دلش نمیاواست باوابه! اون

ساعت نزدیك یك نیمه شب شد کامال" میشد فهمید که دیگه به زور داره  وقتي
تعجب من شده بود ولي پاش  خودش رو بیدار نگه میداره واین موضوع باعث

کارتونهاي پیاپي از اون کانال تنها دلیلي بود که به نظر من سبببب بیدار موندن 
 امید تا اون ساعت شده بود...

دقایقي از سببباعت یك  ذشببته بود که امید روي یكي از راحتیها به  باالخره
 خواب رفت.

شه و بعد خو سهیال شد تا خواب امید عمیق تر ب ست اون رو به کمي منتظر  ا
 اتاقش ببره...بلند شدم و خودم امید رو ب*ر*ل کردم و به اتاقش بردم.

 از اتاق امید بیرون اومدم نگاهي به هال و بعد آشپزخانه انداختو... وقتي
شو و جمع آوري  سهیال ست ش شپزخانه برده بود و در حال  ظرفهاي میوه رو به آ

 هاي آخر شب آشپزخانه بود...
تادم و نگاهش کردم...اون متوجه ي حضببور من در جلوي درب ایسبب دقایقي

 آشپزخانه نبود و به کارهاش مي رسید...
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شب  احسباس میكردم امشبب نیز به حضبورش نیاز دارم...اما این نیاز با نیاز 
  ذشته خیلي فرق میكرد...!

شرمند ي و خیانت از  دلو سر بزنه که بعد منجر به  ست عملي از من  نمیاوا
 محسوب بشه...اما اون شب شبي دیگه بود...سوي من 

ستهاي دروني و نهفته ي من که دیگه در  زیبایي سهیال...خوا سین برانگیز  تح
شببرایب قبت نبودن...وجود خودم که یك مرد تنها محسببوب میشببدم...خانه ي 
سه ي دیگه که  سو شاید هزاران و سهیال...و  ضور  ساکت و خلوت...ح ایي 

شد هر لحظه ناخودآ اه م ت تندبادي ع ظیو تمام وجودم رو  رفته بود باعث می
نیازم به حضور داشتن سهیال در کنار خودم با شدت بیشتري ابراز وجود داشته 

 باشه!
بیشتر از این صالد نبود...از جلوي درب آشپزخانه رد شدم و به اتاقو  ایستادن

 رفتو.
پنجره ي مشببرف به حیاط ایسببتادم...نور مهتاب که روي آب اسببتار  جلوي

انعكاس خیره کننده ایي داشبببت  اه با وزش بادي مالیو تصببباویر مبهمي از 
 اسمان اون شب رو به نمایش میگذاشت...

سهیال  داهو شتو به خودم نهیب بزنو و تالش میكردم از فكر کردن به  سعي دا
 .در اون شب ذهنو رو خالي کنو..

شد  صداي شدن اون باعث  ضربات مالیمي به درب اتاق و بعد باز  خوردن 
 نگاهو رو از حیاط  رفته و به عقب بر ردم.
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بود...روزنامه هایي که هر شببب قبت خواب مرالعه میكردم و  وشببي  سببهیال
موبایلو که در هال روي میز  ذاشببته بودم رو به همراه لیواني آب به اتاق آورده 

 رو روي میز کوچك کنار تات  ذاشت.بود...اونها 
آرامي از پنجره فاصببله  رفتو و  فتو:سببهیال هنوز به خاطر اتفاق دیشببب  به

 ناراحتي؟
کوتاهي به من کرد و  فت:سعي کردم به اعصابو مسلب باشو...تو درست  نگاه

شده  شناخت ندارم باعث  سبت بهت  صد ن صد در  شاید چون هنوز  میگي 
 ا نمیاوام دیگه در موردش با هو صحبت کنیو...اینقدر بهو بریزم...ام

ست ستو و  خوا سمت درب رفتو و اون رو ب شه که بي اراده به  از اتاق خارج ب
 پشت درب ایستادم...به نوعي راهش رو سد کردم...

 و متعجب نگاهو کرد. ایستاد
طرفش رفتو و یك دسببتش رو  رفتو...لحظاتي بعد با وجود ممانعتي که در  به

 سهیال از خودش نشون داد اما باالخره اون در آ*ر*و*ش  رفتو... ابتدا
31 

........................ 

........................ 
ستو خودم رو تحمت  ساعتي بعد از اتفاقي که افتاده بود براي لحظاتي نمي تون

 کنو!!!
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سهیال سرم صداي  ریه و هق هق هاي آروم  شنیدن  شدت درد میكرد و  که  به 
در شببرایب خیلي خاص حاال در آ*ر*و*شببو بود بیش از هر چیز دیگه آزارم 

 میداد...
 ...این چه کاري بود که من کردم؟...خدایا
من که همیشببه به خوددار بودنو در این قضببایا افتاار میكردم چي شببد  خدایا

 یكدفعه همه چیز خراب شد؟
 هق چیكار کنو؟...حاال من با این  ریه ها و این صداي هق خدایا
این صداي  ریه و هق هق که به  وشو مي رسه متعلق به دختري هست  خدایا

که با تمام وجود و خلوص نیت پا به زند ي پرآشوب من  ذاشته بود...قصدش 
 فقب رسوندن من و زند ي من به آرامش بود...

 اینقدر پست شدم؟ چرا
 اینقدر حقیر و بي مقدار شدم؟ چرا
سینه ام فرو  من سهیالست که در  سر  سهیال رو در آ*ر*و*ش دارم...این  االن 

رفته و صداي هق هق  ریه هاي اونه که به  وشو میرسه...خیسي اشكهاش رو 
شدت  ریه مي لرزید و  ساس میكردم...تمام بدنش از  به روي پوست بدنو اح

 ه بود!با هق هق هاي پیاپي موسیقي دردناك عمت زشت من رو برایو سر داد
صببورتش رو غرق ب*و*سببه کردم و داهو با هر جمله ایي سببعي داشببتو  تمام

معذرت خواهي کنو...اما چه فایده؟...این سببیاوش دیگه سببیاوش سبببابق 
سته  شك سهیال رو  شته ایي م ت  نبود...حاال یك مرد ک یف بودم که بالهاي فر

 بودم...
 ...چرا؟!!!خدایا
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ن لحظه نداره...همانرور که سببعي شببرایب جسببماني خوبي در او میدونسببتو
داشببتو داهو عذرخواهي کنو که صببد البته کاري بیهوده و مسبباره بود ازش 
شرایب  سهیال در حالیكه واقعا"  ستو همون موقع به دکتر مراجعه کنیو اما  خوا

 خوبي نداشت با سر پاسخ منفي داد و همچنان  ریه میكرد...
هیال انداختو و بعد که لباس روي تات بلند شبببدم و ملحفه ایي روي سبب از

مناسبببي به تن کردم رفتو به اتاق مامان و قرص مسببكن و آرام باشببي از بین 
 داروهاش برداشتو و به اتاق خودم بر شتو.

 کردم سهیال قرصها رو باوره... کمك
 من چقدر از وضعیت پیش اومده احساس شرم میكردم... خداي

 ي زمین تبدیت شده بودم...این بود که به پست ترین انسان رو م ت
از در و دیوار اتاق خجالت میكشیدم...این براي شاصیت من یك فاجعه  حتي
 بود!
سهیال قول بدهو فردا  تنها سید این بود که به  چیزي که در اون لحظه به فكرم ر

 صبح اون رو به یك دفتر خونه خواهو برد و عقدش خواهو کرد...
 سهیال جوابي نمیداد و فقب در آ*ر*و*شو اشك مي ریات. اما

 صبح سهیال اشك ریات و  ریه کرد.4شب تا نزدیك ساعت اون
ضعش  به سماني او بودم اما به  فته ي خودش کو کو و ضع ج شدت نگران و

 بهتر شد و بعد از ساعتها  ریه در آ*ر*و*شو به خواب رفت.
بر هو بگذارم...به شببدت از خودم  من تا صبببح لحظه ایي نتونسببتو چشببو اما

 متنفر و از عملي که انجام داده بودم احساس شرم میكردم.
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تمام وجودم حس میكردم ش*ن*ا*هي که مرتكب شدم با هیت چیز باشیده  با
 ناواهد شد!

شتو؟...چه  خدایا ساي براي اون زن دا سفر بر رده چه پا سهیال از  وقتي مادر 
 ي تونستو بیارم؟توجیهي براي عمت زشت خودم م

 آسمون کمي روشن شد به آهستگي از روي تات بلند شدم. وقتي
سكني که خورده بود به خواب عمیقي رفته  سهیال به دلیت دو نوبت قرصهاي م

 و با بلند شدن من از روي تات بیدار نشد.
سهیال  به سریع دوش  رفتو...وقتي از حمام بیرون اومدم  حمام رفتو و خیلي 

ز همیشببه زیباتر بود با چهره ایي معصببوم و مژ اني که هنوز از اشببك که برام ا
 خیس بودند و پلكهایي ورم کرده در خواب بود.

 اتاق خارج شدم و م ت انسانهاي مسخ شده به حیاط رفتو. از
صمیو قرعي خودم رو  رفته بودم و با  براي شروع کردم به قدم زدن...ت دقایقي 

شت سهیال در  ذ شون نداده توجه به اینكه  سبت به من بي میلي ن ه هیت وقت ن
 بود مصمو بودم همان روز سهیال رو به عقد داهو خودم دربیارم.

یكي از صببندلیهاي کنار اسببتار نشببسببتو و براي لحظاتي چشببمهام رو  روي
 بستو...

 از دست خودم عصباني بودم... چقدر
 از اتفاقي که افتاده بود پیش خدا و سهیال و خودم شرمنده بودم... چقدر
چرا به جاي اینكه مشببكالتو حت بشببه هر لحظه داره  ره ي بزر تري به  خدایا

 زند یو مي افته؟
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به سرعت سپري شده بود و وقتي به ساعتو نگاه کردم متوجه شدم حدود  دقایق
 ام! یك ساعتي هست که در حیاط روي صندلي نشسته

بدني خسببته و افكاري خسببته تر از جسببمو که تحملش برایو واقعا سببات  با
 شده بود از روي صندلي بلند شدم و به هال بر شتو.

شت درب حمام رفتو...نگرانش  از سهیال به حمام رفته...پ صداي آب فهمیدم 
بودم...ضببربات مالیمي به درب زدم و حالش رو پرسببیدم...با صببدایي غمزده 

  فت که نگران نباشو و کمي بهتر شده...
 آشپزخانه رفتو و چایي دم کردم و میز صبحانه رو چیدم... به
باره ي چهره ي سببهیال اضبب از با چه دیدن دو رراب داشببتو...نمیدونسببتو 

 برخوردي با من رو به رو خواهد شد...!
 قول مسعود من همه چیز رو به  ند کشیده بودم...همه چیز! به

به  سببهیال وقتي از حمام اومد بیرون چهره ي زیباش رنز پریده بود و میلي 
 صبحانه نداشت.

 بودم که بغض راه  لوش رو  رفته... متوجه
 ن لحظه چقدر احساس بدي نسبت به خودم داشتو...در او خدایا
از نگاه محبت آمیز سببهیال خبري نبود...م ت این بود که در دریایي از غو  دیگه

 رها شده...
من واقعا سببهیال رو دوسببت داشببتو...حاال نه تنها دوسببتش داشببتو که  ولي

 احساس میكردم عاشقشو!
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به اتاق مامان رفت و این در حالي بود که لحظاتي قبت بهش  فته بودم  سببهیال
صبببحانه رو آماده کردم اما با صببدایي آهسببته  فته بود اشببتهایي به صبببحانه 

 نداره...
سهاش رو در اون  به ساك کوچكي که لبا سهیال  شدم  اتاق مامان رفتو و متوجه 

شته و حاال  شته و به اینجا آورده بود رو بردا سهاش رو از داخت یكي از  ذا لبا
 کشوهاي اتاق مامان به آرامي جمع میكنه و در ساك میگذاره!!!

خدایا...این دیگه نه...امكان نداره بگذارم سببهیال من رو ترك کنه...اونهو با  نه
 این وضع...

طرفش رفتو و دسبببت راسببتش رو  رفتو و  فتو:سببهیال!!!...داري چیكار  به
 میكني؟!!!

 به من نگاه کنه  فت:نمیتونو بمونو...نمي تونو...اینكه  بدون
 بعد شروع کرد به  ریه کردن... و

سهیال خواهش  ساك شتو و  فتو: ست چپش  رفتو و روي زمین  ذا رو از د
میكنو...من خودم به اندازه ي کافي داغونو...خودم به اندازه ي کافي خجالت 

حتي چي باید بگو تا تو رو زده از همه چیز هستو...به خداوندي خدا نمیدونو 
آروم کنو...اما این کار رو نكن...این خونه ي لعنتي رو ترك نكن...سهیال...من 
با تمام وجودم دوسببتت دارم...همین امروز مي برم عقدت میكنو...سببهیال تو 
ند یو آرامش  به ز که میگفتي میاواي  که میگفتي دوسبببتو داري...تو 

سه سانیت و بدهي...پس حاال این کار چیه؟... یال میدونو کاري که کردم از ان
سهیال رفتن  شته ولي  صله دا سنگها فا از این جهنمي که داري  تومردونگي فر

توي اون من رو رها میكني هیت چیز رو درسبببت نمیكنه...سببهیال ا ه هنوزم 
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دوسببتو داري بهو رحو کن...نگذار خرابتر از ایني که هسببتو بشببو...سببهیال 
یدونو ب نه ایي خواهش میكنو...م که کردم هیت بهو کار غلري  یه  راي توج

 ...كنندارم...هیچي...اما سهیال اینجوري رهام ن
اشببك مي ریات و من اون رو در آ*ر*و*ش  رفته بودم و التماسببش  سببهیال

میكردم...میدونستو حق داره...میتونستو حدس بزنو اونهمه عشق و عالقه اش 
کشیدم...اما دوستش داشتو...حس رو با کاري که کرده بودم چرور به افتضاد 

من باقي  زمیكردم ا ر در اون شببرایب اجازه بدهو از خونه ام بره دیگه هیچي ا
 ناواهد موند!

همین لحظه امید جلوي درب اتاق مامان اومد و وقتي وضببعیت رو در اون  در
که در  به سببهیال  با نگراني  كه هنوز خواب آلود بود  حالی ید در  شببرایب د

ریه میكرد نگاه کرد و  فت:سببهیال جون چرا لباسببهات رو از آ*ر*و*ش من  
 کشوي مامان بزرش بیرون آوردي؟!!...میاواي بري؟!!!

سببرش رو از آ*ر*و*ش من بیرون آورد و بر شببت به امید که حاال با  سببهیال
نگراني بیشتري وارد اتاق شده و به لباسهاي بیرون کشیده شده از کشو و ساك 

 ن خیره بود نگاه کرد.کنار کمد بر روي زمی
با دیدن چهره ي خیس از اشبببك سببهیال بالفاصببله بغض کرد و براي  امید

یه  فت:چرا  ر با بغض   گاه کرد و سببپس  به من و سببهیال ن ظاتي کوتاه  لح
مده  باره او یه میكني؟!!!...عمو مسببعود دو میكني؟!!!...سببهیال جون چرا  ر

 اینجا؟!!!
 کرد. بعد با نگراني به اطراف اتاق نگاه و
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ست و امید رو در  سهیال ش صله  رفت و روي تات مامان ن به آرومي از من فا
 ب*ر*ل  رفت و با صداي بلند تري شروع به  ریه کرد...

سهایي که در اون جاي داده بود رو  خو شتو و لبا سهیال رو بردا ساك  شدم و 
ود ب بیرون آوردم و دوباره در کشو  ذاشتو...چند تكه لباسي هو که روي زمین

 رو برداشتو و در کشو قرار دادم و کشو رو بستو.
بعد  ریه ي سهیال آرومتر شده بود و با صدایي آروم در جواب امید که  دقایقي

داهو از او سببوال میكرد و میاواسببت اونجا بمونه  فت:باشببه عزیزم...باشببه 
 امیدجان...پیش تو مي مونو...

سهیال رو غرق  دلو صورت  ستها و  ست د سه کنو...تمام وجود میاوا ب*و*
 این دختر محبت بود اما من در جواب محبتها با او چه کرده بودم...!!!

شتهایي  بعد سهیال و ا صبحانه که در بي میلي مرلق از طرف من و  از خوردن 
شرکت ناواهو  شرکت تلفن کردم و فتو اون روز به  سوي امید بود به  کامت از 

 کردم. رفت و تمام قرار مالقاتها رو کنست
شغول  امید شد و خودش رو م شپزخانه خارج  صبحانه طبق معمول از آ بعد از 

 بازیهاي کودکانه ي هر روزش کرد.
حال سهیال خوب نیست براي همین خواستو آماده بشه و اون رو به  میدونستو

دکتر ببرم و بعد هو  فتو که ا ه ماالف نباشببه تا قبت از ظهر به دفتر خونه ایي 
 اتب قانوني و شرعي رو هو براي عقد اجرا کنیو.بریو تا مر

دکتر موافق بود چرا که واقعا حالش مسبباعد نبود و این رو از رنز پریده ي  با
تا  ید  با فت  فت کرد و   اال قد م ما براي ع کامال" حس میكردم ا چهره اش 

 بر شتن مادرش صبر کنیو.
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شببرمنده ي نگاههاي معصببومش بودم اما از صببمیو قلب خوشببحال  همچنان
شدم وقتي براي عقد ماالفت صد در صد نداشت و فقب خواست تا بر شت 
مادرش صبر کنیو...این یعني هنوز سهیال من رو دوست داشت و مي تونست 
ش*ن*ا*ه و تقصیر وحشتناکي که مرتكب شده بودم رو تحمت کنه...خدایا من 

 دختر پاك مدیون میشدم؟ ینچقدر به ا
یعني واقعا" لحظه ایي دلت به حالو سوخته که این رحو رو به دل سهیال  خدایا

 انداختي؟...خدایا بازم شكرت...بازم شكرت!
بعد به همراه سهیال و امید از منزل خارج شدم.ابتدا سهیال رو پیش یك  ساعتي

ود سهیال همسر من متاصش زنان بردم و بعد از ویزیت دکتر که  مان کرده ب
ستراحت نیاز  شكت خاص و جدي نداره ولي به ا ست بهو اطمینان داد که م ه

ش سكن بود و ا شتر م سهیال  ارهداره و مقداري هو دارو تجویز کرد که بی کرد که 
صاب و آرام باش حت  شده و اینهو با خوردن داروهاي موقت اع صبي  کمي ع

 شدني است و جاي نگراني وجود نداره.
ز مرب خارج شببدیو طوریكه امید متوجه نشببه چند بار دیگه از سببهیال ا وقتي

عذرخواهي کردم...حرف دیگه ایي نمي تونستو بزنو...شاید  فتن عذرخواهي 
تنها بهانه ایي بود که سكوت بین خودم و سهیال رو بشكنو و براي لحظاتي هر 

 قدر کوتاه نگاه زیباي چشمهاش رو به روي خودم احساس کنو...
به ماشین رسیدیو امید که سوار ماشین شد به سمت سهیال بر شتو...این  يوقت

بار عذرخواهي نكردم اما م ت اینكه نگاهو اونقدر شرمنده بود که سهیال لباند 
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کمرنگي به چهره ي رنز پریده اش آورد و با صداي آروم  فت:سیاوش...دیگه 
 عذرخواهي کافیه...

و  رفتو و بي توجه به اطرافو به سرعت رفتو و بي اراده دست راستش ر طرفش
سته بود  ش شك ن شمهام ناخودآ اه به ا سیدم و در حالیكه چ ستش رو ب*و* د
 فتو:سببهیال نوکرتو...به خدا قسببو تا آخر عمر شببرمنده ات هسببتو...اما قول 

 میدم با تمام وجودم جبران میكنو...به جون امیدم قسو میاورم...
 اون بستري بود رفتیو. به بیمارستاني که مامان در سپس

و امید در ماشببین نشببسببتن و چون سبباعت مالقات نبود فقب خودم به  سببهیال
 دیدن مامان رفتو.

سببوپروایزر باش حال مامان رو پرسببیدم و  فت:خداروشببكر وضببعیت  از
ست منتقت میكنن و احتماال"تا  ست و فردا اون رو به پ مادرتون رو به بهبودي ا

 دو روز دیگه هو مرخش میشه...
 کردم و به اتاق مامان رفتو. تشكر
اش کامال" مشبباش بود که حالش بهتره و از دیدنو خیلي خوشببحال  چهره

ما مرخش میشبببه...صببورتش رو شبببد...ب گه حت تا دو روز دی که  هش  فتو 
ب*و*سببیدم و بعد از دقایقي وقتي خواسببتو خداحافظي کنو حال سببهیال رو 

 پرسید!
شته بار دیگه م ت آواري روي ذهنو  با شب  ذ سهیال تمام وقایع  پرسیدن حال 

 خراب شد...چهره ام یكباره درهو رفت...
مان به صببورتو  ما ظاتي  ید و نگراني براي لح با ترد عد  خیره شبببد و ب

  فت:سیاوش...براي سهیال اتفاقي افتاده؟!!!
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32 
همین لحظه دکتر معالو مامان به همراه دو پرستار وارد اتاق شدن و با دیدن  در

سالم و احوال پرسي و به نوعي این عمت من فراري بود از  شروع کردم به  دکتر 
سی سپس ب*و* سخ به مامان... دمش و فقب  فتو که نگران هیت چیز دادن پا

مامان رو به  نگاهنباشببه و خداحافظي کردم و از اتاق خارج شببدم اما سببنگیني 
 روي خودم احساس کرده بودم!

ستراحت  وقتي ستو که ا سهیال خوا شتو از  سهیال و امید به خونه بر  به همراه 
 کنه و نگران ناهار و بقیه ي امور منزل نباشه.

چند اسببباب بازي به اتاق مامان رفت چرا که سببهیال روي تات به همراه  امید
 مامان خوابیده بود.

هال نشستو و به صداي حرفها و صحبتهاي بچه  انه ي امید که با سهیال  توي
  رم صحبت بود  وش میكردم...

سرم رو  به سته بودم  ش سر دردم روي همون راحتي که ن علت بیاوابي همراه با 
 دادم و به خواب رفتو.به پشت راحتي تكیه 

 ساعتي از ظهر  ذشته بود که با صداي زنز تلفن از خواب بیدار شدم. یك
شرکت تماس  رفته بودن و براي کاري در خصوص یكي از مالقاتهام منشي  از

 شرکت سواالتي داشت که پاسخ دادم.
 تماس تلفن قرع شد سكوت عجیبي رو در خونه احساس کردم! وقتي

سببمت اتاق مامان رفتو و دیدم سببهیال روي تات در حالیكه امید هو در  به
 آ*ر*و*ش اوست هر دو به خواب رفته اند...
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ست  لحظاتي سهیال رو دو ستادم و به هر دوي اونها نگاه کردم...امید واقعا"  ای
داشببت و به اون وابسببته شببده بود به طوریكه وقتي حس کرده بود اون کمي 

شیر شته بود و درحالیكه یكي مریض احواله از  ست بردا نتهاي کودکانه اش د
سهی شت روي تات به آرامي در کنار  ست دا شینهاش رو در د خوابیده  الاز ما

 بود!
سفارش غذا براي ناهار  به ستوراني تماس  رفتو و  شتو و با ر سمت تلفن بر 

 دادم.
نه رو  سببپس حا هاي صببب چاي و ظرف جان  ند فن نه رفتو و چ خا به آشببپز
.وقتي ناهار رو آوردن به آهستگي سهیال و امید رو بیدار کردم و هر سه شستو..

 نفر در همون اتاق مامان ناهارمون رو خوردیو.
سعود با من تماس  رفت و از اینكه کارهاش با موفقیت پیش مي  بعد از ظهر م

شحال بودم و  ضایت میكرد و منهو از موفقیتش خو ساس ر رفت بي نهایت اح
زم داره و یا نیاز به سببرمایه ي بیشببتري داره حاضببرم تا هر  فتو ا ه کمكي ال

 مقدار که الزم باشه در اختیارش بگذارم...
شتیو  این شرکت دا سعود بود و هر وقت نیازهایي براي  شه ي من و م کار همی

حتما به هو کمك میكردیو اما مسببعود طبق حرفهاي خودش این بار نیاز به 
شت ولي قول  ضافي ندا صورت نیاز حتما من رو در جریان سرمایه ي ا داد در 

 بگذاره.
ساعت مالقات همراه امید به دیدن مامان رفتو که برخي از اقوام  بعداز ظهر در 

هو به عیادت آمده بودند و هر کدام دو نفر دو نفر به نوبت براي دیدن مامان به 
 اتاقش مي رفتند.
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علت حضور اقوام مجبور بودم تا آخر ساعت مالقات در بیمارستان بمونو و  به
چون امید رو بر خالف قوانین بیمارسببتان همراه برده بودم از اینكه مجبور بودم 
شده بودم اما چاره ایي نبود و  شو کالفه  ساگو با ستارها رو پا تذکر تك تك پر

با نقض ق به احترام اقوام سببباعت مالقات رو  ید  مام  نینوابا تان و ت بیمارسبب
 نگاههاي معني دار و تذکرهاي دیگران به پایان مي رسوندم!

شباتانه دیگه  وقتي ساعت مالقات با مامان خداحافظي کردم خو پس از پایان 
 سوالي در رابره با سهیال از من نپرسید.

به خونه بر شتیو غروب شده بود و امید اصرار داشت حاال که در منزل  زمانیكه
 و او و سهیال رو به پارك ببرم...هست

ابتدا به خاطر شرایب جسمي سهیال ماالفت کردم و بعد حاضر شدم فقب  در
 امید رو به پارك ببرم...اما امید دست بردار نبود و به شدت لو میكرد!

وقتي متوجه شببد من کو کو کالفگي ام شببدت میگیره به من  فت که  سببهیال
 من و امید به پارك بیاد. حالش بهتر شده و میتونه همراه

به خاطر امید داره این کار رو میكنه اما امید بچه بود و تحت هیت  میدونسببتو
 شرایري قانع به موندن سهیال در منزل نمیشد!

ست هر  تمام سهیال بودم و دلو میاوا ضعیت  مدتي که در پارك بودیو نگران و
چه زودتر امید رضببایت بده و به خونه بر ردیو تا سببهیال باز هو اسببتراحت 

 میكرد...
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صي من و امید رو در پارك  سهیال ساعات رو با مظلومیت و مهرباني خا تمام 
م لباند کمرنز و همراهي میكرد و هر بار که به آرامي حالش رو مي پرسببید
 زیبایي به لب مي آورد و از من مي خواست نگران او نباشو.

شب بعد از خوردن شام در یك رستوران وقتي به خونه بر شتیو ساعت از  اون
 نیمه شب  ذشته بود.

پارك خودش رو خسببته کرده بود که هنگام بر شبببت روي  امید به قدري در 
 صندلي عقب ماشین به خواب رفت.

سهیال روي امید را با پتو ا وقتي مید رو به اتاقش بردم و روي تات قرارش دادم 
 پوشاند و ب*و*سه ي مهرباني به صورت امید  ذاشت.

هر عملي که انجام میداد لذت میبردم...کارهایي از او میدیدم که هیت وقت  از
 از مهشید که مادر واقعي امید بود ندیده بودم!

بي اختیار او را به خاطر تمام مهرباني ها و  ذشت کنار تات امید ایستاد  وقتي
 بي مانندش در آ*ر*و*ش  رفتو و ب*و*سیدم...

لحظاتي بار دیگه بغض کرد اما با غلبه به خودش اجازه ي شببكسببتن این  براي
 بغض رو نداد!

 شب دومین شب مشترك میان من و سهیال شد... اون
 این دختر سبب آرامش من شده بود... چقدر

ست دیگر  ساساح سهیال و ایمان به اینكه او متعلق به من ا شتن  میكردم با دا
ساس لذت  سهیال در کنارم اح شكالتو به پایان خواهد رسید...از بودن  تمام م
و آرامشببي به من دسببت میداد که سببالها بود از درك این حس محروم بودم اما 

 حاال با تمام قدرت این احساس رو درك میكردم.
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سهیال چهره اش  رفته و ناراحت  روز بعد دو شتو  شرکت به خونه بر  وقتي از 
 بود!

بودم که در آشپزخانه خودش رو مشغول کرده و سعي داره زیاد با من رو  متوجه
 به رو نشه!

سهیال به او  مامان رو به خونه آورده بودم اما هنوز هیت چیز از رابره ي خودم و 
 نگفته بودم...شیرنتهاي امید نیز بار دیگه از سر  رفته شده بود.

زدم کارهاي خونه و مسببئولیتهایي که به دوشببش ریاته کمي خسببته و  حدس
 کالفه اش کرده!

 من ساخته است بهش کمكآشپزخانه رفتو و سعي کردم ببینو ا ه کمكي از  به
کنو اما در حیني که مشببغول جمع کردن ظرفهاي شببسببته از جا ظرفي و قرار 
دادن اونها در کابینتها بود  فت:سببیاوش میشببه بري توي هال منو به کارهام 

 برسو؟...اینجا کاري نیست که تو انجام بدهي...
 تعجب نگاهش کردم و  فتو:سهیال اتفاقي افتاده؟!!! با

  فت:نه...هیچي...فقب تو برو توي هال و کمي استراحت کن. هبالفاصل
 . امید اذیتت کرده؟

 . نه...طفلكي امید مگه غیر از بازي کار دیگه ایي بلده؟
 . مامان و کارهاش خسته ات کرده؟

. نه سببیاوش...هیچي نیسببت...برو توي هال منو االن کارهاي اینجا رو تموم 
 میكنو.
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خواستو زیاد خودش رو خسته نكنه...پاساي بهو  رو ب*و*سیدم و صورتش
نداد اما مرمئن بودم از چیزي ناراحته ولي چون ناواسببت حرفي بزنه ترجیح 

 دادم فعال" راحتش بگذارم.
هال بر شتو وروي یكي از راحتي ها نشستو...امید که در حال بازي با چند  به

مئن شببد سببهیال ماشببین بود ابتدا نگاهي به آشببپزخانه انداخت و وقتي مر
حواسش به ما نیست به ب*ر*ل من اومد و  فت:بابا امروز سهیال جون وقتي 

 ظيحافبا مامانش تلفني حرف زد خیلي عصباني شد...بعدشو با مامانش خدا
 نكرد و محكو  وشي تلفن رو قرع کرد...

شپزخانه  امید ستو به بازیش ادامه بده و خودم دوباره به آ سیدم و خوا رو ب*و*
 تو و درب رو بستو.بر ش

 بر شت و به من نگاه کرد. سهیال
سته؟...امید همین االن بهو  فتو صحبت کردي...در :امروز با مامانت تلفني 

  فت...م ت اینكه با هو حرفتون شده...آره؟
شید و بار دیگه خودش رو  سهیال صبانیت و کالفگي ک نفس عمیقي از روي ع

 مشغول ادامه ي کارش کرد.
باهات حرف میزنو  به بازویش رو  رفتو و  فتو:سببهیال وقتي  طرفش رفتو و 

ضوعي تو رو ناراحت کنه  ست دارم جوابو رو بدهي...من واقعا" از اینكه مو دو
فكرم مشببغول میشبببه...ا ه فكر میكني من باید در جریان موضببوع باشببو 

 خوشحال میشو برام تعریف کني.
بازویش رو با جدیت  رفتو و منتظر دوباره مشغول بشه که متوجه شد  خواست

 پاساش هستو!
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کرد...احسبباس کردم آماده ي بغض اسببت!... فتو:با مامانت در مورد  نگاهو
 چي صحبت کردي؟...در مورد خودمون؟

 . نه...
. پس چي باعث شببده موقع حرف زدن با مامانت عصبببي بشببي و حتي بدون 

 رع کني؟خداحافظي  وشي رو روي مادرت که راه دور رفته ق
. به مامان  فتو اسباب کشي کردم و شرایب رو براش  فتو که چرا از اون خونه 
ي قبلي به خونه ایي که تو در اختیارمون  ذاشببتي اثاثها رو منتقت کردم...اما 
عصبي شد و یكسري حرف زد که باعث شد منو عصبي بشو...بعدشو  وشي 

 رو قرع کردم...
 . چي  فت؟

سیاوش...تو رو خ دا...ولو کن...بگذار مامان بر رده اون االن به حرفي میزنه . 
 دو روز دیگه نظرش برمیگرده...

 . یعني ترجیح میدهي من در جریان کامت موضوع قرار نگیرم؟
 . چیز مهمي نیست.

 . حرفي هو از خودمون بهش زدي؟
 . نه...بهتره بگرده بعد در مورد خودم و تو باهاش صحبت میكنو...

 ممكنه ماالفت کنه؟ .
کالفه شد اما با تمام کالفگي دستش رو به دور  ردنو انداخت و من رو  سهیال

ب*و*سببید و  فت:سببیاوش بگذار به کارهام برسببو...خواهش میكنو برو از 
 آشپزخونه بیرون...
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ب*و*سه اش رو دادم که در همین لحظه درب آشپزخانه باز شد و امید  جواب
شو به  براي لحظاتي به من و سهیال نگاه کرد و بعد بدون اینكه حرفي بزنه با خ

 هال بر شت!
سببهیال فاصببله  رفتو و خواسببتو به هال بر ردم و با امید صببحبت کنو که  از

سببهیال بازوي من رو  رفت و  فت:سببیاوش...هیچي به امید نگو...صبببر کن 
صحبت کن...در شون داد اون وقت باهاش  شي ن  ا ه خودش حرفي زد یا واکن

 غیر این صورت بگذار خودش کو کو با قضیه کنار بیاد...
و عصبببي  فتو:ولي امید باید بفهمه وقتي دري بسببته اسببت باید موقع  کالفه

 ورود درب بزنه...
سالشه...خودت میدوني روي چي 8به آرومي  فت:سیاوش...امید فقب سهیال

اینكه االن  حسبباس شببده و چرا...بگذار این چیزها رو من بهش یاد بدهو...نه
صبي بري و بهش یاد بدهي که موقع وارد  ضعیت باواي با این حال ع در این و

 نوشببدن به جایي که درب بسببته اسببت حتما باید درب بزنه...خواهش میك
 سیاوش با این وضعیت هیچي بهش نگو...باشه؟

پاسببخ سببهیال رو بدهو که متوجه شببدم امید با عصبببانیت یكي از  خواسببتو
 حكو به سمت دیوار پرت کرد و به طرف اتاق مامان دوید.ماشینهاش رو م

صحبت کرد  صداي شروع به  شده بود و با مامان  فریاد امید که با  ریه آمیاته 
 رو شنیدم...!

همراه سببهیال به هال رفتو اما با شببنیدن حرفهاي امید هر دو قبت از ورود به  به
 اتاق همونجا توي هال بي حرکت ایستادیو!
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بزرش من از بابام بدم میاد...بهش بگو از این خونه بره بیرون...من ازش . مامان 
بدم میاد...سببهیال جون قول داده بود شبببها پیش من باوابه اما االن چند شبببه 
یاد...بهش بگو حق  بدم م بام  با بام...از  با به میره پیش  گه پیش من نمیاوا دی

بدم میاد. بام  با بدم نداره سببهیال جون رو بب*و*سبببه...من از  بدم میاد... ..
میاد...امروز صبببح خودم دیدم که سببهیال جون از اتاق بابا اومد بیرون...اون 

 شبها دیگه پیش من نیست...
 کردم تمام وجودم دار شد...!!! احساس

ستش رو جلوي  سهیال شده بود و یك د شاد  شمهاش از نگراني و تعجب   چ
 ...دهنش  رفته و خیره به درب اتاق مامان نگاه میكرد

 که روي پیشونیو نشست رو به خوبي احساس کردم... عرقي
 امید همه چیز رو متوجه شده بوده!!! پس

این در حالي بود که من و سببهیال فكر میكردیو اون شبببها اصببال" متوجه ي  و
ستو اتاق امید رو ترك کنه  مان بر  سهیال میاوا شه و وقتي من از  ضوع نمی مو
خواب عمیقش داشببتیو!!!...اما حاال با شببنیدن حرفهاي امید هر دوي ما دچار 

 بهت و ناباوري شده بودیو...
 ام وجود من رو به کالفگي کشیده بود...آمیاته به عصبانیت تم تعجب

سهیال بي خبر بود اما حاال با حرفهاي  مامان تا اون لحظه از واقعیت بین من و 
 امید مرمئن بودم که دیگه کامال به موضوع پي برده!

33 
 وارد اتاق بشو که سهیال دستو رو  رفت! خواستو
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و نگاهش کردم...دسببتش رو از دسببتو جدا کردم و  فتو:تو همین جا  بر شببتو
 باش!

 اتاق مامان وارد شدم. به
با دیدن من به طرفو حمله ور شببد و شببروع کرد با مشببت به پاهاي من  امید

 کوبیدن و داهو فریاد میكشید:دوستت ندارم...دیگه دوستت ندارم...
 و:بس کن امید...بسه!!!امید رو  رفتو و با صداي بلند  فت دستهاي

 امید به هیت وجه ساکت نمیشد... ولي
رو به بیرون ازاتاق بردم و به سببهیال  فتو که امید رو به اتاقش ببره و پیش  اون

 امید بمونه چرا که میاواستو با مامان صحبت کنو.
با  ریه خودش رو به آ*ر*و*ش سهیال انداخت و سهیال سریع اون رو در  امید

  رفت و همراه او به اتاق امید رفت و درب را بست. آ*ر*و*ش
تاق مامان بر شببتو...به طرف تاتش رفتو و روي صببندلي کنار تاتش  به ا

 نشستو.
 حرفي نمیزد و فقب با نگاهي ناباورانه به من خیره شده بود. هیت
مان  توي ما که  هام میگشبببتو  براي شبببروع حرف بال جمالتي  ذهنو دن

شه حس  سیاوش...همی شده اما فكرشو  فت: سهیال بهت عالقه مند  میكردم 
چه  به  گذاره!!!...این دختره  یارت ب به این راحتي خودش رو در اخت نمیكردم 

 قصدي اومده اینجا؟...هان؟!!!
جایو بلند شببدم و درب اتاق رو بسببتو و دوباره بر شببتو و روي صببندلي  از

ا پیدنشببسببتو...متوجه شببدم مامان تصببوري غلب نسبببت به حقیقت موضببوع 
 کرده... فتو:صبر کن مامان...



wWw.Roman4u.iR  296 

 

. نه...تو صبر کن...ببین سیاوش تو وضع مالي خوبي داري اصال" واقعیتش رو 
باواي نه اینكه من مادرت باشببو و دارم این حرف رو میزنو این رو همه میگن 
که تو از هر نظر کامال ایده عالي...فكر نكن که چون زند ي اولت موفق نبوده 

س شي...ام خوبير کوچولو داري دیگه نمي توني زند ي و االنو یه پ شته با ا دا
حث  جاي ب نه خیلي  ره برقرار ک با تو راب نه  به این راحتي بتو یه دختر  كه  این

 داره...مرمئن باش این دختر بعد از مدتي...
 . مامان میگذاري برات توضیح بدهو یا هي میاواي...

یاوش تو  چه توضببیحي؟!!...ببین سبب نه بي . توضببیح؟... چه ایي  نه ب
حت  که خیلي را به این جور دخترها  ید بفهمي نمیشبببه  با به...خودت  تجر
 خودشون رو در اختیار مردي قرار میدهند اعتماد کرد...میفهمي منظورم چیه؟

 . مامان داري اشتباه میكني...سهیال مقصر نبود...
 ري به من فتن آخرین جمله ام مامان یكباره سببكوت کرد و با بهت و ناباو با

یاوش؟!!!...یعني  فت:سبب جب   با صبببدایي آروم و متع خت و  چشببو دو
 چي؟!!!...تو چه غلري کردي؟!!!

مان  حقیقتي ما تاده بود رو براي  فاق اف مان ات ما که بین من و سببهیال در نبود 
 تعریف کردم...

وقتي حرفهام تموم شد رنز صورتش از شدت ناراحتي پریده بود...براي  مامان
 ت کرد و بعد  فت:خداي من!!!...باورم نمیشه!!!...لحظاتي سكو
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فاق  که  فتو...خودمو خیلي از این وضببع و ات یت بود...هر چي  . عین واقع
ناراحت بودم اما باور کن مامان قصد سواستفاده از سهیال رو ندارم...االن فقب 

 منتظرم مادرش از مكه بر رده تا سهیال رو عقد کنو...
 به بعد هو با سهیال رابره داشتي؟!!! . سیاوش...از اون شب

که  هیت مان  ما مان درور بگو...سببكوت کردم و  ما به  ته بودم  یاد نگرف قت  و
 سكوت من رو دید برافروخته تر شد و  فت:سیاوش به من نگاه کن ببینو...!

چهره ي عصبي مامان چشو دوختو...میدونستو به شدت عصبي شده و تا  به
 حد زیادي داره به خودش فشار میاره تا صداش رو کنترل کنه...

چشببمهاش رو بسببت و دوباره به من نگاه کرد و  فت:تو میگي اون  لحظاتي
شبببب شببرایب خاصببي برات پیش اومد...خیلي خوب توي شببباي بعدش 

چه بهونه ایي داري؟...سببیاوش!!!...فكرشببو  چي؟...براي دو شبببب بعدش
نمیكردم پسري که من بزرش کردم تا این حد حیوون صفت باشه...سهیال هنوز 

تو طبق  فته ي خودت به مادرش نگفته...تو هنوز اون رو  وردهیت حرفي در م
عقد نكردي...پس دیگه چرا این دو شببب...واي خداي من...سببیاوش تو چي 

داشببتن پسببر پاك و خودداري م ت تو به خودم افتاار کار کردي؟...چقدر به 
میكردم...واي سیاوش...سیاوش تو تمام ذهنیات و افكارم رو نسبت به خودت 

 ...نه...این امكان نداره...پسري که من تربیت کردم این نبوده...رديخراب ک
شببنیدن حرفهاي مامان هو عصبببي شببده بودم وهو شببرمنده...رو کردم به  از

 فتو:ولي مامان  فتو که میاوام عقدش کنو...مامان و  
سیاوش...دیگه  مامان شو  صداي بلند  فت:خفه  شد و با  صبي  شدت ع به 

خداي خودت شببرم  لت نمیكشببي؟...تو از  جا یه...تو از خودت خ کاف
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شو کارت رو  شبهاي بعد ست درازي کردي با وقاحت  نمیكني؟...به دختره د
گاه م حاال هو توي چشببو من ن مه دادي  قدش ادا یكني میگي میاواي ع

نه  قدش نكردي  وقتيکني؟...اونو االن  تا ع جا کردي  مانش بر رده...تو بی ما
قدش نكردي وادارش میكني هر  تا ع که  یك بشببي...تو غلب کردي  بهش نزد
شرمي تا  ستي و بي  سیاوش...پ شب خودش رو در اختیارت بگذاره...حیا کن 

 چه حد؟
 به سرم کوبیده میشه... میكردم حرفهاي مامان م ت پتك احساس
مان یش  ما پ کردي  كر  ف چي  بوره... ج م گه  ی تره االن د خ مه داد:د ادا

گاه  گه چروري میتونو توي چشببو این دختر ن هان؟...من دی خودت؟...
 کنو؟...چروري؟!!!

صبانیت صال"  ع شدت  رفته بود و این در حالي بود که دکتر  فته بود ا مامان 
 نباید عصبي بشه!

بلند شببدم و یكي از قرصببهاي ماصببوص مامان که باید زیر روي صببندلي  از
زبونش مي  ذاشبببت رو از جعبه خارج کردم و به طرفش رفتو اما با شبببدت 

 دستو رو پس زد به طوریكه قرص از دستو پرت شد!
هو عصبي شده بودم اما سعي کردم به اعصابو مسلب باشو...خو شدم  خودم

سو و در همون حال  فتو: صبي صورتش رو بب*و* مامان خواهش میكنو ع
 نشو...به خدا من...

حالیكه خو شببده بودم براي ب*و*سببیدن صببورتش کشببیده ي محكمي به  در
 صورتو زد و  فت:سیاوش برو از جلوي چشمو دور شو...
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تادم به طرفش  رفتو و  ایسبب خارج کردم و  به  گه ایي رو از جع و قرص دی
  فتو:باشه...میرم...ولي قبلش این قرص رو باور...

سمت دیوار بر ردوند و در حالیكه به  ریه افتاده بود  فت:برو  صورتش رو به 
یت و بزر ش کردم  که من ترب یاوشببي  یاوش...برو بیرون...تو سبب بیرون سبب

 نیستي...برو بیرون...
 رو روي میز کنار تات  ذاشتو و از اتاق بیرون رفتو. قرص
لحظاتي در هال ایسببتادم و تكرار حرفهایي که از مامان شببنیده بودم در  براي

 ذهنو کالفگي من رو هر لحظه بیشتر میكرد!
طرف اتاق امید رفتو و درب رو باز کردم...دیدم سهیال روي تات نشسته و  به

 اون داره  ریه میكنه... امید هنوز در آ*ر*و*ش
عصبببانیت  فتو:من دارم میرم بیرون...مامان عصبببي شببده...قرصببشببو  با

نمیاوره...ببین میتوني راضببیش کني قرص رو باوره...ا ه حالش بدتر شببد با 
 موبایلو تماس بگیر.

شتو سیاوش  بر  شنیدم که  فت: سهیال رو  صداي  صله  رفتو... و از درب فا
 خراب کجا داري میري؟ صبر کن...با این اعصاب

نكردم و سوهیچو رو به همراه  وشي موبایلو برداشتو و از خونه خارج  توجهي
 شدم.

بي هدف رانند ي کردم و بعد ماشببین رو جلوي پارکي متوقف کردم و  دقایقي
 پیاده شدم.

 کردم به قدم زدن توي پارك و بعد روي یكي از نیمكتهاي خالي نشستو. شروع
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مان نمي خواسببت به شببرایب من فكر کنه؟...چرا داهو من رو آدم چرا ما خدایا
پسببت و بي شببرم خراب میكرد؟...چرا اصببال" ناواسببت یك در صببد هو به 
موقعیت من و زند ي من حق بده که با وجود اون اتفاق اما در پي اون آرامش 
قدش میكنو...هو من سببهیال رو  نه ع دارم میگیرم؟...سببهیال خودش مرمئ

و اون من رو...با اینكه هیت عقد قانوني بین ما انجام نگرفته اما دوسببت دارم ه
من و سببهیال با تمام وجود خودمون رو متعلق به هو میدونیو...درسببته شببروع 
خیلي بدي رو آغاز کرده بودم اما قصد سواستفاده از سهیال رو نداشتو...سهیال 

سهیال بعد  ضیه ایمان داره...من و  شتن ما ازهو به این ق صیغه ي بر  درش اون 
عقد مسبباره که بینمون جاري هو بشبببه روابرمون همین خواهد بود...چرا 
مامان ناواسببت لحظه ایي هو به من و زجرها و کمبودهایي که چندین سببال 
 ریبانگیرم بوده فكر کنه؟...من نه پستو نه بي شرف...منو یك انسانو یك مرد 

یا...خدای باید م اهسببتو م ت تمام مردهاي دن به خاطر جاري چرا  امان فقب 
نشببدن چند کلمه و جمله ي عربي بین من و سببهیال در حالیكه هیت سببو نیتي 
هو در کار نیسببت اینروري من رو بي شببرم و پسببت بدونه؟...خدایا خسببته 
قدر عمیق  ید این با هام  قدر کوتاه و غصبببه  هاي من این شبببدم...چرا خوشببی

 باشه؟...چرا؟
صداي زنز  ساعتي با افكاري خراب روي همون یك سته بودم که  ش نیمكت ن

 موبایلو به  وشو خورد.
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به  وشببي انداختو...فهمیدم از خونه تماس  رفتن...به محض اینكه  نگاهي
جواب دادم فهمیدم حال مامان دوباره خراب شده و سهیال میگفت به اورژانس 

 زنز زده و میاواست منو هر چه سریعتر خودم رو به خونه برسونو.
 پارك خارج شدم و به سرعت سمت خونه حرکت کردم. عجله از با

شدم دیدم مامان رو دارن به داخت  وقتي شین پیاده  سیدم و از ما جلوي درب ر
 ماشین منتقت میكنن...

شیده بود و امید هو همراهش بود فهمیدم مي خواد  سهیال سري پو مانتو و رو
 راحت شد. همراه مامان به بیمارستان بره که با رسیدن من خیالش کمي

سر  از سبهیال خواسبتو به همراه امید در خونه بمونه و خودم با ماشبین پشبت 
 ماشین اورژانس حرکت کردم.

از حرکت فهمیدم دکتر اورژانس قصببد داره مامان رو به بیمارسببتان طرف  قبت
به  قرار داد خودشببون ببره اما وقتي جدیت من رو دید که میاواسببتو مامان 
بیمارسببتاني که قبال" در اونجا بوده و دکترش هو همونجاسببت منتقت بشببه در 

ود راول بت هابتدا به شبببدت ماالفت کرد ولي وقتي مبلغ پول زیادي رو که هم
کف دستش  ذاشتو درست م ت این بود که از ابتدا هیت قانون و قرار دادي در 
کار نبوده و به سرعت قبول کرد تا مامان رو به همون بیمارستاني که مد نظر من 

 بود انتقال دهد!!!
ستري مجدد مامان  وقتي سیدیو تا کارهاي مقدماتي و ب ستان مذکور ر به بیمار

ماس من دکتر معالجش خودش رو به بیمارسببتان برسببونه و انجام بگیره و با ت
 معاینات الزم انجام بشه ساعت نزدیك دو نیمه شب شده بود...!

 سكته کرده بود!!! مامان
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" اون رو به باش مراقبتهاي ویژه سبي. سبي. یو منتقت و با رسبید ي به سبریعا
 ند...موقع و حضور دکتر معالجش مامان رو از شرایب بحراني خارج کرد

شتر  یك ضور من بی ستو با دیدن و ح شتر در کنار مامان نرفتو چون میدون بار بی
ستان رو ترك  شه اما تا وقتي دکتر کامال" خیالو رو راحت نكرد بیمار صبي می ع

 نكردم.
 به خونه بر شتو خستگي و کالفگي واقعا" من رو به زانو درآورده بود! وقتي
 در اتاقش خواب بود. امید

 همچنان بیدار و به انتظار من در هال نشسته بود. سهیال
 وارد هال شدم با نگراني بلند شد و بالفاصله حال مامان رو پرسید. وقتي

مامان رو برایش توضیح دادم...سپس به آشپزخانه رفتو و لیوان برداشتو  شرایب
 و کمي آب خوردم.

 با چهره ایي غمزده به دیوار آشپزخانه تكیه داده و به من نگاه میكرد. سهیال
آب رو روي کابینت  ذاشبتو و به طرفش رفتو و  فتو:تو رو خدا تو دیگه  لیوان

این قیافه رو به خودت نگیر...سببهیال مامان از دسببت من عصبببي شببد...حقو 
خاطر بي  به  مه اش  تاده ه که بین من و تو اف فاقي  اراده بودن من و داره...ات

ام به تو بوده  عالقهمظلومیت تو بوده...اما ادامه ي رابره که از روي عشببق و 
براي مامان هضببمش سببات بود...چون معتقده قبت از هر کار دیگه ایي اول 
باید عقدت میكردم...من نمیدونو این چند جمله ایي که اینها اینقدر روي اون 

یبندي به اصول اخالق رو؟...در اینكه من تاکید دارن چي رو ثابت میكنه؟...پا
ست و شكي نی شده  ليتو رو عقد میكنو هیت  شید عقد  میاوام بدونو مگه مه
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ضاحت که به بار آورد  ي من نبوده؟...مگه زن رسمي من نبود؟...پس اینهمه ف
از کجا نشببات میگرفت؟...چرا اصببول و ضببوابب اخالقي براي اون بعد عقد 

چرا مادر من به جاي اینكه اینهمه عصبببي بشببه و  معني نداشببته؟...نمي فهمو
یار یت من فكر  هاینجوري سببر خودش بال ب به من و موقع یه ذره  ناواسبببت 

به کمبودهایي که چندین و چند  به زند ي نكبتي من هو فكر کنه؟... کنه؟...
سببال باهاش دسببت و پنجه نرم کردم هو فكر کنه؟...چرا ناواسببت یه ذره به 

با تمام وجودم حسببش کردم هو فكر آرامشببي که من طي ای ن دو سبببه روز 
کنه؟...چرا؟!!!...حاال اینو از تو که اینجوري غو داره از سر و صورتت میباره و 
ات  بدب گه ش*ن*ا*ه من  به من ب یه دادي...یكي این وسببب  به دیوار تك
چیه؟...چرا باید اینهمه مشكت و بدباتي و کمبود رو به دوش بكشو؟...به چه 

اید اینقدر تقاص پس بدهو؟...سببهیال به همون خدایي که باال ش*ن*ا*هي ب
سو که در ا ست ق شته اونقدر از وجودت در کنارم  ینسرم ه شب  ذ سه  دو 

احسبباس آرامش کردم که فكر میكردم همه ي بدباتیهام تموم شببده...اما م ت 
 اینكه هنوزم...

ستانش رو در بین دو طر سهیال شق و محبت د صورتوبه طرفو اومد و با ع  ف 
 ذاشت و  فت:سیاوش...غصه ي االن من از اینه که تو ناراحتي...سیاوش به 

 خدا بیشتر از قبت دوستت دارم...اینجوري حرف نزن...
ته ي من  عشببق ها تسببكین رود خسبب که سببهیال ن ارم میكرد تن و محبتي 

بود...سهیال عشق و محبت رو به ذره ذره ي وجود خسته ي من منتقت میكرد و 
 تمام وجودم عشق اون رو درك میكردم و لذت میبردم. من با
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روز از بسببتري شببدن مامان  ذشببت و در طي این دو روز بارها به مالقات  دو
مامان رفتو اما نگاه سبرد و عصببي مامان نسببت به من تغییر نكرده بود!...منو 
شرایرش رو  ضافه ایي بار دیگه  ضیح و یا  فتن حرف ا ستو با دادن تو نمیاوا

 ي میشد.سپر تورفبحراني کنو بنابراین با سكوت دقایقي که به مالقاتش مي 
از ظهر روز دوم مسعود از سفر بر شت و به محض ورودش به ایران با من  بعد

 تماس  رفت.
حال مامان رو پرسببید بهش  فتو که مامان دچار سببكته قلبي شببده و در  وقتي

شد و بعد که تماس ما  سعود خیلي ناراحت  ست...م ستري ا ستان ؟(ب بیمار
شد به من نگفت که از فرود اه ق ستان بره قرع  صد داره که م*س*تقیو به بیمار

 و مامان رو ببینه...!!!
34 
شرکت و قرار دادهاي  دو سید ي به دارایي  شده بودم و ر شغول کارم  ساعتي م

 پیشنهادي باعث شد براي ساعتي از همه ي وقایع اخیر دور باشو.
شتو برخي از  سرم ضوابب بود و دا  بندهايروي ورقه هاي مربوط به قوانین و 

شرکت در حالیكه امید در  شي  شد و من اون رو نگاه میكردم که درب اتاقو باز 
 کنارش بود وارد اتاق شدند!!!

 حضور امید در اون وقت روز توي شرکت بي نهایت تعجب کردم! از
که دستو بود رو روي ورقه ها  ذاشتو و از روي صندلي بلند شدم و  خودکاري

خو آلود و عصبببي کودکانه اش در این چند روز به به طرف امید که چهره ایي ا
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خانو افشبببار کردم و  به  ها نكرده بود رفتو و رو  ظه ایي او را ر روي من لح
  فتو:امید با کي اومده؟!!!!

افشببار نگاهي به امید کرد و بعد رو به من  فت:ولله نمیدونو...بدو بدو  خانو
فت...یعني  به من نگ باال چیزي هو  مد  ها او له  منو چیزي سببوال از پ

نكردم...ولي اینرور که معلومه کسي همراهش نیست شایدم احتماال کسي که 
 آوردش هنوز باال نیومده...

سالن رفتو و از همانجا نگاهي به  از سمت درب  شكر کردم و به  شار ت خانو اف
 پایین پله ها انداختو...کسي در پله ها نبود!!!

 شار خواستو براي امید شیرکاکاهو بیاره.به اتاقو بر شتو و از خانو اف دوباره
افشار که اتاق رو ترك کرد درب رو بستو و به سمت امید رفتو...میاواستو  خانو

م ت همیشبببه ب*ر*لش بگیرم که دیدم چند قدم به عقب رفت و بدون هیت 
 حرفي با اخمي در چهره روي یكي از مبلها نشست!

 به رویش نشستو و  فتو:امید جان با کي اومدي؟...با سهیال جون؟ رو
سرش رو به عالمت پاسخ منفي به باال حرکت داد و بعد پاهاي کوچكش  امید

بازي  رفت و خو و  به  با حرکات منظو  ید در هوا  به زمین نمي رسبب که  رو 
 راستشون کرد...

صببال" به من نگاه شببدم خودش بگه با کي به شببرکت اومده اما امید ا منتظر
 نمیكرد!

شبدم و از اتاق بیرون رفتو به امید اینكه سبهیال هر کجا بوده حاال باید در  بلند
سالن باشه اما کسي در سالن نبود به جز چند نفر از کارکنان شرکت که در پي 

 کارهاشون از اتاقي به اتاق دیگر در رفت و آمد بودن!
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 اق ته سالن خارج شد.افشار با لیوان شیرکاکاهو از ات خانو
 طرفش رفتو و لیوان رو از توي سیني برداشتو و  فتو:کسي نیومد باال؟ به
نه...فكر نمیكنو...کسببي  او فت: خت و   ندا گاهي ا به اطراف سبببالن ن

 نیست...یعني این بچه تنهایي اومده؟!!!
 . امكان نداره...مگه یه ذره راهه که بتونه خودش بیاد!!!

شتو و داخت شدم...دوباره درب رو بستو و لیوان شیرکاکاهو سمت اتاقو بر  به
رو روي میز شببیشببه ایي وسببب اتاق  ذاشببتو و رو به امید  فتو:امید با کي 

 اومدي؟
 . با عمو مسعود و سهیال جون.

 . خوب پس خودشون چرا با تو نیومدن باال؟
به من  فت میاواد سببهیال جون رو ببره مال قات . عمو مسببعود اومد خونه 

مامان بزرش... فتو منو میام  فت باید با بابات باشببي تا اجازه بدهند مامان 
بزرش رو ببیني...بعدش جلوي شببرکت من رو از ماشببین پیاده کرد تا باالي پله 

مد تو رو ببی گه نیو عدش خودش دی مد ولي ب یه ذره او فت دیرش  نهها هو   
 رو ببینیو دیگه...میشه...االنو من اومدم تا با شما بریو مامان بزرش 

 ساعت مالقات عمومي چندین ساعت باقي بود!!!! تا
مسعود در خونه ي من و بعد به بهانه ي مالقات مامان با سهیال و امید  حضور

شرکت همه و همه حكایت از مسئله  شدنش و رسوندن امید به  از منزل خارج 
 ایي دیگه داشت!
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بایت مسببعود رو  از روي مبلي که نشببسببته بودم بلند شببدم و شببماره ي مو
  رفتو...هر چي منتظر شدم پاساي نداد!

 کالفه شده بودم... دوباره
یا باره این حرکتش  خدا با خودش کنار اومده بود...پس حاال دو مسببعود که 

 یعني چي؟!!!
 کردم به امید و  فتو:عمو مسعود حرف دیگه ایي نزد؟ رو

 که در حال خوردن شیرکاکاهوش بود با ابرو اشاره کرد یعني نه... امید
 . سهیال چي؟...اون چیزي بهت نگفت؟

شته رسیدي خونه  شام توي آرام پز مرر  ذا . چرا  فت... فت بهت بگو براي 
 فقب زیر برنو رو روشن کني تا بعد نیو ساعت...

 دامه نده...حرکت دستو به امید حالي کردم که دیگه حرفش رو ا با
 پیغام سهیال فهمیدم شب براي شام خونه نیست!!! از

باره سببهیال رو به زور از خونه کشببیده بیرون؟!!!...ولي ا ه  یعني مسببعود دو
 برخوردي بین اون و سهیال صورت  رفته بود حتما امید به من میگفت...

واب شببماره ي همراه مسببعود رو  رفتو و بعد از چند بوق  وشببي رو ج دوباره
 داد:بگو سیاوش...

  رفته و عصبي بود! صداش
اینكه امید متوجه حرفهاي من و مسببعود نشببه از اتاق بیرون رفتو و وارد  براي

باره چه مر ت  اتاق جلسبببه شبببدم و درب رو بسببتو و  فتو:مسببعود؟...دو
 شده؟...سهیال رو کجا برداشتي رفتي؟
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حبت کنو...میام مك ي کرد و  فت:االن پشببت فرمونو نمیتونو صبب مسببعود
 پیشت...
سببهیال رو شببنیدم که  فت:مسببعود  وشببي رو بده من باهاش حرف  صببداي
 بزنو...

 بعد صداي مسعود رو شنیدم که  فت:الزم نكرده... و
 تماس قرع شد! سپس
به داخت آورد و  درب ید سببرش رو از الي درب  باز شبببد و ام تاق جلسبببه  ا

  فت:پس چرا نمیاي بریو پیش مامان بزرش؟
 و به امید نگاه کردم و  فتو:هنوز وقتش نشده... بر شتو
 و کالفه شده بودم...معني کار مسعود رو نمي فهمیدم! عصبي

ید فت:ولي عمو مسببعود و سببهیال جون رفتن  ام مد و   تاق او خت ا به دا
 اونجا...بیا بریو دیگه...

س روي سعود با  صورت امید نگاه کردم و  فتو:عموم شدم و به  هیال زانو خو 
 جون پیش مامان بزرش نرفتن...

بالفاصله بغض کرد و  فت:یعني عمومسعود به من درور  فت؟...دوباره  امید
 سهیال جون رو برد؟

چشببمهاي خیس از اشببك امید نگاه کردم و سببرش رو در سببینه ام  رفتو و  به
  فتو: ریه نكن عزیزم...نه فكر نمیكنو عمومسعود این کارو کرده باشه...

به  براي ته بودم  ید  ف به ام ماجرا رو  با کوته فكري حقیقت  كه  ظاتي از این لح
شبببدت از دسبببت خودم عصبببي شبببدم بنابراین  فتو:شبببایدم من اشببتباه 
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ستان رفته  سعود تماس بگیرم...ا ه بیمار صبر کن یه بار دیگه با عموم میكنو...
 بودن قول میدهو همین االن ببرمت پیش مامان بزرش بعدشببو با سببهیال جون

 بر ردي خونه...چروره خوبه؟
کمي از من فاصببله  رفت و  فت:ا ه سببهیال جون دیگه ناواد خونمون  امید

یدونو اذیتش  هه...تو اذیتش کردي...م مه اش تقصبببیر تو یاد چي؟...ه ب
شد م ت اون دفعه که  ست بره ناراحت می سهیال جون ا ه دلش نمیاوا کردي...

صال ایندفعه ناراحت نبود  ص ریه کرد ولي ا سعود ا صال  ریه نكرد...عموم  الا
داد نكشببید سببهیال جون رو کتك هو نزد...پس معلومه تو اذیتش کردي اونو 

 دیگه با عمومسعود رفت...
 بعد شروع کرد به  ریه! و

طرفش رفتو و با اینكه در ابتدا خواسببت از من دور بشببه اما در آ*ر*و*ش  به
قت سببهیال رو جان من هیت و ید  یت نكردم و نمي   رفتمش و  فتو:ام اذ

سرم...من  ست دارم...باور کن پ ستش داري اون رو دو کنو...منو م ت تو که دو
سهیال رو برده با سعود ا رم   هشهیت وقت اذیتش نمیكنو...مرمئن باش عموم

یدهو سببهیال جون  هت قول م یه نكن...ب حاال  ر خودشببو برمیگردونش...
 برمیگرده...

به شدت  ریه میكرد و من واقعا نمیدونستو مسعود چرا سهیال رو از خونه  امید
بیرون برده!!!...شببایدم تمام تصببورات من غلب بوده...شبباید اصببال مسببئله ي 
مهمي نبوده و مسببعود براي کار خاصببي سببهیال رو از خونه خارج کرده...آره 

دایا...دیگه حتما هو همین طوره...سببهیال برمیگرده...حتما هو برمیگرده...خ
 دارم دیوونه میشو...
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صاب من رو  اون شیرنت اع ساعت مالقات کلي امید با بهونه  یري و  روز تا 
بهو ریاته بود تا جاییكه ا ر کمكهاي خانو افشار براي سر رم کردن امید نبود 
شاید کالفگي و بهو ریاتگي اعصابو باعث میشد برخورد تندي با امید داشته 

 باشو!
 چي منتظر مسعود شدم به شرکت نیومد! هر

  وشي همراهش هو تماس میگرفتو پاساي نمیداد! با
 شرکتش هو که زنز زدم  فتن اصال به شرکت نرفته! به

ستان...عده ایي از اقوام دور و  نزدیك ساعت مالقات به همراه امید رفتو بیمار
مالقات اومده بودند نزدیك که از سكته ي مامان خبردار شده بودن بار دیگه به 

 و من مجبور بودم تا پایان ساعت مالقات در بیمارستان باشو.
سهیال  نگراني سردش با من و از طرفي بي خبري از  ضعیت مامان و برخورد  و

 و ندونستن دلیت کاري که مسعود کرده حسابي افكارم رو مشغول کرده بود!
ه اجازه بدهو امید رو پایان مالقات دخترعموي مامان از من خواسببت ک دقایق

با خودش به منزلشببون ببره چرا که بچه ها و نوه هاش شببب منزل او بودن و از 
اونجایي که امید با یكي از نوه هاي او ارتباط نسبببتا" خوبي داشببت خود امید 

 هو اصرار میكرد که همراه او بره.
 عموي مامان وقتي فهمید سببهیال هو در منزل نیسببت به اصببرارش براي دختر

سفارش  شتو بعد کلي  شید و منهو که واقعا چاره ایي ندا شدت با بردن امید 
 الزم به امید با رفتنش به منزل اونها موافقت کردم.
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از اینكه مالقات کننده هاي مامان رفتند چند دقیقه ایي بیشببتر پیش مامان  بعد
 موندم...

 از مسببعوداز سببكوتي طوالني در حالیكه اصببال به من نگاه نمیكرد  فت: بعد
 خواستو سهیال رو از خونه ببره بیرون...تا وقتي مادرش از سفر بر رده.

 به مامان نگاه کردم و  فتو:شما مسعود رو کي دیدي؟!!! متعجب
 . صبح اومد اینجا.

 . صبح؟!!!
 . آره...میگفت تازه بر شته و م*س*تقیو از فرود اه اومده بود اینجا.

 دیدیش همه چیزو بهش  فتي؟!!!. شما هو همون موقع که 
ستي با نبودن من توي خونه و تنها موندنت با اون دختر  . آره...چیه حتما میاوا

 بازم به...
. مامان!!!...مگه من بچه کوچولوام یا پسببر نوجونو که این رفتارو کردي؟...این 

 بچه بازي چیه؟...براي چي به مسعود  فتي؟!!!
 ...برو بیرون تا دوباره اعصابو رو بهو نریاتي...برو. سیاوش برو از اتاقو بیرون

عصبببانیت از روي صببندلي بلند شببدم و  فتو:متاسببفو که شببما ذره ایي به  با
مذهبي داري  كار پوم  یت من فكر نمیكني و فقب در پي یكسببري اف موقع
میچرخي...مامان من که به شببما  فته بودم قصببد سببو اسببتفاده از سببهیال رو 

 ندارم...
ستفاده یعني چي؟...ارتباط نامشروع با اون دختر ا ه اسمش سواستفاده . سوا

مادرش  تا  یه؟...ا ه خیلي راسبببت میگي خوب صبببر کن  نیسبببت پس چ
 بر رده...باید صبر کني...چیه نكنه دیگه نمیتوني؟



wWw.Roman4u.iR  312 

 

. مامان با من اینجوري حرف نزن...امید رو چیكارش کنو؟...هان؟...مامان 
 به قضیه نگاه میكني؟چرا اینقدر یكررفه داري 

 . خدا بزر ه.
. خدا بزر ه؟!!!...کو؟...پس چرا من نمیبینو؟...همه اش مشببكت...همه اش 

  ره پشت  ره...این خداي بزرش شما م ت اینكه فقب براي شما بزر ي کرده...
 . خفه شو سیاوش...برو بیرون...

ست با سمت درب خروجي بیمار شدم و به  صبانیت از اتاق خارج  ان حرکت ع
کردم...در همین لحظه پیامكي از مسببعود برام فرسببتاده شببد:شببب بیا خونه 

 ام...منتظرتو.
به پیامك مسببعود انداختو و شببماره ي موبایلش رو  رفتو اما باز هو  نگاهي

 پاسخ نداد!
 کاري توي شرکت نداشتو براي همین م*س*تقیو به خونه رفتو. دیگه

خونه برام کشببنده بود...سببكوت خونه م ت یك بمباران عصبببي بود که  فضبباي
روي مغزم انجام میشببد...به آشببپزخانه رفتو و دوشبباخه ي آرام پز رو از برق 

 کشیدم و سپس به اتاق مامان رفتو...
 درست بود! حدسو
 تمام لباسهاش رو جمع کرده بود!!! سهیال

ر از اون بودم که تا شببب انتظار روي تات مامان نشببسببتو اما کالفه ت دقایقي
 بكشو.
 از خونه بیرون رفتو! دوباره
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رفتو جلوي درب آپارتماني که این اواخر خودم به سببهیال و مادرش داده  اول
ستو بي فایده اس اما چند باري  شار دادم...میدون بودم...زنز واحد اونها رو ف

ه سوار ماشین شدم زنز رو فشار دادم و بعد که هیت پاساي داده نشد بار دیگ
هر چي زنز  رسیدمو به سمت خونه ي مسعود حرکت کردم...اونجا هو وقتي 

 زدم پاساي داده نشد!
  فته بود شب...تا شب دو سه ساعتي باقي بود... مسعود
 این دو سه ساعت رو باید چیكار میكردم؟ خدایا

چرا به این راحتي حرف مسببعود رو وش کرده و لباسببهاش رو از خونه  سببهیال
 من جمع کرده و برده بود؟

ند ي  تا هاي تهران ران هدف توي بزر راه ها بي  بار ها و  بار شبببب بشبببه 
به  تا  یا این سببردر مي  خدا مدم... بار رفتو و او ندین  کردم...مسببیرها رو چ

هاي هاي من...این چرا چرا خدا کردن خدا  به تو کي میاواد  کي؟...این  من 
 تموم بشه؟

شببب  ذشببته بود که دوباره به منزل مسببعود بر شببتو...چراغهاي 9از دقایقي
نز رو فشبببار دادم و  نه...ز مده خو که او حدش روشببن بود...معلوم بود  وا

 بالفاصله درب باز شد!
ستقبالي از من نكرد...حتي درب هال رو  وقتي شدم هیت ا سعود  وارد واحد م

 بود تا مجبور نباشه شاصا درب رو به روي من باز کنه!باز  ذاشته 
ستجو کردم...  وارد سهیال ج شو اطراف رو در پي  شدم...در ابتدا با چ خونه 

 توقع داشتو سهیال اونجا باشه!
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روي یكي از راحتي ها نشببسببته بود و به من نگاه نمیكرد و در حالیكه  مسببعود
ده بود...با صببدایي  رفته و سببیگار میكشببید دود غلیظي فضبباي هال رو پر کر

 عصبي  فت:اینجا نیست...دنبالش نگرد...
ست کردي چیه؟...براي  به سعود این فیلمي که در سعود نگاه کردم و  فتو:م م

حرفش رو  وش  چرا  تو  گه  ب تو  به  من  مادر بردي؟... یال رو  ه چي سببب
کردي؟...چي به سهیال  فتي که بدون هیت حرف و اعتراضي لباسش رو جمع 

 کرده و خونه ي منو ترك کرده؟...هان؟...االن کجاس؟!!!
 رو از فرش وسب هال  رفت و به من نگاه کرد و  فت:نگاه خیره اش  مسعود

35 
 دوریشو دیگه نداري...نه؟ طاقت

 صحبت مسعود با کنایه بود...دلو نمیاواست اینجوري زیر فشار باشو. لحن
کالفگي یك دسببتو رو الي موهام کردم و براي دقایقي به سببقف هال چشببو  با

س سعود و  فتو:م سپس رو کردم به م سهیال حرفامون رو دوختو و  عود...من و 
 با هو زدیو...میاوام عقدش کنو.

 . جدي؟!!!...چه خوش غیرت...نمیدونستو هنوز غیرتي هو برات مونده...
 . بس کن مسعود...چرند نگو...

 از روي راحتي که نشسته بود بلند شد و به طرفو اومد. مسعود
بود به مشامو رسید و از م*ش*ر*و*بي که دقایقي قبت از ورود من خورده  بوي

استشمام تنفس مسعود که صورتش رو نزدیك صورتو آورده بود چهره ام در هو 
 رفت!
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نیشاندي زد و  فت:مدتها بود لب به م*ش*ر*و*ب نزده بودم...یادته  مسعود
سادها از  شا همه ي ف سر من شه ماالف بودي...میگفتي  چرا؟...چون تو همی

که سببهیال رو توي همین م*ش*ر*و*ب شببروع میشبببه...بب ینو اون شبببب 
 ب*ر*لت  رفتي نكنه تو هو م*ش*ر*و*ب خورده بودي؟

شببنیدن این حرف ناخودآ اه اعصببابو به شببدت بهو ریات و با مشببت به  از
ستش رو به  شد کمي تعادلش بهو بریزه و ا ه د سعود زدم که باعث  صورت م

 مبلهاي توي هال نگرفته بود حتما به زمین مي افتاد...
به سمت مسعود رفتو و یقه ي پیراهنش رو  رفتو و  فتو:مسعود دهنت  دوباره

رو ببند و دسببت از چرند ویي بردار...من همین االنشببو سببهیال رو ناموس 
خودم میدونو...با همه ي دوسببتي و رفاقتي هو که بین ما هسبببت ولي حق 

 نداري پات رو از  لیمت درازتر کني...االنو اومدم دنبال سهیال...
سعود ستهاي من رو از یقه ي پیراهنش جدا کرد و در  م سریع د با حرکتي تند و 

حالیكه حاال این اون بود که یقه ي پیراهن من رو  رفته بود به شببدت من رو به 
دیوار کوبید و با فریاد  فت:خفه شببو سببیاوش...اون روزي که بهت  فتو بي 

به حت بود...داهو  نارا ته دلو از  فتن این حرف  میگفتو چرا  خودم غیرت 
به سببیاوشببي که هیت وقت در هیت شببرایري بي  جلوي دهنو رو نگرفتو و 
سي نكرده این حرف رو زدم...ولي حاال بهت میگو که نامردتر و ک یف تر  نامو
از تو سببرار ندارم...خانو صببیفي وقتي برام  فت چه اتفاقي بین تو و سببهیال 

 هذیون میگه... ریضيمافتاده اولش فكر کردم پیرزن بیچاره داره از 
فشار دستهام مسعود رو به عقب هت دادم و  فتو:برو مشو مسعود...اتفاقي  با

که بین من و سهیال افتاده به من و اون مربوط میشه...مادرمن حق دخالت توي 
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یت تو داده تو هو که خر وامونده  زند ي من رو نداره...یه مشببت اراجیف تحو
من و سهیال  حالیكهز خونه ي من بردیش در اومدي دست سهیال رو  رفتي و ا

شو...یعني خودش این طور  شتن مادر حرفامون رو بهو زده بودیو...منتظر بر 
خواست و رنه االنو عقدش کرده بودم...وقتي مادرش بر رده سهیال رو عقدش 

 میكنو...اون وقت ببینو مامان و تو چي دارین بگین...
سعود صبانیت کر م شت به دیوار کوبید و بار خنده ایي از روي ع سپس با م د و 

سایه  ستت به  شو ببیني...دیگه د شت و  فت:دیگه خواب سمت من بر  دیگه به 
 ي سهیال هو نمیرسه...مگه توي خواب ببیني سهیال بر رده خونه ات...

سعود رفتو و بار دیگه یقه ي پیراهنش رو  رفتو و  فتو:چرا مزخرف  به طرف م
 هیال االن کجاس؟میگي؟...کجا بردیش؟...س

نیشبباندي زد و  فت:بهت که  فتو دیگه خوابشببو ببیني...خودشببو  مسببعود
 دیگه نمیاواد بر رده به خونه ي تو...

ستهام شو  د شد و به طرفینو افتاد و  فتو:چي؟!!!...خود شت  سعود  از یقه ي م
 نمیاواد بر رده!!!...چرا؟!!!

فت روي راحتي نشست و با فشار دستش من رو از خودش دور کرد و ر مسعود
 سیگار دیگه ایي آتش زد و  فت:چون مادرش هو ماالفه...

صمیو  سهیال نمیتونه به خاطر ماالفت مادرش این ت ساره اس... . ولي این م
سي تاثیري روي  ست که ماالفت ک شرایري نی شه...یعني دیگه در  رو  رفته با

 تصمیو من و اون داشته باشه...
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دهانش بیرون فرسببتاد و نگاه کوتاهي به من کرد و دود غلیظي رو از  مسببعود
خت و  ندا پاي دیگرش ا پایش رو روي  یك  به راحتي داد و  یه اش رو  تك
 فت:چرا؟...فكر کردي با بالیي که سرش آوردي دیگه به هر چي که تو تمایت 

به این  رهاداشه باشي باید تسلیو بشه؟...نه...سیاوش...وقتي بهش  فتو ا ه قر
ضع ادامه ب شو یه و ده جز بدنامي هیچي براش نداره و مادر تو هو اون رو به چ

دختر ف*ا*د*شه ي خیابوني داره نگاه میكنه و راضي نیست که عروسش بشه 
به سببرش  چه بالیي  که تو  ید  تازه فهم یدوني اون  نظرش تغییر کرد...م
که تو سبببرش  خان...این بالیي هسبببت  یاوش  ناب سببب آوردي...آره ج

 از این به بعد هر بالي دیگه هو سرش بیاد تو مقصري...آوردي...سهیال ا ه 
. مسببعود تو م*س*تي داري چرند میگي...امكان نداره مادر من این حرف رو 
قدش  هت میگو من سبببهیال رو ع باشبببه...دارم ب در مورد سبببهیال زده 
شه چي میگو یا باز میاواي حرفهاي  شه حالیت می سرم ب میكنو...میاوام هم

ر کني؟...اصال سهیال چرا با خود من حرف نزده؟...مادر چرند خودت رو تكرا
نه در این شببرایب  نميمن  مادر اونو نمي تو نه براي من تصببمیو بگیره... تو

 ماالفت کنه...
 از روي راحتي بلند شد و به آشپزخانه رفت. مسعود

یك  یالس م*ش*ر*و*ب دیدم یك نفس اون رو  که  ات و  براي خودش ری
سرکشید...دوباره به هال بر شت و  فت:سهیال نمي تونه هو با مادرش بجنگه 
مادرت از من  یاوش  نه...سبب ند ي میك نه ي تو ز که توي خو مادر تو  با  هو 
سهیال رو ببرم...منو این کارو کردم ولي وقتي حرفهاي مادرت رو به  ست  خوا

شد؟...دختره کو مونده بود پس بیفته...اما باید   فتو میدوني چه حالي السهی
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ستادمش خونه ي تو...اون میدونه که تو  شتباه کردم فر شو ا ست...از اول میدون
مادرت رو به خاطر اون دور نمیندازي این یه چیز مشبباصببیه...مادرت به تو 
احتیاج داره و این در حالیه که سببهیال رو حتي با توجه به اینكه ش*ن*ا*ه از تو 

وده نمیتونه بپذیره...میدوني چرا؟...چون ادامه ي کار ک یفتون باعث شبببده ب
شده و از ابتدا  شه وارد زند یت  سهیال با نق ذهن مادرت اینروري تغییر کنه که 
هو یه دختر خیابوني بوده...میتوني بفهمي وقتي خانو صیفي با اون عصبانیتش 

؟...ا ه اون لحظه جلوي بهو دسببت داده بود لياین حرفها رو به من زد چه حا
به  ند زدي  که  فتو تو   فه ات کرده بودم...اون روز  خدا خ به  دسببتو بودي 
شتو...ولي حاال  شاید ایمان به حرفو ندا ستیمون  شرف و دو رفاقت و غیرت و 
سیاوش من توي عمرم با زنها و  ستي... ضیه فرق کرده...تو واقعا آدم ک یفي ه ق

یچكدوم با زور نبوده...همه یا خودشببون رابره داشببتو اما ه يدخترهاي زیاد
تمایت داشتن یا کال شغلشون این بود...ولي تو...تویي که همیشه دم از غیرت 

 و ناموس و شرف میزدي...
سهیال رو ببینو...باید با  فریاد سه دیگه...من باید  سعود...ب شو م شیدم:خفه  ک

ندارم.. کاري  مادرمو هیت  مادرش و  به تو و  .حرف من خودش حرف بزنو...
 فقب با خود سهیالست و بس.

.  فتو که...خودشو نمیاواد دیگه با تو حرفي بزنه...قبول کن ازش سواستفاده 
نادیده  به خاطر سببهیال  مادرت و ذهنیت خرابش رو  که نمیتوني  کردي...تو 
نه ي تو  نه بر رده توي خو نا"نمیتوني...اونو نمي تو بگیري...میتوني؟...مرمئ
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 خیابوني داره كارکسببي که به اون به چشببو یه دختر فریب چون تحمت نگاههاي
 نگاه میكنه رو نداره...حاال میبیني با بي شرفي چه بالیي به سرش آوردي؟

ند ي نكرده  به حد احسببباس درمو تا این  قت  یه دادم...هیت و دیوار تك
بودم...حس میكردم تمام وجودم در حال نابودیه...با صبدایي  رفته که  ویا از 

وجودم خارج میشد  فتو:من باید با خود سهیال صحبت کنو...مسعود  اعماق
 همتون دارین با اعصاب من بازي میكنید...تو...مادرم...

سببیگارش رو در زیرسببیگاري خاموش کرد و  فت:سببیاوش  فتو که  مسببعود
 سهیال خودشو نمیاواد دیگه تو رو ببینه...

سعي کردم به با سرم رو  رفتو و  ستهام دو طرف  شار بیارم بلك د ه شقیقه هام ف
حال  ندکي کو کنو...در همون  که در مغزم احسببباس میكردم ا از دردي 
مادرش  تا   فتو:دارین خوردم میكنین...ولي چرا؟...میاواین صبببر کنو 

 بر رده...باشه...صبر میكنو تا مادرش بیاد...
لب  مسببعود جا فت:آره... لب آورد و   به  یه آمیزي  نا ند ک باره نیشببا دو
هد میشبببه مایي خوا یه خیلي سببین مادرش بر رده قضبب قا وقتي  فا ...ات

شد...مرمئنا"وقتي مادرش بر رده و از اصت موضوع با خبر بشه اولین کاري که 
بكنه شببكایت از دسبببت توهه...آقاي سببیاوش صببیفي...مهندس تراز اول 

سببباله...تیتر درشبببت روزنامه ها 22ت*ج*ا*و*ز به دختر رممملكت...به ج
شه...کي باور سیاوش  می سرزبونها بیفته؟... صیفي اینجوري  میكرد مهندس 

بدباتي که براي فرار از بدنامي و سببرزبونها نیفتادن روي  ند زنش سببرپوش 
  ذاشت...حاال خودش...

 بعد خنده ي بلند ي سر داد... و



wWw.Roman4u.iR  320 

 

شنیدن صداي خنده اش احساس کردم تمام اعصابو بهو ریاته...به سمت  از
شدم و با سعود حمله ور  سعود م*ش*ر*و*ب خورده بود اما در یري  م اینكه م
 شدیدي بین ما شروع شد!

ایي به خودمون اومدیو که صببداي همهمه و ضببرباتي که به درب هال  لحظه
سعود  سایه ها متوجه زد و خورد در واحد م شت هم میاورد حكایت از این دا

 شدن و با خبر کردن پلیس حاال پشت درب تجمع کرده بودند!
 خي رو به وضود میشنیدم که در حال صحبت با پلیس بودند...بر صداي

 و مسعود که هر دو در وضعیت مناسبي نبودیو به هو نگاه کردیو. من
سعود سمت درب هال بره که یكباره به  م ست به  من رو به عقب هت داد و خوا

خاطر آوردم اون م*ش*ر*و*ب خورده و بوي دهنش کامال این رو نشببون میده 
ي پلیس به همراه همسبایه ها به داخت خونه کشبیده بشبه وضبع خیلي و ا ه پا

 خرابتر خواهد شد...!
سببمت مسببعود رفتو و با حرکتي سببریع بازویش رو  رفتو و  فتو:من میرم  به

 جلوي درب...تو م*ش*ر*و*ب خوردي آشغال...
ضربه  حاال شتو چون با زدن  شت درب اطمینان دا ضور پلیس در پ دیگه از ح

درب هال و فشببار زنز میاواسببتن که هر چه سببریعتر درب رو باز هایي به 
 کنیو!!!

بود در این دقایق نسبتا"طوالني که من و مسعود در یر بودیو همسایه  مشاش
 ها در خبر کردن پلیس معرت نكرده بودن!!!
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مسببعود رو در  عجله به آشببپزخانه رفتو و شببیشببه ي محتوي م*ش*ر*و*ب با
محفظه ي خروج زباله ي سبباختمان انداختو و به سببرعت مقداري آب و به 
سرعت  سعود دادم...اون هو به  ست م همراه آب لیمو در لیواني ریاتو و به د

 لیوان رو سرکشید و سپس در کنار راهروي منتهي به درب هال ایستاد.
درب رو باز کردم  رو کمي مرتب کردم و به سمت درب هال رفتو...وقتي لباسو

جمعیتي حدود هفت تا هشت نفري رو دیدم که جلوي درب تجمع کرده بودن 
 و با کنجكاوي سعي داشتند به داخت خونه سرك بكشند!!!

سوالي که کردند  دو ضع من اولین  سر و و پلیس که جلوي درب بودن با دیدن 
 این بود:داخت این واحد چه خبره؟!!!

 راي ورود پلیسها باز بشه و شكشون کمتر...رو باز کردم تا راه ب درب
زورکي زدم و  فتو:یه در یري کوچیك بود...بباشید م ت اینكه همسایه  لباند

 هاي وظیفه شناس این ساختمون رو به زحمت انداختیو که مزاحو شما شدن؟
شدن و از ورود بقیه به داخت جلو یري کرده و درب رو  هر دو پلیس وارد منزل 

 بستن.
ضع سعود  یتو بهو ریاته ي هال کامال از در یري چند دقیقه پیش بین من و م

 خبر میداد...
 از افسرها رو کرد به من و  فت:صاحب خونه شما هستي؟ یكي

 در جواب  فت:نایر...بنده صاحب خونه ام. مسعود
که با شك و کنجكاوي به جاي جاي خونه نگاه میكردند هر دو به طرف  افسرها

با تردید  فت:خوب م ت اینكه در یري و مسببعود بر شببت ند...یكي از اونها 
  رد یري شدیدي با هو داشتین...
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  فتو:یه در یري دوستانه بود... من
خنده ایي مساره آمیز کرد و این ناشي از م*ش*ر*و*بي که خورده بود  مسعود

شده  سي قاطیش  شني نامو ستانه که یه ذره هو چا شت و  فت:در یري دو دا
 بود...

 دو افسر به هو نگاه کردند و سپس با دقت رفتار مسعود رو زیر نظر  رفتند. هر
 از افسرها چند قدمي به مسعود نزدیك شد...! یكي

و ر ا ه بیشتر از این به مسعود نزدیك بشه حتما بوي م*ش*ر*و*ب میدونستو
متوجه خواهد شببد...اما درسببت در همین لحظه مسببعود به خاطر آب و آب 
لیمویي که چند دقیقه پیش خورده بود حالش بد شببد و به دسببتشببویي رفت و 

 درب رو بست!
که به سمت مسعود رفته بود حاال به طرف من بر شت و با نگاهي دقیق  افسري

 *و*ب خورده درسته؟که روي من داشت با صدایي آروم  فت:این آقا م*ش*ر
ستو سعود  میدون ضعیت م ضع رو خراب میكنه چرا که و ضوع و انكار این مو

 کامال مشاش بود که وضعیت چندان عادي نداره...
 در این مواقع میشه حتي پلیس رو به  ونه ایي راضي نگه داشت! میدونستو

طه رفتو و  مبلغي مت افسببر مربو به سبب چك از جیبو بیرون آوردم و  تراول 
  فتو:جناب سروان...دعوا سر همین بود که متوجه شدین...

ستش رو  جوري شه من چیزي ناوردم و بعد وقتي د صحبت کردم که متوجه ب
به عنوان موافقت در سكوت در دستو  رفتو تروالها رو در کف دستش  ذاشتو 
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شما و همكارتونو محفوظه...باور کنید یه بحث  شي  شو پو شیریني چ و  فتو:
 وده...دوستانه ب

تو یدونسببب بد  م براش  ظر  ن مه  ه برن از  ب جرم  ین  به ا عود رو  ا ر مسببب
 میشه...!!!میاواستو به هر قیمتي شده شر واقعه رو از سرش دور کرده باشو!

رضایتي در چهره ي افسر مربوطه نقش بست و بعد رو کرد به افسر دوم  لباند
ستاده بود و کامال" متوجه ي  صله ي کمي از ما ای شده بود که در فا حرکت من 

 فت:خوب...بریو...آقایون مشكلشون حت شده...یه دعواي دوستانه بوده که 
ن ساکنین ای رايخدا رو شكر به خیر  ذشته...امیدوارم دیگه سر و صداشون ب

 ساختمان دردسر ایجاد نكنه...
جلوي درب هال همراهیشبون کردم و بعد با اونها دسبت دادم و خداحافظي  تا

 هال رو بستو.کردم و درب 
ستن به  صداي سایه ها مي خوا شنیدم که از هم شت درب  اونها رو دقایقي از پ

 منازلشون بر ردن!!!
سعود صورت خیس از آبش رو  م سر و  شد با حوله  شویي خارج  ست وقتي از د

 خشك کرد و با تمسار نگاهي به من کرد و  فت:چقدر پیاده شدي؟
 . خفه شو...

شبوندي... ند خودت رو چروري میاواي بپوشبوني .  ند من رو اینجوري پو
 جناب مهندس صیفي؟

دیگه عصبببي شببدم و یقه ي مسببعود رو  رفتو و  فتو:مسببعود اینقدر با  بار
 اعصاب من بازي نكن...فقب بگو سهیال کجاس؟

 . سهیال؟...یا همون دختر خیابوني که مادرت  فته؟
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به سببهیال  فتي...تو . مامان این حرفو نزده...میدونو تو از خودت  این حرفو 
 میدونستي چي بگي که اونو از خونه بكشوني بیرون...مگه نه؟
 . برو سیاوش...برو... فتو که مادرشو ماالفه...خودشو که...

 . مسعود فقب بگو کجاس؟
تلفن منزل مسعود بلند شد...مسعود نگاهي به صفحه ي نمایش شماره  صداي

انداخت و  فت: وشببي رو بردار...سببهیال پشبببت که روي میز کنار ما بود 
 خره...ببین حاضره تو رو ببینه یا نه؟

36 
ي مسعود رو رها و به  وشي تلفن نگاه کردم...شماره ایي که روي نمایشگر  یقه

 تلفن نشون داده میشد مربوط به یك شماره ي تلفن موبایت اعتباري بود!
 رو برداشتو و  فتو:الو...سهیال؟  وشي

 . الو...الو...؟
 . الو سهیال سالم...کجایي تو؟

. الو مسببعود...مسببعود صببدات نمیاد...نمیدونو تو صببداي منو میشببنوي یا 
ستو بهت بگو من هنوز  ساعت تاخیر داره...خوا سه  شیراز  نه؟...پروازتهران 

 توي فرود اهو...الو؟
سهیال صداي من رو نداره و از اینكه فهمیده بودم حاال کجاست کمي  فهمیدم

خیالو راحت شده بود اما نمي خواستو مسعود متوجه بشه...بنابراین با علو بر 
 اینكه میدونستو سهیال صداي من رو نمیشنوه  فتو:براي چي از خونه رفتي؟
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مه ي صببحبتش سببهیال هاي من نمیشبببد در ادا  که اصببال" متوجه ي حرف
 فت:الو؟...مسببعود؟...اینجا خوب آنتن نمیده...شببنیدي چي  فتو؟...من 

 مجبورم تا سه ساعت دیگه توي فرود اه باشو...الو؟
حال  و با سببهیال در  که هنوز  ماس قرع شبببد...ولي من وانمود کردم  عد ت ب

صحبت کرده بودیو...قرار این  سهیال ما که با هو  ستو و  فتو:اما  صحبت ه
 اشه...خیلي خوب...نبود...باشه...ب

 بعد رو کردم به مسعود و با حالتي عصبي و ساختگي  فتو:قرع کرد!!! و
که  مان کرده بود سببهیال حرف آخرش رو به من زده نیشبباندي زد و  مسببعود

 فت:بهت که  فته بودم...حاال چي میگي؟...دیدي ناواسببت باهات حرف 
سهیال  ستت به  سهیال رو ببیني...د سیاوش...برو...دیگه تو خوابت  بزنه...برو 

 نمیرسه...رفت...
وانمود کردم بي حالیكه کامال میدونسببتو سببهیال در اون لحظه کجاسببت  در

 اطالعو و  فتو:مسعود یعني واقعا نمیاواي بگي سهیال االن کجاس؟
به سمت آشپزخانه رفت...درب یكي از کابینتهاي انتهایي رو باز کرد و  مسعود

سته  شید و  فت:نه...خودش خوا شه م*ش*ر*و*ب دیگه ایي رو بیرون ک شی
سببیاوش به معني واقعي بهت نگو...حاال هو از خونه ام برو بیرون...باور کن 

 حالو داره دیگه از ریاتت بهو میاوره...
تلفن رو به عمد طوري سرجاش قرار دادم که تماس اشغال بمونه تا ا ه   وشي

احتماال سببهیال بار دیگه تماس  رفت شببماره ي منزل اشببغال باشببه...ولي 
حواسببو بود که جوري تلفن رو قرار ندهو که مسببعود متوجه ي این موضببوع 
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...سببپس  فتو:باشببه مسببعود...مرده شببور تو و رفاقتت رو ببرن...بهو بشببه
 میرسیو...

شدم و درب هال رو به  دیگه سعود خارج  سرعت از منزل م معرت نكردم و به 
شدت بهو کوبیدم اما از درون خوشحال بودم که بعد رفتن من مرمئنا"مسعود 

شو طبق ع شد و بعد شغول خوردن م*ش*ر*و*ب خواهد  ادتي که بار دیگه م
حت بود چون  یالو را فت...از تلفن منزلش خ به خوابي عمیق مي ر داشبببت 

قرارش داده بودم و سببهیال نمي تونسببت با منزل تماس بگیره اما  شببغالخودم ا
 نگران  وشي همراه مسعود بودم!...ا ه به  وشي همراهش زنز میزد چي؟!!!

سرعت به  قبت ساز هر اتفاقي باید عجله میكردم...باید با  الن فرود اه مهرآباد 
پروازهاي داخلي مي رفتو...مرمئن بودم حاال مي تونو سببهیال رو ببینو...قبت 

 از اینكه واقعا بره...
ساختمان خارج و سوار ماشین که شدم بالفاصله با دوستو که در حراست  از

فرود اه بود تماس  رفتو...روزهاي کاریش رو میدونسببتو و مرمئن بودم اون 
فرود اه هست...بعد از چند بوق  وشي تلفنش رو پاسخ داد...بعد شب هو در 

تو و  ف دادماز سالم وعلیك کوتاهي خیلي سریع اسو و فامیت سهیال رو بهش 
بگه در سببالن پت کنن و باوان این شبباش به دفتر اطالعات فرود اه مراجعه 

 !اکنه ولي هیت حرفي بهش زده نشه و اسو منو نبرن جلوش تا من برسو اونج
کببه از ایببن حببرکببت مببن بببي نببهببایببت تببعببجببب کببرده بببود  دوسببببتببو

  فت:مهندس؟!!!...اتفاقي افتاده؟!!!...این خانو کیه؟...خالفي چیزي کرده؟
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حالیكه عصبببي شببده بودم در حین رانند ي که سببعي داشببتو با سببرعت به  در
سمت فرود اه حرکت کنو با حالتي تند و فریاد  ونه  فتو:فقب کاري که  فتو 

خانو خالفي رو  مه سببوال جوابو چرا میكني؟...نایر این  گه اینه بكن...دی
 نكرده فقب من باید حتما ببینمش...

 که پشت خب بود فهمید دیگه جاي هیت پرسشي نیست! کسي
شو...!  سابقه صحبت کرده با شرایري من با اون اینروري  شت تحت هیت  ندا

پسببر بامعرفتي بود همیشببه ا ه توي پروازهاي من چه داخلي چه خارجي هر 
شت به  سرح فرود اه دا صله با نفوذ باالیي که در  شكلي پیش مي اومد بالفا م

که از من  تاري  با رف حاال مرمئن بودم  ما  ید ي کرده بود ا یدهکارم رسبب و  د
شناخت قبلي که از من داره این برخورد براش عجیب و باور نكردنیه...بنابراین 
سعي کردم کمي به اعصابو مسلب بشو و با صدایي آروم تر  فتو:نوکرتو...منو 
یاد  یه مشببكت خانواد یه...فقب زحمت بكش بگو صبببداش کنن ب بباش...

 اطالعات...من همین االن دارم میام فرود اه...
 ه هیت سوالي نكرد و اطمینان داد که همین االن این کارو میكنه.هو دیگ اون

نیو سبباعت بعد وارد فرود اه مهرآباد شببدم...به علت ترافیك در مدخت  حدود
ورودي فرود اه نمیشد با ماشینو تا جلوي ساختمانهاي اصلي برم براي همین 

دم و از بربدون کسب اجازه سریع ماشین رو به سمت پارکینز کارکنان فرود اه 
و به سببرعت  اشببتواونجایي که در ورود به پارکینز هیت مكث و تعللي هو ند

واردشببده و پارك کرده بودم مسببئول نگهباني پارکینز  مان کرد باید یكي از 
کارکنان فرود اه باشو...خیلي جدي و قاطع بعد پارك ماشین از اون پیاده شدم 
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رسبببت م ت سبببایر کارکنان و بدون دادن هیت توضببیح و حرفي به نگهباني د
 اصلي راه افتادم! هايفرود اه از پارکینز خارج و به سمت ساختمان

ستو که در همون نزدیكي منتظر  بعد شدم دو سالن  سیري وقتي وارد  از طي م
من ایسببتاده بود به محض دیدنو بالفاصببله به طرفو اومد و بعد از سببالم و 

به انتظار نشسته...چون هیت احوالپرسي  فت که سهیال در اتاق خود اوست و 
ضارش رو به اطالعات بگه از وقتي  شته که دلیت اح سهیال ندا ضیحي براي  تو
سالن  شته و خودش به انتظار من در  سهیال اومده بوده اون رو در اتاق تنها  ذا

 ایستاده بوده!
کردم و با راهنمایي اون به سببمت اتاقش رفتو...خودش دیگه به داخت  تشببكر

و به بهانه ي انجام کاري من رو جلوي درب اتاق تنها  ذاشببت و اتاق نیومد 
 رفت.
 اتاق رو باز کردم و داخت شدم. درب

روي صببندلي نشببسببته بود...به محض ورود من نگاهش رو از سبمت  سببهیال
سمت من بر ردوند...با دیدن من لحظاتي متعجبانه نگاهو  پنجره ي کنارش به 

 بلند شد و  فت:سیاوش؟!!! کرد و بعد به آهستگي از روي صندلي
 اتاق رو بستو و به پشت درب تكیه دادم...براي لحظاتي نگاهش کردم. درب
مي فهمیدم عشق یعني چي...من واقعا عاشق سهیال شده بودم...با تمام  حاال

 رفتاریهام با تمام مشببكالتو که لحظه ایي رهام نكرده بودن اما درك این حس 
 کرده بود که براي خودمو باورش مشكت بود!!! در درون قلبو غوغایي به پا
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با بغضببي در  لو نشببسببته نگاه کرد و  فت:تو از کجا فهمیدي من  سببهیال
 اینجام؟!!...براي چي اومدي؟!!..به مسعود  فته بودم بهت نگه...

طرفش رفتو و مقابلش ایستادم و  فتو:بلند شدي لباسات رو جمع کردي با  به
بت کني مسببعود از خونه ي من رفت ثا که چي بشبببه؟!!...میاواي چي رو  ي 

سببهیال؟...بدباتي من بیشببتر از این باید ثابت بشبببه که اینجوري دنبالت 
نه  به چه بها ندارم که حتي بفهمو براي چي  ه ب ایيبگردم؟!!!...اونقدر ارزش 

حت هر  ته بودي ت گه نگف عه داري ولو میكني میري؟...م كدف خاطر کي ی
 داري میاواي کنارم باشي؟...این بود؟ شرایري درکو میكني دوستو

صببورت قشببنز و جذابش نگاه میكردم...اشببكهاش یكي بعد از دیگري از  به
چشببمش بیرون ریات..صببورتش رو بر ردوند و به سببمت پنجره نگاه کرد و 

  فت:سیاوش برو...شاید اشتباه کردم...
به من نگاه کن...منو نگاه کن. بازویش با جدیت  فتو: باه ..اشببترو  رفتو و 

کردي؟...چه اشببتباهي؟...سببهیال من و تو دیگه در شببرایري نیسببتیو که این 
حرفها رو باواي بزني...من همین االنشببو تو رو زن خودم میدونو...خودت 

 تباه؟میدوني منظورم چیه...چي باعث شده بگي اشتباه کردي؟...کدوم اش
هنوز به من نگاه نمیكرد و فقب اشببكهاش بود که پشببت سببر هو از  سببهیال

چشببمهاي زیباش سببرازیر میشببدن... فت:من عاشببقت شببدم...آره دوسبتت 
دارم...یه اتفاقي هو بین ما افتاد...ولي خوب حاال که میبینو به چشببو یه دختر 

 يچه*ر*زه و خیابوني که با نقشببه وارد زند یت شببده دارن بهو نگاه میكنن هی
ندارم و  بي  مالي خو ته وضبببع  یاوش...درسببب نه...سببب باقي نمي مو ازم 
نداشببتو...درسببته هیت وقت پدر و برادري باالي سببرم نبوده...ولي به همون 



wWw.Roman4u.iR  330 

 

صاحب قرآن که عشقت رو توي دلو انداخته قسو که هیت وقت به طمع وضع 
 مالیت نبوده که عاشقت شدم...

 سهیال رو باور داشتو...شنیدن این حرفها عصبي شده بودم من صداقت  از
حالیكه بازوي سهیال رو هنوز در دست داشتو تكوني بهش دادم و  فتو:این  در

 حرفها رو به من نگو...به من نگاه کن ببینو...
 هنوز از نگاه کردن به من خودداري میكرد... سهیال
 زدم:بهت میگو به من نگاه کن. فریاد

 به آرومي صورت خیس از اشكش رو به سمت من بر ردوند. سهیال
 عصبانیت فریاد زدم:تو خودت رو زن میدوني یا نه؟ با

شونه که   ریه صورتش رو بپو ست  سعي کرد با د شدت  رفته بود... سهیال  ي 
این بار هر دو بازوش رو  رفتو و باز هو با عصبببانیت و حالتي حاکي از فریاد 

 خودم نبود  فتو:زن من هستي یا نه؟که واقعا به اراده ي 
حرکت سببر حرف من رو تایید کرد...از شببدت  ریه نمي تونسببت صببحبت  با

 کنه!
 :این مزخرفاتي که االن  فتي رو من  فتو؟...آره؟...من  فتو؟ فتو

 با  ریه  فت:نه...مسعود فت خانو صیفي... سهیال
شق و شته تو ع سعود غلب کرده...از همه ي اینها  ذ عالقه ات رو به خاطر  . م

پا  به همین راحتي زیر  بت نشبببده رو  ثا هت  که هنوزم ب گه  حرف یكي دی
به هیت میشببماري میاواي بري  له میكني خوردم میكني  میگذاري...من رو 
یابوني  به قول خودت ه*ر*زه و خ كه  که این بت کني؟... ثا که چي رو  شببیراز 
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چهیسببتي؟ن یدوني زند ي  بالیي سببر من  ...سببهیال من داغونو...خودت م
با خود منو  مه در این مورد  که حتي دو کل ندارم  قدر ارزش  آورده...یعني اون
هایي من رو توي مشببكالتو  عد ولو میكردي؟...سببهیال تو تن حرف میزدي ب
دیدي...چرا به خاطر حرف مزخرف مسببعود که خودت میدوني دردش چیه 

 چي یادت رفته؟...هان؟... همهیكدفعه 
 .تو رو خدا فریاد نزن.... سیاوش داد نكش..

. فریاد نكشببو؟...تو مسببعود و مامان هر کدوم به نوعي دارین خوردم میكنین 
دیگه...اما این وسببب به کدوم ش*ن*ا*ه معلوم نیسبببت!!!...مامان میگه با تو 
سعود میگه نامرد و بي  ستفاده کردم...م سوا شتو و از تو  شروع دا رابره ي نام

ال ...سببهیني؟ت کنو تا مامانت بیاد...مي بیشببرفو...تو میگي نمیاواي عقد
گه  ات نیسبببت ولي تو چرا؟...تو دی یاد سبب ها خوردم کنن دردش برام ز اون
باور میكني و اینجوري ولو کردي  ته ي دیگران رو  چرا؟...تو چرا حرف نگف
داري میري؟...سببهیال مادر من این حرف رو نزده ولي تو اونقدر ارزش برات 

از غصبه کاري که  تاز من بكني...اون پیرزن بدبا نداشبتو که حتي یه سبوال
من با تو کردم سببكته کرده افتاده  وشببه بیمارسببتان و ناراحت از اینه که چرا 
ند ي من  با نقشبببه وارد ز گه تو  یاد ب نه ب عد چرور ممك قدت نمیكنو ب ع
یه لحظه  نه؟!!!...چرا  باور میك کدوم عقت سببلیمي این رو  خه  شبببدي؟!!...آ

 شاید مسعود داره درور میگه؟ناواستي فكر کني 
  فت:سیاوش...خواهش میكنو...بگذار منو حرف بزنو... سهیال

باره سببهیال ادامه  براي لحظاتي سببكوت توي اتاق حكمفرما شبببد و بعد دو
باور  ظه  داد:مسبببعود وقتي این حرف رو زد تو فكر کردي من همون لح
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ستان و  شماره ي بیمار کردم؟...نه...به خدا باور نمیكردم...ولي وقتي خودش 
 اتاق خانو صیفي رو  رفت اون وقت بود که باور کردم...

 و منتظر بودم تا حرفش رو ادامه بده...صورتش خیره شدم  به
باور کنو که سببهیال واقعا این  به بازوش رو رها کردم...نمي تونسببتو  آرومي 

 حرف رو از مامان شنیده باشه!
 :خوب؟!!! فتو

. سببیاوش...خانو صببیفي پاي تلفن به خود من  فت که ا ه به موندنو توي 
 *ر*زه هستو که...خونه ي تو با این شرایب ادامه بدهو یه دختر ه

 دوباره به  ریه افتاد. و
نمیشد مامان با این صراحت به شاصیت سهیال توهین کرده باشه...اون  باورم

در بدترین شببرایب سببعي کرده بود به مهشببید که الیق هیت چیز نبوده توهیني 
نكنه حاال چرور میتونستو باور کنو که به سهیال این حرف رو زده باشه و ازش 

 باشه خونه ي من و من رو ترك کنه؟!!!خواسته 
شد و دیگه قدرتي برام  با صدایي که  ویا از اعماق وجودم خارج می ناباروي و 

 باقي نمونده بود  فتو:امكان نداره...!
پا توي خونه ي تو  ندارم  باور کن...خانو صببیفي  فت حق  . چرا سببیاوش 

صببیفي چهره ي  بگذارم وا ه بمونو معنیش اینه که به تمام حدسببیات خان
ست  صیفي ه سیاوش من اون چیزي که توي ذهن خانو  شیدم... واقعیت با

 نیستو...من فقب...
 . بسه دیگه...دیگه کافیه...
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سهیال فاصله  رفتو و روي یكي از صندلیهاي کنار اتاق نشستو...احساس  از
مام  ظاتي دلو میاواسبببت دسبببت از ت تاده...براي لح کار اف میكردم مغزم از 

 و مي کشیدم و فقب با سهیال باقي میموندم...تعهدات
شدم و سرم رو در بین دو دستو که از آرنو به پاهام تكیه داشتن  رفتو...به  خو

شیو تا  شه...فعال نیا خونه ي من تا عقدت کنو...فقب منتظر می آرومي  فتو:با
 مادرت از مكه بر رده...تو هو حق نداري از تهران بري جاي دیگه نه شببیراز نه

بعد از عقد دیگه  شبببتجاي دیگه...میري خونه ي خودت...مادرت که بر 
 حرفي نیست...

کنار من روي صندلي نشسته بود و به آهستگي دستش رو به بازوي من  سهیال
کشید و  فت:اما به این ساد ي هو نیست سیاوش...واقعیتش رو باواي مامان 

 منو به شدت ماالفت کرده...
حالت خمیده خارج شببدم و به پشببت صببندلي تكیه دادم و  فتو:مادرت  از

نمیتونه ماالفت کنه...خودتو میدوني که چرا نمي تونه...من و تو االن هیت 
 فرقي با زن و شوهرهاي دیگه نداریو...بهش اینو  فتي؟

 . نه...جراتش رو ندارم...میدونو قیامت به پا میكنه...
37 

شت...هر واکنشي هو نشون میداد اجتناب ناپذیر بود...اما سهیال حق دا مادر
 این در چه شرایري بود؟

از ازدواج با من ناراضي نبود...اما میدونستو در شرایب عادي من  زینه  سهیال
 ي مناسبي براي سهیال نبودم!

 مادرش حق داشت هر نوع واکنشي از خودش بروز بده...اما... پس
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لحظاتي احسبباس کردم ا ه روزي خودم پدر دختري با شببرایب سببهیال  براي
میشببدم و این اتفاقات براي دخترم پیش اومده بود مسببلما مردي که اینجوري 
میاواست در زند ي دخترم نقش پیدا کنه رو زنده نمیگذاشتو!!!...پس من چه 

 توقعي میتونستو از مادر سهیال داشته باشو؟!!
رخوردي با من داشته باشه...هر برخوردي...باید خودم زن حق داشت هر ب اون

رو براي مواجه با خیلي از چیزها آماده میكردم...واي خدایا ببین یك اشببتباه تا 
به قعر کدوم چاه میاواد من رو به تباهي بكشببونه...خدیا  فته بودي غیاد 

 الو*س*تغی ین هستي...واقعا" هستي؟!!
سرم رو به دیوار تكیه دادم و چشمهام رو  حالیكه روي صندلي نشسته بودم در

بسببتو...کالفه و ناامید از هر چي که در اطرافو میگذشببت بودم...بعد اونهمه 
 رفتاري و بدباتي حاال با دسببتهاي خودم هو براي خودم بدباتي به بار آورده 

شتو...مر شكي ندا سهیال هیت  سبت به  شقو ن  بودم لحظات مئنبودم...در ع
ده ي زند یو رو با وجود سببهیال همه و همه رو بي کو و  و شببده و درك نشبب

کاسبببت میتونو به دسبببت بیارم...اما به چه قیمتي؟...نمیتونسببتو از واکنش 
 مادرش در این خصوص چیزي در ذهنو بسازم...

 روي صندلي بلند شدم و رو به سهیال  فتو:بلند شو بریو... از
..من نمیتونو بیام خونه پر التماسببش رو به من دوخت و  فت:سببیاوش. نگاه
 ي...
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شو  کالفه ستو ببرمت خونه ي خودم...بلند  صبي  فتو:میدونو...منو ناوا و ع
ببرمت خونه ي خودتون...م ت اینكه فعال چاره ایي نداریو...باید صبببر کنو تا 

 مادرت بر رده...
شد و چمدان  سهیال صندلي بلند  در حالیكه هنوز نگاهش به من بود از روي 

سمت بار فرود اه نداده بود از کنار دیوار  سش رو که هنوز تحویت ق کوچك لبا
 برداشت و  فت:باشه...بریو...راستي امید االن کجاس؟!

جا  سببرم باش آواره اس...میاواي ک با بدتر از  رو تكون دادم و  فتو:اونو 
شه؟...خو ساله ي من توي 8نه ي دختر عموي مامانو...خنده داره...بچه ي با

شرایري داره زند ي میكنه که در اوج رفاه مادي میشه فقیرترین کودك در زمینه 
!...سر هر یكنوي معنوي هو حسابش کرد...خدایا دیگه دارم به بودنت شك م

 طرف رو میگیرم یه طرف دیگه از دستو در میره...
روي من ثابت بود و حرفي نزد و فقب در حالیكه چمدان در نگاهش به  سببهیال

 دستش بود به انتظار من ایستاد...
ستش  رفتو و درب اتاق رو باز کردم و با هو خارج  جلو رفتو و چمدان رو از د

 شدیو.
سالن در حال  چند ستو رو دیدم که در انتهاي  شدیو دو قدمي که از اتاق دور 

..دستي براش تكون دادم که باعث شد حرفش رو با  فتگو با مرد دیگه ایي بود.
 دیگري به سرعت تموم کنه و به طرف من و سهیال بیاد.

به ما رسببید بعد عذرخواهي ماتصببر و کوتاهي که از سببهیال کرد من رو  وقتي
 چند قدمي از سهیال دور نمود و به آرومي پرسید:مشكت حت شد؟



wWw.Roman4u.iR  336 

 

من تمومي نداره...یكي حت کمرنگي به لب آوردم و  فتو:مشببكالت  لباند
 بشه صد تا دیگه م ت آوار میریزه روي سرم.

ستو شت و  دو شونه ام  ذا ستي روي  که بچه با خدا و مومني بود لباند زد و د
حال  به  نده اش رو  قت ب خدا هیت و باشبببه... خدا  به  لت  ندس توک  فت:مه

 متو.خودشون رها نمیكنه...برو به امان خدا...ا ه بازم کاري داشتي در خد
 کردم و به همراه سهیال از سالن و سپس محوطه ي فرود اه خارج شدم. تشكر

طول مسیر یك کلمه با سهیال صحبت نكردم...یعني نمي خواستو حرفي  تمام
بزنو...دلو میاواسببت امشببب هو م ت شبببهاي  ذشببته اون رو در کنار خودم 

شكالت رو از داشتو...بهو دلگرمي و امید میداد و باعث میشد با حضورش م
 یاد ببرم ولي میدونستو تا مدتي این مسئله ممكن نیست!

ساي ندادم فهمید  چند صدایو کرد اما وقتي پا سیر به آرومي  باري در طول م
 در اون شرایب سكوت بیشتر کمكو میكنه!

 درب خونه اش که رسیدم ماشین رو نگه داشتو و نگاهش کردم... جلوي
بیابري نسبببت به آینده ایي که پیش رو داشببتیو  ي نگران و غمزده اش از چهره

 کامال نمایان بود.
آرومي دستو که هنوز روي دنده ماشین بي حرکت مونده بود رو لمس کرد و  به

 فت:سببیاوش به خدا دوسببتت دارم...حتي یه لحظه هو دلو نمیاواد تنها 
 بگذارمت ولي...

ستش سمه هاي چیني و مرمرین بود  د ست م ت مج که بي نهایت ظریف و در
رو در دسبببت  رفتو و  فتو:ولي چي؟...ا ه ماالفت کنه واقعا تصببمیو تو 
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به خاطر ماالفت مادرت من رو توي بدباتي و از  چیه؟...سببهیال؟...نكنه 
همه مهمتر عذاب وجدان بالیي که سببرت آوردم تنها بگذاري؟...سببهیال قول 

تمام وجودم خوشببباتت کنو ولي به جون امیدم لحظه ایي نشبببده از  با مداد
شو...به جون خودت که برام خیلي عزیزه حتي  شده با شرم واقعه راحت  عمق 
نه هاي اینچنیني باواي از زند یو  ها به ب یه لحظه هو نمي تونو تصببور کنو 

 بیرون بري...متوجه میشي چي میگو؟
نشببوند و  فت:سببیاوش مرد زند ي من زیبایي به لبهاي خوش ترکیبش  لباند

 فقب تویي...
ستي؟...حتي ا ه مادرت ماالفت کنه؟...ببین من حق  سر حرفت ه سهیال   .
میدم مادرت از من ایراد بگیره...شوخي نیست...مردي با شرایب من از دختري 
م ت تو باواد که همسرش بشه...طبیعیه مادرت ماالفت کنه...حق داره...ولي 

 د حقیقت رو بهش بگیو...مگه نه؟در نهایت بای
. نه...نه سببیاوش...نمیاوام از این قضببیه که بین خودمون اتفاق افتاده بویي 
ببره...میتونو تصببور کنو واکنشببش چیه...مامان بعد از بالیي که از طرف پدرم 
دیده نسببت به مردهاي پولدار و ابرازعالقه ي اونها به دخترها حسباسبیت پیدا 

شون رو شتر از کرده...هم سباز میدونه...میاوام باور کنه که بی دروغگو و ه*و*
اونچه که تو من رو خواسببته باشببي این خود منو که عاشببقت شببدم...شبباید 
صال"نمیاوام از اتفاقي که بین  ضایتش رو بگیرم...ولي ا اینروري بهتر بتونو ر

 ما افتاده بویي ببره...
و در همون لحظه به این  رو به عالمت تایید حرفهاي سببهیال تكون دادم سببرم

فكر میكردم که ا ر به قول مسببعود وقتي مادر سببهیال از حقیقت ماجرا مرلع 
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بشببه واقعا" چه عكس العملي میتونه داشببته باشببه؟!!!...یعني ممكنه با آبروي 
شببغلي و اجتماعي من بازي کنه؟...ا ر این اتفاق بیفته اون وقت چیكار باید 

 بكنو؟!!!
تا واي چاه و  خداي من چرا  گذاري هزار  پام می کوچكترین راه حلي جلوي 

 چاله سر این راهو به چشمو میاري که شیریني راه حت رو از یادم ببري؟!!!
 کردم به سهیال و  فتو:شب تنهایي توي خونه نمي ترسي؟ رو

 با محبتي به لب آورد و  فت:نه... لباند
 میاواست بگه آره تا به این بهانه دوباره ببرمش خونه ي خودم... دلو

خودم نبود واقعا عاشقش شده بودم اما شرایب حكو دیگه ایي رو در اون  دست
 لحظات ایجاب کرده بود که ملزم به رعایت اون بودیو!

از ماشین پیاده شد و بعد درب عقب رو باز کرد و چمدانش رو که روي  سهیال
ب قرار داشببت برداشببت و با صببدایي  رفته و غمگین خداحافظي صببندلي عق

 کرد.
با ماشببین خیابان رو دور بزنو سببهیال جلوي درب حیاط آپارتمان به انتظار  تا

 رفتن من ایستاده بود.
گه از  وقتي بار دی یك  تاهي کردم و  مان توقف کو پارت دور زدم جلوي درب آ

براش پیش اومد سریع با من  سهیال خواستو که ا ر هر ساعتي از شب مشكلي
 تماس بگیره...

 پاسخ ضمن نگاه پر محبتي که بهو داشت خواست نگرانش نباشو... در
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محض اینكه ماشببین رو در دنده قرار دادم تا حرکت کنو موبایت سببهیال که  به
 مسعود همون روز براش خریده بود به صدا در اومد!

رو از دنده خارج و خاموش کردم و منتظر شببدم تا سببهیال به تماس  ماشببین
 تلفنش پاسخ بده.

 نگاهي به  وشي کرد و بعد با صدایي نگران  فت:مسعود پشت خره!!! سهیال
 . خوب باشه...جوابش رو بده...

 . میترسو ا ه بفهمه بر شتو خونه بیاد اینجا سر و صدا کنه...
له  کمي نداره بهش بگي تهراني...مگه اون فكر کردم و بالفاصبب  فتو:لزومي 

 میدونست شیراز پیش کي میاواي بري؟
 . نه...فقب بهش  فته بودم میرم خونه ي یكي از دوستام توي شیراز...

بده بهش بگو  نه تلفنش رو جواب  كه شبببك نك . خوب االنو براي این
 ه تلفنشببیرازي...اینجوري حداقت از شببر این یكي تا مدتي خالصببیو...تو ک

زدي خونه اش  وشي رو من برداشته بودم و تو متوجه نشدي چون صداي منو 
نداشببتي اما من صببدات رو مي شببنیدم...اینجوري فهمیدم سببهیال خانوم من 
شد فكر کرد تو  وشي رو روي من بعد کلي داد  سعود متوجه ن کجاس...ولي م

 و بیداد قرع کردي...
كبار قرع شببد و بعد از مدت حین صببحبت من و سببهیال تماس مسببعود ی در

 کوتاهي دوباره تماس  رفت و صداي زنز  وشي بار دیگه به  وش رسید!
 سهیال اشاره کردم و  فتو: وشي رو جواب بده...بهش بگو شیرازي... به

 . ا ه زنز زده باشه فرود اه و از تاخیر پرواز خبردار باشه چي؟
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یر اعالم شده ي فرود اه حدود ساعتو نگاه کردم و دیدم با حساب من و تاخ به
ضیه  ستو ق سهیال خوا شه...براي همین از  ساعت دیگه پرواز باید انجام ب یك 

 دقیقه دیگه پرواز انجام میشه!45تاخیر پرواز رو به مسعود بگه و اشاره کنه که تا
سوالهایي  سهیال سعود و جواب دادن به  سالم و علیك کوتاهي با م هو بعد از

جوابش تنها با یك بله و نه خالصببه میشببد حرفي رو که زده  که از اون میكرد و
 بودم به مسعود  فت و سپس خداحافظي کرد و ارتباط قرع شد.

که مسببعود متوجه ي  سببهیال به من  فت  با آرامش  وقتي تلفن رو قرع کرد 
 حقیقت نشده بوده و خیالش از این بابت راحت شد.

دیگه از سببهیال خداحافظي کردم و بعد از اینكه او به داخت حیاط رفت و  بار
 درب رو بست ماشین رو روشن و به سمت خونه حرکت کردم.

یاط رو  وقتي یاط بردم درب ح خت ح به دا ماشببین رو  نه و  یدم خو رسبب
بسببتو...سببكوت حاکو در محیب براي لحظاتي چنان من رو در خودش غرق 

 دنیا دور شدم!کرد که تصور میكردم از 
جا سبباکت بود...حتي نسببیمي هو نمي وزید تا برش درختها رو تكوني  همه

 بده!!!
 زمان متوقف شده بود! انگار

 ساعتو نگاه کردم دقایقي از یك نیمه شب  ذشته بود! به
پله هاي منتهي به درب هال نشببسببتو...دیدن دوچرخه ي امید در کنار  روي

 ن رو به یاد شیرنتهاي شیرینش انداخت...حیاط و توپ بازي قرمز رنگش م
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امید با سن کمي که  ذرونده بود میتونست بیش از این شادي در زند ي  چقدر
خودش داشببته باشببه...اما صببد افسببوس که مهشببید تمام آرامش زند ي رو به 
خاطر ه*و*سبازي خودش به آتش کشیده بود...زند ي من و تنها فرزندمون رو 

سي از خاطرات تلخ و تند بادي از عواقب اون  به تباهي برده بود و بعد در اقیانو
 رها کرده و رفته بود!!!

 واقعا ایراد از من بوده که نتونستو کانون زند یو رو  رم نگه دارم؟ آیا
 کو  ذاشته بودم؟ کجا

 چي بیشتر فكر میكردم کمتر به نتیجه مي رسیدم... هر
سهیال...دختري که در اوج  و ضور  ناباوري خودم با رفتار و اخالقش بعد...ح

 تونست من رو عاشق خودش کنه...
چقدر بي اراده و سببسببتي از خودم نشببون داده بودم و با یك اشببتباه ورق  اما

ست  شرایب د سرنوشت رو بار دیگه براي خودم  نز و نامفهوم کرده و در این 
 نیاز به سوي خدا بلند کرده بودم!

 تنهایي و پوچي به اعصابو فشار مي آورد... احساس
کدوم ش*ن*ا*هو رو داشببتو پس  چرا تاوان  باشببو؟... ها  قدر تن ید این با من 

 میدادم...نمیدونو...!!!
روي پله ها بلند شدم و کلیدم رو از جیبو بیرون آوردم و درب رو باز کردم...  از

شن  شدم که خاموش و رو به محض ورودم به هال متوجه چرار پیغامگیر تلفن 
میشببد...ضببمن باز کردن  ره کراوات و دکمه هاي پیراهنو کلید پاش صببوت 

 پیغامها رو هو زدم.
 رو به پشت راحتي تیكه دادم. یكي از راحتیهاي هال نشستو و سرم روي
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پیغام یك تلفن اشتباه بود...دومین پیام از طرف خانو افشار بود که جلسه  اولین
شه از  شروع ب ست  سومین پیام که مي خوا ي فردا رو بهو یادآوري کرده بود...
ها  ند شبببدم و پیراهن و کراواتو رو روي یكي از راحتي  روي راحتي بل

ست ستو به د شتو...میاوا صداي پیغام  ذا صورتو بزنو که  شویي رفته و آبي به 
سبوم بلند شبد:الو؟...سبیاوش جان؟...واقعیتش هر چي  وشبي همراهت رو 
 رفتو در دسببترس نبودي...خواسببتو بگو ما همگي داریو میریو پارك امیدم 
ستي بیاي ما نبودیو بدون ما رفتیو  شب اومدي خوا داریو میبریو...ا ه یه وقت 

 منزل برمیگردیو...بیرون و دیر به 
 تلفن از طرف دختر عموي مامان بوده... فهمیدم

به شستن دست و صورتو کردم و در همون حال هنوز به صداي پیغامها  شروع
هو  وش میكردم...دو پیغام دیگه پاش شبببد که از طرف دوسببتان حیره ي 
کاریو بود...وقتي صببورتو رو با حوله خشببك میكردم پیغام دیگه ایي از طرف 

 دخترعموي مامان پاش شد که صداش بي نهایت ناراحت و نگران بود!!!
صبي  پیغام شدت ع شن امید به  حاوي این خبر بود که اونها در پارك متوجه می

شده...واضح نگفته بود حال امید چرور بود فقب اشاره ایي داشت که مهشید 
صابش بهو ریاته و در پایان از سابي اع ست رو در پارك دیده و امید ح ه من خوا

 بود هر وقت به خونه بر شتو حتما برم منزل اونها!!!!!!
 حوله رو به  وشه ایي پرت کردم و لباس پوشیدم و از منزل خارج شدم. سریع

 ذشته بود که جلوي درب منزل اونها رسیدم...ماشین رو پارك 2:30از  ساعت
 ن بود!کردم و پیاده شدم...چراغهاي منزلشون در اون وقت شب همه روش
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علت سكوت حاکو در اون ساعت شب صداي توقف ماشین من به وضود  به
شدم  شین پیاده  شنیدن بود به همین خاطر وقتي از ما ساکنین منزل قابت  براي 
متوجه شببدم که کسببي از اعضبباي منزل پرده ي پنجره رو کنار زد و با دیدن من 

 د!ش بازق اف.اف  ویا به دیگران  فت...چرا که بالفاصله درب حیاط از طری
داخت حیاط رفتو...در همین موقع درب سبباختمان باز شببد و دختر عموي  به

 مامان به همراه دختر بزر ش از ساختمان خارج و به طرف من اومدن.
دیدن چهره ي مضببررب و نگران اونها فهمیدم که باید اتفاق جدي افتاده  از

تاهي  فتو:امید حالش باشبببه...بالفاصببله بعد از سببالم و احوالپرسببي کو
 چروره؟...همین که پیغامتون رو توي تلفن شنیدم اومدم...االن کجاس؟

شش رو حفظ کنه و  فت:آقا  دختر شت آرام سعي دا شهناز بود  سمش  او که ا
سببیاوش...احمدلله امید دو سببباعتي هسبببت که تقریبا آروم شبببده...االنو 

 اخت...خوابه...خوب کردین تشریف آوردین...بفرمایین بریو د
 کردم به دختر عموي مادرم و  فتو:مهشید رو توي پارك دیده...درسته؟ رو

عموي مادرم با سر حرف من رو تایید کرد و بعد به همراه دخترش من رو  دختر
 به داخت خونه بردن.

 توي هال بالشت و پتوي  ذاشته بودن و خوابیده بود... امید
زمین در حالیكه به پایه هاي مبلي تكیه میدادم نشببسببتو و به امید نگاه  روي

 کردم در همین لحظه متوجه ي کبودي شدیدي که روي پیشوني اون بود شدم!!!
من این کبودي از چي مي تونسبببت باشبببه؟!!!...یعني توي پارك زمین  خداي

 خورده بوده یا از وسیله ایي پرت شده بوده؟!!!
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ر عموي مادرم نگاه کردم...اونو وقتي متوجه نگاه متعجب من تعجب به دخت با
 شد به بهانه ي آوردن چاي به آشپزخانه رفت!!!

گاهو ید اینجوري  ن تداد دادم و  فتو:چرا پیشببوني ام ناز ام به شببه رو از او 
 شده؟!!!...خورده زمین یا از وسیله ایي افتاده؟!!!

ود با نگراني و کمي که خودش صبباحب پسببري همسببن و سببال امید ب شببهناز
 تاسف نگاهي به امید انداخت و  فت:ولله واقعیتش هیچكدوم...

 لباندي تصنعي  فتو:هیچكدوم؟!!!...مگه میشه؟!!! با
 . آقا سیاوش ا ه بگو امید خودش با خودش این کارو کرده باور میكنید؟

ند ید منظورتون رو نمي  لبا روي لبو بي اراده محو شبببد و  فتو:بباشبب
 !!...یعني چي خودش این کار رو کرده؟!!!فهمو!

باره ایي به امید انداخت و  فت:امید خیلي عصبببیه...خیلي  شببهناز نگاه دو
شه که در  سال قابت درك نمي تونه با سن و  صال" براي بچه ایي در این  زیاد...ا
حین عصبانیت به خودش صدمه بزنه...اما اون واقعا" امشب توي پارك با دیدن 

شد...خیمادرش که  و صبي  شدید...به  ليیا همراه یك آقاي دیگه بوده ع هو 
خدا هنوزم من و مامان از رفتاري که این بچه از خودش بروز داد توي شببوك 

 هستیو...
38 

شه لرف  نفس شهناز خانو می شیدم و  فتو: عمیق و بلندي از روي کالفگي ک
 کني و ماجرا رو کامت بگي ببینو چي شده؟
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بشقاب کوچكي رو برداشت و چند میوه در اون  ذاشت و به طرف من  شهناز
  رفت و  فت:بله...چشو.

شقاب شتو درهمین  ب شهناز  رفتو و کناري  ذا ست  صلگي از د رو با بي حو
شد به محض اینكه  شپزخانه خارج  سیني چاي از آ موقع دخترعموي مادرم با 

به من تعارف کنه  فتو:واقعیتش اینه من اال نه چایي میاورم نه خواسبببت  ن 
شامو ناورد و در حال  ممیوه...اونقدر از بعدازظهر تا االن در یر بودم که حتي 

شا بگین ببینو توي پارك  شتهایي به چیزي ندارم...فقب خواه ضر هو هیت ا حا
 چه اتفاقي افتاده...

مامان بدون اینكه حرفي بزنه سببیني چاي رو روي میز  ذاشببت و  دخترعموي
سرم رو بردم براي اینكه  سعید پ شهناز  فت:توي پارك من امید و  ست و  ش ن
یكي از بازیها رو سوار بشن...صف شلور بود و براي اینكه نوبتشون بشه کمي 

 یلهمعرت شدن منو که کمرم درد میكنه و تازه عمت کردم وقتي بچه ها سوار وس
شدن دیگه کنار فنسها منتظر نشدم و بر شتو پیش مامان و بقیه که روي چمنها 
سیله ي بازي بود و  شمو به اون و سته بودن اما دورادور چ ش صیر انداخته و ن ح
مراقب بچه ها بودم وقتي تایو بازي تموم شد و وسیله از حرکت ایستاد با تكون 

شون  سعید و امید به ستو براي  سعید دا عالمتدادن د دم که بر ردن پیش ما...
خیلي زود اومد دیدم امید همراهش نیست!!!... فتو سعید پس امید کو؟ فت 
شو برم دنبال امید  ستو از جا بلند ب مامان امید داره با امید حرف میزنه...تا خوا
بگردم دیدم امید داره فریاد میزنه و به طرف جایي که ما نشستیو میدوه...خیلي 

سعي میكردیو و ج یكرد ریه م شت هرچي  صال" آروم و قرار ندا شید ا یغ میك
 آرومش کنیو بدتر میشد بعد یكدفعه شروع کرد صدمه زدن به خودش...!!!
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صببحبت شببهناز به اینجا رسببید چشببمهام از تعجب  شبباد شببده بود و  وقتي
  فتو:یعني چي؟...به خودش صدمه میزد؟!!!

یكه به امید چشببو دوخته بود عموي مامان با چهره ایي ناراحت در حال دختر
 فت:سیاوش جان ناراحت نشي...ولي من فكر میكنو حتما باید امید رو پیش 

 یه روانپزشك ببري...این بچه خیلي...
میون حرف او رفتو و  فتو:امید نه مریضببه نه مشببكت رواني داره...مشببكت  به

صاب این بچه تا حد شید بي همه چیزه که با اع شه به اون مه  جنون مربوط می
 بازي کرده حاال هو به بهونه اي ماتلف سر راه این بچه سبز میشه...

 فت:آقا سیاوش عصبي نشو...هر چي شما میگي درست ولي امید یه  شهناز
ساله اس هر قدرم که به قول شما عصبي و مریض نباشه و مقصر مادرش 8پسر

سر خ صابش اثر بگذاره که  شه نباید اینقدر دیدن مادرش روي اع ه ودش رو ببا
در و دیوار بكوبه...باور کنید ما اصببال" نمي تونسببتیو این بچه رو وقتي میله ها 
رو  رفته بود وسببرش رو به میله ها مي کوبید کنترل کنیو!!!...با چنان شببدتي 
سكته  شتو  سرش رو میكوبید به نرده هاي کنار پارك که به خدا من از ترس دا

با چه مكافاتي میكردم و هر لحظه منتظر بودم مغزش ب ریزه بیرون...نمیدوني 
 !!!وتونستیو دستاش رو از نرده ها جدا کنی

صورت مظلوم و معصوم امید که خواب بود نگاه کردم و  فتو:مهشید نیومد  به
 این بچه رو آروم کنه؟

مادرم  فت:ولله ما اصببال"مهشببید رو ندیدیو...!!!  ویا فقب خود  دخترعموي
سعید اون رو دیدن و بعدش چند کلمه ایي با امید حرف  امید و لحظه ایي هو 
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زده...حاال چي به این بچه  فته که اینجوري این طفت معصوم ریاته بهو خدا 
میدونه؟...به خدا من شببرمنده ام بچه رو از شببما به امانت  رفتو ولي به امام 

 حسین ا ه میدونستو این اتفاق براش میفته یك ثانیه هو تنهاش نمیذاشتو...
شكر فتو  ستي اتفاقیه که افتاده...بازم خدا رو  صر نی شما مق :این حرفا چیه...

 که شما اونجا بودین...
فنجان چایي رو همراه قندان جلوي من  ذاشت و  فت:ولي آقا سیاوش  شهناز

 شما رو به خدا امید رو پیش دکتر...
و میون حرف شببهناز رفتو و  فتو: میشبببه خواهش کنو اینقدر این حرف ر به

 تكرار نكنید؟
 و مادرش دیگه سكوت کردن... شهناز

خوردن چایي که از روي بي میلي بود از اونها تشببكر کردم و امید که هنوز  بعد
 رفتو و با کمك شهناز اون رو روي صندلي عقب  خواب بود رو در آ*ر*و*ش

شكر مجدد از  شین خوابوندم و پتویي رویش انداختو و بعد خداحافظي و ت ما
 دخترعموي مادرم سوار ماشین شدم و به خونه بر شتو.

نزدیك چهارونیو صبح بود که به خونه رسیدم وامید رو روي تات کنار  ساعت
 خودم خوابوندم.

ش یك صورت و پیشوني ساعتي طول ک ید تا خودم هو به خواب برم...از دیدن 
 کبود امید اعصابو خرابتر از اوني که فكرش رو میكردم شده بود!

ست  از شه حالتي از بهت بهو د شید باعث آزار روحي امید می صور اینكه مه ت
 داده بود...
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مادر واقعي امید بود اما هیت بویي از خصببلتهاي مادرانه در خودش  مهشببید
 داشت...ن

صت  تظاهر شتن امید میكرد اما حقیقت امر چیزي متفاوت تر از ا ست دا به دو
 رو به نمایش میگذاشت!

که در خور  از کارهایي  مام و انجام  با وقاحت ت ید  یاد آوردن اینكه مهشبب به 
شته بود  ست اینروري در ذهن امید تاثیر منفي  ذا صیت هیت مادري نی شا

نهایت به این نتیجه رسببیدم که وقتي مهشببید براي من رو کالفه میكرد...اما در 
شه  سبز ن سر راه امید  شه از ایران بره و دیگه هیت وقت  سلماهمی " بچه ي من م

شید از  ضور مه ضعیتش تغییر خواهد کرد...من آرامش امید رو در حذف ح و
 زند یش میدونستو و به این امر ایمان داشتو...

و به نوعي بیمار رواني تلقي میكردن  شنیدن اینكه اشااصي امید رو عصبي از
 تمام وجودم به خشو تبدیت میشد...

مریض نیست...سني نداره که کسي بتونه اسو بیمار رواني و عصبي روي  امید
اون بگذاره...فقب یادآوري خاطراتش اونهو با دیدن برخي چیزها یا حتي دیدن 

ست که باعث بهو ریاتگي لحظه ایي در اون می شید ه شه...این نمي خود مه
 تونه دلیت محكمي براي بیمار دونستن امید باشه!

شدم...وقتي دیدم امید کنارم 8ساعت صبح ساعت بیدار  شده بود که با زنز  ن
 نیست از روي تات بلند و از اتاق خارج شدم.

سته بود و در حال دیدن یك کارتون بود  امید ش توي هال روي یكي از راحتیها ن
 د!که از سیستو پاش میش
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دیدن من لباند کودکانه ي قشنگي به لب آورد و با صدایي بلند  فت:سهیال  با
 جون...بابا بیدار شد...

تعجب به امید نگاه کردم و بعد صداي سهیال رو که حاال از آشپزخانه خارج  با
 شده بود شنیدم که  فت:کو کو میاواستو بیام بیدارت کنو...

ضور شته  ح صبح توي خونه ام با توجه به اتفاقات روز  ذ سهیال در اون وقت 
 برام باور کردني نبود!!!

همراه سببهیال وارد آشببپزخانه شببدم و  فتو:تو کي اومدي؟!!!...مگه نگفتي  به
 نمي توني دیگه بیاي تا وقتي که مامانت از مكه بر رده؟

ش سهیال ت  فت:آره...هنوزم در حیني که فنجان چاي من رو روي میز میگذا
اومدم جلوي 7همین رو میگو...دیشب تا صبح خوابو نبرد...ولي صبح ساعت

درب خونه یك تك زنز کوتاه زدم چون فكر میكردم باید بیدار باشببي...اومده 
بودم بهت بگو امید رو از خونه ي فامیلتون که آوردي یه وقت توي این خونه 

رف نكشببوني ببریش...اومده بودم تنها نگذاریش یا با خودت این طرف اون ط
کار داري و شببرکت هسببتي خودم  تا وقتي  نه ي من... یاریش خو که ب بگو 
ستو بیام داخت  شد!...نمي خوا صله درب حیاط باز  شو...بعد دیدم بالفا مراقب
خواستو دوباره زنز بزنو که امید از درب هال دوید بیرون...بعدشو که خوب 

..صبببحانه ي امید رو آماده کردم منتظر معلومه...اومدم داخت دیدم خوابي.
 شدم بیدار بشي بعد که میاواي بري شرکت منو امید رو ببرم خونه ي خودم...

مدتي که سببهیال حرف میزد با تمام وجودم از حضببورش و صببداش و  تمام
كار  بت چی یاي مح با این در یا من  خدا لذت میبردم... مه  مه و ه تارش ه رف

به امید درست احساس و محبت مادرانه ایي  میتونستو بكنو؟...سهیال نسبت
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از خودش بروز میداد که مهشببید هیت وقت چنین کشببشببي رو به فرزندش 
 نداشته!

سهیال بهو داد  توي ستمال تمیزي که  صورتو زدم و با د شپزخانه آبي به  همون آ
سهیال بي  ضور  صبحانه خوردم...با اینكه از ح شك کردم وکمي  صورتو رو خ
شتو که دلیلش  صبحانه ندا شتهایي به  شده بودم اما میت و ا شحال  نهایت خو

 مي توسنت خستگي جسمي و فكري و بیاوابیو از شب  ذشته باشه.
صبحانه میاوردم سهیال صندلي رو به روي من رو عقب کشید و نشست  تيوق

و بعد از لحظاتي با صدایي آهسته  فت:سیاوش صورت امید چي شده؟...از 
 خودش نپرسیدم ولي مرمئنو علت خوبي نمیتونه داشته باشه!

 به سهیال کردم که باعث شد حرفش رو ادامه نده! نگاهي
ري اینكه دیشببب شببهناز در ال به الي صببحبتهاش هو بي اراده از یادآو شبباید

اشاره داشت امید بیمار روانیه صورتو چنان به خشو نشسته بود که باعث شد 
 سهیال لحظاتي سكوت کنه!

شب  فنجان شدم و  فتو:دی صندلي بلند  شتو و از روي  چاي رو روي میز  ذا
 رفته بودن پارك...اونجا این اتفاق افتاده...

ي به من کرد و سببپس از روي صببندلي بلند شببد و ظروف نگاه عمیق سببهیال
ته  با صبببدایي آهسببب گه  بار دی نه رو از روي میز جمع کرد... حا صبببب
 فت:سیاوش...ا ه عاشقت نبودم درکت نمیكردم...اما حاال که واقعا عاشقتو 
مي تونو به خوبي بفهمو که عصبببانیت تو در پاسببخ به سببوال من دلیت خیلي 

ه...این کبودي که روي پیشوني امید هست نمي تونه داشته باش یتونهمحكمي م
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شه...من به خوبي مي  ساده توي پارك اتفاق افتاده با سهت انگاري  در اثر یك 
تونو حدس بزنو چه اتفاقي براي امید افتاده...ولي مشببكت اینجاس که تو هیت 

 وقت ناواستي یعني بهو اجازه ندادي حرفي بزنو...
 انه شده بود...مشغول شستن ظروف صبح سهیال

طرفش رفتو و بازوش رو  رفتو و به سمت خودم نگهش داشتو وبا کالفگي  به
  فتو:چي میاواي بگي؟

شیر آب رو بست و به چشمهاي من خیره شد و  فت:هیچي...تا وقتي  سهیال
شنوي نمي تونو حرفي بزنو...فقب بدون که  ست حقیقت رو ب که تو ناواي در

 ..فقب همین...من بي نهایت نگران امیدم.
. امید نیاز به نگراني کسببي نداره...اون بچه اس و یه بچه ممكنه هر واکنشببي 
سي  سوختن و نگراني ک شه و هزار و یك بچگي هو بكنه...اون به دل  شته با دا
ما تو  یدونو چروري ا که نم نه میاواد  مادرا بت  نداره...اون فقب مح یاج  احت

مادرداري این محبت رو بهش میكني...اون فقب  داره...پس  يکمبود محبت 
 سیرابش کن...فقب همین...

 . ولي سیاوش این کافي نیست...تو باید...
ستو سه...امید توي پارك  د شتو و  فتو:ب سهیال  ذا رو به آرومي روي لبهاي 

این اتفاق براش افتاده و اصببال هو ربري نداره که تو باواي دوباره بگي اون رو 
سهیال...امید فقب توجه و مجبت  شناس...ببین  شك یا روان ببرم پیش یه روانپز

 مادرانه میاواد...همین و بس.
ن رو تایید کرد و دوباره مشغول شستن باقي ظرفها با حرکت سر حرف م سهیال

 شد.



wWw.Roman4u.iR  352 

 

آشپزخانه که خارج میشدم به سهیال  فتو تا نیو ساعت دیگه خودش و امید  از
سر راهو اون دو تا رو هو به خونه ي  شرکت  شن تا وقتي میاوام برم  ضر با حا

 سهیال برسونو.
 ان سببهیال پیادهیك سبباعت بعد که سببهیال و امید رو جلوي درب آپارتم تقریبا

کردم امید از شدت شوق کودکانه روي پا بند نبود و داهو دست سهیال رو که در 
 دست داشت مي کشید و میاواست هر چه زودتر همراه اون وارد خونه بشه!

شكلي  در سهیال  فتو ا ه م شین رو آماده ي حرکت میكردم به  ضمني که ما
 م رو مي رسونو.پیش اومد یا کارم داشت سریع تماس بگیره خود

شماره تلفن خونه و موبایت و  سهیال سیاوش من  لباندي زد و  فت:واقعیتش 
شرکتت رو روي یه کاغذ نوشته بودم ولي  و کردم...االن هیت شماره ایي از تو 
ندارم...امروز صبحو ا ه شماره ات رو داشتو که نمي اومدم خونه ات...تلفني 

 ولي خوب شماره ات رو  و کرده بودم...بهت میگفتو که امید رو بیاري پیشو 
شت میكردم  در شرکت و خونه رو روي ورقي یاددا شماره ي موبایت و  حالیكه 

خندیدم و  فتو:هیت وقت فكر نمیكردم روزي از شببت*ق*تگي کسببي اینقدر 
 خوشحال بشو...

اخو زیبایي به صورت آورد که جذابیتش رو صد چندان کرد و  فت:من  سهیال
 ستو...توي اسباب کشي نمیدونو اون ورق رو کجا  ذاشتو...شت*ق*ته نی

سوب  دوباره شت*ق*تگي مح خندیدم و  فتو:به هر حال من میگو این یه نوع 
شد  میشبه...و چقدر لذت داشبت که این حواس پرتي و شبت*ق*تگي باعث 

 امروز صبح وقتي بیدار شدم بازم سهیالي خودم رو توي خونه ام دیدم...
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جلوي درب حیاط ایسببتاده بود با اعتراضببي کودکانه رو به من  که حاال امید
  فت:بابا...برو دیگه...

 سهیال و امید خداحافظي و به سمت شرکت حرکت کردم. از
وقتي کارم توي شرکت تموم شد سامسونتو رو برداشتو و زمانیكه قصد  غروب

 خروج از اتاق رو کرده بودم درب اتاق باز شد و مسعود اومد داخت!
هر دوي ما براي لحظاتي به روي هو ثابت شببد...در همون چند لحظه تا  نگاه

عمق نگاهش رو میتونسببتو حدس بزنو...مسببعود از نرفتن سببهیال به شببیراز 
 خبردار شده بود!

شرف به خیابان رفت و کمي به  درب سمت پنجره ي م ست و بعد به  اتاق رو ب
چشببو انداز دود  رفته ي تهران نگاه کرد و سببپس صببورتش رو به سببمت من 

 بر ردوند و  فت:تو نگذاشتي بره شیراز...درسته؟
رو روي میز  ذاشببتو و به لبه ي میز تكیه دادم و  فتو:آره...ببین  سببامسببونت

سه سعود بین من و  یال اتفاقي افتاده که خودم باید حلش کنو...تو  فتي مادر م
من به سببهیال اون حرفا رو زده قبول...اما سببهیال میاواد با من ازدواج کنه...تو 

شه قبول...ا سهیال خودش به من عالقه  مامیگي مادرش ماالفت میكنه اینو با
ند ي اولو موفق نبوده و اال16داره...من یه سبببال از سببهیال بزر ترم و ز نو 

 ساله دارم باشه اینو قبول دارم...اما خود سهیال...8پسر
عصبببي و با فریاد  فت:اه...زهرمارو اما اما اما...سببیاوش تو اصببال  مسببعود

 متوجه واقعیت اتفاقي که بین تو وسهیال افتاده هستي؟
 . به تو مربوط نیست...
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ني چه اتفاقاتي . سببیاوش ا ه مادرش از مكه بر رده و از قضببیه بو ببره میدو
 ممكنه بیفته؟

. خفه شو مسعود... فتو به تو مربوط نیست...قرار هو نیست مادرش بویي از 
 قضیه ببره...

سته خورده و در عین  شك . چه جالب...یعني میاواي به ظاهر یه مرد مظلوم و 
 حال پاك و وارسته بري خواستگاریش...آره؟

 خواستگاریش؟. تو مشكلي داري ا ه من اینروري برم 
قت میاواي چي  نه اون و فت ک اال مادرش م که ا ه  نه  حث سببر ای . ب
بگي؟...هان؟...میاواي چي بهش بگي؟...بگي بباشببید شببما چه راضببي 
باشببي چه بناشببي بنده قبال دخت دخترت رو آوردم و به اندازه ي کافي شببب تا 

دهي ن صبح با دخترتون وقتو رو پر کردم حاال هو مجبوري رضایت بدهي ا رم
 یه زن خیابوني به آمار زنهاي خیابوني تهران اضافه میشه... جهنوکه خوب 

شدم و بي اراده از میز فاصله  رفتو و به سمت مسعود رفتو و بار دیگه  عصبي
 در یري بین من و مسعود شروع شد!

به خودم بیام دیدم خانو افشار به همراه دو نگهبان شرکت سراسیمه وارد دفتر  تا
شده بودیو از هو جدا شدن.. شدت با هو در یر  سعود رو که به  .و بعد من و م

 کردن!
با فریاد  فت:سببیاوش تو عقلت رو از دسببت دادي...داري با آبروي  مسببعود

 خودت بازي میكني...چرا نگذاشتي سهیال شرش رو کو کنه؟...
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. خفه شببو مسببعود...دهنت رو ببند...دارم با آبروي خودم بازي میكنو خوب 
 را تو ناراحتي؟...چ
سعود در  به سعود رو رها کردن و م ستهاي م شرکت د شاره ي من دو نگهبان  ا

ضمني که سعي داشت لباسش رو مرتب کنه  فت:سیاوش اومدم فقب خبري 
رو بهت بدهو...اونو اینه که دیشب من حال مساعدي نداشتو مادر سهیال هو 

 شس  رفت...به قول خوداز شانس مزخرف من توي اون شرایب با موبایلو تما
سي باهاش نگرفته بوده و اونو به  سهیال تما شده بود و چون  دلنگران دخترش 

 سهیال دسترسي نداشته...
مسببعود اشبباره کردم فعال حرفش رو ادامه نده و بعد از خانو افشببار و دو  به

 نگهبان خواستو اتاق رو ترك کنن...
و خانو افشبببار با تردید و نگراني در حالیكه به من و مسببعود نگاه  نگهبانها

 میكردن اتاق رو ترك و درب اتاق رو هو بستن.
به مسعود نگاه کردم و با عصبانیت  فتو:خوب...حاال بگو...دیشب چه  دوباره

ات  بدب مادر  به  عالو م*س*تي چي  به قول خودت توي  غلري کردي؟...
 سهیال  فتي؟

ش رو الي موهاش کرد و بعد سیگاري آتش زد و  فت:خودمو یك دست مسعود
که  کاري کردم  قدر خراب  یدونو اون چه زري زدم...فقب این رو م یدونو  نم
امروز از صبح تا االن سیصد بار به موبایلو زنز زده...ولي جواب ندادم...االن 

 ده ورفتو خونه دیدم چندین بار هو به خونه ام زنز زده و هر بارم کلي  ریه کر
پیغام  ذاشته...از حرفها و پیغامهایي که  ذاشته بود فهمیدم از همه چي باخبر 



wWw.Roman4u.iR  356 

 

شببده...همه و همه هو ناشببي از حرفهایي بوده که من در عالو بد م*س*تي 
 بهش دیشب  فتو...

مسببعود حرفش به اینجا رسببید حس کردم تمام بدنو دار شببد...روي  وقتي
 ...تو و  فتو:خدا لعنتت کنه مسعودصندلي نشستو و سرم رو بین دستهام  رف

39 
 روي یكي از مبلهاي کنار اتاق نشست. مسعود

 کردم...نمیدونستو چي باید بهش بگو! نگاهش
سهیال سهیال  مادر ست برخالف اوني بود که  شده بود و این در از ماجرا باخبر 

 مي خواست!
م به مسبعود و روي صبندلي بلند شبدم و سبامسبونتو رو برداشبتو و رو کرد از

  فتو:بلند شو بریو.
 . کجا؟

 . خفه شو...فقب بلند شو بریو.
سببیگارش رو در زیرسببیگاري خاموش کرد و به همراه من از شببرکت  مسببعود

 خارج شد.
درب خروجي شببرکت لحظاتي ایسببتادم و نگاهش کردم...میتونسببتو  جلوي

به  یده ایي  فا ما این  کامال"حس کنو ا که کرده بود  ناراحتیش رو از دهن لقي 
 حال و وضعیت پیش اومده نداشت!
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:مسببعود... ندي که زدي بر خالف میت سببهیال بوده...اون به هیت وجه  فتو
ضیه مرلع  ست مادرش از این ق شینت دلش نمي خوا سوار ما شه...حاال هو  ب

 شو و دنبال من بیا و خودت همه چیز رو بهش بگو.
. سببیاوش...خودت میدوني که من اصببال قصببدم این نبوده که تو و سببهیال رو 

 پیش مادرش...
 . دهنت رو ببند...هر توضیحي داري بیا به خود سهیال بگو.

سعود س م سوهیچش رو از جیبش درآورد و به  صبي  شینش کالفه و ع مت ما
 رفت و منهو سوار ماشین خودم شدم.

"نیو سبباعت بعد جلوي درب حیاط آپارتمان ماشببین رو متوقف کردم و تقریبا
 چند لحظه بعد هو مسعود رسید.

از ماشببین پیاده شببدم از نرده هاي درب حیاط دیدم امید مشببغول توپ  وقتي
ومدن من و بازي توي حیاط اسبببت و اونقدر سببر رم بازي بود که متوجه ي ا

 حضورم در بیرون حیاط نشد!
وقتي از ماشببینش پیاده شببد نگراني و تردیدش براي همراه شببدن من  مسببعود

 کامال در چهره اش مشهود بود!
سعود با دیدن امید  جلوي شار دادم م سهیال رو ف درب حیاط وقتي زنز واحد 

 در حیاط رو کرد به من و  فت:امیدم که اینجاس!!!
 نستو تنها توي خونه بگذارمش.. آره...نمي تو

ستو  صداي شت درب ه سید و وقتي فهمید من پ سهیال از اف.اف به  وش ر
 بالفاصله درب حیاط رو باز کرد.
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سعود رو  با شید و به محض اینكه من و م ست از بازي ک شدن درب امید د باز 
دید سببالم کوتاهي کرد و بعد با اعتراض  فت:بابا من خونه نمیام...میاوام 

 ینجا پیش سهیال جون باشو.ا
 زدم و  فتو:یعني من رو دیگه تنها میگذاري...آره؟ لباندي

که همیشه عالقه ي خاصي به امید داشت قدمي به سمت او برداشت و  مسعود
بالفاصببله متوجه کبودي روي پیشببوني و صببورت امید شببد و با تعجب به من 

 نگاه کرد و  فت:سر و صورت این بچه چي شده؟!!!!
با شببنیدن این سببوال سببریع پاسببخ داد:هیچي...رفته بودیو دیشبببب  امید

 پارك...سرم خورد به نرده ها...
به حال امید سببوخت اونقدر که حس کردم از درون قلبو  براي لحظاتي دلو 

 فشرده شد...امید با تمام کودکي که داشت غرورش م ال نیافتني بود!
ه بسببته ي بزرش شببكالت به طرف امید رفت و طبق معمول همیشبب مسببعود

ید داد و سببپس اون رو در  به دسبببت ام کاهویي از جیبش بیرون آورد و  کا
 آ*ر*و*ش  رفت و سه تایي از پله ها باال رفتیو.

سعود رو دید  جلوي شید...وقتي م ستاده بود و انتظار مي ک سهیال ای درب هال 
خت خونه در ابتدا تعجب کرد و بعد از سببالم و احوالپرسببي کوتاه همگي به دا

 رفتیو.
در حیني که با مسببعود  رم صببحبت بود داهو صببحبتش رو قرع و به من  امید

 یادآوري میكرد که همراه من به منزل برنمیگرده!
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با سببیني چایي از آشببپزخانه خارج شببد و در حالیكه نگاهش بسببیار  سببهیال
 کنجكاو بود با اشاره از من پرسید مسعود چرا اومده؟

ساي  نمي ستو پا شاره تون ست بهش ا سر و د سهیال بدهو فقب با حرکت  به 
 کردم که صبر کنه.

در همون چند دقیقه که در آ*ر*و*ش مسعود بود کلي حرف براي تعریف  امید
شده و  سهیال براي خرید از خونه خارج  شت و از اینكه در اون روز به همراه  دا

ي برده و چند سببهیال ضببمن خرید میوه و نان اون رو هو به مرکز خرید دیگه ای
میكرد و  اليکتاب و دو بازي فكري براي او خریده بي نهایت اظهار خوشببح

بعد با اصببرار دسببت مسببعود رو کشببید و از روي راحتي اون رو بلند کرد و به 
همراه خود به یكي از اتاق خوابها برد تا اون بازي مورد عالقه اش که سبباخت 

تا بعدازظهر خودش کت یك قصببر بود و از صبببح  اونها رو قیچي و بهو  ما
 چسبونده به مسعود نشون بده.

به من  وقتي تاق رفتن سببهیال رو  به ا هال رو ترك و  ید  به همراه ام مسببعود 
به نظر  فه ي مسببعود خیلي نگران  یا تاده؟!!!...ق فاقي اف یاوش...ات فت:سبب  
میرسه!!!...اولش فكر کردم میاواد با من دعوا کنه که چرا نرفتو شیراز ولي م ت 

 كه...این
میون حرف سببهیال رفتو و  فتو:سببهیال واقعیتش اینه که دیشببب مسببعود یه  به

هد  ها تغییر خوا یت تو بعضببي چیز که مرمئنو برخالف م كاري کرده  خراب
 کرد....

که چشببماش از تعجب  شبباد شببده بود لحظاتي به من نگاه کرد و  سببهیال
  فت:یعني چي؟!!!
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سابي م*ش*ر*و شب این احمق ح صال حال درستي . ببین...دی *ب خورده و ا
ضي میكردم که  شتو تو رو را شته...توي اون موقع که من اومدم فرود اه و دا ندا

 شیراز نري م ت اینكه مادرت با مسعود تماس  رفته...
 . خوب؟!!!

. خوب که خوب دیگه...اونچه رو که تو دوسببت نداشببتي مادرت بفهمه حاال 
 فهمیده...

 . واي...
سبهیال...مسبعود اصبال" حالش خوب نبوده...مرمئنو ا ه توي شبرایب . ببین 

 عادي بود امكان نداشت این افتضاد رو به بار بیاره.
شد و بعد با  در شك خیس  سهیال از ا صورت  سیار کوتاه تمام  صله ایي ب فا

صدایي بلند  فت:توي حال  صال" از اون تا حاال ندیده بودم با  صبانیتي که ا ع
نداره...من خودش نبوده؟!!! كان  حال خودش نبوده؟!!!...ام ...مسببعود توي 

 مرمئنو اون از روي عمد این کار رو کرده...
بعد از روي مبت بلند شببد و به سببمت اتاقي رفت که مسببعود و امید در اون  و

 بودن.
شدم و به طرفش رفتو وقبت از رسیدنش به درب اتاق بازوش  سریع از جا بلند 

...شرایب شب پیش مسعود رو من میدونو...اون واقعا" رو  رفتو و  فتو:سهیال
 وقتي م*ش*ر*و*ب میاوره حد و اندازه ایي براي خودش قاهت نیست.

فت:ولو کن  سببهیال یت   بان با عصبب دسببتش رو از دسببتو بیرون آورد و 
سببیاوش...این ک افت از قصببد این کارو کرده... فته بود نمیگذارم با سببیاوش 
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مادرمو رحو ازدواج کني ولي فكرشببو نم به  که  باشبببه  قدر احمق  یكردم این
نكنه...مامانو با هزار بدباتي سببفر مكه اش رو جور کرده بود...کلي شببوق 

...الاقت میگذاشببت بر رده بعد این فضببولي رو میكرد نه اینكه حاال شببتدا
 زیارت رو کوفت اون بدبات هو بكنه...

 ود.اشك نشونده ب به شدت عصبي شده بود و  ریه تمام صورتش رو به سهیال
باره دسببتش رو  رفتو و در پناه  بار دیگه خواسبببت به سببمت اتاق بره که دو

 آ*ر*و*شو نگهش داشتو.
یه له همراه شبببد و داهو تكرار میكرد:مسببعود ازت   ر نا با  ي سببهیال 

متنفرم...مسببعود چرا؟...چرا مسببعود تو اینقدر آشببغالي...مسببعود الاقت 
 میگذاشتي از مكه بر رده بعد...

سهیال که در آ*ر*و*ش من  ریه میكرد  درب شد و امید با تعجب به  اتاق باز 
خیره و خارج شببد...پشببت سببر امید مسببعود هو بیرون اومد و روي یكي از 

 راحتیهاي هال نشست.
 کنار من و سهیال ایستاد و  فت:سهیال جون چرا  ریه میكني؟!!! امید

اون بود برده و بقیه ي ماکت رو  امید خواسببتو به همون اتاقي که ماکتش در از
 تكمیت کنه تا سهیال کمي آروم بشه...

 امید با نگاهي نگران به سهیال چشو دوخته بود. ولي
از من فاصله  رفت و در حالیكه هنوز اشك مي ریات صورت امید رو  سهیال

صحبت  سعود  ست به همون اتاق بره تا خودش با م سید و از اون خوا ب*و*
 کنه.
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صبانیت به اتاق رفت و  امید سپس به من نگاه کرد و با ع سعود و  شو به م با خ
 درب رو محكو بهو کوبید!

 سهیال به هال بر شتو و هر کدوم روي راحتي دور از هو نشستیو. همراه
سرش رو به یك دست تكیه داده بود و قررات اشك یكي پس از دیگري  سهیال

 در اومده بودن! به روي  ونه هاي زیباش به ر*ق*ص
اشببكي رو که پاك میكرد لحظه ایي بیش طول نمیكشببید که قرراتي دیگه  هر

 مهمان اون صورت دلنشینش میشدند...
 این حالت از او براي من شدیدا" ناراحت کننده شده بود! دیدن

سعود سهیال به قرآن خودمو نمیدونو چي  م صدایي  رفته و ناراحت  فت: با 
راب کردن اوضاع شما دو تا یا خراب کردن سفر مادرت  فتو...اصال"قصدم خ

نبوده...شاید بعضي اوقات توي عصبانیت یه حرفي هو به تو زده باشو ولي به 
عالو م*س*ت قت فكرشببو نمیكردم توي  مادرم هیت و به مرش   يجون خودم 

اوضبباع رو اینروري بهو بریزم...ولي خوب چیكار کنو؟...حرفي رو که نباید 
..به خدا از صبح تا االن جرات نكردم دیگه با مادرت تلفني حرف بزنو رو زدم.

بزنو...میدونو چقدر نگرانش کردم چقدر باعث تلاي سببفرش شببدم همه رو 
 زده بشببه نبایدمیدونو اما خوب چیكار کنو؟...کاري که نباید بشببه حرفي که 

 شده...
سیاوشو  انبا  ریه  فت:براي خودم فقب نگران نیستو...حاال دیگه نگر سهیال

هسببتو...مامان ممكنه با خود من به طور م*س*تقیو برخورد آنچنان بدي هو 
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نكنه  رچه که اینو بعید میدونو اما مرمئنو با سببیاوش رفتار درسببتي نمیتونه 
 داشته باشه...

ستي اینو بدون  رو سهیال و  فتو:تو ا ه نگران برخورد مادرت با من ه کردم به 
برخوردي با مادرت کردم...مادرت حق داره...هر  که من خودم رو آماده ي هر

چي هو به من بگه حق داره...تو نگران من نباش من خودم رو آماده کردم...تو 
شو تحم سئله ي  تاونقدر براي من ارزش داري که بدتر از اینها میكنو...فقب م

به مادرت  نه تنها ما که خود مسببعودم دقیق نمیدونه چي  اصببلي اینجا اینه 
ضعیت بهتر  فته... شاید و ستیو مرلب رو چروري به مادرت  فته  ا ه میدون
 بود...

سعود شته  م ست که از آرنو به روي زانوانش  ذا سرش رو بین دو د با کالفگي 
بود  رفت و  فت:خاك بر سببر من کنن که ا ه اون م*ش*ر*و*ب لعنتي رو 

 ناورده بودم االن...
ي ي این حرفا بگو ببینو پیغامهایکردم به مسببعود و  فتو:بسببه دیگه...به جا رو

 که مادرسهیال تلفني برات  ذاشته چي بوده؟
. چیز خاصببي نمي  فت...فقب  ریه میكرد و میگفت که نمي تونه باور کنه و 
که درور  فتو و  بدهو وبگو  که من جواب تلفن رو  مه اش تكرار میكرد  ه

 شوخي کردم...
ا...من جواب مامان رو  ریه اش شببدت بیشببتري  رفت و  فت:خدای سببهیال

 چي باید بدهو؟
 سهیال  فتو:دقیقا چند روز دیگه مادرت برمیگرده؟ به
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که سعي داشت اشكهاي پشت سرهمي که از چشمهاش خارج میشد  سهیال
شتو و تاریاي که بهو  سي که باهاش دا ساب آخرین تما رو پاك کنه  فت:با ح
به ایران رو  یدنش  عت رسبب ما سبببا گه بر رده ا فت روز دی ید ه با فت   
نمیدونو...یعني خودشببو اون موقع دقیق نمیدونسببت پروازشببون به ایران چه 

ه و قرار بود توي تماس بعدي از رهیس کاروان سوال کنه و به میش مساعتي انجا
 من بگه...

. خیلي خوب...با این وضببعیت که فكر نمیكنو مادرت فعال باواد با تو تلفني 
حرف بزنه...پس بهتره مسببعود بره خونه ي خودش تا ا ه احیانا مادرت تماس 

و ساعت ورودش دوباره ایي  رفت هو جواب تماسهاي اون بنده خدا رو بده ه
بایت مسعود به مو ا رمرو به ایران بپرسه تا بدونیو چه ساعتي باید بریو دنبالش 

زنز زد که بازم مسعود باید جواب تماسش رو بده...االنو با  ریه ي تو هیچي 
درسبببت نمیشبببه...مسبببب اصببلي اینهمه ناراحتي منو و پاي همه چي هو 

سته یا ن سعود خوا سب م ستادم...حاال این و سته با کاري که کرده فقب ای اخوا
نه پیش رو داشبب که ممك بدي رو  قات  فا باشببو رو کمي جلو  تهوقوع ات

شك  سادم...فقب نمیاوام اینجوري ا ست پاش وای شكلي نی انداخته...اونو م
بریزي...جلوي مسعود دارم میگو به خودتو بارها و بارها  فتو با توجه به اینكه 

هر کاري بكنو و هر توهیني هو که  در ازدواجت با من شببكي نداري حاضببرم
 ...وارشومادرت بهو بكنه به جون میارم چون سزا

سعود ستو  م سیاوش به مرش خودم نمي خوا شد و  فت: ناراحت و کالفه بلند 
 براي تو مشكلي پیش بیارم...
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ست و  از ش شدم و لباند تلاي روي لبو ن سته بودم بلند  ش روي راحتي که ن
ست که بدون شكي ندونه تو یكي   فتو:من مدتها ستو...این رو هی شكت نی م

صال وقت  ستان مامان رو ببینو امروز ا خوب میدوني...االنو میاوام برم بیمار
 نكردم برم دیدنش...

 نگاهي به من کرد و  فت:منو میام میاوام خانو صیفي رو ببینو. مسعود
رکات ن بتمسببار بهش  فتو:دیروز به اندازه کافي دیدیش...از دیروز تا اال با

وجودت عجیب داره توي زند یو نزول میكنه...خواهشبببا ایندفعه دسبببت از 
 همراهي من بردار...

طرف سهیال رفتو و او هو بلند شد...نگاهش کردم و  فتو:اومده بودم دنبال  به
پاك  كات رو  له...اشبب حا جا م كه امشبببب بردنش از این ید ولي م ت این ام

ید صبب با باش... یاد ببینیو چي کن...فعال"نگران چیزي ن مادرت ب تا  بر کنیو 
 میشه...

به قصد عیادت مامان خونه رو ترك میكردم سهیال همچنان که هنوز اشك  وقتي
که حاال از  ید رو  بالو اومد...جلوي درب ام تا جلوي درب هال دن میریات 
سفارشهاي الزم رو  سیدم و  ستاده بود ب*و* سهیال ای اتاق بیرون اومده و کنار 

كه اون رو همراه خودم نمیبردم بهش کردم و د یت از این ها هاشر ن از  چشببم
 خوشحالي مي درخشید!

هو به همراه من از خونه خارج شد اما دیگه به عیادت مامان نیومد و به  مسعود
 خونه ي خودش رفت.

ساش رو دادم...از  جلوي سابقه ایي پا سردي بي  درب که خداحافظي کرد با 
سبباعت یعني درسببت از دیروز 24متر ازدسببتش دلگیر بودم...مسببعود در ک
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صبي  شار ع ستیمون به من ف بعدازظهر تا همون موقع به اندازه ي تمام عمر دو
این  يوارد کرده بود...اما چهره ي ناراحت مسببعود  ویاي پشببیموني او بود ول

احسبباس او در حال حاضببر به درد من نمیاورد...من حاال در شببرایري قرار 
ید از ن با که  ته بودم  ماده  رف ته آ ظر روحي خودم رو براي آخر همون هف

 میكردم...چرا که جمعه مادر سهیال برمیگشت!
40 

ستان چروري طي  وقتي سیر رو تا بیمار صال" نفهمیدم م شدم ا شین  سوار ما
 کردم!
طول مسببیر به این فكر میكردم که چرا اینقدر چقدر مشببكالت با زند ي  تمام

جه ر به این نتی كه من در رنو و من  ره میاوره!... خدا از این یا  که  و یدم  سبب
 عذاب باشو لذت میبره و رنه چه دلیت دیگه ایي مي تونست داشته باشه؟

زند یو همیشه سعي کرده بودم به عناوین ماتلف دست دیگران رو بگیرم  توي
 اما هیت وقت دست یاریگري رو براي خودم ندیده بودم!

ید بزر ترین  قبول مده بین خودم و سببهیال شبببا فاق پیش او با ات که  داشببتو 
ش*ن*ا*ه زند یو رو مرتكب شبببدم اما م*س*تحق اینهمه عذاب نبودم...من 
که سببهیال رو نمیاواسببتو رهاش کنو...من با تمام وجودم دوسببتش داشببتو و 
طعو عاشببقي رو به معني واقعي داشببتو احسبباس میكردم و با توجه به اینكه 

شتو و در سهیال سبت بهش ندا صد و نیت بدي ن شت ق ست دا  هو من رو دو
اینكه اون رو به عقد خودم در بیارم مصببمو بودم اما حاال در اینكه مادرش با 



 367 مادرمپرستار 

من چه برخوردي خواهد کرد دچار سردر مي بي اندازه ایي شده بودم که حدي 
 براي اون نمیشد تصور کرد!

عد از پارك ماشببین با اینكه از وقت وارد پارکینز بیمارسببتان شببدم ب زمانیكه
مالقات چند ساعتي  ذشته بود م ت همیشه با پرداخت پولي اندك به نگهبان و 
یكي دو نفر دیگه به راحتي تونسببتو وارد باش مربوطه بشببو و سببپس به اتاق 

 مامان رفتو.
که چرا سببباعت مالقات در  مامان ید  با دلاوري پرسبب به محض دیدن من 

و از اونجایي که عده ایي از اقوام براي مالقاتش اومده بودن از بیمارستان نبودم 
 نبودن من در ساعت مالقات دلاور بود!

حرفها و  الیه هاي مامان رو ندادم و بدون اینكه حرفي بزنو روي مبت  پاسببخ
 کنار دیوار اتاق نشستو و به او نگاه کردم.

 به من خیره شد.که حرفهاش رو زد سپس براي لحظاتي سكوت کرد و  حسابي
ستگاه کاردیو رافي  حال ساعدتر از روز قبت بود...وقتي به د ظاهریش به نظر م

 کنارتاتش نگاه کردم متوجه شدم ضربان و فشارخونش هو تنظیو شده...
رو از دستگاه به سمت پنجره معروف کردم...مامان که دید سكوت من  نگاهو

 روره؟کجاس؟طوالني تر از حد معمول شده  فت:امید حالش چ
 به مامان نگاه کردم و  فتو:پیش سهیالست. دوباره
 اخمي به چهره آورد و  فت:مگه سهیال هنوز توي خونه اس؟ مامان

 . نایر...طبق خواست شما از خونه رفته.
 . سیاوش ناراحت نشو...ا ه  فتو بره به خاطر اینه که صالد در همین بود...
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به اون دیگه م ت سابق نیست و به چشو یه . جدي؟...اینكه بهش  فتي دیدت 
 دختر خیابوني نگاهش میكني هو صالد بوده؟

بدي   ره به فكر فرو رفت و سببپس  فت:قصبببد  باز شبببد و کمي  ابروانش 
 نداشتو...

. جدي؟!!!...چقدر جالب...علنا" بهش بدترین حرف رو زدي و  فتي ا ه به 
زنهاي بدکاره نداره اون وقت موندنش توي خونه ي من ادامه بده هیت فرقي با 

صد بدي نداشتي؟...مامان شما مهشید رو دیده بودي از همه چیزشو  میگي ق
شتي ولي هیت وقت بهش توهیني نكردي...حتي وقتي  اهي م ص نخبردا بي ع

ندارم توهین کنو و چه  که حق  با من بحث میكردي  میشبببدم و حرفي میزدم 
سهیال ي میدونو غیبت و تهمت از ش*ن*ا*هان کبیره ا شد که  س...حاال چي 

به زند ي من  پا  که داره و  کدامني و محبتي  پا مام  با ت که  چاره این دختري  بی
سبباته که  برام ذاشببته رو به این راحتي لهش کردي؟...میدوني مامان باورش 

کسي م ت شما باواد حاال با حرفاش و رفتارش نه تنها مشكت من رو حت نكنه 
و بزنه...از دیروز تا االن تمام اعصببباب من بهو که  ره روي  ره هاي زند یم

ریاته اونهو فقب به خاطر اینكه شببما نمیدونو با چه فكري اینروري همه چیز 
سهیال  صد ازدواج با  رو بهو ریاتي...قبول دارم که کار درستي نكردم اما من ق
رو دارم ولي کاري که شببما و مسببعود کردین خواسببته یا ناخواسببته حاال چنان 

 یز رو بهو ریاتین که واقعا نمیدونو چي قراره برام پیش بیاد...همه چ
شه و اون دختره  صدت ازدواج با سهیال از خونه ي تو ا رم ق سیاوش...رفتن   .
هو واقعا به قول خودت بي هیت مقصببود و هدف سببوهي وارد زند یت نشببده 
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باشببه پس همیشببگي نیسببت...دیگه این حرفها چیه میزني؟...مگه نگفتي که 
 هردختره خواسببته مادرش از مكه بر رده بعد عقد کنید خوب حاال وظیفه ي 

 دوي شماست که صبر کنید دیگه...
شه اما حاال به خاطر اتفاقاتي که  ضیه باخبر ب ست ماردش از ق سهیال نمیاوا  .

 از دیروز تا االن افتاده ممكنه خیلي چیزها تغییر کنه...
. یعني چي؟!!!...مادرش خیلي هو دلش باواد که دخترش همسببر مردي م ت 

 تو بشه...
مان...خودتو خ ما نه ي . بس کن  عادي  زی که من در شببرایب  یدوني  وب م

مناسبببي براي سببهیال نبودم...اما مسببئله اینه که مادرش از خواسببتگاري باید 
خبردار میشد نه از اتفاقي که بین من و سهیال افتاده...هیت میدوني ا ه مادرش 
بازي کنه؟...شببما چي فكر  با آبروي من  به راحتي آب خوردن  باواد میتونه 

صال سوزني فكر کردي؟...بعید میدونو...فقب کردي؟...ا سر  " به موقعیت من 
یك مشبببت افكار پوم مذهبي تموم ذهنت رو پر کرده که به اصببرالد چون 
شه غافت از اینكه با حكمي که  ست نباید در خونه ي من با سهیال محرم من نی

شرایب رو جوري تغییر دا صادر کردي حاال  سو مذهب  ست  ديبه ا که بعید نی
ته ي دیگه به سباد ي تمام با شبكایت مادر سبهیال حی یت و آبروي پسبرت هف

 اجتماعیش در کمتر از یك روز بر باد بره...
. یعني چي؟!!!...تو که میگي سببهیال راضببیه و خودشببو میاواد با تو ازدواج 
کنه...پس دیگه شببكایت مادرش چه معني داره این وسببب؟!!!...واضببح حرف 

 بزن ببینو...



wWw.Roman4u.iR  370 

 

آوردم و از روي مبت بلند شببدم و جلوي پنجره ایسببتادم و به  به لب نیشبباندي
منظره ي غمزده ي محوطه ي بیمارسببتان چشببو دوختو و  فتو:بله...سببهیال 
راضببي به ازدواج با منه ولي مادرش چي؟...ا ه تا قبت از اینكه سببهیال مادرش 

نو م کخودم تمو عرو قانع کنه اون دسببت به شببكایت ببره تا بیام قضببیه رو به نف
با  یدوني  نه؟...م یت شببغلي م ظار من و حی  عه ایي در انت فاج چه  یدوني  م
بازداشببت من امید چه ضببربه ایي میاوره؟...میتوني حدس بزني وقتي جراید 
اخبار مربوط به من رو چاپ کنن که م ال فالني به علت شكایت در چه موردي 

 دوني چقدررفته؟...می منکارش به بازداشببت و داد اه رسببیده چه حی یتي از 
سهیال بتونه ثابت کنه حتي با وجود اتفاقي که افتاده خودش حاال  زمان میبره تا 
تمایت به ازدواج با من داره چي از من باقي مونده؟!!!...اصال" به این چیزها فكر 
کردي؟...مامان شما و مسعود در اوج ناباوریو دارین زنده به  ورم میكنید...اي 

یك لحظه به منو فكر کرده بودین بعد اون حرفها ایي...فقب  ظهکاش فقب لح
رو میزدین و اون تصمیو رو میگرفتین...خدایا من برم مشكالتو رو به کي بگو 

 آخه؟
 . یعني واقعا" ممكنه مادر سهیال از تو شكایت کنه؟!!!!

نده كار  خ به اف به من رحو نكرد و فقب  مادرم  ي تلاي کردم و  فتو:وقتي 
چرور میتونو شببكایت مادر سببهیال رو غیر ممكن  مذهبي خودش فكر کرد

بدونو؟...هان؟!!!...تمام خفت و خواري که مهشببید به رود و روان و زند یو 
 سرپوشوارد کرد رو اول به خاطر امید و بعد به خاطر موقعیت اجتماعي خودم 

روشببون  ذاشببتو ولي نمیدونسببتو چه باوام چه ناوام تقدیر این شببده که 
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حی یت فردیو باید بر باد بره...اما باور اینكه مسبببب  شبباصببیت اجتماعي و
شنده تر از بي آبرو  شن برام ک صمیمي من با ست  ضیه مادر و دو صلي این ق ا

 شدن شده...
 سكوت کرده و با حالتي از نگراني و ناباوري به نقره ایي خیره بود. مامان

و ر طرفش رفتو و پیشببونیش رو ب*و*سببیدم و  فتو:حاال که کار خودت به
کردي اما بازم محتاج به دعاهاتو...از همون خدایي که خودت قبولش داري و 
به خاطر مذهبي که بهش اعتقاد داري باواه که پسببرت رو نجات بده...فقب 

 همین.
مان  بر شببتو ما که  خارج نشبببده بودم  تاق...هنوز  مت درب ا به سبب

سبببت به  فت:سببیاوش...ا ه تا این حد احتمال اینكه مادر سببهیال واقعا" د
شببكایت ببره هسببت بهتره تا قبت از هر اتفاقي هر چه زودتر سببهیال رو راضببي 
کني و برین عقدش کني...اینروري فكر میكنو دیگه مادرش نمي تونه شكایتي 

 دستت بكنه... زهو ا
شببنیدن این حرف تمام بدنو دار شببد...حس میكردم ریا و تزویر در پشببت  از

 ه بگیره!!!مذهب چه قالب خوبي به خودش میتون
و از همون جلوي درب به مامان نگاه کردم و  فتو:حاال که حس کردي  بر شتو

نت شببروع  ند زد به ترف ته دسبببت  جدي قرار  رف یك خرر  پسببرت در 
یابوني  یه دختر خ به نظرت سببهیال  گه  شبببد...آره؟...توي این شببرایب دی

 کردمنیسببت؟...نه؟...منو میتونو با عقد سببهیال به قول شببما روي خرایي که 
و دست مادرشو توي پوست  ردو بره؟...آره؟...نایر مادرمن  گذارمسرپوش ب

شما  صبر کنه تا مادرهمون دختري که  شو وظیفه داره  سر جنابعالي که بنده با پ
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دیشبببب یه دختر ه*ر*زه ي خیابوني خوندیش بر رده تا با رضبببایت قلبي اون 
و  یيچیز از بي آبرودخترش رو عقد کنه...ا رم رضببایت نده که باید پیه همه 

شه خودت رو  شما همی بي حی یتي  رفته تا نابودي کامت به جون بارم...مگه 
که  مذهبي  جاس اون قوانین  مداد نمیكردي؟...پس کو؟...ک مذهبي قل یه زن 
یاد میكردي؟...مگه توي همون قوانین رضبببایت والدین در این امور از  ازش 

ساب نمیاد؟...چ شدن عقد به ح شكیت یك زند ي و جاري  سرت  یهارکان ت پ
در خرر رفته قوانین از یادت رفت؟...متاسفو...واقعا متاسفو...هو براي خودم 

 هو براي شما...ا ه وقت کردي فقب برام دعا کن...همین.
از درب خارج بشو که آخرین جمله ي مامان رو هو شنیدم:پس الاقت  بر شتو

 قبت از هر اتفاقي با وکیلت صحبت کن...
خارج شبببدم و  پاسبباي مان  ما تاق  حافظي کوتاه از ا خدا با  فتن  ندادم و 

 بیمارستان رو ترك کردم.
 رسیدم جلوي درب خونه دیدم مسعود کنار ماشینش ایستاده! وقتي

خت  بدون به دا ماشببین رو  باز کردم و  یاط رو  به مسببعود درب ح جه  تو
د ورود من بردم...مسببعود که حاال به داخت حیاط اومده بود درب حیاط رو بع

 به حیاط بست.
یاي داخت که  نگاهي با عصبببانیت  فتو:کسببي دعوتت کرد ب بهش کردم و 

 اومدي؟
کرد و  فت:رفتو خونه نتونسببتو بمونو...میفهمو االن خیلي ناراحت و  نگاهو

 عصبي هستي.
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. جدي؟...تو مگه اصببال چیزي هو میفهمي؟...االن فقب میاوام تنها باشببو 
کدو با  ید بتمر و ببینو  با کدوم مشببكلو  به  یام اول  نار ب ید ک با م مشببكلو 

مان رو؟...رفتن سببهیال  ما کدوم یكي رو هضببو کنو...مریضببي  برسببو...
رو؟...حضببور  اه و بیگاه مهشببید که داره امید رو عصبببي میكنه؟...خاطرات 

شرکت و کارم رو؟...آوار ي االن  خرفمز شكالت  شید رو؟...م زند ي با مه
ید و تصببمیمات پوم مادرم رو؟...دوسببتي با تو رو که امید از خونه رو؟...عقا

سهیال رو  شیش؟...اومدن مادر  سال داري به  ند میك نمیدونو چرا بعد اینهمه 
 از مكه و اتفاقاتي که پیش رو دارم؟...به کدوم برسو؟...هان؟

سعود شتو حاال هو  م سرش رو پایین انداخت و  فت:هیت وقت تنهات نگذا
مشكت آخر رو خودم از روي نفهمي و بد م*س*تي برات  نمیگذارم...اما اینكه

 به وجود آوردم داره م ت خوره وجودمو آزار میده...
 . مرده شور خودت و اون بدم*س*تي بي موقعت رو ببرن...

به سمت درب هال و با کلیدم اون رو باز کردم...وقتي وارد شدم پشت  بر شتو
 بست! سرم مسعود هو به داخت اومد و درب هال رو

سعود شجویي تا االن  م ست من از دوران دان ست میگفت...اون بهترین دو در
شته بود...با  شكالتو تنهام نگذا شد...هیت وقت در هیچیك از م سوب می مح
شرایب هو  صبي و دلاور بودم اما قلبا" از اینكه حتي در این  ستش ع اینكه از د

رمئن و م ختوي میشناتنهام نگذاشته بود ممنونش بودم...من مسعود رو به خوب
بودم ا ه دیشب حالت عادي داشت محال بود با  فتن اون خبر به مادر سهیال 
ما درکش میكردم و حاال از  یدادم ا من رو دچار مشببكت بكنه...بهش حق نم

 حضورش در کنارم خیلي هو ناراضي نبودم!
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ا تاتاقو رفتو و لباسببو رو عوض کردم وقتي به هال بر شببتو دیدم مسببعود دو  به
فنجون قهوه ي فوري آماده کرده و توي هال نشسته و خودشو به نقره ایي خیره 

 شده!
 یكي از راحتي ها نشستو و سرم رو به پشت تكیه دادم. روي

 نگاهو کرد و  فت:صورت امید چي شده بود سیاوش؟ مسعود
شببب پیش رو براش  فتو که باعث شببد عصبببي بشببه و طبق عادت  ماجراي

مهشببید بكنه...مسببعود خیلي امید رو دوسببت داشببت و به  چندین فحش ن ار
همون اندازه از مهشببید متنفر بود و همیشبببه بارها و بارها به من  فته بود که 
مهشید لیاقت مادر بودن رو نداره!...در ادامه صحبتهاش خوشباتانه حرفي نزد 

نزد  دمبني بر اینكه امید مشببكت رواني داره و یا م ت بقیه نگفت که اون رو بای
شید از ایران و  شت که با رفتن مه سعود هو این عقیده رو دا پزشك ببرم حتي م

 ندیدن اون همه چیز براي امید به حالت عادي برمیگرده!
اینكه مسببعود م ت دیگران این نظر رو نسبببت به امید اراهه نداده بود آرامش  از

قت  به حقی یانو  یك نفر از اطراف قت  که الا حال بودم  یدا کرده بودم و خوشبب پ
 احساسي امید با من هو عقیده است!

شام مسعود تلفني سفارش غذا داد و وقتي غذا رو آوردن در حین خوردن  براي
نهاد داد تا قبت از هر اتفاقي با وکیلو در خصبوص مسباهت اونو م ت مامان پیشب

شتو ا ر مادر  صحبت کنو اما من عقیده دا سهیال  پیش اومده ي بین خودم و 
سهیال بر فرض یك درصد هو هیت اقدامي نكنه و کار فقب با توهین و مرافه ي 
صي وکیلو  صو ضوع خ سه اون وقت از اینكه براي همچین مو لفظي به پایان بر
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ر جریان  ذاشببته بودم هو نوع دیگه ایي بي آبرویي براي من محسببوب رو د
 میشد...مسعود بعد شنیدن حرفام با حرکت سر حرف من رو تایید کرد!

صهاي آرام باش مامان رو در بدو ورود به  اون شب به خاطر اینكه یكي از قر
 منزل خورده بودم با اینكه اعصبببابو خیلي خراب بود اما خسببتگي و اثر دارو
باعث شد زودتر از مسعود به خواب برم ولي متوجه بودم که مسعود تا دیروقت 
ها دراز  په  نا کا یدار و تلوزیون نگاه میكرد و منهو در همون جا روي یكي از  ب

 کشیدم و به خواب رفتو.
که بیدار شدم دیدم مسعود روي من پتویي انداخته و خودشو روي کاناپه  صبح

 تلویزیون روشن بود به خواب رفته...ایي دیگه در حالیكه هنوز 
روي کاناپه بلند شدم و به حمام رفتو و بعد هو صبحانه حاضر کردم...وقتي  از

میاواسببتو مسببعود رو بیدار کنو تلفن منزل به صببدا در اومد... وشببي رو که 
 برداشتو دیدم مسعود هو بیدار شد.

ید رو به پشببت خب بود و میاواسببت چند دسببت لباس و حوله ي ام سببهیال
 همراه تعدادي از اسباب بازیهاش برایش ببرم.

که بیدار شد به حمام رفت و یك دست از لباسهاي من رو پوشید...من  مسعود
صبحانه به  سته بود رو جمع کردم و بعد از خوردن  سهیال خوا سایلي که  هو و

 همراه مسعود از منزل خارج شدم...
یت رو ابتدا به منزل سهیال بردم به شرکت خودش رفت و منهو اون وسا مسعود

 و سپس راهي شرکت شدم.
سالن انتظار  وقتي شید در  شدم دیدم مه ساختمان  سیدم و وارد  شرکت ر به 

 نشسته!!!
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41 
سته بود  به ش شید هو من رو دید و از روي مبلي که ن سالن مه محض ورودم به 

 بلند شد!
ریو حس کردم امروز از دیدنش در اون روز...اون هو در شببروع سبباعت کا از

 اون روزهایي است که از صبح باید اعصابو بهو بریزه!
شار  بدون شه به خانو اف اینكه به خودم اجازه بدهو نگاهو به روي او طوالني ب

که حاال با ورود من از روي صندلي پشت میزش بلند شده و با چند ورق کاغذ 
به سببمت من مي اومد نگاه کردم و بعد از دادن جواب سببالم و صبببح بایر به 

رو از  هاکاغذخانو افشببار بدون اینكه منتظر توضببیحي از جانب اون بشببو 
دسببتش  رفتو و در حالیكه به سببمت اتاقو حرکت میكردم نگاهي  ذرا به 
کاري و  تا حدودي از برنامه هاي  نداختو و  کاغذها نیز ا یات مرالب  محتو

 تلفنها و قرار هاي مالقاتو در اون روز مرلع شدم.
قاي  وقتي فت:آ حالتي از بالتكلیفي   با  خانو افشبببار  تاقو شبببدم  وارد ا

 اشید میاواستو بدونو با خانمتون که بیرون توي سالن...مهندس...بب
شببنیدن کلمه ي   خانمتون((از دهان خانو افشببار کاغذها رو به روي میز  با

  ذاشتو و با عصبانیت به اونگاه کردم و  فتو:خانو بنده؟!!!
ست و پایش  خانو شده بود کمي د شید قبال باخبر  شار که از طالق من و مه اف

سو  صال" حوا شید...معذرت میاوام ا صدایي آروم  فت:ببا رو  و کرد و با 
ساني که  سب تكلیف کنو ببینو امروز ک ستو ازتون ک نبود...فقب...فقب میاوا
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تا شببما  ققبال" براي مالقاتتون وقت نگرفتن رو اجازه میدین بفرسببتو داخت اتا
 رو ببینن یا نه؟

به خانو افشار بگو ا ه منظورش به مهشید است که هر چه زودترباید  خواستو
ستو تا کارش رو انجام نده از اینجا نمیره  سته توي اتاقو چون میدون اون رو بفر

 اما قبت از اینكه حرفي زده باشو درب اتاق باز شد و مهشید اومد داخت!
في روي میزم رو جمع کرد و در فایلي که در دسبت افشببار ورقهایي اضببا خانو

 داشت قرارشون داد و سپس بدون هیت حرفي اتاق رو ترك کرد.
شید شته بود با  مه شار درب اتاق رو باز نگه دا که  ویا به انتظار خروج خانو اف

 بیرون رفتن او درب رو بست و به سمت من بر شت.
 میكردم... نگاهش
شید شو در از زیبایي ظاهري  مه صیالت شت...تح و اندام واقعا چیزي کو ندا

سببرح عالي بود...روابب عمومي باالیي هو داشببت...میشببه  فت فاکتورهاي 
 م بت و قابت توجه زیادي رو در خودش جمع کرده بود...

 با تمام این محاسن چقدر من از اون متنفر بودم!!! اما
سا چقدر شنده بود...اح ضورش در اتاقو برایو ک س میكردم حاال که تحمت ح

در اتاقو ایستاده درست م ت اینه که با تمام سنگیني وجودش که همه از قباحت 
 سرچشمه میگرفت روي اعصاب و روان من داره فشار وارد میكنه...!!!

 هو با ظاهري بسیار زننده اون رو میدیدم... باز
شید با تمام زیبایي که داره با این و نمي ستو درك کنو چرا مه ه در ضع زنندتون

ست در وجود این زن  صیت مي تون شا شه؟!!!...چقدر کمبود  جامعه ظاهر می
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ست به انتااب چنین آرایش و  شه که براي جلب توجه مردان د شته با شدت دا
 لباسي زده باشه؟!!!

شید ست  مه اونقدر زیبا و جذاب بود که ا ه این ظاهر رو هو براي خودش در
وجه کنه اما حاال با توجه به تیپ لباس و نمیكرد به راحتي مي تونسببت جلب ت

رنز مو و آرایشي که داشت از نظر من بیشتر حالتي از اشمئزاز در عمق وجود 
 هر انساني به وجود مي آورد تا احساس لذت...!!!

شتو این حس رو در خودم  شاید شناختي که از اعمال اون دا هو من به خاطر 
 میدیدم!

اینكه من بهش تعارف یا اشبباره ایي بكنو بعد از بسببتن درب اتاق اومد و  بدون
روي یكي از مبلهاي نزدیك میز من نشببسببت و بعد از سببالم کوتاهي که کرد 

 حال امید رو پرسید!
سالمش رو ندادم و بدون اینكه حرفي در جواب سوالش داده باشو فقب  پاسخ

 نگاهش میكردم!
سیگار  از شن کردن فندکش اون رو آتش دورن کیفش یه نخ  بیرون آورد و با رو

 زد.
گاه کردم...هنوز به نه 8:30سببباعتو ن با تمسببار و طع هو نشبببده بود...

ساعت صبحت  سیگار  بود...حاال کارت به جایي رسیده که قبت 10 فتو:قبال"
 صبحو دود راه میندازي؟8:30از ساعت

تاد دود هانش بیرون فرسبب االف من از د مت م به سبب گارش رو  و  سببی
  فت:منظورت از قبال" اون زمانیه که زنت بودم...نه؟
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یادآوري اینكه به راستي زماني مهشید همسر من بوده و حاال با اون وضعیت  از
جلف جلوي من روي مبلي نشسته بود که کامال" درکش براي هر کسي دور از 
صبي  شدت ع ست به  شید چي ه ضع کنوني مه شه که و ست با ذهن نمي تون

ص شید...من فرصت زیادي ندارم...تقریبا یشدم و با   كدایي محكو  فتو:مه
سر و کله ات  صبح اول وقت  سه دارم...زودتر بگو براي چي  ساعت دیگه جل

 اینجا پیدا شده؟
ستر سیگارش رو در زیرسیگاري خالي کرد و  فت:میاواي با اون دختره  خاک

ها تاره...اسببمش چي بود؟...آ ته؟...همون پرسبب یادم ازدواج کني...درسبب ن 
 اومد...سهیال...آره؟

روي صببندلیو بلند شبببدم و به جلوي پنجره رفتو و اون رو باز کردم...دلو  از
میاواست با باز کردن پنجره در حالیكه سیستو تهویه ي ساختمان هو روشن 

 بود اما بوي عرر و سیگار مهشید رو کمتر احساس کنو...
سوالهاش ندا وقتي ساگویي  شد میلي به پا  رم خندید و  فت:البته هرمتوجه 

مد...هو  بود از اون دختره خوشبببش مي او تو  جاي  یي هو  گه ا مرد دی
خداهیش  جذاب...ولي  لدار و  که پو كت...تو هو  له...هو خوش هی خوشببگ
سیاوش توي انتااب زن نظیر نداري...من رو هو انتااب کردي یادته؟...البته 

م*س*ت شبببده بودم اما کتمان کنو که خودمو واقعا" از جذابیتت  تونونمي 
یت بود غیر از  بعدش دیدم چه  ندي هسببتي...همه چیز برات مهو و در اولو

سببالته و انتااب یه دختر جوون و خوشببگت م ت 38من...اما خوب االن دیگه
شه...االن دیگه خوب میدوني ا   هسهیال حتما باعث تغییراتي در تو هو باید ب

روندن سبباعتهاي بیكاریت با باواي خودت رو غرق کار و اون سببفرها و  ذ



wWw.Roman4u.iR  380 

 

مسببعود کني بعدش باید کلي منت دختري م ت سببهیال رو بكشببي بلكه یه ذره 
تحویلت بگیره...درسببته که هنوز به شببدت جذاب و در عین حال پولداري اما 

سیاوش ا ه باو سن دیگه انكار ناپذیره...واقعا" تاري که رف ايباالخره باال رفتن 
 ته باشي فكر میكني بتونه که...با من داشتي با سهیال هو داش

شده بودم...براي همین  از صبي  شدت ع شنیدن اراجیفي که بهو مي بافت به 
شید خفه  صبانیت  فتو:مه شدم و با ع نگاهو رو از پنجره  رفتو و بهش خیره 
میشي یا خفه ات کنو؟...میگي دلیت اصلي اومدنت به اینجا چیه یا پرتت کنو 

 از اتاق بیرون؟
حاال سیگارش رو در زیرسیگاري خاموش میكرد کمي مكث کرد و  که مهشید

ست داره یا  شب وقتي به امید  فتو مامان جدیدش رو دو  فت:توي پارك اون 
نه...تازه فهمیدم اون بچه رو از موضببوع بیابر  ذاشببتي...طفلي امید عین 

که ان ید  ها شبببده بود...وقتي اینو بهش  فتو چنان جیغ مي کشبب  گاردیوونه 
سرش رو حنجر شو که از دور نگاهش کردم دیدم  شه...بعد ه اش میاواد پاره ب

جا  تاره اون موقع ک پرسببب تو و اون  ها میزد...راسبببتي  نرده  به  چروري 
بودین؟!!!...هیچكدومتون رو ندیدم که بیاین امید رو سبباکت کنید!!!...غیر از 

 همون فك و فامیت مادرت کسي دیگه دور و بر امید نبود...
از روي عصبببانیت کشببیدم و  فتو:پس این حرفت باعث اون  عمیقي نفس

 واکنش امید شده بوده؟!!!
شید سهیال کجا بودین؟...آهان  مه شاندي به لب آورد و  فت:نگفتي تو و  نی

با اون  تا خودت  پارك  یاد  تاده بودي ب ها فرسبب با اون چه رو  ما ب یدم...حت فهم
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تو که بیمارسببتان خوشببگت خانو تنها باشببي و خلوت کني...خبر دارم مادر
 حمتبردیش...خونه ي خلوت...آره دیگه...معلومه حضببور امید ایجاد مزا

 میكرده دیگه...باید یه جوري از شرش خالص میشدي تا...
بعد خنده ي کریه و زشببتي کرد که باعث شبببد بي اراده به طرفش برم و با  و

حرکتي سببریع مت دسببتش رو  رفتو و با شببدت از روي مبت بلندش کردم و 
شرفو از توي حرومزاده ي بي  ستو بكنو   فتو:بر فرض ا رم این کار رو میاوا

امید  رناموس بیشببتره که تمام ک افتكاریهات رو با صببد تا مرد دیگه در حضببو
انجام میدادي...مگه نه؟...حداقت اونقدر شببرف دارم که به قول تو امید رو در 

 این جور مواقع از خونه بفرستمش بیرون...اما تو چي؟...هان؟...
شید شمهاي من دید خنده اش رو نیمه کاره در دهان  مه شو رو در چ که اوج خ

به خودش  ر عادي  لت  حا هاي من کمي  یدن حرف با شببن فه کرد و  فت و خ
 فت:مقصر همه ي اینها تو بودي...تو ا ه مرد درست و حسابي بودي و به من 
غول  گه مشببب هاي دی مرد با  قت خودم رو  یت و ه من  یدادي  م یت  م ه ا

بچه بود...نمي تونسببتو هر روز و هر سبباعت و هر دقیقه منت  میدنمیكردم...ا
با خودم جا میرم  که نگهش دارن...مجبور بودم هر   این و اون رو بكشببو 

 ببرمش...
اراده دستام رو به دور  ردن مهشید  ره کردم و در حالیكه به دیوار تكیه داده  بي

صدایي آروم  شتر کردم و در همون حال با  ستو رو به روي  لوش بی شار د بود ف
 فتو:ک افت ه*ر*زه...هر روز و هر سببباعت و هر دقیقه...آره؟...یعني تو هر 

قه خودت رو  عت و هر دقی به غیروز و هر سبببا از من مشببغول  ربا مردي 
به چه  به این ه*ر*ز یت...آره؟...تو اصببال"  میكردي...آره؟...افتاارم میكني 
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حقي با اعصبباب امید بازي میكني؟...به تو چه مربوطه که من با کسببي رابره 
دارم یا نه؟...مهشببید من رو به جنون رسببوندي دیگه...خودت میدوني که چه 

امید فقب به خاطر امید روي  رداشتو اما به خاط مدارکي براي اثبات ه*ر*ز یت
بد  چه اثر  تا روي اعصببباب اون ب هات رو سببر پوش  ذاشببتو  كاری ک افت

 نگذاره...اما م ت اینكه خیلي خریت کردم...نه؟!!!
دستو روي  لوي مهشید به قدري زیاد شده بود که صداي نفسش تغییر  فشار

 بود... کرد و چشمهاش حالتي غیرعادي به خودش  رفته
لحظه به خودم اومد و دیدم به راسببتي ا ه به کارم ادامه بدهو مهشببید رو  یك

 واقعا خفه کردم!!!
رو از روي  لوي مهشید برداشتو و بعد اون به شدت دچار سرفه شد و با  دستو

 زانو روي زمین نشست!
صله  رفتو...نگاهش کردم...حاال که روي دو زانو افتاده بود عج از شید فا  زمه

 و بدباتي از ذره ذره ي وجودش فریاد میكشید...
ما که  ا قدرتي زند ي من رو خراب کرده بود  نان  با چ همین موجود ضببعیف 

 تصورش رو هو نمیكردم!!!
طرف میزم رفتو و از پارم کمي آب در لیوان ریاتو و به سببمت مهشببید  به

كه در حالیبر شببتو...بازوش رو  رفتو و کمك کردم بلند بشببه...لیوان آب رو 
شت میزم  صندلي پ سمت  ستش دادم و بعد دوباره به  سرفه میكرد به د هنوز 

شید اونقدر از دیدنت متنفرم که ا ه جاي  ستو و  فتو:مه ش بودم و  تورفتو و ن



 383 مادرمپرستار 

این نفرت رو درك کرده بودم یك ثانیه دیگه هو توي این اتاق نمي موندم...حاال 
 ته از اینجا بري؟میگي چیكار داري اومدي یا ترجیح میدي نگف

کمي آب خورد و لیوان رو روي میز  ذاشت و شال روي سرشو مرتب  مهشید
 کرد و  فت:فقب وحشي نبودي که حاال میبینو وحشي هو شدي...

کالفگي نگاهش کردم و  فتو:مراقب باش این وحشببي ممكنه بزنه به سببیو  با
 آخر قاتت هو بشه...

شید س مه سمت کیفش رفت و بار دیگه  شن کرد و فت:دارم فردا به  یگاري رو
یدوني دارم میرم  یاز دارم...خودت م تاده...پول ن از ایران میرم...سببفرم جلو اف
براي زند ي...قرار نبود رفتنو به این زودي باشه اما خوب جلو افتاده...پولي که 

باهاش کار کنه و ماه به  يبابت مهریه ام  رفته بودم رو دادم دسبت حاج رضبای
سودش  سرعت نمي تونه ماه  ستو  فت به این  رو بهو بده...ازش پولو رو خوا

قت  ماه و هار کار...چ ته پول رو توي  نداخ نه چون ا مه رو بهو بر ردو ه
خواسببته...ولي من به پولو نیاز دارم...مدارکي که از حاج رضبببایي  رفتو رو 
که پول من رو از  عد  ماه ب هار بدهي...چ جاش پول بهو  به  هت  بدهو ب آوردم 

 ضایي  رفتي مال تو باشه...حاج ر
حیني که حرف میزد مدارکي رو هو از کیفش بیرون آورد و  ذاشبببت روي  در

 میز من!!!
شیدم  بدون سونتو بیرون ک سام سته چكو رو از توي  اینكه به مدارك نگاه کنو د

ودر حالیكه فكري به ذهنو رسیده بود بي معرلي  فتو:مدارکت رو بگذار توي 
 در نیاز داري؟کیفت...فقب بگو چق

 با تردید مدارك رو برداشت و مبلغ مورد نیازش رو  فت... مهشید
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هه!!!...چكش رو  فتو تو یه ي  بر مهر برا تو میاواي دو  که  :این مبلغي 
 نوشتو...اما یه شرط داره!

برقي زد و  فت:همیشببه خصببلت دسببت و دلبازیت بود که برام  چشببمهاش
 دوست داشتني بوده...

 رو دراز کرد که چك رو بگیره اما سریع چك رو عقب کشیدم!!! دستش
 رو باال برد و  فت:شرط؟!!!...چه شرطي؟!!! ابروهاش

.  فتي به این پول نیاز داري...منو بدون هیت معرلي چكش رو نوشتو اما باید 
 یه تعهد بدهي!

 . چه تعهدي؟!!!
 . این که دیگه تحت هیت شرایري امید رو نبیني!

 اشه...قبوله...بده حاال چك رو.... ب
 . نه...تعهد زبوني به درد خودت میاوره...بگیر بشین تلفن بزنو وکیلو بیاد.

ستو شه که  میدون  رفتن پول براش خیلي مهمه اما فكر نمیكردم اونقدر مهو با
 شرطو رو به راحتي بپذیره!!!

 آرامشي باور نكردني روي مبت نشست و  فت:زنز بزن بیاد. با
ي آیفون رو زدم و از خانو افشببار خواسببتو با وکیلو تماس بگیره و بگه  دکمه

 خیلي سریع خودش رو به دفتر من برسونه!
 حدود نیو ساعت بعد وکیلو خودش رو به شرکت رسوند. در
حالیكه تعجب رو در چشمهاي وکیلو هو میدیدم مهشید در کمال رضایت  در

و آرامش کامت تعهد قانوني با مهر وامضبا بر اسبناد الزم که وکیلو پیش رویش 
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میگذاشببت رو امضببا کرد و در نهایت چك مورد نظر رو دریافت کرد و متعهد 
اید رورت بشد تا براي همیشه به هیت عنوان امید رو نبینه...حتي در صورت ض

این دیدار با کسببب اجازه ي رسببمي از سببوي من یا وکیلو و حضببور خود من 
 صورت میگرفت!

چك رو  رفت و مدارك توسببب وکیلو تنظیو شببد...دقایقي بعد وقتي  مهشببید
 مهشید میاواست اتاق رو ترك کنه پرسیدم:کي از ایران میري؟

 . فردا شب...
براي آخرین بار توضببیحات شببفاف و الزم رو درکمترین زمان یك بار  وکیلو

دیگه براي مهشببید شببرد داد و توضببیح داد که اون حتي ا ه روزي هو به هر 
پایان عمر حق دیدن  تا  به خاطر تعهدي که داده  به ایران بر رده  باره  دلیلي دو

 امید رو نداره...
مضبباي همه ي مدارك رو همه رو پذیرفت و بي هیت تكدر خاطري ا مهشببید

 تایید کرد و از اتاق خارج شد!
بعد از انجام کارهاي الزم موقع خداحافظي با صببدایي  رفته و ناراحت  وکیلو

مادران واقعي  بت  یاي پرمح مادرها در بین دن قدر وجود اینگونه  که چ فت   
 باعث تاسف میتونه باشه...و سپس رفت!

شید هیت بویي از ا اون شت که مه صلتهاي مادران واقعي خبر ندا سانیت و خ ن
 در وجودش نبرده!

سه رفتو  بعد سریع به اتاق جل شار  شید و وکیلو با یادآوري خانو اف از رفتن مه
شته بود اما همچنان تمام  شكیت اون  ذ ساعتي از ت که البته به علت تاخیر من 

 اعضا به انتظار من در اتاق نشسته بودند!!!
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بودم احسبباس رضببایت قلبي شببدیدي در عمق  تعهدي که از مهشببید  رفته با
شده بودم اما حاال به  سي که مدتها بود با اون بیگانه  وجودم حس میكردم...ح
وضود در خصوص روابب و کارهاي مربوط به خودم و زند یو و مهشید و امید 

 حاال به واقع درکش میكردم!
42 
 خیلي تصبادفي دراز ظهر همون روز وقتي به مالقات مامان رفتو تونسبتو  بعد

 اون ساعت دکتر معالجش رو در باش ببینو...
مامان رو از او سببوال کردم که در جواب  فت چون شببرایب مامان  وضببعیت

شكت  ست منتقت خواهند کرد و ا ه م خیلي خوب جواب داده فردا اون رو به پ
 خاصي پیش نیاد تا سه روز دیگه حتما مرخش میشه.

مام که پیش بیني کرده بودم مجبور شبببدم در  ت قات همونرور  عت مال سبببا
بیمارسببتان بمونو چون اقوام دور و نزدیك براي مالقات اومده بودن و به دلیت 
اینكه شببرایب مالقات بیماران بسببتري در سببي. سببي. یو متفاوت هسببت و هر 

 متراحفردي طبق زمان بندي مشبباش باید اتاق رو ترك میكرد مجبور بودم به ا
اقوام و آشببنایاني که یكي یكي براي مالقات به اتاق مي اومدن خودم به طور 

 داهو در اتاق و کنار مامان حضور داشته باشو!
شباتانه صت نكرد در خلوتي که  خو شده بود که فر شلور  سر مامان  اونقدر 

ضي تر  ضع را صحبتي بكنه...خودم هو از این و شد با من  صال هو ممكن ن ا
ته ا به بودم...الب نداره  تازه ایي براي  فتن  بت  مان صببح ما حسببباس میكردم 

خصببوص که روز قبت حرفهاي سببنگیني به او زده بودم حس میكردم تا حدود 
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در وقایع پیش روي من خودش رو مقصببر میدونه که البته این موضببوع  یاديز
 انكار ناپذیر بود!

و از  از پایان سبباعت مالقات مامان رو ب*و*سببیدم و خداحافظي کردم بعد
اتاق خارج شدم...در نگاهش لحظات آخر کنجكاوي همراه با ندامت رو دیدم 

 اما این حاالت مشكلي از مشكالت پیش روي من رو حت نمیكرد!
سمت منزل  وقتي سیر مقداري خرید کردم و به  شدم در م ستان خارج  از بیمار

 سهیال رفتو.
سهیال هنگام سهیال و امید رو دیدم... ست  ورود به خیابان  ست امید رو در د د

  رفته بود و به سمت منزل از کنار خیابان حرکت میكردند.
 غرق صحبت و لذتي کودکانه در کنار سهیال راه میرفت! امید

سر اونها  سرعت شت  شین رو کو و اون رو به کنار خیابان هدایت کردم و پ ما
شت صدا بر  سمت  شد هر دو به  و  هدر حین حرکت بوق کوتاهي زدم که باعث 

 من رو دیدن!
مهربان و برق نگاه سببهیال تمام وجودم رو به لرزه مي انداخت و بعد  لباند

ضمني که با  شت در  ست دا سهیال رو در حالیكه در د ست  امید رو دیدم که د
اخمي کودکانه به من نگاه میكرد اون رو به سببمت پیاده رو کشببید و با صببداي 

سه ست  تایيیال جون خودمون دوبلند رو به من  فت:چرا اومدي؟...من و  دو
 داریو راه بریو...بیا سهیال جون...بیا بریو...سوار ماشین بابا نشیو...

رو کنار خیابان پارك کردم و از اون پیاده شدم و در حالیكه از رفتار امید  ماشین
سهیال رو کردم به  صري با  سي مات سالم و احوالپر خنده ام  رفته بود بعد از 

 د تو م ت اینكه جدي جدي دیگه بابا رو دوست نداري...آره؟امید و  فتو:امی
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سرخش رو کمي جمع  امید سهیال تكیه داده بود لبهاي  ستادن به  که در حال ای
کرد و بعد موهاي خرمایي و خوش حالتش رو که کمي بلند و نامرتب شببده و 
جلوي چشببمش رو  رفته بود کنار زد و با اون چشببمهاي عسببلیش نگاه زیباي 

 دارمانه اش رو به من دوخت و  فت:دوسببتت دارم...اما بیشببتر دوسببت کودک
 پیش سهیال جون باشو...دوست ندارم تو بیاي پیش سهیال جون...

شیدم و  فتو:مگه وقتي من  روي ستو رو روي موهاي امید ک شدم و د زانو خو 
شایدم فكر میكني من ا ه بیام  ست نداري؟...یا  سهیال جون رو دیگه دو میام 

 ا سهیال جون دیگه تو رو دوست نداره؟اینج
خنده قشنگي روي لبش نشست و به سهیال نگاه کرد و  فت:سهیال جون  امید

ما  نه؟...حتي وقتي شبب گه  ته همیشبببه من رو دوسبببت داره...م خودش  ف
 هستي...مگه نه سهیال جون؟

خو شببد و صببورت امید رو ب*و*سببید و  فت:آره عزیزم...همیشببه  سببهیال
حتي وقتهایي که بابا سببیاوش هو باشببه من تو رو خیلي خیلي دوسببتت دارم...
 دوستت دارم...

 پیروزمندانه ي امید رو به خودم دیدم... نگاه
خندیدم و  فتو:خوب پس چرا دوست نداري من بیام؟!!!...سهیال جون  دوباره

که میگه تو رو خیلي دوسبببت داره...حتي وقتي منو بیام تو رو بیشببتر از همه 
 دوست داره...
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دوباره دست سهیال رو کشید به سمت پیاده رو و در حالیكه نگاهش حاال  امید
ه ولي من دوست ندارم جدي شده بود  فت:آره سهیال جون من رو دوست دار

 شما سهیال جون رو دوست داشته باشي...
امید جمله ي آخرش رو  فت به یاد حرفهایي که مهشببید به امید زده و  وقتي

باعث واکنش شببدید اون شببده بود افتادم...بي اراده لباند از روي لبهام محو 
ته بودم خارج شبببدم و به روي زانوهام قرار  رف که  یده  لت خم  شبببد و از حا

 ایستادم.
در ضمني که توسب امید به سمت پیاده رو کشیده میشد به صورت من  سهیال

 خیره شده بود و با صدایي آروم  فت:سیاوش...سر به سر امید نگذار...
 کالفگي و صدایي آهسته  فتو:خدا لعنتت کنه مهشید... با
شین میرم جلوي درب  و سري خرید کردم...من با ما سهیال  فتو:یك بعد رو به 

 آپارتمان تا شما هو برسید...
 بعد بر شتو به سمت ماشین و سوار شدم. و

سهیال که  ویا پي به ناراحتي من در اون لحظه برده بود رو شنیدم که با  صداي
 التماس  فت:سیاوش...

وي آپارتمان توقف کردم...کیسببه هاي رو روشببن و لحظاتي بعد جل ماشببین
به انتظار  خرید رو از ماشببین بیرون آوردم و جلوي درب حیاط  ذاشببتو و 

 رسیدن امید و سهیال ایستادم.
دور هر دوي اون ها رو که با هو حرکت میكردند رو نگاه میكردم...این دو  از

ند ي من رو در خودشببون خالصبببه کرده  مام ز که ت ند  همون دو نفري بود
بودن...امید تنها فرزندم که واقعا"عاشببقش بودم و سببهیال...دختري که معني 
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شكالت زند صه و م وجود   یوواقعي آرامش و لذت رو که در کنار دریایي از غ
داشببت بهو نشببون داده بود...دختري که با بي رحمي معصببومیتش رو مورد 

را به روي خ با بزر واري چشببمش رو  ما  ي ت*ج*ا*و*ز قرار داده بودم ا
ناباشودني من بسته بود و همچنان بهو ابراز عشق و عالقه میكرد...دختري که 
جذب  به سببوي خودش  قدرت  مام  با ت مام ذرات وجودم رو  حس میكردم ت

 ...میكنه
عادت همیشببگي وقتي خریدي میكردم حتما اسببباب بازي هو براي امید  طبق

سه صله مي خریدم این بار هو همین کار رو کرده بودم...امید و  یال وقتي به فا
ي دو سه متري من رسیدن امید بالفاصله در یكي از کیسه ها جعبه ي اسباب 
بازي رو دید و به سببمت کیسببه ها دوید و اون رو از کیسببه خارج کرد و بعد از 
دیدن اون فریادي از سببر شببوق کشببید و به سببمت من پرید و خودش رو در 

شیرین کودکانه  سه ي  شو انداخت و ب*و* شت و آ*ر*و* صورتو  ذا ایي به 
 بعد بالفاصله مشغول باز کردن جعبه در همون جلوي درب شد!

ست  رفتو و  سهیال سه ها رو به د شت و منهو بقیه کی سه ها رو بردا یكي از کی
 به همراه سهیال و امید وارد ساختمان شدم.

درب واحد سهیال که رسیدیو در حالیكه سهیال مشغول پیدا کردن کلید  جلوي
کیفش بود امید نگاه نگراني به من کرد و  فت:بابا؟...شببما میاواي بیاي  توي

 توي خونه؟
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از اینكه من حرفي بزنو سببهیال خو شببد و صببورت امید رو ب*و*سببید و  قبت
 فت:امید جون...سببفارشببهایي که توي راه بهت کردم به همین زودي یادت 

 رفت عزیز دلو؟
نگاهش رو از سهیال  رفت و دوباره به من نگاه کرد و  فت:خوب...چقدر  امید

 میاواي بموني؟
سببهیال که حاال کلید رو در قفت درب قرار داده بود نگاه کردم و  فتو:من  به

 دیگه داخت نمیام...کار دارم باید برم.
 که در چهره ي امید با شنیدن حرف من به یكباره نقش بست از دید من آرامشي

 و سهیال مفاي نموند...
به طرف من بر شببت و به آهسببتگي  فت:یعني حتي نمیاي یه چایي  سببهیال

 باوري بعدش بري؟
حرکت سببر جواب منفي به سببهیال دادم و خو شببدم امید رو ب*و*سببیدم و  با

دستي روي کبودي روي پیشونیش کشیدم و  فتو:ا ه یه وقت با بابا کار داشتي 
 م؟بهو تلفن کن...باشه پسر

سرعت  امید شدن درب هال به  سر جواب م بت داد و با باز  با لباند و حرکت 
سر رم  ست و  ش شهاش رو از پا در آورد و به داخت خونه رفت...توي هال ن کف

 اسباب بازي جدیدش شد!
امید نگاه میكردم که چرور در دنیاي کودکي با وجود مشببكالتي که داره اما  به

ن رو از دنیاي واقعي دور میكنه!!!...چقدر دنیاي یك اسباب بازي چقدر زیبا او
 کودکي زیباست!!!
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به آرومي درب هال رو به حالت نیمه بسببته درآورد و رو کرد به من و  سببهیال
  فت:خانو صیفي حالشون چروره؟

شت!!!...مادر  نگاهش سي دا سا کردم...این دختر چقدر قلب مهربون و با اح
بدترین توه که  که اصببال" من یعني همون شبباصببي  ین رو در شببرایري 

استحقاقش رو هو نداشته بهش کرده بود اما این دختر با بزر واري حاال داشت 
 احوال همون شاش رو از من سوال میكرد!!!

دسببتو رو به دیوار تكیه دادم و با دسببت دیگه ام پیشببوني ام رو مالیدم و  یك
 شه...یت با فتو:سه روز دیگه مرخش میشه...دکتر  فته حالش خوب و رضا

 . خدا رو شكر...
 . تو چي؟بامادرت امروز تماس  رفتي؟

. نه...میدونو ا رم تماس بگیرم فایده نداره با من حرف نمیزنه االن...اخالقش 
رو میشببناسببو ولي مسببعود باهاش حرف زده به اون  فته پروازشببون به ایران 

 مشاش شده...افتاده به پنجشنبه و ساعت ورودشو  فته...
 چه ساعتیه؟. 

 . سیاوش تو نیا...نمیاوام پنجشنبه بیاي فرود اه.
کردم...حلقه ي اشببكي که توي چشببمهاي جذابش درخشببند ي  نگاهش

هاي ظریف و  با انگشببت عد  به وضببود دیدم و ب ها داده بود رو  به اون عجیبي 
مرمرینش قبت از سببرازیر شببدن اونها رو جمع کرد و  فت:نمیاوام بیاي چون 

 میترسو بهت توهین کنه...
 كن.... اشكالي نداره...تو خودت رو بابت این موضوع ناراحت ن
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. نه سببیاوش...به هیت وجه دلو نمیاواد به تو توهین بشببه...خواهش میكنو 
 اجازه بده پنجشنبه خودم همراه با مسعود برم فرود اه...باشه؟

سهیال تكون دادم و بعد به آرومي  ونه ي  سرم رو به عالمت موافقت با حرف 
 .سهیال رو ب*و*سیدم و  فتو:نگران نباش...همه چي درست میشه..

 از پله ها برم پایین که سهیال  فت:سیاوش براي شام بیا اینجا... بر شتو
باره ظرم  دو ت ن م تو: ف کردم و   هش  گا ن تو و  بر شببب تش  م به سببب

 نباش...احتماال"مسعود میدونه تنهام و میاد پیشو...
سعود  لباند ست و  فت:خوب با م ش غمگیني به روي لبهاي خوش حالتش ن

 بیاین اینجا...
نه...منتظر نباش...همین قدر که توي این شببرایب امید رو نگه داشببتي بي . 

 نهایت ممنونتو...
 بعد از خداحافظي مجدد از پله ها پایین رفتو. و

به خونه بر شببتو با مسببعود تماس  رفتو ولي چون پشببت فرمون و توي  وقتي
ستو در چند جمله بهش بگو که صحبت کنه فقب تون ست   اتوبان بود نمي تون

شنیدم در  صي نداره بیاد خونه ي من که  شام ا ه جایي برنامه ي خا شب براي 
 جواب  فت خودش همون موقع داره میاد پیش من!

"یك سبباعت بعد زنز درب به صببدا در اومد...فهمیدم مسببعود پشببت تقریبا
درب حیاطه وقتي اف.اف رو برداشبتو بهش  فتو ماشبینش رو هو بیاره داخت 

 حیاط.
مسببعود وارد هال شببد...در ابتدا کمي به خاطر مشببكالتي که در بعد  دقایقي

صباني به نظر  شده بود ع ضرر چندمیلیوني  شرکتش به دلیت یك قرارداد باعث 
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میرسید اما طبق عادت همیشگي که در اون سرار داشتو در نهایت با دادن چند 
 فحش به دنیا و پول کلي خندید و همه چیز رو تموم شده تلقي کرد!

شپزخانه رفتو و ظرف میوه ایي که در یاچال بود بیرون آوردم و به همراه دو آ به
بشقاب به هال بر شتو و از مسعود در رابره با تماسي که با مادر سهیال داشته 

 پرسیدم.
به نقره ایي خیره شبببد و فت:زنیكه ي احمق  نگاه عد  به من کرد و ب عمیقي 

ست به این احمق  شكایت داره...یكي نی صد  همونرور که پیش بیني میكردم ق
سرو یه  شده حاال این و ست من  شق دو شعور دخترت خودش عا بگه آخه بی

 ياتفاقاتي افتاده مهو اینه که خودشببون همدیگرو دوسببت دارن و میاوان...ول
سه ایران حر سیاوش بگذار بر شه...اما تو نگران نباش  ساب حالیش نمی ف ح

 خودم همه چیز رو حالیش میكنو...
 . مسعود به مادرش  فتي خود سهیال هو راضي به ازواج با منه...

. آره بابا...یك ساعت داشتو همینها رو بهش میگفتو ولي زنیكه ي احمق فقب 
کلي هو دري وري به سببهیالي بدبات م ت کولي ها  ریه و نفرین میكنه...

 میگفت...مرده شور اون زیارتش رو ببرن...خیر سرش حاج خانو شده..
. بسبببه مسببعود...مادر سببهیال حق داره...من پیش بیني بدتر از اینها رو هو 
باهاش صببحبت  باید خودم ببینمش و  قدامي بكنه  ما قبت از اینكه ا کردم...ا

یدن من و  فتن  با د نه  به شبباش خودم کمي آرامش کنو...ممك فاش  حر
 بگیره...
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. عمرا" بگذارم بهت توهین کنه!!!...تو چي فكر کردي سببیاوش؟...فكر کردي 
 من میگذارم اون هر غلري دلش میاواد بكنه؟!!!

سهیال که حق هر عكس العملي  ست براي مادر  سعود تند نرو...الزم هو نی . م
نشون بدهي...به سهیال هو  فتو رو نسبت به این ماجرا داره از خودت واکنش 

ها کردم...پس الزم  ماده ي خیلي چیز به تو هو دارم میگو...من خودم رو آ
 و...من رهنیست نگران باشید...بعضي اتفاقها واقع شدنش اجتناب ناپذی
 . چرند نگو سیاوش...امكان نداره بگذارم شكایتي از تو بكنه!

 د نگاه کردم.کو رنگي روي لبهام نشست و به مسعو لباند
واقعا" همیشه و در همه حال کنارم بوده...با اینكه پیش اومدن مشكت اخیر  اون

باعث اصلیش دهن لقي خود مسعود بود اما به وضود حس میكردم تا چه حد 
صب داره و از این بابت قلبا" به  شت تع ستي عمیقي که بین ما وجود دا روي دو

سعود حتي با وجود پیش اومدن  شیبهاي این اواخر به خودم رفاقت با م فراز و ن
 افتاار میكردم.

صحبت  اون شب کلي با هو  سعود خونه ي من خوابید و تا نیمه هاي  شب م
کردیو و قرار شد پنجشنبه من به فرود اه نرم و فقب سهیال و خودش در ابتدا با 

 مادر سهیال صحبت کنن...
ان هو براي رسببیدن پیش رو م ت برق  ذشببتند...م ت این بود که زم روزهاي

 وقوع وقایع پیش روي من عجله داشت!
همون روز که مامان از بیمارستان مرخش شد شبش مادر سهیال هو از  درست

 مكه بر شت!
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شتنش به  امید ساعات اولیه ي بر  صبح به خونه آورده بودم و در همون  رو از 
 خونه متوجه ي ناساز اري ولجبازیهاي کودکانه ي اون شده بودم!

مسببعود  فته بودم ا ه اتفاق خاصببي افتاد و یا برخوردي بین مادر سببهیال و  به
 سهیال صورت  رفت سریع با من تماس بگیره تا من خودم رو به اونجا برسونو!

متوجه ي کالفگي و عصبببانیت من بود اما کامال" حس میكردم که با  مامان
اتفاقات پیش اومده که مسبببب اصببلي اونها خودش بود توان سببوال کردن و یا 
زدن حرفي در این خصببوص رو نداشبببت...من هو سببعي میكردم خودم رو 

 متوجه ي تماشاي تلویزیون نشون بدهو و کمتر به اتاق مامان میرفتو.
 نیمه شب بود که هنوز نتونسته بودم باوابو!!!3:30با" نزدیكتقری ساعت
با  مامان ها توي هال در حالیكه تلویزیون  ید هر دو خواب بودن و من تن و ام

 صدایي کو روشن بود نشسته و به فكر فرو رفته بودم.
 در همین لحظه صداي تك زنز کوتاه منزل بلند شد!!! درست

 دم مسعود اومده!!!...اف.اف رو جواب دادم فهمی وقتي
 رو باز کردم و لحظاتي بعد مسعود به تنهایي وارد هال شد. درب
ي خسته و عصبي داشت...روي یكي از مبلهاي کنار هال تقریبا" ولو شد  چهره

 و بي مقدمه  فت:زنیكه ي آشغال...
 منظورش مادر سهیالست! فهمیدم

 به هال و رو به روي مسعود طرف اتاق مامان رفتو و درب رو بستو و بر شتو به
 نشستو و  فتو:اومد؟

 . آره...حاج خانو تشریف  ندش رو آورد.



 397 مادرمپرستار 

 لحن صحبت مسعود بي اراده خنده ام  رفت و  فتو:خوب؟...چي شد؟ از
فت  مسببعود نه نمي ر فت:دیوو به من کرد و   گاهي از روي کالفگي  ن

ذاره!...نمیدوني با خونه...میگفت توي خونه ایي که تو به اونها دادي پا نمیگ
سش رو  سیاوش چاره ام بود  ی ضیش کردیو بره خونه...به جون  چه بدباتي را

سهیال  شكهاي  سها و ا شینو...ا ه التما شیدم پرتش میكردم توي ما به  ودنبمیك
 مرش خودم چند تا از اون فحشهایي که نباید بگو رو بهش  فته بودم...

سهیال  ریه میكرده ناخودآ اه چهره ام در هو رفت و  فتو:به  از شنیدن اینكه 
 سهیال توهین هو کرد؟

که دیگه  باشببن...من  یدونو االن توي خونه در یر شبببده  ید نم نه...ولي بع  .
حوصببله دیدنش رو نداشببتو بعد کلي معرلي توي فرود اه باالخره راضببیش 

وندمشببون بعدم یكراسببت اومدم کردیو بره خونه تا جلوي درب آپارتمان رسبب
 اینجا دیدم چرار هال روشنه فهمیدم بیداري زنز زدم...

 کردم و به نقره ایي خیره شدم. سكوت
سعود سب هال کمي براي خودش آب ریات و یك نفس  م از پارم روي میز و

اون رو سر کشید و بعد  فت:سیاوش...ولي فكر نكنو بتونه جرات کنه بره براي 
سته که خیلي  ریه میكرد اما قبت از اومدن مادرش وقتي  سهیال در شكایت...

 يرتوي فرود اه بودیو خیلي با من صببحبت کرد...میگفت تحت هیت شببرای
 ازه نمیده از تو شكایتي بكنه...اج
 همین لحظه تلفن مسعود زنز خورد! در

 به  وشیش انداخت و با تعجب  فت:سهیالست!!! نگاهي
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سبپس به تماس پاسبخ داد...من که به مسبعود نگاه میكردم کامال" متوجه ي  و
سعود برافروخته  سالمي کوتاه دیدم چهره ي م شده بودم...بعد از  حرفهاي اون 

که داره وسبببایلش رو جمع و عصببب به درك  فت: یت   بان با عصبب ي شبببد و 
کدوم  وري  قت شبببي  گذار هر قبرسببتوني میاواد بره ببینو این و نه...ب میك

 میاواد بره...
یه  سببریع ماس و  ر با الت یدم سببهیال   وشببي رو از مسببعود  رفتو و شببن

  فت:مسعود...تو رو قرآن بیا...
 : ریه نكن...االن من میام... فتو

 مكث کوتاهي کرد و با اضرراب  فت:سیاوش!!!...نه...تو نیا... یالسه
شي شتو و به   و سوهیچو رو بردا شدم و  سعود دادم و از روي مبت بلند  رو به م

 سمت درب هال رفتو.
سببریع با سببهیال خداحافظي و  وشببي رو قرع کرد و سببریعتر از من  مسببعود

یاوش.. نه شبببدي سبب فت:دیوو تاد و   هال ایسبب .الزم نكرده تو جلوي درب 
شیده  ست...یك عمر زند ي من و مادرم رو به  ند ک بري...این زنیكه دیوونه ا

 حاال نوبت توهه...من خودم میرم تو نمیاواد بیاي...
 رو کنار زدم و درب هال رو باز کردم و  فتو:برو کنار...باید برم... مسعود
 یاوش...دنبال من از درب هال خارج شد و  فت:حماقت نكن س مسعود

43 
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که با عصبببانیت دنبال من وارد حیاط شببده بود دوباره جلوي من رو  مسببعود
 رفت و  فت:باشه...باشه...حاال که اصرار داري به جهنو بریو ولي پس دیگه 

 تو ماشین نیار با ماشین من میریو.
شدم و به  با سعود  شین م سوار ما سعود رو تایید کردم و  سر حرف م حرکت 

 همراه او به سمت منزل سهیال حرکت کردیو.
مسیر کالفگي رو میتونستو از نحوه ي رانند ي مسعود کامال"متوجه بشو  تمام

سهیال در  صداي  ریه و التماس آلود  شنیدن  شت...فقب  اما اهمیتي برام ندا
  وشو مي پیچید! پاي تلفن بود که توي

سیدیو متوجه ي  وقتي سهیال در اون بود ر سر خیاباني که منزل  به چند متري 
حضببور سببهیال در کنار خانو چادري دیگه اي که مشبباش بود با او در حال 
شینش رو به  صله اونها رو دید و بعد ما سعود نیز بالفا شدم و م ست   فتگو ا

صب شن...زنیكه سمت کنار خیابان هدایت و پارك کرد و با ع انیت  فت:ایناها
 ي رواني ببین این وقت شب چروري همه روعنتر و منتر خودش کرده!

اینكه از ماشببین پیاده بشببو رو کردم به مسببعود و  فتو:ببین مسببعود...ا ه  قبت
شین  صال"الزم نكرده تو از ما شي ا صبي با میاواي به مادرش توهین کني یا ع

 پیاده بشي!
خاموش  مسببعود یت ماشببین رو  بان با عصبب خارج کرد و  و سببوهیچش رو 

ساعت نزدیك سیاوش... صبحه...آخه ببین چروري با 4:30 فت:چرند نگو 
 رفتارش همه ي ما رو کالفه کرده...

 بعد سریعتر از من از ماشین پیاده شد! و
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من پیاده شدم...با پیاده شدن ما از ماشین سهیال بالفاصله متوجه ي ما  سپس
 ...شد و به من نگاه کرد

که تا اون لحظه پشببتش به من و مسببعود بود از طرز نگاه سببهیال و  مادرش
شت و درست در همین لحظه نگاه  سمت ما بر  سكوتي که یكباره کرده بود به 

 من و او به روي هو ثابت موند!
ستو  به ستادم...به محض اینكه خوا سهیال ای سمت اونها رفتو و جلوي مادر 

مال"مشاش بود قبت از رسیدن ما بحث مفصلي حرفي بزنو مادرسهیال که کا
با سهیال داشته در حالیكه تمام صورتش از خشو فریاد میكشید سر تا پاي من 

ت یاقتش رو داشبب که ل هت بگو  فت:چي ب نداز کرد و   با نفرت برا  هرو 
 باشي؟!!!...مرتیكه ي بي همه چیز...

 د که با دسببتو مسببعود بالفاصببله سببعي کردن بین من و او قرار بگیرن سببهیال
 مسعود رو کنار نگه داشتو...

به مادرش و  فت:مامان تو رو قرآن...مامان خواهش  سببهیال باره رو کرد  دو
 میكنو...

ساس مادرش رو درك کنو و خودم رو م*س*تحق هر حرفي از  مي ستو اح تون
شما حق داري...هر چي  صدایي آروم رو به او  فتو: ستو...با  جانب او میدون

 اري...هو بگي حق د
سهیال با فشار دستش سهیال رو کنار زد و در حالیكه صداش بي شباهت  مادر

یاه  به روز سببب فت:حق دارم؟!!!...حق دارم؟!!!... بود   یاد نشبببده  فر به 
میشببونمت...فكر کردي چون پول و ثروت داري هر غلري دلت باواد میتوني 
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 هبكني؟!!!...آره؟...فكر کردي چون سببري توي سببرها داري هر ک افتكاري ک
باواي میتوني بكني؟!!!...آره؟...فكر کردي مملكت قانون نداره و هر بالیي که 
شو انگار نه انگار؟!!!...به همون خونه  سر دختر مردم میاري و بعد دلت باواد 
سر دختر بدبات و بي پدر من  صد برابر بي آبرویي که  ي خدایي که رفتو ا ه 

و خاك سببیاه نشببونمت زن  يآوردي سببر خودت و زند یت نیارم ا ه به آواره  
 نیستو...
با عصبببانیت رو کرد به او  فت:صببدات رو بیار پایین...االن مردم  مسببعود

بازي االن وقتش  پارتي  ري و کولي  هاشببون بیرون...این آ نه  میریزن از خو
 نیست...

 کالفگي رو کردم به مسعود و  فتو:مسعود تو دخالت نكن... با
یاد   مادر با صبببدایي فر هاشببون میریزن سببهیال  نه  فت:مردم از خو نه   و

بیرون؟...بگذار بریزن...مگه دیگه براي من و این دختر خاك برسببرم آبرویي 
 هو مونده که از ریاتنش بترسو؟

بعد در حالیكه با کف دست راستش به سینه ي من ضربه میزد  فت:اینو که  و
ستاده بي آبروتر از همه ي عالو و آدمه...ا ه س اینجا میبیني ای شت که  ر آبرو دا

حت رو در روي من نمي  قا با و عدش اینجوري  دختر من بال نمي آورد و ب
 ایستاد...

 بازوي مادرش رو کشید و  فت:مامان بسه دیگه... سهیال
تا از واحدهاي آپارتماني که در سببر خیابان بود یكي بعد از  چراغهاي چند 

 حظه شدت بیشتريدیگري روشن شده بود و نگاه کالفه وعصبي مسعود هر ل
 به خودش مي  رفت!
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سببهیال رو  رفتو و سببعي کردم با آرامش اون رو از مادرش دور کنو و  بازوي
  فتو:سهیال اجازه بده مامانت حرفهاش رو بزنه...راحتش بگذار...

سهیال رو  رفته بودم برافروخته تر از قبت  مادر سهیال از دیدن اینكه من بازوي 
كو به سببینه ي من کوبید و با فریاد  فت:بهش  شببت و با هر دو دسببت مح

 دست نزن...دستت رو بهش نزن ک افت...
سعود سیدن  م شدم براي ر سدي  ستو  سهیال اومد که با کف د به طرف مادر 

 مسعود به او و  فتو:مسعود  فتو تو دخالت نكن...
با  ریه و التماس رو کرد به مادرش و  فت:مامان تو رو قرآن...مامان  سببهیال

صدا  سر و  صال" بیا من رو بزن ولي اینجا  شو بیا بریو خونه...ا الهي قربونت ب
 نكن...توي خیابون زشته...بیا بریو خونه هر کاري دلت خواست بكن...

سهیال  فت:خاك  مادرش دوباره با فریادي که حاال با  ریه درآمیاته بود رو به 
ر غلري دلش بر سببرت...خاك بر سببر بد باتت...این مرتیكه ي آشببغال ه

سته با تو کرده بعدش یه خونه بهت داده که م ت بدباتهاي عالو بري توش  خوا
نمي فهمي  ازند ي کني و جیكت در نیاد...آخه ک افت چرا نمي فهمي؟...چر

 این مرتیكه با تو و زند یت چه کرده؟...
صال" خوب کرده...آره  سهیال صبي و با  ریه و حالتي حاکي از فریاد  فت:ا ع
کرده...اصببال" خودم خواسببتو...دلو خواسببته...اینقدر بي آبرویي نكن  خوب

 مامان...بسه دیگه...
درست در همین لحظه بلند شدن دست مادر سهیال رو دیدم که به قصد زدن  و

 کشیده به صورت سهیال بلند شد!
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صورتش باوره  سریع شیده ایي به  سهیال رو  رفتو و قبت از اینكه ک ست  مت د
اون رو به عقب و پشببت سببر خودم کشببیدم...بین مادرش و اون ایسببتادم و 

  فتو:ا ه بنا باشه کسي این وسب سیلي باوره این منو نه سهیال...
ز اسهیال که براي لحظاتي کوتاه دستش هنوز در هوا مونده بود در حالیكه  مادر

صورت من زد و  شیده ي پیاپي به  شید دو ک شعله میك نگاهش انزجار و نفرت 
ستت رو کند مرتیكه ي  ست...تو رو باید زنده زنده پو سیلي حقت نی  فت:تو 

 بي همه چیز...
سعود سهیال که باز اون رو  رفتو و از هر حرکتي  م سمت مادر  هجوم آورد به 

 قبت از وقوعش جلو یري کردم...
شت ضربات شت به کتفهاي من میزد رو حس  م سهیال از پ محكمي که مادر 

 میكردم اما سعي داشتو مسعود رو از اون دور کنو...
 با فریاد  فت:سهیال...مادرت رو خفه کن...و رنه همین جا... مسعود

 فریاد  فتو:مسعود تو خفه شو... با
شده بود کنترل کنو و در  سعي صبي  شدت ع سعود رو که به  همون میكردم م

شنیدم که تالش  سرم مي  شت  سهیال رو هو از پ صداي  ریه و التماس  حال 
 میكرد تا مادرش رو از من دور کنه!

همین لحظه صببداي آژیر ماشببین  شببت راهنمایي و رانند ي که در خیابان  در
 توقف کرد و دو افسر از اون پیاده شدند باعث سكوت نا هاني بین ما شد!!!

و که چراغهاي واحدهاي اون حاال به سبببب سببر و همون آپارتماني ه درب
صببداي ما یكي در میون روشببن شببده و سببرهاي سبباکنین اون با کنجكاوي از 

 پنجره ها بیرون اومده بود باز شد و دو سه مرد از اون خارج شدند!!!
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سهیال نگاهي به دور و اطرافش انداخت و سپس رو کرد به یكي از اون دو  مادر
سر و با فریاد   شكایت اف ست این مرد  سوند...آقا من از د شما رو خدا ر فت:

 دارم...
 با انگشت به من اشاره کرد!!! و

هایي هایي خواب آلود و  مرد با چهره  ند  خارج شبببده بود مان  که از سببباخت
سته و به خیابان اومده اند حاال دور  سهایي که معلوم بود از رختاواب برخا لبا

رو به افسببرها کرد و  فت:آقا االن دو سبباعته ما ایسببتاده بودند...یكي از اونها 
 ما رو بهو زده... امشصداي داد و بیداد این خانمها و با این دو تا مرد آر

با کالفگي رو کرد به او و  فت:چرا چرند میگي مرد حسابي ما االن ده  مسعود
ساعته بیاوابي؟...علت بیاوابیت حتما  ست اینجاییو اون وقت تو دو  دقیقه نی

 یگه بوده...چیز د
 از افسرها رو کرد به مسعود و  فت:آقا چه خبره؟ یكي

محض اینكه مسعود خواست حرفي بزنه مادرسهیال دوباره با فریاد  فت:از  به
اون نپرس...از من بپرس...از من که مادر این دختر خاك بر سر هستو...از من 
که وقتي خبر مر و رفته بودم مكه این مرتیكه ي بي همه چیز سر دخترم هزار تا 

مرتیكه ي ک افت شكایت  ینبال آورده...از من...از من بپرسین...من از دست ا
 دارم...

شببنیدن حرفهاي مادر سببهیال که به من اشبباره میكرد و با  ریه و فریاد حرف  با
 میزد تمام نگاهها به سمت من بر شت...
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ساس شاید بدترین عذابي  اح شدن  شده...حس بي آبرو  کردم تمام بدنو دار 
بود که تا اون لحظه با تمام وجودم داشببتو درکش میكردم...احسبباس میكردم 
شتناك قرار  رفته به طوریكه زانوانو هر لحظه توان  شاري وح ستون فقراتو در ف

 تحمت خودشون رو رو به سستي مي دیدند!
با  ریه و التماس  فت:مامان تو رو قرآن بس سببهیال رو شببنیدم که  صببداي

 کن...
 از افسرها رو کرد به من و مسعود  فت:این خانو چي میگه؟!!! یكي

حرف زدن رو از دسببت داده بودم...اصببال"  ویا جمله بندي فراموشببو  قدرت
شده بود...دست چپو رو به روي پیشوني ام  ذاشته بودم...احساس درموند ي 

 حس میكرد!!! رو با تموم وجودم
یه دعواي  مسببعود گه... ناب سببروان این زند چرند می فت:ج له   فاصبب بال

 خانواد یه...حلش میكنیو خودمون...
له دعوا  و نامزدن...ول تا  فت:این دو  به من و سببهیال اشببباره کرد و   عد  ب

 خانواد یه...
فریاد مادر سببهیال بار دیگه بلند شببد که با التماس رو کرد به یكي از  صببداي

به قرآن داره درور میگه...به همون مكه ایي که رفتو داره پ قا  لیسببها و  فت:آ
ست این مرد  سبتي نداره...من از د درور میگه...دختر من با این مرتیكه هیت ن
باور  چرا  بال آوردن... ترم  خ تون سبببر د ه ب که  تو  ف یت دارم...  كا شببب

یه خونه داد بدباتو  فه کردن دختر  حاال هو براي خ ید؟!!!... تا نمیكن ن بهش 
 صداش درنیاد...
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صبي و  رفته  یكي شت با چهره ایي ع سرهنگي دا سر که درجه ي  از اون دو اف
 رو کرد به من و  فت:آقا شما همراه ما بیا...

 بر شت به سمت ماشین خودشون... و
به طرف ماشین پلیس برم که مسعود با کف دست کوبید توي سینه ي  خواستو

 کن ببینو...کجا داري میري؟!!! من و نگهو داشت و  فت:صبر
بعد رو کرد به افسري که هنوز کنار ما ایستاده بود و با عصبانیت  فت:جناب  و

سببروان شببما مامور راهنمایي و رانند ي هسببتین...ا ه اون جناب سببرهنز 
صال" در حیره ي انجام  ساهت ا سید ي به این م شما بهش بگین که ر نمیدونه 

 وظیفه ي شما نیست...
که دو سببه قدم از ما دور شببده بود دوباره به سببمت ما بر شببت و با  گيسببرهن

عصبببانیت رو به مسببعود  فت:خیلي قانون حالیته...آره؟!!...ماشببین مدل باال 
سوار هستین و کیسه کیسه پول پارو میكنید فكر کردین هر ک افتكاري که دلتون 

 باوادم میتونین انجام بدین؟
سروري حاال که این آقایون  و سروان  سر دیگه و  فت:جناب  بعد رو کرد به اف

اینقدر قانون مدار تشریف دارن مشكلي نیست...ما اینجا مي مونیو...شما بي 
سببیو بزن مرکز اطالع بده موقعیت رو بگو تا مامورین ویژه ي رسببید ي به این 

 امور رو بفرستن و این آقا رو ببرن...
س رو کرد به اون سببرهنز و  فت:آقا تو رو قرآن برو...هیچي با التما سببهیال

شكایتي نداره...مامانو االن  سي  شكت خانواد یه...ک ست... ولله به خدا م نی
 عصبیه...
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سببهیال با فریاد  فت:نه آقا...تو رو جون بچه ات نرو...به همون خونه ي  مادر
راسبببت کعبه ایي که االن چند سببباعت بیشببتر نیسبببت ازش بر شببتو دارم 

كه رو  هاي این مرتی ید عده و وع میگو...ولي این دختر احمق من  ول و
 خورده...

 باز انگشتش رو به سمت من نشونه  رفت!!! و
یا مام وجودم  خدا با ت بت  یه ي ق ثان ظه بیشببتر از  فت و خواري رو هر لح خ

 احساس میكردم...
و  كردشده بودم که هر لحظه در سیاهي چاهي ژرف بیشتر سقوط می سیاوشي

 هیت دست کمك و فریاد رسي هو در اطرافو نمي دیدم!!!
44 

سروري بدون توجه به حرف مسعود و با توجه به اینكه افسر مافوقش به  سروان
 او دستوري داده بود و باید اطاعت امر میكرد به سمت ماشین پلیس بر شت!

 طرف مسعود رفتو و  فتو:باهاشون بحث نكن... به
از طرز حرف زدن مسعود بي نهایت دلاور و عصبي شده بود رو که  سرهنگي

شینید تا  شین ما بن شریف ببرید توي ما شما ت سهیال و  فت:خانو  کرد به مادر 
ضع  شما با این و ست  ست نی سیو میزنه و بچه ها میان در سروري بي  سروان 

 اینجا بایستید...
صبورتش رو سبهیال به سبمت ماشبین پلیس رفت و سبهیال با دو دسبت  مادر

  رفت و با صداي بلند شروع به  ریه کرد.
طرف سببهیال رفتو و به آرومي  فتو:بسببه دیگه...اینجوري  ریه نكن...برو  به

 توي ماشین مسعود بشین.
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کردم به مسعود و  فتو:من اینجا پیش جناب سرهنز ایستادم تو سهیال رو  رو
 ببر توي ماشینت بشینه...

به طرف سهیال رفت و بازوي اون رو  رفت و به طرف ماشین برد وقتي  مسعود
سببهیال در ماشببین نشببسببت خودش دوباره پیش من بر شببت و کنار سببرهنز 

 ایستاد.
 بودم که سروان سروري با بي سیو به مرکز  زارش داد! متوجه

رو به سببباکنین اون آپارتمان که هنوز ایسببتاده بودن کرد و از اونها  سببرهنز
سببت که به منزلشببون بر ردن...اونها هو که  ویا تا حدودي خیالشببون از خوا

شده بود لحظاتي تامت کردن ولي در نهایت  سكوت به خیابان راحت  شت  باز 
 یكي بعد از دیگري به داخت ساختمان رفته و درب رو بستند!

پاکت سببیگارش رو از جیب بیرون آورد و یكي آتش زد و یكي هو به  مسببعود
 من داد!

ستو  وقتي شده بودم...نمي تون شن کردم به انتهاي خیابان خیره  سیگارم رو رو
 افكارم رو متمرکز کنو...

 مسعود رو شنیدم که  فت:سیاوش با توحید تماس بگیر بگو بیاد... صداي
گاه یه  ن ید ک ید؟!!!...توح به مسببعود دوختو و  فتو:توح  یو و مبهوتو رو 

 دیگه؟!!!
با...حواسبببت  مسببعود با گه  لت رو میگو دی فت:وکی فه و عصبببي   کال

 کجاس؟...اون  وشیت رو بده به من باهاش تماس بگیرم...



 409 مادرمپرستار 

یادم اومد که توحید نام خانواد ي وکیلو هسببت که مسببعود به زبون آورده  تازه
 بود!

ستجو کردم و تازه یادم اومد که موقع خروج از  با شلوارم رو ج ست جیبهاي  د
 رو فراموش کردم بیارم!!!منزل  وشي 

گارم خاموشببش کردم و فتو: وشببي رو همراهو  سببی نداختو و  پا ا رو زیر 
 نیاوردم...

 کالفه تر از لحظاتي قبت  فت:اي مرده شور این شانست رو ببرن... مسعود
شببدم موبایلش رو از جیبش بیرون آورده و شببروع به  رفتن شببماره ایي  متوجه
 کرده!!!

 تعجب نگاهش کردم و  فتو:تو مگه شماره ي توحید رو داري؟!!! با
 . نه...دارم به خانو افشار زنز میزنو.

 . به خانو افشار؟!!!...مگه شماره ي اون رو داري؟!!!
 . آره...خبر نداري چند بارم خونه اش رفتو...

 ي آخرش رو با خنده هاي شیرنت آمیر همیشگي اش به لب آورد! جمله
با ت با ماس  که هنوز سببعي در  رفتن ت بال میكردم و او  تارش رو دن جب رف ع

 شماره ي مورد نظرش رو داشت متوجه ي نگاه من نبود!
 فتو:مسعود دست از مساره بازي بردار...میگو این وقت صبح به کي  دوباره

 داري تلفن میكني؟!!!
 ن سببوي خبکه  ویا موفق به برقراري تماس شببده و منتظر بود تا از آ مسببعود

 وشي رو بردارن به من نگاه کرد و  فت:مساره بازي چیه؟...دارم زنز میزنو 
افشببار...مگه منشببي شببرکتت نیسببت؟...خوب قاعدتا"وظیفه اشببه که شببماره 
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اون  توي يتماسببهاي خیلي مهو افراد مرتبب با تو رو یا حفظ باشببه یا یه جای
 ت کرده باشه...دفتر تلفن کوفت  رفته ایي که توي کیفش داره یادداش

کالفگي  فتو:مسعود تلفن رو قرع کن درست نیست این وقت صبح مزاحو  با
 صبحه...5:10کسي بشي...اونو خانو افشار...زشته...ساعت

. برو بابا...جهنو که خوابه...درك که صبببح زوده...خوب بیدار میشببه نترس 
ه یفچشمش که چپ نمیشه...چشمش کور...مگه منشي تو نیست؟...باید وظ

 اش رو خوب انجام بده دیگه...
صحبت  خانو شاره کرد که دیگه  سعود به من ا سخ تماس رو داد م شارکه پا اف

 نكنو و خودش ازمن و سرهنز فاصله  رفت!
همین لحظه ماشین پلیس دیگه ایي وارد خیابان شد و پشت ماشین مسعود  در

 توقف کرد!
لباند رضببایتي به لب آورد و  که کنار من ایسببتاده بود با دیدن اونها سببرهنگي

سببپس از اینكه ار ان مورد نظر در کمترین زمان ممكن چند افسببر رو به محت 
رسونده بود حالت فاتحي از یك مبارزه به خودش  رفت و رو به من  فت:اینو 

 ...اییداز افسرهایي که دقیقا" مربوط میشن به مشكت شما...بفرم
 ده بود پیاده شده و به طرف ما اومدن!!!افسر دیگه از ماشیني که تازه اوم سه

 سریع از ماشین پیاده شد و به طرف من دوید! سهیال
که تلفني در حال صببحبت بود کالفه وعصبببي و تند تند حرف میزد و  مسببعود

چشمش به من و سه افسر تازه وارد هو بود و لحظاتي بعد تماسش رو قرع و به 
 طرف ما بر شت.
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شاره به  سرهنز صري از وقایع دادند و با ا ضیحات مات سروري تو سروان  و 
مادر سهیال که تازه از ماشین پیاده شده بود تا حدود زیادي تونستن موقعیت رو 

 براي اونها شرد دهند!
سیر وقایع سریع طي شد که وقتي به خودم اومدم دیدم در ماشین پلیس  اونقدر

 تري ناحیه ي مربوطه وارد شدم!نشسته ام و به همراه اونها به کالن
 و سهیال و مادرش رو براي دقایقي در اتاق افسر ماصوص دیدم... مسعود

چیزي رو که مي فهمیدم اصببرار بیش از حد مادر سببهیال در شببكایتش از  تنها
 خودم بود...

بودم که مسببعود و سببهیال چقدر تالش در منصببرف کردن اون دارن اما  متوجه
ذرات وجود اون زن به فریاد در اومده بود با هیت چیز مهار  خشو و نفرتي که از

 شدني نبود!
ها و التماسببهاي سببهیال...عصبببانیت و پرخاشببگري مسببعود و حتي   ریه

صبحبتهاي افسبري که در حال تشبكیت پرونده بود هیچیك خللي در تصبمیو 
 اون زن نداشت!

سربازي که  وقتي صبانیت از  سر مربوطه با ع شدم اف به خودم اومدم که متوجه 
 به دفتر صدا کرده بود خواست تا من رو به بازداشتگاه منتقت کنه!!!

مدت غیر از پاساهاي کوتاهي که مجبور میشدم به اون افسر بدهو دیگه  تمام
به  هیت حرفي نزده بودم...سببرم به شببدت درد میكرد و اصببال" نمي تونسببتو

 موضوع خاصي فكر کنو!
ایي که در حال خروج از اتاق به همراه دو سببرباز دیگه بودم آقاي توحید  لحظه

 با عجله وارد کالنتري شد و به سمت من اومد!
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و زماني براي اینكه توضیح کافي به او بدهو نبود و به ناچار فقب رو کردم  وقت
اینجا بردي یه سببر بزن  به مسببعود و  فتو:مسببعود سببهیال و مادرش رو که از

 خونه...امید و مامان تنها هستن...
بعد در ضببمني که یكي از سببربازها بازوي من رو  رفته بود و همراه خودش  و

تقریبا" مي کشببید و قصببد داشببت مانع توقف من بشببه ادامه دادم:مسببعود 
 توضیحات الزم رو به توحید بده...

سر آقاي شدن به اتاق اف صد وارد  صداي بلند  توحید که ق شت با  پرونده رو دا
 طوریكه بشنوم  فت:مهندس نگران نباش...

همین لحظه خانو افشببار رو هو دیدم که سببراسببیمه و نگران وارد کالنتري  در
 شد!

با او در حال  مسببعود ند  ند ت به طرف خانو افشبببار رفت...متوجه بودم که ت
 صحبت هست!

ضاعف دیگه  نگاههاي شار م شار به روي من ف متعجب و پر از پرسش خانو اف
 ایي بود که باید تحمت میكردم!

سهیال با چهره ایي  رفته روي یكي از صندلیهاي کنار راهرو نشست و به  مادر
 من خیره شد!!!

هنوز اشببك مي ریات و به طرفو اومد و  فت:سببیاوش چقدر اینجا  سببهیال
 میاوان نگهت دارن؟

صاب من رو . نم شتر اع شك نریز... ریه ي تو بی سهیال اینقدر ا سه  یدونو...ب
 خورد کرده...به مسعود  فتو شما ها رو ببره برسونه خونتون...
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شو و  اون شته با سرباز بیش از این اجازه ندادند که دیگه در راهرو توقفي دا دو 
یاط کالنتري  به ح خارج و مان  به همراه خودشبببون از سببباخت من رو 

سیدیو جلوي بردند ساختمان که ر شت  ساختمان رو تقریبا دور زدیو و به پ ...
شت توقف کردند...حدود ساختمان راه دا پله 11ای10پله هایي که به زیر زمین 

رو به همراه یكي از اونها پایین رفتو و جلوي یك درب آهني کوچك زنز زده 
رد ه من حالي کایستادم و بعد اون سرباز درب رو باز کرد و با اشاره ي دستش ب

 که باید داخت بشو...
وارد شدم و درب رو بست لحظاتي طول کشید تا به تاریكي اونجا عادت  وقتي

 کنو و چشمش محیب اونجا رو ببینه!!!
 من؟!!!...اینجا بازداشتگاه بود یا...؟!!! خداي

سببالن بزرش که بوي نو و نا از همه جا به مشببام مي رسببید...موکت پاره و  یك
رو در انتهاي اون سالن پهن کرده بودن که حتي با کفش هو نمیشد روي  ک یفي

 اون راه رفت چه برسه به اینكه باوام روي اون بنشینو!!!
 سه قدمي راه رفتو...خدایا...چرا من باید اینجا باشو؟!!! دو
 دیوار سرد و سیاه و دود  رفته ي اونجا تكیه دادم... به

صبحانه اش رو براش آماده االن امید از خواب بی خدایا ست  سي نی شده ک دار 
 کنه...
 چي؟!...نكنه به من نیاز داشته باشه؟!!! مامان
مسببعود تا االن سببهیال و مادرش رو به خونشببون بر ردونده؟...یادش  یعني

 میمونه یه سر بره خونه ي من؟!...ا ه یادش بره چي؟!!!
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ستو  ا ه شار بهش بگه من کجا ه شرکت زنز بزنه و خانو اف سب روزامید به  و
 چه حالي پیدا میكنه؟!!

شه چي؟!!...امید که نمي تونه  ا ه شته با شویي دا ست مامان نیاز به کمك براي د
 به اون کمك کنه...پس چیكار میكنه؟!!!

اه من رو ...من که قبول دارم اشببتباه بزر ي کردم اما نگذار تاوان اشببتبخدایا
 دیگران بدهند...

کو احسبباس میكردم زانوهام دچار ضببعف و سببسببتي شببده اند و بي اراده  کو
 وادارم کردند همونرور که به دیوار تكیه دادم آهسته آهسته روي زمین بنشینو...

  ریان سهیال و چهره ي امید یك لحظه از نظرم محو نمیشد... صورت
حظه تمام مغزم رو در فشببار عجیبي قرار بعد هجوم افكار پریشبباني که هر ل و

ندي بكشببو و  یاد بل ند ي فر عث شبببد از روي عجز و درمو با داده بود 
 بگو:خدایا...بسه دیگه...تا کي میاواي عذابو بدهي؟

ها و دقایق به کندي مي  ذشببتند...بي خبري از وقایع بیرون اون سببالن  ثانیه
به نوعي برام مهو بودن یك  که هر  کالفگي عجیبي بهو داده  ک یف و افرادي 

 بود...
و خستگي رو به کت فراموش کرده بودم و فقب در فكر این بودم که آیا   رسنگي

 توحید میتونه کاري از پیش ببره و من رو از این وضع نجات بده یا نه؟!!!
شته بود که درب کوچك و زنز زده ي آهني اون 3یا2تقریبا ساعتي از ظهر  ذ

 صاب خوردکني باز شد...!!!سالن ک یف با صداي اع
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همراه دو سببربازي که جلوي درب ایسببتاده بودند از اون پله ها باال رفته و به  به
 داخت ساختمان کالنتري وارد شدم...

 مسعود رو دیدم که به همراه توحید به طرف من اومدن... بالفاصله
سریع به من  فت که همراهش  توحید ستش بود و  شه در د سري اوراق و پو یك

 باید به اتاق افسرپرونده برم...
شگري رو کرد به یكي از  در شد و با پرخا صبي  شدت ع سعود به  این لحظه م

سببربازها و  فت:مگه دزد یا قاتت داري جابجا میكني که از زیر زمین تا اینجا 
 ن ماسماسك رو از دستش...بهش دستبند زدي؟!!!...باز کن ای

 رو کرد به مسعود و از اون خواست که خودش رو کنترل کنه... توحید
شده  اونقدر ضوع هو ن تا اون لحظه افكارم در یر بود که حتي متوجه ي این مو

سالن لعنتي و انتقالو  صال نفهمیده بودم که به هنگام خروج از اون  بودم...آره ا
 به داخت ساختمان کالنتري دستهام رو دستبند زدن!!!

 تازه به روي دستبند فلزي و نقره ایي رنز روي مت دستو افتاد!!! نگاهو
دیدن خودم در اون وضببع درد عجیب و بي سببابقه ایي رو در قلبو احسبباس  از

کببردم...خببدایببا...تببقبباص کبباري کببه کببردم رو تببا بببه کببجببا بببایببد پببس 
شته حاال چه  شت دا شه از بي آبرویي وح سي که اینهمه همی بدهو؟...من...ک

 راحت دستبند به دستش زده بودن و از جایي به جاي دیگه مي بردنو!!!
اند تلخ و دردناکي روي لبهام نقش بسببت و رو کردم به مسببعود و اراده لب بي

  فتو:مسعود داد و بیداد نكن...
که من رو به سببمت اتاق افسببر مربوطه مي برد با صبببدایي آهسببته  توحید

  فت:فعال"یه وثیقه  ذاشتیو بیاي بیرون تا مراحت بعدي...
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 رو به عالمت تاسف تكون دادم و وارد اتاق شدیو. سرم
سیار  به ساعت پیش در همون روز رفتاري ب سري که چند  محض ورودمون اف

صندلیش  شاده از روي  شت حاال با رویي باز و   شن با من دا توهین آمیز و خ
ستبند من  شده بود  فت که د سر ما وارد اتاق  شت  سربازي که پ شد و به  بلند 

 !!!!!!نورو باز کنه و بعد هو با احترام از من خواست که روي صندلي بنشی
سر که  من ستیو اون اف ش صندلیهاي کنار اتاق ن سعود وقتي روي  و توحید و م

داشت دستي به ریش انبوه توي صورتش کشید و  فت:آقاي 2درجه ي سرهنز
یدوارم  تاسببفو ولي ام که رق داده م مدي  عا" از پیش آ ندس صببیفي...واق مه

 ح.بنده صبببموقعیت ما رو هو درك کنید...به هر حال ما هو وظایفي داریو..
اصببال نمي دونسببتو افتاار دیدن چه کسببي رو دارم...اما خوب به لرف آقاي 
توحید متوجه شببدم...نگران نباشببید فعال" با سببپردن وثیقه ي الزمه شببما آزاد 
قاي توحید هو در جلب رضبببایت اون خانو تمام  که آ له  هسببتین...انشبببال

شد...ف ضیه ختو به خیر خواهد  شون رو خواهند کرد و ق ش شما لرف تال عال" 
 کنید این بر ه ها رو امضا کنید...

 سپس چند برش کاغذ رو به طرف من  رفت... و
45 

شد و کاغذها رو  رفت و به من داد و منهو جاهاي الزم رو  توحید سریع بلند 
امضببا کردم...در حین امضببا از حرفهایي که بین توحید و اون افسببر رد و بدل 

بره با معرفي شاصیتي من به او توضیحات الزم رو میشد فهمیدم توحید در را
 هو قبال داده بوده...
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جالب بود...تا وقتي این افسببر شببناختي از من و پدر مرحومو و موقعیت  برام
اجتماعي من نداشببت دونسببته یا ندونسببته بدترین برخورد رو در صبببح با من 

 درجه تغییر اخالق داده بود!!!180کرده بود و حاال همون فرد
پذیرایي نشبببده بود  هنگام ناهار از من  به دلیت اینكه براي  خداحافظي حتي 

 عذرخواهي هو کرد!!!
شتر در کامو  لباند سته بود هر لحظه تلایش بی تلاي که به روي لبهام نقش ب

 مي نشست...واقعا" دنیا چه بازیها و چه باز یرهایي رو در خودش جمع کرده!!!
شدیو رو کردم از سرار امید و مامان رو  رفتو و در  اتاق که خارج  سعود و  به م

جواب  فت که صبح به خونه رفته بوده و طبق خواست مامان با دخترعموي او 
 تماس  رفته و نیاز به نگراني نیست...

توحید اشاره کرد به درب خروجي و  فت:سهیال خانو منتظرتونه...اونجا  سپس
 ایستاده...

 .سمت درب خروجي نگاه کردم.. به
رعد و برق و پشببت اون شببروع ر بار باعث شببد متوجه بشببو هواي  صببداي

تابسببتان دیگه جدي جدي از حال و هواي خودش داره خارج میشببه و نزدیك 
 شدن فصت پاییز رو به یاد آوردم!

با چشماني سرق شده و پلكهایي ورم کرده از  ریه جلوي درب ایستاده  سهیال
 ...بود و با دیدن من به طرف ما اومد

سهیال رو آوردي اینجا؟!!...با  ریه  رو سعود و  فتو:براي چي دوباره  کردم به م
 ها و اعصاب خرابي که این پیدا کرده دیگه اومدنش لزومي نداشته...
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ضي چیزها  توحید ضا بع شون و مادرشون هو باید براي ام ستگي  فت:ای به آه
یال خانو و حضببور داشببتن...اما خوب به جرات میشببه  فت که حرفهاي سببه

باش  مادرشببون...ولي نگران ن مان از  ما ا مك من کرده ا عا ک هاراتش واق اظ
 رضایت اون رو هو میگیرم...

باره  ریه اش  رفته بود با  در این لحظه سببهیال به ما رسببید و در حالیكه دو
سیاوش منو بباش...به قرآن دارم  سالم کرد و  فت:تو رو خدا  صدایي غمزده 

 و از وقتي مامان اومده اینجوري اوضاع بهو ریاته...دیوونه میشو مي بین
لباند چونه اش رو  رفتو و  فتو:کسیكه این وسب باید باشیده بشه منو نه  با

 تو...
که هنوز کالفه و عصبي بود رو کرد به سهیال و  فت:تو چرا عذرخواهي  مسعود

اش کره ي ممیكني؟...اون مادر زبون نفهمت باید بفهمه که بدباتانه فعال" کر
 رو پایین کشیده...االن کجاست؟

 که حاال داشت اشكهاش رو پاك میكرد  فت:توي تاکسي نشسته... سهیال
 ادامه داد:هنوز از درد نمرده؟ مسعود

 تعجب به مسعود نگاه کردم و سپس رو به سهیال  فتو:درد؟!!! با
پاسبخ داد:آره...از صببح تا حاال بعد اینكه تو رو بردن داره از درد م ت  مسبعود

 مار به خودش مي پیچه...
 . براي چي؟!!!...مشكلي پیش اومده؟!!!

شه  سهیال ستش همی سمت را سنز کلیه داره...کلیه  سابقه ي   فت:مامان 
 مشكت داشته...االنو از صبح شدید درد  رفته...
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من و مسبعود و سبهیال خداحافظي کرد و از ما که حاال این لحظه توحید با  در
همگي در محوطه ي حیاط کالنتري زیر بارون ایسببتاده و بي توجه به بارش 
باران تا حدود زیادي هو خیس شده بودیو دور شد و در همون حال تذکرهایي 

بعد تشببكر از  وکه فعال" الزم میدونسبببت رو بار دیگه برایو تكرار کرد و منه
سپس رو زحماتش  ستادم و  شه ای شین از حیاط کالنتري خارج ب تا وقتي با ما

 کردم به مسعود و سهیال و فتو:االن مامانت توي کدوم تاکسیه؟
سیاوش ا ه  سهیال شون داد و  فت:من دیگه برم... ست خارج حیاط رو ن با د

 امید بي قراري میكنه بیارش پیشو...
 یدم تیكه تیكه کنه؟خندید و  فت:سهیال میاواي مادرت ام مسعود
بدون اینكه حتي لباندي به حرف مسببعود بزنه در پاسببخ  فت:مامان  سببهیال

خونه نمیاد...میاواد بره خونه ي یكي از دوسببتاش که توي تولیدي با هو کار 
 میكنن...

 با صدایي آروم  فت:جهنو...بهتر...خر چه داند قیمت نقت و نبات... مسعود
ه باعث شببد دیگه به حرفش ادامه نده و بعد رو جدي به مسببعود کردم ک نگاه

نه؟...خوب ا ه منزل  یه اش درد میك گه نمیگي کل به سببهیال و  فتو:م کردم 
 دوستش نیاز به دکتر و بیمارستان پیدا کنه چي؟

دوباره کالفه و عصبببي رو به من  فت:سببیاوش خیلي احمقي...این  مسببعود
تا االن همه ي ما رو دیوونه ک رده اون وقت تو نگران دکتر و زنیكه از دیشبببب 

 بیمارستانشي حاال؟
به سمت مسعود و فتو:میشه تمومش کني؟...بسه دیگه...برو ماشینت  بر شتو

 رو بیار...کدوم  وري پارکش کردي؟
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 با عصبانیت بر شت و از ما دور شد... مسعود
سمت سهیال رفتو و دست در جیبو کردم و دو تا تراولي که فقب همراهو بود  به

شه تا ا ه براي  شته با ستو فعال" اونها رو دا ستش و خوا رو بیرون آوردم و دادم د
 مادرش نیاز شد استفاده کنه...

مان  سببهیال ما یاوش... نه سبب فت: ند و   ها رو بر ردو باره پول قبول نكرد و دو
کنار اومده...فقب وقتي عصبببي میشببه دردش شببدت  سببالهاسببت با این درد

 میگیره...مشكلي نیست...نیازي ندارم...
کامال خیسببش کرده بود...با اینكه واقعا" از دیدنش سببیر نمیشببدم و به  بارون

حضببورش نیاز داشببتو اما میدونسببتو باید فعال"ازش چیزي بنا به میت خودم 
اون رو متوجه ي حقیقت و اصت ناواهو و همینكه بتونه در کنار مادرش باشه و

عیت در این موق دیدمقضیه بكنه از هر چیزي واجب ترو مهمتره...بنابراین بهتر 
به توحید کرده بود تشببكر کنو و خواسببتو بر رده پیش  که  فقب از کمكهایي 

 مادرش...
خداحافظي کرد و از حیاط کالنتري خارج شببد ولي به علت ازدحام  سببهیال

 ه بشو تاکسي مورد نظرش دقیقا"کجا پارك شده بود.خیابان نتونستو متوج
تك بوق از من  مسببعود یك  با زدن  پاي من توقف کرد و  ماشببین جلوي  با 

 خواست که سوار ماشین بشو...
به همراه مسعود رسیدم خونه به قدري خسته بودم که ترجیح دادم قبت از  وقتي

 اینكه چیزي باورم اول دوش بگیرم...
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ام بیرون اومدم مسعود هو چون واقعا نیاز به استراحت داشت اینكه از حم بعد
 خداحافظي کرد و به منزل خودش رفت.

با هو  بین که  به غیر از سببالم و علیكي  مان هیت حرفي  ما من و دخترعموي 
با هو  نارش بود و  مان ک ما تاق  قت توي ا مام و بدل نشبببد...او ت کردیو رد و 

 صحبت میكردند....
اق مامان رفتو...چهره ي ناراحت و نگرانش رو متوجه بودم کوتاهي به ات دقایق

سه  فتو:مامان  سوالي بپر ست  سته بودم که وقتي خوا اما به قدري کالفه و خ
 خواهش میكنو فعال راحتو بگذار...

 سپس از اتاق خارج شدم. و
متوجه ي موضببوع نشببده بود و از این بابت خیلي خوشببحال بودم...م ت  امید

ي بود و فقب ب*و*سببه ایي روي سببر و موهاي قشببنگش همیشببه غرق باز
 ذاشببتو و ازش خواسببتو کمي از سببر و صببداهاش موقع بازي کو کنه تا من 

 ساعتي بتونو باوابو.
 دقیقي به من کرد و بعد  فت:بابا امروز سر کار نرفته بودي؟ نگاه

 نگاهش کردم و دسببتي به پیشببوني ام کشببیدم و  فتو:آره بابا...امروز یه کمي
که مجبور شبببدم صبببح خیلي زود برم از خونه بیرون ولي  کاري پیش اومد 

 شرکت نرفتو...
 سر حرف من رو تایید کرد و دیگه حرفي نزد. با

شید  وقتي شتر طول نك شیدم دقایقي بی به اتاق خودم رفتو و روي تات دراز ک
 که به خواب عمیقي فرو رفتو.

 زنز  وشي موبایلو که روي میز کوچك کنار تات بود بیدارم کرد! صداي
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 ساعته که خوابیدم!!!6به ساعت نگاه کردم فهمیدم حدود وقتي
شب 10نمیشد...دوباره به ساعت مچیو نگاه کردم و دیدم ساعت نزدیك باورم

 شده!!!
صله   وشي سهیال روي اون افتاده...بالفا شماره ي  شتو و دیدم  موبایت رو بردا

 جواب دادم:جانو؟
شید  صداي سیاوش...تو رو خدا ببا سالم  شنیدم که  فت: سهیال رو  نگران 

ست؟...خونه اش هر چي  سعود پیش تو نی ستو ببینو م شدم...میاوا مزاحمت 
 زنز میزنو جواب نمیده موبایلشو خاموش کرده...

 چي شده؟!!!. 
 . هیچي فقب بگو مسعود پیش توهه یا نه؟

 . میگو چي شده؟
  ریه ي دردآلود سهیال رو شنیدم!!! صداي

 میكردم این صدا قلبو رو با شدت زیر فشار مي بره... احساس
 تونستو به خوبي درك کنو عاشقي چه بالیي داره به سرم میاره... مي
شتو که من سهیال دا سبت به  سي ن سا هیت وقت این حس رو در زند ي با  اح

 مهشید تجربه نكرده بودم!
سهیال  ریه نكن...حرف  کالفه شده؟... شده بودم و مجددا"  فتو:میگو چي 

 بزن بگو ببینو با مسعود چیكار داري؟
 در حالیكه  ریه میكرد  فت:آخه با چه رویي به تو بگویو؟ سهیال
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روي تات بلند شببدم و چند قدمي از روي عصبببانیت توي اتاق راه رفتو و  از
  فتو:سهیال با اعصاب من بازي نكن...بگو ببینو چي شده؟

 به یاد مادرش افتادم که قبال" بهو  فته بود کلیه اش درد میكنه... یكدفعه
 هنوز  ریه میكرد و حرفي نزده بود  فتو:مامانت حالش خوبه؟ سهیال

سیاوش...مامانو حالش بده...آوردمش  ي  ریه شدت  رفت و  فت: سهیال 
 هزارتومن پول به حسابداري...600بیمارستان...باید

کدوم  به یدم... میون حرفش رفتو و  فتو:خیلي خوب...خیلي خوب فهم
 بیمارستاني؟

 در حالیكه داهو عذرخواهي میكرد باالخره اسو بیمارستان رو  فت! سهیال
 رو عوض کردم و از اتاق خارج شدم. لباسو بالفاصله

 همه ي خونه رو پر کرده بود! سكوت
 روي یكي از کاناپه هاي توي هال به خواب رفته بود!!! امید

شتمش و  سریع و با احتیاط ب*ر*لش کردم و به اتاقش بردم و روي تات  ذا
شتو که از درب  سیدم...بر  صورتش رو ب*و* شوندم و  روي اون رو با پتو پو

ق خارج بشو اما با شنیدن صداي خواب آلود امید که صدایو کرد دوباره به اتا
 سمت اون بر شتو.

. بابا...شما شام ناوردي...من برات توي بشقاب خودم شام نگه داشتو...برو 
 باورش...

 بعد دوباره به خواب رفت! و
شدم و یكبار دیگه صورتش رو ب*و*سیدم و از اتاق خارج شدم سپس به  خو

 اق مامان رفتو و دیدم مامان و دختر عموش هر دو خواب هستند.ات
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خروج از خونه به دلیت اینكه سببباعتها بود چیزي ناورده بودم معده ام به  قبت
شتو تا کمي  شپزخانه رفتو و یك لیوان بردا ضعف کرده بود بنابراین به آ شدت 
شیر از یاچال بردارم...فرصت خوردن چیز دیگه ایي رو نداشتو...در یاچال 

دش رو ناورده و رو که باز کردم بشببقاب امید رو دیدم که مقداري از شببام خو
 در یاچال براي من  ذاشته!!!

روي  از نگاهي انداختو و دیدم غذا به اندازه ي کافي براي من هسببت اما  به
امید در دنیاي پر مهر کودکانه ي خودش خواسببته براي من کمي از غذاش رو 

 نگه داشته باشه...
ستو امید روي اهم با شتو اما چون میدون  یت دادن مناینكه براي رفتن عجله دا

شتو و محتویات اندك  سریع تكه ناني بردا سه خیلي  سا به کارهاي خودش ح
شدم  ضمني که از منزل خارج می سپس در  شتو و  شقاب امید رو الي نان  ذا ب

 اون لقمه رو هو خوردم...
به اندازه ي کافي برداشببته بودم و با سببرعت راهي بیمارسببتاني که سببهیال  پول

 ریبا"نیو ساعت بعد در بیمارستان بودم. فته بود حرکت کردم...تق
توضببیحات سببهیال فهمیدم که هدفش از پیدا کردن مسببعود این بوده که  با

 مقداري پول از اون جهت بستري کردن مادرش قرض بگیره...
سابداري رو جهت واریز کردن پول انجام  معرت صله کارهاي ح نكردم و بالفا

به دادم و در ادامه متوجه شبببدم درد اون رو نا  ز مادر سببهیال از کلیه نبوده و ب
تشایش دکتر دچار آپاندیسیت شده و شرایب خوبي هو نداره و باید به صورت 

 اورژانسي عملش کنند!
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مدتي که اقدامات الزم رو انجام میدادم از سببهیال خواسببتو پیش مادرش  تمام
ض بره و اصببال" هو صببحبتي از اینكه من اومدم نكنه و سببهیال در حالیكه بغ

سر حرف من رو تایید کرد و  شده بود با  شمهاي زیباش  شدن چ سبب دریایي 
 پیش مادرش رفت...

 11:30کردن پول و انجام کارهاي الزم خیلي طول نكشید و تقریبا" ساعت واریز
بود که روي نیمكتي در سالن بیمارستان نشستو و به فكر فرو رفتو...هنوز چند 

 دقیقه بیشتر طول نكشیده بود که متوجه شدم سهیال هو کنارم نشست.
قعا"عاشقي کردم...خدایا چقدر من این دختر رو دوست دارم...یعني وا نگاهش

 اینقدر لذت داشته و من تا به حال از این لذت محروم بودم؟!!!
 چشمهاش نگاه کردم...بازهو  ریه کرده بود! به

که به روي لبه ي تكیه  اه نیمكت بود رو به دور شببونه هاي سببهیال  دسببتو
یه ات براي  گه  ر یك کردم و  فتو:دی به خودم نزد کامال"  نداختو و اون رو  ا

 چیه؟!
 ریه  فت:سببیاوش تو خیلي انسبباني...خیلي مردي...هر کي دیگه جاي تو  با

بود امكان نداشببت براي مامانو این کار رو بكنه...اینهمه افتضبباد برات به بار 
تا االن اینهمه اعصبببابت رو خورد کرده...حاال ببین خدا  آورده...از دیشبببب 

 اشي که...ب يچروري بال سرش آورد که اینروري محتاج بشه و تو تنها کس
سهیال رو ب*و*سه ي تند و سریعي کردم و بیشتر به خودم فشردمش  پیشوني

و  فتو:بس کن سهیال...بس کن...من اصال" از این حرفها خوشو نمیاد...بگو 
 ببینو االن حالش چروره؟
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اشكهاش رو پاك کرد و  فت:وضعیتش اورژانسي بود براي همین تقریبا  سهیال
شببتي کارهاي پذیرشببش رو انجام میدادي با نظر نیو سببباعت پیش که تو دا

 دکترش سریع منتقلش کردن اتاق عمت...
 دوباره به  ریه افتاد... و

 . نگفتن عملش چقدر طول میكشه؟
. از یه پرسببتار پرسببیدم  فت تا عمت تموم بشبببه و بیاد بیرون و ببرنش توي 

سبباعتي طول ریكاوري و به هوش بیاد و منتقلش کنن توي باش نزدیك سببه 
 میكشه...شایدم کمتر...

 . شام خوردي؟
 . نه...اشتها ندارم...از صبح هیچي ناوردم ولي کال" سیرم...

مت بیرون  غذا بگیرم...نمیشبببه ببر جا بشببین من برم از بیرون برات  . همین 
صدات کنن...براي همین تو اینجا  شي و  شه اینجا با ممكنه حین عمت الزم با

 یرم برات بیارم اینجا...باش من میرم شام بگ
 . نه سیاوش...سیرم...

 روي نیمكت بلند شدم و منتظر حرف دیگه ایي نموندم... از
رسببتوران شبببانه روزي که نزدیكي همون بیمارسببتان بود و بارها و بارها با  از

مسعود نیمه شب براي خوردن غذا به اونجا رفته بودیو دو پرس غذا  رفتو و به 
 تو...بیمارستان بر ش
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ساعته بود و براي خوردن غذایي که  رفته 24تریاي بیمارستان هو خوشباتانه
بودم به شرط سفارش دادن نوشیدني یا چاي یا قهوه میشد براي نشستن از میز 

 و صندلي اونجا استفاده کرد!!!
همراه سهیال وارد تریاي بیمارستان که در طبقه ي همكف بود شدیو و شامي  به

 م رو به انضمام سفارش چاي به اون تریا خوردیو...که  رفته بود
اشببتهاي چنداني به غذا نداشببت ولي من واقعا" احسبباس  رسببنگي  سببهیال

صبي که در  شار ع شه  فت از اونهمه ف سبتا" می میكردم و بعد از خوردن غذا ن
 خودم میدیدم اندکي کاسته شد.

سهیال اطالع دادن ما4تقریبا"نزدیك ساعت درش از ریكاوري صبح بود که به 
 خارج و به باش منتقت شده...

مادرش رو به اتاق منتقت کردن کامال" به هوش نبود اما وقتي سببهیال با  زمانیكه
 او حرف میزد مي تونست پاسخ بده ولي داهو چشمهاش بسته بود...

سهیال تا حدودي خیالش راحت  لحظاتي شدم  در اتاق موندم و وقتي مرمئن 
شببده دیگه حضببورم لزومي نداشببت بنابراین با سببهیال خداحافظي کردم و به 

 منزل بر شتو...
46 
سه روز  سه شت و در مدت این  شب  ذ روز از وقایع تلخ و آزار دهنده ي اون 

چهارم مرخش شد و به منزل مادرسهیال در بیمارستان بستري بود و صبح روز 
 دوستش رفت!
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مدتي که بیمارسبتان بود هر بار که به مالقات مي رفتو وارد اتاق نمیشبدم و  در
شده بود میدیدم  سته  سیار هو در این مدت خ سهیال رو که ب فقب دقایقي کوتاه 

 و از اون احوال مادرش رو هو جویا میشدم.
رداخت کرده ام طبق معمول این وقتي فهمید هزینه ي بیمارسببتان رو پ مسببعود

مدت چند فحش ن ار مادرسهیال کرد و در نهایت من رو به خریت محكوم کرد 
شاش دیگه اي هو بود ا ه در  سهیال یا هر  شت!...مادر اما برایو اهمیتي ندا

احسبباسببو  ااین شببرایب نیاز مالي داشببت حتما" نیازش رو برطرف میكردم ام
 ن عملو بي تاثیر نبود!نسبت به سهیال شاید در انجام ای

به شببرکت آمد و کامال" من رو در  در بارها  بارها و  طي این چند روز توحید 
 جریان امر قرار داد...

که سببهیال در  اینرور هاراتي  هادت و اظ با شبب یدم  که او تعریف میكرد فهم
کالنتري در حضببور توحید و مسببعود به ثبت رسببونده بوده هر  ونه تهمتي در 

ضر رابره با تعد شده از من مبراه نموده و در حال حا ي به وي که متوجه من می
ضحك و پیش پا سیار م شته ب سهیال از من دا شكابتي که مادر جلوه  افتادهتنها 

صوص  شكایتش در این خ صورت بوده که وقتي میبینه  کرده و اون هو به این 
سهیال سهیال رو مورد تعرض قرار داده ام راه به جایي نمي بره و  ه با توج که من 

یت  ها ته و در ن مده نقش داشبب فاق پیش او یت خود در ات به سببن خودش و م
ت یدم مسببعود چرور تونسبب که نفهم مدارکي  هارات و  قد  هاظ عا یك  بود از 

محضبردار تهیه کنه مبني بر اینكه بین من و سبهیال براي مدتي کوتاه صبیغه ي 
به طور  محرمیت جاري شببده بوده در نتیجه اون بند از شببكایت مادرسببهیال
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خودکار بي پایه و اساس قلمداد  شته و لذا دست به شكایت دیگري مي بره و 
بوده بدون رضببایت وي منزل اون  كهاون هو این بوده که در زماني که وي در م

سباب و اثاثیه ي منزلش رو به همون آپارتماني که هو  رو تغییر مكان داده ام و ا
 ده ام!!!!اکنون سهیال در اون ساکن است انتقال دا

ید که  توح جایي  ته اسبببت و از اون قده ي نهف یك ع قد بود این زن دچار  معت
خودش زند ي موفقي نداشته اعصاب درستي نداره و چون سهیال نیز در طرد 
ته از این طریق روي حرف  ها خواسبب شببكایت وي اون رو حمایت نكرده تن

با توجه به  خودش باقي بمونه و سبببب آزار من بشببه که این هو مقرعي بوده و
شتباه و غرض ورزي بي موردش خواهد  کمكهاي اخیر من او به زودي متوجه ا

 شد و دست از شكایت برخواهد داشت!
بسببیار مرمئن بود و کامال"با اعتمادي راسببخ حرفهاش رو میزد و حتي  توحید

خاطرنشببان کرد که در دیدار اخیرش با مادرسببهیال اون رو اندکي نرمتر از قبت 
ندکي اظهار رضبببایت و  كدند یش ممكنه ا به هر حال غرور و ی ما  ته...ا یاف

شونه که البته ب ضحك اون رو به درازا بك شكایت م مورد  ینا رايبازپس  یري 
 هو نگراني جایز نبود!

طول روزها که توي شببرکت بودم به علت قراردادهاي جدید و جلسبببات  در
شده بود تا حدي که ا ه یادآوري خود  شغول  سابي افكارم در یر و م متعدد ح

 امید جهت نام نویسیش در مدرسه نبود این مورد رو هو فراموش میكردم!
شهریور ماه جهت ن یكي سه اش از روزهاي آخر سري به مدر سي امید  ام نوی

زدم که تا حد زیادي بي مورد بود چرا که مدیر مدرسببه به من  فت شببا رداني 
شند  سال قبت خود این مدرسه مي با ستن و از دانش آموزان  شده ه شناخته  که 
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شوند مگه  سال آینده درج می ست دانش آموزان  ا اولی اینكهبه طورخودکار در لی
صد جابجایي اونها از  شند که ق شته با سه ي دیگه ایي رو دا سه به مدر این مدر

در این خصوص شرایب نام نویسي لغو و پرونده به اولیا تحویت داده میشه و از 
سه به طور  شتو امید طبق قوانین مدر صد چنین کاري رو ندا اونجایي که من ق

سال آینده  ست دانش آموزان    رفته بود...تنها پرداخت مبلغ قرارخودکار در لی
 تعیین شده ي شهریه بود که اون رو هو انجام دادم.

آخرهفته امید که شوق شروع سال تحصیلي جدید رو داشت خواست که  براي
عصر پنجشنبه براي خرید ببرمش تا اونچه رو دوست داره براي سال تحصیلي 

 جدیدش از کیف و کفش و لوازم التحریرو...خریداري کنه...
مه به شببرکت نرفتو و از  برنا عد از ظهر به ب ها رو تنظیو کردم و روز پنجشببن

دخترعموي مامان خواهش کردم به منزل بیاد و پیش مامان بمونه تا من امید رو 
به خرید ببرم و او نیز با کمال میت پذیرفت...کال" رابره ي خوبي که از قدیو 

بتي با هو در هر بین او و مامان بود باعث میشببد از کنار هو بودن و هو صببح
 شرایري لذت ببرند!

با امید از منزل خارج شببدم به امید  فتو:موافقي سببهیال جون هو با ما  وقتي
 بیاد؟
شاهده بود  امید شمهاش کامال" قابت م شوق بعد از چندین روز در چ که برق 

 بالفاصله موافقت کرد.
شي ر وقتي سهیال رو  رفتو قبت از اینكه  و شماره ي  شو و کنار  با موبایت  و

قرار دهو امید خیلي سببریع  وشببي رو از دسببت من  رفت و زمانیكه سببهیال 



 431 مادرمپرستار 

پاسببخ تماس رو داد از مكالمه ایي که امید انجام داد فهمیدم سببهیال موافقت 
 کرده بنابراین ماشین رو به سمت منزل سهیال هدایت کردم.

ز حیاط جلوي درب حیاط آپارتمان رسببیدیو سببهیال هو همون موقع ا زمانیكه
صله خودش رو روي  سته بود بالفا ش صندلي جلو ن شد و امید که روي  خارج 
سهیال به  شدن  سوار  صندلي عقب انداخت و با خنده و جیغي کودکانه انتظار 

صند ست امید دوباره به  ش شین ن سهیال داخت ما شید...وقتي  شین رو ک  يلما
رد و*سه میكجلو بر شت و با عشق و محبتي کودکانه چنان سهیال رو غرق ب*

 که فرصت سالم و احوالپرسي رو از من و سهیال  رفته بود!!!
 لباند به هر دوي اونها نگاه میكردم و سپس ماشین رو به حرکت در آوردم... با
شتو بي  از سهیال و امید رو همزمان کنار خودم دا اینكه بعد از مدتها بار دیگه 

 نهایت خوشحال بودم...
در این چند روز اخیر باعث شده بود زیاد به سهیال  کارهاي شرکت در یریهاي

سته  ش صندلي جلو و نزدیك به خودم ن شین روي  فكر نكنو اما حاال که توي ما
بببود تببازه مببیببفببهببمببیببدم کببه چببقببدر دلببتببنببگببش بببوده ام...دلببتببنببز 

 محبتهاش...نگاهش...صداش...لباندهاي زیباش...و...
و خواسببت امید از جایي به  مدتي که براي خرید در فروشببگاه بنا به میت تمام

جاي دیگه مي رفتیو به محض اینكه میاواستو با سهیال حرفي بزنو امید بدون 
اینكه خودداري کنه سریع اعتراض میكرد و با حرفهاي کودکانه و خواسته هاي 

سایت باعث می ضي از و سهیال  شد اه غیرمنرقي خودش براي خرید بع من و 
 و!!!فرصت صحبت با همدیگرو پیدا نكنی
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خرید اونچه رو که امید میاواسببت به پایان رسببید و از فروشببگاه خارج  وقتي
سهیال و  فتو:مامانت  شدیو رو کردم به  شین مي  سوار ما شدیو در حیني که 

 حالش چروره؟...الحمدلله بهتر شده؟
زیبایي روي لبهاي سببهیال نقش بسببت و  فت:امروز صبببح بهو تلفن  لباند

 ي خواست...کرد...شماره ي تو رو م
مام یا  چشبب ناخودآ اه  فتو: فت و  باال ر هام  جب  شببباد و ابرو از تع

 علي...دوباره...
خندید و  فت:نه...براي جر و بحث شماره ات رو ناواست...البته من  سهیال

شببماره رو بهش ندادم ولي فكر کنو قصببدش عذرخواهي ا ه نباشببه حتما" 
 هدفش تشكره...

ید هو که سببر رم و ذوق زده از خریدهایي که دو در ماشببین نشببسببتیو و ام هر
یات درون کیسبببه هاي  کرده بود روي صببندلي عقب با بازبیني مجدد محتو

 خریدش سر رم شده بود.
ین براي  ماشببب كر؟!!!... تو:تشببب ف کت درآوردم و   حر به  رو روشبببن و 

 بیمارستان؟!!!...مگه نگفته بودم بهش نگو؟
میدونسببت خرج بیمارسببتانش یه قرون . آخه سببیاوش باالخره چي؟!...مامان 

شو که بدتر از من...خوب با توجه  شده...منو که پولي ندارم...خود دوزار که ن
به این مسبباهت میاواي وقتي ازم پرسببید پول بیمارسببتان رو از کجا آوردم چي 

مامان  ندیسجوابش رو بدهو؟...از همه ي اینها  ذشببته باور کن مشببكت آپا
خدا بوده...چون م گه ایي نمي خواسبببت  ن هر جور فكر میكنو هیت طور دی
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تونست شرایب تغییر کنه تا مامان از خر شیرون بیاد پایین...االنو این شكایت 
ها  ردن  یرش  قدیمي  به قول  ته فكر کنو  که هنوز پس نگرف مسبباره ایي 

بار دیگه ازش خواهش کنو شبب یه  یه  کاف رو پس  كایتششبببده...ولي  مونو 
 اره...بگیره...مرمئنو نه نمی

عمیقي روي لبو نشست و دست چپ سهیال که روي پاش بود رو براي  لباند
ستو  رفتو و  فتو:یعني دیگه جنگي با من نداره؟...میتونو دختر  لحظاتي در د

 خوشگلش رو عقد کنو؟
مهربون سببهیال براي لحظاتي روي من ثابت موند و بعد  فت:صبببر کن  نگاه

 فرصت عقد میكنیو... شكایت مساره اش رو پس بگیره...سر
 آهستگي  فتو:خیلي دوستت دارم سهیال...خیلي. به

 . منو همین طور.
شام هو با هو  اون ساعتي هو به پارك رفتیو و  سهیال  صربه همراه امید و  روزع

 بودیو...
 بي نهایت شاد بود و این از رفتارش کامال"مشاش بود. امید

سهیال رو جلوي درب خونه اش رس موقعي وندم امید بدون اینكه اجازه ایي که 
از من بگیره و یا سببوالي از سببهیال بكنه کیسببه هاي خریدش رو برداشببت و 
همزمان با او از ماشببین پیاده شببد و  فت:بابا من میاوام پیش سببهیال جون 

 باشو...خودت تنها برو خونه.
ستو با امید ماالفت کنو و اون رو  از شدم و به محض اینكه خوا شین پیاده  ما

راضببي به بر شببتن همراه خودم بكنو توقف یك تاکسببي جلوي درب آپارتمان 
 توجه هر سه نفر ما رو به خودش جلب کرد...
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عقب تاکسي باز شد...در ابتدا متوجه نشدم اما لحظاتي بعد مادر سهیال  درب
 رو شناختو!

 بعد از پیاده شدن مادرسهیال از اونجا رفت. يتاکس
باره ي او جا خورده بودم همونجا کنار ماشببین  من که تا حدودي از دیدن دو

 ایستادم!
شد اما  سهیال ضررب  شت کمي م ست دا ست امید رو هو در د در حالیكه د

شایدم چهره ي  شه... سلب ب ست به خودش م سریع تون متوجه بودم که خیلي 
ن شناخته شده تر بود و حالتي از خصو و کینه ي شدید قبت رو مادرش براي او

 در اون ندیده بود که به خودش اجازه داد به طرف او بره...
در حالیكه سهیال رو در آ*ر*و*ش  رفت و ب*و*سید متوجه بودم  مادرسهیال

 که نگاهش رو هو از من برنمیداره!!!
با تردید  دو به سببمت اونها رفتو و  سبببه قدمي از ماشببین فاصببله  رفتو و 

  فتو:سالم حاج خانو...انشالله رفع کسالت شده؟
خو شد و صورت امید رو ب*و*سید و کمي با او احوالپرسي کرد  مادرسهیال

سببپس ایسببتاد و به من نگاه کرد...هنوز در عمق نگاهش دلاوري رو میشببد 
ضایا رو هو نگاهش همزمان به حس کرد اما به قول توحی ضو ق شدن و ه د نرم 

 نمایش میگذاشت!
اینكه پاسخ سالم من رو بدهد نگاهي به سهیال کرد و سپس دوباره به من  بدون

 نگاه کرد و  فت:مي خواستین تشریف ببرین یا تازه اومدین؟!!!
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بالفاصببله  فت:رفته بودیو بیرون...امید خرید سببال تحصببیلي جدید  سببهیال
 خواست منو باهاشون برم...همین االن بر شتیو... داشت

 کردم به سهیال و  فتو:من دیگه مزاحو نمیشو...باید بر ردم خونه... رو
رو کرد به من و  فت:اینجا هو که خونه ي شببماسببت...مگه غیر  مادرسببهیال

 اینه؟
 با نگراني رو کرد به مادرش و  فت:مامان...باز میاواي شروع کني؟ سهیال

شدم و نفس عمیق و بلندي  از صور اینكه یكبار دیگه در یري پیش بیاد کالفه  ت
کشیدم و نگاهي سریع و  ذرا به انتهاي خیابان انداختو سپس رو کردم به مادر 
جازه  نه...االنو ا ه ا به خودتو نه متعلق  خانو این خو حاج  سببهیال و  فتو:

 بفرمایید مرخش بشو؟
داشببت در همون حال با خشببكي و  سببهیال نگاه عمیقي به صببورت من مادر

نه رو میاوام  گه داره صببباحبشببو...من این خو نده ن خدا ز فت: یت   جد
ما حرف  با شبب باال...من دو سبببه کالم  یان  ندارین ب له  كار؟...ا ه عج چی
صبح  صد ندارم اینجا زیاد بمونو... دارم...زیاد وقتتون رو نمیگیرم...خودمو ق

سه شما رو ب یالاز  شماره ي تماس  ستو  هو بده که نداد...االن اومده بودم خوا
که خودتون رو  چه بهتر  ما خوب  ماره ي تلفنتون رو ازش بگیرم...ا شببب

 دیدم...اینجوري حرفام رو بزنو خیالمو راحتتره...
سهیال هو با عجله کلیدش رو از کیف  با شون دادم و  سر موافقتو رو ن حرکت 

 خارج و به سمت درب حیاط رفت...
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زن برایش غریبه و سببوال برانگیز بود به طرف من اومد و که حضببور این  امید
ترجیح داد دسببتش رو من بگیرم...نگاه نگران امید رو به مادر سببهیال کامال" 

 حس میكردم!!!
 رو قفت کردم و بعد همگي وارد حیاط شدیو. ماشین

شدم که چند بار  زمانیكه سهیال هو  از پله ها باال مي رفتیو متوجه نگاه نگران 
سر مادرش از پله ها باال مي رفتو با بر  شت  شت و به من نگاه کرد و من که پ

 اشاره به او  فتو نگران چیزي نباشه!
وارد خونه شببدیو سببهیال به طرف آشببپزخانه رفت و این درحالي بود که  وقتي

صدا کرد باعث  سهیال که اون رو  صداي محكو مادر  امید هو دنبال او بود...
 شد دوباره به هال بر رده و منتظر ادامه ي صحبت او شد...

که دیگه در طي این مدت چند روز مي دونسببتو اسببو کوچكش  مادرسببهیال
حالیكه روي یكي از مبلها نشببسببته بود چادرش به روي شببونه مریو اسببت در 

هایش افتاد...روسببري کرم رنگي به سببر داشببت که با رنز پیراهنش هماوني 
میكرد...چهره ایي که حاال از او میدیدم در هر خب از چینهاي صببورتش رد 

غو و حسببرت به وضببود نمایش داده میشببد...رو کرد به سببهیال و  لهاسببا
چیزي بیاري...نه میوه نه چیز دیگه...چایي هو نمیاوام دم  فت:الزم نیسببت 

با این آقا صببحبت  تاقها من میاوام  با این بچه برو توي یكي از ا کني...فقب 
 کنو...

حرکت سر به سهیال اشاره کردم اونچه رو مادرش  فته  وش کنه و سهیال با  با
د با زحمت نگراني و تردید دسببت امید رو  رفت و کیسببه هاي خریدي که امی
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ست  شت و از امید خوا زیاد همراه خودش باال آورده بود رو از روي زمین بردا
 با هو ببینن... وبارهتا با همدیگه به یكي از اتاق خوابها رفته و اونها رو د

ستش رو از دست  امید سپس د نگاه نگرانش رو به من و مریو خانو دوخته بود 
 سهیال بیرون آورد و به طرف من دوید!

 که روي مبلي نشسته بودم امید رو در آ*ر*و*ش  رفتو! من
ید خانو  ام با...این  با فت: به آرومي   یك کرد و  به  وش من نزد هاش رو  لب

 میاواد دعوا کنه؟
 . نه پسرم...میاوایو با هو صحبت کنیو...

لبهاش رو به  وشببو نزدیك کرد و  فت:میگذاره من پیش سببهیال جون  دوباره
 بمونو؟

 سرم...نگران نباش...حاال با سهیال جون برو توي اتاق...برو پسرم.... آره پ
به مادر سببهیال  امید باره  از من فاصببله  رفت و نگاه کوتاه و نگرانش رو دو

شده و درب رو  سهیال وارد یكي از اتاق خوابها  سپس رفت و همراه  انداخت و 
 بستند.

مان اون رو شببكسببته و سببهیال که کامال" شبببیه دخترش بود و فقب  ذر ز مادر
گه  بت و خیره ن ثا به روي من  گاهش رو  حد معمول کرده بود ن غمزده تر از 
سر من درآورده...اما  شت و بعد از لحظاتي کوتاه  فت:دنیا بازیهاي زیادي  دا

سببرآمد  یگهاین بازي آخرش اونهو وقتي که توي زیارت خونه ي خدا بودم د
همه ي بازیها شببد...درسببته که مادر سببهیال هسببتو اما دسببتو به جایي بند 
نیسببت...کاره ایي نیسببتو و قدرت تصببمیو  یري براش ندارم...دونسببته یا 
ندونسببته با حقه یا با کلك...با پسببتي یا هر چیزي که اسببمش رو میگذاري 
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که  ایني زند یش رو به تباهي کشببیدي...نگو نه که ش*ن*ا*هت سببنگین تر از
هسببت میشببه...براش هزار و یك آرزو داشببتو...یه ازدواج موفق...حداقت یه 
شه از خداش  شه رو همی شته با شباهتي به زند ي خودم ندا ازدواجي که هیت 
ست رو بلد  سته بودم...اما م ت اینكه هیت وقت دعا و آرزو کردن در براش خوا

با زند  فاوت  کامال" مت خدا بهش زند ي  که  یده ولي  ينبودم چرا  من باشبب
بدباتي که بهش داده بیشتر از منه...شاید از دید خدا مفهوم متفاوت بودنش با 
یا  زند ي من از دعایي که میكردم همین بوده...نمیدونو...اما خوب سببهیال 
نمي فهمه یا نمیاواد که بفهمه...میگه دوسببتت داره...میگه عاشببقته...خنده 

سر  قسباله عاشب22داره...نه؟!!!...یه دختر مردي بشبه با شبرایب تو...حاال از 
بدباتي یا هر چیزي که تو میاواي اسمش رو بگذاري یكي از دعاهام همیشه 
شو بچه ام  شه تا هر چي چ شته با شه که اونقدر پول دا سي ب این بوده که زن ک
كه  عام م ت این نه براش باره...خوب این د ید و دلش و خواسبببت بتو د

توي بقیه ي دعام از خدا باوام شببوهرش  دبوم*س*تجاب شببده اما یادم رفته 
کسببي باشببه که لیاقت دخترم رو داشببته باشببه نه مردي م ت تو که یك ازدواج 
ناموفق از قبت داشببتي و االنو یه پسببر بچه داري بعالوه یه مادر مریض...ا ه یه 
سببر سببوزن عقت توي سببر سببهیال بود خودش میفهمید که زن تو شببدن یعني 

رو نگه داره...مادر پیر و مریضببت رو نگه داره...م ت  تا چي..یعني اینكه بچه
ضي نگه  شته باید تو رو هو را سه...از همه ي اینا  ذ کلفت به کار خونه ات بر
داره...وقتي هو که خریت خودش به اوج برسببه و از تو حامله بشببه و بچه دنیا 

 رو مبیاد دیگه واویال...تعجب نكن ا ه دارم اینروري رك و پوسببت کنده حرفا
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میزنو چون این اولین و آخرین باریه که تو رو میبینو...مرمئن باش شببنبه که با 
آقاي توحید برم و شببكایتو رو پس بگیرم شبباید فقب یك بار دیگه تو رو ببینو 
سهیال رو عقدش کردي...اینو فقب به خاطر اینه که  شو  اونو وقتیه که مرمئن ب

برام کردي تا حد زیادي  سببتاناریه ذره خیالو راحت بشببه...کاري که توي بیم
منو مدیون خودت کردي اما این باعث نمیشببه از بالیي که سببر دخترم آوردي 
سري  سعود خیر ندیده با یك شي کنو...اما چیكار کنو که اون م شو پو قلبا" چ
کاغذ پاره ایي که آورد کالنتري دهن منو بسببت و سببكه ي یه پولو کرد....چه 

جا هو راهي ندارم...ولي اینو بدون بعد  تهیکنو که دسببتو بسببته اسببت و به 
تت  به ریا تا آخر عمرمو نمي خوام چشببمو  قد کردي  كه دخترم رو ع این

 بیفته...فقب یه سوال دارم...
مدتي که مادرسببهیال حرف زده بود در سببكوتي دردناك به فرش زیر پام  تمام

که در کالم این زن بود رو حس  خیره شبببده بودم وعمق درد و غصبببه ایي 
میكردم...آهسببته سببرم رو بلند کردم و نفس عمیقي کشببیدم و  فتو:خانو 
شرفو  شه اما به  شبات ن سهیال در زند ي با من خو شما نگراني که   ماني...

میاورم که خوشببباتش میكنو... رچه میدونو براي باور این قسببمو از  سببوق
 نطرف شما به زمان نیاز هست...شما توي صحبتهاتون حرفهاي سنگیني به م

مه توهین  که الیق اینه بت بشبببه  ثا مان بهتون  به مرور ز یدوارم  که ام زدین 
 وتنبودم...ولي خوب شما االن در شرایري هستي که حق داري اینروري قضا

 کني...حاال هو در خدمتتونو...هر سوالي داشته باشید جوابگو هستو...
ق رو طالعمیق و پر غصه ایي کشید و  فت:میاوام بدونو چرا زن اولت  نفس

 دادي؟
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رو به عالمت تایید سوال مریو خانو تكان دادم و  فتو:این حق شماست  سرم
شو...همه چیز رو براتون میگو...ا ه الزم  شه چ که دلیت این امر رو بدونید...با
بدونید مدارکي هو دارم که حرفام رو در مورد زند ي قبلو و مشكالتي که پیش 

میگذارم...فقب به خاطر  ناین در اختیارتواومد رو ثابت میكنه...همه رو باو
اینكه باور کنید مرد بواله*و*سببي نیسببتو و از روي ه*و*سبببازي یه زند ي رو 
شروع نكرده بودم که بعد باوام به طالق برسونمش و حاال چشمو دنبال دختر 

 دیگه ایي م ت دختر شما باشه...
47 

مام خانو سببكوت کرده بود و  وش  ت بت میكردم مریو  که من صببح مدتي 
شار  شته ي زند یو رو تعریف میكردم ف شتو خاطرات تلخ  ذ میكرد...وقتي دا
عصبببي که روي خودم بود رو به وضببود احسبباس میكردم...تكراربیان اون 
خاطرات براي من انرژي زیادي مي خواسببت که حاال با وقوع این امر متوجه 

در این قضببیه ناتوانو...بارها و بارها مجبور میشببدم در بین حرفهام  چقدربودم 
ستو و  ساس میكردم تنها ه شد که اح سكوت کنو...لحظاتي می براي دقایقي 
هام بي اراده از  خاطرات رو براي خودم مرور میكنو و در خالل تعریف دارم 

شدم...ام سوالهام می ساگوي  سوال میكردم و با هزار ا ر و اما پا ا مریو خودم 
 خانو فقب  وش میكرد!

شد نگاهو رو که تا اون زمان به نقره ایي نامعلوم خیره نگه  وقتي حرفهام تموم 
داشببته بودم به سببمت مادرسببهیال بر ردوندم و دیدم اون هنوز به من خیره 

 است...و سكوت بود و سكوت!!!
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ز شببد و این لحظه درب اتاقي که سببهیال و امید در اون بودند به آرومي با در
سببهیال از اتاق بیرون اومد و نگاهي به مادرش و سببپس به من انداخت و با 

 صدایي آروم  فت:امید خوابش برده...براش قصه  فتو و خوابید...
 بعد رو کرد به مادرش و  فت:حاال برم چایي دم کنو؟ و

ستمالي پاك کردم و در  عرقي سته بود رو با د ش شونیو در این مدت ن که روي پی
س سهیال  فتو:من چایي نمیاورم...فقب ا ه ممكنه یه لیوان آب به پا سوال  خ 

 من بده...
 بالفاصله به آشپزخانه رفت و با لیواني آب بر شت و اون رو به من داد... سهیال
آب میاوردم متوجه بودم که مادرسببهیال به آهسببتگي چادرش رو دوباره  وقتي

سه شید و مرتبش کرد و بعد رو به  سرش ک شماره تلفن آژانس روي  یال  فت:
 نزدیك این محت رو داري تلفن بزني بیاد دنبال من؟

با التماس رو به مادرش  فت:مامان...دیروقته...بمون همین جا...به  سببهیال
خدا اونجوري که فكر میكني نیسبببت...ا ه دیدي در نبود شببما من به کمك 

ته مادر مسعود خواسسیاوش خونه رو تغییر دادم فقب و فقب دلیلش این بود که 
شما هیت وقت اجازه ندادي من بهت بگو اما باید از  شیو... بود از اونجا بلند ب
اونجا بلند میشدیو...شما حتي نمیدونستي یعني هیت وقت هو ناواسته بودي 
یاوش  ما اجاره داده بوده...ولي سبب به  بفهمي مسببعود اون خونه رو چروري 

اشتي این یكي دو سال توي خونه ي موضوع رو به من  فت...شما اصال" خبرد
باي من بودي؟...یعني بودن توي اون  با بهتر از زند ي توي این  خونهزن اول 

 خونه اس؟!!!
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خانو که از شبنیدن این حرف تعجب کرده بود با چشبماني که از این امر  مریو
سعود  ست میگه؟!!!...م سهیال را شده رو کرد به من و  فت:واقعا؟!!!... شاد   

ده این مدت من رو توي خونه ي زني نشببونده بود که حق همه چیز رو خیر ندی
شببد پدر سببهیال  ثبا سببنگدلي تموم از من  رفته بوده؟!!!...همون زني که باع

شو نگاه نكنه و تنها لرفي  سر شت  بعد از پایان محرمیت بینمون بره و دیگه پ
د حالش نیاکه کرد این بود که براي دخترش شببناسببنامه بگیره بعدم حتي یكبار 

 رو بپرسه؟!!!...
سهیال بود  با سوالي که در رابره با حقایق  فته هاي  سخ م بت  سرم پا حرکت 

 رو به مریو خانو دادم...
شار  از ضود پریده بود و ف صبانیت رنز چهره ي این زن به و صه و ع شدت غ

 بغض در  لوش رو میشد حس کرد...
شد و وقتي  سهیال ست و با تردید کمي به او نزدیك  ش کنار مادرش روي مبت ن

 مریو خانو بغضش به  ریه نشست اون رو در آ*ر*و*ش  رفت...
 شدم که هر دو از درد و غصه به  ریه افتاده اند!!! متوجه

شدم و به اتاقي که امید در اون خوابیده بود  از سته بودم بلند  ش روي مبلي که ن
 رو بستو.رفتو و درب 

به آرومي روي تات یك نفره ي  وشه ي اتاق خوابیده بود و تمام وسایلي  امید
 که اون روز بعدازظهر خریده بود رو به طرز جالبي کنار دیوار چیده بود...
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چهره اش آروم بود...میدونسببتو از بودن کنار سببهیال بي نهایت لذت  چقدر
عاطفي خودش رو  مام کمبودهاي  ید ت در وجود سببهیال جسببتجو میبره...ام

 میكرد و چقدر این دختر در پاسخ به کمبودهاي اون موفق عمت کرده بود!!!
سرم درد میكرد...تعریف  کنار ستو و به دیوار تكیه دادم... ش تات روي زمین ن

ظات برده  به همون لح باره  ها من رو دو ند یو و تكرار اون قایع تلخ ز و
شببده بود...لحظاتي که احسبباس  بود...لحظاتي که خیانت مهشببید بهو ثابت

به  شتمیكردم چقدر خوار و ذلیت شدم...دقایقي که از شدت فشار عصبي با م
دیوارهاي زیرزمین منزلو کوبیده بودم رو به یاد مي آوردم...سببباعاتي که توي 
اون زیرزمین در بدترین شرایب احساسي  ریه هایي از روي بدباتي با صداي 

اد مي آوردم...به یاد روزي که مسببعود مدارك الزم بلند سببر داده بودم رو به ی
تلفني و حتي یك حلقه  اتبراي اثبات خیانت مهشید که شامت عكس و مكالم

فیلو کاست میشد و برام آورده بود به ذهنو مي اومد...وقتي عكسها رو دیدم به 
شت پیاپي به  سعود رو  رفتو و چند م شدم که بي اراده یقه ي م صبي  قدري ع

ده بودم...اما اون هیت عكس العملي نشببون نداده بود و در کمال صببورتش ز
همدردي و رفاقت وقتي اونجوري با وضعي که از سر بدباتي بود به زانو افتادم 
و  ریه کردم من رو در آ*ر*و*ش  رفت و درسببت م ت یك برادر فقب سببعي 

 کرده بود آرومو کنه...
شمام رو  سرم شته بودم  رفتو و چ ستو که از آرنو روي زانوانو  ذا رو بین دو د

 بستو!
شدم  دقایقي شنیدم و بعد متوجه  شدن درب اتاق رو  سته  صداي باز و ب بعد 

سهیال کنارم روي زمین نشست و یك دستش رو به آرومي الي موهاي من کرد 
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شید و  فت: ستش رو ک سرم داد و بعد د سیاوش...حالت و نوازش کوتاهي به 
 خوبه؟!

رو بلند کردم و بدون اینكه پاسببخ سببوالش رو داده باشببو  فتو:مامانت  سببرم
 چروره؟...آرومش کردي؟

 . آره...رفته دستشویي صورتش رو بشوره...
 . نگذار شب بره...هر طور شده راضیش کن شب اینجا بمونه...

ونو از روي زمین بعد بدون اینكه منتظر حرف دیگه ایي از سببوي سببهیال بم و
ید برم...امید اینجا  با بلند شبببدم و لباسببو رو مرتب کردم و  فتو:من دیگه 
بمونه...ممكنه ب*ر*لش کنو باوام ببرمش بیدار بشببه و بدقلقي کنه...از قول 

 من با مامانت خداحافظي کن.
که حاال رو به روي من ایسببتاده بود با مهربوني دونه هاي عرقي که بار  سببهیال
وي پیشببونیو نشببسببته بود رو با دسببت پاك کرد و  فت:سببیاوش حالت دیگه ر

شدي  شدي!!!...یه ذره تحمت کن بهتر که  صبي  خوبه؟!...به نظر میاد خیلي ع
 بعد برو...

ستش سیدم و  فتو:هر چي  د صورتش رو به آرومي ب*و* سپس  رو  رفتو و 
سي شته ي منه...ولي آینده فرق داره...وقتي قرار ک ست مربوط به  ذ ت تو م  ه

شروعش با  شه همه چي رنز عوض میكنه...فقب...حیف که  شریك زند یو ب
تو خیلي متفاوت بود...میتونسببت به مراتب قشببنگتر از هر اونچه که توي ذهن 

 میگیره آغاز بشه...ولي من... جا
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شو بود و  سهیال شد به طوریكه تقریبا در آ*ر*و* در این لحظه به من نزدیكتر 
شت حرفو رو  ستهاي ظریفش جلوي دهنو رو  رفت و نگذا ادامه بدهو و با د

سیاوش...ادامه نده...خواهش میكنو دیگه نگو...نمیاوام هیت وقت در   فت:
به ولي و اماهاي اولین رابرمون فكر کني... با من  قدر تو  هررابره ي خودت 

شیمونو  صیر نبودم اما پ صر بدوني واقعیت امر اینه که منو بي تق خودت رو مق
 تو...چون عاشقتو...با تموم وجودم...نیس

ستو شمه  میدون سرچ ست  حرفهاش از روي بزر واري ذاتي که در وجودش ه
 میگیره...خدایا چقدر به این دختر بدهكارم کردي!!!

حافظي  بار خدا یدم و سببپس  با و لریفش رو ب*و*سبب هاي زی نه  گه  و دی
خانو هو از دسببتشببویي خارج شبببدیو مریو  تاق  خارج  کردم...وقتي از ا

 شد...خداحافظي کوتاهي هو با او کردم و از منزل بیرون اومدم.
به خونه رسببیدم مامان و دخترعموش خواب بودند...به آشببپزخانه رفتو و  وقتي

قرص مسكني از قفسه ي داروها برداشتو و با لیواني آب اون رو خوردم و سپس 
 به اتاقو رفتو.

 طراتو پیروز بشو و بتونو باوابوطول کشید که در جنز با یادآوري خا ساعتي
وقتي هو که خوابو برد تا زمانیكه بیدار بشببو داهو دچار کاب*و*س میشببدم و 

 صبح جمعه وقتي چشو باز کردم خستگي هنوز در وجودم موج میزد!
 صبح بود!10ساعتو نگاه کردم...حدود به
مرمئن صداهایي که مي اومد فهمیدم شهناز و پسرش هو به اونجا اومدن و  از

 بودم امروز براي مامان با حضور اقوام در منزل روز خوبي خواهد بود!



wWw.Roman4u.iR  446 

 

روي تات بلند شببدم و وقتي حوله ام رو برداشببتو که به حمام برم موبایلو  از
 زنز خورد...نگاهي کردم و شماره ي توحید رو روي  وشیو دیدم.

ضایت و  بعد ضي به ر سهیال را سي  فت که مادر  سالم و احوالپر  بازپساز 
  یري شكایتش شده و قراره فردا براي لغو شكایت اون رو همراهي کنه...

شته خود مریو  از شب  ذ شكر کردم...با اینكه موضوع رو  خبري که داده بود ت
خانو بهو  فته بود اما جاي تشببكر زیادي داشببت که از زحمات توحید به جا 

سعود هریك به ا سیار زیاد بیارم...در مدت این چند روز توحید و م ندازه ایي ب
ه ...توحید که بنبراي فیصببله دادن به این شببكایت تالش و دوند ي کرده بود

عنوان یك وکیت انجام وظیفه و محبت کرده بود و مسببعود هو طبق معمول با 
ترفندهاي خاص و کمك از افرادي که من هیت وقت نمي فهمیدم چروري با 

احتي مدارك عجیب و غریب براي اونها طرد دوسببتي تا این حد ریاته که به ر
شرایب جور کرده رو ریاته باعث خال صي در این  شكلي به  صيخال من از م

 این بزر ي شده بود!!!
" ایمان داشببتو که ا ه مسببعود اون مدارك مبني بر محرمیت کوتاه مدت کامال

سمون  شرایرو حاال زمین تا آ سهیال رو جور نكرده و اراهه نداده بود  میان من و 
 هو فرق میكرد...با 

شكر کرده بودم کلي خندیده و  فته بود  وقتي صوص از اون ت هو که در این خ
که در جواب محبتهایي که من همیشبببه در حقش کردم این کوچكترین کاري 
بوده که میتونسته انجام بده و از طرفي خیلي راضي بود بابت این موضوع که با 

 بوده!!! رفتهال مریو خانو رو  جور کردن اون مدارك به قول خودش حسابي ح
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هاي من  مسببعود مدیون محبت كه خودش رو  با معرفتي بود و این دوسبببت 
میدونست هو از سر لرفش بود چرا که من فقب چند باري در خصوص مساهت 
مالي کمكش کرده بودم و به یاد نداشببتو کار خاص دیگه ایي در رابره با اون 

شو اما م ت اینكه همین  سعود حاهز اهمیت بوده کانجام داده با در  ههو براي م
 چنین شرایري تونسته بود به تالفي اون روزها اینروري آبروي من رو حفظ کنه!

توحید بهو تلفن کرد 11روز شنبه وقتي به شرکت رسیدم حدود ساعتهاي صبح
و  فت با  ذروندن مراتب قانوني الزم پرونده ي کالنتري ماتومه شبببد و با 

و کارهاي الزمي که توحید باید انجام میداده و همه رو هو رضایت مریو خانو 
 صورت داده بود دیگه هیت مشكلي وجود نداشت!

قدري از شببنیدن این خبر خوشببحال شببده بودم که با وجود مرلع بودن از  به
اصت قضیه و اینكه خود مریو خانو هو بهو  فته بود شنبه رضایت خواهد داد 
صورش  شت که ت شنیدن تحقق این امر برام لذت بیش از اندازه ایي دا اما حاال 

 برام ممكن نبود!
حتما" در شببرکت بمونو و این 2انجام برخي امور مجبور بودم تا سبباعت براي

بیشتر کالفه ام کرده بود...دلو میاواست هر چه زودتر کارم رو تموم میكردم و 
به دیدن سهیال مي رفتو...اما به هر حال داشتن جلسه و رسید ي به دو قرارداد 

 باعث شد تا بعداز ناهار در شرکت بمونو.
ش2نزدیك ساعت سبد بزرش  ت به  سعود با یك  رکت اومد...البته تا بود که م

شوخیهاش رو در  صحبتها و  صداي  شید چرا که  بیاد به اتاق من کلي طول ک
 بیرون اتاق با خانو افشار مي شنیدم...
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مسببعود با خیلي ها رابره داره ولي حس میكردم رابره اش با خانو  میدونسببتو
صحبتها و نگاهش بفهمو  ستو از لحن  شده...میتون شار این اواخر متفاوت  اف
سبت  شار تغییر کرده...اما باور اینكه واقعا" مسعود ن که نگاه مسعود به خانو اف
به اون نظر خاصي مبني بر دلبستگي داشته باشه و روي اون به طور جدي فكر 
کنه کمي برام غیر ممكن بود ولي وقتي بعد کلي صببحبت و خنده به اتاق من 

ش سبد بزرش  ت رو روي میز کنار اتاق  ذا سالم و  فتن اومد و اون  ت و براي 
تبریك از خالصي مشكت اخیرم به طرفو اومد متوجه شدم که برق نگاه مسعود 

 م ت همیشه نیست!!!
سعود به  زمانیكه شار هو به اتاق اومد و به من تبریك  فت باور نگاه م خانو اف

 اون برام صد در صد شد!
خانو افشببار اتاق رو ترك کرد نگاه مسببعود که هنوز اون رو دنبال میكرد  وقتي

ست  سعود...حوا شد بي اراده لباند روي لبو نقش ببنده و فتو:آهاي م باعث 
 کجاس؟

شیه ایي  فت:دیگه  نگاه شت و بي پرده و بي هیت حا سعود به طرف من بر  م
 وقتشه..این یكي با همه برام فرق داره...

:از تو بعیده یكدفعه اینقدر تغییر مسیر داده باشي...دست از سر و  فتو خدیدم
این یكي بردار جون سببیاوش...کاري نكن منشببي به این خوبي رو از دسببت 
بدهو....به جون مسعود من م ت تو از اون آشناها ندارم که ا ه پات به کالنتري 

ون ا عقدش کني وريو داد اه بیفته بتونو برات کاغذ صببیغه جور کنو...مجب
 وقت دیگه مسعود سابق نیستي...
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لباندي زد و  فت:نه به جون سببیاوش دارم راسببت میگو...بد جور  مسببعود
ذهنو رو در یر کرده...با مامان هو دو هفته پیش در موردش صببحبت کردم یه 

 بارم بردمش خونه مامان دیدش...
 تعجب به مسعود نگاه کردم و  فتو:جدي؟!!! با

 ان هو بدش نیومده.... آره...اتفاقا"مام
 . پس خیلي وقته توي ناشي و از من پنهون کردي...آره؟!!!

به دهان  ذاشبببت و  مسببعود یكي از شببكالتهاي روي میز رو برداشبببت و 
سیاوش...راستش باور این قضیه که دارم تغییر   فت:پنهون کاري در بین نبوده 

قدر كت بود از طرفي این اواخر تو اون له  میكنو براي خودمو مشبب ماشبببال
سیدم دیگه  ست کرده بودي که وقتي به تو مي ر شالله در یري فكري در هزارما

 خودمو یادم مي رفت...اما جدي جدي فكر یه منشي دیگه باش...
بعد با خنده اضافه کرد:ببینو اصال" تو خجالت نمیكشي زن دوست صمیمي  و

 خودت رو منشي شرکتت کردي؟
و  فتو:بسه بابا هنوز که زنت نشده...ولي مسعود مرده شورت رو ببرن  خندیدم

که هر وقت میاوام امیدوار بشببو همیشببه برام مفیدي یكدفعه یه کاري میكني 
که مي فهمو نه بابا تو آدم بشبو نیسبتي و در پس هر منفعتي که به آدم برسبوني 

 کلي ضررم دنبالشه...
وب ا ه اینرور نباشبو که دیگه قدر منو با صبداي بلند خندید و  فت:خ دوباره

 نمیدوني...باید اینروري باشو...مگه نه؟
همین لحظه دوباره درب اتاق باز شببد و خانو افشببار همراه با یك سببیني  در

 حاوي دو فنجان قهوه وارد اتاق شد و به طرف میز وسب اتاق اومد...
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به اون مسببعود گاهي  خانو افشبببار شببوخي میكرد ن با  کرد و  که همیشبببه 
  فت:بباشید عروس خانو شمایي که با سیني اومدي داخت اتاق؟

شبرمگین و مضبررب خانو افشبار رو که ابتدا به مسبعود و سبپس به من  نگاه
خیره شد رو متوجه شدم و بعد بالفاصله  فت:آقاي مهندس  ماني من اصال" 

 از اینرور شوخي ها خوشو نمیاد...
سببیني رو از دسببت خانو افشببار  رفت و خندید و از جا بلند شببد و  مسببعود

 فت:غزاله جون قربونت بشببو دیگه الزم نیسببت جلوي سببیاوش فیلو بازي 
شي جدید براي  سیاوش میگفتو باید به فكر یه من شتو به  کني...همین االن دا

 ...ههوخودش باشه...از این به بعد هو یادت باشه عروس سیني چایي میاره نه ق
 ه ي خانو افشار رو ب*و*سید!بعد بي هیت معرلي  ون و

که هر دو دستو روي میز بود از دیدن رفتار و شنیدن حرفهاي مسعود خنده  من
ام  رفته و با یك دسبببت سببعي داشببتو لباندم رو پنهان کنو و به اونها نگاه 

 میكردم...
افشار صورتش از خجالت سرق شد و نگاه مضرربش رو به من دوخت  خانو

 اشید آقاي مهندس ا ه فرمایشي ندارین من برم...و سپس با عجله  فت:بب
شدن  قبت سرق  سعود رو به او  فت:الهي قربون اون  از اینكه من حرفي بزنو م

صببورتت بشببو...چرا یه کار داره باهات...اونو اینه که ترتیب یه آ هي براي 
مه  نا جد شببرایب براي این شببرکت رو توي روز یه منشببي وا ادام  اسببت

از  وشو برو کارهات رو زود انجام بده که وقتي من و سبیابدهي...همین...االن
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این اتاق اومدیو بیرون و ایشببون خواسببت بره دنبال کار خودش بنده هو تو رو 
 ببرم یه جایي دنبال کارهاي خودمون...

افشببار در حالیكه هنوز شببرم خاصببي که ازشببنیدن حرفهاي مسببعود در  خانو
شده کامال هو صورتش  سرخي  ضور من باعث  شت تا از اتاق ح یدا بود بر 

 خارج بشه که من  فتو:خانو افشار؟
 و به سمت من بر شت و  فت:بله؟...بفرمایید؟ ایستاد

. بهتون تبریك میگو...امیدوارم خوشبات بشین...در ضمن آ هي که مسعود 
  فت هو یادتون نره...حتما" ترتیبش رو بدهید...

ش بسببته بود با صبببدایي آروم افشبببار که حاال لباندي روي لبهاش نق خانو
  فت:باشه چشو...

 بعد از اتاق خارج شد. و
سعود...میتونو به جرات  سپس شحالو م سعود و  فتو:واقعا" خو رو کردم به م

شرکته  شي این  شار من ساله که خانو اف ستي کردي..االن چند  بگو انتااب در
 ولي هیت مورد غیراخالقي من از اون ندیدم...

ید و روشببن کرد و  مسببعود کت بیرون کشبب پا گاري از  ندي زد و سببی لبا
 فت:مسعود رو دست کو  رفتي؟...اینهمه خودم رو به آب و آتیش میزدم و با 
هزارتا زن و دختر رابره داشببتو واسببه یه همچین روزي دیگه...فقب و فقب این 

صیات ظاهري و اخالق صو شیروني کردم تا بتونو اوني رو که تمام خ  یشهمه 
 ام ارزش داره رو پیدا کنو که کردم...بر

سعود فقب یه  خندیدم شدي...اما م شكر که دیگه عاقت  و  فتو:خوب خدا رو 
که  یدا نكردم  تا منشببي خوبي پ به من بكن و  به لرفي  كه  چیزي...اونو این
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جایگزین خانو افشببار بشببه رضببایت بده به کارش ادامه بده...خودت میدوني 
 ت کنو...نمیشه هر کسي رو منشي شرک

با صببداي بلند خندید و با شببوخي  فت:باشببه اینو اشببكالي نداره به  مسببعود
شرطي که حقوقش رو دو برابر کني یكي از شرکتهاتو به عنوان کادوي عروسي 

 تقدیو ما کني...
شما دل درد  خندیدم سو هر دو تاي  سعود جان دیگه اونجوري میتر و  فتو:م

 با مریضي باشه...بگیرین...خوب نیست شروع زند یتون 
ساعت اون سعود تا  شوخي و 2:30روز م شرکت موند و کلي با هو  با من در 

ساس میكردم خدا واقعا" دربهاي رحمتش رو به روي من  صحبت کردیو...اح
 باز کرده و آرامش آ*ر*و*شش رو داره بهو نشون میده...

سببوار از شببرکت اومدیو بیرون...مسببعود به همراه خانو افشببار 2:30سبباعت
 ماشینش شدند و رفتند و من هو به سمت خونه ي سهیال حرکت کردم...

48 
سوار ماشین بودم و به سمت منزل سهیال حرکت میكردم جلوي شیریني  وقتي

 فروشي توقف کردم و یك جعبه شیرني هو  رفتو...
تمام وجودم خوشببحالي رو درك میكردم...احسبباس خوبي بود...آسببود ي  با

ست خیال از ت ساتتر از این مي تون مام  رفتاریهایي که فكر میكردم به مراتب 
 برام پیش بیاد باعث میشد احساس کنو زند ي داره بهو لباند میزنه.
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كه به ي شببیریني رو از روي  زمانی یدم جع مان رسبب یاط آپارت جلوي درب ح
سمت درب حیاط رفته و زنز  شین به  شتو و بعد از قفت کردن ما صندلي بردا

 زدم.
زیادي طول نكشببید که صببداي امید رو در پاي اف.اف شببنیدم و اونهو  زمان

شنیدم  ضمن اینكه درب حیاط رو باز کرد  ستو  شت درب ه وقتي فهمید من پ
 اومدن منو به سهیال خبر داد.

از پله ها باال رفتو امید درب هال رو باز کرده و در جلوي پله ها به انتظار  وقتي
ستاده بود...بعد از سالمش رو  من ای سخ  سیدم و پا صورتش رو ب*و* اینكه 

 دادم نگاهي به جعبه ي شیریني کرد و  فت:از کدوم شیریني ها خریدي؟
 و  فتو:از همون شیریني ها که تو دوست داري... خندیدم

 . نون خامه ایي؟!!!
 . آره پسرم...

 .ایي از روي رضایت کرد و جعبه رو از من  رفت و به داخت هال رفت خنده
سهیال  فت:امیدجون  در شنیدم که  شهایو رو از پا در مي آوردم  حیني که کف

 جعبه رو بده به من تا همه رو توي ظرف بچینو...
 صداي امید رو شنیدم که  فت:میذارم توي آشپزخونه... بعد
ستین کوتاه به همراه  وارد سهیال نگاه کردم...یك بلیز لیمویي آ شدم...به  هال 

كي به تن داشببت...موهاي بلند و زیباشببو این بار برعكس یك دامن تنز مشبب
همیشه پشت سرش جمع کرده بود...مالحت و زیبایي از تمام وجودش شعله 

برابر  زارانمیكشید...آرایش مالیو صورتش باعث شده بود زیبایي خدادادیش ه
 بشه...واقعا" از دیدن این همه زیبایي در وجودش سیر نمیشدم!
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رو روي یكي از کابینتها  ذاشببت و  فت:سببهیال جون بیا  جعبه شببیریني امید
 دیگه...
با لباند به من خیره شده بود و سالم کرد و  فت:خدا رو شكر...بعد از  سهیال

 چند روز دارم چهره ي خوشحالت رو مي بینو...
تا  با به طرفش مي رفتو  یار  كه بي اخت حالی گاهش کردم و در  ند ن لبا

عقب  ذاشببت و با صببدایي آروم  فت:مامانو بب*و*سببمش سببریع قدمي به 
 خونه اس...

 تعجب نگاهي به اطراف انداختو و  فتو:جدي میگي؟!!! با
باز شبببد و مریو خانو در حالیكه  در ها  تاق خواب همین لحظه درب یكي از ا

پیراهن ماکسي و آستین بلند و راحتي به تن داشت و شال بزر ي هو روي سر و 
 ود وارد هال شد.شونه هاش رو پوشانده ب

صله سالم و علیك کردم و  فتو:واقعا" از لرفتون ممنونو...به خاطر  بالفا با او 
 رضایتي که دادین...به خاطر  ذشتي که کردین و به خاطر همه چیز...

سالم من رو در حالیكه هنوز مي تونستو در عمق نگاهش غو و دلاوري  پاسخ
رو حس کنو داد و  فت:خدا کنه به قولي که دادي پاي بند باشببي...من جز 

 خوشباتي سهیال هیت آرزوي دیگه ایي توي این دنیا ندارم...
سهیال  صداي شپزخانه به  وش رسید که با اعتراض  فت:اه... امید دوباره از آ

به رو جون  ند روي جع یا من این ب مه ایي میاوام...ب خا گه...من نون  یا دی ب
 نمیتونو باز کنو...بیا کمك...

 به آشپزخانه رفت و مریو خانو نیز به دنبال او وارد آشپزخانه شد. سهیال
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تمایلي نداره زیاد من رو ببینه تا این حد که حتي منتظر جواب من  میدونسببتو
باعث ناراحتي اون شده باشو ترجیح دادم توي هال هو نشد...براي اینكه کمتر

 روي یكي از راحتي ها بنشینو و به آشپزخانه نرم.
مریو خانو رو شببنیدم که به سببهیال  فت:من جعبه رو براي امید باز  صببداي

شیریني ها رو  ستي و یه ظرف بده تا من  شقاب پیش د میكنو تو فقب چند تا ب
 توي اون بچینو...

شدند و در هال هر یك از چند دقی بعد شپزخانه خارج  سه نفر اونها از آ قه هر 
 روي یكي از راحتي ها نشستند.

که همیشببه عاشببق نون خامه ایي بود در همون ابتدا با ولع و اشببتهایي  امید
 کودکانه چند نون خامه ایي در بشقابش  ذاشت و مشغول خوردن شد.

شسته بود با صدایي  رفته خانو که روي یكي از راحتي هاي نزدیك من ن مریو
 رو به سهیال  فت:سهیال جان بلند شو چند تا چایي هو بریز بیار...

 بلند شد و به آشپزخانه بر شت. سهیال
صداي  رفته و غمدارش  در سهیال رو کرد به من و با همون  همین لحظه مادر 

  فت:کي سهیال رو عقد میكني؟
شما امر  نگاهو سمت مریو خانو بر ردوندم و  فتو:هر زمان که  رو از امید به 

 کنید...
خانو که به  لهاي ظریف و زیباي  لدان بلور روي میز وسببب هال خیره  مریو

بود  فت:سببهیال  فته هیت جشببن و مراسببو خاصببي نمیاواد...اینو از سببر 
یدونو...یعني نمي تونو حرفي بزنو... عا" نم ر خودش اینروبدباتیشبببه...واق

به  دمیاواد که بدون هیت جشني و سر و صدایي و فقب با عقد توي محضر بیا
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ید  م هن ا توي ذ بدي  ثر  ین ازدواج ا اوام ا ی م ن گه  ی م هو  نه ات...دا خو
که توي این دو روز  یه ولي من  گذاره...نمي فهمو منظورش از این حرف چ ب

عالقه داره...حاال  چیزي رو که خوب فهمیدم اینه که امید بي نهایت به سببهیال
...حاال دونهمنظور سهیال از اثر بد توي ذهن این بچه چي هست رو خودش می

هو که سهیال هیت مراسو و جشني نمیاواد دیگه حرفي این وسب نیست بقیه 
 اشو من حرفي نزنو م ت اینكه سنگین ترم...

شید من در خدمتتونو شته با شما هر امري دا ...من . اختیار دارید حاج خانو...
خیلي به شببما و خیلي خیلي به سببهیال بدهكارم و هر کاري بكنو جبران هیت 
 چیز رو نكردم...براي مهریه امر امر شماست و منو منتظر فرمایشتون هستو...

شپزخانه بود کرد و بعد  مریو سهیال که توي آ سپس به  خانو نگاهي به امید و 
یه هو  با مهر فت:سببهیال حتي  ند و   مت من بر ردو به سبب رویش رو 
ماالفه...میگه مگه خرید و فروش توي بازاره که مهریه به ازاي عقد از شببما 

زن مي باواد...اما من قلبا" با این عقیده ماالفو...من معتقدم مهریه براي هر 
تونه یه پشتوانه محسوب بشه...اونو انتاابي که سهیال کرده...هر کسي شنیده 

 زیاد به عاقبتش خوشبین نبوده...اما خوب حرف کسي رو  وش نمیكنه...
 . شما لرف کنید نظرتون براي مهریه ي سهیال به من بگین...

 كه سینيهمین لحظه سهیال با سیني چاي از آشپزخانه خارج شد و در حالی در
رو ابتدا جلوي مادرش نگه داشته بود تا او یكي از استكانهاي چاي رو برداره با 
دلاوري به مادرش  فت:مامان مگه من و شببما قبال" در این مورد حرف نزده 

 بودیو؟
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خانو به من نگاه کرد و  فت:بدباتي من اینه که حتي حق ندارم در مورد  مریو
 مهریه اشو حرف بزنو...

یني چاي رو جلوي من  رفت و رو به مادرش  فت:شما نگران فرداي س سهیال
 مني...من میگو الزم نیست...مهریه ا ه مال منه...من میگو نمیاوام...

شتو به  در شتو و روي میز کنارم  ذا سیني بر میدا ستكان چایي رو از  حالیكه ا
با ره حرفهاي مریو خانو  وش میكردم که  فت:سببهیال نمیاوام حرفام رو دو

یا دیگري میگه  تكرار کنو...تو تصببمیمت رو  رفتي و هر چي هو من میگو 
به خدا  وللهاصببال" برات ارزش نداره...حداقت این مهریه رو رووش فكر کن...

ا ه من میگو مهریه تعیین بشبببه فقب و فقب به خاطر خودته...دنیا هزار جور 
دازي باال تا بر رده بازي سببر آدم در میاره...به قول معروف یه سببیب رو که مین

 بیاد توي دستت هزار چرق میاوره...
از روي راحتي بلند شد و در حالیكه به سهیال نگاه میكرد  فت:ا ه سه تا  امید

 دیگه نون خامه ایي بردارم باورم دندونو خراب نمیشه؟!!!
لباندي زد و به امید  فت:نه...ولي به شببرط اینكه بعدش زود بري  سببهیال

 مسواك کني... دندونهات رو
با خوشببحالي سببه نون خامه ایي دیگه برداشببت اما این بار براي بازي  امید

شقابش رو هو با خودش به یكي از اتاق خوابها برد و در حالیكه درب رو مي  ب
 بست  فت:باشه...قول میدم بعد که همه رو خوردم برم مسواك بزنو...

انو و  فتو:شببما به سببهیال امید درب اتاق رو بسببت رو کردم به مریو خ وقتي
کاري نداشببته باشببین...اصببال" فكر کنید در این زمینه تام االختیارید...براي 

 مهریه ي سهیال هر چیزي که شما امر کنید من همون کار رو انجام میدم...
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 خانو به سهیال نگاه کرد. مریو
من ي اشبباره ي التماس آمیز سببهیال شببدم که اون رو از جواب دادن به  متوجه

 منع میكرد.
کردم به سهیال و  فتو:سهیال میشه خواهش کنو چند دقیقه بري داخت اتاق  رو

 پیش امید بموني و اجازه بدهي مامانت در این خصوص راحت باشه؟
با اکراه از روي راحتي که نشسته بود بلند شد و در حالیكه به سمت اتاق  سهیال

 میرفت به مادرش  فت:من مهریه نمیاوام...
سببهیال وارد اتاق شببد و درب رو بسببت دوباره رو کردم به مریو خانو و  وقتي

  فتو:حاال بهتر شد...بفرمایید...من در خدمتتونو...
خانو نگاه عمیق و دقیقي به من کرد و  فت:خودت خوب میدوني که به  مریو

هیت چیز این وصلت قلبا" راضي نیستو...نگرانیمو نمیتونه الكي باشه...شرایب 
شه...من فقب ترسو از فرداي شم ست که براي دختر من ایده آل با شرایري نی ا 

ینو که نمي ب تضمینياین وصلته...فردایي که شاید خیلي هو دور نباشه...هیت 
بتونو از شما در ازاي خوشبات کردن دخترم بگیرم...واقعیتش رو باواي وقتي 

سعود با کمك وکیل شما وم ول ت و با اتكا به پخوب فكر میكنو میبینو زمانیكه 
صلي  شكایت ا ضعیت و  ستي از اون و و موقعیت اجتماعیت به این راحتي تون

قدر هو سببنگین نمي تونه بهو  هرمن خالص بشببي پس تعیین هر مهریه ایي 
این امیدواري رو بده که م ال با تعیین مهریه تونسببته ام به قول معروف پشببتوانه 

هو میزنو سهیال نه حاضره  وش کنه ایي براي دخترم ساخته باشو...هر حرفي 
نه اهمیت میده...قبال" هو  فتو اونقدر توي زند یو سببتو کشببیدم و بدباتي 
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دیدم که واقعا" نمي تونو به هیت چیز این دنیا امیدوار باشببو...حاال هو فقب 
امیدم به خداسببت...کاره ایي نیسببتو که مهریه ایي تعیین کنو...مرمئنو ا رم 

و مهریه هو تعیین میكردم به وقتش چه بسا پرداخت اون حرفو خریدار داشت 
رو هو به همون راحتي که مسبعود خیر ندیده تونسبت مدرك صبیغه ي شبما و 

رو جور کنه میتونین از پرداخت مهریه هو با همون حقه بازیها شببونه  سببهیال
ید...مهریه ي سببهیال مال من نیسبببت...خودشببو که میگه مهریه  خالي کن

ب دعا میكنو هیت وقت از این تصببمیمي که  رفته پشببیمون نمیاواد...من فق
شباتش کني...این  سر قولت بموني و خو شي  شه...تو هو ا ه واقعا" مرد با ن

ا ه مهریه ایي هو باید باشه خودت تعیین کن...این  لي هست که به سر  سبو
خودت زدي...آدم وقتي حرفش خریدار نداره حتي ا ه مادر باشببه سببكوتش و 

ن بغض و غمش توي سببینه سببنگین تر از ابراز عقیده اش میتونه نگه داشببت
باشه...شبي که از مكه بر شتو حس میكردم میتونو تقاص ستمي که کردي رو 
یال  ه چون سببب چرا... طت...نشبببد... با یال  خ هي  لي ز یرم...و گ ب ازت 
کار  به  کار  عد از این  قدش کني و ب حاال هو فقب منتظرم ع ناواسبببت...

 ز خدا میاوام هیت وقت سهیال پشیمون نشه...هیچكدومتون ندارم و ا
 از این حرف از روي راحتي که نشسته بود بلند شد. بعد

" فهمیده بودم که فشار بغض در  لوش اون رو وادار کرده که براي ریاتن کامال
 اشكهاش احتماال" یا به دستشویي و یا به یكي از اتاق خوابها بره...

بلند شببدم و جلوي مریو خانو ایسببتادم و روي راحتي که نشببسببته بودم  از
شما   فتو:خانو  ماني...به جون امیدم قسو میاورم که خوشباتش میكنو...
نگران مهریه اش هو نباشببید خودم میدونو چي مهرش کنو و همون سببر عقد 
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شون دادن مرام خودم به   شماهو مهریه اش رو خواهو داد...میدونو که براي ن
و...شبببایدم تا آخر عمرم...اما واقعا" مدیون خیلي خیلي باید زحمت بكشبب
 سهیال و بزر واري شما هستو...

سو که ممانعت کرد و عقب رفت و  و ستو بب*و* ستش رو خوا بعد بي اراده د
شده بود با  ریه  فت:بد کاري کردي...با  شك خیس  صورتش از ا در حالیكه 

 زند ي دخترم بد کاري کردي...
 .به جون تنها پسرم قسو میاورم.... جبران میكنو...قول میدهو..

ید و دو تا نون  در همین هنگام درب اتاق باز شبببد و امید با عجله به هال دو
خامه ایي دیگه برداشببت و بار دیگه به اتاق بر شببت و سببپس سببهیال از اتاق 

 خارج شد.
 خانو بالفاصله به دستشویي رفت و درب رو بست. مریو

سپس رو به من کرد و  سهیال شویي انداخت و  ست سته ي د نگاهي به درب ب
  فت:دوباره توهین که نكرد بهت؟

 حرکت سر جواب منفي به سهیال دادم و  فتو:تو چرا مهریه نمیاواي؟!!! با
. چون اعتقادي به مهریه ندارم...زني که زند یش به طالق بكشبببه به نظر من 

با خت  با ته و این  باخ یه جبران  هسببتي خودش رو  خت مبلغ مهر پردا
نمیشببه...سببیاوش من تو رو دوسببت دارم و میاوام باهات زند ي کنو...این 
به هر دلیلي این زند ي خراب بشبببه هیت  حاال ا ه  یعني زند ي من تویي...

 ایي نمیتونه زند ي دوباره ایي براي من بسازه... توانهپش
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ندي به لب آوردم و شببیریني کالمش که تا عمق وجودم اثر میگذاشببت لبا از
شا"  ست...پس خواه چونه اش رو  رفتو و  فتو:اما مهریه هدیه ي من به تو ه

 در این زمینه دخالت نكن...
 . مامانو براي مهریه و مقدارش حرفي بهت زده؟!!!

ست این کار رو بكنه اما هیت حرفي در  صال"...اتفاقا" خیلي دلو میاوا . نه...ا
مرمئن باش مهریه ایي که سببر عقد تعیین میشببه  مورد مقدار مهریه نزد...پس

 فقب و فقب از طرف خودمه و یك هدیه محسوب میشه...
 . اما سیاوش...

رو روي لبهاي خوش ترکیبش  ذاشتو و اون رو وادار به سكوت کردم  انگشتهام
 و  فتو:دیگه حرف نباشه...

صداي بلند رو به اتاقي که امید در اون بود  فتو:امی بعد ضر  د...بابا دیگهبا  حا
 شو با هو بریو خونه...

سمت  امید ضررب به  شماني نگران و م صله درب اتاق رو باز کرد و با چ بالفا
سهیال رفت و  فت:من نمیام...سهیال جون به بابام بگو من پسر خوبي هستو 

 و اذیتت نمیكنو...تو رو خدا...من میاوام اینجا بمونو...
مریو خانو از دسببتشببویي اومد بیرون و در خواسببت حرفي بزنه که  سببهیال

سابي  ریه کرده رو به  شته ح شمانش  ویاي این بود که دردقایق  ذ حالیكه چ
من  فت:امید پسببر خیلي خوبیه...چه اصببراري دارین ببرینش؟...بچه وقتي 

 خودش اینقدر سهیال رو دوست داره خودش نعمتیه...
 ریش؟...خوب بذار بمونه...به آرومي رو به من  فت:چرا میاواي بب سهیال
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شدم و دستي روي سر و موهاي امید کشیدم و  فتو:تو یعني دیگه دوست  خو
 نداري حتي یك شبو پیش من باشي؟

شار میداد  فت:بابا  امید سبوند و ف سهیال میچ شتر به  در حالیكه خودش رو بی
 من شما رو دوست دارم ولي سهیال جون رو خیلي دوست دارم...

پیشوني امید رو ب*و*سیدم و  فتو:باشه...فعال" که همه طرفدار تو و  خندیدم
 شدن...بازم تو بردي...

ید نداخت و محكو  ام به طرف من اومد و دسببتش رو دور  ردنو ا خندید و 
صببورتو رو ب*و*سببید و خداحافظي سببریعي با من کرد و به اتاقي که در اون 

 مشغول بازي بود بر شت.
سهیال  فتو:هفته ي آینده حالت خمیده خارج و د از ستادم و به  صاف ای وباره 

شه...براي اون موقع  شروع می سه اش  شده و مدر شه دیگه اول مهر  که تموم ب
 فكر میكنو...

سهیال به میون حرف من اومد و  فت:اتفاقا میاواستو بگو قبت از شروع  مادر
 مدارس سهیال رو عقد کني خیلي بهتره...

رو زده بود که من میاواسببتو عنوان کنو...چقدر از  سببهیال دقیقا" حرفي مادر
شه...من  سهیال کردم و  فتو:با شدم...نگاهي به  شحال  شنیدن این حرف خو

 حرفي ندارم...
خالف تصببورم هیت لباندي روي لبهاي سببهیال نبود و در همون لحظات  بر

 کوتاه عمیقا" به فكر فرو رفته بود!!!
  فتو:سهیال...من حرفي ندارم...تو موافقي؟ دوباره
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صتي بده...من باید امید رو  سهیال سیاوش به من یه فر به من نگاه کرد و  فت:
 آماده ي این موضوع بكنو...

 و  فتو:امید رو آماده کني؟!!! خندیدم
. آره...درسته که اون خیلي من رو دوست داره ولي حس میكنو با این قضیه که 

 مسر تو بشو نمیتونه به راحتي کنار بیاد...من باوام ه
49 

سهیال براي لحظاتي کوتاه به فكر فرو رفتو و بعد  با شنیدن این حرف از دهان 
ساس  سبت به رفتار امید ح سهیال فكر میكنو تو یه ذره زیادي ن رو به او  فتو:

سبباله اس و خودتو میدوني که چقدر دوسببتت 8شببدي...اون یه پسببر بچه ي 
ه که اون همراه بش اي...اینكه تو همسر قانوني من بشي ا ه با این توضیح برداره

این موضوع باعث میشه تو رو همیشه توي خونه و در کنار خودش داشته باشه 
 فكر میكنو بهترین توضیح و توجیه براي قانع شدنش باشه...

مان  مریو که تو ز گه...این  فت:راسبببت می مد و   یان حرف من او به م خانو 
یاواي براي آماده کردن امید م ت اینه که امید با تو مشببكت داره در حالیكه م

 کامال" مشاصه این بچه چقدر به تو عالقه داره...
عمق نگاه سببهیال حرفهاي نگفته زیاد بود اما کامال"متوجه شببدم که تمایلي  در

 به باز و کردن اونها در حضور مادرش نداره!
فت سببهیال به من کرد و   گاهي  یادي نمیاوام...فقب یكي دو ن :فرصبببت ز

روز...سببیاوش باور کن من این مورد رو که با امید صببحبت کنو ضببروري 
 میدونو...باید بعضي مساهت رو براش توضیح بدهو...فقب دو روز...
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رو به عالمت موافقت با حرف سببهیال تكان دادم و  فتو:باشببه...حرفي  سببرم
 نیست.

خودش رو به سببهیال دوخته بود و سببپس به  خانو نگاه دلاور و ناراحت مریو
 آرومي زیر لب زمزمه کرد:الاله اال الله...

مادر سببهیال خداحافظي کردم و وقتي به سببمت درب هال مي رفتو متوجه  با
شببدم سببهیال براي بدرقه ي من مانتوي خودش رو روي شببونه اش انداخت و 

 روسري هو به سرش  ذاشت و با من از درب هال خارج شد و اون رو بست!
در کنار من از پله ها پایین مي اومد احسببباس میكردم در ذهنش دنبال  وقتي

 کلمات و جمالت مناسبي براي  فتن مرلبي خاص میگرده!
آرومي رو کردم به سببهیال و  فتو:چیز خاصببي میاواي بگي؟...در رابره با  به

 امید...
گاه کرد و  سببرش به من ن عد  كان داد و ب ید حرف من ت تای نه ي  به نشبببا رو 

:سیاوش...خودت خوب میدوني امید روي قضایا و اتفاقاتي که مربوط به  فت
ضوع که یك زن و  شده...این مو شوك می شید و کارهاش بوده چقدر دچار  مه
مرد چه روابري میتونن با هو داشببه باشببن براي این بچه در جاییكه اصببال" 
ساس شده...اون االن اح شكار می شته کامال"آ شعور درکش رو ندا  موقعیتش و 

میكنه هر زن و مردي که به هو نزدیك میشن یا حتي توي یه اتاق هستند دقیقا" 
همون رفتار و کارهایي رو انجام میدهند که بارها و بارها از مردهاي دیگه با 

 مادرش دیده بوده و ...
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سعي کردم با  ناخودآ اه ستادم... صابو بهو ریات و روي یكي از پله ها ای اع
اعصابو مسلب بشو و بعد یك دستو رو الي موهایو کشیدن یك نفس عمیق به 

 کشیدم و با کالفگي رو کردم به سهیال و  فتو:بس کن سهیال...
به چشببمهاي من خیره شبببد و  سببهیال براي لحظاتي کوتاه سببكوت کرد و 

صبي میكنه...اما یه ذره  سیاوش میدونو چقدر تكرار این حرفها تو رو ع  فت:
دیدن اون صببحنه ها چقدر اعصببباب امید رو فقب یه ذره به این فكر کن که 

سیده که هر نزدیكي میون زن و مرد موجب   آزارخراب کرده...اون به این باور ر
 و اذیت زن هست...
 . بسه دیگه سهیال...

سبباله بوده...من 6یا5. سببیاوش..امید وقتي شبباهد اون صببحنه ها بوده شبباید
وي زند ي این بچه رق نمیدونو دقیقا" از چه زماني این مسبباهت وحشببتناك ت

میداده...اما یه بار وقتي از امید پرسببیدم دوسببت داره براي همیشببه پیش اون 
 باشو و م ت یه مامان واقعي براش بشو چي بهو  فت؟

 . بسه سهیال...نمیاوام ادامه بدهي...
. ولي تو باید بدوني...تو باید بپذیري که امید از این قضببیه که معلوم نیسببت 

بار توي به رو شبببده بود در عذاب  چند  ته رو  تا االن داشبب که  عمر کوتاهي 
صبت به روي امید بردار...تو باید امید رو پیش یك  ست از تع سیاوش د بوده...

 روان...
 فریاد  فتو:دیگه کافیه سهیال... با

سكوني  سهیال سته ي واحدهاي م ضرراب به دربهاي ب سكوت کرد و فقب با ا
 در اون طبقه نگاه کرد...
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شدم که این فریاد من اصال" کار درستي نبوده و هر لحظه انتظار داشتو  توجهم
 درب حداقت یكي از اون دو واحد باز بشه اما این اتفاق نیفتاد!

با کالفگي رو کردم به سهیال وبا صدایي آروم  فتو:تو خواستي یكي دو  سپس
با امید صببحبت کني و اون رو آماده ي این قضببیه بكني...خیلي  خوب روز
 حرفي نیست دیگه مررد کردن این موضوعات چیه؟...بس کن دیگه...

 . ولي سیاوش من مرمئنو که امید نمي تونه بپذیره من...
صدایي آهسته اما عصبي  فتو:نمیتونه بپذیره خیلي خوب...تو  فتي ذهنش  با

سبببالشبببه به قول 8رو آماده میكني...مگه نگفتي؟...ببین سببهیال...امید فقب
خودتو چیزهایي توي این سببن و سببالش دیده که هضببو و تحلیلش براش غیر 

ها رو تعبیر و  یات یك کودك براي خودش اون به ذهن نا   رسببیتفممكن بوده و ب
 کرده...غیر اینه؟

سخ م بت به من داد...ادامه دادم:خیلي خوب...این که  سهیال سر پا با حرکت 
دیگه حرفي نیسببت...تو  فتي ذهنش رو آماده میكني...خوب بكن...دیگه چه 

 کاریه اسو دکتر و روانپزشك و روان شناس رو عنوان میكني؟
 ... ولي سیاوش به این راحتي هو که فكر میكني نیست.

سهیال؟...نكنه داري  ناخودآ اه سهیال رو  رفتو و  فتو:چیه  یكي از بازوهاي 
بهانه میاري؟...آره؟...نكنه نشستي حسابي فكرهات رو کردي و دیدي زند ي 
سو میچیني که  سر هو وا شت  صغري کبري پ ساته و حاال داري  با من برات 

 در نهایت بگي نمي توني با من زند ي کني چون...
 ش این چه حرفیه؟!!!. سیاو



 467 مادرمپرستار 

سببهیال رو رها کردم و با کالفگي بي نهایتي صببورتو رو بین دو دسببت  بازوي
 رفتو و نفس عمیقي کشببیدم و  فتو:سببهیال...سببهیال...تو میدوني چقدر در 

 طول چند سال  ذشته خورد شدم...تو رو خدا تو دیگه نابودم نكن...
ت به تو حتي یك ثانیه هو . اما سببیاوش من فقب نگران امیدم و درعشببقو نسببب

شببك نكردم...باشببه هر طور تو بگي...دیگه ادامه نمیدهو...ا ه فكر میكني 
شه دیگه ادامه نمیدهو...قول  حرفهاي من مقدمه چیني براي یك بهانه اس...با

ب ...حاال تو رو ه؟میدهو در رابره با امید هو خودم تمام سببعیو رو بكنو...خو
 ؟خدا اینقدر عصبي نشو...سیاوش

رو از جلوي صببورتو برداشببتو و با قاطعیت رو کردم به سببهیال و  دسببتهام
ست...دیگه هو نمیاوام حرفي بزني که  سهیال...امید یك بیمار رواني نی  فتو:
ضوع رو یادآوري کنو...توي این دو روز هو نمیام اینجا تا  شو این مو مجبور با

سابي امید رو به قول خودت براي این موضوع آماده کني سوم میام که  روز...ح
 بریو محضر.

 به من نگاه کرد و دیگه حرفي نزد. سهیال
یاد  شببروع ها...متوجه شبببدم سببهیال هو داره م له  پایین رفتو از پ به  کردم 

پایین...بر شببتو به طرفش و  فتو:بر رد باال...نمیاواد تا جلوي درب حیاط 
 بیاي...ممنونو.

 رفته و از حیاط خارج شدم. سپس خداحافظي کردم و از پله ها پایین و
به  وقتي به خونه بر شببتو دختر عموي مامان هنوز اونجا بود...این چند روز 

شكر از او رو کردم به  سابي توي زحمت افتاده بود...بعد کلي ت خاطر مامان ح
 مامان و موضوع عقد و ازدواجو رو در دو سه روزآینده براش توضیح دادم.
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 وش میداد...بعد از اینكه حرفهام تموم شببد  سببكوت کرده بود و فقب مامان
 فقب این جمله رو  فت:مبارکه...انشالله که خوشبات بشي.

 هیت حرفي نزد! دیگه
ستو شته تا  میدون سهیال در آخرین تماس تلفني دا به خاطر برخورد بدي که با 

ساس خوبي نداره...اما چاره  سهیال اح شدن مجدد با  حد زیادي از رو به رو 
 ایي نبود...مامان حرف اشتباهي زده بود که حاال خودش باید ...

ست که به اتاق مامان  شب ستو باوابو دختر عموي مامان خوا موقعیكه میاوا
 م!بر

وارد اتاق شبببدم مامان رو کرد به من و  فت که دلش میاواد براي چند  وقتي
 روزي به منزل دختر عموش بره!

شون رو با هو کرده  نگاهي صحبتها شدم قبال"  به دختر عموش کردم و متوجه 
 اند!!!

ما  از تاد راضببي نبودم و خیلي تشببكر کردم ا مت مي اف بازم او در زح كه  این
میدونستو مامان فعال"توان رو یا رویي با سهیال رو نداره براي همین هو میاواد 

 چند روز و شاید هو بیشتر براي مدتي از خونه دور باشه!
ضوع موافقت کردم و  فتو فردا بعدازظهر هر دوي اون در و ها رنهایت با این مو

 به خونه ي دختر عمو خواهو برد.
روز بعد تا بعدازظهر در شببرکت بودم و بعد از اتمام کارهام به خونه  صبببح

بر شتو...بعد اینكه به کمك دخترعمو مامان رو در ماشین روي صندلي عقب 
 قرار دادم او نیز سوار ماشین شد تا هر دو را به منزل دختر عمو برسونو.
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یادآوري کرد که دو نمونه از قرصببهاش تموم شببده و به همین بین راه مامان  در
 خاطر براي خرید دارو مجبور شدم در جلوي یك دراش استور توقف کنو.

که توقف کرده بودم نزدیك منزل سهیال بود و اصال" فكرشو نمیكردم که  جایي
 در اون ساعت سهیال و امید هو بیرون از منزل باشند!

 رو همراه خودش به بیرون آورده بود.براي خرید امید  سهیال
قصد ورود به دراش استور رو داشتو با صداي امید که میگفت  باباجون  وقتي

سبالم(( جلوي درب ایسبتادم...امید با شبوق به سبمت من دوید و اون رو در 
 آ*ر*و*ش  رفتو...سپس سهیال هو به کنارمن رسید.

و  فتو:پسببر  ت بابا اینجا رو که در آ*ر*و*ش  رفته بودم ب*و*سببیدم  امید
 چیكار میكنه؟!!!

 . با سهیال جون اومدیو بیرون...آخه سهیال جون میاواد خرید کنه...
به زمین  با سببهیال سببالم و احوالپرسببي کردم و در همون حال امید رو هو 

  ذاشتو.
که ماشببین من رو در اون طرف خیابان دیده بود با خوشببحالي رو کرد به  امید

 من و  فت:مامان بزرش توي ماشینه؟!!!
نه ي دخترعمو...دارم مي برمشببون  مان بزرش داره میره خو ما . آره پسببرم...

 اونجا...
محض اینكه حرفو تموم شببد امید بي توجه به وضببعیت خیابان به سببمت  به

 ماشین من دوید!
شیني با امید برخورد  یالسه شید چرا که نزدیك بود ما فریادي از روي ترس ک

 کنه...
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 با فریاد  فتو:امید... فقب
خوشببباتانه اتفاق بدي نیفتاد و راننده به موقع ترمز کرد و منهو از همون  اما

فاصببله از راننده عذرخواهي کردم و امید به طرف ماشببین من رفت...اما  ویا 
 ین بود!حادثه در کم

سیاوش برو امید رو بر  ردون...میترسو دوباره با  سهیال رو کرد به من و  فت:
 همین بي احتیاطي باواد بر رده این طرف خیابون...

:من میاوام داروي مامان رو بگیرم..تو برو سمت ماشین...با مامان هو یه  فتو
 سالم و احوالپرسي بكن تا من بر ردم...

با حرکت سر موافقت کرد...سپس به سمت ماشین  کمي مكث و سپس سهیال
 در اون طرف خیابون رفت.

 دراش استور شدم و داروهاي مورد نظر رو  رفتو. وارد
از اونجا بیرون اومدم دیدم سببهیال به تنهایي عرض خیابان رو طي کرد و  وقتي

به سببمت من اومد...نگاهي به ماشببین کردم و دیدم امید روي صببندلي جلو 
 نشسته!

 ي سهیال کمي  رفته بود! چهره
زدم دیدن مامان بعد از چند روز و اتفاقاتي که افتاده بوده براش کمي  حدس

 ناراحت کننده بوده...
 :امید چرور توي ماشین نشسته؟!!! فتو
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سعید هو منزل اونهاس...م ت  صیفي بهش  فت نوه اش  . دختر عموي خانو 
سببتن...چون امید به من  فت که اینكه امید و سببعید خیلي با هو صببمیمي ه

 میاواد با مامان بزر ش به خونه ي اونها بره...منو دیگه حرفي نزدم.
سببر حرفهاي سببهیال رو تایید کردم و در حالیكه از او خداحافظي میكردم  با

پشتو به ماشین خودم که در سوي مقابت دراش استور در اون طرف خیابان بود 
 قرار داشت...

 اي ترمز شدید اتومبیلي باعث شد به سمت صدا بگردم...این لحظه صد در
 خداي من...!!!...امید... واي

جیغ سهیال رو شنیدم و بعد کیفش رو پرت کرد در پیاده رو و به سمت  صداي
 جایي که امید افتاده بود رفت!

شده وبا بي  در شین پیاده  سهیال خداحافظي میكردم امید از ما حیني که من با 
 امت خواسته بوده عرض خیابان رو طي کنه...احتیاطي ک

 که با امید تصادف کرده بود نیز به سرعت محت رو ترك و متواري شد! ماشیني
یدم نمي تونسببتو  براي ید که م باورم نمیشبببد...چیزي رو  تاه  ظاتي کو لح

 باورکنو...غیر ممكن بود!!!
سمت سهیال رفتو...دو زانو روي زمین نشسته بود و سعي داشت امید رو در  به

 آ*ر*و*ش بگیره...
امید نگاه کردم...با حالتي از بهت و ترس و ناباوري رو کردم به سببهیال و  به

  فتو:سهیال...بچه ام زنده اس؟
شده بود  فت:آره...آره...ولي  سهیال شك خیس  صورتش از ا در حالیكه تمام 

 شه...سرش شكسته داره خون میاد...بدو سیاوش...بدو ماشینت رو بیار...بیهو
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هیت کاري نداشببتو روي دو زانو نشببسببتو و دسببتي به موهاي روشببن و  قدرت
 آغشته به خون امید کشیدم و  فتو:امید جان...بابایي چشمات رو باز کن...

شینت  سهیال سیاوش برو ما سینه من کوبید و با فریاد  فت: ستش به  با کف د
 رو بیار...زود باش...

حالتي از بهت و سردر مي از جام بلند شدم...صداي دختر عموي مامان رو  با
شببنیدم که با فریاد  فت:آقا سببیاوش...آقا سببیاوش...بدو...مامانت از حال 

 رفته...
 !!...چرا همه چیز یكدفعه بهو ریات؟!!!...چرا یكدفعه اینروري شد؟خدایا

فریاد سببهیال باعث شببد به خودم بیام که  فت:سببیاوش چرا ماتت  صببداي
 برده؟!!!

سمت ماشین دویدم...مامان به شدت رنگش پریده بود...چشمهاش بسته و  به
 هیت واکنشي نداشت...!

ید و شدختر عمو رو شنیدم که  فت:وقتي دید ماشین به امید زد جیغ ک صداي
بعدش بدنش لرزید و از هوش رفت...آقا سببیاوش زود باش...هو باید امید رو 

 به بیمارستان برسوني هو مامانت رو...
شون  به شت به سهیال نگاه کردم...دیدم با کمك یكي دو نفر دیگه که دا سمت 

توضببیح میداد چرور امید رو از روي زمین بلندش کنن تا صببدمه ي بیشببتري 
 ه طرف ماشین آوردن...نبینه امید رو ب

 زیادي اطرافمون رو پر کرده بود... جمعیت
 درست کار نمیكرد... افكارم
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 بار دیگه از سهیال پرسیدم:سهیال بچه ام زنده اس؟ یك
شدت  رفته بود  فت:آره...آره به خدا آره...فقب زود  سهیال که حاال  ریه اش 

 باش برو سمت بیمارستان...
 نشست و امید رو در آ*ر*و*ش اون  ذاشتند... روي صندلي جلو سهیال
مان نارش دخترعموش  ما ته بود و ک کامال" از هوش رف قب  ندلي ع روي صبب

 نشسته بود...
قا زود باش...برو...برو...برو  صبببداي فریاد مردم رو میشببنیدم که میگفتند:آ

 سمت بیمارستان...دو تا خیابون باالتره...
50 

سلب  وقتي صابو م سعي کردم تا حدودي به اع شین رو به حرکت درآوردم  ما
سیدن به  سیر رو براي ر شو چرا که باید فكرم رو کار مینداختو تا ببینو کدوم م ب

 بیمارستان انتااب کنو...
سرعت به طرف بیمارستان حرکت کردم و دقایقي بعد با ماشین وارد محوطه  با

 ي بیمارستان شدم.
ستا کادر سریع مامان و امید رو به بیمار ن نهایت همكاري رو میكردن...خیلي 

 داخت ساختمان بیمارستان انتقال دادن...
شده بودم...نمیدونستو دنبال کدوم یكي باید برم...دنبال تات کدوم یكي   یو

 باید مي دویدم...خدایا این چه وضعیه...
  رفتو...لحظاتي وسب سالن ایستادم...با یك دست پیشونیو رو  براي

بغض و عصبانیت که همزمان به اعصابو فشار مي آورد کالفه ام کرده  احساس
 بود...
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رو میدیدم که کنار تات امید با عجله راه میره و همراه چند پرستار دیگه  سهیال
 به سمت مشاصي تات رو هدایت میكردن...

داده بودن  عموي مامان رو میدیدم کنار تاتي که مامان رو روي اون قرار دختر
 راه میرفت و همراه دو پرستار با عجله وارد قسمت دیگه ایي شدن...

 دو دستو رو الي موهایو کردم و به دیوار تكیه دادم... حاال
...این دیگه نه...واقعا"نه...تحمت این برام ساته...نكنه بازي رو میاواي خدایا

شوني که افتادنو رو به روي زمین ببیني... شدنو ربه جاهایي بك و من که خورد 
یا خواهش  خدا گه ناواه... ما اینجوري دی ها اعتراف کردم...ا بار ها و  بار

 ...خدایا...خدایا...دایاسالشه...مادرم...خ8میكنو...امید...پسرم...اون فقب
لحظاتي احسبباس کردم از شببدت فشببارعصبببي دارم به انفجار نزدیك  براي

 میشو...دلو میاواست فریاد بكشو و خدا خدا کنو...بلكه صدام رو مي شنید!
این لحظه متوجه شببدم پرسببتاري کنارم ایسببتاده و میاواد که براي تكمیت  در

 پرونده ها و انجام کارهاي الزم همراهش برم...
 اه شدم!سریع با او همر خیلي

بعد که کارهاي الزم رو انجام داده بودم کالفه و بیقرار توي سبببالن  سببباعتي
بیمارسببتان راه مي رفتو...قانون بیمارسببتان اجازه نمیداد در اون سبباعت به 

 طبقات باال برم...بیابري از حال امید و مامان بیقرارم کرده بود...
شید و بارها به اطالعات مراجعه کردم و اونها ف بارها قب با  فتن اینكه نگران نبا

و چند لحظه تحمت کنید و یا اینكه االن خبر میگیریو باز من رو به حال خودم 
 رها میكردن...
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شببرایب بد و عصبببي قرار  رفته بودم که دیدم دخترعموي مامان از درب  در
 آسانسور خارج شد...با عجله به سمتش رفتو و  فتو:مامان چروره؟

له درسبببت و ح که منتقلش کردن . ول یدن...فعال" به آدم جواب نم سبببابي 
 آي.سي.یو...

لببحببظبباتببي خشببببكببو زد و بببعببد بببا عصبببببببانببیببت و تببعببجببب  بببراي
 فتو:آي.سببي.یو؟!!!...مادر من مشببكت قلب و قرع نااع داره...باید ببرنش 
سببي.سببي.یو...چرا بردنش آي.سببي.یو؟!!!...اینجا دیگه چه خراب شببده اي 

 ..هست که مادر و پسرمو آوردم.
عصبانیت به سمت اطالعات رفتو و به دختر و پسري که اونجا بودن موضوع  با

رو  فتو و عنوان کردم که میاوام همین االن هر دو بیماري که به اونجا آوردم 
 رو به بیمارستان دیگه ایي منتقت کنو...

سري شما اجازه بدین من با  پ سته بود در کمال آرامش  فت: ش شت میز ن که پ
بتهاي ویژه تماس بگیرم و شببرایب بیمارتون رو سببوال کنو ببینو چي باش مراق

 شده...
 بعد سریع شروع کرد به شماره  رفتن... و

 دخترعموي مامان رو شنیدم که  فت:آقا سیاوش...سهیال اومد... صداي
و به دربهاي آسببانسببور نگاه کردم...دیدم سببهیال با چهره ایي نگران و  بر شببتو

 اد...غمزده به طرفو می
باال...بگو همین  جلو پایین؟!!!...بر رد برو  مدي  رفتو و  فتو:تو براي چي او

االن میاوام امید رو منتقلش کنو یه بیمارسببتان دیگه...مامان رو هو میاوام 
 منتقلش کنو...تو برو باال تا من کارهاشون رو بكنو...
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با یك دست بازوي من رو  رفت و  فت:سیاوش...امید رو بردنش براي  سهیال
سالمتي جمجمه اش باید  سرش...بهوش اومده اما براي اطمینان از  سكن از  ا
اسببكنش کنن...سببرش از دو ناحیه شببكسببته...دکتر میگه زیاد جاي نگراني 
جام  مه اش ان نان از شببرایب جمج نیسبببت این اسببكن هو فقب براي اطمی

 ي...میدن...ول
 . ولي چي؟

ساعت دیگه  شده...فكر کنو تا یكي دو  ستاوان فمورش از لگن خارج  . ولي ا
منتقلش کنن اتاق عمت...باید فمور رو بر دونن به حالت اولیه...مامانتو سكته 
ي مغزي کرده...منتقلش کردن آي.سببي.یو...واقعا"پرسببنت بیمارسببتان دارن 

شون  ستان همكاري میكنن براي چي میاواي منتقل ...بیا !!دیگه؟کني یه بیمار
 بشین یه ذره آروم بشي...

دهانو رو فرو بردم و با صببدایي آروم در حالیكه باور هر کدوم از چیزهایي  آب
که سهیال  فته بود برام سات بود  فتو:مامان سكته ي مغزي کرده!!!...چكاپ 

ن فمور اسببتاوان جمجمه ي امید!!!...مامان رو بردن آي.سببي.یو!!!...اسببتاوا
 امید از لگنش خارج شده!!!

سیاوش؟...بیا اینجا روي نیمكت  صداي شنیدم که  فت: سهیال رو بار دیگه 
 بشین بگذار یك کمي آروم بشي...

 همراه سهیال و دختر عموي مامان سمت نیمكتهایي که در سالن بود رفتو. به
 .و دختر عموي مامان هر کدوم در یك طرف و مقابت هو نشستن سهیال
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زنز موبایلو بلند شد اما به قدري افكارم مشغول شده بود که با وجود  صداي
سي که  رفته  ساگویي به تما شي مبني بر پا شي واکن شنیدن مداوم زنز  و

 شده بود از خودم نشون نمیدادم!!!
ید همیشبببه توي  به با که چرا  به این فكر میكردم  ره ایي خیره بودم و فقب  نق

 یر باشو؟زند یو با موضوعي در 
هیت وقت نمیشببه که منو م ت بنده هاي دیگه ي خدا براي لحظه ایي روي  چرا

 آرامش رو ببینو و از زند ي راضي باشو؟...
مه خه براي  اینه خدا...آ به  ماس  مه الت یب...اینه مه فراز و نشبب تالطو...اینه

 چي؟...
 کدامین ش*ن*ا*ه دارم مجازات میشو؟ به

شي سیقي متن فیلمي همراهو همچنان زنز می  و صداي اون م ت مو اورد و 
شمو به نمایش  شده بود که من در اون لحظه از خاطرات زند یو در جلوي چ

 و مرور مجدد اون چشو دوخته بودم!
 از جا بلند شد و به سمت من اومد... سهیال

موبایلو توي دسببتو در حالیكه صببفحه نمایشببگر اون داهو خاموش و   وشببي
 روشن میشد و زنز میاورد قرار داشت...

 ایستاد و  فت:سیاوش چرا به  وشیت جواب نمیدي؟! کنارم
به صفحه ي  وشیو کردم...شماره ي مسعود روي اون بود...سهیال هو  نگاهي

" مسعود رو نداشتو...اصالبه صفحه نگاه میكرد...قدرت پاساگویي به تماس 
نمي تونسببتو افكارم رو براي انجام کاري متمرکز کنو...مرمئن بودم ا ه تلفن 

د این بود:امی الشرو پاسخ میدادم مسعود بعد از سالم و احوالپرسي اولین سو
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پهلوون حالش چروره؟...و من چي باید پاسببخ میدادم؟...چرور باید میگفتو 
شت وقایع از درون م ت  ستو...وح شرایریه؟...این رو نمیدون سرم در چه  که پ
شي از هراس از  شتي که نا سایر میكرد...ترس و وح خوره وجودم رو نرم نرم ت

ی م كردم ا ی م بود!!!...احسببباس  ید  م و دارم از دسبببت ر ددسبببت دادن ا
مامان بود...بي  تب بیشببتر از نگرانیو براي  به مرا ید  میدهو...نگرانیو براي ام
اراده هجوم افكار پریشببوني که ناشببي از فكر خراب در جهت از دسببت دادن 

 امید بود کامال"ذهنو رو فلو کرده بود!
ساگویي ندارم  وشي رو  سهیال شده ام و تمایلي به پا که دید به  وشي خیره 

 از من  رفت و به تماس مسعود پاسخ داد...
صله  رفتو و رفتو  از سعود بود فا صحبت تلفني با م سهیال که حاال در حال 

روي یكي از نیمكتهایي که دورتر بود نشببسببتو...با دسببتام که از آرنو روي 
 زانوهام بود سرم رو  رفتو و به کفشهام خیره بودم...

ه چي؟...چیكار باید بكنو؟...خدایا بارها و ا ه براي امیدم اتفاقي بیفت خدایا
بارها در بدترین شرایب قرارم دادي...سعي کردم صبوري کنو...هر بار که توي 
دلو  فتو چرا؟ باز به خودم  فتو مصببلحت خداس نباید توي کار خدا چرا 

کسي میدوني حقو  هربیارم...راضي بودم به رضاي تو... رچه خودت بهتر از 
سبباتي روحي و رواني که کشببیدم نبوده...اما خودت میدوني اینهمه عذاب و 

تحمت کردم...ولي دیگه تحمت این یكي رو ندارم...مصببلحتت و عذابي که 
شروع نكن...خدایا  شش رو  شو رو از طریق امید براي من نمای دوباره باید بك

 التماست میكنو...
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سرامیكهاي ک قررات شك رو میدیدم که از نوك بیني ام به روي  سالن مي ا ف 
 افتاد!!!

صحبت  نمیدونو سته بودم و از درون با خدا  ش چه مدت به این حالت اونجا ن
میكردم و اشك مي ریاتو...فقب لحظه ایي به خودم اومدم که صداي مسعود 

 رو شنیدم...
سعود شده  م صحبت کرده و از ماجرا مرلع  سهیال با اون تلفني  بعد از اینكه 

یمارسببتان رسببونده بود و حاال بعد از سببالم و بود با سببرعت خودش رو به ب
 علیكي سریع با سهیال و دختر عموي مامان سرار من رو از سهیال  رفته بود...

سعود داره به طرفو میاد...چهره ي اونهو نگران بود  سرم رو بلند کردم و دیدم م
 اما باز هو سعي داشت با رفتارش م ت یك برادر واقعي بهو روحیه بدهد...

حرکت دسبتو خیلي سبریع صبورت خیس از اشبكو رو پاك کردم و از روي  با
 نیمكت بلند شدم.

به نزدیك من رسببید و به صببورتو خیره شببد و با صببدایي آروم که فقب  مسببعود
شون که خوبه...خدا  شنوم  فت:خجالت بكش...الحمدلله حال هردو خودم ب

 رو شكر کن بدتر از این اتفاق نیفتاده...
 که از دهانو خارج شد این بودم:مسعود...بچه ام... جمله ایي تنها

 بعد دوباره سرم رو  رفتو و به سقف سالن باالي سرم خیره شدم. و
دسببتش رو پشببتو  ذاشببت و  فت:امید رو خدا دوباره بهت داده...با  مسببعود

چیزي که سببهیال براي من تعریف کرده و خبر اینكه فقب دو ناحیه از سببرش 
شكسته و یه عمت کوچیك روي پاش باید بكنن باید  فت مرد حسابي برو خدا 

 رو شكر کن...



wWw.Roman4u.iR  480 

 

شد و  در ستان پاش  صدایي که از بلند  وي بیمار نام و فامیت من این لحظه 
سعود خیلي  شد به همراه م رو جهت مراجعه به اطالعات پت کرده بودن باعث 

 سریع سمت اطالعات برم...
شده بود اما هر  نمیدونو ضررب  صدا م شنیدن اون  چهره ام تا چه حد بعد از 

چي که بود دیدن حالت من باعث شببد مسببعود چندین بار این جمله رو براي 
نه: ک كرار  ت من  ین  ك چي تسببب ی ه نیسبببت... چي  ی ه ترس... ن ترس... ن

نشببده...احتماال"میاوان براي بردن امید به اتاق عمت امضبباي رضببایتت رو 
 بگیرن...

شد حدس مسعود درسته و تا حد زیادي  وقتي به اطالعات رسیدیو مشاش 
 خیالو راحت شد.

راهنمایي اطالعات باید به باش مربوط مراجعه میكردم چرا که دکتر منتظر  با
 بود.من 

و سهیال هو میاواستن با من بیان ولي قوانین سات اون بیمارستان از  مسعود
شرایب  شد اما  سعود  صبانیت م همراهي اونها جلو یري کرد که همین باعث ع
طوري نبود که به همراه مسببعود با مسببئول اون قسببمت وارد بحث و جدل 

سئول ر سهیال و بح ي که با مرد م سعود و  شو...بي توجه به م بودن  اختهاه اندب
ستاده و منتظرم  ست ای ستار که در پ شدم و خیلي زود دکتر و دوپر وارد باش 

 بودند رو پیدا کردم.
مورد نظر که نام فامیلیش منظوري بود نمیدونو از کجا و به چه صببورت  دکتر

اما خیلي سریع با دیدن من اظهار آشنایي کرد و با کلي تعارف و تعریف سعي 
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شت خودش رو هو با معرفي به یاد من بیاره که چرور و چگونه اون رو قبال"  دا
من یاراي این یادآوري  ندر موقعیتي خاص و چند سال پیش دیده ام...!!! اما ذه

ندي تصببنعي  با حرکت سببر و لبا ظه نبود و فقب مجبور بودم  ها در آن لح
صال" دکتر رو به اد ی حرفهاي دکتر منظوري رو تایید کنو  رچه که در واقع من ا

 نداشتو ولي او کامال" من رو میشناخت!
از دقایقي که حرفهاي ابتدایي دکتر به پایان رسید شرایب امید رو پرسیدم و  بعد

او خیلي سببریع با اطمینان کامت  فت که خرري امید رو تهدید نمیكنه فقب 
یكي دو ساعت بعد از اسكن صالد در اینه که به اتاق عمت منتقلش کنن تا هر 

پین از دو ناحیه در سر  تایعتر استاوان فمور و لگن رو به کمك مهار دو چه سر
مت درد برایش  چه اسبببت و تح ید ب که ام یه بر ردونن چرا  لت اول حا به  فمور 
شد  شد...البته می شه دردش کمتر خواهد  شواره و ا ه این عمت زودتر انجام ب د

 د...تا فردا هو صبر کرد اما از نظر دکتر صبر بي مورد جایز نبو
اطمینان میداد که با وجود طول کشببیدن عمت اما خرري امید رو  دکترمنظوري

 تهدید ناواهد کرد و همین براي من کافي بود...
بر ه هاي رضببایت رو سببریع امضببا کردم و از دکتر خواسببتو بعد از اتمام  لذا

اسببكن شببرایري ترتیب بده که قبت از عمت حتما"امید رو ببینو و دکتر اطمینان 
 اطر بهو داد که حتما"این کار رو خواهد کرد.خ

"یك سبباعت و نیو بعد زمانیكه بار دیگه به طبقه ي پایین بر شببته بودم و تقریبا
سببهیال و مسببعود در کنارم حضببور داشببتن بعد اینكه با تمام ماالفتهایي که 
باالخره  به منزلش  یت خواهش من براي رفتن  به دل مان میكرد  ما دخترعموي 

را به  کردم و او بریشون رو براي رفتن راضي کنو...آژانسي برایش خموفق شدم ا
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مان بیابر  ما ید و  حال ام تادم و قول دادم تلفني او را از  منزل خودش فرسبب
 نگذارم.

 او رفت یك ربع بعد خبر دادن که براي دیدن امید میتونو به باش برم... وقتي
سهیال هو همراه بودند  این سعود و  سه به بار از اینكه م جلو یري نكردند و هر 

 اتاقي رفتیو که امید رو در اون آماده ي رفتن به اتاق عمت کرده بودن.
سكن تا حدودي کامال شدت درد امید رو با تزریق داروهاي م شاش بود  " م

کنترل کرده اند چرا که شكایتي از درد نداشت اما به محض اینكه من رو دید به 
  ریه افتاد...

که روي تات خوابیده و  ان سبببزرنز و چروك اتاق عمت به تنش  همانرور
 کرده بودند روي صورتش خو شدم و تمام صورتش رو غرق ب*و*سه کردم...

قاط  قسببمتي که یكي از ن مان کرده بودن چرا  پانسبب باالي پیشببونیش رو  از 
ست در  سمت دیگر در باالي  وش را شوني اش بود و ق ستگي در باالي پی شك
بین موهاي خوشرنگش قرار داشت اما مشاش بود اون قسمت از موهاش رو 

 جهت بایه تراشیده اند ولي به دلیت پانسمان خیلي مشاش نبود...
ه میكرد و لباس و یقه ي پیراهن من رو رها نمیكرد...دسببتهاي داهو  ری امید

ستهاش و  سیدن د سعي میكردم با ب*و* شده بود... سرد  شدت  کوچكش به 
 رفتن اونها در میان دستانو  رماي دستو رو به دستان کوچك و سردش منتقت 

 کنو...
جواب اسببكن نشببون داده بود که خرري جمجمه اش رو تهدید  خوشببباتانه

 و از این نظر خیالو راحت شده بود... نكرده
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سعي میكرد با شوخي و خنده امید رو آروم کنه اما سهیال حرفي نمیزد  مسعود
 و تمام صورتش از اشك خیس بود!

امید چشببمش به سببهیال افتاد  ریه اش شببدت  رفت و داهو التماس  زمانیكه
سش دیگ ست بب*و* سهیال خوا  ه  ردنمیكرد که تنهاش نگذاریو و زمانیكه 

سببهیال رو رها نمیكرد و فقب با  ریه و التماس میاواسببت تا از بیمارسببتان 
 ببریمش...

و سببه پرسببتار که وضببع رو اینرور دیدن دارویي به سببرم رش دسببت امید  دکتر
تزریق کردن و همون باعث شبببد امید به حالت نیمه بیهوش در بیاد و بعد از 

یال رها و صدایش آروم شد سهیال اینكه دستانش آهسته آهسته از دور  ردن سه
 توانست از او فاصله بگیرد...

 رو به تات دیگه ایي منتقت کردن و سپس راهي اتاق عمت شد... امید
دو سببباعت و نیمي که در اتاق عمت بود پشبببت درب اتاق عمت راه مي  تمام

 رفتو...
 خشك خشك شده بود... دهانو

هیت سوالي نداشتو و خود دکتر با  دکتر از اتاق عمت خارج شد قدرت زمانیكه
لباند رو کرد به من و  فت:همین االن پهلوون کوچولوي شما رو منتقت کردن 
به اتاق ریكاوري...حالش خوبه...عملشو خیلي عالي انجام شده...جاي هیت 

 نگراني نیست...
شد و  بي شمام همراه  شك از چ شدن قررات ا اراده بغض در  لویو با جاري 

 با صدایي آروم از دکتر تشكر کنو... فقب تونستو
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دکتر ازما فاصببله  رفت به دیوار تكیه دادم و صببورتو رو بین دو دسببت  وقتي
  رفتو...
از خوشببحالي زنده بودن امید بود یا از فشببار رواني که در طي چند  نمیدونو

 ساعت اخیر بهو وارد شده بود...اما هر چه که بود باعث شد  ریه کنو!!!
به طرفو اومد و من رو در آ*ر*و*ش  رفت...حرفي نمیزد و فقب سعي  مسعود

 داشت با حضورش در کنارم آرامو کنه...
از دقایقي به همراه سببهیال و مسببعود از باش خارج شببدیو و به سببمت  بعد

 آي.سي.یو رفتیو.
 مامان رو تازه متوجه میشدم!!! وضعیت

 اصال" شرایب خوبي نداشت!!! مامان
ته  طبق ته ي وسببیع مغزي  ف مان دچار سببك ما یدم  عالو فهم ي پزشبببك م

 شده...سه ل*ق*ته خون در نیمكره ي سمت راست مغز!!!
باالیي از  و بدن!!!...و از دسبببت دادن میزان  چپ  مت  این یعني فلو سبب

 هوشیاري!!!...و به تعبیري عامیانه از کارافتاد ي صد در صد!!!
ي که از قبت عارضببش بود حاال در مامان از این پس عالوه بر قرع نااع یعني

 قسمت چپ بدن هو دچار فلو شده و هوشیاریشو از دست داده بود!!!
سعي  زمانیكه ستري بود رفتیو و  سعود به اتاقي که در اون ب سهیال و م به همراه 

 کردیو با او حرف بزنیو واکنش مشاصي نداشت!!!
 سعي داشت زنده بودن از فشردن  اه و بیگاه یكي از پلكهایش به روي هو تنها

 خودش رو به نمایش بگذاره!!!
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که هیت  وقتي فت  پاسببخ بهو   یدم در  مال بهبودي رو پرسبب از دکترش احت
احتمالي وجود نداره...چرا که سه ل*ق*ته خون به وجود اومده در مغز ضایعه 

 ي کوچكي محسوب نمیشدن...
شه به یك تكه خداي شت زنده و ب من بنابراین از این پس مامان تبدیت می ي  و

 حرکت که معلوم نبود تا کي این وضعیت میاواست ادامه داشته باشه!!!
51 

سهیال  کالفه شد و  سرم مسعود هو خارج  شت  و  یو از اتاق اومدم بیرون...پ
 مات و نگران به مامان خیره شده و همونجا کنار تات ایستاده بود!

 راهروي بیمارستان شروع کردم به قدم زدن... توي
قایقي  فت:بسبببه  مسببعود عد از د گاه میكرد...ب به من ن یه داد و  به دیوار تك

سببیاوش...اینقدر م ت درمونده ها از این طرف به اون طرف نرو...اتفاقیه که 
افتاده...با کالفگي و سببردر مي و هي از این طرف به اون طرف رفتنو مشببكت 

 .حت نمیشه..
. مسببعود...دیگه کو آوردم!...حسببابش رو بكن تا دیروز قرع نااع بود و هزار 
کو  گه  ی عا"د ق مده وا یش او پ ین وضبببع  که ا حاال  تو  كت داشببب مشببب
آوردم...اصببال"نمیدونو باید چه خاکي توي سببرم بریزم...هر وقت حس کردم 
سه ام که نفهمیدم چرا و از شته توي کا سو همچین خدا  ذا  دارم به آرامش میر

 دارم میاورم... اکج
به طرفو اومد و جلوي من ایستاد و سد راهو شد...به نوعي اجازه ي راه  مسعود

سیاوش...خوب ا ه تا دیروز روي تات  رفتن رو از من  رفت و  فت:بس کن 
گه اینرور  حاال دی كت داشبببت  به کم یاز  هاش ن کار بود و داهو براي 
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ساته ولي حداق سته که تحمت و قبولش  ست...در ضع نگهداریش نی ت دیگه و
شده...حرف که نمیزنه...براي تغذیه و کارهاي دیگه اش هو کامال"  شاشم

سرمهاي  ستو ولي فكر میكنو با تزریق  راه حت وجود داره...من که زیاد وارد نی
ماصوص و یك رژیو مشاش مشكت غذا خوردنش که حت شده اس...براي 

س صت کردن  شویي رفتن هو که خوب فكر میكنو و ست ضها د وند براي این مری
راه حله و دیگه ا ه دیر به دادش برسببي نه توي زحمت مي افتي و نه  هترینب

خود بیچاره اش به قول خودت شرمنده ي تو میشه...سهیال هو که به این کارها 
 وارده...هر چي باشه پرستاري خونده دیگه...

 اسو سهیال رو آورد تازه به یاد اون افتادم... وقتي
این دختر از وقتي وارد زند یو شبببده دچار زحمت کرده بودمش...بعد  چقدر

هو اون وقایع پیش اومده بین من و خودش...حاال دسببت آخرم مشببكلي که 
 پیش رو داشتیو...

 "زحمتش برخالف تصور مسعود مضاعف میشد...مسلما
من رو دوست داشت در این هیت شكي نداشتو اما آیا واقعا" مزد محبت  سهیال

عشببقي که ن ار من میكرد اینهمه زحمت بود؟...اصببال" من ارزش اینهمه و 
 دردسر کشیدن رو براش داشتو؟!!!...خدایا!!!

همونجا که ایسببتاده بودم به اتاق مامان نگاه کردم و دیدم سببهیال پتوي روي  از
 مامان رو داره مرتب میكنه و با نگاه معصومش چشو به مامان دوخته بود!
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د کردم و  فتو:سهیال رو ببر خونه اش...اونو خسته شده...من به مسعو نگاهي
تا امید رو از ریكاوري بیارنش بیرون...خودتو برو خونه  خودم اینجا هسببتو 

 اینجا نمون...
چهره اش کالفه شببد و با دلاوري  فت:سببهیال رو میبرم ولي خودم  مسببعود

رار بود ردم؟...ا ه قبرمیگردم اینجا...مگه تو بهو  فتي بیام که حاال میگي بر 
 برم و تنهات بگذارم اصال" نمي اومدم...

مسببعود واقعا" در همه حال م ت یك برادر در کنارم بوده و همیشببه  میدونسببتو
نداشبببت در  گه لزومي  ظات دی عا" در اون لح ما واق مدیون محبتش بودم ا
بیمارسببتان بمونه و خودش رو خسببته کنه اما مرمئن بودم اصببرار من بر این 

 ضوع فایده ایي نداره...مو
از اتاق خارج شد و رو به من  فت: سیاوش من میرم بپرسو وضع امید  سهیال

 توي ریكاوري چروره دوباره برمیگردم اینجا...
به طرفش برداشببتو و بازوش رو  رفتو و  فتو:نه...صبببر کن...تو بهتره  قدمي

بر ردي خونه...تا االن مامانت حتما دلواپس شبببده...به مسببعود فتو تو رو 
 بر ردونه خونه...

فت:برم؟!!!...برم  سببهیال به من کرد و   جب  ناراحتي و تع گاهي از روي  ن
نداره...این چه خونه؟!!!...یعني توي این شببرایب تنهات بگذارم؟! !!...امكان 

حرفیه!!!...نگران مامانمو نباش...امروز صبببح رفته خونه ي یكي از دوسببتاش 
اد که باو نیستکه توي تولیدي با هو کار میكنن شام هو اونجاس...پس خونه 

 نگران من بشه...سیاوش امكان نداره توي این وضعیت ولت کنو برم خونه...
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مد و رو  مسببعود ما او جا لزومي به طرف  خه بودنتو این فت:آ به سببهیال  
نداره...امید که عملش تموم شببده حالشببو خوبه...خانو صببیفي هو وضبعش 
همینه دیگه...پس چه دلیلي داره اینجا بموني؟...بیا ببرمت خونه...خودم بعد 

 برمیگردم پیش سیاوش...تنهاش نمیگذارم...
رو از بازوي در حالیكه چشببمهاش از اشببك پر شببده بود دسببت من  سببهیال

 خودش جدا کرد و  فت:نه...من سیاوش رو تنها نمیگذارم...
شي که امید قرار بود بعد  و سور رفت تا به با سان سمت درب آ شت به  بعد بر 

 خروج از ریكاوري به اون منتقلش کنن بره...
وارد آسانسور شد متوجه شدم که داره اشكهاش رو پاك میكنه و بعد درب  وقتي

 شد! آسانسور بسته
بعد وقتي امید رو به باش منتقت کردن به همراه مسببعود به اتاق امید  سبباعتي

 رفتو.
بعد از عمت توي صورت معصوم و کودکانه ي امید موج میزد و به علت  ضعف

سكني که بهش تزریق کرده بودن خیلي بي حال و خواب آلود بود و  داروهاي م
ساتي جواب سیدم به  سوالي ازش مي پر شمهاي  هر بار که  میداد و دوباره چ

 قشنگش رو روي هو میگذاشت...
م ت پروانه به دور امید بود و هر کاري میكرد تا امید در بهترین شببرایب  سببهیال

 قرار بگیره و هر چند دقیقه یكبار دست و یا صورت امید رو مي ب*و*سید...
مي تونسببتو محبتهاش رو جبران کنو؟...چقدر در اون لحظات نبودن  چرور

شرایب مادر واقعي امید  شمو مي اومد...از اینكه مي دیدم در این  شید به چ مه
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کنارش نیسببت دچار یاس میشببدم اما با دیدن محبتهاي سببهیال بار دیگه جون 
 میگرفتو...

سعود به منزل بر رده قبول نكرد  شب سهیال به همراه م صرار کردم که  هر چي ا
 یح میده همراه امید باشه!و  فت نمي تونه امید رو تنها بگذاره و ترج

خیلي اصببرار داشببت که شببب من رو با خودش به منزل ببره چرا که  مسببعود
قوانین بیمارسببتان فقب اجازه ي حضببور یك همراه براي بیمار رو میداد...اما 
سعود برم بنابراین  ستان رها کنو و به همراه م شدم امید رو در بیمار ضي نمی را

کردم  واهشیمارستان باشو و از مسعود خترجیح دادم شب در سالن همكف ب
 به منزلش بر رده...

شت باالخره  وقتي شتن من دا ضایتي که از رفتن و تنها  ذا سعود با تمام نار م
ساعت از  شتو در هر  شت که ا ه نیازي بهش دا صرار دا شد ا ضي به رفتن  را
شببب که بود حتما"باهاش تماس بگیرم و منو قبول کردم و باالخره مسببعود به 

 منزلش بر شت.
ظار  سببهیال ید بود و من در سبببالن همكف انت تاق ام باال توي ا قه ي  در طب

 بیمارستان روي یكي از نیمكتها نشسته بودم.
شامي  12کمي از ساعت شتو... ساس خواب ندا شته بود اما اح شب  ذ نیمه 

شام  سهیال هو از بیرون  که از بیرون  رفته بودم روي نیمكت کنارم بود...براي 
 تهیه کرده و باال فرستاده بودم اما خودم هیت اشتهایي به خوردن غذا نداشتو.

ع مادرش اطال مسعود هنگام باز شت سري به منزل سهیال زده و به میدونستو
نیمه شب دیدم مریو خانو 12:30داده بود که سهیال کجاست اما وقتي ساعت

 از درب سالن وارد بیمارستان شد خیلي تعجب کردم!!!
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 روي نیمكت بلند شدم و به طرف او رفتو... از
به من نزدیك شبببد  در به سببمتو اومد...وقتي  این لحظه او هو من رو دید و 

دین حاج خانو...چرا زحمت کشیدین این موقع شب  فتو:سالم...شرمنده کر
 تشریف آوردین؟

که 11. این چه حرفیه؟...مسببعود همین االن اومد به من خبر داد...از سبباعت
اومدم خونه دلو داشت م ت سیر و سرکه مي جوشید...آخه نه امید خونه بود نه 

ي ومد جلوسهیال...هیت خبري و یادداشتي هو از سهیال نبود تا اینكه مسعود ا
 چروره؟... ادرتدرب و بهو  فت که چي شده...االن حال بچه چروره؟...م

ست و یك نگراني واقعي  توي ساس میكردم نفرت قبت نی صحبتش اح کالم و 
 آمیاته به محبت رو کامال میشد حس کرد!!!

 کردم و شرایب امید و مامان رو براي مریو خانو شرد دادم. تشكر
ست  سكوت کرده بود و به نقره ایي خیره نگاه میكرد و در آخر فقب از من خوا

 که به خدا توکت کنو...
سور اومد بیرون و وقتي من و مادرش رو  در سان سهیال از درب آ همین لحظه 

دید با تعجب به سببمت ما اومد ولي قبت اینكه حرفي بزنه مریو خانو رو به 
 مدي پایین؟!!!سهیال  فت:چرا بچه رو تنها  ذاشتي او

فت:بهش مسببكن تزریق  سببهیال مادرش کرد و   با  سببالم و احوالپرسببي 
کردن...خواب خواب بود... فتو تا خوابه یه سببر به خانو صببیفي بزنو بعد 

 اومدم پایین ببینو سیاوش در چه حاله...شما کي اومدي؟!!!
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شتر جویاي احوال امی مریو سهیال داد ولي بی ضیحات الزم رو به  و  دخانو تو
 مامان بود...

درك کنو که محبت و مهرباني دو اصت و صفت مشترك میان سهیال  میتونستو
و مادرش هست و شاید این برمیگشت به اصلیت اونها که شیرازي بودن...اما 

 هر چه که بود احساس شرمند ي من از محبت این دو هر لحظه بیشتر میشد!
افتاد که قول داده بودم شببنبه سببهیال  به هر دوي اونها نگاه میكردم به یادم وقتي

 رو عقد کنو...اما حاال با شرایب پیش اومده!!!...
مادر سهیال چه واکنشي خواهد داشت از اینكه مجبور بودم تاریخ  نمیدونستو

 رو به تعویق بندازم...اما هر چه که بود باید به تصمیو اون احترام میگذاشتو...
یا  مریو خانو که در حین صببحبت با سببهیال  اهي به من هو نگاه میكرد  و

افكار من رو در اون لحظه کامال" خونده بود چرا که در انتهاي حرفاش رو کرد 
به من و  فت:آقا سببیاوش...برنامه ي عقد رو هو فعال" بهتره عقب بندازین تا 

ت رو بگذار انشببالله امید و مامانت از بیمارسببتان مرخش بشببن...فعال" فكر
 روي این مسئله...

گاهي فت:فردا قرار بود بریو  ن مادرش   یدم در جواب  به سببهیال کردم و د
محضببر...ولي خوب با این حسبباب فكر کنو قرار عقب بیفته بهتره...تا امید و 

 خانو صیفي روببریو خونه...
سببهیال هو با مادرش هو عقیده اس بنابراین دیگه جاي صببحبتي براي  فهمیدم

 نبود و با حرکت سرم موافقت خودم رو با این موضوع نشون دادم... من
شببب مریو خانو بعد از اینكه سببهیال به طبقه ي باال و اتاق امید بر شببت  اون

ضعیت مامان من  شت جهت و سعي دا سالن موند و  ساعتي پیش من در  یك 
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رو دلداري بده و در نهایت بعد از یك سبباعت احسبباس کردم صببالد نیسببت 
ز این با موندن در بیمارسببتان بیش از پیش من رو مدیون خودش کنه در بیش ا

 نتیجه با تشكر بسیار براش آژانس خبر کردم و اون رو به منزل بر ردوندم!
 صبح شده بود ومن هنوز نتونسته بودم حتي دقیقه ایي باوابو!!!6نزدیك ساعت

اونجا و سببر و و کالفگي تمام وجودم رو در بر  رفته بود اما محیب  خسببتگي
صبببداهایي که بود و مشببغولیت ذهني خودم موانعي بودن تا نتونو حتي براي 

 لحظه ایي چشو روي هو بگذارم!!!
لبه ي پنجره مشرف به حیاط بیمارستان نشسته بودم و نگاهو به نقره ایي  روي

 نامعلوم خیره بود...
خارج  مسببعود باعث شببد از عالو افكاري که در اون غرق شببده بودم صببداي
 بشو...

سالم...چروري؟...معلومه تا االن بیدار بودي...خري دیگه...بهت  فتو بیا   .
شتیو  ساعت مي خوابیدي دوباره برمیگ بریو خونه ي من الاقت اونجا یكي دو 

 اینجا...
رو به مسببعود معروف کردم و  فتو:این وقت صبببح براي چي اومدي  نگاهو
 تو؟!!!

سخ شو  سوالو رو نداد فقب در پا شو...بلند  ضافه کرد:بلند  ادامه ي حرفش ا
بریو خونه یه چرت بزن یه دوش بگیر یه کو به سببر و وضببعت برس...دو سببه 

 ساعت دیگه باید بري شرکت با این وضع که نمیشه بري...
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.  ور باباي کار و شببرکت...ول کن مسببعود...بچه ام و مادرم افتادن  وشببه 
 خودم رو باورم...بیمارستان من بیام غو تیپ و ریات 

بازوي من رو  رفت و وادارم کرد از لبه ي پنجره بلند بشببو و  فت:تو  مسببعود
صال" زند یتو برداري  شي ...اینجا باوابي یا بیدار بموني...ا شي یا نبا اینجا با
بیاري اینجا چیزي عوض نمیشببه...مادرت و امید باید روند طبیعي این دوران 

ل مدل که الح ید  به عملشببو رو طي کنن...ام حالش خو جام  باه  یت ان موفق
شده...خانو صیفي هو که وضعش مشاصه...دیگه این مساره بازي چیه که 
تو میاواي اینجا بموني؟...بلند شببو بریو خونه یه دوش بگیر یه اسببتراحت 

 بكن...
 . دست بردار مسعود...اعصاب هیچي برام نمونده...

شد بعد اینكه تلفني با موبایت  با سعودموفق  تمام ماالفتهاي من اما باالخره م
سببهیال هو تماس  رفت من رو به خونه بر ردونه و تا دوش نگرفتو و صبببحانه 

 ناوردم لحظه ایي رهام نكرد!
ست  بعد سعود در صبحانه ایي رو که م اینكه از حمام اومدم بیرون و کمي از 

 هتر شد اما دیگه خواب کامال: از سرم پریده بود...کرده بود رو خوردم حالو ب
به همراه مسعود از منزل خارج شدم...ابتدا سري به شرکت زدم و بعد 9ساعت

بار دیگه به بیمارستان رفتو و از مسعود خواستو سهیال رو که واقعا" خسته شده 
 بود به منزلش بر ردونه و خودم پیش امید موندم.

شرایري یك سات بود مامان و امید  هفته بعد در  که هنوز باورو تحملش برام 
 از بیمارستان مرخش و هر دو رو به خونه منتقت کردم.
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طول این یك هفته وابستگي امید به سهیال به شدت افزایش پیدا کرده بود به  در
طوریكه داهو میاواست سهیال در کنارش باشه!!!...و هر کاري که داشت و هر 

 و فقب سهیال باید براش انجام میداد...!!! چیزي که میاواست فقب
فعال به دسببتور پزشببك نباید تحرك زیاد میكرد و یا حتي راه میرفت و به و  امید

 نوعي اون هو باید تا زمان مشاصي روي تات مي خوابید!!!
رسببیدیو خونه امید رو به اتاقش و روي تات خواب خودش قرار دادم و  وقتي

سببهیال به اتاق خوب شبباصببیش بردم اما کامال"  مامان رو با کمك مسببعود و
 میدونستو که مامان به هیت وجه متوجه ي شرایب و موقعیت اطرافش نیست!!!

روز مریو خانو هو وقتي مسببعود خبر ترخیش مامان و امید رو داده بود  همون
 به همراه مسعود براي یكي دو ساعت به منزلو اومد...

تغییر موضع داده و تا حد زیادي شرایب من رو  اینكه مي دیدم در این شرایب از
 درك میكنه بي نهایت سپاسگزارش بودم...

سعود از  زمانیكه صحبت میكردم م براي دقایقي به اتاق امید رفته بودم و با اون 
 سهیال خواست که به هال بره!

بودم مسببعود و مریو خانو و سببهیال و دخترعموي مامان که او نیز اون  متوجه
روز به منزل من اومده بود با هو در حال  فتگو هسببتن و لحظاتي بعد زمانیكه 
سببهیال و مسببعود به اتاق امید اومدن مسببعود از من خواسببت که همراهش به 

 حیاط برم!!!
ش اومده و اینكه سبهیال حیاط مسبعود به من  فت که با توجه به شبرایب پی در

دیگه در هر صببورت باید توي این خونه بمونه مامانش و دختر عموي مامانو 
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خواستن که در اولین فرصت سهیال رو عقد کنو و منظورشون از اولین فرصت 
 یعني همون فردا بود!!!

52 
مسببعود حرفهاش به پایان رسببید براي لحظاتي به آب اسببتار که در اثر  وقتي

وزش باد پاییزي کمي مواج میشد چشو دوختو و سپس با حرکت سرم موافقتو 
 رو با این موضوع نشون دادم...

که دید هیت حرفي نمیزنو با تعجب به من نگاه کرد و  فت:چیزي شده  مسعود
 سرت رو تكون میدي؟!!سیاوش؟!!...چرا هیچي نمیگي و فقب 

قد زودتر  خدام بوده این ع که از  یدوني  ید بگو؟!!...خودت خوب م با . چي 
شه...اما اي  ست کمتر ب شو ه سنگیني یكي از بارهاي روي دو شه و  انجام ب
کاش در شببرایب بهتري این کار صببورت میگرفت...حداقت زماني که امید 

یكرد...دلو میاواسببت با بسببتري نبود یا مامان در وضببعي بهتر از االن سببر م
توجه به اینكه سببهیال هیت توقعي براي به همسببري در اومدنش با من ازمن به 

 زبون نیاورده حداقت یه مسافرت خوب مي بردمش یا...
سهیال  ساهت نكن...همه چیز به موقع خودش... . بیاود فكرت رو در یر این م

بعد بیشببتر هو درکت  شببرایب تو رو درك کرده و میكنه و فكر میكنو از این به
خواهد کرد...حاال بگذار فردا عقد کنید یه مدت دیگه که امید وضببعش بهتر 

 یه فرتینشببد سببه تایي برین مسببافرت...مامانتو براي مدتي که شببما مسببا
تا برین و بر ردین توي یه بیمارسببتان  پرسببتارمیاري براش یا یه مدت کوتاه 

شه.. ستریش میكني که خیالتو راحت با صوصي ب سه اون خ .فعال"چیزي که وا
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سهیال رو عقد  صبح  ستن مهمه اینه که فردا  ش دو تا حاج خانمي که توي هال ن
 کني...

سعود تكون دادم.وقتي با هو به  بار سرم رو به عالمت موافقت با حرف م دیگه 
سببمت درب هال برمیگشببتیو مسببئله ي مهمي به ذهنو رسببید که باعث شببد 

 هو در کنارم ایستاد و  فت:دیگه چته؟!!بایستو و با ایستادن من مسعود 
به مسببعود  فتو و  هدیه مد نظرم بود رو  یه ي سببهیال  به عنوان مهر که  ایي 

شتو رو  ستو بره پیش توحید و مراحت انتقال نام یكي از مراکز تجاري که دا خوا
 از ملكیت من به نام سهیال تغییر بدهد.

سعود شده بود و  فت:مگه د م شماش از تعجب  رد  شدي؟!!...این چ یوونه 
سرمایه  شه چه  ساژ با اون تعداد مغازه که تو چه کاریه؟!!...هیت میدوني اون پا
شه...از  سوب می ساژ توي اون نقره از تهران یه  نو مح ست؟!!...اون پا ایي ه

ي نه این کن هدیهخر شببیرون بیا پایین...تو میتوني یه دسببتگاه آپارتمان بهش 
 پاساژ رو...

 رفته بودم مصمو بودم و توي سكوت به مسعود خیره شدم...تصمیمي که   در
این مواقع کامال" معني سببكوت من رو مي فهمید...بنابراین سببرش رو با  در

تاسببف به چپ و راسببت تكون داد و  فت: رچه میدونو کاري رو که باواي 
 میكني...اما حداقت بیا نصف مغازه ها رو به نامش بكن نه کت پاساژ رو...

صمیمي که  رفته  هو باز سعود نگاه میكردم و با جدیت در ت صورت م خیره به 
 بودم هیت پاساي نمیدادم...

 . باشه بابا...جهنو...مرده شور این تصمیمهاي خرکیت رو ببرن...ولي آخه...
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. آخه نداره مسعود...همین االن میري دنبال توحید کاري که خواستو رو انجام 
 بدهي یا خودم برم؟

..میرم...فقب قبلش خودت یه زنز به توحید بزن من رو توي دفترش . باشبببه.
به  یه میاواي  به عنوان مهر که تو  ما از من  فتن...این چیزي  نه...ا رت نك مع
شه  سكته ي مادرش ب سرعقد بهش بدهي یه وقت ممكنه باعث  نامش کني و 

 ها...
ي آخرش رو با خنده  فت که باعث شببد منو از جدیت خارج بشببو و  جمله

باندم...سببپس  فتو:سببهیال خیلي بیشببتر از اینها ارزش داره...مادرش نگران 
سهیالست...بگذار حداقت مرمئن باشه آینده ي سهیال از نظر مالي چه با من 

 وچه بي من تا آخر عمرش تامین شببده محسببوب میشببه...اینروري فكر میكن
نسببته باشببو  وشببه ي کوچكي از محبتها و از خود ذشببتگي هاي سببهیال و تو

 دلنگرانیهاي مریو خانو رو هو جبران کنو...
سعود شو...من و غزاله هو  م سیاوش جان...قربونت ب شوخي  فت: با خنده و 

همیشبببه نگران هسببتیو منتهي نگران چیزهاي دیگه...نمیاواي فكر هو براي 
 ل و باششها ما رو هو از نگراني نجات بدهي؟!!نگراني ما بكني و با این بذ

صد نگران رو از نگراني نجات  خندیدم شو...تو که خودت میتوني  و  فتو: م
 بدهي دیگه چه مر ته که چشو به هدیه ي من واسه خودت داري؟

سهیال با لباند به هر دوي ما نگاه  سپس شدیو... شوخي وارد هال  با خنده و 
لي اون رو هو از برق نگاهش که در چشببمهاي میكرد...میتونسببتو خوشببحا

 زیباش موج میزد به وضود احساس کنو.
 برایو لذت باش بود از اینكه نگاه عاشقانه ي سهیال رو درك میكردم. چقدر
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مجبور شببدم براي رسببید ي به برخي امور راهي 3روز بعد ناهار سبباعت اون
سعود هو قبت از ناهار رفته بود به دنبال شو و م و  کاري که  فته بودم شرکت ب

 تلفني من رو در جریان امر قرار میداد.
دلیت کارهاي معوقه و پیش اومده در چند روز  ذشببته که وقت کافي براي  به

شب 9:30رسید ي به اونها رو نداشتو کارم توي شرکت به درازا کشید و ساعت
 از شرکت به خونه بر شتو.

و اونجا باشببند به همین خاطر میزدم مریو خانو و دخترعموي مامان ه حدس
کمي خرید که شببامت میوه و شببیریني و مقداري مواد غذایي رو شببامت میشببد 
نه تنها  یدم خونه در کمال تعجب متوجه شبببدم  ما وقتي رسبب انجام دادم...ا

 دخترعموي مامان رفته که مریو خانو هو نبود!!!
ید یا آرامش خون ام ته بود  و به خونه بر شبب ته  یك هف عد از  ه و خوردن که ب

داروهاي مسكن حسابي اون رو به آرامش رسونده بود چرا که در خواب عمیقي 
 فرو رفته بود و مامان هو در اتاق خودش قرار داشت.

که کرده بودم رو به آشببپزخانه بردم...سببهیال نگاهي به اونها کرد و  خریدهایي
 فت:شام همه رو در جاهاي خودشون قرار داد و در همون حال که مشغول بود 

که مرمئنو ناوردي...تا لباست رو عوض کني و دست و صورتت رو بشوري 
 منو شام رو میارم تا باوریو.

اش خسببته بود و این نشببون میداد چقدر اون روز از صبببح تا اون لحظه  چهره
 سرش شلور بوده...
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سورمه ایي  شلوار ستین بلند  شرت تنز آ جین آبي کو رنز به همراه یك تي 
شیدنش لذت مي بردم...حتي رنز به ت شه از نحوه ي لباس پو شت...همی ن دا

 از رنگهایي که انتااب میكرد هو خوشو مي اومد...
سته بودم و بدون اینكه حرفي بزنو نگاهش میكردم و از اینكه  روي ش صندلي ن

شد بي  شرعي هو متعلق به خودم می شه از نظر  فردا این موجود زیبا براي همی
و مهو تر اینكه از کاب*و*سهاي اخالقي که در تمام این  نهایت لذت مي بردم

 .شدممدت  ریبانو رو  رفته بود به راستي تا حد زیادي خالص می
جعبه هاي شببیریني رو هو در یاچال  ذاشببت نگاهي به من کرد و با  وقتي

 لباند  فت:پس چرا هنوز اینجا نشستي؟!!!
 بهترین روز زند یو باشه.... دارم به این فكر میكنو که فردا میتونه 

یاچال رو بست و به سمت من بر شت و  فت:تو فكر میكني که بهترین  درب
روز زند یته ولي من مرمئنو بهترین روز زند یمه...سببیاوش...هیت وقت فكر 
شاید با  شه فكر میكردم  شو...همی سرت ب سه که هم نمیكردم واقعا روزي بر

ما مده بین  قات پیش او فا مام ات که من ر وجود ت یت ناواي  ها ما در ن توي  وا
 زند یت بپذیري...

شدت تعجب کرده بودم چرا که این دقیقا" افكاري بود  از شنیدن این حرفها به 
شه  سهیال در مورد خودم حدس میزدم...یعني همی سبت به عقیده ي  که من ن
در این فكر بودم سببهیال هر لحظه ممكنه از ازدواج با من پشببیمون بشببه...اما 

سهیال هو این عقیده رو در مورد نظر من حا شنیدم که  سبتال می به خودش  ن
 داشته!!!
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شت  ردنو رو مالیدم و  براي ست پ لحظات کوتاهي خنده ام  رفت و با یك د
 فتو:سببهیال...سببهیال...این چه فكریه که میكردي؟!!!...هیت میدوني شببرایب 

صو ست که ت شكت ه صي من اونقدر توش م صو ضع زند ي خ ر قبول من و و
تمام این مشببكالت از طرف هر دختري در شببرایب تو غیر ممكنه...اما تو این 

 ممكن رو ممكن کردي...هیت میدوني چقدر مدیونتو؟ غیر
صورت من  سهیال ستاد و به  سید ای صندلي ر به طرف من اومد وقتي نزدیك 

 نگاه کرد...
شي وقتي ستو عمق آرام شده بودم میتون شمهاش خیره  سكوت به چ  که در در 

زند ي کنار اون نصببیبو خواهد شببد رو به خوبي درك کنو...وجود این دختر و 
شاید تنها چیزي بود که هیت وقت مكمت لحظاتو  ضور پرمهرش در زند یو  ح

 یكجانبوده و حاال این نگاه...این عشببق...این شببور رو در واقعیتي محض و 
 احساس میكردم...

فرستادم عقب و از میز فاصله دادم و  که نشسته بودم کمي صندلي رو همونرور
 دست سهیال رو  رفته و اون رو در آ*ر*و*ش  رفتو...

کار روزانه که در کنار عشق توي نگاهش همزمان برام قابت تشایش  خستگي
 بود زیبایي و معصومیتش رو هزار برابر کرده بود...

*سیدنش میتونستو بفهمو همونقدر که من از در آ*ر*و*ش کشیدن و ب*و اما
شق  سبت به ع شه و چقدر از اینكه هر لحظه ن لذت میبرم او هو غرق لذت می
شاکر بودم...عشق ومحبتي که  سب میكردم خدا رو  شتري ک سهیال اطمینان بی
سبت  ست به من منتقت کنه و هیت زماني در وجود اون ن شید هیت وقت نتون مه
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شدتي  به ساس نكرده بودم اما حاال با  شق رو اح شتر از طرف خودم این ع بی
سببهیال اون رو درك میكردم...و این براي من که فقدان عشببق و محبت واقعي 
سهیال معناي  شد حاال با وجود  سوب می سرم بزر ترین کمبود زند یو مح هم

 رسیدن به اوج خوشباتي بود...
......................... 
......................... 

اط بیدار شدم...نگاهي به ساعت مچیو روز بعد با صداي زنز درب حی صبح
 رو نشون میده!!! 9:10انداختو و دیدم

 سهیال رو شنیدم که به زنز درب پاسخ داد... صداي
تات نشستو و قبت اینكه بلند بشو به آهستگي درب اتاق باز شد و سهیال  روي

سرش رو به داخت آورد و در حالیكه لباند روي لبهاش شروع یك صبح عالي 
د یك زند ي پر آرامش رو بهو نوید میداد  فت:سببیاوش؟...مسببعود و شببای

 اومد...آقاي توحید هو همراهشه...خانو افشار هو هست...
 رو الي موهایو کردم و بعد از روي تات بلند شدم و  فتو:االن میام... دستو

به  وشببو  در هال  که از  یدم  خانو رو شببن ظه صبببداي مریو  همین لح
رسببید!!!...داشببت با مسببعود و بقیه که وارد هال شببدن سببالم و احوالپرسببي 

 میكرد!!!
صداي  پیراهنو شنیدن  ستو به تن کنو با  شته و میاوا رو که از لبه ي تات بردا

به سببهیال با تعجب  باره روي لبه ي تات قرارش دادم و   نگاه مریو خانو دو
 کردم و با صدایي آروم  فتو:مادرت کي اومده؟!!!
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صبببح اینجا بود وقتي 7لباندش عمیق تر شببد و  فت:مامان سبباعت سببهیال
زنز زد تو بیدار نشدي...دختر عموي خانو صیفي هو تقریبا"نیو ساعتي میشه 

 که اومده...
شعف  فت:همه و شوخي و  صداش رو آرومتر کرد و با حالتي حاکي از   بعد 

هسببتن...مگه خبر نداري؟...آخه قراره امروز جناب مهندس صببیفي ازدواج 
کنه...همه هستن بقیه هو همین االن رسیدن...فقب معلوم نیست خود مهندس 
کجاس...طفلك عروس عاشببقش کو کو داره شببك میكنه نكنه آقا داماد فرار 

 باشه... ردهک
که الي درب طرف درب اتاق رفتو و خیلي سببریع مت دسببت سببهیال رو  به

ایسببتاده بود  رفتو و کشببیدمش توي اتاق و درب رو بسببتو و قبت اینكه بتونه 
سپس  سیدم... شق اون رو در آ*ر*و*ش  رفتو و ب*و* حرکتي بكنه با تمام ع
 فتو:حاال برو بیرون...از قول من به مهمونها بگو تا یك ربع دیگه حاضرم...در 

 مدیون محبتها و فداکاریشو...ضمن...به اون عروس قشنگمو بگو تا آخر عمر 
سببهیال به سببمت درب اتاق بر شببت تا بیرون بره ضببربات مالیمي به  زمانیكه

صدات  سهیال؟...امید  شنیدم که  فت: سعود رو  صداي م درب خورد و بعد 
 میكنه...بیا برو ببین چي میگه...

ا ب درب اتاق رو باز کرد و بعد از سالم و احوالپرسي سریع و کوتاهي که سهیال
 مسعود کرد به هال رفت.

 وارد اتاق شد و درب رو بست. مسعود
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به همراه  با به خاطر زحماتي که روز قبت  هو سببالم و احوالپرسببي کردیو و 
توحید کشببیده بود تشببكر کردم...وقتي حوله ام رو برداشببتو تا به حمام برم 

 مسعود فت:آقا داماد؟
شوخیهات خنده شروع کني ولي به جون  ام  رفت و  فتو:میدونو میاواي  رو 

 مسعود االن وقتش نیست بگذار برم حمام زودتر حاضر بشو بیام بیرون...
 به سمت درب حمام بر شتو. سپس

 باید محضر باشیو...فقب یه سوال؟11. عجله نكن...براي ساعت
 . هان؟...چیه؟...بگو...

آنچناني به اسببو . آقا داماد...میاواسببتو ببینو اینقدر که نگران دادن هدیه ي 
 مهریه به سهیال بودي هیت به حلقه ي عروس خانو هو فكر کردي؟

 جا خشكو زد...!!!...به کت این یكي رو فراموش کرده بودم!!! سر
سعود  براي سمت م شتو به  سپس بر  شده بودم... لحظاتي به درب حمام خیره 

سبببت تا حرفي بزنو...دیدم جعبه ي جواهر ماملي بنفش کو رنگي رو در د
 رفته و با خنده داره به من نگاه میكنه!!!... فت:میدونستو...یعني مرمئن بودم 

سلیقه ي غزاله  سه همین با  ست...وا صال" یادت نی شباین یكي رو ا تیو رف دی
این رو  رفتیو تا علي الحساب موقع عقد ضایع نشي...بعد سر فرصت خودت 

 ..و سهیال برین و یه حلقه طبق سلیقه ي خودش بگیرین.
طرف مسببعود رفتو و جعبه رو  رفتو و بازش کردم...واقعا" حلقه ي زیبا و  به

 خیره کننده ایي بود.
ستو و  فتو:نوکرتو  لباند ست و بعد درب جعبه رو ب ضایت روي لبو نقش ب ر

 مسعود...نمیدونو محبتهات رو چروري جبران کنو...
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شوخي و خنده ي ایي برادرانه  فت:کاري نكرد باز م...پولش رو مرمئن هو با 
باش از بدهي که بهت دارم کو میكنو...یا لرف میكني نقدي بهو برمیگردوني 
چون واقعا  رون خریدمش...در ثاني حلقه رو باید خودت باري نمیشبببه از 

شه...اما بدباتي اینجا بود که خرید حلقه براي  اعث ب سهیالجیب من خرج ب
قه براي خودش یه حل ااب  با انت له هو  کلي خرج رو دسببتو  شبببد غزا

 بگذاره...لعنت به تو سیاوش...میگو دیگه دوستي با تو فقب ضرره...
 بعد هر دو خندیدیو... و

سوز توي زند یو  از ست م ت یك برادر دل سعود رو در تمام لحظات در اینكه م
 داشتو همیشه شاکر خداوند بودم.

 دیگه از مسعود تشكر کردم و سپس به حمام رفتو. بار
براي سبباعت مقرر به محضببر رفتیو دختر عموي مامان مجبور شببد در  وقتي

منزل کنار مامان و امید بمونه تا اونها تنها نباشن و بقیه جهت مراسو عقد راهي 
 شدیو.

سهیال از نظر شرعي هو متعلق به من شد بي نهایت احساس رضایت  زمانیكه
 داشتو...

هه ي سببند مالكیت در همون خانو وقتي دید مهریه ي سببهیال رو با ارا مریو
 محضر تقدیو کردم به  ریه افتاد!!!

در پایان مراسو وقتي میاواستو دستش رو بب*و*سو اجازه ي این کار  سپس
رو بهو نداد و  فت:اصال" توقع این مهریه ي سنگین رو نداشتو!!!...اما دلو رو 
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عد آرزوي خوش  به ب ظه  ات بشببین..فقب از این لح قرص کردي...خوش ب
 تي دارم براتون...با

53 
خیالو از خیلي جهات راحت شده بود و خوشحالي از اینكه سهیال رو به  دیگه

عقد خودم درآوردم از ذره ذره ي وجودم فریاد میكشید.ولي میتونستو هنوز غو 
 رو در عمق چشمهاي مریو خانو احساس کنو!

حق میدادم...اون یك مادر بود و من مردي بودم که با هزاران مشببكت در  بهش
زند یو دختراین زن من رو به همسببري انتااب کرده بود...باید تمام سببعیو رو 
میكردم تا به مریو خانو ثابت کنو همه ي توانو رو براي خوشببباتي سببهیال به 

 کار خواهو برد و این نیاز به زمان داشت!
سهیال در از مح زمانیكه شدم مریو خانو به آرومي با  شدیو متوجه  ضر خارج 

صله  رفتو که به راحتي بتونه حرفهاش رو به  ست...از اونها فا صحبت ا حال 
 سهیال بگه!

ید عد از  فتن تبریكي مجدد دیگه نمي تونسبببت بمونه و جهت انجام  توح ب
 کارهاي خودش از ما خداحافظي کرد و رفت.

افشار در کنار ماشینو ایستاده بودم و مسعود کلي سر  همراه مسعود و خانو به
به سببر خانو افشببار میگذاشببت و اون هو که دیگه تا حدي نامزد مسببعود 
محسوب میشد با تمام معذوراتي که در حضور من داشت اما برخي شوخیهاي 

 مسعود رو خیلي جالب پاساگو بود...
تا حدي چهره اش از لحظاتي سببهیال به طرف من اومد...متوجه شبببدم  بعد

  رفته و ناراحته!
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سید  فت:مامان میگه دیگه همراه ما نمیاد و میاواد بره خونه  وقتي به کنار ما ر
 ي خودمون!

تعجب به سببهیال نگاه کردم و  فتو:نه...نگذاري تنها بر رده...بگو بیاد با ما  با
 میریو خونه همگي دور هو باشیو...

مادرش کرد و سببپس رو به من  فت:خیلي  با دلاوري نگاهي کوتاه به سببهیال
 بهش  فتو...نمیاد...چیكارش کنو؟

رو کرد به من و سهیال  فت:شما سوار ماشین بشین برین خونه...من و  مسعود
 غزاله راضیش میكنیو.

توجه به صببحبتهاي مسببعود سببمت مریو خانو رفتو و  فتو:حاج خانو  بي
 تشریف بیارین بریو منزل.

لیكه حلقه ي اشببك در چشببماش به وضببود قابت دید بود خانو در حا مریو
خدا خلوت  با  یه ذره میاوام  گه...مزاحو نمیشببو...میرم خونه... نه دی فت:  

 کنو...
با شببوخي  مسببعود به مریو خانو و  به کنار ما رسببیده بود رو کرد  که حاال 

شما همین االن وقت  یر  شه براي بنده هاش وقت داره...حاال   فت:خدا همی
شب خودم برتون  شیو آخر  سیاو شام همه خونه ي  شب تا بعد  آوردي؟...ام

شب اونجا بم  ینونمیگردونو خونه...خوبه؟...قول میدم ا رم خودتون باواین 
 به زور برتون  ردونو خونه و نگذارم اونجا بمونید...خوبه؟

خانو لباند کمرنگي روي لبهاش نقش بسببت و رو به مسببعود  فت: در  مریو
 شیرون صفتي و بدذاتي تو که هیت شكي ندارم...
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سعود صیغه  م با خنده  فت:چیه...هنوز داري حرص میاوري که اون بر ه ي 
 اد شاق شمشاد ما رو تو هچت بندازي آره؟رو جور کردم و نگذاشتو این دام

 از لبهاي مریو خانو محو شد و فقب با نگاهي خیره به مسعود نگاه کرد! لباند
 کردم به مسعود و  فتو:بس کن دیگه مسعود... رو
بعد از مریو خانو بار دیگه خواهش کردم همراه ما به منزل بیاد و در کنار ما  و

سمت خونه  شدن و به  شین  سوار ما سهیال  شد و همراه  ضي  شه...باالخره را با
 حرکت کردیو.

 هو به همراه غزاله با ماشین خودش به منزل من بر شت. مسعود
د دود کرد و این تنها رسببیدیو خونه دخترعموي مامان براي سببهیال اسببپن وقتي

کاري بود که در ظاهر براي سهیال که عروس زند ي من محسوب میشد انجام 
  رفت!

ضایت از همه چیز تمام  اما شق و محبت و ر شت و ع شكایتي ندا سهیال هیت 
 وجودش رو پر کرده بود.

بعدازظهر آوردن 3ناهار از بیرون سفارش غذا داده بودم و تا حدود ساعت براي
 و بعدهو خوردنش طول کشید.ناهار 

شرد داده بود که زین  در مدتي که ما خونه نبودیو دخترعموي مامان براي امید 
پس سببهیال همسببر من شببده و درسببت م ت یك مادر برایش در خونه خواهد 

 موند.
 تصور من امید زیاد احساس رضایت نداشت!!! برخالف
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 نیكه براي دقایقي به اتاقشبهانه  یرتر از روز قبت شبببده بود و حتي زما خیلي
رفتو و کنارش روي تات نشستو با عصبانیت پتوش رو روي صورتش کشید و 

 حاضر نشد اجازه بده حتي لحظه ایي پتو رو از روي صورتش کنار بزنو!!!
امید خیلي به سهیال وابسته است و این وابستگي در اثر اتفاقات بعد  میدونستو

ضور  صادف و عمت جراحیش و ح شتر از ت سهیال در کنارش به مراتب بی داهو 
شده اما حس میكردم این وابستگي کو کو با باور اینكه سهیال همسر من شده 

شه ا شته با شكت  زو حاال میتونه نقش یك مادر واقعي رو براش دا سوي امید 
 منرقي تري در آینده به خودش خواهد  رفت!

ضعیت اون مجبور بود داهو به  اون سید ي به مامان و و سهیال عالوه بر ر روز 
خواسببته هاي امید هو توجه نشببون بده و اینكه امید هر لحظه اون رو به اتاق 
شون از این بود که  شه براي من ن سهیال کنارش با ست که  صدا میكرد و میاوا

شده و چقدر از اینكه ب سته  سهیال واب سهیال رو بي عدامید بي نهایت به   این 
 هیت منعي در خونه و کنار امید و خودم داشتو راضي بودم!

سبباعاتي که تا شببب سببپري شببد مریو خانو خیلي کو صببحبت میكرد و  تمام
شار کمكي به  شپزخانه  اه  اهي در کنار خانو اف شت در امور آ سعي دا شتر  بی

 یدادم!سهیال بكنه...اما کال"خیلي هو خوشحال نبود...و من به او حق م
ساعت براي سفارش غذا دادم و تا  شب به همراه 1:20شام هو از بیرون  نیمه 

مسعود که داهو با خانو افشار و بقیه و حتي مریو خانو شوخي میكرد لحظات 
سعود با اعالم اینكه  ساعت م شته بودیو و در اون  سر  ذا شت  شي رو پ خو

 ي همه شد...مهموني تموم شده و همه بر ردین خونه هاتون باعث خنده 
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مامان و مریو خانو بعد از خداحافظي به همراه غزاله در ماشببین  دخترعموي
مسببعود نشببسببتند و مسببعود هو هنگام خداحافظي بار دیگه به سببهیال تبریك 
هایت  یاوش...بي ن ید و  فت:سبب  فت و سببپس من رو در آ*ر*و*ش کشبب

 تگي دارهخوشحالو...با تمام وجودم خوشحالو...میدونو سهیال اونقدر شایس
تموم غصببه هات رو از یادت ببره...میدونو که تو هو خیلي دوسببتش  هکه بتون

 داري...از ته قلبو آرزو میكنو در کنار هو خوشبات بشین...
مسببعود به خاطر تمام زحمتهایي که کشببیده بود تشببكر کردم سببپس او نیز  از

رد ي کسوار ماشینش شد و با زدن دو تك بوق کوتاه و حرکت دستش خداحافظ
 و از جلوي درب حیاط دور شدند.

شدن اون رو نگاه  نگاهي شده و دور  شین مسعود خیره  سهیال کردم که به ما به 
 میكرد...یك دستو رو دور کمرش انداختو و  فتو:بریو داخت...

سهیال  همراه شتو دیدم  ستو بر  شدیو و وقتي درب حیاط رو ب هو وارد حیاط 
ستاده و در حال  ستار ای ست کنار ا شه... ویا میاوا کش و قوس دادن به بدن

 خستگي اون روز رو با این کار از بدنش خارج کنه...
زیبا و بلند و براقش در زیر نور مهتاب جلوه ي خاصي به خودش  رفته  موهاي

شد از اون  شون می سبب حرکت بود و وقتي باد مالیو پاییز در ال به الي موهاش 
 بود!یك تصویر رویایي به وجود آورده 

طرفش رفتو و به آرومي پشت سرش قرار  رفتو و در آ*ر*و*ش کشیدمش و  به
  فتو:خوش اومدي به زند ي پر از درد سر من...
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سر  به سینه ام تكیه داد و به ماه باالي  سرش رو به  ستاده بود  همون حال که ای
نگاه کرد و  فت:اونقدر دوسببتت دارم که ا ه حتي زند یت جهنو محض هو 

 ضر بودم کنارت بمونو...بود حا
سمون خیره  به سینه ام تكیه داده و به آ سمت چپ  صورت زیباش که حاال به 

 شده بود نگاه کردم...
شند ي شریت رو به رق  درخ شمهاي زیباش  ویا قویترین جادوي ب ماه در چ
 مي کشید...

رو نزدیك بردم و روي  ونه و کنار  وشش رو ب*و*سه ي آرومي  ذاشتو  سرم
صورش برام و   شیدي که ت سرماي تلخ زند یو  رمایي با سهیال...تو به  فتو:

همیشه محال بوده...زند یو اونقدر دستاوش تالطو بوده که عذاب رو با تمام 
وجود حس کردم...داشببتو به معني واقعي کو مي آوردم...ولي حضببور تو و 
شده حس کنو وجودت و بودنت توي شقي که بهو هدیه داري میكني باعث   ع

 زند یو سبب میشه بتونو ساتتر از اینها رو هو تحمت کنو...
. نه...دیگه نه...سببیاوش...دوسببت ندارم هیت وقت دیگه حرفي از سبباتي 
زند ي بزني...خدا دیگه نمي خواد تو سبباتي بكشببي...قول میدهو همیشببه 
تمام سببعیو رو بكنو که آرامش رو در زند یت حس کني...نمیاوام هیت وقت 

گه کالفگ بت دیدم تكرار دی جذا گاه  بارها توي ن بارها و  مدت  که در این  ي 
 ...شهب

این لحظه صببداي امید از داخت خونه به  وش رسببید که سببهیال رو صببدا  در
 میكرد!!!
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 تعجب به سهیال نگاه کردم و  فتو:امید مگه هنوز بیداره؟!!! با
 کنو.... نه...خواب بود...احتماال"دستشویي داره...باید برم کمكش 

 . امروز خیلي خسته ات کرد...داهو صدات میكرد...
. نه...اینروري فكر نكن...اون االن شببرایري داره که باید کمكش کنو...چند 
وقت دیگه که دکتر بهش اجازه ي راه رفتن بده و دوره ي فیزیوتراپي رو شببروع 

 کنه دیگه اینقدر من رو صدا نمیكنه...
حرکت سببرم حرف سببهیال رو تایید کردم سببپس خودش رو از آ*ر*و*شببو  با

 بیرون کشید و به سمت درب هال رفت و داخت شد.
شب اولین شبي بود که سهیال رو بي هیت منع و عذاب وجداني با یك دنیا  اون

عشق و مالكیت کامت احساسي حضورش رو تا صبح در کنار خودم احساس 
 کردم.

......................... 
......................... 

شده بود اما  شروع شرایب نه چندان مرلوب آغاز  شترك من در  مجدد زند ي م
میدونسببتو سببهیال با بردباري و محبت تمام نامالیمات رو در کنار دریایي از 

 عشق تحمت میكنه...
 وپیشببنهاد سببهیال به مدرسببه ي امید رفتو و شببرایب اون رو به مدیر  فتو  به

خواستو براي اینكه امید زیاد از درس عقب نیفته معلمي رو به طور خصوصي 
به منزل بفرسته تا در طول مدتي که امید وضعیتش بهتر بشه و دکتر بهش اجازه 
ي رفتن به مدرسببه رو بدهد خیلي از درس عقب نباشببه و به کمك معلو بتونه 

 ساعات غیبت در مدرسه رو جبران کرده باشه...
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سهیال بود که ت روزها شتو این  شرکت بودم و زمانیكه به منزل برمیگ شب در  ا 
ضیحات الزم رو در رابره با امید و فعالیتهاش به من میداد چرا که خود امید  تو
از بعد تصببادف به شببدت اخالقش تغییر کرده بود و با تنها کسببي که میونه ي 

 خوبي داشت فقب خود سهیال بود!!!
ه بود و تا وقتي که باوابه داهو میاواسببت سببهیال در خیلي بهانه  یر شببد امید

شد با فریاد  صبح هو هر وقت بیدار می شب تا  صله ي  شه و فا اتاق کنار او با
شد براي  ضر نمی صدا میكرد و ا ه احیانا" من به اتاقش مي رفتو حا سهیال رو 

 انجام کارهاش هیت کمكي بهش بكنو!!!
شده بو دوران شروع  د و چند روزي بود که دکتر اجازه داده فیزیوتراپي امید هو 

 بود امید با کمك چوبهاي زیرب*ر*ل به آرومي در منزل راه بره...
چندباري به من  فت که امید براي فیزیوتراپي همكاري نمیكنه و هر  سببهیال

 جلسه رو با ساتي تحمت میكنه!!!
ضیح دادم که ا ه  یكي صحبت کردم و بهش تو دو بار با خود امید در این مورد 

همكاري الزم رو نكنه ممكنه تا آخر عمرش نتونه م ت یك آدم سببالو راه بره و 
م ال و توضیح هاي زیادي براش زدم که در فراخور درك سن و سالش باشه اما 

خیره بود وحتي  یيتمام مدتي که من صببحبت میكردم امید با اخو به نقره ا
نگاهمو نمیكرد...میدونسببتو لجاجت یكي از خصببلتهاش به حسبباب میاد و 
سمانیش در اون  شرایب ج سعي میكردم تمام رفتارش رو براي خودم مرتبب با 

 روزها بدونو!!!
 آذرماه هوا به شدت باروني شده بود. اواسب
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لیه از روزهاي وسببب هفته وقتي به شببرکت رسببیدم از همون سبباعات او یكي
احسبباس سببردرد شببدیدي داشببتو بنابراین پس از اینكه کارهاي مهو رو انجام 
قایقي از  با" د یدم تقری كه رسبب مانی هار راهي منزل شبببدم...ز نا عد  دادم ب

  ذشته بود.3ساعت
وارد خونه شبببدم صبببداي امید رو که مشبباش بود طرف صببحبتش  وقتي

 یا دیگه...سهیالست از اتاقش شنیدم که  فت:چندبار صدات کنو؟!!!...ب
سهیال رو از اتاق مامان شنیدم که در پاسخ  فت:االن...االن میام عزیز  صداي

 دلو...چند لحظه صبر کن کار مامان بزرش رو انجام بدهو...
هال شدم و درب رو بستو و به سمت آشپزخانه رفتو و به صحبتهاي اونها  وارد

 هو  وش میكردم.
شو رسید:از مامان بزرش متنفرم...از خانو امید بار دیگه از اتاقش به  و صداي

 معلمو بدم میاد...
:نه عزیزم...اینروري حرف نزن...مامان بزرش که اینقدر تو رو دوسببت سببهیال

داره اینجوري نگو دیگه ناراحت میشببه...خانو معلمتو خیلي خوبه ولي رفتار 
 امروزت ناراحتش کرد...

پیش مامان بزر ي...خانو معلمو :به جهنو...ازش بدم میاد...تو همه اش امید
که میاد من رو تنها میگذاري...بابامو دیگه دوسببت ندارم...بهش بگو ا ه بازم 
این خانو معلو رو بیاره من اصال درس نمیاونو...من میاوام تو بهو درس یاد 

 بدهي...
:عزیزم تو االن ناراحتي...باشببه بعد که یه ذره آروم تر شببدي در مورد سببهیال

 هو صحبت میكنیو... معلمت با
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شتو و از پارم روي میز کمي آب براي خودم ریاتو و خوردم... ره  لیواني بردا
 ي کراواتو رو هو باز کردم...سرم به شدت درد میكرد و عصبي شده بودم!

شبها من  صداي شنیدم:تو حق نداري  امید رو بار دیگه که هنوز در اتاقش بود 
ندارم تو بري توي اتاق با بابا باوابي...باید رو تنها بگذاري...من اصال" دوست 

 پیش من باشي...من نمیاوام شبها تنها باوابو...
:امید جان...باز که شروع کردي عزیزم!!!...باشه...براي اینكه تنها نباشي سهیال

 میاواي شب توي اتاق من و بابا بیاي و کنار ما باوابي؟
این لحظه سببهیال از اتاق مامان خارج شببد و دید که من توي آشببپزخانه  در

 ایستاده ام.
تدا گاهش  اب مد و سببالم کرد...ن نه او خا به آشببپز عد  جب کرد و ب کمي تع

به امید میگي؟!!...یعني  کردم...کمي عصبببي بودم و  فتو:این چه حرفیه که 
 ه...اتاقش خوابید چي که شب بیاد توي اتاق ما باوابه؟...امید از بچگي توي

کمي به من نگاه کرد و با صدایي آروم  فت:عصباني نشو سیاوش...تو  سهیال
شكت  شید م ساهت مربوط به مه ضایا و م سر این ق خودت خوب میدوني امید 

 روحي داره...پس...
شار سهیال  ف شنیدن این حرف از  شده بود با  صبانیتو  سبب ع سر درد که قبال" 

سمت که امید مشبكت روحي و ر واني داره باعث شبدت عصببانیتو شبد...به 
سببهیال رفتو و با صببدایي آهسببته اما به شببدت عصبببي  فتو:باز شببروع 

 کردي؟...مگه نگفته بودم اسو بیمار رواني روي امید نگذار؟
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نگاه خیره اش رو به صورت من دوخت و  فت:چرا  فته بودي...خیلي  سهیال
.چرا م ت یه بچه روي این قضببیه لو هو خوب یادمه...ولي تو باید قبول کني..

میكني؟...من که بد براي امید نمیاوام...از همه ي اینها  ذشببته امروز تمام 
سر معلمش خالي کرد...تمام دفتراش رو پ صبانیتش رو روي  ت کرد و  ف ارهع

که نمیاواد اون بهش درس یاد بده...حرفهایي  فت که اصال"قابت تحمت نبود 
با بزر  خانو  فت و فقب وسبببایلش رو برداشبببت ولي اون  واري هیچي نگ

 رفت...سیاوش باید قبول کني امید مشكت...
. بسببه سببهیال...بسببه...اینهایي که میگي یعني نشببونه ي رواني بودن یه بچه 
شد دلیت تا تو بهش  ست نداره اون بیاد...این که ن اس؟!!!...بس کن...خوب دو

 بگي بیمار رواني...
 ده من حرف بزنو.... سیاوش آخه تو اجازه ب

یاد گه هو نمیاوام در این مورد  فر مه ي دی یك کل گه... نه...بسبببه دی زدم:
شي  ست داره و میاواد پیش اون با شنوم...فهمیدي؟...ببینو این که تو رو دو ب
دلیت بیمار بودنش میدوني؟...بسببه دیگه...حاال به جاي  فتن این حرفها برو 

 ببین چیكارت داره...
لحظاتي ایسببتاد و به من نگاه کرد...سببپس بدون اینكه حرفي بزنه از  سببهیال

 آشپزخانه خارج شد و به اتاق امید رفت و درب رو بست!
صبي شتو با بي  ع سردردي که دا سهیال زده بودم و  سر  و کالفه از فریادي که 

حوصببلگي به سببمت قفسبببه ي داروها رفتو و قرص مسببكني برداشببتو و 
به  وشبببه ایي خوردم...لحظاتي بعد ب ه اتاق خواب رفتو و کت و کراواتو رو 

 پرت کردم و روي تات دراز کشیدم...
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54 
به سقف باالي سرم خیره شدم...از اینكه اون برخورد رو با سهیال کرده  دقایقي

 بودم به شدت احساس ناراحتي میكردم!
که سببهیال پس از فریاد من از خودش نشببون داده بود من رو به یاد  سببكوتي

 مهشید و واکنشهاي اون هنگام بح هامون انداخت!!!
 درست نقره ي ماالف مهشید بود! سهیال

شید هنگام بحث و جدل چنین برخوردي  هیت شده بود در زند ي با مه وقت ن
رده بود...بعد از هر جیغ و رو از اون دیده باشو...فریادها و بد دهني هایي که ک

ست آخر به بهانه هاي پوم  شت...و د ستن ظروف رو به دنبال دا شك فریادش 
که ا ه در منزل  ظات بود  یداد و در این لح تك قرار م له و ک ید رو مورد حم ام
بودم میتونسبتو امید رو از دسبترس مهشبید دور نگه دارم و ا ه هو خونه نبودم 

شت به منزل از آثار ستهاي امید پي میبردم  هنگام بر  صورت و یا د کبودي در 
 که بار دیگه مهشید تالفي تموم دلاوریهاي خودش رو سر بچه خالي کرده!

 سهیال...واقعا با مهشید متفاوت جلوه کرده بود! اما
همین افكار بودم که خوابو برد...نفهمیدم چه مدت زماني طول کشببید اما  در

 آرومي پتویي رو روي من مي انداخت! لحظه ایي بیدار شدم که سهیال به
بیداري من نشبده بود و به آهسبتگي پتو رو مرتب میكرد تا به اصبرالد  متوجه

 کامال" روي من رو پوشانده باشه!!!
ستش شیدم...بي هیت ممانعتي به راحتي  د رو  رفتو و اون رو به طرف خودم ک

 در آ*ر*و*شو قرار  رفت...اما حرفي نمیزد!
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 رو غرق ب*و*سه کردم و سپس به چشمهاش خیره شدم.صورتش  تمام
عمق چشمهاش دلاوري رو احساس میكردم...نگاهش و مظلومیت نهفته  در

 در چشماش دیوانه ام میكرد!!!
 دیگه ب*و*سیدمش و ساتتر در آ*ر*و*ش  رفتمش و  فتو:دلاوري؟ بار
 صداي غمگین و آهسته  فت:مهو نیست... با

برام مهمه...به جون سهیال اصال" نمي خواستو سرت  . چرا مهمه...خیلي هو
که  ید چیزهایي میگي  با ام ره  داد بكشببو ولي آخه تو بعضببي اوقات در راب

 اعصابو رو بهو میریزه...
 . سیاوش...چرا نمیاي یه ذره فقب یه ذره درباره امید و مشكت روحي که داره...

اون  رفتو...سببپس  رو ب*و*سببیدم و اجازه ي ادامه ي صببحبت رو از لبهاش
 فتو:تمومش کن سببهیال...بسببه...امید مشببكت روحي نداره...چرا میاواي با 

 این حرفت اوقات من رو تلخ کني؟
شه...دیگه  سهیال شید و  فت:با شو بیرون ک به آرومي خودش رو از آ*ر*و*

هیچي نمیگو...حاال ولو کن برم آشببپزخونه کار دارم...براي شبببام باید غذا 
 کنو...مامان صبح تلفن زد  فت شام میاد اینجا...درست 

هنوز از دسببتو دلاوره بنابراین دوباره در آ*ر*و*شببو  رفتمش و  میدونسببتو
یه ذره سببردرد  مدم خونه  گه دلاورت نكنو...وقتي او  فتو:سببعي میكنو دی
شو که دلاوریت از بین رفته امكان نداره بگذارم  شتو...حاال هو تا مرمئن ن دا

 بیرون بري... از ب*ر*لو
بار دیگه لبهاي خوش ترکیبش رو بب*و*سببو که صببداي زنز درب  خواسببتو
 بلند شد!
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ستاش  لباند شار د سپس با ف ست و  شیرنت آمیزي روي لبهاش نقش ب زیبا و 
من رو به عقب فرستاد و  فت:اف.اف از دیروز خراب شده...باید برم درب رو 

نكردي دلاوري من رو برطرف  باز کنو...برات متاسببفو...مامان اومد و وقت
 کني...
رو که به دور کمرش حلقه کرده بودم آزاد کردم و با خنده  فتو:شببانس  دسببتام

شكالي نداره...وقت  ساد ي ول کنت نبودم...اما خوب ا آوردي...و رنه به این 
 براي برطرف کردن دلاوریت هو پیدا میكنو...

 رفت. از روي تات بلند شد و به سمت درب اتاق سهیال
تات نشببسببتو وقتي دید قصببد دارم از روي تات بلند بشببو  فت:تو  روي

گه نگفتي  مان میگو خوابي...م ما به  یاي بیرون.. حت کن...نمیاواد ب اسببترا
 سردرد داري؟...پس استراحت کني بهتره...

قرص مسببكن خورده بودم هنوز نیاز به خواب و اسببتراحت داشببتو اما با  چون
سهیال  فت شه ا ه نیام بیرون و بهش بگي که تردید رو به  و:مادرت ناراحت نمی

 خوابو؟
 . نه...نگران نباش...باواب استراحتت رو بكن...

سببر حرفش رو تایید کردم و بار دیگه روي تات دراز و پتو رو روي خودم  با
 کشیدم و سهیال از اتاق بیرون رفت و درب رو هو بست.

س صداي صحبت میكرد و  سهیال  پس ورود مریو خانو به هال رو امید که با 
 متوجه شدم ولي کو کو خوابو برد.
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سه ساعتي خواب عمیقو طول کشید اما با شنیدن فریاد امید از خواب بیدار  دو
 شدم!!!

که روي تات دراز کشیده بودم صداي  ریه و فریاد امید که با سهیال  همونرور
م ما به  مه اش  ید:تو ه به  وشببو مي رسبب هال  ان بزر و توجه حرف میزد از 

کار دارم میگي  هات  با قت  تاق اون...هر و مه اش میري توي ا میكني...تو ه
صبر کن کار مامان بزرش رو انجام بدم...تو همه ا اون رو  شصبر کن...میگي 

دوسببت داري...اون رو دوسببت داري و بابا رو...تو اصببال" من رو دوسببت 
نمیاوره...پس چرا  تكون هو  نه  یز م ن که حرف  بزرش  مان  ما نداري...
نمیمیره؟...اون باید بمیره...اون بمیره دیگه هر وقت صببدات کنو نمیگي صبببر 

 کن...
  ریه ي امید و فریادهاش هر لحظه شدت میگرفت!!! صداي

روي تات بلند شببدم و به سببمت درب اتاق رفتو...وقتي درب اتاق رو باز  از
 کردم صداي روشن شدن جاروبرقي رو شنیدم!!!

 چه وقته جارو برقي کشیدن بود؟!!! االن
غروب  ذشببته و هوا به علت شببرایب 7سبباعتو نگاه کردم...تقریبا"دقایقي از به

شتو نگاهي به پنجره ي صت کامال"تاریك بود...بر  ي  اتاق انداختو و متوجه ف
قررات باران روي شببیشببه ها که انعكاس نور چراغهاي حیاط درخشببند ي 

شد متوجه بشو بارند  سبب  شه ها داده بود  شی هنوز  يعجیبي به قررات روي 
 ادامه داره...

وارد هال شدم دیدم سهیال داره شیریني هایي که کف هال پاش شده رو  وقتي
حدس زدم باید امید ظرف شببیریني رو از روي میز با جاروبرقي جمع میكنه...
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به زمین انداخته باشبببه...مریو خانو هو در همین موقع از اتاق مامان خارج 
 شد.
با  ریه و  امید به چوبهاي زیرب*ر*لش تكیه کرده بود  کنار هال در حالیكه 

 فریاد رو به سهیال صحبت میكرد...
 عجیبي به فضا داده بود! جاروبرقي و  ریه و فریاد امید شلوغي صداي

طرف مریو خانو رفتو و با او سببالم و احوالپرسببي کردم و در همون حال  به
 حواسو بود که پام رو روي شیریني هاي پاش شده ي کف زمین نگذارم!!!

 هیت صحبتي نمیكرد و فقب سر رم کشیدن جاروبرقي بود! سهیال
لیكه مشبباش بود فریاد و خانو بعد از سببالم و احوالپرسببي با من در حا مریو

 ریه ي امید او را کالفه کرده رو به سهیال کرد و با صدایي که براي سهیال قابت 
 شنیدن باشه  فت:سهیال؟...زیر آب برنو رو روشن کنو؟

 با حرکت سر پاسخ م بت به مریو خانو داد و او نیز وارد آشپزخانه شد. سهیال
زیر ب*ر*لش در آ*ر*و*ش  رفتو و  طرف امید رفتو و او را همراه چوبهاي به

تاق  به ا یه میكرد او را  ید و  ر كه هنوز جیغ مي کشبب حالی ندش کردم و در  بل
تاقش رو بسببتو و  به آرومي روي زمین قرارش دادم و درب ا خودش بردم و 
 فتو:امید...بسه دیگه پسرم... ریه نكن و آروم با بابا صحبت کن بگو ببینو از 

 چي دلاوري؟
ید بدم با  ر ام یاد...خیلي ازش  بدم م مان بزرش  ما فت:از  یاد   یه و فر

میاد...سببهیال جون فقب مواظب اونه...همه اش میره توي اتاقش...هیت وقت 
 پیش من نیست...از مامان بزرش بدم میاد...
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 ي آخرش رو همراه با جیغ و فریاد  فت!!! جمله
د و حرفهایي که امید تمام مدتي که به یاد داشببتو تا این حد از جیغ و فریا در

 اون لحظه به زبان آورد عصبي نشده بودم!
شته بود  رفتو  بازوهاش رو در حالیكه هنوز چوبهاي زیر ب*ر*لش رو نگه دا

و به شببدت تكانش دادم و با فریاد  فتو:خفه شببو...اینقدر جیغ نكش...بسببه 
 دیگه...بسه...

نكرده بودم و همچنان زیرب*ر*لش افتاد و من هنوز بازوهاش رو رها  چوبهاي
با فریاد  فتو:اینقدر خودت رو لوس نكن...تو باید بفهمي تا وقتي مامان بزرش 

 زنده اس و نمرده باید تحمت کني...شنیدي؟
صداش قرع شده بود و فقب با چشماني  شاد شده از وحشت به من خیره  امید
 بود!

سرش  در شت  سهیال و پ شد و  مریو خانو به همین لحظه درب اتاق امید باز 
 داخت اتاق وارد شدن...

ید نه و چون  ام عادلش رو حفظ ک حال رها کردم و نتونسبببت ت رو در همون 
 چوبهاش زیر ب*ر*لش نبودن به زمین افتاد!

خانو با هراس به سمت امید اومد و با تعجب و نگراني نگاهي به من کرد  مریو
همون حال  فت:خدا و سببپس سببعي کرد امید رو از روي زمین بلند کنه و در 

 مر و بده...چرا با بچه اینرور میكني؟
به طرف امید رفت و وقتي دید مادرش در حال بلند کردن او از زمین  سببهیال

 است بر شت و به من نگاه کرد!
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هنوز عصبببي بودم و نگاهو رو به امید بود  فتو:شببنیدي چي بهت  فتو  من
 امید؟...حاال دیگه خفه شو...

من اومد و با صدایي نگران و آهسته  فت:سیاوش!!!...تو امروز به طرف  سهیال
 چت شده؟!!!...به امید چیكار داري؟!!!...این چه رفتاریه با بچه کردي؟!!!

بار  هنوز یك  مه دادم:ا ه  بت بود و ادا ثا ید  به روي ام گاه خشببمگین من  ن
یه  کات رو ببینو حسبببابي تنب تار و حر گه این رف بار دی یك  گه...فقب  دی

 شي...فهمیدي امید؟می
 هنوز وحشت زده به من نگاه میكرد! امید

سد نگاه من  سهیال ستاد طوریكه  شد و رو به روي من ای باز هو به من نزدیكتر 
 به امید شد...به چهره ي نگران و تا حدودي متعجب سهیال نگاه کردم.

به آهسببتگي  فت:سببیاوش بسببه دیگه...اون بچه اس...برو از اتاقش  سببهیال
ته بی ید داشبب با ام تاري  چه رف یدونو  یه ذره آروم بشببي...من خودم م تا  رون 

 باشو...این کار هر روزشه...چرا تو اینروري میكني؟
عصبببانیت  فتو:غلب کرده...بیجا کرده که هر روز این رفتار رو داره...بهش  با

تا وقتي مامان بزر ش زنده اس و نمرده همه چیز رو  به بعد  ید از این  با  فتو 
 حمت کنه و رنه خودش میدونه ایندفعه...ت

به میان حرفو اومد و در حالیكه با دو دسببت به آرومي به سببینه ي من  سببهیال
فت:خیلي خوب...بسبببه  خارج بشببو   ید  تاق ام تا از ا فشبببار مي آورد 

 دیگه...فهمید...فریاد نكش...برو بیرون...خودم آرومش میكنو...
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سي مامان...خودم پیش  و شت و  فت:مر سمت مادرش و امید بر  سپس به 
 امید هستو...شما و سیاوش بهتره به هال برین...

و از اتاق خارج شدم...پشت سر من مریو خانو هو از اتاق خارج شد  بر شتو
 و سهیال که با امید در اتاق مونده بود درب رو بست.

 کالفه و عصبي به نقره ایي خیره بودم. هال روي یكي از راحتیها نشستو و توي
شست  مریو خانو فنجاني چاي برایو آورد و خودش هو روي یكي از راحتیها ن

و  فت:از شما بعیده...امید فقب یه پسر بچه اس...االنو به خاطر مشكت پاش 
بهانه  یري میكنه...ش*ن*ا*ه داره...اینروري که شببما سببرش فریاد کشببیده 

ترس سببكته میكرد...قلبش م ت  نجشبببك تند تند بودي طفلك داشبببت از 
هاش اینروري یزدم با یاد  خدا رو خوش نم چه طفلكي الل شبببده بود... ...ب

 کنید...
به حرفهاي مریو خانو ندادم و او هو دقایقي بعد جهت رسببید ي به  پاسبباي

 وضع برنو براي شام به آشپزخانه رفت.
شام امید رو با زحمت بهش داد و ا اون سهیال  صال از اتاقش بیرون شب  مید ا

سهیال هو داهو با نگاه از من به خاطر رفتاري که با امید کرده بودم  له  نیومد...
 میكرد!
سهیال کرد اما ترجیح داد به  ساعتي صراري که  شام مریو خانو با تمام ا بعد از 

 خونه اش بر رده و با آژانسي که براش خبر کردم به منزل بر شت.
ید خیلي ناراحت بود و شببب با تمام ماالفتي که من کردم به خاطر ام سببهیال

صبي  صمیمش ع شب پیش امید باوابه...با اینكه حتي از ت شت  صرار دا اما ا
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هو شدم اما  فت که شرایب روحي امید خوب نیست و بهتره شب تنها ناوابه 
 و در نهایت به اتاق امید رفت و شب در کنار اون خوابید.

دم حال امید رو از سببهیال پرسببیدم که در جوابو وقتي راهي شببرکت بو صبببح
 فت امید اصببال تا صبببح خواب درسببتي نداشببته و داهو با ترس از خواب مي 

 پریده...!!!
ستو صبح خوب  خوا ست چون امید تا نزدیكیهاي  سهیال خوا به اتاقش برم که 

ست نزنو  شده وقتي به اتاقش میرم بهتره بهش د ناوابیده و تازه خوابش عمیق 
باره بیدار بشبببه!!!...بنابراین فقب درب و  حتي نب*و*سببمش چون ممكنه دو

و  تواتاقش رو باز کردم و نگاهي به صببورت معصببوم و رنز پریده اش انداخ
 سپس راهي شرکت شدم.

شرکت تمام مدت در یر کارهاي روزانه شدم و به کت قضایاي شب  ذشته  در
 رو از یاد بردم.

که به همراه چند نفر در جلسه بودم...یكي  بعد از ظهر بود2:30ساعت حدود
از قوانین شببرکت و معمولترین اونها این بود که در حین جلسببه به هیت تلفني 
پاسخ نمیدادم و خانو افشار کامال" به این امر واقف بود و وقتي در اون ساعت 

 دارم با تعجب لفنبا حالتي م*س*تاصببت وارد اتاق شببد و رو به من  فت که ت
دم و  فتو:یعني چي تلفن دارم؟!!!...شببما که میبیني االن جلسبببه نگاهش کر

 دارم...هر کي هست بگو یك ساعت دیگه تماس بگیره...
افشار مردد سر جایش ایستاده بود و سپس  فت:ولي آقاي مهندس...فكر  خانو

 میكنو بهتره جواب بدین...!!!
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براي لحظاتي روي خانو افشار ثابت ماند...دلشوره و نگراني خاصي به  نگاهو
تموم وجودم چنز انداخت...نمیدونو به چه علت اما در اون دقایق به شببدت 

 نگران امید شدم و  فتو:از منزل تلفن شده؟
افشار  فت:مجبور شدم وصت کنو به تلفن این اتاق... وشي رو بردارین  خانو

 تظرتون هستن...لرفا"...پشت خب من
تلفن روي میزم کنارم رو برداشببتو و با شببنیدن صببداي مضببررب   وشببي

 دخترعموي مادرم بیشتر متعجب شدم!!!
. الو؟...سببیاوش جان؟...نمیدونو توي خونه ات چه خبر شببده!!!...ولي خانو 
شماره خونه ام رو بهش  ضرراري  سایه ات که قبال" براي مواقع ا شكوهي هم

شت به من زنز بزنه همین چند دقیقه  داده بودم تا هر سي ندا ستر وقت به تو د
ك و کم ریادپیش زنز زد اینجا و  فت از توي حیاط خونه ات صداي جیغ و ف

شنیده...زنز زده ستن  سهیال 110خوا شو به من زنز زده...فكر کنو براي  بعد
نه ام دارم میرم  مده جلوي درب خو تاده...من همین االن آژانس او فاقي اف ات

 نه ات...تو هو خودت رو برسون...خو
 بهت و تردید  فتو:شما مرمئني؟!!! با

 . آره عزیزم...زود باش...خدا به خیر کنه...
از خداحافظي  وشي رو قرع و روي به اعضاي جلسه عذرخواهي کردم و  بعد

شك و دو دلي و نگراني  سپس با  سه رو ادامه دهیو... ستو که روز دیگه جل خوا
 وجودم رو پر کرده بود راهي خونه شدم. عجیبي که تمام

شین پلیس وقتي جلوي درب بود!!!...زمانیكه 110جلوي درب حیاط رسیدم ما
 از ماشین پیاده شدم ماشین اورژانش هو جلوي درب منزلو متوقف شد!!!
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 ...چه اتفاقي افتاده؟!!!خدایا
 حیاط شدم... وارد

تن داشت و هیت حجابي هو به  با رنگي پریده در حالیكه لباس خونه به سهیال
سر پلیس با چهره هایي نگران و  سه اف سرش نبود با دیدن من به طرفو دوید...
باز بود و حكایت از این داشبببت که  به من نگاه کردند...درب هال  ناراحت 

 بود؟!!! کجادقایقي قبت اون رو شكسته و وارد هال شده اند!!!...امید 
لرزش تمام بدنش که از هیجان و سرما بود  وقتي به من رسید به وضود سهیال

 رو احساس کردم!!!
ندازه...سببپس  سببریع هاش ب نه  تا دور شببو به اون دادم  کتو رو در آوردم و 

  فتو:اینجا چه خبر شده؟!!!
حال  با مون  ه تاد و در  ف یه ا به  ر یال  ه من سببب له ي  م ج ین  تن ا ف  

  فت:سیاوش..امید...مادرت رو کشته...
 لحظاتي فكر کردم اونچه رو که شنیدم تماما" اشتباه بوده... براي

 ناباوري رو کردم به پلیسها و دوباره به سهیال نگاه کردم و  فتو:چي؟!!! با
مه  سببهیال نه ادا بت ک كه نمي تونسبببت درسبببت صببح حالی یه در  با  ر

 داد:سیاوش...امید...مادرت رو خفه کرد...
 ر هو میكني؟!!!. چي میگي؟!!...این مزخرفات چیه س

همین لحظه دخترعموي مامان از درب هال خارج شبببد و با دیدن من به  در
  ریه افتاد!!!

 اورژانس به سرعت وارد حیاط شده و به داخت خانه مي رفتند... اعضاي
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ست حرف بزن  بار سهیال و  فتو:چرا مزخرف میگي؟!!...در دیگه رو کردم به 
 ببینو چي شده؟

 ش...مزخرف نیست...امید خانو صیفي رو کشته....مزخرف نمیگو سیاو
55 

 و متحیربه سهیال چشو دوخته بودم!!!  یو
 سهیال چي میگفت؟!!!...امید؟!!!...پسر من؟!!!...قتت...مادرم؟!!! خدایا
 لحظاتي مغزم هیت فرماني به من نمیداد!!! براي

 چي تالش میكردم فكر کنو راه به جایي نداشتو!!! هر
 خشك خشك شده بود و نفسو به ساتي یاري ام میكرد!!! دهنو
 تونستو اونچه رو که شنیده ام باور کنو!!! نمي

 دارم کاب*و*س میبینو...کمكو کن...چرا بیدار نمیشو؟!!! خدایا
 همین لحظه مسعود رو دیدم که با عجله وارد حیاط شد! در
 اومد... محض اینكه نگاهو با مسعود تالقي کرد به طرفو به

 فتن هیت حرفي رو نداشببتو...هنوز منتظر بودم از خواب بیدار بشببو و  یاراي
 ببینو اونچه رو که شنیده ام در خواب بوده...من دچار کاب*و*سو و بس!!!

مسعود به کنار من و سهیال رسید متوجه بودم که با چند سوال کوتاه که از  وقتي
 سهیال کرد ماجرا رو فهمید!

 ازوي من رو  رفت و به آرومي  فت:سیاوش؟!!...حالت خوبه؟!!ب بالفاصله
اینكه پاسببخ مسببعود رو بدهو رو کردم به سببهیال که صببورتش از اشببك  بدون

 خیس شده بود و  فتو:امید کجاس؟
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سمت درب هال نگاه  در شدم که به  سهیال  سعود و  همین لحظه متوجه نگاه م
 کردند...

باز وظیفه ایي از درب هال خارج شده در سوي درب هال بر شتو و دیدم سر به
 حالیكه امید رو درآ*ر*و*ش  رفته!!!...

شت...به  امید بدون چوبهاي زیر ب*ر*ل هنوز یاراي راه رفتن رو به خوبي ندا
یان  که  ویي هیت خوني زیر پوسببتش جر یده بود  قدري رنز صببورتش پر

ترس  شبباد نداره...لبهاش مي لرزید و چشببمهاش از شببدت هیجان همراه با 
کنده از وحشت به محیب اطرافش نگاه میكرد!  شده بود...با دیدي مبهو و آ

 ساله ي منه...امید من...8...این پسرخدایا
به یكي از افسببرها  فت:جناب  صبببداي که رو  یدم  فه رو شببن باز وظی سببر

 سروان...پیداش کردم...
یداش کردم؟!!...مگه امید من نه یا...چرا میگه پ نه...اون ...خدا مجرمه؟!!!...

 سالشه...مگه قاتت  رفته که اینروري فاتحانه داره حرف میزنه؟!!!8فقب
لحظاتي  یو و متحیر چشببو به اطراف  ردوند و به محض اینكه من رو  امید

 دید دستانش رو به طرف من دراز کرد و فریادکشید:بابا...بابا...
 بعد به  ریه افتاد! و
شتاب با سرباز رفتو و امید رو از او  رفتو و در قدمهایي تند و  سمت اون  زده به 

 آ*ر*و*شو جاي دادم...
م ت یخ سببرد سببرد شببده بود و چونه ي ظریفش مي لرزید!!!...پلك  صببورتش

نمیزد و چشمانش پر از وحشت بود...اشكهاي پشت سرهمي که از چشمهاي 
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سفیدش مي چكید همراه با پلك نزدن غیرعا صورت  شرنگش به روي  دي خو
 او نشان از وحشتش داشت!!!

حالیكه صورتش رو غرق ب*و*سه میكردم  فتو: ریه نكن بابا... ریه نكن  در
 عزیزم...نترس...نترس...

سعود سعود از دیدن امید در  م صورت م هو به کنار من اومد...متوجه بودم که 
اون شرایب خیس از اشك شده...داهو روي سر امید دست مي کشید و اون رو 

 ب*و*سید و میگفت:نترس عموجون...چیزي نشده...اتفاقي نیفتاده...مي 
ما جار  ا حال انف که  ویي از وحشبببت در  نه ایي بود  به  و ید  چهره ي ام

شت  اسبت...هیت حرفي نمیزد...فقب با چشبماني  شباد شبده از ترس و وح
 بدون هیت حرکتي از پلكهایش بي محابا و پشت سر هو اشك مي ریات...

 فهمید که شرایب روحي و عصبي امید به شدت بهو ریاته است!!! میشد کامال
همین لحظه صببداي توحید رو از پشببت سببرم شببنیدم که در حال سببالم و  در

 علیك با افسرها بود.
حدس زد که بعد از خروج من از شببرکت خانو افشببار با توجه به اینكه  میشببد

شتري پاي تلفن از دخترعموي مادر ده مرحومو  رفته بوقبت از من اطالعات بی
 خیلي سریع با مسعود و توحید تماس  رفته و اونها رو در جریان  ذاشته بوده!

با حالتي  در به سببمت توحید رفتو و  حالیكه امید رو در آ*ر*و*ش داشببتو 
 م*س*تاصت  فتو:توحید...به دادم برس...چیكار باید بكنو؟

با خونسببردي  فت:تو فقب آروم  توحید به من و  باش...همه چي رو رو کرد 
 بسپار به من...
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با  و ید  با ندس بگیر من  قاي مه ید رو از آ فت:ام به مسببعود و   عد رو کرد  ب
 مهندس صحبت کنو...

به طرف من اومد تا امید رو بگیره که امید شروع کرد به جیغ کشیدن و  مسعود
 با تمام قدرت دستش رو به دور  ردن من حلقه کرد!

از افسببرها رو کرد به مسببعود و  فت:بچه رو راحت بگذارید...اون االن  یكي
 ترسیده و هیت جایي براش امن تر از آ*ر*و*ش پدرش نیست.

سر کرد  در شد و رو به همون اف همین لحظه دکتر اورژانس از درب هال خارج 
صدور تایید مرش مقتوله در  ست ما برنمیاد غیر از  سفانه کاري از د و  فت:متا

 ر خفگي...اث
 افسر دیگه که کنار ما بودن به سمت درب هال رفته و داخت شدند! دو

  فت:بریو داخت...توي حیاط چرا ایستادیو؟ مسعود
ساکتش کنو بي نتیجه  امید شتو  سعي دا شید و هر چي  همچنان فریاد مي ک
 بود!

به طرف من اومد...چشمهاش از شدت  ریه کامال" سرق شده بود اما  سهیال
 اون وضع هو شروع کرد به حرف زدن با امید... با

در ابتدا به خاطر جیغهایي که مي کشببید متوجه ي سببهیال و حرفهاي اون  امید
نمیشد اما بعد از لحظاتي که حضور سهیال رو فهمید دستانش رو از دور  ردن 
من آزاد کرد و آروم شد سپس با وحشت و هراس از محیب به تندي خودش رو 

 سهیال انداخت! در آ*ر*و*ش
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که در کنار من بود و سببرهنز یونسببي نام داشببت با توجه به حرفي که  افسببري
 مسعود زده بود خواست که همگي به داخت خونه بریو.

 وارد خونه شدیو  ذر زمان برام زجر آور شده بود! وقتي
صحنه و  با صورت برداري از  سریعا"  سرهاي مرتبب با این واقعه  خبر کردن اف

تنظیو  زارش مكتوب داده شبببد...کارهاي قانوني جهت انجام مراتب ترتیب 
 اولیه شكت مي  رفت!

در آ*ر*و*ش سهیال که روي یكي از راحتیها نشسته بود خودش رو جمع  امید
تر از معمول کرده بود به طوریكه دیگه نمیشببد براي یك فرد تازه وارد به خونه 

اس...خیلي کوچكتر به نظر ساله 8قابت تشایش باشه که اون یك پسربچه ي
 مي رسید...یا شاید من این طور فكر میكردم!

شببنیدم باید امید رو تا رسببیدن موعد مقرر و طي مراحت قانوني براي  زمانیكه
ند کنترل  یا نگهداري کودکان بزهكار منتقت کن بازپروري  به یك مرکز  مدتي 

لباس اون رو  خودم رو از دست دادم و به سمت توحید حمله ور شدم و یقه ي
هیت غلري  چرا س رفتو و با فریاد  فتو:لعنتي مگه تو وکیت من نیسببتي؟...پ

مادرم محسببوب  یاي دم  ها اول نه...منو تن ید پسببر م نمیتوني بكني؟...ام
با ترفندهایي که بلدي  قانون واردي پس ا ه نتوني  به  میشببو...مگه نه؟...تو 

یر مشبببت و  یري ز گ ب ید رو  م بردن ا لوي  ج ین االن  م خوردت ه گدم  ل
 سالشه...میفهمي؟8میكنو...امید فقب

سببریع به سببمت من و توحید اومد و دسببتان من رو به زور از یقه ي  مسببعود
کارش  به  ید  یاوش بس کن...توح فت:سبب جدا کرد و   ید  پیراهن توح

 وارده...دیوونه بازي در نیار...
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شدم محكو  و صبانیت به جنون نزدیكتر می شار ع بعد من رو که هر لحظه از ف
 به دیوار کوبید و نگهو داشت.

لباسببش رو مرتب کرد و با آرامشببي که خاص رفتار همیشببگي اش بود  توحید
چه شببرایري  یدونو توي  ندس م فت:مه مد و   به طرف من او باره  دو

ن مهلت بدهي...مرمئن ساعت به م24هستي...ولي االن ازت میاوام که فقب
باش امید با یك شبببب رفتن به اون مرکز هیت اتفاقي براش نمي افته...مراحت 
قانوني در بعضببي جاها راه فرار نداره...حتي براي مني که وکیلو...باید امید رو 
ید تشببایش  ماري روحي رو در ام نه در اون مرکز دکترها بی تازه ممك ببرن...

وقت دسببت من باز میشببه...باید اینو متوجه بدهند که ا ه اینرور بشببه اون 
مت کني...در غیر این صببورت مشببكالتمون مضببباعف  ید تح با بشببي...

 ...سعي کن اینو بفهمي...شهمی
 زدم:خفه شو...دهنت رو ببند...امید از این خونه هیت کجا نمیره... فریاد

لحظاتي سكوت کرد و سپس نگاهي به افسر ویژه ي قتت که نیو ساعتي  توحید
شما مراحلي  سر رد طلوعي  شد به اونجا اومده بود انداخت و  فت:جناب  می

 رو که باید طي بشه انجام بدهید...
من رو محكو به دیوار چسبببونده و نگهو داشببته بود و اجازه نمیداد  مسببعود

حرکتي بكنو!!!...و من در تالش بودم تا هر طور هست توحید رو به چنز بیارم 
 گیرم...و جلوي بردن امید رو ب

 تالش من در اون لحظات براي نگه داشتن امید نتیجه نداد!!! تمام
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زمانیكه به توحید  فتو هر ضببمانت و هر سببند به میزان هر قیمتي که  حتي
باواهند و الزم باشببه در اختیارش میگذارم تا امید رو بتونه در خونه نگهداره 
اما افسببر ویژه ي قتت توضببیح داد که هیچكاري در این لحظه نمیتونو بكنو و 

 !وبهترین کار همینه که به حرف وکیلو یعني توحید  وش بده
سبباله ام رو به چه دلیلي و به کجا دارن انتقال 8باور کنو که پسببر نمیتونسببتو

 میدهند!!!
ي قتت خواست که به همراه اونها امید رو تا جلوي مرکز ببریو چرا که  افسرویژه

 امید از سهیال جدا نمیشد!
با  جیغها به همراه افسببرهایي که  و فریادهاي امید زمانیكه جلوي اون مرکز 

سف به سهیال  تا سعي در جدا کردن اون از آ*ر*و*ش  صحنه نگاه میكردن و 
 رو داشتند به اوج خود رسیده بود!!!

قبت دیدن پیكر بیجان مادرم رو که در منزل درون کاور  ذاشببته و از  سبباعتي
صحنه که چرور امیدي که حتي هنوز  خونه خارج کرده بودن و حاال دیدن این 

پاش بایسببته و التماس میكرد تا اون رو از  نمیتونه به علت تصببادف اخیر روي
 من و سهیال جدا نكنند تمام وجودم رو به درد آورده بود...

داهو در کنارم ایسببتاده بود و تند تند توضببیح میداد تا اطمینان من رو  توحید
 جهت نجات امید تامین کنه...

تر من احسبباس میكردم از نظر روحي هر لحظه به سببقوطي هولناك نزدیك اما
 میشو!
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سعود سهیال  رفته و در  م سرباز در حالیكه امید رو از  سر و یك  به همراه دو اف
سپس توحید هو به داخت رفت و از من  شد و  شت وارد اون مرکز  آ*ر*و*ش دا

 خواست همونجا منتظر بمونو...
دیوار تكیه دادم و احسبباس میكردم زانوانو دیگه یاراي نگه داشببتن بدنو رو  به

 ندارن!!!
چرور پدري بودم؟...چرور پدري بودم که نمي تونسببتو جلوي این اتفاق  من

به داخت اون  تا اون رو  ید بكنو  کاري براي ام رو بگیرم؟...چرا نمي تونسببتو 
صیفي...مهندس تراز اول این مملكت...با  سیاوش  مرکز لعنتي نبرن؟...من...

 !!!؟واینهمه ثروت...چرور قدرت هیت کاري رو در اون لحظات نداشت
شدن من روي زانوهام در حالیكه  زمانیكه ساختمان خارج  سعود و توحید از  م

 به دیوار تكیه داشتو نشسته بودم!
 کنارم ایستاده بود و اشك مي ریات! سهیال
مسعود و توحید به کنارم رسیدن سهیال رو کرد به مسعود و  فت:ساکت  وقتي

 نشد نه؟...چروري تونستن از ب*ر*لت بگیرنش؟
سهیال  فت:طفلك  صداي سید که به آرومي به  شو ر سعود به  و ناراحت م

 دچار تشنو شد و دکترها  رفتنش...
دهان مسببعود خیره بودم که شببنیدم توحید  فت:اتفاقا" اینروري خیلي بهتر  به

شد...اینروري روند تایید پزشك این مرکز به داشتن مشكت رواني امید تسریع 
 کارمونو جلو مي افته...میشه و خیلي کمك میكنه...
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شدم و بار دیگه یقه ي توحید رو  رفتو و فریاد  از سریع بلند  صبانیت  شدت ع
شده بعد تو  شنو  شده دچار ت سابي بچه ي من توي این خراب  شیدم:مرد ح ک

 میگي بهتر...خوشحالي؟
سببریع من رو از توحید دور کرد و در همون حال  فت:سببیاوش بس  مسببعود

یگه...هیت میدوني تایید بر اینكه امید مشكت رواني داره کن...توحید درست م
چقدر میتونه در نجاتش از این فاجعه کمكش کنه؟...بس کنه دیگه...هي م ت 

یدونو تحملش برات سبباته غی ید رو میگیري...م  رسبببز میپري یقه ي توح
ممكنه ولي دقیقا" حرف توحید رو یكي از دکترهایي که امید رو از من میگرفت 

ساته ولي بگذار توحید هو زد. شي...میدونو  سلب با سعي کن به خودت م ..
 کاري که میدونه درسته انجام بده...

 شب به معني واقعي طعو بدباتي و استیصال رو حس کردم... اون
 ساله ام  ریه کنو یا براي مادر از دست رفته ام؟8به حال پسر نمیدونستو

به من داده بود بیرون آوردن امید از اون مرکز لعنتي  بر خالف قولي که توحید 
 ساعت طول کشید...24بیش از

تمام مدتي که امید اونجا بود مسببعود داهو سببعي داشببت رابب بین من و  در
توحید باشه و از رو به رو شدن توحید با من جلو یري میكرد چرا که میدونست 

 ر مشت و لگدم زنده نمیگذارمش!!!ا ه دستو به توحید برسه زی
صابو ستو توي  اع شتو...نمیتون شده بود...تحمت خونه رو ندا شدت خراب  به 

ستو مدتي به خونه ي مادرش بره و خودم تمام  سهیال خوا خونه دوام بیارم...از 
 مدت در شرکت بودم حتي براي خوابیدن هو به منزل نمیرفتو!
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م تا در فرصت مناسب مراسمي در خور مامان رو به سردخانه سپرده بود جسد
شاصیت و حالش ترتیب بدهو...فشارهاي روحي و عصبي که از همه طرف 

 به خودم حس میكردم توانو رو هر لحظه به نقره ي پایان نزدیكتر میكرد!
شكت رواني داره و در زمان  در نهایت با تایید پزشك قانوني دال بر اینكه امید م

دي نبوده سبببب شببد داد اه رایي صببادر کنه که من ارتكاب قتت در شببرایب عا
 خواهانش بودم!

سهیال برام توضیح داد که اون روز وقتي  در طي زمانیكه به موعد داد اه برسیو 
با امید در اتاق مامان بودند زنز درب به صببدا درمیاد...اف.اف خراب بوده و 

از کنه امید درب زمانیكه سهیال از درب هال خارج و به حیاط میره تا درب رو ب
رو براي مامور برق باز میكنه  حیاطهال رو میبنده!!!...سهیال بعد از اینكه درب 

واو عدد کنتور برق رو یادداشت و از حیاط خارج میشه سهیال قصد بر شتن به 
داخت خونه رو میكنه که متوجه ي بسببته بودن درب هال میشببه!!!...به سببمت 

ه حیاط بوده میره تا از اونجا به امید بگه بیاد پنجره ي اتاق خواب مامان که رو ب
کنه...و درسبببت در همون لحظه میبینه امید بالشببتي روي  ازدرب هال رو ب

 صورت مامان  ذاشته و...
گه که دارم غو و درد و غصبببه و  دی مام ثروتي  با ت کو کو احسببباس میكردم 

  رفتاري باش الینفك زند ي من شده!
ابو رو به شدت تحریك کرده بود و حكو یك پوچي و درماند ي اعص احساس

ستاد ي در  شتو که قدرت هیت مبارزه و ای ضه ایي رو براي خودم دا آدم بي عر
 مقابت حوادد نداره...چقدر درك حقایق تلخ زند یو برام غیر ممكن شده بود!
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 توحید فرصت مناسب رو براي توجیه من پیدا کرد!!! باالخره
برام توضببیح داد که در ایران مجازات کودکي در سببن امید معلق خواهد  اون

موند تا به سن قانوني برسه...اما مجازات قصاص این جرم و اجراي اون منوط 
 به خواست ولي دم است.

صاص نبودم و در نتیجه  من ضي به ق شدم را سوب می که تنها ولي دم مادرم مح
 امید قصاص نمیشد...

جرم مورد رسببید ي داد اه قرار میگرفت و در این شببرایب  جنبه ي عمومي اما
 امید محكوم به حبس تا ده سال میشد...

این حكو به علت شببرایب و اوضبباع و احوال متهو یعني امید در موضببوع  ولي
مرروحه در داد اه سبب عفو او شد چرا که امید توسب پزشك قانوني بیماریش 

و یك قاتت صغیر غیر ممیز شناخته  نوعي جنون ادواري تشایش داده شده بود
 میشد...

 همین جهت داد اه حكو عفو او را در نهایت صادر کرد! به
بعد از  ذروندن دوران پرتنش داد اه و اخذ راي نهایي دال بر عفو امید  زمانیكه

و رضایت من که تنها اولیاي دم محسوب میشدم به منزل بر شتیو تمام وجودم 
 از درد و غصه فریاد میكشید...

شك قانوني باید  حاال ست دادن مادرم و تایید پز شرایري بودم که بعد از د در 
قت رو قبول میك حت این حقی ید ت با مار رواني اسبببت و  یك بی ید  که ام ردم 

 معالجه ي یك پزشك قرار بگیره...
56 
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دلیت طول کشببیدن کارهاي مربوط به امید ناچار شببدم در همون زمانیكه به  به
سپاري مامان رو هو به  سو خاک ساهت پیش اومده و داد اه امید بودم مرا دنبال م

 انجام برسونو!
حي این کار رو انجام دادم و در تمام طول مراسببو از شببرایب بسببیار بد رو در

اونجایي که همه پي به موضوع برده بودند رو به رو شدن با دوست و فامیت برام 
 دشوار بود و از طرفي مجبور به تحمت همه چیز بودم!

سو سهیال و حتي مریو خانو و کمكهایي  مرا شار و  سعود و خانو اف به کمك م
شت به انجام که بي دریغ انجام میدا صیت مامان الزم دا شا دند در حدي که 

 رسید...اما من واقعا از نظر عصبي و روحي تضعیف شده بودم.
تمام سببعي و تالشببش رو میكرد تا محیب رو براي من آروم نگه داره اما  سببهیال

 این درون من بود که به غوغایي سرسام آور تبدیت شده بود...
اراده با سببكوتي که اختیار میكردم در فكر  سبباعاتي که مي  ذروندم بي بیشببتر

 فرو مي رفتو و به زند ي پر از فراز و نشیب خودم مي اندیشیدم!
وقتي امید رو تونسببتو از اون شببرایب به کمك توحید خارج کنو یكي دو بار  تا

بیشببتر به خونه نرفتو اونهو براي کار ضببروري بود و رنه اصببال" پا به خونه 
رو هو فرستاده بودم به همون آپارتماني که قبال" به سهیال نمیگذاشتو!...سهیال 

ساکن شده بود... اهي خودم  نداده بودم و حاال مادرش بعد از ازدواج ما در او
هو به اونجا مي رفتو و فقب سبباعتي در کنار اونها بودم...در غیر این صببورت 

 داهو در دفتر کارم و شرکت لحظاتو سپري میشد!
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ان وضع روحي من شده بود...میدونستو تمام تالشش رو به شدت نگر سهیال
میاواد بكنه تا من آرامش برباد رفته ام رو دوباره به دسببت بیارم...اما خودم از 

 همه چیز فرار میكردم!
که امید رو به خونه بر ردوندم و به همراه سببهیال وارد خونه شببدم  ویا  روزي

ت م ت آوارروي سببرم خراب تمام ابهت و زیبایي اون سبباختمان و حیاط مجل
 میشد!

خالي مامان...شببرایب امید که حاال به علت تشببایش دکتر روانپزشببك  اتاق
داروهایي قوي از خانواده ي فنوباربیتال میاورد و داهو سبباکت وافسببرده یا در 

 خواب بود یا توي اتاقش مي رفت کالفه ام کرده بود!
سید ي کنه و یا به کارهاي خونه که چون  سهیال شت به امید ر سعي دا شتر  بی

 مدت زیادي بود در خونه نبودیو نیاز به رسید ي و نظافت داشت!
ساعت  اون شتر از یك  ستو بی سوندم نتون سهیال رو به خونه ر روز وقتي امید و 

در خونه بمونو و سببپس بدون هیت حرفي از خونه بیرون رفتو و بي هدف در 
 یابانها رانند ي میكردم!خ

 بعد موبایلو زنز خورد... دقایقي
رو به  وشبببه ي خیابان هدایت کردم و بعد از پاسبباگویي به تلفن  ماشببین

 فهمیدم مسعود پشت خره...
بود سهیال نگران شده و با تماس تلفني از مسعود خواسته بود من رو  مشاش

 به خونه بر ردونه!
رو هو نداشببتو و فقب بهش  فتو که باید ي حرف زدن با مسببعود  حوصببله

 ساعتي تنها باشو و بعد به خونه برمیگردم.
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سعود ستو  م شام همراه غزاله به خونه ي ما بیاد که ازش خوا ست براي  میاوا
نه آورده بودم و از طرفي خودم هو  به خو ید رو  تازه ام نه چون  کار رو نك این 

 خونه حفظ بشه...واقعا"حوصله نداشتو و میاواستو در شب آرامش 
بودم هدف مسببعود از این پیشببنهاد کمك به وضببع روحي من و حتي  مرمئن

شدید روحي که در  سالت  شب اول با توجه به ک ستو در  امید بود اما نمي خوا
سعود رو در خونه تحمت  شاش دیگه حتي م ضور  ساس میكردم ح خودم اح

 کنو!
ال مید خواب بود و سهیوقتي به خونه بر شتو همونرور که تصور میكردم ا شب

 تنها توي هال نشسته و با صدایي بسیار پایین تلویزیون تماشا میكرد.
 هال که شدم از روي راحتي بلند شد و به طرفو اومد. وارد
 رو که از تنو در آوردم  رفت و  فت:شام میاوري؟ کتو

 . نه...اشتها ندارم...فقب میاوام باوابو.
.اینجوري از پا در میاي...بیا توي آشببپزخونه . سببیاوش رنز صببورتت پریده..

 حتي به زور هو شده چند تا قاشق غذا باور...
 . نه...خسته ام...تو برو شامت رو باور.

ایسببتاد و به من نگاه کرد و من بي تفاوت به انتظارش به سببمت اتاق  لحظاتي
 امید رفتو!

شه باهات حرف  صداي سیاوش...می شنیدم که  فت: سر  شت  سهیال رو از پ
 بزنو؟

 . نه...میاوام برم امید رو ببینو.
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 بعد وارد اتاق امید شدم و درب رو بستو. و
امید الغر شبببده بود...رنز صببورتش اصببال" شبببادابي  ذشببته رو  چقدر

 نداشت...صندلي کنار تاتش رو جلو کشیدم و نشستو و بهش چشو دوختو.
سه شون میداد در  قف شت ن سیار آروم دا سینه اش که به علت تنفس حرکتي ب ي 

اثر خوردن داروها چقدر سست و بي حاله...دستهاي کوچكش نحیف و الغر 
سرش بلند و نامرتب بودن...اما مشاش بود قبت از خواب  شده بود...موهاي 

 به حمام رفته بوده!
یال رو در این شببرایب سببهیال بهش رسببیده و چقدر حضببور سببه میدونسببتو

سته هام  ساس میكردم...دیگه کمتر به خودم و خوا شه اح ضروري تر از همی
یدن خودم نمي  به آرامش رسبب یدادم و وجود سببهیال رو فقب براي  یت م اهم

 خواستو.
ها  مرمئن ید...پسببرم...تن یاج داره...ام به سببهیال احت ید بیش از من  بودم ام

که حس میكردم ذره ذره ي وجو به من تعلق موجودي  مه و  دش از خود
سبببالگي باید دسبببت و پنجه نرم 8داره...حاال با یك بیماري رواني در سببن

 میكرد...
آهستگي دست کوچكش رو در دستو  رفتو...نوازشش میكردم و  اهي تك  به

 تك انگشتهاي کوچكش رو مي ب*و*سیدم...
از من  میاواسببت بیدار بود و م ت  ذشببته خواسببته هاي کودکانه اش رو دلو

سه  سالهاش فردا راهي مدر سن و  ست م ت تمام هم طلب میكرد...دلو میاوا
میشد و پشت میز و نیمكت مي نشست و م ت سابق به علت هوش فوق العاده 

 اش مورد تحسین همگان قرار میگرفت...اما حاال!!!
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علت  ذروندن اون دوران تلخ جلسببات فیزیوتراپیش به تعویق افتاده بود و  به
یك وابسببتگي هنوز ا به نوعي  فاده میكرد و  هاي زیر ب*ر*لش اسببت ز چوب

 غیرمعمول هو به اونها پیدا کرده بود!
به آتش  وقتي مات و پر از غصبببه اش قلبو رو  گاه  نه آورده بودمش ن به خو

یاد  به  که هیت چیز رو  كه وارد خونه شبببدیو م ت این بود  مانی ید...ز میكشبب
ست  شت و نمیاوا شاید هو دا شت!!!... شكار کنه!!!...به محض ورود به ندا آ

 خارجخونه وارد اتاقش شببد و در یك سبباعتي که من توي خونه بودم از اونجا 
 نشد!

صدایي که ریاته بودم  نمیدونو شك بي  صورتو از ا شته بود اما  چه مدت  ذ
 کامال"خیس بود!

کوچك امید در دستو بود و اون رو به پیشونیو  ذاشته بودم و سرم پایین  دست
 د...قررات اشك رو میدیدم که از نوك بیني ام به روي زمین میچكید!بو

کردم سهیال کنارم ایستاده و نوازش دستهاش که به آرومي در البه الي  احساس
 موهایو حرکت میكرد رو حس کردم...

آرومي دسببت امید رو در زیر پتویش قرار دادم و صببورتو رو پاك کردم و از  به
 روي صندلي بلند شدم و از اتاق بیرون رفتو...

سهیال  بي ستو از  شاید میاوا سهیال اتاق رو ترك کرده بودم... ضور  توجه به ح
هو فرار کنو...نمیدونو چرا...اما حس میكردم تمام وجودم زیر بار غو داره له 

 !میشه
 اتاق خواب رفتو و کراواتو رو باز کردم و روي تات دراز کشیدم. به
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شید و کنارم روي تات  دقایقي سهیال به اتاق اومد...لباس خوابش رو پو بعد 
 نشست.

 دستو روي پیشونیو بود و به سقف خیره بودم. یك
به  صبببداي کرد  گي شبببروع  ت به آهسببب که  یدم  ن یال رو شببب ه سببب

 خواهشي بكنو...صحبت:سیاوش...میاواستو یه 
 رو از سقف  رفتو و به او خیره شدم... نگاهو

داد:این خونه...دیگه جاي مناسبببي براي زند ي نیسببت...امید االن توي  ادامه
شه...خاطرات قبلش از مامانش و  ست که باید از این محیب دور با شرایري ه

د به صبال حاال هو با اتفاقي که افتاده و دیدن اتاق خالي مادربزر ش...اصبال"
صه ک ست...خود تو هو توي این خونه مشا ضع روحي اون نی دیگه راحت  هو

حرف رو  ین  تو دارم ا ید و  م طر ا خا به  قب  ف کن  باور  تي... نیسببب
 میزنو...سیاوش؟...صالد نمیدوني خونه رو عوض کنیو؟

ساي شتو...دوباره نگاهو رو به  پا شاید توان حرف زدن ندا به حرفش ندادم...
 ...سقف اتاق دوختو

خاطرات  ذشببته از زمان زند ي با مهشببید تا امروز...همه و همه در  یادآوري
 این خونه اتفاق افتاده بود...

ست میگفت...اما در اون لحظه براي چند  سهیال شنهاد بدي نداده بود...در پی
شكهام  صورتو مهمان ا سته بار دیگه  شد ناخوا سبب  دقیقه مرور اون خاطرات 

 وشه ي چشمام سرازیر شده بود و در البه الي موهاي  بشه...اشكهایي که از
 باالي  وشو خودشون رو پنهان میكردند!
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شكهام رو در دو  سهیال ستهاي نرم و لریفش ا شو دوخته بود با د که به من چ
سببوي شببقیقه هام پاك کرد و  فت:سببیاوش...اینقدر با فكر کردن به  ذشببته 

 خودت رو عذاب نده...
تنهایي و غو تمام وجودم رو  رفته بود...سببهیال رو در اون لحظه احسبباس  در

یه  به  ر نه اش میفشببردم  به سببی كه سببرم رو  حالی آ*ر*و*ش  رفتو و در 
 افتادم... ریه ایي عجیب و ناخواسته...

سه ضهاي فرو خورده ام  ب*و* شدن بغ شوده  سهیال  ویا به   شهاي  ها و نواز
شب کمك میكرد...لحظاتي که چشمهاي  شته تا اون  سال  ذ در طول چندین 
یدم ضببعف خودم رو بیشببتر احسببباس  ید خیس از اشبببك سببهیال رو م
میكردم...سهیال تمام زند ي و عشق خودش رو به من هدیه کرده بود و من غیر 

چیزي در زند یو نتونسببته بودم تا اون لحظه بهش نشببون  ردسببراز مشببكت و د
شمان زیبا و پر محبتش رو  شده بودم تا چ سبب  ضع  بدهو...حاال هو با این و

 هو از غو و  رفتاري خودم به  ریه وادار کنو!
یا تنها مسببكن دردها و غصببه هام و   ریه کردن در آ*ر*و*ش اما سببهیال  و

 بهترین عقده  شاي بغضهاي نهفته ام شده بود!
به یك سببباعت م ت کودکي که در آ*ر*و*ش مادرش پناه  رفته  ریه  نزدیك
 کردم!

با نوازش و ب*و*سبببه و حرفهاي تسببكین دهنده و حتي  در تمام این مدت 
 اشت.همراهي من در اشكهایو سعي در آروم کردن من د



 545 مادرمپرستار 

کمي آروم شبببدم از من فاصببله  رفت و به بیرون اتاق رفت...وقتي  زمانیكه
 بر شت یك عدد قرص آرام باش به همراه لیواني آب آورده بود و به من داد.

رو خوردم و دوباره دراز کشبیدم...کمي احسباس سببكي میكردم...م ت  قرص
ه و وردن من نقش داشتاین بود که نیاز به  ریستن بیش از هر چیزي در از پا درآ

 حاال اندکي به آرامش رسیده بودم!
بار دیگه سببهیال رو در آ*ر*و*ش  رفتو احسببباس میكردم چقدر به  زمانیكه

وجودش نیاز دارم...سببهیال آرامشببي به من میداد که م ال نیافتني بود و من با 
تمام مشبكالت و غصبه هام بیش از  ذشبته نیاز به اون رو در خودم احسباس 

 دم.میكر
 وقتي بیدار شدم سهیال رو کنار خودم ندیدم!!! صبح

 صبح بود!!!7ساعتو نگاه کردم...نزدیك به
 روي تات بلند شدم و لباسو رو پوشیدم و از اتاق بیرون رفتو. از

شه اما با کمال تعجب دیدم روي یكي  فكر شپزخانه با سهیال در آ میكردم باید 
آ*ر*و*شش است هر دو به خواب رفته  از راحتي هاي هال در حالیكه امید در

 اند!!!
سهیال به آرومي  وقتي شدن درب  سته  صداي ب ستو از  درب اتاق خواب رو ب

سبي که خوابیده بود کامال" در  ستگي از جاي نامنا شمهاش رو باز کرد...خ چ
 چهره اش هویدا بود!

 اینهمه از دیدن من لباندي به لب آورد! با
شدم و  به ستگي  فتو:چرا اینجوري طرفش رفتو و خو  سیدمش و به آه ب*و*

 اینجا خوابیدین؟!!!
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صببدایي آهسببته طوریكه امید بیدار نشببه  فت:دیشببب نصببفه هاي شببب  با
احسبباس کردم امید از اتاقش اومده بیرون...آروم از کنار تو بلند شببدم اومدم 
یه اش  ید  ر هال راه میره...وقتي من رو د هایي توي  یدم داره تن بیرون د

 ن رفت...خواستو ببرمش توي اتاقش قبول نكرد خواستو بیارمش پیش خودمو
به و فقب  بازم قبول نكرد و  فت اصببال" نمیاواد باوا تاق باوابونمش  توي ا
یده بود... رفتمش توي  به نظرم ترسببب میاواد توي ب*ر*لو بگیرمش...
ب*ر*لو و اینجا نشببسببتو براش قصببه  فتو...بعد دوتایي خوابمون رفت...تو 
ید بري  با له...فكر کردي  جا تعری مه  که ه یدار شبببدي؟...امروز  چرا زود ب

 ت؟رکش
یادم اومد سهیال درست میگه و اون روز با اینكه وسب هفته بود اما یكي از  تازه

 تعریالت عمومي و رسمي هو بود.
بعد همراه امید و سببهیال صبببحانه خوردم...در تمام مدت صبببحانه  سبباعتي

سهیال سعي داشت به امید برسه اما امید لجبازي میكرد و صبر و تحمت سهیال 
شت برام تعجب آور  شد ازش توقع دا شترازاونچه که می بود چرا که اون خیلي بی

 تحمت نشون میداد!
از آشببپزخانه خارج شبببدم دقایقي بعد حس کردم حضببور من در  زمانیكه

آشپزخانه و بودنو سر میز بیشترین دلیت لجبازي امید بوده!!!...چرا که با خروج 
یه داد و خیلي نرم و کامال"تغییر رو ید  جا ام ها و  من از اون مام حرف مالیو ت

 خواسته هاي سهیال رو  وش میكرد و انجام میداد!!!
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ابتدا فكر کردم شاید من اشتباه میكنو اما این حالت امید در روزهاي و هفته  در
هاي بعد تاییدي بود بر برداشببت من از حضببورم در کنار او و سببهیال که براي 

تارش  تاب این حس در رف باز مت نبود و  بت تح قا ید  کامال" مشبباش ام
 بود!!!...امید حضور من رو در کنار سهیال نمي تونست بپذیره!!!

ید  وقتي ید بع بت کردم  فت چنین چیزي از ام با دکترش در این مورد صببح
نیسببت و کامال" امكان پذیره اما جاي نگراني نیسببت و با پیگیري و معالجات 

 روان درماني از شدت این حساسیتها کاسته خواهد شد!
ي یك ماه پیش رو طبق خواسببت سببهیال و حتي تشببایش خودم و دکتر ط در

معالو امید خونه رو عوض کردم!...یك واحد آپارتمان شببیك و مجلت در یكي 
از برجهاي تهران خریداري کردم و به اونجا نقت مكان کردیو و خونه ي پر از 

د اینكه حكایت و دردم رو به حال خود رها و با قفت کردن درب اون منزل به امی
 از تمام مصاهب دور خواهو شد پا به منزل جدید  ذاشتیو.

تغییر مكان در روحیه ي خودم و سببهیال و تا حدي امید کامال" اثر م بت  این
  ذاشته بود و از این بابت راضي بودم.

سببهیال به خواسببت و تمایالت امید شببدت  رفته بود به طوریكه با  رسببید ي
 ال رو سر رم کارهاي خودش میكرد...حضور من نیز امید داهو سهی

سببباعاتي که در شببرکت بودم سببعي میكردم چندین بار در زمانهاي  معموال
 ماتلف با منزل تماس بگیرم و از حال امید و وضعیتش جویا بشو.

صبوري و بردباریهاش  اه دچار کامال سهیال با تمام  ساس کنو  ستو اح " میتون
شه ستگي و حتي کالفگي می سریع مي  سردر مي و خ اما زود ذر بود و خیلي 

 تونست موقعیت امید رو بهتر از قبت درك کنه!
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هفته ي کاري بود و وقتي به شببرکت رسببیدم بعد از انجام کارهاي اولیه  اوایت
ساعت ساگوي 10حدود  شه هیچكس پا بامنزل تماس  رفتو...برخالف همی

 تلفن نشد!!!
 اطالع من به جایي بره...حتيهیت وجه سابقه نداشت سهیال بیابر و بدون  به

 براي خرید جزهي هو که از خانه خارج میشد حتما با من تماس میگرفت!
 بار دیگه توسب خانو افشار با منزل تماس  رفتو اما کسي پاساگو نبود! چند

سهیال تماس بگیره و به محض  در ستو تا با موبایت  شار خوا نهایت از خانو اف
برقراري تماس به اتاق من پارالت کنه...اما خانو افشببار دقایقي بعد به اتاق من 

 وارد شد و  فت هیچكس به تلفن همراه هو پاساگو نیست!
 وجودم رو بار دیگه اضرراب فرا  رفت!!! تمام

سبي در اثر خوردن داروها و اینكه امید در این  با شون داده بود آرامش ن مدت ن
سب کرده اما به هر حال با توجه به بیماریش و تجربه ي تلخ  سهیال ک مراقبت 

 چند ماه پیش اضرراب من بي علت نمي تونست باشه!
 دیگه در شرکت دوام بیارم...با عجله به سمت خونه حرکت کردم. نتونستو

ساگو نبود...با عجله وارد  وقتي سي پا سیدم زنز درب رو زدم اما باز هو ک ر
کوریدور و سببپس آسببانسببور شببده و به طبقه ي مورد نظر رفتو و با کلید درب 

 خونه رو باز کردم...همه جا سكوت بود!!!
 اطراف نگاهي انداختو...هیچكس توي خونه نبود!!! به

 ین خون چیه؟!!!آشپزخانه شدم...واي خداي من!!!...ا وارد
 صداي بلند سهیال و امید رو صدا کردم...اما کسي پاساگو نبود!!! با
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شده بود...چاقوي بزرش  خون شپزخانه ریاته  سرامیكهاي کف آ زیادي روي 
 آشپزخانه به خون آغشته و روي زمین افتاده بود...

ه دمپایي هاي سببهیال و پاهاي کوچك امید رو که به روي خونها راه رفت جاي
 بودند رو میتونستو تشایش بدهو!!!

 به شدت بهو ریاته بود... اعصابو
 تونستو تصور اتفاق نا وار دیگه ایي رو در ذهنو داشته باشو! نمي

 و دستپاچه دوباره جاي جاي خونه رو  شتو... کالفه
 سهیال روي میز وسب هال بود... موبایت
بزرش خون که روي سرامیكهاي هال و فرشها تا اتاق خواب رفته بود رو  قررات

 دنبال میكردم...اما توي اتاق خواب قررات تموم میشدن!!!
شت  درمونده شي رو بردا سعود تماس  رفتو و به محض اینكه  و و نگران با م

 فتو:مسببعود سببریع خودت رو برسببون خونه ي من...فقب عجله کن...دارم 
 ...دیوونه میشو

57 
 کمي مكث کرد و بعد  فت:چته سیاوش؟!!! مسعود

 . بلند شو بیا اینجا...همین االن...
. باشببه میام ولي حداقت بگو چه مر ت شببده؟!!...یكباره زنز زدي فقب داري 
میگي بلند شو بیا...باشه میام ولي حداقت بگو چي شده؟!!...با سهیال دعوات 

 شده؟...امید حالش خوبه؟
 سعود سوال نكن...فقب بلند شو بیا.... م

 ي آخرم رو تقریبا" با فریاد  فتو و بعد هو  وشي رو قرع کردم! جمله
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دیوونه ها توي خونه راه میرفتو و هر بار که به کف آشببپزخانه چشببمو مي  م ت
 افتاد اعصابو بیشتر تحریك میشد!

له ي کمي ي جدیدي که  رفته بودم با منزل و محت کار مسببعود فاصبب خونه
دقیقه بعد وقتي مسببعود زنز زد و از آیفون 20داشببت به همین خاطر کمتر از

صله درب رو باز کردم...درب هال رو هو باز  صورتش رو دیدم بالفا صویري  ت
 گه ذاشببتو و خودم هنوز کالفه و سببردر و توي هال از یك طرف به طرف دی

 حرکت میكردم!
ا نگاهي کنجكاو و  یو به اطراف وقتي وارد هال شد و درب رو بست ب مسعود

ها  چه  فت:ب که کرد   تاهي  عد از سببالم کو خت و ب ندا هال نظري ا
کجان؟!!!...سببهیال...امید...چرا هیشببكي خونه نیسببت؟!!!...این وقت روز تو 

 توي خونه چیكار میكني؟!!
هدایتش کردم و  بازوي نه  مت آشببپزخا به سبب راسببتش رو  رفتو و اون رو 

نگاه کن...دارم دیوونه میشو...ایندفعه دیگه نمیدونو چه   فتو:مسعود اینجا رو
 خاکي توي سرم ریاته شده...

یاط وارد  مسببعود با احت بازوش رو از دسبببت من خارج کرد و  به آهسببتگي 
آشببپزخانه شببد و به خونهایي که روي میز و کف آشببپزخانه ریاته شببده بود 
ضا!!!...این خونها  شد و  فت:یا امام ر نگاهي کرد و بعد با تعجب به من خیره 

 چیه؟!!!
 . نمیدونو...نمیدونو...

 .اون دو تا االن کجان؟!!!. از امید و سهیال خبر نداري؟!!..
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. المذهب نمیدونو...نمیدونو که دارم دیوونه میشببو...ا ه میدونسببتو که این 
 حالو نبود...

 . خوب زنز بزن به موبایت سهیال...
 . موبایلش اینجاس...همراهش نبرده!

 به میز وسب هال اشاره کردم. و
از آشبپزخانه خارج و  متحیراما با احتیاط طوریكه پاش روي خونها نره مسبعود

رد قررات خون رو  رفت و متوجه شببد که قررات تا اتاق خواب من و سببهیال 
 امتداد یافته و سپس قرع شده!!!

با صبببدایي مضببررب  جلوي به من و  تاد و رو کرد  تاق خواب ایسبب درب ا
 فت:سببیاوش؟!!!...نكنه براي سببهیال اتفاقي افتاده؟!!!...نكنه امید به سببهیال 

 شه؟!!!صدمه زده با
صدمه  با سهیال  شو...امكان نداره امید به  سعود...خفه  شو م فریاد  فتو:خفه 

 بزنه...اون عاشق سهیالست...
سعود سر من فریاد نكش  م ستاد و  فت: به طرف من اومد و رو به روي من ای

مرد حسببابي...خودتو خوب میدوني که امید چه مشببكلي داره...اینهمه خون 
که کف  چاقویي  تاق خواب...اون  تا ا عدم قررات خون  نه و ب توي آشببپزخو

و آشببپزخونه افتاده...جاي پاها...بالیي که قبال" امید سببر مادرت آورده...همه 
سته  لي به آب داده...ولي ایندفعه  سته د شون میده ممكنه امید باز ناخوا همه ن

 با متكا نبوده بلكه با چاقو بوده...اونو سر سهیالي بدبات...
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قدري از شنیدن حرفهاي مسعود عصبي شده بودم که بي اراده یقه ي اون رو  به
 بال سببر سببهیال  رفتو و کوبیدمش به دیوار و  فتو:امید سببر خودش بال بیاره

 نمیاره...اینو مرمئنو...
خواست حرفي بزنه که صداي چرخیدن کلید در قفت درب هال سبب  مسعود

 شد نگاه مضررب و متعجب هر دوي ما به سمت درب هال خیره بمونه!!!
 هال به آرومي باز شد و امید سپس سهیال پشت سرش وارد هال شدند!!! درب

دیدن امید که سالو هست بي نهایت خوشحال شدم و یقه ي مسعود رو رها  از
 کردم و به سمت اونها رفتو...

روزي بود که امید چوبهاي زیرب*ر*لش رو به  فته ي دکتر کنار  ذاشته  چند
بود...وقتي به امید رسیدم سریع در آ*ر*و*ش  رفتمش و از روي زمین بلندش 

 کردم و  فتو:کجا بودین؟!!!
 بعد به سهیال نگاه کردم!...رنگش به شدت پریده بود!!! و
شده اش رو  با ست باندپیچي  صله د سهیال بالفا سر تا پاي  سریع به  نگاهي 

 دیدم!
ید به آهسببتگي روي زمین  ذاشببتو و  فتو:هیت معلوم هسبببت کجا  ام رو 

 رفتین؟!!...دستت چي شده؟!!
به  سببهیال مانتو و روسببریش رو  هال رو بسبببت و  باسببي آویزان درب  جال

 کرد...ضعف و بیحالي زیادي در رفتارش میدیدم!!!
ست و  جوابو ش شد و روي اولین راحتي که بهش رسید ن رو نداد و به هال وارد 

 سرش رو به پشت اون تكیه داد و چشمهاش رو بست!
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لباسش رو که در اثر حرکت چند دقیقه پیش من نامرتب شده بود صاف  مسعود
سمت امی شت و با کرد و به  د رفت و اون رو در آ*ر*و*ش  رفت و به هال بر 

 نگاهي پرسشگر و متعجب به سهیال خیره شد!
اینكه امید سالمه خوشحال بودم اما دیدن دست باندپیچي شده ي سهیال و  از

اینكه با بیابر  ذاشتن من از ماجرایي که نمیدونستو چي بوده و حاال سكوتش 
 ه بود که شدت هو  رفت!کالفگیو نه تنها از بین نرفت

صدایي عصبي در حالیكه به سهیال نگاه میكردم  فتو:م ت اینكه دو تا سوال  با
 کردم...چرا حرف نمیزني؟!

به همون حالتي که نشببسببته بود حتي چشببمهاش رو باز هو نكرد و  سببهیال
  فت:رفته بودم کلینیك دستو رو بایه بزنن...
ایي که رفته بودي یه تلفن به من  . خوب نمي تونسببتي از همون خراب شببده

صابو ریاته به هو؟...تو  شو؟...هیت میدوني چقدر اع بزني که اینقدر نگران ن
شرکت تا خونه رو اومدم؟...وقتي  سیر  شه که من چروري م صال حالیت می ا

صاب شپزخونه بود...میفهمي چه اع از من  يهو اومدم خونه اینهمه خون توي آ
 خورد شده یا نه؟

 به فریاد شبیه شده بود!!!من  صداي
در حالیكه امید رو در آ*ر*و*ش داشببت به سببمت اتاق خواب امید  مسببعود

 رفت و در همون حال رو به من  فت:یه ذره آرومترم میتوني حرف بزني...
شین اینجا...بلند  و سهیال فت:تو هو ن شد به  ضمني که وارد اتاق امید می در 

ستت  ست کن...با این خوني که از د شو برو یه لیوان آب قند براي خودت در
 رفته معلومه هو فشارت افتاده هو قند خونت...
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 بعد وارد اتاق شد و درب رو هو بست. و
 اومده این کار رو کرد. مسعود براي دور کردن امید از جو پیش فهمیدم

کردم به سببهیال و  فتو:با یه بي احتیاطي که معلوم نیسببت میاواسببتي چه  رو
غلري بكني ببین چه صببدمه ایي به خودت زدي...چه اعصببابي از من خورد 
کردي...مگه تو بچه ایي؟ یا تا حاال با چاقو کار نكرده بودي که اینروري زدي 

ستت رو بریدي؟...اونو اینروري ک ستت رفتد ...حاال چند هه اینهمه خون از د
 تا بایه زدن؟

شده بود و در همون  هنوز شت راحتي تكیه داده  سرش به پ سته و  شمهاش ب چ
 تابایه خورده...9حال  فت:

 تابایه؟!!!9از تعجب  شاد شدن و  فتو: چشمهام
آشببپزخانه رفتو و در لیواني چند تا قند و مقداري آب ریاتو و با یك قاشببق  به

 شروع کردم به هو زدن محتویاتش...
 هال بر شتو...هنوز عصبي بودم... فتو:چروري این اتفاق افتاد؟ به

 . میاواستو مرر خورد کنو...
 . کدوم مرر؟!!!...من که همیشه مرر خورد شده و آماده میگیرم.

ست کنو...توي فریزر مرغمون تموم  سرق کرده در ست براش مرر  . امید خوا
شب که میاي مرر شده بود... صبر کنه تا به تو تلفن کنو و  هر چي بهش  فتو 

باري بیاري قبول نكرد...با هو رفتیو خرید کردیو و اومدیو...وقتي خواسببتو 
 مرر رو تیكه کنو...

 میون حرفش رفتو و  فتو:ولي من مرغي توي آشپزخونه ندیدم!!! به
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 یاچال.... توي یاچاله...قبت اینكه بریو کلینیك  ذاشتمش توي 
شبربت قند رو به طرف سبهیال  رفتو و  فتو:حواسبت بوده مرر رو توي  لیوان

یاچال بگذاري ولي حواسببت نبوده به من تلفن کني؟...بار آخرت باشببه که 
شتي یه تماس با  صورت تو وظیفه دا اینروري من رو بیابر میگذاري...در هر 

 من بگیري...هیت میدوني چقدر نگران امید شدم؟
که این  در گاهي  گاه کرد...ن به من ن باز کرد و  هاش رو  ظه چشببم این لح

ید  فت:پس تو فقب نگران ام یدم!!!...  هاش خشببو رو د باردرعمق چشببم
 هستي...درسته؟

شربتي که هنوز در دستو بود و سهیال از من نگرفته بود با عصبانیت روي  لیوان
مه...پس میاواي نگران نارش  ذاشبببتو و  فتو:خوب مسبببل تو  میز ک

 باشو؟...چرا؟!!!...چه دلیلي داره که نگران تو باشو؟
 . واقعا نگران من نشدي؟!!

 . نه...تو سالمي...مشكلي نداري...ولي امید...
. آره...درسببت میگي...امید مریضببه...اونه که مشببكت داره...اونه که بیماري 

نرقي رواني داره...اونه که به علت بیماریش هر لحظه ممكنه یه حرکت غیرم
بكنه...اونه که به علت تشببایش دکترش هر لحظه ممكنه دسببت به یه دیوونه 

 بازي بزنه...و من هو هیت اهمیتي برات ندارم که چه...
سهیال از من  با صال" در برخورد با  سابقه ایي که در این مدت ا صبانیت بي  ع

شو...خودت خوب میدوني که امید هیت بالیي شیدم:خفه   سر نزده بود فریادک
ست و پا چلفتي بازیت بوده که  ستت بریده به خاطر د سر تو نمیاره...تو ا ه د

میدوني...پس  باز خودت درآوردي...جون و عمر امید تو هستي...خودتو خو
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این مزخرفات رو نگو...ناواه من نگران این باشببو که نكنه امید به تو صببدمه 
 برسونه...چون این غیر ممكنه...

د شد و رو به روي من ایستاد و  فت:تو واقعا" نگران من از روي مبت بلن سهیال
نیسببتي؟!!...صبببح تا شببب من و امید توي این خونه تنها هسببتیو...اون قبال" 
مادرت رو کشببته...یعني حتي یك درصبببدم احتمال نمیدي به خاطر رواني 

 بودنش ممكنه به منو صدمه ایي بزنه؟!!!
ي فلو بود بعدشو سكته مغزي کرد . خفه شو سهیال...مادر من یك بیمار بستر

به راحتي  ید  یدوني...ام نارو خوب م که ای نداشبببت...خودت  و هیت حرکتي 
سه که ا ه اون اتفاق هو  شعورت نمیر سر اون هر بالیي بیاره...چرا  ست  میتون

ود از ناراحت ب وافتاد فقب و فقب به خاطر عالقه ایي بود که امید به تو داشببت 
 رسید ي میكني و براي اون وقت کمتري میگذاري... اینكه تو به مامان داري

سهیال بر خالف من آروم اما عصبي بود و  فت:نایر...نایر...سیاوش  صداي
چرا سعي نمیكني پرونده ي پزشكي پسرت رو یك بار با دقت باوني؟!!...اون 
سبت  شو هیت ربري به عالقه اش ن شتن مادربزر  روانیه...یك بیمار رواني...ک

 اشته!به من ند
 صدایي بلند فریاد کشیدم:بسه دیگه...خفه میشي یا خفه ات کنو؟ با

این لحظه درب اتاق امید باز شببد و مسببعود و پشببت سببرش امید از اتاق  در
 خارج شدن...

شد و  سهیال سمت اتاق خواب رفت و وارد  شد و به  شك پر  شمانش از ا چ
 درب رو هو محكو بست!
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شمي به من امید کرد و بعد به طرف اتاق خواب رفت و داخت  نگاه حاکي از خ
 شد.

لحظاتي به من نگاه کرد و با طعنه  فت:داشببتي طلبت رو از سببهیال  مسببعود
وصببول میكردي که اینروري سببرش داد میكشببیدي؟...مردحسببابي به جاي 
دست درد نكنه  فتنت به اونه...حاال که الحمدلله هر دو تاشون سالو بر شتن 

 ووب با اینهمه خوني که داریو میبینیو حتما خودشببخونه...دسببتش بریده خ
شببوك بوده یادش رفته تلفن کنه...این که دیگه اینهمه بچه بازي نداره...دنیا که 

 به آخر نرسیده...
عصبببانیت به مسببعود نگاه کردم و  فتو:تو ا ه بفهمي من توي همین یك  با

ستش رو  شو...د شده االن نمیاواي که آروم با صابو خورد  ساعت چقدر اع
بریده بعدش رفتن درمانگاه من احمقو بیابر  ذاشببته...اومدم خونه و دیدن 

سونده من رو...باور کن فكر  شپزخونه به مرز جنون ر ضعیت توي آ  مدکراین و
شت  سر خودش بالیي آورده...حاال هو که دارم باهاش حرف میزنو یه م امید 

 خزعبالت تحویلو میده...
سعود ستي...بر رد  م صبي ه سه...االن ع به طرفو اومد و  فت:خیلي خوب ب

شببرکت...منو باید بر ردم به کارم برسببو...اونروري که تو تلفن زدي و حرف 
سكته میكردم... شتو  شته...بیا زدي ولله منو دا سه دیگه...حاال که به خیر  ذ ب

س شدي تا اون موقع... شتي خونه آروم  شب که بر  ن هو اال هیالبریو بیرون...
شید  شو هو نبا صبیش کرده...فعال" جلوي چ ستش ع حتما" درد و خونریزي د

 بهتره...شب که اومدي خونه از دلش دربیار...
 شدیو.بعد بازوي من رو  رفت و هر دو از خونه خارج  و
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شب که بر ردم خونه دیگه حوصله ي انجام هیت کار و مالقاتي رو در شرکت  تا
نداشببتو و از خانو افشببار خواسببتو هیت تلفن و مالقاتي رو براي من ترتیب 
نده...تمام سبباعات در دفترم نشببسببته بودم و به رفتارم فكر میكردم...حق اون 

تمام تالشببش رو  رهد یو دابرخورد رو با سببهیال نداشببتو...اون واقعا" توي زن
سبي از  شب دلجویي منا شدم که  صمو  شو...م شته با میكنه که من آرامش دا
اون به عمت بیارم و عذرخواهي کنو به همین خاطر در راه بر شبببت هدیه ي 
قابت توجهي براش تهیه کردم و به همراه یك سبببد بزرش از  لهاي مورد عالقه 

 اش به خونه بر شتو.
سیدم خونه...وقتي زنز زدم و درب هال رو باز 10:30نزدیك ساعت بود که ر

کرد برعكس همیشببه چهره اش به شببدت  رفته و هنوز رنز پریده بود...وقتي 
سبببد ت و هدیه رو بهش دادم با صببدایي  رفته تشببكر کرد و اونها رو روي میز 

 ناهارخوري  ذاشت و به آشپزخانه بر شت!
لش وارد حق با ن به د باشبببه... اور  نه شبببدم و  داشبببت دل خا پز آشببب

 فتو:سهیال؟...معني اون سبد ت و جعبه ي کوچیك هدیه ایي که برات  رفتو 
 رو فهمیدي یا باید با کالم صریح هو بابت رفتار امروزم عذرخواهي...

میون حرفو اومد و  فت:سببیاوش...من نیازي به عذرخواهي ندارم...من  به
نتو یا فقب به چشببو پرسببتار فقب میاوام بدونو چقدر براي تو ارزش دارم؟...ز

شوقه داري  سرت و یك مع ستار پ شو پر مادرت و حاال هو بعد از مر ش به چ
صال" واقعا" من براي تو جایگاه  سر رو  یهنگاهو میكني؟...میاوام بدونو ا هم

 دارم یا...
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 بعد به  ریه افتاد! و
ته و  به میكرد در آ*ر*و*ش  رف که  عتي  ن ما م مام  ت با  تو و  طرفش رف

سببیدمش و  فتو:سببهیال...این حرفها چیه میزني دیوونه؟...حتما" باید ب*و*
اعتراف کنو؟...یعني خودت نمیدوني که ا ه تو توي این چند ماهه اخیر کنارم 

 نبودي به چه فالکتي افتاده بودم؟...هان؟
یال ه من فشبببرد و  سببب نه ي  ی به سببب كرد سبببرش رو  ی م یه  نوز  ر ه که 

م یه ذره هو تو عاشقو باشي...این حق  فت:سیاوش...وقتي من عاشقتو میاوا
منه که این رو از تو باوام...من زنتو مگه نه؟...ولي تو اینقدر که عاشببق امید 

ستار برا ستي در عوض من هیت ارزش و جایگاهي براي تو ندارم جز یه پر  يه
بچه ات و شبببایدم معشببوقه ات...نه یه همسببر...تو امروز فقب نگران امید 

سر امید بالیي اومده باشه...حتي یك درصدم به من بودي...نگران بودي  نكنه 
فكر نكردي نگرانمو نبودي...در حالیكه فرصت ندادي من برات توضیح بدهو 

 که همون امید باعث برید ي دست من شد...
شنیدن جمله ي آخر سهیال سوزشي در ستون فقراتو احساس کردم...خداي  از

 من...باورم نمیشد!!!
شك آلودش نگاه کردم و  صورت شمهاي ا ست  رفتو وبه چ سهیال رو با دو د

 ناباورانه  فتو:چي؟!!!...یعني امید با چاقو به تو...
سببرش رو به عالمت تایید حرف من تكون داد و  فت:آره...چاقو رو  سببهیال

 ذاشببته بودم روي میز آشببپزخونه و تا خواسببتو مرر رو از یاچال بیرون بیارم 
چاقو رو ید  بده...وقتي  ام به من  چاقو رو  برداشبببت...اول فكر کردم میاواد 

ی با شبببدت اون رو کشبب چاقو رو ازش بگیرم  تا  روي  ددسببتو رو دراز کردم 
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حال خودش  کار رو کرد اصببال" توي  ید وقتي این  یاوش...ام دسببتو...سبب
شدت  شده بود رو دید به  سرازیر  ستو  نبود...چون بعدش وقتي خوني که از د

ید و شببروع ک له ترسبب به من حم ید چرا  یاوش...ام یه کردن...سبب به  ر رد 
 کرد؟...چرا؟!!!

 بعد دوباره به  ریه افتاد... و
رو سات در آ*ر*و*ش  رفته بودم و مات و بهت زده به نقره ایي خیره  سهیال

 بودم!
این لحظه درب اتاق خواب امید باز شد و در حالیكه بلیز وشلوار خواب به  در

به سببهیال  یدار شبببده رو  که از خواب ب یداد  تنش بود و چهره اش نشببون م
  فت:سهیال جون شب میاي پیش من باوابي؟...

58 
با حرکتي سببریع خودش رو از آ*ر*و*ش من بیرون کشببید و صببورت  سببهیال

 ك کرد و  فت:آره عزیزم...میام...چرا بیداري شدي؟!خیس از اشكش رو پا
 نداد و فقب با حالتي خواب آلود شروع کرد به مالیدن چشمهاش... امیدجوابي

آشببپزخانه خارج شببدم و به طرف امید رفتو...به آهسببتگي اون رو از روي  از
 زمین بلند کردم و در آ*ر*و*شو  رفتو و  فتو:حالت خوبه پسرم؟

سببر پاسببخ م بتي به من داد و بعد سببرش رو روي شببونه ام  با حرکت امید
  ذاشت...

شده و این الغر  چقدر ست کو  شتهاش مدتها ستو ا شده بود...میدون سبك 
 شدن و کو شدن وزنشو به علت بي اشتهایي هاي چند ماه اخیرش بود!
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اینكه همراه با داروهاي اعصببابي که دکتر براش تجویز کرده بود دارویي هو  با
تقویت اشتها براش نوشته و سهیال همیشه داروهاش رو سر وقت بهش  جهت

 میداد اما اشتهاي امید تغییر نكرده بود!
حالیكه امید رو در آ*ر*و*ش داشببتو روي یكي از راحتیها نشببسببتو و امید  در

یا اعتراضببي بكنه همچنان سببرش روي شببونه ام  بدون اینكه حرفي بزنه و 
مي پیچید و ضبربان قلبش رو به وضبود بود...صبداي نفسبهاش توي  وشبو 

 احساس میكردم.
یا ماري رواني خدا چار بی ید اینروري د با نه...چرا  ند م ها فرز ید تن ...ام

بشبببه؟...چرا باید این اتفاقات یكي بعد از دیگري زند ي من رو دسببتاوش 
ساني چه بسا  ضمش براي هر ان حوادد بكنه؟....حوادثي که واقعا" تحمت و ه

ساغیرقابت باور  سان ان شو...ب شه؟...اما من اینروري در یر با توي  که نيهو با
سهمگین  ست و پنجه نرم کردن با موجهاي  یك دریاي طوفاني داهو در حال د
هسببت و داهو اون رو در خودشببون غرق میكنن و باز تالش میكنه تا با شببنا 
تا فقب نفسببي بكشبببه براي زنده  گه داره  ظاتي سببرش رو از آب بیرون ن لح

 ..آیا این انصاف بود که من اینقدر در یر باشو؟موندن.
به طرفو اومد و به آرومي دسببتي روي سببر امید کشببید و  فت:امید  سببهیال

 جان...نكنه میاواستي بري دستشویي که بیدار شدي...آره عزیزم؟
 با حرکت سر پاسخ منفي به سهیال داد و دیگه حرفي نزد! امید

کردم به نوازش کمر امید و در همون حال  فتو:روي تات تو جا فقب  شببروع
براي تو هسببت...سببهیال جون ا ه باواد کنار تو باوابه سبباتشببه...نمي تونه 
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ات  تایي روي ت ما سبببه  تاق  یا توي ا به...امشبببب تو هو ب حت باوا را
 باوابیو...باشه پسرم؟

 پاساي نداد... امید
صورت ا سهیال شد و در حالیكه  سه خو  سید  فت:آره... مید رو مي ب*و*

 تایي روي یه تات  نده میاوابیو...خیلي خوبه...مگه نه امید جون؟
 امید باز هو حرفي نزد!!! اما
سببهیال  فتو:تو برو بالشببت وپتوي امید رو ببر توي اتاق ما...جاي اون رو  به

 روي تات بین خودمون درست کن تا من بیارمش...
صله به ات سهیال شت بالفا شت رو بردا اق امید رفت وچیزهایي که امید الزم دا

و به اتاق خواب خودمون برد و روي تات رو آماده کرد...میتونسببتو درك کنو 
از اینكه خواسببتو امید در اتاق پیش ما باوابه سببهیال هو خیلي راضببي تر 

توجه به  اشبببده...اینروري خودمو خیالو تا حد زیادي راحت شبببد چرا که ب
صمیو  حرفهایي که شب ت ستو در اون  صبح  فته بود نمیتون سهیال از اتفاق 

 دیگه ایي بهتر از این بگیرم!
آرومي از روي راحتي بلند شدم و در حالیكه هنوز امید در آ*ر*و*شو بود به  به

 اتاق خواب رفتو و اون رو روي تات قرار دادم.
شاند و کنارش به حالت نیمه درا سهیال ت زکش قرار  رفروي امید رو با پتو پو

 و شروع کرد به دست کشیدن روي سر و موهاي اون...
باز کردم و اونها رو روي صببندلي جلوي  کتو رو از تنو درآوردم و کراواتو رو 

میزآرایش  ذاشببتو...وقتي میاواسببتو از اتاق خارج بشببو شببنیدم سببهیال به 
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و دوباره آرومي روبه امید  فت:بابا شببام ناورده...برم براش غذاشببو آماده کن
 برمیگردم پیشت میاوابو...باشه عزیزم؟

 وبه هر دوي اونها نگاه کردم... بر شتو
سهیال رو  رفت و  امید ست  ست کوچكش د شمهاش رو باز کرد وبا دو د چ

  فت:نه...نه...پیشو بمون...
 بعد رو کرد به من و  فت:شما خودت میتوني شام باوري مگه نه؟ و
 امید دادم...سر جواب م بت به سوال  با

 ادامه داد:پس برو..درب اتاقو ببند... امید
به چه علت ولي با شببنیدن اینكه امید میاواسببت از اتاق بیرون برم و  نمیدونو

 درب رو هو ببندم اضرراب بار دیگه به وجودم چنز انداخت!
به امید که نگاه منتظرش روي من ثابت مونده بود خیره شببدم و بعد با  لحظاتي

جدیت  فتو:نه...درب اتاق بسته نمیشه...میرم شام باورم...اما درب اتاق رو 
 نمي بندم...راستي سهیال تو خودت شام خوردي؟

که به صببورت امید خیره بود نگاهش رو به سببمت من امتداد داد و  سببهیال
میدوني من همیشبببه منتظر میشببو شبببها باهو شبببام   فت:نه...خودت که

 باوریو...
شه  با سهیال از کنارش دور ب ست نداره  ستو امید در اون لحظه دو اینكه میدون

 فتو:پس بلند شببو تو هو بیا با هو شببام باوریو...بعد بر رد پیش امید...امید 
م باره شاکه میدونو شامش رو خورده ولي ا ه دوست داره بیاد سه تایي با ما دو

 ما شاممون رو باوریو... تاباوره...ا رم دوست نداره بیاد پس منتظر بمونه 
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سرش رو به زیر پتو برد و  امید سپس  سهیال رو رها کرد و  ست  صبانیت د با ع
 حرفي نزد!

 اشاره به سهیال  فتو از کنار امید بلند بشه و همراه من به آشپزخانه بیاد. با
تگي از کنار امید بلند شببد و به سببمت درب اتاق با تردید و به آهسبب سببهیال
 اومد...

عصببباني امید که از زیر پتو حرف میزد به  وش رسببید:هر دوتاتون  صببداي
 برین...درب اتاقو ببندین...نمیاوام هیچكدومتون اینجا باشین...

تاق  با ها باوابي بهتره بر ردي توي ا جا تن یت  فتو:ا ه میاواي این جد
 اتاق خواب تو نیست. خودت...چون اینجا

به من اشاره کرد که اینروري با امید صحبت نكنو و سپس با فشار مالیو  سهیال
کف دسببتش به سببینه ام من رو به سببمت درب اتاق فرسببتاد...زمانیكه از اتاق 
ید و  به ام نده رو کرد  تاق رو بب كه درب ا بت از این خارج میشبببدیو سببهیال ق

 هو همین جا میاوابیو...باشه عزیزم؟ فت:شام رو که خوردیو سه تایي با 
 پاساي نداد! امید

همراه سهیال وارد آشپزخانه شدم و با اینكه سهیال مقدار زیادي غذا برام توي  به
شنیدن اصت  شب با  شتو!...اون  شتهایي به خوردن ندا شیده بود اما ا شقاب ک ب

د به واقعیت ماجراي صبببح حاال نگرانیو مضبباعف شببده بود...واقعا" چرا امی
با دکترش صببحبت میكر یا این دمسببهیال صبببدمه زده بود؟!!!...باید  ...خدا

  رفتاریهاي من پس کي تموم میشه؟
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شد.بعد از غذا ظرفها رو  سهیال سیر  شت و خیلي زود  شتهایي به غذا ندا هو ا
شپزخانه بود و  ضي کارها در آ شغول انجام بع شویي قرار داد وم شین ظرف در ما

شا میكردم اما در من در هال روي راحتي  سته بودم...به ظاهر تلویزیون تما ش ن
به غیر از موضببوع  گه بود  جاي دی حال پاش از  درواقع فكر و ذهنو هزار 

 تلویزیون!
این لحظه درب اتاق خواب ما باز شببد و امید با حالتي عصبببي بالشببت و  در

پتوش رو که روي زمین کشیده میشد به دست  رفته و به اتاق خودش رفت و با 
صببدایي بلند  فت:نمیاوام توي اتاق شببما باوابو...میاوام توي اتاق خودم 

 باوابو...سهیال جونو نمیاوام بیاد پیشو باوابه...
 اتاقش رو محكو بهو کوبید و بست!بعد درب  و

که در حال خشببك کردن دسببتهاش با دسببتمال بود نگاه نگرانش رو به  سببهیال
 سمت من امتداد داد و سپس سمت اتاق خواب امید رفت.

 فتو:سببهیال..دنبالش نرو...ولش کن...حاال که میاواد توي اتاق  بالفاصببله
صال" اینروري بهت شش ممكنخودش باوابه بگذار باوابه...ا ه ره...ا ه بري پی

 ازت باواد شب پیش اون باوابي...
ایسببتاد و  فت:راضببیش میكنو بیاد پیش خودمون باوابه...واقعیتش  سببهیال

 خودمو یك کو میترسو پیش امید تنها باوابو...
نداره راضببیش کني...میدوني که خیلي لجبازه...ولش کن احتماال"  . لزومي 

 بیرون. خودش تا نیو ساعت دیگه میاد
با نگراني سببرش رو به عالمت قبول حرف من تكان داد سببپس روي  سببهیال

 راحتي نزدیك درب اتاق امید نشست.
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بعد وقتي خواسببتیو براي خواب آماده بشببیو سببهیال با احتیاط به اتاق  سبباعتي
 امید رفت و وقتي بیرون اومد  فت که امید به خواب رفته...

سببهیال که در حال عوض کردن لباس و  روي تات دراز کشببیدم به زمانیكه
پوشببیدن لباس خوابش بود نگاه میكردم...متوجه بودم که با وجود جراحتي که 
به دسببتش وارد شببده هنوز دسببتش درد میكنه...از روي میز آرایش دو قرص 

 مسكن برداشت و با لیوان آبي اونها رو خورد!
به چشمهاش نگاه روي تات کنارم دراز کشید در آ*ر*و*ش  رفتمش و  وقتي

کردم...نوعي اضببرراب و نگراني خاص در چشببمهاش موج میزد...بنابراین 
جرا رو  ما موم  ت ترش و  یش دک پ مش  ی بر ی م فردا  باش... ن گران  ن تو: ف  
میگیو...حتما" دکترش راه چاره ایي براي این وضببع پیشببنهاد میكنه...مرمئن 

میدم مرمئن دیگه این وضببع تكرار بشببه...هر قدر که عاشببق ا ذارمباش نمیگ
 باش تو هو برام مهمي و وجودت برام ارزش داره...

حرفي نمیزد اما از اشببكي که توي چشببمهاي جذابش جمع شببده بود  سببهیال
 بغض غصه و وحشت ناخواسته اش رو احساس میكردم...

و دوباره تكرار کردم:نگران نباش...بهت قول میدهو مراقب تو  ب*و*سببیدمش
ونه تنها بموني باهاش...حداقت تا وقتي مرمئن هو باشببو...نمیگذارم توي خ

 نشدم از وضعیتش نمیگذارم تنها باشین توي خونه...
 بعد هر دو به خواب رفتیو... ساعتي

 بود که نمیدونو به چه علتي اما بیدار شدم!3هاي شب حدودساعت نیمه
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صداي نفس  همونرور ساس کردم  شت بود براي لحظاتي اح سرم روي بال که 
کشیدني غیر از صداي نفس سهیال رو دارم میشنوم!!!...سرم رو از روي بالشت 
نده  بدنش از زیر پتو بیرون مو گاه کردم...خواب بود و  به سببهیال ن ند و  بل

باز  رمیبود...پتو رو روي سهیال کشیدم و وقتي خواستو اون رو درآ*ر*و*ش بگ
 هو همون صداي نفس کشیدن به  وشو رسید!!!...اما این بار واضح تر!!!

رو بر ردوندم و دیدم امید در فاصببله ي بسببیار کمي از تات کنار من  سببرم
 ایستاده و به من نگاه میكنه!!!

مدي توي این  فتو كار میكني پسببرم؟!!!...کي او جا چی جان...این ید :ام
 !!!اتاق؟!!!...چرا اینجا وایسادي؟

حرف زدن من سببهیال هو بیدار شببد و در حالیكه چشببمهاش رو کمي مي  از
ات بین خودمون  یارش روي ت یاوش ب*ر*لش کن ب فت:سبب ید   مال

 باوابونیمش...حتما"تنهایي ترسیده اومده اینجا...
رو ب*ر*ل کردم...از سببردي دسببت و پاش فهمیدم مدت زیادیه که کنار  امید

ن سببریع اون رو زیر پتو قرار دادم و در آ*ر*و*ش تات ایسببتاده بوده...بنابرای
 رفتمش...سببهیال هو به ما نزدیكتر شبببد و به نوعي هر سبببه در آ*ر*و*ش 

 همدیگه به خواب رفتیو.
سهیال توي اتاق  صبح شدم امید هنوز توي ب*ر*لو خواب بود ولي  که بیدار 

تماال" در نبود...از سببر و صببدایي که مي اومد فهمیدم به آشببپزخانه رفته و اح
 حال تهیه ي صبحانه بود.

 آرومي از کنار امید بلند شدم و حوله ام رو برداشتو و به حمام رفتو. به
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صبحانه بودم  زمانیكه شغول خوردن  سهیال م شپزخانه به همراه  سر میز توي آ
امید هنوز بیدار نشده بود...از سهیال خواستو براي اینكه توي خونه با امید تنها 

 ادرش تماس بگیره و باواد که چند روزي مریو خانو به اونجا بیاد.نباشن با م
روز بعدازظهر امید رو پیش دکترش بردیو و ماجرا رو زمانیكه امید در اتاق  اون

سر رمش کرده بودن براي دکتر تعریف کردیو...دکتر معتقد بود امید  دیگه ایي 
به طور طبی عي کند صببورت باید مراحت درمانش رو طي کنه و روند درمان 

میگرفت و ما فقب باید صبببور باشببیو و مراقب...روي کلمه ي مراقب تاکید 
زیادي میكرد و خواسببت داروهاي جدیدي که براي امید تجویز میكنه حتما" 
مرتب و سببروقت بهش داده بشببه و سببهیال که در این مدت نهایت همكاري و 

 محبت رو کرده بود باز هو قول مساعدت داد.
ته چند روز تعریلي بود که پیشببنهاد دادم حاال که مریو خانو هو اون هف آخر

 اومده بهتره همه با هو چند روزي به شمال بریو...
ضي  سبهیال پذیرفت و مریو خانو هو بعد از اینكه کلي بهش اصبرار کردیو را

شببد در این سببفر ما رو همراهي کنه...اما امید اصببال"حرفي نمیزد...از وقتي 
شت و نه داروهاش تغییر ک شكایتي دا شده بود...نه  ساکت تر از قبت  رده بود 

تیو میاواس وحرفي میزد...درست م ت یك رباط شده بود که هر چي میگفتیو 
که  عث نگراني من بود چرا  با یداد و این بیشببتر  جام م جالي ان بدون هیت جن
احسبباس میكردم امید رنو و عذاب روحي شببدیدي رو داره تحمت میكنه اما 

ن نداره...دلو میاواسبت تمام ثروتو رو از من میگرفتن اما امید رو با قدرت بیا
خصببوصببیات چند ماه قبت که بچه ایي شبباد و شببیرون بود به من بر ردونده 
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میشد...ولي این دیگه از محاالت شده بود و من تا به کي باید این وضعیت رو 
 براي دردانه ام تحمت میكردم فقب خدا میدونست و بس!

 براي دوري از ترافیك جاده صبح زود حرکت کنیو.شد  قرار
قبت از حرکت حال و شببرایب جسببماني سببهیال کامال" بهو ریاته  شبببب

سابي  ست میداد که ح شت و داهو حالت تهوع بهش د شارش افت دا بود!...ف
نه  ندوا ته ي خودش در خوردن ه به  ف که  جایي  فه اش کرده بود و از اون کال

نو معتقد بود احتماال" دچار سببردي مزاج شببده و زیاده روي کرده بود مریو خا
 شب با خوردن عرق نعنا و نبات تا صبح سر کرد! ناو

صد برسیو داهو مجبور بودم به علت شرایب  مسیر تهران تا چالوس هو تا به مق
 سهیال ماشین رو متوقف کنو!

شو که  در ستو منهو پیاده ب شد خوا شین پیاده  سهیال از ما یكي از توقفها وقتي 
مریو خانو به آهستگي  فت:فكر میكنو سهیال حامله باشه...این حالت تهوع 
ها یك کمي دیگه غیرعادي شببده...هر قدرم هندونه اذیتش کرده بوده دیگه تا 

 االن نمي تونه اثر اونها وادار به تهوع بكنش...
شت سته بود نگاه کردم...متوجه  وبر  ش صندلي عقب ن و به مریو خانو که روي 

ي امید شبببدم که سببرش روي پاي مریو خانو قرار داشبببت و به خواب رفته 
 بود... فتو:خودمو کو کو داشتو به همین نتیجه مي رسیدم...

این لحظه سببهیال درب ماشببین رو باز کرد و در حالیكه با دسببتمال جلوي  در
ست و با کالفگي  فت:اه...این راه دهنش رو  رف ش صندلي جلو ن ته بود روي 

نه ام  گه داره دیوو هاي هزارچو دی لعنتي چرا تموم نمیشبببه؟...این پیت و خم
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 با هر اینجوريمیكنه...اون از دیشببب که تا صبببح ناوابیدم...اینو از االن که 
 پیت جاده حالو بد میشه...

ساب مریو سهیال تو که هیت وقت  شین حالت بد خانو  فت: شته توي ما قه ندا
سردي مزاجتو بابت هندونه خوردن هر چي بوده تا االن دیگه باید تموم  شه... ب

 شده باشه...نكنه این عق زدنهات مال چیز دیگه باشه؟
سپس  سهیال سمت عقب و مادرش رو نگاه کرد و  شت به  سكوت کرد و بر 

ست نگاهي هو به من انداخت بعد بدون اینكه حرفي بزنه ب ش ه حالت عادي ن
 و کمربندش رو بست!

 رو روشن کردم و دوباره به راه افتادیو. ماشین
 عجیبي توي ماشین حكمفرما شده بود! سكوت

خانو  فت:رسببیدیو چالوس امروز که نمیشببه ولي فردا برو یه آزمایش  مریو
 خون بده...شاید داري بچه دار میشي!

مامان...من فقب سببردیو کرده با کالفگي و عصبببانیت  فت:بس کن  سببهیال
 االنو جاده حالمو خراب کرده...همین...

سهیال باردار  من سو بر این بود که  حرفي نمیزدم...اما منو م ت مریو خانو حد
 شده!
سهیال خوب بود اما زمانیكه براي  وقتي ساعتي حال  سیدیو به ویال یكي دو  ر

شتو به م ابها حض اینكه مریو خانو کبناهار از بیرون کباب  رفتو و به ویال بر 
شویي  ست سمت د شد و به  شدت حالش بد  سهیال به  شت  رو روي میز  ذا

 دوید...
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 من و مریو خانو مسلو شد که سهیال حامله اس! براي
مریو خانو خواهش کردم وقتي سهیال ار دستشویي خارج شد حرفي در این  از

ش بعد از نتیجه خودش مورد به سببهیال نگه و اجازه بده فردا که بردمش آزمای
متوجه موضوع بشه...احساس میكردم سهیال یا به علت معذورات اخالقي در 

مان ر چه در اون ز عا" از داشببتن ب كه واق یا این مانش و  ما  اضببيحضببور 
نیست...براي همین نمیاواستو با ایجاد بحث بین اون و مریو خانو اعصابش 

 تحریك بشه!
ستو امید رو بر ساعتي ساس بعد وقتي خوا سهیال اح ساحت ببرم  اي  ردش به 

 کسالت و خستگي میكرد و نتونست همراه ما بیاد و ترجیح داد در ویال بمونه.
شده  امید شن ها  شغول بازي با  ساحت بردم...امید م و مریو خانو رو به کنار 

بود...شرایب آب وهوا و تا حدودي طوفاني بودن دریا اجازه ي آب بازي به امید 
 رو نمیداد براي همین با ماسه ها سر خودش رو  رم کرده بود.

خانو کنار من روي حصببیري که پهن کرده بودیو نشببسببت و به آرومي  مریو
 فت:آقا سببیاوش...م ت اینكه زیاد خوشببحال نیسببتي از اینكه سببهیال میاواد 

 برات یه بچه بیاره؟!!!
59 
حالیكه هو به امید و هو به امواج نسبببتا" خروشببان دریا چشببو دوخته بودم  در

سبتو...بچه ي اولو نیسبت که ذوق زده  فتو:ناراحت نیسبتو اما خوشبحالو نی
صال"بچه ایي در  شاید ا ستیو  شو...از طرفي ما هنوز در مرحله ي حدس ه ب

ي راض ضعیتکار نباشه...در ثاني احساس میكنو خود سهیال هو زیاد از این و
ضر امید و بیماریش به قدري فكر  شته در حال حا ست...از همه ي اینها  ذ نی
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براي ذوق کردن واسه یه بچه ي دیگه باقي نمونده  من رو مشغول کرده که جایي
برام...نمیدونو ا ه واقعا"سببهیال باردار باشببه واکنش امید چیه؟...امید شببرایب 
سهیال و یا حتي بچه ایي که احیانا"  سو به  سبي نداره...میتر روحي و رواني منا

 تازه میاواد شكت بگیره آسیب برسونه...
شتو تمام سعي دا صحبتها رو  شو تا امید متوجه  این  سته  فته با صدایي آه با 

 نشه...اون هو همچنان مشغول شن بازي بود!
 خانو سكوت کرد و نگاهش رو به سمت امید امتداد داد. مریو
به خواب  وقتي به خونه بر شببتیو امید شبببام ماتصببري خورد و خیلي زود 

تاقي که ماصببوص خودش بود بردم و روي تات قرارش به ا  رفت...اون رو 
 دادم و به هال بر شتو.

 خانو هو خسته بود و خیلي زود براي خواب آماده شد. مریو
به خاطر عق زدنهاي پي در پي سر معده اش درد  رفته بود و وقتي شب  سهیال

کنارم خوابید و اون رو در آ*ر*و*ش  رفتو زمانیكه به خواب رفت در خواب 
 ب رفتو. اهي از درد ناله میكرد...کو کو خودمو به خوا

شمو رو باز  بار ستگي چ شد به آه سبك  شب لحظاتي خوابو  دیگه نیمه هاي 
 کردم...سهیال هنوز در آ*ر*و*شو بود...حس کردم امید کنار تات ایستاده!!!

ضاي اتاق  در شب با نور کو یكي از چراغهاي حیاط که اندکي ف تاریكي نیمه 
.امید کنار تات ایستاده رو روشن کرده بود دقت کردم و دیدم درست مي بینو..

 و به من و سهیال چشو دوخته بود!!!
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جا  به جان؟!!!...چرا این ید  له  رفتو و  فتو:ام فاصبب آهسببتگي از سببهیال 
 ایستادي؟!!!

به من  سببهیال جب کرد و رو  ات تع نار ت ید در ک یدن ام با د یدار شبببد و  ب
  فت:سیاوش چرا معرلي؟!...ب*ر*لش کن بیارش بین خودمون باوابه...

ست و پاش  بار صورت و د سرماي  دیگه وقتي امید رو در آ*ر*و*ش  رفتو از 
 فهمیدم مدت زمان زیادیه که کنار تات ایستاده بوده!!!

شگاه اونجا به  صبح ستان رفتیو و در آزمای سهیال به یك بیمار روز بعد همراه 
ما  به  عد نتیجه رو  طور آزاد از سببهیال آزمایش خون  رفتن و یك سببباعت ب

 ...بله حدس من و مریو خانو کامال" درست بود...سهیال باردار شده بود! فتن
سنگین که در  نمیدونو سكوتي  ستان تا ویال رو در  سیر بیمار به چه علت اما م

 ماشین حكمفرما شده بود طي کردیو!
تاده  وقتي به انتظار ایسبب وارد ویال شبببدیو مریو خانو توي ایوان جلوي ویال 

ن سببوال کرد نتیجه چي بوده و منو با حرکت سببرم به او بود...با اشببباره از م
 درست بودن حدسمون رو  فتو.

سهیال اومد و  فت:رفته  در شد و به طرف  این لحظه امید از درب ویال خارج 
 بودین دکتر؟...تو میاواي براي بابام یه بچه بیاري؟

و د ربا تعجب نگاهي به من و سپس به مادرش کرد...بعد خو شد و امی سهیال
 ب*و*سید و  فت:تواز کجا فهمیدي؟!!!

 فت:بابا و مریو جون توي ماشین با هو داشتن اینو میگفتن...دیروزم لب  امید
 دریا داشتن همین رو به همدیگه میگفتن...
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صببورت امید رو ب*و*سببید و  فت:آره عزیزم...چند وقت دیگه تو یه  سببهیال
 برادر یا یه خواهر کوچولو داري...

 سهیال فاصله  رفت و عقب عقب رفت دوید به سمت ویال... از امید
 کردم به سهیال و با عصبانیت  فتو:کاش بهش نمیگفتي... رو

با حالتي حاکي از کالفگي و خشو  فت:کاش تو و مامانو توي ماشین  سهیال
حرفي نزده بودین یا دیروز لب آب...خودت دیدي که قبت ازاینكه من بگو امید 

 ا دوتا همه چي رو فهمیده بوده...از حرفهاي شم
. حرفهاي من و مامانت براي این بچه م ت خود ما در حد یك حدس بوده ولي 

 تو میتونستي با  فتن نه خیالش رو راحت کني...
یا مي اومد چي؟...حتما اون موقع هو توقع داري بچه رو  . بعدش که بچه دن

سببیاوش...ایني که االن توي قورتش بدهو که نكنه امید ناراحت بشببه...آره؟...
 شكو منه بچه ي تو هستش...درست عین امید...

 این لحظه امید با صداي بلند من رو صدا کرد:بابا...بابا...من رو نگاه کن... در
 دنبال صداي امید به سمت ویال نگاه کردم... به

شت که معموال"  ویال سوم بهارخواب بزر ي قرار دا سه طبقه بود و در طبقه ي 
تابستانها از اون طبقه استفاده میشد و با پله هایي بسیار شكیت به حیاط هو راه 

 داشت...
از پله ها باال رفته بود و در بهار خواب درست باالي نرده هاي رو به حیاط  امید

 ایستاده بود!!!
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نرده ها درسببت م ت این بود که مي تونسببتو کامال" حدس  دیدن امید روي با
 بزنو کمتر از یك دقیقه ي دیگه چه فاجعه ایي رق خواهد داد...

 زدم:برو عقب...امید...از نرده ها برو پایین...آروم... فریاد
با صببداي کودکانه ي خودش  فت:ببین...من بلدم بپرم...من از اون بچه  امید

ایي که سببهیال جون میاواد بیاره خیلي بهترم...من همه کار بلدم...من از اون 
 خیلي بزر ترم...ببین چه خوب مي پرم...

 بعد از این حرف...خداي من...باورم نمیشه!!! و
ین خو ا باال  که از اون  بود  من  نز  ید قشببب م پرت ا یاط  ح به  دش رو 

 کرد...نه...خدایا...نه...
شش همزمان خون بیرون ریات و بعد  وقتي سیدم از بیني و  و سرش ر باالي 

 به آرومي چشمهاي روشنش بسته شد!
شو مي  صداي صداهاي زیادي توي  و شنیدم... سهیال رو مي  جیغ و فریاد 

به دنبال صببداي  پیچید و من امید رو در آ*ر*و*ش  رفته بودم...و چه بیهوده
ضببربان  و شببده ي قلب کوچكش میگشببتو...امید من...صببداي قلبش براي 

 همیشه خاموش شده بود و من در تالشي بس عبث سر میكردم!
 ایي که از اون مي ترسیدم واقع شد! فاجعه
 نمیشد که به این راحتي امیدم رو از دست دادم!!! باورم

به که  ضببر عد از دیگري چنان من رو در خودم خورد کرد  هاي روحي یكي ب
 تصور زند ي برایو غیر ممكن شده بود!

 همه چیز و همه کس متنفر شده بودم!!! از
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میكردم دیگه به هیچكس نیازي ندارم و بودن هر فرد رو در نزدیكي  احسبباس
ماند یو خودم مزاحمي میدونسببتو که سببعي داره من رو بیشببتر از پیش در در

 نظاره کنه!
از انتقال جسببو کوچك و بي جان دردانه ام و طي مراتب قانوني الزم به  بعد

سو عزاداري امید  شنایانو مرا ست و آ تهران در اوج بهت و ناباوري فامیت و دو
 رو بر زار کردم...

امید رو در منزل ابدیش قرار میدادن به هیت چیز جز بدن کوچكش که  زمانیكه
ساله ي من 8ید سفر پوشانده شده بود نگاه نمیكردم...امید کودكدر لباس سف

ها  که براي همیشبببه پرواز کرد و من رو تن با بود  نده ایي زی بسبببان پر
  ذاشت...تنها...تنهاي تنها...

ضور سهیال برام بي معني بود...از  ح شت... ریه هاي  دیگران برام اهمیتي ندا
میاواست هیچكسي رو نبینو و  حرف زدن با هر کسي فراري شده بودم...دلو

 در تنهایي غریب خودم غرق بشو...
قات  به فا مام این ات بال مقصببرمیگشببتو و هر کسببي از نظرم در بروز ت دن

کوچكترین نقشببي رو براش متصببور میشببدم نسبببت به او احسبباس تنفر پیدا 
 میكردم...و در این میان سهیال...

سهیال در سو عزاداري روابرو با  شده  تمام طول مرا شك  سرد و خ شدت  به 
بود...دلو نمیاواسبببت نگاهش کنو...احسببباس میكردم در اون روز ا ر تنها 
صیرها  سته تمام تق یك  نه((به امید  فته بود هر ز این اتفاق نمي افتاد...ناخوا

کودکي داره  اونرو متوجه ي سببهیال میدیدم...برام مهو نبود که حاال در برن 
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من اسبت...تنها میاواسبتو دیگه کسبي رو در شبكت میگیره که از وجود خود 
 اطرافو نداشته باشو...حتي بودن سهیال هو آزارم میداد!!!

ي مراسو زیر نظر مسعود انجام میشد...حضور فامیت و دوست و آشنا و  همه
تمام افرادي که من رو میشناختن در مراسو جمعیت زیادي رو شامت شده بود 

ر اون شبرایب نبود واقعا" خودم در وضبعیتي که ا ه درایت و کارداني مسبعود د
ارها تمام ک ئولیتنبودم که به تمامي امور رسید ي کنو...اما مسعود از پس مس

 به نحو احسنت بر اومد.
سعود و  پس شتیو مریو خانو و م شب هفت وقتي به منزل بر  سو  از پایان مرا

 غزاله نیز همراه من و سهیال به خونه اومدن...
 رد میكرد و حوصله ي هیچكس و هیچكاري رو نداشتو...به شدت د سرم

خاطر  بي به  یه قرص مسببكن قوي رو خوردم و فقب از مسببعود  به بق توجه 
شكر کردم و بعد به اتاق خواب  شده بود ت زحماتي که در این یك هفته متحمت 
شه ي  شكهام بي اختیار از  و سته ام رو روي تات انداختو...ا رفتو و بدن خ

 میریات و در البه الي موهاي سرم  و میشدن... چشمام بیرون
اتاق به آرومي باز شد و سهیال به داخت اومد...هنوز کامال"وارد نشده بود  درب

 که با صدایي محكو و جدي  فتو:برو بیرون...میاوام تنها باشو.
شد و  لحظه سپس بي هیت حرفي از اتاق خارج  ستاد و من رو نگاه کرد  ایي ای

 درب رو بست!
شك مي ریاتو...لحظه ایي  دراز صدا ا سقف اتاق خیره بودم و بي  شیده به  ک

صورت امید از نظرم محو نمیشد...لحظه ایي صحنه ي پریدنش از باالي نرده 



wWw.Roman4u.iR  578 

 

شاهد  ستو بر نیومده بود و  ها رو فراموش نمیكردم...و از اینكه هیت کاري از د
 مرش پسرم شده بودم لحظه ایي عذاب رهایو نمیكرد...

 چه مدت به اون حال دراز کشیدم و  ریه میكردم و سپس خوابو برد! میدونون
صبح رو نشون 10بیدار شدم همه جا رو سكوت پر کرده بود...ساعت زمانیكه

سبباعت خواب عمیق من رو از دنیاي 12میداد...باورم نمیشببد!!!...یعني حدود
 پرغصه ایي که در اون غرق شده بودم دور کرده بود!!!

م ولبه ي تات نشببسببتو...پاهام روي زمین بود و با یك دسببتو که از شببد بلند
آرنو به روي پام قرار داشت سرم رو  رفته و به کف اتاق خیره بودم...خدایا اي 
کاش تمام وقایع رو در خواب دیده بودم...یه کاب*و*س...اي کاش هیچیك 

سرم اومده بود  شته به  سال  ذ شتناکي که در یك   واقعیتاز اون اتفاقات وح
سید...اي  شو مي ر صداي خنده ي امید به  و شت...اي کاش همین االن  ندا
کاش...اي کاش...اما افسببوس همه چیز با تمام قوت به وضببعیت تلخ خود پا 

 برجا بود!
جا بلند شدم و به بیرون اتاق رفتو...همه جا ساکت بود و فقب صداي کتري  از

 نداز شده بود...روي  از بود که در فضاي سنگین خونه طنین ا
شپزخانه  به شپزخانه رفتو و در یك لیوان براي خودم چاي ریاتو و روي میز آ آ

قرار دام و صندلي رو عقب کشیدم و نشستو...سكوت خونه آزارم نمیداد...نیاز 
به این سكوت داشتو...نمیدونستو سهیال کجاست اما از اینكه نبود خوشحال 

 بودم!!!
 اور کرده بودم که نمیاوام کنارم باشه!!!خوبي نداشتو اما ب احساس
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 حبه قند در لیوان انداختو و شروع کردم به هو زدن چاي... چند
 چرخیدن کلید در قفت درب هال رو شنیدم اما برام مهو نبود... صداي

سه ي کوچكي که  لحظاتي شد و کی شپزخانه  سپس آ سهیال وارد هال و  بعد 
حاوي کره و پنیر و خامه و عست به همراه یك بسته نان بود به روي میز  ذاشت 

 و  فت:سالم...صبح بایر...کي بیدار شدي؟
 نمیكردم و پاساي هو ندادم! نگاهش

ي از نگاهو کرد و سببپس مانتو و شببال روي سببرش رو درآورد وروي یك کمي
صببندلیها  ذاشببت...به سببمت کتري و قوري روي  از رفت و در همون حال 
که خواب  نداریو...تو هو  نه  حا نه کره و پنیر براي صببب یدم توي خو فت:د  

 بودي...براي همین خودم رفتو خرید...
و خلوتو رو بار دیگه بهو ریاته بود...و این عصبببیو میكرد!!!...حرفي  تنهایي

 ق چایاوري توي لیوانو بازي میكردم و به اون خیره بودم!نمیزدم و فقب با قاش
به محض اینكه براي خودش چایي در فنجون ریات بار دیگه حالت  سببهیال

تهوع به سببراغش اومد و در ضببمني که خیلي سببریع فنجانش رو روي میز 
  ذاشت به سمت دستشویي دوید...

نه تنها نگرانو نمیكرد بلكه بي تفاوت هو بودم...حس میكردم سهیال  وضعیتش
 در مرش امید نقش اصلي رو داشته و به شدت از این بابت عذاب میكشیدم!

ساس سهیال  اح شت نه تنها به  شتو چرا که در طول هفته ایي که  ذ خوبي ندا
گ ناب میكردم...دی به او هو اجت گاه کردن  كه از ن یدن فكر نكرده بودم بل ه د

صببورت زیباش و اندام بي نظیرش و زیبایي هاي خیره کننده اش برام جذابیت 
ي اومده بود حت فونداشت!!!...در طول هفته ایي که  ذشته بود هر بار که به طر
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چه  گذاره و  ها ب ته بودم من رو تن جدیت ازش خواسبب با  ها بودیو  كه تن مانی ز
 ي!!!صبورانه حرفو رو  وش کرده بود...بي هیت اعتراض

از دستشویي خارج شد رنگش پریده بود و براي لحظاتي روي یكي از  زمانیكه
 راحتي ها نشست...

تفاوت به او و حالش چایي درون لیوانو رو سببر کشببیدم و سببپس از روي  بي
صببندلي بلند شببدم و در حالیكه به سببمت اتاق خواب میرفتو  فتو:تا من یه 

 هر چي الزم داري جمع کن... دوش میگیرم تو صبحانه ات رو باور بعدش
شنیدم که  فت:یعني چي هر چي  صداي سرم  شت  سهیال رو از پ متعجب 

 الزم دارم جمع کنو؟!!
اتاق خواب شدم و حوله ام رو برداشتو...متوجه شدم که سهیال پشت سرم  وارد

 وارد اتاق شد و  فت:سیاوش؟!!
 داري... . لباس...پول...کیف...کفش...چه میدونو هر چي که الزم

 . براي چي؟!!
 . میاوام ببرمت خونه ي مادرت...

 . ولي من نمیاوام برم اونجا...دلیلي نداره که برم...
 . من میاوام که بري...

 . براي چي؟!!
زدم:براي چي نداره...نمیاوام اینجا باشببي...میبینمت اعصببابو داغون  فریاد

 میشه...نمیاوام ببینمت...



 581 مادرمپرستار 

به من خیره شبببده بود و بعد  فت:من رو میبیني اعصبببابت داغون  بهت زده 
 میشه؟!!...نمیاواي ببینیو؟!!

مت پیش  مدم بیرون میبر که او هات رو جمع کن...از حموم  له  . آره...وسببی
 مامانت...

شتو ستاد و جلوي  بر  سریع اومد جلوي درب حمام ای که به حمام برم خیلي 
رد و  فت:سببیاوش یعني چي؟!!...چرا از وقتي راهو رو  رفت...به من نگاه ک

شدي؟!!...ببین میدونو فوت  امید فوت کرده توي این یك هفته تو اینقدرعوض 
غصببه دارم  ازامید وحشببتناك بود...میدونو اعصببابت خرابه...ولي به خدا منو 

 دق میكنو...منو امید رو دوست داشتو...
ي بهش نمیگفتي که چه اتفاق . ا ه دوستش داشتي اون روز دهنت رو میبستي و

ست به  شد امید د قراره بیفته...همون حرف تو همه چیز رو خراب کرد و باعث 
 اون کار بزنه...حاال هو دیگه تحمت دیدنت رو ندارم...میفهمي؟

با چهره ایي بهت زده و ناباور به من خیره شببده بود و من بي توجه به  سببهیال
 تادم تا برم به داخت حمام...حالتش اون رو از جلوي درب کنار فرس

غمزده و متعجب سببهیال رو شببنیدم که  فت:سببیاوش یعني چي که  صببداي
تحمت دیدنو رو نداري؟!!...منظورت چیه که حرف من باعث شببد امید از اون 

 باال خودش رو به...
میون حرفش رفتو و  فتو:همین که  فتو...وسبببایلت رو جمع کن... دیگه  به

 رم...حتي تو رو...تحمت هیچكسي رو ندا
بدون معرلي وارد حمام شببدم و درب رو بسببتو...وقتي زیر دوش آب  سببپس

سهاي عمیق افكارم رو  شیدن نف شتو با ک سعي دا ستو و  شمهام رو ب رفتو چ
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متمرکز کنو...اما اعصباب به هو ریاته ي من مجال هیت تمرکز فكري رو بهو 
 نمیداد!

م از اتاق رفتو بیرون و دیدم سهیال که از حمام خارج شدم و لباس پوشید وقتي
 روي یكي از مبلهاي پذیرایي کنار پنجره نشسته و به نقره ایي خیره شده...

تب کردم و  فتو:پس چرا   ره قدي توي راهرو مر نه ي  کراواتو رو جلوي آیی
 هنوز نشستي؟...مگه نگفتو...

شت ست تو من نگذا صدایي  رفته  فت:نیازي نی شه و با  و به ر حرفو تموم ب
 خونه ي مامانو ببري...برو شرکت...منو تا یكي دو ساعت دیگه میرم...

باره  سبببامسببونتو که سببهیال دو هال رفتو  مت درب  به سبب رو برداشببتو و 
  فت:سیاوش؟

 طرفش برنگشتو و همانرور که به درب هال خیره بودم  فتو:چیه؟ به
 برم؟ . مرمئني که تحمت دیدن من رو نداري؟...واقعا" میاواي که

 . آره...
 . باشه...شب که بر شتي خونه مرمئن باش از اینجا رفتو...اما سیاوش...

داره  ریه میكنه!!!...دیگه معرت نكردم و از درب هال خارج شببدم و به  فهمیدم
 شرکت رفتو.

شرکت هو برام زجرآور شده بود...تلفن پشت تلفن چه از داخت کشور  محیب
سلیت  شور که همه براي عرض ت شنایان خارج از ک ستان و آ و چه از طرف دو
شكي همراه با  سفید با روبانهاي م سبد بزرش  لهاي  الیت  مجدد بود...چند 

 تکارتهاي بزرش تسلیت در جاي جاي اتاقو و سالن انتظار شرکت بود...سكو
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کشببنده ي فضبباي شببرکت...چهره هاي غمگین و در عین حال نگاههاي پر از 
ترحمي که کارمندان شببرکت به من داشببتن...همه و همه بر سببنگیني غو النه 
کرده در وجودم نه تنها تسالیي نبود بلكه فشار مضاعفي بود که بر تمام اعصابو 

 با بي رحمي من رو به نابودي میكشوند!
شببرکت سببباعتها در خیابانها رانند ي کردم و زمانیكه وارد از پایان کار  بعد

  ذشته بود!12پارکینز محت زند یو شدم ساعت از
سعود با  وقتي شدم دیدم م سور به طبقه ي مربوطه رفتو و از اون خارج  سان با آ

 چهره ایي  رفته جلوي درب واحد من ایستاده و انتظار من رو میكشه!!!
60 

صدایي  که به دیوار مسعود صله  رفت و با  تكیه داده بود با دیدن من از دیوار فا
 رفته و ناراحت  فت:سببالم...تا االن کجا بودي؟...چرا موبایلت رو خاموش 

 کرده بودي؟
پاسببخ  درب یا حتي  به مسببعود نگاه کنو و  بدون اینكه  باز کردم و  منزل رو 

ه باوام سببالمش رو بدهو  فتو:حوصببله ي خودمو ندارم چه برسببه به اینك
 جواب تلفن بدهو...

 خونه شدم و مسعود هو پشت سرم به داخت اومد و درب رو بست. وارد
 مر باري تموم خونه رو پر کرده بود و چراغها همه خاموش بودن! سكوت
ستقبالو نیومد تا با لباند  سهیال سي به ا شته ک شبهاي  ذ رفته بود و دیگه م ت 

شید و با ب* سته نبا ستگي روزانه رو از من زیباش و  فتن خ سه ایي  رم خ و*
 دور کنه...
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نبود که کتو رو از من بگیره و همراه با سامسونتو هر دو رو به اتاق خواب  سهیال
ببره و من دنبالش برم و با در آ*ر*و*ش  رفتن و ب*و*سیدنهاي پي در پي اون 

احساس لذت زند ي پر از آرامشي که خدا بهو هدیه داده بود رو با تمام وجود 
 کنو.
در خونه حضور نداشت...دیگه ماهها از اون روزهایي که وقتي از سر کار  امید

مي اومدم به طرفو مي دوید و با شببوق کودکانه ایي مي پرسببید  بابا چي برام 
 خریدي((خبري نبودي!

ها عد از دیگري روشببن کردم...سبببامسببونتو رو روي میز  چراغ رو یكي ب
شتو و در حالی شت کردم روي یكي ناهارخوري  ذا كه  ره ي کراواتو رو کمي 

 از راحتي هاي کنار دیوار نشستو.
 به میز ناهارخوري تكیه داده بود و به من نگاه میكرد... مسعود

بي حوصلگي  فتو:حاال چیكار داشتي که اینروري تا این وقت شب پشت  با
 درب خونه منتظرم وایساده بودي؟

سعود ش م سپس سیگاري از پاکت بیرون ک ید و آتش زد...چند قدمي راه رفت 
یكي از صببندلیهاي میزناهارخوري رو عقب کشببید و نشببسببت و  فت:تا کي 
میاواي تنها باشببي؟...سببهیال میگفت ازش خواسببتي یه مدت بره خونه ي 
مادرش تا تو اعصببابت آروم بشببه...کلي باهاش دعوا کردم و  فتو چرا تنهات 

 کوتاه خواستي که تنها باشي...آخه االر...ولي  فت تو  فتي یه مدت ته؟ ذاش
جون تو فكر نمیكني تنها موندن خودش چقدر برات بدتره؟...از این  ذشببته 
ست خودتو  سهیال هو با توجه به اینكه حامله اس نگراني براش خوب نی خود 
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میدوني که ا ه پیش تو نباشببه داهو برات نگران و دلواپسببه...خوب این چه کار 
ه میاواي بكني؟...به جاي این کار دو سببه هفته دسببت احمقانه ایي هسببت ک

 سهیال رو بگیر با هو برین یه...
میون حرفش رفتو و  فتو:مسعود میشه خفه شي؟...من از سهیال ناواستو  به

بره پیش  كه بهش  فتو کال:  مادرش...بل نه ي  بره خو تاه  مدت کو یه 
ندارم...ا ه  یدنش رو  مت د مانش...نمیاوام ببینمش...تح اون روز توي ما

سهیال نه  صال" میدوني چیه؟...تحمت دیدن نه  نه  توشمال...ال اله اال الله...ا
هیچكس دیگه ایي رو ندارم...االنو زودتر بلند شببو  ورت رو  و کن میاوام 

 راحت باشو...
سیگارش رو  مسعود شده بود  شاد  که در این لحظه چشماش از فرط تعجب  

ه کنار میز ناهارخوري بود خاموش کرد و در زیرسببیگاري کریسببتال بزر ي ک
 فت:صبر کن ببینو...صبر کن...بگذار ببینو...تو چي  فتي؟!!!...تو به سهیال 

  فتي چي؟!!!!
و کالفه از جایو بلند شدم و  فتو:ببین مسعود من حوصله ي سر و کله  عصبي

گه  مت خودمو دی له ي تح ندارم...من حتي حوصبب با هیچكسببي رو  زدن 
 ند شو برو بیرون بگذار با درد و غو خودم بمیرم...ندارم...بل

که هنوز روي صندلي نشسته بود سر تا پاي من رو نگاه کرد و  فت:تو  مسعود
به سببهیال  فتي کال" بره پیش مادرش؟!!!...من نمیفهمو!!!...یعني چي کال" بره 

 پیش مادرش؟!!!...تو م ت اینكه جدي جدي دیوونه شدي؟
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هاي سرم کردم و سپس پیشونیو رو فشار دادم و  فتو:ببین دستو رو الي مو یك
مسعود...دیوونه شدم یا نشدم هر اسمي که میاواي روي رفتارم بگذار اصال" 

 برام مهو نیست...فقب دیگه نمیاوام ریات...
سعود سینه ي  م ضربه ي مالیمي به  ست  شد و با کف د صندلي بلند  از روي 

ر کن...صبر کن تند نرو...پیاده شو با هو من زد و میون حرفو اومد و  فت:صب
بریو...سهیال در حال حاضر حامله اس...از وقتي هو که وارد زند ي نكبتي تو 
شببد غیر از محبت و از خود ذشببتگي و عشببق فكر نكنو چیز دیگه ایي ازش 
ستیو و هر حرف مفتي تا  ساله که با هو دو سیاوش چندین  شي...ببین  دیده با

سته یا شنیده  رفتو و ازش  االن زدي خوا صال" ن سته به دل نگرفتو و یا ا ناخوا
سو که هر بالیي تا االن  شتو...ولي کاري نكن که در نهایت به این نتیجه بر  ذ

که لیاقتت همون مهشببید  نوبه سببرت اومده حقت بوده...کاري نكن فكر ک
یدونو  ته بود...نم بازي  رف به  یت و آبروت رو  که اونجوري حی  ه*ر*زه بود 

اوامو بدونو که توي اون مغز خرابت چرا فكر میكني که سببهیال توي مرش نمی
امید مقصر بوده...ولي چیزي که هست االن سهیال بچه ي تو رو توي شكمش 

شبببها توي ب*ر*لت  رفتي و از  وداره...همون بچه ایي که وقتي سببهیال ر
 جسمش نهایت لذت رو بردي درستش کردي...

صبي ستو که هنوز ب ع شتي  ره کرده با شدم و د شونیو بود رو به حالت م ه پی
سیده به  شتو رو نر سریع م سعود بردم اما خیلي  صورت م سمت  شتاب به 
بابا...پس هنوز غیرتي هو  با لباندي طعنه آمیز  فت:نه  صببورتش  رفت و 
سهیال ستي که االن  شه تو پدر اون بچه ایي ه سیاوش یادت با  مونده برات...
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شونه نرو...بهتره به جاي داره با خودش حمت میكنه. صورت من ن شتتو به  ..م
یاي...ا ه  به خودت ب یه ذره  قه ي من رو بگیري  خاطر حرف حقو ی به  كه  این
ضرر میكنه  سي که  سهیال رو میاواي از خودت دور کني مرمئن باش ک واقعا 
مه زند ي رو از تو  خود احمقتي...ا رم فكر میكني مشببكالت اخیر توان ادا

ته و میاواي  بت از کشببتن  رف ما چرا ق به درك ا خودکشببي کني خوب بكش 
خودت سببهیال رو داري نابود میكني؟!!!...االر چرا نمیفهمي؟...اون به قدري 
شته به خاطر  ستت دا ستت داره که مرمئنا" با وجود همه ي ناراحتي که از د دو

ستادیش بره خونه ي مادرش  سنگدلي تموم فر فن وقتي من بهش تل امااینكه با 
تا حال تو آدم احمق رو بپرسببو نه تنها یك کلمه از اینكه بیرونش کردي زدم 

چیزي بهو نگفت که خیلي هو نگرانت بود و از من خواسببت هر طور شببده 
شب تو رو تنها نگذارم...اون وقت من االر کلي سرش داد و بیداد کردم و بهش 

ش ستو توي بیته؟دري وري  فتو که چرا تو رو تنها  ذا ور اون شع...ا ه میدون
باهاش حرف  به قبر خودم مي خندیدم اونروري  رو از خونه ات بیرون کردي 

 بزنو...
پایین انداخت و رها  بعد به سببمت  با شبببدت دسبببت من رو  از این حرفها 

 کرد!...سپس از من فاصله  رفت و چند قدم شروع کرد به راه رفتن در هال...
 عصبانیت  فتو: مسعود من نیازي به موعظه ندارم... مشو بیرون... با

شت به طرف من و  فت:بله...میدونو...تو نیازي به من نداري...تو فقب به  بر 
شعور نیاز داري...حاال هو میرم تنهات میگذارم...توي تنهایي بتمرش و  یه جو 

 رو از خودت به خودت و رفتارت فكر کن...به رود امید قسببو که ا ه سببهیال
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زنت شببده که مادر  هادور کني نهایت حماقت رو کردي...اون دیگه االن نه تن
 اون تحفه ایي هو که براش توي شكمش کاشتي هست...

 کشیدم:خفه شو مسعود... مشو برو از خونه ي من بیرون... فریاد
سرش رو به عالمت تایید همراه با تهدید تكوني داد و سپس بدون هیت  مسعود

 رفي از خونه بیرون رفت و درب رو محكو به هو کوبید!ح
رفتن مسعود سكوتي مر بار تمام خونه رو پر کرد...حاال دیگه من مونده بودم  با

و دنیایي از غو و اندوه...من مونده بودم و دریایي از خاطرات غو انگیزم...من 
ه نقره ي مونده بودم و مرور تمام وقایعي که از سببرم  ذشببته بود...وقایعي ک

شببروعش مهشببید بود...زند ي با اون...رفتارهاي نادرسببتش...خراب کردن 
زند یو توسببب مهشببید...زني که مادر امیدم بود...امیدي که به چه راحتي از 
دسببت داده بودمش...امید پسببر کوچولویي که در سببن اون تمام کودکان جز 

صبببي بیمار خنده و شببادي چیزي تجربه نمیكنن اما اون در اثر فشببارهاي ع
یا  یده بودم  قت نفهم که هیت و ماریي  یدمشبببد...بی که  شبببا ته بودم  ناواسبب

هاي  به محبت ید  یت حضببور سببهیال و دلبسببتگي ام ها بفهمو...و در ن
ستگي که  شد...دلب سب امید  ستگي که در آخر منجر به قتت مادرم تو اون...دلب

گه ایي در آ*ر*و*ش سببهیال به زودي کودك دی كه  باور این ید از   قرار خود ام
 خواهد  رفت رو مجبور به...به وقوع اون فاجعه کرد...

 تمام وجودم از درد پر شد و فریاد کشیدم:خدایا...خدایا...خدایا... یكباره
 بعد همراه با  ریه و زانوهایي لرزان به زمین افتادم... و

 میكردم و با صدایي بلند فریاد میكشیدم!!!  ریه
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 حال بودم...چند ساعت به همون  نمیدونو
وقتي چشببو باز کردم لحظاتي نمي تونسببتو تشببایش بدهو که کجا  صبببح

 هستو؟!!!
 هال...روي زمین...بدون هیت پتو یا بالشتي!!! توي

ابتدا فكرم کار نمیكرد اما وقتي کمي به ذهنو فشببار آوردم تونسببتو حدس  در
رفته  بزنو که احتماال" شببب  ذشببته از شببدت  ریه در همون هال یا از هوش

 بودم و یا اینكه خوابو برده بوده...نمیدونو...چیز دیگه ایي نمي تونست باشه!
بدني خسببته و کوفت رفته از روي زمین بلند شببدم...به سبباعت نگاه کردم  با

 صبح بود...زنز تلفن منزل به صدا در اومد!9حدود
 حالتي  یو و سرخورده به سمت تلفن رفتو و  وشي رو برداشتو... با

افشببار پشببت خب بود و بعد از سببالم یادآوري کرد که جهت عقد یك  خانو
 قرارداد بعد از ظهرپروازي دارم به دبي و از اونجا هو به کشوري دیگه...

 از اون قرار داد و یا پروازهایي که در پیش داشتو به یادم نبود!!! چیزي
 بیحوصلگي  فتو:خانو افشار همه رو کنست کن... با

ب خانو افشببار رو از پشببت خب شببنیدم که  فت:ولي آقاي متعج صببداي
هاي  یه  ذاریتون روي برج ما به سببر ندس!!!...این قرارداد مربوط میشبببه  مه
مسكوني که به طور مشترك با دو مهندس ایراني مقیو دبي میاواین توي کشور 

 اسپانیا...
 میون حرفش رفتو و  فتو:کنست کن خانو افشار...کنست... به
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شببه...مگه یادتون رفته؟...سببه هفته پیش دو قرارداد اول رو در ایران . آخه نمی
سه  شریف ببرین و رنه بیش از  ضا کردین...این قرارداد آخر رو باید حتما"ت ام

 چهارم کت سرمایه ي شرکتهاتون...
همه چیز یادم اومد...خانو افشببار درسببت میگفت این سببفر و قرارداد  یكباره

ساش کنو...یعني هرطور بود باید میرفتو...یا چیزي نبود که به راحتي بت ونو ف
گه  بارت دی ع به  یه ام رو  ما مام سبببر ت ید  ق كه  ن ی یا ا تو  مي رف ید  با

!!!...من که ؟میزدم...سببرمایه!!!...ثروت!!!...اینها دیگه به چه درد من میاوره
سرمایه  سري برام مونده...نه زند ي درستي دارم... سري دارم و نه هم دیگه نه پ

 من چیزهایي بود که همه رو قبال" از دست داده بودم...و ثروت 
 کرده و به نقره ایي مبهو خیره شده بودم... سكوت
 خانو افشار رو از پشت خب شنیدم:الو؟...الو؟...آقاي مهندس؟! صداي

 صدایي  رفته و غمزده  فتو:کنسلش کن خانو افشار... با
 فت:آقاي مهندس!!!...البته نگران و مضررب خانو افشار رو شنیدم که  صداي

من وظیفه دارم هر چي شببما میگین بدون هیت حرفي  وش کنو...ولي هیت به 
این موضوع فكر کردین که ورشكستگي شما در اثر این تصمیو سبب بدباتي 
که  هایي  ند کارم تا شببرکتتون میشبببه؟!!!... ندان هر سبببه  کارم عداد از  چه ت

براي شببما کار میكنن و خرج سبباله دارن صببادقانه 12بعضببیهاشببون نزدیك به
تامین  یدین  ما بهشببون م که شبب ها از راه حقوقي  چه ي اون زند ي و زن و ب
میشه؟...حاال به همین راحتي همه چیز رو دارین ندید میگیرین؟!!!...نمیدونو 

 حرفتوندیشببب شببما و مسببعود چي به همدیگه  فتین...اما مرمئنو با هو 
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..ولي تو رو خدا آقاي مهندس خواهشا" شده...این رو از رفتار مسعود فهمیدم.
از روي عصبانیت تصمیو نگیرید...این تصمیو شما یعني بازي کردن با زند ي 

نفرکارمندي که توي هر سبببه شببرکت شببما مشببغول به کار 200نزدیك به
 هستن...خواهش میكنو اقاي مهندس...

ا یك لحظاتي فكر کردم و دیدم خانو افشببار کامال" درسببت میگه...من ب براي
باهي مي  به ت هاي خودم رو هو  ند کارم مام  تصببمیو غلب داشببتو زند ي ت

 کشوندم...
ساس میكردم اما در نهایت اون روز  با شارهاي روحي که روي خودم اح تمام ف

 بعدازظهر به فرود اه رفتو و عازم خارج از کشور شدم.
 ولخالف تصببورم که فكر میكردم در نهایت دو یا سببه روز بیشببتر کارم ط بر

 هفته از ایران دور بودم.4ناواهد کشید اما حدود
تمام این مدت هیت خبري از سهیال و بقیه نداشتو و نمي خواستو که داشته  در

باشببو...چند باري هو که با خانو افشببار در شببرکت تماس  رفتو فقب جهت 
سوالي  صحبت و  شتو و هیت  انجام برخي کارها بود که الزام به تماس تلفني دا

 غیر از مساهت کاري بین من و خانو افشار مررد نشد!
ساس دلتنگي  زمانیكه شب بود... دوباره اح شدم نیمه هاي  وارد فرود اه ایران 

و هجوم غصه ها آزارم میداد...درست م ت این بود که با ورود دوباره ام به ایران 
 محكوم هستو که خاطراتو رو مرور کنو!

خونه که شببدم بغضببي ناشببناخته عذابو میداد...دلتنز بودم...به دنبال  وارد
نمیدونستو چي هست!!!...به اتاقها سرك میكشیدم...خلوت چیزي میگشتو که 

سته  ش سیله ها ن سكوت خونه... رد وغباري که در طول این مدت به روي و و 
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بود رو نگاه میكردم...من فقب حدود یك ماه نبودم اما درسببت م ت این بود که 
 سالهاست کسي قدم به این خونه نگذاشته!!!

ل روي زمین  ذاشتو و به اتاق خواب رفتو و سامسونتو رو در همون ها چمدان
 و روي تات دراز کشیدم و لحظاتي بعد به خواب رفتو.

ساعت صبح شرکت رفتو حدود  شار با 11روز بعد زمانیكه به  بود که خانو اف
قاي  ید آ فت:بباشبب به دفترم وارد شبببد و   چهره ایي نگران و مضببررب 

 ...مهندس...خانو سابقتون اومده میاواد شما رو ببینه
رو از روي کاغذهاي  زارش کار شببرکت برداشببتو و با تعجب به خانو  نگاهو

 افشار نگاه کردم و  فتو:کي میاواد من رو ببینه؟!!!
 . خانو سابقتون...

 در همین لحظه مهشید هو وارد اتاق شد!!! درست
شت  چهره شه آرایش چنداني ندا شدت رنز پریده بود و برعكس همی اش به 

شان اما ظاهر لب سرق و ن شماش متورم و  اس پوشیدنش تغییري نكرده بود...چ
شیده بوده...وقتي نگاهو به روي  ساعتها طول ک شاید  شت که  از  ریه ایي دا

 صورتش ثابت موند با صدایي بغض دار و عصبي  فت:کجا دفنش کردي؟!!!
61 
ده شروي صندلي بلند شدم و به سمت مهشید رفتو و با خشو به اون خیره  از

 بودم...
خانو افشببار اشبباره کردم از اتاق بیرون بره و اون که با نگاهي نگران به من و  به

 مهشید خیره بود از اتاق بیرون رفت و درب رو بست.
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شید صله  مه شكهاش رو پاك میكرد اما بالفا به  ریه افتاده بود و با اینكه داهو ا
 صورتش بار دیگه در زیر باران اشك قرار میگرفت!

و دوباره پشت میزم نشستو...دستهام رو روي میز  ذاشتو و به هو  ره  بر شتو
 کردم و زیر چونه ام قرار دادم...

ئاتر بود...هیت  دیدن یك ت ید برام درسبببت م ت دیدن  یان مهشبب چهره ي  ر
بازیگر و نقشببش در قلبو احسببباس  به این  بت  احسببباسببي جز تنفر نسبب

تباهي کشببونده بود...کسببیكه هیت نمیكردم...کسببیكه تمام زند ي من رو به 
وقت احساس مسئولیتي نسبت به تنها فرزندمون نداشت و تمام اعمال ک یفش 

صوم اون انجام داده بود...زني که بارها و بارها با  ابترو در مق دید ان پاك و مع
که  ثارکبودي  یادآوري آ بدني قرار داده بود...از  یه  بي رحمي امیدم رو مورد تنب

صابو بار دیگه  اه و بیگاه  ست و بدن امید دیده بودم تمام اع صورت و د روي 
 به هو ریاته بود...

رو به روي من ایستاده بود و فقب اشك مي ریات و من به او و رفتارش  مهشید
 خیره بودم!

از دقایقي که براي من یك قرن  ذشببته بود کو کو آروم  رفت و روي یكي  بعد
ست و پا ش سیگارش رو از کیف خارج کرد و یك از مبلهاي نزدیك میزم ن کت 

صت از اون رو بیرون فرستاد و  فت:دو  نخ از اون رو با فندك آتش زد و دود حا
دونو تعهد ...البته میوروز پیش بر شتو ایران...رفتو جلوي خونه تا امید رو ببین

داده بودم که دیگه هیت وقت با امید رو به رو نشببو اما میاواسببتو وقي از خونه 
شه فقب نگاهش کنو...اما فهمیدم  میاد سه اش می سرویس مدر سوار  بیرون و 

کسي توي خونه زند ي نمیكنه!...از در و همسایه سوال کردم  فتن چند ماهي 
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...دو هفته ایي بود که هر شببب خواب یدهسببت که دیگه اونجا زند ي نمیكن
شاید از نظر تو ا شده بودم...میدونو  س ین حامید رو میدیدم...خیلي دلتنگش 

ستو از دور نگاهش کنو  ست خودم نبود...فقب میاوا شه...اما د ساره با من م
 به خدا فقب همین...

 دیگه به  ریه افتاد! بار
 عمیقي از روي کالفگي کشیدم و هنوز بهش نگاه میكردم... نفس
مه ید  ادا جد نت و از اون آدرس  ما ما نه ي دخترعموي  داد:فكر کردم برم خو

ند یتون رو ب حت ز که م ما وقتي برام تعریف کرد  کارم کردم...ا گیرم...همین 
ستو  ست دادم...نمیدون توي این چند ماه چه اتفاقاتي افتاده دیگه توانو رو از د

قرعه و  نشببونيخدا اینجوري حسببرت یك دیدار رو به دلو میگذاره...ازش 
ردیف امید رو توي بهشت زهرا خواستو که  فت خاطرش نیست!...فكر کردم 

سو خورد تو به سپردي ا ه یه روزي منو دید آدرس اونجا رو بهو نده ولي ق ش 
که اینرور نیسببت و واقعا"آدرس دقیق رو نمیدونه...اومدم شببرکتت اما  فتن 

ي اومدم وقتي دیدم بر شبت متنیسبتي و رفتي سبفر...امروزدوباره با ناامیدي کا
توي بهشت  خواستو فقب یك خواهشي ازت بكنو...اونو این که آدرس امید رو

 زهرا بهو بده...
 به  ریه افتاد... دوباره

که در عین  براي ظاتي حس کردم دلو براش میسببوزه... اهي دیدن فردي  لح
نه حس ترحو و  ته ممك بدبا قدر  که چ قت میكني  حال از اون متنفري و د

 دلسوزي هو در انسان به وجود بیاد و من هو از این قاهله م*س*ت ني نبودم...
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كردم خودم هو دچار بغض شده ام...بغضي دردناك به حال امید از می احساس
دسببت رفته ام...به حال مادربي ش*ن*ا*هو که دیگه وجود نداشببت...به حال 
زند ي سببراسببر دردم...به حال خودم و در نهایت به حال زني که حاال با درد 

ستانش و  شتش بود لرزش د سیگاري الي انگ ضعي که   قه ریه میكرد و در و
حاصببت از  ریه اون رو در نظر من به یك انسببان مفلوك و بدبات تبدیت  هق

 کرده بود!
اشببكهاش رو پاك کرد و ته سببیگارش رو در زیرسببیگاري روي میز  مهشببید

جلوش خاموش کرد و  فت:سببیاوش...میدونو هیت وقت کسببي نبودم که تو 
ماه 9نماه بارداري من رو درنظر بگیري...فقب همو9میاواسببتي...اما ا ه فقب

که براي  پذیري  یدم مگه 9نه بیشببتر...میتوني ب ید رو کشبب که زحمت ام ماه 
ید بر ردم دبي...فقب آدرس رو  با یاوش خواهش میكنو...من فردا  نه؟...سبب

 بده...میاوام برم سرمزارش...خواهش میكنو...
دیگه نفس عمیق و پرغصببه ایي از اعماق وجودم کشببیدم و با حرکت سببر  بار

شتن بهش جواب م بت د شروع کردم به نو شتو و  شتي رو بردا ادم و کاغذ یاددا
 آدرس جایي که امیدم رو براي همیشه به اونجا سپرده بودم...

شید صدایي  رفته و غمگین  مه شد و به کنار میزم اومد و با  از روي مبت بلند 
  فت:یه چیز دیگه...

 رو از روي یادداشت بلند و نگاهش کردم و  فتو:بگو... سرم
سببیاوش...من هیت عكسببي از امید ندارم...میدونو تو خیلي عكس از امید . 

با خودم  تا  بدهي  تا از عكسببباش رو بهو  ند  داري...میشبببه خواهش کنو چ
 ببرم؟...فقب همین...فقب همین...خواهش میكنو...
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شتاق  لباند ست و  فتو:ا ه نمرده بود هو اینقدر م ش سارآلودي به لبو ن تم
ا االن که دیگه مرمئني امید وجود نداره عكسش رو داشتن عكسش بودي؟...ی

بازي  که داري  ئاتري  ت حالو بهو میاوره از این  ید  میاواي؟...مهشببب
 میكني...چرور میتوني اسو خودت رو مادر بگذاري؟...هان؟...چرور؟

اشكهاش سرازیر شد و  فت:باشه قبول دارم...هرچي بگي حقمه...ولي  دوباره
سیاوش...این  ساش...خواهش میكنو  سه تا از عك ست میكنو...فقب دو  التما

 خواسته ي خیلي بزر ي نیست...فقب دو سه تا...
آدرسي رو که روي ورقه ي یادداشت نوشته بودم نگاه کردم و بعد کاغذ رو به  به

ید  رفتو مت مهشبب حاال هو از جلوي چشببمو  مشببو  سبب و  فتو:بگیر...
 بیرون...تو لیاقت داشتن عكس امید رو هو نداري...

ید ندلیو  مهشبب نار صبب مد ک غذ رو از دسببتو  رفت و میز رو دور زد و او کا
ست روي  ش شدت  ریه میكرد و در همون حال روي دو زانوش ن ستاد...به  ای

افتو...من چیز زیادي  زمین و  فت:التماسببت میكنو سببیاوش...به پات مي
ناواسببتو...فقب دو سببه تا از عكسبباش...من اینجا نیسببتو که باوام مزاحمي 

براي زند ي تو...به زودي باید بر ردم دبي...التماسببت میكنو...فقب دو  وباشبب
 سه تا عكس...خواهش میكنو...

 رو میون دو دستو  رفتو و به صندلیو تكیه دادم و چشمهام رو بستو... سرم
لت هو  با حا ما دلو براي اون در این  ید داشببتو ا که از مهشبب مام نفرتي  ت

 میسوخت...
 التماس میكرد و من به همون حالت نشسته بودم! اون
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شه بهت میدهو...اما اینجا  بعد شید...با شو مه سه دیگه بلند  از دقایقي  فتو:ب
قاب روي میزم  که توي  نه اس  یه دو ندارم... فقب همین  ید  عكسببي از ام

 یني...میب
تند تند اشكهاش رو پاك کرد و بلند شد ایستاد و  فت:ممنونو...مرسي  مهشید

سببیاوش...باشببه...فقب بگو کي بیام عكسببها رو بگیرم؟...من فردا باید بر ردم 
 دبي...

. فردا صبح...فردا صبح بیا شرکت دو سه تا از عكساش رو برات میارم...بگیرو 
 برو...

و کیفش رو برداشت و در حالیكه به نوشته ي روي  از میز فاصله  رفت مهشید
 یادداشتي که در دستش بود نگاه میكرد دوباره تشكر کرد و از اتاق خارج شد.

مهشید اتاق رو ترك کرد نفس راحتي کشیدم...بودنش در اتاق برام عذاب  وقتي
ها دلو هواي  مدت عد از  با رفتنش احسببباس راحتي میكردم...ب آور بود و حاال 

 رو کرد...شبباید دیدن مجدد مهشببید و مقایسببه ي این دو با هو براي سببهیال
 لحظاتي باعث شد دلتنگي عجیبي براي سهیال پیدا کنو!!!

شتو...و حاال بعد از این مدت تقریبا سهیال ندا " یك ماه بود که هیت خبري از 
 یكباره تمام وجودم جاي خالي اون رو احساس میكرد!!!

 تموم شد تصمیو داشتو به دیدن سهیال برم...بعدازظهر که کارم 3ساعت
حدس بزنو که چقدر از دسببتو دلاور و ناراحته اما باید از دلش در  میتونسببتو

مي آوردم...من در بدترین شرایب روحیو زشت ترین برخورد رو با سهیال کرده 
بودم...با کسببیكه در مدتي کوتاه تونسببته بود آرامش و عشببق رو به زند ي من 

ه ناشببي از کوت کهوظیفه داشببتو به معني واقعي بابت قضبباوت غلرو بیاره...
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فكریو بود از سببهیال عذرخواهي کنو و بار دیگه خود رو در دریاي عشببق و 
 محبتش غرق کنو...خدایا کمكو کن!

شتو و به محض  از سونتو رو بردا سام شدم و کتو رو پوشیدم و  شت میر بلند  پ
 باردیگه وارد سالن شرکت شد!اینكه از اتاق خارج شدم دیدم مهشید 

اتاق رو بستو...مهشید به طرفو اومد و  فت:سیاوش...طاقت نیاوردم تا  درب
فردا صبر کنو...میشه همراهت بیام و عكسها رو بگیرم؟...خواهش میكنو...تو 

 رو خدا...
افشار از اتاق دیگه ایي خارج شد و با دیدن مجدد مهشید چشمهاش از  خانو

و به طرف من اومد و در حالیكه هنوز نگاه متعجبش به  تعجب  شبباد شببدن
 مهشید بود رو کرد به من و  فت:دارین تشریف میبرین آقاي مهندس؟!!

حرکت سببرم پاسببخ م بت به خانو افشببار دادم و سببپس به مهشببید  فتو:بیا  با
 بریو...

 و عصبي در حالیكه مهشید همراهو بود از شرکت خارج شدم. کالفه
 کنارم توي ماشین نشست باز هو تشكر کرد... مهشید وقتي

عصبانیت  فتو:عكسها رو که دادم بهت  ورت رو  و میكني...براي همیشه  با
فهمیدي؟...مهشببید نمیاوام تحت هیت شببرایري دیگه چشببمو به ریاتت 

 بیفته...شنیدي چي  فتو؟
 رم.... آره...آره...به خدا عكسها رو میگیرم و میرم...فقب همین...قسو میاو

 برسیو خونه دیگه یك کلمه با مهشید صحبت نكردم و اون هو حرفي نزد. تا
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ماشین رو در پارکینز پارك کردم مهشید هو پیاده شد و به همراه من وارد  وقتي
کوریدور و سببپس آسببانسببور  شببت و به طبقه ایي که واحد من در اون بود 

 رفتیو...
ون خارج شدیو رو کردم به مهشید محض اینكه درب آسانسور باز شد و از ا به

و  فتو:نمیاوام زیاد معرت کني...حضببورت اعصببابو رو بهو ریاته...بهت 
اجازه نمیدهو عكسببها رو انتااب کني خودم دو سببه تا رو جدا میكنو و بهت 
گاه  ن هاش رو  لبوم مه ي آ نكني بشبببیني ه قت ه*و*س  یه و یدهو... م

 ارم...که اصال" تحمت معرت شدنت رو ند میدونيکني...
در حالیكه با سرش پاسخ م بت و قبول حرف من رو نشون میداد همراه  مهشید

 هو به سمت درب خونه رفتیو و با کلیدم درب رو باز کردم...
راهرو شدم و پشت سرم مهشید هو به داخت اومد...راهرو رو طي کردم و  وارد

به محض اینكه وارد هال شبببدم دیدم سببهیال روي یكي از راحتیهاي هال در 
حالیكه مانتو به تن و روسري به سر داشت نشسته و بعد با دیدن من از جا بلند 

 شد!!!...
به  یبایي همیشگیش روملیح و زیباش که به روي لبهاي خوش حالتش ز لباند

 رخو میكشید بار دیگه نقشبند صورتش شده بود...
 دین سهیال براي چند ثانیه دچار شوك شدم!!! از

 پشت سر من وارد هال شد!!! مهشید
 سهیال با دیدن مهشید از روي لبش محو شد!!! لباند

 به من و بعد به مهشید کرد... نگاهي
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شد و بعد  فت: نیومدم  به شك پر  شماش از ا صله ي کمتر از چند ثانیه چ فا
 بمونو...اومده بودم چند دست لباس دیگه بردارم...االن میرم...

فهمیدم سببهیال پیش خودش چي فكر کرده...به طرفش رفتو و تا  بالفاصببله
خواسببتو حرفي بزنو با حرکت دسببتش بهو نشببون داد که نزدیكش نشببو و 

نه...ه فت: قدر احمق بودم و خبر   که چ حاال میفهمو  یچي نگو...هیچي...
 نداشتو...مامانو حق داشت...

 و با عصبانیت به مهشید نگاه کردم... بر شتو
دو سبببه قدم به سببمت من و سببهیال نزدیك شبببد و  فت:اشببتباه  مهشببید

 نكن...بگذار برات بگو که...
سریع کیف سهیال شید نگاه کنه خیلي  شت و از ببدون اینكه به مه ین ش رو بردا

من و مهشببید عبور کرد و  فت:من واقعا" احمقو...واقعا"...سببیاوش این حق 
 من نبود...به خدا این حق من نبود...

 بعد با عجله از درب هال بیرون رفت! و
کردم به مهشببید و فریاد کشببیدم: مهشببید ازت متنفرم...تو همیشببه باعث  رو

 الن که...خراب کردن زند ي من بودي...حتي ا
به طرف درب هال برم که جلوم رو  رفت و  فت:سیاوش قسو خوردم  خواستو

که فقب عكسها رو از تو بگیرم و بعدش برم...من وقت زیادي ندارم...خواهش 
میكنو فقب دو سببه تا عكس امید رو به من بده بعد برو دنبالش...من میرم...به 

 قرآن میرم...
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شه و  م ت شید کو ب شر مه ستو هر چه زودتر  شده بودم...فقب میاوا دیوانه ها 
برم دنبال سببهیال...بنابراین با عجله وارد اتاق امید شببدم و چند تا ازعكسببهاي 
آلبومش رو جدا کردم و به دسببت مهشببید دادم...سببپس بازوش رو  رفتو و با 

یرون رفتیو و ب هخودم به سببمت درب هال و بعد بیرون خونه کشببیدم و از خون
براي  کن... گه  ورت رو  و  ی حاال د تو: ف تو و   هال رو بسببب درب 

 همیشه... مشو...
شید  به شدم و بدون اینكه منتظر مه سریع وارد  سور رفتو و خیلي  سان طرف آ

باشو درب آسانسور رو بستو و به طبقه ي پایین رفتو...خدایا...نمیاوام سهیال 
بیشببتر از هر وقت دیگه ایي احتیاج رو از دسببت بدهو...من حاال به سببهیال 

 دارم...
 از آسانسور خارج شدم سریع سوار ماشین و از پارکینز بیرون رفتو. وقتي
مسبیر تا منزل مادر سبهیال داهو دقت میكردم ببینو سبهیال رو میتونو کنار  تمام

 خیابون یا توي تاکسي ها ببینو!!!
پیاده شبدم...هر چي زنز  جلوي آپارتمان مریو خانو رسبیدم از ماشبین وقتي

 زدم کسي درب رو باز نكرد!!!
زدم شبباید سببهیال هنوز نرسببیده...چند دقیقه به انتظار ایسببتادم...اما  حدس

 سهیال نیومد...باز هو زنز رو فشار دادم اما کسي پاساگو نبود!!!
همین لحظه درب حیاط باز شد و یكي از همسایه هاي مریو خانو که چند  در

بودمش از حیاط خارج شببد...با دیدن من شببروع کرد به سببالم و باري دیده 
احوالپرسببي و وقتي دید من به انتظار ایسببتادم  فت که مریو خانو تقریبا دو 
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سهیال ضافه کرد که  شهد رفته بعد هو ا شه که با تور به م كي رو دیده ی هفته می
 دو ساعت پیش از خونه خارج شده بوده!!!

قبت به خونه ي خودمون رفته و منتظر من  " سببهیال یكي دو سببباعتمسببلما
بوده...خدایا چرا همه چي داره خراب میشببه؟!!...خدایا نگذار از این درمونده 

 تر بشو...پس چرا سهیال هنوز نرسیده؟!!!
بایلو بایلش  مو ماره ي سببهیال رو  رفتو...مو رو از جیبو بیرون آوردم و شبب

 خاموش بود!!!
 فتو...جواب نداد...اراده شماره ي مسعود رو  ر بي

صبي شار رو  رفتو...چون  ع شماره ي خانو اف شي رو قرع کردم... و کالفه  و
شار هو در  شي خانو اف سعود رو برام پیدا کنه...اما  و ستو اون میتونه م میدون

 دسترس نبود!!!
 ...چرا همه چي برام به بن بست داره میرسه؟!!!...خدایا...خدایا

شرکت رو  رفتو.. شماره شت...تعجب ي  شي رو بردا شرکت  و .آبدارچي 
شتي؟!!!...هنوز که  شي رو بردا ست که تو  و شار نی کردم و  فتو:مگه خانو اف

 نشده...شرکت که تعریت نشده...5ساعت
 فریاد صحبت میكردم و کالفگي در تمام وجودم موج میزد!!! با

ستپاچگي  فت:ولله چي بگو؟...خانو  آبدارچي شرکت با کمي من و من و د
افشببار چند دقیقه پیش از شببرکت رفتن...حتما کاري براشببون پیش اومد که 

 رفتن...من چه میدونو؟...میاواین آقاي سعیدي رو صدا کنو؟
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یكي دیگه از کارمندهاي شرکت بود اما در اون لحظه این سعیدي نبود  سعیدي
 باوره براي همین  فتو نه و خداحافظي کردم!که به درد من 

سرعت به سمت شرکت مسعود رفتو اما وقتي رسیدم فهمیدم ساعت کاري  با
 شرکت تموم شده و مسعود هو نبود!

 چي با موبایلش تماس میگرفتو جواب تلفنو رو هو نمیداد!!!...خدایا!!! هر
سببمت خونه ي مسببعود رفتو اما اونجا هو هر چي زنز میزدم کسببي به  به

 زنگهام پاسخ نمیداد!!!...خدایا من باید چیكار کنو؟!!!
 دیوانه ها شده بودم... م ت

سوار ماشین شدم و به سمت خونه ي مریو خانو حرکت کردم...اما باز  دوباره
 هو بي نتیجه بود!!!

 كار کنو؟!!!واقعا" نمیدونستو باید چی دیگه
شرایري  تنها ساس میكردم این بود که تحت هیت  چیزي که با تمام وجودم اح

نمیاوام سهیال رو از دست بدهو...نه...خدایا نه...ا ه سهیال رو هو از دست 
قدر زند ي برام پوم  نه...هیچي...چ باقي نمیمو گه هیچي براي من  بدهو دی

ي نفس  دامهي زند یو و ا میشببه...با ذره ذره ي وجودم احسبباس میكردم همه
ند یو بسببتگي  باره ي سببهیال در ز به حضببور دو یدنو فقب و فقب  کشبب
داره...سهیال...سهیال و اون...اون بچه ایي که در راه داریو...بچه ایي که اصال" 
که مي  چه ایي  جه ي عشببق بود...ب که نتی چه ایي  بهش فكر نكرده بودم...ب

باشببه...سببهیال...خدایا...خدایا تونسببت رنز دیگه ایي به تمام هسببتي من ب
سببهیال رو دیگه از من نگیر...خدایا التماسببت میكنو...دیگه چروري عجز و 
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ناتواني خودم رو بهت ثابت کنو؟...خدایا هنوزم فكر میكني که زجر کشببیدن 
 برام کافي نیست؟...یعني بازم باید عذاب بكشو؟...

ي کنار خیابون و سببباعت بي هدف و  یو رانند ي میكردم... اه3حدود در
با هر کي  تادم...  باره راه مي اف باز دو یك بزر راه توقف میكردم و  نار   اهي ک
نه  خانو افشبببار و  نه  یداد... پاسببخ تلفنو رو نم ماس میگرفتو هیچكس  ت

 مسعود!!!...موبایت سهیال هو که خاموش بود!!!
.سببهیال دیگه جلوي منزل مریو خانو رفتو...اما هیچكس در منزل نبود!!!.. بار

 تو کجایي؟!!!
 و م*س*تاصت دوباره به طرف منزل مسعود راهي شدم... ناامید
شدم قبت اینكه زنز درب رو بزنو یك بار دیگه با موبایت  وقتي شین پیاده  از ما

 مسعود تماس  رفتو...بعد از زدن دو بوق  وشي رو برداشت!!!
 . الو؟...مسعود؟

 . بیا باال...خونه ام...
بعد بالفاصببله درب حیاط رو با اف.اف باز کرد...فهمیدم از پنجره ي خونه  و

 اش ماشین من رو دیده...!
 پله ها باال رفتو و وقتي جلوي درب خونه اش رسیدم دیدم درب هال بازه!!! از

سعود  رفتو ضاي هال رو پر کرده بود...م سیگار ف داخت و درب رو بستو...دود 
 یي نشسته بود و به من نگاه میكرد!روي یكي از مبلهاي پذیرا

سهیال رو برام  به سعود... شتو و  فتو:م سرم رو به دیوار  ذا دیوار تكیه دادم و
 پیداش کن...خواهش میكنو...
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 . چرا باید این کار رو بكنو؟
شد...به  سوتفاهو  سهیال دچار  سعود... شرکت...م شید اومده بود  . امروز مه

 پیداش کن...کمكت احتیاج دارم...فقب برام 
دود غلیظي از سیگاري که بهش پك زده بود رو به سمت سقف فرستاد  مسعود

سوتفاهو  سهیال کجا بود؟... شرکت تو چه غلري میكرد؟... شید  و  فت:مه
 براي چي؟

سها رو بگیره و  ست...بردمش خونه عك شید چند تا عكس از امید میاوا . مه
شو که وقتي وارد خونه بره  ورش رو  و کنه...نمیدونو چقدر باید بد شانس با

 شدیو دیدم سهیال اونجاس...
 . بدشانس؟...چرا؟...بر شتن سهیال به خونه ات از بد شانسیت بوده؟

 . اومده بود لباس برداره بره...
 . خوب؟

. وقتي دید مهشببید همراه من اومد داخت خونه فكر کرد...فكر کرد که...من 
 احمق دوباره با مهشید...

 بودي این فكر رو نمیكردي؟. تو 
. مسببعود تو دیگه این حرف رو نزن...سببهیال میدونه من چقدر از مهشببید 

 متنفرم...چرا باید دچار این سوتفاهو بشه؟!!...چرا؟!!!
شماها رو با هو آتیش زده  سهیال بودم که هر دو تاي  . حق داره...ا ه من جاي 

..رفتي براي خودت خارج از بودم...یك ماهه که هیت خبري از سهیال نگرفتي.
کشور...نگفتي سهیالي بدبات زنده اس یا مرده...از همه ي اینها  ذشته مگه 

ته ب گه نگف گه نمیاواي  وديتو خودت سببهیال رو بیرون نكرده بودي؟...م دی
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حاال  ید مقصببره؟...پس  ته بودي توي مرش ام گه نگف ریاتش رو ببیني؟...م
ر سوتفاهو شده باشه...خوب شده که دیگه چه مر ته؟...بر فرضو سهیال دچا

 شده...تازه هموني میشه که خودت میاواستي میره تا دیگه ریاتش رو نبیني...
زدم:بس کن مسببعود...کاش یه ذره درکو کني...آره  فتو...آره قبول دارم  فریاد

سعود فقب  شتو...اما م سهیال دا بد کردم...قبول دارم بدترین رفتار ممكن رو با 
و کن...من توي شببرایب خوبي نبودم اون روزها...ولي حاال میفهمو یه ذره درک

ستش  شتر از هر وقت دیگه...دو سهیال نیاز دارم...بی چه غلري کردم...من به 
یا  به دن پدرشببو و قرار  که من  چه ایي هسبببت  مادر ب نه... دارم...اون زن م

شه در بدت ست میكنو...تو همی سعود فقب یه ذره درکو کن...التما ین ربیاد...م
هام  یك برادر براي من مهربون تر بودي و دسببتو رو  رفتي...ر شببرایب از 

به  رونكن...کمكو کن...درکو کن...من سببهیال  یاز دارم...  میاوام...بهش ن
 بودنش...به عشقش...به محبتش...

بعد بي اراده بغض فروخورده ام در طول این چند ساعت مر بار شكسته شد  و
 كیه داده بودم آهسته آهسته روي زمین نشستو...و همونرور که به دیوار ت

لباند طعنه آلودي به روي لبهاش نقش بست و  فت:خوبه...خوبه...تا  مسعود
حاال اینجوري ندیده بودمت...البته چرا دیده بودم اما راسببتش رو باواي هیت 
یدوني چرا؟...چون در  ما االن دارم کیف میكنو...م لذت نبرده بودم...ا قت  و

کردي که  ابتال بد کردي...خوردش کردي...داغونش کردي...بهش ثحق سهی
 ازدواجش با تو حماقت بوده...
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. نه...مسعود این حرف رو نزن...من با تمام وجودم سهیال رو دوست دارم...به 
 خاك امیدم قسو که بدون سهیال نمیتونو زند ي کنو...

 . خوب...االن از من چي میاواي؟
صد بار . برام پیداش کن... شه... شیش خامو هر چي باهاش تماس میگیرم  و

ست...نمیدونو  رفتو جلوي درب خونه ي مریو خانو...ولي هیچكس اونجا نی
 کجا رفته...

. من چروري باید پیداش کنو؟... ندي که خودت زدي خودتو باید درسببتش 
کني...برداشببتي اون زنیكه ي ه*ر*زه رو بردي توي خونه ات خوب منو جاي 

 ...سهیال
سه تا عكس امید  با شید اومد فقب دو  سعود...بس کن... فتو مه فریاد  فتو:م

 رو بگیره چرا حالیت نمیشه؟
 از روي مبلي که نشسته بود بلند شد و به طرف من اومد... مسعود

صورتو از درد غصه ایي که به دلو نشسته بود با اشك هو آ*ر*و*ش شده  تمام
 بود...

 رو به روي من ایستاد و دستش رو به طرفو دراز کرد و  فت:بلند شو... مسعود
ستو شدم و  د شتو و با کمك اون از روي زمین بلند  سعود  ذا ست م رو در د

 روي یكي از راحتي هاي کنار دیوار نشستو.
 فت:اومدیو و پیداش کردم... یریو دیگه خودش ناواد با تو زند ي  مسببعود

کنه...اون وقت چي؟...تو اونقدر در حقش ظلو کردي که منو جاي سببهیال 
 باشو حالو از دیدنت به هو میاوره...این  ند آخرتو که دیگه...
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سعود...فقب  سرم ستو که ازآرنو روي زانوهام بود  رفتو و  فتو:م رو بین دو د
ام پیداش کن...براي بر ردوندنش و اینكه من رو بباشببه حاضببرم هر کاري بر

یا  که دارم توي این دن ها کسببي رو  گه تن حاال میفهمو دی کاري... بكنو...هر 
سهیالست و اون بچه ایي که توي شكو داره...مسعود من عاشق سهیالم...من 

 واقعا" بهش نیاز دارم...زند یو به سهیال بسته است...
سرمیاوردن و از پای سرم شد  شمام خارج می شكي که از چ ین بود و قررات ا

 نوك بیني ام به روي پارکت کف هال مي افتاد...
توان هیت چیز رو در خودم نمي دیدم و ذره ذره ي وجودم بود که سببهیال  دیگه

 رو فریاد میزد...
  ذشت... لحظاتي

و به ...بگذار منمسعود  فت:بلند شو دست زنت رو بگیر برو خونه ات شنیدم
 زند ي خودم برسو...

 رو بلند کردم و بر شتو به سمت مسعود... سرم
مسببعود درب یكي از اتاق خوابها رو باز کرده و داره با لباند به من نگاه  دیدم

 میكنه!!!
 رو دیدم که از اتاق خواب خارج شد و کنار مسعود ایستاد... غزاله

صورتش ا سپس شده بود از اتاق بیرون سهیال در حالیكه تمام  شك خیس  ز ا
 اومد!!!

صورتش رو  از سهیال رو در آ*ر*و*ش  رفتو و تمام  شدم و  روي راحتي بلند 
 غرق ب*و*سه کردم...
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با بزر واري و دریایي از عشببق خراي من رو نادیده  رفت و دوباره به  سببهیال
 زند یو بر شت...

ب شببدن اوضبباع میشببه به " فهمیدم اون روز مهشببید وقتي متوجه ي خرابعدا
شرکت مسعود میره و تمام وقایع رو براي مسعود میگه و همراه اون به خونه اش 
میرن...از طرفي سهیال بعد از خروج از منزل من که در شرایب بسیار بد روحي 

از من رو  شبببدنقرار  رفته بوده با مسببعود تماس میگیره و میگه قصبببد جدا 
ه به شرکت من بره و همراه با غزاله به خونه ي داره...مسعود از سهیال میاواد ک

مسعود بیاد...در منزل مسعود وقتي سهیال واقعیت رو از زبان مسعود و مهشید 
میشنوه از تصمیمش منصرف میشه...اما مسعود به قول خودش براي  وشمالي 

ساعاتي  سابي من و براي اینكه  سهیال و غزاله  دردادن ح سوزم از  شتر ب درد بی
به خونه ي میاواد  با اون حال  ندهند...زمانیكه  پاسببخ تلفنهاي من رو  که 

ته  حافظي کرده و رف خدا ید براي همیشبببه  بت مهشبب قایقي ق مسببعود رفتو د
سته و میاواد که  سهیال و غزاله رو به یكي از اتاق خوابها مي فر سعود  بود...م

 من صحبت کنه و... ااز اونجا خارج نشن تا ب
 چند سالي میشه که از تمام وقایع تلخ زند یو فرسنگها دور شده ام... امروز

شته و داره و  زند ي شباتي رو براي من به ارمغان دا سهیال نهایت خو در کنار 
 خواهد داشت...

شه برام نوید یك زند ي  حاال سرم نوید که همی ستیو...پ صاحب دو فرزند ه
ه اون هو برام زیباترین نغمه ي دل همراه با عشق است...و دختر نازنینو نغمه ک

 انگیز زند ي شده...
 حضور سهیال... و
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 فرشته ي بي نظیر زند ي من... این
 که با نام پرستار مادرم وارد زند ي من شد... کسي

 امروز تمام زند ي و هستي من در وجودش خالصه شده... اما
 که مظهر پاکي...صداقت...نجابت...و عشق است... همسري
 من...عشق من...هستي من...با تمام وجودم دوستت دارم... سهیالي
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