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 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

   

 غم روزگار

 

  یعثمان ایبه قلم : ناد

 یعاشقانه ، اجتماع ژانر

  

 یرمب یحالت نیبود که او با همچ یدر واقع مدت یگرفته وعصب یبار با حالت نیوارد خانه شد. اما ا دیمعمول سع طبق

مهتاب که  شد،یمواجه م یو ی: با پرخاشگردیپرس یاو را م یناراحت لیگشت خانه، هر بار هم که همسرش مهتاب دل

 اش یکرد وباز هم با پرخاشگر یاو را بداند پافشار یاحتنار لیدل نکهیا یبار برا نیوضع خسته شده بود ا نیاز ا

باردست بردار نبود و  نیمهتاب ا ی. ول دهدیجواب سر باال م یوبد اخالق یبا تند شهیمثل هم دی. وسع شودیمواجه م

؟  ستیچ انیشک کرده بود و دوست داشت بداند جر یزهایچ هیاست که به  یرا بداند چون مدت لیاصرار داشت دل

 دیبا سع شتریگذشت و مهتاب هر روز ب زی. ان شب نافتیبازم موفق نشد چون بحث باجنگ وجنجال خاتمه  یول

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 نیشد، ا یاز او نم یگشت و تا روز بعد خبر یبه خانه، باز نم دیشب ها سع یکه بعض یی. تا جاکردیم دایمشکل پ

مسخ شده از  یمثل ادم ها دیکرد سع عشرو دیقابل تحمل نبود ان روز تا بحث را با سع گریمهتاب د یوضع برا

 وضع نیاز ا یتحمل ندار گهید یناراحت یلیکه هست اگر خ نیهم دیگو یو م ستدیا یاو م یپرد و روبه رو یم شیجا

م دل گهیبابا به خدا خسته شدم اصال د ی، منم خسته شدم خسته ام کرد رونیگم شو برو از خونه ام ب یخسته شد

 ؟ مهتاب یبوده حاال قانع شد تیخر ی، اصال ازدواج من با تو از رو نمتیدوست ندارم بب گهید میخواد با هم باش ینم

اصال  ؟یگیم یدار یمعلوم هست چ دی: سعدیابروهاش داد: وپرس به یاورد. با تعجب حالت یاو سر در نم یکه ازحرفا

 ینم گهیکه د دهیجا رس نیبه ا الجا!؟ حا یکنیم رونیخودم ب یمن و ازخونه  ی؟ تو دار یزنیحرف م یدار یتو از چ

  من حق ندارم بدونم .... یعنی؟  یاخر چرا ؟ مگر من چکارت کردم اصال بخاطر چ ینیمن و بب یخوا

 بپرد وگفت: شی، که باعث شد مهتاب با ترس از جا دیکش یو چنان عربده ا دیاو پر یوسط حرفا دیسع

شم خوام راحت با یم دهیجام رس نیبه ا گهیبا تو متنفر شدم د یخوامت بابا اصال از زندگ ینم گهیتو خسته شدم د از

 دزید که معلوم نبود ازچه داشت حرف مبو یچنان عصبان دینه ؟ سع ای یداریاصال غلط کردم حاال دست از سرم برم

 پر بود یلیخ ییجا هیاما انگار دلش از 

 شد وگفت:  رهیخ دیوچشم پر از اشک به سع نیکرد مهتاب با بغض سنگ یم ی. و داشت داغش را سر مهتاب خال

 نیا ینبود یاما تو راض یکن رونیات ب یازت خواسته بودم من و از زندگ شیوقت پ یلیمن که از خ دمیرا بهت م حق

نه فقط از خونه ات بلکه از  رمیم یباشه حاال که خودت ازم خواست یول دمیترس یم یروز نیمن از همچ یکار را بکن

 یزد وباب گارشیبه س یپک تیبا تمام عصبان دید سعید یوقت من و نخواه چیات ، مطمئن باش هم ه یتمام زندگ

 گفت: یاعتنائ

 الی یکن یم یکار خوب

 دیرد شد. و رفت تو اتاقش سع دیاز مقابل سع دیبگو یزیشد و بدون انکه چ یاز هر دو چشم مهتاب جار اشک

سکوت همه  قهیچند دق یروشن نمود ، برا یا گهید گاریمبل نشست وس یزد و رو گارشیپک را به س نیمحکم اخر

 جا حکم فرما شد

 تو ان خانه نبود یکه انگار کس یطور
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کرد واصال صدا را  یدرب را باز نم یزد کس یهر چه درم دیشن یانها را م یکه پشت در بود و صدا دیبرادر سع رضا

اشفته و مصطرب بمحض ورودش از  یسپس با حالت شود؛یوارد خانه م وارید یازباال یناچار یاخر از رو دندیشن ینم

 پرسد: یم دیسع

 ؟  یهست یقدر عصبان نیشده چرا ا یزیرسد ؟ چ یم ابانیشده ؟چرا صداتون تا اون ور خ یچ دیسع

 نگفت :  یزیچ ینگاه گذرا به او انداخت ول دیسع

 مهتاب کجاست ؟ یگ ینم یزیچرا چ دیادامه داد سع رضا

 کردیم یکه سع یامد و درحال رونیکه لباس خود را عوض کرده بود چمدان به دست از اتاق ب یدرحال مهتاب

و  دی؟ رضا سمت او چرخ رمیبگ یتا کس ای یرسون یخود را حفظ کند به رضا سالم کرد وگفت: رضا من و م یخونسرد

 دیقصد ندار یعنیتند، گفت:  یوقت شب ؟ سپس بالحن نیا یبر یخوا یشده کجا م یزن داداش چ دیبا تعجب پرس

شد سپس با بغض گفت:  یه اش جاراشک برگون دیبگو یزیجا چه خبره مهتاب بدون انکه چ نیشده ؟ و ا یچ دیبگ

 خطاب به او گفت:  یبا پرخاشگر دینه ؟ سع ای یرسون یشد حاال من و م یچ

  ؟یدیشکونم فهم یقلم پاهاتو م رونیب یسرجات پاتو از خونه بزار نیبش برگرد

 گفت:  یجد یاش بالحن یبا اشک همچنان جار مهتاب

 نیکرد وگفت : داداش ا یاخم دیمونم رضا با تعجب رو به سع ینم نجایا گهیلحظه هم د کیچون من  دمینفهم رینخ

 یخوا یباشه هر جا م د،یچه طرز صحبت کردن است ؟ سپس روبه مهتاب ادامه داد زن داداش شما هم لطفا اروم باش

  شده؟یرسونمت فقط اجازه بده بفهمم چ یم

 ع او شد.اما رضا مان دیبگو یزیحبس کرد وخواست چ نهینفس خود را در س مهتاب

 زمیبد رفتار کردم و تو رو ناراحت کردم در رو بازکن عز یلیدونم خ یخوام م یور منم معذرت م یدر لعنت نیا کن

 ....... دیدر را کش ی رهیبه رضا نگاه کرد ودستگ یبا دلواپس دیاز طرف او نشن یبازم صدائ یوقت

 اجازه بده  کنمیخواهش م وگفت
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 گفت: نیشد وبا بغض سنگ ریاز اشک دوباره بر گونه اش سراز یلیکرد س یم یکه احساس خفگ مهتاب

  "جا بمونم ان را گفت وچند قدم جلو نهاد نیطاقت ندارم ا گهید میترو به خدا بر رضا

ه چه گفتم برگرد وگرن یدینشن ؟یکشان گفت: مگر کر ادیوفر ستادیو مقابل او ا دیپر شیازجا دیسع کدفعهی که

 هااا،  ینیب یبخدا بد م

 دم؟یمونده که من ند نیبدتر از ا یچ گهید هیبا گر مهتاب

 روبه رضا با خواهش گفت: سپس

  «میخواهشا بر رضا

 ! خودم خفه ات کنم ای یشیبلند گفت: خفه م یراه او را گرفت دستش را باال برد و با صدا یجلو تیبا عصبان دیسع

 نسبتا بلند داد زد یرا گرفت وبا صدا دیدست سع دیوسط انها پر رضا

 یبچه ها؟ به هم م نیافتاده؟ چرا ع یشده چه اتفاق یچ نمیبب دیارام باش ؟یشد وونهید یکن یچکار م دیسع

 جا چه خبر شده؟ نیتون به من بگه ا یکین؟یپر

نموده بود گفت: از برادرت بپرس که چرا  سیرا خ شیکه اشک گونه ها یلرزان درحال یوصدا نیبا بغض سنگ مهتاب

حال وروز من باشد  نیا دیبا ؟یپرسم کجا بود یقدر عوض شده؟ بپرس چرا هروقت ازش م نیا ریچند ماه اخ نیتو ا

با هزار  یپرسم کجا بود یخونه، هر بار که ازش م دهگر یاز وقتا برنم یاصال گاه ایگرده و  یبرم ری: د شهیچرا هم

 یو از کجا برم رهیمن به عنوان زنش حق ندارم بدونم کجا م یعنیکرده  یخودش قانع م الیرو به خجور بهانه من 

ده؟ گر یبر م گهیوبا دست لباس د رهیدست لباس م هیشده؟ بپرس چرا با  یگاریتا حاال س یگرده؟ازش بپرس از ک

 رو به من بفهماند؟ یزیچ هیخواد  یکاراش م نیبا ا ایشم  یقدر احمقم که متوجه نم نیمن ا ردهچه فکر ک

دونم من تو  یاز اشک بر گونه اش روانه شد و ادامه داد خودم م یلیکرد وهق هق کنان س یبابغض مکث کوتاه سپس

برسونم اما خود خواه هم نبودم چون  تیقلب یخواست نتونستم خوشبخت کنم وتو را به ارزو یرا ان طور که دلت م

ات  یاز زندگ یخواست یوازم م یامد یم یکارکاش قبل از هر  یتو باشم ا یخواستم مانع سعادت وخوشبخت ینم

اش افزود ونتوانست ادامه  هیبه گر ؛یکن رونیالزم نبود من واز خونه ات ب گریرفتم ود یمطمئن باش م رونیبرم ب

فه دستام ختاخودم با رهیرو به رضا گفت: رضا بهش بگو خفه خون بگ تیروشن کرد و با عصبان یگاریس دیدهد سع

 اش نکردم 
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 او را گرفت  یبازو ریحرکت ز هیبا دینگاه گذرا به او انداخت وچند قدم جلو نهاد که سع مهتاب

 ید مب یبردار گهیقدم د کیاگر  ؟یدیمگر نشن رونیب یپاتو بزار یوگفت: گفتم برگرد حق ندار دیخود کش وطرف

 !ینیب

 رها کند گفت دیکرد خود را از چنگ سع یم یکه سع یدر حال مهتاب

 دستم رو ولکن دردم امد . ستیجا ن نیا گهیمن د یمحاله بمونم جا دمیکه از تو شن یکن بعد از حرفا ولم

 گفت: یاو را فشار داد وبا تند یربازویمحکم ز دیسع

 ؟یدیمن صداتو نبر باال فهم واسه

 نیا ،دیخجالت بکش گهید دی: بس کنوگفت ستادیوسط انها ا یعصب یدر اورد وبا حالت دیمهتاب را از چنگ سع رضا

 یزیبرود تو اتاقش مهتاب خواست چ قهیسپس با احترام از مهتاب خواست چند دق شهیم دهیموقع شب صداتون شن

 من،بخاطر قهیفقط چند دق کنمیکه رضا مانع او شد وگفت خواهش م دیبگو

زل  دیوارد اتاق شد و در راقفل کرد بعد از رفتن او رضا به سع دیبگو یزیبه رضا انداخت و بدون انکه چ ینگاه مهتاب

 را خاموش کرد و گفت:  گارشیس دیسع دیبگو یزیزد ومنتظر ماند تا او چ

 ولم کن اصال حال و حوصله ندارماااا یدوست دار یترو جان هر ک رضا

خوام  یمنم جواب م ؟یبدزنت رو یجواب پرسش ها یخوا ینم یعنیداد و گفت: خب  دیاب دست سع وانیل رضا

 حفظ کن لطفا؛  تویفقط ارام باش وخونسرد

و در یدونم اصال چم شده چند وقته که بد جور یبه ان زد و گفت: نم یروشن کرد پک محکم یا گهید گاریس دیسع

 داده ریهم مهتاب بد جور به من گ گهیاز طرف د ختمیو داغونم وبهم ر

  ؟یدون یبه چشام نگاه کن وبگو واقعا نم دیرا صاف نگاه کردچشمش را تنگ کرد و گفت : سع دیسع رضا

 ادداد وجواب د شیبه ابروها یرضا حالت نم؟یواضح تر بگو بب هیمنظورت چ دیاخم کرد و پرس یبا حالت عصب دیسع

  ه؟یمنظورم چ یفهم یخوب فکر کن م یدونم که خوب هم متوجه منظورم شد یو به اون راه نزن م دخودتیسع
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 کیشود و همه جا تار یهنگام برق قطع م نیدر ا دیبگو یزیرا به هوا بخش کرد وتا خواست چ گارشیدود س دیسع

که  یوشمع میرو کم داشت نیفقط هم گهیغرغرکنان فندک خود را روشن نمود وگفت: اره د دیشود سع یم کیتار

 دیاز جا پر دیشد که ناگهان سع یپردستش قرار داشت را روشن نمود چند لحظه در سکوت مطلق س زکناریم یرو

 اشفته رو به رضا گفت: یوبا حالت

 ادیوحشت داره برو صداش کن بذار ب یکیرضا، مهتاب ، مهتاب از تار رضا،

رضا که  دیاو نشن یاز سو ید جواببدون مکث رفت تا مهتاب را صدا بزند اما هر چه در را زد و مهتاب را صدا کر رضا

 زین دیدر را محکم تکان داد تا در باز شود سع ی رهیسر خود اورده باشد دستگ ینگران او شده بود که نکند بالئ

رو بگذار کنار  ینرم ومهربان کند گفت: مهتاب بچه باز اکرد لحن خود ر یم یکه سع یپشت در قرار گرفت ودر حال

 باز ؛پسیوحشت دار یکیدونم چقدر از تار یودر را باز کن من که م

 .دیده جام

حبس  نهینفس خود را در س دیسع دیحال مهتاب را پرس دیهنگام رضا امد و از سع نیرفت درا یبعد ماریب وسمت

 است .... یتا فردا بستر گهیبه تخت داد و جواب داد چه بگم بدتر شده دکتر هم م هیکرد تک

ا که ب زیزند رضا ن یواصطراب چند بار مهتاب را صدا م یبا نگران دیشد، سع یدر از داخل قفل شده بود و باز نم یول

 ادیتازه ب دیسع دیبه گوش انها رس یفیضع یناله  یصدا انیم نیزد در ا یتا باز شود مهتاب را صدا م رفتیدر ور م

و دراطراف خود به  افتیخود ن بیان را در ج یان گشت ول الخود به دنب بیکه داشت افتاد و در ج یا گهید دیکل

کرد تا در را باز کند و  یخودش را م یمعلوم نبود رضا همچنان سع یزیگشت اما با ان نور اندک شمع چ دیدنبال کل

 یباز نم رکرد وبا عجله در قفل در قرار داد اما د دایرا پ دیباالخره کل یمعطل یبعد از کل دیزد سع یمهتاب را صدا م

و در  تدفیب یقبل دیرا در قفل قرار داد وباعث شد کل دیچند بار کل دیدر قفل بود سع دیکل زیشد چون از داخل اتاق ن

 یشد بجز صدا ینم دهید یزیبود چ کیوارد اتاق شدند اما چون انجا کامال تار مهیو رضا هر دو سراس دیباز شود سع

که کنار تخت افتاده وتمام  دندیشمع را اورد وبا نوراندک ان مهتاب را د دیرضا دو دیرس یمهتاب که بگوش م یناله 

او را گرفت  یکرده  خیتختخواب خواباند ودست  یطرف او و او را بلند کرد ورو دیدو دیسع دیلرز یبدنش بشدت م

او شده  حال گرانن اریکه بس دیسع دیلرز یشده بود بشدت م خیکرد وتمام بدنش که مانند قالب  یمهتاب فقط ناله م

بلند کرد و زمزمه کنان در گوش  شیببرند سپس مهتاب را ازجا مارستانیبود از رضا خواست کمکش کند تا او را به ب

 اوگفت :
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 اورد یبال را سر اوم نیا دیدانست چرا با یوار عاشق مهتاب بود نم وانهیاو که د یشیتو خوب م زمیعز ستین یزیچ

رد ک نهیدکتر بعد از انکه او را معا فتدیحال و زور ب نیکرد که چرا باعث شد مهتاب به ا یدر تمام راه خود را مالمت م

  دیثابت کرد و پرس دیخود را به رضا و سع ینگاه پرسش گرانه 

ا به رض یبدهد نگاه معنادار یدانست چه جواب یکه هول شده بود ونم دیسع فتد؟یحال و روز ب نیباعث شده به ا یچ

خانم دکتر بعد از انکه دور از  حتشیورو به دکتر به دروغ مصتئصل شد وگفت : حق دیکش یقیس عمانداخت رضا نف

 دیعبه س یکرد بعد هم حالش متأسفانه بد شد سپس نگاه تند یوزار هیگر یلیخ دیجان شما خبر فوت مادرش راشن

 هگیخورده د هیواقعا شانس اورده اگر  یتأسف جنباند وگفت : ول یاز رو ینوشت سر یدر برگه ا یزیانداخت دکتر چ

  دیکه دلواپس مهتاب بود از دکتر پرس دیکرد سع یممکن بود سکته م نیکرد یم رید

گذاشت وجواب داد خوشبختانه فعال بهتره  دشیروپوش سف بیحالش چطوره خانم دکتر؟ دکتر دستش را در ج االن

از دکتر تشکر کرد وخواست برود دارو خانه  دیسع نمیبب اریو ب ریدارو رو هم بگ نیو تا سُِ رمش تمام بشه مرخضه ا

که مهتاب  یبه تخت دیسع اوردیرفت دارو را ب وخودشمهتاب بماند  شیاما رضا از او خواست که پ ردیتا دارو را بگ

و رو از اوبرگرداند، چشم  دیشد و دست مهتاب را گرفت مهتاب دستش را از دست او کش کیبود نزد دهیان خواب یرو

ارام و  یشده بود با صدا مانیکه به او زده پش یاز حرفائ دیشد سع یچشمش جار یخود را بست واشک از گوشه 

 گفت : فیلط

 یلیدونم که خ یگفتم م یداشتم م یدونستم چ یبودم ونم یعصبان یلی! بخدا خزمیخوام عز یمعذرت م مهتاب

 شه،یتکرار نم گهیکه د دمیبهت قول م یفتیب مارستانیث شدم رو تخت بناراحتت کردم من و ببخش که باع

 امد گفت: یم رونیکه بزور از حنجره اش ب یوبا صدائ دیچند بار اب دماغش را باال کش مهتاب

بشنوم  یزیخوام چ ینم گهیجا برو ومن و به حال خودم بزار د نیکنم از ا یخوام صداتو بشنوم خواهش م ینم دیسع

طور که معلومه  نیا ششونیدارن برو پ اجیاز من احت شتریتمام شده است درضمن بچه هات بهت ب زیمن همه چ یبرا

ارام  یباصدا اریاخت یبرو تنهاشان نزار؛ ان را گفت: و ب رهیگ یو ناخوش احواله ومدام بهانه ات را م ضهیپسرت مر

 یدانست در ان لحظه چه عکس العمل یشد ونم خکوبیمهتاب با تعجب سر جاش م یحرفا دنیبا شن دی. سعستیگر

هنگام دکتر امد وکنار تخت مهتاب با  نیسرش خراب شده بود در ا یور ایکرد تمام دن یاز خود نشان دهد احساس م

با دستگاه فشارسنج که همراهش بود فشار او را گرفت و از او خواست تا  دیحال د نیرا که در ا مهتاب ستادیمکث ا

 یما م یهمه  گهید نهیهم ایدن یکن ارامش خودت رو حفظ کن یلط و آرام باشد وگفت: دخترم سعبه خود مس یکم
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که  یوزار هیفاتحه بخوان باگر هیروحش  یشاد یبرا یغصه نخوراگر واقعا دوستش داشت رمیم یروز هیکه  میدون

  م؛یجا نگهت دار نیتا فردا هم میمجبر یباش اگر اروم نباش انتیگرده؟ به فکرخودت و اطراف یبرنم

 یا گهیعالم د هیکه انگار در  دیاش افزود، سع هیخانم دکتر انگار داغش تازه شده بود وبه گر یحرفا دنیبا شن مهتاب

تأسف جنباند واز انجا  یاز رو یحال مهتاب سر دنیگفت: دکتر با د ینم یزیانداخته وچ نییکرد سرش را پا یم ریس

 یزیچ دیکه رس یپرستار نیمتأثر شده بود در راهش به اول اریال و روز مهتاب بسوضع وح دنیدور شد انگار که با د

به او انداخت  یبه عالمت اطاعت تکان داد و سمت مهتاب رفت نگاه یبه او گفت: وبه راهش ادامه داد پرستار سر

الزم  اجرأت رشیپذ دیهستن لطفا بفرما یتا فردا بستر شونیگفت ا دیکرد ورو به سع قیداخل سرم او تزر یوامپول

 را ان

دانست سالهاست که  یخود را گرفت خودش که خوب م ینهائ میتمام وجودش اتش گرفته بود وتصم انیجر ان

 ... اوردیخواسته را ب یکه م یبچه ا دیسع ینتوانسته برا

فته بود انداخت و کرده بخواب فرو ر قیارام بخش که پرستار به سرم او تزر یبه مهتاب که بر اثر دارو ینگاه رضا

 بماند؟  ششیپ ادیبگم ب میبه مر یخوا یگفت: م

 برو خانه استراحت کن، یبه زحمت افتاد یلیتو هم خ ستین یازیجواب داد نه خودم هستم ن دیسع

 بسرت بزنه ؛ یباد هی رونیب مینمود انداخت وگفت پاشو بر یناراحت ونگران م یلیکه خ دیبه سع ینگاه رضا

 یرفتند رضا از بوفه دوتا چا مارستانیتمام شد همراه رضا به سالن انتظار ب رشیکارش در پذ دیبعد از انکه سع سپس

: گفت یوم زدیانداخت وانگار داشت با خودش حرف م ریسر به ز دیداد وکنار او نشست سع دیرا به سع یکیگرفت 

 یمن چه م یکردم ول یکار را نم نیوقت ا چیش هکا یام ا یخدا لعنتم کنه خودم با دست خودم اتش زدم به زندگ

کردم اگر خدا  یفقط غم بچه دارنشدن رو داشتم فکر م میکردم تو زندگ یشه؟ فکر م یم یجور نیدونستم اخرش ا

چه  گند زدم اونم میکارم به تمام زندگ نیکه با ا نیخبر از ا یب دمیرس یم یداد به اوج خوشبخت یدونه بچه بهم م هی

 یخم شده  یشانه  یرضا دستش را رو دیبا خبر شده من و نخواهد بخش زیحاال که مهتاب از همه چ مطمئنم یگند

 تیخواستم تو زندگ یوقت بود از ماجرا با خبر بودم اما نم یلیگفت: من از خ یگذاشت وبالحن برادرانه ا دیسع

است که کاش  نیمن نظرم ا یرا بخوا ظرماگر ن یامدین یول ،یبهم بگ یایکرده باشم منتظر بودم خودت ب یدخالت

قدر از دست  نیکرد وا یمهتاب درکت م دیان وقت شا یروداشت یکار نیقصد چن یگفت یوم یامد یقبلش م

 یهم که جاش باشد همان فکر را م یشده هرک انتیکند که بهش خ یاون االن احساس م یدون یشد م یناراحت نم

 کند،
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اون رو از دست بدم چون من مهتاب را  ایخواستم مهتاب رو ناراحت کنم  یکارم نم نیتلخ گفت: با ا یبا لحن دیسع

 شد یکارم م نیخواستم بهش بگم اما هربار فکر جدا شدن از او مانع ا یدوست دارم چند بار م یلیخ

 دمیترس یبچه ها باشم ومن که م شیخواد که مدام پ یمشکل داشتم اون ازم م یلیچند وقت با مادر بچه هام خ نیا 

شد  یموضوع باهم بحثمون م نیسر ا شه،یکار را بکنم وهم نیتونستم ا یمهتاب از ازدواج مجددم باخبر شود نم

 یخودم را تو بن بست پرسش ها یدادم وقت یمتمد مهتاب جواب م یبه پرسش ها دیگشتم خانه، با یهم برم یوقت

شد االن هم مانده ام چکار کنم؟  یبحثم م زیبدم با او ن دیدانستم جواب او را چه با یوچون نم دمید یافتاده م ریاوگ

من  نیکار را بکنم چون من دوستش دارم اخر بب نیتوانم ا یترسم مهتاب از من بخواد طالقش دهم،که واقعا نم یم

 خودت کمکم کن ایباخودم چکار کردم اه خدا

 رابه خدا بسپارد زیهمه چ زد واز او خواست دیپشت سع یبه ارام رضا

اوبندازد که مهتاب  یخواست پتو را رو دیسع د؛یتختخواب دراز کش یوارد اتاقش شد و رو دهیبا رنگ و رو پر مهتاب

گاه او را ن یو با دلسوز ستادیچند لحظه ا دیسع ستیصدا گر یوخود را با ان کامل پوشاند وب دیپتو را از دست اوکش

اورد وبا چشم پراز  رونیپتو ب ریکند مهتاب سرش را از ز راحتو در را بست تا او است رونیکرد، سپس از اتاق رفت ب

چشم خود مجسم ساخت بعد از انکه رضا از او  یماند، واتفاق شب گذشته را جلو رهینامعلوم خ یاشک به نقطه ا

ناراحت  اریکرده بس دیکه سع یچون ازکار ستیگر یخواست وارد اتاقش شود رفت تو اتاق نشست و بحال خود م

خورد اشکش را  یزنگ م لشیافکار خود قوطه ور بود که موبا نیبکند؟ در ا دیکرد که چکار با یو فکر م دشده بو

ما جواب ندهد؛ ا ردیگ یم میکه شماره ناشناس است تصم ندیب یاندازد م یم یتلفن نگاه یکند وبه صفحه  یپاک م

 یدهد، از ان طرف خط صدا یجواب م رهباالخ یکه پشت خط بود دست بردار نبود مهتاب بعد از مکث طوالن یکس

نظور م نیگفتار او به ا دیبگو یزیداد مهتاب چ یکرد و اجازه نم یبند صحبت م کیکه  دیبگوش مهتاب، رس یزنانه ا

 نیهم نیبار هم جواب ند نیگرفته بودم اگر ا میبه خدا قسم تصم نیبود خوب شد که باالخره سرکارخانم جواب داد

گذار ما ب رونیما بکش ب یپاتو از زندگ یدوست دار ایدن نیتو ا یدم در خونتان خانم ترو جان هرک امیب فتمیاالن راه ب

نند ک یم یبدون پدر زندگ میتی یمعصوم که دارن مثل بچه ها یبچه ها نیحداقل بخاطر ا مینیرا بب یهم رنگ خوش

هر چه ازش  ردیگ ی، پدرش رام ی نهافتاده ومدام بها ضیچاره ام دو روز است که مر یپسر ب نیا د؛یقبول کن

 دی، سع دیوموادا ناراحت بش دینشد وهمه اش نگران بود شما بهش شک کن یبماند راض ششیخواهش کردم ب

م من قتشی،حق ستیاشتن اونا را داشت هم ند یبدبخت انقدر که به فکر شما است به من و بچه هاش که سالها ارزو

اش پدر رو از بچه ه هی ادیدلت م نمیوباهات حرف بزنم بب رمیتماس بگ گفتم دیخسته شدم و جونم به لبم رس گهید

! یکه بفهم یستیمادر ن یبچه ها ول نیکشم با ا یم یمن چ یدیفهم یم یاز دستم ناراحت نشو اگر مادر بود یدورکن
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 یجار مشاز چش زیر کیداد واشک  یاو گوش م یرا به گوش خود چسبانده بود و به حرفا یمهتاب همچنان گوش

کرد و نفسش به شمارش افتاده بود تمام بدنش به  یم یاحساس خفگ یاز شدت ناراحت د؟یدانست چه بگو یبود ونم

  دیشن یونم دید یرا نم یزیچ گریود دیلرز یشدت م

 اوردن ادیب از

که دور از چشم پدرش پس انداز  یوضع را تحمل کند وبا مقدارکم پول نیخواست تا ا یاز محبوبه، م شهیهم ذاردبگ

 کرد. یم نیزن و بچه هاش را تام یازهایکرد ن یم

 داشته باشد یخوش یکنار زن وبچه هاش زندگ دیبرود و بگذارد سع رونیاو ب یاز زندگ شه،یهم یبهتر بود برا همان

برخاست  شیشکسته، از جا یخسته، و قلب یبود با تن یگونه اش جار ینداشت رو یاشک او که همچنان تمام

کرد و از  یداخل با او سالم واحوال پرس وامددر زد  میهنگام مر نیخود شد در ا لیوشروع به جمع کردن لباس و وسا

 دهیپر یکرد چشماش پف کرده وقرمز شده بود وبا رنگ یم هیتا حاال گر شبیحال و روز او از پس که از د دنید

 !نمیدراز بکش بب ایب یاستراحت کن دی! تو االن بازم؟یعز یکن ی: چکار مدیدرحال بستن چمدان بود با تعجب پرس

 گفت: یاشکش را پاک نمود وبا لبخند تلخ مهتاب،

 نبودم یخوب نیتاحاال به ا شهینم نیحالم خوبه بهتر از ا من

 :سدیکرد و پر یمهتاب مکث یچمدان بسته  دنیدر زد وامد داخل وبا د رضا

 یم شیوقت پ یلیاز خ دیاست که با یکار نیجواب داد ا نیمهتاب با لحن غمگ ؟یکن یم یداداش چکار دار زن

از  رشتیاز من زن و بچه دارد که ب ریاون به غ ستیمتعلق به من ن گهیهم د دیسع ستیمن ن یجا گهیجا د نیکردم ا

که متأثر شده بود با بغض  میشد مر یجار کشبود که من مادر بچه هاش نباشم واش نیدارند قسمت ا ازیمن بهش ن

 دیبا یامد مارستانیتازه از ب ستیتوحالت خوب ن زمیوگفت: عز دیوچشم پراز اشک مهتاب را در آغوش کش

 ،  نیبش ایخدا بزرگه خودت را ناراحت نکن ب یاستراحت کن

 بار پاک کرد وگفت: نیچندم یاشک خود را برا مهتاب

را بغل کرد و هق هق کنان ادامه داد  میجا بمونم برم برام بهتره ودوباره مر نیتحمل ندارم ا گهیاالن برم د دیمن با نه

رضا رفت  رونیو از اتاق رفت ب دیسپس چمدان خود را کش دیدیکه ازم د یوبد یبخاطر هر خوب دیلطفا حاللم کن

که داشت سختش بود آن را بلند کند دم در که  یبود مهتاب با ان حال نیش وچمدان را از او گرفت چون سنگدنبال
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 یچمدان بسته  دنیبا د دیخواست در را باز کند مواجه شدند سع یم د،یپر از خر یکه با دست دیبا سع دنیرس

 خواست. ینم یا گهیزدیخورد و با خواهش و التماس از او خواست تا بماند اما مهتاب، جز رفتن چ یمهتاب جا م

کرد تا از طالق صرف نظر کند و با او بماند به  یبه او التماس م دیاز ان روز مهتاب، رفت و درخواست طالق داد سع بعد

که گرفته بود صرف نظرکند  یمیمحال بود از تصممهتاب  یاو گفت: حاظر است زن دومش را طالق دهد تا او بماند ول

پر از  یمهتاب را از دست داد با چشم شهیهم یامضا کرد وبرا راطالق  یبرگه  ریخود ز لیبر خالف م دیباالخره سع

 ازت معذرت زیببخش و بابت همه چ زیلرزان گفت: لطفا من و بخاطر همه چ یبه مهتاب انداخت وبا صدائ یاشک نگاه

 اللم کن! خوام ح یم

غم الود  یبا لحن دیبگو یزیداد چ یامانش نم هیکه گر یودر حال ستیرا نگر دیاشک سع یاز پشت هاله  مهتاب،

 گفت: دهیبر دهیبر یگرفته وکلمات یوصدا

 رفت. رونیکنم واز دادگاه ب یم یخوشبخت یارزو برات

و بد اخالقش را شروع  سیپدر خس یتازه اش را در خانه  یداشت و مهتاب، رفت تا زندگ یشروع یهرشکست انیپا

الغر شده بود  یلیخورد وخ یکم با اصرار زن برادرش غذا م یلینبود خ یگذشت و مهتاب، ان مهتاب، قبل یکند مدت

دانست محبوبه، زن برادرش  یدرد خود م مرا محر هیزد همه اش تو اتاقش نشسته وگر یاصال حرف نم یوبا کس

 یم ینشست و او را دلدار یرفت کنار او م یکرد او را تنها نگذارد م یم یسع دید یحال م نیو را در اکه ا نیحس

 نیبه ا یخوا یم یکرد محبوبه بغض خود را فرو خورد وگفت: مهتاب جان، تاک یم یاو را همراه هیبا گر یداد وگاه

 یچه به سر خودت اورد نیاست بب نیاز دو ماه حال و روزت ا شتریکم به فکر خودت هم باش ب هی ؟یوضع ادامه بد

خودت  یسع یسخته ول یلیدونم خ یرا فراموش کن م زیسرت همه چ یفدا یخور یرو م یچ یغصه  گهی! دزمیعز

 کند یرا درمان نم یدرد گهیغصه خوردن د زمیعز یندار نیهم جز ا یرو بکن چاره ا

م ک یزیچ یشد و گفت: من تو زندگ یاز اشک بر گونه اش جار یلیس دنیرزل یشانه هاش م هیکه از شدت گر مهتاب

داشته باشد رو داشتم اما  ازیادم خوشبخت بهش ن هیهر چه  زیهمه چ ن،یداشتم پول، خانه، ماش زینداشتم همه چ

شد؟ سپس صورت خود را  یم ینه واقعا چ ان؟داد ه یدونه بچه م هیشد اگر خدا بهم  یم یخوشبخت نبودم اخر چ

به  نیمهتاب طالق گرفته به او گفت: اگر ازا دیکرد پدر مهتاب، که فهم هیبلند گر یبا هرد و دستش پوشاند وباصدا

نداشت رفت دنبال کار  یباشد. مهتاب که چاره ا میکار کند و در خرج خانه سه دیکند با یخواهد با انها زندگ یبعد م

ه مشغول ب یور و ان ور در مطب نیگشت ا یباالخره بعد از کل افتی یرفت کار نم یر جا مداشت اما ه سانسیبا انکه ل
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 یکرد وگاه یم میخودش و زن برادرش تقس نیمانده را ب یداد و پول باق یکار شد ونصف حقوق خود را به پدرش م

 گذاشت ینم نیبرادرش حس ستد یدانست پدرش پول یکرد چون م یم دیبرادرش خر یبچه ها یهم برا

 ینم یاعتراض نیهم کوچک تر نیکند؛ حس دیالزم را خر یزهایزن وبچه هاش چ یبرا نیداد حس یاجازه نم یوحت 

اما  رونیاست ازخانه اش برود ب یاش ناراض یتوانست داشته باشد چون بارها پدرش بهش گفته بود اگر از وضع زندگ

 امد او را تنها یبود دلش نم ریچون پدرش پ نیحس

 بچه ها ؟ نیبا ا دیبر یخوا یکجا م ال

 دوستام .. یکی یخونه  میرینباش م نگران

 اجاتیاحت یداد مخالفت کرد و از او خواست پولش را برا یازحقوقش را به بچه ها م یمتوجه شد مهتاب، مقدار یوقت

دانست را  یح مراکه خودش دوست داشت وصال یبرادرش نداشت وکار یبه حرفا یخود نگه دارد اما مهتاب، کار

پول  یو همراه با مقدار دیخر یم یزهائیچ هیومحتاج  میتی یبچه ها یدور از چشم همه برا یداد وگاه یانجام م

کرد درجمع خانواده اش که باشد  یم یداد سع یفرستاد، با انکه هنوز خاطرات گذشته او را عذاب م یانها م یبرا

بود که  یهمان مهتاب قبل افتی یخود را تنها م یدلواپس او نباشد اما وقت یغم وغصه جلوه دهد تا کس یخود را ب

مهتاب، رخ نداد روزها  یدر زندگ یریتغ چیمنوال گذشت وه نیدانست دوسال به هم یدرد خود م مرا محر هیگر

 .ساخت یسوخت م یکرد وشب ها با درد خود م یکارم

مردم همه جا را پر کرده بود وبه هر بچه  یاهویبود ه دیع کینزدزمستان وفصل سرسبز بهار در راه بود وچون  اواخر

امد بچه هاش را ناراحت  یکه دلش نم نیشد حس یبرچهره اش را به وضوح مشاهده م یبرق شاد دیکه نگاه کن یا

بچه هاش خواست  حیوتفر دیخر یرا برا گرید فحقوق خود را گرفت نصف انها را به پدرش داد ونص یوقت ندیبب

 کرد وگفت: یمعذرت خواه نیپدرش اعتراض کرد حس یوقت

 دیندار ازین یزیخودم نباشد شما که خدا رو شکر چ بیدستم تو ج دیبا یتا ک یعنیمن زن وبچه دارم  آقاجون

و دست به حقوقتون  دیده یخودمان م بیاون هم از ج یکم وکسر یخرج خونه رو با کل دیبده دار رتونیحاالخدا خ

 را شاد کنم میها! دل بچه میخورده به خودمان برس هی دیاقل بزارحد  د،یزن یهم نم

 معترضانه گفت:  یولحن تیبا عصبان پدرش

جا بگو اقاجون شما  هی یگرفت دنیاز نفس کش یبگو آقا جون شما مارو حت کدفعهیپره  یلیدلت از من خ نمیب یم

 نکن راحت باش ، یرو درواست رونیب زیتو دلت است رو بر یمانده هر چ یچ گهی، اره بگو د دیهست سیخس یلیخ
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 گهید یاج هیفردا بفکر  نیاز هم ای یدیروکامل م احقوقتی ستین میحرفا حال نیمن ا نیاضافه کرد بب یباتند سپس

جا  نیگفت: چشم اقا جون بخاطر بچه هام هم که شده من از ا یبود با خونسرد نیکه انگار منتظر هم نیباش حس

رو که ندارند را بخورند؟ تاحاال شده  یزهائیچ ی هسن وسال غم وغص نیتوا دیکردن که با یمگه اونا چه گناه رمیم

ور ، ان ط شهیم دیکن هر سال که ع دیبچه هات خر یوبرو برا ریپول را بگ نیا نیحس دیوبگو دیایخودتون اقاجون ب

 ایکنم  هیکه خودشان دوست داشته باشند رابراشون ته یلبا س ای نمیتونم سفره براشون بچ یخواد نم یکه دلشون م

شرمنده زن وبچه هام  دیمن با یتاک هیچند ساله که سفر نبردمشون مگه گناه اونا چ دیدون یم حیتفر ونببرمش

 وضع خسته شدم نیاقا جون من هم از ا یباشم؟ راستش را بخوا

 با خشم گفت: پدرش

اون  کنم تو و یپس انداز م ندتونیکه دارم واسه ا نیپولتو به رخ من بکش؛ بده ا ینکن حاال ه یگفتن خوب گهید اره

 هیدانم که  یپول طالقش را چکار کرد نم چیه نیدونم چکار کرد وشوهرش طالقش داد حاال ا یخواهرت که نم

بده  یعنی؟  هدیبه ادم که نم یدرست وحساب وابج یچکارشان کرد دمیقرونشان را به من نداد هزار بار ازش پرس

 باشم!  ندتونینگران ا

ندارم از امروز  یا ندهیمن زن وبچه هام است من بدون اونا ا ی ندهیاقاجون ا ندهیزد وگفت: کدوم ا یپوزخند نیحس

ندارم اگر ماندن ما هم شما  گهید یراه چیه یبهشان برسم شرمنده اقا جون ول یپدر واقع کیخوام مثل  یبه بعد م

 خودت را ناراحت نکن ، اشم میریامروز هم م نیهم میریشم ما مکند چ یم تیرا اذ

 غرغرکنان گفت: پدرش

 یهر الی یدیالبد خانه هم خر یزن یکه حرف از رفتن م یکرد یزیبرنامه ر یروز نیهمچ یبگو از قبل برا گهید اره

اگر  رونیب یاز خونه ببر یزیچ لتیاز وسا ریبغ یباشد حق ندار ادتی یکشه ول یقرون پولشو سر من م هیامده منت 

شد دست با یکرد گفتن بچه بزرگ کن که بعد عصا هدر هوا تکان داد واضاف یکنم سپس دست یهم حاللت نم یبرد

 خوام. یرا نم یکه تو باش یدست یبرو من عصا

پدرش  یاز سو یبرخورد نیپدرش را نگاه کرد واشک دور چشمش حلقه زد توقع نداشت با همچ یبا ناراحت نیحس

 ریسر به ز نیداد حس یشود را انجام م یکه مرتبط به پول م یمواجه شود اما پدرش واقعا پولدوست بود وهر کار
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 دنیپدر و پسر بود با د یوشاهد گفتگو ستادهیدر اتاق ا یانداخت و طرف اتاقش رفت محبوبه که کنار استانه 

 گرفته روبه محبوبه گفت یحالت با نیحس دیگو ینم یزیشود اما چ یهمسرش متأثر م یناراحت

هنگام مهتاب با دست  نیبه او انداخت و رفت تو اتاق در ا یمحبوبه نگاه میاالن بر نیرا جمع کن که هم لمانی: وسا

 راست هی یافتاده باشد با اشفتگ یداد که اتفاق یدر خانه کرد دلش گواه یپر وارد خانه شد واحساس سکوت مبهم

خود بودند با تعجب  لیکه مشغول جمع کردن وسا نهاا دنیه باز بود رفت داخل وبا ددر ک نیرفت طرف اتاق حس

 : دیپرس

 جواب داد  نیگفت ؟ حس یزیافتاده اقا جون چ یاتفاق دیکن یم دیدار چکار

د او ام یگفتم اقا جون تک و تنها است ودلم نم یقبال م یدادم ول یانجام م دیبا شیکنم که سالها پ یروم یکار دارم

 راحته المیخ یهست ششیرا تنها بزارم اما حاال که تو پ

 :دیبه ابروهاش داد و پرس یبا بغض حالت مهتاب

 حا

 اقاجون شما امروز حالتون خوبه ؟ دیشد و پرس رهیمواجه شد با تعجب به پدرش خ پدرش

ا وت نمیش یاون جا م یمدت هی رمیکنم االن م دایپ یرا به من داده ازم خواسته بود براش مشتر دشیوقت کل یلیخ

 است میبعد خدا کر

ه داداش جان و اشکش برگون یغم الود گفت: موفق باش یشد سپس با لحن رهیبا مکث وبغض به انها خ یلحظات مهتاب

او را صدا زد مهتاب برگشت و  نیشد با پشت دست ان را پاک کرد و خواست سمت اتاقش برود که حس ریاش سراز

 یدست نوازش نیکرد حس هیدستش را تا اخر باز کرد و مهتاب خود را در آغوش او انداخت وگر نیاو را نگاه کرد حس

 گفت:  نیغمگ یگرفته و لحن ییو با صدا دیبر سر اوکش

 زارم من و ببخش یاوضاع تنها م نیخواهر که تو را با ا شرمنده

 شد وگفت: یمنظره اشکش جار نیا یگفت محبوبه از مشاهده  ینم یزیکرد و چ یم هیفقط گر مهتاب

  یزن یو به ما سر م یایمن انشااهلل اونجا هم م زینباش عز ناراحت

 زد وگفت : یحیاورد لبخند مل رونیحال واحوال ب نیانکه خواهرش را از ا یبرا نیحس
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مهتاب اشکش را پاک نمود خنده  میما تا کم کم اقاجون را هم اونجا ببر شیپ یایهر روز ب یقول بد دیبا یپس چ اره

 کرد وگفت: یکوتاه ی

  ستیخانه، و دوباره گر نیمانم تو ا یو تنها م شهیبراتون تنگ م دلم

ت سو یلیغم تک وتنها ماند بعد رفتن انها خانه خ ایدن هیو زن و بچه هاش رفتند ، و مهتاب با  نیبعد حس یساعت

 هیخواست گر یکرد طبق معمول رفت تو اتاقش وتا دلش م یم ینیدر دل مهتاب سنگ یشده بود وغم بزرگوکور 

 شد یاز غمش کاسته نم ستیگر یکرد اما هر چه م

که در ذهنش برگ خورد  یورق نیخود را ورق زد اول یشد و به فکر فرو رفت ودفتر زندگ رهینا معلوم خ یبه نقطه ا 

گاه که در داد یدارید نیگذشت تا اخر یم شیاز جلو ینمائیس لمیاش مانند ف یمراحل زندگ بود تمام دیبا سع یوقت

از  شتریاحساس کرد دلش ب دهیسال است که او را ند کیاز  شتریاز او جدا شد باخود فکر کرد ب ونیبا چشم گر

 از معشوقش یرحم یوب یانصاف یاست که عاشق را با تمام ب یانصاف یب یایتنگ شده بود عجب دن شیبرا شه،یهم

کرد از ان روز  یم ییاحساس تنها یلیافزود در ان الحظه خ یاش م هیاورد به گر یم ادیکرد ان همه را که ب یجدا م

نبود  یکه مهتاب ان مهتاب قبل یدانست مدت یرا مونس خود م هینداشت تنها گر یوهمدرد یهمدم چیه هبه بعد ک

نگرانش بود هر بار  یلیخ دید یحال م نیکرد محبوبه که او را در ا یف مخورد مدام احساس ضع یاز پس که غصه م

 یکار م یاز خستگ یرا ناش راتیغت نیا یخواست به پزشک مراجعت کند اما مهتاب همه  یازش م دید یاو را م

 مطب یلیدانست ان روز قبل از تعط

خواهد شد و از  لیمطب او تعط نیبرود وبعد از ا رانی،از ا شهیهم یاخر هفته قرار است برا د،یگو یبه مهتاب م دکتر

 یخوش اخالق وخوش برخورد م یموفق ومرد مسن یاو تشکرکرد مهتاب که او را ادم شیمهتاب بابت دو سال کار ب

 یوجدائ داریبود د نیهم ایاو براش دشوار بود اما دن زا ییبود جدا دهیند یزیچ یدو سال ازش جز خوب نیوتو ا دید

کرد چون  یغرغر پدرش را تحمل م دیکرد با یم دایپ یا گهیکارشده بود وتا کار د یکه مهتاب ب نیا است بعد از

که داشت  یکار بود از پس انداز یمدت که ب نیبود که پدرش خرج تمام خانه را به او واگزار کرده بود وتو ا یمدت

تلفن گفته بود افتاد دوست  یپا شیمحبوبه که چند روز پ یحرفا ادینشسته، بود و به  نیداد در ماش یم یجخر

 ادیباشند مهتاب از به  گهید یجا هیبه فکر  دیکرده و اونا با دایپ یخانه اش مشتر یانطور که معلومه برا نیحس

 یبرا ردیگ یم میوتصم دیگشا یرا ازهم م اشچهره  ینما ییبایرسد تبسم ز یبه ذهنش م یاو فکر یاوردن حرفا

 یمایکه س یبودن که مهتاب روبه برادرش با لبخند یر برود منزل برادرش بعد از صرف ناهار در حال خوردن چاناها

 جلوه داده بود گفت: بایچهره اش را ز



 غم روزگار

 
18 

 

اش را مزمزه کرد وبا دقت به  یچا نیحس یکن یتا ان را برام عمل شتیامدم پ دیبه ذهنم رس یفکر هیامروز  داداش

 با کمکت یخونه بخرم منته هیگرفتم  میاو گوش سپرد مهتاب دادمه داد راستش تصم یحرفا

 کنم ینم غیکه در یدون یم دیا یاز دستم بر م یکرد و گفت: من در خدمتم اگر کار یمکث نیحس

 قرار داد و گفت:  نیاورد و مقابل حس رونیب فشیاز تو ک یجعبه ا مهتاب

 نیبب شهیهم چقدر م یرو نیزارم روشون بب یپول دارم م گهیمقدار د هیطالهام است ببر بفروش  نیا داداش

 خواد یخانه را چقدر م نیدوستت ا

که مهتاب مانع او شد و ادامه خواهش  دیبگو یزیخواست چ نیحس دمیبهش م یرو قسد هیبگو بق یاگر کم اورد 

خونه را بخرم چون ازش خوشم امده بعد هم بزارم توش  نیخوام ا ینگو فقط بگو چشم من م یزیکنم داداش چ یم

 یو با طال یکه داشت یدانستم با پول ینه نگو اگر نم دمیترو خدا به خاک ارواح مادر قسمت م نیحس دینیبنش

 گه؟ید یحاال موافق میباش کیخواستم باهم شر یازت م یدیرا خر نیماش نیمحبوبه ا

 و گفت: دیخند نیحس

 ؟یگذاشت یبرام باق نیاز ا ریغ یاریاخت مگر

برم اقاجون  دیبا گهیهم کارتم من د نیماند و ا یم شتیخب طالها پ اریازجا برخاست وگفت: بس دیخند مهتاب

 یرو ادهیپ یخواهد کم یاز او خواست اجازه دهد خودش برسونتش اما مهتاب قبول نکرد و گفت: م نیتنهاست حس

 ل گرمپا درون خانه نهاد با استقبا یکند وقت

خانه اش شود اما محمود قبول  یعقد ساده راه هیکوتاه مهتاب به عقد محمود در امد از محمود خواست با  یلیخ

 بر پا کرد یبا شکوه یاو جشن عروس ینکرد وبرا

 ببنم؟! یم یطور نیبار شما را ا نیاول نیخانه ا نیامدم تو ا یوقت از

 :هر دو دستش را به هم زد وگفت یبا شادمان پدرش

 خبر خوش دارم  هی

 کرد و گفت: یاخم مهتاب



 غم روزگار

 
19 

 

 ت:بود گف ختهیکار شدم پدرش با همان لحن که تعجب مهتاب را برانگ یخبر بد دارم اقاجون من ب هیعوضش من  یول

داشت مهتاب که از تعجب دهانش باز مانده بود  ینخواه ازیبه کار ن گهیسرت بابا تو که د یفدا یکه شد یکار شد یب

 : دیبا او مهربان شده با همان حالت پرس یطور نیخانه، باخبر شده و ا دیخر انیلحظه فکر کرد پدرش از جر کی

 یبرا یگفت: حدس بزن بابا امروز ک دیلرز یم یکه از شدت خوشحال یاقاجون؟ پدرش با لحن شدهیچ دیبگ شهیم

 دخترگلم دختر خوشگلم امده؟ یخواستگار

 :دیشده بامکث پرس هریکه به حرکات پدرش خ مهتاب

 اقاجون؟ یک

 کرد و گفت: محمود اقا یخنده ا پدرش

 با تعجب چشماش را تا اخر گشود وگفت:  مهتاب

 اقا!؟ محمود

 بود گفت: یگرفته اقا جون؟ پدرش که جد تونیکرد و ادامه داد البد شوخ یخنده ا سپس

 معصومانه گفت: یمهتاب با لحن یندارم با کس یشوخ رینخ

ازم  یشما چطور شهیمحمود اقا چند سالش است از شصت سال هم گذشته باورم نم دیدون یاقاجون شما م یول

 نکهیداد مثل ا حیاو توض یسن وسال بشم؟ پدرش لحنش را مهربان کرد وبرا نیتو ا رمردیپ هیزن  یانتظار دار

 دارد تو به االنش ایعمر بدن گهید درچق ستیاست معلوم هم ن رمردیپ یگیم یباباجون خودت که دار یستیمتوجه ن

اندازد  ینم نیباباش را زم یدونم دخترم رو یدست خواهد امد من که م یفکر نکن فکر کن بعد از مرگش چه ثروت

که دارد مهتاب با تعجب چشم به  یارزوش را دارد به خاطر ثروت یهردختر یاست ول ریخورده پ هیدرسته محمود 

 کرد و گفت: یدهان پدرش دوخته بود مکث

 !؟ستمیوسط خوشبخت ن نیخوام چکاراگر خودم ا یپول است اقاجون اخر من پول را م ثیبازم حرف وحد

 انیوگفت: به هر حال من موافقت خودم را اعالم کردم قرار است امشب ب دیابروهاش را بر هم کش یبا تند پدرش

دانم وتو ان را گفت: وارد اتاقش شد و درب را  ین مازت سر زده باشد م ییبشنوم خطا ای نمیاگر بب یخواستگار یبرا

 ای یدانست حت یبکند؟ چون م دیکرد چکار با یممهتاب با بهت سر جاش خشکش زده بود وفکر دیمحکم بهم کوب
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بکند مهتاب که  یبه ثروت محمود حاضر بود هر کار دنیرس یکرد پدرش دست بردار نخواهد بود وبرا یمخالفت م

 نیحس ستیبلند گر ینداشت رفت تو اتاقش وبا صدا یچون پناه گاه شهینخواهد شد مانند هم او فیدانست حر یم

 و دیبگو یزیامر بود امد تا با پدرش حرف بزند اما پدرش به او اجازه نداد چ نیچون مخالف ا دباخبر ش انیکه از جر

ومحبوبه  ستیگر یبه امدن مهمان ها نمانده بود مهتاب همچنان م یزیکرد باالخره شب شد و چ رونیاو را از خانه ب

از انها سنگ تموم گذاشته  یرایپذ یبرا تابو پدر مه دنیکرد مهمانا سر رس یاو را ارام م یکه کنار او بود بادلدار

اقا،  محمودکرد وکنار محبوبه نشست جمع مهمانا شامل  یمهمانا رفت سالم مختصر شیبود مهتاب با اصرار محبوبه پ

داشت و با  یچشم از او برنم دیدخترش مهرنوش، و پسردومش عرفان، بود عرفان تا مهتاب را د ا،یو پسربزرگش ار

مانده مهرنوش با ارنج به  قهیخوش سل یلیسن وسالش هنوز هم که هنوزه خ نیپدرما تو ا رینخ فتمعنادار گ یلحن

 فیندارد تعر یو لزوم دیشناس یالحمد اهلل خوب پدرم را م زد و گفت: خوب شما که یاو زد لبخند مصنوع یپهلو

تنها شد وما بچه هاش هم  یلیخ امرزیکه پدرم بعد از فوت مادرم خدا ب دیهست انیحتما در جر یرا بکنم ول شونیا

  میتوان یخودش گرم است و نم یهر کدام سرش به زندگ

اما  میگرفت ازدواج مجدد بکند ما مخالفت کرد میپدر جان تصم یوقت قتشیحق میوقت در خدمت پدر جان باش تمام

که به  نیاگر ازدواج بکنه هم ا میخوب گفت یزن ول هیدارد تا  ازیپرستار ن هیبه  شتریحالش ب نیپدر با ا میدیبعد د

 ،شهیراحت م المانیبابت خ نیماند و از ا خواهد ششیپرستار تمام وقت پ هی نکهیوهم ا دهیخواسته اش رس

که  دیبگو یزیگفته شود خواست چ یمراسم نینداشت در همچ یدخترش معن یحرفا دید یاقا که م محمود

 میاسوده شد چون مطمئن المانیخ یجورا هی دیعروس خانم شما میدیفهم یمهرنوش اجازه نداد و ادامه داد خب وقت

منظورم  یاوه سور یتونه پرستار یمداشت وچه بهتر از شما مهتاب خانم  میاز تو در ارث پدر جانم نخواه یکیشر

همه دختر شما را  نیا نیکه پدرم ب دیهست یهم ادم خوش شانس یلیتونه پدرم را خوشبخت کند البد هم خ یم

 انتخاب کرد ند!

 کیوش شانسم عرفان که خ یلیگفت اره معلومه که خ یو ناراحت هیبود با گال افتهیاو را در یحرفا یکه معن مهتاب

قلب  میبه ابروهاش داد و روبه پدرش گفت پدر جان بهت از صم یداشت حالت خاص یلحظه از مهتاب چشم بر نم

 بفکر ما هم باش. یکم هی دیقه ایقدر خوش سل نیعروس خانم واقعا خوشگل است شما که ا گمیم کیتبر

شرور وحرف  یبه او انداخت مهتاب که از طرز نگاها یبر لبش نشاند وچشم غره ا یخجالت زده لبخند خشک محمود

از او در وجود خود حس کرد ان شب پدر مهتاب بدون ان که نظر  یبیبود ترس عج امدهیزدن عرفان خوشش ن

 داشته باشد به ان ها جواب مثبت داد و بعد از مدت تیدخترش براش اهم
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ا شود پس همان بهتر سکوت ر قهیبا او دست به  دیترس یم دیبگو نیبه حس ایومحمود باور نکند  دیبه محمود بگو د

 دانست زیجا

شکست  یو خوشحال بودند بجز مهتاب که خود را در ان لحظه ادم دندیرقص یزدند و م یم نیشب تمام حاضر ان

به حال  ریدل س کیو ندیخواست در اتاقش بنش یکرد ودلش م یم ینیغم در دلش سنگ دید یخورده ونا کام م

 یاو را نم زین دیخود فکر کرد سع شیخواست اما پ یرا م دیهنگام دلش بودن با سع نیکند، در ا هیخودش گر

 یشکست خورده م یکرد خود را ادم یخواست چون بخاطر بچه دار شدنش او را به باد داده بود از هر نظر که فکر م

 نیدختر به ا ستین فیگفت ح یم یگریبه د یکیگفت وگوها پشت سر مهتاب شروع شد  ت،یجمع یاهویدر ه دید

کار را فقط بخاطر ثروت اقا  نیا یخبر ندار نکهیادامه داد نه بابا مثل ا یگریمرد؟ د ریپ کیرا دادن به  یخوشگل

شد،  یدختره بچه دار نم دمینه من شن یگریبکند، د یحاضره بخاطر پول هر کار گهیادم است د یمحمود کردن بن

ن م یول هن یگری! درتشیشد بگ داشیپ یکیخدا رر شکر کند  دیکند حاال با یمباهاش ازدواج  یک گهیمعلومه د

گفت باالخره جشن به  یم یزیچ هیاش معلوم و همچنان ، هر کدام  افهیدختره رو مجبور کردند اصال از ق دمیشن

نشست و تا ساعت ها به حال خود  افتیخود را در اتاق  یبکشد وقت ینفس راحت هیو مهتاب توانست  دیرس انیپا

 .کرد  نیاش را نفر یو زندگ ستیگر

که نا خواسته  یبود و مهتاب کم کم داشت به زندگ یکه به همراه داشت در حال سپر یو بد یهمچنان با خوب روزگار

د که اسوده بود اما ترس او از عرفان بو الشیبا محمود نداشت خ یمشکل چیکرد و چون ه یشروع کرده عادت م

که قصد سر زدن به دوستان خود داشت از  حموددنبالش بود ان روز م هیشد مثل سا یتو خانه تنها م یوقت شهیهم

در اشپزخانه، مشغول کار بود که عرفان  شه،یبعد از رفتن او مهتاب مانند هم رونیکرد و رفت ب یمهتاب خداحافظ

 دیکند؟ مهتاب با ترس از جاش پر یخوشگلم چکارم یگفت زن بابا کدفعهیوارد اشپزخانه شد و  نیپاورچ نیپاورچ

گفت چرا  یخودخواهانه ا یشد عرفان با خنده  خکوبیعرفان باترس سر جاش م دنید وبا دیکش یکوتاه غیوج

 ؟یخوا یکمک، کمک نم امیمنم حوصله ام سر رفته بود گفتم ب یمشغول دمینترس فعال کارت ندارم د یدیترس

بود بزو اب دهانش را قورت داد وبا لکنت زبان گفت  دهیقدم جلو نهاد مهتاب که به شدت ترس کیو عروسک بابا 

 یخوام لطف دار یکمک نم

قادر به  گریحرکت او به ترسش افزود ود نیتر شد و دستش را سمت او دراز کرد مهتاب از ا کیبه او نزد عرفان

 حرکت پاهاش نبود

گرفت از انکه باعث  یکه ان را پوست م یموز برداشت ودر حال کیرار داشت که پشت سر مهتاب ق یاز سبد عرفان

زد وبه عقب برگشت مهتاب چشم خود را بست و باز کرد و از انکه عرفان  یهیترس ورعب مهتاب شده بود لبخند کر
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 یسوال دارم واقعا تو واسه چ هیوبا دهان پر گفت  ددا واریبه د هیعرفان تک دیکش یاز او فاصله گرفته بود نفس راحت

 یشود؟ مهتاب جواب یو مردن ریادم پ هیزن  ادیچون تو ب یو ناز یخوشگل نیدختر به ا ستین فیح یما شد یزن بابا

کرد که محمود از راه برسد و او را از شر پسرش نجات دهد، عرفان که با سکوت او مواجه  ینداد و در دلش خدا خدا م

دانم چه مرگم  ینم دمیکه تو رو د یاز روز یتو بد جور چشم من و گرفت یواب نده قبول ولج یادامه داد اوووک دش

چشام است بهم بگو چکار کنم ؟فکر کنم  یقشنگت جلو یچهره  نیا ریتوانم فراموشت کنم مدام تصو یشده که نم

باشد که ادم را عاشق کردم نامرد هم  ینم رفک یول ستین شیوجوان حال ریعاشقت شدم گفته بودن عشق کوره و پ

  ؟یعروسک باباش کند اون هم چه عروسک

او  یعرفان دستش را جلو رونیلرزان طرف در رفت و همان که خواست پاهاش از در بگذارد ب یبا قدمها مهتاب

 یچرا م ینکن ناراحتم کن یوگفت کجا عروسک خوشگل بابا سع دیگذاشت و او را به عقب راند دستش را بهم مال

  ؟یبر یخوا

 نیگاز بزن بب هی یخور یبرد و ادامه داد موز م کیمانده موز را به دهان او نزد ینگفتم سپس نصف باق یبد زیچ من

 خوش مزه است؟ یلیخ

در ذهنش بود ؟  یگذشت وچه فکر شوم یدانست در سر او چه م یبه عقب برگشت وبا ترس به او نگاه کرد نم مهتاب

حبس شد عرفان صاف او را نگاه کرد  نهینشسته بود و نفسش در س اش یشانیبر پ یاز شدت ترس عرق سرد

 یخواد جواب سوالم را بد یدلم م یلهاان من که گفتم فعال کارت ندارم و یترس یچشمک زد وگفت چرا از عرفان م

 ضیو مر ریادم پ نیهمچ هیوزن  یات بگذر یهمه پول و ثروت پدرم باعث شده از جوان نیا یعنی ؟یچرا جواب نداد

 یدیکنم شن نیزم یزن رو نیتوانم تورا ثروت مندتر یاشاره م هیبا  یثروت مند بش یقدر دوست دار نیاگر ا یبش

 یخوب فکراتو بکن دمینشونم بهت فرصت م یابرا م یان وقت تو را رو یرا ازم بخواه نیتو ا دیاشاره فقط با هیبا 

 عروسک!

 یعروسک یرفت عروسک رونیخواند از اشپز خانه ب یبلند م یدارا با ص یکه اهنگ یسر داد و درحال یقهقه ا سپس

 رشدیصدا اشکش سرا ز یو ب دیکش ی... مهتاب بعد از رفتن او نفس تازه ایواسه دل عاشقم تک یتو خوشگل وبا نمک

و او را با  ششیرفت پ یم دید یبار او را تنها م رشد و عرفان ه یم شتریاز ان روز ترسش از عرفان روز به روز ب

 یترس یکمک بخواد م یمشکل چکار کند؟ واز ک نیداد مهتاب مانده بود با ا یحرفاش ازار م
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 قرارم کند یبکنم که ب ییزهایرچیدرگ هودهیخواستم ذهنم را ب یگذاشتم چون نم ینم تیموضوع اهم نیبه ا ادیز

 میدیکش یرا م میکه در راه داشت یار بچه اوانتظ میبردم و هر دو خوشحال بود یام لذت م یمن تازه داشتم از زندگ

 که شوهرم زن و بچه دارد. دمیبعد از تولد دخترم بهاره فهم

پدرش نرفته بود  دنیازدواج کرده شش ماه گذشته و به د یاز عرفان بهش نرسد از وقت یمراقب بود تا ازار شهیهم و

رد از ک یم یو احساس دلتنگ ردیبدل بگ یا نهیو کتوانست از ا ینم یکه کرده از دستش ناراحت بود ول یچون از کار

در را به  یدختر جوان یدر زد بعد از لحظات یشد وقت ودخانه، پدرش که نچندان دور ب یمحمود اجازه گرفت و راه

 شیدر زده باشد اما نه همان خانه پدر یبه در منزل انداخت که مبادا اشتباه یاو گشود مهتاب با تعجب نگاه یرو

نگفته بود؟ دختر  یزیچ یکه پدرش ازدواج کرده اما چرا به کس دیلحظه به ذهنش رس هیبود؟  یبود پس ان دختر ک

به او انداخت  یاو را به داخل دعوت کرد مهتاب با تعجب ومکث سالم کرد ونگاه پرسش گرانه ا ییبا خوش رو نجوا

م بپرس شهیداشت گفت: م یه قدم به قدم مهتاب بر مبشاش ک یوارد خانه شد دخترک با رو دیوبا تعارف او با ترد

  ؟یمن جا خورد دنی! نکند از دد؟یهست رتیقدر در عجب وح نیچرا ا

! سپس او را به نشستن دعوت شناسمیپدرتون م قینکردم من طال هستم و شما را از طر یخودم را معرف شرمنده

 یزیو چ ستینگر یمهتاب بابهت فقط او را م ادیتاب یباشمنتظر  یتون یم ستندینمود واضافه کرد پدرتون فعال خانه ن

 گفت ینم

و خدا را شکر  نمیبب کیخواست شما را از نزد یدلم م یلیادامه داد راستش من خ باینرم وز یلبخندزنان با صدا طال

کرد که از همان نگاه اول مهرش به دل  یم انیب یمن کرده طال چنان ان را با ادب و مهربان بیشانس را نص نیکه ا

 شما؟ دیببخش دیمبل نشست و پرس یمهتاب نشست رو

که پدر شما باهاشون ازدواج کرده هستم سپس تمام لبخند و تبسم او به  یبا تبسم جواب داد من دختر خانم طال

 شد مهتاب با تعجب زمزمه کرد لیتبد یناراحت

من باورم  یاوه خدا م؟یپدرم ازدواج کرده؟ پس چرا ما خبر ندار یعنیکه پدرم باهاش ازدواج کرد؟!  یزن دختر

 شه،ینم

سخت است اگر اجازه  یلیموضوع خ نیدرک کردن ا دیکه باور نکن دمیگرفته گفت حق را به شما م یبا حالت طال

 گردم یوگفت با اجازه االن بر م زدیبرخ شیسپس خواست از جا دمیم حیبراتون توض نیبد
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زحمت نکش طال مقابل او نشست  نیندارم بش لیم یزینشاند و گفت: متشکرم من چ شیبا بغض او را سر جا مهتاب

 زشته  یطور نیاخه ا یوگفت ول

 راحت باش زمیزد و گفت: تعارف ندارم عز یلبخند مهتاب

که مادرم با پدر شما ازدواج کرده خود منم خبر  شهیم یچند ماه هیبه مهتاب انداخت و گفت:  ینگاه یبا مهربان طال

حال وروز شما را داشتم  نیهم دمیفهم یباخبر شدم منم وقت انیدو سه روز قبل از جر نیهم دینداشتم تعجب نکن

به طال انداخت و اشکش  یمهتاب با چشم پر از اشک نگاه اج نیا امیمادرم و پدر شما قبول کردم ب اریوبا اصرار بس

ازدواجش با پدرتون صحبت کرده بود اما من به  یقبل مادرم با من درباره  ید طال با بغض اضافه کرد چندش ریسراز

 یشما چهل وپنج سالتون است مردم چ ؟یگیم یدار یشدت مخالفت کرده بودم گفتم مادر من معلوم هست چ

 کرد یهجده نوزده ساله رفتار م یکفش ومانند دخترا هیمادرم پاش را کرده تو  یول ؟ین جاش را نکردیفکر ا گنیم

کار از  دمیهم فهم یرفت با پدرت عقد کرد وقت یکرد قانعم کند نتوانست اخرش هم بدون اطالع کس یوهر چه سع

جا  نینداشتم با مادرم امدم ا رمجز ماد یوکس یاز دستم ساخته نبود منم چون جا یکار چیکار گذشته بود و ه

من  ای د؟ینراحت یزیشده از چ یزیچ دیببخش دینمود با مکث نگاه کرد و پرس یناراحت م یلیسپس به مهتاب که خ

 شده؟ تونیگفتم باعث ناراحت یزیچ

 

 ازحرفات یواسه چ زمیگرفته بود نه عز یزد وگفت شرمنده دلم کم یحیلبخنده مل دیاب دماغش را باال کش مهتاب

انگار  دمتید یبخدا وقت یاتفاقا خدا شاهده از همان نگاه اول به دلم نشست ینگفت یبد زیناراحت بشم تو که چ دیبا

اب اورد مهتاب اب را از دست او  وانیاو داد رفت ل دست یشد طال دستمال یام و دوباره اشکش جار دهیخواهرم را د

 شده فوت کردند؟  یپدر شما چ دیگرفت وتشکر کرد وپرس

کجاست سالهاست که ازش خبر  میخبر ندار یگفت نه پدرم زنده است منتهزد و  یپوز خند دیکش یاه سوزناک طال

 یخانواده داده من و مادرم قبال با پدر بزرگم زندگ لیتشک گهیشهر د هیتو  ایاون ما را ترک کرد و رفت و گو میندار

وت حکم فرما سک یلحظات میومن ومادرم تنها ماند هکه تنها فرزندش فقط مادرم بود سه ساله فوت شد میکرد یم

 تا حاال ؟ یتو چند سالته چه عجب ازدواج نکرد دیشد مهتاب سکوت را شکست و پرس

کرد نفس خود را در  یاش را مرور م یبه سکوتش ادامه داد وبه فکر فرو رفت انگار داشت تمام مراحل زندگ طال

 میتو هر دو ازدواجم موفق نبودم با بغض اضافه کرد با شوهر قبل یحبس کرد و جواب داد دو بار ازدواج کردم ول نهیس

پنج  نیبود هر چه ازش خواستم ترک کند قانع نشد تو ا عتادم دمینکردم بعد از ازدواج فهم یاز پنج ماه زندگ شتریب
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د از و بعبکشم  یو نفس راحت رمیتونستم طالقم را ازش بگ یبعد هم با هزار جور بدبخت دمیکش یچ یدون یماه نم

 یطول میاشنا شدم و عاشق هم شد یکیهمه رنج و عذاب را فراموش کرده بودم سر کارم با  نیسال که تازه ا کی

 چون دوستش داشتم یداشت ول یحرکات مرموز هیبود اما  یادم خوب میوبا هم ازدواج کرد تنگذش

 ناراحت بودم یلیاش برسانم خ واسته

ه با ک انیرا تحمل کنم اما زنش از جر زینگفتم وبخاطر دخترم حاضر بودم همه چ یزیکه بهم دروغ گفته بود چ نیا با

کاره بود  چیاو ه یازش خواست طالقم دهد شوهرم هم که جلو یرحم یداد و دعوا راه انداخت وبعد با ب یخبر شد کل

برد  ینبرد را خودش م گهیبود معلومه د یزن ثروت مند اونکه  یاو خم کرد و از انجا یزود سر بعالمت اطاعت برا

را بکنم اما اون زن انگار قلب نداشت که  شونیهر چه التماسش کردم بمونم نذاشت حاظر بودم بخاطر دخترم کلفت

 هیکنم که عاشق  یخودم را لعنت م یسال داشت جدا کردند گاه کیباالخره من را از دخترم که فقط  ادیبرحم ب

 شدم  یادم نیهمچ

نتونستم  گهیشد و ادامه داد از اون موقع تا االن سه سال گذشته ومن د یدخترش جار ادیاشک جان سوزش به  و

 ست؟یجا رفتند کجا معلوم ن نیگفتند از ا هایاما همسا نمشیتنگ شده چند بار رفتم تا بب یلیدلم براش خ نمیاونو بب

 گشت  یاز اشک بر گونه اش جار یلیداند وس یفقط خدا م

 یفرو رفتن مهتاب به گذشته برگشت و با لحن یو تلخ لحظات یزیدو در سکوت غم انگ به او شد وهر رهیخ مهتاب

هر چه  ادمهیسالم بود که مادرم با خواهر و برادرم قصد رفتن به مشهد را کردند  ازدهیگفت ده  نیاهسته و غمگ

م بمون نیپدرم و برادرم حس شیو ازم خواست پ نشد یکردم تا من روبا خودشان ببرند مادرم راض هیاصرار کردم وگر

 یهفته مادرم خبر داد در راه است و دارد م کیکردم و بعد از  یاز انها خداحافظ ونیباالخره قانع شدم وبا چشم گر

کردم  یم یلحظه شمار دنشانید یبود از انها دور بودم وبرا یبار نیاول نیبال در اورده بودم چون ا یاز خوشحال دیا

ر منتظ اقیکند ، طال با اشت یشود وبا مکث سکوت م یم یاز اشک بر گونه اش جار یلیس دیبه انجا که رس مهتاب

گذشت  یمهتاب م دگاهید یاز جلو لمیادامه ماجرا بود وچشم به دهان او دوخته تمام اتفاقات گذشته همچون ف

نشد  یبرادر وخواهرم خبراز مادر  میدیکش ظارنمود خود را کنترل کند و ادامه داد ان روز هر چه انت یمهتاب سع

که  میدیانها را فهم ریهمه تأخ نیا لیباالخره دل میبکن میتونست ینم یاما جز انتظار کار مینگرانشان شده بود یلیخ

واهر خ یتصادف لعنت نیبر اثر ا شودیکند و به دره پرت م یکه مادرم سوار ان بود تصادف م ینیدر راه بازگشت ماش

 بتیفوت همزمان خواهر وبرادرم مص یدهد ول یدهند و مادرم هر دو پاهاش را از دست م یدر جا جان م ادرمو بر

 یشده بود و پدرم که انگار بچه ها هیمادر قابل سخت بود کار مادرم شب و روز گر هی یبود که درک ان برا یبزرگ

 شده بود نه بچه هاش زشونیچ هیهمسا
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حال  نیبرد و مادرم را که در ا ادیکه انها را از  دیسال نرس کیبه  ناراحت بود اما هنوز یلیخ دمید یاول م یروزها

چاره ام  یکرد مادر ب یاو دست بلند م یرو دمید یم یکرد و گاه یکرد و مدام با او جرو وبحث م یدرک نم دید یم

 یم یواشکینشست و  یم یگوشه ا یاز ناچار دمید یم یتوانست بکند وقت یکه داشت چکار م یهم با اون وضع

بر  یجا که دست پدرم به او نرسد مادر دست نوازش هی میخواستم بر یسوخت و از او م یدلم به حالش م ستیگر

من بخاطر شما  یول میبا هم مشکل داشت مانیاول زندگ یگفت من و پدرت از همان روزها یو م دیکش یسرم م

برسد تمام  یخواست روز یدلم م دیکش یقدر بخاطر ما داشت عذاب م نیمادرم ا دمید یم هک نیتحمل کردم از ا

 یا گهید زیکه به جز پول به چ یکند ادم یهمچون پدرم زندگ یادم هیمحبت هاش را جبران کنم واقعا سخته ادم با 

به  دنیاست بخاطر رس اضرکه ح یپدر دیکش یداند ان روزها مادرم از دست پدرم چه م یکرد فقط خدا م یفکر نم

که کرد  یسکته ا نیتحمل نکرد وبا اول گریهمه درد و عذاب را د نیپول از جان بچه هاش هم بگذرد باالخره مادرم ا

 تنها گذاشت. شهیهم یرفت و ما را برا ایدن نیازرده از ا یوقلب سیبا چشمان خ

 

ت و اضافه کرد مادر رفت افزود چشم خود را بس یاش م هیبود وهر لحظه به گر یهمچنان از چشم مهتاب جار اشک

پدرم  گهیدرس خواند ود پلمیفقط تا د نیچاره حس یوپول دوست ب سیپدر خس هیبا  میتنها ماند نیومن و حس

داد  یاورد را دست پدرم م یهر چه در م نیرحسبده و از همان موقع او را فرستاد دنبال کا لیاجازه نداد ادامه تحص

که دوست  یبا دختر نیشد حس یاش که تمام شد با هزارتا خواهش و التماس پدرم راض یوبعد از خدمت سرباز

مشترکش را شروع کرد محبوبه هم  یزندگ نیعقده ساده حس هیفقط با  یمراسم چیداشت ازدواج کند اونم بدون ه

 د وسکوت کرد.باشد مهتاب بغض خود را فرو خور نیکنار امد تا فقط با حس طیشرا مبود با تما نیکه عاشق حس

  ؟یتو خوشبخت یشوهرت را دوست دار ؟یهست یراض تیاز زندگ یتو چ دیبه او انداخت و پرس ینگاه طال

از ته دل بر اورد وبا بغض گفت:  یافتاد و اشک در چشمش حلقه زد اه دیسع ادیسوال به  نیا دنیبا شن مهتاب

 کنم  یخوشبخت بودم اما االن نه فکر نم

 ؟یپس االن چ یچرا بود دیپرس یبا کنجکاو طال

همه  میمن تو زندگ شهیجا جمع نم هی یتمام خوش ایدن نیتو ا یدون یشد و گفت م رهینا معلوم خ یبه نقطه ا مهتاب

کم داشتم شوهرم هم ادم فوق العاده خوب و مهربان بود از انکه  یزیچ هیبودم اما  یراض میزندگ از یلیداشتم خ زیچ

 توانستم او را به خ ینم
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توانستم بکنم بعد از گذشت ده  یخدا نخواست من بچه دار بشم چکار م یاز دست من ساخته نبود وقت یکار یول

 گهیماندن من د ینگفته تا مبادا من را از دست ندهد ول یبه کس یشوهرم ازدواج مجدد کرده ول دیسع دمیسال فهم

ه من فقط متعلق ب دیسع گهیلذت ببره چون د هاشکنار زن و بچه  یگذاشتم تا از زندگ یتنهاش م دینداشت با یمعن

 شد و اشکش لیاش به هق تبد هیدارن گر ازیاز من بهش ن شتریکه در ارزوشان بود ب یینبود و حاال بچه هاش بچه ها

با دوست داشتم فقط  یلیرا من خ دیبود اشک مزاحم را با پشت دشت پس زد و ادامه داد سع یگونه هاش جار یرو

 یطالق دادم دلم نم یداد باهاش بمونم رفتم و تقاضا یاجازه نم گهیغرورم د یکردم ول یم یبختاو احساس خوش

تو  یخواستم از من خاطره بد یتحمل نداشتم بمونم و از نبودش کنارم عذاب بکشم نم فتهیاز چشم ب دیخواست سع

و  رشتیو علتقه ام نسبت به او ب قم روز به روز عشکرد یبد بود و احساس م یلیذهنش داشته باشد ان روزها حالم خ

 یگساد نیبه هم یاسون نیبه ا میخواستم با چشمان اشکبار از هم جدا شد یرو م ییباز فقط جدا یشد ول یم شتریب

 ده ساله م خراب شد نابود شد. یزندگ

 

 ایخواستم از تمام دن ینم یا گهید زیشده بودم که از خدا جز مرگ چ یا گهیادم د هینداشت  یفیان روزهام تعر حال

 شیام را درست پ یراه زندگ یاز همه و همه کس اخه مگه گناه من چه بود؟ کجا انمیاز اطراف یمتنفر شدم از زندگ

 همه بال سرم امد؟ نیرفته بودم که ا ینرفتم کدام راه را اشتباه

که چند سال از خود پدرم بزرگ تر است ازدواج مرد  ریپ هیاش افزود و ادامه داد حاال هم به لطف پدرم با  هیگر به

 ام را گرفته یبخاطر پول و ثروتش که چشم پدر گرام یکردم اون هم بخاطر چ

اوردن خاطرات گذشته تمام  ادیکرد از به  هیصورتش را با هر دو دستش پوشاند و هق هق کنان گر دیکش یسوزناک اه

کرد طال که او  یم یدینفسش به شمار افتاد و احساس ضعف شد یو ناراحت هیوجودش شعله ور شده بود از شدت گر

و زمزمه کنان گفت: خودتو  دیاو را در آغوش کش تارام کند کنار او نشس یکرد او را کم یسع دیحال د نیرا در ا

 گذشته ها گذشته، زمیناراحت نکن عز نیاز ا شتریب

وقت  یلیشد خ یچ کدفعهیدونم  یخوام نم یخودش را از طال جدا کرد اشکش را پاک نمود و گفت: معذرت م مهتاب

 درد دل نکردم  یبود با کس

 زد دست مهتاب را در دست گرفت و گفت: یلبخند طال

 برات باشم  یخواهر خوب دوارمیام یاریاز امروز من را خواهر نداشته ات به حساب ب یتون یم
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شد  یحال و یرا نثار او کرد و متوجه دگرگون زشینزد طال نگاه محبت ام یبر لب نشاند و حرف یجان یخند بلب مهتاب

 به او خوراند یبنوشد و با صرار جرعه ا یمهتاب داد و از او خواست تا کم تیاب اورد و د وانیدرنگ رفت و ل یب

 انیشود سرش را م یم شتریو سر دردش ب شد یکرد حالش بد و بدتر م یگذشت مهتاب احساس م یلحظه که م هر

 گفت: دهیبر دهیفشرد بر یکه محکم م یهر دو دستش قاب گرفت و در حال

  شه،یدانم چم شده؟ سرم داره منفجر م یبدادم برس نم طال

 به کنار او رفت و گفت: یبا دلواپس طال

 دکتر میپاشو بر ستی! حالت خوب نزم؟یشده عز یچ

 فشرد با بغض و ناله جواب داد یکه مرتب سرش را م یدر حال مهتاب

 بکن یکار هیاخ سرم طال ترو خدا  شمیم ونهید دارم

تلفن را برداشت خواست  یگوش یبکند، با دستپاچگ دیدانست چکار با یو نم دیچرخ یدورخودش م یبا نگران طال

به  یجا امده بود شماره را بلد نبود نگاه نیبه ا ببرد اما چون تازه مارستانیتا مهتاب را به ب ردیکه با اژانس تماس بگ

 کمک کند  یتقاضا یتا از کس دیمبل افتاده بود انداخت و طرف درب دو یحال رو یمهتاب که ب

تر که امد  کیامد نزد یافتاد که ان سمت م یپسر جوان هیو چشمش  دیسرک کش رونیرا گشود و از در به ب درب

درنگ تماس گرفت و  یطال ب یدستپاچگ دنیبا د زیجوان ن ردیطال او را صدا زد و از او خواست تا به اژانس تماس بگ

 بعد روبه طال گفت: یلحظات

 .ادیم گنیم گهید قهیندارند تا چند دق نیماش

 یسک یبرا یاتفاق دیببخش دیپرس نیآرام و مت یپشت دستش زد و سرش را به اطراف چرخاند جوان با لحن یرو طال

 افتاده؟

خدا حاال  یوا مارستانیتا او را ببرد ب ستین یو کس ستیمصطرب جواب داد بله خواهرم حالش خوب ن یبا لحن طال

 چکار کنم؟

 دیخواه یم نیکنم اصال چرا با ماش یجور م نیمن االن براتان ماش دیکرد و گفت: نگران نباش یمکث کوتاه جوان

 اد؟یامبوالنس خبر کنم ب
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 لطفا  نیصالحه را انجام بد دیدون یکه م یتکان داد و گفت: هرً کار یسر طال

 برنکارد خوابانده بودند سوار امبوالنس کردند یکه رو یو مهتاب را در حال دیبعد امبوالنس سر رس یقیدقا

 شد باز از جوان تشکر کرد و کنار مهتاب سوار امبوالنس  نیچندم یبرا طال

 یردکتر س دیحال مهتاب را از دکتر پرس یبر لب نشاند و به راهش ادامه داد طال با نگران یبخش تیلبخند رضا جوان

 بوده  یتاسف جنباند و گفت: حمله عصب یاز رو

فرو رفته بود انداخت و  یشده در خواب آرام قیکه بهش تزر یبه مهتاب که بر اثر آرام بخش ینگاه یبا دلسوز طال

 و دهیچهره رنگ پر یبه پرستار همراهش گفت و از رفت طال نگاهش را رو یزیحبس کرد دکتر چ نهیرا در س نفسش

 مهتاب ثابت کرد و به فکر فر مارگونهیب

امد و جواب مادرش که پشت خط بود را داد و از او  رونیزنگ تلفن همراهش از قعر افکارش ب یرفت و با صدا و

بعد پدر مهتاب همراه مادر طال و محمود  یاست ساعت مارستانیخواست تا به پدر مهتاب اطالع دهد که مهتاب در ب

 حاضر بودند مارستانیاقا و عرفان در ب

ر کرد پدر شوهرش است که نگران فک دیچرخ یم یمرد مثل پروانه دور تخت، مهتاب با نگران ریان پ دید یکه م طال

از  یو لبخند بر لب نشانده بود و ذره ا ستادهیاو بوده سپس به عرفان نگاه گذرا انداخت که چند قدم دورتر از تخت ا

ا شود ت ینم کیبه زنش نزد یاست که حت یانصاف یب رخود فکر کرد عجب شوه شیشد پ ینم دهیدر او د ینگران

 ارام گفت: ییوبا صدا ستادیکنار مادرش ا فتد؟یحال و روز ب نیباعث شده او به ا یندچیحالش را بپرسد؟ تا بب

 دارد! یاز شوهره نگران عروسش است عجب پدر شوهر شتریب پدرشوهره

 کرد و گفت: یکوتاه یخنده  مادرش

 دختره است نیشوهر ا ینیب یمرد را که م ریپ نیپدر شوهر ا کدام

 شد و اشک دور چشمش حلقه زد  رهیکه انگار جا خورده بود با تعجب و دهان باز به محمود و مهتاب خ طال

تو که حالت خوب بود پس  زمیو لرزان خود گرفت وگفت حالت چطوره عز یدست مهتاب را در دست چروک محمود

 برات افتاده؟  یچه اتفاق
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 یاتماش ینباش سپس چشمش به عرفان افتاد که از دور محو با بغض رو از او گرفت و گفت حالم خوبه نگران مهتاب

د و کر دنیو قلبش شروع به تند تپ دیکرد مهتاب از طرز نگاه او به خود لرز یم ریس یا گهیاو بود و انگار در عالم د

ان ترس همواره  دیتب کرده اش چک یگونه ها یچشمش رو یتمام رنگ و روش عوض شد و اشک از گوشه  کدفعهی

شد اشکش را پاک کرد  کیهش بود و از عرفان هر جا که باشد حراس داشت طال که متوجه حال او شد به او نزدهمرا

 :دیپرس یو با مهربان

 رنگ و روت عوض شد؟ کدفعهیچرا  زمیشده عز یزیچ

  د،یبگو یزیامده چ ادشیمهتاب که انگار تازه  پدر

 خورده که با معده اش نساخته و بد حال شده  یزیچ هیانشااهلل خطر رفع شد حتما  ستین یزی: چگفت

 از پدر مهتاب نگران حال مهتاب بود  شتریکه ب محمود

 انشااهلل گفت

زن  دیرس یسال و بنظر م انیم یهمراه عرفان رفت تا از دکتر شرح حال مهتاب را بپرسد مادر طال که زن سپس

 مادرانه گفت: یشد وبا مهربان کیبود به مهتاب نزد یخوش اخالق

 دخترم، ینینب بد

 از او تشکر نمود. یبا لبخند کمرنگ مهتاب

 میخدا رو شکر مطمئن شد شهیداره شب م گهیخانه د میو خطاب به او گفت: دخترم بر دیطال دست طال را کش مادر

 داشت  ازین یزیکه حالش خوبه و شوهرش هم کنارش است اگر به چ

 ندارد  یجا معن نیماندن ما ا گهید میبر گهیاره مادرت درست م او گفت یحرفا دییمهتاب با تا پدر

ه ب یاست مادرش حالت یمانم دکتر گفت فعال بستر یم ششیمن پ دیدست مهتاب را گرفت و گفت شما بر طال

فشرد و گفت طال  یگفتم که شوهرش هست مهتاب دست طال را به ارام یبمون شهیابروهاش داد و گفت نه دخترم نم

 به زحمت انداختم شرمنده یلیمن تورو خ زمیجان برو عز

گرفت  شیبازو ریکه مادرش اجازه نداد او را از ز دیبگو یزیروز جبران کنم ازت متشکرم طال خواست چ هی دوارمیام

کند  یافظکرد و از اتاق خارج شدند پدر مهتاب هم بدون انکه از دخترش خداح یو از مهتاب خداحافظ دیو کش
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 یو بغضش را فرو خورد وقت ردیرا بگ کاشاش زشیر یکرد جلو یدنبال انها رفت مهتاب چشم خود را بست وسع

اش جدا شود عرفان که  نهیخواهد از س یاحساس کرد قلبش م دیکش یبلند نیو ه دیچشم گشود در جا با ترس پر

 زد و گفت خدا بد نده عروسک بابا  یبود لبخند ستادهیسر او ا یباال

چرا هر بار من  یدیلولو خورخوره د هینداد عرفان با همان لحن ادامه داد چ یخود را جمع و جور کرد و پاسخ مهتاب

ن م یکجا نیادم خوار باشم هاااان نه واقعا خوب نگاهم کن بب ادیبهم م ستمیمن که ادم خوار ن یشیالل م ینیب یو م

 باهات ندارم  یگفتم که کار رمیعز ترس داره؟ نترس

 یکه برا یکرد پرستار دنیرو از او گرفت و دوباره همان ضعف بهش غلبه کرد و شروع به نفس نفس کش مهتاب

خبر کرد سپس از عرفان  گریوچند پرستار د رونیب دیدو دیحال د نیاو را در ا یحال او وارد اتاق شده وقت یبرس

حال  دیشده؟ پرستار جواب داد نگران نباش یچرا مگه چ دیپرس یبا کنجکاو خواست اتاق را ترک کند عرفان

 رونیب دیبفرما قهیخانمتون خوبه، لطفا چند دق

 نیاز اتاق خارج شد و در دلش افزود خدا از دهنت بشنوه که خانمم باشد و مشغول صحبت با تلفنش شد در ا عرفان

  ؟یستادیا نجایشده چرا ا یچ دیت به سمت عرفان امد و پرسکه دارو را در دست داش یهنگام محمود اقا در حال

 اضافه کرد یکنم دوباره حالش بد شده و با نادان یفکر م یکردند ول رونمیشد که ب یدونم چ یجواب داد نم عرفان

 فکر کنم سکته کرده 

 دیایاجازه داد ب یاو را گرفت وگفت پدر جان ک یجلو یدر اتاق را گشود ورفت داخل پرستار دیتا ان را شن محمود

  دیداخل لطفا بفرما

کرد گفت پدر جان عروس شما  یم ییراهنما رونیکه او را به ب یپرستار درحال دیحال مهتاب را پرس یبا نگران محمود

 ، نه عروسمخانم بنده است  شونیا یبه او انداحت و گفت ول یمحمود با تعجب نگاه دیحالش خوب است نگران نباش

 نگاه کردند و از تعجب دهان باز ماندن!  گریبه همد پرستارا

فکر را  نیاره واال منم هم یا گهیرفت پرستار در را بست و گفت فکر کردم عروسش است پرستار د رونیب محمود

 کردم 

دکتر روان و اعصاب دارد چون تمام  هیبه  ازین شونیبود گفت من که فکر کنم ا یزیکه در حال نوشتن چ یسوم

 شیازما
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 یسر دییبا تا یگریداشت من فکر کردم سکته کرده بود د شیپ قهیکه چند دق یو سالم بودن با اون حال حیصح ات

 ناجوره یلیداره مشخصه اوضاعش خ یحمله عصب شونیا یتکان داد وگفت اره درسته ول

 ن،

 !میش شدبابا یچشم و رو انگار وارد خانه  یب دختره

 ردنیخانه بندازمش ب نیو از ا رمیاالن دستشو بگ نیهم گهیم طونهیکرد و گفت :ش یاخم نبیز

 ششششی......ا ی دختره

 بر اثر مسکن خواب است گهیبه حالش رحم کند فعال تا دو ساعت د خدا

 اتاق را ترک کردند . گرید یلحظات سپس

با او ارتباط داشت  شهیشده بود هم یمیشدند واکنون مهتاب که با طال دوست صم یم یهم سپر یو ماها در پ روزها

کند اما مادر طال از  یوقت خود را با او سپر شتریخواست ب یکرد دلش م یگرفت با او درد دل م یو هر بار دلش م

 ادیز دیبود نبا افتهیاب که درکرد مهت یطال را از او دور م ونبود  یکرد راض یتو خانه پدرش رفت و امد م ادیانکه او ز

با  گشت ان روز یخود باز م یبه تنها دیندانست و با زیرا جا شیپدر یرفتن به خانه  گریبا طال رابطه داشته باشد د

 کیتبر ودخانه برادرش شد تا به او و محبوبه بخاطر بچه شان که تازه متولد شده ب یگرفتن اجازه از محمود راه

افتاد و اشک در  دیسع ادیه تازه متولد شده اش را در اغوش او گذاشت مهتاب ناخود اگاه به محبوبه بچ یوقت دیبگو

 نمود یاو م یبرا یاحساس دلتنگ یکرد و گاه یفکر م دیچند سال گذشته هنوز هم به سع نیچشمش جمع شد تو ا

تا از اوضاع  ردیبگ میاز رضا و مر یداد سراغ یخود اجازه نم هب یکرد ان روزها را فراموش کند و حت یم یسع شهیهم

 با خبر نشود  دیسع

محبوبه که متوجه حال دگرگون او شد بچه را از او گرفت و  دینرم و نازک نوزاد را بوس یزد و گونه  یکمرنگ لبخند

 یاشتها و لیبود شام را با انها با م امدهیمهتاب که به خانه برادرش ن یطوالن یقرار داد ان روز بعد از مدت شیسر جا

خواست او را  نیخواست برگردد خانه حس یدست داده بود وقت بهشاز انکه با برادرش بود  یباز خورد واحساس خوب

 هیراک دیکنار در پارک شده د نیشد با تعجب چند ماش ادهیدم در پ یداد با اژانس برود وقت حیبرساند اما مهتاب ترج

تمام  یگرانمحمود اقا، ترس و ن یبچه ها دنیاند و رفت داخل و با درا در قفل در چرخ دیرا پرداخت و با دلهره کل

ه شد یزیچ دیخشک سالم کرد و پرس ییبه ترسش افزود با گلو دیکرد و چون محمود را با انها ند زیوجودش را لبر

 افتاده؟ یاتفاق یحاج یبرا
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 یسر کار خانم کجا بوده و پدر ب ستیگفت مهرنوش معلوم ن یم یزیچ هیجواب او را بدهد هر کدام  یانکه کس بدون

 چارمان را تنها گذاشته؟

 پسر محمود اقا دیجمش

 مرد باش! ریپ نیبفکر ا یقدر که بفکر گشت و گذرخودت هست نیا

 کجا بوده! گهیگرده خانه، معلومه د یموقع شب برم نیکه ا یدختر دوم محمود اقا کس نبیز

که مانند گرگ گرسنه به او زل زده بودند گذشت و سمت اتاق محموداقا رفت وبا عرفان  تیاز وسط جمع مهتاب

دونم  یعروسک خوشگل بابا من نم یکرد و گفت امد یکه عرفان خنده ا ردیبرخورد خواست از او سراغ پدرش را بگ

بچه هاش دم به دم  یکه با وجود همه  یخودت کن ی فتهیاو را ش یطور نیو ا یپدرمان را گول بزن یتونست یچطور

لحظه هم از اون چشمان خوشگلت  هیدهم اگر من جاش بودم  ینه من حق را بهش م یگرفت ول یفقط سراغ تو را م

 سکته کند! دنتیبا دو ساعت ند ستیخود ن یشدم ب یغافل نم

و وارد اتاق محمود اقا شد دکتر که بر از کنار او رد شد  یاعتنائ یاو گوش دهد با ب یکه مجبور نبود به حرفا مهتاب

 یحاج اقا هر دم سراغت را م یزد و گفت چه خوب شد امد یشگفت لبخند شیمهتاب گل از رو دنیاو بود با د نیبال

 گرفت!

 یاو مشاهده کرده با لحن ی دهیرنگ پر یرا در چهره  یدکتر که نگران دیسالم کرد و حال محمود اقا را پرس مهتاب

خورده فشارشون  هیفقط  ستین ینگران یخدا را شکر فعال حالش خوب خوب است جا ستین یزیداد چ حیارام توض

 باال بود.

محمود با  یگفت خدا بد نده حاج اقا من رو بد جور نگران کرد یدست پر چروک محمود را گرفت و با مهربان مهتاب

دم که ق یخود را جمع کرد و در حال لیلبانش نقش بست دکتر وسا یرو یبه او انداخت و لبخند یلطف و محبت نگاه

 دییدارد مهتاب با تا یشتریب یدگیبه مراقبت و رس ازیداد که حاج اقا ن حیرفت به او توض یبه قدم مهتاب راه م

کرد بعد از رفتن دکتر مهتاب در را بست و برگشت داخل همه  یسرش را تکان داد و از دکتر تشکر وسپاسگزار

 یدر وجودش حس کرد و سع یکردند مهتاب از طرز نگاهشان ترس یبودند به او چپ چپ نگاه م ستادهیکه ا یدرحال

 دیکنم بفرما یخواهش م دیستادیزد و گفت چرا سر پا ا ینمود ان را بروز ندهد در جا جا به جا شد لبخند خشک

 یکه انها را به نشستن تعارف م یو در حال نیخوش امد یلیخ نیامد یحاج دنیبه د نیکرد یچه کار خوب دینیبنش
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ا در ها ر وانیکه ل یاز انها شد در حال یرائیسپس مشغول تدارک پذ دیکش یکرد به اشپزخانه پناه برد و نفس راحت

  ن،یو زنش سم ایشمرد که چند نفرند؟ ار یداد م یقرار م ینیس

اش جا گرفت  یشانیپ یرو یمهرنوش و پسرش ارش، و در اخر اخم ،یو شوهرش مرتض نبیو زنش فاطمه، ز دیجمش

شد و به  یرائیبر لب نشاند و وارد پذ یرا برداشت و لبخند مصنوع ینیعرفان بود س یرا پر شربت کرد که برا وانیو ل

 یور و چاقو اورد و یدست شیهمراه با پ وهیپرمانها شربت را تعارف کرد سپس برگشت اشپزخانه، وظرف  یکی یکی

 یرفت گفتگوها پشت سر او شروع شد مهرنوش با دهان کج یبه محمود اقا بزند وقت یقرار داد و رفت تا سر زیم

 یخوش امد یلیداد خ یخودشو چه معصومانه نشون م یچطور نیدیمهتاب را در اورد و گفت د یادا

 و گفت: دیاو کش یبه موها یمحمود نهاد، محمود دست یزانو یرو را

 کن هیکنه گر یسبکت م هیگر اگر

 که باهاش ازدواج کرده؟ دهیدختره د نیتو ا یدونم عمو جان چ یرشته کالم او را گرفت وگفت: من نم نیسم

زود خودشو تو دل  یلیترسم همان طور که خ یرسه دختره از اون زرنگا باشد م یمتفکرانه گفت: بنظر م دیجمش

 خودش کند!  پدر جا کرده بره تمام دار و ندار پدر را بنام

به انها انداخت وشربت خود را تا  ینشده؛ فاطمه نگاه ریتا د میبکن یکار هی دیما با یگیاره تو راست م دییبا تا ایار

 :دیزد و پرس یهنگام مهتاب امد و همه ساکت شدند فاطمه لبخند نیدر ا دیاخر سر کش

 ده؟یجان خواب عمو

 دهیتکان داد و جواب داد بله خواب یسر مهتاب

 یمکرر انها را سمت خود حس م ینگاها ینیانداخت و سنگ ریکاناپه نشست و سر به ز یهمه رو یرو به رو سپس

 یخطاب به او م دیرا شن ایار یکه صدا دیچه بگو ایدانست چکار کند  یکرد در ان لحظه دستپاچه شده بود ونم

 گفت:

 ینکند پدر جان خوب به شما نم یو الغر شد یرکردیتغ یلیتا االن خ دمتیکه د یشده مهتاب خانم از روز یچ

هم به بنده لطف  یلیخود را جمع و جور کرد و جواب داد نه اتفاقا حاج اقا خ یرسد؟ مهتاب که هول شده بود کم

 ن،ینداشتم هم یاست که من حال چنان مساعد یدارن اما مدت



 غم روزگار

 
35 

 

 ارمیرا بدست م یدل حاج شتریکارام دارم ب نیلب زمزمه کرد اره جان خودت بگو با ا ریز نیسم

 که در گوش هم پچ یو در حال گهیبه اقاجان م رهیصداتو نشنوه م سیدختر ابل واشیبه او زد و گفت:  یسلقمه ا نبیز

  دندیخند یکردند م یپچ م

 

 

 

انداخت خسته، شده بود و کم کم  یبا امداد گذشته بود نگاه کیو به ساعت که از  دیکش یکوتاه ازهیخم مهتاب

 به ساعت انداخت و گفت: زین یشدند فاطمه که متوجه او شده بود نگاه یم نیهاش سنگپلک 

بچه ها تو خانه تنها هستند و از جا بر خاست وهمه که انگار منتظر ان لحظه بودند از  میساعت چنده بر نیبب دیجمش

ها را  وانیمع کرد و رفت تا لرا ج یرائیکردند بعد از رفتن انها مهتاب پذ یخداحافظ گهیجا برخاستند و از هم د

ش از دست وانیل دیکرد مهتاب با ترس از جاش پر یبشورد مشغول شستن بود که عرفان وارد اشپزخانه شد و صرفه ا

اعتنا به او به کارش برسد  یکرد ب یو سع دیعرفان به خود لرز دنیکرد با د جادیا یبد یافتاد و شکست و صدا

 وگفت: دیکش یبلند ی ازهیعرفان خم

 برم بخوابم نمیخوشگلت را بب یقبل از انکه اون چشما امدیبگم اخر دلم ن ریامدم فقط بهت شب خ زمیعز نترس

 عروسک بابا، خوشگل بابا 

قصد  یعنیاب را بست و خواست از اشپزخانه خارج شود که عرفان مانع او شد و ادامه داد کجا  ریش یبا تند مهتاب

 ینازم فرار ک یکن یم یسع ینیبب یاضافه کرد تو چرا هر بار من و م یسپس با تند ؟یبگ ریتو هم بهم شب خ یندار

 ام؟یهااااان؟ مگه من بنظرت ادم بحساب نم

سر داد نچ نچ کرد و گفت و اگر  یبا ترس گفت از سر راهم برو کنار عرفان قهقه ا ختهیلرزان و ام یبا لحن مهتاب

 عروسک؟ یکن ینرفتم مثال چکار م

 ارمیدوست داشته باشم سرت ب یتونم هر کار یم یدانیگفت خودت بهتر م یبه عقب هل داد و با خونسرد او را و

و  یدب لمیعبوس لبخند تحو یچهره  نیا یبه جا ینیمن و بب یهستم که وقت یو منتظر اون روز ادهیمن صبرم ز یول

 یهم نم یکار چیه ستیشدم دست خودم ن اشقتنگاهم نکن من از همان روز اول ع یطور نیا یلذت ببر دنمیاز د
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احساس  نمتیبب یکردم پدرم را از ازوداج با تو منصرف کنم اما نشد و هر بار که م یسع یلیتونستم بکنم خ

 دادیبهم دست م یوونگید

 یات دارم چه عذاب یناز وخمار یاون چشا دنیمن با د یارام سمت او رفت و ادامه داد تو که خبر ندار یبا قدمها و

 بره یکنم خوابم نم یکشم شبا از پس که به تو فکر م یم

را بشنود در ان لحظه تمام  دنشینفس نفس کش یتوانست صدا یشد که مهتاب بوضوح م کیانچنان به مهتاب نزد و

 ردیکمک بگ یبکند و از ک دیوقت شب چکار با نیدانست در ا یبدن مهتاب از شدت ترس عرق کرده بود و نم

شود تمام جرأت خود را  شیزیچ ودممکن ب غشیج یصدا دنیبکشد اما نگران محمود اقا شد که با شن غیخواست ج

 بغض الود ولرزان گفت: یجمع کرد وبا صدا

رفت  رونیو از اشپزخانه ب دیو با تمام قدرت خود او را به عقب هل داد و با عجله دو یلعنت یخوا یاز جونم م یچ تو

را  شیکرد ارام باشد اما بغض گلو یبود انداخت سع دهیبه محمود اقا که خواب یکرد نگاه وارد اتاقش شد و در را قفل

ده ام شیدانست با ان وضع پ ینم ست،یارام گر یو با صدا کردکز  یزد گوشه ا یکه نفس نفس م یفشرد در حال یم

 یشانه اش حس کرد مثل ادم ها یرو یدست ینیدر افکار خود قوطه ور بود که سنگ ردیکمک بگ یچکار کند؟ و از ک

 یشده چرا ناراحت یچ دیاو را تکان داد و پرس یاش افزود محمود شانه  هیاراده به گر یو ب دیمسخ شده از جا پر

 بهت گفته؟  یزیچ یناراحتت کرده کس یکس زمیعز

خوام  یه معذرت منشد یزیو جواب داد چ دیزد اب دماغش را باال کش یبائیاشک خود را پاک نمود لبخند ز مهتاب

 کردم دارتیب

به من  ؟یکن هیگر ینیباعث شده ساعت سه شب بنش یشدم چ داریاو نشست و گفت نه خودم ب یروبه رو محمود

 شناسم! یبهت گفتن من اونا رو م یزیچ هیبچه ها  دونمیرو ازم پنهان نکن من که م یزیبگو چ

 سپس سرش دیچک شد و اشک بر گونه اش رهیخ به چشمان مهربان محمود مهتاب

 شدم یمردم و زنده م یبار م ار

شد اشک او که به دل  یچشمش جار یبا چشم پر اشک سرش را بلند کرد به او نگاه کرد و اشکش از گوشه  مهتاب

 دنینکن طاقت د هیگر گهیانداخت محمود با دست لرزان خود اشک او را پاک نمود ، و گفت د یمحمود چنگ م

 استراحت کن! یپاشو کم زمیشکاتو ندارم پاشو عزا
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 و چشمانش را بست دیتخت دراز کش ینمود خود را کنترل کند رو یاز جا برخاست وسع مهتاب

 یو درباره  رونیب ختیاو رفت و هرچه در دلش بود ر دنیطال نرفته بود ان روز به د دنیاز مدت ها که به د بعد

 یقتو شه،یترسم هم یم یلیبکنم؟ بخدا خ دیترسم بهم بگو چکار با یداد طال من مادامه  هیعرفان به او گفت وبا گر

 یترسم تنها بمونم جا یتو خونه است م شهیهم سیابل نکنم چو یتو اتاقم و در را فقل م رمیم رونیب رهیم یحاج

 هم ندارم برم 

 کرد او را ارام کند و گفت: یسع طال

 تا حقش را کف دستش بزاره؟ یچطوره به برادرت بگ یرو کم داشت نیازش نگذره حاال تو فقط هم خدا

 حبس کرد وگفت  نهینفس خود را در س مهتاب

 جان من قول بده  ینگ یبشه تو هم قول بده به کس ریبا اون درگ نیترسم حس یتونم بهش بگم م ینم نه

 کرد وگفت :  یتبسم طال

  زدلمیبگم نگران نباش عز یراحت اخر به ک التیبابا خ نه

مهتاب همان است که بود وعرفان  یان روزها هفته ها و ماها و وضع زندگ یمانند همه روزها گذشت و در پ زیروز ن ان

که باشد مهتاب را به چنگ اورد ان روز چون عرفان خانه نبود مهتاب با  یقیکرد به هر طر یم یپدرش سع ابیبه غ

د بلن یرا با صدا یکه اهنگ یده کردن سفره شام بود که عرفان درحالاسوده قبل از امدن محمود اقا مشغول اما یالیخ

خوشگل بابا امروز واسمون چکار  نمیوگفت به به بب دیبا دهان سوت کش دیمهتاب را د یخواند وارد خانه شد وقت یم

 ؟یکه سنگ تموم گذاشت نمیبب یکرده م

 ه؟یخبر هیچ

مرد خسته  ریپ هیبا  یامد تو از زندگ شیسوال برام پ هی یکرد وطرف مهتاب قدم برداشت و ادامه داد راست یا خنده

خواد من که طاقتم طاق  یکرد وبا حال نم یکه به خودش اشاره م یودرحال پیجوون خوشگل خوش ت هیدلت  ینشد

ود که خ یبکنم و در حال یست اوردنت هر کاربه د یاحاظرم بر گهیو از انتظار متنفر شدم د دیشد و صبرم به سر رس

هنگام محمود  نیدر ا دیلرز یرفت و از شدت ترس تمام بدنش م یکرد مهتاب عقب عقب م یم کیرا به مهتاب نزد

اقا وارد خانه شد اما مهتاب و عرفان که مست بود متوجه حضور او نشدند عرفان که از حال خود خبر نداشت طرف 

ن م یمن رو ازار نده سه ساله که داشت نیاز ا شتریباش و ب یو گفت دختر خوب دیت او را کشو دس ردمهتاب هجوم ب
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 یایهر چه ازت خواستم با زبان خوش ب یخودت کرد وانه،یبا اون چشمان قشنگ و نازت تو من رو د یکشت یو م

 ؟یدیفهم یفقط عروسک من تواوردم از امروز و بعد  رتیسمتت حاال خوب گ امیپس مجبورم من ب یامدیطرفم ن

چنگال به دست  زیطرف م دیکرد تا خود را از چنگ عرفان در اورد با ارنج به شکم او زد و دو یمهتاب که تقال م

 گرفت و گفت 

 کثافت ارمیزنم چشاتو در م یم یایجلو ب گهیقدم د کی

افتد مهتاب که تازه  یحرکت م یبه او در جا ب دهیکه شاهد ان کار پسرش بود طرف او حمله کرد اما نرس محمود

 یگریاز د یکیحضور داشتند و  مارستانیبعد همه در ب یساعت دیکشان طرف او دو غیمتوجه حضور او شده بود ج

در امده بود به مهتاب زل زده که مبادا  یستپدر افتاد عرفان که از حالت م یاتفاق برا نیچطور شد ا دیپرس یم

 یکرد گفت من داشتم شام را اماده م یم هیکه گر یکرد او را نگاه نکند در حال یم ی؛مهتاب که سع دیبگو یزیچ

شده  یچ نمیبب دمیافتاد دو نیبر زم یحاج دمید کدفعهیبرگشت فقط  یبودم متوجه نشدم ک یکردم و منتظر حاج

 اش افزود هیکند و به گر ینم یحرکت چیه دمید

ساخته نبود غم اخرتون باشد و از  یف گفت متأسفانه از دستمان کارامد وبا تأس رونیهنگام دکتر از اتاق ب نیدر ا 

 یداد و با صدا هیتک واریدکتر را باور نداشتند مهتاب به د یکردند انگار حرفا ینگاه م گریانجا دور شد همه به همد

را  خود لیندانست تمام وسا زیماندنش تو ان را خانه جا گرید بمهتا یبعد از مراسم دفن و خاک سپار ستیبلند گر

 به او زل زد و گفت: یطانیامد و با نگاه ش رونیرفتن بود که عرفان از اتاق خود ب یجمع کرد و اماده 

 مهمان ما باش  گهیچند روز د ؟یرفتن عجله دار یقدر برا نیچرا ا کجا

در ضاهر شد دست او  یر استانه چمدان خود را برداشت و سمت در قدم برداشت که عرفان کنا یاعتنائ یبا ب مهتاب

زنم  یدارم حرف م یوقت ینگرفت ادی یعنی یجا بود نیهمه وقت ا نیو گفت ا دیرا گرفت و محکم طرف خود کش

پا  ریهمه من و احساساتم را ز نیبست نبود ا یدکور خوان یزارم بر یم ایزود نیبه ا یفکر کرد یبهم پشت کن دینبا

کرد خود را از  یم یکه سع یو او را به خود چسباند مهتاب درحال یحاال که بدست اوردمت محاله بزارم بر یگذاشت

ادم  هینداره ولم کن بزار به حال خودم باشم تو  یمعن چیحرفات برام ه نیچنگ او در اورد گفت ولم کن بزار برم ا

لحظه ولم  هی التیولت کنم مگر فکر و خ یخوا ین ممبل انداخت و گفت: از م یعرفان او را رو یهست یو روان ضیمر

 هز دمتید یمن هر بار م یدون یتو چه م یبزارم بر یراحت نیکرد که من االن به هم

عروسک شدم خوشم امد اون  هی ی وانهیاما د ونمیاره من د یکرد وانهیناز و خوشگلت من و د یچشماها نیبا ا تو

  یافت یراه م یپس کم کم دار دمیازت خوشم امد فهم شتریونجا بود که با یرا نگفت قتیحق مارستانیروز تو ب
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و پشت مبل پنهان شد و در  دیکه در توانش بود عرفان را به عقب هل داد و از جا پر یتقال کرد و با تمام زور مهتاب

 گفت: ستیگر یکه م یحال

  یروان ی وانهیخودم بوده د یرا نگفتم اما دروغ هم نگفتم اگر ساکت ماندم فقط بخاطر ابرو قتیحق من

 یزارم بر یو نم وانهیام اره د وانهیگفت من د اوردیکرد دوباره او را بدست ب یم یکه سع یدر حال عرفان

تو  یامن زن باب رتیغ یب یظر نداشتبه من ن ینبود وانهیاگر د یا وانهیاره تو د دیبلند سر او داد کش یبا صدا مهتاب

 کثافت یرتیغ یب یلیبودم تف بروت که خ

 اش به مهتاب زل زد و گفت: یمکث کرد و با چشمان شرور عرفان

 من تمام پول و ثروت ایو مال من باش مگه تو چشمت دنبال پول و ثروت پدرم نبود خب ب بایقفط  یهر چه بگ قبوله

  زمیر یتو م یرا به پا

 مال من باش فقط مال من ایمال خودت فقط ب یچه بخوا هر

 کنم من یخواهش م یدست از سرم بردار لعنت دیکش ادیاش افزود و فر هینداشت به گر یراه فرار دید یکه م مهتاب

 و به حال خودم بزار

را  شیبازو ریاخت زاند ریگ یتند خود را به مهتاب رساند و او را در گوشه ا یشده بود با قدم ها یکه عصبان عرفان

 میهمچون تو حسود یبائیخوشگل و ز یگرفت به خود چسباند و گفت من تمام مدت به پدرم بخاطر داشتن عروسک

 ،نمیبب سیخوشگلت را خ یچشما نینکن دوست ندارم ا هیشد سپس اشک مهتاب را پاک نمود واضافه کرد گر یم

حرفا بدهکار نبود بعد  نیکرد تا او را بحال خودش بگذارد اما گوش عرفان به ا یبه او التماس م یو زار هیبا گر مهتاب

و اشک  هیبجز گر یخود را در اتاق خود حبس کرده بود و مرحم شهیپدرش شد و هم یخانه  یاز ان روز مهتاب راه

او  هیبا گر دید یب را مهر بار مهتا زیمهتاب رخ داد بود خبر داشت ن ینداشت طال که از ان اتفاق شوم که برا ختنیر

 یکه به شدت م یطال گذاشت در حال یداد مهتاب سر بر زانو یاو را تسال م یکرد و دل زخم خورده  یم یرا همراه

 گفت: ستیگر

به کارم نداشته باشد ازش  یالتماسش کردم به دست و پاش افتادم تا من و به حال خودم بزاره وکار یلیبخدا خ طال

کار را نکردم  نیدونم چرا ا یخواست بکشمش اما نم یدم اما اون به حرفام گوش نکرد دلم مخواهش کردم قسمش دا
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 نیکه من و به ا یبخشم کس یبه سرم امده بود نم ههمه بال ک نیبخشم چون او باعث ا یوقت پدرم را نم چیمن ه

 حال و روز انداخت

با  یمحمود اقا بر اثر اتش سوز یخانه  دیروز خبر رس کرد بعد از ان یاو را همراه هیاو را در اغوش گرفت وبا گر طال

که تمام  یبرد در حال یبه سر م مارستانیدر ب دیشد یسان شد و عرفان که در منزل بود بر اثر سوختگ کیخاک 

 از کار افتاده بود یبدنش از شدت سوختگ

که خدا انتقام او را از عرفان گرفته بود اما بر  دیکرد و فهم هیصدا گر یخبر را به مهتاب رساند مهتاب ب نیطال ا یوقت

داد  یپدرش ازارش م یماندنش در خانه  افتیبا مرور زمان شفا نخواهد  یمانده که حت یبه جا یقیدلش زخم عم

خود را جمع کرد  لیگرفت از ان جا برود وسا میتصم ببخشداتفاق  نیتوانست پدرش را بخاطر ا یوقت نم چیچون ه

 و گفت: ستادیا انیگر یبا چشم و رو به پدرش

 نیمن به ا نیشما باعث شد ینکرد یمن و برادرم پدر یوقت برا چیبدان ه یول رمیجا م نیاز ا شهیهم یدارم برا من

 فتمیحال و روز ب

در را گشود وبا  نیبرادرش شد در زد و منتظر ماند تا حس یخانه  یانکه منتظر عکس العمل پدرش بماند راه بدون

گرفته و  یاش خود را در اغوش برادرش انداخت و با لحن یشگیهم یاو خوشحال شد مهتاب با همان اشک جار دنید

 گفت: نیغمگ

 ن؟یدیاجازه را م نیبه من ا ایکنم ا یمن امدم تا با شما زندگ داداش

ش خودت خو یچشم به خونه  یاش فشرد و گفت قدمت رو نهیمحکم او را به س نیحس افتیاش شدت  هیگر و

 شیپدر یپا تو خانه  گریشروع کرده بود د یتازه ا یخواهر از ان زور به بعد مهتاب که با برادرش زندگ یامد

گرفته بود هر انچه بر سرش امده  میتصمامد  یاو م دنیطال به د یبا طال ارتباط داشت و گاه یتلفن شهینگذاشت وهم

از ثروت محمود بنام او  یمیبه او خبر داد ن یمحمود اقا تلفن لیوک یرا بسازد وقت زیبود را فراموش کند و از نو همه چ

 دیکه بنام شما است را با یگفت مبلغ لیوک یوقت ردیان را بگ رفتیشده بود مهتاب تمام ان ثروت را رد کرد و نپذ

ش بود تا در تال دیبخش ضیمند و مر ازیم یمهتاب هر چه از طرف محمود بنام او شده بود را به بچه ها دیکن افتیدر

 را شروع کند و یدغدغه ا یب یزندگ

خواست به گذشته فکر  یشده بود چون دلش نم زانیگر ییکرد از تنها یبرادرش گرم م یسرش را با بچه ها شهیهم

گشت  یگرفت دوباره کار کند تا کم وقت داشته باشد فکر کند اما هر چه دنبال کار مناسب میتصم لیدل نیکند به هم
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خواهد  یبود که طال با او تماس گرفت و به او خبر داد م رشود بعد از ظه دیداد ناام یبه خود اجازه نم نکرد اما دایپ

 کند و از مهتاب خوا یداریخر یزهائیچ هیخواست برود بازار  یم لیدل نیو به هم دیایبراش خوستگار ب

 بود که طال خنده یبار نیاول یطوالن یلیبعد از مدت خ ردیپذ یگفته و م کیکند مهتاب به او تبر یاو را همراه ست

گشت خوشحال بود بعد از انکه  یخود بر م یعاد عتیاو کم کم داشت به طب دید یاز انکه م دید یرا بر لب مهتاب م

برادرش چند عروسک بخرد و انها را خوشحال کند  یابچه ه یگرفت برا میرا کردند مهتاب تصم داشانیتمام خر

که به عروسک ها نگاه  یشد درحال یفروش یباز اسباب ینشاند و همراه طال وارد مغازه  بر لب یبخش تیلبخند رضا

 شد میدوان طرف او امد و پشت سرش قا یدختر بچه ا دیپرس یانها را م یکرد و نظر طال را درباره  یم

 یفرار م یکوچولو از دست ک هیارام و مهربان گفت: چ یبه دخترک انداخت و با لحن یزد و نگاه یحیلبخند مل مهتاب

 میبرگرد میفهمد قصد دار یم یاش است وقت یشگیکار هم نیاز ان طرف خطاب به او گفت ا یسپس صدائ ؟یکن

 شهیم میقا یجا هیکند، و  یخانه از دستمان فرار م

ه انها و همان که نگاهش به پدر و مادر دخترک افتاد با مکث ب دیدست دخترک را گرفت و سمت صدا چرخ مهتاب

من از  ینبود یدختر خوب یدیماند پدر و مادر دخترک سالم کردند و مادره دست خترش را گرفت و گفت: د رهیخ

 ناراحت شدم . یلیخ یکه کرد یکار

کرد پدر و مادر دخترک از او تشکر کردند و همان که خواستند  ینگاه م رهیخ رهیبهت زده انها را خ یبا حالت مهتاب

 لرزان گفت: یبرن مهتاب با صدا

 ؟یمن و نشناخت میمر

 انداخت و ناباورانه سمت مهتاب رفت و گفت: یدخترک با دقت به او نگاه کرد سپس به شوهرش نگاه مادر

 شرمنده بخدا نشناختمت  یتوئ نیمن مهتاب ا یخدا یوا

ضا شما هم من و اقا ر ی: شما چدیو غرق بوسه کرد مهتاب روبه پدر دخترک با مکث پرس دیاو را در اغوش کش و

 یلیدونستم کجا؟ خ ینم قایدق یول دمتید یجا هیزد و جواب داد بخدا شک داشتم  یرضا لبخند پر مهر نینشناخت

 بتیو با بغض گفت: کجا غ دیدر اغوش کش ادوباره او ر میچه به حال و روزت امده؟ حالت چطوره؟ مر یعوض شد

  یعوض شد یلیده که نشناختمت، اخر ختنگ شده بازم شرمن یلیزده بود دختر، دلم برات خ
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کردند اشک مهتاب  یخود از حرکت باز مانده بودند و انها را تماشا م یکه در مغازه بودند هرکدام سر جا یا عده

 شد و گفت: یجار

 حالتون چطوره؟  دیشما بگ ستمیخوبم بد ن من

 ها حالشون چطوره رضا جواب بچه

 و بچه ها چطورند؟ نیپدرتون اقا حس د؟یشما خوب یهمه خوب هستند مرس داد

ر با خب گریاز حال و احوال همد یطور نیو هم دیستیسر پا ب دیبر لب نشاند و گفت شما که قصد ندار یلبخند طال

 !میمردم شد یبرا یخوب یسوژه  دینگاه کن دیش

 حرف او گفت  دییبا تا میمر

  مینیخوب بنش یجا هی میحق با شماست بر اره

 بودم ، دارتوینگاهت کنم بخدا تشنه د ریدل س کیخوام  یجان م مهتاب

کرد و  یخود قرار گرفت مهتاب انها را به طال معرف یهر کدام سر جا یشاب شدند وقت یکاف هیهمه با هم وارد  سپس

دست  میمر اوردیاسم او را به زبان ن یکه حت دیبجز سع دیپرس یو رضا م میشناخت را از مر یرا که م یحال هر ک

نشناختمت  نیبخاطر هم یعوض شد یلیبخدا خ ؟یشد یو چ یبود یاو را گرفت و گفت چ ی دهیورنگ پر فینح

شدم  وهیگرفته جواب داد اره ازدواج کردم وهشت ماهه است که ب یهنوز؟ مهتاب با حالت ای یازدواج کرد نمیبگو بب

انکه بحث را عوض کند رو به دختر  یهتاب براکرد وگفت شرمنده قصد نداشتم ناراحتت کنم م یمعذرت خواه میمر

 زد و جواب داد یچند سالشه؟ رضا لبخند دیدختر کوچولو شد هیبالخره صاحب  ارکهرضا کرد و گفت مب

 یمهتاب دخترک را بلند کرد و گذاشت رو یهفته است که رفت تو پنچ سالگ هی دیشکر خدا ممنون زنده باش اره

 خاله؟ هیاسمت چ دیو پرس شیزانو

 است  ایگفت اسمم دن یزبان نیریبا ش دخترک

 دیبخر باشه و دوباره او را بوس یهر چه دوست دار نایو چند اسکناس دست او داد و گفت برو با ا دیاو را بوس مهتاب

 ینیریمهتاب خانم مهتاب لبخند ش ی!؟ رضا ادامه داد خجالتمان دادهیکارا چ نیو رضا هر دو با مخالفت گفتند ا میمر

ر قول و قرا یبعد با کل یاز او تشکر کرد و ساعت میتولدشه مر یکادو نایا هیحرفا چ نیکنم ا یزد و گفت خواهش م
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 خانه یراه یبعد طال با گرفتن جشن عقد مختصر یکردند چند یخداحافظ گریاز هم د نندیرا بب گریکه باز هم د

هدف  یاراده وب یشود روزگار همچنان در حال گذر بود مهتاب همچنان ب یمشترکش م دیجد یشوهرش و زندگ

دانست مهتاب هنوز  ینداشت محبوبه که م یگذراند گر چه براش خسته کننده بود اما چاره ا یرا م ودخ یزندگ

و سمت دارد  یافتد روزنامه را بر م یان م یزد چشمش به اگاه یداشت روزنامه را ورق م یگشت وقت یدنبال کار م

 نه؟ ایخواهد کار کند  یهنوز دلش م ایپرسد که ا یرود داخل و روبه مهتاب م یزند و م یرود در م یاتاق مهتاب م

 چطور مگه؟ محبوبه جواب داد دیشد و پرس زیخ میبود ن دهیکه دراز کش مهتاب

ه ماره تلفن هم دادند تو کش میازمندیاز بچه ن یپرستار مجرب جهت پرستار کینوشته به  نیرا بخوان بب یاگاه نیا

 زیخواد و نه چ یم یکار خوب نه وقت ادار هیهم  نیخب ا یخوا یم یکار نمون یکه ب نیکار را فقط بخاطر ا یگیم

سر در  یزیچ یچه بگم اما من که از بچه دار دونم یمهتاب متفکرانه جواب داد راستش نم ه؟ینظرت چ یا گهید

داد بابا  حیباشد محبوبه کنار او نشست و توض یپرستار مجرب نه، نه فکر نکنم فکر خوب کیجا نوشتند  نی! اارمینم

 مالیخواهند مثل تو ف یبا بچشان م یباز یحتما از اون بچه پولدارها هستند که پرستار را فقط برا هیچ یبچه دار

منم باهات  ینرو اگر هم بخوا امدیاوضاعشون چطوره اگر خوشت ن نیبهشون بزن بب یسر هیحاال تو اول برو  ؟یدید

االن باهاشون تماس  نیپس بزار هم هیامتحان کردنش که مجان یگیکرد و گفت باشه راست م یمهتاب مکث میایم

 یاگاه ی ربارهخانم جواب داد مهتاب با او د یشماره را گرفت و بعد از لحظات رمیبگ

 زده بودند حرف زد و از او قرار مالقات گرفت که

 البته ناز پرورده باباشم هست داد

گشت  یخود بر م یعاد یخبر از انچه در انتظار او بود او که تازه داشت به زندگ یان روز به محل قرار رفت ب یفردا

مواجه خواهد  یزیبار سرنوشت او را با چه چ نیاش را نداشت اما معلوم نبود ا یتو زندگ یسکیر چیتحمل ه گرید

 ریپ یمرتب نمود و زنگ در را زد بعد از لحظات یرا پرداخت سر و وضع خود را کم هیکرا شد ادهیپ نیکرد؟ از ماش

 انداخت  یاو گشود و او را به داخل دعوت نمود مهتاب سالم کرد رفت داخل و به اطراف خود نگاه یدر را به رو یمرد

کوچک قرمز در ان  یها یاهکه م اتیحوض وسط ح کیبا  دهیبزرگ با ردختان سر به فلک کش یالئیو یخانه  کی

مرد که باغبان  ریرا از نظر گذراند به راهش ادامه داد پ یبائیرفتند مهتاب ان همه ز یطرف م نیشنا وران ان طرف وا

بر  یخانم اونجا منتظر شما هستند مهتاب لبخند د،یمااشاره کرد و گفت بفر یرائیسالن پذ یانجا بود سمت در ورود

سالم کرد و با تعارف او نشست و به اطراف خود  دیرا د یخانم حاتم یمرد رفت داخل وقت ریپ یلب راند و با راهنمائ
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کرد مهتاب از او تشکر نمود و به سخن  یرائیاز او پذ ینیریبا شربت و ش یبعد خانم مسن یانداخت لحظات ینگاه

 گفت: یگوش سپرد که خطاب به او م یحاتم نمخا

 قتشیکرد وگفت حق ینه ؟ مهتاب با اصطراب خود را معرف ای یسابقه کار دار ایاچند سالته؟  ه؟یاسمت چ ینگفت خب

که  نیا ایبخاطر پولش  دیفکر کن نکهیکار را تجربه کنم البته نه ا نیخوام ا یباره که م نیاول نینه سابقه کار ندارم ا

کارم فرصت فکر کردن به  نیخوام با ا یکردم که م یرا سپر میگتو زند یداشته باشم من مراحل سخت ازیبه پول ن

چند نفر امده بودند اما من از اونا  زیمتفکرانه جواب داد راستش قبل از شما ن یگذشته را نداشته باشم خانم حاتم

ا ر ارک نیا یترسم چون سابقه  یدونم چه بگم م یو نتونستم بچه هام را دست اونا بسپارم وهلل نم امدیخوشم ن

ر خوب و دخت دیایبر عکس بهتون م امدهیازتون خوشم ن دیفکر بکن نکهینه ا دیایبچه هام بر ن یداراز پس نگه دیندار

فضول  یلینگفته نماند بچه هام خ یول یبه دلم نشست دمیتونم بگم از همان لحظه که صدات را شن یم یمهربان باش

 خوام  یکار م نیا یبا تجربه برا یکی گمیکه م نیهستند بخاطر هم طونیوش

کنم  یاز جا برخاست و گفت خواهش م زین یاز جا برخاست و گفت پس شرمنده که مزاحم شدم خانم حاتم مهتاب

 د،ینیبنش دیهنوز حرفم تمام نشده لطفا بفرما دیبفرما

 ن؟یمتأهل ایشما مجرد  دینشست و پرس یشد حاتم یخانم حاتم یصحبت ها ینشست و منتظر ادامه  مهتاب

کرد و  یمعذرت خواه یمتأهل بودم اما چند ماه است که همسرم عمرشون را دادند به شما حاتم جواب داد مهتاب

جواب داد نه  نیغمگ یمهتاب با لحن ؟یبچه دار یبچه چ یجوون یلیهنوز خ یگناه دار یگفت خدا رحمتش کند اخ

امد و گفت مامان  ینم حاتمکنان سمت خا هیحدود شش ساله گر یهنگام دختر بچه ا نینکرد در ا بمیندارم خدا نص

و  دشیخودش از دستم کش گهیم یدوان امد و گفت مامان علک نیدست عروسکم را شکوند پشت سر او مت نیمت

 شکست به من چه

و خواهرش کنار هم  نیسالمتون کو؟ مت میمهمان دار دینیب یبهشان انداخت و گفت مگه نم ینگاه تند مادرشان

زد و جواب سالمشان ر ا داد مادرشان با لحن مادرانه از انها خواست  یو سالم کردند مهتاب لبخند پر مهر ستادندیا

با تبسم از  یحرف مادرشان برگشتند تو اتاق حاتم تبچه ها با اطاع ادیبرگردند تو اتاق خودشان، وصداشان در ن

 : دیت و پرسشربت را برداش وانیکند مهتاب ل لیمهتاب خواست شربت خودش را م

ه بچ یلیهمسرم خ دیدون یزد و گفت نه من شش تا بچه دارم م یلبخند نیمادر مت د؟یدختر و پسر و دار نیهم فقط

 یرا رو وانیشدم االن چهار پسر دارم و دو دختر مهتاب ل یدوست داشت خدا رو شکر هم هر دفعه دوقولو باردار م

 یو سر کار هستم نم ستمیخونه ن شهیچون من هم ددادمه دا نیتقرار داد و گفت خدا نگهشون دارد و مادر م زیم
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بود اما بعد از ازدواج همسرش  یهم دختر خوب ومهربان یلیپرستار داشتند خ هیتونم تنها تو خانه بزارمشان قبال هم 

خواد که بهتون  یخوشم امده و دلم م یلیبهش اجازه نداد به کارش ادامه دهد االن هم خدا شاهد ه از شما خ گهید

 ؟یبش تیو اذ دیایترسم از پس بچه ها بر ن یم یرا بدم ول فرصت نیا

بابچه ها  میبر ایخوب ب اریگفت بس نیمادر مت میا یانشااهلل که بر م دیزد و گفت نگران نباش یحیلبخند مل مهتاب

 نیزم یرو یتمام اسباب بازو  ختهیبه اتاق که بهم ر یاشنا شو سپس همراه مهتاب وارد اتاق بچه ها شد و نگاه

چه خبره بچه ها؟ همه ساکت شدند به جز  نجایا دیبگ شهیتکان داد و گفت م یپراکنده شده بود انداخت سر

 پسرم جواد نیمرتب کرد و گفت ا بیبودند مادرشان دو قولوها را به ترت یدوساله که همچنان مشغول باز یدوقولوها

دوم هستند و شش سالشونه و  یدوقلو نایارش و خواهرش م نیدوقلو هستند و هشت سالشونه ، ا نیبا برادرش مت

اخر هستند و دو  یبودند کرد و گفت مهتاب و مهران هم دوقولو یعضو که درحال باز نیچکتربه کو یاشاره ا

 سالشون است .

اسم را براش انتخاب  نیاره پدرش ازد وگفت دختر شما هم اسمش مهتاب است مادرشان جواب داد  یلبخند مهتاب

 کرد وادامه یکرده سپس خنده ا

همه زحمت  نیداشته باشد داره ا ازیکارش ن نیبه پول ا نکهیبدون ا یاون حت شهیاو داد و اضافه کرد باورت م ست

 کشد. یم

نشست سر خود  یبرگشت و سر جا نیهمراه مادر مت یحرف چیو بدون ه ندیش یلبان مهتاب م یرو یمحو یلبخند

داشت از همان لحظه که پا درون خانه نهاده  یدانست چه احساس یانداخت وبه فکر فرو رفت در ان لحظه نم ریبه ز

 انداخت، یگذشته م ادیدرونش او را به  یزیچ هی

فت گ یبه او م شهیکه هم بایز یان دو کلمه  ادیافتاد؟ و به  دیسع ادیدانست چرا به  یدوستت دارم نم« بله» مهتاب

 یدالیآ یزندگ کی دیشده بود که کنار سع ییکرد دلتنگ ان روزها یم یدیشد یدلش به درد امد و احساس دلتنگ

 دانست یداشت نم

 گوش نیمادر مت یکرد لبخند بزند و به گفته ها یسع دیایاحساس به سراغش ب نیدر ان لحظه ا قایدق دیچرا با 

 شد. خود یبسپارد که دوباره غرق درافکار اشفته 

بگم که تا  یزیچ هیخواستم  یگلم؟! م زمیشده خانمم عز یزیچ ؟یدلم؟ چرا امروزهمه اش تو فکر زیشده عز یچ

 دوستت دارم! یلیمن، من خ یدونیم یناراحت نش دوارمیام یحاال بهت نگفتم ول
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و  کرد یمکث دیایب رونیحال وهوا ب نیان که از ا یکرد برا دنیاوردن ان روزها شروع به تند تپ ادیمهتاب از به  قلب

ث مک نیمادر مت ستند؟یکجاست ن شونیاال از پدر بچه ها ا یخانم حاتم دیگفت زیشما از همه چ دی: ببخشدیپرس

در مورد سوالت هم چه بگم واهلل من و پدر بچه ها  است نیکرد وگفت با اسم صدام کن راحت ترم اسمم نسر یکوتاه

 ! میهست ییاست که به فکر جدا یمدت میمشکل دار زیهم دائما سر همه چ نیخاطر همب میباهم تفاهم ندار ادیز

 (؟! یی:) جدادیوبا تعجب پرس دیحرف او پر انیکلمه به تپش افتاد و م نیا دنیمهتاب از شن دل

جاشه ماندم؟  نیدانم چکار کنم تو ا یوادامه داد نم دیکش یقینفس عم ییتکان داد وگفت بله جدا یسر نینسر

 ارام گفت: یکرد با لحن یمهتاب که انگار حال او را درک م

شما بچه وجود دارد و  نیهر چه باشد ب دیخوب فکراتان را بکن یول دیبزرگ است شما خودتان را ناراحت نکن خدا

رو به مهتاب زد و گفت شرمنده سر  یلبخند نیدارند، نسر ازیبچه ها هم به پدر و هم مادر ن دیدان یهمان طور که م

 نگفتم  یبه کس میقدر راحت نبودم واز مشکل زندگ نیا یکس باتا حاال  دیباورکن یشما را با مشکالتم به درد اوردم ول

همان روز کارش را شروع کند مهتاب هم  یکه از مهتاب از همان نگاه اول خوشش امد از او خواست از فردا نینسر

خوشش  شتریگذشت از کار خودش ب یبا بچه ها کار خود را شروع کرد و هر روز که م یمشکل چیو بدون ه رفتیپذ

کرد کم کم بچه ها به او  یم فیمحبوبه با شوق و ذوق تعر یداد برا یاز صبح تا شب رخ م شیامد وهر انچه که برا یم

 یمهتاب م یوخوشنود یحالدادند وان کار باعث خوش یگوش م شیدوست داشتنش به حرفا یعادت کردند واز رو

گشوده شده بود گرچه  شیبه رو یخوش یخوشش را به او نشان داده و درها یدوباره رو ایکرد که دن یشد احساس م

ا وقت دارد او ر دید یکه م یزمان نیکرد کم به گذشته فکر کند نسر یم یکردند اماسع یخاطرات گذشته او را رها نم

که دلشت  یاز گذشته ا چیکردند اما مهتاب ه یگفت و گو م گریو با هم د کرد یشام دعوت م ای ییبه صرف چا

 یدر ان خانه رفت وامد م ابمدت که مهت نیسال گذشت اما در تمام ا کیمنوال  نیآورد به هم ینم انیبه م یحرف

چه ب دنیبار به د کی یگفته بود هفته ا نیچون او همان طور که نسر ندیبار هم نشده بود پدر بچه ها را بب کیکرد 

 از مهتاب نشد اخر سر که نگران او شد باهاش تماس گرفت یهرچه منتظر مهتاب ماند خبر نیامد آن روز نسر یها م

کرد بعد از آن  یندارد و از او معذرت خواه یو محبوبه جواب داد و به او خبر داد که مهتاب حال چندان مساعد 

 یزیچ هی نیگرفتند هر بار نسر یهر دم سراغ او را م زیاپس او شد بچه ها نامد ودلو نیریبه سراغ نس یمکالمه نگران

نگاهش را به  نیوارد خانه شد سالم کرد وبه سمت اتاق بچه ها رفت نسر نیهنگام پدر مت نیگفت در ا یبه انها م

به امد و رو رونیبنگذشت که  یریدر اتاق را گشود رفت داخل اما د نیکاناپه نشست پدر مت یسمت او ثابت کرد و رو

 :دیپرس نینسر
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ارام جواب داد بچه ها ناراحتند  یبا لحن نینسر ؟یقدر اشفته ا نیقدر ناراحتند؟ تو چته چرا ا نیها چشونه چرا ا بچه

 چقدر یدیبچه ها را ند ادیب یروشن کرد وگفت: چرا بهش زنگ نزد یگاریس نیپدر مت امدهین شانیچون امروز مرب

زن برادرش گفت که امروز حال  یکار را کردم ول نیممصطرب جواب داد ه یبا لحن نیناراحت و گرفته اند نسر

و  زد گارشیبه س یپک نیپدر مت ؟یستیتو چرا امروز سر کار ن دیکرد و پرس یندارد سپس مکث یچندان مساعد

 دنیطور که معلومه از د نیا یا با بچه ها باشم ولامروز ر امیخسته بودم و حوصله نداشتم برم گفتم ب یجواب داد کم

با تبسم  نینسر ؟یکرد داشیاش شدند؟ کجا پ فتهیقدر بچه ها ش نیکه ا هینشدند اخر اون ک شحالمن هم خو

همه صفات خوب که دارد تو  نیبا ا یچقدر خانم است طفل یدون یجواب داد راستش اون انگار خدا برام فرستاده نم

بچه ها هم چند بار  دمیاش د هتو چشمان خست ینگفته ول یزیباره چ نیالبته خودش در ا ستیاش موفق ن یزندگ

اناپه به ک نیکردم سفره دلش را برام باز کند اما موفق نشدم پدر مت یسع یلیکرد خ یم هیدور از چشمشان گر دنید

 داد و زمزمه کرد عجب! هیتک

 د یفنجان چا نینسر

 یلیکند، خ یم یگذار هیسرپرست سرما یب یو بچه ها ازمندهایکمک به ن یپول ندارد و برا نیبه ا یازیگفت ن یم

هست؟ پدر  یدوست دارم بدانم مشکلش چ یلیدر دلش نهفته است که خ یغم هی یدرد هیاست  یبیدختر عج

ه فکر بعد ب ایاز پس مشکلت بر ب یزرنگ یلیکه سرفه اش گرفته بود گفت تو اگر خ یو در حال دیقهقه خند نیمت

 باش  گرانید

 تکان داد و با مکث گفت: یبود انداخت سر زیم یبه افنجان مقابلش که رو ینگاه نیمت مادر

بزرگ بزرگ هم  ادمیماست ز نیکه ب یمشکل دمیموضوع فکر کردم د نیبه ا یلیمن خ یدون یحق با تو است م اره

 ؟یتوان حلش کرد البته اگه تو بخوا یم مکه راه حل نداشته باشد با تفاه ستین

 و گفت: دیاش را که سرد شده بود سر کش ییزد و چا یپوزخند نیمت پدر

از ده سال که با  شتریب ؟یزن یاز تفاهم حرف م یکه دار ییتو نیواقعا ا یخودت نیشنوم نسر یم یچ نیاوه بب اوه

ه هم نیشد نکند ا یبچه ها با هم بحثمان م یلباس برا دیسر خر یحت میبا هم تفاهم نداشت یزیچ چیو سر ه میهم

 ؟ینز یحرف از تفاهم م یکه دار یو فراموش کرد یبرد ادیرا از 

ه ها کارات بچ نیتو با ا نیات بب یبه زندگ یو بچسب یمن که بارها و بارها ازت خواستم بخاطر بچه ها کارت را ول کن 

که به مادرشان  نیا یکه غم و غصه مادرشان را بخوردند به جا نیا یجا حاال اونا به یانداخت یرو به چه حال و روز
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 نیحال و روزشان باشد، چقدر بهت گفتم نسر نیا دیبا دنشیند وزر کیوابسته شدند که با  شونیعادت کنند به مرب

 یو ب یکرد یهر بار مخالفت م یرفتنت بردار ول حیگفتم دست از سفر و تفر یمرب هیدارن تا  ازیبچه ها به مادر ن نیا

 .حاال اگر ازت بخوام .. م؟یکه به تفاهم برس یخوا یحاال م یگذشت یاعتنا از حرف هام م

م کن یخاندار نمیکه کارم را ول کنم و بش یخواهش مندانه گفت: بله اگر بخوا یبه حرف او امد و با لحن نیمت مادر

دوست ندارم تو و بچه ها از  گهیخسته شدم د ییاز تنها یزندگ نیقبول من از ا یتو بگ یکنم اصال هر چ یقبول م

 یرا م زیاونا بزرگ شدند و همه چ یکنارشان باش شهیهم نخوا یدارند م ازیبچه ها به وجودت ن دیکن یهم دور زندگ

ا دارند نه فقط اون ازیکنند بچه ها به پدر به تو ن یم یکه پدر و مارشان جدا از هم زندگ نندیخواد بب یفهمند دلم نم

کنم  یم اهشخو امیمان باشد من تنها از پس بچه ها بر نم یمرد تو زندگ هیخوام که  یدارم م ازیمن هم به وجود تو ن

 بمون بخاطر بچه ها هم که شده نرو

 :دیشد و با تعجب پرس رهیخ نیپهنش داد و به نسر یبه ابروها یحالت نیمت پدر

 یکه م نیحالت خوبه؟ تو اون نسر یمطمئن اناینخورده اح ییسرت به جا یشد داریتو امروز که از خواب ب نینسر

 شدم ؟ یداد او مواجه م یاوردم با داد و ب یکه تا اسم کارش را م نیکو اون نسر یستیشناسم ن

 شدم  چیکه گ من

برد و خبر نداشت چکار  یتو خواب و غفلت به سر م یگیکه م نیکرد و گفت: اون نسر یحیمل یخنده  نینسر

شد  یم ریکه د نیکنم قبل از ا یخدا رو شکر م دیکش یاش م یداشت به زندگ یشیکرد؟ و چه ات یم یاحمقانه ا

ه حال من را ب دیاصال نبا ینبود ریتقص یحق به جانب ادامه داد البته تو هم ب یا افهیمتوجه اشتباهم شدم سپس با ق

 ،یزاشت یخودم م

 گفت: یاز ته دل کرد و با لحن شوخ یخنده ا نیمت پدر

 یاخم نیریهم اون بود که تو رو سر عقل اورد نه؟ نس دیموضوع دارد؟ شا نیدر ا یدختره نقش نینکند بازم ا نمیبب

اون دختره به خودم آمدم و  یبله با حرفا یآرام گفت: راستش را بخوا یو با لحن دیکرد سپس خند نیرو به پدر مت

 زمزمه کنان  نیبشه، پدر مت ریعاقبت بخ هک یبده اله رشیشدم خدا خ یم یکه مرتکب چه اشتباه دمید
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که اون دختره که ازش  شهیم کیدارد تحر میکم کم حس کنجاو نینسر ی( گفت؟ و ادامه داد راستش را بخوا نی) ام 

 !نمیرا بب یفرشته ساخت کی

انداخت  یخت چشم کم فروغش را گشود و به اطراف خود نگاهسو یناخوش احوال بود و در تب م یکه مدت مهتاب

نبود تا از او کمک  یکرد اما در اتاق تنها بود و کس یم یاز شدت تب لبانش و گلواش خشک شده و احساس تسنگ

خوردن  نیکرد و تا قبل از رم یدیشد جهیاحساس سرگ ستادیبخواهد با اه و ناله از جا برخاست اما همان که ا

مکث کرد سپس درب اناق را  یخوردنش شد لحظه ا نیبرد و خود را کنترل کرد و مانع از زم واریبه ددستش را 

و  سست یبا قدم ها ستیو آرام محبوبه را صدا زد اما انطور که معلوم بود محبوبه در خانه ن فیضع ییگشود و با صدا

 یخور زناهاریم یرا که رو وانیتا ل دیپاشنه پا چرخ یاورد رو رونیب خچالیپارچ آب را از  فتآرام طرف اشپزخانه ر

کرد  یکه احساس م یدر عضله و تمام بدنش حس کرد از شدت ضعف یدیوسط اشپزخانه بردارد همان موقع درد شد

که خواست پارچ آب  انداد و هم ینم صیرا تشخ یزیتار شده بود و به وضوح چ دشیرفت و د یم یاهیچشمانش س

 شد کهیکرد و هزار ت جادیا یبیمه یهد از دستش افتاد و صداقرار د زیم یرا رو

 نیکرد قادر به کوچک تر یکه احساس م یشکسته، را جمع کند اما از شدت درد یها کهیکرد و خم شد تا ت یا ناله

 حرکت هم نبود.

گفت: خدا مرگم بده تو  یو نگران یاو طرف او پا تند کرد و با دلواپس دنیهنگام که محبوبه وارد خانه شد با د نیا در

 برگرد سر جات.  زمیپاشو پاشو عز ؟یچرا از جات بلند شد ؟یکن یجا چکار م نیا

 دیالرفت ن یداده بود راه م هیکه به محبوبه تک یسرد او را گرفت و کمکش کرد تا برگرده تو اتاق مهتاب در حال دست

 خواستم اب بخورم شرمنده پارچ آب را شکستم  یم

 دراز بکشد گفت: شیکرد تا مهتاب سر جا یکه کمک م یلدر حا محبوبه

خوام تنهات گذاشتم رفته  ینشده من هم معذرت م تیزیسرت گلم شکست که شکست خدا رو شکر تو چ یفدا

مهتاب با تمام  اوردیمهتاب اب ب یتا برا رونیکنم سپس از اتاق رفت ب دارتیب امدیدلم ن یخواب بود د،یبودم خر

 هیمهتاب که گر دنیآب برگشت و با د وانیکرد محبوبه با ل هیهر دو دستش گرفت و گر انیرا معجز که داشت سرش 

 ؟یکن یم هیگر یچ یبرا زم؟یشده عز ی: چدیپرس یکرد با نگران یم

 کیاز  شتریکه هستم خسته شدم ب یوضع نیفقط از ا ستین یزیاشکش را پاک نمود و با بغض جواب داد چ مهتاب

 پزشک هم افاقه نکرد آخر من چم شده؟ شیرفتن پ یحت یدیاست خودت که د نیماه حال و روز من ا
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هنگام زنگ تلفن  نیرفت در ا رونیاز اتاق ب یانجام کار یداد سپس برا یمملو از غصه او را دلدار یبا دل محبوبه

شد سپس  رهیضاهر شده خ یحه گوشصف یبه اسم که رو دیچند بار آب دماغش را باال کش دیمهتاب به گوش او رس

 کرد.  یسالم و احوال پرس ییگرفت با خوشرو یجواب داد طال که تماس م

اشکانش را  زشیر یکرد جلو یکرد سع هیانگار که داغش تازه شده و هق هق کنان گر دیطال را شن یمهتاب که صدا

شده؟ فقط به من دروغ  یکه باعث دو رگه شدن صداش شده بود گفت: طال ترو خدا بگو چ نیو با بغض سنگ ردیبگ

 نگو راستش را به من بگو ، بگو جواب مثبت است مگه نه؟ 

  دیا یاو م شیپ گرید قهیآرام باشد و به او اطالع داد که تا چند دق یبا خواهش از او خواست تا کم طال

طاقت  شده؟ نترس یلرزان و بلند گفت: طال گفتم بگو چ ییرا نداشت با صدا دنیکشمهتاب که انگار طاقت انتظار  اما

 نه؟ ایرا دارم فقط بگو بله ،  دنشیشن

 گرفته و بغض الود زمزمه وار گفت: متاسفم  ییبا صدا طال

 دیشن کرد محبوبه که صدا او را یزار هیو زجه و گر غیرا از دست داده باشد شروع به ج یزیکه انگار عز مهتاب

که  ییداشت او را آرام کند گفت: مهتاب جان، ترو به اون خدا یکه سع یخود را به اتاق او رساند و در حال مهیسراس

 !؟زمیباش عز آرامکنم  یآرام باش اخه تو امروز چت شده خواهش م یپرست یم

از محبوبه خواست تا او را تنها بگذارد محبوبه  ختیر یصدا اشک م یکه ب یخود را کنترل کرد و در حال یکم مهتاب

 دهیپر یینگذشت که طال با رنگ و رو یریشانه خم کرد و اتاق را ترک کرد د یجز اطاعت نداشت سر رو یکه چاره ا

 یطال دوباره جار دنیمهتاب رفت اشک مهتاب با د نزدداد  یکردن او م هیاز گر یکه گواه سیقرمز و خ یو چشمان

 و زمزمه وار گفت: دیبر سرش کش یو دست نوازش دیرا در آغوش کششد طال او 

 ،یرسان یفقط به خودت ازار م یطور نیا شه،یدرست نم یزیکارا که چ نیقربونت برم با ا یکن آرام باش یسع

 ارام گفت: یدست داغ و تبدارش را در دست طال نهاد و با لحن مهتاب

 من را نابود کردند.  یدلش خواست سر من اورد همه زندگ یهر چ یهر ک ایدن نیتمام شده تو ا زیمن همه چ یبرا

 یخواهش م دیموضوع خبر دار نیرا از طال جدا کرد و هر دو دست او را گرفت و ادامه داد طال فقط تو و خدا از ا خود

 بکند یدرباره ام فکر بد یخوام کس یخبر دار شود نم یکنم نزار کس
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 اش افزود  هیتو رو دارم کمکم کن و به گرکنم طال من فقط  یخواهش م 

بهت  دینخواهد فهم یکس یکه خودت نخواست یشد و گفت: مطمئن باش تا زمان یقطره اشک از چشم طال جار قطره

 فقط ترو بخدا آرام باش  دمیقول م

ت ش را مشدست تیبود سپس با نفرت و عصبان یگونه تبدارش جار یشد و اشک رو رهینامعلوم خ یبه نقطه ا مهتاب

اش را تباه کنم همان طور  یدستانم خفه اش کنم زندگ نیخواد با هم یرا به هم فشرد و گفت: دلم م شیکرد ندان ها

کرده بودم؟ گناهم  یلحظه عمرش زجر بکشه اخر مگه من چه گناه نیخواد تا اخر یمن را نابود کرد دلم م یکه زندگ

متنفرم  زارمیگناه هان؟ طال بخدا از خودم هم بدم امد از خودم ب نیمقدر عذاب بکشم به جرم کدا نیا دیچرا با ه؟یچ

را؟ اخر چ اد؟یبال سرم ب نیگرفتم گذشته و غم هام را فراموش کنم ا میتصم یام چرا وقت یاخر من چقدر ادم بدشانس

جواب  یکیطال جواب من و بده بگو چرا ؟  اد؟یسر من ب بتیهمه مص نیا دیچرا؟ مگه گناهم چه بوده چرا با اااااااایخدا

 خدااااااا  یبده ا

اش را  هیگر یدهانش قرار داد و صدا یطال دستش را جلو ست،یبلند گر یرا با هر دو دست پوشاند و با صدا صورتش

 گشت... یگونه هاش جار یاز اشک رو یلیخفه کرد و س

بر سر او  یبود طال دست نوازش یصدا همچنان جار یش بطال قرار داد و اشک یزانوها یسرش را خم کرد و رو مهتاب

بنده هاش را دارد مطمئن باش حواسش  یاوست که هوا شهینبر هم ادیخدا رو از  ادیو زمزمه وار با بغض گفت:  دیکش

از  یکس یخوا یکند، اگر نم یو غم ها رها نم دردوقت بندهاش را تو  چیو ه زمیبه تو هست خدا بزرگ است عز

 یم ،یکن یکارات همه را متوجه حال خودت م نیتو که با ا یآرام باش یکن یسع دیموضوع با خبر شود خودت هم با

  یندار نیبجز ا یچاره ا یسخته ول یلیدونم خ

 شد و سکوت کرد. یاز اشک بر گونه اش جار یلیس

 و بغض آلود گفت: نیغمگ یبه لباس او زد و با لحن یطال بود چنگ یپا یهمان طور که سرش رو مهتاب

ر کرد اگ یکرد اگر ازدواج نم ینم انتیخ دیشدم اگر سع یخواست اگر من بچه دار م یدلش بچه، نم دیاگر سع دیشا

 یشد اگر زن دومش از من خواهش و التماس نم یموضوع حرفمان نم نیشدم اگر سر ا یمن از ازدواجش با خبر نم

 کرد با محمود یگرفتم اگر پدرم مجبورم نم ینم قجدا بشم، اگر طال دیسع کرد و از من نخواست بخاطره بچه هاش از

ن م دیکرد شا یکار را نم نیکرد اگر با من ا یبه حرفام گوش م یمرد اگر اون لعنت یآقا ازدواج کنم اگر محمود آقا نم

 انگار همه اتفاقات دست به دست هم دادند دمیکش ینم یقدر بدبخت نیحال و روز را نداشتم و ا نیاالن ا
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همه عذاب  نیاز ا رمیبم یکنم کاشک یم یخدا که چقدر احساس بدبخت یحال و روز برسانند اه... ا نیتا من و به ا 

تخت  یکرد طال او را رو هیو هق هق کنان گر افتیاش شدت  هیخوام چکار؟ باز گر یرا م یراحت بشم اخه من زندگ

او را وادار  دیکش یکه دست نوازش بر سر او م چنانکرد آرامش کند اشکش را پاک نمود و هم یسعدراز کش کرد و 

 را بست و کم کم به خواب فرو رفت. سشیکرد مهتاب چشمان خ دنیبه خواب

 گشت .. یگونه هاش جار یاش را خفه کرد و اشک رو هیگر یبه او شد و صدا رهیخ یبا دلسوز طال

ا بداند و ر لیباز اصرار داشت دل نیتواند به کارش ادامه دهد نسر ینم گریگفته بود د نیکه بارها مهتاب به نسر نیا با

کار را  نیا ستیمهتاب حاضر ن دید یخواست تا برگردد سر کارش اما وقت یزد و از او م یحرف م یهر روز با او تلفن

او  یبه بچه ها که از رو یسر یخواهد تا گه گاه یخواهش از او م و با دکن یم تیموفق یاو ارزو یبرا یبکند با ناراحت

 گرفتند و ناراحت بودند. بزند یاند مدام سراغش را م دهیرا ند

گذاشت تا با  انیآن ها نگران شده بود و موضوع را با پدرشان در م یبرا دید یکه بچه ها ناراحت و گرفته م نینسر

چند بار بهت گفتم  یخواست یرا م نیزد و نجوا کنان گفت: هم گارشیسچند پک به  نیآن ها حرف بزند پدر مت

و  ایات خانم حاال ب یلجباز جهیهم نت نیا ایب یکردها ببندند حرف گوش ن بهیخودت به بچه هات برس نزار دل به غر

 یکه دختر مردم را بزور نگه داشت حاال تو خودت را ناراحت نکن خودم باهاشون صحبت م شه،یدرستش کن بابا نم

باهاشون  یادیچون ز دیشا شنیگرده اونا بچه اند زود قانع م یرفته و بر نم گهیکنم که اون د یکنم قانعشان م

را از ان حال و هوا در  نیرکه نس نیا یبرا یبهش وابسته و عالقه مند شدن سپس با لحن شوخ یطور نیا دمهربان بو

شدم و بهش عالقه  یحتما وابسته اش م دمشید یخودم هم اگر م دمیشن شونیکه از ا ییها فیاورد گفت:واال از تعر

 کردم  یم دایپ

 حق بجانب گفت: یا افهیو با ق دیرا بر هم کش شیابروها نینسر

 ش،یدیوقت ند چیپس خدا رو شکر ه جدا؟

 گفت: یبا لحن جد نیمت پدر

ا ب نینسر ان،یحال و هوا در ب نیبچه ها باشد تا بچه ها هم از ا شیپ شه،یکه هم رمشیدارد؟ بزار بگ یچه اشکال خب

 نگاهش کرد و گفت: یناراحت

 ؟ یحرف را زد نیا تیجد یرو از
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و  دیخند نیچکار؟نسر رمیرا بگ یزنش موندم برم دوم هیکردم من تو  یو گفت: نه بابا من شوخ دیخند نیمت پدر

 !یهست یلحظه فکر کردم جد کیگفت: از دست تو 

د جشن تول یبرا ادیب یروز چهار شنبه، دعوتش کن یچطوره برا یو گفت: راست دیبه موهاش کش یدست نیمت پدر

 مهتاب و مهران؟

 د؟یبه فکرم نرس یچطور ه،یبرق زد و گفت: اره فکر خوب نینسر چشمان

 ریدل س کیآمد  یاو م دنینمود، و هر بار طال به د یم نیآن مهتاب سابق نبود مدام ناراحت و غمگ گریکه د مهتاب

داشت اکثر  ازیبه او ن شه،یاز هم شتریدانست مهتاب ب یکه م زیگفت طال ن یکرد و از درد خود م یم هیاو گر شیپ

 ماند، یشب ها کنار او مشد  یم تیامورکه همسرش خارج از شهر عازم م یاو بود و گاه شیاوقات پ

تاب اما مه دیپرس یاو را م یناراحت لیدل یبار با دلواپس نیخواهرش شده بود چند یو ناراحت رییکه متوجه تغ نیحس

 نکرده یرییکرد وانمود کند همان مهتاب سابق است و تغ یم یسع شه،یکرد و هم یجور م یهر بار بهانه ا

 ادیخواست با سوال و اصرار ز یمهتاب را باور دارد دلش نم یکرد حرفا یشد وانمود م یکه هر بار قانع نم نیحس

بود که خود مهتاب پرده از اسرار  یدانست و منتظر روز یم زیسکوت را جا نیبخاطر هم ند،یخواهرش را ناراحت بب

 خود برادر، 

دعوت او را  یانه، تراشکند باز مهتاب با به یجشن تولد دعوت م یمهتاب را برا یکه با شوق و زوق تلفن نینسر

 دنید یداشت احساس کرد دلش برا نی. بعد از مکالمه که با نسرردیپذ یباالخره م نینسر ادیاما با اصرار ز رفتینپذ

 یرفتن کلنجار م یداشت با خودش برا یداشت که او را از رفتن به آن خانه باز م یبچه ها تنگ شده بود اما حس

خود فکر  شیبه سراغش آمده چه بود؟ پ کدفعهیهمه دلشوره و اصطراب که  نیا لیدانست دل یرفت خودش هم نم

 شود و در جشن حضور نداشته باشد، مانیزشت است پش رفتیرا پذ نیکرد حاال که دعوت نسر

نمود از او خواست برود و در حضور  تیموفق یارزو شیرفتن او را آماده کرد و برا یطال برا دیموعود که فرا رس روز

 خوش بگذراند  بچه ها

و با بغض رو به طال  دیاز اعماق وجودش کش یاشک در چشمان خسته و کم فروغ مهتاب نشست آه... سوزناک نم

 گفت:
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کشم  یندارد من اگر هنوز زنده ام و نفس م یو لذت یخوش چیه گریمن د یمن مانده زندگ یبرا یچه خوش یییه

طال؟  یزن یحرف م یاز کدام خوش گه؟ید یم چه خوشتوانم انجام ده ینم یچون کار ست،یچون دست خودم ن

کردم اما دست خودم  یم صهمه درد و عذاب خال نیوقت خودم را از ا یلیدست خودم بود باور کن خ یکاشک

 .ستین

 شد و با بغض سکوت کرد. یگونه هاش جار یرو اشکش

شده ن ریتا د نمیپاشو بب شا؟یراحت نم یاریکه تا اشک من و در ن نیزد و گفت: اِاِ مهتاب مثل ا یبا بغض لبخند طال

 .نمیاشکات و پاک کن بب یکه غمبرک گرفت یرینکرده عزا نم یجشن تولد خدا یریم یدار یبرو، ناسالمت

 من ستیدست خودم ن یخوام ول یبر لب نشاند و گفت: معذرت م یپاک کرد لبخند محو یاشکش را به آرام مهتاب

  رمیدخترت من خودم م شیبرو پ یم تو هم بخاطر من دخترت و تنها گذاشتکرد ریو ببخش تو را با خودم درگ

 و گفت: دیلب هاشو ورچ یبا اخم تصنع طال

 کنم، ینم غیازت در زمیمگه من چندتا خواهر دارم تو فقط جون بخواه عز ایحرفارو بزن نینشنوم ا گهید

 دند،یرا در آغوش کش گریهمد سپس

قدم برداشت با  یشد و آهسته آهسته سمت درب ورود ادهیپ نیسست و کرخت از ماش یبا پاها دیمقصد که رس به

جا آمده  نیشده بود حاال که تا ا ریزد که برگردد اما د یم بیبه او نه یینهاد درونش ندا یهر قدم که به جلو م

 دیدر را بزند، با ترد داد زنگ حیورود مهمان ها باز بود اما مهتاب ترج یکه درب برا نینبود با ا زیبرگشتن جا

شده  یبزرگ و چراغون اطیوارد ح نیهنگام چند تن از مدعو نیدکمه زنگ قرار داد و فشرد در ا یانگشتش را رو

حاضر را از نظر گذراند آن جا  تیآرام و آهسته پشت سر آن ها وارد شد و جمع یبا قدم ها تیشدند مهتاب با تابع

قدم به جلو  یتشابه داد، همچنان که به آرام یجشن عروس کیآن جا را با و شلوغ بود که مهتاب  تیعچنان پر جم

 ادگاریاو به  یبرا یزیکه بجز درد و غم چ یکرد گذشته ا یداشت گذشته تلخ و پر درد خود را در ذهن مرور م یبر م

 نگذاشته بود 

! تولد تولد تولدت مبارک تولدت زمیعز یخوشگل شد یلیخ یبابا بخدا محشر ؟یشد ی) به به! خانم خانما، امشب چ

 مبارک عشقم (،
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 یبود روز نیزم یزن رو نیکرد خوشبخت تر یکه احساس م یجشن تولد گرفته بود روز دیاورد که سع ادیرا ب یروز

 کرده بود. زیعاشقانه اش او را لبر یبا حرفا دیکه سع

به خود آمد  دندیدو یم یو با خوشحالبچه ها که سمت ا یآن روزها نم اشک در چشمانش جمع شد و با صدا ادیب

به آغوش  یزانو زد و دستش را تا اخر برا نیزم یقرار داد و رو نیزم یکادو که در دست داشت را رو یجعبه ها

از  نیها و مهتاب چشم دوختند، نسر چهصحنه با تعجب به ب نیا دنیبا د نیان ها باز کرد جمع حاضر دنیکش

خندان طرف او آمد و با شوق او را در  ییکه بچه ها به وجود آورده بودند متوجه حضور مهتاب شده با رو یشلوغ

 و غرق بوسه نمود،  دیآغوش کش

که مهتاب کوچولو را در بغل گرفته بود قدم به قدم  یمهتاب، در حال ختیکارش بر انگ نیبا ا نیباز تعجب حاضر و

 کرد یمعرف نیاش به حاضر یمیاو را بعنوان دوست صم نیزنانه که شدند نسررفت وارد سالن جمع  یراه م نینسر

کرد و با  یداد و سالم م یعرض ادب و احترام با دستان دستکش شده اش با تک تک آن ها دست م یبرا زیمهتاب ن

که بچه ها را  نیقرار گرفت و بچه ها دور تا دور او را گرفته بودند مهتاب از ا یمبل تک نفره ا یرو نیتعارف نسر

از  یچرخاند چشمش به عده ا یکرد و همان طور که در سالن چشم م یم یاحساس خوشحال دید یخوشحال م

جشن حضور دارند؟ اما  نیدر ا زیدارد که آن ها ن یلی. فکر کرد چه دلدندیرس یاشنا م نظرشمهمان ها افتاد که ب

 نداشت تا به خود بدهد. یریتفس

رد ک یکه او را تنها گذاشت و رفت عذر خواه نیاو را تنها گذاشته نزد او بازگشت و لبخندزنان از ا یقیکه دقا نینسر

 شدند. اطیبا اطاعت از جا برخاستند و وارد ح زیکنند، بچه ها ن یبروند و باز اطیسپس از بچه ها خواست تا به ح

دت که م نیمهربان گفت: تو ا یمهتاب با لحن لبانش نقش بسته، بود روبه یکه با ورود مهتاب رو یبا لبخند نینسر

 نزد ی! مهتاب با نگاه غمبارش نگاهش کرد و حرفیافتاده؟ از قبل هم الغرتر شد یاتفاق یکرد رییتغ یلیخ دمتیند

 تشکر به تو بدهکارم ، هیبزند گفت:من  یحرف ستین لیمهتاب ما افتیکه در نینسر

 ؟ی: تشکر؟ بابت چدیاد و با تعجب پرسخوش فرم و حالتش د یبه ابروها یحالت مهتاب

 یدست او را گرفت و آدامه داد به لطف خدا و تو باالخره توانستم با همسرم به تفاهم برسم مهتاب جان، نم نینسر

ا همان تو ب رمیبگ میام نگاه کنم و تصم یمنطق به زندگ یمن از رو یتو باعث شد یبه من کرد یچه کمک بزرگ یدان

من ازت تشکر و  یحق من و بچه هام کرد در یچه لطف بزرگ یدان ینم یکه به من کرد یکوچک حتینص هی

 کنم ، یم یسپاسگزار
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 یحرفا رو م نیمن بود ا یجا ینکردم هر ک یمن که کار دیکنم شما لطف دار یکرد و گفت: خواهش م یتبسم مهتاب

 د،یکن یشرمندم م دیموضوع کوچک را بزرگش نکن هیکنم  یزد خواهش م

 فیزد و گفت: راستش همسرم از تعر ییزد لبخند دندان نما یبرق م یکه چشمانش از خوشحال یدر حال نیرنس

 و شخصا ازتان تشکر کند، ندیبب کیمشتاق است شما را از نزد دهیکه از شما شن ییها

د ز یبرق م یکه چشمانش از خوشحال یدر حال نیکرد با لکنت زبان گفت:نسر یکه احساس شرم م یدر حال مهتاب

و  ندیبب کیمشتاق شده تا شما را از نزد یلیخ میکه از شما کرد ییها فیخندان گفت: راستش همسرم از تعر یبا لبان

 خودش شخصا ازتان تشکر کند، 

 بر لب نشاند و با لکنت زبان گفت: یلبخند مهتاب

به  دییلطفا بفرما دیکنم خجالتم ند ینکردم خواهش م یمن که کار ؟یخانم، تشکر اخه بابت چه کار نیبابا نسر یا

 .دیمهماناتان برس

که او را همراه  یسپس در حال رسمیتکان داد و گفت: نگران نباش به مهمانام هم م یسر دیدست او را کش نیرینس

ه ک نیپدر مت دنیمهتاب با د دیکش یانجا انتظارشان را م نیشد که پدر مت یوارد سالن جداگونه ا دیکش یخود م

انداخت  ریحجاب خود را مرتب کرد و سربز ستادهیاشد  یکه روبه باغ باز م یپشت به ان ها روبه پنچره بزرگ آهن

همه مدت فقط  نیمهتاب خانم که ا شونیجان، ا دیشاد خطاب به همسرش گفت: سع یآرام و با لحن ییباصدا نینسر

 !یدیهاشون را شن یخوب فیتعر

 وجود دارد؟؟ دیسع هیفقط  ایکرد مگه تو دن نیبه تپش افتاد و با خود تلق دیاسم سع دنیمهتاب با شن قلب

 کنند، ششیخود را حفظ کند و اجازه ندهد افکار گذشته تشو ینمود خونسرد یسع

 لطف دارند. یلیخ شونیزد و روبه مهتاب برگشت و گفت: ا یلبخند دیسع

 خانم حالتان چطوره؟ سالم

باز تپش قلبش تند شد و  دهیشن ییاحساس کرد آن صدا را قبال جا دیرا شن دیسع یمردونه  یکه صدا مهتاب

شد و  رهیناباورانه به او خ دیدوخت سع دیسرش را بلند کرد و چشم به سع یکرد به آهستگ یم یجیاحساس گ

ا برده بود ب به هر دو که ماتشان نینسر ست،ین یمن اصال باور کردن یخدا یجا ؟ وااا نیتو، ا شهیزمزمه کرد باورم نم

 د؟یشناس یرا م گریشده؟ شما، همد ی: چدینگاه کرد وپرس یکنجکاو
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تند از ان جا  یبرم و با قدم ها دیمن با یخوام ول یگرفت و گفت: معذرت م دیبغضش را فرو خورد رو از سع مهتاب

 خواست... حیتوض دیشده بود از سع جیکه گ نیفاصله گرفت نسر

را ترک نکند نفس  یکرد با آن حالش مهمان یسوخت سع یو در تب م ستیکرد حالش خوب ن یکه احساس م مهتاب

 یلحظه آن جا ماندن را تحمل کند احساس م کیقادر نبود  گریقرارش نهاد اما د یقلب ب یو دست رو دیکش یقیعم

خانه، آمده بود خود  نیبه ا خودش یبا پاها ودشکه خ نیداده بود و از ا یاو را باز نیهمه مدت نسر نیکرد در تمام ا

اشنا خطاب به او گفت: مهتاب  ییداشت که صدا یقدم بر م یکرد. با چشمان اشکبار طرف درب خروج یرا مالمت م

و  دیمهتاب اشکش را پاک کرد و سمت صدا چرخ ؟یجا در آورد نیسر از ا یدختر، تو چطور شهیباورم نم ؟یخودت

 یم یکاشک ؟یخوب نمتیب یآمد سالم کرد و گفت: خوشحالم دوباره م ین مخندا ییاو با رو فکه طر دیرا د میمر

 : مهتابدینمود نگاه کرد و پرس یآمدم سپس با دقت به مهتاب که ناراحت م یکه زودتر م ییجا نیدانستم تو هم ا

 ؟یرس یشده؟ ناراحت بنظر م یزیچ

 یجان، معذرت م میجا سر در اوردم مفصله، مر نیاز ا یکه چطور نیزد و جواب داد داستان ا یپوزخند تلخ مهتاب

 برم، دیخوام من با

 جشن هنوز که شروع نشده؟ زمی: کجا عزدیو پرس دیبا تعجب دست او را کش میمر

 گرفته از مهتاب خواهش کرد تا بماند، ییسمت آن ها آمد و با رو نیهنگام نسر نیا در

 شد. یارش جارخسته و تبد یگونه  یانداخت و اشکش رو ریسربز مهتاب

 یکردم در حال یبد یلیکنم من و ببخش من در حق تو خ یناراحت گفت:خواهش م یو با لحن ستادیمقابل او ا نینسر

 ام  دهیاز تو ند یزیچ یکه بجز خوب

 شد و با بغض گفت: ینگاهش را باال آورد و قطرات اشک از چشمش جار مهتاب

 برم ، دیخوام که اوقاتتان را تلخ کردم بابت دعوتتان ممنون و متشکرم من با یمعذرت م من

 شد دهیبه عقب کش نیقدم به سمت درب نهاد و توسط نسر و

 کنم بمان کارت دارم یخواهش م یحالت بر نیزارم با ا یبمان من نم دمیقسمت م مهتاب

 مینزد سپس مر یبه او انداخت و حرف یاز پشت شانه، نگاه مهتاب
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آرام باشد سپس او را تنها  یآب دست او داد و از او خواست تا کم وانیمبل نشاند و ل یرا به داخل برد و رو او

 شود ایجو نیمهتاب را از نسر یناراحت لیگذاشت و رفت تا دل

 بود به یصدا اشکش جار یهر دو دستش گرفته به آب زالل آن چشم دوخته و ب انیرا م وانیکه ل یدر حال مهتاب

رحمانه با او برخورد کرده بود چنان در درد و غم  یچه ب ایو دن د،یرخ داده بود اندش شیتمام اتفاقات گذشته که برا

و مهمان ها رفته بودند و او ساعت ها  افتهی انیجشن پا دخود غرق شده بود که گذر زمان را حس نکرد تا به خود آم

 خورد، یگذشته را م یو افسوس روزها ختیر یبه حال خود اشک م ییدر خلوت و تنها

 بسپارد یکه در ذهنش زنده شده را به باد فراموش ییآن خانه، را ترک کند تا خاطراها شه،یهم یجا برخاست تا برا از

در  یالبه ال دیشد و در باز شد و سع دهیکش نییسمت پا رهیکه بکشد دستگ نیدر را گرفت اما قبل از ا رهیدستگ

او گوش  یمانع او شد و از او خواهش کرد تا به حرفا دیخواست اتاق را ترک کند اما سع ریبز ضاهر شد مهتاب سر

خوام تو  یکلمه هم گوش دهد بغضش را قورت داد و گفت: من معذرت م کیخواست به  یدهد اما مهتاب دلش نم

 یکار نیگر نه عمرا همچجا متعلق به شما است و ا نیکردم خبر نداشتم ا یمدت که تو خانتان رفت و آمد م نیا

 برم، دیبا ستیکه برم من حالم خوب ن دیکنم اجازه ده یخواهش م یدان یرا م لشیبکنم خودت هم دل

آرام باش مهتاب من  یکنم کم یخواهش م یزارم بر ینم ستیداخل اتاق شد و گفت:تو حالت خوب ن نینسر

من آدم  ستمیکردم و مستحق بخشش ن یبد یلیدونم که در حقت خ یکنم من و ببخش م یشرمنده ام خواهش م

زند  یدر نگاهت موج م یغم یات دار نهیدر س یدرد هی دمیمدت که شناختمت فهم نیبودم در تمام ا یخودخواه

 یدهد ب یهمه رنج و عذابت م نیا یزیخواست چه چ یخواست خبر از دردت داشته باشم دلم م یدلم م شه،یهم

ازت  یخو استه ا نیام که همچ یآدم خودخواه یلیو غم تو بودم آره من خدرد  نیکه من مسبب ا نیخبر از ا

 یکردم؟ چرا ازت خواستم از زندگ نیبود پس چرا من همچ دهیرساز تو به ما ن یازار چیکه ه یخواسته بودم در حال

  دمتید یآمدم و م یبار هم که شده م کی یبرا یکاش قبل از هر کار یا رون؟یب یما بر

ات  یزندگ یخوام من و ببخش که خوش یچشمان پر از اشک دست مهتاب را گرفت و آدامه داد مهتاب معذرت م با

 بشم؟ دهیرا از تو گرفتم خودت بگو چکار کنم تا بخش

من  یبرا یمعن چیه گریحرفا د نیا دنیزد و گفت: گفتن و شن یخند شین دیکش نیدستش را از دست نسر مهتاب

 یشد کسببخ دیکه با یبه دل ندارم اون یگله ا یراحت من از کس التانیتا گفته شوند خ نمیب یمهم ن یتیندارند لزوم

 شده رمیمن برم د نیکه اون باالهاست نه من لطفا اجازه بد
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با خواهش از مهتاب خواست  ختیبه او داد که تعجب همه را بر انگ یشنهادیدوباره دست مهتاب را گرفت و پ نینسر

اشک مهتاب شدت  زشیکند، ر یکارش وجدانش را راض نیخواست با ا یازدواج کند م دیتا قبول کند دوباره با سع

 شده، رید یلیحرفا خ نیگفتن ا یو زمزمه کرد برا افتی

که شما  میدون یمشده؟ مهتاب خانم، همه  ریکه تا آن لحظه سکوت کرده بود لب به سخن گشود و گفت: چرا د رضا

 ....یشک ندارم که خود سع یو مطمئنم تا حاال بهش عالقه دار یرا دوست داشت دیچقدر سع

خوام  یم ستیلطفا، من حالم خوب ن دیکنم بس کن یگفت: خواهش م یوبا لحن نتد هیبه حرف او امد و گر مهتاب

 که برم  نیبرم اجازه بد

 ش کن،بگو قانع یزیچ هی ؟یگ ینم یزیتو چرا چ دیانداخته گفت: سع ریکه سر بز دیباز مانع او شد و روبه سع نینسر

 یکارها را م نیچرا ا ه؟یکارتون چ نیا یمعن دیخانم لطفا تمامش کن نیسبقت گرفت و گفت: نسر دیاز سع مهتاب

 د؟یکن

 یباعث شدم زندگ گذارد چون من یعذاب وجدان راحتم نم یبا بغض و چشم پر از اشک گفت: چون اگر بر نینسر

متعلق به تو بود را  دیکه سع یبودم و فقط به فکر خودم بودم و درحال یآدم خودخواه یلیات از هم بپاشد چون خ

 یخودخواهانه تالش کردم تو را از زندگ یلیخودم و بچه هام خواستم خ اریمن تصاحب کردم و او را فقط در اخت

اما  دمیبود موفق شدم و به خواسته ام رس دهیازت به ما نرس یازار نیکه کوچک تر یکنم در حال رونیخودمان ب

کردم که من  یم الیو سر افکنده بشم آن روزها خ مانیکه کردم پش یحد از کار نیتا ا یکردم که روز یفکرش را نم

 یا روزت ارمیرا به دست ب دیبعد لز رفتنت نتوانستم دل سع یبازنده بودم و حت شهیکه من هم یحالبرنده شده ام در 

من و به  یکرد دارمیمن و از خواب غفلت ب یداد یام رنگ زندگ یبه زندگ یکه دار یتو با اون دل پاک دمتیکه د

 یکنم مهتاب قبول کن اجازه بده اندک یکه من با تو کردم خواهش م یدرست برعکس کار یخودم بازگرداند یزندگ

 که در حقت کردم را جبران کنم  ییها یاز بد

 خدا یبه رضا میبوده من هم راض نیقسمت من ا دیهق هق کنان گفت: شا ستیگر یکه به شدت م بمهتا

تمام  یبرا ختیر یاش اشک م یلحظه لحظه زندگ یسوخت برا یو از درون م ختیر یاش افزود اشک م هیبه گر و

ا زد ام یو زار م ستیگر یآن را تباه کرده بود او م یطانیهوس ش کیاش که  یتمام زندگ یانچه بر سرش گذشت برا

او دلش  یاشک جار دنیکه با د دیانداخت سع یم یکه هر لحظه او را از پا یاش نداشت درد یخبر از درد اصل یکس

 کند. انیو انچه در دلش بود را ب اوردیگفتن داشت اما قادر نبود به زبان ب یحرف برا یکه کل نیبه درد امده بود با ا
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آرام گفت: مهتاب  یبه او شد و با لحن رهیاو چرخاند و خ یاو را سو دارین تشنه به دهمه سال چشما نیاز ا بعد

دانستم  یکاش آن روزها م یا نمیوقت دوست نداشتم اشکت را بب چیه یدان یکنم آرام باش خودت م یخواهش م

 هیشدم  یمهتاب تو با رفتنت داغونم کرد دمدا یکاش گوش به حرفات نم یبود ا یاز من چ ییاصرارت بر جدا لیدل

 من چه یتو برا دمیهدف تو رو که از دست دادم فهم یب زهیانگ یآدم ب هیروح  یجسد ب

 گریات را پر نکردن بعد از تو د یخال یکردم جا یداشتنشان را م یآرزو یکه روز ییوجود بچه ها ی! حتیبود

 خوشحالم نکرد من ... یچیه

 من تو دیدان یبشنوم شماها چه م یزیطاقت ندارم چ گهیکنم د یخواهش م دیبس کن دیکش ادیبا بغض فر مهتاب

 و چه به سرم آمدا است. دم؟یچند سال چه ها کش نیا

 کنم یبشنوم، خواهش م یزیخوام چ ینم د،یتمامش کن دیدان یرا نم زیچ چیه شماها

مبل نشاند و  یخوردند را گرفت و رو یتکان م هیاو را که از شدت گر یشانه ها میکرد مر یم ه،یبلند گر یباصدا و

را از  وانیو ل دیآب نوش یجرعه ا میآب دست او داد مهتاب قادر نبود خود را کنترل کند با اصرار مر وانیل نینسر

اگر  گریلحظه د کیکرد  یشد احساس م یگونه اش جار یاز اشک رو یلیبه ان شد و دوباره س رهیدست او گرفت خ

 رود یاز حال م یحال بماند از بد

از دستش افتاد و  وانیآن قرار دهد اما همان موقع ل یرا رو وانیدراز کرد و خواست ل زیدست لرزانش را سمت م 

 یکرد و خم شد تا تکه ها یمهتاب زمزمه وار عذرخواه دیو شکسته شدنش در فضا پچ نیبرخوردش به زم یصدا

ر س یشود و اخ بلند یم یکند زخم یم دبر خور وانیشکسته ل کهیشکسته را جمع کند، اما همان که دستش به ت

 زخمت که نمیدستش را طرف دست او برد و گفت: بب دیشدند سع کیبه او نزد نیو نسر میرضا، مر د،یدهد سع یم

 ست؟ین قیعم

 به من دست نزن، دیکش ادیفر یگرفته ا یزود با دستمال محل زخم را پوشاند و با صدا مهتاب

 وار باال آورد و گفت: باشه، چشم فقط آرام باش  میرا تسل دستش دیسع

خوام  یم ستیگونه اش نازل شد و با عجز گفت: من حالم خوب ن یچشم دوخت و اشک رو دیبه سع یلحظه ا مهتاب

 رسانم! یرا برداشت و طرف درب قدم برداشت رضا دنبال او رفت و گفت: اجازه بده شما را م فشیبرم سپس ک

 گفت: و از خانه، خارج شد. یلب خداحافظ ریزمزمه کنان ز مهتاب
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اش  از دست رفته یکرد تا مهتاب را قانع کند دوباره با او زندگ یبعد از آن شب به دنبال مهتاب افتاد و تالش م دیسع

و کنار او به باشد  دیبود که دوباره با سع نیا شیکه تنها ارزو نیرا از نو بسازد اما مهتاب به شدت مخالف بود با ا

شد  یدست بردار نبود و هر بار که با مخالفت مهتاب مواجه م دیسع ماکرد برسد، ا یم یآرامش که سالها از او دور

 یکوتاه نم دیشد اما باز هم سع یم یکرد و اشکش جار یداد سکوت م ینم یمهتاب جواب یول دیپرس یرا م لیدل

 حالخبر از  یشد، و کس یت حال مهتاب روز به روز بد و بدتر مگرف یکرد آرام نم یآمد و تا مهتاب را قانع نم

 یم یمهتاب اشکش جار دنیخورد، و هر بار با د یدرونش نداشت طال که شاهد پر پر شدن او بود به حال او غصه م

 افتاده بود گفت: یماریگرفته و غم آلود روبه مهتاب که در بستر ب ییشد بغضش را به زور قورت داد و با صدا

گفت:بهتر است خانواده ات از موضوع  یدکتر چ یدیخودت که شن ؟یاز همه پنهان کن یخوا یم یتو تا ک مهتاب

 دارد؟ یچه سود یپنهان کار گهیات خبر داشته باشند د یماریب

 یبه سخت هیکه از شدت گر یشد و در حال یالماس از چشمان خسته و کم فروغ مهتاب جار یهمچون قطره ها اشک

 توانست حرف بزند گفت: یم

ام را به  یزندگ یخودم را ببرم و بگم اون کثافت چه به سر من آورده؟ بگم که ک یکه ابرو یخوا یتو از من م طال

 از موضوع خبر دار نشود، یکس یول رمیتونم حاضرم بم یسخته طال من نم دهیکش شیات

 

 

مه بزار حاال ه یشده بود یطانیهوس ش هی یدت قربانتو خو ینداشت یآخه تو که گناه یگفت: ول نیبا لحن غمگ طال

وش را در آغ گریزارم سپس همد ینکرده درباره ات بکند، من با توام و تنهات نم یخدا یفکر بد یبدونند تا بعد کس

 یافتاده و با مرگ دست پنجه نرم م مارستانیتخت ب یورمق ر یکردند مهتاب که ب یهمراه هیهم را با گر دندویکش

را انجام بده برو بگو  یدان یصالح م یتمام شده هر کار زیهمه چ گهیمن د یزمزمه وار گفت: برا زانیکرد اشک ر

 یزیچ من که یبه سرم آوردند! برا یچ نندیتو حق با تو بزار بداند تا بب شیهستم نه پ مارستانیکه من تو ب یمدت

 برو ،تا ترس از دست دادنش داشته باشم برو بگو، طال  ندهنما

  ست،یبلند گر یداد و باصدا واریبه د هیاتاق را ترک کرد و در سالن قدم نهاد تک زانیاشک ر طال
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شود به حال خواهرش  یمهتاب رخ داده خبر دار م یبعد از مرگ محمود آقا برا شیکه دو سال پ یکه از اتفاق نیحس

 یو یاچ ا روسیکه اون کثافت حامل و میدیبا بغض گفت: بعد از آن اتفاق فهم ریطال سر بز ختیغصه خورد و اشک ر

 بوده 

زد و به  یمانند مجنون بر سر و صورت خود م دیشن یطال و گفته هاش را نم یصدا گرید یاز شدت ناراحت نیحس

  ردیا از او بگاکنون عرفان کجاست تا حق خواهرش ر دیاز طال خواست تا به او بگو ختیر یحال خواهرش اشک م

دهد و  یاش را از دست م یینایدهد ب یکه در خانه شان رخ م یبا تاسف گفت: بعد از آن اتفاق بر اثر آتش سوز طال

 افتد. یشود و از حرکت م یتمام بدنش فلج م

ه چرا کرد ک یبر آن زد و او را مالمت م یبا چشمان اشکبار کنار تخت مهتاب زانو زد دست او را گرفت بوسه ا نیحس

شچمان خود قرار داد و گفت:  یفشرد دست مهتاب را رو ینگفته، با بغض که گلواش را م یزیاز او پنهان کرده و چ

کنم من که به تو  یم یتنها خواهرم شک و بدگمان همن ب یچرا فکر کرد ؟یغم و دردات ندونست کیچرا من و شر

 اش افزود. هیبرگرداند و به گر نیاعتماد دارم خواهر، مهتاب با چشمان پر از اشک رو از حس

دونم  یاست م یآدم پاک هیدونم خواهرم  یاو را سمت خود چرخاند و گفت: از من رو بر نگردان من که م یرو نیحس

 ،ینداشت یکه تو گناه

 یداداش من و م یستیاز دست من ناراحت ن یعنیفشرد و هق هق کنان گفت:  یرا به آرام سنیدست ح مهتاب

 ؟؟یبخش

تو انجام  یبرا یکار چیبر لب نشاند و گفت: تو من و ببخش خواهرم چون من ه یلبخند تلخ زانیاشک ر نیحس

  یآدم ترسو بودم چون آن روز که مخالف ازدواج با محمود آقا بود هیندادم چون 

 ازش نبرده یبهره ا چیو گذاشتم پدر به خاطر پول و ثروت محمود آقا که ه ستادمیپدر وان یبرات نکردم به رو یکار

بردم من هم  یم رونیهمان موقع تو را از آن خانه ب دیآمدم با یکوتاه م دیدلش خواست باهات بکند، من نبا یهر کار

 نبودم من و ببخش خواهر، ریتقص یهات ب یتو بدبخت

و  هیمهتاب با خبر شد با گر یماریاز ب زیاش افزود پدر مهتاب که ن هیصدا به گر یدست مهتاب خم کرد و ب یرو سر

  د،یطلب تیکه با او کرده از او طلب بخشش و حالل یاو آمد و از بابت کار دنیبه د یزار
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 یم چیآقا جان،؟ ه یناله مانند گفت: تو اون دوسال گذشته کجا بود ییبا صدا ختیر یبند اشک م کیکه  مهتاب

از  یو سراغ دیایبار ب کیشده  نیل خبر از حال من نداشتاز دوسا شتریب ؟یدیچند وقت شده که دخترت را ند دیدون

که با  دیدار وهیدختر و هیکه  دیخودتان فکر کرد اب چیه د؟یهام فکر کن یبار به من و بدبخت کیشده  د؟یریمن بگ

 یعمر یدید ؟یشده؟ چرا آمد یکنم؟ حاال چ یم یزندگ یک شیکجا رفتم؟ پ دیپرس رونیاز خانه ات زده ب یناراحت

که از محمود آقا به ارث بردم  یبا پول ینیبب یامد اینه؟  ایکه ببخشمت  یوجدانت را راحت کن یندارم امد ایبه دن

 کردم؟چکار 

 از اون پول و ثروت نبردم بجز.... چیرا راحت کنم من ه التیخ بزار

شما چه  د؟یبطلب تیحالل از من یامانش نداد و هق هق کنان پلک ها را بر هم گذاشت و آدامه داد شما آمد هیگر

که  ینببخشم او دیکه با ستمین یازتان بدل داشته باشم من کس یا نهیتوانم ک ی! و نمدیبخوام چه نخوام پدرم هست

 یو از کار ختیر یصدا اشک م یگفت و ب ینم چیپدرش ه د،یبخشه اون باالهاست شما از خدا طلب بخشش کن یم

 کرد یم یمانیکه با تنها دخترش کرده احساس پش

 دردها باشد، انیتوان پا یاما م ستین یزندگ انیپا گ

 

 

به آسمان صاف و پر ستاره شده  رهیبود از پشت پنجره خ دهیتخت دراز کش یکه رو یهنگام بود مهتاب در حال شب

 یخواست دلش م یبودن را م دیآسمان قدم نزده دلش گرفته بود و دلش کنار سع ریوقت شده بود که ز یلیبود خ

کرد دلش  یبود متوقف کند احساس م دیسع اکه ب ییباز گردد و زمان را همان جا در جا شیواست به چند سال پخ

وقت است که خبر از او نداشت چشمانش را بست و  یلیهم او را تنها گذاشته بود و خ دیسع یاو تنگ شده ول یبرا

 شد  ریصدا از گوشه چشمش سراز یاز اعماق وجودش برنهاد و اشک ب یآه....سوزناک

 

 لایتصور کرد که تو فکر و خ دیرا مقابل خود د دیچشم گشود و سع یاشکانش را پس زد مهتاب به آرام یدست که

 وجودش را باور کرد دیاو را که شن یاست اما صدا
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نبودم! حالت  ریتقص یاشکات را ندارم اگر چه خودم هم ب دنینکن طاقت د هی! گرزندیمن عز یاشکا هنوز هم برا نیا

 چطوره؟

 شد و با پوز خند جواب داد شتریاشک مهتاب ب زشیر

همه درد رنج و  نیخواهد چشم خود را ببندم و به ا یشه، انقدر خوبم که دلم م ینم نیحالم خوب است بهتر از ا هه

 ؟یکه شاهد جان دادنم باش یآمد ؟یچرا آمد د،یخسته ام سع یلیعذاب خاتمه دهم خ

از اشک چشمانش را پوشاند  یتخت افتاده بود چشم دوخت حاله ا یبه مهتاب که مانند تکه چوب رو یلحظات دیسع

 یفتیحال و روز ب نیباعث شده تو به ا یزیدلم برات تنگ شده مهتاب چه چ نم،یو با بغض گفت؟ من آمدم تا تو را بب

 ه؟؟یدرد تو چ

رمان را د یدرد گریکرد وگفت: گفتن د یرا کنترل کند مکث و خود ردیاشکانش را بگ زشیر یکرد جلو یسع مهتاب

حال و روز  نیدست به دست هم داده بود تا من به ا زیخواهم به گذشته فکر بکنم چون همه چ ینم گریکند د ینم

اب بود طرف مهت ستادهیکه کناره پنجره ا دیم سعیندارم و به انچه به سرم آمده راض یگله ا گریمن د میبرسم بگذر

 یرو قیعم نیرا درون چهره او که چند چ یچند سال دور نیشد و شکست ا رهیبه او خ یرگشت مهتاب لحظه اب

بر لب که چندان  یحیشده بود را مشاهده کرد دلش به حال او فشرده شد و بغض کرد لبخند مل انیاش نما یشانیپ

خدا آن ها را  یدار ینیریناز و ش یوقت است تو دلم مانده که بهت بگم بچه ها یلینداشت نشاند و گفت: خ یدوام

که اونا  یزیتنها چ یدان یچقدر دلم براشان تنگ شده حلشان چطور است؟ م یبرات حفظ کند قدرشان را بدان واا

 هست؟نبودنت کنارشان، یکند چ یم ریرا ناراحت و دلگ

 نیبود؟ ا یکردم چ یکه فکرش را نم یزیتنها چ یدان یکه ادامه داد مبا چشم پر از اشک چشم به او دوخت  دیسع

ه ذره شود ه کی دنشانید یکه دوستشان داشته باشم و دلم برا نیچه برسد به ا نم،یتو را بب یاست که من بچه ها

 خواست؟ یدلم م یچ دیسع یدان یم د،کن یدلش بخواد با ما م یما، هر کار میدار یمزخرف یایچه دن

 زبان چرخاند و زمزمه کرد یبه سخت دیسع

 !زم؟یعز یچ

 نیخواست تمام ا یدلم م میداشت یدوآلیا یخودمان زندگ یو کنار بچه ها میخواست من و تو هنوز با هم بود یم دلم

 دمید یتو خواب هم نم یاتفاقات که برام رخ داده حت
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 زین دیزد و اشک سع یگفت و زار م یرا م آن ،یبود زندگ یفکرش را بکن من تو و بچه هامان آن وقت چقدر عال 

 خواد؟ یاالن دلم م یدان یگشت آدامه داد اما م یجار

 !زمیبگو؟عز یزمزمه کرد چ یبا عحز و سخت دیسع باز

هم بزارم و  یخواد چشم رو یرفت دلم م شیپ لمیبر خالف م زیچون همه چ دمیخواستم نرس یکه م یزیبه چ چون

 ینم گهینا ندارم د گهیخسته ام د یلیییییهمه درد و رنج راحت بشم باور کن خ نیوقت باز نکنم و از ا چیه گهید

 کشم،

وقت به  چیکاش ه یبر آن زد و با بغض گفت: ا یمهتاب را در دست گرفت بوسه ا دهیدست الغر و رنگ پر دیسع

خودم  یکردم و تو را برا یم یمردونگ شتریب یکاشک میشد یجدا نم گریکاش از هم د یدادم ا یحرفات گوش نم

وقت خودم  چیدادم مهتاب من ه ینم دستکردم و بخاطر بچه دار شدنم تو رو از  ینم تیکاش خر یداشتم ا ینگه م

 همه بال که سرت آمده بودم نیا یبخشم که من باعث و بان یرا نم

اگر  دیحرف را نزن سع نیوقت ا چیبر لب نشاند و گفت: ه یبار پاک کرد لبخند تلخ نیچندم یاشکش را برا مهتاب

حرف را نزن من از دست تو ناراحت  نیناراحت بشم چه االن ...مکث کرد و ادامه داد چه بعد لز مرگم ا یدوست ندار

 یلیمن هم خ دیهر چه سرنوشت برام نوشته بر سرم ا دیقسمت من بود و با نیا یستیو ن یتو مقصر نبود ستمین

 نه کم تر خودت را ناراحت نکن  شتریاست نه ب نیمن ا ریکنار امدم تقد زیاست که با همه چوقت 

که وجود او را  نیآمد و مهتاب از ا یاو م دنیروز مهتاب را تنها نگذاشت و هر روز به د کی دیآن روز به بعد سع از

شد اما با هر قدم که  مارستانیبا دست گل وارد ب دیکرد ته دلش خوشحال بود طبق معمول سع یکنار خود احساس م

 یکرد تا به اتاق مهتاگب که در آن بستر ینم شیلحظه رها کیشد و دلشوره  یم یته دلش خال یزیداشت چ یبر م

ا صد یافتاد و اشک ب نیکه دور تا دور تخت جمع شده بودند دست گل از دستش بر زم تیجمع دنیبا د دیبود رس

 پوشانده بودند از کنارش رد کردند. دیکه با مالفه سف یشد و مهتاب را با تخت روان در حال یگونه اش جار یرو

 بست و به آن همه درد و رنج خاتمه داد اگر چه مر ایاز دن دهیمهتاب د باالخره

 

 ـــــانیپــــــــــا

92/03/24 



 غم روزگار

 
66 

 

 12:00ساعت

 یعثمان ایقلم  ناد به
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