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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

سرد که از نم باران بخار کرده بود به  یها شهیرا احاطه کرده بود.نگاهم از پشت ش اطیح یشب ،تمام فضا یاهیس 

 بود. یخاکستر یوپر از ابرها نیدوخته شده،  که مانند دل من غمگ یاسمان ابر

 .ختیکنده شد وفرو ر شیقلبم از جا یینگاهم برگشت وگو کبارهیغرش اسمان  یصدا از

 الیچرخانم وبا خ یرا ارام م دیبندم؛ کل یخانه م نیا انیپا یب یرابه دور بحث ها روم،ودریبه سمت درم 

 یدهد را بر م یم یسرم نگهبان یلب مرز،رو یوچهار ساعته مانند سرباز ستیقواره دارم را که ب ینخ یراحت،روسر

 یدارم وهمان جا ب یکنم وبرس دسته شکسته اش را از لب طاقچه کوچکش بر م یباز م دارم وهمان طور که پنجره را

 ریت شیها شهیشوند ر یکه ازادم نیکنم،هم یباز م دهیرا در هم تن میکه موها ی.کشنمینش یحوصله کنار طاقچه م

اندازم که مبادا  یدستانم م ریرا ز یاز چشم هم باز شوند،روسر یدهم ،که کم یدرد تکان م انیرا م کشند،سرمیم

 شان بچسبد یشمیفرش ابر یبه رو یی.اخر پادشاه وشاهزاده اش اگر موزدیبه اصطالح پدر بر یانیدر قصر اع میموها

 یفر وگره خورده ام توجه یموها یکنند.به درد شانه رو یزبان وسر خورده ام خراب م یسر مادرب یخانه را رو

 .کنمینم

عمرش را با  یروزها هینامساعد ، مادرم مجبور شد بق طیبعد از مرگ پدرم ،وشرا یاز چند بچه که بودم پس "هه " 

کوچک با  ینداشتم دختر شتریکند.ان روز ها من هشت سال ب یپسر ده ،دوازده ساله سپر کیبه همراه  یمرد

ارا م یماریپدرم در بستر ب یکرد.وقت یم لیدتب تیبه واقع شیها یکه کنار عروسک ها وخاله باز ییبایز یاهایرو

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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که  یبا اندک سن دمید یمادر به پدر م یپر از خواهش وتمنا یرا از نگاه ها ییسخت وتنها یروزها کردیترک م

با وجود  یخانه است.حت نیاز ا یارامش،محبت،وخوشبخت یخداحافظ یعنیکردم که رفتن پدر یداشتم خوب درک م

اغاز  یاز لحظه ا ی.جهنم زندگمیداشت منیا یما گرفته بود اما ماوا یزندگولعاب را از  نگسخت،ر طیپدر باز هم شرا

را با خود  ،خشمیاز نفرت،دلسرد یکردند.وکوله بار جادیدر سرنوشت ما ا ی،همراه با بهرام سهم یشد که ناپدر

 اوردند.

 ام مفقود شد. یناپدر یتاروپود تعصب وکوته فکر یمن،البه ال یاهویپر از ه یایودن میارزوها

 یشد تا به جوان یسپر یزییپا یخشن از جنس زبر برگها یدستها یوکودکانه ام ال به ال ینوجوان یروزها

انم د یشکفت.نم یگونه ام م یپدر رو یباد ،بوسه لبها یها یلیسوزش س ی.کاش پدرم زنده بود ،انوقت به جادیرس

 خورد. یماهرخ تنها،چه طور رقم م ی ندهیا

 .نمیب ینم یزندگ نیا یکیتار یدرتنگنا یوخوشبخت دیز اما یا روزنه

تعصب  ،اما میدغدغه دست وپا کن یب یزندگ کیبزند تا با هم  یلعنت ریتقد نیاز مادرم تمنا کردم پشت پا به ا بارها

 ریخشونت،وتحق نیبر دارد ومقابل ا یشد قدم یگذار شده بود که حاضر نم ریمادرم تاث یرفتارها یچنان رو یناپدر

ز ا یسمانیشبانه همانند ر یرسانم .کابوس ها یبه صبح نم مشچهار فصل را، با ارا یکدام از شب ها چی.هستدیها با

وتا  زمیخ یغرق از دلهره از رختخوابم بر م سیومن با صورت خ کندی،دورتا دور گردنم را احاطه م یدلهره واشفتگ

شد ومن  یبزرگ م م،بهرامیکردیم یکه با هم سپر یی.روزهادهمیم یرا نگهبان اطیصبح چشم در چشم مهتاب ح

 یرساند ،ومن زجر م یمرا با عذاب ونفرت به ساعت م یها قهیغرق در محبت بهرام دق یشدم،ناپدر یتر م ریتحق

ن م ی.تنها شانس زندگدیدو یسراب م یپا به پا یکه از تشنگ یریمحبت پدرم بودم مانند کو ی،تشنه  دمیکش

بود.مادرم ذوق  کیتار یزندگ نیاخالص شدن از  یبرا ییراه رها کیدانشگاه وامتحان سرنوشت ساز کنکورم بود.

مادرم را ذوق  یناپدر زانیاو ی افهیاما ق شدیمطرح م "دانشگاه رفتن "موضوع  نیمدام ا شیکرد ودر صحبت ها یم

اظطراب ودلهره خانه را به  ی.با کلدمیا به روز موعود رسکردم ت یم،سپریرا با مطالعه درس ها میکرد.روزها  یزده م

کرد  یم یکه داشت سع یروشن ،ترک کردم.زهرا با ارامش لحن یا ندهیبه امتحان سرنوشت ساز وا دنیقصد رس

تواند موفق شود او  یکه حتما م زنمی،حدس م دیرس یخوشحال وبا نشاط به نظر م یلیاظطراب من را کم کند ،خ

کوچکشان با  لونکلحاظ با من هم درد بود ان هم نعمت پدرنداشتن،اما ا کیاش با من فرق داشت،از  یزندگ طیشرا

 یکنج را پله ها،وگلدان ها یسفال یها اط،وخمرهیتوت قرمز کنج ح ،درختیوجود حوض کوچک با چند تا ماه

 یقدم م اطیح نیبه  ا یتگرفت وق یم یبیشده بود ومرا ارامش عج دهیچ وانیا یکه دور تا دور طارم یشمعدون

 گذاشتم...
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 یت،جاینها یخاله زهرا،محبت ب یچار چوب خانه را پر کرده بود .دست پخت خوشمزه  یحس وحال خوب چقدر

 .  کردیپدر را پر م یخال

حواسم دنبال زهرا بود،برخالف قبل ورودش  یامتحان ،دلهره واظطراب از وجودم رخت کنده بود .همه  انیاز پا بعد

 یرا به تن رنجور وخسته  تمیورضا یحس خوشحال خواستمیدلم نبود م یامد.دل تو یبه نظر نم یسه راضبه جل

جنجال ،ارامش خانه را به وحشت  یاز زهرا وارد خانه شدم .صدا یمختصر یخانه با خداحافظ کیمادرم ببخشم.نزد

وز موقع ر نیروبرو شدم،ا یناپدر ی ختهیدر هم ر ی افهیزودتر از همه با ق دمیکش نییدر را پا رهیانداخته بود.دستگ

 به ظهر یساعت کیکرد هنوز  یجا چه کارم نیا

 

در هم  یزده وموها رونیجنجال فرو کش شد.با چشمان از حدقه ب یبود.تا حضورم را حس کرد صدا مانده

نغرت  یمشت ها یتولباسم را  ی قهیبود جلو امد، یاهیوس نیمندرس که اغشته به روغن ماش یها خته،ولباسیر

 یبود ،دوباره از ان کتک ها ندهشدم نگاهم به مادرم بود ،از ترس هاج وواج ما یجمع کرد داشتم خفه م زشیانگ

 نداشت. انیوقت پا چیدرد ه نیمن که ا یشده بود القل برا ی،عادیشگیهم

 گفتم: تمیوبا عصبان دمیکش رونیدستش ب یلباسم را از تو قهی

 شده؟ خسته شدم. یدوباره چ -

 شده. یپرسه چ یتازه م "هه "-

 پر از اضطراب رو به من گفت:  یجلو تر امد وبا لحن مادرم

 

 ...گهیپدرت م -

 : دمیپرس ینگذاشتم حرفش را تمام کندوبا تند اصال

 !!!پدر

 .ستیپدرم ن یوقت جا چیه نیا
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 یشود وتنها راه خفه کردن من همان کتک ها قینتوانست فا شهیدوباره مثل هم یبگو مگو ها ومشاجره ها ناپدر با

 بود. یشگیهم

لحظه در چشم به هم  کیطاقت درد نداشتم  گریرا طرف صورت من نشانه گرفت .صورتم را ان طرف گرفتم د مشتش

 زدن خدا را صدا زدم.

غرق در  یمادرم، چشمم را باز کردم ناپدر غیج ی،وغضب فرو کش شده،صدا هیثان کیهمون  یشکستن تو یصدا

 مادرم نصف شده بود. یکه تو یافتاده بود ،نگاهم به گلدان نیزم یخون رو

هم به داخل خانه باز گشت .خبر به گوش  سیپل یورو شد.با امدن امبوالنس ،پا ریه،زیثان کیدر همان  زیهمه چ 

 دست پاچه شدم. دمشید رانیوح مهیسراس یوقت دیبهرام رس

 تفاق افتاد.منتظره ا ریچقدر زود وغ زیچ همه

رو ف یوتشنه برا زیخنجر ت کیاشتباه وبهرام  کیخروار خاک به خاطر  ریز یمحکوم به قتل کنج زندان،ناپدر مادرم

 یبابت عصبان نیاز ا یرفتم.ناپدر یامتحان کنکور نم یکاش من برا یمن اماده بود.ا یقلب ترک خورده  یشدن تو

 کج کرد. یوبد بخت یکیسرنوشت را هش را به طرف تار یمن از سر لجباز یها امدنیما کوتاه ن یبودوبحث ها

 یزهرا که چند خانه انطرف تر بود بروم پناه امن یکردم تا به خانه  یساک کوچک جا ساز کیرا داخل  لمیوسا

م شد بلند میتوانست باشداز جا یم یدلم انداخت چه کس یقژ قژ در تکان تو ی.صدا دمیترس ینداشتم از بهرام م

خورد همان جا  زیبه دراول م میوغضب، عقب عقب رفتم .پشت ساق پا دیپر از تهد یبهرام بودجلوتر امد،با چشمان

م را دست یوقت خوردیحالم به هم م گارشیس یتند وبو یشد از نفسها کمینزد زشیاما تن سرد ونفرت انگ ستادمیا

 چیشد.ه یتر م کیهر لحظه به صورتم نزد شیدست سرد ش حس کردم از خودم حالم به هم خورد،نفسها یتو

دستانم پر کردم واو را به عقب هل دادم ،فرار  یجا تو کی،تمام خشم وانتقامم را  اشتمدفاع از خودم ند یبرا یسالح

لمس  یشرم یب نیبود تا به حال دست بهرام را به ا یزیبد ورقت انگ داری،چه د دمیرس رونیب اطیکردم تا از در ح

 نکرده بودم.

 

 یچقدر م کردمیاتاق به بهرام فکر م یتو ینبود.ساعت ایجو یاز حال بدونذارم خوب گریباز کرد ،د میدر را برا زهرا

 .ردیرا از من بگ یانتقام سخت نیتوانست پست باشد که چن
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 .خانه بود نیهم میجا فعال برا نیماندم چون بهتر یان جا م دیمادرم با فیاصرار زهرا ومادرش وتا معلوم شدن تکل به

دانشگاه  دیاورد.ام یدلم را به درد م ادیمرگبارتر از فر یاکنده از غم،وسکوت ی،صورت شهیمادرم از پشت ش مالقات

 عوض شود... شیحال وهوا یرفتنم را داده بودم تا کم

بهرام رفتم هنوز  دنیدفاع از خود را نداشت.به د یبرا ییدادگاه نا یتو یروح شده بود حت یمرده ها الل وب کی مثل

سلول کوچک  کی یتوانست تو یکردم. او نم یم یهر کار یبه خاطر مهر دیوجودم سرشار بود اما با ینفرت از او تو

 .اوردیدوام ب کیوتار

بود  دهیاف یب یمن خوشحال نشد اما تعجب کرد.با التماس وخواهش خواستم او را منصرف کنم ول دنیاز د بهرام

 خواست از شر ما راحت شود.  یکرد انگار م ی.فقط به انتقام فکر م

 شکسته با مادرم رو برو شدم. مهین یغرق در اشک وبغض یاز بهرام جداشدم وتا زندان با صورت یوناراحت یدینا ام با

 یم دیخودم چه با ناراحت شد.با دمیحرف زدم اما از نگاهش فمه شیرفتن به دانشگاه برا یمنصرف شدنم برا از

 کردم ،مگر چقدر طاقت عذاب و رنج داشتم.

 مهم بود. میرفته بود فقط مادرم ؛ برا نیفرح بخش کنکور از ب جهینت یوحالم برا حس

 من کرد.  یرا سپر بال خودش

 افتادم . یودلهره داشتم پس م جانیزهرا گذاشتم از ه یکنکور را بر عهده  جهینت جواب

 تهران. ،دانشگاهیپرستار  یرشته  یقبول شده بودم تو 

مورد عالقه اش نتوانسته بود  یرشته  یبخش نبود ،برا تیکنکور زهرا رضا ی جهی.اما نتدیگنج یدر باورم نم اصال

 را کسب کند. یکاف ازیامت

هم  یارامش پلک رو ایدن کیخوشحال کردن مادرم  یبالشتم گذاشتم وتا صبح برا ریرا ز جهیذوق وشوق فراوان نت با

 نهادم. 
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زدم دل  رونیوناشتا از خانه ب دمیبه ظاهرم رس یرا گشودم هنوز خانه در خواب بود.کم ،پنجرهیزیصبح دل انگ چه

 ام فشرده بودم. نهیس یرا محکم رو جهیندامتگاه نت یدلم نبود.تا در ورود یتو

 شه،ی،چهره اش شکسته تر از قبل بود از ان طرف ش شهیمادرم بودم .پشت ش منتظر

تکان  یبرا یینا شیلب ها یگرفتم.حت لیاجبار تحو یکنج لب از رو ینشان دادم ولبخند یرا با خوشحال برگه

 خوردن وبه حرف در امدن نداشت.

 زجر رونیب من

 

 جا. نیومادرم ا دمیکش یم

 ریتقد نید با ازو یلینداشت . مادرم خ یانیگفتم ،چرا سرنوشت تلخم پا یزهرا م یبرا میها ودردها  یمدام از دلتنگ 

روح مانده  یخشک وب شانی،که دست ها انیدرختان عر نی، ب اهیجنگل س یشوم وداع کرد ومثل  پدرم من را تو

 بار نیکشد،رها کرد.ا یسوت م شانیاست که صبح تا شب مغزها از بلوا  ییسارها ی انهیاش ی،وفقط اغوش ان ها ماوا

اش او را به  یماریبه خاطرب دمیکنم فهم داریمادرم به ندامتگاه رفتم ،نتوانستم مادرم را د داریبه د یبرا یوقت

 یدلم نبود،ب ی.دل توندیایبودند همراه من ب لیموضوع اگاه کردم ما نیانتقال دادند زهرا ومادرش را از ا مارستانیب

سرم آوار شد.خاله  یرو ای،دن دمید تانمارسیتخت ب یورنجورش را دراز کش رو فیتن نح یقرار مادرم بودم .وقت

 دمیتنها ام یبود ،حت دهیفا یب زیچ رم،همهینهادتا ارام بگ یشانه اش م یداد وسرم را رو یرا مالش م میزهرا شانه ها

 شدم. دیبود،که پاک نا ام کیزندان تار نیمادراز ا تیرضا

ار ب نیکرد.اما ا سیصورتم را خ اریاخت یگونه ام گذاشتم ،اشک ب یبود،دستش را گرفتم ورو دهیصدا خواب یوب ارام

 گرفت. یم سمیخ یگونه ها یدست مادرم اشکم رااز رو

آن که دوباره بتوانم  یکرد تحمل کند،وب یم ینیقلبش سنگ یرا که رو یاز دو روز نتوانست درد شتری،ب مادرم

 گذاشت. میاغوشش را لمس کنم ،تنها

 پر از درد،به اغوش سرد خاک سپردم. یا نهیاشکبار،وس یرا با چشمان مادرم
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 یمادرش م یزحماتش ،جا یلحظه مادرم را با همه  کی دادوالقلیم تیمن از بهرام صد چندان شد،اگر رضا نفرت

 کرد. یفرق م زی،انوقت همه چ دید

گرفتم تا ان جا بمانم البته  یتهران شدم. خوابگاه یبارم را بستم ،همراه زهرا ومادرش،به دنبال سرنوشت ،راه کوله

عادت کردم  یماه کیبعد از گذشت  یسخت بود ،ول میبرا یلیاخر هفته ها راغب بودم به شهرستان بروم ،غربت خ

 کرده بودم. دایزهرا پ ینه به خوب هدوست خوب البت کیدر ارتباط بودم.  یالبته با زهرا تلفن

بلوند روشن  یزرنگ ،با قد بلند وموها ی،دختر میارتباط بوداهل تهران بود فقط داخل دانشگاه باهم در  نایم

کرد ،بر خالف من که  یبا همه بر قرار م یبه صورتش داده بود ،ارتباط خوب یجذاب ییبای،وچشمان اب روشنش که ز

 بودم. یخجالت یکم

 .میکرد یورو م ریشهر را ز یها ابانیبعد از کالس دنبال کار خ نایوم من

 کرد. یرا تحمل م یمن خستگ یکه او همه جا را بلد بود پا به پا نیبه خاطر من ،وگذشته از ا نایم

 اش از ظهر تا شب بود،شروع به کار کنم. یساعت کار ،کهیمغازه لباس فروش کیتوانستم ،در  باالخره

 قلق کار دستم امد. شی،اما کم وب دیرس یسخت به نظر م یکم لیاوا

بار به شهرستان بروم،اوضاع کار وشروع  کی یتوانستم مرتب ،والقل هفته ا یشد،نم یاحوالم م یایجو یزهرا ،تلفن 

 کرد. یم غیشدن کالس ها به طور منظم،رفتن را از من در

 

 یرا تا پارک ،کنار دانشگاه با قدم زدن ط یخلوت با خودم مسافت کم یکالسم تمام شد...خواستم برا یوقت 

 یبیتنش گرفته بود ،حس عج یرو زییکه پا یا کهیکه با لباس مندرس و چند ت یدرخت ری،ز مکتین یکنم،رو

 یرا حس م میپا یصدا یود،وقترا پوشانده ب نیزم یرو یزردو نارنج یاز برگها ی،سنگ فرش میپا ریداشت.ز

 زدند. یم غیداشتند واز خرد شدنشان ج یکردند،ترک بر م

 اورد، رونی،ب یشانی،مرا از افکار پر شیصدا اهنگ

  "سال م "

 تعجبانه پاسخ دادم . یسالمش را با لحن جواب
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 گرفت. یتازه وارد که سراغ دانشگاه را از من م یدانشجو

 غربت شده است. یاش راه ندهیکردن ا دایپ  یزدم مانند من برا یم حدس

 او را شناخت. تیشد همه شخص ینگاه اول م در

 رهیت یرنگ یچشم ها انیچهره اش ،م تی،ومهمتر از همه جذاب لیاص یخانواده  کیدر  افتهی تیباهوش،وترب یپسر

 یفوق العاده به نظر م ش،کهیبایطرف صورت افتاده بودو قامت بلند و لحن ز کیرنگش که  ییخرما یاش،وموها

 .دیرس

رفع اشکال با او هم صحبت نشده  یبهتره به بهانه  ایگرفتن جزوه  یشد که برا یم دایکالس پ یتو یکس کمتر

،گوش  شیتا  اهنگ صدا یوفقط ساکت بمان ییایب رونیب زیاز فکر همه چ یداد دوست داشت یم حیتوض یباشند،وقت

 را نوازش دهد. تیها

س طرز لبا یگرفتم،رفتار،گفتار،وحت ینظر م ریکردم،اما گه گاه او را ز یبچه ها کمتر صحبت م ی هیبه بق نسبت

 کرد. یتازه وارد فکرم را مشغول م یاقا نیا دنیپوش

 

رنگ به رنگ شدند، فصل  یاز لباس ها انیودرختان همه عر د؛یرس یشد و زمستان سرداز راه م یتمام م زییپا فصل

کالغ ها  یاهویاز ه یگرفت.خبر یان ها م یانیرا بر تن عر یخی یها ستالیرنگ از جنس کر دیلباس سف یخی

 درخت ها نبود. یدستان خشک وترک خورده  یوزمزمه گنجشک ها رو

 همه مشقت ورنج در وجودم مرده بود. نیکرد ،تحمل ا یم یاحساس خستگ میها شانه

 چرخاندم. یم نایطرف وان طرف دنبال م نی،سرم را ا مکتین یکه رو نطوریهم

 مکتین یفت که رواجازه گر یرا گم کردم ،وقت میشدم.دوباره دست وپا یسمت م نیامدنش از دوربه ا متوجه

 گشادتر کردم. شیجا را برا یادیبا فاصله ز ندیبنش

 : دمیمرددانه پرس یما حاکم شد، من سکوت را شکستم وبا لحن نیب قهیتا چند دق یسکوت

 شده؟! یزیچ -
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 داد. یکنج لب انداخت وسرش را تکان یلبخند اوهم

 خواستم با شما صحبت کنم. یم -

 !؟یموردچ در

 .ندهیا - 

 را درون وجودم پنهان کردم. اقمیواشت یشد خوشحال ینم باورم

ساکت ومودبانه  نگونهیا یشد.پسر یرا داد باورم نم شنهادیپ نیا یکرد،وقت یم یاز من خواستگار احسان

 داد. یرا به من م شنهادیپ نیا ن،چطوریومت

 طیکردم تا خودم را جمع وجور کنم ،او از شرا یم دایهفته فرصت پ کی دیخواستم منتظرش بگذارم فقط با ینم

 . دیکش یزد وکنار م یپا م دیفهم یمن را م یتلخ زندگ تیاگر واقع دیمن خبر نداشت ،شا یزندگ

 .دیبه ما رس زانیاو ی افهیشل وق ی،وا رفت وبا گامها دیاز همان لحظه که مرا با احسان د دیرس یداشت م نایم

 .یمنتظر شد یلیکه خ نیسالم،مثل ا-

 .دیبرم.ببخش دیمن با -

 :دیخاص پرس یانداخت وبا حالت مکتین یخودش را رو نایاز ما جدا شد.م ایر یساده وب یلیخ

 با تو چه کار داشت. ایک یماهرخ؛ اقا -

 کرد. یاز من خواستگار -

 !!!یچ -

 هم شوکه شدم. نا،خودمیباور کن م-

 .یاریدلش را به دست ب یاسون نیبه ا یکردم ،بتون یفکرنم "هه  "
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 ناراحت شدم. نایم یها هیوکنا انیاز حالت ب یکم

 .یکن یفکر م یتو در مورد من چ -

 اخه، چرا؟ -

 ییبایچرا از من خوشش آمده بود ،از ز ایک یگفت اقا یخواست بگه،راست م یم یچ دمیرا تمام نکرد اما فهم حرفش

 از خانواده و.... اید مفقود شده بو زمیغم انگ ریام که سالها پشت تقد

 

 میام تصم ندهیا یزندگ یبرا نانهیگفتم ،تعجب نکرد،تازه از من خواست واقع ب یموضوع را به زهرا تلفن یوقت

س کال یتو یچند نفر نایدانستم به جز م یم امدیخوشش ن ادیز ایک یاقا نهادی،او از پ نای.درست بر خالف مرمیبگ

 کردند.  یم یاحسان چطور دلبر یبرا

.من دیایبا خانواده به شهرستان ب یرسم یخواستگار یگفتم که برا یدادم ،حتما م یجواب بله را به احسان م یوقت

 یرسم یبرا دیشد،با یخانواده من با خبر م تیاحسان از وضع یوقت نیهم یرا نداشتم ،برا یبه جز خاله زهرا کس

 کرد. یمساله با او صحبت م نیکردن ا

 سرد شده بود. یبا من کم نایم یرفتارها

 خورد. یدانستم از کجا اب م یم خوب

 به احسان دادم . نیقیو نانیبله را با اطم جواب

 یام م یزندگ کیکرده بودم که همراه وشر دایشهر غربت پ نیا یرا تو یکردم القل کس ینم ییاحساس تنها انگار

 شد.

 

که از خودش  یزن خانه داروخواهر کیگرید یمادرها یکشاورز ساده ومادرش مانند همه  کیرشت بود،پدرش  اهل

 پدر زحمتکش بودند. ی هیسا ریارام وپر از محبت ز یچهار نفره که زندگ یخانواده  کیکوچکتر بود .درست 

 چند جمله خالصه کرد. نیهم انیساده ،خانواده اش را در ب یلیخ
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 کنم. انیرا ب زیدادم اما نتوانستم ،به صراحت او همه چ یخود قرار م یزندگ انیاو را در جر دیهم با من

 برسد. انیزدم تا زود به پا یسر وته م یکم میها تیواقع از

 شد. یمن م یناراحت نیاحسان متوجه ا ی.حتختیر یکردن گذشته به هم م یاز تداع حالم

 که شمارا ناراحت کردم. نیمثل ا دیببخش --

 مغازه باشم. گهیساعت د میتا ن دی! من باهیچه حرف نینه؛ ا  -

را خشک  میوبا پشت مقنعه، گونه ها ستادمی.پشت در ادمیاشکبار رس یتند تند تا مغازه با صورت یقدم ها با

ش کردن یکردن وبه زبان جار انیب یعاشق او بودم که حت نقدریتوانستم بغضم را فرو کش کنم،ا یکردم.انگار نم

 داد. یکردن با کلمات آزارم م ید .بازسخت بو میبرا

انجام مراسم  یکه ازطرف خانواده  نیوا شتریشناخت ب یبرا میتا اول بهار صبر کن میگرفت میواحسان تصم من

 .میشد یهم اشنا م اتیمدت ما هم بهتر با اخالق نیا یاعالم شود.درط یوعقد امادگ یخواستگار

 یرفتم،همه  یبا او صحبت کنم.سر وقت به مغازه نم شتریخواست ب یشد،دلم م یجذاب تر م میهر روز برا احسان

وقت تا  چیبرد.ه یخواند دلم را م یم میکه با لحن آرامش بخشش برا ییبایز یاحسان بود.شعر ها یهوش وحواسم پ

 نبودم .  یاندازه عاشق کس نیا

 را منتظر احسان ماندم. یا قهیده دق رونیکالس تمام شد ب یوقت

هوا برده بود.خدارا شکر  یاحسان وسامان کالس را رو یمشاجره ها یاز پله ها تا کالس باال رفتم ،صداشدم  خسته

.احسان پسر عاقل ختمیهر دو روبرو شدم به هم ر زانیدرهم واو ی افهیگونه با ق نیا یبچه ها رفته بودند. وقت یهمه 

 شده بود. بانیودست بر گر ردک یگونه قد علم م نیبود چطور مقابل دوستش ا یوارام

 رگیکرده .د یگونه عصبان نیباشد که او را ا دیبا یمهم زیدانستم چ یدر متقاعد کردن من داشت.اما م یسع احسان

 کرد. یحالم را بد م شیبحث را کش دار کنم چون احسان با طفره رفتن ها نیدوست نداشتم ا

بحث ها چند  نیا دیکرد،شایم ریمان واحسان فکرم را درگسا ینهادم ،تنش ها ودعواها یبالشت م یرا که رو سرم

 انیرگرفتم ج میشد.تصم یسامان شروع م یها هیانداختن وکنا کهیکالس با ت یوگاه تو اطیح یبار تکرار شد ،گاه تو

 شد. ینم دمیعا یزیاحسان چ یرفتن ها هیرا از زبان خود سامان بشنوم چون با حاش
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 صورت حتما نیا ریشد.در غ ی.سکوت کرد ،احتماال به من مربوط مدمیوعلتش را پرس ستادمیسامان ا یروبرو یوقت

 .دمیفهم یم

 .دیکن یم ریوقت ذهن همه را درگ یوقت وب یها هیچرا مدام با کنا ست؟یچ ایک یبا اقا تانیعلت دعوا -  

 

 نشوم. یبانگوش بدهم اما عص شیبود خواست تا به حرف ها دایلحنش پ یخواهشانه که تو یحالت با

 را بفهمم. زیخواستم هر چه زودتر همه چ یقبول کردم چون م من

 .نیخته،همیوبه هم ر دهیاحسان موضوع را فهم -

 !؟یچه موضوع -

 

 شیپ ایک یموضوع را با شما مطرح کنم .آقا نیخواستم ا یم شیوقت پ یلیکه به شما عالقه  دارم ،من خ نیهم

 کرد. یدست

 موضوع هاج و واج مانده بودم. نیا دنیشن با

کردم  یشدم،اما فکر نم یسامان م بیعج یسر کالس متوجه نگاه ها یگاه زد،یبه هم بر نقدریحق داشت ا احسان

 جا بکشد نیکار به ا

 

نشسته  مکتین یبا احسان رو یچشم با احسان شوم. ان روز وقت یتوانستم چشم تو یان روز نم یفردا از

داشته  ییقلبم جا یتواند تو یکس جز خودش ،نم چیباز کنم وبه احسان بفهمانم ه حرف را م،خواستمیبود

شدم  ینم شیصحبت ها هرا با خودش ان طرف تر برد تا جواب دهد متوج یباشد.تلفن همراهش زنگ خورد .گوش

 یسامان باشد .دل تو دلم نبود وقت دیگفت،شا یبه من م ی.انگار حسختیبه هم ر دمیرفتارش فهم ی،اما از حالت ها

 وگفتم: ستادمیتمام شد ،مقابل احسان ا

 کنم. یفکر نم یگریمن به سامان فهماندم به جز تو به مرد د -
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 !؟یدیتو از کجا فهم -

 با خودش حرف زدم.-

 .یسامان رفت شی،پیکه با من حرف بزن نی! چطور بدون ا؟یکار کرد یماهرخ ؛ تو چ-

 ده بود ،واو مجبور بود چند روزاخر هفته را به رشت برود.ش ماریاحسان ب پدر

 امده بود،ناراحت بودم. شیپ میبرا ریاخ یروزها نیکه ا یتیوضع از

 کردم وحوصله صحبت کردن وکارکردن را هم نداشتم. یگوشه کز م کی

 زد. یوقتش خلوت من را به هم م یوقت وب یمدام با مزاحمت ها سامان

 مادرم. یاز همه برا شتریزهرا تنگ شده بود،ب یدلم برا 

 بود نتوانسته بودم به شهرستان بروم. یادیز مدت

 بهتر از قبل شده بود ودوباره احسان به دانشگاه امد. یپدر احسان کم حال

 تنگ شده بود. شیدلم برا یلیخ

داد.به من ثابت شد؛  یم یمن دل گرم ش،بهیچند روز پ یها یرزاز طرف احسان،بابت دلخور "شاخه گل" کی

 احسان هنوز مثل قبل دوستم دارد.

 .ختیر یدوباره ما به هم م دارینگاهم به سامان بود از د هنوز

مال هم  یوشرع یوما به طور رسم ندیایب یخواستگار یاحسان برا یخواست هر چه زودتر خانواده  یم دلم

 کرد. یم میوبه حال خودم رها دیکش یگونه سامان از من دست م نی.امیباش

 من روشن شود. فیبا احسان در مورد خانواده اش صحبت کنم ،تا تکل "دنج " یجا کیگذاشتم امروز  قرار

حرف از طرف احسان بودم تا  کیخودم را مشغول کرده بودم.منتظر شروع  ز،یم یطور با فنجان قهوه رو نیهم

 .رمیحرفش را بگ یدنباله 

 !یماهرخ ؛ انگار آشفته ا -
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 :دمیمضطرب پرس یلحن دم،وبایکش یآه

 کشم. یوضع عذاب م نیمن هم از ا ستند،اماین یمناسب طیدونم خانواده ات فعال در شرا یم-

 !؟یچه وضع -

 شود. زیوبا او گالو زدیبزنم.ممکن بود دوباره به هم بر یسامان حرف دم،ازیترس یم

 یراحت م هیبق یاز خوابگاه،کارکردن،ونگاه ها القل میما باهم ازدواج کن ،اگریدون یمن را بهتر م طیخودت شرا -

 شوم.

 

 داد. یکننده ارامش م دواریام یمهربان و لحن ینگاه د،بایمنظور من را فهم خوب

 شود. یدرست م زیدم همه چ یماه.قول م نیحداقل تا اخر ا -

 یم یکه نبود احساس دلتنگ ییخواست اورا تحت فشار قرار دهم ،اما دوستش داشتم ،لحظه ها ینم دلم

 خانه و خانواده اش بودم. دنیکردم.ومهمتر از همه مشتاق د

 ی،از طرف دمیگنج یدر پوست خود نم یکالس ها نمانده بود.از خوشحال یلیبه بهار وتعط یزیهم گذشت، چ زمستان

چه زودتر به شهرستان  خواستم هر یانقدر دلتنگ زهرا ومادرم بودم که م گرید ی،از سو یمراسم خواستگار یبرا

 برگردم.

،درد ودل کردن ،وجودم را از استرس ها  یوجودم را پر کرده بود ،کنار قبر مادرم بعد از مدت طوالن یخاص ارامش

 کرد. یم یوتنش ها خال

 کرد. یزنده بود آرزو م یرا وقت دنشیکه د یخبر عروس شدن دخترش را بشنود.لحظه ا خواستم

 نیدور از ا یینبود تا روحش را ازرده کند.جا یادمک چیکه ه ییایدن یشنود،تو یرا م میدانستم دارد حرف ها یم

 تنفر دارند. یادمها از محبت ومهربان یهمه  ا،کهیدن

 آمدم. رونیگذشت ب یم یام با مادر ساعت یواز خلوت تنها دیقبر مادرم پاش یاب رو احسان

 داد. یمن را آرامش م یشگیمحو شده بود ، با همان لحن مهربان هم شیبایچشمان ز یتو نگاهم
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صورتم شسته شده  یاز رو یمحضر برگزارشد.رخت غم وخستگ یسر وصدا تو یساده وب یلیعقد خ مراسم

لک پ یتو یخاص تیگشت وجذاب ماریت اهیس یایبا اشک خشک شده بودبا طوط ستیام که عمر یبودوچشمان باران

از  یشده بود ولخت هانپن فیرژ نرم ولط یسرخ ریخشک وترک خورده ام ز یبه وجود اورد.  ولب ها  دهیکش یها

اشت د دمیبا لباس بلند سف ییبایشده بود تداخل ز ختهیآن طرف صورتم ر یشانیپر یرنگم که از رو یشراب یموها

 خود کرده بود. ینگاهم را محو تماشا نه،یقاب آ ی،تو رشیتاروپود حر ینقره کوب البه ال یکه مملوء از سنگ ها

 یازحس  دستان گرمش به وجودم م"بیعج یآرامش "زدم، یسامان گره م یانگشت ها یدستم را البه ال یوقت

 .دیرس

 داد. یسوق م یکه مرا به سمت خوشبخت ییایسرنوشت رو کیهمراه با شروع  نیدلنش یبهار

 انشیواز ب یخوشحال چی،اما از نگاه سامان ه میبه بچه ها دادرا  یخوشبخت نی،مژده ا ینیریش یجعبه  کیبا  فقط

 .دمیرا نفهم کیتبر یکلمه 

 گفت. کیبه من رفت وبه احسان تبر یچشم غره ا  نایم

مهربان  یکردن وآغوش هیگر یمحکم برا ییکردم شانه ها یبعد از مدت ها احساس م م،یشده بود یکیواحسان  من

 کردم. دایقلب خسته وشکسته ام پ یوباز برا

با  شیحرف ها ی،تو یتاب یکه از سر ب ییلرزان وناله ها یشد ومادر ش با صدا یاحسان هر لحظه حالش بد م پدر

 خانوده شیبه اخر هفته ورفتن پ دنیرس یتمام برا یتاب یآورد.واو با ب یداد ،دل نازک او را به درد م یاحسان سر م

 

 یم ینیدوشش سنگ یدر قبال خانواده رو یبزرگ تیسوخت،انگار مسئول یم شیرساند.دلم برا یرا به روز سر م شب

 کرد.

 من استقبال کرد. شنهادیاز پ یلیخ زیشود البته خودش ن یبار همراه احسان راه نیداشتم ا دوست

 کردم. یجاساز یدوسه روز یکوچک برا فیک کی یرا تو میاز لباس ها یکم

 یکه در خانه   یزی،وهمه هر آن چ ا،ساحلی،در ییبایشمال با آن همه ز دنیپرواز کنم .د خواستمیم یخوشحال از

 شد. یذهنم مجسم م یشده تو ینقاش یعکس ها یتو یناپدر
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 زهرا را از رفتنم به رشت اگاه کردم. یتماس تلفن کی با

هوش  یده بودم انگار همه که با احسان عقد کر یترم دوم نمانده بود .از لحظه ا یبه شروع امتحان ها یزیچ

 نبود... شیوحواسم سر جا

تا بعد از اتمام  میاجاره کن یدو سه سال یشهر برا نیهم یآلونک کوچک تو کیخواست هر چه زودتر  یم دلم

  ییخانه وشوهرم کد بانو یبرا گرید یخودم باشم ومانند زن ها ی.دوست داشتم سر زندگمیدانشگاه به رشت برگرد

 موکول شد. ستانباشد،به تاب ایر یکنم. مراسم ازدواج ما هر چند قرار بود ساده وب

 کردم. یم یها لحظه شمار هیکه ساعت ها وثان یزیان چ یهمه  دنید یشدم همراه با احسان،برا یراه

 نداشت. تیبا واقع یذهنم تصور کرده بودم تفاوت یآن چه که از شمال تو هر

 یگونه ها یرو یشده بود ،ترنم باران وقت دهیسرسبز پوش یاش که از درختان جنگل دهیشسر به فلک ک یها دامنه

آب  یکرد. زنان چادر به کمر بسته که رو یم رابیسبز س یافتاد ،روحم را از هوا یصورت م یخشک وترک خورده 

 رقصاندند. یم مینس یبرنج  را تو یها زاریشال یلکیگ یبایکردندوباآهنگ ز یم یکوب یرقص وپا

سپردم تا در عمق  یرا به  دست امواج م میمن واحسان بود که غصه ها یبرا ییساحل تنها مأوا انیکوچک م یا کلبه

 یرو یآرامش وسکوت خاص "شب"سمت دور دست ها ببرد تا گم شود. ایدر یرا شناور رو ادشانیآب  خفه کند و

سر  گرید یشد تا خروش یآرام  م ایداد.ودر یآب  قرا م تند یلیشد وساحل صورت نرمش را مقابل س یحاکم م ایدر

که با  یکنواختی یداد.صدا یقلبش گوش م یبه صدا یفکر یآغوش احسان دور از دغدغه ها یداد.سرم تو یم

 شود. زیشب به صبح نرسدتا آرامش من لبر نیخواست ا یشد. دلم م یم یکیقلب من  یصدا

از  یا هکیبا وجود احسان انگار ت یغربت بود. حت میداشتم ،آن جا برا یگشتم احساس دل تنگ یبه تهران بر م یوقت

 کرد. یقلبم درد م

 کردم. یاحساس م یخوشبخت نیا نیمادرم را ب یجا چقدر

پدرش با  یگونه از ناخوش نیشد ،هر لحظه کنار احسان بودم وا یاز طرف مادرش به احسان م یادیز یها مکالمه

 کرد. یدم ،دلهره واضطراب وجودم را پر مش یخبر م

 کرد. یرا درست نم یگرید زیوآرامش دادن ،چ نیخانواده اش جز تسک شیاحسان پ یها رفتن
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 هم تنگدست وندار نبودند. یلینداشتند اما خ یخوب یلیخ یمال طیاحسان شرا خانواده

 رفت وبرگشتش به یبرا یدرامد ته مانده ا نیکند .از ا نیکرد تا بتواند مخارج دانشگاه و... را تام یمدام کار م احسان

 .ماند ینم یگرید زیرشت چ

کردم درست وبا دقت تک تک آن ها را پشت سر بگذرانم .گه گاه با  یم یشروع شده بود،در حد توانم سع امتحانات

اه بود اما خوابگ یدنج یکتاب خانه هم جا یحت ای.میرفت یباز وسبز مثل پارک م یمطالعه بهتر به فضا یاحسان برا

 داد. یم یوفاز منف گرفت یبچه ها همه را در بر م ی،استرس ها مینداشت یتمرکز کاف

ده پدر جا مان شیرشت پ یحواسش تو ایبند بود  یدستش به گوش ایمطالعه  نیگرفت ،هر بار ب یتمرکز نم احسان

کرد ومن مجبور نبودم  یفرق م زیداشتم، آنوقت همه چ یخانواده خوب نیدادم، اگر من هم چن یبود.به احسان حق م

کنم،با  یصدا بشکنم.اما اآلن احساس م یوب زمیخودم بر یکنم...ودرد وغصه را تو یخودم را از همه مخف تیهو

و رو  ریتلخ گذشته را ز یخواهم زندگ یفروکش شده ونم یکم میبرا ریاخ یسال ها یوجود احسان انگار غصه ها

 کنم. دایسخت گذشته پ طیشرا یمقصر برا کی دنبال ایکنم 

 بر خواستم ، میاز جا یزنگ گوش یصدا با

افتاد همراه احسان  یم یگوش یصحفه  یکه هر روز رو یتماس نیکرد.اول یم دارمی؛ احسان از خواب ب شهیهم مثل

 بود...

 فراوان پاسخ دادم:  اقیاشت با

 .ریبخ زم،صبحیسالم عز -

 ساعت چنده؟ یدون یم ،اصالیسالم عشقم . دوباره خواب موند -

خواب مونده بودم.شب ها مشغول خواندن  یادیبود. امروز واقعا ز "ده" کیانداختم نزد واریساعت به د یرو ینگاه

 شدم. یم داریصورتم افتاده بود ب یکه کتاب رو یشب در حال یها مهیشدم ون یم

 .مینیرابب گریهمد یشگیهم یجا یامروز وقت دار -

 البته. - 

 مانده بود. یامتحانات باق انیبه پا یروز چند
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 دادم. یکارها مانده بود که تا قبل مراسم انجام م یسر کیرفتم و یحتما به شهرستان م دیبا

من مجله ورق  دنیمنتظرم نشسته بود وتا رس یشگیقرار هم یجا مکتین یسر وقت وزودتر از من رو شهیهم مثل

 زد. یم

 سرخ شد . شیآغوشم گرفتم .از خجالت گونه ها یقدم شدم ،بلند شد محکم اورا تو شیسالم پ یتو

 .نندیب یماهرخ ،همه ما را م -

 دونن چقدر دوستت دارم. ی! همه مهیمگه مشکل -

 یبا حرف ها شهیشد.هم زانیام آو افهیلحظه ق کیشانه اش گذاشتم. از سکوتش  ینشستم سرم را رو مکتین یرو

 کرد . یاز عشق م رابیقلبم را س زشیقانه ونگاه محبت آمعاش

 

 قبل نبود. یامروز احسان مثل روزها انگار

 صورتش انداختم .سکوتش درد ناک تر از اشک بود. یتعجب تو یاز رو ینگاه

 شده؟ یزیچ -

 یکار م زاریشال یمادرم تو یآمدم.وبه جا یجا نم نیکاش به ا ید،ایآ یمادر وخواهرم دلم به درد م یها یتاب یاز ب -

 کند. یم ینیدوش مادرم سنگ یخانه همه رو یکردم .مخارج درمان پدرم،کارها

 دلهره واسترس دانشگاه را پشت سر گذاشته بود . یسال احسان با کل کی نیاحسان خسته شده بود.ا 

 !شه؟یم یاآلن چ -

 شدم. جیدونم ماهرخ،واقعا گ ینم -

کند   اما  هیگر" یها یها"آغوشم بگذارد و یخواست سرش را رو یدادم م ینوازش م یدلگرم یرا برا شیها شانه

 داد. یغرور مردانه اش اجازه نم
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از من واحسان استقبال  شهیزهرا ومادرش مشتاق تر از هم م،یشهرستان شد یراه میاز تمام شدن امتحان ها بعد

 کردند.

 نیاده اش برود واوضاع آن جا را بهبود بدهد تا هر چه زودتر اخانو شیپ یچند روز یماندم تا احسان برا یم دیبا من

 .میمراسم را برگزار کن

کرد.اما  یچند روز من را ترک م یبود که احسان برا یبار نیاول نیداشتم دست خودم نبود ، ا یبیعج ی دلهره

 کنند. دایپ ییاز بار مشکالتشان رها یرا تحمل کنم تا خانواده اش کم یدور نیدوست داشتم ا

 دوست نداشتم مادر وخانواده اش را مثل من از دست بدهد. 

گردد وبا هم به  یبر م گهیداد تا چند روز د نانیاشک بدرقه کردم،مرا محکم در آغوش گرفت ...واطم یدم در با کل تا

پاک  میها گونه یوبا دستانش اشک را از رو ستادی. مقابل من امیکن یعاشقانه را شروع  م یوزندگ میرو یرشت م

 پر از تمنا گفتم: یصورتم نگه داشتم وبا نگاه یکرد.دستش را رو یم

 ،مگه نه؟ یگرد یزود بر م -

 !هیچه حرف نیا -

 .ی،تا مطمئن بش رمیدم هر روز ده دفعه تماس بگ یقول م اصال

 ینیوجودم سنگ یرو ییکردم،احساس تنها یرا تا ته کوچه نظاره م شیقدم ها یوقت ختی، انگار قلبم فرو ر رفت

 کرد.

 .میکرد یرفت، درد دل م یخواب نم  یچشمم از خستگ یکه پلک ها یوتا موقع دمیخواب یشب ها کنار زهرا م 

 کرده بود. دایکه احسان رفته بود حال پدر واوضاع خانواده اش بهبود پ یاز موقع  

 .دیرس یبه نظر م یراض یلی،خ شیلحن صدا از

خواند،مادر زهرا  یرفتم، زهرا نماز م اطیح وانیتازه ا یاستشمام هوا یشده بود.برا رهیچ اطیح یتو ینیسنگ سکوت

او رفتم وکنارش  شیمتوجه حضورم شد ،پ یخواستم خلوتش را به هم بزنم اما وقت یکنار حوض نشسته بود .نم

 نشستم.
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 هم خوشحالم ،هم ناراحت. یر یدخترم ؛حاال که تو م -

 چرا؟! -

 .یکن یم یدونم احساس خوشبخت یخوشحالم چون م -

 . ستیاما چون مادرت ن 

 لرزان گفتم: یحرفش را گرفتم وبا لحن یحرفش را قورت داد.اما من ادامه  ی هیبق

کرد  یدوشش رخت پاره م یگذشته از رو یسال ها ی،تمام غصه ها دید یمن را م یاگه مادرم زنده بود وخوشبخت -

 .ختیر یم نیزم یورو

 دستان مادرم جا گرفتم. انیلحظه احساس کردم م کیش مادر زهرا گذاشتم..آغو یرا تو سرم

 زنگ خورد. لمیموبا یکه گوش دمید یمغازه لباس م رونیب نیتریبا زهرا از و داشتم

 احسان بود. شهیهم مثل

 ؟ی،خوب زمیسالم عز -

 گردم. یممنون عشقم .فردا بر م -

 تعجب کرد. دیمرا د وارفتم ،زهرا تا حالت یشل شد ،از خوشحال دستم

 شده؟! یماهرخ چ -

 گرده. یاحسان فردا بر م-

 دادم. یفردا انجام م یبرا دیکار داشتم که با یکار کنم.کل یچ دیدونستم با ینم یخونه از خوشحال تا

 شدم. یپهلو وآن پهلو م نی،مدام ا امدیصبح خواب به چشمم ن تا

 زدم. یقدم م اطیح یخود صبح تو تا

 .دیوآ یراه بود وتا فرداقبل ظهر م یتو احسان



 ماه رخ

 
23 

 

دوش با آب نسبتا گرم گرفتم تا  کیدوست داشت. یلیخ ینیدارچ یدم کردم ،احسان چا نیرا با طعم دارچ یچا

 بدنم خنک شود...

 :دمیزهرا ومادرش روبرو شدم . با حالت تعجب پرس یدر هم وآشفته  ی افهیآمدم با ق رونیب یوقت

 شده؟ یزیچ -

 .یچینه ،نه ،ه-

 :دمیترس برم داشت.دوباره پرس یهول شده بود .کم زهرا

 ؟! نیجور شد نیخاله،چرا ا-

 خواست آرامم کندگفت:  یکه انگار م ینزد با حالت یمادر زهرا حرف اما

 دخترم احسان زنگ زد.-

با چشمم  یحرفش تمام شود.مثل دستپاچه ها شده بودم.زهرا کنارم آمد ودستانم را گرفت وچشم تو نگذاشتم

 گفت:  ینگران یحالت

 یتماس م یناشناس تا گفت: الو . قطع شد .از اون موقع هر چ یصدا هیرا برداشتم .اما  تیاحسان زنگ زد ،گوش -

 خاموشه.  رمیگ

 با رشت تماس گرفتم. یدلم نبود.فور یگرفتم خاموش بود دل تو یچه قدر تماس م هر

 رد.حس ک یلرزان مهسا پشت تلفن تمام بدنم را ب یصدا

 احسان کجاست؟!-

ته دره که احسان  ینیزد خبر سقوط ماش یکه بغض کرده حرف م یناشناس خانم یکه صدا نیتا ا دمینشن یجواب

 داخل آن بوده را داد.

گوشم  یزهرا تو غیج ی.با صدادیچرخ یولو شدم انگار خانه دور سرم م نیزم یحال رو یدستم افتاد ب یاز تو تلفن

 هوش شدم.  یب
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 مهیآمد شروع به زجه زدن کردم .زهرا سراس ادمی زیرا که باز کردم .سکوت اتاق را پر کرده بود تازه همه چ چشمم

 .رمیآغوشش گرفت تا آرام بگ انیوارد اتاق شد،سرم را م

بلند درد  یها ادیگرفتم وبا فر یشد وگر م یم یدرد قلبم شرر نیام نشست .از سوزش ا نهیس یرو ینیسنگ درد

 کردم. یروکش مرا ف نهیس

 

 را از سرنوشت شوم خط زد. ندهیآ یها ی،تنها بهانه ودلخوش ریتقد

 آن پر گشوده بودم را به پرتگاه انداخت. یکه رو یخوشبخت یاز قله  ومرا

از خواب  ی.وقت دیخراش یشبانه روحم را م یطالع نحس نداشتم. کابوس ها نیشدن در برابر ا میجز تسل یا چاره

با همان  میکابوس ها یاحسان تو یشده  دهیشد ،صورت در خون غلت یاز عرق م سیتمام صورتم خ دمیپر یم

که صورتش را  یدهان باز یها وزخم قیعم یها یکوفتگ ریز یبار موقع خاکسپار نیآخر یکه برا یغمناک ریتصو

ه بکشم وگون رونیب قیعم یازخم ه ریومهربان صورتش را از ز بایز ریداد نتوانستم تصو یمخدوش کرده بودعذابم م

 اش را ببوسم.

گذاشت از  ینم جهیبر جدال سرنوشت بود.سرگ ادیرختخواب افتاده بودم،سکوتم دردناک تر از فر یمرده ها رو مثل

 رونیکند تا ب یشدم از شدت تهوع ،قلبم داشت از جا م مارستانیب یبلند شوم .بنا به اجبار زهرا ومادرش راه میجا

 .زدیبر

کردم.نگاهم را به سقف اتاق دوخته  یسوخت فقط سوزش دستم را حس م یکه وصل کرده بودند م یسرم ریز دستم

 آورد. یگونه ام را به سوزش در م یافتاد وترک ها یسردم م یگونه  یرو میاز پلک ها یاشک داغ اریاخت یبودم ب

ن گذشت ریگرفت ،خبر بخ یشارم را مطور که ف نیآرام بخش داخل اتاق شد . هم قیفشار وتزر میتنظ یبرا پرستار

 شکمم را داد. یتو یاوضاع بچه 

 وجودم را لرزاند. یبیعج تکان

 منتظره بود. ریبچه غ نیواوضاع نا مساعد وجود ا طیشرا یچه کار کنم.تو ست،منیممکن ن نیمن؛ ا یخدا یوا -

 ذوقم دوخت. ینگران وب یهاچشم  یدلسوزانه چشم تو یدستش گرفت.وبا حالت یکنارم آمد ،دستم را تو زهرا
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 .یصبور باش دی؛تو با زمیماهرخ،عز -

 فکر کن. یراه دار یکه تو یبه مسافر وتنها

 محو شد.  یا شهیش یپرده  ریچشمانم را گرفت صورت زهرا ز یجلو اشک

 تونم. یزهرا من نم -

 .یکن یاز آن نگه دار یوبه خوب یبزرگش کن دیاحسانه؛ تو با ادگاریبچه  نیماهرخ ا-

 

 داد. یاز آمدنش خبر م یبیبا سوز وحال غر زییپاگذشت .. یاز رفتن احسان  از کنار مام یماه کی

به شب   یجور کینشستن سر کالس را نداشتم اما روز هارا  یبرا یکه حس وحال نیدادم با ا یدرسم را ادامه م دیبا

 رساندم. یم

 قبل دوباره تنها تراز قبل سر کالس حاضر شدم. مثل

 .نایم یکس از وجود بچه با خبر نبود حت چیداد، ه یترحم روحم را آزار م یاز رو هیبق یها هنگا

 .ستیخودم ن یدلسوزتر از من برا یگفت ،کس یدرست م زهرا

 .میکرد یبچه را بزرگ م نیمن بود وبا هم ا شیکاش احسان پ یکردم که ا یام آرزو م ییخلوت تنها یتو یگاه

سر دادن  ونیبهتر از خانه ماندن وش میآورد،اما برا یقلبم را به درد م رشیاحسان وتصو ادیکالس  یکه تو نیا با

 .دیاین شیپ یاو مشکل یکردم تا برا یوجود بچه را درون خود احساس کردم ،آرامشم را حفظ م یبود،از وقت

 شت.بر ندا یازدواجم بااحسان که قدم کیسراغم  آمد .برخالف تبر ییودلجو تیتسل یبود که برا ینفر نیاول سامان

حرف زدن با من بود وسر کالس آنقدر حالت  یبرا یتیموقع کیکردم منتظر  یحواسش دنبال من بود.حس م دائم

 کسل کننده بود. میگرفت که حرف زدن و راه رفتن برا یوجودم را م یمانند جیتهوع وگ

هم  یسخت تر یدانستم چه روزها یو ماه قابل تحمل بود ،نمکه داشتم فقط تا د یخوابگاه با وضع یماندنم تو تنها

 دادم. یآمدنش ادامه م ایبود که درسم را تا قبل از دن نیکه گرفتم ا یقطع میرو دارم،تنها تصم شیپ
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 با احسان خلوت کرده بودم. یشگیقرار هم یهم انداخته بودم ودرجا یرا رو میپاها

 اسخ دادم؛ سامان بود.با همراهم تماس گرفت پ یناشناس ی شماره

 کرد. یم یاصرارش پا فشار یخواست با من صحبت کند امتناع کردم اما او رو یم

 .تدفیکله شان ب یتو یراجع به من فکر خراب نایمانند م ییخواست بچه ها یمن نداشت .دلم نم یبرا یخوب ی جلوه

 نگذشت که به من ملحق شد. یا قهیکه دادم چند دق ینشان از

 بلند افتاده بود.  یبه تپش ها شیهول صدا از

تا او هم مقابل من حرف  ستمیدادم با حی.ترجندیاحسان بنش یشگیهم یخواستم تعارف کنم که کنار من ،وجا ینم

 بزند.

 .نندیجا بب نیخوام ما را با هم ا ین،نمیهست زودتر بگ یزمهمیوقت ندارم،لطفا اگر چ ادیمن ز -

 .دیست از کجا بگودان یدستپاچه شده بود نم 

 .دینشو یعصبان نیباشه ؛فقط قول بد-

 کند ،تا مرا یقلب پر از دردم فرو م یزود تو ای ریکرده بود را د زیت شیوقت پ یلیرا که خ یدانستم دندان طمع یم

 .ردیبه چنگال بگ

 یممکن بود  خانه  ریبه پا کرد.غ  یکرد ،وجودم را آشوب یزبانش جار یبار رو نیچندم یاحساسش را برا یوقت

 دل فقط مملوء از عشق به احسان بود. نیجا باز کند.ا یگریکس د  یمحبت قلبم ،برا

 بیعج میبود .هنوز برا دهیفا ی.اما بدیایاو را دک کنم تا سراغم ن کردمیم یجور وا جور سع یوبها نه ها یدلسرد با

 تعلق داشتم . یگریدانست به کس د یم یکرد وقت یبود سامان چرا به من فکر م

 بودم تا زهرا پاسخ بدهد. منتظر

 جواب داد. ،یدر پ یبعد از چند تا بوق پ باالخره

 ؟یی؟کجایماهرخ،خوب -
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 .دمیکش رونیاز اعماق وجودم ب یآه

 ممنون،تهران هستم.خاله چطوره؟ -

 سر اصل مطلب بروم. هیشده،مصمم بود بدون حاش یزیبود چ دهیفهم انگار

 کردم. انیبه صراحت ب یدانست را پشت گوش یم دیهر آن چه را که با تمام

 کرد. یبر خورد م یمنطق یلیمطلب خ نیروبه رو شدن با ا یبرا ادیکه ز دمیشوکه شد اما فهم یکم اولش

ه بخواست مرا قانع کند تا  یم یزد وجور یکه با من داشت انگار به طور سر بسته حرف م ییمکالمه ها یالبه ال زهرا

 جواب مثبت بدهم. شنهادسامانیپ

  میبر آ ییتوانم از پس مشکالت به تنها یبچه نم کیداشت که با  دهیعق او

 شد. یسبک تر م یبار کم نیازدواج مجدد ا وتنهابا

 کرد. یواسترس ،آرامش خواب را از من سلب م فکر

 یبه گذشته  یکنم .وقت یاحسان اورا متقاعد به زندگ یتوانستم با وجود بچه  یکردم نم یسامان را قبول م اگر

 هیوآنوقت سا رفتیپذ یسامان هم مثل او بچه ام را نم دیزدم .شا یاو را م دیکردم ق یفکر م یخودم با بهرام وناپدر

 کرد. یم ینیبچه ام سنگ ی ندهیآ یشوم گذشته رو ی

مخارجم به  نیکار کردن وتام یبرا گریبا وجود او د دیآل ومناسب بود.شا دهیسامان بر خالف احسان ا یمال طیشرا

 زدم. یرو نم یهر در

 کند. یمن را کم نم ییاز درد تنها یسر دادن ذره ا ونیباور بود که احسان رفته،وبا غصه خوردن وآه وش نیبر ا زهرا

 کرد. یمن وبچه ام را قبول م ایداد  یبه رفتن م حیترج ایطور  نیمن خواست تا اورا از وجود بچه آگاه کنم.ا از

 .میبار من با او تماس گرفتم.واز او خواستم تا با هم حرف بزن نیا

 شستند. یدلم رخت م یداشتم ،انگار تو یبیعج یقبل آمدنش دلهره  تا
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 یتوانستم صدا یخواستم احساسش کنم هنوز آنقدر کوچک بود که نم یلحظه م کیشکمم گذاشتم ، یرا رو دستم

 کردم. یم یتاب یبعد ب یتا هفته  دنشیشن ینوم وبراقلبش را بش

 نه؟! ایکنم  یم یدانستم کار درست ینم

 رونیدرختان ب یازرو اهیس یکه لب باز کنم تا دردم را کالغ ها نیذهنم بدون ا یزدم آرام تو یخودم حرف م با

 کنند. ادیببرند ودر غربت طوفان زده فر

 

که با هم چشم درچشم  یگرید یایبخشد وحتما در دن یشود.ومن را نم یناراحت م دیند،شایب یدانم که من را م یم

دهم تا بچه ام را نجات بدهم. همان  ینا معلوم م یخود تن به سرنوشت لیم رغمیشوم.اما من عل یمؤاخذه م میهست

 .یخبر ماند یاز آمدنش ب یکه حت یمسافر کوچک

 آورد. رونیحرف زدن با احسان ب یایسامان مرا ازرو یصدا

دوست داشتن  یاز رو یوقت نگاه چیدادم که ه یم یاش را به آدم یخال یجا یوقت دینشست،دلم لرز کنارم

 انداخت. یبه چشمان معصومش نم تیمیوصم

 را کردم. میمن فکر ها -

 .یگرفته باش میعاقالنه تصم دوارمیام

 من،،، _

 نه. ای میدانستم بگو یکردم نم اریاخت سکوت

 .یزن یچرا حرف نم_

 انگشتان گره زده ام کور شده بود جواب مثبت دادم. یکه رو یقورت دادم.ونگاهم در حال یدهانم را به سخت آب

 نتوانستم از بچه حرف بزنم. اما

 یبا خانواده برا یموضوع تا وقت نیبا خبر کردنش از ا یکرد وقرار شد برا یکال فه ام م شیبا سرزنش ها زهرا

 .رمیرا بگ یینها میتصم ندیآ یبه منزل زهرا م یخواستگار
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 است. دهیپشت آرامش خواب یچه طوفان قتیبا گفتن حق یدان ینم یوقت ستین یرساده ا کار

 ینشان م یشدند چه عکس العمل یوخانواده ام با خبر م یزندگ طیاز شرا یمردد بودم که خانواده سامان وقت هنوز

 کردند. یم ریدادند وچقدساده مان را تحق

 یزنگ در بودم هر لحظه ممکن بود سر برسند.ساعت از چهاربعد ظهر هم گذشته بود.دلم به هم م یصدا منتظر

 شدم. یط م ایح یآزاد،تندتند راه یتنفس هوا یبرا ختیر

ابراز عشق با خانواده اش  یبرا یاحسان وقت ادیلحظه  کی.دندیخانه پر شد.ومهمان ها رس یفضا یزنگ در تو یصدا

 چشمانم را گرفت. یا شهیش یاز جنس شبنم ها یشد.پرده ا یذهنم تداع یا به خانه گذاشتند،توپ

 زدم، یگونه که حدس م همان

صبور  ی.اما پدرش مردیدیکش یم رونیبه زور حرف از دهانش ب دیبا یکه حت فتهیمغرور وخودش یسامان زن مادر

 آمد. یحال شوخ طبع به نظر م نیودرع

 ریچشم به هم زدن تسخ کیتوانست در یخواست م یبود که هرچه را راحت م یخانواده ا کیتنها فرزند  سامان

 کند.

 شد. یهم مختوم م یبا خلق و خو ییوآشنا ندهیساده در مورد آ یگفتگو  کیبا سامان به   میها حرف

 بر داشته نشد.  میحرف ها یراز مهم البه ال کیاز  یپردها اما

با مهمان ها به اتاق رفتم .خواب چشمانم را  یروز عقد وخداحافظ یبرا خیتار کیکردن  نیراسم ومعم انیاز پا بعد

 خسته کرده بود .

 طناب بلند دور گردنم افتاده بود را باز کردم. کیرا که مانند  یبلند شال

 تنگا تنگ کش باز کردم وتکاندم. یرا از حلقه  میموها

 وز را از ذهنم عبور دادم.تخت دراز کش افتادم وتمام امر یرو

 در سکوت اتاق را شکست. یصدا

 شدم ونشستم .زهرابا اجازه وارد اتاق شد .  بلند
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 نه؟ ایخواست بداند من موضوع بچه را به سامان گفتم  یاورد،میزبان ب یخواهد رو یچه م دمیفهم

 شد. یعصبان دیفهم یوقت

 ماهرخ چرا؟ _

 .یکن یموضوع را مخف نیا یتون یم ی. تا کینگفت یزیچرا به سامان چ -

 زهرا اصال حوصله ندارم._

 .ستین یگ یکه تو م یسادگ نیا به

 شه ماهرخ. یباورم نم یوا_

 خسته شدم. یهمه پافشار نی.از ا یزن یحرف نم"رک"زهرا؛ چرا  یهست یتو نگران چ_

 اومده. شیمن پ یوضع برا نیسکوت کنم وبجنگم.چرا ا دیبا چقدر

شده  ینیب شیقابل پ ریآدم غ کیشه؛ اون  یواست گرون تموم م یلیسامان موضوع را بفهمه خ ماهرخ، اگه بعدا_

 .ادیمسأله کنار ب نیکه چطور با ا ستیاست ،معلوم ن

 وفکرکردن خسته شده بودم. ینیب شیاز پ گریدادم ،د یفشار م میدستها انیرا م سرم

وخوب را بدهد، اما من قبول نکردم  یمراسم عال کی بیتوانست ترت یمحضر انجام شد .سامان م یعقد تو مراسم

 باشد. یمراسم ساده ودور از هرنوع  شلوغ کیدوست داشتم 

 ببرد. یماه عسل من را به دب یکردن  برا یتالف یچند روز بعد از عقدمان ،سامان برا قراربود

مان تنها فرزند خانواده بود واز به هر حال سا دیرس یبه نظر نم یکردم مادرش از مراسم ساده عقد، راض یم احساس

از رفتن به  یمن مهم نبود . حت یشد.اما برا یآن ها برگزار م یدر خور وشأن مال یمراسم دینظر اقوام وخانواده اش با

 شد.  یکردم سامان نارا حت م یم یفشار انرفتنم پ یکردم اما اگر رو ینم تیاحساس رضا یدب

 میشده بود ما عقد کرده بود رید یلیخ دمیترس یاما م م،یرا بگو قتیخواستم حق یشدم وم یم مانیلحظه پش هر

 شد ممکن بود مرا پس بزند . یروبه رو م تیاگر سامان با واقع
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 .ختیر یکرد وحالم را به هم م یم دایمسأله تداخل پ نیام با فکر ا یخوشحال حس

باشد ،دوست داشتم  یوفرمان بر مادرش م عیمط یادیکردم ز یبا احسان تفاوت داشت...احساس م یلیسامان خ 

 ومن او را مادر صدا کنم. ردیآنقدر باز کنم تا بتواند مرا مانند دختر نداشته اش بپذ سیقلب فرنگ یرا تو میجا

که سال ها  یکردم...پدر دایکردم دوباره پدر را پ یکرده بود. احساس م غیذره را هم از من در کیاو اجازه  غرور

 پنهان شده بود. یروح از ناپدر یوب نیخشمگ یریتصو کیپشت 

 که یگشود ،پدر یاز قفل ابهام ودل تنگ غشیدر یب یزبانم را با محبت ها "پدر "صدا کردن اسم  یزود برا یلیخ

 کردم. شیدایبعد از سال ها دوباره پ

 کردم . یلحظه بزرگ شدنش را ذره ذره احساس م هر

 اتوانستم خودم را گول بزنم  ینم

 

 کردم. یلحظه بزرگ شدنش را ذره ذره درون وجودم احساس م هر

 یب ادگارپسرشانیحق خانواده اش نبود که از  نیبچه مال احسان بود ،ا نیتوانستم خودم را گول بزنم .ا ینم

 خبربمانند.

 احسان وسامان قرار دهم. یخانواده  نیتوانستم خودم را ب ینبود نم یکار ساده ا اما

 ام را ثابت نگه دارد. یتوانست من وبچه وزندگ یراه م کیفکر کردم وتنها  یلیدم خشب با خو آن

آن  یتمیق چیگرفتم تا دوباره به ه یرا به دهان م یزندگ نیبا چنگ ودندان ا دیمهم نبود،فقط با گرید یها زیچ میبرا

 را از دست ندهم.

 شده بود.  دهیشام چ زیم

م خوردن شا یمشتاق تر برا سیپدر وسامان از دست پخت فرنگ یها فیوخوش رنگ ولعاب ،با تعر رینظ یشام ب کی

 شدم. یم

 برد. یپلو؛ عطر ورنگشان هوش از سر آدم م یفسنجان وماه خورشت



 ماه رخ

 
32 

 

 کی تینگاه کردم که فقط از ظرف زیم یرو یبه ظرف ها یبه بشقاب من بود آنقدر پر کرده بودم که وقت سیفرنگ نگاه

 .دمیشده بود خجالت کش لیتکم ریکفگ

 غذا دور شدم. زیبلند شد واز م میدماغم را قلقلک داد، دلم به هم زد از جا یاز ماه ریتند س یرا پر کردم تا بو قاشقم

از آب شده بود،دستم رامحکم  سیسامان دررا باز کرد .صورتم خ دم،یکش قی.نفس عمدمیبه دست وصورتم پاش یآب

 .دیگرفت وچشم در چشم حالم را پرس

 گفتم:  یگفتم.خودم را به اون راه زدم وبا حالت عاد یم یبرده بود چ ماتم

 زم،یعز ستین یزیچ_

 :دیپرس ینگران با

 !؟یمطمئن -

 منتظر ما هستند. میآره باور کن.خب بر -

 داد. یافتاد همان حالت به من دست م یم ینگاهم به ماه ز،تایبرگشتم سر م دوباره

 از شام باال رفتم ،سامان هم با پشت سر من آمد،تا تنها نباشم. بعد

مه آمد،ه یم شیپ میحالت برا نیچه کار کنم ،اگر هر شب ا دیدانستم با ینم دواقعایپرس یحالم را م یاز نگران مدام

 .دندیفهم یم

 گرفت. یدهانم را م یجلو یموضوع حرف بزنم ،انگار کس نیخواستم با سامان راجع به ا یم تا

 کردم، دست خودم نبود. یاز رفتن به کوه وگردش با سامان امتناع م یهر بهانه ا به

 گذاشت. یو دوست نداشتن من نسبت به خودش م یکم لطف یها را به پا نیهم ا سامان

 دکتر بروم. شیچکاپ پ یومادرش برابار چندم حالم خراب شد مجبور شدم به اصرارسامان  یبرا یوقت

 پر در آورد. یاز خوشحال دیام را فهم یسامان موضوع باردار یوقت
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شد نه در  یبند م نیزم ینه رو یخود خانه وخبر دادن موضوع به خانواده اش آرام وقرار نداشت.پدرش از خوشحال تا

 پنهان کرد. زشیاحساسش را پشت غرور نفرت انگ سیهوا.اما فرنگ

 .نمیتوانستم بنش یمراقبم بود ،سر کالس راحت نم شهیاز هم شتریب نساما

وجودم  یقلب احسان بود که تو یصدا نیگرفتم.ا یپر پرواز م یاز خوشحال دمیشن یقلب بچه ام را م یصدا یوقت

 زد. یم

 نمانده بود. یمسافر کوچک باق نیتا آمدن ا شتریب یماه شش

 افتاده بود. یگوش یصحفه  یزنگ سمت اتاق رفتم در را بستم ،اسم زهرا رو یدنبال صدا به

 سالم؛ _

 ؟یماهرخ خوب -

 ممنون،خاله خوبه؟ _

 خواهد با تو صحبت کند. یم زمیآره عز-

 .رفتمیومادرش مارا آخر هفته دعوت کرده بودندومن مشتاقانه پذ زهرا

پنهان  ییسکوت وتنها یها لهیپ یاز بس  خودم را تو یولدانم  ی،نم ختیر یدلشوره گه گاه دلم را بر هم م حس

 افتادم. یم نیزم یشد ودوباره رو یم یزخم ادی.ممکن بود دوباره بالم به دست صدمیترس یکرده بودم ،از پرواز م

 در را گشود. ییاستقبال وخوش آمدگو یبرا زهرا

 ودستم را حلقه دور گردنش انداختم . دمیبغلش پر یاز خوشحال  

 گذشته با یوقت در مورد زندگ چیکه همه جارا در بر گرفته بود ه یبا آرامش ینقل اطیبرد از ح یچقدر لذت م سامان

داد.او تا به حال از  یرا گفتم ،حالت نگاهش گرفته نشان م زیهمه چ شیسامان صحبت نکرده بودم ،اما آن شب برا

ورو کنم .اما  ریگذشته را از نو ز یخاک خورده  ومن هم دوست نداشتم دفتر دیپرس ینم یزیتلخ من چ یزندگ

 ودلخواه خودم زبان گشودم. میامشب به تصم
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وع موض نیتند مجبور شدم خاتمه به ا یبار با لحن نیکرد اما ا قتیمثل قبل دوباره من را وسوسه به گفتن حق زهرا

 بدهم. 

تهران داشت  یمن تو ینبود  زندگ یار ساده اموضوع با خبر کنم .اما ک نیاحسان را از ا یاصرارداشت خانواده  او

 کردم.  یاحسان م یسامان وخانواده  نیقیشک و ریخودم را درگ دیرفت چرا با یم شیخوب پ یلیخ

 کردم. یفکر نم یگرید زیبودم که فقط به منافع خودم به چ یرحم وسنگدل ینظر زهرا من ادم ب از

تر از  یابر  یحرف زدن و صورت یبسته رو شیولبها دیاز ام ینقاب که چشمانش خال نیکس من را پشت ا چیه

 کرد.  یآسمان بود را درک نم

الت سامان با ح دمیلحظه ترس کیدر را باز کرد  سیرا بچرخانم، فرنگ دیکه کل نیقبل از ا میبه خانه بر گشت یوقت

 تعجب روبه مادرش گفت:

 .نیفکر کردم خواب هست -

که به من مربوط باشد به سامان ربط داشت ،از  نیاز ا شتریرا بدهد.ب یخواهد خبر خوش یکردم وگفت م یسالم

 .دمیکه از ذوق به او دوخته بود فهم ینگاه

 مبل نشستم . یشدم ورو دنیهم مشتاق شن من

 : دیپرس یقرار یبا ب سامان

 !ه؟یمادر خبر خوش چ -

 .رانیگرده ا ی: پسرم فردا نسترن بر مگفت

 مهم شد. میموضوع برا ختیسامان به هم ر دمید یزد ،اما وقت یحرف م یدر مورد چه کس دمینفهم من

 

 :دمیحالت تعجب پرس با

 !ه؟ینسترن ک-
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تا  رفت کایهجده سال داشت به آمر یوقت شیبا هم بزرگ شدند.اما پنج سال پ یسامان.از بچگ ی با،خالهیدختر فر -

 بدهد. لیخواهرش ادامه تحص شیپ

 یگریکه حرف د نیاش دوخته شده بود.قبل از ا ختهیبه هم ر ی افهیامان بود،نگاهم هنوز به قهم سن س درست

 یتو رشیرا عوض کردم سامان داخل اتاق شد، تصو میلباس ها یگفته شود محل را ترک کردم وبه اتاقم رفتم.فور

حوصله  یداد،برگشتم وب یرا نوازش م میموهاتر آمد وبا دستش  کیکردم افتاد.نزد یرا شانه م میکه موها یا نهیآ

 لب انداختم. یاز اجبار رو یلبخند

ساعت  کیحواسم بود،با  یچشم ریاماز دمیکردم که خواب ینزد ومن وانمود م یحرف گریدم،دیتخت دراز کش یورو

 تا آسمان فرق کرده بود. نیزم شیپ

 

که شدم سامان کنارم نبود،امروز  داریبود،ب پنجره به داخل اتاق رسانده یا شهیخودش را از صورت ش دیخورش نور

 کجا رفته بود . یزود نیشد .به ا یکالس ساعت ده برگزار م

 رفتم. نییرا عوض کردم وپا میکه گرفتم،لباس ها یدوش مختصر با

 جون.سامان کجاست؟ سیسالم فرنگ-

 قهوه؟ ای زمیبر یچا-

 .ممنون. یچا-

 سامان؟ ؟ینگفت یراست

 دخترم رفته فرودگاه . یچیه-

 فرودگاه!!!-

گرفتم اما در  ی.آشپز خانه را ترک کردم وبه اتاقم رفتم .همراه سامان را م دمیکوب یبا تند زیم یرا رو یچا استکان

 دسترس نبود .
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نسبت به نسترن  یداد آرام وقرار نداشتم.حس بد یتخت انداختم.دل شوره عذابم م یرو تیرا با عصبان یگوش

را  من یتمام خوشبخت خواهدیکه م ستیطوفان کیکردم مثل  ی،حس م دمیترس ینگار از روبرو شدن با او مداشتم ا

 وبا خود ببرد. ردیچنگالش بگ یتو

 را باسرعت تمام سمت در رساند. سی،فرنگ فونیزنگ آ یگذشت ،صدا یساعت کی

 نسترن آمده است. دمیفهم جانشیقربون صدقه هاو ه از

 جلو رفتم. ییخوش آمد گو یبرا بیاضطراب وحال عج با

 ذوقش خورد ،انگار غرورم شکست. یمن تو دنینشدم ،با د دهیکردم د حس

 آورد. یکه چطور با هق هق چمدان را از پله ها باال م دمیسامان را  د یوقت

 برد. ینز اوراباالتر م شیشوم ها تیوبا فدا اوردیکم ن سیفرنگ اما

که تازه از فرنگ برگشته بودوظرافت لحن  کیلوکس و ش ینسترن آن هم با لباس ها ییبایبه ز یحق داشت دختر او

 برد. یهوش از سر آدم م انشیوب

اتاق  ی هیبودند را نشان داد.وتا خود اتاق نسترن را بدرقه کرد.درست تک دهیتدارک د شیرا که برا یاتاق یفور

 داد. یبزنم عذابم م رونیببا او چشم درچشم از اتاق  دیکه هر صبح با نیمابود.فکر ا

 گرفت. ینسترن مقابلش قرا ر م یشد وقت یبود.انگار دستپاچه م بیرفتارش عج یلیخ سامان

 تحمل کنم. زیراسر م یساعت میخوردن ناهار را نداشتم...اما به خاطر بچه مجبور بودم که ن ی حوصله

 بود. دهیتر از قبل به خودش رس کیش

همه  سیبوداما مانند فرنگ ی.رفتارش با نسترن  عادمیمنتظر ماند یا قهینشستم وتا امدن پدر چند دق یصندل یرو

 کرد. یرفتارش تعادل بر قرار م یداد.وتو یجلوه نم یادیرا ز زیچ

 نگاه ها سمت من بود. یهمه  دیلرز ی.دستم داشت م دمیکش یسامان غذا م یبرا

 ها از سمت من دور شود.تا نگاه  دیبگو یزیچ یبودم کس منتظر
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 پر از عشوه وناز حرف را باز کرد. یبا لحن نسترن

 در مورد خارج از کشور،دانشگاه وخانواد ه اش بود. شیحرف ها تمام

 .ندهیدادم شنونده باشم تا گو یم حیزد ترج یحرف م ید،وقتیپرس یاز من نم یسوال

 کردم. یشدن در خداحافظ دهیکوب دنیزدم، با شن یحرف م یزهرا تلفن با

 .دییبفرما -

 جا خوردم .بااجازه وارد شد. دمشیقاب در د یتو یوقت

 نظرش را جلب کرده بود. وارید یرو یکنم زودتر از همه قاب عکس ها فکر

 . ندیبنش یصندل یانداخت .خواستم حواسش را پرت کنم تعارف  کردم تا رو یعکس ها م یپر از سوال رو ینگاه

 براندازم کردوگفت: زیآم ریتحق یاص لم داد.از سر تا پا با حالتخ یغرور با

 .یهست یراض تیاز زندگ ؟یدوستش دار-

 :گفتم

 .یپرس یچرا م -

 :گفت

 باشد. یحرف زدن باهم، شروع مناسب یفکر کنم برا -

 تکان دادم. دیتأک یرا به عنوان نشانه  سرم

 :دمیبار من پرس نیا

 ؟یازدواج ندار قصد

 :دیوارپرس تعجب

 چطور؟!-
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 تعجب دارد که مجرد بماند. یتو جا ییبایبه ز یفکر کنم دختر-

 صبر کنم. یمناسب تر کم تیشدن موقع دایدهم تا پ یم حیترج ،امایگ یبد نم "هه"

 .یجواب منطق کی ایگذاشتم  یم دیبا هیدانم حرفش را به حساب کنا ینم

ت عاد دیکرد یم یکه شما زندگ یساده وراحت طیکم توقع وساده هستند.اما ما به شرا یلیخ یشهرستان یدخترها -

 .میندار

 :دمیپرس

 زده باشم. یام با تو حرف یخصوص یکنم در مورد خانواده وزندگ یفکر نم-

 خودش را جمع وجور کرد وگفت: یخورد کم جا

 .دمیاز سامان شن -

 رفت. سیفرنگ شیپ نییاتاق را ترک کرد وپا دیسکوت مرا د ینزدم .وقت یحرف گرید

 اتاق خودم را حبس کنم . یجا تو نیخواست هم یم دلم

 بود. یگرید یکرد انگار حواسش جا یمثل قبل محبت نم سامان

 

 یمعطل شدن ب نیاز ا شتریدر مطب منتظرش مانده بودم .ب یجلو یساعت میداد،ن یگرفتم جواب نم یتماس م هرچه

م وبه ام را داد هینشستم ،تک یصندل یگرفته بود رو یکردم.دلم کم یرو ادهیها پ یکینزد نیهم یرکبود.تا پا دهیفا

 .دید ینم یگرید زیرهگذر ،چ یوتک وتوک یشدم.چشمم جز چند تا درخت با لباس زرد ونارنج رهیروبرو خ

 کردم و پاسخ ندادم. یآوردم،سامان بود، لجباز  رونیب فیک یخورد از تو یهمراهم داشت زنگ م تلفن

 نبود. یکس دمیبه خانه رس یوقت

 حالت سکوت قراردادم،اصال حوصله نداشتم. یرا رو یگوش دم،یاتاق رفتم ودراز کش به

 کردم. یم یوخستگ ییتنها ی بهانه
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 به هم خوردن در،خواب را از چشمان خسته ام پاره کرد. یشد ، که صدا یتازه داشت گرم م چشمانم

 تر  کیآمد ،نزد یکه از پله ها باال م شیپا یصدا دنیشن

 شتاب زده گشود. یشد.در را با حالت یم

 شد. دیتشد  دنمینگاهش با د یتو تیعصبان اوج

 خودم را چطور به خونه رساندم. دمی؟نفهمید یرا نم می؟ چرا جواب تماس ها ییمعلومه کجا_

آوردم  یکرد،اصال سر در نم یم دایدعوا کردن پ یام را حفظ کردم.اما او دنبال بهانه برا یسامان خونسرد برعکس

 .دمیفهم یرفتار سامان را نم لیشدم ،اما دل یم یشاک دیمن با

سامان  تیبدون در زدن داخل اتاق شد ،به جوش آمدم وتا اآلن هر چه قدر مقابل عصبان ینسترن وقت دنیبا د 

 باره شکستم. کیسکوت کرده بودم را 

 فهمم. یتورا نم ریاخ یرفتارها لی.من دلیداد یعمدا جواب نم ایو یدسترس نبود در ایبس کن،از صبح مدام -

 ماهرخ. یعوض شد یلیفهمم.خ یتوانستم جواب بدهم.من هم تورا نم یبودم که نم ییبس کن.جا-

 .گر فت یآمدواز من وسامان فاصله م یحساب کار دستش م ستم،آنوقتیزد تا مقابلش با یم یخواست حرف یم دلم

 رفت. نییاز پله ها تندتند پا تیوبا عصبان دیرا محکم کوب در

 چه کار کنم. دیدانستم با ی.نمدیکش یشدم .سرم سوت م یم وانهی.داشتم ددمیکش قیعم نفس

 .دیکش یم ریزدم ،کمرم از شدت راه رفتن ت یتمام اتاق را قدم م سیمنتظر فرنگ فقط

 با او صحبت کنم. یرفتم وخواستم خصوص نییمتوجه آمدنش شدم،زود پا یوقت

 ه؟یخانم،نسترن ک سیفرنگ-

 تمسخر گفت: دوبایخند یکم

 ه؟یچه سوال نی!ا یشد وانهیماهرخ د-
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 کنه، یبرگشته سامان آرام وقرار نداره،چرا مثل سابق دوستم نداره! از من فرار م  یچرا از وقت ن؛یبهتره شما بگ-

 

  ؛یحتما تو هم مقصر -

 نشد. دمیکه من مقصرم عا نیجزء ا یقانع شدنم جواب یبرا

 خبرم. یشده بودم که خودم از آن ب ییها عیگفت ومن مقصر وقا یهم نم راهیب دیشا

 

 یشام مالقات م زیسامان را سر م دیآمدم وبا یبه چشم نم گریخونه آنقدر بزرگ شده بودکه د نیا ینسترن تو یجا

 کردم.

 می،سکوت ها دیشنو یرا نم میصدا دید یق ودوست داشتن نبود،انگار من را نممثل سابق مملوء از عش نگاهش

 کرد. یخسته اش نم

 شده بودم. یتکرا شیبرا

 شدم. یواقع م ریدفاع کردن از خودم مورد تحق یبرا یحت

 آوردم. یخودم نم یشدم وبه رو یقانع م طمیبه خاطر شرا دیشد ومن با یم یرفتن به کوه با نسترن راه یبرا یحت

رفتار  یکه پاسخ گو یقتیشد.حق یمربوط م شیبه گذشته وپنج سال پ یتیواقع دنیکه گرفتم بعد از شن یمیتصم

 سامان بعد از برگشتن نسترن بود.

دستم گرفته بودم وبا  یکه تو یانداخت به ساک کوچک یکه در را باز کردم پشت در ظاهر شد نگاه یا ی لحظه

 گوش بدهم. شیلحظه به حرف ها کیحالت خواهشانه خواست که 

 کرد. ینم یتاب یرفتن وآمدنم ب یکس برا چیه یشوم وقت ریتحق نیاز ا شتریخواست ب یدلم نم اما

 دستش تمام وجودم گر گرفته بود. یکردم از گرما یدستش گرفته بود،احساس م یرا محکم تو دستم

 گرفته بودم ومنتظر بودم تا حرف بزند. نییسرم را پا ساکت
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 ؟یکن یبا من چه کار م یماهرخ ،تو دار -

 از کوه بردن محرومت کردم. یکه داشت یتی.من فقط به خاطر وضعستیمان نیب یزیچ چیکن ه باور

 وگفتم: دمیکش رونیدستش ب یرا از تو دستم

 .میسامان ،ما اشتباه کرد-

 ؟یبابت چ-

 نزدم واتاق را ترک کردم،تا وسط راه پله ها دنبالم آمد. یحرف

  یعکس العمل چیوبدون ه ستادهیودرحالت ا نهیونسترن را دست به س سیپله ها فرنگ نییسالن ،پا یتو یوقت

 که مشتاقانه تماشاگر رفتن من هستند. دمید یم ی.به رفتنم مصمم تر شدم.وقتدمید

 خواست تمامش کنم وبه اتاقم برگردم. تی.مقاومت کردم،دستم را محکم گرفت وبا عصباندیرا کش فمیک سامان

 .امدمیکوتاه ن اما

 با شدت تمام قلت خوردم. نیدستم پله ها را تازم دنیلحظه باکش کیهمان  یوتو

 .دیبستم به گوشم نرس یلحظه که چشمم را م نیآخر یتو سیفرنگ غیج یصدا دنیجز شن یزیچ

همه جنجال  نیسکوت بعد از ا کیچشم باز کردم،که از پا تمام بدنم را  به درد آورده بود،  یقیعم ریازت

 اتاق را پر کرده بود. یوسروصدا،فضا

 که کجا هستم . دمیشد.تازه فهم یتخت م کیافتاد که داشت نزد یباز شد،چشمم به پرستار درکه

 ؟یبهتر -

 شده؟ یچ -

 .یشیساده ،زود خوب م یشکستگ کی-

 شد. یشکسته ام م یپا دنید یشکم مانع از خم شدن من برا درد
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 کردم. یجزدرد احساس نم یزیچ چیشکمم گذاشتم ،انگار ه یرا رو دستم

 چیرا مقابل طاقت نداشته اش احساس کرد بدون ه شانمیحال پر یصورت پرستار انداختم.وقت یاز وحشت رو ینگاه

 رفت. رونیاز اتاق ب یحرف

سرش را به  یداد،سراغ بچه ام را گرفتم.اما وقت یجوابم را م دیمتوجه به هوش آمدنم شد وداخل آمد ،با سامان

 .دمیرا فهم زیچرخاندهمه چ یدیعالمت ناام

ها دوباره به  یخستگ یمن را آرام از همه  یساعت یپرستارها به اتاق آمدند وبا آرامبخش برا میونعره ها غیازج

 فروبردند. یخواب کوتاه

ه ک یبمانم وتا وقت ششیمدت کوتاه خواش کرد تا پ کی یخواست به آن خانه برگردم،اما سامان فقط برا ینم دلم

 داد. یاوضاع را سرو سامان م میکرد یخودمان دست وپا م یبرا ینقل یخانه  کی

بود  خترم.او مقصر مرگ دردیتوانست مثل سابق سامان را بپذ یبود که نم یکردم اما ته قلبم احساس یقبول م دیبا

 با ارزش احسان محروم کرد. ادگاریمن را از تنها  شیها یوبه خاطر لجباز

دانست که او  یاما نم میباش گریوصاحب چند فرزند د میاز نو شروع کن میتوانست یخودش مادوباره م ی دهیعق به

 بچه نبود. نیاصال پدر ا

 تیوضع نیخالص شدن از ا یبرا شتریب ید روزگچ بود وچن یهنوز تو میتخت بلند شدم پا یتماس زهرا از رو با

 مانده بود. یباق

 سالم ماهرخ.-

 گفتم: یپراز دلتنگ یاما لحن یخستگ با

 تنگ شده. یلیدلم خ ییسالم ،کجا-

 .میآ یفردا به تهران م -

 .دمیهورا کش یرا گفت ومن از خوشحال نیا

 داشتم تا درد و دل کنم. اجینفر از جنس خودم احت کی به
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 دوباره بدون در زدن داخل اتاق شد دلخور شدم... یوقت

 ؟یخوب-

 .دمیبرداشتم وسر کش زیم یآب را از رو وانیتکان دادم ول یسر 

 اتفاقات رفتار مرموز نسترن بود. نیا یهمه  ند،مقصریخواستم تعارف کنم که بنش ینم

 کنار تختم. یصندل یرو نشست

 انداخته بودم . نییرا پا سرم

 ؟یهنوز ناراحت-

 نباشم؟-

 تو وسامان دوباره .-

 ند.ک انی....اما نتوانست جمله را از ته دل ب میبچه دارشو میتوانست یحرفش را نگفت....من وسامان دوباره م ی هیبق

 ذره از احساسش به سامان عوض نشده بود. کی یاتفاقات حت نیا یوجود همه  با

 گرفت وادامه داد. دهیخواهم دراز بکشم؛اما او ناد یوانمود کردم که خسته ام وم یجور

 .دمی؛ از خودم رنج یکن یم یدر مورد من چه فکر دمیفهم یوقت-

 ؟یچه فکر-

 جا هستم. نیتو ا یتصاحب زندگ یکه برا نیا-

 باشه. نیا ریغ یزیچ یکن یفکر م-

 کرد وگفت: ختهیتند  آم یرابا چاشن لحنش

 .میایب رانیبه ا ایاز اون سر دن یدختر شهرستان کی یتصاحب زندگ یبرا دیا بادارم چر یآل وخوب دهیا یمن زندگ-
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 .دیکش یبودن من را به رخ م یهر سطرش شهرستان یکه تو شیها هیشدم از کنا یعصبان

 دونم. یتو وسامان م یرا راجع به گذشته  زیبس کن نسترن.همه چ-

 !؟یچ-

 

 به من دست داد. یبیحرف من جا خورد !حالت  عج دنیطور از شن نیا یوقت

 .دمیبخش یشد، خودم را هرگز نم یکردم واو سزاوار گنابار شدن م یمن اشتباه م اگر

 داشتند. یوسط چه نقش نیاتفاقات گذشته ا اما

 .یدون یم یمن چ یتو در مورد گذشته -

 رفت. شیمرگ هم پ ،سوخت وتا دم یوترکش کرد یعشق سامان را پس زد یاونقدر که وقت-

 آمد. یداد بدم م یتعجب سر م ای یخوشحال یدانم از رو یکه نم ییخنده ها از

 .یا وووونهیتو د-

 گرفتم. لیطور تحو نیا قتیرا بعد از رسوا کردن حق جوابم

 یمیعشق قد یروبر نطوریکه ا یزن یسخت بود برا یلیچشمانم را گرفت ،خ یرفت.اشک جلو رونیاتاق ب از

 وخاکستر خاموش شده را  دوباره شعله ور کند. ندیشوهرش  بنش

 کردن درحق بچه اش. یمادر شتریاحسان را نداشتم،از آن ب اقتیل من

 یاز وجود بچه اش ...اورا در آغوش کس قتیخواست به خاطر کتمان حق یبود ونم ریکنم احسان از من دلگ یم فکر

 جز خودش مأوا بدهم.

 یکرد کمتر سامان را م یوخواب آلودم م جیرساندم گ یام م دهیاتفاق به وجود دردکش نیاز اکه بعد  ییها آرامبخش

 روز را غرق خواب بودم. شتریوب دمید

 کنم. دیچه کار با دمیفهم ینم یاز خوشحال دمیزهرا را د یوقت
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 جا آمده بودند. نیتا ا دنمید یومادرش برا زهرا

 آمدن نسترن تا وقت رفتن دخترم. یودل کردنم با زهرا آمدشروع شد از لحظه  درد

 متأسفم،ماهرخ جان.-

 اشکبار بغضم را خوردم. وگفتم: یچشمان با

 خسته شدم.-

 !؟یاز چ-

 .ایدن نیاز ا -

 دلسوزانه گفت: یرا در آغوشش گرفت وبا لحن سرم

 .ری.آروم بگکن دختر هیگر-

 .ختیآب ر وانیل کی میپاک کردم زهرا برارا با پشت دستم  میاشکها

 .دمیقلوپ سر کش قلوپ

 کرد. یآرامم م شهیآغوشش هم یدانم ول یسبک شدم .نم انگار

کردنم را داشت اما از ته دل هنوز هم  ییدر دلجو یچشمانم خواند.سع ی،را تو قتیرا از نگفتن حق یمانیپش احساس

 ناراحت بود.

مرا نخواهدوترکم  گریاگر بفهمد ممکن است د دم؛یترس ی. ممیرا بگو زیبار به سامان همه چ نیمن خواست الاقل ا از

 کند.

 .نمیبتوانم او را بب یشدم معلوم نبود دوباره ک یم ریرفتن زهرا دلگ از

 یتو ماندنم دمیرس یبهبود به نظر م یکم یوروح یجسم طیرفتم ،اکنون که از شرا یسابق دوباره به دانشگاه م مثل

 بود. دهیفا یدوست ب کیتک وتنها بدون  یواریچار د

 نمانده بود. یسال نو باق کیسال وشروع  انیبه پا یزیچ
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را  یمستقل ودور از هر نوع مزاحمت ونگران یخانه ا یخواستم که دوباره از نو شروع کنم حاال که سامان وعده  یم

 آمدکه از نو شروع کنم. یقلبم به وجود م یدوباره تو یدیداد ام یم

به حرف زهرا  د،چرایکش یاز روز قبل عذاب م شتریکردم ،وجدانم هر روز ب یم یمانیهم ته دلم احساس پش هنوز

 یبه سامان وخانواده  یپنهان کار نیخبر گذاشتم .من بابت ا یموضوع ب نیاحسان را از ا یگوش ندادم وخانواده 

 نبود؟ یکاف مآرام کردن عذاب وجدان یابر یعنیپس دادم، ینیاحسان تاوان سنگ

ا کنم.ام مهیپولدارها  ب یخانواده ازطبقه  کی یوپشتوانه  یمال طیخواستم بچه ام را از شرا یخودم م الیبه خ دیشا

 نشد.

 قدر متحمل رنج وعذاب از گذشته تا به امروز بودم؟ نیچرا ا یراست

 

 .میدنج رفت یکافه  کیاز کالس با سامان به  بعد

 سفارش قهوه داد. سامان

 را تماشا کردن. گریهمد ریدل س کیخلوت و یجا کیحرف زدن   یبرا میکرده بود دایپ یا بهانه

 .میدوباره بچه دارشو میگرفت میکند،تصم یآمده از من عذر خواه شیخواست بابت اتفاقات پ یم

کردم سامان  یشد فکر م یت.باورم نمگش یبرم کایفردا نسترن به آمر نکهیداشت ،ا یمهم تر زیسامان سوپرا اما

 یدوماهه رو یکی یخواستم سامان بفهمد،کابوس یوجودم فرو کش کردم ،نم یرا تو یکند،حس خوشحال یم یشوخ

 شوم. انداخته بود خالص هیام سا یزندگ یکه مثل بختک رو یکرد وقتش بود از شر کابوس لعنت یم ینیسنگ میزندگ

 گذاشت. یچمدان م یرا تو لشیوسا

 .رمیورود بگ یکرد که اجازه  یباز بود اما ادب حکم م در

 تخت نشستم. یاجازه اش داخل شدم رو با

 :دمیشروع کنم،پرس یدانستم از چ یکه نم نینگاه به دور وبرم انداختم،وبا ا یکم

 .یگرد یفردا بر م دمیاز مادرسامان شن-
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 ؟یخوشحال-

 بودم. که واقعا خوشحال نیبه من برخوردبا ا یکم

 انکار نکردم. اما

 :دیپرس دوباره

 .یخوشحال باش دیاما با رفتنم شا ؛یاز همون روز از آمدنم خوشحال نبود ل،یدل یانگارب-

 جواب دادم: یحوصلگ یشدم وبا ب بلند

 .یگرد یبر م یدار نیهم یبرا یدیبس کن.تو به خواسته ات نرس-

 صورتش نشست ،وبا همان لحن گفت: یرو خشم

 سامان. چارهی. بیواقعا احمق-

 زدم. رونیاز نگاهش رو بر گرداندم واز اتاق ب زینفرت انگ یحالت با

 ما بود. شیکه نسترن پ یشب نیآخر یبرا سیمخصوص آن هم با دست پخت فرنگ شام

 کرد. یم ی،مدام با قاشق چنگال باز ختهیبه هم ر یلیکردم خ یم احساس

 بود. یگرید یبماند.اما او حواسش جا شتریبود از نسترن خواست ب لحنش یکه تو یسامان با تعارف پدر

 

 شدم نسترن رفته بود. داریب یوقت

 بار او را بدرقه کنم.  نیآخر ینتوانستم برا یحت

 تا فرودگاه همراهش رفته بودند. سیوفرنگ سامان

 شرکت باشد. دیپدر هم طبق معمول با 

 کردم. یرا نظاره م اطیکه تازه دم کرده بودم ،ح ییچا دنیپنجره بانوش پشت
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 باز شد سامان ومادرش برگشتند. در

آغوشش گرفت.دستم را دور کمرش  یکردم.من را تو یی.با لبخندم خوش آمد گو دیرس یخواب آلود به نظر م یلیخ

 زد گذاشتم. یقلبش که تند تند م یحلقه کردم وسرم رارو

 شده بود. یهمان سامان قبل انگار

 زادگاه عشق ینبود که روز ادشیاصال  دی،اما من مخالفت کردم .سامان فهم میرا به شمال برو دیع التیشد تعط قرار

 نیشوم.بنا برا یوداغون م زدیر یکرد اگرخاطراتم زنده شود حالم به هم م یاولم آن جا بود.حس م

 .میبرو یما عوض شد وقرارشد مثل مسافرت بار اول به دب میتصم

 آمد،مثل قبل . یخوب به نظر م زیچ همه

 کوه. کی یدادم،به محکم یم هیتک ییشانه ها یرا رو سرم

 دنیبلع یاز جنس آرامش برا ییایقلبش همچون در یشد،وسعت مهربان یطوفان خسته م دنشیلرز یبرا یحت که

 کرد. یم یتاب یمن، ب دهیتالطم د یدردها

 بود را یبستر مارستانیب یقلب پدر را که تو یخبر ناراحت یزد وقت رونیسفر از دل ودماغمان ب ینیریتمام ش 

 .میدیشن

 .میشد مارستانیب یکه گرفته بودم با سامان راه یبا مختصر دوش میبعد از عوض کردن لباس ها یفور

 از مادرش بابت با خبر نکردن از اوضاع پدرش گله مند بود. هنوز

 قلبش ضرر داشت. یواضطراب برا جانیبود.هر نوع ه دهیتخت دراز کش خواب یرو مارستانیب یتو یروز چند

سکوت رخوت  یوقت مادرسامان تو یوقت وب یکرد ،خانه بدون پدر ورفت وآمد ها یم یقرار یمدام ب سیفرنگ

 فرو رفته بود. زیانگ

 آمد. یبر نم یگریاز دستم کارد سیدادن به فرنگ یجز دلدار به

 را میخبر دست وپا نیا یشدم قرار بود امروز به خانه بر گردد .از خوشحال ایوحال پدر را جوسامان تماس گرفتم  با

 گم کرده بودم .
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 .دمیبه سرو وضع خانه کش یناهار خوشمزه اقدام کردم ودست کیپختن  یبرا عیتندوسر

 .آمد رونیب زیخانه از سکوت رخوت انگ فونیزنگ آ یکردم.با صدا یم یآمدنشان لحظه شمار تا

 تا دم در رفتم. ییخوش آمد گو یبرا

 آمد. یداشت.انگار مثل قبل سر حال به نظر نم یمهربانش رنگ گرفته ا نگاه

 ماهرخ ،سوپ پدر آماده شده؟-

 .زمیالبته عز-

 سرساعت دارو بخوره. دیخوبه.چون با -

 را عوض کند. شی...باال رفت تا لباس هاتیرضا یاز رو یلبخند با

کنم وقاشق  یدختر شیهم مشغول دادن غذا به پدر بود.دوست داشتم برا سیشدم.فرنگ زیم دنیمشغول چ عیسر

از حالت درشت  یبا چشمان سیخشک وترک خورده اش برسانم اما فرنگ یغذا را با عشق ومحبت دخترانه به لبها

 کرد. یمحروم م یرفت ومن را از مهر دختر پدر یم یشده چشم غره ا

 

 یخانه م نیپا به ا ادتیع یبرا  یکردن وبرا یشرکت پدرکا رم یکه تو ییشد.ازآدم ها یمخانه مدام باز و بسته  در

 گذاشتند.

 رفت. یاوضاع قلبش از نظر پزشک مثل قبل به شرکت م یخودش وبهبود تیبا رضا یماه کیاز  بعد

 ، میگرفت یخبر خوش جشن م نیا یبرا دیصبرانه منتظر آمدن سامان بودم.با یب شگاهیدر آزما یجلو

 شد. ادهیپ نیاز ماش دیگونه خوشحال د نیمرا ا یوقت

 .دینگاهم خبر خوب را   را  فهم یتو یبه گفتن نداشت ،از برق خوشحال یاجیاحت
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 یمن دادیب یپشت احساس خوشم وجدان دم،انگاریگنج یپوست خود نم یتو یباز کرد از خوشحال میرا برا نیماش در

 هیشد مثل کوه به او تک یکه م یپدر واقع کیما بود.از گوشت وخون  یبچه مال هردو نیذوقم بخورد.ا یکرد که تو

 داد.

 نهال کوچک را نیا دیمشکل ساز بود،با میبرا یوهر نوع خستگ جانیاسترس وه دیکرد شا یفرق م طمیبار شرا نیا

 دادم. یوجودم پرورش م یدرکمال آرامش واستراحت مطلق تو

 قبل باشد. یبدتر از دفعه  یبار هم مسبب اشتباه نیخواست ا ی. نمدیچرخ یمثل پروانه ها دورم م سامان

را بغل  دیباز خورش یباز پنجره که با آغوش یپلک ها یگشودم رو یکه چشم م یلذت بخش بود هر صبح چقدر

 یوبادت میمال میچوب اتاق با نسچار یرو یخوشبخت یصورت خودرا  کف اتاق انداخته بود.بو زطنازانهیکرده بود،او ن

 یم دهیتا پشت شن شیقدم ها یاز صدا ترزود دارتید یکه برا یقلب  معشوقه ا یشد...وتپش ها یفضا  پخش م

 شد.

ه فارغ ک ی،تا وقت میخانه شد نیبار به اصرار او مجبور به ماندن در ا نیکرد،ا یم یدگیبه من رس شیکم وب سیفرنگ

 یگرید زی. ومن فعال به جز دخترم به چمیرفت یم دیجد یشدم .بعد از آن من وسامان به همراه دخترمان به خانه  یم

 مادر شدن محروم شوم. یدوباره  تدوباره از نعم یخواستم با اشتباه یکردم.نم یفکر نم

 

تنها  دیرس ینم واریش دحرف زدنم به گو یگذشت .صدا یبزرگ م یخانه  کی یمن با حرف زدن تو یزندگ یروزها

 من با مسافر را بشنود. یتوانست  صدا یاعماق قلبم م

 .دیرس یشد وزمستان از راه م یکم کم تمام م زییپا

 رفتم. نییکرد پا یم ادیکه دادوفر سیفرنگ یصدا دنیمطالعه کتاب بودم که با شن مشغول

 .دیکش ینفس م یخشک شده بود، به سخت شیپدر بد شده بود صورتش از عرق پر شده بود.لب ها حال

سامان را گرفتم بعد از خوردن چند تا  یدست پاچه ام کرده بود شماره  سیفرنگ یها یقرار یاوضاع وب نیا دنید

 جواب داد. یاپیبوق پ

 گفتم: یقرار یب با



 ماه رخ

 
51 

 

 سامان خودت را برسون.-

 :دیزده پرس وحشت

 شده؟! یچ-

 گفتم: یناراحت با

 پدرت.-

ه چه زود وب نیسنگ کیتراف نیکرد با ا یخودش هم باور نم یوبا سرعت تمام خودش را رساند ،حت دیفهماش را  هیبق

 بود. دهیموقع رس

 بردند. مارستانیرا با آمبوالنس به ب پدر

 شد. یهم پشت سرشان با سامان راه سیفرنگ

موضوع مشغول کنم که پدر نتواند طاقت  نیفکرم را به ا یذره ا یخواستم حت یدلم نبود،ناراحت بودم ،نم یتو دل

 .اوردیب

 داد. یپدر را نم یاز بهبود یشده اش ،خبر زانیآو ی افهیسامان بعد از چند ساعت وق برگشتن

 نداشت.... یفیما تعر یهر سه  حال

ر تبود کم مارستانیشرکت وب یکارها ری.سامان هم درگدیرس یبه ذهنم نم یگریراه د سیدادن فرنگ یجز دلدار من

 رفت. یبه دانشگاه م

 د؛یچیاتاق پ یزنگ تلفن تو یصدا یوقت

 را برداشتم... یگوش

 تماس گرفته بود. مارستانیب از

 توانست. یخواست پنهانش کند اما نم یداشت،م د،بغضیلرز یم شیصدا

 ...شهیهم یما رفت برا شیزود از پ یلیخ پدر
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 جاتنهاااا گذاشت. نیرا ا وما

 آمده بودند. یمراسم خاکسپار یبرا شیوب کم

 کردوگاه هم... یبود ،گاه از شدت افت فشار قش م ریرفتن فشار خون درگ نییکه مدام با باال وپا سیفرنگ

 نمانده بود.... یباق لدایبه  شتریب یچند ساعت دیشا

 او استقبال کنم. باز از یخسته از راه برسه ومن با آغوش یبود مسافر کوچولو دهیآخر بود....وقتش رس یها روز

 سخت بود. یلیما خ یگذشت اما هنوز باور رفتنش برا یاز رفتن پدر م یماه کی حدودا

 ...میگذاشت یم زیم یرو شیازسر ذوق برا یشد وبشقاب یحواسمان پرت م یگاه

 شد... یکور م مانیافتاد اشتها یم ادمانی یوقت

 قبل... یروزها شترازیشده بودم ب نیسنگ

 وجودم افتاده بود را فرو کش کنم. یکه تو ییبنوشم تا لرزش وحس سرما ییچا نطوریدادم هم حیترج

 فشارد. یپهلوها وکمرم را م یبیکردم درد عج یبود...احساس م دهیفا یب اما

ه ب یفور دید دهیحال ورنگ پر یگونه من را ب نیا یرفت.سامان راصدا کردم وقت یم جیسرد شده بود وسرم گ بدنم

 رساند. مارستانیب

 

 تازه... یایدن کی یگشودم انگار رو چشم

 از رنج ودرد فارغ

 از اشک وآه دور

 کرد. فشیشد توص ی،که نم نیریحس ش کی دیوشا

 خودم را هم فراموش کرده بودم. یآغوشم گرفتم از خوشحال یرا تو لدای یوقت
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 یوشاد یاز خوشبخت یمسافرکوچک باکوله بار کی

 بلند... یروز زمستان کی یتو

 کوچک... یلدای

 چشمم جا گرفت. یحلقه  یتو اریاخت یاشک ب 

 دانم چرا؟ ینم

 من رفت. شیآن که لمسش کنم ازپ یرا حس کردم که ب یبچه ا یخال یلحظه جا کیکنم  یگمان م اما

 

  "نهال کوچک کی هیدرست شب"

 گلدان جا گرفته بود... کیآغوش  یتو فشیسست وظر ی شهیر که

 .یکرد یرا از  تبر باد محافظت م فشیتردوظر یوساقه  یگرفت یدر آغوش م دیبا

 .ینواخت یدرآغوش محکمت ...درون گوشش م دنیرا وقت خواب ییانداز الال نیطن یقیاز موس رابیرا س وجودش

 .یکرد یاحساس م شیرا با لمس گلبرگ ها یخوشبخت یقد بکشد.وآن وقت با تمام وجود بو تا

 سامان به صدا درآمد. یبودم ،گوش لدای یعوض کردن لباس ها مشغول

 به سمت صدا رفتم. کنجکاوانه

 .دمید یگوش یاسم نسترن را رو یشدم وقت منقلب

 نه. ایبودم که جواب بدهم  مردد

 لحظه سامان داخل اتاق شد. کی

 خورد تعجب کرد. یکه زنگ م دیدستم د یرا تو یگوش یوقت

 !؟ید یشده،چرا جواب نم یماهرخ چ-
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 :گفتم

 با تو کار دارند.-

 درنگ پاسخ داد. یافتاده بود جا خورد ب یگوش یکه رو یرا گرفت واز تماس یگوش یوقت

 در مورد او نکنم. یگریمن صحبت کند تا فکرد شیخواست پ یم دیشا

ما  یبه جمع خانوادگ لدایاضافه شدن  یهم برا کیاحساس تأسف نسبت به مرگ پدر،وتبر یبرا شیصحبت ها تمام

 بود.

 .دمیشن یرا م شیصدا یحت ای دمید یاو را م یگرفت ،وقت یم شیدانم دست خودم نبود تمام وجودم را تشو یمن

 خواست حال سامان را بپرسد؟ یسال م کیدوباره بعد از گذشت  چرا

 گرفت؟ یتماس نم سیبا خود فرنگ چرا

 ...دمیپرس یبود که هر روز از خودم م ییها سوال ها نیا

 داد. یپاسخ نم یکس اما

 یگشت وب یوقت از شرکت  بر م ریکه شب ها د نی...با اختیر یبرنامه م دیع التیتعط یاالن سامان برا نیهم از

 .اوردیب رونیب ییوتنها یکنواختی نیکوچولو را از ا لدایخواست هر جور شده جبران کند،من  و یحوصله بود اما م

 دل من وسامان جا داده بود. یاز قبل تو شتریتر از قبل شده بود خودش را ب نیریگذشت....ش یم لدایماه از تولد  سه

 آمد. یمن به تهران م دنید یبا من تماس گرفت وگفت مادر احسان برا زهرا

 ...کسالیهم بعد  دآنیآ یمن م دنیهمه راه را به د نیکردم ،چرا از رشت ا یخوردم اصال باور نم جا

 نگفت. یزیچ ی.ولدمیرا از زهرا پرس علتش

 .دید ی.اگر من وسامان را با هم ممینیرا بب گریزهرا هم د یبود که خانه  نیتوانستم بکنم ا یکه م یکار تنها

 بود... دهیخواب سیبغل فرنگ لدای... دمیچ یشام را م زیم



 ماه رخ

 
55 

 

 که آمد. دینکش ی،طول میسامان شد منتظر

زهرا فرستادم.خواستم از مادر احسان خبر  یبرا امیپ کیکه سامان نفهمد  یرختخوابش گذاشتم وطور یرا تو بچه

 .رمیبگ

 .دیلرز یدستم م یشده بودم.قاشق چنگال تو جیداشتم،گ استرس

 احسان ومادرش شدم،خودم را جمع وجور کردم. یمتوجه نگاه ها یوقت

 .دمیکش یقیبه موقع بودنفس عم یلیرا ترک کردم،خ زیم یفور لدای یصدا دنیشن با

 از طرف زهرا بودم... امیپ افتیکردم منتظر در ینگاه م یگوش یطور به صحفه  نیهم

 . دیرس یظهر م دفردایرس باالخره

 ماند. یزهرا منتظر م یخانه  دنمید یوبرا

 نه؟ ایدانستم رفتن من درست بود  ینم

 :دیپرس یکه داخل اتاق شد فور سامان

 شده ماهرخ؟ یزیچ-

 را تکان دادم وگفتم: سرم

 .نیخسته ام،هم ی،کم زمینه عز_

 بودم. زاریکه مدام سوال جواب شوم ب نیا از

 نداشتم. یکردم که مرا به شهرستان ببردوتا عصر برگردم .چاره ا یم یهر طور شده بود سامان را راض دیبا

من کوتاه  یبار دوم با خواهش واسرارها یبرا یمن جا خورداول مخالفت کرد.ول یمنتظره  ریاز رفتن غ یکم سامان

 وقبول کرد. آمد

قرارشد آن جا بمانم تا شب با آمدن  میکوچک جا دادم...وباسامان رفت یساک دست یتو لدای یبرا یمختصر لیوسا

 .میسامان به خانه برگرد
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 گرفتم که به شهرستان بروم. میتصم هویهنوز هم کنجکاو بودکه بداند چرا  سامان

 زهرا آرام وقرار نداشتم. یبه خانه  دنمیتا رس  

 .دمیشدم .وبه در را کوب ادهیپ نیاز ماش زود

 در را باز کرد. زهرا

 احسان اومده؟ زم،مادریسالم عز-

 رسه. یم ینه ول-

 .دیبعد از آمدن من در را کوب یساعت میون دیسر رس انتظار

 بگم. یدانستم چ یوگرنه نم دارنشودیب لدایکردم  یافتادم ...فقط خداخدا م یکه ازدلشوره داشتم پس م من

با صورت غم اندوهش شده  ختهیآم اهشیشکسته تراز قبل شده بود.چارقد س دمشید یوقت دمیکش یقیعم فسن

 بود وچهره اش را درهم فرو برده بود.

 احسان وجودم را گرفت... یبرا یلحظه احساس دلتنگ کیآغوشم گرفتم. یتو محکم

 اش شده بود. یماریب میاوردوتسلیپدر احسان نتوانست طاقت ب دمیفهم یناراحت شدم وقت یلیخ

 کشد. یانتظارشان را م یسخت  یمادر احسان تک وتنهاااااا به همراه دخترشان چه زندگ حاال

 را با هم خلوت  یساعت کی

وع را موض نیتوانستم ا یم یسخت بود اما تا ک میبرا یلیکه خ نیبا ا میرا بگو زیگرفتم همه چ می.ومن تصممیکرد

 ینشان م یدانستم چه عکس العمل یرا حت بود...نم نقدریبه سامان هم ا قتیکاش گفتن حق یپنهان کنم.ا

 را متقاعد کند. انمهربان ودلسوز نبود که بخواهدسام یمثل مادر احسان زن سیدهند.فرنگ

 ... دیبوس یآغوشش گرفته بودوم یرا تو لدای

کردم  یاورا از داشتن نوه اش خوشحال م اقیماند ،من چقدر با اشت یاحسان م یبه حالش سوخت اگر بچه  دلم

 شد. یدلش نشسته بودکم م یکه رو ییاز غم ها وغصه ها یذره ا دیوآنوقت شا



 ماه رخ

 
57 

 

 ."افسوس " اما

 

 که........ میهم نتوانستم به او بگو هنوز

 کرد. یباره غم از دست دادن نوه اش هم او را داغون تر م کی آنوقت

 بود... یادیندتا رشت راه زما بما شیپ نیاز ا شتریتوانست ب ینم

 .میراه برگشت خانه بود یتو

 پنهان شده. قتیاز حق یمیکردم الاقل از گفتن ن یم یاحساس سبک یلیخ

 را پرده بردارم. قتیحق گرید مهین یسادگ نیتوانستم به ا یکاش م یا

 در چرخاندم یرا تو دیکل

 منتظر ما بود. سیشدم انگار فرنگ وداخل

 آمد. یبه نظر م یتر از آن که دل خور باشد،عصبان شیدلخور شده ب یزیاز چ دمیکردم اما از لحن جوابش فهم سالم

 هم متوجه شد. سامان

 جز رفتن من به شهرستان نبود. یزیرفتارش چ لیدل

 

 گشت یکرد...شب ها خواب آلود وخسته به آغوش خانه باز م یم ینیدوش سامان سنگ یشرکت رو یکارها یتمام

 یم یماند. کم کم داشت فراموش یتنهااا م دیبود.نبا یکار دشوار سیفرنگ یروح طی...ترک کردن آن خانه با شرا

خلوت  یرا نداشت ،مدام تو یبا کس ناش گذاشته بود...حوصله حرف زد هیروح یرو یبد ریگرفت رفتن پدر تاث

 شد. یم رهیاش به عکس پدر خ یتنها

 افتاد، یدوش من م یخانه کم کم داشت رو تیمسول

 شد. ینم یلحظه به ذهنت آرامش ده کی یخواست یم یوقت یوکسل کننده بود حت سخت
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 کردم. یتماشا م ونیزیسامان داشتم تلو منتظر

 یبود ،نم دهیهم خواب دیکرد شا یاتاقش داشت با عکس پدر دردودل م یهم مثل قبل تو سیخواب بود ،فرنگ لدای

 دانم.

 آمد. یخوشش نم یشد یحالش م یایوجو یرفت یاتاقش م مرتب به نکهیاز ا اما

 را از دستش گرفتم تا لیووسا فیجلو رفتم وک یبغلش گذاشته بود فور ریعالمه کاغذ ودفتر ز کیآمد سامان

 شود... سبک

صحبت  یخواست در مورد مطلب مهم یفنجان قهوه آماده کردم.م کیاش  یرفع خستگ یخورده بود ومن برا شام

 شدم. دنیشن یکند،من هم سرا پاگوش آماده برا

 ناراحت نشوم. شیحرف ها دنیخواهشانه خواست از شن یاز قهوه را خوردوبا حالت یکم

 رفتن سامان دل تو دلم نبود.  گفتم: هیحاش از

 سامان کالفه شدم بگو....-

 را به خارج از کشور بروم. یچند روز یسفر کار یبرا دیمن با-

 فتم:ترس گ با

 ؟یچه روز-

 فردا.-

 دستم را گرفت ودوباره خواهشانه گفت: دمیکش یآه

 گردم،فقط چند روز. یبر م زمیعز-

 گرفتم. یعمل انجام شده قرار م یتو ییجورا کیرزرو کرده بود،ومن  طیبل ینداشتم او حت میجز تسل یا چاره

 :دمیگرفته پرس یحالت با
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 مگه نه؟ ،یگرد یبر م زود

 وگفت: دیخند

 .یشونیپر نقدریاهرخ چت شده؟ چرا ام-

 نه.-

 را زدم وبه اتاق رفتم. ونیزیبلند شدم پاور تلو میجا از

 داشتند. یسامان ونسترن هنوز با هم ارتباط تلفن دیشد...شا یرفتن نکنه به نسترن مربوط م نیا

 رفت ،تمرکز نداشتم. یمغزم رژه م یواگر ها رو دیشا نیا

 

 کردم.خودش حواس پرت بود. یم یآور ادی دیگذشته بود ،با سیفرنگ یوقت داروها از

 .دیتاب یآفتاب پشت پنجره م دارشدمیب یوقت

 کند، رفته بود. داریآماده کردن صبحانه ب یکه مرا برا نیهم بدون ا سامان

 دمیظرف ها فهم یصدا دنینبود.از شن شیرفتم سر جا سیبه اتاق فرنگ یخواب بود.فور لدایبه صورتم زدم  یآب

 آشپزخانه است. یتو

 د؟یدارشدیسالم...شما ب-

 آمد! یخسته به نظر م شبیکه د نیمثل ا-

 ؟یک-

 .سامان

 طبق معمول.-

 دم کنم. ایآماده است  ییچا
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 بود. دهیمن وسامان فهم شبید یاز حرف ها ییها زیچ هی انگار

 شده بود داریب یزنگ گوش یمرا به اتاق کشاند فکر کنم از صدا لدای ی هیگر یصدا

 خورد. یسر هم زنگ م پشت

 جواب دادم. عیبود سر سامان

 .زم،سالمیعز-

  ؟یسالم ماهرخ جان خوب-

 خونه. امی.من دارم منیرا بچ میولباس ها یشخص لیپرواز دارم .وسا گهیساعت د کی من

 سفر چند روزه الزم بود به همراه یکه برا یزیچ هر

 لباس ها گذاشتم.وآن را بستم. یکه توجهم را جلب خودش کردرا رو نهیکنار آ یقاب عکس کوچک خانوادگ 

 او من هم بغض کردم. یها یتاب یکرد ،از ب یم یقرار یب لدایتوانستم حرف بزنم ، یبه خانه برگشت نم یوقت

ا ر لشیگرفت، وسا یتوانست آرام کند. دوش مختصر یآرام شد،کاش مرا هم م یرا آغوشش گرفت تا کم لدای سامان

 زد. یرداشت ومنتظر آژانس کنار پنجره قدم مب

 آمد. یبر عکس من وا رفته وناراحت به نظر نم سیفرنگ

 غرورش بگذارم. یتوانستم پا یکرد البته م یبا سامان خداحافظ لکسیر یلیخ یحت

 .اوردیب شیتا به رو زدیخودش فرو بر یکرد تو یم یشد سع یاگر هم م ایشد. ینم یاحساسات ادیمانند من ز او

 .ختمیام اشک ر ییخلوت تنها یرفتنش در اتاق را بستم وتو بعد

 .امدیوقت ن چی...درست مثل احسان که هستین یکردم بر گشت یحس م انگار

 .دیسال طول کش کی یروز از رفتنش گذشت انگار به اندازه  کی

 تماسش بودم که مرا از سالمت سفرش با خبر کند. منتظر
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کرد ،سامان  داریزار زدن به چشمانم رفته بود ب یکه بعداز کل یتلفن من را از خواب یوصداانتظارم سر آمد باالخره

 بود.

 دادم. ینیریش یچاشن میدادم وبه صدا رونیاز ته دل ب یقیعم نفس

 .یزم،خوبیسالم عز-

 ماهرخ؟ _

 خوبه؟ زی.اون جا همه چیتماس گرفت ریمنتظر بودم چقد د یلیخ-

 چطوره؟ لدای یگردم ،راست یبر م گهیالبته ،تا چند روز د-

 مختصر وکوتاه شد. یاحوالپرس کیمکالمات ما در حد  تمام

 

 به سر رساندم.تا سامان آمد. یحوصلگ یچند روز را با ب نیا تمام

 چند روز از من زدوده شد. یا یخستگ یآمدنش گشودم ،از خوشحال یآغوش در را برا یوقت

 سامان خسته کننده شده بود. یشرکت برا انگار

 به پرونده ها واوضاع کارخونه بعد از رفتن پدرآن هم دست تنها او را از پا در آورده بود. یدگیرس 

 

 یبکشم وهم بهانه ا رونیرا از تنش ب یفنجان قهوه خستگ کیدادم با حینشسته بودومن ترج ونیزیتلو یرو روبه

 کرد. یام حکم م نهیس یکه مدت ها رو یقتیحق ینیحرف زدن وسبک شدن از سنگ یکنم برا دایپ

 حدس دیاش گذاشته بود،با نهیس یزدم. چشمانش را بسته وعکس پدر را رو سیبه فرنگ یآماده شدن قهوه ،سر تا

 گذاشتم... نهیزدم دوباره موقع حرف زدن با او خوابش برده باشد،قاب را کنار آ یم

 .دمیرا جلو کش در
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 یشده ام م شانیپر یموها  یآغوشش گرفت،دستش را نواز ش رو یبودم ،سامان سرم را تو یقیفکر عم یتو

 یور یپنجره چشمانش دوختم  که داشت از خستگ یزدم .نگاه پراز عشق ومحبت را تو رونیب الیاز فکر وخ  د،یکش

 قتیحق نیوا مینه نگو ددوبارهیپرس یزیگرفتم تا اگر چ نییبه صورتم انداخت سرم را پا یشد. نگاه یهم بسته م

 بکشم. رونیغم گرفته ب یابرها ریپنهان شده را از ز

 شده؟ یزیماهرخ چ-

اشکم را پاک  اوردیگونه ام افتاد،تاب ن یاشک رو اریاخت یچانه ام گذاشت وصورتم را باال گرفت ب ریدستش را ز 

 :دینگران پرس یگرفت وبا لحن شیدست ها انیکردوسرم را م

 ؟یزن یچرا حرف نم -

ه باد خفت نیاز ا یشد چه طوفان یآشکار م قتیرفت وحق یگذاشتم سخت بود،اگر پرده کنار م شیزانو  یرا رو سرم

 خواست. یبر م

شانه اش  یآغوشش گرفت،سرم را رو ی.دوباره تورمیآرام نگ شیزانوها یرو نیاز ا شیبلند شد تا ب شیجا از

 گذاشتم...

 .دیر کششد،خواب از چشمانش پ شتریاش ب ینگران

 م،یرا بگو زیکرد که همه چ خواهش

 از زبان گشودم : قفل

 مربوط به احسانه.-

 خوردوگفت: جا

 احسان؟

 آره ،-

 .یخبر بود یبود که تو از آن ب یقتیمورد دخترم واحسان حق در

 مبل شل و وارفته افتادو نشست. یحرفم را نگفته بودم که  رو هنوز
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 :دیپرس تیعصبان با

 خب؟

 من از احسان بچه داشتم....-

 ؟ییییچ-

 

 گفت؛ یرا گفتم پا شدوبا تند نیا یوقت

 ؟یگ یم یچ معلومه

 اون ....! نکنه

 حرفش را تمام کردم؛ ی هیمن بق دیفهم

گونه ام   یرو یمحکم یلیهوا با گفتنش ،سوزش درد س ینسترن شد.ب یها یشرم یتو وب یکه فدا یبچه ا اون

 صورتم نشست. یهمه محبت رو نیکه بعد از ا ینوازش سخت دازیاحساس شد.چشمانم غرق اشک شد،دلم لرز

از حد واقع شوم با بغض فرو خورده  شیخواستم مورد مؤاخذه ب یشد،نم داریما ب یبحث کردن ها یبا صدا سیفرنگ

 باال رفتم.

 زد. رونیواز خانه ب دیدر را محکم به هم کوب سامان

 .دیچیپ یاز دلهره که مدام درهم م ی،وکالف نیق هق سنگه کیماندم و من

 

 بود...؟ دهیمن وسامان را فهم یدانم چقدر از حرف ها ینم

 را تحمل کنم. شانینگاه ها ینیسنگ دیدانستم که از فردا با یخوب م فقط

 . قتیبا حق ییارویرو یاز سامان داشتم، برا یانتظاربدتر
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 شد. یباز م ی،جمع شده بودوبه سخت هیبه چشمانم نرفت ،از شدت گرصبح خواب  تا

طوفان سر  یآرامش بودم ،برا قهیدق کی یکردم او را آرام کنم اما خودم تشنه  یم یکرد ،سع یم یتاب یب لدای

 خود در آورد. تیرا به حاکم زیخواست همه چ یگرفته که معلوم نبود تا کجا م

درهم فرو رفته پنهان  یابروها یرا ال به ال تشیزدوتمام عصبان ینم یکه رفت،حرف یبرگشت،داغون تر از وقت سامان

 کرده بود.

 سوز شده بود؛ میخاکستر ن کیمثل  درست

آورد وهمه جا را به  یم رونیخاکستر ب نیا ریاز ز یگرفت وشرر یم"گر" کبارهیزد،  یخاکسترش را کنار م یباد اگر

 .دیکش یآتش م

 تخت انداخت. یاندوه رو یخاک خورده وصورت یلباس ها انیم یتگرا با همان خس خودش

رد ود نمیآزار نب نیاز ا شیآمدم تا ب یاگر حق با من بود کوتاه م یآنقدر که حت دمیترس یمردها م تیاز عصبان من

 بدن خود احساس نکنم. یوجراحت را رو

 تا آرام شدنش با او روبرو نشوم. نیاز ا شیدادم ب حیکرد ترج یم یقرار یب لدایکه  یرا ترک کردم در حال اتاق

 شده بود. رهیپر از سوأل به من خ یبا نگاه سیفرنگ

 :چرا؟دیپرس یکاش از من م یا

 بوده وهست. یودوست داشتن زیعز میکه چقدر برا نیکه او را از دست ندهم،ا نیا یگفتم فقط برا یم آنوقت

پاسخ از طرف شرکت  یب یتن به شرکت نداشت،تماس هارف یبرا یگذشت ،سامان اصال دل ودماغ یم یروز چند

 را اشغال کرده بود. یگوش ی،صحفه 

از  یکردوذره ا یمن با او فقط آرامم م یرا جز زهرا نداشتم که به من  آرامش بدهد،درد ودل کردن ها یکس چیه

 کرد. یمشکل ما را حل نم

 زیهمه چ یمثل قبل رو دیشوم...با رهیجا خ کیومثل سامان ماتم زده به  نمیبش یگوشه ا کیتوانستم  ینم من

 دادم. یانجام م دیوهزار کار خونه که با سیگرفته تا فرنگ لدایکردم از  یکنترل ونظارت م
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 شد. یتر م دیقلبم شد یآمد تپش ها یم نییکه از پله ها پا شیپا یصدا از

 حرف زدن با من روبه رو شد. یرا بعد از چند روز شکست وبرا سکوتش

 به من گفت: یهم آرامش نداشت وبا حالت تند هنوز

 .میبا هم برو دیآماده شو با-

 :دمیپرس متعجبانه

 کجااا؟-

 که بتونم خودم را قانع کنم. ییدونم هر جا یمارستان،نمیب-

 :دمیپرس مرددانه

 فهمم! یرا نم منظورت

 .یفهم یآماده شو، زود م-

 باشد. دیهم با لدایداشت که  نیگذشت اما اصرار برا  یم یسرش چ یدونم تو ینم

ه ب لدایتست مطمئن شدن از  یکه مرا تاپا یاعتماد یدادم جز ب یرفتارش را م نیا یبرا یشده بودم هر احتمال جیگ

 رساند. شگاهیآزما

که از وجود مادوتا  لدایبه  یسامان حت دمیفهم یخت،وقتیترک خورده فرو ر شهیش کیشکست،درست مثل  غرورم

 بود شک داشت.

 .دمیحقارت رابه دوش کش نیقانع شدن سامان ا یبرا اما

 دادم. یاز خود نشان م یعکس العمل نیاو بودم چن یاگر من هم جا دیشا

 فکر کرده بود. نطوریگذشت چرا راجع به من ا یم یسال کیاز مرگ احسان  اما

 .رمیآرام بگ یدادم،تا کم یم نیها واگرها خودم را تسک دیشا با
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که به من کرده  ینیتوه نیفرو کش شد،انتظار داشتم بابت ا شیاز عصبان یمطمئن شد....کم " DNA "از جواب یوقت

 داشته باشد... یمانیپش یبرا یبود حرف

 من کند. یکار یبر مخف حیخواست رفتارش را توج ینبود او هنوز هم م نطوریا اما

 نمانده بود. میجز صبر برا یا چاره

 نداشتم را  یکار چیه حوصله

 بود. یکه کار ساده ا سیفرنگ یبه داروها یدگیرس یحت

 مثل من تحمل وضع خانه را نداشت. دیرفت،شا یدوباره به شرکت م یهفته ا کیبعد از  سامان

 .ختمیقبل به هم نر دم،مثلیرفتن به خارج از کشور را فهم انیدوباره جر یوقت

 کرد. یحالش م یبهبود یرو یریخانه تاث یدور بودن از ما وفضا یکم دیشا

 

آرام   یبهانه برا کیشدم.دنبال  یم ریرود،دلگ یمن رخت بسته وم ریکم از تقد کم یکردم خوشبخت یم احساس

 یم یتاب یهم ب سیبعد از رفتن سامان،فرنگ یخانه را احاطه کرده بود حت یزیکردن خودم بودم،سکوت رخوت انگ

 کرد.

 بودم.ن یمجازات نیدهم.من عاشق سامان بودم،مستحق چن انیپا یزندگ نیسامان برگشت ،به ا یگرفتم وقت میتصم

 .نمیبش ششیرا بدهم ،دستم را گرفت تا پ سیفرنگ یخواستم داروها یوقت

 خواست با من درد و دل کند. یکنم م فکر

 دستش گذاشت، یرا تو دستم

 مانده بود. یدلتنگ واریکه پشت د ییگشودن حرف ها یرا بسته بود ،برا شیراه گلو بغض

 :دمیدلسوزانه پرس یلحن با

 شده؟ یزیچ-
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 گفت. یم یگرید زینه تکان داد،اما نگاهش چ یرا به نشانه  سرش

افتاد من  یم شیبرا یدلم نبوداگر اتفاق یاز آمدنش نبود،دل تو یگذشت اما خبر یاز رفتن سامان م یهفته ا کی

 دم،یبخش یوقت خودم را نم چیه

 داد. یمن پاسخ نم یکدام از تماس ها چیبه ه یحت

 شتم.گ یشد زود بر م یم داریکه ب یزدم خواب بودتا موقع سیبه فرنگ یرفتم، سر یاز خانه م رونیب دیخر یبرا دیبا

 وجودم را در بر گرفته بود. یبیعج ی دلشوره

 بود. ختهیسامان، تمرکزم را به هم ر یاز طرف لدای یها یقرار یب

 حال تر ازقبل... یمبل نشسته بود ،ب یرو سیبرگشتم فرنگ یوقت

 شده بود... سیخ شیها گونه

 .دیلرز یم دستانش

 را دادم. شی.وداروهاختمیر شیآب برا وانیل کی

 صورتش را با دستمال گرفتم... عرق

 :دمیتعجب پرس وبا

 .نیتخت بلند شد یشده!چرا از رو یزیچ-

 اش من را هم به استرس انداخت. یقرار یبود ،ب شیزیچ هی یراست ید،راستیبر یامانش را م شیها هیگر

 ؟ خسته شدم. یزن یچرا حرف نم-

 را با پشت دستش پاک کرد وگفت: شیاشکها

 سامان.-

 ؟یسامان چ-
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 گرده. یبر نم گهید-

 . یدون یممکنه،تو از کجا م ریغ-

 شمش.را زد از من خواست ببخ شیحرف ها یجا رسوندم ،وقت نیتلفن خودم را به ا یاز صدا-

 پاسخ به خانه زنگ زده بود. یانداختم بعد از چهار بار تماس ب یگوش یصحفه  یرو یبه اتاق رفتم نگاه مهیسراس

 همراهم نبود تماس گرفته بود... یکه گوش یبد شانس بودم،درست لحظه ا چقدر

 کردم نتوانستم با او صحبت کنم. یاز آن هر چه سع بعد

 . دیکش یسرم سوت م یتو لدای یها هیسرم آوار شد.گر یباره رو کی زیچ همه

اش  یماریبه خاطر بحران ب دیشد ،تعادل خود را از دست داده بود شا یروز به روز بدتر از قبل م سیفرنگ حال

 که ازانجام دادن آن عاجز بود. یشخص یکارها یحت ایمجبور بودم اورا حمام کنم و

 .بود دهیفا یاز سامان حالم را بهتر کند اما ب یوتماس امیپ کیتا  دمیشک یرا م یلعنت یگوش نیانتظار ا چقدر

 شد. یپدر بزرگ م هیبدون محبت وسا دیکردم که چطوربا یفکر م لدایبه سرنوشت  یخواب یها از ب شب

ا گرفتم ت یتلخ من دچار کند آنقدر تماس م ریرا هم به تقد لدایگذاشتم سامان ، یم دیآمدم ونبا یمن کوتاه نم اما

 داد. یباالخره جواب م

به  یکردم وقت یم یپرستار سیاز فرنگ دیگذشت ومن با یماه از رفتن سامان م کیقبل ، یهم مثل روز ها امروز

 زل زده بود ، رونیرا عوض کنم ،نشسته بود واز پنجره به ب شیاتاق رفتم تا لباس ها

 ها من بودم. یگرفتار نیارتنها مسبب اخواست صورتش را برگرداندومن را نگاه کند انگ ینم یحت

 شدم. یصحنه مواجه م نیبا ا دیهر روز با نکهیشدم از ا خسته

 .ستادمیپرت کردم ومقابل صورتش ا نیزم یها را رو لباس

 دستش را گرفتم وگفتم: تیعصبان با

 ؟یزن یچرا حرف نم-
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 خسته شدم،ازتو از سامان. گهید

 شکسته همراه با اشک گفتم: یوبا بغض دمیکوب یتخت م یرا رو میها مشت

 .یها خود تو بود یبدبخت نیا یمقصر همه  اصال

 .تو

 افتادم. نیزم یرو یتاب یوب هیشدت گر از

ه هم نیتحمل کردن ا یبرا تیآدم چقدر ظرف کیبود.مگر  دادگرفتهیهمه داد وب نیآمد،حنجره ام از ا یباال نم نفسم

 درد دارد.

 م،نهیرا بگو قتیبودم چون بارها از من خواست حق یاز زهرا هم شاک یداد،حت یام م یدلدار یپشت تلفن کم زهرا

 .فتمیروز ب نیباعث شد به ا یکرد،حت ینم یتنها گفتنش کمک

 

 ناشناس بودومن یزنگ خورد،شماره  یگوش دکهیخواب یآغوشم داشت م یتو لدای

 دادم. پاسخ

 تخت خوابش گذاشتم و اتاق را ترک کردم وبه سالن آمدم. یرا تو لدایآمد یصدا درست نم اما

 شروع به حرف زدن کرد . یپشت گوش یلرزان یاز خش خش کردن باالخره صدا بعد

 سالم.من سامانم.-

 تماس بودم. نیتونستم.مدتها بود منتظر ا یرا قطع کنم اما نم یگوش یحرف چیلحظه خواستم بدون ه کی

خواستم بشکنم.وغرور خود را  یاش خفه شوم.اما نم یوبزرگ ینیاز شدت سنگ بود کیرا قورت دادم.نزد بغضم

 له کنم. شیپاها ریز نیاز ا شتریب

 سالم.-

 خواستم... یم-
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 یومادرش را بپرسد.من هم خواستم طور لدایخواست حال  یم دمی،اما فهم دیحرفش را بلع یدنباله  یتلخ سکوت

 گفتم: اورمیدرب یاورا از نگران

 همه خوبن. -

 توانست. یخواست حرف بزند اما نم یرا قطع کرد انگار م یگوش

 کیکردم  دادیهمه سرش داد وب نیکه ا نیسر حال شود واز ا یرا از حال سامان با خبر کنم تا کم سیفرنگ خواستم

 یرو یدسرد شده وعرق سر شیکه دست ها یتخت افتاده در حال یکنم.در را که باز کردم رو ییدل جو ییجورا

 صورتش نشسته بود.

تا  که داشت یجان مهیاورژانس خبر کردم،معلوم نبود با وضع ن یچه کار کنم ؛فور دیدانستم با یپاچه شدم نم دست

 نه. ای اوردیتوانست دوام ب یم مارستانیب

 کردم. یصحبت نم نطوریکاش با او ا یکردم که ا یم ی،خود خور دیلرز یم دستم

 کردم. یافتادچه کار م یم شیبرا یاتفاق اگر

 افتاد. یداشت م یاز خستگ میبود...شانه ها دهیبغلم خواب یرا تو لدای

 مناسب نبود. لدای یجا برا نی،ا دیایزهرا تماس گرفتم وخواهش کردم به تهران ب با

 باشد. ژهیو یتحت مراقبت ها وی یس یآ یرا تو یچند روز دیبا سی، فرنگ یقلب یخاطر حمله  به

 ،نداشتم. مارستانیجز ماندن در ب یاچاره  من

 کند. یودر نبود من از او نگه دار سیفرنگ یرا به زهرا سپردم تا بهبود لدای

که  با  یشدم. از شماره ناشناس یوضع مادرش قرار دهم موفق نم انیگرفتم تا او را در جر یبا سامان تماس م هرچه

 بود. دهیفا یزنگ زدم اما ب یمن تماس گرفته بود،چند بار

اره فهماند با اش یکرد وقت ی....با زهرا رو به رو شدم که داشت با تلفن صحبت منمیرا بب لدایبه خانه برگشتم تا  یوقت

 :دمیپرس تیوبا عصبان دمیاست ،زود از دستش تلفن را کش یکه سامان پشت گوش

 .یکن یظلم م کتیبه مادرت وبچه کوچ یچرا دار ،یکن یلجباز یخواه یم یتا ک -
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 .ینیما را بب یتا بد بخت یگرد یبر نم چرا

 :دمینا تمام ماند ،روبه زهرا کردم وپرس میرا قطع کرد ،حرف ها یگوش

 گفت. یم یچ-

 .دیپرس یمادرش را م ؛حالیچیه-

 فقط مادرش؟!-

 نگفتم. یزی...وچدمیکش یقیعم نفس

بودم،من را از پا در  مارستانیب یچند روز که تو نیتمام ا یفرستادم .خستگ سیفرنگ شیخودم پ یرا به جا زهرا

 آورده بود.

 قرمز شده بود. میتخت افتادم از شدت خواب چشم ها یگرفتم....ورو یمختصرکوتاه دوش

 

 ...دمیزنگ از خواب پر یصدا با

 پاسخ دادم. یبود،بدون معطل زهرا

 سالم زهرا .-

 خودت را برسون . یماهرخ فور-

 :دمیپرس یآشفتگ با

 شده؟ یکجااا؟ چ-

 بدشده. یلیخ سیحال فرنگ-

 شدم. مارستانیب یراه لدایهمراه  دم،وبهیرا پوش میلباس ها یول هولکبه سر وصورتم زدم وه یآب

 از قبل. شتریب یبد شده بود،حت یلیخ حالش
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 کنم. دیدانستم چه کار با ینم اصال

 . نمیکوتاه او را بب یلیتوانستم خ یم فقط

 .میدانستم چه بگو ی...نمدمید یتخت م یجان رو مهین نگونهیکه او را ا حاال

 .اوردیدست به دست هم داده بود تا من رااز پا در ب زیهمه چ انگار

 آمد. ینم یاز دست کس یکار

 کردند. دیما را از ماندنش قطع ام پزشکان

 .ندیدش را بببار فرزن نیآخر یتنهاتر از آن که بخواهد برا یلیچشم من جان داد،خ یروبه رو درست

 .میداد یمرگ مادرش قرار م انیهر طور شده او را در جر دیبا سامان تماس گرفت با زهرا

 که خورد باالخره پاسخ داد. یتماس گرفت بعد از چند تا بوق یشدم،اما زهرا وقت یکه موفق نم من

 را گفت. زیهمه چ شیبرا وزهرا

 فهمد،درست مثل من. یم یوقت زدیر یزدم که چطور حالش به هم م یم حدس

 یدردورنج ها که عمر ی رد،ازهمهیسپردم.تا آرام بگ یبه آغوش سرد خاک م دیآن که بخواهم با یمادرم را ب یوقت

 کرد. یم  ینیسنبگ شیشانه ها یرو

 بود تا فردا هر طور شده خودش را برساند. قرار

از  آمد یبود،دلم نم دهیخواب لدا،کنارمی شیترپآن طرف  یآمد.زهرا کم یکه خسته بودم اما خواب به چشمم نم نیا با

 که یشد از تصورات یدست بکشم. ذهنم آزاد نم باومهربانشیصورت ز یتماشا

 گفتم. یم دیشدم چه با یفردا با سامان رو به رو م یوقت

 کرد. یرا کم م یزیاز گناه من چ دنیبه بخش التماس

 . دمیاز جا پر یشب بود،با کابوس وحشتناک یها مهین
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 .دیسرگردان بود،خواب از چشمم پر کش اهیکابوس س یحواسم هنوز تو تمام

 سامان به صبح رساندم. دنید دیرا به ام یشب لعنت نیا اطیح یقدم زدن تو با

 زنگ که آمد ،شتابان خودم را به در رساندم.اما سامان نبود، یظهر بود،صدا یها یکینزد

بود را به خاک  دهیسامان از وجودش پر نکش دارید یحش هنوز در آرزوکه رو یرا تنهادر حال سیفرنگ میشد مجبور

 .میبسپار

 تمام شد؛ زیچ همه

 آمدند. یغم که دوشادوش من م یبزرگ.وکل یخانه  کیلداویماندم و من

 از او استقبال نکند. یکس دیآ یمرد من به آغوش خانه م یخواستم وقت یاز من خواست که با اوبرگردم اما نم زهرا

 ی هیکه جز سا تینها یبه وسع ب یعشق خود،درآغوش خانه ا داریفراوان در حسرت د یتنهااا با دلتنگ یدختر

 نبود. یخبر گر،یکس د چیخودش از رفت وآمد ه

 که من با سکوت خانه مدت دیرس یبود،وقت دهیاش ساب ینیدوشم را از فشار سنگ ییبرگشت؛ که تنها یوقت سامان

کندازبس  رابیمن را س یریخشک کو یتوانست گونه ها یبود که نم یاشک هم مدتشده بودم.  اقیها هم ع

 خشک شد. دنشیبار یوچشمه  دیدرنبودش بار

جز خاموش  یجلوه ا چیه دندیرقص یم میلب ها یکه رو ییشده بود،حرف ها زاریکه لب از سخن ب دیرس یوقت

 من نداشتند. یماندن برا

 :نیجزا میتوانستم بگو یگفتن با او م یبرا یحرف چه

 ،ییقفس را بگشا نیکه قفل ا نیوقبل از ا یآمد رید چقدر

 کردم. یزندان زخم نیا یحصارها ینازکم را ال به ال یپر زدن ورهاشدن بال ها یبرا

 قانع کننده ماندم. لیدل کی یرفتنش در آرزو یآمدنش هزار بهانه بود اما برا یبرا

 ...میوراهمان را از هم جدا کن میصحبت کنبار خواست تا با هم  نیآخر یبرا
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 نیبار هم باشد ،ا نیآخر یاگر برا یحرف زدن با او تنگ شده بود.حت یکرد اما چقدر دلم برا یبه حال من نم یفرق

 .رفتمیپذ یخواسته را با جون ودل م

 داد. یزد ومن گوش م یبار او حرف م نینشستم...وا شیروبرو

 را زود خالصه کند. شیکرد حرف ها یسع

 .دمیپرس یبا کنجکاو من

 تو هستم . یحرف ها دنیوقته منتظر شن یلیخب ،من  خ-

 خودش را جمع وجور کرد وگفت:  یکم

 خونه وشرکت را انجام بده. نیمربوط به فروش ا یصحبت کردم وقرارشد کارها لمیمن با وک-

 :دمیخوردم وپرس جا

 چراااا؟-

 روم. یجا م نیکنم واز ا یبه پول م لیرا تبد زیهمه چ-

 تنها نه. اما

 بود. دهیمن را بخش دیدلم آب شد ،شا یحرف قند تو نیا دنیباشن

 :دمیپرس یخوشحال با

 ؟یدیمن را بخش-

 نگفتم با تو....گفتم تنها نه.-

 خنده جمع شد وگفتم: یاز گشاد میلبها-

 ؟یپس با ک-

 با دخترم.-



 ماه رخ

 
75 

 

 را بکند. یحماقت نیشد سامان چن یاصال باورم نم یحالم خراب شد.وا دمیحرف را شن نیا یوقت

 گفتم: تیعصبان با

 ؟یگ یم یچ یفهم یتو م -

 سپرم ،مطمئن باش. یرا به تو نم لدایوقت  چیه

 .دمیآغوشم کش یرا محکم تو لدایاشکبار به اتاق رفتم و یچشمان با

 شد، یقلبم داشت کنده م کهیت کی انگار

 افتاد. هیهم به گر لدایمن  یها یقرار یب از

 در را باز کرد. سامان

 داشت. لدایدر آرام کردن  یسع

 حرف وجودم را گرفت. نیا دنیباره بعد از شن کیاز سامان  تنفر

 سخت شده بود. میکنم ،تحمل او برا رونیاو رااز اتاق ب خواستم

 تمام گفت: یرحم یوبا ب ستادیاو مقابل من ا اما

 برم. یست مطمئن باش او را با خودم مجا نیا گریتا دو روز د لدای-

 زدم: داد

 .یطور مجازاتم کن نیبود که ا نیسنگ نقدریچرا ؟گناه من ا-

 

 احساسم . ،بایکرد یتو با من باز-

 دایبچه پدر پ یکه برا نی.فقط در تصرف مال پدرم وا یمن جازد یبچه  یکه معلوم نبود از کجا آمده را جا یا بچه

 .یداد یما را به باز یهمه  یکن
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 محدود شد. میاعتراض برا یجا گریحرف ها د نیگفتن ا با

 زد. یطور در مورد بچه با من حرف م نیگستاخ بود که ا چقدر

ما افترا  یبه احسان وبچه  نیاز ا شیخواستم اجازه بدهم ب یبود.نم یخونه آخر حماقت وبد بخت نیا یمن تو ماندن

 ببندد.

 یوسرنوشتم را تو ندهیوقت با سامان صاف نشد ،من به او اعتماد کردم وتمام آ چیسان هفهمم چرا اح یم تازه

 اوگذاشتم. یدستا

 من انداخت. یرا مچاله کرد وجلو زیهمه چ اما

 آن طرف ترپرت کردو یچند قدم یمحکم یلیرا بغل کنم اما مانع شدومرا با س لدایرا برداشتم ،خواستم  لمیوسا

 اتاق محبوس شدم. یل کرد ومن تنها تواتاق را از پشت قف در

 آزاد شوم. یتا رفتن سامان که از حبس خانگ یچند روز یبرا

 یگشود ودوباره بعد از آرام گرفتنش به سلول باز م یم میکرد در را برا یم یقرار یب یرا از من گرفته بود ووقت لدای

 گشتم.

 به صبح ، هیها را ازگر شب

 رساندم. یاز پشت در به شب م لدای دنید دیرا به ام وروز

 شدنم بود.  یکه قبل زندان یزیاز هر چ یخانه ،ته کیچمدان وسط  کیهفته در را باز کردمن با  کیبعد از  یوقت

 وحماقت خودش. یاحساس من را به لجباز یرا فروخته بود ، حت زیهمه چ سامان

 .دیبود،سرم را جلو آوردم تا ببوسمش اما او عقب کش دهیآغوشش مثل فرشته ها خواب یتو لدای

 د،یچیسالن پ یفضا یتو میزجه زدن ها والتماس ها یصدا 

 بود. دهیفا یرا نبرد اما ب لدایکردم تا  خواهش

 دستم گذاشت وگفت: یآورد وتو رونیهمراهم را ب یگوش  بشیج یتو از
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 .میقراره از نوشروع کن لدایوقت به من زنگ نزن، من و چیه گهید

 گفتم: هیبا گر   

 بدون من.-

 من عوض شده. یشماره -

 .یریتو باشه ،ودرس بگ یمجازات برا نیبهتر نیا دوارمینداشتم اما ام دوست

 .رمیرا در آغوش بگ لدای گریبار د کیگفت مهم نبود فقط خواهش کردم  یچه م هر

عالمه آرام بخش به  کیبغلش کردم انگار  یداد ،وقت آغوشم یانگار دلش سوخت واو را تو یدونم ول ینم

 خورداعصاب داغونم دادم.آرام گرفتم.

 شدم. ینم ریس دنشیبوس از

 را بدهم. لدای.منتظر بود تا دیکه آژانس رس دیفهم فونیآ یزنگ در که آمدسامان از تو یصدا

 .دینگاهم که پر از خواهش والتماس بود را به نگاه تلخ ومغرورش دوختم،اما نفهم یتو

 .ورفت

 افتادم. نیزم یهمان جا رو ومن

 .ستمیسرد اتاق نهادم وگر یسنگ فرش ها یرا رو میها گونه

 .دیچیپ یخلوت اتاق م یتو میهق هق ها یصدا

 .دیرس یصدا سوزناک تر از قبل به گوش خودم م وانعکاس

 .پاسخ مانده بود یتماس ها ب نیبودنم تمام ا یزندان لیکه زهرا با من داشت وبه دل ییپر شده بود از تماس ها یگوش

 کردند. یبه من نگاه م یبیرفتم ، همه جور عج یبلند شدم وخانه را ترک کردم،پال پال م میجا از

 پارک بود. یگوشه  مکتین کی یرو رمیتوانستم آرام بگ یلحظه م کیکه  ییجا تنها
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 بودند. یبود که دور از دغدغه غرق در باز یینگاهم به بچه ها تمام

 طورتاعمق استخوان حس کنم. نیرا ا یکه درد بد بخت نیکاش هنوز بچه بودم تا ا یکردم ا یآرزو م چقدر

 کرد.... یصورت خود را پشت ابرها پنهان م آفتاب

 تظر وچشم به راه نداشتم که به آغوش خانه بر گردم.را من یکس چیشد؛ ومن ه یم کیداشت کم کم تار هوا

 گفت: یلوت یسر تا پا بر اندازم کرد وبا لحن یکنارم نشست.کم ر،یپ ادینسبتاجوان نه ز یخانم

 !یآبج یداغون انگار

 انداختم وگفتم: ینگاه یچشم ریز

 .میآ یمن که خوب به نظر م ؟یدیچطور فهم-

 زد وگفت: یخند پوز

 .یبنداز تا بفهم نهیتو آ گاهین هیهه،

،از داغون هم  دمیچارچوبش د یصورتم را تو یآورد.وقت رونیکوچک ب ی نهیآ کیبرد و فشیک یرا تو دستش

 مدت شکسته شده بودم. نیا یگذشته بود،چقدر تو

 :دیپرس دوباره

 باورت شد. یدید

 دم.دا یتکان م دییتا یسرم را به نشانه  دیپرس یحرف زدن نداشتم.هر چه م ی حوصله

 دادم. یم لشیگونه تحو نیا دیکه با دیرس یاو به جواب یها دنیسوال پرس اما

 ؟یچ یعنی یبد بخت یدون یتو م-

 ؟یچ یعنیشوم  ریتقد

 .یدون یدادم: نه نم نگونهیجواب سوالم را ا ومن
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 تر کردوگفت: کیخودش را به من نزد یکم

 لحظه ازش متنفر شدم. کیلبانش گذاشت. یآورد ورو رونیب  بشیج یکه از تو یگاریفهمم. س یچرا از تو بهتر م-

 نشاند. مکتین یبلند شوم اما دستم را به زور گرفت ورو خواستم

 :دمیپرس یتند با

 ،ولم کن. یکن یکار م یچ-

 زد وگفت: یپک

 نظرت داشتم. ریشد اون روبه رو ز یم یساعت کی. فهممیمن تو را خوب م-

 .ییایداغون به نظر م یلیخ

 زدم وگفتم: یخند شین

 فهمند. یهم م هیداغون وبد حالم که بق نقدریا -

 فهمم،چون منم ..... یم هی.من درد تو را بهتر از بقینه آبج-

 نا تمام موند. حرفش

 پاکت در آورد وبه من تعارف کرد. یاز تو یگاریس

 ایدارد اما خواسته  ینجامبودم که چه سر ا دهیمعتاد،همه وهمه را شن یوآدم ها ابان،یپارک ،خ یکه قصه  نیا با

 دادم. یرفاقت نامعلوم م نیناخواسته تن به ا

 را با پشت دستتم پس زدم. گاریس

 بزنم. گاریانظار مردم لب به س یآرام شدنم جلو یحد که برا نیحالم خراب وداغون بود،اما نه تا ا درست

 

 :دمیوپرس دمیکش رونیاز ته دل ب یآه
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 ؟یمسکن دار-

 مرموزانه کردوگفت: یا خنده

 .ی،ما رو گرفت یآبج

 چطور؟

 .اونوقت......یزن ینم یکوفت نیلب به ا تو

 !؟ی: اونوقت چدمیتعجب پرس با

 توانست باشداالمسکن. یم ی زیمشتم گذاشت؛ هرچ یآورد وتو رونیب فشیک یقرص از تو کینداد  یجواب

 ه؟یچ نیا-

 .یش یاه مرو به ر گهیساعت د کیدم تا  یآرامبخش ؛ قول م -

 ...و راه افتادم.باال انداختم یمعطل بدون

 :دیپرس دوباره

 کجااا؟ یآبج یه-

 را نداشتم که بروم. ییجا جیگفت.من که ه یکوب شدم،راست م خیلحظه به خودم آمدم وهمان جا م کی

 ؟یکمکم کن یخواه یچرا م-

 شانه ام گذاشت وگفت: یرا رو دستش

 حال االن تو را داشتم. شیکنم،چند سال پ یدرکت م-

 بدتر از تو بودم. دیشا

 لرزان گفتم: یچشمانم حلقه زد وبا همان صدا یتو اشک

 کنه. یتونه  من را درک نم یکس نم چیه-
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 لب انداخت وگقت: ریز ینچ

 .زیچ هیگم توهم  یم زیچ هیخسته شدم هر دفعه من -

 .یشیآروم م میکنم اگه باهم حرف بزن فکر

 چرخد. یلحظه احساس کردم فضا دور سرم م کیرفت ، یم جیداشت کم کم گ سرم

 شدم... یراه یتیبعد به اتفاق گ یتازه کردم واندک ینفس نشستم

 به سرو وضع خانه نکردم. یومنگ بودم که توجه جیگ آنقدر

 مبل پرت کردم، یرا رو خودم

 یساعت کیجنازه دراز کش شدم بعد از  ومثل

 .دمیباشند،از جا پر دهیصورتم پاش یرو خیآب  انگار

 دم،ید ینم شیساعت پ کی تیرا به شفاف یزیرنگ بود،انگار چ یاتاق خاکستر ی هوا

 زنم. یپرسه م یگرید یایدن یوجودم را گرفت،احساس کردم تو خوف

 نا آشنا بود.  میبرا زیچ همه

 .دیرس یزود خودش را رساند،خمار به نظر م یتیبه داد زدن کردم...گ شروع

 :دیپرس یهمان خمار با

 .یسرت گذاشت یچت شده دختر؟همه جا را رو-

 گفتم: ینگران با

 شده؟ یشکل نیچرا همه جا ا-

 وگفت: دیخند

 .ییکجا یپرس ی.بعد دو ساعت هنوز میا زهیپاستور یلیخ-
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 دانستم کجا هستم... ینم واقعا

 خورد. یحالم به هم م یتیگ یها هیرفتن وکنا هیحاش از

 ها ببرد اصال حالم از بد هم بدتر بود. یکینزد نیهم یدم تا مرا به درمانگاهبه دامنش ش دست

 نجات دهد گفت: تیوضع نیکه من را از ا نیا یهم برا او

 .یطور شد نیوضعف ا یکنم احتماال به خاطر خستگ یم قیتزر یتیتقو هیدکتر چرا؟ خودم االن واست -

 گفتم: یحال یشد،با همان ب یم شتریحالت تهوع با حرف زدن ب شدت

 باشه فقط زودتر.-

 که گذشت حالم بهتر شد. یسوزش آن را احساس نکردم کم انگار

 .دمیرس یپا تر از قبل به نظر م رو

 نبود. ریتاث یبهتر شدنم ب یدوش با آب گرم برا کی دیخودم را جمع وجور کردم.وشا یکم

 کردم. یم دیشد یاحساس گرسنگ یاز چند روز بعد

 از عزا در آورد. یاز دست پختش دل فیمنت وتعر یهم با کل یتیگ

 دادم. یم نییپا یانیکباب بر کی یمزه اش به اشتها ینبود اما من همان املت ب شیب یاغراق شیها فیتعر

 نداشتم... یا چاره

 شده بودم وبه فکر فرو رفته بودم. رهیخ ونیزیتلو ریبه تصو نطوریهم

 به من انداخت وگفت: یگذاشت.نگاه زیم یتخمه رو یدردودل کردن کم یبرا یتیگ

 ؟یخودت خسته نشد -

 !یاز چ -

 .یزن یوحرف نم یکن یگوشه کز م هیکه مثل مجسمه ها  نیاز ا-
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 رم. یم یاگه ناراحت-

 بتونم کمکت کنم. دی.شایش یسبک م یبس کن،اگه حرف بزن-

 .ینیهه ؛واقعا خوش ب-

 ؟یبه چ-

 من نشست.را خاموش کرد وکنار  ونیزیتلو

 من بر خورد وگفتم: به

 .یخاموشش کرد چرا

 .هیواقع لمیف کیمن وتو خودش  یال،زندگیخ ی: بگفت

 .امنی یکن یم فیتو اول تعر حاال

 یتیدادم گ حی.ترجرمیرا فوت کنم تا دوباره گر بگ رشیخاکستر شده بود دوست نداشتم ز میکه تازه اتش زندگ من

 خاطراتش بردارد. یمن شستشو دهد وغبار از رو یاشک ها ریرا ز شیزندگ یکهنگ

 بازگو کرد. میگونه برا نیرا ا شیتلخ زندگ ی دوقصهیکش یآه

 کردن واشک زدودن از صورت معصومانه. یدلبر یخواهر برا کیمرفه وداشتن  یخانواده  کیاز  یدختر

شود وخواهرش را با  یازدواج مجبور به فرار وترک خانواده م نیا یپدرش برا یشوداز مخالفت ها یعاشق م یوقت

 گذارد. یم داریحسرت به د یدلتنگ ایدن کی

 یخاکستر تباه م نیا ریکه ز یافتد،وتنهااااا کس یشود واز تب وتاب م یزود فرو کش م اریومه یتیآتش عشق گ اما

 ....گرید زیحسرت بابت از دست رفتن خانواده،وهزار چ ایدن کیبا  یتیشود گ

 کردم... یشروع م دیکردم.من از کجا با یم یاو دلسوز یبرا ایخوردم  یخودم غصه م یبرا دیدانم با ینم

 پنهان کردن وجود نداشت. یبرا یزیچ

 انصراف دادم.  هیکرد شوکه شدم واز گفتن بق دنیگفتم،شروع به خند شیرا برا میتمام زندگ یوقت
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 :دیهمان خنده پرس با

 .یچرا ساکت شد-

 گفتم: یتند با

 .یخند یهستم ،چرا به حال و روز من م ختهیبه هم ر یکاف یبه اندازه -

 شد وگفت: زانیاش آو افهیق

 از من بد بخت تر هم وجود داره. نمیب یام،حاال م یکردم آدم بدبخت یفکر م شهیهم -

از  فهمند یشنوند،تازه م یرا م گریکدی یزندگ یقصه  یگفت ،آدمها وقت یهم نم راهیکرد.ب دنیشروع به خند قهقه

 خودشان بد بخت تر هم وجود دارد.

 ،یشده بودم ،نه از لحاظ عاطف یتیکه وابسته به گ ییکرد. تا جا دایبه چند روز ادامه پ یتیروز پناه بردن من به گ کی

 شدم. یرساند آرام م یمسکن را به من م یوقت یتیفقط از آن جهت که گ

 

کرد که کجا وبا  یم یاز دست دادن نداشتم.چه فرق یبرا یزیچ گریخرد شده بودم.د یزندگ یدردو رنج ها ریز من

 گفتم. یم ییبچه ام الال یبرا ایرو یتو دیشب ها با  یباشم ،وقت یچه کس

م چش نیتاباالخره ا ستمیگر یصدا م یگذاشتم ب یبالشت م یسرم را رو یآمد، هرشب وقت ینم میبه چشم ها خواب

 ود وبه خواب بروند.خسته ش میها

 آورد. یبه درد م شتریسرم را ب یتیگ یخر ناس ها یتوانستم بخوابم،صدا یکه نم یداشتم ،طور یبیعج سردرد

 رفتم. اطیرختخواب برخاستم وبه ح از

نقره کوب دور تا دور مهتاب را احاطه کرده بود،با آن همه سکوت که  ی،ستاره ها دیدرخش یآسمان م یماه تو قرص

 نور مهتاب با خود خلوت کردم. ریرا ز یساعت کیداشت. یمحشر ییبایکرد،شب ز یحکومت م نیآسمان وزم نیب

 قژ قژ در خلوتم را پاره کرد، یصدا 
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 اعصابم رژه برود. یرو شیشود وتاصبح با غر زدن ها داریب یتیاالن بود که گ دمیترس

 بودن من شد. رونیو شدنش متوجه بهم ببندم،با پهلو به پهل یکه بلند شدم تا در را رو نیهم 

 از سرتا پا به من انداخت وگفت: ینگاه دیمال یکه چشمش را م یدر حال نشست

 بخوابم،چت شده؟ یذار یچرا نم-

 وگفتم: دمیتازه کش ینفس

 ره. یخواب به چشمم نم یدون یتوکه م د،امایببخش-

 گفت: تیعصبان با

 به درک.-

 پهلو به آن پهلو شدن شب را گذروندم. نیرختخوابم رفتم...ودراز کش شدم ،تا صبح با ا یتو یناراحت با

 زنگ خورد. یبودم که گوش یدم کردن چا مشغول

 توانست باشد ،نگران من شده بود. یجز زهرا م یکس چه

 حالت سکوت گذاشتم. یرا تو یندادم وگوش پاسخ

من وسامان ودخترمان با هم  دینبود،شا قتیگفتن حق یبرازهرا  یکنم اگر سماجت ها واصرارها یفکر م یگاه

 .میرا داشت یخوب وخوش یزندگ

 که خواب را هم از چشمان او گرفتم. میها یبابت شب زنده دار هیگال یشد البته با کل داریهم ب یتیگ

 .میبرو ییاز صبحانه از من خواست تا به کافه جا بعد

 کرد. یرا نداشتم اما دوباره با اصرار وخواهش من را راض یزیچ چیممانعت کردم ،حوصله ه اولش

 بودم اما چاره بهیلباس ها غر نیکه با ا نیچند دست لباس جور واجور به من داد،با ا یتیدادم،گ ییووضعم را صفا سر

 نداشتم .... یا
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 کردند، یبه ما نگاه م یبیورود ما به کافه مردم جور عج با

 من را هم متحول کرده بود. بشیرو وضع عجانداختم با س یتیبه گ ینگاه

 تلخ داد. یسفارش دوتا قهوه  یتیوگ میها نشست یاز صندل یکی یرو

 گفتم: یتیاخم به گ با

 خورم. یتلخ نم یاما من قهوه -

 و گفت: دیخند

 .ستیکه تلخ تر ن یزهرمار یزندگ نیاز ا-

 زدم تلخ تر نبود. یکه غرق در آن دست وپا م یگفت از سرنوشت تلخ یم راست

 ما اضافه شد. زیمرد جوان به م کیاز سرو کردن قهوه  بعد

 او.... یالبته برا ست،ین بهیمعلوم بود آنقدر هم غر یتیگ ییاستقبال وخوش آمد گو از

 .ستیک بهیمرد غر نیبا اشاره عالمت دادم که ا یتیبه گ رو

 زد و جوابم را به بعد موکول کرد. یچشمک یتیگ

 داد. بهیبه مرد غر یواشکیآورد و رونیب تیکبر یجعبه قوط کی فشیک یتو از

 قرص. یجاساز یگشت برا یم یخال یجعبه  کیدر به در دنبال  روزیباشه ؛چون د یزدم چ یم حدس

 گذاشت وجنس را برداشت ورفت. زیم یرو یپول

 گفتم: یتیبه گ تیعصبان از

 .؟یکن یکار م یمعلومه چ-

 کار.-

 .یکن یم فیکار کث نیا یمن را قاط ه،چرایچه کار نیا-
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 وگفت: دیخند

 . یکن یم یپاک یادعا یلیخ

 .یکن یصبح تا شب التماسم م یزهرمار نیکه خودت هم بابت ا نیا مثل

 شده بود. ختهیشد که با خون وگوشتم آم یم یگفت،االن چند هفته ا ینم راهینزدم،ب یحرف گهید

 مواد در ارتباط بودند. دیخر یشناختندوبا او برا یرا م یتیگ یادیز یها آدم

اتاق حبس  یخودم را تو یوشرمندگ یکردندکه من از ناراحت یرفت و آمد م یتیگ یبه خانه  یجوان یگاه دخترها گه

 کردم. یم

 ایسره لباس و ظرف بشورم  کیگرفت ،گاه مجبور بودم  یرساند از من باج م یکه به من م یزهرمار نیبابت ا یتیگ

 کنم. یآشپزخانه آشپز یتو

 زد. یها سروکله م یانداخت وبا مشتر یهم م یرا رو شیهم طبق معمول پاها او

کردم  یمهمان خاص را داد.هر چه پافشار کیخبر از آمدن  یتیکه گ دیرس ییها به جا یرفت وآمد مشتر نیا

 .هیک ینتوانستم بفهمم مشتر

 را طرفم پرت کرد واز من خواست بپوشم. بشیوغر بیعج یدست از لباس ها کی دوباره

زنش کار سر نیرا بابت ا یتیآورد که مجبور شدم گ یم نییتنم بر اندازشان کردم آنقدر شأن زنانه ام را پا یرو یوقت

 کنم.

 زد،آمد. یاز آن حرف م یتیکه گ یمهمان یساعت میاز ن بعد

 با آن ها رو به رو شدم وحشت وجودم را گرفت. یوقت اصال

 زینفرت انگ یلباس ها یخودم را تو دیبودند که به خاطر استقبال از آن ها با ییها مهمان ها نی،ا بهیمرد غر دوتا

 دادم. یجلوه م

 شده بودم ، یعصبان یتیدست گ از
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 آشپز خونه حبس کرده بودم. یتو یساعت کیرا  خودم

 خواستم با آن ها رو به رو شوم. ینم

 .ستیاز مواد ن یخبر میایآن ها ن شیکرد که اگر پ دمیتهد یتیگ یوقت

 وبه جمع آن ها اضافه شوم. میایهم مجبور شدم کوتاه ب من

 خورد. یحالم به هم م زشانینفرت انگ ینگاه ها از

 جا بروند. نیکردم که زود از ا یخدا خدا م فقط

 روکش شد.وجودم رخنه کرده بود ف یکه تو ی،ترس ختیر یکه زنگ خورد قلبم هور یگوش

 

 زود به اتاق رفتم ودر را بستم. یعذر خواه کی با

 زهرا بود. دوباره

 نه. ایدانستم جواب بدهم  یکردم،نم یم دیچه کار با ایخدا

 که به آن اتاق نروم جواب دادم. نیا یبرا

 سالم.-

 ؟ید یچرا جواب نم ییماهرخ جان کجا-

 ساده گفتم: یلیخ

 شده؟ یچ-

 .میآ یم رانیطالق به ا یکارها یماه برا نیسامان تماس گرفت وگفت ا-

 .ستین یمشکل-

 :دیتعجب پرس با
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 ؟یماهرخ خوب-

 شد. ریرا قطع کردم ، بغض کرده بودم.اشک از چشمانم سراز یگوش

 اتاق ماندم . یرا تو یا قهیدق چند

 .ختیر یزد کجا ماندم...اعصابم را به هم م یکه مدام صدا م یتیگ یصدا

 .یدنیکوب چیه اتاق باز شد بدون در

 وحشت زده شدم. دمشیچارچوب در د یتو یوقت

 وگفت : دیهم فرو بردم.خودش را کنار کش یرا تو میابروها

 کنم. یخواستم خداحافظ یم-

 رفتم. رونیانداختم واز اتاق ب شیپر از نفرت سر تا پا ینگاه

 که رفتند؛ نیاز ا بعد

 مشاجره ام باال گرفت؛ یتیگ با

 هستند؟ یآدم ها ک نیا-

 .میماهرخ .من که گفتم مهمون خاص دار یشد وونهید-

 مونم. یخونه نم نیتو ا گهیلحظه هم د کیمهمون ها رو به رو بشم ، نیبا ا گهیبار د کیمهمون خاص بود. اگه  نیا-

 اوج گرفت و گفت: شیهم لحن دعوا او

 برو....-

 .یگرد یبر م گهیروز د چند

 هم گذاشتم. یرا رو میوچشم ها دمیدراز کش مبل یآمد،رو یبودم خوابم م خسته

 کردم ، آرام قرار نداشتم، یم یبیعج لرز
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 بود. ریدر گ فکرم

 خورد. یرفتم.داشت قهوه م یتیبلند شدم وسراغ گ میتوانستم راحت بخوابم ،از جا ینم

 ام انداخت وگفت: ختهیدرهم ر ی افهیتند به ق ینگاه

 دوباره چت شده؟-

 !یبه من زل زد چرا

 را کنم. فشیذره از مواد غرورم را بشکنم والتماس ذات کث کی یبودم برا مجبور

 را دور گردنش حلقه کردم وگفتم: دستم

 .یدون یخودت م-

 شدم. ینشو،عصب ریمن دلگ از

 وگفت: اوردیهم کم ن او

 ما را سالمت. ریتو را بخ یستین یمن راض طیاگر از شرا م،کهیکرده بود یماهرخ ،من وتو از اول با هم ط نیبب-

 .یقبول کرد خودت

 !یبخش یحاال م-

 از دست تو...-

 گرفتم. یشد،آرام م یحالم عوض م یلیخ یدانم ول ینم

 شد. یاز تمام غصه و دردها خلوت م فکرم

 .دمیبودرا قلوپ قلوپ سر کش یبطر یرا که تو یکه رو به راه شدم...به آشپزخانه رفتم آب خنک یکم

 داد. ینشان م یاتاق را خاکستر یتمام هوا دودش،

 . دیکش یم گاریداشت س ونیزیبه تلو رهیمبل لم داده بودوخ یرو
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 بشقاب له کرد. یتا ته انصراف داد وآن را تو گاریس دنینشستم،از کش ونیزیتلو یبه رو رو

 :دیبود پرس ونیزیکه حواسش به تلو یحال دودریکش قیعم ینفس

 ؟یبهتر شد-

 را تکان دادم وگفتم: سرم

 .یلیخ-

 !؟یختیچرا به هم ر ینگفت-

 طالق. یکار ها یبرا ادیسامان قراره هرچه زودتر ب-

 خورد وگفت : جا

 ؟یجد-

 چشم به هم زدم تموم شد. هی یتو زیآره، انگار همه چ-

 بهتر.-

 ! یگ یم یدار یچ یتیگ-

 ذره شده، شب تا صبح از فکرش خواب ندارم. هیبچم  یبرا دلم

 ...یگ یتو م اونوقت

 گفت: یمر موزانه ا یخنده  با

 کنه. یم یخواد چه فرق یتو را نم یوقت-

 کن. یدلتنگ یخوا یم یچ هر
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 کرد. یلحظه هم معطل نم کیطالق گرفتن  یدبراید یمن را م تیاگر وضع یگفت،اون حت یراست م یتیگ

 تا با او صحبت کنم. ردیخودش با سامان تماس بگ یکه با شماره  ،خواستمیتیالتماس وخواهش از گ یباکل

 بود. یتیگ قیگذاشت اما تنها راه حرف زدنم با او از طر یپاسخ م یمن را ب یچه تماس ها اگر

 آشنا بود. یلیمواجه شدم که خ یزن یکه خورد با صدا یرا که گرفتم، بعداز چند تا بوق شماره

 یجز نسترن نم یکس چیگوش سپردم،ه شیتر که به آهنگ صدا قیلحظه فکر کردم اشتباه گرفتم...اما دق کی

 توانست باشد.

 تهخیتن گر گرفته ام ر یکه رو خیآب  کیلرزانم شل شد  وافتاد.مثل  یدستها یاز تو یسرم آوار شد،گوش یرو ایدن

 باشند.

 :دیهاج و واج پرس یتیگ

 شد؟ یچ-

 قلبم را تند تر کرد. ی،تپش ها میها هیشد وهق هق گر ریسراز اشکم

 آغوشش بودگفتم: یکه سرم تو یدر آرام کردنم داشت در حال یسع یتیگ

 نسترن. شیسامان رفت پ-

 هم شوکه شده بود. او

 عادت کند. دشیبه مادر جد دیکردم که چطور با یفکر م لدایبه  فقط

 بودم. رانیاز آمدن سامان به ا یروز منتظر خبر هر

 محبوس شده بود را آزاد کنم. یدلتنگ ی شهیش یوقلبم را که تو رمیوش بگرا آغ لدایخواست  یم دلم

 شدم. یناشناس با سامان تماس گرفتم ، اما هر بار با او مواجه م یاز شماره  یبار چند

 دهیخواب یدانستم پشت نگاه آرامش ،طوفان ینداشتم م یاحساس خوب دمید یبار م نیاول یکه نسترن را برا یروز 

 دهد. یرا به باد م ستمیتمام هست ون یطوفان روز نیوا
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 کرده بود. زیقلب شکسته ام ت یبرا یکرده بودم...درست با رفتنش خنجر ییگو شیپ قیدق چقدر

 سلب شد. میبرا دیام یبعد آن تماس حالم بدتر شد وتنها روزنه  از

 آن خانه را نداشت.تحمل ماندن من در  یتیکه گ یاز قبل شده بود طور شتریبه مواد ب شمیگرا

 کرد. یمن م یبرا یگرید زیآورد را خرج رساندن چ یهر چه از مواد در م دیقول خودش سربارش بودم تازه با به

 .محال بود میبرا تیوضع نینداشتم.شهرستان رفتن با ا ییرا تحمل کنم.من که جا شیوغر ها یتیبودم گ مجبور

 .دیرس یتیآشپزخانه مشغول غذا پختن بودم که گ یتو

 از او استقبال کردم. یآمد.من هم با همان خوشحال یبرگشته بود. خوشحال به نظر م رونیاز ب تازه

 ؟یرس یبه نظرم ؟خوشحالیسالم ،چطور-

 چرا که نه.-

 !؟چطور

 گذاشت. زیم یرا رو وهیم یحاو سهیک کی

 را گرفت وگفت: دستم

 .میدار ژهیمهمون و-

 شد وگفتم: زانیام آو افهیق

 که نرفته؟ ادتی یل داده بودقو یول-

 هارو پس بزنم. یکه به خاطر حماقت تو مشتر ستمیکله ن یب نقدریماهرخ ا-

 نگفتم ،فقط... یزیمن که چ-

 پس ساکت شو بذار به کارم برسم.-

 از هشت شب هم گذشته بود، ساعت
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 را روشن کرد وپشت لب گذاشت. گارشیس یتیگ

 خودم سپردم. یوبه آغوش لب ها دمیکش رونیب شیبود که از اسارت لب ها دهیاز آن نکش یپک هنوز

 لب گفت: ریرا تکان داد وز سرش

 .وونهید-

 وگفتم: دمیخند

 ام. وونهید هیواقعا  یگ یراست م-

 رسه. یم ژهیاالن مهمون و-

 :دمیبا تعجب پرس-

 !ه؟یمهمون امشب ک یتیگ-

 . یدیخوب شد پرس-

 بودم چطور بهت بگم. مونده

 خوب بگو.-

 .یوبر یبعدش جول وپالست را جمع کن دی،با یقبل کن یمثل دفعه  یخواه یماهرخ اگه م-

 ؟ هیمهمون ک نیا نمیمشتاق بودم بب واقعا

 کشه. یواسم خط ونشون م نقدریا چرا

 گفتم: یصبور با

 ه؟یمهمون ک نیا نمیباشه...حاال بگو بب-

 .یهمون آدم قبل-

 اوش؟یس-
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 مونده. ادتیکلک خوب  یا-

 کردم. یخودم را حفظ م یخونسرد دیرا خفه کنم اما با یتیخواستم گ یم

 من از اون آدم متنفرم.-

 ؟یکن یهر بار دعوتش م چرا

 کنه. یفرق م هیدفعه قض نیا یول-

 چراااا؟-

 چون اون به تو نظر داره.-

 زد. یم رونیداشت از حدقه ب میها چشم

 خودش کند. یها یکثافت کار کیپست باشد که من را هم شر نقدریا یتیشد گ یباورم نم اصال

 خواباندم. یصورتش م یرو یآب دار یلیبودس حقش

 زنگ در به اتاق رفتم. یصدا از

 اسقبال شتابان تا خود در،جلو رفت. یبرا یتیگ

 از آمدنش نگذشته بود که من را صدا کرد. یا قهیدق چند

 خواست فکر کند منتظر آمدنش بودم. ینم دلم

 به خود گرفته با او رو به رو شدم. ی افهیهم فرو کردم وبا ق یرا تو میها اخم

 انداخت . یتیمبهم به گ یامد،نگاهیخوشش ن ادیز

 به من رفت تا خودم را جمع وجور کنم. یهم چشم غره ا او

 خورد. یحالم به هم م زشینگاه تنفر آم از

 گ خورد به اتاق رفت.که زن یتیگ یگوش
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 ...دمیدزد یرا از نگاهش م نگاهم

 بلند شد وکنار من نشست. شیرفت،از جا یتیکه گ نیاز ا بعد

 

 .ابمی ییکرد تا نتوانم رها زشیچنگال نفرت انگ ریرا گرفت واس میرا مچاله کردم اما او دست ها خودم

 شد. یتر م کینزد میگونه ها دنیبوس یداشت برا شیها نفس

 درد آلودم را بفهمد. یصدا یتیزدم تا گ ادیفر دم،محکمیترس ینگاهش م یشراره ها از

 آزادکرد. زیتنفر آم یرااز بندحقارت و نوازش ها د،منیقژ قژ در راشن یصدا تا

 باز کنم. ییرسوا نیگفتن ا یهاج و واج جلو آمدشرم کردم که سخن از لب برا یتیگ

 .دمیبهم کو یاتاق شدم ودر را محکم رو داخل

 .یتیدانستم وگ یخودشان،اما من م یگفتند بماند برا یچه بعد من م هر

 زدگفت: یم رونیکه چشمانش داشت از حدقه ب یدر را گشود ودرحال تیعصبان با

 ؟یکا را کرد نیچرا ا-

 است. ژهینگفتم مهمون و مگه

 باال تر بردم. ممیدفاع از شکستن حر یرا برا ادمیمن هم فر اوردمین کم

 بس کن.-

 ؟یکنیکار ها را م نیبامن ا چرا

 .دیآ یجا م نیبه ا یچ یبرا یاما نگفت ،یبا من حرف زد تو

 .یکرد یرفتار م متیذره با مال هیشد  یم یمن که گفتم به تو نظر داره.چ-

 .یکن یم یتن فروش نیا یکرد،تو همه را قربان یاون داشت به من تجاوز م-



 ماه رخ

 
97 

 

 نگفت ؛ یگریزدیچ

 .دیپر میبود که برق از چشم ها دیگونه ام آن قدر شد یرو یلیشدت س اما

 صورتش زل زدم وگفتم : یاشک بار تو یبغض وچشم با

 بخشمت. یوقت نم چیمتأسفم،ه یلیخ-

 زدم. رونیرا برداشتم واز آن جا ب فمیک

 انداخت. یرنگش پرده م اهیس لهیت یدوباره رو اریاخت یکردم ب یچشمانم را گرفته بود تا پاک م یاشک جلو 

 

بود که انگار مقصدم را از قبل  ادیدور شدن از آن خانه آن قدر ز یبرا میرفتن نداشتم ،اما سرعت قدم ها یبرا ییجا

 معلوم کرده بودند. شانیبرا

 شب را به صبح برسانم. نیخواستم ا یم ابانیکوچه وخ یپرسه زدن ها تو با

 پارک لم دادم. یگوشه  یمکتین یاز حس افتاده بود،رو میخسته شده بودم پاها گرید

 را نوشته بودند. میها یبدبخت یام همه  یشانیپ یکردند انگار رو یبه من نگاه م یبیها طور عج آدم

 یانداختند.راهشان را نم یشدندتا متلک نم یکنارم رد م ازیخورد،وقت یمردان هوس باز حالم به هم م ینگاه ها از

 گرفتندکه بروند.

ب خبر ازمن ش یآمد که ب یبود اما دلش نم دهیطور مرا به حقارت کش نیکه ا نیزد.با ا یزنگ م یمدام به گوش یتیگ

 را به صبح برساند.

 برد. یم یبه اشتباهش پ دیرا ندادم با جوابش

جا تک وتنها به صبح  نیدانستم چطور ا یشدند.اصال نم یرد م یگذر یدونفر یکی دیخلوت شده بود ، شا پارک

 برسم.
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واز  دمیلز یشد،م یسخت باز م میکرد.چشم ها یوجودم را پر م یقیدوازده شب هم گذشته بود،درد عماز  ساعت

 فشردم. یهم م یرا رو میدرد دندان ها

 افتاد. یسرم م یرفتن به آن خانه تو یکه دوباره وسوسه  ییکرد تا جا یبرمن غلبه م یخمار

پنهان بخوابم بهتر است تا  مکتین نیانداختم،فکر کردم پشت ا نیزم یاز کنار سطل زباله برداشتم ورو یکارتن

 .یصندل یآشکار نشستن رو

 سرم گذاشتم . ریرا به عنوان بالشت ز فمیجمع کردم وک یرا کم خودم

 هم گذاشتم تافردا. یتوانستم بخوابم.پلک رو ینم یدرد خمار از

 .دیرس ینموبه دادم  دیفهم یکس درد من را نم چیجا ه نینبود،ا یا چاره

 

 شدم. داریشدند،ب یکه از داخل  پارک رد م ادهیپ یها وعابرها نیبوق ماش یصدا از

 هشت صبح بود. یها یکیانداختم ،نزد یصحفه گوش یبه ساعت رو ینگاه

 یجا م نیبه هم دیخواب با یشدم ،شب دوباره برا یم ابونیکوچه وخ یخشک شده بود.اگر امروز هم آواره  بدنم

 آمدم.

 پناه ببرم. یتیگ یبه خانه  یشدم با همان سرشکستگ مجبور

 ؟یتاک ام

 برگشتن به شهرستان را نداشتم. یسخت بود،رو میبرا تیوضع نیا تحمل

از درد  یبا کوله بار یدست خال دینو رها کرده بودم،حاال با یساختن سرنوشت دیرا به ام زمیهمه چ یروز کی مثال

 محال بود. میگشتم.اصال تصورش هم برا یبه همان جا باز م شتریورنج ب

 بغلش گرفت. یتا در آمد ومن را محکم تو یمنم از خوشحال دیفهم یدر را زدم.وقت زنگ

 هم فرو رفته بود. یشال عرق کرده بود ولخت به لختشان تو ریز میگرفتم....موها یکوتاه دوش
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 تازه تنفس کرد. ییبدنم هوا پوست

 

 بود. هیکردم.البته ذوق کردنم توام با گر یوذوق م دمید یرا م دالی یبود،عکس ها یگوش یتو سرم

 دیکش یم ریدرد کهنه بودکه گاه ت کی ریخواست آرامم کند اما خودش هم درگ یشد م یم شانیاز حال من پر یتیگ

 .ختیر یووجودش را به هم م

 لب انداخت وگفت: ریز ینچ

 .یریگ یوغمباد م یکن یجا کز م هی ایگرمه، یخسته شدم،مدام سرت با گوش عه

 را کنار گذاشتم وگفتم: یگوش

 ؟یتاک-

 ؟یچ-

 .رمیرا در آغوش بگ لدایتونستم  یم گهیبار د هیآمد و یمن،کاش سامان زودتر م تیوضع-

 .یبرس لدای،محاله بذاره به  نهیبب تیوضع نی،اگه سامان تورا تو ا یخودت را گول بزن یخوا یچرا م-

 یلحظه هم برا کی دید یطور م نیگشت ومن را ا یدم.حرفش جواب نداشت.اگر بر مفرستا رونیاز ته دل ب یآه

 کرد. ینم یطالق گرفتن معطل

 .یپوستشان پنهان کرده باش ریرا ز یکه قلب تپنده ا د،انگاریکشیم ریت یسرم از فشار عصب یها قهیشق

 دم،یرس یقبراق وسرحال تر به نظر م یکه درآمدم کم یحالت خمار از

 کرد، یداشت از شدت زنگ خودش را هالک م زیم یرو یتیگ یگوش

وجودش مرا به آتش  فیکث یخواست با شراره ها یکه م فیصحفه افتاده بود،دوباره همان آدم کث یرو اوشیس اسم

 بکشد.

 هم نگفتم که او تماس گرفت. یتیبه گ یقطع کردم حت یفور



 ماه رخ

 
100 

 

م ه یتیخواست گ ینسبت  به او نداشتم.دلم م یس خوبداشت؟ احسا یچه کار داشت.چرا دست از سر ما بر نم یعنی

 کند. دیخانه قطع ام نیبا ا یتیرابطه را تمام کند ،تا از من وگ نیا

 

 رفت. یم رونیداشت با عجله از خانه  ب یتیشدم،گ داریصبح از خواب ب یوقت

 گفت : یگرد یبر م یگفتم ک یخواستم سوال جوابش کنم اما وقت ینم

 گردم. ینفر قرار دارم ،کارم که تموم شد بر م کیبا -

 :دمیپرس دیترد با

 اوش؟یس-

 .یدون یکرد وگفت:آره ،اما تو از کجا م تعجب

 کنم. یم فیتعر تیفعال بر و بعدا مفصل برا-

 که نکند دوباره مربوط به من باشد، دمیترس یم

 دم.ظهر دا یناهار ساده را برا کی بیوترت دمیبه سرووضع خونه کش یدست

 از دوازده گذشته بود، ساعت

 گرفتم مشغول بود. یتماس م لشیچه با موبا هر

 کرده بود. رید یحساب گری،د دیبه سه بعدظهر رس ساعت

 گرفتم دردسترس نبود. یهر چه تماس م گریرفته بود،حاال د ادمیاز  یشد انگار گرسنگ شتریام ب دلشوره

 بود. یرفتن به کالنتر دیرس یکه به ذهنم م یکار نیتر درست

 شد به من اطالع بدهند. یتیاز گ یاگر خبر قرارشد

 بودن به جانم افتاد. یبه خانه برگشتم ،باز همان حالت خمار یوقت 
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 کرد. یبه من دست داده بود حالم را بدتر م یتیگ یخبر یکه از ب یاسترس با

 توانست حالم را بهتر کند. یبود که م یزیاندک چ دیشا

 خانه ماندم. یتو یتیاز گ یومنتظر خبر دمیمبل دراز کش یمصرف مواد، رواز  بعد

 شد،شتابان به سمت در رفتم ، ی،چشمم تازه داشت گرم م دمیدر آمداز جا پر یصدا

که به در وارد کرد  ی،وحشت زده شدم.خواستم در را ببندم اما مانعم شد با فشار دمیچارچوب در د یاو را تو  یوقت

 آن طرف تر پرت شدم. یچند قدم

 یوارید کیبزنم اما دستش را مثل  غیخواستم ج یکرد م یتر م کیمثل قبل داشت خودش را به من نزد دوباره

 دهانم برد. یمحکم جلو

 یزدم ،صورتم رااز پس نوازش ها یخورد،نفس نفس م یدست او شده بودم.حالم داشت از خودم به هم م ریاس من

 همه دست وپازدن. نیجستم بعد ا یلحظه ازاسارت ، دستانش آزاد کیگار .اندمیدستان سختش کنار کش

 پرت شد. اوشیحواسم از س دنشیلحظه با د کیبود، یتیشد گ ینم باورم

 جا رسانده بود. نیدانم چطور خودش را به ا یاز او رفته بود نم یادیز خون

 کرد. یفواره م د،خونیکش یبغلم گذاشت،درد م یرا تو سرش

 خانه باز شد. نیبه ا شیهم پا سیآن طرف تر افتاده بود.آمبو النس خبر کردم،پل اوشیس

 بغلم یسخت تو یلیشد.خ یهم بسته م یکم کم رو شی.چشم هادیلرز یآغوشم گرفته بودم.انگار م یرا تو سرش

 جان داد. 

 یپاها ریم.غرورم زرا با تمام وجود احساس کرد میخرد شدن تک تک استخوان ها یدلم نشست،صدا یرو یتلخ غم

 تمام خانه را به وحشت انداخت. ادمیفر دم،یکش غیله شد.ج اوشیس فیکث

 من هم مرده بودم. کاش
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 تلخ تمام شد، زیچ همه

 .یتیوداع من با گ یحت

 چیکند ه یکنار تختم نشسته ودعا م یصندل کی یاتاق و زهرا که  رو یوارهاید یدیکنم...جز سف یرا باز م چشمم

 .نمیب ینم یگرید زیچ

 پر از اندوهم بگذارم. ی نهیس یخواهم رو یم یکنم وقت یدستم احساس م یسوزش سرم را تو هنوز

 یم نندیب یحال وروزم را م یکنندو وقت یبه هم ترحم م شیکه آدم ها یی.جادمیجا رس نیدانم چه طور به ا ینم

 خسته ام ، شانیشوند.از نگاه ها یخندندوبا مسخره کردن سرگرم م

را مشاوره بدهدتا  دومنیایتا ب نمینش یمنتظر دکتر م مکتین یبردومن رو یم اطیبه ح یهواخور یمن را برا رازه

 تهران شد.امااااا... یراه یکردن خوشبخت دایپ یکه برا ی. درست مثل همان ماهرخستمیدوباره سر پا با

 حرف زدن تنها گذاشت. یجلو آمد.زهرا ما را برا یشگیهم یهمان عطوفت ومهربان با

 سالم ماهرخ خانم.-

 سالم دکتر.-

 ؟یخب امروز بهتر-

 گرفته گفتم: یباحالت

 گردم شهرستان. یبر م یمن خسته شدم ،ک-

 داد وگفت: یرا تکان سرش

 !یزود از ما خسته شد نقدریا-

 .ییجا نیچند روزه که ا فقط

 ماه بگذرد. کی دیبا

 ماااااااه؟ کی-



 ماه رخ

 
103 

 

 زود برگردم. دیشه؛بایجا تنهام.....دوستم نگران م نی.اارمیب تونم طاقت یمن نم یول

 دوستت؟؟؟-

 گم. یرا م یتیگ-

 اون مرده. یول-

 بلند شدم وبودند، میجا از

 .رفتمیم یدوان تا دم در خروج دوان

که چطور  دمیتا مانع خروجم شوند. من را تا اتاقم دست بسته بردند.زهرا را د دنیدو یپرستار پشت سرم م دوتا

 کرد. یونوازشم م ختیر یاشک م

 .یش یماهرخ خوب م-

 دستم بود....آرام گرفتم. یکه تو یآرام بخش به سرم قیخواستم از تخت بلند شوم.با تزر یتر از قبل م صیحر من

 یاصحبت ه شهیکردند.هم یم قیخفه کردنم آرامبخش تزر یگرفتم وهر بار برا یشدم بهانه م یم داریب یوقت دوباره

 شد. ی.....اما نمرمیرا بپذ قتیخواست مرا قانع کند تا حق یماند؛او م یم مهیبا من نصف ن نیدکتر شاه

 گذشته بودم. یهنوز تو من

 یکردن صدا به   سالن م دایپ یاتاق  حاکم بود که من را وسوسه برا یتو یبه اطرافم انداختم...سکوت ینگاه

 انداختم. نیزم یورو دمیکش رونیدستم ب یکشاند.سرم را ازتو

 دستم انداخت. یرو یقیخراش عم دنشیکش از

 دوان دوان تا ته سالن رفتم. یآرام ول آرام

 خواب بودند، همه

 گفتم... یم ییالال لدای یبرا دیوسامان منتظرم بودند.با یتیرفتم گ یم رونیجا ب نیاز ا دیبا
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م برخورد کرد یشد به قفل محکم یر آنقدر باز نموتالشم را کردم که فرار کنم.اما د یکه شدم،سع یدر خروج کینزد

 .دید یباشد که خواب هفت پادشاه م ینگهبان بیج یتو دیبا دشیکه حتما کل

 را باز کردم وداخل شدم... در

پرستار  ادشیشد.از داد وفر داریشده بود...خواستم بردارم که ب زانیکمربندش آو یحلقه  یها تو دیکل ی دسته

 هجوم آوردند. یوپزشک به اتاق  نگهبان

 اتاقم کردند. یشوم....اما آن ها دوباره با زور من را راه رشانیخواستم دوباره اس ینم

 

 مدت هاست که رفته اند. لدایمرده،سامان و یتیخواستم باور کنم که گ ینم هنوز

 شوک بودم. یتو هنوز

 .آمد یجا م نیبه ا دنمید یگه گاه برا زهرا

 .اوردیب رونیحال وهوا ب نیکرد هر طور شده من را از ا یم یسع

 رقصد. یرساند وپرده از نوازشش م یبه اتاق م یبیخودش را با آرامش عج یمیمال میکنم ،نس یرا آرام باز م پنجره

 یرا مثل گره  شیخواهم باز کنم  تمام گره ها یافتاده.م یکوچک یگره  شیتارها یکشم،ال به ال یرا برس م میموها

 ....زمیلخته لخته بر میشانه ها یام.وآن وقت رو یزندگ

 اش یقرار یب یهوا یازغبار انبوه زدوده شودوتو شیتارها یبزند تا همه  میموها یشانیپر ریز یدارم باد تند دوست

 را برقصاند. سوانمیگ

 کشم. یجا انتظار آمدنش را م نیواز ا نمینش یطاقچه م ی لبه

 کشته شد .چرا ؟ اوشیبه دست س انهیکه چطور وحش نید،ایآ یگه گاه به سرم م یتیفکر گ هنوز

 آمد. یسرم م نیبدتر از ا یینبود چه بال دمعلومیرس یم ریاگر آن روز د دیشا

 ماند. یزندان م یتو دیحکم با یتا موقع اجرا اوشیس
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 کار را کرده باشد. نیکنم که او ا یهم باور نم هنوز

 اآلن بود که دکتر سر برسد. نیرفتم هم یزودتر م دیبا

 م؛یبا هم رو به رو شد اطیح یتو

 قدم شدم. شیسالم کردن من پ یبار برا نیا

 .ریسالم صبح بخ-

 سالم ماهرخ جان .-

 .؟؟یچطور امروز

 بخش زدم وگفتم: تیرضا یلبخند

 .یعاااااال-

 آخر است واما امروز...... یخب فردا جلسه -

 . میودوباره شروع به حرف زدن کرد مینشست مکتین یرو

 گفتم: یبا دلتنگ من

 یعنیتنگ شده، لدای یدلم برا-

 کنم. یمادر شیوبرا رمیاو را در آغوش بگ ستیحق من ن 

 :دیتعجب پرس با

 !یجور نیا-

 .یتا از اون محافظت کن یباش یقو دیبا

 .ارهیضعف م یدیام نا

 باشم... دیام به فردا هم نا نیداشتم حق بد یتلخ یمن گذشته -
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 .یتر به جلو حرکت کن یقو یکمک کنه با عزم ی.گاهستیشکست تلخ ن شهیدرست ، اما هم-

 اماااااا....-

 حرفتو بزن. یچرا سکوت کرد-

 ....دهیند یمن سخت یکس به اندازه  چیاما ه-

 وگفت: دیخند

 ؟یاز کجا مطمئن-

 وگفتم: دمیکش یآه

 .؟ستین یکاف نیاحساس کردم.ا میو تا عمق پوست  واستخوان ها دمیرا کش ییسال ها درد ها نیتک تک ا یتو-

 

 که تمام شد، طبق معمول به اتاقم برگشتم. مانیها حرف

 گشتم. یشدم وبه شهرستان بر م یجا خالص م نیداشتم فردا از ا یوشوق خاص ذوق

 مادرم تنگ شده؟ یدلم برا چقدر

 کنم. یلرا خا میوغصه ها نمیکنارش بش ریدل س کیخواهم  یم

 شد. یتر تمام م رید دمیکش یشب به صبح برسد.هر چه انتظار م نیخواست زود بخوابم تا زود ا یم دلم

 یچشمک م ونیدر م یکیصورتش پشت ابرها پنهان بود...ستاره ها  ی مهیهنوز مهتاب ن دمیرا کنار کش پرده

 چقدر عاشقانه است. یمهتاب با کوچه دلتنگ یبود.زمزمه  ییبایزدند.سکوت ز

 گرفت. یشدوحس و حال  خواب ،اتاق را در بر م یهم بسته م یپنجره رو یها پلک

 

 زد...و یلبخند م شهیاز پشت ش دداشتیرا که باز کردم....صورت خورش چشمم
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 که  نیبودبا ا یداشت، روز قشنگ ینیدلنش یقیدرختان بلوا به پا کرده بود.موس یگنجشک ها که رو ی زمزمه

 تازه از مادر متولد شده بودم. ییمن بود،گو یروز زندگ نیدلم نبود... اماکم طاقت  شده بودم. انگارامروز بهتر یتو دل

 کردند.چون یم یرفتنم شاد یخوشحال یروم.وبرا یجا م نیبودندکه  امروز از ا دهیاز حال من فهم همه

 ها نیکرده بودم.ا یجا سپر نیرا ا یسخت یروزها من

 زدند. یم ادیفر میشدند وبا زجه زدن ها یم نیغمگ میکردن ها هیبودند که ازگر ییها همان

 

 ایمن است  یکوچک بود،ذهنم را مشغول کرده بود که برا یکادو کیدستش  یشدم تو یبار که با او روبه رو م نیا

 .گرید یکس

 سالم...-

 گفتم: یخوشحال با

 .نیسالم دکتر شاه-

 ...دیرس ینظر م سر حال به نقدریخوشحالم که ا-

 کرد. یحالم را بهتر م مانیروال قبل حرف زدن ها مثل

 کردم. یم یدلم بود را راحت به زبان جار یدوست نداشتم سکوت کنم هر چه تو گرید انگار

 کرد. یگوش م میهم صبورانه به تمام حرف ها او

 کردم یاحساس آرامش م چقدر

 ییها یاز پس سخت یآزاد ادیفر کیبزنم.  ادیخواستم خودم را فر یآمده بودم.م رونیسکوت ب یاز پشت پرده  انگار

 کرد. یم ینیام سنگ نهیس یرو یکه عمر

که به او عادت کرده بودم،نه تنها من  نیکردم.سخت بود با ا یم یبا او خداحافظ دیبا مانیاز تمام شدن حرف ها بعد

 شدند. ینم ریومصاحبت از او س ینیهم با همنش گرید یمارهای،ب
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 که از اول آمدنش ذهنم را مشغول کرده بود به دستم داد. ییکادو  باالخره

 نشستم وآن را باز کردم. مکتین ینداشتم همان جا رو طاقت

 دوباره.... یکتاب با عنوان زندگ کی

 خودش به چاپ رسانده بود. یبود که دکتر با نوشته  یافتاد همان کتاب ادمی

 به صورتش انداختم ینگاه

 از لبش نرفته بود لبخند

 کامل گفتم: تیرضا با

 است. هیهد نیبهتر نیممنون ا-

 وگفت: دیکش یقیعم نفس

 .دییایبه مرکز ب دیچکاپ با یبرا گریماه د کیباشد  ادتی،اما  یکامل به دست آورده ا یکه بهبود نیبا ا-

 حتماااا-

 راهمان از هم جداشد . یخدافظ کی با

 کردم. یرا جمع وجور م زیهمه چ دیاتاقم رفتم، تا آمدن زهرا با به

 تق تق در  سکوت اتاق را شکست. یصدا

 با،یدسته گل ز کیبود با  زهرا

 دیرس یخوشحال به نظر م یلیدم،خیآغوشش پر به

 کرد. یدر سالن را نگاه م یبود چون از ال یمنتظر کس انگار

 دانست چطور شروع کند. یاما نم دیخواست بگو یم یزیچ

 :دمیتعجب پرس با
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 شده!!! یزیچ-

 شد وگفت: دستپاچه

 !ینه، چطور؟؟؟آماده  شد-

 وقته،آماده ام. یلیخ-

 من خسته شدم. میبر

 دنبالمون. ادیب نیصبر کن ،آخه منتظرم ماش گرید ی قهیباشه فقط چند دق-

 نشست ، یصندل یاو هم رو دمیتخت دراز کش یرو یکم

 صدا در آمد.به  یگوش زنگ

 رفت. رونیجواب نداد قطع کرد واز اتاق ب اما

 آوردم. یاو سر در نم یکه واقعا از کارها من

 شده بود شیپ ی قهیداخل شد اما چهره اش شادتر از چند دق یا قهیاز چند دق بعد

 بغلم کرد وگفت: یفور

 نه؛یاومده تو را بب یکی،یدار یمالقات زمیعز-

 توانست باشد. یم یچه کس یعنیرا نداشتم  یکس چیکه ه من

 ام سر رفت وگفتم: حوصله

 لحظه؛ کینکن. که  تمیزهرا اذ-

 نگاهش افتاد انگار قلبم به تپش افتاده بود. یچشمم تو یباز شد وقت در

 از تعجب باز مانده بود دهانم

 .فتمیبود پس ب کینزد
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 جان شدم. یاما ب رمشیودرآغوش بگ میایب نییخواستم ازتخت پا یسست شد م میپاها

 .ردیرفتم خواست آغوشم بگ یکه داشتم م یشد درست لحظه ا ینم باورم

 کرد. سیرا خ میاشک گونه ها لیداد س یامانم نم هیگر

 یا کمکه فضا ر نیا یگرفته بودم زهرا بغض کرده بود برا نییرا پا نند،سرمیجابب نیمن را ا لدایخواستم سامان و ینم

قلبم آرام گرفت از  دمیرا شن شیام فشردم ،تا بو نهیس یآغوشم داد،محکم او را تو یرا تو لدایمهربان تر جلوه کند 

دوباره خواب باشم  دمیترس یشد؛ م یخفه ام کند.باورم نم تخواس یم شیپ یتند تندکه تا چند لحظه  یتپش ها

 . رمیآغوش بگ ایرو یواو را تو

 

 رفتن زهرا از اتاق نشدم. رونیدخترم شده بودم که متوجه ب دنیغرق بوس آنقدر

.منتظر بودم نگاهم کند وحال و روزم دیکش یگرفته بود،انگار از چشم درچشم شدن با من خجالت م نییسرش را پا 

 بعد یند،کمیبب یرا بعد از آوارگ

 را هر چه زودتر بشکند وحرف بزند. زیسکوت رخوت انگ نیخواست ا یجلوتر آمدوکنارم نشست ،دلم م یقدم چند

 ندوبعدیرا نب میشانه اش گذاشت.تا اشک ها یرا گرفت سرم را رو دستم

 گفت: یناراحت با

 .زیهمه چ یشرمنده ام.برا-

 بخشش بود. یبه خاطر تمنا دیلحظه دلم آرام گرفت شا کی

 کنم گفتم: یخواستم از خودگذشتگ یکه م نیا ای

 چراااااا؟-

 او هم سکوت کرد. 

 زدم وگفتم: یلبخند
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 .....مگه نه؟تمام شد زیهمه چ-

 من تمام نشده، یبرا ینه !...ول-

 اتفاق ها من بودم. یهمه  مسبب

 .یدید یآزار نم نقدریکردم ا یتو را ترک نم داگریشا

 تنگ شده بود. شیآهنگ صدا یبودمش...چقدر دلم برا دهیند ریدلگ نقدریبه حال ا تا

 یگرفته اش  پنهان بود اما نم یصدا یزد اما جرأت افتادن را نداشت.بغض تو یحلقه م شیچشم ها یتو اشک

 شکست.

 از نو ورق خورد ، میآغوشم گرفتم ،برگ زندگ یاو را تو محکم

 نوشتم. یم بایکردم واز اول دفتر ز ی.گذشته ام را پاک مسمیبنو بایز یخواست بدون خط خوردگ یم دلم

 میاو را مالقات کردم از کجا واز چه بگو یکردم اگر روز یفکر م شهیهم

 خواهش، ایکنم  تیشکا

 لبخند، ای زمیبر اشک

 بخواهم که ببخشد. ای ببخشم

 کردم، اصال یم ینیب شینشد که پ یکدامشان همان چیه اما

 دمیچشمانش کردم واو را بخش مینگاه اول تقد یولبخندم را تو ختمیاشک ر تیوبدون شکا دمینپرس

 بود، میتنهااااا......اتفاق زندگ دنیکه بخش نیخاطر ا به

 تا دوباره حس مادرانه ام را زنده کنم. دمیبخش یم دیبا

 .دمیکه چرا نبخش نیکه دوباره نلرزم از ا نیوا

 بندم ، یم میدردها وغصه ها ی چهیدر یرا رو نگاهم
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 .لداستیکنم قلبم مالک عشق سامان و یکه احساس م حاال

 

 سنگ قبرش نشسته بود، یرو نیسنگ یغبار

 .رمیگ یاش م نهیس یغبار از رو میاشک ها لیروم ،با س یم دنشیبه د یبودم وقت گفته

 ....امااااا

 خشک شد. یا شهیش یپشت پرده  می، اشک ها یاز شدت خوشحال دندیبه من رس لدایسامان و یوقت

 در وجودم فرو کش شد. یقرار یمادرم بند آمد،ب یکردن  برا تیاز شکا وزبانم

 را کنار بزنم. یش آمدم که غبار دلتنگ دارید یبار برا نیوا

 ....دندیمادرم دست نوازش به سرم کش یکه به جا ییاز درد ورنج ها میونگو

 احساس. یب یآدمک ها یایدن ینکنم از رفتن ورها کردن  من تو هیگال

 گفت: یکنارم نشست وبا مهربان سامان

 تمام نشد. تانیحرف ها-

 وگفتم: دمیخند

 شده؟ با مادرم خلوت کردم. تینکنه حسود هیچ-

 .میمعطلشون نکن نیاز ا شتریوقته منتظر ما هستند ،بهتره ب یلیزهرا ومادرش خ-

 نشسته بود را زدودم. میلباس ها یکه رو یمیانداختم واز کنار قبر بلند شدم .گرد مال میکنج لب ها یتبسم

 شدم. یمان راهکردم وبا سا یدستان گرمش گذاشتم واز مادرم خداحافظ یرا تو دستم

 .دیجد یزندگ کیشروع  یبرا
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تو گشوده   یرو دیام ی چهیدلت قرص باشد در یوقت یها هست یدیاوج نا ام یتو یگفت وقت یراست م نیدکترشاه

 شود. یم

 باز شد... میزودتر از همه برا دیام ی چهیاش گذاشتم....اما درست بود در یالیبه حساب خوش خ دیشا

 کن... یرا دوباره زندگ یزندگ یعنی

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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