
خواست خاطرات روزانھ ام را ثبت کنم  ھمیشھ از زمانی کھ خیلی کوچک بودم دلم می
.سازماما ھرگز در این کار مصمم نبودم ، بھ گمانم این بار بتوانم این تصمیم را عملی 

بھ راستی کسی جز من می داند کھ ... امروز روز اول مھر است و روز تولد من
مبل لم داده و با چشمانی غمگین بھ مادرم خیره پدر روی ! امروز ھفده سالھ می شوم

شده است و مادر با لبخندی کھ حاکی از رضایت اوست در اتاق ھا می چرخد تا مبادا 
.کھ چقدر غمگینم! آخ...چیزی را برای بردن فراموش کرده باشد و من 

شبیھ فرشتھ ھا شده و ھمین بر اندوه پدرم می  رنگ مادر با آن کت و دامن سپید
و این ھمان  استھا مشاجره سر انجام امروز روز رھایی مادر  پس از سال.. زایداف

.برای ھمیشھ رفتن بود یعنیدر آرزویش  اوکھ  ستچیزی
بھ دادگاه می رفتند و پدر تنھا بر می گشت و ما دیگر مادری نداشتیم  نھ صبحساعت 

خصوص فواد  کردیم بھ ھر چند کھ تا پیش از این ھم زیاد حضورش را احساس نمی
 اویکسالھ ام کھ ھرگز گرمای آغوش مادر را حس نکرد ، بھ خاطر دارم وقتی  برادر 
فقط گریھ کرد و سر انجام تصمیم گرفت او را از  است ، فواد را باردار شده کھ فھمید

اما گویی بھ خواست  ھر کاری کھ می توانست انجام داد ،میان بردارد و در این راه 
اما برای مادر چھ فرقی داشت؟. لبی بیمار متولد می شد خدا او باید با ق

وقتی ھمھ چیز آماده شد مادر بھ سویم آمد و پیشانی ام را بوسید ، اشک در چشمان من 
ش آن شب یاھ مادر با تمام بی تفاوتی .حلقھ زده بود و بغضی داشت خفھ ام می کرد

روزی : زیر لب گفت ،سکوت او حرفی نزد و پس از مدتی . شنا پیدا کرده بود آنگاھی 
قول مادر را باور می کنی عسلم؟... برای بردنت خواھم آمد ، قول می دھم

خیلی دلم می خواست بپرسم کی؟ کجا؟ چگونھ؟ ولی مادر رفتھ بود و من حتی فرصت 
.نکردم بگویم دوستت دارم

            ری فواد ھنگامی کھ خودش را در آغوش ماد مادر فواد را در آغوش کشید ، چھره
امروز در چشمان . زد فوادبوسھ ای بر پیشانی داغ  او... غیر قابل تصور بود می دید ،

مادر امروز  ، خدای من! آخ .دیدم کھ از آتش سوزنده تر بود  را خیس مادر حسی
ای کاش امروز پایانی نداشت حتی برای لحظھ ای گمان کردم  . چقدر مھربان شده بود

.می ماند اما این تصوری کودکانھ بود مادر بھ خاطر فواد
ھا رفتند و من ماندم و خانھ خالی ، فواد را در آغوش گرفتم ، بھانھ ی مادر را نمی  آن

من  ای کاش! آخ...او چھ می دانست مادر چیست؟ اما من کھ می دانستم، آخر گرفت 
.نمی دانستم ھم

ھ خودش زنده بود بھ مشامم ب اوھمھ ی خانھ بوی مادر را می داد ھنوز عطر تندی کھ 
می دانستم کھ دیگر ھرگز بر نمی گردد برای او رفتن کلید رھایی اش بود  ، می رسید

و چھ کسی بھ قفسش بر می گشت ؟
... قطرات اشک بر گونھ ام می لغزیدند و من دلم می خواست کیکی بود و شمع تولدی

.فوتش می کردم و مادر را می خواستم
با تنی در ھم شکستھ و صورتی کھ از شدت غم ... منزل بر گشت ھنگام غروب پدر بھ 
گذاشتی برود؟: روبھ رویش نشستھ و پرسیدم .رنگ پریده شده بود
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ان تو و فواد ھم اآل در آن صورت ...چھ کار می کردم؟ ای کاش ھرگز ندیده بودمش-
.در این وضعیت نبودید

     اختیار  بی.  مادر خیره ماند یچھره ی نقاشی شده  پدر آه سردی کشید و بھ تابلوی
چرا مادر دوستت نداشت؟ : گفتم

می دانستم کھ حرف من تا  ، لغزیدند شبغض پدر شکست و قطرات اشک بر گونھ ا
قبول داری مادرت فوق : عمق وجودش را سوزانده ، با پشیمانی نگاھش کردم کھ گفت

است چون بھ نظرش اینجا خو العاده زیباست؟ چنین زن زیبایی از روز اول مرا نمی
بھ خاطر ثروتم او را  تاما مادربزرگ... اش با من یعنی تباه شدن زندگی بودنماندن و 

آن روزھا نمی ... ھمین مادرت را بیزارتر کرد و زندگی ما را سخت تر ، بھ من داد
فھمیدم کھ زن عروسکی نیست کھ بتوان آن را خرید و مادرت رفت تا عروسک من 

....خیلی ، د ھم حق داشت من خیلی زیاده خواه بودمشای...نباشد
پدر می دانستی دوستت ندارد و باز ھم با او ازدواج کردی؟: بھ سختی گفتم

چھ تصورات ... بھ خیالم می توانستم عاشقش کنم:  و گفت دوباره آه سردی کشید
رتش او از من دورتر می شد و رنگ نف ، ھر چقدر من تالش می کردم... احمقانھ ای

م و بھ خاطر خود خواھی ه امی گفت من جوانی اش را بھ فنا داد        ..عمیق تر
فقط این  ، حاال آرزوھایش چھ بود من نمی دانستم... خودم نگذاشتم بھ آرزوھایش برسد

کھ  جوانیمادرت می خواست با ... فواد ھم نبود.... تو نبودی... را فھمیدم کھ من نبودم
 ھا عصبی ام می کند این حرف گفتن ند خدا می داند او کھ بود ؟دوستش دارد ازدواج ک

.، عسل دیگر چیزی نگو
قلبش ...گذاشتم  و دستم را آرام روی قلبش هگونھ ی داغ فواد را بر روی گونھ ام فشرد

...تند و نا مرتب می زد کھ بی اختیار  گریستم آن ھم با صدای بلند آنقدر
و بھ گمانم تا روشن شدن ھوا ھر سھ فقط گریستیمپدر ھم وضعی بھتر از من نداشت 

....
گویی  ما حتی تحمل خودمان را ... پدر ھم بھ شرکتش نرفت... صبح بھ مدرسھ نرفتم 

....ھم نداشتیم
بھ مدرسھ نرفتی؟: پدر چایی تلخ را سر کشید و گفت

!خودت ھم نرفتی سر کار: گفتم
عسل: پدر با طنینی عصبی فریاد زد 

من باید بھ یک  ، کھ کردیم بھ خاطر اسباب کشی...شرایطم را می دانی پدر تو-
 . نمی شناسم ھایم را ھیچ کدام از ھمکالس ھا و معلم در حالی کھ دبیرستان جدید بروم

با رفتنش ھمھ مادر رفتھ و ، خودت کھ می دانی  نیستخوب ام  اصال وضع روحی 
.چیز بھ ھم ریختھ 

خوب کھ چھ؟-
.کھ ھیچی پدر: زیر لب گفتم ، عصبی ندیده بودم آنقدر ھرگز پدرم را

ببین عسل خوب بھ حرفم گوش بده ، حاال کھ مادرت رفتھ قرار نیست ما بمیریم، باید -
.زندگی کنیم مثل گذشتھ
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ھر ... ؟ جھنم بود زندگی می گذارید ، بر ما گذشتھ کھ زندگی پدر؟ شما اسم  آنچھ-
من ھم ... مرا می زدید و خودتان را انگار را می زدیدوقتی مادر ... روز دعوا و قھر

یا حداقل یکبار ببینم در   بھ گردش ، دلم می خواست یک روز با ھم بھ مھمانی برویم
اما پس از ساعت ھا مشاجره  ،کنار مادر نشستھ اید و با ھم بھ گرمی صحبت می کنید

حاال  ! مادر را می زدی آنقدرچرا ... شما بھ اتاقت می رفتی و مادر گریھ می کرد 
دلت خنک شد پدر؟

من لرزش شانھ  کنار پنجره ایستاد و .اما نزد  ،یقین داشتم بھ صورتم سیلی می زند
.ھایش را دیدم

 ، دلم برایش می سوخت... آشپزخانھ را ترک کرده و قرص ھای فواد را بھ او دادم 
یی جز بوی قرص ھایش دارو دور و برش بود کھ خیال می کرد در جھان ھیچ بو آنقدر

.وجود ندارد
ھنگام غروب کھ بھ یقین دلگیرترین غروب زندگی مان بود پدر ساندویچی برایم فراھم 

درھم  آنقدرپدر ... کرد و خودش روی راحتی لم داد ، اشتھایی بھ خوردن نداشتم
 چھره ی ھر ازگاھی می دیدم بھ تابلوی... بود کھ تا تھ دلم را سوزاند  شده شکستھ

تا نیمھ ھای شب پدر ... ادر خیره می شود و قطرات اشک صورتش را می پوشاند م
جا ... بھ گمانم می خواست در دود سیگارھایش تصویر مادر را گم کند ، سیگار کشید

رفت، مالفھ ی سبکی رویش انداختھ و فرو سیگاری ش پر شده بود کھ بھ خواب 
...خوابیدم

.خواب می سوختند نیاز بھ توقتی پدر بیدارم کرد چشمانم از شد
.مدرسھ ات دیر شده... عسل بیدار شو-

فواد چھ می شود؟: پرسیدم ، در حالی کھ بھ سختی بلند می شدم
.حاال عجلھ کن... تا زمانی کھ پرستاری برایتان بگیرم خودم در خانھ می مانم -

.حاضر شدم و با بی میلی خانھ را ترک کردم
ت کوچھ را پیمودم و وقتی می خواستم وارد خیابان اصلی بشوم بھ ھایی بلند مسافبا قدم

و کاغذھای سپید بر روی  از دستم افتادکالسور  . بر خورد کردم امتجوانی بلند ق
، با شرمندگی داشتم او را نگاه می کردم کھ خم شده بود و کاغذھایم  ندزمین پخش شد

از من فاصلھ " بیشتر دقت کن" ھا را بھ دستم داد و باگفتن را دستھ می کرد ، آن
....گرفت

فقط لحظھ ای نگاھم با نگاھش در آمیخت کھ کاغذ ھا را بھ من داد و من حتی فرصت 
...معذرت بخواھماز او نکردم 

ھمھ چیز برایم غریب و نا . و بھ سوی دبیرستان رفتم هاز سرعت قدم ھایم کم کرد
بوفھ ای کھ در انتھای حیاط  .... میدرخت ھای چنار قدی. ..حیاط مدرسھ، شناختھ بود 

بابای پیر مدرسھ مرا بھ سوی دفتر برد و خانمی کھ اسدی صدایش می زدند .  بود
در زدم و پس از ورود مستقیما بھ تھ کالس رفتھ و . کمک کرد تا کالسم را پیدا کنم

روی صندلی آخر نشستم و بی توجھ بھ سخنان معلم سرم را روی میز گذاشتم و بھ 
دلم گرفتھ بود و بی مھابا می ... ی کھ داشت خفھ ام می کرد اجازه ی شکستن دادمبغض
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بھ فواد کھ یقین داشتم پدر حوصلھ و  گریستم ، در آن لحظات بھ مادرم فکر می کردم
بھ دبیرستان قدیمی ام و بھ ھمکالسی ھایی ... اش را ندارد و حتما بھ او خوب نمی رسد

بھ آن پسر تعلق گرفتھ بود و  بھ خودم ناسزا می گفتم  نیز گوشھ ای از ذھنم...کھ داشتم
اما ... حاال او فکر می کرد من یک دختر  بی حواسم ! کھ چرا بیشتر مواظب نبودم

.ھر چھ می خواست فکر کند ؟ خوب چھ اھمیتی داشت
 هسرم را بلند کرد . در این افکار بودم کھ احساس کردم دستی شانھ ام را تکان می دھد

!عجب چشمانی داشت... ممعلم خیره شدچشمانی خیس بھ  صورت  و با
عزیزم حالت خوب نیست؟-

.اما اشک امانم نداد ، خواستم چیزی بگویم
تازه واردی؟-

.گیج و خستھ بودم ، باز ھم نگاھش کردم
مگر چھ خبر است؟ ھر کس نداند گمان می . عزیزم آرام باش: لبخند گرمی زد و گفت

.ایکند عاشق شده 
.از شوخی او بچھ ھا خندیدند و من باز مات نگاھش کردم

اسمت چیست عزیزکم؟-
.عسل نیایش:  مھربان با من حرف می زد احساس امنیت کرده و گفتم آنقدراز اینکھ 

.عسلم  دیگر بھ درس گوش بده... مثل اسمت ھستی -
س عجیبی داشتم از اینکھ مرا عسلم صدا زده بود احسا،  لبخند گرمی لبم را پوشاند

چشمانش عجب شباھتی با گاھی وقت ھا مادر ھمین گونھ صدایم می زد بھ راستی 
  !چشمان زیبای مادر داشت 

و من از حافظ ھمین … حرف حافظ بود و بس ، او دبیر ادبیات بود و آن روز حرف 
…قدر می دانستم کھ با آن فالی بگیرم و عقده ی دلم را با  ابیاتش خالی کنم

دختری با موھای . ام زنگ خورد و بچھ ھا بیرون رفتند ، تمایلی بھ رفتن نداشتمسر انج
نمی روی بیرون؟: کوتاه کنارم نشست و گفت 

..نھ-
!چرا گریھ می کنی؟ مگر بچھ ای تو: نیمی از کیک اش را بھ من داد و گفت

رم کھ می دانی  من برادری دا مگر فقط بچھ ھا گریھ می کنند؟: لبخندی زده و گفتم
.یکسالھ  است و اصال ھم گریھ نمی کند

 …خوب برای اینکھ تو را دیده کھ بعد از گریھ کردن چھ شکلی می شوی-
.کوچکی بھ دستم داد و من از دیدن چشمان سرخ و ورم کرده ام شگفت زده شدم ی آینھ

.گمان کردم آن دختر مو کوتاه می تواند دوست خوبی برایم باشد ، اسمش را پرسیدم
…ھستم محبی من فاختھ-

ساعت بعد کنار من نشست . و بھ ھمین سادگی توانستم با کسی دوست بشوم هلبخندی زد
.ھای دبیر ریاضی برایم روی کاغذ یادداشت می نوشت و  بی توجھ بھ حرف

عسل تا حاال عاشق شدی؟-
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و  بھ معلم خیره شدم کھ داشت توضیحی کوتاه درباره کتاب درسی امسال می گفت
.ر نداشتآختوجھی بھ ردیف 

.نشدم ،نھ:  نوشتم
.ھمان بھتر کھ نشدی-

مگر تو شدی؟: لبخندی بر لبم نشست و زیر لب گفتم
.شکلکی برایم کشید کھ گونھ ھایش قرمز شده بود

!این دختر دیگر کھ بود. سرم را بلند کرده و مستقیم در چشمانش خیره شدم
.یر شیمیعاشق دب:  دوباره با مدادش نوشت

دبیر شیمی؟:  زیر لب گفتم
کھ دختری در سن و سال من  اما از این ، ی معلم دیگر چیزی ننوشتیم با تک سرفھ

آن ھم عاشق چھ کسی  .شگفت زده شده بودم  ، بتواند عاشق بشود و بداند عشق چیست
.؟ یک معلم

اختھ دوست خوبی گشتم در تمام طول راه بھ خود می گفتم آیا این ف وقتی بھ خانھ برمی
من  فھمیداما چرا باید او می  ، برای من است یا نھ؟ نظر پدر را خیلی خوب می دانستم

! دوستی پیدا کرده ام؟ مگر پدر می توانست خودش دوست  و ھم صحبت من باشد
بار تالش کردم بھ آرامی قدم بردارم تا بتوانم  این… در انتھای کوچھ دوباره دیدمش 

بدون این کھ بھ او نگاھی بیندازم از کنارش گذشتھ و وارد . جبران کنماشتباه صبحم را 
.خانھ شدم

بھ آغوشم  ین را ھم چون شیء بی ارزشآبیا فواد را بگیر و : پدر بھ سویم آمد و گفت
مدرسھ چطور بود؟: ، گفت سپرد و در حالیکھ برای خودش چائی می ریخت

.مثل ھمیشھ بد -
خواھد بھ خانھ بر گردی، راستی با  بشوی دیگر دلت نمیخوب با بچھ ھا کھ دوست  -

کسی ھم دوست شدی؟
اما چیزی بھ پدر نگفتم ، اصال تصمیم داشتم دیگر ھیچ حرفی بھ  ، بھ یاد فاختھ افتادم

؟نمی فھمید، چھ فایده ای داشت وقتی کھ او مرا  پدر نزنم
بھ سویم  اوم حاضر نشدم، برای خوردن قھوه نرفتم ، سر میز ناھار ھ ، پدر صدایم کرد

مگر صدایت نمی زنم؟: آمد و گفت
.نمی خورم-
.دیشب ھم شام نخوردی-
.دیگر نمی خواھم غذا بخورم-
کھ چھ بشود؟-
.کھ مریض بشوم و مادر بھ دیدنم  بیاید-

...ھم او نمی آید باز حتی اگر بمیری: پدر زیر لب گفت
نخور تا مادرت بیاید ببیند :  صدای بلند گفت کرد حرفش را نشنیدم چرا کھ با گمان می

.چھ دختر لجبازی برایم گذاشتھ
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بلھ حق با پدرم بود دیگر ما برای … این بار از بی مھری مادر ، دوباره بغضم شکست
.مادر مرده بودیم

گرسنگی ھنگام شام مرا بھ سوی میز کشاند و با اینکھ از غذاھای سرد بیزار بودم 
این طور کھ نمی : پدر لبخندی از رضایت زد و گفت.  ی کردمشروع بھ خوردن ماھ

می ترسم  دو روز دیگر در خانھ  ، شود از فردا باید برای آوردن پرستار اقدام کنم
.بمانم و دیوانھ بشوم

چرا دیوانھ بشوی؟-
…آن مادر بی وفا.  ھر جا می روم مادرت را می بینم:  آه سردی کشید و گفت

دیگر نمی آیی؟ ، پرستار بگیری: دامھ بدھد و گفتمنگذاشتم حرفش را ا
.،خوب دیگر خیالم ازشما راحت می شود شب ھا برای خواب-

کاش من و . …تو ھم بھ دنبال زندگی ات برو… برو: لبخند تلخی زده و در دل گفتم
.فواد می مردیم تا آن پرستار ھم بھ دنبال زندگی اش برود

با آن صورت زیبایش ھرروز  . ھیچ وزنی نداشتطفلک … فواد را در آغوشم گرفتم
تر  رو من و او ھر دو شبیھ مادر بودیم اما فواد سبزه. د مرا شیفتھ تر  از پیش می کر

اما افسوس کھ ھیچ کس جز من این پسر .. .از من بود و ھمین بر جذابیتش می افزود
. ز درد کرد انگشتانم را در مشت خود گرفت و نالھ ای  ا.  نداشت جذاب را دوست

 دکتر گفتھ بود سن او برای جراحی خیلی کم است و دوام نمی آورد  اما بھ راستی این
گونھ دوام می آورد؟

ھرگز گریھ نمی کند . برایش نوار کودکانھ ای گذاشتم و او لبخند گرمی بر لب آورد
این  ، چرا کھ می داند  چقدر دوستش دارم و چقدر از درد کشیدنش عذاب می کشم

د کھ  برای پدر و مادرش موجود عزیزی نیست و یدک یکسالھ چقدر  خوب می فھمکو
…حق ندارد شکایتی از درد بکند کھ ھمین گونھ ھم دوستش نداشتند

ھر دو با ھم بھ نوار گوش دادیم و او در …اما من با تمام سلول ھای بدنم می خواھمش
بوده و حاال با آرامشی آغوشم بھ خواب رفت ، گویی از صبح تا کنون بی قرار من 

.شگفت در آغوشم فرو رفت
صبح دوباره پدر بیدارم کرد و من با دنیایی از غم فواد را بھ او سپرده  و رفتم امروز  

، ناگھان متوجھ شدم کھ دو چشم بھ من خیره شده است ، خیلی دلم می خواست کمی بھ 
چرا آمده بود؟.  صورتش خیره بشوم اما نتوانستم و بھ سرعت از کنارش گذشتم

اما او . تا زمانی کھ کالس تشکیل بشود و فاختھ را ببینم در این فکر بھ سر می بردم
امروز گریھ نمی کنی؟: رشتھ ی افکارم را از ھم گسست و گفت

.ولی ھنوز غمگینم...نھ-
می دانی این ساعت چھ درسی داریم؟ ، اما من اصال غمگین نیستم-
.ام را نگرفتھ ام نھ ھنوز برنامھ ی درسی-
!خوب حدس بزن-

شیمی؟: از لبخند گرمی کھ بر لب داشت و گونھ ھای سرخش، زیر لب گفتم
.بلھ... آه-
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یعنی کھ .... چرا دوستش داری؟ اصال مگر می شود یک معلم را دوست داشت-
عاشقش شد؟

...ویرا ببینی اما قسم بخور کھ عاشق اش نمی ش یگانھی آقاچرا نمی شود؟ باید -
! من عاشق مردی ھم سن و سال پدر بشوم. از تصورات کودکانھ ی او بھ خنده افتادم 

.با این وجود بدم نمی آمد کھ او را ببینم. بھ نظرم مضحک بود
سر انجام در باز شد و مردی جوان  وارد شد ، بر خالف انتظارم شباھتی بھ پدر 

 ، ت و روی صندلی نشستخیلی جدی و مصصم  سال جدید را تبریک گف. نداشت 
وقتی حضور و غیاب می کرد نگاھی سنگین بھ بچھ ھا می انداخت و فاختھ لحظھ 

.شماری می کرد کھ اسم او را صدا بزند
فاختھ محبی-

دستش را کھ بھ شدت می لرزید باال برد و من بی قراری را  در وجودش دیدم ، اما 
نگاھم در نگاه فاختھ گره خورد ، چقدر . د با بی اعتنایی اسم نفر بعد را خوان یگانھی آقا

....دلش می خواست یکبار دیگر اسمش را بخواند
این فرمول ھا را ھمراه با جدول صفحھ اول : روی تابلو چند فرمول نوشت و گفت 

....کتاب حفظ کنید
ھای او بود ، یقین داشتم درس را بھ خوبی می فھمد اما  تمام حواس فاختھ  بھ حرف

اسمت چھ ... شما: بر گشت و با انگشت بھ او اشاره کرد و گفت یگانھی آقاحظھ ھمان ل
بود؟

؟آقامن -
.بلھ ،شما بیا پای تابلو-

. می دانستم چھ حالی دارد. وقتی بھ  سوی تابلو می رفت بھ وضوح پاھایش می لرزید
.با توجھ بھ فرمول جواب بده: مسئلھ ای را عنوان کرد و گفت  یگانھی آقا
...ر خالف انتظارم ھیچی بلد نبود شاید ھم غافلگیر شده بودب

بھ تمسخر سرش را تکان داد و  یگانھی آقااحمقانھ جواب مسئلھ را نوشت کھ  آنقدر
برایت یک منفی می گذارم تا بدانی سر کالس باید حواست جمع ... برو بنشین: گفت

.باشد ، نھ اینکھ فقط جسمت را بگذاری و بروی
 .یخ زده بودند... دستانش را در دست گرفتم. دگی برگشت و کنارم نشست با سر افکن

دیگر ھیچ کس شھامت نکرد حتی لحظھ ای از درس غفلت کند  و ھمھ  با ھمھ ی 
.گوش سپردندی اوحرف ھاوجود بھ 

زنگ تفریح سرش را روی میز گذاشت و ھق ھق گریھ اش سکوت کالس خالی را در 
مگھ بچھ  ، کنی چرا گریھ می: م فتگ و ھھ اش گذاشتدستم را روی شان.  ھم شکست

.ھستی؟ آھان یادم افتاد حتما عاشقی
یعنی باز ھم عاشقی؟: بعد بھ آرامی پرسیدم

سرش را از   .شروع خوبی بود یگانھی آقابرای بیزار کردن او از  بھ نظر من کھ
اصال . شد  دتر نمینھ؟ دیگر از این ب خیلی بد جواب دادم ،:  روی میز بلند کرد و گفت

  چگونھ فھمید کھ من حواسم بھ درس نبود؟
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ولی ناراحت نباش ،  ، هشاید سنگینی نگاھت را حس کرد: دلم برایش سوخت و گفتم 
من ھم حواسم بھ درس نبود ، حواس خیلی ھا بھ درس نبود اما در بین ھمھ تو برایش 

.اھمیت داشتی
عسل : گفت ، مھمی یادش آمده باشدچشمانش را با کف دست پاک کرد و انگار چیز 

صدایم چھ، خیلی می لرزید؟
....خیلی کھ نھ -

باز ھم دوستش داری؟: دستان یخ زده اش را بھ سختی فشرده و گفتم
گونھ با من رفتار کند ، چون من فقط بھ  چھ می گویی عسل؟ او حق داشت کھ این-

؟انگشتانش نگاه می کردم کھ ببینم حلقھ ای دارد  یا نھ
.کرد کھ عاشق چنین مرد سرد و خشنی شده بود عجب حماقتی می. بی اختیار خندیدم 

 امروز  در مدرسھ  دیگر اتفاقی نیفتاد ولی من  مدام بھ عقربھ ھای ساعت نگاه می
کردم خیلی دلم می خواست بفھمم امروز ھم آن غریبھ را می بینم یا نھ؟

اما از اینکھ  ، نمی دانم چھ منظوری داشت. جا بود  وقتی بھ انتھای کوچھ رسیدم ھمان
دلم می خواست .  گمان کنم حضورش فقط بھ خاطر من است احساس غرور می کردم

.اینگونھ باشد ، غیر از این نمی خواستم
:وقتی رسیدم فواد خواب بود و پدر ھم مشغول  صحبت با تلفن

..لطفا یادداشت کنید... خیلی خوب  و عالی... امروز می آیید.  حتما متنظرتان ھستم -
کیفم را روی تخت انداختھ و بھ  ، در حالیکھ پدر داشت آدرس منزلمان را می گفت

.سوی پدر بر گشتم
.سالم پدر-

.چقدر زود.. آمدی:  نگاھی بھ ساعت انداخت  وگفت
می خواھی برگردم؟-
فکر  ، نکرد بی خیال است ، فکر ما را آنقدرناھار را چھ بکنیم؟ اصال چرا مادرت -

این شکم گرسنھ ھم نبود؟
.من آماده میکنم: لبخند بی رنگی زده و گفتم

سال وارد خانھ شد و از ھمان لحظھ  بعداز ظھر زنگ در بھ صدا در آمد و زنی میان
لبخند رضایت بر لب پدرم . ی نخست بھ آشپز خانھ رفت و با ظرفی از میوه بر گشت

 شروع کنی؟می خواھی از ھمین حاال: نشست و گفت
دستمزدم .  شب کھ شما آمدید می روم: زن سرش را بھ نشانھ ی تایید تکان داد و گفت

ھر روز بھ غیر از جمعھ ھا ، باشد؟.  ھم، ھمانی کھ توافق کردیم
راستش خیلی . پس شما را تنھا می گذارم... عالی است: پدر لبخند دیگری زد و گفت

.م از بابت بچھ ھا راحت استخوب البتھ دیگر خیال... کار دارم کھ
: پدر رفت و ما را با زنی ناشناس تنھا گذاشت کھ خودش را مرجان معرفی کرد و گفت

مادرت زن بی رحمی بود؟
.گونھ بگویی تو حق نداری در مورد مادرم این:  با طنینی لبریز از خشم گفتم

پس پدرت مرد بدی است؟-
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مرجان، فواد را در آغوش گرفت و . رفتمسکوت کردم و بھ نشانھ ی اعتراض بھ اتاقم 
.در آستانھ ی در ظاھر شد

...فھمیدم تو دختر بدی ھستی-
.این سرنوشت من است کھ با من نمی سازد. ھیچ کس بد نیست-
.سرنوشت من ھم تعریفی ندارد ،البتھ-

برای شام چھ می خواھی؟: روی تختم نشست و گفت
.می کندفرقی ن-
.شت می پزمبرایتان خوراک گو-

با رفتن او احساس آسودگی کردم ، فواد از اینکھ خودش را  .فواد را بھ من داد و رفت
رد موھایش را نوازش کرده و برایش الالیی  می آرامشدر آغوش من می دید احساس 

چشمان درشت و زیبایش لبریز از خواب شده بود اما ھم چنان نگاھم می کرد . خواندم
 .نست،مرا مادر خودش می دا

چند : پدر با خرسندی گفت. دیگر حرفی با مرجان نزدم غذای خوبی درست کرده بود 
.چنین غذائی نخورده بودم کھ روز بود

کرد  او فقط تظاھر می ، نگاھی بھ چھره ی رنگ پریده و چشمان غمگین پدر انداختم
ت بودم و خواست من را ناراحت نکند ،اما من ناراح شاید می ، کھ دل تنگ مادر نیست

خیلی کم . وقتی مادر بود قدرش را نمی دانستم ... ھر ساعت کھ می گذشت دل تنگ تر
شد گوشھایم  بیشتر در اتاقم بودم و زمانی کھ با پدر حرفشان می ، با ھم حرف می زدیم

کردم شاید اگر مادر برود ھمھ چیز بھتر شود  حتی گاھی اوقات فکر می . را می گرفتم
ھای زندگی ام دل تنگی مادر ھم اضافھ شده  بھ ھمھ ی غم.. دکانھ ایچھ خیال کو! آه. 

!...بھ راستی کھ حضورش گرما بخش زندگی ما بود و با رفتنش.  بود
از مرجان راضی ھستی؟: ھنگام خواب پدر بھ اتاقم آمد و گفت

!مگر فرقی ھم می کند پدر -
...و بھ جایش کس دیگری را گویم از فردا نیاید اگر کارش خوب نیست می.  البتھ  -

راستش را بخواھی : کند قطع کرده و ادامھ دادم نھ ھیچ فرقی نمی: حرف پدر را باگفتن
توانم دوستش داشتھ باشم چون او فقط یک  ھرچقدر ھم مرجان خوب باشد باز نمی

، فقط امیدوارم بتواند بھ خوبی از فواد نگھداری کند، شب بھ خیر  خدمتکار است و بس
.پدر

.شب بھ خیر-
با رفتن او دوباره فواد را در آغوشم فشردم و بھ این فکر کردم کھ چرا مادر حتی یک 
تلفن ھم نمی زند؟ بھ راستی دوستمان نداشت؟ ھیچ شماره ای از او نداشتیم ، مادر 

تر می توانستیم با موضوع کنار بیاییم،  گونھ راحت بھ خیالش این ، اینگونھ می خواست
یعنی من ھم . بھتر بود چون دیگر ھیچ مزاحمی نداشت  ھم خودش  شاید برای

مزاحمش بودم؟ بغض راه گلویم را گرفتھ بود و از اینکھ ممکن بود تا آخر عمرم مادر 
فواد انگشتان کوچکش را بر روی . را نبینم و خبری از او نداشتھ باشم بھ شدت گریستم
بوسھ ای  ، مرا از آن حال خارج کندگونھ ام می کشید و با لبخندھایش تالش می کرد 
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حق داری دل تنگ نباشی مادر ھرگز : اش زده و گفتم یانوبر انگشتان کوچک و استخ
تو را در آغوش نگرفتھ ولی وقتی من کوچک بودم کنار او می خوابیدم موھایم را می 

اما  ، ھا مادر بیشتر حوصلھ ی ما را داشت بافت ، حتی برایم قصھ می گفت آن وقت
تر شد تا جایی کھ من ھم کمتر بھ  ر چھ بیشتر گذشت در کنار پدر عصبی و افسردهھ

کھ چقدر دوست داشتم زود تر  !آخ... فواد عزیز من، داداش کوچکم. سراغش می رفتم
ھمین لبخندت را بھ دنیا نمی  ھر چند ھمین اآلنبزرگ می شدی و حرف می زدی، 

 .دھم
   .دمقرصش را زیر زبانش گذاشتھ و خوابی

  

بھ خودم  ، در راه مدرسھ دوباره دیدمش ، دیگر یقین پیدا کردم بھ خاطر من می آید
تا آن لحظھ این را نفھمیده بودم ! چقدر زیبا بود . شھامت دادم  و لحظھ ای نگاھش کردم

! در عمق چشمان سیاھش حرفی بود کھ من نمی فھمیدم چیست. ، قامتی برازنده داشت 
عجیب اینکھ دنبالم نمی آمد و حرفی نمی زد . ھ و بھ راھم ادامھ دادمنگاه از او بر گرفت

اما نھ این امکان نداشت ، چون چشمانش چیز .. .، شاید ھم بھ منظور دیگری آمده بود
می دانستم کھ ادبیات داریم و . بھ مدرسھ رسیدم و کنار فاختھ نشستم. دیگری می گفتند 

.از این بابت خوشحال بودم
امروز غمگین : وارد و شد و این بار ھم با لبخندی گرم بھ سویم آمد و گفتخانم معین 

نیستی؟
و تمام ساعت بھ چشمان مھربانش خیره شدم ، مرا بھ یاد مادر می انداخت   هلبخندی زد

.اگر چھ  او برای من ازمادرم مھربان تر بود
ی معلم رف ھاحساعت بعد ریاضی داشتیم و من سرم را روی میز گذاشتم، توجھی بھ 

ھایی کھ روی تختھ سیاه نوشتھ بود ھیچ چیز نمی فھمیدم ، تمام  نداشتم گویی از فرمول
حواسم بھ آن سوی کوچھ ھای مدرسھ بود ، بھ آن کوچھ پھن کھ در دو طرف آن 
درخت ھای سرو سر بھ آسمان کشیده بودند و ھمیشھ خلوت بود و باالخره بھ آن غریبھ 

حس دوست داشتن . حس عجیبی داشتم . ی آنجا منتظرم می ماندای کھ دقیقھ ھای طوالن
برایم فقط ھمین مھم بود کھ یکبار دیگر نگاھم بھ .. حس خفگی... حس خستگی ... 

نگاه آن غریبھ پیوند بخورد ، آن زمان شاید از نگاھش می فھمیدم کھ چرا ھمیشھ 
آنجا کھ از دل . رفتم غمگین است ؟ چشمانم رابستم و انگار نا خواستھ بھ ضیافت عشق

اما . سردر گم بودم...ھایم خیس از اشک... گم شدم... تنگی شبانھ مفروش شده است 
!؟چرا

. مد ، کولھ پشتی ام را بر دوش انداختھ و تمام راه را دویدمآسرانجام زنگ بھ صدا در 
کردم با دیدن او قدم ھایم را آھستھ تر  ،دلم می خواست ھر چھ زودتر بھ آن کوچھ برسم

تمام وجودم پر از نیاز شده بود کھ بایستم و نگاھش کنم ، اما  مانند ھمیشھ سرم را  .
  . انداختم  پایین

www.takbook.com



ھای یخ زده  دست. وقتی بھ اتاقم رسیدم گونھ ھایم سرخ شده بودند و بدنم می لرزید   
دم من تمام مدت در کالس آرزو می کر. ام بھ خاطر من آورد کھ باز ھم اشتباه کرده ام

 .ینم اما باز بی تفاوت از کنارش  عبور کردمبکھ او را ب
ناھارت را بکشم؟: مرجان از آشپز خانھ بیرون آمد و گفت 

ناھار؟! آه-
اگر مادر بھ . میلی بھ خوردن غذا نداشتم این بی اشتھایی از دل تنگی است ، می دانم

ی واقعی کلمھ زندگی خانھ بر می گشت غذا می خوردم و راحت می خوابیدم و بھ معنا
می کردم اما بدون مادرم؟

فقط با غذایم بازی می کردم در حالیکھ حتی برای لحظھ ای از یاد آن غریبھ غافل 
بھ . گذاشت مغزم و زندگی ام می...نبودم، غریبھ ای کھ پاورچین پاورچین پا بر قلبم

ن برخورد اول راستی او کھ بود و در کوچھ ی ما چھ می کرد؟ یعنی ممکن بود در ھما
عاشق من شده باشد و این چنین بی تابی کند کھ ھرروز در مسیرمدرسھ ام بایستد ، تنھا 

بھ امید یک نگاه؟
بھ قول مادرم وقتی  او ھفده   گونھ فکر کنم من کھ دیگر بچھ نیستم احمقانھ بود نباید این

خیلی زود  کند او سالھ بود کودکی سھ سالھ داشت اما خوب مادر ھم بی انصافی می
 !ازدواج کرد مگر یک دختر سیزده سالھ چھ می فھمد

عکسش را دیدم ،فوق . مادرت زن جوانی است: مرجان سکوت را شکست و گفت
چند سال دارد؟. العاده زیباست

.بھ گمانم  سی سال-
پدرت چطور؟-

چھ منظوری داشت؟. بھ چشمانش خیره شدم 
یکبار بھ من گفت ھمھ ی زندگی من .  پدر عاشق مادرم است ، برایش می میرد-

 .مادرت است
.ھا را بھ او گفتم شاید می خواستم بداند یک خدمت کار است و بس دانم چرا این نمی

 .قابل ستایش است: اما او لبخندی زد و گفت
ناگھان بھ خاطرم آمد  کھ از سر میز بلند شدم و بھ بھانھ ی درس خواندن بھ اتاقم رفتم

بھ پدر تلفن کردم و او با اکراه پذیرفت .  ید فواد را پیش پزشکش ببریمکھ امروز با
.گویا در آن شرکت کارھایی بسیار مھم تر از من و فواد داشت،

در تمام مدتی . بیاید اما ما خیلی منتظر ماندیم از ھمیشھ با آنکھ پدر قول داده بود زودتر
دکترش پس از معاینھ ی فواد . کرد عصبی و خستھ بھ نظر می رسید کھ او رانندگی می

 داروھای جدید و قوی. خوب اگر بھتر نشده بدتر ھم نشده است: لبخند تلخی زد و گفت
.می نویسمبرایش  یتر

پزشک رنگ  فواد بدون ھیچ عکس العملی روی تخت خوابیده بود و بھ پیراھن سپید
.کرد نگاه می

!گیرد عجیب است این پسر کوچک اصال بھانھ نمی -
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ھرگز ندیده ام برای درد گریھ کند شاید پذیرفتھ آن ھم جزئی : م را فرو داده وگفتمبغض
.او درد می کشد و فقط لبخند من مسکنی است برای درد کشیدنش ،از زندگی اش است 

 مادرش کھ نمی... این پسر معصوم اصال شانس ندارد: پدر آه سردی کشید و گفت
!شد دانم چھ می واقعا نمی من ھم گرفتارم اگر عسل نبود، خواھتش 

...البتھ: پزشک حرف پدرم را تصدیق کرد و گفت
کم خونی اش شدید تر شده و : گفت ،کرد سی میرو در حالیکھ زیر پلک فواد را بر

کمی بزرگ  کاش ، حتما داروھایش را سرفرصت بھ او بدھید. میتواند خطرناک باشد
برایش دعا . ا کمک من این داروھاستفعال تنھ  ، وانستم جراحی اش کنم تر بود و می

.کنید
کھ در تمام مدت راه اشک ریختم و بھ چھره ی  فواد را در آغوش کشیدم ، در حالی

کند اما اشک امانم  می دانستم کھ گریھ ام ناراحتش می. دوست داشتنی اش خیره شدم
برده و و روی وقتی بھ خانھ رسیدم او را بھ اتاقم  ، کرد داد و او غمگین نگاھم می نمی

.پاھایم خواباندم
بالش کوچکی زیر سرش گذاشتھ و بھ آرامی تکانش دادم ، احساس کردم بغض کرده و 

او را بھ قلبم چسباندم و برایش الالیی  ، نھ طاقتش را نداشتم .دخواھد گریھ کن می
در زیر نور ضغیف آباجور برق شادی را در چشمان گود  . کمی آرام گرفتیم. خواندم

گونھ ھای داغش را بر روی گونھ ام فشردم تا کمی از حرارت و فتھ و زیبایش دیدم ر
م او را اما صبح وقتی چشمانم را گشود ؟ دانم کی بھ خواب رفتیم ھا کم کند،  نمی آن

رفتھ بود و عجیب اینکھ تا  فرو غوشم بھ خوابآشبیھ فرشتھ ھای کوچک در  دیدم کھ
.مصبح ھیچ کدام تکانی نخورده بودی

تمام بدنم خستھ  بود و درد می کرد شاید چون خیلی بد خوابیدم بودم اما ارزشش را 
پیش از رفتن فواد را بھ مرجان سپردم و . بھ سرعت حاضر شده و بھ راه افتادم. داشت

  .مرتب بھ او آب میوه بدھد از او خواستم کھ 
انند روزھای پیش آمده با نگاھم بھ دنبالش بودم ھم،  حسی در وجودم غوغا کرده بود

 !دانم چرا ھمیشھ بلوز و شلوار سیاه می پوشید ھم رنگ چشمان گیرایش نمی. بود 
! آخ . ھایی کھ دیده بودم متمایز می کرد  معصومیتی در نگاھش او را از ھمھ ی انسان

بر من چھ شده بود کھ این چنین پایبند یک نگاه شده بودم؟. خدای من 
ساعت . ھا نداشتم  توجھی بھ درس ، غیر قابل تحمل بود تحمل فضای کالس برایم

مچی ام را باز کرده و روی میز گذاشتم تا بھتر بتوانم حرکت کند عقربھ ھایش را 
منتظر چھ ھستی؟: سرانجام پرسید.  شده امانگار فاختھ ھم فھمیده بود بی قرار... ببینم

.کاش می دانستم: و گفتم ھشانھ ھایم را باال انداخت
چھ احساسی داری؟. فاختھ ساعت بعد شیمی داریم: و گفتم هافتاد یگانھی آقاھ یاد ب
وقتی نگاھم  ، تمام شب درس خواندم ولی باز می ترسم. نیست  یخوب احساس زیاد -

کنم و  دیگر ھمھ ی کلمات را گم می ، شود کند انگار ھمھ ی وجودم مسخش می می
.شوم فاختھ ی خنگ می

فاختھ ی خنگ؟ -
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.یگانھی آقا، دو ضرب در دو من می شود  من خنگ ھستم یگانھی آقاخوب بھ نظر  -
       موفق حتمایقین دارم این بار اگر صدایت بزند : با این حال گفتم ، خنده ام گرفتھ بود

.شوی می
گویی؟ راستی عسل چرا تو از خودت چیزی بھ من نمی. امیدوارم-

برای ھمین  ، تا تمام شدن زنگ تفریح مانده بود ھنوز دقایقی. نگاھی بھ ساعت کردم 
زندگی کھ . مادرم ترکمان کرده ، من و برادرم فواد ھمراه با پدر زندگی می کنیم: گفتم

وقتی مادرم بود ھر ساعت با پدر بحثشان می شد حاال . روزھا را سپری می کنیم.... نھ
مادرم دنیای . ار می کشدھم کھ رفتھ پدرم خیلی بی حوصلھ تر از قبل شده و فقط سیگ

دنیایی کھ حتی برای من و فوا د ھم جایی .. تھی دیگری داشت ، دنیایی از عشق
 .نداشت

برای ھمین گریھ می کردی؟. خیلی غم انگیز است ، پس از ھم جدا شدند ! عجب -
بی تفاوت تر از گذشتھ رفتار  یگانھی آقا. د زنگ خورد و بچھ ھا بھ کالس بر گشتن

دانست کسی برای دیدنش ثانیھ شماری می کند و این چنین بی تاب  ر او نمیکرد ، آخ
 .است

عسل نیایش -
.بلھ -
. بیا برای حل تمرین -
من؟ -

.من آماده نیستم: زیر لب گفتم. اصال آمادگی نداشتم  ،نفس عمیقی کشیدم 
...زرنگ باشی آنقدرسال کھ  ِ اول. خیلی بد شد  ،کھ این طور -

.پرستو صدری :نیمھ تمام رھا کرد و گفت حرفش را
بغض کرده و بی اختیار . نگاه غمگینی بھ فاختھ انداختم  و مناو برای حل تمرین رفت 

برای دفعھ ی بعد آماده باش   :چرا کھ گفت ، ھایم را نمی دید ای کاش اشک. گریستم 
ار دوم بخششی ولی ب. ھنوز کھ تنبیھت نکرده ام ، خجالت بکشی آنقدرتا مجبور نشوی 

.در کار نیست
. شومبو از کالس خارج  زدهخواست بر سرش فریاد  عصبانی بودم کھ دلم می آنقدر

ھم کند ؟تنبی بخواھد مگر من بچھ بودم کھ
مگر من ناراحتت کردم؟: و گفت دنبالم آمد. وقتی زنگ خورد از فاختھ خدافظی نکردم

!دیگر بدتر از اینکھ چنین کسی را دوست داری -
.خوب من عاشق ھمین جذبھ اش ھستم -
...جذبھ؟ بھتر است بگویی عقده -

اما بادیدن آن غریبھ ھمھ  ، داشتم و زیر لب بھ او ناسزا می گفتم بھ سرعت گام بر می
دقیقھ ای نگاھش . انگار دنیای دیگری در برابر دیدگانم ساختھ شد. چیز از خاطرم رفت

کردم اگر بایستم با من حرف می  گمان می ، کرد کردم و عجیب اینکھ او ھم فقط نگاھم
.بھ سرعت راه افتادم و در خانھ را باز کردم ...زند اما ھیچ

!چقدر ناراحتی دختر: مرجان بھ پیشوازم آمد و گفت
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فواد کجاست؟ -
.تازه خوابیده -

در تمام این چند روز کھ . بوسھ ای بر گونھ اش زدم  و خودم را روی تخت رھا کردم
 .کالفھ و بیزار نشده بودم آنقدررم رفتھ بود از او بی خبر بودیم و من ھرگز ماد

با ورود پدر بھ . کرد بھ خیالم دیدن او کمی از اندوھم کم می ، منتظر برگشتن پدر بودم
.و روبھ رویش نشستم ھرفتنشیمن سالن 

چھ خبر؟-
.شانھ ھایم را باال انداختم و با تاسف نگاھش کردم

چ خبری نشده؟یعنی ھی-
منتظر خبری ھستید؟ -
!سرگرم زندگی  جدیدش شده آنقدر ، یعنی مادرت حتی حال تو را ھم نمی پرسد-
.شما ھم حال ما را نمی پرسید -
اصال  ، مادرت گذاشتھ و رفتھ. فھمم ن حال خودم را ھم نمیمن اآل. ببین عسل  -

.وب استدیوانھ نشوم خ . خدای من! آخ...انگار نھ انگار کھ 
آخر چرا اذیتش می کردی؟. دلم برای مادر تنگ شده-
خواست مرا عصبانی کند تا بر سرش فریاد بکشم و  می ، کرد او با من لجبازی می -

ھمھ ی تالش من ... او را بزنم ، تا بتواند  بھ این بھانھ چند روزی را قھر کند 
 رم روزی پشیمان بر میرفت و یقین دا، خودش نخواست اما  او بود  کردن خوشبخت

.گردد
در . با دیدنش جانی دوباره گرفتھ و بھ مدرسھ رفتم...صبح زود از خانھ خارج شدم 

 افتاد کھ داشت با یکی از دخترھای سال چھارمی حرف می یگانھی آقاراھرو نگاھم بھ 
حرف زد نخست خیال کردم صحبتشان در مورد درس است اما  با نزدیک تر شدن من 

تم ختیار این موضوع را بھ فاختھ گفبی ا.  ا قطع کرده و از ھم خدافظی کردندر یشانھا
او دارد خودش را برای کنکور .. .احتماال آن دختر سوگل بوده:، با ناراحتی گفت 

.آماده می سازد
.آن روز فاختھ تا زنگ آخر بی مھابا گریست و ساکت بود

با متانت و غروری  کھ او ... و زیبا ھمان پسر سیاه پوش. در راه خانھ دوباره دیدمش 
نگاھم در نگاھش گره خورد و لبخندی کم رنگ بر ... را از دیگران متمایز ساختھ بود

...لبش نشست منتظر بودم چیزی بگوید اما ھیچ
؟ وقتی مادرم دوستم نداشت دیگر از یک غریبھ چھ انتظاری می !چھ شانسی داشتم من

!رفت
گفت و  داد؟ اگر حرفی داشت باید می اشتھ بود وعذابم میچرا مرا در این دوراھی گذ

گرنھ چرا چشم بھ راھم می ماند؟
از تصور اینکھ فردا آن غریبھ را نمی دیدم  . شب جمعھ بود و آسمان خیس و بارانی
.فردا تعطیل است: غمی سنگین بر قلبم نشست، زیر لب گفتم

.حت بخوابیتوانی را خوشحال نیستی؟ می: پدر لبخندی زد و گفت
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بھ سادگی پدر لحظھ ای خنده ام گرفت، من حاضر بودم ھرگز نخوابم و لحظھ ای دیگر 
.؟ ھیچ چیز...پدر چھ می دانست ! آخ.  آن غریبھ را ببینم

مرجان بھ خواھش من مرتب بھ ... فواد را در آغوش گرفتم و با انگشتانش بازی کردم 
. مواظبش بودب میوه تازه میداد و آاو 
.مشغول تھیھ ی شام بود شپز خانھ رفتم،آبھ 

اسم تو را چھ کسی عسل گذاشتھ؟: با دیدن من لبخندی زد و گفت
کردم و بھانھ  آمده بود فقط اخم می از وقتی بھ خانھ ما ، دانستم منظورش چیست می

.می گرفتم
 ...توانستی بخندی تو ھم اگر دل تنگ بودی نمی: زیر لب گفتم

پدرم با زن دیگری ازدواج کرد ومن نزد . ده سالھ بودم مادرم مرد من وقتی. می فھمم -
کرد و دیگر  مدو سال تحمل... خوب او زیاد حوصلھ ی مرا نداشت.  مادر بزرگم رفتم

.تسنتوان
آن ھم با چھ کسی؟. من مجبور شدم از دواج کنم: آه سردی کشید و گفت

   .نگاھش کردم
خانھ کس دیگری  ِ خانم. اف زندگی ام را سیاه کردبی انص ،پنجاه سال داشت : ادامھ داد

وقتی کھ مرد سوگند خوردم کھ دیگر ازدواج .  بود من را برای کار کردن می خواست
.نکنم و برای این کھ در آمدی داشتھ باشم در خانھ ھای مردم کار کردم

چند سال داری؟-
کنی؟ باور می. بیست و شش سال-

روزگار چقدر ! کردم ھم سن و سال پدرم است فکر میشگفت زده شده بودم تاکنون 
.ربوده بود از او زود جوانی اش را

.شنیده ام انسان ھای زیبا خوشبخت نمی شوند. مواظب باش ،عسل تو  خیلی زیبایی -
ھایش را باور نکردم اما ناخواستھ قطره ای اشک از چشمانم فرو چکید  اگر چھ حرف

ھنوز تھ مانده ھای زیبایی بر صورتش پیدا ... ه شدممرجان بیشتر خیر ی بھ چھره...
 ...پس زیبا بود کھ خوشبخت نبود ...ھر چھ بیشتر دقت کردم زیباتر دیدمش.  بود

. پیش از این ھم جمعھ ھا را دوست نداشتم ، خواست فقط گریھ کنم آن روز دلم می
...را جمعھ نھ مادر را می بینم و نھ آن غریبھ و این ھمادر رفت

با شگفتی نگاھش . واد در حالیکھ خوابیده بود سعی داشت خودش را بھ من برساندف
بلند  با. ھایش را بھتر می شنیدم کردم ، ھرچقدر نزدیک تر می شد صدای نفس زدن

او ھم چون . پدر سراسیمھ وارد اتاق شد ، فریادی کھ از شادی قلبم برخواستھ بود شدن
چھ لحظھ ی زیبایی . زد اد در آغوشم لبخند میحاال دیگر فو. من غافل گیر شده بود

.حتی چشمان پدر از شادی می درخشیدند !بود
.خوریم شام را بیرون می: ھیجان زده شد کھ گفت آنقدر او

.انگار فواد ھم فھمیده بود کھ با این تالشش شادی را بھ خانھ ی ما آورده است
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غوشش گرفت و گونھ آدر را ر او پد. این نخستین حرکت او برای ادامھ زندگی بود
انگار درد برای ساعتی رھایش ... خندید فواد فقط می. بوسھ کرد در ھایش را غرق

.کرده بود
خواست  چقدر دلم می. مرجان ھم شریک شادیمان شد ،بھ رستورانی نزدیک خانھ رفتیم

دید و می فھمید کھ فواد خودش را برای مرگ آماده نکرده  مادر امروز کودکش را می
.تقالیش برای زندگیست تمام بلکھ

  . ه بوداو جمعھ ی دلگیرم را چراغانی کرد آخرھنگام خواب نوازشش کردم 

لبخندی زد . با نگرانی از اتاق خارج شدم کھ پدر را دیدم. کنارم نبود ، بیدار شدم  وقتی
. صبح دیدم خودش را بھ اتاق من رسانده و کنارم خوابیده است. نگران نباش:  و گفت

.شدهاین پسر عجب دوست داشتنی 
بھ مرجان سپردم بیشتر  ، خواست از خوشحالی گریھ کنم دلم می.  لبخندی زدم

.مواظبش باشد

دانم خودش می دانست این چنین سلطان  نمی. با دیدن غریبھ خوشبختی ام دو چندان شد
حتما ! شوم دانست اگر روزی سر راھم قرار نگیرد دیوانھ می رویاھایم شده است؟ می

.دانست کھ ھر روز می آمد و بھ من زندگی می بخشید می
اسمش چیست؟: ھایم گفت پس از پایان حرف. تصمیم داشتم موضوع را بھ فاختھ بگویم

.نمی دانم -
چند سالھ است؟ -

.شانھ ھایم را با افسوس باال انداختم
مطمئنی دوستت دارد؟ -

.دانستم یز نمیمن ھیچ چ ، قطرات اشک صورتم را پوشاند
دانی چھ شکلی است؟ حداقل می: فاختھ در حالیکھ شگفت زده شده بود گفت

سیاه و گیراست کھ  آنقدرچشمانش .  ھمانندش را تا بھ حال ندیده ام: و گفتم هلبخندی زد
.موھایش سیاه و سبزه رو است ، گاه مرا می ترساند

.است یگانھی آقا گویی بھ نظرم شبیھ اینھا کھ می -
.ھمتایی ندارد ، باید او را ببینی، نھ. خدای من! خ آ-

نشانش می دھی؟ من بھ: لبخندی زد و گفت
 .ھمین امروز. البتھ-

: زیر لب گفتم. آنجا بود مثل ھمیشھ ، گام شد و  سر انجام وارد کوچھ شدیم با من ھم
.خودش است

بھ سختی  و وس شدهگویی نفس در سینھ اش محب ، برای لحظھای نتوانست حرکتی بکند
 .ھمراه کنم با خویش توانستم دوباره او را
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چھ . بی ھمتاست.  حق با تو است عسل: زمزمھ کرد ، بھ در خانھ ی ما کھ رسیدیم
تو را می .  کرد ، خیره بھ چشمان تو بودنحتی لحظھ ای نگاھم ! متانتی داشت این پسر

.خواھد عسل
.د ، ھر دو از شدت ھیجان می لرزیدیمکر ھای فاختھ مرا لبریز از شادی می حرف

پس بھ نظرت پسر خوبی است؟ -
این خوشبختی است کھ بھ .  اجازه نده از دستت برود ،گویی عسل  خوب؟ چھ می -

.بھ سویش برو پس انتظارت ایستاده
.او باید بھ سوی من بیاید ، او باید شروع کند ، نھ من ، شود فاختھ نمی -
.البتھ او ھم حق دارد. ولی شک مکن کھ دیوانھ ات شده. ستخوب البتھ حق با تو -
کنی؟ مسخره ام می-

رسی اما خوب تو دختر مغروری ھستی مانند  البتھ بھ پای او کھ نمی: وگفت لبخندی زد
.خودش

ھیچ توجھی بھ من  یگانھی آقااما من یقین دارم : با اندوه بھ چشمان من خیره شد وگفت
.ن ھم از نوع خنگشآشاگرد ھستم، من برایش یک  ، ندارد

.حاال کھ تا این جا آمدی بھتر است فواد را ھم ببینی: و گفتم هدستش را بھ گرمی فشرد
.باشد: نگاھی بھ ساعتش انداخت و گفت

.با دیدن فواد لبخندی زد و در آغوشش گرفت
ا می ھاست کھ مر انگار سال ، کند این کودک اصال غریبی نمی ، کنم باور نمی -

.شناسد
.دست محبت کسی را پس نمی زند ،او ھمیشھ محتاج نوازش شدن است -
ھنوز خیلی کوچک  ؟مادرت چگونھ توانستھ رھایش کند. خیلی دوست داشتنی است-

! است
من بھ او بیشتر احتیاج داشتم مخصوصا حاال با وجود . البتھ ولی من حال بدتری دارم -

...این غریبھ
شوم؟ بھ نظرت روزی با او ھم کالم می: ادامھ دادم شست و لبخندی بر لبم ن

.ن روز خیلی نزدیک استآیقین دارم : بوسھ ای بر گونھ ی فواد زد و گفت
!شد شنا میآاگر یک روز آن غریبھ برایم . خدای من ! آخ-

.فاختھ رفت و مرا در اندیشھ ھای زیبایم تنھا گذاشت
خواھد دندان در بیاورد  کنم می ر داد ، فکر میفواد انگشت مرا در دھان گرفت و فشا

.و درد دیگری بھ دردھایش اضافھ شده بود
   .چشمانم سنگین شده  و بھ خواب فرو رفتم

  

.فواد نیست ، بیدار شو عسل -
با پریشانی دنبالش گشتیم اما او نبود ، . دقیقھ ای طول کشید تا معنی حرف پدر را بفھمم

کھ فواد از خانھ خارج شده باشد روی مبل نشستم و بی  پدر بیرون رفت می ترسید
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دستان کوچک ... رفتھ ی زیبادآن چشمان گو...اختیار گریھ کردم ، فواد را می خواستم 
...و داغ

.او ھم نگران و عصبی شده بود. ..اما بدون فواد ، پدر برگشت
 ، باز کردم رادر . صدای خفیفی از داخل کمد مادر شنیده شد کھ اسمش را فریاد زدم

و می  انگشت شصتش را در دھان گذاشتھ بود ،فواد بود کھ در گوشھ ای از کمد نشستھ 
او را در آغوش  ، ھایش را بھ سویم دراز کرد با دیدن من لبخندی زد و دست .مکید 
 .فشردم

تو ھم دلتنگ مادرت بودی؟: سودگی کشید و گفتبھ آپدر با دیدن فواد لبخندی 
او از مادر جز آن بوسھ ی گرمی کھ روز رفتن بر . ن پدر خیره شد فواد بھ چشما

در حقیقت او دل تنگی زنی شده بود کھ یک . اش زده بود چیزی بھ یاد نداشت پیشانی
"دوستت دارم " بھ او گفتھ بود در یک دقیقھ   یک ساعت ، شب

 ر بھ رفتن میصبح با سختی بیدار شدم ، تنھا اشتیاق دیدن آن غریبھ بود کھ مرا وادا
 نفس. پا بود ردر درونم غوغایی ب. او را دیدم و نگاھم با نگاھش گره خورد.  کرد 

دانم آن غریبھ کھ بود کھ وقتی  نمی. ھایم بھ شماره افتاده بودند و انگشتانم می لرزیدند 
ھا با من  قتی روبھ رویم بود انگار فرسنگو. ..او را می دیدم بیشتر دلتنگش می شدم

گرفت از ھمیشھ بھ من نزدیک  ھا کھ چھره اش در قلبم جان می داشت  و شبفاصلھ 
....تر

دیگر بغض  ، وقتی روی نیمکتم نشستم، وقتی وارد کالس شدم ،وقتی بھ مدرسھ رسیدم 
.من شکست

! برای مادرت اتفاقی افتاده؟  نکند برای فواد: فاختھ با پریشانی پرسید
زنی زیبا با  در برابر چشمانم کنم ی بھ مادر فکر میوقت. نھ فاختھ برای مادرم نیست -

ھمیشھ می گفت ما باعث  زنی کھ... کھ نامش مادر است  موھای سیاه نقش می بندد
 یندهآ وبدبختی اش شده ایم و او اسیر ما شده و سر انجام بھ دنبال خوشبختی اش رفت 

برای نیمی از  .کنم دیگری گریھ می کس فاختھ من برای.  ما را لگد مال کرد ی
 ھایم پیوند می سلول ھمھ یکسی کھ نگاھش با . نھ برای تمام وجودم...نھ ... وجودم

ھمیشھ بدون او  ، با این حال زندگی کنم اما خورد و من لحظھ ای بدون او نمی توانم
دانی این احساس برای یک قلب ھفده سالھ بزرگ تر از آن است کھ بتوانم  می.  ھستم

چیزی در درون  با دیدن او دانم ھر بار فقط می. ساسم را بھ تو بگویمدرکش کنم یا اح
... در امواج طوفانی دریا غوطھ ورم گوئی. شوم من فرو می ریزد و من انگار گم می
دست و پا بزنم تا  آنقدرخواھد  می، شاید می کنداما او ھیچ تالشی برای نجات من ن

 ....اینکھ بمیرم
تو عاشق شده  ، دانم چھ حسی داری می: ود گرفت و گفتفاختھ دستانم را در دست خ

.ای
عشق؟ -

...از بی صدا قربانی شدن.. می ترسیدم از عشق
فاختھ اگر روزی نیاید چھ کنم؟ ! آخ-
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. ده باشد ، صیاد رفتھ باشدندر  دام ما... ای وای بر اسیری کز یاد رفتھ باشد-
.ن غریبھ بودآگذاشت دیدن دوباره ی   آن روز تنھا چیزی کھ بر زخم قلبم مرحم می

آن غریبھ  رفتم ، و بھ سوی خانھصورتم زدم و  بھپس از تمام شدن کالس مشتی آب 
او بھ رو بھ رو خیره شده و قدم بر می داشت .... قدم شد بھ آرامی با من ھم ، آنجا بود

می  اش حکایت از پریشانی وجودش چھره. و من فرصتی یافتھ بودم کھ نگاھش کنم 
ھر لحظھ طرح و رنگی تازه . داد ، انگار روحش دست خوش تالطم امواج شده بود 

بلوز و شلواری سیاه ...ھای سیاھش کفش... ھمچنان نگاھش می کردم. می گرفت 
ھراس و ...  زنجیر نقره ای رنگی کھ در ال بھ الی این  ھمھ سیاھی می درخشید ...

در سر و گردن و چشم و .. در پی در چھره اشد و اشتیاق و بیتابی پی یپریشانی ، ترد
ھایش جست و جوئی  چشم.. لب و دست و پایش رنگ می گرفت و رنگ می باخت 

دید  یشاید ھیچ کس و ھیچ جا را نم.  نداشتند انگار دیگر در انتظار ھیچ کس نبودند
این بار ... شاید ھم نگاھش در انبوه اندیشھ ھا و خیاالت رنگارنگش گم شده بود 

 ..آرامشی پس از طوفان
کوچھ آن روز بھ خاطر مراسم ازدواج ھمسایھ ی روبھ رویی خیلی شلوغ بود و من 

.شھامتم را برای گفتن ھر حرفی از دست دادم
انگار فقط یک قدم  ، کھ این مسافت امروز چقدر کوتاه شده بود ! آخ . بھ خانھ رسیدم

بھ او خیره شدم کھ ھم .  و در باز کردم کلیدم را با انگشتانی لرزان بیرون کشیدم. بود
ھم چون نابینایی مست بھ ھمھ تنھ می زد و تنھ می ..چنان بھ راھش ادامھ می داد 

من بھ غریبھ ای نگریستم کھ ھر گامی بر می . خورد  و انگار ھیچ  احساسی نداشت 
اوت برخی بی تف. داشت عده ای بر می گشتند و لحظھ ای با شگفتی نگاھش می کردند 

کرد و زیر لب ستایشش  ان ھمراھی میچشم ھایشھایشان ھم با  می گذشتند و برخی لب
از اینکھ او را می دیدم کھ توجھ ھمگان را بھ خود جلب کرده غمی سینھ ام . کردند می

زارم میداد و آھرچھ بود  بھ ھر حال شاید ھم یک حسادت دخترانھ بود .  را می فشرد
.زیبا نبود آنقدرریبھ رزو کردم کھ ای کاش آن غآ

خودم را روی تخت  .صدایم نکند  و برای صرف آن خورم بھ مرجان گفتم غذا نمی
من . آن غریبھ با من راه رفتھ و من نگاھش کرده بودم. چھ روز زیبایی بود . رھا کردم

کاش آن دو چشم سیاه دوستم داشتھ ! آخ . م سیاھی چشمانش را از نزدیک ببینم ستتوان
..باشند

کنی؟ اما ھر کھ ھستی  غریبھ دوست داشتنی من تو کھ ھستی کھ این چنین پریشانم می
.تو خوشبخت ترینم یاد کند مھم این است کھ من با باش فرقی نمی

پدر خیلی دیر بھ خانھ می آمد گاه مرجان مجبور بود تا ساعت دوازده شب منتظر پدر 
.ی آمد و دیگر ما ھیچانگار او ھم فقط بھ خاطر مادر بھ خانھ م، بماند

اما ھیچ خبری از مادر نبود ، پدر ھم چون . کردم تشنھ ی محبت شده ام احساس می
!آن غریبھ ھم انگار... سایھ ای محو و محو تر می شد

سرم را روی بالش . کنند شان ترم مییاین افکار پر ، نباید فکر کنم کھ دوستم ندارد . نھ
؟چرا پدر نمی آمد. و گریستم هفشرد
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پدرت خیلی دیر کرده من : گفت سپرد ، غوش من میآکھ فواد را بھ  مرجان در حالی
.توانم منتظرش بمانم بیش از این نمی ، باید بروم

.گویم کھ تا این ساعت منتظر ماندی من بھ پدر می. باشد برو -
نمی ترسی تنھا بمانی؟: لبخندی زد و گفت

بینی؟ یعنی نمی. من ھمیشھ تنھا ھستم -
.مواظب خودت باش -

خودش را روی  راحتی . خستھ تر از ھمیشھ بود . د پدر وارد ش ، در را کھ باز کرد
.رھا کرد و سیگار کشید

…پدر -
.اصال حوصلھ بحث کردن ندارم. چیزی نگو عسل: حرفم را قطع کرد و گفت

انھ روی زمین نشستم و سرم را روی زانوھایم گذاشتم قطره ای اشک گوشھ چشمانم خ
مرجان شھامت ھر اعتراضی را از دست داد و با گفتن فردا ساعت ھفت .کرده   بود

فواد ھم خودش را بھ من رساند و ھم چون من روبھ روی  .یم خانھ را ترک کردآمی 
.پدر نشست

.چرا این جا نشستید بروید بھ اتاقتان -
پدر دیگر . ل کردمکردم ھمراه فواد بھ اتاقم رفتم و در را قف در حالیکھ گریھ می
حتما اتفاقی افتاده یا شاید  ،نقدرھا ھم بی انصاف نبودآاو  ، اما نھ. حوصلھ ما را نداشت

شپزخانھ رفتم و با فنجانی آ بھ. دلم نیامد اینگونھ رھایش کنم. ھم قرار بود اتفاقی بیفتد
.فنجان را بھ دیوار کوبید. چای بھ سویش بر گشتم

صدای گریھ ی فواد . اس کردم قلبم برای لحظھ ای ایستادآنچنان ترسیده بودم کھ احس
. دستم را گرفت و بر روی قلبش فشرد. وش گرفتمآغدر  او را .مرا بھ سوی اتاق کشاند

وقتی . ریختم برایش الالیی خواندم و درحالیکھ اشک می ھقرصی زیر زبانش گذاشت
ن می شدند او گرفت و دست و پاھایش بھ خاطر کم خونی اش بی جا میقلبش درد 

کرد مرا آزار ندھد و برای رضایت من لبخندی پر  ھایش را می بست و تالش می چشم
.از غم می زد

مادرت تلفن نکرده ؟: تاق شد و با طنینی لبریز از خشم و ناراحتی گفتاپدر وارد 
.رم را بھ نشانھ ی نھ باال بردمس

.لبھ ی تخت من نشست و سیگاری آتش زد
.ی از اشک پوشانده بودچشمانش را غبار

پس از چند . گت رفتمرمعلوم نیست این زن کجاست؟ امروز بھ خانھ ی مادر بز -
مادر بزرگت در . نجا نرفتھآفھمیدم کھ مادرت اصال بھ … ساعت رانندگی پی در پی

این ھمھ سال دخترم را آزار دادی کم نبود کھ دوباره : گوید کند و می چشم من نگاه می
 .برو دنبال زندگی خودت ، ھرحال اینجا نیست دری؟ بھ سراغش آمد

بی اعتنا بھ فریادھای مادر بزرگ وارد خانھ شدم و ھمھ جا را گشتم اما … باور نکردم
توانست تمام  اما او کھ نمی ، گمان کردم شاید برای کاری بیرون رفتھ… او نبود

یقین . بالش می رومدانست کھ من بھ دن اصال او نمی. ببرد خودش ش را ھمراهلوسای

www.takbook.com



عسل تو ھنوز کوچک تر از آن  .ھیچ خبری ندارم ، حاال ھمپیدا کردم کھ آنجا نیست
…فھمی  کھ من باختھ ام تو نمی… گویم ھستی کھ بفھمی من چھ می

این مھم نیست؟. پدر شما ھنوز من و فواد را دارید -
اھت پر رنگ تر از ھر روز این شب. شبیھ مادرت ھستی ی ، خیلیرو اما تو ھم می -

…فواد ھم کھ. دوش قبل می
فواد بھ خواب فرو رفتھ بود و پدر با . ھای پدر روی گونھ اش می لغزیدند دیگر اشک

.ھایی سنگین اتاقم را ترک کرد قدم
 .پدر تمام امیدم را نا امید کرده بود. کردم مادرم آنجاست  من ھم گمان می. پریشان شدم

  
  

دانم چند دقیقھ   نمی. ھ را دیدم انگار وجودم از زندگی تھی شدوقتی جای خالی آن غریب
مگر . من باید او را می دیدم ، گذشتھ و ساعت چند است؟ دیگر چیزی برایم مھم نبود

اما او کھ با من عھدی . بخشیدمش میتوانست با من این کار را بکند؟ نھ ھرگز ن می
. چھ تصورات احمقانھ ای  ! آخ. ھا تصورات من بودند نبستھ بود؟ شاید ھمھ ی این

 چرا بھ او دل خوش کرده بودم؟ اصال چھ شباھتی بین ما وجود داشت؟ چرا گمان می
ھیچ دختری برای داشتن او شک . کھ لیاقتش را نداشتم در حالی د ،خواھ کردم مرا می

! احمق بودم آنقدرپس چرا باید خودش را اسیر من بکند؟ چرا .  می کردن
ا یآگی بخندد؟ دو در دل بھ این ھمھ سا کردهبا این کار مرا مسخره خواست  آیا می

ھر  !آمده دختر دیگری می دیدن ھای کسی شده بودم؟ شاید ھم برای بازیچھ ی خواھش
واست دیروز خ تی اگر مرا میسبھ را ، روز دخترھای زیادی از این کوچھ می گذرند

چرا . من ایستادم او ھم می ایستاد  باید وقتی. ..گفت کھ با من ھمقدم شده بود باید می
 !آخ... ؟دیروز نفھمیدم؟ اصال چرا خوشحال شدم کھ با من قدم زد ولی نگاھم نکرد

ھرگز طاقت این ... این دل بھانھ گیر... اما نھ این خستھ ، عجب حماقتی . خدای من
 .ی بزرگقیامت... سقوط آسمان...اتفاق راندارد،نوشتم اتفاق؟ باید بنویسم ویرانی زمین
 قلبی کھ مرتب بھانھ ی او را می... قطرات پی در پی اشک ، ھزاران سوال بی جواب

ھیچ . زانوھایم خم شد و روی زمین نشستم  .گرفت  تمام توانم را از من گرفتھ بود
کرد دریغ  ھایم یاری می اگر لب ، خواست فریاد بزنم نشانی از او نداشتم ، دلم می

.نھ تو کھ مال من نبودی. نا مھربان منغریبھ ی ! آخ . نداشتم
بابای مدرسھ با شگفتی .  ھایی سست بھ سوی مدرسھ رفتم سر انجام بلند شدم و با قدم

حاال می آیی؟:  خانم اسدی نگاه سردی بھ من انداخت و گفت .مرا بھ دفتر برد
.یازده و نیم ، نگاھم بھ ساعت دیواری افتاد

 !گریھ کرده بودمتمام  ت ساع جکردم یعنی من پنی باور نم
اتفاق بدی افتاده؟: نگاھی بھ چشمان سرخ و اشک آلودم کرد و گفت

.دانم فکر میکنم نمی -
کجا بودی؟ ،گویی دختر چھ می -
.دانم نمی-
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از پدرت می  با تلفن اآلنگفتم کجا بودی؟ : یز کوبید و گفتخانم اسدی دستش را روی م
.پرسم

کرد من فقط یک خیابان با  چھ کسی باور می! می گفتم چھ باید . خدای من ! آخ-
بودم ؟و آنجا روی زمین زانو زده  ھمدرسھ فاصلھ داشت

.حال برادرم خوب نبود باید در کنارش می ماندم... کنم خانم خواھش می-
 بھ شرطی کھ دیگر می بخشم تو را  این دفعھ: گوشی را سر جایش گذاشت و گفت 

.تکرار نشود
کز روقتی سر کالس نباشی من ھم تم: س شدم، خانم معین بھ سویم آمد و گفتوارد کال

.ندارم عزیزم
  دیدی گفتم بھ زودی با تو ھمکالم : فاختھ زیر لب گفت. و سر جایم نشستم هلبخندی زد

.شود می
.ھایم را بر گونھ ام لغزاند حرف او دوباره اشک

ی ، مگر با او نبودی ؟چراخوشحال نیست -
 .بینمش میدیگر ن. ز نیامدامرو-

 .چقدر غمگین و دل شکستھ بودم فقط خدا می دانست
. اگر نمی دیدمش می شکستم ، وقتی زنگ خورد با زانوھایی لرزان بھ سوی خانھ رفتم

ھایم را با ھزاران امید و  وقتی چشم. وارد کوچھ شدم وھ چشمھایم را بست .دانم می
...انتھای بودن ،انگار آخر زمین بود... اشجای خالی ... آرزو بازکردم او نبود

فھمیدم چھ می  ینم ام امدمرجان را می دی! دانم چگونھ خودم را بھ اتاقم رساندم  نمی
 بدنم از شدت تب می... شد فواد تمام تالشش را می کرد تا بھ او نگاه کنم اما نمی ؟گوید

چقدر ، نم گذاشت مرجان بھ سختی مسکنی در دھا. سرم درد عجیبی داشتو سوخت 
کھ ... غریبھ با من ھمان کاری را کرد کھ مادرم. مثل زندگی من، بود         مزه تلخ

.در آینده ای نزدیک پدرم خواھد کرد
 بوی دود آزارم می ، کشد ساعتی بعد پدر را دیدم کھ لبھ ی تخت نشستھ و سیگار می

 .داد
.باید او را ببریم بیمارستان: مرجان گفت

.او را بیاور کنم تا من ماشین را روشن می: کرد وگفت  تفقپدر موا
وقتی چشمانم را گشودم  ،ن دو را زیر نظر بگیرمآبودم کھ بتوانم رفتار  آنخستھ تر از 

.کھ روی تخت زیر سرم بودم
چطوری عسل؟-
پدرم کجاست؟-
.من مواظبت باشم کھ گفت و او رفت-

 .لبخند بی رنگی زدم
فواد از دیدن من لبخند گرمی زد و بھ سویم . گشتم حالم بھتر شده بود  وقتی بھ خانھ بر

.آمد
ی مرجان؟چرا او را تنھا گذاشتھ بود -
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.می بینی کھ حالش خوب است ،نگران نباش  -
دیگر نگران چھ باشم؟ اصال.  نگران نیستم -

. نھ بمانمپزشک سھ روز برایم استراحت نوشتھ بود و من با کمال میل پذیرفتم در خا
یک روز می شود برای دل بی قرار بھانھ ای .. شوم اگر بروم و نبینمش دیوانھ می

چھ؟شد  اگر تکرار می اما  ه ورد کھ شاید کاری داشتھ و نیامدآ
کاری  در حالی کھ دو روز بعد ھم ھمین طور... آن روز خودم را با فواد سرگرم کردم

...جز گریستن نداشتم
بھ سختی وارد ... خواب بیدار کرد نگرانی وجودم را لبریز کرد وقتی مرجان مرا از 

باور کردنی نبود با خودم عھد کرده بودم اگر . کوچھ شدم در انتھای کوچھ او را دیدم
 اما در آن لحظات فقط می ، گویمبیکبار دیگر ببینمش بھ سویش رفتھ و ھمھ چیز را 

.توانستم نگاھش کنم
اما انگار منصرف شد و ایستاد،   .صد گفتن حرفی را داشتق ، با پریشانی بھ سویم آمد

.کمی صبر کردم ولی جلوتر نیامد
...دیدمشامروز  : و گفتم ھکالس بھ سوی فاختھ رفت در 

 در کردی و خدا را شکر و گرنھ تو  درس را رھا می: اسودگی کشید  و گفتآنفسی بھ 
.، ھمانند این سھ روزی کھ غیبت داشتی خانھ می نشستی

.بیمار بودم -
گویی؟ تب عشق را می -
 دوست داشتن مرا بھ لجن می کشد . نگویی عشق؟ از این کلمھ بیزارم آنقدرشود  می-
عشق .. نگو عشق.  انگار نیمی از وجود من است ، من احساس دیگری بھ او دارم.

آن غریبھ زندگی من و وجود مرا طور دیگری بھ  ،است یگانھی آقااحساس تو بھ 
می توانم کس دیگری باشم کھ  حاال بدون او  کنم با او  رسیم کشیده و احساس میت

...نیستم
...مھیاربھتر است بگویم . میگانھی آقابتھ کھ من عاشق لا -
!خوش بھ حالت ، اسمش را می دانی - 
.کمی صبر داشتھ باش و آرام باش دختر،تو ھم بھ زودی خواھی فھمید -
... خوبی و بدی.. خوشی دل...دلتنگیکھ  ھمی؟ ھر چند می دانمف دلتنگم فاختھ می -

.دانم اینھا ھمھ اش زندگی است می....و ثانیھ ھا  ھا دقیقھ...اشک و لبخند 
ھر چند زندگی من : پس از پایان کالس و رسیدن بھ کوچھ با دیدن غریبھ در دل گفتم

.فقط دلتنگی است
نگاھم در نگاھش گره  ، ایستاد.  ر خانھ ایستادمکنار د، باز ھم غریبھ با من ھم قدم شد 

چشمان او ھم . با پشت دستم آن را پاک کردم ، قطره ای اشک بر گونھ ام لغزید. خورد
چشمان تو از غروب  ھم دل : در را کھ باز کردم زیر لب زمزمھ کرد. خیس بودند

.  گم شد بھ سرعت در پیچ کوچھ و بھ من فرصت حرف زدن نداد      .تنگ تر است 
در اتاقم را  .بود عجب طنین غمگین و صادقانھ ای  ،طنینش در ذھنم تداعی می شد 

باز کردم  و روی تخت خوابیدم در حالیکھ مالفھ ی سپید را تا کنار ابروھایم باال 
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چھ . خواستم ھیچ تصویر دیگری در ذھنم بنشیند غیر از آن دو چشم مست نمی. کشیدم
. چیز خواب بود و من در دقیقھ ھا و ثانیھ ھا تکرار می شدم احساسی داشتم؟ انگار ھمھ

بھ جای ھر چیز بھتر است ... در دلم عجب طوفانی بر پا بود کھ خدا فقط می فھمید
.خوشبختم ، امروز بنویسم

. بھ دنبالم آمد  رنگ وقتی از مدرسھ بیرون آمدم یک بنز سیاه با شیشھ ھایی دودی
در دل . توجھی بھ او نکردم. ی کوتاه من کم کرده بودقدم ھا ی سرعتش را بھ اندازه

با نگرانی بھ چشمان غریبھ خیره .  مدآکھ آن ماشین وارد کوچھ نشود ولی  داشتمآرزو 
موجی از غم و . او ھم بھ من خیره شد و نگاھش بھ ماشینی کھ دنبالم بود افتاد.  شدم

بین دو غریبھ ایستاده بودم و  ؟ م چھ کنمتدانس نمی  .پریشانی در چشمانش غوطھ ور شد
اما . بھ او بفھمانم  آن ماشین ھیچ ربطی بھ من ندارد کھ ممی کردبا نگاه پاکم تالش 

:و صدایم کردکشید ناگھان آن مرد شیشھ ی ماشین را پایین 
.عسل-

.چیزی در قلبم فرو ریخت
.گویم پدرت را می ،ی نادر نیایشآقادوست  ، ھستم بردیامن . بیا سوار بشو-
.گفتم در دلم بھ او ناسزا می ،م نفس عمیقی از غم کشید -
.راھی نمانده ،خیلی ممنونم-
.باید حرف مھمی را بھ تو بگویم. بیا سوار شو-

.با بی میلی سوار ماشین شدم در حالیکھ غریبھ با بھت بھ ما خیره شده بود
خوب عسل من را نمی شناسی؟ -
.نھ اصال-
من فقط یک بار بھ ایران آمده بودم  !جس سوال احمقانھ ای پرسیدم ع .حق ھم داری -

.آن ھم زمانی کھ تو خیلی کوچک بودی
.خواستید چیز مھمی بگویید کنم می فکر می-
در حقیقت من برای  ، من بھ سختی نشانی منزل جدیدتان را پیدا کردم. البتھ  ! آه -

.نیاز دارم نادرفروش امالک پدری ام بھ کمک 
ھمین؟ -
منظورت چیست؟-

دانست من با سوار شدن بھ ماشین مدل باالی او دل غریبھ ام را  ای کاش آن مرد می
 .شم تاوان سنگینی را پس بدھماشاید مجبور ب و شکستھ ام

.غریبھ رفتھ بود. ، وقتی از ماشین پیاده شدم نگاھی بھ انتھای کوچھ انداختم
 .او خوش آمد گفت مرجان در را برایمان باز کرد و بھ

 :مرجان برایش فنجانی قھوه آورد و گفت. شد ،روی مبل نشست و بھ اطراف خیره 
ایران نبودید؟ کھ خیلی وقت است

چطور مگر؟. البتھ -
!ھایتان کفش-

 .نوزده سال است کھ ایران نبودم: با شرمندگی  گفت
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ھ ام قطره ای اشک بر بھ یاد چشمان مھربان غریب ،و بھ اتاقم رفتم  ھمعذرت خواست
.گونھ ام لغزید

.وقتی چشمانم را باز کردم پدر روبھ رویم بود
 .بھ خوبی رفتار کنی با بردیاخواھم  از تو می-
مگر او کیست؟-
...تنھا شانس زندگی تو-
گویی؟ پدر چھ می-
.بلند شو  و لباس مناسبی بپوش-

.ذاشتپدر رفت و مرا با ھزاران سوال  بی جواب تنھا گ
ھا با دیدن من صحبتشان را قطع کردند و پدر نگاه تحسین  آن. از اتاق خارج شدم

ھمانی است کھ برایت توصیف کردم؟: میزی بھ من انداخت و گفتآ
با . آخرین بار کھ او را دیدم دو سالھ بود،  عالی است: لبخند گرمی زد و گفت بردیا

نگ، موھایش کوتاه و خرمایی رنگ یک پیراھن قرمز کوتاه و جوراب شلواری سپید ر
 .اما حاال دختر زیبا و شایستھ ای شده ،بود

 .خیره شدم قھوه ای رنگروی مبل نشستم و بھ  سرامیک 
نظرت چیست عسل؟-
در مورد چھ پدر؟-

از آشپزخانھ خارج مرجان با پریشانی . در تمام سالن طنین افکند  بردیاصدای خنده ی 
نظرت را در مورد : و پدر ادامھ داد  هرانجام او سکوت کردس. شد و بھ من خیره شد

 .خواھم ھمسر تو باشد می،. پرسیدم      بردیا
.ھایی کھ می شنیدم گیج از حرف ، با نگاھی کودکانھ بھ پدر خیره شده بودم

آخر ھمین ماه خوب است؟: نگاه کرد و گفت بردیاپدر بھ 
.دانم نظر عسل را نمیاما ھنوز  ز ،من حرفی ندارم نادر عزی -

فھمد؟ من و تو  او از خوشبختی چھ می: پدر بی توجھ بھ حضور من لبخندی زد و گفت
.می دانیم
!ی نیایش ھستیدآقااما شما ھم سن : زیر لب گفت بھ بردیا چشم دوخت و مرجان

شما نباید بھ فکر شام باشید؟: پدر با لحن عصبی گفت
.تمام بدنم را بھ لرزه افکند شا خنده ای جنون آمیزب بردیامرجان سالن را ترک کرد و 

ھا چھ می گفتند؟  آن. قلبم بھ تندی می زد . و در را قفل کردم هخودم را بھ اتاقم رساند
می دستم را بر روی قلبم فشردم اما آرام ن. شد؟ غمی عظیم قلبم را می فشرد  مگر می

.شدم
    آنقدرکردم ی ولی فکر نم. سادگیبھ ھمین  ، خواست از دست من خالص بشود پدر می

...بی رحمانھ آنقدر...زود 
و  همسکنی خورد. خستھ و عصبی بودم . اما من اعتنائی نکردم ، پدر بھ در می کوبید
  .تا سحر کابوس دیدمدر حالی کھ  بھ خواب فرو رفتم
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آن روز تعطیل بود و من مجبور بودم بیست و چھار ساعت دیگر دل تنگ آن چشمان 
... اما باز در را باز نکردم  ، ناھار صدایم کرد صرف مرجان برای  .یاه بمانمس

.دیگر از پدر می ترسیدم...اشتھایی بھ خوردن غذا نداشتم 
 .دانشپزخانھ کشآشام قفل در اتاقم را شکست و مرا بھ سوی میز  صرفشب برای 

.مرجان برایش غذا بکش - 
.خورم نمی -
.را ناراحت کردی بردیاتو . انی امعصب عسل ،چیزی نگو  -
.خوانم من ھنوز درس می!  ؟ پس من چھ بردیا-
درس؟-

.لبخند تمسخر آمیز پدر چشمانم را خیس از اشک کرد
انگار او ھم نگران رفتنم شده . بھ من لبخند نمی زد ، فواد را از آغوش مرجان گرفتم

 .بود
فھمی آن چیست؟  ی می گردی اما نمیبھ دنبال خوشبخت ،تو ھم شبیھ مادرت ھستی -

.خواستم با تو ازدواج کند بردیامن از 
می دیگر بد تر از این ن ،ھایم بشوم چشمانم را بر ھم فشردم تا مانع  جاری شدن اشک

 .شد
و گفتم مشتری خوبی برای امالک پدر ی اش پیدا  ھھفتھ ی گذشتھ با او تماس گرفت-

من ھم تو را معرفی کردم و  ، قصد ازدواج دارد کھ پذیرفت و بھ من گفت... است شده 
بدون عسل نمی  ھرگز گفت دیشب بھ من می. ھایت را برایش فرستادم  یکی از عکس

.تو شاید تغییر نظر بدھد دن رفتار بآاما با  م ،رو
شپز خانھ خارج آمیز پدر از آبی توجھ بھ نگاه اعتراض . دیگر بی مھابا می گریسستم  

. بھ خودم می گفتم فقط چند ساعت دیگر بھ سحر مانده و بس. اقم رفتمو بھ ات هشد
توانست مرا مجبور بھ چنین  او ھرگز نمی ، کرد مطمئن بودم پدر با من شوخی می

  .کاری کند
  

در پیچ کوچھ   .اشتیاق دیدن آن غریبھ پریشانم می کرد ، زود تر از ھمیشھ بیدار شدم
انگار نھ  رد ،کنبھ صورتم نگاه . گین نشان می داد چھره اش خستھ و غم ایستاده بود ،

دقیقھ  ،و بغض کردم  هایستاد .انگار کھ من برای دیدنش این چنین بی تاب شده بودم
شده  بردیاھای طوالنی گذشتند اما او نگاھم نکرد شاید بھ خاطر اینکھ سوار ماشین 

و بھ سرعت از  هقطرات اشک را از روی صورتم پاک کرد  .مرا نمی بخشید ، بودم
خودم را در آغوش . نفس نفس می زدم ، وقتی بھ مدرسھ رسیدم  .او فاصلھ گرفتم
.و گریستم هفاختھ رھا کرد

چھ شده عسل؟ -
.نپرس یھیچ-
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کھ ھم  بردیا... نامھربان  ی آن غریبھ.... مادر...برای لحظھ ای احساس کردم از پدر 
این ھمھ نفرت در قلب .  غارت ببرد بیزارمسن پدر بود و می خواست زندگی ام را بھ  

!کوچکم می تپید و من ھنوز زنده بودم
.  یدآمی  یگانھی آقاشود و  ن کالس شروع میاآل: فاختھ موھایم را نوازش کرد و گفت

خواھی کھ گریھ ات را ببیند؟ نمی
.لعنت بھ عشق...لعنت بھ تو فاختھ .. یگانھ یآقا لعنت بھ! آخ :  در دلم گفتم

عجیب اینکھ اشک چشمانم را . و بھ آرامی گریستم ھا ورود او سرم را روی میز گذاشتب
مادر آنچنان رفتھ بود کھ  ، از ھمھ چیز خستھ و دل شکستھ بودم... آن روز پایانی نبود 

 گویی ھرگز خانواده ای نداشتھ انگار دیگر ما ھیچ سھمی از آن زن فوق العاده نداشتیم
آخر مگر  .است  ھ از پدر بیزار بوده از من و فواد ھم بیزار بودهکاندازه مادر ھمان  و

 ...اگر او بود پدر ھرگز جرات نمی کرد با من چنین کند ؟ چنین چیزی می شود
: نگاھی بھ چشمان خیسم انداخت و گفت. سرم را بلند کردم یگانھی آقابا طنین محکم 

دختر حواست کجاست؟.  توانی  مسئلھ ھا را حل کنیی برای ھمین ھیچ وقت نم
درست شبیھ فرمول ھای  ، بدون ھیچ احساسی. نگاھی بھ چشمان قھوه ای اش کردم 

 ھمان طور کھ از درس ، من از آن نگاه چیزی نفھمیدم و  روی تختھ سرد و بی تفاوت
...ھایم

گویی یا نھ؟ می -
.حوصلھ ندارم: زیر لب گفتم

دانم چرا آن حرف را زدم؟ نمی.  از جسارت من کالس در سکوت سنگینی فرو رفت
.بیرون -

حرفی از کالس خارج  بدون گفتن ھیچو  ھمحکم و جدی گفت کھ کیفم را برداشت آنقدر
.شدم

.در را ھم ببند: فریاد زد
. و بھ سرعت خودم را بھ حیاط  خلوت دبیرستان رساندم  هاما من این کار را نکرد

ن لحظھ بیش از ھر کسی آاحساس کردم . مخواست گریھ کن عجیب اینکھ دیگر دلم نمی
یشد؟ حاال چھ م. بیزار ھستم یگانھی آقااز 

ن آکاش می توانستم از ، ای  در آن ساعت از روز ھیچ کس جز من در حیاط نبود 
و فریاد  ایستادهروبھ رویش .. بستھ بگذرم و بھ غریبھ ام برسم  دیوارھای بلند و دِر

.دوستت دارم: بزنم 
خوب کھ چھ؟: گفت  و می زد زخندی میاما اگر پو

بیرونت کرد؟:  بابای مدرسھ کنارم نشست و گفت
در تدریس  یگانھی آقا. خودت را ناراحت نکن:  ادامھ داد . با شگفتی نگاھش کردم

فقط با او دشمنی را آغاز نکن کھ ... اما مرد بدی نیست ، واقعا جدی و سخت گیر است
.دبازی تو نخواھی ش این برنده ی

حتی .،مثل مادر و پدرم ، برنده  می شد یگانھی آقابلھ . با رفتن او دوباره در فکر رفتم
.برنده بود ...زندگی جاودانھ ام... روحم ... ن غریبھ ھم در تسخیر قلبمآ
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 مغریبھ ام در انتظار.  مھایی بلند از مدرسھ گریختم سر انجام زنگ خورد و من با قد
تمام . اما نشد ، ش را جبران کنمحا نگاه نکردن بھ او کار صبخواستم ب بھ سر می برد ،

ھر بار  ! عجب چشمان سیاھی داشت. وجودم نگاھی شد بھ سویش و این بار نگاھم کرد
درون جیب بارانی سیاھش فرو  دستش راو  با من ھم قدم شد. کرد  شگفت زده ام می

.حتما سردش شده بود ، برد
       احساس کردم نگاھش بر روی پنجره ای خیره مانده حرفی نزد و من وارد خانھ شدم

ھایی  غریبھ با گام.  را دیدم کھ بھ کوچھ خیره شده بردیاو  هسرم را بلند کرد است ،
 .خشم می لرزیدند در پیچ کوچھ گم شد شدت بلند در حالی کھ شانھ ھایش از

ندگی برایم سخت تر دانم چرا ھر روز زمی ن. خودم را بھ اتاق رساندم و در را بستم
من .  عسل پدرت تصمیم خودش را گرفتھ:  کنارم نشست بھ اتاقم آمد ومی شد؟ مرجان 

بھ گمانم  ، خواھد مرا ھم از اینجا بیرون کند خیلی تالش کردم متقاعدش کنم اما او می
.ازدواج  در سر دارد خیال 

ازدواج؟ -
ادامھ داد.  گران بھ او خیره شدمو با چشمانی  ن هسرم را از زیر مالفھ بیرون کشید

...زنم یقین ندارم اما حدس می:
.است مادرم پدر ھر چھ نباشد عاشق ،ممکن نیست مرجان-

انتخاب خوبی  بردیادیشب قبل از رفتن بھ او گفتم کھ : شانھ ھایش را باال انداخت و گفت
 غریب مگر چھ اشکالی دارد در آن سرزمین:  اما پدرت گفت ، نیست عسلبرای 
.پدر است و ھم ھمسر ھم برایش

با  توانستمی پدر ھرگز ن ! عجب تصورات کودکانھ ای. لبخند بی رنگی بر لبم نشست 
.چنین کند من

مده بودند و آ، دندان ھای جلویی کمی بیرون  غوش گرفتمشآفواد وارد اتاق شد و در 
.شد میوقتی می خندید زیبایی اش دو چندان 

ه؟ھایش را خورد قرص-
مدام دستم را روی . امروز خیلی درد کشید:  مرجان با تاسف نگاھی بھ من کرد و گفت

 کھ تو می خواھدانگار ن. اما حاال در کنار تو می خندد رد ،می کقلبش می فشرد و نالھ 
.بفھمی درد کشیده است

 .داند چقدر دوستش دارم آخرمی: بوسھ ای بر گونھ اش زده و گفتم
، روی صندلی  غافل گیرم کرده بود. وارد اتاق شد بردیارد و ضربھ ای بھ در خو

.و با خود ببرد دکاالیی را بپسند ستمی خواانگار  ، نشست و بھ من خیره شد
؟حالت خوب نیست عسل -

.عسل خیلی خستھ است: دستم را بھ گرمی فشرد و گفت ردم ،بھ مرجان نگاه ک
.شود بھ زودی خالص می اما درس خواندن خیلی سخت است.  بلھ ! آه-

خواھم از دست شما خالص  من فقط می: و گفتم ھنگاھی لبریز از خشم بھ او انداخت
.بشوم
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    شھامت پیدا  آنقدردانستم امروز چرا می ن. گمان کردم نشنیده چون ھیچ پاسخی نداد
.ھایم بی اختیار می لغزیرند و واژه ھا را فراری می دادند کرده ام؟ گویی لب

 میالبتھ فقط ھمین نیست من از تو بدم . خواھم درس بخوانم ی محترم من میآقان ببی-
.یدآ

.می کردو ایستادم ، سکوت او شھامتم را زیادتر  هبلند شد
دست  ، توانی مجبورم کنی تو ھم نمی ، کنممی قبول ن ، اگر پدر ھم مجبورم کند-

.بردار و برو
.ش زدلبخند بی رنگی بر لبش نشست و سیگاری آت

 .لطفا سیگار نکش-
پس تو نگرانم ھستی ؟-
.برای برادرم خوب نیست ،ھرگز  -
سیگار می کشد؟ آنقدرجالب است پدرت ھم این را می داند کھ -
ولی مگر برای پدر مھم است؟ ، البتھ -

 آنقدرچرا : ھم بھ دنبالم آمد و گفت بردیا. فواد را در آغوش گرفتھ و از اتاق خارج شدم
ین ھستی ؟ آیا این ھمھ خشم بھ خاطر حضور من است؟خشمگ

 .بلھ: و گفتم هبغضم را فرو داد
پس بروم؟ -

.و سکوت کردم ھنگاھی لبریز از خواھش بھ او انداخت
  .بی تفاوت از کنارم عبور کرد و رفت

 اما چیزی بھ من نگفت ، ھنگام صرف شام می دانستم پدر چقدر عصبی و کالفھ است
ھنوز از مادرت خبری نشده؟:  تظارم لبخند بی رنگ زد و گفتبر خالف ان و

پدر دوستت رفت؟: و گفتم هسرم را بھ نشانھ ی نھ باال برد
تواند تو را  بھ من گفت تو دختر خوبی ھستی اما نمی. بلھ ! آه: نفس عمیقی کشید و گفت

.دبھتر می ش خیلی گوید اگر ده سال بزرگ تر بودی بھ عنوان ھمسر بپذیرد می
.کاش ھمیشھ ھفده سالھ بمانم پدر -
من اگر  است ؟دانی او چقدر ثروت مند  دختر دیوانھ این بھترین فرصت تو بود می -

 .نمی گذاشتم برود کھ می شد جای تو بودم بھ ھر طریقی
شود کاری کرد او خودش عسل را  نمی:  مرجان نگاه معناداری بھ من انداخت و گفت

.نپسندیده
حاال کھ رفتھ بود تازه می ،  فکر کردم  بردیاام بھ اتاقم رفتم و بھ پس از صرف ش

با حضورش شعلھ ای  کوچک روشن کرد و دوباره  خودش  . مرد خوبی بود . دیدمش 
می رفت تمام زندگی کاغذی ام را بسوزاند خاموش کرده و بی خبر رفتھ      آتشی کھ  

  .و او برایم صورت مسئلھ را پاک کردن را حل کنم آتوانستم  مسئلھ ای  کھ نمی. بود
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ن بنز سیاه رنگ  آبا  بردیاامروز صبح در راه مدرسھ فھمیدم اشتباه کرده ام چرا کھ 
.از ماشین پیاده شد و دنبالم آمد. و از کنارش گذشتم هاھمیتی نداد. منتظرم بود

 .صبر کن دختر-
ای کوچھ دستم را گرفت و با در انتھ. ھایم سرعت بیشتری دادم توجھی نکردم و بھ قدم

.صبر کن:  طنینی خشمگین گفت
.مزاحم نشو:  و فریاد زدم هبھ سختی دستم را از دستش بیرون کشید

 از تو خواست پیش از رفتن تو را ببینم و دلم می ، من فردا صبح از ایران می روم -
بپرسم نظرت تغییر نکرده است؟

دانم در مورد من چھ  نمی. ..بود و غمگین بھ چشمان غریبھ خیره شدم کھ سردرگم شده
؟می کردفکری 

.برو برای ھمیشھ برو ، از تو متنفرم: زمزمھ کردم
ن غریبھ  از ھمان قطره ی اشک می آای کاش  ، قطره اشکی از چشمانم فرو چکید

 .چقدر پریشانمفھمید 
یم بھ ھا نفس.و بھ سوی ماشینش بر گشت سری بھ نشانھ ی افسوس تکان داد بردیا

!آن غریبھ عجب چشمان غمگین پرسش گری داشت ، شماره افتاده بودند
امروز ھم حرفی نزد؟: سر کالس فاختھ پرسید

شاید ھم تردید پیدا  ، شاید ھم عالقھ ندارد ، کنم بھ من اعتماد ندارد فاختھ احساس می -
.سردرگمش کرده ام من کرده و

.فکر کن یگانھی قاآبھ نظر من بھ جای آن غریبھ کمی ھم بھ  -
شوخی می کنی فاختھ؟ -
عصبانی بود کھ نتوانست تدریس کند و تا آخر زنگ از پنجره بھ بیرون  آنقدردیروز  -

.خیره شد
حتما تو ھم بھ او خیره شدی؟-
.شھامت داشتھ و گستاخ باشی آنقدرتوانی  فقط تو می. نھ باور کن  -

ھ عقربھ ھای ساعتم خیره شدم کھ غریبھ ام با ورود دبیر ھر دو ساکت شدیم و من فقط ب
.را ببینم

دوستش داری؟: زیر لب زمزمھ کرد .امروز بعد از مدرسھ دیدمش و با من ھمقدم شد
 ، ایستادم .م کھ با من حرف بزندمی کردحتی تصورش را ھم ن... غافلگیرم کرده بود

می خواست قفسھ  شدت ھیجان ازقلبی کھ ....لرزش انگشتانم.... رو بھ رویش   درست
چشمان خیس و گونھ ھای بر افروختھ ام بھ او فھماند کھ چقدر ...ی سینھ ام را بشکافد 

.با این حال تالش کردم تا آرام باشم.  بھ وجد آمده ام
پرسیدم دوستش داری؟: نفس عمیقی کشید و گفت

چھ کسی را؟: بھ سختی گفتم
.فراموش کن ، مھم نیست:  لبخند سردی زد و گفت
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 چیزی خواست چیزی بگویم اما واژه ھا از ذھنم رفتھ بودند و من انگار ھیچ دلم می
خوب بھتر است بروی نگرانت می : دوباره سکوت را شکست و گفت .دانستم نمی

.شوند
اما او بھ من فرصتی نداد و  ، خواست بگویم کھ ھیچ کس نگران من نیست دلم می

.رفت
اما بھ یقین از چشمان  ؟ را دوست دارم یا نھ ابردیخواست بداند  دانستم کھ می می

...دلتنگم  کھ تمام وجود او را  بھ ذھن می سپرد ھمھ چیز را خواند و رفت
ھر بار کھ غریبھ ام را می دیدم  . و دراز کشیدم ھبدون اینکھ ناھار بخورم بھ اتاقم رفت

گاه ھایش را ھا و ن م ھزاران بار حرفمی خواست ، شاید چون ممی کردکار را  این
ممنون بودم چرا کھ باعث شد  بردیااز  . دارد دیگر یقین داشتم دوستم  . مرور کنم

مرجان وارد اتاق شد  و با حضورش . غریبھ ام بی توجھ بھ غرورش با من حرف بزند
کارت کوچکی را روی میز کنار تختم گذاشت و  رد ،ک       رشتھ ی افکارم را پاره 

 .رفت
. مجتمع تجاری اش در آمریکا بود ، با یادداشت کوچکی در آن طرفشکارت تبلیغاتی 

م عاشقم می کردعسل اصال فکر ن:  یادداشت را خواندم.  بلند شدم و لبھ ی تخت نشستم
توان از چشمانی کھ  کنی افسوس کھ تا بھ حال عاشق نشده ای و گرنھ می فھمیدی نمی

 حتما اما اگر کاری داشتی  ، فظفعال خدا...دوستشان داری دور باشی و زندگی کنی
.تماس بگیر

من حرفش را باور . و لبخند بی رنگی بر لبم نشست ھکارت را درون کشوی میز گذاشت
  .تپشی نداشت ام می کردم چرا کھ قلب من بی امید رسیدن بھ غریبھ

  

فقط بھ دنبال بھانھ ای بود کھ  ،پدر این روزھا خیلی عصبی و خستھ بھ نظر می رسید
توانست مارا تحمل کند شاید ھم دلش  انگار دیگر نمی . سر من و فواد فریاد بکشد بر

.می خواست مثل مادر بھ دنبال زندگی اش برود
م کجا ھستی و تکاش می دانس... چقدر دلم برای حضورت تنگ شده ... مادر! آخ...مادر
ما را  مادر عزیزم دوستت دارم حتی اگر! فراموشمان کردیبھ این سادگی  چرا 

.ریزینخواھی و از ما بگ
چھ خبر؟: پدر وارد اتاقم شد و طبق معمول پرسید
زند  یکھ مادر بھ من زنگ نم می کرداو باور ن ،دیگر می دانستم منظورش مادر است 

.از او بی خبرممن نیز  و
....ھیچی پدر -

 ینمجدی جدی رفتھ و بر . عجب زن لجبازی است: ابروھایش را در ھم کشید و گفت
بھ راستی او ھم اکنون . از ما بدش بیاید  آنقدرم کھ می کردھرگز باور ن !گردد 

کجاست؟
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دانم چرا پدر از فکر کردن بھ مادر خستھ نمی شد؟ من نیمی از روز را بھ مادر  نمی
اما سھم غریبھ ام ھر روز بیشتر از پیش ... م و نیمی دیگر بھ غریبھ اممی کردفکر 

.می شد
.بھ زودی ھمھ چیز را خواھیم فھمید از اتاق خارج شد: لخی زد و با گفتنپدر لبخند ت

من تا نیمھ ھای شب بھ او فکر کردم ، کسی کھ دلش برایم تنگ می شد و ھر روز سر 
!دانم احساسش از این عمیق تر بود یا نھ نمی ، راھم قرار می گرفت

یا دراین ھوا باز ھم آ کرد  ، مرا دچار تردیدسرد و بارانی ِ سمانآھنگام تعطیلی مدرسھ 
مد؟آبھ دیدنم می 
با دیدن او  . سرما می لرزیدم ازدر حالیکھ خیس شده و  ، را طی کردم یخیابان اصل

سرم روی  لبخند گرمی بر لبم نشست ، با من ھمقدم شد و چتری سیاه رنگ را بر 
.ممنونم: م زیر لب گفت ، گرفت

وقتی بھ خانھ رسیدم و   .غیر از آن سکوت خیلی دلم می خواست چیزی بگوید ھر چھ
.دوستت دارم: گشتم بھ آرامی گفت میدر کیفم دنبال کلید 

  .ومو از بھت خارج ش فھمیدهچقدر طول کشید تا توانستم معنای حرفش را  نمی دانم
ی مھمی است کھ حرف ھا:  شام پدر تلویزیون را خاموش کرد و گفت صرفپس از 

.باید بھ تو بگویم عسل
!راجع بھ مادر بگوید اما چھ اشتباھی می خواھدکردم می گمان ، نشستم  ش روبھ روی

از رفتن پشیمان  کھ با من تماس گرفت و گفت بردیاخوب گوش کن عسل ، امروز  -
از خواستم بھ اینجا بیاید تا امشب کار را  برای ھمین .رود بدون تو نمی و شده است
.تمام کنیم

منظورت چیست پدر؟ -
.قرار ازدواج را برای ھفتھ ی دیگر می گذاریم-

احساس کردم نفس کشیدن برایم سخت شده و قلبم از تپش ایستاده ، پدر و تمام چیزھایی 
چشمانم را بستم اما ھنوز ھمھ چیز . چرخید  میاطرافش قرار داشتند دور سرم  درکھ 

.می چرخید
مثل  را خراب کنی ، تینده اآ اینجا بمانی و ، وشبختی ات در چیستخ می دانیتو ن -

یت حرف ھابھ دیگر   نداشتھ باشی؟ چیز با ارزشی و عاقبت ھیچ کردهھا کار  من سال
.حتی یک کلمھ ،امشب اجازه ی حرف زدن نداری  ،دھم عسل  گوش نمی

جا گیج و سرگردان نشستھ  من ھمان . وارد سالن شد بردیاپدر رفت و ساعتی بعد با 
 بردیا.  پدر ما را تنھا گذاشت و رفت . بود ھ پاھایم زنجیر بستھ بودم و انگار کسی ب

گویی نھ؟ می ھم ھنوز: پرسید
چرا نرفتی؟: بھ سختی گفتم 

اما چھ خیال  ، دارم را م چنین قدرتیمی کردگمان .  ؟ خوب نتوانستم...بدون تو -
 .بود    باطلی
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با نگاھی  اری بودند ،در حالیکھ قطرات اشک بر گونھ ام ج ه ونفس عمیقی کشید
 درخواھی با تو زندگی کنم  می: زیر لب گفتم ه وخواھش گر بھ چشمانش خیره شد

ی؟وش خوشبخت میاین گونھ . .تو بیزارم ازحالیکھ 
تو کوچک تر از آن  چون من بھ تو یاد می دھم کھ دوستم داشتھ باشی.... مھم نیست -

.طبیعی است کامال اینو  بفھمیدوست داشتن را  معنای واقعی ھستی کھ
تواند یاد بگیرد  خواھی من برده ات باشم و بھ اسارتم ببری؟ آخر کدام برده می تو می -

.... !بھ دروغ دوست داشتھ باشد و بھ دروغ خوشبخت باشد
می  خوب. نکن  خودت بیشتر از این سر گردانبرای من شعار نده دختر خوب و مرا  -
من دوستت  . سخت می کنی برای خودت و من  را پس چرا کار ، نی کھ ناگزیریدا

.کافی است و مطمئن باش برای خوشبخت شدن تو ھمین دارم
 توخری و مالکش شوی؟ ھ بدوستم داری؟ تو گمان می کنی من عروسکی ھستم ک -

..ک را فراموش کرده و عروسک دیگری راسخیلی زود این عرو
بھ خیالت چنین مردی ... کھ این طور :عصبی گفتکامال  حرفم را قطع کرد و با لحنی 

ھستم؟ من ھرگز ازدواج نکردم چرا کھ ھیچ کس را الیق دوست داشتن نیافتم اما تو را 
.تحقیر نشده بودم آنقدرھرگز  ، دوست دارم و لعنت بر من کھ دوستت دارم

پدرم عاشق یک زن ایرانی شد :  و کنار پنجره ایستاد ، سیگاری آتش زد و گفت بلند شد
ن عشق یم زنده بود در ایران ماند حتی بھ خاطر ارمد تا زمانی کھ مادآو بھ ایران 
من بھ ایران  ، کاش بھ عشق من نخندیده بودی عسل. د مر ھم و مسلمان مسلمان شد

دارم کھ نیازی بھ  آنقدرفروش امالک پدری تنھا یک بھانھ بود ... مدم فقط بھ خاطر توآ
م اگر می کردگمان  ، دانتو بود کھ مرا بھ ایران کش چشمان شتھ باشماین چیزھا ندا

برای ھمین نرفتم و باز بھ تو و افسوس می خوری ، ی وپشیمان میشتو روم  یبگویم م
!اینگونھ توصیف می کنی بدون ھیچ شرمی مرا  فرصت دادم حاال ایستاده ای و

قرعھ ی . بیاورماھم بھ دست ومیخ کھ روم چون از پدرم یاد گرفتم ھرچھ را اما من نمی
 .خوشبختی بھ نام تو افتاده عسل

...اما خوشبختی من اینجاست:  در حالیکھ بغض کرده بودم گفتم
 چگونھ می ! چشمان سیاه غریبھ بھ قلبم چنگ انداختھ بود و عجب دلتنگش شده بودم

توانستم آن جوان بیست و چند سالھ ی زیبا رو را کھ تمام وجودم بھ خاطرش می تپید با 
مقایسھ کنم؟ بھ سر می برد ،مرز چھل سالگی  درکھ  مردی

.قرارھایتان را گذاشتید:  پدر وارد اتاق شد و گفت
من مھمانی . خر ھمین ھفتھآ ، بلھ نادر جان:  ھای من گفت بی اعتنا بھ اشک بردیا

خواھم بھترین جشن  می. ندارم شما لیست مھمان ھایتان را بنویسید و بھ من بدھید 
.را برای عسل بگیرم ازدواج

و در را قفل  ھبھ اتاقم رفت .ھمراھی کرد دررا تا دم  بردیاپدر لبخندی از رضایت زدو 
 !آخ...و ازدواج من بردیامدن آ... رفتن مادر ،کردم ھمھ چیز شبیھ یک کابوس بود 

ھر روز کھ می گذشت برای گفتن این خواب لعنتی بیدار نمی شوم؟از چرا  . خدای من
می شدم سرانجام روز آخر تصمیم گرفتم ھمھ چیز را بھ تر  بھ غریبھ بی قرار احساسم
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باید بداند فقط چند ساعت  ، رمیبداند عاشقش شده ام و بدون او می م باید ، غریبھ بگویم
...یش را بھ من و پدر بگوید و گرنھ منحرف ھا تا دیگر فرصت دارد

پدر تمام . شک و ناباوری تنھا گذاشت  اما غریبھ ام امروز نیامد و مرا در دنیایی از
تمام نگاھم از . کوچھ را چراغانی کرده بود و من غمگین ترین عروس دنیا شده بودم

... گفتم مرا با خودت ببر و می رفتھاگر می دیدمش بھ سویش  ،  پنجره بھ کوچھ بود
.   دندخر چرا این یک ھفتھ چیزی بھ او نگفتم ؟ انگار مھر سکوت بر لبانم زده بوآ

...لعنت بر من و ھزاران بار لعنت بر سرنوشتم
ھیچ کدام . ھا نقاشی شدن بھ خانھ بر گرداند  و پس از ساعت رایشگاه بردبھ آمرا  بردیا

دیگر .داد انگار مغزم قھر کرده و فرمان نمی ، از اعضای بدنم در اختیارم نبودند
یعنی من ... و گریستم  هحوصلھ ی ھیچ کس را نداشتم خودم را در اتاق حبس کرد

آن کس کھ جان بھ یک نگاھش !  عروس شدم ؟ پس غریبھ ام کجاست؟ مرد رویاھایم
ھای پیش بھ خودم وعده داده بودم  شب!  پدر و مادر با من چھ کرده بودند.  می سپردم

از سرگردانی در .  کھ شب بعد فرار می کنم اما  ھیچ شبی شھامتش را پیدا نکردم
از ...  گرفتناز اسم خیابانی ... از گم شدن و دیگر پیدا نشدن  ، سیدمکوچھ ھا می تر

...ھا زندگی کردن مثل سگ
 آنقدرما اپدر آن روز غم را در وجودم احساس کرده و اشک را در چشمانم دیده بود 

بھ من بی تفاوت بود و با خوشحالی بھ  استقبال مھمانان می رفت کھ قلبم شکست نسبت
.

خوشحالم کھ مادر در چنین عزایی شرکت نداشت و گرنھ بیشتر  ھ ،اما ن! د مادر ھم نیام
مد و با یک لبخند آمرجان دنبالم  .بد بختی ام شده است شاھدمد کھ آاز او بدم می 

چرا خودت را این شکلی کرده   ! خدای من.  بیا ھمھ منتظر تو ھستند:  گفت  تصنعی 
ای؟

یک : گفت ، کردمی  سیاھی ھای ریمل را پاک  دستمال سپیدی بر داشت و در حالی کھ
 آنقدرمن ھم وقتی عروس شدم  ، شوند روز بھ تو گفتم انسان ھای زیبا خوشبخت نمی

امیدوارم حاال    .افسوس کھ آن پیرمرد جوانی ام را بھ تاراج برد ، زیبا و جوان بودم
زندگی  بردیاحداقل اینکھ تو خانم خانھ ی خودت ھستی و در قصر  تو خوشبخت بشوی
.خیلی ھم بد نیست عزیزم خواھی کرد راستش

چقدر زیبا شده ای: لبخندی زد و گفت. نشستم بردیاو کنار ه ھمراه او وارد سالن شد
یعنی بھ ھمان سادگی تسلیم خواستھ ی پدر و بردیا شده بودم ، پس غریبھ ام چھ می .

 ، فکری بھ ذھنم رسید برای یک لحظھ....شد؟ اگر می رفتم دیگر ھرگز نمی دیدمش 
لبھ ی تیز تیغ . و خودم را بھ حمام رساندم و در را قفل کردم  ھمعذرت خواست بردیااز 

می قصد آن را داشتم  کھ نچھآبھ  ایاگر حتی لحظھ .  را بر روی رگ دستم فشردم
و تیغ را  هم اما من بھ خودم ھیچ فرصتی ندادمی کردھرگز شھامتش را پیدا ن ،اندیشیدم

آن چشمان ... بھ آن موھای سیاه پریشان ، بھ غریبھ ام فکر کردم.  تر فشردم محکم
 آن قامت برازنده ای کھ...ھای خشک و خاموش آن لب... سیاه و گود رفتھ از دل تنگی

می  مدل ، بھتر از ھمیشھ می دیدمشحاال .... تا کنار شانھ ھایش بودم فقط من داشت و
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رام آرام دیوانھ آانگار داشتم . ھایم را فراموش کنم خیال آن غریبھ تمام درد در خواست
نگاھم .  ندسرم گیج می رفت و دست و پاھایم بی جان و بی جان تر می شد ،می شدم 

رنگ صورتم سپید و مردمک چشمانم بی رنگ نشان می  ،روی دیوار افتاد  ی یینھآبھ 
جان می سپرد؟ اشت بھ آرامید ترسیدم این  انسان نیمھ مرده من بودم کھ. داد 

خون جون جویباری  بر  ، ھایم می لرزیدند ھایم از غم تیر می کشید و لبه ستون مھر
احساس می کردم  . کاشی ھای سپید حمام جاری شده  بود و من داشتم تمام می شدم

بزرگ تر شده بودم یا ... توانستم در خودم بگنجم انگار نمی...من نیستم ، من    ر یگد
حتی فکر .  عجب دردی داشت ، نگار زندگی داشت مرا لھ می کرد؟ ا...کوچک تر

 را می شنیدم کھ می بردیاصدای فریاد ...  برای دردم تسکینی نبودکردن بھ غریبھ ھم 
...کنم التماست می.. کنم عسل خواھش می ،باز کن را در ترھر چھ زود :  گفت

کسی بھ پس از مرگم  ش کا.  عجب احساسی داشتم ؟ ذره ذره تمام شدن و ھنوز بودن
نبیند  روی دیوار کاش پس از من پرده ھای سیاه را ، داد کھ مرده ام غریبھ ام خبر نمی

 من می. طاقت ندارم صدای گریھ ھایش را بشنوم.. .کاش نداند کجا دفن شده ام.. .
لباس  برای من ن روز بیاید وآشاید مادر ....مردم و نگاھم روزی از یاد ھمھ می رفت 

، من کھ نمی توانم او را ببینم ، من کھ نمی توانم  چھ فایده دارد رگاما دی. ی بپوشدمشک
...در آغوشش فرو روم

...در را باز کن دیوانھ -
ھمان صدایی کھ از نگرانی و  ، ھنوز می توانستم تشخیص بدھم بود ،این صدای پدر 
و مردم و بھ راستی گفت برای ا کاش کسی بعد از من بھ غریبھ ام می .خشم می لرزید

...ممی کرددفن  یشن ھمھ سکوت را با خوآخاطرات  و ھم کھ داشتم می مردم
حاال  !دم دی یدوشنبھ و روزھای بعد را نم.. یکشنبھ .. چھ اھمیتی داشت کھ من شنبھ 

حاال فقط یک قلب نیمھ مرده بودم ... مربودم و نھ دختر پدر و ماد بردیادیگر نھ ھمسر 
 چشمانم بست و من قدرت نداشتم پلک.  جنگیده و مغلوب خویش بودممن با خودم . 

!شد؟ میاگر آن غریبھ دلش برایم تنگ  . خدای من! آخ . ھایم را باز کنم 
من در میان .  فریادی از غم و ترس کشید، وارد شد  بردیاناگھان قفل در شکستھ و 

با من چھ : گرفت و گفتآغوش  درسرم را . دریایی از خون لختھ شده غوطھ ور بودم 
کردی عسل؟

 .دیگر چیزی نشنیدم
ساعتی طول کشید تا بھ  ، روی تخت بیمارستان بودم کھ وقتی چشمانم را باز کردم

این  سرمی ازخون بھ من تزریق کرده بودند ؟کنم چھ می انجآتم و سخاطر بیاورم کھ ھ
...کنممی ن باور ،عجب نعمتی ! ھنوز زنده بودم؟ خدای من یعنی این کھ من 

.خودت را ببین...عجب کاری کردی دختر:  پرستار کنار تختم ایستاد و گفت
این . از دیدن چھره ی بی رنگ و استخوانی ام وحشت کردم. آیینھ را بھ دستم داد 

چشمان من بودند؟  چشمان بی رنگ و پر از گناه
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بر روی مچ دستم  دست بندی از جواھر. شرم داشتم نگاھش بکنم، وارد اتاق شد  بردیا
 تو گفتی از من بیزاری: زیر لب گفت.  بست و آن دست بند تمام بخیھ ھا را پنھان کرد

 !ولی نفھمیدم چقدر ،
دانم چھ اشتباھی  سرزنشم نکن کھ می! چھ حسی داشتم می دانین: فتمگبا بغضی شکننده 

از ازدواج  گمان کردم ھر اتفاقی کھ بیفتد و من اندوھگین و خستھ بودم.  کرده ام
.اجباری با تو بھتر است

حتی مرگ؟ -
خودم ھم نفھمیدم انگار ھمھ چیز یک ثانیھ بود و من در آن یک ثانیھ دیوانھ و مجنون  -

 حماقت کردم می، چشمان من آن شب پر از خواھش بود اما ھیچ کس ندید . شده بودم
 .دانم و پشیمانم

چھ  می دانی: لرزید گفت ھ از غم میھایش گرفت و با طنینی ک سرش را در میان دست
خون دیدم؟ پیراھن سپید در ن چنین غرق یزیبایم را ا سحالی شدم وقتی تو یعنی عرو

.دیگر قرمز شده بود عروس
مثل لباس ھندی ھا؟:  بی اختیار گفتم

ای کاش با گریھ  ، گویم تو ھنوز بزرگ نشده ای باور کن وقتی می: دو گفت لبخندی ز
 .ستم دلت را بھ رحم بیاورم و عاشقت کنمتوان میم یھا
 یھستی کھ مرا از دریا ایتو برایم غریبھ ، من دوستت دارم اما نھ عنوان یک شوھر -

.دوباه نفس بکشم تا داد و کمک کرد تخون نجا
من ھم حماقت کردم کھ ادامھ دادم و تو را وادار بھ چینن . تقصیر من شد... لعنتی -

کاش ... یک نگاه کوتاه و پاک تو بھ من  ، قط یک نگاه بودھمھ چیز ف ،کاری کردم 
...گذشتم میھمان لحظھ از نگاه پاکت 

 آن روز کھ غریبھ ام را دیدم و مشق. من ھم با ھمین یک نگاه عاشق شدم: در دل گفتم 
ندارد و ھمھ  درعشق خانھ ای است کھ ، ھایم آن غریبھ شد و من او را نوشتم و نوشتم

 .در چھل سالگی بردیاھفده سالگی و  دریکی مثل من .  شوندوارد آن می 
می زدی آن  رای کاش بھ جای این کھ بھ خودت ضر : از لبھ ی تخت بلند شد و گفت

ای کاش در برابر  ، گفتی میای کاش بھ من ناسزا  ، کشیدی میشب بر سرم فریاد 
  ....ھمھ بھ صورتم سیلی می زدی اما

کردم باز ھم برای پدرم و تو  میاگر تمام این کارھا را : حرفش را قطع کرده و گفتم 
 اگر اما ، توانم مانع این ازدواج بشوم میکردم فقط با مرگ  فکر می ، مھم نبود

پشیمان شده و  فشردم ،کھ تیغ را روی دستم  ایبخواھی من از ھمان لحظھ  راستش را
  . بھت زده بوم

.برای خداحافظی تھ فقط، الب یمآبعدا می ... من دیگر می روم  - 
و خوشبختی کھ می خواستی بھ من  من لیاقت عشق ، متاسفم:  قبل از اینکھ برود گفتم

. نداشتمببخشی 
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او پدر وارد شد و با دستھ گلی بھ سویم آمد بھ خیالم بر  ازپس .و رفت لبختد تلخی زد
در دستانش انگشتانم را  ، کشد اما چھره اش مھربان و شرمنده بود میسرم فریاد 

.مرا ببخش عزیزم: فتگفشردو 
.لبخندی زدم! مھربان شده آنقدرم این پدر است کھ می کردباور ن

اما من باور نمی کردم دختر  ، گفتند زنده نمی مانی می ، چند روز بیھوش بودی -
.قشنگم بھ یکباره پر پر بشود

کر من و مادرت را آخر تو ف: قطره اشکی از گوشھ ی چشمانش فرو چکید و ادامھ داد 
نگفتی فواد ، نگفتی وقتی مادرت بازگشت و تو را از من خواست چھ بگویم ؟  نکردی

مرا تباه کنی  ی زندگیمی خواستبدون تو می میرد؟ نگفتی من با عذاب وجدانم چھ کنم؟
! عزیزم

مادر را :  زیر لب گفتم. تشنھ ی محبتش بودم ، عجب طنین مھربانی ، بھ پدر خیره شدم
.ی خواھمم

دکتر . ان خیلی ضعیف و نا توان شده ای اآل: پدر انگشتانم را محکم تر فشرد و گفت
ھمھ خونی  آنھای طوالنی تحت نظر باشی و دارو مصرف کنی تا  گوید باید مدت می

بھ او  ی جبران شود اما پس از آن با ھم بھ دنبال مادرت می گردیم وه اکھ از دست داد
غیر برای ھمھ ی ما  ر خانھ خالی است و بدون او زندگی می گوییم چقدر جایش د

.ممکن شده
پدر چرا می خواستی  از دستم خالص بشوی؟: زیر لب گفتم

برای ... کھ این حرف را زده عسلم؟ تو و فواد و مادرت : بوسھ ای بر دستم زدو گفت
شتباه قبول دارم ا ، من می خواستم تو خوشبخت بشوی. یعنی بودن ، من یعنی زندگی

.می تواند خوشبختت کند بردیاکردم بیراھھ رفتم اما بھ خیالم 
فقط با پول؟ -
.او را می شناختم مرد وفاداری است... نھ عزیزم -
ی مادر را عاشق خودت بکنی حتی تتو ھم مرد وفاداری بودی پدر اما ھرگز نتوانس -

...ھا محبت پس از سال
.قیقت تلخ استح... بلھ:  پدر نفس عمیقی کشید و گفت

مگر می شود بھ اجبار با ، ھا پیش با مادر پدر تو با من ھمان کاری را کردی کھ سال -
اگر پدر بزرگ مادر را مجبور بھ ازدواج با .  کسی زندگی کرد آن ھم بھ خاطر ثروت

 .این ھمھ سال عذاب نمی کشید و ما ھم بی مادر نمی ماندیم می کردتو ن
انگیزه ی من فقط پول نبود  ،د آیبھ حساب نمی  بردیابر ثروت اما ثروت من در برا -

...عزیزم
.خیلی ضعیف شدی ی چونحاال بھتر است استراحت کن

 میانگار او فھمیده  می کردبا شگفتی نگاھم . با رفتن پدر مرجان و فواد وارد شدند 
باره بھ خواب خیلی خستھ بودم  و بھ یک .خواستم تنھایش بگذارم  و با من قھر کرده بود

  ...فرو رفتم
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.امروز فاختھ بھ دیدنم آمد.  روزھا گذشتند و من روی تخت بیمارستان بودم
.عجب دیوانھ ای ھستی تو -

.ممنونم: و گفتم هلبخندی زد
ارزش آن را داشت کھ  یگانھی آقایعنی ... احمق ھم ھستی .... نھ جدی می گویم -

خودت را برایش بکشی؟
.تو باید این کار را بکنی نھ من: گفتم.  ھایش بھ ھم می خوردحالم از شوخی 

!بمیرم کھ چھ بشود ، م با او زندگی کنمھخوا من؟ دیوانھ من می -
کسی فھمیده ؟.. از مدرسھ چھ خبر -

متاسفانھ و قتی خانم اسدی داشت برای خانم معین :  ابروھایش را در ھم کشید و گفت
....و یکی از بچھ ھا شنید ،توضیح می داد دلیل غیبتت را 

.پس ھمھ می دانند -
.یگانھی آقاھمھ بھ اضافھ ی  -

. بر نمی گردمپس دیگر بھ مدرسھ :  و گفتم هنفس بلندی کشید
باز دیوانھ شدی؟ -
گویی چھ کنم؟ تو می -
در ضمن نزدیک امتحان  نند ،ولی چند روز کھ بگذرد ھمھ فراموش می ک نمی دانم -

.ماده کنیآاید خودت را ھاست و ب
انگار احساس کرد چرا کھ  از فاختھ بپرسم غریبھ ام را دیده یا نھ؟ می خواستخیلی دلم 

.بھ زودی بر می گردی بھ مدرسھ و او را می بینی:  گفت
.بلھ حق با تو است -

 بیش تر روزپدر ... حتی اتاق من  ، وقتی بھ خانھ بر گشتم ھمھ چیز عوض شده بود
من باید از او دلگیر  نمی دانم.  غوش می کشید و از من حالم را می پرسیدآدر  فواد را

می شدم یا اینکھ او از من؟
ھایش تمام  کرد من با محبتمی و پدر خیال  کردهن دست بند ھمھ چیز را مخفی آ

دانست؟ چھ کسی می.  شاید ھم می کردم... خاطرات آن شب را فراموش می کنم 
نا امید و غمگین  آنقدر. زد دیگر حرفی از ازدواج نمی.. ی ما آمد شب امیر بھ خانھ 

.بود کھ من از خودم خجالت  کشیدم
.برای خداحافظی آمدم ، نادر امشب از ایران می روم -

.امشب شب یلداست:  بی اختیار گفتم
شب یلدا؟ -

 .امشب طوالنی ترین شب سال است... بلھ:  پدر گفت
.ھای دیگر شروع شد ب ھم مثل شبشعجیب ولی ام چقدر:  لبخندی زدو گفت

.مثل اینکھ امشب سیاه ترین شب سال ھم ھست: پدر پرده ھا را کنار زد و گفت
امشب کھ طوالنی ترین شب سال  نمی دانم ، دلم برای آن غریبھ خیلی تنگ شده بود

ظھ ای بھ من می اندیشد؟حاست او ل
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دھم در سیاه ترین و بلند ترین شب سال  میترجیح : قھوه اش را سر کشید و گفت بردیا
 .تنھا باشم

 پدر خیلی اصرار کرد با او بھ فرودگاه برویم اما نپذیرفت. معذرت خواھی کرد و رفت 
   .مرا نبخشیده بود ھم بھ گمانم ھنوز. 
  
  

اما آن . غریبھ ام نداشتم دوباره ی ی غیر از دیدنفوقتی تصمیم گرفتم مدرسھ بروم ھد
حتما او کوچھ ی چراغانی شده را ... چیزی در وجودم فرو ریخت . ا نبودغریبھ آنج

شاید ھمان روز کھ بھ خیالم نیامده جایی ... شده ام بردیادیده و گمان کرده من ھمسر  
؟بوددور از چشم من ایستاده و بر بی وفائی من گریستھ 

لبریز از ترحم و سر کالس ھمھ با من مھربان شده بودند و نگاھشان  . خدای من !آخ
بھ زودی نگاھشان بھ تو مثل گذشتھ . نگران نباش: فاختھ لبخندی زد و گفت .ترس بود
 .می شود

.ھاست من دیوانگی کردم اما فاختھ حق با آن -
بر درست روزی بھ مدرسھ  ، ولی خیلی زرنگ ھستی: لبخند بی رنگی زد و گفت

.کھ شیمی داریم گشتی
.نھ! شیمی؟ آخ  -
آماده کرده ای؟ یگانھی آقاآیا خودت را برای درس پس دادن بھ  زم ؟عزیچرا  -

چھره اش درھم شکستھ و . فرصت نکردم پاسخش را بدھم چرا کھ او وارد کالس شد
رامی تعدادی فرمول و مسئلھ آحتی حضور و غیاب ھم نکرد بھ . نشان می داد  نغمگی

.را حل کنیم آن ھاروی تختھ نوشت و از ما خواست 
چرا این طوری : فاختھ زیر لب گفت. کنار پنجره ایستاد و بھ حیاط مدرسھ خیره شد 

شده؟
 .نمی دانم -

 .نگاھم در نگاھش گره خورد... بر گشت و نگاھی بھ انتھای کالس انداخت 
خانم نیایش مسئلھ ھا را حل کردید؟ -

ھا  داشتھ و از درسخانم نیایش دو ھفتھ غیبت :  یکی از شاگردھا دستش را باال گرفت
.عقب مانده است

.کھ این طور: نفس عمیقی کشید و گفت
! شنیدم قصد سفر داشتھ اید:  خودش را بھ انتھای کالس رساند و گفت

.اما چیزی نگفتم ، منظورش را فھمیدم
از دوستت . کنید باید بگویم ھفتھ ی بعد امتحان می گیرم  اگر دوباره قصد سفر نمی -

.ودت را آماده کنکمک بگیر و خ
.کمکش کن:   نگاه سردی بھ فاختھ انداخت و گفت

ھمین  می کردبارھا وقتی غریبھ ام بھ من نگاه  ، می دانستم فاختھ چھ حالی دارد
.چیزی شبیھ بھ ترس و امیدواری. احساس را پیدا می کردم
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آغوش  درروی تخت نشستھ بودم و زانوھایم را ، ھمان روز فاختھ بھ خانھ ی ما آمد 
.گرفتھ و می گریستم

کنی؟ دیوانھ باز ھم گریھ می-
اگر دیگر نیاید؟،  ندیدمش فاختھ -

تو دو ھفتھ نیامدی بگذار او ھم دو روز نیاید :  ھایش را روی میز گذاشت و گفت کتاب
.خودخواه نباش دختر آنقدر

ھیچ  بدون ،را می بینی  محبوبتخوش بھ حال تو فاختھ می دانی چھ روزھایی  -
اما من وقتی او را می . و از دیدنش مسرور می شوی کردهخودت را آماده . تردیدی 

کنم در خوابم و خواب می بینم ھمھ چیز انگار در غباری از خیال و  بینم احساس می
وقتی روزی نباشد قلبم ! واقعا دیدمش یا خیالش کرده ام نمی دانممن و رویا فرو رفتھ 

.نا امیدی تسخیرم می کندگوید دیگر نمی آید و  می
می تا بھ حال کسی را با شرایط تو ندیده ام چند ماه گذشتھ و ھنوز اسم ھمدیگر را ن-

. راستی شاید او ھم سفر کرده باشد  ، تو دیوانھ و او از تو دیوانھ تر است. د دانی
.دیگر از این شوخی ھای زشت نکن: و فریاد زدم هنفس عمیقی کشید
.باشد: تناراحت شد و گف

 بھ جای  می خواستدلم .  مسئلھ ھا را برایم توضیح می داد و بھ خیالش یاد می گرفتم
  تمام مسئلھ ھای دنیا بھ من بگوید غریبھ ام کجاست و چرا بی گناه مجازاتم کرد؟حل 

  

او برای من .  روزھا می گذشتند و من ھر روز غمگین تر و نا امیدتر از پیش می شدم
.... او نفسی بود کھ بر می کشیدم ...نبود ، او سایھ روشن صبح بود  غریبھیک تنھا 

.او ھمھ ی من بود ، اصال روحم بود.. .قلب من بود
ناگھان در کالس باز شد و  کھ امروز سر کالس نشستھ و غمگین تر از ھمیشھ بودم

روع از دبیر اجازه گرفتند و ش. ند خانم اسدی بھ ھمراه یک خانم دیگر وارد کالس شد
مانند  ، می کردرا روی میز خالی  دخترھاآن زن کیف  .کردن بھ گشتن کیف بچھ ھا

بعضی از دخترھا را بھ دفتر می فرستادند و . یک شکارچی کھ بھ دنبال طعمھ ای باشد 
وسایلش  می خواستآن زن کیفم را بر داشت و  .با چشمانی خیس بر می گشتند آن ھا

بھ  از دستش گرفتھ و  و  در حالیکھ کیف را هردبغض ک. ن ،روی میز خالی ک را 
 .کنم این کار را نکنید خواھش می: گفتم ، سختی بر سینھ می فشردم

زن با قدرتی زیاد کیف را از دستم بیرون کشید و کنار تابلو رفت و ھمھ وسایلم را 
بھ  وسایل من چیزی نبود. ھا بھ زمین خیره شده بودند  تمام چشم. روی زمین خالی کرد

یینھ ی جیبی کھ حاال آ.. .جاکلیدی نقره ای رنگ .. .دفتر خاطرات .. .غیر از دو کتاب 
 عکس خانوادگی ...کھ یادگار مادر بود یک رژ لب قھوه ای  ..ھزاران تکھ شده بود 

من ھرگز آن روز را بھ  و مان کھ وسط پدر و مادر ایستاده و ھر سھ لبخند زده ایم
روی زمین زانو زده و وسایلم  ، بھ چشمان آن زن خیره شدم با بھت. خاطر نمی آورم 
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کیف را بر .  قلبم شکستھ بود و احساس می کردم تحقیر شده ام. را درون کیفم ریختم 
  .و از کالس خارج شدم ھداشت

.اخراج می شوی... نرو عسل - 
بود مھم ن یاما برای من دیگر ھیچ چیز.   این صدای فاختھ بودکھ از ترس می لرزید

ھای یخی چھ اھمیتی داشت؟ حاال کھ غریبھ ام را نمی دیدم دیگر دیدن آن انسان
 ازآن غریبھ ھرچند بی تفاوت . بھ سوی خانھ رفتم و بھ جای خالی غریبھ ام خیره شدم

یقین داشتم  ، ھر چند حرفی از دوستی نزد اما ھرچھ بود بی وفا نبود ، کنارم می گذشت
.بر می گردد
زود بر گشتی؟ آنقدرچرا : مد و گفتآاقم مرجان بھ ات

ترسید  می ، کرد میفواد با پریشانی نگاھم .  گریھ کردم و با دست صورتم را پوشاندم
....دوباره دیوانگی کنم

چھ داشتم کھ بگویم؟ من بھانھ ی غریبھ ام را می گرفتم و ھیچ کس ...پاسخی ندادم 
  .کردمی درکم ن

  

دادم کھ مادر  ھ یاد او بودم حتی دیگر اھمیتی نمیروزھا می گذشتند و من فقط ب
  .می شدم از پیش بی اعتناتر ھر روز  ھم نسبت بھ پدر و فواد... ترکمان کرده

پدر تصور می کرد من ھر روز صبح بھ مدرسھ می روم اما من تمام این شش ساعت 
ھایی  اهنگ ، ممی کردو آمد عابران نگاه  نشستم و بھ رفت را روی نیمکت پارک می

 ،ن غریبھ خاکستری شده آم دنیایم با رفتن می کرداحساس تفاوت ، بی             سرد و
ھیچ کس من واقعی را .  شد و من لحظھ بھ لحظھ محو تر لحظھ بھ لحظھ تیره تر می

ای کاش نشانی از . منظورم منی کھ دل تنگ آن نگاه دست نیافتنی شده بود  ،نمی دید 
 .انھ من فقط آن دوچشم سیاه را می شناختماو داشتم اما متاسف

پریشان بھ نظر .او مرا بھ یاد مدرسھ می انداخت ، امروز غروب فاختھ بھ دیدنم آمد
.بر خالف ھمیشھ ساکت و خاموش روی صندلی نشستو می رسید 

چھ شده فاختھ؟ -
....من کاری کردم کھ -

:عمیقی کشید و ادامھ دادنفس . بغضش شکست و قطرات اشک بر گونھ اش لغزیدند 
عسل من شاھد بودم کھ تو و او چقدر ھمدیگر را دوست دارید اما با یک سکوت 

 .اشتباه تو را تکرار نکنم کھ من نتوانستید بھ ھم برسید برای ھمین تصمیم گرفتم
خوب چھ شد؟: و گفتم ھدستش را در دستانم گرفت.  ھایش جاری شدند دوباره سیل اشک

 .نامھ نوشتم مھیاربرای -
راست می گویی؟.  خدای من!آخ  -
من  ، دوستت دارم و از نگاه ھای سرد تو غمگینم این کھ مثال ھمھ چیز را نوشتم. بلھ-

. برای ھمیشھ با تو باشمخواھم  نوشتم می حتی ، با تمام شاگردھایش تفاوت دارم
.لعنت بر تو ، چھ کردی فاختھ . خدای من!  ؟آخ بھ راستی -
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 .بلھ لعنت بر من-
خوب او چھ کرد؟-

خواند و در جیب کتش  آن راوقتی کالس تمام شد نامھ را بھ او دادم با یک نگاه گذرا 
 .گذاشت

بکند؟ می خواھدنفھمیدی چھ  -
نامھ را از جیبش بر دارم و بگویم اشتباه  می خواستدلم ... نھ اما خیلی عصبی شد -

.کردم
را کرده بود اما نباید  احمقانھ چرا آن کار نمی دانم. ،ست فاختھ با صدای بلند می گری

.غمگین ترش می کردم
.ھمین بس است ی ،داند کھ دوستش دار حاال او می-
.او عشقم را تحقیر کرد ، نھ بس نیست -

 اشک  .قلبم لبریز از غرور شد ، لحظھ ای از اینکھ بھ غریبھ ام حرفی از عشق نزدم
کنی؟ خودت چھ می ن ،فراموش ک: تھایش را پاک کرد و گف

.از این اوضاع خستھ شدم ، سرگردانم فاختھ... من-
داند؟ پدرت نمی ھم ھنوز-
.بازی اش می دھم-
.پس من ھم بازی -
یعنی چھ فاختھ؟-
.توانم بھ مدرسھ بروممی بھ عشقم پاسخی ندھد دیگر ن یگانھی آقااگر قرار باشد -
.وانھ امم فقط من دیمی کردفکر  -
.دیگر ھم ھست عسل کھ بھ تو نگفتم زیک چی-
.خوب بگو-
خدای من باز ھم نامھ ای از طرف : وقتی نامھ را گرفت ، بھ من گفت یگانھی آقا-

...شاگردھایم
.بھ گمانم زیاد ھم غافلگیرش نکردی:  و گفتم هلبخندی زد

.ز توھمھ غیر ا ، انگار ھمھ دوستش دارند: آه بلندی کشید و گفت
نکند ھر دو شکست . عشق فقط دل تنگی ھست :  و گفتم هبھ یاد آن چشمان مست افتاد

بخوریم؟
.اگر شکست بخورم می میرم:  فاختھ زیر لب گفت
  . خواھم مرددر دل گفتم من ھم 

اخراج شدن من از  ی وقتی پدر گوشی را برداشت و از طریق مدیر مدرسھ متوجھ
سکوتش بیشتر مرا ،  پدر چیزی نگفت. ز تمام شده است مدرسھ شد فھمیدم کھ ھمھ چی

 .عذاب می داد
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و موھایش را نوازش  هغوش کشیدآفواد را در  شد ،شب پیش از آنکھ بخوابم وارد اتاقم 
.کردم

سررشتھ ی : پس از دقیقھ ھای طوالنی گفت ، و سیگاری آتش زد روی صندلی نشست
چرا یکباره ھمھ چیز بھ . یچ قدرتی ندارمانگار دیگر ھ.... دستم خارج شده زندگی از
؟عسل ھم ریخت
.غوش من بھ آغوش پدر رفت و لبخندی بر لب پدرم نقش بستآفواد از 

جا می رفتی بھ جای مدرسھ؟ک-
.ن کھ آن طرف خیابان استاھم... پارک:  از طنین آرام پدر قلبم آرام گرفت و گفتم

ر شد؟خوب چھ شد کھ این طو: نفس عمیقی کشید و گفت
...پدر -

بھ خاطر رژ لب مادر  و ھا کیف مرا گشتند آن: ادامھ دادم بغضم شکست و بھ سختی 
. من می خواستم مانع این کار بشوم کھ در کیفم بود

آن را از کجا آوردی؟ -
. برداشتمشروزی کھ مادر می خواست برود بھ یادگار  -

! آخ.... گشت و با پیدا کردن سیگاریکبار پدر بزرگ اتاق مرا : و گفت لبخند گرمی زد
 ھآن شب از خانھ بیرون رفت نم ،ک ضربات کمر بندش را احساس میسوزش ھنوز ھم 

م پدر بزرگ را می خواست .سیگار کشیدم  ، و در عوض ھر ضربھ ای کھ خورده بودم
ھمھ  حاال ھم اگر بر تو سخت بگیرم نم اما تبدیل شدم بھ یک مرد سیگاری ،تحقیر ک

امسال بھ  البتھ با این شرایطی کھ تو پیدا کردی شاید بھتر باشد ،بدتر می شود چیز 
 .را پیدا کنی تمدرسھ نروی تا  نیروی گذشتھ ا

از این بھ  اما بھ این سادگی ھا ھم نیست: اتاق را ترک کند گفت می خواستوقتی پدر 
 کھ رماسپ بخواھی بروی باید از من اجازه بگیری بھ مرجان ھم میکھ  ھرجا بعد

.مواظبت باشد
از دست بدھم بھ غیر از شانس دوباره دیدن  کھ من چیزی نداشتم با این تھدید پدر خوب

انگار  ،ع پیدا کردنش دعا می کردم وکھ ھر شب برای بھ وق ایمعجزه  ، آن غریبھ
  .ھمھ چیز تمام شد باید بپذیرم کھ دیگر

  

چرا کھ من تمام مدت در خانھ و در  ، کھ ھمیشھ می خندید بودتنھا در این میان فواد 
. آوازھای کودکانھ می خواندمھمیشھ در آغوشم می نشست و برایش  . بودم کنارش 

 ...بدون ھیچ بھبودی ، تسھمانند سابق ا : گفت ، وقتی او را نزد دکترش بردیم
دیدن دیگر عادت کردم کھ از ھمھ چیز نا امید بشوم ماه ھا از رفتن مادر و دو ماه از ن

.و بس دفقط خدا می دان !  اینکھ چطور با این ھمھ دل تنگی زنده ام. غریبھ ام می گذرد
.خدای من !آخ.. من کھ با نگاه غریبھ ام جان میگرفتم 

زانو ھا و  .است  در آغوشم فوادامروز ھم مانند روزھای پیش روی تختم نشستھ ام و 
می دلم  ، رفت کبود شده بود ھایش از بس کھ چھار دست و پا راه می کف دست
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زیر لب . و لبخند می زد  می کردتوانست حرف بزند اما او فقط نگاھم  می خواست
امروز مادر کجاست؟ : گفتم

گرم  انگار واژه ی غریبی را شنیده باشد بغض کرد شاید ھم دلش برای آن بوسھ ی
اشاره کرد انگار  با انگشت بھ پنجره. دادم بوی مادر را می منشاید  یا تنگ شده بود
ھایش لبریز از اشک و نا  نگاھم کرد چشم.   بگوید مادر آن بیرون است می خواست
فھمید . چیزی کھ نمی توانستم درکش کنم   ، می خواستمن  ازچیزی . امیدی بود

ارتباط بین من و او بر قرار شده بود اما نمی توانست از آن جلوتر . تالشش بیھوده است
انگشتم را روی  ، دستم را روی قلبش فشرد و نالھ ای از غم کرد  معصومانھ.  برود

صدایی گنگ از آن خارج شد . ش را باز و بستھ کردملب ھایو  ھھای خیسش گذاشت لب
پنجره  ، و او را روی تخت خواباندم ھروی پیشانی داغش گذاشت ی راطوبردستمال م .

 .ردرا کھ باز کردم دوباره با نگرانی بھ دستانم نگاه ک
نگاھم بھ ناخن ھایش افتاد کھ  از شدت . حس از دست دادن فواد تمام بدنم را لرزاند 

... بوسھ کردم در انگشتانش را غرق... دندان ھای کوچکش جویده بود با  ھا را درد آن
 .شده بود تا قلب مرا اندوھگین کند فریدهآانگار ذره ذره ی وجودش 

آن شب  فواد. ھ مادر از یک مھمانی بر گشتھ بود وردم کآن روز بارانی را بھ خاطر آ
 یبرای اولین بار گریھ کرده و مادر کالفھ و خستھ او را درون اتاق تاریک داز شدت در

 .  پدر ھم پریشان شد از بی رحمی او من گریھ کردم حتی... انداخت و در راقفل کرد 
و بھ سویش بازکرد  راپدر در  نشنید ،دیگر کسی صدای گریھ اش را پس از نیم ساعت 

...آن شب او را بھ بیمارستان رساندیم و من و پدر بیحال افتاده بود فواد. رفت 
چرا پدر نمی آمد؟ ! خدای من. امشب ھم ھمان حال را داشت

ماشین پدر را شنیدم و بھ سوی پارکینگ دویدم در حالیکھ فواد را  ترمز سرانجام صدای
ا درون پارکینگ آورد و خودش را برای خوابیدن پدر ماشین ر .غوش می فشردمآدر 

.آماده کرد
.بی تفاوتی؟ فواد از حال رفتھ و دارد می میرد آنقدرپدر چرا : فریاد زدم 

.د اولین بار کھ نیستوخودش خوب می ش -
.گونھ بی تفاوت نباش قلبش می شکند پدر این-
.تمامش کن ، عسل دفھم میاو ھیچ چیز ن-

: و در حالیکھ قطرات اشک بر صورتم جاری بودند بھ آرامی گفتم هزدروی زمین زانو 
کھ شما دوستش ... کھ من زندانی شده ام ...فھمد کھ مادر برای ھمیشھ رفتھ او می

... داند کھ مرگ بر وجودش ریشھ دوانده می او . نداری و در انتظاری زود تر بمیرد
!می داند آنقدرچھ کسی 

ی گانگار مادر با تمام بی عاطف. اتاقش رفت و در راقفل کردپدرم بدون ھیچ حرفی بھ 
با چشمان درشتش بھ  فواد ،د یش نیرویی داشت کھ ما سھ نفر را بھ ھم پیوند می دااھ

... فقط می نویسم خاکستری چون سیاه نبود ، خاکستری داشت یچشمان ، شد  من خیره
... رنگ مرگ و زندگی .اصال ھیچ رنگی نداشت ، آبی و سبز و قھوه ای ھم نبود

می یک رنگ کھ ھمیشھ چیزی را در وجودم خالی ... ترس و شھامت.. امیدو ناامیدی
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در کھ گاه فراموش می کردم کسی  ه بودآغوشم خوابیددر بی صدا و آرام  آنقدر . کرد
   .سوده می شدمآن آدستم را روی قلبش می فشردم و از تپش  ، کنارم است

  

پدر پریشان تر از ھر  ، دن در اتاقم از خواب بیدار شدمصبح زود با صدای باز ش
ساعت ده و نیم ... نگاھم بھ ساعت دیواری افتاد .در ایستاده بود ی ستانھآلحظھ ای در 

!بود
چھ شده پدر؟ -

شد این شانھ می باورم ن ،  کنارش ایستادم  .بغض پدر شکست و با صدای بلند گریست
بھ راستی کھ  و پدر فرو ریختھ بود! می لرزیدندھای پدر بود کھ این چنین از غم 

م چھ شده اما ھر چھ تدانس نمی ، عجب اندوه سردی بود.  شکستنش را با چشمانم دیدم
ھیچ . من و فواد ھم گریھ می کردیم... ساعتی گریست   .بود پدر را بھ پایان رسانده بود

!ریھ ھایشعجب دردی داشت طنین گ. رام کندآت پدرم را سقدرتی نمی توان
.خواھش می کنم آرام باش پدر -

حتی برای ... لبھ تخت نشست  ، اما او نمی شنید بھ سختی او را بھ سوی تختم کشاندم
 ...وارد شد و آرام بخشی بھ پدر داد یآب  مرجان با لیوان.  لحظھ ای آرام نمی گرفت

.کنند ی نیایش حرف بزنید بچھ ھا دارند گریھ میآقا -
.ھمھ باید امروز گریھ کنند و عذادار باشند.... باید گریھ کنند: ختی گفتپدر بھ س

مادر؟:  با پریشانی فریاد زدم ه وبھ یاد مادر افتاد
امروز مادر بزرگ بھ  :پدر بھ سختی و با طنینی کھ از غم و خشم می لرزید ادامھ داد

.جاستکمن تلفن زد و گفت می داند مادرت 
؟.خوب او کجاست -

...امشب شب عروسی مادرتان است:  انگشتانم را بھ سختی در دست فشرد و گفتپدر 
حال . روی زمین نشستم و زانوھایم را در آغوش گرفتھ و گریستم. دیگر چیزی نشنیدم

!کنم و چرا پدر این چنین شکستھ است م چرا گریھ میتمی دانس
بھ یاد ما و بھ  ایی لحظھ تمام این مدت حتدر  ؟ پس  مادر چھ کردی با ما!  آخ ...مادر

فکر بر گشتن نبودی؟
گفت یقین دارد مادر بھ زودی پشیمان شده و بر می  چھ خوش خیال بود پدر کھ می

کھ بی خبری را می ! آخ .حاال می فھمیدم چرا این چند ماه خبری از او نداشتیم . گردد 
پدر کمی آرام ... ت مرجان ما را تنھا گذاش .سوزنده بودند آنقدرم وقتی خبرھا دپرستی

دادمش  وفر ، م لغزیدلب ھایقطرھای اشک بر   .گرفتھ و فواد را در آغوش می فشرد
چرا با مادر ازدواج کردی ؟: وگفتم

.ھمیشھ دارم ، نھ دارم.. دوستش داشتم -
چھ شد کھ فھمیدی دوستش داری؟ ، ھمھ چیز را از اول بگو پدر-
.افسوس ،ای ھمیشھ رفت دیگر چھ اھمیتی دارد عسلم؟ او بر-
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می گمان  ،چقدر پریشان است  می دانستمقطرات اشک بر گونھ اش جاری بودند و 
پدر بزرگ برایم یک : د اما بر خالف تصورم او ادامھ دادنم پدر دیگر حرفی نزکرد

 بھ کار کردن عالقھ نداشتم ، لیاوا... مغازه خیره بود تا بتوانم کار کنم و سرگرم باشم
.اما خوب بھتر از درس خواندن بود... زیادی می خواستی حوصلھ 

دبیرستان دخترانھ بود و من می توانستم بیشتر شاگردھای  یک من روبھ روی ی مغازه
.فوق العاده بود.... مادر تو آن ھااما در بین ھمھ ی .  ینمباین مدرسھ را ھر روز ب

ز امید اینکھ با مادرم زندگی ھا بر گشتھ و ھنو ن سالآگویی بھ  ، پدر لبخند گرمی زد
.کند در قلبش می تپد

پایین شھر در کوچھ پس کوچھ . تا خانھ شان را یاد بگیرم ،یک روز دنبالش رفتم  -
باورم نمی شد آن دختر زیبا ھر روز .  ھایی سیاه و متروک با مادرش  زندگی می کرد

کھ تمام شاگردھایش  تا درس بخواند آن ھم در دبیرستانی می کرداین ھمھ راه را طی 
.در رفاه بودند

رام تر می آرا ھم  خودتاین کار .  کنم ادامھ بده پدر خواھش می: با سکوت پدر گفتم
.کند

مدتی بود کھ تعقیبش :  گفت ، رامشی کھ بھ یکباره در چشمانش درخشیدن گرفتآپدر با 
ود و می آخر او خیلی مغرور ب...می کردم و شھامت نداشتم چیزی از عشقم بگویم

.ترسیدم تحقیرم کند
ھر روز کسی برایش گل می  ، خواستگاران زیادی داشت این را روزھای بعد فھمیدم

سر انجام  شوم ،م نا امید می خواستاما من ن. تشورد و پس از مدتی نا امید بر می گآ
من باید بھ  ، لبخند گرمی زد و گفت باید فکرھایش را بکند. یم را با او زدم حرف ھا

دمت می رفتم و ھمین باعث شد کھ مادرت آن روز بیھوده امیدوارم کند و قول بدھد خ
می ن.... امید وفاداری مادرت سپری کردم بھن دوسال را آمن تمام . منتظرم می ماند

فقط دلتنگی .. گویم این دوسال بر من چھ گذشت کھ سخت ترین روزھای زندگی ام بود
گفتم  ! باید بھ او چھ بگویم می دانستمن. د کرده بود وقتی برگشتم او نامز ...و سردرگمی

.من می خواھم تو فقط مال من باشی...تو قول داده بودی شھره 
.اما او خندید و مرا با دنیایی از غم تنھا گذاشت

پس چگونھ ازدواج کردید؟ -
نامزدش در یک حادثھ : داد گفت پدر دوباره لبخندی زد و در حالیکھ بغضش را فرو م

اما مادرش بھ خاطر ثروت  ، او نپذیرفت... شتھ شد و من بھ خواستگاری اش رفتمک
چون ھمیشھ در  این گونھ نمی شد ،اما ای کاش  .پدر من او را وادار بھ ازدواج کرد

.رزوی رفتن بود آ
دیگر سوالی نپرسیدم چون پدر در انبوھی از خاطرات گذشتھ اش فرو رفتھ و با کف 

و دستانش را کھ بھ شدت می  ھکنار پدر نشست  .می کردک ھایش را پا دست اشک
صادقانھ می نویسم کھ امروز برای اولین بار فھمیدم پدر را ... لرزید در دستم گرفتم

بھ خاطر اینکھ سرنوشت او شبیھ  ، دوستش داشتم بھ خاطر وفاداری اش ، دوست دارم
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اما نگاھش بھ مادر زیبا  با اینکھ پدر چھره ی زیبایی نداشت. سرنوشت غریبھ ام بود
 ...زیبا کھ من بھ مادر حسادت می کردم آنقدربود 

.م از دستم برودمی کردگمان ن! ؟ خدای من  چرا قدرش را ندانستم:  پدر زمزمھ کرد
گونھ بھ غریبھ  حاال بھ خوبی می دانستم چرا این!  ممی کردو من فقط بھ غریبھ ام فکر 

.من از پدر یاد گرفتھ بودم و وفاداری در خون ما بود... شناسمش ای دل بستم کھ نمی
بھ ،  مرجان وارد اتاق شد و بھ چھارچوب در تکیھ زد انگار او ھمھ غمگین شده بود

عروسی امشب است؟:  رامی گفتآ
...بلھ امشب  ! آه... امشب: چشم پدر درخشید و گفت درخشم  ی ازموج

د آمده بود بھ ود در چشمانش بھ وجآرامشی کھ برای لحظاتی چن،  سیگاری آتش زد
ھوا سرد بود مثل . و بھ حیاط رفتم ھفواد را در آغوش گرفت .طوفانی سھمگین بدل شد

.احساس ما
.باید برویم ، ھایت را بپوش لباس: وارد اتاقم شد و گفت ساعت نھ و نیم شب پدر

کجا؟ -
فواد را در آغوش .  نمعصبانی بود کھ شھامت نداشتم مخالفت ک آنقدرپاسخی نداد اما 

.و سوار ماشین شدیم آسمان بھ شدت می بارید و ھوا سرد و غمگین بودھ گرفت
بھ یقین آدرس  و بھ کجا می رویم پدر طبق نشانی روی کاغذ پیش می رفت می دانستم

 .اما با این شرط کھ کار احمقانھ ای نکند،  مادر بزرگ گرفتھ بوداز را 
صدای موزیک .  از خانھ ای مجلل نگھ داشت رو کمی دور تپدر وارد خیابان پھنی شد 

کھ مادر من عروس چنین جشن  باور نمی کردم . ھای دور شنیده می شد تا مسافت
کھ وارد آن خانھ  می کرد نگاه ھا و مھمان ھایی ماشین بھ فواد با شگفتی.  بزرگی است

شده بود بھ آن  یگاھانگار ھمھ ی وجودش ن . اما عجب سکوتی داشت ، پدر . می شدند
...در باز
ھایش بی مھابا بر  اشک. ی طوالنی سال ھابرای پدر  و ھای طوالنی گذشت ساعت

ھای  کھ امروز بارھا و بارھا گریھ ی پدر را دیدم آن اشک ! آخ . گونھ اش می چکیدند
 ...ندمی کردشان را ترک  مردانھ ی شور کھ از عشق مادر زادگاه

ن یک ماشین یخ زده نشستھ بودیم و انتظارش ون ما سھ نفر دردر آن شب سرد و غمگی
عمیق تر از  ، پدر لحظھ ای آرام نمی گرفت ، شب بی نھایتی بود ...کشیدیم میرا 

 ...از تنھایی خودش... وفایی مادر از بی ، دلش گرفتھ بود . آنکھ کسی بفھمد
پدر بی اعتنا ... دند سرانجام نیمھ ھای شب صدای موزیک قطع شد و مھمانان خارج ش

ھمھ وجودش در نگاھی   ، کوبید در را باز کرد اما پیاده نشد میبھ بارانی کھ بر شیشھ 
بھ راستی کھ ھم سن  و مادر امشب از ھمیشھ زیباتر شده بود.. .خالصھ گشتبھ مادر 

خدای .. در کنار مادر مردی ایستاده بود کھ خیلی زیبا بود .. و سال من نشان می داد 
...جوان و بلند قامت،  یبھ ی منرمردی ھمسن غ! نم

....خالی بود خالی تر از خالی. نگاھی بھ چشمان خیس پدر انداختم
   سی کدر ازدحام آن ھمھ مھمان  ، ھایی لرزان کمی جلوتر رفت پدر پیاده شد و با قدم

ھای نقره د قلب پدر زیر پاشنھ ھای بلند کفش یانگار ھیچ کس نفھم ، پدر نشدی متوجھ 
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گریھ  د ،انگار ھیچ کس صدای شکستن قلب ما سھ نفر را نشنی ،ای مادر لگد مال شد 
اما  دارم تو بگویم دوست ردهخودم را در آغوش مادرم رھا ک می خواستم دلم می کرد

....   می کردمادر زیر چتر سپیدی ایستاده بود و از مھمانانش خدافظی ! عجب حماقتی
...ببینم بھ وضوح ھای پدر را ھم می توانستم اشکحتی در زیر آن باران 

می رفت و بھ مادر  می خواستدلم  ، م طاقت نمی آورد و جلوتر می رودمی کردخیال 
برای لحظھ ای احساس . ستاد اما پدر ھمان جا ای... برگردد کھ بھ خانھ اش می گفت

بر  گرمی و لبخند اما بھ سرعت نگاه از پدر بر گرفت ، کردم نگاه مادر بھ پدر افتاد
 .ھمسر جدیدش زد

پدر ماشین را روشن کرد و ما در سکوتی غم انگیز بھ خانھ بر گشتیم در حالیکھ حرف 
...وفا بود کھ مادر بی قلب ما فقط یک جملھ بود و آن این

ترین مادر  خوشبخت باشی مادر اگر چھ بی عاطفھ: زیر لب گفتم ، پیش از آنکھ بخوابم
  ! دنیایی

  

انی اش بھ وچشمان گود رفتھ و صورت استخ... پدر خانھ بود  ، وقتی بیدار شدمصبح 
مرجان برای صبحانھ ما را صدا  .من فھماند کھ تا صبح گریستھ و حسرت کشیده است

خوش بھ حال فواد ھنوز چیزی از عشق و بی وفایی .  کرد اما ھیچ کس اشتھایی نداشت
 .دانست نمی

.خوب ھمھ چیز تمام شد: تپدر لبخند بی رنگی زد و گف
.بلھ پدر ھمھ چیز -
اصال چھ اھمیتی دارد باشد یا نھ ؟ وقتی ... باید یاد بگیریم منتظر مادرتان نباشیم -

.ھمان بھتر کھ رفت ،دوستمان ندارد 
.ی خویش در دل بیگانھ بودحرف ھا با بھ یقین پدر

دستم  .د گریھ کرده اماز چشمان سرخ من فھمی و ھنگام غروب فاختھ بھ دیدنم آمد
با خودت چھ کرده ای؟:  راگرفت و گفت

!ردی خودت ھم کھ گریھ ک: نگاھم بھ چشمان فاختھ افتاد و گفت
.بلھ ! آه-

غریبھ ام را ندیده ای؟: بی اختیار گفتم .نفس بلندی کشید و کنار پنجره ایستاد
.گانھیی آقاو نھ  منھ او را دید:  بر گشت و با لبخندی بی رنگ گفت

منظورت چیست؟:  و گفتم هکنارش ایستاد
بھ خاطر داری گفتم نامھ ای برایش نوشتم؟ھمان نامھ مرا برای ھمیشھ از او جدا کرد -
.

کھ با تمام احساسم نوشتھ بودم بھ خانم  مرااو نامھ ی :  بغض فاختھ شکست و ادامھ داد
 .اسدی سپرده و خانم اسدی ھم پدرم را بھ مدرسھ خواست

پدرت ھمھ چیز را فھمید؟ -
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عسل او مرا وادار بھ ازدواج کرده .ی ،گذارم درس بخوان دیگر نمی کھ فھمید و گفت -
.است

! نکند مثل من حماقت کنی فاختھ:  برایم خریده باز کرده و گفتم بردیادست بندی را کھ 
قلب دنیا را تواند آن را بپوشاند و اگر رئوف ترین  گران بھا ترین دست بند دنیا ھم نمی

ھمھ بھ چشم دیوانھ ای نگاھت می کنند . توانی خودت را ببخشی داشتھ باشی بازھم نمی
.کھ حتی بھ خودش رحم نکرده است

 وردن آنچھ میآکنم من برای بھ دست  دانم عسل عزیزم من چنین حماقتی نمی می -
م و این یک کھ حقیقتا دوستش دار بھ او می فھمانم و کنمی خواھم ھمھ ی تالشم را م

شاید دیگران بھ خاطر گرفتن نمره برای او نامھ بنویسند اما . احساس کودکانھ نیست
فراموش کن از . خواھی مثل تو کھ غریبھ ات را می.  خواھممی من فقط خودش را 

کنی؟ چھ می این روزھا خودت بگو
شود؟  گویم فردا چھ می گذرد می من؟ زندگی کردن برایم سخت شده ھر روز کھ می -

 .از پنجره بھ کوچھ خیره می شوم و او نیست کھ نیست شود ؟خبری می  ؟می بینمش
گفت فاختھ حماقت  مادرم ھمیشھ بھ من می:  ھایش را پاک کرد و گفت فاختھ اشک

تاوقتی وابستھ نشده ای خودت ھستی و یک دنیا را  ،عالقھ مند بشوی   مردینکنی بھ 
آن یک نفر و  دنیای توتمام  د وش آن یک نفر میخواھی اما وقتی وابستھ شوی   می

مادرم چھ می  فھمیدم من نمی. ھر کھ باشد الیق این نیست کھ زندگی ات را فدایش کنی
فھمی مگرنھ؟ حاال می فھمم تو ھم می اما! گوید 

فاختھ او . کند  خوشحالم نمی غریبھ امچرا کھ ھیچ چیز دیگری جز دیدن فھمم ، می  -
فراموشم کرده و رفتھ . ..نھ...نھ ،ن ازدواج کرده ام و با من قھر کرده کند م خیال می

.تا دنیای یک نفر دیگر بشود
گیراست کھ ھر کسی را  آنقدرتو  خواھم نگرانت کنم اما چشمان غریبھ ی عسل نمی-

.کار تو خیلی مشکل است ، بھ سوی خود می کشاند
، یبا باشد مغرور و دوست داشتنی است بیشتر از آنچھ ز... خیلی زیباست ، دانم می-

.خدای من !آخ ...؟اما  اگر با کس دیگری
.نھ او مغرور تر از آن است کھ با کسی بماند: اختھ لبخندی زد و گفتف

وقتی او رفت پدر وارد اتاقم شد و .  فاختھ بگوید عاشق تر اما نگفت می خواستدلم 
.بھتر است برویم بیرون کھ گفت

 ما را بھ مکان ھائی می برد کھبھ گمانم  ،رانندگی می کرد و ساکت بود ھادر خیابان
من و فواد در  .و این گونھ خاطراتش را زنده می کرد  مادر رفتھ بودند در گذشتھ با

آن پسر  شک نداشتم ، ناگھان دیدمش کھسکوت از پنجره بھ خیابان خیره شده بودیم 
ه و پریشان پیش می رفت و ھمھ خیره نگاھش با موھایی سیا کھ یسیاه پوش و بلند قامت

محو آن صورت زیبا می شدند و او بھ ھیچ کس  دیگران .، غریبھ ام بود  ندمی کرد
با قدم ھائی محکم و استوار و  گرفتھروزنامھ ای در دست  در حالی کھ توجھی نداشت
. پیش می رفت 

www.takbook.com



دوباره   ، سرعتش افزود بھ خواھش من بر بی توجھاو اما   .پدر نگھ دار:  فریاد زدم
چھ شده عسل؟:  نگھ داشت و گفت کھ این بار  فریاد زدم

در آن لحظھ دنیای من دنیای ه و بھ سرعت شروع بھ دویدن کردم ، از ماشین پیاده شد
دادم فقط  اھمیتی نمی ، من می دویدم و ھمھ با شگفتی نگاھم می کردند ...مطلق ھا بود

دستش را برای گرفتن  "دارم  تدوست "ینم و بھ او بگویمغریبھ ام را بب دلم می خواست
بھ  .سوار شد و ماشین حرکت کرد  حرفی بزنم ،و پیش از آنکھ بتوانم  باال بردتاکسی 

سرم را بلند کردم  ،احساس کردم کھ کسی صدایم می زند  ، ستادمسختی روی پاھایم ای
.دچھره اش خشمگین و نگران بو ، و پدر را روبھ رویم دیدم

.سوار شو -
از دیدن آن غریبھ احساس .  حرفی نزد و ما در سکوت بھ خانھ بر گشتیم دیگر پدر

 فھمیدم عجیبی پیدا کرده بودم با وجودی کھ نتوانتسم با او حرفی بزنم اما از اینکھ 
بھ  ھم و بھ خویش وعده می دادم کھ ھنوز شدهو کسی ھمراھش نیست خرسند  تنھاست

.عسلست تو وفادار مانده ا
...قطره اشکی بر گونھ ام چکید. مادرم بود  ، تلفن زنگ زد و گوشی را بر داشتم

چھ شده؟... عسلم -
. بلند بود کھ بھ سختی می توانتسم صدای مادر را بشنوم آنقدرصدای گریھ ام 

بگو بھ من چھ شده عزیزم؟-
فراموش کرده و طنین گرم و مھربان مادر باعث شد بی وفائی اش را برای لحظاتی 

!خیلی زیبا شده بودی... مادر آن شب تو را دیدیم: بگویم
 !خودم ھم نفھمیدم چھ شد ،ھمھ چیز بھ یکباره اتفاق افتاد . عزیزم  ! آخ -
حاال خوشبختی مادر؟ -

فواد نبود  راستش را بخواھی اگر دلتنگی ام برای تو و: لحظھ ای سکوت کرد و گفت
.خوشبختی ام کامل بود

حتی فواد را ھم دوست داری؟ ! دوستم داری ، گویی مادر راست می -
مگر می شود  بچھ ھای زیبا  و دوست داشتنی ام را دوست نداشتھ . ..البتھ عزیزم -

 .برای ھمین رفتم  ، بود شده غیر ممکن برایم دیگر زندگی در کنار پدرتعسل  ؟ باشم
درت نپذیرفت و گفت کھ من مادر خوبی من می خواستم شما را ھم با خودم ببرم ولی پ

حتی چند بار برای  ، قطع کردم لی خیلی زودخانھ را گرفتم وی بارھا شماره . نیستم
؟ می دانی چرا ، اما دستم را روی زنگ نگذاشتم ،مدم آدیدن شما تا کنار در خانھ 

.نمی دانم... نھ مادر:  در حالیکھ بغض سنگینی را فرو می دادم گفتم
کر کردم یا باید با شما زندگی کنم یا اینکھ برای ھر سھ نفر ما بھتر است من ف -

.ی عادت کنیم عزیزمیبھ جدا تا بتوانیمحرف نزنیم  با ھم ھمدیگر را نبینیم و
ی جاودانھ است؟یپس این جدا:  بخند سردی بر لبم نشست و گفتمل

.  ادر دوستت داردفواد را ببوس و بگو م. عسلم دانم  یمن: نفس عمیقی کشید وگفت
احساسی بھ فواد ندارد اما حتی از  او ھیچ وواقعی نیست  گوید می کھ آنچھ یقین داشتم

 .لبخندی بر لبم نشست می کرداینکھ مادر تظاھر بھ دوست داشتن 
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ود شباز ھم با ھم حرف می زنیم؟ مادر خیلی دلم برایت تنگ می :  با بی قراری گفتم
ی زیادی در دلم دارم حرف ھاحاال .... م اما حاالتدانس یرا نموقتی اینجا بودی قدر تو 

.کھ باید بھ تو بگویم
قرار است با ھم  و اینجا منتظر من است شاھین... گیرم عزیزم دوباره تماس میباشد  -

...برویمپاریس بھ 
برای ھمیشھ؟:  با پریشانی گفتم

... برای ماه عسل ،عزیزم نھ: صدای خنده ی مادر آرامش را بھ من بازگرداند و گفت
.یک ماه دیگر بر می گردیم

.قول بده مادر-
.قول می دھم عسلم-

م دیگر می کردخیال . وقتی مادر خداحافظی کرد احساس کردم کمی سبک تر شده ام
وقتی پدر بھ خانھ بر گشت ھمھ چیز  .ھرگز صدای گرم و زیبای مادر را نخواھم شنید

 .را برایش تعریف کردم
از مادرت : رامی گفتآبھ . برایش اھمیتی ندارد  شنیدن آن کھ کرد میی وانمود طور

اسمش چھ بود؟گفتی . .. نپرسیدی چگونھ با ھمسر جدیدش
.شاھین  -
شنا شده است؟آچگونھ با او .. .شاھینبلھ -

مھم این است کھ ! چھ اھمیتی دارد: و گفتم ھتفاوتی باال انداخت شانھ ھایم را با بی
.ھمین برایم کافی است،  اخره مادر یادش افتاد بھ ما ھم خبری بدھد باآل

اما   :بی اختیار گفتم ، شکستھ شده بود کھ  قلبم را بھ درد آورد دل غمگین و آنقدردر 
.سفارش کرد با تو مھربان باشم و تنھایت نگذارم . پدر مادر نگران تو ھم بود

.پس حرف مادرت را گوش کن:  لبخندی بر لب بی رنگ پدر نقش بست و گفت
ھا لبخندی بر لبان  از اینکھ بھ پدر دروغ گفتھ بودم پشیمان نبودم چرا کھ پس از مدت

  ...ورده و خوشحالش کرده بودمآ او
  

تمام افکارم را بھ او  اما ،  روزھا می گذرند و من دیگر خبری از غریبھ ام ندارم
...کنم میدعا  دنشورده و ھرشب برای دیآتسخیر خود در 

فتی گفواد را در آغوش گرفتم و با ش ، امروز پدر با شیرینی و گل بھ خانھ بر گشت
صورت اصالح شده و کت و شلوار جدید و  بود ،چقدر تغییر کرده  . نگاھش کردم

 ، در سکوت شام خوردیم .پدر را از دست داده ام کھ دیگر گران قیمتش بھ من فھماند
...تش بزندآغم وجودم  رب می خواستزد انگار مرجان لبخند تلخی بھ من 

ھمیشھ ھمین کار را  او نیز پیش از آنکھ مادر برود شد ،زمان خواب پدر وارد اتاقم 
ی مھم و بھ حرف ھا مادرشد  در این لحظات کھ روز پایان و شب آغاز می. می کرد

ده بود و می ن روزی کھ فواد را باردار شآشبیھ  ، یاد ماندنی اش را بھ من می گفت
با پدر خستھ  و بحث کردن ھا دعوا یا وقتی پس از ساعت ببرد ،بین  ازخواست او را 
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گیرد و  گفت طالق می می . آینده اش برنامھ می چید  و کالفھ بھ اتاقم می آمد و برای 
حاال ھم پدر لبھ ی تختم نشست و من وانمود کردم کھ خوابیده ... مرا باخودش می برد 

   .ام
م را رمنظو ، مخصوصا فواد توانیم تنھا بمانیم ادرت برای ھمیشھ رفت و ما نمیم -

می فھمی؟
داد قصھ ی فراموش  من منظورش را می فھمیدم اما چیزی کھ بیشتر از ھمھ آزارم می

حاال بھ این ... ن از غرورش گذشت آیک عشق کھ پدر بھ خاطر . شدن یک عشق بود 
در نزد  ا احساسی ناپایدارتر و مزخرف تر از عشقآی!  سرعت می خواست ازدواج کند

وجود دارد؟ مردان
!جواب مرا بده عسل-

این فقط یک مراسم ! من چھ اھمیتی داشت   ی چھ باید می گفتم؟ اصال خواستھ
.تشریفاتی بود
خودت  ، نیازی نیست ھمھ چیز را برایت بگویم و تو دختر عاقلی ھستی:  پدر ادامھ داد

در دل  .شدارد حتی مھربان تر از او بیتواند جای مادرتان را بگ ین زن میا  .می فھمی
اما مھربان نبود و ما از مادر ھمھ  ، مادر زیبا بود چرا کھ بھ سادگی پدر می خندیدم

تواند  مادر نباشد دیگر یک زن چگونھ می ، وقتی مادر و چیز دیده بودیم غیر از محبت
!مادری کند

و ھق ھق گریھ ام  را  همالفھ را روی سرم کشید  .ده رفتوانی آسپدر بلند شد و با وجد
 .روی بالش خیسم خفھ کردم

تواند عروس شدن مادر و  آخر ھمین ھفتھ عروسی پدر است و بھ گمانم کمتر کسی می
قلب ھفده سالھ ام از این زندگی رنجیده و دوستش ! دامادی پدرش را با چشم ببیند 

 شدم ،و در سکوت بھ پدر خیره  گرفتھش فواد را در آغو ؟شد کرد نداشت اما چھ می
چھره اش دیگر .  می کردھا و موھایش را مرتب  روبھ روی آیینھ ایستاده و لباس

.شدی از لبانش دور نم حتی برای لحظھ ای غمگین نبود و لبخند
...مرجان ادکلن مرا بیاور -

.می کردمرجان زیر چشمی بھ پدر نگاه 
چھ شده ؟-
.ی نیایشآقاباید با شما صحبت کنم -
.ن وقت ندارماآل-

.مرجان روبھ روی پدر ایستاد و با اکراه بھ او خیره شد
.کنم دیگر نیازی باشد من اینجا بمانمی فکر نم-
.میل خودت است-
.می روم-
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خانم چھ شده است :  طنین مصمم و خشمگین مرجان پدر را بھ وجد آورد و گفت
بھرامی؟
.یمآ من بعدا برای تصفیھ حساب می... مھم نیست: را فرو داد و گفت بغضش

گذاری؟ تو ھم تنھایم می.  کنم نرو خواھش می:  و گفتم هسوی مرجان دوید بھ
 توانم رفتار پدرت را تحمل کنم باور کن عزیزم نمی: بر پیشانی ام زد و گفت ایبوسھ 

 .آیم یگاھی بھ دیدنت م. 
  ....برای ھمیشھ رفت یعنی د گرفتھ ام وقتی کسی رفتاو رفت  و من دیگر یا

  

.. .مھمان ھای عروسی زیاد بودند و خانھ در ھیاھویی شادی آفرین فرو رفتھ بود 
 ،ممی کرداحساس تنھایی ؟ شاید گوشھ ای دور تر از ھمھ نشستھ و چھ احساسی داشتم

مان با وجود من یک تنھایی سرد و خاموش کھ پس از رفتن مادر و غریبھ ام در یک ز
.گره خورده بود

.لبخند بزن و برقص ، دختر عاقلی باش عسل: پدر بھ سویم آمد و گفت
  .پدر خیلی خودخواه بود و احساس کردم اصال دوستش ندارم.  و بھ اتاقم رفتم هبلند شد

خواھی اعصابم را بر ھم بزنی؟ می:  ساعتی بعد وارد اتاق شد و گفت
.بود و دیگر لبخند نزد پدر خشمگین  .سکوت کردم

خواھی مریم بفھمد تو ناراحتی؟ می-
.سکوت کردمدوباره  
توانی با اعصاب من  چرا عروسی مادرت را بر ھم نزدی؟ فقط می. لعنتی حرف بزن -

!بازی کنی
...پس از دقیقھ ای سکوت کمربندش را بازکرد و

سان مست و نابینایی با پدر ھم چون ان ، م بدون ھیچ نالھ ایمی کردمن فقط نگاھش 
چشمان  .کوبید و سکوت من عصبانی ترش می کرد تمام قدرتش کمربند را بر بدنم می

وقتی قطرات اشک بر گونھ ام لغزید  ، از نگاھش می ترسیدم بودند وپدر وحشی شده 
آبی بھ صورتت بزن و خیلی زود بیا کنار مھمان : دست از ضربھ زدن برداشت و گفت

.کنم فت را بعدا روشن میھا و گرنھ تکلی
برای او حرف مریم و مھمان ھا خیلی مھم تر  ، پدر رفت تا در کنار عروسش بنشیند

...از من بود
می  دھمھ جای بدنم در. م پشت و بازوھایم از خون مرطوب شده است می کرداحساس 

اولین .  خودم را بر روی تخت رساندم و از شدت درد نالھ کردم.  و می سوخت کرد
 !شدت با این آن ھم  ، زد بار بود کھ پدر مرا می

از نگاھش بیزار بودم ھمچنین . می کردبا ترحم نگاھم  ،صبح زود مریم وارد اتاقم شد 
ھای کبودم با  از دیدن صورت و دست .از نگاه پدر کھ پس از او وارد اتاقم شد

.می کردشرمندگی نگاھم 
!کنم من واقعا نفھمیدم چھ کار می ، یمی کردعسل عزیزم تو نباید مرا عصبانی  -
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پس از   .و حرفی نزنم ردهخواستم چیزی بگویم اما بھ یکباره تصمیم گرفتم سکوت ک
ممکن است زخم ھا عفونت : رفتن پدر مریم نگاھی بھ کبودی ھای بدنم انداخت و گفت

.کنند باید برایت پانسمانشان کنم
م در حالیکھ می کردمن از درد نالھ  ،بست مریم پرستار بود و بھ خوبی تمام زخمھا  را

.گفتم در دل بھ زندگی  و سرنوشتم ناسزا می
.چنین کاری بعید است درچھ کرده ؟ از نا! خدای من  -

را آن  سال ھاھرگز با ما چنین کاری نکرده بود اما تمام این  اوبود  مریمالبتھ حق با 
.سوختم شب جبران کرد و من از تب می

خر آ. توانست بھ چشمانم نگاه کندی ھنوز ھم نم.. صبحانھ وارد اتاقم شد  پدر با سینی
پدر را  می خواستگونھ مجازاتم کند؟ خیلی دلم  مگر من چھ گناھی کرده بودم کھ این

و بگویم چرا آن شب بر نگشت تا مرا در آن ھمھ پریشانی و درد آرام  ردهک ممحکو
.اما چیزی نگفتم! کند

اھر من خیره شده بود و آرام نفس می کشید انگار بھ ما فرصت مریم بھ دست بند جو
اما بین من و پدر آن قدر فاصلھ بھ وجود آمده بود کھ . تا با ھم حرف بزنیم داده بود

ای غریبھ ی مھربان من کاش می آمدی و .  توانست آنرا پر کند دیگر ھیچ چیز نمی
و مرا با خودت بھ دور  کردهم مرا در این حال می دیدی شاید بر این جسم شکستھ ترح

 !اما تو کجا بودی و من کجا بودم. دست ھا می بردی 
می توانستم بھ راحتی بخوابم چرا کھ شانھ ھا و پشتم می سوخت و من زیر لب نالھ  نمی
با آن انگشتان کوچک خالق  . کردفواد کنارم نشست و موھایم را نوازش   .مکرد

دستش را گرفتم و بر آن بوسھ  ، دش نمی دانستآرامش عظیمی در قلبم می شد و خو
 ...زدم

ھایش  حاال کھ مرجان رفتھ بودم خودم مسئولیت او را بر عھده گرفتھ و ساعت قرص
. بمیوه می گرفتمآبردم و مدام برایش  او را بھ حمام می ، ممی کردرا فراموش ن

ر این مدت بھ م بیشتر از ھمیشھ بھ محبت من احتیاج دارد چرا کھ دمی کرداحساس 
شاید حاال ھمان حسی را .  غوش مرجان عادت کرده و جدائی از او برایش دشوار بودآ

.راستی کھ عجب جمعھ ی دلگیری بود ، ی با مادرداشتمیداشت کھ من در روز جدا
 ، خیلی خوشحالم کھ پدر و مریم بھ سینما رفتھ اند و من می امروز فاختھ بھ دیدنم آمده

....اختھ تمام اندوھم را گریھ کنمتوانم  در آغوش ف
   !کنی باز ھم کھ گریھ می عسل ،رام باش آ-

. پیراھنم را باال دادم تا بتواند جای ضربات کمر بند پدر ا بھ خوبی ببیند 
کدام بیرحمی این کار را کرده است؟ . خدای من ! آخ -
.پدرم -
.کنم پدرت؟ باور نمی-
 .ھمھ از من بیزار ھستندباورکن کھ  ، چرا باور کن فاختھ-
اما چرا باید چنین کاری بکند؟ -
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دانم انگار  داند چرا؟ ولی من می شاید خودش ھم نمی:  و گفتم هنفس عمیقی کشید
خودش ھم از اینکھ با مریم ازدواج بکند یا نھ تردید داشت و پریشانی اش را اینگونھ 

الی کند و من کوتاه ترین او دنبال یک بھانھ می گشت کھ خودش را خ... آرام کرد 
.دیوار بودم

حاال خیلی درد می کند؟:  لبخند بی رنگی زد و گفت
من تو را می فھمم ! عجب پدری داری: قطره ای اشک بر گونھ اش لغزید و ادامھ داد

 .باور کن ، دانم در زیر ضربھ ھای پدرت چھ کشیدی می. عسل
.در دل احساس کردم فاختھ واقعا دوستم دارد

تو چھ کردی فاختھ؟ -
راستش را  ، کنم و بھ درسم ادامھ می دھم پدرم را متقاعد کردم کھ ازدواج نمی -

.بخواھی تو کمکم کردی
من؟: با شگفتی گفتم

او ھم . کنم کھ عسل نیایش کرد بھ خانم اسدی گفتم اگر مرا نپذیرد ھمان کاری را می -
...ای دیوانھامان از دست شما دخترھ:  کمی فکر کرد و سپس گفت

...موفق باشی فرھاد تیشھ زن:  خندیدم و گفتم
.اما ھمیشھ دوست داشتم من شیرین باشم و او برایم تیشھ بزند: چشمکی زد و گفت

.خیلی وقت می شد کھ خنده ی مرا ندیده بود، فواد ھم لبخند میزد  ،ھر دو خندیدیم 
تی دوباره مرا سر کالس راستش را بخواھی وقتی این کیک شکال: کنارم نشست و گفت

.دید  لبخند زد
.پس دوستت دارد فاختھ -
.از احساست بگو بدانم ، امیدوارم این گونھ بفھمد چدر مصمم ھستم و می خواھمش-
نھ در ...را می بینم ام ریبھغنھ . ..روم نھ  مدرسھ می ،می دانیچھ بگویم؟ خودت  -

 . یده ام  و نھ از مادر خبری می رسدنھ پدر را بخش ...بھتر شده  فواداین مدت حال 
.حس غریبی دارم فاختھ

بر نگشتھ؟ مادرت ھنوز -
او  نمی دانمگردم اماحاال دو ماه گذشتھ و  گفت یک ماه دیگر بر می... نمی دانم-

کجاست؟
.کمی صبر داشتھ باش، شود عسل عزیز  ھمھ چیز بھ زودی درست می-
برایم دعا  ، کنم کھ امیدم را از دست ندھم ا میر مھمھ  ی تالش. بلھ صبر!  صبر؟ آه-

.کن
خواھم بھ تو  چیزی ھست کھ می: بی اختیار گفتم ، وقتی او را تا دم در بدرقھ کردم

....بگویم
ی ائکنم از آن شب کھ دیوانگی کردم خدا مرا فراموش کرده و دیگر خد احساس می

.نگھدارم نیست
  .ستدیگر چی حرف ھاگویی عسل؟ این  چھ می -
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     پیش از این وقتی دعا  ،گویم  حقیقت را می: م فرو چکید و گفتملب ھایاشکم بر روی 
و   هتنھا نبود آنقدرالبتھ فقط این نیست پیش از این  ! م بر آورده می شد اما حاالمی کرد

...اما خدا نبخشید، پدر مرا بخشید  . احساس بدی نداشتم
تواند این قلب پاک را دوست نداشتھ باشد  ا میمگر خد: دستم را بھ گرمی فشرد و گفت

و نبخشد؟
می دلم  چرا کھ دادم وقتی او رفت پدر و مریم برگشتند و من ھنوز بھ سکوتم ادامھ می

 با ازدواجش مرا از ھر چھ عشق و وفاداری او.  اینگونھ پدر را مجازات کنم خواست
ھم ممکن بود از تنھایی خستھ غریبھ ی من .  نا امید می کرد کھ در دنیا وجود داشت ،

سر بر  شاید ھم ، و بھ سادگی دختری را کھ بھ عشق او نفس می کشید از یاد ببرد دهش
 .دنیای او شده است حاال راه دختر دیگری ایستاده و

شاید ھم ! اصال چرا باید او بھ یاد من می ماند وقتی پدر و مادرم مرا از یاد برده اند 
نوشتھ  برایم و سرنوشت دیگری خط خوردهھای مریم  ستسرنوشت من با د   روزی

تا بھ حال دختری ھمانند دختر تو ندیده :  گوید را می شنوم کھ می اوصدای . می شد 
کھ این موضوع برایش اھمیت دارد ،  از مدرسھ اخراج شده و انگار نھ انگار نادر ، ام

او دختر خوبی بود مادرش اصال اگر  ، فقط یاد گرفتھ ساکت بنشیند و ھیچ کاری نکند
!می کردرھایش ن

آرام تر حرف بزن :  را آرام کند با طنینی خواھش گر گفت او می کردپدر کھ تالش 
، مریم

.یی می شکندحرف ھاشنیدن چنین  ازقلب عسل 
 مدرسھ نرفتن،  شنیده و قلبم شکستھ بود من تمام حرفھای مریم را  اما! آه خدای من

طبق تصمیم پدر من باید تمام شد و ھمیشھ بھ نفع مریم تمام  ھم بحثی بود کھ من
مریم صبح زود بھ بیمارستان  . خانھ بودمدر م چون ھمیشھ می کردکارھای خانھ را 

و  رفتھبھ گردش  تمام عصرھا او و پدر تقریبا  و می رفت و ھنگام ظھر بر می گشت
نبودند  آن ھاوقتی .  ممن و فواد تنھا درخانھ لحظھ ھای عجیبی را سپری می کردی

از پنجره بھ کوچھ خیره  زده وتوانستم با فواد حرف  آرامش بیشتری داشتم چرا کھ می
اما با ،  و برقصم خواندهحتی گاھی اوقات برای خوشحال کردن فواد آواز  یاشوم 

شدم و این دوگانھ بودن ناخواستھ  دوباره ھمان دختر ساکت و غمگین می حضورشان
    .گرفت و پرورش می یافت می در وجودم شکل

 .ماده کرده بودم کھ بر گشتندآشام را 
.تو غذایت را بخور،  عسل ما بیرون غذا  خوردیم -

انگار او  ، می کردبا اندوه نگاھم  .و ھمان جا در آشپز خانھ نشستم  هغذای فواد را داد
نگاه گرمی  ،شد  د ، پدر وارد آشپزخانھنبھ خانھ بر گرد آن دوھم دوست نداشت دیگر 

خوبی؟ ، دختر قشنگم:  بھ ما انداخت و گفت
فواد را در آغوش کشید و گونھ اش را پر از   .و چیزی نگفتم هبھ چشمان پدر نگاه کرد

.بوسھ کرد
.یک خبر خوب برای شما دارم -
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رویم  فردا می:  ادامھ داد مبا سکوت ومنتظر یک پرسش بود  ، بھ چشمانم نگاه کرد
.باھمشمال ھمھ 

  تواند ھمھ ی این فواد می ! خدای من.  آسمان بارانی...جنگل.. دریا: در دل گفتم
.ھا را ببیند و این فوق العاده استزیبائی 

. لبخندی بر لبم نشست کھ از نگاه پدر پنھان نماند
ھمھ با ھم؟:  مریم وارد آشپزخانھ شد و با طنینی خشم گین گفت

!م فقط من و تو می رویم نادرمی کردگمان : د روی صندلی نشست و ادامھ دا
عسل و فواد ھم فرزندان من ھستند و بھ این مسافرت نیاز :  پدر خیلی مصمم گفت

.دارند
.مسلما بدون من خیلی بھتر خوش می گذرد ، پس با ھمدیگر بروید -

این چھ حرفی است ؟:  پدر کنارش نشست و گفت
.یمآمن نمی  ، ھمین کھ گفتم -

 .رویم اصال ھیچ کدام نمی:  سیگاری آتش زد و با خشم گفت پدر
فردا ھم در خانھ . جان سپرد  ، شعلھ ی امید بھ ھمان سرعت کھ در قلبم جان گرفھ بود

خستھ و نا امید بودم کھ فقط  آنقدرشب ... می ماندیم و دوباره کارھای یکنواخت خانھ
 .دا بخواھمغریبھ ام را از خ دیدن دوباره ی م زیر لبتتوانس

!بیدار بودم یا خواب می دیدم نمی دانم.... با صدای زنگ تلفن بیدار شدم
.سالم عسلم -
.مادر عزیزم ! مادر-
.  خواھم تو را ببینم کجایی مادرمی: و ادامھ دادم قطرات اشک صورتم را پوشاند  

 .یعنی باید ببینمت
اتفاقی افتاده؟-
....از وقتی تو رفتی-
.ن عسلمحرف بز-

توانستم بھ  فشرد کھ حتی نمی قادر بھ حرف زدن نبودم بغض آنچنان سینھ ام را می
 .خوبی نفس بکشم

.بخدا دوستت دارم ، مادر دوستت دارم -
حاال بگو چھ شده؟. دانم عزیزم می-

.و گفتم مھم ترین آن اینکھ زن دیگری جای تو را دراین خانھ گرفتھ هنفس عمیقی کشید
دیگر چھ؟:  سکوت کرد و گفتلحظھ ای 

!برایت مھم نیست -
خوب حداقل اینکھ حاال فھمیدی پدرت چقدر مرا : مادر با طنینی کھ می لرزید گفت

فھمیدی چرا ترکتان کردم و پایبند او نشدم؟!  دوست داشت
.شاید ھم پدر خواستھ تالفی کند -
راستی فواد چطور است؟.   کھ از او بیزارم است دالیلی آن این ھم یکی دیگر از-
...اما خیلی غمگین تر ، مثل ھمیشھ-
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کنی؟ مگر تو بھ او محبت نمی-
کنم اما  محبت می: نگاھی بھ فواد کردم کھ روی تخت من بھ خواب فرو رفتھ بود وگفتم

...داند ھمھ چیز بھ ھم ریختھ است می
.خوب عزیزم من دیگر باید بروم-
می شود بیایم بھ دیدنت؟ -
اصرار دارد  شاھین.  ھستیم پاریس در سلم خیلی دوست دارم ببینمت ولی ما ھنوزع -

.اینجا بمانیم
تو چطور؟-

ھیچ نشانی از  در آن جایی باشم کھ خواد خوب من دلم می: نفس عمیقی کشید و گفت
.ھرچند دلتنگ شما ھستم ، پدرت نداشتھ باشم

...خداحافظ مادر:   گفتم یبا طنین غمگین
 .شماره ام را یادداشت کن.... کن عسل صبر -

 و با قلبی کھ از غم و دلتنگی سنگین شده بود از او خداحافظی  هشماره را یادداشت کرد
" برای ھمیشھ خدانگھدار "مادر زنگ زده بود کھ خیلی مودبانھ بگوید.  کردم

ھستی ھر کجای این دنیا  . خدانگھ دار مادر عزیز و زیبایم ، باشد اشکالی ندارد
امیدوارم لبخند بزنی چرا کھ با لبخند ھزاران بار زیبا تر می شوی و خوش بھ حال 

احساس  دلتنگی و اندوه من و فواد بھ این   ، تو را دارد فرشتھ ای چون    کھ  شاھین
 .خدا کند کھ واقعا خوشبخت باشی و تظاھر نکنی البتھ می ارزد کھ تو خوشبخت باشی 

ھنوز : و گفتم هلبخندی زد . ینکھ کناراو بودم احساس امنیت کردفواد بیدار شد و از ا
.ھنوز ھم حال تو را می پرسد،  مادر ما را فراموش نکرده 

بوسھ ای  !چقدر دوست داشتنی شده بود  ،لبخند زد و  دندان ھای کوچکش نمایان شد 
 و لباسدستمال مرطوبی روی پیشانی اش گذاشتم  ،خیلی داغ بود .  بر گونھ اش زدم 

 .دوباره خندید و قلبم را شاد کرد،  خنکی بر تنش کردم نخی
سرانجام وقتی  روی پاھایم بھ  . و ساعتی سرگرمش کردم هوردآاسباب بازی ھایش را 
معصوم و آرام شده بود کھ احساس کردم بیش از ھر کسی  آنقدرخواب رفت چھره اش 
  . خواھم مرددوستش دارم و بی او 

 مادر را از روی دیوار بر داشت و شکست ی نقاشی شده ی چھره یلوامروز مریم  تاب
م پدر عصبانی می شود اما فقط در سکوت بھ تابلوی شکستھ شده خیره می کردگمان ،

مریم   .م بغضی گلویش را می فشارد کھ شھامت شکستن نداردتدانس میگشت ، 
 .نیباید فراموشش ک آخرخوب حاال خیلی بھتر شد : پیروزمندانھ گفت

سیگاری آتش زد و در فکر فرو  ، پدر روی کاناپھ نشست و بھ دیوار خالی خیره شد
متوجھ نشد، انگار مریم با این کار  ، کنار پدر نشستم و زیر چشمی نگاھش کردم. رفت 

تواند مالک تمام  باید می پذیرفت کھ نمی. پدر را بیش از پیش دلتنگ مادر کرده بود
توانست آن زن فوق العاده را از خاطر ببرد؟ چگونھ می اوقلب پدر بشود بھ ھرحال 

پدر انگار در عالم دیگری مادر را پیدا  امامریم خشمگین شد و روبھ روی پدر ایستاد 
.ره بود چرا کھ بی اختیار لبخند می زد و چشمانش بھ نقطھ ای نا معلوم خیبود  کرده 
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کجائی؟... نادر: مریم فریاد زد
پدر بھ صورت او  .را تکان داد شمریم با پریشانی شانھ ھای،  کرداما پدر توجھی ن

می  ، توانی فکرھایم را از من بگیری خواھی لعنتی؟ نمی چھ می: خیره شد و فریاد زد
؟فھمی

 .ھایی لرزان بھ سوی اتاقشان رفت و پس از ساعتی با یک چمدان بر گشت مریم با قدم
بھتر  خیلی این طوری ،روم  من می: تزیر لب گف. چشمانش سرخ و غمگین بودند  

.است
م پدر مانعش می شود اما مانند ھمیشھ غافل گیرم کرد و چیزی نگفت می کردگمان 

 .مریم در را بر ھم کوبید و رفت.  بر نخاستحتی از جایش 
ھای  ھم چون انسان ، پدر سردرگم بود . من شھامت نداشتم کوچک ترین حرکتی بکنم

حلقھ ھای دود سیگارش را می دیدم ...ند شد و کنار پنجره ایستاد بل  ...مست و سرکش
امروز جمعھ است؟ می دانیپدر : و گفتم هکنارش ایستاد !اما خود پدر

 .ھای بی پاسخم را از پدر بپرسم تمام سوال می خواستدلم  ،با بی تفاوتی نگاھم کرد 
پدر ھنوز دوستم داری؟: زیر لب گفتم

چھ کسی گفتھ دیگر دوستت ندارم؟ چھ کسی گفتھ : می لرزید گفتبا طنینی کھ از خشم 
؟پدر بدی شده ام  من

تو فکر می کنی من پدر بدی :   پدر بھ سوی من بر گشت و خیره در چشمانم گفت
ھستم؟

تو ھنوز  :خیره در چشمانم ادامھ داد.  از اینکھ دیگر صدایش عصبی نبود آرام گرفتم
قشنگی ھستی کھ لحظھ ی تولد پرستار بھ دست من  برای من ھمان  دختر کوچک و

. اگر نبودی زنده نمی ماندم ، تو شبیھ مادرت ھستی  ...سپرد و در آغوشم خوابیدی
 .فواد را دوست دارم کاش می فھمیدی  چقدر تو و

گویی پدر؟ راست می: بغض راه گلویم را بستھ بود و زیر لب گفتم
با رفتن مریم پدر ھمان .  و او را در آغوش کشیدبھ سوی فواد رفت  ،لبخند گرمی زد  

می کشید احساس  آغوش می درزد و فواد را  وقتی لبخند می. پدر ھمیشگی شده بود 
... م دوستش دارمکرد

 آن روزھا کھ مادرت فقط برای من یک غریبھ بود و از کنار من می: د پدر زمزمھ کر
!  غریبھ بود اما در ایران زن ھمانای کاش مادرت ھنوز   ، گذشت در او محو می شدم

واقعا چرا رفت؟ چرا ازدواج کرد؟ چرا من با مریم ازدواج کردم؟ او چرا قھر کرد و 
 .رفت؟ ھمھ چیز با من بود اما دست من نبود

 شرط می بندم ،پدر ھنوز دیر نشده : م پدر را غمگین ببینم ، برای ھمین گفتممی خواستن
.  برو دنبالش پدر است ، نکرده ھنوز چمدانش را بازکھ مریم 

 .نھ نباید برگردد:  بغضش را فرد داد و گفت
خر چرا ؟آ-
 .بر گردد کھ خواستیمی او از من چھ خواستھ و گرنھ ھرگز ن می دانیتو ن -

 .با نگاھی پرسش گر بھ پدر خیره شدم
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   ا انتخاب از من خواست بین شما و او یکی ر مریمگویم  با اینکھ سخت است اما می-
شھره کامال بھ دور مرا بھ و قلب مرا بشوید و عشق  زمغ می خواھداو حتی ،  کنم

حاال آسوده شدی؟  من شما را انتخاب کردم پس ھرگز در احساس  من نسبت .  بریزد
 .بھ خودت شک نکن عسلم

ور دانم رفتھ تا بھ د می.  و در راقفل کرد ھپدر این را گفت و بھ سرعت بھ اتاقش رفت
من کھ برای  ؟ غیر قابل تحمل بودم آنقدریعنی من ! خدای من . از چشم ما گریھ کند

. دادم و مطیع خواھش ھایش بودم فقط کارھای او را انجام می  !مریم مزاحمتی نداشتم 
؟ چرا! من   خدای

مھربان بود کھ بی  آنقدرپدر .  با مشت بر سر و پیشانی ام می کوبیدم و می گریستم
ای کاش بھ اتاقش نرفتھ بود و خودم را در  ، ردید ما را بھ  جای ھمسرش پذیرفتھیچ ت
گفتم  کاش بھ پدر می... آن  شانھ ھای امن و پر از اطمینان ، ممی کردرھا  شآغوش

 !پدر با من چھ کار کرده بود و من در مورد او چھ فکر کرده،  مرا ببخشد
یاد  ازمادر و مریم را با ھم  کھ اومکن بود نھ نباید می گذاشتم تنھا بماند ، چگونھ م

..ببرد
آیا این کافی نیست کھ بدانی یک مرد دلش از تمام دنیا  و پدر امشب بغض کرده بود

امشب سال تحویل می شود و   .توانست لبخند بزند با یک بغض پدر نمی گرفتھ است ؟
بودند کھ بھ شمال  با مریم برنامھ ریزی کرده می دانستم، پدر از ھمیشھ غمگین تر

 .بروند
و تمام وسایل شخصی ام را درون  کولھ پشتی ام  ھبرای یک لحظھ تصمیمم را گرفت

تنھا یک یادداشت برای پدر  در حالی کھریختم و شب مخفیانھ خانھ را ترک کردم 
.گذاشتم

 ھا سرگردان بودم در حالی کھ از سرگردان شدن در خیابانھا ھمیشھ میت در خیابان
 .مرسید

نجا را آنگھبان پارک چند بار از من خواست کھ . و روی نیمکت نشستم ھبھ پارک رفت
کنم  خواھش می :گفتم. دھد   آخرین بار مرا تھدید کرد کھ بھ پلیس خبر می ، ترک کنم

من ھیچ جای این شھر را بلد نیستم و اگر از اینجا  . فقط ھمین امشب ، بگذار بمانم
! دچھ می شو نمی دانمبروم 

اینجا بمان فقط ھمین امشب :  نگاھی بھ چشمان خیس و وحشت زده ام انداخت و گفت
...من مواظب تو و کولھ پشتی ات ھستم

   .از خستگی بھ خواب فرو رفتم
  

و بھ ه احساس وحشت کرد. ساعت شش بیدارم کرد و من غریبانھ بھ اطرافم خیره شدم
سرما  ، و من در حالی کھ از شدتت ھیچ مسافر خانھ ای مرا  نپذیرف. راه افتادم

اولین شب بیرون از خانھ سپری شد اما  در خیابان ھا قدم زدم ، صورتم کبود شده بود
 .از یک تلفن عمومی  شماره ی خانھ را گرفتمو  آخرش چھ؟  پشیمان شده بودم
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عسل تو ھستی؟: پرسید پدر با نگرانی 
. واست در کنارش بودم در سکوت بھ صدای پدر گوش سپردم ، دلم می خ

.کنم برگرد خواھش می -
کھ تا آخر سال  می دانستم در حالی کھ و گوشی را گذاشتم ھتحمل ناراحتی اش را نداشت

 من سنتھا را باور داشتمچون لحظھ ی سال تحویل سرگردان بودم و  در بھ در می مانم
چون  ھ را در پیش گرفتم ،با قدم ھائی کوتاه و با قلبی کھ بھ سختی می تپید راه خان. 

و دیگر ھیچ تضمینی وجود نداشت  ھرچھ بگذرد بر گشتن سخت تر می شود می دانستم
!کھ نگھبان پارک مواظب من باشد 

پدر در را باز کرد  و با دیدن من سیلی محکمی بر گونھ ام  فشردم ،زنگ در را 
: گفتل می داد ، در حالی کھ مرا بھ سوی مبل راحتی ھاز لباسم گرفت و .  نواخت
...بنشین

ی بزرگ کمن ھمیشھ باید نگران تو باشم؟ :  سیگاری آتش زد و با لحنی درمانده گفت
کی؟ عسل ، بگوشوی  می

پدر : گفتم، ممی کرددر حالیکھ گریھ . روبھ رویم نشست و با دست صورتش را پوشاند 
توانی تا آخر  می. ..یمانمپش ...پشیمانم .چقدر سخت بود  می دانین ، حاال کھ بر گشتھ ام

خواستم مریم ، خواستم تنھا نباشی ، عمر مرا سرزنش کنی اما من فقط بھ خاطر تو رفتم
.برگردد

ن شب وقتی آ. غوش من رساند و گونھ اش را بر گونھ ام فشرد آفواد خودش را بھ 
  ....فھمیم چقدر امنیت اتاق کوچکم را دوست دارم تازه روی تختم دراز کشیدم

  

عطیالت نوروز بود و پدر تمام مدت در خانھ می نشست در حالیکھ ساکت و غمگین ت
شاید ھم بھ زن  ،شاید بھ مادر،  می کردشاید بھ مریم فکر  نمی دانم نشان می داد ،

باید تکلیف خود  و باالخره مریم نمی توانست برای ھمیشھ خانھ ی پدرش بماند. دیگری
نبودن مریم یعنی آرامش . ھ ی این بی تکلیفی بودمھر چند من شیفت رد ،می کرا روشن 

ھیچ کس بھ خانھ ی  امسال. ند می کردچون دیگر دو چشم سبز رنگ مدام مرا تعقیب ن
دید و باز دید یک سنت بود کھ امسال در خانھ ی  ، ما نمی آمد و ما ھم جایی نمی رفتیم

   .نو را تبریک بگویدپدر حتی بھ دوستان نزدیکش زنگ نزد تا سال و  ما شکستھ شده 
کنم این بھترین  فکر می ، امروز مادر زنگ زد وسال جدید را تبریک گفتراستی 

 .عیدی ای بود کھ امسال  از خدا می گرفتم
کنی مادر؟ می کار نجا چھآ:  ی مقدمھ گفتمب  

 .من بدانم شاید خودش ھم نمی دانست می خواستخندید اما پاسخی نداد انگار ن
کنی؟ نجا چھ میآتو بگو . باور کن ، خوشبختم عسل:  فترامی گآبھ 

...چیزی شبیھ بھ زندگی مادر --
بگویم برایم یک خواستگار آمد کھ اگر او را می دیدی حتما تحسینش  می خواستدلم 

بگویم پدر مرا وادار بھ ازدواج کرد و من در لباس ...ی چون ثروت مند بود می کرد
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 می خواستدلم ... بگویم از مدرسھ اخراج شدم. ..زدمسپید عروس دست بھ خود کشی 
بگویم پدربا کمربند تمام تنم را سیاه و کبود کرده است یا بگویم ھمسر پدر بھ خاطر 

روی نیمکت  از شبی بگویم کھ شاید ھم یا.. نفرتی کھ از من دارد قھر کرده و رفتھ
فقط از غریبھ  ی خواستمدلم  ، اما نھ  .و چیزی غیر از کابوس ندیدم هپارک خوابید

ای بگویم کھ عشقش تمام وجودم را بھ تسخیر کشیده و از دلتنگی ذره ذره ی وجودم در 
...حال نابودی و فناست

کجا رفتی؟ !شد عسلم چھ  -
.رود راستی فواد دندان در آورده و چھار دست و پا راه می ،ھمین جا ھستم مادر -

ی را کھ م مادرمی خواستشاید چون ن! اد گفتمچرا بھ جای آن ھمھ حرف از فو نمی دانم
 .نگران و پریشان کنم فرسنگ ھا از من فاصلھ داشت ،

.خوشحالم عزیزم -
  .مادر خدافظی کرد و ھرگز نفھمید در این مدت کھ رفتھ من چقدر گریھ کرده ام

ش بدون اینکھ کسی بھ دنبال ، فی بھ پایان رسید و مریم بھ خانھ برگشتیامروز بالتکل
.و پدر لبخندی از رضایت زد رفتھ باشد

.متاسفم -
احساس کردم چقدر غرور چشمان پدر را دوست   .مریم این را گفت و کنار پدر نشست

 .دارم
 .سال نو مبارک باشد عسل-

می نا خواستھ از او بیزار شده بودم چرا کھ .  و بھ اتاقم رفتم هلبخند بی رنگی زد
    .کندمرا از پدرم جدا  خواست

اما وقتی بھ یاد .  با بر گشتن مریم ھمھ چیز مثل گذشتھ شد و من خدمت کار او شدم
 شبی می افتم کھ بیرون از خانھ سپری شد لبخندی از رضایت می زنم و بھ خودم می

. عسل خوب زیاد ھم بد نیست: گویم
ھ سوار و پیش از اینک هبرای خریدن چیزھایی کھ مریم خواستھ بود از خانھ خارج شد

بھ سرعت بھ  .دیدم دوباره او را می ! خدای من. غریبھ ام را دیدم  ، تاکسی شوم
  ...خدایا این بار گمش نکنم: زیر لب گفتم ،م می کرددر حالیکھ گریھ ده و سویش دوی

انگار احساس کرد کھ دختری  .دجویبار کوچکی بودم کھ می خواست بھ دریا بپیوند 
در آن  ، ھ دنبالش می رود چرا کھ ایستاد و بھ من خیره شداین چنین آشفتھ و پریشان ب

کمی جلوتر آمد و روبھ روی من  .لحظات فکرم از کار افتاده بود و تمام بدنم می لرزید
...فقط بھ ھم نگاه می کردیم ، ایستاد

کھ چقدر قلبم می شکست  ! آخ. چقدر سخت بود نفس کشیدن در ھوایی پر از پریشانی
ھا ھم چون خارھای  دیگر انسان. می کردھایم از کنارم عبور  ھ اشکاگر بی اعتنا ب

سوئی شرتش   .ندمی کردو خیره نگاھمان  دبیابانی در ھمھ جای خیابان سبز شده بودن
.سردت است؟ می لرزی:  را بھ من داد و گفت
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و بھ او خیره  ھسوئی شرت را بر روی شانھ ھایم انداخت ! عجب صدای گیرایی داشت
 .شدم

.ای کاش می فھمید از ھیجان دیدن او این چنین می لرزم و از تب می سوزم! خدای من
توانم کمکت بکنم؟ می:  دستی بھ موھای بلند و سیاھش کشید و گفت

!فھمید بی قرارش شده ام خدای من چرا عشق را از نگاھم نمی خواند ؟ چرا نمی
...کنم می من ھمراھی ات. فکر کنم بھتر است بھ خانھ برگردی -

انگار مسخ  ، او بھ سوی کوچھ ی ما حرکت کرد و من در کنارش گام بر می داشتم
  ..نیرویی بھ پیش می رفتم و ھیچ قدرتی برای مخالفت نداشتم

.  بھ یقین ھرگز دوستم نداشتھ است ، ر تمام راه سکوت کرد و بھ من نگاھی نینداختد
...ام جاری کرد ھایم را بر روی گونھ این حقیقیتی بود کھ اشک

این مدت کھ نبودی  اشک و دل تنگی تمام  در بگویم دوستت دارم و می خواستدلم 
اما چگونھ می توانستم چیزی  ، من مرگ را می خواستم یا تو را ، زندگی من شده بود

 !بگویم وقتی با گفتن غرورم می شکست  و او را بیزار تر می کردم
...انگار نمی فھمم ، کھ انگار دیوانھ ام می کردنگاھم  او طوری ،کنار درخانھ ایستادیم 

 .برو استراحت کن:  لبنخند زیبایی زد و گفت
ھرچھ می دویدم، .. بھ سوی اتاقم دویدمدر حالی کھ  و وارد خانھ شدم هدر را باز کرد

...درخودم محوتر می شدم و ھر چھ اشک می ریختم کوچک تر
ھم چون  بھ خیالم اگر مرا ببیند... غمگین نشده بودم ناامیدو آنقدرھرگز در زندگی ام 

چھ تصورات احمقانھ !  آخ. دمن بی قرار می شود و از دلتنگی و عشق سخن می گوی
سانی می توانست بھ دیدنم بیاید و از من آاو کوچھ و خانھ ی ما را می شناخت و بھ  .ای

!!!شد اگر دلش تنگ می رد ،خبری بگی
این عشق ھم شبیھ  ، در این مدت بھ این موضوع فکر نکردم من چقدر احمق بودم کھ

.شد مغلوب  می بی شک پوچ و احمقانھ بود و ،طرفھ  عشق پدر بھ مادر یک
آن غریبھ بھ کوچھ ی ما نمی آمد تا دیگر مرا نبیند آن زمان من ساده دل بھ سویش 

شاید  ، ودش نفھمیدخ،  البتھ  گدائی ھم کردم !  م عشق را گدائی کنممی خواستو  هدوید
چشمان خیس و  از .ھم فھمید و بھتر دید مودبانھ تر بھ من بفھماند کھ مزاحمش نشوم

بایدمی فھمید ... نفسھایم کھ بھ شماره افتاده بود . ...لرزش تمام بدنم... .خواھش گرمن 
سوئی !  فھمید یا نفھمید؟ شاید ھم واقعا خیال کرد سردم شده.  کھ چقدردوستش دارم

ھا و  شاید اگر من این اشک... و گریستم ھسورمھ ای رنگش را در آغوش گرفت شرت
نگاه لبریز از عشق را بھ ھر غریبھ ی دیگری تقدیم کرده بودم تا این اندازه او را تحت 

 ، دادم کھ سوئی شرتش را بھ من بدھد و تا کنار خانھ  مرا ھمراھی کند تاثیر قرار می
اگر فقط یک نگاه  پر محبت  . می کردمن این کار را نشاید ھم ھیچ کس جز  غریبھ ی 

اما او   ، دوستم دارد و کمکش از روی ترحم نیست کھ  فھمیدم بر من می انداخت می
 ھ امروز از او دیده بودمکچرا با این ھمھ بی محبتی  نمی دانم!   افسوس . نگاھی نکرد

....دنیایی می نویسم غریبھ ی نا مھربان من ھنوز ھم برای من تمام، 
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تلفن زنگ خورد و گوشی را برداشتم پس از دقیقھ ای سکوت قطع کرد و مرا بھ فکر 
این  می دانستمن ، از این کھ این برای چندمین بار بود کھ این اتفاق می افتاد . فرو برد

. احساس عجیبی داشتم،  چھ کسی است کھ شھامت حرف زدن ندارد
با . دستم را روی قلبش گذاشتم تا آرام بگیرد ، ھم کردفواد روی زانوھایم نشست و نگا

.  دیدم خورد اما ھیچ بھبودی در حالش نمی ھایش را سر ساعت می اینکھ قرص
انگشتان کوچکش را  ،د چشمانش گود رفتھ و صورتش استخوانی تر از پیش شده بو

بداند  تمی خواسانگار  ، سرش را روی قلبم گذاشت  .و بوسیدم ھم گذاشتلب ھایروی 
او از  اصال ای کاش می دانست بھ خاطر او نیست کھ غمگینم ! ھنوز ھم دوستش دارم

سرش را از روی قلبم !  دانست چھ می،  غریبھ ای کھ زندگی ام را بھ غارت برده بود
خواھی بازی کنیم؟ می: و گفتم هجدا کرد

 عروسک  .بھ زبان دوست داشتنی خودش بھ من فھماند کھ خیلی خوشحال شده است
 او از ،د ھا بکن نآدوست دارد با  کھ و اجازه دادم ھر کاری ھھایم را کنارش ریخت

 آن ، و دوباره تنشان می کرد آوردهرا بیرون  شانلباس .این کار لذت می برد انجام دادن
حتی آب میوه ،  ھا را  روی پاھایش می گذاشت و تکان می داد تا بھ خواب فرو بروند

چرا احساس کردم  نمی دانم. خت می ری شاندر دھان مضر کرده بودای کھ برایش حا
 !مادر با او می کرد می خواستکند کھ دلش  کھ فواد ھمان کاری را می

سکوت و . قطره اشکی را از روی صورتم پاک کردم کھ دوباره تلفن زنگ خورد
...سکوت

ماس ھای تلفنی دور   برای این کھ فکرم را  از آن ت این دیگر چھ کسی بود؟! خدای من
و گوشی را بھ دست فواد بدھم تا بتواند صدای  زدهتصمیم گرفتم بھ مادر زنگ سازم ،

 .مرد جوانی گوشی را بر داشتپس از دقیقھ ای زنگ خوردن  ،  .را بشنود او
 .خواھم با مادرم صحبت کنم می ، من عسل نیایش ھستم -

 .ستمادرت این جا نی:  با طنینی بی تفاوت گفت
ھستید؟ شاھینی آقاشما : با شگفتی گفتم

 .بلھ-
د کھ مادر من کجاست؟می دانیپس -
  .رفتھ از این جا او کجاست ،  نمی دانم. نھ  -

کجاست؟ دد بگوییوش می:  و گفتم هبھ سختی بغضم را فرو داد
من از کجا باید بدانم؟:  مرد با عصبانیت گفت

و  ھروی زمین نشست  .گری بپرسم گوشی را گذاشتپیش از آنکھ فرصت کنم سوال دی
یزد و  ھایم بشوم چون فواد ھنوز داشت لبخند م تالش کردم مانع فرو چکیدن اشک

 .اندوھگینش کنم می خواستدلم نو  می کردبازی 
 می خواست ویش دروغ بود حرف ھاگفت؟ شاید تمام  آن مرد چھ می . خدای من! آخ  

نکند مادر از او چنین چیزی را .  ین ھمین  طور استبھ  یق ، دیگر مزاحم نشوم
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تا ھر زمان دلم خواست صدایش را  خودش بھ من شماره داده بود اواما نھ ! خواستھ
تلفن زنگ  .می کرداز ھمھ چیز بی خبر بودم و این بی خبری داشت دیوانھ ام .  بشنوم
.عنتی حرف بزنل :با خشم گفتم.  بھ خیالم مادر است اما دوباره سکوت ، خورد

 .ھمان طور ساکت بود
.می زنمحرف ن دیگر من ھم ، باشد حرف نزن-

اما  ،و حرفی بزند  شدهدقایق طوالنی گوشی را در دست نگھ داشتم  با امید اینکھ خستھ 
 !عجب حوصلھ ای داشت.  او از من لجبازتر بود

پدر و ،  حیاط بردم و فواد را برای ھواخوری بھ هسر انجام گوشی را بر جایش کوبید
مریم نگاه سردی بھ . می نوشیدند مریم  روی صندلی ھای چوبی تراس نشستھ و قھوه 

 !یدآاز من بدش می  آنقدرای کاش می دانستم چرا . من انداخت 
حرف کھ من با او  می خواستچرا ن.  و بھ مادر فکر کردم ھبھ سرعت بھ اتاقم بر گشت

!، شاید ھم واقعا دیگر با شاھین زندگی نمی کرد  م ؟ شاید حوصلھ ی مرا نداشتبزن
 تی اگر مادر باشد برایم اھمیتی ندارد، ح تلفن زنگ خورد و دیگر گوشی را بر نداشتم

 نددو ھر زمان از این بازی خستھ ش دادهانگار ھمھ می خواھند احساس مرا بھ بازی . 
 .رھایم کنند ،
  

 .موفق شدم عسل:  و گفت امروز فاختھ بھ دیدنم آمد ، لبخندی زد
ازدواج؟ -

 .خیلی زود است ھنوز آن کھ ، نھ:  زد و گفت دیگری لبخند
پس می روم چای و شیرینی : و گفتم خوشحال شدهاز اینکھ او مغلوب عشق نشده بود 

 .بیاورم
چرا  نمی دانم  .دیدم فواد را در آغوش گرفتھ و او را می بوسد ، وقتی بھ اتاق برگشتم

م تمام دنیا را می کردبھ او عالقھ مند می شدم و حس  می کردی کسی بھ فواد محبت وقت
.است  بھ من بخشیده

دراین خانھ تنھا  آنقدر.  ھمھ چیز را بگو.  برایم تعریف کن: با محبت بیشتری گفتم
 .کنم نشستھ ام کھ احساس دیوانگی می

 .خوب در واقع خیلی ھم سخت نبود- 
و تدریس را مثل ھمیشھ وارد کالس شد  :بھ دست فواد داد و گفتشیرینی کوچکی را 

م می کردفکر  . حتی از چند نفر درس پرسید و برایشان منفی گذاشت شروع کرد ،
رامی کنار نیمکتم آوقتی زنگ خورد بھ  اما گردد خیلی عصبانی است و دنبال بھانھ می

.خانم محبی شما در کالس بمانید:  آمد وگفت
    بھ خیالم فھمیده کھ یواشکی تمام مدت بھ او خیره . قدر نگران شدم عسلچ می دانین

فکر کنم کھ تو با :  اما وقتی بچھ ھا از کالس بیرون رفتند ، لبخندی زد و گفت،  شده ام
 .دیگران فرق داشتھ باشی

.تا بھ حال دیده ام تفاوت دارید من شما ھم با ھمھ ی کسانی کھ: قلبم آرام گرفت و گفتم
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!ی دختر جسوری ھست: گفت
ھرچھ ،  تحقیرم کند می خواست فقط در ستایش من گفت یا اینکھ این جملھ را دانممی ن

.برای اینکھ بتوان شما را شکست داد باید جسور بود:  و گفتم هبود لبخندی زد
فاختھ واقعا این را گفتی؟:  و گفتم هبا شگفتی نگاھش کرد
  ن روز چھ کار کرد؟آ می دانیعسل  ، البتھ: لبخند گرمی زد و گفت

گفت  و شماره اش را بھ من داد: کردم ، ادامھ داد  در حالی کھ خیره بھ فاختھ نگاه می
 .شنا بشویمآباید بیشتر با ھم 

برای چھ؟ -
 .برای آزار و اذیت: ابروھایش را در ھم کشید و گفت

 ، ی کن او را خوب بشناسیفقط سع ، ناراحت نشو:  و گفتم هدستش را بھ گرمی فشرد
 .نگذار احساست را بھ بازی بگیرد

.  کند عسل خودت خوب می دانی کھ او مرد مصممی است و بی دلیل کاری را نمی-
مناسب او  کھ ترسد میچون شناخت کافی از من ندارد ،  اما می خواھد ،بھ گمانم مرا 

 .خانواده اش نباشم  و 
با او حرف می زنی؟حاال - 
می دانند و پذیرفتھ اند کھ مدتی با ھم  این موضوع را پدر و مادرم در ضمن.   لبتھا -

.حرف بزنیم
 .پس خیلی عالی شد:  و گفتم هسودگی کشیدآنفسی بھ 
آن غریبھ با  می خواستشاید چون دلم  ، چرا نتوانستم بھ فاختھ حسادت کنم نمی دانم

اینکھ ھمانند فاختھ خویش را بر او ، نھ شاخھ گل رز سرخ بھ خواستگاری ام می آمد 
 .دور و دست نیافتنی بود ، اما این فقط یک رویای کودکانھ تحمیل سازم  ، 

خوب نظرت چیست؟: فاختھ رشتھ ی افکارم را پاره کرد و گفت 
در مورد چھ؟-
 .را می گویم یگانھی آقاکجائی عسل؟ . خدای من! آخ  -

جدی و در عین حال خشک و ... یک چھره ی عبوس اگر بتوانی :  و گفتم هلبخندی زد
بھ یقین مرد خوبی است و خوشبخت می  ، بی ھیچ احساسی را دوست داشتھ باشی

.شوی
 .از تمجیدت ممنونم-

نگاه کن عسل، پیش بندش را چقدر کثیف :  تکھ ی دیگری شیرینی بھ فواد داد و گفت
 .کرده

وقتی داشت لباسش را  .شبند دیگری بیاورمباز کرد و از من خواست پی آن رابھ آرامی 
 .در نگاه فواد آرامشی را دیدم کھ آن روز بھ عرسک ھایم داده بودعوض می کرد ، 

خوب تو چھ کردی عسل؟ -
چشمان فاختھ .  م چھ کردب عاشقغریبھ ام را دیده ام و او با قل برای او گفتم کھ آن روز

 ...اه استخودخو این مرد چقدر:  غمگین شدند و گفت
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دوست  تا ابد بھ فاختھ بگویم کھ این غریبھ را با تمام خودخواھی اش می خواستدلم 
با رفتن فاختھ مریم بھ اتاقم آمد و   .و در حسرت یک نگاھش جان می سپارم داشتھ
دوستت بود؟:  گفت

 .بلھ-
 .بھتر است دیگر با او حرف نزنی-

...و از اتاق بیرون رفتم هندادپاسخی  ؟ بھ او چھ ربطی داشت! خدای من
این مال کیست؟: بھ دنبالم آمد و گفت

چرا آن را برداشتی؟:  و گفتم هسوئی شرت غریبھ ام را از دست او بیرون کشید
مال دوستت است؟-
 .نھ-

 .چقدر گستاخی دختر:  نگاه سردی بھ من انداخت و گفت
ید؟ی آاز من بدت م آنقدرراستش رابگو چرا :  و گفتم هکنارش ایستاد

تو شبیھ مادرت : زیر لب گفت  .احساس کردم چشمانش خیس و غمگین شده اند
 ...ھستی

. دیگر نیازی بھ توضیح نبود وقتی او رفت ، کنار آیینھ ایستادم و بھ خودم خیره شدم
موضوع گذشت من بیشتر شبیھ مادر می شدم و پدر ھم این  حق با مریم بود ھرچھ می

 .انگار ھر بار کھ مرا دید مادر را دیده و مریم را از خاطر می برد.  درا می فھمی
   . ھیچ کس تلفن را جواب نداد ھم دوباره بھ مادر تلفن کردم اما اینبار

  
  

بھ خاطر  و کرده من ھر روز احساس غم بیشتری  ،روزھا پوچ و خالی می گذشتند 
مدرسھ تنھا  ، آخر ممی کرد را لعنت یشن روز از مدرسھ فرار کرده بودم خوآاینکھ 

.  سر راھم قرار می گرفت بر شاید دوباره ، ببینم امیدی بود کھ بتوانم غریبھ ام را
خورد و من  ھر روز تلفن زنگ می  .من تمام شانسم را از دست داده بودم!  افسوس

 ھا گوشی را مدت بیشتر وقت،  است خطآن سوی  ندانم چھ کسی داشتم کھدیگر عادت 
 .پشت خط بود ھم گشتم او ھنوز و وقتی بر می گذاشتھالنی روی میز ھای طو

ھا  شب.  پدر ھر روز بی تفاوت تر از قبل می شود ، نسبت بھ ما و نسبت بھ مریم
انگار کالفھ و سردرگم .  گردد و میلی بھ خوردن شام ندارد خیلی دیر بھ خانھ بر می

کند ، حتی گاھی برای بھ  محبت می رمریم خیلی بھ پد چرا؟ نمی دانم ، اما  شده است
ھای تقویتی می زند  و برایش آمپول کشیدهدست آوردن رضایت پدر فواد را در آغوش 

    .و سیگار می کشدبر لب آورده اما پدر فقط لبخند بی رنگی  ،
 ساکت بودند و.  شوند سر میز حاضر مخواستدو آن و از  هشام را کشیدھنگام غروب  

  .انگار ھمھ از ھمدیگر خستھ شده بودند ، ازی می کردندبا غذایشان ب فقط
نادر اتفاقی افتاده؟:  رامی گفتآمریم بھ 

چطور مگر؟ ، نھ:  پدر شانھ ھایش را باال انداخت و گفت
!اگر مشکلی پیش آمده بھ ما ھم بگو،  کنم بی حوصلھ شده ای احساس می-
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بلھ پدر بگو چھ شده؟: بھ آرامی گفتم
توانم حتی بھ راحتی غذایم را  نمی... خستھ ام کردید:  رھا کرد و گفتقاشقش را 

.بخورم
در را محکم بھ ھم  و بھ سوی اتاقشان رفت ،با عصبانیت آشپزخانھ را ترک کرد 

حتما باز : مریم لبخند تلخی زد و گفت  .شدر آغوش گرفتم ، فواد بغض کرد. کوباند 
 .استشھره ھم بھ یاد 

ھیچ چیز بد تر از این نیست کھ مالک مردی بشوی کھ ، سوخت  دلم برای مریم می
عسل این چھ :  ی کردم کھ گفتمھا را جمع  ظرف. قلبش در تصرف کس دیگری است

زنگ می زند؟ آنقدرکسی است کھ 
 .و چیزی نگفتم ھشانھ ھایم را باال انداخت

ممکن است مادرت باشد؟-
مادر حتی فرصت نداشت بھ ما فکر کند چھ  ، در دل بھ افکار ساده ی او می خندیدم

ت گوشی را در سکوت نگھ عو ھر بار یک سا زدهبرسد بھ اینکھ روزی ده بار زنگ 
 .دارد

اسمش چھ بود؟ راستی . شاید ھم ھمان خواستگار تو باشد: مریم دوباره بھ آرامی گفت
 .کنم ؟ گمان نمیبردیا-

؟ در ساده باشد یتوانست یک مزاحم تلفن او می آیا مریم من را بھ فکر برد بھ راستی
او کھ ! ؟ خدای من  چھ نفعی برایش داشت ؟ از سکوتش چھ لذتی می برد این صورت 

  بود ؟
  

.خواھش می کنم حرف بزن: و گفتم هاینبار سکوت نکرد ، صبح دوباره تلفن کرد
اگر :م رده و گفتدوباره اصرار ک  .کسی بھ سختی شنیده می شد زدن ھای صدای نفس 

 .داند چھ کار کند او می  بھ پدرم می گویم کھ مزاحم می شوی حرف نزنی ،
چھ فایده ای دارد وقتی حرف نمی زنی؟ شھامت داشتھ باش بگو :  با سکوتش ادامھ دادم

تو بیشتر  ، من خیلی خستھ و کالفھ ام ، کنم حرف بزن خواھش می.  چھ کسی ھستی
 .کنی کالفھ ام می

!شاید اگر بدانی من کھ ھستم دیگر ھرگز گوشی را بر نداری:  بھ سختی گفت
 .صدایش آشنا بود ، اما نفھمیدم چھ کسی است

 .دارم اگر ندانم کھ ھستی باز ھم دیگر گوشی را بر نمی-
! عجب تھدید قشنگی-
قشنگ؟-
 .ھایت ھمانند چشم ، قشنگ-

 .یش جوان تر استچون صدا ؟ نمی تواند بردیا باشد ، خدای من او کیست
شناسمت؟ من می-
 .کنم تو از من گریختی من گمان می و بلھ-
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!بودم ، او چھ می گفت کھ من نمی فھمیدم کالفھ و عصبی شده 
 .یگانھ ، مھیار ھستم مھیار من-

  .قدرتم را برای حرف زدن از دست داده امچرخد و احساس کردم اتاق دور سرم می 
کنم کھ از ھمان روز اول متوجھ تفاوت تو با دیگر شاگردھا  یاعتراف م: ادامھ داد 

 از من نمی ترسید، یا حتیتو تنھا دختری بودی کھ بھ من توجھی نداشت  در واقع شدم
  .ھمین برای من مھم بود

!فاختھ؟: بھ سختی گفتم
 .اما نادان ، یک دختر پر احساس: خندید و گفت 

، اما  دانم غافل گیر شدی می:  بکویم کھ گفتسر جایش  بر گوشی را می خواستدلم 
این را زمانی فھمیدم کھ تو از  بودم ،من بھ تو عالقھ مند شده . یم گوش بدهحرف ھابھ 

مجبور شدم برای پیدا کردن .  مدرسھ رفتی و من فھمیدم کالس بدون تو خالی شده است
ھ بھانھ ی آن را از فاختھ ب ، او تنھا دوست تو بود چون شماره ات از فاختھ استفاده بکنم

.خواھم زد برای چھ می ھرگز حدس نمی ، گرفتم
غمگین و عصبانی بودم کھ   آنقدر.  و با صدای بلند گریستم هگوشی را سر جایش کوبید

    چشمان قھوه ای رنگ فاختھ لحظھ ای از برابر چشمانم محو .  می کردھیچ چیز آرامم ن
ھمان کسی کھ از او . نت می فرستادم و ناسزا می گفتمبھ خودم و فاختھ  لع...  شد نمی

ای کاش مرده بودم پیش از آنکھ ! می گفت زنگ زده و از دوست داشتن  ، متنفر بودم
بخاطر گستاخی اش  ، نمی دانستم چگونھ باید مجازاتش کنم. حرف بزنم یگانھی آقابا 

ھمھ چیز شبیھ ! ای منخد... بھ خاطر اینکھ احساس فاختھ را بھ بازی گرفتھ بود... 
 .یک کابوس است

خوب گوش بده : ی شکنجھ گرحرف ھادوباره او بود با آن . تلفن دوباره زنگ خورد 
می پذیرم کھ در این میان فاختھ را بازی دادم اما . عسل، من  قصد مزاحمت ندارم

حاال نظر تو چیست؟.  خواھم مدتی برای آشنایی با ھم حرف بزنیم می. مجبور بودم
حقیقی را بشناسد و بداند کھ در تمام این مدت عشق پاک و  فاختھ مھیار می خواھددلم -

 .بی ریایش را خرج کسی کرده کھ مفت نمی ارزد
 .درست حرف بزن عسل-
یعنی حقیقت ،  توانم اینگونھ حرف بزنم در ضمن من فقط می.  خانم نیایش ، عسل نھ-

 .را بگویم
تو از دست من عصبانی : در آرام کردنش داشت گفت با طنین خشمگینی  کھ سعی

ھستی؟
من از تو ... خیلی عمیق تر...فقط عصبانی؟ نھ خیلی بیشتر: و گفتم هبغضم را فرو داد

 .متنفرم
حتی اگر من دوستت داشتھ باشم؟: خندید و گفت

.برو بھ جھنم: زیر لب گفتم. چھ بگویم تا بفھمد چقدر از او بیزارم  می دانستمن
و  ھتلفن دوباره زنگ خورد اما بر نداشت. و نفس عمیقی کشیدم ھوشی را گذاشتگ

چرا تمام حوادث بد دنیا برای من رخ می داد؟ غریبھ ای کھ دوستش  نمی دانم  .گریستم
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چرا بھ سراغم نمی آمد؟ زیر  . اصال تقصیر او بود.. گرفت داشتم از من سراغی نمی
مگر من چھ کرده ام کھ دوستم . ..یبھ ی نا مھربانمغر ، غریبھ ام       بیا : لب گفتم

 !نداری
حاال بھ فاختھ چھ می گفتم؟ شاید بھتر باشد او چیزی نداند ، بھ یقین اینگونھ کمتر دلش 

چھ شده ، من ھم  می دانستم. شب فاختھ بھ من  زنگ زد و گریستھنگام   .می شکند
زنگ زد و گفت کھ ما بھ درد ھم  ساعتی پیش بھ من مھیار: بھ سختی گفت  .گریھ کردم

 .خوریم نمی
پدرت ھم فھمید؟: و گفتم هنفس عمیقی کشید

 .کرده است ی خودش عصبانی شد و گفت کھ او ما را مسخره ، گفتم پدرمبھ . بلھ-
فاختھ  می خواستدلم ن چرا کھ حرفی از من نزده بود خرسند شدم یگانھی آقااز اینکھ 

 .را ھم از دست بدھم
کنی فاختھ؟ ال چھ میحا -
.کاش ھرگز نگفتھ بودم کھ دوستش دارم.  مثل پذیرفتن شکست... احساس بدی دارم-

 .او الیق تو نبود ن ،فراموشش ک:  و گفتم هحرفش را تایید کرد
 .شاید ھم من الیقش نبودم-

    .فاختھ خداحافظی کرد و مرا در دنیایی از غم رھا کرد
  

، مریم  بھ خاطر  ھیچ تلفنی پاسخ ندھم و فقط با فواد و پدر باشمامروز تصمیم دارم بھ 
غذای   .خانھ نیست و ما فرصت داریم با ھم تنھا باشیمدر  چند روز  پدرشبیماری 

وقتی پدر آمد ، خودش را روی  و منتظرش نشستم همورد عالقھ ی پدر را درست کرد
!وباره دختر خوبی شدید: شام لبخندی زد و گفت صرف ھنگام  .کاناپھ رھا کرد

برویم مسافرت؟ می خواھدپدر دلت :  گفتم ه و غذا را کشید
 .عالی است: غذایش را فرو داد و گفت

بدون مریم؟-
 .باشد اما من خیلی گرفتارم: پدر خندید و گفت 

این یعنی نھ پدر؟-
.ائل نکنمبا اینکھ ناراحت شده بودم سعی کردم آرامش بھ وجود آمده را ز ، سکوت کرد

 .در تمام این چند روز با پدر بھ گردش رفتیم و بھ ھیچ تلفنی پاسخ ندادم
  

در سکوت   !چھ شده می دانستمن. امروز مریم بازگشت، خوشحال و بی قرار بود
، انگار کار مھمی با پدر  می کردداد و مرتب بھ ساعت نگاه  کارھایش را انجام می

.داشت
و برایش فنجانی  ھکت پدر را گرفت.  م بھ سوی در دویدوارد شد و مری او سرانجام 
.قھوه آورد
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اتفاقی افتاده مریم؟-
. بنوشفعال قھوه ات را ... برایت میگویم نادر -

 .پدر قھوه را الجرعھ سر کشید و بھ چشمان مریم خیره شد
عسل  :زیر لب گفت  .دلم خبر از حادثھ ی بدی می داد ، من و فواد ھم کنار پدر نشستیم

ھای مادرت را بھ من نشان بدھی؟ توانی یکی از عکس می
؟می خواستعکس را برای چھ ! خدای من
خواھی؟ آن را برای چھ می: پدر گفت

.باید مطمئن بشوم... کمی صبر داشتھ باش نادر: مریم لبخند پر مفھومی زد و گفت
: نگاھش کرد و گفتبا تحسین .  ھای مادر را بھ او دادم بھ خواھش پدر یکی از عکس

.افسوس کھ انسان نیست،  اما  یلی زیباستخ
 این بھ منظور دیگری آن روزاما انگار کھ  می کردبھ یقین مریم بھ مادر حسادت 

با  کدام  نمی دانم،  پدر خشمگین شد  و بھ من نگاه کرد .موضوع را پیش کشیده بود
خوب کدامین انسان می : گفتمریم لبخند دیگری زد و   !گستاخ شده بود آنقدرشھامت 

بھ راستی : نگاه غمگینی بھ فواد انداخت و ادامھ داد  !تواند این کار را با فرزندش بکند
رھایش  ، و وقتی از لطف تقدیرش زنده ماند هتواند کودکش را از بین برد یک مادر می
کرده و برود؟

 .خوب کھ چھ؟ این یک بحث قدیمی است: پدر با طنینی خشمگین گفت
مادرت چگونھ توانست دختر نوجوانش را بھ حال : اینبار بھ من نگاه کرد و گفت

اخراج  از دبیرستان اگر او بود حتما تو بھ درست ادامھ می دادی و! خودش رھا کند
. شدی نمی

.مریمتمامش کن: این بار پدر فریاد زد
ھم اکنون   می دانیسل ع: بلکھ اینبار با طنینی محکم تر ادامھ داد ، اما او تمامش نکرد
چھ می کند؟ در پاریسآن بھ ظاھر مادر 

...نمی دانم: زیر لب گفتم
؟ یا شاید ھم منشی ....کند کنی دکتر شده و بیمارانش را ویزیت می نکند خیال می -

خوشبخت ترین زن دنیاست و قصد  شاھینشاید ھم کنار ... یک شرکت خیلی بزرگ
رای کودکش مادری کند؟و این بار ب شدهدارد بچھ دار 

شاید ھم ترجیح داده مانکن مجلھ ھای : مریم از کیفش مجلھ ای را بیرون کشید و گفت
....بھ ھر حال او خیلی زیباست و ،خارجی بشود 

! خدای من  .ھایش خیره شد پدر مجلھ را از دستش بیرون کشید و با پریشانی  بھ عکس
 حالت ھای مختلف، در ای نیمھ برھنھ ومادر زیبای من در لباسھ ، عکس مادر بود

یک جا با دامن کوتاه آبی و یک جا با دامن کوتاه ... دست در دست مردان انگلیسی
و بھ  هاحساس تھوع پیدا کرد !عجب چشمان فریبنده ای !عجب آرایش موھایی...زرد

 .سختی خودم را نگھ داشتم
خوب حاال فھمیدی چھ مادر بی ارزشی داری؟: مریم گفت
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یک زن با موھای طالئی بلند و پیراھنی کوتاه و  ، در بھ عکس مادر خیره شده بودپ
...کھ او را تاب می دھد می کردقرمز رنگ روی تاب نشستھ  و مردی تظاھر 

دستم را روی شانھ ی پدر گذاشتم اما احساس .حالم از بوسھ ھای مادر بھ ھم می خورد
یک قطره اشک در چشمانش .  بودصدا شکستھ و تمام شده  پدر بی آخرنکرد 

حریم من ...مادر حریم پدر را شکستھ بود ،  سرگردان بود و شک داشت فرو بریزد 
.حریم ایران من...

و انگار در ھر عکسی تباھی زندگی و  می کردھا را با دقت نگاه  پدر تمام عکس
می  عشقش را مرور می کرد و و قتی بھ صفحھ ی آخر می رسید دوباره بھ عقب بر

شد اگر خدا و پدر ھم او  مادر گناھی کرده بود کھ با ھیچ توبھ ای بخشیده نمی  .گشت
...فقط مال من ، چرا کھ مادر فقط مال ما بود ، نمی بخشیدم   را می بخشیدند من 

و شماره  ھپس از ساعتی بھ اتاقم رفت  .نگاھش کردم و ھر دو گریستیم ، پدر نگاھم کرد
س کھ ھیچ کس گوشی را بر نداشت تا بگویم دیگر ھرگز دوستت افسو. مادر را گرفتم

 .ندارم
کار مادر از بی  ، ورده و من قادر بھ دفع آنان نبودمھجوم آافکار عجیبی بر مغزم 

وفائی گذشتھ بود بیشتر شبیھ یک کابوس می ماند کابوسی کھ من و پدر را در خودش 
...بلعیده بود

ی  وقتی برای دادن پارچھ بھ  خانھ ی ھمسایھ : تصدای مریم را می شنیدم کھ می گف
رفتم این مجلھ را بھ من نشان داد و گفت کھ ژورنال کامال جدید و زیبایی است کھ پدرم 

حتی تاکید کرد کھ این مجلھ در . توانم لباس مورد عالقھ ام را در آن پیدا کنم حتما می
ا ورق می زدم ، با دیدن شھره وقتی مجلھ ر... سراسر دنیا فروش فوق العاده ای دارد 

ھای خارجی  نی نبود کھ یک زن ایرانی بتواند جایگزین مانکندباورکر...باور نکردم
پدر را دیدم کھ بی اعتنا   .این بسیار شگفت انگیز و در عین حال شرم آور است ،بشود 

مادر  ی مریم  در آستانھ ی در اتاقم ایستاده و ھم چون زمانی کھ فھمیده بودحرف ھابھ 
ازدواج کرده اشک می ریخت اما این بار نھ برای از دست دادن ھمیشگی مادر بلکھ 
 .برای عشق و زندگی ای کھ تباه شده بود ، پدر بر ویرانھ ھای عشقش گریھ می کرد

مادرت با آبرو ی ما چھ کرد ؟: زیر لب گفت
نم مگر در مجلھ دیگر ھرگز مادرم را نمی بی: و گفتم هاشکی را از روی گونھ ام زدود

 .پدر این وحشتناک است ، ھای خارجی
. می دانستم چھ حالی دارد. ھمان جا روی زمین نشست و با دست صورتش را پوشاند 

آه  ! آه اگر غریبھ ام با من چنین می کرد! مادر با تعصبات و غیرت پدرم چھ کرده بود
...آه از دل بستگی... از این عشق

.او را زنده نخواھم گذاشت  ، رت را ببینماگر روزی دوباره ماد   -
با پریشانی بھ پدر نگاه کردم کھ ببینم تا چھ حد از روی احساس حرف زده است ، اما 

   .انگار پدر آن لحظھ تصمیم مھمی گرفت کھ  بھ چھره اش آرامشی شگفت بخشید
  

www.takbook.com



بھ زحمت استخوانی و غمگین شده بود کھ  آنقدرامروز فاختھ بھ دیدنم آمد، چھره اش 
نمی زند اما او با طنینی لبریز  اوخیال می کردم دیگر حرفی از . می شد او را شناخت

می شیرینی ازدواجش را بین دبیرھای دیگر پخش  یگانھی آقادیروز :  گفت  از غم 
 .کرد

 .چنین مردی لیاقت تو را نداشت فاختھ:  و گفتم هلبخند غمگینی زد
 .می فھمیفراموش کن عسل، تو حال مرا ن-

من ھم ھمانند تو دلتنگم ، ھر . می فھمم باور کن: و گفتم هھایش را بھ گرمی فشرد دست
 .دو نفر ما در این  بازی تنھا ماندیم

خوب ما را بھ بازی  آن ھابازی؟  بلھ حق با تو است بیشتر شبیھ یک بازی بود ، -
 .گرفتند

: فاختھ لبخندی زد و گفت  .تغوش او رساند و روی پاھایش نشسبھ آفواد خودش را 
....دیروز دیدمش.  خبر خوبی برایت دارم

 .ھایم منبسط شد احساس کردم برای لحظھ ای خون در رگ
کجا؟ با کھ بود؟! خدای من -
نزدیک خانھ ی مادر بزرگم  وارد مغازه  ای شدم کھ نقاشی دیروز برای خریدن بوم-

 .م چون ھمیشھ، ھ تنھای تنھا بود. او را دیدم  بود ،
 ھای زندگی از خاطرم رخت لبخند گرمی بر لبم نقش بست و انگار بھ یکباره تمام غم

 .بستبر 
بوم نقاشی؟-

خانھ  از، فقط کمی  آدرس ھمان مغازه است: بھ دستم داد و گفت فاختھ تکھ کاغذی را
.آنجا منتظرش بمانی در کھ دانم کھ ارزشش را دارد اما می ، ی شما دور است

نجا می رود؟آکنی او باز ھم بھ  چرا خیال می-
ھا الزمھ ی  خیلی ساده است عسل ، چون او ھم ھمانند من نقاشی می کند و این بوم -

پس از رفتنش من از فروشنده سوال کردم کھ او را می شناسد؟ او ھم در  . اوستکار 
 .یدآجواب گفت کھ مشتری من است و اغلب بھ اینجا می 

    ھایش را  م فاختھ ھم صدای ضربانمی کرددی آنچنان می تپید کھ احساس قلبم از شا
فاختھ تمام جزئیات را برای من بگوید اما او نگاه کوتاھی بھ  می خواستلم د  .می شنود

 .باید بروم:  ساعتش انداخت و گفت
فاختھ بھ تو نگاه کرد؟ -
 .مگر بھ تو ، نھ او بھ ھیچ کس توجھی ندارد-

بھ ھیچ کس توجھی ندارد : اختھ رفت ، ھنوز طنین صدایش در گوش من بود  وقتی ف
 .مگر بھ تو
.عجب روز زیبایی بود ! خدای من
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، با رژ لب و ریمل صورتم را  و قشنگترین لباسم را بر تن کردم هصبح زود بیدار شد
و دوست  زیبا آنقدر می خواستدلم .  یش کرده و موھایم را بھ زیبایی درست کردمارآ

وقتی  .جلب کنم بھ سوی خویش داشتنی بشوم کھ  اگر با روبھ رو شدم بتوانم توجھش را
؟از اتاقم خارج شدم پدر نگاه پر از مفھومی بھ من انداخت و پرسیدکھ کجا می روم

سل با این قیافھ کھ برای ع: و گفت  با شگفتی نگاھم کرد ،مریم از آشپزخانھ بیرون آمد 
کجا می رود؟ خودش درست کرده

 .می روم خرید:  و گفتم هلبخندی زد
 می گفت مریم بھ شنیدم کھ ، پدر مانع من نشد اما وقتی می خواستم از خانھ خارج شوم

 .فقط ھمین را کم داشت، دختر دیوانھ: 
و بھ ساعتم  هروبھ روی مغازه ایستاد ، و کاغذ را بھ دستش سپردم هسوار تاکسی شد

ت زود تر و یک ساعت بیشتر از زمانی کھ فاختھ غریبھ ام را یک ساع  .خیره شدم 
 می خواستمی دانستم حماقت می کنم اما دلم ن. ندیدمش دیده بود بھ انتظار ایستادم اما 

من در .  اینکار دیوانگی محض باشد حتی  اگر ، تنھا شانس زندگی ام را از دست بدھم
...قم عشق بود و عشمی کردتسخیر عشق بودم و ھر چھ 

حتی اگر شده تمام روزھای یک ھفتھ و روزھای یک ماه و روزھای یکسال آنجا در 
ظارش می ماندم تا سرانجام روزی ببینمش  و این بھ تمام خستگی ھا و نگاه ھای تان

مھم این  ، فکر کنند چھ مھم نیست پدر و مریم در موردم. پرسش گر دیگران می ارزید
و این بار از  دیدهباید او را .  دیدن او کرده اماست کھ من تمام تالشم را برای 

تمام  ، م من دلتنگ بودممی خواستدیگر این غرور لعنتی را ن . احساسش می پرسیدم
انگار تمام وجودم بھ  . ھای بدنم این را می گفتند و التماس دیدن او را می کردند سلول
احساس بود کھ عنان  اینچرا کھ  ھیچ فرمانی نمی داد ،عقل من  .کشیده می شد  شسوی

!مرا بھ کجا می برد نمی دانم گرفتھ و در دست زندگی ام را
با تاریک شدن ھوا بھ سوی خانھ بر گشتم در حالیکھ اندوه در تمامی قلبم سایھ افکنده 

 .بود
 .پدر بھ دنبال من وارد اتاق شد و سیگاری روشن کرد

کجا بودی؟-
 .جای خاصی نبودم پدر-
نبودم، فقط ھمین عسل؟جای خاصی -

: کمی جلوتر آمد و گفت  .بھ چشمان پدر نگاه کردم ، خشمگین و دل سرد کننده بودند
خواھی مریم را نسبت بھ خودت بد بین تر کنی؟ او ھمین گونھ ھم تو را دختر  می

.داند خوبی نمی
 مرا نمی آنقدراگر خوب بودم شب عروسی تان  ، شاید چون من دختر خوبی نیستم-

.زدید
.  احساس کردم ھنوز ھم جای ضربات کمر بند پدر بر روی بازوھا و پشتم می سوزد

، این رفتار من باعث شد مریم  من آن روز اشتباه کردم:  پدر کمی آرام تر شد وگفت
 .من باش آبروی خودش را آزاد بداند کھ ھر حرفی بزند اما تو ھم کمی بھ فکر
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پس آبروی من چھ می شود؟ آن را از مادر بخواھم  بھ پدر بگویم می خواستخیلی دلم 
داند من چقدر در بازی آن دو شکست خورده و  ھیچ کس نمی ! خدای من ؟یا از تو
. شده بودم زخمی 

بھ ھرحال باید بدانم کجا بودی؟ -
کاش می توانستم بھ پدر بگویم امروز در جایی بودم کھ امید کوچکی می رفت در آنجا 

ھ ای را ببینم کھ بھ زندگی ام  وسعتی بی انتھا بخشید و تا روزی کھ چشمان سیاه غریب
اما اگر . این دیدار صورت نگیرد تمام وجودم در تشویش و انتظار بھ سر خواھد برد

پدر بفھمد من عاشق شده ام حتما این  قلب بی قرار را بھ ریشخند گرفتھ و دفنش می 
 .کند

در  سرانجام ، ھ و مدتی گوشی را نگھ داشتممادر را گرفت ی پس از رفتن پدر شماره
.صدایش را شنیدم نھایت ناباوری

...سالم مادر-
.سالم عسلم -

.گلویم را می فشرد و قطرات اشک بی صدا بر روی گونھ ام می نشستند یبغض
.زنی؟ من خیلی گرفتارم عسل چرا حرف نمی-

ایی و خشم مغلوبم کرده نتوانستم حرف بزنم، اشک و بغض و دلتنگی و نفرت و تنھ
 .بودند

.بعدا تماس بگیر عزیزم بروم ،من باید  -
فواد بیدار شد و خودش را بھ آغوشم رساند، زمان خوردن   .و گریستم ھگوشی را گذاشت

این تنھایی ھا و این بی خبری ھا کی و کجا  ...ھا این قرص نمی دانم. ھایش بود قرص
تمام می شدند؟

  

           و من ھر روز روبھ روی مغازه می ایستادم و نا امید بر شدهپری روزھا بھ سختی س
ایشان مرا خستھ و غمگین تر می کردند و من  و مریم با سوالھ می گشتم ، ھر روز پدر

شدم بھ دروغ بگویم بھ خانھ فاختھ رفتھ بودم یا اینکھ داروھای فواد تمام شده  وادار می
.پیدا کنم را آن ھاو نتوانستم بھ راحتی 

م می کردامروز وقتی خستھ و غمگین روی زمین نشستھ و بھ آمد و رفت دیگران نگاه 
.فروشنده از مغازه خارج شد و بھ سویم آمد

شما چھ کسی ھستید؟ -
.نگاھش کردم ، چھ بگویم می دانستمن
چھ می خواھید؟-

 .توانستم بھ یک مرد میانسال بگویم غریبھ ام را می خواھم ھرگز نمی
 .نمی گذارم بروی: اما او دنبالم آمد و گفت  رامی حرکت کردمآو بھ  هبلند شد
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من بدون اینکھ قدرت  و از من خواست بھ مغازه اش بروم،  دوباره نگاھش کردم
برایم بستنی گرفت و .  مخالفتی داشتھ باشم وارد مغازه شدم و روی صندلی نشستم

.حتما خستھ ھستی: گفت
یک مرد جوان و بلند قامت مشتری شماست؟: زیر لب پرسیدم

...بیش از یک مرد: لبخندی زد و گفت
او با دیگران فرق می کند ، خیلی : ادامھ دادم ، می دانستم کھ منظورم را نمی فھمد

...خیلی مغرور...زیباست
خوب حاال این مرد بلند قامت  نسبتی با شما دارد؟: دوباره لبخندی زد و گفت

.نھ-
؟پس چھ-
حرفی ھست کھ باید  ، من کار مھمی با او دارم:  بی اختیار گفتم. چھ بگویم می دانستمن

 .بداند
ھای کودکانھ است؟ نکند حرف تو حرف  این عشق! خدای من-

.اما اجازه نداشت عشقم را بھ تمسخر بگیرد ، چگونھ فھمید عاشق ھستم نمی دانم
اسمش را می دانی؟-

.ھ باال بردمسرم را بھ نشانھ ی ن
مشتری ھای من  افراد معدودی ھستند کھ . کنم بدانم چھ کسی را می گویی گمان می-

را می شناسم این جوان مغرور شما احتماال ھمان کسی است کھ خیلی  آن ھابھ قیافھ 
شماره ی خانھ ات ،  گیرد  بقیھ ی پولش را نمی نیززیاد از من خرید می کند و ھر بار 

 .مد  بھ تو خبر بدھمآزمان بھ مغازه ی من را بده تا ھر 
و از مغازه  ھپیشنھاد خیلی خوبی بود و من ھمان لحظھ شماره ام را برای او نوشت

 .خارج شدم
امروز غروب پدر بھ من گفت دیگر اجازه ندارم بیرون بروم و دیر وقت بھ خانھ بر 

 .ماس بودمفقط منتظر یک ت حاالگردم ولی برای من اھمیتی نداشت چرا کھ 
 .فواد در حالیکھ می خندید در آغوشم نشست و با موھای کوتاھش بازی کردم

چرا خوشحالی عزیزم؟-
.  انگار ھیچ دردی در وجودش نبود ، ھایش را بر ھم می مالید و می خندید دست

خوشحالم کھ خوشحالی ای کاش ھمیشھ شاد باشی فواد : لبخندی بر لبم نقش بست و گفتم
.کوچکم

اگر آن فروشنده خبری از غریبھ ام . با صدای زنگ تلفن نگاھم بھ ساعت دیواری افتاد
گوشی را با انگشتانی لرزان بر داشتم و با شنیدن صدای مادر می داد چھ می کردم؟

 .احساس عجیبی بھ من دست  داد
خوبی؟. سالم عسلم-

 .می دانستمم ھم نخود! باید چھ می گفتم؟ مادر را بخشیده بودم یا نھ! خدای من
.خوبم مادر-
فواد چطور؟-
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...او ھم  خوب است، پدر ھم-
پدرت چھ؟-

 .می دانم ، مگر نھ؟ دیگر بر نمی گردی ما را دوست نداری ،تو دیگر : بی اختیار گفتم
 .صدای شکستھ شدن بغض مادر اندوه را در قلبم دو چندان کرد

 .خیلی عسلم... دخیلی زیا. دلم برایت تنگ شده عزیزم-
. خودم را در آغوشش رھا کنم می خواستدلم  ، طنین مادر غمگین و صادقانھ بود

 .ھنوز دوستش داشتم و تمام گناھان مادر را بخشیده و نمی توانستم مجازاتش کنم
 .جدا شدم شاھیناز : زیر لب گفت

مگر دوستش نداشتی؟:  و پرسیدم هشگفت زده شد
....ازدواج کند کھ ھمسن خودش باشد و من با کسی می خواھداو -
اما او می دانست تو چند سالھ ھستی مگر نھ؟-
 .تو و فواد را ، خواھم کند عزیزم؟ من حاال فقط شما را می دیگر چھ فرقی می-
پس پدر؟-

 .پوزخند غمگین مادر پاسخ سوالم را داد
دوباره با پدر ازدواج کنی؟ می خواھددلت -
 .کنم اینجا کار می چون توانم برگردم من دیگر نمی.  کن  شفراموش-

حرفی بزند و در حالیکھ بھ بغضم اجازه ی  می کردبھ مادر فرصت ندادم از کاری کھ 
منتظر تو  ،مادر عزیزم بر گرد ھمھ ی ما دوستت داریم : گفتم ، شکستن داده بودم

...حتی فواد. ھستیم 
گوشی را بھ او می دھی؟-

.روی پخش گذاشتمتلفن را 
...نازنین من... پسر کوچکم.  عزیزم-

سان آچھ ... پسرم.. پسر من... پسر قشنگ من :مادر گریھ می کرد و ادامھ می داد
 .ترکت کردم عزیز مادر

 .خندید انگار صدای مادر را شناختھ و دل تنگش شده بود دیگر فواد نمی
عزیزم قدر تو را .  از من پس بگیرد گذاشتم کسی تو را کاش پیش تو بودم  و نمی-

 .اصال من مادر نبودم ، ندانستم و برایت مادر خوبی نبودم
ھمھ چیز درست می شود یقین دارم بھ زودی دوباره ھمھ ی ما با ھم : بھ آرامی گفتم 

مگر نھ مادر؟.  زندگی می کنیم اما این بار خوشبخت می شویم
اما فعال ھمھ چیز در ھم گره خورده و من  وئی ،کھ تو می گ رزو مکنم اینگونھ بشودآ-

 .کنم معلق شده ام واقعا احساس می
راستی تو بھ پول : گفت ، ورده باشدآپیش از خداحافظی انگار چیز مھمی را بھ خاطر 

؟ احتیاج نداری عسلم
.نھ مادر-
باشد؟. ھر چھ خواستی بھ خودم بگو -
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 دلم   .لتنگ او شدیم کھ در آغوش ھم گریستیمد آنقدرمادر خداحافظی کرد و من و فواد 
 مادر را ببینم و یکباره دیگر در چشمان زیبایش خیره شده و او را غرق می خواست

توانستیم با ھم زندگی کنیم درحالیکھ ھمھ ی ما ھمین را می  چرا ما نمی. بوسھ کنم در
در حالی کھ ھای خارجی شده بود  خواستیم؟ چرا مادر طرف قراردادھای ژورنالیست

داشت؟ خدای  در سینھ را آن ھاقلبش  برای بودن با فرزندانش می تپید و حسرت دیدن 
امشب  من این چھ حالیست کھ! چرا وقتی تو می بخشی ما نمی پذیریم  نمی دانممن 

دارم؟

بھ حالت سجده نشستھ بود و می  فواد،  شب با صدای گریھ ی ضعیفی بیدار شدم
دستم . صورتش رنگ پریده و سپید شده بود  ، را روشن کردم چراغ  خواب.  گریست

بھ شدت نفش نفس . آرامش نکرد را مشت کرده و روی قلبش فشردم اما اینکار ھم او 
اما باد وحشیانھ بر صورتش می  ، نشاندم آنو او را کنار  هپنجره را باز کرد ، می زد
بی اختیار  ،رارت آن کم کند توانست از ح آن قدر تب داشت کھ ھیچ چیز نمی. کوبید 
بھ تخت برگشتم و او را روی پاھایم .  م خونسرد باشممی کردو تالش  ریختھاشک 

 ، بھ سختی م می کرداصال وزنی نداشت و من سنگینی اش را احساس ن. خواباندم 
. ئی خواندم تا بخوابد برایش الال

ھایش  فرو چکیدن اشکرام باشد اما از شدت درد نمی توانست مانع آاو می خواست 
ھایش را بر  دست  .بیشتر پریشان شده بود ، بشود و از اینکھ من نگرانش شده بودم

 ،لحظھ بھ لحظھ بر بی تابی اش افزوده می شد   .می کردروی سرش می فشرد و نالھ 
...پدر بیا فواد:  فریاد زدم

و فواد کھ ھر دو گریھ  پدر از دیدن من.  در اتاقم باز شد و پدر و مریم وارد اتاق شدند
من مطمئن بودم کھ پدر نیز ھم . یم و وحشت زده بودیم فریادی از غم کشید می کرد

 می خواستاگر خدا .  ن لحظھ فرا رسیده بودآ ،چون من احساسی پر از درد داشت 
، با چھ امیدی دست  پس چگونھ... وحشی بود  آنقدراگر تقدیر ... فواد را از من بگیرد

مگر چھ . بردم؟ حاضر بودم زندگی ام را بدھم اما فواد کوچکم زنده بماند بھ دعا می
ھای بی پناه و بیمار فواد من ھم زنده بماند و نفس بکشد؟  می شد در میان تمام انسان

!تقدیر و سرنوشت چھ قدرتی داشتند کھ می خواستند ما را از ھم جدا کنند
ز ھم چون مرگ فواد نگران کننده نبود ھیچ چی. پدر ماشین را از پارکینگ خارج کرد 

فواد در آغوشم بی قرار بود ، انگار  !و ھیچ شبی چون امشب سیاه و لبریز از ترس 
امشب احساس کردم در چشمان فواد   .را دوست داشت اش لحظھ بھ لحظھ ی زندگی

انگار آن شب فواد از چشمان ... چیز تازه ای می درخشد چیزی بزرگتر از سن او 
کھ قلبش بیش از  می دانست، شاید خودش  من و پدر ھمھ چیز را فھمیده بودخیس 

حس سرد و منجمد کننده ی مرگ بر تمام وجودش .  و تیر می کشد کردهگذشتھ درد 
ارزویی آپدر دیوانھ وار رانندگی می کرد  و من در آن شب ھیچ . سایھ افکنده بود

ر بشود ، اما نھ انگار فواد آن شب یک ھای قلب فواد سریع ت نداشتم غیر از اینکھ تپش
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بدون ھیچ کولھ بار یا چمدانی و من تالش می کردم بھ  ک یک مسافر کوچ ، مسافر بود
خدای .. .پنج        ...چھار...سھ. ..دو. ..یک . خاطره ھایی کھ با فواد داشتم فکر بکنم

.مغزم ظرفیت خاطره ھایم را ندارد!  من
داشت در آغوشم جان می  و ھم چون جانم دوستش داشتم از تصور اینکھ یک نفر کھ

فواد نمی دانست . قلبم در ھم می فشرد سپرد و من قادر نبودم ھیچ کاری برایش بکنم
می توانم برایش کاری انجام بدھم و گرنھ با چشمانی لبریز از التماس نگاھم ن یممن ن
بھ وجود نمی حال او ھایش را زیر زبانش می گذاشتم و ھیچ تغییری در  قرص. کرد

من چیزی را می دیدم کھ پدر و مریم می . آمد جز این کھ لحظھ بھ لحظھ بد تر می شد 
سر انجام بھ بیمارستان .دیدند ، یک جسم بیمار مثل کبوترھایی کھ پر از پرواز بودند

پس از دقیقھ ای پزشک از اتاق .رسیدیم  و او را بھ سرعت وارد اتاق عمل کردند
گمان کردم کاری دارد کھ باید پیش از عمل انجام بدھد اما او مستقیما بھ  ، خارج شد

 .متاسفم: سوی ما آمد و گفت 
یعنی چھ؟: پدر بازوی دکتر را فشرد و گفت

 .پیش از اینکھ او را بیھوش کنیم تمام کرد-
کودکی کھ از ھمان لحظھ ی اول تولد درد کشید و پس از مدتی .  منگ و داغ بودم

اصال چھ کسی می توانست جسم بدون وزن . ه در حالیکھ درد می کشید جان سپردکوتا
او را زیر خاک دفن کند؟

پدر بھ دنبال من . و در سکوت بھ چشمان بستھ ی فواد خیره شدم  همن وارد اتاق شد
آن قدر بلند کھ ما را با بی  ، و گریستم هرھا کرد شغوشآ، خودم را در  وارد اتاق شد

 حق کودکی اصال این واو خیلی کوچک بود   .از بیمارستان بیرون کردند رحمی تمام
 .کھ فقط لبخند می زد و مھربان ترین بود نبود 

سرم را . ن اتاقک کوچک حبس کردمدر آو  هخودم را بھ کیوسک تلفن عمومی رساند
زیاد کھ موھای پریشانی کھ روی صورتم  آنقدر ، تمسو گری ھروی زانوھایم گذاشت

 .تھ بودند خیس و نمناک شدندریخ
فواد را بھ سردخانھ منتقل کردند ، فردا دفنش می : پدر در را باز کرد و بھ سختی گفت

 .کنیم
...کودکم ھنوز دوسالش ھم نشده بود! خدای من

گذاشتھ و  ی مریمسرم را روی شانھ  . عقب نشستیم مریمرانندگی می کرد و من و  پدر
ونھ زندگی کنیم؟چگونھ جای خالی اش را روی تختم باور ، بدون او چگ ممی کردفکر 

ھای من امنیت قلب چھ کسی خواھد شد؟  چھ چیزی می تواند رفتن او  کنم؟دیگر دست
   .ھیچ چیز... بخدا ھیچ چیز د ؟را جبران کن

. کنار پدر روی کاناپھ نشستم، ھوا تاریک و روشن صبح بودوقتی بھ خانھ رسیدیم ،
این اولین ساعاتی است کھ فواد ! ، مگر ممکن بود بدون فواداولین طلوع خورشید 

دیگر بھ جای  گریھ  ، ھر سھ با بھت بھ جای خالی او .  بیرون از خانھ سپری می کند
یم ، وقتی چھار دست و پا در تمام خانھ می چرخید و با دیدن ھر کسی ، می کردنگاه 

نھ زمزمھ . .نھ حرفی. ..ریادی نھ ف. جای بگیرد تا در آغوشش  می کرددستش را بلند 
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م تا می کردم را باز لب ھای.  توانست مرا آرام کند ، ھیچ چیز نمی و نھ گریھ ای.. .ای
 .بی حس و ناتوان شده بودند آن ھاحرف بزنم اما 

امروز صبح مھمان ھا یکی پسر از دیگری می آمدند  و پس از کمی نشستن بر می 
بگوید ؟ د در مراسم ختم یک پسر بچھ ی دو سالھ چھ دانست بای یمھیچ کس ن. گشتند 

 نجا آمده بودند کھ فواد حتی یکبار ھم آنھاآگورستان پر از جمعیت شده بود ، کسانی بھ 
از کجا پیدا شدند؟ بھ یکباره ... را ندیده بود و من نمی دانستم این ھمھ عمھ و عمو و 

ھایم را محکم گرفت  اختھ دستف... چیزی را دیدم کھ قلبم فشرده شد ،یک قبر کوچک
، دیگر نھ دردی می  یک راست می رود بھشت... او دیگر راحت شد عسل:  و گفت

 تو کحاال فواد کوچ.  ھوھای تیز پا می دودآمثل .  کشد و نھ گونھ ھایش تب آلود است
 .جزئی از بھشت شده است ھم

       در اندوھگین بودم ، خدا چق. وقتی بھ خانھ بر گشتیم بھ اتاقم رفتم و در را قفل کردم
من می دانستم چھ دردی دارم، دردی کھ درمانی نداشت بھ جز . می دانست و بس

...اشک

توانستم  پدر شانھ ھایم را تکان می داد و از من می خواست حرف بزنم اما من نمی
 ...شد خارج نمی آن ھام بر ھم دوختھ شده بودند و ھیچ صدائی از لب ھای   انگار 
رام می شدم اما قدرتی برای گفتن نگونھ آبود کھ باید می گفتم شاید ای حرف ھاخیلی 
خیلی . بس کن نادر: مریم تالش کرد پدر را از من جدا بکند و فریاد زد  .نداشتم

 ، خودش درست می شود ، خیلی سختی کشیده ، باید بھ او فرصت بدھی، ناراحت است
...فقط زمان.  من یقین دارم

پدر را  می خواستدلم ن  .ست از تالش برداشت و خودش را روی کاناپھ رھا کردپدر د
توانستم حرف بزنم انگار یک بغض سنگین راه نفس  آزار بدھم اما من واقعا نمی

من کھ ھمیشھ از سکوت می گریختم . با ھیچ اشکی نمی شکست کشیدنم را گرفتھ بود و
  .حاال یک ھفتھ بود کھ ھیچ حرفی نزده بودم

مادر  .شماره ی مادر را گرفتم ، او باید می دانست دیگر فواد کوچکش زنده نیست
فواد؟: بی اختیار گفت.  گوشی را بر داشت و من فقط گریستم

مادر آنچنان   .می فھمدشاید واقعا یک مادر ھمھ چیز را ! چگونھ فھمید نمی دانم
 ، را باز کنم آن ھاوانم م سبک شده و می تلب ھایگریست کھ بھ یکباره احساس کردم 

....فواد رفت مادر: بھ سختی گفتم
و پس از مدتی فھمیدم کھ دیگر کسی مخاطبم نیست و گوشی از  می کردمادر فقط گریھ 
.برای ھمیشھ رفتھ پدر... فواد رفتھ:  و گفتم ھبھ سوی پدر رفت  .دستش رھا شده

من و مادرت او را . ..تنیبلھ رفت آن کودک دوست داش:  پدر نفس عمیقی کشید و گفت
 .کشتیم
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واقعا بیگناه بود : مریم  زمزمھ کرد.  ھایش پنھان کرد و گریست صورتش را با دست
او ھنوز  آخر می کردباید زندگی ... باید بزرگ می شد  ، و انصاف نبود اینگونھ بمیرد

 .غاز راه بودآدر 
ند برای او چھ اھمتی شھره می داند کودکش مرده؟ ھرچ:  مریم کنارم نشست و گفت

!دارد
 .او خودش می خواست فواد بمیرد: پدر با طنینی لرزان گفت
عجب چشمان زیبا و دل ... چشمان غریبھ ام... چشمان فواد... بھ یاد چشمان مادر افتادم

. کشی بودند

حوصلھ  .  و خانھ ای بدون فواد مامروز مریم و پدر بھ سر کارھایشان رفتند و من ماند
آن  ، ، بھانھ ی آن چشمان خاکستری را می گرفتم انجام دادن ھیچ کاری را نداشتمی 

با شنیدن صدای زنگ ، لحظھ ای   .دست و پا و صورت کوچک و دوست داشتنی
چھ کسی می توانست آن ساعت از روز بھ دیدنم بیاید؟. تردید کردم

 . مادر بود ،کردم نفسم در سینھ محبوس شده بود و خیره نگاھش.  در را باز کردم
ھمراه با یک چمدان کوچک، اما نھ او ھمانند ھمیشھ جذاب و دوست  مادر زیبایم

نبود، چھره اش خالی از ھر کرم پودر و ریمل و سایھ ای ، غباری از      داشتنی 
خودم را کنار کشیدم تا   .اندوه و ماتم گرفتھ و سیاھی چشمانش کم رنگ و خیس بودند

ھیچ کدام شھامت حرف . اناپھ نشست و بھ تمامی خانھ خیره شد روی ک  .وادر شود
ھای روی  زدن نداشتیم ، دقیقھ ھای طوالنی در سکوت خیره شد و مادر مرتب اشک

سرانجام سکوت را شکست و با . گونھ اش را با دستمال سپید کوچکی پاک می کرد 
مرد؟ تاخیلی درد کشید :  صدایی کھ داشت رو بھ پایان می رفت پرسید

.چھ باید می گفتم؟ مادر پشیمان و در ھم شکستھ شده بود
.م بر گردی مادرمی کردفکر ن-

 من مادر بدی ھستم ، نیازی ندارد این را بھ رویم بیاوری ، می: لبخند تلخی زد و گفت
 .دانم
چایی را بویید و انگشتانش را بھ دور   .و فنجانی چای برایش آوردم ھشپزخانھ رفتآبھ 
.جان  فشردفن
 .گرم بود آنقدرکاش زندگی ما ھم ...عجب حرارت مطبوعی-

ن زن آمادر با موھای سیاھش ، دیگر شباھتی بھ  . و نگاھش کردم ھکنار مادر نشست
 .موطالیی نداشت

برای ھمیشھ بر گشتی؟-
 .باید بروم پیش از آنکھ پدرت بر گردد. نھ:  نگاھی بھ ساعت مچی اش انداخت و گفت

 .ما او از دیدن تو خوشحال می شودا-
 .بین ما ھمھ چیز تمام شده است ،کنم این گونھ باشد  خوشحال؟ نھ گمان نمی-
 .ھمھ چیز بھ غیر از من کھ ھنوز ھستم و بھ شما نیاز دارم-
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پسر کوچکم دیگر زنده نیست کھ  کنارش بمانم و .. فواد من :  لبخند دیگری زد و گفت
...ھرگز. ،او ھرگز مرا نمیبخشد . را می بینم و دوستت دارم بگویم این بار تو 

مادر با دست صورتش را پوشاند و گریست ، خودم را در آغوش مادر رھا کردم و ھم 
 ، گریھ می کردم شآغوش درھمان طور کھ   .چون زمان کودکی ھایم با ھم گریستیم

خیلی تنھا شده ام شاید اگر دلم برایت تنگ می شود ، من بدون فواد ...مادر بمان: گفتم
..بمانی

خیلی چیزھا ھست کھ تو نمی فھمی عزیزم اما وقتی بزرگ : سرش را بلند کرد و گفت
توان  تر شدی و ازدواج کردی آن زمان خودت بھ من حق می دھی کھ بدون عشق نمی

غم اما حاال  ، رفتم کھ دیگر ھرگز پدرت را نبینمدم  ، من رفتم کھ بر نگر.  زندگی کرد
 .م آخر خط زندگی من مرگ فواد باشدمی کردحتی فکرش را ھم ن ! از دست دادن فواد

پس من چھ؟ چرا عادت کردی وقتی از دست می دھی تازه دوست داشتھ باشی؟ من  -
 می خواھددلم  ، برای من زندگی کردن با پدر و مریم سخت است. ھنوز زنده ام مادر

.مرا با خودت ببر ، باشم     با تو
عزیزم ، : گفت می کردھایم را پاک  مادر لبخند غمگینی زد و در حالیکھ با دست اشک

من چھ دارم کھ بھ تو بدھم؟ کاش اصال مادر نبودم ، چنین مادری بھ درد چھ کسی می 
م چون زن زیبایی ھستم باید بھ اوج برسم می کردگمان . خورد؟ از خودم بیزارم عسل

معنای تباه شدن می داد و من ھمھ ی تالشم را کردم کھ زندگی در کنار پدرت برای من 
سان فوادم آدیدی چھ . انگار دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم. تباه نشوم اما شدم

 !رفت؟ او برود و من غرق در گناه زنده بمانم
تو او را در آغوش بگیری مادر ولی ھرگز این کار را  می خواستفواد ھمیشھ  -

چرا؟ ، نکردی
از او  می خواستشرم داشتم بھ چشمانش نگاه کنم دلم : مادر نفس عمیقی کشید و گفت

درد کبد ...داند درد قلبش حتما می، داند من با او چھ کرده ام بگریزم یقین داشتم او می
من مرگ را بھ او دادم و او با کمال میل .  آن ھمھ ناتوانی را از من دارد و و کلیھ ھا

من مثل یک تکھ گوشت او را زیر پاھایم . شاید ھرگز مرا نبخشد   .، پذیرفت کھ بمیرد
...بچھ  ام را. لھ کردم  و او لھ شد ، واقعا لھش کردم

گریستھ بود کھ وقتی بلند شد تا برود زانوھایش خم شد و روی زمین افتاد ،   آنقدرمادر 
    .می کردو نالھ در تب می سوخت  .دستم را زیر بازویش انداختم و تا کنار تختم بردم

گریستم کھ مریم  باالی تخت نشستھ و می.  چھره اش کامال سپید و بی رنگ شده بود
از دیدن مادر چھ احساسی پیدا کرد؟ واقعا ھیچ حسی در چشمان  نمی دانم. وارد شد

. در رگش فرو بردنمی درخشید ، برای مادر سرمی وصل کرد و آرام بخشی   سبزش
دقیقھ  درو رفت اما ھنوز ھم تمام بدنش می لرزید و ھر چنمادر بھ خواب عمیقی ف

 .می کردیکبار فواد را زیر لب صدا 
کی آمد؟-

 .حتی طنین صدایش ھم آرام و خالی از ھر کینھ ای بود
 .برود اما قدرتش را نداشت می خواستاو   ، امروز صبح آمد ، فقط گریھ کرد-

www.takbook.com



پس از ساعتھا گریستن و بیتابی  و رایشآیچ مریم بھ چھره ی مادر خیره شد کھ بدون ھ
 .ھنوز ھم زیبا و دلکش بود

 ، مادر برگشتھ: و گفتم ھبھ پیشوازش رفت از مریم وقتی پدر بھ خانھ بر گشت زودتر
 یمشکستھ و غمگین است کھ باور ن آنقدرکنم کاری بھ کار او نداشتھ باش  خواھش می

 .کنی پدر
ھایی بلند بھ سوی اتاقم رفت ،  دلتنگ شدند و با قدم اما چشمان پدر بھ یکباره خیس و

 .مریم بی صدا از اتاق خارج شد و کنار من نشست
حالش خیلی بد است مریم؟ -

 .نمی دانم: لبخندی زد و گفت
دادم  ، بھ او کامال حق می کھ مادر دیگر بر نگردد است این مریم نگران می دانستم

 !ن چنین عاشق بوداصال او چھ گناھی داشت کھ پدر ای
   .را در دستان خود گرفت اوپدر کنار تخت مادر نشست  و دست 

   مادر یک روز تمام خوابید و وقتی چشمانش را گشود ، دید کھ من و پدر کنار تختش
اما چشمان مادر دیگر ھمانند گذشتھ نبود خستگی تا بی نھایت چشمانش بھ   .نشستھ ایم
بھتری مادر؟: و گفتم هرفتھ اش نگاه کرد بھ چشمان گود  .خورد چشم می

پدر سرفھ ای کرد و . فقط نگاھم کرد ، نگاھی کھ با ھمیشھ متفاوت بود ، چیزی نگفت
 .مادر را متوجھ ی خودش کرد

بھ تمام اتاق  او ، مادر بھ او ھم نگاه کرد و عجیب اینکھ چیزی در نگاھش تغییر نکرد
کھ بھ من و پدر و سرانجام بھ سقف خیره شد و  دیوار ھا ھم ھمین گونھ نگاه کرد   و 

 .لبخندی بر لبانش نقش بست
، گمان کردم مادر در رویای زیبایی فرو رفتھ و حضور ما  جوابی نداد اما صدایش زدم

را از یاد برده است اما وقتی مریم وارد اتاق شد و با گرفتن نبض مادر خبر مرگ او 
 .ام را اعالم کرد فھمیدم تنھا ترین شده

  
مریم با من . چند روز است کھ چیزی ننوشتھ ام ، حرفی نبود بھ غیر از غم و تنھایی

زند و ھمیشھ گوشھ  پدر دیگر ھیچ حرفی نمی.  مھربان شده و مرتب بھ من می رسد
  ...را فواد نیمی از وجودم را برد و مادر نیمی دیگر ؟....ای خلوت می نشیند و من

توانست حتی عشق  غم چھ قدرتی داشت کھ می.  ام نیست جایی برای غریبھ حتی حاال
مادر من بھترین مادر دنیا بود و عشقی بھ بچھ ھایش داشت کھ   !آتشین مرا سرکش کند

 .ھیچ کس آن را ندید و نفھمید
م روزی کھ مادر خبر مرگ فواد را بشنود دستی بھ موھایش می کردھمیشھ تصور 

خوب او دیگر : بگوید  ، خودش را متاسف نشان بدھدکند  کشیده و در حالیکھ تالش می
.راحت شد

!اما نھ مادر مھربان من از غم مرگ کودکش مرد
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پدر  روی کاناپھ نشستھ بود و سر بر زانو فرو   . و وارد سالن شدم هاز اتاقم خارج شد
.  عجب خانواده ی غمگینی بودیم.  ھا برده بود و مریم بی صدا مشغول شستن ظرف

تواند بھ تنھایی مالک پدر بشود اما انگار  با مرگ مادر می می کردمریم خیال  شاید
 .مادر  حتی پس از مرگ ھم تمامی وجود پدر بود

ھا را بھ پایان رساند و کنار ما نشست ، پدر لبخند غمگینی زد و  مریم شستن ظرف
من فقط می . خیلی دوستش داشتم :  گفت، بدون  اینکھ حضور مریم را در نظر بگیرد 

 .خوشبخت می شد حتما کمی مرا دوست داشت ھم شبخت بشود اگر اووخواستم او خ
نادر اگر تو ھم کمی مرا دوست داشتھ باشی :  مریم بغضش را فرو داد و گفت

 .خوشبختت می کنم
!و فواد  خوشبخت؟ دیگر حاال، در این سن و سال؟  بعد از شھره -
زاحمم؟ خواستم بلند بشوم کھ پدر دستم را گرفت و دوباره باید آنجا بمانم یا م می دانستمن

 .سر جایم نشستم
 .من باردارم -

پدر شگفت زده بھ من و مریم نگاه کرد ، چشمانش از ھیجانی ناشناس لبریز شدند و بھ 
 .یکباره تمام اندوه اش را با یک لبخند بیرون راند

کی فھمیدی؟-
سھ ماھھ :  لبخندی از غرور زد و گفت ، گرفتھ بودمریم از اینکھ مورد توجھ پدر قرار 

 .است
وقتی وارد اتاق شدم دلم بد طوری  . و این بار پدرم مخالفتی نکرد همن از جایم بلند شد

بھ جای ھر خواھر من  .و گریستم هھوای فواد را کرد عکسش را  بر روی سینھ فشرد
ر چشمانم یک کودک سالم متولد از اینکھ در براب. و برادری فقط فواد را می خواستم 

حسادت  نمی دانم ، لحظھ ی اول در آغوش مادرش باشد غمگین شدم    شده و از ھمان
 .ھر چھ بود قلبم را فشرد! بود یا یک بغض قدیمی

  

 .مردی ناشناس پشت خط بود ، امروز تلفن زنگ خورد و من با پریشانی جواب دادم
 .ینجا برسانسریع خودت را بھ ا. ، سالم خانم-
شما؟-
 .خواھی او را ببینی مگر نمی -

 .کامال از یاد برده بودم کھ چشم انتظارم! خدای من 
     راه من کمی دور .کنم  خواھش می اجازه ندھید کھ برود ، ، یمآن می من ھمین اآل -

 .  است
 .ھا امان از دست شما جوان: ن گفتاز آصدای خنده ی مرد راشنیدم کھ پس 

بدون اینکھ حتی فرصت کنم موھایم .  و بھ سرعت از خانھ خارج شدم ھوشی را گذاشتگ
خودش بود  ، وقتی وارد مغازه شدم آنجا بود  .را شانھ کرده و لباسی مناسب بر تن کنم
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 خرین دیدار ما گذشتھآھا از  م قرنمی کرداحساس .. .غریبھ ی مھربان و زیبای من
. است 

با من کار داشتی؟:  لبخند بی رنگی زد و گفت
فروشنده بھ قصد انجام دادن کاری از  .طنین صدایش لبریز از محبت و آرامش بود
 .مغازه بیرون رفت و ما را با ھم تنھا گذاشت

با : گفت ، می کردو در حالیکھ  بھ صورتم نگاه  غریبھ کمی بھ من نزدیک تر شد
 .هانی و رنگ پریده شدوخودت چھ کرده ای ؟ صورتت استخ

.  ھاست ھمدیگر را می شناسیم زد کھ گمان کردم سال با من صمیمی حرف می آنقدر
 .چرا دیگر نیامدی؟ من منتظرت بودم:  زیر لب گفتم

 .خواھی بیایم فکر کردم نمی:  لبخند زیبایی زد و گفت
 .عاشقت ھستم کھ من بارھا بھ تو نشان دادم ، خیلی بی انصافی:  در دل گفتم
 .من باید بروم:  ساعتش انداخت و گفتنگاھی بھ 

چرا  او از من می گریخت؟ . خدای من!آخ  
خواھی مطلب مھمی را بھ من  نگفتی با من چھ کار داری؟ فروشنده می گفت می-

.بگویی
 .دوست دارم. ...لی. ..من خی: بھ سختی گفتم

 .، ھمان لبخند زیبا و نگاھش کردم هنفسم را بیرون فرستاد
 .کاش خواھری ھمچون تو داشتم. تو دختر خوبی ھستی... ونمممن -

 نمی دانماما . انگشتانم از خشم می لرزیدند ، لعنت بر غرور شکستھ ام... لعنت بر من
و  ھو روی تکھ کاغذی شماره ام را برایش نوشت هچرا ضربھ ی آخر  را بر غرورم زد

 ....می خواھدخیلی دلم . این شماره ی من است: گفتم
و پیش از آنکھ ببیند اشک  می کرددیگر ادامھ ندادم چرا کھ بغضی داشت خفھ ام 

ھرچقدر او بی  و دوستش داشتم آنقدرچرا   .چشمانم جاری شده از مغازه خارج شدم
او حق داشت چرا کھ ھیچ عھد و پیمانی با من  ؟ اعتنا تر می شد من شیفتھ تر می شدم

 اما قیقھ و در یک لحظھ بھ من گفت دوستت دارمنبستھ بود جز اینکھ  یک روز ، یک د
دانست من حرفش را باور کرده و  ، باید می ، باید متعھدش می کرد ن کافی بودیھم

اصال چرا سر راھم قرار گرفت تا .  کعبھ ی رویاھایم را روی آن حرف بنا کرده ام
 ، جازات کنمن دو چشم سیاه را بھ جرم بی وفائی شان مآدیوانھ اش شوم؟ کاش می شد  

، شاید چون ھمانند خودش  اما این او  بود کھ مرا مجازات می کرد بدون ھیچ گناھی
اما او با آن ھمھ بی تفاوتی اش قلبم را می شکست و مدام بھ  ، زیبا و مغرور نبودم

 .گفتم دوستت ندارد عسل خودم می
مام تفکرات کودکانھ ساعتی پس از آنکھ بھ خانھ بر گشتم تلفن زد و با اینکار بر روی ت

 .ام خط بطالن  کشید
 .سالم -

برایش اھمیت  و این یعنی کھ من با من حرف بزند می خواستاو زنگ زده بود چون 
؟داشتم
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 .سالم:  بھ سختی گفتم
 .باید تو را ببینم ، فردا ساعت ده صبح ، ھمان پارک نزدیک خانھ ی شما -

چگونھ باید  نمی دانم.  تردید رھا کردگوشی را گذاشت و مرا در دنیایی از شک و 
 .دقایق  سخت انتظار را بھ تصویر بکشم کھ ھر ثانیھ برایم ھم چون سالی سپری شد

  

نیمرخش .  آمد و کنارم نشست مکت منتظرش بودم کھ بھ سویمساعت ده صبح روی نی
 .حسی وحشیانھ می درخشید چشم ھایشرا می دیدم ، در 

؟ باالخره بر گشتی-
 .من حتی اسم او را نمی دانستم،  سوالش شگفت زده شدم از

این او بود کھ بر  بھ عقیده ی من اما چھ باید می گفتم؟  ، چشمانش منتظر جواب بودند
 .گشتھ بود

چرا دیگر بھ مدرسھ نرفتی؟:  غریبھ دوباره پرسید
تو : ار گفتمبی اختی. از مدرسھ جز خاطراتی گنگ و بی معنا در ذھنم باقی نمانده بود 

با من قھر کرده بودی؟
قھر؟:  خندید و گفت

 .دقایقی در سکوت سپری شد و من انگار مست مست بودم
. ھرچھ بود اندیشھ ھایش او را پریشان کرده بودند  می کردبھ چھ فکر  نمی دانم

چرا اسم مرا نمی پرسید؟  غریبھ با  ،انگشتان لرزانم را در جیب پیراھنم پنھان کردم 
من خیال کردم تو با آن ،  دلم برایت تنگ شده بود:  لماتی محزون و اندوھگین گفتک

 .مرد ازدواج کردی
 ....خیلی.  من ھم دلم برایت تنگ شده بود:  از سکوتش استفاده کرده و گفتم

و بھ کسی نگویم تا  کردهدر قلبم محبوس  آنقدرجملھ را  اینم می کردھرگز گمان ن
اگر آن لحظات من وجود داشتم و   .ش غریبھ ام زمزمھ اش کنمسرانجام روزی در گو

 .غریبھ توھم و رویا بود حتما آن پس حقیقی بودم
من می توانم باز ھم با تو حرف بزنم؟ -

 .ای کاش می فھمید این قشنگ ترین رویای من است! خدای من 
خواھی بروی؟ می-

الزم بود تو . مھمی دارم کھ باید بروم متاسفم ، کار :  نگاھی بھ ساعتش انداخت و گفت
 .را ببینم

یی؟آفردا ھم بھ اینجا می :  لحظھ ای فکر کرد و گفت
 .اگر تو بخواھی:  و گفتم هلبخندی زد

 .من فردا ھمین ساعت منتظرت ھستم ،البتھ -
 .نمی دانممن اسمت را :  کمی از من فاصلھ گرفت کھ بی اختیار با طنینی بلند گفتم

 .گفتن  امید از من فاصلھ گرفتبا 
 .عجب اسمی داشت! خدای من 
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عشق غریبھ ای نبود  ازحاال دلم لبریز . بھ خانھ کھ رسیدم پیشانی ام از تب می سوخت 
 .تنھا امید زندگی من بود او بھ راستی کھ و حاال فقط  امید را دوست داشتم

 طرح دون اینکھ بخواھمب ، خوشحالی و بی قراری من ھمھ را شگفت زده کرده بود
. م شکل گرفتھ بود وحس خوشبختی در چشمانم می درخشید لب ھایلبخند عمیقی روی 

تو حالت خوب است عسل؟:  با پدر شوخی کردم کھ بھ یکباره پرسید آنقدرآن روز 
چرا نباشم پدر؟ -

کھ ما از حق با تو است نادر ، انگار اتفاق خوبی افتاده :  مریم بھ دنبال حرف پدر گفت
 .آن بی خبریم

      اما بھ راستی اگر پدر یا مریم  ، اتفاق خوب؟ این معجزه ی زندگی من بود!  خدای من
 ، گذاشتھ ام با او می فھمیدند من امروز بھ دیدن پسر غریبھ ای رفتھ و قرار فردا را ھم

 فنا کنم با فکر کردن بھ عواقب این کار احساس زیبایم را می خواستچھ می شد؟ دلم ن
...فقط این مھم است کھ  دوباره می دیدمش. 
و برای اولین بار فھمیدم کھ شب چقدر طوالنی است و در  هسحر بیدار ماند ان شب تآ

   .ثانیھ ھا را می شمردم گذر کند تمام ثانیھ ھایی کھ ھمھ خواب بودند من فقط
  

.مببخشید دیر آمد: و گففتم هزیر لب سالم داد.  نجا بودآوقتی بھ پارک رسیدم 
.عادت کرده ام کھ انتظار تو را بکشم:  لبخندی زد و گفت

از چشمان خواب آلود و سرخش فھمیدم کھ او ھم شب طوالنی و سختی را گذرانده 
ھمین جملھ را  نیز شنیدم کھ او ، وقتی خواستم بگویم شب خیلی طوالنی است  . است

ن لحظھ ما آچیزی در .   م نشستب ھایلتکرار کرد و بی اختیار لبخند کم رنگی روی 
دانم عشق بود یا عمیق تر؟ی نم ، می داد   را بھ ھم پیوند

چرا چیزی از من نمی پرسی؟:  گفتم
 .می دانم ، ھرچھ الزم است -

من یک دختر . او چھ می دانست؟ احساس کردم خیلی چیزھا را باختھ ام! خدای من
ش دوباره ازدواج کرده است ، بدتر از ھمھ اخراج شده بودم کھ مادرش مرده و پدر

 او چگونھ و از چھ کسی پاسخ سوال ، یکبار نامزده کرده و دست بھ خودکشی زده بودم
!ھایش را گرفتھ بود

 .دانمی ولی من چیزی راجع بھ تو نم: و گفتم هنفس عمیقی کشید
خواھی بدانی؟ می: خندید و گفت

 .اما او دوباره خندید سرم را بھ نشانھ ی تایید پایین بردم
چرا می خندی؟-
 .شاید چون ھنوز خیلی زود است کھ تو مرا بشناسی ! عسل نمی دانم-
 !من منظور تو را نمی فھمم-
فقط این را بدان کھ دوستت  ، بگذرد زمان منظوری ندارم فقط اینکھ بھتر است کمی-

 .و بس  دارم
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ھمین؟-
!عسل  ممھحاال من منظور تو را نمی ف  -

بھ نشانھ ی قھر ترکش  می خواست؟ دلم می کردچرا داشت با کلمات بازی !  خدای من
 .ن نیمکت نگھ داشتھ بود کھ بھ یقین عشق بود و عشقآکنم اما نیرویی مرا روی 

!بھ من بگو حاال چھ کنیم ، من سر درگم شدم امید-
او در سکوت بھ سنگفرش م حرفی از ازدواج و با ھم بودن بزند اما  می کردگمان 

مدی تنھا این حس را آآن روزھا کھ بھ دیدنم می :  زیر لب گفتم  .پارک چشم دوختھ بود
 .ممی کردمدی تمام شب بغض آاگر یک روز نمی  . داشتم کھ باید ببینمت

با ھم حرف بزنیم اما از  می خواستخیلی دلم  ، شبیھ خودم ھستی:  امید خندید و گفت
 ، مزاحمت بشومنمی خواستم .  دم کھ می ترسی  و از من می گریزیخوان چشمانت می

حدس من زمانی بھ یقین تبدیل شد .  اما پیش نیامد می گشتم دنبال یک فرصت خوب 
 ، روز سخت ترین روز زندگی ام بود آنباور کن . ن مرد دیدم آکھ تو را ھمراه با 

م بروم می خواست.  با دیگریتو درست کنار من بودی اما ! چقدر سخت بود  می دانین
برای ھمین . د خوب کار سختی بو ،رفتم اما نتوانتسم  در واقع. و فراموشت کنم 

.  یک عروس زیبا در کنار مردی میانسال وارد خانھ شد ! دوباره بر گشتم و چھ دیدم
  مگر نھ؟. ، آن عروس زیبا تو بودی عسل

چرا آن عروس زیبا بھ دور از  وقتی می خواست از من خدافظی بکند ھرگز نپرسید
فقط زیر  ، شوھرش کناراو روی نیمکت پارک نشستھ؟ حتی نپرسید چھ بر من گذشت

بھ راستی دوستم داری؟:  لب گفت
 .من مطمئنم می دانیاین را ھم : گفتم

یش حرف ھاو بھ  ھمن دقایق طوالنی روی نیمکت نشست ، لبخند بیرنگی زد و رفت
وز ھم یقین نداشتم دوستم دارد ؟ انگار از چیزی می ترسید ، بھ راستی ھن. فکر کردم

من متوجھ  می خواستو شاید او ن می کردچیزی کھ عشق او را نسبت بھ من کم رنگ 
 .ی نگرانی اش بشوم

شب دوباره برایم زنگ زد و من در حالیکھ کنار پدر نشستھ بودم گوشی را بر داشتم ، 
 .بفرمایید :ج می زد و طنین صدایم می لرزیدنگرانی و اشتیاق در تمام صورتم مو

 .اما نشد ، چیزی را بھ تو بگویم می خواستامروز دلم  - 
چھ چیزی را ؟ -
 .توانم پشت تلفن برایت بگویم اما انگار سخت تر است بھ خیالم می.  نمی دانم-

:م پرسیدسرانجا.  خواند ، اما تمام حواسش بھ من بود روزنامھ می می کردپدر وانمود 
چھ کسی است عسل؟-
 .فاختھ-

 .را شنیدم ی امیدصدای خنده 
 .پس من فاختھ ھستم؟ خیلی جالب است-
 .کمی مرا درک کن-

 .فردا تماس می گیرم : دوباره خندید و گفت
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توانست بر  چھ حرفی بود کھ نمی نمی دانم. سودگی کشیدمآو نفسی بھ  ھگوشی را گذاشت
رزوی زندگی ام رسیده و با آچرا با وجودی کھ بھ بزرگترین  ی دانمنمزبان بیاورد و 

ھمھ چیز آنگونھ نبود کھ من می  شاید اما احساس خیلی خوبی ندارم ، او ھمکالم شده ام
 .خواستم

چرا در عمق صدای امید عشقی نبود و با این حال او تظاھر می کرد دوستم  نمی دانم
و من دیوانھ شده ام و افکارم بیمار ھستند بلھ بھ یقین شاید ھم واقعا دوستم داشت  !دارد

 .نویسم من خیلی خستھ ھستم و ھذیان می

انگار فھمیده در  ، یدآ میروم بھ دنبالم  امروز مریم در خانھ مانده و  ھر کجا می
زندگی کوچک من اتفاقی بزرگ و تکرار نشدنی افتاده و می خواھد پرده از این راز 

 .بیرون بکشد
  ھایی بلند بھ مریم با گام تلفن با شنیدن صدایتماس نگیرد اما  امید کنم ر دل آرزو مید
 .زارآلعنت بر تو مردم :  وی تلفن رفت و پس از دقیقھ ای سکوت گفتس

از شدت خشم و عصبانیت فریاد بزنم اما تظاھر کردم کھ برای من   می خواستدلم 
 او می خواسته نا سزاھای مریم ، چقدر دلم دوباره زنگ تلفن و دوبار. اھمیتی ندارد 
ھم کالم می شدم ، بھ یقین تا زمانی کھ نتوانم صدایش را بشنوم تمام  با امیدخانھ نبود و 
. و در تشویش بھ سر خواھم برد لرزید  بدنم خواھد

تلفن زنگ خورد و من با  ، در فرصت کوتاھی کھ او برای خرید خانھ را ترک کرد
 .از ھیجان گوشی را برداشتمقلبی لبریز 

پس کجا بودی؟.  سالم-
 .نا مادری ام گوشی را بر می داشت-
نا مادری ات؟-

 .دانست پس او ھمھ چیز را نمی! خدای من 
...مادرم آخر بلھ-

بغض سینھ ام را می فشرد ، انگار از خاطرم رفتھ بود کھ مادر مرده و ھنوز خیال می 
ھرگز ،  گشت مادر دیگر بر نمی.  ست و روزی بر می گرددا شاھینکردم در کنار 

 .دوستم دارد !امید مرا نمی دید و نمی فھمید پسری این چنین
چھ شده عسل؟-

 .م بغضم را فرو بدھم اما شکست و قطرات اشک روی صورتم نقش بستمی خواست
بگو چھ شده؟ ، خواھش می کنم عسل نگرانم می کنی-

ی کھ قلبم برای او می تپید این چنین پریشان شود برای ھمین بھ کس می خواستدلم ن
 .کنم برایم حرف بزن خواھش می ، چیزی نشده: سختی گفتم

من خیلی فکر کردم و بھ این نتیجھ رسیدم کھ بھتر است : نفس عمیقی کشید و گفت
 .چیزی را کھ می خواستم بھ تو بگویم ندانی

 .اما این خیلی بی انصافی است-
حاال تنھایی؟.  برای ھمیشھ فراموش کن ، ن را بدانیآبی انصافی این است کھ -
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....کنم تنھا باشم فکر می-
توانم ببینمت؟ کی می: و با پریشانی گفتم هصدای در را شنید

می آیی؟.  فردا ھمان ساعت-
 .یمآمی  -

با تو کار :  گر گفت شمریم کنارم ایستاده بود و با طنینی پرس ، وقتی گوشی را گذاشتم
داشت؟

چھ کسی؟-
. شنیدن صدای من ناراحتش می کردھمان کسی کھ : پوزخندی زد و گفت

می خواست؟ چرا  چھ مریم از من.  و در را بستم ھھایی بلند بھ سوی اتاقم رفت با قدم
می خواست اندک لحظھ ھا ی قشنگ زندگی ام را از من بگیرد؟ اصال او کھ بود و در 

ی ام چھ نقشی داشت؟زندگ
بھتر است کمی بیشتر مواظب : وقتی پدر بھ خانھ بر گشت بھ سوی او رفت و گفت

ثابت کرده کھ لیاقت این  در حالی کھ بارھاتو خیلی او را آزاد گذاشتھ ای  ، عسل باشی
 .آزادی را ندارد

 یحرف ھانگاھش کردم اما انگار .  پدر کتش را آویزان کرد و روی راحتی نشست
 .مریم برایش تازگی نداشتند

شنیدی چھ گفتم نادر؟-
مگر اتفاقی افتاده؟: پدر سیگاری آتش زد و گفت

.حتما باید اول اتفاق بیفتد تا تو نگران بشوی! خدای من-
 .امروز اصال حوصلھ ندارم مریم تمامش کن: پدر با طنینی عصبی و خستھ گفت

اما در اعماق . کھ از نگاه مریم پنھان نماند م نقش بستلب ھایلبخند بی رنگی بر روی 
خیلی زود ھمھ چیز را خواھد فھمید و این  کھ اووجودم غمگین بودم و یقین داشتم 

   .خوشبختی بھ انتھا می رسد
  

امروز دیدمش و ھر بار کھ کنار او روی نیمکت می نشستم دنیای تازه ای را  تجربھ 
تھی بود ، دنیایی کھ مرا شیفتھ ی زنده بودن غم و اندوھی  رم دنیایی کھ از ھمی کرد
احساسی کھ ھرگز در کنار  ...شیفتھ ی بیشتر نفس کشیدن و شیفتھ ی بودن ، می کرد

 !این نامادری کھ گفتی :در این افکار بودم کھ گفت  .پدر و مریم بھ سراغم نمی آمد
دوستش داری؟

بگویم پدرم را دوست دارم یا نھ  حتی در این کھ: لبخند تلخی بر لبانم نقش بست و گفتم
 .شک دارم

راست می گویی ؟:  نگاه سنگینی بھ چشمانم انداخت و گفت
کنی؟ چرا اینگونھ نگاه می: بی اختیار گفتم؟ می کردچرا اینگونھ نگاھم ! خدای من

...نگاه ھایت را.  چون چشمان تو را خیلی دوست دارم: زیر لب گفت
 .داشت ، این را از نگاھش خواندمبھ راستی او دوستم  !آخ 
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چرا پدرت را دوست نداری؟-
   کند کھ  ھا کارھایی می چون بعضی وقت ، گفتم شک دارم ، نگفتم کھ دوستش ندارم-

 .می فھمم اصال سرنوشت من برایش مھم نیست
توانم شماره ات را داشتھ باشم؟ من ھم می: حرف را عوض کرده و ادامھ دادم  

چرا خانواده ات را دوست نداری؟ نمی دانماما ھنوز  ، البتھ-
عجب حماقتی کردم کھ این حرف را زدم ، کاش می توانستم فکرش را از ! خدای من

 .این موضوع دور کنم
...شود؟ یعنی چھ زمانی خواھی بگویی چھ می امید ، نمی-

من را ببینی  م اگرمی کردبد است؟ گمان  طوری مگر ھمین: و گفت قطع کردحرفم را 
 .شوی خوشحال می

لعنت بر من کھ .   با اینکھ خیلی دوستش داشتم اما این حرف او مرا خشمگین کرد
 .غرورم را شکستھ و در عشق پیشقدم شده بودم

شوم؟ اگر این گونھ است بھتر است خودت را برای  پس فقط من خوشحال می-
 .وممزاحم تو نمی ش دیگرمن خستھ نکنی ،  کردن خوشحال

.  من قصد نداشتم ناراحتت کنم ، بنشین عسل:  کھ گفت از جای بر خیزمم می خواست
 .چرا تو از ھمھ چیز برداشت دیگری می کنی

 .کنم واقع بین باشم شاید چون سعی می-
 بھ درستی پس من نتوانتسم منظورم را:  لبخند گرمی بر لبانش نقش بست و گفت

وقتی  بھ مدرسھ ، برای دیدن تو ثانیھ ھا را می شمارمو  شتھمن دوستت دابدان . برسانم
 .انجا نگھ می داشتآ در ھا می رفتی تنھا اشتیاق دیدن تو بود کھ مرا ساعت

فقط بھ خاطر  ، واقعا تمام آن مدت را آنجا می ماندی:  رام گرفت و گفتمآبھ یکباره قلبم 
دازه طول می کشید و ممکن م بروم و برگردم ھمان انمی خواستچون اگر  ، البتھ - ؟من

.بود شانس دیدن تو را از دست بدھم
مگر از کجا می آمدی؟ -

مھم این است کھ  ؟ مھم نیست کجا... یک جای خیلی دور: دوباره لبخندی زد و گفت
 .نجا می کشاندیآاین تو بودی کھ مرا بھ  ، برای دیدن تو می آمدم

ھاست کھ می شناسمش  م سالی کردمگفت احساس  وقتی از آن روزھا می!  خدای من
.چقدر شیفتھ ام کرده بود ھ وچقدر دوستش داشت

کنی عسل؟ بھ چھ فکر می-
 .من چقدر تنھا بودم ، بھ اینکھ اگر تو نبودی: بی اختیار گفتم

واقعا این احساس تو است؟ - 
چشمانش خیس و نمناک   .پاسخی ندادم چرا کھ از چشمان خیس من احساسم را فھمید

 .، ھمین احساس را دارم من ھم: شدند و زیر لب گفت
بر زبان آوردنش در دل گفتم پس چرا با ھمدیگر نباشیم تا این تنھایی بمیرد؟ اما شھامت 

. را نداشتم 
 .ممکن است نتوانیم مدتی ھمدیگر را ببینیم عسل راستی -
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گفت؟ او چھ می! خدای من
 .بروم ، اما خیلی زود بر می گردمدر واقع باید برای کاری از این شھر -

 .قطرات اشک روی صورتم جاری شدند
 .کنم عسل، من مجبورم کھ بروم خواھش می-

احساس می کردم او بی رحم تر از آن است کھ بتوانم حتی با زانو زدن قلبش را بھ 
چرا او نمی فھمید اگر روزی نبینمش می میرم؟ ، رحم بیاورم

توانی بگویی  بھ کجا می روی؟ نمی : با طنینی لرزان گفتم
  من کھ گفتم خیلی زود بر می گردم شاید فقط چند:  لبخند گرمی بر لب نشاند و گفت

 ...ھفتھ
!چند ھفتھ-
 .داد رامش نمیآنچنان اندوھگین و ناامید شده بودم کھ حتی حضور او در کنارم بھ من آ
من ناراحتت کردم؟ ، نیک آخر چراگریھ می:  مدتی خیره نگاھم کرد و گفت 
 نمی دانمبھ قصدی کھ  ؟ کجاست نمی دانمجایی کھ  ، آن ھم خواھم بروی نمی-

...حتی برای یک روز؟ چیست
از چھ می ترسی؟ ، نگران نباش آنقدر:  دستمال سپیدی بھ من داد و گفت

ی و می ترسم برو:  و دوباره پا بر روی غرورم گذاشتھ و گفتم هبھ چشمانش خیره شد
می ترسم  ، می ترسم بخواھی این گونھ از دست من خالص بشوی ، بر نگردی دیگر 

می ترسم اصال عشقی  ، بیدار بشوم و تو در کنارم نباشی ھمھ چیز یک خواب باشد ،
دیگر  بگذار راحتت کنم می ترسم ، در میان نباشد و تو را برای ھمیشھ از دست بدھم

 .ھرگز نبینمت
 .ی من سکوت کرد ، سکوتی نگران کننده و عمیقھا حرفدر برابر تمام 

 .کنم چیزی بگو امید ، بگو کھ نباید بترسم خواھش می -
با صدای بلند گریستم ،   .اما او تنھا با گفتن اینکھ ، بھ زودی می بینمت مرا ترک کرد

 .رام کردن من نکردآو او ھیچ تالشی برای   ھچرا کھ احساس بدی داشت

کجا مرا دیده بود ؟ اما چھ تفاوتی داشت او  نمی دانمپدر گفت ،  برایچیز را مریم ھمھ 
بھ با دور کردن از من  پدر را  بھانھ ای بھ دست بیاورد تا بتواند می خواستھمیشھ 

 .سوی خودش بکشاند و حاال موفق شده بود
دیروز صبح کجا بودی؟ : پدر روبھ رویم نشست و پرسید

 .رفتم بودم پارک: با بی تفاوتی گفتم
خوب حاال با چھ کسی؟. فھمیدم .... پارک: پدر پوزخندی زد و گفت

دیده  در کنارم حتما مریم بھ دنبالم آمده و امید را ، طرات اشک صورتم را پوشاندق  
 !چگونھ می توانستم انکار کنم.  بود
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بھ جای گریھ کردن بگو چھ غلطی کرده ای؟ -
او ھم می دانست این آرامش پدر ، آرامش پیش از  ، کردمی مریم زیر چشمی نگاھم 

زود روزھای زیبا بھ پایان برسد آنقدرکردم کھ می ھرگز فکرش را ھم ن .طوفان است
. 

م بھ سوی اتاقم بروم کھ پدر بلند شد و دستم را می خواستو  هصورتم را با دست پوشاند
 .گرفت

 .کنم شناسمش کھ باور نمیبھ تو گفتم آن پسر کھ بود ؟ فقط نگو نمی -
می بھ مریم نگاه کردم ھنوز ھم چشمانش از ھیجانی شگفت لبریز بود و خیره نگاھم 

 .کرد
پس مریم درست : سکوت من پدر را عصبی تر می کرد ، سیگاری آتش زد و گفت

 ..دیده
حاال فھمیدی چھ دختری  ، من کھ بھ تو گفتم مواظبش باش: کنار پدر ایستاد و گفت

توان  مانع رفتارھای زشت او شد ی؟ او کامال شبیھ مادرش شده است و دیگر نمیدار
. 
منظورت چیست مریم؟-
 ....خوب از چنین مادری-

بر کھ بھ صورتش سیلی می زد با مشت  پدر دستش را باال برد اما بر خالف تصورم
را خیس  شانقطرات اشک چشم.  می کرددیوار کوبید و بھ یقین پدر احساس درماندگی 

این را می فھمی؟.  شھره ی من مرده:  وگفت کرد
مادر  عشق بھ چون ، کھ  روش مناسبی را برای تنبیھ من انتخاب نکرده دریافتمریم 

پدر باید با تو : از فرصت استفاده کرده و گفتم. بیش از گذشتھ در قلب پدر زنده بود
 ...تو باید بدانی ،حرف بزنم

عسل ... چیزی نگو: ش گذاشت و گفتلب ھایانھ ی سکوت روی پدر انگشتش را بھ نش
 .ھیچ چیز

سکوت گذشت و پس از آن پدر با قامتی خمیده وارد اتاقش شد و در  دردقایق طوالنی 
خیالت راحت : رفت ، کنارش ایستاده و گفتم آشپزخانھ  نیز بھمریم   .را بھ ھم کوباند

شد؟
روزی  خشم و کینھ ام را بھ تو نشان می :  لب گفتموانمود کرد کھ نشنیده ، دوباره زیر 

 .دھم
. بازگشتم چرا با گفتن این حرف آرامش شگفتی  قلبم را لبریز کرد و بھ اتاقم  نمی دانم

چھ سرنوشتی در انتظارم  می دانستمتمام شب بھ سقف اتاق خیره شدم ، در حالیکھ ن
   .است

  

 .صبح زود پدر وارد اتاقم شد و در را بست
بیداری؟-
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تم کھ پدر برای دعوا کردن آمده و من اصال سدان مالفھ را روی سرم کشیدم ، می
  .حوصلھ اش را نداشتم

 .پس تو ھم دختر عاقلی نیستی ، فقط ھمین را کم داشتم-
  .لحن پدر اصال عصبی نبود و ھمین بیشتر نگرانم می کرد

 .بلند شو و برایم توضیح بده عسل -
    در حالیکھ دعا  ، نشستم شو کنار هبلند شد.  ز روی سرم  کشید و نگاھم کردمالفھ را ا

 .م او ھر چھ زود تر ترکم کندمی کرد
او کیست؟،  خوب بگو-
.ولی من یکی مثل تو ھستم کھ مادر را دوست داشتی نمی دانماو را -

 .عسل شرم داشتھ باش،  عجب دختر گستاخی شده ای: پدر سیگاری آتش زد و گفت
چھ باعث شد فکر کنی ندارم؟!  شرم-

شانھ ھایش از شدت خشم می لرزیدند اما ھنوز با . پدر بلند شد و کنار پنجره ایستاد 
...ھمین  مدل حرف زدنت:  طنینی کھ آرام بود گفت

ینده ھجده سالھ می شوم ،پس دیگر بچھ آمگر چگونھ حرف می زنم؟ پدر من ماه  -
.نیستم

  ھیچی !کنی تو چھ می فھمی بچھ نیستی؟ خیال می:  یره در چشمانم گفتبر گشت و خ
 .بخدا ھیچ چیز عسل

 بیھمین قدر می دانم کھ تو مادر را دوست داشتی و با تمام : و گفتم هپوزخندی زد
مریم نتوانست حتی ذره ای از محبت تو  ، خواھی او را می ھم مرگش  باز وفائی ھا و

 .چرا کھ قلب ھر آدمی فقط یکبار عاشق می شود جلب کند بھ سوی خودش را
چگونھ می توانستم بھ این سادگی  روبھ روی پدر نشستھ و از  می دانستمخودم ھم ن

م کھ بتوانم روزی حرف عشقم را بھ پدر می کردعشق بگویم؟ ھرگز تصورش را ھم ن
گویم اما می  اول بھ او و ھمھ چیز را نشستھم در آغوش مادرم می کردبگویم ، گمان 

یم گوش سپرده و مرتب حرف ھاحاال این پدر بود کھ در نھایت عصبانیت و خشم بھ 
م را پاره لب ھاییم تمام بشود سیلی محکمی حرف ھامی دانستم وقتی . سیگار می کشید 

توانم دیگر با  پدر ھر چھ می خواھی بگو ولی نگو کھ نمی :پس باید می گفتم ،کند می
چیزی کھ تو   ، بد بختی من حاال احساس خوشبختی می کنم    مھن ھآ ازبعد .  او باشم

 .و مادر بھ من ندادید
توانست آرام باشد سیلی محکمی بر گونھ ام زد و در حالیکھ صدایش از  پدر کھ نمی

 می دانیبروی من بازی کنی؟  آبا  آنقدرچگونھ می توانی : گفت ، می لرزید  خشم
 می خواھدرا می بینم کھ آنجا نشستھ و ھر چھ عسل من بھ جای دختر خودم ، کسی 

.بر زبان می آورد یبدون ھیچ فکر
مگر نھ پدر؟ ، اگر این دختر بمیرد حتما کوچھ را چراغانی می کنی - 
 .فقط آدم باش ، گویم  بمیر نمی - 
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 ، پاره شده ام یکی شده بود لب ھایدر حالیکھ اشک چشمانم با قطرات خون گوشھ ی 
نیمگذارم دوباره زندگی ام را  ، گذارم این خوشبختی را از من بگیری ر نمیپد:  گفتم

. مانعم شودتواند  من می خواھم با او بروم و سیلی تو نمی.  جھنم کنی
اتاق را ترک کرد و من .  نگاھش یخ زده بود ، نگاھش مرده بود ، پدر نگاھم کرد

و صبحانھ ای نخورده  ستادهایھای طوالنی گریستم در حالیکھ ھنوز سر جایم  ساعت
!چقدر حال بدی داشتم.  این صبح بھ خیر پدر بد طوری قلبم را شکستھ بود  .بودم

 .م باید چھ بگویمتدانس من واقعا نمی پس از گذشت یک ھفتھ تلفن زد و
خوبی عسل؟-

؟ فقط بگو کجائی:  بغضم را فرو داده و گفتم
 .توانم بگویم گفتم کھ نمی-
حاال  مده و ما را با ھمدیگر دیده ، آنا مادری بھ دنبالم  ، جا ھمھ چیز خراب شدهاین -

...می داند کھ با ھم دوست شده ایم و       پدر
 .این کھ ناراحتی ندارد ؟ برای ھمین ناراحتی:  حرفم را قطع کرد و گفت

برای تو ھیچ چیز نگران کننده نیست؟-
 .کھ باید بفھمندباالخره  ، تو ھم نگران نباش-

 .این حرف او قلبم را آرام کرد و مفھوم خیلی چیزھا را بھ من رساند
 .من بر گشتھ ام عسل و می خواھم ببینمت-

 .نچنان می تپید کھ می ترسیدم سینھ ام را از ھم بشکافدآقلبم 
. بیا حتما  ، فردا ھمان ساعت-
  

. من است کھ از خانھ خارج نشوم امروز مریم خانھ است و بھ خواستھ ی پدر مواظب
دقایقی از ساعت ده گذشتھ و من می دانم کھ امید روی نیمکت نشستھ و با ھر صدای 

نباید بیش از این او .  گیرد غریبھ ای بر می ازپایی سرش را بلند کرده و ناامید نگاه 
فرصت در   .گذاشت را در انتظار می گذاشتم اما مریم حتی برای لحظھ ای تنھایم نمی

من باید او  . ھایم را پوشیده و بھ سوی پارک رفتم لباس ، کوتاھی کھ او بھ حمام رفت
 .مھم نیست دیگر را می دیدم ، ھرچھ بشود

م بیش تر از این می کردفکر : نگاھی بھ ساعتش انداخت و با طنینی سرزنش گر گفت
...مشتاق دیدنم  باشی حرف ھا

...بخدا ھستم ، ھستم-
 .کنم حرفت را باور می:  نی زد و گفتلبخند غمگی

مدم؟آخیلی دیر -
 .فقط خوشحالم کھ امدی-
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 .از خاطرم رفتھ بودند حرف ھاچھ بگویم؟ ھمھ ی  می دانستمکنارش نشستم ، ن
خوب تعریف کن ، نامادری ات چھ کرد؟ -

 .نیست او یک زن عقده ای بیش تر:  و گفتم ھبی تفاوتی باال انداخت با شانھ ھایم را
عجب .  خندید و نگاھم کرد ، می دانستم نیمرخ من ھرگز بھ زیبایی نیمرخ او نیست

.پریشان بودم و  محتاج آرامشی کھ  آن را در نگاه امید پیدا کنم ، نھ در قلب خودم
 .گویم او کار مرا راحت تر کرد خودم می ، حرف نزن،  اشکال ندارد  -

.شگفت زده نگاھش کردم
چیست امید؟ منظورت-
 .یمآمن فردا بھ دیدن پدرت  می -

 ،انگار ھنوز در خواب بودم  ،او مرا غافل گیر کرده بود  ؟ چھ می شنیدم! خدای من
 .خوابی قشنگ و فراموش نشدنی اما نھ این حقیقت بود

 .، نگران نباش می آیمبھ پدرت خبر بده کھ : ادامھ داد 
      می دانستم کھ . ھمیده بودم ، سر بھ زیر انداختمی او را فحرف ھامن کھ تازه مفھوم 

     ساده و صادقانھ از من خواستھ بود کھ عروس  آنقدراو .  گونھ ھایم سرخ شده است 
 .ھایم بشوم ریختن اشک فرو زندگی اش بشوم کھ نتوانستم مانع 

با من زندگی می کنی عسل؟-
 .رمفقط در این صورت است کھ زندگی را دوست دا-

م کھ تو بتوانی روزی  تاریکی ھای زندگی ام را روشن کنی می کردباور ن:  امید گفت
تو چھ احساسی . چھ احساسی دارم عسل عزیز ، فقط اینکھ خوشحالم  می دانین    . 

داری؟
راستش را بخواھی انگار یک معجزه ی باور نکردنی در برابر چشمانم بھ وقوع -

ھایی کھ برای اولین بار روی شانھ ھایم  آسمان تو و با بالانگار دارم در ،  پیوست
. ،پرواز می کنم کنم احساس می

 .مواظب باش تا سقوط نکنی:  خندید و گفت امید
، ھمان قدر کھ من دوستت دارم؟ پس تو دوستم داری امید:  بی اختیار  پرسیدم

نکند شک داری؟-
اگر  ؟خاطر داری کھ رفتی و فراموشم کردیبھ  ، اما ھمھ چیز غیر منتظره است . نھ-

م ، ھرگز کنار من نبودی کھ بگویی دوستت دارم  و این خیلی می کردمن تو را پیدا ن
 .عجیب است
این مدت بدون تو  در نمی دانمحتی  ،برای خود من ھم عجیب است :  خندید وگفت

  چگونھ زنده بوده ام؟
 .اما زندگی کردی -
 .بھ خیالم تو ازدواج کرده ای ، بھ من حق بده عسل - 

 با من چرا از یاد می برم کھ تو نمی دانمآه بلھ :  لبخند  تلخی بر لبم نقش بست و گفتم
 .قھر کرده بودی

www.takbook.com



وقتی بھ خانھ بر گشتم مریم در سکوت نگاھم کرد ، می دانستم منتظر بر گشتن پدر 
اما دیگر چھ اھمیتی داشت؟. است

 .با شما حرف بزند می خواھد:  کنارش نشستھ و گفتم ، شدوقتی پدر وارد اتاق 
مریم کنار ما نشست و ھم چون   .پدر وانمود کرده نشنیده و فنجان چایی اش را نوشید

 .ھمیشھ در انتظار خشم پدر ساکت ماند
در ضمن ما تصمیم  ، فردا می آید ، خواھش می کنم با او رفتار خوبی داشتھ باش -

 .ایم ، بھتر است بگویی باشدخودمان را گرفتھ 
خوب دیگر چھ؟-
 ...دیگر ھیچ چیز پدر-

می دانستم خشمگین شده و ھر لحظھ ممکن است فریاد بزند اما اھمیتی نداده و بھ 
 .را بشنوم آن ھای حرف ھاسرعت وارد اتاقم شدم ، پشت در ایستادم تا 

 .مد حقش را کف دستش می گذارمآفردا کھ -
! عجب جسارتی ، کنی کار خیلی خوبی می:  مندانھ گفتمریم پیروز

این پسر خیال می کند من احمق ھستم؟ اول با دخترم دوست می شود بعد توقع دارد -
 .عجب زمانھ ی بدی شده است ، ما کر و کور  و الل بشویم

 .یدآخودت را عصبانی نکن نادر ، او با پای خودش می  -
دلم بد طوری .  و خودم را روی تخت رھا کردم هیشان گوش نکردحرف ھادیگر بھ 

آن چشمان ... ای کاش زنده بود و در آغوش می کشیدمش ، ھوای فواد را کرده بود
 تا و تالش کردم  دقطرات اشک صورتم را پوشاندن! خاکستری عجب  آرامشی داشتند 

سینھ ام می ن بر قفسھ ی آاما مگر می شد؟ قلبم دریایی طوفانی شده و امواج  ، بخوابم
حدس بزنم کھ تصمیم خوب و  متوان گرد اما می پدر چھ تصمیمی می نمی دانمیدند ، کوب

 .عادالنھ ای نیست
  

 می خواستو قشنگترین لباسم را پوشیدم ، کم کسی ن هامروز تمام خانھ را مرتب کرد
! بھ دیدنم بیاید ، او کھ تمام دنیای من بود

کنار پنجره نشستھ و بھ و من چھ حالی  داشتم؟ پدر و مریم در سکوت منتظر بودند
و فقط  هبھ سوی در دوید .ھای رز قرمز دیدمش ، با  دستھ ای از گل.  کوچھ خیره شدم

 .پدرم موافق نیست ممکن است چیز بدی بگوید:  فرصت کردم بگویم
ھر حرفی  شنیدن نگران نباش من خودم را برای:  ورد و گفتآلبخند گرمی بر لب 

  .کرده ام  مادهآ
 .بیا تو: پدر وارد راھرو شد و گفت

پدر روبھ رویش .  رام بودندآچشمانش مطمئن و  ، نگاھش کردم ، وقتی امید نشست
چگونھ فکر کردی لیاقت عسل را داری؟: نشست و گفت

 ، پدر ھم متوجھ مریم بھ چھره ی زیبا ی امید خیره شده و شگفت زده نگاھش می کرد
 .ده و این عصبی ترش می کردش ی رفتار مریم
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 .اقتش را نداشتھ باشم اما  بھ یقین دوستش دارمیشاید ل-
این عالقھ در پارک بھ وجود آمد؟! کھ این طور-
 .بلھ-

 .برو و دیگر مزاحم نشو: پدر سیگاری آتش زد و گفت
 .من برای حرف زدن آمده ام ، روم نمی-
 .عسل ھمسر تو بشودکھ  دھم ی اجازه نم من ھرگز.  حرفی بین ما وجود ندارد-

این خود اوست کھ : م امید بلند شده و می رود اما او با طنینی محکم گفتمی کردگمان 
 .باید انتخاب کند

انتخاب چیست؟ می  ازمی شود بگویی منظورت :  پدر سیگار را خاموش کرده و گفت
! خواھی او  یکی از ما را انتخاب کند

 .دقیقا-
خواھی با او بروی؟ تو می: نگاھم کرد و پرسید پدر 

م بین پدر و او یکی را انتخاب کنم چرا می خواستمن ھرگز ن ؟ چھ بگویم نمی دانستم
عسل : اما پدر این بار با لحنی عصبی و خستھ فریاد زد  ، کھ ھر دو را دوست داشتم

او چھ می گوید؟
 .پدر نمی دانم-

       منتظر .کھ قدرتش را نداشتم می خواستمن چیزی را  بھ چشمان امید نگاه کردم از
ام  احساس خوشبختی   یمن  در تمام ھفده سال زندگ  ! چھ بگویم می دانستمن بود ،

تمام روزھای قشنگ زندگی من ، روزھایی بود !  نکردم مگر بھ خاطر حضور غریبھ
ھ مرا بھ سوی او کشاند عشق چھ نیرویی داشت ک نمی دانم .ن غریبھ را دیده بودمآکھ 

 .خواھم با او زندگی کنم پدر من می:  و گفتم
دانم کھ با تو خوشبخت  می شوم اما قول می دھی کھ  من می:  بی اختیار بھ امید گفتم
ھرگز تنھایم نگذاری؟

 .خورم عسل کھ ھیچ چیز جز مرگ ما را از ھم جدا نکند قسم می-
.متاسفم پدر:  ر کنار او ایستاده و گفتمو من در برابر چشمان حیرت زده ی پد

     در انتظار چھ ھستی؟ برو  و ما را برای ھمیشھ فراموش  پس برو: پدر بلند شد و گفت 
 .مثل فواد ، ھمانند مادرت کھ رفت.  کن

م می خواھد مرا بھ شک بیندازد اما او می کردپدر چھ می گفت؟  گمان !  خدای من
 .رای ھمیشھ بروب ، برو عسل:  زد فریاد 

 .بیا برویم:  امید دستم را کشید و گفت
بغض کرده بودم و این با ھم بودن را نمی خواستم ، اما پدر مرا وادار بھ رفتن کرد و 

یک فرصت دیگر بھ تو می دھم بیا : گفت د ،ھ در را محکم بر روی ما ببندکپیش از آن
 .تو و برای ھمیشھ فراموشش کن

 .اما پر از غم ، خواھشی مردانھ بودصدای پدر لبریز  از
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نگاھی بھ چشمان امید انداختم لبریز از خواھش و امید بودند و من بھ دنبال عشق رفتم 
انگار پدر تمام نیرویم را از من  . ھمان جا خشک شدم  .و پدر  در را محکم بر ھم زد

.گرفتھ بود
 .عزیزم ناراحت نباش خیلی زود تو را می بخشد-
 .تو پدرم را نمی شناسی . نھ-

مگر نھ؟ است ،او یک پدر :  لبخندی زد و گفت
 ماشین گل زده و چرخیدن در خیابان ...پس لباس سپید عروس چھ می شد! خدای من

؟...آرزوی خوشبختی اش برای من... بوسھ ی پدر روی پیشانی ام. ..ھا
کجا می رویم امید؟-
  ! مگر قرار نبود ازدواج کنیم-
پدر ازدواج  ی توانستیم بدون اجازه ی دفتر خانھ ی  کھ او می شناخت و ما میبھ سو 

 .کنیم ، رفتیم و من بلھ را گفتم
می اما امید تظاھر  !قطرات اشک تمام صورتم را پوشانده بود و من خوشحال نبودم

دستم را بھ گرمی فشرد . و ھمھ چیز بھ خوبی پیش می رود  کھ ھیچ اتفاقی نیفتاده کرد
چرا خوشحال نیستی؟: گفتو 

کردم با کف دست پاکشان ی قطرات اشک آنچنان فرو می چکیدند کھ من فرصت نم
 .کنم

 .می ترسم امید-
مگر دوستم نداری؟ ، از چھ می ترسی-
پدر و مادرت کھ ھستند؟  و می کنیتو کجا زندگی  نمی دانمدوستت دارم اما من حتی -

من کامال  ، مانیم و پدر برایم جشن مفصلی می گیرد یم مدتی نامزد ممی کردمن گمان 
 .گیج شده ام امید

نکند پشیمانی؟-
من پشیمان بودم، احساس غربت عجییب داشتم انگار پدر تمام وجودم بود و من از  و

در حالی  ھایی طوالنی در راه بودیم سوار تاکسی شده وساعت  .تمام وجودم بریده بودم
کجا می رویم؟ بھ می دانستمحتی نکھ 

ی کھ امروز عروس من بشوی؟می کردعسل دیروز صبح فکرش را -
خودت چھ؟-
 .م  چند سال دیگر ازدواج کنممی کردراستش را بخواھی من گمان -

؟!چند سال دیگر:  نگاھش کرده و گفتم
کار کنم و  می خواستدلم .  من مشکل مالی دارم عسل: نفس عمیقی کشید و گفت

ن را آمرا تحقیر کند و من تحمل  می خواستیده آلی برای تو بسازم اما پدر تو زندگی ا
 .نداشتم

ی برنده می خواست ، وردیآپس تو فقط برای خورد کردن غرور پدرم مرا با خودت -
باشی؟

 .دوستت دارمچون  خواھم با تو باشم من می ، ی کودکانھ نزن عسلحرف ھا-
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در  .نمود داشت کھ مسخم کرد و تمام اندوه قلبم را زائل این جملھ چھ قدرتی  نمی دانم
و لبخند گرمی  هقلبم از اینکھ ھمسر با شھامتی ھم چون او داشتم احساس غرور کرد

وارد کوچھ ی باریکی شدیم و او رو بھ روی یک خانھ   .م نشستلب ھای       روی 
 .قدیمی ایستاد

توجھ  دیگر اس کوچک آن بیش از ھر چیزتر.   کوچک ، اما زیبا بود . وارد خانھ شدم
او برای گرفتن غذا بیرون رفت و من فرصت کردم ساعتی با .  مرا بھ خود جلب کرد
دلتنگی و غربت مغلوبم کرده بود و من .... احساس غم و شادی .  صدای بلند گریھ کنم

 .فقط گریستم

  

جدید و باید با شرایط  من ازدواج کرده. و صبحانھ را آماه کردم هصبح زود بیدار شد
ھمھ چیز خوب بود غیر از اینکھ  قلب پدر را شکستھ بودم و نمی  ، مدمآمی    کنار 

یا نھ؟ آید بھ دنبالم می اودانستم 
 .این تو ھستی عسل:  امید تابلوی نقاشی شده ای را بھ من نشان داد و گفت

کی آن را کشیدی؟ . خدای من ! آه-
 .ھمان روزھایی کھ با تو قھر کرده بودم:  شمانم انداخت و گفتنگاه عاشقانھ ای بھ چ

او مرا غافل گیر کرده بود اما این تابلو بھ من ثابت کرد کھ امید  ؟ چھ بگویم می دانستمن
در فرصت کوتاھی کھ او   .عاشقم بوده و من در پیشقدم بودن در عشق حماقت نکرده ام

مریم گوشی را بر داشت ، . انھ را گرفتم برای خرید از خانھ خارج شد ، شماره ی خ
 .، لطفا دیگر اینجا زنگ نزن دانم تو ھستی عسل می: م قطع کنم کھ گفتمی خواست

پدرم چھ؟: بی اختیار گفتم
 .لھش کردی و رفتی: پوزخندی زد و گفت

 .غم دنیا در قلب کوچکم جای گرفت با این کار گوشی را بر جایش کوباند و
دستانم را بھ گرمی فشرد و  ، شت و قطرات اشک را روی صورتم دیدوقتی امید بر گ

دانم کھ بھ زودی  ناراحت نباش عزیزم ، می: گفت ، در حالیکھ خیره نگاھم می کرد
 .پدرت ما را خواھد بخشید و برای در آغوش کشیدن نوه اش لحظھ شماری خواھد کرد

نوه؟ -
 دیدن ود فرزند او آیا ممکن بود پدر بی قراربھ یاد  مریم افتادم کھ باردار بود و با وج

کمی طول می کشد تا زندگی ما : امید برایم فنجان چائی آورد و گفتفرزند من باشد؟
! گر را دوست داشتھ باشیمیاگر ھمد  سرو سامان بگیرد ، اما  خوشبخت می شویم

 .دوستت دارم امید ، عاشقت ھستم:  لبخندی زده و گفتم
وقتی راه می رفت ، . ش خیره شدم ، عجب چشمان سیاه و گیراییبھ چشمان زیبای

من  گشت ،حرف می زد ، می خندید یا حتی وقتی ساکت بود و  بھ گوشھ ای خیره می 
بھ راستی من بھ او رسیده ام؟ : و در دل می گفتم شدهیش شامحو تما
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مجنون نمی شنیده بودم کھ اگر روزی لیلی و مجنون بھ ھم می رسیدند دیگر لیلی و 
شدند ولی من ھر روز شیفتھ تر و دل بستھ تر می شدم ، طوری کھ وقتی او برای مدتی 

 .کوتاه تنھایم می گذاشت حتی نفس کشیدن برایم سخت می شد
چرا مرا  امید ،:  امشب روی تراس شام خوردیم ، پس از صرف شام بی اختیار پرسیدم

 .احساس می کنم خیلی تنھا ھستیماینگونھ ... ؟ می کنیشنا نآبا پدر و مادرت 
 .ما با ھمدیگر ھستیم ، پس تنھا نیستیم:  لبخندی زد و گفت

 .خواھش می کنم امید:  و گفتم هابروھایم را در ھم کشید
 .عزیزم اصرار نکن ، گمان کن پدر و مادر من ھم طردمان کرده اند -

راستی؟:  و گفتم هپریشان شد
شوخی کردم ، اما راستش را بخواھی من ھنوز نتوانستھ  . ھن: لبخند زیبایی زد و گفت

. رخ داد یکباره  بھ چیزی بگویم ، خودت دیدی کھ ھمھ چیز آن ھاام بھ 
توانم بھ او  می.  داند حق با توست امید ، حتی تنھا دوست من فاختھ ھم چیزی نمی-

خبر بدھم؟
.ل ، ھرگز نھ عس:  و گفت مکث کردکمی 

رده رام کآاو تنھا با یک لبخند می توانست مرا  مرا دچار تردید می کرد ورفتارھای او 
 .و روی اندیشھ ھایم خط بطالن بکشد

 .تولدت مبارک عزیزم-
 .فت زده نگاھش کردمگدستھ گل بزرگی را بھ من تقدیم کرد و من ش

مگر امروز تولد من است؟ - 
 .نامھ ات کھ این را می گویدشناس... اولین روز مھر:  لبخند گرمی زد و گفت

بی اختیار  احساس خوشبختی می کردم کھ آنقدرچگونھ از یاد برده بودم؟ !  خدای من
 .گریستم

عزیزم؟ می کنیچرا گریھ -
اما  ، یک مھر سال گذشتھ ، اصال تو در زندگی ام نبودی: دستھ گل را بوییده و گفتم

 ،قصد داشت برای ھمیشھ ترکمان کند  فواد برادر کوچکم زنده بود و مادر با اینکھ
م تا مھر سال بعد ھمھ می کردمن گمان  . ھا می چرخید و می دیدمش ھنوز در اتاق

 .اما دیگر ھیچ چیز مثل آن زمان نیست. د ،چیز ھمان گونھ باش
.ادامھ بده عزیزم: ھایم را پاک کرد و گفت با کف دست اشک

دم را داشتم اما عجیب اینکھ احساس خوشبختی آن زمان من مادر و برا،می دانی امید -
 ...فقط با تو در این خانھ ی کوچک قدیمی خوشبختم ، اال با توحاما  ، ممی کردن
 .خوشحالم کھ این احساس توست-
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بر خالف انتظارم کھ پدر در را  ، امروز بھ در خواست امید بھ خانھ ی پدری ام  رفتیم
من و امید کنار ھم   .و بھ پیشواز ما آمد هر را باز کرداو د ، کند بھ روی ما باز نمی

شپزخانھ رفت و با سینی آپدر بھ   .نشستیم و مریم با نگاھی عصبی بھ من خیره شد
با دلتنگی تمام بھ دیوارھا و وسایل خانھ خیره شده بودم ، احساسی  . قھوه وارد سالن شد

 ھدر فرصت کوتاھی بھ اتاقم رفت  .را می بینم آن ھاخرین بار است کھ آبھ من گفت این 
پدر لبخند   .و بھ سرعت کنار امید بر گشتم ھو چند چیز کوچک را درون کیفم گذاشت

خیلی زرنگی کھ عسل را بھ این سادگی تصاحب  می کنیفکر :  سردی زد و گفت
کردی؟

 .ی نیایشآقاخیلی ھم ساده نبود  -
در حالیکھ امید را مخاطب خود قرار  پدر نگاھی پر از خشم و کینھ بر من انداخت و

 .خیلی مواظب این دختر باش ، او دختر عاقلی نیست:  فت، گ بود     داده
 .دمی کنیشما در مورد او اشتباه فکر :  امید گفت ،با کالفگی بھ پدر نگاه کردم 

کدام دختر عاقلی از مدرسھ فرار می ی ؟ می کنچرا از او دفاع : پدر با خشم گفت
کدام دختری در شب ازدواج از مردی کھ مسلما می تواند خوشبختش کند دست  ...کند

و پدرش  رفتھمی زند و سرانجام با مردی کھ ھیچ شناختی از او ندارد    بھ خودکشی
را ھیچ می شمارد؟

شاید دور از ادب باشد  ، اما کدام مرد عاقلی با زنی ازدواج می کند کھ می : امید گفت
و بھ زودی ترکش می کند؟ کدام مرد عاقلی در شب ازدواج دومش،  داند دوستش ندارد

کدام مردی  ! نو جوانش را زیر ضربات کمر بند سیاه و کبود می کند؟ آخ    دختر 
کند با مردی کھ ھم سن  نادیده گرفتھ و مجبورش می آنقدرعاقلی احساسات دخترش را 

و سال  پدرش است ازدواج کند ؟
تو می خواھی مرا بھ چھ ،  بس کن: یز کوبید و فریاد زد ی روی ممپدر مشت محک

کنی؟ متھمچیزی 
ھمان بھتر کھ عسل مرا انتخاب : گفت ، امید کھ ھمانند پدر کنترلش را از دست داده بود

.کرد و از نعمت پدری چون تو محروم ماند
 .دراسم مرا بیاو کھ دیگر ھرگز حق ندارد عسل بروید و -

....اما پدر:  تمبا طنینی لرزان گف
.تو دیگر پدری نداری ،بھ من نگو پدر -

فکر کردی تا بھ حال عسل پدر داشتھ است؟:  امید با طنینی عصبی گفت
شکستھ بھ سوی خانھ بر گشتم در حالیکھ خودم  ما را از خانھ بیرون کرد و من دل او

غصھ : رد و گفتامید برایم میوه آو.  کھ چرا بھ دیدن پدر رفتھ بودم کردهرا لعنت 
 .نخور ، چنین پدری لیاقتش را ندارد

چھ چیزی عذابم می دھد؟ می دانی-
راحت بیرونت کرد؟ آنقدراینکھ -
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اینکھ پدر خودش با عشق ازدواج کرد ، او می داند  ، نھ:  لبخند تلخی زده و گفتم
پس  ، ام ، احساسش را بارھا و بارھا در نگاه ھایش بھ مادر دیده دوست داشتن چیست

نمی فھمد؟   چرا مرا 
 .فقط ھمین ، بھ تو حسادت می کند-
خدای من ، حسادت؟ ! آه-
 .چون این عشق یک طرفھ و مغلوب نیست بر عکس عشق پدرت البتھ ،-

و پدر طاقت  ھمھ چیز حتی چھره ام م ،حق با او بود ، من برای پدر یاد آور مادر بود
ھای بدنم عاشققش بودند و فقط بھ او عشق  کھ تمام سولنداشت ببیند من با کسی ھستم 

    .و محبت می دادند و بس
  
  

امروز امید با خوشحالی بھ خانھ بر گشت و از من خواست حاضر شده و با او بیرون 
 خواھم از دوستم امانت گرفتم و می:  ، ماشین سیاه رنگی را نشانم داد و گفت بروم

 .ذردکاری کنم کھ حسابی بھ ما خوش بگ
ھمان چھره  ، و در تمام مدتی کھ رانندگی می کرد خیره نگاھش کردم همن سوار شد

می : زیر لب گفت ، وقتی وارد جاده شدیم  .ای کھ  بھ تمام وجودم آرامش می بخشید
 .رویم شمال

 .نمی دانستم چھ بگویم او مرا غافل گیر کرده بود
امید ، یک سوال بپرسم؟ -
 .بپرس عزیزم-
ی فھمیدی دوستم داری؟ک-
 .خوب ھمین حاال-
.شوخی نکن ، من جدی پرسیدم-

 .اول خودت جواب بده: نفس عمیقی کشید و گفت
قول می دھی مسخره ام نکنی؟:  و گفتم - خندید

 .البتھ-
 .روی زمین ریخت کاغذھایمھمان روز اول کھ بھ تو بر خوردم و  -

 .من ھم ھمان زمان  و گرنھ روز بعد نمی آمدم:  نگاه عمیقی بھ چشمانم انداخت و گفت
مدی؟آچھ شد کھ اولین بار بھ آنجا -

 .چرا نگران شده بود نمی دانم ، رنگ چھره اش پرید و در سکوت رانندگی کرد
 .من تو را بھ دوستم فاختھ نشان دادمامید ،  -
او چھ گفت؟ -
عسل تو زیبایی : ن فھمیدم کھ گفتیش این چنیحرف ھاراستش را بخواھی از مفھوم -

...ولی لیاقت او را نداری
خودت ھم اینگونھ فکر می کنی؟: خندید و گفت
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راستش من فکر می کنم کامال بر عکس است من زیبا نیستم اما لیاقت تو را دارم -
 .چون عاشقت ھستم

یی و ھم لیاقت پس ھر دو نفر شما اشتباه فھمیده اید ، نظر من این است کھ تو ھم زیبا-
 .مرا داری ، این من ھستم کھ لیاقت عشق پاک تو را ندارم

این جا مال : وقتی  کنار ویالی زیبایی ایستاد ، با شگفتی نگاھش کرده و پرسیدم
شماست؟

من را چھ بھ چنین ویالیی؟ دوستم کلیدش را داد و گفت برو خوش  .نھ : خندید و گفت
 .باش

این دوستت کیست؟-
 .کھ نمی شناسی اشتو -

از پنجره بھ چشم انداز زیبای روبھ رویم .  حرف را عوض کرده و وارد ویال شدیم
امواج کھ بھ  نرمی  روی  بود ،دریای آبی و بی انتھا درست روبھ رویم . خیره شدم 

گشتند و جنگلی انبوه کھ از کنار ویال آغاز می شد و  بر می ساحل پیش می آمدند و
برای من کھ ھرگز دریا را ندیده و ھوای شمال را نفس . خدا می دانست پایانش را فقط 

نکشیده بودم این قشنگترین ھدیھ از سوی امید بود و می دانستم تمام این زیبایی ھا با 
 .جلوه گرفتھ بودند تر حضور او ھزاران بار بیش

 .خوب چطور است؟ این جا بھشت ما خواھد بود: کنارم ایستاد و گفت
چھ  نمی دانماصال .. عالی است :  گفتم ، کھ تمام بدنم از ھیجان  می لرزید یحالدر 

بگویم؟
 .ماھی می خرم برای شام من می روم و می کنیتا تو نگاه  ، چیزی نگو-

این ھا را ھم با پول دوستت : گفتم، وقتی بر گشت مقدار زیادی خرید کرده بود 
خریدی؟

 ...پس انداز داشتمکمی . نھ : لبخند گرمی زد و گفت
 ، برای من فقط ھمین دمیسوالی نپرس دیگر ن لحظات زیبا را خراب نکنمآبرای اینکھ 

 .بود کھ امید را در کنار خودم داشتھ باشم مھم
خواھی عروست را بگردانی؟ نمی:  لبخند زده و گفتم

. دستم را گرفت و ما در کنار ماسھ ھای نرم ساحل قدم زدیم
.ھایت را در بیاور عسل می شود ، کفشن یاین طور -

در حالیکھ دانھ ھای ریز شن در پاھایم  ، او خودش ھم چنین کرد و ما با سرعت دویدیم
...ای کاش این روزھا ھرگز تمام نشود: زیر لب گفتم، فرو می رفت

 .امید لبخندی زد و ایستاد
 پریشان و بلند قامتی اش  موھای سیاه... خیره شده و محو زیبایی بھ اومی دیدم کھ ھمھ 

شده اند ، اما او بھ تمام آن نگاه ھا بی اعتنا بود و این باعث دلگرمی ام می شد ، دلم 
...!اما جوان را از امید بر می گرفتم  قدرتش را داشتم تا نگاه دختران می خواست

بودن  این با ھم.. ..این عشق سرخ.. .این دریای آبی .. .این جنگل سبز:  زیر لب گفتم
 .یک رنگین کمان خوشبختی است...پاک و سپید 
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خر نفھمدیم تو شاعر ھم ھستی یا نھ؟آمن :  خندید و گفت
 .من شاعر نیستم اما تو نقاشی-

او خیره  در تمام مدت کار و هبھ ویال بر گشتیم و من سبزی پلو با ماھی درست کرد
 .می کردنگاھم 

یم؟امید تا کی می توانیم این جا بمان-
.تا ھر زمان کھ تو بخواھی-
...خیلی زیاد-

؟!یعنی یک ھفتھ دیگر ، خیلی زیاد: خندید و گفت
 .می دانستم کھ منظورش این است کھ بیش از یک ھفتھ نمی توانیم بمانیم

. حال مرا پرسید و یخ زده خیلی سرد . و مریم گوشی را برداشت  هبھ خانھ زنگ زد
نیازی ندارد حالش  ، خوب است:  دم ، اما او با بی تفاوتی گفتحال پدر را از او پرسی

 .را بپرسی ، از تو بیزار شده ، این را بفھم
من گوشی را گذاشتھ و دوباره خودم را لعنت کردم کھ چرا ھر بار خودم را کوچک 

حیف این بھشت : امید متوجھ ی پریشانی ام شد و گفت .کرده و غرورم را می شکستم
نمش کنی؟نیست کھ جھ

...من فقط می خواستم حالش را بپرسم-
تو مرا . فراموشش کن ، اسم پدرت را بیاوری م دھ ببین عسل دیگر بھ تو اجازه نمی-

انتخاب کردی ، پس چرا تردید می کنی؟
 .انتخاب من انتخاب خوشبختی بود  ، تردید نمی کنم امید-

یگر اسمی از پدر نبرم ، ھر چند کھ با لبخندی از رضایت زد و من بھ خودم قول دادم د
تمام بی رحمی ھایش بھ او حق می دادم  کھ مرا نبخشد چون من غرور او را خورده 
کرده و با این انتخاب گفتھ بودم پدر تمام کارھایی کھ از کودکی برایم کردی ، تمام 

یعنی ... نیعنی آب در ھاون کوبید.... محبتھا و تمام آنچھ کھ بھ من بخشیدی یعنی ھیچ
 .دختری نداشتن

حق داشتن یک مادر ، حق داشتن  ، اما من ھم حقی داشتم ، حقی کھ ھمیشھ پایمال شد
اما پدر عزیز ای کاش   .این بار نصیب من شد البتھ حق خوشبختی کھ ،یک برادر

ھایی کھ  ساده نیست اشک...ساده نیست از تو گذشتن... بدانی ساده نیست بی تو بودن
اما من !  از من دل بریدی راحتافسوس تو چقدر … اندوه  برایت می ریزمھر شب از 

تو در تمام ثانیھ ھای من ھستی و من ھنوز دوستت . خواھم ماند درانتظار بخشش تو 
چرا مرا در  ، پدر عزیزم ! آخ... دارم ، ھمانند روزی کھ بھ خاطر من از مریم گذشتی

نمانده جز اینکھ خودت را از من پنھان  چنین برزخی رھا کردی؟ از تو چیزی بر جای
اما من کھ می دانم ھنوز  کرده  و تظاھر کنی دوستم نداری و فراموشم کرده ای ،

کاش می دانستی حاال کھ ،  فقط عسل تو، من ھنوز عسل تو ھستم ، آخر دوستم داری
 .این جدائی را احساس می کنم سختی از تو دور شده ام چقدر
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 .و از دریا خدافظی کردم هرسید و من با اندوه سوار ماشین شدروز بر گشتن فرا 
بر گشتن سخت شده عزیزم؟-
 .امید دلم می خواھد این جا زندگی کنیم-
 .می دانی کھ ممکن نیست-

دلم  آنقدرچرا  نمی دانم.  و در سکوت پیش رفتیم هسرم را بھ نشانھ ی افسوس تکان داد
!گرفتھ بود

ری  ساعت ده صبح ، چقدر از دیدنم خوشحال می شدی ، ھنوز این بھ یاد داعسل -
در قلبت ھست ؟احساس 

من دیگر عاشق نیستم؟ مگر نھ  می کردچرا گمان ، از این سوال امید شگفت زده شدم 
!اینکھ عشق او بود کھ مرا زنده نگھ می داشت

  داشتن ھا خنده ام ، راستش را بخواھی حاال بھ آن دوست  نھ آن احساس را ندارم امید-
 .می گیرد

پس تمام شد؟: با نگرانی ماشین را نگھ داشت و گفت
تازه می فھمم آن روزھا  ، معنای عشق را می فھمم حاال، من  نھ امید تازه شروع شد -

میختھ و خیلی کم رنگ آاحساس کودکانھ ای داشتم کھ ھمواره با ترس و نگرانی در ھم 
گنجد و  در واژ ھا نمی وسعن آن دوستت دارم کھ آنقدر لحظھدر این .  تر از حال بود

و ھمیشھ بھ خاطر  ردهک ثبتتمام این روزھای زیبا را در ذھنم  می خواھد       دلم 
!بسپارم کھ کسی چون تو را دارم

، چشمانم را بستھ و بھ  سودگی کشید و در سکوت بھ رانندگی ادامھ دادآنفسی بھ 
امید گمان کرد کھ من بھ  .گوش سپردم ، اشین پخش می شدموسیقی  مالیمی کھ از م

  . من تمام تالشم را برای خوشبختی ات می کنم:  رفتھ ام ، زیر لب گفت     خواب
  
  

 امروز پس از یک ماه کھ از ازدواج ما می گذشت ، تصمیم گرفتم از خانھ خارج بشوم
پس  .صورتم را پوشاند نشستم و قطرات اشک  ، پشت در قفل شده اما چھ می دیدم؟ ،

!زادی می کردمآدر تمام این روزھا من در قفس بودم و احساس 
او فقط امروز در راقفل کرده یا این کار ھر روزش بود؟ گیج شده بودم و  نمی دانم

ھنگام ظھر بھ خانھ بر گشت و مرا پشت در  ، احساس غم عجیبی سینھ ام را می فشرد
 .دید

شستھ ای؟سالم عسل ، چرا اینجا ن-
چرا زندانی ام کردی؟:  صبی شده بودم و بی اختیار فریاد زدمع

من فقط می خواستم محیط خانھ را برای تو !  زندانی؟ عجب تعبیر زشتی: خندید و گفت
 .زندگی می کردی در آن امن کنم ، آخر می دانی این جا مثل جایی نیست کھ تو

پس چگونھ است؟-
. ا بس کن عسل ، خودت خوب می دانی منظور من چیستتروخد: کنارم نشست و گفت

این
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ن آسمان با محلھ ای کھ  در آجا یک محلھ ی قدیمی و پایین شھر است کھ زمین تا 
 .زندگی می کردی فرق دارد

آزادی ام را از دست داده ام ؟پس من دیگر -
ھر اتفاق بدی  تا زدهتوانم اجازه بدھم تو بھ تنھایی در این کوچھ ھا قدم  کھ نمی نم -

تو بیرون می روی  ، برایت بیفتد ، فقط برای اینکھ احساس آزادی ات را ازدست ندھی
 .من اما فقط با 

 بغضم را فرو داده  .احساس می کردم  ھمھ ی اینھا بھانھ است و او بھ من اعتماد ندارد
ست ھرچھ باشد پس تو بھ من اعتماد نداری؟ البتھ خیلی ھم عجیب نی:  و بی اختیار گفتم

 .این من بودم کھ بھ تو گفتم دوستت دارم و در این دوستی پیشقدم شدم
من در ،  نھ عسل:  گفت ، رام کندآو در حالی کھ تالش می کرد مرا  زدلبخند زیبایی 

کجای این زمین خاکی می توانستم دختری ھم چون تو را بھ دست بیاورم؟ این قلب بی 
دانی چقدر دوستت دارم و می عسل ن... احساسات صادقانھ این ...این عشق پاک ... ریا

نیمی از این  عالقھ بھ خاطر ھمین اعتمادی است و نیمی دیگر بھ خاطر قشنگی 
 .چشمانت

 عشق می ازرام گرفتھ ام ، او بھ خوبی نیاز مرا می دانست و وقتی آاحساس می کردم 
حال  ، را در قلبم زنده نگھ دارم توانستم ھیچ کینھ ایینچنان می تپید کھ نمآگفت قلبم 

 .اینکھ اگر پدر مرا زندانی می کرد فقط برایم یک زندان بان بود و بس

  

       ھر روز کھ می گذرد من بھانھ گیر  و حساس تر می شوم  و این را بھ خوبی احساس 
م می کنم ، فقط منتظر یک بھانھ ھستم  تا  رفتار امید را بھ سردی و بی محبتی محکو

 کنم
تمام  و و بھ خوبی می دانم چرا ، من بھ خاطر او از ھمھ ی جھان و خلقت بریده بودم

ھایم در آن حیاط قدیمی سپری می شد و امید علی رغم قولی کھ داده بود مرا  ساعت
بیرون نمی برد و من احساس می کردم بھ غیر او ھیچ انسان نیز  حتی با خودش

حتی تلفن خانھ را ھم قطع کرده بود و ھر بار با او .  دیگری در این جھان نیست
 .است منکھ تمام این کارھا بھ خاطر خوشبختی  می کردکلماتی محبت انگیز قانعم 

امید احساس می کنم کھ ھمھ فراموشم کرده اند :  یک روز کھ کنارم نشستھ بود ، گفتم
.انگار اسمم از لیست انسان ھایی کھ زنده ھستند ، حذف شده

 ، ی با ھم باشیممی خواستعزیزم این چھ احساس بدی است کھ تو داری؟ مگر ننھ -
! مگر در کنار من خوشبخت نیستی

قشنگی ھای زندگی   می خواھدچگونھ می توانستم بھ او بفھمانم کھ من دلم ! خدای من 
را با او  داشتھ باشم؟ چگونھ بھ او می فھماندم اگر چھ در کنارش خوشبخت ترینم اما 

احساس تلخی کھ بھ من می گوید دیگر یک دختر  ، ساس انزوا و تنھایی می کنماح
داند چند سال دیگر باید این  ھجده سالھ نیستم بلکھ حال فقط یک زن زندانی ام کھ نمی
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چنین تنھا و منزوی بماند ؟ اگر ھمان جا در آن خانھ بی صدا می مردم و می پوسیدم 
! چھ می شد

تو ھستم؟امید فقط من عاشق  -
  اگر چنین بود چرا بھ خواستگاری ات آمدم ، دوباره شروع نکن عسل:  با سردی گفت

چرا با  تو زندگی می کنم؟و 
....تو مجبور نیستی-

نکند این احساس خود توست؟ ، کلمات جدیدی از تو می شنوم:  چشمانم گفت درخیره 
اقعی من این است کھ می ترسم ، نھ امید احساس و:  دستانش را بھ گرمی فشرده و گفتم

...خیلی می ترسم
از من می ترسی؟-
.امید عزیزم من می ترسم اینجا بپوسم !آه -

، شاید ھم بتوانم  ھمیشھ کھ وضع اینگونھ نیست من دنبال کار می گردم: خندید و گفت
ی یک نمایشگاه بزنم و تابلوھایم را بفروشم آن زمان خانھ ی بھتری می گیرم و تو م

 .ون برویرتوانی بھ تنھایی بی
....و ھم چون ھمیشھ عشق مغلوبم کرد هاز این حرف امید وار شد

در آن  ، کنم ھوا سرد شده  و من پشت پنجره نشستھ و بھ قطرات ریز باران نگاه می
ھای بدنم پرسھ  غروب پاییزی دلم بد طوری گرفتھ و احساس می کنم غم در تمام سلول

بھ دیر آمدن  دیگر امید ھنوز بر نگشتھ و من !راستی چقدر غمگینم می زند و من بھ
با  ،کنم بھ راستی او کجا می رود  ھای او عادت کرده ام ، گاھی با خودم فکر می

 کیست؟ نکند بی وفا شده و من در این قفس از ھمھ چیز بی خبرم؟ اما وقتی بر می
بھ  ، کند ند و عاشقانھ نگاھم میوقتی لبخند زیبایی بر لب می نشا ، گردد و می بینمش

می گویم حتما دنبال کاری رفتھ و  بھ خودم میو  تمام توھمات کودکانھ ام می خندم
با این  نمی دانم .ید آاما او ھر روز دیر تر از روز پیش می  ، غافل گیرم کند خواھد

ز ذھنم افکار منفی چھ کنم کھ برای لحظھ ای تمام ذھنم را پر کرده و برای لحظھ ای ا
زندگی من  با تمام زیبایی ھایش زیبا نبود و من با تمام خوشبختی ام .  دور می شوند

احساسی بھ من می گفت عسل تو در انتخابت اشتباه . ،م می کرداحساس خوشبختی ن
،  می گرفت     ھر روز وسعت بیشتری وجودم  کردی ، با وجودی کھ این عشق  در 

 .ھ ھا می تازدھگرفتھ و بھ بیرا در دست ام رایقین داشتم  قلبم عنان زندگی 
سرم درد می کرد و شقیقھ ھایم تیر می کشید ، قرص مسکنی خورده و تالش کردم 

احساس تھوع  و تشنج ھم پیدا کرده و لحظھ بھ لحظھ . اما  فایده ای نداشت . بخوابم 
گردد و مرا بھ  م کھ امید ھر چھ زود تر بھ خانھ برمی کرددعا  ،می شد     حالم بدتر

انگار در آن گوشھ ی دنیا فراموش    .بیمارستان برساند اما از او ھم ھیچ خبری نبود
بھ سختی  چرا امید بر نمی گردد؟؟چرا خوب نمی شوم. عجب سر دردی !آخ... شده ام

 برای خوردن ماده کنم اما در یخچال ھیچ چیزآتا سوپی برای خودم  بر خاستھاز جایم 
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خاطر آوردم کھ از صبح تا بھ حال چیزی نخورده ام و امید را ھم ندیده  نبود و من بھ
. دوباره بھ رخت خوابم بر گشتم در حالی کھ از شدت درد بھ خود می پیچیدم .ام

از اینکھ دوباره امید را می  ، را شنیدم درھوا رو بھ روشنی بود کھ صدای باز شدن 
، کنار رخت خوابم نشست و آرام یده ام وانمود کردم کھ خوابسوده شد و آدیدم قلبم 
عسل بیداری؟: صدایم زد

.چشمانم را باز کردم و او خیره نگاھم کرد ، نتوانستم بازی اش بدھم
است  انی و چشمان قشنگت  گود رفتھورنگ پریده شده ای؟ صورتت استخ آنقدرچرا -
.

اگر ببینمش خیلی م می کردبغض گلویم را می فشرد ، گمان  ؟ نمی دانستم چھ بگویم
 .ھست کھ بھ او بگویم اما در آن لحظات فقط می خواستم نگاھش کنم حرف ھا

 .کنم خواھش می... چیزی بگو عسل -
 .ترکم کرد "عجب تب باالیی"دستش را روی پیشانی ام گذاشت و با گفتن

ی وقتی برا . ن را روی پیشانی ام گذاشتآدقایقی بعد با یک دستمال خیس وارد شد و 
آوردن آب خنک در یخچال را باز کرد ، سرش را بھ  نشانھ ی افسوس تکان داد و 

شاید حاال خوب می دانست چرا رنگ صورتم پریده اما ای کاش می  ، کنارم نشست
دانست این گرسنگی نبود کھ عذابم می داد بلکھ بیرون رفتن ھای طوالنی مدت او و دل 

 .شتم و چقدر این وابستگی پریشانم می کردخدای من ، چقدر دوستش دا! آه ،تنگی اش
...نرو امید: خانھ بیرون برود ، با پریشانی گفتم ازوقتی لباس پوشید تا بھ قصد خرید 

 .خواھم کمی خرید کنم ، چیزی در خانھ نداریم می: لبخندی زد و گفت
 .حاال نرو ، نرو امید -

خرین باریست کھ او را آاین چرا ھر زمان ترکم می کرد احساس می کردم  نمی دانم
 .می بینم

 .این طوری ضعیف می شوی عزیزم:  با نارضایتی کنارم نشست و گفت
 .اگر بروی بیشتر اذیت می شوم-
خوب حاال چھ کنم ؟-
 .فقط برایم حرف بزن امید-

اتفاقی افتاده عسل؟: نگاه معناداری بھ من انداخت و گفت
 ،اینکھ تو باالخره بر گشتی  زچھ اتفاقی مھم تر ا:  گفتم لبخند بی رنگی بر لبم نشست و

 .از دیروز صبح رفتی و گفتی یکساعتھ بر می گردی
خوب کھ چھ؟ -
 .نمی پرسم کجا بودی چون بھ تو ایمان دارم ، کنم ترکم نکن امید خواھش می-

خواھی بروی بیمارستان؟ می: نفس عمیقی کشید و گفت
مرا می بری؟-

  .لت چھره اش فھمیدم کھ خیلی بھ اینکار مشتاق نیست و فقط تعارف کرده استاز حا
نگاھش شبیھ بھ چاه  ،ھر چھ در چشمانش بیشتر جستجو می کردم کمتر می یافتم 

  .مرا دچار ابھام و وحشت می کرد   ، عمیقی کھ در انتھایش ھیچ چیز جز تاریکی نبود
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در من ھم چنان در فضا معلق بودم ،نداشت  با او بودن شبیھ بھ سقوطی بود کھ پایانی
  .مدخود این سقوط را انتخاب کرده بوحالی کھ 

 از او خواستم کھ بگوید اما سکوت و فقط سکوت ، وقتی احساسش را از نگاھش نیافتم
م کھ او عاشق من است ، اما حاال خودم ھم می دانم کھ بیش از می کردمن گمان . 
گویی حتی نفس کشیدن بدون او  ،من بھ او محتاج بودم  انکھ او بھ من محتاج باشدآ

.برایم دشوار بود
 .امید من واقعا بھ محبت تو نیاز دارم-

          چرا این جملھ را بر زبان آوردم اما این احساس واقعی من بود و باید امید  نمی دانم
  ت دارم باور گویم دوست چھ کار بکنم عسل؟ ھرچھ می: با لحن سردی گفت  .می فھمید

من زندگی ام را با تو قسمت کردم ھرچھ داشتم و نداشتم اما تو فقط نداشتن  ، می کنین
 .ھا را می بینی

 من فقط تو را می ، این چھ حرفی است امید من کی شکایتی از این وضع کردم-
 .فقط تو، خواھم 

 .دارم عسلمگر غیر از این است؟ من دوستت . خوب من ھم با تو ھستم عزیزم-
من در طنین او ھیچ محبتی ندیدم ، انگار دوستت دارم فقط برای او یک جملھ بود کھ 

…باید ادا می شد
حاال حالت خوب است؟ : زیر لب پرسید

 .بخوابم تا تالش کردم و در سکوت چشمانم را بستھ
 .سرم کشیدم یدوباره از من حالم را پرسید و من مالفھ را رو

!کرده ای؟ بدون ھیچ گناھی با من قھر-
دادم کھ  باید بھ او نشان می.  چرا بھ فکر خودم نرسیده بود،  قھر کردن !عجب فکری 

می ن طور باشد کھ او آتواند ھم چون یک زندانی با من رفتار کند و ھمھ چیز  نمی
 .مالفھ را کنار زد و دقایق طوالنی با نگرانی بھ صورتم خیره شد،  خواھد

بگو چھ باید بکنم؟، من تحمل ناراحتی ات را ندارم  ،کنم عسل  یخواھش م-
این ھمان چیزی  ، لذت می بردم  از اینکھ می دیدم برای از دست دادن من نگران شده

...بود کھ  آرامم می کرد برای ھمین این بازی را ادامھ دادم

کھ برای خرید  امروز روز سومی است کھ با او قھر کرده ام و اوبھ غیر از ساعتی
. ..من در سکوت بھ حیاط خیره می شدم و او بھ من ،بود ، ترکم نکرد   بیرون رفتھ

 ، سر انجام طاقتم تمام شد و برایش فنجانی چائی بردم  .فقط در انتظار یک نگاه بود
 .اصال بھ روی خودش نیاورد کھ سھ روز است ھیچ حرفی نزده ایم

می آیی برویم بیرون؟-
 بھ سرعت لباس  .از خوشحالی فریاد بزنم می خواستچھ می شنیدم؟ دلم  !خدای من 

زاد شده بود آاحساس پرنده ای را داشتم کھ از قفس . و با او ھم قدم شدم  هھایم را پوشید
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اما دانھ ھای برف روی زمین یخ زده بود و باید احتیاط  ، پر بگیرم می خواستو دلم 
 ...می کردم

گردیم؟ بر:  پس از ساعتی گفت
. نھ امید خیلی زود است-
 .خوری سرما می-

قول می دھی دوباره بیرون برویم؟:  لبخندی زده و گفتم
ببین گونھ ھایت از شدت  ، برای امروز کافی است:  مرا بھ سوی خانھ کشاند و گفت

 .سرما سرخ شده است
امید را عاشقانھ انگار دوباره قشنگی ھای زندگی را می بینم و  ، احساس خوبی دارم

و او ھرگز در مورد خودش حرفی  ندانستھمی خواھم ھرچند کھ ھنوز ھیچ چیز از او 
 ھا ی من گذشتھ ، عسل تمام زندگی من تو ھستی:  ھر بار می گوید ، بھ من نمی زند
خواھم فکر تو درگیر  نمی . شود ینده ھم فقط در کنار تو ساختھ میآکھ گذشتھ و 

تو فقط بھ فکر من باش و من فقط بھ فکر ،  باشد من ی زندگیکارھای و گرفتاری ھا
 .تو ھستم

من فقط بھ فکر او بودم ھرچند گاھی اوقات پنھانی بھ پدر و مادر و فواد ھم در واقع  
.و می گریستم هکرد رفک

  

بیشتر  تادیگر خیلی کم امید را می بینم ، تالس می کنم وقتی بر می گردد شکایتی نکنم 
دنیای بیرون از خانھ چھ می  در نمی دانممن واقعا نگران ھستم و  ، نم بیایدبھ دید

کھ پیدا کنم گذرد؟ ای کاش می توانستم رھایی و امید را با ھم داشتھ باشم یا حداقل یقین 
امروز روز سومیست کھ او را ندیده ام و قلبم بھ من   .امید مال من است ، فقط مال من

نھ ... نھ محبتشچرا چنین شد؟! خدای من ...و نیستمی گوید امید دیگر مال ت
امید عزیز من بر گرد ، ذھنم  پر از  !فقط  دل تنگی اش سھم من بود... لبخندھایش

ھمھ ...  لباس سپید عروس:  تصوراتی کودکانھ و بی برھان شده است  ، ھمھ می گفتند
.... و خون و خونکاشی ھای سپید حمام و خون ... می گفتند عسل عروس زیبایی شده

نھ دوستم نداشت بھ یقین  ؟ دیگر دوستم نداشت،  کرد       پدر بیرونم  . خدای من ! آخ
من از  ، امید قسم خوردی خوشبخت می شومھمین گونھ بود ، اما چرا دوستم نداشت؟

من باید در نگاھت پرواز  آخر کاش بیایی  . از آن دامن پر چین ، لباس عروس گذشتم
چھ می گویم ؟  ! آخ ؟ آخرین آسمان،  بی زندگی ام باشدآسمان آخرین آد این شای ، کنم

رویای  است بی اشتباه گرفتھ ام ؟ چقدر کوتاه و پستآسمانی آآیا باز ھم این قفس را با 
توھمات می خندم و  من باز ھم  ، حاال بھ     ھمھ ییک لحظھ رھایی من از این زندان 

...بیزارم
کھ  روی پاھای مادرش  تکان می خورد و  چشمانش غرق در حس کودکی را دارم 

می شدند و درست در ھمان لحظھ ای کھ می خواست خوابش ببرد بوسھ ی گرم  خواب 
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بھ چند سال پیش بر گشتھ  مدانست ینم  ، کرد میمادرش را بر روی گونھ ھایش حس 
 .گره خورد نگاھم با نگاه امید ه وام؟ چشمانم را باز کرد

ر شدی عسل؟بیدا -
؟کی آمده بود و من چند ساعت بود کھ خوابیده و ھذیان  می گفتم نمی دانم

تو از من متنفری امید؟-
؟ ....تنفر.... تنفر-
 .شک ندارم ، ھمین است امید . بلھ-
داری کم کم  دیگر انسان ھاانگار در این خانھ بھ دور از  ، من نگران تو ھستم عسل-

 .افسرده می شوی
 ، آره امید عزیزم.  ثاری از آن عشق در قلبت باقی ماندهآخوشحالم کھ ھنوز ھم -

 ھمیشھ دعا می کردم کھ بھ سرزمین قلبت بر گردی و مرا ببینی ، اما انگار تو بر نمی
 .در قلبت نیستم دیگر شاید ھم من ، گردی

رکت سریع ح ... پریشانی کھ در نگاھش موج می زد... میز امید آجنون  ی از خنده
ن جنون را فرو آتش آو تالش کردم تا  هوحشت زده شد....  دستان او در میان موھایش 

.بنشانم
چیزی خورده ای امید؟-
تو در عشق من شک کرده ای؟ ، اشتھایم را از من گرفتی عسل-

. بینمکدامین عشق؟ من کھ چیزی نمی :  با خود گفتم
این است کھ زندانی ات کردم ؟ باشد از این بھ بعد تمام بھانھ گیری ھای تو بھ خاطر -

 .تو آزادی
خبر  ، بدی می داد ی از آینده گواهزادی خوشحالم نکرد قلبم آخبر شنیدن  چرا  نمی دانم

بھ  می خواستدلم ن قصد رفتن کرد ،کمی استراحت کرد و   .شکست و نا امیدی از
من ھنوز عاشق :  و زیر لب گفتم هپیشانی اش را بوسید ، حالت قھر خانھ را ترک کند

 .عاشق تو ، تو ھستم
با اما چرا دوباره ترکم می کرد؟ ، پیشانی اش داغ بود و فھمیدم او ھم بیمار است

  .وجودی کھ در باز بود و می توانستم از خانھ خارج بشوم اینکار را نکردم
  
  
خویش وقتی بھ و  مبروپس از رفتن امید احساس کردم کھ باید از خانھ بیرون  امروز 

آغوش ھم دیگر فرو  دردقایق طوالنی  .خود را پشت در خانھ ی فاختھ یافتم آمدم کھ
.رفتھ و گریستیم

رزویت رسیدی فراموشم کردی؟آھمین کھ بھ  ، خیلی بی وفائی عسل -
 .بخدا قسم کھ ھمیشھ بھ یادت بودم-

خیلی غمگین است و نمی  پیشانی ام را بوسید و بغضش را فرو داد ، احساس کردم کھ
 .ببرم پی خواھد من بھ احساسش

چھ شده فاختھ؟-
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دعا می کردم دیگر ھرگز تو را نبینم و : قطرات اشک تمام صورتش را پوشاند و گفت
 .ھایت نگاه نکنم چشم  بھ 

 .و منظورش را نمی فھمیدم بودمسردرگم شده 
کنم بگو چھ شده فاختھ؟ خواھش می -
 .نخواه کھ این خبر بد را برای تو بگویم عزیزم از من-

بر سر و صورت فاختھ مشت بکوبم  آنقدر می خواستآنچنان پریشان شده بودم کھ دلم 
 .بھ سرعت و بدون مقدمھ چینی بگوید تا ھمھ چیز را

نکند حال پدرم خوب نیست؟-
بھ من  عسل بھ خاطر داری: ، بھ آرامی گفت  خیره نگاھم کرد در حالیکھ می گریست

من خیلی  گرفتھ ؟بھ من گفتی مرا بھ بازی  ، لیاقت عشق تو را ندارد یگانھی آقاگفتی 
خوب می  آنقدراما عسل عزیزم  تو کھ ھمھ چیز را  ، زود فھمیدم تو راست می گفتی

دانستی چگونھ خودت بازی خوردی؟
.ی او نمی فھمیدمحرف ھامن ھیچ چیز از  ، بی اختیار گریستم 

 .کسی نیست غیر از ھمسر خانم معین، بھ کھ بھ خاطر او از ھمھ چیز گذشتیآن غری-
ش تکان میخورد و من قدرت فھمیدن واژه ھا را لب ھایمن فقط فاختھ را می دیدم کھ 

.دست داده بودماز 
است؟ کردن حاال چھ وقت شوخی ! گویی فاختھ چھ می-
 .شوخی؟ نھ عسل عزیزم این یک حقیقت تلخ است-
خر تو از کجا می دانی؟آ-

.ھفتھ ی گذشتھ آن دو را با ھم در خیابان دیدم:  لبخند بی رنگی زد و گفت
....خوب شاید-
       شاید چھ؟ عسل دیوانھ نباش آن دو دستان ھمدیگر را گرفتھ و در حالیکھ صدای -

 .سوار ماشین شدند ، خنده ھایشان تمام محیط را پر کرده بود
؟چھ ماشینی -
 .بود رنگ فقط می دانم مشکی،  خیلی مدل باال بود عسل -

خواب بود یا مرگ ؟  نمی دانمروی تخت فاختھ خوابیدم ، ! م سرم درد می کرد و قلب
فاختھ پریشان   .ھای بدنم مسخ و بی جان شده و من داشتم جان می سپردم تمام سلول

 .رام بخش می آوردآشده و مدام برایم شربت و 
کنم باور کن  خواھش می عسل ،غلط کردم  ، اشتباھی کردم کھ بھ تو گفتمعجب -

 .دروغ گفتم
 ، چشمان زیبایی داشت ،چشمان خانم معین لحظھ ای از برابر دیدگانم دور نمی شد 

بھ راستی او بھ زیبایی مادرم بود شاید ھم کمی بیشتر ھر چھ  . ھمانند چشمان مادر
اما چکونھ   .ھایش ھمیشھ موقر و مناسب بودند اسنکرده و لب یرایشآباشد او ھیچ 

می توانستم باور کنم کسی کھ آن ھمھ روز برای دیدن من منتظر  ممکن بود؟ چگونھ 
شاید ھم او !  گفت عاشقم شده و بھ خاطر من از ھمھ چیز گذشت کسی کھ می ، می ماند

عشقی کھ ،  شدم  من مغلوب این عشق . این من بودم کھ فدا شده ام ھ واز چیزی نگذشت
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نھ باید بروم ، حتما امید بر گشتھ و نگرانم شده  .  می کرد   حاال در وجودم طغیان 
 .است

  .فاختھ خیلی تالش کرد مانع رفتنم بشود اما ماشین دربستی گرفتھ و وارد خانھ شدم
خوش گذشت؟:  لبخند زیبایی زد و گفت. د امید در خانھ بود و انتظارم را می کشی

سرما  ! عجب چشمان سرخی: با طنینی لبریز از محبت گفت   .ه نگاھش کردمخیر
اذیتت کرده ؟

 و دست ھروبھ رویش نشست  .در دل گفتم من در سرمای این بی وفائی خواھم مرد
. فشردم در دست محکم ھایش را 

.امید قسم بخور کھ فقط با من ھستی-
رام گذشتھ نیستم و آتشفشانی در سینھ ام گویی فھمیده بود کھ من آن عسل آ ، نگاھم کرد

 .طغیان کرده است
بودی؟ رفتھ کجاامروز  اصال تو  ، چھ شده عزیزم-

 .قطرات اشک فرصت ھر حرفی را از من گرفتھ بودند
من زن بدی برایت ھستم امید؟-

 .نمی دانست چھ بگوید
     مگر نھ امید ؟... مگر نھ... بھ من بگو کھ فقط با منی -
شگفت زده تر از  نسیگاری آتش زد و م،  کرد اسخم را نداد و ھمین بیشتر پریشانم پ

.شدم قبل 
دیگر چھ؟  ، بی وفا ھم کھ شده ای ، پس سیگار ھم می کشی-

 .من بی وفا نیستم عسل: فریاد زد 
 .کھ ھستی قسم بخدا ، ھستی-
 .تو ھم بی وفائی عسل-
منظورت چیست؟-

تو تمام :  گفت، لرزید کنار پنجره ایستاد ، در حالیکھ طنین صدایش از غم می بلند شد و
.من بدون تو می میرم ، قلبم را تسخیر کرده ای

بدون من یا بدون خانم معین؟-
 .اما بھ وضوح لرزش شانھ ھایش را دیدم ، بر نگشت

.ھمھ چیز را می دانی؟  بخدا کھ نمی دانی گمان می کنی کھ پس-
چرا امید؟:  و زیر لب گفتم هش ایستادکنار

م تو بدانی می خواستاین ھمان چیزی است کھ از روز اول ن: نفس عمیقی کشید و گفت
می ترسیدم بدانی چون بھ یقین مرا محکوم می کردی اما من بی  صادقانھ بگویم.. 

.تقصیرم عزیزم
  تو می شناسی دخترسحر ھمان خانم معینی کھ   :در سکوت منتظر شدم تا ادامھ بدھد
.عمھ ی من است و من دوستش داشتم

 ...کھ این طور: فریاد زدم 
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حاال زمان آن رسیده کھ تو ھمھ چیز را  ، یم گوش بسپارحرف ھاآرام باش و بھ تمام -
من  و سحر ھمدیگر   .توانی ھرگونھ کھ خواستی مجازاتم کنی می پس از آنبدانی و 

کھ بخواھیم با ھم زندگی کنیم ، پدر خیلی اصرار داشت و   آنقدررا دوست داشتیم اما نھ 
ھمھ چیز خیلی خوب . با سحر بیرون بروم و برایش ھدیھ بگیرم می خواستدائم از من 

من تو  و پیش می رفت تا اینکھ یک روز بھ مدرسھ ای رفتم کھ در آنجا کار می کرد 
مغلوبم کرد  ! پاکی چشمانت کنم کھ تو بھ زیبایی سحر نبودی اما اعتراف می .را دیدم 

دیگر شک نداشتم  . ن روز فھمیدم کھ باید بیشتر فکر کنم و بیشتر تو را بشناسمآ. عسل 
من ھر روز در مسیر .  ینده ام می دانستمآکھ با تو ازدواج خواھم کرد و تو  را ھمسر 

 مدرسھ تو می ایستادم و حتی شھامت آن را نداشتم کھ با تو حرف بزنم احساس می
کردم اینگونھ بھ سحر خیانت کرده ام اما این قلب من بود کھ مرا پیش می برد و یک 

روز قسم خوردم کھ اگر ببینمت  آن. روز فھمیدم این تو ھستی کھ عاشقت ھستم نھ سحر
  ت ھست ؟خاطر .این جملھ را بھ تو گفتم  و من " دوستت دارم " بگویم

 ط می گرسیتم  و آن روز ؟عجب روزی بودمن فقدر برابر حرفھائی کھ امید می زد  ، 
!
من روحیھ ام را از دست داده و  . اما وقتی فھمیدم ازدواج کردی ، رفتم و گریستم-

گمان کردم سرنوشت من سحر است و باید تن بھ .  می کردپدر بر اصرارش پافشاری 
با  واج توم کھ چرا پیش از ازدمی کرددر حالیکھ خودم را لعنت  . این سرنوشت بسپارم

تا اینکھ تو بھ سراغم آمدی  ! با  تو و پدرت  نزدم عالقھ ام، حرفی از  میانسال مرد آن
.....و

 .حاال او بود کھ داشت می گریست
چرا بازی ام دادی ؟ ،چرا بھ من نگفتی امید -
.  چھ می گفتم عسل؟ با تو بودن آرزوی من بود و تو خود بھ دنبال من آمده بودی-

می شد بھ کسی کھ دوستش دارم حقیقت را بگویم اگر می گفتم تو می رفتی و  چگونھ
می دانستی باز ھم با من زندگی بھ راستی اگر واقعیت را   .می مردم ات من از دلتنگی

می کردی؟
.تو مرا فدا کردی ، خیلی خودخواه ھستی امید-
 ...ھیچ کس فدا نشده عزیزم-
 .من فریب تو را خوردم-

اسم این عشق را فریب می گذاری؟:  نگاھم کرد و گفتخیره 
،عشق ھمانی بود کھ بھ سحر عرضھ کردی ؟ کدام عشق ! عشق: پوزخندی زده و گفتم

خرین روز مرا بھ بازی گرفتی؟  در حالی آشاید بازی بود ، بازی  ام دادی ، چگونھ تا 
.من ھیچ تو بود کھ ھمھ چیِز

کوچھ ی شما چراغانی بود و صدای موزیک  .بفھم  این را  ، من تو را دوست دارم-
چگونھ می   ،من تو را در لباس سپید عروس دیدم  ، ھای دور شنیده می شد تا مسافت

کھ دوباره ممکن است روزی تو را ببینم و از  ، گیرد فھمیدم کھ ازدواجی صورت نمی
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بود دیدن تو در اصال می توانی تصور کنی کھ چقدر برایم دشوار . ی ؟عشق برایم بگوی
 .، من از تو با وفاترم عسل آن وضعیت ؟ مرا متھم نکن

 ! آخ... لعنت بر پدر.. بردیالعنت بر ... ، لعنت بر من می کردسخنان او مرا  آرام ن
پس از دیدن من در لباس  تو حق داشتی کھ البتھ:  زیر لب گفتم .لعنت بر سرنوشتم

روی ، ولی چرا زندگی این حق را بھ تو داد؟کرده و بھ دنبال زندگی ات ب ترکم عروس

اگر من بھ دنبال تو نگشتھ بودم ، اگر آن فروشنده چیزی از عشق من بھ :  ادامھ دادم 
می فراموشم  ، خیلی زود گفت ، اگر در این کره ی خاکی دیگر مرا نمی دیدی تو نمی

  ی امید ؟کرد
یک خاطره می شدم کھ ھر و من برایش فقط  می کردسکوت کرد ، حتما فراموشم 

زمان  بھ دنبال ھمسرش خانم معین می رفت در ذھنش تداعی می شد و حتما با خود 
 .سر راھش می ایستادم بر م کھمی کردمی گفت یادش بھ خیر عجب حماقتی 

، بودن با من  اما تو ھم بھ دنبالم می گشتی: فریاد زدم  ، سکوت او عصبی ام می کرد
. دوستم نداشتی ھرگز گو کھن آرزوی تو ھم بود ،

م تمام قدرتم را از دست داده ام ، روی زمین دراز کشیده و چشمانم را می کرداحساس 
   کاش ھمان لحظھ می مردم تا شاید زندگی امید ھم از آن بال تکلیفی نجات پیدا  . بستم

ناتی او بھ خاطر اینکھ قلب مرا نشکند در این خانھ ی قدیمی بدون ھیچ امکا می کرد
ھم چون  و متین در حالی کھ  مرد ثروت مندی بود  و ھمسری زیبا می کردزندگی 

بر سر راه من قرار و  چرا وقتی سرنوشت او را از من گرفتھ بود  . خانم معین داشت
حاال این با ھم بودن برایم ! و ھمھ چیز را خراب کردم ھداد خودم  بھ دنبالش رفت نمی

چھ باید می کردم؟   .امید بھ خاطر من ادامھ اش می دادیک  خالھ بازی شده بود کھ 
حرف چگونھ بھ ھمھ می گفتم این ھمان عشق زندگی ام است؟ بھ خنده ھای زیر لب و  

... می دانستم این ھمھ بھ ھیچ نمی ارزد. یی کھ باید می شنیدمھا
 برو دنبال زندگی ات ، دیگر الزم نیست خودت را من دیگر دوستت ندارم امید-

 .شکنجھ کنی
.تو فعال خستھ و عصبی ھستی ، بھتر است بخوابی ، ی احمقانھ نزن عسلحرف ھا-

 . او بی شک لیاقت تو را دارد ، برو کنارش:  لباس پوشید کھ برود بھ سختی گفتم
 .می شدم و متانتش حتی من ھم مسخ زیبایی !بود عجب زن مھربانی 

در نشست ، در حالیکھ با دست صورتش را لباس ھایش را  روی زمین انداخت و کنار 
در واقع او سھ  . وانمود کردم کھ خوابیدم اما نرفت  .پوشانده و می دانستم کھ می گرید

و می گریستم ، بدون سوختھ روز تمام کنارم ماند  و  من در تمام این مدت فقط در تب 
دفی کھ برایش ھ ،انگار دیگر چیزی نبود کھ آرزویش را  بکنم.اینکھ چیزی بخورم

ھایش با امید گر ه خورده بودند و حاال کھ این گره باز  تمام سلولوجسمم  . ادامھ بدھم
شده ، احساس می کردم کھ نیمی از بدنم مرده و نیمی دیگر زنده اما قدرت ھیچ چیزی  

.را ندارد
خواھی مرا دیوانھ کنی؟ می ، حرف بزن عسل -
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ر یک اقیانوس تنھا ھستی؟ تا حاال شده بفھمی شنا تا حاال شده احساس کنی کھ دامید  -
ب ماندی و نفس می کشی؟  شگفت انگیزه کھ ھنوز آبلد نیستی  اما ھنوز ھم روی 

...شگفت انگیزه  کھ من ھنوز ھم زنده ھستم ،کنارم ھستی 
گویم و او را از زندگی ام بیرون  امروز بھ سحر ھمھ چیز را می ، تمامش کن عسل-

 .کنم می
این حرف خوشحالم نکرد؟ چرا زندگی من ھمین جا ودر  شنیدن چرا .خدای من !ه آ

!ھمین لحظات داشت پایان می گرفت
خواھی این کار را بکنم؟ می-

   تا ھمین جا ھم من ناخواستھ وارد :  سرم را بھ نشانھ ی نھ باال برده و بھ سختی گفتم
 .راجش ببرمخواھم بیش از این بھ تا نمی ،زندگی اش شده ام 

وقتی  شھابی می افتد و تو  در دلت آرزو می :  گفتم ، طنینی کھ روبھ خاموشی بود با
ھاپیش سقوط کرده  ن  شھاب  ممکن است کھ سالآنمی دانی ھرگز نمی دانی کھ ، کنی 

این خیلی و خواھی کھ تو را بھ آرزویت برساند تازه از او میساده دالنھ  باشد  و تو 
 .کھ ندانی برای ھمھ چیز دیر شده استاحمقانھ است 

تو بھ خاطر من از ھمھ ،  این چھ حرفیست کھ می زنی؟ تو تمام زندگی من ھستی-
راستش را بخواھی خیلی وقت است کھ می  ، چیز گذشتی و من از تو یاد می گیرم

 .خواستم  از سحر جدا بشوم اما امروز شھامتش را یا فتھ ام
؟می کنیچھ -
حتما  ،گویم کھ ھمھ ی زندگی من عسل نیایش است  بح بھ دیدنش رفتھ و میفردا ص-

 .تو را می شناسد
نگاھش کردم کھ خوابید حاال بھتر می توانستم از آن چھره ی زیبا  آنقدرمن در سکوت 

کیف دستی ام را بر داشتھ  و بھ آرامی  وارد حیاط . و از آن عشق پاک خدافظی کنم 
بھ سرعت کوچھ را . او مال من نبود  ، نباید شک می کردم.  شده و در را باز کردم

ن ساعت از صبح ھیچ ماشینی در خیابان آدر  . طی کرده و وارد خیابانی فرعی شدم
و من ماشین  ندھا شلوغ شد کم کم خیابان  .بی اختیار شروع بھ دویدن کردم، نبود 

می دلم ن  .می دانستمواقعا ن !م چھ بگویمتدانس ؟ نمی کجا دربستی گرفتم ، وقتی پرسید 
عمر این خوشبختی فقط دو  ، بھ خانھ ی پدری رفتھ و بگویم پدر من بر گشتم خواست
  باالخره کجا بروم خانم؟-.تحمل تحقیر شدن را نداشتم.  ماه بود

 .ھمین طور مستقیم برو- 
     باید خیال حال بدی داشتم ، احساس تھوع و تنھایی ذره  ذره ی وجودم را می جوید ، 

او  . باید  امید را فراموش می کردم ، م کھ امید مرده و  در سوگش می نشستممی کرد
این را باید در خاطر می سپردم ،  غریبھ ی مھربان من بود و ھمسر عزیز خانم معین

این چیز شگفت انگیزی بود کھ  .اما این کلمات فقط و فقط در ادا شدن راحت ھستند  .
ن آاگر  .می خواستم بھ یکباره  انقالبی شگفت  در زندگی  ام رخ بدھد         من 

 تامید این داشتم کھ روزی ببینمش و بگویم کھ دوست  نمی دیدمروزھا کھ غریبھ ام را 
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اگر آن روزھا فواد  ، پایان بگیرد روزی امید اینکھ با او بمانم و این دلتنگی ھا ، دارم
پریشان را آرام می کرد و مادری کھ ھر روز بھ ھایش این قلب  کوچکی بود کھ دست

امروز من تنھای تنھا ھستم در حالیکھ  ، گردد بر می   پشیمان  کھ می دادم وعدهخودم 
 .احساس سرد شکست یک بازنده را بر دوش می کشم

کھ دارم مستقیم می  استچھ کار کنم خانم ؟ یک ساعت :  راننده با عصبانیت فریاد زد
 .روم

آن شب کھ  درا حساب کرده و ھمان جا پیاده شدم ، احساس عجیبی  داشتم ھماننکرایھ 
م؟شماره ی فاختھ می کردحاال چھ  .  از خانھ  فرار کرده و روی صندلی پارک خوابیدم

 .را گرفتھ و گریستم
چھ شده  عسل؟-

کجائی؟: با سکوت من دوباره پرسید
؟می کنیفاختھ ، کمکم  نمی دانمخودم ھم -
چھ کار می توانم انجام بدھم؟-
توانم بیایم آنجا؟ می-

 .البتھ کھ می توانی ، نگرانم کردی دیوانھ: خندید و گفت
و آدرس خانھ ی فاختھ را بھ او دادم ، در حالیکھ مجبور  همن دوباره سوار تاکسی شد

شانی من فاختھ در را برایم گشود و از پری  .شدم دوباره ساعتی را در ماشین بنشینم
 .فھمید کھ فرار کرده ام

خرش کھ چھ عسل؟آ -
زنجیر از پای  ترفقط فکر کردم باید ھر چھ زود ! چھ می شود  نمی دانمخودم ھم -

 .امید باز کنم ، خوشبختی حق اوست
 .او بھ تو خیانت کرده ، از تو تعجب می کنم عسل: پوزخندی زد و گفت

او را مجبور بھ این خیانت کردم ، اگر پافشاری من نھ  فاختھ جان این من بودم کھ -
مھربان است کھ  آنقدر امید ، می کردنبود او ھرگز بھ خانم معین خیانت ن عشقدر این 

 .نتوانست دل ھیچ کدام از ما را بشکند
این کھ حرف نشد عسل ، اصال اگر تو را دوست داشت چرا با خانم معین ازدواج -

کرد؟
بھ من  می خواستمی دانی فاختھ او : فاختھ تعریف کرده و گفتمھمھ چیز را برای 

تحت تاثیر چشمان عاشقم قرار گرفتھ بود کھ نتوانست بگوید ازدواج  آنقدربگوید اما 
خودش می گوید اگر آن روز در مغازه بھ تو می گفتم کھ پس از ازدواج . کرده است 

تن تو را نداشتم او گفت کھ تو من ھم ازدواج کردم حتما می شکستی و من طاقت شکس
کم کم ھمھ چیز را بگوید اما وقتی وسعت عشق مرا شناخت دیگر   ھ بھ منمی خواست

 .می خواست  این موضوع را بھ سحر بگوید و او را فدا کند       ، حتی او  ھنتوانست
خوب دیوانھ چرا نگذاشتی؟-

www.takbook.com



ین حق من بود کھ فدا بشوم می دانی  دوست خنگ من ، ا:  لبخند بی رنگی زده و گفتم
او اول بود و من دوم بودم ، قسم می خورم کھ نمی  . آن دو  از کودکی حق ھم بودند

 .دانستم دوم ھستم وگرنھ ھرگز سر راھش قرار نمی گرفتم
یعنی می توانی فراموشش کنی؟-

ی تو چرا این حرف را م: در حالی کھ می گریستم ، گفتم سرم را با دست پوشانده و 
فراموشش کنم این  می توانممن ن .تو کھ از شروع این عشق با من بودی  ، زنی فاختھ

 .اوست کھ باید فراموشم کند
حاال پیش پدرت بر می گردی؟-

پذیرفتن سرزنش ھای  اما ھر چھ بود ، توانستم فکرش را بکنم حتی نمی! خدای من 
 .در کوچھ ھا بھتر بود کردن از زندگی پدر

تواند در  این ی ر تو است عسل ، ھر چقدر ھم کھ غیر منطقی و سنگدل باشد نماو پد-
 .شرایط تنھایت بگذارد

مریم را چھ کنم؟-
 .ید و سرگرم او می شودآکودکش ھمین روزھا بھ دنیا می -

زنگ .  ی فاختھ قانعم کردند و من با دلی شکستھ خودم را پشت در خانھ یافتمحرف ھا
 .ظر شدمرا فشرده و منت

کیھ؟-
.عسل-

 .در را باز کرد و من بھ چشمان بی تفاوت مریم خیره شدم
باز ھم توئی دختر؟-

مھمان ھستم و خیلی با من بد  می کردخودش را کنار کشید تا وارد بشوم ، گمان 
از این طرفھا؟ حتما دیشب خواب : ظرفی میوه جلویم گذاشت و گفت.  نکرد یرفتار

.یادت آمد پدری داری پدرت را دیدی و
ھنگام غروب پدر بر گشت و از دیدن من چھره اش  طرح    لبخند بی رنگی زدم

!نفھیدم چھ احساسی دارد ، عجیبی گرفت
نگفتم دیگر نیا ؟-

چقدر زود سرت : خندید و گفت  .گرفتھ و بوسیدم در دست و دستان پدر را ھجلو تر رفت
ایت چھ کار کنم؟خواھی من بر بھ سنگ خورد ، حاال می

 .می کردبغضی داشت خفھ ام 
 آنقدرمن دوستت دارد و تو  ازن باید کنار امید باشی ، ھر چھ باشد او بیشتر تو اآل  -

 .بزرگ شدی کھ  بتوانی انتخاب کنی
 .کنم االن وقتش نیست پدر خواھش می-
!پس آمدی کھ بمانی-
قصد گفتنش را داری از حفظ بگویم ، پس  یی را کھحرف ھاتمام  می توانمپدر  . بلھ- 

می گذاری بمانم؟ فقط بگو .ن اصال حوصلھ ندارمفقط تکرار است و من اآل آن ھاگفتن 
...عجب دختر پر روئی: مریم زیر لب گفت
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ھمھ چیز ھمان . بی اختیار بھ سوی اتاقم دویدم و در را قفل کردم   ،سرم در می کرد 
  .حتی کسی مالفھ ی تختم را ھم مرتب نکرده بود ، دمگونھ بود کھ خانھ را ترک کر

پس پدر می دانست کھ بر می گردم ، شکست من ، م نشستلب ھایلبخندی روی 
این انھ منتظر فرا رسیدن صبر بھ یقین بی می خواستپیروزی پدر  بود و او ھمین را 

گاری پدر وارد اتاق شدو سی .خودم را روی تخت رھا کرده و گریستم ، لحظھ بود
   .دو ماه؟ خیلی خوب دوام آوردی: روشن کرد 

ترکت کرد؟: کنار تخت نشست و دوباره پرسید
.من ترکش کردم-
م یکی دوشب بیشتر این ازدواج می کردگمان  ،خوب دو ماه توانستی تحملش کنی -

 .دوام نیاورد
 .خوش آمدی عزیزم: دستانم را بھ گرمی فشرد و گفت

حتما اتفاقی افتاده کھ من ، م کھ پدر چنین بھ پیشوازم بیاید کردمی حتی تصورش را ھم ن
می لعنت بر من کھ ن:  پدر با طنینی کھ از غم می لرزید گفت  .از آن بی خبر بودم

 .زیبا و لجباز ، درست شبیھ خود او. تو را نبخشم ، تو تنھا یادگار شھره ھستی  توانم
...شودی اما مریم بھ زودی بچھ دار م-
 .بچھ ام مرد: ر حرفم را قطع کرد و گفتپد
جدی می گوئی پدر؟! خدای من -
بلھ من او را کشتم ، وقتی تو رفتی ھر روز بیشتر دل تنگ تو می شدم  اما این -

و تا  هیک روز بی بھانھ بھ مریم حملھ کرد ، گذاشت بھ دنبالت بیایم غرور لعنتی نمی
فرار می ، ی کھ بھ خاطر او تو را زده بودم زدم ، بھ یاد آن روز می تواستم او را 

ندانستم کھ بھ جای مریم ، باز ھم دارم فرزند خودم را از  .کرد و من بھ دنبالش بودم
.بین می برم

! صدای پدر می لرزید و من عجب احساس شکست خورده ای داشتم
بھ راستی  شاید او ھم ، فراموش کن ، مھم این است کھ مریم مرا بخشید و ترکم نکرد-

 .بیچاره اصال خوشبخت نشد،  دوستم دارد
دلم برای مریم می سوخت ، پدر با قلبی تھی از عشق او را اسیر خود کرده و کودکش 

 .را کشتھ بود
خوب بگو چھ شد کھ ترکش کردی؟-

فقط  یک روز عاشقش شدم ،: برای ھمین گفتم ، پدر ھمھ چیز را بداند می خواستدلم ن
بھ نھایتش رسیدو افول  ا ھر روز کھ گذشت  این عشق ھم بزرگ تر شد ،نمی دانم چر

من دیر فھمیدم کھ دوستش ندارم  .این عشق کودکانھ یا بھتر بگویم احمقانھ مرد  . کرد
پدر تو باور می کنی؟.  من ھرگز بازنده نیستم ،اما بازنده نیستم 

 .گونھ کھ مادرت بازنده نبود ھمان ، کنم تو بازنده نیستی باور می: لبخندی زد و گفت
اما مادر زندگی اش را در غم مرگ فواد باخت؟-
ن را باختن نگذار ھمانگونھ کھ من بھ این تجربھ ای آاگر نمی مرد ، مادر نبود اسم -

.گویم کھ تو بھ دست آوردی باختن نمی
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مد بگویی این جا نیست؟آاو بھ دنبالم  روزی شود اگر پدر می-
.خواھیی توانی سر درگمش کنی؟ بگذار بداند دیگر او را نم میتا کی -
 .حتی برای لحظھ ای دیگر بھ چشمانش خیره بشوم می توانمن ،نھ پدر-
 .ھرچھ تو بخواھی،  باشد  گویی می فھمم چھ می-

آن شب احساس کردم دیگر اتاقم را دوست ندارم من ھیچ کجای این زمین خاکی را 
نویسم غریبھ چون در تمام آن روزھا او را نشناختھ  ت نداشتم ، میبدون غریبھ ام دوس
  .و با او غریبھ بودم

وقتی  ، و شب با مسکنی دوباره بھ خواب فرو رفتم هتمام آن روز را روی تخت خوابید
مریم برایم صبحانھ آماده کرد ، ھمھ چیز ھم چون گذشتھ   .بیدار شدم ساعت یازده بود

من دیگر یک دختر ھفده سالھ نبودم کھ با قلبی امیدوار بھ مدرسھ این کھ  بود غیر از 
 .برود

خوری؟ چرا نمی-
بھ چشمان مریم نگاه کردم غمگین بودند و در این مدت کوتاه خیلی شکستھ شده بود ، 

 .شکست خورده بودیم نفر ما  ھر دو چرا کھ فھمیدم میمن بھ خوبی احساسش را 
عسل واقعا ترکش کردی؟  -

 .بلھ واقعا ترکش کردم: لبخندی زده و گفتم
برای ھمیشھ بمانی ؟ تا آمدی ، کنم یمچرا حرفت را باور ن نمی دانم-
 .کنم گمان می-

  تا چھ اندازه در ھم شکستھ  است  نمی دانمای کاش مریم می دانست حاال با جسمی کھ 
برادرم مھرداد : زد و گفتلبخندی . خودم را حبس کنم تا بمیرم می خواھم در این خانھ 

خواھم چیزی  کنم رفتار خوبی داشتھ باش ، نمی قرار است بھ دیدنم بیاید ، خواھش می
  .کھ زیاد خوب نیست می دانی، د از گذشتھ ات بدان
ھمین کھ مرا  ، ی او عصبانی ام نکردحرف ھاچرا این بار  نمی دانمنگاھش کردم 

بھ  واقعا اگر آن دو مرا. توانتسم نا دیده بگیرم پذیرفتھ بودند لطف بزرگی بود کھ نمی
تکلیف من چھ می شد؟ ددادن خانھ راه نمی

ھایی بلند بھ سوی در رفت و  مریم با گام. در اتاقم بودم کھ صدای زنگ در را شنیدم 
 .عسل بیا ، مھرداد آمده: فریاد زد

در دست داشت بھ  چمدان کوچکی  کھ.  و سالم کردم هبرای خشنودی او وارد سالن شد
 ، نداشتم شمن فھماند او برای مدتی مھمان ما خواھد بود و من اصال تمایلی بھ حضور

اما چگونھ مخالفت می کردم وقتی مریم نیز تمایلی بھ حضور من نداشت ؟
وقتی می خواستم حالش را بپرسم مجبور شدم سرم را باال  . ھمانند پدر بلند بود ،قد 

معذرت ، ھ او ھم نقشی در این زندگی از ھم پاشیده داشتھ باشدمی ترسیدم ک.  بگیرم
در حالیکھ قلبم بھانھ ی امید را می گرفت و من فقط می  ، خواستھ  و وارد اتاقم شدم

"فراموشش کن عسل او مال تو نیست "گفتم
 ، مدرسھ اخراج شده ای ازمریم گفت :  ساعتی بعد مھرداد در زد و وارد اتاقم شد 

ت؟درست اس
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در . این خود مریم بود کھ از من خواستھ بود چیزی از گذشتھ ام نگویم! خدای من 
   .حتما مدرسھ را دوست نداشتی،  خواھی نگو اگر نمی : برابر سکوت من خندید و گفت

  

البتھ من خیلی . طرف او ھمھ چیز را بر ھم ریخت ازغروب ھمان روز یک تقاضا 
.  م این موضوع را فھمیدماتفاقی از گفت و گوی پدر و مری

 .مخالفت نکن نادر ، او تنھا شانس عسل است-
 .عسل زندگی سختی را پشت سر گذاشتھ ، نیاز بھ آرامش دارد،  نھ مریم -
 . دیدی کھ در انتخابش شکست خورد ، فھمی او صالحیت آزادی را ندارد چرا نمی-

برادر من بھتر ؟ ازچھ کسی  ،این تو ھستی کھ باید بھ فکر او باشی 
دخترم را غرق  می توانمدیدی چھ کرد؟ دیگر ن تا ازدواج کند ، یکبار مجبورش کردم-

برای  ازدواج  ن است کھیھا بھ خاطر ا بھ نظر من تمام این شکست . در خون بیبنم
 .عسل خیلی  زود است

یعنی می گویی نھ؟-
بگذار بیشتر فکر کنم  باشد؟ ، من نگفتم نھ-

خدای من  ! آخ. و قطرات اشک صورتم را خیس کردند  هرا روی تخت رھا کرد خودم
افتادم ،  بردیانا گھان بھ یاد  !کاش راھی برای رھایی بود ، تا بھ کی؟ خیلی خستھ ام 

ن زمان آ . اگر چھ دوستش نداشتم اما می توانستم بھ بھانھ ی دیدنش از اینجا دور بشوم
ھر چند کھ در تمام این مدت بھ دنبال من نیامده  ، کرد یمدیگر ھرگز امید مرا پیدا ن

بود و من اگر چھ در ظاھر احساس خشنودی می کردم اما چیزی در قلبم بھ من می 
 .ت عسلسگفت او ھرگز تو را دوست نداشتھ ا

تشنھ ی محبت شده بودم ، محبت کسی کھ بتوانم بھ او تکیھ کنم کسی کھ فقط مال من 
      ھوا بارانی بود و من محزون و   .قلبی باشد کھ فقط برای من بتپد باشد و در  سینھ اش

نا امید بھ پنجره تکیھ دادم و بھ گودال کوچکی خیره شدم کھ پر از آب شده بود اما با 
بھ یاد خودم افتادم یک جسک کوچک و تھی بودم . این حال باز باران بر آن می بارید 

قلبم کوچک و . ایم بیش از ظرفیت مغزم بودند ن جاری شده و آرزوھآکھ غصھ ھا از 
را از کشوی میز  بردیاکارت  ...کوچک تر می شد و وسعت انتظار بزرگ و بزرگ تر

و با چمدان کوچکی بھ راه افتادم ، در حالیکھ برای پدراین یادداشت را  ھبر داشت
 می توانما نام،کنم مرا ببخش ، انگار ھمیشھ باید دل تو را بشکنم خواھش می: گذاشتم

 .بمانم و دوباره مجبور بھ ازدواج بشوم
  .کنم درست است یا نھ ؟ اما من واقعا خستھ  بودم م کاری کھ میتدانس نمی

  
  

پس از آن ، شد صبح زود بھ دادگاه رفتھ و تقاضای طالق کردم ھمھ چیز باید تمام می
رسید داخل باجھ وقتی نوبتم  . وارد مخابرات کوچکی شده و در صف انتظار نشستم
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پس از دقایقی تالش سر انجام اتصال  . شماره ی بردیا را گرفتم ، مشغول بود   شده و 
قای بردیا بیات آمن  می خواستم با : بر قرار شد و زنی مخاطبم قرار گرفت ، گفتم 

می خواستم با ناامیدی گوشی را  ، مرا نمی فھمد نتوجھ شدم کھ زبام . حرف بزنم
  شما از ایران تماس می گیرید ؟ : گفت  مردی  دمشنی بگذارم کھ
  . قای بیات صحبت کنم آمن می خواستم با  . ھلب: سودگی کشیده و گفتم آنفسی بھ 

 ھا پیش بھ ایران آمد و ھنوز  متاسفانھ ایشان مدت .ھستم  قای بیات آوکیل  ، من نیکان -
   .است  بر نگشتھ

  شما مطمئن ھستید؟  -
     در تماس ھای  ل حاضر در یکی از شھرھای جنوبی بھ سر می برد ودر حا او . البتھ -

 وبھ امور کارھا رسیدگی کنم ، شما ھم اگر کاری با اکھ   خواستھاز من  اش تلفنی
  . دارید بھ من بگویید 

  را داشتھ باشم ؟ ایشاننی انش متوان می -
  شما نسبتی با او دارید ؟  -
  . ات ھستم ، عسل نیایشمن دختر یکی از دوستان آقای بی -
درست است ؟ خوب نشانی  ، دانم قرار بود ھمسر او بشوید ن جا کھ من میآبلھ ، تا  -

  . ید را یادداشت کن
 بھ ، پس از آن از مسئول مخابرات کاغذ و قلمی گرفتھ و نشانی را یادداشت کردم

ھ و سرم را سرعت بھ ترمینال رفتھ و بلیط تھیھ کردم ، روی صندلی یک نفره ای نشست
این برای اولین بار  !عجب احساس غربت کشنده ای داشتم  . بر روی شیشھ تکیھ دادم
مرا می پذیرد  شم میزبانتدانس یآن ھم بھ جائی کھ نم ، کردم بود کھ بھ تنھائی سفر می

مرا  وقتی کمک راننده . ھایم بر روی گونھ می چکیدند یا نھ؟ در تمام مدت راه اشک
از نگاھم دریافت کھ ھیچ .  کھ رسیده ایم غریبانھ بھ اطرافم خیره شدمصدا کرد و گفت 

 مواظبش باش ، او: تی گرفت و بھ راننده گفت سبدر ماشین  مبرای ، شناسم یکجا را نم
شانی را بھ دست راننده دادم و پس از دو ساعت دیگر ن.  غریب است این جا کامال

                                   .داشت رفتن در برابر یک ویالی بزرگ سپید رنگ نگھ
                                                                      

خوش بھ حال صاحب این ویال ، عجب : با شگفتی بھ بنای ویال خیره شد و گفت 
  ! زیباست

او روبھ رو  دانستم چگونھ باید با نمی.  کرده و کرایھ را پرداختم ییدحرف او را تا
  ،او را آن چنان از خویش رانده بودم کھ یقین نداشتم در را بھ رویم بگشاید  بشوم ؟

شفتھ در را باز آموھایی   و با چشمانی سرخ بردیا، پس از دقایقی  .دمرزنگ در را فش
سر . بد طوری غافل گیرش کردم ، برای دقایق طوالنی نتوانست چیزی بگوید.  کرد

دعوتم نمی کنی بیایم تو ؟:  ا شکستھ و گفتمانجام من سکوت ر
واقعا خودت ھستی؟ ! تو ھستی عسل:  خودش را کنار کشید و گفت

 .بود کھ ھرگز در چشمان امید ندیدم ھمان چیزی کھ تشنھ اش  بودم یدر چشمانش عشق
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خیلی برایت سخت تنھا سفر کردن  چرا نگفتی بھ استقبالت بیایم ؟ حتما  ، کی رسیدی-
ود؟ب
.من فقط برای دیدن تو آمده ام ،از سختی ھای این سفر چیزی نپرس -

   .خوش آمدی عسل: چشمانش را نمی از اشک پوشاند و گفت 
دعوتم کرد کھ روی مبل راحتی  . م یار محوطھ ی باغ گذشتیم و وارد سالن بزرگی شد

ن چنان زیبا بود کھ آ بھ اطرافم خیره شدم ، .ترکم کرد  نوشیدنیبرای آوردن بنشینم و 
  چھ بگویم؟ امروز نمی دانم: آورد و گفت قھوه م یبرا  .ھمتایش را ندیده بودم ھرگز

. مدنت انگار دنیا را بھ من بخشیدیآتو با .  قشنگ ترین روز زندگی ام  است
آمدی من  ای م بھ خانھبھ یاد داری وقتی : شرمندگی پایین انداختھ و گفتم ازسرم را 

و استقبال کردم؟چگونھ از ت
راستی بھ پدرت زنگ بزنم  ، ن این جا ھستیمھم این است کھ اآل. فراموش کن عسل -

.ممکن است نگران بشود ه ای ؟و بگویم کھ رسید
.کنم نھ خواھش می: با پریشانی گفتم 

؟می کنیشوخی : لبخندی زد و گفت
، آمدن من بھ اینجا  کنی میھمھ چیز بھ ھم ریختھ ، آن طوری نیست کھ تو فکر .  نھ-

 .م ببینمت و بر گردممی خواستمن فقط  ، بھ خاطر این نبود کھ مزاحمت بشوم
مگر می شود بگذارم کھ بروی؟-

 . در واقع من آمده بودم تا دیگر ھرگز بر نگردم ، این جملھ نیاز داشتم نچقدر بھ شنید
دور  ،ممی کردزندگی  آن ھامن می خواستم تمام چیزھایی را کھ روزی بھ خاطر 

من می خواستم این بار واقعا پدر را از یاد  ،بریزم ، حتی خاطرات فواد و مادر را 
. کھ نمی خواھم برده و ھرگز از او خواھش نکنم کھ مرا وادار بھ کاری نکند

ھنوز باورم نمی شود تو کنارم ھستی ، عسل من واقعا بیدارم؟ ، را بخور قھوه ات-
 .او خیره شدم خندیدم و بھ

؟می کنیچرا این طوری نگاھم -
زمین دھان باز  می خواستچھ بگویم ؟ شاید بھ یاد روزی افتادم کھ  دلم  می دانستمن

، اما حاال من  می کردھمان روزی کھ غریبھ ام نگاھمان  ، کرده و او را فرو ببرد
 .ھمان غریبھ بھ او پناه برده بودم ازبرای فرار 

ی است ، ھمھِ  آن متعلق بھ توست؟بزرگ بنای-
اول ھمھ چیز متعلق بھ پدر بزرگ بود ، :  لبخندی زد و با لحنی کامال صادقانھ گفت

.اما اگر تو بمانی ، ھمھ چیز را بھ تو می بخشم... بعد پدر مالکش شد و حاال من
چھ بگویم؟ می دانستممده بودم و نآاز این ھمھ صداقت و محبت بھ وجد 

  وافقی شام را بیرون بخوریم؟خوب م-
سرم را پایین انداختھ و بھ دنبالش رفتم ، احساس غربت و تنھایی عجیبی لبریزم کرده 

وارد رستوران بزرگی شد و غذا سفارش داد ، ھمھ   .بود و  من واقعا سر در گم بودم
ھ دلم در حالیک ، من ساکت بودم  .می گذاشتند شاحترامو  می شناختند           او را 

.او برایم حرف بزند می خواست
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خوب عسل بگو در این مدت چھ کردی؟-
ن صورت او تمام آشھامت این کھ بگویم ازدواج کرده و پشیمان شدم را نداشتم ، در 

 .شد م قائل نمییاحساسات مرا کودکانھ و احمقانھ می خواند و دیگر ارزشی برا
فقط  آن ھاکردند و او بی اعتنا بھ ھمھ ی ی مدختران زیبایی را می دیدم کھ بھ او سالم 

دانم چرا ھمیشھ باید نگران نگاه دختران دیگر باشم؟ حتی حاال ی نم  .می کردمرا نگاه 
پس از صرف شام سوار ماشین او !کھ مردی ھم سن و سال پدر رو بھ روی من است

د کھ من برایش خیابان ھا رانندگی می کرد ، در حالیکھ ھنوز ھم منتظر بو  شدیم و در
.من تصمیم دارم این جا زندگی کنم: زیر لب گفتم  .از گذشتھ ام بگویم

 .دیگر بھتر از این نمی شود: خندید و گفت
فقط اگر بتوانی برایم کاری پیدا  ، خواھم مزاحم تو بشوم اشتباه نکن من نمی بردیانھ -

...کنی
با  .گاھش مملوء از شماتت بودماشین را نگھ داشت و خیره نگاھم کرد ، در حالیکھ ن

تو عروس من بودی یادت رفت؟ من نتوانستم آن روز را : لحنی عصبی و غمگین گفت
فراموش کنم ، نتوانستم خودم را بھ خاطر آن اشتباه ببخشم ، اگر من کھ سن پدر تو 

م ھرگز چنین نمی شد من تو را دوست می کرددر ازدواج با تو اصرار ن آنقدربودم 
...و ھمیشھ با تو خواھم بود دارم عسل

دھم ، چون نتیجھ  نترس دیگر ھرگز بھ تو پیشنھاد ازدواج نمی: نگاھم کرد و ادامھ داد 
 .کنم ھم چون پدر یا یک دوست حمایتت کنم ی خواھشم را دیدم ، من سعی می

می گفتم من دیگر آن عسل گذشتھ نیستم؟وارد  بردیااندوه قلبم را می فشرد ، چگونھ بھ 
را  گرامافوناز من خواست بنشینم و  ، شد و من ھم بھ دنبالش رفتم عمارت بزرگش

 .روشن کرد
، این طور نیست؟موزیک بی نظیری است -
 .بلھ ھمین طور است-
.کنم با من راحت باش ، انگار معذبی و آرام نیستی عسل خواھش می  -

 بھ تنھائی سفر اولین بار است کھ ، این  بردیاخوب بھ من حق بده :  و گفتم هلبخندی زد
 . و خستھ شدم ه، من برای آمدن خیلی سختی کشیدکرده ام 

. خواھی بھ من بگوئی  میحتما موضوع مھمی  را پس :  خندید  و گفت
بی اختیار نگاھش بھ دستبندی افتاد کھ آن روز در بیمارستان بر مچ دستم بستھ بود و 

 .م حرفش را پیش بکشممی خواستیاد چھ افتاده ، اما نغمگین نگاھم کرد ، می دانستم بھ 
حتما خیلی برایتان  ، و خیلی متاسف شدم هراستی من خبر مرگ فواد و مادرت راشنید-

سخت بود ، این طور نیست؟
او شروع کرد برای من از کارھایش گفتن ، از  ، و چشمانم خیس شد هنفس عمیقی کشید

ھای دیگر  از قرار دادھایی کھ با شرکت ، بود ھاآن اھدافی کھ در صدد رسیدن بھ 
 فھمیدم چھ می ش اما نمیلب ھایبھ حرکت  ، ممی کردامضاء کرده و من فقط نگاھش 

یش حرف ھاسرانجام .  گوید چرا کھ دلتنگ امید بودم و قلبم برای دیدنش پر می کشید
 .حاال نوبت تو است: را بھ پایان رساند و گفت 
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 .ز نگاه من فھمید چیزی برای گفتن ندارمسیگاری آتش زد و ا
خواھی حرف بزنی؟ واقعا نمی-

می شود سیگار نکشی؟:  بی اختیار گفتم
اما او سیگار را در جا سیگاری خاموش  ، چرا بھ خودم اجازه ی دخالت دادم نمی دانم

 .کند متاسفم بھ خاطر نداشتم کھ اذییت می: کرد و گفت
او ھنوز . یشھ اطرافش پر از دود سیگار بود و بوی دود می دادبھ یاد پدر افتادم کھ ھم

   ھم منتظر بود کھ من دلیل رفتنم را بگویم اما من فقط بھ گفتن اینکھ خیلی خستھ ھستم ، 
از اینکھ در چنین خانھ ی  .بخوابم؟ اکتفا کرده و او با بی میلی پذیرفت می توانم

او مرا بھ سوی اتاق بزرگی ھدایت کرد  بزرگی تنھا زندگی می کرد شگفت زده شدم ،
...اینجا اتاق مھمان است ، اگر دوست نداری می توانم اتاق دیگری را: و گفت

رامی آبھ  ، پیش از آنکھ  برود. نھ  ھمین جا عالی است : حرفش را قطع کرده و گفتم
ر د و با تو بد حرف زدم ، غرورت را شکستم   گذشتھمن در  بردیامرا ببخش : گفتم

 .انتھا کاری کردم کھ ھیچ عروسی با دامادش نکرد
 .خوب بخوابی: لبخند تلخی زد و گفت

می او رفت و من کنار پنجره نشستم ، احساس غربت و دلتنگی  لبریزم کرده و دلم 
فقط  گریھ کنم ، سرم را در بالش فرو بردم تا کسی  ھق ھق گریھ ام را نشنود  ستخوا

در این حقیقت شک نداشتم ، اما در حال  ، مش نمی رسیدم، من در اینجا ھم بھ آرا
اگر می ماندم و ھمسر مھرداد می شدم چھ می شد؟   . حاضر این بھترین انتخاب بود

می گفت عسل من تو را از بدبختی و خانھ نشینی نجات دادم        اگر ھر روز بھ من 
! ی مریم را برایم دیکتھ می کردحرف ھا، اگر ھر روز 

عسل این جا با تمام دلتنگی :  ین تصورات لبخند بی رنگی بر لبم آمد و با خود گفتماز ا
 .،  در امان خواھی بود تھا و احساس غربت

  
  

       را دیدم کھ پشت میز  بردیاھا  پایین پلھ ،صبح زود بیدار شده و از اتاق خارج شدم 
 .ناھار خوری مجللی نشستھ و انتظارم را می کشد

 .م  عسل ، چقدر زود بیدار شدیسال-
 .روی یکی از صندلی ھا نشستم و پیرزنی برایمان صبحانھ آورد

خوب دوست داری امروز چھ کار کنیم؟-
 .تو بھ کارھایت برس ، من منتظرت می مانم-
 .خیلی زیباست ، ھیچ کس در زندگی تا بھ حال منتظر من نبوده است-

کھ من نفھمیدم در گوش بردیا چیزی گفت  آرامی بھ و پیرزن ابروھایش را در ھم کشید
 .، ھرچھ بود نشان از عدم عالقھ ی پیرزن بھ حضور من بود

راستی  مرجان . صاحب اختیار ھستند  دامان از دست این کاربین ھا ، فکر می کنن-
کند؟ ھنوز ھم با شما زندگی می
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 .نھ راستش پس از ازدواج پدر طاقت نیاورد و رفت-
مگر نادر ازدواج کرده ؟ عجب جانوری :  ر چشمانش حس عجیبی درخشید و گفتد

 .است
وقتی بھ چھره ی من نگاه کرد و ناراحتی را در چشمانم دید ، با طنینی شرمسارانھ 

 .زود تجدید فراش کند  آنقدرم می کردآخر می گفت عاشق شھره است ، فکر ن: گفت
ز مرگ مادر ازدواج کرده در مورد او چگونھ اگر او می فھمید پدر پیش ا نمی دانم
چقدر از گذشتھ ای کھ پدر و مادر برایم رقم زده بودند شرمنده می ! می کرد  قضاوت 

 .شدم ، اما گریزی نبود
برای کار کردن .  خوب عسل من ترجیح می دھم امروز را با تو باشم ، فقط با تو-

م ، حاال کھ مھمان عزیزی چون تو فرصت زیادی ھست من نیمی از عمرم را کار کرد
آخرش کھ چھ بشود؟ ! دارم حیف نیست باز ھم کار کنم

.خواھم مزاحم تو بشوم دانم میل خودت است ، ولی من واقعا نمی یمن-
.  ھمین نزدیکی ھا ، خوب اگر این جا راحت نیستی برایت یک خانھ می خرم-

موافقی؟
دیگر زمانی برای تعارف کردن و از دست دادن از شدت خوشحالی بھ وجد آمده بودم ، 

 .نمی آمدبھ حساب  بردیاخرید این خانھ برای ھزینھ ی قطعا  ، فرصت نبود
 .خوب پس برویم خانھ را ببینیم-
ن؟اآل-

 .خواھم غافل گیرت کنم بیا می: خندید و گفت
م ساعتی رانندگی نی ، او نبود ویالیخانھ خیلی ھم نزدیک بھ آن  بردیابر خالف گفتھ ی 

 .کرد و در برابر خانھ ی نسبتا بزرگی نگھ داشت
اینجا مال من باشد؟:  با  شگفتی گفتم

 .درون خانھ را ببین مال تو است ، پیاده شو و-
چنین  ، بیگانھ پناه برده شھریانگار خواب می دیدم ، برای کسی کھ بدون ھیچ پولی بھ 

 .خانھ ای بھشت بود
.و قطرات اشک روی صورتم نشستند هخیره شد بردیابھ چشمان 

جبران  می توانممن واقعا شایستھ ی این ھمھ لطف  تو نیستم ، می دانم کھ ھرگز ن-
 .کنم

ھر چھ باشد تو دختر دوست من ھستی ، حاال بگذریم کھ قرار بود :  لبخندی زد و گفت
 .روزی ھمسر من باشی

منصرف شده ای؟ من با از ازدواج تو کامال: بی اختیار گفتم
چگونھ توانستم این حرف را بزنم ، شاید حق با پدر بود و من دختری بی شرم  نمی دانم

.بود حتما  از این ھمھ جسارت بھ وجد آمده  ، خیره نگاھم کرد بردیا . و گستاخ بودم
خوب البتھ ، تو ھنوز ھم دختر :  چرا کھ با بی تفاوتی گفت درست حدس زده بودم ،

 .زیزم ھستیدوست ع
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، عجیب اینکھ محیط آن خانھ بھ گونھ  ھ نشستممن روی کاناپ. این را گفت و ترکم کرد 
ھای شستھ  ظرف.  می کردای بود کھ انگار تا یک ساعت پیش کسی در آنجا زندگی 

آماده گذاشتھ  روی گازکھ  ییحتی غذا، نشده و قھوه جوشی کھ در حال جوشیدن بود
این دیگر چھ بازی ای بود؟.  اطر کردشده بود ، مرا پریشان خ

.  از دست خودم عصبانی بودم کھ گونھ ھایم بر افروختھ و تمام تنم داغ  شده بود آنقدر
ھر چند کھ این بار . عجب حماقتی کردم کھ دوباره در عشق پیش قدم شدم !  خدای من

واستم بر دیگر خبری از عشق نبود ، من ناگزیر بھ این ازدواج بودم چرا کھ نمی خ
دوباره بھ من پیشنھاد ازدواج  بردیاھای پشت سر را خراب کرده و اگر  گردم ، تمام پل

اما چرا او کھ .  ھمان طور کھ بھ او گفتھ بودم ، داد خیلی زود باید بر می گشتم نمی
داد؟ شاید  ترین مرد دنیاست ، بھ من پیشنھاد ازدواج نمی عاشق می کردروزی ادعا 

  . بود بخشیده و احتیاط پیشھ کرده چون ھنوز مرا ن
ھنگام  غروب با مقداری زیادی کیسھ ی خرید وارد شد ، ھنوز ھم نمی توانستم در 

اما  ، آن جملھ را از ذھنش پا ک کنمقدرتش را داشتم کھ ای کاش . چشمانش نگاه کنم 
 .رفتار او ھمانند ھمیشھ بود

خوب عسل ، خیلی کھ سخت نگذشت؟-
!وز با من ھستیتو گفتی امر-

واقعا متاسفم ، من فکر کردم خانھ خالی است و تو : ھایش را باال برد و گفت دست
 .می شوی   اذیت 

، این خانھ مال چھ کسی است؟ بردیا-
 .مال تو-
قبال مال چھ کسی بود؟-

از من خواست  ، از طنین غمگین و ناامید من فھمید مجالی برای تعارف کردن نیست
 .یش گوش کنمحرف ھاو بھ  بنشینم

 .یی ھست کھ باید بھ تو بگویمحرف ھا،  عسل-
 .جدی و مصمم بود کھ نگران تر شدم آنقدر

تو  ، زخم ھای گذشتھ را تازه کنم نمی خواھمخوب دیگر .... من عاشق تو شدم اما تو-
 .حق داشتی کھ آن کار را بکنی

 خواستم می من:  ساکت بمانم و گفتاما با دست اشاره کرد  ، خواستم چیزی بگویم
ن شب در آاما  ، ، با قلبی شکستھ و قسم خوردم کھ فراموشت کنم ردمبر گ بدون تو 

و نیست  مآن جا ھیچ کس در انتظار ، فرودگاه احساسی بھ من می گفت کھ نباید بروم
آن ن چھ آآخر می دانی  . با توجھ بھ شرایط روحی کھ داشتم رفتن برایم غیر ممکن شد

 کمتر کسی می تواند در زندگی شاھد ، حادثھ ی طبیعی نبود روز در حمام دیدم یک 
بدی بر روحیھ ام  خیلی تاثیر و آن بودمکھ متاسفانھ من  چنین صحنھ ی دردناکی باشد

تصمیم گرفتم مدتی بھ جنوب بیایم تا  از شر افکار مزاحم خالص  برای ھمین ، گذاشت
  .ردم شده و با روحیھ ی خوبی بازگ
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  مرا تنھا گذاشت و وقتی بازگشت شروع بھ نوشیدن  کوتاه بردیا برای آوردن قھوه دقایقی
شاید از چشمان پریشان من فھمیده کھ ! دانم چھ احساسی داشت  قھوه ی داغ کرد ، نمی

، ھمانند آن روز کھ  می کردھنوز ھم چون گذشتھ نگاھم  چقدر در ھم شکستھ ام ،
نگاھش ھمان حس را داشت .  بھ چشمانم خیره شده بودن داده و شیشھ ی ماشین را پایی

، اما انگار چیزی در وجودش با این احساس می جنگید و ھر حرف یا حرکتی از سوی 
یش را حرف ھاو ادامھ ی  رفتھاز آنجا  می خواستدلم .  کرد من او را پریشان تر می

ھای یک  گم شدن در خیابان بھ راستی. نمی شناختم  اما من کھ جایی را ، نمی شنیدم
 غریب بھتر از گم شدن در افکار مردی نبود کھ روزی دوستت داشتھ و حاال نمی شھر

!داند چھ احساسی دارد
گفتن شروع بھ  ، ور شده بود سر انجام در حالیکھ قطرات اشک در چشمانش غوطھ

ما بھ وجود انگار می ترسید آرامشی کھ بین  ، خیلی آرام  و شمرده حرف می زد .کرد 
. آمده از میان برود

این جا  چون ، شھر آمدم ، مستقیما راه ھمین خانھ را در پیش گرفتماین وقتی بھ  - 
خودم پس از رسیدن . خیلی در آن احساس آرامش می کنم است و من  یخانھ ی مادر

شاید باور نکنی کھ مردی ھم سن  نخوردم ،یک ھفتھ غذا و  هحبس کرد ی را در اتاق
 می خواستدلم . ما من واقعا دل شکستھ و مغلوب بودم ااحساسی عمل کند ،  آنقدر من

دنیای من آن روزھا فقط تو . گردم پیش تو و با تو زندگی کنم بردوباره بھ بھانھ ای 
دیده  آن جام بھ چشمان سیاھت کھ کمتر ھمانندش را می کرد    بھ تو فکر ،  بودی و تو

بھ خانھ  بردیا اما یک منطق بھ من می گفت ، اصال ندیده ام ، شاید بھتر باشد بگویم ام
با ثروت  ...با عشقی کھ در سینھ داری  وتوبر نگرد آنجا کسی منتظر تو نیست  ی نادر

 آنقدر عسل.  او را رام خود سازی توانی نمی    یا حتی با اجبار با التماس و گریھ  ...
وقتی .  ھ  دیگر جای ھیچ شکی نبودصادقانھ و مصمم  نفرتت را بھ من فھماندی ک

نفرت انگیزم کھ تو مرگ را بھ زندگی با من ترجیح دادی از خودم  آنقدرفھمیدم من 
ند ، می کردو سردردھای تنشی حتی برای لحظھ ای رھایم ن کردهاحساس تھوع پیدا 

می  ھای پوچ وخالی را تماشا مثل یک جسم بدون جان روی تخت افتاده و گذر لحظھ
 !اما    شوم و تو برای داشتن من شک نمی کنی میبھ خیالم مرد رویاھایت  . کردم

دوباره از عشق  می خواستآن شب یلدا دلم   !عسل تا بھ حال شده فکر کنی ھیچ ھستی
یک شب  تا این کھ ،  من بھ این جا آمدم آن چشمان سیاه بھ من گفتند برو وولی بگویم 

وحشت زده او را بھ  و هیک دختر زد بھکردم  رانندگی می کھ خستھ و عصبی
اتفاق  راستش بیمارستان رساندم ، خوشبختانھ بھ جز چند شکستگی در استخوان دست

 صحرا را فراھم کرد ،اما ھمین حادثھ زمینھ ی آشنائی من و  ، دیگری برای او نیفتاد
لی آه تواند ھمسر ایدی با خودم فکر کردم کھ  او م ! نجیب و دوست داشتنی ھم چون تو

چند روز پیش برای دیدن خواھرش بھ شھر  . برایم باشد و در واقع این گونھ ھم شد
داشتم ھمراھی اش نکردم ، بھ  در آن جا شما رفت ، اما من بھ خاطر خاطرات بدی کھ

این  وبتوانی او را مالقات کنی ، حتما از دیدن تو خوشحال می شود  حیقین فردا صب
خلوت گاه خودم  از مادرم بھ من ارث رسیده ، است ؟ پرسیدی مال چھ کسی کھ خانھ
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 ی سپارممن را بھ تو آاز حاال بھ بعد کلیدھای ، است کھ گاھی اوقات بھ آن سر می زنم 
. راحت باشی کامال تا ،

تعریف کرد فقط یک چیز را فھمیدم  بردیاکھ  ایدیگر چیزی نمی شنیدم ، من از قصھ 
من باید از آن جا ھم می : خاطر یک چیز گریستم  و تنھا از یک چیز بغض کردم و بھ

و از آنجا  کردهخودم را لعنت  می خواستفقط دلم .  باز ھم دیر رسیده بودم ، رفتم
 و مبل گذاشتھ و قطرات اشک بر گونھ ام جاری شدند ی سرم را روی دستھ.  بگریزم

یھ می کنی و بھ خودم می گفتم باز ھم گر ، ی رسیدندم   خشک من  لب ھایوقتی بھ 
گویی ھمھ ی وجودم بھ تحلیل می !  خدای من !  برای یک مرد غرورت را می شکنی

  .رفت
حیف این .  کنم خواھش می ، گریھ نکن.  کامال پریده است تعسل چیزی شده؟ رنگ-

!چشمان زیبا نیست
من نیاز .  غربت و دلتنگی می کنم سنھ چیزی نشده ، فقط کمی احسا:  بھ سختی گفتم

.فردا دوباره با ھم حرف می زنیم  ، بھ استراحت دارم
مرا می بخشی عسل؟فقط بگو  . باشد -

بھ یقین از  . خودش ھم فھمید کھ ناراحت شده ام اما لبخند رضایتی بر لبانش نقش بست
رفتن او با صدای بلند  پس از. بود خرسند  ، اینکھ توانستھ بود مرا مغلوب خودش کند

ز تمام مردھا بھ ھم می خورد ، از عشقی کھ می گویند جاودانھ است حالم ا.  گریستم
شاید فقط با مرگ بود کھ من از .... فقط چند روز است  آن ھاواما عمر صادقانھ ترین 

این تقدیر سیاه نجات می یافتم  ، شاید اگر روزی تمام زمین مال من بود باز ھم باید از 
باز من تنھا بودم و  ، شد زمین ادعای عشقشان می ی و اگر تمام ساکنان کره  رفتھنجا آ

باز بھ ، بود و من بھ ھرکجا می رفتم  وجودم انگار خانھ ی پدر نقطھ ی پرگار ! تنھا
تمام  رب می خواھدن فکر می کنم  دلم آفریاد از تنھایی کھ وقتی بھ . نجا می رسیدم آ

دفتر تقویم قلب من فقط  .ن برایم وجود نداشت آحسی سوزنده تر از  ، بدنم چنگ بزنم
ھای گرفتھ ، جمعھ ھای  سمانآبی باران ،  و من مالک ابرھای سیاه فصل پاییز بود

فقط مال  ، ھا مال من بود این ھمھ ی بودم ، سرد و خالی و یک زندگی خالی از معنا 
 .کھ نشان از اشک و ماتم داشت دیگری من و البتھ ھر چیز

  
  

روی یک  .برگشتم  تھیھ کرد ، با اولین بلیطی کھ می شدترمینال رفتھ و صبح زود بھ 
می ھیچ کس مرا ن ،زندگی بد طوری شکستم داده بود  ستم آخرصندلی نشستھ و گری

پس از چند ساعت سکوت و خیره شدن بھ جاده ھای غم   .می مردم من باید و خواست
م خورده بودم کھ اما من قس ، ، دلم برای دیدن امید پر می کشید م رسیدمازده سر انج

طول کشیده بود و من واقعا  سال ھاسھ ھفتھ از این جدائی برایم  . دیگر بھ دیدنش نروم
دیگر شھامت آن را رام شوم؟آچھ بنویسم کھ  مدانم امروز از بازی ھای سرنوشت یمن
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این بار از دستم خیلی  ، نداشتم کھ بھ خانھ ی پدر بروم ، دوباره بھ فاختھ پناه بردم
 .ی بودعصبان

پدرت آمد و بھ خودش اجازه داد ھر چھ می خواھد بھ من  دختر دیوانھ ، کجا بودی؟-
 .من فقط بھ خاطر تو جوابش را ندادم و بگوید 

کجا بودی عسل؟ این چھ قیافھ ای :  گفت نگاھی بھ چھره ی در ھم شکستھ ام انداخت و
  است؟

    فقط خود را بی ارزش تر  ن آنبا گفتکھ  ؟ھ می گفتم از رفتن پیش بردیا و ازدواج او چ
 .می کردم

فاختھ تو از امید خبر نداری؟  -
خیلی الغر و رنگ  ، چند باری سراغ تو را از من گرفت ، از دست او ھم شاکی ام -

 .پریده شده بود
 .چرا با شنیدن این حرف بھ جای اندوه  لبخندی بر لبم نقش بست نمی دانم

 .حتما گناه کرده کھ دوستت دارد  عسل؟ یتش می کنیاذ آنقدرآخر چرا  - 
این وسط  . او عاشق خانم معین است و بس ، حماقت نکن فاختھ او مرا دوست ندارد-

 .غیر از کسی کھ ھمھ بھ حالش ترحم می کنند ، من  چیزی نیستم غیر از یک مزاحم
و حتی بھ او  تو رفتی ، خیلی خودخواھی عسل: فاختھ نگاه از من برگرفت و گفت 

 .اما او انتخابش را کرد ، فرصت انتخاب ندادی
   آن ھاھای مھمی افتاده کھ فاختھ ھم از  انگار در آن سھ ھفتھ اتفاق ، بھ فاختھ نگاه کردم

 .بی خبر نبود
 . گویم اگر ھم بدانم بھ تو نمی ، نمی دانماین طوری نگاھم نکن عسل ، من ھیچ چیز -

 .معذرت بخواھی امید و از وقت آن رسیده کھ بروی
بھ معنای  از آن خانھ چرا نمی فھمید رفتن من ، کرد ی فاختھ مرا عصبی میحرف ھا

دوباره  لطفا ، من برگشتم امید سالم " بروم و بگویمحاال  .بود  و پایان ھمھ چیز جدائی
"! تحملم کن

کار این  ینمنطقی تر: نوشت و گفت  ای می خواستم ترکش کنم کھ روی کاغذ نشانی
  .  است کھ بروی و با خانم معین حرف بزنی

  نشانی او را از کجا می دانی ، از خانم اسدی گرفتھ ای ؟  -
اما  ،نداده است  نھ او ھیچ نشانی دقیقی از خودش بھ خانم اسدی: پوزخندی زد و گفت 

قتی ، او را دیده و تعقیبش کرده بود ، و هیک روز کھ برادرم فرخ بھ دنبال من آمد
می دانی کھ نامزدش چھ . مادرم بھ دیدنش رفت ، خیلی زود فھمید کھ او نامزد دارد 

 . حاال ھم بھ جای ھر کاری بھ دیدنش برو  !کسی است 
خواھی با دستان خودش مرا خفھ کند؟ بگوید عسلم خیلی ممنون کھ امیدم را از  می-

 !من گرفتی
توانی بروی و بگویی دلت برایش تنگ  ؟ میداند کھ ھمھ چیز را می می دانیاز کجا -

.شده
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       عصبی ام کردم کھ بی اختیار گریستم ، اصال چھ فرقی آنقدری احمقانھ ی او حرف ھا
مثل یک مھره ی   ، می کرد بداند یا نھ؟ مھم این است کھ من از این بازی بیرون رفتم

 .شطرنج کھ دیگر ھیچ سھمی از این بازی ندارد
دانم چقدر امید را دوست داری ، برو و  من کھ می . ود را از دست نده عسلشانس خ-

فقط این گونھ می توانی از احساس واقعی او با خبر شوی و ، با خانم معین حرف بزن
! بفھمی از ھمھ چیز خبر دارد یا نھ 

   آن جا مانده و   و کاغذ را در دست فشردم ، اگر حتی لحظھ ای دیگر هاز جای بلند شد
بی پناه   .زیر ضربات مشت من می مرد بی شک در ، ی فاختھ را می شنیدمحرف ھا

بھ  ...و خستھ در خیابان ھا قدم می زدم ، نمی خواستم بھ تاریکی ھوا فکر کنم 
ن ھوای سرد و آبھ اینکھ ھم چون دختر کبریت فروش در  ...مزاحمت ھای خیابانی

 .برفی یخ بزنم
مادر بزرگ  نمی دانم ،ید و من سوار ماشین دربستی شدم فکری ناگھانی بھ ذھنم رس

ھای طوالنی در راه بودم و از شیشھ ی ماشین بھ  می پذیرفت یا نھ؟ ساعت  مرا 
 .وقتی در زدم و در را برایم باز کرد ، از دیدن من شگفت زده شد. گشتم خیابان خیره 

...نمی شوم ، فقط چند روز تمن زیاد مزاحم-
.بیا تو عسل:  را پاک کرد و گفت شوسری اشک چشمانبا گوشھ ی ر

 برایم عصرانھ حاضر کرد و من بھ اتاق خالی خیره شدم ، عجب زندگی محقری داشت
ن بزرگی را در سر پرورانده بود؟مادر آمادر در چنین خانھ ی کوچکی آرزوھای بھ  .

ان بر روی ناگھ و نگاھم بر روی دیوار چرخید !چقدر دل تنگش شدم . ..مادر... 
کھ کنار آیینھ گذاشتھ شده بود نگاه مادر وقتی بھ عکس کوچک . ماند خیره   اوعکس 

   ....کردم چیزی در وجودم فریاد زد می خواھمت مادر
 .مادر بزرگ کنارم نشست و دستانم را بھ گرمی فشرد

 .خیلی شبیھ شھره شدی  ، شھره ی عزیز من کھ پر پر شد-
از من !  نھاست و از خود بیزار شدم کھ چرا بھ دیدنش نمی آمدممی دانستم کھ خیلی ت

چقدر احساس آرامش می کردم ، بافتنی می بافت من در کنار اوھیچ سوالی نپرسید  و 
شاید با من  نبود کھ بزند ،انگار ھیچ حرفی  ، می کردو گاھی اوقات زیر چشمی نگاھم 

ش از آنکھ بخوابم پتوی گرمی برایم پی  .قھر کرده بود ، شاید ھم حوصلھ ام را نداشت
. خیلی دل شکستھ ای ، بمیرم برای تنھایی ات:  آورد و گفت

بغضم شکست و پتو را روی سرم کشیدم ، می دانم کھ مادر بزرگ چیزی از زندگی 
 .اما احساس مرا چقدر خوب فھمیده بود ، دانست من نمی

  

و امروز روز اول بھار است ،  کنم یک ماه است کھ در کنار مادر بزرگ زندگی می
این یک ماه نتوانستم بنویسم چرا کھ ھر  . پنجره را باز کرده و نفس عمیقی می کشم
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ھا کنار مادر بزرگ  روز تا غروب کنار پنجره نشستھ و بھ جاده خیره شده ام و شب
.خوابیده ام

او ھر شب  دیگر عادت کرده ام کھ ھمانند خودش زیاد حرف نزنم و بیشتر نگاه کنم ،
عکس مادر را روی سینھ اش می فشارد و گریھ می کند و من تا نیمھ ھای شب صدای 

شاید اینگونھ خیلی بھتر باشد  ، گریھ اش را می شنوم ، ذھنم از ھر اندیشھ ای خالی شده
شفتھ و غم انگیز آمن ھمھ چیز را باختھ بودم و دیگر دلیلی نداشت ذھنم را از افکاری 

ی شک امید و خانم معین خوشبخت شده اند و پدر؟ حتما بھ دنبال من است ب.   لبریز کنم
 ، زد اگر بھ دنبالم بود حتما سری ھم بھ مادر بزرگ می ! عجب خیال باطلی . ولی نھ

 با او دوباره پیش امید بر گشتھ و می کردشاید  ھم فکر ! من کھ جز او کسی را نداشتم
 .شتی کرده امآ

م بدانم پدر عاشق مریم شده می خواستدیگر ن . لذت بخش بودند این بی خبری ھا برایم
 صحراحتی مھم نبود کھ ، م چیزی از امید و زندگی اش بدانم می خواستیا نھ؟ دیگر ن

من فقط من بودم ، منی کھ مادر خوشبخت می کرد یا نھ؟ بردیا را زن زیبایی بود و
.بزرگ قبولش کرده و بھ او پناه داده بود

غمگینی عزیز دلم؟ قدرآنچرا -
چھ می گفتم ؟ لبخندی .در تمام این مدت این اولین بار بود کھ از احساس من می پرسید 

نپرس مادر بزرگ ، من تازه تو را پیدا کردم ھمین بس است کھ احساس :  زده و گفتم
 .غم نکنم

! خودت ھم کھ ناراحتی:  بھ چشمان خیس و صورت غمگینش خیره شده و گفتم
نمی دیگر چرا بخندم؟  ، وقتی او مرد و من زنده ام ، اشم؟ زندگی من فقط شھره بودنب-

چرا بھ یاد من افتادی و چگونھ توانستی از آن پدر بی فکر اجازه بگیری ولی  بمان  دانم
 .این خانھ ی کوچک را تحمل کنم می توانمعسل ، اگر بروی دیگر ن

 .خر خط رسیده ایمآدو بھ در دل گفتم چھ چیزی بھتر از این ؟ ما ھر 

خوابیده ام ، فھمیدم کھ پنھانی با کسی حرف  می کردامروز وقتی مادر بزرگ گمان 
.شپزخانھ بایستمآباعث شد از جای بلند شده و کنار در  ام می زند ، حس کنجکاوی

.بیایی دنبالش گوش کن چھ می گویم نادر ، او این جا راحت تر است ، مبادا  بخو-
من حق ندارم دخالت کنم؟  :  از آن سوی خط چھ شنید کھ عصبانی شد و گفت دانمنمی 

او اینجا چھ می کند؟ حتما یک غلطی  ، اگر خوب پدری بودی ، اگر دختر تو است
 .را ھم نمی آورد کردی کھ حتی اسمت

 .است من ھمین کھ گفتم ، او مھمان:  پس از ثانیھ ھایی سکوت گفت
ذاشت و من بھ سرعت بھ رختخوابم بر گشتم در حالیکھ  مادر بزرگ گوشی را گ

شاید ھمھ می  ، سینھ ام را می فشرد ، پس پدر می دانست من آنجا ھستم    بغضی
 .چقدر از دست مادر بزرگ عصبانی و دلگیر بودم. دانستند 
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م بھ او بفھمانم کھ قھر کرده ام ، اما او می کردامروز صبح حتی نگاھش نکردم ، سعی 
پس بھ پدر گفتی من این جا :  سرانجام  طاقتم تمام شد و گفتم . یچ توجھی نداشتھ

؟ھستم
می خواستی از نگرانی بمیرد ؟ ھمان روز اولی کھ  .بلھ : بھ چشمانم خیره شد و گفت

.بھ او خبر دادم یآمد
 .خیلی کار بدی کردی-

اذیتش  آنقدرستھ نیست پدرت ھر چقدر ھم مرد بدی باشد شای:  دستانم را گرفت و گفت
.کنی ، آسوده باش من از او خواستم بگذارد مدتی این جا بمانی

پدر گفت چرا بی خبر ترکش کردم؟-
  .گفت با مریم  بحث کردی و از خانھ گریختی-

او  ، حق داری دوستش نداشتھ باشی:  قطره اشکی را با روسری اش پاک کرد و گفت
. جای مادرت را گرفتھ

!آخر تو از زندگی من  چھ می دانی می گفتی ، بھ پدرم چیزی در بزرگ نبایدنھ ما - 
او ھیچ نمی دانست ، من از تمام زندگی ام فرار کرده و نمی خواستم کسی ! خدای من

خیلی مسائل  این من بودم کھ.  نبود مبھ دنبال ھیچ کس ھمھر چند بھ  یقین  ،مرا پیدا کند 
می بخشیدم و گرنھ امید اگر می خواست می توانست را بزرگ کرده و بھ خودم ارزش 

.این را زمانی فھمیدم کھ فاختھ را پشت در خانھ دیدم ،  کند  بھ سادگی مرا پیدا 
سالم عسل ، خوش می گذرد؟-
؟....تو اینجا-

 .با شگفتی نگاھش کردم
؟می کنیتعارفم ن.  اینگونھ نگاه نکن ، می ترسم-

وارد شود ، می دانستم کھ تحت تاثیر سادگی خانھ قرار گرفتھ  خودم را کنار کشیدم تا
 .است

 .از پدرت نشانی این جا را گرفتم-
برای چھ آمدی؟-
.نگرانت بودم عزیزم-

لحن خونسرد و شوخ او بیزار ترم می کرد ، دیگر یقین پیدا کردم کھ امید ھرگز بھ 
کت دست بھ او فھماندم ساکت باشد خواست چیزی بگوید کھ با حر  .دنبالم نیامده  است

، بگذار در  ھیچ چیز نگو فاختھ:  مادر بزرگ برایمان چایی آورد و من گفتم        ،
 .این بی خبری بمیرم

  ھمین بیشتر نگرانم  ، خبر بدی بھ من بدھد می خواستچھره اش غمگین بود و بھ یقین 
من گریستھ و گفتم  من بگوید ، را بھ چیزی  با ھمھ ی تالش او برای این کھ.  می کرد

 .نگو فاختھ ، این تنھا خواھش  من است: 
وقت رفتن فقط از من خواست کھ حتما بھ دیدن خانم معین بروم و من برای خوشحالی 

. نخواھم کرد ھرگز این کار را  یقین داشتم ھرچند کھ او پذیرفتم ،
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ھمھ راه را فقط برای  عجب دوست خوبی است ، این:  مادر بزرگ لبخندی زد و گفت
 .دیدن تو آمده ، قدرش را بدان

و نشانی خانم معین را بھ  هم امروز سوار ماشین شدمی کردچھ تصور آنبر خالف 
 .راننده دادم
آنجا کسی را می شناسی؟:  انداخت و گفت آننگاھی بھ 

ه می دانستم آنجا محل زندگی افراد سرشناس و معروف است اما در سکوت بھ جاد
 .شدم ، در حالیکھ قطرات اشک صورتم را می پوشاند خیره 

کمکی بکنم خانم؟ می توانم-
شد  چند ساعت در سکوت گذشت ، ھر چقدر راننده بھ مقصد نزدیک تر می نمی دانم

ھایی کھ بھ  آدم...ھا  ھمھ چیز رنگ دیگری بھ خودش می گرفت ، نمای ساختمان
 .رنگ درختان آن با ھمھ جا متفاوت بود حتی ، رامی از کنار ھم می گذشتندآ
 .رسیدیم-

می ن ساختمان بلند انداختھ و بی اختیار بغض کردم ، ھرگز فکرش را ھم نآنگاھی بھ 
زنگ در را فشرده و منتظر   .زندگی کند مجللی م کھ خانم معین در چنین مکانکرد

باید  می دانستمنم؟ حتی نک کھ ھستم و آنجا چھ می می دانستمماندم در حالیکھ بھ راستی ن
با دیدن خانم معین چھ بگویم؟

کیھ؟-
 .من با خودم معین کار دارم-
شما؟-
. شاگردھایشان ھستم یکی از -

 با قدمباز کرد و من وارد اتاق شدم ،  آن زن کھ بھ نظر می رسید پیشخدمت باشد در را
 .دقایقی بعد وارد اتاق شد.  خود را کنار راحتی بزرگی رسانده و نشستمھائی لرزان 

من ! خدای من .  ھایم را مھار کنم آنچنان زیبا و خوش لباس بود کھ من نتوانستم اشک
وقتی نزدیک تر شد فھمیدم چشمانش گود رفتھ و صورتش ؟ می کردم         آنجا چھ 

! غم عجیبی داشت
سالم عسلم ، واقعا خودت ھستی؟-

.زده شدم از طنین گرم و مھربانش شگفت
 .البتھ اگر درست یادم مانده باشد ، حتما نشانی را از فاختھ محبی گرفتی-
 .بلھ خانم-

پیشخدمت را صدا کرد تا برایمان قھوه بیاورد و من ھم چنان شیفتھ ی زیبایی او بودم 
، من زندگی چنین زنی را ویران  الیش بود کھ از خود بیزار شدمآآنچنان ساده و بی 

!ودمکرده ب
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خواھی حرفی بزنی؟ از مدرسھ رفتی و نگفتی ممکن است دل من برای  عزیزم نمی-
شاگرد عزیزم تنگ بشود؟

شاگرد عزیز؟-
وقتی تو رفتی من ھم  . بلھ عسل ، تو عزیز ترین شاگرد من بودی و البتھ کھ ھستی-

 .دیگر نتوانستم بمانم
انگار می خواست ذره ذره  ،دھد مرا شکنجھ ب حرف ھابا این  می خواھداحساس کردم 

پاک  آنقدربمیرم  و من با آمدن این مرگ را کامال پذیرفتھ بودم ، اما نھ نگاه خانم معین 
."داند ھنوز نمی ، او داند بھ یقین نمی " و بھ خود گفتم هو زالل بود کھ مغلوب شد

واقعا بھ خاطر من مدرسھ نرفتید؟-
حوصلھ ی تدریس ....کس دیگری ھم رفت....رفتی خوب تو : لبخند زیبایی زد و گفت

.ردم نداشتم عسل ، احساس خستگی می ک
و افسردگی؟-

چرا با  نمی دانمپس تو ھم فھمیدی غمگینم؟ : انگشتانش را بر روی چھره کشید و گفت
 .کنم ھمھ می فھمند من شکستھ ام ن کردن احساسم  میاوجود تمام تالشی کھ برای پنھ

!بر من چھ می گذشت. شیدم ، خدای من کمکم کن نفس عمیقی ک
 نمی دانم.  از آنجا بلند شده و تمام مسیر را تا خانھ ی مادر بزرگ بدوم می خواستدلم 

.و این شکستن را دیدم هچرا تسلیم حرف فاختھ شد
خوب عسلم نگفتی چرا آمدی؟-

از دبیرستان اخراجم  من واقعا دل تنگ شما شده بودم ، در حقیقت وقتی:  بھ سختی گفتم
آن ابیات زیبا .  کردند فقط افسوس می خوردم کھ معلمی چون شما را از دست داده ام

 .کھ با صدای بلند برای ما می خواندید ھنوز در ذھنم تداعی می شود
 .عشق آمد و آتش بھ ھمھ عالم زد: قطرات اشک صورتش را پوشاند و گفت 

؟شده اید کھ گریھ می کنیدمگر شما ھم عاشق : بی اختیار گفتم
 می دانی ...ھایم در رگ ، بلھ عشق در خون من است! عاشق؟ آه: کنارم نشست و گفت

نباشد می میرم؟ عشق اگر
چھ کسی؟ بھ عشق-

وقتی از این عشق می  می خواستبا اینکھ می دانستم عاشق غریبھ ی من شده اما دلم 
نفس  می فھمیدم او عاشق تر است یا من؟ گوید عمق چشمانش را ببینم ، شاید اینگونھ

کھ در این  استعاشق چھ کسی باشم؟ مھم این  می کندچھ فرقی :  عمیقی کشید و گفت
 .عشق شکست نخورم کھ خوردم

اگر می فھمید ! ، خدای من می کردرام آھنوز دستانم را بھ گرمی می فشرد و این مرا 
؟
چرا شکست خوردید؟-

را برای ما روی میز گذاشت و خانم معین اشاره کرد قھوه ام را پیشخدمت فنجان قھوه 
  کردم چقدر داغ بود ، شبیھ آخرین بوسھ ی  کم نزدیلب ھایبھ سختی آن را بھ   .بخورم

ترکم : زیر لب گفت ،دھد  بر خالف تصورم کھ ھرگز بھ این سوال پاسخ نمی  .مادر
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طر رضایت پدرش این کار را کرده کرد و گفت از اول دوستم نداشتھ ، گفت فقط بھ خا
 .بودم اش و من تمام این مدت بازیچھ

من   .دانتسم چھ بگویم؟ انگار ھر دو نفر ما در بازی شطرنج امید مات شده بودیم نمی
با صدای بلند گریستم و او را در آغوش کشیدم ، انگار منتظر یک شانھ ی امن برای 

م با این کار می خواستغوش گرفتھ بودم و آ گریستن بود و  در حقیقت من کسی را در
پس از ! آرامش کنم کھ زندگی اش با پاھای من لھ شده بود و چھ احساس بدی داشتم من 

 ! چقدر آرامم کردی عسل:  گفت ساعتی گریستن خودش را از آغوشم بیرون کشید و
تم تو باید گف بھ خودم می ، ھایم را ببیند ھا بود بھ کسی اجازه نداده بودم اشک مدت

اما عسل ،  چیزی را نباختھ ای و  در این عشق صادق بودی چرا کھ قوی باشی سحر
..ھمھ چیزم را من بھ خودم دروغ می گویم من باختھ ام،

چرا با من سخن  نمی دانم . آنچنان بلند گریست کھ دوباره او را سخت در آغوش گرفتم
کھ ھر  می کردتنھایی و خستگی احساس  آنقدراز عشق می گفت ؟ شاید در آن لحظات 

تو با :   در این افکار بودم کھ گفت ، چنین می کرد باز کس جز من بھ دیدنش رفتھ بود
چشمان زیبا و سیاه تو بھ من احساس عجیبی می بخشد ، انگار تو ھم  می کنیھمھ فرق 

.جزئی از من ھستی
چرا؟:  لبخند غمگینی زده و گفتم

تو بدانی چقدر نا امید و  می خواھددلم  ،قط یک احساس است عسل ، شاید ف نمی دانم-
...می گوید امید ، پدرم می گوید من خیلی ھمھ چیز را بزرگ می کنم. غمگینم 

چیزی شد عزیزم؟: با شنیدن نامش آن چنان بدنم لرزید کھ متوجھ شد و پرسید
.نھ بگویید-
خواھد زندگی تو را  ھ میت کمی گوید امید ، فقط یک پسر عیاش و خوش گذران اس-

  داند ھمین امید اگر نباشد زندگی من تبدیل بھ جھنمی سوزان  اما پدر نمیجھنم کند ، 
 .می شود

نونم کھ  بھ من اعتماد خیلی مم،  من باید بروم خانم معین:  دیگر طاقت نیاورده و گفتم
. و از احساس شخصی تان برایم گفتید کرده 

باز ھم بھ : دستانم را بھ گرمی فشرد و گفت ، ا دم در بدرقھ کندوقتی می خواست مرا ت
 بھ تو احساس نزدیکی کردم کھ ھمھ چیز را گفتم آنقدرچرا  نمی دانم،  دیدنم بیا عزیزم

،خوشبختی عزیزم؟ ات بپرسم اصال یادم رفت از زندگی  ،
 ، پیدا کند تواند پاسخی برایش این سوالی است کھ ھیچ کس نمی: لبخندی زده و گفتم

ی خوشبخت بوده ای این خوشبختی می کردیک روز می فھمی تمام لحظاتی کھ گمان 
.رویا یاخواب  است ، شبیھ احساس کوچک و فنا پذیر بوده یک  فقط

   کدامین حس وسوسھ ام  نمی دانم ، وقتی از او جدا شدم دیگر بھ دیدن مادر بزرگ نرفتم
مادرش در را باز کرد و  .او ھمھ چیز را می دانستبھ دیدن فاختھ بروم ،بھ یقین  کرد
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فاختھ بی اعتنا بھ ،  من انداخت و با بی میلی دعوتم کرد تا داخل بروم رنگاه سردی ب
 .من مشغول گلدوزی کردن پارچھ ای سپید بود

 .سالم-
 .یک نگاه کوتاه و دوباره سرش را بھ زیر انداخت

 .کردم من با تو بد رفتار متاسفم فاختھ ،-
من آن ھمھ راه را برای دیدن تو آمدم تا بھ تو مطلب مھمی را  ،خیلی بد  ، بد نھ-

...بگویم آن زمان تو
من امروز بھ حرف تو گوش  ، خواھش می کنم بگو: ده و گفتم یپیشانی اش را بوس

 .کرده و بھ دیدن خانم معین رفتم
خوب کھ چھ؟:  پارچھ را کنار گذاشت و گفت

 بگو فاختھ:  را بھ گرمی فشرده و با بغضی کھ داشت خفھ ام می کرد گفتم دست ھایش
آن خبر چھ بود کھ بھ خاطر گفتنش آن قدر سختی کشیدی؟ ،

خوب راستش دو ھفتھ پیش امید بھ دیدنم آمد و :  ھایم نگاه بکند گفت بدون اینکھ بھ چشم
.من گرفت و سراغ تو را از  گفت کھ نشانی خانھ ی ما را از پدرت گرفتھ

خوب؟-
این گونھ می خواھی ، اما عسل تو در  دانم کجا ھستی ، فکر کردمی من بھ او گفتم نم-

.می کنیبخدا کھ اشتباه فکر  ، می کنیمورد او اشتباه فکر 
او فقط تو را دوست دارد این را از : طرات اشک صورت فاختھ را پوشاند و گفت ق

او  .  کجائیتو  بگویم  کھ می کردالتماس وقتی بھ من  ، نگاه پریشانش خواندم
 .دادخواست طالق را دیده بود و ھم چون دیوانھ ای از بند رستھ فقط تو را می خواست

پس خانم معین چھ؟-
خودت خوب می دانی کھ از او جدا  شده ، گفت بھ تو بگویم تو را انتخاب کرده ھمان -

 .انتخابش کرد ، طور کھ تو بین او و پدرت
ھای  ساعت می خواستن چنان بی تاب شده بودم کھ دلم آ ! چھ بگویم می دانستمن

 حاال برو عسل ، خواھش می: طوالنی فقط گریھ کنم اما فاختھ با بی تفاوتی بھ من گفت
 .کنم

 .اما من بھ راستی باید می رفتم ، می دانستم کھ ھنوز مرا نبخشیده

وارد حیاط قدیمی شدم ، در  . ر نکرده بوددر را باز کردم ، ھیچ چیز تغیی با کلید
رام کرد ، اتاق ھا را آاو خانھ نبود و ھمین مرا   .حالیکھ بھ سختی نفس می کشیدم

مرتب کرده و با مواد غذائی کھ در خانھ بود شامی فراھم کردم در حالیکھ یقین داشتم 
 ، پیشوازش رفتمصدای انداختن کلید را شنیده و بھ  ، ھوا با تاریک شدن .بر می گردد

وقتی بھ من نزدیک شد سیلی محکمی بر گونھ ام  و دقایقی طوالنی فقط نگاھم کرد
 .پاره شده ام جاری شد و بی اختیار بغضم شکست لب ھایخون از گوشھ ی   .نواخت

کجا بودی؟-
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چرا بر گشتم تا . م می کردخودم را لعنت  ، از اینکھ برگشتھ و غرورم را شکستھ بودم
؟ کھ بدانم ھیچ بوده ام... کھ بفھمم کسی منتظرم نبوده ... بخورمسیلی 

بی  آنقدرزندگی من برایت  ! کرده ای یبا خودت چھ فکر ؟ لعنتی گفتم کجا بودی-
ارزش بود کھ لھش کنی و بروی؟

ھرگز  ، خواستم چیزی بگویم اما با سیلی دوم تعادلم را از دست داده و بر زمین افتادم
روی زمین افتاده بودم و او فقط   .م این چنین بر گشتنم را جشن بگیرددمی کرتصور ن

من در  .و بھ نالھ ھای من اھمیتی نمی داد می کردانگار این کار آرامش  ، مرا می زد
در انتظار یک نگاه  ، ممی کردپی در پی او فقط بھ چشمانش نگاه          زیر ضربات 

گانھ ای مرا می زد و ای کاش در زیر ضرباتش اما افسوس او ھم چون بی بودم ، شناآ
ارام گرفت اما آبا کمر بندش مرا زد تا سر انجام  آنقدرن روز کھ پدر آمی مردم ، شبیھ 

وقتی احساس   .می خواست مرا از میان بردارد  امید حال دیگری داشت انگار واقعا 
وضوح می  بھ ، کرد نیمھ جان شده ام روی پلھ نشست و سرش را در آغوش گرفت

می وقتی  ! دیدم کھ گریھ می کند و این اولین بار بود این چنین گریھ اش را می دیدم
علی رغم و  شانھ ھایش می لرزیدند و من دیگر یقین داشتم زنده نمی مانم گریست

.توانستم خود را بھ سختی بھ اتاق برسانم ، تصورم کھ ھمان جا بی صدا می میرم

... شاید ھم مرگی زود گذر ! خواب بود یا یک کابوس ؟ دمچند ساعت خوابی نمی دانم
کنارم .در حالیکھ از شدت درد بھ خود می پیچیدم، اما ھرچھ بود من ھنوز زنده بودم 

ید آاز من بدت می :  نشستھ بود و با نگرانی نگاھم می کرد ، زیر لب زمزمھ كرد
عسل؟

احساس كردم كھ . لھ نشست در برابر سكوت سرد من از اتاق خارج شد و بر روي پ
نگاه ھاي سرد من . خانھ پر از غربت شده است و من در آنجا غریبھ اي بیش نیستم 

و با خود اندیشیدم كھ  هبغض تلخي  را فرو داد ،راسخ تر می کردند   تصورات او را 
,  سنگ فرش حیاط قدم زد بر روی از روي پلھ بلند شد و . دیگر بودنم مفھومي ندارد

بر می داشت و از  زمینگاه نگاه از  ناسزا می گفت ، بھ خودش الیكھ  زیر لبدر ح
دوباره  . بھ ھمان جایي كھ من حرکات او زیر نظر گرفتھ بودم،  می کردپنجره نگاھم 

بھ پنجره نزدیك . تالش كرد تا آنچھ  را كھ مي خواھد در وجود من بیابد اما نتوانست 
تالش كردم از پشت شیشھ دستان او را لمس  ، شد و دستانش را روی شیشھ گذاشت 

پنجره را باز کردم .اما سرماي شیشھ سرماي دستان او را برایم تداعي مي كرد ، كنم
:  لبخند غمگینی زد و گفت ، دیدم           و با این کار درخشش امیدی را در چشمانش

گفتی تکلیف من نبا خودت  دست خودم نبود عسل ، تو خیلی تحقیرم کردی ، رفتی و
 ، شود؟ نگفتی اگر این دل  بھانھ ی تو را گرفت و اگر خودش را محکوم کرد چھ می

وقتي . نفھمیدی كھ دلم برایت تنگ مي شود.... تو نفھمیدی  جوابی بھ آن بدھم ؟چھ 
چرا؟ چون تو تمام  می دانی.  را ندیده بودم عسل، با خود گفتم اي كاش ھرگز  رفتی

م دختری لجباز با فکرھای احمقانھ دنیای من می خواستن ھرگز ندنیای من شدی و م
من ھمیشھ بھ عشق می خندیدم حاال بھ خودم می خندم بھ اینکھ چگونھ یک ،  بشود
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ھ ھم بریزد و بعد رفتھ و دختر با اونیفرم دبیرستان توانست تمام محاسبات زندگی ام را ب
. بدبختی من بخندد بھ 

ردی چرا رفتم؟ ھمیشھ مي ترسیدم كسي بیشتر از من فراموش ک:  بھ سختی گفتم
باز ھم می ماندم  است ،ن کس خانم معین بھترین دبیر من آ، وقتی فھمیدم  عاشقت بشود

تا زندگی اش را بدزدم ؟
این یك حسادت زنانھ است ؟  -
ھابھ  احساس باختن آنچھ كھ  مدت ، این احساس سردتر و عمیق تر است ،نھ امید  -

.این یعني باختن ، نھا ھستي ات حفظ كرده باشيعنوان ت
.شنائی سحر با من استآخیلی کمتر از  من با تواما بپذیر کھ آشنائی -

از اینکھ این چنین بی مھابا اسم او را بر زبان می آورد عصبی شدم  ، تمام بدنم درد 
 .از شدت غم فریاد بزنم می خواستمی کرد و دلم 

تو سحر را نابود . ،باید زندگی ما را بھ بازی می گرفتی تو مقصری امید ، تو ن-
...مرا ھم ،کردی

 ...عشق من  ...ھمسر من ...دیگر حرف او را نزن عسل ، فقط تو زن من ھستی -
.زندگی من
     چرا ھر چھ بیشتر نگاھش  ؟ جملھ ھایش قلبم را شاد نمی کرد شنیدن چرا! خای من 
رفت کھ چگونھ مرا  چرا لحظھ ای از خاطرم نمی ؟شدم  از او بیزار تر می ، ممی کرد
.دست سنگینی داری ، خیلی سنگین:  بی اختیار گفتم ؟می زد

تالفی می کنم عسل ، دوستم داشتھ باش ھمانند تمام :  نگاھش را بھ زیر انداخت و گفت
 ی دهاھ ل ساعتثایستادی ، م مین روزھایی کھ برای یک لحظھ دیدنم کنار آن مغازه آ

...لحظھ ھای دل تنگی ، صبح
تنھا ھدفشان مرگ من بود ،  یک بی وفائی بخشیده نشدنی و ضرباتی کھ بھ غیر ازاما 
را  و خودم ھاز نگاه سرد او گریخت. در نظرم تداعی نمی شد  دیگری از امید چیز

را از آن ھمھ غم خالي  یشنمي دانستم چگونھ مي توانم خو.  درون اتاقي حبس كردم
چرا ھیچ :  بر روي زمین زانو زده و گفتم  .بیش از پیش رو بھ زوال رفتھ بودمكنم ؟ 

احساس مي كردم در شروع یك  تا بھ كي ؟ ! تا بھ كي ؟ خداي من.  چیز تغییر نمي كند 
 با صدای بلند گریستم ،  .راه طوالني و خستھ كننده تمام ھستي و امیدم را باختھ ام 

دیگر گریھ نمي كردم بلكھ , وقتی او از خانھ خارج شد  ساعتی بعد. خستھ بودم خیلی 
بغض كھنھ اي بھ من مي گفت باز  ،مات و مبھوت بھ جاي خالي اش خیره شده بودم 

اي خالي و دل گیر ھ آن جمعھ... سرد     ھاي آن ھمھ غروب.  ھم ھواي گریستن دارم
.شده اند از ھمیشھ      حاال پر رنگ تر ...گریھ ھا ي بي بھانھ آن ... 

انگار نھ انگار كھ من . نیمھ ھای شب بود کھ برگشت ، خیلي بي تفاوت رفتار مي كرد 
ن شدت مرا آحتی یادش رفتھ کھ بھ  ،رزو بھ خانھ اش بر گشتھ بودم آبا ھزاران امید و 

زده و
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 ،و بھ او خیره شدم  هبھ در آشپز خانھ تكیھ داد .خانھ را بی بھانھ ترک کرده است 
کھ از بیرون تھیھ  كرد ئیسپس شروع بھ خوردن غذا، ا را بر روي  میز چید ھ بشقاب

. بیشتر عذابم می داد  و آرامشش این سكوت ، در حالی کھ کرده بود
حالت بھتر شده عزیزم؟-

می ، چھ  عاشقش ھستم یا از او بیزار می دانستمباید با چنین مردی کھ ن! خدای من 
چھ  می دانستمدر آن لحظات واقعا ن! و گاھی تھی می کردم؟ نگاه او گاھی لبریزم کرد

از تنھائی می ترسیدم و چشمان او  ، م ترکم نکندمی خواستاحساسی بھ او داشتم فقط 
! عجب زیبا بودند

نمیخواھی با من حرف بزنی عسل؟-
.چھ بگویم؟ حرفی باقی نمانده:  ھمان طور کھ بھ چارچوب در تکیھ زده بودم گفتم

 .غذایت سرد می شود ، بیا بنشین:  ی زد و گفتلبخند
ھمانند یک متھم پشت میز  می خواستدلم  ، این ھمھ بی تفاوتی شکنجھ ام می کرد

اما نھ او  ، ممی کردمحاکمھ می نشست و من بھ این ھمھ دروغ و بی وفائی محکومش 
!ھر چھ کرد با سحر کرد ، بھ من بی وفائی نکرد

د؟بھ نظرت ما را می بخش-
 داند تو  قلب مرا بھ تصرف کشیدی و تمام  او نمی:  غذا خوردن کشید و گفت ازدست 

.، پس غمگین نباش و نترس نمی شناسد را زندگی ام شدی ، او توئی
...این بی وفائی ،من برای تو می ترسم امید -
ی کنیم ما باید زندگ.  خواھم آرام باشیم می ، کنم دیگر چیزی نگو عسل ، خواھش می -

.شود کھ بھ خاطر یک عشق مرده بمیریم نمی
عشق خودم را بپوشم؟ِ کی باید سیاه! عشق مرده؟ پس عشق در قلب تو می میرد-

        خوشحال نیستی کھ با ھم زندگی:  گفت، با طنینی کھ سعی در آرام کردنش داشت
     ترکم کردی و  خواھی عسل؟ من تو را بخشیدم کھ بی خبر این را نمی ، مگر می کنیم

پس تو ھم  ، کجا بودی چون بھ این دو چشم سیاه اعتماد کرده ام در این مدت نمی پرسم
. ام را بکنم زندگی  بھ من اعتماد کن و بگذار

.با او یا با خیالش ی ،می کرد ات را خوب تو پیش از این زندگی-
       یک جھنم حمیل شده ، آن فقط یک عشق ت ورم ،آبھ خاطر نمی  ...نھ ...زندگی؟ نھ-

کھ خودم انتخاب کرده  ولی حاال ، ھا ھمھ چیز حالم را بر ھم می زد بعضی وقت . بود
 .نھ  ام  دیگر

    این نخستین بار بود کھ این چنین صادقانھ از گذشتھ اش  ، صدای امید از غم می لرزید
.می گفت

 یک عیاش عوضی؟ ... ارمبھ خیالت من یک مرد خیانت ک ؟ عسل تو چھ می دانی-
من فقط یکبار در زندگی ام عاشق شدم ، عاشق کسی کھ روبھ رویم نشستھ و از بی 

آخر تو چھ می دانی فقر چیست؟ تو خانھ و ماشین و ویالی . می گوید        وفائی من 
پدر می خواست من با سحر  ،سحر را دیدی؟ این ھا فقط جزئی از دارائی اوست 

خوشبخت بشوم اما وقتی تو را دیدم و عاشقت شدم   می خواستازدواج کنم چون 

www.takbook.com



، کنار آن مرد  فھمیدم این خوشبختی در چشمان توست و وقتی تو را در لباس عروس
."امید خوشبختی ات رفت "میانسال دیدم با خود گفتم

پس از تو اگر با او  من فکر کردم: قطرات اشک صورتش را پوشاند و ادامھ داد 
 اگر چھ این خواستھ ی قلبی ام نبود ، اما سحر و پدرم خوشبخت می شوند ، ازدواج کنم

ن را دارم کھ با تو آوقتی دریافتم شانس  مدی ،آو تو بھ دنبال من  وقتی دوباره دیدمت
نبود؟.  شدم ، این حق من بود من باید خوشبخت می. خودخواه شدم عسل  زندگی کنم
رام شدم ھمھ چیز از خاطرم آ ، ا من حرف می زدصادقانھ گریستھ و ب آنقدراز این کھ 

دستانش را بھ  ! ، یک رویای زنده ظات فقط غریبھ ام را می دیدمحدر آن ل ،رفت 
ما با ھم :  گفتم ، می فشرد اگرمی فشرده و در حالی کھ بغضی سنگین سینھ ام ر

 .یقین دارم امید ، خوشبخت می شویم
درت بی خبری؟راستی از پ ،حتما خوشبخت می شویم -

.  دل تنگی بھ یکباره مغلوبم کرد ، سرم را پایین انداختم تا امید قطرات اشکم را نبیند
 ...مادر ...اتاقم با تمام وسایلی کھ روزی فقط مال من بودند  ... خانھ ی پدری ...پدر
 !فواد

ز آرام امروز اولین روز تیر ماه است و سھ ماه از باز گشت من می گذرد ، ھمھ چی
با لبخندی گرم بھ من  بر می گردداست ، امید تا ھنگام غروب بیرون می ماند و وقتی 

ی این  من تالش می کنم ھمھ ونشان می دھد کھ ھنوز دوستم دارد ، ھنوز عاشق است 
خالی شده ،  او ازذھنم از ھر چھ غیر  .خوشبختی را با گرمای فصل تابستان نفس بکشم

حاال خوب می دانم  .اصراری ندارم کھ بیرون از خانھ بروم و بر خالف گذشتھ دیگر 
را غیر از او باختھ  مھمھ ی زندگی من امید است و من خواستھ یا نا خواستھ ھمھ چیز

ھای طوالنی او را  ام ، امید کمتر حرف می زند و بیشتر نقاشی می کشد و من ساعت
مست می کند ،  زه مرا مسِتکنم کھ در کارھایش گم شده و بوی رنگ و بوم تا نگاه می

آرام در زندگی با امید حل بشوم تا دیگر قابل جدا  آنقدرم کھ می کردشاید ھرگز تصور ن
می خواستم ، او را می شنیدم و ھمین      من فقط او را می دیدم ، او را  .شدن نباشم 

در  و بھ تنھائی سفر کرده معجزی برای قلبم بود ، وقتی بھ یاد روزی می افتم کھ 
! من با امید چھ کرده بودم . تمام وجودم می شکند  ، پناه بردم بردیابھ  کسینھایت بی 

کھ من برای اینکھ پناھی داشتھ باشم می خواستم ھمسر بردیا  بھ راستی اگر می فھمید
  باز ھم این دو چشم سیاه بی وفا را دوست داشت؟ بشوم ،

 .مرا عاشق ترم کرد فنجانی چای برایش برده و او با لبخند زیبایی
چھ می کشی امید؟-
 .خواھم امواج طوفانی دریا را بکشم کھ کشتی را در خود فرو می برد می-
مثل زندگی ما؟ ، کشی چرا یک دریای آرام نمی-
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دقایقی طوالنی منتظر ماندم . م گرفت و چیزی نگفتغاین بار چھره اش را غباری از 
بھ . من بفھمم بغض کرده و ھوای گریستن دارد   رسیدتا چیزی بگوید اما انگار می ت

دیدم کھ قبال ھرگز متوجھش نشده بودم ، طرحی از غم  را چیزی ، چشمانش خیره شدم
من مخفی نگھ دارد و یک لبخند بی رنگ کھ بیشتر شبیھ  آن را ازمی کرد   کھ تالش 

 .می شد ز پیشا طرح یک لبخند ساختگی بود و چھر ه ای کھ ھر روز رنگ پریده تر
امید ناراحتی ؟-
وسعت گرفتھ کھ ھر غم و  آنقدراین زندگی با تو ! چرا ناراحت باشم .نھ عزیز من -

 .اندوھی ھم کھ باشد باز در خودش فرو می بلعد
. گفتند یش مرا آرام نکرد  ، چرا کھ چشمانش چیز دیگری می حرف ھا

کھ با بودم نده و من مشغول تھیھ ی غذا ھنوز چند ساعتی بھ بر گشتن امید باقی ما
شنیدن صداي فاختھ  لبخند بي  صداي زنگ تلفن از جاي بلند شده و گوشي را برداشتم ،

!پس كسي ھم باقي مانده كھ مرا فراموش نكرده باشد :و گفتمبر لبم نشاند رنگي 
 .چھ مي گویي عسل عزیز ؟ صدایت غمگین است-
.  آنچھ كھ بتوان تحمل كرد و با بي تفاوتي بھ آن لبخند زد بیش از ،دلم گرفتھ است -
مگر امید را نمی خواھی؟-
و بپذیرم ؟ عاشقش ھستم  ردهچگونھ مي توانم خواستن و نخواستن را با ھم معنا ك-

گذارد از این با ھم بودن لذت  فاختھ ، ولی او حق من نیست و این چیزی است کھ نمی
 .ببرم

. مي فھمم-
گذشتی  ، من نمی توانم از عشقم  یگانھی آقامی دانم کھ نمی فھمی ، تو خیلی ساده از -

!فاختھ چھ کار کنم ، بگذرم
ھنوز پریشانی ھایت را بھ خاطر دارم  ، این عشق سھم تو است ... نگذر دوست خوبم-

و اشک می  کردهوقتی تمام مدت سرت را روی میز می گذاشتی و برای دیدنش دعا 
.کرد تری فاختھ مرا آرام حرف ھا   .ریختی

 .تو را ببیند می خواھدخبر مھمی برایت دارم عسل ، خانم معین -
 .شنیدن نام او تمام آرامشم را از من ربود و انگشتانم بی اختیار لرزیدند

فھمیده؟-
این را  دیدمتنفھمیده ولی از طریق مدرسھ شماره ی مرا پیدا کرد و گفت حتما اگر -

می گفت بھ خانھ ی پدرت تلفن کرده و او گفتھ کھ تو ازدواج کرده و از  ، از تو بخواھم
 .رفتھ ای این جا 

تو بھ  این را ھم کنم ، حتما پس پدرم می داند کھ من دیگر با مادر بزرگ زندگی نمی-
.او گفتھ ای
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قطع فراموش نکنی کھ بھ دیدنش بروی ، من باید : فاختھ حرف را عوض کرد و گفت
.کنم

گوشی را گذاشتھ و  با نگرانی بھ ساعت نگاه کردم ، برای رفتن خیلی دیر بود ، حتما 
. خواھم رفت فردا بھ دیدنش 

امروز صبح امید بھ من گفت کھ بھ دنبال کارھای نمایشگاه می رود و ممکن است خیلی 
گفتی بخشید درخشش امیدی کھ در چشمانش بود بھ زندگی من گرمای ش د ،زود بر گرد

 .دوستت دارم امید: و پیش از آنکھ برود زیر لب گفتم
دعا کن کارھا بھ خوبی پیش برود ، آن زمان از این جا بھ :  لبخند زیبایی زد و گفت

 .بھتری می رویم و زندگی مان از این بی رنگی در می آید ی محلھ
 .من عاشق این زندگی بی رنگ ھستم امید-
ھای زیبا  ھای دیگر لباس تو مانند زن می خواھدیزم ولی من دلم از لطفت ممنونم عز-

...ھر روز تو را بھ گردش ببرم و ،بپوشی و غذاھای خوبی بخوری 
اگر می دانستی چقدر خوشبختم امید ، ما چیزی نداریم اما : حرفش را قطع کرده و گفتم

 برایم گی کنمھمین کھ می توانی اجاره ی این خانھ را بدھی و من در کنارت زند
...ھستم زن زمین کافیست کھ بگویم خوشبخت ترین

.اما این خانھ خیلی خالی است-
تو در این خانھ ھستی چھ چیزی از این برای من بھتر است؟ ، خالی نیست امید-

من : قطرات اشک صورتش را پوشاند و در حالیکھ دستانم را بھ گرمی می فشرد گفت
 تو واقعا ھمسر بی نظیری ھستی کھ از من چیزی نمی ، برای تو کاری نکرده ام

...خواھی
! خواھم ، ھرگز تنھایم نگذار فقط یک چیز می-
....فقط مرگ می تواند این جدائی را بھ وجود بیاورد ، فقط مرگ-

ھا از عشق و دوست داشتن بگوییم  امید رفت و من از اینکھ توانستھ بودم پس از مدت
لباس پوشیده و  از خانھ خارج شدم ، با پس   .زندگی شده بود قلبم لبریز از حرارت

انداز کمی کھ داشتم ماشین دربستی گرفتھ و بھ دیدن خانم معین رفتم ، با اینکھ می 
این بار پیشخدمت مرا بھ اتاق   .دانستم خودم را برای این تصمیم لعنت خواھم کرد

.ان خواستھ فقط استراحت کننداز ایش کپزش:  خواب خانم معین راھنمایی کرد و گفت
توانستم  از بین رفتھ بود کھ نمی آنقدر ، وقتی در زده و وارد شدم نتوانستم او را بشناسم

 .  باور کنم جسمی زیر آن رو تختی قھوه ای رنگ قرار گرفتھ است
.چشمانش را باز کرد ،کنارش نشستم 

!ی عزیزم تو ھست-
 .ین و رو بھ خاموشی بودم غمگمی کردطنینش بیش از آنچھ فکر 
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 .شد بیایی ، خیلی بھ حضورت نیاز دارم عسل باورم نمی-
ھمان  ، دستان داغش را در دست فشردم ، آن حرارت مرا بھ یاد دستان فواد انداخت

سینھ ام را می فشرد و بھ سختی مانع فرو  یبغض.  لحظاتی کھ برای ھمیشھ ترکم کرد
 .ھایم می شدم اشک    چکیدن

؟ دیشب مادرم می گفت سحر  می کنیمرا آرام  آنقدرزیزم ، عسلم ، آخر چرا تو ع-
کنت؟ نتوانتسم بھ مادرم بگویم عسل را می خواھم  چھ آرامت می! بگو چھ می خواھی

!و این برای خودم ھم عجیب است
.از محبت صادقانھ ی او بھ وجود آمده و غمی قلبم را  فشرد

؟ضعیف شده اید آنقدرچرا -
.عسل نمی خواھمدیگر این زندگی را -

      می دانستم از شدت دل تنگی چشمانش بی رنگ و تا انتھای ممکن گود رفتھ است و 
 .تنھایم نگذارد ھرگز م او دل تنگ مردی شده کھ امروز قسم خوردستمی دان

 .این حرف را نزنید خانم معین شما واقعا زیبا و بی نظیر ھستید-
! اگر بودم تنھایم نمی گذاشت،  نیستم بخدا قسم کھ نیستم:  گی زد و گفتلبخند بی رن

مگر می شد حتی برای لحظھ ای چشمان امید را از خاطر  ، چقدر خوب می فھمیدمش
!برد و آن طنین مردانھ و پر از غرور را نشنید

.فراموشش کنید:  بوسھ ای بر دستان داغش زده و گفتم
فراموش؟-

سرانجام این خنده با  ، میز کھ باعث وحشتم شدآخندیدن ، خنده ای جنون شروع کرد بھ 
قلب من  توانی ندارم ،: گفت ، در حالیکھ می گریست .میخت آصدای گریستنش در ھم 

ھمھ ی  ، از وقتی  دوازده سالھ شدم فھمیدم عاشق امید ھستم می خواھددیگر کسی را ن
نگاه من فقط بھ دنبال او  ، نوادگی می رفتیمزندگی من امید بود وقتی بھ مھمانی ھای خا

بود ، وقتی ھجده سالھ شدم پدر امید مرا عروس خودش نامید و من یقین پیدا کردم او 
وقتی بیست و شش سالھ شدم  او کنار من نشست و وقتی من بلھ را   . ھمسر من است

آنچھ او می  بیشتر از یزد ، شاید می دانست کھ این بازی خیل گفتم لبخند بی رنگی 
فقط نگاھم کرد من عصبانی  ؟ خواستھ پیش رفتھ ، گیج بود و وقتی پرسیدم دوستم داری

پس دوستم نداری؟: شده و گفتم
.بھ سختی گفت دوستت دارم کھ حاال کنارت ھستم

    دیگر ھمھ چیز این زندگی حالم را : لبخند سردی لبان خانم معین را پوشاند و ادامھ داد 
بھ مادرم گفتم اگر روزی دوباره امید را دید  ! عجب احساس تھوعی ، د بر ھم می زن

.بھ او بگوید با اینکھ من عاشقش بودم اما بد طوری حالم را بر ھم می زند
مگر قرار است اتفاقی بیفتد؟ ،نا امید ھستید  آنقدرچرا -

....احساسی بھ من می گوید دیگر نمی بینمش: بھ سختی گفت
می خواستم اتاق را ترک  ، کرد کھ پزشک برای دیدن خانم معین آمده پیشخدمت اعالم

.بمان عزیزم: کنم کھ گفت
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 می: می کرد شسرزنش لبپزشک نبض او را گرفت و معاینھ اش کرد در حالیکھ زیر 
خوری ، شنیدم کھ حتی  چرا غذا نمی!  خواھی بمیری دختر؟ این چھ کاری است

خواھی از گرسنگی و تشنگی بمیری؟ می ، مصرف داروھایت را ھم قطع کرده ای
...من از غم خواھم مرد-
.تا بھ حال کسی از غم نمرده ، دست بر دار و داروھایت را بخور-

با رفتن او من ھم خدافظی کرده و بھ خانھ بر گشتم  ، سرمی برایش وصل کرد و رفت
 .در حالیکھ تمام وجودم از غم می لرزید

؟ اتفاقی افتاده عسل-
بد طوری غافل گیرم کرد ، خیال می کردم ھنوز ساعتی تا بر گشتنش باقی مانده و می 

...ھمین طوری: با کف دست صورتم را پاک کرده و گفتم نم ،توانم بھ سادگی گریھ ک
.ببینمت ! ھمین طوری-

ھای غمگین و خیس ،  این چشم: نگاھی بھ چشمان سرخ و گود رفتھ ام انداخت و گفت
سلی است کھ ھمین امروز صبح بھ من گفت خوشبخت ترین زن دنیاست؟چشمان ع

 !آخر او چھ می دانست من چھ احساسی دارم  ، زار می دادآطنین سرزنش گرش مرا 
چرا !  نمی توانستم من چرا ،اگر او بھ سادگی سحر را از یاد برده و دفنش کرده بود 

می شد این ھمھ غم را فریاد  کاش! این پیروزی داشت ذره ذره ی وجودم را می جوید
 .فقط دلم گرفتھ بود ، باور کن:  لبانم را پوشاند و گفتم یلبخند بی رنگ .بزنم

تو امروز جائی رفتھ بودی؟-
....نھ-
پس جائی می خواستی بروی؟-

ھایم را بیرون نیاورده بودم و از خجالت سر بھ  نگاھی بھ خودم انداختم کھ حتی کفش
دیگر سوالی نپرسید و جلوی تابلوی نقاشی اش نشست ، چھره اش در ھم  .زیر انداختم

سینی چائی را روبھ رویش گذاشتھ   .فرو رفتھ و دیگر نشانی از محبت در نگاھش نبود
بھ راستی آن پسر زیبا و بی نظیر سھم من شده بود ؟ بھ ھمین . و بھ او خیره شدم 

اگر می دانست چھ  ! آه . بخشید بخشید؟ بخدا کھ نمی میسحر مرا ! سادگی ربودمش
؟می شد

مثل ھمیشھ با قلم زندگی خلق ! نمی دانم امید با من قھر کرده یا در حال فکر کردن است
دھنده ی آن نشان  این ھایش فریبنده نمی شود و بھ یقین  ، حتی ترکیب رنگ می کندن

.انمکاش می توانستم افکارش را بخو ، کھ او اصال در این  اتاق نیست است
خواھی حرف بزنی؟ نمی-
مگر تو گفتی کجا رفتھ ای ؟ ، چھ بگویم-

ھمھ چیز را بگویم  می کرددوباره سرم را پایین انداختھ و با نیروئی کھ وسوسھ ام 
.و مغلوبش کردم هجنگید
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قلبم بھ من می گفت . پس از گذشت دو ھفتھ دوباره صدای زنگ تلفن مرا پریشان کرد 
 .اھم شنیدخبر خوبی نخو

.سالم عسل-
چرا گریھ می کنی؟ ! تھ تو ھستیاخف-

حال خانم معین خیلی بد است ، فقط می :  پس از دقیقھ ای گریستن بھ سختی گفت
.ندیخواھد تو را بب

 .او فقط کمی ضعیف شده بود ؟ چھ می گوئی فاختھ-
.را بنویس درس بیمارستانآ .فقط بھ دیدنش برو ، او بستری شده  دانم ،نمی -

انجا رساندم ، مادر و پدرش با پریشانی از آگوشی را گذاشتھ و بھ سرعت خودم را بھ 
دانستم در کجای این زمین  ینم. بدون اینکھ سوالی از من بپرسند  ، اتاق خارج شدند

.شده مخاکی ھستم و چھ کسی ھم صحبت
.متو شد دانم چرا بی قرار یباز ھم نم ، عزیزم بھ زحمت افتادی-

دیگر ھیچ شباھتی بھ خانم معین نداشت ، ھمانند مرده ای کھ برای لحظاتی کوتاه جان 
 ، چشمان بی رنگ و مردمکش کھ دیگر سیاه نبود و بھ سپیدی می زد. د گرفتھ باش

من دارم :  انی اش را در دست ھایم گذاشت و گفتوانگشتان استخ. می ترساند    مرا 
.می میرم

احساس می کردم جنایت کاری ھستم  ،ن می شد کھ حرفی بزنم آبغضی سنگین مانع از 
 .ن زن نا توان را می فشارمآکھ با بی رحمی تمام گلوی 

 .می میرم کھ لباس سیاه پوشیدم عسل ، می گفتند باید سپید بپوشی اما می دانم-
ھن سیاه و گشادی کھ بر تن داشت افتاد و موھای خرمالوئی رنگ انگاھم بھ پیر

.شده بود کھ روی بالش پخش  ینپریشا
 یسیاه رنگ مورد عالقھ من است ، برای ھمین از امید می خواستم وقتی بھ دیدنم م-
.خیلی زیباتر و با شکوه تر می شد ، آخر این گونھ ید سیاه بپوشدآ

شاید نیمی از قلب امید در ! خدای من  ، پوشد یبھ خاطر آوردم کھ امید ھنوز ھم سیاه م
 .بود سحرمان تسخیر چش

می فھمید؟ .این کار شما خودکشی است  ، خورید خانم معین آخر چرا غذا نمی-
 .حرف تازه ای بزن عسل، ی دیگران را نگوحرف ھاخواھش می کنم -
 .من حرف تازه ای ندارم، شما ھمانند بچھ ھا لجباز شده اید-

چھ کسی دلش می .  نخواھمنھ اینکھ  ، بخورم می توانمن: لبخند بی رنگی زد و گفت
نتواند از این تخت بیرون  ... ناتوان بشود کھ نتواند بھ موھایش شانھ بزند آنقدرخواھد 

بی  آنقدردلش می خواه  یچھ کس ...آمده و بھ دنبال عزیز ترین کس زندگی اش بگردد
صدا و تھوع آور بمیرد کھ من بخواھم؟

.خورید اما شما حتی دارو ھم نمی-
.بگذریم از خودت بگو ، روھا دوای درد من نیست عزیزماین دا-
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می شاید ھمھ چیز را می دانست و  ، از زندگی من بداند می خواستچرا  نمی دانم
اما بھ راستی اگر می دانست باز ھم این چنین با محبت  ، اینگونھ شکنجھ ام کند خواست
و انشگتانم را در دستانش می فشرد؟ می کرد    نگاھم 
. انگار تمام توانش را از دست داده بود ، را بست چشم ھایشمیقی کشید و نفس ع

: مادرش بھ سویم آمد و گفت . پزشک را خبر کردم و برای گریستن از اتاق خارج شدم
تو شاگرد او بودی؟

.مدت زمانی کوتاه . بلھ-
.ھمیشھ این را می گوید ، خیلی دوستت دارد-
اما چرا؟-

  .ھا عزیزم بھ خاطر این اشک: گونھ ھایم اندخت و گفت  نگاھی بھ  اشک روی
 .در آن لحظات دفن بشوم کھ پزشک صدایم کرد می خواستدلم ! دای منخ
 .تو را ببیند می خواھد-

ودر حالیکھ بھ سختی گریھ می کردم گونھ ام را بر روی گونھ ی یخ زده  هوارد اتاق شد
.شدم و او را از تو گرفتم من عاشق مرد زندگی تو: اش فشرده و گفتم 

 .اما چیزی نگفت ، را نمی دیدم چشم ھایشچون  ، چھ احساسی پیدا کرد نمی دانم
اما  ، سرم را بلند کرده و طرح لبخند بی رنگی را روی لبانش دیدم ، صدایش زدم

قاتلش را شناخت یا نھ؟ نمی دانم . فریاد زده و گریستم .نداد  پاسخی
.سف از اتاق خارج شدپزشک با اعالم تا

وقتی چشمانم را باز کردم روی تخت بیمارستان بودم و سرمی بھ من وصل کرده بودند 
.می کردفاختھ خیره نگاھم . 
...خانم معین... خانم معین-
.آرام باش عسل ، تو برنده شدی برای ھمیشھ-

ی لحظھ ای قلبم تش کشاند و با یاد مرگ خانم معین براآلحن سرزنش گر او بھ وجودم 
 .از تپش ایستاد

ره فاختھ مرد؟آمرد؟ -
 ، چیزی نگفت ، دستانم را بھ گرمی فشرد و تالش می کرد مانع لرزش انگشتانم بشود

 .ریھ امانش نمی دادگ
.امید آمده و می خواھد تو را ببیند-

غمگین شده سیاه و  آنقدرچشمانش  . وارد اتاق شد و کنار تختم نشست او با رفتن فاختھ 
 .حتما فاختھ بھ او خبر داده بود ، و نتوانستم چیزی بگویم هبودند کھ من بھ وحشت افتاد

.کنارش بودم در من با خانم معین حرف می زدم و تا آخریم لحظھ تحاال امید میدانس
ھمھ چیز را بھ او گفتی؟-

 .ش بشودھای غم می لرزید و تالش می کرد مانع سقوط اشک طنین صدای امید از
 !شنید یا مرگ مھلتش نداد نمی دانمآخرین لحظھ گفتم اما -
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...فکر کنم نشنیده ، این خیلی بھتر است ، خیلی می خواھددلم -
لرزش شانھ ھایش را می دیدم ، بارھا  . با گفتن این حرف بلند شد و کنار پنجره ایستاد

.کی گریستنتجربھ ی دیدن چنین صحنھ ای را داشتم و این یعنی یواش
خیلی درد کشید و مرد؟-
خورد و  مثل یک کابوس می ماند او فقط غذا نمی ،ھنوز ھم باور نمی کنم امید -

باورت می شود؟.   ولی مرد ، غمگین بود ھمین
...تو کھ عشق را خوب می شناسی ، او عاشق بود-

تخت  انگار می خواست ھمان جا روی .لحن صدایش سرزنش گر و بی پروا بود 
 .بیمارستان مرا محکوم بکند

تو چھ می خواھی بگویی امید؟-
 .فراموشش کن... ھیچی-
 ،مدم آاز اتاق خارج شد و من در حالیکھ از بازوھای او گرفتھ بودم از اتاق بیرون  

پدر خانم معین در  .حقارت احساس احساس سنگینی و ناتوانی می کردم و بیش از ھمھ
با  ، بھ دنبال دکتر می رفت تا گواھی فوت دخترش را بگیرد می گریست  حالی کھ 

امید سر بھ زیر انداخت و با سرعت از .  دیدن ما ایستاد و با شگفتی نگاھمان کرد
ماشین دربستی گرفت و تا   .، در حالیکھ مرا بھ پیش می برد بیمارستان خارج شد

ت خوابش را روی بھ محض رسیدن رخ . زمانی کھ بھ خانھ برسیم ھیچ حرفی نزد
  .ایوان انداخت و مالفھ را تا کنار ابروھایش باال کشید

در  ندقایقی طوالنی گریست پس از.  من روی پلھ نشستم و سرم را در آغوش گرفتم
ھیچ کس شھامت نداشت حرفی  .میان صدای گریھ ام صدای گریھ ی امید را ھم شنیدم

مان من گناه کار تر بودند یا چشمان امید؟ یا امید؟ چش قاتل او بودممن  نمی دانم ، بزند
فقط این را می دانستم کھ سحر بھ راستی عاشق بود و این عشق را با از دست دادن 

اما من چھ؟ من فقط امید را برای خودم خواستم و حتی زمانی  ، زندگی اش ثابت کرد
ات قلبم در مخفی ترین احساسشاید حتی  ، رد حرفی نزدمیمی م  کھ فھمیدم او دارد 

 .عجب غروب دلگیری بود  ، ھای طوالنی گریستیم ساعت. آرزوی مرگش را داشتم 
چون ،  م امید در مراسم سحر حاضر می شود اما او چنین قصدی نداشت می کردگمان 

سرانجام وقتی مالفھ را از روی صورتش پایین کشیدم چشمانش . فقط می گریست 
فقط نگاھم کرد  ،ن کردم خون گریستھ است سرخ و گود رفتھ شده بودندکھ گما آنقدر

 .ھمانند یک مرده حتی اعتراضی نکرد کھ گریستنش را می دیدم
من خیلی پستم عسل؟-

اما عشق ... زندگی پست بود... من پست بودم.. چھ می گفتم بھ نظرم امید پست بود 
پاک سحر چھ؟

.تالش کن فراموش کنی امید وگرنھ دیوانھ می شویم-
بی قرار دیدنم شده ، چرا بھ من چیزی نگفتی عسل؟ آنقدرمی دانستی تو -
مگر  ، مگر نگفتی فقط با من می مانی ، حق نداری چنین چیزی از من بخواھی-

؟ نگفتی فراموشش کرده ای
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 می خواستحالیکھ تمام بدنم می لرزید و دلم  در ، از جای بلند شده و بھ اتاق رفتم
 من ھمسر اول امید بودم ،ای کاش  . ، ھیچ چیز می کردرامم نآھیچ چیز  . فریاد بکشم
حاال ھمھ چیز بھ ھم ریختھ و ...  اما حاال  خود را قاتل سحر نمی دانستم ،آن زمان 

ای کاش این دقایق می مردند و لحظاتی فرا می رسید کھ غیر   .می کنداشک ھم آرامم ن
من زیر آن مالفھ ی سپید رنگ امید  .ھا  خالی از تمام ماتم ھا و اشک ، از این بودند

را ندیدم بلکھ او فقط جسمی نیمھ جان بود کھ سپیدی صورتش با سپیدی دیوار یکی شده 
قطرات اشک روی صورتش شوره … و سیاھی چشمانش با سیاھی شب در رقابت بود

  .نبود زندگین شوره زار ھیچ طرحی از آزده و در 
ریست شانھ ھایم را تکان داد و مرا از خواب نیمھ ھای شب در حالیکھ بھ شدت می گ

 .بیدار کرد
چھ شده امید؟-

داد و حتی نفس کشیدنش ھم با مشکل روبھ  گریھ بھ او فرصت نمی ، حرفی نمی زد
چراغ را  ،آنچنان می گریست کھ نمی تواستم مانع لرزش بدنش بشوم . رو شده بود 

 .ھ وحشت افتادمروشن کرده و با دیدن چھره ی در ھم شکستھ اش ب
 .آرام باش امید ، آرام باش-

ساعتی طول کشید تا سر انجام ھم چون جسمی نیمھ جان روی زمین افتاد و زانوھایش 
 .را در آغوش گرفت

 .رام شدی؟ اگر نھ باز ھم گریھ کنآ-
 .متاسفم بد خوابت کردم:  نفس عمیقی کشید و زیر لب گفت

 .قعا عاشق تو ھستماین چھ حرفی است امید؟ من وا-
..…سحر ھم: دوباره بغضش شکست و گفت

 .حرفش را نزن-

چھره اش آرام و خستھ  .بدون آنکھ حرفی بزند  ، امروز صبح امید بھ نمایشگاه رفت
 .بدون ھیچ تکاپوئی ، می داد  نشان 

مطمئنی می توانی امروز کار کنی؟: زیر لب گفتم،  وقتی می رفت 
 .چون تو را دارم میشھ است عسل  ،امروز مثل ھ-

م باختھ ام بھ من می کردشاید ھرگز نفھمید با گفتن این جملھ تمام زندگی ای کھ گمان 
  .بر گردانده است

  

گاھی امید ھم  ، یک ماه از مرگ سحر گذشتھ و زندگی ما گاھی خوب و گاھی بد است
 ، ھ من بھ وحشت می افتمچون گذشتھ می خندد و گاھی آنچنان در فکر فرو می رود ک
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ھا در اتاق را روی خود قفل کرده و می گرید گوید و گاھی ساعت میگاھی از عشق 
… آن قلب عاشق… آن نگاه مردانھ  ، بی خبرم ، دل تنگ او شده ام         از پدر .

آن چشمان قھوه ای کھ اگر چھ زیبا نبودند اما ھمیشھ بھ دنبال مادر سر گردان می 
، اما تمایلش  نھ؟ شاید ھم نشانی مرا می داند می گردد یا    دنبال من  نمی دانم.  ماندند

.…البتھ غرور پدر را ھم باید در نظر بگیرم. را برای دیدن من از دست داده است  
شاید ،  در تمام این مدت فاختھ بھ من زنگ نزده و بھ گمانم از دست من عصبانی است

پیش از  یگانھی آقااگر فاختھ می فھمید  . ایم را نداردھم متنفر شده و تحمل شنیدن صد
بھ  ازدواج این شانس را بھ من داده و از من خواستگاری کرده است حتما رنگ نفرتش

…می شد      عمیق تر  من

امروز ھم چون روزھای پیش وارد اتاق شد و در رخت خوابش دراز کشید ، در 
انی کھ روبھ سیاھی بود خیره شد و انگار چیزی سمآحالیکھ نگاھش از پنجره ی باز بھ 

بھ یقین  . را می دید کھ من قادر بھ دیدنتش نبودم ، چشمانش ھمیشھ غمگین بودند
  .نگاھش کردم اما او نفھمید ، بغضی در سینھ داشت کھ ھمیشھ آماده ی شکستن بود

شام حاضر است بکشم؟ : گفتم لبیر ز
و تشنگی اش را از دست داده و فقط دلش می  گرسنگی شاید احساس ، پاسخی نداد

انگار این  خواب  تھی بودنش را می پوشاند و چھ لذتی داشت  ، خواست کھ بخوابد
کنار پنجره  .خود می یافت ی ن تب  و چشمان خستھآبرایش آرامش کاذبی کھ در 

می تنھا غم یک عشق :  گفتم ، و در حالی کھ  صورت امید را دیگر نمی دیدم هایستاد
تو  روزھاست کھ فقط می خوابی و از تب می  ،توانست تو را این گونھ از پای بیندازد 

. سوزی
 .زندگی یعنی ھمین عسل-
ود؟ب .کردی  امید ، اما این گونھ نبود  یخوب تو ھمیشھ زندگی م-
. تھوع آور است زندگی؟ -
ز من دور کرده و این دانم مرگ سحر تو را ا واقعا این احساس توست امید؟ من می-

 .تازه اولش است
قطرات اشک  ، سکوت طوالنی اش باعث شد کھ بر گردم و بھ صورتش خیره شوم

من امید را از دست داده  . روی صورتش آنچنان مرا غمگین کرد کھ بی اختیار گریستم
آن غرور . ..آن افکار پاک ، آن جسم خستھ و غمگین دیگر مال من نبود ، بودم

  ، وقتی سحر زنده بود! خدای من  . نددیگر مال من نبود ... ن قلب عاشقآ.. .نشکستنی
    .و حاال کھ مرده تمامی امید را در آغوش گرفتھ است را در کنار خود نداشتامید 
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           نیمھ ھای شب است و ھنوز امید بر نگشتھ ، احساس بدی بھ من می گوید دیگر 
گاھی اوقات شده کھ حتی تمام شب  ، محکم باش عسل: یم بھ خود می گو،  نمی بینمش

   .بھ خانھ نیامده ، احمق نباش دختر
ھوا روشن شده  ! خدای من... پنج صبح ... چھار... سھ .. دو.. یک.... ساعت دوازده

آن ساعت از صبح شنیدن صدای زنگ تلفن پریشانم کرد و با  .و ھنوز امید بر نگشتھ
.برداشتم انگشتانی لرزان گوشی را

 .بفرمائید-
خانم عسل نیایش؟-
 .بلھ خودم ھستم-
...بیا بھ این آدرس-
شما؟ ،اتفاقی افتاده -

در حالیکھ نمی دانستم  ه وبا پریشانی حاضر شد ، احساس کردم کسی مخاطبم نیست
و نشانی را بھ  ھماشین دربستی گرفت ، کجا می روم و چھ سرنوشتی در انتظارم است

جائی دورتر از شھر در میان تاکستان  ، شنا شدآوارد محیطی نا  .سپردم انندهر دست
 .راننده نگھ داشت و گفت از این جا بھ بعد را باید پیاده بروید ، ھای انگور

ایی لرزان پیش می رفتم کھ پیرمردی با چکمھ ھایی گلی روبھ رویم ظاھر شد ھ با قدم
  . با من بیا:  و گفت

پریشانی امانم را بریده بود و ھم چون نابینائی مست بھ دنبال پیرمرد احساس وحشت و  
فریاد .  امیدی کھ داشت جان می سپرد ، بھ سوی امید دویدم! خدای من   .پیش رفتم

چھ کردی امید؟: زدم
 پیرمرد کنار ما نشست و گفت . حتی توان حرف زدن ھم نداشت، بھ سختی نگاھم کرد

از  این مرد. تعلق بھ آقای معین است این باغ م ،  ا پیدا کردمساعتی پیش او را این ج: 
 .و من این کار را کردم بزنمتلفن  تومن خواست بھ 

چرا او را بھ بیمارستان نرساندید؟: فریاد زدم 
دنبال درد سر می گردی؟ مرده ، ن ھم او ھمین اآل:  پیرمرد لبخند بی رنگی زد و گفت

او . دستان یخ زده ی امید را در دست فشردم و و گیج بودم از این ھمھ بی تفاوتی مات
.چیزی نگفت و بی صدا برای ھمیشھ ترکم کرد

اما نباید این چنین با  ، جوان خوبی بود :نجوای پیرمرد را می شنیدم کھ می گفت 
 ه ،خودش را مجازات کرد فقط حاال ھم دختر عزیز آقای معین بازی می کرد ،زندگی 
می فھمی دختر؟       این را 

 ! ممی کردمن آن جا چھ  اصال.  ھمھ چیز شبیھ یک کابوس بود ، چیزی نمی فھمیدم
ا خدای !چرا با من چنین کرد؟ مگر من تمام دنیایش نبودم  وامید من چرا نفس نمی کشید 

چرا در این دنیای سرد و خالی  ، می گفت چرا چنین کرده ، باید با من حرف می زد
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من آن جسم مرده را آن ھم بھ میل و خواستھ خودش؟ ، ھایم کرد و رفتتنھای تنھا ر
. شده بود  مشنایآ ند کھجستجوی چشمان غریبھ ام بود درنمی دیدم چشمان من ھنوز 

باید بھ خواستھ  ، من خواست ازخودش این گونھ :  پیرمرد ھمان جا دفنش کرد و گفت
  .  اش احترام بگذاریم
....این کابوس بیدار شوم ازدر انتظار اینکھ  و یج گیج بودمگ ، توان مخالفت نداشتم

بھ قامت بلند امید خیره و  هچشمانم را باز کرد ، با روشن شدن ھوا بھ خانھ برگشت
. عزیزم  متاسفم دیر کردم:  قطرات عرق را از روی پیشانی ام پاک کرد و گفت ،.شدم

دستانش را  . بود کھ بھ من باز گشتھ بودتمام دنیای من  دوباره عمیق تر نگاھش کردم ،
.و بی اختیار گریستم هبھ گرمی فشرد

چرا گریھ می کنی؟-
 زده و          بھ دستانش بوسھ  ؟ یک کابوس کھ بھ پایان رسید ،پس ھمھ چیز خواب بود 

  . می گریستم
چھ شده عسل؟- 

تعریف بد را نباید خواب  شنیده ام کھ ، من گرفتھ بوداز گریھ فرصت ھر حرفی را 
امید کنارم نشست و . پس برایش نمی گویم کھ در عالم خواب با من چھ کرده بود کرد ،

تو داری کم کم افسرده : در حالی کھ انگشتان یخ زده ام را در دست می فشرد ، گفت 
با یک  . باید بیشتر بھ فکر تو باشم،  تقصیر من است این می دانمو  می شوی عسل

روزه موافقی؟ مسافرت چند
من بیدارم امید؟: لبخند ی زده و گفتم 

منظورت چیست؟-
کی می رویم؟ ، مھم نیست-

....امروز: پس زا مدتھا لبخندی زد و گفت
دستم را گرفت و بھ سوی کوچھ  ، ببندم را بدون  اینکھ بھ من فرصت بدھد بار سفر

مال خودمان است : نم داد و گفتکشاند ، این بار ماشین مدل پایین سپید رنگی را نشا
.قول می دھم ، عسل ، با فروش چند تا از تابلوھایم خریدم ، بعدا عوضش می کنم

.ھمین خیلی عالی است عزیزم-
پریشان شده  آنقدرگویی چرا  عسل نمی:  نیمھ ھای راه ماشین را نگھ داشت و گفت

بودی؟
.رسداز او خواستم کھ بھ راھش ادامھ بدھد و سوالی نپ

باشد؟ ، خواب بدی دیدم امید ، نمی شود خواب بد را تعریف کرد-
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پالژ کوچکی کنار  . ھوا تاریک شده بود کھ رسیدیم ، با نارضایتی پذیرفت و راه افتادیم
با تمام تالشی کھ برای آرام  . دریا اجاره کرد و ھر دو با ھم روبھ روی دریا نشستیم

.اش غمگین و پریشان نشان می دادچھره  ، نشان دادن خودش می کرد
 .خیلی دوستت دارم عسل-

منتظر ماندم تا ادامھ بدھد بھ نظرم طنین صدایش روبھ  بدون اینکھ سرم را  بلند کنم
 .خاموشی بود

تو ھم دوستم داری مگر نھ عسل؟-
این دیگر چھ سوالی است کھ تو می پرسی؟ ، عاشقت ھستم امید-
و خانواده ات بھ من ثابت کردی دوستم داری ،  با جدا شدن از پدرتو  ، حق با توست-

مگر نھ؟ ، من ھم بھ تو ثابت کردم
.را بگوئی حرف ھاامید دلیلی ندارد بخواھد این ! خدای من -
! ولی عسل من گناه کارم-
.دریا را ببین ! کنم امشب خیلی زیباست دیگر چیزی نگو امید ، خواش می-
 ا زیباست اما من دیگر ھیچ زیبایی را دوست ندارم احساس خستگی می کنمدری . بلھ-
.

ت او را سنا امید حرف می زد کھ ھیچ حرفی نمی توان آنقدر ؟ نمی دانستم چھ بگویم
آرام کند وانمود کردم کھ خستھ ام و می خواھم بخوابم بھ یقین در آن لحظات سکوت 

یوان کوچک پالژ نشستھ و در حالیکھ او تمام شب روی ا ، بھتر از ھر حرفی بود
من ھم در آن ھمھ تاریکی بھ او  . زانوھایش را در آغوش گرفتھ بود بھ دریا خیره شد

.و تا سحر گریستم هخیره شد

وقتی بیدار شدم دیگر روی ایوان نبود با پریشانی از پالژ خارج شدم کھ دیدمش روی 
! عجب طنین زیبایی ، می کردزمھ زم را وازی غمگینآتختھ سنگی نشستھ و زیر لب 

.قشنگ می خوانی آنقدرنمی دانستم -
 .بیا این جا بنشین ، خیلی ھوای خوبی است... باالخره بیدار شدی عسل-
اما چرا؟ ، دیشب اصال نخوابیدی امید-
 . ن خیلی خوب ھستماآل ، فکرش را ھم نکن-

؟ چھ کسی را بازی می داد ؟ چرا دروغ می گفت.  ردمک هبھ چشمان خیس امید نگا
 .بر گردیم امید از این جا می ترسم:  بغضم را فرو داده و گفتم

ھا  پس از ساعت!  دانم در چشمان امید چھ حسی دیدم کھ مرا بھ وحشت انداخت یمن
پیش از رسیدن بھتر است این جا : رانندگی در کنار جنگلی انبوه نگھ داشت و گفت 

 .گرسنھ ھستمواقعا  ، ناھار بخوریم
   .فقط یک ساعت را باقی مانده ، بھتر نیست صبر کنی تا بھ خانھ برسیم-

اعتنائی نکرد و ماشین را نگھ داشت و قوطی ھای کنسرو لوبیا  را برداشت و گفت 
 .پیاده شو
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     و  کردهاینجا بنشین تا من مقداری ھیزم جمع : کنار رودخانھ ی زیبایی  ایستاد و گفت 
.بر گردم

.مرا این جا تنھا نگذار ، کنم امید خواھش می-
گوئی از چھ می ترسی؟ چرا بھ من نمی-

عصبانی و  .در دست فشردم تر بھ یاد خوابی افتادم کھ دیده بودم و دستانش را محکم
.بھتر است بر گردیم اصال : پریشان شد و گفت

من ھنوز بھ یاد خوابی  ھایش را عوض کرد و خوابید و بھ سرعت لباس ، وقتی رسیدیم
و از  کردهاحساس غرور  ام ،بودم کھ دیده بودم و از اینکھ تسلیم خواستھ اش نشده 

 .ی لرزیدمم جان      ھی

قدرت حرف زدن نداشت و از درد بھ خود می  ، با پریشانی مرا از خواب بیدار کرد
.پیچید

چھ شده امید؟-
چھ می دیدم؟ بستھ ھای خالی ! خدای من  کھ  دن آب بھ آشپزخانھ رفتمربرای آو

....قرص
در تمام مدت راه فقط گریھ می  ، بھ  کمک مرد ھمسایھ او را بھ بیمارستان رساندیم

عمیق بود کھ  آنقدراما احساس من  ، ن لحظات چھ احساسی داشتآدر  نمی دانم کرد 
مرا خاکستر  نمی دانستم این یک کابوس است و یا جھنمی کھ،  در من جا نمی گرفت

خواھد کرد؟
نمی دانستم با .... ھا انتظار ساعت، او را وارد اتاقی کردند کھ من درونش را نمی دیدم 

تمام  ! اب چگونھ ھنوز زنده ام و نفس می کشم؟ خدای منرآن ھمھ تشویش و اضط
شد از آن  یکاش م. توانم را از دست داده ام و احساس تنھایی و غربت لبریزم کرده 

 ! جا در انتظارم باشدآنکسی چھ می داند شاید امید . رستان بگریزم و بھ خانھ بگردمبیما
 پلک ، کنم چیزی نمی بینم نگاھم را غباری سیاه رنگ پوشانده و بھ ھر طرف نگاه می

. ھایم را بر ھم می زنم اما واقعا چیزی نیست
.خانم-

 .نبودمیدنش اما قادر بھ د شدمسرم را بلند کرده و بھ پرستار خیره 
شما حال خوبی ندارید ؟-

ھمانند  ، خشک خشِک شتند ،م را بر ھم فشردم تا چیزی بگویم اما حسی ندالب ھای
امید کجاست؟... امید : زیر لب گفتم . ھاست آب نیاشامیده است  کسی کھ سال

شوم بھ من کمک کرد تا وارد اتاقی ب.  م خارج نشدلب ھایاما او نشنید چون صدائی از 
؟ بودپس ھنوز زنده  ! خدای من.  کرده اند لکھ امید را بھ آنجا منتق

م تنتوانس ، دستان یخ زده اش مرگ را بھ خاطرم می آورد . ت فشردمسدستانش را در د
نگذار بمیرم :  صدای او راشنیدم کھ بھ سختی گفت ، چیزی بگویم فقط نگاھش کردم
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مرا ببخش عسل بھ  ....یک فکر احمقانھ بودفقط  لاو... کاری بکن کھ نمیرم.... عسل
.خاطر ھمھ چیز 

مرا از میان کاشی ھای خونی حمام بیرون کشید و آنچھ او  بردیابھ یاد روزی افتادم کھ 
چرا  ! د من چگونھ باید بھ امید کمک می کردم؟ خدای من، بھ من بخشید فقط زندگی بو

در انتظار شنیدن حرفی از سوی  من امید  ؟ می کردھای بدنم کار ن ھیچ کدام از سلول
فقط این  ، قدرت حرف زدن ندارم تدانس میای کاش  ، زارش می دادآبود و سکوتم 

!د راندند و بھ کجا ھا کھ نمی رفتن افکار بودند کھ در تمام ذھنم می
....کاری بکن می ترسم خیلی می ترسم، عسل عزیزم-

سرش  ؟ می کندد را گرفتھ اما چرا رھایش نمی دیدم کھ نبض امی ، پرستار وار اتاق شد
را بھ نشانھ ی تاسف تکان داد و رفت دقایقی بعد امید را از اتاق خارج کردند و دیگر 

.ندیدمش

  

من !  روزھای گرم تابستان بھ پایان رسیده و امروز اولین روز مھر است روز تولدم
ن موضوع را بھ یاد داشتھ یک زن نوزده سالھ شده ام و ھیچ تمایلی ندارم کھ کسی ای

و مریم مشغول  می کندپدر روزنامھ می خواند و گاھی زیر چشمی نگاھم  .باشد
ھمان جائی کھ روزی  ، دوباره بھ خانھ ی پدری بر گشتم.  عوض کردن سرم من است

حاال ھمان پدر تمام زندگی ام  . و قلب پدر را شکستم هبھ عشق یک غریبھ ترکش کرد
شاید این جا آخر ھمھ  ، دیگر اشکی ندارم کھ بریزم .اره پناه داده استشده و بھ من دوب

این بی خبری  ، از خودم بی خبرم . ھمین طور است  حتما بھ یقین ، چیز است
اما من این مراسم را  ، می گویند برای امید مراسم بی نظیری گرفتند . مسرورم می کند

 .جای ھیچ حرفی نمی گذاشتامید من رفتھ بود و این دیگر  . ممی خواستن
بھ چھ کسی لج کرده ای  ، خواھی حرف بزنی عسل نمی ھم ھنوز: مریم زیر لب گفت

؟
با نگاھش چھ گفت کھ مریم بی  نمی دانمپدر با تک سرفھ ای او را متوجھ خود کرد و 

 ، دو بار عروس شدم !زندگی عجب بھ بازی ام گرفت ! خدای من .  صدا ترکم کرد
دون لباس عروس بھ خانھ اس سپید عروسی پوشیدم اما عروس نشدم ویکبار بیک بار لب
ھفده سالھ  ،روزی کھ شروع کردم بنویسم  . بھ راستی ھر دوبار باختم رفتم وی بخت 

بھ خیالم   !ن روز آبودم  ،  اولین روزی کھ مادر ترکمان کرد و رفت عجب روزی بود 
اما ھمھ چیز بازی نبود یک  ، می گردداین فقط یک تھدید است و مادر دوباره بر 

مرگ  ،م کھ این ھمھ غم را بنوسیم می کردھرگز فکرش را ھم نو من  حقیقت تلخ بود
دو مرد کھ وارد زندگی ام شده  . می تپید آن ھاکسانی کھ عاشقشان بودم و قلبم برای 

انده و خانھ کھ برای من باقی م است او تنھا مردی... فقط پدر ، اند و ویران ترش کردند
دیگر  ، این یک پایان برای دفتر خاطراتم باشد این گونھ بھتر است کھشاید ...  ی پدری

....شاید روزی دوباره نوشتم . بخدا کھ خستھ ام ، از این ھمھ غم خستھ ام
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امروز کھ تصمیم گرفتھ ام  دوباره خاطرات روزانھ ام را ثبت کنم دیگر یک دختر ھفده 
لھ نیستم ، حاال من زنی بیست و ھشت سالھ ام کھ پس از سال ھا درس خواندن در سا

دبیرستان شبانھ روزی و پس از آن ورود بھ دانشگاه توانستھ تا حدودی خاطرات تلخ 
بھ خوبی بی قراری ھای آن روزھا را بھ خاطر  .گذشتھ اش را از ذھن خویش پاک کند

ین کوبیده بود کھ اگر پدر دست ھایم را نمی دارم ، زندگی آن چنان محکم مرا بر زم
بھ  ، گرفت و مرا برای ادامھ ی تحصیل بھ یک دبیرستان شبانھ روزی نمی فرستاد

یقین دیگر ھرگز نمی توانستم از جای بر خیزم و من آن چنان سر سختانھ بھ مرور 
باه شده درس ھایم می پرداختم کھ دیگر ھرگز فرصتی برای اندیشیدن بھ امید و زندگی ت

...ام نداشتھ باشم
روزی کھ پدر مرا وادار بھ درس خواندن کرد ، برای دور شدن از محیطی کھ در آن 

کم انگیزه ی  می کردم و خاطرات تلخی کھ داشتم حرف پدر را پذیرفتم ، اما کم  زندگی
 چند . تمام وجودم را لبریز کرد  ، این کھ بتوانم ھمانند خانم معین دبیر ادبیات شوم

با تقاضای من برای کار در دبیرستانی کھ سال ھا پیش با قلبی  سر انجام روز گذشتھ
شکستھ ترکش کرده بودم ، موافقت شد و من فردا وارد دبیرستانی خواھم شد کھ در 

امشب خیلی خستھ ھستم . و بھترین سال ھای زندگی ام را باختم   همسیر آن عاشق شد
وارد اتاقم شوند و من مجبور باشم آن ھا را ھم  مریمو می خواھم قبل از این کھ پدر و 

 .در نگرانی ام شریک سازم ، چراغ را خاموش کرده و بھ خواب فرو روم
  
  

علی رغم خستگی کھ داشتم نتوانستم حتی برای ساعتی بخوابم و صبح با تنی در ھم 
تین بی آن کھ بخواھم خاطرات نخس ، رفتم شکستھ و چشمانی سرخ بھ سوی دبیرستان

دیدار آن چنان در وجودم شکل گرفت کھ بی اختیار گریستم و حتی برای دقیقھ ای در 
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پیچ خیابان ایستاده و اگر صدای ترمز ناگھانی اتومبیلی کھ از روبھ رو می آمد نبود ، 
وارد راھروی باریک  .شاید ساعت ھای طوالنی در خاطرات گذشتھ ام دفن می شدم

ی اصلی را بھ دفتر دبیرستان وصل می کرد ، زنی سنگ فرش شده ای شدم کھ راھرو
با کسی کار داشتید خانم؟: میانسال با دیدن من بھ سویم آمد و پرسید 

.من نیایش ھستم-
    شما خیلی رنگ پریده بھ نظر  ، مدیر این دبیرستانم تیموریمن . بلھ خانم نیایش ! آه-

؟می توانم کمکی بکنم! حال خوبی ندارید.  می رسید
.را می خواھم مفقط برنامھ ی کالس ھای-
 .با من بیایید-

در حالی کھ تازه  ، ھم چون انسان ھای مسخ شده با قدم ھایی لرزان بھ دنبالش رفتم
فھمیده بودم کھ در تمام این سال ھا من فقط تظاھر بھ فراموشی کرده و خاطرات ھرگز 

 .نمی میرند
در حالی کھ  ول کشو کاغذی بیرون کشید پشت میزش نشست و از داخ تیموریخانم 

.زیر چشمی رفتار مرا زیر نظر داشت ، برنامھ ی کالسی ام را خواند
خانم اسدی ھنوز ھم این جا کار می کنند؟: بی اختیار پرسیدم 

سال ھا پیش بھ  دبیرستان دیگری منتقل شدند ، او را می شناختید؟-
  .بلھ تا حدودی-

ی بگوید بلند شد و مرا بھ سوی کالسی کھ در آن ساعت ادبیات بدون این کھ چیز دیگر
بھ سرعت پشت میزم نشستم و نگاھی گذرا بھ دختران جوانی  .راھنمائی کرد  ، داشتند

 .انداختم کھ ھمگی بھ من خیره شده بودند
شما واقعا دبیر ادبیات ھستید؟-
 .سوال او مرا متوجھ ی نگاه ھای کنجکاو دیگران کرد  
چرا این سوال را می پرسی؟-
!شما خیلی جوان ھستید، اصال باور کردنی نیست-

بی اختیار بھ یاد خانم معین افتادم و قطرات اشک روی صورتم لغزیدند ، دلم می 
خواست بلند شده و تمام مسافت مدرسھ تا خانھ را بدوم تا بتوانم در اتاق کوچکم بدون 

ی بلند گریھ کنم ، از این کھ آن قدر احساس وجود آن ھمھ نگاه سرزنش گر با صدا
 مضعف و ناتوانی می کردم از خویش بیزار شده و از این کھ قادر بھ مھار اشک ھای

یکی از دختر ھا بدون گرفتن اجازه از  ،نبودم احساس تنھایی و نفرت لبریزم می کرد 
 .باز گشت تیموریکالس بیرون رفت و دقیقھ ای بعد با خانم 

! چرا گریھ می کنید ؟ افتاده خانم نیایش اتفاقی-
     چرا ھیچ چیز تغییر پیدا . بھ یاد روز اولی افتادم کھ میز آخر کالس نشستھ و گریستم 

نمی کرد؟ من ھمیشھ توجھ و ترحم دیگران را بھ سوی خودم جلب می کردم و این 
م تداعی  شد کھ می در ذھن معینطنین مھربان خانم  . چیزی نبود کھ بتوانم انکارش کنم

بلھ   "ای کاش می شنید تا بگویم   "چرا گریھ می کنی ، مگر عاشق شدی؟ " گفت
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و او را آن چنان از تو گرفتم کھ حتی فرصت نکردی پیش از مرگ   عاشق محبوب تو
  "ببینی اش

می توانم امروز تدریس نداشتھ باشم " کیف دستی کوچکم را بر داشتھ و با گفتن این کھ
بی توجھ بھ . کالس خارج شده و با قدم ھایی لرزان و محکم بھ سوی خانھ رفتم  از" ؟

   .و آن چنان بلند گریستم کھ پدر سراسمیھ وارد شد هحضور پدر وارد اتاقم شد
؟ عسلچھ شده -
.فقط می خواھم بمیرم! باور کن نمی دانم چھ شده است  ،نمی دانم پدر -

بر روی شانھ ھایم احساس کرده و شنیدم کھ زیر لب  سنگینی دستان مردانھ ی پدر را
...عزیزم،  عسلتو دختر قوی و محکمی  ھستی : گفت 

سر از روی تخت ، ھایم را مھار کنم  نمی دانم چگونھ با شنیدن این جملھ توانستم اشک
 .بلند کرده و بھ چشمان پدر خیره شدم

 احساس گناه و بدبختی.  تان برومدیگر نمی توانم بھ آن دبیرس ، من نمی توانم پدر-
نمی کند ، چھ کنم پدر؟ مرھای حتی برای لحظھ ای

 .با این احساس مبارزه کن و برگرد: پدر لبخند بی رنگی زد و گفت 
  با رفتن پدر آرامشی شگفت در وجودم ریشھ دواند و تصمیم گرفتم فردا صبح با شھامت

   .بیش تری در کالس حاضر شوم
  

گذشتھ و وارد کالس  تیموریمعذرت خواھی کوتاه از برابر دیدگان خانم امروز با یک 
پس از پایان کالس . لبخند گرمی زده و خودم را برای شاگردان معرفی کردم .  شدم

نگاھم با یک  ، و در حالی کھ چائی کم رنگی را سر می کشیدم هوارد دفتر مدرسھ شد
اما ، بھ گمانم او ھم مرا دیده   .نداشتمبود ، شک  یگانھی آقا  ، نگاه آشنا تالقی کرد

وقتی زنگ حضور درکالس زده شد ، بھ سوی  . یقین نداشت کھ درست حدس زده باشد
بر گشتم و او  ، متوجھ ی سنگینی قدم ھایی شدم کھ مرا تعقیب می کردند. کالس رفتم 

 .را دیدم
 . غیر ممکن استاما این عمال ، چشمانت بھ من می گوید کھ شما خانم نیایش ھستی-
چرا ؟-
چون آن شاگرد زیبا و سرکش دیگر بھ دبیرستان بر نگشت تا حتی شیرینی ازدواجش -

 .پخش کند خود را بین ھم شاگردی ھای
 عسلاما من : شگفت زده شده و گفتم  ، از این کھ او این چنین با من حرف می زد

 .تنیایش ھستم ، شاگردی کھ تن بھ تنبیھ شما نداد و رف
     خوشحالم کھ این جا می بینمت ، آن ھم در مقام : لبخند گرمی بر لب آورد و گفت 

 .گیج ھستم و بھ درستی نمی توانم فکر کنم کامال ھر چند ھنوز ھم! دبیری 
.فرصت برای فکر کردن زیاد ھست من باید بروم یگانھی آقا-

 .ستحق با شما . بلھ ! آه: نگاھی بھ ساعتش انداخت و گفت 

www.takbook.com



فکر می کردم و این کھ ھرگز در خواب ھم نمی  فاختھوقتی وارد کالس شدم فقط بھ 
ای کاش قدرت آن را داشتم تا بھ گذشتھ بر  . دید کھ من روزی ھمکار محبوبش شوم

یعنی  تا دبیر زیبا و مھربانم...گردم تا این بار از نگاه پاک آن غریبھ بھ سادگی بگذرم
وبش خوشبخت باشد ، اما افسوس کھ من دزد خوشبختی اش بتواند با محب خانم معین

بی آنکھ بخواھم پایبند  و بی آن کھ بدانم ، بودم و قاتل دو جسم پاک و دوست داشتنی
من از تقدیر چیزی را بھ اصرار   .نگاه غریبھ ای شدم و ھمھ چیز را ویران کردم

.من پس  گرفت گرفتم کھ در واقع سھم دیگری بود و تقدیر خیلی زود آن را از
کھ ماشین ، دریافتم وقتی زنگ تعطیلی کالس زده شد و من از دبیرستان خارج شدم 

از ماشین پیاده شد و از من  یگانھی آقا ،مدل باالی سپید رنگی در انتظار من است 
 .خواست کھ اجازه بدھم مرا تا خانھ ھمراھی کند و من علی رغم میلم پذیرفتم

رستان خاطرات گذشتھ را برایم تداعی کرد و من کامال غافل حضور شما در در دبی - 
          گمان ، وقتی شما ترک تحصیل کردی و پاسخ تلفن ھایم را بھ سردی دادی ،گیر شدم 

 .نمی کردم دیگر ھرگز شما را ببینم
 .حضور امروز من در این دبیرستان فقط بھ خاطر خانم معین است:  بی اختیار گفتم

زن بی نظیری بود ، تمام دبیرستان . روحش شاد باشد .  عزیز ، خانم معیِن بلھ! آه -
نمی دانم چرا این چنین از پای  بس ،در سوگش نشست ، آخر آن زن یک فرشتھ بود و 

در آمد؟
اما بھ ھر حال  !تظاھر بھ نادانی می کرد  فقط آیا او بھ راستی نمی دانست ؟ یا این کھ

نشد نا خواستھ لبخند بی رنگی لبانم را پوشاند کھ از  زده مناز این کھ حرفی ازخیانت 
 .نگاه او پنھان نماند

از خانم محبی خبر داری؟-
سرم را بھ نشانھ ی نھ تکان داده و . افتادم کھ سال ھا بود ندیده بودمش  فاختھبھ یاد 

برای شما اھمیتی دارد کھ او کجاست و چھ می کند؟:  گفتم
من شاگردان پر احساس زیادی داشتم کھ ھم چون او بھ .  ھی نھراستش را بخوا-

یکباره دل بستھ می شدند و خیلی زود با گرفتن مدرک دیپلم ھمھ چیز را فراموش می 
 .کردند ، امروز عاشق می شدند و فردا فارغ

...فاختھاما -
می دانم او کمی شیفتھ تر ازدیگران بود و من ناگزیر شدم برای رھایی از -

.اصرارھای او وانمود کنم کھ ازدواج کرده ام
افسوس  فاختھاز غرور و تکبری کھ درطنین صدایش بود بیزار بودم و در دل برای 

 .گریستھ بود یگانھی آقاخوردم کھ چقدر ساده دالنھ در رابطھ با ازدواج 
 .شما تمام دنیای او بودید،  یگانھی آقااصال کار قشنگی نکردید -
من مست نگاھت بودم  !با آن چشمان پر غرور  ، تمام دنیای من بودی  اما تو ھم-

 .عسل
بھ یکباره مرا غافل گیر کرد و از این کھ این چنین طنین صدایش تغییر کرده و بی 

 .احساس وحشت کرده و دیگر چیزی نگفتم ، پروا سخن می گفت
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 رای سوار شدن بھ اتومبیلش فھمیدم کھ ھرگز نباید پیشنھاد او را ب ، وقتی وارد اتاقم شدم
می پذیرفتم و با خویش عھد بستم کھ دیگر ھرگز مخاطب او قرار نگرفتھ و از نگاھش 

 .بگریزم

وقتی یکی از  . وارد کالس شده و در را بستم یگانھی آقاامروز بی توجھ بھ حضور 
ر نگاھم با ، کنار پنجره ایستاده و بی اختیا دخترھا شروع بھ خواندن قواعد دستوی کرد

نمی دانم آن ساعت از روز چرا در حیاط ایستاده بود ؟. نگاھش پیوند خورد  
      ای کاش می دانستم کھ چرا  ، بھ سرعت نگاه از او بر گرفتھ و روی صندلی ام نشستم

      نمی توانم نسبت بھ نگاه او بی تفاوت بمانم ؟ احساس عجیبی نسبت بھ او داشتم کھ 
، احساسی شبیھ بھ این کھ در غربت گرفتار شده باشی و یک نگاه آشنا  نمی شناختمش

فقط مرا در دبیرستانی  ، شتبیابی  و این احساس ھیچ گونھ شباھتی بھ دوست داشتن ندا
وقتی از دبیرستان خارج شدم باز ھم . پایبند می کرد  ، کھ تمام خاطراتش دفن شده بود

م ھایی بلند از کنارش گذشتھ و این گونھ وانمود او را در انتظار دیدم ، این بار با قد
کردم کھ او را ندیده ام ، تا انتھای کوچھ ی فرعی سرعت اتومبیلش را با گام ھای من 
تنظیم کرد و با دیدن بی تفاوتی من با سرعتی کھ نشان دھنده ی خشم او بود در پیچ 

چرا رنگ : و گفت پدر ظرف میوه را مقابلم گذاشت  ، وارد خانھ شدم. کوچھ گم شد
پریده ھستی؟

 .چیزی نیست پدر-
با بی حوصلگی مجلھ ای را ورق می زد و بھ وضوح می دیدم کھ فقط تظاھر بھ  مریم

بی  .اما در عمق چشمان سبز رنگش خستگی و غم بی داد می کرد ، خواندن می کند
: وپرسید  لبخند بی رنگی زد. اختیار بھ سویش رفتھ و دستانش را بھ گرمی فشردم 

اتفاقی افتاده ؟
.مریمدوستت دارم -

نمی دانم چگونھ بھ یکباره  .در برابر چشمان بھت زده ی او و پدر وارد اتاقم شدم 
انقالبی شگفت در وجودم رخ داد و این چینین شیفتھ ی زنی شدم کھ ھرگز محبتی از او 

ھرگز از من محبتی چرا کھ  ، بودم ، شاید ھم حق داشت بھ من محبتی نکند   ندیده
، ھمیشھ او را بھ چشم یک نامادری نگاه می کردم کھ ھیچ حقی در زندگی .ندیده بود 

من و پدر ندارد اما امروز چیز دیگری در نگاھش دیدم ، نگاھش حس یک بازنده را 
سال ھا بغضی را در سینھ پنھان کرده کھ با تلنگری می   احساس کردم او .داشت 
ی تنھائی او نبودم؟ چگونھ متوجھ. شکند 
در زد و وارد اتاقم شد ، در آن بلوز و شلوار تیره رنگ چھره اش خستھ تر از  مریم

پس !  چھ باید می گفتم  .ھمیشھ نشان می داد ، روی صندلی نشست و بھ من خیره شد
از مدتی سکوت بغض او شکست و با صدای بلند گریست ، آن چنان صادقانھ می 

نمی دانم چرا پس از سال ھا بھ .  رد آمد و او را در آغوش کشیدمگریست کھ قلبم بھ د
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ھمان زن فوق العاده و عاشق کھ ھمتائی  ، دل تنگش شدم        یاد مادر افتادم و 
با کف دست  مریم.  او برای من و فواد بھ شیوه ی خودش بھترین مادر بود . نداشت

؟لعسبھ راستی دوستم داری : صورتش را پاک کرد و گفت
، دلم می خواست او را محکم تر  طنین صدایش از غم و محبتی ناشناختھ لبریز شده بود

آن چنان صورت خیسش را بر روی شانھ ھایم می فشرد کھ گرمای .  در آغوش بگیرم
زدن ھایش را احساس می کردم ، بھ یاد مادر با اندوه بیش تری گریستم ، او ھم    نفس

 .قدر خستھ و پریشان استمی گریست و خوب می دانستم چ
 .عسلمن ھمھ ی  زندگی ام را از دست داده ام -
چرا ؟-
پیش از ازدواج با پدرت من یک  . تو خودت خوب می دانی من چھ می گویم ،نپرس -

پرستار موفق بودم کھ برای آینده اش نقشھ ھای زیادی کشیده بود و آرزوھای بزرگی 
یدن پدرت و یک پیشنھاد از طرف او من ھمھ چیز را را در سر می پروراند ، اما با د

نمی دانم چرا پدرت بعد از  .از یاد برده و ھمسر مردی شدم کھ ھرگز دوستم نداشت 
با من ازدواج کرد ؟ شاید فقط برای گرفتن یک انتقام کوچک از مادرت ، شاید  شھره

این من بودم کھ بی  را از یاد ببرد ، ھر چھ بود شھرهخودش ھم نمی دانست  نمی تواند 
می فھمی بد تر ...می فھمی چھ می گویم  ، عسلتو یک زن ھستی  . صدا قربانی شدم

می فھمی بدون عشق زندگی کردن یعنی چھ؟ تو معنای ... از اوضاع من نمی شود 
 .عسلعشق یک طرفھ را خوب می دانی 
ی اگر طعنھ یش چھ منظوری داشت؟ اما حتحرف ھانمی دانم در آن شرایط  از گفتن 

 .ای ھم می زد با کمال میل می پذیرفتم چرا کھ طنین صدایش کامال صادقانھ بود
گذشتھ جائی در قلب پدرت دارم  شھرهمن فکر می کردم حاال کھ سال ھا از مرگ -

 ....اما
اما چھ ؟-
. را زیر لب صدا می زد شھرهدیشب پدرت در خواب -

پدر با  .تم ، حرفی برای گفتن باقی نمانده بود سکوت کرد و من دیگر چیزی نگف مریم
را ھدف گرفتھ و کاری از ھیچ کس بر نمی آمد ، با  این حال برای  مریمتیری قلب 

تو .  این تو ھستی کھ زنده ای و نفس می کشی ،اما مادر من مرده : آرام کردن او گفتم
.مالک پدرم ھستی نھ مادر

من؟-
بھ خاطر داری سال ھا پیش پدرت را ترک کردم ؟ او : پوزخند تلخی زد و ادامھ داد 

! اگر بر نمی گشتم دیگر این جا نبودم کھ مالک پدرت باشم . ھرگز بھ دنبال من نیامد 
قھر کرده و او را بھ خاطر تمام بی توجھی ھایش محکوم کنم  نادربارھا دلم خواست با 

حاال .  درت بھ زانو در آورداما ھراس این کھ ھرگز بھ دنبالم نیاید مرا در برابر پ
.احساس می کنم من فقط برای پدرت یک مھره سوختھ ام

؟مریممی خواھی ترکش کنی -
می ماندی؟ ، اگر تو بودی-
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سال  مریممن دیگر ھیچ شباھتی بھ . این جا دارم ذره ذره از بین می روم  ، باید بروم-
کھ تمام آرزوھای کوچک و  ھستم یک زن افسرده و غمگین ، حاال ھای پیش ندارم

وقتی تو را  ،بشوم اما نتوانستم  شھرهمن فقط می خواستم شبیھ .  بزرگش را از یاد برده
محبوبی  نادرمی بینم کھ این چنین زیبا و بی ھمتا شده ای از آیینھ می گریزم ، چرا کھ 

.  دارد ھمانند تو ، با این تفاوت کھ او ھرگز نمی میرد
 مریم:  شد تا اتاق را ترک کند ، دستش را بھ گرمی فشرده و گفتم وقتی از آغوشم جدا

 .این جا بمان، خواھش می کنم پدر طاقت تنھائی را ندارد
   .اما چشمانش درخشش تازه ای گرفت و از اتاق خارج شد ، چیزی نگفت

  

 آن در امروز وقتی بیدار شدم یادداشت کوچکی را روی میز تحریرم پیدا کردم کھ
:بودنوشتھ 
 .مرا ببیند نادرم ، نعزیزم ، من می روم تا در نبود عسل

 .یادداشت را پاره کرده و از اتاق خارج شدم ، پدر میز صبحانھ را چیده بود
 .دیرت می شود ، عسلعجلھ کن -

شده یا نھ؟ در  مریمچائی تلخ را سر کشیده و در این اندیشھ بودم کھ پدر متوجھ غیبت 
. ای کاش با جدیت بیش تری مانع رفتنش می شدم . بودم  مریمفکر  تمام طول راه بھ

.شرایط روحی پدر اصال خوب نبود و می دانستم با تلنگری کوچک فرو می ریزد

  

      احساس آرامش عجیبی ، امروز پنج شنبھ است و از این کھ می توانم در کنار پدر باشم
است ، زنی کھ در تمام این  مریموجھ ی می کنم ، نمی دانم چرا امروز تمام افکارم مت

سال ھا ندیده بودمش ، ھم چون آدمکی از کنار من و پدر می گذشت و فقط سر میز غذا 
دیگر حرفی از مادر نزده بود ، در  مریمسال ھا بود کھ  .مما شبیھ یک خانواده بودی

میتی بھ این ھیچ اھ ما وواقع ھیچ حرفی بر لب نرانده بود جز مکالمات معمول روزانھ 
بھ من تحمیل شده  مریممن بود چرا کھ  گناه موضوع نداده بودیم ، البتھ گناه پدر بیش از

نباید آن قدر او را نادیده می گرفت  و بھ زندگی اش آورده بودرا  مریم، اما پدر خود 
پدر نباید زن دیگری را در زندگی اش راه می . کھ فقط برای این کھ دیده شود ، برود 

بھ . این تنھا گناه پدر بھ حساب می آمد ،  بود     وقتی کھ تمام زندگی اش مادرداد 
راستی این وفاداری و جنونِِ در عشق و دوست داشتن چگونھ در خون من و پدر جاری 

این عشق چگونھ برای ما آغاز شد کھ پایانی نداشت؟ ! شده بود
تھ ی پدر نشده و با چند برای لحظھ ای از این کھ در چند سال اخیر تسلیم خواس

احساس غرور  ، و پاسخ منفی دادم ھخواستگاری کھ داشتم رفتار سردی در پیش گرفت
لبریزم کرد و بھ راستی وقتی قلب ھفده سالھ ام این چنین شیفتھ ی چشمان سیاه غریبھ 

در این افکار بودم کھ  ای شده بود آیا باز ھم می توانست بھ نگاه دیگری دل ببندد؟
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در  ، ایان کالس نواختھ شد و دخترھا یکی پس از دیگری  از کالس خارج شدندزنگ پ
نمی دانم . میان تمام آن دخترھای جوان یک نگاه آشنا توجھ ی مرا بھ خویش جلب کرد 

شما : چرا جلسھ ی گذشتھ کھ حضور و غیاب می کردم او را ندیدم ؟ بی اختیار گفتم 
 .در کالس بمانید

من خانم؟-
.عزیزم توبلھ -

 .روبھ روی من ایستاد و بیش از پیش مرا شگفت زده کرد
اسمت چیست عزیزم؟-
 .محبی فرناز-

، فقط کمی ریز نقش تر و سبزه روتر از  نداشتند فاختھچشمانش ھیچ تفاوتی با چشمان 
 .او بود

ھستی ؟ فاختھتو خواھر -
 .بلھ خانم-

درحیاط  .از او خواستم با ھم بیرون برویم  ، در حالی کھ از شدت اشتیاق می لرزیدم
مدرسھ بھ دیوار تکیھ زده و آن چنان در چھره ی او فرو رفتم کھ گوئی محبوب خویش 

 .سال ھا یافتھ ام و نمی خواستم بھ ھیچ قمیتی او را از دست بدھم را پس از 
می توانم بروم خانم؟-

حتی  اشمیتی نداشت و حس کنجکاوی نمی دانم چرا سوال و نگاه ھای من برای او اھ
 .برای اندکی تحریک نمی شد

برو ولی پیش از رفتن نمی خواھی بدانی من کھ ھستم و چگونھ خواھرت را می -
! شناسم

می توانم بدانم خانم؟: با بی میلی  گفت 
 .فاختھھستم ، تنھا دوست  عسل نیایشمن  . البتھ عزیزم-
 .جیب است کھ شما را این جا می بینمفقط کمی ع،  حدس زده بودم-

با گفتن این جملھ خداحافظی کرد و من با قدم ھایی آھستھ راه خانھ را در پیش گرفتم  ، 
در حالی کھ تمام وجودم از غم و احساسی شگفت می لرزید و ستون مھره ھایم تیر می 

ھمھ چیز را  فاختھآیا ! آن دختر با نگاه نافذ و طنین سردش چھ می دانست   .ندکشید
و امید ھستم؟ معینکھ من قاتل خانم  خبر داشتبرای خواھرش تعریف کرده و او 

وجودم در سرمای  ھمھ یانگار  ! عجب احساس منجمد کننده ای دارم. خدای من !  آخ
وارد سالن شده و بدون .  نگاه آن دختر یخ زده و تمام اعتماد بھ نفس خویش را باختھ ام

قطرات اشک پھنای صورتم را خیس کرده و دلم  . وارد اتاقم شدمتوجھ بھ حضور پدر 
روی تخت .  می خواست خودم را از گذشتھ ام جدا کنم ، ای کاش چنین قدرتی را داشتم

من چگونھ می  . دراز کشیده و طبق عادت عروسک پشمی فواد را در آغوش  فشردم
فواد بھ خواب فرو می وقتی ھر شب با عروسک  جدا شومی خویش توانستم  از گذشتھ 

وقتی ھر شب عکس مادر را بوسیده و ...رفتم و گاھی اوقات برایش الالئی می خواندم 
؟ وقتی ھنوز ھم بھ یاد چشمان زیبای  کردممی            برای آرامش روحش دعا

www.takbook.com



ی آقاوقتی دیدن  ... غریبھ ام کھ برای مدت کوتاھی آشنایم شده بود ، اشک می ریختم
بھ تپش می افتاد ؟  فاختھمی انداخت و قلب من با دیدن خواھر  فاختھھ یاد مرا ب یگانھ

کسی نبود جز  عسل نیایشو  هکرد     در واقع من آینده ام را در گذشتھ جست و جو 
سالگی اش در جا بزند ، روزھایی      دختری کھ دلش می خواست ھر سال در ھفده 

، آن  و آن دختر ھرگز نمی دانستی زیبا رو چشم بھ راھش می ماند اکھ غریبھ 
چشمان سیاه برای فرد دیگری بی قرار و در انتظار ھستند  و آن دو چشم بی نظیر از 

 .خدای من! آخ . فرو خواند بست عشق بھ آن وجود معصوم برای ھمیشھ 
دلم می خواست تمام اندوه خود را با یک نفس عمیق بیرون بفرستم ، اما آن چنان از غم 

 وقتی چشمانم را باز کردم. دم کھ در این صورت وجودم از بودن تھی می شد لبریز بو
تحملی شگفت می خواست  او، پدر در چارچوب اتاقم ظاھر شد ، دیدن قیافھ ی غمگین 

 .کھ من در آن لحظات فاقد آن بودم
؟عسلگریھ می کنی -

 .م پدرمن احساس خوشبختی نمی کن: با کف دست صورتم را پاک کرده و گفتم 
پس از دقیقھ ای . دستانم را در دست گرفت و صدای گریھ ی من و او در ھم آمیخت 
ترکش کرده  مریمپدر رفت و من بھ یکباره بھ خاطر آوردم کھ او  واقعا تنھاست و 

بھ آشپزخانھ رفتھ و فنجانی از چای   .من نباید در این شرایط آزارش می دادم ،است 
 .برای پدر بردم

ی خوری ؟چائی م-
چند شب : لبخند گرمی بر لب آورد کھ تمام پھنای صورتش را پوشاند ، زیر لب گفت 

است کھ خواب مادرت را می بینم در حالیکھ فواد را در آغوش کشیده ، روبھ رویم می 
 .نشیند

:گفتم خفھ ام کند ،  ستو با بغضی کھ می خوا لغزید قطرات اشک بر روی گونھ ام 
فواد؟-
درد و  بدون ھیچ احساِس بود و نمی دانی چقدر زیبا و بی نظیر شده . عزیزم فواد بلھ -

گونھ ھایی بر جستھ و چشم  ،با لب ھایی صورتی رنگ  ، رنجی بھ من لبخند می زد
.ھایی درخشنده

مادر چھ؟-
.دیاو ھم مانند فرشتھ ھای زیبا بھ من می خند-

 عسلچھ عزیزانی ترکمان کردند ، : داد  بغض پدر ھم دوباره شکست و بھ سختی ادامھ
. دلم خیلی تنگ شده

رفتھ؟ مریماما پدر می دانی کھ   ،من ھم دل تنگ مادرم -
 ھر شب بھ این امید می خوابیدم کھ مادرت را در خواب : اھمیتی بھ سوالم نداد و گفت 

. او مرا بھ آرزویم رسانده است ببینم ، حاال پس از سال ھا 
بودم سال ھا پیش  مریم، اگر من جای  افکارش تنھا گذاشتھ و بھ اتاقم بازگشتمرا با  پدر

 .از این پدر را ترک کرده بودم
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.  را دیدم کھ با یکی از دبیرھا صحبت می کرد یگانھی آقاامروز در دفتر دبیرستان 
!د خدا شانس بدھ :زیر لب گفت  تیموریخانم 

بھ آرامی گفت  ، اشاره می کرد یگانھی آقابھ  لبخندی زد و در حالی کھ ، نگاھش کردم
 آنقدرولی نمی دانم چرا در امر تدریس  ، او اصال نیازی بھ حقوق دبیری اش ندارد: 

، او ھنوز ھم در نگاه دختران  شاید بھ خاطر ھوادارانش باشد: در دل گفتم ! راسخ است
ھای زیادی از طرف  دبیرستان زیبا و جوان بھ نظر می رسد و بھ یقین ھنوز ھم نامھ

وقتی می خواستم وارد کالس بشوم از کنارم عبور .  می کرد     ھوادارانش دریافت 
بوی ادکلن تندی کھ استفاده کرده بود  ، کرد ، زیر لب سالمی داده و وارد کالس شدم

کالس نداشتم و بی اختیار  فرنازآن ساعت با .  فضای اتاق و راھرو را لبریز کرده بود
کھ ساعت بعد باید با او روبھ رو می شدم نگرانی و تشویش وجودم را  در بر از این 

.                                                           گرفتھ بود
زنگ تفریح در کالس مانده و از پنجره بھ حیاط خیره شدم نگرانی ام لحظھ بھ لحظھ 

دازه ناتوان شده بودم کھ یک نگاه سرد شدت بیش تری می گرفت و از این کھ تا این ان
. شدم مرا از پای در بیاورد از خویش بیزار 

کھ در انتھای کالس نشستھ و با بغض و دشمنی او را دیدم ھنگام حضور و غیاب 
خاصی نگاھم می کند ، خیلی دلم می خواست پس از پایان کالس بھ سویم آمده و رفتار 

. از ھمھ ی دانش آموزان از کالس خارج شد آن روزش را جبران کند اما او پیش 
انتظارم را  یگانھی آقامن چتری ھمراه نداشتم ،  وآسمان پر از ابرھای سیاه شده بود 

بھ من لطف  آنقدرچرا : بی اختیار سوار شده و پس از دقیقھ ای پرسیدم . می کشید 
؟ یگانھی آقادارید 

دی پرسیده بودم با این حال دوباره از آیینھ نگاھم کرد و حرفی نزد ، سوال بی مور
آیا می خواھید مرا شرمنده  ! بھ خاطر دارید چگونھ از کالستان گریختم: دادم   ادامھ 

  ؟ی الطافتان کنید 
آن روز نفھمیدم چگونھ گذشت؟ عجب روز : متوجھ ی  منظور من شد و زیر لب گفت  

 .شاگرد پر غرور من دبیرش را در ھم شکست !بدی بود 
 .اسفم چاره ای برایم باقی نگذاشتھ بودیدمت-

اما تو بی  ، اگر نمی رفتی ھمانند دیگران بودی: لبخند پیروزمندانھ ای زد و گفت 
 .عسلھمتایی 

این چنین  فرنازاما در آن لحظات کھ  ، از این کھ مورد تمجید او قرار بگیرم بیزار بودم
.دل شکستھ ام کرده بود بھ شنیدن آن نیاز داشتم

بھ خاطر داری وقتی بھ تو زنگ زدم چگونھ مرا از خویش راندی؟ اگر آن روزھا تو  -
یک حرف  عسل ، امروز این چنین شیفتھ ی تو نمی شدم ، با من ھم صحبت  می شدی

...در قلبم ھست کھ باید بھ تو بگویم
 .عسلدوستت دارم : نگاھش کردم ، زیر لب گفت 
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تو بھای این عشق را با غرورت : دم کھ شنیدم گفترو بھ روی خانھ از ماشین پیاده ش
.بھ من پرداختی

قدرت آن را داشت  یگانھی آقانمی دانم چرا  ، وقتی وارد خانھ شدم حس عجیبی داشتم
کھ مرا برای ساعتی کوتاه مسخ خویش کند ، اما این بار ھم ھمانند ھفده سالگی ام این 

او ھمان مردی : بھ خویش گفتم  از آنپس  احساس فقط برای ساعتی بھ طول انجامید و
آن از . اند سرد و یخ زده قانون مند ، نگاه ھایش ھمانند فرمول ھای شمیی است کھ 

   .لبخندی بر لب راندم کھ از نگاه پدر پنھان نماند تشبیھ ،
  

 می گذشت و پدر ھنوز سراغی از او نگرفتھ بود مریمعجیب این کھ چند روز از رفتن 
 .حدس بزن ، عسلخبر خوبی برایت دارم : اتاقم شد و گفت وارد امروز . 

 .فکرم از کار افتاده بود و قادر نبودم حدسی بزنم
  .بگو پدر خواھش می کنم-
. باید ببینی تا باور کنی-

اگر او در خواب نبود   .خدای من! آخ. دست مرا کشید و مرا بھ سوی اتاق خودش برد 
قطره ای . چقدر پیر و شکستھ شده بود  ،ی کشیدمش بھ سویش دویده و در آغوش م

چشمانش را باز کرد و لبخندی  . اشک بر روی گونھ ام چکید و کنار تخت پدر نشستم
.گرم پھنای صورت استخوانی  و تکیده اش را پوشاند

 .خوش آمدی-
بھ سختی بلند شد و مرا در آغوش کشید ، پدر برای آوردن چائی اتاق را ترک کرد و 

 .گونھ ھای او را غرق در بوسھ کردم  من
چھ شد کھ آمدی مادر بزرگ ؟-

چھ بگویم عزیزم؟ نمی توانستم پدرت را ببخشم ، برای ھمین : آه سردی کشید و گفت 
.تمایلی بھ دیدنش نداشتم

پس من چھ ؟-
 عزیزم ھمیشھ حال تو را تلفنی از پدرت می پرسیدم ، در حدی کھ می فھمیدم حالت-

خوب است برایم کافی بود ، ھر چند یقین داشتم روزگار سختی داری ، حتما پذیرفتن 
 .مرگ ھمسرت کار واقعا سختی بوده و قلب تو را شکستھ است

نقطھ ی شروع و پایان زندگی من  ، چیزی بیش تر از آن کھ می گوئی مادر بزرگ-
 .فقط امید بود

      چشم ھای پاک تو ھمھ چیز را  . نم عزیزممی دا: بغضش را بھ سختی فرو داد و گفت 
  زندگی کرده ام کھ بتوانم از نگاه کسی بھ  آنقدر،  ئینیازی نیست چیزی بگوو  می گوید

ی  شھرهغصھ ی از دست دادن   ،غصھ ھایش پی ببرم ، ای کاش می شد کمکت بکنم 
.  عزیزم و تنھائی  تو دیگر رمقی برایم نگذاشتھ
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این تقدیری  ، خودت را اذیت نکن مادر بزرگ:  ی فشرده و گفتمدستانش را بھ گرم
از خودت بگو چطور شد کھ آمدی ؟ آن ھم بدون  . هاست کھ روی پیشانی من نوشتھ شد

!خبر
آرامشی  باراستش عزیز دلم چند شب پیش خواب مادرت را دیدم  ، زیبا بود و آرام -

او مرا در آغوش کشید و  .بودم کھ در طول زندگی غمبارش ھرگز در نگاھش ندیده 
 .او خیلی تنھا شده ، بی تابی کند نادرنگذار : گفت 

نمی دانم  ، پدر ھم چند شب است کھ خواب او را می بیند: نفس عمیقی کشیده و گفتم 
 !چرا مادر بھ خواب من نمی آید

.عزیز من!آخ -
باید شام را : ت و گفت پدر سینی چائی را روی پا تختی گذاش. موھایم را نوازش کرد 

 .مھمان عزیزی داریم ، عسلحاضر کنی 
با بی تفاوتی شانھ  اومادر بزرگ با تک سرفھ ای سراغ  ھمسر پدر را از او گرفت اما 

خوشحالم کھ آمدی ، پیش ما بمان شور انگیز ، خواھش : ھایش را باال انداخت و گفت 
 .می کنم

ھ ھمدیگر محبت می کردند ، لبخند رضایتی بر از این کھ پدر و مادر بزرگ این چنین ب
، او بوی مادر را می داد و  لبانم نقش بست و دوباره در آغوش مادر بزرگ فرو رفتم

برای درست کردن غذا بھ آشپز وقتی   .نمی خواست از آغوشش جدا شوم          دلم 
من روی  .ارم دنبالم آمد و از من خواست ھمھ ی کارھا را بھ او بسپ بھ ، خانھ رفتم

.و دیدم کھ چگونھ بھ سختی مشغول تھیھ ی شام شد ھصندلی نشست
ھمسر پدرت کجاست؟-

رفتھ ، عجیب این کھ پدر ھیچ سراغی از او نمی گیرد ، : نفس عمیقی کشیده و گفتم 
خواستھ ی قلبی اش بوده  مریمانگار این موضوع خیلی ھم آزارش نمی دھد و رفتن 

 .است
من پس از این ھمھ سال نتوانستم پدرت را بشناسم ، وقتی تنھا دخترم را چھ بگویم؟ -

.بھ او می دادم ھرگز فکر نمی کردم کھ شاھد چنین روزھای سختی باشم
مادر بزرگ با گوشھ ی روسری اش نم اشکی را از گونھ اش زدود و بی آنکھ چیز 

 .تماشایش کنمدیگری بگوید مشغول بھ کار شد  و من  ترجیح دادم کھ در سکوت 
  

را در حیاط مدرسھ دیدم و از او خواستم برای  فرنازامروز بھ صورت کامال اتفاقی 
م اجازه نمی رماد: صرف عصرانھ بھ خانھ ی ما بیاید ، با پریشانی نگاھم کرد و گفت 

 .دھد خانم
 می گوئی ھا ھم سخت گیر نیست کھآنقدر من مادرت را می شناسم: لبخندی زده و گفتم 

نکند این تو ھستی کھ نمی خواھی دعوتم را بپذیری؟. 
 .اگر شما می خواھید می پذیرم-
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         بھ خانھ فرنازآن روز فقط در انتظار پایان کالس بودم و با تعطیلی دبیرستان ھمراه با 
در را .  در تمام طول راه حرفی نزد و من ھم چنان از سکوت او می ترسیدم ، بر گشتم

را اعالم کردم ، مادر بزرگ از آشپزخانھ بیرون  فرنازو با صدای بلند ورود باز کرده 
 .آمد و بھ او خوش آمد گفت

مادر بزرگ او را می شناسی ؟ خواھرش سال ھا پیش بھ خانھ ی تو آمد تا مرا وادار -
 .بر گشتن کند و حاال خود او یکی از شاگردان من است    بھ 

را با گوشھ ی روسری اش پاک کرد و دقیقھ ای بھ  مادر بزرگ عینک قاب مشکی اش
راستی از او . یادم آمد ، شبیھ خواھرش است : خیره ماند ، سپس گفت  فرنازچشمان 
چھ خبر؟

را بھ خانھ دعوت  فرنازمن ھم مانند شما نمی دانم ، برای ھمین : لبخندی زده و گفتم 
 .کردم

 .ختاو روی مبل راحتی نشست و سرش را پایین اندا
 .بنوش عزیزم ، سرد می شود-
 .خیلی ممنونم-

کجاست؟ فاختھ: بی مقدمھ پرسیدم 
 .رفتھ  است از خانھ ی مااو چند سال است کھ ازدواج کرده و -
مگر نھ؟ ،خود شما ھم از این محل رفتھ اید -
 .اصرار داشت من در این دبیرستان درس بخوانم فاختھاما  ، بلھ خانم-
؟چرا-

شما خوب می دانید او دل بستھ ی دبیر شمیی اش : گونھ ھایش بر افروختھ شد و گفت
. بود و برای ھمین می خواست من او را تحت نظر بگیرم

ازدواج کرده ، پس یک موضوع تمام شده  ی فاختھمگر نگفت: شگفت زده شده و گفتم 
چھ اھمیتی برای او دارد؟
با کسی ازدواج کرد کھ دوستش نداشت در  فاختھ اما . بلھ: لبخند سردی زد و گفت 

اما  ، را از قلبش بیرون کند مھیارواقع پدرم او را مجبور بھ ازدواج کرده تا عشق 
ھنوز ھم او را فراموش نکرده و درس خواندن من دراین دبیرستان فقط یک  فاختھ

 .روزنھ ی امید برای اوست
وقتی او سرگرم  .غمگین شدم  آنقدره و نمی دانم چرا بھ یکبار هنفس عمیقی کشید

بی .  را برایم زنده می کرد فاختھحضورش وجود .خیره نگاھش کردم  ، نوشیدن بود
من تو را ناراحت کردم؟: اختیار پرسیدم 

 .تک سرفھ ای کرد و سرش را بھ نشانھ ی نھ تکان داد
را چطور؟ فاختھ-

 .ر چھ را کھ می داند برایم بگویداز سکوت او دچار تردید شده و از او خواستم ھ
 .نمی خواھد شما چیزی بدانید فاختھ؟ آخر ...راستش نمی دانم بگویم یا نھ-
 .خواھش می کنم بگو عزیزم ، ھر چھ بود بھ سال ھا پیش باز می گردد نھ اآلن-
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را  بھ خاطر عالقھ بھ شما پیشنھاد فاختھ یگانھی آقاراستش را بخواھید او می داند کھ -
. برای ازدواج نپذیرفت 

چھ کسی این حرف را زده؟-
کھ او  دریافتندھمھ چیز را فھمید ، پس از رفتن شما ھمھ  یگانھی آقااز رفتار  فاختھ -

...ھم فاختھدل بستھ ی شما شده و 
پس ازآن موضوع دوباره با من تماس گرفت و ما ھمدیگر  فاختھاما . خدای من ! آخ-

 .، آخرین دیدار ما پیش از مرگ خانم معین بود را مالقات کردیم
نمی دانم خانم : و گفت تشویش و نگرانی نگاھش را لبریز کرد ،رنگ چھره اش پرید 

من نمی خواھم و .  نیایش دیگر از من چیزی نپرسید ، چون قسم خورده ام حرفی نزنم
بھ خودم  اختھفنمی توانم بیش از این چیزی بگویم ،چون در این صورت از اعتماد 

من نمی خواھم رازی را کھ سال ھا در سینھ حبس کرده است   ،سوء استفاده کرده ام
 .برای شما باز گو کنم

چھره ی او لحظھ بھ لحظھ رنگ پریده  .حرف ھای او مرا دچار تردید و وحشت کرد 
. می شد و بھ وضوح می دیدم دیگر تمایلی بھ حضور در خانھ ی ما ندارد      تر 
ایش ماشینی کرایھ کرده و از راننده خواستم او را تا کنار در خانھ شان برساند ، در بر

حالی کھ ھنوز ھم از حرف ھایش در بھت بھ سر می بردم ، این چھ رازی بود کھ من 
از آن خبر نداشتم ؟

. تمام شب کابوس می دیدم و ھر بار کھ چشم می گشودم آسمان سیاه و بدون ستاره بود 
ه ھای صورتی رنگ اتاقم را تکان می داد و نور سرخ رنگ آباجور وحشتم را باد پرد

از جای بر خواستھ و وارد سالن شدم ، پدر را دیدم کھ در گوشھ . می کرد   دو چندان 
در . ای از سالن بھ خواب فرو رفتھ و اتاق را در اختیار مادر بزرگ قرار داده بود 

 .اتاق شده و خودم را در آغوش او رھا کردم زده و با شنیدن صدای مادر بزرگ وارد
 !چھ شده عزیزم ؟ می لرزی-
 .نمی کند ممی ترسم کابوس حتی برای لحظھ ای رھای-

 .مرا در آغوش کشید و با خواندن آیاتی مبارک آرامش را بھ وجودم باز گرداند

  

آن راز تالش صبح وقتی بیدار شدم بھ خویش قول دادم دیگر ھرگز برای فاش شدن 
بھ یقین آن راز تمام آرامش زندگی ام را بر ھم می زد و من تحت ھیچ شرایطی  ، نکنم

بھ یقین . نمی خواستم وجودم را دست خوش حوادث تلخ و ناگوار سرنوشت سازم 
سختی ھائی کھ من در چند سال گذشتھ متحمل شده بودم ، برای تمام عمر کافی بود تا 

کالس داشتم اما ھیچ توجھی بھ  فرنازآن روز با .  الشی کندوجود کسی را از درون مت
وقتی برای خروج از کالس از من   .و او نیز از این موضوع خرسند بود هاو نکرد

اجازه خواست اجازه ندادم و این گونھ بھ او فھماندم کھ او با دیگر شاگردان برای من 
 .سودی ببرد تفاوتی ندارد و نمی تواند از این آشنائی بھ نفع خویش
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در انتظار من است ، زیر لب سالمی داده  یگانھی آقاپس از پایان کالس متوجھ شدم کھ 
 .الزم است با شما حرف بزنم:  می خواستم از کنارش بگذرم کھ گفت  و 

 .در چھره اش نگرانی خاصی بھ چشم می خورد کھ پریشانم کرد
؟ یگانھی آقااتفاقی افتاده -
فقط می خواستم راجع بھ موضوعی با تو حرف بزنم ، این  .ان نباش نھ اصال ، نگر-

ه را بھ من می دھی؟زاجا
آن چنان دچار تردید و اضطراب شده بودم کھ بھ آسانی پذیرفتھ و با او سوار ماشینش 

اما احساس می کردم دستانش بھ ھنگام رانندگی می  ، در طول راه حرفی نزد. شدم 
دیروز تو را با یکی از دخترھای : خانھ نگھ داشت و گفت  کمی پایین تر از. لرزد 

 .جوان دیدم
فقط ھمین ؟: نفسی بھ آسودگی کشیده وگفتم 

داشت ، شاگردت  است ؟ فاختھنھ البتھ کھ نھ ، او شباھت زیادی بھ -
 .محبی است فاختھبلھ کامال درست حدس زدید ، او خواھر -

من تا بھ حال با او کالس : نی می لرزید گفت با صدائی کھ از شدت خشم و نگرا
، کار خاصی داشت؟ نداشتم ، برای اولین بار بود کھ دیروز با تو می دیدمش

می شود بگوئید از : پرسیدم  ، انستم علت نگرانی او را درک کنمتودر حالی کھ نمی 
چھ نگرانید؟

نگران نیستم فقط می : بھ سختی تالش کرد تا آرامش را بھ صدایش باز گرداند و گفت 
دل بستھ ی من بود و من بھ اجبار تن بھ دروغ داده و موضوع ازدواجم  فاختھدانی کھ 

را شایع کردم ، حتما شنیدی مگر نھ؟  حاال می ترسم او متوجھ بشود کھ من ازواج 
 .بگوید فاختھنکرده ام و این موضوع را بھ خواھرش 

ن این موضوع باشید ، البتھ اگر موضوع فقط ازدواج کرده و شما نباید نگرا فاختھ-
 !ھمین باشد

.یقین داشتھ باش چیز دیگری نیست -
از ماشین پیاده شده و از او خدافظی کردم در حالی کھ دوباره وحشت و نگرانی بھ 

مادر بزرگ در را بھ   .سراغم آمده و ناخواستھ پریشانی وجودم را لبریز کرده بود
 !ز ھم کھ رنگ بھ چھره نداری دختربا: رویم گشود و گفت 

 .چیز مھمی نیست مادر بزرگ خستھ ام-
   .آن شب ھم تا سحر کابوس دیدم و وقتی بیدار شدم پیشانی ام از تب می سوخت

  
  

دانش آموزان را برای سخنرانی در حیاط جمع کرده بود و من ھم  تیموریامروز خانم 
، اگر چھ احساس سرما کرده و تمام وجودم یخ ملزم بودم در کنار دیگر دبیران بایستم 

نگاھم در میان نگاه تمام دخترھا چرخید و بروی یک نگاه آشنا ثابت ماند ، . زده بود
آن چنان محو   .رسیدم یگانھی آقاو بھ  هنگاھش را دنبال کرد رد. متوجھ ی نگاھم نشد 
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ی آقاساس کردم کھ برای یک لحظھ اح ، تماشای او بود کھ مرا نگران تر از پیش کرد
آیا بھ راستی تمام . ھم متوجھ ی سنگینی نگاه او شده و ملتمسانھ مرا نگاه کرد  یگانھ

مرا قانع کرد کھ  فرنازبھ خاطر چیزی بود کھ می گفت ؟ فاختھو  فرنازترس او از 
چرا با وجودی کھ حرف آن ھا یکی بود . باشد  یگانھی آقااز او خواستھ مواظب  فاختھ

دو شک کرده بودم ؟شاید ھمھ چیز بھ ھمان سادگی بود کھ می گفتند و من ن من بھ آ
نفسی بھ آسودگی کشیده و احساس کردم  !بیمار گونھ می خواستم مسائل را پیچیده کنم

 .سبک تر شده ام
 یگانھی آقابھ پایان رسید و من ھم با شاگردان وارد راھرو شدم ،  تیموریسخنان خانم 

 .فتر شدپیش از ھمھ وارد د
. نیایش سالم خانم -

خودت :پاسخ سالمش را داده و بھ سرعت بھ سوی کالسم شتافتم ، دنبالم آمد و گفت 
دیدی؟

 .بلھ دیدم-
پس مطمئن شدی کھ حقیقت را می گویم؟-

برای آنکھ آن بحث در ھمان جا بھ پایان برسد سرم را بھ نشانھ ی تایید پایین آورده و 
 .دور شدم بھ سرعت از او

  
  

مادر . امروز صبح با سردرد شدیدی از خواب برخواستم ، تمام تنم در تب می سوخت 
این گونھ می خواھی بروی؟ ھرگز نمی : بزرگ مانع رفتن من بھ دبیرستان شد و گفت 

 .گذارم
 .حالم خوب است ، چیز مھمی نیست-

دلیل نمی شود با این حال  اگر مادر نداری کھ: مرا بھ سوی تختم باز گرداند و گفت 
سرما خورده ای ، اگر بروی حالت بدتر . تلفنی مرخصی  بگیر عزیزم ! سر کار بروی

 .می شود ، خودت کھ این چیزھا را بھتر از من می دانی
حق با او بود ، تمام استخوان ھای بدنم درد می .  رفت و با لیوانی از شیرگرم باز گشت

وقتی   .از خوردن شیر بھ خواب عمیقی فرو رفتم کردند و گلویم می سوخت ، پس
پدر وارد اتاقم . بیدار شدم ھوا رو بھ تاریکی بود و اندوه غریبی وجودم را لبریز کرد 

؟عسلبھتر شدی : شد و گفت
دل تنگ است ؟ من چند ساعت است کھ خوابیده ام  آنقدر بلھ اما چرا ھمھ چیز امشب-

 .ولی ھیچ خوابی ندیدم
ھ خیلی خوب است ، برای صرف شام بھ آشپز خانھ بیا ، مادر بزرگ برایت این ک-

 .سوپ گوشتی فراھم دیده کھ ھمانندش را ھرگز نخورده ای
!من امروز مرخصی نگرفتم: با نگرانی گفتم 

مادر بزرگ بھ من زنگ زد و گفت کھ حالت خوب نیست ، من :  پدر خندید و گفت 
 .این کار را برایت کردم
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 .ای برخواستھ و بھ آشپزخانھ رفتم در حالی کھ حالم بدتر از صبح شده بوداز ج
امروز ھم مانند شب گذشتھ حال خوبی ندارم و بھ گمانم بھتر باشد باز ھم  در خانھ 

ضعف شدیدی در وجودم رخنھ کرده بود و مانع از آن می شد . مانده و استراحت کنم 
و سر گیجھ و تبی کھ ناشی از عفونت گلویم بود کھ بتوانم بھ درستی روی پاھایم بایستم 

 .مخاطبم بود تیموریبھ سختی با دبیرستان تماس گرفتم ، خانم . 
متاسفانھ برای حضور در کالس شرایط جسمی خوبی ندارم ، می توانم در خواست -

مرخصی کنم؟
بھتر . اد البتھ دیروز پدرتان  با من تماس گرفت و مرا در جریان بیماری شما قرار د-

است امروز و فردا ھم استراحت کنید این بھ نفع شما و شاگردان است ، من از خانم 
 .در خواست می کنم  مسئولیت کالس ھای شما را بر عھده بگیرد        شکیب

تشکر کرده و گوشی را گذاشتم ، از این کھ می توانستم بدون ھیچ نگرانی و اندوه از 
م چون ماه ھای گذشتھ ساعت ھای آرامی داشتھ باشم احساس ھ فرنازو  یگانھی آقادیدن 

 .خوبی داشتم
  

حضور مادر . امروز آخرین روز استراحت من است و این موضوع ناراحتم می کند 
بزرگ گرما بخش زندگی ما شده ، بھ طوری کھ پدر عصرھا زودتر بھ خانھ بر می 

 .سیگار کشین سپری نمی کند گردد و دیگر تمام ساعت ھایش را با روزنامھ خواندن و
خودت را آماده کن : ھنگام غروب روی تختم دارز کشیده بودم کھ وارد اتاقم شد و گفت

 .مھمان داری عسل
کشیدم از اتاق  پریشانی در وجودم ریشھ دواند و در حالی کھ دستی بھ موھایم می

ستاده و دستان پدر وسط سالن ای یگانھی آقاچھ می دیدم ؟ . خدای من ! آخ  .بیرون آمدم
را بھ گرمی می فشرد ، انگار سال ھاست کھ آن دو ھمدیگر را می شناسند ، سعی 

 .کردم بر خویش مسلط باشم
 .، ھمکار من ھستند یگانھی آقاپدر ایشان -
 .بلھ-

 .انگار احتیاجی بھ معرفی نبود و پدر بھ خوبی او را می شناخت
.عزیز ، خیلی خوش آمدی مھیار-
وباره شگفت زده شده و روی مبل نشستم ، پاھایم تحمل وزن بدنم را نداشتھ و ھر د

 .مادر بزرگ برایمان چائی و شیرینی آورد.  لحظھ ممکن بود زانوھایم خم شوند
خانم نیایش بھتر شده ای؟-
 .ممنونم ، راضی بھ زحمت شما نبودم-
  آشنائی با پدر شما آرزوی خواھش می کنم ، نمی شود اسم آن را زحمت گذاشت ، -

 .دیرینھ ی من بود
خیلی دلم می خواست بگویم ظاھرا نیازی بھ این آشنائی نبوده  و شما خیلی خوب 

نون ساده قناعت ماما سکوت کرده و بھ گفتن یک خیلی م ، ھمدیگر را می شناسید
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شتن تو باید بھ خاطر دا عسل: پس از مدتی سکوت پدر پیش دستی کرد و گفت  .کردم
 .چنین ھمکار محترمی خوشحال باشی

 .تشکر کرده و بھ من خیره شد یگانھی آقا
چھ باید می گفتم ؟ دلم می خواست ھر چھ زود تر خانھ را ترک کند ، برای ھمین بھ 

اما پدر  ، متوجھ ی پریشانی ام شد و از جای بر خواست  .ساعت مچی ام نگاه کردم
قسم خورد کھ ھرگز اجازه نداده کھ مھمان ھنگام مانع از رفتن او شد و مادر بزرگ 

بھ سادگی  یگانھی آقاپدر حرف او را تصدیق کرد و   .صرف شام از خانھ بیرون برود
 .می کنم شام را بیرون از خانھ صرف کنیم  پس خواھش : پذیرفت و گفت 

ر از دیگر بھت: می خواستم خستگی و بیماری را بھانھ کنم کھ پدر با صدای بلند گفت 
؟عسلمگر نھ  ، این نمی شود

تشویش و نگرانی تمام وجودم را لبریز کرد ، آیا دوباره پدر تصمیم تازه ای برایم 
برای ادامھ دادن این دیدار چھ می توانست  اوغیر از این دلیل اصرار ! گرفتھ بود 

؟عسلاست  ساده او فقط یک ھمکار:  مادر بزرگ کنارم آمد و گفت؟باشد
 .ین داشتھ باشید فقط ھمین استبلھ یق-
نگرانت شده ، پس فقط یک  آقاتو ھمکارھای زیادی داری مگر نھ؟ اما فقط این -

!ھمکار نیست
 .ادامھ نده خواھش می کنم دیگر چیزی نگو: بغضم شکست و زیر لب گفتم 

 .مبارک است: گونھ ام را بوسید و گفت 
        ای کاش . بزرگ در ذھنم تداعی می شد در تمام راه غمگین بودم ، حرف ھای مادر 

می توانستم با فریادی بلند بھ ھمھ ی جھان بگویم کھ تنھا عشق زندگی من امید بود و 
با خود گفتم بگذار ھر چھ می . ای کاش حنجره ی من چنین قدرتی داشت ... بس

بت قدم خواھند فکر کنند و تصمیم بگیرند ، من ھم چون کوه در تصمیمی کھ دارم ثا
ھنگامی خوشبخت است کھ از  عسلخواھم ماند و ھم چون گذشتھ بھ پدر می فھماندم کھ 

 پدر کنار رستوران مجللی نگھ داشت و ما پیاده شدیم  .وفاداری اش احساس غرور کند
میز و صندلی ما را خیلی دور تر از میز خویش انتخاب کردند تا من بدانم ھمھ  آن ھا .

 .تسلیم خواستھ شان بشوم چیز تمام شده و باید
 !احساس می کنم خیلی راضی بھ نظر نمی رسی-
 .دقیقا درست احساس کرده اید-
! عجب دختر جسوری ھستی-
 .خوشحالم کھ این را می دانید-
 .عالوه بر جسور بودن تو دختر لجباز و کینھ توزی ھم ھستی-
 .کینھ توز ؟ منظورتان را نمی فھمم-
با من بھ خاطر این است کھ در گذشتھ دبیر خوبی  دارم رفتار سرد امروز تومن یقین -

برایت نبودم ، بھ خاطر داری چند بار سر کالس مجبورم کردی کھ تذکراتی بھ تو 
بدھم؟
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 یگانھی آقابھ نظر شما من ھنوز ھمان دختر ھفده سالھ ام ؟ نھ : پوزخندی زده و گفتم 
ھستم کھ کولھ باری از غم و تجربھ ھای تلخ من حاال یک زن بیست و ھشت سالھ 

حاال می دانم حس خوشبختی چیست و چقدر کم پیش می  ، گذشتھ را بر دوش می کشد
برای من عمر این لحظات آن .  آید کھ یک انسان در زندگی اش احساس خوشبختی بکند

قدر کم بود کھ گاه فراموششان می کنم و ترجیح می دھم بگویم من ھرگز خوشبخت 
نبوده ام و ھرگز آن قدر محبت ندیده ام کھ بھ خاطر شنیدن چند جملھ ی کوتاه کینھ ی 

 .کسی را سال ھا در قلبم زنده نگھ دارم
پس تو ھیچ کینھ ای از من نداری؟-
 .شما برای من فقط یک دبیر بودید و حاال یک ھمکار-

رگز برای من یک خیلی جالب است ، اما تو ھ:  ابروھایش را در ھم کشید و گفت
 .عسل نبودیشاگرد یا ھمکار 

بی اختیار نگاھم با نگاھش پیوند خورد ، حس سوزنده ی دل تنگی و عشق نگاھش را 
 .با ھمیشھ متمایز کرده بود ، نمی دانم چرا بھ یکباره مغلوب نگاھش شده و چیزی نگفتم

کار باشم؟تو می خواھی ھمیشھ برایت یک ھم: پس از دقیقھ ای سکوت کردن گفت  
 .غیر از این ھم نمی تواند باشد: اندوه صدایش را نادیده گرفتھ و گفتم 

 .اگر تو بخواھی ، می شود-
، پس از مدت ھا آرامش بھ زندگی من باز گشتھ ، اما شما یگانھی آقامن نمی خواھم -

.دارید ھمھ چیز را خراب می کنید
ی ، فقط این را بھ خاطر بسپار کھ باشد ھر چھ تو بخواھ: نفس عمیقی کشید وگفت

،  مردی در تمام این سال ھا تو را دوست داشتھ و ھرگز از این عشق غافل نشده است
آن روزھا وقتی فھمیدم کھ ازدواج کرده ای قسم خوردم کھ دیگر فراموشت نکنم  و من 

م  حاال کھ می بینمت از تو می خواھ. ھرگز عھدی را کھ با خویش بستھ ام ، نشکستم 
این عشق را باور کرده و تحقیرش نکنی چون من در سنی نیستم کھ عشقی کودکانھ را 

کنار  ، بر خواست و بی آنکھ حرف دیگری را پیش بکشد    از جای .در سینھ بپرورانم
   .من ھم نزد آنان رفتھ و نگاه معنادار پدر را نادیده گرفتم. پدر نشست 

؟عسلچھ شد : گفت ھنگام شب مادر بزرگ بھ اتاقم آمد و 
 .چھ باید می شد مادر بزرگ ؟ این فقط یک مالقات ساده بود-

        . را پوشاند و فھمید کھ تمایلی بھ ادامھ دادن آن بحث ندارم  اولبخند بی رنگی لبان 
می دانستم کھ پس از مادر بزرگ نوبت پدر خواھد بود کھ مرا سرزنش کند اما او آن 

 .و این باعث آرامش خاطرم شدشب بھ اتاقم نیامد 

  

سالم کوتاھی بھ من داد  و از دفتر خارج شد ، نمی دانم چرا بی  یگانھی آقاامروز 
ھم در کالس درس حاضر نشد و احساس عجیبی  فرناز! توجھی او خوشحالم نکرد
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بھ یقین ھرگز این ! واقعا من نمی خواستم با آن دو حرف بزنم؟. وجودم را لبریز کرد 
  .ی حوصلگی کالسم را بھ پایان رساندم  با . س قلبی من نبود احسا

در خانھ ھم پدر ھیچ حرفی را پیش نکشید و من تمام مدت روی تختم دراز کشیده و بھ 
حال و ھوای عجیبی داشتم ، .  موسیقی غمناکی کھ از رادیو پخش می شد گوش سپردم

و  یگانھی آقابھ توجھ  قدرآنآیا من .بغضم شکست و قطرات اشک صورتم را پوشاند 
نمی دانم چرا ھیچ فردی نمی توانست توجھ مرا بھ خویش جلب کند !  نیاز داشتم فرناز

ھمان روزھایی کھ قلبم برای نخستین بار  ،، جزکسانی کھ در ھفده سالگی ام دیده بودم 
یم من بھ سختی در گذشتھ دست و پا می زدم و آینده برا.  با مفھوم عشق آشنا شده بود

ھایم پایانی نبود و قلبم  مفھومی نداشت ، این را امشب فھمیدم ، امشب کھ برای اشک
من می خواستم و نمی ! دلتنگی چھ کسی را بھانھ کند    نمی دانست برای گریستن

می فھماندم کھ دلم می خواھد بھ عنوان تنھا باز        آن ھااما چگونھ بھ .  خواستم
 .حفظ کنم ، بی آنکھ قصد و نیت دیگری در دل داشتھ باشم ماندگان گذشتھ ام آن دو را

  
  

با  تیموریوقتی خانم . می گذرد  یگانھی آقاامروز یک ھفتھ از آخرین مالقات من با 
یکی از مسئوالن راجع بھ دبیر شیمی صحبت می کرد بی اختیار بر جای ایستاده و بھ 

 .حرف ھای آن دو گوش سپردم
یک ماه مرخصی بدون ! بکنم یگانھی آقااید چھ کسی را جایگزین من واقعا نمی دانم ب-

البتھ دلیلی ندارد ایشان نگران حقوقشان و مشکالت دبیرستان باشند این ما .  حقوق
.ھستیم کھ با مشکل روبھ رو می شویم نھ او

، شاگردان از درس عقب می مانند و فصل  باید برای آوردن نیروی کمکی اقدام کنید-
 .ت نزدیک استامتحانا

خدای من !آخ . از دفتر خارج شدم چرا کھ دیگر چیزی از حرف ھای آن دو نمی فھمیدم
نمی دانم باید حق را بھ او می دادم یا نھ ؟ شاید می   .ھم از من گریختمھیار ، .

دلیل  غیبت او خواست با این کار خشم و ناراحتی اش را بھ من نشان بدھد ، شاید ھم
در کالس  فرنازامروز پس از پایان کالس   .ن از آن بی خبر بودمدیگری داشت کھ م

ببخشید خانم نیایش می توانم سوالی بپرسم ؟: ماند و گفت 
 .البتھ کھ می توانی عزیزم: لبخند گرمی صورتم را پوشاند و گفتم 

خبر دارید؟ یگانھی آقاشما از -
و خبر دارم؟چرا فکر می کنید من از ا:دچار تردید شده و پرسیدم 

چھ باید می کردم؟ ذھنم از کار افتاده بود و . معذرت خواھی کرد و از کالس خارج شد 
یک ماه نیاید ، چھ اھمیتی : زیر لب گفتم . افکار پراکنده و در ھم و برھمی داشتم 

 .دارد؟ او فقط یک دبیر مغرور و خودخواه است
خروجی دبیرستان ایستادم ، امروز ھم  کنار در!  نمی دانم چرا قلب و زبانم یکی نبودند

  …آنجا نبود شاید برای یکی از افراد خانواده اش اتفاقی افتاده کھ نیامده ؟ شاید ھم
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نمی خواھم حتی برای لحظھ ای بھ این فکر کنم کھ او را دیگر ھرگز . خدای من!آخ
 .نخواھم دید

  

ین دل تنگی مرا غافل ھر چقدر می گذشت دل تنگی و بی قراری ام افزون می شد و ا
این روزھا خیلی غمگینی چرا؟: پدر روزنامھ را کنار گذاشت و گفت  .گیر می کرد

چھ باید می گفتم؟ مادر بزرگ روسری سپید  ، شانھ ھایم را باال انداختھ و سکوت کردم
از وقتی کھ آمده تمام . بود رنگی بر سر کرده و گوشھ ای  از سالن روی زمین نشستھ 

شاید حضور او بود کھ باعث می شد پدر بھ . خانھ را بھ سختی انجام می داد کارھای 
ترحم می کردم چرا کھ حتی با رفتنش  مریمدر دل بھ حال  و فکر نکند مریمبازگشت 

خیلی دلم می خواست با منزل پدرش تماس گرفتھ و حال او را . پدر او را ندیده بود
می خواستم از جای بر   .اندوه درونم کم کنمبپرسم شاید این گونھ می توانستم کمی از 

بنشین ، نکند می خواھی دوباره بھ اتاقت رفتھ و بدون این کھ  عسل: خیزم کھ پدر گفت 
چرا آن قدر تغییر کرده ای ؟. ی شام بخوری بخواب

 .من خستھ ھستم ، فقط ھمین:  لبخند بی رنگی زده و گفتم
 .می خواھم با تو حرف بزنم-

در حالی  و خود را برای شنیدن حرف ھای پدر آماده کردم ، ھاحتی فرو رفتدر مبل ر
 .کھ در دل آرزو می کردم ھرچھ زودتر بتوانم بھ اتاقم باز گردم

در واقع بی حوصلھ و خستھ شده ام  ، راستش مدتی است کھ کارھایم بھ ھم ریختھ-
.عسل

من می توانم کمکی بکنم ؟-
نھ کارھائی است کھ باید خودم انجام بدھم ، فکر می کنم : تپدر نفس عمیقی کشید و گف
ھمھ چیز از اختیارم خارج شده ، تازگی ھا بیش از اندازه .  دیگر توان گذشتھ را ندارم

دیروز آن چنان بر سر منشی ام فریاد کشیدم کھ .  سیگار می کشم و عصبی شده ام
؟عسلتقاضای استعفا کرد ، نمی دانم چھ کنم  

    د می گفتم؟ شرایط روحی من خیلی بدتر از چیزی بود کھ پدر در وجود خویش چھ بای
من سال ھا بود کھ ھمھ چیز از اختیارم خارج شده بود و فقط تحمل می کردم  ، می دید

صبر را در پیش گرفتم و این صبر  راه در واقع در برابر تمام حوادث بد زندگی ام. 
د چرا کھ من راھی غیر از آن نمی شناختم و زیر کردن ناخواستھ بر من تحمیل شده بو

 آنقدراز چھ چیز . پدر صبر داشتھ باش و خودت را بھ سرنوشت بسپار : لب گفتم
پریشان شده ای؟

    ای کاش قدرت آن را داشتم کھ بفھمم چرا؟ سال ھاست کھ از مرگ عسلنمی دانم -
ای . دشوار تر می شود ی عزیز می گذرد و ھر سال تحمل دوری اش برای من  شھره

ھر زمان چشمان او بھ . کاش ھنوز زنده بود و ای کاش از غم فرزند عزیزم نمی رفت 
من زنده می کند و ھر زمان کھ بھ  می آید و یا چیزی خاطره اش را در     خاطرم 
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تمام جسمم از دل تنگی می  ، شور انگیز خیره می شوم چشمان پاک و ھمیشھ خیس
روزی  عسلبھ خاطر داری  .رم کھ تا عمق وجودم را می سوزاند احساسی دا ولرزد 

کھ مادرت برای ھمیشھ ترکمان کرد ؟
، یک  آن روز نفھمیدم چھ شد ؟ فقط یک مرگ بود :ادامھ داد بغض پدر شکست و 

اما حاال ھر چقدر کھ می گذرد کمتر مرگ  ، مرگ طبیعی کھ بھ راحتی پذیرفتمش
ھنوز . نگش شده ام ، من نمی توانم با مرگ او کنار بیایم دل ت.  مادرت را باورمی کنم

چگونھ تحمل کنم؟ بھ خودم می گویم فردا حتما می آید  ،خیلی زود بود ، نباید می رفت 
تو بگو کی  . و این فردا کی خواھد آمد ؟ از اینکھ انتظار او را بکشم خستھ شده ام

پس چرا  آتش این عشق ھر روز می گویند خاک سرد است ،     دوباره می بینمش اگر
شعلھ ورتر از پیش می شود؟

قطرات اشک پی در پی بر روی گونھ ھای پدر می لغزیدند و من قادر نبودم ھیچ 
ھایم بودم  بغضی داشت خفھ ام می کرد ، بھ سختی مانع فرو چکیدن اشک. حرفی بزنم

حرف م کھ پدر با چھ باید می گفت. م از شدت غم می لرزیدند لب ھای    در حالی کھ
آن چنان صادقانھ از عشق و دلتنگی می گفت کھ . یش وجودم را بھ آتش کشیده بودھا

. پدر بھ جنون رسیده است و این حقیقت را نمی توانستم انکار کنم  . شک نمی کردم
اما بھ وضوح لرزش شانھ ھایش را  ، بر گرفتھ بود     مادر بزرگ صورتش را از ما

 .صدا می گریست آخر او ھم تنھا دخترش را از دست داده بود چقدر بی .می دیدم 
مگر من می توانستم مادر را از یاد ببرم کھ از غم کودک دو سالھ اش پر پر شد و از 

بود کھ متالشی اش کرد؟ کدام مادر از غم مرگ  اوچھ عشقی در وجود ! میان ما رفت 
.  تواند مادر را ازیاد ببردبھ پدر حق می دادم کھ ن! فرزند کوچکش جان می سپرد 

فراموش کردن او قدرتی آسمانی می خواست اما احساس پدر عشق نبود ، بلکھ ھروز 
شاید درک و فھمیدن مادر در چند ! بیش از روز گذشتھ می فھمید مادر چھ کرده است 

بدون آنکھ . د سال میسر نبود و بی شک پدر شیفتھ و مجنون این ھمھ مھربانی شده بو
دل تنگ عزیزانی . گری بگویم بھ اتاقم رفتھ و بھ بغضم اجازه ی شکستن دادم چیز دی

،چرا کھ نمی فھمیدم دست  شده بودم کھ از دست داده بودم و برای ساعتی تمام گریستم
   مادر. سرنوشت چگونھ توانستھ بود با بیرحمی تمام این چنین عزیزانم را از من بگیرد 

ھوئی معصوم و از امید چھ بنویسم کھ برایم تنھا مفھوم فرشتھ ی خوبی ھا بود و فواد آ
و آن  نمی شوددیگر ھمتای آن چشمان سیاه در چھره ی ھیچ کس پیدا  است ،زندگی 

پدر تو با من چھ کردی امشب ! آخ. ھمھ خوبی در خون ھیچ مردی جاری نخواھد شد 
پدر عزیزم من ! خآ. ؟ کھ تمام گذشتھ در برابر چشمانم جان گرفت و زندگی جان سپرد 

تو را می فھمم و وفاداری ات را ستایش می کنم ، قلب تو مھمان خانھ ی زن ھای این 
!تو بود کھ خودش ھم این را ھرگز نفھمید عشق شھر نبود و مادر عجیب الیق
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: امروز با چشمانی سرخ و گود رفتھ سر کالس حاضر شدم ، یکی از دخترھا پرسید 
حالتان خوب نیست خانم؟

 .خوبم-
 .اما انگار اتفاق بدی افتاده-

 .نھ عزیزم بھتر است درس را شروع کنیم: بھ سختی لبخندی زده و گفتم 
بی  .در حالی کھ ھیچ تمایلی بھ تدریس نداشتم  ، این را گفتھ و کتاب درسی را گشودم

. ایم بیاورداختیار بھ یاد حافظ افتادم و از نماینده ی کالس خواستم کھ کتاب حافظ را بر
جھانی شکل گرفتھ  آن ھادختران جوان لبخند می زدند و یقین داشتم در قلب ھر کدام از 

قلب ھایی کھ از عشق می تپند و در آغاز  ،کھ وسعت آن ھرگز قابل ترسیم نیست 
پشت . نماینده باز گشت و ھمھ در سکوت بھ من خیره شدند   .جوانی و شیدائی  بودند

ی او را از حرف ھابرای امید زدم چرا کھ دلم می خواست آخرین میز نشستھ و تفعلی 
 .زبان حافظ بشنوم

چھ توان کرد کھ سعی من و دل باطل            در دلم بود کھ بی دوست نباشم ھرگز
بود

 .و برای دقیقھ ای کوتاه چشمانم را بستم هنفس عمیقی کشید
خانم می خواھید  فال حافظ بگیرید؟-

 .بھتر است آن را کنار گذاشتھ و بھ درس بپردازیم  گرفتم عزیزم: فتم بھ آرامی گ
خواھش می کنم خانم می شود برای من  ھم فال بگیرید؟-

آن زمان  ، آن روز تا پایان کالس برای بچھ ھا فال حافظ گرفتھ و بھ تعبیر آن پرداختم
از غم بی وفائی بھ  بود کھ فھمیدم بیش تر آنان دلبستھ ی کسی ھستند و قلب کوچکشان

نمی دانم چرا بھ جای تدریس چنین کردم شاید می خواستم روح . سادگی می شکست 
را با این کار شاد سازم ،چرا کھ او عاشق حافظ بود و ساعت ھا برای ما از  معینخانم 

و شماره  هافتاد مریموقتی بھ خانھ رسیدم دوباره بھ یاد  .می گفت     معجزه ی قلم او
با اولین زنگ گوشی را بر داشت و با طنین غمگینی سالم . ی پدرش را گرفتم  ی خانھ

 .مخاطبش ھستم بر غم صدایش افزوده شد بھ جای پدر  وقتی فھمید من. داد 
؟مریمخوب ھستی -
پدرت چھ می کند؟!چھ بگویم -
 .شاید بھ خاطر دل تنگی باشد ،این روزھا خیلی عصبی و بھانھ گیر شده -

نمی خواھی وانمود کنی کھ این دل تنگی برای من است؟: پوزخندی زد و گفت   ممری
فکر کند کھ او را  مریمقدرت گفتن چنین دروغی را نداشتم ، حماقت بود و نمی خواستم 

من  ، عسلالزم نیست چیزی بگوئی : در برابر سکوت من گفت .  احمق فرض کرده ام
 .  ایمتالش می کنم  تا با ھمھ چیز کنار بی

         یک بغض قدیمی در سینھ داشت کھ موجب لرزیدن صدایش می شد و من بھ خوبی
می دانم چقدر سخت است : بھ آرامی گفتم   .می دانستم عشق یک طرفھ چھ معنائی دارد

اگر بمانی تحقیر خواھی  ھمھ چیز  را تجربھ کردم  ،  وقتی کھ عشق یک طرفھ است
ترحم است و نھ دوست داشتن واگر بروی  روی ھا از شد ، ھمھ ی نگاه ھا و محبت
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خود از دلتنگی نابود می شوی و بھ عقیده ی من در ھر دوی این حالت ھا قلب آدمی 
 .است کھ او را لھ خواھد کرد و نھ دیگران

 .حرف مرا تایید کرد و در سکوت منتظر ماند تا ادامھ بدھم مریم
کھ تو می دانستی دومی ھستی و من نمی  عزیز تفاوت من و تو در این است مریم-

پدر از ھمان آغاز قصھ ی عشقش را برایت گفتھ بود اما من بازی سختی . دانستم
می پذیری؟     خوردم این را 

 .تو ھمھ چیز را نمی دانی ، عسلنھ -
راز مھمی وجود دارد کھ  یگانھی آقاو  فاختھیقین داشتم در رابطھ با . خدای من! آخ

           چھ بود کھ من آن را  مریمنستن آن تمام زندگی ام را تغییر دھد اما در زندگی شاید دا
نمی دانستم؟

 .و ھمھ چیز را بگوئی کردهمی توانی بھ من اعتماد -
   بھ تو می گویم چون تو تنھا کسی ھستی کھ می توانی: پیشنھاد من را پذیرفت و گفت

ه ای کھ سخنان مرا باور کرده واحمقانھ بزرگ شد آنقدر ، حرف ھای مرا بفھمی
کی تو را ببینم؟.  نپنداری، اما با تلفن نمی شود عزیزم

بھ خانھ بر نمی گردی؟-
 .جای دیگری قرار بگذار،  با وجود پدرت ھرگز-

از او خواستم تا فردا عصر ھنگام تعطیلی مدرسھ در پارک نزدیک خانھ باشد و او 
 .پذیرفت

و راستش خیلی غمگین و دل شکستھ بودم . نونم کھ بھ من زنگ زدیاز تو مم عسل-
 .تو با این کارت بھ من فھماندی کھ وجودم برایت ارزش دارد و این قابل ستایش است

 .از او خدافظی کرده و احساس زیبایی تمام وجودم را تسخیر کرد

        مریمھ زودتر با چرا کھ دلم می خواست ھر چ ، امروز تمرکز زیادی در کالس نداشتم
     دیگر حتی برای ، از شب گذشتھ کھ پدر مرا بھ یاد غریبھ ام انداختھ بود.  روبھ روشوم
ای کاش قدرت آن . فکر نکرده و از این موضوع خرسند بودم  یگانھی آقالحظھ ای بھ 

.   نمرا داشتم تا اسم او را برای ھمیشھ از ذھنم برده و صداقت نگاه وکالمش را دفن ک
ھمھ چیز . پس از پایان کالس بھ پارک نزدیک خانھ رفتم و روی نمیکت زردی نشستم

قطره ای اشک . شبیھ بھ زمانی بود کھ برای اولین بار با امید قرار مالقات داشتم 
 او .بھ نیمکت برسد آن را از روی گونھ ام زدودم مریمبرگونھ ام چکید و پیش از آنکھ 

ائی و متانت خاصی پیدا کرده بود کھ بھ یکباره مرا تحت در آن لباس سبز رنگ زیب
 .تاثیر خودش قرار داد

! مریمچقدر زیبا شده ای -
از تمجید من لبخند گرمی صورتش را پوشاند و بھ وضوح دیدم قطره ای اشک 

این روزھا تو مرا آرام می : دستان مرا بھ گرمی فشرد و گفت. د چشمانش را خیس کر
 .الم کھ ھستی و مرا از یاد نبرده ایچقدر خوشح کنی،
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؟ مگر می شود بھ این سادگی کسی را از مریماین چھ حرفی است کھ تو می گوئی -
مسلما پدر ھم در قلب خویش بھ  ! یاد ببرم کھ در تمام این سال ھا با ما زندگی می کرد

 .تو عالقھ مند  است و نگرانت شده
نگران؟-
در یک مرد است و می دانم ھرگز در بر گرداندن تو پیش اما پ ، اگر چھ نمی گوید-

 .قدم نخواھد شد  و این تنھا بھ خاطر غرور اوست و علت دیگری ندارد
 .خرج کرده است شھره، فکر می کنم تمامی آن را برای  غرور پدرت.  بلھ! آخ-

اگفتھ ھا را پیش از آنکھ بھ او اجازه بدھم مسائل قدیمی را پیش بکشد از او خواستم تا ن
می دانستم در گذشتھ ھا سیر . نفس عمیقی کشید و بھ نقطھ ای ناپیدا خیره شد ،  بگوید

 .می کند و اگر دستش را فشار نمی دادم شاید ساعت ھا در سکوت خیره می ماند
حرف بلھ عزیزم بھ خاطر دارم کھ حضور تو برای چیست؟ آیا تو حوصلھ ی شنیدن -

حرف ھائی کھ ممکن است ھیچ جذابیتی برایت نداشتھ ،  دارینا مادری ات را    ی ھا
؟حرف ھایی کھ تمام جوانی مرا بھ تصویر می کشد     ، باشد

خیلی دوست دارم ھمھ چیز را بدانم  ،پیش از آنکھ پدر بھ زندگی تو بیاید چون پس از -
 .آن را می دانم
تو از آن خبر ز است کھ دو چی.  پس از آن را ھم نمی دانی عزیزم:  زیر لب گفت

من اولی را می گویم چرا کھ برای گفتن آن ھیچ سوگندی نخورده ام اما دومی  نداری ،
    .دیگر بھ من مربوط نمی شود و ھرگز اجازه ندارم درباره ی آن چیزی بگویم
نمی دانم  . حرف ھای او مرا دچار تردید کرد و احساس حالت تھوع بھ من دست داد

پریشان خاطر می شدم و تمام سلول  آنقدرنین با من حرف می زد چرا وقتی کسی چ
.  تارو پود وجودم می خواست از ھم بپاشد ھمھ یھای بدنم بھ یکباره سست می شد و 

چرا اولی را امروز می خواھی بگوئی و در گذشتھ حرفی از آن  : گفتم بھ سختی 
نزدی؟

دھی کھ لب بھ سکوت بستھ ام و در چھ بگویم عزیزم؟  شاید اگر بدانی بھ من حق می -
 .دل سرزنشم کنی کھ چرا این حرف ھا را بھ دختر ھمان پدر می گویم

 .بگو خواھش می کنم قسم می خورم کھ سرزنشی در کار نخواھد بود-
روزھایی کھ خودم را برای ،  بسیار خوب من از ھجده سالگی ام برایت می گویم-

خواھان رشتھ ی پرستاری بودم و با تالش زیاد در .  ورود بھ دانشگاه آماده می کردم
وقتی یک پرستار نمونھ شدم کھ بیست و سھ سال داشتم و در یک  ، آن رشتھ ادامھ دادم

پزشک شیفت مرد برازنده ای بود کھ بھ سادگی قلبم را .بیمارستان مشغول بھ کار شدم
تاران او را تمجید می بود و تمام پرس حاذقی ربود و من شیفتھ ی مردی شدم کھ پزشک

 .کردند، او بارھا بھ من ابراز عالقھ کرد تا من بھ او پاسخ مثبت دادم
 ، این عشق یک عشق دو طرفھ و پاک بود: با شگفتی نگاھش می کردم کھ ادامھ داد 

یک روز بھ خانھ رفتم تا خبر پیشنھاد   .آن چنان کھ ھمھ غبطھ اش را می خوردند
ھم اما آن شب آن چنان نوشیده بود کھ حتی نمی توانست بھ ازدواج او را بھ پدر بد

نمی  خواستم او را از عالم مستی اش بیرون بکشم چون می   .  درستی راه برود
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دانستم وقتی او در قمار می بازد ، این چنین می نوشد و نمی خواستم شرایط بد روحی 
! آخ. ه و چیزی نگفتم برای ھمین سکوت کرد ، بگذارد پدر در تصمیم گیری اش تاثیر 

من نمی توانستم ھیچ کس را در شادی ام شریک   !چھ شبی بود آن شب . خدای من
پدر کھ ھرچھ کرد با من !  آخ،  سازم چرا کھ برادرم مھرداد بھ خدمت رفتھ بود و پدرم

 .او کرد
نگاھش کردم تا ادامھ بدھد اما قطرات اشک پی در پی بر گونھ اش می لغزیدند و یقین 

 .داشتم کھ او در شرایط جسمی خوبی بھ سر نمی برد
 .اگر حالت خوب نیست می توانی ادامھ ندھی-

نھ می گویم شاید این گونھ کمی : با دستمال سپید کوچکی صورتش را پاک کرد و گفت 
آن شب آخرین شب زیبای زندگی من بود و پس از آن تا بھ امروز .  سبک تر شوم

. ح فردا پدر وارد اتاقم شد و گفت کھ شب مھمان داریمصب  .ھرگز خوشبخت نبودم
 .پرسیدم چھ کسی؟ گفت ھمسرت

نمی دانستم منظور او کیست آیا بھ این سادگی دکتر پویا را بھ عنوان داماد خویش 
شب با سینی چائی وارد شدم کھ را دیدم ؟ ! چھ تصورات کودکانھ ای ! آه پذیرفتھ بود؟

نمی توانستم . بزرگ تر از من بود و ھرگز ندیده بودمش مردی کھ سال ھا  !من خدای 
بفھمم او کجا مرا دیده و چگونھ با من آشنا شده است؟  در برابر بھت من آن مرد لب بھ 

سر میز قمار تو را بھ من  تدیشب پدر ، ھستم من نادر نیایش: سخن گشود و گفت 
 .باخت

: بھ سختی شنیدم کھ می گفت  ، شدندسینی چائی از میان دستانم رھا شد و زانوھایم خم 
اگر من می باختم تمام ثروتم را بھ پدرت می دادم و اگر پدرت می باخت تنھا دخترش 

 .را
پدر با من معاملھ کرده بود چون یقین داشت شب خوبی خواھد داشت  و برد با او 

رگز ندیده بود کھ برنده بود و در واقع او مالک کسی شد کھ ھ نادرخواھد بود، ولی این 
 .بودش و دوستش نداشت

گمان می کردم قصھ می گوید مگر پدر قمار می کرد  ، نگاه کردم مریمخیره بھ چشمان 
اصال مگر می شد پدر کسی را جایگزین مادر کند کھ او را  در قمار بھ دست آورده ! 

 .نھ  این حقیقت نداشت! بود ، بدون ھیچ شناخت و عالقھ ای
پدر قمار نمی کرد او ھرگز چنین نیست کھ تو بھ ترسیم می .  ممریدروغ می گوئی -

.کشی
چرا باید دروغ بگویم ؟ بھ تو حق می دھم باور نکنی ، اما : لبخند سردی زد و گفت 

این سرنوشت من است کھ پدر تو یک شب از شدت خشم و اندوه پشت میز قمار نشستھ 
 .بازدو پدر من با دیدن اتومبیل او مرا وسط بگذارد و ب

می توانست مانع این کار شود چھ کسی می توانست او را مجبور کند؟ تاما پدر-
پیش از این نیز تمام  ،پدر پایبند تعھدی بود کھ در میز قمار می  داد  . ھیچ کس-

من در برابر خواستھ ی پدر سکوت کرده و تسلیم ...  ثروت مارا باخت و بعد از آن
 .سرنوشتم شدم
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 .این احمقانھ ترین چیزی است کھ می شنوم. ن خدای م! آخ-
از ھمان روز نخست بھ من گفت کھ جزء دارائی ھای او  نادراحمقانھ تر این است کھ -

 .ھستم و بس
اما ھیچ کس نمی توانست او را مجبور بھ این کار بکند ، بخدا قسم کھ نھ ھیچ کس و -

 .نھ ھیچ قدرتی
نھ گفتن را  ،شھامت اعتراض نداشتم  و ترسوئی بودممن دختر  ، شاید حق با تو باشد-

من و مھرداد ھمیشھ تحت سلطھ ی پدر بودیم و اوبرای ما ھمھ چیز بود . نیاموختھ بودم
من می  ترسیدم و این . گمان می کردم اگر با پدر بجنگم ، با خودم و مھرداد جنگیده ام

رت را ترک کردم ؟بھ خاطر داری روزی پد. ترس لعنتی  تا امروز با من است
 .بلھ تو از او خواستھ بودی بین ما و تو یکی را انتخاب کند-

 .غافل گیر شد و قسم خورد کھ ھرگز چنین حرفی را نزده است
عزیز من ھرگز چنین چیزی نگفتم شاید پدرت خواستھ بھ این وسیلھ بی تفاوتی  عسل-

این را از من خواست و  خودش را نسبت بھ من توجیھ کند و من برگشتم چون پدرم
 .گفت کھ در خانھ ی او جائی ندارم

پس آن دکتر چھ شد؟-
اگر  .دکتر پویا برایم پایان گرفت ، وقتی یقین پیدا کردم کھ باید ھمسر پدرت بشوم -

 همن او را در البھ الی قلبم پنھان کرد در واقع بگویم این عشق در قلبم مرد دروغ گفتم
پدرت از من خواست بدون ھیچ خواستھ ای با او . او نگرفتم  و دیگر ھرگز خبری از

زندگی کنم و من ھمسر مردی شدم کھ ھیچ احساسی بھ او نداشتم و او ھم ھیچ احساسی 
نخستین بار است کھ صادقانھ بھ تو می گویم ھرگز پدرت را دوست   .بھ من نداشت

ھمھ نامالیمات زندگی خستھ بارھا این جملھ را بھ من گفت و من از این  چرا کھ نداشتم
چند بار از او خواستم کھ از ھم جداشویم اما او ادعا می کرد کھ مالک من است    .بودم

ای کاش در این میان عالقھ ای وجود داشت اما . و نمی تواند از من دست بکشد 
.افسوس

دلیل : بھ سختی گفتم  ، قطرات اشک صورتم را خیس کرده و چشمانم می سوختند
اج پدرم با تو یک انتقام ساده بود او می خواست مادر برای لحظھ ای افسوس ازدو

،  اما مادر ھمان یک لحظھ را ھم از  بخورد و برای از دست دادن پدر اندوھگین شود
 .پدرم دریغ کرد

ھرگز باور نمی : نفس عمیقی کشید و کف دست ھایش را روی گونھ گذاشت و گفت 
من آروزھای زیادی داشتم کھ با ورود بھ .  د پیش بروکردم کھ زندگی من این چینن 

دلیل رفتارھای بد من با تو فقط بھ خاطر بی .  خانھ ی پدرت ھمھ را از خاطر بردم
 .محبتی ھا ی پدرت بود

پس  من ھم در این بازی سھیم بودم؟-
تو را پدر تو زندگی مرا ویران کرد و من ناخواستھ .  برای ھمھ چیز متاسفم. متاسفم -

 .آخر این گونھ کمی آرام تر می شدم ، آزار می دادم
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لذت انتقام تو را بھ خانھ ی  چشیدن پدر بھ خاطر خودخواھی و غرورش و بھ خاطر-
این تمام چیزی بود کھ می   ،خود آورد و از تو نگذشت و تو ماندی و فرو ریختی 

ھم چنین  ، گری بشودخواستی بگوئی؟ پدرم قدرت آن را نداشت کھ دل بستھ ی زن دی
نمی توانست تنھا زندگی کند برای ھمین اجازه نداد بروی ، چون دیگر ھرگز نمی 

 .توانست زن دیگری را بھ جای مادرم ببیند
 .ھمسرش شھرهبلھ من دارائی او بودم و -

بر گشتھ ای؟ پس حاال چگونھ بھ خانھ ی پدرت: پرسیدم 
 .وجودم را لرزاند عمق نگاه غمگینش بھ چشمانم خیره شد و

پدر زمین .  خیلی خستھ ، خستھ بودم . نداشتم را ی ماندنایبرگشتم چون دیگر توان-
 نادرمھرداد ھم می خواھد از من حمایت کند تا از  ، گیر شده و قدرت گذشتھ را ندارد 

 دم و بایه ااو می گوید کھ من جوانی ام را بھ خاطر حماقت پدر بھ فنا داد . شوم    جدا
ترسی بی پایھ  ، عسلمی خواھم دیگر ھرگز نترسم  ، تالفی کنم آن روزھای سخت را

،  حاال وقت آن است کھ خودم تصمیم بگیرم این روزھا .کھ ھمھ چیز مرا خراب کرده 
اما نمی دانم چرا در این روزھای رھائی ھم غمگین ھستم ؟  ، روزھای رھائی است

ا جدائی موافقت می کند؟تو مطمئن ھستی کھ پدر این بار ب-
ای کاش ھمھ چیز  . ای کاش می شد گریخت.  نمی دانم اما امیدوارم این گونھ بشود-

سر تسلیم فرو نیاورده و ھمسر  مبھ گذشتھ بر می گشت تا در برابر حرف ھای پدر
اما افسوس کھ پدرت بھ سادگی زندگی ام را بھ .  کسی شوم  کھ عاشقانھ می خواستمش

و من ھمھ چیز را شوخی پنداشتم ، وقتی برایم تعریف کرد کھ تو در لباس  تاراج برد
و در دل  هعروسی ات آن کار جنون آمیز را کرده ای بھ شھامت تو غبطھ خورد

،  نھ بھ خاطر کار بدی کھ کردی بلکھ بھ خاطر این کھ تسلیم نشدی ، تحسینت کردم
اما من   ، انی را بچشیمخ پشیطعم تل نباشیجان مایھ گذاشتی تا مجبور  تو از عسل

اما انگار دیگر نمی  ، من فقط تحمل می کردم.... خیلی . عسلچشیدم ، خیلی تلخ است 
.توانم

تو این را می خواھی بگویی؟ ! یعنی بدون ھیچ عشق و عالقھ ای-
در واقع او اصال مرد بدی نبود و  ، من خیلی تالش کردم تا بھ پدرت عالقھ مند بشوم-

تنھا و بزرگ ترین مشکل او این بود  اما ، ھم با مرد رویاھای من تفاوتی نداشت خیلی
،  ما با ھم زندگی می کردیم ، بھ گردش می رفتیم. ھمھ ی زندگی اش بود   شھرهکھ 

اما ھیچ کدام از این ھا نتوانست باعث  ، حرف می زدیم ، حتی گاھی اوقات می خندیدیم
ت از ھمھ چیز راضی بھ نظر می رسید اما روح و ظاھرا پدر. بشود  ن خوشبختی ما

، ھمھ چیز باید  عسلتعلق داشت و جسمش بھ من ، دیگر خستھ شده ام  شھرهعشقش بھ 
را بھ  نادربھ خودم می گفتم تو زن زیبائی ھستی و می توانی .  ھمین جا تمام بشود

دکی و گرنھ او با حتی برای ان ، نشد ، بخدا قسم کھ نشد  اما  ، خویش عالقھ مند سازی
! افسوس بھ جوانی ام .من تماس می گرفت و گرنھ کمی دلتنگم می شد  

بازی شان بگیرد ، بھ  نمی دانستم کھ چرا انسان ھا بھ تقدیر اجازه می دھند کھ این چنین
اگر چھ سرنوشت  .ھمانند من  ، تقصیری نداشت ، او اسیر دست پدرش بود مریمالبتھ 
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و برایش فرقی نمی کرد کھ تصمیم گیرنده چھ کسی  رفتھیش بھ خواستھ ی خویش پ
این را زمانی فھمیدم کھ خودم بھ دنبال امید گشتم و این من بودم کھ خواستم  .باشد 

 ، گاھی مجبور می شویم ، گاھی بھ میل خویش پیش می رویم! ھمسرش بشوم نھ پدر 
 .وداین گونھ ب مریم، حداقل برای من و  ایماما ھمیشھ بازنده 

؟مریمحاال چھ می شود -
نمی دانم چرا امروز ھمھ چیز را برای تو تعریف کردم شاید .  دیگر بر نمی گردم-

می خواستم در مورد من قضاوت درستی داشتھ باشی ، نمی خواستم تصور     چون 
کنی کھ من زندگی پدرت را خراب کردم ، دلم می خواست دلیل تمام کینھ توزی ھایم 

 .را بدانی
نگاھی بھ ساعت مچی اش انداخت و از جای بر خواست  کھ ھوا کامال تاریک شده بود 

 .این زن خستھ و تنھا را ببخش ، عزیزم عسلمرا ببخش : گونھ ام را بوسید و گفت   ، 
و او را در آغوش فشردم ، می دانستم تالش من برای بازگرداندن او  ھبی اختیار گریست

 ...بھ خاطر من ...بھ خاطر پدر بر گرد : اما با این حال گفتم  ، احمقانھ جلوه می کرد
 .بھ خاطر خانھ ای کھ بی تو خالی شده است

با قدم ھایی .  بھ سرعت از من دور شد و آن چنان می گریست کھ نتوانست حرفی بزند
ھم زمان  با پدر بھ  . چھ حالی داشتم؟ فقط خدا می دانست ، سوی خانھ رفتم بھ ھآھست
 .زیر لب سالم داده و منتظر شدم تا با کلیدش در را باز کند. رسیدم  خانھ

؟عسلاآلن می آئی -
پاسخش را نداده و وارد سالن شدم ، می خواستم بھ اتاقم بروم کھ بھ حرمت چشمان 

 .بودم مریمبا : نگران مادر بزرگ روی مبل نشستھ  و بھ آرامی گفتم 
خستھ شده ام ، امروز آگھی دادم تا یک منشی خیلی : پدر روبھ رویم نشست و گفت 

بھ تنھائی نمی توانم ھم کارھایم را پیش ببرم و ھم جواب تلفن ھا  آخرجدید استخدام کنم 
 .را بدھم

نیازی بھ کار کردن نیست ، تو مرد خوش شانسی ھستی و می توانی : بی اختیار گفتم 
 .ھر چھ را کھ می خواھی برنده شوی

؟عسلمنظورت چیست : من خیره شد و گفت با پریشانی بھ 
 .برنده می شوی حتما قمار کن پدر ،-

صدایم از خشم و ناراحتی می لرزید و قادر نبودم در حضور مادر بزرگ حرفی نزنم ، 
بلند شد و کنار پنجره ایستاد ، از پشت   .پدر بنیان این خانواده را از ریشھ بر کنده بود

دلم می خواست بر سرش فریاد  ، سیگار را باال می فرستدمی دیدم کھ حلقھ ھای دود 
بودی، ھمھ چیز را برایت تعریف کرد؟ مریمپس با :  بزنم کھ بھ آرامی گفت

حاال می دانم تو حتی برای ازدواج کردنت ھم زحمتی نکشیدی ، دیگر چھ  . بلھ-
چیزھایی را برنده شده ای ؟

 .بار سر میز قمار نشستم، من فقط یک عسلتمامش کن  : فریاد کشید
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نمی  ، مادر بزرگ ظرف میوه را روی میز گذشت و با بغضی قدیمی بھ ما نگاه کرد
دانستم بھ چھ می اندیشد؟ چھره اش  خستھ تر از ھمیشھ نشان می داد و در سکوت پدر 

 .می کرد     را لعنت
 اصال. بودم  آن روز بی ھدف در خیابان ھا رانندگی می کردم ، خستھ و دل شکستھ-

نمی دانم چگونھ می راندم ؟ پاھایم بی اختیار در برابر یکی از سالن ھای قمار  ترمز 
رو بھ روی مردی قرار گرفتم  ، را فشردند و من برای اولین بار کھ آخرین بار ھم شد

کھ ادعا می کرد ھمھ چیزش را در بازی پیش باختھ و تنھا چیزی کھ دارد دخترش 
خالصھ آن مرد بھ اجبار مرا  . وع بھ بازی کردیم و برد با من بودما شر. است  مریم

بھ خانھ اش برد و از من خواست کھ دخترش را با خودم ببرم ، در واقع می خواست از 
احساس کردم کھ  مریمبا دیدن .  دست او خالص بشود و این بھترین فرصت برایش بود

ده بود و اینکھ می توانست بھ ھر حال او یک زن تحصیل کر ، زیاد ھم بد نیست
 .فواد باشد ، فکر کردم می توانم با گذشت زمان بھ او عالقھ مند شومو  مواظب تو

 !انتقام بگیری از مادر بھ خاطر ازدواجش شاید ھم می خواستی-
بھ یقین  ، شاید ، تو کھ بھ تمام احساسات درونی من آگاه ھستی: پوزخندی زد و گفت 

. شوم عالقھ مند  مریمبھ  نتوانستم کھ ھرگزاین را ھم می دانی 
 .اعتراف صادقانھ ی او لبخند کم رنگی بر لبان مادر بزرگ نشاند

پس از یک ھفتھ آشنائی با ھم ازدواج کردیم و برایم اصال اھمیت نداشت  مریممن و -
، بھ ھر حال ھر ازدواجی باید بھ طریقی صورت می  کھ چگونھ با ھم آشنا شده ایم

 .ت و این ھم برای خودش شیوه ای خاص بودگرف
قسم ، فقط ھمان یکبار  شھرهاما بھ روح :  پیش از آنکھ پدر از سالن خارج بشود ،گفت

 .بود و بس
       مریمدلم برای  آنقدرپدر رفت و من در آغوش مادر بزرگ گریستم ، نمی دانستم چرا 

شاید این گونھ  . می شدای کاش پدر دلتنگش  ، ای کاش بر می گشت!  می سوخت
آن زن دل شکستھ خدائی داشت کھ  .پدرم را می بخشید و او تاوانی پس نمی داد  مریم

دعاھایش را برآورده می کرد ، ھمان خدائی کھ دعای مرا برای رسیدن بھ غریبھ ام 
شب پیش از خوابیدن   .را تنھا نمی گذاشت مریمخدائی کھ ھرگز  ه بود ،برآورده کرد

 .او فقط تو را دارد آخر ، ، تو ھمسرش ھستی مریمبرو دنبال : پدر رفتھ و گفتمبھ اتاق 
 .پدر وانمود کرد کھ خوابیده و من بھ آرامی اتاقش را ترک کردم

  

     دو ھفتھ ی دیگر تا شروع امتحانات پایان فصل باقی مانده بود و باید شاگردانم را آماده 
تدریس را شروع کردم و برای بچھ ھا نمونھ  با ذھنی خستھ و پریشان می ساختم ،

وقتی بر گشتم بی اختیار نگاھم بھ انتھای کالس   .سوالھائی را روی تابلوی سیاه نوشتم
گوئی ھیچ  ،از پنجره بھ  بیرون خیره شده و در دنیایی دیگر پرسھ می زد  فرنازافتاد ، 

ان کالس بھ سرعت بھ چیزی نگفتھ و پس از پای. عالقھ ای بھ حضور در کالس نداشت 
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 بھمادر بزرگ در حالی کھ ساک دستی  طوسی رنگی را        .سوی خانھ شتافتم
جائی می خواھی : پرسیدم . در انتظار بازگشت من بھ سر می برد  ، دست گرفتھ بود

بروی مادر بزرگ؟
 ، باش نادرو  تمواظب خود ، وقت باز گشتن است عزیزم:  گونھ ام را بوسید و گفت

 .بادا تنھایش بگذاریم
ناباورانھ نگاھش کردم ، بھ راستی می خواست ما را در آن شرایط تنھا بگذارد ؟ آیا 

د نمی توانست شای ،نمی دانم از رفتن چھ قصدی داشت ! این چنین بی رحم شده بود 
. کار پدرم را ببخشد 

چھ کسی ناراحتت کرده مادر بزرگ؟-
من قصد داشتم چند روز در کنار شما .  کس عزیزمھیچ :  مرا در آغوش کشید و گفت

 .باشم کھ ماندم ، حاال زمان باز گشتن است ، دلم برای خانھ ی کوچکم تنگ شده است
اما او بی توجھ بھ احساسم مرا از  تحمل دوری اش را نداشتم ، دلم نمی خواست برود

 مکنم کھ فراموش ، نگذار فکر عسلبرایم تلفن بزن :  آغوش خویش بیرون کشید و گفت
 .کرده ای

 .قسم می خورم ھرگز چنین نمی شود ،-
او رفت و من احساس کردم خانھ بدون او کامال خالی شده ، خیلی زود بھ حضورش 

ساعتی بعد پدر وارد .  عادت کرده بودم و واقعا با نبودنش احساس درماندگی می کردم
 .خانھ شد و سراغ شور انگیز را از من گرفت

 .رفت: ھایم را باال انداختھ و گفتم  شانھ
 !رفت؟ بھ ھمین سادگی-
گمان می کنم رفت تا شما بھ یاد بیاورید کھ باید جای خالی کسی را در این خانھ .  بلھ-

 .احساس کنید
و در حالی کھ  آب می نوشید ، پدر نفس بلندی کشید کھ نشان از فرو دادن خشمش بود 

خودش  .فتن نداده کھ حاال برای بازگشتن اجازه بخواھد کسی بھ او اجازه ی ر :گفت 
 .رفتھ ، خودش ھم باید برگردد

او  پدر نھ !برده ات است مریمپدر توقع داری خودش برگردد؟ شما خیال می کنی کھ -
. یک زن است  ، با تمام احساسات زنانھ 

را رھا کرده  او از من توقع دارد کھ تمام کارھایم:  روی صندلی چوبی نشست و گفت
؟عسلمگر چنین چیزی می شود .  و فقط جملھ ی دوستت دارم را برایش دیکتھ کنم

    در شرایط روحی خوبی بھ سر  مریمپدر می شود ، تا بھ حال امتحان نکرده ای؟  . بلھ-
  .می داند  تواو خودش را بازنده ی زندگی با  . نمی برد

من ؟-
 .می دانید بلھ ، خودتان ھمھ چیز را خوب-
 .، از تو می خواھم دیگر راجع بھ این موضوع با من حرف نزنی عسلفراموش کن -

و  ھبھ آشپزخانھ رفت . پدر با گفتن این جملھ بھ اتاقش رفت و در را محکم بر ھم کوباند
، اما پدر برای صرف  بی حوصلگی غذای ساده ای را برای آن شب آماده کردم    با
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و ترجیھ دادم ھم چون پدر گرسنھ  ھنشد و من نیز بھ اتاقم رفت غذا از اتاقش خارج
 .بخوابم

  
  

افتادم ، وقتی کھ با سایر  یگانھی آقاامروز دوباره بھ صورتی کامال ناخواستھ بھ یاد 
اتفاق  یگانھی آقاحتما برای  :  ، یکی از خانم ھا گفت دبیرھا در دفتر نشستھ بودیم

بیرستان را رھا کرده است ، چنین چیزی پیش از این مھمی افتاده کھ این ھمھ مدت د
 .سابقھ نداشتھ

شاید ھم باآلخره این مرد مغرور و ثروتمند دختر رویاھایش را پیدا : دبیر دیگری گفت
 .کرده و تن بھ ازدواج داده است

 .در این صورت باید بھ آن دختر خوشبخت غبطھ بخوریم:  گفت تیموریخانم 
مرا نشانھ گرفت و بی آنکھ بخواھم خشم و ناراحتی وجودم را حرف ھای آن ھا قلب 

ی آقا واقعا از جای برخاستھ و پیش از ھمھ دفتر را ترک کردم ، اگر. کرد  لبریز 
نمی توانستم بھ خویش دروغ بگویم کھ این چھ می کردم؟ ، من ازدواج کرده بود یگانھ

کھ زندگی ام با ازدواج او  برای دقیقھ ای احساس کردم .مھم   نیست موضوع برایم 
این افکار مرا غافل گیر .  پایان می پذیرد و برای ھمیشھ تدریس را رھا خواھم کرد

، پس در تمام این از دست دادنش را نداشتم و تحمل  ھبھ یقین دوستش داشت ، کرده بود
 .مدت بھ خویش دروغ گفتھ بودم

شنیدم کھ  بھ آن کھ در ھنگام وروددر کالس ھم نتوانستم آرامش خویش را باز یابم چرا 
را سر جلسھ ی امتحان ببینم ، نکند دیگر  یگانھی آقاخدا کند کھ :  یکی از دخترھا گفت

 !ھرگز باز نگردد
طنین اندوھناک او مرا نگران تر از پیش کرد و از اینکھ می دیدم او توجھ تمام دخترھا 

دخترانھ لبریز شده و تالش  از حسادتی ، و دبیران جوان را بھ خویش معطوف کرده
 .اما تا آخر شب موفق نشدم ، کردم تا ذھنم را ازفکر کردن بھ او منحرف سازم

  

امروز روز دوم امتحانات است و من بھ عنوان مراقب وظیفھ دارم کھ در انتھای 
بھ سر می  یگانھی آقادر حالی کھ بیش تر شاگردان در انتظار ورود  بایستم ،    راھرو 

حاضر نمی شد بھ یقین دیگر ھیچ  جلسھاگر روزبرگزاری امتحان شمیی سر . د بردن
، بھ آرامی پاسخ  وارد راھرو شدبا دقایقی تاخیر   .کدام از ما ھرگز او را نمی دیدیم

صورت رنگ پریده و چشمان . و بھ سوی من پیش می آمد  دادهسوال شاگردانش را 
بھ دادن   .خوبی را پشت سر نگذاشتھ استگود رفتھ اش بھ من فھماند کھ او روزھای 

یک سالم کوتاه اکتفا کرده و مرا در دنیایی از تردید و پریشانی رھا کرد ، پیش از آنکھ  
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این یک ماه اتفاقی افتاده بود کھ نتوانستید بھ :  بھ آرامی گفتم ، از من فاصلھ بگیرد
  تدریس بپردازید؟

 .تظاھر نکن کھ برایت اھمیت دارد-
ک صدایش از خشم بود کھ این چنین می لرزید ، شاید توقع داشت من ھم بھ بی ش

بی اختیار بغض کرده و دلم می خواست .  دیدارش رفتھ و سراغش را می گرفتم
متکبر چھ داشت کھ  آخر این مرد مغرو و دور شوم ،و افکارم   فرسنگ ھا از خودم

وست داشتنی وجود داشتھ مرا بی قرار می کرد ؟ مگر می شد بدون اینکھ عشق و د
 !باشد ، این چنین وابستگی بھ وجود بیاید، نام این احساس را چھ می گذاشتم

با بلند گو اعالم کرد کھ برگھ ھای امتحان را در میان دانش آموزان پخش  تیموریخانم 
در حالیکھ بر گھ ھا را روی میز ھای کوچک می گذاشتم تالش می نمودم نگاھم .  کنید

پس از پایان جلسھ می خواستم از دبیرستان   .اه کینھ توز و خستھ تالقی نکندبا آن نگ
در .  شدم کھ در اتومبیل سپید رنگش منتظر من بود یگانھی آقاخارج شوم کھ متوجھ ی 

 .عسلخواھش می کنم سوار شو : گفت  را باز کرده و 
دقیقھ ای . یاورد صندلی عقب نشستھ و منتظر شدم تا آنچھ را کھ می خواھد بر زبان ب

 عسلگوش کن : فت گ، بعد در حالی کھ تالش می کرد کلمات را آرام و شمرده ادا کند
بعد از آن قرار مالقات در رستوران .  من عاشق تو ھستم ، خودت این را می دانی

تصمیم گرفتم ھمھ چیز را فراموش شده بدانم ، برای ھمین یک ماه مرخصی گرفتھ و 
، پدرو مادرم نگران شده بودند چون نمی دانستند بر من .بس کردمخودم را در اتاقم ح

این .  نمی دانستند درون من از تو پر شده و من از خودم خالی شده ام! چھ می گذرد
، مشکل از روزی شروع شد کھ تو در کالس من  عسلمشکل دیروز و امروز نیست 

نخست دلم .   من تھی بودند با چشمان و نگاه ھائی کھ از ھر گونھ توجھ بھ ، پیدا شدی
می خواست تو را بھ خاطر آن ھمھ بی تفاوتی ات تنبیھ کنم ، چون از دوران کودکی تا 

زیبا ھستم و  آنقدرگمان می کردم . آن روز ھیچ کس چون تو بھ من بی توجھ نبود
 بھ سر می برم کھ ھیچ کس نتواند در برابرم تاب آورده و مقاومت کند بیدرموقعیت خو

ا این تو بودی کھ مرا بھ خاطر تمام لحظھ ھایی کھ بھ تو اندیشیده بودم تنبیھ کردی ام ،
فرو ریختم و ھرگز کسی این . نگامی کھ شنیدم ازدواج کرده ای ھ و من از میان رفتم
من می خواستم جای کوچکی در قلب تو داشتھ باشم اما نشد ھرگز  . فرو ریختن را ندید

نیستی   ال ھا تو را می بینم  و تو در قید و بند ھیچ مردینشد ، حتی حاال کھ پس از س
 .اما بی انصاف من فقط بھ خاطر تو تا بھ حال ازدواج نکرده ام. 

باور نمی کردم کھ روزی .  او سکوت کرد و با کف دست اشک چشمانش را زدود
باور را با چشم ببینم ، من او را بھ زانو در آورده بودم و این  یگانھی آقاگریستن 

 ماشین را نگھ داشت تا پیاده بشوم ، می خواستم در ماشین را ببندم کھ. کردنی نبود
؟ بھترین زندگی را برایت می سازم ، قسم می عسلمی کنی  با من زندگی : گفت شنیدم
 .خورم

وارد خانھ شده و لیوانی آب   .از نگاه خیره ی من لبخند گرمی بر لبانش نقش بست
پدر ھنوز نیامده بود ومن فرصت داشتم در سکوت بھ آخرین جملھ خوشبختانھ . نوشیدم
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او بھ شدت مرا تحت تاثیر قرار داده بود و بھ خویش می  ای کھ شنیده بودم فکر کنم ،
چھ اھمیتی دارد . این برای اولین بار است کھ مردی فقط متعلق بھ توست  عسل" گفتم 

 ، فتادم کھ بی قرار دیدنش شده بودموقتی بھ یاد روزھایی ا " !کھ دوستش داری یا نھ
 .خوب ، خیلی ھم بد نیست: زیر لب گفتم 

از نگاه پریشان من . پدر باز گشت و برایش فنجان قھوه ای برده و روبھ رویش نشستم 
متوجھ شد کھ می خواھم چیزی بگویم اما من سکوت کرده و منتظر شدم تا او سوال 

چھره اش خستھ و در ھم ریختھ بود  آنقدرانم چرا د نمی. کند، اما او ھم ھیچ حرفی نزد 
چرا ،  درست حدس زده بودم. ی مرا در سینھ داشت حرف ھاشاید ھنوز ھم کینھ ی ! 

تو نباید در حضور شور انگیز آن حرف ھا را می زدی ، تو کی می خواھی : کھ گفت 
؟عسلبزرگ شوی 

زیر لب ! زنش کردن افتاده بودنمی دانم چرا پس از گذشت چند روز تازه پدر بھ یاد سر
تو برای  .کارھائی کھ می کنی ھمیشھ مرا غافل گیر می کند  ،من عصبانی بودم : گفتم

برایت تفاوتی نمی  مریمدر واقع مادر یا  ، ارزشی قائل نبودی مریماحساسات مادر و 
  کند ، در ھر حال یک مرد شکست خورده ھستی ، می دانی چرا؟

چون فقط بھ پنجاه در صد موضوع : گفتم  ، ی نگاھم می کرددر حالی کھ با شگفت
 .می دھی اھمیت 

این من بودم کھ تو را تشویق کردم کھ بھ .  آفرین دختر من: لبخند بی رنگی زد و گفت 
  درست ادامھ بدھی و در زندگی ات پیشرفت کنی، حاال می خواھی بھ من بگوئی کھ من 

این را بدان کھ برای من فقط من است کھ اھمیت نمی فھمم؟ باشد اشکالی ندارد فقط 
  .، من نمی توانم پنجاه درصد اصلی یعنی خودم را نادیده بگیرم دارد نھ دیگری

    پس در این صورت شما یک انسان مغرور ھستید کھ ھرگز در زندگی اش خوشبخت -
 .نمی شود

، وقتی  عسلھ است احمقان! چھ کسی ھم از خوشبختی حرف می زند . خدای من ! آخ-
این گونھ با من حرف می زنی خیلی مضحک می شوی ، دیگر چیزی نگو ، باشد؟

حرف ھای پدر قلب مرا شکست و بھ یقین خودش ھم نفھمید کھ آن جملھ ی کوچک چھ 
بھ اتاقم رفتھ و بھ بغضی کھ داشت خفھ ام می کرد اجازه . قیامتی در وجودم بر پا کرد 

ن انسان خوشبختی نبودم و ھر تصمیمی کھ می گرفتم بر اندوه ی شکستن دادم ، چرا م
 .برای شام ، غذائی آماده کن: ساعتی بعد پدر وارد اتاقم شد و گفت  وجودم می افزود؟

 .حوصلھ ندارم پدر: سرم را از درون بالش خیسم بیرون کشیده و گفتم 
 .میک پرستار باش آوردن این گونھ نمی شود باید دوباره بھ فکر -

افتادم ، نمی دانم چرا دیگر ھرگز بھ دیدنم  مرجاناو از اتاقم خارج شد و من بھ یاد 
 !نیامد
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امروز صبح پیش از آنکھ بھ دبیرستان بروم پدر را دیدم کھ در انتظارم نشستھ بود ، با 
اگر می خواھی از خانم بھرامی در خواست کن کھ برای کار بھ  عسل: دیدن من گفت 

 .بیاید شماره اش را در دفتر تلفن نوشتھ ام خانھ ی ما
حتما ھمین کار را می کنم پدر ، اما آیا آوردن او بھ این بدین معناست کھ دیگر نمی 

بازگردد؟ مریمخواھی 
.دیگر برای من وجود ندارد ، دیروز صبح درخواست طالقش بھ دستم رسید مریم-

 مریم! صبح زیبائی را آغاز کرده بودم با گفتن این جملھ از خانھ خارج شد و من عجب
ی آقابا تصمیمی کھ گرفتھ بود تمام افکارم را مشوش کرده و تازه در دبیرستان با دیدن 

او در آن کت و شلوار تیره رنگ . بھ خاطر آوردم کھ باید بھ او پاسخ قطعی بدھم  یگانھ
چھ پاسخی می توجھ ھمگان را بھ خویش جلب کرده بود و یقین داشتم کھ می دانست 

 .ھم کھ این چنین خرسند بھ نظر می رسیدد
 .، تمام دیشب نخوابیدم عسلسالم -
چرا؟-

  فکر می کردم ھمھ چیز تمام شده ، نکند احمقانھ فکر : ابروھایش را در ھم کشید و گفت
م؟می کرد

وارد سالن   .او را در تردید رھا کنم دوست داشتمپوزخندی زده و چیزی نگفتم ، 
ھا را بھ سادگی  امتحانات شدم ، دلم می خواست تمام دانش آموزانم موفق بشوند ، سوال

. طرح کرده بودم و این ھمان چیزی بود کھ در دوارن تحصیل آرزویش را داشتم 
انگار بیش از ھر  ، اما از جای بر نمی خواست  ، ھا پاسخ داده بود بھ تمام سوال فرناز

پس از پایان جلسھ او مرا تا خانھ . من جلب شده بود و  یگانھی آقاچیز حواسش بھ 
. دیدنش می آییم ی نیایش بگو کھ من و خانواده ام فردا بھ آقابھ : ھمراھی کرد و گفت 

را گرفتم اما کسی گوشی را بر  مرجانچیزی نگفتھ و وارد خانھ شدم ، شماره ی 
ای شب بیدار بمانم ، پدر آن شب خیلی دیر آمد و من مجبور شدم تا نمیھ ھ. نداشت

کجا : چراغ را روشن کرده و پرسیدم  ، وقتی می خواست بھ آرامی وارد اتاقش بشود
بودی؟

!باید بھ تو بگویم-
 .اما این رفتار ھا مرا خیلی نگران می کند.  نھ نگو-
چرا بیدار مانده بودی؟ . فردا می فھمی ، عسلنگران نباش -
بھ این جا می آیند ، کمی زود تر بیا،  یگانھی آقاواده ی می خواستم بگویم فردا خان-

باشد؟
 .خیلی خوب می خواھم بخوابم ، شب بھ خیر-
 .تماس گرفتم ولی کسی جواب نداد مرجانیک چیز دیگر ھم ھست پدر  با -

بھ اتاقم رفتھ و در را  .چھره ی پدر پریشان شد و دستی بھ موھای جو گندمی اش کشید
 .حالی کھ از شدت نگرانی تا صبح نتوانستم بخوابمبستم ، در 
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خوشحالم کھ امروز جمعھ است و می توانم کمی بھ کارھای خانھ رسیدگی کنم ، ھنگام 
بود با یک چمدان  مرجانظھر با شنیدن زنگ در دچار تردید شده و در را گشودم ، 

او از کجا فھمیده  نمی دانستم چھ بگویم؟ .مرا در آغوش کشید و گریست . قرمز رنگ 
خودم را از آغوشش بیرون کشیدم کھ پدر   !بود کھ من با او تماس گرفتھ و کارش دارم

 .خیلی خوش آمدی مرجانسالم : وارد سالن شد و گفت
      خدای  !آخ. اندوه گذشتھ در چھره ی پدر دیده نمی شد و این مرا پریشان تر می کرد 

روی مبل  مرجان  .داد کھ نمی توانستم درکش کنمقلبم خبر از حادثھ ی بدی می .  من
:  پدرکنارش نشست و گفت.  نشست و این من بودم کھ مجبور بھ پذیرائی از او شدم

بگویم چون کمی بھانھ جوشده ، می  عسلراستش من ھنوز وقت نکردم چیزی بھ 
شناسی اش کھ؟

ھ و بھ آن دو خیره روی مبل نشست ، تحمل وزن بدنم را ندارند ماحساس کردم زانوھای
در نگاه او ھم ھیچ اندوھی  .گشت سرش را بلند کرد و بھ چشمانم خیره  مرجان .شدم 
 .نمی شد ، گویا فقط من بودم کھ از شدت غم و خشم می لرزیدم      دیده

...نادرمن و  عسلراستش :  زیر لب گفت مرجان
؟نادر-
...مین دیشببا ھم ازدواج کردیم ، ھ نادربلھ عزیزم من و -

دیگر چیزی نمی شنیدم حالت تھوع داشتم و انگار در سرم می کوبیدند ، . خدای من! آخ
 چشمانم را بستم ، شک نداشتم کھ می میرم اما نشد . دلم می خواست از شدت غم بمیرم

قلبی کھ لھ شده .  من ھنوز زنده بودم و کلماتی را بھ صورت گنگ و مبھم می شنیدم .
لعنت ... لعنت برعشق... لعنت بر پدر...لعنت بر من ! آخ! م می تپیدبود اما باز ھ

 .لعنت بر زندگی ولعنت بر تمام جمعھ ھای سرد زندگی ام... براحساس
؟عسلچھ زیر لب می گوئی -

پدر با خشم از من خواست کھ بھ اتاقم بروم و من بھ اتاق خویش رفتھ و در را آن چنان 
گریستم کھ قادر نبودم  آنقدردیوار فرو ریخت و من  بر ھم کوبیدم کھ کمی از گچ
با لباس آراستھ ی صورتی رنگی وارد اتاقم شد،  مرجان. چشمانم را بھ راحتی باز کنم 

نش را پوشانده بود ، کنار تختم ادر حالی کھ موھای سیاه و بلندش روی شانھ ھای عری
بدون اینکھ چشمانم را باز  دستانم را بھ گرمی فشرد و من. بستم   ، چشمانم را  نشست

 .کنم منتظر شدم تا اتاقم را ترک کند
، اما من زن بدبختی ھستم و پیشنھاد  عزیزم می دانم در مورد من چھ فکری می کنی-

ترکش کرده و گفت  مریمپدرت می توانست زندگی ام را تغییر بدھد ، او بھ من گفت کھ 
ی توانی بھترین گزینھ ی ازدواج من بھ تو دارد ، م عسلکھ بھ خاطر عالقھ ای کھ 

 .باشی
چرا از اتاقم یبرون نمی رفت؟ دیگر پدر با تمام احساسات بی شرمانھ . خدای من !آخ 

وقتی از اتاقم خارج شد نفسی بھ آسودگی کشیده و مالفھ را تا   .اش برای من مرده بود
 .باال کشیدم مکنار موھای
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 .ند، مھمان ھایت رسیده ا عسلبیدار شو -
در ھم آمیختھ بود و  مرجاناین صدای پدر بود کھ با صدای احوال پرسی مھمانان و 

پدر حتی فرصت نداد تا من ازدواج کرده و از خانھ . من فقط دلم می خواست بمیرم 
حتی دلم برای ...دلم برای خودم می سوخت ...می سوخت  مریمدلم برای  .اش بروم 

 .ھم می سوخت مرجان
ی آقا. خدای من ! ، آخ ا از روی صورتم بر کشید ، چشمانم را گشودمکسی مالفھ ر

 .بود کھ آراستھ و ادکلن زده باالی سرم ایستاده بود و خیره نگاھم می کرد یگانھ
، مگر نھ ؟ من از تو اجازه گرفتھ بودم عسل-

. می دانستم چھ منظوری دارد ، من بھ او و خانواده اش ناخواستھ توھین کرده بودم 
بغض فرصت ھر حرفی را از من گرفت و من بھ سختی از جای بر خواستھ و زیر لب 

 .مشما بروید اآلن می آی: گفتم 
او رفت و من کنار آیینھ ایستادم ، چھره ام آن چنان در ھم ریختھ و سرخ شده بود کھ 

 .چھ اھمیتی دارد؟ می روم: بغضم دوباره شکست و گفتم 
وارد . کشیده و حتی فرصت نکردم لباس مناسبی بپوشم  امنشده دستی بھ موھای شانھ 

یک اشراف زاده ی واقعی  یگانھی آقا. بھ احترام من بر خواستند  آن ھاسالن شده و 
آن چنان  مرجان  .این را با اولین نگاه بھ پدر و مادرش بھ صراحت در یافتم ، بود

 .ھاست ھمسر پدرم است سخن می گفت کھ گویا سال
 .از آشنائی با چنین خانواده ی افتخار می کنیم درنامن و -

ی آقا.  از نگاه مادر او دریافتم کھ خشمگین است و بھ سختی فضا را تحمل می کند
سال  مھیارتو ارزش آن را داری کھ : بزرگ لبخند گرمی بر لب آورد و گفت ی یگانھ

   .ھا در انتظارت بماند
پس از دقیقھ ای پدر با صدای بلند رضایت  ، چقدر بھ شنیدن چنین جملھ ای نیاز داشتم

ظاھرا حرفی برای گفتن .  ھم با او بھ موافقت پرداخت مرجانخود را اعالم کرده و 
از  خوشبخت بشوم؟ آیا می توانستممھیارآیا بھ راستی می توانستم با . باقی نمانده بود 

م؟ احساس کردم کھ با پدر در آن خانھ زندگی کن هاین ازدواج صرف نظر کرده و دوبار
بھتر است جشن : بزرگ گفت  یگانھی آقا.  در ھر دو حال شرایط خوبی نخواھم داشت

 .ازدواج این دو را آخر ھمین ھفتھ در باغ بزرگ ما برگزار کنیم
ظاھرا ھیچ کس مخالفتی نکرد ، نمی دانستم چھ بگویم ؟ چشمانم می سوختند و ھنوز 

 .حالت تھوع داشتم
عجلھ؟چرا با این -

ھمین حاال ھم : پدر با لحن سردی گفت. این صدای او بود کھ مرا بھ فکر فرو برد 
 .برای این دو خیلی دیر شده است ، گمان می کنم این اتفاق باید سال ھا پیش رخ می داد

نگاھم با نگاه مادر او پیوند خورد نمی توانستم بفھمم چھ احساسی دارد فقط ھرچھ بود 
 .حس خوبی نبود

 .بھتر است آن دو با ھم صحبت کنند: پدر ادامھ داد
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فرصت خوبی بود تا  یگانھی آقابھ یقین برای . م بھ حیاط رفتھ و ما با ھم تنھا شدی آن ھا
اگر مخالف ھستی چرا : خیره نگاھم کرد و با خشم گفت.  دلیل این ھمھ اندوه را بداند

؟عسلچیزی نمی گوئی 
م چاره ای جز ازدواج باقی نگذاشتھ است اما سکوت دلم می خواست بگویم پدر برای

در واقع ھمھ چیز تمام شده بود و گفتن ھر حرفی شرایط را بدتر   .کرده و چیزی نگفتم
 .می کرد

آن زن ، مادرت کھ نیست ، ھست؟-
ھمسر جدید پدرم است فراموش نکن پیش از رفتن بھ او تبریک :  پوزخندی زده و گفتم

 .بگوئی
      بھ گمانم این اولین بار نیست کھ پدرت تجدید فراش: سخر آمیزی زد و گفتلبخند تم
 .می کند

 .در دل گفتم بھ یقین آخرین بار ھم نخواھد بود
؟عسلمی توانم سوالی بپرسم -

چرا امروز :  بھ عمق چشمانم خیره شد و گفت ،انھ ی تایید پایین آوردم شسرم را بھ ن
این گونھ ندیده بودمت ، گمان می کردم طور دیگری از ما  آشفتھ ھستی؟ ھرگز آنقدر

نکند حضور ما این چنین پریشانت کرده است؟...  استقبال کنی اما
این سوال او مرا بھ فکر فرو برد ، آیا دلیل تمام پریشانی من ازدواج پدر بود ؟ شاید 

م بیش تر بھ بی شک در آن لحظات سھ! نیز در این پریشانی نقشی داشت  یگانھی آقا
 .خانواده اش تعلق می گرفت حضور و او 

شاید تو ھنوز ھم  ، نمی خواھی پاسخ مرا بدھی؟ خیلی خوب می توانم حدس بزنم-
می خواھی زمان بیش تری برای آشنائی داشتھ باشی؟ . تصمیمت را نگرفتھ ای

می پذیری؟: لبخند بی رنگی صورتم را پوشاند و گفتم
     ھ تو بخواھی ، فقط در این میان کمی ھم من و خانواده ام را در نظرالبتھ ھر زمان ک-

.، آخر ھمان طور کھ دیدی شرایط جسمی پدرم اصال خوب نیست  بگیر
 .یگانھی آقاممنونم -

بھتر است فقط در مدرسھ مرا این گونھ صدا بزنی ، :  ابروھایش را در ھم کشید و گفت
باشد؟

پدر وارد اتاق شد و   .صدا بزنم ، خندیدم و او ھم خندید یارمھاز تصور اینکھ او را 
؟عسل روبھ راه استھمھ چیز : گفت

 .بلھ پدر-
خواستم تا خود بھ پدر و مادرش بگوید کھ مراسم ازدواج تا چند ماه دیگر  مھیاراز 

بھ سرعت بھ وقتی کھ آن ھا خانھ را ترک کردند   .صورت نمی گیرد و او ھم پذیرفت
می لحظات مرا آرام  آنتاقم رفتھ و روی تخت دراز کشیدم ، تنھا چیزی کھ در سوی ا

ھا ھیچ اتفاق مھمی نمی افتد و من فرصت دارم کھ تمام  بود کھ تا مدت این اندیشھ کرد
.  بھ تفاھم نرسیدم ھمھ چیز را بر ھم بزنم مھیارو در صورتی کھ با  کردهرا  مفکرھای

من صاحب چنین یا نھ؟ اصال نمی دانم  را می بخشیدنمی دانم اگر امید زنده بود م
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را در قلبم جایگزین  مھیارجاودانھ  ی امید ، عشق     جای عشق  بھ قدرتی ھستم کھ
اگر .  خدای من!  مگر می توانستم آن دو را با ھم قیاس کنم؟ آخ ، مگر می شد!  کنم

حالی بھ او دست می داد  می دید چھ مھیارامید زنده بود و امروز مرا در حال گفتگو با 
اما آن زمان ھیچ چیز در دست من نبود و  ، اگر چھ در گذشتھ یکبار شاھد آن بود! 

در این افکار بودم کھ پدر وارد اتاق شد و آباجور . حال نمی توانستم خویش را ببخشم 
 .کوچک را روشن کرد

 .عسلباید با تو حرف بزنم -
 .اآلن ؟ من خیلی خستھ ھستم-
..می دانم ولی-

مالفھ را روی  سرم کشیده و در دل آرزو کردم پدر ھر چھ زودتر اتاق را ترک کند 
خیلی دلم می خواست بھ پدر .  اما او کنار تختم نشست و با دست صورتش را پوشاند

بگویم کھ این بار چگونھ ھمسرش را بھ دست آورده است ؟ اما سکوت کرده و بھ 
 .آرامی نفس کشیدم

را ندیده بودم تا روزی کھ برای استخدام  یز ھمانند تو در تمام این سال ھا اومن ن-
 آن ھادر میان  ومنشی آگھی دادم ، آن روز دختران زیادی بھ شرکت من آمدند و رفتند 

خستھ نشان می داد  آنقدرچھره اش .  دیدن دو چشم آشنا مرا بر آن داشت کھ بپذیرمش
وقتی  ،خیلی نگران تو و فواد بود . با ھم صرف کنیم کھ از او دعوت کردم تا شام را 

فھمید برادر کوچکت مرده ساعتی تمام برای فواد کوچک ما گریست و پس از آن از 
من بھ شدت تحت تاثیر تنھائی و  . تمام سختی ھائی گفت کھ در این چند سال کشیده بود

ترکم  مریمئی کھ او منشی من شد و درست در روزھا.  اندوه زندگی اش قرار گرفتم
خواستم کھ شریک زندگی ام  مرجاناز  ، کرده بود و دلتنگی وجودم را لھ می کرد

 .شود و او ھم پذیرفتب
خوب کھ چھ پدر؟ دلیلی وجود ندارد کھ تو : گفتم  ، بدون اینکھ مالفھ را پایین بکشم

 .بخواھی مرا قانع کنی
او بھ میل .  و خودخواھی وجود نداشتولی دلم می خواست بدانی این بار قمار  . البتھ-

 .، بدون ھیچ اجباری خویش پذیرفت
این بار تو او را مجبور نکردی این زندگی سختش بود کھ : پوزخندی زده و گفتم 

 .مجبورش کرد
بھ ھر : گفت ، پدر نفس عمیقی کشید و در حالی کھ طنین صدایش از خشم می لرزید

کھ این  یک خدمتکار نگاه نکنی ، وقت آن رسیدهحال از تو می خواھم او را بھ  چشم 
 .زندگی بھ او ھم لبخند بزند

  .پدر اتاق را ترک کرد و مرا در خیاالتی در ھم و برھم تنھا گذاشت

در اتومبیلش انتظار مرا  مھیاروقتی می خواستم از خانھ خارج بشوم متوجھ شدم کھ 
 .می کشد سوار شده و سالم کوتاھی دادم

 .عسلدر خانھ ی ما قیامتی بر پا بود دیشب -
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بھ خاطر من؟-
پدر شیفتھ ی متانت و سادگی تو شده بود از این کھ :  لبخند گرم و زیبائی زد و گفت

احساس  ، روبھ رو شده بودی آن ھاھای فاخر با  بدون آرایش کردن و پوشیدن لباس
یده بود کھ باور آن قدر دخترھای رنگین د اورضایت خاصی داشت ، آخر می دانی 

نمی کرد ھنوز ھم کسی چون تو بتواند در مھمانی ھای خانوادگی ما حضور داشتھ باشد 
 .، پدر بی صبرانھ در انتظار گرفتن جشن ازدواج ما بھ سر می برد

....بلھ ، پدر شما واقعا قابل ستایش بود اما من از نگاه ھای-
 .او ھم با این موضوع کنار خواھد آمدنگران مادرم نباش ، : حرفم را قطع کرد و گفت

یش متوجھ شدم کھ مادرش با این ازدواج موافق نیست و من درست حدس حرف ھااز 
احساس ضعف و ناتوانی می کردم کھ بھ یقین با  آنقدر. خدای من! آخ.  زده بودم

: او کمی پایین تر از دبیرستان نگھ داشت و گفت   .تلنگری کوچک در ھم می شکستم
بھتر است تا مدتی کسی متوجھ ی این موضوع نشود خودت  عسلت می خواھم معذر

...کھ می دانی
وده و مبھ سختی آن چند قدم را پی . این ھمان تلنگری بود کھ مرا در ھم شکست! آخ 

 .وارد دفتر دبیرستان شدم
خانم نیایش ، اتفاقی افتاده؟-

از تصور . چشمانم فرو چکید  خیره شده و قطره ای اشک از تیموریبھ چشمان خانم 
و پس از آن متوجھ  کردهاینکھ این بار ھم ناگزیر باشم با ھراس و نگرانی ازدواج 

 .قلبم در ھم فشرده شد ، بوده ام  بشوم کھ دومی
.ی سعیدی لیوانی آب بیاورآقا-

 وارد دفتر شد و تظاھر مھیار.  آب را الجرعھ سر کشیده و سرم را بھ دیوار تکیھ دادم
آن روز نتوانستم بھ عنوان مراقب سر جلسھ حاضر باشم و .  کرد کھ مرا ندیده است

بھ خویش قول دادم کھ وقتی . عجیب اینکھ او حتی برای لحظھ ای بھ سراغم نیامد
در انتھای  .بیرون دبیرستان دیدمش بھ او بگویم کھ موضوع نامزدی را تمام شده بداند

من کھ بھ تو گفتھ بودم : آمد و گفت  مپیاده بھ سوی ، مخیابان  منتظرم بود ، سوار نشد
 .عزیزم

، گمان کنید این جا  ھم دختران جوان و زیبا مواظب  مھیاری آقابا من حرف نزنید -
شما ھستند تا مبادا  با من حرف بزنید ، نمی ترسید کسی شما را با من ببیند؟

این حرف ھای احمقانھ چیست کھ تو می گوئی؟-
 .ی احمقانھ گوش بدھیدحرف ھاروید تا مجبور نباشید بھ این ب-

 .افزودم در حالی کھ تمام وجودم از خشم می لرزید مھای بر سرعت قدم
...فرنازخودت می دانی کھ -

، مگر چھ چیزی بین شما وجود دارد کھ این چنین  فاختھو  فرنازلعنت بر : فریاد زدم 
از آن می ترسید؟

، شب تماس می  تو حاال خیلی عصبی ھستی:  لش باز گشت و گفتبھ داخل اتومبی
 .گیرم
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 مدر را بھ روی مرجان  .او رفت و مرا در دنیایی از سواالت بی پاسخ تنھا رھا کرد
از  عسل: بھ دنبالم آمد و گفت. گشود و من با دادن سالم کوتاھی از کنارش گذشتم 

 .دیروز تا بھ حال فرصت نشده با تو حرفی بزنم
 .پوزخند تلخی زدم

 .من مجبور شدم با پدرت ازدواج کنم-
چھ کسی تو را مجبور کرد ، فقط نگو پدرم کھ باور نمی : روبھ رویش ایستاده و گفتم 

 .کنم
، آخرین باری کھ  عسلچقدر زیبا شده ای :  قطرات اشک صورتش را پوشاندند و گفت

! شگفت انگیز است ،زیبا نبودی  آنقدردیدمت 
دانم چرا تمجید او مرا خوشحال نکرد؟ بھ یقین روزھائی کھ غریبھ ام مرا می دید  نمی

 .من زیبائی امروز را نداشتم و این بودکھ برایم اھمیت داشت
...برای مادرت و فواد خیلی متاسفم ، شنیده ام کھ ھمسرت نیز-

 .بلھ درست شنیده ای: عجب بغضی در سینھ داشتم . خدای من !  آخ
ساعتی بعد تلفن زنگ زد و مخاطبم .  رعت از کنارش گذشتھ و وارد اتاق شدمبھ س

 .مھیارکسی نبود جز 
؟عسلاز دست من عصبانی ھستی -

ھمھ چیز را بفھمد و برای تو مشکلی بھ  فاختھمن می ترسم : پاسخی ندادم ، ادامھ داد 
 .وجود بیاورد

برای من یا شما؟-
؟عسلمنظورت چیست -

یقین دارم از ھمھ چیز بی خبرم ، عالقھ ی : نی کھ از شدت خشم می لرزید گفتم با طنی
بھ شما کامال یک طرفھ بود ؟ فاختھ

البتھ عزیزم نکند خیال می کنی من ھم دوستش داشتم؟ اگر چنین بود کھ : خندید و گفت 
از من او را از خویش راندم چرا کھ  . می توانستم بھ سادگی او را بھ دست بیاورم

 .دخترھائی چنین بیزارم
چھ کار  مازدواج کرده و در این صورت اگر بداند کھ ما قصد ازدواج داری فاختھ-

خواھد کرد؟
، بھ من اعتماد داشتھ باش  عسلمن تو را خوشبخت می کنم : نفس عمیقی کشید و گفت 

 .کمی فرصت بدهفقط و 
چیزی در وجودم  . راز کشیدمبدون خداحافظی کردن گوشی را گذاشتھ و روی تختم د

دلم می خواست برای رھائی از .  تو با او ھم خوشبخت نخواھی شد کھ فریاد می کشید
دوباره  بگریزم؟ مھیاراما چگونھ می توانستم از  ، پناه ببرم مھیارپدر و تصمیات او بھ 

 .است مھیارتلفن زنگ زد یقین داشتم کھ 
 .نیست فاختھتش را بخواھی مشکل فقط گوش بده عزیز من ، راس مھای بھ حرف-

 فاختھچگونھ بگویم  کھ حمل بر خودخواھی ام نکنی؟ : نفس عمیقی کشیده و ادامھ داد 
...درواقع بیش تر شاگردان من ، فقط یکی از دخترھایی بود کھ تو می شناسی
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 اصال چرا باید ھمھ ی دختران کالس شیفتھ ی.  دلم نمی خواست جملھ اش را تمام کند
بغضم .  چنین مردی می شدند ، شاید عده ای ھم او را بھ خاطر ثروتش می خواستند

پس قرار است این بار ھمسر مردی بشوم کھ بھ جای یک محبوب کینھ : شکست و گفتم 
و بغض صدھا دختر جوان بدرقھ ی راه من باشد؟ پیش از تو یک مرد زندگی ام را از 

...من گرفت و حاال
من ھیچ تعھدی بھ . ، نمی توانی این دو مسئلھ را با ھم مقایسھ کنی  عسلاشتباه نکن -

کسی ندادم کھ بخواھم پایبند آن باشم ، قسم می خورم کھ تو اولین دختری ھستی کھ بھ 
 من از حسادت دیگران نسبت بھ تو می ترسم. او عشق ورزیده و پیشنھاد ازدواج دادم 

 .ھ تو آسیبی برساندنمی خواھم ھیچ کس حتی با نگاھش ب ،      
آن چنان صداقتی در طنین صدایش بود کھ توانست آرامش از دست رفتھ را بھ من باز 

پس حداقل بگو این بازی تا چھ زمانی ادامھ پیدا خواھد کرد؟: گرداند، بھ آرامی گفتم 
 .عسلفقط تا زمانی کھ ازدواج کنیم ، قول می دھم -

. غرور لبریزم کرد  حسمورد توجھ او بودم  قدرآنلبخندی بر لبم آمد و از این کھ 
احساس عجیبی دارم یکباردر ھفده سالگی قلبم برایم تصمیم گرفت و این بار قلبم را 

امشب کھ   .کنار گذاشتھ و این عقل است کھ عنان زندگی ام را در دست گرفتھ است
م روزی از خاطراتم را می نویسم نمی دانم چھ سرنوشتی در انتظارم است و نمی دان

را پذیرفتھ ام خویش را لعنت می کنم یا نھ؟ در خانھ ماندن  مھیاری حرف ھااین کھ 
یعنی تحمل کردن تمام رفتارھای پدر و پذیرفتن عقایدی کھ شاید فقط برای پدر معنا و 

بھ من این فرصت را می داد تا انتخاب بدون  مھیارمفھوم درستی داشتند ، ازدواج با 
ھای این کره ی خاکی چیزی از  کنم در حالی کھ ھمانند دیگر انساناحساس را تجربھ 

  .مآینده ام نمی دان

  

در  مھیارامروز آخرین روز جلسھ ی امتحانات است و من دیگر بھ بی تفاوتی ھای 
 تیموریرقھ ھای تصحیح شده را بھ خانم ودر دفتر نشستھ و . مدرسھ عادت کرده ام 

تمام حواسش بھ من  رد ،کھ نمره ھا را وارد لیست می ک و او در حالی ادمتحویل می د
.بود 

خانم نیایش می توانم سوالی بپرسم ؟-
 .خواھش می کنم بفرمائید: با تردید گفتم  ، باشد مھیارنکند در ارتباط با  .خدای من ! آخ
شما در این دبیرستان تحصیل  کرده اید؟-

، بعد از آن بھ یک دبیرستان شبانھ روزی فقط چند ماه : نفس عمیقی کشیده و گفتم 
 .رفتم

آخر دیروز کھ پرونده ھا را مرتب می کردم اسم شما را در بین دانش آموزان این -
 .دبیرستان دیدم

www.takbook.com



با ورود یکی از دبیرھا دیگر ادامھ نداده و من بھ سرعت از دفتر خارج شدم ، دلم نمی 
بھ ھر حال ھیچ چیز خوبی در گذشتھ ام .  خواست دلیل رفتنم را برای او توضیح بدھم

مرا تا کنار خانھ رساند و من  مھیار  .وجود نداشت کھ در رابطھ ی با آن حرف بزنم
 .من می روم قھوه بیاورم: بھ پیشواز ما آمد و گفت مرجان ، وارد سالن شدم

و بھتر است بھ خوبی  متا یک ھفتھ تعطیل ھستی:   او روی مبل راحتی نشست و گفت
 .ز این تعطیالت استفاده کنیما

!من منظور شما را نمی فھمم: روبھ رویش نشستھ و گفتم 
پدر من شرایط جسمی خوبی ندارد ، در واقع او نگران این موضوع  عسلراستش -

 .است کھ نتواند در مراسم ازدواج شرکت کند
خوب ؟-

از این  می خواھداو خوب : ادامھ داد  ، در حالی کھ طنین صدایش از غم می لرزید
 .تعطیالت استفاده کرده و آخر ھمین ھفتھ مراسم را برگزار کنیم

در حالی کھ دلم از تمام دنیا گرفتھ بود و بغضی داشت  ، با خشم از جای بر خواستم
 .چیزی نمی فھمیدم و نمی خواستم بفھمم مھیاری حرف ھامن از .  خفھ ام می کرد

اما بدان این  ، تو می توانی نپذیری .را نشکن  ، قلب پدرم عسلقسم می خورم -
 .رفت خواستھ ی مردی است کھ بھ زودی از میان ما خواھد

و احساس می کردم او تنھا تکیھ  ، نگاھش مرا آرام می کرد را دوست داشتم مھیارپدر 
گاه من در زندگی آینده ام خواھد بود ، در حالی کھ فکر می کردم ھیچ قدرتی نخواھد 

ت مرا بھ پذیرفتن چنین حقیقت سردی وادار کند ، قطرات اشکی کھ بر روی گونھ توانس
 .می لغزیدند و اندوه نگاھش این باور را بر وجود غمگینم تحمیل کرد   مھیاری 

کھ این طور ، برای ھمین بھ سادگی پیشنھاد مرا برای بھ : نفس عمیقی کشیده و گفتم 
تاخیر انداختن جشن پذیرفتی؟

مادر پذیرفت اما . باور کن ، من خواستھ ی تو را با آن دو در میان گذاشتم  عسل . نھ-
البتھ پزشکش . پدر گفت کھ احساس کرده بھ زودی می میرد و مرگ امانش نخواھد داد 

پدرم بیماری خونی دارد کھ قابل درمان  عسلنیز ھمین را می گوید ، آخر می دانی 
 م رفتی ، ی کشورھایی کھ پزشکش توصیھ کرده بودما برای مداوای او بھ ھمھ . نیست 

فقط توانستند با دوره ھای سخت درمان مرگ او را بھ تاخیر  آن ھااما متاسفانھ 
 .بیندازند

نمی دانم دلیل اشک ھایم بھ  ، این من بودم کھ با صدای بلند می گریستم مھیاربھ جای 
یا از دست دادن کسی خاطر ازدواجی بود کھ باید با آن سرعت صورت می گرفت 

، با این کھ فقط یکبار او را دیده بودم اما محبتش در قلبم  آقای یگانھ ی بزرگچون  
سرنوشت ھر کسی کھ در قلبم . مھربانی در نگاھش فریاد می کرد  بود چرا کھنشستھ 

با مرگ رقم می خورد و این من بودم کھ سختی روزھای از دست  نمودجای باز می 
 .در ھم شکستھ بر دوش می کشیدم        می خستھ و دادن را با جس

؟عسلقبول می کنی -
 .دیگر چھ باید می گفتم ؟ چاره ای جز پذیرفتن وجود نداشت
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تمام آنچھ را کھ برای من گفتھ  مھیار.  تسبا سینی قھوه وارد شد و کنار من نش مرجان
         نیایش می خواھم لیست ی آقامن از شما و :  نیز بازگو کرد و گفت مرجانبود برای 

  . مھمان ھایتان را بھ من بدھید و دیگر با چیزی کار نداشتھ باشید
خانھ را  مبا گفتن فردا بھ دیدنت می آی مھیار.  و بوسید همرا در آغوش کشید مرجان 

خوب دیگر بھتر از این نمی :  ن قرار گرفت و گفتاشب پدر ھم در جری  .ترک کرد
ھمھ  ی دارائی ھای او می  صاحب مھیاربزرگ تو و  ی یگانھی قاآبا مرگ  ، شود
 .شوید

 .را فراموش کنیم مھیارالبتھ اگر حضور مادر :  در ادامھ ی حرف پدرم گفت مرجان
را برای دوختن  مبھ خانھ ی من آمد تا اندازه ھای آن ھاامروز عصر خیاط شخصی 

ا برایم لباس عروسی حاضری خرید بھ یاد روزی افتادم کھ بردی . لباس عروسی بگیرد
بھرخ کارھای الزم را انجام داد .  شدو از این کھ آن چنان اندازه ی تنم بود شگفت زده 

.   لباس را برای شب پیش از جشن آماده کرده و تحویل می دھد:  و وقتی می رفت گفت
فتھ و ھمھ چیز بھ سرعت پیش ر ، او رفت و من فرصت کردم کمی بھ آینده ام فکر کنم

شده و خانھ ی  مھیارمن حتی نتوانستھ بودم بھ خوبی بپذیرم کھ چند روز آینده ھمسر 
 .پدری را ترک خواھم کرد

  
  

چند روز گذشتھ را استراحت کرده و از خانھ بیرون نرفتم ، پدر با من مھربان شده و 
بستھ لبخند کم رنگی بر لبانش نقش  ، از این کھ سر انجام از دست من خالص می شد
رفتن  ھم تظاھر می کرد کھ از مرجان. بود کھ حتی برای لحظھ ای کوتاه محو نمی شد 

خیلی دلم می خواست بگویم . آن دو را ترک کنم  ھدمن غمگین است و دلش نمی خوا
 ؟ یاگر بھ من عالقھ ای داشت ، یچرا ھرگز بھ دیدنم نیامد و چند سال گذشتھ کجا بودی

بھ ھر حال او حاال ھمسر پدرم   ، ھ صراحت حرفی بزنماما دلم نمی خواست دیگر ب
 .بود و ھمسر پدر ھم باقی می ماند

آن چنان .  خانم بھرخ امروز لباسم را آورد تا پرو کنم ، ھرگز ھمتایش را ندیده بودم
بھ .  ھای طوالنی بھ طرح و نقش آن خیره بشوم زیبا بود کھ دلم می خواست ساعت

بھرخ لب بھ . گذشتھ نداشتم  عسلبر تن کردم دیگر شباھتی بھ  اتاقم رفتھ و وقتی آن را
 !واقعا کھ برازنده ی این خاندان شده ای: تحسین گشود و گفت
نتوانست در برابر  مرجان. ھم در آستانھ ی در اتاقم ایستادند  مرجاناز تمجید او پدر و 

د ، بدون اینکھ حسادت ھای زنانھ اش مقاومت کند و با نگاھی مبھم بھ من خیره مان
بھ یقین در آن لباس زیباتر از مادر  ، پدر زیر چشمی نگاھم می کرد. تمجیدی بکند 

 شده بودم و پدر شگفت زده از این ھمھ زیبائی نمی توانست مانع فرو ریختن اشک
ھم بھ  مرجانھایش بشود ، با دست چشمانش را پاک کرده و از اتاق خارج شد و 

.دنبالش اتاق را ترک کرد
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بھ یاد مادر افتاده بودم کھ زیر باران  ، لباس را از تن بیرون آورده و روی تخت نشستم
چقدر در آن لحظات مادر بھ نظرم  ، ایستاده بود شاھینبا آن چتر سپید رنگ درکنار 

 مھیار. حاال در آن لباس من ھم  شکوه مادر را پیدا کرده بودم ، می رسید      باشکوه
نمی خواستی امشب تو را در این لباس ببینم؟ اشکالی ندارد :  گفتوارد اتاقم شد و 

 .بگذار فردا ھم چون دیگران شگفت زده بشوم
می خواھی بروی؟: زیر لب گفتم  ه ولبخند کم رنگی زد

را انجام بدھم ، راستش زیاد بھ کار  آن ھامتاسفم کارھای زیادی دارم کھ باید خودم -
 .دیگران اعتماد ندارم

رفت و من از رفتنش احساس آسودگی کردم تازه روی تخت دراز کشیده بودم کھ او 
تمام  مریمجای کرد ، با شنیدن صدای  تلفن زنگ زد و مرا وادار بھ بر خاستن از

یقین داشتم ھرگز فکرش را ھم نمی کند کھ پدر در این مدت . خوشحالی ام زائل شد 
 .کوتاه ازدواج کرده باشد

 .عسلشده بود دلم برایت تنگ -
 .من ھم ھمین طور-
با شتاب  آنقدرھم تنگ شده است ، نمی دانم چرا  نادرراستش را بخواھی دلم برای -

من ھنوز ھم احساس خوبی ندارم ،  . عسلتصمیم بھ جدائی گرفتم ، خیلی پشمیانم 
 .زندگی می کردم نادرزندگی ام خیلی سخت تر از روزھائی شده کھ با     شرایط

پدرم را تحمل می کردی؟ فقط ما تو می گفتی کھ ھمیشھا-
   ولی حاال ناگزیرم پرستاری پدرم را بکنم و تمام لحظھ ھا بھ رکیک ھا و  . بلھ عزیزم-

مھرداد از اینکھ من در کنار پدر ھستم خیالی آسوده . توھین ھای زشتش گوش بسپارم 
 .پیدا کرده و می خواھد ازدواج بکند

 .مریمکمی دیر شده : یده و گفتم نفس عمیقی کش
چرا؟: با شگفتی پرسید 

 .پدرم ازدواج کرد چون بلد نیست تنھا بماند و تو تنھایش گذاشتی-
 .مرا ببیند جای خالی اصال باور کردنی نیست ، من فقط می خواستم او! خدای من-

د و حتی در حالی کھ طنین صدایش از شدت غم روبھ خاموشی بود از من خدافظی کر
دیگر احساس خوب لحظات  .نپرسید پدر این بار چھ کسی را بھ ھمسری پذیرفتھ است

زندگی ام یک اتفاق کوچک ھمھ ی  ثانیھ ھایگذشتھ را نداشتم ، ھمیشھ در قشنگ ترین 
خوشحالی ام را زائل می کرد ، با اندوه فراوان  کتاب کوچکی را با خود بھ تخت 

ریشانم را بھ دور از ھر دغدغھ ای لبریز از کلمات خواب برده و سعی کردم ذھن پ
داخل کتاب بکنم در حالی کھ گاه دقایقی طوالنی در فکر فرو می رفتم تا سطری را بھ 

 .پایان برسانم
متاسفم امروز نتوانستم با  :تماس گرفت ، حالم را پرسید و گفت  مھیارپیش از خواب 

 .انجام می دادمباشم ، آخر کارھای زیادی بود کھ باید   تو
 .می فھمم-
؟عسلغمگینی  آنقدرچرا -
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 .غمگین نیستم-
فردا ظھر  ماو بھ من گفت کھ آرایشگری بھ نام میترا برای درست کردن چھره و موھای

 .بھ سرعت خدافظی کرده و خوابیدم،بھ دیدنم خواھد آمد
  
  

ھیچ حرفی صورتم را  نمیھ ھای ظھر بیدار شدم، میترا در انتظارم بود ، بی گفتن
ھای طوالنی بدون آنکھ حرفی بزنم بھ انگشتان  را شنیون کرد ساعت منقاشی و موھای

و من دقایق خستھ کننده  بوداو خیره شده بودم ، بوی لوازم آرایش در تمام اتاقم پیچیده 
در آستانھ ی در ایستاده و تمام کارھای میترا را بھ  مرجان   .می کردم    ای را سپری

محکم کرد  مسرانجام وقتی تاج نقره ای رنگ را روی موھای .دقت زیر نظر گرفتھ بود 
  . حاال می توانی صورت خودت را ببینی: گفت

ھای پاشنھ بلند نقره ای رنگی را از درون  میترا کفش .در برابر آیینھ ی قدی ایستادم 
 .احساس می کنی با این کفش ھا کمتر دنبالھ ی لباست را: و گفت جعبھ بیرون کشید

لبخند کم رنگی زده و با خود فکر کردم کھ چگونھ می توانم چند ساعت در آن لباس و 
آرایش نفس بکشم؟

ای کاش .  عسلواقعا بی نظیر شده ای :  دست مرا بھ گرمی فشرد و گفت مرجان
 .تو را در این لباس می دید زنده بود و مادرت

در کت و شلوار سپید  مھیار. ز خانھ خارج شدم بغضم را فرو داده و در کنار میترا ا
 .رنگی کنار ماشین ایستاده و انتظارم را می کشید

 .عسلفوق العاده شده ای -
دنبالھ ی لباسم را در دست گرفت و در حالی کھ بھ سختی با  مرجان! چھ باید می گفتم 

 مرجان. ردیم سوار ماشین شده و بھ سوی باغ حرکت ک ھا قدم بر می داشتم ، آن کفش
در اتومبیل دیگری بھ دنبال ماشین ما حرکت کردند آن ھاو میترا با راننده ی شخصی 

. 
خیلی دور است؟-

ھمھ چیز  ، متاسفم کھ نتوانستم تو را پیش از این بھ آنجا ببرم:  لبخندی زد و گفت مھیار
یکی  بھ سوالدیشب مادر  . سریع رخ داد کھ  برای خودم ھم باور کردنی نیست آنقدر
    گوئی  ، خانم ھای جوان کھ از قیافھ ی تو پرسیده بود ، پاسخ دقیقی نداشت کھ بدھد از 

 .چھره ات را بھ خاطر نداشت
بھ .  بھ آرامی چشمانم را بستم تا بتوانم بر پریشانی و ھیجانی ناشناس در قلبم غلبھ کنم

پیدا کنم کھ ھیچ کس را در راستی من چگونھ می توانستم  بھ یکباره در جمعی حضور 
خیره شدم ، بر خالف  مھیارمیان آنان نمی شناختم ؟ دقایقی بعد چشمانم را گشوده و بھ 

غمی عظمی در نگاھش موج می زد کھ قابل انکار  ، تصورم خیلی ھم خوشحال نبود
انگار در جھانی دیگر سیر می کرد و حضور . ، نشنید  بھ آرامی صدایش زدم.  نبود
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با صدای مھیب ترمز یک ماشین بھ خودش آمد و سرعت را  ،خاطر برده بود مرا از 
 .کم کرد

اتفاقی افتاده است؟-
 .عسلنھ فقط کمی خستھ ھستم : لبخند تصنعی ای زد و گفت

    یقین داری کھ فقط خستھ ھستی ؟ گمان می کردم از این کھ ھمھ چیز بھ میل و -
 .داشتھ باشی خواستھ ی شما پیش رفتھ احساس خوبی
 .غیر از این ھم نخواھد بود:  نگاھی بھ عمق چشمانم انداخت و گفت

. مھمانان زیادی بھ استقبال ما آمده بودند  ، در برابر در بزرگ سپید رنگی نگھ داشت
دختران جوان و زیبا رو . دست مرا گرفت و کمک کرد تا بھ آرامی قدم بردارم  مھیار

دند کھ احساس می کردم بھ زودی در زیر سنگینی آن چنان بھ من خیره شده بو
در میان تمام آن نگاه ھا فقط یک نگاه مرا آرام کرد و آن نگاه . نگاھشان لھ خواھم شد 

کھ تا آن زمان در سمت دیگر من قدم بر می داشت  بھ سوی پدر  مرجان،  پدر بود
 .رفت

در برابر تمام زیبائی .  مسرانجام ما وارد خانھ باغ شده و در جایگاه مخصوص نشستی
ھای آن خانھ  و ھیاھوی مھمانان من احساس عجیبی داشتم انگار ھمھ چیز در خواب 

در سرم  گوئیصدای موزیک آنچنان بلند بود کھ  ،رخ داده بود و من کامال گیج بودم 
با لبخندی تصنعی کنارم نشستھ بود و این رفتار او مرا گیج تر می  مھیار. می کوبیدند 

سردرد مبھمی تمام پیشانی ام را پر کرده و من از حس غربت و تنھائی لبریز  ،کرد 
 .بودم

ی آقاھر چقدر منتظر شدم .  گونھ ی مرا بھ سردی بوسید و تبریک گفت یگانھخانم 
بزرگ  یگانھی آقابھ دیدنم نیامد ، من در سکوت و بھت خیره شده بودم و غیبت  یگانھ

دقایقی صدای موزیک قطع شد و مھمانان در سکوت  برای. د ھمھ را نگران کرده بو
با صدای بلندی گفت کھ حال پدرش بھ ھم خورده و اگر حال  مھیاربھ ما خیره شدند ، 

 .او بھتر شود تا انتھای مھمانی در جمع حاضر خواھد شد
؟مھیاربرای ھمین ناراحتی : زیر لب گفتم 

؟ احساس می کنم عسلخوب است  ید ، راستی تو حالتاش:  بغضش را فرو داد و گفت
!خیلی راحت نیستی

خیلی دلم می خواست بھ او بگویم کھ ھرگز در چنین جشن ھائی شرکت نداشتھ ام ، 
زندگی من و پدر از ھر مھمانی و رفت و آمدی خالی بود و من عادت نداشتم در زیر 

تک تک  بھ وضوح صدای مھمانان را می شنیدم کھ در مورد.  آن ھمھ نگاه نفس بکشم
را فریب  مھیاراعضای صورتم اظھار نظر می کردند و بعضی عقیده داشتند کھ من 

بغضی سینھ ام را می فشرد کھ بھ سختی مانع شکستن .  داده و اصال مناسب او نیستم
چھ می کردم؟ چرا اعتماد بھ نفس  مھیارامشب من در کنار . خدای من! آخ . آن بودم 

دلم می خواست ! ران این چنین بر من تاثیر می کرد ی دیگحرف ھاخویش را باختھ و 
چقدر .  ده ی خویش خواستھ تا من ھمسرش باشماار    بھ میل و مھیارفریاد بزنم کھ 

دلم برای غریبھ ام تنگ شده بود  و تازه می فھمم کھ چقدر جشن ازدواج من و او زیبا 
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ت لباس عروس بپوشم و آن زمان دلم می خواس! آن ممکن نمی شد  دیگر بھتر از ، بود
ای کاش بھ جای تمام  . در میان جمع بدرخشم اما حاال این درخشیدن را نمی خواستم

خدای  ! آخ. می توانستم یک بار دیگر او را ببینم  صاحب آن شده بودم ،چیزھائی کھ 
دیگر  ،آن چنان دلتنگ و بی قرار بودم  کھ قطره ای اشک از چشمانم فرو چکید  . من

سرانجام شام .  می رسید    ای کاش ھمھ چیز بھ پایان .  آن جشن نمی فھمیدمچیزی از 
یکی پس از دیگری   آن ھاصرف شد و ما مھمانان را تا در کنار در باغ بدرقھ کردیم ، 

 ، و برایم آرزوی خوشبختی می کردند فشردهوقتی دستانم را  .خانھ باغ را ترک کردند 
آن چنان سینھ ام را می فشرد کھ بھ سختی نفس کشیده بغض . قادر بھ پاسخ دادن نبودم 

مرا  مرجانسرانجام پدر و   .و برای خروج آخرین مھمان لحظھ شماری می کردم
امشب  تمام مھمانان شیفتھ ی زیبائی و متانت دختر من :  بوسیدند و پدر در گوشم گفت

 .شده بودند
، نکند این تجمالت باعث  عسلبیا ھم  بھ دیدن ما:  نیز گونھ ام را بوسید و گفت مرجان

 .شود کھ پدرت را از یاد ببری
ناگھان . مو مادرش بھ داخل خانھ باغ بر گشتی مھیارپوزخند تلخی زده و بھ ھمراه 

 مھیاردر میان صدای گریھ ام متوجھ شدم کھ  ستم ،بغضم شکست و با صدای بلند گری
بھ  ،ھم بھ سختی گریھ می کنند سالن نشستھ و در آغوش  از و مادرش نیز در گوشھ ای

 .سوی آن دو رفتم و با چشمانی اشک بار نگاھشان کردم
 .پدر عزیزم امروز صبح مرد: زیر لب گفت

نمی خواستم :  با طنینی غمگین و لرزان گفت مھیار! چگونھ ممکن بود.  خدای من! آخ 
بھ اتاقش  نھیگاخانم . این جشن را بر ھم بزنم ، فردا صبح مراسم خاکسپاری است 

در حالی کھ بھ جای کت و دامن بنفش رنگش  ، رفت و پس از دقایقی بھ سالن باز گشت
اما قلبم آن چنان گرفتھ بود کھ  ، باید باور می کردم  .، پیراھنی مشکی بر تن کرده بود

پسرش شرکت داشتھ  تنھاآن پیرمرد نتوانست در جشن ازدواج . چنین قدرتی نداشت 
.  ھمھ چیز شبیھ یک کابوس بی پایان ادامھ داشت! بودم  مھیارھمسر باشد و من حاال 

درد می کردند و  خیلیپاھایم . را در آورده و بھ گوشھ ای انداختم  مھای بھ سختی کفش
کنار پنجره نشست و بھ  مھیارآن شب . نفوذ کرده بود  مخستگی تا مغز استخوان ھای

ی تخت دراز کشیده و پشت چشمان من رو. تمام شب می گریست  ،آسمان خیره شد 
بستھ ام فقط تصویر امید را می دیدم و غم بود کھ آن شب فضای اتاق را پر کرده بود و 

، چرا کھ  دانم چرا ھیچ تالشی برای آرام شدن او نکردم نمی....مھیارطنین گریھ ھای 
و فکری چگونھ می توانستم با تنی در ھم شکستھ . بود  مھیاراندوه من بیش از اندوه 

بود ھا در سینھ حبس کرده  خستھ بھ مردی کھ بزرگ ترین اندوه زندگی اش را ساعت
  کم کند؟ او آرامش ببخشم؟ کدامین واژه می توانست کمی از اندوه درون ،

دلم برای پدر تنگ شده و .  بی قرار دیدن اتاق کوچکم شده بودم. خدای من ! آخ 
با روشن شدن ھوا   .ممی کردداده بودم لعنت  خویش را برای اینکھ تن بھ این ازدواج

یشاوندانشان ومرگ پدرش را در بین خ خبر اتاق را ترک کرد و فھمیدم کھ می خواھد
می روی؟: زیر لب گفتم .  د اعالم کن
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؟عسلبیدارت کردم -
تازه بھ خواب . شگفت زده شدم ، از این کھ باور کرده بود من بھ آسودگی خوابیده ام

او خودش را سمانھ معرفی .  ھ بودم کھ دختری جوان در زد و وارد اتاق شدفرو رفت
از  مچشمھای.  کرد و گفت کھ از این بھ بعد مسئولیت تمام کارھای مرا بر عھده دارد

 .شدیدی می کردم تنھائیشدت بی خوابی و خستگی می سوخت و احساس ضعف و 
 .ری استلطفا این لباس را بپوشید ، امروز مراسم خاکسپا-

؟ مکجا می روی: پیراھن مشکی را پوشیده و پرسیدم 
و خانم خیلی وقت است کھ  مھیاری آقا ،او وصیت کرده کھ در ھمین باغ دفنش کنیم -

 .منتظر شما ھستند
ی معین آقابھ یاد خانم معین افتادم کھ رسم داشتند جسم عزیزانشان را در باغ خانوادگی 

امید جوان ترین کسانی بودند کھ در این خانواده جان می بی گمان او و  ، دفن کنند
 مھیاردر تمام مراسم گوشھ ای ایستاده و بھ . ھای پاک بودم سپرند و من قاتل آن جسم

نگاه کردم ، آن چنان اندوھگین بود کھ گمان می کردم ھر لحظھ ممکن است از شدت 
در  بھ داخل اتاقم باز گشتمسر انجام ھمھ چیز بھ پایان رسید و من       .  غم بمیرد

روزی کھ جسم فواد و مادر و . می دانستم کھ او چھ حالی دارد  حالی کھ بھ خوبی     
امید را دفن می کردند من نیز چنین احساسی داشتم ، در غیر این صورت باور این ھمھ 

   .اندوه در وجود یک مرد ھرگز ممکن نبود
  
  

ا حدودی توانستھ ام با شرایط جدید کنار بیایم اگر ھفتم بھ پایان رسید و من ت مراسم شب
چھ زندگی مشترک ما با غم بزرگی آغاز شده بود و من ھنوز معنای خوشبختی را 

کمی از التھاب درونی ام کم می کرد  چرا کھ ھمیشھ در کنار  سمانھوجود . نفھمیده ام
نگرانی رھا می  چشم ھائی لبریز از آرامش مرا از ھر گونھ تشویش و   من بود و با

نمی دانم صداقت و پاکی بود کھ  این چنین او را با افراد دیگر متمایز کرده بود  . کرد 
؟ بھ ھر حال در این مدت  بود کھ او را خوب بداند میا این کھ این فقط نیاز قلب تنھای

.  بھ من کمک می کرد تا بھ شرایط جدیدم عادت کنم  مھیاربود کھ بھ جای  سمانھاین 
خیلی دلم  ، آن چنان غمگین بود کھ شھامت نداشتم با او از غم درونم سخن بگویم یارمھ

می خواست بھ او بگویم کھ دل تنگ پدر و خانھ ی  پدری ام شده ام اما چگونھ با او از 
  پدر سخن می گفتم ؟

  

آیا این . خدای من ! آخ . مانع من شد  سمانھامروز می خواستم بھ دبیرستان بروم کھ 
کابوس ھمچنان ادامھ داشت؟ با خشمی کھ تمام وجودم را می لرزاند وارد اتاق کار 
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ھا تشکیل شده اند و مرخصی  ما بھ پایان  یک ھفتھ  است کھ کالس: شده و گفتم  مھیار
 !رسیده است ھنوز ھم می خواھی مرا در خانھ حبس کنی

ی زنی؟عزیزم ، این چھ حرفی است کھ م عسل: لبخند گرمی زد و گفت 
و من می توانم بھ  منکند فراموش کرده ای کھ ما ازدواج کرده ای!  چھ حرفی است-

.ایستاد متدریسم ادامھ بدھم؟ از جای بر خواست و روبھ روی
من غمگین و عصبی باشد  عسلعزیز من تو از خشم می لرزی ، من نمی خواھم -

 .خواھش می کنم کمی صبر داشتھ باش
...مھیارکن و بگو کھ دروغ گفتھ ای  بھ چشمان من نگاه

 .بنشین ، این گونھ کھ نمی توانم با تو حرف بزنم خیلی خوب: نفس عمیقی کشید و گفت
راستش را بخواھی من نمی : او ادامھ داد  و روی صندلی  روبھ روئی اش نشستم 

ون آیا شایستھ است کسی چ ، عسلتو نیازی بھ کار کردن نداری .  خواھم تو کار کنی
خودش را این گونھ خستھ کند؟ من برای تو بھترین را می  عروس  خانواده ی یگانھ تو

 .عسلخواھم 
بھترین یعنی زندانی شدن در این قصر؟: پوزخندی زده و گفتم 

یش حرف ھاچگونھ بھ آن سادگی . در برابر سکوت او دچار وحشت و پریشانی شدم 
درست شبیھ روزی  چشم ھایشرش شدم؟ سرا پذیرفتھ و بدون داشتن ھیچ شناختی ھم
 !آخ ... مرا تحقیر کرد مشده بودند کھ در برابر تمام ھمکالسی ھای

اگر بھ تو می گفتم نمی خواھم کار کنی باز ھم با من .  مرا ببخش عزیزم: زیر لب گفت
ازدواج می کردی؟

از ترس تو  مشکل من کار کردن نیست ، من. از تو بیزارم  مھیار ، این احمقانھ است-
.برای آشکار شدن موضوع ازدواجمان می ترسم

دیوارھای اتاق طوسی رنگ بود و . از اتاق خارج شده و وارد اتاق شخصی خودم شدم 
طوسی ھمان رنگی بود کھ از آن بیزار . رنگ تمام وسایل اتاق با آن ھماھنگ بود 

از ... یشحرف ھاز ا.. چشم ھایشاز ... داشتم مھیاربودم درست شبیھ  نفرتی کھ از 
احساس می کنم در تمام روزھای گذشتھ من گیج و مست بودم و بھ   .دروغ ھایش

چشمان امید و طنین صدایش . درستی نمی دانستم چگونھ زندگی ام را بھ فنا داده ام
بدون  ، روزی در اسارت محبوبم بودم. نمی گذاشتند           برای لحظھ ای مرا آرام 

حاال در اسارت کسی بودم کھ ھیچ احساسی  . وقتی فھمیدم فرو ریختم  اینکھ بدانم چرا؟
 مھیارشاید . ..شاید باز ھم دومی بودم .  تربھ جز خشم و نف ، نسبت بھ او در قلبم نبود

بھ درستی نمی توانستم فکر کنم ، فقط احساسی بھ من می گفت . ..روحی بیمار داشت 
 .دتو برای ھمیشھ بازنده خواھی بو عسلکھ 

می توانی :  با طنینی لبریز از محبت گفت. در زد ، در را باز نکردم  مھیارساعتی بعد 
قھر و آشتی .  عسلمن شیفتھ ی تو ھستم  ، تا ھر زمان کھ بخواھی با من قھر باشی
.بودن با تو ھر دو برایم مفھوم زندگی است

مین قھر زندگی کن ، باشد ، پس با ھ:  او رفت و من پوزخند تلخی زده و در دل گفتم
 .من تو را از پای در خواھم آورد
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تصمیم گرفتم تا زمانی کھ برای تدریس بھ دبیرستان نرفتھ و شیرینی ازدواج را در بین 
این . دیگر با او حرفی نزده و نگاھش نکنم ، تمام شاگردان و دبیران پخش نکرده ام

ی فھمم کھ چرا مادر ھمواره در تازه م. تصمیم آرامش را بھ وجود خستھ ام باز گرداند 
بھانھ ای بود تا از پدر بگریزد ، شاید امید ھم در جست و جوی     جست و جوی 

برای بار دوم صدای کوبیده شدن در مرا از افکار . راھی برای گریختن از من بود
در را باز کرده و  ،بود کھ می خواست وارد شود  سمانھاین بار  پریشانم بیرون کشید ،

دل شکستھ و غمگین بودم کھ نمی             آن چنان. م را در آغوش او رھا کردم خود
است کھ  یگانھی آقابھ خاطر رفتار : او کنار من نشست و گفت.  توانستم گریھ نکنم

گریھ می کنی؟
می توانم احساست را : اشک ھایم را با دستمال سپید کوچکی پاک کرد و ادامھ داد 

 .گیری است و بھ سختی تصمیم خویش را تغییر می دھد بفھمم ، او مرد سخت
 .، من احساس بدی دارم سمانھدیگر نمی خواھم با او زندگی کنم -

تو دختر زیبائی ھستی ، بھ گمانم او بھ این ھمھ زیبائی :  لبخند گرمی زد و گفت
این  بھ گمانم ، می کند ، نمی خواھد تو در زیر نگاه دبیران مرد دیگر باشی حسادت 

 .فقط یک غیرت مردانھ است و بس
نمی  فرنازو  فاختھاو ھیچ چیز راجع بھ  ، در دل از این ھمھ سادگی شگفت زده شدم

مانع تدریس من می شود تا باز ھم بتواند ھم چون  مھیاراو نمی دانست کھ . دانست 
د ای کاش من ھم ھمانن... گذشتھ در جمع طرفداران خویش باشد ، بدون ھیچ مزاحمی

روزھائی کھ امید مرا در خانھ حبس می کرد تا ھرگز متوجھ ی .  فکر می کردم سمانھ
نامزدی اش با خانم معین نشوم و برای ھمیشھ در بی خبری بھ سر ببرم، من ھم بھ 

. می خوردم ولی حاال دیگر نمی خواستم احمق باشم    سادگی فریب حرف ھایش را 
 .، ھمھ این را می دانند عسلو عاشق تو است ا: بھ چشمان خیس من خیره شد و گفت 

عاشق؟-
؟عسلالبتھ ، تو تا بھ حال عاشق شده ای -

شنیده بودم ، آن لحظھ چیزی از عشق نمی  فاختھاین جملھ را پیش از این از زبان 
اما حاال از این کھ می توانستم از غریبھ ام حرف بزنم ھیجانی شگفت بھ  ، دانستم

ھفده سالھ :  گفتم ، کھ از پریشانی می لرزید یاره بخشید و با طنینوجودم حیاتی دوب
شد، مردی کھ دیگر ھمتایش را ندیدم ، با قامتی بلند و چشمانی  مبودم کھ او تمام دنیای

قسم می ... می کردمن عاشق مردی شدم کھ ھر نگاھی را بھ خویش خیره ... سیاه
، او زیبا بود و  هق بھ اوتھی نشدخورم کھ تا بھ امروز قلبم برای لحظھ ای ازعش

 .مھربان
ھای طوالنی  امید در برابر صورتم جان گرفت ، درست شبیھ روزی کھ پس از مدت

در خیابان دیدمش ، ھمان روزی کھ ھرچھ قدر دویدم نتوانستم بھ او برسم ، ھمان 
 ، ای کاش حاال ھمان لحظھ بود. روزی کھ ھمھ بھ چشم یک دیوانھ نگاھم می کردند 

از دستش پیش از آنکھ بدانم او متعلق بھ کس دیگری است ، پیش از آنکھ برای ھمیشھ 
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... متمام فکرھای...  متمام لحظھ ھای ...بود  مآخر کم کسی نبود او کھ تمام دنیای بدھم ،
 ...تمام بودنم

؟عسلنمی خواھی ادامھ بدھی -
بھ ام از برابر چشمانم محو آن اتاق باز گرداند و تصویر غری فضای صدای او مرا بھ

 .او مرد و دیگر ھرگز ندیدمش: گفتم  ، با بغضی کھ داشت خفھ ام می کرد. شد
؟بھ ھمین سادگی:  قطره ای اشک از چشمانش فرو چکید و پرسید

 .بھ ھمین سادگی ھمھ چیز در ھم پیچید . بلھ-
؟عسلخانواده اش را می بینی -

می دانستم او  ...و را می شناختم و نقاشی ھایش را من فقط ا: پوزخندی زده و گفتم 
امید اردالن است و من حق ندارم چیز دیگری از خانواده اش بدانم ، آخر می دانی من 

تنھا حقیقت او کھ سھم من شد .  چرا کھ او مال من نبود ، حق دانستن چیزی را نداشتم
 .دلتنگی اش بود   عشق و 

دانی؟و تو ھیچ تالشی نکردی کھ ب-
عمر این با ھم بودن کمتر از آن بود کھ حتی بدانم او حقیقتا دوستم داشت یا نھ؟-
بعد از مرگش چھ کردی؟-

   من حتی شھامت آن را نداشتم کھ در مراسم تدفین او شرکت کنم ، از نگاه خانواده اش 
ت خویش را شاید بھتر است بگویم من کامال بھت زده شده بودم و تمام مد.  می ترسیدم

من قدرت پذیرفتن . در اتاقم حبس کرده و گریستم ، آنچنان کھ از آیینھ می گریختم 
دلم می خواست فکر کنم ھنوز ھم ممکن است روزی او را بھ  ،مرگ او را نداشتم 

 .نمی خواستم آن امید کاذب را ھم از دست بدھم و صورت تصادفی در جائی ببینم
آن چنان صادقانھ از دوست داشتن می گویی کھ نمی :  سر بر شانھ ھایم گریست و گفت

عزیز بھ تو حق می دھم کھ نتوانی با وجود چنین عشق و  عسلتوانم انکارش کنم ، 
در واقع ھنوز ھم نمی توانم بفھمم کھ چرا . را تحمل کنی  یگانھی آقاجنونی رفتارھای 

تن بھ این ازدواج دادی؟
چھ پاسخی می دادم وقتی این بار بدون  ، کردم شانھ ھایم را باال انداختھ و سکوت

دخالت پدر و احساس درونی ام برای یک لحظھ تصمیم بھ ازدواج گرفتھ و خدا می داند 
فاصلھ  آنقدراز مرد رویاھای من  مھیارکھ تاوان آن را تا چھ زمانی باید پس بدھم؟ 

،  کھ حماقت بودفقط می نویسم ... داشت کھ نمی توانستم و نمی خواستم با او باشم
ھمھ ی زندگی ام در یک پاسخ . می توانستم انجام بدھم           احمقانھ ترین کاری کھ 

ای کاش مرگی کھ عزیزان مرا از .  مثبت خالصھ شد و من حاال دلم می خواھد بمیرم
حتی حضور  بودم و خیلی خستھ و دل شکستھ  ،من گرفتھ بود بھ سراغ من ھم می آمد 

 .رداندگباز           انست آرامش را بھ منھم نتو سمانھ
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بھ جز  ، حرف زده و این سکوت را ادامھ داده ام مھیاری است کھ با مامروز روز پنج
و وانمود می کنیم کھ ھمھ چیز  ممشغول صرف غذا ھستی یگانھدر زمانی کھ ما و خانم 

ان از این دارد کھ زیاد با من حرف نمی زند و سکوتش نش یگانھخانم . رو بھ راه است
او ھیچ تمایلی بھ این ازدواج نداشتھ و بھ یقین تمام این نارضایتی ھا بھ خاطر این است 

نبودم ، بھ ھر حال ھمین کھ چیزی بھ  آن ھاکھ من یکبار ازدواج کرده و از طبقھ ی 
می کنم و نمی خواھم بھ تمام مشکالتم تحقیر کردن     من نمی گوید احساس آرامش 

 مھیاراندازه ی کافی خستھ و دل شکستھ بودم و      ، من بھ نیز اضافھ بشود ھای او
تمام وجودم را در آسیاب خودخواھی اش خورد می کرد و من فقط می توانستم با او 

عجیب این کھ او ھیچ اعتراضی بھ این رفتار کودکانھ ی من نداشت و ھر .  قھر باشم
ر است خشم من پایان بپذیرد ، اما مگر من می بار با لبخندی بھ من می فھماند کھ منتظ

توانستم تن بھ خواستھ اش داده و برای ھمیشھ در خانھ زندانی باشم؟ در اتاقم نشستھ و 
  . پدرم برایم دیدنم آمده:  وارد اتاقم شد و گفت سمانھاز پنجره بھ باغ خیره شده بودم کھ 

وارد سالن طبقھ ی ھم  ده وخوشحال شدم کھ تمام پلھ ھا را با سرعت طی کر آنقدر 
 . خودم را در آغوش او رھا کردم ،نھ نشستھ بود یکف شدم ، پدر را دیدم کھ کنار شوم

احوال  یگانھخانم . در آن مکان غریبھ دیدن پدر تنھا چیزی بود کھ بدان نیاز داشتم 
پرسی کوچکی با پدر کرد و از او بھ خاطر اینکھ در تمام مراسم شرکت کرده بود 

 .دانی کرد و رفتقدر
چرا من در ھیچ کدام از مراسم تو را ندیدم؟: کنار پدر نشستھ و گفتم 

دلم نمی خواست خلوتت را  ، ھر بار در گوشھ ای نشستھ و بھ فکر فرو رفتھ بودی-
زیاد  آنقدربر ھم بزنم برای ھمین از دور نگاھت می کردم ، در ضمن جمعیت مھمانان 

. بودی برسانم  آنانخودم را بھ تو کھ در صدر   م نمی شدبود کھ حتی اگر می خواست
کجاست؟ مرجان: گفتم   لبخندی زده و 

       ھا را کھ  او گفت کھ فعال لباس مناسبی ندارد کھ بھ این جا بیاید زن: بھ آرامی گفت 
او گفت  ، نمی خواھد چیزی از خانم ھای این خانھ کم داشتھ باشد...  می شناسی عزیزم

 .بعدا برای دیدنت خواھد آمدکھ 
تمام جوانی در خانھ ھای مردم کار کرده بود و حاال می  ، دلم برای او می سوخت

  .ھای پدر جبران کند خواست تمام آن ھمھ بدبختی را با پول
 .بھ خاطر آورده و بغض کردم را رفتار مھیاریکدفعھ 

چھ شد عزیزم؟-
بشوم ، او می خواھد موضوع این ازدواج را  گذارد من از خانھ خارج نمی مھیار-

 .برای ھمیشھ مخفی نگھ دارد
اما چرا؟-
می  او بھ من قول داده بود اما حاال ،بھ یقین باز ھم از ھمھ چیز بی خبرم  ،نمی دانم -

.ی ھیچ مردی اعتماد کنم حرف ھافھمم کھ نباید بھ 
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گوید این بی خبری برای ما  احساسی بھ من می: پدر کمی در فکر فرو رفت و گفت 
تو نیازی بھ تدریس نداری ، مھم این است کھ حاال یک زن تحصیل  ، بھتر خواھد بود

 .کرده ھستی و می توانی فرزندت را بھ خوبی تربیت کنی
و بھ من فھماند  پدر ھم چون ھمیشھ احساسات مرا نادیده گرفتھ بود. خدای من ! آخ -

من نمی توانم با او : با این حال او را محک زده و گفتم  ، مکھ نمی توانم بھ او تکیھ کن
 .زندگی کنم ، می خواھم برگردم

بر گردی کھ چھ بشود؟ می خواھی دوباره خودت :  ابروھایش را در ھم کشید وگفت-
! بس نبود آن ھمھ سال بال تکلیفی ،و روی تختت دراز بکشی  ردهرا در اتاقت حبس ک

فکر می کنی می توانی دوباره ھمچین مردی را بھ ! بدھی  می خواھی باز مرا آزار
حاال کھ با سر بلندی ازدواج کرده  ، دست بیاوری کھ ھمھ در آرزویش بھ سر می برند

 .عسلای نمی گذارم ھمھ چیز را خراب کنی 
! آخ . ازخانھ خارج شد  ، ی مرا بشنودحرف ھاپدر از جای بر خاست و بدون اینکھ 

کنارم آمد  سمانھ. ب احساس اندوه و غمی سینھ ام را لبریز کرده بود عج. من    خدای 
؟عسلپدرت بود : و گفت 

 .کنم پدرم بود بلھ گمان می-
 ھم چون گذشتھ وانمود کردم کھ خوابیده ام در حالی کھ  وارد اتاقم شده و گریستم ، شب

   .بی صدا زیر ملحفھ ی  طوسی رنگم اشک می ریختم
  
  

بدون توجھ بھ سرمای ھوا بھ  ، ی کھ غم و تنھائی سینھ ام را می فشردامروز در حال
درختان خشک شده و آسمان ابری بر اندوه وجودم می افزود ،  . باغ رفتم تا قدم بزنم

می خواستم بھ درون  ، ھم در کنار من قدم بر می دارد مھیارناگھان احساس کردم کھ 
 .عسلھتر است این بازی را تمام کنی ب: خانھ باز گردم کھ دستم را گرفت و گفت 

من  ، بھتر است خودت این بازی را تمام کنی: گفتم  ، با طنینی کھ از خشم می لرزید
! می فھمی؟ تا بھ کی باید در  این خانھ باغ تنھا باشم مھیارخستھ شده ام 

صبوری  من مرد. باید با این شرایط کنار بیایی ، تا اینکھ بخواھی با آن مبارزه کنی -
ولی بدان عمر ھر چیزی روزی بھ پایان می رسد و امروز ھمان روز  عسلھستم 
 .است

... با تو قدم می زنم... باشد من نگاھت می کنم: با خشم بھ چشمانش خیره شده و گفتم 
ھا بدون ھیچ عشق و  با تو حرف می زنم و با تو زندگی می کنم اما بدان ھمھ ی  این

 .محبتی خواھد بود
 .خوب برای شروع خیلی ھم بد نیست:  خندی زدو گفتلب
؟مھیارمی توانم از تو خواھشی بکنم -
 .البتھ عزیزم-
 .کنی اگر قرار باشد من تدریس نکنم تو ھم نباید  این کار راب-
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؟عسلتو با تدریس کردن من مشکل داری :  لحظھ ای تردید کرد و گفت
ر روی انگشتان تو کھ در جست و جوی حلقھ ی من با نگاه دختران جوان ب . بلھ-

من با نامھ ھائی کھ برایت می فرستند . ..، مشکل دارم ازدواجت باشند و آن را نبینند
از بی قراری ھایشان برای دیدن تو ... از محبتی کھ در چشمانشان بھ تو می بخشند... 

دختر جوان باشی در واقع من با این کھ تو  سلطان رویاھای آن ھمھ  ...مشکل دارم
 .مشکل دارم

 عسل ،من تمام این مشکل ھا را حل خواھم کرد :  لبخند کم رنگی بر لب آورد و گفت
در واقع من . می گذارم  تیموریعزیز من فردا صبح استعفای خودم را روی میز خانم 

نمی خواستم غیبت ھم زمان  ،قصد داشتم ھمین کار را بکنم فقط با کمی فاصلھ از تو 
 .و تو با ھم افکار بیمار عده ای را گمراه کند عزیزممن 

نیز ھمانند من از کار  مھیارپوزخند تلخی زدم اما خوشحال بودم کھ حداقل از این پس 
.مورد عالقھ اش دست می کشید

  پس بعد از این چھ می کنی؟-
ر دو راستش از این بھ بعد من عھده دار کارھای پدرم ھستم ، نمی خواھم کارھای ھ-

،  عسلی فرھودی بسپارم و نمی توانم از او غافل باشم آقاکارخانھ را بھ وکیلش 
 مسئولیت زمین ھای کشاورزی و باغ ھای بادام پدر و کارگرانش نیز بر دوش من است

   .ھم برایت دارم  راستی یک خبر خوب ،
نی پدرت برای امشب من و تو را دعوت کرده است ، یک مھما: نگاھش کردم کھ گفت

 .خانوادگی کھ می دانم در آرزویش بودی
قطرات اشک چشمانم . ان گشود مو او دررا برای معصر من و او بھ خانھ ی پدر رفتی

ای کاش می توانستم تمام آن خانھ را با . را لبریز کرد و بھ تمام فضای خانھ خیره شدم 
حال . ابم نشستممستقمیا بھ سوی  اتاقم رفتھ و روی تخت خو. وسایلش در آغوش بکشم 

عجیبی داشتم، ای کاش می شد برای ھمیشھ در آن اتاق می ماندم ، بھ یاد تمام روزھائی 
کھ فواد در آغوش من بھ خواب فرو می رفت و احساس می کردم کھ تکیھ گاه تمام بی 
کسی ھایش ھستم اما حاال می فھمم کھ این فواد بود کھ با تمام کوچکی اش تکیھ گاه 

ودم کھ می توانست برای ساعاتی آنجا بای کاش فقط یک مھمان ساده ن . زندگی من بود
 .بماند

دلت برای این اتاق تنگ شده بود؟:  وارد اتاقم شد و گفت مھیار
برای تو اھمیتی دارد کھ من چھ احساسی دارم؟:  شانھ ھایم را باال انداختھ و گفتم

ط این تو و احساس تو است کھ عزیزم فق عسل: دستش را روی شانھ ام گذاشت و گفت 
یقین داشتھ باش روزی بھ این حرف خواھی رسید و من ھمھ  ، برای من اھمیت دارد

 .چیز را برای خوشبختی تو می خواھم
 .او از اتاق خارج شد مرجانبا ورود 

 .عزیزم بھ ھیچ چیز اتاقت دست نزده ام عسل-
 .ممنونم-
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رید سپید رنگی بر روی پیراھن  مشکی اش می لباس زیبائی بر تن کرده بود و مروا
 .درخشید
 ھنگام رفتن غم سنگینی سینھ ام را لھ می کرد و با وجودی کھ نمی خواستم از  آن شب

 .خانھ ی پدری ام جدا بشوم نا گزیر بھ رفتن شدم
  
  

شگفت زده شده و  ، ماز من خواست تا با ھم بھ گردش بروی سمانھامروز بعد از ظھر 
می داند؟ مھیار:  پرسیدم

و بھتر است ما ھمراه با راننده اش  گردد نمی البتھ او گفت کھ تا ھنگام شب بھ خانھ باز
ھا  را پوشیده و از این کھ می توانستم پس از مدت ملباسھای. م بھ گردش و خرید بروی

 سمانھآن روز تا تاریک شدن ھوا با . از خانھ خارج بشوم شادی وجودم را لبریز کرد 
خیلی خوشحالم و دلم . خرید کرده و شام را در یک رستوران کوچک صرف کردیم 

انگار آزاد و رھا بودم و ای کاش  ، می خواھد بنویسم امروز ھیچ غمی در سینھ ام نبود
بر روی تخت خوابیده بودم کھ با صدای . احساس امروز ھمیشھ در قلبم تداعی می شد 

ریشانی لبھ ی تخت نشست و با دست صورتش را با پ مھیار. باز شدن در بیدار شدم 
متوجھ شد و بھ آرامی  ، چشمانم را بازکردم  .آشفتھ ندیده بودمش آنقدرپوشاند ، ھرگز 

؟عسلبیداری :  گفت
طنین صدایش می لرزید ، نمی دانستم چھ بگویم؟ منتظر شدم تا خودش حرف ! آخ 
 .بزند

می توانی با من بیایی؟-
از جای بر خواستم ، انگشتانم بھ وضوح می لرزیدند و پریشانی تمام نگران تر شده و 

بھ دنبال او از اتاق خارج شدم در حالی کھ ھنوز شھامت . وجودم را لبریز کرده بود 
در تمام مدتی کھ رانندگی می کرد بھ چھره ی او خیره شدم .  پرسیدن سوالی را نداشتم

بھ . ام در برابر بیمارستانی نگھ داشت سرانج ، کھ کامال رنگ پریده و ھراسان بود
!پدر؟: سختی پرسیدم 

نامادر ات با من تماس گرفت  ، عسلمن ھم چیزی نمی دانم :  نفس عمیقی کشید و گفت
 .و خواست تا تو را با خودم بھ این بیمارستان بیاورم

! د عجب روزی بو.  مفواد را بھ بیمارستان رساندی ، کھ با پدر بھ یاد روزی افتادم
لحظھ بھ لحظھ اش برایم تداعی می شد و ذھنم از افکار ویران کننده ای لبریز شده بود 

انگار در این کره ی خاکی تنھا ترین !  عجب احساس غربتی. و داشتم فرو می ریختم
گرفت و کمک کرد تا قدم  ماز زیر بازوی مھیار.  شده بودم و باید باز ھم ادامھ می دادم

گوئی جان ذره ذره از وجودم  . شده بودند و احساسشان نمی کردم پاھایم شل ، بردارم
 ،کمک کرد تا روی صندلی بنشینم  مھیارپشت در اتاق عمل رسیدیم و   .می رفت

پرستار جوانی بھ سوی ما آمد و ازمن خواست تا برگھ ی رضایت نامھ را امضاء کنم ، 
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یس و وحشت زده  من خیره شد بھ چشمان خ ، انگشتانم توان نگھ داشتن قلم را نداشتند
 .پزشک خوبی این عمل را بر عھده دارد، آرام باش دختر:  و گفت

از  نادرمن و : است  مھیاررا دیدم کھ در حال گفت و گو با  مرجاناو رفت و من تازه 
 زد و گریخت نادرمست بھ  ی، در ھنگام عبور از خیابان یک راننده  مماشین پیاده شدی

 .چھ شددیگر نفھمیدم  ،
پدر عزیزم ، تنھا کسی کھ از خانواده ام باقی مانده بود ! ه ولی من می دانستم کھ چھ شد

 .در آن اتاق عمل روی تخت خوابیده بود و معلوم نبود چگونھ از اتاق بیرون خواھد آمد
شاید ھم  ، دقایق بھ کندی پیش می رفتند  .نگذار تنھا ترین شوم ، کمکم کن! خدای من 
کتی نداشتند ، حتی بغضم ھم شھامت شکستن نداشت و من بدون ھیچ حرکتی اصال حر

تالش می کرد تا با جمالتی کلیشھ ای  مھیارکت بیمارستان خشک شده بودم ، مروی نی
اما آن کس کھ معلوم نبود چھ سرنوشتی پیدا می کند پدر من بود ، فقط  ، مرا آرام سازد

 .پدر من
. ویژه بردند  مراقبت ھای ی برانکارد بھ سوی بخشسرانجام در باز شد و او را رو

زنده است دکتر؟:  بھ سوی پزشک رفت و پرسید مھیار
.اما مغزش خون ریزی شدیدی پیدا کرده بود . بلھ-

را در آن شرایط سخت تنھا گذاشت  مھیاراو رفت و بدون ھیچ توضیح اضافھ ای من و 
   .ھمین برایم کافی بودشنیدن  طپدر زنده بود و نفس می کشید ، در آن شرای ،
  
  

امروز یک ھفتھ از بستری شدن پدر می گذرد و در این مدت من فقط برایش دعا کرده 
پرستار . مرا ھم چون غریبھ ای نگاه می کرد  ، وقتی باالی سر پدر می ایستادم. بودم

ن نمی پایا می گفت ھمھ چیز موقتی است اما من از نگاه ھای پدر دریافتم کھ ھیچ چیز
.ھستم عسلپدر من : دستان او را در دست فشرده و گفتم .  پذیرد

بھ سختی لبخند گنگی زد کھ ھیچ شباھتی بھ لبخند نداشت فقط سمت چپ پدر بود کھ 
خانھ  مامروز می روی: دستانش را بوسیده و گفتم . خیلی کند و نا محسوس کار می کرد 

 .ھمھ چیز را آماده کرده است مرجان، 
 ، ش ھیچ حسی نداشتندلب ھایره لبخند دیگری زد ، تالش کرد تا حرف بزند اما دوبا

اما او  ، در واقع ھیچ کدام از اعضای بدن پدر بھ جز چشمان و قلب او کار نمی کردند
می فھمید چرا کھ با تالشش برای لبخند زدن و گریستن غم و خوشحالی خویش را نشان 

 .می داد
و وقتی بر روی تخت قرار گرفت  مرا بھ خانھ باز گرداندی او مرجانو  مھیاربا کمک 

خودش ھم باور نمی .  احساسی بھ من گفت کھ برای ھمیشھ روی آن تخت خواھد ماند
کرد کھ نا گزیر است ھمواره بخوابد ، آخر ھنوز فرصت زیادی برای زندگی داشت کھ 

دید موج می زد و بھ در چشمان پدر ناباوری و تر . قرار بود بھ سادگی از دست برود
امید زیادی بھ دوره ھای  مرجان ،یقین تصور  می کرد ھمھ چیز موقتی خواھد بود 
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حتی بھ اینکھ بتوانم با وجود چنین  ، درمان داشت اما من بھ ھمھ چیز شک داشتم
بھ سختی قاشق سوپ را در دھان او می ریخت و  مرجان! اندوھی باز ھم زنده بمانم

در حالی  مرجاناما  ، کردم پدر با فرو دادن آن خفھ خواھد شدمن ھر بار تصور می 
نمی دانم آن شرایط تا چھ . را پاک می کرد اوکھ اشک می ریخت با دستمالی صورت 

زمانی  می توانست ادامھ پیدا کند؟ احساس خفگی می کردم بھ حیاط رفتھ و با صدای 
او خواستم مرا تنھا بگذارد و دوباره  بھ دنبالم آمد ، از مھیاربلند کھ  آنقدر. بلند گریستم

پدر تنھا ھستی زندگی من بود کھ از ھفده سالگی ام ! گریستم این دیگر چھ تقدیری بود 
ھمان مردی کھ فکر  ، حفظ کرده بودم و حاال دیگر ھیچ شباھتی بھ آن روزھا نداشت

جان شده ھ ممی کرد بھترین تصمیم گیرنده ی زندگی من است حاال مبدل بھ یک جسم نی
 .بود کھ حتی نمی توانست اختیار کوچک ترین رفتار خویش را در دست بگیرد

اما چگونھ می توانم دیگر با چنین شرایطی احساس خوشبختی کنم؟ او ھنوز تمام گذشتھ 
ی من است چرا کھ زنده است ، شاید ھم می خواھم خودم را با این اندیشھ کھ تمام 

بھ سوی پدر بر گشتھ و با چشمانی تب   .ت فریب بدھمگذشتھ ام  برایم باقی مانده اس
دیدن چھره ی در ھم شکستھ ی پدر مرا کامال مغلوب  ، دار و خیس نگاھش کردم

پدر بیش از آنچھ کھ حقش باشد زندگی را باختھ بود ، چند روز پیش از .  سرنوشتم کرد
حتی !  ن  استچگونھ ممک. خدای من ! آخ.  ..تصادف من مھمان پدر بودم و حاال او

 ، پدر خیره نگاھم می کرد.  تصورش را نمی کردم کھ روزی این چنین ناتوان ببینمش
، فراموش کھ نکرده ای؟ عسلمن دخترت ھستم : زیر لب گفتم 

   ش گذاشتم و او جرعھ لب ھایلیوان آب را روی . از نگاھش دریافتم کھ مرا می شناسد 
فریاد کوچکی از .  ش خارج شدلب ھایام آن از جرعھ ی آن را فرو داد و در انتھا تم

شاید بھ خاطر نگاه ! چرا آن گونھ خویش را باختھ و سرگردان شده بودم . غم کشیدم 
پدر بود کھ ھیچ فروغی نداشت ، گوئی من و پدر موجودات نفرین شده ای بودیم کھ 

 .محق زیستن نداشتھ و بی اجازه نفس می کشیدی
افتادم و پدر کھ زندگی او را بھ فنا داده بود ، ھمان چیزی کھ  مریمبھ یکباره بھ یاد 

حاال پدر بھ جز   .نفرین آن زن بی گناه و پاک ،احساسش کرده و از آن می ترسیدم 
چنین نکرده  مریمای کاش با : زیر لب گفتم  . ھیچ کس دیگری را ھم نمی فھمید مریم

 .بودی پدر
 مھیارآن شب با  ،شک گونھ اش را پوشاندند چشمانش را بست اما قطره ھای متوالی ا

بھ خانھ باغ بر گشتم چرا کھ تحمل فضای خانھ تحملی شگفت می خواست کھ من فاقد 
 .آن بودم

          یک ماه از بیماری پدر می گذرد و من در ماه گذشتھ قادر بھ نوشتن نبودم چرا کھ
حال پدر کمی بھتر شده .  ببخشم نمی توانستم آن ھمھ اندوه و تکرار را با واژه ھا جان

اگر چھ بھتر است بنویسم   ، ی از بدنش را بھ سختی تکان بدھدممی تواند نی    و
را  مرجانشرایط بھ ھمان اندازه سخت و نا گوار است و این تغییرات فقط می تواند 

چقدر دلم برای او می سوزد ، می خواست پس از سال ھا خانم . امیدوار کند و بس 
اش باشد اما حاال باز پرستار مردی  بود کھ فقط چند روز توانست شوھر او باشد  خانھ
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نمی دانم شاید ھم بھ راستی چون زیبا بود خوشبخت نمی شد و شاید ھم این اندیشھ . ،
 .اش بود کھ بھ زندگی اش خط می داد

       ،تلفنی با کسی سخن می گوید مھیارامروز بھ صورت کامال تصادفی متوجھ شدم کھ 
پس از پایان   .مرا بھ شک انداخت مھیاراما طنین صدای  ؟ نمی دانستم کھ او کیست

 .مکالمھ اش بھ سوی او رفتم
؟مھیاراو کھ بود -
 .میکی از ھمکارھای-
باید باور کنم؟-

دیگر خستھ ام : یش را با بی تفاوتی باال انداخت و با لحنی کامال عصبی گفتاشانھ ھ
 .تلخ باشی و زندگی ام را جھنم کنی آنقدرھرگز گمان نمی کردم  ، لعسکرده ای 

پشمیان شده ای مگر نھ؟-
وقتی بھ تو دل بستم تو را :  گره کراواتش را شل کرد و گفت،روی مبل چرمی نشست 

طور دیگری می پنداشتم ، احساس می کردم دیگر ھمانند تو ھرگز وجود نخواھد داشت 
ری بودی ، یک دختر زیبا و معصوم  با متانت و غروری کھ تو برای من آدم دیگ. 

گمان می کردم غرور تو از شان خانوادگی ات ریشھ می  . ھرگز ھمتایش را ندیده بودم
حاال  . برای فریب دادن من بود گیرد اما حاال می فھمم کھ آن فقط یک غرور احمقانھ 
کودکانھ ات لعنت می فرستم  چرا کھ با تو ھم کالم شده ام  بھ تمام تفکرات احمقانھ و 

 .عسلکھ می خواھی زندگی مان را خراب کنم 
ط قمن یک احمق بودم چرا کھ ف. ، مھیارمن؟  شاید حق با تو باشد : بغض کرده و گفتم 

من .  یک احمق می تواند بودن ھیچ دلیلی ھمسر مردی بشود کھ روزی از او متنفر بود
روزگار دارد تمام .  ھ در قلبم بھ تو محبتی ندارمنمی توانم  بھ تو محبتی کنم چرا ک

من تلخ نبودم  ، می گرد و من ایوب پیامبر نیستم کھ مقاومت کنم   عزیزانم را از من
، من دختری بودم با قلبی آکنده از امید ، ھم چون تمام دختران جوان رویاھای  مھیار

...م شد و سپساما چھ شد ؟ غریبھ ای تمام زندگی ا . زیادی در سر داشتم
آن غریبھ شوھرت بود . برای خودم متاسفم :  حرفم را با عصبانیت قطع کرد و گفت

.  مگر نھ؟ اما بدان کھ آن غریبھ مرده این من ھستم کھ زنده ام ، تو باید عاشقم باشی
می فھمی؟
مگر تو توانستی مرا فراموش  ؟نمی فھمم تو از عشق من چھ می دانی  . نھ: فریاد زدم 

اگر  ، ؟ من حتی فرصت نکردم وسعت این عشق را نشانش بدھم ، کھ من او را نیک
بدون ھیچ  البتھ تو واقعا بی تقصیری من نباید ، زنده بود بھ یک نگاھش جان می سپردم

 .بر زندگی ات می گذاشتم پا احساسی
آن چنان محکم کھ خون از  ، سیلی محکمی بر گونھ ام نواخت و از سالن خارج شد

تحمل کن : روبھ روی آیینھ ایستاده و گفتم . شھ ی لبان پاره شده ام جاری گشت گو
 .این تاوان حماقتی است کھ مرتکب شدی عسل
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سپس مسکن قوی خورده " می خواھم بمیرم " با رژ لب قرمز رنگ روی آیینھ نوشتم 
من : ی گفت، پیشانی ام را بوسید و بھ آرام وارد اتاق شد مھیارساعتی بعد . و خوابیدم 

 .عسلھنوز دیوانھ ی تو ھستم 
 .بود فاختھمی دانم او : چشمانم را باز کرده و گفتم 

قسم می خورم بھ ھر چھ کھ باورش داری من با یکی از دوستانم حرف می زدم ، -
 .یک مرد

   .صداقت  کالم او مرا آرام کرد و دوباره خوابیدم
  

وارد اتاقم شد و یادداشت کوچکم  سمانھ، صبح با سر درد زیادی از خواب برخواستم 
می ، این چھ آرزوئیست کھ تو  عسلاز تو بعید است : را با دست پاک کرد و گفت 

او  ، خیلی تفاوت داری یگانھ، تو با خانم  نمی خواھم تو را از دست بدھم        ؟کنی
دوستت . .. فقط دستور می دھد و مرا بھ چشم یک حیوان خانگی نگاه می کند اما تو

 .عسلدارم 
نمی دانم چرا صبح من این گونھ آغاز شد؟ اما آن محبت صادقانھ تمام روز مرا زیبا 
کرد در واقع او تنھا کسی بود کھ در آن خانھ باغ بھ من امید می داد ، پس بقیھ چھ؟ 
چرا از تمام خدمت کاران می ترسیدم ؟ چرا ھیچ چیز در آن خانھ بھ من آرامش نمی 

  !بخشید
. م خواستم تا از آن خانھ باغ بروی مھیارشب پیش از آنکھ بخوابم بدون مقدمھ از 

آیا در این خانھ راحت نیستی؟:  ابروھایش را در ھم کشید و گفت
من  ،دلم می خواھد در یک آپارتمان کوچک با ھم زندگی کنیم  ، مھیارراحت نیستم -

 .از این باغ بزرگ می ترسم
تو فقط می خواھی بھانھ  عسلاین دیگر واقعا مسخره است ، :  پوزخندی زد و گفت

 .بگیری
مرکز شھر و در میان آدم ھائی ھم  چگونھ بھ او می فھماندم کھ دوست دارم در ! آخ

ولی من ھرگز گمان نمی کردم کھ باید با تو : چون خودم زندگی کنم؟ زیر لب گفتم 
از خدمت کارانی  ، ھمھ چیز بیزارم من این جا از ، باشمبرای ھمیشھ در این خانھ باغ 

کھ بدون ھیچ حرف و صحبتی از کنار من می گذرند ، از این باغ بزرگ و یخ زده ، 
انگار ھیچ  مھیار ، ھمھ چیز حالم را بر ھم می زند... حتی از رنگ دیوارھای اتاقم

 .چیز طبیعی نیست
 .کنم ؟ باور نمیعسلی احمقانھ را تو بر زبان می آوری حرف ھااین -

پدرم روی تخت دراز کشیده و  مھیارخستھ شده ام : در برابر بی تفاوتی اش فریاد زدم 
من در این خانھ باغ . بھ تنھائی بار این ھمھ مسئولیت را بر دوش گرفتھ است مرجان

من حتی نمی ! عمرم را سپری می کنم بدون اینکھ بدانم خارج ازباغ چھ می گذرد؟ آخ 
می گذرد؟ ھمھ مراقب من ھستند و من نمی توانم حتی بھ سادگی  دانم در افکار تو چھ

 .نفس بکشم
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   مادرم عاشق این باغ است و این خانھ  تنھا جائی است کھ :  نفس عمیقی کشید و گفت 
مخصوصا حاال کھ پدرم را از دست داده و نمی تواند از این  ، می تواند تحملش کند

 .ھمھ خاطره بگذرد
یت دروغ بود کھ دوستم داری؟حرف ھاتمام ! مھیارپس من چھ -

من تو  و مادرم را با ھم می خواھم از من  ، عسلتمامش کن : خشمگین شد و گفت 
.توقع نداشتھ باش تنھایش بگذارم

من پدرم را با آن شرایط جسمی کھ داشت تنھا و بی کس  ، از شدت خشم می لرزیدم
د آن ھمھ پرستار و خدمت کار تنھا رھا کرده و او نمی توانست مادرش را با وجو

باید رھایش می کردم ، این بھترین تصمیم  ، خود خواھی اش بیزار بودم   از . بگذارد 
بدون آنکھ آن بحث را ادامھ بدھم روی تخت خوابیده و وانمود کردم کھ خیلی .  بود

 ارمھی،  با روشن شدن ھوا از جای بر خواستھ و اتاقم را ترک کردم  .خستھ ھستم
سرما ی ھوا و نگرانی تمام وجودم .  ھنوز در خواب بود و من بھ سرعت از باغ گذشتم

منمجد می شود با  مرا می لرزاند و احساس می کردم خیلی زود خون در رگ ھای
و خودم را پایین  هپاھائی کھ از شدت سرما کرخت  شده بود از دیوار سنگی باال کشید

شده بود کھ آن چنان  ھراسان بگریزم ، در دواقع  نمی دانم چھ چیزی باعث.  انداختم
ای کاش ھر چھ سریع تر .  و عقایدش فاصلھ بگیرم مھیاردلم می خواست کیلومترھا از 

کنار جاده . رھا می کردم  مرجانبھ خانھ ی  گرم پدر می رسیدم و خودم را در آغوش 
استم بگریزم کھ پیاده می خو ، شدم اوایستادم کھ بھ یکباره متوجھ ی ماشین سپید رنگ 

دستانم را بھ سختی گرفت و مرابھ سوی ماشین کشاند و در را .  آمد مشده و بھ سوی
بھ  مدندان ھای ،آن چنان ترسیده بودم کھ نمی توانستم چیزی بگویم . محکم برھم کوباند 

بدون ھیچ .  شدت بھ ھم می خوردند و احساس می کردم از شدت خشم مرا خواھد کشت
روی تخت نشستم و پتو را بھ خودم .  و مرا بھ سوی اتاق برد مرد باغ شدیحرفی وا

؟عسلنفرت انگیزم  آنقدرمن : سیگاری آتش زد و گفت . پیچیدم
تو با خودت فکر نکردی این ساعت از صبح چگونھ : ، ادامھ داد با بھت نگاھش کردم

 .و با چھ کسی می خواھی فرار کنی
روزی کھ از خانھ فرار کردم ، اصال انگار خود پدر بود نگاھش شبیھ نگاه پدر بود ، 

 .متاسفم: زیر لب گفتم   .کھ در برابرم قد کشیده بود
 .متاسفی ھمین؟ بھ تو اجازه نمی دھم کھ اینگونھ بازی ام بدھی-

اما انگار  ،آمد و سیلی محکی بر گونھ ام نواخت  مبا سرعتی شگفت انگیز بھ سوی
بر صورت و جسم خستھ ام کوبید تا  آنقدرکھ مرا ھل داد و آرام نگرفت چرا  شخشم

تمام صورتم می سوخت و قطرات اشک پی در پی بر .خستھ شد و روی زمین افتاد
از این کھ سرنوشت تا بھ این اندازه بر من سخت می گرفت دل  ،گونھ ام می لغزیدند 

بھ آرامی می گریست و   .با این کار آرام گرفتھ بود مھیارشکستھ و غمگین بودم حتما 
تو چھ  ! خدای من ، اگر نفھمیده بودم کھ رفتی ، اگر ندیده بودمت: زیر لب می گفت 

می خواستی کجا بروی؟ ، عسلکردی 
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اما او .  خودم ھم باور نمی کردم چنین کرده باشم ، بھ او حق می دادم کھ مرا بزند
ارزشی قائل نمی  ھایمخواستھ  چرا برای . خودخواه بود کھ حالم را برھم می زد آنقدر

پس از مدتی  مھیارشھامت گفتن ھیچ حرفی را نداشتم ! ،  اگر حقیقتا عاشقم بود  شد
 تلفن زدم مرجانس از رفتن او بھ ، پھیچ حرفی ترک کرد  گفتن گریستن اتاق را بدون

.صدایش خواب آلود و خستھ بود ،
؟عسلتو ھستی -
؟بیدارت کردم ، نگران پدر بودم-
 .ھای پدرت بود ی ندارد زمان دادن قرصتاھمی-
مگر نھ؟ مرجانب می شود واو خ-

؟عسلھستی  تو خوب: از طنین بغض آلود من آشفتھ شد و گفت
آخر من این جا با این ھمھ  ،من خوبم ولی دلم می خواست در کنار تو و  پدر باشم -

!مرجاندلتنگی و نگرانی چھ می کنم 
من مراقب پدرت  ،، بھ فکر زندگی و شوھرت باش  عسلفکر نکن  بھ این چیزھا-

 .ھستم برای ھمیشھ
نمی دانم چرا شنیدن این جملھ تمام آرامشی را کھ می خواستم بھ من باز گرداند و من 

   .بھ خواب عمیقی فرو رفتم
  
  

لق تمام افکارم بھ پدر تع.  این روزھا احساس می کنم کھ خیلی افسرده و غمگین شده ام
فقط می خواھد مرا برای خودش داشتھ  مھیار.  گرفتھ و نگران از دست دادن او ھستم

ھر چند پس از آن  ، برایش اھمیت ندارم کھ غم را در چشمانم بخواند آنقدرباشد ولی 
روزھای سرد   .کودکانھ ای کھ کردم  دیگر نمی توانم بھ چشمان او خیره شوم  کار 

ر روز بی حوصلھ تر از روز پیش روی صندلی می زمستان سپری می شوند و من ھ
گاھی اوقات آن چنان در خاطرات گذشتھ ام فرو می  ، نشینم و بھ ساعت خیره می شوم

بعضی از   .روم کھ فراموش می کنم دیگر ھیچ نشانی از آن روزھا باقی نمانده است
از  اولیل رفتھ ی اما ھر بار با دیدن جسم تح مبھ دیدن پدر می روی مھیارشبھا بھ ھمراه 

کامال بی حوصلھ شده و دیگر  مرجان . این کھ بھ آنجا رفتھ ام خویش را لعنت می کنم
امید گذشتھ در چشمانش نیست ھمھ چیز از اختیارم خارج شده و فقط می توانم برای 

 .پدر دعا کنم
 برای صرف شام بھ یگانھی آقابھ من گفت کھ یکی از دوستان خانوادگی  سمانھامروز 

من روی صندلی . را بافت  ملباس مناسبی برایم آورد و بھ زیبائی موھای. می آیند  آنجا 
منتظر حضور مھمانان شدم در حالی  یگانھچرمی سپید رنگی نشستھ و ھم چون خانم 

تنھائی و خلوت را بر ھر چیز . می خواست ھرگز آنان بھ خانھ  باغ نیایند      کھ دلم 
می خواست خودم را با اندیشھ ھایی گنگ و مبھم سر گرم  دیگری ترجیح داده و دلم

در لباس مشکی فاخری خیره نگاھم می کرد ، بھ یقین من ھرگز  یگانھخانم ، سازم 
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کرد  مرا تحقیر میش نگاه ھای ، باشم آن ھامھمانی ھای          نمی توانستم شایستھ ی
بزرگ زنده بود  ی یگانھی آقااگر  ، روبھ رو نشوم    و دلم می خواست ھرگز با او 

ای کاش ھنوز ھم زنده بود تا در ! آخ  . تمجیدم می کرد یقین دارم او مرا پذیرفتھ بود
بھ راستی چرا رفت؟. امنیت شانھ ھایش فرو بروم 

دقایقی پیش از مھمانان وارد سالن پذیرائی شد و بھ من لبخند گرمی زد ، پس از   مھیار
خیلی : زیر لب گفت ، بار بود کھ این چنین نگاھم می کردآن فرار کودکانھ این نخستین 

 .، زیبا تر از ھمیشھ عسلزیبا شده ای 
و با شنیدن طنین مھربانش احساس کردم کھ ھنوز ھم  هدر پاسخ تمجید او لبخندی زد

 مھیار. ی میانسالی بھ ھمراه دو دختر جوان وارد سالن شدندآقاخانم و .  دوستش دارم
ه را بھ ھمراه دو دختر جوانشان مھوش و پریوش بھ من معرفی کرد و خانم وآقای ستود

نمی دانم چگونھ می .  سر انجام کنار آن دو نشست و بھ دو دختر جوان دست داد 
دلم  ، بی پروا رفتار کند؟ تمام مدت فقط نگاھش می کردم آنقدرتوانست در حضور من 

چنان در چشمان آرایش شده ی اما او آن  ، می خواست سنگینی نگاھم را احساس کند
خواست فریاد بزنم و وقتی  دلم می  .دختر جوان فرو رفتھ بود کھ توجھی بھ من نداشت

بھ سرعت از پلھ ھا باال رفتھ و وراد  ، او برای قدم زدن با پریوش از سالن خارج شد
 تدریس نکند دیگر نباید مھیارکردم اگر  خیلی احمقانھ بود کھ فکر می. اتاقم شدم 

 با تمام وجود خشمگین بودم و دلم برای امید تنگ شده بود.  نگران دختران جوان باشم
وارد اتاق  مھیارساعتی بعد .  بھ راستی کھ چشمان پر غرور او را ھیچ مردی نداشت ،

؟عسلاین جا چھ می کنی : شد و گفت 
را تصرف  امشب فھمیدم کھ فقط من نیستم کھ توانستھ قلب تو: پوزخندی زده و گفتم 

 .کند در واقع این کار ساده ایست
 .عسلمزخرف نگو -

 .برو ممکن است نگرانت بشود: بغض کرده و گفتم 
می پذیری؟.  ھمھ چیز را برایت خواھم گفت ، امشب را خراب نکن عزیز من-

    ی ستوده پس از تک آقا. سرم را بھ نشانھ ی تاسف تکان داده و با او بھ سالن باز گشتم
 .بھ گمانم حال خوبی ندارید ، شما رنگ پریده ھستید خانم:  سرفھ ای گفت

 .یک سرماخوردگی ساده است ، فقط ھمین:  بھ جای من پاسخ داد و گفت مھیار
بر خالف انتظارم کھ او کنار من می نشیند دوباره در میان آن دو دختر جوان نشست و 

سرانجام مھمانی بھ پایان رسید و من بھ   .یقین پیدا کردم کھ او مردی قابل اعتماد نیست
برای رفتار امشب خویش چھ دلیل قانع  مھیارباز گشتم ، در حالی کھ نمی دانستم    اتاقم

انتخاب  پریوش. بسیار خوب می گویم:  کننده ای دارد؟ متوجھ ی سکوت من شد و گفت
 .مادرم بود و با مخالفت من ھمھ چیز بھ پایان رسید

پایان ؟: و گفتمپوزخندی زده 
 .خوب او دختر حساسی است و نمی توانم نسبت بھ او بی تفاوت باشم-
بھ یقین قلب سوگل ، . مھیارالبتھ کھ نباید قلبش را بشکنی ، تو مرد مھربانی ھستی -

 .و ھیچ کدام از آن دختران جوان را ھم نشکستھ ای فاختھ
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از این موضوع رنج  آنقدری کردم کھ وقتی آن کلمات را ادا می کردم خودم ھم باور نم
کھ در آرزوی مرگ او بھ سر می  مھیارگوئی دنیا برایم بھ پایان رسیده بود و . ببرم 

خشمگین شد . بردم بھ یکباره تمام زندگی ام شده بود کھ باید برای حفظ او می جنگیدم 
را  آن ھاتو آزادی ھر طور کھ می خواھی فکر کنی ولی اگر من ھر کدام از :  و گفت

 .صبر نمی کردم آنقدرمی خواستم برای بھ دست آوردن تو 
ھیچ چیز از حرف ھایش را نمی فھمیدم ، او مرا گیج و سر گردان می . خدای من !  آخ

چشم ھایش می گفتند کھ من تنھا زن در زندگی او  ، نمی توانست دروغ بگوید. کرد 
! اما رفتارھایش ، ھستم

می ترسی ھرگز بھ تو اعتماد نخواھم  فاختھکھ ندانم چرا از  تا زمانی: زیر لب گفتم 
 .مھیارکرد 

پس باید عادت کنم کھ تو بھ من اعتماد : شانھ ھایش را با بی تفاوتی باال انداخت و گفت
 .عسلنداشتھ باشی 

امروز  مرا بھ دیدن پدر برد و خودش برای انجام کارھایش خانھ را ترک کرد از این 
، خیی خوشحال  توانستم ساعاتی را بدون او در خانھ ی پدر سپری کنم می         کھ

 .بودم
می شود کمکم کنی ؟:  گفتم مرجانبھ 

متوجھ ی  مھیارمی دانم چھ می خواھی، برو  من نمی گذارم کھ :  لبخندی زد و گفت
.رفتنت بشود

ویده و پس تمام مسیر را د. خدافظی کردم مرجانرا پوشیده و از  مبھ سرعت لباسھای
 تیموریخانم  ، بھ سوی دفتر رفتم.  از دقایقی کوتاه خویش را پشت در دبیرستان دیدم

کجا بودید خانم نیایش؟ بی خبر رفتید کھ :  با دیدن من از جای بر خواست و گفت
 !رفتید؟

 .بھ بغضم اجازه ی شکستن دادم
 .بھ جای شما از طرف ناحیھ دبیر دیگری را فرستادند-
 .می فھمم بلھ-
اتفاقی افتاده است؟-

شھامت آن را نداشتم کھ ھمھ چیز را بھ  ، می ترسیدم مھیارچھ باید می گفتم ؟ ھنوز از 
گوئی در بزرگ ترین گناه  ، باورم نمی شد کھ نتوانم حرفی بزنم ،بگویم  تیموریخانم 

 .شده و نمی خواستم بھ آن اعتراف کنم مھیارآدمیت شریک 
در مدت کوتاھی دو تن از بھترین دبیران این دبیرستان ! جیب است این خیلی ع-

 .ھم پس از شما استعفا داد یگانھی آقاآخر می دانید  ، ترکمان کردند
 .واقعا؟ چقدر حیف شد-

بھ آنجا آمده ام  تیموریتظاھر کردم کھ از چیزی خبر ندارم و فقط برای دیدن خانم 
رج بشوم احساس کردم کھ کسی بھ سوی من می وقتی کھ می خواستم از دبیرستان خا

را دیدم ، پریشانی تمام وجودم را  فرنازوقتی باز گشتم  ، دود و نامم را صدا می زند
 .لبریز کرد
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 .خانم نیایش خیلی اتفاقی شما را از پنجره دیدم ، باید با شما حرف بزنم-
 .زیدند، اما نشد ، دستانم آشکارا می لر تالش کردم تا آرام باشم

 .بگو عزیزم-
 .ھم زمان از این دبیرستان رفتید یگانھی آقاشما و -
خوب کھ چھ؟-

نگاه معناداری بھ انگشتانم انداخت ، من فراموش کرده بودم حلقھ را از انگشتم خارج 
نمی دانم چرا نگرانی و ترسی کھ در  . دیگر جائی برای انکار باقی نمانده بود . کنم 

ود در من نیز راه یافتھ ، شایدچون احساس می کردم ھیچ چیز بھ نفع من ب مھیاروجود 
چرا امروز   .دوست قدیمی ام بفھمد با محبوبش ازدواج کرده ام فاختھنخواھد بود اگر 

را من پس می  مھیاربھ راستی اگر تاوان اشتباھات !  بھ دبیرستان آمدم ؟ عجب حماقتی
دادم چھ؟

 .شتبریک می گویم خانم نیای-
طنین صدایش از خشم و کینھ بھ وضوح می لرزید و می دانستم با آمدن بھ دبیرستان  

با گفتن این جملھ بھ سرعت از دبیرستان خارج  فرناز ،تاوان سنگینی را باید بپردازم 
ھائی لرزان بھ سوی خانھ باز گشتم در حالی کھ از شدت ترس و پشمیانی  با قدم. شد 

گشود و با دیدن من شگفت زده  مدر را بھ روی مرجان. ده بود بھ شماره افتا منفس ھای
 .شد
؟عسلچھ شده -

می گوئی یا : کنارم نشست و گفت ،خودم را روی مبل رھا کرده  و بھ او خیره شدم 
نھ؟

 .ھمھ چیز را فھمید ، شاید ھم می دانست و فقط یقین نداشت فرناز ،فھمید -
دیگر چھ کسی است؟ فرناز-

برایم دعا می : اطر آوردم کھ او چیزی از این موضوع نمی داند ، زیر لب گفتم بھ خ
؟ مرجانکنی 

   آشفتھ شده ای ولی می پذیرم ، احساسی بھ من آنقدربا این کھ نمی دانم از چھ چیزی -
.عسلمی گوید ھمھ چیز رو بھ راه می شود 

؟مرجانراست می گوئی -
 .کن عزیزمباور : مرا در آغوش کشید و گفت 

خواب بود، بھ خاطر قرص ھائی کھ . از آغوشش جدا شده و کنار تخت پدر نشستم 
 مرجاندوباره بھ سوی . می کرد بیش تر روز را در خواب بھ سر می برد   مصرف

 او مرا شرمنده ی محبت. بازگشتم و در عمق چشمان گود رفتھ و غمگینش خیره شدم 
خیلی خستھ ھستی ، : را بھ گرمی فشرده و گفتم  دستانش ، ھا و خوبی ھایش کرده بود

کنار آمدن با شرایط جدید پدر کار ھر . اما تظاھر می کنی کھ ھمھ چیز خوب است 
 .در واقع تو سھمی از پدر نداری بھ جز پرستاری اش  کسی نیست

 .، ھمین برایم کافیست عسلاما من برای خودم خانواده ای دارم : زیر لب گفتم 
 .این قابل ستایش است: و گفتم  هک را از روی صورتش زدودقطرات اش
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 من عاشق پدرت : لبخند زیبائی چھره ی خستھ و در ھم شکستھ اش را پوشاند و گفت 
ھستم ، در واقع نتوانستم ازدواج او را با آن خانم پرستار تحمل کنم برای ھمین بود کھ 

با یک نگاه یا  ،در قلبم جان گرفت رفتم باور کن این عالقھ خیلی ناگھانی و ناخواستھ 
 .شاید خیلی کمتر ، ھمھ چیزدر صدم ثانیھ ھا رخ داد و ادامھ پیدا کرد

روزی در ھمین ثانیھ ھای کوتاه من شیفتھ ی مردی شدم و : بغضم را فرو داده و گفتم 
حتی حاال کھ او مرده این سنگینی ھر روز بیش از دیروز می شود و احساس تو را 

 .مرجانکنم باور می 
پدرت  تو و ،من خیلی تنھا ھستم : و گفت  این بار این او بود کھ در آغوش من گریست

...برای از دست دادنش... نادربرای  عسلمی ترسم   ، تنھا کسان زندگی من ھستید
تو و پدر ھم برای من : بھ سختی گفتم  م ،در حالی کھ ھر دو با صدای بلند می گریستی

 .چیزی نگو.. مرجاننگو ... از رفتن پدر نگو ، تیدتمام زندگی ھس
 .بیرون کشیدم اووارد سالن شد و من خودم را از آغوش  مھیار

برای پدرت می گریستی؟-
پریشان و در ھم  آنقدرذھنم . ،افتادم  فاختھبا دیدن او بھ یاد  صورتم را پاک کرده و

پس از فھمیدن این موضوع  یارمھشکستھ شده بود کھ قادر بھ تجزیھ و تحلیل رفتار 
 .مرا با خویش ھمراه کرد" خیلی خستھ ھستم برویمباید " با گفتن  مھیار.  نبود

در تمام مدت حرفی نزدم ، فکر می کرد بھ خاطر موضوع پریوش ھنوز ھم او را 
   .نبخشیده ام

  
  

ھد تو خانم جوانی می خوا عسل: وارد اتاقم شد و گفت سمانھپس از چند روز پریشانی 
 .را مالقات کند

چھ  فاختھدستم را  بر روی قلبم فشرده و چند نفس کوتاه کشیدم ، نمی دانستم باید بھ 
 .بگو بیاید تو: بھ سختی گفتم ! بگویم 

 .اما نمی توانستم برگردم و بھ چشمانش خیره شوم ، صدای قدم ھایش را می شنیدم
 .ف بزنمالزم بود تنھا و بدون حضور دیگران با تو حر-

نبود ، بر گشتم و با چھره ی سرد و بی تفاوت  فاختھاین صدای .  خدای من! آخ 
 .خوشحالم کھ می بینمت: دستش را بھ سومی دراز کرد و گفت   .روبھ رو شدم پریوش

بھ سختی لبخندی زد و نمی دانستم باید بھ او چھ بگویم؟
تعارف نمی کنی کھ بنشینم؟-

  .را از دست داده بودم مکردم کھ بنشیند ، انگار تمام نیرویبا دست بھ او اشاره 
بھ خاطر تو ھمھ ی عزیزانش را از خویش رنجانده  مھیارھرگز گمان نمی کردم کھ  - 

 .باشد
!من منظور شما را نمی فھمم-

 .ھای مانیکور شده ی او خیره شدم سیگاری روشن کرد و من بھ ناخن
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اھم بدانم چگونھ فریبش دادی؟می خو زم ،خیلی ساده است عزی-
برای من کھ احساس می کردم فریب خورده ام شنیدن این جملھ  بدترین شکنجھ ی 

او حق من بود می فھمی؟ بھتر است راحتش : در برابر سکوت من گفت   .روحی بود
 .بگذاری ، این خواستھ ی من و خانم است

و اگر نخواھم؟-
 .تھ اییادت باشد کھ خودت این را خواس-

یک ،  عسلتو فقط یک ھمکار ساده بودی : از جای برخاست و پیش از رفتن گفت 
!بھ تو نشان خواھم داد من کھ ھستم و چھ قدرتی دارم. دبیر

حرف باید متحمل چنین  مھیاراز رفتنش احساس آسودگی کرده و از این کھ بھ خاطر 
... لعنت بر ھوادارانش. .. مھیارلعنت بر ! آخ. بغضم شکست  ، ی تلخی می شدمھا

خانواده ی من است کھ بی  عضو آخر او تنھا ... پدر نھ ... نھ! آخ  ... لعنت بر پدر
بھ خانھ بازگشت  مھیاروقتی .ھیچ قدرتی روی تختش خوابیده و فقط نفس می کشد

چرا این گونھ وانمود می کنی کھ من فریبت داده ام ؟ چرا بھ : کنارش نشستھ و گفتم 
بعید می دانم کھ  البتھ حاال دیگر شدینمی گوئی این تو بودی کھ شیفتھ ی من دیگران 

 .این چنین باشد
 .من شیفتھ ی تو بوده ام ، ھستم و خواھم بود عزیزم-

 .پس این  را بھ ھمھ ی دختران جوانی کھ بھ تو دل بستھ اند بگو: پوزخندی زده و گفتم 
منظورت چھ کسی است؟-

مرا تھدید کرد  ، بھ دیدنم آمده بود پریوش: چشمانم فرو چکید و گفتم قطره ای اشک از 
 .تا از تو جدا شوم

 .این دختر چقدر گستاخ است حاال بھ او خواھم فھماند: لبخند از لبانش محو شد و گفت 
سالم خانم ستوده : گوشی تلفن را برداشت و شماره گرفت ، پس از لحظاتی کوتاه گفت 

 .ھستم مھیار، 
آنچنان او را تھدید می کرد کھ اگر دو شاخھ ی تلفن را ندیده بودم کھ از پشت میز 

می تواند بھ سادگی دست از دختران  مھیارآویزان مانده بود حتما باور می کردم کھ 
بھتر است  ، عسلاین تقدیر توست : در دل گفتم ... اما افسوس ، جوان و زیبا بکشد

  .  تحملش کنی
: گوشی را گذاشت و گفت  مھیار م بھ سادگی با ھمھ چیز کنار بیایم؟اما آیا می توان 

 .ھمھ چیز تمام شد خوب
پوزخندی زده و چیزی نگفتم در حالی کھ ! مرا احمق فرض کرده بود  مھیاربھ راستی 

را بھ خاطر تمام بی وفائی ھایش بھ دار  مھیاررا داشتم تا  دلم می خواست قدرت آن
کھ بیدار شدم ھنوز ھم در خانھ بود و روبھ روی آیینھ کراواتش صبح ھنگامی   .بیاویزم

زیر چشمی حرکاتش را زیر نظر گرفتم ، موھایش را شانھ کرد و سر . را می بست 
ھای ه قطر ، عطر تندش تمام فضای اتاق را پر کرد  .انجام عطر زیادی بھ خودش زد 

در . می رود پریوشدیدن  احساسی بھ من گفت کھ او بھ د و اشک از چشمانم فرو لغزی
 .برو بھ جھنم... لعنتی برو: دل گفتم 
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خدای . وقتی اتاق را ترک  کرد ، دقایقی بعد از جای بر خواستھ و وارد راھرو شدم 
با دیدن من .  او ھنوز نرفتھ و در برابر آیینھ قدی انتھای راھرو ایستاده بود! من 

رای ھمین از راننده خواستم تا تو را من امشب دیر بر می گردم ب: پریشان شد و گفت 
 .خوش بگذرد عزیزم. ،بھ خانھ ی پدرت ببرد

دوباره بھ تختم باز گشتم .  با بھت نگاھش کردم کھ او بھ سرعت از پلھ ھا پایین رفت
 .بود مرجان،  کھ این بار صدای زنگ تلفن مرا از جای بلند کرد ، گوشی رابر داشتم

خوبی؟ عسلسالم -
پدر اتفاقی افتاده ؟برای -
 .نھ عزیز دلم نگران نباش من کھ گفتم ھمھ چیز خوب است-

یکی از دوستان قدیمی ات این جا آمده و اصرار : نفسی بھ آسودگی کشیدم کھ گفت 
 .من گفتم برای دادن نشانی باید از تو اجازه بگیرم ، دارد کھ تو را ببیند

بگو  م ،امروز بھ آنجا می آی: ھ سختی گفتم ب ،بود  فاختھاین دیگر .  خدای من! آخ 
 .منتظرم بماند

 .در را برایم گشود مرجانساعتی بعد کنار در خانھ ی پدر بودم و 
رنگ پریده ھستی؟ آنقدرچرا  ! عسلچھ شده -

ھنوز این جاست؟: بھ سختی گفتم 
 .عسلسالم :  ایستاد و گفت مروبھ روی فاختھ

م سیلی می زند خودش را در آغوشم رھا کرد و گریست بر خالف تصورم کھ بھ صورت
نمی دانستم چھ بگویم؟ اصال قدرت   .ماو را تا کنار مبل راحتی بردم و کنار ھم نشستی ،

خیلی دلتنگت : پس از دقایقی گریستن گفت  . آن را نداشتم کھ در چشمانش خیره بشوم
 .، ھرگز فراموشت نکردم عسلبودم 

 .ی عزیزمن فاختھمن ھم ھمین طور : رده و گفتم دستانش را بھ گرمی فش
مھربانی و محبتی کھ در طنین صدایش بود کمی از اضطراب درونم کم کرده بود و 
انگشتانم کم تر از پیش می لرزیدند، دلم می خواست او ھیچ سوالی نپرسد و در سکوت 

؟لعسخوشبختی : اما او زیر لب گفت   .ساعت ھای طوالنی در کنارش بنشینم
خودت چھ؟! عجب سوالی : لبخندی زده و گفتم 

. شانھ ھایش را باال انداخت و برای لحظھ ای نگاھم با نگاھش تالقی کرد و گره خورد 
 می دانستم کھ خیلی سریع تمام این محبت ، دقایقی طوالنی بھ چشم ھمدیگر نگاه کردیم

 .خواھد پرسید مھیارھا بھ پایان می  رسد و او از  
برایم خیلی تکان دھنده  در چنین وضعیتی خیلی دیدن او ، ی پدرت واقعا متاسفمبرا-

 .بود
دلم نمی خواست دوباره فقط .  نفس عمیقی کشیده و مانع فرو ریختن اشک ھایم شدم
بھ دیدنت آمدم  چند بار: گفتم  ، گریھ کنیم بھ سختی با بغضی کھ داشت خفھ ام می کرد

 .انھ را بھ او فروختھ اید و ھیچ نشانی از شما ندارداما زنی بھ من گفت کھ شما خ
بلھ ، خیلی دلم می خواست از تو خدافظی کنم ، اما تو شرایط روحی خوبی  ! آه-

بھ یک دبیرستان شبانھ روزی رفتی  تو حتی یکبار بھ دیدنت آمدم و پدرت گفت. نداشتی
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ھ دیدنت بیایم چرا کھ ھرگز فرصت نکردم ب راستش ولی ، را گرفتم ات نشانی   و من 
 .ازدواج کردم

؟ یا نھ ی مرا دارد فاختھخیلی دلم می خواھد بدانم این مرد لیاقت : لبخندی زده و گفتم 
؟عسلھنوز نگفتی خوشبخت ھستی : دستانم را محکم تر فشرد و گفت

دلم می خواست در  وقتی از خوشبختی ام می پرسید بھ خوبی منظورش را می فھمیدم و
چائی . با سینی چائی وارد شد و بھ او تعارف کرد  مرجانھمان زمان  ، دفن شوم زمین

مادر ھم شده ای : از فرصت استفاده کرده و گفتم   .را برداشت و اندکی از آن را نوشید
؟فاختھ

 .بلھ ، یک پسر پنج سالھ ی دوست داشتنی: لبخند گرمی بر لب آورد و گفت 
    دلم می خواست او را ببینم ، چرا  ھمراه باخودت  خیلی: ھیجان زده شده و گفتم 

نیاوردی اش؟
 .فقط با تو ، دلم می خواست با تو خلوت کنم: با طنین محکمی گفت 

اسمش چیست؟: برای او شیرینی گرفت و گفت  مرجان
.مھیار-

دیگر نمی توانسم محبت گذشتھ را  ،سختی نفس کشیدم  لبخند از لبانم محو شد و بھ
ھرگز : گفت  ، با طنینی کھ از غم  و نا امیدی می لرزید. پیدا کنم چشمانش در

ازدواج با مردی کھ ھیچ گونھ . فراموشش نکردم ولی نا گزیر بودم بدون او باشم 
 ،نداشت مرا روز بھ روز دلتنگ تر و بی قرار تر از پیش می کرد  مھیارشباھتی با 

می؟می فھ       عسل،  زندگی برایم جھنم بود
یک احساس : ادامھ داد و گفت  ، یش تکان دادمحرف ھاسرم را بھ نشانھ ی تایید 

 ،او منتظر توست و برای ھمین تن بھ ازدواج نمی دھد  فاختھاحمقانھ بھ من می گفت 
ی  خنگ ھستم  فاختھمن ھنوز ھمان . اما این فقط یک احساس احمقانھ و مسخره بود 

؟عسل
لب   و قطرات شور اشک بھ گریستھدر حالی کھ  د بگوید ؟خواھ میچھ  کھ می دانستم

در تمام این چند سال من فقط دلتنگ ،  دلتنگ بودم: بھ سختی گفتم  ، م می رسیدندھای
وقتی برای تدریس بھ دبیرستان رفتم ھدفی نداشتم بھ غیر از ...  ، دلتنگ گذشتھ ام بودم

آمد و  مبھ سوی مھیار ، اشاد سازمتداعی خاطراتم با غریبھ و اینکھ روح خانم معین ر
بلعید و  فرواین کابوس بود کھ مرا درخودش  ، ھمھ چیز بھ طرز احمقانھ ای پیش رفت

 .بودم مھیاروقتی بیدار شدم کھ دیگر ھمسر 
قول بده  عسلروزی بھ من گفتی : ، ادامھ دادم  در حالی کھ با صدای بلند می گریستم

اما این را بدان کھ من محبوب  فاختھ ، ت نبودمدوست خوبی برای ،کھ عاشقش نشوی 
 .بھ خداقسم کھ ھمھ چیز یکباره رخ داد ،تو را ندزدیدم 
ھمھ چیز را می دانم  ،اگر تو را نمی شناختم حال این جا نبودم :  و گفت پوزخندی زد

حرف  یتو ھنوز ھم پاک و زیبائی ، چشمان معصومت بھ من می گویند کھ ھمھ  عسل
الیق  مھیار.  دارد و تو از پیش برای این ازدواج نقشھ ای در سر نداشتی یت حقیقتھا

ھمیشھ بھ دنبال بھترین  ،صلیقھ اش تبریک می گویم  حسن در واقع بھ.  من  توست نھ
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 ،خوشحالم کھ محبوب من بھترینش را پیدا کرده و آن بھترین دوست عزیزم است  . بود
را بر روی  مھیارمن نگاه  ، ات بودی آن روزھا کھ تو غرق در اندیشھ ی غریبھ

 بھ معشوقش می فھمم کھ آن نگاه ، نگاه یک عاشق حاال و  می دیدم چشمان سیاه تو
 .بود

 .مرا ببخش ، اگر بخواھی از او جدا می شوم: را بوسیده و گفتم  فاختھگونھ ی 
چرا نمی گوئی کھ خوشبختی؟: ھایش لبخندی زده و گفت درمیان اشک

خوشحالم کھ  ، می خواھی دروغ بگویم؟ او مرد رویاھای تو بود نھ من ! خوشبخت-
 .عاشق بودی کھ در برابر بی وفائی ھایش فرو بریزی آنقدرتو  ، ھمسرش نشدی

بی وفائی؟-
، مثل پازل در ھم ریختھ ای است کھ نمی توانم شکل  فاختھمن بھ او اعتماد ندارم 

 مھیارشرایط جسمی پدر و رفتارھای . را باختھ ام  کامال خودم ، واقعی اش را پیدا کنم
 .کمکم کن فاختھ! آخ ... 

نگران نباش ، من فقط این را می دانم کھ او عاشق تو : سرم را در آغوش کشید و گفتم 
  . نداشتھ باش اعتماد کن و درعشق او شک  مھای بھ حرف  . است

بگوئی؟ ، برایم نگفت رنازفمی شود رازی را کھ : افتاده و گفتم  فرنازبھ یاد  
    در واقع آمدن امروز من بھ این جا فقط بھ خاطر گفتن ھمین راز بود کھ سال ھا در -

   بھتر است چیزی ، عسلخیلی بد است  توسینھ ام حبس کرده بودم ، اما شرایط روحی 
 .ندانی ، دانستن آن سودی برایت ندارد و فقط بر غم ھای درونت می افزاید

ھمین امروز ھمھ چیز را فراموش کن و از آمدن من : رابر خواھش ھای من گفت در ب
؟عسلنزن ، باشد  مھیارحرفی بھ 

خوب  آنقدرھرگز فکرش را ھم نمی کردم کھ : گفتم  ، در حالی کھ کامال گیج شده بودم
 .فاختھباشی  

 .تو ھم ھمانند من خنگ بودی و خودت نمی دانستی-
می توانم شماره ات را داشتھ  ، د دوباره بتوانم با تو حرف بزنمخیلی دلم می خواھ-

باشم؟
انگار بار سنگینی را از دوش  فاختھپس از دیدن  ، شماره اش را بھ من داد و رفت

  . کنار تخت پدر نشستم  کردم ،احساس سبک بالی می  و برداشتھ بودم
خشید و دیگر نگران این او مرا ب :، زیر لب گفتم  او بیدار بود و نگاھم می کرد 

 .ھم تو را بخشیده بود مریمولی ای کاش  ! شاید نفھمی چھ می گویم. نیستم  موضووع 
ی حرف ھاامشب بیش از ھمیشھ می ترسد ،  اوپدر نفس عمیقی کشید و من دریافتم کھ 

آزارم می دھد و از او بیزارم و این نفرت  مھیارمثال این کھ  ، زیادی داشتم کھ بگویم
دلم می خواست بگویم ھمھ چیز در ظاھر مرتب  ، روز بیش از گذشتھ می شود ھر

 خودش ،فقط تظاھر می کند کھ امیدوار است  مرجان ، است و در واقع از ھم پاشیده
و برگردد و ھرگز نمی تواند با  رفتھدیگر ھرگز نمی تواند ھمانند گذشتھ بھ شرکت 

اره شده فرو ریختھ و من قادر نیستم با ھمھ چیز مثل یک تسبیح پ . ھمسرش زندگی کند
 .این ھمھ افکار پریشان زندگی کنم
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را صدا زدم لیوان آب را روی لبان  مرجان ، پدر حرکتی کرد کھ متوجھ شدم کار دارد
نمیھ ھای شب بازگشت و من تمام مدتی  مھیار  .پدر گذاشت و من از اتاق خارج شدم

 .کننده ای بھ سر برده بودمکھ او تاخیر کرده بود در افکار ویران 
سالم عزیزم بیداری؟-
 .نمی پرسم کجا بودی چون دیگر دانستن ھیچ موضوعی خوشحالم نمی کند-

 .مھر دوباھم سوار ماشین شده و بھ باغ  بازگشتی
بیش از دو ماه است کھ من نتوانستھ ام چیزی بنویسم و دلیلش آن بود کھ دلم نمی 

اما امروز برایم روز دیگری  ، را بر روی کاغذ بیاورم خواست آن ھمھ تکرار و غم
روز اول خرداد است و من امروز . است روزی کھ ھرگز ھمانندش را ندیده بودم 

بھ راستی چھ چیزی بیش از این می توانست  ، می شوم فھمیدم کھ شش ماه دیگر مادر 
ھ ھیچ طرح و مرا خوشحال کند ؟ دنیای دیگری در برابر چشمانم ساختھ شده بود ک

نا شناختھ با احساسی کھ متفاوت از ھمیشھ            ی جدید ویدنیا ، نقشی از غم نداشت
تصور داشتن یک کودک ھمانند فواد کھ در آغوش من بھ خواب فرو برود ، مرا . بود 

بی صبرانھ در انتظار  ،نیستم   آن چنان ھیجان زده کرده بود کھ قادر بھ توصیفش
اما . م و یقین داشتم او ھم از شنیدن این موضوع شگفت زده خواھد شد بود مھیارورود 

قرار گرفت و وقتی فھمید کھ پدر می شود فقط وانمود کرد کھ  موقتی رو بھ روی
در نگاھش بھ چشم می خورد کھ در باورم نمی گنجید  مغمی عظی ،خوشحال شده است 

، در انتظار  بھت بھ او خیره شدمبا . نھ ھرگز نمی توانستم معنای نگاھش را دریابم  ،
اما او لبخند تصنعی ای زد  وخستگی را برای خوابیدن  ،فریادی کھ ازشادی بر خیزد 

مالفھ ی طوسی رنگ را روی سرش کشید و من او را می دیدم کھ بھ .  بھانھ کرد
یقین داشتم این گریھ نمی تواند از  د ،شانھ ھایش از شدت گریھ می لرزی   وضوح
تمام سلول ھای بدنم می لرزیدند و دلم می خواست محو و  ی باشد ، اما چرا؟خوشحال

.  او با بی تفاوتی و برخورد سرد تمام خوشحالی ام را زائل کرده بود ، نابود بشوم
اما نمی توانستم  ، حرف بزنم و دلیل اندوھش را بدانم مھیارخیلی دلم می خواست با 

فرصت  مھیارختھ ای بھ من می گفت کھ باید بھ احساس ناشنا ، خلوتش را بر ھم بزنم
صبح  . بدھی و در دل خویش را با این اندیشھ کھ اندوه او دلیل دیگری دارد فریب دادم

ی در میان انگشتانم بود ، لبخند گرمی لبانم را مریمزود وقتی بیدار شدم شاخھ ی گل 
  . پوشاند و تصمیم گرفتم این خبر خوش را بھ پدر بدھم

ھا خوابیدن روی تخت و بی خبر ماندن از آن چھ در پیرامونش می گذشت  دتپس از م
تلفن کرده و از  مھیاربھ دفتر .  این بھترین چیزی بود کھ می توانستم بھ پدر ھدیھ بدھم

خوشحالم کھ مادر می : او اجازه خواستم تا با راننده بھ دیدن پدر بروم ، پذیرفت و گفت
چرا کھ مادر فوق العاده ای خواھد  ، ظیر خواھد بودشوی ، حتما او یک فرزند بی ن

 .داشت
تعارف زیبای او باقی مانده ی اندوه شب پیش را از میان برد و ساعتی بعد بھ خانھ ی  

غمگین تر از ھمیشھ  مرجان. و با کلید خودم در را گشودم و وارد خانھ شدم  ھپدر رفت
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ا دیدن من تکان سختی خورد و گفت ب ، در کنار تخت پدر نشستھ بود و نگاھش می کرد
؟عسلکی آمدی : 

من : ، گفتم  در حالی کھ از شدت خوشحالی نمی توانستم کلمات را بھ خوبی ادا کنم
.مادر می شوم

می شوم،  درباور می کنی پدر؟ من بھ راستی ما: بھ صورت پدر خیره شده و گفتم 
 .مثل فواد ، زند کوچکریک ف

را خیس کرد ، انگار کامال فواد را ازیاد برده بود و با  قطره ای اشک چشمان پدر
دستانش را بھ سختی فشرده و   .شنیدن اسمی آشنا در ذھنش ، نگاھش لبریز از غم شد

ناراحت نباش پدر ، او برای خوشبختی ما می آید تا این خانواده ی کوچک : گفتم 
دنیا آمدنش روحیھ ی از می دانم کھ فرزند من با بھ  ، متالشی شده را سامان ببخشد

فکرش را بکن وقتی دو چشم سیاه کوچک بھ تو  ،می گرداند  دست رفتھ را بھ ما باز 
وقتی یک کودک در  ، خیره بشوند دیگر نمی توانی فکر کنی زندگی ات را باختھ ای

بخدا  ، و با دست و پاھای کوچکش در آغوش تو فرو برود ردهبرابر چشمانت رشد ک
 .آن را با ھیچ چیز این زمین خاکی عوض کنیقسم نمی توانی 

چقدر خوب ! عجب روی زیبائی و عجب خبر خوبی: لبخند گرمی زد و گفت  مرجان
اگر نمی شناختمت گمان نمی کردم این  ، عسلمی توانی احساس مادرانھ را درک کنی 

 .نخستین فرزند توست
دانست ھمین کافی نیست تا او مرا مادر خودش می  و بلھ ، من مادر فواد بودم ! آه-

این احساس را بشناسم؟
 .عسلحق با توست خوشحالم کھ خوشحالی  . بلھ-
بھ نظر تو پدر فھمید کھ من چھ گفتم ؟-

چھ بگویم ؟ گاھی احساس می کنم او نیز مرا از : شانھ ھایش را باال انداخت و گفت 
 .خاطر برده است

ن بھ آغوش کشیدن کودک بھ دنیا نیامده ام را بود کھ ھیجا مرجانغمی در طنین صدای 
غبار غم وجود داشت کھ ھمیشھ طرح  آنقدرنمی دانم چرا در اطرافم  ، از خاطرم برد

او ھم حرفی  م ،بھ دنبالم آمد و بر گشتی مھیارشب کھ . لبخند و شادی در آن گم می شد
لم می خواست از شدت د. ھم ھیچ تفاوتی با پدر نداشت  مھیاراز فرزندمان نزد، انگار 

از فردا صبح برایت یک پرستار می : گفت، سرانجام پیش از آنکھ بخوابد . غم بمیرم 
 .تو نیاز بھ مراقبت داری عزیزم،آورم 

تولد فرزندمان تو را خوشحال نخواھد کرد؟ ، مھیاربا غم حرف می زنی  آنقدرچرا -
 .ی من استاین تنھا آرزو!  عسلاین چھ حرفی است کھ می زنی -
ھمیشھ وقتی بھ آرزوھایت می رسی این چنین می شوی؟-
 .با من بحث نکن عزیزم ، زمان مناسبی برای این کار نیست-

 او مالفھ را روی سرش کشید و من کالفھ و سردرگم تر از ھمیشھ تالش کردم تا بخوابم
 .ھای آشفتھ آرامش را از من ربودند ، اما خواب
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او حرفی .  دیشمننی مھیارم گرفتم دیگر ھرگز بھ  رفتارھای نامتعادل امروز صبح تصمی
دلم می خواست دنیای  ، بھ من نمی زد و دانستن ھیچ چیزی دیگر برایم اھمیت نداشت

خویش را از ھر گونھ غم و اندوھی تھی کنم و دورخودم و فرزندی کھ می دانستم تنھا 
دلم نمی خواست ھیچ  ،محکم بکشم امید من در زندگی خواھد بود حصار ھای چوبی 

 .، ای کاش می شد چنین کرد کس از حصارھای قلبم بگذرد
این موضوع او را ھم  شنیدن اما ،زنگ زده و بھ او گفتم کھ باردار شده ام فاختھبھ 

ط یک حسادت زنانھ استقاصال چھ اھمیتی داشت ؟ می دانم کھ این ف. خوشحال نکرد 
.

ر از ھمیشھ بھ خانھ باز گشت و از من خواست بالفاصلھ پس خیلی زود ت مھیارامشب 
کنار پنجره ایستاد ، . خستھ و غمگین نشان می داد  ، برویماز صرف شام بھ اتاقمان 

خواھش می کنم پشت سر من روی تخت بنشین و بھ : خواستم کنارش بایستم کھ گفت 
ھیچ حرفی را ندارم ، شھامت گفتن  من نمی خواھم نگاھت کنم ، گوش بده محرف ھای

تو باید بدانی و این راز را تا زمانی کھ از تو بخواھم در سینھ ات . ولی باید بگویم 
خیلی آرام و شمرده حرف می زد و من با نگرانی و قلبی کھ می خواست از   .حفظ کنی

.یش گوش سپردمحرف ھاسینھ جدا شود بھ 
   چون این عشق ھیچ ! ؟فھمی چقدرنمی توانی ب ،، خیلی دوستت دارم  عسلعزیز من - 

 .تو تنھا دختری بودی کھ حقیقتا شیفتھ اش شدم ،حد و مرزی ندارد 
.مھیاررا بارھا برایم گفتھ ای  حرف ھااین : بھ سختی گفتم 

می دانم عزیزم ولی دلم می خواھد امشب بھ تو بگویم کھ با تمام تالشی کھ برای -
 .شبخت ترین بودمخوشبخت نشدن من کردی من با تو خو

 .؟ من اصال حال خوبی ندارممھیارچھ می خواھی بگوئی -
را بگویم ، تو مرا پریشان  مبھ من فرصت بده تا حرف ھای ، خواھش می کنم عزیزم-

 .می کنی     تر
تمام  ،پدر خیلی سختی کشید تا جان سپرد : دلم می خواست فریاد بزنم کھ گفت 

یائی شده بود ، روزھای آخر او ھیچ شباھتی بھ گذشتھ ماز داروھای شی مملوءوجودش 
او برای زنده ماندن ھر تالشی کھ می شد انجام داد اما سر انجام جان   .اش نداشت 

 ھمان یک ماه را ھماما زنده ماند ، شاید فقط یک ماه بیش از آنچھ کھ حقش بود  ، سپرد
نی چھ ثانیھ ھای سختی را تو نمی دا ،من واقعا برایش متاسفم .  خرج درمانش کرد

ھرشب پیش از خواب من و مادر را می ،  سپری کرد فقط درد کشیدن  وترس از مرگ
 .دیگر ھرگز صبح فردا را نخواھد دید کھ بوسید و می گفت

باور کن از عمق وجودم  ،من ھم برای پدرت متاسفم : حرف او را قطع کرده و گفتم 
ر دیدمش اما از ھمان نگاه اول درد و غم در اگر چھ فقط یک با را می گویم ،این 

محبت در تھ چشمانش شعلھ ور بود و می خواست با ... می زد    چشمانش موج
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اما ... گفتھ را برایم بگوید ، گمان می کردم دوباره می بینمشای نحرف ھانگاھش تمام 
 !می خواستی بھ من بگوئیحاال  ود کھ تو ببھ یقین این چیزی ن مھیار
 ، خیلی خوب می گویم.. بلھ عزیزم : گفت  ، ائی کھ از غم و بغض می لرزیدبا صد

. سرطان لوسمی میلوئیدی،من ھم بیماری پدرم را دارم 
 .مھیارخیلی شوخی زشتی بود : وحشت زده از جای بر خواستھ و کنارش ایستادم 

ھمھ  ای کاش شوخی بود اما عزیزم جواب آزمایشات من: پوزخند تلخی زد و گفت 
 ھمھ چیز. انکارش کنیم  مچیز را صادقانھ می گویند و فایده ای ندارد کھ ما بخواھی

 .مچھ نخواھی مھمان طور کھ باید پیش می رود ، چھ بخواھی
! ھای بدنم یخ زده اند  ، سرنوشت نمی توانست با من چنین کند احساس کردم تمام سلول

د است؟ نمی خواستم چیزی بدانی سر آنقدرچرا : دستانم را در دست فشرد و گفت 
 ...ولی

وقتی بھ ھوش آمدم روی تخت  دیگر چیزی از حرف ھای میھار نمی شنیدم و
کھ نگران تر از ھمیشھ کنار تختم نشستھ  مھیاربا دیدن  ،بیمارستان در زیر سرم بودم 

بگو کھ دروغ گفتھ ای : بود قطره ای اشک از چشمانم فرو چکید و بھ سختی گفتم 
 .رمھیا

بخدا قسم کھ این یک کابوس نیست  ، بلکھ تقدیر  . عزیزم ھمھ چیز حقیقت دارد . نھ-
روزی کھ بھ من گفتی پدر می شوم اندوه این کھ  ھرگز کودکم را نخواھم  .من است 

  .  عسلویرانم کرد  ، دید
 .نبودم مھیارقادر بھ فھمیدن حرف ھای  
         برای ھمین  ، و را از خویش بیزار کنموقتی شک کردم کھ بیمارم تصمیم گرفتم ت-

روابط صممیانھ ای بر قرار کنم تا تو از من متنفر شده و ترکم  پریوشمی خواستم با 
اما وقتی فھمیدم تو مادر شده ای  و بی ! کنی و ھرگز نفھمی کھ بر من چھ گذشتھ است 

بخدا  .یت گفتم شک تحت ھیچ شرایطی ترکم نمی کنی پشمیان شده و ھمھ چیز رابرا
 ... تو بھترین آخر ، قسم من حتی قدرت این را ندارم کھ برای ساعتی آزارت بدھم

نپرس   ، بی نظیر ترین کسی بودی کھ من تا بھ حال داشتھ ام              عزیز ترین و 
بعد از آنکھ  ، من تو را پس از سال ھا انتظار بھ دست آوردم .چرا؟ چون نمی دانم 

برایم  آنقدرشاید برای ھمین  ، بھ تو بارھا و بارھا امیدوار و ناامید شدم برای رسیدن
آخر نمی دانی ... عزیز شده ای ، چون ھنوز ھم بارو نمی کنم تو مال من ھستی 

معصومیت چشمانت را چقدر دوست دارم ، آخر نمی دانی پاکی قلبت چقدر بی ھمتاست 
این من ھستم کھ از اندوه ... می کنیھ گری... تو ھرگز نمی دانی وقتی بغض می کنی !

ھر روز  ، می بینمت    آنکھ  ھر بار تو ھرگز نمی فھمی احساسم را بعد از ، می میرم
این عشق فقط با مرگ  ، عسلعاشق تر از پیش می شوم و توئی کھ تمام ھستی منی 

 .آن تو آزادی من پایان می گیرد و بعد از
 .مھیاراما تو خوب می شوی -
می فھمی؟ نمی خواھم مثل پدر عذاب بکشم ، بدون ھیچ  عسل ،رطان خون است س-

می خواھم در روزھای پایانی زندگی ام تو در کنارم  و می خواھم زندگی کنم. درمانی 
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من  چرا کھ می دانم توانش را ندارم، نمی توانم و نمی خواھم کھ با تقدیر بجنگم . باشی 
 .مغلوب این نبرد خواھم بود

ن آن ھمھ اچگونھ قدرت بی . ش خیره می شدملب ھایفقط بھ  ، حرف می زد مھیاری وقت
 ،چھ شھامتی داشت برای ازمرگ گفتن و پذیرفتنش ! ؟ مگر می شد  حرف را داشت

تکلیف فرزندمان؟ چگونھ با یک کودک بھ خانھ ی پدر  ،اما پس تکلیف من چھ می شد 
اصال چگونھ می ! م را بزرگ می کردم داشت کودک اوبازگشتھ و با وجود شرایطی کھ 

 ، را فراموش کنم ؟ او تنھا کسی بود کھ در زندگی ام شیفتھ ی من بود مھیارتوانستم 
خواست کھ نجیب و پاک  ترحمی ، بردیا فقط یک ھمسر ایرانی می حس  بدون ھیچ

 زندگی اش را از دست ساده نسبت بھ من برای یک  احساس ترحمتنھا باشد و غریبھ ام 
تمام وجودم را لبریز  مھیارآن لحظات از آن لحظاتی بودند کھ دوباره عشق بھ .  داد

 ...بھ درستی نمی دانم عشق بود یا ترحم؟ شاید ھم ترس از دست دادنش  ، کرده بود
ھر چھ بود مانع از آن می شد کھ بتوانم بر افکارم تمرکز . .. ترس دوباره تنھا شدن

 .کامل در ذھنم تداعی کنمداشتھ و واقعیت را بھ صورت 
درست حس روزی را داشتم کھ بر روی سرامیک ھای سپید حمام زانو زده بودم و بھ 

می خواست فقط یک بیننده باشد و مرا ھم  مھیارپایان خویش نگاه می کردم ، حاال ھم 
 مھیاراز قطره ھای اشک کھ از چشمان ! شد  مگر می. بھ این کار دعوت می کرد 

ودند بھ وضوح فھمیدم کھ اندوه بیش از آنچھ کھ ممکن باشد در قلب او می جاری شده ب
وقتی پرستار وارد اتاق شد و گفت کھ سرم . تپید و در قاب چشمانش جای گرفتھ بود 

 .متمام شده است ، من و او ھنوز ھم بھ آرامی می گریستی
ھمھ چیز را  "ن جملھ کھو در میان راه تنھا بھ گفتن ای مبھ خانھ باز گشت مھیاربھ ھمراه 
من فھمیدم کھ او تمایل ندارد این موضوع را . اکتفا کرد  "ن از ذھنت پاک کنھمین اآل

بھ مادرش و خدمت کاران بگوید حتی تمایل نداشت دیگر راجع بھ این موضوع با من 
گاھی اوقات دانستن بعضی چیزھا پایان . حرفی بزند و من کامال بھ او حق می دادم 

پسرش را نیز از  تنھامتوجھ می شد کھ بھ زودی  یگانھود و بھ یقین اگر خانم زندگی ب
چھ توان و قدرتی  مھیارنمی دانم   .دست خواھد داد پیش از او زندگی اش را می باخت

!در من یافتھ بود کھ مرا شریک اندوھش کرد

  

شادی نمی در خلوت خودمان دیگر تظاھر بھ  مھیارامروز صبح بر خالف انتظارم کھ 
زیر لب گفتم  ، کند او روبھ روی آیینھ ایستاده بود و با لبخندی موھایش را شانھ می زد

  .ای کاش من ھم روحیھ ی تو را داشتم: 
می خواھم پیش از آنکھ ضعف و بیماری تھ : از آیینھ بھ صورتم خیره شد و گفت  

 ،خاطرم حفظ بکنم مانده ھای زیبائی و جوانی را از صورتم برباید ھمھ چیز را در 
 .عسلراستش را بخواھی عمر این روزھا خیلی کوتاه است 
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: بھ سختی گفتم  ، در طنین صدایش غم عظمیی موج می زد کھ نشان از اندوه قلبش بود
چرا می خواھی تظاھر کنی کھ از مرگ نمی ترسی؟

 .تو چھ می دانی عسل! نمی ترسم؟ آخ-
من می : بھ سرعت  دنبالش رفتھ و گفتم  ، ا نبینماز اتاق خارج شد تا من اشک ھایش ر

 بھ خاطر داری روزی.  ھیچ کس بھ خوبی من این احساس را نمی شناسد... اریدانم مھ
یکی از شاگردانت سفر کرده بود ؟ من در این سفر تمام چیزھائی کھ تالش می کنی 

ام سلول ھای درقلبت مخفی نگھ داری و افکاری کھ در تمام ثانیھ ھا باعث لرزش تم
 .بدنت می شوند را دیدم و بھ خوبی بھ خاطر دارم

 .اما تو از آن سفر برگشتی عزیزم: فقط زیر لب گفت ، بر نگشت تا بھ صورتم نگاه کند
 .او رفت و مرا در اندیشھ ھائی موھوم تنھا گذاشت

  
  

پریده  می گذرد و او در این مدت کوتاه کامال ضعیف و رنگ مھیارسھ روز از بیماری 
ی آقابیش تر وقتش را با  است ، شده و خانھ را بھ جز ساعاتی کوتاه ترک نکرده 

می خوانم کھ او ھم بھ شدت نگران  یگانھاز نگاه خانم . می کند   فرھودی سپری 
وقتی  او ربط می داد ،است و تمام اندوه و خستگی اش را بھ کار کردن زیاد  مھیار

 .می کرد خیلی اتفاقی متوجھ ی حرف ھایشان شدم      داشت با خانم ستوده صحبت 
من باشد از ھمان روز  مھیاربلھ بھ یقین این دختر نتوانست ھمسر شایستھ ای برای -

 .اول بھ صراحت دریافتم کھ او ھیچ تناسبی با پسرم ندارد
ھکارش را خورد ، ھمھ  فریب مھیاری آقا: حرف او را تایید کرد و گفت  خانم ستوده

    یران و شاگردان آن دبیرستان لعنتی برایش نقشھ کشیده بودند و او با یک تصمیم ی دب
 .شتاب زده خودش را اسیر این دختر کرد

نمی  ،دقیقا ھمین طور است و او حتی شھامت اعتراف کردن را ھم ندارد . بلھ !  آه-
دانم چگونھ باید کمکش کنم؟

تا شاید بتواند او را رام خود ساختھ و فکر  مدتی با او ھم کالم بشود پریوشای کاش -
 .این دختر را از ذھنش خارج سازد

من اصال تحمل این شرایط را  ،بخواه تمام تالش خودش را بکند  پریوشحتما از -
 .در خودش فرو می رود ساعت ھا او خیلی ضعیف شده و تازگی ھا. ندارم 

ساعتی تمام گریستم ، بھ  رده ورھا کبھ سرعت بھ اتاقم باز گشتھ و خودم را روی تخت 
ھ ھای شب متوجھ شدم کھ منی.  طوری کھ شب نتوانستم از شدت سر درد و غم بخوابم

خیلی تالش کردم تا متوجھ ی حرف ھایش بشوم . با کسی تلفنی حرف می زند  مھیار
ی اما او فقط با کلماتی کوتاه و مبھم پاسخ او را می داد و نمی دانستم چھ کسی آن سو

بود کھ می خواست از ھمان شب نخست  پریوشحرف می زند ، شاید  مھیارخط با 
گویا برای دقایقی شرایط ! عجب افکار احمقانھ ای  .را بھ سوی خویش جلب کند مھیار
 .با تک سرفھ ی من گوشی را گذاشت ،را از یاد برده بودم  مھیار
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؟عسلبیداری -
 .با صدای حرف زدن تو بیدار شدم-
 .متاسفم عزیزم من تالش کردم تا آرام حرف بزنم تا تو بیدار نشوی-
 .ھ شب استممی توانم بپرسم با چھ کسی حرف می ز دی؟ ساعت سھ نی-
 .پریوشبا -

: آباجور طالئی رنگ را روشن کرده و گفتم ، صراحت کالم او مرا بھ وجد آورده بود 
این ساعت از شب؟

می دانستم کھ باید آن قدر سکوت کنم  ،ی را آتش زد روی لبھ ی تخت نشت و سیگار
پس از این کھ دومین سیگارش را نیز خاموش . کند  بھ حرف زدن تا خودش شروع

ای کاش آن روز حقیقتا  بھ ھمھ چیز خاتمھ بخشیده بودم ، نھ اینکھ فقط : کرد ، گفت
 .تظاھر بھ حرف زدن بکنم

آن : لبخند گرمی لبانم را پوشاند و گفتم  ، از این کھ بھ آن سادگی اعتراف کرده بود
روز فھمیدم کھ تو با او حرف نزدی چرا کھ من خودم دوشاخھ ی تلفن را بیرون کشیده 

 .بودم
از من خواست تو را ازمیان بردام و اگر نتوانستم خودش این : پوزخند تلخی زد و گفت 

.کار را می کند
آپارتمام ،  ما از این خانھ باغ می رویفرد: وحشت زده نگاھش کردم کھ ادامھ داد 

 .کوچک و زیبائی در کنار خانھ ی پدرت خریده ام
 .دوباره بھت زده نگاھش کردم

اما من وقت برای گشتن و پیدا کردن خانھ ی مناسب  ، البتھ اصال شایستھ ی تو نیست-
کھ ما بھ  تو نداشتم فقط می خواستم نزدیک پدرت باشیم ، در ضمن ھیچ کس نباید بداند

تو حق داری در روزھای آخر زندگی با من خوشبخت .  حتی مادرم  مکجا می روی
 .باشی  عزیزم

تو می خواھی : بھ سختی گفتم . قطرات اشک فرصت ھر حرفی را از من گرفتھ بودند 
فرار کنی ؟ پریوشاز 

اشد من نمی خواھم مادرم شاھد مرگ من ب ! عزیزم این چھ حرفی  است کھ می زنی-
مگر نھ؟ ، ، در ضمن زندگی کردن در مرکز شھر ھمیشھ آرزوی تو بود

دیگر ھیچ چیز برایم : در حالی کھ قطرات اشک پھنای صورتم را پر کرده بودند، گفتم 
 .باور کن فقط می خواھم تو زنده بمانی ، اھمیت ندارد

 .عسلاین تقدیر من است : پیشانی ام را بوسید و گفت 
  
  

وقتی می خواست از اتاق . در حالی کھ ھنوز گیج بودم  ، مرا بیدار کردصبح زود 
. چیز جز در تایید حرف ھای من نگوئی فراموش نکن ھیچ : خارج بشود، گفت 
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 عسلراستی مادر قرار است کھ من و : ھنگام صرف صبحانھ با طنین خونسردی گفت 
.برویممدتی را بھ سفر 

سفر؟ :و گفت  شگفت زده شد یگانھخانم 
قول دادم کھ او را بھ یک  عسلراستش را بخواھید پیش از ازدواج بھ  ...بلھ مادر-

سبک تر شده این بھترین فرصت  محاال کھ کمی کارھای ،ببرم  از کشور سفر خارج
 .است

با این عجلھ؟: ابروھایش را در ھم کشید و گفت 
برای او خطرناک است و  را می دانید ، ماه ھای آخر مسافرت عسلشما کھ شرایط -

، پس این بھترین زمان ممکن  سفر کرد پس از تولد بچھ ھم کھ دیگر ھرگز نمی شود
 .است

خواھی مرا تنھا  می: گفت  ، خانم پورصف با خشمی کھ سعی در پنھان کردنش داشت
؟مھیاربگذاری 

ز از جای برخاست و بھ سوی مادرش رفت و پس ا... ھرگز این چنین ندیده بودمش
 ممادر عزیزم این چھ حرفی است؟ ما خیلی زود باز می گردی: بوسیدن گونھ ی او گفت 

 .، تو نباید نگران باشی عزیز من
    بھ سرعت  مھیار  .لبخند تصنعی ای زد و سردرد را برای ترک کردن اتاق بھانھ کرد

بختانھ خوش. م ان را بست و ما این گونھ تظاھر کردیم کھ قصد سفر داریمچمدان ھای
توانست ماشینی را کرایھ کند و  بھ  مھیارراننده برای انجام کاری بیرون رفتھ بود و 

 .باشیم اتومبیلروزھای آخر بدون  ممجبوری: آرامی گفت 
: با تردیدی کھ تمام صورتش را پوشانده بود از ما خدافظی کرد و گفت  یگانھخانم 

راستی بلیط ھایتان را بر . عزیز یارمھامیدوارم در این سفر مادرت را فراموش نکنی 
داشتھ ای ؟

 .دوستت دارم مادر، مواظب خودت باش. بلھ مادر ، نگران ھیچ چیز نباش-
وحشت زده او را از  یگانھوقتی او را در آغوش کشید آن چنان گریست کھ خانم 

مگر نمی خواھی بر گردی عزیزم؟: آغوشش بیرون کشید و گفت 
تا زمانی کھ از پیچ خیابان م و لط شد وما سوار ماشین شدیبھ سختی بر خودش مس

بر گشتھ بود و مادرش را نگاه می کرد ، نمی دانم چرا این چنین بر خودش ستم  مبگذری
کرده بود؟

تالش کردم تا ھیچ حرفی نزنم ، گاھی اوقات کلمات خیلی کمتر از آن بودند کھ معنا ی 
یک خیابان باالتر از   .از ھمان لحظات بودن کنند و آن لحظھ اواقعی احساسم را بی

: بھ آپارتمان  زرد رنگی اشاره کرد و گفت و  از راننده خواست نگھ داردخانھ ی پدر 
 .ھمین جاست

و من با یک پذیرائی کوچک روبھ روشدم کھ در یک راھروی  موارد طبقھ ی دوم شدی
کھ ھرگز ھمتایش را ندیده کوتاه دو اتاق خواب کوچک قرار گرفتھ بود و آشپز خانھ ای 

را بدون دقت و  آن ھاتمام  مھیاروسایل خانھ ھمھ تازه بودند و مشخص بود کھ .  بودم
 .ھماھنگی با خانھ بھ سرعت خریده است
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 .متاسفم این جا اصال شایستھ ی تو نیست-
 ...خیلی...  مھیارتوخیلی خوبی : دستانش را بھ گرمی فشرده و گفتم 

این برای اولین بار بود  ، من خواست ھر چھ سریع تر شام را آماده کنم لبخندی زد و از
م چھ غذائی برای او مناسب ستکھ برایش غذا درست می کردم و بھ درستی نمی دان

متاسفم من فقط : است؟ در حال تکھ کردن گوشت بودم کھ وارد آشپزخانھ شد و گفت 
 .ا با تو خواھد بودفرصت کردم ھمھ چیز را خریداری کنم و بقیھ ی کارھ

 .مھیارمن بھ کار کردن عادت دارم -
 .بگذار کمکت کنم-

 .چاقو را از دستم گرفت و بھ وضوح می دیدم کھ در عالمی دیگر سیر می کند
 !آخ-
؟مھیارچھ شد -

او دستش را بریده بود و خون چون جویباری از انگشتانش جاری شد و بر روی زمین 
وحشت زده او را بھ و  اما فایده ای نداشت ، سپیدی دستش را بستمبا دستمال .  ریخت

پزشک پس از بخیھ زدن انگشت او و دیدن جواب آزمایش خونش .  بیمارستان رساندم
می دانید کھ او چھ بیماری دارد خانم ؟     شما : گفت

باید در  آقااین : شگفت زده شد و گفت ،سرم را بھ نشانھ ی  تاسف تکان دادم 
بیماری بھ سرعت پیش می رود .  یمارستان و تحت نظر پزشک متخصص خون باشدب

می فھمید این  .خون ھرگز منعقد نمی شد  ، و اگر او را بھ بیمارستان نمی رساندید
یعنی چھ؟

بود کھ می خواست  مھیارمن چھ باید می گفتم ؟ این  ، با چشمانی خیس نگاھش کردم
حرف  اومی توانستم برای دکتر از احساس درونی  من چگونھ و در بیمارستان نمیرد

پیشانی اش را  ، بزنم؟بھ سختی او را بھ خانھ باز گرداندم و روی تخت دراز کشید
نگران نباش عزیزم ، چرا : لبخندی زد و گفت ،قطرات درشت عرق پوشانده بودند 

رنگت پریده؟ آنقدر
دلم می  ،رنگی رھا کردم از اتاق خارج شده و خودم را روی مبل چوبی قھوه ای 

غذای ساده ای تدارک دیده و پس از خوردن آن . خواست دیگر ھرگز وارد اتاق نشوم 
 .بھ سرعت خوابیدم

  

بعد از ظھر با تنی خستھ  ،وقتی بیدار شدم در خانھ نبود با نگرانی بھ ساعت خیره شدم 
 .و ضعیف بھ خانھ بازگشت

؟مھیارکجا بودی -
تو کم کم داری مرا می ترسانی  ... گفتم کھ نگران من نباش عزیزم:  لبخندی زد و گفت

.
چرا از جایت بلند شدی ؟-
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می خواھی نقش یک پرستار سر سخت را برایم : ابروھایش را در ھم کشید و گفت 
کنی ؟ من از تو خواستم این روزھای پایانی تظاھر کنی کھ ھیچ اتفاقی نیفتاده ،  بازی 

 .نگران باشی حداقل بھ خاطر فرزندمان آنقدرتو نباید 
  دلم برای پدرم تنگ شده : کنار تختش نشستھ و گفتم ، تمایلی بھ خوردن غذا نداشت

، می توانم بھ دیدنش بروم؟ مھیار
این را می  ممن و تو در ایران نیستی ،دیوانھ نشو ، از تو خواھش می کنم  عسل-

فھمی؟
اس می کردم حتی نفس کشیدن نیز برایم دشوار شده بغضی سینھ ام را می فشرد و احس

. کابوس بود نھ خیلی بدتریک  ھمھ چیز شبیھ ، است
ھنوز ھم نمی خواھی دارو مصرف کنی ؟-

      پدر ھمیشھ ،فقط مسکن این بھترین درمان است : بھ عمق چشمانم خیره شد و گفت 
سکن ھای قوی بودند کھ او می گفت از میان تمام داروھائی کھ  مصرف می کرد فقط م

حالت تھوع داشتم ، دلم نمی   .را از درد استخوان ھا و مفاصلش نجات می دادند
 .و روی تخت دراز بکشم ، بی اختیار از او می ترسیدم مھیارخواست کنار 

  

ھمھ چیز غیر  مبھ آن آپارتمان کوچک آمده ای مھیارامروز روز سومی است کھ با 
ھمیشھ خیس است و او  مھیارصورت  ، ھا بھ کندی پیش می روندعادی است و ثانیھ 

از تب می سوزد در حالی کھ ھر روز رنگ پریده تر از روز پیش می شود و ضعف 
امروز وقتی وارد اتاق شدم تا صبحانھ .  و خستگی مفرط تمام وجودش را لبریز کرده

زده صدایش زدم وحشت  ، اش را بھ او بدھم مالفھ ی سپیدش را غرق در خون دیدم
!  عجب چشمان بی رمقی داشت. گشت بیدار شد و با شرمندگی بھ چشمانم خیره 

کھ تمام شب محکم بینی اش را گرفتھ بود تا مانع  آنقدر....خاکستری بودند و خشک
قطره ی اشک از چشمانش فرو .  خونریزی بشود تمام صورتش ورم کرده و کبود بود

  . چکید 
از ... می کردم؟ دلم می خواست کیلومترھا از  جسم خودم من آنجا چھ ! خدای من 

از گونھ ھای استخوانی و باالخره از سرطانی کھ داشت ... از چشم ھایش... مھیارجسم 
این چھ تقدیری بود کھ من داشتم؟ چرا ھر زمان .  در رگھایش می چرخید فاصلھ بگیرم

ھنگام   .ز دست می دادما آن را چیزی را بھ دست می آوردم در بدترین حالت خودش
دستانم را در دست گرفت ، عجب دستان داغی  ، غروب صدایم زد کنار تختش نشستم

کرد تا بھ سختی چشمانش را بازکرده و  شپس از خوردن چند مسکن قوی تال! داشت
بھ من نگاه کند ، در حالی کھ یقین داشتم گیج است و تحت تاثیر قرص ھایش بھ سر می 

. من مرا ببخش خیلی اذیتت کردمعزیز: برد ، گفت
 .مھیاراصال این گونھ نیست -
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اصال فکرش را ھم نمی کردم ، شاید تو اصال سھم من : لبخند بی رنگی زد و گفت 
 ...شاید الیقت نبودم.. نبودی 

 .مھیاررا نزن  حرف ھااین -
می خواست  دلم ، کھ مرد خودخواھی ھستم فھممولی بھتر است بدانی می  . بلھ ! آه-

تو در کنارم باشی تا ذره ذره بمیرم ، اما ھرگز بھ احساس زن زیبا و جوانی چون تو 
 .فقط برایم یک پرستار بگیر،  اگر می خواھی برو عزیزم ، نیندیشیدم

پیش از آنکھ با من زندگی کنی تو خوشبخت بودی ، نمی دانم : بغضم شکست و گفتم 
دلم می خواھد بدانی وقتی بھ رفتنت می اندیشم  ھیارمنفرین شده ھستم  ؟  آنقدرچرا من 

این جسم شکستھ ی من  ، ھای بدنم می گویند کھ من نیز با تو خواھم آمد تمام سلول
 .دیگر توان زندگی کردن را ندارد

 .ھاست یگانھبھ فرزندمان فکر کن عزیزم بھ او بگو تنھا بازمانده ی -
مانی و فرزندمان را در آغوش می کشی یقین تو زنده می : لبخند گرمی زده و گفتم 

 .مھیاردارم 
 ....خیلی.... خیلی خستھ ھستم: دستانم را بھ گرمی فشرد و گفت 

. "دوستت دارم" آنچنان زود بھ خواب فرو رفت کھ ھرگز فرصت نکردم بھ او بگویم
. وارد اتاق کوچک دیگر شدم کھ تنھا یک میز و صندلی کوچک در آن وجود داشت 

تو می دانی ... را از من نگیر مھیار... خدایا کمکم کن. ی زمین زانو زده و گریستم رو
کمکش کن خدای .  ، یقین دارم احساس من بھ او چیست؟ من نمی دانم اما تو می دانی

با  ، ساعت ھای طوالنی سجده زده و گریستممگر می شود بھ این سادگی برود؟ ،من 
ش لب ھای ، وارد اتاق شدم .صدایم می زد مھیار ، برخاستم   روشن شدن ھوا ازجای

ھیچ . بھ سختی مقداری آب میوه در دھانش ریختم . از شدت خشکی باز نمی شدند 
بیماری آن چنان پیش رونده بود کھ باور  ، ی کھ می شناختم نداشتمھیارشباھتی بھ 
.کمکم کن عسلمن می ترسم : زیر لب گفت . نمی کردم 

من در کنارت ھستم : پیشانی اش را بوسیده و گفتم   .ھ خاموشی بودصدایش آرام و روب
  .تمام شب برایت دعا کردم ، مھیار

.دیدم طرح لبخند را بروی لبانش با گفتن این حرف ، 
  
  
  
  
  

در  ، می گذرد  و من ھنوز در بھت بھ سر می برم مھیارامروز پانزده روز از بیماری 
او تنھا کسی بود  ،افتادم  فاختھداد ، ناگھان بھ یاد  حالی کھ تنھائی و وحشت آزارم می

نمی دانم چرا دلم نیامد او را از . کھ می توانست در این شرایط سخت مرا درک کند 
شماره اش را گرفتھ و نشانی ، دیدن محبوبش در روزھای پایانی زندگی محروم سازم 
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،  قط بین من و او باقی بماندکھ این موضوع ف  ام را بھ او دادم در حالی کھ تاکید کردم
 .و گفت کھ ھمسرش خانھ است و فردا صبح بھ دیدنم خواھد آمد و من پذیرفتما

  

این تو ھستی : خیره نگاھم کرد  ، گشودم فاختھامروز صبح وقتی در را بھ روی 
؟عسل

با بھت وارد سالن .  شدم مدستی بھ روی صورتم کشیده و مانع فرو ریختن اشک ھای
می خواستم برایش چائی بیاورم کھ مانع رفتنم شد  ، شد و روی صندلی نشستکوچک 
؟عسلچھ شده : و گفت 

دلم نمی خواست بھ بغضم اجازه ی شکستن بدھم، وحشت زده  ،نفس عمیقی کشیدم 
 .نگاھم می کرد

   ... ؟ رنگ بھ چھره نداریعسلدر این مدت کوتاھی کھ ندیدمت چقدر تغییر کرده ای -
من؟ عزیز عسلتو بیماری . خدای من !  آخ... ھایت استخوانی و چشمانت گونھ 

بھ سرعت وارد   .اشاره کردم مھیارسرم را بھ نشانھ ی نھ باال برده و بھ سختی بھ اتاق 
اتاق شد و دقایقی طوالنی بدون اینکھ ھیچ صدائی از اتاق خارج بشود در انتظارش 

 مھیاررا دیدم کھ لبھ ی تخت نشستھ و با بھت بھ  و او هسر انجام وارد اتاق شد ، نشستم
سرانجام پس از گذشت  ،قدرت گفتن ھر حرفی را از دست داده بود . خیره شده است 

؟عسلاین مرد کیست : ساعت گفت منی
؟فاختھنشناختی اش -
باید بشناسمش؟.  نھ-
 .است مھیاراو -

دم ، جسم در ھم شکستھ و سبک وزن خندید ، آن چنان جنون آمیز کھ من بھ وحشت افتا
  زنده  مھیارشده بودم نرا آن چنان تکان می داد کھ اگر مانع این اقدام جنون آمیز  مھیار

 .نمی ماند
من با قامتی بلند و شانھ ھائی پھن و  مھیار.... نیستی مھیارلعنتی حرف بزن بگو کھ -

ت کھ روی این تخت خوابیده ھ زنده کیسممطمئن در خانھ باغ خودش است و این جسم نی
؟عسلاست 

خنده ھای جنون آمیزش تمام بدنم را می لرزاند و از  ،سیلی محمی بھ صورتش زدم 
را از  فاختھحماقتی کھ کرده بودم سخت پشمیان شده و دلم می خواست می توانستم ذھن 

تاد و سر انجام وقتی آرام گرفت کھ با جسمی خستھ روی زمین اف  .آن مالقات پاک کنم
... مرگ... سرطان خون: کنارش نشستھ و گفتم  ، زانوھایش را در آغوش کشید

 ...یک بچھ بدون پدر...تنھائی
چرا؟ ... آخر ... چرا-
نمی دانم این تقدیر من بود یا تقدیر خودش؟ ، فاختھچھ بگویم -
 .، کمکم کن در حال مرگ ھستم عسلاین تقدیر من است -
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 .وش گرفتھ و دستان یخ زده اش را مالیدماو را محکم در آغ
وقتی بینی و لثھ ھایش خون ریزی می کنند و ... وقتی از شدت درد نالھ می کند -

وقتی بھ خاطر عفونتی کھ در خونش ایجاد شده ... مالفھ اش غرق در خون می شود 
می لرزد و با کوچک ترین فعالیتی دچار تنگی نفس می شود ، از     تمام وجودش

او تاوان پس می دھد یا تو ؟ عسلخودم می پرسم 
چگونھ توانستی بھ تنھائی  ، برایت بمیرم عزیزم: مرا محکم تر در آغوش کشید و گفت 

این ھمھ غم را بر دوش بکشی ، چرا بھ خانواده اش خبر ندادی؟
تو تنھائم نگذار ، قول می دھی؟.  فاختھاو خودش این گونھ می خواست -

از ھر کینھ و  فاختھنگاه  ، تن قسم خورد کھ ھرگز مرا تنھا نخواھد گذاشتپیش از رف
مرا بھ داخل  مھیارصدای نالھ ی ضعیف  ... نفرتی خالی شده بود ، زالل بود و پاک

 .دیگر مسکن ھا ھم آرامم نمی کنند: اتاق کشاند ، بھ سختی گفت 
 .نھ ام را می فشاردنمی خواست بفھمد چھ بغض بی پایانی سی ، فقط نگاھش کردم

. ممنونم کھ ھنوز ھم تحملم می کنی-
       دلم ، از جای بر خاستھ و کنار پنجره ایستادم ، قطرات اشک تمام صورتم را پوشاندند

اآلن بیمار  مھیارای کاش  ، می خواست قدرت آن را داشتم کھ ھمھ چیز را تغییر بدھم
تحمل دیدن آن ھمھ ضعف و  ،بود ھم صحبت  پریوشنبود و در یک رستوران با 

  .ناتوانی را نداشتم
گریھ می کنی عزیزم؟-

پاسخی ندادم ھنوز ھم دلم نمی خواست یقین پیدا کند کھ  .صدایش رو بھ خاموشی بود 
 .دلم نمی خواست بداند تا چھ اندازه خستھ و نا امید ھستم ،گریھ می کنم 

 ...خواھش می کنم....بگذار ببینمت-
بھ .  حرف زدن برایش سخت بود کھ مغلوب ناتوانی اش شده و کنار تختش نشستم رآنقد

.  عاجز بود آن ھاسختی تالش کرد تا دستانم را در دست بگیرد اما از باال آوردن 
 .دستانش را بھ گرمی فشردم  ، شبیھ یک تکھ استخوان پوسیده بود

 ...بگو کھ پسرش مرده است خیلی آرام بھ مادرم و بعد از مرگم برو بھ خانھ باغ-
 .سرفھ ھای طوالنی مجال ھر حرفی را از او گرفت و خون تمام دھانش را پر کرد

امروز دیگر برایش صبحانھ ای حاضر نکردم ، آخر دو روز بود کھ لب بھ چیزی نزده 
ھیچ رمقی نداشت فقط از صدای نفس زدن ھای  ، و دیگر کامال بی اشتھا شده بود

وقتی وارد اتاق شدم  ھوای اتاق  .  تپش قلبش بود کھ می دانستم زنده است     نامنظم و 
برای لحظھ ای .  و نزدیک تخت نشستم  هھم زد ، پنجره را باز کرد    حالم را بر 

کھ فھمیدم می  آنقدر ، کوتاه احساس کردم کھ مرده است اما چشمانش را کمی بازکرد
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دارم می ... می ترسم: ئی خشک و ترک زده گفتھا لب        با. خواھد نگاھم کند 
..می میرم... عسل... میرم

با بھت نگاھش می کردم کھ چشمانش برای ھمیشھ بست و من با پریشانی ساعتی تمام 
زنگ  فاختھبھ  ،وردم کھ باید از دیگران کمک بخواھم آنگاھش کردم و سپس بھ خاطر 

. مھیار مرد : زده و گفتم 
من در گوشھ ای ایستاده و فقط  ، آمده بودنداو فرادی کھ برای بردن در میان ازدحام ا

آن جسم کوچک و ... در تمام مراسم خاکسپاری ھم فقط نگاه می کردم . نگاه می کردم 
در میان جمع کثیری کھ برای !  مگر می شد  ، بود؟ پدر فرزندم مھیاراز بین رفتھ 

و دبیران دبیرستان را دیدم کھ در مراسم حضور پیدا کرده بودند بیش تر شاگردان 
گوشھ ای ایستاده و بھ سختی می گریستند  ، در واقع بیش تر کسانی کھ در آن جمع 

در زندگی شان نقشی داشتھ  مھیارگریھ می کردند دختران جوانی بودند کھ بھ نحوی 
اھد دلم می خواست فریاد بزنم چرا در میان این ھمھ دختر فقط من بودم کھ باید ش.  بود

زجر کشیدن ھای او پیش از مرگ می شدم؟

یک ماه است کھ خودش را در اتاق حبس کرده و قصد دارد این کار را تا  یگانھخانم 
مرا   ستخیلی تالش کردم با او حرف بزنم اما او نمی توان ، پایان عمرش ادامھ بدھد

ی خواستم از او وقتی م. ببخشد  ، برای اینکھ  ھمھ چیز را از او پنھان کرده بودم
لعنتی ھمھ ی . از این جا برو ... تو نفرین شده ای دختر: خدافظی کنم شنیدم کھ گفت 

زندگی ام را ازمن گرفتی تا بتوانی مالک اموال خانوادگی ما باشی اما اشتباه کرده ای 
می فھمی؟    نمی گذارم ھیچ سھمی ببری ،

خارج شدم چگونھ می توانست  بغضم شکست و در حالی کھ می گریستم از خانھ باغ
ازدواج  مھیاراین گونھ با من حرف بزند؟ من مادر نوه اش بودم و وقتی می خواستم با 

بھ تنھا .... کنم فقط این برایم اھمیت داشت کھ او سھمی در ھفده سالگی ام داشت و بس
پدر ماشینی کرایھ کرده و نشانی خانھ ی   .بود مھیارثروت  مچیزی کھ فکر نکرده بود

را بھ او دادم ، دیگر نمی توانستم بھ آن آپارتمان کوچک بگردم ، آن جا بوی مرگ می 
برای خرید  مرجانبا کلید خودم وارد خانھ شدم ،   ...بوی نا امیدی و تنھایی... داد 

 .و گریستم ھکنار تخت پدر نشست ، بیرون رفتھ بود

  

 می ، ی پدر بازگشتھ بودم انھیک ھفتھ از زمانی کھ دوباره  با غمی مضاعف بھ خ
در انجام دادن  ،شرایط مانند روزھای گذشتھ سخت و غیر قابل تحمل بود .   ذشتگ

کمک می کردم و ھر دو ساعت ھای طوالنی کنار تخت پدر می  مرجانکارھا بھ 
 ، غمگین بودم مھیاراما من از عمق وجودم برای . می کردیم          و نگاھش منشستی

اما غمیگن بودم  ، بگویم دلتنگ چون ھرگز فرصت نکردم شیفتھ اش بشومنمی توانم 
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ھرگز فکرش را . شد و از میان رفت  آب ذره ذره   چرا کھ یک نفر در برابر چشمانم 
ھم نمی کردم کھ یک روز شاھد مرگی این چنین باشم ، ھر چند در زندگی ام مرگ 

. ھمین بود  ھم وشبختی نمی کردمھای زیادی را دیده بودم شاید دلیل اینکھ احساس خ
مرا بھ آینده امیدوار کند  ستو تنھا چیزی کھ می توان شتزندگی دیگر برایم مفھومی ندا

می خورم کھ دیگر ھرگز       امشب در دفتر خاطراتم سوگند .  تولد فرزندم بود
 ارمھیای کاش ھرگز نمی گذاشتم . سھم من از ازدواج فقط تنھائی بود  ،ازدواج نکنم 

ھا تا روشن شدن ھوا  شب! وارد زندگی ام بشود شاید ھم بھ راستی من نفرین شده بودم 
بی کسی   انگار دیگر از تاریکی  ھم می ترسم ھمان طور کھ از تنھائی  ، از  ، بیدارم

 .و از مرگ می ترسیدم
  
  

 !     عسلچقدر تکیده و غمگین شده ای : بھ دیدارم آمد  و با دیدن من گفت  سمانھامروز 
         نباید بھ تنھائی بار این ھمھ غم را بر دوش .  می فھمم کھ خیلی سختی کشیده ای

.  را می پذیرفتی مھیارنباید خواستھ ی   ی ،می کشید
؟ بھ نظرت خیلی برایم راحت بود با مردی کھ لحظھ سمانھمی کنی  محکومتو ھم مرا -

دلم می خواست آخرین من  فقط  نم ؟ بھ لحظھ بیش تر از میان می رفت زندگی ک
مثال می  ، من اصال ھمسر خوبی برایش نبودم سمانھخواستھ اش را بپذیرم ، می دانی 

 .شاید ھم خیلی مسخره باشد نمی دانم...  خواستم تالفی کنم
پرده ھای اتاقش را کشیده و فقط برای  یگانھخانم : دستانم را بھ گرمی فشرد و گفت 

بیش تر اوقات سینی غذایش را دست نخورده  ، تاقش را باز می کندگرفتن غذا در ا
 .خیلی غمگین تر از آن است کھ بتواند دوام بیاورد،  می برم           رونیب

تحمل  می توانم تمام احساسش را بفھمم  ،: سرم را بھ  نشانھ ی تاسف تکان داده و گفتم 
 .کار ساده ای نیست مرگ فرزند 

؟عسلواھی بر گردی دیگر نمی خ-
حاال  . بود مھیاردر ضمن تنھا علت حضور من در آنجا  ، او مرا از آنجا بیرون کرد-

چھ؟
 .حق با توست-

 .پس از این کھ کمی در کنار پدر نشست خانھ را ترک کرد سمانھ
  

امروز وقتی پزشک معالج پدر برای دیدنش آمده بود اظھار امیدواری کرد و گفت کھ 
ری پدر بھ داروھایش واکنش مثبت نشان می دھد و او در صورت ادامھ ی درمان بیما

 مرجانمن و .  و گذشت زمان خواھد توانست بخشی از توانائی ھای خود را بازیابد
ھیجان زده شده بودیم و وقتی پدر توانست لبخند گرمی بر لب بیاورد  بھ حرف ھای 
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ک و مناسبی را برای پدر در نظر گرفتھ دکتر نرمش ھای سب  .دکتر یقین پیدا  کردیم
را ھر روز انجام  آن ھاتمام  کھکمک کنیم  اوخواست تا بھ  مرجانبود و از من و 

ن  این امر قرار گرفت بیش تر روزھا بھ خانھ ی پدر می ادر جری فاختھوقتی   .بدھد
 و من کمک می کرد تا پدر را از تخت بلند کرده و مرجانآمد و برای ساعتی بھ 
با وجودی کھ ھمھ چیز نشان از آن داشت کھ پدر ھرگز  ، کمکش کنیم تا راه برود

گاھی اوقات پدر از ناتوانی خود   .می داد نویدموفق نخواھد شد ، قلبم از سالمتی او 
لبخندی می زد  مرجانمی کوبید اما  مرجانکالفھ می شد و با دست راستش بر صورت 

  .بدھد و می گفت او توانست دستش را تکان

  

 .عسل: امروز زمزمھ ی آرام پدر را شنیدم کھ بھ سختی گفت . خدای من ! آخ
گفتم  دستش را در دست گرفتھ و در حالی کھ اشک پھنای صورتم را پوشانده بود ،

.بگو  ، پدر     جانم :
. ام گرسنھ :  نگاھم کرد و گفت

ھنوز خانوداه ای دارم کھ باید پس از مدت ھا شادی قلبم را لبریز کرد و احساس کردم 
 مرجانھنوز خوشحالی ام بھ پایان نرسیده بود کھ   .برای حفظ آن تمام تالشم را بکنم

اظھار تاسف  مھیاراو برای مرگ . پشت خط است  تیموریصدایم زد و گفت کھ خانم 
ھیچ کس متوجھ ی ازدواج شما نشد تا تبریک بگوید ولی حاال واقعا برای : کرد و گفت 

 .مرگ ھمسرت متاسفم عزیزم
برای پنھان نگھ  تیموریممنونم خانم : مھربانی او مرا تحت تاثیر قرار داد و گفتم 

 .ھمھ چیز بھ یکباره رخ داد ، داشتن ازدواج متاسفم
برای پنھان نگھ داشتن این ازدواج کامال منطقی بھ  یگانھی آقامی فھمم عزیزم دلیل -

 .نی چقدر شاگردان مزاحمش می شدندنظر می رسید خودت کھ می دا
 .اما بھتر است دیگر حرفی از آن روزھا نزنیم . بلھ: بغضم را فرو داده و گفتم 

من تماس گرفتم کھ بگویم اگر بخواھی می توانی دوباره بھ دبیرستان . بلھ  ! آه-
 .برگردی

    ن کھ چگونھاما تصور ای ، پیشنھادش خیلی خوشحال شده بودم شنیدنبا وجودی کھ از 
کنار بیایم مرا بر آن داشت کھ بیماری پدر و بارداری  مھیارمی توانم با خاطرات 

وقتی گوشی را گذاشتم   .خویش را بھانھ سازم و از پذریفتن خواستھ اش خودداری کنم
تمام خوشحالی ام  ھم خوشحال بودم کھ دوباره شرایط زندگی روبھ بھبودی است و شاید

 .متی پدر بودفقط بھ خاطر سال
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بیش از دو ماه است کھ نتوانستھ ام چیزی بنویسم و این بھ خاطر آن است کھ ھیچ اتفاق 
تمام وقتم را بھ پدر اختصاص داده ام و بھبودی او ما را امیدوارتر  . مھمی برایم نیفتاده

می تواند روی صندلی چرخ دار بنشیند و خودش غذایش را  اودیگر  ، از پیش می کند
لبریز از شادی است  و بھ خوبی از نگاھش می خوانم کھ  مرجانچشمان . خورد ب

خوشبخت ترین زن زمین می داند ، پدر نیز شیفتھ ی محبت ھای او شده و   خودش را 
نبود خیلی زود روی آن تخت چوبی جان می  مرجانحتی یکبار بھ من گفت کھ اگر 

نم چگونھ باید ماه ھای آخر را سپری کودکم نزدیک پنج ماه دارد و من نمی دا.  سپرد
در این مدت تالش کرده ام ذھنم را از ھر اندیشھ ای خالی ساختھ و تا حدودی در  ؟ کنم

این زمینھ موفق شده ام ، فقط نمی دانم چرا ھنوز دلم برای امید تنگ می شود ؟ قلبم 
امید است  حتی برای لحظھ ای از این دلتنگی خالی نشده و در واقع ھنوز از عشق بھ

در این افکار بودم کھ تلفن  ... ای کاش از او یادگاری داشتم ای کاش. کھ می تپد 
ولی وقتی حال پدرم را پرسید  ،نخست صدایش را نشناختم .  بود مریم ، زنگ زد

از کجا :  غافل گیر شده و گفتم .  بوده است شفھمیدم کھ او نیز در تمام این مدت نگران
؟مریمفھمیدی 

 .ستگری
؟ مریم-

      مھرداد بود کھ آن شب بھ پدرت زده بود ، : پس از دقیقھ ای گریستن بھ سختی گفت 
 .می خواست انتقام مرا از او بگیرد

.باور نمی کنم.  خدای من! آخ -
من و مھرداد پشمیان ھستیم و نمی توانیم حتی برای لحظھ ای کوتاه  ؟ عسلچھ کنم -

 .آرامش داشتھ باشیم
؟مریمدلت خنک می شد  ! اگر پدرم می مرد چھ: نفس عمیقی کشیده و گفتم 

بھ آن سرعت ازدواج کرده  نادروقتی فھمیدم !  عسلاین چھ حرفی است کھ می زنی  -
 ....ولی حاال ، دیوانھ شدم

        بھ یاد پدر افتادم و تمام سختی ھائی کھ در این مدت کشیده بودیم ، احساس کردم
       خواھش . نھ: می خواستم گوشی را بگذارم کھ گفت . را ببخشم  مریمی توانم ھرگز نم

تو این موضوع را بھ پدرت می گوئی؟ ، می کنم قطع نکن
گفتن آن چھ اھمیتی دارد؟-

فکر می کردم این گونھ با او بی حساب می شوم ولی : نفسی بھ آسودگی کشید و گفت 
تو دختر عاقلی ھستی ، بھ من  عسل. ستم کھ بھ او بدھکارم باز ھم نشد حاال این من ھ

بگو چھ کنم؟
         بھ یاد تمام پریشانی ھا و سر در گمی ھایم افتادم ، وقتی غریبھ ام بی اعتنا از کنارم

کھ می گفت  مریممی گذشت و وقتی فھمیدم تحقیر شده ام باز ھم عاشقش بودم ، اما 
بی . دو احساس متفاوت بود کھ نمی توانستم آن را بفھمم عاشق پدر نبوده است پس این 

تو کھ عاشق پدرم نبودی پس چرا ازدواج او این چنین  تو را خشمگین : اختیار گفتم 
کرد؟
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 .عاشقش نبودم اما او حق نداشت این گونھ زندگی ام را پایمال کند-
کھ دیگر جائی برای  سختی کشیده بودم آنقدرنمی دانستم چھ باید بگویم ؟ در آن مدت 

زندگی ات را بکن : نبود ، با این حال با طنین مھربانی گفتم  مریمشنیدن حرف ھای 
، من فکر می کنم آن مردی کھ بھ پدر زد مھرداد نبود ، تو ھم این گونھ فکر کن  مریم

و پدر  اوستاگر چھ پدرم خیلی سختی کشید ولی حداقل حاال کسی را دارد کھ شیفتھ ی 
ھیچ .  کمتر نظیرش را دیده ام کھاین  یعنی یک عشق دو طرفھ  ، ش داردھم دوست

. زنی نمی توانست کارھائی را بکند کھ در این مدت او برای پدر انجام داده بود 
 .تو ھم بھ دنبال زندگی ات برو است ،بھای عشقش را پرداختھ  مرجان

زندگی یا جھنم؟-
چار بیماری روحی شده و ھر گونھ تشویش د مھیارپس از مرگ  ، حالت تھوع داشتم

، اما دیگر پدرم را  مریمدوستت دارم : بھ سختی گفتم  ، کوچکی وجودم را می لرزاند
 .فراموش کن

    وقتی کامال خوب شد بھ او بگو کھ من باعث بدبختی اش : نفس عمیقی کشید و گفت 
این کار را می کنی؟ .بودم 

.امیدوارم کھ او خوب بشود-
        گوشی را گذاشت و من با بدنی کھ از شدت غم و خشم می لرزید روی تخت دراز 

شد؟ اصال توان داشتن یک  نمی دانم کودک من با آن ھم غم سالم متولد می .کشیدم 
کودک بیمار را نداشتم ، دلم نمی خواست دیگر نامالیمات زندگی مرا آماج حملھ ھای 

من کھ روزی تنھا اندوھش دعواھای پدر و مادرش  از جسم خستھ ی حاال. خود کند 
بود ھیچ چیز باقی نمانده است و دلم می خواھد فقط با آخرین توان کودکم را بھ دنیا 

، می کنم کھ کودکم دختر باشد تا ھرگز نگذارم عاشق بشود        در دل آرزو. بیاورم
... مام زندگی اش را ببازدکوچھ ای بھ دنبال دو چشم سیاه ت     دلم نمی خواھد در پیچ 

و اجازه ندھم  ردهای کاش قدرت آن را داشتم تا کودکم را از ھر گونھ خطری حفظ ک
دستم را روی شکمم گذاشتم  و تپش قلب کوچکش را .  ھرگز از آغوشم بیرون برود

عزیز من ھرگز اجازه نمی دھم : لبخند گرمی صورتم را پوشاند و گفتم . احساس کردم 
تو  ، ھرگز نمی گذارم سختی ھائی کھ من کشیدم تو ھم تجربھ کنی ، باشیبدون مادر 

نمی گذارم آرزوھایت را از ... آزاد باشی و رھا مثل آھوھای تیز پا ... باید سالم باشی 
یاد ببری و من تمام آرزوھای تو را برایت خواھم نوشت و تو را بھ تک تک آن ھا 

 ...ده سالگی و نھ بیست و نھ سالگی امنھ ھف ، تو آینده ی منی. خواھم رساند 

روی زانوھای خودش چند قدم  مرجاندو ماه گذشتھ و وقتی کھ پدر توانست با کمک 
 ، کوتاه راه برود و دوباره روی صندلی چرخدارش بنشیند من ھیجان زده نگاھش کردم

ام ناگھان دردی تم. قشنگ ترین احساسی کھ ھرگز تجربھ اش نکرده بودم       با
تنھا چیزی کھ از آن  ، کمک خواستم مرجانوجودم را لبریز کرد و من با فریادی از 
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در کنار برانکاردی کھ مرا با آن بھ  مرجانلحظات بھ خاطرم مانده زمانی است کھ 
 .و پس از آن چیزی بھ خاطرم نمی آید   ،        می دوید سوی اتاق عمل می بردند

کھ بھ من لبخند می زد ، بھ یاد کودکم افتادم و اینکھ او  وقتی بھوش آمدم پرستار را دیدم
کجاست؟: وحشت زده بھ پرستار خیره شده و گفتم .  نباید تا دو ماه دیگر متولد می شد

با وجودی کھ کودکت برای بھ دنیا   ، نگران نباش عزیزم: دوباره لبخندی زد و گفت 
 .د ممنون خدا باشیآمدن خیلی عجلھ کرده بود اما سالم است و تو بای

قطرات اشک صورتم را پوشاندند و تصور اینکھ یک کودک ھفت ماھھ از من متولد 
 .می خواھم ببینمش: گفتم .  احساس عجیبی لبریزم کرد ، شده و نفس می کشد

فعال نمی شود باید تحت مراقبت ما باشد: پرستار سرم تقویتی برایم وصل کرد و گفت 
. 

ر نگفتید حالش خوب است ؟مگ: وحشت زده گفتم 
گفتم کھ نگران نباش تنھا مشکل این است کھ او خیلی کوچک است و باید  عزیزم . بلھ-

کمی در دستگاه بماند ، فقط دو ھفتھ بعد از آن می توانی کودکت را در آغوش بگیری ، 
فقط نمی دانم چرا پدرش برای دیدن او نیامده؟

 .او مرده: و گفتم  قطره ای اشک از چشمانم فرو چکیده
 .متاسفم-

بھ  را دیدم کھ صندلی چرخدار پدر را مرجانپرستار از اتاق خارج شد و پس از او 
 .مبارک است: پدر گفت  ،سوی اتاق ھل می داد 

از شادی لب ھایم را گزیده و در حالی کھ نمی توانستم مانع فرو ریختن اشک ھایم 
فرزندت را دیدم  یک دختر زیبا : بوسید و گفت  مرا مرجان ،بشوم بھ آن دو خیره شدم 

 .و کوچک
کھ نگران سالمتی اش بودم فراموش کرده بودم از پرستار بپرسم او دختر است یا  آنقدر
و حاال کھ بھ یگانھ آرزویم رسیده و صاحب دختری شده بودم احساس می کردم   ؟پسر

برای دختر کوچکم فرمان می ار من است  و من ھستم کھ از این پس یتمام دنیا در اخت
.  بھ بخش نگھداری از کودکان رفتھ و دیدمش مرجانپس از پایان سرم بھ کمک   .رانم

کوچک و دوست داشتنی بود کھ مرا با یک نگاه شیفتھ ی  آنقدرباور کردنی نبود ، 
مگر می شد آن چنان شیفتھ . ..خودش کرد ، دلم می خواست در یک نگاه برایش بمیرم 

اما ھرگز  ، دک شد؟ حاال می فھمم کھ فواد اگر چھ برایم خیلی عزیز بودی یک کو
احساسی کھ اآلن بھ کودکم داشتم بھ او نداشتھ بودم و حاال می فھمم چرا مادر از غم 

.مرگ کودکش مرد 
  

سر انجام انتظارم بھ پایان رسید و امروز در حالی کھ کودکم را محکم در آغوش گرفتھ 
چرا کھ بیش از اندازه  است ،نگھداری از او کمی برایم مشکل .  گشتم بودم بھ خانھ باز

وقتی می خواستم او را از بیمارستان خارج کنم پزشک با توجھ .  الغر و ضعیف بود
بھ من گفت کھ خیلی خوش شانس بوده ام کھ فرزندم دختر  مھیاربھ بررسی پرونده ی 
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نمی دانم چگونھ باید . د بشود زیادبو است و گرنھ احتمال اینکھ بھ بیماری پدرش مبتال
خدا را شکر می کردم ؟ کلمات کمتر از آن بودند کھ بخواھم خوشحالی و آرامشم را با 

زندگی برایم معنای دیگری گرفتھ از امروز کھ یک دختر   . آن ھا بھ تصویر بکشم
رفتھ دیگر تمام فکرھای بد از سر ما بیرون  ، خیلی کوچک پا بر خانھ ی ما گذاشتھ

عاشقانھ دخترم را در آغوش  مرجان.  است ، اصال حتی فرصت نمی کنیم کھ فکر کنیم
ھر  .می فشارد و اعتراف می کند کھ فرزند من خوشبختی اش را بھ انتھا رسانده است

اما من  دلم می خواھد فعال بھ جای ھر اسمی او را  کرده ،کس برای او نامی انتخاب 
  .آخر او دختر من است فقط دختر من ، عزیزم یا دخترم صدا بزنم

وقتی او را دید لبخند گرمی بر لب ،  برای دیدن دخترم بھ آنجا آمده بود فاختھامروز 
حتی .  خدای من! آخ .... چشمانش شبیھ چشمان توست ، حالت صورتش: راند و گفت 
....رنگ پوستش

؟فاختھت بھ نظر تو خیلی زود نیست کھ بفھمی او شبیھ چھ کسی اس-
 .البتھ فھمیدنش کمی سخت است ، اما من یقین دارم او روزی شبیھ تو می شود-

       خدا کند کھ سرنوشتش شبیھ من نشود دلم:  مرا نمی از اشک پوشاند و گفت مچشمان
 .می خواھد او دختر خوشبختی باشد

 .من شیفتھ ی دختر تو شد مھیارشاید روزی -
کردم دلم نمی خواست نھ حاال و نھ ھرگز قلب دخترم از  از شنیدن این جملھ بغض

ھیچ مردی نباید احساسات او را بھ  و عشق کسی لبریز بشود ، آخر او فقط مال من بود
 .ھیچ کس نباید  حتی اخم کوچکی در صورت دخترم می گذاشت ، می گرفت     بازی 

 .نمشنمی خواھم حتی برای ذره ای اندوھگین ببی: بی اختیار گفتم 
روزی در مسیر زندگی قرار می  دختر تو ھماما : دستانم را بھ گرمی فشرد و گفت 

 شگیرد و سرنوشت او را بھ ناکجاھا خواھد برد و تو ھرگز نخواھی توانست مانع
 .بشوی

اگر من  دختر  ، ی عزیز دیگر با من از این حرف ھای تلخ نزن فاختھ . نھ-
خیلی در کنارم نبود اما من حتی برای  مکھ مادرخوشبختی نبودم بھ خاطر این بود 
  .لحظھ ای کودکم را ترک نخواھم کرد

   بھ چشمان بستھ ی دخترم خیره شدم ،  عجب آرامشی در صورت کوچک و دوست 
بر خالف تصور   .داشتنی اش بود بدون ھیچ دردی ھمان چیزی کھ آرزویش را داشتم

ا ھمان موھای سیاه پر پشت و چشمان گود رفتھ بھ نظر من او شبیھ فواد بود ، ب فاختھ
 .اما زیبا

؟عسلیک چیز خیلی عجیب را فھمیده ای : گونھ ام را بوسید و گفت  فاختھ
چھ چیزی؟ . نھ-
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شاید برای ھمین دو ماه زودتر  متولد یک مھر است ،او ھمانند تو : و گفت  لبخندی زد
 .آمدهاز زمانی کھ باید بھ دنیا 

خندیدم این خنده از جنون بود یا نھ ، نمی دانم؟ بی اختیار

          بھ بازار رفتھ و پس از ساعت ھای طوالنی خرید کردن بھ خانھ مرجانامروز با کمک 
 .ده بودمیتدارک ھیچ چیزی را ند نھمھ چیز بھ یکباره اتفاق افتاده بود و م ، باز گشتیم

بھ من گفت کھ فردا باید بھ خانم  مرجان ، وقتی خستھ تر از ھمیشھ بھ خانھ رسیدیم
 .تولد فرزندت را خبر بدھی یگانھ

من  ، در تمام این مدت حتی یکبار تلفن نزد تا حال مرا بپرسد: عصبی شده و گفتم 
می فھمی؟ نمی خواھم کس دیگری شریک من در نگھداری از  مرجانبرای او مرده ام 

 .کودکم باشد
  می گفت بیماری روحی او شدید شده و  سمانھاوست  ،  می فھمم عزیزم ولی این حق-

 .مدت ھاست کھ روی تخت بیمارستان خوابیده است
بیمارستان ؟-
نمی  و اما گفت کھ بھ تو چیزی نگویم ھمھ ی ما اول نگران شرایط تو بودیم . بلھ-

 .تو بھ اندازه ی کافی سختی کشیده بودی ، خواستیم روحیھ ات را خراب کنیم
خوب نبود دچار ھیچ اندوه و  یگانھوزخندی زده و نمی دانم چرا از این کھ حال خانم پ

ناراحتی نشدم ، در مخفی ترین احساسات قلبی ام دلم می خواست فقط من مالک دخترم 
با این وجود خودم ،  باشم نھ ھیچ کس دیگر و دلم می خواست تمام سدھا از میان برود

سپرده و از او  مرجاندخترم را بھ  . ش بھ بیمارستان برومرا ملزم دانستم کھ برای دیدن
ماشین دربستی .  خواستم حتی برای لحظھ ای او را روی زمین نگذاردتا بازگردم

جمع زیادی روی .  نشانی اش را گرفتھ بودم ، رفتم سمانھگرفتھ و بھ بیمارستانی کھ از 
ی آن ھا با دیدن من ابروھایشان صندلی انتظار نشستھ بودند تا با او دیدار کنند ، ھمھ 

دلم می  . را در ھم کشیده و بھ ھمدیگر چیزھائی گفتند کھ بھ یقین در تمجید از من نبود
از میان آن ھا بھ  سمانھ.  احساس ضعف و ناتوانی می کردم.. .خواست بگریزم

بھ  سختی وارد .  خیلی خوب کردی کھ آمدی ، خانم منتظر توست: و گفت  پیشوازم آمد
؟عسلباالخره آمدی : گفت  آرامیاتاق شدم ، عینکش را روی چشمانش گذاشت و بھ 

 .بنشین: کنار تختش ایستادم کھ گفت 
       بر خالف انتظارم کھ می خواھد حرف ھای.  روی صندلی نشستھ و خیره نگاھش کردم

. عسلتو برنده شدی : نا شایستھ ای بھ من بزند لبخند بی رنگی زد و گفت 
!من منظور شما را نمی فھمم-
 .نوه ام را نیاوردی کھ ببینم ، اما مھم نیست شاید این گونھ خیلی بھتر باشد-
 .بیفتد مھیارکنید من نمی خواستم اتفاق بدی برای وربا-
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می دانم دختر ، وقتی خیلی کوچک بود پزشک ھا این احتمال را می دانند کھ  در -
را نیز  مھیاروقتی پدرش مرد یقین داشتم کھ بھ زودی  و بشود آینده بھ این بیماری مبتال

 .می دھم   از دست
چگونھ چنین قدرتی  ، باورم نمی شد کھ بھ سادگی  این حرف ھا را بر زبان بیاورد

خیلی سخت بود مگر نھ خانم؟: و گفتم  ندداشت؟ قطره ھای اشک صورتم را پوشاند
خواھم بھ تو بگویم کھ من ھمھ ی اموالم را  امروز می... سخت؟ فراموش کن دختر -

پس از . ی فرھودی خودش تمام کارھا را انجام داده است آقا ، بھ دختر تو می بخشم
 .مرگ من  بھ سراغش برو

اما او مرا بھ سکوت دعوت  ، دلم می خواست بگویم کھ ما بھ ھیچ  چیز نیاز نداریم
 .فھمی؟ حاال ھم از این جا برو دخترمی . چیزی نگو او نوه ی من است : کرد و گفت 

از اتاق خارج شده و با چشمانی خیس و پرشان  بھ سوی خانھ باز گشتم و تا زمانی کھ 
 .دخترم را در آغوش نکشیده بودم احساس آرامش نکردم

ھا دخترم را در ھ دوماه است کھ چیزی ننوشتھ ام و این بھ خاطر آن است کھ تمام لحظ
پس از امید او عزیزترین فرد زندگی  ، را بر روی قلبم می فشارم آغوش کشیده و او

در این مدت !  ھنوز ھم امید را بیش از دخترم دوست دارمعجیب این کھ  و من است
ھیچ اتفاقی نیفتاده بھ جز پدر کھ شرایط جسمی اش ھر رروز بھتر از گذشتھ می شود و 

تحت نظر یک پزشک متخصص از آغاز  نیز ودکم راک ، ھمیشھ می خنددکھ  مرجان
 .قرار داده ام و او دیگر ضعف و ناتوانی شدید روزھای نخست را ندارد

  
  

نفس ،  دادخبر مرگ خانم یگانھ را بھ من تلفن زد و  سمانھدخترم در آغوشم بود کھ 
لباس مشکی بر تن کرده و   .عمیقی کشیده و گفتم کھ برای مراسم  شرکت خواھم کرد

بھ من  کھ احساسی با را در آغوش می فشردم از خانھ خارج شدم در حالی کھ کودکم
ماشین در بستی گرفتھ و نشانی باغ را بھ او دادم .  می گفت در این مراسم شرکت نکنم

ھمانان در گوشھ ای خلوت ایستاده و بدون اینکھ قادر بھ گریستن مدر میان جمع کثیر  ،
نگران کودکم بودم کھ در سرمای  سخت در حالی کھ ، شدم   بھ زمین خیره  باشم

احساس کردم کسی  د خروج از باغ را داشتم کھصقساعتی بعد .  نشود بیمارپائیزی 
خارج از باغ بازویم را گرفت و مرا . و بھ راھم ادامھ دادم  ھتعقیبم می کند ، بر نگشت

 .بود پریوشوحشت زده نگاھش کردم ،  ، بھ سوی خودش باز گرداند
رسیدی عزیزم؟ بھ خواستھ ات-

می خواستم بازویم را از دستانش بیرون بکشم کھ دست بر گونھ ی دخترم کشید و گفت 
! انگار نھ انگار کھ او پدرش است ، ندارد مھیارھیچ شباھتی بھ : 
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چھ می خواھی بگوئی؟-
مگر  ، شدی مھیارخوب باآلخره صاحب اموال : شانھ ھایش را باال انداختھ و گفت 

می خواستی عزیزم؟ھمین را ن
عطر تندی کھ استفاده کرده بود کالفھ ام می کرد ، دلم  می خواست بگریزم اما با 

اما من نمی گذارم : گفت  ، در حالی کھ بی پروا می خندید  .وجود کودکم نمی توانستم
می فھمی کھ؟ ، چیزی از این ثروت بھ تو و این بچھ  برسد

 .عسلبعدا تو را خواھم دید خانم  : رفت و گفت او از من فاصلھ گ سمانھبا رسیدن 
 .قطرات عرق پیشانی ام را پوشانده بود و  وحشت زده نگاھش کردم

چھ شده عزیزم ؟-
 .سمانھتھدیدم کرد : بھ سختی گفتم 

او از خانواده ی بزرگی است و مسلما قدرت انجام : رنگ از چھره اش پرید و گفت 
 .دادن ھر کاری را دارد

حاال : ر حالی کھ تمام وجودم می لرزید کودکم را محکم تر در آغوش فشرده و گفتم د
؟سمانھچھ کنم 

دنبالم  و فقط چیزی نگو ،نباید وقت را از دست بدھیم :  ماشین در بستی گرفت و گفت
 .بیا

بھ خانھ ی  سمانھم با می کردزیادی  تھوع سبزنم در حالی کھ  احسا بدون اینکھ حرفی
بھ من گفت کھ وسایلم را جمع کنم ، بھ سرعت چمدانی بستھ و در برابر  م وتیشزگپدر با

خودم ھم نمی دانم چھ شده ؟ فعال : گفتم  ، کھ وحشت زده نگاھم می کرد مرجانپرسش 
 .فقط باید بروم

بھ او اعتماد  ؟ دوباره ماشین در بستی گرفت و  بدون آنکھ بدانم بھ کجا می رویم سمانھ
در  چند ساعت تمام با وحشت بھ چھره ی کودکم خیره شدم ،اھی اش کردم کرده و ھمر

 سمانھکھ  یسر انجام راننده طبق آدرس ،حالی کھ گریھ ی او مرا پریشان تر می کرد 
ر یک ویال ی بزرگ  سیمانی بوارد یک خیابان ساحلی شده و در برا  بھ او داده بود

و را باز کرد  در ش بودکلیدی کھ در اختیاربا  سمانھاز ماشین پیاده شده و   .نگھ داشت
 .ما وارد محوطھ ی باغ کوچکی شدیم

است ، ھیچ کس بھ جز من نمی داند کھ این ویال وجود  یگانھاین جا ویالی خانم  -
 .دارد

؟سمانھتو مطمئنی -
یقین دارم تو می توانی تا  عسل . بلھ: نگاھی بھ چشمان وحشت زده ام انداخت و گفت 

پیش از مرگ نشانی این جا  یگانھخانم  ،مان کھ بخواھی در این ویال زندگ کنی  ھر ز
از شر  و کودکش فقط در این ویالست کھ می توانند عسلرا بھ من داد و گفت کھ 

، آخر او نقشھ ھای زیادی برای رسیدن بھ این ثروت داشت و در امان بمانندپریوش 
.تو ھمھ را بر ھم زدی 

شویمنھ را روشن کرد و من روی  سمانھ ،کشیده و داخل ویال شدم  نفسی بھ آسودگی
وقتی بیدار شدم سردرد عجیبی داشتم انگار ھمھ   .مبل راحتی بھ خوابی عمیق فرو رفتم
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را باالی سرم  سمانھرا صدا بزنم کھ  مرجانمی خواستم  ، چیز فقط یک خواب بود
؟عسلراحت خوابیدی :  دیدم

خوابیده : با دست بھ گوشھ ای اشاره کرد و گفت . او خواستم  وحشت زده کودکم را از 
کودکم را در آغوش کشیده و .  است او ھم مثل تو نیاز بھ خواب و استراحت داشت

ساعتی تمام بھ چشمان بستھ اش خیره شدم  ، وقتی در خواب بود و گریھ نمی کرد بھتر 
.می توانستم ببینمش

تصمیم گرفتم از  ، تمام خودم را در ویال حبس کرده بودمامروز پس از  اینکھ سھ ھفتھ 
می خواھی دخترت را : نگاھی بھ آسمان ابری انداخت و گفت سمانھ. خانھ خارج بشوم 

 .نیز با خودت ھمراه سازی؟ ھوا سرد است و سرما می خورد
مید این جا ھمان شھری بود کھ یکبار با ا ، پیشنھادش را پذیرفتھ و  از ویال خارج شدم

ناگھان بی قرارش شدم آنچنان کھ ماشین دربستی  ، عزیزم بھ ویالی دوستش رفتھ بودیم
آن روزھا قشنگ ترین . گرفتھ و بھ شھرکی رفتم کھ یکبار با امید بھ آنجا رفتھ بودیم 

باورم نمی شد . روزھای زندگی ام بودند ، شھرک را پیدا کرده و از ماشین پیاده شدم 
، ویال را پیدا کرده و بھ سوی  باشمھمھ سال نشانی را از یاد نبرده بعد از گذشت آن کھ 

حتما دوست امید در آن  !بودند عجیب آنکھ چراغ ھای ویال روشن . آن قدم بر داشتم 
کمی جلوتر رفتم ، ساحل خیس و دریای ویال سکونت داشت ، اما در آن فصل از سال؟

تمام لحظھ ھائی کھ با امید در آن  و بودند وحشی تمام وجودم را از غم لبریز کرده 
برای خودم عجیب دل نگش بودم کھ .  ساحل خیس دویده بودم را از زیر نظر گذراندم

ناگھان  احساس کردم   .و دلم می خواست از شدت غم فریاد بزنم ھم باورکردنی نبود
آخ . رد کھ یک نفر  در قاب پنجره ایستاده و نگاھم می کند ، نگاھم با نگاھش پیوند خو

دلتنگی آن چنان بی قرارم کرده بود کھ بھ .  ، شک نداشتم این امید بود. خدای من !
دلم می خواست فریاد بزنم امید عزیز دوستت دارم ، باز ھم در .  وضوح می دیدمش
آیا این فقط یک خواب . پرده فرو افتاد و چراغ خاموش شد  کھ ناگاهبرابر دیدگانم بمان 
من  ، بھ حقیقت پیوستھ باشد ؟ اما امید عزیز من سال ھا پیش مرد بود یا یک رویا کھ

سر جا کھ حاال درست ھمان زمانی کھ من بھ آن مگر ممکن بود . خودم مرگش را دیدم
در آن فصل از سال کھ معموال بیش تر ویالھای اطراف خالی بودند ،  آن ھم زده بودم ،

کسی در  ،رفتھ و زنگ را فشردم  دری ؟ بھ سواو در آنجا باشد و از پنجره نگاھم کند
 چیز در خاموشی مطلق فرو رفتھ بود کھ ھمھ نگاه کردم بنادوباره بھ . را برایم نگشود 

نگاه من برای ثانیھ ھائی کوتاه با نگاه امید تالقی کرد و این قابل انکار نبود  ، بی شک
 .ردمبازگشتم و کودکم را در آغوش فش یگانھبھ سرعت بھ ویالی خانم  ،
رنگ پریده ھستی؟ آنقدرچرا  ! عسلچھ شده -
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، ھنوز ھم نمی توانستم بفھمم توھم بود یا رویا ؟ اما ھرچھ کھ  بھ سختی نفس می کشیدم
 .بود مرا برای رسیدن و دیدن امید بی تاب تر از پیش کرده بود

...باید بر گردیم-
را از خاطر برده ای؟ پریوش،  عسلدیوانھ شده ای -
 .سمانھباید برگردیم  :فریاد زدم  ، بود یر حالی کھ ذھنم لبریز از سواالت بی پاسخد

ماشین در بستی گرفتھ و در تمام مدت راه فقط بھ ساعتم نگاه می کردم ، نیمھ شب بھ 
شانھ ھایش را باال انداخت و می در برابر نگاه پرسشگر مرجان  سمانھ  .خانھ رسیدیم

نمی داند بر من چھ گذشتھ است و من خودم ھم نمی دانستم کھ خواست بھ او بفھماند کھ 
تمام .  چھ شده ؟ اما احساسی بھ من می گفت کھ روزھای سختی در پیش خواھم داشت

شب زانوھایم را در آغوش گرفتھ و از پنجره بھ آسمان سیاه خیره شدم ، ھمھ ی 
گذشت و گاھی ذھنم  خاطراتی کھ با امید داشتم ھم چون فیلمی از برابر دیدگانم می

بر می گرداند و دوباره می دیدمش و گاھی از     خاطره ای را بارھا و بارھا بھ عقب 
...خاطره ای بھ سرعت می گذشتم

ھنوز ساعتی تا شروع کالس ھا  ، صبح زود از جای بر خاستھ و بھ دبیرستان رفتم
است از جای بر کنده ثانیھ ھا بھ کندی پیش می رفتند و قلبم می خو . باقی مانده بود

سرانجام بابای مدرسھ در راگشود و شاگردان یکی پس از دیگری وارد  ، شود
ساعت تاخیر وارد دبیرستان شده و از  مآن روز با نی تیموریخانم . دبیرستان شدند 

دیدن من با آن لباس مشکی و چشمان وحشت زده شگفت زده شد و کمک کرد تا با او 
 .وارد دفتر بشوم

این چھ حالی است کھ شما دارید؟! شده خانم نیایش چھ -
 .کمکم کن: بھ سختی گفتم 

 .چھ شده عزیزم ؟ کمی آرام تر باش ، تمام بدنت می لرزد-
 .می خواھم راجع بھ خانم معین بدانم-

.حال شما اصال خوب نیست خانم نیایش:  پشت میزش نشست و گفت
او دبیر این دبیرستان بود می شود بگویید  ، بدھید خواھش می کنم فقط پاسخ سوالم را-

چھ اتفاقی برایش افتاده؟
گذاشت و از داخل کمد چند پرونده را بیرون  چشم ھایشعینکش را روی  تیموریخانم 

خانم معین یکی از دبیرھای این مدرسھ بود  . بلھ: کشید و پس از دقیقھ ای مطالعھ گفت 
 .اد و  با ھمسرش از ایران رفتکھ  حدودا ده سال پیش استعفا د

استعفا؟-
برایت اھمیت دارد خانم نیایش؟ او فقط یک دبیر ادبیات  آنقدربلھ ، چرا این موضوع -

 .ساده بود
 .اما من خیال می کردم کھ او مرده است-

 !عجب فکر احمقانھ ای: خندید و گفت  تیموریخانم 
تمام نیرویم را از دست داده و از خانم  ، احساس کردم کھ قادر بھ دیدن چیزی نیستم

او با نگرانی بابای مدرسھ ، خواستم برایم ماشینی گرفتھ و مرا بھ خانھ بفرستد تیموری
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و  شدهنفس کشیدن برایم دشوار .   رساندب بھ خانھ مرا مدرسھماشین  تا بارا خبر کرد 
را  فاختھو شماره ی   مستقمیا بھ سوی تلفن رفتھ ، ذھنم قادر بھ درک ھیچ چیزی نبود

:  بھ سختی گفتم  ، می شد کھ بتوانم حرف بزنم آندر حالی کھ بغض مانع از  ، گرفتم
... فاختھالو 

چرا صدایت می لرزد؟!  عسلچھ شده -
 .خانم معین ھنوز زنده است... خانم معین-

کامال دیوانھ  انگار! نمی دانم او گوشی را گذاشت یا من  ، را نشنیدم فاختھدیگر صدای 
کمکم کرد تا روی مبل دراز بکشم و خیلی تالش کرد تا لیوان آبی  مرجان. شده بودم 

،  بھ من بنوشاند  اما من حالت تھوع داشتھ و احساس می کردم بھ زودی تمام خواھم شد
می . کنارم نشستھ و دستانم را در دست می فشرد  فاختھوقتی چشمانم را باز کردم 

ز ھمھ چیز خبر دارد و خودم را برای شنیدن حرف ھایش آماده کردم در دانستم کھ او ا
می تپید کھ احساس می  بلند را نداشتم و قلبم آنچنان چیزیحالی کھ قدرت گفتن ھیچ 

   .را ھرگز نخواھم شنید فاختھکردم صدای 
  خره او را دیدی؟پس باآل -

 ی یک لحظھ تجسمش کردمبرا ، ن فقط یک رویا بودآامید من مرده ، : بھ سختی گفتم 
 .  
. ھا دیدی  بلکھ تو حقیقتا محبوبت را پس از سال ، آن یک رویا نبود نھ عزیز دلم -

ھمھ ی ما تالش کردیم تا مانع این دیدار بشویم تا اینکھ چند روز پیش آقای معین از 
بر  پس از پایان مراسم قرار بود ،دنیا رفت و امید و سحر مجبور شدند بھ ایران بیایند 

کھ فکر می کنم  گردند کھ بھ خواستھ ی امید آن دو چند روزی را بھ ویالیشان رفتند
خواست خدا  تواند فقط می حاال می فھمم این  .قصد او نیز تجدید خاطراتش با تو بود 

شاید خدای مھربان  ، و پی بھ حقیقت ببری دیدهکھ تو بھ طور کامال تصادفی او را  باشد
عمرت را  ی بدھد و تو بقیھ تآزار دروغ ھایش        کسی با خواست دیگر  تو نمی

 نیز با احساس گناه و عذاب وجدان زندگی کنی ، شاید خدا می خواست بدین صورت تو
   . اورد از این بی خبری مطلق بیرون بی را
در بیمارستان فقط بھ خاطر دارم کھ آن دو  .چھ می گوئی فاختھ؟ من اصال نمی فھمم  -

  .  این کھ دیگر دروغ نیستند ، جان سپرد
 بمیرم برای سادگی تو عسل ، حق ھم داشتی کھ باور کنی ، چون ھرگز در زندگی -

 دانم حتی تصورش را ھم نمی ندادی ، آن قدر پاک بودی کھ می بات  کسی را فری
  . کردی کھ این چنین بازی ات داده باشند 

خواستند چرا صادقانھ بھ من  میرا  اگر آن دو آنقدر ھمدیگر ! چرا بازی ام دادند -
  نگفتند تا از زندگی شان بیرون بروم ؟ 

با خودت رو راست باش عسل ، اگر می : فاختھ خیره در چشمانم نگاه کرد و گفت 
ی کھ نمی ه اتو بارھا ثابت کرد چون رفتی میدانستی  امید زنده است باز ھم بھ دنبالش 
ی او زنده است در ھر کجای این کره ی خاکی توانی از او دست بکشی و اگر می دانست

می پدرت  نبرای ھمی .، چون باور کردنی نیست  نگو نھ.  پیدایش    می کردیبود 
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خواست امید تو را کامال از او قطع کرده تا ھم سحر بتواند با ھمسرش زندگی کند و ھم 
  . فراموشش کنی بھتر تو بتوانی

خواب بیدار کرده  ازلم می خواست کسی مرا ھائی کھ می شنیدم ، فقط د گیج از حرف
کسی می گفت در تمام .  امید مرده و تو بازی نخورده ای ، و بگوید ھمھ چیز تمام شده

احساس گناه تو برای آن دو  وھا تو حقیقتا برای مرگ امیدت گریھ کرده  این سال
غیر قابل اختھ اما نگاه مصمم ف ، خودت را شکنجھ نکرده بودی و تو بیگناه بیھوده نبود
او بھ آرامی شروع بھ حرف زدن کرد ، در حالی کھ طنین صدایش  .انکار بود 

و  میز آخر نشستم ، در  هوارد کالس شد طبق عادتآن روز :صادقانھ و غمگین بود 
بھ من نکرد ،  نگاھیبود  و او ھمانند ھمیشھ ھیچ  یگانھی آقاحالی کھ تمام توجھم بھ 

بودم کھ خانم اسدی  برای ربودن نگاه از او فرصتینتظار دل شکستھ و غمگین در ا
با  ، آقای یگانھوقتی کالس را ترک کرد . سخن گفت  اووارد کالس شد و بھ آرامی با 

 کالس ھای خانم معین عقب افتاده  خانم اسدی بھ من خبر داده  کھ  :صدای بلند گفت 
و نشانی دقیقی از  نمی دھد چقدر شماره ی خانھ شان را می گیرد کسی پاسخ اند و ھر

بپرسم آیا در این کالس کسی ھست کھ   از من خواست ، برای ھمین او در دست نیست
  خبری داشتھ باشد؟ یشاناز  ا

 آن روزھا فقط من وتو می دانستیم کھ او چھ حالی دارد و چگونھ در بیماری و تِب 
این کھ بتوانم دقایقی با عشق روزھایش را سپری می کند ، دستم را باال گرفتھ و برای 

پس از کالس در .  گفتم کھ ھمھ چیز را در این زمینھ می دانم او ھم صحبت شوم
 ، راھرو ایستاده و بھ او گفتم کھ خانم معین در انتظار باز گشت نامزدش بھ سر می برد

نیایش ازدواج کرده و خانم معین چیزی از این موضوع نمی داند   عسلاما نامزد او با 
  .او را افسرده و غمگین کرده است بی خبریین ، ا

 ، بھ تو عالقھ دارد و گرنھ ھرگز چیزی بھ او نمی گفتم مھیارمن ھرگز یقین نداشتم کھ 
رفت  آن ھاگرفت و بھ خانھ ی  منپس از شنیدن این موضوع  نشانی خانم معین را از 

خیلی بدتر از پیش  این کار باعث شد کھ حال خانم معین ،گفت  اوھمھ چیز را بھ  و
در آن جا  مھیار نشانی نمایشگاه نقاشی امید را بھ سختی پیدا کرد و پس از آن  .بشود 
 .اصال خوب نیست و اگر بھ سراغش نرود خواھد مرد نامزدشکھ حال  کھ گفت بھ او

امید نمی خواست تو را ترک کند چون دوستت   :را قطع کرد و گفت  فاختھپدر حرف 
 ، ترس اینکھ خانم معین بمیرد ناگزیر شد بھ نقشھ ای کھ من کشیده بودمداشت اما از 

مھیار بھ  ازدواج کردی ،وقتی تو  حرف ھاآخر می دانی پیش از تمام این .  تن دھد
ازدواج  عسلخانھ  ی ما آمد و تو را از من خواستگاری کرد ولی من بھ او گفتم کھ 

بھ دنبال راھی !ی را از دست داده ایکرده و آن زمان بود کھ فھمیدم تو عجب فرصت
نقشھ ای کشیدم کھ بتوانم بھ وسیلھ  نبرای ھمی ، را جبران کنم تگشتم تا بتوانم اشتباھات
بر گردانم کھ از کودکی شیفتھ اش بود و تو را بھ مردی          ی آن امید را بھ کسی

مرگ خانم معین و ادامھ ی زندگی تو با امید بھ قیمت .  کھ بتواند خوشبختت کند 
بدبختی ھمیشگی تو ھمراه بود چرا کھ در این صورت باید با مردی زندگی می کردی 

.و تو ھم شریک این گناه بودی  ستدان میکھ خودش را مقصر 
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فقط ملتمسانھ نگاھشان می  ، ای آن دو نبودمھ قادر بھ فھمیدن حرف. خدای من ! آخ
را بھ خانھ بر گرداندم ، امید می خواست مانع  م تومی خواستمن : پدر ادامھ داد .  کردم

ھم  مھیارمرگ نامزدش بشود چون در واقع حق خانم معین بود کھ با او زندگی کند و 
 .با تو ازدواج کند پس ھمھ موافقت کرده ودر این بازی شرکت کردند می خواست

بھ خاطر  ،م آمد آنجافتھ و بھ رمن نشانی مادربزرگ را از پدرت گ: ادامھ داد  فاختھ
می خواستم وخامت حال او را ببینی  ی ؟خانم معین برو نبھ دیدی از تو خواستم کھ دار

تا پس از مدتی بھ تو بگوییم او مرده است و این گونھ امید برای خودکشی کردن بھانھ 
روزی کھ قبول ...ھمھ چیز فقط یک نمایش بود  ، یک بازی مسخره. ای داشتھ باشد 

در اجرای این نقشھ کمک کنم فقط می خواستم مانع مرگ خانم معین  آن ھاکردم بھ 
ی تو را حق او می دانستم   می دانی او چقدر خوب بود و من غریبھ خودت کھ ، بشوم

نیز حس انسان دوستانھ اش را بھانھ قرار داد و گفت کھ می خواھد بھ خانم  مھیار. 
آن زمان نمی دانستم او تمام  ، دکر معین کمک کند و پس از آن با من ازدواج خواھد 

این کارھا را برای این می کند کھ تو را بھ دست بیاورد و پس از پایان کار وقتی او 
نمی خواھد با من ازدواج کند دچار تردید شده و بھ یکباره فھمیدم کھ او تو را  گفت کھ

از ، شاید ھم  ش را خوردمبمن خیلی خنگ و احمق بودم کھ فری ، می خواھد عسل
برای  شدت عشق و دوست داشتن دلم می خواست احمقانھ حرف ھایش را باور کنم ،

کردم کھ اگر بفھمم روزی با تو ازدواج کرده است ھمھ چیز را برایت  تھدید او را ھمین
آن دو با ھم از ایران خارج شدند و وقتی تو در اتاقت برای مرگ امید  . خواھم گفت

می  اتم ھمسرش را در دست می فشرد و بھ سادگی او دستان گر ، می کردی  گریھ 
... ؟ چون تو از ھمھ ساده ترعسلقربانی شدی  تو می دانی چرا در این میان     .دخندی

فریب دادن تو کار خیلی ساده ای بود ، ھر کس می . پاک تر و معصوم تر بودی 
 امیدسر خاک  تو حتی نخواستی یکبار ھم کھ شده  بر و بدھد  تفریب راحتیتوانست بھ 

تو در بازی شطرنج آن ھا فقط یک مھره ی سوختھ بودی عسل.  یا خانم معین بروی
.حاال بھ ھر طریقی کھ می شد  ، کھ باید بیرون می رفت

من نجاتش  ، فقط دلش برایت می سوخت ، امید ھرگز دوستت نداشت: پدر ادامھ داد 
دبیرستان شبانھ روزی دادم و برای اینکھ تو دیگر سراغش را نگیری بھ یک 

ازدواج کنی ، او از ھر نظر برای تو  مھیارفرستادمت تا بتوانی چند سال بعد با 
 .شایستھ تر بود
خره کھ مھیار باآل بھ من خبر دادفرناز  وقتی: را می شنیدم کھ گفت  فاختھحاال صدای 

فکر کردم با خودم  ، ھنوز نگاھت پاک بود ، دیدم اوتو را با  کار خودش را کرد و 
 با عملی کردن تھدیدم را تو پس بدھی ؟ نمی خواستم مھیارچرا باید تاوان اشتباھات 

تو تنھا  و در این مدت زندگی ات را دوباره خراب کنم برای ھمین حرفی بھ تو نزدم
ی حرف ھاچقدر ساده دالنھ  ...کسی بودی کھ خیال می کرد آن دو مرده اند و بس 

  ! اطرافیانت را باور کردی
  امید آنقدر از من بیزار بود ؟  -
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 ھم او از تو بیزار نبود ، اما آنقدر عاشق: ھای یخ زده ام را فشرد و گفت  فاختھ دست
ھا پیش بھ او قول ازدواج داده و می  نبود کھ بخواھد بین تو و مرگ کسی کھ سال

 یل چرا نمعس. تو را انتخاب کند  ، خواھد برساند توانست امید را بھ خوشبختی کھ می
چرا کھ او عاشق تر  ، فھمی اگر او با تو ادامھ می داد حتما حاال خانم معین مرده بود

  .  از تو بود
  .  بخدا قسم ھیچ کس ، ھیچ کس مثل من عاشق نشد ، بودم شمن عاشق: فریاد زدم 

ن آکردی محبوبت مرده با  اما تو با وجودی کھ خیال می: فاختھ با طنینی مصمم گفت 
در صورتی کھ خانم معین از شدت  ، حساس شرم و گناه بھ زندگی ات ادامھ دادیھمھ ا

تر از تو بود و  شیفتھپس شک نداشتھ باش کھ او  ،نگی حقیقتا در حال مرگ بود تدل
.  حق او بود کھ با امید زندگی کند

   و در را هبھ سختی وارد اتاقم شد... سعی می کردم خیلی آرام نفس بکشم ، فقط ھمین
نوشتھ و از او خواستم دو دفتر خاطراتم را برای امید  فاختھنامھ ای برای  ،بستم 

حاال کھ دارم خاطرات امروزم را می نویسم حتی انگشتانم نمی لرزند ، فقط . بفرستد 
دیگر در این شک . احساس می کنم نقطھ ی پایان زندگی کھ می گویند ھمین جاست 

بھ من یاد داده بود کھ از نگاه پر فریب مردان رگ مادربز.  حتما ھمین جاست ، ندارم
ھمیشھ پوچ نیستند ،  م کھ ھمیشھ ھرزه  نیستند نگاه ھامی کردبگریزم اما من  فکر

 . مادر بزرگ گاھی ھم از صداقت مردان می گفت و من فقط در تو می یافتم... لبخندھا
 جز مال من ، من بودی ھمھ چیز. ..جزیره بودی ...ساحل بودی. ..تو دریا بودیامید ، 

باورت می شود؟  دیگر مھم نیست من باشم یا نباشم چرا کھ باز ھم خورشید فردا در . 
    .خواھد تابید بی من جایگاه ابدی اش

 .حاال می فھمم کھ در تمام این سال ھا تو فقط یک غریبھ بودی کھ ھرگز آشنایم نشد
یک جملھ خالصھ کنم و آن اینکھ  درھائی شنیدم کھ می توانم تمام آن را  امروز حرف

فکر  کھ ای غریبھ ی ھمیشھ بیگانھ ی من حاال ....بھ نظر ھمھ من فقط یک احمق بودم 
 ، با تو بودن در دنیا برای من نھایت بود ، تو بودم از تصویر یک من فقط ماتکنم  می

ت منمی خواھامشب بھ سادگی می نویسم کھ دیگر . اما اگر واقعا توئی وجود داشت 
ی خاطره ھایت ھم برای من وتو گمان کردی بر ، غریبھ ای کھ تمام زندگی من بودی

 . اما ندانستی کھ ھمھ ی نالھ ھای من از دل تنگی تو بود ، می میرند

ھمان عشق ھفده سالگی  ، عزیزم این من ھستم کھ در دفتر خاطراتت می نویسم عسل
،  جسم تو را در خاک می گذاشتندخوب مرا می شناسی مگر نھ؟ دیروز کھ . . ات

چشمانم را بستم تا نبینم ، تا باور نکنم و یک عمر بھ خویش بگویم عسل ھنوز زنده 
 فقط است و تو را می خواھد و تو ھنوز ھم غریبھ ی دختری پاک و معصوم ھستی کھ

 . بھ عشق تو نفس می کشد
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وز ھم مردی را کھ این اما ھن.. واژه بھ واژه... خاطراتت را خواندم  ، خط بھ خط
  .آن مرد کھ بود ؟ من نبودم ، یقین دارم . چنین عاشقش بودی ، نمی شناسم 

کھ در آن ھیچ گناھی نیست جز  عسلبمیرم برای خاطرات پاک و نجیبت  !آخ  
 امروز سیاه تو را پوشیدم  ،  زندگی ات بودم و نبودم من در تمام لحظھ ھای .دلبستگی 

باور می . شده  خیس آنقدر گریستھ ام کھ دفتر خاطراتت خیس و فقط سیاه تو عسل ،
کنی حاضرم تمام زندگی ام را بھ یک نگاه  می تابت شده ام ؟ باور بی  کنی این چنین

خواھم تمام عمر چشم در راه تو  اگر بی پروا بنویسم کھ می! کوچک از تو ببخشم 
 تا تو بگوئی مرا می ... شومھایت خیره ب تا بھ لب ... بمانم تا از این کوچھ بگذری

خواھم فقط ھمین را باور کنی ،  تو می خواھی ، بخدا قسم کھ دروغ ننوشتھ ام و از
.  یکبار دیگر مرا باور کن عزیزم

نام می گذارم و از این پس تمام محبتی را کھ مدیون تو ھستم بھ  عسلکودک زیبایت را 
گز در پیچ و خم ھیچ کوچھ ای بھ او خواھم بخشید و ھمھ ی تالشم را می کنم کھ ھر

من . غریبھ ای چون من دل نبندد و عاشق نشود و عشق زندگی اش را بھ یغما نبرد 
بھ خیالم  ، فکر می کردم تو خیلی آسان فراموشم کرده و بھ دنبال زندگی ات می روی

اما تو بھ من نشان دادی کھ در سخت ترین  ، آن فقط یک عشق کوچک و ناپایدار بود
ی و عجیب تر یط زندگی ات ، حتی در شب ازدواجی کھ داشتی باز ھم عاشقم بودشرا

تو ھرگز بھ من خیانت نکردی و من  !این کھ مرا بیش از فرزند زیبایت می خواستی 
 آنقدرمن برای جسم پاک و معصوم تو  بی وفائی.... سزاوار این ھمھ خوبی تو نبوده ام 

کودکی کھ نمی خواستی حتی  ، کت گذشتیسنگین بود کھ بھ خاطر آن حتی از کود
تو در زیر خاک ھستی و من دیگر بھ این ھمھ  حاال . برای لحظھ ای ترکش کنی

حقیقی تر از این عشق ممکن     کھ  عشق پاک و جاودانھ ات نخواھم خندید ،سادگی 
می گوید وقتی تو خودت را از پنجره پایین انداختی باز  ھم ھیچ  فاختھ. نمی شد 

  . ..ی از تو بر نخواست ، مانند تمام سال ھای زندگی اتصدائ
فقط  ، عزیز من  فقط ھمین امشب شانھ ھایت را می خواھم تا سر بر آن ھا بگذارم !آخ 

           وقتی خواندم کھ دیگر مرا  ! حاال کھ می دانم چقدر بی ھمتائی...  حاال تو را می خواھم
ھا مرا کس  گوئی عشق تو در تمام این سال ، فرو ریختم نمی خواھی احساس کردم کھ

ای کاش الیق عشقت  ، ای کاش ھنوز ھم عاشقم بودی ، دیگری کرده بود کھ حاال نیستم
...ای کاش.  بودم
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